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 ملخص البحث
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،،، وبعد : 

 فهذا ملخص ملوضوع أثر العفو يف سقوط عقوبة احلد ، وقد قسمته إىل فصلني : 
الفصل األول : وفيه ثالثة مباحث اشتملت على متهيد وتعريف مبفردات عنوان 

البحث واألصل يف مشروعية العفو وأحكامه وأقسامه كما حتدثت عن أركان العفو 
 وشروطه . 

أركان العفو يف كل من حد الزىن ،  وأما الفصل الثاين : فقد حتدث فيه عن
 والقذف والسرقة، واحلرابة ، واملرتد ، وشرب اخلمر ، البغاة ، حد السحر .

وأخريًا استعرضت أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث كما 
 ذيلته بفهارس للمصادر واملراجع .
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 املقدمة
غفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونست

وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن حممداً 
 عبد هللا ورسوله ،،، أما بعد : 

فلقد شرع هللا العقوابت أتييداً ملنهجه يف األرض ومحاية ألفراد اجملتمع اإلسالمي 
لى ترابط اجلماعة وانتشار األمن والعقاب من ضياع حقوقهم وهتك أعراضهم وحفاظاً ع

بينهم وكان من حكمة هللا سبحانه اقتضت أن يكون هناك جمااًل للعفو يف بعض احلدود 
وفق ضوابط معينة إذا غّلب فيها حق العبد ، أو قبل رفعها إىل اإلمام ليسقط ذلك احلد 

ين من حد فقد : ))تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغ --مصداقاً لقول الرسول 
وقد يكون هذا العفو هو أقرب وأحفظ للشخص وأسرت له ما مل يبلغ احلاكم   (1)وجب((

 كالعفو عن املسروق وعن القاذف لقول هللا تعاىل وأن تعفو أقرب للتقوى . 
 وتتضمن خطة البحث على فصلني :

  : الفصل األول : فيه ثالثة مباحث 
 مبفردات عنوان البحث.  املبحث األول : يشتمل على متهيد وتعريف 
  : املبحث الثاين :األصل يف مشروعية العفو وحكمه وأقسامه وفيه ثالثة مطالب 

  . املطلب األول : األصل يف مشروعية العفو 
  . املطلب الثاين : حكم العفو 
  . املطلب الثالث : أقسام العفو 

  : املبحث الثالث : يف أركان العفو وشروطه وفيه مطلبان 
  األول : أركان العفو . املطلب 

                                 
؛ املستدرك  8/70( ، النسائي بشرح السيوطي 4376، حديث رقم ) 4/133(   رواه أبو داود 1)

، وهو من طريق عمرو بن  7/311، قال الشوكاين يف نيل األوطار  3/113؛ والدارقطين 4/383
شعيب عن أبيه عن جده قال يف الفتح وسنده إىل عمر بن شعيب صحيح ، ووافقه الذهيب على 

 تصحيحه . 
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  . املطلب الثاين : شروط العفو 
  الفصل الثاين : أثر العفو يف احلدود 

 ويشمل على
 متهيد : وعده مباحث .

 التمهيد يف أثر العفو يف احلدود عامة أما املباحث فهي :
 : املبحث األول : أثر العفو يف عقوبة الزاين وفيه مسألتان 

  عقوبأأأة الأأأزىن ملأأأا فيأأأه اعتأأأدا  علأأأى حأأأق هللا املسأأأألة األوىل : العفأأأو عأأأن
 سبحانه وتعاىل . 

  املسأأألة الثانيأأة : العفأأو عأأن عقوبأأة الأأزىن ملأأا فيأأه مأأن اعتأأدا  علأأى حقأأوق
 العباد.

  : املبحث الثاين : أثر العفو يف حد القذف وفيه مطلبان 
  . املطلب األول : يف عفو القاذف إذا كان املقذوف شخصاً واحدًا 
 عفو بعض مستحقي املطالبة دحد القذف لقذف .املطلب الثاين :  

 . املبحث الثالث : أثر العفو يف سقوط عقوبة القطع يف السرقة 

 : املبحث الرابع : أثر العفو عن عقوبة احلرابة . وفيه مطلبان 

  . املطلب األول : عفو اإلمام 

 . املطلب الثاين : عفو اجملين عليه 

 وط عقوبة املرتد .املبحث اخلامس : أثر العفو يف سق 

 . املبحث السادس :أثر العفو يف سقوط عقوبة شرب اخلمر 

 . املبحث السابع :أثر العفو يف سقوط عقوبة البغاة 

 . املبحث الثامن : أثر العفو يف سقوط عقوبة السحر 
 متهيد

جيمع عنوان البحث أربعة كلمات هي األثر ، العفو ، السقوط ، احلد ، فيحسن 
لمات يف اللغة العربية ، مث بيان معناها االصطالحي ؛ ألهنا غدت دحث أصل هذه الك
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مصطلحات علمية فنية هلا مدلوالهتا اخلاصة ، مل تنقطع عن أصلها اللغوي ؛ لنخرج بعد 
 ذلك ابملعىن الذي نريده من هذا العنوان. 

وهذا التحديد للمفردات واملصطلحات تدعو إليه احلاجة يف البحث العلمي ؛ 
مات واأللفاظ اليت ينطق هبا اإلنسان ويعّبّر هبا عما يف نفسه هلا داللتها ألن الكل

ومعانيها، وتتطور بتأثري مجلة من العوامل لذلك ينبغي حتديد معانيها عندما تغدو 
مصطلحاً فنياً يشيع استعماله يف علم من العلوم حتديدًا دقيقاً ، يزيل للبس ويعصم من 

عن الزلل وعن االضطراب يف الفهم، واخللط يف املفاهيم  الوقوع يف اخلطأ وينأى بصاحبه
ابعتبارها أداة من أدوات البحث العلمي وَمْعَلماً من معامل املنهج السليم يف التفكري ، 
الذي يساعد على الفهم الصحيح ويضع األمور يف نصاهبا ، كما أن كل مصطلح له 

يدة ، كما أن هذا التحديد جيمع كلمة جذوره احلضارية والتارخيية اليت تتأثر ابلفكر والعق
العلما  والباحثني واملتناظرين على املسألة الواحدة ، ويرفع اخلالف الناشئ عن إطالق 
الكلمات مبعاين خمتلفة عند كل منهم، ولو اتفقوا على املعىن املصطلح الرتفع اخلالف، 

قا  على منهج واحد أو ضاقت شقتُّه بعد اتساع ، ويف ذلك توفري للجهد والوقت ، والن
 وكلمٍة سوا  . 

تلكم هي بعض األسباب اليت حتمل على احلرص البالغ على حتديد األلفاظ 
. وإليك تعريف (1)واملصطلحات، وهي تومئ إىل ما ورا ها من أمهية يف هذا اجلانب 

 هذه املصطلحات:
 األثر :  –أ 

رًة : تبع أثره ، وأثر كيف ترك األثر يف اللغة العربية : أثر الشي  أْثرًا وأاثرة ، وأُثْ 
فيه عالقة يعرف هبا ، وأثر فيه أثرًا ، واإلاثرة : العالقة ، وبقية الشي  ، وأثُر الشي  

                                 
؛ هبجة النفوس شرح خمتصر البخاري، البن أيب محزة  134(   انظر داللة األلفاظ د. إبراهيم أنيس ص1)

تح الباري شرح البخاري البن رجب ؛ ف 1/243؛ جمموع فتاوى ابن تيمية  1/45األندلسي 
؛ حجة البالغة 8/1129؛ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم الظاهري 2/399احلنبلي 

 .  212-1/211للدهلوي 
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بقيَّته واجلمع آاثر، واألثر أيضاً : ما بقي من رسم الشي  فدّل على أن ذلك الشي  قد  
ىئ  چ قوله تعاىل :  كان كقوهلم النبات أثر للقطْر؛ ألنه حصل به ، ودل عليه ، وفيه

 [50]الروم: چجبی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ
واألثر أيضاً أييت مبعىن اخلّب، ومبعىن العالقة ، ومبعىن النتيجة أو احلاضر من 

الشي  ، ومبعىن ما يرتتب على الشي  ويدُل على وجوده . وهذا األخري يسمى عند 
 .(1)الفقها  حكماً 

الفقها  كلمة األثر مضافة ، فيقولون : أثر العقد ويف الفقه اإلسالمي : يستعمل 
، وأثر الفسخ ، واثر اجلناية ، وأثر النكاح الفاسد ، وأثر اإلقرار ، وأثره التوبة ، وأثر 

، (2)العفو ، وحنو ذلك ويريدون ابألثر هنا ما يرتتب على الشي  ، وهو احلكم عندهم 
 وهذا املعىن هو املراد يف هذا البحث .

ا  القانون الوضعي : أييت األثر مبعىن النتيجة القانونية النامجة عن وعند علم
العمل القانوين ) املفعول اإللزامي للعقد أو اجلرمية مثالً ( أو القانون ، أو القرار القضائي 

وهو هبذا املعىن يلتقي  (3)أو اإلداري . مثال ذلك : الطالق نتيجة احنالل رابط الزوجية
 .  مع استعمال الفقها 

 العفو : –ب 
يف اللغة العربية : من عفا يعفو عفوًا فهو عاٍف وأييت على معاٍن كثرية نسوق 

                                 
؛ مفردات غريب القرآن  1/95؛ كشاف اصطالحات الفنون  23(   انظر: التعريفات للجرجاين ص1)

 .  9للراغب األصفهاين ص
؛ املوسوعة الفقهية  1/68، املوسوعة الفقهية املصرية 1/417لعام مصطفى الزرقا (   املدخل الفقهي ا2)

؛ وأتيت كلمة األثر ، أو اآلاثر عند العلما  للداللة على ما يروى من السنة عن  1/429الكويتية 
مرفوعاً أو موقوفاً أو غري ذلك، كقوهلم واآلاثر الدالة على كذا ، أو قد استدل على هذا النيب 

ألثر املروي عن فالن ، أو املرفوع أو املنقطع ، أو املتصل إىل غري ذلك ، جرايً على التوسع يف اب
 املعىن االصطالحي لألثر . 

 .  1/51(   انظر معجم املصطلحات القانونية ، أتليف جريار كورنو 3)
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 بعضاً منها : 
 العفو مبعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه : – 1

يقال : عفا عن ذنبه، وعفا عنه ذنبه، وعفا له ذنبه مل يعاقبه عليه ، وعفا هللا عن 
ن الشي : أمسك عنه وتنأزه عن طلبه . قال الليث : العفو فالن حما ذنوبه ، وعفا ع

: )) تعافوا ومنه قوله  (1)عن خلقه وهللا تعاىل العفو الغفور–عز وجل  –عفو هللا 
))سلوا هللا العفو والعافية  --. ويف حديث أيب بكر (2)احلدود فيما بينكم (( 

 .(3)واملعافاة (( 
 العفو مبعنى احملو والطمس : -2

چ  ڇ  ڇ  چ قال تعاىل : (4)وذ من قوهلم عفت الرايح اآلاثر إذا حمتهامأخ

[ أي : حموان ذنوبكم. كما قاله القرطيب يف 52]البقرة:چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .(5)تفسريه 

 العفو مبعنى االسقاط : – 3

ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   چ قال ابن جزي  عند تفسري قوله تعاىل :

[ العفو هنا مبعىن 237لبقرة: ]اچىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ
 .(7). وجا  مثله يف حاشية الكشاف  (6)اإلسقاط

                                 
 . 2/499، املصباح املنري 15/74(   انظر لسان العرب البن منظور 1)
 . 2ه يف ص(  سبق خترجي2)
( ، وأخرجه الرتمذي عن أيب ابن 310، ورواه اإلمام أمحد ) 3/265(   النهاية يف غريب احلديث واألثر 3)

بكر مرفوعاً وهو صحيح اإلسناد ولفظه ) سلو هللا العفو والعافية فإن أحداً مل يعد بعد اليقني خرياً 
 من العافية (. 

 .  15/72(   ينظر : لسان العرب 4)
 . 1/397اجلامع ألحكام القرآن (   5)
 .  1/85(   التسهيل البن جزي  6)
 . 1/375(   حاشية الكشاف 7)
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 العفو مبعنى الصفح :  – 4

، وهذا ما يرشدان إىل تعدد معاين العفو فهو كما يدل  (1)يقال عفا عن ذنبه صفح
على احملو يدل  أيضاً على التجاوز واإلسقاط والصفح وكلها معاٍن عدمية متقاربة ففي 

وقت يدل على معاٍن وجودية كالكثرة والزايدة لكنها ليست هلا صلة ببحثنا هذا ذات ال
 الذي هو العفو عن احلد . 

 العفو يف االصطالح الشرعي عند العلما  لقد عّرفه العلما  بعدة تعريفات منها :
العفو هو قبول الدية يف العمد ،فهو عفو عن القصاص إىل الدية وهذا تفسري 

 .(3)، وهو قول ابن كثري يف تفسريه (2)ل ذلك عنه ابن حجر ابن عباس كما نق
 .(4)وعّرفه القرطيب بقوله : العفو هو ترك املؤاخذة ابلذنب 

 .(5)قال ذكر سفيان أن معىن العفو هو الفضل  –رمحه هللا  –وقال اجلصاص 
 .(6)وعّرفه البهويت : " أبنه احملو والتجاوز " 

و هو : " أن يستحق حقاً فيسقطه ويّبئ عنه من وعّرفه اإلمام الغزايل أبن العف
 .(7)قصاص أو غرامة"

وعّرفه ابن قيم اجلوزية : " أبنه إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحساانً مع قدرتك 
 .(8)على االنتقام"

 وعند ابن العريب له معان مخسة :
 األول : العطا  : يقال : جاد ابملال عفوًا صفوًا أي مبذوالً من غري عوض . 

                                 
 .  4/56؛ معجم مقاييس اللغة  15/72(   ينظر : لسان العرب 1)
 . 12/205(   فتح الباري شرح صحيح البخاري 2)
 . 1/210(   تفسري ابن كثري 3)
 . 2/71(   اجلامع ألحكام القرآن 4)
 . 1/152أحكام القرآن   ( 5)
 .  5/543(   كشاف القناع 6)
 . 3/182(   إحيا  علوم الدين 7)
 . 325(   الروح ص 8)
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وعفوت لكم  –[ 286]البقرة: چمئ  ىئ  چ الثاين : اإلسقاط : ومنه قوله تعاىل 
 .  (1)عن صدقة اخليل والدقيق
[، أي : كثروا، 95]األعراف : چجئ  حئ  چ الثالث : الكثرة: ومنه قوله تعاىل 

 ويقال: عفا الزرع أي طال .
 الرابع :الذهاب : كقوهلم عفت الداير .

ته واعتفيته، ومنه قوله : ما أكلت العافية منها فهو له اخلامس : الطلب : يقال عفي
 . (2)صدقة،والعايف: كل طالب رزق من إنسان أو هبيمة أو طائر

والذي يليق من تلك املعاين : العطا  ، واإلسقاط فرجح اإلمام الشافعي أن 
يكون هو اإلسقاط؛ ألنه ذكر قبله القصاص ورجح اإلمام مالك وأصحابه العطا  ؛ ألن 

لعفو لو كان مبعىن اإلسقاط لوصل بأ ) عن ( ، وإذا كان مبعىن العطا  يوصل بأ )له( ا
 .(3)فالعفو مبعىن العطا  

وعّرفه الدكتور عبد العزيز عامر بقوله : " هو تنازل اجملتمع عن حقوقه املرتتبة 
 .(4)على اجلرمية أو بعضها"

و إسقاط اجلزا  املرتتب وعّرفه الدكتور زيد بن عبد الكرمي بن زيد بقوله : " ه
 .(5)على اجلرمية كله أو بعضه "

وعّرفه حممد علي بين طه : " أبنه العفو هو إسقاط صاحب احلق أو وليه للحق 

                                 
 .  3/265(  انظر : النهاية يف غريب احلديث 1)
؛ وينظر سقوط  3/266؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر  1/66(   ينظر أحكام القرآن البن العريب 2)

 .  33، العفو وأثره يف العقوابت ص 1/79إلسالمي العقوابت يف الفقه ا
، وانظر  1/53؛ تفسري آايت األحكام حملمد علي السايس  97 – 1/96(   أحكام القرآن البن العريب 3)

 .  34-33العفو وأثره يف العقوابت ص
 . 510(   التعزيز د / عبد العزيز عامر ص4)
 . 31(   العفو عن العقوبة ص5)
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 .(1)الثابت له مطلقاً أو بعوض "
 .(2)وأرجح سبب االختيار هلذا التعريف أبنه جا  جامعاً ومانعاً 

 السقوط : أو اإلسقاط :–ج 
  اللغة : مصدر من سقط مبعىن وقع ، وسقط الولد من بطن اإلسقاط عند علما

أمه مبعىن خرج، وأسقط الشي  أوقعه وأنزله . ويقال سقط عن عيين أو من منأزلته : 
 .(3)ضاع ومل تعد له مكانة

 أما اإلسقاط يف اصطالح العلما  فهو يستخدم مبعاين متعددة منها :
 رفع احلكم بوجود سبب من األسباب . – 1
رفع التكليف : بسقوط التكليف عن الشخص لوجود سبب من  – 2

 األسباب . 
عدم التكليف : بسقوط التكليف عن الشي  لسبب من األسباب املسقطة  – 3

 له . 
 إهنا  املطالبة ابحلق فتنتهي املطالبة ابحلق لسبب من األسباب . – 4
 زوال االستحقاق : مثل سقوط نفقة املرتدة .  – 5
أي أن الشخص كان حقه مصاانً ولسبب من األسباب أهدر هذا اإلهدار : – 6
 احلق . 

واإلسقاط يف االصطالح : هو إزالة امللك أو احلق ال إىل مالك وال إىل مستحق 
 .(4)وتسقط املطالبة به 

والفرق بني العفو واإلسقاط أن العفو عند إطالقه يعم لتعدد استعماالته يف العفو 

                                 
 .  35ثره يف العقوابت ص(   العفو وأ1)
 . 35(   املصدر نفسه ص2)
 .  7/316(   ينظر : لسان العرب 3)
 . 4/226وزارة األوقاف الكويتية  –(   ينظر : املوسوعة الفقهية 4)
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 .(1)ن كان عن ترك حق فهو مساٍو لإلسقاط يف املعىنعن النجاسات وغريه وأما إ
 العقوبة :  –د 

العقوبة يف اللغة: اسم للفعل : عاقب عقاابً ومعاقبة، والعقاب ، واملعاقبة : أن 
جتزي الرجل مبا فعل سواً  ، واالسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاابً : آخذه به ، 

 .(2)نه وتعقبت الرجل : إذا أخذته بذنب كان م
وعاقب فالانً بذنبه معاقبة وعقاابً جزاه سواً  مبا فعل، والعقوبة العقاب، ومنه 

 .(3)قانون العقوابت
 

العقوبة يف اصطالح الفقها  : هي اجلزا  املقرر ملصلحة اجلماعة للردع عن 
 .(4)ارتكاب ما هنى عنه وترك ما أمر به من قبل الشارع 

اجلرمية، فإذا ارتكبها زجر ابلعقوبة حىت  أو هي جزا  مادي للردع عن ارتكاب
يعاود اجلرمية مرة أخرى كما يكون عّبة لغريه، فالعقوابت كما قال الفقها  عنها : موانع 
قبل الفعل ، زواجر بعده، أي : العلم بشرعيتها مينع اإلقدام على الفعل وإيقاعها بعده 

 .(5)مينع من العود إليه 
لعقوابت يف مواضع عديدة منها: ما جا  يف فتاوى وقد تكلم الفقها  كثريًا يف ا

ابن تيمية حيث رأى : " أن العقوابت الشرعية إمنا ُشرعت رمحة من هللا تعاىل بعباده، 
فهي صادرة عن رمحة اخللق، وإرادة اإلحسان إليهم، وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على 

                                 
 . 37(   ينظر: العفو وأثره يف العقوابت ص1)
 ، مادة عقب .  2/75، املعجم الوسيط  4/3027(   لسان العرب البن منظوور 2)
 ، مادة عقب .  2/75(   املعجم الوسيط 3)
، وابلنظر يف هذا التعريف يتضح أن العقوبة تكون يف الدنيا والعقاب  2/388(   ينظر حاشية الطحطاوي 4)

يف اآلخرة، وهذا ما ذكره بعض الفقها  يف التفرقة بني العقوبة والعقاب . ينظر: العقوبة يف الفقه 
 . 14اإلسالمي د/ أمحد فتحي هبنسي ص

 .  5/3(   شرح فتح القدير البن اهلمام 5)
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الوالد أتديب ولده ، وكما  ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان هلم والرمحة هبم كما يقصد
 .(1)يُقصد الطبيب معاجلة املريض"

والعقوابت الشرعية عامة تشمل املقدرة حقاً هلل كاحلدود ولغري هللا كالقصاص ، 
 وغري املقدرة كالتعزير . 

