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 مقدمة
للعدددالمين سددديدنا  الحمدددد ب رل العدددالمين واللدددالة والسدددالم علددد  المبعدددو  رحمدددة  

محمد وعل  آلد  الييبدين اليداهرين ولدحابت  اللدر الميدامين ومدن تدبعنم بىحسدان  لد  
 يوم الدين. 

وبعددد ... فل ددد واجدد  اإلسددالم منددو انبلدداج نددوري علدد  وجدد  البسدديية والدد  حددد هددوي 
السدددداعةو حروبددددا  مددددن ثبددددم الددددوم  تمللددددو :همنددددا فددددي نددددوعين مددددن الحددددرول  حددددرل 

 عسكريةو وحرل فكرية.

تملددددددم النددددددول األوم عبددددددر التددددددكري  بحددددددرول الكفددددددار والمشددددددركين  ددددددد األنبيدددددداء 
 و د :تباع  من :مت . والمرسلين ومننم حروبنم  د الرسوم 

:مددا النددول اللدداني مددن الحددرول ف ددد تملددم عبددر اسددتادام :عددداء اإلسددالم للتشددكي و 
 ديننم الحج.واالستنزاءو والتبشير العلني والسري ألباييلنم ليارجوا المسلمين من 

ولدديه هددوا بدداألمر العجيددل مددن ثبددم هددفالء بددم العجيددل فددي األمددر هددو :ن يجدددوا 
لنم عمالء  و:دعيداء  و:نلدارا  مدن لدفوم المسدلمينو يعداونوننم مدن حيد  يشدعرون :و 

 ال يشعرون .. عبر تبني :فكارهم المسمومة والترويج لنا.

م باإلرهددددالو :و وكانددددو مددددن تلدددد  األفكددددار التددددي روجددددوا لنددددا هددددو اتنددددام اإلسددددال
الوحشيةو :و ال سوة من االم تيبي   لنظام جنائي ياتلدم فدي كليدر مدن جزئياتد  عدن 

 ب ية األنظمة الجنائية الموجودة في العالم.

ممددا دعدداني :نددا وزميلددي بعددد :ن عر ددو عليدد  الفكددرة للكتابددة فددي هددوا المو ددول 
نا فنحلم علد  لكي نحوز شرم الدفال عن الشريعة اإلسالمية :مام هجماو الوم

:جر الجناد في سبيم ابو ولكي نلحح هوا المفنوم الاايئ لدد  بعدم مدن اددعوا 
 ب .

 وثد كان مننجنا في البح  هو ما يكتي 
التدليم عل  مفرداو وموا يع البح  من االم الرجول  لد  الملدادر األلدلية   (2

 الكتالو والسنةو واإلجمالو وال ياه.
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مكان دون اإلكلار من وكر االاتالفداو الف نيدة فدي التعرم آلراء الف ناء ثدر اإل (1
المو دولو :و الجزئيدة المدتكلم عنندا وولد  اشدية اإليالدة واتسدال حجدم المو ددول 

 :كلر من الالزم.

ال ندعي في بحلنا المتوا ع هوا :ننا تعر نا لجميع مظاهر الرحمة بالجنداة عندد  (3
ان منسددجما  مددع مفددرداو اسددتيفاء الحدددود فددي الشددريعة اإلسددالمية ولددول  جدداء العنددو 

 البح  )من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاء الحدود في الشريعة اإلسالمية(.

:ايرا  ... وليه آارا  نرجو :ن نكدون ثدد وف ندا فدي كتابتندا لندوا البحد  المتوا دع 
ن كددان فيدد  مددن ايددك فمددن عندددنا ومددن  فددىن كددان فيدد  مددن لددوال فمددن اب تعددال و واخ

 عوانا :ن الحمد ب رل العالمين.الشييان ... وآار د

 

 الباحثان

 
 

 المبحث األول

 أهمية الرحمة في اإلسالم ومفهوم الحد والحكمة منه

 ويحتوي عل  لاللة ميالل هي 
 المطلب األول: أهمية الرحمة في اإلسالم

 ن الرحمددة الددج :لدديم مددن :اددالج هددوا الدددين الحنيددمو لنددا فيدد  جددوور عمي ددةو 
نددانو تليددي بظلنددا الددوارم النددديو حيدداة المسددلم كلندداو ونشدداي  تتفدرل مننددا :نلددان و:ف

لددفاو جليلددة  :جمددعو فددد)الرحمة( ابتددداءو لددفة مددن لددفاو اب تعددال و ومددع :ن ب 
متعددةو لكن  سبحان و ألمر ماو ااتار لعبادي :ن يرددوا لدفة الرحمدة دائمدا و  وا وثفدوا 

وا فعلدوا :ي :مدر بين يدي  في اللالة ثالوا  الحمد ب رل العالمي نو الرحمن الرحيمو واخ
هام من :مور حياتنم بدءوي ب ولنم  بسم اب الرحمن الرحيمو وولد  لتتكلدم فدي نفدوه 

 .  (2)المفمنين معاني الرحمةو ولتيمئن ثلوبنم بكن ربنم رحمن رحيم
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وممددا يدددم علدد  :هميددة هددوا الالددج ورود الكليددر مددن اآليدداو التددي تفكددد عليدد  فددي 
ببها الَرِحَمببَة َلَيِجَمَعببَنك ِم  اَلببف م مننددا  ثددوم اب جددم شددكن   ال ددرآن الكددري َكتَببَب َعَلببف َنِفسا

َيِوما اِلقاَياَمةا ال َرِيَب فايها 
(1). 

جدداء فددي تفسددير ال ريبددي  :ي وعددد بنددا ف ددال  مندد  وكرمددا  فلددول  :منددمو ووكددر 
الكددددالم  الددددنفه هنددددا عبددددارة عددددن وجددددودي وتككيددددد وعدددددي وارتفددددال الوسددددائي دوندددد  ومعندددد 

ابدار مند  سدبحان  بكند  رحديم  االستعيام مند  تعدال  للمتدولين عند   لد  اإلثبدام  ليد  واخ
 .(3)بعبادي ال يعجم علينم بالع وبة وي بم مننم اإلنابة والتوبة

يَن َيَتق ببوَن ومننددا ثولدد  سددبحان    َك َفَسببَاِكت ب َها لاَلببوا ُِ ك ببَل َ ببِي ببَع َوَرِحَمتاببي َوسا
ن ونَ َوي ِؤت وَن الزَ  يَن ه ِم باآياتاَنا ي ِؤما يَن َيَتباع وَن الَرس وَل الَنباَي اأِل مَِّي *  َكاَة َواَلوا اَلوا

ِنَده ِم فاي الَتِوَراةا  د وَنه  َمِكت وبًا عا ي َيجا واإلنجيلاَلوا
(4) . 

جدداء فددي بعددم التفاسددير  :ي مددن لددفة رحمتددي :ننددا واسددعة تبلدد  كددم شدديء مددا 
. وهددي فددي اآلاددرة للددوين ات ددوا (5)فر  ال وعليدد  :لددر رحمتددي فددي الدددنيامددن مسددلم وال كددا

 .(8)االة

نايَن َرؤ و   بنددوي اللددفة   ومننددا ثولدد  سددبحان  والددفا  رسددول  محمدددا   بابباِلم ِؤما
يم   َرحا

(0). 

يَن َمَعببه    ومننددا ثولدد  تعددال  يمدددر لددحابة رسددول   م َحَمببد  َرس ببول  الَلببها َواَلببوا
  َ َدا َ  َبِيَنه مِ  َأ ا َعَلف اِلك َفارا ر َحَما

(6). 

حريلددا  علدد  تنميددة هددوا الالددج فددي نفددوه :لددحاب  حتدد  ثددام لنددم  وثددد كددان 
رحمواو ثالوا  يا رسوم اب كلندا رحديمو تيوما   ))والوي نفسي بيدي ال تدالوا الجنة حت  

 .  (9)ثام   ن  ليه برحمة :حدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة((

:ن يكددون المسددلم رحيمددا  بددكوالدي و:ثاربدد  ف ددي الن هددوا شدديء تدددعو  م ي لددد ولدد
  لي  الفيرة اإلنسانيةو لكن  :راد :ن يكون المسلم رحيما  بالالج كافة. واب اعلم

وثدددددام معلمدددددا  لندددددم ولندددددا :ي دددددا   )) رحمدددددوا مدددددن فدددددي األرم يدددددرحمكم مدددددن فدددددي 
 .(27)السماء((
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م الالدج فيدرحم البدر والفداجر والندايج بليلة العموم ليشمم جميع :لنا :ت  
 .  (22)والبنم والوحوش واليير

مدددن االبتعددداد :و التالدددي عدددن هدددوا الالدددج ال دددويم ب ولددد    ومدددن هندددا كدددان يحدددور 
 .(21)))من ال يرحم الناه ال يرحم  اب((

 .(23)وثول  محورا  :ي ا   ))ال تنزل الرحمة  ال من ش ي((

الددج رثددة ال لددل والرثددة فددي ال لددل عالمددة ثددام بعددم العلمدداء  ألن الرحمددة فددي ال
اإليمددددان فمددددن ال رثددددة لدددد  ال  يمددددان لدددد  ومددددن ال  يمددددان لدددد  شدددد ي فمددددن ال يددددرزج الرثددددة 

 .(24)ش ي

ألجم كم ما ت دم لم تلفم الشريعة اإلسالمية هوا الالدج العظديم حتد  فدي  ثامدة 
عدن رحمدة    )الحددود لدادرةُ -رحمد  اب –الحدود عل  الُجنداة ي دوم اإلمدام ابدن تيميدة 

رادة اإلحسددان  لددينمو ولنددوا ينبلددي لمددن يعاثددُل الندداه علدد  ونددوبنم :ن ي لددد  الَالددج واخ
بول  اإلحسان  لينم والرحمة لندمو كمدا ي لدُد الوالدد تكديدل ولددياو وكمدا ي لدُد اليبيدُل 

 .(25)معالجة المريم(

لدوي لول  لم توجل الشريعة الع وبة عل  الجاني ما لم يتولد سدببنا مدن الفاعدم ا
بببَر تحدددج عليددد و وهدددوا المبدددد: :سدددت ي مدددن ثولددد  تعدددال    َِ ِزَر أ  َرة  وا ر  َوازا  . (28)َأاَل تَبببزا

والحكددم المسددتنبي مددن هددوي اآليددة ال رآنيددة الكريمددة عدددم سددريان الع وبددة  لدد  نيددر فاعددم 
الجريمدة :و المتسددبل بوجودهداو ولنددوا ال يسدتوف  الحددد مدن الحامددم حتد  ت ددع حملنددا 

لددئال يت ددرر الجنددين وهددو نفدده بريئددة لددم ت تددرم ونبددا  موجبددا   -ح ددا  كمددا سنفلددم ال –
لإل ددرار بندداو ويشددتري فددي الع ددال :ن ينددزم بالفاعددم الددوي كددان مددفهال  شددرعا  إلنددزام 
الع دددددددال بددددددد  ولندددددددوا ال تسدددددددتوف  الحددددددددود وال ال لدددددددا  مدددددددن اللدددددددبيان والمجدددددددانين 

 يو األهلية التدي يجدل ألن ال لم رفع عن هفالء فس *والمستكرهين عل  الفعم المحرم
  ))ُرفددع ال لددُم عددن . ل ددوم الرسددوم (20):ن تتددوفر فددي الددوي يجددل :ن تنددزم الع وبددة بدد 

لاللددددة  عددددن النددددائم حتدددد  يسددددتي ظو وعددددن اللددددبي حتدددد  يبلدددد و وعددددن المجنددددون حتدددد  
 .(26)يفيج((
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  )ال حددد  ال علدد  مددن كمددا ال ي ددام الحددد علدد  مددن جنددم التحددريم ل ددوم علمددان 
 .(29)علم (

 ي ددام الحددد عنددد لبددوو شددبنة لددد  ال ا ددي فددي لبددوو ارتكددال جريمددة مددن كمددا ال
 .(17)  ))ادفعوا الحدود ما وجدتم ل  مدفعا ((جرائم الحدود ل وم الرسوم 

  )) درءوا ثالدددو  ثدددام رسدددوم اب  -ر ددددي اب عنندددا –ولمدددا روي عدددن عائشدددة 
سدبيل  فدىن اإلمددام  الحددود عدن المسدلمين مدا اسدتيعتم فدىن وجدددتم للمسدلم مارجدا  فالدو

 .(12):ن يايئ في العفو اير ل  من :ن يايئ في الع وبة((

 لددد  نيدددر ولددد  مدددن األدلدددة التدددي تددددم علددد  :لدددر هدددوا الالدددج ومراعددداة الشدددريعة 
 اإلسالمية ل  عند  ثامة الحدود والتي سنوكرها في بحلنا المتوا ع الح ا   ن شاء اب.

 

 

 المطلب الثاني: مفهوم الجناية

للددة  هددو مددا تجنيدد  مددن شددر :ي تحدلدد  تسددمية بالملدددر مددن جندد  عليدد  شددرا  الجنايددة 
وهددو عددام  ال :ندد  ادد  بمددا يحددرم مددن الفعددم و:لددل  مددن جنددي اللمددر وهددو :اددوي مددن 

 .(11)الشجر

 .(13)واليالحا   هي كم فعم محظور يت من  ررا  عل  النفه ونيرها

رو وجددددرائم ال لدددددا  والجنايددددة بمعناهددددا العددددام تشدددددمم جددددرائم الحدددددودو وجدددددرائم التعزيدددد
 .(14)والدياو

 

 المطلب الثالث: مفهوم الحد

الحدددد للدددة  الحددداجز بدددين الشددديئين وحدددد الشددديء منتندددايو والَحدددد  المندددع ومنددد  ثيدددم 
للبددوال حدددداد وللسددجان :ي دددا   مدددا ألندد  يمندددع عددن الادددرون :و ألنددد  يعددالج الحديدددد مدددن 

نما سمي حدا  ألن  يمنع عن  .(15)المعاودة ال يودو وحدي :ثام علي  الحدو واخ
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:ما تعريم الحد شرعا   فنو ع وبة م درة وجبو ح ا  ب 
(18). 

وعلدد  هددوا فددال يسددم  التعزيددر حدددا  ألندد  ع وبددة نيددر م دددرة بددم موكولددة  لدد  ر:ي 
 .(10)اإلمام

ألندد  وان كددان م دددرا  لكندد  يجددل ح ددا  للعبدددو  -حدددا  –وال يسددم  ال لددا  :ي ددا  
 .(16)فيجري في  العفو والللح

الحدود بول   ما مدن المندع  لمنعندا الوثدول فدي الكبدائرو :و مدن الت ددير  وسميو 
 .(19)ألننا م درة شرعا و :و من معن  المحارم ألننا كفارة لنا وزواجر عننا

وتن سددم الجنايدداو الموجبددة للحددد عنددد ف ندداء الحنفيددة والحنابلددة الدد  امسددة اثسددام 
 (37)هي 

 حد الزنا. (2

 حد ال وم. (1

 حد السرثة. (3

 ة )ثيع اليريج(.حد الحراب (4

 حد الامر. (5

  (32)اما عند ف ناء الشافعية والمالكية فتن سم ال  سبعة اثسام هي
 حد الردة. (2

 حد البلي. (1

 حد الزنا. (3

 حد شرل المسكراو. (4

 حد ال وم. (5

 حد السرثة. (8

 حد الحرابة )ثيع اليريج(. (0

 وسنااو في بحلنا المتوا ع بنوا الر:ي لنتيرج ال  مظداهر الرحمدة بالجنداة فدي جميدع
 الحدود بما فينا حدي )الردة و والبلي(.

 المطلب الرابع: الحكمة من الحد
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ثبددم :ن ندددتكلم عدددن الحكمددة :و النددددم مدددن  ثامدددة الحددد ينبلدددي :ن نشدددير  لددد  :ن 
نمددا  تعداليم اإلسدالم لددم ت تلدر علدد  الع وبدة لحمايدة المجتمددع ولديانت  مددن الجريمدةو واخ

كحايددو المسددلم مددن جميددع نواحيدد  عملددو علدد  منددع الجريمددة ومكافحتنددا ثبددم وثوعنددا ف
بحلون منيعة تحميد  وتلدون  مدن التدردي فدي منداوي الرويلدة والمعالدي عدن يريدج 
ندوار   لالر الفرد وتنويب  ونره اإليمان في ثلب  وتحدويري مدن ارتكدال المحرمداوو واخ
لددزام الفددرد والجماعددة بمحاربتدد  ومنددع المنكددراو واآللددام  مددن يتددرد  فينددا بسددوء العاثبددةو واخ

لشر والفساد وسد اليرج واألبدوال المولدلة  لينداو وفدتح األبدوال الحدالم التدي تلندي وا
عن الحرامو وتشريع العباداو التدي تيندر النفدوه وتن دي األروار وتحفظندا مدن الوثدول 

 .  (31)في المعالي واآللام

فىوا ارتكل الفرد بعد ول  الكبائر وانتن  الحرماوو فننا يكتي دور  ثامة الحددود 
النفددوه المري ددة وزجرهددا عددن نيندداو وفددي هددوا المعندد  ي ددوم اإلمددام المدداوردي  لددردل

  )والحددددود زواجدددر و دددعنا اب تعددال  للدددردل عدددن ارتكدددال مدددا -رحمددد  اب –الشددافعي 
حظدددرو وتدددر  مدددا :مدددر لمدددا فدددي اليبدددع مدددن ملالبدددة الشدددنواو الملنيدددة عدددن وعدددد اآلادددرة 

ما يدردل بد  وا الجنالدة حدورا  مدن :لدم بعاجم اللوة. فجعم اب تعال  من زواجر الحدود 
الع وبة وايفة من نكام الف ديحة ليكدون مدا حظدر مدن محارمد  ممنوعدا و ومدا :مدر مدن 

َوَمبا َأِرَسبِلَناَ   ااَل فرو   متبوعا  فتكون المللحة :عم والتكليم :تدم ثدام اب تعدال   
ينَ  َرِحَمبببًة لاِلَعببباَلما

رشدددادهم مدددن ال ددداللةو . يعندددي فدددي اسدددتن اوهم مدددن الجنالدددةو (33) واخ
 .(34)وكفنم عن المعالي وبعلنم عل  الياعة(

  ) ن  -رحمدد  اب  -وفددي نفدده المعندد  ي ددوم اإلمددام عبددد اب المولددلي الحنفددي
اليبدال البشدرية والشدنوة النفسددانية مائلدة  لد  ث داء الشددنوة واثتندا  المدالو وتحلدديم 

و:ادددو مدددام الليدددر واالسدددتيالة م لددودها ومحبوبندددا مدددن الشدددرل والزندددا والتشددفي بال تدددم 
علدد  الليددر بالشددتم وال ددرل الولددا  مددن ال ددوي علدد  ال ددعيمو ومددن العددالي علدد  
الدددنيءو فاثت ددو الحكمددة شددرل هددوي الحدددود حسددما  لنددوا الفسددادو وزجددرا  عددن ارتكابدد  

َوَلك بِم فابي ليب   العالم علد  نظدم االسدت امةو مداال يافد و واليد  اإلشدارة ب ولد  تعدال   
َصاصا َحَياة  اِلقا 

 .(38). ومن كالم حكماء العرل  ال تم :نف  لل تم((35)

فددي هددوي  –وهددوا موافددج لمددا فددي التشددريعاو الحديلددة  و ينبلددي :ن تددفدي الع وبددة 
 وظيفتين   -التشريعاو
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لدالح    حداهما  وظيفدة ُال يدةو وهدي :نندا توثدع علد  المجدرم لتنويبد  وتكديبد  واخ
 فال يعود  ل  اإلجرام.

