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بني الباحث يف بحثه التايل:
تعريف ال�ش��فاعة باأنها: »طلب ال�شخ�ص غريه ترك الدعوى على مرتكب موجب احلد اأو 

اإ�شقاطها بعد ذلك بحيث ال يرتتب عليها اأي اأثر«.
تعريف احلد باأنه: »عقوبة مقدرة؛ لتمنع من الوقوع يف مثله«.

بني اإجماع العلماء على حرمة ال�شفاعة يف احلد بعد بلوغه االإمام، واعتباره جرما وكبرية 
من كبائر الذنوب، وبني االأدلة على ذلك، واأحلق بذلك احلكم ال�شفاعة يف حد عند القا�شي.
عّدد رجال ال�ش��بط اجلنائي، ثم بني حكم ال�ش��فاعة يف حد هلل اأمام رجال ال�شبط اجلنائي 
واأمام جميع )بقية( العاملني يف االأجهزة احلكومية اإذا قب�ش��وا على مرتكب احلد على ثالثة 

اأقوال:
القول االأول: حرمة ال�شفاعة اأمام جميع من �شبق ذكرهم، وهو قول االإمام مالك –رحمه 

اهلل-.
القول الثاين: حرمة ال�ش��فاعة اأمام رجال ال�ش��بط اجلنائ��ي، وجوازها يف غريهم من بقية 

العاملني ب�شروط، وهو ترجيح لل�شيخ عبد العزيز بن باز –رحمه اهلل-.
القول الثالث: حرمة ال�شفاعة اأمام االإمام االأعظم اأو نائبه وهو القا�شي فقط، وهذا ظاهر 

قول احلنفية وال�شافعية.
الرتجيح:  رجح البحث القول الثالث، وهو حرمة ال�شفاعة اأمام االإمام االأعظم اأو القا�شي 
وحدهم، وجواز ال�ش��فاعة يف حد هلل اأمام غريهما؛ مامل يوجد ن�ص يف النظام اأو اأمر من االإمام 

برفع جميع مرتكبي احلدود للجهات املخت�شة حتى ت�شل اإلى الق�شاء .
بني البحث جواز ال�ش��فاعة يف حد هلل اأمام من لي�ص له والية وال �ش��لطة؛ قبل و�ش��ول االأمر 

اإلى االإمام.
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�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله  �أما بعد:
لو�  فاإن من �مل�ص���ائل �ملهمة �لتي تناولها �لفقهاء م�ص���األة �ل�صفاعة يف �حلدود, وقد ف�صّ
ت يف هذه �الأزمان م�صاألة مهمة وهي ما يتعلق  رو� م�ص���ائلها, وقد جدَّ �لقول فيها, وحرَّ
بال�ص���فاعة عند رجال �ل�ص���بط �جلنائي هل يجوز �أن ُي�صفع عندهم يف مرتكب موجب 

�حلّد؟ 
وحيث �إن �لق�ص���ايا كثرية يف هذه �مل�صاألة, وحيث مل �أجد َمْن بحث �مل�صاألة, �أحببُت 
�أن �أبحثها �ص���من )�ل�ص���فاعة يف حّد هلل(, وقيدتها ب�)حّد هلل(, �إخر�جاً حلّد �لقذف فقد 
وقع �خلالف فيه, هل هو حق هلل �أم للمقذوف؟ و�جنرَّ �خلالف يف جتويز �ل�ص���فاعة فيه, 

بناًء على ذلك)1(. 

التمهيد
 املطلب الأول: تعريف ال�شفاعة 

�ل�صفاعة لغة: من �ل�ص����فع: خالف �لزوج, وهو خالف �لوتر. تقول: كان وتر� ف�صفعته 
فاعَة �أَي  �صفعاً, و��صت�صفعته �إلى فالن, �أي �صاألته �أن ي�صفع يل �إليه, و��ْصَت�ْصَفعه طَلب منه �ل�صَّ

قال له ُكْن يل �صاِفعاً, يقال: �صَفع َي�ْصَفع �َصفاعًة, فهو �صاَِفع و�َصِفيٌع)2(, قال �هلل تعالى: ڍې 

)1( ينظ���ر خ���اف املذاه���ب يف: فت���ح القدي���ر)198/4(, وبداي���ة املجته���د)283/4(, والقوان���ن الفقهي���ة ����ص534, وامله���ذب 
)551/3(, والبيان )417/12(,واملغني)386/12(, وك�شاف القناع)73/14(.

)2( ينظر: ال�شحاح مادة)�شفع(, والنهاية يف غريب الأثر )باب ال�شن والفاء(, ول�شان العرب مادة )�شفع(. 
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ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئڍ  )�لن�صاء:85(.
ِفيِع يف حاجة ي�صاأَلُها لغريه)3(. فاعُة ��صطالحاً: كالم �ل�صَّ و�ل�صَّ

وقد عّرفها بع�ض �لفقهاء بقولهم: )�أَْن ُي�ْص���ِفَع نَْف�َص���ُه مبْن َي�ْص���فع له يف طلب ق�ص���اء 
حاجته()4(.

و�ملر�د بها هنا: طلب �ل�ص���خ�ض غ���رَيه ترك �لدعوى على مرتك���ب موجب �حلّد �أو 
�إ�صقاطها بعد ذلك. بحيث ال يرتتب عليها �أثر.

فكل من �صعى عند �صاحب �الأمر لرتك �ل�صخ�ض �لذي �رتكب ما يوجب حّد�ً �صو�ء 
كتابة �أو قواًل فهو �صافع.

املطلب الثاين: تعريف احلّد 

�حلّد يف �للغة: �ملنع و�لف�صل بني �ل�صيئني؛ لئال يختلط �أحّدهما باالآخر �أو لئال يتعدى 
�أحّدهما على �الآخر, وجمعه: ُحدود, وف�ص���ل ما بني كل �صيئني َحدٌّ بينهما, ومنتهى كل 

ه)5(. �صيء َحدُّ
ويف �ال�صطالح: )��صم للعقوبة �ملقامة على م�صتوجبها()6(.

ف �حلّد باأنه: )عقوبة مقدرة؛ لتمنع من �لوقوع يف مثله()7(. وُعرِّ
فال�ص����ارع قد جعل عقوبات حمّددة مقدرة على بع�ض �ملعا�ص����ي و�جلر�ئم, فاإذ� 
��ص����توفت �رسوطه����ا وجب �إقامة �حلّد, فمث����اًل :جعل لل�رسقة ح����ّد�ً وهو قطع �ليد, 

)3(  ل�شان العرب مادة )�شفع(.   
)4( طلبة الطلبة �ص 216.

)5( ل�شان العرب مادة )حّدد(.
)6( نهاية املطلب )177/17(.

)7( ينظر: املبدع )43/9(, وك�شاف القناع )7/14(.
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وللزن����ا حّد�ً وهو يف حق �ملح�ص����ن �لرجم, وغري �ملح�ص����ن �جلل����د وتغريب عام, 
وجعل ل�ص����ارب �مل�ص����كر حّد�ً وهو �جللد, ورتب على كل مع�صية فيها �حلّد عقوبة 
تنا�ص����بها, فمن �رتكب تلك �ملعا�صي ��صتحق �حلّد �لذي ُجعل على �رتكابها, ن�صاأل 

�هلل �لعافية.

