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 يهخص انثحث تانهغح انعشتٍح

 أثر الحمؿ كادعائو في تأجيؿ عقكبة اإلعداـ
 حماده محمد جاد عمي

 الفقو العاـ، كمية الشريعة كالقانكف بأسيكط، جامعة األزىر، مصر
 Hamada.gad@azhar.edu.eg)البريد اإللكتركني(: 

 يهخص:

ت في ىذا البحث مكضكع "أثر الحمؿ كادعائو في تأجيؿ عقكبػة اإلعػداـ" تناكل
كقد اقتضت طبيعة ىػذا البحػث أف أقسػمو إلػد مقدمػة كأربعػة مباحػث ك اتمػة 
أمػا المقدمػة فػذكرت فييػا أىميػة المكضػكع كسػبب ا تيػارم لػو كالمػني  الػذم 

ريػػؼ اتبعتػػو فػػي كتابتػػو ك طػػة البحػػثب كأمػػا المبحػػث األكؿ فتناكلػػت فيػػو تع
المصطمحات الكاردة في عنكاف البحثب كأما المبحث الثاني فتناكلت فيو جممػة 
مف أدلة مشركعية اإلعداـب كأما المبحث الثالث فذكرت فيو بعضا مػف الجػرائـ 
المكجبػػة إلعػػداـ المػػػرأة عمػػد سػػػبيؿ المثػػاؿ ا الحصػػرب كأمػػػا المبحػػث الرابػػػ  

كالمدة التي يؤجؿ إلييا كأثػر فتناكلت فيو أثر الحمؿ في تأجيؿ عقكبة اإلعداـ 
ادعاء الحمؿ في تأجيؿ العقكبة ذاكرا أقكاؿ العمماء كأدلتيـ كمناقشة مػا أمكػف 
مناقشتو مف أدلة ثـ بينت القكؿ الراجح م  ذكر سبب الترجيحب كأمػا ال اتمػة 

 فدكنت فييا أىـ النتائ  التي تكصمت إلييا مف  الؿ البحثب  

 ؿ، تأجيؿ ، عقكبة، اإلعداـبالكممات المفتاحية: أثر، الحم
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Abstract: 
In this research, I have dealt with "Effect of Real and 
Claimed Pregnancy on Delaying Death Penalty". The 
nature of this research necessitates dividing it into an 
introduction, four chapters, and a conclusion. In the 
introduction, I shed light on the importance of the 
research topic, the reasons for selecting this topic along 
with the research method and plan. The first section 
includes a definition of the terms in the research title. In 
the second section, I mention a set of proofs supporting 
the legality of the execution penalty. The third section 
contains some women's crimes for which death penalty 
apply. The fourth section addresses the effect of real and 
claimed pregnancy on delaying the death penalty and the 
possible period of delay. It also presents the opinions 
and proofs of the scholars concerning the execution 
penalty and discusses such proofs as much as possible. 
Then, I refer to the preponderant opinion and illustrate 
the reason for preponderance. In conclusion, the most 
important findings of the research are noted. 

Keywords: effect, pregnancy, delay, penalty, death. 
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 يقذيح
إف الحمػػػد  نحمػػػده كنسػػػتعينو كنسػػػتيديو، كنعػػػكذ بػػػا مػػػف شػػػركر 
أنفسػػنا، كسػػيئات أعمالنػػا، إنػػو مػػف ييػػده ا فػػال مضػػؿ لػػو، كمػػف يضػػمؿ فػػال 

كأشيد أف محمػدان عبػده  ا شريؾ لو،ىادم لو، كأشيد أف ا إلو إا ا كحده 
 كرسكلوب

 أما بعد                           
عقكبة اإلعداـ لحكمة عظيمة كمقصد جميؿ أا كىك  -تعالد -شرع ا

حفظ النفس البشرية، فإعداـ في ظػاىره إزىػاؽ لػركح الجػاني لكنػو فػي حقيقػة 
رتكب ما يكجب إعدامػو األمر حياة لباقي المجتم ، فالجاني متد عمـ أنو إذا ا

زىػػػاؽ ركحػػػو امتنػػػ  عػػػف ارتكابػػػو، كتطبيػػػؽ ىػػػذه العقكبػػػة كاجػػػب عمػػػد كاة  كا 
 ب(ُ)األمكر؛ ألف ا تعالد يزع بالسمطاف ما لـ يزع بالقرآف

كىذه العقكبة شرعت لمعديد مػف الجػرائـ كتمػؾ الجػرائـ التػي تيػدد األمػف 
كالبغػػي كال ػػركج  العػاـ كالتجسػػس كالحرابػة كاإلفسػػاد فػي األرض بشػػتد صػكره

عمد الحكاـ ككتمػؾ الجػرائـ التػي تػؤذم النػاس كتػؤثر عمػد عقػكليـ كأركاحيػـ 
 كأبدانيـ كالسحر كغير ذلؾب

كما شرعت ىػذه العقكبػة لبيػاف أف العدالػة الربانيػة لػـ تفػرؽ بػيف نفػس 
كنفس فمـ تفرؽ بيف ككف الجاني ذكرا أك أنثد كما لـ تفرؽ بيف كػكف األنثػد 

كىتىٍبنىػػا ﴿قػػاؿ تعػػالد:حػػامال أك حػػائال  مىػػٍيًيـٍ  كى  كىاٍلعىػػٍيفى  ًبػػالن ٍفسً  الػػن ٍفسى  أىف   ًفييىػػا عى

                                                           

 بٖٔ/ُ، بدائ  السمؾ في طبائ  الممؾِْ(غياث األمـ في التياث األمـ صػ ُ)
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كحى  ًبالسِّفِّ  كىالسِّف   ًباأليذيفً  كىاأليذيفى  ًباألىنؼً  كىاألىنؼى  ًباٍلعىٍيفً  ري اصه  كىاٍلجي غير  (ُ)﴾ ًقصى
بتو أنيا راعت في حالة الحمؿ حؽ الجنيف في الحياة كأنو ا ذنب لو فيما ارتك

عػف الحامػؿ؛  ـأمو مف جناية، كلما كانت ىنػاؾ دعػكل إلسػقاط عقكبػة اإلعػدا
أردت بيػػاف سػػماحة الشػػريعة اإلسػػالمية فػػي ىػػذه األمػػر، كبيػػاف أف العقكبػػة ا 
نمػػا تؤجػػؿ، فقمػػت بإعػػداد ىػػذا البحػػث ككسػػمتو بػػػ" أثػػر  تسػػقط عػػف الحامػػؿ كا 

مػػني  العممػػي الحمػػؿ كادعائػػو فػػي تأجيػػؿ عقكبػػة اإلعػػداـ" كقػػد اتبعػػت فيػػو ال
 ااستقرائي كااستنباطي كالتحميمي متبعا ال طكات اآلتية:

*قمػػت بتصػػكير المسػػألة المػػراد بحثيػػا تصػػكيران دقيقػػان إذا كانػػت تحتػػاج 
 لذلؾ ليتضح المقصكد منياب

*إذا كانت المسألة محؿ اتفاؽ ذكرت حمكيا م  الدليؿ كتكثيؽ ااتفػاؽ 
 مف مظانوب

ثيػػػا مػػػف المسػػػائؿ الم تمػػػؼ فييػػػا قمػػػت *إذا كانػػػت المسػػػألة المػػػراد بح
إذا كاف بعػض صػكر المسػألة محػؿ  ػالؼ  –ما أمكف -بتحرير محؿ ال الؼ 
 كبعضيا محؿ اتفاؽب

*قمت بذكر أراء الفقياء في المسػألة، مػ  بيػاف مػف قػاؿ بيػا مػف أىػؿ 
 م  عرض اا تالؼ حسب ااتجاىات الفقييةب -ما أمكف ذلؾ -العمـ

ييػػة المعتبػػرة مػػ  العنايػػة بػػذكر مػػا تيسػػر *اقتصػػرت عمػػد المػػذاىب الفق
 الكقكؼ عميو مف أقكاؿ السمؼب

* كثقػػت األقػػكاؿ مػػف كتػػب أىػػؿ المػػذىب نفسػػو، معتمػػدا عمػػد أميػػات 

                                                           

 (بْٓ( سكرة المائدة)ُ)
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 المصادر كالمراج  األصمية في التحرير كالتكثيؽ كالت ري  كالجم ب      

 *سمكت مسمؾ الت ري  في المسألة التي لـ أقؼ عمييا في مذىب ماب

ت أدلة األقكاؿ، م  بياف كجو الدالة، كذكر ما يرد عمييا مف *استقصي
مناقشات كما يجاب بو عف ىذه المناقشات ما أمكف ذلؾ كذكرت الرأم الػراجح 

 م  بياف السببب

*عزكت اآليات القرآنية إلد سكرىا، ك رجت األحاديث، كبينت مػا ذكػره 
ا اكتفيػػت  أىػػؿ الشػػأف فػػي درجتيػػا إف لػػـ تكػػف فػػي الصػػحيحيف أك أحػػدىما، كا 

بت ريجيػػا منيمػػا أك مػػف أحػػدىما كمػػا  رجػػت اآلثػػار مػػف مصػػادرىا األصػػمية، 
 كحكمت عميياب

 *اعتنيت بقكاعد المغة العربية كاإلمالء كعالمات الترقيـب
* است دمت بعض الرمكز لال تصار، ؾ كتاب، ب باب، ح حديث، تػح 

 تحقيؽ، ط طبعة، ـ ميالدية، ىػ ىجريةب

 مدكنا فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائ ب*ذكرت  اتمة البحث 
 أما عف  طة البحث فقد قسمتو إلد مقدمة كأربعة مباحث ك اتمة

فذكرت فييا أىميػة المكضػكع كسػبب ا تيػارم لػو كالمػني   ادلقذيحأما 
 الذم اتبعتو في كتابتو ك طة البحثب

 التعريؼ بمصطمحات العنكاف :ادلثحث األٔل
 عداـ: مشركعية اإلادلثحث انثاًَ

:مػػػف الجػػػرائـ المكجبػػػة إلعػػػداـ المػػػرأة كيشػػػتمؿ عمػػػد ادلثحثثثث انثانثثثث
 -مطمبيف:

المطمػػػب األكؿ:مػػػف الجػػػرائـ المتفػػػؽ عمػػػد كجػػػكب إعػػػداـ المػػػرأة فييػػػا 
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 -كيشتمؿ عمد فرعيف:
 الفرع الثاني:زنا المحصنة                    الفرع األكؿ:القتؿ العمد

كب إعػػداـ المػػرأة فييػػا المطمػػب الثػػاني:مف الجػػرائـ الم تمػػؼ عمػػد كجػػ
 -كيشتمؿ عمد  مسة فركع:

       الفرع الثاني:الردة       الفرع األكؿ:الحرابة كاإلفساد في األرض
 الفرع الراب :السحر                               الفرع الثالث:البغي

 -الفرع ال امس:التجسس كيشتمؿ عمد ثالثة أغصاف:
 مة الغصف األكؿ:حكـ الجاسكسة المسم

 الغصف الثاني: حكـ الجاسكسة الذمية 
 الغصف الثالث: الجاسكسة الحربية كالمستأمنة

كيشػتمؿ عمػد  عػداـاإلفػي تأجيػؿ  كادعائػوالحمػؿ  ثػر:أادلثحث انشاتع
 -مطمبيف:

 المطمب األكؿ:أثر الحمؿ في تأجيؿ عقكبة اإلعداـ
 المطمب الثاني:ادعاء الحمؿ كأثره في تأجيؿ عقكبة اإلعداـ

 مة تناكلت أىـ النتائ بال ات
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 ادلثحث األٔل
 انرعشٌف مبصطهحاخ انعُٕاٌ
 -تأجيػػػؿ -الحمػػػؿ -اشػػػتمؿ العنػػػكاف عمػػػد المصػػػطمحات اآلتيػػػة: أثػػػر

 كسكؼ أقـك بتعريؼ كؿ مصطمح عمد حدىاب  -اإلعداـ -عقكبة
 أٔال: األثش

بقية الشيء، يقاؿ: أثر فيو تأثيرنا أم  منيا:لغة:يطمؽ عمد عدة معاف  
رؾ فيػػو أثػػرنا، كالجمػػ  آثػػار، كأيثػػكرتػػ

ال بػػر كجمعػػو أ بػػار كسػػنف  كمنيػػا: . (ُ)
. (ِ)آثاره فاألثر مصدر قكلؾ أثر الحديث نقمو كركاه كذكره عػف غيػره النبي 

بقيةةة العالمػػة ك ىػػي  كمنيػػا:  (ّ)األجػػؿ، كسػػمي بػػو؛ ألنػػو يتبػػ  العمػػركمنيا:

مىقيكا ًمػفى  قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ مىا تىٍدعيكفى ﴿، قاؿ تعالد:الشيء  كًني مىاذىا  ى ًمٍف ديكًف الم ًو أىري
ـٍ ًشٍرؾه ًفي الس ماكاًت اٍئتيكًني ًبًكتابو ًمٍف قىٍبًؿ ىىذىا أىٍك أىثارىةو ًمٍف ًعٍمـو  ـٍ لىيي اأٍلىٍرًض أى

(ٓ)مف عمػـ قػديـ يػدؿ عمػد مػا يقكلػكف""قاؿ الزم شرم:  (ْ)﴾كيٍنتيـٍ صاًدًقيفى  ًإفٍ 
 

 :كمنيػػا (ٔ)ة مػػف عمػػـ بقيػػت عمػػيكـ مػػف عمػػـك األكلػػيف"كقػػاؿ ابػػف جػػزم:"أك بقيػػ
التبعػػة يقػػاؿ:  رجػػت فػػي أثػػره كفػػي إثػػره أم بعػػده، كيقػػاؿ:آثرت كػػذا ككػػذا بكػػذا 

                                                           

، المحكػػػػـ ٓ/ْ، لسػػػػاف العػػػػرب ُّْ، القػػػػامكس المحػػػػيط صُِ/َُ(  تػػػػاج العػػػػركسُ)
 بُّٕ/َُكالمحيط األعظـ 

 ب ٔ/ْ، لساف العرب ُِ/َُ( تاج العركسِ)
 ب ٔ/ْ( لساف العرب ّ)
 (بْ(  سكرة األحقاؼ اآلية رقـ )ْ)
 بِٓٗ/ْ(  الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ:ٓ)
 بِْٕ/ِ(  التسييؿ لعمكـ التنزيؿ:ٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِّٓ 
 

 (ُ)إياه ككذا أم أتبعو

  ما يترتب عمد الشيءب: كالمراد باألثر ىنا 
 عرؼ بعدة تعريفات :اصطالحا

 ب(ِ)بأنو حصكؿ ما يدؿ عمد كجكد الشيء فعرفو المناكم: 
األكؿ:النتيجػػػة كىػػػك الحاصػػػؿ مػػػف  -كعرفػػػو الجرجػػػاني بثالثػػػة معػػػاف:
 .(ّ)الشيء، كالثاني:العالمة، كالثالث:الجزاء

كعند الفقياء ما يترتب عمد الشػيء كيسػمكنو الحكػـ، كىػذا إذا أضػيؼ 
(4)األثػػػػر إلػػػػد الشػػػػيء

فيقػػػػاؿ: أثػػػػر العقػػػػد كأثػػػػر الفسػػػػ  كأثػػػػر النكػػػػاح كأثػػػػر  
 الحمؿببببببب إلد آ رهب

يجػػػػد أف التعريفػػػػات  ر فػػػػي التعريفػػػػات المغكيػػػػة كااصػػػػطالحيةكالنػػػػاظ
ااصطالحية ا ت رج عػف التعريفػات المغكيػة فالفقيػاء اسػتعممكا األثػر بمعنػد 
بقيػػػة الشػػػيء فقػػػالكا أثػػػر النجاسػػػة كمػػػا اسػػػتعممكه بمعنػػػد ال بػػػر كأرادكا بػػػو 

كاسػتعممكه بمعنػد مػا يترتػب عمػد الشػيء )النتيجػة( كسػمكه الحكػـ  (ٓ)الحديث
ذلؾ إذا أضػيؼ األثػر إلػد الشػيء فقػالكا أثػر العقػد كأثػر الفسػ  كأثػر النكػاح ك 

 كأثر الحمؿبببببببإلد آ رهب
كىذا ما أقصده في ىذا البحػث فأقصػد بػأثر الحمػؿ نتائجػو كمػا يترتػب  

                                                           

 بٓ/ْ( لساف العرب ُ)
 بّٖ( التكقيؼ عمد ميمات التعاريؼ لممناكم صِ)
 بٗ( التعريفات لمجرجاني صّ)
 بُٔ:ص اإلحساف عميـ محمد( التعريفات الفقيية لْ)
 بُٔ( المرج  السابؽ:صٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِّٓ 
 

 عميو مف أحكاـب

 ثاٍَا: احلًم
يطمؽ في المغػة عمػد العيمػكؽ، يقاؿ:حممػت المػرأة حمػال أم عًمقػت  لغة:
ًفيفنػػافيػػي حامػؿ كحاممػػة قػاؿ تعالد﴿بالحمػؿ  ٍمػالن  ى مىػػٍت حى مى ػػا تىغىش ػاىىا حى  (ُ) ﴾فىمىم 

ػػػػٍعفى كالجمػػػػ  أحمػػػػاؿ كحمػػػػاؿ، قػػػػاؿ تعػػػػالد ﴿ ميييػػػػف  أىٍف يىضى كىأيكاتي اأٍلىٍحمػػػػاًؿ أىجى
ٍممىييف     (ِ)﴾حى

  (ّ)ما في بطف المرأة أك ما تحمؿ اإلناث في بطكنيا فالحمؿ:
   (ْ)عف المعند المغكم كالمعند ااصطالحي ا ي رج

 -بسككف الميـ-:"الحمؿ (ٓ) فقد جاء في النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ
  ما في البطف مف الجنيف" -الميـ

مػا  -بفػتح الحػاء –:"الحمؿ (ٔ)كجاء في النجـ الكىاج في شرح المنياج
 في البطف"

 "كاسـ الحمؿ متناكؿ لكؿ ما في البطف":(ٕ)كجاء المغني ابف قدامة 

                                                           

 (ُٖٗ( سكرة األعراؼ مف اآلية )ُ)
 (ْ( سكرة الطالؽ مف اآلية )ِ)
 بُٖ، م تار الصحاح صَِْ/ّ، العيفٔٔٓ/ُ، جميرة المغةٗٓ/ٓ( تيذيب المغةّ)
ا فيك في المغة كعند الفقياء يطمؽ أيضا عمد رفػ  ( ىذا مف حيث ما يتعمؽ بالدراْ) سة كا 

 المتاع كحمموب ]المراج  السابقة[
 بَِْ/ّ( ينظر:ٓ)
 بُُٖ/ٔ( ينظر:ٔ)
 بَِٓ/ٕ( ينظر:ٕ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّّٓ 
 

كالمراد ما في بطػف  -بفتح الحاء-" الحمؿ :(ُ)الركض المرب كجاء في 
 "اآلدمية
فالحمؿ عندىـ ما في بطكف اإلناث سكاء مػف اإلنسػاف أك الحيػكاف إا  

ف كاف الػراجح  ، لكػف الػذم  أف البيكتي  صو بما في بطف اآلدميات كا  العمػـك
 أعنيو في ىذه الدراسة ما في بطكف اآلدميات  اصةب

 ثانثا: انرأجٍم
مػا كمنػو قكلػو تعػالد﴿ (ِ)ضرب األجؿ لمشيء، أك تحديػد األجػؿ :لغة   كى

 .أم كتابا مضركبا محددا (ّ)﴾ ميؤىج ال ًكتابان  الم وً  ًبًإٍذفً  ًإا   تىميكتى  أىفٍ  ًلنىٍفسو  كافى 
عػف معنػاه عنػد  ا ي رج معند التأجيؿ عند أىؿ ااصػطالح كاصطالحا:

 أىؿ المغة
 :"كالتأجيؿ تحديد األجؿ"(ٓ)كالبحر الرائؽ (4)فقد جاء في النير الفائؽ 

 بػو التعبيػر بقرينػة األجػؿ تحديػد"التأجيػؿ كىػك :(6) كجاء في رد المحتػار
 "قبمو

 ساتعا:انعقٕتح
اسـ مف العقاب)بالكسر(، يقاؿ عاقبو بذنبػو معاقبػة كعقابػا أ ػذه  لغة: 

                                                           

 بْٔٗ(ينظر:ص ُ)
 بْٖٖ/ٕ، المحكـ كالمحيط األعظـُُ/ُُ، لساف العربّْٓ/ّٕ( تاج العركس ِ)
 (بُْٓ( سكرة آؿ عمراف مف اآلية)ّ)
 بَٗٓ/ّ:( ينظرْ)
 بُٖٓ/ٔ( ينظر:ٓ)
 بِِِ/ٓ( رد المحتار)حاشية ابف عابديف(ٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّْٓ 
 

جؿ بما فعػؿ بو، كتعقبت الرجؿ إذا أ ذتو بذنب،كالعقاب كالمعاقبة،أف تجزم الر 
فٍ  ﴿  -تعػػالد -كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ ا (ُ)مػػف السػػكء ػػا ًبًمٍثػػؿً  فىعػػاًقبيكا عػػاقىٍبتيـٍ  كىاً   مى

  (ِ)﴾ًبوً  عيكًقٍبتيـٍ 
 كاصطالحا:

بأنيػػا األلػػـ الػػذم  عرفيػػا الطحطػػاكم فػػي حاشػػيتو عمػػد الػػدر الم تػػار 
 ب (ّ)يمحؽ اإلنساف مستحقا عمد الجناية

ء المقػرر لمصػمحة الجماعػة عمػد بأنيػا الجػزا كعرفيا عبد القادر عػكدة
 (ْ)عصياف أمر الشارع

بأنيػا جػػزاء كضػعو الشػػارع لمػردع عػػف ارتكػاب مػػا  كعرفيػا أحمػد بيػػنس
 (ٓ)نيي عنو كترؾ ما أمر بو

بأنيا الجزاء الذم يستحقو الجاني  كعرفيا محمد العاني كعيسد العمرم
ء مقػدرا نظير ما كق  منو مف معصػية ألمػر الشػرع أك نييػو سػكاء أكػاف الجػزا

مف قبؿ ا تعالد حقا  أك لمعبد أك مقدرا مف قبؿ كلي األمر بما  كلو إليػو 
 (ٔ)مف سمطة

يجػػد أنيػػا ا ت ػػرج عػػف التعريػػؼ  كالنػػاظر فػػي التعريفػػات ااصػػطالحية
                                                           

 بُّٖ/ُ،تيذيب المغة ُٗٔ/ُ( لساف العرب ُ)
 (بُِٔ( سكرة النحؿ مف اآلية)ِ)
 بّٖٖ/ِ( حاشية الطحطاكم عمد الدر الم تار ّ)
 بَٗٔ/ُ( التشري  الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي،عبد القادر عكدةْ)
 عقكبة في الفقو اإلسالمي، دبأحمد بينس:صب( الٓ)
 بٗ(العقكبة بالتشيير في الفقو اإلسالمي، عمي صبحي كامؿ السميحات صٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٓٓ 
 

 المغكم فالعقكبة جزاء عمد فعؿ سيء سكاء كاف مقدرا أـ غير مقدرب
ف أما التعريفات ااصطالحية فيي ا ت تمػؼ فػي  جكىرىػا كمضػمكنيا كا 

ف كاف يؤ ذ عمد بعضيا بعض المآ ذ كمنيػا مػا أ ػذ  ا تمفت في الصياغة كا 
عمػػد تعريػػؼ الطحطػػاكم بأنػػو عػػرؼ العقكبػػة بػػاألثر النػػات  عنيػػا كلػػيس عمػػد 
أنيا جزاء يمحؽ اإلنساف مستحقا عمد الجناية، كما أف لفػظ األلػـ يطمػؽ عمػد 

 التي يككف ألميا ضعيفاب الكج  الشديد كمف ثـ فال يتناكؿ العقكبة
أ ذ عمد تعريؼ عبد القادر عكدة بأنو عرؼ العقكبة بػالجزاء المقػرر ك  

لمصػمحة الجماعػػة كىػػك بيػػذا قصػػر المصػمحة التػػي تعػػكد مػػف تطبيػػؽ العقكبػػة 
كذلػػؾ  -أيضػػا -عمػػد الجماعػػة مػػ  أف المنفعػػة كالمصػػمحة تعػػكد عمػػد الشػػرع 

ـ تجاكزىػا  ككػؿ ذلػؾ مػف ب مك األرض مف الفساد كالكقػكؼ عمػد حػدكده كعػد
مقاصد الشرع، كما أنيا تعكد عمد الجاني كذلؾ أنيا تزجره كتردعو كتجبر مػا 

 .كق  منو مف عصياف عند مف يقكؿ الحدكد جكابر

يكػكف  -أيضػا-كما أنو قيد الجزاء بككنو عمد عصياف أمر الشرع كىك 
 عمد ارتكاب نكاىيوب  

نػػو جعػػؿ الجػػزاء مػػف كأ ػػذ عمػػد تعريػػؼ بيػػنس بأنػػو غيػػر جػػام  حيػػث إ
كض  الشارع، كىذا  اص بالحػدكد أمػا التعػازير فمػـ يتناكليػا التعريػؼ؛ ألنيػا 

 . (ُ)مكككلة لتقدير الحاكـ كليست محددة مف الشارع سبحانو كتعالد
تعريؼ العقكبة بأنيا الجزاء الذم يسػتحقو الجػاني نظيػر مػا  لذلؾ يرجح

اف الجػزاء مقػدرا مػف قبػؿ كق  منو مف معصية ألمػر الشػرع أك نييػو سػكاء أكػ

                                                           

 بَُ-ٖ(العقكبة بالتشيير في الفقو اإلسالمي لمسميحات صػُ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٓٔ 
 

حقا  أك لمعبد أك مقدرا مف قبؿ كلي األمر بمػا  كلػو إليػو مػف  -تعالد–ا 
سمطة، كذلؾ ألنو يشمؿ  صائص العقكبة الجكىرية كجمي  أنكاعيا كالحكمػة 

 منياب

 خايسا:اإلعذاو
ػًدٍمتي  يقػاؿ: كذىابػو، الشػيء فقػدافي  كىػك ـي دٍ العي أصمو مف  لغة:   فالنػان  عى

ػػوي أىعٍ  ػػدىمان  دىمي  فقػػدان  أفقػػده فقدتػػو: أم )عمد غيػػر القيػػاس كالقيػػاس العيٍدـ،العيػػديـ(عى
ػوي  ،عميػو يقػدر ا فقػدو  أك بمػكت عنػؾ غػاب: أم كفقػدانان،  كػػذا، منػي ا كأىٍعدىمى

ـى  كقد لو، ماؿى  ا عديـه  كرجؿه ب اتىومأ: أم ًد   (ُ)عنو كذىىبى  كفىقىدىهي  مالىو عى
 المجػػـر بإعػػداـ القىاًضػػي قضػػد ييقىػػاؿ ـ(")اإلعػػدا:كفػػي المعجػػـ الكسػػيط

  (ِ)"قصاصا ركحو بإزىاؽ قضد
أف اإلعداـ فقداف الشيء سكاء كاف ماا أك منفعة أك  كمما سبؽ يتبيف

    نفسان،كالمراد ىنا فقداف الحياة كذىابيا بإزىاؽ الركحب
كممػة اإلعػداـ مػف المصػطمحات الحديثػة التػي لػـ يسػتعمميا  كاصطالحا:

نمػا اسػتعممكا لفػظ القصػاص كلفػظ القتػؿ كاسػتعمؿ العممػػاء الفقيػاء القػ دامد كا 
المحػػدثكف لفػػظ اإلعػػداـ، ككػػال المفظػػيف يػػدؿ عمػػد إزىػػاؽ الػػركح، لكػػف عقكبػػة 
القصػػاص فػػي الػػنفس يمكػػف أف تسػػمد إعػػداما كلػػيس كػػذلؾ عقكبػػة اإلعػػداـ؛ 
كذلؾ ألف القصاص ا يككف إا في عقكبة القتؿ العمد أما اإلعداـ فيككف فػي 

                                                           

، َِّ،م تػػار الصػػحاح صٔٓ/ِ،العػػيفُْٗ/ِ،تيػػذيب المغػػةُٕ/ّّ( تػػاج العػػركس ُ)
 بّٕٗ/ِالمصباح المنير

 بٖٖٓ/ِعجـ الكسيط( المِ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٕٓ 
 

 ثير مف الجرائـ كزنا المحصف كالحرابة كالردة كالتجسس كنحك ذلؾبك
كمػػػف ثػػػـ يمكػػػف أف يعػػػرؼ اإلعػػػداـ بأنػػػو إزىػػػاؽ ركح المجنػػػي عميػػػو  

 (ُ)كاستئصالو مف  المجتم 

إزىػػاؽ ركح المحكػػـك عميػػو بإحػػدل الكسػػائؿ  كمػػا يمكػػف أف يعػػرؼ بأنػػو
ك الصػػػعؽ المقػػػدرة بالقػػػانكف كالشػػػنؽ أك الرمػػػي بالرصػػػاص أك قطػػػ  الػػػرأس أ

 (ِ) بالتيار الكيربائي أك الغاز الساـ
 ادلثحث انثاًَ

 يششٔعٍح اإلعذاو 
اإلعػداـ شػرع عقكبػة لمعديػد مػف الجػرائـ كالقتػؿ العمػد العػدكاف كالحرابػة 

كالػػػردة كالتجسػػػس كالبغػػػي كبعػػػض الجػػػرائـ   -فػػػي حالػػػة اإلحصػػػاف-كالزنػػػا 
إلجمػاع كالمعقػكؿ التعزيرية كغيرىا كقد دؿ عمػد مشػركعيتو الكتػاب كالسػنة كا

                                                           

 بُّ( العقكبة، محمكد إبراىيـ إسماعيؿ صُ)
 بُٗٔ( عمـ العقاب الحديث،دبطارؽ عبدالكىاب سميـ صِ)

كقد ذكر بعػض المحػدىثيف فرقػا بػيف القصػاص كاإلعػداـ: أف القصػاص حػؽ  ػالص ألكليػاء 
تػػؿ الػػدـ بغايػػة محػػدكدة فاألكليػػاء  ىػػـ أصػػحاب الحػػؽ فيػػو، كىػػـ الػػذيف بيػػدىـ العفػػك عػػف قا

قتيميـ، أما اإلعداـ فيك لفظ معاصر ييعىٌد حقا عاما لمدكلة فػال يممػؾ أكليػاء الػدـ  اصػة أف 
يتػػد مكا بتغييػػره أك إلغائػػو، كمػػا أف لفػػظ اإلعػػداـ أعػػـ مػػف لفػػظ القصػػاص فػػي الػػنفس فيػػك 
يشمؿ القصاص في النفس كالقتؿ فػي الجػرائـ الحديػة كفػي القتػؿ سياسػة فػي الجػرائـ التػي 

تعزيراب] التجريـ كالعقاب في اإلسػالـ مقارنػا بػالقكانيف الكضعية،منصػكر عمػي يعاقب عمييا 
،الجريمة كالعقكبة فػي الشػريعة اإلسػالمية دراسػة تحميميػة ألحكػاـ القصػاص ْٓمنصكر صػ

، عقكبػة اإلعػداـ كمكقػؼ التشػري  الجنػائي َُٗكالحدكد التعزيرية، عبد الرحيـ صػدقي صػػ
 [َْ-ّٗبد ا عامر صػاإلسالمي منيا،كائؿ لطفي صالح ع
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٖٓ 
 

أدلة كجكب إعداـ  –إف شاء ا  -كسأكتفي بذكر بعض األدلة ألنني سأذكر 
 مرتكبي ىذه الجرائـ عند الحديث عف كؿ جريمة منياب

  أٔال: األدنثثثثثثثح يٍ انكراب
ـي  كيًتبى  آمىنيكا ال ًذيفى  أىيُّيىا يا ﴿قكؿ ا تعالد الدليؿ األكؿ: مىٍيكي  اٍلًقصاصي  عى

رُّ  ٍلقىٍتمدا ًفي رِّ  اٍلحي ػفٍ  ًبػاأٍليٍنثد كىاأٍليٍنثػد ًباٍلعىٍبػدً  كىاٍلعىٍبػدي  ًبػاٍلحي  أىً يػوً  ًمػفٍ  لىػوي  عيًفػيى  فىمى
كؼً  فىاتِّباعه  شىٍيءه  ـٍ  ًمفٍ  تىٍ ًفيؼه  ذًلؾى  ًبًإٍحسافو  ًإلىٍيوً  كىأىداءه  ًباٍلمىٍعري بِّكي رىٍحمىةه  رى  فىمىػفً  كى
 (1) ﴾ًليـه أى  عىذابه  فىمىوي  ذًلؾى  بىٍعدى  اٍعتىدل

أكجػػب كألػػـز كأثبػػت إعػػداـ  القاتػػؿ  -تعػػالد -أف ا  كجػػو ااسػػتداؿ: 
عمػػدا كعػػدكانا إذا أراد الػػكلي اسػػتيفاء  القصػػاص منػػو كىػػذا سػػكاء كػػاف القاتػػؿ 

    (ِ)رجال أك امرأة عند تحقؽ شركط اإلعداـ

زاءي ال ًذيفى ييحػاًربيكفى  ﴿ قكؿ ا تعالد الدليؿ الثاني: رىسيػكلىوي ًإن ما جى الم ػوى كى
ـٍ ًمػٍف  ميييػ ـٍ كىأىٍرجي م بيكا أىٍك تيقىط ػ ى أىٍيػًديًي يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسادان أىٍف ييقىت ميكا أىٍك ييصى كى
ػذابه  ـٍ ًفػي اآٍلً ػرىًة عى لىييػ ـٍ ً ػٍزمه ًفػي الػدٍُّنيا كى ً ػالؼو أىٍك ييٍنفىػٍكا ًمػفى اأٍلىٍرًض ذًلػؾى لىييػ

 (   ّ)﴾عىًظيـه 
نصػػت اآليػػة عمػػد عقكبػػة المحػػارب كمنيػػا )اإلعػػداـ(  ااسػػتداؿ: كجػػو

                                                           

 (ب ُٖٕ( سكرة البقرة )ُ)
 (القتمػد فػي القصػاص عمػيكـ كتػب: آمنػكا الػذيف أييا يا: )كتعالد تبارؾ ا قاؿ»قاؿ الشافعي: (ِ)
؛ القصػاص عمػييـ المكتكب  البالغيف عمد كتب إنما القصاص أف -أعمـ كا- اآلية ظاىر فكاف»

 ،ِّٕ-ِِٕ/ُأحكػاـ القػرآف لمشػػافعي:  "ابتػداء المػػؤمنيف  قتمػكا إذا بػالفرائض الم ػاطبكف ألنيػـ
 بِْْ/ِ، تفسير القرطبيَٗ-ٖٗ/ُأحكاـ القرآف ابف العربي كيراج :

 (بّّ( سكرة المائدة اآلية)ّ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٓٗ 
 

فيجب تطبيؽ ىذه العقكبة متػد كػاف المحػارب بالغػا عػاقال  أزىػؽ ركح إنسػاف 
  كقدر عميو السمطاف قبؿ تكبتو سكاء كاف ذكرا أك أنثدب

