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اإلهـداء
ِ
األرض ُأهــدي
مــن مشى يف
ألَكـــر ِم
ْ
ـن
ملــــ ْ

ملكت
ْ

حمبتُـــ ُه

فــــؤادي

إلــيــــ ِ
ـات شوقـــ ًا
ـه
تسـابق الــكــلـ ُ
ُ
ُمــمــدُ خــيــــ ُـر خــلــــ ِ
ـق اهلل مجعـــ ًا
وبــعــدَ املصطفـى املــخــتــــــــــ ِ
ـار ٌآل

جــــــــزاء
ُأهدهيــا
ولألبـويــن
ً
ٍ
وبِــضــعـ ِ
ِ
سعـــد
املــحـــــزون
قلبي
ـة
َ
ومـــن بــالــس ـنَّـ ِ
ـة
الـــغـــراء َس ْيــــر ًا
ْ
ّ
ُّ
ـشــــــــــ ِ
ـرك قــوالً
عــن مجــي ـ ِع الـ ِّ
َبــعــيــد ًا
ْ

ِ
َ
السمــــــاء
فــوق
ـن رقــى
وأعــظـ ِم مـ ْ

فـــبـــات هـــــــوا ُه مــشــفــا ًة لـــــدائـــــي
َ
ِ
ِ
والرجــــاء
باملخـافـة
فــتــعـ َثـ ُـر
خــتــام املـــــرســلــيـــــن واالنــبــيــــــــــ ِ
ـاء
َ
ُ
ـم والئــــي
ٌ
وصــحــب ال ُيــفــارقــهــــ ْ
وبِـــــر ًا أبــتــغـــــي حــســن اجلــــــــــ ِ
ـزاء
َ

ُ
الــفـــــراق لــ ُه سوائـــي
ومـــن قطع
ْ
اخلــفـــــــــــــ ِ
دون َ
متــس َ
ـاء
ــك هـــاديـــ ًا
َ
َّ
ِ
ِ
وفـــعـــ ً
بـــاهـــتـــداء
ــــالــــة
والــــض
ا
َّ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقريظ

ِ
ِ
الش ِ
ِ
رب سائ ً
ال مرضا َت ُه وأنز ُِّه ُه عن ّ
فهو :
بيه
واملثيل يف ذاته وصفاته َ
أمحدُ ّ

ــــمــــدٌ مــالـــــــــــــــــ ُه نِـــــــــــدٌّ
َص َ

أبــــــــــــــدي
حــــــــــــــي
هـــــو
ٌّ
َ
ٌّ

ــــــــــــــت عــل ـ ّيــــــــــــ ـ ًا
فــتــعــالــ ْي
َ

ــــــــــــــت أبِــ ّيــــــــــــــ ًا
َّــم
َ
وحتــك ْ

أحـــــــــــــــــــدٌ مـــالـــــــــــ ُه ثــانـــــي
ُّ
ـــــــن دونَــــــــــ ُه فــانـــــي
كــــــل َم
ْ

ـــــــــــــــت ولــ ّيــــــــــــــ ًا
وتـــقـــدَّ ْس
َ

َ
مــــنــــك كــفــانــــــــي
ــــــر
نَــــــ َظ
ٌ

ِ
ف ال َّطر ِ
ِ
ِ
رسالة األخ
العليل يف
الكليل يف بقايا اجلس ِم
ف
س ْح ُت َط َر َ
َ
وبعد؛ فقد َ َ
الدكتور مثنى العزاوي املوسومة بـ (السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية) فوجدت ُه
ِ
ِ
نال ِبه إجاز َة العالِي ِة من ِ
بحث ًا رصين ًا َ
ُ
ّيت ْ
بحثه
الباحث يف
نح
جلنة
املناقشة ،ومتن ُ
أن َي َ
ّ
ِ
ِ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
العموميات التي تُستفا ُد من
باجلنوح إىل
والتأصيل -
التقعيد
واملستوعب إىل -
صني
ّ
ِ
ِ
ٍ
الر ِ
ِ
استعراض مجلة م َن اجلرائ ِم واحلدود  ،ومع َ
صني  ،ولك ْن
ذلك فهذا ال ُي ُ
قدح بالبحث ّ

أن َ
احلق ال بدَّ ْ
تقال.
كلم ُة ّ
ِ
ِ
ِ
َ
وندعو اهللَ ْ
املشتغلون
واج ويستفيدَ منها
الر َ
أن يكت َ
ُب للمطبو ِع م ْن هذه الرسالة الق ّيمة ّ
ِ
ٍ
بـ ( الفقه اجلنائي اإلسالمي ) ْ
دخوله يف سلك آباء التعليم ،
بمثيالت هلا بعد
وأن ُيتحفنا
وأدعو له بالتوفيق  ...واهلل ويل التوفيق ...
قاله ِ
بفمه
ُ
ِ
بقلمه
ونمق ُه
ّ
ِ
بالذ ِ
املقر ّ
والتقصري
نب
العبدُ ُّ
أ.د.حممد حمروس املدرس األعظمي احلنفي
ِ
اجل ِّيل َ
بلطفه َ
في
عامل ُه اهللُ
واخل ِّ
آمني
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ُشكر ودعاء
احلمد هلل أوال وأخريا كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم عىل

رسوله املصطفى سيدنا حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه والتابعني رضوان اهلل تعاىل
عليهم أمجعني .وبعد؛

فعن ايب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال[ :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس]
لذا فإين أشكر كل من قدم يل نصح ًا وفائد ًة علمي ًة يف هذا البحث ويف مقدمتهم:

()1

أ.د .عبد الستار حامد الدباغ املرشف عىل البحث ،و أ.د .شهرزاد عبد الكريم
ٍ
قراءة للبحث
النعيمي ،و فضيلة الشيخ أ.د .حممد حمروس املدرس ،عىل ما بذلوه من
او تسديد لبعض مواضعه ،كام واشكر السيد مروان عبد الكريم ،والسيد حسام الدين
صربي ،والعاملني يف مكتبة كلية العلوم اإلسالمية ،شاكر ًا للجميع تعاوهنم ،سائ ً
ال اهلل

تعاىل التسديد يف القول والعمل ،مبتغي ًا بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة ،داعي ًا لوالدينا
بالرمحة والغفران ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

*

*

*

((( حديث صحيح سنن أيب داود  255/4رقم احلديث  ، 4811سنن الرتمذي رقم احلديث 1954
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املقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله وكفى باهلل
شهيد ًا ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم االنبياء واملرسلني ،وعىل آله وأصحابه
ٍ
بإحسان اىل يوم الدين ،أما بعد ..
والتابعني ومن تبعهم
فاجلريمة ظاهرة اجتامعية رافقت املجتمع البرشي منذ نشأته ،وليس من ُقبيل املبالغة أو

جمانبة املنطق أو املنطلقات العلمية القول بأن هذه الظاهرة مل خيل منها أي جمتمع انساين مهام
ٍ
اشواط عىل طريق التقدم  ..االّ ان الفارق يكمن يف نسبها ومعدالهتا يف هذا املجتمع او
قطع من
ذاك  .والقران الكريم حيدثنا عن أول اعتداء وقع من االنسان عىل اخيه االنسان بالقتل ويصور

لنا كيف كان القاتل واملقتول ،كالمها يعد القتل جريمة آثمة تستوجب غضب اهلل والدخول
مع الظاملني يف اجلحيم ،وان القاتل لشعوره هبذا كان يعالج يف نفسه االقدام عىل جريمته عالج

طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ،فاصبح من اخلارسين ومن النادمني،
الكاره املتحرج ،حتى ّ
وقد قص اهلل علينا هذه اجلريمة االوىل وربط هبا اول ترشيع جنائي فيام نعلم ( ،)1فقال تعاىل:
ِ ِ
ِ
ها َو َل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْال َخ ِر َق َال
َ
ال ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْ َ
اس ٍ
ني * َل ِئن بس ْط َت إِ َل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك
َلَ ْق ُت َلن ََّك َق َال إِن ََّم َي َت َق َّب ُل ا َُّ
لل ِم َن ا ُْلت َِّق َ
َ
َّ َ
َ
ََْ
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
ني * إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َتك َ
اب
اف ا ََّ
ِلَ ْق ُت َل َك إِ ِّن َأ َخ ُ
لل َر َّب ا ْل َعا َلِ َ
الَ ِ ِ
ني * َف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن ْ
اسي َن﴾(.)2
الن َِّار َو َذلِ َك َج َزا ُء ال َّظالِ َ

((( ينظر :االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ،ص ،304دار الرشوق1411 ،هـ -
1991م ،ط.17
((( سورة املائدة :اآليات  27و  28و  29و . 30
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وتعد اجلريمة ظاهرة مناهضة ملصالح املجتمع وتعويق ًا حلركة تقدمه ،وهدم ًا للبنى
الرتبوية واالخالقية فيه ،اىل جانب ما خت ّلفه من آثار سلبية ،كتعطيل الطاقات ،واهلدر يف

اجلمة عىل الصعيدين املادي واملعنوي ،وبمعنى اوضح فإن اجلريمة
االنفاق ،واخلسائر ّ
ظاهرة من شأهنا ان تعيق التنمية السياسة واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للشعوب،
والسلم واالستقرار واألمن(.)1
وان هتدد حقوق االنسان وحرياته االساسيةّ ،

وكان من الطبيعي ان تنهض املجتمعات االنسانية لتتصدى هلا بوسائل وأساليب

اختلفت باختالف املراحل التارخيية املتعاقبة للتطور البرشي ،ولعل من نافلة القول قولنا

ان الفكر العاملي املعارص الذي يويل اهتاممه باجلريمة من خالل تدابري الوقاية منها ،او
فرض العقوبة عىل مرتكبيها ،او اصالحهم واعادة تأهيلهم ليكونوا اعضاء نافعني يف
اهليأة االجتامعية ،انام متتد جذوره عميق ًا حني كانت ردة الفعل ازاء اجلريمة ردة انفعالية،

مع ما تستتبعه من نزوة االنتقام والتنكيل باملعتدي … لتتطور ردة الفعل هذه فيام بعد اىل

فعل اجتامعي ملقاومة فعل املجرم الذي ُيقابل باستياء عام من لدن املجتمع ،ولقد اختذ رد
الفعل يف احلالة االخرية صيغته هذه بظهور الدولة ونشوء القانون واملؤسسات العقابية

واعامل دورمها فيها … وبسبب التطور الذي رافق حياة البرش حيث بدأت النظم اجلنائية
احلديثة تويل اهتاممها بدراسة هذه الظاهرة ملا جتره من آثار ضارة تنال من أمن املجتمع

وسالمة قيمه.
وانطالق ًا من تلك القاعدة التي تؤكد ان حجم االجرام وانخفاض نسبته يشكالن
احد املقاييس التي تساعد عىل تقييم السياسة اجلنائية يف ذلك البلد ،وباستقرائنا للفقه

اجلنائي االسالمي نجد تدنـي نسب اجلرائم وعـدد املتهمني واملعاقبني الـى درجـة

((( ينظر  -مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني ،ميالنو 26 ،آب  16-ايلول 1985م،
األمم املتحدة ،ص. 3
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االضمحالل فلم تقطع للرسقة االّ ٍ
للزنا االّ افراد قالئل(.)2
ايد قليلة( .)1ومل يرجم ّ
االمر الذي يشكل سياس ًة جنائي ًة تستحق الوقوف عندها وتسليط الضوء عىل
تضمه من جوانب وقائية وعقابية ،مع اجياد التدابري التي حتمي املجتمع من اجلريمة،
ما ُ
وهذا ما شملته دراستنا هذه إذ ضمت الفصول اآلتية -:
التمهيد :يف مفهوم السياسة اجلنائية .

الفصل األول :أثر االحكام الرشعية يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة،

ويتضمن اربعة مباحث- :

املبحث األول :احكام العقيدة االسالمية واثرها يف وقاية وحتصني املجتمع

من اجلريمة .

املبحث الثاين :االقتصاد االسالمي وأثره يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة .

املبحث الثالث :احكام االرسة املسلمة وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع من

اجلريمة .

املبحث الرابع :سياسة احلكم يف االسالم وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع من

اجلريمة .

((( أول سارق قطعه رسول اهلل ﷺ يف االسالم من الرجال :اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ،ومن
النساء :فاطمة بنت االسود بن عبد االسد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم ،وقيل :هي ام عمرو بنت ىسفيان بن
عبد االسد وهي بنت عم املذكورة ،وقيل :هي مرة بنت سفيان بن عبد االسد من بني خمزوم ،وقطع سيدنا
ابو بكر الصديق ريض اهلل عنه اليد اليمنى للذي رسق العقد ،وقطع سيدنا عمر ريض اهلل عنه يد ابن سمرة
وهو اخو عبد الرمحن بن سمرة ،ينظر  -اجلامع الحكام القران ،ابو عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري القرطبي
(ت 671هـ) ج ،160 / 6دار مطبعة الكتب املرصية1354 ،هـ 1935 -م ،عمدة القاري رشح صحيح
البخاري ،العالمة بدر الدين ايب حممد حممود بن امحد العيني(ت 855هـ) ج ،277 / 23املطبعة املنريية رقم
( )1بمرص .
((( وهم ستة نفر :الغامدية ،وماعز ،وصاحبة العسيف ،واليهوديان ،ينظر  -الطرق احلكمية يف السياسة
الرشعية ،ابن قيم اجلوزية (ت 751هـ) حتقيق وتعليق :االستاذ سيد عمران ،ص ،55دار احلديث ،القاهرة،
ط1423 ،1هـ 2002 -م .
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الفصل الثاين :السياسة اجلنائية يف جرائم احلدود ،ويتضمن سبعة مباحث -:

الزنا .
املبحث األول :السياسة اجلنائية يف حدّ ّ

املبحث الثاين :السياسة اجلنائية يف حدّ القذف .

املبحث الثالث :السياسة اجلنائية يف حدّ اخلمر .

املبحث الرابع :السياسة اجلنائية يف حدّ الرسقة .

املبحث اخلامس :السياسة اجلنائية يف حدّ احلرابة .

الردة .
املبحث السادس :السياسة اجلنائية يف حدّ ّ

املبحث السابع :السياسة اجلنائية يف حدّ البغي .

الفصل الثالث :السياسة اجلنائية يف عقوبات القصاص.
*ويتضمن ثالثة مباحث -:

املبحث األول :السياسة اجلنائية يف عقوبة القتل باملثقل .

املبحث الثاين :السياسة اجلنائية يف عقوبة القتل باخلنق .

املبحث الثالث  :أثر السياسة اجلنائية يف اعطاء ويل الدم حق اختيار العقوبة .

الفصل الرابع :السياسة اجلنائية يف جرائم التعازير :ويتضمن ثالثة مباحث -:

املبحث األول :أثر السياسة اجلنائية يف جريمة التجسس .

املبحث الثاين  :أثر السياسة اجلنائية يف جريمة الدعوة اىل البدعة يف الدين .