املبحث الأول: ال�شفاعة يف حّد عند الإمام 
 

�الإمام هو: �ل�صلطان �الأعظم, وهو �حلاكم �لذي يدير �صوؤون رعيته, قال �الإمام �أحمد 
رحم���ه �هلل: )�لفتنة: �إذ� مل يكن �إمام يقوم باأمر �لنا�ض()8(, وقال: )البد للم�ص���لمني من 
ى  رحمه �هلل �ل�صلطان �الأعظم باحلاكم و�الإمام. حاكم, �أتذهب حقوق �لنا�ض()9(, ف�صمَّ

حكم �ل�صفاعة فيما يوجب حّد�ً هلل  بعد بلوغه �الإمام: 
ال �ص���ك �أن �ل�ص���فاعة يف �حلّد �لذي هو ح���ق هلل بعد بلوغه �الإمام: كب���رية من كبائر 

�لذنوب جاء حترميها وجترميها يف �أحاديث كثرية منها:
1-حّديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها يف �أن �أ�صامة بن زيد ر�صي �هلل عنهما كلَّم ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم يف �مر�أة �رسقت, فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ُمنِكر�ً هذ� 

�لفعل: )�أت�صفع يف حّد من حّدود �هلل()10(؟!  
قال �بن قد�مة رحمه �هلل: )غ�ص���ب �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�صلم حني �صفع �أ�صامة يف 

�ملخزومية �لتي �رسقت()11(.

)8( ال�شنة للخال )81/1(.
)9( الأحكام ال�شلطانية لأبي يعلى �ص24, وينظر: املغني )5/14(.

)11( اأخرج���ه البخ���اري كت���اب احلدود , باب كراهية ال�ش���فاعة يف احلّد اإذا رفع اإلى ال�ش���لطان, برقم )6788(, وم�ش���لم كتاب 
احلدود, باب قطع ال�شارق ال�شريف وغريه, والنهي عن ال�شفاعة يف احلدود, برقم )1688(.

)11( املغني )467/12(.
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2-حّديث �بن عمر ر�صي �هلل عنهما: )من حالت �صفاعته دون حّد من حّدود �هلل فقد 
�صاد �هلل يف �أمره()12(.

3-حّديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض ر�صي �هلل عنهما �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم قال: »تعافو� �حلدود فيما بينكم فما بلغني من حّد فقد وجب«)13(.

4-عن �ص���فو�ن بن �أمية ر�صي �هلل عنه قال فبينا �أنا ر�قٌد جاء �ل�صارق فاأخذ ثوبي من 
حتت ر�أ�ص���ي فاأدركته فاأتيت به �لنبي �صلى �هلل عليه و�ص���لم فقلت: �إن هذ� �رسق ثوبي, 
فاأمر به �أن يقطع, فقلت: يا ر�ص���ول �هلل لي�ض هذ� �أردت هو عليه �صدقة, قال: )هالَّ قبل 

�أن تاأتيني به()14(.
فبناء على هذه �الأدلة �أجمع �أهل �لعلم على حترمي �ل�ص���فاعة يف �حلّد �إذ� بلغ �الإمام, 
وذكرو� �أنها من كبائر �لذنوب, قال �بن �لقيم رحمه �هلل: )ومنها-�أي �لكبائر- : �ل�صفاعة 
يف اإ�س���قاط حّدود اهلل ، ويف احلّديث عن ابن عمر يرفعه: "من حالت �صفاعته دون حّد 

رو�ه �أحمد وغريه باإ�صناد جيد()15(. من حّدود �هلل فقد �صاد �هلل يف �أمره". 
وق���د حكى غري و�حّد م���ن �لعلم���اء �الإجماع على حت���رمي �ل�ص���فاعة يف �حلّد �لذي 

)12( اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�شند برقم)5385(, واأبوداود كتاب الأق�شية, باب فيمن ُيعن على خ�شومه من غري اأن يعلم 
اأمرها, برقم)3597(, قال ابن القيم رحمه اهلل: )رواه اأحمد وغريه باإ�ش���ناد جيد(, و�ش���حح اإ�ش���ناده ابن مفلح . ينظر: 

اإعام املوقعن )414/4(, والآداب ال�شرعية )69/1(.
)13( اأخرج���ه اأب���وداود كت���اب احل���دود, ب���اب العف���و عن احلدود م���ا مل تبلغ ال�ش���لطان, برق���م)4376(, والن�ش���ائي كتاب قطع 
ال�شارق, باب ما يكون حرزاً وما ل يكون, برقم )4886(, قال ابن عبدالهادي رحمه اهلل: )اإ�شناده ح�شن(, و�شحح �شنده 

ابُن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق)563/4(, وفتح الباري )116/12(.
)14( اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�شند برقم)27637(, واأبوداود كتاب احلدود, باب من �شرق من حرز, برقم )4394(, والن�شائي 
كتاب قطع ال�شارق, باب ما يكون حرزاً وما ل يكون, برقم )4882(, وابن ماجه كتاب احلدود, باب من �شرق من احلرز, 

برقم )2595(,  و�شحح احلّديث ابُن امللقن , وابُن عبدالهادي ,.ينظر:البدر املنري )652/8(, والتنقيح )563/4(.
)15(  اإعام املوقعن )414/4(.  
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بل���غ �الإمام, منه���م: �بن بطال)16(, و�بن ح���زم)17(, و�بن عبد�ل���ر)18(, و�بن قد�مة)19(, 
و�لنووي)20(, و�بن �مللقن)21(, و�بن �لقطان)22(, و�لقرطبي )23( .

قال �بن عبد�لر رحمه �هلل: )ال �أعلم بني �أهل �لعلم �ختالفا يف �حلدود �إذ� بلغت �إلى 
�ل�ص���لطان مل يكن فيها عفو ال له وال لغريه, وجائز للنا�ض �أن يتعافو� �حلدود ما بينهم ما 

مل يبلغ �ل�صلطان, وذلك حممود عندهم()24( .
قال �بن قد�مة رحمه �هلل: )�أجمعو� على �أنه �إذ� بلغ �الإمام مل جتز �ل�صفاعة فيه()25(.

 قال �الإمام �بن تيمية رحمه �هلل: )ال يجوز تعطيل �حلّد ال بعفو وال ب�صفاعة وال بهبة وال 
غري ذلك,  ولهذ� �تف���ق �لعلماء - فيما �أعلم - على �أن قاطع �لطريق و�لل�ض ونحوهما 
�إذ� رفع���و� �إلى ويل �الأمر ثم تابو� بعد ذلك مل ي�ص���قط �حلّد عنه���م؛ بل جتب �إقامته و�إن 

تابو� فاإن كانو� �صادقني يف �لتوبة كان �حلّد كفارة لهم()26(.
فائدة: قال �لطحاوي رحمه �هلل: )وجدنا �أهل �لعلم ال يختلفون يف �ل�صارق �إذ� �أقر بال�رسقة 
عند �الإمام وذكر له مقد�رها و�رسقته �إياها من حرزها و�إخر�جه �إياها من ذلك �حلرز من رجل 

غائب عنه ال رحم بينه وبينه �أنه يقطع يف ذلك و�إن مل يخا�صمه فيه ربُّ �ل�رسقة()27(.
)16( �شرح �شحيح البخاري )442/8(.

)17( املحلى )143/13(.
)18( التمهيد )224/11(.

)19( املغني )467/12(.
)21( �شرح �شحيح م�شلم )186/11(.

)21( الإعام بفوائد عمدة الأحكام )219/9(.
)22( الإقناع يف م�شائل الإجماع )1912/4(.

)23( املفهم )211/7(.
)24( التمهيد )224/11(.

