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 املقدمح
ولمػم للػو ، ي بعػجه بػنوالرالة والدػالـ لمػم مػغ ال  ،هلل وحجه  الحسج
 .وصحبو 

 أما تعد،
شخع هللا التػبة ، رحسة بعبادة ، وإلصافػا  بيػع ، ولػجليال  لمػم سػعة فقج 

غ السػػػػحنبيغ السقرػػػػخيغ أ لياػػػػتل  مػػػػاـ ال ػػػػافميرحستػػػػو ، وشػػػػاقتو بعبػػػػاده 
 . ، وباب األمل والصسع بعاػه ورضػانوالسعخضيغ لغ مشيجو لفاؽ الخحسة

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي ُّٱقاؿ لعالم : 
، ورلػػػ  651األعررر ا     َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

ولاػخح بيػػا الشاػػػس ، ، لمػم ىػػحه التػبػة  حًامػػا  ونطسػا  لدػػعج بيػا القمػػػب 
ومػػغ ىػػحه األحًػػاـ التػػي استقرػػاىا  -ءػػل ولػػال-ولقػػػا الخءػػال والبقػػة بػػو 

لحػػجود بالتػبػػة العمسػػال بحبػػا  ، ولحخيػػخا  ، ولػػجقيقا  ، ولحقيقػػا  حًػػع سػػقػ  ا
، وسػػمبا  لمػػم األشػػخار ، فػػأرءػ  ف ومػػجت لأريخىػػا بيجابػػا  لمػػم األحًػػاـ 

يعيشي هللا لمم دراسة ىحا السػضػع ، والػصػؿ بلم الشتائج السحسػدة التي 
لخءم مػغ ىػحه الجراسػة لمػم الاػخد والسجتسػع ، لهللا لعػالم ويػخ مدػ ػؿ ، 

 وويخ مأمػؿ .

 * خطح الثحث :
: حقيقػة الحػجود ، والتػبػة  فرػميغ : الارػل األوؿ قدست الجراسة بلم

 ، والتعديخ ، وفيو مبحباف :ل ة  ، واصصالحا  ، والاخؽ بيغ لقػبتي الحجود 

 حقيقة الحجود ، والتػبة ل ة  ، واصصالحا  . السبحث األوؿ : 
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 والتعديخ .، الاخؽ بيغ الحجود  السبحث الباني : 

، وحًػػع سػػقػ   بيػػا الحػػج شػػخلا  التػػي يدػػق   الارػػل البػػاني : األسػػباب
 ي ، وفيو مبحباف :لحج بالتػبة قبل القجرة لمم الجانا

 األسباب السدقصة لمحج شخلا  . السبحث األوؿ : 

 حًع سقػ  الحجود بالتػبة شخلا  وقانػنا  . السبحث الباني : 

 النتائح والتىصٍاخ . 
الستقػػػجمػف بلػػػم ىػػػحه السدػػػألة بشػػػارات  شػػػار  * الجراسػػػات الدػػػابقة :

سخيعة ، رع لػالم الاقيال السعاصػخوف فػي لقػج األبحػاث العمسيػة السحًسػة 
وقػج ، لمم ىحه السدألة السيسة الخصيخة في سػمظ القزػال ، وحيػاة الجشػاة 

لحتػػاج بلػػم التخعيػػد لمػػم  -فػػي نطػػخا - ءػػادوا و فػػادوا بال  ف ىػػحه األبحػػاث 
ية اليامة ومغ ذلظ لحخيخ الخػالؼ ، ولحقيػ  إلءالل ىحه القز ة مػر ىام
سػػحاى  الاقيػػال ، مػػع بيػػاف واإلسػػياب مػػغ ذعػػخ األدلػػة الجالسػػة لاألقػػػاؿ ، 

مػقف القانػف برػرة مقتزبة وسػخيعة ، وىػحا مػا انتطسػت فيػو راءيػا  مػغ 
 هللا التػفي  .

 * منهدً يف الثحث :
صػيمة مػع والذػخلية مػغ مرػادرىا األ، الساػاىيع الم ػيػة استخخاج  -0

 بلم قائمو .لدو القػؿ 

، ولحخيػػخ القػػػؿ فيػػو لمػػم مػػحاى  اقترػػخت فػػي لحقيػػ  الخػػالؼ  -8
و دلػػتيع لمػم مرػػادرىا األصػػيمة ، ، األئسػة األربعػػة أ معتسػػجا  لمػم  قػػػاليع 
 لذجة الحاءة بلييا .أ وقج  ضيف  حيانا  بعس اآلرال الاقيية 
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ولحخيخىػػا مػػغ مطانيػػا بحدػػ  مػػا يقتزػػيو  صػػػؿ  ،األدلػػةلػريػػ   -3
واألحاديث الشبػيػة بف عانػت ، البحث العمسي فاآليات  سشجليا بلم مػاضعيا 

في الرحيحيغ اكتايت بتخخيجيسا ، وإف عانػت فػي ريخىػا التسػجت  ةمخخء
 في الحًع لمييا لمم  رباب ىحا الذأف .

 العقمية .و ، رءحت القػؿ الحا  ميل بليو باألدلة الشقمية  -4

القػالػج الاقييػة واألصػػلية بلػم مطانيػا مػع بيزػاح السعشػػم  لػدو -5
 مشيا .

معتسػػجا  لمػػم أ  شػػخت فػػي ذيػػل عػػل قزػػية بلػػم مػقػػف القػػانػف  -6
 نرػصيع وشخوحيع .
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 ، واصللط ياا ، 
ا
الفصللل الو: : يقٍقللح ا للدود ، والتىتللح لصللح

 والتعشٌز .، والفزق تني عقىتتً ا دود 
  املثحث الو:

ا
 واصط ياا .، : يقٍقح ا دود ، والتىتح لصح

ءسػع حػج ، والحػج يػألي بسعشػم السشػع ،  :(1)( يقٍقح ا لدود لصلح 1)
وىػ  يزا  الحاءد بيغ الذي يغ ، وفالف محجود ، بذا عػاف مسشػلػا  ، ويقػاؿ 

لسشعػػػو الشػػػاس مػػػغ الػػػجوػؿ ، والعقػبػػػات الذػػػخلية سػػػسيت  ألمبػػػػاب حػػػجاد 
 جاني مغ السعاودة ، وألنيا محجدة بصخي  الذخع .ألنيا لسشع ال ا أحجود

مقػجرة أ لتسشػع مػغ الػقػػع فػي مبمػو حقػا  لقػبة شخلية :(2)اصط ياا 
  و لآلدمي . ،لعالمهلل 

(2 
ا
واإلقػػالع ، والعػػـد ، والشػػجـ ، االلتػػخاؼ  :(3)( يقٍقللح التىتللح لصللح

 .  الحػبة"لمم  ال يعاود اإلنداف ما اقتخفو ، ومشو قػليع : "التػبة لحى  

الخءػػػع لػػغ األفعػػاؿ السحمػمػػة بلػػم السسجوحػػة ، وىػػي  :(4)اصللط ياا 
  حل ُّٱواءبة لمم الاػر لشج لامة العمسال ،  ما الػءػب فمقػلو لعالم : 

،   16النرررررررررر       َّ مم خم حم جم هل مل خل
الاػريػة أ فمسػا فػي لأويخىػا مػغ اإلصػخار السحػـخ ، واإلنابػة قخيبػة مػغ و ما 

                                           
 ( .0/863)انطخ معجع مقاييذ الم ة  حسج بغ فارس  (0)
( بترػػػخؼ أ انطػػػخ بػػػجائع الرػػػشائع لمكاسػػػاني 7/365انطػػػخ السبػػػجع البػػػغ مامػػػل ) (8)

(7/33. ) 
 . 001انطخ السعجع الػسي  ر  (3)
أ وسػػػاؽ الذػػػخو   يزػػػا  الشػػػػوا فػػػي ريػػػا   50انطػػػخ التعخياػػػات لمجخءػػػاني ر  (4)

 ، شبعة دار الرجي  . 07الرالحيغ ر 
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، التػبة مغ الحن  العامة والخاصة وشخو  صحة قبػؿ، وشخلا  التػبة ل ة  
 ىي :فالعامة 

التػبة قبل معايشة السػت، وىي لحطة ندع الخوحأ قاؿ  ف لكػف  -0
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱلعالم: 

 يف ىف  يث نثىث مث زث رث يت ىت نت

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل

61-61النساء     َّ حئ جئ يي ىي ني  زيمي

لشج ابغ ماءو ، وريخه قػلو لميو الرالة والدػالـ : )بف  وقج ربت  - 
 . (0)هللا ليقبل لػبة العبج ما لع ي خرخ(

 ف لكػػػػف التػبػػػة قبػػػل شمػػػػع الذػػػسذ مػػػغ م خبيػػػا ، فػػػ ذا شمعػػػت  -8
 خل ُّٱوال لمااسػػ  أ قػػاؿ لعػػالم :  ،الذػػسذ مػػغ م خبيػػا فػػال لػبػػة لمكػػافخ

 ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه

651األنعام     َّ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

                                           
ورواه التخمحا في سششو فػي عتػاب الػجلػات رقػع ( أ 8/038رواه  حسج في السدشج ) (0)

 ( .31( أ ورواه ابغ ماءو في سششو في عتاب الدىج رقع )98)
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الخاصة الشجـ الرادؽ لغ سػل ما قجـ أ فقػج ربػت ومغ شخوشيا  -3
في الرحيل قػلو لميو الرالة والدالـ : )التػبة الشجـ ، والتائ  مغ الحن  

  .(0)كسغ ال ذن  لو(

لمم لخؾ العػد بليوأ قاؿ اإلقالع مغ الحن  السالمذ لو، والعـد  -4
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلعالم:

 1التح يم     َّ ...... من حنخن

ع أ فقػػػج ربػػػت فػػػي الرػػػحيل قػلػػػو لميػػػو الدػػػعي فػػػي  دال السطػػػال -5
 و لػػخ  ، ، الرػػالة والدػػالـ : )مػػغ عانػػت لشػػجه مطمسػػة ألويػػو فػػي مػػاؿ 

وإنسػػا ىػػي  ،وال درىػػع ، فميتحممػػو مشيػػا ، قبػػل  ف يػػألي يػػـػ ال ديشػػار فيػػو 
 . (8)الحدشات والدي ات(

  

                                           
( أ ورواه ابػغ ماءػو فػي سػششو فػي عتػاب الدىػج رقػع 0/376رواه  حسج في السدػشج ) (0)

(31. ) 
( أ ورواه  حسػج فػي السدػشج 6534رواه البخارا في صحيحو في عتاب الخقػاؽ رقػع ) (8)

 ( .8409( أ ورواه التخمحا في سششو في صاة القيامة رقع )8/435)
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 والتعشٌز .، املثحث الثانً : الفزوق تني عقىتتً ا د 
لشقدػع بلػم قدػسيغ : حػجود ، ولعػازيخ ، العقػبػة  لمػم  ف كج الاقيػال 

مقػجرة واءبػة حقػا و وضحشا  ف الحج في لخؼ الاقيال يعشي لقػبة شػخلية 
والخدع ، ولخبيػة الجشػاة لمػم لػجـ هلل ،  و لآلدمي أ والسقرػد مشيا الدءخ 

 السعاودة .
الاقيػػال بأنػػو لقػبػػة شػػخلية ريػػخ مقػػجرة : فقػػج لخفػػو  (0)و مػػا التعديػػخ

 واءبة حقا هلل ،  و لآلدمي .
 وال عاارة .، لأدي  لمم ذن  لع يذخع فيو حج بأنو  : و يقاؿ، 

، واستحزػػار الذػػخو   صػػصالحيةومػػغ وػػالؿ استعخاضػػشا لمتعػػاريف اإل
واألحًػػاـ السػػحعػرة فػػي قػػانػف العقػبػػات الذػػخلية يتبػػيغ لشػػا بجػػالل  وءػػو 
االلاػػػاؽ واالوػػػتالؼ بػػػيغ العقػػػػبتيغ أ ليتعػػػخؼ الباحػػػث والػػػجارس فػػػي ىػػػحا 

عل لقػبة لمم حجة ، مع معخفة السجاؿ لمم  بخز الدسات التي لستاز بيا 
لػحا ر يشػا مغ العقػػبتيغ ، و األحًاـ الجارءة الرالحة في مشطػمة عل لقػبة 

 : (8)لتحق  في األمػر اآللية  ف مػاضع االلااؽ واالفتخاؽ
 أوخه االتفاق .