 احلد عند العلماء :  -هـ 
أواًل : احلد عند علما  اللغة : هو الفصل بني الشيئني لئال خيتلط أحدمها 

خر، أو يتعدى أحدمها على اآلخر ، ومجعه حدود ، ومنتهى كل شي  حده وأصل ابآل
 احلد : املنع والفصل بني الشيئني.

وحد السارق وغريه : ما مينعه عن املعاودة ، ومينع أيضاً غريه من إتيان اجلناايت ، 
 .(2)ومسيت حدودًا ؛ ألهنا حتد أي متنع من إتيان ما جعلت عقوابت فيها 

حدت املرأة إذا امتنعت عن الزينة واخلضاب بعد وفاة زوجها ومنه مسي ويقال : أ
 .(3)البواب حدادًا؛ ألنه مينع من اخلروج 

 (4)اثنياً : احلد عند العلما  يف االصطالح : عقوبة مقدرة واجبة حقاً هلل تعاىل
 .(5)وقيل : هو ما وضع ملنع اجلاين من العودة ملثل فعله وزجر غريه 

 .(6)وبة مقدرة وجب زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه وقيل : هو عق
 .(7)وقيل : هو عقوبة مقدرة شرعاً يف معصية متنع من الوقوع يف مثلها 

وقيل : هو العقوبة الثابتة بنص قرآين ، أو حديث نبوي يف جرائم كان فيها 

                                 
 وما بعدها .  28/329(   جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 1)
 . 124، املصباح املنري ص 2/3، معجم مقاييس اللغة  3/140(   ينظر: لسان العرب 2)
 . 126(   خمتار الصحاح للرازي ص3)
 . 4/33، حاشية ابن عابدين  4/79يار لتعليل املختار ، االخت 7/33(   بدائع الصنائع للكاساين 4)
 .  2/55(   أسهل املدارك للكشناوي 5)
 .  4/184، حاشية قليويب وعمرية على املنهاج  2/177(   اإلقناع يف حل الفاظ أي شجاع 6)
 .  6/54، كشاف القناع  5/113(   منتهى اإليرادات 7)
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 اعتدا  على حق هللا تعاىل . 
يف معصية خمصوصة لتمنع  والتعريف الذي اختاره أن احلد هو عقوبة مقدرة شرعاً 

الوقوع  يف مثلها . وذلك ألن هذا التعريف جا  جامعاً جلميع املفردات اليت تندرج حتت 
هذا املصطلح ، وجا  مانعاً من دخول غري هذه املفردات يف التعريف ، وقيد ابملعصية 

 املخصوصة أخرج املعاصي غري املخصوصة. 
ع قد ينقل إىل املعىن االصطالحي مما سبق نرى أن املعىن اللغوي وهو املن

واستخدم فيه حيث أطلق على العقوابت اليت متنع اجلاين من ارتكاب اجلرائم املعاقب 
 .(1)عليها ومتنع غريه من ارتكاب هذه اجلرائم مبشاهدته هذه العقوابت

لكن معىن احلد يف اللغة عام يشمل مطلق املنع أما يف املعىن االصطالحي فهو 
ن ارتكاب جرائم معينة بعقوابت حمددة ، فالعالقة بني املعىن اللغوي خاص ابملنع م

 واملعىن االصطالحي للحد عالقة عموم وخصوص مطلق . 

                                 
 . 2/9زائية ألمحد احلصري ، السياسة اجل 7/33(   بدائع الصنائع 1)
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 الثاني املبحث
 األصل يف مشروعية العفو ، وحكمه ، وأقسامه 

 املطلب األول : األصل يف مشروعية العفو: 
يعرض له األحكام التكيفية العفو عن العقوبة شأنه شأأن بقية الفروع الفقهية 

التحرمي( وفق تفصيالت يف  –الكراهة  –اإلابحة  –الندب  –اخلمسة : )الوجوب 
تعريفاته ، أما من حيث اجلملة فهو مشروع ، ولقد أمجع الفقها  على مشروعية العفو 

 عن العقوبة مستدلني على ذلك أبدلة من الكتاب الكرمي والسنة النبوية . 
 ب الكريم :أواًل: من الكتا

 [ . 237]البقرة :چىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ قوله تعاىل : – 1

]آل عمران : چٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٹ  ٹچ قوله تعاىل : – 2
134 ] 

گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ قوله تعاىل : – 3

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳگ  ڳ   ڳ

 [ . 178]البقرة : چھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ
ۆ   ۆ    ۈ    ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےچ قوله تعاىل :  – 4

 [ . 40]الشورة : چۈ  
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ قوله تعاىل : – 5

ۅ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

[ . حيث أن من معاين العفو 45]املائدة : چېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
س اإلسالمي أن كلمة العفو التصدق كما أشران سابقاً وقد ذكر صاحب القامو 
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 . (1)وردت يف القرآن الكرمي يف صورة املصدر واالسم والفعل سبع وعشرين مرة 
]آل عمران : چڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قوله تعاىل : – 6

159 . ] 
 ثانيًا : من السنة النبوية :

 فقد وردت أحاديث كثرية نذكر منها ما يلي :
قال: )) ما عفا الرجل عن مظلمة إالّ  --لنيب عن ا - -ما رواه أبو هريرة  – 1

 .(2)زاده هللا عزًا (( 
قال : )) ما رأيت  - -ما رواه ابن ماجه ، وأبو داود عن أنس بن مالك  – 2

 (3)رُفع إليه شي  من قصاص إالّ أمر فيه ابلعفو(( . --رسول هللا 
بيَّع ثنية جارية ما رواه مسلم يف صحيحه عن أنس بن النضر قال: كسرت الرُ  – 3

فأمر  --فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا عليهم اإلرش ، فأتوا النيب 
ابلقصاص قال أنس بن النضر : اي رسول هللا ُتكسر ثنية الربيع ال والذي بعثك 
ابحلق ال ُتكسر، قال : ))اي أنس كتاب هللا قصاص فرضي القوم وعفوا . فقال: 

 .(4) ألبره ((إن من عباد هللا لو أقسم على هللا
مل  --قال الشوكاين : وهذا احلديث يدل على مشروعية العفو؛ ألن الرسول 

                                 
 . 5/420(   القاموس اإلسالمي ألمحد عطية هللا 1)
(   أخرجه مسلم يف صحيحه مع شرح مسلم للنووي كتاب الّب والصلة ابب استحباب العفو والتواضع 2)

16/358. 
، وصححه  9/157، وأخرجه أبو داود مع عون املعبود يف كتاب الدايت 2/107(   سنن ابن ماجه 3)

 .  11/135األلباين إروا  العليل 
(   أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلدود والقسامة والدايت ابب إثبات القصاص يف األشيا  صحيح 4)

، وأخرجه النسائي يف سننه شرح السيوطي دحاشية السندي  165، 11/164مسلم شرح النووي 
8/27  . 
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 .(1)يعنف أنس بني النضر ، وإمنا أثىن عليه أبنه ممن أبر هللا قسمه 
قال: ))ثالث والذي  --أن النيب  --ما روي عن عبد الرمحن بن عوف  – 4

ينقص مال من صدقه فتصدقوا ، وال  نفس حممد بيده إن كنت حلالفاً عليهن : ال
يعفو عبد عن مظلمة يبغي هبا وجه هللا عز وجل إالّ زاده هللا هبا عزًا يوم القيامة ، 

 .(2)وال يفتح عبد ابب مسألة إالّ فتح هللا عليه ابب فقر (( 
قال:  --أن رسول هللا –رضي هللا عنهما –ما روي عن عبد هللا بن عمر  – 5

 .(3)فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب (( ))تعافوا احلدود 
 املطلب الثاني : حكم العفو

لقد اختلف الفقها  يف حكم العفو قبل الرفع إىل اإلمام على أقوال ، ولعل 
أحسن ما قيل يف هذا املقام ما قرره ابن حزم بقوله : أن احلد ال جيب إالّ بعد رفعه إىل 

لك فالرتك لطلب صاحبه مباح ورفعه مباح ، اإلمام وصحته عنده وإذا كان األمر كذ
والفضل العفو عما كان أول وهلة أو كان مستوراً ، فإن كان جماهراً كان رفعه أفضل أي 

 ترك العفو . وهذا يف حالة ما قبل الرفع إىل اإلمام. 
أما بعد رفعه إىل اإلمام فقد ذكر مجاعة من الفقها  األوىل هو العفو؛ ألن هللا 

ّدب عباده إىل العفو فإن هلم فيه مصلحة راجحة على االنتصاف من الظامل . تعاىل ملا ن
وقالت مجاعة أخرى من الفقها : األوىل االنتصاف من الظامل ألان ال نعلم هل أجر العفو 

 .(4)أنفع للمظلوم أم عوض املظلمة فليس هناك ما بدل على أولوية العفو 
ية الدليل هو عدم اجلزم أبولوية وقد أجاب الشوكاين على ذلك بقوله : إن غا

                                 
احلديث يشهد لصحته ما ورد يف األحاديث يف  ، وقال : 7/32(   أورده الشوكاين يف نيل األوطار 1)

 الرتغيب والتنفري عن املسألة . 
، واحلديث صححه ابن حجر يف فتح  4/330، والنسائي يف سننه  4/133(   أخرجه أبو داود يف سننه 2)

 .12/87الباري 
 .44ص؛ العفو وأثره يف العقوابت  397(   متطلبات العقوبة احلدية ، حممد إبراهيم حممد ص3)
 . 45-44(   العفو وأثره يف العقوابت ص4)
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العفو وليس اجلزم أبولوية االنتصاف وهو املدعي ، وال يسلم أنه ليس هناك أدلة على 
أولوية العفو؛ ألن األدلة قامت على الرتغيب يف العفو والرتغيب ابلشي  يستلزم 
ائغ من راجحيته ، فالراجح أن العفو هو أوىل من االنتصاف من الظامل ما مل يكن هناك س

 .(1)العفو كأن يكون حدًا 
أن استيفا  اإلنسان حقه من الدم عدل والعفو  -رمحه هللا –وقد ذكر ابن تيمية 

إحسان، واإلحسان أفضل لكن هذا اإلحسان ال يكون إحساانً إالّ بعد العدل ، وهو أن 
فال ال حيصل ابلعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلماً من العايف إما لنفسه أو لغريه 

 .(2)يشرع 
 املطلب الثالث : أقسام العفو

 مبكن تقسيم العفو حسب متعلقة يف كتب الفقه إىل أربعة أقسام يف اجلملة :
العفو يف الطهارة ويشمل العفو عن بعض النجاسات كاليسري من  القسم األول :

ا القسم الدم والبول القيح واملين واملذي ودم ما ال نفس له سائلة فأقوال الفقها  يف هذ
جمملة : أن احلنفية قالوا يُعفى عن النجاسة إذا كانت مغلظة بشرط أن ال تزيد عن 

الدرهم ، وإن كانت خمففة فقد اختلفوا يف القدر الذي فيه فقيل: حده ربع الثوب ، 
 .(3)وقيل : حىت تصل إىل الكثري الفاحش

ة إىل واقعة يف أما الشافعية فقالوا بوجوب االحرتاز عن النجاسة وقسموا النجاس
 .(4)مظنة العفو، وغريها

أما احلنابلة فقالوا : ال يعفى عن يسري النجاسة ، ولو مل يدركها الطرف ولكن 
ت النجسة فال يعفى عن يسري يعفى عن يسري الدم وما يتولد منه إالّ دم احليواان

                                 
 .  7/33(   نيل األوطار 1)
 .  45، العفو وأثره يف العقوابت ص 1/3(   اإلنصاف للمرداوي 2)
 .  46، 1/45؛ الفتاوى اهلندية  1/80(   بدائع الصنائع للكساين 3)
 . 1/97، روضة الطالبني  2/193(   احلاوي للماوردي 4)
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 .(1)دمها
، ففي الزكاة ما العفو يف العبادات : يف الزكاة ، والصوم ، واحلج  القسم الثاين :

 يزيد عن النصاب أو يكون بني النصابني فهو عفو ال زكاة فيه . 
وأما الصوم كما لو دخل جوفه ذابب أو غبار أو ما تبقى بني األسنان من الطعام 

 أو أكل أو شرب انسياً. 
فأما يف احلج كأن يلبس احلاج احملرم املخيط أو يتطيب أو يغطي رأسه انسياً أو 

 .(2)كرهاً فيعفى عن ذلكجاهاًل أو م
القسم الثالث : العفو يف املعامالت : ويشمل العفو عن الشفعة فأجاز الفقها  
لإلنسان البالغ املكلف العفو عن حق الشفعة بال عوض فيقول الشفيع عن الشفعة 

أسقطتها أو أبرأتك عنها أو سلمتها ؛ ألن الشفعة خالص حقه فيملك التصرف فيها 
 .(3) استيفاً  وإسقاطاً 

وكذلك العفو عن املدين : فتّبأ بذلك ذمة املدين من الدين الذي عليه وكذلك 
العفو يف الصداق والذي هو حق خالص للزوجة ، وكذلك العفو عما يتعلق مبوازين 

 .(4)الباعة وعما يتبقى يف الرحى بعد الطحن 
قوابت القسم الرابع : العفو يف العقوابت والعفو فيها يشمل مجيع أنواع الع

املختلفة سواً  كانت عقوابت حدية أو تعزيرية أو قصاص ودية . واجلز  األول من هذا 
القسم وهي العقوابت احلدية فقط هي موضوع البحث وسيأيت ذلك مفصاًل إن شا  هللا 

                                 
 .  1/190، كشاف القناع  3/39 (   املغين1)
؛ 3/145؛ روضة الطالبني  3/154؛ احلاوي  2/197؛ فتح القدير 2/129(   ينظر : بدائع الصنائع 2)

. وينظر ذلك التقسيم يف املوسوعة الفقهية الكويتية  2/94؛ كشاف القناع 40-3/39املغين 
عبادات عن الطهارة فجعلته ؛ ويف املوسعة ذكرت التقسيم ثالث أقسام لكنين فصلت ال3/173

 قسم مستقل .
 .  4/139، تبيني احلقائق  5/19(   ينظر: بدائع الصنائع للكاساين 3)
 . 136-6/135(   ينظر: املعيار املعرب 4)
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 تعاىل . 
 املبحث الثالث : أركان العفو  وشروطه 

 ويشتمل على مطلبني : 
 املطلب األول : أركان العفو . 
 املطلب الثاين : شروط العفو .

 املطلب األول : أركان العفو 
للعفو أركان يقوم عليها العفو ميكن استنباطها من أحد التعريفات السابقة للمعىن 
االصطالحي وهو "إسقاط اجلزا  املرتتب على اجلرمية كله أو بعضه ، فاإلسقاط يتضمن 

اإلسقاط ، وحقاً ساقطاً ، وابلتايل تكون ُمْسقرطاً ، وُمْسقطاً عنه ، وصيغة يُأْفهم منها 
 أركان العفو أربعة : 

األول : العايف : وهو الشخص الذي ثبت له احلق يف استيفا  عقوبة فأسقطه فإذا صدر 
 منه ذلك العفو سقط احلق . 

 الثاين : املعفو عنه : وهو الشخص الذي ثبتت عليه عقوبة فُأسْقَطُت عنه . 
ملراد به العقوبة اليت لوال العفو لكانت الزمة على من ثبتت الثالث : حمل العفو : ا

 عليه . 
كأن يقول (1)الرابع : الصيغة : وهي الوسيلة املعّبة عن الرغبة يف إسقاط العفو ابلعفو 

عفوت ، أو أسقطت ، أو أبرأت ، أو وهبت وما جيري هذا اجملرى من الصيغ 
، وهذه األلفاظ هي ركن  اليت تدل على إسقاط احلق الثابت للشخص العايف

 .(2)العفو عند احلنفية حيث أهنم ال يرون للعفو إالّ ركن واحد وهي هذه األلفاظ 
 .(3)أما مجهور الفقها  فهم يقولون ابألركان األربعة السابقة 

                                 
 . 32-31، العفو عند العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص 52-51(   ينظر: العفو وأثره يف العقوابت ص1)
 .  7/246ع (   ينظر : بدائع الصنائ2)
؛   13/49؛ املغين  4/73؛ مغين احملتاج  5/65، هناية احملتاج  5/432(   ينظر: الشرح الصغري للدردير 3)

 . 4/76كشاف القناع 
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ً كان األمر فاخلالف بني احلنفية ومجهور الفقها  إمنا هو خالف لفظي التفاق  وأايَّ
، والعايف ، واملعفو عنه ، وحمل العفو أمور البد منها لتحقيق  اجلميع على أن الصيغة

 .(1)العفو ، أمَّا كوهنا أركاانً أو من لوازم األركان فهذا ال أثر له يف اخلارج 
 املطلب الثاني : شروط العفو 

 شروط تتعلق ابلعايف واملعفو عنه فيمكن إمجاهلا فيما أييت : 
عفو عنه عاقاًل ابلغاً ويسقط بذلك عفو أن يكون العايف وامل الشرط األول :

اجملنون سواً  كان ذلك اجلنون مطبقاً أو متقطعاً ، وكذا املعتوه ، والسكران ، واملريض 
مرضاً يفقد فيه اإلدراك واملغمي عليه فبزوال العقل تنتهي األهلية؛ ألن العقل هو مناط 

ىت يفيق وعن النائم حىت ))رفع القلم عن ثالث اجملنون ح --التكليف لقول الرسول 
 . فال يصح عفو اجملنون .(2)يستيقظ وعن الصيب حىت يبلغ ((

وكذا ال يصح العفو من الصيب غري البالغ؛ ألن البلوغ مناط التكليف وشروطه يف 
صحة العفو فينتظر الصيب حىت يبلغ للحديث السابق وفيه ) وعن الصيب حىت 

 ن :والصيب عند الفقها  له حالتا (3)حيتلم((
الصيب غري املميز : وهذا ال يصح شي  من تصرفاته سواً  كانت  احلالة األوىل :

 انفعة أم ضارة ضرراً حمضاً . 
الصيب املميز فقد اختلف الفقها  يف تصرفاته الدنيوية ، فقالت  احلالة الثانية :

تلفوا مجاعة : ال يصح منها شي  ، وقال آخرون : تصح تصرفاته النافعة نفعاً حمضاً واخ
يف تصرفاته اليت حتتمل النفع والضرر ، فعلى هذا فإن عفو الصيب غري املميز ال يصح 

 أما املميز فيصح عفوه إذا كان انفعاً له نفعاً حمضاً . 
: " وينتظر حتماً غائبهم إىل حضوره أو إذنه وكمال  -رمحه هللا  –قال الرملي 

                                 
 .  33-32(  ينظر : العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص1)
؛ سنن أيب داود  2/156(   سنن النسائي بشرح السيوطي ، كتاب الطالق ، ابب من ال يقع طالقه 2)

3/144. 
 . 5/84؛ هناية احملتاج 7/246(   بدائع الصنائع 3)
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شفي وال حيصل التشفي ابستيفا  غريهم صبيهم ببلوغه وجمنوهنم إبفاقته ؛ ألن القود للت
"(1). 