)25( املغني )467/12(.
)26( جمموع الفتاوى)311/28(.
)27( �شرح م�شكل الآثار)166/6(.
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املبحث الثاين: ال�شفاعة يف حّد عند القا�شي 
كان ر�ص���ولنا �صلى �هلل عليه و�صلم هو �لقا�ص���ي وهو ويل �أمر �مل�صلمني, ثم بعد مدة 
ب �لق�صاة يف �لبلد�ن, ف�صار  ت�ص���عبت �الأمور, وكرث �لنا�ض, فكان �الإمام و�خلليفة ُين�صِّ
�لنا�ض يرت�فعون �إليهم, وحلَّ �لقا�صي حمل �الإمام يف كل ما يتعلق باأمر �لق�صاء, فكل ما 
يلزم �الإمام �أن يفعله لو كان قا�صياً فاإن �لقا�صي ملزم به �صو�ء ب�صو�ء؛ الأنه حالٌّ حمله, 
ونائب عنه, وعليه فال�ص���فاعة يف حّد بعد و�ص���ول �لق�صية �إلى �لقا�صي �ملخول باإ�صد�ر 

�حلكم كال�صفاعة عند �الإمام ال جتوز.
 وكل �الأدلة �لد�لة على حترمي �ل�ص���فاعة يف م�ص���تحق �حلّد �إذ� بلغ �الإمام فاإن �لقا�صي 
ن  د�خل فيها؛ الأنه مق�ص���ود بها لكونه نائباً لالإمام يف �لق�صاء, فهو ي�صمع �لدعوى, ويلقِّ
�ملقر �لرجوع عن �إقر�ره مبا يوجب �حلّد, كما �أنه هو �لذي يحكم يف �لق�ص���ايا �ملرفوعة 
بني يديه, وهذ� �أمر م�ص���هور, ولذ� جتد جملة من �لفقهاء يتناولون م�صاألة حكم �ل�صفاعة 
يف �حلدود يف كتاب �لق�ص���اء �أو ي�صريون �إليها �إذ� تناولوها قبل ذلك يف كتاب �حلدود, 
ق���ال يف �لرو�ض �ملربع: )مل ي�ص���قط �لقطع( بعد �لرت�فع �إلى �حلاك���م)28(, و�لرت�فع �إمنا 
يكون عند �لقا�ص���ي منذ قرون ال عند غريه, وذكر �أبويعل���ى رحمه �هلل �أن �الإمام �أحمد 
رحم���ه �هلل )�أج���از �لعفو بعد �لرت�ف���ع فيما كان حق���اً الآدمي()29(, وه���و �إذ� عفا �لرجل 

�ملقذوف عمن قذفه, و�لرت�فع و�لعفو بعده يكون عند �لقا�صي كما م�صى.
قال �بن قد�مة رحمه �هلل: )وي�صتحب لالإمام �أو �حلاكم �لذي يثبت عنده �حلّد باالإقر�ر 

�لتعري�ض له- �أي للمقر مبا يوجب �حلّد- بالرجوع()30( .

)28( �ص674.
)29( الأحكام ال�شلطانية �ص281.

)31( املغني )379/12(.
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و�لذي يقوم بهذ� �الأمر منذ قرون هو �لقا�ص���ي ال �الإمام, ولذ� قال �بن قد�مة رحمه 
�هلل: )�أو �حلاكم �لذي يثبت عنده �حلّد..(.

قال �لنووي رحمه �هلل فيمن تاب من زنا �إذ�: ) تاب قبل �لرفع �إلى �لقا�صي-�صقط يف 
قول عند �ل�ص���افعية- فاأما بعده فال ي�ص���قط قطعا()31(, فربط �الأمر بالرفع �إلى �لقا�صي؛ 

ل بالنظر)32(. الأنه هو �ملخوَّ
ط  بل بع����ض العلماء كالإمام مالك رحمه اهلل يرى حترمي ال�س���فاعة يف حّد لدى ال�شرُّ

و�حلر�ض )33(, فلدى �لقا�صي من باب �أولى.
وقد م�صى ذكر �أدلة د�لة على حترمي �ل�صفاعة يف �حلّد �إذ� بلغ �الإمام, ومن �الأدلة �لتي 
مل تذكر قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: )��صفعو� ما مل ي�صل �إلى �لو�يل, فاإذ� و�صل �لو�يل 

فعفا, فال عفا �هلل عنه()34(.
وال ميكن ق�رس �لعمل بهذه �الأحاديث �لو�ردة يف حترمي �ل�ص���فاعة يف �حلّد يف �الإمام 
�الأعظم فقط دون نائبه �ملبا�رس للحكم يف �لق�صية �لذي هو �لقا�صي؛ و�إال لتعطل �لعمل 

بها.
ل �لعمل بهذه �لن�ص���و�ض يف هذه   و�إذ� ج���از �أن ي�ص���فع يف �حلّد عند �لقا�ص���ي تعطَّ
�الأزمان؛ الأن �لقا�ص���ي هو �ملخّول بالنَّظر يف �حلدود, و��صتيفاء �رسوطها, و�حلكم فيها, 

ل كثري من �حلدود �لو�جب �إقامتها �رسعاً. فاإذ� متت �ل�صفاعة عنده فقد تتعطَّ
وبناء على ما م�ص���ى فال�صفاعة عند �لقا�صي يف حّد هلل كبرية من كبائر �لذنوب, و�إذ� 

)31( رو�شة الطالبن )97/11(.
)32( وينظر: نهاية املطلب )215/17(.

)33( ينظر: املدونة )71/8(.
)34( اأخرجه الدارقطني كتاب احلدود والديات وغريه, برقم )3466(, قال ابن حجر رحمه اهلل: ) اأخرجه الدارقطني من 

حّديث الزبري مو�شوًل مرفوعاً... واملوقوف هو املعتمد(. الفتح )88/12(.
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عفا �لقا�صي بناء على �ل�صفاعة فال عفا �هلل عنه.
 

املبحث الثالث: ال�شفاعة يف حّد عند رجال ال�شبط اجلنائي 

ج���اء يف �ملادة �ل�صاد�ص���ة و�لع�رسين من نظ���ام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية ما ن�ص���ه: )يقوم 
باأعمال �ل�صبط �جلنائي, ح�صب �ملهام �ملوكولة �إليه كل من:

1-�أع�صاء هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام.
2-مديري ال�شط ومعاونيهم يف املناطق واملحافظات واملراكز.

3-�س���باط الأم���ن العام، و�س���باط املباحث العامة، و�س���باط اجلوازات، و�س���باط 
ال�س���تخبارات، و�س���باط الدفاع املدين، ومديري ال�سجون وال�س���باط فيها، و�سباط 
حر�ض احلدود، و�سباط قوات الأمن اخلا�سة، و�سباط احلر�ض الوطني، و�سباط القوات 

�مل�صلحة.
4-حمافظي �ملحافظات وروؤ�صاء �ملر�كز.

5-روؤ�صاء �ملر�كب �ل�صعودية �لبحرية و�جلوية يف �جلر�ئم �لتي ترتكب على متنها.
6-روؤ�صاء مر�كز هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر..(.