  وظيفة اجتماعيدةو وهدي :نندا توثدع لحمايدة المجتمدع مدن شدروي المجدرم ولانينما
 وآلام  ويكون ول  بمعالجة الجرم :و استئلال  حسل كم حالة.

 .(30)ومن است راء النلو  الشرعية نجدها سباثة ال  تل  األفكار الحديلة

علدد   ددرورة  ثامددة الحدددود ب ولدد   ))يددوم مددن  مددام عددادم  ولددول  :كددد الرسددوم 
مددددن عبددددادة سددددتين سددددنة وحددددد ي ددددام فددددي األرم بح دددد  :زكدددد  مددددن ميددددر :ربعددددين  ايددددر

 .(36)لباحا ((

ألن فدددي  ثامدددة حدددد السدددرثة حفظدددا  ألمدددوام النددداهو وفدددي  ثامدددة حدددد الزندددا حفظدددا  
ألنسابنم من االاتاليو وفي  ثامة حد ال دوم حفظدا  ألعرا دنم وكدرامتنمو وفدي  ثامدة 

لددردة حفظددا  لددديننمو وفددي  ثامددة حددد البلددي حددد الشددرل حفظددا  لع ددولنمو وفددي  ثامددة حددد ا
 حفظا  لنظام الدولة السياسي وحفظا  الست رارها.

 المبحث الثاني

 والبغي *من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاَ حدي الردة

 ويحتوي عل  ميلبين 
 المطلب األول: من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاَ حد الردة

 قبل استتابته: عدم استيفاَ الحد من المرتد (1

 .(39):جمع العلماء عل  :ن من ارتد عن اإلسالم وجل علي  ال تم

ُِ َوه بَو َكبافار  واأللم في ول  ثول  سبحان    يناها َفَيم  ِنك ِم َعِن دا ِد ما َوَمِن َيِرَتدا
ببَرةا َوأ وَلئاببَ  َأِصببَحاب  الَنببا َا َِ ُِ َأِعَمببال ه ِم فاببي الببدْلِنَيا َوا را ه ببِم فايَهببا َفا وَلئاببَ  َحباَطبب

الاد ونَ  ََ
 .(42)  ))من بدم دين  فاثتلوي((و وما لح عن الرسوم (47)

 ال :ندد  ال ي تددم حتدد  يسددتتال لاللددة :يددام عنددد :كلددر :هددم العلددم مددننم  عمددر بددن 
واألئمددددة مالدددد  واألوزاعددددي  الايددددال وعلددددي بددددن :بددددي يالددددل وعبددددد اب بددددن مسددددعود 
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سحاج بن راهوي  وبعم الحنفية وهدو :حدد ثد ولي الشدافعيو وروايدة عدن اإلمدام :حمدد واخ
 .(41)وهو موهل الزيدية

ف ددد روي عددن عبددد الددرحمن  وت دددير المدددة بلاللددة :يددام مسددتنبية مددن فعددم عمددر 
بدددن محمدددد ابدددن عبدددد اب بدددن عبدددد ال ددداري عدددن :بيددد و :نددد  ثدددام  ))ثددددم علددد  عمدددر بدددن 

م ثدام لدد  رجدم مدن ثبدم :بدي موسد  األشددعري فسدكل  عدن النداهو فدكابري. لد الايدال 
عمدر  هدم كددان فديكم مددن ُمَلربدةا* ابددر، فدام  نعددمو رجدم كفددر بعدد  سددالم . ثدام  فمددا 
فعلتم بد ، ثدام  ثربنداي ف دربنا ُعن دُ و ف دام ُعمدر  :فدال حبسدتموي لاللدا و و:يعمتمدوي كدم 
يوم رنيفا و واستتبتموي لعل  يتول ويراجع :مر ابو لدم ثدام ُعمدر  اللندم  ندي لدم :حُ در 

 .(43)لم :رَمو  و بللني((ولم :مر و 

 وهنا  آراء :ار  في تحديد مدة االستتابة مننا 

:اددو رجددال  مددن بكددر  -كددرم اب وجندد  –مددا روي عددن العددالء :بددي محمددد :ن عليددا  
 .(44)بن وائم تنلر بعد اإلسالم فعرم علي  اإلسالم شنرا  فكب  فكمر ب تل 

ال ثتموثام الزهري  يدع   ل  اإلسالم لال  مراو فىن تال و   .(45)اخ

 .(48)وثام الناعي واللوري  يستتال محبوسا  :بدا  

وما ت دم من هوي األثوام يدم عل  :ند  ينبلدي اسدتتابة المرتدد ثبدم ثتلد  رحمدة بد ا 
وتعليددم ولدد  عنددد الف ندداء هددو :ندد   ربمددا عر ددو لدد  شددبنة اثت ددو ردتدد  فيسددع  فددي 

الددردة وندددم عددن كددم مددا  . فددان تددال وتلفددظ بالشددنادتين و:ثلددع عمددا وثعددو بدد (40) زالتنددا
لدر وعزم عل  :ن ال يعود لمللد  وث د  مدا فداو مدن واجبداو لشدرل فدي مددة الدردةو 

وا  اِن َيِنَته بوا ي ِغَفبِر َله بِم حكم علي  بالعودة  ل  اإلسالم ل ول  تعال    يَن َكَفبر  ق ِل لاَلوا
َما َقِد َسَل َ 

بد  :ن يدكمري بدول  . فىن لدم يعدد لدول  بنفسد  وجدل علد  اإلمدام :و نائ(46)
ال ثتم(49)فورا    .(57). فىن :سلم واخ

فددىن ثتلدد  ثاتددم ثبددم عددرم اإلسددالم عليدد  :و ثيددع ع ددوا  مندد  كددري ولدد  لدد و وال 
. (52) مان علي  لكن   وا فعم ول  بلير  ون اإلمام ُ:دل عل  ما لنع عند الحنفيدة 

. وثددام (51)حنابلددة :و ُعددزر لعدولدد  المددكمور بدد  والفتياتدد  علدد  اإلمددام عنددد الشددافعية وال
 .(53)المالكية  من ثتل  ثبم ان يستتال ف د اساء وال  مانة علي 
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 اإلحسان  لف المرتد حال حبسه ودعوته  لف اإلسالم بالحسنف: (2

مددن مظدداهر الرحمددة بالمرتددد عنددد حبسدد  هددو  يعامدد  وعدددم تجويعدد  :و تعييشدد  
يعمتمددددوي كددددم يددددوم فددددي شددددكن المرتددددد  )):فددددال حبسددددتموي لاللددددا و و: ل ددددوم سدددديدنا عمددددر 

 .(54)رنيفا ((

ثولدد   )ومددا علمددو فددي  سددتتابت  تجويعددا   -رحمدد  اب–وثددد ن ددم عددن اإلمددام مالدد  
 .(55)وال تعييشا  و:ر  :ن ي او من اليعام ماال  ر مع (

 .(58)وال يعاثل في فترة حبس  بال رل :و نيري كما ثام بعم المالكية

. وتكددرر دعايتدد  لعلدد  (50)يددمويعددرم عليدد  اإلسددالم فددي كددم يددوم مددن :يددام التكج
 .(56)ينعيم ثلب  ويراجع دين 

وال ياددوم بال تددم عنددد ف ندداء المالكيددة فددال ي ددام لدد    ن لددم ُتسددلم تُ تددمو وكددوا ال 
 .(59)ياوم بليري

 وول  لكي تكون عودت  لإلسالم عن ثناعة وايمئنان ال عن  كراي. واب :علم
  حسان قتله عند  قامة الحد عليه: (3

ال  ن لدددم يتدددل حتددد  تمدددو األيدددام  ن تدددال المرتددد د برجوعددد  لإلسدددالم فدددال ي تدددم واخ
. ب ددرل عن ددد  (87)بلدددرول اليددوم اللالدد  ُثتدددم -حسددل ر:ي جمندددور الف ندداء –اللاللددة 

بالسددديمو بدددال  حدددراج ونحدددوي :و تلريدددج :و اندددج :و سدددل  :و اوزثدددة* :و تكسدددير ل دددوم 
  . ول ولد  (82)ي الندار((يعند -  ))من بدم دين  فاثتلوي وال تعوبوا بعدوال ابالرسوم 

)) ن اب كتددل اإلحسددان علدد  كددم شدديء فددىوا ثتلددتم فكحسددنوا ال تلددة واوا وبحددتم فاحسددنوا 
 .(81)الوبحة وليحد احدكم شفرت  وليرر وبيحت  ((

 .(83):رور للم توم -ال تم بالسيم –وألن 

وهددوا كلدد  مددن مظدداهر الرحمددة بالمرتددد عنددد  ثامددة الحددد عليدد و ألن اللددرم مددن 
ة الحد هو الزجر وحماية المجتمع اإلسالمي مدن الجريمدةو ال التنكيدم واالنت دام وال  ثام

 التمليم كما :سلفنا ساب ا .
 تاَير استيفاَ حد الردة من الحامل حتف تضع: (4
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مدددن مظددداهر الرحمدددة بدددالمر:ة المرتددددة :نددد  يدددفار اسدددتيفاء الحدددد منندددا حتددد  ت دددع 
ن كاندو تر دع فتدفار  (84)لندا.وتجدد مدن ير دع لندا يف - ن كانو حامال   –حملنا  واخ

حت  تجد من ير ع وي بم الولدو وكوا تفار التدي ليسدو بحامدم حيد  كاندو متزوجدة 
حتدددد  تسددددتبريء بحي دددد  واحدددددة  وا كانددددو  *:و ميل ددددة يالثددددا  رجعيددددا  :و كانددددو سددددرية

تحدديم ولددو فددي كددم امدده سددنين فددككلرو و:مددا  وا كانددو ال تحدديم ل ددعم :و يددكه 
 ال  وا كاندددو ممدددن تحمدددم :و ممدددن يتوثدددع حملنددداو وحينئدددو مشدددكو  فيددد  فدددال تسدددتبريء 

فىننددا تسددتبريء بلاللددة :شددنر  ال :ن تحدديم فددي :لنائندداو وكددم هددوا فدديمن لنددا زون :و 
ال فدال اسدتبراء  ال :ن تددعي حمدال و :اتلدم :هدم المعرفدة فدي ولد   سيد مرسدم عليندا واخ

 . (85):و شكوا

*ستيفاَ حد البغيالمطلب الثاني: من مظاهر الرحمة بالجناة عند ا
 

زالة المظالم عنهم: (1  مراسلة سلطان المسلمين للبغاة وا 

وهل ف ناء الشافعية والحنابلة  ال  وجول مراسلة  مام المسلمين للبلاة فيسدكلنم 
ن  دعوا شبنة كشفنا لنم ل ولد  تعدال    عن ما ين مون من و فىن وكروا مظلمة :زالنا واخ

 بَن اِلم بِؤما وا َبِيَنه َمباَوا اِن َطائاَفتَانا ما نايَن اِقَتَتل بوا َفَاِصبلاح 
. واإللدالر  نمدا يكدون (88)

 .(80)بول 

. (86)يددددعو :هدددم حدددروراء ونددداظرهم ثبدددم ثتدددالنم بعددد  ابدددن عبددداه  وألن عليدددا  
 .(89)وثام ف ناء الحنفية يستحل ول  الن  اهون االمرين فلعنم ان يرجعوا

ن كددا ن حددالال  لكددن التددبه علددينم فددان كددان مددا ين مددون مندد  ممددا ال يحددم :زالدد و واخ
فاعت دددوا :ندد  ماددالم للحددج بددين لنددم دليلدد  و:ظنددر لنددم وجندد  فددىن رجعددوا عددن البلددي 
ويلل ال تام تركنمو فىن :بوا الرجول وعظنم واوفنم بال تام ألن الم لود دفدع شدرهم 
–ال ثتلنم فىن رجعوا  ل  الياعة تركنمو فىن يلدل البلداة مددة حتد  يدروا ر:يندم ورجدا 

ن ادددام مدددننم  -المسدددلمين سدددليان رجدددوعنم :نظدددرهم وجوبدددا  حفظدددا  لددددماء المسدددلمين واخ
 .  (07)مكيدة لم ينظرهم وثاتلنم بعد كم ما ت دم وجوبا  وعل  رعيت  معونت 

وال يجدددوز ثتدددالنم ثبدددم ولددد  ألنددد  يف دددي  لددد  ال تدددم والندددرن والمدددرن ثبدددم دعددداء 
 .(02)الحاجة  لي 
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ألننددم  -اددام مدننم المكيدددة كمددا :سددلفنا ال  ن  –بال تددام  -السددليان–وال يبددفهم 
–مسددلمونو وألن ثتددالنم لدددفع شددرهم فمددا لددم يتوجدد  الشددر مددننم ال ي دداتلنمو فددىن بددد:وي 

بَر  ثداتلنم حتد  يفدرج جمعندم ل ولد  تعدال    -بال تام َِ ُِ  اِحبَداه َما َعَلبف اأِل  َفبِاِن َبَغب
بببي َفَقببباتال وا اَلتابببي َتِبغا

االفدددة الجماعدددة فيجدددل لددددهم . وألنندددم ارتكبدددوا معلدددية بم(01)
 .(03)عننا

مما ت دم نلمه حر  الشريعة اإلسالمية علد  حفدظ دمداء المسدلمينو وحرلدنا 
 لدددد   ددددرورة :ن يسددددمع سددددليان المسددددلمين لددددر:ي ماالفيدددد  مددددن الاددددارجين عليدددد و و:ن 
يتفدداوم معندددم ويحدداوم حدددم مشدداكل  معندددم بدداليرج السدددلمية ثبددم :ي  جدددراء عسدددكري 

 هر رحمة الدولة اإلسالمية برعاياها. دهمو وهوا كل  من مظا

 
 تحريم قتالهم بما يعم كالقوائ  المدمرة  ال للضرورة: (2

مددددن مظدددداهر الرحمددددة مددددع البلدددداة حددددين ثتددددالنم هددددو :ندددد  ال ي دددداتلون بعظدددديم كنددددار 
ل دددداء الحيدددداو علددددينم وحلددددارهم بمنددددع اليعددددام  ومنجنيددددج وثددددوائم مدددددمرةو وتلريددددج واخ

بكن ثاتلوا بتل  الوسائم فيحتان حداكم المسدلمين والشرال عننمو  ال في حالة ال رورة 
. وال (04) ل  ملم تل  الوسائم دفعا  لنم وبندوا ثدام ف نداء المالكيدة والشدافعية والحنابلدة 

. (05)ت يع :شجارهم وال تحرج مساكننم عند المالكية والشدافعية  ألنندا :مدوام المسدلمين
المدداء والنددار علدد  النبدداو لدديال  وثددام الحنفيددة  يجددوز رمددينم بالنبددم والمنجنيددج وارسددام

 .(08)الن  من آلة ال تام

والوي نراي راجحا  هو تحريم ثتالنم بال وائم المدمرة او بدالتلريج او التحريدج او 
حلارهم بمنع اليعام والشرال عننم  ال في حالة ال رورة ال لو  بان ي اتلونا بملدم 

مسددلمون وثددد :مرنددا اإلسددالم  تلدد  الوسددائم فن ددير الدد  معدداملتنم بالملددمو وولدد  ألننددم
بالرحمدددة بالكدددافر حتددد  فدددي حالدددة الحدددرل فمدددن بدددال :ولددد  يكدددون المسدددلم :حدددج بندددوي 
المعاملدةو زيددادة علد  :ن اللددرم مدن ثتددالنم هدو دفعنددم وردهدم الدد  الحدج والدد  ياعددة 
 مدددام المسدددلمين فدددال ينبلدددي :ن يسدددتبار مدددننم  ال مدددا دعدددو اليددد  ال دددرورة والتدددي يكدددون 

 :مر المسلمينو واب اعلم. ت ديرها ال  ولي
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. والبلدددداة (00)وكمددددا ال يسددددتعان علددددينم بكددددافر ألندددد  يحددددرم تسددددليي  علدددد  المسددددلم
 مسلمون كما :سلفنا.

