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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 

 المقدمة :
اللهم لك الحمد حمدًا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ، والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ..
 وبعد :
فإنههه ملمهها نإلهها افنسههاا فههي أعمههام الكإلههه افسههالمي ومًبههه ا ااا إعمانههًا ة لههوا ال ههريع  افسههالمي  ،     
 نها الُمصِلح  لكل  ماا ، والضمان  األكيدة لصالح افنساا وحماع  المجًمع وافنساني  .وأ

عظهر ذلك جليًا في العإلوبها  علهى الجهراام الكبيهرة الًهي ل   ًلهو العإلهوو والىكهوش علهى فح هها وعظهم 
 خطرها ، وهذه العإلوبا  هي ما عسمى ةالحدوا ؛ وهي السياج الحامي للمجًمع .

ةعض األحاايث مسأل  إقامه  الحهدوا فهي اار الحهرأ ، أو خهارج اار افسهالم ، ومهد  اور  ولإلد أثار 
افمام في ذلك ، بىاًء على ما يًجلى له من اواعي المصهلح  وافهع المكسهدة ، وههذا ع هبه إلهى حهد ةعيهد 

عاقهها مهها عطههرح اليههوم فههي مسههأل  جىسههي  الإلههوانين ، ومكههاا ار كههاأ الجريمهه  ، وجىسههي  مر كبههها ، فهههل ع
مههن أقههدم علههى ار كههاأ جريمهه  خههارج اعههاره ، ومهها هههو الإلههانوا الههذد عطبهها عليههه   قههانوا بلههده أم قههانوا 
البلههد الههذد وقعهها فيههه الجريمهه    ومهها مههد  صههالحي  الحههاكم أو مههن عإلههوم مإلامههه فههي  إلههدير العإلوبهه    

ة ههكل خهها  ؛  واخًيههار وقهها  ىكيههذها   وهههذا عحإلهها الحكمهه  مههن   ههريع العإلوبهها  ة ههكل عههام والحههدوا
 وهي إقام  المجًمع اآلمن ، و إلويم المىحرفين والم الكين .

ةعبارة مهوجزة : ههل للحهاكم  هأخير الحهد عهن وقًهه حًهى يرجهع الجهاني إلهى اار افسهالم   وههل عحها لهه 
 إقام  الحد أصاًل على من أقدم على ار كاأ موجبه خارج اار افسالم   .

   
 خط  البحث:*       
 هين أهمي  الكإله المإلارا واراسًه في ال ريع  ..مإلدم  :  ب 
 : مكهوم اار الحرأ{ .. –في  حديد معىى مصطلحا  البحث }الحدوا  المبحث األوو 

 . عرض المذاها الكإلهي  المبحث الثاني :
  أال  المذاهاالمبحث الثالث : عرض . 
  : مىاق   األال المبحث الراةع . 
  : الًرجيحالمبحث ال امس . 
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 هج البحث:مى* 

، ةاسهههًىبا ها مهههن الكًههها المعًمهههدة فهههي مهههل إلههههاء المهههذاها األربعههه  فهههي المسهههأل عهههرض آراء ف      أوًل:
 مذها، مع  حرير محل الىهزاع.

 عهههههرض أالهههههه  المهههههذاها ، مههههههع  هههههدعيم هههههههذه األالههههه  ةمهههههها أوراه علمهههههاء الًكسههههههير والحههههههديث ثانيًا:
 واألصوو.

 مىاق   أال  مل مذها. ثالثًا:
 رجيح.الً راةعًا:

 ولإلد راعيا في هذا المىهج األمور الًالي :
الحىبلههي   –ال ههافعي  –المههالكي  –الكًكههاء ةعههرض آراء المههذاها األربعهه  المعًمههدة  الحىكههي  .1

 اوا الًعرض لبإلي  المذاها.
 العواة إلى أكثر من مرجع في المذها الواحد للًأكد من صح  العزو لصاحا المذها.  .2
او مهههن مًههها المهههذاها المعًمهههدة ،  هههدعيمًا للهههرأد المىإلهههوو عهههن الىإلهههل الحرفهههي لهههبعض األقهههو   .3

المههذها فههي ةعههض األحيههاا ؛ وذلههك ألنىههي وجههد  العههزو ال هها ئ عههن المههذاها فههي الكًهها 
 الحديث .

عههدم نإلههل رأد مههذها مههن مًههاأ مههذها آخههر ؛  كااعههًا مههن الوقههوع فههي خطههأ العههزو أو نسهها   .4
 جح في المذها أو المعًمد فيه.رأد للمذها ليس مىه ، أو على األقل ليس هو الرا

البًعههاا عىههد الًههرجيح عههن الًعصهها المههذهبي ، محههاوًل  ههرجيح مهها أراه مًوافإلههًا مههع قههوة الههدليل  .5
 وصحًه.

 وهللا أسأو أا يوفإلىي  مام الًوفيا ..
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 يف حتديد معىن مصطلحات البحث املبحث األول :
 

 في تعريف الحدودالمطلب األول : 

 في اللغ : أوًل:
فهههي اللغههه  ؛ المىهههع ، ولهههذا سهههمي البهههواأ حههدااًا لمىعهههه الىهههاش عهههن الهههدخوو ، وسهههميا العإلوبههها   الحههد

حهههدواًا ، لكونهههها مانعههه  مهههن ار كهههاأ أسهههبابها ، وسهههميا حهههدواًا ، ألنهههها  مىهههع عهههن الً طهههي إلهههى مههها 
 [.229. بدليل قوله  عالى: } لك حدوا هللا فال  عًدوها{ ]البإلرة/1وراءها

 في ال رع: ثانيًا:
لحد في ال رع في اصطالح الحىكي : عإلوب  مإلدرة واجب  حإلهًا    عهالى ، فهال عسهمى الًعزيهر حهدًا ، وا

ألنههه لههيس ةمإلههدر ول عسههمى الإلصهها  حههدًا ، ألنههه و،ا مههاا مإلههدرًا ، لكىههه حهها العبههاا ، فيجههرد فيههه 
 .2ألنها  مىع من الوقوع في مثل الذنا  ؛ . وسميا هذه العإلوبا  حدوااً  العكو والصلح

 .3والحد في اصطالح الجمهور غير الحىكي : عإلوب  مإلدرة شرعًا ، سواء أكانا حإلًا   أم للعبد
إذًا ، الحههدوا عىههد الحىكيهه  خمسهه  وهههي: حههد السههرق  ، وحههد الزنهها ، وحههد ال ههرأ ، وحههد السههكر وحههد 

 .. فأاخلوا حد الحراة  في حد السرق  ، وفرقوا بين السكر وشرأ المسكر اوا السكر4الإلذف
 –حههد السههرق   –حهد شههرأ المسهكر  –حهد الإلههذف  –أمها الحههدوا عىهد الجمهههور فههي سههبع : حهد الزنهها 

حهههد الهههراة. ألا الحههد عىهههدهم عإلوبهه  مإلهههدرة ، سهههواء أكانهها مإلهههررة لحههها هللا  –الإلصهها   –حههد الحراةههه  
 .5 عالى أم لحا األفراا

 في تحديد مفهوم دار الحرب:المطلب الثاني: 

 : الحرأ  عريف اارأوًل :    
، ولعههد بيهىهم وبهين المسهلمين  هي الدول  الًي ل  حكم ةسلطاا المسلمين ول  كهوا المىعه  فيهها لههم  

، فما ااما الدول  خارج  عن مىعه  المسهلمين مهن غيهر عههد فههي اار حهرأ ، يًوقهع العًهداء مىهها ، 
 .6والمسلموا مأموروا ةأخذ الحذر والحيط  ااامًا لدفع العًداء