هوؤالء هم رجال �ل�ص���بط �جلنائي, فهل جتوز �ل�ص���فاعة لديهم فيمن �رتكب موجَب 
حّدٍّ هلل؟

والأجل �أن يكون �لبحث �ص���اماًل لرجال �ل�صبط �جلنائي وبقية �الأفر�د �لذين يعملون 
حتت  تل���ك �الأجهزة �حلكومية, ميكن جعل �ل�ص���وؤ�ل بهذه �لكيفية: هل جتوز �ل�ص���فاعة 
عند كل من يعمل يف تلك �الأجهزة �إذ� قب�ص���و� على مرتكب موجب �حلّد؟ وهل يلحق 
�أع�ص���اء هيئة �الأمر باملعروف, و�أفر�د �ل�رسطة ونحوهم يف حترمي �ل�ص���فاعة يف �لق�صايا 
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�لتي قد توجب �حلّد؟
 �جلو�ب: ميكن ح�رس �خلالف يف هذ� �ملبحث يف ثالثة �أقو�ل:

ط بجميع اأفرادها، واأع�س���اء هيئة الأمر باملعروف والنهي عن  الق���ول الأول: اإن ال�شرُّ
�ملنكر, وبقية رجال �ل�ص���بط �جلنائي ت�ص���ملهم �الأحاديث �ملانعة من �ل�ص���فاعة مل�صتحق 
�حلّد, فال يجوز �أن ُي�ص���فع للمقبو�ض عليه يف موجب ح���ّد عندهم, وهذ� قول �الإمام 
مالك رحمه �هلل, فقد �صئل: )عن �ل�صارق ي�صفع له قبل �أن ي�صل �إلى �الإمام , �أترى ذلك 
؟ قال : اأما كل من مل يعرف منه اأذى للنا�ض واإمنا كانت تلك منه زلة ، فاإين ل اأرى باأ�س���ا 

اأن يت�سفع له ما مل يبلغ الإمام اأو ال�شط اأو احلر�ض.
قال مالك : وال�شط عندي واحلر�ض مبنزلة الإمام ، ول ينبغي اإذا وقع بيد ال�شط اأو 

�حلر�ض �أن يت�صفع له �أحّد من �لنا�ض()35(.  
ج���اء يف �رسح خمت�رس خليل: )يجوز للمقذوف �أن يعفو عمن قذفه قبل �أن ي�ص���ل 
�الأمر �إلى �الإمام , �أو �صاحب �ل�رسطة , �أو �حلر�ض , فاإذ� بلغ حّد �ملقذوف و�حّد� منهم, 
فلي�ض فيه عفو ؛ الأنه �صار حقا هلل لي�ض ل�صاحبه �أن يعفو �إال �أن يريد �ل�صرت على نف�صه)36(, 

فجعلهم كلهم مبنزلة و�حّدة )37(.
القول الثاين: اإن روؤ�س���اء ال�شط، وروؤ�ساء الهيئة، واأمثالهم من الروؤ�ساء يدخلون يف 
�ب �الإمام يف ذلك فال جتوز �ل�صفاعة عندهم  �ملر�د بال�ص���لطان؛ الأن لهم �صلطة, وهم نوَّ
ملرتك���ب موجب �حل���ّد, �أما بقية �الأع�ص���اء �لعاملني يف نف�ض �لقطاع فلي�ص���و� مبنزلتهم 

)35( املدونة )71/8(.
)36( �شرح خمت�شر خليل للخر�شي )23 / 249(.

)37( وقد �ش���األُت ال�ش���يخن العاملن الوقورين �ش���ماحة ال�شيخ �شالح بن حممد اللحيدان و�شماحة ال�شيخ �شالح بن فوزان 
الف���وزان غف���ر اهلل لهم���ا ع���ن هذه امل�ش���األة فرجحا هذا القول, ومنعا من ال�ش���فاعة عند اأع�ش���اء هيئ���ة الأمر باملعروف 

واأع�شاء هيئة التحقيق وكذا اأفراد ال�شرطة يف الق�شايا التي قد توجب حّداً.
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فتج���وز �ل�ص���فاعة عنده���م �إال �إذ� كان �لنظام مين���ع من ذلك, وهذ� �لق���ول هو ترجيح 
�صماحة �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز رحمه �هلل, فقد قال غفر �هلل له : )روؤ�صاء �لهيئات �لذي 
يظهر يل �أنهم �صلطان مثل �الأمر�ء, �إذ� بلغتهم �لق�صية عليهم �أن يرفعوها ملر�جعهم, �أما 
�الأع�صاء فلي�صو� �صلطانا, �لع�صو مثل �جلندي لي�ض ب�صلطان, �إذ� ر�أى �ل�صرت فلي�صرت, �إال 
د ور�أى  ���د من جهة مرجعه باأن مهما وجد فلريف���ع, فعليه �لتنفيذ, و�أما �إذ� مل يعمَّ �إذ� ُعمِّ
�أن �ل�صرت فيه م�صلحة فال باأ�ض �أن ي�صرت, ولكن الأجل �مل�صلحة, ال الأجل �لدنيا وحطامها 

ونحو ذلك من �العتبار�ت()38(.
ل من ِقبله يف �لنظر  �لقول �لثالث: �إن �ملر�د بال�صلطان هو: �الإمام �الأعظم �أو نائبه �ملخوَّ
يف �لق�صية و�إ�صد�ر �حلكم وهو �لقا�صي فقط,وهو ظاهر قول �حلنفية)39( و�ل�صافعية)40(, 
ج���اء يف فتح �لقدير �أنه )قبل �لو�ص���ول �إلى �الإمام و�لثبوت عنده جتوز �ل�ص���فاعة عند 
�لر�ف���ع له �إلى �حلاكم ليطلقه؛ الأن �حلّد مل يثبت()41(, قوله: )�لر�فع له( ي�ص���مل �أعو�ن 
�الإمام وغريهم, بل �رسح بع�ض �حلنفية رحمهم �هلل �أن جمرد و�ص���ول �لق�ص���ية �ملوجبة 

للحّد عند �حلاكم ال متنع �ل�صفاعة فيه بل البد مع و�صولها ثبوت �حلّد عنده)42(. 
وذكر �لنووي رحمه �هلل قواًل لل�ص���افعية فيمن تاب من �لزنى قبل �لرفع �إلى �لقا�صي 

�أنه ي�صقط عنه �حلّد, �أما بعد �لرفع �إلى �لقا�صي فال ي�صقط قطعاً)43(.
 فعلق �حلكم بالرفع �إلى �لقا�صي.

)38( ال�شرت على اأهل املعا�شي �ص  188- 189 .
)39( ينظر: فتح القدير )113/4(,والبحر الرائق )2/5(, وحا�شية ابن عابدين )7/12(. 

)41(  رو�شة الطالبن )97/11(.  
)41( فتح القدير )113/4(.

)42( حا�شية ابن عابدين )7/12(.
)43( رو�شة الطالبن )97/11(.  
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كما �أن هذ� �لقول-وهو �أن �ملر�د بال�ص���لطان: هو �الإمام �أو �لقا�ص���ي فقط- قد يفهم 
من كالم �الإمام �أحمد رحمه �هلل و�صنيع بع�ض �لعلماء, �صئل �الإمام �أحمد رحمه �هلل عن 
رجل فقاأ عني رجل ثم عمي؟ فقال: �إن كان رفع �إلى �ل�ص���لطان فق�ص���ى عليه بالق�صا�ض 

غرمته, فاإن عمي قبل �أن يق�صي عليه �ل�صلطان فلي�ض له �صيء)44(.
 وقال رحمه �هلل : �الأَمة �إذ� زنت ومل حت�ص���ن يجلدها �ص���يدها, و�إن كانت حم�ص���نة 

فزنت رفعها �إلى �ل�صلطان)45(.
فجعل �ل�صلطان هنا :�لقا�صي �لذي يق�صي يف �لو�قعة.

ى علي, ووقع يف �صيء عند �ل�صلطان  )قال مهنا: �صاألت �أحمد: عن رجل ظلمني وتعدَّ
�أعني عليه عند �ل�ص���لطان؟ قال: ال, بل ��ص���فع فيه �إن ق���درت, قلت: �رسقني يف �ملكيال 
و�مليز�ن �أد�ض �إليه من يوقفه على �ل�رسقة؟ قال: �إن وقع يف �ص���يء فقدرت �أن ت�ص���فع له 

فا�صفع له()46(.
وقال �إ�ص���حاق بن من�صور قلت الأحمد: �الإيالء يوقف �أو �إذ� م�صت �أربعة �أ�صهر فهي 

تطليقة؟ قال: يوقف, يوقفه �ل�صلطان)47(. 
و�ملر�د: �أن �ل�صلطان ياأمره بالفيئة �إذ� رفعت �ملر�أُة �الأمر �إليه, وهذ� لي�ض لرجال �ل�صبط 

�جلنائي وال رجال �لهيئة بل للقا�صي �أو �الإمام �الأعظم �إن كان من �أهل �لق�صاء.
وقال �بن من�صور �لكو�صج لالإمام �أحمد رحمه �هلل: ي�صفع �لرجل يف حّد؟ قال: ما مل 

يبلغ �ل�صلطان)48(. 