 كل مشيسا لقػبة مؤدبة . -0
                                           

أ اليجايػة  45( أ التعخياػات لمجخءػاني ر 4/887انطخ رد السحتار البػغ لابػجيغ ) (0)
(أ الدياسة الذػخلية البػغ ليسيػة ر 8/659الكافية الذافية شخح حجود ابغ لخفو )

 ( .0/685أ التذخيع الجشائي لبج القادر لػدة ) 009
( أ لقخيػػػخات ل لمػػػير لمػػػم حاشػػػية 7/6513انطػػػخ بػػػجائع الرػػػشائع لمكاسػػػاني ) (8)

( أ م شػػػي السحتػػػاج 506-6/503( أ الػسػػػي  لم دالػػػي )358-4/354الجسػػػػقي )
( أ التذػػػػخيع 858-01/839( أ اإلنرػػػػاؼ لمسػػػػخداوا )094-4/090لمذػػػػخبيشي )

 ( .83-0/78الجشائي لبجالقادر لػدة )
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  ولػصف  حًاميا بالراة الذخلية . -8

 قع يف المىر اَتٍح :وأوخه االخت ف ت -
لعتبخ لقػبة الحج مقجرة ومحجدة مغ قبل الذارع الحًػيع فػال دوػل  -0

مقػجرة ألحج في لقػجيخىا واالءتيػاد فييػا ، و مػا التعػازيخ فيػي لقػبػات ريػخ 
ولجىا بلم القاضي ، فيػ ، مغ قبل الذارع الحًيع، وياػ  لقجيخ صاتيا 

صخىػا  والسخػؿ الػحيج في لحجيج مقجارىا مخاليػا  فييػا ءدػامة الجخيسػة ، و 
وقػػج نػػز الذػػارع لمػػم ، لػػع لػػخ بلػػم الحػػجود عميػػا لمػػم الاػػخد والسجتسػػع ،  

، والت خيػ  سػػشة ، ولمػػم الدنػم  وءػػ  لمػػم البًػخ الجمػػج مائػػةمقػجارىا فاػػي 
الداني السحرغ الخءع حتػم السػػت ، وفػي الػخدة بعػج اسػتتابة السخلػج بذا لػع 

فػي القػحؼ يجمػج يقتل حجا  ، وفي الدخقة لقصع األيػجا مػغ الكػػع ، و يخءع 
القػػاذؼ رسػػانيغ ءمػػجة ، وفػػي شػػخب الخسػػخ يجمػػج السخسػػػر بعػػج اسػػتااقتو 
ببسػػانيغ ءمػػجة ، وفػػي المػػػا  قتػػل الاالػػل والساعػػػؿ بػػو ، وىًػػحا ، و مػػا فػػي 
التعازيخ فاألمخ بلم القاضي فأدناىا التػبيخ والتعشيف ، و قراىا القتل لمم 

 الرحيل .

فػي األرمػ  ،  -ءػل ولػال- لقػبة الحج لتعم  بريانة حقػػؽ هللا -8
و ما لقػبة التعديخ ف نيا لتعم  بريانة حقػؽ اآلدمييغ في األرم  ، وفػي 

شػخع العقػبػات أ صػيانة لمحقػػؽ ، ولعطيسػا   -لعػالم- كل األحػاؿ ف ف هللا
 ءتسالية .إللحخمتيا ، ولحقيقا  لمعجالة ا

-الحجود لجر  بالذبيات لشج لامة الاقيػال أ لتعمقيػا بحقػػؽ هللا  -3
واإلرزػال ، ، والعاػػ ، التي لبشم لشج الاقيال لمم السدػامحة  -ءل ولال
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،  (0)( ادرلوا الحػػجود بالذػػبيات قػلػػو : ) -ملسو هيلع هللا ىلص-وألنػػو ربػػت لػػغ رسػػػؿ هللا 
خد لمػػم ػػػػىػػي  سػػباب ل: سػػب  قػػػا مػػؤرخ فػػي درل الحػج شػػخلا  ، و  والذػبية

ألف مػغ  أالس ترػبة حػج الدنػم لػغ  الحًيع الذارع ،  و السحل عػػجرل العقج
مغ ماؿ زوج ،  و ،  و لقج لقجا  فاسجا  فجول فيو ،  و سخؽ  بذبيةوشئ 

، و مػػا التعػػازيخ ف نيػػا ال لػػجر   فػػال حػػج لميػػو سػػيج ،  و قػػحؼ ولػػجا    و لبػػجه
ا بذػبية أ ألنيػا فػي ال الػ  لتعمػ  بالذبيات بل يدػغ لمقاضػي الحًػع فييػ

 والسصالبة .، بحقػؽ اآلدمييغ التي ىي مبشاىا لمم السذاحة 

الحػػػجود ال لتجػػػد  ، وال لقبػػػل التػػػأويخ بال لسػػػخ   و حسػػػل ، و مػػػا ( 4)
فاألمخ واسع مػعػؿ بلم نطخ القاضػي ، فسػا  مػخ هللا ب يقالػو لمػم التعديخ 

واحػجة ، وال يرػل التػأويخ فػػي األدال بال  ةالجشػاة فيمػـد  ف يقػع لمػييع دفعػػ
متباؿ ، والاػرية عسا ىػػ ي أ ألف األمخ شم  شخلي يقتزي اإلل خ  شخل

 مقخر في لمع األصػؿ في باب داللة األمخ .

( و ما في حًػع اسػتياال الحػجود وإيقاليػا لمػم مدػتحقيا فيػػ  مػخ 5)
ازيخ فقج اوتمػف محتع ال يجػز التداىل فيو مغ ءية ولي األمخ ، و ما التع

 العمسال في حًسيا لمم قػليغ :

التعديخ فػي ءسيػع السعاصػي التػي  لقػبة وء   كبخ الاقيال بيقاع  - 
 ال حج فييا بال  ف يخت الحاكع السرمحة في لجـ لصبي  العقػبة .

                                           
( أ ورواه الحػاكع فػي 0484( رقع )4/33و في عتاب الحجود )رواه التخمحا في سشش (0)

( أ وقاؿ 8063( رقع )4/486السدتجرؾ وقاؿ : حجيث صحيل اإلسشاد ولع يخخءاه )
السشاوا في فيس القجيخ : "و ءػد ما في الباب وبخ البييقي بدرؤا الحػج ، والقتػل مػا 

 ( .0/387استصعتع أ قاؿ : ىحا مػصػؿ ءيج " )
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خ واءبػػػة فػػػي السعاصػػػي بلػػػم  ف لقػبػػػة التعديػػػوذىػػػ  الذػػػافعية  -ب
 مدتحبة فيسا سػت ذلظ .، و الكبيخة

 و لصػ  السحػجود دوف ، بذا  دت بلػم وفػاة ال ضساف في الحػجود  (6)
بلػم  نػو ال ضػساف فػي ذىػ   كبػخ الاقيػال لعج بااللااؽ ، و ما التعازيخ فقج 

ع ال و لصبيقػػو لمػػم الجشػػاة أ ألف الػػحا قتػػل السحػػجود ىػػػ الحػػ  ، والسذػػخ 
ضػػساف فيػػو ، وقػػاؿ الذػػافعية : فػػي الحػػجود ال ضػػساف فييػػا باسػػتبشال حػػج 
الذػػخب فيسػػا زاد لمػػم األربعػػيغ ف نػػو يػءػػ  الزػػساف ، و مػػا التعػػازيخ فاييػػا 

 الزساف مصمقا  ، ألنيا لقػبة مجتيج فييا .

 كػاف  و اإلقػخار ال لدػق  بالتقػادـ سػػال  ( الحجود البابتة بالذيػد ،  7)
لحًػع فييػا  ـ باسػت شاؼ سػساع الػجلػت ، وبيػحا قػاؿ  كبػخ ذلظ بعج مزػي ا

الاقيال ، وذىػ   بػػ حشياػة بلػم  ف الحػج البابػت بالذػيػد ال يجػػز سػساع 
أ الحتسػػػاؿ ورود الخيبػػػة والذػػػبية فػػػي حػػػ  دلػػػػت اإلنكػػػار فييػػػا بالتقػػػادـ 

بسػقا  العقػبػة فييػا بالتقػادـ الذيػد والفػا  لققػخار ، و مػا التعػازيخ فيجػػز 
امة الاقيال أ ألنيػا  حًػاـ مبشيػة لمػم االءتيػاد ، وىػي فػي األرمػ  لشج ل

 لتعم  بحقػؽ اآلدمييغ .

( الحػػػجود محرػػػػرة ومقػػػخرة بػػػالشز ، و مػػػا التعػػػازيخ فيػػػي  حًػػػاـ 8)
 و نسا  ال مشتيم ليا ، وىي لبشم لمػم االءتيػاد والشطػخ ، والحػجود السقػجرة

الػخدة ، وحػج الدنػم ، حػج مػػر اآلليػة : بشز الذارع الحًيع لشحرخ في األ
وحج المػا  ، وحج الب ي ، وحج الدخقة ، وحج شخب الخسخ ، وحػج القػحؼ ، 
و لحػ  بيػا  كبػخ الاقيػال حػج الدػاحخ ، وحػج لػارؾ الرػالة ، وحػج سػ  هللا 

 ورسمو الكخاـ .
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الحػػػجود الستعمقػػػة بحقػػػػؽ هللا لعػػػالم ال لدػػػق  بػػػالعاػ مػػػغ ءيػػػة ( 9)
، و مػػا مػػا يتعمػػ  مشيػػا بحقػػػؽ اآلدميػػيغ  الااقػػا  الحػػاكع ،  و السجشػػي لميػػو 
 وليال السجشي لميو ، و ما التعازيخ ف نيا لدق  فيرل العاػ فييا مغ ءية 

 بعاػ الحاكع بذا ر ت السرمحة في ذلظ .

نائبػػو  الحػػجود مػػغ الجشػػاة ىػػػ اإلمػػاـ ،  و ( الػػحا يتػػػلم اسػػتياال01)
الشطػخ والعجالػة فػي األحًػاـ مػعػػؿ بلػم اءتيػاد  لشج لامة  ىل العمع أ ألف

، ،  و األب ،  و الدوج ،  و الديجالحاكع ، و ما التعازيخ فقج يقيسيا الحاكع 
  و السعمع .

ءع السقخ قبػل بقامػة الحػج  و بعػجه ، اباإلقخار رع لخ ( بذا ربت الحج 00)
ؿ مالػظ ، ال ف ف الحج يجر  لشو لػءػد الذبية ، وبو قاؿ  كبخ الاقيال ، وقا

في الرحيل  ف ذلظ بال بذا  ضيخ  سباب رءػلو أ ودليمو ما ءال يقبل مشو 
بخءسػػػػو  -ملسو هيلع هللا ىلص-مػػػالدا  لسػػػػا التػػػػخؼ لمػػػم نادػػػػو بػػػػالدنم و مػػػخ رسػػػػػؿ هللا 

صػمم -، فمسا  زلقتػو الحجػارة ىػخب مػغ العقػبػة ، فقػاؿ رسػػؿ هللا بالحجارة
يتػب فيتػب هللا لميو( ، و ما التعازيخ فمعمو  )ىال وميتسػه -هللا لميو وسمع

 ف نيا لصب  مع الذبية فمػ لخاءع السقخ  رشال بقامة الحج فال يتخؾ .