                                                           
 ، مادة /ح د د/. 352القاموس المحيط:   1
 .4/1. حاشية ابن عابدين: 9/4144.  البدائع: 8/36المبسوط:   2
 .344. القوانين الفقهية: 6/77. كشاف القناع: 4/143مغني المحتاج:   3
 .9/4145البدائع:   4
 .4/313. حاشية الدسوقي: 32/308. المغني: 5/371. المهذب: 4/145مغني المحتاج   5
   يلي:. آثار الحرب في الفقه اإلسالمي ، د. وهبة الزح53العالقات الدولية في اإلسالم ، محمد أبو زهرة: ص  6

 .18. أحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان: ص170  
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 : موقع  إلسيم الدار في الإلانوا الدولي ًا :ثاني
يبهىي الإلانوا الدولي أحكامه في حاو قيام حرأ بين اولًين ، من خالو نظرة إلى الواقع. فالدوو في 

المجاو الدولي ؛ إما مًحارب  ، و،ما مًحايدة ، وعلى هذا العًبار ، فإا الًإلسيم عإلع في ثالث  أقسام ، 
 به إلى حد ةعيد ما أقام عليه فإلهاء المسلمين  إلسيم الدنيا إلى اارين: اار مًحارباا ومحايد ، وهذا ع

 .1إسالم واار حرأ ، والحياا ع به ما عسمى اار العهد في الكإله افسالمي
 

 عرض املذاهـب الفقهيةاملبحث الثاني :                            
 

 ار الحرأ.أشرع اآلا في ذمر آراء المذاها في  طبيا الحدوا في ا
 

 مذهب الحنفيةالمطلب األول : 
إذا ار كا المسلم شيئًا من األسباأ الموجب  للحدوا في اار الحرأ مهالزنى والسهرق  وشهرأ  

ال مهر وقهذف مسهلم ، فإنهه ل عكههوا مسهًوجبًا للعإلوبه  ، حًهى ولهو رجههع إلهى اار افسهالم ، ألنهه لهم عإلههع 
المسلمين علهى اار الحهرأ. ولهيس ألميهر السهري  إقامه  الحهد الكعل موجبًا للعإلاأ أصاًل لعدم ولع  إمام 

علههى مههن ار كهها موجبههه فههي المعسههكر إذا لههم عكههوض أميههر السههري  بههذلك ،فههإذا مههاا الجههي  ةإليههااة نكههس 
 .2افمام فله إقام  الحد في اار الحرأ

ااخهههل  يهههزاِ ... ل حهههد ةالزنههها فهههي اار الحهههرأ والبغهههي .. وههههذا إذا لهههم "قهههاو ابهههن عابهههدين فهههي حاشهههيًه: و 
 .3"المعسكر الذد فيه السلطاا أو ناابه المأذوا له ةإقام  الحدوا و،ل فإنه عحد

 إذًا خالص  مذها الحىكي  ما يلي: 
 إا أ ى المسلم في اار الحرأ ما يوجا الحد فإنه ل عطبا عليه الحد و،ا رجع إلى اار افسالم  -1ً
. 
يوجهها الحههد فههال عإلههيم أميههر السههري  الحههد عليههه إل إذا  فههي المعسههكرا  والسههراعا إا أ ههى الجىههدد مهها  -2ً

كاا مكوضًا بذلك أو ماا ال ليك  أو الحاكم ههو مهن عإلهوا الجىهد ، ومها لهم يهر مصهلح  فهي  هأخير إقامه  
 . الحد

 مذهب المالكيةالمطلب الثاني : 
 
لم أو الذمي في رأ  المالكي  في مسأل   طبيا الحد في اار الحرأ أنه عجا  طبيإلها. فإا أ ى المس  

                                                           
 .779القانون الدولي العام: علي صادق أبو هيف ، ص: 1

 . 100/ 9، المبسوط  5/266. شرح فتح القدير: 2/752. الهداية: 4/107شرح السير الكبير:  2

 .4/5حاشية ابن عابدين:  3
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اار الحرأ ما يوجا الحد فيجا  طبيا الحد عليه في اار الحرأ إا ماا افمام موجواًا ، أو من 
يوليه افمام من ولة الثغور. ول  أثير لخًالف الدار في إسإلاط الحد ، ول عجو   أخير إقام  الحد إل 

 .1لمصلح  عإلدرها افمام
مسلمًا اخل اار الحرأ ةأمهاا فزنهى ةحربيه  فإلامها عليهه بهذلك بيىه   وسئل افمام مالك: أرأيا لو أا"  

 . 2" من المسلمين أو أقر بذلك على نكسه  قاو  عحد في رأيي
إذًا مهههن خهههالو العهههرض السهههابا لمهههذها المالكيههه  أجهههد أا المالكيههه  قهههد خهههالكوا الحىكيههه  فهههي ههههذه        

 المسأل  ، وحكموا بوجوأ  طبيا الحدوا في اار الحرأ.
 

 مذهب الشافعية ثالث:المطلب ال
       
ذها ال افعي  إلى مثل ما ذها إليه المالكي  من أنه إذا صدر من مسهلم أو ذمهي موجها حهد فهي      

اار الحرأ فإنه عسًحا العإلاأ عليه ، ول يهخخر حًهى يرجهع إلهى بلهد افسهالم ، ألا إقامه  الحهد  اعه  
يما إا خيههو سههنههه يههخخر ذلههك للرجههوع لبلههدنا ، ولسههدة فإ، فههإا خيههو مههن إقامهه  الحههد ببلههد الحههربيين مك

عظمها ، مما يهخخر لمهرض ، ومهذلك ل عإلهام الحهد إا مهاا ةالمسهلمين حاجه  إلهى المحهدوا ، أو قهوة ةهه 
 أو شغل عىه. والذمي في هذا مالمسلم ألنه ملزم ةأحكام ال ريع  ةمإلًضى عإلد الذم .

وأ ههى أحههدهم مهها يوجهها الحههد نظههر ، فههإا مههاا أميههر  أمهها إذا مههاا المسههلموا ةسههري  أو معسههكر جىههد ،
الجهههي  قهههد فهههوض إليهههه مهههن قبهههل افمهههام إقامههه  الحهههدوا علهههى الجىهههد فإنهههه عإلهههيم عليهههه الحهههد ، إل إذا رأ  
مصهلح  فهي  هأخير الحهد فإنهه يهخخره إلهى اار افسههالم. أمها إذا لهم عكهوض أميهر الجهي  ةإقامه  الحهد فههال 

علههى الجههاني أا ع هههدوا عليههه ةمهها أ ههى لههد  رجههوعهم إلههى افمههام عإليمههه بههل علههى ال هههوا الههذين شهههدوا 
فيإلهيم الحهد علههى الجهاني. أمها إذا مههاا ال ليكه  أو الحهاكم هههو مهن عإلهوا الجىههد فإنهه عطبها الحههد علهى مههن 

 .3اقًرف موجبه ما لم ير مصلح  في الًأخير
رض إذا ولهي ذلهك فهإا لهم عإلهيم أميهر الجهي  الحهدوا حيهث مهاا مهن األ" هللا  عهالى:  هقاو ال افعي رحم

الحهرأ  يوو فعلى ال هوا الذين ع هدوا على الحد أا عأ وا ةالم ههوا عليهه إلهى افمهام و،لهى ذلهك بهبالا
 .4" أو ببالا افسالم ول فرم بين اار الحرأ واار افسالم فيما أوجا هللا على خلإله من الحدوا

 مذهب الحنابلة: رابعالمطلب ال
ثهههل مههها ذهههها إليهههه المالكيههه  وال هههافعي  فهههي وجهههوأ إقامههه  الحهههد علهههى مهههن أ هههى ذهههها الحىابلههه  إلهههى م    