املبحث الثالث :أثر السياسة اجلنائية يف جريمة اللواط .
اما اخلامتة  ..فقد ضمت اخلالصة وأهم نتائج البحث .
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ويف الوقت الذي امحد اهلل سبحانه وتعاىل الذي هداين خلوض غامر هذا املوضوع
احليوي ،الذي يعد موضوع الساعة ،إذ تشهد املجتمعات البرشية اآلن انواع ًا من اجلرائم
التي يقف علامء اجلريمة حيارى امام الوسائل الناجعة للحد منها وكبح معدالت

تعوق حركة املجتمعات
ضحاياها من البرش واملوارد املالية التي تعد أهم االسباب التي ّ
والشعوب ،فإين ال ادعي الكامل ،فالكامل هلل تعاىل وحده ،وحسبي اين اجتهدت فإن

أخطأت فيل أجر واحد ،وان اصبت فيل أجران ،وجزى اهلل عنا خري اجلزاء العلامء
االفاضل واالساتذة االجالء الذين تفضلوا بقبول مناقشة بحثنا املتواضع هذا ،وابداء

مالحظاهتم السديدة خدمة للعلم والدين ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني،
﴿ر َّبنَا
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه أمجعني َ
اب﴾(.)1
ح ًة إِن ََّك َأن َ
ب َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َر ْ َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
ال ت ُِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ

*

((( سورة آل عمران اآلية . 8

*

*
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التمهيد
يف مفهوم السياسة اجلنائية
كرم االنسان وسام بمنزلته ومكانته عن مستوى ٍ
كثري من
شاءت ارادة اهلل تعاىل الذي ّ

املخلوقات والكائنات أن زاد ذاك التكريم بترشيع املناهج واالحكام السامية األغراض،
لتحيط ِبه وبمجتمعه ولتنظم وجوده وتكاثره وعالقاته الواسعة ليقوم بعدها جمتمعه عىل

رصينة ٍ
ٍ
ُأ ٍ
متينة من االخالق والفضائل وبام يليق بمكانته الكريمة .
سس

رشعت العقوبات لتقطع دابر الرش
ومن اجل أن يبقى للمجتمع ذلك القيام السليم ّ

تفرط يف قيمه أو أن خترق مبادئه ،فللنفس
والفساد ،ولتمنع األنفس الضعيفة من أن ّ
ٍ
السمو ،فتنقاد لشهواهتا بعيد ًا عن
األنسانية مواطن ضعف قد تنحدر هبا عن ذلك ّ

األلتزام بأوامر الرشع ونواهيه ،ولذلك كان تفاوت الناس يف امتثاهلم ألحكام الرشع،
رشعت عالج ًا للطبيعة اإلنسانية  )1(.ملا يف الطبع من مغالبة الشهوات
فالعقوبات انّام ّ
امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل ال ّلذة(.)2

ارض باجلامعة ،وعليه فإن هدف
ولكون االنسان بطبعه ُيؤثر ما فيه مصلحته وأن ّ

العقوبات الرشعية هو ضامن مصلحة ذلك الكيان والتجمع اإلنساين واملراد له أن يكون
سامي ًا متحققة فيه املصالح التي هي مقاصد الرشع ،ومدفوعة عنه املفاسد التي هي من
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  -عبد القادر عودة ج - 69 / 1دار الكاتب
العريب _ بريوت
((( ينظر -األحكام السلطانية والواليات الدينية  -املاوردي  -وهبامشه اقباس االنام يف ختريج احاديث
االحكام  .د .خالد اجلمييل ،بغداد 1409هـ 1989-م ،ص. 336
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()1

ومقاصد الرشع هي املصالح اإلنسانية التي ال قيام حلياة اإلنسان الكريمة االّ
بتوافرها ،ويف هذا يقول األمام الغزايل رمحه اهلل ّ :
املرضة
(ان جلب املنفعة ودفع
ّ

مقاصد احلق وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم ولكنّا نعني باملصلحة املحافظة عىل
مقصود الرشع ،ومقصود الرشع من اخللق هو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم
ونسلهم وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األحوال اخلمسة فهو مصلحةّ ،
وكل ما

يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع
ّ
يف رتبة الرضورات فهي أقوى املراتب يف املصالح ،ومثاله قضاء الشارع بقتل الكافر
املضل ،وعقوبة املبتدع الداعي لبدعتهّ ،
يفوت عىل اخللق دينهم ،وقضاؤه
فأن هذا ّ
بإجياب القصاص ،إذ به حيفظ النفوس ،وإجياب حدّ الرشب ،إذ به حفظ العقول التي
الزنا ،إذ به حفظ النسب واألنساب ،وإجياب زجر
هي مالك التكليف ،وإجياب حدّ ّ

والرساق ،إذ به حيصل حفظ األموال التي هي معايش اخللق ،وهم مضطرون
الغصاب
ّ
ّ
اليها ،وحتريم تفويت هذه األمور اخلمسة والزجر عنها يستحيل أن ال تشمل عليه ملة
من امللل ورشيعة من الرشائع التي أريد هبا اصالح اخللق ،ولذا مل ختتلف الرشائع يف

حتريم الكفر والزنّا والرسقة ورشب املسكر)(.)2

والغاية من العقاب يف فقهنا اإلسالمي أمران:

األمر األول :محاية الفضيلة ومحاية املجتمع من أن تتحكم الرذيلة فيه .

األمر الثاين :املنفعة العامة أو املصلحة ،وما من حكم يف االسالم إال وكان فيه مصلحة
ِ
ِ
ِ ِ
الصدُ ِ
ور
الناس ،قال تعاىل ﴿ :يا َأ ُّ َيا الن ُ
َّاس َقدْ َجا َء ْتك ُْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّبك ُْم َوش َفا ٌء َلا ِف ُّ
((( ينظر -الترشيع اجلنائي االسالمي-عبد القادر عودة ج. 69/ 1

((( املستصفى من علم األصول -وبذيله فواتح الرمحوت برشح مس ّلم الثبوت يف أصول الفقه (االمام
الغزايل) ج286 - 1و 287و ،288الطبعة االوىل ،املطبعة االمريية ،بوالق ،مرص 1322هـ .
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ني﴾ (. )1
ح ٌة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
دى َو َر ْ َ
َو ُه ً
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وقد جاءت نصوص القرآن تدل عىل ّ
أن الفساد ممنوع بحكم الرشع ،وأشدّ ما يرمى

به املرشكون واملنافقون ّأنم مفسدون وليسوا مصلحني  ،قال تعاىل يف وصف املنافقني:
ون َو َل ِك ْن ال َي ْش ُع ُر َ
﴿ َأال إِ َّنُ ْم ُه ُم ا ُْل ْف ِسدُ َ
ون﴾(. )2
وقد وصف اهلل تعاىل املؤمنني بأهنم﴿ :تِ ْل َك الدَّ ُار ْال ِخ َر ُة ن َْج َع ُل َها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
ون
ض وال َفساد ًا وا ْلع ِ
ني﴾(. )3
اق َب ُة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ َ َ
ُع ُل ّو ًا ِف ْالَ ْر ِ َ
وكذلك وصف اهلل تعاىل احلاكم الظامل فقال﴿ :وإِ َذا تَو َّل سعى ِف ْالَر ِ ِ ِ ِ
يها
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ َ
َ
ْ
ِ
َو ُ ْي ِل َك ْ
الَ ْر َ
ب ا ْل َف َسا َد﴾(. )4
ث َوالن َّْس َل َواللَُّ ال ُي ُّ
واحلقيقة ان الفضيلة واملصلحة وأن كانتا يف ظاهرها عنرصين خمتلفني من حيث

املدلول فهام متالزمان ،فالفضيلة ترتتب عليها املصلحة اإلنسانية العامة ،وهي يف ذاهتا
أعىل املصالح وأسامها  ،فال مصلحة يف الرذيلة ،وال فضيلة إالّ ومعها مصلحة ،فهام
وإن كانتا متغايرتني يف املفهوم فهام متالزمتان يف الواقع ،فال توجد إحدامها إالّ ومعها
األخرى ،بل ّ
إن الكثري من علامء األخالق جيعلون مقياس الفضيلة أو اخلري هو املصلحة
احلقيقية غري املنبعثة من اهلوى (.)5

وبام أن اهلدف األسايس من أنظمة اإلسالم حتقيق مصالح األنسان الدنيوية واألخروية

فقد كان من خصائص أنظمة اإلسالم االرتباط الوثيق مع حتقيق املصالح ارتباطا
ال انفصام معه ،فهو ترابط حتمي ،ألن هدف اإلسالم ال يتحقق أالّ به ،لذلك جاءت
((( (سورة يونس:االية . )57
((( (سورة البقرة:االية . )12

((( (سورة القصص:االية . )83

((( (سورة القصص:االية )83
((( ينظر اجلريمة والعقوبة يف الفقه االسالمي -العقوبة  -حممد ابو زهرة ص 28و ص  ،29دار الفكر
العريب .
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أنظمة اإلسالم املتنوعة منظمة بشكل حيقق املصالح اإلنسانية للفرد واملجتمع (.)1

ومضمون املصلحة يف نظر الرشع جلب املنفعة للفرد واجلامعة ودفع املرضة عن الفرد

واجلامعة أيضا يف حدود املحافظة عىل مقاصد الرشيعة . )2(.
يقول األمام عز الدين بن عبد السالمّ :
(إن الرشيعة ك ّلها مصالح ،أما درء مفاسد او

جلب مصالح) ( ،)3ولذلك فإننا نجد ّ
أن القصد من ترشيع األحكام دفع املفاسد عن
الناس وجلب املصالح هلم (. )4

يقول األمام ابن ق ّيم اجلوزية رمحه اهللّ :
(فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم
ٍ
ومصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي ُ
مسألة خرجت من
عدل ك ّلها ورمحة ك ّلها ،فكل

اجلور ،وعن الرمحة اىل ضدّ ها ،وعن املصلحة أيل املفسدة ،وعن احلكمة اىل
العدل اىل ْ

العبث ،فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالرشيعة عدل اهلل بني عباده،
اتم
ورمحته بني خلقه ،وظ ّله يف أرضه ،وحكمته الدا ّلة عليه ،وعىل صدق رسوله ﷺ ّ

داللة وأصدقها)(. )5

واملتتبع لنصوص القرآن الكريم جيد ّ
أن الكثري منها ما يدل عىل ارتباط أنظمة األسالم
باملصلحة أرتباط ًا وثيق ًا ال ينفك عنه ،ومن هذه النصوص ما قاله تعاىل عىل لسان نبيه
ِ
ِ
الح
شعيب عليه السالمَ ﴿ :و َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َخال َفك ُْم إِ َل َما َأ ْنَاك ُْم َعنْ ُه إِ ْن ُأ ِريدُ إِ َّل ْال ْص َ

((( النظم االسالمية  -د .منري محيد البيايت  -فاضل شاكر النعييمي ط ،1مطبعة التعليم العايل ،بغداد 1987م،
ص. 22
((( ينظر املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها .

((( قواعد االحكام يف مصالح االنــام ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،ت 660هـ،
ج،9/1مطبعة االستقامة (القاهرة) .
((( ينظر املدخل لدارسة الرشيعة االسالمية ،أ .د عبد الكريم زيدان ،ص، 84ط  ،2املنقحة ،املطبعة االمريية،
بغداد1386 ،هـ 1966 -م  -أصول الفقة ،عبد الوهاب خالف ،ص . 84

((( اعالم املوقعني عن رب العاملني  -لالمام اجلليل ابن قيم اجلوزية املتوىف سنة (751هـ) حتقيق وضبط عبد
الرمحن الوكيل ج .5/3
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اس َت َط ْع ُت﴾ (. )1
َما ْ

فهذا شعيب عليه السالم يقول لقومه :مل أكن ألهناكم عن ٍ
أمر أرتكبه أو آتيه ،أنام

أردت فيام أمرتكم به وهنيتكم عنه أصالحكم وأصالح أمركم ما قدرت عىل أصالحه
لئ ّ
ال ينالكم من اهلل عقوب ًه منك ّلة أن خالفتم أمره وعصيتم رسوله (. )2
منزه
وما كانت عادة اهلل أن هيلك القرى ظل ًام وأهلها مصلحون يف أعامهلم ،ألنه تعاىل ّ

عن الظلم ،وأنام كان هالكه ا ّياهم لكفرهم ومعاصيهم (. )3
َان َر ُّب َك لِ ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
﴿و َما ك َ
ون﴾(. )4
قال تعاىلَ :

قال األمام الطربي رمحه اهلل( :وما كان ربك ياحممد ليهلك القرى التي أهلكها ،التي

قص عليك نبأها ظل ًام وأهلها مصلحون يف أعامهلم غري مسيئني ،فيكون أهالكه أ ّياهم مع
ّ

أصالحهم يف أعامهلم وطاعتهم رهبم ظل ًام ،ولكنه أهلكها بكفر أهلها باهلل ومتادهيم يف

غ ّيهم وتكذيبهم رسلهم وركوهبم السيئات) (.)5
ٍ
ٍ
وأن ّ
أن ّ
اصالح نال فاعله ثواب ًاّ ،
فيفهم من ذلك ّ
ٍ
عمل أ ّدى اىل
كل
عمل أ ّدى اىل
كل
ِ
()6
ٍ
ني﴾
غري
يع َأ ْج َر ا ُْل ْص ِل ِح َ
أصالح أستحق فاعله عقوب ًة  .قال تعاىل﴿ :إِنَّا ال نُض ُ
وملحدودية العقل البرشي يف وضع منهاج حياة كامل سليم يفي بحاجات األنسان

ويناسب كيانه املتفرد ،ولعظم الرمحة اإلهلية وحكمتها جاء األسالم ذلك املنهاج

األهلي والترشيع اخلالد بمناهج حياتية كاملة ،وبأحكام متوازنة ملبية حلاجات البرش
املادية والروحانية ،فاألنسان كيان مزدوج ،لذا فقد راعت أحكام األسالم كال اجلانبني

((( سورة هود :من اآلية. 88

((( ينظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن  -ايب جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة (310هـ) ط2
1373هـ 1954 /م ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،ج. 103/ 13((( ينظر صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ج ،37/ 2دار القرآن الكريم ،بريوت،لبنان1401،هـ
((( سورة هود:االية . 117

((( تفسري الطربي . 140/13

((( سورة األعراف :من اآلية. 170
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ٍ
وأعطت ك ًّ
جانب عىل حساب
ال نصيبه من األحاطة والرعاية فال افراط وال تفريط يف

اجلانب الثاين (. )1

فدعا األسالم ّأول ما دعا اىل التوحيد واأليامن والتقوى ،وذلك كان املقصود
األعظم من بعثة األنبياء وارسال املرسلني وأنزال الكتب املقدسة ،وكان النداء
ٍ
رسولَ َ﴿ :يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اللََّ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ُي ُه﴾ ( . )2وقوله تعاىل:
االول لكل
ٍ
ِ
وت﴾ (. )3
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
﴿و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِف ك ُِّل ُأ َّمة َر ُسوالً َأن ا ْع ُبدُ وا اللََّ َو ْ
َ
وعىل معرفة اهلل وخشيته ومراقبته والرغبة فيام عنده تقوم احلياة الكريمة وإالّ فهي

كرمها اهلل
رس الدفع باالنسان نحو أنسانيتـه التي ّ
حياة خواء ،فااليامن باهلل تعاىل هو ّ
ِ
ِ
َاه ْم
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
ح ْلن ُ
َ
َاه ْم ِف ا ْل َ ِّ
َع َل كَثِ ٍري ِم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيالً﴾(. )4
ويف تقوى اهلل حث عىل نبذ ما يبعد اإلنسان عن مرضاة اهلل وثوابه من تكالب وتزاحم
عىل احلياة والتنافس يف احلصول عليها (. )5

أقر
وكام ل ّبى اإلسالم جانب الروح من اإلنسان بالتوجه اىل اخلالق الواحد األحد فقد ّ
له بام يناسب كيانه املادي وغرائزه كغريزة التملك واالقتناء وغريزة النسل واجلنس ،األّ
ّ
أن اإلسالم مع أقراره بوجود هذه الغرائز فأنّه حيذر من استعبادها لألنسان واستبدادها
عم
به ،وقد وجهه يف حتقيقها الوجهة التي تكفل له بقائه وحتفظ له كرامته األنسانية بعيد ًا ّ
ينحدر هبـا اىل حضيض احليوانية والبعد عن ذكر اهلل قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال

((( ينظر -االسالم وأثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د شهرزاد النعيمي ،ص123وص124
((( سورة االعراف من االية . 59
((( سورة النحل من االية . 36
((( سورة االرساء االية . 70

((( ينظر الدعائم اخللقية للقوانني الرشعية ،د.صبحي حممصاين ،ص ،26ط ،1دار العلم للماليني ،بريوت،
. 1973
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ُت ْل ِهكُم َأموا ُلكُم وال َأوالدكُم َعن ِذك ِْر اللَِّ ومن ي ْفع ْل َذلِ َك َف ُأو َل ِئ َك هم ْ ِ
اس َ
ون﴾(. )1
َ َ ْ َ َ
ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ُ ُ
الَ ُ

فمنهاج األسالم هو حتصني للنفس األنسانية من أن تقع فريسة للجريمة ،وذلك

ببعث األيامن باهلل ومتكنه من األفئدة والعقول ،وإحاطة الفرد ومنذ نشأته باملواعظ،

ثم شفع هذه املواعظ بالوعيد من أرتكاب اآلثام ،ومل يكتف هبذه احلواجز النفسية
ّ
ٍ
أساس من العدل واملساواة ،فال فرق
عززها بموانع حسية فأقام املجتمع عىل
بل ّ
بني حاكم وحمكوم ،وال فضل ألبيض عىل أسود االّ بالتقوى ﴿إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللَِّ
َأ ْت َقاك ُْم﴾( )2زيادة عىل تطهري الوسط األجتامعي من ّ
كل ما ِمن شأنه أن يكون عام ً
ال
مساعد ًا عىل أرتكاب اجلريمة ،وبمعنى أدق أن األسالم قد أختذ التدابري الالزمة
ملنع اجلريمة من ٍ
بناء للنفس وصيانتها باأليامن اىل هتذيب وتنقية االخالق ورسم
ٍ
السلوك القويم ألفراده وخلق رأي مجاعي عام من شأنه أن يعادي ّ
جريمة،
كل أث ٍم أو
وأعدّ ه ليكون قو ًة متنع كل من نقصت تربيتـه او ضعـف فيـه الوجدان اخللقـي من

حترض أفراد املجتمع النتهاج
أرتكاب ذلك اإلثم ،هذا زيادة عىل أجتثاث العلل التي قد ّ
السلوك األجرامي أو التي تدفعهم أليهّ ،
وكل ذلك يشكل املوانع والتدابري الوقائية التي

الرش واجلريمة (. )3
حتول دون أن تنبعث يف املجتمع اإلسالمي رشارة ّ
نضيف لذلك ك ّله غلظة العقوبة واجلدّ ية يف أقامتها فتلك العقوبات الشديدة تعد
ايض ًا املانع والرادع والزاجر عن ارتكاب اجلرائم (. )4

رشعه اخلبري العليم ،فهو نظام ٌ
كامل ال نقص فيه وال هوى
وذلك هو النظام الذي ّ

وال ميل ،فال ختبط وال اضطراب مادام هذا النظام قائ ًام عىل العلم الواسع واملحيط بكيان

عم خيطه األنسان لنفسه من أنظمة وقوانني وهو من جهل
األنسان وطبيعته وهلذا افرتق ّ
((( سورة املنافقون االية . 9

((( سورة احلجرات :من اآلية. 13

((( ينظر -احلجاب -ابو االعىل املودود ي ،ص  174وص ،175دار الفكر .