فٍ ﴿ قػػػكؿ ا تعػػػالد: الػػػدليؿ الثالػػػث: ػػػٍؤًمًنيفى  ًمػػػفى  طاًئفىتػػػافً  كىاً   اٍقتىتىميػػػكا اٍلمي
كا مىد ًإٍحداىيما بىغىتٍ  فىًإفٍ  بىٍينىييما فىأىٍصًمحي ت ػد تىٍبًغػي ال ًتي فىقاًتميكا اأٍليٍ رل عى  تىًفػيءى  حى

كا فػػػاءىتٍ  فىػػػًإفٍ  الم ػػػوً  أىٍمػػػرً  ًإلػػػد  ييًحػػػبُّ  الم ػػػوى  ًإف   كىأىٍقًسػػػطيكا ًباٍلعىػػػٍدؿً  بىٍينىييمػػػا فىأىٍصػػػًمحي
   (ُ) ﴾اٍلميٍقًسًطيفى 

ية عمد أف مف بغد عمد إماـ عادؿ ك رج عف دلت اآل كجو ااستداؿ:
 طاعتو كجب إعدامو بالقتؿ بعد فشؿ محاكلة اإلصالحب

 ح يٍ انسُحثاٍَا:األدن
 ما أ رجو مسمـ في صػحيحو عػف عمػراف بػف حصػيف  الدليؿ األكؿ:

كىد حبمد مف الزنػا، فقالػت: يػا نبػي ا  أف امرأة مف جيينة أتت نبي ا 
 فىػػًإذىا ًإلىٍييىػػا، أىٍحًسػػفٍ » :فىقىػػاؿى كلييػػا  ، فػػدعا نبػػي ا فأقمػػو عمػػد   أصػػبت حػػدا

عىتٍ  ضى ، ، «ًبيىػا فىػٍأًتًني كى مىٍييىػا فىشيػك تٍ    اً  نىًبػيُّ  ًبيىػا فىػأىمىرى  فىفىعىػؿى ـ   ًثيىابييىػا، عى  ثيػ
م د ثيـ   فىريًجمىٍت، ًبيىا أىمىرى  مىٍييىا، صى مِّي: عيمىري  لىوي  فىقىاؿى  عى مىيٍ  تيصى قىػدٍ  اً  نىًبي   يىا يىاعى  كى
ًدينىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  سىٍبًعيفى  بىٍيفى  قيًسمىتٍ  لىكٍ  تىٍكبىةن  تىابىتٍ  لىقىدٍ » :فىقىاؿى  زىنىٍت؟ ، اٍلمى ـٍ ًسعىٍتيي  لىكى
ٍدتى  كىىىؿٍ  جى ؿى  تىٍكبىةن  كى ادىتٍ  أىفٍ  ًمفٍ  أىٍفضى  .(2) "تىعىالىد ًلم وً  ًبنىٍفًسيىا جى

:"حػػد قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ ا   نػػدبمػػا ركم عػػف ج الػػدليؿ الثػػاني:

                                                           

 (بٗ( سكرة الحجرات اآلية)ُ)
(: ُٔٗٔ/ّح ) -ب مػػػػف اعتػػػرؼ عمػػػػد نفسػػػو بالزنػػػػا -ؾ الحػػػدكد -( صػػػحيح مسػػػػمـِ)
 ب ُِّْ/ّ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِْٓ 
 

  (1) الساحر ضربة بالسيؼ"
يدؿ الحديث عمي أف السػاحر ذكػر أك أنثػي مسػممان  أك  كجو ااستداؿ:

كافرا أك ذميا  يعدـ إذا اعتقد أف لسحره تأثير بغير القدر أك كاف سػحره ا يػتـ 
 .(2)إا بدعكة ككاكب أك شيء يكجب كفره

 عبػاس ابػف فبمػ  قكمػا ؽحػرٌ  عميػا أف: عكرمػة عف الثالث:ؿ الدلي
 "ا بعػػػذاب تعػػػذبكا ا:"قػػػاؿ  النبػػػي ألف ؛أحػػػرقيـ لػػػـ أنػػػا كنػػػت لػػػك :"فقػػػاؿ

 ( 3) "فاقتمكه ودين بدؿ مف :"  النبي قاؿ كما كلقتمتيـ
 رجالو عمد إعداـ المرتد مطمقا ممك عيدؿ ىذا الحديث ب كجو ااستداؿ:

 الػديف، تبػديؿ العمػة أف إلػد يشػير وألن؛ إف لـ يرج  إلد اإلسالـ مرأةا كأ كاف
، كألف لفظ"مػػف" عػػاـ يشػػمؿ كالرجػػؿ إعػػداميا فكجػػب المػػرأة فػػي مكجػػكدة كىػػي

                                                           

ب تكفير الساحر كقتمو إف كاف مػا يسػحر بػو  -ؾ القسامة -قي في السنف الكبرل( أ رجو البييُ)
، كلفظػػو )ضػػربو بالسػػيؼ( كفيػػو إسػػماعيؿ بػػف مسػػمـ ُّٔ/ ٖ( ُِْٗٔح ) -كػػالـ كفػػر صػػريح

،"كالمفػظ لػو" كقػاؿ: "ىػذا َُْ/ ْ( َّٕٖح )-ؾ الحدكد -كأ رجو الحاكـ في مستدركو -ضعيؼ
 لػو ك صػحيح غريب فإنو مسمـ بف إسماعيؿ حديث تركا افالشي  كاف إف كحديث صحيح اإلسناد 

حد  -ب -ؾ الحدكد -" كأ رجو الترمذم في سننو ىذا ضد في جميعا شرطيما عمد صحيح شاىد
 عيؿاإسػم ك الكجػو ىػذا مػف، كقاؿ: "ىذا حديث ا تعرفو إا مرفكعان َٔ/ ْ( َُْٔح ) -الساحر

 "ثقػة ىػك" :ككيػ  قػاؿ البصػرم العبػدم مـمسػ بػف إسػماعيؿ ك الحػديث فػي يضعؼ المكي مسمـ بف
 مػف العمػـ أىػؿ بعػض عنػد ىذا عمد كالعمؿ مكقكؼ جندب عف كالصحيح أيضا الحسف عف كيركم
 " كغيرىـ  النبي أصحاب

 بّٕٔ/ ّ، فتح القدير ّّٓ -ّّْ/ ٓ، التنكير شرح الجام  الصغير َْٓ/ ِ( تحفو األبرار ِ)

 بَُٖٗ/ّ(ِْٖٓح)-ا يعذب بعذاب اب  -ؾ الجياد كالسير-( صحيح الب ارمّ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِْٓ 
 

 .(1)الرجؿ كالمرأة
أجمعػػت األمػػة عمػػد إعػػداـ القاتمػػة عمػػدا كالزانيػػة   ثالثػػا: مػػف اإلجمػػاع

المحصنة كالباغيػة بػدكف سػبب مقنػ  إذا كانػت مػف أىػؿ القتػاؿ، كمػا أجمعػت 
 .(2)ـ كؿ مفسدة في األرضعمد إعدا

فػػي  أف األنفػػس الشػػريرة دائمػػا تميػػؿ إلػػد اإلفسػػاد رابعػػا: مػػف المعقػػكؿ:
األرض بالزنػػا كالغصػػب كالقتػػؿ كالتجسػػس كتكػػدير األمػػف العػػاـ لمػػبالد ببب إلػػد 
آ ػػػره؛ ألف ىػػػذه األنفػػػس ابتعػػػدت عػػػف سػػػنف العقػػػؿ السػػػميـ؛ لػػػذلؾ شػػػرع ا 

ب عظميػػا؛ كشػػرع عقكبػػة اإلعػػداـ العقكبػػات الزاجػػرة الرادعػػة لكػػؿ جريمػػة حسػػ
ألعظػػـ الجػػرائـ كأشػػنعيا كأكبرىػػا؛ إل ػػالء األرض مػػف ىػػذه الجرائـ؛كقػػد أثبتػػت 
اإلحصائيات أف عػدد أحكػاـ اإلعػداـ التػي نفػذت فعػال فػي تنػاقض مسػتمر فػي 
الدكؿ التي تحتفظ بيذه العقكبة، في حيف زادت الجرائـ في بعػض الػدكؿ التػي 

 .(3)مف المصمحة إعادة ىذه العقكبةألغتيا عمد نحك جعميا ترل 

                                                           

، شػػػػرح صػػػػحيح الب ػػػػارم ابػػػػف ُِٖ، التعيػػػػيف شػػػػرح األربعػػػػيف صػػػػػَٔٓ/ٖ( البػػػػدر التمػػػػاـُ)
 بْٓ/ِْ، الككاكب الدرارم شرح صحيح الب ارمِْٔ/ُْ،عمدة القارمّٕٓ/ٖبطاؿ
 ( سيتضح ذلؾ عند الحديث عف الجرائـ المكجبة لإلعداـبِ)
 بْٖ -ْٔص  ( عقكبة اإلعداـ، كائؿ لطفيّ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِْٓ 
 

 ادلثحث انثانث 
 يٍ اجلشائى ادلٕجثح إلعذاو ادلشأج

الجرائـ المكجبػة لعقكبػة اإلعػداـ كثيػرة منيػا مػا ىػك متفػؽ عمػد كجػكب 
اإلعداـ فييا كمنيا كما ىك م تمؼ في كجكبو فييا كمف الجرائـ المتفؽ عمػد 

نا في حالة اإلحصاف كمف الجػرائـ كجكب اإلعداـ فييا القتؿ العمد العدكاف كالز 
الم تمؼ في كجكب اإلعداـ فييا الحرابة كالبغي كالردة كالتجسس كاإلفساد في 
األرض كااتجػػػار بالبشػػػر كبيػػػ  األعضػػػاء كال طػػػؼ كالقرصػػػنة كااتجػػػار فػػػي 
شػػاعة ااضػػطراب كالفكضػػد فػػي الػػبالد  الم ػػدرات كجػػرائـ تكػػدير األمػػف العػػاـ كا 

بعضػا  -عمػد سػبيؿ المثػاؿ ا الحصػر-كسكؼ أذكر كتركي  اآلمنيف كغيرىا، 
  -مف تمؾ الجرائـ في المطالب اآلتية:

 ادلطهة األٔل
 يٍ اجلشائى ادلرفق عهى ٔجٕب إعذاو ادلشأج فٍٓا

 انفشع األٔل
 انقرم انعًذ

اتفؽ الفقياء عمػد أف الػذكر الحػر المسػمـ يقتػؿ بمثمػو إجماعػان، ككػذلؾ 
 .(1)إجماعا المرأة الحرة المسممة تقتؿ بمثميا
ػاصي يى  كيدؿ عمد ذلؾ قكلو تعالد: ـي الًقصى مىػٍيكي ا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا كيًتػبى عى

                                                           

، الجػػػام  لمسػػػائؿ المدكنػػػة ُْٖٔ/ُّ، التبصػػػرة ِّٕ/ُ( أضػػػكاء البيػػػاف لمشػػػنقيطد ُ)
 ب ٖ/ُِ، بحر المذىب ََٗ/ِّ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّْٓ 
 

رِّ  رُّ ًباٍلحي األينثىد ًباألينثىدكى  اٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبدً كى  ًفي القىٍتمىد الحي
(1)  

لد ىذا ذىب  أما إذا قتؿ الرجؿ امرأة أك العكس  فيعدـ القاتؿ قصاصا كا 
كعثماف البتي كالحسف البصرم  (5)كالحنابمة (4)كالشافعية (3)كالمالكية (2)الحنفية
  (6)فد ركاية

 ويدل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.  
  فيدل على ذلك أدلة منها: أما الكتاب

ـٍ ًفييىا أىف  الن ٍفسى ًبالن ٍفسً كى قكلو تعالد: الدليؿ األكؿ:  مىٍيًي كىتىٍبنىا عى
(7). 

تدؿ ىذه اآلية عمد أف مػف قتػؿ يقتػؿ بمػف قتمػو سػكاء  جو ااستداؿ:ك 
 .(8)كاف ذكران أك أنثد؛ ألنو أكجب القصاص فد سائر األنفس

ـي يىػػػػقكلػػػػو تعػػػػالد:  الػػػػدليؿ الثػػػػاني: مىػػػػٍيكي نيػػػػكا كيًتػػػػبى عى ا أىيُّيىػػػػا ال ػػػػًذيفى آمى

                                                           

 (ب ُٖٕ( سكرة البقرة مف اآلية )ُ)

 بُّٔ/ٓ، شرح م تصر الطحاكم َُٓ/ٔ(  تبييف الحقائؽ ِ)

 ب  ُّٔ/ٓ، شرح م تصر الطحاكم َُٓ/ٔ، تبييف الحقائؽ ّّٖ/ٖ( البحر الرائؽ ّ)

، التيػػػذيب فػػػد ُْٖٔ/ُّ، التبصػػػرة ُِٖ/ِ( اإلشػػػراؼ عمػػػد نكػػػت مسػػػائؿ ال ػػػالؼ ْ)
 ب ََٗ/ِّ، الجام  لمسائؿ المدكنة ٖٗٓ/ْا تصار المدكنة 

، التيػػذيب فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي ٖ/ُِ، بحػػر المػػذىب لمركيػػاني ِّ -ِِ/ٔ( األـ ٓ)
 ب َُٕ/َُ، العزيز شرح الكجيز ِِ/ٕ

، الكػافي فػد فقػو ُِٕ/َُ، فػتح العزيػز ُِٖ/ِمسػائؿ ال ػالؼ  ( اإلشراؼ عمػد نكػتٔ)
 ب  ُِٓ/ٕ، المبدع ِِٓ/ّأحمد 

 (ب ْٓ( سكرة المائدة مف اآلية )ٕ)

 ب  ُٓٔ/ُ( أحكاـ القرآف لمجصاص ٖ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْْٓ 
 

اصي  الًقصى
(1)  . 

ر كالعبػد كاألنثػد دلػت ىػذه اآليػة عمػد أف كػالن مػف الحػ كجو ااسػتداؿ:
يقاد بمثمو كفي ىذا دالة عمد أف المرأة تقاد بالرجؿ؛ ألنيا إذا قتمت بمف ىي 

  (2)مثميا فألف تقاد بمف ىك أفضؿ منيا مف باب أكلد
"قكلػػو ىنػػا )الحػػر بػػالحر( يعػػـ الرجػػاؿ كالنسػػاء، كقالػػو  قػػاؿ ابػػف عطيػػة:

يػة أنػو يػراد : "أحسػف مػا سػمعت فػي ىػذه اآل-رحمػو ا -مجاىد، كقاؿ مالػؾ
بيا الجنس الذكر ك األنثد فيو سكاء كأعيد ذكر األنثد تأكيدان كتيممان بإذىاب 

 .  (3)أمر الجاىمية"
 -فٍذل عهى أٌ ادلشأج ذقاد تانشجم أحادٌث ٔآثاس كثريج يُٓا: ٔأيا انسُح  

 قػػػػاؿ: " عػػػػف النبػػػػي  مػػػػا ركم عػػػػف ابػػػػف عبػػػػاس  الػػػػدليؿ األكؿ:

مىد يىده  كىىيـٍ  مىاؤيىيـٍ دً  تىتىكىافىأي  اٍلميٍؤًمنيكفى   . (4)"ًسكىاىيـٍ  مىفٍ  عى
قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا  ما ركم عف عبدا بػف مسػعكد الدليؿ الثاني: 

 :الزانػي كالثيػب ،بػالنفس الػنفس: "ا يحؿ دـ امرئ مسمـ إا بإحدل ثػالث، 

                                                           

 (ب ُٖٕ( سكرة البقرة مف اآلية )ُ)

 ب ِّٕ/ُ( أضكاء البياف ِ)

 ب ِْٓ/ُ( تفسير ابف عطية ّ)

ح  -بب قتػػػػؿ الرجػػػػؿ بػػػػالمرأة -ؾب النفقػػػػات -سػػػػنف الكبػػػػرل( أ رجػػػػو البييقػػػػي فػػػػد الْ)
بب في السػرية تػرد عمػد  -ؾب الجياد -"كالمفظ لو" كأبك داكد فد سننو ِٖ/ٖ( ُِّٖٔ)

 ِٓٔ/ٕ( َِِٖ، كاأللبػػػػاني فػػػػي إركاء الغميػػػػؿ ح )ّْ/ّ(: ِّٕٓح ) -أىػػػػؿ العسػػػػكر
 كصححوب  
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٓٓ 
 

 .(1) "لمجماعة التارؾ لدينو كالمفارؽ
لمسػػػمميف متسػػػاكية فػػػي أف دمػػػاء ا كجػػػو ااسػػػتداؿ بيػػػذيف الحػػػدثيف:
فػػإذا قتمػػت  (3) ألف كػػال منيمػػا نفػػس (2)القصػػاص فيقػػاد الرجػػؿ بػػالمرأة كالعكػػس

 المرأة الرجؿ عمدا تعدـ قصاصاب
قػاؿ: "تقػاد المػرأة مػف الرجػؿ فػي كػؿ  عف عمر بػف ال طػاب  الدليؿ الثالث:

 .(4)عمد يبم  نفسو فما دكنيا مف الجراح"
 .(5)ت الرجؿ عمدا تعدـ قصاصاأف المرأة إذا قتم كجو ااستداؿ:
رِّ في قكلو:  ما ركم عف ابف عباس  الدليؿ الراب : رُّ ًباٍلحي اٍلعىٍبدي كى  الحي

األينثىػد ًبػاألينثىدكى  ًباٍلعىٍبػدً 
ػؿى  يىٍقتيميػكفى  اى  كىػانيكا:  قىػاؿى  (6) ٍرأىةً  الر جي لىًكػفٍ  ًبػاٍلمى  يىٍقتيميػكفى  كى

ػػؿى  ػػؿً  الر جي ػػٍرأىةى  ًبالر جي ٍرأىةً  كىاٍلمى ؿى  ًبػػاٍلمى ػػز   الم ػػوي  فىػػأىٍنزى ػػؿ   عى جى :  قىػػاؿى  ًبػػالن ٍفسً  الػػن ٍفسي  كى
عىؿى  اصً  ًفد األىٍحرىارى  فىجى ـٍ  ًفيمىا سىكىاء اٍلًقصى ـٍ  اٍلعىٍمػدً  ًفػد بىٍيػنىيي ػالىيي ًنسىػاءىىيـٍ  ًرجى  ًفػد كى
ػػا الػػن ٍفسً  ًفيمى عىػػؿى  الػػن ٍفسً  ديكفى  كى جى ػػ ميٍسػػتىًكيفى  اٍلعىًبيػػدى  كى ـٍ  اًفيمى  ًفػػد اٍلعىٍمػػدً  ًفػػد بىٍيػػنىيي

                                                           

 الػن ٍفسى  أىف  ا تعػالد﴿ب قػكؿ  -ؾ الػديات-( متفؽ عميو، أ رجػو الب ػارم فػي صػحيحوُ)
ؾ -، كمسػػمـ فػػي صػػحيحوُِِٓ/ٔ(:ْْٖٔح)-(ْٓبببببب﴾)سػػكرة المائػػدة مػػف ًبالن ٍفسً 

 بَُِّ/ّ(:ُٕٔٔح)-ب ما يباح بو دـ المسمـ-القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات
 ب َِّ/ْ( المفاتيح في شرح المصابيح ِ)

 ب ِٔ/ٔ( كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ ّ)

بب القصػػػاص بػػػيف الرجػػػاؿ كالنسػػػاء فػػػي الجراحػػػات  -جػػػو الب ػػػارم فػػػد الترجمػػػة( أ ر ْ)
 ب  ِْٓٓ/ٔ

 ب ْٕ/ِْ( عمدة القارم ٓ)

 (ب ُٖٕ( سكرة البقرة مف اآلية )ٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٓٔ 
 

ًفيمىا الن ٍفسً  ـٍ  الن ٍفسً  ديكفى  كى الىيي ًنسىاءىىيـٍ  ًرجى  .(1)"كى
 يدؿ ىذا األثر عمد أف المرأة تعدـ قصاصاب كجو ااستداؿ:
ف كػػاف القتػػؿ عمػػدان فػػالقكد" أف المػػرأة إذا  كجػػو ااسػػتداؿ: يػػدؿ قكلػػو "كا 

 قتمت رجال عمدا تعدـ قصاصاب
أف الرجػػؿ كالمػػرأة ش صػػاف يحػػد كػػؿ كاحػػد  ؿ مػػف المعقػػكؿ:كأمػػا الػػدلي

كألف القػػكد متعمػػؽ  (2) منيمػػا بقػػذؼ صػػاحبو فيعػػدـ كػػؿ كاحػػد منيمػػا قصاصػػا
 .(3)بالحرمة فاستكت فيو المرأة كالرجؿ

 انفشع انثاًَ
 صَا احملصُح

اتفؽ الفقياء عمد أف المرأة المحصنة إذا زنت كثبت ذلؾ عمييا بإحدل 
 (4)-اإلعػداـ رجمػا بالحجػارة حتػد المػكت-عمييػا حػد الزنػا أدلة اإلثبػات كجػب 

   -كاألدلة عمد ذلؾ كثيرة منيا:

                                                           

القػػكد بػػيف الرجػػاؿ كالنسػػاء ح  -ب -الجػػراح -ؾ -( أ رجػػو البييقػػي فػػد السػػنف الكبػػرلُ)
 بّٗ/ٖ(: ُّٖٗٔ)

 ب ِٔٗ/ٖابف قدامة  ، المغنيُُٕ/ّ( الميذب لمشيرازم: ِ)

 ب ٗ/ُِ( الحاكم الكبير لمماكردم ّ)

، المبسػػػػكط َّٕ/ُ، الػػػػدر الم تػػػػار شػػػرح تنػػػػكير األبصػػػػار ُٕٔ/ّ( تبيػػػيف الحقػػػػائؽ ْ)
، التفريػػ  ابػػف الجػػالب ْٖٓ/ِ، اإلشػػراؼ عمػػد نكػػت مسػػائؿ ال ػػالؼ ّٔ/ٗلمسر سػػي 

، ُٕٔ/ٔـ ، األُِٖ/ْ، أسػند المطالػب َُِ/ُ، الم تصر الفقيػي ابػف عرفػة َُِ/ِ
، مسػائؿ اإلمػاـ أحمػد ركايػة أبػي داكد ٖٓ/ْ، الكافي في فقػو أحمػد ُُِ/ٗالنجـ الكىاج 
   بِْٔ، المنكر في راجح المحرر صػَّْالسجستاني صػ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٕٓ 
 

  كزيػػف بػػف  الػػد الجينػػي مػػا ركم عػػف أبػػي ىريػػرة  الػػدليؿ األكؿ:
فقػػاؿ يػػا رسػػػكؿ ا:  أنيمػػا قػػاا: "إف رجػػالن مػػف األعػػراب أتػػد رسػػكؿ ا 

 -ككػاف أفقػو منػو -اآل ػرفقاؿ ال صػـ ،  ا إا قضيت لي بكتاب أنشدؾ ا
 ابنػي إف قػاؿب "قؿ :" ا رسكؿ فقاؿ لي كائذف:نعـ فاقض بيننا بكتاب ا 

نػي بامرأتػو فزنػد ىذا عمد عسيفا كاف  فافتػديت الػرجـ ابنػي عمػد أف أ بػرت كا 
 مائػة جمػد ابنػي عمػد أنمػا فػأ بركني العمـ أىؿ فسألت  ككليدة شاة بمائة منو

 بيػده نفسي كالذم:"  ا رسكؿ فقاؿ الرجـ ىذا امرأة عمد كأف عاـ كتغريب
 عػاـ كتغريػب مائة جمد ابنؾ كعمد رد كالغنـ الكليدة ا بكتاب بينكما ألقضيف

 فاعترفػت عمييػا فغػدا :قػاؿ "فارجميػا اعترفػت فػإف ىذا امرأة إلد أنيس يا اغد
 .(1)" فرجمت  ا رسكؿ بيا فأمر

لمحصنة إذا زنػت تعػدـ رجمػا إذا يدؿ الحديث عمد أف ا كجو ااستداؿ:
 .(2)ثبت ذلؾ عمييا

قػاؿ: قاؿ:رسػكؿ ا  ما ركم عف عبػدا بػف مسػعكد  الدليؿ الثاني:
 :الزانػي كالثيػب ،بػالنفس الػنفس: "ا يحؿ دـ امرئ مسمـ إا بإحدل ثػالث، 

 .(3) "لمجماعة التارؾ لدينو كالمفارؽ
مػد حرمػة دـ المسػممة أف ىػذا الحػديث يػدؿ بعمكمػو ع كجو ااسػتداؿ:

                                                           

( متفؽ عميوب أ رجو الب ارم في صػحيحوب ؾب الشػركطب بب الشػركط التػي ا تحػؿ فػي ُ)
مػف اعتػرؼ عمػد  -ب -دكدؾب الحػ -، كمسمـ في صػحيحوُٕٗ/ِ( ِٕٓٓح ) -الحدكد

 ب ُِّْ/ّ( ُٕٗٔح ) -نفسو بالزنا

 بُْٔ/ُمصابيح الجام   ُْٓٓ/ّ( العدة في شرح العمدة ِ)

 ( تقدـ ت ريجو ّ)
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٖٓ 
 

إا إذا اقترفػػت جنايػػة مػػف الجنايػػات المكجبػػة إلىػػدار دميػػا كمنيػػا الزنػػا بعػػد 
 .(1)اإلحصاف

: "لقػػد قػػاؿ: قػػاؿ عمػػر  مػػا ركم عػػف ابػػف عبػػاس الػػدليؿ الثالػػث: 
 ا كتػػاب فػػي الػػرجـ نجػػد ا قائػػؿ يقػػكؿ حتػػد  شػػيت أف يطػػكؿ بالنػػاس زمػػاف

ف أا ا أنزليا فريضة بترؾ فيضمكا  أحصػف كقػد زنػد مػف عمػد حػؽ الػرجـ كا 
 أا - حفظػػت كػذا سػفياف قػػاؿ - ااعتػراؼ أك الحمػؿ كػػاف أك البينػة قامػت إذا
 .  (2)"بعده كرجمنا  ا رسكؿ رجـ كقد

يدؿ الحديث عمػد كجػكب اإلعػداـ رجمػا عمػد مػف زنػت  كجو ااستداؿ:
 كىي محصنةب

 .(3) الزانية المحصنةاإلجماع عمد إعداـ الزانية رجما  الدليؿ الراب :
 ادلطهة انثاًَ

 يٍ اجلشائى ادلخرهف عهى ٔجٕب إعذاو ادلشأج فٍٓا
 انفشع األٔل

 احلشاتح ٔاإلفساد يف األسض
لجأ المفسدكف في األرض كالمحاربكف  كرسكلو بشتد صكر اإلفسػاد 

                                                           

 ب َِٓ/ُّ، التكضيح لشرح الجام  الصحيح ّٕٓ/ٖ( البدر التماـ شرح بمكغ المراـ ُ)

 -ب -الكفػر كالػردةالمحاربيف مف أىؿ  -ؾ -( متفؽ عميو، أ رجو الب ارم في صحيحوِ)
يػػرجـ  -ب -الحػػدكد -ؾ -، كمسػػمـ فػػي صػػحيحوَِّٓ/ٔ( ُْْٔح ) -ااعتػػراؼ بالزنػػا

 (ب  ُُّٕ/ّ( ُُٗٔالثيب في الزنا ح )

، العدة في شػرح ُُِ/ٗ، النجـ الكىاج َُٕ/ٗ، تحفة المحتاج ّٕٓ/ٖ( البدر التماـ ّ)
 بُْْٓ/ّالعمدة 
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مف القرصنة ك طؼ األطفاؿ كالنساء كزراعػة الم ػدرات كااتجػار بيػا كجمبيػا 
ثارة ااضطراب كالفكضد كتركي  اآلمنػيف إلػد آ ػره إلػد كزعزعت  أمف البالد كا 

ااستعانة بالمرأة فػي جػرائميـ بػؿ إف مػف النسػاء مػف أصػبحت زعيمػة كقائػدة 
ليؤاء المفسديف فيؿ ىػذه المحاربػة كالسػاعية  فػي األرض بالفسػاد  كالرجػؿ 

  في تطبيؽ الحد عمييا أكا؟
صكرىا كقطعت الطريؽ بمفردىا أك م   فإذا ارتكبت المرأة الحرابة بشتد

نسػػكة أ ريػػات أك  بااشػػتراؾ مػػ  الرجػػاؿ فػػي ىػػذه الجريمػػة كقػػدر عمييػػا قبػػؿ 
 التكبة فيؿ يقاـ عمييا الحد أكا؟

 -ا تمؼ الفقياء في إقامة حد الحرابة عمد المرأة عمد قكليف:
مػ  ككليػت القتػؿ كانػت بمفردىػا أك  كمنعػة قػكة لك كاف لممرأة  القكؿ األكؿ:

 أثػر كا ي محاربة قاطعة لمطريؽ تعدـ،في غيرىا مف النساء أك بااشتراؾ م  الرجاؿ
لػػد ىػػذا ذىػػب الجميػػكر مػػف الحنفيػػة فػػي  ،فػػي سػػقكط حػػد الحرابػػة عنيػػا لألنكثػػة كا 

   .(4)كالحنابمة( 3) كالشافعية (2)كالمالكية (1)الركاية الثانية
ت بمفردىػػا أك مػػ  سػػكاء كانػػ كمنعػػة قػػكة لػػك كػػاف لممػػرأة  القػػكؿ الثػػاني:

لد ىذا ذىب  غيرىا مف النساء أك بااشتراؾ م  الرجاؿ ككليت القتؿ ا تعدـ كا 

                                                           

 بُٕٗ/ٗبسكط لمسر سي،المُِٗ/ّ، كنز الدقائؽُٗ/ٕ( بدائ  الصنائ ُ)
، مكاىػػػػػب ُُِٕ/ّ،عقػػػػػد الجػػػػكاىر الثمينػػػػةُّٕ/ٖ،التكضػػػػيح ُّٔٔ/ُّ( التبصػػػػرةِ)

 بُّٓ/ٔالجميؿ
 بُْٗ/ٔ، الكسيطْٖٗ/ٓ، مغني المحتاجَُْ/ٕ(التيذيب في فقو اإلماـ الشافعيّ)
 بُٗٓ/ٓ، منتيد ااراداتُْٓ/ٗ، المغنيَُّ/َُ(الشرح الكبير ابف قدامةْ)
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 .(1)الحنفية في ظاىر الركاية
 األدنثثثثثثح

 أٔال:أدنح انقٕل األٔل
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا:

ػػػزاءي  ًإن مػػػا ﴿عمػػػـك قكلػػػو تعػػػالد: الػػػدليؿ األكؿ:  م ػػػوى ال ييحػػػاًربيكفى  ال ػػػًذيفى  جى
رىسيػػكلىوي  يىٍسػػعىٍكفى  كى ػػم بيكا أىكٍ  ييقىت ميػػكا أىفٍ  فىسػػػادان  اأٍلىٍرضً  ًفػػي كى  أىٍيػػػًديًيـٍ  تيقىط ػػ ى  أىكٍ  ييصى
ميييػػـٍ  لىييػػـٍ  الػػدٍُّنيا ًفػػي ً ػػٍزمه  لىييػػـٍ  ذًلػػؾى  اأٍلىٍرضً  ًمػػفى  ييٍنفىػػٍكا أىكٍ  ً ػػالؼو  ًمػػفٍ  كىأىٍرجي  ًفػػي كى
 (2)﴾ عىًظيـه  عىذابه  اآٍلً رىةً 

تدؿ ىذه اآليػة بعمكميػا عمػد كجػكب إقامػة الحػد عمػد  ستداؿ:كجو اا
 المحارب سكاء كاف ذكرا أك أنثدب

 كعمػػػد عمييػػػا، الحػػػد يقػػػاـ تعػػالد قكلػػػو قيػػػاس كعمػػػد "قػػاؿ الكاسػػػاني: 
   (3)"الرجاؿ

 أف المرأة مكمفة يمزميا القصاص كسائر الحػدكد كالرجػؿ، الدليؿ الثاني:
 .(4)فيمزميا حد الحرابة لمرجؿ ما كالتدبير القكة مفيا ل يككف فقد

 دنثٍم انقٕل انثاًَ:
 كالمغالبػة المحاربػة، كجػو عمد المارة عمد ال ركج كىك القط ، ركف فإ

                                                           

 ب ُّٔ/ُ، مجم  األنيرُِٗ/ّ، كنز الدقائؽُّٕ/ِ،الجكىرة النيرةَُٗٗ/ٕ( بدائ  الصنائ ُ)
 (بّّ( سكرة المائدة اآلية )ِ)
 بُٗ/ٕ( بدائ  الصنائ ّ)
، ُٕٗ/ٗ، المبسػػػػػػكط لمسر سػػػػػػي ُِٕ/ِ، الجػػػػػػكىرة النيػػػػػػرةُٗ/ٕ(بػػػػػػدائ  الصػػػػػػنائ ْ)

 بُْٓ/ٗالمغني
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 أىػؿ مػف يكػف فػال بنيػتيف، كضػعؼ قمػكبيف، لرقػة عادة النساء مف يتحقؽ ا
 (1)المحاربة قياسا عمد الصبي

يكػكف لممػرأة  بأنػو لػيس عمػد إطالقػو فقػد :أف ينػاقش ىػذا الػدليؿ يمكف
مػػف القػػكة كالتػػدبير مػػا لمرجػػؿ فيجػػرم عمييػػا مػػا يجػػرم عمػػد الرجػػؿ مػػف أحكػػاـ 
الحرابة كما أف إسقاط حد الحرابة عف المرأة يفتقر إلد دليؿ، اسػيما، كأنػو لػـ 
يرد في الشرع ما يدؿ عمد إسقاط حػد مػف الحػدكد عػف المػرأة، ثػـ إف قياسػيا 

عػدـك األىميػة لمعقكبة؛ألنػو غيػر عمد الصبي قيػاس مػ  الفػارؽ؛ألف الصػبي م
 .(2)مكمؼ كالمرأة ليست كذلؾ

 انشأي انشاجح:
بعد ذكر أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف الرأم الراجح ىك مػا ذىػب إليػو 

، كألف ة المحاربػة إذا قتمػت لعمػـك اآليػةجميكر العمماء مف كجكب إعداـ المرأ
لقتػؿ كال طػؼ كالسػرقة المشاىد في الكقت الحالي أف مف النساء مػف ترتكػب ا

باإلكراه كمنيف مف يستعاف بيا عمد استدراج الناس ك طفيـ كااستيالء عمد 
أمػػكاليـ كقػػتميـ كسػػرقة أعضػػائيـ، كااتجػػار فػػي الم ػػدرات كجمبيػػا كزعزعػػت 
األمف كالتيريب كغيػر ذلػؾ،  بػؿ إف مػنيف المحترفػات فػي ىػذا األمػر، الالتػي 

مك قمنا بعػدـ إعػداميا؛ أل ػذ ذلػؾ ذريعػة لكاىف ما استطاع الرجاؿ فعؿ ذلؾ، ف
ارتكػػػاب جريمػػػة الحرابػػػة بشػػػتد صػػػكرىا الحديثػػػة مػػػف النسػػػاء أك مػػػنيف مػػػ  

 الرجاؿب كا أعمـب 

                                                           

 بُٕٗ/ٗ،المبسكط لمسر سيُٗ/ٕ( بدائ  الصنائ ُ)
 بُٕٗ/ٗي( المبسكط لمسر سِ)
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 انفشع انثاًَ
 انشدج