ةموجبه في اار الحرأ. وليس هىاك فهرم بهين مهن عإلًهرف جريمه  الحهد فهي اار افسهالم أو اار الحهرأ 

                                                           
 .2/180. الشرح الكبير: 3/117. الخرشي: 6/291جليل: . مواهب ال6/211المدونة الكبرى:  1

 .6/211المدونة الكبرى:  2

 .18/120. تكملة المجموع: 5/283. المهذب: 7/374. األم: 6/446الوسيط في المذهب الغزالي:  3

 .7/374األم:  4
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فههي وجههوأ إقامهه  الحههد عليههه ، إل أنهههم خههالكوا ال ههافعي  والمالكيهه  فههي وجههوأ  ههأخير إقامهه  الحههد حًههى 
افسهالم ، فالعإلوبه  ل  إلهام فهي أرض الحهرأ و،نمها  هخخر إقامًهها حًهى يرجهع الجههاني عصهل الجهاني اار 
وجملًهههه أا مهههن أ هههى حهههدًا مهههن الغهههزاة ، أو مههها يوجههها " :  قهههاو ابهههن قدامههه           .1إلهههى اار افسهههالم

ويجها الحهد ". وقهاو أعضهًا فهي مًهاأ الإلهذف: 2" قصاصًا ، في أرض الحهرأ ، لهم عإلهم عليهه حًهى عإلكهل
 .3" لإلاذف في غير اار افسالمعلى ا

وذههها افمههام األو اعههي إلههى أا أميههر الجىههد عطبهها الحههدوا فههي عسههكره إا فههوض بههذلك إل الإلطههع فههي 
 .4السرق  فإا يخخر حًى عإلكل من الدرأ فإذا قكل قطع

 نتائج من خالل هذه املذاهب:
 الًالي :وبهذا العرض السابا للمذاها األربع  ومإلارنًها ببعضها ن رج ةالىًااج 

ل خهههالف بهههين الكإلههههاء أا الحهههد يلهههزم مهههن أ هههى موجههها الحهههد فهههي معسهههكر الجىهههد ، ولكهههىهم  -أولً 
اخًلكهههوا فهههي مكهههاا افقامههه  فالحىكيههه  والمالكيههه  وال هههافعي  قهههالوا عإليمهههه أميهههر الجىهههد المكهههوض بهههذلك فهههي 

و خهوف الن هغاو المعسكر ، إل إذا ماا هىاك مصلح  في  أجيل إقام  الحد ، مالحاجه  إلهى الجهاني أ
 عن قًاو العدو أو غير ذلك.

إل أا الحىابل  قالوا  خجل حًى يرجع الجاني إلى اار الحرأ ول عإلام عليه الحهد فهي الغهزو ، خهوف أا 
 يلحا المحدوا ةالككار.

واسًثىى األو اعهي رحمهه هللا حهد السهرق  مهن مجمهوع الحهدوا وقهاو يخجهل الإلطهع حًهى يرجهع الجهاني إلهى 
 م.اار افسال

 اخًلو الكإلهاء في حكم من أ ى ةموجا حٍد في اار الحرأ. -ثانياً 
فالحىكي  على أا الحد ل يلزم من أ ى موجبهه فهي اار الحهرأ ، فهال عحهد الجهاني ل فهي اار الحهرأ ول 
إذا رجع إلى اار افسالم لعدم ولع  افمام على اار الحرأ ، أما المالكيه  وال هافعي  والحىابله  علهى أا 

الحهرأ إا  د يلهزم مهن أ هى موجبهه فهي اار الحهرأ ، والمالكيه  وال هافعي  علهى أا الحهد عإلهام فهي اارالح
كاا هىاك من عسًطيع إقامًه من إمام أو من وله افمام من ولة الثغور ، و،ا لهم عكهن هىهاك مهن عإلهدر 

لههى اار افسههالم ول  إلههام أا عإليمههه فًخجههل افقامهه  إلههى اار افسههالم. بيىمهها الحىابلهه  قههالوا  خجههل افقامهه  إ
 في اار الحرأ ، واسًثىى األو اعي الإلطع فإلط.

                                                           
 . 13/172. المغني: 5/75كشاف القناع:  1

 . 13/172المغني: 2

 .12/386المغني:  3

 . 9/105. سنن البيهقي: 81. الرد على سير األوزاعي: 7/374. األم: 13/172ي: المغن 4
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 أدلة املذاهبعرض املبحث الثالث : 
 
 أدلة الحنفيةالمطلب األول : 

اسًدو الحىكي  إلى ما ذهبوا إليه في عدم وجوأ إقام  الحهد فهي اار الحهرأ إا أ هى المسهلم  
 أو الذمي ما يوجا الحد ، ةما يلي:

 .1ليه السالم:  ل  إلام الحدوا في اار الحرأ ةإلوله ع -1
 .3، وأخرجه الزيلعي في نصا الراع  وقاو: حديث غريا 2قاو صاحا الهداع : حديث غريا

 .4  " لكىا نسًدو ةإلوله صلى هللا عليه وسلم  ل  إلام الحدوا في اار الحرأ" قاو افمام السرخسي: 
الحههد فههي اار الحههرأ. ولكههن مههن اسههًدو ةههه صههرح والحهديث إا صههح فهههو صههريح فههي الىهههي عههن إقامهه  

 ةأنه حديث غريا.
وبما أخرجه البيهإلي عن ال افعي قاو: قهاو أبهو يوسهو: حهدثىا ةعهض أشهياخىا عهن مكحهوو  -2

 .5عن  يد بن ثابا قاو: ل  إلام الحدوا في اار الحرأ م اف  أا يلحا أهلها ةالعدو
إسهههحام وسهههكياا وعيسهههى والكلبهههي وأبهههي  وأبهههو يوسهههو رو  عمهههن رو  عهههن ثهههور ومكحهههوو ممحمهههد بهههن

 حىيك . ومن عاا ه أا يبهم أسماء شيوخه اخًصارًا فيه ، وهو أعلم ة يوخه.
ول ةهههأش ةعهههدم رحيههه  مكحهههوو  يههههدًا ألنهههه ثإلههه  ، وافمهههام أبهههو حىيكهههه  يهههر  الحًجهههاج ةالحهههديث المرسههههل 

 .6والمىإلطع. و،ا لم يره ال افعي  فمذهبه ل عكوا قدوة له
ًدو أبو يوسو ةما رواه في مًاةه ال راج ةما رواه األعم  عن إبهراهيم عهن علإلمه  ، قهاو واس       -3

غزونا أرض الروم ومعىا حذعك  وعليىا رجهل مهن قهري  ف هرأ ال مهر ، فأرانها أا نحهده ، فإلهاو حذعكه : 
. وذمههر هههذا األثههر أعضههًا ابههن أبههي شههيب  وعبههد 7 حههدوا أميههرمم وقههد انههو م مههن عههدومم فيطمعههوا فههيكم

 .8لر ام وابن الًرممانيا
وهههذا األثههر صههريح فههي مىههع إقامهه  الحههد علههى مههن أ ههى ةموجبههه أثىههاء الغههزو لمصههلح  الإلههرأ مههن العههدو 

 .  سيما أا الجاني هو األمير مما ورا في نص األثر فيطمع العدو ةجي  المسلمين
                                                           

 ، قال حديث غريب. 3/343نصب الراية ، ك: الحدود ، باب: الوطء الذي يوجب الحد:  1
 . 2/752. الهداية: 6/262البناية شرح الهداية:  2
 .3/343نصب الراية:  3
 .9/100المبسوط:  4
 .9/105سير ، باب: من زعم ال تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع: سنن البيهقي ، ك: ال 5
 .80الرد على سير األوزاعي ألبي يوسف. ص 6
 .193:  الخراج 7
. مصنف عبدد  8910المصنف البن أبي شيبة ، ك: الحدود ، باب: في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو /  8