((( ينظر -االسالم واثرة يف وقاية املجتمع من اجلريمة -أ .د شهرزاد النعيمي ص . 125
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حقيقة كيانه ووجوده ،قال تعاىل ﴿ :إِ ْن َيتَّبِ ُع َ
ون إِ َّل ال َّظ َّن َو َما َ ْت َوى ْالَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم
ِم ْن َر ِّبِ ُم ْالُدَ ى﴾ (. )1
فالدين الذي تعهد اهلل به بني األنسان ،والرشيعة التي ختم هبا رشائعه األوىل ،ترشيع

حمكم األسس ،وطيد البناء ،كامل النظم ،شامل وحميط بجميع جوانب احلياة ،قال تعاىل:
َاك َع َل َ ِ
﴿ ُث َّم َج َع ْلن َ
شي َع ٍة ِم َن ْالَ ْم ِر َفاتَّبِ ْع َها َوال َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ا َّل ِذي َن ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾(. )2
فرشعت العقوبات إلصالح حال البرش ومحايتهم من املفاسد واستنقاذهم من

اجلهالة وإرشادهم من الضاللة وكفهم عن املعايص وبعثهم عىل الطاعة ،فالعقاب

رشع لنا هذه األحكام
مقرر ألصالح األفراد وحلامية اجلامعة وصيانة نظامها ،واهلل الذي ّ
ٍ
عاص ولو عصاه أهل األرض مجيع ًا ،وال تنفعه طاعة مطي ٍع
ترضه معصية
وأمرنا هبا ال ّ

ولو أطاعه أهل األرض مجيع ًا ( .)3ولقد أوضحت الرشيعة األسالمية ّ
أن العقوبات إ ّما
أن تكون مقدّ رة ،وإما ّ
أن تكون غري مقدرة (.)4

قال االمام إبن تيمية رمحه اهلل( :العقوبات اما مقدرة واما مفوضة) ( )5ويقول االمام

حممود شلتوت( :سلكت الرشيعة يف تقرير العقوبة الدنيوية مسلكني بارزين ،املسلك
االول :العقوبات النصية  ،واملسلك الثاين :العقوبات التفويضية) (. )6

فالعقوبات املقدرة :هي العقوبات التي حددهتا الرشيعة ،فليس هلا حدّ ادنى وال حدّ

أعىل ،بحيث ال تزيد و ال تنقص ،وجعلتها يف مقابل أرتكاب جرائم خطرية حدّ دهتا
((( سورة النجم من االية . 23
((( سورة اجلاثـية االية .18

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ،ج. 609 / 1

((( ينظر-العقوبة لالمام حممد ابو زهرة ،ص  -63التعزير يف الرشيعة االسالمية ،د  .عبد العزيز عامر ،
ص ،57ط 1377 ،2هـ 1957 -م ،مصطفى احللبي واوالده ،مرص .
((( احلسبة يف االسالم ،ابن تيمية ،ص  - 59مطبعة البيان ،دمشق1967 ،م .
((( االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ،ص  ،280ط 1400 ، 10هـ 1980/م ،دار
الرشوق ،القاهرة .
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وعينتها( .)1وهذه اجلرائم هي:

أوال :جرائم احلدود :وهي اجلرائم املعاقب عليها بحدّ  .قال برهان الدين املرغيناين:
(احلد لغة :املنع ،ومنه احلداد للبواب ،ويف الرشيعة :هو العقوبة املقدرة حق ًا هلل تعاىل حتى
ال يسمى القصاص حدّ ًا النه حق العبد ،وال التعزير لعدم التقدير ،واملقصد االصيل من

رشعه االنزجار عام يترضر به العباد) (. )2

ومن خالل تعريف الفقهاء للحدّ يتبني لنا أن الفقهاء خيصصون احلدّ بالعقوبة املقدرة
هلل تعاىل وحده ،وعىل هذا التخصيص ّ
فإن جرائم احلدود يمكن حتديدها وتعيينها بسبع
جرائم وهي:
 .1الزنا.

 .2القذف.

 .3رشب اخلمر.

 .4الرسقة.
 .5احلرابة.
 .6الر ّدة.

 .7البغي.
((( ينظر-الترشيع اجلنائي االسالمي الكتاب الثاين ،ص  ،84والترشيع اجلنائي االسالمي ،الكتاب
الثالث ،مركز ابحاث اجلريمة ،اململكة العربية السعودية ،وزارة الداخلية ،ربيع اآلخر 1405هـ ،ديسمرب
1984م .والعقوبات التفويضية :هي جمموعة جزاءات قررها الشارع احلكيم عىل كل من ارتكب معصية
فوض ويل االمر يف تقديرها وحتديدها  .ينظر-الكتاب الثاين الترشيع اجلنائي
ال حد فيها وال كفارة ،وقد ّ
االسالمي ،ص . 210

((( اهلداية رشح بداية املبتدي  -برهان الدين املرغيناين املتوىف (593هـ) ،ط االخرية ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص  .ج  ،9/ 4وينظر بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  -الكاساين احلنفي
 املتوىف سنة (587هـ) ،ط 1394 ،2هـ 1974/م ،بريوت ،لبنان ،ج  ، 33 / 7حاشية ابن عابدين ،ط 21386هـ 1966-م ،ج  ،144 / 3نيل االوطار ج.87/ 7

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

27

والتي يسميها الفقهاء باحلدود دون إضافة لفظ جرائم اليها ،كام تسمى عقوبتها
باحلدود ايض ًا ولكنها مت ّيز باجلريمة التي فرضت عليها فيقال :حدّ الرسقة ،وحدّ الرشب،

ويقصد من ذلك عقوبة الرسقة وعقوبة الرشب (. )1

ويذهب بعض الفقهاء اىل القول يف تعريف احلدّ ( :هو العقوبة املقدرة رشع ًا) (. )2
ويفهم من هذا التعريف ّ
أن العقوبة ال يمكن تقييدها وال ختصيصها بأهنا حق هلل تعاىل

وحده وعىل هذا التعريف فأن جرائم القصاص تدخل يف احلدود (. )3
بقصاص أو ٍ
ٍ
دية،
ثاني ًا :جرائم القصاص والديات :وهي اجلرائم التي يعاقب عليها

ٌ
وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حق ًا لألفراد ،ومعنى اهنا مقدرة ،أي ذات حدّ
ٍ
واحد فليس هلا حدّ أعىل وحدّ أدنى ترتاوح بينهام ،ومعنى أهنا حق لألفراد أي للمجني

العفو العقوبة املعفو عنها (.)4
يعفو عنها أذا شاء ،فأذا عفا اسقط
ُ
عليه أن َ

وتقع هذه اجلرائم عىل النفس بقتلها ،وعىل ما دون النفس وهي :اجلروح وقطع

االطراف ،وقد أطلق الفقهاء علـى هذه اجلرائم تسمية اجلنايات عىل النفس واجلنايات

عىل ما دون النفس (. )5

((( ينظر-الترشيع اجلنائي االسالمي -عبد القادر عودة ،ج ،79/ 1وقد عدها الكاساين مخسة حدود هي:
حدّ الرسقة ،وحد الزنا ،وحد الرشب ،وحد السكر ،وحد القذف ،ينظر بدائع الصنائع ،ج  ،33 / 7وعدها
ابن عابدين ستة حدود هي :حد الزنا ،وحد رشب اخلمر خاصة ،وحد السكر من غريها ،وحد القذف ،وحد
الرسقة ،وحد قطع الطريق .ينظر حاشية ابن عابدين ،ج . 193 / 3
((( رشح فتح القدير مع تكملة نتائج االفكار يف كشف الرموز واالرسار  -شمس الدين امحد املعروف
بقايض زادة ( -ت 988هـ) عىل اهلداية رشح بداية املبتدي ،ج ،113 / 4مطبعة مصطفى حممد ،االحكام
الفراء احلنبيل
السلطانية  -املاوردي ،ص  333و ص  - 336االحكام السلطانية  -اليب يعيل حممد بن احلسني ّ
(ت 458هـ) ،ص  244وما بعدها ،ط 1356 ،1هـ ،مصطفى احللبي .
((( ينظر  -نفس املصادر السابقة .

((( ينظر -الترشيع اجلنائي االسالمي  -عبد القادر عودة ،ج . 79/ 1
((( ينظر بدائع الصنائع ج. 33 / 7
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واجلرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي :القتل العمد ،واتالف االطراف عمد ًا،

عفي
واجلرح العمد ،وأما اجلرائم التي يعاقب عليها بالدية فهي :جرائم القصاص أذا َ
عن القصاص ،أو أمتنع القصاص لسبب رشعي ،ثم القتل شبه العمد ،والقتل اخلطأ،
وأتالف األطراف ً
خطأ ،واجلرح اخلطأ (. )1
ثالث ًا :جرائم التعزير :التعزير لغ ًة هو التأديب (. )2
ٍ
ترشع فيها احلدود ،وخيتلف حكمه بأختالف
ويف الرشع :هو (تأديب عىل
ذنوب مل ّ

حاله وحال فعله) (. )3

تأديب عىل ٍ
ذنب ال حدّ فيه وال كفارة له)
قال اجلزيري يف تعريفه( :هو
ٌ

()4

وجرائم التعزير :هي اجلرائم التي مل ينص الشارع عىل عقوبة مقدرة هلا بنص من كتاب

اهلل او سنة نبيه ﷺ مع ثبوت النهي عنها من قبل الشارع ،الهنا فسا ٌد يف األرض او تؤدي

اىل الفساد فيها ،وأمثال هذه اجلرائم كثري ٌة عند األنسان ،كجريمة الربا ،وخيانة األمانة،
ّ
الحيل كالدم ،وامليتة ،وشهادة الزور ،وتطفيف املكيال وامليزان (. )5
والرشوة ،وأكل ما
وقد تركت الرشيعة االسالمية لويل أمر املسلمني احلرية يف النص عىل بعض اجلرائم
يف حدود نظام الرشيعة ومقاصدها العامة ،وذلك متكين ًا له من تنظيم أمور اجلامعة
واملحافظة عىل مصاحلها ومعاجلة الظروف الطارئة وتقوية اجلامعة وحفظها (. )6

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي  -عبد القادر عوده ،ج  121 / 1و . 122

((( خمتار الصحاح  -حممد بن ايب بكر الرازي ،ص  ،429دار الرسالة للكويت 1403 ،هـ 1983-م .
((()االحكام السلطانية -املاوردي ،ص . 357

((( الفقه عىل املذاهب االربعة -عبد الرمحن اجلزيري  -ج  ،9 / 5دار الكتب العلمية ،بريوت .

((( ينظر  -السياسة الرشعية يف أصالح الراعي والرعية  -ابن تيمية  -ص  111و ص  ،112ط  ،5مكتبة
املعارف ،بغداد -اجلريمة لألمام حممد ابو زهرة ،ص . 112
((( ينظر -القصاص الديات العصيان املسلح يف الفقه االسالمي  -امحد احلرصي  -ص  ،13ط1394، 2هـ
1974/م ،االردن -عامن ،اجلرائم يف الفقه االسالمي  -دراسه فقهيه مقارنة  -امحد فتحي هبنيس ،ص ،238
ط  ،1القاهرة1959 ،م .
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فاملرشع للعقوبات هواهلل سبحانه وتعاىل ،وحتقق العقوبة وحتميتها يشكل جانب ًا وقائي ًا
ّ
()1
ال يستهان به ،اذ ّ
أن الشعور بحتمية العقوبة أكثر فعالية يف تأمني الوقاية من شدهتا .

أن بعض الفقهاء قد ّفرقوا بني العقوبة والعقاب ،فذهب الطحطاوي اىل ّ
ونجد ّ
أن
العقاب ما كان خمتص ًا بالعذاب اآلخروي ،وقد جاء يف القرآن الكريم ما يؤيد هذا املعنى،
الر ُس َل َف َح َّق ِع َق ِ
اب﴾ ( ،)2وقوله تعاىلَ ﴿:و َم ْن ُي َش ِّ
اق اللََّ
قال تعاىل﴿ :إِ ْن ك ٌُّل إِ َّل ك ََّذ َب ُّ
َفإِ َّن اللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ (. )3
ٍ
جزاء يف الدنيا نتيجة خمالفته للرشع (. )4
واما العقوبة فهي :ما يوقع عىل األنسان من

وقد اهتم الكثري من الفقهاء املتقدمني يف تعريفهم للعقوبة بام هتدف اليه من غايات

()5
املعرف بل
وما حتققه من أغراض  .ومل تقترص بعض التعريفات عىل ماهية اليشء ّ

تعدّ ت ذلك اىل تربير العقوبة وبيان غرضها (. )6

قال البزدوي يف تعريف العقوبة هي( :جزاء فعل حمظور) (. )7

ٍ
ٍ
(زاجر عن األرصار عىل ٍ
ومفسدة
حارض
ذنب
العز بن عبد السالم بأهنا:
وعرفها ّ
ٌ
ٍ
مالبسة ألث ٍم عىل فاعلها ،أو زاجر عن مثل ٍ
ماض منرص ٍم ،أو عن مثل مفسدة
ذنب
((( ينظر  -دروس يف العلم اجلنائي  -د .مصطفى العوجي ،ج ، 37 / 2مؤسسة نوفل ،بريوت ،لبنان،
1980م .
((( سورة ص االية . 14

((( سورة احلرش من االية . 4

((( ينظر-حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار  -العالمة امحد الطحطاوي ،ج  ،388/ 2بريوت .

((( ينظر -وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف ظل مبادئ الرشيعة االسالمية  -أ.د املرحوم محد
الكبييس ،ص  ،171جملة اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس السنة اخلامسة 1975،م .
((( ينظر -العقوبات املالية بني الرشيعة والقانون  -رسالة دكتوراه  -محيد القامطي ،ص  ،14املنشاة العامة
للنرش والتوزيع واالعالن ،ط  ،1ليبيا1986 ،م .
((( كشف االرسار ،لالمام عبد العزيز البخاري عىل اصول االمام فخر الدين ،ايب احلسن بن حممد بن حسني
البزدوي ،ج  ،357/ 2دار الكتب العريب ،لبنان1394 ،هـ 1974 /م .
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منرصمة) (. )1

للردع عن أرتكاب ما حظر وترك
وعرفها املاوردي بأهنا( :زواجر وضعها اهلل تعاىل ّ

ما أمر) (. )2

ويف ضوء ما تقدم نبدأ بعرض مضمون هذه الرسالة بعرض تعريف السياسة اجلنائية

بام يأيت -:
والساس لغتان ومها ال ُع ّثة التي تقع يف
السوس ّ
أوالً :السياسة عند أهل اللغة ُّ -
والس ْو ُس :الرياسة ،وساس األمر سياس ًة أي قام به (. )3
الصوف والثياب والطعامّ ،

سم
وسو َس ُه القوم أي جعلوه يسوسهم  ،ويقالِّ :
ّ
سوس الرجل أمور الناس عىل ما مل ُي َّ
فاعله أذا ُم ّلك أمرهم (.)4
قال احلطيئة:

ـــت أمــــر بــنــيـ ِ
فــقــد ســـوس ِ
ـك حتى
َ
ُ ِّ ْ

تــركِــتِ
ِ
ــهــم ّ
الــطــحــن
أدق مـــن
ُ

()5

وكذلك يقالُ :س ّو َس أمر القوم ،أي ويل سياسته وتدبريه (. )6

ويف احلديث النبوي الرشيف[ :كان بنو أرسائيل يسوسهم انبياؤهم …]( )7أي تتوىل

((( قواعد االحكام يف مصالح االنام  -للعز بن عبد السالم  -ج . 186 / 1
((( االحكام السلطانية  -املاوردي  -ص . 336

((( ينظر ،لسان العرب  -ابن منظور  -اعداد وتصنيف يوسف خياط ،ج  238 / 2و ( 239سوس) دار
لسان العرب ،بريوت  .أساس البالغة  -الزخمرشي  -ص ( 313سوس) ،بريوت1385 ،هـ 1965-م .
((( ينظر -ترتيب القاموس املحيط عىل طريقة املصباح املنري واساس البالغة ،لالستاذ الطاهر امحد الزاوي،
ج ( 646 / 2سوس) ،ط  ،2عيسى البايب احللبي ورشكاه .
((( ينظر  -ديوان احلطيئة برشح ابن السكيت والسكري والسجستاين ،حتقيق نعامن امني طه ،ص ،278
مطبعة مصطفى احللبي ،مرص ،واحلطيئة البدوي املحرتف ،د .درويش اجلندي ،ص  ،73ط 1382 ،1هـ /
1962م ،مطبعة الرسالة .
((( ينظر  -الرائد ،جربان مسعود ،ص  ،849ط  ،2بريوت1967 ،م ،دار العلم للماليني .