)44( م�شائل الكو�شج رقم ال�شاألة )2616(.
)45(  م�شائل الكو�شج رقم ال�شاألة )994(.   

)46( الآداب ال�شرعية )191/2(.
)47( م�شائل الكو�شج رقم ال�شاألة )1116(.
)48( م�شائل الكو�شج رقم ال�شاألة )2514(.
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ف�ص���ياق هذه �لرو�يات و�حّد, و�ملر�د بال�ص���لطان فيها و��صح, و�ملق�صود به �الإمام �أو 
نائبه �لذي هو �لقا�صي �ملخول بالنظر يف تلك �الأمور, ال غريهما.

جاء يف ك�ص���اف �لقناع )49(: )) و ( ال باأ�ض )بال�ص���فاعة فيه( �أي �ل�صارق )�إذ� مل يبلغ 
�الإمام( لقوله �ص���لى �هلل عليه و�صلم: "تعافو� �حلدود, فما بلغني من حّد وجب", )فاإذ� 
بلغه حرمت �ل�صفاعة((, وقب�ض �ل�رسطة و�أع�صاء �لهيئة على مرتكب موجب �حلّد لي�ض 
بلوغ���اً للإمام، فقد ق�ش احلكم كما ورد يف الن����ض، مع وجود ال�شط يف زمن الإمام 

�أحمد رحمه �هلل وما بعده, ومع ذلك ن�ض على �الإمام فقط.
فبناًء على ذلك يَتّ�ص���ح �أن رجال �ل�ص���بط �جلنائي ومن دونهم من �الأع�صاء و�الأفر�د 
�ل���ذي يعملون معهم ال ي�ص���ملهم �لنهي �لو�رد يف �الأحاديث, وعليه فتجوز �ل�ص���فاعة 

لديهم يف مرتكب موجب �حلّد. 
�أدلة �الأقو�ل:

��صتدل �أ�صحاب �لقول �الأول مبا يلي:
الدليل االأول:

 �أن ه���وؤالء كلهم ينوبون عن �الإمام يف �لقب�ض على م�ص���تحق �حلّد, و�لتحقيق معه, 
و�أخذ �عرت�فه, فهم يف مقام �الإمام, فيجب �أن ياأخذو� حكم �الإمام يف حترمي �ل�ص���فاعة 

يف �حلّد.
�ملناق�صة: �صحيح �أنهم يقومون عن �الإمام ببع�ض �الأمور, لكن يف كثري منها ال ميثلون 
�الإمام, خا�ص���ة ما يتعلق باأمور �لتقا�صي, فجعلهم يف منزلة �الإمام فيه بُعد؛ الختالفهم 

عنه, فلي�صو� مبنزلة �الإمام يف كثري من �لوجوه على ما �صياأتي بيانه.

)49(  )166/14و167(.  
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الدليل الثاين: ا�س���تدلوا )50( بقول �هلل تعالى: ڍ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ڍ )�ملائدة:34( .

 وجه �لداللة: قال �لبغوي رحمه �هلل: )�مل�صلمون �ملحاربون من تاب منهم قبل �لقدرة 
عليهم وهو قبل �أن يظفر به �الإمام ت�ص���قط عنه كل عقوبة وجبت حقا هلل()51(, ومرتكب 
موجب �حلّد قد ُقِدر عليه وظفر به �الإمام باإلقاء �لقب�ض عليه من ِقبل �أعو�نه, فال ي�صقط 
ع درجاتهم  عنه ما وجب حقاً هلل, وعليه فال�صفاعة عند �أعو�ن �الإمام باختالف رتبهم  وتنوِّ
ال جتوز, جاء يف ك�ص���اف �لقن���اع)52(: ))ومن تاب منهم( �أي م���ن قطاع �لطريق )قبل 
�لقدرة عليه ال بعدها �ص���قط عنه حق �هلل( تعالى ) من �ل�صلب و�لقطع و�لقتل و�نحتام 

�لقت���ل( قال يف �ملبدع : بغري خالف نعلمه... لقوله تعالى: ڍ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڍ , )حت���ى حّد زنا و�رسقة و�رسب( خمر 
في�ص���قط عن �ملحارب �إذ� تاب قب���ل �لقدرة عليه؛ لعموم �الآي���ة, بخالف حّد �لقذف. 
)وكذ� خارجي( حمارب )وباغ( حمارب )ومرتد( حمارب, �إذ� تاب قبل �لقدرة عليه 
�صقط عنه حق �هلل تعالى؛ لعموم �الآية و�أما من تاب بعد �لقدرة عليه, فاإنه ال ي�صقط عنه 

�صيء من ذلك؛ ملفهوم �الآية..(.
�ملناق�ص���ة: ميكن �لقول �إن �لقدرة على مرتكب موجب �حلّد و�لقب�ض عليه ال متنع من 
جو�ز �ل�صفاعة له عند غري �لقا�ص���ي و�الإمام؛ الأن �الأحاديث �لد�لة على حترمي �ل�صفاعة 
هي يف �الإمام ودخل �لقا�صي باعتباره نائباً قد حل حمل �الإمام, و�لق�صية مل تبلغ �الإمام 
�أو نائبه حتى تدخل يف حترمي �ل�صفاعة, فتبقى على �الأ�صل وهو جو�ز �ل�صفاعة, ال �صيما 

)51( ذكره �شماحة ال�شيخ �شالح الفوزان غفر اهلل له ملا �شاألته عن حكم امل�شاألة.
)51( يف تف�شريه )45/2(.

)52( )188/14و189(.
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�أن �حلّد ال يثبت �إال عند �لقا�ص���ي, �أما قبل بلوغ �لق�ص���ية للقا�صي فما ز�ل �ملقدور عليه 
حمل دعوى.

دليل القول الثاين:
ا�س���تدلوا على التفريق بني  روؤ�س���اء ال�شط، وروؤ�س���اء الهيئة، واأمثالهم من الروؤ�ساء 
وبني بقية �الأع�ص���اء �لعاملني يف �لقطاع نف�ص���ه: �أن �لروؤ�ص���اء نو�ب ع���ن �الإمام حلو� 
حمل���ه, فكما ال جتوز �ل�ص���فاعة ملرتكب موجب �حلّد عند �الإم���ام فكذلك نو�به؛ الأنهم 
قائمون بعملهم نيابة عن �الإمام, �أما بقية �الأع�ص���اء يف �جلهاز؛ فلي�ص���و� نو�باً عن �الإمام 

الختالف درجتهم عن درجة �لرئي�ض, فكل له حكمه)53(.
�ملناق�ص���ة ميكن �أن يقال: �إن دعوى تفريق �حلكم ال دليل عليه, فاإما �أن ي�صتوي كل َمْن 
يف تلك �الأجهزة ممن هو خمّول من ِقبل ويل �الأمر يف حترمي �ل�ص���فاعة لديه يف م�صتحق 
�حلّد؛ لكون كل منهم له �ص���لطة ووالية معينة يف حّدود عمله, �أو ال ي�صتوون, فاإن كانو� 

ق بينهما؟ ال ي�صتوون فاأين �لدليل �ملفرِّ
و�أم���ا جمرد �إحلاق �لرئي�ض دون من حتته باالإمام, وتعليل ذلك بكونه نائباً عن �الإمام, 
فكذل���ك ملقي �لقب�ض على مرتكب موجب �حلّد يف �حلقيقة هو نائب عن �الإمام باإلقاء 

�لقب�ض.
اأدلة القول الثالث: 

��صتدلو� مبا يلي: 
�لدليل �الأول: �أن غري �الإمام ال ي�ص���مله �لنهي �لو�رد يف �الأحاديث؛ الأن �حلكم و�رد 

يف �الإمام فقط, وتعميم �لنهي لي�صمل غريه مفتقر �إلى دليل.