 .9371لى المسلم في بالد العدو / الرزاق ، ك: الجهاد ، باب: هل يقام الحد ع

ابن التركماني في الجوهر النقي ، ذيل السنن الكبرى للبيهقي. ك: السير ، باب: من زعم ال تقام الحدود فدي أرض 

 .9/105:  الحرب حتى يرجع منه
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ههو معهروف مهن واسًدو الحىكي  لما ذهبوا إليه من أا الحدوا ل  إلام في اار الحهرأ ، ةمها  -4
أا سههلط  إقامهه  الحههدوا  كههوا لنمههام أو ناابههه أو لمههن وله افمههام بههذلك ، ولههيس لنمههام ولعهه  علههى مههن 
فههي اار الحهههرأ ليإلههيم عليهههه الحههد ، فهههامًىع وجهههوأ إقامهه  الحهههد فههي اار الحهههرأ لنعههدام المسهههًوفي ههههو 

حاو مونهه فهي اار الحهرأ  الحد ، أد افمام. و،ذا لم عجا على من أ ى ةموجا الحد حين ةاشر سبا
 .1فال عجا الحد ةعد ذلك ، و،ا خرج إلى اار افسالم لعدم وجوأ الحد لحظ  ار كاأ جريم  الحد

 ألا المإلصههوا  أد مههن إقامهه  الحههد  هههو النزجههار  وذلههك ل عحصههل  " قههاو فههي البىاعهه  شههرح الهداعهه : 
 لعه  افمهام ، فهامًىع الوجهوأ لعهدم فااد ههبىكس الوجوأ ، بل السًيكاء ، ول عمكن اسهًيكاحه ثمه  لعهدم و 

"2 .  
 جمهورأدلة الالمطلب الثاني : 

 
علهى وجهوأ إقامه  الحهد علهى مإلًهرف جريمه  الحهد  من المالكي  وال افعي  والحىابله  اسًدو الجمهور    

 في اار الحرأ ةما يلي: 
ك  الًهي لهم  كهرم بهين اار عموم األخبار من اآلعا  الإلرآني  الكريم  واألحاايث الىبوي  ال هري -أ

. فها   عهالى عإلهوو فهي محكهم 3الحرأ واار افسالم في وجوأ إقام  الحد على من اقًرف جريم  الحهد
ولم عكرم بين سهارم فهي اار افسهالم وسهارم ،  [38 ىهزيله: }السارم والسارق  فاقطعوا أيديهما{ ]الماادة/

 .4في اار الحرأ
الو فهي اار افسهالم حهالو فهي اار الحهرأ هليهه أا الحهإا ما ععإللهه المسهلموا ويجًمعهوا ع -أ

، والحههرام فههي اار افسههالم حههرام فههي اعههار الككههر ، فلمهها اسههًو  الههداراا فههي  حههريم المعاصههي وجهها أا 
 .5  سًويا في لزوم الحدوا

العبهااا  مهن صههالة و مهاة وصههيام ل   ًلهو ةههاخًالف الهدارين فوجهها أا ل   ًلهو أحكههام  - 
 لهههدارين ، فالصهههالة واجبههه  فهههي اار افسهههالم واار الحهههرأ ، ألا اليهههل وجوبهههها لهههمالمعاصهههي ةهههاخًالف ا

عكههرم بههين اار واار ، فكههذلك الحههدوا فهههي واجبهه  فههي اار افسههالم واار الحههرأ ، ألا أالهه  وجوبههها لههم 
 .6 كرم بين اار واار

                                                           
البنايدة:  .4/91. االختيدار: 5/266رح فتح القدير: ــ. ش9/4376:  . البدائع2/752. الهداية: 9/100وط: ـالمبس 1

 .4/28:  الدر المختار، 9/263
 .6/262البناية شرح الهداية:  2
. 3/175. المغني: 14/210. الحاوي الكبير: 7/375:  . األم6/291. مواهب الجليل: 3/117الخرشي:  3

 . 5/75كشاف القناع: 
 ، وهو أهم أدلة المالكية . المراجع السابقة بنفس المواضع 4
 .14/210الكبير:  . الحاوي7/375األم:  5
 .14/210الحاوي الكبير:  6
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 ألا الحدوا  جا فهي اار افسهالم فاقًضهى أا  جها فهي اار الحهرأ ممها لهو حضهر افمهام ، -ث
 .1ألا الحدوا  جا ةحضرة افمام فاقًضى أا  جا ةغيب  افمام مدار افسالم

هههذا ولههم يههورا المًإلههدموا مههن ال ههافعي  أالهه  نإلليهه   خمههد وجههوأ إقامهه  الحههد فههي أرض الحههرأ ، وعههدم 
 هههأخيره إلهههى اار افسهههالم ، اكًكهههاء ةعمهههوم اآلعههها  واألحاايهههث الًهههي  كيهههد وجهههوأ إقامههه  الحهههدوا فهههي اار 

 واار الحرأ على حد سواء.افسالم 
إل أا المًههأخرين مههن ال ههافعي  أوراوا ةعضههًا مههن األالهه  ، وذمروههها فههي مًههبهم. ومههىهم األسههًاذ المحإلهها 

 .2محمد حسين العإلبي في  كمل  المجموع شرح المهذأ
لعل األثر الوحيد الذد عمكن أا عسهًدو ةهه لمهذها ال هافعي  فهي وجهوأ إقامه  الحهد فهي اار الحهرأ ، و 

، هو ما أخرجه أبهو ااوا فهي المراسهيل. قهاو:  4واسًدو ةه البيهإلي في سىىه 3ره في  كمل  المجموعوذم
حدثىا ه ام بن خالد ، حدثىا الحسن بهين عحيهى ال  هىي عهن يزيهد بهن راقهد عهن مكحهوو عهن عبهااة بهن 

الإلريهها الصههاما قههاو: قههاو رسههوو هللا صههلى هللا عليههه وسههلم:  أقيمههوا الحههدوا فههي الحضههر والسههكر علههى 
 .5  والبعيد، ول  بالوا في هللا لوم  لام

رجههاو هههذا الحههديث ثإلهها  ، إل أا مكحههوًل لههم يههرق عبههااة فهههو مىإلطههع ، ولكههن رود مًصههاًل مههن  ههرم و 
 .6يًإلو  ةمجموعها

فإلههد أخرجههه ابههن ماجهه  فههي سههىىه مههن  ريهها عبههد هللا بههن سههالم المكلههوج ، حههدثىا عبيههدة بههن األسههوا عههن 
عن أبي صاام ، عن ربيع  بن ناجذ ، عن عبااة بن الصاما مرفوعهًا:  أقيمهوا حهدوا  الإلاسم بن الوليد

 .7هللا في الإلريا والبعيد ، ول  أخذمم في هللا لوم  لام 
وهذا سهىد رجالهه ثإلها  غيهر ربيعه  بهن ناجهذ ، فلهم يوثإلهه إل ابهن حبهاا والعجلهي ولهم يهرو عىهه غيهر أبهي 

. وأخرجه عبهد هللا بهن أحمهد فهي  وااهد المسهىد مطهوًل مهن  ريها 8صاام ، وقاو الذهبي: ل عكاا ععرف
 .9عبد هللا بن سالم بهذا افسىاا

ال هافعي  الًهي  هدو علهى وجهوأ إقامه  الحهد مطلإلهًا سهواء فهي اار افسهالم المالكيه  و هذه هي أاله        
در هههههذه أو اار الحههههرأ. إل أا  كههههوا هىههههاك مصههههلح  فههههي  ههههأخير إقامهههه  الحههههد فههههي اار الحههههرأ ، عإلهههه