((( احلديث النبوي الرشيف عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال( :كانت بنو ارسائيل تسوسهم
االنبياء ،كلام هلك نبي خلفه نبي ،وانه ال نبي بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر ،قالوا فام تأمرنا ،قال :فوا ببيعة
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امورهم كام يفعل االمراء والوالة بالرعية(. )1

والسياسة هي :القيام عىل اليشء بام ُيصلحه (. )2
قال ابو العتاهية يمدح الرشيد :

ِ
ٍ
ِّ
فضل
بــكــل
الـــســـاء
ُـــســـاس مــن
ت
ُ

ِ
ُـــســـاس
ــوس كــا ت
ُ
تــس ُ
وانـــت بـــه ُ

()3

ثاني ًا :السياسة عند الفقهاء :قال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل يف تعريف السياسة هي:

(استصالح اخللق بأرشادهم اىل الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة ،فهي من األنبياء عىل
اخلاصة والعامة يف ظاهرهم وباطنهم ،ومن السالطني وامللوك عىل ّ
كل منهم يف ظاهره

غري)
غري ،ومن العلامء ورثة األنبياء عىل اخلاصة يف باطنهم ال َ
ال َ

()4

رشعه اهلل تعاىل لعباده
وهذا التعريف هو تعريف للسياسة العامة الصادقة عىل مجيع ما ّ

من األحكام الرشعية (. )5
تعريف للسياسة
ولكننا نجد تعريف ًا خاص ًا للسياسة عند الفقهاء ،يمكن القول بأنه
ٌ

اجلنائية حرص ًا ،خاص ًة أذا علمنا ان السياسة تتضمن عقوبة الزجر والتأديب الذي يؤدي
اىل القتل أحيان ًا (.)6
االول فاالول واعطوهم حقهم فان اهلل سائلهم عام اسرتعاهم).صحيح البخاري ج ،73/ 3صحيح مسلم ج
 ،1471 / 3سنن ابن ماجة ج  958 / 2رقم . 2862

((( ينظر  -لسان العرب ،البن منظور ج  238/ 2و ( 239سوس) ،ج . 17 / 6

((( ينظر  -لسان العرب ،البن منظور ج  238/ 2و ( 239سوس) ،صحيح مسلم ،ج 1471 / 3
((( ينظر -الكامل ،اليب عباس املربد ،ج  ،98 / 2مطبعة االستقامة ،القاهرة .
((( حاشية ابن عابدين ،ج  ،15 / 4وينظر ،الطرق احلكمية ،ص . 15
((( ينظر -حاشية ابن عابدين ،ج . 15 / 4

((( كقتل اللوطي الذي اعتاد اللواط ،و الداعي اىل البدعة ،والسارق الذي اعتاد الرسقة ،واجلاسوس،
فأهنم يقتلون سياسة  .ينظر املبسوط ،ج  77 / 9و  - 79ج  152 / 26و  ،153تبرصة احلكام يف اصول
االقضية ومناهج االحكام للقايض برهان الدين ابراهيم بن عيل بن ايب القاسم بن فرحون املالكي املتوىف
سنة (799هـ) ،هبامش فتح العيل املالك ،ج  191 / 2و  ،206ط االخرية1378 ،هـ 1958-م ،مصطفى
احللبي ،مرص ،كشاف القناع ،ج  ،126 / 6السياسة الرشعية  -ابن تيمية  -ص  ،114ط  1990 ،5م ،مكتبة
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قال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل( :اهنا تغليظ جناية هلا حكم رشعي حس ًام ملادة

الفساد)(. )1

حكم رشعي فهي داخلة حتت قواعد الرشع وان مل ينص عليها
واذا كان جلناية ما
ٌ
بخصوصها ،فأن من املعلوم ّ
أن مدار الرشيعة بعد قواعد األيامن عىل حسم مواد الفساد

لبقاء العامل (.)2

وبام أن اجلنايات يف الرشيعة االسالمية مقسمة اىل :جرائم احلدود ،وجرائم القصاص

والديات ،وجرائم التعزير ،وأن عقوبات احلدود مقدرة ال يمكن الزيادة فيها وال التوقف

عنها ،وكذلك القصاص ،فيفهم من ذلك أن اجلانب الوقائي ،أو السياسة الوقائية هو
املرشع قد اعطى
ميدان ويل االمر حس ًام ملادة الفساد ،أما بالنسبة لعقوبات التعزير فام دام ّ

لويل األمر صالحية تقدير هذه العقوبات بام يناسب اجلريمة وحال املجرم ،فنجد أن لويل
األمر تغليظ العقوبات بعد أن يكون قد أخذ أص ً
ال باجلانب الوقائي .
قال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل( :أن السياسة هي فعل ٍ
يشء من احلاكم ملصلحة يراها

وأن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي) (.)3

وقال ابن عقيل احلنبيل( :السياسة ما كان فع ً
ال يكون مع ُه الناس أقرب اىل الصالح

وحي) (.)4
وأبعد عن الفساد ،وأن مل يضعه الرسول ﷺ و ال نزل به
ٌ

وهذا مرتوك لتغري احلياة وتطور املجتمعات وجتدد احلوادث والنوازل ،االمر الذي

يستدعي وجود األحكام الرشعية املجففة لدوافع اجلريمة .

املعارف ،بغداد ،رشائع االسالم يف مسائل احلالل واحلرام  -املحقق احليل  -ج ،165 / 4ط املحققة االوىل،
مطبعة االداب يف النجف االرشف1389 ،هـ 1969 /م .

((( حاشية ابن عابدين ،ج  15 / 4و  62و . 63
((( ينظر حاشية ابن عابدين ،ج . 15 / 4

((( ينظر حاشية ابن عابدين ،ج  ،15/ 4السياسة الرشعية البن تيمية ،ص  ،112الطرق احلكمية ،ص . 10
((( الطرق احلكمية ،ص . 17
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السلطنة بالسياسة الرشعية أنه هو
قال ابن عقيل احلنبيل( :جرى يف جواز العمل يف ّ

احلزم وال خيلو من القول به أمام) (.)1

تصب يف اجياد
وعند استقراء تعاريف رجال القانون للسياسة اجلنائية وجدناها
ُ
األجراءات الوقائية يف مواجهة العوامل املسببة لألجرام أوالً ،ومن َث َم يف مواجهة املجرم
عقوب ًة وتدبري ًا .
جاء يف تعريف السياسة اجلنائية عند رجال القانون بأهنا( :العلم الذي هيتم بدراسة
األجراءات الواجب أختاذها يف مواجهة املجرم عقوب ًة وتدبري ًا ،ويف مواجهة العوامل

املسببة لألجرام) (.)2

ٍ
ٍ
عقابية ورادعة) (. )3
بطريقة
كام ُعرفت بأهنا( :مقاومة اجلريمة

وباملوازنة بني تعريفات الفقهاء رمحهم اهلل وتعريفات أهل القانون نستطيع أن نلخص

أن املراد بالسياسة اجلنائية بام يأيت -:
	*أوالً :اجياد القواعد واألحكام التي تقي املجتمع من اجلريمة .

	*ثاني ًا :اجياد العقوبات الرادعة والتعزيرية للمجرم .
	*ثالث ًا :اجياد التدابري التي تضمن عدم عودة املجرم اىل جريمته .

الغراء عىل درء املفاسد
وهذه النقاط نراها تصب مجيع ًا يف حرص الرشيعة االسالمية ّ

عن املجتمع املسلم وجلب املصالح له .

*

*

*

((( الطرق احلكمية ،ص .17

((( السياسة اجلنائية يف قانون العقوبات العراقي ،منذر كامل عبد اللطيف ،ص  ،8ط 1978 ،1م ،مطبعة
الرسالة ،بغداد .
((( السياسة اجلنائية يف قانون العقوبات العراقي ،منذر كامل عبد اللطيف ،ص . 7
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الفصل األول
أثر األحكام الرشعية يف وقاية
وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة
	*املبحث األول :أحكام العقيدة اإلسالمية وأثرها يف وقاية
وحتصني املجتمع من اجلريمة .

	*املبحث الثاين :االقتصاد االسالمي وأثره يف وقاية وحتصني
املجتمع من اجلريمة .

	*املبحث الثالث :أحكام األرسة املسلمة وأثرها يف وقاية
وحتصني املجتمع من اجلريمة .

	*املبحث الرابع :سياسة احلكم يف اإلسالم وأثرها يف وقاية
وحتصني املجتمع من اجلريمة .
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الفصل األول
أثر األحكام الرشعية
يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة
قبل البدء بمباحث هذا الفصل ال بد من الوقوف عىل املعنى اللغوي واالصطالحي

ّ
لكل من الوقاية والتحصني.
*أو ًال :معنى الوقاية يف اللغة واالصطالح .

يشء عن ٍ
الوقاية يف اللغة :الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدل عىل دفع ٍ
يشء بغريه،
والوقاية ما وق ْي َت به ،والتوقية الكالءة
ووقاه وقي ًا ووقاي ًة ،وو ّقاه أي صانه ،والوقاء َ
﴿ه َو َأ ْه ُل ال َّت ْق َوى
واحلفظ ،وات ُ
ّقيت اليشء حذرت ُه ،واالسم التقوى ،ومنه قوله تعاىلُ :
َو َأ ْه ُل ا َْل ْغ ِف َر ِة﴾ ( )1أي ُ
تقي من اتقياء وتقواء (. )2
اهل ان يتّقى عقابه ،ورجل ّ
الوقاية يف االصطالح :عرف العلامء املعارصون الوقاية بقوهلم( :هي احلفظ والصيانة
التو واللحظة،
عن االذى والرضر ،وذلك بعد وجودمها فعالً ،او امكان وجودمها يف ِّ

فهو بحكم املوجود) (. )3
اما قوله تعاىلَ ﴿ :فو َقاهم اللَُّ َ ِ
سور ًا﴾ ( )4وهو مل يقع
ش َذل َك ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
َ ُ ُ
َّ
َض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
بعد فنقول فيه :ان رشور ذلك اليوم واقعة ال حمالة ،لصدق الشارع يف اخباره ّ
جل يف
((( سورة املدثر من اآلية . 56

((( ينظر  -معجم مقاييس اللغة ج( 131 / 6وقي) ،خمتار القاموس ص. 667

((( التعريف لفضيلة الشيخ الدكتور حممد حمروس املدرس يف كتابه ،التحصني ضد اجلريمة يف الرشيعة
االسالمية ص1421 ،13هـ2000 ،م .
((( سورة االنسان اآلية . 11

38

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

ٍ
حينئذ تكون بعد وقوع رشوره …
عاله ،فهو بحكم الواقع فعالً ،والوقاية
جلنّة التي ُيترتس هبا املقاتل من رش واقع ،او هو بحكم مس ّلم الوقوع،
فالوقاية اذ ًا كا ُ
الن اجلريمة مظنة تلف النفس يف كل حلظة (.)1

*ثانياً :معنى التحصني يف اللغة واالصطالح .
التحصني لغ ًة :حصن ،احلاء والصاد والنون أصل واحد فتقاس وهيِ :
احلفظ
َ ُ َ
واحلياطة ِ
ِ
حتصن أي اختذ
واحلرز ،والتحصني :مصدر الفعل اخلاميس
(حتصن) ومعنى ّ
ّ
وحتصنت املرأة :اذا
عف،
له حصن ًا
وحتصن باحلصن أي احتمى به ،واحصن الرجل :اذا ّ
ّ
ّ
َات ِم َن الن َِّساء  )2(﴾..واحصن اليشء:
﴿وا ُْل ْح َصن ُ
ع ّفت فهي حمصنة ،ومنه قوله تعاىلَ :
﴿وا َّلتِي َأ ْح َصن َْت َف ْر َج َها …﴾ (.)3
أي منعه وصانه ومنه قوله تعاىلَ :
واحلصن :هو املوضع املنيع ،واجلمع حصون ،وأحصانِ ،
ِ
وحصنة ،واحلصني :هو
املحكم واملنيع (.)4

التحصني يف االصطالح :عرف العلامء املعارصون التحصني بقوهلم( :هو اختاذ السبل

التي جتعل املجتمع واالفراد غري مستعدين اص ً
ال ملقارفة الفعل املحظور ،والسعي لسلب

االستعداد الفطري هلام لذلك بتغليب نزعة اخلري فيهام) (. )5
فبدء التحصني الذي نتكلم عنه بعيد  ...وبعيد جد ًا ،ويمتد اىل مراحل متقدمة من

مراحل االنسان ،وقد متتد مراحله اىل ما قبل والدته ،بل اىل ما قبل العلم اليقيني لبني

البرش بامكان وجوده او عدمه ،فهذا االحتياط هو االبعد من البعيد !!  ...ولعلنا نلمسه
حض رسول اهلل ﷺ عىل اختيار الزوجة الصاحلة لتكون يف املستقبل ام ًا صاحل ًة وصوالً
يف ّ
((( ينظر-التحصني ضد اجلريمة يف الرشيعة االسالمية ص ،13الدكتور حممد حمروس املدرس
((( سورة النساء من اآلية . 24

((( سورة االنبياء من اآلية . 91

((( ينظر  -معجم مقاييس اللغة ج ،69 / 2املعجم الوسيط ج. 180 / 1

((( فضيلة الشيخ الدكتور حممد حمروس املدرس يف كتابه التحصني ضد اجلريمة يف الرشيعة االسالمية ص. 12
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مدى يف مراعاة مصلحة املجتمع ،ال أظن قانون ًا،
اىل جمتمع اصلح  )1( ...فبهذا لعمر اهلل ً
وال رشيع ًة ،وال نظام ًا اجتامعي ًا يف االرض قدي ًام او حديث ًا قد وصل اليه  .وال احتاط يف
هذا االمر احد مثل هذه احليطة البعيدة .

*

()2

*

*

((( حديث تنكح املرأة الربع عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :تنكح املرأة الربع ملاهلا وحلسبها
ومجاهلا ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك]صحيح البخاري ج. 123 / 6
((( ينظر – التحصني ضد اجلريمة يف الرشيعة االسالمية ،الشيخ الدكتور حمروس املدرس ص12
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املبحث األول
أحكام العقيدة اإلسالمية وأثرها
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
جاء االسالم بنظا ٍم عظي ٍم يف العقيدة ( )1يمكّن من بناء اوسع وأرصن القواعد الوقائية

النفسية والروحية ،فاأليامن باهلل واستحضاره يف كل حني يورث التقوى ( )2وخيلق يف
النفس االنسانية ذلك الرقيب املعنوي املرتبط باهلل والقائم ابد ًا عىل حماسبة النفس عن

كل ما يصدر عنها من قول او فعل ،واألعتقاد باهلل واليوم األخر حيمل اجلوانب الوقائية

التي حتول بني الفرد والسلوك اإلجرامي واالنحراف ،فالدنيا بمقتىض هذه العقيدة
ليست غاية بحدّ ذاهتا وانام هي وسيل ٌة اىل األخرة ،وهي دار فناء ال بقاء ،فهناك األخرة
دار اجلزاء والبقاء ،والتي حياسب فيها كل انسان عام قدم من عمل﴿ َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال

((( العقيدة :هي التصديق باليشء واجلزم به دون شك او ريبة ،فهي بمعنى االيامن ،وااليامن بمعنى التصديق.
ينظر  -العقائد النسفية ،ابو حفص عمر بن حممد النسفي مع رشح التفتازاين ،سعود بن عمر بن سعد الدين،
ص  ،151مكتبة املثنى ،بغداد ،ورشح الطحاوية يف العقيدة السلفية ،ابو العز احلنفي ،حتقيق امحد شاكر ،ص
 ،273العقائد االسالمية ،سيد سابق ،ص  ،8ط  ،1مطابع دار الكتاب العريب ،مرص1383 ،هـ1964 ،م،
وقد امجع املسلمون عىل اصوهلا وهي :االيامن باهلل ،االيامن باملالئكة ،االيامن بالكتب الساموية ،االيامن بالرسل،
االيامن باليوم االخر ،االيامن بالقدر خريه ورشه من اهلل ،ينظر  -اصول الدين االسالمي ،د .رشدي عليان -
قحطان عبد الرمحن الدوري ،ج . 48 / 1
((( التقوى هي - :العزم عىل اتيان املأمورات واالنزجار عن مجيع املزجورات  -روضة العقالء ونزهة
الفضالء ،ابو حاتم حممد بن حبان البستي( ،ت 354هـ) رشح وحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،حممد عبد
الرزاق محزة ،حممد امحد الفقي ،ص  ،172دار الكتب العلمية ،بريوت .
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ٍ
ِ
ٍ
ش ًا َي َر ُه﴾ (.)1
َذ َّرة َخ ْي ًا َي َر ُه َو َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ّ

وقناعة االنسان هبذا االعتقاد تفيض اىل نتائج بالغة االمهية يف ميدان الوقاية والتحصني

ضد اجلريمة (. )2

*

((( سورة الزلزلة االيتان  7و . 8

*

*

((( ينظر  -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د شهرزاد النعيمي ،ص . 127
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املطلب االول
االيامن باهلل وأثره
يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة
االيامن( )1بمفهومه الصحيح هو عامد اصالح النفس البرشية وأستقامة سلوكها ،فهو
املريب للضمري األنساين احلي ،والذي جيعل منه حارس ًا عىل حرمات الناس ،وال يشء

سوى األيامن يصنع ذلك ،وقد يتساءل بعض الناس عن انتشار اجلريمة يف املجتمعات
التي تؤمن باهلل وتؤدي شعائر دينها التعبدية ،ويذهب هذا التساؤل اذا ميزنا بني العبادات
التي ختلو من روح العبادة احلقة يف خشية اهلل والتامس مغفرته فتتحول اىل عادات تشبه
التقاليد املتوارثة يف حياة األمم ،والعبادات التي يؤدهيا املسلم عن وعي وفهم تقرب ًا اىل

اهلل وطلب ًا ملرضاته فهذه هي التي حتدث اآلثار الرتبوية دون تلك(. )2
واإليامن ال يؤيت ثامره األّ اذا كان عن عقيدة صادقة مقرونة بالقول والعمل ،وقد