 تحريم قتل مدبرهم وجريحهم ومن تر  القتال منهم: (3

من مظاهر الرحمة بالبلاة هو تحريم ثتم مدبرهم وتحريم اإلجنداز علد  جدريحنم 
وولدد  لمددا روي عددن يزيددد بددن  (06)عنددد جمنددور الف ندداء.وال علدد  مددن تددر  ال تددام مددننم 

 بيعة العبسي ثدام  ))نداد  منداد  عمدار يدوم الجمدم وثدد ولد  النداه :ال ال يدوام* 
 .(09)عل  جريحنم وال ي تم موٍم ومن :ل   السالر فنو :من فشج ول  علينا((

 ولما روي عن مروان بن الحكم ثام  ))لرخ لدارخ لعلدي يدوم الجمدم  ال ُي دتلن
ُمددددبر وال ُيدددوفم علددد  جدددريحو ومدددن :نلدددج بابددد  فندددو آمدددن و ومدددن :ل ددد  السدددالر فندددو 

 .  (62). وألن الم لود كفنم ودفعنم فلم يجز ثتلنم كاللائم(67)آمن((

ووهددل بعددم الف ندداء وهددم الحنفيددة والزيديددة وبعددم المالكيددة   لدد  :ن المدددبر :و 
لعدددود لل تدددام جددداز ثتدددم الجدددريح  وا هدددرَل  لددد  فئدددة ممتنعدددة مدددن البلددداة :و اشدددي منددد  ا

مدبرهم واإلجناز عل  جريحنمو ألن الواجل علد  اإلمدام :ن ي داتلنم حتد  يعدودوا  لد  
ََ  اَلف َأِمرا الَلها الحجو ل ول  تعال    َحَتف َتفاي

. فىوا كان لنم فئة ينحازون  لينا (61)
 .(63)تامال يزوم بلينم ألننم ينحازون  ل  فئة ممتنعة من البلاة فيعودون  ل  ال 

والوي ندراي راجحدا   هدو تدر  ت ددير األمدر الد  اإلمدام :و نائبد  حسدل مدا ت ت دي  
الظددروم وحسددل مددايراي مددن ملددلحة عسددكرية او سياسددية فددي األاددو بددالر:ي األوم :و 

 اللانيو واب :علم.
 حبس أسيرهم وعدم غنيمة أموالهم: (4

بددم يحددبه حتدد  ومددن مظدداهر الرحمددة بالبلدداة هددو :ن ال ي تددم :سدديرهم وال ييلددج 
تامد الفتنة وتن  ي الحرل ويتفرج جمع البلاة وال يتوثدع عدودهم بدكن يحددلوا توبدة لدم 
يالدددد  سددددبيل  حينئددددوو وولدددد  ألن البدددداني امتنددددع مددددن حددددج واجددددل عليدددد  فيحددددبه بدددد  

 .(64)كالدين
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كما ال يلنم سليان المسلمين لنم مامو بدم يحدبه ولد  المدام حتد  يتوبدوا فيدردي 
نمددا يحددبه المددام عددننم ت لدديال  علددينم ألننددم مسددلمون  واإلسددالم يعلددم المددام والددنفهو واخ

 .(65)علينمو وفي  مللحة المسلمينو فىن تابوا ردو علينم لزوام الموجل للحبه
 المبحث الثاني 

 من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاَ حدود )الزنا و رب المسكراُ والقو (

 وفي  لاللة ميالل 
 هر الرحمة بالجاني عند استيفاَ حد الزناالمطلب األول: من مظا    

 تلقين الزاني المقر الرجوع عن  قراره قبل استيفاَ الحد: (1

مددن مظدداهر الرحمددة بددالزانيو :ندد  ينبلددي إلمددام المسددلمينو  وا جدداءي الزانددي و:ثددر 
عنددددي بالزنددداو :ن يزجدددري عدددن اإلثدددرارو ويظندددر الكراهيدددة مدددن ولددد و ويدددكمر بتنحيتددد  عدددن 

ن عداد لاللدا و فعدم بد  ملدم ولد و فدىوا :ثدر المجله فىن عاد لا نياو فعم ب  ملم ول و واخ
:ربدددع مدددراوو نظدددر فدددي حالددد   هدددم هدددو لدددحيح الع دددمو و:نددد  ممدددن يجدددوز اثدددراري علددد  

فدداعترم    )):ن رجددال  مددن :سددلم جدداء النبددي وولدد  لمددا روي عددن جددابر  (68)نفسدد .
:بدد   م لدد  النبدي حتدد  شدند علدد  نفسد  :ربدع مددراوو ف دا بالزندا فدكعرم عندد  النبدي 

 .(60)جنون ثام  الو ثام  :حلنوو ثام  نعم فكمر ب  فرجم((

فددىوا عددرم ولدد و سددكل  عددن الزنددا  مددا هددو، الحتمددام :ندد  ويئنددا فيمددا دون الفددرن 
. لددم يسددكل  (66)ثددام لمدداعز  ))لعلدد  ثبلددو :و نمددزو :و نظددرو(( واعت دددي زنددا وألندد  

ام الشدبنة فدي ولد و فدىوا بدين ولد  بعد ول  كيم زند ، وبمدن زند ، و:يدن زند ، الحتمد
 .(69)لزم  الحد لتمام الحجة

 الرحمة بالزاني عند جلده: (2

من مظاهر الرحمة بالزاني نير المحلن عند جلدي هدو :ن يجلدد بسدوي ال لمدرة 
  )):ن . وولد  لمدا روي عدن زيدد بدن :سدلم (97)ل  ُ:زيلو ع دي لينا  بين الجديد والعتيج

بسدويو فدُكتي  فددعا رسدوم اب  ا عل  عند رسوم اب رجال  اعترم عل  نفس  بالزن
بسددوي مكسددور ف ددام  فددوج هددواو فددُكتي بسددوي جديددد لددم ت يددع لمرتدد  ف ددام  بددين هددوينو 

 .(92)فُكتي بسوي ثد ركل ب  والن فكمر ب  فجلد((
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ويكددون ال ددرل متوسدديا  بددين المتلددم ونيددر المددفلم ويجلدددي رجددم بددين الددرجلين ال 
ليحلددم الم لددود وهددو االنزجددار بدددون النددال و ويفددرج ال ددرل بددال وي وال بال ددعيم 

عل  األع اء ألن   وا جمع ال رل في مكان واحد ربما :د  ال  التلدمو والم لدود 
بالحد الزجر ال اإلتالمو  ال :ن  يت ي األع اء التدي ال يدفمن فيندا التلدم :و تلدم مدا 

فددالر:ه والفددرن م تددمو  لدديه بمسددتحج كددالر:ه والفددرن والوجدد و  و التلددم لدديه بمسددتحج
 .(91)والوج  مكان البلر والشم

ويجدددرد الرجدددم المحددددود بالجلدددد عدددن ليابددد   ال اإلزار ألن  ندددزل اإلزار يدددفدي  لددد  
كشدم العدورة فدال يندزلو وال تجدرد المددر:ة  ال عدن الفدرو والحشدو الن مبند  حدالنن علدد  

لفددروو وفينمددا السددترو وفددي نددزل ليابنددا كشددم عورتندداو والسددتر يحلددم بدددون الحشددو وا
منع من ولوم األلم فينزعان وت رل جالسة ألن  :ستر لنا و:بعد من انكشام شديء 

 .(93)مننا

وال يجلد في وثو شدديد الحدرارة :و البدرودة  وا ايدم عليد  مند  المدوو بدم يدفار 
 .  (94) ل  وثو اعتدام الجو

وا كددان مددن لبددو عليدد  الحددد مري ددا  يرجدد  بددرفي فددال ي ددام عليدد  الحددد بددم يدد فار واخ
:ند  ثدام  )) ن :مدة  لما روي عدن علدي  (95)حت  يبر: من مر   عند جمنور الف ناء

زنددو فددكمرني :ن :جلدددها فددىوا هددي حديلددة عنددد بالنفدداهو فاشدديو  ن :نددا  لرسددوم اب 
. وألن فدي  ثامدة الحدد عليد  (98)ف دام  :حسدنو(( جلدتنا :ن اثتلنا فوكرو ول  للنبي 
وهددوا لدديه مشددروعا  وال هددو الم لددود مددن  ثامددة  وهددو مددريم ربمددا يددفدي  لدد  هالكدد 

 .(90)الحد

:مدددا  وا كدددان مري دددا  بمدددرم ال يرجددد  بدددرفيو في دددام عليددد  حدددد الجلدددد وال يدددفارو 
وي رل بسوي يفمن مع  التلم :و عرجون نام ب  مائدة شدمراخ* ي درل بد   دربة 

. وولد  لمدا روي عدن سدعد بدن عبدادة (96)واحدة فىن كدان عليد  امسدون نلدنا فمدرتين
  ثام  ))كان بين :بياتنا رويجم  عيم مادنو فلم يرل الحي  ال وهو عل  :مدٍة مدن

وكددان ولدد  الرجددم مسددلما    مددائنم يابدد  بندداو فددوكر ولدد  سددعد بددن عبددادة لرسددوم اب 
ف ددام  ا ددربوي حددديو ف ددالوا  يددا رسددوم ابو  ندد  : ددعم ممددا تحسددل لددو  ددربناي مئددة 

ئدددددة شدددددمراخ لدددددم ا دددددربوي بددددد   دددددربة واحددددددةو ثتلندددددايو ف دددددام  ادددددووا لددددد  علكددددداال  فيددددد  م
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. ولدديه فددي هددوا الحدددي  مددا يدددم علدد  اشددتراي مباشددرة كددم ويددم مددن ويددوم (99)ففعلددوا((
العلكددددومو فيكفددددي ميلددددج ال ددددرل اروجددددا  مددددن واجددددل الحددددد ورف ددددا  بالمحدددددود المبتلدددد  

  -رحم  اب -. ثام اإلمام الشوكاني(277)بالمرم

ما  وا لم يحتملد  كدان ولد  عدورا  فدي تدر  وهوا الحكم فيما  وا  حتمل  المريمو :
. وثددام بعددم ف ندداء المالكيددة   ن كددان  ددعيم (272)الحدددو فددان عدداش :ثدديم عليدد  الحددد

 .(271)الجسم ياام علي  الموو يس ي الحد ويسجن
 عدم استيفاَ الحد من المرأة الحامل حتف تلد: (3

 تدرجم حتد  من مظاهر الرحمدة بدالمر:ة الزانيدة :نندا  ن كاندو حدامال  فدال تجلدد وال
ت ددع حملنددا وتفيددم ولدددها  ن لددم يكددن لدد  :حددد ير ددع  :و يتكفددم بر دداعت و فددىوا لددم 
يوجدددد مدددن يكفدددم اللدددبي بعدددد الفيدددام كدددان  منالندددا حتددد  يسدددتلني بنفسددد  ممدددا ت ت دددي  

لللامديدددة التدددي اعترفدددو  وولددد  ل ولدد   (273)ال ددرورةو وهدددوا مجمدددع عليدد  بدددين الف نددداء
  ت ددعي مددا فددي بيندد  فكفلنددا رجددم مددن األنلددار بالزنددا وكانددو حددامال   ))ارجعددي حتدد
ف ددام  ثددد و ددعو اللامديددةو ف ددام   ون ال نرجمنددا  حتدد  و ددعو ثددام  فددكت  النبددي 

وندل ولدها لليرا  ليه ل  من ير ع  ف ام رجم من األنلدار ف دام   لدي ر داع  يدا 
. وألندد  ياددام مددن  ثامددة الحددد علينددا وهددي حامددم هددال  (274)نبددي ابو ثددام فرجمنددا((

 .(275)ولدها البريء عن الجنايةو والم لود من الحد الردل ال ال تم

وثددام ف ندداء الحنفيددة  ولددو ادعددو المددر:ة بكننددا حبلدد و لددم تنفددو علينددا الع وبددةو بددم 
يعر نا ال ا ي عل  :هم الابرة من النساء فىن ثلدن هدي حبلد  حبسدنا سدنتين حتد  

 .  (278)بعدم حملناتلد فىن لم تلد في هوي المدة رجمنا :و جلدها للتي ن 

وثدددام ف نددداء الحنابلدددة   ن حملدددو امدددر:ة الزون لندددا والسددديد لدددم تحدددد بمجدددرد ولددد  
الحمددمو وال يجددل ان تسددكمو ألن فددي سددفالنا عددن ولدد   شدداعة الفاحشددةو وولدد  مننددي 
عندد  و وان سددئلو وادعددو اننددا اكرهددو او ويئددو بشددبنة او لددم تعتددرم بالزنددا اربعددا  لددم 

 (270)تحد ألن الحد يدر: بالشبنة.
 الرحمة بالزاني حال رجمه وبعد مماته: (4

 وا لبو وجول الرجم عل  الزاني المحلن يستحل :ن تعرم عليد  التوبدة ثبدم 
الدددرجم لتكدددون ااتمدددة :مدددريو ويدددفمر باللدددالة  وا دادددم وثتنددداو ويجدددال  وا يلدددل مددداء  
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. لددم يددرجم بحجددارة معتدلددة مددمء (276)ليشددرب و ويجددال :ي ددا  للددالة ركعتددين  وا يلبنددا
حت  المووو وال يرجم بحلياو افيفة لئال ييوم تعويب و وال بلدايراو موففدة  الكم

 .  (279)لئال يفوو التنكيم الم لودو ويت    رل وجن 

. لمدا روي عدن (227)ويرجم الرجم ثائما  وال ي يد وال يحفر لد  عندد جمندور الف نداء
لب يدع فدواب برجم مداعز ارجندا  لد  ا ثام  ))لما :مر رسوم اب  :بي سعيد الادري 

 .(222)ما حفرنا ل  وال :ول ناي ولكن  ثام لنا((

:ما المر:ة ف ام الحنفية والشافعية فدي ثدوم لندم  الد  :ن اإلمدام  ن شداء حفدر لندا 
ن شدداء :ثامنددا مددن نيددر حفددر كالرجددم   لدد  لدددرها ألندد  :سددتر لنددا ماافددة التكشددمو واخ

 .(221)ألن  يتوثع مننا الرجول بالنرل

  استحباب  للمر:ة  ن لبو زناهدا ببيندة فدان لبدو بدىثرار فدال واأللح عند الشافعية
. الن الرجول عن اإلثرار يس ي الحد عندد كليدر (223)يستحل ليمكننا النرل  ن رجعو

 . ألن  يور  شبنةو والحدود تدر: بالشبناو كما :سلفنا ساب ا .(224)من الف ناء

المرجومددة وال يحفددر  وثددام المالكيددة والحنابلددة فددي الددراجح عندددهم  ال تددربي المددر:ة
. وولدد  لمددا (225)لندداو سددواء لبددو الزنددا ببينددة او  ثددرار وتشددد ليابنددا علينددا لددئال تنكشددم

بالزندا ف الدو  روي عن عمران بن حلين  )):ن امر:ة من جنينة اعترفو عند النبدي 
ولينا ف ام  :حسن  لينا فىوا و دعو حملندا فدكابرنيو فدكمر   ني حبل  فدع  النبي 

 (228)ينا ليابنا لم :مر برجمنا فرجمو((بنا فشدو عل

فىن هرل المرجوم في :لناء الحدد سد ي عند  الحدد سدواء :كدان فدي :وائدم الحدد :و 
فددي مدداعز لمددا :ابددروي بكندد  لمددا :ول تدد  الحجددارة هددرل  فددي نلددف  :و بعددد :كلددري ل ولدد  

لدد  و فددكدركوي بددالحرة ورجمددوي  لدد  :ن مدداوو هددال تركتمددوي لعوثددام  ردونددي لرسددوم اب 
. بادددالم هروبددد  ثبدددم الحدددد فىنددد  ال يسددد ي  بدددم يدددفت  بددد  (220)يتدددول فيتدددول اب عليددد 

 .(226)وي ام علي  الحد

:مددددا  وا لبددددو وجددددول الددددرجم بالشددددنادة فال ا ددددي يددددكمر الشددددنود :وال  بددددالرجم فددددىوا 
رجمواو رجدم اإلمدام بعددهمو لدم النداهو فدىوا امتندع الشدنود :و بع دنم عدن الدرجم سد ي 

 .  (229)نم عن الرجول :ور  شبنة الكول في شنادتنمالرجمو ألن امتناع
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فدي  ل ولد   (217)لم  وا رجم الزاني المحلدن ومداوو ُنسدم وكفدن ولدلي عليد .
. ولمددا روي فددي (212)شددكن اللامديددة بعددد :ن رجمددو  ))افعلددوا بنددا مددا تفعلددون بموتدداكم((

مدر بعد :ن رجم المر:ة الجننية لل  علينا ف دام لد  ع حدي  عمران بن حلين :ن  
  ))يددا رسدددوم اب رجمتنددا لددم تلدددلي علينددا، ف ددام  ل دددد تابددو توبددة لدددو بددن الايددال 

ثسمو بين سبعين من :هم المدينة لوسدعتنمو وهدم وجددو شديئا  :ف دم مدن :ن جدادو 
 .(213)وألن  م توم بحج فلار كالم توم ثلالا   (211)بنفسنا ب((

 َ حد  رب المسكراُالمطلب الثاني: من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفا    
 عدم استيفاَ الحد من الجاهل والمضطر: (1

من الشروي التي اشدترينا الف نداء السدتيفاء الحدد مدن شدارل المسدكرو :ن يكدون 
. (214)عالما  بكننا امرو فىن شربنا ظانا  كوننا شرابا  ال يسكرو لم يحددو ألند  مايديء

ي عدن الايدك والنسديان   ))تجداوز اب عدن ُ:متدوالايك معفو عن  بن  حددي  النبدي 
. فدددان شدددربنا نيدددر عدددالم بتحريمنددداو فدددىن كدددان حددددي  عندددد (215)ومدددا اسدددتكرهوا عليددد ((

باإلسددالمو :و نشددك بباديددة بعيدددة فددال حددد عليدد و :مددا مددن نشددك بباديددة ثريبددة فددال ت بددم مندد  
 .(218)دعو  الجنم بالتحريمو ألن  ال ياف  علي  ول  فعلي  الحد

حد الشرلو :ن يكون الشدارل نيدر م ديرو فدىن كول  اشتري الف ناء الستيفاء 
ل ولدد   (210)شددربنا لدددفع نلددت  بندداو بعددد :ن بحدد  عددن مددائع آاددر فلددم يجددد لددم يحددد.