المصهههلح  افمهههام ، ممههها ُيهههخخر أحيانهههًا فهههي اار افسهههالم لمهههرض الجهههاني. وسهههلط  إقامههه  الحهههد فهههي اار 

                                                           
 .6/446. الوسيط في المذهب: 7/375. األم: 14/210الحاوي الكبير:  1
 .18/120تكملة المجموع شرح المهذب:  2
 .18/120تكملة المجموع شرح المهذب:  3
 .9/103سنن البيهقي:  4
 .203ص 241المراسيل ألبي داود. باب: الحدود ، رقم:  5
 .203اسيل ألبي داود: صالمر 6
 .324ص: 2540سنن ابن ماجه: كتاب: الحدود ، باب: إقامة الحدود /  7
 .203المراسيل ألبي داود: ص 8
 .4/330زوائد المسند لعبد هللا بن أحمد:  9
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الحرأ  كوا لنمام أو ناابه أو لمن ومله افمام بذلك من ولة الثغور واألقاليم. أما إذا لهم عكهن فهي اار 
ن رجههوع الجههاني إلهههى اار الحههرأ مههن عسههًطيع إقامههه  الحههد علههى الجههاني ، فًخجهههل إقامهه  الحههد إلههى حهههي

 افسالم.
أمهها الحىابلهه  الههذين قههالوا ةههأا الحههد يلههزم مههن أ ههى ةموجبههه فههي اار الحههرأ أو فههي معسههكر الجىههد         

 :1ولكن  خجل إقامًه إلى حين رجوع الجاني إلى اار افسالم فأالًهم مانا ما يلي
عإلههوو:  ل  إلطههع األيههدد  عههن ةسههر بههن أر ههأة قههاو: سههمعا رسههوو هللا صههلى هللا عليههه وسههلم -1ً

 .2في السكر 
ورواه أبههو ااوا عههن جىههااة بههن أبههي أميهه  قههاو: مىهها مههع ةسههر بههن أر ههأة رضههي هللا عىههه فههي البحههر فههأ ى 

هًهيهه  ههدر ، قهد سههرم ُبه ، ، فإلههاو: قهد سههمعا رسهوو هللا صههلى هللا عليهه وسههلم عإلههوو:  3ةسهارم عإلههاو لهه ِمص،
 . 4عًهههههههههههههههههههههههههههههههههه  ل  إلطههههههههههههههههههههههههههههههههع األيههههههههههههههههههههههههههههههههدد فهههههههههههههههههههههههههههههههههي السههههههههههههههههههههههههههههههههكر  ولهههههههههههههههههههههههههههههههههول ذلههههههههههههههههههههههههههههههههك لإلط

افسههالم ،  والحههديث صههريح فههي الىهههي عههن قطههع يههد السههارم فههي السههكر أو الغههزو و أجيههل ذلههك إلههى اار
 وقد ألحا افمام أحمهد ةإليه  الحهدوا ةحهد السهرق  ، فإلهاو بًأجيهل إقامه  جميهع الحهدوا فهي السهكر إلهى اار

لحههام الحههدوا بههدار  افسههالم ، وذلههك خوفههًا مههن مكسههدة أكبههر مههن مصههلح  إقامهه  الحههد ، وهههذه المكسههدة
    بيىمهها اكًكههى افمههام األو اعههي ةالسههًدلو بهههذا الحههديث علههى  أجيههل إقامهه  حههد السههرق    الحههرأ وار ههدااه.

 .5اوا ما عداه من الحدوا األخر  ، فإلط 
فإلههد قههاو األو اعههي رحمههه هللا: مههن علههى جههي  و،ا لههم عكههن أميههر مصههر مههن األمصههار أقههام الحههدوا فههي 

 .6ى عإلو من الدرأ ، فإا قكل قطععسكره غير الإلطع حً
وبمهها رواه األعمهه  عههن ابههراهيم عههن علإلمهه  قههاو: أصههاأ أميههر الجههي  وهههو الوليههد بههن عإلبهه   -2ً

شههراةًا فسههكر ، فإلههاو الىههاش ألبههي مسههعوا وحذعكهه  بههن اليمههاا: أقيمهها عليههه الحههد ، فإلههال: ل نكعههل ، نحههن 
 .7ىا وضعكًا بىاةإ اء العدو ، ونكره أا ععلموا ، فيكوا جرأة مىهم علي

ومذلك هذا األثر يخمد جوا   أخير إقام  الحد في الغزو خوفًا من جرأة العهدو علهى المسهلمين إا علمهوا 
 .8بذلك خصوصًا أا المذنا في هذا األثر هو أمير السري 

هههذه هههي األالهه  الًههي اسههًدو بههها الحىابلهه  علههى مههذهبهم ةههأا الحههدوا  لههزم فههي أرض الحههرأ والغههزو    
 خجل افقام  أد إقام  الحدوا حًى يرجع الجاني إلى أرض افسالم.ولكن  
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 مناقشة األدلة املبحث الرابع :
ةعهههد العهههرض السهههابا ألالههه  المهههذاها ، أشهههرع اآلا فهههي مىاق هههًها ، وأبهههدأ أوًل ةمىاق ههه  أالههه  

 الحىكي  ، ومن ثمَّ ال افعي  ثم الحىابل  ، ثم الًرجيح.
 

 الحنفيةمناقشة أدلة المطلب األول : 
أما الحديث األوو الذد اسًدو ةه األحىاف وههو قولهه عليهه السهالم  ل  إلهام الحهدوا فهي اار  -1

 الحرأ .
فإلهد صهرح مهن اسهًدو ةهه وههو السرخسهي والمرغيىهاني ةأنهه حهديث غريها ، ولهم يهرا لهه سهىد ولهم ع رجهه 

 .1إل الزيلعي في نصا الراع  ، وقاو عىه أنه حديث غريا
ال هههافعي مههها اسهههًدو ةهههه الحىكيههه  ةمههها رود عهههن أبهههي يوسهههو قهههاو: حهههدثىا ةعهههض  وراَّ افمهههام -2

أشههياخىا عههن مكحههوو عههن  يههد بههن ثابهها قههاو: ل  إلههام الحههدوا فههي اار الحههرأ م افهه  أا يلحهها أهلههها 
ةالعهدو. عإلهوو ال ههافعي: إا مكحهوو لههم يهرق  يههد بهن ثابهها فكيهو عإلههوو أبهو يوسههو: مكحهوو عههن  يهد بههن 

 .2ل عحًج ةه ألنه مىإلطعثابا ، فهو حديث ضعيو 
أمهها مهها اسههًدو ةههه أبههو يوسههو فههي مًاةههه ال ههراج ةمهها رواه علإلمهه  عههن ابههراهيم عههن األعمهه   -3

قههاو: غزونهها أرض الههروم ومعىهها حذعكهه  بههن اليمههاا وعليىهها رجههل مههن قههري  ، ف ههرأ ال مههر ، فأرانهها أا 
 نحده فإلاو حذعك :  حدوا أميرمم وقد انو م من عدومم فيطمعوا فيكم.