رع التعازيخ لشج ءسيػر الاقيػال ، وقػاؿ ،  شج العقػبات الحجود ( 08)
الحشايػػة: التعػػازيخ  شػػج لقػبػػة مػػغ الحػػجود ، وقػػاؿ السالكيػػة : الحػػجود عميػػا 

رػع ، رع بحج الدنم  ،   لشج  كبخ الاقيال بحج الخدةسػال وىي في الذجة لبج
بحج المػا  ، رع بحج الدخقة ، رػع بحػج شػخب الخسػخ ، رػع بحػج القػحؼ ، رػع 

 بالتعازيخ .
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الفصل الثانً : السثاب التً تسقط تها ا دود شزعاا ، ويكم 
 سقىط ا د تالتىتح قثل القدرج على اجلانً

 السثاب التً تسقط تها ا دود شزعاا . املثحث الو: :
سابقا   نو لقػبة شخلية واءبة مقػجرة بالذػخع  * حقيقة الحج عسا ذعخنا

بلػم  نػو يجػػز  (0)حقا  هلل لعػالم ، ولآلدميػيغ ، وقػج ذىػ  لامػة  ىػل العمػع
العاػ لغ الجاني قبل  ف يخفع  مخه بلػم الحػاكع ، وىػػ السدػتح  فعمػو مػع 

والخصػػػرة لمػػم ، وشػػجة الزػػخر  ،ةمكػػخوفػػا  بدػػػل السالجشػػاة مػػا لػػع يًػػغ مع
يع الدػػمػؾ أ لظ الدػػتخ ، ولخبيػػة الجشػػاة لمػػم لقػػػ أ قاصػػجيغ بػػحالسجتسػػع 

 واألدلة لمم ذلظ مدتايزة ، وىي صحيحو صخيحة ناشقة بسا ذعخنا.

فقج روت مالظ في السػشأ قػلػو لميػو الرػالة والدػالـ : )مػغ ابتمػي  -
حتو  قسشػا ادتخ هللا ، ومغ  بجت لشا صػببذيل مغ ىحه القاذورات فميدتتخ 

 .(8)لميو الحج(

 ف  -رضػي هللا لشػو-وريخه لغ صاػاف بػغ  ميػة  ،وربت لشج  حسج -
ا لحت ر سو ، رػع ػػعيجر ببالريغ درىسا  ، وقج وضػػػػالة لو لقػػػرءال  سخؽ لب

، فحًػع لميػو بقصػع يػجه ، فقػاؿ صػاػاف : قػج  -ملسو هيلع هللا ىلص-ػؿ هللا ػػػو بلػم رسػػرفع
اف ذلظ قبل ؿ لميو الرالة والدالـ : ) ىال علاػت لشو يا رسػؿ هللا ، فقا

 .(3) ف لأليشي بو(

                                           
( أ الػسػػػػي  لم دالػػػػي 08/019( أ الػػػػحويخة لمقخافػػػػي )4/065السحتػػػػار )انطػػػػخ رد  (0)

 (.7/435( أ السبجع البغ مامل )6/483-484)
 ( .08رواه مالظ في السػشأ في عتاب الحجود رقع ) (8)
 ( .8595( أ ورواه ابغ ماءو في سششو رقع )3/491رواه  حسج في السدشج ) (3)



 

 العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء 

670 

وإذا رفعت األحًاـ بلم الحاكع فقج وء  لشايح العقػبة لمم الجشاة دوف 
لػػػخدد وال لػػػأويخ بال  ف ىشػػػاؾ رسػػػة  مػػػػر لسشػػػع مػػػغ ءخيػػػاف الحػػػجود لمػػػم 

 وضػل ىػحه األسػباب مػع بيػاف صػػرىا ، مخلكبييا ألسباب معيشة ، وسػؼ 
والحًػػع لمييػػا شػػخلا  ، واألدلػػة الجالػػة لمػػم ذلػػظ ، وىػػي لجتسػػع فػػي األمػػػر 

 آللية :ا

العقػبػة بػو ، فػ ف ، وىػ  ف يسػت الجاني قبل بيقاع  ( فػات السحل0)
مػػات الجػػاني قبػػل لشايػػح العقػبػػة لميػػو سػػقصت العقػبػػة أ ألف السعمػػـػ لشػػج 

 ف العقػبة لتعم  بذخرية الجاني ، وال يؤوح  حج بجخيخة  (0)لامة الاقيال
العقػبػة البجليػة لشيػا بذا فػات فيػو القػػد لدمتػو ، باسػتبشال القتػل ف نػو  حج 

وىي الجية ، ولؤوح مغ لخعة القالل لسجا  ، وفي الخصأ ف نيا لمـد العاقمػة أ 
 والجليل لمم ذلظ .

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لعػػػػػػػػػػػػػػػػالم 

611البق ة     َّ....اكلك

  حت  جت  هب   مب  خب ُّٱوقاؿ ءػػػػػل في لػػػػػػػاله :
55المائدة     َّ....   هت   مت  خت

: دلت اآليتاف الكخيستاف لمػم  ف القتػل يػءػ  القػػد لمػم  وءو الجاللة
الجاني نادو ، ف ف فات القالل بالسػت فال قػد ، وال يصالػ   ىمػو بػالعػ  

 لشو ، ولبقم الجية في لخعتو .

                                           
أ رحسػة  379أ اإلفرػاح البػغ ىبيػخة ر  886انطخ مخال  اإلءساع البغ حـد ر  (0)

 . 464األمة ر 
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مػػخ لمػػم رءػػل يقػػاؿ لػػو :  -ملسو هيلع هللا ىلص-وربػػت فػػي الرػػحيل  ف رسػػػؿ هللا  -
: )ىػحا ابشػظ ، ال يجشػي  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ومعو ابغ لػو ، فقػاؿ لػو رسػػؿ  بػرمبة

  . (0)وال لجشي لميو( ،لميظ

 شػار بلػم قالػجة لطيسػة فػي بػاب  -ملسو هيلع هللا ىلص-: بف رسػػؿ هللا  وءو الجاللة
والحجود أ وىي  ف العقػبة لتعم  بالحات ، وىػ بسػا يعبػخ لشيػا ، الجشايات 

فػػي اصػػصالح السعاصػػخيغ بذخرػػية العقػبػػة أ ومرػػجاقا  لػػو قػلػػو لعػػالم : 
65اإلس اء     َّ...  حضخض جض مص خص حص... ُّٱ

أ وألف العقػبػة ال يجػػز  ف لمحػ  ضػخرا  فػػي التشايػح ب يػخ الجػاني عسػػا 
ال يجػػز بعػج وفالػو  ف يًػػف فكحا في الحامل ، والسخيس في حياة الجاني 

 . سببا  في بيقاع العقػبة ب يخه

مػػػؤرخ بصخيػػػ  الذػػػخع يسشػػػع مػػػغ سػػػب  قػػػػا : وىػػػي (8) ( الذػػػبية8)
اسػػتياال العقػبػػة بعػػج اسػػتكساؿ شػػخوشيا ، ورفعيػػا بلػػم اإلمػػاـ ، ولشحرػػخ 

و مبمتيػا : عسػػغ وشػيل امػخ ة ضشػػا  ، الذػبية السػؤرخة فػي العقػػج ،  و السحػل 
ج ،  و ارلك  شي ا  مػغ الحػجود زوءة لو ،  و وشئ امخ ة بعقج فاس مشو  نيا

وىػ ءاىل بالتحخيع ،  و قحؼ الخءل ابشو ،  و قتمػو ،  و سػخؽ الػلػج ،  و 
 ،  و سخؽ العبج مغ ماؿ مالكو.الدوءة مغ ماؿ األب ،  و الدوج 

                                           
داود فػػػي سػػػششو فػػػي عتػػػاب الػػػجيات ( أ ورواه  بػػػػ 3/499رواه  حسػػػج فػػػي السدػػػشج ) (0)

 (.48أ ورواه الشدائي في سششو في عتاب القدامة رقع )(3رقع)
 . 083 - 088انطخ األشباه والشطائخ لمديػشي ر  (8)
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في السػاضع التي ذعخىا الاقيػال سػببا  مانعػا  مػغ لشايػح ولعتبخ الذبية 
أ والػجليل لمػم مػا ذعخنػاه قػلػو لميػو  (0)عقػبة ، وبيحا قاؿ لامة الاقيػالال

ىػػحا ورد قػػج ، و الرػػالة والدػػالـ : )ادرلوا الحػػجود بالذػػبيات مػػا اسػػتصعتع( 
والحػاكع لػغ لائذػة ، ومغ ذلظ مػا رواه التخمػحا ، مخفػلا ومػقػفا   الخبخ

: )ادرلوا الحػػػػجود مػػػػا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالػػػػت : قػػػػاؿ رسػػػػػؿ هللا  -رضػػػػي هللا لشػػػػو-
فػػ ف اإلمػػاـ ألف  أ سػػبيمو ااسػػتصعتع ، فػػ ف وءػػجلع لمسدػػمع مخخءػػا  ، فخمػػػ 
 . (8)يخصئ في العاػ ويخ مغ  ف يخصئ في العقػبة(

مدػػػق  لمعقػبػػػة لشػػػج لامػػػة فيػػػػ سػػػب   ( اإلكػػػخاه فػػػي ريػػػخ القتػػػل3)
: حسػل اإلندػاف (4) وحقيقػة اإلكػخاه ل ػة  ، في ءسيع صػر اإلكخاه  (3)العمسال

 : القيخ ، والقدخلمم لسل ماال يختاره وال يخضاه، وىػ 

: حسل اإلنداف ريػخه لمػم فعػل شػيل مػاال يخضػاه ، وىػػ (5) اصصالحا  
 نػلاف:

                                           
أ  880-881أ مخالػ  اإلءسػاع البػغ حػـد ر  69انطخ اإلءساع البغ السشػحر ر  (0)

أ نيػػػل األوشػػػار  415أ اإلفرػػػاح البػػػغ ىبيػػػخة ر  501 - 513رحسػػػة األمػػػة ر 
 ( .7/013لمذػعاني )

( أ ورواه الحػاكع فػي 0484( رقع )4/33رواه التخمحا في سششو في عتاب الحجود ) (8)
( أ 8063ع )( رقػػ4/486السدػػتجرؾ ، وقػػاؿ : حػػجيث صػػحيل اإلسػػشاد ولػػع يخخءػػاه )

قػػاؿ السشػػاوا فػػي فػػيس القػػجيخ : "و ءػػػد مػػا فػػي البػػاب وبػػخ البييقػػي" بدرلوا الحػػج ، 
 ( .0/387والقتل لغ السدمسيغ ما استصعتع ، قاؿ : ىحا مػصػؿ ءيج" )

 . 513 - 463أ رحسة األمة  ر  69انطخ اإلءساع ر  (3)
 . 881انطخ السعجع الػسي  ر  (4)
 ( .666 - 4/630عديد البخارا )انطخ عذف األسخار لبج ال (5)



 

 إسقاط احلد بالتوبة يف الفقه اإلسالمي ، والقانون

674 

، ما ،  و لخعو بالقتل : بكخاه العبج لمم فعل شيل  مجيلاإلكخاه الس - 
، وقيل في لاديخ   و القصع ، وما عاف دوف ذلظ فيػ ريخ السمجيل

لمم فعل شيل دوف اوتيار مشو عالزخب ، السمجيل :  ف يحسل اإلنداف 
 و لحخيظ  صابعو في استعساؿ الدالح ،  و التبريع بيجه وما عاف مغ 

، وقج الا  الاقيال ريخ رربة مع لحق  الخيار مشو فيػ ريخ السمجيل 
ميو بذا فعل في فعل السشييات ، وال لقػبة للمم لجـ مؤاوحة السًخه 

قػية يجر  بيا الحجود  ةشبيأ ألف اإلكخاه مسشػلا  وىػ لحت وشأة اإلكخاه 
  رت  يب  ىب نب ٱُّٱفي ريخ القتل أ والبخىاف لمم ذلظ قػلو لعالم : 

 نث  مث زث  رث يت   ىت   نت مت   زت
601النحل     َّ .......  يف ىف  يث  ىث

نصػ  بػالكاخ لمػم مػغ رفع هللا لعالم السالمة واإلرػع : فقج  وءو الجاللة
بكخاىػػا  وقمبػػو مصسػػ غ باإليسػػاف ، فػػ ذا عػػاف ذلػػظ فػػي  لطػػع الػػحنػب ، و قػػبل 

 الكبائخ وىػ الذخؾ ، فسا دونو مغ الترخفات فيػ  حخت و ءجر .

