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  طارق محمد الطوارى  اســم الباحـث
   وأثره فى أحكام الحدود والعقوباتمختلف الحديث  عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م١٩٩٧(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 .المساهمة فى الدفاع عن السنة الشريفة والذود عن حياضها -١

بين األحاديث ) التعارض(الف الحاجة الماسة إلثبات حقيقة أن االخت -٢
النبوية إنما هو وهم يثور بادى الرأى فى ذهن اإلنسان، حتى يدرك 

 .بالنظر الصحيح أنه محض وهم، ال حقيقة له

 .بيان معالجة الفقهاء لألحاديث المتعارضة -٣

إظهار الجانب الفقهى لدى المحدثين، والجانب الحديثى لدى الفقهاء  -٤
 .واألصوليين

والعقوبات وما يترتب عليها من دماء أو غرامات ألهمية الحدود  -٥
مالية، كان البد من بيان الحكم الشرعى حفاظًا على األرواح، 

  .واألبدان، واألموال، والعقول والدين، من الضرر
  منهج الدراسة

  :اعتمد الباحث فى هذه الرسالة على ما يلى 
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 فى الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات أحاديث رسول اهللا  -١
صحيحة كانت أو ضعيفة طالما اعتمدت فى مذهب من المذاهب 
الفقهية، وقد اعتمد على أثر صاحابى مما ال يجوز له القول به بغير 

 .علم مع إقرار الصحابة كمعارض للحديث النبوى

أقوال الفقهاء فى المذاهب األربعة المشهورة وقد أزيد أحيانا المذهب  -٢
 .الظاهرى

ذكر األحاديث فى : لتصور التالىعرض الباحث لكل مسألة با -٣
المسألة، ثم ذكر ما يعارضها، وشرح الغريب من األحاديث مع ذكر 

لباحث فى كل ما مضى طرف من فوائدها لتتم الفائدة، وقد خرج ا
ها إلى مصادرها ، وذكر حكم العلماء عليها إن األحاديث وعزو

الكريم، وجد، كما تم عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها فى القرآن 
وعرف تعريفا موجزا  بكل حد من الحدود، وبالمعانى المستخدمة 
كالعقوبة، والجريمة، والقصاص، والكفارة، والزجر، والجبر، والدية، 

لتتضح وتكتمل المادة الفقهية .. والردة، والجنابة والتعزيز وغيرها
  .بين يدى القارئ الكريم

  استنتاجات الدراسة
 الحدود وجبرا فى الكفارات لحكم عظيمة شرع اهللا العقوبة زجرا فى -١

أهمها تعليم اإلنسان عدم التجاوز على حق ربه سبحانه أو حق 
  .غيره

أن الحدود كما أنها زواجر على معاودة الوقوع فى الذنب فكذلك هى  -٢
 .جوابر ومغفرة لما فرط اإلنسان وفعل

أن الكفارات تختلف عن الحدود، فالكفارات يقوم بها المكفر نفسه،  -٣
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وأما الحدود فهى مرتبطة بإمام المسلمين، كما أن الكفارات يختار 
اإلنسان فيها ما يناسبه من إطعام أو كسوة، أو تحرير رقبة فيماكان 

 .فيه التخيير، أما الحدود فهى عقوبات مقدرة ال خيار فيها للجانى

. أن القصاص يغاير الحدود من حيث أنه يورث والحد ال يورث -٤
 .أما الحد فال، كما تجوز الشفاعة فيه دون الحدويصح العفو فيه، 

فيما صح  أنه ال تعارض على الحقيقة بين أحاديث رسول اهللا  -٥
إسناده إليه، فإن بدأ التعارض فى أول األمر أعملنا الجمع إن أمكن، 

 .وإال فالنسخ إن أمكن، وإال فالترجيح كما هو مقرر فى األصول

، ما لم يأت بناقض واهللا يتولى أن كل ما أظهر اإلسالم فقد حقن دمه -٦
 .السرائر

أن من ارتد عرض عليه اإلسالم مرة أخرى وجوبا إلزالة الشبهة  -٧
ويحبس على ذلك ثالثة أيام فإن عاد وإال قتل صيانة للدين من 

  .التالعب
  
  
  
  
  
  
  
  
  