أك  -عػز كجػؿ-إذا ارتكبت المرأة مػا يكجػب ردتيػا كمػا لػك أشػركت بػا
لد ا عػػف تعػػا -نفػػت كجػػكده أك صػػفة ثابتػػة مػػف صػػفاتو أك إثبػػات الكلػػد 

 -أك اسػػػت فت بكػػػالـ ا أك سػػػبت النبػػػي  -تعػػػالد–أك سػػػبت ا  -ذلػػػؾ
كما لك ألقت المصحؼ في محؿ قذر أك سػجدت لصػنـ أك لمشػمس أك  -تعالد

الككاكػػب أك تركػػت شػػعيرة مػػف شػػعائر الػػديف أك أعرضػػت  عنيػػا إعراضػػا كميػػا، 
 فيي كافرة باإلجماع لكف ىؿ يكجب ذلؾ قتميا)إعداميا( أك ا؟

 -:(1)ا تمؼ الفقياء في إعداـ المرتدة عمد ثالثة أقكاؿ
لد ىذا ذىب المالكية القكؿ األكؿ:  ( 2)تعدـ إف لـ تتب كترج  كا 
كبػو قػاؿ  كركم عف أبػي بكػر كعمػر كعمػي  (4)كالحنابمة (3)كالشافعية

                                                           

، إكمػػػػاؿ ّ/ٗ، المغنػػػػي ِِْ/ْ(  كفػػػػي المسػػػػألة أقػػػػكاؿ أ ػػػػرل لكنيػػػػا شػػػػاذة ببدايػػػػة المجتيػػػػدُ)
، ُّٕ/ِ،الدراية في ت ري  أحاديث اليدايةُٔ/ُٖ، التكضيح لشرح الجام  الصيحِِّ/ٔالمعمـ

، المصػنؼ ابػف ِٖٔ/ُِفتح البارم ابف حجػر ،َُِ/ّسنف الدارقطني، ُّٖ/ُّذ يرة العقبد
 ب ْٖٓ/ّنصب الراية  ،ّْْ/ٔأبي شيبة

، بدايػػة المجتيػػد ْٕٖ/ِ،اإلشػػراؼ عمػػد نكػػت مسػػائؿ ال ػػالؼَُٔ/ّ( أسػػيؿ المػػدارؾِ)
 ب  َْ/ُِ، الذ يرةِّٗ/ُٔ، البياف كالتحصيؿ ِِْ/ْ
، الحاكم ْٓ-ْْ/ُِ، البياف في مذىب الشافعيِْٓ/ُِ، بحر المذىبِْٗ/ُ( األـّ)

 ب  ٖٗ/ٗجـ الكىاج، النُُِ/ُُ، العزيز شرح الكجيزُٓٓ/ُّالكبير
، الكػػػافي فػػػي فقػػػو ُٕٔ، العػػػدة شػػػرح العمػػػدة صػػػػٖٕ/َُ( الشػػػرح الكبيػػػر ابػػػف قدامػػػةْ)

، المنػػػكر فػػػي راجػػػح  ّ/ٗ، المغنػػػيُْٖ/ٕ، المبػػػدعُْٕ/ٔ، كشػػػاؼ القنػػػاعَٔ/ْأحمػػػد
 ب  ّْٓالمحررصػ
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الحسػػػػف فػػػػي ركايػػػػة كالزىػػػػرم كالن عػػػػي كمكحػػػػكؿ كحمػػػػاد كالميػػػػث األكزاعػػػػي 
سحاؽ  . (1)كا 

لد ىذا ذىػب اني:القكؿ الث ا تعدـ بؿ تحبس كتضرب كيضيؽ عمييا، كا 
 .(2)الحنفية

 ا تعػػدـ كا تحػػبس بػػؿ تسػػترؽ كركم ىػػذا عػػف عمػػيالقػػكؿ الثالػػث:
 .(3)كالحسف في إحدل الركايات كقتادة

 -:(4)ٔسثة اخرالفٓى ٌشجع إىل أيشٌٍ
 ىؿ المرتدة كالكافرة األصميةبألمر األكؿ:ا

 فػأحرقيـ بزنادقػة  عمػي أتػي: قاؿ عكرمة عفتعارض ما ركم األمر الثاني:
 تعػذبكا ا" ا رسكؿ لنيي أحرقيـ لـ أنا كنت لك فقاؿ عباس ابف ذلؾ فبم 

                                                           

، مصػػنؼ َِّ/ٖ، السػػنف الكبػػرل لمبييقػػئُ/ُٖ( التكضػػيح لشػػرح الجػػام  الصػػحيح ُ)
، ُٓٓ/ُّ، الحػاكم الكبيػرِْٓ/ُِ، بحر المذىب لمركيانيّْْ، ِْْ/ٔابف أبي شيبة

 بّ/ٗ،المغنيُْٕ/ٔالشرح الكبير ابف قدامة
-ِْٖ/ّ، تبيػػيف الحقػػائؽُّٓ/ٕ، بػػدائ  الصػػنائ ْٕٗ/ٕ( األصػػؿ لمشػػيباني)ط قطػػر(ِ)

، شػػػػػػػرح م تصػػػػػػػر ِٖٓ/ّ، حاشػػػػػػػية الشػػػػػػػمبيِّٓ/ْ، حاشػػػػػػػية ابػػػػػػػف عابػػػػػػػديفِٖٓ
، اليدايػػػػة ّٕٓ، منحػػػػة السػػػػمكؾ صػػػػػَُٖ/َُ، المبسػػػػكط لمسر سػػػػيَُِ/ٔالطحػػػػاكم

 ب َْٔ/ِ
، ِِٖ/ٔ، المجمكع لمنككمْْ/ُِ، البياف في مذىب الشافعيِِْ/ْ( بداية المجتيد ّ)

 بّ/ٗ، المغنيٖٕ/َُ، الشرح الكبير ابف قدامةُْٕ/ٔكشاؼ القناع
 بِِْ/ْ(  بداية المجتيدْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٓٓ 
 

 نييو  م  (1)"فاقتمكه دينو بدؿ مف :"  ا رسكؿ لقكؿ ؛كلقتمتيـ" ا بعذاب
 قاؿ  -رضي ا عنيما -عف ابف عمرفقد ركم  كالصبياف النساء قتؿ عف

عػف  فنيد رسكؿ ا  ت امرأة مقتكلة في بعض مغازم رسكؿ ا : كجد
 (2) قتؿ النساء كالصبياف

 األدنثثثثثثثثثثثثح
 أٔالً: أدنثح انقٕل األٔل

 -استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا:
 ابػف فبمػ  قكمػا حػرؽ   عميػا أف عكرمػةما ركم عػف   الدليؿ األكؿ:

 بعػذاب تعػذبكا ا:"قػاؿ  النبػي ألف ؛ـأحػرقي لػـ أنا كنت لك :"فقاؿ  عباس
 (3) "فاقتمكه ودين بدؿ مف:"  النبي قاؿ كما كلقتمتيـ"  ا

 رجالو عمد إعداـ المرتد مطمقا ممك عيدؿ ىذا الحديث ب كجو ااستداؿ:
 الػديف، تبػديؿ العمػة أف إلػد يشػير وألنإف لـ يرج  إلد اإلسالـ؛  مرأةا كأ كاف
، كألف لفظ"مػػف" عػػاـ يشػػمؿ كالرجػػؿ إعػػداميا جػػبفك  المػػرأة فػػي مكجػػكدة كىػػي

 .(4)الرجؿ كالمرأة
بػػأف الحػػديث يحمػػؿ عمػػد الرجػػؿ كلػػيس  يمكػػف أف ينػػاقش ىػػذا الػػدليؿ:

                                                           

 ( تقدـ ت ريجوُ)
 بَُٖٗ/ّ/(ِِٖٓ)–لنساء في الحرب ب قتؿ ا -الجياد كالسير ؾ -صحيح الب ارم(ِ)
 ( تقدـ ت ريجوّ)
، شػػػرح صػػػحيح الب ػػػارم ابػػػف ُِٖ،التعيػػػيف شػػػرح األربعػػػيف صػػػػَٔٓ/ٖ(البػػػدر التمػػػاـْ)

 بْٓ/ِْ، الككاكب الدرارم شرح صحيح الب ارمِْٔ/ُْ، عمدة القارمّٕٓ/ٖبطاؿ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٓٓ 
 

 .(1)المرأة؛ ألنو لـ يقؿ مف بدلت دينيا فاقتمكىا

   كأنو معارض بما ركم أنو نيد عف قتؿ النساء 
 يجاب عف ذلؾ بعدة أمكر:

قكلػػو  كيػػدؿ عمػػد ذلػػؾ (ِ)ية تتنػػاكؿ اإلنػػاثأف "مػػف" الشػػرط األمػػر األكؿ:
مىفٍ ﴿ تعالد اًلحاتً  ًمفى  يىٍعمىؿٍ  كى  فالتفسػير (3)﴾ ميػٍؤًمفه  كىىيػكى  أيٍنثد أىكٍ  ذىكىرو  ًمفٍ  الص 
  بالقسميف تناكؿ عمد داؿ كاألنثد بالذكر

 المرتػديف فػي  ػاصدينػو فػاقتمكه"  :"مػف بػدؿ أف قكلو  األمر الثاني:
 في عاـ النساء في  اصعف قتؿ النساء   كنييو  كالرجاؿ النساء في عاـ

 الثػػاني ا تصػػاص عمػػد القرينػػة بقيػػاـ األكؿ تػػرجح كقػػد كالمرتػػدات، الحربيػػات
 (4)الحربيات كىك بسببو،

أف ىػػػذا الحػػديث يػػػرجح عمػػػد أحاديػػث النيػػػي عػػػف قتػػػؿ  األمػػر الثالػػػث:
 فيػػو القتػػؿ عمػػؽ لككنػػو فيقػػدـ؛ بػػو ااىتمػػاـ عمػػد يػػدؿ عمتػػو ذكػػر ألف ؛النسػػاء
 ،"النسػػػاء" لفػػػظ فػػػي كصػػػؼ كا كاألنكثػػػة،، بالػػػذككرة ي تمػػػؼ ا كذلػػػؾ بػػػالردة،
 .(5)الحربيات عمد حممو فأمكف

 مػف أحاديػث النيػي كذلؾ يرجح؛ ألنو م تمؼ في ت صيصو فيػك أقػكل
                                                           

 بُْ/ُِ،الذ يرة لمقرافيُُِ/ٔ( شرح م تصر الطحاكمُ)
،الغيػػػث َّٕ/ِ، تشػػػنيؼ المسػػػام ِْٓ/ُِ، بحػػػر المػػػذىبُْ/ُِ(الػػػذ يرة لمقرافػػػيِ)

 بِٔٗاليام  صػ
 (بُِْ( سكرة النساء مف اآلية)ّ)
 بَّْ(  الغيث اليام  صػْ)
 بٖٕٔ،الغيث اليام  صػُٕٓ/ّ( تشنيؼ المسام ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٓٔ 
 

 (1) محصػػنة كىػػي زنػػت أك قتمػػت إذا المػػرأة إعػػداـب ت صيصػػيا  المتفػػؽ عمػػد
عمػد الحكػـ فيػك أقػكل مػف أحاديػث  ألنو تقدـ فيو ذكر العمػة -أيضا–كيرجح 

 (2)النيي التي تقدـ فييا الحكـ عمد العمة
 ا:"  ا رسػكؿ قاؿ:  قاؿ بف مسعكد  ا عبد عف الدليؿ الثاني:

 ثػالث بإحػدل إا ا رسػكؿ كأنػي ا إا إلػو ا أف يشػيد مسمـ امرئ دـ يحؿ
 (3) "مجماعةل التارؾ لدينو كالمفارؽ الزاني كالثيب بالنفس النفس

"المفػارؽ لدينػو" عمػد أف المرتػد بػأم ردة  يدؿ قكلو  كجو ااستداؿ:
 (4)كانت يعدـ سكاء كاف رجال أك امرأة إف لـ يرج  إلد اإلسالـ

بأنػػو ا يصػػمح ااحتجػػاج بػػو؛ ألف حقيقػػة  يمكػػف أف ينػػاقش ىػػذا الػػدليؿ
    (5)المفظ فيو لمذكراف

 .كؿ(بما تقدـ أعني )األمر األ  يجاب عف ذلؾ:
 اٍرتىػد تٍ  ":قىالىػتٍ  -رضػي ا عنيػا-عىاًئشىػةى  عىػفٍ  عيٍركىةى عف  الدليؿ الثالث:

، يىٍكـى  اٍمرىأىةه  دو ، أىفٍ   الن ًبيُّ  فىأىمىرى  أيحي ا   تىابىٍت، فىًإفٍ  تيٍستىتىابى  .(6)"قيًتمىتٍ  كىاً 
أمر بإعػداـ المرتػدة التػي ارتػدت إف لػـ تتػب  أف النبيكجو ااستداؿ:

                                                           

 بّٓٓ/ٓ( رف  النقاب عف تنقيح الشيابُ)
 بُٕٓ/ّ( تشنيؼ المسام ِ)
 ( سبؽ ت ريجوّ)
 بْٕ/ٔ، كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـْٕٔ/ٓكائد مسمـ( إكماؿ المعمـ بفْ)
 بُِْ/ٔ( شرح م تصر الطحاكمٓ)
، قػػاؿ الػػذىبي:ركاه ُُٖ/ّ(ُُِح)-( أ رجػػو الػػدارقطني فػػي سػػننو ؾ الحػػدكد كالػػديات كغيػػرهٔ)

 [َِٔ/ِالدارقطني، كلـ يصح ذلؾ ]تنقيح التحقيؽ لمذىبي
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٓٓ 
 

 ر لمكجكب فدؿ عمد كجكب قتميابكاألم
بأف فيو محمد بف عبد الممؾ قاؿ فيو اإلماـ  يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ
كقػػػػػاؿ ابػػػػػف عبػػػػػد اليػػػػػادم فػػػػػي تنقػػػػػيح  (1)أحمػػػػػد:" كػػػػػاف يضػػػػػ  الحػػػػػديث"
 قػاؿ الممػؾ عبػد بػف كمحمػد كقػاؿ ابػف حجػر:" (2)التحقيؽ:"أجمعكا عمد ضعفو"

 كػذاب جػدا الحػديث ذاىػب: تـحػا أبػك كقػاؿ كيكػذب، الحػديث يضػ  كاف: أحمد
 منكر: كغيره الب ارم كقاؿ الحديث، متركؾ: النسائي كقاؿ الحديث، يض  كاف

 (3)"الحديث
بىؿو  ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ الدليؿ الراب :  بىعىثىػوي  ًحػيفى  لىػوي  قىػاؿى   الم ػوً  رىسيػكؿى  أىف   جى

ؿو  أىيُّمىا: "اٍليىمىفً  إلىد ـً  عىفٍ  اٍرتىد   رىجي ٍسالى ، فىػًإفٍ  اٍدعيػوي،فى  اإلًٍ فٍ  ًمٍنػوي، فىاٍقبىػؿٍ  تىػابى  لىػـٍ  كىاً 
ػفٍ  اٍرتىد تٍ  اٍمرىأىةو  كىأىيُّمىا عينيقىوي، فىاٍضًربٍ  يىتيٍب، ـً  عى ٍسػالى  فىاٍقبىػؿٍ  تىابىػٍت، فىػًإفٍ  فىاٍدعييىػا اإلًٍ
فٍ  ًمٍنيىا،   (4)"فىاٍستىًتٍبيىا أىبىتٍ  كىاً 

كب إعػػداـ المرتػػد يػػدؿ ىػػذا الحػػديث بمنطكقػػو عمػػد كجػػ كجػػو ااسػػتداؿ:
 رجال كاف أك امرأة إف لـ تتب كترج  إلد اإلسالـب

قػاؿ  بػأف فيػو محمػد بػف عبيػدا العزرمػي يمكػف أف ينػاقش ىػذا الػدليؿ
ابػػػف الجػػػكزم:"العزرمي لػػػيس بشػػػيء، قػػػاؿ أحمػػػد:ترؾ النػػػاس حديثػػػو، كقػػػاؿ 

                                                           

 بُّٓ/ّ( نصب الرايةُ)
 بُٕٓ/ْاليادم( تنقيح التحقيؽ ابف عبد ِ)
 بُُّٕ/ِ( أنيس السارمّ)
، قاؿ الحافظ ابف حجر:إسناده حسف كىك ّٓ/َِ(ّٗح)-ب الميـ-( أ رجو الطبراني في الكبيرْ)

 بِِٕ/ُِكىك نص في مكض  النزاع فيجب المصير إليوبفتح البارم
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٓٓ 
 

 (1) النسائي:متركؾ"

ػػفٍ مػػا ركم  الػػدليؿ ال ػػامس: ًمػػي   عى ػػفً  ميٍرتىػػد   كيػػؿُّ : " قىػػاؿى  عى ، عى ـً ٍسػػالى  اإلًٍ
ٍقتيكؿه   (2)"أيٍنثىد أىكٍ  ذىكىرنا، يىٍرًج ٍ  لىـٍ  ًإذىا مى

يػدؿ األثػػر صػراحة عمػد أف المرتػػد رجػال كػاف أك امػػرأة  كجػو ااسػتداؿ:
 يعدـ إذا لـ يرج  إلد اإلسالـب

إف المرتدة اعتقدت دينػا بػاطال بعػدما اعترفػت ببطالنػو  الدليؿ السادس:
   (3)مد الرجؿفتعدـ قياسا ع

قػػاؿ :  -رضػػي ا عنيمػػا -عػػف ابػػف عمػػرركم مػػا دليةةل القةةول الثةةاني:
عػف  فنيػد رسػكؿ ا  كجدت امرأة مقتكلة في بعػض مغػازم رسػكؿ ا 

 (4) قتؿ النساء كالصبياف

كجو ااستداؿ: يدؿ الحديث بعمكمو عمد حرمة قتؿ النسػاء سػكاء كػف 
 مرتدات أك غير مرتداتب
 ة النيػي عػف قتػؿ النسػاء كمػا عمػلـ تػذكر فيػو  الحديث يناقش ذلؾ بأف

                                                           

، ّْ/ّ، كشؼ المثاـ شػرح عمػدة األحكػاـِّٕ/ُ( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىيةُ)
 ب ِْٓ/ِالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرعاة

ب قتؿ مف ارتد عػف اإلسػالـ رجػال أك  -ؾ المرتديف-( أ رجو البييقي في سننو الصغرلِ)
 -ؾ الحػػػدكد كالػػػديات كغيػػػره -، كأ رجػػػو الػػػدارقطني فػػػي سػػػننوِٕٗ/ّ(ُّٗٔح)-امػػػرأة
 بَُِ/ّ(ُِٖح)
 بْ/ٗ، المغنئَ/ْ( الكافي في فقو أحمدّ)
 تقدـ ت ريجوب (ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٓٗ 
 

كمػا  (1) محصػنة كىي زنت أك قتمت إذا المرأة إعداـب ت صيصو أنو متفؽ عمد
 (2)أنو تقدـ فيو الحكـ عمد العمة
 أدنح انقٕل انثانث:

 .استدؿ أصحاب ىذا القكؿ باألثر كاإلجماع 

 ب  (3) ا تستتاب كتسترؽ ما ركم عف عميأما األثر: 
 عػف مرتػد كػؿ قػاؿ: بأف الػدارقطني ركل  الفػو عػف عمػي يناقش ىذا األثر

  (4)أنثد أك ذكرا يرج  لـ إذا مقتكؿ اإلسالـ
نسػػاء بنػػي  فقػػاؿ ابػػف قدامػػة فػػي المغني:"اسػػترؽ أبػػك بكػػر كأمػػا اإلجمػػاع:

امػػرأة ككػػاف ذلػػؾ بمحضػػر مػػف الصػػحابة فمػػـ  حنيفػػة كذرارييػػـ كأعطػػد عميػػا
 (5)ينكر فكاف إجماعا"

   بأف اإلجماع  ارج عف محؿ النزاع؛ إذ الكالـ في المرتدةب يناقش ذلؾ

 انشأي انشاجح
المعصية التي تبيح الػدـ بعػد حظػره يشػترؾ فيػو الرجػؿ كالمػرأة ، كلػذلؾ 
كجب إعداميا رجما في حالة زناىا محصنة، ككجب القصاص منيػا فػي حالػة 

مغمظػػة سػػكاء مػػف كلمػػا كػػاف الكفػػر جنايػػة  -إف لػػـ يعػػؼ عنيػػا -القتػػؿ العمػػد
                                                           

 بّٓٓ/ٓرف  النقاب عف تنقيح الشياب (ُ)
 بُٕٓ/ّ( تشنيؼ المسام ِ)
، فػػػتح البػػػارم ابػػػف ُّٖ/ُّ، ذ يػػػرة العقبػػػدُٔ/ُٖ(التكضػػػيح لشػػػرح الجػػػام  الصػػػيحّ)

 بِٖٔ/ُِحجر
 بَُِ/ّ(ُِٖح)-ؾ الحدكد كالديات كغيره -سنف الدارقطني( ْ)
 بّ/ٗ( المغني:ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٓٔ 
 

يبػػيح  -الكفػػر بعػػد اإليمػػاف-الرجػػؿ أك المػػرأة كانػػت عقكبتيػػا مغمظػػة، كمػػا إنػػو
 إعداـ الرجؿ فكذلؾ المرأة، لكؿ ذلؾ كاف الراجح إعدامياب 

 انفشع انثانث
 انثغً

شػػػاىدنا فػػػي اآلكنػػػة األ يػػػرة مشػػػاركة النسػػػاء فػػػي صػػػراعات األحػػػزاب 
ف في ال ػركج عمػد الحكػاـ كالطكائؼ في الكصكؿ لمحكـ كما شاىدنا مشاركتي

ذا أ ػذف  كانضماميف إلد جماعة البغاة، فيػؿ يقػتمف إذا شػاركف فػي القتػاؿ؟ كا 
 أسيرات فيؿ يعدمف أك يحبسف أك ي ال سبيميف؟

اتفؽ  الفقياء عمد أف المػرأة مػف أىػؿ البغػي إذا قاتمػت معيػـ فألىػؿ   
الضػرر عػف  اإلنسػاف أف يػدف  عمدالكاجب  ألف ىدر؛ ياالعدؿ قتميا دفعا كدم

  (1) قكد كا ذلؾ، في دية كا - أمكنو كيؼ -نفسو
 -واألدلة على ذلك كثيرة منها:

ِمنِينَ  ِمةةنَ  َطائَِفَتةانِ  َوإِنقػكؿ ا تعػػالد ﴿  الػدليؿ األكؿ: ْْ  اْقَتَتلُةةوا اْلُمة

ت ػد تىٍبًغػي ال ًتػي فىقىػاًتميكا اأْلُْخةَر  َعلَى إِْحَداُهَما َبَغتْ  َفإِن َبْيَنُهَما َفأَْصلُِحوا  حى
كا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  الم وً  أىٍمرً  ًإلىد تىًفيءى  ػا فىأىٍصػًمحي  ييًحػبُّ  الم ػوى  ًإف   كىأىٍقًسػطيكا ًباٍلعىػٍدؿً  بىٍينىييمى

 (2)﴾اٍلميٍقًسًطيفى 
                                                           

، التػػػاج ُِٕ/َُط لمسر سػػػي، المبسػػػك ََٕ/ُ، مجمػػػ  األنيػػػرَُْ/ٔ( فػػػتح القػػػديرُ)
، ُٕ/ٗ، تحفػة المحتػاجُُّٗ/ّ،عقد الجػكاىر الثمينػةُِْ/ٖ، التكضيحَّٕ/ٖكاإلكميؿ

، الكػػافي ٕٓ/َُ، الشػرح الكبيػػر ابػف قدامػػةٓٓ/ٗ، الػنجـ الكىػػاجُِٗ/ُمنيػاج الطػػالبيف
 بّٗٓ/ُُ، المحمد باآلثارُْٕ/ٕ، المبدعُّٔ/ٔ، كشاؼ القناعٔٓ/ْفي فقو أحمد

 (بٗات اآلية )( سكرة الحجر ِ)
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِٓٔ 
 

بقتػػاؿ الفئػػة الباغيػػة كلػػك -سػػبحانو كتعػػالد-أمػػر ا  كجػػو ااسػػتداؿ:
 .(1)كاف فييـ مف ا يقاتؿ كالمرأة

رضػػي ا -مػػا ركم عػػف عبػػدا بػػف عمػػرك بػػف العػػاص اني:الػػدليؿ الثػػ
 كثمػرة يػده صػفقة فأعطػاه إمامػا باي  كمف:"  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -عنيما
 .(2)"اآل ر عنؽ فاضربكا ينازعو آ ر جاء فإف استطاع إف فميطعو قمبو

:"فاضربكا عنؽ اآل ر" أمر بػدف  البػاغي الػذم قكلو  كجو ااستداؿ:
فػإف لػـ ينػدف  إا بحػرب  -سػكاء كػاف رجػال أك امػرأة-اـ مطمقا  رج عمد اإلم

ف دعت المقاتمة إلد قتمو جػاز قتمػو كا ضػماف عمػد قاتمو؛ألنػو  كقتاؿ يقاتؿ كا 
 (3)ظالـ معتد متعد في  ركجو كقتالو

 أف عمػد العمػـ أىػؿ أجمػ  :"عياض القاضي قاؿاإلجماع  الدليؿ الثالث:
 ك ػالفكا اإلمػاـ، عمػد  رجػكا متػد كالبغي، ع،دالب أىؿ مف كأشباىيـ ال كارج،

أم  (4)"إلػييـ كاإلعػذار إنػذارىـ، بعػد قتػاليـ كجب العصا، كشٌقكا الجماعة، رأم
 سكاء في ذلؾ الرجؿ كالمرأةب

قتاؿ البغاة ك ركجيـ عمد الحاكـ ضػرر لمػا يترتػب عميػو  :الدليؿ الراب 
فعػػو عمػػال مػػف الفكضػػد كالشػػقاؽ كتفكيػػؾ كحػػدة المسػػمميف فيجػػب إزالتػػو كر 

                                                           

 بُِّ/ْ(  األـ لمشافعيُ)
-ب كجػػػكب الكفػػػاء ببيعػػػة ال ميفػػػة األكؿ -ؾ اإلمػػػارة -أ رجػػػو مسػػػمـ  فػػػي صػػػحيحو( ِ)

 بُِْٕ/ّ(ُْْٖح)
 بِّْ/ُِ، شرح النككم عمد مسمـْٕٓ/ْ( شرح السيكطي عمد مسمـّ)
 بّٗ/ِّ، ذ يرة العقبدُّٔ/ّ( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـْ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 ـ الجزء األولم 0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِٓٔ 
 

كرف  ىذا الضرر بقتؿ ىؤاء البغاة)رجاا كانكا  (1)بالقاعدة الفقيية الضرر يزاؿ
 أك نساء( إف لـ يمكف دفعيـ بدكنوب

ثـ ا تمفكا فيما إذا أيًسرىت الباغية ىؿ تعدـ أك تحبس أك ي ال سػبيميا؟  
 -عمد ثالثة أقكاؿ:

لد ىذا ذىػب الجميػكر  ا تعدـ  بؿ تحبس القكؿ األكؿ: مػف الحنفيػة كا 
 (4)كالحنابمة  في أحد الكجييف (3)كالشافعية  في مقابؿ المنصكص (2)في قكؿ 

أف المرأة مف أىؿ البغي إذا أسػرت تعػدـ  إذا كانػت قتمػت  القكؿ الثاني:
لد ىذا ذىب الحنفية في قكؿ  (6)كالمالكية (5)أحدا مف أىؿ العدؿ كا 

لػػػد ىػػػذا ذىػػػب ا تحػػػبس كا تعػػػدـ بػػػؿ ي ػػػال سػػػبيميا ك الثالػػػث:ؿ القػػػك ا 
 .  (1)كالحنابمة في الكجو الثاني (7)الشافعية في المنصكص

                                                           

، األشػباه كالنظػائر ُْ/ُ،األشػباه كالنظػائر لمسػبكيِٕابف نجػيـ ص ( األشباه كالنظائرُ)
 بّٖلمسيكطي ص

، المبسػػػكط َُْ/ٔ،  فػػػتح القػػػديرِِٗ/ُ، السػػػير الصػػػغيرُّٓ/ٕ(األصػػػؿ لمشػػػيبانيِ)
 بََٕ/ُ، مجم  األنيرُِٕ/َُلمسر سي

، التنبيػػػو فػػػي ٓٓ/ٗ، الػػػنجـ الكىػػػاجُِٗ، منيػػػاج الطػػػالبيف صِٕ/ٗ( تحفػػة المحتػػػاجّ)
 بْٗٓ/ِاإلقناع لمشربيني، َِّشافعي صالفقو ال

 ب ِْٕ/ٕ، المبدعّّٓ/ٖ( المغنيْ)
 ب  ُّٓ/ٓ، البحر الرائؽِٓٔ/ْ( الدر الم تار كحاشية ابف عابديفٓ)
، شػػػرح الزرقػػػاني عمػػػد الم تصػػػر ُِْ/ٖ، التكضػػػيحُُّٗ/ّ(عقػػػد الجػػػكاىر الثمينػػػةٔ)

الشػػػرح الكبيػػػر ، َِْ/ٗ، مػػػنح الجميػػػؿَُٕ/ٖكالفػػػتح الربػػػاني فيمػػػا ذىػػػؿ عنػػػو الزرقػػػاني
 بََّ/ْلمدردير

 بَِّ( التنبيو في الفقو الشافعي صٕ)
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٓٔ 
 

 األدنثثثثثثثح
  أٔال: أدنثح انقٕل األٔل

 استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة منيا:
ت ػد تىٍبًغػي ال ًتي فىقىاًتميكا﴿ قكؿ ا تعالد  الدليؿ األكؿ:  أىٍمػرً  ًإلىػد تىًفػيءى  حى

كافىأى  فىاءىتٍ  فىًإفٍ  الم وً   (2)﴾اٍلميٍقًسًطيفى  ييًحبُّ  الم وى  ًإف   كىأىٍقًسطيكا ًباٍلعىٍدؿً  بىٍينىييمىا ٍصًمحي
كا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  يدؿ قكلو تعالد ﴿ :كجو ااستداؿ ﴾ ًباٍلعىػٍدؿً  بىٍينىييمىا فىأىٍصًمحي

مطمقػا سػكاء كقػ  القتػؿ مػف الرجػؿ أك  طالبكا بما جػرل بيػنيـ مػف دـأنيـ ا ي
تمؼ عمد تأكيؿ كفي طمبيـ تنفير ليـ عػف الصػمح كاستشػراء  نوأل  مف المرأة؛
رجػال كػاف -ففي ىذا دليؿ عمد أف األسير مف أىؿ البغي ا يعدـ  (3)في البغي
 (4)ألف المقصكد دفعيـ -أك امرأة

بأف ا تعالد أمػر فػي ىػذه اآليػة بػأف  يمكف أف يناقش ىذا ااستداؿ:
كا تٍ فىػػاءى  فىػػًإفٍ  يصػػمح بينيمػػا بالعػػدؿ فقػػاؿ:﴿ ػػا فىأىٍصػػًمحي ﴾ كىأىٍقًسػػطيكا ًباٍلعىػػٍدؿً  بىٍينىييمى

 بعضػيـ فيعطػي حكػـ فيػو مػا فعمكا قد كانكا إذا بالحكـ بينيـ يصمح أفكالعدؿ 
فاآليػة احتممػت  (5)بعػض مػف النػاس لبعض الحؽ أ ذفي لو كجب ما بعض مف

مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كاحتممػػت مػػا ذىػػب إلػػد أصػػحاب القػػكؿ 
 فالبد مف أف يرجح أك يجم  بينيمابالثاني 

                                                           

 ب ُْٕ/َُ، الفركع ابف مفمحِْٕ/ٕ، المبدعّّٓ/ٖ( المغنيُ)
 (بٗ( سكرة الحجرات مف اآلية )ِ)
 بُّٗ/ُٔ( تفسير القرطبيّ)
 بِِٕ/ْ، األـ لمشافعيُْٓ/ْ( أحكاـ القرآف ابف العربيْ)
 بِِٔ/ْ( األـ لمشافعيٓ)
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ِْٓٔ 
 

 بعضػيا فػي يعػرؼ دمػاءقػد كانػت فييػا  الفتنػة تمػؾ بػأف يجاب عف ذلؾ
 بينيـ الحرب سكنت أف إلد الناس صار ثـ أمكاؿ فييا كأتمفت كالمقتكؿ القاتؿ
 .(1)أحد مف أحد اقتص عممتو فما عمييـ الحكـ كجرل

فٍ  قػػاؿ:"﴿ -تعػػالد-بػػأف ا  كمػػا يجػػاب عنػػو ػػٍؤًمًنيفى  ًمػػفى  اًئفىتىػػافً طى  كىاً   اٍلمي
كا اٍقتىتىميكا مىد ًإٍحدىاىيمىا بىغىتٍ  فىًإفٍ  بىٍينىييمىا فىأىٍصًمحي ت ػد تىٍبًغػي ال ًتي فىقىاًتميكا اأٍليٍ رىل عى  حى
كا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  الم وً  أىٍمرً  ًإلىد تىًفيءى  ػا فىأىٍصػًمحي  ًحػبُّ يي  الم ػوى  ًإف   كىأىٍقًسػطيكا ًباٍلعىػٍدؿً  بىٍينىييمى

 فأثبػػتقتػػاليـ كلػػـ يػػذكر القصػػاص بيػػنيـ  -تعػػالد –فػػذكر ا  ﴾اٍلميٍقًسػػًطيفى 
 يؿكأز  القصاص، في - كجؿ   عز   - ا حكـ ما عمد المسمميف بيف القصاص

 .  (2)الممتنعيف المتأكليف في
 قػاؿ :قػاؿ -عنيمػا ا يرضػ - عمػر ابػف عػفمػا ركم  الػدليؿ الثػاني:

 فػيمف ا حكػـ مػا مأتػدر  مسػعكد ابػف يػا":مسػعكد بػف ا لعبد   ا رسكؿ
 ا حكػـ فإف":قاؿب أعمـ كرسكلو ا:  مسعكد ابف قاؿ"  األمة؟ ىذه مف بغد
 (3)"جريحيـ عمد يذفؼ كا أسيرىـ يقتؿ كا مدبرىـ يتب  ا أف فييـ

يدؿ الحديث عمد أف أسير البغاة ا يقتؿ رجػال كػاف أك  كجو ااستداؿ:
                                                           

، السػػراج المنيػػر فػػي اإلعانػػة َِٔ/ْ، تفسػػير البغػػكمُِّٕ/ّسػػير اإلمػػاـ الشػػافعي( تفُ)
 ب  ٕٔ/ْعمد معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ ال بير

 بِِٗ/ْ( األـ لمشافعيِ)
-ب أىػػؿ البغػػي إذا فػػاؤا –ؾ قتػػاؿ أىػػؿ البغػػي -( أ رجػػو البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرلّ)

يـ كىػػك ضػػعيؼ، كأ رجػػو الحػػاكـ فػػي ، كقػػاؿ: تفػػرد بػػو كػػكثر بػػف حكػػُِٖ/ٖ(َُِِٕح)
، قػػػاؿ الػػػذىبي: كػػػكثر بػػػف حكػػػيـ ُٖٔ/ِ(ُِٔٔحػػػديث)-ؾ قتػػػاؿ أىػػػؿ البغػػػي-مسػػػتدركو
 متركؾب
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ِٓٔٓ 
 