ا هههذا األثههر فههي الكثيههر مههن مًهها الحههديث ، وقههد سههبا   ريجههه مههن مًههاأ الحههديث. ولههم ور 
عطعن ةصهحًه أحهد. ولكهن مهع ذلهك أقهوو: ةهأا ههذا األثهر خهارج عهن المهدعى أعضهًا ، ذلهك ألا صهريح 

ههوض أميههر الجههي  بًطبيهها الحههد علههى الج ىههد ويجههو  لههه  ههأخير إقامهه  ةأنههه وقههع فههي حالهه  الغههزو الًههي ُعكق
الحههد لمههرض الجههاني ونههص األثههر واضههح فههي ذلههك ، وخصوصههًا أا مههن لزمههه الحههد هههو األميههر ، وأراا 
الصحاة   طبيا الحهد عليهه ولكهن رأوا  هأخيره ألا الجهاني مهاا أميهر الجهي . فهإا أقهيم عليهه الحهد  مهع 

يس الههياًل للحىكيهه  بههل الههياًل علههيهم ، العههدو ةالمسههلمين ممهها صههرح بههذلك حذعكهه  بههن اليمههاا. فهههذا األثههر لهه
فالصحاة  أرااوا  طبيا الحد لول أنهم رأوا المصلح  في  أخيره وههذا إا او علهى شهيء فإنمها يهدو علهى 

 أا الحد يلزم من أ ى ةموجبه في اار الحرأ أو الغزو.
ل ومههذلك مهها ورا مههن نهههي أبههي الههدرااء عههن إقامهه  الحههدوا فههي الغههزو ، فهههو صههحيح ولههم عإلهه -4

أحهد ةعههدم صههحًه. ولكههن أقههوو أنهه خههارج عههن المههدعى ، ألا نهههي أبهي الههدرااء صههريح فههي حالهه  الغههزو 
فإلههط لمصههلح  عإلههدرها األميههر. وهههذا لههيس الههياًل علههى إلغههاء العإلوبهه  بههل اليههل علههى وجههوأ العإلوبهه  لكىههها 

 مخجل .
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مهن أا جريمه  أما ما اسًدو ةه الحىكيه  علهى مهذهبهم ةعهدم إقامه  الحهدوا فهي اار الحهرأ ،  -5
الحد لم  ىعإلد موجبً  للحد حين ار كبا فهي اار الحهرأ ، وذلهك ألا افمهام ههو الهذد يًهولى إقامه  الحهد 
، ول ولعهه  لنمههام فههي اار الحههرأ ، فلههم  ىعإلههد الجههراام موجبهه  لحههدواها حههاو ار كابههها. فههال  ىإللهها هههذه 

                          الجراام موجب  للحدوا ةعد ال روج إلى اار افسالم.
 را افمام ال افعي ذلك ةما يلي:فإلد 

إا األخبار من آعا  وأحاايث الًي أوجبها الحهدوا عإلاةهًا علهى معاصهيها لهم  كهرم يهبن اار واار ، و،ا 
األوامر والىواهي الًي أمرنا هللا بها ل   ًلو ةاخًالف الدارين، بل هي واحهدة فهي مهل مكهاا ، وشهريع  

ى المسههلم فههي مههل مكههاا ويسههًطيع إمههام المسههلمين أا عكلههو أمههراء الثغههور بًطبيهها هللا  عههالى  طبهها علهه
الحد على من ار كا موجبه في اار الحرأ أو يخجل  طبيا الحد إلى حين رجوعهه إلهى اار افسهالم ، 
فهههإا عهههدم ولعههه  افمهههام علهههى اار الحهههرأ ل ععىهههي أا الكعهههل الهههذد قهههام ةهههه المسهههلم أو الهههذمي هىهههاك قهههد 

. فإا المعاصي هي المعاصي ، في مل مكاا ، ولكهن عهدم ولعه  افمهام  هخثر فهي  أجيهل سإلطا برمًه
 . 1 إقام  الحدوا فإلط ل في إلغااها

ما فعل المسلموا ةعضهم ببعض فهي اار الحهرأ لهزمهم حكمهه حيهث مهانوا  "قاو ال افعي: 
مًههاأ السههير: ويههخخر  إذا وصههل ذلههك فمههامهم ل  ضههع الههدار عههىهم حههد هللا أو حإلههًا لمسههلم ، وقههاو فههي

 .2" الحكم عليهم حًى يرجعوا من اار الحرأ

 
 مناقشة أدلة الشافعيةالمطلب الثاني : 

را الحىكيهه  مهها اسههًدو ةههه ال ههافعي  مههن عمههوم اآلعهها  واألحاايههث الًههي  كيههد وجههوأ  طبيهها الحههد فههي مههل 
ه  ، مكههاا اوا   صههيص ةههأا آعهها  الحههدوا قههد خصصهها فههي ةعههض المواضههع ، مثههل مواضههع ال ههب

 .3فيجو  أا   صص ةعد ذلك ة بر الواحد
ورا الحىكي  على مالم ال افعي  ةأا أحكام افسالم ل  ًغيهر مهن مكهاا إلهى مكهاا ةإلهولهم: إا المإلصهوا 
من إقام  الحد هو النزجار وذا ل عحصل بىكس الوجوأ بهل ةالسهًيكاء ، ول عمكهن اسهًيكاء الحهد لعهدم 

لعهههدم فااد هههه وههههو السهههًيكاء. والإلهههدرة علهههى السهههًيكاء  ًغيهههر مهههن مكهههاا ولعههه  افمهههام ، فهههامًىع الوجهههوأ 
 .4آلخر
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أما األحاايث واآلثار الًي اسًدو بها ال افعي  لمهذهبهم، أعىهي المًهأخرين مهن ال هافعي  ، مهن إقامه      
الرسههوو عليههه السههالم الحههد فههي يههوم حىههين وغيههره ، فههال  ههدو علههى وجههوأ  طبيهها الحههد فههي اار الحههرأ، 

هههها ورا  فهههي السهههراعا والغهههزوا  ، والحىكيههه  فهههي ذلهههك مثهههل ال هههافعي  علهههى أا الجهههاني يلزمهههه الحهههد ، ألن
 وافمام م ير بين الًطبيا في السري  أو الًأجيل إلى اار افسالم ، عحكم ةما يراه مصلحً  للمسلمين.

و  علههى وأقههوو إا مهها اسههًدو ةههه ال ههافعي  مههن آثههار  ههىص  علههى إقامهه  الحههد فههي أرض المعرمهه  يههر 
 الحىابل  قولهم بوجوأ  أخير إقام  الحد حًى يرجع الجاني إلى اار افسالم.

وأقوو عكاا حديث رسوو هللا صلى هللا عليه وسلم:  أقيموا الحدوا في الحضر والسهكر علهى الإلريها 
لحهد فهي والبعيد ، ول  بالوا في هللا لوم  لام . هو الدليل الهذد عمكهن أا ُعسهًدو ةهه علهى وجهوأ إقامه  ا

السههكر وأرض الككههر ، وعههدم  أجيههل  طبيهها الحههد علههى الجههاني إل إذا مههاا هىههاك مصههلح  فههي الًأجيههل 
 عإلدرها افمام.

وهذا الحديث على الرغم من مونه مىإلطعًا ، ألا مكحهوًل لهم يهرق عبهااة إل أنهه رود مهن  هرم مًعهداة 
فوعهًا ورود عهن عبهد هللا بهن عإلود ةعضها ةعض. فإلهد رود مهن  ريها آخهر عهن عبهااة بهن الصهاما مر 
 . 1أحمد وابن أبي حا م وعىد افمام أحمد من  ريإلين فال مجاو للطعن ةه

 
 حنابلةمناقشة أدلة الالمطلب الثالث : 

أقههوو: إا اآلثههار الًههي اسههًدو بههها الحىابلهه  علههى مههذهبهم الإلااههل بوجههوأ  أجيههل إقامهه  الحههد فههي اار 
دور فههي فلههك الغههزوا  والسههراعا الًههي عكههوا للإلااههد الحريهه  فههي الحههرأ والغههزو حًههى اار افسههالم ، ملههها  هه

  أجيل الحد أو  عجيلها حسا ما يراه من مصلح  للجىد.
 ويكههاا عكههوا حههديث رسههوو هللا صههلى هللا عليههه وسههلم  ل  إلطههع األيههدد فههي الغههزو أو السههكر  الههدليل