قػلػػو لميػػو الرػػالة والدػػالـ : )رفػػع لػػغ وربػػت فػػي الدػػشة السصيػػخة  -
 . (0) متي الخصأ ، والشدياف ، وما استكخىػا لميو(

لتحقػ   رعػاف  (8)، لقج اشػتخ  الاقيػال قاشبػة  الجاني لجـ لكميف( 4)
م بػػو الجػػاني لػػاقال  بال ػػا  لدػػتػفالجخيسػػة ، واسػػتكساؿ شػػخوشيا  ف يًػػػف 

                                           
( أ ورواه ابػغ حجػخ ولمػ  8145رواه ابغ ماءو في سػششو فػي عتػاب الصػالؽ رقػع ) (0)

أ وصححو العمسال عسا ذعػخه الحػافأ  بػػ 88( رقع 0/310لميو في لمخيز الحبيخ )
 . 366شاىخ في لخخيجو ألحاديث ابغ ماءو ر 

 . 449سة األمة ر أ رح 838أ مخال  اإلءساع ر  68اإلءساع ر  (8)
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، واإلصػػخار فػػي بلحػػاؽ الزػػخر بػػاآلوخيغ ، ولميػػو بذا ارلكػػ   القرػػج ةصػػا
الرػػػبي الرػػػ يخ ،  و السجشػػػػف ،  و السعتػػػػه ءخيسػػػة فػػػال يؤاوػػػح لمييػػػا ، 

 لماو ، وال لدػخا لميػو الحػجود الذػخلية أ النتاػال شػخ   ويتحسل رخامة ما
مػا ربػت  ف رسػػؿ  ظلػذأ واألصػل فػي  بالجخيسػة األىمية لشيع ببػاف الػقػػع

قػػاؿ : )رفػػع القمػػع لػػغ رالرػػة أ لػػغ الرػػبي حتػػم يحػػتمع ، ولػػغ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 
  . (0)السجشػف حتم ياي  ، ولغ الشائع حتم يدتيقأ(

: دؿ الحػػجيث بسشصػقػػة لمػػم  ف قمػػع اإلرػػع ال يجػػخا لمػػم  وءػػو الجاللػػة
ريخ السًمػف ، و فػاد لسػـػ الخبػخ بخفػع اإلرػع والحًػع لػشيع ، و مػا ال خامػة 
فيػػي حًػػع وضػػعي يجػػ  لميػػو  ف يمتدمػػو مػػغ ماليتػػو ، ولقػػج التبػػخ  كبػػخ 

وصػأ ال يؤاوػح لميػو أ ألف القرػج الاقيال لسج الرػبي والسجشػػف والسعتػػه 
يع بعقػبػة لعديخيػة بذا ر ت السرػمحة ويجػز لمحاكع  ف يػؤدب عجـو لشجه ،م

مغ ذلظ ، و ما لرخفاليع فيػي باشمػو الااقػا  ، واوتماػػا فػي الرػبي السسيػد 
لمػػػػم قػػػػػليغ : قػػػػاؿ الذػػػػافعية و ىػػػػل الطػػػػاىخ : لرػػػػخفو باشػػػػل عالرػػػػ يخ 

 .رخفو صحيل مػقػؼ لمم بءازة الػليوالسجشػف ، وقاؿ  كبخ الاقيال : ل

لاػم فػالف لػغ ذنػ  فػالف  ا لػع  : (8)وىػ فػي ل ػة العػخب( العاػ 5)
 يعاقبو لميو .

                                           
( أ ورواه  بػػػداود فػػي سػػششو فػػي عتػػاب الحػػجود رقػػع 6/011رواه  حسػػج فػػي السدػػشج ) (0)

( أ ورواه البخػارا مػقػفػا  0( أ ورواه التخمحا في سششو في عتاب الحجود رقػع )07)
( أ وىػػ حدػغ اإلسػشاد عسػا 88فػي عتػاب الحػجود رقػع ) -رضي هللا لشو-لمم لمي 

 . 365ر  ذعخه الحافأ  بػشاىخ
 . 648انطخ السعجع الػسي  ر  (8)
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مجػػاوزة صػػاح  الحػػ  لػػغ : ىػػػ  (0)وحقيقػػة العاػػػ فػػي لػػخؼ الاقيػػال
مجانا  دوف واألصل فيو  ف يًػف  أحقو مغ السحن  في العقػبة ،  و الساؿ 

مقابل في سائخ الحجود باستبشال حج القتل واألشخاؼ والجخاحات ، فقج يًػف 
،  و مرػالحة لمػم مػاؿ ، وبيػحا قػاؿ  كبػخ العاػ فييا مجانا  ،  و نطيخ دية

 الاقيال .

واإللاػػال لػػغ الجػػاني فػػي  لمػػم ءػػػاز العاػػػ (8)وقػػج الاػػ   ىػػل العمػػع
ىحا ال يرمل فػي الحقػػؽ اإللييػة رفعت بلم الحاكع ، و ػؽ اآلدمية بذا الحق
وال مغ ءية  وليال السجشي لميػو ، ، وال السجشي لميو  ،الحاكعغ ءية ال م

ألف العباد ال يسمكػف ح  اإلسقا  أ والسقرػد مػغ العاػػ شمػ  مخضػاة هللا 
ءتسالي ، واألمغ الشادي بيغ إللعالم ، والسبػبة مشو ، ولحقي  االستقخار ا

وررػ  فيػو ، لمػم العاػػ  -ءػل ولػال -، ولقػج حػث السػػلم  فخاد السجتسػع 
الذػػػػخلية ، ومػػػػغ ذلػػػػظ قػلػػػػو لعػػػػالم : ل فػػػػي مػػػػػاشغ عبيػػػػخة مػػػػغ الػػػػجالئ

 61المائدة     َّ  ..... مصجض خص  مسحص.....ُّٱ

  ين  ىن  نن  من  زن  رن مم   ......ُّٱوقػلػػػػػػػػػػو لعػػػػػػػػػػالم : 

611البق ة     َّ ني  ......مي زي   ري  ٰى

  َّ....جضحض مص خص حص مس خس ....ُّٱوقاؿ لد وءػل : 

54المائدة : 

                                           
 ( .885-7/884أ السبجع البغ مامل ) 878انطخ القػانيغ الاقيية البغ ءدا ر  (0)
 . 515،  461أ رحسة األمة ر  887انطخ مخال  اإلءساع ر  (8)
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 مح جح مج مثحج هت مت خت  حت جت... ُّٱوقػلػػػػػػػػػػػػو لعػػػػػػػػػػػػالي:
 50الش  ى     َّ ...جخ

: دلت اآليات الكخيسػة لمػم مذػخولية العاػػ ، واسػتحباب  وءو الجاللة
 العسل بو فيسا يقبل العاػ عسا في سائخ الحقػؽ اآلدمية .

لشػج  جؿ لمم فزيمة العاػ ، وءاللة قجرهوربت في الدشة السصيخة ما ي
ميػػو هللا ، ولطػػيع مشدلػػة العػػافيغ لشػػج هللا لعػػالم ، فقػػج روت مدػػمع قػلػػو ل

مػػا زاد هللا لبػػجا  بعاػػػ بال الرػػالة والدػػالـ : )مػػا نقػػز مػػاؿ مػػغ صػػجقة ، و 
 . (0)، وما لػاضع  حج  هلل بال رفعو(لدا  

وربػػت  يزػػا  لشػػج  حسػػج ، وريػػخه قػلػػو لميػػو الرػػالة والدػػالـ : )مػػغ  -
 .(8) صي  بذيل مغ ءدجه فتخعو هلل عاف عاارة لو( 

-ا لػغ  نػذ بػغ مالػظ خىسػوربت لشج  بي داود ، وابغ ماءػو ، وري -
 رفػػػع بليػػػو شػػػيل فيػػػو -ملسو هيلع هللا ىلص-قػػػاؿ: )مػػػا ر يػػػت رسػػػػؿ هللا  -رضػػػي هللا لشػػػو

 . (3)قرار بال  مخ فيو بالعاػ(

بذا عػػاف الحػػج مخلبصػػا   غ الجػػانيمحػػج لػػومػػغ األسػػباب السدػػقصة ل( 6)
بالحقػؽ اآلدمية عسا في القرار والجخاحات والقحؼ ، وىي  ف يػخث حػ  

                                           
 ( .8588رواه مدمع في صحيحو في عتاب البخ رقع ) (0)
 ( .5/408رواه  حسج في السدشج ) (8)
( أ ورواه التخمػػحا فػي سػػششو 4474رواه  بػػداود فػػي سػششو فػػي عتػاب الحػػجود رقػع ) (3)

 (.08/800وقاؿ : "حدغ صحيل" )
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أ بدػب   (0)مغ ال يدتصيع استياال العقػبة لسػانع شػخليالسصالبة بالعقػبة 
خع ، وصػرة ذلظ السجرءة في الحػجود التػي لقبػل التػريػث مػغ األصػلية لما

ءيػػة السجشػػي لميػػو بذا مػػات عسػػا فػػي القػػحؼ والقرػػار ، فمػػػ قػػحؼ رءػػل 
بلػػم ابشيػػا ولػػع يًػػغ ليػػا  حػػج  ، وانتقػػل حػػ  السصالبػػة بالحػػجامػػخ ة رػػع مالػػت 

ف ابشا لمقاذؼ فال يحػج الػالػج بابشػو ، وعػحا فػي القرػار لػػ قتػل ، وعاريخه
رءل امخ ة رع ورريا ابشيا وىػ ابغ القالل فميذ لو  ف يقتل  باه ، ولػػ عػاف 
 مع االبغ ىحا وررة لوخوف لػع يقػتز مػغ األب أ ألف القرػار ال يتجػد  ، 

الرػخيحة ، فقػج لػت لمػم ذلػظ األدلػة الرػحيحة الاقيػال ودوبيحا قاؿ  كبػخ 
 . (8)قاؿ : )ال يقاد والج بػلجه( -ملسو هيلع هللا ىلص- ف رسػؿ هللا ربت 
بلم  نو مغ  قخ لمم نادو بحج مغ الحجود  (3)وذى   كبخ الاقيال( 7)

الذخلية رع رءع لغ بقخاره قبل بيقاع العقػبة ،  و لشج لشايحىا ، فال لمدمو 
ة لػو فػي ويًػف رءػلو لغ بقخاره شبية نافع العقػبة ويدق  حًسيا لشو ،
 بعج اإلقػخار دليػل لمػم  ف اإلقػخار قػج شػابو مػغدرل الحج لشو أ ألف الخءػع 

يخ ،  و الجيالػػػة بحقيقػػػة التحػػػخيع ،  و بصمػػػة لػػػو  صػػػال  عػػػالت خ األسػػػباب الس
اإلكخاه ، ولحا الخءػع في ضل لمػظ الطػخوؼ يعػج سػببا  مدػقصا  لمحػج أ لقػلػو 

فػي الرػحيل  لميو الرالة والدالـ : )ادرلوا الحجود بالذبيات( ، ولسػا ورد
، لميو بباف لشايح حج الخءع هي لسا لخاءع لغ بقخار  ف مالد بغ مالظ األسمس

                                           
أ رحسػػػة األمػػػة ر  400-401أ اإلفرػػػاح ر  888-887مخالػػ  اإلءسػػػاع ر  (0)

 (.366-7/365أ السبجع ) 513
الػجيات  ( أ ورواه التخمػحا فػي سػششو فػي عتػاب88،  0/06رواه  حسج في السدػشج ) (8)