 أبػي بػف عمػي عمػؿ كبيػذا (1)ف قتاليـ إنما كق  لدفعيـ عػف المحاربػةامرأة؛ أل 
 .(2)فييـ ىذا بفعمو أجم  األمة كرضيت -رضي ا عنو – طالب

 بأنو ضػعيؼ ؛ألف فيػو كػكثر بػف حكػيـ :يمكف أف يناقش ىذا ااستداؿ
قػػػاؿ اإلمػػػاـ أحمػػػد: متػػػركؾ الحػػػديث، كقػػػاؿ ابػػػف حبػػػاف: يػػػركم المنػػػاكير عػػػف 

عػػػف الثقػػػات بمػػػا لػػيس مػػػف حػػػديث اإلثبػػػات، كقيؿ:ضػػػعيؼ  المشػػاىير كيػػػأتي
 (3)الحديث، كقيؿ:أحاديثو بكاطيؿ كليس بشيء

القيػاس عمػد المرتػدة بجػام  أنيػا ا تقتػؿ إا أف المرتػدة  الدليؿ الثالث:
تحػػبس حتػػد التكبػػة أك المػػكت، كالباغيػػة تحػػبس حتػػد تنقضػػي الحػػرب أك ا 

 (4)يبقد منيـ أحد أك يتفرؽ جمعيـ
أنػو قيػاس مػ  الفػارؽ فالمرتػدة إف لػػـ  ينػاقش ىػذا ااسػتداؿ يمكػف أف

 عميا أف: عكرمة عفتتب تقتؿ كيدؿ عمد ذلؾ عمـك ما ركم بسند صحيح 
  النبػي ألف ؛أحػرقيـ لػـ أنػا كنػت لػك :"فقػاؿ عبػاس ابػف فبمػ  قكما ؽحرٌ 
 ودينػػػ بػػػدؿ مػػػف :"  النبػػػي قػػػاؿ كمػػػا كلقتمػػػتيـ "ا بعػػػذاب تعػػػذبكا ا:"قػػػاؿ
 (5)"كهفاقتم

 (6)إف قتػػاؿ البغػػاة  شػػرع لمػػدف  عػػف منػػ  الطاعػػة كقػػد زاؿ الػػدليؿ الرابػػ :
                                                           

 بّٕٔ/ِ( سبؿ السالـُ)
 بُٕ/َُ، شرح صحيح الب ارم ابف بطاؿَّٗ/ِّ( التكضيح لشرح الجام  الصحيحِ)
 بْٗٓ/ٖ( البدر المنيرّ)
 بٓٓ-ْٓ/ٗاج، النجـ الكىُِٕ/َُ( المبسكط لمسر سيْ)
 ( تقدـ ت ريجوبٓ)
 بّّٓ/ٗ، المغني ابف قدامةُْٔ/ُ، العدة شرح العمدةَْٓ/ٓ( مغني المحتاجٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٔٔ 
 

رجػػال كػػاف أك  -لػػـ يقتمػػكا أسػػيرا -رضػػي ا عػػنيـ-فػػال يقتمػػكا؛ ألف الصػػحابة
فػػػي  ػػػركجيـ كىػػػـ القػػػدكة كا أعمػػػـ بمػػػا كػػػاف فػػػي  ػػػركجيـ مػػػف  -امػػػرأة
 .  (1)الحكمة

و كسػر لقمػكب البغػاة أف حبس المرأة مػف أىػؿ البغػي فيػالدليؿ ال امس:
كلمنعيا مف الشر كالفتنة؛ إذ ربما حصؿ منيا مساعدة ألىؿ البغي مما يمحؽ 

 (2)بأىؿ العدؿ الضرر
 ثاٍَا:أدنثثح انقٕل انثثاًَ

 استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بأدلة منيا:
كا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  قكلو تعالد:﴿ الدليؿ األكؿ:  (3)﴾ًباٍلعىٍدؿً  بىٍينىييمىا فىأىٍصًمحي

 قػد كانكا إذا بالحكـ بينيـ يصمحا تعالد أمر بأف  أف جو ااستداؿ:ك 
كجػؿ  عز- ا لقكؿ ؛لو كجب ما بعض مف بعضيـ فيعطي حكـ فيو ما فعمكا
 .(4)بعض مف الناس لبعض الحؽ  ذ﴾ فيؤ ًباٍلعىٍدؿً ﴿

ػػػفٍ  قكلػػػو تعػػػالد:﴿ الػػػدليؿ الثػػػاني: مى ػػػا قيًتػػػؿى  كى عىٍمنىػػػا فىقىػػػدٍ  مىٍظميكمن ًليِّػػػ جى  وً ًلكى
 (5)﴾سيٍمطىاننا

                                                           

 بُٓٓ/ْ( أحكاـ القرآف ابف العربيُ)
، َِٕ/ٔ، مطالػػػػػب أكلػػػػػي النيػػػػػدِْٕ/ٕ، المبػػػػػدعُِٕ/َُ( المبسػػػػػكط لمسر سػػػػػيِ)

 بّّٓ/ٖالمغني
 (بٗ( سكرة الحجرات مف اآلية )ّ)
 بِِٕ/ْ( األـْ)
 (بّّ( سكرة اإلسراء )ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٓٔ 
 

ـي  كيًتبى قكلو تعالد:﴿ الدليؿ الثالث:  مىٍيكي اصي  عى  (1) ﴾اٍلقىٍتمىد ًفي اٍلًقصى
كىتىٍبنىاقكلو تعالد:﴿ :الدليؿ الراب  مىٍيًيـٍ  كى  (2)﴾ًبالن ٍفسً  الن ٍفسى  أىف   ًفييىا عى

ىذه األدلة بعمكميا تػدؿ عمػد أف مػف قتػؿ يقتػؿ سػكاء  كجو ااستداؿ:
 .(3) ا أك غيره كسكاء كاف رجال أك امرأة فالباغية إذا قتمت تعدـكاف باغي

ٍيحو  أىبىا سىًمٍعتي  قىاؿى  سىًعيدو  أىًبد ٍبفي  سىًعيدي  ما ركم عف الدليؿ ال امس:  شيػرى
ػةى  مىٍعشىػرى  يىػا ًإن كيػـٍ  أىاى :"  الم ػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى  يىقيكؿي  اٍلكىٍعًبد   زىاعى  اٍلقىًتيػؿى  ىىػذىا قىتىٍمػتيـٍ   ي
نِّ  ىيذىٍيؿو  ًمفٍ  اًقميوي  يكىاً   أىفٍ  ً يرىتىٍيفً  بىٍيفى  فىأىٍىميوي  قىًتيؿه  ىىًذهً  يمىقىالىتً  بىٍعدى  لىوي  قيًتؿى  فىمىفٍ  عى

ذيكا  .(4)"يىٍقتيميكا أىكٍ  اٍلعىٍقؿى  يىٍأ ي
ىػػذا الحػديث يػدؿ بعمكمػو عمػد أف كلػػي   كجػو ااسػتداؿ بيػذا الحػديث:
اتؿ أك يقبؿ الدية سػكاء كػاف القاتػؿ باغيػا القتيؿ  م ير بيف أف يقتص مف الق

 أك غيره رجال أك امرأةب
 .(5)بأنيا عامة ي صصيا ما ذكر مف األدلة يمكف أف تناقش ىذه األدلة

 .(5)األدلة
إف قتػػؿ المػػرأة لغيرىػػا إتػػالؼ بعػػدكاف فيمزميػػا ضػػماف  الػػدليؿ السػػادس:

                                                           

 (بُٖٕ( سكرة البقرة)ُ)
 (بْٓ( سكرة المائدة)ِ)
 بّٖٕ/ِ( سبؿ السالـ ّ)
-ب مػػف قتػػؿ لػػو قتيػػؿ فيػػك ب يػػر النظػػريف -ؾ الػػديات-( أ رجػػو الب ػػارم فػػي صػػحيحوْ)

 بِِِٓ/ٔ(ْٖٔٔح)
 بّٖٕ/ِ( سبؿ السالـ ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٓٔ 
 

 (1)النفس  فتعدـ قصاصا
 ثانثا: أدنثح انقٕل انثانث

 يػػػـك بأسػػػير أتػػػي  عميًّػػػا أف فا تػػػة أبػػػي عػػػفم مػػػا رك  الػػػدليؿ األكؿ:
 ا أ ػاؼ إنػيا صػبرن  أقتمػؾ ا :" عمػي فقاؿ صبرنا تقتمني ا: فقاؿ (2)صفيف
  (3)"تباي   ير، أفيؾ ":قاؿ ثـ سبيمو، ف مدب "العالميف رب

يدؿ الحػديث عمػد أف المػرأة األسػيرة مػف أىػؿ البغػي ا  كجو ااستداؿ:
 مد  نيا ليست مف أىؿ القتاؿ؛ كألف اإلماـ عميتعدـ كلك كانت قد قتمت؛أل 

سبيؿ األسير كالمعركة قائمة م  أنو  رجؿ ي شػد منػو المقاتمػة لػك تػرؾ؛ ألف 
 . (4)قتميـ لدفعيـ عف المحاربة كقد اندف  باألسر

 اإلسػػالـ، عمػػد بػػاي ت ؛ ألنيػػالتبػاي ا تحػػبس   مػػرأةلاأف  الػدليؿ الثػػاني:
ػػاءىؾى  ًإذىا الن ًبػػيُّ  أىيُّيىػػا يىػػا قػػاؿ تعػػالد﴿ (5)ىمػػويسػػت مػػف أفم جيػػاد،ال عمػػد فأمػػا  جى

مىد ييبىاًيٍعنىؾى  اٍلميٍؤًمنىاتي   يىٍقتيٍمفى  كىاى  يىٍزًنيفى  كىاى  يىٍسًرٍقفى  كىاى  شىٍيئنا ًبالم وً  ييٍشًرٍكفى  اى  أىفٍ  عى
ًمًيػػػف   أىٍيػػػًديًيف   بىػػػٍيفى  يىٍفتىًرينىػػػوي  ًببيٍيتىػػػافو  يىػػػٍأًتيفى  كىاى  أىٍكاىدىىيػػػف    ًفػػػي يىٍعًصػػػينىؾى  كىاى  كىأىٍرجي
كؼو   . (6)﴾مىٍعري

                                                           

 بَِّ/ِٔ( تفسير القرطبيُ)
 ( كانت سنة ست كثالثيف ِ)
 يتبػ  لػـ فػاءكا إذا أىؿ البغػي ب-ؾ قتاؿ أىؿ البغي-البييقي في السنف الكبرل( أ رجو ّ)

 بُِٖ/ٖ(َُُِٕح)-أسيرىـ يقتؿ كلـ مدبرىـ
 بُْٖ/ٖ( البدر التماـْ)
 بِّ/ُِ، البياف في مذىب الشافعيُِّ/ْاألـ (ٓ)
 (بُِ( سكرة الممتحنة اآلية )ٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٔٗ 
 

قد تفكؽ الرجؿ في  -اسيما في ىذا العصر-المرأة :  انثشاجح انشأي 
التدبير كالكيد بؿ قد تككف كسػيمة فعالػة فػي قتػؿ أىػؿ العػدؿ، فقػد رأينػا مػنيف 
مف تحمؿ السالح كمػف تحمػؿ المتفجػرات كمػف ىػي جنديػة كالرجػؿ فػي جػيش 

 كغير ذلؾ، كليس ىذا بجديد البغاة 
كلػػك رأم اإلمػػاـ عمػػي مػػا يشػػاىد اليػػـك لقػػاؿ ب ػػالؼ مػػا قضػػد بػػو لػػذلؾ 

 فالقكؿ القائؿ بقتميا ىك الراجح ما دامت مف أىؿ القتؿ كالشككة كالقكةب
 انفشع انشاتع    

 انسحش
انتشػػر فػػي ىػػذه األيػػاـ بصػػكرة ممحكظػػة السػػحر كالشػػعكذة كاألعمػػاؿ  

لممػػرأة فييػػا نصػػيب كبيػػر كمػػا نػػرل كنسػػم  عمػػد  الضػػارة كغيػػر ذلػػؾ، ككػػاف
القنػػكات الفضػػائية كمكاقػػ  التكاصػػؿ ااجتمػػاعي ، كممػػا ا شػػؾ فيػػو أف ىػػذه 
األعماؿ الضارة قد تكدم بحياة الش ص لميالؾ كالمكت أك األمػراض النفسػية 
، لكػػػف لػػػك أف  كالعضػػػكية، كالسػػػحر محػػػـر باإلجمػػػاع، كمػػػا يػػػؤدم إليػػػو محػػػـر

 فيؿ تعدـ قصاصا أك ا؟     الساحرة قتمت بسحرىا
 -ا تمؼ الفقياء في إعداـ الساحرة إذا قتمت بسحرىا عمي قكليف:

لػي ىػػذا  القػكؿ األكؿ: تعػدـ إذا قتمػػت بسػحرىا متعمػػدة كيقػتص منيػػا، كا 
 .(1)ذىب الجميكر في الجممة

                                                           

، التػاج ّٕٕ/ٔف كالتحصػيؿ ، البيػأَّ، منحة السػمكؾ ص ِّٗ/ ّ( تبييف الحقائؽ ُ)
، األـ َُُ/ٖ، شػػػػرح الزرقػػػػاني عمػػػػد الم تصػػػػر ُِِ/ٖ، التكضػػػػيح ُّٖ/ٖكاإلكميػػػػؿ 

/ ُٕ، نيايػػػػة المطمػػػػب ِْٓ/ ُٗ، المجمػػػػكع لمنػػػػككم ٔٗ/ ّ، الحػػػػاكم الكبيػػػػر ِّٗ/ُ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٕٓ 
 

ا تعػػدـ بػػؿ تنكػػؿ كتعػػزر سػػكاء بػػالحبس أك بالضػػرب أك  القػػكؿ الثػػاني:
لػي ىػذا ذىػب الحنفيػة فػي مقابػؿ بيما معا حتد يستيقف أ نيا تركػت السػحر كا 

 .(2)كقكؿ عند المالكية (1)األصح
 األدنثثثثثح

 أوال: أدلة القول األول

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ عمػػد أف السػػاحرة تعػػدـ إذا قتمػػت بسػػحرىا 
 بالسنة كاإلجماع كالمعقكؿب -كثبت ذلؾ بإقرارىا-عمدا 

 ٔال: األدنح يٍ انسُح أ
: " حػػد قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ ا   مػػا ركم عػػف جنػػدب كؿ:الػػدليؿ األ 

  (3)الساحر ضربو بالسيؼ"

يدؿ الحديث بعمكمو عمد أف الساحرة مسممة  أك كافرة  كجو ااستداؿ:
أك ذمية تعدـ إذا اعتقدت أف لسحرىا تأثير يغيػر القػدر أك كػاف سػحرىا ا يػتـ 

 .(4)إا بدعكة ككاكب أك شيء يكجب كفرىا أك قتمت بسحرىا
بأنػو ضػعيؼ؛ إذ فيػو إسػماعيؿ بػف مسػمـ  يمكف أف يناقش ىػذا الػدليؿ:

                                                           

سػػحاؽ ْٓٗ/ ٕ، المبػػدع ٓٔ/ ْ، الكػػافي فػػي فقػػو أحمػػد ُُِ ، مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد كا 
 بِْٕ/ ُد ركاية ابنو عبدا ، مسائؿ اإلماـ أحمّْٕٔ/ٕ

 بِّٗ/ ّ، تبييف الحقائؽ ُّٗ/ٓ( ينظر البحر الرائؽ ُ)

 ب َُُ/ٖ، شرح الزرقاني عمد الم تصر ُّٖ/ٖ( التاج كاإلكميؿ ِ)
 ( تقدـ ت ريجوّ)

، فػػتح القػػدير ّّٓ -ّّْ/ ٓ، التنػػكير شػػرح الجػػام  الصػػغير َْٓ/ ِ( تحفػػو األبػػرار ْ)
 بّٕٔ/ ّ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِٕٓ 
 

 .(1)كلك ثبت في ص منو مف ا عيد لو
 يجاب عف ذلؾ:

 اإلسػناد صػحيح حديث ىذا أف الحديث صححو الحاكـ حيث قاؿ:" أكا: 
ف  لػػو ك صػحيح غريػب فإنػػو مسػمـ بػف إسػماعيؿ حػػديث تركػا الشػي اف كػاف كا 

 (2)"ىذا ضد في ميعاج شرطيما عمد صحيح شاىد
رفعػػو الترمػػذم قػػاؿ: "ىػػذا حػػديث ا نعرفػػو إا مرفكعػػان مػػف ىػػذا  ثانيػػا: 
 .(3)الكجو"

ػزً قاؿ: كنت كاتبػان   ما ركم عف بىجالة الدليؿ الثاني:  ميعىاًكيىػةى  ٍبػفً  مٌ ًلجى
ِـّ  ٍكًتوً  قىٍبؿى   عيمىرى  ًكتىابي  فىأىتىانىا قىٍيسو  ٍبفً  األىٍحنىؼً  عى  سىػاًحرو  كيػؿ   تيميػكاقٍ " ا:ًبسىػنىةو  مى

سىاًحرىةو  فىرِّقيكا كى ـو  ذم كيػؿِّ  بىٍيفى  كى ٍحػرى ػكسً  ًمػفى  مى ػةً  عىػفً  كىاٍنييػكىيـٍ  اٍلمىجي  فىقىتىٍمنىػا "الز ٍمزىمى
عىٍمنىػا سىػكىاًحرى  ثىالىثىةن  جى ؽي  كى ػٍرأىةً  بىػٍيفى  نيفىػرِّ ًريًميىػا اٍلمى حى ػز  - الم ػوً  ًكتىػابً  ًفػد كى ػؿ   عى جى  -كى
نى ى  صى مىد الس ٍيؼى  كىعىرىضى  كىًثيرنا مناطىعىا كى دىعىا  فىً ًذهً  عى  بىٍغػؿو  ًكٍقػرى  فىػأىٍلقىٍكا اٍلمىجيكسى  كى

ػػةو  ًمػػفٍ  بىٍغمىػػٍيفً  أىكٍ  ػػةو  ًبغىٍيػػرً  فىػػأىكىميكا ًفض  لىػػـٍ  زىٍمزىمى ػػري  يىكيػػفٍ  كى ط ػػابً  ٍبػػفي  عيمى  قىًبػػؿى   اٍل ى
ت د اٍلمىجيكسً  ًمفى  اٍلًجٍزيىةى  ٍبدي  شىًيدى  حى ػذىىىا  النبيٌ  أىف    عىٍكؼو  ٍبفي  مىفً الر حٍ  عى  أى ى
ر مىجيكسً  ًمفٍ    (4)"ىىجى

                                                           

 ب  ِْٔ/ُٗ، المجمكع لمنككم ْٓ/ِّ( ذ يرة العقبد ُ)

 ب َُْ/ْ( المستدرؾ لمحاكـ ِ)

 ب َٔ/ْ( سنف الترمذم ّ)

ح  -مػػا جػػاء فػػي حػػد الػػذمييف -ب -ؾ الحػػدكد -( أ رجػػو البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرلْ)
فػػػػي أ ػػػػذ الجزيػػػػة مػػػػف  -ب -ال ػػػػراج -ؾ -، كأبػػػػك داكد فػػػػد سػػػػننوِْٕ/ٖ( َُٖٕٓ)

فػػػد  -ب -زكػػػاة الفطػػػر -ؾ -ي سػػػننو، كالػػػدار قطنػػػي فػػػُّّ/ّ( َّْٓح ) -المجػػػكس
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِٕٓ 
 

أف قكلػػو "اقتمػػكا" أمػػر كاألمػػر يفيػػد الكجػػكب مػػا لػػـ يػػرد  كجػػو ااسػػتداؿ:
صػػارؼ كحيػػث ا صػػارؼ لػػو فالحػػديث يػػدؿ عمػػي كجػػكب إعػػداـ السػػاحرة إذا 

 .(1)ت فعؿ السحر أك قتمت بسحرىاز استجا
،  بأف بجالػة لػـ يمػؽ عمػرا  يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ: فكػاف مرسػالن

 .(2)كلك صح  لكاف مذىبا لو
 يجاب عف ذلؾ:

أمػر بقتػؿ  فقد صح أف عمػر  أنو لك صح أنو لـ يمؽ عمرا  أكا: 
أنيػػا قتمػػت مػػدبرة سػػحرتيا،  -رضػػي ا عنيػػا -السػػاحر، كصػػح عػػف حفصػػة

    .  (3)"أنيا قتمت مدبرة سحرتيا" -رضي ا عنيا-كركم عف عائشة 
أف المرسػػؿ حجػػة عػػف األئمػػة الثالثػػة أبػػي حنيفػػة كمالػػؾ كأحمػػد  ثانيػػا:

كقد احتؼ بيذا المرسؿ قرائف تدؿ عمد أف لو أصؿ قكل  (ْ)ككثير مف الفقياء
الحػديث المرفػكع "حػد السػاحر  -الظف بصػحة مػا دؿ عميػو، كمػف ىػذه القػرائف

ة )رضػي كأف إعداـ الساحر قد صح عف ثالثػة مػف الصػحاب (5)ضربو بالسيؼ"

                                                           

 -كأ رجػو اإلمػاـ أحمػد فػد مسػنده ُْٓ/ِ( ُجزية المجكس كما ركم فد أ تػاميـب ح )
 كقاؿ المحقؽ األرنؤكط: "إسناده صحيح عمد شرط الب ارم"ب   َُٗ/ُ( ُٕٓٔح )

 ب َِّ/ُ( اإلفصاح عف معاني الصحاح ُ)

 ب ٕٗ/ُّ( الحاكم الكبير لمماكردم ِ)

 ب ْْ/ِّقبد ( ذ يرة العّ)

 ب ٕٓٗ/ِ، مرقاة المفاتيح ِٕٗ/ُُ( ذ يرة العقبد ْ)
 ( تقدـ ت ريجوب ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٕٓ 
 

 .(1) ا عنيـ(
ػػةى  أىف  : مػػا ركم عػػف ابػػف عمػػر  الػػدليؿ الثالػػث: ٍفصى ػػرى  ًبٍنػػتى  حى  - عيمى

ٍنييمىا الم وي  رضي رىٍتيىا -عى اًريىةه  سىحى ٍتػوي  ًبالسِّػٍحرً  فىػأىقىر تٍ  لىيىػا جى  فىبىمىػ ى  فىقىتىمىٍتيىػا كىأىٍ رىجى
ػػػافى  ذىًلػػؾى  ػػػرى  اٍبػػػفي  فىأىتىػػػاهي  فىغىًضػػػبى   عيٍثمى اًريىتييىػػػا: فىقىػػػاؿى   عيمى رىٍتيىا جى  أىقىػػػر تٍ  سىػػػحى

ٍتوي  ًبالسٍِّحرً   .  (2) فىكىؼ  : قىاؿى  كىأىٍ رىجى

ف لػػػـ تقتػػػؿ  كجػػػو ااسػػػتداؿ: يػػػدؿ الحػػػديث عمػػػد أف السػػػاحرة تعػػػدـ؛ كا 
 بسحرىاب

أنكػر عمييػا قتميػا كلػك  حػديث حفصػة بػأف عثمػاف  يمكف أف ينػاقش
 كاف مستحقان لـ ينكرهب
أف عثماف أنكر عمييا ذلؾ؛ ألنيا فعمتو بدكف إذنػو  :يجاب عف ذلؾ أكا

 .(3)بدليؿ أف ابف عمر قاؿ لو: إنيا سحرتيا كاعترفت
يحتمؿ أف يراد بذلؾ أنيا رفعت أمرىػا إلػد مػف لػو النظػر فػي ذلػؾ  ثانيا:

القتػػؿ إلييػػا لمػػا كانػػت  مػػف أميػػر أك غيػػره كأثبػػت عنػػده مػػا أكجػػب ذلػػؾ فنسػػب
بعػػد أف حكػػـ بالقتػػؿ،  عنػػده مػػف األمػػراءسػػببو، كيحتمػػؿ أف يكػػكف مػػف ثبػػت 

 .      (4) "المفظ كمباشرتو إلييا فباشرتو أك أمرت بو مف ناب عنيا ىذا ما يحتممو

                                                           

 ب َِٓ/ُ( تفسير ابف كثير ُ)

ح  -تكفيػػر السػػاحر كقتمػػػو -ب -القسػػػامة -ؾ -( أ رجػػو البييقػػي فػػػي السػػنف الكبػػرلِ)
 ب ُّٔ/ٖ( ُُْٗٔ)

 ب ٕٗ/ٕ، المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ ُٖٓ/ٖ(ااستذكار ّ)

 ب ُُٕ، ُُٔ/ٕشرح المكطأ  ( المنتقدْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٕٓ 
 

قاؿ: "اقتمػكا كػؿ سػاحر  ركم أف عمر  :ثاٍَا: انذنٍم يٍ اإلمجاع
 ػػػالؼ فثبػػػت أنػػػو  -رضػػػكاف ا عمػػػييـ-كسػػػاحرة" كلػػػـ يكػػػف مػػػف الصػػػحابة 

 .(1)إجماع
أف الساحرة ساعية في األرض بالفساد بؿ  يٍ ادلعقٕل ثانثا: انذنٍم

إف اعتقػدت حمػو -إف فسادىا مف أعظـ أنكاع الفساد؛ ألف ضرره يتعدل كفرىا
 فكجب إعداميا عقكبة لياب (2)كىك السحر يتعدل -أك تأثيره

 ثاٍَا: أدنح انقٕل انثاًَ
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ عمد ما ذىبكا إليو بالسنة كالمعقكؿ

 األدلة مف السنة كثيرة منيا  أكا:
 ما تقدـ ذكره مف أحاديث تنيد بعمكميا عػف قتػؿ النسػاء الدليؿ األكؿ:

 كالساحرات مف النساء فال ييعدىمفب
نيد عف إعداميف حاؿ الردة كالساحرة لـ تعدـ بمجػرد  كما أف النبي 

نمػػا تعػػدـ؛ ألنيػػا مػػف المحاربػػات، كلػػذلؾ أيًمػػرى بإعػػداـ المػػرأة ا لسػػاحرة الػػردة، كا 
الشاعرة التي كانت تيجك رسكؿ ا

(3). 
ػابىيىا مىػرىضه  -رضػي ا عنيػا-عف عائشة  عف عىمرة الدليؿ الثاني: أىصى

ف  بىٍعضى  ؿو ًمفى الزُّطِّ يىتىطىب بي  بنيكىاً  كا شىٍككىاىىا ًلرىجي ـٍ  ،أىً ييىا ذىكىري ـٍ ًإن كيػ ن وي قىاؿى لىييػ كىاً 
كفى اٍمرىأىةن مىسٍ  ػًبد  قىػٍد لىتىٍذكيري اًريىػًة اآلفى صى ٍجػًر اٍلجى اًريىػةه لىيىػا ًفػد حى رىٍتيىا جى كرىةن سىػحى حي

                                                           

 ب ٔٗ/ُّ( الحاكم الكبير ُ)

 ب َُْ، لساف الحكاـ صػّّٓ/ٓ( فتح القدير ِ)

 ب َُٗ/َُ، المبسكط ّٕ -ِٕ/ٔ( فتح القدير ّ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٓٓ 
 

كا ذىًلؾى ًلعىاًئشىةى  ٍجرًىىا فىذىكىري ٍنيىا رضي-بىاؿى ًفد حى فيالىنىػةى  لياٍدعيكا "فىقىالىًت: -الم وي عى
اًريىةو لىيىا ـٍ قىٍد بى  :قىاليكا "ًلجى ًبد  لىيي ٍجرًىىا فيالىفه صى اٍئتيكًند "اؿى ًفد حٍجرًىىا فىقىالىًت:ًفد حى

ػػٍو؟ قىالىػػٍت: أىرىٍدتي أىٍف  ،؟ قىالىػػٍت: نىعىػػـٍ "سػػحرتني"فىأيًتيىػػٍت ًبيىػػا فىقىالىػػٍت:  "ًبيىػػا قىالىػػٍت: ًلمى
كىانىٍت عىاًئشىةي  ،أيٍعتىؽى  ٍنيىا رضي -كى ػٍف ديبيػرو ًمٍنيىػا فىقىالىػٍت: -الم وي عى ًإف  "أىٍعتىقىٍتيىػا عى
مىػػ ـٍ  تعتقػػيد  أىٍف اى ًلم ػًو عى كا أىٍسػػكىأى اٍلعىػػرىًب مىمىكىػةن فىًبيعيكىىػػا ًمػػٍنيي كىاٍشػػتىرىٍت  ،أىبىػدنا اٍنظيػػري

اًريىةن فىأىٍعتىقىٍتيىا ًنيىا جى  . (1)"ًبثىمى
أف اإلعػػداـ لػػك كػػاف كاجبػػان عمػػد النسػػاء السػػاحرات مػػا  كجػػو ااسػػتداؿ:

يػا مػػف أشػد العػػرب كلمػا باعت -رضػي ا عنيػػا-تركتيػا أـ المػؤمنيف عائشػػة 
 ممكةب

بأنو يشبو أف تككف أـ المؤمنيف لػـ تعػرؼ  يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ:
ف لػـ تسػحرىا، كلػك أقػرت عنػد عائشػة -ما السحر فباعتيا؛ ألف ليػا بيعيػا كا 

أف السػػحر شػػرؾ مػػا تركػػت إعػػداميا إف لػػـ تتػػب أك دفعتيػػا  -رضػػي ا عنيػػا
 .  (2)لإلماـ ليعدميا

سػػاحرة كػػافرة، كالكػػافرة ليسػػت مػػف أىػػؿ الحػػرب فػػإذا أف ال الػػدليؿ الثالػػث:
 . (3)كاف الكفر األصمي يدف  عنيا اإلعداـ فكيؼ الكفر العارض

                                                           

مػف ا يكػكف سػحره كفػران كلػـ   -ب -القسػامة -ؾ -( أ رجو البييقي فد السػنف الكبػرلُ)
الطػػػب ح  –ؾ-كـ فػػػد مسػػػتدركو، كالحػػػإُّ/ٖ( ُْٖٗٔح ) -يقتػػػؿ بػػػو أحػػػدا لػػػـ يقتػػػؿ

 "ب  ي رجاه كلـ الشي يف شرط عمد صحيح حديث ىذا، كقاؿ:"ِْْ/ْ( ُٕٔٓ)

 ب  ُِْ/ٓ، الشافي فد شرح مسند الشافعي ِّٗ/ُ( األـ لمشافعي ِ)

 ب ُٓٗ/ُ( ركح البياف ّ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٓٔ 
 

بػػأف الكػافرة األصػمية ا تعػدـ إا إذا قاتمػػت  يمكػف أف ينػاقش ىػذا الػدليؿ
 كقد تقدـ ذلؾ، كأما الساحرة التي قتمت بسحرىا فتعدـ قصاصاب

 انشأي انشاجح:
لفقيػاء كأدلػتيـ فػي إعػداـ السػاحرة إذا قتمػت بسػحرىا بعد عرض أقكاؿ ا

يتبػػػيف أف القػػػكؿ األكؿ )إعػػػداـ السػػػاحرة( أعمػػػد مػػػف جيػػػة اإلتبػػػاع؛ حيػػػث ا 
 (1) م ػػالؼ لػػو مػػف جيػػة الصػػحابة إا أـ المػػؤمنيف عائشػػة )رضػػي ا عنيػػا(

كألف جنايػػة السػػحر لمػػا أتػػت عمػػد الػػنفس كجػػب عمػػد الفاعػػؿ فػػي ذلػػؾ 
ف لـ تأت  عمد النفس ككاف ما تعتقده كفر كانت مرتػدة يجػرل اإلعداـ، كا 

ا أدبػػػت بالضػػػرب كالحػػػبس، قػػػاؿ صػػػاحب مرقػػػاة  عمييػػػا حكػػػـ الػػػردة، كا 
المفاتيح: "ثـ السحر الذم ىك كفر يقتؿ عميو الذككر كاإلناث، كما لػيس 
بكفػر كفيػػو ىػػالؾ الػػنفس ففيػػو حكػػـ قطػػاع الطريػػؽ كيسػػتكم فيػػو الػػذككر 

ميا مكافػػؽ لمقكاعػػد الشػػرعية؛ ألنيػػا تسػػعد فػػي كألف القػػكؿ بإعػػدا (2)"كاإلنػػاث
األرض بالفساد كفسادىا مف أعظـ أنكاع الفسػاد فإعػداميا كاجػب عمػد اإلمػاـ 
كا يجكز أف يت مؼ عف إعداميا؛ ألف مثميا إذا تركت كشأنيا انتشر فسػادىا 
ذا أعػػدمت سػػمـ النػػاس مػػف شػػرىا كارتػػدع  فػػد أرضػػيا كبالدىػػا كفػػي غيرىػػا، كا 

 السحرب غيرىا مف تعاطي
 انفشع اخلايس

 انرجسس
                                                           

 ب َُٔ/ٖ( ااستذكار ُ)

 ب َِّ/ٔ( مرقاة المفاتيح ِ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٕٓ 
 

لـ تذكر لنا كتػب التػاري  أف دكؿ اإلسػالـ كغيرىػا اسػت دمت المػرأة فػي 
التجسػػس سػػكل قصػػة المػػرأة التػػي أرسػػميا حاطػػب بػػف أبػػد بمتعػػة ب طػػاب إلػػد 
قريش ، أما أجيزة الم ابرات عمد مستكل العالـ اليكـ ا تتكاند فػي اسػت داـ 

ا بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اسػػػتغالؿ أنكثػػػة المػػػرأة كافػػػة الطػػػرؽ كالسػػػبؿ لتحقيػػػؽ أىػػػدافي
لمحصكؿ عمد معمكمات مػف الػدكؿ األ ػرل؛ ألف النسػاء أبػرع مػف الرجػاؿ فػد 
أداء بعػػػض الكظػػػائؼ  اصػػػة كأنػػػو مػػػف الصػػػعب عمػػػد الرجػػػاؿ د ػػػكؿ بعػػػض 
األماكف الممنكعػة بينمػا تسػتطي  المػرأة الجميمػة كالمثيػرة د ػكؿ ىػذه األمػاكف 

 بسيكلةب
كالسنة كالفقو كغيرىا حكػـ الجاسػكس سػكاء  كقد ذكرت كتب التفاسير 

كاف مسمما أك ذميا أك حربيا لكنيا لـ تذكر حكـ الجاسكسة كنظرا ألف النسػاء 
شقائؽ الرجاؿ فيأ ذف حكـ الرجػاؿ فيمػا لػـ يػرد فيػو نػص ب صكصػيف؛ لػذلؾ 

 سكؼ أسقط حكـ الجاسكسة عمد حكـ الجاسكسب
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ِٕٖٓ 
 

 انغصٍ األٔل
 حكى اجلاسٕسح ادلسهًح

 قياء في عقكبة الجاسكسة المسممة عمد أقكاؿ ثالثة:ا تمؼ الف 
لػد ىػذا ذىػب المالكيػة فػي  القكؿ األكؿ:  تعدـ الجاسكسة المسػممة، كا 
 ب(ّ)كقالو ابف عقيؿ (ِ)كالحنابمة فد إحدل الركايتيف عف أحمد (ُ)المشيكر
لد ىذا ذىػب  القكؿ الثاني:  تعدـ إذا تكرر منيا ذلؾ كات ذتو عادة ، كا 