)53( ينظر: ال�شرت على اأهل املعا�شي �ص  188- 189 .



241 العدد  |63| جمادى الأولى 1435هـ    

�ملناق�صة: ينتق�ض هذ� بدخول �لقا�صي, �إذ �إنه لي�ض باإمام بل نائب عن �الإمام.
و�جلو�ب: �أن دخول �لقا�ص���ي يف �لنهي؛ الأنه قد ح���لَّ حمل �الإمام يف كل ما يتعلق 
بجانب �لق�ص���اء من �ص���ماع �لدعوى و�لبينات و�حلكم فيها, و�رسف �لنظر عنها, وغري 
ذلك, وجتويز �ل�ص���فاعة عند �لقا�صي مف�ص���ي لتعطيل �حلدود �أو بع�صها كما تف�صي �إليه 

�ل�صفاعة عند �الإمام �صو�ء ب�صو�ء,؛ لذ� وجب منع �ل�صفاعة عنده يف حّد.
وكذلك �لقا�صي �أ�صبه ما يكون حمل �تفاق, فال ي�صح �إحلاق غريه به.

الدليل الثاين: اأن القا�سي فارق غريه يف اأحكام كثرية وحلَّ حمل الإمام يف جمل�ض 
�لق�ص���اء, فال �أحّد يقوم بعمل �الإمام يف جانب �لق�صاء �إال هو, وهو يقوم بها نيابة عن 
�الإمام, فكل ما يتعلق بالق�صايا �ملرفوعة �إليه ينظر فيها بناء على �أنه نائب ووكيل لالإمام, 
ويت�رسف فيها بناء على ذلك, و�جلهات �الأخرى متتثل ما ي�صدر من �لقا�صي كاأنه �صادر 
م���ن �الإمام, فوجب �أن يحل �لقا�ص���ي حم���ل �الإمام يف حترمي �ل�ص���فاعة عنده ملن كان 

مرتكباً ملوجب حّد.
�أما رجال �ل�ص���بط �جلنائي فلي�صو� ق�ص���اة ال �رسعاً وال نظاماً فاإحلاقهم مبنزلة �الإمام �أو 
رتبة �لقا�صي يف منع �ل�صفاعة لديهم ال دليل عليه, و�الأ�صل عدم �إحلاقهم, و�إدخالهم يف 

�لن�صو�ض �لد�لة على حترمي �ل�صفاعة يف �حلدود �لتي وجبت هلل مفتقر لدليل .
نوق����ض: باأن �لدليل موجود وهو قوله تعالى: ڍ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ڍ.
و�جلو�ب: �أنه قد م�ص���ت مناق�ص���ة وجه �ال�صت�ص���هاد من �لدليل, ال �صيما و�أنه ال ميكن 
�إثبات �حلّد �إال عند �لقا�صي, وقبل و�صول �لدعوى �إلى �لقا�صي ال يثبت �حلّد, فلما كان 

�الأمر كذلك جازت �ل�صفاعة يف �حلّد �إال عند �الإمام و�لقا�صي. 
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الرتجيح:
ل �س���ك اأن جانب الحتياط مطل���وب، واأن القول الأول قول في���ه احتياط، وبراءة 

للذمة, وطلب لل�صالمة.
ومع ذلك فالذي يظهر �أن �لقول �لثالث هو �الأقرب لل�صو�ب, وهو �أن رجال �ل�صبط 

�جلنائي جتوز �ل�صفاعة عندهم يف مرتكب موجب �حلّد, ويرجح هذ� �أمور:
�أواًل: �أن �جله���ات �الأخرى من هيئة �الأمر باملعروف, و�ل�رسطة, وهيئة �لتحقيق  وبقية 
رجال �ل�ص���بط �جلنائي ال متثِّل �لناظر يف �لق�صية �لذي هو يحل حمل �الإمام يف �إ�صد�ر 
�حلكم و�إثبات �حلّد, بدليل: �أنهم �أ�صبه ما يكونون مبنزلة �خل�صم, لذ� �لقا�صي ملا يطالب 
بالبينة و�ل�صهود يكونون هم �لعمدة فيها, وهم �لذين يعتمد �ملدعي �لعام على �أقو�لهم, 
مم���ا يدل على �أنهم لي�ص���و� بد�خلني يف �ل�ص���لطان �لذي حترم �ل�ص���فاعة عنده, فهم يف 
�حلقيقة حمل �العتماد يف تهمة رجل يف حّد, فهم كبقية �لنا�ض من جهة �صماع �لدعوى 
و�رسف �لنظر عنها فلي�ض لهم خ�صو�ص���ية �إال �أنهم موظفون على �ل�صبط و�لتحقيق مع 

�ملتهم ال غري. 
وجعلهم مبنزلة ال�س���لطان بعي���د، فالفقهاء يذكرون من ال����شوط والقيود للناظر يف 
�لق�ص���ية و�حلاكم فيها ماال ينطبق �أكرثها على رجال �ل�ص���بط �جلنائي, مما يدل على �أنهم 

ى بني �لقا�صي وبني غريه يف هذه �مل�صاألة.  يفرتقون يف �أحكام كثرية, فكيف ي�صوَّ
ثاني���اً : �إثب���ات �أن هذ� �ملقبو�ض عليه يف ق�ص���ية حّد, و��ص���تكمال جو�نب �لدعوى, 
و�رسف �لنظر, و�إ�صد�ر �حلكم �لذي يكون بعده �لتنفيذ �إمنا هو من �خت�صا�ض �لقا�صي, 
ال رجال �ل�صبط �جلنائي, قال �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم: )تعافو� �حلدود فيما بينكم 
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فم���ا بلغني من حّد فقد وجب()54(, فقيده ببلوغ �حلّد �إليه �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم وهو 
�لقا�ص���ي وهو �الإمام �الأعظم يف عهده �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم, وال ميكن �حلكم ببلوغ 
�حل���ّد لل�ص���لطان يف هذ� �لزمان �إال عن طريق �لق�ص���اء, فاجله���ات �الأخرى �ملذكورة ال 
ميكن �حلكم ببلوغ �حلّد لل�ص���لطان مبجرد �لقب�ض على �ملتهم ؛الأنه قبل و�صولها للقا�صي 
عاء و�إجر�ء, فما مل يكن  م�ص���تماًل على �أحّد هذين �لو�ص���فني) �الإمام, �أو  هي جمرد �دِّ
�لقا�صي( فهو د�خل يف قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: )تعافو� �حلدود فيما بينكم(, وخرج 
�لقا�صي من �للفظ مع كونه نائباً لل�صلطان؛ الأن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم هو �لقائم 
مبهمة �لق�ص���اء, والأن �لقا�ص���ي هو �لذي يق�صي وي�ص���در �حلكم, وقد حكى �بن قد�مة 
�ض يف �إقامة �حلّد دون غريه, فكذلك يكون  رحمه �هلل �التفاق عل���ى �أن �الإمام هو �ملفوَّ
بلوغ �حلّد مق�صور�ً عليه وعلى �لقا�صي, وما عد�ه فاالأ�صل عدم دخوله, قال �بن قد�مة 
رحم���ه �هلل: )وال يقيم �الإماُم �حلّدَّ بعلمه... فاأما �ل�ص���يد �إذ� علم من عبده �أو جاريته ما 
يوج���ب �حلّد عليه فهل له �إقامته عليه؟ فيه وجهان: �أحّدهما: ال ميلك �إقامته عليه ملا ذكرنا 
يف �الإمام, والأن �الإمام �إذ� مل ميلك �إقامته بعلمه مع قوة واليته, و�التفاق على تفوي�ض 