 ( .9رقع )
 . 416أ اإلفراح ر   511أ رحسة األمة ر  804انطخ مخال  اإلءساع ر  (3)
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وىخب مغ مػضع التشايػح فقػاؿ لميػو الرػالة والدػالـ : )ىػال لخعتسػػه لعمػو 
 . (0) ف يتػب فيتػب هللا لميو(

لعصيػػل األحًػػاـ الذػػخلية ، ولػػخؾ العسػػل بالحػػجود السقػػجرة بصخيػػ  ( 8)
الذػػارع الحًػػيع باسػػتبشال القرػػار فيػػػ معسػػػؿ بػػو فػػي الػػشطع الحجيبػػة ، 

دخيا  مدقصا  لتصبي  الحجود أ التػجال قببا  والقػانيغ الػضعية ، وىحا يعج س
ألف القػػائع لمػػم لشايػػح الحػػجود بػػيغ الشػػاس ىػػػ و  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا ورسػػػلو لمػػم 

لميػو ، والقػػانيغ الػضػعية ال  ياتػاتوال يحػ  ألحػج  ف  (8)اإلماـ ،  و نائبو
لعتخؼ بالحجود الذخلية وال لكتخث بيا ، وال لشطسيا  صال  ، فعميو يدػتحيل 

االلتجال والعػجواف لمػم لصبي  األحًاـ لػءػد الدب  القدخا السانع ، وىػ 
وال القػػػاذؼ وال ، وال الدػػػارؽ ، شػػػخع هللا لعػػػالم ، ولػػػحا ال يدػػػتصيع الدانػػػي 

فػػي ضػػل ىيسشػػة القػػػانيغ ج  ف لصبػػ  لميػػو الحػػجود شػػارب الخسػػخ وال السخلػػ
 أ واألصل في ذلظ .الػضعية 

  َّ.... مي زي ري ٰى ين ىن نن....ُّٱ: قػلو لعالم

 11اإلس اء   

والقػد ىػ اإلماـ ،  و نائبو أ  وألف الحا عاف يتػلم استياال الحجود،  
ولحػػػخت ، والشطػػػخ ، ألف الحػػػجود لاتقػػػخ فػػػي لحقيػػػ  العجالػػػة بلػػػم االءتيػػػاد 

يتألم بال بصخي  الحاكع ، ولقج فعل ذلظ رسػػؿ هللا  ف ، وىحا ال يسًغ العجؿ
والعديف الحا زنم بسخجومتػو ، وقػج ، ة يوال امج، في حادرة مالد  -ملسو هيلع هللا ىلص-

                                           
( أ ورواه مدػػمع فػػي 6805 وخءػػو البخػػارا فػػي صػػحيحو فػػي عتػػاب الحػػجود رقػػع ) (0)

 ( .0690صحيحو في عتاب الحجود رقع )
أ رحسػػة األمػػة ر  401اإلفرػػاح ر  أ 888 - 887انطػػخ مخالػػ  اإلءسػػاع ر  (8)

 ( .366-7/365أ السبجع ) 513
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يػػا  نػػيذ لمػػم امػػخ ة ىػػحا فػػ ف التخفػػت  قػػاؿ لميػػو الرػػالة والدػػالـ : )ارػػج
 . (0)فارءسيا(

  

                                           
( أ ورواه مدمع في صػحيحو فػي 8784رواه البخارا في صحيحو في الذخو  رقع ) (0)

 (. 0698 - 0697كتاب الحجود رقع )
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 يكم سقىط ا د تالتىتح شزعاا . املثحث الثانً :
الرػادقة الخالرػة مصيػخة في  ف التػبػة  (0)ال المع مخالاا  بيغ الاقيال

 وليػػػا  ، لمػػػحنػب صػػػ يخىا وعبيخىػػػا ، ءميميػػػا وحقيخىػػػا ، قػػػجيسيا وحػػػجيبيا
خىا ولالنيتيا بذا استػفت التػبة شخوشيا السقخرة لشج الاقيال ، ، سلوخىاو 

السدتايزة ، ولجتسع الذخو  السعتبػخة لرػحة والسحًسة باألدلة الرحيحة 
الخصي ة ، واإلقالع لغ الحن  ولػجـ التػبة في السشطػمة اآللية : الشجـ مغ 

، ورد السطػالع بلػم  ىميػا بف ما استصاع ، ولجـ اإلصخار لمييػا الخءػع بليو
 جم يل ىل مل خل ٱُّٱوءػػجت أ واألصػػل فػػي ذلػػظ قػلػػو لعػػالم : 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

1التح يم     َّ.......  يه ىه مه  جه ين

 من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱوقػػػػػػػػػػاؿ لعػػػػػػػػػػالم: 
18طـه     َّنن

  زن رن مم  ام   يل  ىل   مل يك ٱٱٱُّوقاؿ لعالم : 
 يي  ىي  ني  مي   زي ري ٰى  ين ىن نن  من
666-660النساء     َّ حب جب  هئ مئ  خئ حئ جئ

                                           
 ( .61 - 59/ 07انطخ شخح الشػرا لرحيل مدمع ) (0)
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)بف هللا لعػػالم يبدػػ  يػػجه  وقػػج ربػػت قػلػػو لميػػو الرػػالة والدػػالـ : -
مدػيل الميػل  بالميل أ ليتػب مديل الشيػار ، ويبدػ  يػجه بالشيػار أ ليتػػب

 . (0)خبيا(حتم لصمع الذسذ مغ م 

وربػػت  يزػػا  قػلػػو لميػػو الرػػالة والدػػالـ : )مػػغ لػػاب قبػػل  ف لصمػػع  -
 . (8)الذسذ مغ م خبيا لاب هللا لميو(

 رػػخه فػػي بسػػقا  العقػبػػات بػػيغ الاقيػػال ىػػل يعتبػػخ لمتػبػػة * والخػػالؼ 
وقبػػػل الخػػػػ  فػػػي لااصػػػيل السدػػػألة ال بػػػج مػػػغ لحخيػػػخ  الحجيػػػة  ـ ال    

الخػػالؼ ، وبيػػاف محػػل الشػػداع وااللاػػاؽ بػػيغ الاقيػػال أ لتتزػػل الرػػػرة ، 
ويدػػيل لمػػم شالػػ  العمػػع حاػػػأ  ،ولتجمػػم مػػػاشغ الخػػالؼ بػػيغ الاقيػػػال 

ج لػػو فػػي ىػػحه السدػػائل ، ولحرػػيل السقرػػػد مشيػػا ، ومسػػا يشب ػػي التسييػػ
 .القزية 

فػػي  ف الحقػػػؽ اآلدميػػة ال لدػػق   (3) نػػو ال وػػالؼ بػػيغ الاقيػػال -0
 بالتػبة بذا رفعت بلم الحاكع بصم  مغ  ربابيا .

فعػت ال وػالؼ بػيغ الاقيػال فػي  ف الحقػػؽ اآلدميػة بذا ر عسا  نػو  -8
 مغ ءية السجشي لميو ،  و  وليائو . بلم الحاكع ف نيا لدق  بالعاػ

                                           
 . (8756رواه مدمع في صحيحو في عتاب التػبة رقع ) (0)
( أ ورواه  حسػػػج فػػػي السدػػػشج 43رواه مدػػػمع فػػػي صػػػحيحو فػػػي عتػػػاب الػػػحعخ رقػػػع ) (8)

(8/875. ) 
أ اإلفرػػاح ر  506،  515أ رحسػػة األمػػة ر  800انطػػخ مخالػػ  اإلءسػػاع ر  (3)

484 . 
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مصمقػػا  ال لدػػق  فػػي  ف الحػػجود  (0) نػػو ال وػػالؼ بػػيغ الاقيػػال عسػػا -3
 لغ الجشاة بعج السقجرة لمييع ، ولػ لابػا بعجىا .

العاػػػ لػػغ الجػػاني فػػي ءػػػاز  (8)عسػػا  نػػو ال وػػالؼ بػػيغ الاقيػػال -4
السدتتخ بذا عاف ذلظ قبػل رفػع الحػج بلػم الحػاكع ، والعمسػال لمػم اسػتحباب 

 والتخري  فيو .ذلظ 

اإللييػة السخلكبػة فػي  ف الحقػػؽ  (3) نو ال والؼ بيغ الاقيالعسا  -5
 بحنبو . في الحخابة لدق  قبل السقجرة لمم السحارب بذا ءال لائبا  معتخفا  

بسػقا  لقػبػة التعػازيخ بتػبػة  فػي ءػػاز (4)وال والؼ بػيغ الاقيػال -6
 الجاني ،  و بعاػ مغ ءية الحاكع .

 رت  يب ىب  نب  مب  زب  ٱُّٱأ لقػلو لعالم : 

   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت مت زت

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ىف  يث

  ري ٰى  ين  ىن نن   من  زن  رن  اممم يل ىل

                                           
 - 484أ اإلفرػػاح ر  506أ رحسػػة األمػػة ر  800انطػػخ مخالػػ  اإلءسػػاع ر  (0)

 .(8/78(أ بلالـ السػقعيغ )306- 305أ  01/804أ الس شي البغ قجامة ) 485
( أ 484 - 6/483( أ الػسػي  )08/019( أ الػحويخة )4/065انطخ رد السحتػار ) (8)

 ( .7/435السبجع )
أ الس شي البغ 484أ اإلفراح ر 506أ رحسة األمة ر800انطخ مخال  اإلءساع ر (3)

 (.8/78(أ بالـ السػقعيغ)01/804قجامة )
 ( .08/009أ الحويخة ) 400أ اإلفراح ر  580انطخ رحسة األمة ر  (4)
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  َّحب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
15-11المائدة   

، مػاؿ ف نيا لبقم في ذمة السحاربو ما الحقػؽ اآلدمية مغ الجمال واأل
لمييػػا مػػا لػػع يبػػف صػػاح  الحػػ  لػػغ حقػػو ، ويايػػع مػػغ ىػػحا  ف ومؤاوػػح 

التػبة لؤرخ لمم الحج بسقاشا أ بذا عانت صػحيحة صػادقة ، وعػاف ذلػظ قبػل 
وعاف ذلظ في الحقػؽ الستعمقػة بحػ  هللا ال بحػ  اآلدمػي ، القبس لميو ، 

وىحا الرشيع في األحًػاـ ءػخت لميػو العسػل لشػج الرػحابة والتػابعيغ ، وقػج 
وحًع بو لمم بعس السحاربة الحيغ  قجمػا  -رضي هللا لشو-لمّي   فتم بو
شػػائعيغ لػػائبيغ ، وقػػج  لقػػػا  سػػمحتيع مطيػػخيغ لػػػبتيع ونػػجميع لمػػم لميػػو 

ذلظ ، وعاف ذلظ بسحزخ مغ الرحابة ولع يشكخ لميو فيػػ بءسػاع سػًػلي 
 . (0)يج  العسل بو لشج  كبخ األصػلييغ

جشاة قبل السقجرة لمييع في سائخ و ما الرػرة األويخة وىي لػبة ال -7
الحجود الستعمقة بح  هللا فيل لدػق  الحػج ولػؤرخ لميػو  ـ ال    وفيػو  ربػع 
شخائػػ  لماقيػػال سػػأبيشيا بالتارػػيل مػػع دلػػع  قػػػاليع باألدلػػة ، ولػػخءيل مػػا 

 والعقمية . ، يتخءل مغ األقػاؿ بالجالئل الشقمية
الحشايػػة والسالكيػػة ، واألضيػػخ فػػي  فقػػج ذىػػ  : (2)الطزٌقللح الوى -أ

السحى  الذافعي ، والسخءػح في السحى  الحشبمي بلم  ف التػبة مغ الػحن  
                                           

واإلءسػػاع الدػػػًػلي ىػػػػ: بذا حًػػع بعػػػس األمػػػة، وسػػػًت البػػاقػف وىػػػػ حجػػػة لشػػػج  (0)
 .334السحققيغ أ لقخي  الػصػؿ البغ ءدا ر 