حتدث القرآن الكريم عن أولئك الذين يعلنون االيامن بألسنتهم دون أن خيالط شغاف
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول آ َمنَّا بِاللَِّ َوبِا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر
قلوهبم خمادع ًة وريا ًء فقال تعاىل فيهمَ :
((( االيامن- :هو التصديق بالقلب ،واللسان ترمجان  -احياء علوم الدين (االمام الغزايل) ،ج ،108 /1
مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح واوالده1375 ،هـ 1956 /م ،ويف قوله تعاىل( :قالت االعراب آمنا قل
مل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) ،سورة احلجرات من االية  ،14فأراد بااليامن هنا التصديق بالقلب فقط،
وباالسالم االستسالم ظاهر ًا باللسان واجلوارح  ،ينظر االحياء ،ج. 108 / 1
((( ينظر  -الندوة العلمية لدراسة وتطبيق الترشيع اجلنائي األسالمي وأثره يف مكافحة اجلريمة ،وزارة
الداخلية ،اململكة العربية السعودية ،مركز ابحاث مكافحة اجلريمة ،الرياض  21 - 16شوال عام 1396هـ،
ج  ،153 / 1مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب .
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ني ُي ِ
َاد ُع َ
ون إِ َّل َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
ون اللََّ َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َما َيْدَ ُع َ
ون﴾ (. )1
َو َما ُه ْم بِ ُم ْؤ ِمنِ َ
فاإليامن باهلل هو الذي هيذب النفوس ويقيم قواعد العدل ،وحيرس احلقوق ،ويقيض

عىل الفوىض والفساد والرش ،وهو الذي يربط بني قلوب معتنقيه برباط املحبة والرتاحم،
فهو رباط ال يعدله رباط آخر من اجلنس او اللغة او اجلوار او املصالح املشرتكة،
وما ساد اإليامن يف ٍ
أمة واستيقظت مشاعرها عليه االَّ وساد فيها االمن النفيس يف حياة
دب فيها الفساد
الفرد واالمن اجلامعي يف حياة املجتمع ،وأذا فقدت أم ٌة هذا األيامن ّ
وأهدرت القيم وأصبح أمرها فوىض وهذا هو واقع احلياة اليوم (. )2

واإليامن باهلل يولد العزة واألنفة عند اإلنسان ويبعث فيه صفة التواضع ،فهو وأن مجع

متاع الدنيا وكنوزها ومهام ارتقى من درجات العىل فلن تغنيه بضاعته تلك من رىض اهلل
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ (. )3
شيئ ًا َ
﴿وا ْع َل ُموا َأن ََّم َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْوال ُدك ُْم ف ْتنَ ٌة َو َأ َّن اللََّ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر َعظ ٌ
فبالعمل الصالح جيزى املرء ال بام مجع من ٍ
مال ،أو بام أمتلك من هيبة أو سلطان ،لذا
فهو يسعى دوم ًا ملرضاة اهلل عز وجل والنأي عن الظلم والتجرب والطغيان ،وتلك اآلثار
البغيضة التي يستدعيها الكرب واخليالء والتي مؤ ّداها خلق الضغينة والبغض.

فاملؤمن يف ظل عقيدته مطمئن النفس ،سعيد بام آتاه اهلل من فضله ،فهي عقيد ٌة تبعد
النفس عن الطمع واحلقد واحلسد والبغض ،تلك األمراض النفسية املهيئة والدافعة دوم ًا

ألرتياد مسالك اجلريمة ،فاالرتباط باهلل هتذيب للنفس ،فال تندفع وراء اجلريمة ،وهو
الذي يقيم أهداف ًا اعىل من أهداف األرض تستنفذ الطاقة اجلسدية والنفسية الفائضة
فترصفها عن عامل الشهوات (. )4

((( سورة البقرة االيتان  8و. 9

((( ينظر  -الندوة العلمية لدراسة وتطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي وأثره يف مكافحة اجلريمة،
ج . 155 / 1
((( سورة االنفال االية . 28

((( ينظر  -يف النفس واملجتمع ،حممد قطب ،ص  ،22ط  ،2مكتبة وهبة1962 ،م .
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ولعظم آثار العقيدة يف نفوس املؤمنني توالت دعوات االنبياء والرسل للتمسك

مهه تصحيح العقيدة مع حاجة العرب
هبا ،كذلك كانت عناية الرسول ﷺ أن جعل ّ
لألصالح يف مجيع نواحي احلياة (.)1

*

*

*

((( ينظر  -االسالم واحلياة ،د .حممد يوسف موسى ،ص  ،43مطبعة خميمر1380 ،هـ 1961 /م
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املطلب الثاين
األيامن باليوم اآلخر وأثره
()1
يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة
ّ
إن عقيدة اإليامن باليوم اآلخر ( )2قد مألت قلوب البرش منذ اقدم األزمنة ،وظهرت
شاخص ًة بني الوثنيات التي رضبت اطناهبا يف املجتمعات املختلفة ،حتكي انتفاضة الضمري

البي ّ
أن هذه العقيدة التي انترشت بني الناس ما
اإلنساين ،وتنبهه اىل احلقيقة ،والراجح ّ
ٍ
لدعوات جاء هبا انبياء سابقون ،ظ ّلت بقاياها راسخة يف الضمري
كانت االّ تصديق ًا

اإلنساين ،يصقلها تتابع الرساالت الساموية ،وإن كدرت صفوها الوثنية التي غمرت العامل
ٍ
بيشء منه االّ
حتى اليوم ،ال سيام ّ
وأن ما يتصل باليوم اآلخر ال يدركه اإلنسان وال حييط
ٍ
بأخبار من اهلل تعاىل عامل الغيب ألنبيائه الذين يب ّلغون ما أمروا به اىل الناس (.)3

((( وهو ان يعتقد االنسان بوجود حياة اخرى غري هذه احلياة ،وذلك بعد ان يبعث اهلل تعاىل اخلالئق بعد
موهتم للحساب واجلزاء  .ينظر أصول الدين االسالمي ،د .رشدي عليان ،و د .قحطان الدوري ،ج ،50/ 2
وينظر ،االسالم وحاجة االنسان اليه ،حممد يوسف موسى ،ص ، 136قال تعاىل  ( :ليجزي الذين اساؤا بام
عملوا وجيزي الذين احسنوا باحلسنى) .سورة النجم من االية  ،31وقال تعاىل( :زعم الذين كفروا ان لن
ّ
لتنبؤن بام عملتم وذلك عىل اهلل يسري) سورة التغابن ،االية . 7
يبعثوا قل بىل وريب لتبعث ّن ثم

((( االيامن باليوم االخر ركن من اركان االيامن يكفر جاحده ،ينظر  -رسالة يف التوحيد والفرق املعارصة،
كامل الدين الطائي رمحه اهلل ،ص  ،98مطبعة سلامن االعظمي ،بغداد1392 ،هـ 1972 /م ،ويف احلديث
الصحيح حني سأل االمني جربيل عليه السالم رسول اهلل ﷺ عن االيامن( :فأخربين عن االيامن :قال :ان تؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه ،قال :صدقت) صحيح مسلم ،ج / 1
 37باب االيامن واالسالم واالحسان .
((( ينظر -اصول الدين االسالمي ،د .رشدي عليان ،و د .قحطان الدوري ،ج  258 / 2و 259
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ومن األمور املس ّلم هبا يف ديننا احلنيف االعتقاد بحياة أخرى يبعث الناس بعد موهتم
ٍ
أعامل فيجازون عليهاَ ﴿ :ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْي ًا َي َر ُه *
فيحاسبون عىل ما قدّ موا من
ٍ
ِ
ش ًا َي َر ُه﴾ (. )1
َو َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ّ
و ال يكون املرء مؤمن ًا باليوم اآلخر األّ إذا آمن باهلل تعاىل ،لذلك َق َرن اهلل تعاىل بينهام
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول آ َمنَّا بِاللَِّ َوبِا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو َما
يف مواضع عديدة من كتابه العزيزَ :
ني﴾ (. )2
ُه ْم بِ ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
ني َم ْن آ َم َن
الصابِ ِئ َ
وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َها ُدوا َوالن ََّص َارى َو َّ
بِاللَِّ وا ْليو ِم ْال ِخ ِر و َع ِم َل ص ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم
ال ًا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّبِ ْم َوال َخ ْو ٌ
َ
َ
َ َْ
ي َزن َ
ُون﴾ (. )3
َْ

واإليامن باليوم اآلخر جيعل آثاره عميقة يف السلوك األ نساين فيهذبه ،إذ يوجد يف

النفس القوة للتغلب عىل وساوسها ودواعي شهواهتا ونزواهتا ،وهو اعتقاد يورث

التقوى ،ذلك الضابط الذايت واملعنوي الذي يبعد صاحبه عن انتهاج أي سلوك معوج،
ٍ
ولذلك فأن املسلم ال يقدم عىل ٍ
بيشء إالّ إذا كان
يشء إالّ إذا كان حالالً ،وال يطالب
له وإن استطاع املطالبة بام ليس له ،و ال يرتكب ما ال ّ
حيل له ارتكابه وأن استطاع اخفاء

ذلك عن القضاء (. )4

فحياة املسلم يف ظل هذه العقيدة هلا اهدافها السامية ،ما دامت السعادة والفالح
ٍ
أعامل صاحلة ،وأنّه ليس له إالّ
يف الدار اآلخرة مرهونة بام يقدّ مه يف حياته الدنيا من

ما سعى ،فصالح أعامله هي الوسيلة التي تؤهله للفوز بمرضاة اهلل تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ال َينْ َف ُع
((( سورة الزلزلة االيتان  7و . 8
((( سورة البقرة االية . 8

((( سورة البقرة االية . 62

((( ينظر اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص  ،62ط 1421 ،9هـ 2001 /م ،مؤسسه الرسالة،
ناشدون ،بريوت ،لبنان .
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ب َس ِلي ٍم﴾(. )1
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وما دامت االعامل الصاحلة والتمسك بالفضائل واجتناب املنكرات هي الوسيلة لنيل

مرضاة اهلل يف حياة ابدية ،فتلك هي الوقاية من اجلريمة ،فاملسلم وقد تطهرت نفسه من
البغض واحلسد واحلقد ،يسعى دوم ًا للخري والفضيلة فريى املجتمع املسلم ك ّله يسعى
للخري وفضائل االعامل ،فأنّى للجريمة من وجود يف ّ
ظل جمتمع هكذا (.)2
وهكذا نجد ّ
أن نظام العقيدة اإلسالمية قد بنى يف النفس اإلنسانية أصلب قاعدة

وقائية لتحول دون االنحراف أو اإلجرام ،وقد وصفها املرحوم سيد قطب بأهنا:

(عقيدة متحركة ال تطيق السلبية ،فهي بمجرد حتققها يف عامل الشعور تتحرك لتحقق
مدلوهلا يف اخلارج ،ولترتجم نفسها اىل حركة واىل عمل ٍ يف عامل الواقع ،ومنهج

األسالم الواضح يف الرتبية يقوم عىل أساس حتويل الشعور الباطن بالعقيدة وآداهبا اىل
حركة سلوكية واقعية ،وحتويل هذه احلركة اىل عادة ثابتة أو قانون ،مع استحياء الدافع
األول يف ّ
كل حركة ،لتبقى حية متصلة بالينبوع األصيل) (. )3
الشعوري ّ
وقد أوجدت العقيدة ذلك الضابط النفيس الذي حيول دون االنحراف أو األجرام،

وهو ضابط يعمل دون تسلط أو قهر ،بل برغبة نبيلة متطوعة ،وتلك الرغبة ال تبحث عن
حدود القانون لتقف عندها ملقية أثقاهلا ،نافضة يدهيا ،وانام تبحث عن اآلفاق العليا حتاول
الصعود اليها وجتد لذهتا يف ذلك الصعود ،وهذا ال يأيت بالترشيع وانام يأيت بالتوجيه ،توجيه

القلب اىل اهلل ووصله به والتطلع اىل رضاه (. )4

((( سورة الشعراء االيتان  88و . 89

((( ينظر -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة  .أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 137

((( يف ظالل القرآن ،املرحوم سيد قطب ،ج  ،114 / 6دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،7
1391هـ  1971 -م .

((( ينظر – منهج الرتبية االسالمية ،حممد قطب ،ص  ،107ط  ،2دار القلم ،القاهرة .
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فالعيش يف ظل عقيدة حرص االسالم عىل تنقيتها ووضعها يف املقام االول سعادة ما

بعدها سعادة ،الهنا القوة التي ترصع كل القوى االقتصادية لتوجيهها الوجهة الصحيحة
الهنا اجلوهر الذي ينيشء الواقع املادي ويشكل ظروفه(. )1

*

*

((( ينظر – يف ظالل القرآن ،املرحوم سيد قطب ،ج . 114 / 6

*
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املطلب الثالث
العبادات وأثرها يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة
ال تستقيم احلياة البرشية ما مل يرتبط البرش بخالقهم ارتباط الطاعة واخلضوع،

والتلقي منه ،وتطبيق رشعه يف حياهتم ،فمن اجله أرسل اهلل تعاىل رسله ،ومن أجله أنزل
َات و َأن َْز ْلنَا معهم ا ْل ِكتَاب وا ْلِ َيز َ ِ
ِ
َّاس
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
كتبه ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين َ
ََُ ُ
بِا ْل ِق ْسط﴾ ( )1وال تتحقق لألنسان سعادته االّ بمعرفة اهلل تعاىل وعبادته التي تصفي نفسه
وتسمو هبا وتزكيها وتصلح أرادته وتنقيها ،وتضبط تفاعله مع الناس بميزان طاعة اهلل

تعاىل وابتغاء رضوانه ،وعىل ذلك فاحلكمة من ترشيع العبادات يف االسالم هي ربط

االنسان بخالقه تبارك وتعاىل بصورة دائمة مستمرة بام يؤدي اىل سعادة االنسان نفسه،
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني﴾(. )3
ح ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
وسعادة البرش بوجه عام ( )2قال تعاىلَ :
ومفهوم العبادة واسع وشامل جلميع جوانب احلياة ،فليست العبادة جمرد اقامة
الشعائر ،انام هي ّ
كل خدمة اجتامعية وكل عمل من اعامل اخلري فيه عبادة ( ، )4وعىل

ذلك فهي تشمل الفرائض التي افرتضها االسالم وتشمل املندوبات ( ، )5وهي
((( سورة احلديد من االية . 25

((( ينظر -النظم االسالمية ،أ.د منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص . 61
((( سورة االنبياء االية . 107

((( ينظر العدالة االجتامعية يف االسالم ،سيد قطب ،ص  ،14ط  ،4دار احياء الكتب العربية ،عيسى البايب
احللبي ورشكاه1373 ،هـ –  1954م .
((( املندوب( :هو ماطلب الشارع فعله من املكلف طلب ًا غري حتم ،بأن كانت صيغة طلبه نفسها ال تدل عىل
حتتيمه ،او اقرتنت بطلبه قرائن تدل عىل عدم التحتيم) ،علم اصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،ص ،111
ط  ،8مرص .
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ما زادت عىل الفرائض من الوان التعبد تطوع ًا عىل ان تكون من جنس العبادات التي

رشعها االسالم (. )1

قال االمام ابن تيمية رمحه اهلل( :العبادة :اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من

االقوال واالعامل الباطنة والظاهرة ،فالصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وصدق
احلديث ،وأداء االمانة ،وبر الوالدين ،وصلة االرحام ،والوفاء بالعهود ،واالمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،واجلهاد للكفار واملنافقني ،واالحسان للجار واليتيم

واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم ،والدعاء ،والذكر ،والقراءة،

وأمثال ذلك من العبادة ،وكذلك حب اهلل ورسوله ،وخشية اهلل واالنابة اليه واخالص
الدين له ،والصرب حلكمه ،والشكر لنعمه ،والرضا بقضائه ،والتوكل عليه ،والرجاء

لرمحته ،واخلوف من عذابه …) (.)2

فالعبادة تقويم للنفس وسلوكها ودفعها يف طريق مستقيم ،فالنفس االنسانية وهي
ٍ
موجه يرشدها ويأخذ بيدها لرتجيح
حتمل استعداد اخلري واستعداد الرش ال بد هلا من
جانب اخلري عىل جانب الرش (. )3

والشأن يف العبادات املتعارف عليها من صالة وزكاة وصيام وحج ،اهنا تربية للنفس

وتقويم لسلوكها حتى يستقيم امرها يف جماالت احلياة كلها ،فتطهر من الرذيلة ،وتنأى
عن املعصية ،فال تقرتف أث ًام وال ترتكب جرم ًا ،ولكل عبادة منها آثارها الرتبوية يف
ذلك(.)4

وتقر هبا العني ،وقد فرضها اهلل تعاىل
فالصالة :صلة بني العبد وربه ختشع فيها النفس ّ

((( ينظر – النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص . 36

((( العبودية  -لالمام ابن تيمية ،تقي الدين امحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الدمشقي (ت 728هـ)
ص  ،38ط  ،3املكتب االسالمي للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان1392 ،هـ
((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 145

((( ينظر–الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي وأثره يف مكافحة اجلريمة،ج149 / 1
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ٍ
مرات يف اليوم الواحد حتى يظل املسلم عىل ٍ
ٍ
دائمة بربه و ال تفتنه شؤون دنياه
صلة
مخس

وال تنسيه حق اهلل عليه يف طاعته وأمتثال امره فتطهر نفسه عن ادران اخلطايا ودنس
املعايص ( ، )1فهي عبادة تورث االنضباط السلوكي ( ، )2فمثول العبد بني يدي اهلل رهبة ال

يقوى املصيل حضورها وقد استطابت نفسه ادران املعايص واخلطايا ،االمر الذي يستلزم
ٍ
ٍ
ومنكر ،وقد بني تعاىل اثر الصالة
فاحش
يعي مجيع ترصفاته فيمتنع عن كل
منه ان َ
اخلاشعة بأهنا طهارة للنفس ونفورها من املعايص فقال تعاىل﴿ :ات ُْل ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم َن
َ
ِ
ِ
ا ْل ِكت ِ ِ
ْب َواللَُّ َي ْع َل ُم
الصال َة إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
الصال َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوا ُْلنْك َِر َو َلذك ُْر اللَِّ َأك َ ُ
َما ت َْصنَ ُع َ
ون﴾ (. )3
فاملسلم اذا اقام صالته بروحها وجوهرها وخشوعها يكتسب طاقة روحية تقيه عن

كل فاحشة ومنكر ،فالصالة من اهم الوسائل الوقائية عن ارتكاب اجلرائم ،وجدير
بالذكر ان القوانني الوضعية ال تعري االمهية للوقاية االّ بعد وقوع اجلريمة فعندئذ تتخذ
طرق ًا وقائي ًة مادي ًة تسمى بالتدابري االحرتازية ملنع اجلاين من الرجوع اىل اجلريمة مرة

اخرى كحجزه او نفيه او وضعه حتت املراقبة ،والرشيعة االسالمية ختتلف عن القوانني
ٍ
()4
كثرية منها:
الوضعية من أوجه
 .1الطرق الوقائية والتدابري االحرتازية تكون قبل وقوع اجلريمة ،كام قد تكون بعدها

الن الوقاية خري من العالج .