�حلّد �إليه, فغريه �أولى()55(.
�ض يف �حلكم يف هذ� �لزمان هو �لقا�ص���ي, ومن �أر�د �إدخال غري �لقا�ص���ي يف  و�ملفوَّ

لفظ)�ل�صلطان( لزمه �لدليل؛ الأن �الأ�صل عدم دخوله.
ثالثاً: �أن رجال �ل�صبط �جلنائي لي�ض من �صالحياتهم تلقني �ملقّر مبوجب حّد �لرجوَع 
عن �إقر�ره, بل هم جهة �ص���بط, وحتقيق �أويل, و�لتلقني من �ص���الحيات �الإمام �أو نائبه 
فيها وهو �لقا�ص���ي, قال �بن قد�مة رحمه �هلل: )ي�ص���تحب لالإمام �أو �حلاكم �لذي يثبت 

)54( م�شى تخريجه.
)55( املغني )376/12(.
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عن���ده �حلّد باالإقر�ر, �لتعري�ض ل���ه بالرجوع �إذ� متَّ, و�لوقوف عن �إمتامه �إذ� مل يتم, كما 
روي عن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�ص���لم �أن���ه �أعر�ض عن ماعز حني �أق���ر عنده, ثم جاءه 
م���ن �لناحية �الأخرى, فاأعر�ض عنه حتى مت���م �إقر�ره �أربعاً, ثم قال: )لعلك قبلت لعلك 

مل�صت( وروي �أنه قال للذي �أقر بال�رسقة: "ما �إخالك فعلت"()56( .
وق���ال: )ق���ال �أحمد: ال باأ�ض بتلقني �ل�ص���ارق لريج���ع عن �إقر�ره. وه���ذ� قول عامة 
�لفقهاء, روي عن عمر �أنه �أتي برجل ف�ص���األه: �أ�رسقت؟ قل: ال, فقال: ال, فرتكه, وروي 
معنى ذلك عن �أبي بكر �ل�ص���ديق, و�أبي هريرة, و�بن م�ص���عود, و�أبي �لدرد�ء, وبه قال 
�إ�ص���حاق و�أبو ثور, وقد روينا �أن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�صلم قال لل�صارق: "ما �إخالك 
�رسقت", وقال ملاعز: "لعلك قبلت �أو مل�ص���ت", وعن علي ر�ص���ي �هلل عنه �أن رجال �أقر 

عنده بال�رسقة فانتهره, وروي �أنه طرده, وروي �أنه رده.
 وال باأ�ض بال�صفاعة يف �ل�صارق ما مل يبلغ �الإمام فاإنه روي عن �لنبي �صلى �هلل عليه و 

�صلم �أنه قال: "تعافو� �حلدود فيما بينكم فما بلغني من حّد وجب". 
 وق���ال �لزب���ري بن �لعو�م يف �ل�ص���فاعة يف �حلّد: يفعل ذلك دون �ل�ص���لطان, فاإذ� بلغ 
�الإمام فال �أعفاه �هلل �إن �أعفاه, وممن ر�أى ذلك: �لزبري, وعمار, و �بن عبا�ض, و�صعيد بن 

جبري, و�لزهري, و�الأوز�عي...
 واأجمعوا على اأنه اإذا بلغ الإمام مل جتز ال�س���فاعة فيه؛ لأن ذلك اإ�س���قاط حق وجب 
هلل تعالى وقد غ�ص���ب �لنبي �ص���لى �هلل عليه و �صلم حني �صفع �أ�صامة يف �ملخزومية �لتي 
�رسقت وقال: "�أت�ص���فع يف حّد من حّدود �هلل؟" وقال �بن عمر: من حالت �صفاعته دون 

حّد من حّدود �هلل فقد �صاّد �هلل يف حكمه()57(. 
)56( املغني )379/12(.
)57( املغني)467/12(.
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���ق تلقني �ملقر بالرجوع عن �إقر�ره باالإمام؛ فاالإمام هو �ص���احب �حلق يف ذلك,  فعلَّ
وهذ� على ينطبق �لقا�ص���ي دون غريه من رجال �ل�صبط, فاإعطاوؤهم خ�صائ�ض �الإمام �أو 

�لقا�صي كمنع �ل�صفاعة لديهم يف حّد بعيد؛ للفروق بينهم, و�هلل �أعلم.
تنبيه: 

�إذ� �أمر �الإمام �أن كل ق�ص���ية يلقى �لقب����ض على مرتكبيها مما توجب حّد�ً ترفع للجهة 
�ملخت�ص���ة حتى ت�صل للقا�ص���ي, فاإنه ال جتوز �ل�ص���فاعة عند رجال �ل�صبط �جلنائي, وال 
�أع�ص���اء �لهيئ���ة, وال �أفر�د �ل�رسطة, ولي����ض ذلك بكونها د�خل���ة يف �الأحاديث �ملحرمة 
لل�ص���فاعة يف �حلّد, بل لكون ذلك مع�ص���ية لويل �الأمر �لذي �أوجب �هلل طاعته يف غري 

مع�صية.
وكذلك �لنظام �إذ� ن�ض على منع �ل�ص���فاعة عند َمْن دون �لقا�ص���ي من رجال �ل�صبط 

وَمْن يعمل حتتهم فال جتوز �ل�صفاعة . 

املبحث الرابع: ال�شفاعة عند من لي�س له ولية ول �شلطة 

�شورة امل�شاألة:

 �إذ� قب�ض �ص���احب بيت مثاًل على �صارق �رسق ما يوجب حّد�ً من بيته و�أر�د �أن يرفع 
على �ل�ص���ارق دعوى, فهل يجوز �أن ُي�ص���فع لل�صارق باأن يرتكه �ص���احب �حلق قبل �أن 

ت�صل �لق�صية �إلى �لقا�صي؟)58(.

)58( اإن من لزم قول من قال: باأن رجل ال�ش���بط اجلنائي واأفراد ال�ش���رطة واأع�ش���اء الهيئة ل جتوز ال�ش���فاعة عندهم يف 
مرتكب موجب احلّد فيلزمه اأن مينع من ال�ش���فاعة اإذا اأو�ش���ل �ش���احب احلق اأو غريه الق�ش���ية اإليهم, كما يف �ش���ورة 
امل�ش���األة , فل���و اأن �ش���احب البي���ت مل���ا قب�ص على ال�ش���ارق دفعه اإلى ال�ش���رطة فلي�ص لأحّد اأن ي�ش���فع يف ال�ش���ارق ولو كان 

�شاحب احلق نف�شه.
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�حلكم: ن����ض �لفقهاء على جو�ز ذلك )59(, وقد �ص���ئل �الإمام �أحم���د رحمه �هلل: عن 
�ل�صفاعة يف حّد؟ فقال: ما مل يبلغ �ل�صلطان)60(.