َك َوال َعببادك َفببال  اثِببَم َعَلِيببها تعددال    َفَمببنا اِضببط َر َغِيببَر َبببا
. فدداب تعددال  :بددار (216)
حدريم فتكدون مللندا فدي للم ير :كم الميتة والددم ولحدم الانزيدرو والامدر مللندا فدي الت

اإلباحة عند اال يرارو فىوا :من عل  نفس  زالدو ال درورة وهدو ادوم الندال  وعداد 
 .  (219)التحريم

كددول  ال يحددد مددن ظددن الامددر :و الشددرال المسددكر لبنددا  :و عسددال  :و نبيددوا  نيددر 
 .(237)مسكر وكان لادثا  مكمونا  نير متنم

ا ألندد  يحتمددم :ندد  شددربنا مكرهددا  كمددا ال يحددد مددن وجددد مندد  رائحددة الامددر :و ت يكهدد
 .(232):و م يرا  والرائحة محتملة فال يحد بالش 

 

 الرحمة بالمحدود حال جلده: (2
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مددن مظدداهر الرحمددة بالمحدددود بحددد الشددرل هددو :ندد  ي ددرل  ددربا  بددين  ددربين 
بسوي من جلد ليه لد  ر:سدان معتددم لديه بالجديدد وال بالبداليو ال لمدرة لد و وال ينبلدي 

نما ي رب  دون ول و وي رل وعليد  ليابد و  ال :ند  يندزل للجالد في ول    بانة  بي  واخ
 .  (231)عن  الجلد والفرو والحشو  ن كان فينا

وي ددرل ثاعدددا  وال يددربي وال يمددد ويالدد  لدد  يددداي وي ددرل علدد  الظنددر والكتفددين 
دون سددددائر األع دددداء وت ددددرل المددددر:ة ثاعدددددة وعلينددددا مددددا يسددددترها ويددددوالي الجالديددددن 

رج علددد  األيدددام حتددد  تحلدددم الحكمدددة مدددن الحددددو  ال :ن ياشددد  مدددن ال دددرلو وال يفددد
توالي  هال  المحدودو وال يجلد المريم  ن ايم علي  ويفار للبردو وياتدار لل درل 

. ألننددا : ددعم (233)الرجددم العدددم ال ال ددوي وال ال ددعيمو وت ددرل المددر:ة دون الرجددم
 ال ة . واب :علم

 ل ددوي وولدد  لمددا روي :ن عمدددر ويجلددد الرجددم المحدددود ال ددعيم دون الرجدددم ا
وا ُ:تددددي بالرجددددم  كددددان)) وا ُ:تددددي بالرجددددم ال ددددوي المننمدددد  فددددي الشددددرال جلدددددي لمددددانين واخ

 .(234)ال عيم الوي كانو من  الزلة جلد :ربعين((
 المطلب الثالث: من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاَ حد القو     

 سقوط الحد بعفو المقوو : (1

يعة اإلسدددالمية بال ددداومو هدددو سددد وي الحدددد بعفدددو مدددن مظددداهر الرحمدددة فدددي الشدددر 
الم ددووم عددن ال دداوم عنددد ف ندداء الشددافعية والحنابلددة وهددو ثددوم لإلمددام مالدد  وبدد  ثددام 

 (235)اليحدداوي مددن الحنفيددة وسددواء كددان هددوا العفددو ثبددم الرفددع إلمددام المسددلمين :و بعددديُ 
يسددتوف  وولدد  ألن حددد ال ددوم حددج مددن ح ددوج اآلدميددين عندددهم فيلددح فيدد  العفددوو وال 

. ولددول  لددو (238)بدددون يلددل الم ددووم ألندد  ح دد  فددال يسددتوف  ثبددم يلبدد  كسددائر ح وثدد 
. وثدددام (230)ثدددام الشدددا  آلادددر  اثدددوفني ف وفددد و لدددم يحدددد ويعدددزر عندددد ف نددداء الحنابلدددة

 .(236)ف ناء الشافعية  ال حد علي  وال تعزير
 عدم استيفاَ الحد من األصل بقوفه لفرعه: (2

م اسددتيفاء الحددد مندد  عنددد جمنددور الف ندداء  وا ومددن مظدداهر الرحمددة بال دداوم عددد
ن عددال . وولدد  للنلددو  الددواردة فددي وجددول تددوثيري (239)كددان :بددا للم ددووم :و جدددا  واخ
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واحترامدد  واإلحسددان  ليدد و وألن الحددد ُيدددر: بالشددبنةو واألبددوة معندد  يسدد ي بنددا ال لددا  
 .(247)فتمنع حد ال وم

 
 مراعاة حال المحدود عند جلده: (3

ال اوم عند  ثامة حدد ال دوم عليد  هدو :ن ال يعدر  ال داوم من مظاهر الرحمة ب
. وعللوا ول  بكن  :ادم الحددودو وألن سدبب  (242)من لياب  عند جلدي عند ف ناء الحنفية

نيددر م يددول بدد  الحتمددام لدددث  نيددر :ندد  ينددزل عندد  جلبابدد   ن كددان مددن فددرو :و كددان 
 د  علد  بدند  االفدا  لحدد . :ما الليال األادر  فتب(241)جلبابا  محشوا  بال ين كالمعيم

الزندددا وحدددد الامدددر  و يسدددتوف  الحدددد مدددع الدددع الليدددال  ال اإلزار السددداتر سدددبل ولددد  :ن 
جريمة الزنا وجريمة شرل الامر اثترفندا الجداني ح ي دة وحكمدا  :مدا جريمدة ال دوم فدىن 
ال دداوم ربمددا كددان لددادثا  فددي ثولدد  ولددم ييددج تلددديج ثولدد  بالبينددة ال ايعددة لنددوا كددان 

. وي ددددرل ال دددداوم ثائمددددا  نيددددر ممدددددودو (243)مددددن حددددد الزنددددا عددددددا  ولددددفة حدددددي :اددددم
 . (244)وت رل المر:ة في  جالسة

ويجل عل  الجالد :ن ال يمد السوي بعد ال رل بم يرفع يدي فورا   و لو سدحل 
يالمددا  وهددوا ال يجدوز شددرعا  ويجددل  السدوي سددحبا  فككند  ثددد  دداعم عليد  الجلددد عدددا  واخ

دي فددوج ر:سدد  ألن هددوا يف ددي  لدد  تمزيددج اللحددم واإل ددرار علدد  الجددالد :ن ال يرفددع يدد
بالجددداني وهدددوا حدددرام شدددرعا  وال ي دددرل بسدددوي لددد  لمدددر وفدددرول ألنددد  رام  وألن السدددوي 
يالمددددا و ويجدددل :ن يكدددون الجددددالد عددداثال  بلددديرا  بددددكمر  المفدددرل يزيدددد فددددي الجلدددد عدددددا  واخ

 .(245)في  مهال رل في رل  ربة بين  ربتين ليه بالمبرر وال بالوي ال يوجد 

وا جن الم ووم :ار استيفاء الحد عند ف نداء الشدافعية والحنابلدة  لحدين  فاثتد   واخ
 . باستيفاء الحد.(248)وميالبت 

 المبحث الرابع 

 من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاَ حدي السرقة والحرابة

 ويحتوي عل  ميلبين 
 َ حد السرقةالمطلب األول: من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفا    
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عببدم اسببتيفاَ الحببد مببن السببارل  وا كببان لببه فببي المببال المسببرول نببوع ملبب  أو  (1
  بهة:

من مظاهر الرحمة بالسارج هو عدم استيفاء الحد من   وا كدان :لدال  للمسدروج 
:ن رجدال  ثددام   وولد  لمدا روي عدن جدابر بدن عبدد اب  (240)مند  عندد جمندور الف نداء

ن :بددي يريددد :ن يجتددار مدداليو ثددام  :نددو ومالدد  ))يددا رسددوم اب  ن لددي مدداال  و  ولدددا و واخ
 .(246)ألبي ((

وألن لددد  فدددي مدددام ولددددي تكويدددم الملددد  :و شدددبنت و والحددددود تددددر: بالشدددبناوو وألن 
الحدددددرز مندددددت م بددددداإلون ال دددددمنيو فدددددداوم األلدددددوم علددددد  الفدددددرول ال يحتدددددان  لددددد  

 . (249) ون

فيددددة والشددددافعية وكددددول  ال ثيددددع علدددد  االبددددن  وا سددددرج مددددن مددددام :بيدددد  عنددددد الحن
. ألن بيننما ثرابة تمندع ثبدوم شدنادة :حددهما للداحب و فلدم ي يدع بسدرثة (257)والحنابلة

مالدد  كمددا لددم ي يددع األلو وألن النف ددة تجددل فددي مددام األل البندد  حفظددا  لدد و فددال يجددوز 
 .(252) تالف  حفظا  للمامو وألن مام كم مننما مرلد لحاجة اآلار

 لد  فيدد  شدركةو ألن لدد  فيدد  ح دا  وولدد  شددبنة كمدا ال ي يددع السدارج  وا سددرج مدداال  
. وال ي يدع بسدرثة ملكد  الدوي بيدد نيدري ولدو كدان مرهوندا  :و مدفجرا  :و (251)دارءة لل يع

 .(253)مستعارا  

ن كددان ننيددا و ألن لدد  فيدد  ح ددا  ألن  وال ي يددع :ي ددا  مددن سددرج مددن بيددو المددام واخ
نتفددع بدد  اللنددي والف يددر ولدد  ثددد يلددرم فددي عمددارة المسدداجد والربايدداو وسددد الللددور في

من المسلمينو وال ي يع :ي ا  من سدرج مدن اللنيمدة ألن لد  فيندا نلديبا  فيكدون شدبنة 
لجنلددد   -رحمددد  اب –. وال ي يدددع األعمددد   وا سدددرج عندددد :بدددي حنيفدددة (254)دارءة للحدددد

 .(255)بمام نيري وحرز نيري

نددد  وال ي يدددع عندددد الحنفيدددة  ال ددديم  وا سدددرج مدددن م ددديف  الادددتالم الحدددرزو وأل
 .(258)ايانة عندهم ال سرثة

وال ي يع عند الشافعية  من سرج من مام الزكاة وكان مسدتح ا  كدالف ير واللدازي 
 .(250)في سبيم اب واللارم ومن يجوز ل  األاو للشبنة
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كول  ال ي يع عند الحنابلة  الف ير  وا سرج من نلٍة وثفو عل  الف دراء لداولد  
 .(256)فينم

 
 لسارل  وا كان مضطراً أو جائعاً:عدم استيفاَ الحد من ا (2

من رحمة الشريعة اإلسالمية بالسارج هدو عددم اسدتيفاء حدد السدرثة مند   وا كدان 
. لمددا روي عددن يحيدد  بددن عبددد الددرحمن بددن حايددل  )):ن رثي ددا  (259)م دديرا  :و جائعددا  

 لحايددل سددرثوا ناثددة لرجددم مددن مزينددة فانتحروهدداو فرفددع ولدد   لدد  عمددر بددن الايددال 
ليددر بددن اللددلو :ن ي يددع :يدددينمو لددم ثددام عمددر  :را  تجدديعنمو لددم ثددام فددكمر عمددر ك

عمر  واب ألنرمن  نرما  يشج علي و لم ثدام للمزندي  كدم لمدن ناثتد ، ف دام المزندي  
 .  (287)كنو واب :منعنا من :ربعمائة درهم. ف ام عمر  :عي  لمانمائة درهم((

الشدرل مدن ثبدم الاليفدة وهوا األلر يدم علد  سياسدة تددم علد  فندم :لديم لدرور 
ف ددد فنددم عمدر بددن الايددال :ن ثيدع اليددد ع وبددة شدرعو للسددارج الددوي يسددرج  اللداني 

من نير حاجة  ل  السرثةو فىوا تبين :ن هفالء سرثوا ليدككلوا لدم يدر :ن يم دي علدينم 
 .(282)حد السرثة

 وهل  لد  مواف دة -رحم  اب –وثد وكر اإلمام  بن ثيم الجوزية :ن اإلمام :حمد 
واخ دعام الدلمن وواف د  األوزاعدي فدي  -فدي ملدم هدوي الحالدة–فدي عددم ال يدع  عمر 

 .(281) س اي الحد في المجاعة

ويدددر  بعدددم البددداحلين  :نددد  ال فدددرج بدددين :ن تكدددون المجاعدددة عامدددة :و االدددةو 
ألننا تستوي بالنسبة للجائعو بم لو كانو االة كانو :ولد  بسد وي الحدد لتدوفر ركدن 

  لددديه مدددن اإلسدددالم :ن يبيدددو الرجدددم شدددبعان كاسددديا و وبجدددواري االعتدددداءو وثدددد لدددح :نددد
 .(283)الجائع الم ير

 سقوط الحد عن السارل بالرجوع عن  قراره أو بالهبة: (3

مددن مظدداهر الرحمددة بالسددارج هددو سدد وي الحددد عندد   وا رجددع عددن  ثددراري بالسددرثة 
اددالم وتلريمد  ثيمددة السددرثةو ألن ال يدع اددال  حددج اب تعددال و وال مكدول لدد  فيدد و ب

 .(284)المام فىن لاحب  يكوب 
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المسدروج ثبدم  -الشديء–كما يس ي الحد عندد جمندور الف نداء   وا ملد  السدارج 
الرفع  ل  الحاكمو وكول   وا وهل المسروج من  المام المسروج  ل  السارجو :و بدال 
العين المسدروثة لد و :و ورلد   ياهداو وولد  ألن الميالبدة شدري إلثامدة حدد السدرثةو ولدم 

 .(285)ج ميالليب
 الرحمة بالسارل عند استيفاَ الحد منه: (4

مددن رحمددة اإلسدددالم بالسددارج  وا لبددو عليددد  الحددد هددو :ن ت يدددع يدددي اليمندد  مدددن 
. لمدددا روي :ن (288)الرسددد  وهدددو مفلدددم الكدددمو لدددم تحسدددم وجوبدددا  عندددد جمندددور الف نددداء

تحسدم  . وألند   وا لدم(280)  ))ُ:تي بسارج سدرثة شدملة ف دام  اثيعدوي واحسدموي((النبي 
يفدي  ل  التلدمو ألن الددم ال ين يدع  ال بد و والحدد زاجدر نيدر متلدمو ولندوا ال ي يدع 
في الحر الشديد والبدرد الشدديدو فدىن عداد ثيعدو رجلد  اليسدر  وحسدمو لمدا روي عدن 

ثددام فددي السددارج  )) وا سددرج السددارج فدداثيعوا يدددي فددىن عدداد  :ن النبددي  :بددي هريددرة 
نمددا ث(286)فدداثيعوا رجلدد (( يعددو رجلدد  اليسددر  ألندد  :رفددج بدد و ألندد  يمكندد  الم ددي . واخ

 .  (289)عل  اشبةو ولو ثيعو رجل  اليمن  ويدي اليمن  لم يمكن  ول 

فان عاد  ل  السرثة لاللة ورابعة لدم ي يدع عندد ف نداء الحنفيدة والحنابلدة بدم يلدرم 
. (207)السرثة ويعزر ويحدبه حتد  يتدول ومددة التوبدة مفو دة  لد  ر:ي  مدام المسدلمين

وول  ألن األلم فدي حدد السدرثة :ند  شدرل زاجدرا  ال متلفدا و ألن الحددود شدرعو للزجدر 
عددن ارتكددال الكبددائر ال متلفددة للنفددوه المحترمددةو فكددم حددد يت ددمن  تددالم الددنفه مددن 
كددم وجدد  :و مددن وجدد  لددم يشددرل حدددا و وكددم ثيددع يددفدي  لدد   تددالم جددنه المنفعددة كددان 

اليدددين بمنزلددة اإلهددال  فىندد  ال يمكندد  :ن   تالفددا  للددنفه مددن وجدد  فددال يشددرلو ألن ثيددع
يتو ك وال :ن يستنجي وال :ن يحترز من النجاسدة وال يزيلندا عند  وال يككدم وال يدبيشو 

ليد  اإلشدارة (202)كما :ن في ثيع رجلد  اليمند  تفويتدا  لمنفعدة المشدي فدال يشدرل حددا   . واخ
يعدو يددي اليمند  حدين جديء  ليد  بسدارج ثدد سدرج للمدرة اللاللدة بعدد :ن ث ب وم علدي 

ورجلددد  اليسدددر   )) ندددي ألسدددتحي مدددن اب :ن ال :دل لددد  يددددا  يككدددم بندددا ويسدددتنجي بندددا 
 .(201)ورجال  يمشي عليناو لم  رب  والدي السجن((

لددددرور التشددددريع  -كددددرم اب وجندددد  –وهددددوا فنددددم :لدددديم مددددن ح ددددرة اإلمددددام علددددي 
 اإلسالميو وللم لد من  ثامة الحدود عل  الجناة. 
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سددالم بمددن لبددو عليدد  الحددد ووجددل ثيعدد  :ن مددن سددرج مددرارا  بددال ومددن رحمددة اإل
ثيددع لددم رفددع  لدد  ال  دداء لددم ي يددع لجميددع السددرثاو  ال ثيعددا  واحدددا  هددو ليددديا اليمندد  

. وهدوا مدا يسدم  فدي الشدريعة اإلسدالمية بدد)التداام( ألن الم لدود مدن  ثامدة (203)ف ي
 بحد واحد.وهو يحلم  -كما :سلفنا –الحدود هو الزجر ال اإلتالم 

 المطلب الثاني: من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاَ حد الحرابة*    
  سقاط الحد علف من تاب قبل القدرة عليه: (1

من مظاهر الرحمة بالمحارل  س اي حد الحرابة عند   وا تدال مدن ثيدع اليريدج 
يَن تَ ثبم ثدرة سليان المسلمين علينم وول  ل وم اب تعال    ِن َقِبلا َأِن  ااَل اَلوا اب وا ما

ببيم   ِم َفبباِعَلم وا َأَن الَلببَه َغف ببور  َرحا وا َعَلببِيها ر  َتِقببدا
. وهددوا الحكددم محددم اتفدداج بددين (204)

. وما يس ي عننم هو ح وج اب وهي  )ال تم والللل وال يع والنفي( :مدا (205)الف ناء
كددان ثائمددا و  ح ددوج اآلدميددين  كال لددا  فددي األنفدده والجددرارو والديددةو ورد المددام  ن

و دددددمان   ن كدددددان هالكدددددا  :و مسدددددتنلكا  فدددددال تسددددد ي عنددددد   ال :ن يعفددددد  لددددد  عنندددددا مدددددن 
 .  (208)مستح ناو وول  ألن التوبة ال تكلير لنا في ح وج اآلدميين

 استحباب منا دة المحارب قبل قتاله: (2

من مظاهر الرحمدة بالمحدارل هدو اسدتحبال مناشددت  ت دو  اب والكدم عدن هدوي 
. ف دددد نلدددوا علددد  :نددد   وا (200)تالددد  عندددد بعدددم الف نددداء وهدددم المالكيدددةالجريمدددة ثبدددم ث

تعددرم المحددارل للمسددافر فددي يريددج :و نيددريو فددال ي اتددم  ال بعددد ُندددل المناشدددة بدداب 
تعددال  علدد  تاليددة السددبيم وولدد  بددكن ي ددام لدد   ناشدددت  اب  ال مددا اليددو السددبيمو  ن 

ال فدال تُنددل مناشددت و فدىن :بد  الكدم عدن حرابتد   :مكن نشدي بكن لم يعاجم بال تدام واخ
ثاتلددد  الم يدددول عليدددد  فدددىن ثتلدددد  فدمددد  هدددددر وال شددديء علدددد  الم يدددول عليدددد  فدددىن ُثتددددم 

:ن جندداد المحداربين مددن  الم يدول عليد  فنددو شدنيدو وولدد  لمدا ن ددم عدن اإلمددام مالد  
 .(206):ف م الجناد و:عظم  :جرا  

  ))مدن ُ:ريدد مالد  بليدر وال وم بشنادة الم يول علي  مستنبي من ثدوم الرسدوم 
 .(209)حج ف اتم ف تم فنو شنيد((
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:ي ثيددال  –علدد  :ن مددن يلددل السددالبة  -رحمدد  اب –كمددا ندد  اإلمددام مالدد  
ن كدددان حدددد  -اليريدددج مدددننم يعامدددا  :و :مدددرا  افيفدددا  فعلدددينم :ن يعيدددوهم وال ي ددداتلونو واخ

 .  (267)الحرابة عندي ثد لبو علينم بكاوهم لنوا الشيء ال ليم

حددر  هددوا اإلمددام الجليددم علدد  عدددم سددف  الدددماء بددين المسددلمين مددا  وهددوا مددن
:مكن  ل  ول  مدن سدبيمو وعلد   عيداء فرلدة للمحداربين للتوبدة والتالدي عدن جريمدة 

 ثيع اليريج عل  الناه. واب :علم.
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 الَاتمة

الحمددددد ب فددددي البدددددء والاتددددام واللددددالة والسددددالم علدددد  سدددديدنا محمددددد وعلدددد  آلدددد  
األعالم ... بعد هدوي الرحلدة العلميدة فدي )مدن مظداهر الرحمدة بالجنداة و:لحاب  النداة 

عند استيفاء الحدود في الشريعة اإلسالمية( نوجز :هم ما اللنا  ليد  مدن نتدائج وهدي 
 كاآلتي 

 ن الرحمة الج :ليم من :االج هوا الددين الحنيدمو لد  :هميتد  و:لدري فدي جميدع  (2
 ود والع وباو.مجاالو الحياةو ومن ول  مجام  ثامة الحد

 تعرم الجناية شرعا  بكننا  كم فعم محظور يت من  ررا  عل  النفه ونيرها. (1

و وعلدد  هددوا فددال يسددم  يعددرم الحددد شددرعا  بكندد   ع وبددة م دددرة وجبددو ح ددا  ب  (3
التعزيددددر حدددددا  ألندددد  ع وبددددة نيددددر م دددددرة بددددم موكولددددة  لدددد  ر:ي اإلمددددامو وال يسددددم  

ن كدان م ددر  ا  لكند  يجدل ح دا  للعبدد فيجدري فيد  العفدو ال لا  :ي ا  حددا  ألند  واخ
 والللح.