 ههأة وبسههر بهن أر ههأه ضههعكه الوحيهد للحىابلهه  علهى مههدعاهم ، ولكههن ههذا الحههديث مههداره علهى ةسههر بهن أر 
وماا عحيى بن معين عإلوو: أههل المديىه  يىكهروا أا عكهوا ةسهر بهن أر هأة سهمع مهن الىبهي ،  المحدثوا 

، وقهاو البيهإلهي: وذلهك  2صلى هللا عليه وسلم ، وقاو عحيى بن معين أعضًا: ةسهر بهن أر هأة رجهل سهوء
: ةسهر بهن أر هأة أارك الىبهي صهلى هللا . قهاو الواقهدد3لما اشًهر ةه من سهوء فعلهه فهي قًهاو أههل الحهرة

. إذًا الحههديث مطعههوا ةههه مههن جههه  4عليههه وسههلم صههغيرًا ولههم عسههمع مىههه شههيئًا ، وقههاو غيههره: سههمع مىههه
 .ه سىده لما قيل عن راوي
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وبهههذا أعضههًا يههرا علههى افمههام األو اعههي حيههث اسههًدو بهههذا الحههديث فاسههًثىى الإلطههع فإلههط مههن 
  حد الإلطهع حًهى عإلكهل الجهاني ويرجهع إلهى اار افسهالم وههذا وقهد مجموع الحدوا في وجوأ  أجيل إقام

را أبو يوسو في مًاأ الرا على سير األو اعي ما ذها إليه األو اعي: ولم عإليم الحهدوا غيهر الإلطهع ، 
 .1وما الإلطع من بين الحدوا

 الرتجيح املبحث اخلامس :
 

الحههد يلههزم مههن أ ههى موجبههه فههي وبعههد مههل مهها سههبا أر  أا مههذها الجمهههور هههو المههذها الههراجح ، ف
اار الحههرأ ، ول عسههإلط الحههد ةار كههاأ موجبههه فههي اار الحههرأ ممهها قههاو الحىكيهه . وذلههك لعمههوم اآلعهها  
الكريم  واألحاايث ال ريك  الًي عمما لزوم الحد على مل جاني ولهم   صهص مكانهًا اوا مكهاا ، ول 

 ال  الإلاضي  بلزوم الحد في اار الحرأ. إلو  اآلثار الًي اسًدو بها الحىكي  على   صيص عموم األ
ألا هذه اآلثار إا صحا فهي ل  ىكي لزوم الحد على الجاني في اار الحرأ بهل ههي فهي  هأخير 
إقام  الحد على الجاني في الغهزوا  والسهراعا لمصهلح  عإلهدرها افمهام وههذا اليهل علهى أا الحهد يلهزم مهن 

عإلهدرها افمهام. والًأجيهل فهرع مهن اللهزوم. فبعهد أا أ ى موجبهه فهي اار الحهرأ. ولكهن قهد يخجهل لظهروف 
 يلزم الحد قد يخجل مما يخجل في اار افسالم لمرض الجاني.

أما ما قاله الحىكي  من أا سبا الحد وهو الجريم  ماا فهي أرٍض لهيس للحهاكم المسهلم عليهها ولعه  
افسهالم أيىمها مهاا مإلامهه ، و،نمها  ، ألا المسأل  عىد الحىكي  ليسا مسأل  الًزام المسلم أو الهذد ةأحكهام

هو واجا افمام في إقام  الحد ، ول عجا على افمام أا عإلهيم الحهد  إل وههو قهاار علهى افقامه  ، ألا 
الوجههوأ م ههروط ةالإلههدرة ، ول قههدرة لنمههام علههى مههن ير كهها جريمهه  فههي اار الحههرأ أثىههاء ار كابههها فههإذا 

 انعدما الإلدرة لم  جا العإلوب .
إا ال ههريع  افسههالمي  فههي أصههلها شههريع  عالميهه  ، فالمبههدأ العههام هههو سههرياا ال ههريع  علههى فههأقوو: 

الجراام الًي  ر كا في اار افسالم ، أعًا ماا مر كبها ، وعلى الجراام الًي  ر كا في اار الحهرأ مهن 
عالميه  ،  مإليم فهي اار افسهالم ، وأسهاش ههذا المبهدأ العهام ههو  بيعه  ال هريع  وفروفهها ، فههي شهريع 

وهههي بهههذا الوصههو واجبهه  الًطبيهها علههى مههل جريمهه   إلههع فههي أد ةإلعهه  مههن ةإلههاع العههالم ؛ ولمهها مانهها 
الظروف ل  سمح بًطبيها ال هريع  إل فهي بهالا افسهالم وعلهى المإليمهين فيهها ، اكًكهى نهزوًل علهى حكهم 

يها ال هريع  علهى الجهراام الظروف بًطبيا ال ريع  على الجراام الًي  إلع في اار افسالم. واكًكهي بًطب
الًي  إلع في اار الحرأ من مإليم في اار افسالم ؛ ألنه من الممكن أا  طبها ال هريع  علهى المإليمهين 
في اار افسالم و،ا ماا ل عمكن  طبيإلها في اار الحرأ فيخجل الًطبيها إلهى حهين رجهوع الجهاني إلهى 

 اار افسالم ولكن الحد يلزمه.
                                                           

 .81الرد على سير األوزاعي: ص 1
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جهو  إقامًهها إل مهن قبهل افمهام أو ناابهه ، ألا الحهد حها    عهالى ولكهن والحدوا ، و،ا مانا ل ع
؛ ألا الىبههي صههلى هللا عليههه وسههلم لههم يههر حضههوره ل مههًا ،  1حضههور افمههام لههيس شههر ًا فههي إقامهه  الحههد

 . 2  اغد عا أنيس إلى امرأة هذا فإا اعًرفا فارجمها فإلاو: 
ونحههن نخيههد مههذها الجمهههور " اةههه آثههار الحههرأ: وقههد رجحههه الههدمًور وهبهه  الزحيلههي ، فإلههاو فههي مً

حرصههًا علههى الكضههيل  وال ههرف ، واألمانهه  وحكههو الههىكس ، وهههو مإلًضههى إ ههالم نصههو  الإلههرآا وسههى  
 .3" الرسوو صلى هللا عليه وسلم الكعلي  ، اوا اسًثىاء أحد في اار افسالم أو اار الحرأ

ة ار كهاأ الجهراام ، و،مكهاا ا يهخاد إلهى مثهر هذا ، و،ا مذها الحىكي  عمكن لنفال  من العإلوب  مم
من العإلاأ فيًذرع المجرموا بههذا المهذها و  هيع المكاسهد ، لسهيما فهي مثهل فهروف اليهوم نظهرًا  ةالىجا

لسهههول  المواصههال  و،مكههاا هههرأ المجههرم مههن بلههد إلههى آخههر. والههدوو اليههوم و،ا مانهها  سههير علههى مبههدأ 
ولهه  فههي الإلضههاء إلههى خههارج إقليمههها اسههًثىاًء اسههًىااًا مههثاًل إلههى إقليميهه  الإلضههاء إل أنههه قههد عمًههد حهها الد

سياا ها ال  صي  على رعاعاها الموجواين في ال ارج ، وبذلك ل عكلا المًهم مهن العإلهاأ ول عكهر مهن 
 وجه العدال .

أمهها ةالىسههب  لل ههالف بههين ال ههافعي  والمالكيهه  مههن جههه  ، وبههين الحىابلهه  مههن جههه  أخههر  فههي مسههأل  
 طبيههها الحهههد فهههي اار الحهههرأ أو السهههراعا. فهههإا الحىابلههه  لهههم ععًمهههدوا علهههى نهههص صهههريح فهههي ههههذا  أجيهههل 

الموضههوع ، والحههديث الههذد اسههًدلوا ةههه مههداره علههى ةسههر بههن أر ههأة وقههد قيههل مىههه مهها قيههل و عههن الكإلهههاء 
 والمحدثوا في صح  الحديث.