 ب(ٓ)كابف الجكزم مف الحنابمة (ْ)ف الماجشكف مف عمماء المالكيةعبد الممؾ ب
ا تعدـ بؿ تعػزر بمػا يػراه الحػاكـ مػف حػبس أك ضػرب  القكؿ الثالث : 

لػػد ىػػذا ذىػػب الحنفيػػة كالحنابمػػة فػػي ظػػاىر  (ٖ)كالشػػافعية (ٕ)كاإلمػػاـ مالػػؾ (ٔ)كا 
 ب(ٗ)المذىب

                                                           

، مػػػػنح الجميػػػػؿ َِٗ/ّقػػػػاني عمػػػػد الم تصػػػػر ، شػػػػرح الزر  ّٓٓ/ْالتػػػػاج كاإلكميػػػػؿ ( ُ)
 بُِٔ/ّ
 بُُٔ/َُ، الفركع ِْٗ/َُاإلنصاؼ ( ِ)
 بّٗالسياسة الشرعية ابف تيمية ص( ّ)
 بََْ/ّ، الذ يرة لمقرافي ُّْٔ/ّالتبصرة لم مي  (ْ)
 بُُٔ/َُ، الفركع ِْٗ/َُاإلنصاؼ (ٓ)
، المبسػػػكط ُّٔ، السػػػير الصػػػغير ُِٓ/ٓ، البحػػػر الرائػػػؽ َْٕ/ٕاألصػػػؿ لمشػػػيباني ( ٔ)

 بٖٓ/َُ
 ب ََْ/ّ، الذ يرة ّْٓ/ّ، التكضيح ُّْٔ/ّ، التبصرة ّٔٓ/ِالبياف كالتحصيؿ ( ٕ)
 بّّْ/ُٗالمجمكع  (ٖ)
، كعػػف اإلمػػاـ أحمػػد ركايػػة أ ػػرل بػػالتكقؼ ُُٔ/َُ، الفػػركع : ِْٗ/َُاإلنصػػاؼ  (ٗ)

 [ّٗ]السياسة الشرعية ص 
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٕٓٗ 
 

لجاسػكس تعارض األدلة التي تدؿ عمد كجكب قتػؿ ا كسبب ا تالفيـ: 
 فػرات عػفذكرا كاف أك أنثد كعمـك األدلة التي تنيد عف قتؿ المػرأة فقػد ركم 

 فمػػػر سػػػفياف ألبػػػي عينػػػا كػػاف ك بقتلررر  أمررر   ا رسػػػكؿ أف  حيػػػاف بػػف
 إنػو: فقػالكا  ا رسػكؿ إلػد بػو فػذىبكا مسػمـ إنػي:  فقػاؿ األنصار بمجمس
 بػػف فػػرات مػػنيـ يـإيمػػان إلػػد نكميػػـ رجػػاا مػػنكـ إف:" فقػػاؿ مسػػمـ أنػػو يػػزعـ
يقػكؿ: بعثنػػد  ، كركم عػػف عبيػد ا بػػف رافػ  قػػاؿ : سػمعت عميػػان (ُ)"حيػاف

أنػػا كالزبيػػر كالمقػػداد بػػف األسػػكد، قػػاؿ : "انطمقػػكا حتػػد تػػأتكا   رسػػكؿ ا 
 بنػػا تعػػادل فانطمقنػػا "منيػػا ف ػػذكه كتػػاب كمعيػػا ظعينػػة بيػػا فػػإفركضػػة  ػػاخ 

 ،الكتػػاب أ رجػػي :فقمنػػا بالظعينػػة نحػػف فػػإذا الركضػػة إلػػد انتيينػػا حتػػد  يمنػػا
 رجتػو فأ ،الثيػاب لنمقػيف أك الكتػاب لت ػرجف :فقمنا ،كتاب مف معي ما :فقالت
 إلػد بمتعػة أبػي بػف حاطػب مػف فيػو فإذا  ا رسكؿ بو فأتينا ،عقاصيا مف

 فقػػاؿ  ا رسػػكؿ أمػػر بػػبعض ي بػػرىـ مكػػة أىػػؿ مػػف المشػػركيف مػػف أنػػاس
 كنػت إنػي عمػيٌ  تعجػؿ ا ا رسػكؿ يػا :قاؿ !ىذا ما حاطب يا :" ا رسكؿ
 الميػاجريف مػف معػؾ مػف ككػاف ،أنفسػيا مػف أكػف كلػـ قػريش فػي  ممصقا أمرأ
 مػػف ذلػػؾ فػػاتني إذ فأحببػػت كأمػػكاليـ أىمػػييـ بيػػا يحمػػكف بمكػػة قرابػػات ليػػـ

 ارتػدادا كا كفرا فعمت كما ،قرابتي بيا يحمكف يدا عندىـ أت ذ أف فييـ النسب
 يػا :عمػر قػاؿ" صػدقكـ لقػد:"  ا رسػكؿ فقػاؿ ،اإلسػالـ بعد ربالكف رضا كا

 يدريؾ كما بدرا شيد قد إنو: "قاؿ ،المنافؽ ىذا عنؽ أضرب دعني !ا رسكؿ
 غفػػرت فقػػد شػػئتـ مػػا اعممػػكا فقػػاؿ بػػدر أىػػؿ عمػػد اطمػػ  قػػد يكػػكف أف ا لعػػؿ

                                                           

 حػػديث ىػػذاقػػاؿ الحػػاكـ:  َْٕ/ْ(  َّٖٗح )  -أ رجػػو الحػػاكـ فػػد المسػػتدرؾ ػ ؾ الحػػدكد( ُ)
 بكمسمـ الب ارم شرط عمد:الذىبي ، كقاؿي رجاه لـ ك الشي يف شرط عمد صحيح
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٖٓ 
 

 أنو نيد عف قتؿ النساءب   كركم عنو  (ُ)"لكـ
 األدنثثثثثثثح

 أدنح انقٕل األٔل  أٔال:
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا :  

رىسيػػكلىوي  قكلػػو تعػػالد :  الػدليؿ األكؿ: ػزاءي ال ػػًذيفى ييحػػاًربيكفى الم ػػوى كى ًإن مػػا جى
ـٍ ًمػفٍ  ميييػ ـٍ كىأىٍرجي م بيكا أىٍك تيقىط ػ ى أىٍيػًديًي يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسادان أىٍف ييقىت ميكا أىٍك ييصى  كى

  (ِ) ً الؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرضً 
أف ا تعػػػالد أكجػػػب عقكبػػػة اإلعػػػداـ عمػػػد كػػػؿ مػػػف   كجو ااستداؿ:

يسػػعد فػػي األرض بالفسػػاد سػػكاء كػػاف رجػػال أك امػػرأة كممػػا ا نػػزاع فيػػو أف 
الجاسكسػػية مػػف أ طػػر األعمػػاؿ التػػي تعػػرض الػػبالد لمفسػػاد كالضػػرر كالشػػر 

لحاؽ األذل بصفكؼ المسم  ميفبكا 
 مػا ركم عػف عبيػد ا بػف رافػ  قػاؿ : سػمعت عميػان  الدليؿ الثاني: 

أنػا كالزبيػر كالمقػداد بػف األسػكد، قػاؿ : "انطمقػكا   يقػكؿ: بعثنػي رسػكؿ ا 
 " بببببمنيا ف ذكه كتاب كمعيا ظعينة بيا فإف حتد تأتكا ركضة  اخ
ا كػاف يدؿ ىذا الحديث عمد كجػكب قتػؿ الجاسػكس ذكػر كجو ااستداؿ: 

أك أنثد؛ ألنو يمحػؽ الضػرر بالمسػمميف ، كألنػو يسػعد بالفسػاد فػي األرض ، 
نما استثند النبي  حاطبا مف القتؿ؛ ألنو مف أىؿ بػدر كىػي عمػة منتفيػة  كا 

                                                           

( ِْٖٓأ رجػػػػػو الب ػػػػػارل فػػػػػد صػػػػػحيحو ، ؾ الجيػػػػػاد كالسػػػػػير ، ب الجاسػػػػػكس ح)( ُ)
 بَُٓٗ/ّ
 َ( ّّسكرة المائدة )( ِ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِٖٓ 
 

في غيره؛ ألف اإلسالـ لك كاف مانعا مف قتمو لـ يعمؿ بأ ص منػو؛ ألف الحكػـ 
كمػا أف الجػكاب بيػذا  (ُ)كلإذا عمؿ باألعـ كاف األ ػص عػديـ التػأثير كىػذا أقػ

 َ (ِ)كالتنبيو عمد جكاز قتؿ الجاسكسة التي ليس ليا مثؿ ىذا المان 
أف التجسػس فيػػو إفشػاء أسػػرار دكلػة اإلسػػالـ ألعػػدائيا،  الػدليؿ الثالػػث:

بػػادتيـ  كىػػذا يمكػػف العػػدك مػػف استئصػػاؿ شػػأفة المسػػمميف كالقضػػاء عمػػييـ كا 
لؾ حراـ؛ لما فيو مف اإلفساد فػي كأسر نسائيـ كنيب ثركاتيـ ك يراتيـ ككؿ ذ

األرض كاإلضػػرار بالمسػػمميف المكجػػب لعقكبػػة اإلعػػداـ سػػكاء كػػاف الجاسػػكس 
 ب(ّ)ذكرا أك أنثد

 ثاًٍَا : أدنح انقٕل انثاًَ 
اسػػػػػتدؿ أصػػػػػحاب ىػػػػػذا القػػػػػكؿ عمػػػػػد أف الجاسكسػػػػػة تقتػػػػػؿ أك تعػػػػػدـ 

دلكا كالجاسكس بعمـك األدلة السابقة حيث لـ تفػرؽ بػيف الرجػؿ كالمػرأة، كاسػت
 ب(ْ)عمد أنيا ا تقتؿ إا بالتكرار بحديث حاطب المتقدـ

أف حاطبػػا لػػـ يتكػػرر منػػو التجسػػس فمػػـ يؤ ػػذ بػػأكؿ  كجو ااستداؿ:
 ب(ٓ)فعمة، ككذلؾ المرأة المسممة إذا لـ يتكرر منيا ذلؾ

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا: : ثانثا: أدنح انقٕل انثانث
                                                           

 بّّٕ/ٔ، مصابيح الجام  ُٖ/ٔ، كشؼ المثاـ ُُٓ/ّزاد المعاد ( ُ)
 بّْْ – ِْْ/ّزاد المعاد ( ِ)
، ّٕٓ/ِ، البيػػاف كالتحصػػيؿ ُّٓ/ٖتفسػػير القرطبػػي   ِِٓ/ْتفسػػير ابػػف العربػػد  (ّ)

 بّٓٓ/ْالتاج كاإلكميؿ 
 تقدـ ت ريجوب (ْ)
 بّٓ/ُٖتفسير القرطبي ( ٓ)
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِٖٓ 
 

 متقدـبحديث حاطب ال الدليؿ األكؿ:
أف التجسػس لػك كػاف يسػتكجب القتػؿ كفػرا أك حػدا لمػا كجو ااستداؿ: 

لػـ يقتمػو كػاف ذلػؾ   قتؿ حاطب بف أبي بمعتة، كحيث إنو  ترؾ رسكؿ ا
دلػػيال عمػػد عػػدـ جػػكاز إعػػداـ الجاسػػكس المسػػمـ ككػػذلؾ الجاسكسػػة بالقيػػاس 

 ب(ُ)عميو"
 حديث فرات بف حياف المتقدـالدليؿ الثاني: 

عدؿ عػف قتػؿ فػرات بػف حيػاف لمػا أ بػر   أف النبي ستداؿ:كجو اا
 أنو مسػمـ فمػك كانػت عقكبػة الجاسػكس المسػمـ القتػؿ مػا عػدؿ عنػو النبػي 

دليػػؿ عمػػد أف  ككػػذلؾ الجاسكسػػة المسػػممة بالقيػػاس عميػػو، كعػػدكؿ النبػػي 
 عقكبة الجاسكس مردىا اجتياد الحاكـ بما يراهب

عػػف ابػػف نيػػد عػػف قتػػؿ النسػػاء ف مػػا ركم أف النبػػيالػػدليؿ الثالػػث: 
قاؿ : كجدت امرأة مقتكلة فػي بعػض مغػازم رسػكؿ  -رضي ا عنيما -عمر
 بعف قتؿ النساء كالصبياف فنيد رسكؿ ا  ا 

نيػػد عػف قتػؿ النسػػاء  يػدؿ الحػػديث عمػد أف النبػيكجػو ااسػتداؿ: 
 سكاء كف جاسكسات أك غير جاسكساتب

ا يحػػؿ دـ امػػرئ مسػػمـ إا بإحػػدل اؿ:"قػػ أنػػو مػػا ركم الػػدليؿ الرابػػ :
  "لمجماعة التارؾ لدينو كالمفارؽ ،الزاني كالثيب ،بالنفس النفسثالث: 

بػػيف أف دـ المسػػمـ ا يحػػؿ إا بارتكػػاب  أف النبػػي  كجو ااستداؿ:

                                                           

، ُِْ/ُ، كشػؼ المشػكؿ مػف حػديث الصػحيحيف ٔٗ/ْشرح مسند الشػافعي لمرافعػي  (ُ)
 َ ِْٕ/ِمعالـ السنف 
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٖٓ 
 

 إحدل ىذه الثالث كليس التجسس منياب
كػؿ التجسس جريمة مف الجرائـ الم مة بأمف الدكلة ف : انشأي انشاجح

مف ماأل عدك المسمميف كأيده في عدكانو بػأم طريػؽ مػف طػرؽ التأييػد يكػكف 
 ائنا لدينو؛ ألف ااعتداء الذم يق  عمد أم بمد مف الػبالد اإلسػالمية اعتػداء 
في الكاق  عمػد جميػ  المسػمميف، ككػؿ مػف يتجسػس عمػد المسػمميف كيتصػؿ 

فػي الػبطش بيػـ  بأعدائيـ كيعطييـ عمما بأسرار عسػكرية سػرية لينتفعػكا بيػا
لحػػػاؽ األذل كالضػػػرر بػػػبالدىـ جػػػدير بػػػأف يعامػػػؿ معاممػػػة مػػػف يحػػػارب ا  كا 
كرسػػكلو كيسػػعد فػػي األرض فسػػادا؛ ألف مػػف شػػأف إطػػالع العػػدك عمػػد ىػػذه 
األسرار أف يسيؿ عميو محاربة المسمميف كتكىيف قكاىـ، كربما آؿ األمػر إلػد 

لذريعػػة الفسػػاد كالشػػر ، احػػتالؿ الػػبالد كفػػرض السػػيطرة كالنفػػكذ عمييػػا، كسػػدان 
كدرءا لممفاسػػد كمراعػػاة مصػػمحة الػػبالد لكػػؿ ذلػػؾ يػػرل الباحػػث أف الجاسكسػػة 

 المسممة إذا ثبتت عمييا جريمة التجسس بطريؽ مف طرؽ اإلثبات تعدـب
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٖٓ 
 

 انغصٍ انثاًَ
 حكى اجلاسٕسح انزيٍح 

إذا صػػػارت المػػػرأة الذميػػػة عينػػػان لمكفػػػار ت بػػػرىـ كتطمعيػػػـ عمػػػد أمػػػكر 
أ بارىـ ااقتصادية كااجتماعية كالعسكرية فيؿ تعدـ أـ أنيا تعزر المسمميف ك 

 كيترؾ تعزيرىا اجتياد اإلماـ؟  الؼ بيف الفقياءب
 :ىؿ جريمة التجسس مف الجرائـ الناقضة لمعيد أـ ا؟كسبب ا تالفيـ

فمػػف رأل أنيػػا ناقضػػة لمعيػػد ا تمفػػكا فػػي عقكبتيػػا فمػػنيـ مػػف رأل أف 
مػف رأل أف عقكبتيػا اإلعػداـ، كمػف رأل مػنيـ أنيػا  عقكبتيا التعزير ، كمػنيـ

غيػػر ناقضػػة لمعيػػد، رأل أف عقكبتيػػا التعزيػػر، كمػػف رأل أف عقكبتيػػا التعزيػػر 
 ب(ُ)فكض األمر اجتياد اإلماـ

 أقٕال انفقٓاء يف عقٕتح اجلاسٕسح انزيٍح :
 ا تمؼ الفقياء في عقكبة الجاسكسة الذمية عمد أقكاؿ:

لػػػد ىػػػذا ذىػػػب تعػػػدـ سػػػكا القػػػكؿ األكؿ : ء أسػػػممت أك لػػػـ تسػػػمـ ، كا 

                                                           

، المبسػػػػػكط ُّٔ، السػػػػػير الصػػػػػغير ص ُِٓ/ٓ، البحػػػػػر الرائػػػػػؽ  َْٕ/ٕاألصػػػػػؿ (ُ)
، َِٗ/ّ، شػػرح الزرقػػاني عمػػد الم تصػػر ّٓٓ/ْ، التػػاج كاإلكميػػؿ: ٖٓ/َُلمسر سػػي 

، َِّ/ٗ، ، تحفػػػػة المحتػػػػاج ِٗٔ/ْ، ِٓٔ/ْ،ُٗٗ/ْ، األـ ّٕٓ/ّمكاىػػػػب الجميػػػػؿ 
،  ّٖ/ٔنػي المحتػاج ، مغِّْ/ُٗ،المجمػكع لمنػككم  َٔٓ/ٕالتيذيب في فقو الشافعي 

، عمػػػدة الطالػػػب ّٗٓ/ٔ، شػػػرح الزركشػػػي َُْ/ٖ، نيايػػػة المحتػػػاج  ُّٖ/ّالميػػػذب 
 بُٖٖ/ِ، المحرر في الفقو  ِّٓ/َُ، الفركع ُُّ/ُ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 ـ الجزء األولم 0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٓٓ 
 

 (ِ)إف اشػػترط عمييػػا عػػدـ التجسػػس، كبعػػض الحنابمػػة (ُ)الشػػافعية فػػي األصػػح
 ب(ْ)كسحنكف مف المالكية (ّ)كأبك يكسؼ مف األحناؼ

لػػد ىػػذا ذىػػب بعػػض المالكيػػة القػػكؿ الثػػاني: ، (ٓ)تعػػدـ إف لػػـ تسػػمـ، كا 
 غيره فارة بو مف القتؿبغير أف المالكية اشترطكا أف تككف  (ٔ)كبعض الحنابمة

لػػد ىػػذا ذىػػب إلمػػاـ مالػػؾ القػػكؿ الثالػػث: ي يػػر فييػػا اإلمػػاـ ، كا 
(ٕ) 

لـ يذكر ما  غير أف اإلماـ مالؾ  (ٗ)كبعض الحنابمة (ٖ)كالشافعية في الراجح
ما ي ير فيو اإلماـ مف عقكبػات ، كقػد نػص المالكيػة عمػد مػا ي يػر فيػو مػف 

ترقاؽ كزادكا الصػػػمب أك المػػػف أك عقكبػػػات فقػػػالكا: ي يػػػر بػػػيف القتػػػؿ أك ااسػػػ
الفػػداء كاتفػػؽ القػػائمكف بػػالت يير مػػف الشػػافعية كالحنابمػػة عمػػد عقكبػػات أربػػ  

 ب(َُ)ي ير فييا اإلماـ كىي القتؿ أك ااسترقاؽ أك المف أك الفداء

                                                           

، ُّٖ/ّ، الميػذب ُّْ، منياج الطػالبيف صّٖ/ٔ، مغني المحتاج َِّ/ٗتحفة المحتاج  (ُ)
 ب َُْ/ٖنياية المحتاج 

 بّْٓ/َُ ، الفركعِٕٓ/ْاإلنصاؼ ( ِ)
 بَِٕال راج ص (ّ)
 ب ِّٓ/ُ، عقد الجكاىر ٓٓ/ْالتاج كاإلكميؿ  (ْ)
 بِِٔ/ّ، منح الجميؿ ّٗ، م تصر  ميؿ ص ُِٔ/ّشرح الزرقاني عمد الم تصر  (ٓ)
  بِٖٓ/ْاإلنصاؼ (ٔ)
 ب َِٗ/ّشرح الزرقاني عمد الم تصر ( ٕ)
 بُّٓ، منياج الطالبيف ص ِْٔ/ُٗ،المجمكع ُِّغاية البياف ص (ٖ)
 بِّْالمنكر مف راجح المحرر ص (ٗ)
، المجمػػػػكع ُِّ، غايػػػػة البيػػػػاف صُِٔ/ّ، مػػػػنح الجميػػػػؿ َِٗ/ّشػػػػرح الزرقػػػػاني عمػػػػد الم تصػػػػر  (َُ)

 بّْْ،  المنكر في راجح المحرر ص ُْٖ/ْ، الكافي في فقو أحمد ُّٓ، منياج الطالبيف صِْٔ/ُٗ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٓٔ 
 

لػد ىػذا ذىػب األحنػاؼ القكؿ الراب :  (ُ)تعزر كا تقتؿ ك تحبس أك تضػرب كا 
عدا أبي يكسؼ كاإلماـ الشافعي

 ب(ِ) 
لػد ىػذا ذىػب الشػافعية  القكؿ ال امس: ترد إلد مأمنيا بعد أف تعػزر كا 

 ب(ْ)كبعض الحنابمة (ّ)في المرجكح
 األدنثثثثثثح

 أدنح انقٕل األٔل:
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا :

عمـك األدلة الدالة عمد قتؿ ناقض العيد بكػؿ أمػر يمحػؽ  الدليؿ األكؿ:
قىػاًتميكٍا ال ػًذيفى اى  يػـ الضػرر كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالد: األذل بالمسمميف كيكقػ  ب

رىسيػػكليوي كىاى يىػػًدينيكفى ًديػػفى  ـى الٌمػػوي كى ػػر  ػػا حى رِّميػػكفى مى ييٍؤًمنيػػكفى ًبالٌمػػًو كىاى ًبػػاٍليىٍكـً اآلً ػػًر كىاى ييحى
ت د ييٍعطيكٍا اٍلًجٍزيىةى عىف يىدو  ؽِّ ًمفى ال ًذيفى أيكتيكٍا اٍلًكتىابى حى كفى  اٍلحى اًغري ـٍ صى  (ٓ) كىىي

أمر بقتاؿ الػذيف ا يحرمػكف مػا حػـر  -تعالد –أف ا كجو ااستداؿ: 
كممػا حػـر إلحػاؽ الضػرر كاألذل كالمفسػدة بالمسػمميف  ا تعػالد كرسػكلو 

بالتجسػػس؛ لمػػا فيػػو مػػف تعػػريض المسػػمميف كبالدىػػـ لمفسػػاد كالشػػر كشػػؽ 
بادتيـ كالقضاء  عمييـ كنيب ثركاتيـ ، فيك مف الصؼ، كاستئصاؿ شأفتيـ كا 

                                                           

  بٖٓ/َُبسكط ،المُّٔ، السير الصغير ص ُِٓ/ٓ، البحر الرائؽ َْٕ/ٕاألصؿ (ُ)
 بُٗٗ/ْ، ُِٗ/ْاألـ (ِ)
 بُّٖ/ّ، الميذب لمشيرازم ِْْ/ُٗالمجمكع (ّ)
 بُّٗ/ّ، المبدع في شرح المقن   ّٔٓ/ُ، الفركع ِٕٓ/ْاإلنصاؼ (ْ)
 َ(  ِٗسكرة التكبة ) ( ٓ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 ـ الجزء األولم 0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٕٓ 
 

 َ (ُ)المفسديف فيعاقب عقاب المحارب كالمفسد فد األرض
ك مػا ركم عػف فػرات بػف حيػاف ككػاف عينػا ألبػد سػفياف الدليؿ الثػاني: 

األنصػػار فقػػاؿ: إنػػي  قػػد أمػػر بقتمػػو فمػػر عمػػد حمقػػة مػػف  ف رسػػكؿ اكػػا
نيـ منيـ الفرات بػف إف منكـ رجاا نكميـ إلد إيما": فقاؿ رسكؿ ا  ،مسمـ
 "حياف

أمر بإعداـ فرات بف حياف ككػاد أف ينفػذ  أف النبي  كجو ااستداؿ:
فيو األمر لكا أنو أ بر أنو مسمـ فدؿ ىػذا عمػد جػكاز إعػداـ الجاسػكس غيػر 

 (ِ)المسمـ ذميا كاف أك حربيا ذكرا كاف أك أنثد
د اسػتكراه أنو رف  إليػو رجػؿ أرا عف عمر بف ال طاب  الدليؿ الثالث:

امرأة مسممة عمد الزنا فقاؿ: ما عمد ىذا صالحناكـ فأمر بو فصػمب فػد بيػت 
 ب(ّ)المقدس

أف ىذا الرجؿ الذمي لما  الؼ ما شرط عميو كجو ااستداؿ بيذا األثر:
نقض عيده نفذ فيو حكـ اإلعداـ، ككذلؾ المػرأة الجاسكسػة الذميػة إذا  الفػت 

 ب(ْ)فيو مف اإلضرار بالمسمميفما شرط عمييا مف عدـ التجسس؛ لما 
إف الجاسكسػػػة الذميػػػة  ائنػػػة لممسػػػمميف؛ ألنيػػػا تمحػػػؽ الػػػدليؿ الرابػػػ : 

الضرر كاألذل بيـ بؿ تعرض البالد لمفساد، مف قتؿ أصػحابيا كسػبي نسػائيا 
كنيػب ثركاتيػا ككػػؿ مػف يفعػؿ ذلػػؾ جػدير بػػأف يعػدـ رجػال كػػاف أك امػرأة؛ ألنػػو 

                                                           

 َ ّٕٓ/ِالبياف كالتحصيؿ ( ُ)
 َ ُُ/ٖنيؿ األكطار ( ِ)
 ، كحسنوبُُٗ/ٓ( : ُِٖٕياد ح )أ رجو األلباني في إركاء الغميؿ ػ ؾ الج( ّ)
 ب ْٖ – ّٖ/ٔ، مغني المحتاج ٓٗٓ – ْٗٓ/ُٕكفاية النبيو ( ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٖٓ 
 

 ممف يسعد فد األرض فسادب
 أدنح انقٕل انثاًَ: ثاًٍَا :

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأدلة منيا:
كٍا ًإف يىنتىييكٍا ييغىفىٍر لىييػـ م ػا قىػٍد  قكلو تعالد:  الدليؿ األكؿ: قيؿ ًلم ًذيفى كىفىري

سىمىؼى 
(ُ) 

أف ىػػذه اآليػػة عامػػة فػػي كػػؿ كػػافر ككػػافرة فيػػي تػػدؿ  كجو ااستداؿ:
إف أسممت سقطت عنيػا عقكبػة بظاىرىا كعمكميا عمد أف الجاسكسة الذمية 

 (ِ)اإلعداـ
ـٍ بأف اآلية منسك ة بقكلو تعػالد:  يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ قىػاًتميكىي كى

ت د اى تىكيكفى ًفٍتنىة  (ّ) حى
نما ىي كعيد كتيديد يجاب عف ذلؾ  َ(ْ)بأف اآلية ليست منسك ة كا 

لعػاص الدليؿ الثاني: عف ابف شماسة الميرم قاؿ:" حضرنا عمرك بػف ا
 النبػي أتيػت قمبػي فػي اإلسػالـ ا جعػؿ فممػاببببب  كىك في سباقة المػكت 
 مالػؾ :قػاؿ ،يػدم فقبضػت :قاؿ ،يمينو فبسط فألبايعؾ يمينؾ ابسط :فقمت 
 يغفػػر أف :قمػػت ؟ بمػػاذا تشػػترط :قػػاؿ ،أشػػترط أف أردت :قمػػت قػػاؿ ؟ عمػػرك يػػا
 كػاف مػا تيػدـ اليجػرة كأف ،قبمػو كػاف ما ييدـ اإلسالـ أف عممت أما :قاؿ ،لي

                                                           

 ( ٖٕسكرة األنفاؿ ) (ُ)
 ب ُُْ/ٔ،  ّٕٓ/ُشرح م تصر الطحاكم  (ِ)
، تفسػير حػدائؽ الػركح كالريحػاف ُِٗ/ٓ(، كيراج  : تفسػير الػرازم ّٗسكرة األنفاؿ )( ّ)
 بٓٗص ، الناس  كالمنسكخ لممقرم  ِّٕ/ُ
 ب ٔٗالناس  كالمنسكخ لممقرم ص( ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٖٓٗ 
 

 (ُ)"قبمو كاف ما ييدـ الح  كأف ،قبميا
يػػدؿ الحػػديث عمػػد أف الجاسكسػػة الذميػػة إذا أسػػممت  كجػػو ااسػػتالؿ:

كحسف إسالميا لـ تكآ ذ بما فعمتو حاؿ كفرىا مف المعاصي كمنيا التجسس؛ 
 (ِ)ألف اإلسالـ يذىب أثرىا
 المذككرب حديث فرات بف حياف الدليؿ الثالث:

يدؿ الحديث عمد جكاز قتؿ الجاسكسػة الذميػة إف لػـ  ستداؿ:كجو اا
أمر بقتؿ فرات بف حياف لكا أنو أ بره  تسمـ فإف أسممت لـ تقتؿ؛ ألف النبي

 (ّ)بأنو مسمـ فتقاس عميو الجاسكسة الذمية
بأف في إسناده أبػك ىمػاـ الػداؿ محمػد بػف  يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ

 ب(ْ)مجيب كا يحت  بحديثو
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي: انثًا : أدنح انقٕل انثانثث

ف ن كىثيكاٍ قكلو تعالد : الدليؿ األكؿ:  طىعىنيػكٍا  كىاً  ـٍ كى ٍيػًدًى أىٍيمىانىييـ مِّف بىٍعػًد عى
ـٍ فىقىاًتميكاٍ  ـٍ يىنتىييكفى  ًفي ًديًنكي ـٍ لىعىم يي ـٍ اى أىٍيمىافى لىيي أىًئم ةى اٍلكيٍفًر ًإن يي

(ٓ) 
اآليػػػة بعمكميػػػا تتنػػػاكؿ كػػػؿ ذم عيػػػد فمتػػػد نقضػػػت  كجو ااستداؿ:

الجاسكسػػة الذميػػة عيػػدىا بالتجسػػس أك غيػػره كانػػت عقكبتيػػا اإلعػػداـ؛ ألف 
                                                           

(: ُُِأ رجػو مسػمـ فػد صػحيحو ػ ؾ اإليمػاف ػ ب كػكف اإلسػالـ ييػدـ مػا قبمػو ح )( ُ)
ُ/ُُِ َ 
 بُّٕ/ُ، نيؿ األكطار َِٔ/ُفتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب الدارمي  (ِ)
 بُُ/ٖنيؿ األكطار ( ّ)
 المرج  السابؽب( ْ)
 (بُِسكرة التكبة ) (ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٓٗ 
 

 ب(ُ)دميا كاف مباحا عصمتو الذمة فإذا ارتفعت بقي عمد اإلباحة
أف مػػف انػػتقض عيػػدىا بطػػؿ أمانيػػا كعػػادت حربيػػة كمػػا الػػدليؿ الثػػاني: 
ككػػؿ مػػف كانػػت كػػذلؾ فيػػي أسػػيرة حربيػػة كاألسػػيرة الحربيػػة كانػػت قبػػؿ العيػػد، 
فقػد ركم عػف ابػف عبػاس ػ رضػي ا عنيمػا ػ فػي قكلػو  (ِ)األمير م ير فييا

ت ػد ييػٍثً فى ًفػي األىٍرضً تعالد:  كذلػؾ (ّ)  مىا كىػافى ًلنىًبػي  أىف يىكيػكفى لىػوي أىٍسػرىل حى
ذىًلػػؾى  يػػـك بػػدر ًئػػذو  كىاٍلميٍسػػًمميكفى  بىػػٍدرو  يىػػٍكـى  كى ػػا قىًميػػؿه  يىٍكمى كا فىمىم  ـٍ  كىاٍشػػتىد   كىثيػػري ػػٍمطىانييي  سي

ؿى  نًّا ًإم ا) األسىارىل يفً  ىىذىا بىٍعدى  تىعىالىد الم وي  أىٍنزى م ا بىٍعدي  مى عىؿى ( ًفدىاءن  كىاً   ي  الن ًبػ الم وي  فىجى
فٍ  ـٍ قىتىميػكىي  شىػاءيكا ًإفٍ  األسىػارىل أىٍمػرً  يًفػ ًباٍلً يىارً  كىاٍلميٍؤًمًنيفى   اٍسػتىٍعبىديكىيـٍ  شىػاءيكا كىاً 

فٍ   ب(ْ)"فىادىٍكىيـٍ  شىاءيكا كىاً 
أف مػػف حكػػـ بػػنقض عيػػده مػػف أىػػؿ الذمػػة ي يػػر فيػػو كجػػو ااسػػتداؿ: 

اإلماـ بػيف اإلعػداـ أك ااسػترقاؽ أك الفػداء أك المػف كاألسػير، بجػام  أف كػال 
ة ، كالمػرأة منيما كافر قدر عميو فد دار اإلسالـ بغيػر عيػد كا عقػد كا شػبي

 َ(ٓ)الحربية مثمو

                                                           

، عمدة القارم شرح ْْ/ُ، شرح صحيح الب ارم ابف بطاؿ ِْٕ/ْاـ القرآف لمجصاص  أحك( ُ)
 بِّٕ – ُِٕ، الصاـر المسمكؿ صِّٔ/ُٖصحيح الب ارم 

 بَّٗ/ّ، المبدع  ُٖٓ/ْالكافي في فقو أحمد ( ِ)
 (ٕٔسكرة األنفاؿ)( ّ)
( ُِّّٔاألسير ح ) أ رجو البييقي في السنف الكبرل ػ ؾ قسـ الفئ ػ ب ما جاء في استعباد( ْ)
 بِّّ/ٔ
، منيػاج ِْٔ/ُٗ، المجمػكع لمنػككم  ُِّ، غاية البيػاف صَُُ/ٕبدائ  الصنائ  ( ٓ)

 بُٖٓ/ْ، الكافي في فقو أحمد ُّٓالطالبيف ص



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 ـ الجزء األولم 0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُِٓٗ 
 

 ساتعا: أدنح انقٕل انشاتع
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ عمد ما ذىبكا إليو بما يأتي :

 (ُ)أف المسمـ لك تجسس لـ يكف فعمػو ىػذا ناقضػان إليمانػو الدليؿ األكؿ:
يىػا الذم نزؿ فيػو قكلػو تعػالد:  (ِ)كيدؿ عمد ذلؾ حديث حاطب بف أبد بمتعة

ػػديكِّمأىيُّيىػػا ال ػػًذي نيػػكا اى تىت ً ػػذيكا عى د ةً  ًإلىػػٍيًيـ تيٍمقيػػكف أىٍكًليىػػاء فى آمى ببب ًبػػاٍلمىكى
فقػػد  (ّ)

مؤمنا م  مػا فعمػو فػدؿ ذلػؾ عمػد أف التجسػس ا يكػكف  -تعالد –سماه ا 
 ب(ْ)نقضا لإليماف كا لمذمة
ف اقتضد العقد المن  منػو؛ ألنػو محػـر ا  الدليؿ الثاني: أف التجسس كا 

مقصكد العقد فمـ يمن  تعاطيو مػف اسػتمرار حكمػو، لكػف ا يبػيح إعػداـ ي ؿ ب
 ب(ٓ)الجاسكسة الذمية كيعزرىا اإلماـ بما يراه