 ن الحكمددة مددن  ثامددة الحدددود لدديه للددرم التنكيددم :و االنت ددامو بددم لزجددر الجندداة  (4
وردعنددم عددن االعتددداء علدد  :عددرام الندداه و:مددوالنم ودمددائنمو وولدد  لكددي تنددتظم 

 وتست ر حياة الناهو ويسلم المجتمع من شرور :لحال النفوه المري ة.

 ر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد الردةو هو ما يكتي من مظاه (5

 عدم استيفاء الحد من المرتد ثبم استتابت . .: 

 اإلحسان  ل  المرتد حام حبس  ودعوت   ل  اإلسالم بالحسن . .ل 

  حسان ثتل  عند  ثامة الحد علي . .ن 

 تكاير استيفاء الحد من الحامم حت  ت ع .د 

 البليو هو ما يكتي من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاء حد  (8

زالة المظالم عننم. .:   مراسلة سليان المسلمين للبلاة واخ

 تحريم ثتالنم بما يعم كال وائم المدمرة  ال لل رورة. .ل 

 تحريم ثتم مدبرهم وجريحنم ومن تر  ال تام مننم. .ن 

 حبه :سيرهم وعدم ننيمة :موالنم. .د 

 من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد الزناو هو ما يكتي  (0

 تل ين الزاني الم ر الرجول عن  ثراري ثبم استيفاء الحد. .: 

 الرحمة بالزاني عند جلدي. .ل 
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 عدم استيفاء الحد من المر:ة الحامم حت  تلد. .ن 

 الرحمة بالزاني حام رجم  وبعد ممات . .د 

 من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد شرل المسكراوو هو ما يكتي  (6

 ر.عدم استيفاء الحد من الجاهم والم ي . :

 الرحمة بالمحدود حام جلدي. . ل

 من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد ال ومو هو ما يكتي  (9

 س وي الحد بعفو الم ووم. .: 

 عدم استيفاء الحد من األلم ب وف  لفرع . .ل 

 مراعاة حام المحدود عند جلدي. .ن 

 من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد السرثةو هو ما يكتي   (27

مددن السددارج  وا كددان لدد  فددي المددام المسددروج نددول ملدد  :و عدددم اسددتيفاء الحددد  .: 
 شبنة.

 عدم استيفاء الحد من السارج  وا كان م يرا  :و جائعا . .ل 

 س وي الحد عن السارج بالرجول عن  ثراري :و بالنبة. .ن 

 الرحمة بالسارج عند استيفاء الحد من . .د 

 من مظاهر الرحمة بالجاني عند استيفاء حد الحرابةو هو ما يكتي  (22

  اي الحد عل  من تال ثبم ال درة علي . س . :

 استحبال مناشدة المحارل ثبم ثتال . . ل

:ايدرا  ... ولدديه آادرا  نرجددو :ن نكدون ثددد :سددنمنا فدي بحلنددا المتوا دع فددي ادمددة 
وانناء المكتبة اإلسالمية بما ينفعو وبما يلحح بعم المفاهيم الاايئدة عدن اإلسدالم 

 وآار دعوانا :ن الحمد ب رل العالمين.الحنيم ومبادئ  اإلنسانية السامية ... 
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 الهوامش

                                                           

(3)
 .310ص -م3221 -هـ3131دار المنارة؛ بيروت ط/ الثانية  -د. عبد المهيمن طحان -زاد الدعاة 

(9)
 .39سورة األنعام: اآلية/  

(1)
دار الشدع،  القداهرة بددون  -ألبي عبد هللا محمدد بدن محمدد األنيدارق القرطبدي -حكام القرآنينظر: الجامع أل 

 .125/ ص1ج -تأريخ

(1)
 .351 -351سورة األعراف: اآليتان/  

(5)
مطبدو  بهدام   -ألبدي البرادات عبدد هللا بدن محمدد بدن محمدود الن د ي -ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويدل 

 .315/ ص9ج -م3255 -هـ3111القاهرة ط/ األولى  -التجارية الكبرى المكتبة -ت  ير الخازن

(1)
دار ال كدر   -لإلمدام الد ل الددين عبدد الدرحمن بدن الكمدال ال ديوطي -ينظر: الدر المنثور في الت  ير بالمدأوور 

 . 513/ ص1ج -م3221بيروت ط/ 

(1)
 .391سورة التوبة: اآلية/  

(1)
 .92سورة ال تح: اآلية/  

(2)
دار الكتد، العلميدة  بيدروت ط/  -الم دتدرك علدى اليدحيحين -اإلمام مبدو عبدد هللا الحداال الني دابورق مخراله 

و ددال: )هدددا حدددير إلددحيح اإلسددناد ولددل  315/ ص1ج -(1130م حدددير ر ددل )3220 -هددـ3133األولددى 
 يخرالاه(.

(30)
اء التدرا  العربدي  دار إحيد -سدنن الترمددق -الزء من حدير طويل مخراله اإلمام محمد بن عي دى الترمددق 

و ال عنه: )حدير ح دن إلدحيح(  واإلمدام محمدد  191/ ص1ج -(3291بدون تأريخ حدير ر ل ) -بيروت
مكتبددة الدددار   -تحقيددق: د. محمددد  ددياء الددرحمن األعظمددي -ال ددنن اليدد رى -بدن الح ددين بددن علددي البيهقددي
 . 13/ ص2ج -(31111م حدير ر ل )3212 -هـ3130المدينة المنورة ط/ األولى 

(33)
دار  -ألبدي العد ء عبدد الدرحمن بدن عبدد الدرحيل المبدارا ورق -ينظر: تح ة األحوذق بشرح الدامع الترمددق 

 .11/ ص1ج -بدون تاريخ -الكت، العلمية  بيروت

(39)
 و ال عنه: )حدير ح ن إلحيح(. 191/ ص1ج -(3299مخراله الترمدق في )سننه( حدير ر ل ) 

(31)
تحقيدق: محمدد محيدي الددين  -سدنن مبدي داود -بن األشدعر ال ج دتاني األزدقمخراله اإلمام مبو داود سليمان  

  والترمددق فدي )سدننه( 911/ص1ج -(1219بددون تدأريخ حددير ر دل ) -دار ال كدر  بيدروت -عبد الحميدد
 و ال عنه: )حدير ح ن(.  191/ ص1ج -(3291حدير ر ل )

(31)
 .19/ ص1ج -للمبارا ورق -ينظر: تح ة األحوذق 

(35)
 -تحقيدق: ح دنين محمدد مخلدوف -ألبي العباس محمد بن عبد الحليل بن تيمية الحراني -ال تاوى الكبرىينظر:  

 .593/ ص5ج -هـ3111دار المعرفة  بيروت ط/األولى 

(31)
 .11سورة النجل: اآلية/  

 * هدا الحكل في الميع الحدود لدا لل ن يل الك م عنه وإنما مشرنا اليه فقط.

(31)
 .2ص -م3211مطبعة الامعة ب داد ط/  -د. خالد رشيد الجميلي ومحمود مطلوب محمد -ئيينظر: ال قه الجنا 

(31)
و ال عنه: )هدا حدير إلحيح على شرط  11/ ص 9( ج9150مخراله الحاال في )الم تدرك( حدير ر ل ) 

 .313/ ص1ج -(1101م لل ولل يخرالاه(  ومبو داود في )سننه( حدير ر ل )
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(32)
 -تحقيدق: حبيدد، الدرحمن األعظمددي -ميددنع عبدد الددرزاق -ق بدن همددام اليدنعانيمخرالده اإلمددام عبدد الددرزا 

 .101 -101/ ص1ج -(31115( و)31111هـ بر ل )3101المكت، اإلس مي  بيروت ط/ الثانية 

(90)
 -دار ال كدر  بيدروت -تحقيق: محمد فدااد عبدد البدا ي -سنن إبن ماالة -مخراله اإلمام محمد بن يزيد القزويني 

  واسدناده  دعيع ألن فيده إبدراهيل بدن ال مدل المخزومدي 150/ ص9ج -(9515حدير ر ل )بدون تأريخ 
 ع ه األئمة احمد وابن معين والبخارق والن ائي واألزدق والدرا طني. ينظر: ميباح الزالاالة في زوائدد 

/  1هددـ ج 3101دار العربيددة  بيددروت ط/ الثانيددة  –احمددد بددن مبددي بكددر بددن إسددماعيل الكندداني  –ابددن ماالددة 
محمد بن عبدد الدرحمن بدن  –  والمقاإلد الح ن في بيان اثير من األحادير المشتهرة على األل نة 301ص

 .15ص  – 3215دار الكتاب العربي  بيروت ط/  –محمد ال خاوق 

(93)
و ددال عندده: )هدددا حدددير إلددحيح  191/ص1(ج1311مخرالدده اإلمددام الحدداال فددي )الم ددتدرك( حدددير ر ددل ) 

و دعع رفعده الن فيده يزيدد بدن زيداد  11/ص1(ج3191والترمدق في )سننه( بر ل )االسناد ولل يخرالاه( 

الشامي  وهو  عيع في الحدير وذار انه مو وف على عائشة وان و  ه اإلح من رفعه   اما عن تيحيح 

الحاال للحددير فقدد تعقبده الددهبي بقولده: يزيدد بدن زيداد  دال فيده الن دائي متدروك. ينظدر: مختيدر خ فيدات 

   119-113/ص1م ج3221ي ـ الحمد بن فرج اللخمي االشبيلي ـ مكتبة الرشد   الرياض ط/االولدى البيهق

تحقيدق: محمدد يوسدع البندورق  –االمام عبدهللا بن يوسع الحن ي الزيلعدي  –وني، الراية الحادير الهداية 

 .102/ص1هـ ج3151دار الحدير  مير ط/ –

(
99

مكتبدة  –لدين بن عبد ال ديد بدن علدي المعدروف )ابدن المطدرز( ناإلر ا –ينظر: الم رب في ترتي، المعرب (

احمدد بدن محمدد بدن علدي  –  والميدباح المنيدر 311/ ص 3ج –م 3212حل، ط/ األولدى  –مسامة بن زيد 

 .13مادة )النى( ص –م 9000 -هـ 3193دار الحدير  مير ط/ األولى  –ال يومي المقرق 

(
91

  و واعدد 11/ ص 9حمدد ال رخ دي ـ دار المعرفدة ـ بيدروت ـ جينظر: المب وط ـ لشمس االئمدة محمدد بدن ا(

م / 3211هدـ ـ 3101ف ـ اراتشدي  باا دتان ـ دال قه ـ االمام محمد عميل االح ان المجددق البراتدي ـ اليد

 .959االولى ـ ص

(
91

لي ـ ب دداد ينظر: فقه المعام ت والجنايات ـ   دل الجنايدات ـ د. عبددهللا محمدد الجبدورق ـ مطبعدة التعلديل العدا(

 .1م ـ ص3212هـ ـ 3102 3ط/

(95)
مددادة  3211دار الرسدالة  الكويدط ط/ -محمدد بدن مبدي بكددر بدن عبدد القدادر الدرازق -ينظدر: مختدار اليدحاح 

 .11ص -الع مة ال يومي مادة )حدد( -  والميباح المنير391 -395ص -)حدد(

(91)
دار الكتداب العربددي  -كددر بدن م دعود الكاسددانيلعد ء الدددين مبدي ب-ينظدر: بددائع اليددنائع فدي ترتيدد، الشدرائع 

 -عبد هللا بن محمود بن مودود الموإللي-  واالختيار لتعليل المختار11/ ص1ج -م3219بيروت ط/ الثانية 
 وحاشددية الع مددة إبددراهيل البدداالورق علددى شددرح إبددن 133/ص1ج-م3222دار األر ددل  بيددروت ط/األولددى 
/ 9ج-هـ3111 ى البابي الحلبي وموالده  مير ط/ذق القعدة مطبعة ميط- اسل ال زق على متن مبي شجا 

 .915ص

(91)
 .915/ ص9ج -  وحاشية الباالورق11/ ص1ج -ينظر: بدائع الينائع 

(91)
 .11/ ص1ج -ينظر: بدائع الينائع 

(92)
الشديخ عبدد الدرحمن بدن عبدد هللا  -ينظر: اشع المخدرات والرياض المزهدرات لشدرح مخيدر المختيدرات 

 .111/ ص9ج -م9009 -هـ3191دار البشائر اإلس مية  لبنان ط/  -ليالبعلي الحنب

(
10

 . 111/ ص9  واشع المخدرات ج913  و واعد ال قه ـ للبراتي ـ ص11/ص1ينظر: بدائع الينائع ج(

(13)
مكتبدة مسدعد   -ألبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الدمشدقي العثمداني -ينظر: رحمة األمة في اخت ف األئمة 

دار الكتدد،  –االمددام احمددد اليدداوق  –  وبل ددة ال ددالر ال ددرب الم ددالر 919ص -م3222ط/ األولددى ب ددداد 
 .990/ص1م ج3225العلمية  بيروت ط/االولى 
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(19)
 .5ص -د. عبد هللا محمد الجبورق -ينظر: فقه المعام ت والجنايات 

(11)
 .301سورة األنبياء: اآلية/  

(11)
مطبعدة ميدط ى البدابي الحلبدي  -ن علي بن محمدد بدن حبيد، المداوردقألبي الح  -ينظر: األحكام ال لطانية 

 . 993ص -م3210 -هـ3110وموالده  القاهرة ط/ 

(15)
 .312سورة البقرة: اآلية/  

(11)
 . 139 -133/ ص1ج -لإلمام الموإللي -ينظر: االختيار لتعليل المختار 

(11)
دار الشددروق  بيددروت ط/ األولددى  -ي بهن دديد. محمددد فتحدد -ينظددر: ال ياسددة الجنائيددة فددي الشددريعة اإلسدد مية 

 .910ص -م3211 -هـ3101

(11)
تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمدد  -المعجل األوسط–مخراله اإلمام مبو القاسل سليمان بن محمد الطبراني  

  29ص -(1115هدـ ر دل الحددير )3135دار الحدرمين  القداهرة ط/  -وعبد المح دن بدن إبدراهيل الح ديني
دار الريدان للتدرا  ودار  –مجمع الزوائد ومنبع ال وائد  –ام نور الدين علي بن مبي بكر الهيثمي ومورده اإلم

و ال عنه: )رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه سعد  321/ ص 5القاهرة  بيروت ج  –الكتاب العربي 
 مبو غي ن الشيباني لل معرفه وبقية رالاله وقات(. 