ةالمصهلح  وأا قااهد الجىهد قهد واآلثار األخر  الًهي اسهًدلوا بهها علهى  أجيهل إقامه  الحهد ملهها عللها 
. افمهام م يههر فهي ذلههك ةمها يههراه مصهلح  للرعيهه . ممها يخجههل 4أجهل الًطبيهها مهن ةههاأ السياسه  ال ههرعي 

 الحد أحيانًا في اار افسالم لعذر من مرض أو حمل ةالىسب  للمرأة.
  وال هههافعي  يهههروا  أجيهههل إقامههه  الحهههد إا مهههاا فهههي ذلهههك مصهههلح  للرعيههه  ، ولكهههن إا لهههم عكهههن ثمههه

مصلح  من الًأجيل ، وماا ةإمكاا افمام أا عإليم الحد فهي اار الحهرأ عهن  ريإلهه أو عهن  ريها مهن 
     ولة من ولة الثغور واألقاليم ، فيجا عىداٍذ إقام  الحد وعدم  أجيله.

أضهو إلههى ذلههك ملههه وجههوا اآلعهها  واألحاايههث الًههي لهم  كههرم بههين مكههاا ومكههاا فههي وجههوأ  عجيههل 
 الحد أو  أجيله.

 

                                                           
 .12/308. المغني: 5/372. المهذب: 4/313. الشرح الكبير: 9/4145بدائع الصنائع:  1
 /.4441رواه أبو داود ، كتاب الحدود ، باب: المرأة التي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم برجمها من جهينة: / 2

 مذي والنسائي وابن ماجه.ن وكذلك رواه التريوالحديث متفق عليه عند الشيخ
 .190آثار الحرب في الفقه اإلسالمي: ص 3
السياسة الشرعية: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ، فيما لم يرد فيه نص خاص ، وفي األمور التي ال تبقى  4

 على وجه واحد ، بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير الظروف واألحوال واألزمان واألمكنة والمصالح.

 .17ة الشرعية: خالف ، صالسياس
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 : خاتمة

محمهد  سهيدنا  الذد بىعمًه  هًم الصالحا  ، والصالة والسالم على سهيد الكااىها  ،  الحمد
 وأصحاةه البدور الزاهرا  ... هوعلى آل

 : وبعد
  ةجهههالء ووضهههوح عظمههه  ههههذا الكإلهههه ر ، ليههه المجيهههدالىهههافر إلهههى ههههذا الكإلهههه افسهههالمي  فهههإا 

اعهها  الًههي  هههدا أمههن جىالمعههامال  إلههى األسههرة إلههى ال ىإلههوشههموله لكههل مىههاحي الحيههاة ، مههن العبههااا  
 المجًمع وسالمًه ..

عالميهه  ، وهههي بهههذا الوصههو واجبهه  الًطبيهها  شههريع  –فههي أصههلها  –ألا ال ههريع  افسههالمي   ذلههك
افسههالم ، اوا انًإلاايه  ةغيضه   حههداها شههواني   افههه  ،  أحكهامفهي مهل مسههأل   عهرض لننسهاا الملًههزم 

بهههذا الوصههو واجبهه  الًطبيهها فههي أد ةإلعهه  مههن ةإلههاع العههالم ممههن  – افسههالمي ال ههريع   أد –كمهها أنههها 
 ال ريع  .. هذهالًزم أحكام 

 أخلص إلى ما يلي : لهذا
أوًل :  رجيح مهذها الجمههور مهن المالكيه  وال هافعي  والحىابله  الإلاضهي بوجهوأ  طبيها الحهد علهى 

على جوا   أخير إقام  الحد إلى أا يرجهع الجهاني إلهى من ار كا موجبه خارج اار افسالم مع الًأكيد 
 بلده .

ثانيهههًا : عظههههر أثهههر ههههذا البحهههث فهههي الوقههها الحاضهههر ؛ وههههو وقههها ل  طبههها فيهههه الحهههدوا فهههي أكثهههر 
البلههداا افسههالمي  ، و،ا مانهها العإلوبهها  المإلههررة فههي قوانيىههها علههى الجههراام الكبيههرة أشههد مههن غيرههها مههن 

يهها  بههين الههبالا افسههالمي  وغيرههها مههن البلههداا علههى وجههوأ  سههليم المجههرمين البلههداا ، فههيمكن عإلههد ا كاق
الهههذين ار كبهههوا جهههراام ذا  عإلوبههه  محهههداة ومميهههزة فهههي البلهههداا افسهههالمي  ؛ وذلهههك مهههي ل  سهههوو لههههخلء 
الجههانحين أنكسهههم ةههأا عسههافروا إلههى بههالا غيههر إسههالمي  وير كبههوا مهها عحلههو لهههم ، وبًلههك الطريإلهه  عمكههن 

 ى الجريم  العابرة للحدوا . الإلضاء عل
 .. وم ًهًم  في بدء  والحمد
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Research's summary of applying punishments outside 

Islamic countries 

 

This research reveals the effect of the religious policy and how 

the controller acts in applying punishments outside the Islamic 

countries if a Muslim commits an action which is subjected to a 

punishment outside the Islamic countries.   

I started my research by identifying the Islamic countries then 

by identifying Islamic punishments in general. Then I mentioned 

the different opinions of some religious experts in this matter. 

Their decisions were taken from different proves.  

Hanafia said that the controller has not the right to punish the 

person who committed the illegal action outside the Islamic 

countries, even if he returned to the Islamic country.  

Shafieah and Malkiah said that the controller or the viceroy 

must apply the punishment outside the Islamic country provided 

that there was an advantage of postponing the punishment.  

Hanabila said that the punishment must be applied but when the 

committer returns to the Islamic country.  

I ended the research by an index containing the references I had 

depended on.  

 
 



 

20 
 

 ملخص بحث : ) إق امة الحدود خارج دار اإلسالم (
 
هذا البحث عبارة عن م و لمد   أثير السياس  ال رعي  ؛ وهي    

م ،  صرف الحاكم المىوط ةالمصلح  في  طبيا الحدوا خارج اار افسال
أد إذا ار كا المسلم موجا الحد خارج البالا الًي  حا سلط  الحاكم ؛ 

 سواء أكانا اار حرأ أو اار عهد .
وقد بدأ  البحث بًعريف اار افسالم ، اار الحرأ ، ثم  عريف الحدوا 

ة كل عام ، ثم بياا اار افسالم في الإلانوا الدولي الحديث ، ثم 
أل  ؛ ومانا آراحهم مسًإلاة من أال  عرضا آراء الكإلهاء في هذه المس

 م ًلك  اخًالفًا فاهريًا .
ةعدم صالحي  الحاكم لًطبيا الحد على من ار كا موجبه  الحنفيةفأخذ 

 خارج اار افسالم ، ولو عاا إلى اار افسالم .
إلى وجوأ  طبيا الحد على من ار كا  المالكية والشافعيةوذها 

م أو من يىوأ عىه ؛ إل إذا ماا موجبه في اار الحرأ من قبل الحاك
 هىاك مصلح  في الًأجيل .

فذهبوا إلى وجوأ  طبيا الحد على من ار كا موجبه ،  الحنابلةأما 
 ولكن يخجل الًطبيا إلى اار افسالم .

بوجوأ الًطبيا ؛ مع مراعاة  المالكـية والشـافعيةوقد رجحا مذها 
 الًهأجيل عىد وجوا المصلح  .

 ع المعًمدة .ةكهرس  للمراجوقد خًما البحث 
 
 