 أنو قػاؿ:"  عف النبي ما ركم عف عمرك بف شعيب الدليؿ الثالث:
ًتًيـٍ  يىٍسعىد ًدمىاؤيىيـٍ  تىكىافىأي  اٍلميٍسًمميكفى  ـٍ  ًبًذم  ييًجيػري  أىٍدنىػاىي مىػٍييً  كى ػاىيـٍ  ـٍ عى  يىػده  كىىيػـٍ  أىٍقصى

مىد مىػد ميًشدُّىيـٍ  يىريدُّ  ًسكىاىيـٍ  مىفٍ  عى ـٍ  ميٍضػًعًفًيـٍ  عى ميتىسىػرِّعييي مىػد كى  ييٍقتىػؿي  اى  قىاًعػًدًىـٍ  عى
ٍيدو  ذيك كىاى  ًبكىاًفرو  ميٍؤًمفه  ٍيًده ًفد عى  ب(ٔ)" عى

                                                           

 بٖٔ/َُ، المبسكط ُِٓ/ٓالبحر الرائؽ  (ُ)
 تقدـ ذكره كت ريجوب( ِ)
 (بُسكرة الممتحنة ) (ّ)
 بٖٔ/َُالمبسكط  (ْ)
 بُّْ/ٗ، النجـ الكىاج  ْٗ/ُٕبيو كفاية الن (ٓ)
ح  ب فػػػيمف ا قصػػػاص بينػػػو بػػػا تالؼ الػػػدينيف -أ رجػػػو البييقػػػي فػػػد سػػػننو " كالمفػػػظ لػػػو " ؾ النفقػػػات( ٔ)
 (بُّّٕٔية ترد عمد أىؿ العسكر ح )ب فد السر -، كأبك داكد فد سننو ػ ؾ الجيادِٗ/ٖ(  ُّّٕٔ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِِٓٗ 
 

يدؿ الحديث عمد أف المعاىد سكاء كاف ذميػا أك حربيػا  كجو ااستداؿ:
 ب(ُ)را أك أنثد يحـر إعدامو ما داـ عمد عيدهذك

 خايسا : أدنح انقٕل اخلايس
 اسرذل أصحاب ْزا انقٕل تأدنح يُٓا :

: "   ما ركم عف عمر بف شعيب قاؿ: قاؿ رسػكؿ ا  الدليؿ األكؿ:
 (ِ)"أدناىـ بببب كا ذك عيد فد عيده المسممكف تتكافأ دماؤىـ يسعد بذمتيـ

معاىد الحربي، إذا د ؿ بأماف يحـر إعدامػو حتػد أف الكجو ااستداؿ: 
سكاء كاف جاسكسػا أك غيػره ، ككػذلؾ المعاىػدة قياسػا  (ّ)إلد يرج  إلد مأمنو

 عميوب
أف المعاىػػد د ػػؿ فػػد دار اإلسػػالـ بأمػػاف فمػػـ يجػػز قتمػػو  الػػدليؿ الثػػاني:

 ب(ْ)حتد يرد إلد مأمنو كما لك د ميا بأماف لصبد
ف ضعيفاف؛ ألف ا تعالد قاؿ: بأنيما  يناقش ىذاف الدليالف  ن كىثيكاٍ  كىاً 

ػانىييـ ػػف أىٍيمى ٍيػػًدًىـٍ  بىٍعػػدً  مِّ طىعىنيػػكاٍ  عى ـٍ  ًفػي كى ػػةى  فىقىػػاًتميكاٍ  ًديػػًنكي  اى  ًإن ييػػـٍ  اٍلكيٍفػػرً  أىًئم 
ـٍ  أىٍيمىافى  ـٍ  لىيي يىنتىييكفى  لىعىم يي

(ٓ) 
س فيذه اآلية بعمكميا تتناكؿ كؿ ذم عيػد فمتػد نقػض عيػده بالتجسػ

                                                           

 بّٕٕ/ٖالبدر التماـ ( ُ)
 تقدـ ت ريجوب( ِ)
 بّٕٕ/ٖر التماـ البد( ّ)
 بُّٖ/ّالميذب ( ْ)
 (ُِسكرة التكبة)( ٓ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِّٓٗ 
 

 َ (ُ)أك غيره كجب إعدامو ككذلؾ الجاسكسة الذمية بالقياس عميو
فقياس م  الفػارؽ؛ ألف مػف د ػؿ بأمػاف  أما قياسيـ عمد أماف الصبي

الصبي غير مفرط؛ ألنو اعتقد صحة عقد األمػاف فصػارت شػبية أمػاف فيمنػ  
قتمو حتد يرد إلد مأمنو، أما مف تجسس فقد نقض عيده بيػذه الجريمػة فػال 

 َ(ِ)لد مأمنو كيفعؿ فيو اإلماـ ما يراه، ككذلؾ المرأة بالقياس عميويرد إ
بعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء فػػي المسػػألة، كأدلػػتيـ  :انثثشأي انثثشاجح

كمناقشػػة مػػا أمكػػف مناقشػػتو يمكػػف القػػكؿ بػػأف الػػراجح أف الجاسكسػػة الذميػػة 
تعػػػدـ إذا ثبػػػت عمييػػػا جريمػػػة التجسػػػس بكسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ اإلثبػػػات كذلػػػؾ 

 آلتية:لألسباب ا
ف لػـ يكػف قتػاا حقيقيػا؛  ػ  ُ أف التطم  عمػد عػكرات المسػمميف كا 

 إا أنو مف حيث المعند يعتبر مف قتاؿ المسمميف كمحاربتيـب
أف التجسػػس مػػف أ طػػر األعمػػاؿ التػػي تعػػرض الػػبالد لمفسػػاد  ػ  ِ

-كالشر كالضرر فكؿ مف يقـك بذلؾ جدير بأف يعامؿ معاممة مػف يحػارب ا 
 ؛ألنو مف اإلفساد في األرضب وكرسكل -تعالد

أف إعداميا يككف زجرا لغيرىػا ممػف تسػكؿ لػو نفسػو اإلضػرار  ػ  ّ
 باألمف العاـ لمبالدب

                                                           

 بِّٕ – َِٕ/ُالصاـر المسمكؿ (ُ)
 بَِّ – ُّٗ/ّالميذب (ِ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِْٓٗ 
 

 انغصٍ انثانث
 اجلاسٕسح احلشتٍح ٔادلسرأيُح 

اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػد أف الجاسكسػػة الكػػافرة المحاربػػة تعػػدـ؛ قياسػػان أوال: 
 عمد الرجؿ مف الكفار المحاربيفب

ككػػذا لػػك حػػرض ػ الكػػافر ػ عمػػد القتػػاؿ أك دؿ عمػػد سػػاني : " قػػاؿ الكا
ف مطاعا، كاف أك برأيو، ينتفعكف الكفرة كاف أكعكرات المسمميف   امػرأة كاف كا 

 (ُ)"المعند حيث مف القتاؿ لكجكد صغيرا؛ أك
 (ِ)كقاؿ الحطاب: " الجاسكس الكافر الحربي يقتؿ باإلجماع "

 (ّ)الحربي  كىك باتفاؽ"كقاؿ النككم: " قتؿ الجاسكس الكافر 
كقاؿ بياء الػديف المقدسػي : " كفػد الحػديث أحكػاـ بببب كمنيػا: األمػر بطمػب 

 (ْ)الجاسكس الكافر الحربي كقتمو كأجم  المسممكف عمد ذلؾ"
 مػف عػيف  النبػي أتػدكيدؿ عمػد ذلػؾ مػا ركم عػف سػممة بػف األكػكع قػاؿ: 

 اطمبػكه:" النبػي فقاؿ انفتؿ ثـ يتحدث أصحابو عند فجمس سفر في كىك المشركيف
 (ٓ)"سمبو فنفمو فقتمو "كاقتمكه

                                                           

 بَُُ/ٕبدائ  الصنائ  ( ُ)
 بّٕٓ/ّمكاىب الجميؿ ( ِ)
 بٕٔ/ُِشرح مسمـ لمنككم ( ّ)
ام  ، الجػػػُٕٓ/ٕ، فػػتح السػػالـ ِٕٗ/ُْ،عمػػدة القػػارم َُٗٔ/ّالعػػدة فػػي شػػرح العمػػدة  (ْ)

 بِّْ/ُٗ، المجمكع لمنككم ْٖ/ّ، الم تصر الفقيي َٖ/ٔلمسائؿ المدكنة 
أ رجو الب ارل فد صحيحو ػ ؾ الجياد كالسير ػ ب الحربػي إذا د ػؿ دار اإلسػالـ بغيػر أمػاف ػ ( ٓ)

 بَُُُ/ّ( ِٖٖٔح )
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ِٓٗٓ 
 

يػػدؿ ىػػذا الحػػديث عمػػد جػػكاز إعػػداـ جاسػػكس أىػػؿ  كجو ااستداؿ:
 كالحربية بالقياس عميوب (ُ)الحرب

 ثاٍَا: اجلاسٕسح احلشتٍح ادلسرأيُح
إذا د مت المرأة الحربية دار اإلسالـ بأماف ثـ باف أنيا جاسكسػة تنقػؿ أ بػار 

 يف إلد أعدائيـ فيؿ يعد ذلؾ نقضا ألمانيا كمكجبا إلعداميا أكا ؟المسمم
 ا تمؼ الفقياء فد ىذه المسألة عمد قكليف:

لػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػذا ذىػػػػػػػػػػػػػػػب المالكيػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػكؿ األكؿ:   (ِ)تعػػػػػػػػػػػػػػػدـ كا 
 ألنيػػػػا نقضػػػػت عيػػػػدىا (ْ)كاألكزاعػػػػي كأبػػػػك يكسػػػػؼ مػػػػف األحنػػػػاؼ (ّ)كالحنابمػػػػة
 (ٓ)بالتجسس

كػؿ، كا يكػكف التجسػس سػببا فػي ا تعدـ، بؿ تحبس كتن القكؿ الثاني:
لد ىذا ذىب األحناؼ  (ٕ)كالشافعية (ٔ)نقض عيدىا كا 

ي يػػر فييػػا اإلمػػاـ بػػيف القتػػؿ أك ااسػػترقاؽ إا أف تسػػمـ  القػػكؿ الثالػػث:

                                                           

 بِٔٓ/ُِن ب األفكار ( ُ)
عمػػػػػد الم تصػػػػػر  ، شػػػػػرح الزرقػػػػػانيَٖ/ٔ، الجػػػػػام  لمسػػػػػائؿ المدكنػػػػػة ّْٓ/ّالتكضػػػػػيح (ِ)
،مكاىػػػب الجميػػػؿ ْٖ/ّ،الم تصػػػر الفقيػػػي ابػػػف عرفػػػة ُِٖ/ِ،الشػػػرح الكبيػػػر لمػػػدردير َِٗ/ّ
 بّٕٓ/ّ
 بَُٖ – َُٓ/ّ، كشاؼ القناع  َّٔ/َُالفركع ( ّ)
 بَِٕ، ال راج صِّٖ/ُُاألكسط فد السنف (ْ)
 المرج  السابؽب (ٓ)
، ُّٔالسػػير الصػػغير ص، ِْٔ/ِ، الجػػكىرة النيػػرة ُِّ/ْاا تيػػار لتعميػػؿ الم تػػار (ٔ)

 بٖٓ/َُالمبسكط لمسر سي 
 بُٖ/ٖ، نياية المحتاج ِّٕ/ٗ، النجـ الكىاج ِٓٔ/ْاألـ ( ٕ)
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ِٓٗٔ 
 

ليو ذىب بعض الحنابمة  (ِ)اإلماـ سحنكف مف المالكية (ُ)كا 
 األدنثثثح

 يأتي : استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ عمد ما ذىبكا إليو بما أوال:
أف التأميف ا يتضػمف ككنيػا عينػان كا يسػتمزمو كا يجػكز  الدليؿ األكؿ:

 (ّ)عقده عميو
أف المستأمنة نقضت عيدىا بتجسسػيا عمػد المسػمميف ؛ الدليؿ الثاني:

كا ي فػػد مػػا فػػي التجسػػس مػػف  ألف شػػركط األمػػاف عػػدـ اإلضػػرار بالمسػػمميف
ؿ، كالضرر منيي عنػو، كمػا أضرار تمس أمف البالد كتعرضيا لميالؾ كااحتال 

 أنو تجب إزالتو بإعداـ ىذه الجاسكسة عمال بالقاعدة الفقيية الضرر يزاؿب
بحػديث حاطػب بػف أبػد بمتعػة  ثاٍَا: اسرذل أصحاب انقٕل انثاًَ

 المذككر سابقاب

أف المسػػػممة لػػػك تجسسػػػت ا تعػػػدـ؛ ألف ىػػػذا لػػػيس  :كجو ااستداؿ
 (ْ)ا ينتقض أمانيا كذلؾ نقضا إليمانيا فإذا فعمتو المستأمنة

حديث فرات بف حياف المذككر ب ثانثا: اسرذل أصحاب انقٕل انثانث
 ب سابقا

أمر بإعداـ فرات بف حياف ككػاد أف يعػدـ  أف النبي  كجو ااستداؿ:
                                                           

 بّْْالمنكر في راجح المحرر صػ( ُ)
 بَِٗ/ّ، شرح الزرقاني عمد الم تصر ّٓٓ/ْالتاج كاإلكميؿ  (ِ)
لجميػؿ ، مػنح اَِٗ/ّ، شػرح الزرقػاني عمػد الم تصػر ٕٓٔ/ُالعدة فػي شػرح العمػدة (ّ)
 بُِٔ/ّ
 بٖٔ/َُالمبسكط  (ْ)
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ِٕٓٗ 
 

لكا أنو أ بر أنو مسػمـ فػدؿ ىػذا عمػد جػكاز إعػداـ الجاسكسػة المسػتأمنة إا 
 (ُ)أف تسمـ

ف التجسس عمد بػالد اإلسػالـ أضػراره ك يمػة ا شؾ أ :انشأي انشاجح
كعكاقبو سيئة كذلؾ لما فيو مف استئصاؿ شأفة اإلسالـ كالمسمميف، كتعريض 
الػبالد لالحػتالؿ كنيػػب ثركاتيػا كقػػد انفتحػت البمػػداف عمػد بعضػػيا، كقػد تػػد ؿ 
الجاسكسة إلد البالد بأماف بنية السياحة أك بنيػة البحػث العممػي، بػؿ إف مػف 

مػػف يعشػػف بػػيف المسػػمميف كىػػذا يترتػػب عميػػو معرفػػة كثيػػرة مػػف المسػػتأمنات 
األ بار ااقتصادية كااجتماعية كالسياسية كنقميا بسيكلة ا سيما بعد التقدـ 

أف المستأمنة إذا ثبتت عمييا ال طير في التكنكلكجيا الحديثة، لذلؾ يرل الباحث 
 سيا اإلعداـبجريمة التجسس تككف بذلؾ قد نقضت عيد أمانيا كأكجبت عمد نف

                                                           

، شػػرح السػػير الكبيػػر ُُ/ٖ، نيػػؿ األكطػػار ُْٔ/ٓشػػرح صػػحيح الب ػػارم ابػػف بطػػاؿ ( ُ)
 بٖٔ/َُ، المبسكط َّٓصػ
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ِٖٓٗ 
 

 ادلثحث انشاتع
 عذاواإليف ذأجٍم  ٔادعائّاحلًم  ثشأ

 ادلطهة األٔل
   أثش احلًم يف ذأجٍم عقٕتح اإلعذاو

إذا ارتكبت الحامؿ التي ظير حمميا أك بػدت م ايمػو مػا يكجػب اإلعػداـ 
كجب استيفاء العقكبة منيا كالذم يستكفيو الحاكـ فكرا لكف كجكد ىػذا الحمػؿ 

 تأ ير اإلعداـ؟ كما المدة التي يؤجؿ إلييا تطبيؽ العقكبة؟  ىؿ لو أثر في
اتفؽ الفقياء عمد أف اإلعداـ ا يستكفد مف الحامػؿ إا  الحالة األكلد:

بعػػد كضػػ  الحمػػؿ سػػكاء كجبػػت عقكبػػة اإلعػػداـ قبػػؿ الحمػػؿ أك بعػػده، كسػػكاء 
كجبػػت فػػي ابتػػداء الحمػػؿ أك بعػػد نفػػ  الػػركح فيػػو؛ ألنػػو فػػي ابتػػداء الحمػػؿ 

كف كيتطػػكر مػػف نطفػػة إلػػد عمقػػة ثػػـ إلػػد مضػػغة، ثػػـ إلػػد إنسػػاف، كألف سػػيتك
 .(1)ألبيو حقان في بقائو فال يمكف أف ييدر حقو

ٔقثثذ قثثاو انثثذنٍم عهثثى رنثثب يثثٍ انكرثثاب ٔانسثثُح ٔاإلمجثثاع 
 ٔادلعقٕل:

                                                           

،التػاج ُٕٖ/ْ، بدايػة المجتيػد: ّْٔ/ِ، النتػؼ فػي الفتػاكل: ٗٓ/ٕ( يراج : بدائ  الصػنائ : ُ)
، ُُٓ/ُِ، الحػاكم الكبيػر: َْٗ/ُُرانػي: ، البيػاف لمعمْٕ/ٗ،مػنح الجميػؿ: ِّٔ/ٖكاإلكميؿ: 

، مسائؿ اإلماـ ِِٕ/ّ، الكافي في فقو أحمد: ْٗ/ُْ، الشرح الممت : ّْٔ/ٖم تصر المزني: 
سحاؽ:   ب ّّٔٓ/ٕأحمد كا 
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ِٓٗٗ 
 

 أٔال: األدنح يٍ انكراب:
ـٍ ًفييىا أىف  الن فٍ كى قاؿ تعالد:  الدليؿ األكؿ: مىٍيًي سى ًبالن ٍفسً كىتىٍبنىا عى

(1) 
أكجػػب اسػػتيفاء اإلعػػداـ مػػف القاتػػؿ ا  -أف ا تعػػالد كجػػو ااسػػتداؿ:

؛ لما فيو مف قتؿ نفسيف بنفس كاحػدة  مف غيره، كفي قتؿ الحامؿ تجاكز كتعدو
 كىذا حراـب

ػٍمطىانان كى قاؿ تعػالد:  الدليؿ الثاني: ًليِّػًو سي عىٍمنىػا ًلكى مىػف قيًتػؿى مىٍظميكمػان فىقىػٍد جى
كران االى ييٍسًرؼ فِّي القىٍتًؿ ًإن وي كى فى  فى مىنصي

 ب(ِ)
إسػراؼ فػي القتػؿ  أف في اسػتيفاء اإلعػداـ مػف الحامػؿ كجو ااستداؿ:

لما فيو مف قتػؿ نفسػيف فػي نفػس كاحػدة، كلمػا فيػو مػف قتػؿ الحمػؿ الػذم لػـ 
 يرتكب ذنبانب

 ب(ّ)رىلٍزرى أي ٍ كً  اًزرىةه كى  ًزري تى  اى كى قاؿ تعالد:  الدليؿ الثالث:
كجػػو ااسػػتداؿ: إف اسػػتيفاء اإلعػػداـ مػػف الحامػػؿ فيػػو تحميػػؿ الجنػػيف 

 كزر أمو الذم ارتكبتو ىي، كلـ يرتكبو ىك، كىذا حراـب
ما أ رجو مسمـ فػي صػحيحو عػف عمػراف : ثاًٍَا: انذنٍم يٍ انسُح

كىد حبمد مػف الزنػا، فقالػت:  بف حصيف أف امرأة مف جيينة أتت نبي ا 
، فػػدعا نبػػي ا   أصػػبت حػػدان يػػا نبػػي ا  أىٍحًسػػفٍ » :فىقىػػاؿى كلييػػا  فأقمػػو عمػػد 

عىتٍ  فىًإذىا ًإلىٍييىا، ضى ، ، «ًبيىػا فىٍأًتًني كى مىٍييىػا فىشيػك تٍ    اً  نىًبػيُّ  ًبيىػا فىػأىمىرى  فىفىعىػؿى  عى

                                                           

 (ب ْٓ( سكرة المائدة )ُ)
 (ب ّّ( سكرة اإلسراء )ِ)
 (ب  ٕ(، الزمر )ُٖ(، فاطر )ُٓ(، اإلسراء )ُْٔ( سكرة األنعاـ )ّ)
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ََِٔ 
 

ػم د ثيـ   فىريًجمىٍت، ًبيىا أىمىرى  ثيـ   ًثيىابييىا، مىٍييىػا، صى ػري عي  لىػوي  فىقىػاؿى  عى ػمِّي: مى مىٍييىػا تيصى  يىػا عى
قىػػدٍ  اً  نىًبػػي   ػػٍبًعيفى  بىػػٍيفى  قيًسػػمىتٍ  لىػػكٍ  تىٍكبىػػةن  تىابىػػتٍ  لىقىػػدٍ » :فىقىػػاؿى  زىنىػػٍت؟ كى  أىٍىػػؿً  ًمػػفٍ  سى

ًدينىةً  ، اٍلمى ـٍ ًسعىٍتيي ػٍدتى  كىىىؿٍ  لىكى جى ػؿى  تىٍكبىػةن  كى ػادىتٍ  أىفٍ  ًمػفٍ  أىٍفضى  "تىعىػالىد ًلم ػوً  ًبنىٍفًسػيىا جى
(1). 

: لـ يقـ عمػد الحامػؿ الحػد إا بعػد كضػعو أف النبي  ااستداؿ:كجو 
فكذلؾ مف كجب عمييا اإلعداـ ارتكابيا ما يكجب إعداميا ا تعدـ حتد تض  

 ما في بطنياب
أجمػ  أىػؿ العمػـ عمػد أف الحامػؿ يػؤ ر  :ثانثا: انذنٍم يٍ اإلمجاع
 ب(ِ)استيفاء اإلعداـ منيا حتد تض 

إف اسػتيفاء عقكبػة اإلعػداـ منيػا كىػد  :ٕلساتعا: انذنٍم يٍ ادلعقث
حامؿ يؤدم إلد مكت ما في بطنيا، كمػا فػي بطنيػا نفػس محترمػة كلػـ تكجػد 
منو جناية، فال يجكز قتمو بقتؿ أمو، فيجب تأ ير استيفاء اإلعداـ منيا حتد 

   ب(ّ)تض  حمميا
إذا أجؿ استيفاء اإلعػداـ مػف الحامػؿ حتػد كضػعت فيػؿ  الحالة الثانية:

كيكجػػد لػػو مػػف  فػػكر كضػػعيا أك ينتظػػر حتػػد تسػػقيو المبػػأ اإلعػػداـعمييػػا يقػػاـ 
 يرضعو؟

 اخرهف انفقٓاء يف رنب عهى قٕنني:

                                                           

 قدـ ت ريجوب ( تُ)
 بّّْ/ّ، المغني:َِٖ/ٓ، مغني المحتاج: ُٕٖ/َْ( بداية المجتيد ِ)
 ب ِِٕ/ّ، الكافي في فقو أحمد: ِٖ/ٕ( المنتقد لمباجي: ّ)
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َُِٔ 
 

ا تميػػؿ إلرضػػاعو المػػبف بػػؿ تعػػدـ منيػػا فػػكر انفصػػالو  القػػكؿ األكؿ:
مػف فقيػاء -عنيا، كىذا أحد قكلي الحنفية كالقاضي أبػي الطيػب كابػف  يػراف 

 ب(ُ)-الشافعية
ؤ ر اإلعداـ منيا بشرط أف ا يكجد لو مف يرضعو عمد ي القكؿ الثاني:

لد ىذا ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشػافعية  تفصيؿ بينيـ كا 
 ب(ِ)في الصحيح كالحنابمة

 األدنثثثثح
 أٔالً: دنٍم أصحاب انقٕل األٔل:

نمػا   استدؿ أصػحاب ىػذا القػكؿ بػأف إتػالؼ الحامػؿ القاتمػة مسػتحؽ، كا 
 ب(ّ)اء اإلعداـ منيا؛ لحؽ الكلد، كقد انفصؿ عنيايؤ ر استيف

بػػأف اسػػتيفاء اإلعػػداـ لمػػا أ ػػر لحفػػظ  يمكػػف أف ينػػاقش ىػػذا ااسػػتداؿ
 ب(ْ)الكلد كىك حمؿ فألف يؤ ر لحفظو بعد كضعو أكلد

                                                           

 ب ِِٓ/ٗ، ركضة الطالبيف: ِْٓ/ٓ( العناية شرح اليداية: ُ)
عنايػػة شػػرح ،الٖٖ/ْ،الػػدر الم تػػار كحاشػػية ابػػف عابػػديف: ِِٗ/ٔ( البنايػػة شػػرح العنايػػة: ِ)   

، التػػػاج ّْْ/ِ، اليدايػػػة شػػػرح بدايػػػة المبتػػػدم: ّٕ/ٗ،المبسػػػكط لمسر سػػػي: ِْٓ/ٓاليدايػػػة: 
، ْٕ/ٗ، مػػنح الجميػػػؿ: َِٔ/ْ،الشػػػرح الكبيػػر لمػػػدردير: ّْٔ/ُِ، الػػذ يرة: ِّٔ/ٖكاإلكميػػؿ: 

، المجمػػػكع لمنػػػككم: ُُٓ/ُِ، الحػػػاكم الكبيػػػر: َْٖ/ُُالبيػػػاف فػػػي مػػػذىب اإلمػػػاـ الشػػػافعي: 
،عمدة الفقػو: صػػ ّٓٓ، العدة في شرح العمدة: صػ ُّٓ/ُٔ، نياية المطمب: ْْٓ -ّْٓ/ُٖ

 ب   ّّْ/ٖ،المغني: ُُّ/ِ، المحرر في الفقو ُِٖ
 ب ّْْ/ِ، اليداية: ّٕ/ٗ( المبسكط لمسر سي: ّ)
 ب ّّْ/ٖ( المغني: ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِِٔ 
 

 ثاًٍَا: أدنح انقٕل انثاًَ:
 اسرذل أصحاب ْزا انقٕل تأدنح يُٓا: 

ف عمػراف بػف حصػيف أف ما أ رجو مسمـ فػي صػحيحو عػ الدليؿ األكؿ:
كىػػد حبمػػد مػػف الزنػػا، فقالػػت: يػػا نبػػي ا  امػػرأة مػػف جيينػػة أتػػت نبػػي ا 

، فػػدعا نبػػي ا  أصػػبت حػػدان   فىػػًإذىا ًإلىٍييىػػا، أىٍحًسػػفٍ »: فىقىػػاؿى كلييػػا  فأقمػػو عمػػد 
عىتٍ  ضى ، ، «ًبيىػا فىٍأًتًني كى مىيٍ  فىشيػك تٍ    اً  نىًبػيُّ  ًبيىػا فىػأىمىرى  فىفىعىػؿى ـ   ًثيىابييىػا، يىػاعى  ثيػ
م د ثيـ   فىريًجمىٍت، ًبيىا أىمىرى  مىٍييىا، صى مِّي: عيمىري  لىوي  فىقىاؿى  عى مىٍييىا تيصى قىػدٍ  اً  نىًبي   يىا عى  كى
ًدينىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  سىٍبًعيفى  بىٍيفى  قيًسمىتٍ  لىكٍ  تىٍكبىةن  تىابىتٍ  لىقىدٍ »: فىقىاؿى  زىنىٍت؟ ، اٍلمى ـٍ ًسعىٍتيي  لىكى
ٍدتى  كىىىؿٍ  جى ؿى  تىٍكبىةن  كى ادىتٍ  أىفٍ  ًمفٍ  أىٍفضى  ب(ُ)"تىعىالىد ًلم وً  ًبنىٍفًسيىا جى

ما أ رجو بف ماجة في سننو عف عبادة بف الصػامت أف  الدليؿ الثاني:
قاؿ: المرأة إذا قتمت عمدا ا تقتؿ حتػد تضػ  مػا فػي بطنيػا إف  رسكؿ ا 

  ب(ِ)كانت حامالن، كحتد يكفؿ كلدىا"
لػـ يقػـ عمييػا الحػد، كلػـ  أف النبػي  اؿ بيػذيف ال بػريف:كجو ااستد

يقتص منيا إا بعد أف ترض  كلدىا كتجػد مػف يكفمػو؛ لمػا فػي ذلػؾ مػف حفػظ 
 الكلد كصيانتوب

أف فػػي اسػػتيفاء اإلعػػداـ مػػف القاتمػػة فػػكر كضػػعيا، فيػػو  الػػدليؿ الثالػػث:
تػػأ ير  إتػالؼ كىػالؾ لمكلػػد إذا لػـ يكػف لػػو مػف يقػـك بإرضػػاعو كرعايتػو، كفػي

                                                           

 ( تقدـ ت ريجوبُ)
، ٖٖٗ/ِ: (ِْٗٔح )-ب: الحامػؿ يجػػب عمييػػا القػػكد -ؾ الػػديات -( سػنف ابػػف ماجػػةِ)

:"ىذا إسػناد فيػو نعػيـ كاسػمو عبػد الػرحمف بػف زيػاد ُّٖ/ّقاؿ صاحب مصباح الزجاجة: 
 كىك ضعيؼ"ب 
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِّٔ 
 

صػيانة  -استيفائو منيا لحيف كجكب مف يكفػؿ الطفػؿ كيتػكلد حفظػو كرعايتػو
لمطفػػؿ كحفظػػان لػػو مػػف اليػػالؾ كحفظػػو كبقػػاء حياتػػو أمػػر كاجػػب كمػػا أدل إلػػد 
الكاجػػب فيػػك كاجػػب فيكػػكف تػػأ ير اسػػتيفاء القصػػاص مػػف الحامػػؿ كالمرضػػ  

   ب(ُ)كاجبنا
كؿ منيمػا يجػد أف الناظر في ىذيف القكليف كفد دليؿ  :انشأي انشاجح

القػػكؿ الثػػاني أكلػػد بػػالترجيح لكجاىتػػو مػػف حيػػث الػػدليؿ، كمػػف حيػػث تطبيػػؽ 
القكاعد العامة كالتي منيػا قكاعػد حفػظ ميجػة اإلنسػاف؛ لػذلؾ فػإني أميػؿ إلػد 

 ترجيحوب كا أعمـ
 ادلطهة انثاًَ

 ادعاء احلًم ٔأثشِ يف ذأجٍم عقٕتح اإلعذاو
فادعػػت أنيػػا حامػػؿ، فيػػؿ تقبػػؿ  إذا كجبػػت عقكبػػة اإلعػػداـ عمػػد المػػرأة
 دعكاىا، كيؤجؿ إعدامو أك ا تقبؿ كتعدـ ؟

 -ا تمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمد قكليف:
تعرض المدعية عمد أىؿ ال بػرة مػف النسػاء لينظػرف فػي  القكؿ األكؿ:

ذلؾ، فإف شيدف بصدؽ كالميا كأنيا حامؿ أ ر استيفاء اإلعػداـ عمػد الكجػو 
ف شيدف بع دـ كجكد حمؿ، لـ تقبؿ دعكاىا كيستكفد اإلعػداـ منيػا المتقدـ، كا 

عمد الفكر، كىذا مػا ذىػب إليػو الحنفيػة كالمالكيػة كااصػط رم مػف الشػافعية 

                                                           

، المجمػػػكع لمنػػػككم: ِِٓ/ٗ،ركضػػػة الطػػػالبيف ّْْ/ِ، اليدايػػػة: ّٕ/ٗ( المبسػػػكط: ُ)
 ب ّّْ/ٖ، المغني: ّْٓ/ُٖ
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِْٔ 
 

   ب(ُ)كالقاضي مف الحنابمة
تقبؿ دعكاىا كيؤجؿ إعداميا؛ ألف الحمؿ لو أمارات  فية  القكؿ الثاني:

مػا ادعتػو، كلكنيػا تحػبس ا تعمـ إا منيا، فيحتاط لمحمػؿ حتػد يتبػيف انتفػاء 
لد ىذا ذىب الشافعية كالحنابمة في المذىب عندىـ  ب(ِ)حتد يتبيف أمرىاب كا 

 األدنثثثثح
 أٔالً: أدنح انقٕل األٔل: اسرذل أصحاب انقٕل األٔل مبا ٌأذً:

أف مجرد قكليا ا يعتبر حجة فيما يسقط إعدامو، فكذلؾ ا يككف  -أكا
اـ قػػد كجػػب عمييػػا حػػاان، فػػال يسػػقط بمػػا حجػػة فيمػػا يػػؤ ره عنيػػا؛ ألف اإلعػػد

   ب(ّ)طرأ
أف قكليا ليس حجة كما قمتـ، لكف لما  يمكف أف يناقش ىذا ااستداؿ:

كاف لمحمؿ أمارات  فية تعمميا مف نفسػيا كا يعمميػا غيرىػا كجػب أف يحتػاط 
   ب(ْ)لمحمؿ حتد يتبيف انتفاء ما ادعتو

نمػا بعرضػيا  بأف ااحتيػاط لمحمػؿ لػيس بقبػكؿ يجاب عف ذلؾ: قكليػا كا 
                                                           

الشػرح الكبيػر لمػدردير:  ،ِّٔ/ٖ، التػاج كاإلكميػؿ: َُٓ/ِ، الجػكىرة النيػرة: ٖٖ/ْ( اا تيػار: ُ)
، المجمػػػػكع شػػػػرح الميػػػػذب: ِِٕ/ٗ، ركضػػػػة الطػػػػالبيف: ُُٓ/ُِ، الحػػػػاكم الكبيػػػػر: َِٔ/ْ

، المحػػػػػػػرر فػػػػػػػي الفقػػػػػػػو: ِّٕ/ّ،الكػػػػػػػافي فػػػػػػػي فقػػػػػػػو أحمػػػػػػػد: ْٖٓ/ٗ،اإلنصػػػػػػػاؼ: ْْٓ/ُٖ
 ب  ّّْ/ٖ،المغني: ُِّ/ِ
،المجمػكع ِِٕ/ُٗ،ركضػة الطػالبيف: ُُٓ/ُِ، الحػاكم الكبيػر: َْٗ/ُُ( البياف لمعمراني: ِ)

 بْٗ/ٔ، مطالب أكلد النيد: ُّْ/ٕ، المبدع: ْٖٓ/ٗ، اإلنصاؼ: ْْٓ -ّْٓ/ُٖلمنككم: 

  
 ب ّّْ/ٖ، المغني: ْْٓ/ُٖ، المجمكع لمنككم: ّٕ/ٗ( المبسكط لمسر سي: ّ)
 ب ّّْ/ٖ( المغني: ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٔٓ 
 

ا حبسػػت حتػػد يتبػػيف  عمػػد أىػػؿ ال بػػرة مػػف النسػػاء إف كػػف يسػػتطعف ذلػػؾ، كا 
 ب(ُ)أمرىا إذا كاف الحمؿ  فيان 

ثانيا: أف الحمؿ أمر مف األمكر التي تطم  عمييا النساء، كيشػكؿ عمػد 
 ب(ِ)القاضي، كاألصؿ في مثؿ ىذه األمكر أف يرج  فييا إلد أىؿ ال برة

بأف دعكاىا يمكف أف تعتبػر حجػة فػي  ىذا ااستداؿ: يمكف أف يناقش 
تأ ير اإلعداـ إذا انتفت تيمة التيػرب مػف اسػتيفاء اإلعػداـ منيػا قياسػان عمػد 

 ب(ّ)قكؿ الغامدية قبكؿ النبي 
بأنو إذا كانت تيمة التيرب مف استيفاء اإلعداـ قائمػة  يجاب عف ذلؾ 