دين اإلس م إلى دين الك ر. مو بعبارة مخرى هي:  طع اإلس م بقول مو فعدل مو نيدة.  * الردة شرعاً: الرالو  عن
لشددمس الدددين مبددي عبددد هللا محمددد بددن عبددد هللا الزراشددي  -ينظددر: شددرح الزراشددي علددى مختيددر الخر ددي

 –  ورحمة األمة في اخت ف األئمة 15/ ص1ج -م9009دار الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى  -الميرق
للع مة إبن  اسل  –  وفتح القري، المجي، شرح متن ال اية والتقري، 919ص -شيخ عبد الرحمن الدمشقيلل

 .911 -911/ ص9ج -مطبو  بهام  حاشية الباالورق –ال زق الشافعي 

(12)
لإلمدام  -  والعدة شرح العمدة919ص -للشيخ عبد الرحمن الدمشقي –ينظر: رحمة األمة في اخت ف األئمة  

 -هدـ3191دار الحددير  القداهرة ط/  –تحقيدق: محمدد بدن علدي  -دين عبد الرحمن بن إبراهيل المقدسيبهاء ال
 .131ص -م9009

(10)
 .931سورة البقرة: اآلية/  

(13)
دار  -تحقيدق: د. ميدط ى ديد، الب دا -الجدامع اليدحيح –مخراله اإلمام محمد بن إسماعيل البخارق الجع ي  

 .9511/ ص1( ج1591  و)3021/ ص1ج -(9151الثة ر ل الحدير )بيروت ط/ الث -ابن اثير  اليمامة

(19)
/ 5ج -دار المعرفدة  بيدروت ط/ الثانيدة -زين الدين ابن نجيل الحن ي –ينظر: البحر الرائق شرح انز الد ائق  

محمدد  –  والتاج واإلاليل لمختير خليل 11/ ص1ج -لإلمام القرطبي –  والجامع ألحكام القرآن 315ص
  وشرح الزر اني 913/ ص1ج -هـ3121دار ال كر  بيروت ط/ الثانية  -ن مبي القاسل العبدرقبن يوسع ب

دار الكتد، العلميدة  بيدروت ط/ األولدى  -لإلمام محمد بن عبد البا ي بن يوسدع الزر داني –على موطأ مالر 
دار إحيداء  -لإلمدام الد ل الددين المحلدي -  وانز الراغبين في شدرح منهداج الطدالبين32/ ص1ج -هـ3133

مطبعدة  -  وإعاندة الطدالبين علدى حدل مل دا  فدتح المعدين311/ ص1ج -بدون تأريخ -الكت، العربية  القاهرة
  والم ني في فقده اإلمدام محمدد بدن 312/ ص1ج -م3211ميط ى البابي الحلبي وموالده  مير ط/ الثانية 

  31/ ص2ج -ال كدر  بيدروت ط/ األولدىدار  -لإلمدام عبدد هللا بدن محمدد بدن  دامدة المقدسدي -حنبل الشيباني
مدددة  -  وشددرح الزراشددي علددى مختيددر الخر ددي131ص -لإلمددام بهدداء الدددين المقدسددي -والعدددة شددرح الع 

دار  -لإلمام محمد بن علي الشدوااني -  وال يل الجرار المتدفق على حدائق األزهار11/ ص1ج -للزراشي
 .112 -111ص -م9001إبن حزم  بيروت ط/ األولى 

رب الشخص بالمل غرابة بعدد عدن وطنده فهدو غريد، فعيدل بمعندى فاعدل والمعده غربداء. ينظدر: الميدباح * غ  
 . 911ص -للع مة ال يومي مادة )غرب( -المنير

(11)
م ر دل 3215 -هدـ3105دار الن دائس  بيدروت ط/ التاسدعة  -الموطدأ -مخراله اإلمام مالر بن مندس األإلدبحي 

 .901/ ص1ج -(31111قي في )ال نن الكبرى( ر ل الحدير )  واإلمام البيه591ص -(3139الحدير )
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(11)
 -ألبدي عمدرو يوسدع بدن عبدد هللا بدن عبدد البدر النمدرق -ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعداني واألسدانيد 

  والمحددرر الددواليز فددي 102/ ص5ج -هددـ3111الم ددرب ط/ -وزارة عمددوم األو دداف والشدداون اإلسدد مية
دار الكتدد، العلميددة  بيددروت ط/ األولددى  -عبددد الحددق بددن غالدد، بددن عطيددة األندل ددي -ت  ددير الكتدداب العزيددز

 .923/ ص3ج -م3221

(15)
  وم نددي المحتدداج إلددى معرفددة معدداني مل ددا  923/ ص3ج -البددن عطيددة األندل ددي –ينظددر: المحددرر الددواليز 

 . 310/ ص1ج -بدون تأريخ -دار ال كر  بيروت -للشيخ محمد الخطي، الشربيني -المنهاج

(11)
 ينظر: الميدران ال ابقان. 

(11)
 .312/ ص1ج -  وإعانة الطالبين315/ ص5ج -ينظر: البحر الرائق 

(11)
 .11سورة األن ال: اآلية/  

(12)
 .312/ ص1ج -ينظر: إعانة الطالبين 

(50)
 .102/ ص5ج -البن عبد البر -ينظر: التمهيد 

(53)
للشديخ نظدام الددين والماعدة مدن علمداء  -النعمدان ينظر: ال تاوى الهندية في مده، اإلمدام األعظدل مبدي حني دة 

للشدديخ عبددد  -  واللبدداب فددي شددرح الكتدداب951/ ص9ج -م3223 -هددـ3133دار ال كددر  بيددروت ط/  -الهنددد
 -م9009 -هددـ3191مكتبددة العلددل الحدددير  دمشددق ط/ األولددى  -ال نددي ال نيمددي الميددداني الدمشددقي الحن ددي 

 .191 -191ص

(59)
  واشداف القندا  911/ 9ج -  وحاشية الباالورق على ابن  اسل ال دزق310ص /1ج -ينظر: م ني المحتاج 

 .315/ص1هـ ج3109عن متن اال نا  ـ الشيخ منيور بن ادريس البهوتي ـ دار ال كر  بيروت ط

(
51

االستداار الجامع لمداه، فقهاء األميار ـ يوسع بن عبدهللا بن عبد البر النمرق ـ دار الكت، العلمية   (

 .355/ص1م ج9000الولى بيروت ط/ا

(51)
 سبق تخريجه. 

(55)
 -دار ال درب اإلسد مي -تحقيدق: محمدد حجدي -لإلمام شهاب الدين محمد بن إدريدس القرافدي -ينظر: الدخيرة 

 .913/ ص1ج -  والتاج واإلاليل10/ ص39ج -م3221بيروت ط/ 

(51)
بدون  -دار إلادر  بيروت -لي للع مة الشيخ محمد ع -ينظر: شرح منح الجليل على مختير الع مة خليل 

 .115/ ص1ج -تاريخ

(51)
ألبدي الح دن  -  وا اية الطال، الرباني لشرح رسالة مبدي زيدد القيرواندي315/ ص5ج -ينظر: البحر الرائق 

 .150/ ص9ج -م9005بيروت ط/ األولى  -المكتبة العيرية  إليدا -المالكي الشاذلي

(51)
 .131ص -بهاء الدين المقدسي -دة شرح العمدة  والع31/ ص2ج-البن  دامة -ينظر: الم ني 

(52)
مطبوعدة بهدام   -للشديخ علدي اليدعيدق العددوق المدالكي -ينظر: حاشية العدوق على ا اية الطال، الرباني 

 .150/ ص9ج -ا اية الطال، الرباني

(10)
 .111/ ص1ج -ينظر: شرح منح الجليل 

ألبدي  -عدن والمعده خدوازق. ينظدر: معجدل مقداييس الل دة* الخزق: ن اذ الشيء المرمي به مو اتزازه  والخزق الط
بددون تداريخ مدادة  -دار ال كر  بيدروت -تحقيق: عبد ال  م محمد هارون -الح ين محمد بن فارس بن زاريا

 .301ص -لل يومي مادة )خزق( -  والميباح المنير311/ ص9ج -)خزق(

(13)
 سبق تخريجه. 
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(19)
دار احياء الترا  العربي   –تحقيق: محمد فااد عبد البا ي  – لل إلحيح م –مخراله اإلمام م لل بن الحجاج  

 .3512-3511/ ص 1( ج3255بيروت حدير ر ل )

(11)
دار  -ألبي عمر يوسع بن عبد هللا بن محمد بدن عبدد البدر النمدرق -ينظر: الكافي في فقه مهل المدينة المالكي 

  وحاشدية 310/ ص1ج -للشدربيني -محتداج  وم ندي ال511ص -م9009الكت، العلمية  بيدروت ط/ الثالثدة 
  31/ ص2ج -  والم ندي312/ ص1ج -  وإعاندة الطدالبين911/ ص9ج -الباالورق على ابن  اسل ال دزق

للع مة الشديخ مبدي ال دعادات منيدور  -  والروض المربع شرح زاد الم تنقع131ص -والعدة شرح العمدة
 .111/ ص9ج -بدون تأريخ -ل  بيروتدار األر  -بن إدريس البهوتي

(
11
 .311/ص1  واشاف القنا  ج150/ص9ينظر: حاشية العدوق على ا اية الطال، الرباني ـ ج (

* ال  رية: بمل ال ين والمعها سرارق  هدي األمدة التدي بومتهدا بيتداً وهدي فعليدة من دوبة الدى ال در وهدو الجمدا  

لجمدال الددين بدن مكدرم  –لعدرب واإلخ اء ألن الرالل اثيدراً مدا ي درها وي دترها عدن حرتهدا. ينظدر: ل دان ا

 .151/ ص1االفريقي )ابن منظور( دار إلادر  بيروت ط/ األولى مادة )سرر( ج

(15)
 .111/ ص1ج -  وشرح منح الجليل150/ ص9ج -ينظر: حاشية العدوق على ا اية الطال، الرباني 

له عن الحكل  بتأويل ولدو * الب ي شرعاً: هو خروج طائ ة م لحة لهل إمام وشواة على الحاال الشرعي ب ية عز
  151/ ص1ج -  وشدرح مدنح الجليدل103/ ص1ج -بعيد المأخد  مو منع حق تواله عليهل. ينظر: االختيدار

 -  وال ديل الجدرار131ص -  والعددة شدرح العمددة952/ ص9ج -وحاشية الباالورق على ابن  اسل ال دزق
دار المعددارف  القدداهرة ط/  -الهددواد. محمددد سددليل  -  وفددي مإلددول النظددام الجنددائي اإلسدد مي215 -211ص

 .310ص -م3211الثانية 

(11)
 .2سورة الحجرات: اآلية/  

(11)
  والددروض 313/ ص1ج -لإلمددام الدد ل الدددين المحلددي -ينظددر: انددز الددراغبين فددي شددرح منهدداج الطددالبين 

 .115/ ص9ج -للبهوتي -المربع

(11)
 -تحقيدق: حمددق بدن عبدد المجيدد ال دل ي -كبيدرالم عجدل ال -مخراله اإلمام سليمان بن محمد بن ميوب الطبراندي 

 .951/ ص30ج -(30521م حدير ر ل )3211مكتبة الزهراء  الموإلل ط/ الثانية 

(
12

 .103/ص1ينظر: االختيار ـ ل مام الموإللي ج(

(10)
/ 1ج -للبهددوتي  –  واشدداف القندا  115/ ص9ج -  والددروض المربدع319/ ص1ج -ينظدر: انددز الدراغبين 

 .115/ ص9ج -للبعلي  -رات  واشع المخد319ص

(13)
/  9بددون تداريخ ج –دار ال كدر  بيدروت  –لإلمدام إبدراهيل بدن يوسدع بدن علدي الشديرازق  -ينظر: المهددب  

 .319/ ص1ج -للبهوتي -  اشاف القنا 931ص

(19)
 .2سورة الحجرات: اآلية/  

(11)
  وغايدة المطلد، فدي 103/ ص1للموإلدلي ج -  واالختيدار310/ ص1ج -للكاسداني -ينظر: بددائع اليدنائع 

تحقيدق: محمدد ح دن محمدد  -للقا ي تقي الدين مبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي الدمشدقي -معرفة المده،

 .319/ ص1ج -للبهوتي -  واشاف القنا 113ص -م9001دار الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى  -ح ن

(11)
  واندز 911/ ص9ج -البدن  اسدل -يد،  وفدتح القريد، المج151/ ص1ج -لعلدي  -ينظر: شرح منح الجليل 

 -  والددروض المربددع113ص -للجراعددي -  وغايددة المطلدد،19/ ص1ج -الددراغبين ومعدده حاشددية القليددوبي

 .115/ ص9ج -للبهوتي

(15)
  وحاشدددية 151/ ص1ج -لعلدددي  -  وشدددرح مدددنح الجليدددل911/ ص1للمدددواق ج -ينظدددر: التددداج واإلاليدددل 

 .911/ ص9ج -الباالورق على ابن  اسل ال زق
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(
11
 .103/ص1ينظر: االختيار ـ للموإللي ج (

(11)
 .319/ ص1ج -للمحلي -انز الراغبينينظر:  

(
11
دار الكتدداب العربددي   –لإلمددام احمددد بددن محمددد بددن سدد مة الطحدداوق الحن ددي  –ينظددر: مختيددر الطحدداوق  (

/  1  وحاشية القليوبي على المحلي ج999ص –البن عبد البر  –  والكافي 951ص -هـ 3110القاهرة ط/ 

 .211ص –للشوااني  –  وال يل الجرار 115/ ص9  والروض المربع ج319ص

/ 2ج -البدن منظدور مدادة )ذفدع( -* تدفيع الجريح: اإلالهاز عليه  والدفددف سدرعة القتدل. ينظدر: ل دان العدرب

 330ص

(12)
د   واإلمدام احمد311/ ص9ج -(9113مخراله اإلمام الحاال في )الم تدرك علدى اليدحيحين( حددير ر دل ) 

دار البداز  مكددة المكرمددة ط/  –تحقيددق: محمددد عبدد القددادر عطددا  –بدن الح ددين البيهقدي فددي )ال ددنن الكبدرى( 
 .313/ ص1ج -(31595م حدير ر ل )3221 -هـ 3131

(10)
الددار ال دل ية  الهندد  -تحقيدق: حبيد، الدرحمن األعظمدي -ال دنن -مخراله اإلمام سعيد بن منيور الخراساني 

  و ال الشوااني: ) ال ابن حجر  د إلدح عدن علدي 120/ ص9ج -(9211ر ل ) م حدير3219ط/ األولى 
 .211ص –من طرق( ينظر: ال يل الجرار 

(13)
/ 1ج -بدددون تددأريخ -دار ال كددر  بيددروت -ألبددي بكددر محمددد بددن عبددد هللا بددن العربددي -ينظددر: محكددام القددرآن 

 -131ص -شددرح العمدددة  والعدددة 911/ ص9ج -  وحاشددية البدداالورق علددى فددتح القريدد، المجيدد،351ص
 .211ص -للشوااني -  وال يل الجرار115/ ص9ج -  والروض المربع135

(19)
 .2سورة الحجرات: اآلية  

(11)
محمدد  -  وشدرح مدنح الجليدل1/ ص39للقرافدي ج –  والددخيرة 109/ ص1ج -للموإلدلي -ينظدر: االختيدار 

 -بهددام  ال دديل الجددرار   وحدددائق األزهددار911للعثمدداني / ص –  ورحمددة األمددة 152/ ص1ج -علددي 
 .211ص

(11)
/ 1ج -م3211دار الكتد، العلميدة  بيدروت ط/ األولدى  -لإلمدام عد ء الددين ال دمر ندق -ينظر: تح ة ال قهداء 

  وحاشية الشديخ عميدرة 151/ ص1ج -  وشرح منح الجليل109/ ص1ج -للموإللي -  واالختيار131ص
/ 9ج -اشددية البدداالورق علددى ابددن  اسددل  وح319/ ص1ج -مطبددو  بهددام  شددرح المحلددي -علددى المحلددي

 .115ج/ ص -للبهوتي -  والروض المربع911ص

(15)
  والتددداج 119ص -للميدددداني -  واللبددداب109/ ص1ج -  واالختيدددار131/ ص1ج -ينظدددر: تح دددة ال قهددداء 

 .135ص -  والعدة شرح العمدة911/ ص9ج -  وحاشية الباالورق على ابن  اسل911/ ص1ج -واإلاليل

 .131/ص1ج –  واالختيار 313/ص1ج –ة ال قهاء ينظر: تح  (11)

(11)
 .9500/ ص1ج -(1111الزء من حدير مخراله اإلمام البخارق في )إلحيحه( بر ل ) 

(11)
 .9509/ ص1ج -(1111مخراله اإلمام البخارق في )إلحيحه( بر ل ) 

(12)
 .131/ ص1ج -  واالختيار313/ ص1ج -ينظر: تح ة ال قهاء 

(
20
 .111ص –  وال يل الجرار 121/ ص 1  وشرح منح الجليل ج132-131/ ص 1ينظر: االختيار ج (

(23)
  والبيهقددي فددي )ال ددنن الكبددرى( حدددير ر ددل 521ص -(3501مخرالدده اإلمددام مالددر فددي )الموطددأ( بددر ل ) 
هددا حددير منقطدع لديس ممدا يثبدط بده هدو  -رحمه هللا–  و ال فيه: ) ال الشافعي 191/ ص1ج -(31159)

 -رحمده هللا–ل العلل عندنا من يعرفه ويقول بده فدنحن نقدول بده( و دال ابدن حجدر ن  ه حجة و د رميط من مه
في هدا الحدير: )وهدا مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن مبي اثير نحوه وآخدر عدن 
عبد بن وه، من طريدق اريد، مدولى بدن عبداس بمعنداه فهدده المراسديل الث ودة يشدد بعمدها بعمداً( ينظدر: 
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تحقيدق: ال ديد عبدد  –اإلمام احمد بن علي بن حجدر الع دق ني  –الحبير في محادير الرافعي الكبير  تلخيص
 .11/ ص 1( ج3122حدير ر ل ) 3211المدينة المنورة ط/  –هللا هاشل اليماني المدني 

(29)
 -121/ ص1ج -  وشدرح مدنح الجليدل132 -131/ ص1ج -  واالختيدار311/ ص1ج -ينظر: تح ة ال قهاء 

 .111ص -  وال يل الجرار121

(21)
 -  واللبدداب132/ ص1ج -  واالختيددار311/ ص1ج -  وتح ددة ال قهدداء911ص -ينظددر: مختيددر الطحدداوق 

 .111ص -  وال يل الجرار501ص

(21)
 -للمحلدي -  واندز الدراغبين500/ ص1ج -  وشدرح مدنح الجليدل911 -911ص -ينظر: مختير الطحاوق 

 .115 -111ص -  وال يل الجرار311/ ص1ج

–  وال دددديل الجددددرار 199 -193/ص1ج –  واالختيددددار 911-911ص –ينظددددر: مختيددددر اليددددحاوق (25)

 .115ص

(21)
 .3110/ ص 1( ج3105مخراله اإلمام م لل في )إلحيحه( حدير ر ل ) 

(21)
 .115ص -  وال يل الجرار199 -193/ ص1ج -  واالختيار911 -911ص -ينظر: مختير الطحاوق 

لإلمدام  -لدق عليه ب ر ومإلله في العدق. ينظر: تاج العدروس مدن الدواهر القداموس* الشمراخ: بالك ر العثكال ا
 .911/ ص1ج -مكان الطبع مجهول مادة )شمرخ( -دار الهداية -محمد مرتمى الح يني الزبيدق

(
21
 .115ص –للشوااني  –  وال يل الجرار 311/ ص 1للمحلي ج –ينظر: انز الراغبين  (

(22)
/ 1ج -(1119  ومبو داود في )سننه( بر ل )999/ ص 5( ج93215نده( بر ل )مخراله اإلمام احمد في )م  

( 5593  واإلمام الطبراني في )المعجل الكبيدر( بدر ل )152/ ص  9( ج9511  وابن ماالة بر ل )313ص
 –وإسددناده اليددد لكددن فيدده اخددت ف و ددد روق مرسدد ً. ينظددر: المحددرر فددي الحدددير  11/ ص1ج -(5599و)