وكذا ال يصح إيقاع العقوبة على الصيب واجملنون؛ ألنه ال خالف يف عدم أهليتهما 
للعقوابت املغلَّظة كالقصاص واحلدود ؛ ألن التكليف ساقط عنهما يف العبادات فمن 

 . (2)ابب أوىل سقوط القصاص واحلدود اليت مبناها على الدر  ابلشبهة 
فخالصة هذا الشرط هو أهلية العايف واملعفو عنه بكوهنما ابلغني عاقلني 

واملقصود ابألهلية صالحية اإلنسان وحمليته لثبوت احلق له أو عليه ، واختلف الفقها  
يف أهليتهما للعقوابت التعزيرية، فذهب احلنفية إىل أن العقوابت التعزيرية ال تقام على 

، ومجهور الفقها   (3)لو: " جيواز تعزيره بعد أن يكون عاقاًل "اجملنون ، أما الصيب ، فقا
 .(4)من املالكية، والشافعية، واحلنابلة على جواز تعزير الصيب واجملنون

أما إذا كان العايف حمجورًا عليه فينظر يف حاله فإن كان مسلوب العبارة كالصيب 
بب احلجر عليه حلق غريه  غري املميز أو اجملنون فعفوه لغو وال يصح أما إذا كان س

 .(5)كاحلجر على املفلس فإن له احلق يف العفو وإذا عفا صح عفوه 
أن يكون العايف خمتاراً يف عفوه؛ ألن عفو املُْكره غري جائز وذلك  الشرط الثاني :

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ لورود األدلة على ذلك منها قوله تعاىل : 

 [ . 106]النحل: چ

                                 
 .  53-52؛ العفو وأثره يف العقوابت ص 2/81(   امليزان الكّبى للشهراين 1)
؛ بداية اجملتهد البن رشد  6/232، مواهب اجلليل للخطاب  9/128(   ينظر املبسوط للسرخسي 2)

 3/43؛ املبدع  7/664؛ املغين البن قدامة  4/146ين احملتاج ، مغ 6/5؛ األم للشافعي 2/440
 . 426، 7/267؛ هناية احملتاج  2/268؛ املهذب للشريازي 4/45؛ حاشية ابن عابدين 

 . 4/45؛ حاشية ابن عابدين  7/247(  ينظر : بدائع الصنائع 3)
؛ اإلنصاف للمرداوي 4/192ج ؛ مغين احملتا  6/319(   ينظر: التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل 4)

10/241. 
 .  53(   العفو وأثره يف العقوابت ص5)



 

 
383 

ملا مسح ابلتلفظ ابلكفر وهو أصل –عز وجل  –آلية أن هللا ووجه الداللة من ا
ومل يؤاخذ به محل العلما  عليه فروع الشريعة كلها فإذا  –امللجي –الشريعة عند اإلكراه 

 .  (1)وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذ به ومل يرتتب عليه حكم
ا عليه (( : )) إن هللا جتاوز ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهو  --وقوله 

(2). 
 --فاحلديث فيه داللة أبن هللا ال يؤاخذ عما وقع من األعمال من أمة حممد 

 مبا ُأكرهوا عليه، فاملُْكره على العفو عن حقه ، ال يسقط هذا احلق . 
أن يكون العايف صاحب احلق فال يصح عفو األجنيب لعدم  الشرط الثالث :

 . (3)ط احلق ممن ليس له حق حمال وجوب احلق له ؛ ألن العفو إسقاط ، وإسقا
وقوع العفو يف حمل قابل له فإذا ارتكبت اجلناية من شخص  الشرط الرابع :

ُمَكلَّف وثبت عليه موجبها لزم إيقاع العقوبة إال إذا حال دون ذلك مسقط من 
مسقطات العقوبة، ومنها العفو فإذا وقع العفو امتنع تنفيذ العقوبة وأصبح اجلاين 

للعقوبة معفواً عنه، وهذا يستدعي كون من صدر منه العفو مالكاً إليقاعه املستحق 
 .(4)والعقوبة مبا يصح العفو عنها 

أن يكون املعفو عنه َمْعنرياً ، وهذا هو األصل ، فلو عفا عن  الشرط اخلامس :
 أحد اجلناة من غري تعيني ، أو قال عفوت عن جاٍن فهل يصح العفو ؟ 

 ك على قولني: اختلف الفقها  يف ذل
للحنفية واملالكية وبعض احلنابلة إىل عدم صحة العفو عن  القول األول :

                                 
 . 10/190(   اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 1)
 . 2/159(   سنن ابن ماجة 2)
 . 54؛ العفو وأثره يف العقوابت ص 7/246(  ينظر : بدائع الصنائع 3)
؛ وينظر: العفو عن العقوبة 174لكرمي الالحم ص(  ينظر : من أحكام القصاص يف النفس للدكتور عبد ا4)

 .  272-271يف الفقه اإلسالمي ص
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 .  (1)املبهم
للشافعية واملتجه يف املذهب عند احلنابلة إىل صحة العفو مع  القول الثاين :

 .  (2)جهالة املعفو عنه، ويطالب العايف ابلبيان وإالّ فالبيان ابلقرعة
املعفو عنه مرتكباً ملا يوجب العقوبة مبعىن أن أهلية  أن يكون الشرط السادس :

العقوبة مبفردها ال تكفي إليقاع العقوبة بل يستلزم التحرمي يف الفعل املُْرَتكب أبن يقرتف 
معصية أو أمرًا يوجب العقوبة شرعاً ، فإذا حتققت األهلية فالبد معها للعفو من ارتكاب 

يت دور العفو وتظهر مكانته واحلاجة إليه وابلتايل فعل موجب للعقوبة وُحْكم به وعندها أي
فالبد للنظر يف العفو من وجود من ارتكب احملظور وهو ذو أهلية وُحكم عليه ابلعقوبة ، 

 .(3)واالّ استحق غالبية الشرط الستحق غالبية الناس العقوبة من غري ذنب أو جريرة 
 

                                 
؛ اخلرشي على خمتصر  264، األشباه والنظائر البن جنيم ص 8/204(   ينظر: تكملة حاشية ابن عابدين 1)

 .  7/138؛ اإلنصاف  4/305؛ كشاف القناع  6/99خليل 
؛ مطالب أويل  4/193؛ الفروع البن مفلح  189والنظائر ص ؛ األشباه 2/303(   ينظر: مغين احملتاج 2)

 .  7/128؛ اإلنصاف  6/62النهى 
 .  270-269(   ينظر: العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص3)
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 الفصل الثاني : أثر العفو يف احلدود
 متهيد : 

املتفق عليه أن احلدود إذا مل تبلغ اإلمام فإنه جيوز العفو عنها فيستحب  من
السرت على مرتكب املعصية املوجبة للحد قبل الرفع لإلمام ، ولكن إذا بلغت اإلمام 

فإنه ال جيوز العفو فيها؛ ألن احلدود من حقوق هللا تعاىل ، وال ميلك الفرد إسقاطها أو 
 .(1)لى هذا من إشاعة الفساد ومتكني الرذيلة يف اجملتمع التنازل عنها ، ملا يرتتب ع
)) تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد  --وذلك عماًل بقوله 

 .(2)وجب((
ويف هذا الفصل سأتناول أقوال الفقها  يف حكم العفو يف احلدود بشي  من 

 التفصيل .

                                 
؛ العفو عن  6/181؛ الفقه اإلسالمي وأدلته د/ وهبه الزحيلي  7/113(   نيل األوطار للشوكاين 1)

 . 73؛ العفو وأثره يف العقوابت ص 51ص العقوبة سامح السيد جاد
 .2(   سبق خترجيه ص 2)
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 (1)املبحث األول : أثر العفو  يف سقوط عقوبة الزنى
 وفيه مسألتان

املسألة األوىل : العفو عن عقوبة الزىن ملا فيه اعتدا  على حق هللا سبحانه 
 وتعاىل . 

 املسألة الثانية : العفو عن عقوبة الزىن ملا فيه من اعتدا  على حقوق العباد . 
 املسألة األوىل : العفو عن عقوبة الزنى ملا يف اعتداء على حق اهلل سبحانه وتعاىل : 

 ميكن تلخيص عقوبة الزىن يف ثالث عقوابت : 
 العقوبة األوىل : القتل : وهو شامل للرجم يف الزان ابألنثى والقتل يف اللواط . 

 العقوبة الثانية : اجللد . 
 العقوبة الثالثة : التغريب . 

واجللد والرجم مها عقوابت حدية حلق هللا سبحانه وتعاىل، وذلك ابالتفاق وهذا 
جواز العفو عنها فال ميلك العبد إسقاطه سواً  أكان املُسقط هو اإلمام، أم يعين عدم 

سبحانه  –اجملين عليه، أم املتضرر من جرمية الزىن إذ أن اإلمام ال ميلك إالّ تنفيذ أمر هللا 

                                 
(  الزىن ميد ويقصر فالقصر لغة أهل احلجاز، واملد ألهل جند والنسبة إىل املقصور زنوى وإىل املمدود زانئي، 1)

ويكتب ابليا  على لغة القصر، وابأللف على لغة املد، وقيل: ميد على أنه من اثنني كاملقاتلة 
 45ربة ، ومن قصره جعله اسم الشي  نفسه. انظر: املصباح املنري صواملضا

 تعريف  الفقهاء :
 لقد عّرف فقها  األحناف، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة؛ الزىن بتعاريف عدة :

أواًل: تعريف ابن اهلمام حيث قال أبنه: " وط  مكلف طائع مشتهاة حاالً أو ماضياً ، انظر : فتح 
 . 5/247القدير 

اثنياً: تعريف املالكية أبنه : "وط  مسلم مكلف فرج آدمي ال ملك له فيه ابتفاق تعمد"، انظر : 
 . 6/290مواهب اجلليل 

اثلثاً : تعريف اإلمام النووي من الشافعية : " أبنه إيالج قدر احلشفة من الذكر يف فرج حمرم يشتهي 
 . 10/86طبقاً ال شبهة فيه". انظر: روضة الطالبني 

رابعاً : تعريف  البهويت من احلنابلة : أبنه : " هو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر ". انظر : كشاف 
 .6/89القناع 
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إبيقاع عقوبة اجللد أو الرجم على الزاين وذلك لتظافر النصوص الواردة على  –وتعاىل 
لعفو عن هذه العقوابت وذلك من الكتاب والسنة وسنكتفي إبيراد ذلك واملانعة من ا

 دليل واحد لكل مصدر . 
 أواًل : من الكتاب : 

ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ فمن الكتاب الكرمي قوله تعاىل :

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 [ 2]النور:چڃ  
 تشهاد من اآلية : ميكن أن يستشهد هبا من ثالثة مواضع وهي: وجه االس

فهذا أمر واألصل يف األمر الوجوب چڀ  چ قوله تعاىل :  املوضع األول :
 فهو إذا يوجب وحيتم العقوبة وحيول دون إسقاطها والعفو عنها . 

فهذا هنى عن أن چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ قوله تعاىل :  املوضع الثاين :
 ون الرأفة والرمحة ابحملدود سبباً يف ترك إقامة احلد أو جمرد التسامح فيه بتخفيفه . تك

فإن يف هذه چڦڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ قوله تعاىل : املوضع الثالث :
اآلية التهييج على إقامة احلد وعدم تعطيله وجعله من مقتضيات اإلميان وعلى هذا 

 . (1)ابهلل تعاىل فال ترتكوا إقامة احلدفيكون املعىن ، إن كنتم تؤمنون 
 ثانيًا : من السنة :

حديث العسيف وفيه : )) إن ابين كان عسيفاً على هذا فزىن ابمرأته ، فافتديت 
منه مبائة شاة وخادم ، مث سألت رجااًل من أهل العلم فأخّبوين أن على ابين جلد مائة 

الذي نفسي بيده ألقضني بينكما و  --وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النيب 

                                 
، وكالمها مطبوعات يف جمموعة للتفاسري مع  4/364، تفسري اخلازن  4/364(   ينظر تفسري البيضاوي 1)

؛ أحكام لقرآن للسايس  6/11تفسري ابن عباس والنفسي وانظر : زاد املسري البن اجلوزي 
3/114 . 
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بكتاب هللا جل ذكره املائة شاة واخلادم ردَّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 
 .(1)وأغُد اي أنيس على امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها((

ووجه االستدالل من احلديث : أن احلديث يدل على أهنم اتفقوا على العفو عن 
-فع يف ذلك وهو مائة شاة وخادم يؤيد هذا أن الرسول احلد مقابل العوض الذي دُ 

-  قال: ))املائة شاة واخلادم ردُّ عليك ( فالعايف هنا قبض العوض، وهو يدل على
هذا العوض وأبطل العفو  - -رضاه وتنازله عن العقوبة ومع ذلك فق ردَّ الرسول 

 .(2)ي بينهما بكتاب هللا وبَأنّيْ حتتم إقامة حد الزىن على الزاين بعد إقسامه أنه يقض
كما أن الفقها  إضافة لذلك جند أن غالبيتهم ينقلون االتفاق على حترمي العفو يف 

 .(3)العقوابت احلدية يف الزىن استنادًا إىل هذه النصوص وأمثاهلا واستنباطاً منها 
رمحهما –يستثىن من ذلك ما نُقرَل عن احلسن البصري وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

فقد نُقل عن احلسن البصري القول جبواز عفو السيد عن اململوك يف عقوبة اجللد  –هللا 
 .(4)يف الزىن 

ونقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية التفريق بني ارتكاب اململوك اجلرمية يف السر 
وارتكاهبا يف العلن ، فأجاز العفو للسيد عن العقوبة اليت ارتكبت جرميتها يف السَر وقد 

ذا الرأي تلميذه وابن مفلح حيث قال: " وقال شيخنا إن عصى الرقيق نَأَقل عنه ه
عالنية أقام السيد عليه احلد وأن عصى سرًا فينبغي أن ال جيب عليه إقامته ؛ بل خُيَريّر بني 
سرته واستتابته دحسب املصلحة يف ذلك". إىل أن قال عنه : " وهلذا مل يقل أصحابنا إالّ 

                                 
؛ واللفظ له صحيح  25-8/24(   رواه البخاري : صحيح البخاري كتاب احلدود ابب االعرتاف ابلزىن 1)

 .1325-3/1324مسلم كتاب احلدود ابب من اعرتف على نفسه ابلزىن 
 . 355-354(  ينظر : العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص2)
؛ املنتقى للباجي  6/270، املدونة  8/221، حاشية ابن عابدين  7/55لصنائع (   ينظر: بدائع ا3)

؛ التشريع  6/180، مطالب أويل النهى  9/176؛ املغين  10/95؛ روضة الطالبني 7/137
 .  2/380اجلنائي 

يل ؛ مواهب اجلل 2/32؛ روائع البيان  3/223؛ البحر احمليط  23/144(   ينظر التفسري الكّب للرازي 4)
 .  4/152؛ مغين احملتاج 177-8/176؛ املغين 6/296-297
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ومل يقولوا إن ذلك عليه، وذلك ألنه لو وجب على من علم من إنه له إقامة احلد بعلمه 
رقيقة حد أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته ألفضى ذلك إىل وجوب هتك كّل رقيق وأن 

)) من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا  --ال ُيْسرت على أحد منهم وقد قال النيب 
 .(1)واآلخرة (( 

ل: " ويقال السيد يف إقامته كاإلمام فيلزمه ولقد أجاب ابن مفلح عن شيخه فقا
إقامته بثبوته عنده كاإلمام ، وال يلزم ما ذكره بدليل اإلمام، وإمنا قال األصحاب : 

 .(2)للسيد إقامته ؛ ألنه استثنوه من التحرمي "
وميكن أن يضاف إىل ما ذكره ابن مفلح عن شيخه وكذلك قول احلسن البصري 

 أن جياب عليهبما يلي :
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  چ قوله تعاىل :  – 1

[  فإن يف هذه اآلية احلث على إقامة احلدود والنهي عن 2]النور:چڦڦ
تعطيلها وأنه ال جيوز العفو عنها ال اإلمام وال غريه، وفيه رد على من أجاز للسيد 

 .(3)العفو " 
لطان، والسلطان ال يسعه إالّ إقامة العقوبة أنه ال يسع السيد إالّ ما يسع الس– 2

 . (4)فكذلك السيد ال يسعه إالّ ذلك
ومل يتبق من عقوابت الزىن سوى التغريب وعقوبة اللواط ، واخلالف فيهما قد 

                                 
؛ واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األمر والدعا  ،  55-6/54(   ينظر : الفروع البن مفلح 1)

؛ وأخرجه أبو داود  كتاب األدب ابب يف املعونة  4/2074ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن 
.  2/439ننه أبواب احلدود ابب ما جا  يف السرت على املسلم ؛ والرتمذي يف س4/287للمسلم 

وقد اتفق العلما  على أن الذي يقيم احلدود على اإلقرار هو اإلمام أو انئبه أو اإلرقا  فقد اختلف 
 يف ذلك فقال احلنفية : إقامة احلدود كلها إىل اإلمام وال ميلك أن يقيم السيد حداً إالّ إبذن اإلمام . 

