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  َتَااَل" "    ِمن ُحُدوِد اهللِ  "َأَتشفُع في حد   - عهاارضي اهلل-شرح حديث عائشة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

رضي اهلل تعالى -حديث عائشة  -حمو اهللر -أورد المصنف  "الغضب إذا انتيكت حرمات الشرع"باب ففي 
صمى اهلل عميو -: "أن قريشًا أىميم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكمم فييا رسول اهلل -عنيا
، فكممو أسامة، فقال ؟-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  ب  ؟ فقالوا: من يجترئ عميو إال أسامة بن زيد ح  -وسمم

))إنما أىمك من ، ثم قام فاختطب ثم قال: ((؟))أتشفع في حد من حدود اهلل: -اهلل عميو وسمم صمى-رسول اهلل 
ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو الحد، وأيم اهلل لو أن  ،كان قبمكم أنيم كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوه، وا 

 ، متفق عميو.(1)يداىا(( فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت  
، وبعضيم يقول: إن اسميا فاطمة بنت (2)ي بعض الروايات: أنيا كانت تستعير المتاع، وتجحدهىذه المرأة جاء ف

أبي األسد المخزومية، وبعضيم يقول: ىي أم عمرو بنت سفيان بن عبد األسد المخزومية، ومثل ىذا ال حاجة 
كرىوا أن تقطع يدىا،  فيؤالء من قريش ،فيي امرأة شريفة، قرشية من بني مخزوم ،إليو، ومن شأنو أن ي ستر

، "فقالوا: من ؟، يعني: من يشفع ليا؟-صمى اهلل عميو وسمم-أىميم شأنيا، فقالوا: من يكمم فييا رسول اهلل 
صمى -و أي أنو محبوب رسول اهلل ب  ، ح  -رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم- ب  يجترئ عميو إال أسامة بن زيد ح  

كان يحبو، "فكممو أسامة"، فيو حذف واختصار بمعنى أنيم  - عميو وسممصمى اهلل-؛ ألن النبي -اهلل عميو وسمم
صمى اهلل عميو -، فقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فكمم رسول اهلل  ،كمموا أسامة وطمبوا منو أن يشفع

  .ثم قام فاختطب، يعني: قام فخطب، ((؟))أتشفع في حد من حدود اهلل: -وسمم
حدود قبل أن تصل إلى اإلمام ال بأس إذا احتمل المقام أن ت ستر، وال بأس أن ي شفع فييا القضايا التي تتعمق بال

قبل أن تصل إلى اإلمام أو نائبو، مثاًل الييئة اآلن "ىيئة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر" إذا قبضوا قضية 
أو أن الذي يقوم  ؟قوم مقام اإلمامفييا حد خمر، أو زنى ىل لمشفاعة ىنا مجال أو ال؟ بمعنى ىل الييئة اآلن ت

  .إذا وصمت إلى المحكمة إلى القاضي فال مجال لمشفاعة ؟،مقامو ىو القاضي
اإلمام ىو الحاكم، فإذا أناب أحدًا إلقامة الحدود أو نحو ذلك فإذا بمغتو فال مجال لمشفاعة، ىل الييئة مخولة 

 إلقامة الحدود؟ 

                                                 

حدود، باب قطع السارق الشريف (، ومسمم، كتاب ال3475أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، برقم ) - 1
 (.1688وغيره، والنيي عن الشفاعة في الحدود، برقم )

َدتْ أخرجو أبو داود، كتاب الحدود، باب في القطع في  - 2 (، والنسائي، باب قطع السارق، باب ما 4395، برقم )اْلَعَور  إ َذا ج ح 
 (.4887يكون حرزا وما ال يكون، برقم )



كن الشفاعة في ىذا قبل أن تصل إلى اإلمام أو نائبو، إذا احتمل المقام يم :الجواب: ال، وبناء عمى ذلك يقال
، ولما ق بض عميو أو ىذه المرأة ام، ومتأثر جد  ذلك، كأن يكون ىذا اإلنسان وقع في ىذه الخطيئة ألول مرة، وناد