تحقيق: د. يوسع المرعشدلي ومحمدد سدليل  –د بن عبد الهادق بن عبد الحميد الجماعيلي الشيخ محمد بن احم
 .191-191( ص3311م ر ل الحدير )9000دار المعرفة  بيروت ط/  –سمارة والمال حمدق الدهبي 

(300)
للشدديخ محمددد بددن  -  ومواهدد، اليددمد فددي حددل مل ددا  الزبددد311/ ص1ج -للمحلددي -ينظددر: انددز الددراغبين 

 -  وال دديل الجددرار312ص -م3211مطبعددة ميددط ى البدابي الحلبددي وموالده  ميددر ط/  -شددنيحجدازق ال 
 .115ص -للشوااني

(303)
 .115ص -للشوااني -ينظر: ال يل الجرار 

(309)
 .500/ ص1ج -لعلي  -ينظر: شرح منح الجليل 

(
301

احياء الترا   دار –اإلمام يحيى بن شرف النووق الشافعي  –ينظر: شرح اإلمام النووق على إلحيح م لل (

 .903/ ص 33ج -هـ 3129العربي  بيروت ط/ الثانية 

(301)
 .3199 -3193/ ص1ج -(3125مخراله اإلمام م لل في )إلحيحه( حدير ر ل ) 

(305)
 -  والكدافي199/ ص1ج -  واالختيدار311/ ص1ج -  وتح دة ال قهداء911ص -ينظر: مختير الطحاوق 

البددن  -  والم نددي311/ ص1ج -عانددة الطددالبين  وإ312ص -  ومواهدد، اليددمد511ص -البددن عبددد البددر
 .112 -111ص -للشوااني -  وال يل الجرار11 -11/ ص2ج - دامة

(301)
 .992ص -د. محمد فتحي بهن ي -  وال ياسة الجنائية199/ ص1ج -ينظر: االختيار 

 . 111/ص9للبهوتي ج –ينظر: الروض المربع (301)

(301)
 .311/ ص1ج -  وإعانة الطالبين311/ ص1ج -ينظر: حاشية القليوبي على المحلي 
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(302)
  وفقدده المعدددام ت 312ص -لل شددني -  ومواهدد، اليددمد311/ ص1ج -للمحلددي -ينظددر: انددز الددراغبين 

 .53ص -د. عبد هللا محمد الجبورق -والجنايات )الجنايات( 

(
330

األندل ي محمد بن احمد بن محمد بن رشد  –  وبداية المجتهد ونهاية المقتيد 53/ ص 2ينظر: المب وط ج(

  واشداف القنددا  913/ ص 9  والمهددب ج11/ ص 39  والددخيرة ج191/ ص 9دار ال كدر  بيدروت ج –

 .11/ ص 1ج

(333)
 -(1113   ومبو داود في )سدننه( حددير ر دل )3190/ ص 1( ج3121مخراله م لل في )إلحيحه( بر ل ) 
 .312/ ص1ج

(339)
 .311/ ص1ج -انز الراغبين  و501ص -للميداني -  واللباب911ص -ينظر: مختير الطحاوق 

(331)
 .311/ ص1ج -للمحلي -ينظر: انز الراغبين 

(331)
/ 1ج -  وشددرح مددنح الجليددل319 -313/ ص1ج -  وتح ددة ال قهدداء911ص -ينظددر: مختيددر الطحدداوق 

 .313/ ص1ج -للمحلي -  وانز الراغبين121

(
335

 ى ا ايدددة الطالددد،  وحاشدددية العددددوق علددد11/ ص 39  والددددخيرة ج191/ ص 9(ينظدددر: بدايدددة المجتهدددد ج

 .11/ ص 1للبهوتي ج –  واشاف القنا  151/ ص 9ج 

(
331
( 1110  ومبدو داود )3191/ ص 1( ج3121الزء من حدير مخراله اإلمام م دلل فدي )إلدحيحه( بدر ل ) (

 والل ظ له و ال: )هدا حدير ح ن إلحيح(. 19/ ص 1( ج3115  والترمدق )353/ ص 1ج

(331)
و ال: )حدير إلحيح اإلسناد ولل  101/ ص1( ج1019حدير ر ل ) مخراله االمام الحاال في )الم تدرك( 

 يخرالاه(.

(331)
 .125 -121/ ص1ج -علي  -ينظر: شرح منح الجليل 

(332)
 .519ص -البن عبد البر -  والكافي131/ ص1ج -  واالختيار319/ ص1ج -ينظر: تح ة ال قهاء 

 .131/ ص1ج –  واالختيار 311/ص1ينظر: تح ة ال قهاء ج( 390)

(393)
 .990/ ص1ج -(31110راله اإلمام البيهقي في )ال نن الكبرى( بر ل )مخ 

(
399

( 1110  ومبو داود )3191/ ص 1( ج3121الزء من حدير مخراله اإلمام م لل في )إلحيحه( بر ل )(

 والل ظ له و ال: )هدا حدير ح ن إلحيح(. 19/ ص 1( ج3115  والترمدق )353/ ص 1ج

(391)
 .131/ ص1ج -  واالختيار311/ ص1ج -تح ة ال قهاء 

(
391
/  1للمحلددي ج –  وانددز الددراغبين 111/ ص 9ج –ينظددر: حاشددية العدددوق علددى ا ايددة الطالدد، الربدداني  (

  وفقه المعام ت 109ص –  والعدة شرح العمدة 313ص –لل شني  –  ومواه، اليمد 901-909ص

 .331ص –د. عبد هللا الجبورق  –

(395)
و دال عنده: )هددا حددير إلدحيح علدى شدرط  931/ ص9ج -(9103مخراله الحاال في )الم تدرك( بر ل ) 

دار المعرفدة  بيدروت  -سدنن الددار طني -الشيخين ولل يخرالاه(  واإلمام علي بن عمدر الب ددادق الددار طني
 .310/ ص1ج -(11حدير ر ل ) 3212ط/ 

(391)
 -909/ ص1للمحلدي ج -  واندز الدراغبين111/ ص9ج -ينظر: حاشية العدوق على ا اية الطال، الرباني 

  .109ص -  والعدة شرح العمدة313ص -لل شني -  ومواه، اليمد901



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

312 

 من مظاهر الرحمة بالجناة عند 
  استيفاء الحدود في الشريعة اإلسالمية

 

                                                                                                                                                                      

  512/ ص1ج -  وشدرح مدنح الجليدل111/ ص9ج -  وحاشدية العددوق110/ ص1ج -ينظر: االختيدار( 391)
 .111/ ص9ج -  والروض المربع313ص -  ومواه، اليمد901/ ص1ج -وانز الراغبين

(391)
 .311سورة البقرة: اآلية/  

(392)
  512/ ص1ج -  وشددرح مددنح الجليددل111/ ص9ج -  وحاشددية العدددوق110/ ص1ج -ختيددارينظددر: اال 

 .111/ ص9ج -  والروض المربع313ص -  ومواه، اليمد901/ ص1ج -وانز الراغبين

(310)
 .355/ ص1ج -للبكرق -  وإعانة الطالبين512/ ص1ج -للشيخ محمد علي  -ينظر: شرح منح الجليل 

(313)
للقا ي عبد الرحمن بدن محمدد بدن سدليمان المعدروف بدـ)شيخ  -ملتقى األبحر ينظر: مجمع األنهر في شرح 

 .502ص -للميداني -  واللباب133/ ص3ج -هـ3191ط/سنة  -مطبعة دار ال عادة العثمانية -زادة(

(319)
  551/ ص1ج -  وشدرح مدنح الجليدل133/ ص3ج -  ومجمع األنهدر910ص -ينظر: مختير الطحاوق 

 .905 -901/ ص1ج -للمحلي -وانز الراغبين

(311)
 .551/ ص1ج -محمد علي  -  وشرح منح الجليل905/ ص39ج -للقرافي -ينظر: الدخيرة 

(311)
و ددال عندده: )هدددا حدددير  131/ ص1ج -(1313الددزء مددن حدددير مخرالدده الحدداال فددي )الم ددتدرك( بددر ل ) 

 .190/ ص1ج -(31131إلحيح اإلسناد ولل يخرالاه(  والبيهقي في )ال نن الكبرى( بر ل )

/ 1ج -  وشددرح مددنح الجليددل511ص -البددن عبددد البددر -  والكددافي915ص -ينظددر: مختيددر الطحدداوق(315)
  911 -911/ ص9ج -  وحاشددية البدداالورق علددى ابددن  اسددل ال ددزق312ص -  ومواهدد، اليددمد535ص

  151ص -للجراعددي -  وغايددة المطلدد،100ص -  والعدددة شددرح العمدددة353/ ص1ج -وإعانددة الطددالبين
 .111ص/ 9ج -والروض المربع

(311)
 ينظر: الميادر ال ابقة. 

(311)
 .111/ ص9ج -للبهوتي -ينظر: الروض المربع 

(311)
 .312ص -لل شني -ينظر: مواه، اليمد 

(312)
  919/ ص9ج -  وحاشددية البدداالورق علددى ابددن  اسددل131/ ص3ج -للشدديخ زاده -ينظددر: مجمددع األنهددر 

 .51ص -بورقد. عبد هللا الج -  وفقه المعام ت353/ ص1ج -وإعانة الطالبين

(
310

 الميادر ال ابقة.(

 .533-530ص –للميداني  –  واللباب 915ينظر: مختير الطحاوق / ص(313)

(319)
 .533 -530ص -للميداني -  واللباب139/ ص3ج -  ومجمع األنهر915ص -ينظر: مختير الطحاوق 

(311)
 .533 -530ص -للميداني -  واللباب10/ ص1ج -ينظر: بدائع الينائع 

(311)
 .915ص -ر الطحاوقينظر: مختي 

(315)
 .10/ ص1ج -ينظر: بدائع الينائع 

(311)
 .301/ ص 1للبهوتي ج –  واشاف القنا  915/ ص9ج -لإلمام الشيرازق  –ينظر: المهدب  

(
311
/  5دار ال كر  بيروت ط/ الثانية ج –امال الدين محمد بن عبد الواحد ال يواسي  –ينظر: شرح فتح القدير  (

 –  وال وااده الددواني علدى رسدالة مبدي زيدد القيرواندي 512-511ص –د البر البن عب –  والكافي 113ص

  وانددز 901/ ص 9هددـ ج3135بيددروت ط/  –دار ال كددر  –الحمددد بددن غندديل بددن سددالل الن ددراوق المددالكي 
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  وحددائق األزهدار بهدام  113/ ص 9للبهدوتي ج –  والروض المربع 311/ ص 1للمحلي ج –الراغبين 

 .111ص –ال يل الجرار 

(311)
  وابدن ماالدة 931/ ص9( ج1003وبدر ل ) 312/ ص9( ج1111مخراله اإلمام احمد في )م نده( بر ل ) 

   ال الكناني بعد من مورده: )هدا اسدناد إلدحيح رالالده 112/ ص9ج -(9929( و)9923في )سننه( بر ل )
 دال ابدن   و دال الزيلعدي بعدد من مورده: )11/ ص1وقدات علدى شدرط البخدارق( ينظدر: ميدباح الزالاالدة ج

 .111/ ص1القطان اسناده إلحيح  و ال المندرق رالاله وقات( ينظر: ني، الراية ج

(312)
/ 3ج -  ومجمددددع األنهددددر112/ ص1ج -  واالختيددددار351/ ص1ج -لل ددددمر ندق -ينظددددر: تح ددددة ال قهدددداء 

/ 1ج -  وشرح منح الجليل512 -511ص -البن عبد البر -  والكافي531ص -للميداني -  واللباب191ص
  953/ ص9ج -  وحاشددية البدداالورق علددى ابددن  اسددل311/ ص1ج -للمحلددي -وانددز الددراغبين  595ص

  وحدددائق األزهددار بهددام  ال دديل 113/ ص9ج -  والددروض المربددع151ص -للجراعددي -وغايددة المنتهددى
 . 11ص -د. عبد هللا الجبورق -  وفقه المعام ت )الجنايات(111ص -الجرار

  319/ ص1ج -للبكددرق -  وإعانددة الطددالبين531ص -اللبدداب  و910ص -ينظددر: مختيددر الطحدداوق( 350)
 .113/ ص9ج -  والروض المربع953/ ص9ج -وحاشية الباالورق على ابن  اسل

(353)
 .11ص –د. عبد هللا الجبورق  –ينظر: الميادر ال ابقة  وفقه المعام ت  

(359)
 .310ص -لل شني -  ومواه، اليمد531ص -للميداني -ينظر: اللباب 

(351)
/ 9ج -  وحاشددية البدداالورق591/ ص1ج -  وشددرح مددنح الجليددل511ص -البددن عبددد البددر -الكددافي ينظددر: 

 . 950ص

(351)
  595/ ص1ج -  وشدددرح مدددنح الجليدددل112/ ص1ج -  واالختيدددار910ص -ينظدددر: مختيدددر الطحددداوق 

 .119/ ص9ج -  والروض المربع319/ ص1ج -وإعانة الطالبين

(355)
 .150/ ص1ج -ينظر: االختيار 

(351)
 .532ص -  واللباب192/ ص3ج مطبو  بهام  مجمع األنهر -لحي كيل -ىالدر المنتقينظر:  

(351)
 .319 -313/ ص1ج -  وإعانة الطالبين312/ ص1ج -ينظر: حاشية القليوبي على المحلي 

(351)
 .119/ ص9ج -للبهوتي -ينظر: الروض المربع 

(
352
اهيل بن محمد بن عبد هللا بن م لح اإلمام إبر –  والمبد  في شرح المقنع 919/ ص 9ينظر: المهدب ج (

 .319/ ص 2هـ ج3100المكت، اإلس مي  بيروت ط/  –الحنبلي 

(310)
 .513 -510ص -(3119حدير ر ل ) -مخراله اإلمام مالر في )الموطأ( 

(313)
 .311ص -د. محمد فتي بهن ي -ينظر: ال ياسة الجنائية 

(319)
بي عبد هللا محمد بن مبدي بكدر المعدروف بدـ)ابن  ديل لشمس الدين م -ينظر: إع م المو عين عن رب العالمين 

 . 91/ ص1ج -م3211ط/  -وبيروت -المكتبة العيرية  إليدا -الجوزية(

(311)
 -هدـ3191ط/ الثانيدة  -دار ال د م  القداهرة -د. محمدد بلتداالي -ينظر: منهج عمر بن الخطداب فدي التشدريع 

 .931ص -م9001

(311)
/ 9ج -  وا ايدددة الطالددد، الربددداني510ص -البدددن عبدددد البدددر -  والكدددافي115/ ص1ج -ينظدددر: األختيدددار 

 .119/ ص9ج -  والروض المربع321/ ص9ج -للمحلي -  وانز الراغبين113ص

(315)
 -  ومواهد، اليدمد510ص -  والكدافي590ص -للميدداني -  واللبداب913ص -ينظر: مختير الطحاوق 

 .101ص -  والعدة شرح العمدة310ص



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

323 

 من مظاهر الرحمة بالجناة عند 
  استيفاء الحدود في الشريعة اإلسالمية

 

                                                                                                                                                                      

(
311
 -  والكدافي113/ ص3ج -  ومجمع األنهر150/ ص1ج -  واالختيار911ص -ينظر: مختير الطحاوق (

 921للعثمدداني / ص –  ورحمددة األمددة 321/ ص1ج -للمحلددي -  وانددز الددراغبين513ص -البددن عبددد البددر
  وحدددائق األزهددار بهددام  ال دديل 119/ ص9ج -  والددروض المربددع101 -101ص -والعدددة شددرح العمدددة

 .111 -الجرار

(311)
( و ال: )حدير إلحيح على شرط م لل 1350حدير ر ل ) 199/ ص1ج -)الم تدرك( مخراله الحاال في 

(  والدار طني مرسد ً فدي 31059حدير ر ل ) 915/ ص1ج -ولل يخرالاه(  والبيهقي في )ال نن الكبرى(
 (.19حدير ) 309/ ص1ج -)ال نن(

(311)
 ددعيع ألن فيددده    والحدددير اسدددناده313/ ص1ج -(929مخرالدده الدددار طني فدددي )سددننه( حددددير ر ددل ) 

  وخ إلددة البدددر 11/ ص1( ج3113الوا دددق  والوا دددق فيدده مقددال. ينظددر: تلخدديص الحبيددر حدددير ر ددل )
تحقيق: حمددق  –اإلمام عمر بن علي بن الملقن األنيارق  –المنير في تخريج اتاب الشرح الكبير للرافعي 

  131/ ص9( ج 9199ر ددل )هددـ حدددير 3130مكتبددة الرشددد  الريدداض ط/ األولددى  –عبددد المجيددد ال ددل ي 
 .119/ ص 1وني، الراية ج

(312)
 -  والكدافي113/ ص3ج -  ومجمع األنهدر150/ ص1ج -  واالختيار911ص -ينظر: مختير الطحاوق 

 921للعثمدداني / ص –  ورحمددة األمددة 321/ ص1ج -للمحلددي -  وانددز الددراغبين513ص -البددن عبددد البددر
  وحدددائق األزهددار بهددام  ال دديل 119/ ص9ج -ع  والددروض المربدد101 -101ص -والعدددة شددرح العمدددة

 .111 -الجرار

(310)
  والعدددة 113/ ص3ج -  ومجمددع األنهددر150/ ص1ج -  واالختيددار911ص -ينظددر: مختيددر الطحدداوق 

 .119/ ص9ج -  والروض المربع101ص -شرح العمدة

(313)
 .101ص -  والعدة شرح العمدة150/ ص1ج -ينظر: االختيار 

(319)
  والبيهقددي فددي )الكبددرى( حدددير ر ددل 310/ ص1ج -(911)ال ددنن( حدددير ر ددل ) مخرالدده الدددار طني فددي 
 والل ظ له. 915/ ص1ج -(31011)

(311)
/ 1ج -للمحلدي -  واندز الدراغبين513ص -البدن عبدد البدر -  والكدافي910ص -ينظر: مختيدر الطحداوق 

 .321ص

ونهل سلوك الطريدق  وذلدر ألخدد * الحرابة هي ) طع الطريق( و طا  الطريق: هل الدين يتعر ون للناس فيمنع
المال مو القتل مو اإلرعاب مو لهتر ما حرم هللا هتكده مدن المحرمدات  علدى والده يتعددر معده ال دو . ينظدر: 

 .519 -513/ ص1ج -  وشرح منح الجليل519ص -البن عبد البر -الكافي

(311)
 .11سورة المائدة: اآلية/  

  وا ايدة 151/ ص1ج -  واالختيدار351/ ص1ج -ء  وتح دة ال قهدا911ص -ينظر: مختير الطحاوق (315)
  313ص -  ومواهدد، اليددمد512 -511/ ص1ج -  وشددرح مددنح الجليددل155/ ص9ج -الطالدد، الربدداني

/ 9ج -  والدروض المربدع133ص -  والعددة شدرح العمددة955/ ص9ج -وحاشية الباالورق على ابن  اسدل
 .111ص -للشوااني -  وال يل الجرار111ص

(311)
 ر ال ابقة.ينظر: المياد 

 .511/ ص1ج -  وشرح منح الجليل511ص -البن عبد البر -ينظر: الكافي(311)

(311)
 ينظر: الميدران ال ابقان. 