 358-357، وينظر : العفو عن العقوبة ص 6/55فروع (   ال2)
 . 12/4442(   حماسن التأويل للقامسي 3)
؛ العفو عن العقوبة يف  8/176؛ املغين البن قدامة 5/145(   ينظر : اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 4)

 . 359-358الفقه اإلسالمي ص
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يكون متشاهباً حيث أن احلنفية يرون أن التغريب عقوبة تعزيرية ، وكذا الراجح عندهم 
 ية . اعتبار عقوبة اللواط عقوبة تعزير 

وال شك أن هذا الرأي يرتتب عليه تفويض إقامتها والعفو عنها إىل اجتهاد اإلمام 
يف رعاية املصلحة ، فإن رأى املصلحة يف تغريب الزاين وقتل الالئط فله ذلك وإن رأى 

 ولكن هذا القول غري مسلم به . (1)التخفيف عنهم فله ذلك
–اللواط عقوابت حدية حلق هللا وقد ذهب أكثر الفقها  إىل أن التغريب وعقوبة 

سواً  أكانت عقوبة اللواط كالزىن وتغرُيها تبعاً لإلحصان وعدمه أم   –سبحانه وتعاىل 
كانت عقوبة القتل بكل حال. فهي عقوبة متحتمة ال ميلك ويل األمر سوى التنفيذ فال 

ڀ  ڀ  ڀ  چ ، وما بيناه يف اآلية الكرمية من قوله تعاىل : (2)ميلك غريه إسقاطه 

  ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

[ يف الثالثة املواضع من االستشهاد تدل 2]النور:چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
داللة قطعية على عدم جواز العفو عن عقوبة الزىن لكونه حقاً هلل سبحانه ، واللواط 

ول للعفو الذي مت بعد زىن العسيف وأْمرُه جبْلده مثله، ومثل هذا أيضاً إبطال الرس
وتغريبه ورجم املرأة كل هذا دلياًل واضحاً دحتمية العقوبة وعدم جواز العفو عنها وكل ما 
ميلكه اإلمام وميكن أن أيخذ صورة العفو هو مبدأ التخفيف للمكان الذي يغرب فيه 

، ولكن جرى اخلالف يف الزاين حيث أن أصل التغريب عقوبة الزمة عند اجلمهور 

                                 
؛ العفو عن العقوبة  2/380، التشريع اجلنائي  5/11؛ البحر الرائق  3/360(   انظر: تفسري ابن كثري 1)

 . 359يف الفقه اإلسالمي ص
، مغين احملتاج 6/296، مواهب اجلليل 6/296؛ التاج واإلكليل  7/39(   ينظر: بدائع الصنائع 2)

 . 10/176؛ اإلنصاف 7/428؛ هناية احملتاج 4/144
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 .(1)املسافة اليت يُغرب إليها مع عدم تقييد ويل األمر مبكان معني جيب تغريب الزاين إليه 
فمن هنا لويل األمر أن حيظى بصورة من صور العفو اليت أعطي منها حق 

االجتهاد يف حتقيق املصلحة انتقاله من حالة تغريب الزاين بعيدًا مما يرتتب عليه التشديد 
يف اإلحياش إىل أن يغربه إىل مكان قريب ختفيفاً عنه فانتقاله من احلالة األوىل إىل احلالة 

 .(2)الثانية صورة من صورة العفو 
 املسألة الثانية : العفو عن عقوبة الزنى ملا فيه من اعتداء على حقوق العباد : 

يف صيانة  إن جرمية الزان ملا تضمنته من اعتدا  على حق هللا سبحانه وتعاىل
اجملتمع ومحايته واحلفاظ على األنساب من االختالط أو االشتباه فإهنا ابإلضافة إىل ذلك 

تتضمن االعتدا  على أقارب املزي هبا فإن "الزىن ابمرأة الغري فيه حقان مانعان كل 
منهما مستقل ابلتحرمي ، والفاحشة حرام حلق هللا ولو رضي الزوج وظُلم الزوج يف امرأته 

 .(3)م حلقه "حرا
فالزاين هبذه املرأة ال يعتدي على عرض املرأة بزانه هلا فقد ولو كان كذلك لسقط 

ذلك برضاها وإمنا يتعدى يف جرميته أيضاً على زوج هذه املرأة أبن ينسب له أوالداً 
ليسوا منه وكذلك الزاين فعند على أبيها وأخيها ومجيع أقارهبا بتدنيس شرفهم وهتك 

 .(4)رتهم عرضهم وكشف س

                                 
ب إىل مسافة القصر فما فوقها من غري سجن واملرأة  (   مسافة التغريب عند الشافعية واحلنابلة هي أن يُغرَّ 1)

كذلك ويف رواية عند احلنابلة أنه جيوز تغريبها إىل ما دون مسافة العصر لتقرب من أهلها 
 . 4/148؛ مغين احملتاج  169-8/168فيحفظوها . انظر املغين 

لون لذلك ابلبلد كفدك وخيّب أما املالكية فقالوا يُغرب الزاين إىل بلد غري بلده وحيبس فيه سنة وميث
؛ الكايف البن عبد الّب  6/296؛ التاج واإلكليل 237-6/236من املدينة . ينظر: املدونة 

2/1070  . 
 .  361(   ينظر : العفو عن العقوبة يف اإلسالم ص2)
 .15/121(   فتاوى ابن تيمية 3)
؛ اإلنصاف 2/427لشرقاوي على ؛ حاشية ا6/220؛ عارضة األحوزي 12/85(   ينظر: فتح الباري 4)

 . 123-15/12؛ فتاوى ابن تيمية 10/226
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وإذا كان هلأؤال  حق على من زىن ابمرأة منهم، فهل يرتتب على ذلك حقهم يف 
 العفأو عنه أم ال؟ 

من املعلوم أن حرمة الفروج من حق هللا سبحانه وتعاىل وكذلك احلفاظ على 
األنساب وصيانة اجملتمع هي حقوق هلل سبحانه وتعاىل فكان حق هللا حينئذ ابرزاً ومتميزاً 

جراين العقوبة يف ذلك حدية حلق هللا سبحانه ال يُنظر فيها إىل حق األقارب وإذا  فكان 
، وال يعين (1)كانت العقوبة كذلك فإنه ال أثر هنا لعفو الزوج وال غريه يف إسقاط العقوبة 

هذا أنه ال اعتبار حلق اآلدمي يف هذه اجلرمية بل فيه حق آدمي كسائر حقوق 
 . (2)اآلدميني

ح : " وال يلزم أن خيتص بعقوبة يف الدنيا سوى احلد الذي هو حق قال ابن مفل
 .(3)هللا تعاىل"

فالعقوبة هذه اليت تقام على الزاين يف الدنيا إمنا هي جزا  االعتدا  على حق هللا 
أما ما يرتتب على ذلك من اعتدا  على األفراد فهو حق آدمي  -سبحانه وتعاىل–

َفْت اجل رمية وانل اجملرم عقابه، أم سرت هللا على صاحبها وبقيت عقوبته أخروية سواً  ُكشر
 .(4)دمي يف هذا االعتدا  يبقى اثبتاً يف الكتمان واستغفر صاحبها واتب فإًذا حق اآل

                                 
 .1/174(  ينظر : قواعد األحكام البن عبد السالم 1)
 . 547(   حاشية الطحاوي على مراقي الفالح ص2)
 . 1/81(   اآلداب الشرعية البن مفلح 3)
 .363-362 الفقه اإلسالمي ص؛ وينظر ذلك كله يف العفو عن العقوبة يف6/220(   عارضة األحوذي 4)
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 (1)املبحث الثاني :أثر العفو  يف سقوط حد القذف
 وفيه مطلبان :

  املطلب األول : يف العفو عن القاذف إذا كان املقذوف شخصًا واحدًا
 اختلف الفقها  يف حكم العفو عن هذه العقوة على ثالثة أقوال : 

جواز العفو قبل بلوغ احلد إىل احلاكم وعدم جوازه بعد بلوغه إليه  القول األول :
 ، وبه قال ابن املنذر وهو قول اإلمام مالك يف املشهور عنه إالّ يف حالتني : 

 إذا أراد السرت على نفسه .  احلالة األوىل :
يف حالة قذف األدب ابنه واالبن أابه فيصح عفو كل منهما عن  حلالة الثانية :ا

اآلخر ، أما فيما عدا ذلك فال جيوز العفو عن القاذف فإذا طالب املقذوف ابحلد وبلغ 
ال يصح إسقاطه فلو عفا بعد ذلك مل جيز  –سبحانه وتعاىل –اإلمام فقد أصبح حقاً هلل 

 .(2)عفوه وُيضرب القاذف احلد
جواز العفو عن القاذف مطلقاً بلغ األمر احلاكم أو مل يبلغه، وبه  القول الثاني :

قال اإلمام مالك يف قول اثن، وهو قول الشافعية واحلنابلة وبه قال أبو يوسف من 
احلنفية ، وروي عن حممد بن احلسن مرة أنه قال أبن احلق للعبد، ومرة قال: أبنه حق هلل 

جبواز عفو املقذوف حىت ولو كان احلق له ؛ ألنه إمنا يعفو عّما هو ويف احلالني ال يقول 

                                 
 (   القذف يف اللغة : هو الرمي ابحلجارة وحنوها مث استعمال جمازاً يف الرمي ابملكاره . 1)

وشرعاً: نسبة آدمي مكلف غريه حراً عفيفاً مسلماً ابلغاً أو صغرياً تطبق الوط  إىل الزان أو قطع 
؛  6/298؛ مواهب اجلليل 8/85اخلرشي نسب مسلم )هذا تعريف ابن عرفة من املالكية ، وانظر: 

. وجد 64/104؛ كشاف القناع 10/106؛ روضة الطالبني5/316وانظر: شرح فتح القدير
القذف شرع مثانني جلدة ملن رمي غريه ابلزان بشروط ففيه حق العبد إشهاراً لّبا ته بني الناس مما 

لقا   –وهو ما يعّب عنه دحق هللا نسب إليه ولقا  ما انتهك القاذف من عرضه، وفيه حق اجلماعة، 
الزجر عن الرذيلة ومحاية ألعراض اجلماعة املسلمة وهذا حمل اتفاق بني الفقها . ينظر: أسباب 

 12سقوط العقوبة يف الفقه اإلسالمي، د/ عبد هللا الغامدي، ص
؛ 2/265؛ تبصرة احلكام  2/462؛ حاشية الدسوقي 8/92، شرح خمتصر خليل  3/35(   اإلشراف 2)

 . 6/217املدونة
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موىل على إقامته وهنا إقامة احلد لإلمام وليست له ، مث إنه متعنت يف العفو ؛ ألنه رضي 
 .(2)، ونقل ابن العريب قول لإلمام مالك يوافق هذا املذهب (1)ابلعار والرضى ابلعار عار

املقذوف غري جائز مطلقاً بلغ األمر احلاكم أم مل أن العفو عن  القول الثالث :
يبلغه وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، واألوزاعي ، واحلسن البصري وأحد القولني لإلمام 

 . (3)مالك، ورواية عن اإلمام أمحد ، وهو قول الظاهرية
 سبب اخلالف :

القذف حقاً يرجع سبب اخلالف بني الفقها  يف املسألة إىل اختالفهم يف كون حد 
هلل أم حقاً للعبد ، أم هو حق هلل ولآلدمي ، فمن رأى أنه حق هلل قال بعدم جواز العفو 

عنه مطلقاً بلغ احلاكم أم مل يبلغه ، ومن قال: هو حق آلدمي أجاز العفو مطلقاً بلغ 
احلاكم أم ال ، ومن قال فيه حق هللا وحق العبد وغلَّب حق هللا قال: بعدم جواز العفو 

 .(4)بلغ اإلمام وجوازه قبل البلوغ إن 
 األدلة واملناقشة :

 أدلة القول األول :
 القائل جبواز العفو قبل بلوغ احلد إىل احلاكم وعدم جوازه بعد بلوغه إليه:

 فقد استدل أصحاب هذا القول ابلسنة واألثر والقياس :
 أواًل : من السنة : 

فما بلغين من حد فقد  : )) تعافوا احلدود فيما بينكم --قول النيب 

                                 
، 12/417، البيان  8/41، حلية العلما  12/109، الذخرية 2/462(   ينظر: حاشية الدسوقي 1)

، الفروع 6/104؛ كشاف القناع 4/216، حاشية جبريمي 5/409؛ املهذب 6/340البناية 
 . 2/320؛ خمتصر اختالف العلما   2/93

 .  6/305ملواق دحاشية مواهب اجلليل ؛ وانظر: ا 3/1326(   انظر: أحكام القرآن 2)
؛ حاشية 5/327؛ فتح القدير 5/328، العناية 3/626؛ تبيني احلقائق  9/110(   ينظر : املبسوط 3)

؛ احمللى  10/201؛ اإلنصاف 8/134؛ حاشية الرهوين 8/90العدوي على شرح اخلرشي 
12/254 . 

 . 2/532(   بداية اجملتهد 4)
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 .(1)وجب ((
جبواز  --وجأه الداللة من هذا احلديث نص يف املدعى حيث أخّب فيه النيب 

العفأو عن احلد أايَّ كان قبل بلوغه إىل احلاكم أو اإلمام فإن وصل مل جيز ألحد العفو فيه 
 .(2)بل أصبح تنفيذه واجباً 

 ثانيًا : من األثر :

قال: " ال عفو يف احلدود عن شي  منها  --ب فقد روي عن عمر بن اخلطا
 .(3)بعد أن تبلغ اإلمام فإن إقامتها من السنة "

ووجه الداللة من األثر أنه قد دل مبنطوقه على أن احلد إذا بلغ اإلمام فليس 
ألحد أايا كان أن يعفو عنه أو يسقطه ، وقد علل ذلك لكونه من السنة فعلم منه 

 .(4)ل بلوغ العقوبة للحاكم ابملفهوم جواز العفو قب
 ثالثا : من القياس: 

 -سبحانه–أن حد القذف قبل بلوغه اإلمام حق آدمي وبعد الرفع حق هلل 
 --، حيث قال الرسول (5)وقياساً على السرقة إذا ال يستويف كل منهما إالّ ابلطلب 

 .(6)فيها لصفوان: ))هالّ كان قبل أن أتتيين به ((
نه ال يصح قياس حد القذف على حد السرقة ؛ ألن املعتّب ويناقش هذا الدليل أ

                                 
 . 2(   سبق خترجيه ، ص 1)
 . 2/109؛ الذخرية  17/350(   احلاوي للماوردي 2)
 .  7/441(   أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 3)
 . 12/254(   احمللى 4)
 . 2/443؛ بداية اجملتهد  6/217(   املدونة لإلمام مالك 5)
سنن  ، 8/69(   سنن النسائي بشرح السيوطي ، كتاب قطع السارق ، ابب ما يكون حرزاً وما ال يكون 6)

؛ السنن الكّبى ، كتاب السرقة ، ابب ما 4/138أيب داود كتاب احلدود ، ابب من سرق من حرز 
، واحلديث صححه األلباين يف 4/380؛ املستدرك ، كتاب احلدود 8/265يكون حرزاً وما ال يكون 

 .7/345اإلروا  
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 .(1)يف حد السرقة هو املطالبة ابملال املسروق ال احلد
وأما احلالة اليت ذكرها اإلمام مالك يف استثنائه جبواز العفو بعد بلوغه اإلمام وهي 

ون السرت كأن خياف املقذوف كشف ذلك فيه أن تقوم بينة عليه به، وقال ابن املاجش
معىن إرادة السرت : مثله يُتهم بذلك فيقول: " ظهور مثل ذلك عار عليَّ فأما العفيف 

 .(2)الفاضل فال جيوز عفوه "
وأحلق بعضهم هبذا ما لو أراد املقذوف بعفوه السرت على القاذف خشية حصول 

 .(3)ضرر له منه
 .(4)وأجاز للمقذوف العفو مطلقاً إذا كان القاذف أمه أو أابه 

 القول الثاني : أدلة
القائل جبواز العفو مطلقاً بلغ اإلمام أو مل يبلغه وقد استدل أصحاب هذا القول 

 ابلسنة، واألثر، واملعقول .
 أواًل : من السنة : 

: )) أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم كان إذا أصبح  --قول النيب 
 .(5)يقول : تصدقت بعرضي(( 

داللة واضحة على جواز العفو عن احلد؛ ألن  ووجه الداللة من احلديث فإن فيه
الصدقة ابلعرض ال تكون إالّ ابلعفو عما جيب له فيكون للمقذوف العفو عن القاذف 

                                 
 216المي ص؛ العفو عن العقوبة يف الفقه اإلس8/217(   ينظر: املغين البن قدامة 1)
 . 4/515(   شرح منح اجلليل 2)
 . 2/295؛ الفواكه الدواين 8/90(   اخلرشي 3)
؛ وقد علق العدوي يف حاشيته على هذه العبارة بقوله : " هذا على الضعيف  8/90(   ينظر : اخلرشي 4)

قام به وبلغ ، قوله إن املعتمد أنه ليس له حد أبيه ولو  4/515من أن له حد أبيه " ويف منح اجلليل 
 اإلمام .

وقال فيه كثري بن عبد هللا وهو  3/114، وضعفه اهليتمي يف اجملمع 4/272(   أخرجه أبو داود يف سننه 5)
 . 5/150ضعيف صاحب األحاديث املختارة ابإلرسال 
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 .(1)مثل القصاص 
 واعرتض على هذا ابآليت : 

أن حد القذف خيتلف عن القصاص وذلك أبن القصاص حق للعبد يعدل مبال أما – 1
 .(2)ابً دحق هللا تعاىل حد القذف فال يعدل مبال هو مشو 

إن حد القذف حق للعبد بدليل أن احلاكم حيكم فيه بعلمه وال يقبل رجوعه عنه – 2
بعد االعرتاف وتصح فيه الدعوى من املقذوف وُيستخلف فيه، فإذا كان حقاً 

 .(3)للعبد جيوز له العفو عنه
 ثانيًا : من األثر :

زريق بن حكيم األيلي صاحب  فقد استدلوا على ذلك أبن رجاًل قذف ابنه عند
إيله فقال البنه : اي زاين ، فأمر زريق جبلد الوالد فقال الولد، وهللا لئن جلدته ألقّرن 

على نفسي ابلزان ، فلما قال ذلك أشكل علّي فكتبت إىل عمر بن عبد العزيز يف الرجل 
ريق : فظننت يفرتي عليه أبوه، فكتب له عمر أن أجلده إالّ أن يعفو ابنه عنه ، قال ز 

أهنا لألب خاصة فكتبت إىل عمر أراجعه للناس عامة أم لألب خاص؟ فكتب إيّل للناس 
 .(4)عامة 

على  --ووجه الداللة من األثر ، فقد دل األثر عن عمر بن عبد العزيز 
جواز العفو عن حد القذف بعد بلوغه احلاكم حيث جعل عمر تنفيذ العقوبة موقوفاً 

بيه، فُعلم منه جواز العفو عن احلد قبل بلوغ األمر إىل احلاكم ، إذ على عفو االبن عن أ
لو مل يكن العفو جائزاً يف هذه احلالة ألمره جبلد األب ، وملا جعل لعفو االبن مدخالً يف 

 إسقاط احلد عن األب . 