( أ الػػحويخة 8/008( أ شػػخح الدرقػػاني لمػػم السػشػػأ )7/96انطػػخ بػػجائع الرػػشائع ) (8)
(أ السحمػػػم 4/055زعخيػػػا األنرػػػارا )( أ  سػػػشم السصالػػػ  ألحسػػػج يحيػػػم 08/035)
أ اإلفرػػاح 507أ رحسػػة األمػػة ر 808(أ مخالػػ  اإلءسػػاع ر 030، 00/086)

 .485ر 
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قبل القجرة لمػم الجػاني ال لدػق  الحػج وال لػؤرخ فيػو ، واسػتجؿ ىػحا الاخيػ  
اذه لمػػم جؿ فػػي لسػميػػا لمػػم  ف الحػػج يجػػ  بناػػالتػػي لػػبطػػاىخ الشرػػػر 

 ت  .الجاني سػال  ءال لائبا   و لع ي

  َّ...مهىه جه ين ىن من خن حن جنٱُّٱقػػاؿ لعػػالم :  -0

8الن     

 يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱوقػلػػو لعػػالم : 

11المائدة     َّ.......  ميىي خي حي جي

  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف ٱٱُّوقػلو لعالم : 
5الن       َّ.......  ىل  مل يك   ىك

دلػت اآليػات الكخيسػة بعسػميػا لمػم بيقػاع العقػبػة لمػم  وءو الجاللة :
 عميا قبل السقجرة ،  و بعجىا لابػا ،  و لع يتػبػا .ءسيع الجشاة في الحجود 

ولػلػا  يزا  لمم الدشة الرحيحة التػي لؤعػج بقامػة الحػجود لمػم  -8
 و ريػخ التػائبيغ سػػال   كػاف ذلػظ بعػج السقػجرة لمػييع  ـ قبميػػا ،  ،التػائبيغ 

وال امجية وىسا قج  ليػا رسػػؿ ، الحج لمم مالد  -ملسو هيلع هللا ىلص-لحا  قاـ رسػؿ هللا و 
 ائبيغ.ل -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ائ  قبل القجرة لميػو لػ سمسشا  ف العقػبة لدق  لغ عل لوقالػا :  -3
األحًػاـ باحتيػاؿ الجشػاة فييػا ،  قيست الحجود لمم  حج  بجا  ، ولتعصمػتلسا  

، : بالقيػاس لمػم حقػػؽ اآلدميػيغ بجػامع الخصي ػة فػي عػل  استجلػاو يزا  
 وىي  ضيخ في الحجود الستعمقة بح  هللا .
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فقػػج ذىػػ  الذػػافعية فػػي الطػػاىخ لشػػجىع ،  :(1)الطزٌقللح الثانٍللح  -ب
الليا  ف التػبػة الرػادقة بسػجلػ والحشابمة في الػخاءل لشػجىع ، وءسالػة بلػم 

لؤرخ في األحًاـ ، ولدق  الحجود الستعمقػة بحقػػؽ هللا لعػالم بذا عػاف ذلػظ 
 : واستجلػاقبل القجرة لمم الجاني أ 

  ٍّ ٌّ... . ُّٱقػػاؿ لعػػالم فػػي سػػياؽ حػػج الدنػػم فػػي  وؿ األمػػخ :  (0

61النساء  َّ ىئ نئ مئ زئ ِّّٰرئ ُّ َّ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ وقػلػػػو لعػػػالم فػػػي سػػػياؽ حػػػج الدػػػخقة :

13المائدة    َّ مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ

وصػػالح  ، الكخيسػػة لمػػم  ف لػبػػة القمػػ : دلػػت اآليػػات  وءػػو الجاللػػة
وحجه ، ويمـد اإلماـ بذا ر ت صػجؽ ، العسل عاؼ في ردل الجاني مغ ذنبو 

 لػبة الجاني  ف يعخ  لشو لساما  .

رضػي هللا - مغ حجيث  نذ بػغ مالػظ (8)وبسا ربت في الرحيحيغ (8 
فجاله رءل فقػاؿ : يارسػػؿ هللا ، بنػي  -ملسو هيلع هللا ىلص-كشت لشج الشبي )قاؿ :  -لشو

 صبت حػجا  فأقسػو لمػّي ، ولػع يدػألو ، قػاؿ : وحزػخت الرػالة فرػمم مػع 
قاـ بليو رءل ، فقػاؿ : يارسػػؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-، فمسا قزم رسػؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-الشبي 

                                           
( أ عذػػػاؼ 4/084( أ م شػػػي السحتػػػاج لمذػػػخبيشي )448-6/447انطػػػخ الػسػػػي  ) (0)

( أ الجخيسػة والعقػبػة فػي 01/306( أ الس شػي البػغ قجامػة )4/90القشاع لمبيػػلي )
 . 045 - 043  بػ زىخه ر الاقو اإلسالمي ل

( أ ورواه مدػمع فػي صػحيحو فػي عتػاب 6833رواه البخارا في عتػاب الحػجود رقػع ) (8)
 ( .8764الحجود رقع )
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لمّي ، قاؿ : ولع يدأؿ لشػو ، قػاؿ :  لػيذ قػج  هللا ، بني  صبت حجا  فأقسو
 نعع ، قاؿ : ف ف هللا لد وءل قج راخ لظ ذنبظ(.صميت معشا   قاؿ : 

:  شار الحجيث بسشصػقة بلم  ف الحجود الذخلية الستعمقػة  وءو الجاللة
بحػػ  هللا لدػػق  بالتػبػػة الرػػادقة الجازمػػة مػػغ صػػاحبيا سػػػال  كػػاف الحػػج 

 حا عاؼ في لأريخ التػبة لمم األحًاـ .معمػما   ـ مبيسا  ، وى

: بأف الحج الحا  صػابو قػج يًػػف بسعشػم السعرػية مصمقػا   و ءي  لشو
61النسررررررراء    َّ....  حجمج مث هت....  ٱُّٱكسػػػػػػا قػػػػػػاؿ لعػػػػػػػالم: 

بتعاد لشيا أ وألف الحج لع يًذف الشقاب إل ا مشاىيو ومحارمو التي يج  ا
والعسػػل الرػػالل ،  و قػػج يقػػاؿ : فػػي حػػ  الخءػػل بالتػبػػة لشػو ، ولػػحا اكتاػػم 

 بأف الحادرة ىحه واقعة ليغ في رءل معيغ فال لعجو لشو في الحًع .

 ودفع هذا اجلىاب :
  ىػ حج شػخلي ، ومعشػاه مخعػػز بأف الخبخ صخيل في  ف السخلك -0

 فياـ الرحابة ، وال يترػر ريخه . في  

أيػػا عػػاف لػػغ مايػمػػو الذػػخلي ، ف وألف ببيػػاـ الحػػج ال يخػػخج الحػػج -8
ايػة البخػارا  ف الػحن  ي ءشاية لػءػ  العقػبػة الحجيػة ، بػل ءػال فػي رو في

 ىػ الدنم. الحا  صابو

و مػػػا القػػػػؿ بػػػأف الخبػػػخ وػػػار فػػػي ذلػػػظ الخءػػػل الدػػػائل ، فيػػػػ  -3 
ار لمػػػم األصػػػل لػػػجـ الخرػصػػػية ، ولحسػػػل األوبػػػاسػػػتجالؿ ضػػػعيف أألف 

 مم ذلظ .لسػميا ما لع يأت دليل يجؿ لمم التخريز ، وال دليل ل
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لشػج مدػمع ، والشدػائي مػغ حػجيث صػجا وقج ورد نحػ ىحا الخبخ  -4
وفيػو  ف رءػال  قػاؿ يػا رسػػؿ هللا : )بنػي  صػبت حػجا  ، بغ لجػالف البػاىمي 

 (0)فأقسو لمّي...(

فػي معخعػة القادسػية ،  (8)فػي قرػة  بػي محجػغ البقاػيوألنو روت  (3
رػع اسػتصاع  ف يستصػم ءػػاد  -رضػي هللا لشػو-شخب الخسػخ فدػجشو سػعج 

فمسا لخؼ سعج  ف محجػغ سعج البمقال فقالل مع الجير حتم فتل هللا ليع 
ج ءػاله شائعػا  لائبػا  ، فقػاؿ لػو و بمم فييا بالل حدشا ، وق ،قج شيج الػقيعو

بػجا  فال  لػد بلم الخسػخ   -لشي الحج ت سقص -ي شبػ محجغ : بف بيجخل 
 فمع يحجه سعج.

 : بف سعجا   سق  لشو الحج لعمتيغ : وءو الجاللة

  نو شخب الخسخ في الس ازا . -0

 وبعجىا .، لميو  ةوألنو ر ت مشو لػبة صادقة قبل السقجر  -8

الحػػج واألولػػم فػػ ذا عػػاف  بيػػوالتش  يػػ( القيػػاس لمػػم حػػج الحخابػػة بصخ 4
قبػل السقػجرة لميػو ، فيػي يدق  لغ التائػ  فػي الحخابػة الستعمقػة بحػ  هللا 

فػػي سػػائخ الحػػجود الستعمقػػة بحػػ  هللا مػػغ بػػاب  ولػػم و حػػخت بجػػامع الػػحنػب 
قػة  ويديج ىحا القياس أنكم ح  هللا ، وىي في الحخابة  شج و  فيالسخلكبة 

                                           
 ( .8765رواه مدمع رقع ) (0)
( أ ورواىػػػا  يزػػػا  ابػػػغ  بػػػي شػػػيبو فػػػي 9/843رواىػػػا لبػػػج الػػػخزاؽ فػػػي السرػػػشف ) (8)

 ( .08/560السرشف )
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في األحًػاـ مػا ربػت فػي الرػحيل قػلػو لميػو ا  لجان  التػبة واإلنابة ولعديد 
 . (0)، والتائ  مغ الحن  عسغ ال ذن  لو( الرالة والدالـ : )التػبة الشجـ

ولمسيػحه بلػم ، ابغ ليسية وىي ما ذى  بلييا  : (2)الطزٌقح الثالثح -ج
لدق  الحج بذا عاف الجاني صادقا  في لػبتػو مػا لػع يػخد  و يختػار  ف التػبة 

بقامػػة الحػػج لميػػو أ شمبػػا  لكسػػاؿ الصيػػارة مػػغ الػػحن  ، وورلػػا فػػي لحقيػػ  
، اءو الجاني ناديا  مغ لقجة الػحن لػ  التي ولخاياا  مغ السعاناة ، األحًاـ 

فػػي ىػػحا أ  ني بذا  راد ذلػػظ، واإلمػػاـ مخيػػخويجػػػز لمحػػاكع  ف يدػػتجي  لمجػػا
، وءعمػىػا  وبػارا  ذعخناىػا سػابقا     بجسيػع األدلػة التػييػوقج استجؿ ىػحا الاخ 

ل العػاـ ولميو فيحسػلخرز لسـػ األوبار التي لػء  بيقاع الحج مصمقا  ، 
لمػػم الخػػار عسػػا ىػػػ مقػػخر فػػي لمػػع  صػػػؿ الاقػػو أ ودلسػػػا ذلػػظ بػػجليل 
صخيل وصحيل ، وىػ نز في محل الشداع ال يجػز العجوؿ لشو ، وىػ ما 

، وابػػغ ماءػػو لػػغ وائػػل بػػغ حجػػخ الحزػػخمي  ف امػػخ ة وقػػع رواه التخمػػحا 
لمييػػا فػػي سػػػاد الرػػبل ، وىػػي لعسػػج بلػػم السدػػجج بسًػػخوه لمػػم نادػػيا ، 

ارت بخءػػػل مػػػخ لمييػػػا ، وفػػػخ صػػػاحبيا ، رػػػع مػػػخ لمييػػػا ذوو لػػػجد فاسػػػت 
فاست ارت بيع ، فأدرعػا الخءػل الػحا عانػت اسػت ارت بػو فأوػحوه ، وسػبقيع 