تداؿ صػحيح، كأمػا إذا كانػت حكليا بأف كانت عقكبتيػا قػد ثبػت بالبينػة فااسػ
التيمة منتفية عنيا بأف كاف اإلعداـ قد ثبػت بإقرارىػا كمػا فػي قصػة الغامديػة 

 فال حاجة إلد عرضيا عمد أىؿ ال برةب
 ثاًٍَا: أدنح انقٕل انثاًَ:

 اسرذل أصحاب ْزا انقٕل تأدنح يُٓا: 
مىػػػػؽى يى  اى كى قكلػػػػو تعػػػػالد:  -ُ ػػػػا  ى الم ػػػػوي ًفػػػػي  ًحػػػػؿُّ لىييػػػػف  أىف يىٍكػػػػتيٍمفى مى
اًمًيف   أىٍرحى

 ب(ْ)
أف الكعيػػد عمػد مػا كجػػب مػف قبػكؿ قكليػػا فػي كتمػػاف  كجػو ااسػتداؿ:

                                                           

 ب ّٕ/ٗ( المبسكط لمسر سي: ُ)
 ب ْٕ -ّٕ/ٗ( المبسكط لمسر سي: ِ)
 ب ِِ/ِالصحيحيف:  ( كشؼ المشكؿ مف حديثّ)
 (ب ِِٖ( سكرة البقرة )ْ)
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 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

َِٔٔ 
 

 ب(ُ) الحمؿ؛ كىذا يقتضي قبكؿ قكليا فيو
بأف اآلية تدؿ عمػد تحػريـ كتمػاف مػا فػي  يمكف مناقشة ىذا ااستداؿ:

ا أرحػػاـ النسػػاء مػػف الحمػػؿ، كلػػيس فييػػا مػػا يػػدؿ عمػػد كجػػكب قبػػكؿ قكليػػا إذ
 ادعت الحمؿب

ما أ رجو مسمـ في صحيحو عف عمػراف بػف حصػيف أف امػرأة مػف  -ِ
 كىد حبمػد مػف الزنػا، فقالػت: يػا نبػي ا أصػبت حػدان  جيينة أتت نبي ا 

، فدعا نبي ا  ػعىتٍ  فىػًإذىا ًإلىٍييىػا، أىٍحًسػفٍ »: فىقىػاؿى كلييا  فأقمو عمد  ضى  فىػٍأًتًني كى
، ، «ًبيىا مىٍييىا فىشيك تٍ    اً  نىًبيُّ  ًبيىا فىأىمىرى  فىفىعىؿى  فىريًجمىٍت، ًبيىا أىمىرى  ثيـ   ًثيىابييىا، عى
م د ثيـ   مىٍييىا، صى مِّي: عيمىري  لىوي  فىقىاؿى  عى مىٍييىا تيصى قىدٍ  اً  نىًبي   يىا عى  لىقىػدٍ »: فىقىاؿى  زىنىٍت؟ كى

ًدينىةً  ٍىؿً أى  ًمفٍ  سىٍبًعيفى  بىٍيفى  قيًسمىتٍ  لىكٍ  تىٍكبىةن  تىابىتٍ  ، اٍلمى ـٍ ًسعىٍتيي ٍدتى  كىىىؿٍ  لىكى جى  تىٍكبىػةن  كى
ؿى  ادىتٍ  أىفٍ  ًمفٍ  أىٍفضى  (ِ)"تىعىالىد ًلم وً  ًبنىٍفًسيىا جى

نمػػا قبػػؿ  أف النبػػي  كجػػو ااسػػتداؿ: لػػـ يطالػػب ىػػذه المػػرأة بالبينػػة كا 
 قكليا كصدقياب

بػػػأف تيمػػػة اليػػػركب مػػػف اسػػػتيفاء  يمكػػػف أف ينػػػاقش ىػػػذا ااسػػػتداؿ:
قصاص منتفية عف الغامدية؛ ألنيا أقرت عمد نفسيا بما يكجب قتميا رجمػان ال

 بدليؿ أنيا أتت إلقامة الحد عمييا بعد أف كضعت حممياب 
يػرل الباحػث أف المػرأة التػي ادعػت الحمػؿ بعػد ثبػكت  :انشأي انثشاجح

جناية القتؿ عمييا ككجكب استيفاء القصاص منيا، ا تقبؿ دعكاىػا كا يػؤ ر 

                                                           

 ب  ُُٓ/ُِ( الحاكم الكبير: ُ)
 ( تقدـ ت ريجوب ِ)
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َِٕٔ 
 

بسػبب ىػذه الػدعكل بػؿ ابػد مػف التأكػد مػف صػدؽ كالميػا فتعػرض القصاص 
عمد أىؿ الطب اسيما كقد أصبح إثبات ذلؾ أمران متاحان ميسكرا كسػيال؛ نظػرا  
لكجكد أطباء مت صصيف في ذلػؾ، ككجػكد أجيػزة كتقنيػات عمػد درجػة عاليػة 
مػػف الكفػػاءة إلثبػػات ذلػػؾ فػػي كقػػت قصػػير جػػدا ا يتجػػاكز بضػػ  دقػػائؽب  كا 

 عمـأ
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َِٖٔ 
 

 اخلامتح
إزىػػاؽ ركح المحكػػـك عميػػو بإحػػدل الكسػػائؿ المقػػدرة بالقػػانكف اإلعػػداـ  ػ  ُ

كالشػػػػنؽ أك الرمػػػػي بالرصػػػػاص أك قطػػػػ  الػػػػرأس أك الصػػػػعؽ بالتيػػػػار 
 الكيربائي أك الغاز الساـب

فالقصػػاص حػػؽ  ػػالص ألكليػػاء ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف اإلعػػداـ كالقصػػاص  ػ  ِ
مدكلة ، كما أف لفظ اإلعداـ أعـ مف الدـ ، أما اإلعداـ فيك حؽ عاـ ل

لفظ القصاص في النفس فيك يشمؿ القصاص فػي الػنفس كالقتػؿ فػي 
الجػػرائـ الحديػػة كفػػي القتػػؿ سياسػػة فػػي الجػػرائـ التػػي يعاقػػب عمييػػا 

 تعزيراب

اإلعداـ شرع عقكبة لمعديد مف الجػرائـ كالقتػؿ العمػد العػدكاف كالحرابػة  ػ  ّ
ردة كالتجسس كالبغي كبعػض الجػرائـ كال  -في حالة اإلحصاف-كالزنا 

 بالتعزيرية كغيرىا

الجرائـ المكجبة لعقكبة اإلعداـ كثيرة منيا مػا ىػك متفػؽ عمػد كجػكب  ػ  ْ
 اإلعداـ فييا كمنيا ما ىك م تمؼ في كجكبو فيياب

يجب إعداـ المرأة المحاربة إذا قتمت؛ ألف المشاىد فػي الكقػت الحػالي  ػ  ٓ
 ؿ كال طؼ كالسرقة باإلكراهبببببببببأف مف النساء مف ترتكب القت

، كلػذلؾ ا الرجػؿ كالمػرأةالمعصية التي تبيح الدـ بعد حظره يشترؾ فييػ ػ ٔ
كجب إعداميا رجما في حالػة زناىػا محصػنة، ككجػب القصػاص منيػا 

 -إف لـ يعؼ عنيا -في حالة القتؿ العمد

قػد  تعدـ المرأة الباغيػة؛ ألنيػا قػد تفػكؽ الرجػؿ فػي التػدبير كالكيػد بػؿ ػ ٕ
 تككف كسيمة فعالة في قتؿ أىؿ العدؿب
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َِٔٗ 
 

 تقتؿ الساحرة إذا قتمت بسحرىا، أك اعتقدت ما يكجب ردتيا ككفرىاب ػ  ٖ

تعدـ الجاسكسة سكاء كانت مسػممة أك ذميػة أك مسػتأمنة أك حربيػة؛  ػ  ٗ
فيػػو إفشػػاء أسػػرار دكلػػة اإلسػػالـ ألعػػدائيا، كىػػذا يمكػػف  ألف التجسػػس

بػادتيـ كأسػر  العدك مف استئصػاؿ شػأفة المسػمميف كالقضػاء عمػييـ كا 
 بنسائيـ كنيب ثركاتيـ ك يراتيـ

اتفػؽ الفقيػػاء عمػػد أف اإلعػػداـ ا يسػػتكفد مػػف الحامػػؿ إا بعػػد كضػػ   ػ  َُ
الحمؿ سكاء كجبت عقكبة اإلعداـ قبؿ الحمؿ أك بعده، كسكاء كجبػت 

 في ابتداء الحمؿ أك بعد نف  الركح فيوب

 ض  كلدىابتؤ ر الحامؿ الجانية حتد تجد مف ير  ػ  ُُ

 ا أثر ادعاء الحمؿ إا إذا ثبت كجكده بقكؿ أىؿ اا تصاصب ػ ُِ
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َُِٔ 
 

 ثثد ادلشاجع
 الجصػػاص الػػرازم بكػػر أبػػك عمػػي بػػف أحكػػاـ القػػرآف لمجصػػاص، ألحمػػد -ُ
 المصػاحؼ مراجعػة لجنػة عضػك - قمحػاكم صػادؽ محمػد: ، تػح(ىػَّٕت:)

 ىػب  َُْٓيركت، ب – العربي التراث إحياء دار: الشريؼ،الناشر باألزىر

ىػ، تح/عبد ََُْبيركت –أحكاـ القرآف لمشافعي، دار الكتب العممية  -ِ
 بالغني  عبد ال الؽ

 دار: الناشػر العربػي، ابػف ا عبػد بػف محمػد بكر ألبي القرآف، أحكاـ -ّ
 عطاب القادر عبد محمد: تحقيؽ لبناف، - كالنشر لمطباعة الفكر
 )ت: المكصمي مكدكد بف محمكد بف ا اا تيار لتعميؿ الم تار لعبد -ْ

 ـب  ُّٕٗ - ىػ ُّٔٓالقاىرة،  – الحمبي مطبعة: ، الناشر(ىػّٖٔ

  زىير: ، إشراؼ(ىػَُِْت:) األلباني الديف ناصر إركاء الغميؿ محمد -ٓ
 ـب  ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ ،ِبيركت،ط – اإلسالمي المكتب: الشاكيش، الناشر

البػػر  عبػػد بػػف محمػػد بػػف ا عبػػد بػػف يكسػػؼ ااسػػتذكار ألبػػي عمػػر -ٔ
 الكتػب دار: معكض،الناشػر عمػي محمػد عطػا، محمػد سالـ: ، تح(ىػّْٔ)ت:

 ب َََِ – ُُِْ ،ُبيركت، ط – العممية
: ت) السػػنيكي األنصػػارم زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أسػػند المطالػػب لزكريػػا -ٕ

 اإلسالميب الكتاب دار: ،الناشر(ىػِٔٗ
 ؾ، ألبػيمالػ األئمػة إماـ مذىب في السالؾ إرشاد أسيؿ المدارؾ شرح -ٖ

 الفكػػر، دار: ، الناشػػر(ىػػػ ُّٕٗ: ت) الكشػػناكم ا عبػػد بػػف حسػػف بػػف بكػػر
 بِلبناف،ط – بيركت

: ت) السػبكي الػديف تقػي بػف الكىػاب عبػد الػديف األشباه كالنظائر تاج -ٗ
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 فى تأجيل عقوبة اإلعدام

ُُِٔ 
 

 ـبُُٗٗ -ىػُُُْ ،ُط-العممية الكتب دار: ،الناشر(ىػُٕٕ
 السػػيكطي الػػديف جػػالؿ بكػػر، أبػػي بػػف الػػرحمف األشػػباه كالنظػػائر عبػػد -َُ
 ـب َُٗٗ - ىػُُُْ ،ُط-العممية الكتب دار: ،الناشر(ىػُُٗ: ت)

: نجػػػيـ)ت محمػػػدابف بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الػػػديف األشػػػباه كالنظػػػائر، لػػػزيف -ُُ
 - ىػػػ ُُْٗ ،ُلبنػػاف، ط – بيػػركت العمميػػة، الكتػػب دار: ، الناشػػر(ىػػػَٕٗ

 ـب ُٗٗٗ
 عمػي بػف الكىػاب عبػد اإلشراؼ عمد نكت مسائؿ ال الؼ ألبػي محمػد -ُِ
، ط ابػػف دار: طػػاىر، الناشػػر بػػف الحبيػػػب: ، تػػح(ىػػػِِْ)نصػػر بػػف  ،ُحػػػـز

 ـبُٗٗٗ - ىػَُِْ
 ُٖٗ: ت) الشػيباني فرقػد بػف الحسػف بف محمد ا األصؿ ألبي عبد -ُّ
ػػد ، تػػح: دب(ىػػػ ، ابػػف دار: الناشػػر-بكينككػػالف محم   ،ُلبنػػاف،ط – بيػػركت حػػـز

 ـب َُِِ - ىػ ُّّْ
 محمػػد بػػف األمػػيف لمحمػػد بػػالقرآف، القػػرآف إيضػػاح أضػػكاء البيػػاف فػػي -ُْ

 -الفكػػػر دار:  ،الناشػػػر(ىػػػػُّّٗ: ت) الشػػػنقيطي القػػػادر عبػػػد بػػػف الم تػػػار
 ـب ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ لبناف، – بيركت
 )ت: ىبيػػػرة بػػػف محمػػػد بػػػف اإلفصػػػاح عػػػف معػػػاني الصػػػحاح ليحيػػػد -ُٓ

 ىػب ُُْٕ الكطف، دار: أحمد،الناشر المنعـ عبد فؤاد: ،تح(ىػَٔٓ

 أحمػػد بػػف محمػػد الػػديف، ع، لشػػمسشػػجا أبػػي ألفػػاظ حػػؿ اإلقنػػاع فػػي -ُٔ
الفكػر،  دار - كالدراسػات البحػكث مكتػب: ، تح(ىػٕٕٗ)ت: الشربيني ال طيب
 بيركتب – الفكر دار: الناشر
: ، تػػػح(ىػػػػْْٓ)ت: عيػػػاض بػػػف مكسػػػد بػػػف إكمػػػاؿ المعمػػػـ لعيػػػاض -ُٕ
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ُِِٔ 
 

 - ىػػػػ ُُْٗ ،ُمصػػػر،ط – الكفػػػاء دار: ًإٍسػػػمىاًعيؿ، الناشػػػر يٍحيىػػػد الػػػدكتكر
 ـب ُٖٗٗ

 -بيػػػركت – المعرفػػػة دار: ،الناشػػػر(ىػػػػَِْـ الشػػػافعي)ت:األـ لإلمػػػا -ُٖ
 ـبَُٗٗ/ىػَُُْ

تحقيػؽ ت ػري  أنيس السػارم فػي -ُٗ ػافظ ذكرىػا التػي األحاديػث كى  ابػف الحى
جر  بف يعقكب بف منصكر بف نبيؿ حذيفة، البىارم، ألبي فىتح في العسقالني حى

 س سىػةمؤ : البصػارة، الناشػر يىعقػكب بػف مىنصكر بف نبيؿ: البصارة، تح سمطاف
 ـب ََِٓ - ىػ ُِْٔ-ُلبناف،ط – بيركت الري اف، مؤس سىة الس ماحة،

 بف إبراىيـ بف محمد كاا تالؼ،ألبي بكر األكسط فد السنف كاإلجماع -َِ
: حنيػؼ، الناشػر محمػد بػف أحمػد صػغير حمػاد أبػك: ، تػح(ىػُّٗ)ت: المنذر
 ـبُٖٓٗ ىػ،َُْٓ - ُالسعكدية، ط – الرياض - طيبة دار

 المصػػػػػػػػرم نجػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػدقائؽ،ابف كنػػػػػػػػز رائػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػرحالبحػػػػػػػػر ال -ُِ
 بِاإلسالمي،ط الكتاب دار: ،الناشر(ىػَٕٗت:)

 الكاحػد عبػد ،ألبي المحاسف(الشافعي المذىب فركع في)بحر المذىب  -ِِ
 دار: السػيد، الناشػر فتحػي طػارؽ ، تػح:(ىػػ َِٓ ت:)إسماعيؿ الركيػاني بف

 بََِٗ ،ُط -العممية الكتب

 الحفيػػػػػد رشػػػػد بػػػػف صػػػػػد،ألبي الكليػػػػدالمقت بدايػػػػة المجتيػػػػد كنيايػػػػة -ِّ
 ـبََِْىػ/ُِْٓالقاىرة  – الحديث دار: ،الناشر(ىػٓٗٓت:)

 األزرؽ بػف محمػد بػف عمػي بف بدائ  السمؾ في طبائ  الممؾ، لمحمد -ِْ
العػراؽ،  – اإلعػالـ كزارة: النشػار، الناشػر سامي عميب د: تح - (ىػٖٔٗت:)
 بُط
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ُِّٔ 
 

 مسػعكد بػف بكػر أبػي ،الػديف الشرائ ، لعػالء ترتيب بدائ  الصنائ  في -ِٓ
 ىػػَُْٔ ،ِالعمميػة، ط الكتػب دار: ، الناشر(ىػٕٖٓ)ت: الكاساني أحمد بف
 ـبُٖٔٗ -
 الالعػٌي، سػعيد بػف محمػد بػف البدر التماـ شرح بمكغ المػراـ، لمحسػيف -ِٔ

 دار: الزبف، الناشر ا عبد بف عمي: ، تح (ىػ ُُُٗبالمىغًربي)ت: المعركؼ
 ب ُىجر،ط

المست رجة، ألبػي  لمسائؿ كالتعميؿ كالتكجيو رحالبياف كالتحصيؿ كالش -ِٕ
كآ ػركف،  حجػي محمػد د: ، تػح (ىػػَِٓ)ت: رشػد بػف أحمد بف محمد الكليد
 ـب ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ، ِلبناف، ط – بيركت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر
الػرزٌاؽ  عبػد بػف محٌمػد بػف القامكس، لمحٌمػد جكاىر تاج العركس مف -ِٖ

 اليدايةب دار: المحققيف، الناشر مف مجمكعة :، تح(ىػَُِٓ)ت: الز بيدم
 بػف القاسػـ أبػي بػف يكسػؼ بػف  ميؿ، لمحمد التاج كاإلكميؿ لم تصر -ِٗ

-ىػػػُُْٔ-ُط -العمميػػة الكتػػب دار: الناشػػر-(ىػػػٕٖٗ)ت: المػػكاؽ يكسػػؼ
 ـبُْٗٗ

 -(ىػػ ْٖٕ)ت: الحسػف الم مػي أبػي الربعي، محمد بف التبصرة لعمي -َّ
 كالشػػػؤكف األكقػػػاؼ كزارة: الناشػػػر -بنجيػػػ الكػػػريـ عبػػػد أحمػػػد الػػػدكتكر: تػػػح

 ـب َُُِ - ىػ ُِّْ ،ُط -قطر اإلسالمية،
 الزيمعػي محجػف بػف عمػي بف الدقائؽ،لعثماف كنز تبييف الحقائؽ شرح -ُّ
: الطبعػة -القػاىرة بػكاؽ، - األميريػة الكبػرل المطبعة: الناشر -(ىػ ّْٕ)ت

 ىػب ُُّّ األكلد،
انيف الكضعية،منصػكر عمػي التجريـ كالعقاب فػي اإلسػالـ مقارنػا بػالقك  -ِّ
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ُِْٔ 
 

، ُمنصػػػكر، الناشػػػر مؤسسػػػة الزىػػػراء لإليمػػػاف كال يػػػر بالمدينػػػة المنػػػكرة، ط
 ـبُٕٔٗ

 حجػر بػف عمػي بػف محمػد بػف المنياج،ألحمد شرح تحفة المحتاج في -ّّ
 ـبُّٖٗ - ىػُّٕٓ -بمصر الكبرل التجارية المكتبة: الييتمي، الناشر

 بػف ا عبػد الػديف ناصػر السنة، لمقاضػي مصابيح تحفو األبرار شرح -ّْ
 الػػػػديف نػػػػكر بإشػػػػراؼ م تصػػػػة لجنػػػػة: ، تػػػػح(ىػػػػػٖٓٔت)البيضػػػػاكم عمػػػػر

 - ىػػػػػُّّْبالككيػػػػت،  اإلسػػػػالمية كالشػػػػؤكف األكقػػػػاؼ كزارة: طالب،الناشػػػػر
 ـبَُِِ

 بػف محمػد بػف أحمػد بػف محمػد التسييؿ لعمـك التنزيػؿ، ألبػي القاسػـ، -ّٓ
: لػػدم، الناشػػرال ا ا عبػػد الػػدكتكر: تػػح -ق(ُْٕ)ت: جػػزم ابػػف ا، عبػػد
 ىػب ُُْٔ -ُط-بيركت – األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة
التشػػػري  الجنػػػائي اإلسػػػالمي مقارنػػػا بالقػػػانكف الكضػػػعي،عبد القػػػادر  -ّٔ
 القاىرةب-دار التراث لمطب  كالنشر -عكدة
 بػدر ا السبكي،ألبي عبػد الديف لتاج الجكام  تشنيؼ المسام  جم  -ّٕ

 عبػػد سػػيد د: ، تػح(ىػػػْٕٗالزركشػػي)ت: بيػادر بػػف ا عبػػد بػف محمػػد الػديف
 - ىػػػػػ ُُْٖ ،ُط -قرطبػػػػة مكتبػػػػة: الناشػػػػر -ربيػػػػ  ا عبػػػػد د - العزيػػػػز
 ـبُٖٗٗ

 العممية الكتب دار: ، الناشراإلحساف عميـ محمدالتعريفات الفقيية، ل -ّٖ
  ـبََِّ - ىػُِْْ -ُط–

 الشػػػػػػػريؼ الػػػػػػػزيف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف التعريفػػػػػػػات، لعمػػػػػػػي -ّٗ
 العمميػة الكتب دار: الناشر - العمماء مف اعةجم ، تح:(ىػُٖٔ:الجرجاني)ت
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 ـبُّٖٗ- ىػَُّْ-ُط-لبناف– بيركت
 الكػػػريـ عبػػػد بػػػف القػػػكم عبػػػد بػػػف التعيػػػيف شػػػرح األربعػػػيف، لسػػػميماف -َْ

ػػاج أحمػػد: تػػح-(ىػػػ ُٕٔالصرصػػرم)ت: الطػػكفي : الناشػػر-عثمػػاف محٌمػػد حى
 ـب ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ-ُط-لبناف – بيركت- الرياف مؤسسة

 بف ا لعبيد- ا رحمو - مالؾ اإلماـ فقو ب، فيالتفري  ابف الجال -ُْ
ب ابػف القاسـ أبي الحسف بف الحسيف ػال   كسػركم سػيد ، تػح:(ىػػّٖٕ)ت: الجى
 - ىػػػػ ُِْٖ -ُط-لبنػػػاف – العمميػػػة، بيػػػركت الكتػػػب دار: الناشػػػر -حسػػػف
 ـب ََِٕ

 العزيػز(، ألبػي الكتػاب تفسػير فػي الػكجيز تفسير ابف عطيػة )المحػرر -ِْ
 عبػػد السػػالـ عبػػد: ، تػػح(ىػػػِْٓ)ت: عطيػػة بػػف غالػػب بػػف ؽالحػػ عبػػد محمػػد
 ىػبُِِْ – ُبيركت، ط – العممية الكتب دار: محمد،الناشر الشافي

 بػف إسػماعيؿ الفػداء العظػيـ( ، ألبػي القػرآف تفسير ابف كثيػر )تفسػير -ّْ
: الػديف، الناشػر شػمس حسػيف محمػد: المحقػؽ -(ىػػْٕٕ)ت: كثيػر بف عمر
 ىػب ُُْٗ -ُط-بيركت – العممية الكتب دار
 الحسػيف القرآف(، ألبي محمد تفسير في التنزيؿ تفسير البغكم )معالـ -ْْ
 الػػػرزاؽ عبػػػد: ، تػػػح(ىػػػػَُٓ)ت: البغػػػكم الفػػػراء بػػػف محمػػػد بػػػف مسػػػعكد بػػػف

 ىػب َُِْ ،ُبيركت، ط– العربي التراث إحياء دار:  الميدم، الناشر
 محمػد ا الكبير(، ألبي عبػد التفسير=  الغيب تفسير الرازم )مفاتيح -ْٓ
 – العربػي التػراث إحيػاء دار: ، الناشر(ىػَٔٔ)ت: الرازم الحسف بف عمر بف

 ىػب  َُِْ - ّبيركت،ط
 بػػف محمػػد ا القػػرآف(، ألبػػي عبػػد ألحكػػاـ تفسػػير القرطبػػي )الجػػام  -ْٔ
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 القاىرةب – الشعب دار: القرطبي، الناشر األنصارم أحمد
 األمػيف لمحمػد القػرآف، عمـك ركابي في كالريحاف الركح حدائؽ تفسير -ْٕ
 حسػيف بػف عمػي محمػد ىاشػـ الػدكتكر: كمراجعػة األرمي، إشػراؼ ا عبد بف

 - ىػػػػػُُِْ ،ُلبنػػػػاف، ط – بيػػػػركت النجػػػػاة، طػػػػكؽ دار: ميػػػػدم، الناشػػػػر
 ـب ََُِ

 يكسػؼ بػف عمػي بػف إبػراىيـ التنبيو في الفقػو الشػافعي ألبػي إسػحاؽ -ْٖ
 الكتبب  عالـ: ، الناشر(ىػْٕٔت:) الشيرازم

 محمػد ا عبد أبي الديف التعميؽ، لشمس أحاديث في يؽالتحق تنقيح -ْٗ
 الحػي عبػد الغػيط أبػك مصػطفد: ىػ(، تػحْٖٕالذىبي)ت: عثماف بف أحمد بف

 ـبَََِ - ىػُُِْ ، ُالرياض،ط – الكطف دار:  عجيب، الناشر
 بػف أحمد بف محمد الديف التعميؽ، لشمس أحاديث في التحقيؽ تنقيح -َٓ
 بػف العزيز كعبد ا جاد بف محمد بف سامي: ، تح(ىػ ْْٕ)ت: اليادم عبد

 - ىػػػػػُِْٖ ،ُالريػػػػاض، ط – السػػػػمؼ أضػػػػكاء: ال بػػػػاني، الناشػػػػر ناصػػػػر
 ـبََِٕ

 بػػف صػػالح بػػف إسػػماعيؿ بػػف التنػػكير شػػرح الجػػام  الصػػغير، لمحمػػد -ُٓ
ػػدب د: ،تػػح(ىػػػُُِٖالحسػػني األميػػر)ت: محمػػد ػػد إسػػحاؽ محم  إبػػراىيـ،  محم 
 ـب َُُِ - ىػ ُِّْ ،ُ،طالرياض السالـ، دار مكتبة: الناشر

، (ىػػَّٕ)ت: األزىػرم بػف أحمد بف المغة،لمحمد تيذيب المغة تيذيب -ِٓ
 ،ُبيػػركت، ط – العربػػي التػػراث إحيػػاء دار: مرعب،الناشػػر عػػكض محمػػد: تػػح

 ـبََُِ
 البراذعػي محمػد  القاسػـ أبػي بػف التيذيب فد ا تصار المدكنة،ل مؼ -ّٓ
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: الشػي ، الناشػر بػف سالـ محمد كلد األميف محمد الدكتكر: ، تح(ىػِّٕ)ت:
حيػػػاء اإلسػػػالمية لمدراسػػػات البحػػػكث دار  - ىػػػػ ُِّْ ،ُدبػػػي،ط التػػػراث، كا 

 ـب ََِِ
 بػف مسػعكد بػف الحسػيف محمػد التيذيب في فقو اإلماـ الشػافعي،ألبي -ْٓ

 عمػي المكجػكد، عبػد أحمػد عػادؿ: ، تػح(ىػػ ُٔٓ)ت: البغكم الفراء بف محمد
 ـب ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ ،ُط العممية، الكتب دار: معكض، الناشر محمد
 إسػحاؽ بف الحاجب، ل ميؿ ابف الفرعي الم تصر شرح في التكضيح -ٓٓ
 مركػز: نجيػب، الناشػر الكػريـ عبػد بػف أحمػدب د: ، تػح(ىػػٕٕٔمكسػد)ت: بف

 ـبََِٖ - ىػُِْٗ ،ُالتراث،ط ك دمة لمم طكطات نجيبكيو
 بػف عمػر الػديف سػراج الممقػف التكضيح لشرح الجام  الصػحيح، ابػف -ٔٓ

 كتحقيػػػػؽ العممػػػػي لمبحػػػػث الفػػػػالح دار: ، تػػػػح(ىػػػػػَْٖأحمػػػػد)ت: بػػػػف عمػػػػي
 ـبََِٖ - ىػ ُِْٗ ،ُسكريا،ط – دمشؽ النكادر، دار: التراث،الناشر

 الػػرؤكؼ عبػػد محمػػد الػػديف التكقيػػؼ عمػػد ميمػػات التعػػاريؼ، لػػزيف -ٕٓ
 األكلػػػد،: القػػػاىرة، الطبعػػػة– الكتػػػب عػػػالـ: ، الناشػػػر(ىػػػػَُُّ)ت: المنػػػاكم
 ـبَُٗٗ-ىػَُُْ

 يػػكنس بػػف ا عبػػد بػػف محمػػد لمسػػائؿ المدكنػػة، ألبػػي بكػػر الجػػام  -ٖٓ
: دكتػػكراه، الناشػػر رسػػائؿ فػػي بػػاحثيف مجمكعػػة: ، تػػح(ىػػػ ُْٓالصػػقمي)ت:

حياء العممية البحكث معيد  القرلب   أـ جامعة - اإلسالمي التراث كا 
الجريمػػػة كالعقكبػػػة فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية دراسػػػة تحميميػػػة ألحكػػػاـ  -ٗٓ

ريػػة، عبػػد الػػرحيـ صػػدقي، الناشػػر مكتبػػة النيضػػة القصػػاص كالحػػدكد التعزي
 ـبُٕٖٗ، ُط -القاىرة -المصرية
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: ، تػح(ىػػُِّدريػد)ت: بػف الحسػف بف محمد جميرة المغة، ألبي بكر -َٔ
 ـبُٕٖٗ ،ُبيركت، ط - لممالييف العمـ دار: بعمبكي، الناشر منير رمزم
 يػًدمٌ الز بً  محمػد بػف عمػي بػف النيػرة، ألبػي بكػر الجكىرة النيػرة الجػكىرة -ُٔ
 ىػبُِِّ ،ُال يرية، ط المطبعة: ، الناشر(ىػََٖ)ت:
 عابػديف، الم تػار(، ابػف الػدر عمػد المحتػار حاشية ابػف عابػديف )رد -ِٔ

 دار: ،الناشػػر(ىػػػُِِٓ)ت: عابػػديف العزيػػز عبػػد بػػف عمػػر بػػف أمػػيف محمػػد
 ـبُِٗٗ - ىػُُِْ ،ِبيركت، ط-الفكر
، لشػياب حاشػية -ّٔ ػػٍمًبيِّ  يػػكنس بػػف أحمػد بػػف محمػد بػػف أحمػد الػػديف الشِّ
 األميرية الكبرل المطبعة: الناشر -، مطبكع م  تبييف الحقائؽ(ىػ َُُِ)ت:
 ىػب ُُّّ ،ُط -القاىرة بكاؽ، -
حاشية الطحطاكم عمد الدر الم تار ألحمػد بػف محمػد بػف إسػماعيؿ،  -ْٔ

 بُٕٓٗىػ/ُّٓٗ-بيركت -الناشر:دار المعرفة
 بػف محمػد بف يعم ألبي الحسف المزني، م تصر شرح الكبير الحاكم -ٓٔ

 - معػػكض محمػػد عمػػي الشػػي : ، تػػح(ىػػػَْٓالمػػاكردم)ت: حبيػػب بػػف محمػػد
لبناف،  – بيركت العممية، الكتب دار: المكجكد، الناشر عبد أحمد عادؿ الشي 

 ـبُٗٗٗ- ىػُُْٗ ،ُط
 سػػػػعد بػػػػف حبيػػػػب بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف يعقػػػػكب يكسػػػػؼ ال ػػػػراج، ألبػػػػي -ٔٔ
 ، سػعد الػرءكؼ عبػد طو: تحلمتراث،  األزىرية المكتبة:  ، الناشر(ىػُِٖ)ت:
 محمدب حسف سعد
 بػف عمػي بػف البحار، لمحمد الدر الم تار شرح تنكير األبصار كجام  -ٕٔ

إبػراىيـ،   ميػؿ المػنعـ عبػد: ، تح(ىػَُٖٖ )ت: الحصكفي الديف عالء محمد
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 ـبََِِ -ىػُِّْ ، ُالعممية،ط الكتب دار: الناشر
 حجػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف الدرايػػػػة فػػػػي ت ػػػػري  أحاديػػػػث اليدايػػػػة ألحمػػػػد -ٖٔ

 اليماني ىاشـ ا عبد السيد: تح بيركت، - المعرفة دار: العسقالني، الناشر
 المدنيب

 الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب الذ يرة ، ألبي العباس -ٗٔ
 ،ُبيػػػػركت، ط -اإلسػػػػالمي الغػػػػرب دار: الناشػػػػر:، تػػػػح(ىػػػػػْٖٔالقرافػػػػي)ت:

 ـبُْٗٗ
 مكسػد بػف آدـ بػف عمػي بػف المجتبد، لمحمػد شرح ذ يرة العقبد في -َٕ

ل ًكم، الناشر اإلثيكبي  بُالدكلية، ط المعراج دار: الكى

 دار:  الػدارقطني، الناشػر الحسػف ألبي عمر بف سنف الدارقطني لعمي -ُٕ
 يمػػػاني ىاشػػػـ ا عبػػػد السػػػيد: ،تػػػحُٔٔٗ – ُّٖٔ ، بيػػػركت - المعرفػػػة
 المدنيب

 فبػ عمػي بػف الحسػيف ا رف  النقاب عف تنقػيح الشػياب، ألبػي عبػد -ِٕ
ػػػدب د: ، تػػػح(ىػػػػٖٗٗ)ت: الرجراجػػػي طمحػػػة ػػػد بػػػف أىٍحمى  عبػػػدب د السػػػراح، محم 
 الريػاض كالتكزيػ ، لمنشػر الرشػد مكتبة: الجبريف، الناشر ا عبد بف الرحمف

 ـبََِْ - ىػ ُِْٓ األكلد،: السعكدية، الطبعة العربية المممكة -

أبػػػػػي  اإلسػػػػػتانبكلي مصػػػػػطفد بػػػػػف حقػػػػػي ركح البيػػػػػاف، إلسػػػػػماعيؿ -ّٕ
 بيركتب – الفكر دار: ، الناشر(ىػُُِٕت:الفداء)

 بػف بكػر أبػي بػف العبػاد، لمحمػد  يػر ىػدم فػي المعػاد زاد المعاد زاد  -ْٕ
 - بيػػركت الرسػػالة، مؤسسػػة: ، الناشػػر(ىػػػُٕٓالجكزيػػة)ت: قػػيـ بػػف أيػػكب
 ـبُْٗٗ/ ىػُُْٓ،  ِٕالككيت، ط اإلسالمية، المنار مكتبة
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د الحسػني األميػر محم بف صالح بف إسماعيؿ بف سبؿ السالـ لمحمد -ٕٓ
 الحديثب دار: ، الناشر(ىػُُِٖ)ت:

السراج المنير في اإلعانة عمد معرفة بعػض معػاني كػالـ ربنػا الحكػيـ  -ٕٔ
، (ىػػػٕٕٗ)ت: الشػػربيني ال طيػػب أحمػػد بػػف محمػػد الػػديف، ال بيػػر، لشػػمس

 ىػبُِٖٓ القاىرة،  – بكاؽ مطبعة: الناشر

 يزيػػػػد بػػػػف محمػػػػد ا ألبػػػػي عبػػػػد ماجػػػػة سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة،  ابػػػػف  -ٕٕ
 العربيػة الكتػب إحيػاء دار: البػاقي، الناشػر عبػد فؤاد محمد: ، تح(ىػِّٕ)ت:
 الحمبيب البابي عيسد فيصؿ -

 السجستاني، الناشػر األشعث بف سميماف ألبي داكد سنف أبي داكد ،  -ٖٕ
 المصريةب األكقاؼ كزارة: الكتاب بيركت، مصدر ػ العربي الكتاب دار: 

 عيسػػد أبػػي عيسػػد بػػف ، لمحمػػدالصػػحيح( سػػنف الترمػػذم )الجػػام   -ٕٗ
 شػاكر محمد أحمد: بيركت، تح – العربي التراث إحياء دار:  الترمذم، الناشر

 كآ ركفب

 مكسػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف السػػنف الصػػغير، لمبييقػػي أحمػػد  -َٖ
 الدراسػػػات جامعػػػة: الناشػػػر قمعجػػػي، أمػػػيف المعطػػػي عبػػػد: ، تػػػح(ىػػػػْٖٓ)ت:

 ـبُٖٗٗ - ىػَُُْ ،ُباكستاف، ط ػ كراتشي اإلسالمية،

:  ،الناشر عمي بف الحسيف بف أحمد بكر السنف الكبرل لمبييقي أبي  -ُٖ
 ػػػ ُآبػػاد، ط حيػػدر ببمػػدة الينػػد فػػي الكائنػػة النظاميػػة المعػػارؼ دائػػرة مجمػػس
 ىػب ُّْْ

 بػف الحمػيـ عبػد بػف أحمػد السياسة الشرعية ابف تيمية أبػي العبػاس  -ِٖ
 اإلسػػػالمية الشػػػئكف كزارة: ، الناشػػػر(ىػػػػِٖٕ)ت: ا عبػػػد بػػػف السػػػالـ عبػػػد
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 ىػب ُُْٖ ،ُالسعكدية،ط العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ

 فرقػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػف بػػػػػف محمػػػػد ا السػػػػير الصػػػػػغير ،ألبػػػػي عبػػػػػد  -ّٖ
 – لمنشػػر المتحػػدة الػػدار:  ػػدكرم، الناشػػر مجيػػد: ، تػػح(ىػػػُٖٗالشػػيباني)ت:

 بُٕٓٗ ،ُبيركت،ط

 المبػارؾ السػعادات بػيأ الػديف الشافي في شرح مسند الشافعي، لمجػد -ْٖ
 أبػػي - سػميماف بػػف أحمػد: ، تػػح(ىػػَٔٔاألثيػػر)ت: ابػف محمػػد بػف محمػػد بػف

 العربيػػػة المممكػػة - الريػػاض الرٍُّشػػًد، مىكتىبػػةى : إبراىيـ،الناشػػر بػػف يىاسػػر تمػػيـ
 ـب ََِٓ - ىػُِْٔ ،ُالسعكدية، ط

رقػػاني شػػرح  -ٖٓ  ذىػػؿ فيمػػا الربػػاني الفػػتح:  ميؿ،كمعػػو م تصػػر عمػػد الزُّ
 الزرقػػػػػػػاني أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف البػػػػػػػاقي قػػػػػػػاني، لعبػػػػػػػدالزر  عنػػػػػػػو
 ىػػ ُِِْ ،ُلبنػاف، ط – بيػركت العمميػة، الكتب دار: ،الناشر(ىػَُٗٗ)ت:
 ـبََِِ -

: )ت الزركشػػي ا عبػػد بػػف محمػػد الػػديف شػػرح الزركشػػي، لشػػمس  -ٖٔ
 ـب ُّٗٗ - ىػ ُُّْ ، ُالعبيكاف،ط دار: ، الناشر(ىػِٕٕ

 الرحمف مسمـ(، لعبد صحيح عمد شرح السيكطي عمد مسمـ )الديباج -ٕٖ
 الحػكيني اسػحؽ أبػك: ، تػح:(ىػػُُٗالسػيكطي)ت: الػديف جػالؿ بكػر، أبػي بف

 ىػػُُْٔ -ُالسػعكدية،ط العربيػة المممكػة - عفػاف ابف دار: األثرم، الناشر
 ـبُٔٗٗ -

 بػف أحمػد بػف محمػد بػف الرحمف المقن ، لعبد متف عمد الكبير الشرح -ٖٖ
 العربيب الكتاب دار :، الناشر(ىػِٖٔت:) المقدسي قدامة

 بػف الكبير، لمحمػد الشرح عمد الدسكقي الشرح الكبير لمدردير حاشية -ٖٗ
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 الفكرب دار: ، الناشر(ىػَُِّالدسكقي )ت: عرفة بف أحمد

 مسػمـ(،ألبي زكريػا صػحيح شػرح شرح النػككم عمػد مسػمـ )المنيػاج  -َٗ
 التػراث إحيػاء دار: ، الناشػر(ىػػٕٔٔالنػككم)ت: شػرؼ بػف يحيد الديف محيي

 بُِّٗ ،ِبيركت، ط – لعربيا

 عبػد بػف  مػؼ بف عمي شرح صحيح الب ارم ابف بطاؿ ألبي الحسف -ُٗ
 - الرشػد مكتبػة: إبراىيـ،الناشػر بػف ياسػر تمػيـ أبػك: ، تح(ىػْْٗالممؾ )ت:
 ـبََِّ - ىػُِّْ ، ِالرياض،ط السعكدية،

 الجصػػاص الػػرازم بكػػر أبػػي عمػػي بػػف ألحمػػد شػػرح م تصػػر الطحػػاكم -ِٗ
 - بكػداش سػائدب دب أ - محمػد ا عنايت ا عصمتبد: ، تح(ىػ َّٕ)ت:
 البشػػائر دار: فالتػػة، الناشػػر حسػػف محمػػد زينػػب د -  ػػاف ا عبيػػد محمػػد د

 ـبََُِ - ىػ ُُّْ ،ُالسراج،ط كدار - اإلسالمية

 عبػػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الكػػػريـ شػػػرح مسػػػند الشػػػافعي لمرافعػػػي عبػػػد  -ّٗ
 األكقػاؼ كزارة: زىراف،الناشر بكر محم د كائؿ بكر أبك: ، تح(ىػِّٔالكريـ)ت:
 - ىػػػػػػُِْٖ ،ُقطػػػػػر،ط اإًلسػػػػػالمية، الشػػػػػؤكف إدارة اإًلسػػػػػالمية كالشػػػػػؤكف
 ـبََِٕ

 أحمػد العبػاس أبي الديف الرسكؿ، لتقي شاتـ الصاـر المسمكؿ، عمد  -ْٗ
الحميػد،  عبػد الػديف محػي محمػد: ، تػح(ىػػِٖٕ)ت: تيمية بف الحميـ عبد بف

 السعكديةب العربية ممكةالم السعكدم، الكطني الحرس: الناشر

 إسػماعيؿ بػف الم تصػر( ، لمحمػد الصػحيح صحيح الب ارم )الجػام  -ٓٗ
بيػػركت،  – اليمامػػة ، كثيػػر ابػػف دار:  الجعفػػي، الناشػػر الب ػػارم عبػػدا أبػػي
 دمشؽب جامعة -البغا ديب مصطفدب د: ،تحُٕٖٗ – َُْٕ ،ّط



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 ـ الجزء األولم 0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر الحمل وادعائه

 فى تأجيل عقوبة اإلعدام
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، النيسػابكرم القشػيرم الحسػيف أبػي الحجاج بف صحيح مسمـ، لمسمـ -ٔٗ
 الباقيب عبد فؤاد محمد: بيركت، تح – العربي التراث إحياء دار:  الناشر

 داكد بػف إبػراىيـ بف األحكاـ، لعمي أحاديث في العدة في شرح العمدة  -ٕٗ
 صػػالح محمػػد نظػػاـ: ، تػػح(ىػػػ ِْٕالعطػػار)ت: سػػميماف بػػف بػػف سػػمماف بػػف

 – بيػركت كالتكزيػ ، كالنشػر لمطباعػة اإلسالمية البشائر دار: يعقكبي، الناشر
 ـبََِٔ - ىػ ُِْٕ ،ُلبناف،ط

 الديف جالؿ المدينة، ألبي محمد عالـ مذىب عقد الجكاىر الثمينة في -ٖٗ
لحمػر،  محمػد بػف حميػدب دب أ: ، تػح(ىػػُٔٔ)ت: شػاس بػف نجػـ بف ا عبد

  اإلسالمي، الغرب دار: الناشر

ـب عقكبػة اإلعػػداـ كمكقػػؼ ََِّ - ىػػػُِّْ ،ُلبنػػاف،ط – بيػركت -ٗٗ
ائي اإلسػػالمي منيا،كائػػؿ لطفػػي صػػالح عبػػد ا عامر)أطركحػػة التشػػري  الجنػػ

-نػابمس-جامعػة النجػاح-ماجستير في الفقو كالتشري  بكميػة الدراسػات العميػا
 ـ(بََِٗفمسطيف 

العقكبة بالتشيير في الفقػو اإلسػالمي، عمػي صػبحي كامػؿ السػميحات  -ََُ
 ـبََُِدار المنظكمة-،عماف

-نس ، الناشر: دار الشركؽ العقكبة في الفقو اإلسالمي، دبأحمد بي -َُُ
 ـبُّٖٗىػ/َُّْال امسة  -بيركت

العقكبػػػػػة، محمػػػػػكد إبػػػػػراىيـ إسػػػػػػماعيؿ، مكتبػػػػػة عبػػػػػد ا عبػػػػػػدا  -َُِ
 بُْٓٗكىبة،مطبعة ااعتماد،

 عبػػد الفػػرج أبػػي الػػديف العمػػؿ المتناىيػػة فػػي األحاديػػث الكاىيػػة، لجمػػاؿ -َُّ
رم، األثػػ الحػػؽ إرشػػاد: ، تػػح(ىػػػٕٗٓالجػػكزم)ت: محمػػد بػػف عمػػي بػػف الػػرحمف
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 ـبُُٖٗ/ىػَُُْ ، ِباكستاف،ط آباد، فيصؿ األثرية، العمـك إدارة: الناشر

عمػػػػػـ العقػػػػػاب الحػػػػػديث،دبطارؽ عبػػػػػدالكىاب سػػػػػميـ ، دار النيضػػػػػة  -َُْ
 ـبُٖٗٗالقاىرة -العربية

 ابػف الػديف صػالح بػف يكنس بف منصكر ، المآرب عمدة الطالب لنيؿ -َُٓ
 مطمػػؽ بػف جاسػر بػف مطمػؽ: ، تػح(ىػػ َُُٓالبيػكتد)ت: إدريػس بػف حسػف
 - ىػػػُُّْ ،ُالككيػػت،ط النػػاف ، الجديػػد مؤسسػػة: الجاسػػر، الناشػػر الفػػارس
 ـبََُِ

 بػف أحمػد بػف محمػكد الب ارم، ألبي محمػد صحيح عمدة القارم شرح -َُٔ
 إحيػاء دار: ،الناشػر(ىػػٖٓٓالعينػد)ت: الػديف بدر حسيف بف أحمد بف مكسد
 بيركتب – العربي التراث

 تمػػػيـ بػػػف عمػػػرك بػػػف أحمػػػد فبػػػ ال ميػػػؿ الػػػرحمف العػػػيف، ألبػػػي عبػػػد  -َُٕ
السػػػامرائي،  إبػػػراىيـ د الم زكمػػػي، ميػػػدم د ، تػػػح:(ىػػػػَُٕالفراىيػػػدم )ت:

 اليالؿب كمكتبة دار: الناشر

 أبػػي بػػف محمػػد الػػديف لشػػمس رسػػالف، ابػػف زبػػد غايػػة البيػػاف شػػرح -َُٖ
 دار: ىػػػػ(،الناشرََُْالرممػػػي)ت: الػػػديف شػػػياب حمػػػزة بػػػف أحمػػػد العبػػػاس
 بيركتب  – المعرفة

 أحمػد بػف محمػد بػف الكرديػة، لزكريػا البيجػة شرح ية  فيالغرر البي  -َُٗ
 الميمنيةب المطبعة: ، الناشر(ىػِٔٗالسنيكي)ت: األنصارم زكريا بف

 بػف يكسػؼ بػف ا عبػد بف الممؾ غياث األمـ في التياث األمـ، لعبد  -َُُ
 إمػػػاـ مكتبػػػة: الديب،الناشػػػر العظػػػيـ عبػػػد: ، تػػػح(ىػػػػْٖٕالجػػػكيني)ت: محمػػػد

 ػبىَُُْ ، ِالحرميف،ط
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ِِٔٓ 
 

 الػػرحيـ عبػػد بػػف أحمػػد زرعػػة الجكامػػ ،ألبي جمػػ  الغيػػث اليػػام  شػػرح -ُُُ
 الكتػػػػػػب دار: حجازم،الناشػػػػػػر تػػػػػػامر محمػػػػػػد: ،تػػػػػػح(ىػػػػػػػِٖٔ: ت) العراقػػػػػػي
 ـبََِْ - ىػُِْٓ ،ُالعممية،ط

 حجػػر الب ػػارم، ابػػف صػػحيح شػػرح فػػتح البػػارم ابػػف حجػػر البػػارم  -ُُِ
 بُّٕٗ بيركت، - المعرفة دار: ،الناشر

: العسػقالني، تػح حجػر ابػف لمحػافظ األحكػاـ، عمػدة فتح السالـ شػرح -ُُّ
 العامرب محمد بف السالـ عبد محمد أبك

 محمػػد بػػف الكػػريـ ، لعبػػد الكبيػػر( )الشػػرح الػػكجيز فػػتح العزيػػز بشػػرح -ُُْ
 الفكرب دار: ، الناشر(ىػِّٔالرافعي)ت:

اليمػاـ  ابف السيكاسي الكاحد عبد بف محمد الديف لكماؿ ،فتح القدير  -ُُٓ
 الفكرب دار: ، الناشر(ىػُٖٔ)ت:

 بػػف نبيػػؿ فػػتح المنػػاف شػػرح كتحقيػػؽ كتػػاب الػػدارمي، ألبػػي عاصػػـ،  -ُُٔ
: الغمرم،الناشػر محمػد بػف أحمػد بػف ا عبػد بػف أحمد بف ا عبد بف ىاشـ
 ـب ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ ،ُالمكية،ط المكتبة - اإلسالمية البشائر دار

، (ىػّٕٔمفرج،)ت: بف محمد بف مفمح بف محمد الفركع ابف مفمح   -ُُٕ
 ُِْْ،ُالرسػالة، ط مؤسسة: التركي، الناشر المحسف عبد بف ا عبد: حت
 ـبََِّ - ىػ

 يعقػػػػكب بػػػػف محمػػػػد طػػػػاىر أبػػػػي الػػػػديف القػػػػامكس المحػػػػيط، لمجػػػػد -ُُٖ
الرسػػالة،  مؤسسػػة فػػي التػػراث تحقيػػؽ مكتػػب: ، تػػح(ىػػػُٕٖالفيركزآبػػادل )ت

 كالنشػر لمطباعػة الرسػالة مؤسسػة: العرقسيكسػي، الناشػر نعيـ محمد: بإشراؼ
 ـبََِٓ - ىػُِْٔ ،ٖلبناف،ط – بيركت كالتكزي ،
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 بػف أحمػد بػف ا عبد الديف مكفؽ محمد ألبي الكافي فد فقو أحمد   -ُُٗ
 ،ُالعمميػػة، ط الكتػػب دار: ، الناشػػر(ىػػػَِٔ)ت: المقدسػػي قدامػػة بػػف محمػػد
 ـبُْٗٗ - ىػ ُُْْ

 الػديف صػالح بػف يػكنس بف اإلقناع، لمنصكر متف كشاؼ القناع عف -َُِ
 العمميةب الكتب دار: ، الناشر(ىػَُُٓالبيكتد)ت: إدريس بف حسف ابف

 عمػرك بػف محمػكد الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ألبي القاسـ -ُُِ
 ّبيركت، ط – العربي الكتاب دار: ، الناشر(ىػّٖٓ)ت: الزم شرم أحمد، بف
 ىػبَُْٕ -

 بػف محمػد الديف أبػي العػكف كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ لشمس  -ُِِ
: طالػػب، الناشػػر الػػديف نػػكر: ، تػػح(ىػػػ ُُٖٖالسػػفاريني )ت: سػػالـ بػػف أحمػػد
 ،ُسػػػكريا، ط – النػػػكادر دار الككيػػػت، - اإلسػػػالمية كالشػػػؤكف األكقػػاؼ كزارة

 ـبََِٕ - ىػ ُِْٖ

 عبػػد أبػي الفػرج الػػديف كشػؼ المشػكؿ مػف حػػديث الصػحيحيف، لجمػاؿ -ُِّ
البػػكاب،  حسػػيف عمػػي: ، تػػح(ىػػػٕٗٓت:)الجػػكزم محمػػد بػػف عمػػي بػػف الػػرحمف
 الرياضب – الكطف دار: رالناش

 األنصػػارم، عمػي بػف محمػد بػف أحمػػد التنبيػو، شػرح كفايػة النبيػو فػي -ُِْ
،الناشػر سػركر محمػد مجػدم: ، تح(ىػَُٕالرفعة)ت: ابف  الكتػب دار: باسمـك

 ـبََِٗ ،ُالعممية، ط 

 الػديف حافظ محمكد بف أحمد بف ا عبد ألبي البركات كنز الدقائؽ،  -ُِٓ
 البشػػػػػائر دار: بكػػػػػداش، الناشػػػػػر سػػػػػائدب دب أ: ،تػػػػػح(ىػػػػػػَُٕت:) النسػػػػػفي
 ـبَُُِ - ىػُِّْ ،ُالسراج، ط دار اإلسالمية،
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ِِٕٔ 
 

 بػف عمػي بػف يكسػؼ بف الككاكب الدرارم شرح صحيح الب ارم لمحمد -ُِٔ
 العربػي، التػراث إحيػاء دار: ، الناشر(ىػٖٕٔالكرماني)ت: الديف شمس سعيد،
 ـبُّٕٗ - ىػُّٔٓ: ُلبناف، ط-بيركت

 ابػػف محمػػد، بػػف محمػػد بػػف األحكػػاـ، ألحمػػد معرفػػة لسػػاف الحكػػاـ فػػي -ُِٕ
 الثانيػػة،: القػػاىرة، الطبعػػة – الحمبػػي البػػابي: ، الناشػػر(ىػػػِٖٖ)ت: الشِّػػٍحنىة
 بُّٕٗ – ُّّٗ

 دار: منظػكر، الناشػر بػف مكػـر بػف العرب، لمحمػد لساف العرب لساف -ُِٖ
 بُط بيركت، - صادر

 ابػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف ا عبػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف المبػػػػػػدع، إلبػػػػػػراىيـ -ُِٗ
: لبناف،الطبعػػػة – بيػػػركت العمميػػػة، الكتػػػب دار: ، الناشػػػر(ىػػػػْٖٖمفمػػػح)ت:
 ـبُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكلد،

، (ىػػػّْٖ)ت: سػػيؿ أبػػي بػػف أحمػػد بػػف المبسػػكط، لمسر سػػي محمػػد -َُّ
 ـبُّٗٗ - ىػُُْْبيركت، – المعرفة دار: الناشر

 بػػف محمػػد بػػف الػػرحمف األبحر،لعبػػد ممتقػػد شػػرح مجمػػ  األنيػػر فػػي -ُُّ
 التػػراث إحيػػاء دار: ، الناشػػر(ىػػػَُٖٕأفنػػدم)ت: دامػػاد ،زاده شػػي ي سػػميماف
 العربيب

 بػػف يحيػػد الػػديف محيػػي زكريػػا المجمػػكع لمنػػككم شػػرح الميػػذب،ألبي  -ُِّ
 الفكرب دار: ، الناشر(ىػٕٔٔالنككم)ت: شرؼ

 بػف السػالـ حنبػؿ، لعبػد بف أحمد اإلماـ مذىب المحرر في الفقو عمد -ُّّ
 مكتبػػػة: لناشػػػر، ا(ىػػػػِٓٔتيميػػػة)ت: ابػػػف محمػػػد، بػػػف ال ضػػػر بػػػف ا عبػػػد

 ـبُْٖٗ- ىػَُْْ ،ِالرياض،ط -المعارؼ
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ِِٖٔ 
 

 سػيده بػف إسػماعيؿ بف عمي ، ألبي الحسف المحكـ كالمحيط األعظـ  -ُّْ
 – العمميػة الكتػب دار: ىنداكم،الناشػر الحميد عبد: ،تح[ىػْٖٓ: ت] المرسي
 ـبَََِ - ىػ ُُِْ ،ُبيركت،ط

 ظػاىرمال حػـز بػف سعيد بف أحمد بف عمي محمد المحمد باآلثار،ألبي -ُّٓ
 بيركتب – الفكر دار: ، الناشر(ىػْٔٓت:)

 عبػد بػف بكػر أبي بف محمد ا عبد أبي الديف م تار الصحاح، لزيف -ُّٔ
 المكتبػػػة: محمػػػد، الناشػػػر الشػػػي  يكسػػػؼ: ، تػػػح(ىػػػػٔٔٔالػػػرازم)ت: القػػػادر
 ـبُٗٗٗ/  ىػَُِْ ،ٓصيدا، ط – بيركت النمكذجية، الدار - العصرية

 َّٖ)ت: الػػكرغمي عرفػػة بػػف دمحمػػ بػػف الم تصػػر الفقيػػي، لمحمػػد  -ُّٕ
 أحمػػد  مػػؼ مؤسسػػة:  يػػر، الناشػػر محمػػد الػػرحمف عبػػد حػػافظب د: ، تػػح(ىػػػ

 ـبَُِْ - ىػُّْٓ ،ُال يرية،ط لألعماؿ ال بتكر

 الجنػدم الػديف ضػياء مكسػد، بػف إسػحاؽ بػف م تصر  ميؿ، ل ميػؿ  -ُّٖ
 ،ُالقػػػػػػاىرة،ط/الحػػػػػػديث دار: جػػػػػػاد، الناشػػػػػػر أحمػػػػػػد: ، تػػػػػػح(ىػػػػػػػٕٕٔ)ت:

 مػبََِٓ/ىػُِْٔ

 بػف ا عبيػد الحسػف ألبػي مرعاة المفػاتيح شػرح مشػكاة المصػابيح،  -ُّٗ
، (ىػػُُْْ)ت: المبػاركفكرم ا أمػاف بػف محمػد  ػاف بػف السػالـ عبد محمد
 بنػارس - السػمفية الجامعػة - كاإلفتػاء كالػدعكة العممية البحكث إدارة: الناشر

 ـبُْٖٗ ىػ،َُْْ -ّاليند، ط

 الحسػف أبػي محمد،  بف ، لعميالمصابيح مشكاة شرحمرقاة المفاتيح  -َُْ
 ،ُلبنػػاف، ط – بيػػركت الفكػػر، دار: ، الناشػػر(ىػػػَُُْ)ت: المػػال الػػديف نػػكر

 ـبََِِ - ىػُِِْ
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ِِٔٗ 
 

 بف بكر أبك ا عبد بف محمد المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ، لمقاضي -ُُْ
 الحسػيف بنت كعائشة السُّميماني الحسيف بف محمد: ، تح(ىػّْٓ)ت: العربي

 ـبََِٕ - ىػُِْٖ ، ُاإلسالمي،ط الغىرب دىار: السُّميماني، الناشر

 محمد بف أحمد ا مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبدا ،ألبي عبد  -ُِْ
 – اإلسػػالمي المكتػػب: الشاكيش،الناشػػر زىيػػر ، تػػح:(ىػػػُِْ)ت: حنبػػؿ بػػف

 ـبُُٖٗ ىػَُُْ ،ُبيركت، ط

 افسػميم داكد مسائؿ اإلماـ أحمد ركايػة أبػي داكد السجسػتاني، ألبػي  -ُّْ
 بػػف طػػارؽ معػػاذ أبػػي: ، تػػح(ىػػػِٕٓ بشػػير)ت: بػػف إسػػحاؽ بػػف األشػػعث بػػف

 - ىػػػَُِْ، ُمصػػر، ط تيميػػة، ابػػف مكتبػػة: محمػػد، الناشػػر بػػف ا عػػكض
 ـب ُٗٗٗ

سػػحاؽ بػػف  -ُْْ بيػػراـ  بػػف منصػػكر بػػف راىػػكم، إلسػػحاؽ مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد كا 
 بالمدينػة اإلسػالمية الجامعػة العممػي، البحػث عمػادة: ، الناشػر(ىػػُِٓ)ت: الككس 
 ـبََِِ - ىػُِْٓ ،ُالسعكدية، ط العربية المممكة المنكرة،

الحػاكـ،  عبػدا أبػي عبػدا بػف الصحيحيف، لمحمػد عمد المستدرؾ  -ُْٓ
 ، ُبيػركت، ط – العمميػة الكتػب دار:  عطا، الناشػر القادر عبد مصطفد: تح

 بَُٗٗ – ُُُْ

 مؤسسة:  شرحنبؿ، النا بف حنبؿ، لإلماـ أحمد بف أحمد اإلماـ مسند -ُْٔ
 القاىرةب – قرطبة

 محمػد، بػف بكػر أبي بف عمر بف بكر أبي بف مصابيح الجام  لمحمد -ُْٕ
 النػػػػكادر، دار: طالػػػػب، الناشػػػػر الػػػػديف نػػػػكر: ، تػػػػح(ىػػػػػ ِٕٖالػػػػدماميني)ت:

 ـب ََِٗ - ىػ َُّْ ، ُسكريا،ط

 عمػي بػف محمػد بػف الكبيػر، ألحمػد الشػرح غريب المصباح المنير في -ُْٖ
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 بيركتب – العممية المكتبة: ، الناشر(ىػَٕٕ نحك: )ت الفيكمي

، (ىػػِّٓشيبة)ت: أبي بف كاآلثار، ألبي بكر األحاديث المصنؼ في  -ُْٗ
 ىػبَُْٗ ،ُالرياض،ط – الرشد مكتبة: الحكت،الناشر يكسؼ كماؿ: تح

 بػف سػعد بػف المنتيد،لمصػطفد غايػة شػرح مطالب أكلػي النيػد فػي  -َُٓ
، ِاإلسػػالمي، ط لمكتػػبا: ، الناشػػر(ىػػػُِّْ)ت: الرحيبػػاند السػػيكطي عبػػده

 ـبُْٗٗ - ىػُُْٓ

 بػف محمػد بػف حمػد سػميماف داكد، ألبي أبي سنف معالـ السنف شرح  -ُُٓ
 -ُحمػػػػب، ط – العمميػػػػة المطبعػػػػة: ، الناشػػػػر(ىػػػػػّٖٖال طػػػػابي)ت: إبػػػػراىيـ
 ـب ُِّٗ - ىػ ُُّٓ

ـي   -ُِٓ ػػػ  الم مػػػي مطيػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف أحمػػػد بػػػف الكىًبيػػػر لسػػػميماف الميٍعجى
 بػػف سػػعد/ د كعنايػػة بإشػػراؼ البػػاحثيف مػػف فريػػؽ: ، تػػح(ىػػػَّٔالطبرانػػي)ت:

 الجريسيب الرحمف عبد بف  الد/ د ك الحميد ا عبد

 أحمد/  مصطفد إبراىيـ)بالقاىرة، العربية المغة المعجـ الكسيط مجم  -ُّٓ
 الدعكةب دار: ،الناشر(النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات

 محمد الديف، ج،لشمسالمنيا ألفاظ معاني معرفة مغني المحتاج إلد  -ُْٓ
-العمميػػػة الكتػػػب دار: ، الناشػػػر(ىػػػػٕٕٗ)ت: الشػػػربيني ال طيػػػب أحمػػػد بػػػف
 ـبُْٗٗ - ىػُُْٓ،ُط

 قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ المغني ألبي محمد -ُٓٓ
 القاىرةب مكتبة: ، الناشر(ىػَِٔالمقدسي)ت:

 الحسػػػػف بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف المفػػػػاتيح فػػػػي شػػػػرح المصػػػػابيح لمحسػػػػيف -ُٔٓ
النكادر،  دار: المحققيف،الناشر مف م تصة لجنة: ، تح(ىػ ٍِٕٕظًيرم)ت:المي 
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 ـبَُِِ - ىػُّّْ،ُط

 أيػكب بػف سػعد بف  مؼ بف سميماف الكليد المنتقد شرح المكطأ ألبي -ُٕٓ
 ىػب  ُِّّ، ُمصر، ط - السعادة مطبعة: ، الناشر(ىػْْٕ)ت: الباجي

 النجػػار فابػػ الفتػػكحي أحمػػد بػػف محمػػد الػػديف منتيػػد اإلرادات لتقػػي  -ُٖٓ
الرسػالة،  مؤسسػة: التركي،الناشػر المحسػف عبػد بػف ا عبػد: ، تح(ىػِٕٗ)
 ـبُٗٗٗ - ىػُُْٗ،ُط

 محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف  ميؿ،لمحمػػػػد م تصػػػػر مػػػػنح الجميػػػػؿ شػػػػرح  -ُٗٓ
 بيركتب – الفكر دار: ،الناشر (ىػُِٗٗعميش)ت:

 بػف أحمد بف محمكد الممكؾ،أبي محمد تحفة شرح منحة السمكؾ في  -َُٔ
 عبػد أحمػدب د ، تػح:(ىػػٖٓٓالعينػد)ت: الغيتػابد حسػيف بػف أحمػد بف مكسد

 – اإلسػػػػػػػػالمية كالشػػػػػػػػؤكف األكقػػػػػػػػاؼ كزارة: الكبيسػػػػػػػػي، الناشػػػػػػػػر الػػػػػػػػرزاؽ
 ـبََِٕ - ىػُِْٖ،ُقطر،ط

 الػػديف محيػػي زكريػػا الفقػػو،ألبي فػػي المفتػػيف منيػػاج الطػػالبيف كعمػػدة  -ُُٔ
: عػكض، الناشػر أحمد قاسـ عكض: ،تح(ىػٕٔٔ)ت: النككم شرؼ بف يحيد
 ـبََِٓ/ىػُِْٓ،ُالفكر، ط دار

 البغػدادم، عمػيٌ  بػف محٌمػد بػف أحمػد الػديف المنكر في راجح المحرر لتقػي  -ُِٔ
 البشػػائر دار: المنػػيس، الناشػػر ا عبػػد كليػػدب د: ، تػػح(ىػػػ ْٕٗ حػػكالي: ت)المقػػرئ

 ـبََِّ -ىػُِْْ،ُلبناف، ط – بيركت ، اإلسالمية

 بػف عمػي بػف ىيـإبػرا الشػافعي، ألبػي إسػحاؽ اإلماـ فقو الميذب في  -ُّٔ
 العمميةب الكتب دار: ، الناشر(ىػْٕٔالشيرازم)ت: يكسؼ

 ا عبػػد أبػػي الػػديف  ميؿ،لشػػمس م تصػػر شػػرح مكاىػػب الجميػػؿ فػػي  -ُْٔ
الفكػر،  دار: ،الناشػر (ىػػْٓٗ)ت: الحطػاب الػرحمف عبػد بػف محمػد بف محمد
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 ـبُِٗٗ - ىػُُِْ-ّط

 نصػر بػف سػالمة بػف ا ىبػة القاسػـ الناس  كالمنسكخ لممقػرم أبػي  -ُٓٔ
 المكتػب: كنعػاف، الناشػر محمػد،  الشػاكيش زىيػر: ، تػح(ىػَُْ)ت: عمي بف

 ىػبَُْْ-ُبيركت، ط – اإلسالمي

 محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي النتػػػػؼ فػػػػي الفتػػػػاكل ألبػػػػي الحسػػػػف -ُٔٔ
 دار: الناىي،الناشػر الػديف صالح الدكتكر المحامي: ، تح(ىػُْٔالسٍُّغدم)ت:

 – َُْْ -ِلبنػاف، ط بيػركت/  دفاألر  عمػاف - الرسػالة مؤسسة/  الفرقاف
 بُْٖٗ

 بػف مكسػد بػف محمػد الػديف، المنياج، لكماؿ شرح النجـ الكىاج في  -ُٕٔ
: ، تػػح(جػػدة) المنيػػاج دار: ، الناشػػر(ىػػػَٖٖ)ت: الػػد ًميرم عمػػي بػػف عيسػػد
 ـبََِْ - ىػُِْٓ -ُعممية،ط لجنة

اآلثػػار،ألبي  معػػاني شػػرح فػػي األ بػػار مبػػاني تنقػػيح ن ػػب األفكػػار فػػي -ُٖٔ
 ، تػح: (ىػػٖٓٓ)ت: العينػد بػف أحمػد بػف مكسػد بػف أحمػد بػف حمكدم محمد
 – اإلسػػػالمية كالشػػػؤكف األكقػػػاؼ كزارة: إبراىيـ،الناشػػػر بػػػف ياسػػػر تمػػػيـ أبػػػك
 ـب ََِٖ - ىػ ُِْٗ،ُط-قطر

 أبػي يكسػؼ بػف لعبػد ا اليدايػة، ألحاديػث الراية نصب نصب الراية  -ُٗٔ
 - الحػديث دار: لناشػرا البنػكرم ، يكسػؼ محمد: تح الزيمعي ، الحنفي محمد
 ىػبُّٕٓ – مصر

 يكسػؼ بػف ا عبػد بف الممؾ لعبد المذىب، دراية نياية المطمب في  -َُٕ
: الٌديب، الناشر محمكد العظيـ عبد/ دب أ: ، تح(ىػْٖٕالجكيني)ت: محمد بف
 ـبََِٕ-ىػُِْٖ ،ُالمنياج، ط دار
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 ا عبػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف نيػػػػػػػؿ األكطػػػػػػػار محمػػػػػػػد -ُُٕ
 الحػػديث، دار: الصػػبابطي، الناشػر الػديف ، تح:عصػػاـ(ػىػَُِٓت:)الشػككاني
 ـبُّٗٗ - ىػُُّْ -ُمصر،ط

 الجميػػػؿ عبػػػد بػػػف بكػػػر أبػػػي بػػػف اليدايػػػة شػػػرح بدايػػػة المبتػػػدم لعمػػػي -ُِٕ
 العربػي التػراث إحيػاء دار: يكسؼ،الناشػر طػالؿ ، تػح:(ىػّٗٓالمرغيناني)ت:

 لبنافب – بيركت -

 غزالػػػػيال محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد المػػػػذىب، ألبػػػػي حامػػػػد الكسػػػػيط فػػػػي  -ُّٕ
 دار: تامر،الناشػػر محمػػد محمػػد،  إبػػراىيـ محمػػكد أحمػػد: ،تػػح (ىػػػَٓٓ)ت:

 ىػبُُْٕ-ُالقاىرة، ط – السالـ
 