                                 
 .  5/409، املهذب للشريازي  2/276(   ينظر: منار السبيل 1)
 .  6/166(   ينظر : البحر الزخار 2)
 .  12/386(   املغين البن قدامة 3)
؛ الفواكه 2/289، جواهر اإلكليل  3/45، تنوير احلوالك شرح موطأ مالك  16/16(   ينظر: املدونة 4)

 . 2/295الدواين
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وميكن مناقشته أبن األثر عن عمر بن عبد العزيز قد عارضه نص صحيح اثبت 
جب احلد على القاذف بعد بلوغه إىل اإلمام وعدم قبول العفو يف يتيقن عن النيب يو 

 .(1)ذلك 
 ثالثًا : من المعقول :

 فاحتجوا منه بوجوه عدة منها :
ال خالف من أن حد القذف ال يستوىف إالّ مبطالبة اآلدمي فكان الوجه األول :

 .(2)حقاً له فجاز له إسقاط بعفوه بعد بلوغه احلاكم أو قبل بلوغه 
أن حد القذف ملا كان يسقط بتصديق املقذوف للقاذف كان ذلك  جه الثاين :الو 

 دلياًل على أنه حق لآلدمي . 
أن االتفاق قائم على أن حد القذف يقام على املستأمن  الوجه الثالث :

 .(3)واملستأمن ال يؤاخذ إالّ مبا هو حق العباد فُعلم أنه حق للعبد 
تزم حلقوق العباد فإذا ثبت عليه حد القذف ونوقش هذا الوجه أبن املستأمن مل

 .(4)ُحَد به 
أن سبب وجوب حد القذف هو اجلناية على عرض املقذوف ،  الوجه الرابع :

 .(5)وعرض اإلنسان حٌق له، كما أن اجلناية على النفس حق للمجين عليه
الوجه اخلامس : أنه ال يقبل رجوع القاذف عن إقراره ابلقذف خبالف بقية 

 .(6)كالزىن والسرقة والشرب فّدل على أنه حٌق آدمي   احلدود
 

                                 
 . 199-198(   ينظر: جرائم احلدود وأحكامها الشرعية ، ص1)
 .  12/417(  ينظر : البيان 2)
 . 7/516؛ االستذكار  9/109(   املبسوط 3)
 .200(  ينظر : جرائم احلدود وأحكامها الشرعية ص4)
 .  6/102؛ أضوا  البيان للشنقيطي  7/56(   ينظر : بدائع الصنائع 5)
 . 6/105؛ كشاف القناع 5/426(   ينظر : الشرح الكبري البن قدامة 6)
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 أدلة القول الثالث :
القائل بعدم جواز العفو عن املقذوف مطلقاً سواً  بلغ احلاكم أم مل يبلغه، فقد 

 استدل أصحاب هذا القول ابلكتاب الكرمي، والسنة النبوية ، واألثر ، واملعقول . 
 أواًل : من الكتاب : 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  چ كرمي قوله تعاىل :فمن الكتاب ال

 [ .2]النور:چڦڦ  ڦ  ڦ
أمر إبقامة احلد وهنى من يقيمه أن  -سبحانه–ووجه الداللة من اآلية : أن هللا 

أتخذه رأفة مبن ارتكب ما يوجب احلد، وال شك أنه ليس هناك رأفة أكثر من أن يعفو 
ذا بلغ اإلمام وهذا خمالف ملا نصت عليه اآلية، قال سعيد املقذوف عن قاذفه خاصة إ

بن املسيب، وعطا  وسعيد بن جبري معىن اآلية : إقامة احلدود إذا بلغت اإلمام تقام ، 
وال تُأَعطَّْل، وال شك أن العفو عن احلد بعد بلوغه ويل األمر تعطيل للحد املأمور إبقامته 

 بعد ثبوت وجوبه بشرائطه . 
الداللة : أبن هذا ال يصلح دلياًل على عدم قبول العفو عن احلد ونوقش وجه 

إذا بلغ ويل األمر إذا ُسلّرَم ابلتفسري الذي ذُكرْر ، واآلية حمل اختالف حيث فسرها غري 
من ذُكر أبن معناها : ال أتخذكم هبما رأفة يف شدة الضرب ، ومن مث يبطل ما تعلقتم به، 

لزىن وكيفيته وحنن يف حد القذف ، فليس يف اآلية داللة مث إن اآلية جا ت يف بيان حد ا
 .(1)على ما تقولون به من عدم صحة العفو مطلقاً 

 ثانيًا : من السنة :

فأمر  --قالت: ملا نزل عذري قام رسول هللا  –رضي هللا عنها –عن عائشة 
 .(2)ابملرأة والرجلني فضربوا حدمها 

قذفه عائشة ملا نزلت برا هتا من السما  ومل ووجه الداللة أن النيب أقام احلد على 

                                 
 . 3/262(  ينظر : تفسري ابن كثري 1)
 . 12/256؛ احمللى  7/35وطار ؛ نيل األ 7/442(   مصنف عبد الرزاق 2)
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 --يشاورها يف األمر هل تعفو أم ال فلو كان هلا يف ذلك حمض حق ملا عطله النيب 
وهو أرحم الناس وأكثرهم حرصاً وحضاً على العفو فيما جيوز العفو فيه فصح بذلك أن 

اإلمام أو مل يبلغه  احلد حق من حقوق هللا تعاىل ال مدخل للمقذوف فيه وال عفو له بلغ
(1). 

وميكن مناقشة االحتجاج هبذا احلديث أبن النيب مل يشاور عائشة يف احلد ألهنا 
وحده بل صار أمرًا َعلرُمه كل مسلم وصار  --صارت ال متلك العفو إذ مل يبلغ النيب 

 .(2)احلد  فيه قرآانً يتلى ، ومن مثَّ فلم يكن النيب يف حاجة ملشاورهتا يف العفو لتعني إقامة
 ثالثًا : اإلجماع :

أن األمة اإلسالمية أمجعت على تسمية اجللد : املأمور به يف القذف حدًا، ومل 
أيت نص وال إمجاع أبن اإلنسان حكماً يف إسقاط حد من حدود هللا، والقذف حد من 

 حدود هللا فال جيوز 
 .(3)العفو فيه 

 رابعًا : من المعقول :

حقوق الناس لكان العفو فيه ال جيوز إالّ من املقذوف إن حد القذف لو كان من 
فيما ُقذرَف به وال جيوز العفو عما قذف به غريه من أبيه وأمه ؛ ألنه عفو عن حق غريه 

وهو ال جيوز لكن من قالوا جبواز العفو يف حد القذف جييزون العفو عن قذف أبيه وأمه، 
 .  (4)وهذا تناقض فدل على عدم جواز العفو يف حد القذف

 الرتجيح : 
الرأي الراجح هو ما ذهب إليه احلنفية والظاهرية بعدم جواز العفو يف حد القذف 

إذا بلغ السلطان وذلك لقوة أدلتهم اليت ساقوها وملا يرتتب على ذلك من شيوع 

                                 
 . 2/256(   احمللى 1)
 . 203-202(   ينظر: جرائم احلدود وأحكامه الشرعية ص2)
 .  12/256؛ احمللى  2/154(   اإلمجاع البن املنذر 3)
 . 12/256(   احمللى 4)
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الفاحشة يف اجملتمع ولتطهري السنة الناس من رفث القول وفساده وحىت ال يكثر اللفظ 
املالكية فظاهره والتناقض ؛ ألن القذف إذا كان من حقوق هللا فال جيوز بينهم أما رأي 

ألحد العفو عنه وإن كان من حقأوق العباد كان للمقذوف أن يعفو عن القاذف وليس 
 (1)مثة فرق بني ما إذا أراد السأرت أو مل يرده

 .-وهللا أعلم–
 املطلب الثاني : عفو بعض مستحقي املطالبة حبد القذف

هذه املسألة : أن يقذف شخص مجاعة ابلزىن بكلمة واحدة دحيث وصورة 
فأيُّهم طالب  (2)يلحقهم العيب فلهم على القاذف حد على الراجح من أقوال الفقها 

 ابحلد أجيب طلبه وحد القاذف للجميع. 
ويف هذه الصورة لو اجتمع مستحقو املطالبة ابحلد على العفو من القاذف فإن 

بدون خالف بني الفقها  القائلني دحق املقذوف يف العفو ،  –هم احلد يسقط عنه بعفو 
 وأما لو عفا بعض املستحقني دون البعض فقيل يف هذا ثالثة أقوال : 

أن العفو يسقط حق العايف دون غريه فلمن بقي من املستحقني  القول األول :
ال احلنابلة ، قال ، وبه ق(3)استيفا  احلد كاماًل ، وهذا هو القول األصح عند الشافعية 

البهويت: "وإن أسقطه أحد فلغريه املطالبة به واستيفاؤه ؛ ألن احلق اثبت هلم على سبيل 
البدل فأيهم طلبه استوفاه وسقط ومل يكن لغريه الطلب كحق املرأة على أوليائها يف 

 .(4)تزوجيها وسقط حق العايف بعفوه ؛ ألنه حق له كما لو انفرد "
عفو بعض املستحقني يسقط حق اجلميع يف احلد كالقصاص، أن  القول الثاني :

                                 
 . 77(   ينظر: العفو وأثره يف العقوابت ص1)
ر وهو مروي عن اإلمام الشافعي واإلمام أمحد أن قذف اجلماعة (   ويروى عن احلسن وأبو ثور وابن املنذ2)

بكلمة واحدة يوجب لكل واحد منهم حداً كامالً على القاذف، لكن الراجح خالف هذا ؛ ألن 
 . 9/98املقصود من احلد إظهار كذب القاذف وهو حيصل دحد واحد . انظر: املغين 

 . 4/155؛ جبريمي على اخلطيب  4/32املنهاج  ؛ قليبوي على 8/326(   ينظر : روضة الطالبني 3)
 . 10/221، قال يف اإلنصاف على الصحيح من املذهب  6/114(   كشاف القناع 4)
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 .(1)وهو القول الثاين عند الشافعية ، ونُقرَل عن بعض احلنابلة مثله 
يسقط نصيب العايف ويبقى الباقي ؛ ألنه قابل للتقسيط خبالف  القول الثالث :

القصاص وعلى هذا القول يسقط السوط الذي تقع فيه الشركة وهذا قول عند 
 .(2)افعية واحلنابلةالش

 الرتجيح : 
والذي يرتجح عندي هو القول الثالث القائل بسقوط نصيب العايف دون غريه، 

وأن من مل يعف له حق املطالبة دحد القاذف حدًا كاماًل ؛ ألن موجب القذف حق واحد 
اشرتك فيه أكثر من واحد فلهم على القاذف حد واحد ، فإن اجتمعوا على املطالبة 

ائه أخذوا دحقهم مجيعاً وإن استوفاه أحدهم فكذلك ومن عفا فإمنا يسقط حق واستيف
 نفسه فهو كحق الشفعة املشرتك . 

ومن قال بقياس القذف على القصاص وهم أصحاب القول الثاين فال يصح؛ 
ألن القصاص إمنا سقط بعفو البعض ؛ ألن الواجب لكل واحد منهم قسطه منها دحسب 

عفا أحدهم تعذر استيفا  الباقي دون املعفو عنه بينما جيب يف  حصته من املرياث فإذا
القذف املطالبة ابحلد كاماًل لكل مستحق؛ ألن العار يلحق كل واحد منهم وال يزول إالّ 

 .(3)دحد القاذف إثبااتً لكذبه وإظهارًا لّبا ة املقذوف، وقد ضعفَّ النووي هذا القول 
ال يصح أيضاً ؛ ألنه يؤدي إىل نقصان وأما أصحاب القول الثالث ابلتبعيض ف

العقوبة املقدرة عما جا  به القرآن الكرمي مث إنه ال جيوز تفريق احلد وإالّ ألدى ذلك إىل 
 .(4)أن تصبح العقوبة املقدرة أشبه بعقوبة تعزيرية لكل مستحق بقدر حقه 

                                 
 .10/251(   انظر املصادر السابقة للشافعية واإلنصاف 1)
 (   ينظر املصادر السابقة .2)
 .8/326(   ينظر: روضة الطالبني 3)
 .143-142بة ص(   ينظر: أسباب سقوط العقو 4)
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 (1)سقوط عقوبة القطع يف السرقة املبحث الثالث : أثر العفو يف
للمجرم  –سبحانه وتعاىل –ع اليد عقوبة حدية جا ت نكااًل من هللا عقوبة قط

السارق املروّع للمجتمع ، فكانت العقوبة هلذا اجملتمع ال ميلك املسروق منه وال غريه 
العفو عن هذه العقوبة، فهي عقوبة الزمة متحتمة إذ العفو إسقاط وهو ال يصح إالّ من 

، فهو حق (2)الحق للمسروق فيه  –عاىل سبحانه وت–صاحب حق، والقطع حق هللا 
مشرتك بني حق هللا وهو الغالب وحق للعبد، فالبد من رفع الدعوى قبل القطع ؛ ألن 
املال حق للعبد والضرر الناجم عن السرقة يعود على اجملتمع كما ذكران فيكون حقاً هلل 

من من حالني وال خيلو األ –فاخلصومة شرط يف إقامة حد السرقة  –سبحانه وتعاىل –
العفو قبل بلوغ األمر إىل السلطان أو بعد الرفع إىل السلطان فإن كان قبل الرفع إىل 

 السلطان فيجوز الشفاعة فيه وإن كان بعد الرفع فال تصح الشفاعة . 
األدلة على جواز العفو قبل بلوغ األمر للسلطان فيستدل عليها ابلسنة ومن 

 األثر .
 أواًل : من السنة : 

قال: ))تعافوا  --أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما –حديث عبد هللا بن عمر  – 1
 .(3)احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب ((

وجه الداللة أن احلديث دل مبنطوقه على إقامة احلد حني بلوغه إىل السلطان 
                                 

(  السرقة : بفتح وكسر الرا  وجيوز إسكاهنا مع فتح السني وكسرها وهي أخذ املال خفية ، وشرعاً : أخذه 1)
 . 4/158خفية ظلماً من حرز مثله . مغين احملتاج 

وذكر السرخسي أن السرقة لغة هي أخذ مال الغري على وجه اخلفية مُسي به ؛ ألنه يسارق عني حافظه 
ته ليأخذه أو يسارق عني أعوانه على احلفظ أبن يسامره ليالً ؛ ألن الغوث ابلليل قل ما ويطلب غر 

 .  1/325؛ املصباح املنري  2/137، لسان العرب  9/133يلحقه . انظر: املبسوط 
 وعرفه ابن قدامة : أبن السرقة هي أخذ املال على وجه اخلفية واالستتار .

؛ اجملموع تكملة املطيعي  9/186؛ املبسوط 7/86دائع الصنائع ؛ ب7/303(   ينظر: نيل األوطار 2)
20/97. 

 . 2(   سبق خترجيه انظر ص3)
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 ومبفهوم املخالفة إىل جواز العفو .
نت انئماً يف املسجد على مخيصة يل مثن قال: " ك --عن صفوان بن أمية  – 2

ثالثني درمهاً ، فجا  رجل فاختلسها مين فأخذ صفوان الرجل فأتى به إىل رسول 
أن تقطع يده ، فقال صفوان : إين مل أرد  --فأمر به رسول هللا  --هللا 

: فهال قبل أن أتتيين  --هذا اي رسول هللا ، هو عليه صدقة، فقال رسول هللا 
يف رواية : فقلت أتقطعه من أجل ثالثني درمهاً؟! أان أبيعه وأنسئه مثنها . به، و 

 . (1)قال: فال هذا قبل أأتتيين به "
 وجه الداللة : 

أن هذا املسروق منه جا  إىل الرسول عافياً عن سارقاً ملتمساً حتويل القضية من 
از العفو عن ، فدل على عدم جو  --سرقة إىل صدقة أو بيع ومع ذلك رده الرسول 

 عقوبة السرقة مىت بلغت اإلمام . 
 ثانيًا : من األثر : 

ما رواه الدارقطين عن الزبري مرفوعاً قال: اشفعوا ما مل يصل إىل الوايل فإذا وصل  – 1
 .(2)إىل الوايل فعفا فال عفا هللا عنه 

به إىل  ما روي أن الزبري بن العوام لقي رجاًل قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب – 2
السلطان فشفع له الزبري لريسله فقال: ال حىت أبلغ به السلطان . فقال الزبري : 

 .(3)إذا بلغت به السلطان فلعن هللا الشافع واملشفع
عن أيب حازم أن علياً شفع لسارق ، فقيل له : تشفع لسارق ؟ فقال نعم إن ذلك  – 3

                                 
، 2/172؛ الدارمي  6/446؛ أمحد 4/380؛ احلاكم 2/255؛ النسائي 4/138(   أخرجه أبو داو 1)

 ويف سند الدارمي أشعث ابن سوار وهو ضعيف . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخني أ.هأ.
 . قلت ال يصح مرفوعاً .3/205؛ يف التعليق املغين 3/205(   سنن الدارقطين 2)
 .  7/215، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ورواه البيهقي  2/154(   موطأ اإلمام مالك 3)
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 .(1)فاه هللا إذا عفاه يُفعل ما مل يبلغ اإلمام ، فإذا بلغ اإلمام فال أع
عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أيب كثري أن سارقاً مر به على سعيد بن جبري  – 4

وعطا  فشفعا له. فقيل هلما: وتراين ذلك؟ فقاال: نعم ما مل يؤت به إىل اإلمام 
(2). 

وبعد هذه األدلة الواضحة يظهر وهللا أعلم أن العفو عن السارق والسرت عليه 
األمر إىل السلطان أمر حمبب إىل النفس؛ ألن السرت على املسلم أفضل  قبل وصول

 –بكثري من فضحه ، ومن سرت على مسلم سرت هللا عليه وهذا إمجاع من فقها  األمة 
 .(3) -رمحهم هللا 

وابلرغم من وضوح هذه النصوص فقد ذكر صاحب تفسري املنار قواًل يقول فيه : 
قبل رفع أمره إىل اإلمام "احلاكم" وكذا بعده عند بعض  "ويسقط احلد ابلعفو عن السارق

 .(4)العلما  ، وهو خمالف لألحاديث الصرحية "
وقد ذكر املاوري أنه ُحكي أن معاوية ُأيت بلصوص فقطعهم حىت بقي واحٌد منهم 

 ، فُقدّرم لرُيقَطْع فقال: " من الطويل" : 
 مييين أمري املؤمنني ُأعيذها 

 و مت سرتهايدي كانت احلسنا  ل
 فال خري يف الدنيا وكانت خبيثة

 بعفوك أن تلقى نكااًل يُبينها 
 وال تقدم احلسنا  وعيباً يشينها

 إذا ما مشال فارقتها ميينها
                                 

( ، قلت 8123، وذكر ابن حجر يف فتح الباري شرح حديث رقم )9/465(   مصنف ابن أيب شيبة 1)
 يصح . وإسناده منقطع ال 

 .9/465(   مصنف بن أيب شيبة 2)
 . 15-4/14، سقوط العقوابت يف الفقه اإلسالمي  207(  ينظر : مراتب اإلمجاع ص3)
، وقد علق الدكتور زيد بن عبد الكرمي يف كتاب العفو عن  6/381(   تفسري املنار ، حممد رشيد رضا 4)

رف على هؤال  العلما  الذين أجازوا العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي بقوله : " وقد حاولت التع
السرقة بعد بلوغ اإلمام فلم أمتكن بعد البحث من العثور على قائل جبواز العفو عن السرقة يف 

املذاهب الفقهية املعتّبة وإمنا وجد قوالً للشيعة اليزيدية أجازوا فيه عفو اجملين عليه عن عقوبة السرقة 
 . 432املنار . انظر: العفو عن العقوبة ص قال: ولعله املراد عند صاحب
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فقال معاوية : كيف أصنع بك وقد قطعُت أصحابك؟ فقالت أم السارق 

ول حد ترك يف )اجعلها من مجلة ذنوبك اليت تتوب إىل هللا فيها فُخلي سبيله فكان أ
 .(1)اإلسالم "

وقد يستنتج القارئ من هذه القصة أن لإلمام حق العفو عن عقوبة السرقة 
استنادًا إىل فعل معاوية بعفوه بعد أن ثبت احلكم عنده ومل يبق إالّ التنفيذ بدليل قول 

 . (2)املاوردي " فُخلي سبيله فكان أول حد ترك يف اإلسالم
 من ثالثة وجوه : ويمكن مناقشة هذه الرواية 

أن هذا الوجه مل ينقل إلينا عن معاوية بطريق يوثق به ويعتمد عليه  الوجه األول :
يف إصدار األحكام ، بل إن نقل املاوردي هلا بدأها بصيغة تضعيف فقال: " وُحكي" 

 فهي حكاية من جمهول. 
 أن القصة على فرض ثبوهتا ليس فيها حجة على جواز إسقاط الوجه الثاين :

عقوبة السرقة بعد ثبوهتا ، بل ميكن أن يستدل هبا على عدم جواز عفو العفو من 
 السلطان عن هذه العقوبة بدليلني:

أن معاوية قال: " كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك" فهو مرتدد يف إصدار  – 1
العفو، ولو كان يعلم أن له هذا احلق ما تردد بل لقال: إن هذا حقٌّ للسلطان 

 ستعمله. مىت شا  ا
أن أم السارق قالت : " اجعله من مجلة ذنوبك " فهو ذنب إبقرار أم السارق  – 2

ومبوافقة معاوية هلا إْذ مل يُنكر عليها ذلك ولو كان حقاً ملا كان ذنباً بل لكان 
 مأجورًا مىت كان متحرايا للمصلحة .