 .2الطرق الوقائية يف الرشيعة االسالمية معنوية وروحية وهتذيبية ،ويف القانون مادية

متس جسم اجلاين وحرية تنقله واتصاالته بالغري .

((( ينظر–الندوة العلمية لدارسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة،ج 149/1

((( ينظر – فلسفة الصالة ،عيل حممد كوراين ،ص  ،179ط  ،1دار احياء الرتاث العريب 1392،هـ –  1972م .
((( سورة العنكبوت من االية . 45

((( ينظر -حكم احكام القرآن ،أ.د .مصطفى ابراهيم الزملي ،ص  ،36مطبعة اخلنساء ،بغداد .
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 .3الطرق الوقائية يف االسالم هلا صفة العمومية ،بينام يف القانون تكون بالنسبة

لشخص اجلاين او املتهم .

الشح والبخل واحلرص وحب
والزكاة :هي عبادة مالية اجتامعية تطهر النفس من
ّ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل ْف ِل ُح َ
﴿و َم ْن ُي َ
ون﴾ ( )2وهدفها تكوين
املال ( )1قال تعاىلَ :

املجتمع االمثل الذي ال جمال فيه للجريمة ( )3إذ ال أثر للفقر او احلاجة فيه فهي نامء
وزيادة ووسيلة من وسائل االسالم لتقريب املسافة بني االغنياء والفقراء ( )4دون ان
تزرع يف النفوس االحقاد و الضغائن ،أو تثري احلرب الطبقية بني ابناء االمة الواحدة،

ومصارفها املنصوص عليها تكفل سد االحتياجات الرضورية يف حياة أي جمتمع ،قال
ِ
ِ
ني وا ْلع ِ
ِ
تعاىل﴿ :إِنَّم الصدَ َق ُ ِ
الر َق ِ
اب
ام ِل َ
ات ل ْل ُف َق َراء َوا َْل َساك ِ َ َ
َ َّ
وب ْم َو ِف ِّ
ني َع َل ْي َها َوا ُْل َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
ِ
يل َف ِر َ ِ
ِ
َوا ْل َغ ِ
السبِ ِ
ني َو ِف َسبِ ِ
يم﴾ (. )5
ار ِم َ
يم َحك ٌ
يض ًة م َن اللَِّ َواللَُّ َعل ٌ
يل اللَِّ َوا ْب ِن َّ
ويف هذا احلق املايل يف أموال االغنياء للفقراء يو ّلد الشعور برضورة التكافل االجتامعي

يف صور احلياة املختلفة ،وهو الشعور الذي يتناىف مع عدوان املسلم عىل أخيه وظلمه له
وارتكاب جريمة يف حقه (. )6

ويعود رس اعتبار الزكاة وسيلة من وسائل التحصني ضد االجرام اىل اسباب امهها

ماييل :

 .1القضاء عىل مشكلة الفقر واحلاجة بصورة تدرجيية .

 .2تضييق نطاق التفاوت الطبقي بني الطبقة الغنية والطبقة الفقرية ،فالفقري يصعد
((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة ،ج . 150 / 1
((( سورة احلرش من االية  ،9سورة التغابن من االية . 16

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 149

((( ينظر – العبادة يف االسالم ،يوسف القرضاوي ،ص  ،276ط 1405 ،5هـ –1985م ،النارشمكتبة
وهبة .
((( سورة التوبة االية . 60

((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة ،ج . 150 / 1
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والغني ينزل اىل ان يلتقيا يف مستوى واحد ،او يتقاربا .

 .3الوقوف ضد طغيان نفس الغنى الذي ينشأ عن شعورة باستغنائه كام رصح
بذلك القران الكريم يف قوله تعاىل﴿ :ك ََّل إِ َّن ْ ِ
()1
الن َْس َ
اس َت ْغنَى﴾
ان َل َي ْط َغى * َأ ْن َرآ ُه ْ
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
فالزكاة تزكي املزكي من هذه الصفة الرذيلة وفق ًا لقوله تعاىلُ :
ال ْم َصدَ َق ًة
ْ َْ
َك س َكن َلم وا َُّ ِ
ِ
()2
ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
يم﴾
لل َسم ٌ
ِّيه ْم ِ َبا َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َصالت َ َ ٌ ُ ْ َ
يع َعل ٌ

 .4عندما يشعر الفقري بأن له نصيب ًا من مال الغني عليه ان يدفعه له وجوب ًا والزام ًا،
ال صدق ًة وتفضالً ،يعترب نفسه رشيك ًا له فيتمنى له ازدياد املال بدالً من ان يتمنى زواله،
ويكن له احلب والود بدالً من ان حيسده وحيقد عليه ،ويتعاون معه بدالً من ان يعتدي

عىل حياته او امواله (. )3

والصيام :له آثاره الرتبوية التي تلجم نزوات النفس ومتنعها عن املعصية ،فاجلريمة

أ ّي ًا كان نوعها تأيت استجابة لالهواء والشهوات والغرائز اجلاحمة ،وذلك يرجع اىل قوى
ثالث هي :قوة شهوة البطن ،وقوة شهوة اجلنس ،والقوة العصبية ،والصيام له آثاره

الرتبوية عىل هذه القوى (. )4

فعبادة الصوم كام يقول ابن ق ّيم اجلوزيه رمحه اهلل تعاىل( :حتبس قوى االعضاء عن

يرضها يف معاشها ومعادها ،ويسكن كل عضو منها ،
اسرتساهلا حلكم الطبيعة فيام ّ
وكل قوة عن مجاحـه وتلجم بلجامـه ،فهو جلـام املتقني وجنة املحاربني) (. )5

((( سورة العلق االيتان  6و . 7
((( سورة التوبة االية . 103

((( ينظر – منهاج االسالم ملكافحة االجرام ،أ.د .مصطفى ابراهيم الزملي ،ص  ،19مطبعة شفيق ،بغداد،
1406هـ –  1986م .
((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة ،ج . 151/ 1
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد – ابن قيم اجلوزبه – ج  ،188 / 1مراجعة طه عبد الرؤوف طه ،دار احياء
الرتاث العريب .
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عم حرمه اهلل
فرشعت عبادة الصيام هتذيب ًا لسلوك اإلنسان وذلك بكف جوارحه ّ

تعاىل كام يقول الرسول ﷺ[ :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فأنه
أغض للبرص وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء] (. )1

فرشيعة الصيام هبذا مثل أعىل لرتبية اإلرادة املؤمنة التي تستعيل عىل عادات اإلنسان

وأهوائه وشهواته ،بل تستعيل عىل رضورات حياته فرتة من الزمن فتقيض عىل بواعث
الرش واجلريمة (. )2

واحلج :هو تلك الرحلة الروحية البدنية التي يرحل فيها املسلم بقلبه وبدنه اىل بيت

اهلل احلرام ،فيطوف به ويسعى بني الصفا واملروة ،ويقف بعرفة وسائر املشاعر ،ومنذ

يكون اإلحرام للحج من امليقات تسترشف نفس املسلم إىل تطهريه من اخلطايا والذنوب
واالنخالع عن املعايص ،فهو يتجرد من ثياهبا التي اعتاد ان يلبسها ويستعيض عنها بإزار
ورداء يعيد إىل ذاكرته استقباله للدنيا حني والدته بريئ ًا طاهر ًا عاري ًا ،ويضع نصب عينيه

املصري الذي ينتظره طال به األجل أم قرص ،حيث يتجرد من ثياب دنياه ويلف يف لفائف

تشبه لفائف اإلحرام (. )3

ولئن كان احلج اكثر العبادات اشتامالً عىل األمور التعبدية التي ال تدرك حكمتها
ٍ
ٍ
كثرية ،فيطوف احلاج بالبيت احلرام فيتعلق قلبه
معان
تفصيالً ،فأن مناسكه ترمز اىل

بقبلة صالته ووجهة عبادته ويرى الناس حول الكعبة يطوفون عىل اختالف أجناسهم
ولغاهتم وتباين ديارهم ،كاحللقة املفرغة ال يدري اين طرفاها ،وهذه هي وحدة القلوب
ٍ
ٍ
املؤمنة يف اجتاهها اىل ٍ
واحدة ،ويسعى بني الصفا واملروة
واحد واعتصامها برشيعة
اله

((( صحيح البخاري ،ج  ،117 / 6عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،باب النكاح ،والباءة تعني مؤنة
الزواج ،والوجاء هو ما يقطع الشهوة .
((( ينظر  -الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة ،ج . 152 / 1
((( ينظر  -الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة ،ج / 1
. 152
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فيستذكر ابراهيم وولده اسامعيل عليهام السالم ،ويعترب باالسباب املرشوعة حتى يأخذ
ٍ
عطاء ٍ
وبر ،ويقف بعرفات خاشع ًا ذاكر ًا واعي ًا
هبا معتمد ًا عىل اهلل ملتمس ًا ما عنده من
يرفع يديه اىل السامء يلتمس من اهلل املغفرة والرمحة ،وحينام يرمي اجلامر فأنه يعرب عن

مقته لعوامل الرش ونزعات الشيطان وأسباب اجلريمة ،ويف مجيع هذه املعاين السامية
صورة لليوم اآلخر الذي يقوم الناس فيه لرب العاملني ( ،)1قال تعاىلَ ﴿:ي ْوم َ ِ
تدُ ك ُُّل َن ْف ٍ
س
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِّذ ُرك ُُم
َما َعم َل ْت م ْن َخ ْ ٍي ُم ْ َض ًا َو َما َعم َل ْت م ْن ُسوء ت ََو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْين ََها َو َب ْينَ ُه َأ َمد ًا َبعيد ًا َو ُ َ
وف بِا ْل ِعب ِ
اد﴾(. )2
اللَُّ َن ْف َس ُه َواللَُّ َر ُؤ ٌ
َ
فاملرء املسلم يتزود يف احلج هبذا الزاد الروحي فيعود من رحلته صايف القلب ،طاهر
النفس ،يبدأ صفحة جديدة من حياته يف طاعة اهلل ،واالنتصار عىل الرشور واآلثام كام
بدأ حياته بوالدته طاهر ًا نقي ًا ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال[ :من حج

فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه] (. )3

وهكذا يتضح لنا اثر نظام العبادات يف اإلسالم عىل املجتمع بأرسه ،فان املجتمع
العارف بربه ،العابد له ،املتصل به باستمرار من خالل أفراد يامرسون العبادة روح ًا
وشك ً
ال ينحرس فيه جانب التخريب والدّ مار ،وينتعش فيه جانب البناء واالعامر ،ويعيش
املجتمع متعام ً
ال باملثل والقيم العليا الرفيعة ،وتكون تلك املثل والقيم عملة متداولة فيه،

فيأمن الناس عىل ارواحهم وامواهلم واعراضهم ويتحقق مقصود الرشع يف حفظ الدين
والنفس والعقل والعرض واملال(. )4

((( ينظر – فقه العبادات ،د .عبد اهلل حممود شحاته ،ص  ،363اهليئة املرصية العامة للكتاب1975 ،م،
االسالم واحلياة ،حممد يوسف موسى ،ص  ،151منهج الرتبية االسالمية ،حممد قطب ،ص  77و  ،78العبادة
يف اإلسالم ،يوسف القرضاوي ،ص  ،296الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي اإلسالمي وأثره يف
مكافحة اجلريمة ،ج. 153 / 1
((( سورة آل عمران ،االية . 30

((( صحيح البخاري ج ،141 / 2باب فضل احلج .

((() ينظر – النظم اإلسالمية ،أ ،د 0منري البيايت – فاضل النعيمي ،ص. 66
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املبحث الثاين
االقتصاد اإلسالمي وأثره
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
ّ
اقر
إن القتصادنا اإلسالمي دوره البالغ يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،فهو نظام ّ
امللكية اخلاصة وكفل الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعية باحلامية ،واوجب السعي يف
السعي والكسب
احلياة بالعمل الفكري والبدين مع إقراره احلدود الرشعية التي حتمي
َ

عم تقتضيه مصلحة الفرد واجلامعة ،ذلك االنحراف
احلالل من االنحراف واالبتعاد ّ
الذي يؤدي اىل اجلرائم املتعددة (. )1

يقوم النظام االقتصادي االسالمي عىل اصلّ :
ان املالك احلقيقي هو اهلل سبحانه
وتعاىلُ ﴿ :ق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك ا ُْل ْل ِك ت ُْؤ ِت ا ُْل ْل َك َم ْن ت ََشا ُء َو َتن ِْز ُع ا ُْل ْل َك ِم َّ ْن ت ََشا ُء﴾ (. )2
قال اجلصاص يف قوله تعاىلَ ﴿ :مالِ َك ا ُْل ْل ِك﴾(انه صفة ال يستحقها اال اهلل تعاىل من
أنه مالك كل ملك) (. )3
وقال القرطبي :يف قوله تعاىلَ ﴿ :مالِ َك ا ُْل ْل ِك﴾ (مالك الدنيا واالخرة) (. )4
ٍ
استخالف
وما دام املالك هو اهلل سبحانه وتعاىل فإن يد اإلنسان عىل املال إنام هي يد
((( ينظر – نحو تقنني جديد للمعامالت والعقوبات من الفقه االسالمي ،عبد احلليم اجلندي ،ص ،104
املجلس االعىل للشؤون االسالمية ،اجلمهورية العربية املتحدة ،مطابع االهرام التجارية1394 ،هـ –  1974م .
((( سورة آل عمران من االية . 26

((( احكام القران – اجلصاص – ج . 14 / 2

((( اجلامع الحكام القران – اليب عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري ،تقديم هاين احلاج ،حتقيق عامد زكي
البارودي – خريي سعيد ،املكتبة التوفيقية ،مرص ،سيدنا احلسني عليه السالم،ج 55 / 4
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او وكالة ( ، )1قال تعاىل﴿ :وهو ا َّل ِذي جع َلكُم َخ ِ
ض َو َر َف َع َب ْع َضك ُْم َف ْو َق َب ْع ٍ
ف ْالَ ْر ِ
ض
الئ َ
َ ُ َ
َ َ ْ
درج ٍ
ات لِ َي ْب ُل َوك ُْم ِف َما آتَاكُم …﴾ (. )2
ََ َ
يقول االمام الطربي يف قوله تعاىل﴿ :لِ َي ْب ُل َوك ُْم ِف َما آتَاكُم﴾ (يعني ليختربكم فيام
خولكم من فضله ومنحكم من رزقه فيعلم املطيع له منكم فيام امره به وهنا ُه عنه
والعايص ،ومن املؤدي مما آتاه احلق الذي امره بأدائه منه واملفرط يف أدائه) (. )3

فاالنسان ال يملك الترصف او االنتفاع بام استخلف فيه اال ّ بحدود الرشع احلكيم،

يعب عنه بالوظيفة االجتامعية (. )4
وهذا هو االستخالف الذي ّ

فللامل دوره ووظيفته االجتامعية يف حياة الفرد واجلامعة ،وهذا ما سنعرفه من خالل

املطلبني االتيني- :

*

*

*

((( ينظر – يف الفكر االقتصادي االسالمي ،أ.د .فاضل احلسب ،دراسة مقارنة مع املذاهب االقتصادية
املعارصة ،ص ،27طبعة عامل املعرفة ،بريوت 1981 ،م .
((( سورة االنعام من االية . 165
((( تفسري الطربي ج . 164 / 8

((( ينظر – يف الفكر االقتصادي االسالمي ،فاضل احلسب ،ص  ،27نحو تقنني جديد للمعامالت
والعقوبات ،عبد احلليم اجلندي ،ص . 107
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املطلب االول
وظيفة املال االجتامعية يف الترشيع اإلسالمي
وأثرها يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة
جاءت احكام االسالم وترشيعاته وتعاليمه ترسم السياسة الفاعلة واملؤدية ألن

يكون املال خلري املجموع االنساين ومن وجوه عدة:

()1

الوجه االول :فهو حينام يشرتط يف الوكيل او املستخلف ان يكون صاحب قدرة واهلية
كاملة ،انام هبذا يضمن للامل ان يؤدى دوره بعيد ًا عن الرتف الذي يكرهه االسالم كراهة

شديدة ،وبعيد ًا عن ان هتدر االموال وتبذل دون فائدة تثمر او حتصل ( ،)2يقول تعاىل:
ِ
ِ
ِ
وه ْم َو ُقو ُلوا
وه ْم ف َيها َواك ُْس ُ
الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك ُُم ا َّلتي َج َع َل اللَُّ َلك ُْم ق َيام ًا َو ْار ُز ُق ُ
﴿ َوال ت ُْؤتُوا ُّ

َل ُ ْم َق ْوالً َم ْع ُروف ًا﴾ ( ، )3فقد دلت االية عىل النهي عن تضييع املال ووجوب حفظه وتدبيـره
وحسن القيام عليه ،فقد جعله اهلل تعاىل سبب ًا يف اصالح املعاش وانتظار االمور (. )4
َاح َفإِ ْن آن َْست ُْم ِمن ُْه ْم
﴿وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
ويقول تعاىل يف موضع آخرَ :
ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َال ُ ْم َوال ت َْأ ُك ُل َ ِ
ْبوا﴾ ( ، )5فقد امر تعاىل
سافـ ًا َوبِدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
االولياء بأختبار اليتامى يف عقوهلم واحواهلم ،فاذا علموا منهم بعد البلوغ ّ
ان هلم فه ًام

((( ينظر  -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 204
((( ينظر – العدالة االجتامعية ،سيد قطب ،ص . 128
((( سورة النساء االية . 5

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ حممد عيل السايس ،ج ، 29 / 2مطبعة كلية الرشيعة ،بغداد .
((( سورة النساء :من اآلية. 6
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وعق ً
ال وقدر ًة يف معرفة املصالح واملفاسد دفعوا اليهـم امواهلم (. )1

الوجه الثاين :وللامل يف حياة الفرد وظائف تتعدىتأمني حاجته ،ففيه حق الزكاة ،وحق

النفقة لألقارب وأبناء املجتمع من املحتاجني ،ولكي تتم وظيفة املال عىل وجه الكامل
حذر االسالم من كنزه وحبسه عن التداول ّ
ّ
الن تداوله يعني تنمية املجتمع ( ، )2قال تعاىل:
ِ
ِ
ش ُه ْم بِ َع َذ ٍ
ونَا ِف َسبِ ِ
ون َّ
﴿ َوا َّل ِذي َن َيكْنِ ُز َ
اب َألِي ٍم﴾(. )3
يل ا َِّ
الذ َه َ
ب َوا ْلف َّض َة َوال ُينْف ُق َ
لل َف َب ِّ ْ

فقد توعدت آيات القرآن الكريم الذين حيبسون امواهلم عن اإلنفاق يف سبيل اهلل

وعن التداول بالعذاب االليم ،يقول اآللويس رمحه اهلل يف هذه االية( :ولعمري اهنم
احقاء بالذم ،وقد قال بعضهم :من بخل بالقليل من ملكه فقد سدّ عىل نفسه باب نجاته

وفتح عليها طريق هالكه ،وال خيفى ان مجع املال وكنزه وعدم اإلنفاق ال يكون االّ

الستحكام رذيلة الشح ،وكل رذيلة يعذب هبا صاحبها يف االخرة وخيزى هبا يف الدنيا،
وملا كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك املال كان هو الذي حيمى عليه

يف نار جهنم) (. )4

وللجامعة حق يف مال الفرد ،اذ فرض االسالم للفقراء حقهم يف اموال االغنياء
ِ
ِ
ِ
لس ِائ ِل َوا َْل ْح ُرو ِم﴾( )5فاحلق
وألزمهم به ،قال تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن ِف َأ ْم َوال ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم * ل َّ
املعلوم :هو النصيب املعني الذي يستوجبونه (. )6

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ حممد عيل السايس ،ج . 31 / 2

((()ينظر– نحو تقنني جديد للمعامالت والعقوبات من الفقه االسالمي ،عبد احلليم اجلندي ،ص 107
((( سورة التوبة :من اآلية. 34

((( روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين السيد حممود اآللويس البغدادي (ت
1207هـ) ،ج  ،105 / 10ادارة الطباعة املنريية ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط 1405 ،4هـ
–  1985م.
((( سورة املعارج االيتان  24و . 25

((( ينظر  -تفسري ايب السعود ،املسمى ارشاد العقل السليم اىل مزايا القران الكريم ،ج  ،32 / 9قايض
القضاة ،االمام ايب السعود حممد بن حممد العامدي (ت 951هـ) ،بريوت ،لبنان ،ط 1411 ،2هـ –  1990م .
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قال االمام الطربي :احلق املعلوم :هو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله ،واملحروم

الذي قد حرم الغنى فهو فقري ال يسأل (.)1

وقيل احلق املعلوم :هو حق سوى الصدقة يصل االنسان به رمحه ،او يقري به ضيف ًا،
او حيمل به كالًّ ،او يعني به حمروم ًا (. )2
فأمثال هذه احلقوق التي اوجبها اهلل سبحانه وتعاىل يف االموال هلا دورها الكبري يف

تقريب الفوارق الطبقية وحتقيق حالة من التوازن الكفيل باقتالع جذور احلقد واالنانية

اهلم واحلزن واذى احلقد ودرن البغض واحلسد ،فهي حقوق
يف النفوس لتعود خالية من ّ

هلا دورها يف القضاء عىل الفقر والعوز ،تلك العوامل التي عدّ ت من العوامل اجلوهرية
الدافعة لالجرام (. )3

الوجه الثالث :كام كان للزكاة والصدقات اثرمها يف حتقيق حالة التوازن ،كذلك كان

لنظام األرث اثره يف تفتيت الثروات وتوزيعها بعدالة (. )4
ِ
األرث يقوم عىل اساس من الفطرة والعدل واحرتام ارادة املالك ،وحيقق ضامن ًا
وحق

اجتامعي ًا الفراد االرسة الواحدة ويفتت الثروات وال جيعلها مكدسة ٍ
بأيد قليلة ،فهو مبدأ
جيد من مبادئ االقصاد االسالمي ،اما انه يستجيب للفطرة االنسانية هو كون املالك

رب االرسة قلق
حريص عىل ذريته من زوجة ،وابناء وبنات ،ووالد ْين وغريهم ،ويكون ّ
عليهم اذا تركهم بال ٍ
مال بعد موته .
رب االرسة يكدّ ويشقى لتوفري العيش الرغيد ملن
واما قيامه عىل اساس العدل الن ّ

يعول ،فمن العدل ان تكون امواله ملن كان مها السبب يف وجوده ومها الوالدان ،او ملن

كان هو السبب يف وجودهم وهم االوالد ،ليستعينوا هبذه االموال بعد ممات مورثهم كام
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج . 80 / 29
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج . 80 / 29

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 206
((( ينظر  -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 206
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استعانوا هبا يف حال حياته .

واما قيام األرث عىل اساس احرتام ارادة املالك ،فاالنسان يرغب رغبة اكيدة ان

تكون امواله القربائه بعد وفاته ال لغريهم ،فيجب احرتام هذه االرادة .
فصل الشارع توزيع حصص األرث توزيع ًا دقيق ًا وعادالً عىل هؤالء االقرباء
وقد ّ
ال ن َِصيب ِمَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
مما يريض ارادة املورث ( ،)1يقول تعاىل﴿ :لِلر َج ِ
ان َو ْالَ ْق َر ُب َ
ون
َ
ٌ
َ
ِّ
ولِلنِّس ِ
ِ
اء ن َِصيب ِمَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ِ
ان َو ْالَ ْق َر ُب َ
ون ِمَّا َق َّل منْ ُه َأ ْو َك ُث َر نَصيب ًا َم ْف ُروض ًا﴾ (. )2
َ
ٌ
َ
َ َ
وكان من عادة املرشكني يف اجلاهلية ان ال يورثوا النساء وال الصغار ،وجيعلون املال
للرجال الكبار ،فبينت االية ّ
ان اجلميع فيه سواء يف حكم اهلل تعاىل ،يستوون يف اصل
الوراثة ،وان تفاوتوا بحسب ما فرض اهلل لكل منهم (.)3
وصيكُم اللَُّ ِف َأو ِ
ويف قوله تعاىل﴿ :ي ِ
الدك ُْم لِ َّ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْالُ ْن َث َي ْي﴾( )4نجد ان اهلل
ْ
ُ
ُ

الصنفني فجعل للذكر مثل
تعاىل قد امر بالعدل بني االوالد يف اصل املرياث ،وفاوت بني ّ
حظ االنثيني ،وذلك الحتياج الرجل اىل مؤنة النفقة والكلفة ،ومعاناة التجارة والتكسب
وحتمل املشاق ،بعد ان كانت النساء ال يرثن شيئ ًا بدعوى اهنن ال يقاتلن العدو وال َ ِ
ي ْز َن
ّ
ّ

الغنيمة (.)5

*

*

*

((( ينظر – النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص . 358
((( سورة النساء االية. 7 :

((( ينظر – خمترص تفسري ابن كثري ،ايب الفداء اسامعيل بن كثري (ت 774هـ) اختصار وحتقيق :حممد عيل
الصابوين ،ج ،360 / 1مكتبة جدة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الدر املنثور يف التفسري املأثور ،عبد الرمحن
جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،ج  ،438 / 2ط  ،1دار الفكر ،بريوت ،لبنان1403 ،هـ 1983 ،م،
تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج .36 / 2
((( سورة النساء من االية. 11 :

((( ينظر – خمترص تفسري ابن كثري ،ج  ،362 / 1تفسري ايات االحكام ،للشيخ السايس ج 43 / 2
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املطلب الثاين
القيود الرشعية وآثارها اإلجيابية
يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة
ّ
ان يد االنسان عىل ماله انام هي يد استخالف ،وهذا يستلزم منه ان ينفذ مايريده
منه املالك االصيل ،وان يلتزم بالقيود التي وضعها فال يتعدّ اها واالّ عدّ عاصي ًا مستحق ًا

للعقاب (.)1

يقول االمام القرطبي يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم ُم ْست ْ
ني فِ ِيه﴾ ( )2هذا
َخ َل ِف َ
ان اصل امللك هلل سبحانه وتعاىلّ ،
دليل عىل ّ
وان العبد ليس له فيه االّ الترصف الذي
يريض اهلل فيثيبه عىل ذلك باجلنة (.)3

يرشع احلدود ويضع القيود انام هو ملصلحة الفرد ومصلحة اجلامعة،
والشارع حينام ّ

وبام يكفل حتقيق االهداف اخللقية التي يقيم االسالم عليها احلياة (.)4

ويمكن بيان اثر تلك القيود يف الوقاية والتحصني ضد اجلريمة من خالل االوجه

التالية:

الوجه االول :العالقات االقتصادية يف االسالم واثرها يف وقاية وحتصني املجتمع من

اجلريمة

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 206
((( سورة احلديد من االية. 7 :

((( ينظر – اجلامع الحكام القران ،ج . 238 / 17

((( ينظر – العدالة االجتامعية يف االسالم ،سيد قطب ،ص . 107
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تقوم العالقات االقتصادية يف النظام االقتصادي اإلسالمي عىل أسس من العدل
﴿وال ت َْأ ُك ُلوا
والصدق ،اذ ال ظلم ،وال غصب ،وال غبن ،وال غش ( ،)1اذ يقول تعاىلَ :
َّاس بِ ْ ِ
ِ
الكَّا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِريق ًا ِم ْن َأم َو ِ
ال الن ِ
ال ْث ِم َو َأ ْنت ُْم
ْ
َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباط ِل َوتُدْ ُلوا ِ َبا إِ َل ْ ُ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾ ( ،)2فقد هنى اهلل تعاىل عباده عن اكل اموال بعضهم بعض ًا بغري وجه مرشوع،
واكل املال الباطل انام ينتظم من وجهني (:)3
اما الوجه االول :فهو اخذه عىل وجه الظلم والرسقة والغصب وما جرى جمراه .

واما الوجه الثاين :فهو اخذه من جهة حمظورة كالقامر ،واجر الغناء املحرم ،وسائر

الوجوه التي حرمها الشارع ،وقد انتظمت االية حتريم كل هذه الوجوه ،وهي كلها
ِ
﴿وتُدْ ُلوا
﴿وال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباط ِل﴾ ويف قوله تعاىلَ :
داخلة حتت قوله تعاىلَ :
َّاس بِ ْ ِ
الكَّا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِريق ًا ِم ْن َأم َو ِ
ال الن ِ
ال ْث ِم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
هني للعباد عن
ون﴾ ٌ
ْ
ِ َبا إِ َل ْ ُ

تقديم االموال رشوة للحكام ليقضوا هلم بأكل اموال الناس باألثم مع علمهم ببطالن
ٍ
فأن قضاء القايض ال ّ
مايدّ عونه ويرجحونه يف كالمهمّ ،
حيق ألحد
حيل
ألحد حرام ًا ،و ال ّ
باطالً ،وانام يقيض القايض بنحو ما يرى وتشهد به الشهود (.)4

وقد كرر اهلل تعاىل هذا النهي يف موضع آخر فقال تعاىل َ ﴿:يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال ت َْأ ُك ُلوا
ُون ِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّل َأ ْن َتك َ
اض ِمنْك ُْم . )5( ﴾ ..
فقد هنى سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعض ًا بالباطل

أي بأنواع املكاسب التي هي غري رشعية ،كأنواع الربا والقامر ،وما جرى جمرى ذلك من
سائر صنوف احليل ،وان ظهرت يف قالب احلكم الرشعي ّما يعلم اهلل ان متعاطيها إنام

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 207
((( سورة البقرة االية. 188 :

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج . 86 / 2

((( ينظر – خمترص تفسري ابن كثري ،ج  ،226/1تفسري آيات االحكام ،الشيخ السايس ج. 87/1
((( سورة النساء من اآلية . 29

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

64
يريد احليلة عىل الربا (. )1

يقول الشيخ السايس يف قوله تعاىل﴿ :ال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل﴾ يقع عىل

مال نفسه ومال غريه ،فأما أكل مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه يف املعايص ،وأما أكل مال

غريه بالباطل فهو عىل وجهني :

 -الوجه األول :هو أن يأكل بالربا والقامر والبخس والظلم ،فالباطل هو ما خيالفه

السدي .
الرشع ،وهذا ما قاله ّ

 والوجه الثاين :هو ان يأكل بغري ِع ٍوض ،فالباطل هو كل ما يؤخذ بغري ِعوض ،وهذا

ما قاله ابن عباس واحلسن (.)2
ُون ِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
وقوله تعاىل ﴿:إِ َّل َأ ْن َتك َ
اض ِمنْك ُْم  ﴾ ..أي أال ما كان بطريق رشعي
رشيف ،كالتجارة التي احلها اهلل (. )3

قال ابن كثري :االستثناء يف اآلية منقطع ،أي ال تتعاطوا األسباب املحرمة يف اكتساب
ٍ
تراض من البائع واملشرتي فافعلوها (. )4
األموال ،لكن املتاجر املرشوعة التي تكون عن

يتفرقا،
وقد بينت السنة النبوية املطهرة مجيع هذه املعاين فقال ﷺ [الب ّيعان باخليار مامل ّ
فإن صدقا وب ّينا بورك هلام يف بيعهامْ ،
وان كتام وكذبا ِحمقت بركة بيعهام](. )5
فالريب بعد أن يكون ملثل هذا األساس العادل الذي يم ّيز العالقات االقتصادية

شأنه املؤثر يف درء اخلصومات وروح احلقد والبغض التي طاملا دفعت بأصحاهبا إىل
ارتكاب جرائم عدة انتقام ًا وتشفي ًا ملا أصاهبم من ٍ
جور ،أو ظلم ،نتيجة تلك املعامالت
التي نشأت عىل الغش واخلداع(.)6

((( ينظر – خمترص تفسري ابن كثري ،ج. 378/1

((( ينظر – تفسري آيات األحكام ،السايس ج. 86/2

((( ينظر – صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،ج. 271/1
((( ينظر – خمترص تفسري ابن كثري ج. 378/1

((( صحيح البخاري ج 18 / 3من حديث حكيم بن حزام ريض اهلل عنه .