(312)
  والترمدددق فددي )سددننه( حدددير ر ددل 911/ ص1ج - (1113مخرالدده مبددو داود فددي )سددننه( حدددير ر ددل ) 
بددرى( حدددير ر ددل و ددال عندده: )حدددير ح ددن إلددحيح(  والبيهقددي فددي )ال ددنن الك 92/ ص1ج - (3190)
 .311/ ص1ج - (31555)

(310)
 .511/ ص1ج -ينظر: شرح منح الجليل 
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 المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

 :كتب التفسير
دار الشددع،   -)الجدامع ألحكددام القددرآن( القرطبددي: مبددو عبددد هللا محمددد بددن محمددد األنيددارق (3

 بدون تأريخ. -القاهرة
دار  - ديوطي: الد ل الددين عبدد الدرحمن بدن الكمدال)الدر المنثور في الت  دير بالمدأوور( ال (9

 م.3221ال كر  بيروت ط/ 
مطبدو  بهدام   -عبد هللا بدن محمدد بدن محمدود -)مدارك التنزيل وحقائق التأويل( الن  ي:  (1

 م.3255 -هـ3111المكتبة التجارية الكبرى  القاهرة ط/ األولى  -ت  ير الخازن
دار  -( ابن عطية األندل ي: عبد الحدق بدن غالد،)المحرر الواليز في ت  ير الكتاب العزيز (1

 .م3221الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى 

 :وعلومهكتب الحديث 
)تح ددة األحددوذق بشددرح الددامع الترمدددق( المبددارا ورق: مبددو العدد  عبددد الددرحمن بددن عبددد  (5

 بدون تأريخ. -دار الكت، العلمية  بيروت -الرحيل
 –ي الكبير( الع ق ني: احمد بن علدي بدن حجدر )تلخيص الحبير في تخريج محادير الرافع (1

 .3211المدينة المنورة ط/  –تحقيق: ال يد عبد هللا هاشل يماني المدني 
 -)التمهيد لما في الموطأ مدن المعندي والم دانيد( النمدرق: يوسدع بدن عبدد هللا بدن عبدد البدر (1

 هـ.3111وزارة عموم األو اف والشاون اإلس مية  الم رب ط/ 
دار ابدن  -تحقيدق: د. ميدط ى ديد، الب دا -ليحيح( البخارق: محمد بن إسدماعيل)الجامع ا (1

 م.3211بيروت ط/ الثانية  -اثير  اليمامة
)خ إلة البدر المنير في تخريج اتاب الشرح الكبير للرافعدي( ابدن الملقدن: عمدر بدن علدي  (2

لددى مكتبددة الرشددد  الريدداض ط/ األو –تحقيددق: حمدددق عبددد المجيددد ال ددل ي  –األنيددارق 
 هـ.3130

دار  -تحقيددق: محمددد فددااد عبددد البددا ي -محمددد بددن يزيددداالمددام )سددنن ابددن ماالددة( القزوينددي:  (30
 بدون تأريخ. -ال كر  بيروت

تحقيق: محمدد محيدي الددين عبدد  -)سنن مبي داود( ال ج تاني: سليمان بن األشعر األزدق (33
 بدون تأريخ. -دار ال كر  بيروت -الحميد

 -دار إحيدداء التددرا  العربددي  بيددروت -إلمددام محمددد بددن عي ددى)سددنن الترمدددق( الترمدددق: ا (39
 بدون تأريخ.

تحقيدق: ال ديد عبدد هللا  -)سنن الدار طني( الدار طني: علدي بدن عمدر مبدو الح دن الب ددادق (31
 م.3211دار المعرفة  بيروت ط/  -هاشل يماني المدني

دار ال دل ية  الد -تحقيدق: حبيد، الدرحمن األعظمدي -)ال نن( الخراساني: سعيد بن منيدور (31
 م.3219الهند ط/ األولى 

 -تحقيدق: د. محمدد  دياء الدرحمن -)ال نن الي رى( البيهقي: محمد بن الح دين بدن علدي  (35
 م.3212 -هـ3130مكتبة الدار  المدينة المنورة ط/ األولى 

دار  -تحقيدق: محمدد عبدد القدادر عطدا -)ال نن الكبرى( البيهقي: محمد بن الح ين بن علدي  (31
 م.3221 -هـ3131المكرمة ط/  الباز  مكة

دار احياء الترا  العربي   –النووق: اإلمام يحيى بن شرف الشافعي )شرح إلحيح م لل(  (31
 هـ.3129بيروت ط/ الثانية 

دار  -)شرح الزر اني على موطأ اإلمام مالر( الزر اني: محمدد بدن عبدد البدا ي بدن يوسدع (31
 هـ.3133الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى 

 -تحقيق: محمدد فدااد عبدد البدا ي -ل( الني ابورق: مبو الح ن م لل بن الحجاج)إلحيح م ل (32
 بدون تأريخ. -دار إحياء الترا  العربي  بيروت
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دار الريدان للتدرا   –)مجمع الزوائد ومنبع ال وائد( الهيثمي: نور الدين علدي بدن مبدي بكدر  (90
 هـ.3101القاهرة  بيروت  –ودار الكتاب العربي 

تحقيدق:  –ير( الجماعيلي: محمد بن احمد بن عبد الهادق بن عبد الحميدد )المحرر في الحد (93
دار المعرفة  بيروت ط/  –د. يوسع المرعشلي ومحمد سليل سمارة والمال حمدق الدهبي 

 م.9000
مكتبدة الرشدد  الريداض ط/  –)مختير خ فيات البيهقي( االشبيلي: احمد بن فرج اللخمدي  (99

 م.3221األولى 
دار الكتد، العلميدة   -يدحيحين( الحداال: مبدو عبدد هللا محمدد بدن عبدد هللا)الم تدرك على ال (91

 م.3220 -هـ3133بيروت ط/ األولى 
دار  –)ميدباح الزالاالددة فددي زوائدد ابددن ماالددة( الكنداني: احمددد بددن مبدي بكددر بددن إسددماعيل  (91

 هـ.3101العربية  بيروت ط/ الثانية 
 -حقيق: حبي، الرحمن األعظمديت -)مينع عبد الرزاق( الينعاني: عبد الرزاق بن همام (95

 هـ.3101المكت، اإلس مي  بيروت ط/ الثانية 
تحقيدق: طدارق بدن عدوض هللا  -)المعجل األوسدط( الطبراندي: مبدو القاسدل سدليمان بدن محمدد (91

 هـ.3135دار الحرمين  القاهرة ط/  -وعبد المح ن بن إبراهيل
حقيددق: حمدددق بددن عبددد المجيددد ت -)المعجددل الكبيددر( الطبرانددي: مبددو القاسددل سددليمان بددن محمددد (91

 م.3211مكتبة الزهراء  الموإلل ط/ الثانية  -ال ل ي
)المقاإلد الح نة في بيان اثير من األحادير المشتهرة على األل نة( ال دخاوق: محمدد بدن  (91

 م.3215دار الكتاب العربي  بيروت ط/  –عبد الرحمن بن محمد 
 -هددـ3105ئس  بيددروت ط/ التاسددعة دار الن ددا -)الموطددأ( األإلددبحي: اإلمددام مالددر بددن منددس (92

 م.3215
تحقيق: محمد يوسع  –)ني، الراية ألحادير الهداية( الزيلعي: عبد هللا بن يوسع الحن ي  (10

 هـ.3151دار الحدير  مير ط/  –البنورق 

 :كتب الفقه الحنفي
تحقيدق: الشديخ  -)االختيار لتعليل المختار( الموإللي: عبد هللا بن محمود بن مودود الحن دي (13

 م.3222دار األر ل  بيروت ط/ األولى  -حمد عدنان دروي م
دار  -)البحر الرائق شرح انز الد ائق( ابن نجيل: زين الدين بن نجيل بن إبدراهيل بدن محمدد (19

 المعرفة  بيروت ط/ الثانية.
دار الكتداب  -)بدائع الينائع في ترتي، الشرائع( الكاساني: ع ء الدين مبو بكر بدن م دعود (11

 م.3219وت ط/ الثانية العربي  بير
 -)تح ة ال قهاء( ال مر ندق: اإلمام ع ء الدين محمد بن عبد الحميد بدن الح دن بدن حمدزة  (11

 م.3211دار الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى 
دار ال كدر  بيدروت ط/  –)شرح فتح القدير( ال يواسي: امال الددين محمدد بدن عبدد الواحدد  (15

 الثانية.
، اإلمام األعظل مبي حني ة النعمدان( الشديخ نظدام الددين: والماعدة )ال تاوى الهندية في مده (11

 م.3223-هـ3133دار ال كر  بيروت ط/  -من علماء الهند
 –اليدددف  اراتشددي  –) واعددد ال قدده( البراتددي: اإلمددام محمددد عمدديل اإلح ددان المجددددق  (11

 .3211باا تان ط/ األولى 
مكتبددة العلددل  -ال نيمددي الدمشددقي )اللبدداب فددي شددرح الكتدداب( الميددداني: الشدديخ عبددد ال نددي (11

 م.9009 -هـ3191الحدير  دمشق ط/ األولى 
 بدون تاريخ. –دار المعرفة  بيروت  –)المب وط( ال رخ ي: شمس األئمة محمد بن احمد  (12
)مجمددع األنهددر فددي شددرح ملتقددى األبحددر( شدديخ زادة: القا ددي عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن  (10

 هـ.3191ط/ سنة  -مطبعة دار ال عادة العثمانية -سليمان
دار الكتدداب العربددي   -)مختيددر الطحدداوق( الطحدداوق: اإلمددام محمددد بددن محمددد بددن سدد مة (13

 هـ.3110القاهرة ط/ 
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 :كتب الفقه المالكي
دار الكتد،  –)االستداار الجدامع ل قهداء األميدار( النمدرق: يوسدع بدن عبدد هللا بدن محمدد  (19

 م.9000العلمية  بيروت ط/ األولى 
دار ال كددر   -ختيددر خليددل( العبدددرق: محمددد بددن يوسددع بددن مبددي القاسددل)التدداج واإلاليددل لم (11

 هـ.3121بيروت ط/ الثانية 
المكتبددة  -)حاشددية العدددوق علددى ا ايددة للطالدد، الربدداني( العدددوق: الشدديخ علددي اليددعيدق (11

 م.9005بيروت ط/ األولى  -العيرية  إليدا
دار ال درب  -محمدد حجديتحقيدق:  -)الدخيرة( القرافي: اإلمام شهاب الدين محمد بن إدريس (15

 م.3221اإلس مي  بيروت ط/ 
 -دار إلدادر  بيدروت -)شرح منح الجليل على مختير الع مة خليل( علي : الشيخ محمد (11

 بدون تأريخ.
)ال وااه الدواني علدى رسدالة ابدن مبدي زيدد القيرواندي( الن دراوق: احمدد بدن غنديل بدن سدالل  (11

 بدون تاريخ. –دار ال كر  بيروت  –المالكي 
دار الكتدد،  -الكدافي فدي فقده مهدل المدينددة المدالكي( النمدرق: يوسدع بددن عبدد هللا بدن محمدد) (11

 م.9009العلمية  بيروت ط/ الثالثة 
مطبدو   -)ا اية الطال، الرباني على رسالة مبي زيد القيرواني( المدالكي: علدي مبدو الح دن (12

 بهام  حاشية العدوق.

 :كتب الفقه الشافعي
ى حل مل ا  فتح المعين( البكرق: محمد شطا الدمياطي الميرق )حاشية إعانة الطالبين عل (50

 م.3211مير ط/ الثانية  –مطبعة ميط ى البابي الحلبي وموالده  –
 -)حاشية الباالورق على شدرح ابدن  اسدل ال دزق( البداالورق: إبدراهيل بدن محمدد بدن محمدد (53

 هـ.3111مكتبة ميط ى البابي الحلبي وموالده  مير ط/ 
وعميدرة علدى اندز الدراغبين( القليدوبي: شدهاب الددين محمدد بدن محمدد بدن  )حاشية القليدوبي (59

بدددون  -دار إحيدداء الكتدد، العربيددة  بيددروت -سد مة وعميددرة: شددهاب الدددين احمددد البرل دي 
 تأريخ.

مطبددو   -)فددتح القريدد، المجيدد، لشددرح مددتن ال ايددة والتقريدد،( ال ددزق: مبددو عبددد هللا محمددد (51
 بهام  حاشية الباالورق.

 -بين في شرح منهاج الطالبين( المحلي: الد ل الددين محمدد بدن محمدد بدن محمدد)انز الراغ (51
 مطبو  بهام  حاشية القليوبي.

 بدون تأريخ. -دار ال كر  بيروت -)المهدب( الشيرازق: اإلمام إبراهيل بن علي بن يوسع (55
مكتبدة ميدط ى البدابي  -)مواه، اليمد فدي حدل مل دا  الزبدد( ال شدني: محمدد بدن حجدازق (51

 م.3211وموالده  مير ط/ الثالثة  الحلبي

 :كتب الفقه الحنبلي
دار األر دل  بيدروت  -)الروض المربع بشرح زاد الم تنقع( البهدوتي: منيدور بدن إدريدس (51

 بدون تاريخ
)شرح الزراشي علدى مختيدر الخر دي( الزراشدي: شدمس الددين محمدد بدن عبدد هللا  دار  (51

 م.9009الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى 
 -تحقيدق: محمدد بدن علدي -رح العمدة( المقدسي: مبو محمد عبد الرحمن بن إبدراهيل)العدة ش (52

 م.9001دار الحدير  القاهرة ط/ 
تحقيدق:  -)غاية المطل، في معرفة المده،( الجراعي: تقي الدين مبو بكدر بدن زيدد الحنبلدي (10

 م.9001دار الكت، العلمية  بيروت ط/ األولى  -محمد ح ن محمد ح ن
 -تحقيق: ح دنين محمدد مخلدوف -رى( الحراني: محمد بن عبد الحليل بن تيمية)ال تاوى الكب (13

 هـ.3111دار المعرفة  بيروت ط/ األولى 
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دار ال كددر  بيددروت ط/  -)اشدداف القنددا  علددى مددتن اإل نددا ( البهددوتي: منيددور بددن إدريددس (19
 هـ.3109

 )اشع المخددرات والريداض المزهدرات لشدرح مخيدر المختيدرات( البعلدي: الشديخ عبدد (11
 م.9009 -هـ3191دار البشائر اإلس مية  لبنان ط/  -الرحمن بن عبد هللا

المكتدد،  –)المبددد  فددي شددرح المقنددع( ابددن م لددح: إبددراهيل بددن محمددد بددن عبددد هللا الحنبلددي  (11
 هـ.3100اإلس مي  بيروت ط/ 

دار  -)الم ني على مختير الخر دي( ابدن  دامدة: مبدو محمدد موفدق الددين عبدد هللا المقدسدي (15
 ر  بيروت ط/ األولى.ال ك

 :كتب الفقه الزيدي
دار ابدن حدزم   -)ال يل الجرار المتددفق علدى حددائق األزهدار( الشدوااني: محمدد بدن علدي (11

 م.9001بيروت ط/ األولى 

 :كتب فقه الخالف
دار ال كدر   –)بداية المجتهد ونهاية المقتيد( ابن رشد: محمد بن احمد بن محمد األندل دي  (11

 بدون تاريخ. –بيروت 
مكتبددة  -)رحمددة األمددة فددي اخددت ف األئمددة( العثمدداني: مبددو عبددد هللا محمددد بددن عبددد الددرحمن (11

 م.3220مسعد  ب داد ط/ األولى 

 :كتب الفقه السياسي
مطبعدة ميدط ى البدابي الحلبدي  -)األحكام ال لطانية( الماوردق: علي بن محمدد بدن حبيد، (12

 م.3210 -هـ3110وموالده  مير ط/ سنة 

 :يكتب الفقه الجنائ
دار الشروق  بيروت ط/  -)ال ياسة الجنائية في الشريعة اإلس مية( بهن ي: د. محمد فتحي (10

 م.3211 -هـ3101األولى 
مطبعددة التعلدديل  -الجبددورق: د. عبدد هللا محمددد -  دل الجنايددات -)فقده المعددام ت والجنايددات( (13

 م.3212 -هـ3102العالي  ب داد ط/ األولى 
دار المعددارف  القدداهرة ط/  - مي( العددوا: د. محمددد سددليل)فددي مإلددول النظددام الجنددائي اإلسدد (19

 م.3211الثانية 
دار ال د م  القداهرة ط/ الثانيدة  -)منهج عمدر بدن الخطداب فدي التشدريع( بلتداالي: د. محمدد (11

 م.9001 -هـ3191

 :كتب المعاجم اللغوية
 -ايدةدار الهد -)تاج العروس من الواهر القاموس( الزبيدق: اإلمام محمد مرتمى الح يني (11

 مكان الطبع مجهول.
دار إلددادر  بيددروت ط/  -)ل ددان العددرب( إبددن منظددور: المددال الدددين بددن مكددرم األفريقددي (15

 األولى.
 -هدـ3101دار الرسالة  الكويدط  -)مختار اليحاح( الرازق: محمد بن ابي بكر عبد القادر (11

 م.3211
القدداهرة ط/ دار الحدددير   -)الميددباح المنيددر( ال يددومي: الع مددة محمددد بددن محمددد بددن علددي (11

 م.9000 -هـ3193األولى 
تحقيددق: عبددد ال دد م محمددد  -)معجددل مقدداييس الل ددة( إبددن فددارس: الشدديخ مبددو الح ددين محمددد (11

  بدون تأريخ. -دار ال كر  بيروت -نهارو
حلد، ط/ األولددى  –مكتبدة مسدامة بدن زيدد  –)الم درب فدي ترتيد، المعدرب( ابدن المطدرز: ناإلدر الددين بدن عبدد ال ديد بدن علدي  (12

 م.3212