                                 
؛ وقد ذكر هذه القصة الشرقاوي يف حاشيته على حتفة الطالب 228(   األحكام السلطانية للماوري ص1)

3/435. 
 . 228(   األحكام السلطانية للماوردي ص2)
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ابلة أن هذه القصة على فرض صحتها فهي قول صحايب يف مق الوجه الثالث :
النصوص من القرآن والسنة ، واليت ذكرهنا وابلتايل فال يكون قوله على فرض ثبوته 

 .(1)حجة فضاًل عن أنه مل يثبت
أما إذا رُفع األمر إىل السلطان فإنه ال جيوز الشفاعة فيه وهذا ابتفاق األئمة 

 وإليك بعض األدلة من األحاديث وأقوال الصحابة : 
ويضاف إىل ذلك  (2)ن عمر وحديث صفوان السابقنيأوهلما : حديث عبد هللا ب

قال: ألسامة اي أسامة ال  --حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النيب 
 .(3)تشفع يف حد، وكان إذا شفع شفعه 

ومن اآلاثر يستدل على ذلك جبميع ما ذكرانه من األدلة السابقة ويضاف إىل 
))ُكلم يف شي  فقال: لو كانت  --ذلك ما روي عن عروة عن عائشة أن النيب 

 .(4)فاطمة بنت حممد ألقمت عليها احلد((
فهذه األدلة تدل على أن الشفاعة لدى احلاكم من أجل العفو عن احلدود تعتّب 

 .(5)مضادة هلل يف ملكه وتعطياًل للشريعة وال جيوز العفو فيما هو حق هلل إذا بلغ اإلمام 
سرقة القطع يف أايم اجملاعة والفقر وذلك عند لكن يستثىن من مسألة القطع يف ال

وهذا من رمحة الشريعة أبهلها. ملا روي عن اإلمام مالك يف املوطأ "أن  (6)عامة الفقها 
رقيقاً حلاطب بن أيب بلتعة سرقوا انقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إىل عمر بن 

قال عمر: أراك جتيعهم،  فأمر عمر كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم مث --اخلطاب

                                 
؛ 331بيسي ص؛ أحكام السرقة ألمحد الك2/435؛ حاشية الشرقاوي 4/158(   ينظر: إعانة الطالبني 1)

 . 434-433العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص
 .  37(   انظر ذلك ص 2)
 . 9/464(   مصنف ابن أيب شيبة 3)
 . 9/465(   املصدر نفسه 4)
 . 4/17(   ينظر : سقوط العقوابت يف اإلسالم 5)
 . 4/324 ؛ جامع األصول البن األثري10/288؛ املغين 2/361؛ املهذب 9/140(   املبسوط 6)
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مث قال: وهللا ألغرمنك غرماً يشق عليك مث قال للمزين ، كم مثن انقتك ؟ فقال املزين : 
 .(1)قد كنت وهللا أمنعها من أربعمائة درهم ، فقال عمر أعطه مثامنائة درهم "

فهم من تشريع  --ووجه الداللة من هذا األثر نرى أن عمر بن اخلطاب 
قوبة رادعة ملن يرتكب هذه اجلرمية من غري حاجة تلجئه إىل االعتدا  قطع اليد أنه ع

على مال غريه وحني تبني له أن هؤال  الغلمان اضطروا ملا اجرتحوا بسبب ما انهلم من 
وعفا عنهم وأغرم حاطب ضعف  (2)اجلوع واحلرمان، مل ير أن ميضي عليهم حد السرقة

 مثن الناقة .
رفع العقوبة عن الغلمان ومل يرد أن  --مركما يفهم من هذا أيضاً أن ع

ميضي األمر هكذا بدون تضمني املزين صاحب الناقة فكّلف حاطب موىل الرقيق 
بتعويضه ولكن وجد أن مثن املثل فيه اجحاف ابجملين عليه من انحية ، ومن انحية أخرى 

اس فضاعف ليس فيه ما يردع حاطب الذي ترك عبيده جياعاً ميدون أيدهم إىل أموال الن
 .(3)الغرم عليه، وكلَّفه بسداد مثن الناقة ومثله

هذا يف عام اجملاعة من اسقاطه وهنيه عن القطع  --ومما ُيالحظ أن فعل عمر
عن  --وذلك ملا روي عن مكحول  --مل يكن سياسة وإمنا كان يطبق سنة النيب 

 .(4)قال: ))ال قطع يف جماعة مضطر(( --النيب 
ال السرخسي يف املبسوط : أنه ال قطع يف عام السَّنة للضرورة ومعىن ذلك كما ق

واملخمصة؛ ألن الضرورة تبيح أكل ما للغري بغري إذنه ، وهذا هو ما دعا أمري املؤمنني 
يف عام السََّنة إىل أن يضم إىل أهل كل بيت أهل بيت آخر،  --عمر بن اخلطاب 

                                 
 . 640(   أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ابب القضا  يف الضواري واحلريبة ص1)
 .  139؛ فردية العقوبة وأثرها يف الفقه اإلسالمي ص171-170(   ينظر: نظرايت يف القفه اجلنائي ص2)
 .640(   ينظر: املوطأ ص3)
 .  1/319بلفظ ال قطع يف زمن جماعة (   أخرجه أيب نعيم األصبهاين يف كتابه " أخبار أصبهان " 4)
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يقصد عام  (1)مر ابلقطع يف ذلك "ويقول لن يهلك الناس على أنصاف بطوهنم فكيف أن
 اجملاعة .

 (2)املبحث الرابع : أثر العفو  يف سقوط عقوبة احلرابة
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول : عفو اإلمام 
حد احلرابة حق هلل عز وجل فال جيوز لإلمام أن يعفو عن اجلاين ؛ ألنه إذا عفى 

 منها : عنه يكون قد عصى هللا تعاىل واألدلة على ذلك كثرية 
أن سعيد بن جبري  –أو غريه  –عن ابن جريح عن عبد الكرمي  الدليل األول :

قال: من حرب فهو حمارب، فإن أصاب دماً قُتل وإن أصاب دماً ومااًل ُصلب، وإن 
أصاب مااًل ومل ُيصب دماً قطعت يده ورجله من خالف فإن اتب فتوبته فيما بينه وبني 

 .(3)هللا ويقام عليه احلد
ه الداللة من هذا األثر أن توبة احملارب ال تسقط عنه احلقوق الدنيوية وعلى ووج

 .(4)اإلمام أن يقيم عليه احلد وال جيوز له أن يعفو عنه 

                                 
، واألثر أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه بلفظ : " قال عمر : ال يقطع يف عذق وال  9/140(   املبسوط 1)

 .  10/242عام السنة" ابب القطع يف عام سنة 
شي  ، واحلرب  (   تعريف احلرابة : مصدر حربة حيربه حرابً مثل طلبه يطلبه طلباً إذا سلب ماله وتركه بال2)

ابلتحريك هنب مال اإلنسان وتركه، واحملروبة من النسا  اليت ُسلبت ولدها . واحلارث هو الغاصب 
الناهب الذي يعري الناس ثياهبم ، وهو حريب حمروب إذا أخذ ماله كله . انظر اتج العروس 

 .  108؛ املعّرب يف ترتيب املعرب ص 1/205-206
  يف تعريف جرمية احلرابة فاشرتط بعضهم شروطاً مل يرها اآلخرون ويف االصطالح : اختلف الفقها

فاختص كل مذهب بتعريف مييز ضمنه العناصر الواجب عنده حتققها يف احلرابة لتكون جرمية موجبة 
لعقوبة احلرابة وأمشل التعاريف هو تعريف املالكية فقد عّرفه ابن العريب أبنه " احملاربة الذي يقطع 

ابلناس يف كل مكان وُيظهر الفساد يف األرض وإن مل يقتل أحداً " . أحكام القرآن السبيل وينفر 
2/596 . 

 ( .1853رقم ) 10/108(   مصنف عبد الرزاق 3)
 . 187(  ينظر : سقوط العقوابت يف الفقه اإلسالمي ص4)
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عن ابن جريج عن عطا  قال: إن اقروا ابإلسالم مث حاربوا  الدليل الثاني :
اقتص منهم ماجروا فأصابوا الدما  ، واألموال فأخذوا ، ففيهم حكم هللا وال يعفون و 

(1). 
ووجه الداللة من هذا األثر هو عدم جواز العفو عن احملارب وأن اإلمام مطالب 

 إبقامة احلد عليه .
وقد استثىن بعض املالكية ما إذا كان احملارب قد قتل وكانت املصلحة يف ابقائه 

ترَل واحٌد أبن يرتتب على قتله مفسدة أشد ملا كان يقع يف غرب أفريقيا من أنه إذا قُ 
 .(2)منهم شخصاً وقتلوه به فإهنم خُيرّربون البالد ويقتلون خالئق كثرية 

 (3)ولعل مستند هذا القول هو قاعدة تقدمي در  املفاسد على جلب املصاحل
 وميكن مناقشة هذا القول مبا يلي :

ه إن النصوص جا ت بتفويض اإلمام إقامة احلدود ، واستيفا ها دون أن يُأَفّوض ل  - 1
 النظر يف العفو عن هذه العقوبة واسقاطها تبعاً للمصلحة وعدمها . 

إن املصلحة تعتّب ويعمل هبا عندما ال تصادم نصاً أما إذا صادمت نصاً فال اعتبار  – 2
هبا، أما وجود املفسدة فال ختلو مصلحة من وجود مفسدة تقابلها ، ويندر أن 

لعلما  يف ترجيح جانب ، ولكن االجتهاد من ا(4)يوجد مصلحة متمحضة
َد نص قطع هذا النظر  .(5)املصلحة على جانب املفسدة أو العكس فإذا ُوجر

أن فتح هذا الباب فيه تشجيع للمزيد من الفساد ، فإن بعض القبائل مىت عرفوا  – 3

                                 
 ( . 1854، رقم ) 10/110(  ينظر : املصدر السابق 1)
، فقه عمر بن اخلطاب د/ رويعي الرحيلي  4/350؛ حاشية الدسوقي 2/223(   ينظر: الفواكه الدواين 2)

 .452؛ حيث نسب هذا القول لإلمام مالك يف العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص2/234
 . 97، وأيضاً األشباه والنظائر للسيوطي ص90(   ينظر : هذه القاعدة يف األشباه والنظائر البن جنيم ص3)
 . 1/14عد األحكام البن عبد السالم (   ينظر: قوا4)
، وينظر: ملناقشة هذه القول يف العفو عن العقوبة يف الفقه  132(   ضوابط املصلحة للسيوطي ص5)

 .454-352اإلسالمي ص
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أن قوهتم وبطشهم وإرهاهبم للناس سيكون سبباً للعفو عن أحد أفرادهم 
 يتمكنون منه من اإلرهاب والكيد للسلطة . فسيبادرون إىل إظهار أقصى ما 

إن املصلحة اليت ذكروها مهما بلغت فلن تعدل مصلحة إقامة حٍد واحد وقد روى  – 4
قال: )) حد يعمل يف األرض خرٌي ألهل  --أن الرسول  --أبو هريرة 

 .(1)األرض من أن ميطروا أربعني صباحاً (( 
أن اإلمام ميلك العفو عن عقوبة القتل وهناك قول آخر للمالكية والظاهرية إىل 

تبعاً للمصلحة، ولكن ليس عفوًا مطلقاً بل إىل عقوبة أخرى أخف منها فيقطع يد ورجل 
احملارب من خالف أو ينفيه، ومستند هذا القول هو آية احملارب جا ت نصاً ابلتخيري 

يتعني واحدًا منها  بني أربع عقوابت كلها حدية وهي "واجبة ال خيرج اإلمام عنها خمرية ال
 "(2). 

 املطلب الثاني : عفو اجملين عليه 
 إىل قولني يف ذلك : –رمحهم هللا –اختلف الفقها  

جيوز العفو عن اجلاين واختلف هؤال  يف حالة العفو فقال: بعضهم  القول األول :
إذا أخذ املال ومل يقتل ، وقال بعضهم: إذا جا  مقرًا بنفسه وإىل هذا القول ذهب 

                                 
؛ 2/848، بلفظ إالّ أنه قال" ثالثني صباحاً " بدالً سنن ابن ماجة 2/402(  ينظر : مسند اإلمام أمحد 1)

؛ 3/56لباين هبذا اللفظ عن أيب هريرة . ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة بلفظه ، وحسنه األ
. وقد أورد الدكتور / زيد بن عبد الكرمي بن علي بن زيد تنبيهاً بعد أن ساق 3/88وصحيح اجلامع 

تلك املناقشات قوله: مل أجد قوالً أو فتوى لإلمام مالك يف كتب املالكية املعتمدة جتيز العفو عن 
على هذا النحو بل على العكس من ذلك حيث قال اإلمام مالك يف سؤال عن ذلك ال جيوز احلرابة 

العفو ها هنا وال جيوز لإلمام أن يعفو ؛ ألن هذا حّد من حدود هللا قد بلغ السلطان فال جيوز فيه 
 455العفو وال يصلح ألحد أن يشفع فيه . ينظر: العفو عن العقوبة للدكتور/ زيد بن عبد الكرمي ص

 .  6/301؛ وانظر: قول اإلمام مالك يف املدونة 
؛ وينظر العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ،  4/350(   ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2)

 .457ص
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 .(1)الشافعية يف قول عنهم واحلنابلة يف الرواية الثانية 
عدم جواز العفو عن اجلاين وإىل هذا ذهب احلنفية، واملالكية،  القول الثاني :

 . (2)والراجح عند الشافعية، واحلنابلة، والظاهرية 
 األدلة ومناقشتها :

 دليل القول األول القائل بالجواز :
ابملعقول ، حيث قالوا : القتل يف احلرابة هو فقد استدل أصحاب هذا القول 

حق هلل وحق لآلدمي ؛ ألن القصاص يف غري احملاربة حق لآلدمي فألن يكون يف احملاربة 
 .(3)أوىل 

نت القتل ومل تضع خياراً لويل الدم وال وقد ُاعرتض على ذلك أبن آية احملاربني عيّ 
إىل السلطان، ولو كان ذلك إىل اختيار ويل القتيل ألضاف إليه كما أضاف القتل إليه يف 

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ غري احملاربة بقوله تعاىل : 

ۈئ  ېئ  ېئ  چ [ وقوله تعاىل : 33]اإلسرا :چہہ   ہ

ابلقتل يف احملاربة هم األئمة دون األوليا  [ فُعلم أن املخاطب 237]البقرة :چىئېئ
(4). 

 أدلة القول الثاني القائل بعدم الجواز : 
 وقد استدل أصحاب هذا القول ابلكتاب والسنة واملعقول :

 : الكريمأواًل : من الكتاب 

                                 
 . 59؛ األحكام السلطانية أليب يعلى ص 19/78؛ اجملموع  6/165(   ينظر: األم 1)
؛ املدونة 3/237؛ تبيني احلقائق  9/429دائع الصنائع ؛ ب 197-9/196(   ينظر: املبسوط 2)

؛ مغين 6/165؛ األم  238؛ القوانني الفقهية ص2/188؛ الكايف يف فقه أهل املدينة 4/430
 . 11/312؛ احمللى  6/149؛ كشاف القناع 4/182احملتاج 

 . 19/78(  ينظر : اجملموع 3)
 . 189قوط العقوابت يف الفقه اإلسالمي ص؛ س 9/204، املبسوط  194/78(   ينظر: اجملموع 4)
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ قوله تعاىل :

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  گ

 [ . 33]املائدة : چ
 ووجه الداللة من اآلية الكرمية من وجهني :

أن هللا تعاىل قّدر عقوبة احملاربني والعقوبة إذا كانت مقدرة تُعد حداً  الوجه األول :
 .(1)واحلد حقاً من حقوق هللا تعاىل غالباً على حق العبد 

انه وتعاىل أضاف فعل احملاربني له تبياانً خلطر هذه أن هللا سبح الوجه الثاين:
 .(2)اجلرمية اليت هتدد األمن العام 

 ثانيًا : من السنة : 

األحاديث كثرية ومنها حديث صفوان السابق حينما انم يف املسجد وتوسد رداؤه 
 .(3)فجا  سارق فأخذ ردا ه 

دود إذا بلغت إىل ووجه الداللة من احلديث أنه يفيد عدم جواز العفو يف احل
 السلطان واحلرابة حق هلل تعاىل فال جيوز العفو فيها .

 ثالثًا : من المعقول : 

تغليظ عقوبة احملارب ملا يف جرميته خطر على األمة فاقرتاف جرميتني مها القتل 
وأخذ املال، واخافة السبيل فوجب تغليظ العقوبة حىت تكون رادعاً للمجرمني؛ ألن 

 جتيز العفو وال املساومة على املال . مصلحة األمة ال 
إن هللا حث على العفو يف جرمية القتل العادية؛ ألن ضررها يلحق اجملين عليه 

فقط، وأما القتل يف احملاربة، وأخذ املال، فإن ضررها يصيب املسلمني كافة، فهو ينشر 

                                 
 . 9/197؛ املبسوط  9/4294؛ بدائع الصنائع  6/156(   ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 1)
 (   ينظر املصادر نفسها .2)
 . 37(   سبق خترجيه ينظر ص3)
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طبيق عقوبة الرعب يف قلوب الناس، وتعم الفوضى، وينعدم األمن واالستقرار لذا جيب ت
 . (1)احلرابة 

 الرتجيح :
والذي يرتجح لدي هو القول الثاين القائل بعدم جواز العفو حيث أن حد احلرابة 
حق هللا تعاىل هو الغالب وحق هللا ال يعفو عنه إالّ هللا سبحانه ، وذلك لألحاديث اليت 

ردة عن فيها اللعن فيمن يشفع يف احلدود إذا بلغت السلطان وكذلك اآلاثر الوا
الصحابة يف ذلك وأن عدم تطبيق حد احلرابة يكون سبباً يف عدم االستقرار واضطراب 

 األمن ونشر الفوضى بني أفراد اجملتمع اإلسالمي . 
 (2)املبحث اخلامس : أثر العفو  يف سقوط عقوبة املرتد

عقوبة املرتد هي القتل فإن اتب فقد عصم دمه وإن أصر على ردته وجب قتله 
 سبحانه وتعاىل ، فهو مطالب بذلك احلق وذلك الواجب وترك ما حرم هللا عليه حلق هللا

: "  -رمحه هللا –مستقباًل لينجو من تلك العقوبة ولذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ومجاع ذلك أن العقوبة نوعان:

على ذنب ماض جزا  مبا كسب نكااًل من هللا كجلد الشارب  إحداهما :
 احملارب والسارق . والقاذف وقطع 

والثاين : العقوبة لتأدية حق واجب وترك حمرم يف املستقبل كما يستتاب املرتد 

                                 
 .191لفقه اإلسالمي ص؛ سقوط العقوابت يف ا 2/198(   ينظر: أحكام البغاة واحملاربني د/ خالد رشيد 1)
(   تعريف املرتد : قال شارح القاموس : الردة ابلكسر مصدر قولك ردد رداً وردة والردة االسم من 2)

 االرتدا  والردة إمال  الضرع من اللنب واالرتدا  الرجوع )اتج العروس مادة ردد( .
فظ من اخلروج من اإلسالم أو ويف االصطالح : املرتد هو اخلارج من دين اإلسالم ، وتكون الرد ابلتل

الدخول يف دين آخر أو إبنكار ما هو معلوم من دين اإلسالم ابلضرورة كإنكار البعث وإنكار الصالة 
أو الزكاة أو الصيام أو استباحة ما اتفق على حترميه كشرف اخلمر وقد تكون ابلفعل كالسجود 

" الردة أفحش من الكفر من جهة أن املرتد  لألواثن والتقرب إليها )يقول البجريمي يف شرح املنهاج :
 ( .4/200ال يقر ابجلزية وال يؤمن وال حتل ذبيحته وال مناكحته خبالف الكافر األصلي " 
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 .(1)حىت يسلم فإن اتب وإالّ قتل
 ويقول العز بن عبد السالم : " وأما الزواجر فنوعان ":

أحدمها : ما هو زاجر عن اإلصرار على ذنب حاضر أو مفسدة مالبسة ال إمث 
 هو ما ُقصد به دفع املفسدة املوجودة ويسقط ابندفاعها .على فاعلها ، و 