�الأدلة �لد�لة على جو�ز ذلك:
1-حّديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض ر�صي �هلل عنهما �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

و�صلم قال: »تعافو� �حلدود فيما بينكم فما بلغني من حّد فقد وجب «)61(.
فه���ذ� �حلّدي���ث قد دلَّ على جو�ز �ل�ص���فاعة عند م���ن لي�ض له �ص���لطة وال والية؛ الأن 
�ل�ص���فاعة يف مرتكب موجب �حلّد قب���ل بلوغها لالإمام من �لتعايف �لذي �أر�ص���دنا �إليه 

ر�صولنا �صلى �هلل عليه و�صلم.
2-حّديث �ص���فو�ن ر�صي �هلل عنه حني �أتى بال�ص���ارق �إلى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�ص���لم فقال: �إن هذ� �رسق ثوبي, فاأمر به �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �أن يقطع, فقال 
�صفو�ن: يا ر�صول �هلل لي�ض هذ� �أردت هو عليه �صدقة, قال: )هالَّ قبل �أن تاأتيني به()62(.
وجه �لداللة: �أن ر�ص���ولنا �صلى �هلل عليه و�ص���لم ن�ض على جو�ز �لعفو عن �حلّد قبل 
بلوغه للحاكم, وهذ� يدل على �أن �ل�ص���فاعة ملن �رتكب موجب حّد جائزة قبل بلوغها 

�الإمام.
3-�أنه ثبت عن جمع من �ل�ص���حابة ر�صي �هلل عنهم �أنهم �صفعو� يف مرتكب موجب 

�حلّد قبل بلوغه لالإمام, ومن �أمثلة ذلك:
)59( ينظر:فت���ح القدي���ر)113/4(, والبح���ر الرائ���ق )2/5(, وحا�ش���ية اب���ن عابدي���ن)7/12(, واملدون���ة )71/8(, والفواك���ة 
الدواين )242/7(, واحلاوي)269/13(, واملهذب )574/3(, وم�ش���ائل الكو�ش���ج )3478/7(, واملغني )467/12(, ومعامل 
ال�شنن )213/6(, و�شرح �شحيح البخاري لبن بطال )419/8(, و�شرح ال�شنة للبغوي )329/11(, و�شرح �شحيح م�شلم 

)186/11(, واملفهم للقرطبي )3/16(, والإعام بفوائد عمدة الأحكام )219/9(.
)61( م�شائل ابن من�شور الكو�شج رقم امل�شاألة )2514(.

)61( م�شى تخريجه.

)62( م�شى تخريجه.
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�أ- ما جاء عن علي ر�ص���ي �هلل عنه �أنه �صفع ل�ص���ارق, فقيل له: ت�صفع ل�صارق؟ فقال: 
نعم, �إن ذلك ُيفعل ما مل يبلغ �الإمام, فاإذ� بُلغ به �الإمام فال �أعفاه �هلل �إذ� �أعفاه)63(.

ب- ما رو�ه �الإمام مالك رحمه �هلل)64(: �أن �لزبري بن �لعو�م ر�صي �هلل عنه لقي رجاًل 
قد �أَخذ �ص���ارقاً, وهو يريد �أن يذهب به �إلى �ل�صلطان, ف�صفع له �لزبري لري�صله, فقال: ال 
حتى �أبلغ به �ل�صلطان, فقال �لزبري: �إذ� بلغت به �ل�صلطان, فلعن �هلل �ل�صافع و�مل�صفِّع)65(. 
ت- جاء عن عكرمة مولى �بن عبا�ض عن �بن عبا�ض وعمار و�لزبري ر�ص���ي �هلل عنهم 
�أنهم �أخذو� �ص���ارقاً فخلو� �ص���بيله , فقال عكرمة البن عبا�ض: بئ�صما �صنعتم حني خليتم 

�صبيله! فقال: ال �أُمَّ لك, �أما لو كنَت �أنت ل�رسَّك �أن يخلَّ�ى �صبيلك!)66(.
ففْعل هوؤالء �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم يدل على جو�ز �ل�صفاعة مل�صتحق �حلّد, �إذ� مل 

يبلغ �الإمام.
3-�الإجماع فقد حكى �بن عبد�لر رحمه �هلل عدم �خلالف يف �مل�صاألة حيث قال: )ال 

�أعلم فيه خالفاً بني �لعلماء, وح�صبك بذلك علماً()67( .
فثبت �أن �ل�ص���فاعة يف مرتكب موجب �حلّد كال�ص���ارق وغريه جتوز �ل�صفاعة فيه عند 

من لي�ض له والية و�صلطة .

ن اإ�شناده ابن حجر يف الفتح )117/12(. )63( اأخرجه ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه برقم )28659(, وح�شَّ
)64(  يف املوط���اأ كت���اب احل���دود, ب���اب ت���رك ال�ش���فاعة لل�ش���ارق اإذا بلغ ال�ش���لطان �ص 835,  وبنح���وه اأخرجه ابن اأبي �ش���يبة يف 

م�شنفه برقم )28657(.
)65( قال ابن عبدالرب رحمه اهلل:) هذا خرب منقطع, ويت�ش���ل من وجه �ش���حيح(, وقال ابن حجر رحمه اهلل: )وهو عند 

ابن اأبي �شيبة ب�شند ح�شن عن الزبري موقوفاً( . ينظر: ال�شتذكار )176/24(, والفتح )117/12(.
)66( اأخرجه ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه برقم )28666(, و�شحح اإ�شناده ابن حجر رحمه اهلل يف الفتح )117/12(.

)67( ال�شتذكار )177/24(.



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ248

اخلامتة
فقد ي�رسَّ �هلل بحث هذه �مل�ص���ائل �لعظيم���ة يف بابها, وقد �نتهى �لبحث �إلى نتائج من 

�أهمها:
1-�أن �ل�صفاعة يف حّد وجب هلل عند �الإمام حمرمة �إجماعاً, و�أنها جرمية وكبرية من �لكبائر.
2-�أن �لقا�صي حاّل حمل �الإمام يف باب �لق�صاء ونائب عنه, فال�صفاعة يف مرتكب موجب 

�حلّد عند ناظر �لق�صية من �لق�صاة, حكمه حكم �الإمام, فال�صفاعة عنده من كبائر �لذنوب.
3-�أن رجال �ل�ص���بط �جلنائي و�إن كان لهم �ص���لطة يف جان���ب �إال �أن �إحلاقهم باالإمام 
يف حترمي �ل�ص���فاعة لديهم يف مرتكب موجب �حلّد بعيد, ولذ� فقد ظهر يف �لبحث �أن 

�ل�صفاعة عندهم ملرتكب موجب �حلّد جائزة.
4-�أن �ل�ص���فاعة جائزة ملرتكب موجب �حلّد عند �لقاب�ض عليه ممن لي�ض له �ص���الحية 

نظامية يف �لقب�ض.
هذه �أبرز �لنتائج �لتي وردت يف �لبحث, و�إن كان ثمة و�صية فاأو�صي بعد تقوى �هلل, 
بدر��ص���ات علمية تتعلق برجال �ل�ص���بط �جلنائي و�الأحكام �لفقهية �ملرتبطة بوظائفهم, 

و�لفروق �لفقهية بينهم وبني �الإمام و�لقا�صي.
كما �أو�صي بدر��صة �مل�صائل �ل�رسعية �لتي جاء �ل�رسع باإباحتها, وورد �لنظام بتقييدها 

و تنظيمها بناء على �مل�صالح �لعامة.
ك���م متنيت �أن تكون هناك مادة و��ص���حة يف نظ���ام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية يف م�ص���األة 
�ل�ص���فاعة ملرتكب موجب �حلّد, م���ع �لعلم �أن �لنظام يف �مل���ادة �لثانية و�لع�رسين ن�ض 

على �أن �لدعوى �جلز�ئية تنق�صي يف حاالت معينة. 
و�حلمد هلل رب �لعاملني.