ذىػػ  اآلوػػخ ، فجػػاؤا بػػو يقػدونػػو بلييػػا ، فقػػاؿ :  نػػا الػػحا  ربتػػظ ، وقػػج 
لمييا ، و وبػخ  فأوبخلو  نو الحا وقع -ملسو هيلع هللا ىلص-، قاؿ : فألػا بو نبي هللا اآلوخ

 ي، فقػاؿ : بنسػا عشػت  ريبيػا لمػم صػاحبيا فػأدرعش يذػتجالقـػ  نيع  درعػه 
:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ىػػؤالل فأوػػحوني فقالػػت : عػػحب ىػػػ الػػحا وقػػع لمػػّي ، فقػػاؿ الشبػػي 

                                           
( أ وىػػػ حػػجيث حدػػغ بسجسػػػع 8/0481زوائػػجه لمػػم سػػششو )رواه ابػػغ ماءػػو فػػي  (0)

 ( .3/876شخقو عسا ذعخ ذلظ ابغ حجخ والدخاوا أ فيس القجيخ لمسشاوا )
 . 85 - 70( أ الحجود والتعديخات بًخ  بػزيج ر  01 - 7/ 3بلالـ السػقعيغ )  (8)
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رءسػه . فقاـ رءل مغ الشاس ، فقاؿ : ال لخءسػه وارءسػني ، )انصمقػا بو فا
صمم -فأنا الحا فعمت بيا الاعل ، فالتخؼ ، فاءتسع رالرة لشج رسػؿ هللا 

والسػػخ ة ، فقػػاؿ  مػػا ، : الػػحا وقػػع لمييػػا ، والػحا  راريػػا  -هللا لميػو وسػػمع
هللا  رضػي-لمحا  راريا : قػال  حدشا  ، فقاؿ لسػخ  نت فقج راخ لظ ، وقاؿ 

، فقػاؿ : ألنػو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؿ هللا رءع الحا التخؼ بالدنم ، فأبم رسػػ: )ا -لشو
 لاب بلم هللا( .

: ).. وال ريػػ   ف الحدػػشة  (0)قػػاؿ ابػػغ القػػيع لعميقػػا  لمػػم ىػػحا الحػػجيث
التي ءال بيا مغ التخافو شػلا  واوتيارا  وذية مغ هللا وحجه ، وإنقاذا  لخءل 

ؾ ، ولقجيع حياة  ويو لمم حيالو ، واستدػالمو لمقتػل  كبػخ مدمع مغ اليال 
لػػػحلظ الػػػجال ، وعانػػػت القػػػػة  ىػػػحا الػػػجوالمػػػغ الدػػػي ة التػػػي فعميػػػا ، فقػػػاـو 

، فداؿ السخ  ، ولاد القم  بلم حاؿ الرػحة ، فقيػل : ال حاءػة لشػا صالحة
ودوال أ ف ذا لصيخت ب يػخه فعاػنػا يدػعظ ، فػأا  ةبحجؾ ، وإنسا ءعمشاه شيخ 

 (.والحًسة والسرمحة  ، ىحا الحًع، و شج مصابقة لمخحسة  حدغ مغ حًع

غ وافقػػو بلػػم  ف مػػو ، فقػػج ذىػػ  الشػػػوا  (2)والطزٌقللح الزاتعللح : -د
التػبة لدق  الحنػب الر يخة دوف الكبيخة عسا ىػ شأنيا في سائخ األلسػاؿ 

-، وريػػخه لػػغ ابػػغ مدػػعػد  (3)الرػػالحة ، ولػػدز ذلػػظ بسػػا ورد لشػػج مدػػمع
فقاؿ : بني  صبت مغ امخ ة  -ملسو هيلع هللا ىلص- ف رءال   لم رسػؿ هللا  -رضي هللا لشو

)و قع الرػالة  -ملسو هيلع هللا ىلص-دوف السديذ ، وقج ءال لائبا ، رع لال لميو رسػؿ هللا 
مػغ شخفي الشيار وزلاا  مغ الميل بف الحدشات يحىبغ الدي ات( ، فقاؿ رءل 

                                           
 ( . 01/  3بلالـ السػقعيغ )  (0)
 ( . 034/  08ل البارا البغ حجخ ) ( أ فت 80/  07شخح مدمع لمشػوا )  (8)
 ( .8763( أ ورواه مدمع في صحيحو رقع )586رواه البخارا في صحيحو رقع ) (3)
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) لػػو واصػػة ،  ـ لمشػػاس عافػػة   فقػػاؿ لميػػو  -ملسو هيلع هللا ىلص-يػػا رسػػػؿ هللا القػػـػ : 
: بأف األوبار الرحيحة الػػاردة  لشو و ءي الرالة والدالـ : لمشاس عافة( 

في باب التػبػة الرػادقة  نيػا لحػ  الػحنػب عميػا الااقػا  ، و مػا بسػقا  الحػج 
لظ فػي األحاديػث التػي سػب  بيخادىػا بيا فيػ وارد في الرحيل عسا  وردنا ذ

 في ىحا الباب .

ولمسيػحه  ،ابػغ ليسيػوىػػ مػا ذىػ  بليػو  * والخاءل مغ األقػػاؿ الدػابقة
قبػل القػجرة لميػو ،  هللاحػ  ة الرادقة لدق  الحجود الستعمقػة ببلم  ف التػب

، و ما بعج القجرة فال يدق  بيا الحجود قاشبة ، لػءػد التيسة أ لقػة  دلتيع 
، والسرػالل الجيشيػة، متيا مغ السعارضة ، ومػافقتيا لمقػالج الذخلية وسال

سػتجؿ بػو الجسيػػر مػا اوألف القياس فييا لمم الحخابة قػا وواضل ، و ما 
الخاصػة التػي سػقشاىا فػي مػضػع فيي نرػر لامة قج وررت باألدلػة 

االستجالؿ لمم سقػ  الحجود بالتػبة فيحسػل العػاـ لمػم الخػار ، و مػا مػا 
وال امجيػة مػع  نيسػا ، قج  قاـ الحج لمم األسمسي  -ملسو هيلع هللا ىلص-رد  ف رسػؿ هللا و 

الحػػج عػػاف بشػػال لمػػم  ليػػاه لػػائبيغ ، فيػػػ وبػػخ صػػحيل وحػػ  بال  ف بقامػػة 
بذا ر ت الحاكع ذلػظ ، وإال لصييخا  لو ، وىحا ال مانع مشو  أشم  مغ الجاني 

فاألصل  ف التػبة الرادقة يدق  بيا الحج ، ولكػف الحدػشة دافعػة لمدػي ة 
، كجفع الجوال لمجال ، و ما القيػاس لمػم الحقػػؽ اآلدميػة فيػػ مػع الاػارؽ 

فاسػػػج االلتبػػػار وحيػػػث بف حقػػػػؽ هللا مبشيػػػة لمػػػم السدػػػامحة وعػػػحلظ ىػػػػ 
ة لمػم السذػاحة والسصالبػة ، و مػا والعاػ ، و ما حقػؽ اآلدمييغ فيػي مبشيػ

القػؿ بأف العسل بيحا يازي بلم لعصيل الحجود ، وىجخ األحًاـ ، فشقػؿ : 
ال بػػأس مػػغ لعصػػل الحػػجود بحًػػع هللا بذا لػػػافخت الػػجوالي الذػػخلية لػػحلظ ، 
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ولمم عل األحػاؿ ف ف السدألة التي ورد التحقي  فييا فيػي ال يرػل العسػل 
   اآللية :بيا بال بذا لحققت الزػاب

 التػبة الرادقة بسجلػالليا . -0

 و ف لكػف التػبة قبل السقجرة لميو . -8

و ف لكػف التػبػة مدػقصة لمحػجود الستعمقػة بحقػػؽ هللا ال بحقػػؽ  -3
ومػع  نيػا لدػق  لػغ  مػغ قبػل  ربابيػا ،اآلدمييغ ف نيا ال لدق  بال بػالعاػ 

الجاني فػال مػانع مػغ لأديبػو ، ردلػا  لػو وردا  اللتبػار السجشػي لميػو ، لهللا 
  لمع .

لعتبػػخ العقػبػػات الػػػاردة فػػي القػػػانيغ  : (0)* مػقػػف القػػانػف الػضػػعي
الػضػػعية السقششػػة بالقػػانػف مػػغ قبيػػل التعػػازيخ الذػػخلية ، و مػػا الحػػجود فػػال 

أ ولحلظ فػ ف العقػبػات فػي القػانػف ال لدػق  مقاـ ليا في القػانيغ الجدائية 
بال بذا لع لتػافخ شخو  الجخيسة ،  و بذا  وصأ القاضي في لشايػح القػانػف ، 
 و بذا لقػػػادـ الدمػػػاف بلػػػم مػػػجد معيشػػػة فػػػي الجػػػخائع والجػػػشل ، و مػػػا التػبػػػة 
واأللساؿ القمبية فال دور ليا فػي ل ييػخ ،  و بسػقا  األحًػاـ فػي القػانػف ، 

القانػف قج وافػ  فػي الجسمػة مػا ذىػ  بليػو الحشايػة ، والسالكيػة ، ولحا نخت 
والذافعية في العقػبات ، ويجػز لمقاضي  ف يحًع لمم الجػاني مػع بيقػاؼ 
التشايح ،  و لخؾ الشص  بالعقاب حتم يشطػخ فػي حػاؿ الجػاني ومػجت التدامػو 

غ بالدػػمػؾ القػػػيع ، واألوػػالؽ الااضػػمة ، واحتخامػػو لمقػػانػف أ فػػ ف ر ت مػػ

                                           
د/ فػػايد الطايػػخا أ د/ ل بػػػزبخ شػػخح القػالػػج العامػػة لقػػانػف الجػػدال الكػػػيتي ر  (0)

أ السػػجول لماقػػو اإلسػػالمي مقارنػػا  بالقػػانػف د/ ل سػػالـ مػػجعػر ر  488 - 477
734 - 737 . 
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سػػػيخلو الت ييػػػخ والتحدػػػغ  ل ػػػي لشػػػو الحًػػػع ، وإف ر ت مشػػػو لػػػجـ االلتػػػداـ 
واآلداب فجػػاز لمقاضػػي الحًػػع لميػػو بسػػا يتشاسػػ  ، نتطػػاـ لمشطػػاـ العػػاـ إل وا

 ءخيستو .
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 اخلامتح
ولحقيػػ   البحػػث فييػػا ،و  بجراسػػتياوفػػي وتػػاـ ىػػحه الجراسػػة التػػي قسػػت 

القػؿ في مجت لأريخ التػبة لمم الحجود الذخلية فقػج لػصػمت بلػم الشتػائج 
 والتػصيات اآللي ذعخىا :

 -أما النتائح ، وهً : -
، الحػػػجود ىػػػي لقػبػػػات شػػػخلية مقػػػجرة واءبػػػة التصبيػػػ  حقػػػا  هلل  -0

 ولآلدمييغ .

السسجوحػة ، التػبة وىي الخءػع مغ األفعاؿ السحمػمة بلػم األفعػاؿ  -8
  صحتيا لشػج الاقيػال الشػجـ ، واإلقػالع خ ىي واءبة مغ ءسيع الحنػب وشو 

 ولجـ اإلصخار لميو ، ورد السطالع بلم  ىميا .، لغ الحن  

 الحجود لقػبة شخلية واءبة مقجرة حقا  هلل لعالم ،  و لآلدمييغ . -3

لقػبػػػة شػػػخلية ريػػػخ مقػػػجرة حقػػػا  هلل ،  و لآلدميػػػيغ ، فيسػػػا  والتعػػػازيخ
 ف  مشيػػايتذػػابياف فػػي  ف عػػال  لقػبػػة شػػخلية ، ويختماػػاف فػػي  مػػػر عبيػػخة 

الحػػج لقػبػػة مقػػجرة ، و ف الحػػج ال يجػػػز لجدئتػػو ، و ف الحػػج محرػػػر فػػي 
 صػر معيشة ، وذعخنا مجسػلة  وخت مغ الاخوقات في مزاميغ البحث .