ما يقع زاجراً عن مثل ذنب ماض منصرم أو عن مثل مفسدة  النوع الثاني :
 . (2)ماضية منصرمة وال يسقط إالّ ابالستيفا 

فعقوبة الردة إذًا على اإلصرار واالستمرار ال على ما فات وإن كانت هي جرمية 
 .(3)بذاهتا

 ول من إيقاع العقوبة على املرتد ألمرين : فخالصة الق
 . (4)األمر األول : إن عقوبة املرتد على اإلصرار على ردته 

 .(5)األمر الثاين : إن سبب قتله هو خروجه عن دائرة اإلسالم 
فعقوبة القتل متحتمة عليه بسبب إصراره وال تقبل العفو، وذلك أن هذه العقوبة 

وإصراره على هذه اجلرمية سبب موجب لقتله فبسبب هذا هي حلق هللا سبحانه وتعاىل، 
اإلصرار كيف يطلب املُّصر العفو؟! مث إننا ال نعاقبه بسبب ما مضى بل على إصراره يف 

احلال واستمراره على الردة مث إن العفو عنه مع هذا اإلصرار يعين إقراره على الكفر 
رات اليت ال جيوز إقرارها ومما يؤيد هو يف قمة املنك (6)وهذا كما قاله القاضي أيب يعلى

                                 
 . 28/347(   فتاوى ابن تيمية 1)
 . 1/186(   قواعد األحكام 2)
اجلرمية أليب ؛  2/268، حاشية البيجوري  7/133، بدائع الصنائع 10/110(   املبسوط للسرخسي 3)

 .  116-115زهرة ص
 .  3/305(   ينظر : حاشية العنقري على الروض املربع 4)
؛ هناية احملتاج 4/184؛ معين احملتاج  2/219، الفواكه الدواين  7/134(   ينظر: بدائع الصنائع 5)

 . 9/175؛ املبدع 7/125
 . 51(   ينظر: األحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى ص6)
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ہ  ہ  ھ    ھ    چ هذه املعاين الكتاب والسنة، فمن الكتاب الكرمي قوله تعاىل: 

  ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

]التوبة: چۅ   ۉ  ۉ  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
5 . ] 

علي بن أيب طالب أرى أن كاًل من أيب بكر الصديق و  –رمحه هللا  –قال القرطيب 
 .(1)استندا إىل هذه اآلية يف قتال وقتل املرتدين  –رضي هللا عنهما –

: ))ال حيل --قال : قال رسول هللا  --من السنة : ما رواه ابن مسعود
دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إالّ إبحدى ثالث : النفس 

 .(2)ينه املفارق للجماعة (( ابلنفس ، والثيب الزاين التارك لد
أو يبقى  (3)فالتارك لدينه إما أن يعود إىل الدين فتنتهي جرميته وال عقوبة حينئذٍ 

وال عصمة له وهو مطالب بعواقب إصراره وبقائه عليها ال ما سلف ، فهو ميهل ويدعى 
سالم وال إىل اإلسالم ويستتاب فإن اتب قُبرَل منه وإالّ حتتم قتله لكفره وخروجه عن اإل

 ميلك اإلمام وال غريه العفو عنه حلق هللا سبحانه وتعاىل . 
ورمبا قائل يقول إن عقوبة الردة غري متحتمة وابلتايل فيجوز لإلمام العفو عنها 
ويستدل هلا مبا يلي : أبن الرسول ترك املنافقني ومل يعاقبهم عقوبة الردة رغم أنه يعلم 

قال : "أتى رجل رسول هللا ابجلعرانة  --هللا  دحاهلم ومنها ما رواه جابر بن عبد
يقبض منها ويعطي الناس ، فقال  --منصرفه من حنني ويف ثوب بالل فضة ، والنيب 

                                 
 .  8/72جلامع ألحكام القرآن الكرمي (   ا1)
، الرتمذي يف سننه ابب ما  2/219(   أخرجه أبو داود يف سننه كتاب احلدود ، ابب احلكم فيمن ارتد 2)

 وقال حديث حسن صحيح .  4/19جا  ال حيل دم امرئ مسلم 
؛ 4/177على املنهاج ؛ حاشية قليوبيوعمريه  6/281؛ التاج واإلكليل 7/134(   ينظر : بدائع الصنائع 3)

؛ الفقه على 2/406، منار السبيل 6/187، الفروع  7/406حاشية ابن القاسم على الروض 
 .5/425املذاهب األربعة 
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اي حممد : أعدل ، فقال: ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل لقد خبت وخسرت إن مل أكن 
ذا هللا أن يتحدث أعدل ، فقال عمر: دعين اي رسول هللا فأقتل هذا املنافق ، فقال: معا

 .(1)الناس أين أقتل أصحايب "
وجياب على هذا مبا ذكره ابن حجر يف اإلجابة ابالحتجاج على عدم قتل 

-املنافقني نقول إن الرسول أجاب بنفسه عن ذلك عندما قال له عمر  --الرسول
-  دعين أضرب عنق هذا املنافق " قاهلا يف رجل استطال على النيب" :-- 

-ببيان السبب الذي ألجله ترك القتل " وهو قوله  --كانت إجابة النيب ابلقول ف
-  معاذ هللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب(( فالنيب(( :--  حني ترك قتلهم

مل يكن ؛ ألنه رأى أن عقوبتهم دون القتل وإمنا ترك قتلهم ملعىن آخر وهو أن ال أيمن أن 
 .(2) إن قتله كان ملعىن آخر غري مظهريقول قائل واملدينة تعج ابملنافقني

وابلتايل فال ميكن االستدالل ابلعفو عن قتل املنافقني على جواز العفو عن قتل 
املرتدين فعقوبة املرتد معلومة وهي القتل إن أصر على ردته بعد استتابته ومثل هذا يقال 

ژ  ڑ  ڑ      ژ چ يف عبد هللا بن أيب سلول كبري املنافقني وقد قال هللا فيه : 

 [ .  8]املنافقني:چک  ک  ک           ک  گ
طلب ابنه من الرسول أن يضرب عنق أابه ابلسيف حيث  --فلما بلغ النيب 

قال اي رسول هللا دعين أضرب عنقه فإين أخشى أن أتمر به غريي فيقتله فال تدعين 
ل رجل مسلم نفسي أرى قاتل أيب ميشي بني الناس فاذهب إليه فأقتله فحينئذ أقت

ُن صحبته ما بقي معنا (( مث قال : وكيف إذا  --بكافر . فقال الرسول  : ))بل حُنْسر
 حتدث الناس أبن حممد يقتل أصحابه . 

ويرد على هذا أن قول األعرايب : " اي حممد أقلين بيعيت " ال يدل على أنه أراد 
قامة يف دار اهلجرة التخلي عن اإلسالم ابلكلية وإمنا الظاهر أراد التخلي عن اإل

                                 
 .3/353؛ واإلمام أمحد يف مسنده  2/740(   رواه مسلم يف صحيحه 1)
 .  480ص ؛ وينظر : العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي 12/273(   ينظر: فتح الباري 2)
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ابملدينة .. وتكملة احلديث : مث جا  فقال أقلين بيعيت فأىب فخرج األعرايب فقال رسول 
 .(1): ))إمنا املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع طيبها((  --هللا 

من إقالته  --وقال ابن حجر يف الفتح عن ابن التني قوله : " إمنا امتنع النيب 
معصية ألن البيعة يف أول األمر كانت على أن ال خيرج من املدينة إال ألنه ال يعني على 

 إبذن . 
وكذلك قول األعرايب اي حممد أقلين بيعيت ، ومنها أيضاً ما وردت حكايته يف 
القرآن الكرمي عن اليهود الذين كانوا يرتددون بني اإلسالم والكفر ليعتنقوا املؤمنني 

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  چ اىل : دينهم ويردوهم عن اإلسالم قال تع

 [ 72]آل عمران :چٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
فخروجه عصيان ، وكانت اهلجرة إىل املدينة فرضاً قبل فتح مكة على كل أحد 

وقصة أهل الكتاب ليس يف اآلية ما يدل على حصول الردة اجلماعية وإمنا يف  (2)أسلم
ولكن هللا  --ا لبعضهم هبدف التشكيك يف دعوة الرسول اآلية أهنم قالوا هذ

فضحهم وكشف أمرهم ومل يثبت أهنم دخلوا يف اإلسالم مث ارتدوا عند وقيل أن معىن 
اآلية أمنوا بصالته يف أول النهار إىل بيت املقدس فإنه احلق واكفروا بصالته آخر النهار 

 .(3)إىل الكعبة لعلهم يرجعون إىل قبلتكم 
 --فحد الردة على من أظهر اإلسالم وأن أخفى الكفر لقول الرسول  وأيضاً 

، (4)ألسامة ))هال شققت عن قلبه (( وقوله )) أين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس (( 
 .(5)اكتفا  مبا يظهرون  --وقد أثبت هللا كفر املنافقني ومع هذا مل يقتلهم رسول هللا 

                                 
 .  13/201(   رواه البخاري عن جابر بن عبد هللا ، فتح الباري 1)
 . 3/200(   فتح الباري 2)
 ، وقال هو رأي ابن عباس وغريه . 4/111(   انظر : تفسري القرطيب 3)
 . 12/273(   انظر: فتح الباري 4)
 . 42(   انظر: أسباب سقوط العقوبة ص5)
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 (1)قوط عقوبة شرب اخلمراملبحث السادس : أثر العفو  يف س
 متهيد : 

اختلف الفقها  يف مسألة حد اخلمر فمنهم من يرى حدية ومنهم من يرى أبهنا 
تعزيرية وأن هناك اختالف فيمن يقول أبهنا حدية يف العدد فمنهم من يقول أبهنا أربعني 

دة، وما زاد عن األربعني يكون تعزيرًا ومنهم من يقول أبن حد شارب اخلمر مثانون جل
والراجح يف ذلك جلد الشارب أربعني جلدة حداً أما الزايدة إىل الثمانني فكانت تعزيراً 

 وهذا ليس موضوع دحثنا يف عرض األدلة. –
أما من يقول أبن عقوبة الشرب فهي عقوبة تعزيرية فهذا غري مسلَّم به أصالً فإذا 

هم بعض الفقها  ومنهم اإلمام أخذان برأي القائلني أبن العقوبة حلق هللا تعاىل تعزيرية و 
الشوكاين ، وأيدهم على ذلك بعض الكتاب احملدثني فيجوز العفو عنها ومن خالل 

النظر يف أدلة هذا الفريق ومناقشتها من الفقها  يف كتب الفقه فإهنم اسقطوا هذا القول 
ة وإذا سقط دليل هذا القول سقط ما يرتتب عليه ومن ذلك جواز العفو عن هذه العقوب

 من ويل األمر . 
وكان رأي الفريق الثاين أن العقوبة مثانون جلدة حداً وإن كان هذا الرأي يوافق 
الرأي املختار من حيث اعتبار أن العقوبة حدّرية حلق هللا تعاىل فإنه يرتتب عليه جواز 

 .(2)العفو عنها وحتتم إقامتها
هنا أربعون جلدة جيوز ومع االتفاق يف أن العقوبة حدية بينهم وبني من يقول أب

العفو عنها إذ األدلة استفاضت بتحرمي العفو عن العقوابت احلدية لكن جرى اخلالف 
 يف املقدار .

وهو غري مهم هنا وإمنا اخلالف املؤثر هو أن القائلني أبن عقوبة شارب اخلمر 
                                 

، 2/223، تبصرة احلكام  8/220، حاشية ابن عابدين  54-7/53للكساين (   ينظر : بدائع الصنائع 1)
؛ 316-8/315؛ املعين  10/172؛ روضة الطالبني  4/112؛ مغين احملتاج 7/145املنتقى 

 .  7/304حاشية ابن القاسم على الروض 
 .  3/211؛ زاد املعاد البن قيم 10/172؛ روضة الطالبني  7/55(   ينظر : بدائع الصنائع 2)
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 .(1)تعزيرًا ال حدًا  --أربعون اعتّبوا ما جرى عليه الصحابة يف عهد عمر 
تب على هذا خاصية انفردت هبا عقوبة الشرب على سائر العقوابت احلردّريَّة فرت 

األخرى إذ أن ويل األمر ُأعطي فيها سلطة أوسع من ُسلطة العقوابت األخرى من 
 الثانية : الزايدة على األربعني جلدة .  –مها : صفة السوط الذي ُيضرب به (2)جهتني 

به وصفته فهو من صالحيات اإلمام فكما فاألوىل : اختيار السوط الذي ُيضرب 
 أنه جيوز له الضرب ابلسوط جيوز له الضرب ابليد والنعال وأطراف الثياب ، يؤيد هذا: 

برجل قد شرب قال: اضربوه قال  --قال ُأيت النيب  --حديث أيب هريرة  – 1
 . (3)فمنا الضارب بيده والضارب بنعله ، والضارب بثوبه  - -أبو هريرة 

 .(4)يف اخلمر ابجلريد والنعال "  --: " جلد النيب  --ما روي عن أنس  – 2
وال شك أن اختيار آلة الضرب هلا أثرها املتفاوت فاالنتقال من أعالها إىل أدانها 

هو عفو عن بعض العقوبة فاالنتقال من شدة السوط إىل الضرب ابليد إىل الضرب 
 هو عفو عن بعض صفات العقوبة . ابلثوب فيه ختفيف على اجلاين يف الضرب ف

الثانية : أن الزايدة عن األربعني ليست الزمة ومتحتمة كلزوم احلد حيث أهنا مل 
وإمنا كانت يف عهد  - -، وال يف عهد أيب بكر الصديق  --تفعل يف عهد النيب 
فيما بعد كما أن فعل  --مث رجع عنها علي بن أيب طالب  --عمر بن اخلطاب 

حينما زادها ليست ممنوعة حيث كانت مبحضر من الصحابة ومل ينكر على ذلك عمر هلا 

                                 
، املبدع 4/189، مغين احملتاج 10/173، روضة الطالبني  8/221(   ينظر : حاشية رد احملتار 1)

 .  3/211؛ زاد املعاد 9/103
 . 413، العفو عن العقوبة ص 515(   ينظر : االختبارات الفقهية البن اللحام ص2)
حاشية ابن القاسم على الروض ؛  315-8/314؛ املغين البن قدامة 4/189(   ينظر: مغين احملتاج 3)

 .  515؛ االختبارات الفقهية ص7/305املربع 
؛ سنن أيب داود ، كتاب احلدود ،  8/14(   أخرجه البخاري يف كتاب احلدود ابب الضرب ابجلريد والنعال 4)

 .  4/162ابب احلد يف اخلمر 
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فما بني األربعني والثمانني ُأُمر إقامتها أو  (1)أحد فهي إذا مرتوكة الجتهاد اإلمام
 --إسقاطها مرتوك لرأي اإلمام وتقديره ومما يؤيد هذا ما روي عن عمر بن اخلطاب 

نهمك يف الشرب جلدة مثانني جلدة وإذا ُأيت ابلرجل أنه كان إذا ُأيت ابلرجل القوي امل
 .(2)الضعيف اليت كانت منه الزلة جلده أربعني 

فقد ضرب عمر مثانني وضرب أربعني حسب حال الشخص الذي أمامه وقوته 
وضعفه ملا له من صالحية وحق يف إسقاط ما زاد عن األربعني ، وقد جا ت بعض 

 عقوبة شارب اخلمر منها : األخبار املومهة جلواز العفو عن 
قال شرب رجل مسكر فَأُلقي مييل  –رضي هللا عنهما  –ما روي عن ابن عباس   - 1

فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على  --يف الفج فانطلق به إىل النيب 
فضحك ، وقال: أفعلها؟ ومل أيمر فيه  --العباس فالتزمه . َفذُكرَر ذلك للنيب 

 .(3)بشي  
ستدالل عندهم هبذا اخلّب أن حد السكر لو كان واجباً ملا عفا عنه النيب ووجه اال

--  . حينما بلغه أن هذا الرجل سكر وألقام علي احلد 
وميكن أن يناقش هذا االستدالل من وجهني : إن هذا كان قبل أن يشرع اجللد 

 يقام والوجه اآلخر أن اجلناية مل تثبت على الرجل بوسائل اإلثبات الشرعية حىت
 .(4)عليه احلد بل إن تصرفه ال يدل على أنه كان سكران 

                                 
، العفو  515الفقهية البن اللحام ص ؛ االختبارات 2/507(   ينظر: التشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة 1)

 . 414عن العقوبة دكتور زيد بن عبد الكرمي ص
، الدارقطين ، كتاب احلدود 8/320(   سنن البيهقي كتاب األشربة ، ابب ما جا  يف عدد حد اخلمر 2)

، وصححه وضعفه األلباين ، روا  الغليل 4/375، املستدرك كتاب احلدود  3/157والدايت 
8/46  . 

(  نقل هذا القول ومناقشته د/ زيد بن عبد الكرمي يف كتاب العفو عن العقوبة نقالً عن بذل اجملهود 3)
17/446. 

 .  417-416(  ينظر : العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص4)
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مسع صوت رجل وامرأة يف بيت ، فتسّور  --ما روي أن عمر بن اخلطاب  – 2
احلائط ، فإذا رجل وامرأته عندمها زرّق مَخْر فقال: اي عدو هللا أكنت ترى أن 

ني أان عصيت هللا يف َيسرتُك هللا وأنت على معصية، فقال الرجل : اي أمري املؤمن
ې  ې  ې  چ واحدة وأنت يف ثالث فإن هللا يقول: 

چ [ ، وأنت صعدت من اجلدار ونزلت، وهللا يقول : 189]البقرة : چىى

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

[، وأنت مل تفعل ذلك وهللا 27]النور: چی  ی  ی  جئ  حئ    یىئ
ت جتسست علينا ، فقال عمر: [ ، وأن12]احلجرات: چڀ   ٺ  چيقول : 

هل عندك من خري إن عفوت عنك ؟ قال: نعم . وهللا ال أعود . فقال عمر : " 
 .(1)أذهب فقد عفوت عنك " 

ووجه االستدالل من هذا أن لويل األمر أن يعفو عن احلد إذا ثبت بعد رفعه إليه  
 بعفوه عن شارب اخلمر .  --كما فعل عمر 

 ويناقش من وجوه : 
دراية إذا كيف ينسب هذا اجلهل لعمر  - -ن هذه الرواية ال تصح عن عمر أ – 1

بن اخلطاب من التسور من احلائط والتجسس وينسب يف املقابل هذا العلم إىل 
َد بني يديه مخر وأمرأه .   من ُوجر

حيتسي  --على فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ثبوت اجلرمية عند عمر  – 2
نه وجأد بني يديه زرّق مخٍر وهذا ال يوجأب احلد ، فليس هناك منه بل كل ما ورد أ

 .(2)عقأوبة حدية جرى العفو عنها 

                                 
  .2/201، وعزاه إىل اخلرائطي يف مكارم األخالق وأورده الغزايل يف اإلحيا   3/808(   كنأز العمال 1)
، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي  1/450(   ينظر : فقه عمر بن اخلطاب للدكتور / رويعيالرحييل 2)

 .419ص
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هذه بتتبعه لكتاب  --أن صاحب كتاب العفو عن العقوبة قد نفى رواية عمر  – 3
مكارم األخالق للخرائطي حيث قال: " أن هذا ال يصح رواية عن عمر إذ مل 

دة حىت كتاب مكارم األخالق للخرائطي الذي أجده يف شي  من الكتب املعتم
 .(1)ينسب إليه هذا األثر مل أجده فيه"

 (2)املبحث السادس : أثر العفو  يف سقوط حد البغاه
إن عقوبة جرمية البغي هي القتل ، ملا يف هذه اجلرمية من خروج عن طاعة اإلمام 

لمني ، وسفك لدما  وما يرتتب على ذلك من املفاسد العظيمة كانتهاك  حلرمات املس
األبراي ، إضافة إىل اختالل األمن واالستقرار اللذين ينشدمها اجملتمع من أجل أن حيىي 

 حياة سليمة هانئة يف ظل نعمة اإلسالم . 
وقد أمجع العلما  على أنه إذا مل يكن للبغاة فئة يتحيزون إليها مل يتبع مدبرهم ، 

 ذلك لألدلة اآلتية : ومل جيهز على جرحيهم ، ومل يقتل أسريهم و 
لعبد هللا بن مسعود  --قال : قال رسول هللا –رضي هللا عنهما  –عن ابن عمر – 1

)اي ابن مسعود أتدري ما حكم هللا فيمن بغى من هذه األمة ؟ قال ابن مسعود: 
قال: فإن حكم هللا فيهم أن ال يتبع مدبرهم وال يقتل أسريهم  –هللا ورسوله أعلم 

                                 
 . 419-418(   العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي د / زيد بن عبد الكرمي ص1)
وبغى الرجل على الرجل (   تعريفالبغاه : البغي لغة مصدر بغيت الشي  أبغيه إذا طلبته ، وهو التعدي ، 2)

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          چ استطال، وبغى الوايل : ظََلم ، ومنه قوله تعاىل : 

[ وكل جماوزة يف احلد إفراط على املقدار الذي هو حد وإفراط على املقدار 6]احلج: چڀ  ڀ   
 .  5/1822اح للجوهري ؛ الصح 186الذي هو حد الشي  فهو بغي.كلية الطب ، ص

فتضح مما سبق أن من معاين البغي يف اللغة : التعدي ، والظلم ، واالستطالة ، وجماوزة احلد ، 
 والطلب وكلها داخلة يف املعىن الشرعي . 