ذا وصمت القضية إلى اإلمام ثم أقيم عم مضاعفات و حصل أمور تييا الحد قد يقتميا أقاربيا، قد أصابيا انييار، وا 
وأنيا ليست متمرسة  ،ظير صحة توبتياتىذه المرأة قد تابت وندمت، وانيارت، و  :يقال أخرى فيل ىنا في مجال

 في ىذا الجانب، ىل ىناك مجال لمشفاعة عند الييئة بمثل ىذا؟ 
لى رفع القضية إ يَ وال داع   ،ون كمم أصحاب الحق الخاص ،إنسان سرق فش فع فيو، وقيل: الحق الخاص يؤدى

ن الييئة ليست جية مخولة لمتنفيذ فال تكون بمنزلة اإلمام، لكن إذا إإلى المحكمة، ىل ىناك مجال؟ إذا قمنا: 
وصمت إلى القاضي فالقاضي ىو الذي يحكم، فيو نائب عن اإلمام في ىذا، وعندئذ إذا وصمت القضية إلى 

جوز الشفاعة حتى عند تفيو تعزير فما ما فيو حد، أما في ،جوز الشفاعة في أمر يتعمق بالحدودتالقاضي فال 
دعاء، ويكمميم فيذىب اإلنسان إلى ىيئة اال ،أو ما ي سمى اآلن بالحق العام ،القاضي، قضية تعزيرية ما فييا حد

ويشفع في شخص ويقول: ليس من المصمحة أن ي سجن، السجن سيؤدي بو إلى أن يتعرف عمى أنواع الجرائم، 
المسألة كانت ألول مرة يقع لو ىذا، ونادم، وظير لنا أنو صادق في توبتو، ىذا ال إشكال فيو إذا  ،وىذا جديد

 ليس فييا حد.
إذن الشفاعة ال تجوز في الحدود إذا بمغت اإلمام، أو بمغت نائبو، أما ما قبل ذلك فال بأس، إذا كان المقام 

في الفساد، ىنا يقال: ال مجال،  انسان ىذا متمرسً يقتضي ىذا، يعني: ليست القضية محاباة ألحد، قد يكون اإل
وليذا أحيانًا أىل الحسبة يسألون عن الحاالت التي تستدعي الستر والحاالت التي ال تستدعي، لو كانوا ىم 

لكنيم يسترون غالب القضايا، إذا رأوا المصمحة في ذلك، فينا قال  ،سقطوا شيئاً ق ليم أن ي  بمنزلة اإلمام لما ح  
 ، وىو حد السرقة.((؟))أتشفع في حد من حدود اهلل: -صمى اهلل عميو وسمم-نبي لو ال

، إلى آخره، بمعنى أنو غضب، وىذا ىو الشاىد ىنا ))إنما أىمك من كان قبمكم((ثم قال:  ،فاختطب "ثم قام
ا سرق فييم ))إنما أىمك من كان قبمكم أنيم كانوا إذالغضب إذا انتيكت حرمات الشرع، "قام فاختطب ثم قال: 

ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو منصب،  ،نسب ،حسب ،منزلة ،ة، الشريف الذي لو وجاىالشريف تركوه(( ))وا 
لو أن فاطمة  ،))وأيم اهللوىي لمقسم،  ،اهلل نوأيم :من نظائرأو ، أيم اهلل ىذه من باب أو مثل الحد، وأيم اهلل((

رق، من قارف ما يوجب الحد ثم بمغ ذلك اإلمام فإنو يجب أن ، بمعنى أنو ال فبنت محمد سرقت لقطعت يدىا((
 يقام عميو، وال يحق ألحد أن يسقطو ال اإلمام وال غير اإلمام، واهلل تعالى أعمم.

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 

 