ل لمػػم  ف الحػػجود بذا اسػػتػفت شػػخوشيا ف نػػو يجػػ  الاػػ  الاقيػػا -4
 لشايحىا ، وال لدق  بال في حاالت معيشة لػرود الشز فييا ، وىي :

 : وىي الدب  القػا السؤرخ شخلا  في مشع بيقاع العقػبة . الذبية - 

 : وىػ مػت الجاني . فػات السحل -ب
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يختاره ، : وىػ حسل اإلنداف لمم فعل شيل ال يخضاه وال  اإلكخاه -ج
لشػج اإلكخاه السمجي ، وريخ السمجي ، وىػ نػلاف عالىسا مؤرخ في الحًع : 

  كبخ الاقيال .

و  رشائػو ، وبػو قبػل لصبيػ  الحًػع لميػو ،   رءػع السقػخ لػغ بقػخاره -د
 وىحا عمو في ءسيع الحجود أ لػرود الذبية .قاؿ  كبخ الاقيال، 

 انتاال لكميف الجاني . -ىػ

 حاؿ حيالو في الحقػؽ الستعمقة باآلدمي . يوالسجشي لم لاػ -و

السحػػجود عػػاالبغ مػػغ  بػػو مػػغ ةلسػػغ ال يدػػتصيع السصالبػػ برث الحػػج -ز
   والجه .
لعصيػػل األحًػػاـ الذػػخلية ، ولػػخؾ العسػػل بالحػػجود السقػػجرة بصخيػػ   -ح

دػػتحيل لشايػػح األحًػػاـ ي بسػػقا  الحػػج أ ألنػػو يالذػػخع ، وىػػػ سػػب  قيػػخا فػػ
 حاليا  ألمخيغ :

 .ولعحر بسشادىا لمحاكع  -8  األحًاـ الذخلية . رفع -0

الا  العمسال لمم  ف الحجود ال لدق  بذا لاب الجاني بعج السقػجرة  -5
بالتػبة قبل السقجرة لمم الجاني لميو ، والاقػا  يزا  لمم  ف الحجود لدق  

 وال لدق  الحقػؽ اآلدمية .، في الحخابة فيسا يتعم  بالحقػؽ اإلليية 

اوتمف الاقيال في حًع بسقا  الحج بالتػبة الرادقة بذا ءػال بيػا  -6
 الجاني قبل القجرة لميو فيسا يتعم  بحقػؽ هللا لعالم لمم  ربعة  قػاؿ :

 ال لدق  الحجود بالتػبة لشج ءسيػر الاقيال . - 
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لدق  الحجود بالتػبة قبل السقجرة لمم الجاني ، وبو قػاؿ الحشابمػة  -ب
 جىع ، وىػ القػؿ السخءػح لشج الذافعية .في السعتسج لش

لدق  الحجود بالتػبة قبل السقجرة لمم الجاني ما لع يخ الجاني  ف  -ج
ال يًػف بال ب قامة الحج ، ف ف ر ت الحػاكع ذلػظ ءػاز لشايػحه لميػو ،  هلصييخ 

ولمسيػحه أ لسػال  بالشرػػر عميػا ، وىػػ القػػؿ السػخءل  ةوبو قاؿ ابغ ليسي
 لشجا .

ولميو فال لدق  الحػجود ، لتػبة ص ائخ الحنػب دوف عبيخىا لدق  ا -د
 بيا ، وبو قاؿ الشػوا .

ال لدػػػق  العقػبػػػة فػػػي القػػػانػف بعػػػج رفعيػػػا لمقاضػػػي فيسػػػا يتعمػػػ   -7
بالعقػبة التعديخية : بال بذا لع لتحقػ  شػخو  الجخيسػة ،  و وػالف القاضػي 

غ لػجـ التشايػح ، الحًع الػارد في القانػف ،  و بذا ر ت القاضي السرػمحة مػ
 استرالحا  لمجاني عسا  وصم : و لأويخ مشصػؽ الحًع ، 

ولعميػ  ، بشذخ رقافة العاػػ والتػبػة واإلنابػة فػي  وسػا  السجتسػع  -0
 بالشاس والسقرخيغ مشيع . رحسة   أالقمػب بيا 

بػػالتعخيف باألحًػػاـ والتذػػخيعات الستعمقػػة بالتػبػػة ، واإلنابػػة التػػي  -8
 لمال  وفخءا  ، ولحق  ليع مدتقبال  والجا  . لذخؽ في حياة الشاس

الدمظ القزائي لشايح قالجة بسقا  الحجود بالتػبػة بالذػخو  التػي  -3
 والحج مغ الجخيسة .،  حًسشاىا في ىحه السدألة ع صالح الجشاة 

لمػػػػم الاػػػػخد  ةحسػػػػػدالتػبػػػػة ونتائجيػػػػا الس بالتشبيػػػػو لمػػػػم مالحػػػػأ -4
ذلػػظ محخضػػا  لمشػػاس لمػػم السبػػادرة  ولكػػػف فػػي الػػجنيا واآلوػػخة ، والسجتسػػع 

، واسػتعسالو بذا صػجؽ فييػا بعبػجه  وفخحػو، ومػغ فػائػجىا محبػة هللا  ،ليياب
 ويدعج دنياه و وخاه .، بًل ما يحاأ  رعانو 
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 قائمح تأهم املصادر واملزاخع
 )أ( القزآن الكزٌم . 

 )ب( السنح النثىٌح .
ي يػػػمصبعػػػة ل محىػػػػ،  875سػػػشغ  بػػػي داود سػػػميساف األشػػػعث  -0
 ـ .0935القاىخة/ ،الجيغ

 .ىػ ، دار السعخفة بيخوت 458حديغ الدشغ الكبخت ،  حسج بغ ال -8
ىػػ ، السًتبػة  875سشغ ابػغ ماءػو ، لبػج هللا بػغ يديػج القدويشػي  -3

 ل فؤاد . : لحقي  ،ـ0958،القاىخة ،العمسية 
الذػػيخ ل ىػػػ ، مصبعػػة  318سػػشغ الشدػػائي ،  حسػػج بػػغ شػػعي    -4

 شخح الديػشي .،  القاىخة، السدعػدا
 بيػػخوت/ ىػػػ ، دار الاكػػخ/ 879ل بػػغ ليدػػم ، سػػشغ التخمػػحا  -5
  حسج ل شاكخ . :لحقي 
القػػػاىخة ،ىػػػػ ، )د ، ف(  856صػػحيل البخػػػارا ل بػػػغ بسػػػساليل  -6

 ىػ . 0345
 ، القػاىخة ، ىػػ ،)د ، ف( 860حجػاج المدػمع بػغ  ،صحيل مدمع  -7

 ل فؤاد.: لحقي  ، ـ0955
ىػ ، دار السعخفة، بيخوت،  858بارا البغ حجخ العدقالني فتل ال -8
 ل فؤاد. :لخقيع

ىػػ ، دار الكتػ  العمسيػة ،  415ل بغ لبج هللا الحاكع السدتجرؾ  -9
 الصبعة األولم.بيخوت ، 
القػػػاىخة ىػػػػ )د ، ف( ،  840حشبػػػل  ل بػػػغغ حسػػػج بػػػالسدػػػشج   -01
 ـ .0895
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سجمػػػذ العمسػػػي ، ىػػػػ ، مصبعػػػة ال 800السرػػػشف لبػػػج الػػػخزاؽ  -00
 الصبعة األولم .

 ىػ ، مصبعة السجمذ العمسي . 835 ةبي شيبالسرشف البغ   -08
، القػاىخة ىػػ ، )د ، ف(  079السػشأ  مالػظ بػغ  نػذ األصػبحي  -03
 ل فؤاد . :لحقي ـ ، 0950

حسػج بػغ ل الذػػعاني سيج األويػار ،  نيل األوشار مغ  حاديث  -04
 دار الجيل.، ىػ  0851

 )ج( كتة الفقه ا نفً .
ىػػػػػػ ، دار الكتػػػػػاب العخبػػػػػي ،  597اني بػػػػػجائع الرػػػػػشائع الكاسػػػػػ -0

 الصبعة األولم.بيخوت،
ىػػ ، دار الاكػخ،  0150الػجر السختػار ل  مػيغ رد السحتار شػخح  -8

 بيخوت .
 ،بيػػػخوت ،الاكػػػخدار ىػػػػ ،  860القػػػجيخ البػػػغ اليسػػػاـ  لشػػػخح فػػػت -3

 الصبعة البانية . 
 ( كتة الفقه املالكً .د) 

ىػ، 897وميل ل بغ يػسف السػاؽ مخترخ التاج واإلكميل شخح  -0
 دار الاكخ.

، ل لخفػػػػة ، لمػػػػير لحاشػػػػية الجسػػػػػقي وبيامذػػػػو لقخيػػػػخات  -8
 القاىخة.، ليدم حمبي

 )هل( كتة الفقه الشافعً .
الصال  ألبػي يحيػم زعخيػا األنرػارا ،  رو  سشم السصال  شخح  -0

 .ة يشالصبعة األولم، السصبعة السيس
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ىػػ، دار الاكػخ ،  977 حسج بغ الخصي  الذػخبيشي  م شي السحتاج -8
 ـ.0981بيخوت 
ىػػ ، دار الدػالـ  515الػسي  في السحى   ل بػغ ل الصػسػي  -3

 الصبعة األولم . لمصبالة والشذخ، مرخ،
 ا نثلً .)و( كتة الفقه 

 .بيخوت ،حسغ السقجسي ، دار الكتاب العخبيلذخح الكبيخ لبج الخ ا -0
، دار الكت  العمسيػة،  ىػ 884السبجع  شخح السقشع ببخاىيع بغ ل -8

 بيخوت .
  دار الاكخ . اؼ القشاع لمبيػلي ل بغ يػنذ ،عذ -3

 )س( كتة علم اخل ف تالسٍاسح الشزعٍح .
ىػػػػػ ، دار الكتػػػػ   308خاىيع السشػػػػحر ل بػػػػغ ببػػػػاإلءسػػػػاع البػػػػغ  -0

 بيخوت .العمسية، 
ىػػ ،  570القػيع الجػزيػة بلالـ السػقعيغ لػغ رب العػالسيغ البػغ  -8

 بيخوت.دار الجيل، 
ىػػ ، دار  561ة الحشبمػي خ اإلفراح لغ معاني الرحاح البػغ ىبيػ -3

 الكػيت.الشػادر، سػريا، 
 ىػ ، دار العخبي اإلسػالمي، 684بغ بدريذ القخافي حسج الحويخة   -4

 الصبعة األولم.
ىػػػ ، دار ابػػغ حػػـد ، بيػػخوت ،  456البػػغ حػػـد مخالػػ  اإلءسػػاع  -5

 الصبعة األولم.
، دار الكتػػ  العمسيػػة، بيػػخوت، الس شػػي شػػخح الخخقػػي البػػغ قجامػػو -6

 . الصبعة البانية
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ىػ  ، مؤسدػة  781الؼ األئسة ل الجمذقي رحسة األمة في اوت -7
 الصبعة األولم .لة، الخسا

 ىػ /دار التخاث/ القاىخة . 456السحمي البغ حـد  -8
 اب الحجيث .دار الكتجول لماقو اإلسالمي د/ل سالـ ، الس -9

 القاىخة . الجخيسة والعقػبة ألبي زىخة ، دار الاكخ العخبية ، -01
 )ذ( كتة اللصح .

 ، بيخوت . ىػ ، دار الاكخ 806التعخياات لمي ل الجخءاني  -0
  نيذ ورفاقو ، دار السعارؼ . السعجع الػسي  ببخاىيع -8

 )ي( كتة الصى: .
لقخيػػ  الػصػػػؿ بلػػم لمػػع األصػػػؿ ل بػػغ احسػػج بػػغ ءدا/السجيشػػة  -

 السشػرة.
 )ر( كتة القانىن .

 قانػف الجدال الكػيتي . -0
 د/فػايد الطايػخا، عميػة شخح القػالج العامة لقانػف الجدال الكػيتي -8

 . الحقػؽ، الكػيت

 