وأما يف املعىن الشرعي فقد عرفه كل مذهب بتعريف فمن خالل تلك التعريفات اليت اطلعت عليها 
ك فيه مجيع التعريفات مبفهوم واحد وهو أن البغي "اخلروج على اإلمام أرى أن أخرج بتعريف تشرت 

، اجلرائم والعقوابت يف الشريعة اإلسالمية  2/674مغالبة بتأويل سائغ. التشريع اجلنائي اإلسالمي 
 . 154لعلي وهبة ص
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 .(1)جرحيهم " وال يذفف على 
عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: " أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة ال يتبع  – 2

ُمْدبٌر وال يذفف على جرحيهم ، وال يقتل أسريهم ، ومن أغلق اببه فهو آمن ومن 
 .(2)ألقى سالحه فهو آمن ، ومل أيخذ من متاعهم شيئاً "

نادي عمار يوم اجلمل ، وقد وىّل الناس عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال: " اندى م – 3
أالّيذاف على جرحيهم ، وال يقتل موّل، ومن ألقى السالح فهو آمن فشق ذلك 

 .(3)علينا "
قال: " شهدت صفني فكانوا ال جيهزون على جرحيهم وال  - -عن أيب أمامة  – 4

 .(4)يقتلون مولياً وال يسلبون قتيالً " 
ر هو أن البغاة إذا مل يكن هلم فئة ينحازون إليها، ووجه الداللة من احلديث واآلاث

فإنه ال جيوز اتباع مدبرهم ، وال اإلجهاز على جرحيهم وال قتل أسريهم وهذا إبمجاع 
 .  (5)ومل يوجد هلم خمالف - -الصحابة وهم متوافرون زمن علي بن أيب طالب 

 وال شك أن هذا من صور العفو عن عقوبة البغي .
وقع بني العلما  إذا كان للبغاة فئة ينحازون إليها. فهل يتبع مدبرهم واخلالف إمنا 

                                 
ثر مرتوك . ؛ وكست عنه . قال الذهيب : كو  2/155(   املستدرك على الصحيحني كتاب قتل أهل البغي 1)

وقال: تفّرد  12/325ورواه البيهقي يف السنن الكّبى كتاب أهل البغي ، ابب أهل البغي إذا فاؤوا 
 به كوثر بن حكيم وهو ضعيف . 

، واللفظ له، 3/273(   السنن الصغري للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، ابب السرية يف قتال أهل البغي 2)
، مصنف 12/350ب قتال أهل البغي ابب أهل البغي إذا فاؤوا وينظر السنن الكّبى للبيهقي، كتا

ابن أيب شيبة كتاب اجلمل )صفني واخلوارج( ابب يف مسري عائشة وعلي وطلحة والزبري )رضي هللا 
 .718-8/710عنهم( 

 ، وصححه ، ووافقه الذهيب.  2/155(   املستدرك على الصحيحني للحاكم كتاب أهل البغي 3)
 .  12/351ه ، وينظر السنن الكّبى كتاب قتال أهل البغي إذا فاؤوا (   املصدر نفس4)
؛ فتح 10/126، املبسوط للسرخسي 3/600، أحكام القرآن للجصاص  210(   مراتب اإلمجاع ص5)

 ، بتصرف .  9/545، بدائع الصنائع  6/103القدير 
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 وجيهز على جرحيهم ، ويقتل أسريهم؟ على ثالث أقواهلم يف املسألة . 
القول الثالث من األقوال : أنه ال يقتل منهم مدبراً أبدأ وال أسري ، وال جريح 

 .(1)و قول للشافعية ، واحلنابلة سوا  احناز إىل فئة أو مل ينحاز إىل فئة سلفاً وهذا ه
رضي هللا عنهما –حديث ابن عمر  (2)وقد استدلوا على ذلك ابحلديث السابق

 .(3)لعبد هللا ابن مسعود، وأيضاً مبا أوثر عن جعفر بن حممد عن أبيه السابق  –
ووجه الداللة منهما أهنما نص يف أنه ما ترك البغاة القتال فإنه ال جيوز قتل 

 .(4)اإلجهاز على جرحيهم سوا  احنازوا إىل فئة أو مل ينحازوا ؛ ألهنما مطلقني  مدبرهم أو
كما استدلوا على ذلك بدليل عقلي وهو : أن املقصود من قتال البغاة هو كف 

 .(5)شرهم وقد حصل فاشبهواالصائل
فيكون هذا القول موافق ملا ذكرانه سابقاً من امجاع العلما  وابلتايل تكون هنا 

 من صور العفو. صورة 
وأما القول الثاين : أن لإلمام اخليار فإن شا  قتل وإن شا  حبس وهذا هو قول 

، ويفهم من هذا القول أن العقوبة يف ذلك موكلة إىل نظر  (6)بعض احلنفية واملالكية
اإلمام يف كسر الشوكة ال هبوى النفس والتشفي كما ذكر ذلك ابن عابدين يف حاشيته 

نالحظ أن العقوبة فيه تعزيرية فهي أخف من قول أصحاب القول األول ، وهذا كما (7)
وهو قتل مدبرهم واإلجهاز على جرحيهم وقتل أسريهم ، وهم أصحاب الرأي وأيب حنفية 

                                 
؛ كشاف القناع 3/255نذر ؛ اإلشراف البن امل 517؛ السراج الوهاج للنفراوي ص 8/364(   األم 1)

 .  3/491؛ سبل السالم لصنعاين  12/252؛ املغين البن قدامة 6/208
 . 55(   سبق خترجيه ص2)
 . 55(   سبق خترجيه ص3)
 بتصرف . 12/252(   ينظر املغين 4)
 . 199، بتصرف؛ وينظر: العفو عن العقوبة وأثره بني الشريعة والقانون ص3/660(   شرح الزركشي 5)
؛ أحكام القرآن للجصاص  191/ معني احلكام ص4؛ حاشية ابن عابدين  4/195(   تبيني احلقائق 6)

 .  8/62/ ؛ حاشية اخلرشي 4؛ حاشية الدسوقي 3/600
 . 4/453(   ينظر: حاشية رد احملتار 7)
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، ومن أدلتهم أهنم قد ينحازون إىل فئة فيكون هلم (1)، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .(2)منعة فيكرون من جديد على أهل العدل 

الرتجيح ولعل القول الراجح يف هذه األقوال الثالثة هو القول األول وهو القائل 
 بعدم قتل املُدبر منهم  وأالّيذفف على جرحيهم لآليت : 

أن الباغي مل خيرج من دائرة اإلسالم فيكون معصوم الدم رغم خروجه على اإلمام 
شهدوا أن ال إله إال هللا وأن يقول عليه الصالة والسالم: ))أمرت أن أقاتل الناس حىت ي

حممد رسول هللا ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماؤهم 
 .(3)وأمواهلم إال دحق اإلسالم وحساهبم على هللا (( 

املسلم حرام دمه وماله  : )) كل املسلم على --ويقول الرسول 
 .(4)وعرضه ((

                                 
؛ 284؛ رمحة األمة للدمشقي ص9/544؛ بدائع الصنائع  3/255(   ينظر: اإلشراف البن املنذر 1)

 .  298ينظر: اختيار ابن تيمية ، يف االختيارات الفقهية للبعلي صو 
 .  6/103؛ فتح القدير  9/545(   بدائع الصنائع 2)
 . 9/25(   صحيح البخاري كتاب اإلميان 3)
 .  1386(   صحيح مسلم ، كتاب الّب ص4)
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 (1)يف سقوط عقوبة الساحراملبحث السابع : أثر العفو 
سأحتدث يف هذا املبحث بشكل خمتصر عنعقوبة العفو عن حد الساحرأنين مل 

أجد نص صريح يف العفو عنه حيث مجيعتصفحت مجيع ما تيسر يل من كتب املذاهب 
وشروحاهتا يف عقوبة الساحر وكذلك من أفرد السحر بكتب مستقلة أو رسائل علمية 

عن عقوبة الساحر وكل ما وجدته أن العلما  اختلفوا يف  فلم أحد إشارة إىل العفو
عقوبته على قولني أحدمها: أنه يقتل مبجرد السحر ، وهذا قول مجهور الفقها  ، اإلمام 

أبو حنيفة ، ومالك ، وبه قال أكثر املالكية واحلنابلة، وقد روي هذا عن مجاعة من 
يستثنون منه ما لو جا  اتئباً قبل أن و (2)رضوان هللا عليهم أمجعني –الصحابة والتابعني 

 وال يقتل.  (3)يشهد عليه فإن توبته مقبولة
والقول الثاين : أن الساحر ال يقتل مبجرد السحر وإليه ذهب بعض املالكية، 

                                 
معناه صرف الشي  عن مشتق من سحر ، و  –(   السحر عند علما  اللغة : بكسر السني وسكون احلا  1)

وجهه ، يقال: ما سحرك عن وجه كذا أي ما صرفك عنه ، وما سحرك عنا سحّراً ، أي ما صرفك 
، أي فأىن تصرفون كما قال الفرا  ، وقال [89]املؤمنون: چجب  حب  چ ومنه قوله تعاىل : 

طل يف صورة األزهري : وأصل السحر صرف الشي  عن حقيقته إىل غريه فكأن الساحر وملا رأى البا
احلق ، وُخيّرل الشي على غري حقيقته قد سحر الشي  عن وجهه أي صرفه : يراجع لسان العرب 

 . 242، معجم لغة الفقها  د/ حممد رواس قلعجي، د. حامد صادق ص 3/952
أما الفقها  فقد عرفوه بتعاريف عدة ، وقد استخلصت من تعاريفهم للسحر ما أراه جامعاً يف 

السحر عبارة عن مزاولة النفوس اخلبيثة أقواالً وأفعاالً تؤثر يف املسحور مطلقاً سواً   نظري : وهو أن
أكان يف ذلك تعظيم لغري هللا أم ال وسواً  أكان هذا التأثري جمرد متويه وختيل أم كان حقيقة وواقعاً 

 خارقاً للعادة أم ال .
؛ املوطأ مع شرح 1/60م القرآن للجصاص ، أحكا 6/99(   ينظر : قول العلما  يف شرح فتح القدير 2)

؛  4/151؛ الفروق للقرايف  14/533؛ النوادر والزايدات البن أيب زيد القريواين 4/202الزرقاين 
 .  6/187؛ كشاف القناع 12/302املغين البن قدامة 

 .  6/279؛ مواهب اجلليل  5/136(  ينظر : البحر الرائق 3)
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، واستثنوا من (1)واإلمام الشافعي، وابن املنذر ، واإلمام أمحد يف رواية عنه ، والظاهرية
ذي يسحر به كفراً فإنه يقتل ، أو أقر أبنه قتل بسحره إنساانً ذلك ما إذا كان الكالم ال

أو أن سحره يقتل غالباً فإنه يقتل قصاصاً؛ ألنه قد روي عن اإلمام أمحد يف رواية نقلها 
حنبل قال: قال عمي " يف العّراف ، والكاهن، والساحر ، أرى أنه يستتاب من هذه 

فإن اتب ورجع خيلى سبيله : قلت له : يقتل؟ األفاعيل كلها، فإنه عندي يف معىن املرتد 
قال: ال . حُيَْبْس لعله يرجع ، قلت: ولعل هذه تدخل من ضمن صور أو ختفيف العقوبة 

 . (2)من القتل : إىل احلبس 
وال نريد يف هذا املقام استعراض أدلة الفريقني ومناقشتهما ألن من خالل هذين 

ة الساحر وأخف ما يف ذلك هو ما يراه القولني مل جند من يصرح ابلعفو عن عقوب
أصحاب القول الثاين ، حيث قالوا: أبهنال يقتل أصاًل بل يعزر واطلقواالتعزير ، أما 

اإلمام أمحد فقد نص على احلبس فظاهر أن العقوبة تعزيرية ، تقتصر على احلبس دون 
وقد تكلم الضرب عنده وقياسه كذلك على مسألة املرتد لكن مل يكن فيها تصريح عفو 

الفقها  فيما لو كان أقّر أبنه قتل بسحره إنساانً أو أن سحره يقتل غالباً فقد أجرى 
فقها  الشافعية ترتيباً على هذا االعتبار حيث قالوا : إن اعرتف الساحر أنه قتل شخصاً 

بسحره وأن غالب سحره يقتل فهو قتل عمد وحينئذ جيب القصاص إالّ إذا عفى ويل 
ر إىل الدية فإنه يسقط القصاص وتكون الدية حالَّة يف مال الساحر وإن املقتول ابلسح

قال إن سحره يقتل اندرًا فشبه عمٍد جتب فيه الدية ، وإن قال أخطأت من اسم 
الشخص املسحور إىل اسم غريه، أي أنه سحر شخصاً غري الشخص املراد وقتله فهو 

 .(3)قتل خطأ جتب فيه الدية 
العفو يف هذا احلد مبا روي عن َعْمَرة بنت عبد الرمحن "أن ولعلنا نستنبط مسألة 

                                 
 17/169؛ هناية املطلب  2/235؛ األم  4/302لشرح الكبري للدردير ، ا 4/155(   ينظر : الفروق 1)

 . 1/394؛ احمللى  9/189؛ املبدع  12/302؛ املغين البن قدامة  2/685؛ اإلقناع البن املنذر 
 .  12/301(    املغين 2)
 . 7/198؛ هناية احملتاج  4/119(  ينظر : مغين احملتاج 3)



 

 
429 

أتقت جارية هلا عن دبر منها مث أهنا سحرهتا واعرتفت بذلك  –رضي هللا عنها –عائشة 
قالت أحببت العتق فأمرت هبا عائشة ابن أخيها أن يبيعها من األعراب ممن ُيسي  

 .(1)ملكتها ، قالت: وابتع بثمنها رقبة فاعتقها ، ففعل 
ووجه الداللة من األثر أن بيع عائشة للمديرة اليت سحرهتا يدل على عدم وجوب 

، وهذا دليل من قال بعدم القتل وكذلك يدل (2)قتلها ألنه لو وجب قتلها ملا حل بيعها 
 على عدم تعزيرها يف الظاهر بل أمرت ببيعها فهذا يدل على عفوها هلا.

 الرتجيح : 
و القول الثاين وهو عدم القتل ويعزر ألنه ليس أبعظم والذي يظهر وهللا أعلم ه

من الشرك واملشرك يستتاب ومعرفة السحر ال متنع قبول توبته ، فإن هللا تعاىل قبل توبة 
سحرة فرعون، مث إن دما  املسلمني حمظورة ال تستباح إالّ بيقني وال يقني مع االختالف 

لتعزير ، ومن حق اإلمام إذا رأى صدق توبته فيبقى ا (3)قاله القرطيب نقاًل عن ابن املنذر
 أن يعفو عنه.

                                 
 .  25/238؛ كما أخرجه ابن عبد الّب يف االستذكار  10/183ق (   ينظر: املصنف لعبد الرزا1)
 .  25/239(  ينظر : االستذكار 2)
 . 2/279(   ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 3)
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 اخلامتة
 إن تعريف العفو هو إسقاط اجلزا  املرتتب على اجلرمية كله أو بعضه . (1
إن العفأأأو عقأأأد إسأأأقاط يسأأأتقل العأأأايف إبيقاعأأأه دون أن يفتقأأأر يف إمتامأأأه إىل قبأأأول  (2

 الطرف الثاين. 

نا خمأرٌي فيهأا ال يتعأني واحأدًا منهأا يعمأل عقوبة احلرابة كلها حدية ال خيرج اإلمام ع (3
منهأأا اإلمأأام ابألصأألح فيملأأك العفأأو عأأن عقوبأأة ُعليأأا إىل عقوبأأة دنيأأا كمأأا ميلأأك 

 التغليظ من عقوبة دنيا إىل عقوبة عليا. 

أن عقوبأأة الأأردة ال جيأأوز العفأأو عنهأأا لكوهنأأا حلأأق هللا سأأبحانه وتعأأاىل، والسأأتدامته  (4
: مأأأأع إمكانأأأأه العأأأأودة والأأأأدخول يف اإلسأأأأالم للسأأأأبب املوجأأأأب للعقوبأأأأة . اثنيأأأأاً 

ابإلضأأافة غلأأى مأأا يرتتأأب علأأى العفأأو مأأن إقأأراره علأأى الكفأأر الأأذي هأأو يف قمأأة 
 املنكرات اليت ال جيوز إقرارها . 

أما عقوبة السرقة فهي عقوبأة حديأة ال جيأوز العفأو عنهأا إذا رفعأت إىل اإلمأام أمأا  (5
 إذا مل ترفع فيجوز العفو عنها .

دا  علأأى حأأق هللا وحأأق املخلأأوقني وحأأق هللا ال جيأأوز العفأأو عنأأه وأن أن الأأزىن اعتأأ (6
صأأورة العفأأو الأأيت متكأأن أن أيخأأذ هبأأا اإلمأأام يف هأأذه اجلرميأأة هأأي يف املسأأاقة الأأيت 
يغرب إليها الزاين ذلك أن التغريب من حيث األصل الزم حتماً لكن املسافة اليت 

 يغرب إليها هي حمل اجتهاد اإلمام ونظره . 

بة الشرب ختتلف على سائر العقوابت احلدية إذ أن ويل األمر أعطأى فيهأا أن عقو  (7
سلطة أوسأع مأن سألطة العقأوابت األخأرى مأن حيأث صأفة السأوط ، ومأن حيأث 

 الزايدة على األربعني . 

أن البغاه إذا مل يكن هلم فئة يتحيزون إليها فال يتبع مدبرهم ومل جُيهز على جرحيهم  (8
 اع . وال تقل أسريهم وذلك ابإلمج

أن البغاة إذا كان هلم فئة ينحازون إليها فللفقها  يف ذلك ثالث أقوال عدم القتل  (9
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، اإلمام خمأري بأني القتأل واحلأبس ، أو حتأتم القتأل والأراجح هأو عأدم قتأل مأدبرهم 
 وال يذفف على جرحيهم . 

 مل يرد نص يف العفو عن الساحر والراجح هو التعزير ال القتل .  (10
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