((( ينظر  -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ص. 207
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الوجه الثاين :حتريم وسائل الكسب غري املرشوعة وآثارها يف وقاية وحتصني املجتمع

من اجلريمة

العمل من دعائم النظام االقتصادي االسالمي ،وقد اشار القرآن الكريم اىل بعض
ال ِديدَ فِ ِيه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمنَافِ ُع
الصناعات الرضورية وأمهيتها ،يقول تعاىلَ :
﴿و َأن َْز ْلنَا ْ َ
لِلن ِ ِ
ْص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ب إِ َّن اللََّ َق ِو ٌّي َع ِز ٌيز﴾ ( ، )1فقد نصت االية
َّاس َول َي ْع َل َم اللَُّ َم ْن َين ُ ُ

الكريمة عىل أمهية احلديد يف الصناعات اخلفيفة والثقيلة ( ،)2ويف موضع اخر يقول تعاىل:
وس َلكُم لِتُح ِصنَكُم ِمن ب ْأ ِسكُم َفه ْل َأ ْنتُم َش ِ
اك ُر َ
ون﴾ ( ،)3ويف االية
ْ َ
ْ ْ َ
﴿و َع َّل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ ْ ْ
َ
ْ
اشارة اىل صناعة الدروع (. )4

وقد حث النبي ﷺ عىل العمل واالكل من كسب اليد فقال[ :ما أكل أحدٌ طعام ًا ّ
قط خري ًا

نبي اهلل داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده ] ( . )5يقول
من أن يأكل من عمل يده ،وان َ

االمام ابن حجر العسقالين يف رشحه هلذا احلديث :هذا احلديث يبني فضل العمل باليد،
وتقديم ما يبارشه الشخص بنفسه عىل مايبارشه بغريه ،واحلكمة من ختصيص نبي اهلل
داود عليه السالم بالذكرّ ،
ان اقتصاره يف أكله عىل ما يعمله بيده مل يكن من احلاجة النه
َاك َخ ِلي َف ًة ِف ْالَ ْر ِ
كان خليفة يف االرض كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َد ُاو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
ي
احك ُْم َب ْ َ
ض َف ْ
الن ِ
الَ ِّق َوال َتتَّبِ ِع ْال َ َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
َّاس بِ ْ
يل اللَِّ﴾( )6وانام ابتغى االكل من طريق
االفضل ،هلذا اورد النبي ﷺ قصته يف مقام االحتجاج هبا عىل ما قدّ مه من ّ
ان خري
الكسب عمل اليد(.)7

((( سورة احلديد من اآلية . 25

((( ينظر  -النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ص. 343
((( سورة االنبياء اآلية . 8

((( ينظر  -النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ص. 343
((( صحيح البخاري ج 730 / 2عن املقدام ريض اهلل عنه.
((( سورة ص من االية . 26

((( ينظر – فتح الباري رشح صحيح البخاري ،االمام ابن حجر العسقالين ،راجعه وقدم له وضبطه ،طه
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﴿ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْالَ ْر َض َذ ُلوالً َفا ْم ُشوا
ان االسالم وهو حيث ويشيد بالعملُ :
ِ
ِِ
ِ
ِ
1
حيرم وسائل كسب وتنمية االموال الغري
ور﴾ نراه ّ
ِف َمنَاكبِ َها َو ُك ُلوا م ْن ِر ْزقه َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ

مرشوعة التي من شأهنا ان تورث العداوة والبغضاء واحلسد ،تلك االمراض التي من
ٍ
ٍ
رصني من األخاء واملودة
اساس
شأهنا ان توهن تلك العالقات األنسانية املبنية عىل
تشوه ذلك اجلو النقي
والتعاون ،زيادة عىل اهنا وسائل ختلق العديد من اجلرائم التي ّ
الطاهر الذي تكفلت بتحقيقه رشائع االسالم واحكامه(.)2

ان َأ ْن ي ِ
لقد حرم اهلل تعاىل اخلمر وامليرس عىل عباده فقال تعاىل﴿ :إِن ََّم ُي ِريدُ َّ
وق َع
الش ْي َط ُ ُ
ِ
س ويصدَّ كُم َعن ِذك ِْر اللَِّ و َع ِن الص ِ
َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء ِف ْ
الة َف َه ْل َأ ْنت ُْم
َّ
َ
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ َ َ ُ ْ ْ
ُمنْت َُه َ
ون﴾(.)3

ويف ذلك جانب وقائي كبري من ان يقع املرء يف مهالك الدنيا واآلخرة ويمكن إدراك
بعض هذه املهالك الدنيوية والتي أشار إليها القرآن الكريم فقال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َألون ََك َع ِن
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ ِ
س ُق ْل فِ ِيه َم إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
ْ
ْب ِم ْن َن ْف ِع ِه َم﴾(.)4
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َم َأك َ ُ
فأما أثم اخلمر :فهو ما يصدر عن الشارب من املخاصمة واملشامتة ،وقول الفحش
والتعوق
والزور ،وزوال العقل الذي يعرف به ما جيب خلالقه وتعطيل الصلوات
ّ
ِ
عن ذكر اهلل تعاىل( ،)5وبقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّم ْ
اب
س َو ْالَن َْص ُ
الَ ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ِ
َ ()6
َو ْالَ ْزال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
تبي حتريم اخلمر بأبلغ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُحون﴾
الش ْي َطان َف ْ
ّ

عبد الرؤوف ،سعد مصطفى اهلواري ،ج  ،244 / 4مكتبة الكليات االزهرية ،رشكة الطباعة الفنية املتحدة،
1398هـ1978 ،م .

((( سورة امللك االية . 15

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 208
((( سورة املائدة االية . 91

((( سورة البقرة من االية .219

((( ينظر – اجلامع الحكام القرآن ،القرطبي ،ج . 55 / 3

املحرم :هو ما طلب الشارع من املكلف الكف عن فعله عىل وجه
(((سورة املائدة االية )196( . 90
ّ
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()1
ضار
ألفاظ التحريم  ،فقد قرنه بالذبح عىل النُّصب لغري اهلل ،ووصفها بأهنا رجس أي ٌ
يف ذات نفسه ،واهنا من عمل الشيطان ،اذ انه ليس فيها االّ ما ين ّفر ،ولكن تزيني الشيطان

هلا هو الذي ير ّغب فيها ،لذا فقد امر تعاىل باجتناهبا ،واألمر باالجتناب أبلغ ألفاظ النهي
ان يف تركها مدعاة لفالح األمة واآلحاد ،وذكر ّ
وبي ّ
ان من آثارها أثارة
واألمر بالكفّ ،
العداوة والبغضاء ،وأهنا تصد عن ذكر اهلل ،وقد ختمها بقوله( :فهل انتم منتهون) وهذا

استفهام يتضمن الدعوة اىل االنتهاء ،والتوبيخ علىعدم االنتهاء ،اذ ال يوجد يف القرآن

حمرم قوي التحريم فيه بمثل هذه العبارة القوية (. )2
نص ّ

وا ّما امليرس :فرياد به متلك املال باملخاطرة ،فكل خماطرة باملال قامر ،وهو من امليرس
وهو حرام  .فهو مثار العداوة والبغضاء ،حيث ّ
ليفرط يف حقوق الوالدين
ان املقامر ّ

والزوج والولد ،االمر الذي يؤدي به ان يكون ممقوت ًا عند اجلميع (. )3

فاملقامر يف حالة انشغاله بالقامر يكون فاقد اإلحساس والشعور ،ال يبايل باملال خيرج
من يده اىل غري رجعة طمع ًا يف ان ينال أكثر منه ،فإذا رجع خارس ًا أكل قلبه احلسد
وأمتألت نفسه حقد ًا وضغين ًة ،وربام أداه ذلك اىل قتل من ظ ّن أنه سبب خسارته ّ
ان

احلتم وااللزام ،ويستفاد هذا من النواهي املستعملة يف معانيها احلقيقية ،والصيغ التي تدل من حيث املادة
واهليأة عىل احلرمة ،او نفي احلل ،او االجتناب ،او من ترتيب العقوبة عىل الفعل ،قال تعاىل( :وال تقربوا
الزنا  )..االرساء من االية  . 32وقوله تعاىل( :حرمت عليكم امهاتكم  )..النساء من االية  ،23وقوله
تعاىل( :ال حيل لكم ان ترثوا النساء كرها  )..النساء من االية  ،19وقوله تعاىل( :فأجتنبوا الرجس من
االوثان واجتنبوا قول الزور  )..احلج من االية  . 30ينظر – مجع اجلوامع ،االمام تاج الدين عبد الوهاب
ابن السبكي مع رشحه لشمس الدين حممد بن امحد املحىل ،ج  79 / 1و  ،80علم اصول الفقه عبد الوهاب
خالف ،ص  ،113االنموذج يف اصول الفقه ،ا.د .فاضل عبد الواحد ،ص  39و ص  ،40مطبعة جامعة
بغداد1987 ،م .
((( ينظر – العقوبة ،حممد ابو زهرة ،ص . 163

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج . 207 / 2

(((ينظر – تفسري املنار ،حممد رشيد رضا ،ج  ،60 / 7ط  ،2باالوفست ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت،
لبنان .
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باهلم واالكتئاب،
مكنته الفرصة من ذلك ،وان مل متكنه الفرصة رجع اىل نفسه بالقتل أو ّ
ا ّما ان كان رابح ًا فقد امتأل قلب صاحبه عليه غ ً
ال وضغين ًة(.)1
حرم الربا ،فقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
حرم االسالم اخلمر وامليرس فانه قد ّ
وكام ّ
ِ ِ
ني * َفإِ ْن َل َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اللَِّ
الربا إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ا َّت ُقوا اللََّ َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
ْ
ِِ
ون َوال ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِك ُْم ال َت ْظ ِل ُم َ
ون﴾(.)2
َو َر ُسوله َوإِ ْن ُت ْبت ُْم َف َلك ُْم ُر ُؤ ُ
الربا بعد ان هداهم لالسالم ،فقد كان اكـل
فنهى اهلل تعاىل عباده املؤمنني عن تعاطي ّ
الربا شائع َا عندهم يف اجلاهلية ،فكان الرجل منهم إن كان له مال عىل ٍ
أحد اىل اجل وحل
ّ

ّ ذلك االجل طلبه من صاحبه ،فيقول الذي عليه املال ّ
اخر عني دينك وازيدك عىل مالك
الربا الذي يضاعف اضعاف ًا كثري ًة فنهاهم اهلل تعاىل عنه (. )3
فيفعالن ،ذلك هو ّ
الربا من بني سائر املعايص ألنه الذي أذن اهلل فيه باحلرب ﴿ َفإِ ْن َل ْ َت ْف َع ُلوا
وقد ّ
خص ّ
َف ْأ َذنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اللَِّ َو َر ُسولِ ِه﴾ واحلرب إذن بالقتل فكأن اهلل تعاىل يقول لعباده إن مل
تنتهوا عن أكل الربا فأنكم ستهزمون وتقتلون (. )4
فالربا وسيلة غري مرشوعة للكسب ،فهو كسب الكثري مقابل القليل الذي اعطاه عن
ّ

طريق االنتظار دون بذل اجلهد والعمل ،وعىل هذا فهو تعطيل لوظيفة املال االساسية
وهي خري اجلامعة (. )5

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج . 208 / 2
((( سورة البقرة :اآليتان  278و . 279
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج . 90 / 4

((( ينظر – اجلامع الحكام القران ،ج . 202 / 4

((( ينظر – التكافل االجتامعي ،حممد ابو زهرة ،ص  ،43الدار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة1384 ،هـ،
1964م ،النظام االقتصادي يف االسالم ،د .امحد حممد العسال ،و د .فتحي امحد عبد الكريم ،ص  ،82ط ،7
النارش مكتبة وهبة1405 ،هـ1985 ،م ،االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي،
ص . 209
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وهبذه القيود حدّ اإلسالم من اندفاع تلك الطبقات املرتفة واملنعمة وراء الكسب

املريح ،حيث منعت هذه القيود استغالل تلك الطبقات رؤوس امواهلا وتنميتها يف طرق

حيرمها لكوهنا وسائل
حيرم هذه الوسائل فهو انّام ّ
تؤذي املجموع العام ،فاالسالم وهو ّ
تنايف مبادئ األخالق السامية ،وبالتايل فهي وسائل تفيض اىل خلق الفجوات االجتامعية
مهها الربح والكسب الرسيع ولو عىل حساب الضعفاء من
والطبقات املتفاوتة التي ّ

ابناء جمتمعهم ،وحالة كهذه تعني الظلم الذي تنتفي يف حرضته روح العدالة واملساواة،
ووضع كهذا ينذر وال شك بخطر انتشار اجلرائم وتصاعد معدالهتا (. )1

رشعت له احلدود والقيود التي تكاد جتعل
فالنظام االقتصادي االسالمي هو نظام ّ
خمي ّا يف تنميته وانفاقه وتداوله ،ومصلحة اجلامعة كامنة من وراء هذا
مسي ًا ال ّ
صاحبه ّ
ك ّله ،ومصلحة الفرد ذاته كذلك يف حدود األهداف اخللقية التي يقيم اإلسالم عليها
احلياة (. )2

وبذلك النظام وتلك احلدود والقيود حقق املال اثره االجتامعي يف خلق املجتمع
املتكافل الذي يشدّ بعضه بعض ًا ،مؤكد ًا ّ
ان هذا التكافل له أثره يف إجياد تلك احلياة

الكريمة التي ال يعكّر صفوها الفقر والعوز والبؤس ،او رضر احلقد والبغض او األنانية
وحب الذات ،وهذه مجلة عوامل قد تدفع باملرء النتهاج سبيل اجلريمة (. )3

*

*

*

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املحتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 210
((( ينظر – العدالة االجتامعية ،سيد قطب ،ص . 107

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 211
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املبحث الثالث
أحكام األرسة املسلمة وأثرها
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
تعدّ األرسة يف الرشيعة اإلسالمية وحدة بناء املجتمع ،ولذا فقد جاءت العناية الفائقة
بترشيعات األرسة من قبل الكتاب والسنة ( ،)1ذلك ّ
ان صالح األرسة وإرساء نظامها
واستقرارها هو اعظم سبب يف صالح املجتمع واستقراره ،كام ّ
ان فسادها واضطراهبا
وانحالهلا هو اكرب سبب لفساد املجتمع وقلقه واضطرابه (. )2

وقد جاءت ترشيعات االسالم يف شؤون االرسة يف الكتاب والسنة وما بني عليهام
من اجتهادات الفقهاء من الكثرة والدقة والتفصيل إذ مل ترتك صغرية او كبرية االّ اتت
عليها بالتنظيم الدقيق والترشيع احلكيم (. )3

*

*

*

((( سيأيت بيان هذه النصوص عند موضوع الزواج والطالق ان شاء اهلل تعاىل .
((( ينظر – النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص . 147

((( ينظر – النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص  ،147اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم
زيدان ،ص . 112
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املطلب األول
النكاح واثره يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
النكاح لغة :هو الضم والتداخل ،ويعني الوطء والعقد ،والناكح هو املتزوج

والناكحة هي املتزوجة (. )1

النكاح يف االصطالح الرشعي :هو عقدٌ بني الزوجني حيل به الوطء (. )2

ضم ومج ٍع خمصوص وهو الوطء) (. )3
وقيل يف تعريف النكاح هو( :عبارة عن ّ

والزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين االرسة وبقاء اجلنس البرشي ،وقد ر ّغب فيه

االسالم وجعله من سننه ( ،)4فقد جاء يف احلديث الرشيف﴿ :يامعرش الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه اغض للبرص واحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه

بالصوم فأنه له وجاء﴾ (. )5

وبالزواج تسكن النفس وحيصل هلا الرضاء التام ،وتشبع حاجتها الفطرية من املودة
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ ْز َواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
والرمحة ( ،)6قال تعاىلَ :

((( ينظر – املعجم الوسيط ،ج  ،951 / 2ترتيب القاموس املحيط ،ج  ،436 / 4سبل السالم ،رشح
بلوغ املرام من ادلة االحكام ،حممد بن اسامعيل الكحالين الصنعاين املعروف باالمري ،ج ،107/ 3دار الفكر،
بريوت .
((( ينظر  -صفوة االحكام من نيل االوطار وسبل السالم ،أ.د .قحطان الدوري ،ص  ،47ط1986 ،2م .

((( االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي ،ج  ،100 / 3ط 1420 ،1هـ،
1999م ،اعتنى به الشيخ حممد عدنان درويش ،رشكة دار االرقم بن ايب االرقم ،بريوت ،لبنان .
((( ينظر – اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 112

((( صحيح البخاري ج 117 / 6عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه باب النكاح .
((( ينظر – النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص . 148
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ح ًة إِ َّن ِف َذلِ َك َل ٍ
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ ( ،)1فاالسالم دين جعل الزواج
َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْ َ

يس
عالقة ورابطة سامية من خالهلا تلبي حاجة االنسان الغريزية ،زيادة عىل ذلك فأنه ّ
ما يفيض اليه من سبل فدعا اىل عدم املغاالة يف املهور ( ،)2فقال ﷺ [خري الصداق – أي
املهر – ايرسه]( ،)3والواقع ّ
ان شيوع عادة املغاالة يف املهور جيعل الراغبني يف الزواج قلة،
ويبقى الكثريون عازفني عنه لعدم قدرهتم عليه ،وهذا العزوف عن الزواج يؤدي اىل

مفاسد ال ختفى (. )4

وهبذا كفل اإلسالم ألكرب عدد من أبنائه ان يتفيؤوا بظله ،جمنب ًا بذلك املجتمع

االسالمي من الفرص التي تساهم يف انتشار اجلرائم او املامرسات الال اخالقية ملا هلذه
الشهو ِ
الغريزة اجلنسية من سطوة عىل الناس ،يقول تعاىلُ ﴿ :ز ِّي َن لِلن ِ
ات ِم َن
ب َّ َ َ
َّاس ُح ُّ
ِ
الذ َه ِ
ني َوا ْل َقنَاطِ ِري ا ُْل َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة . )5( ﴾..
الن َِّساء َوا ْل َبنِ َ
وكام رام االسالم ومن خالل تلك الرابطة املرشوعة حتصني الفرد ضد االنحرافات
واجلرائم االخالقية ،رام ايض ًا قيام االرسة عىل اسس رصينة وقوية من املودة والعطف

واالخالق الفاضلة السامية لكوهنا البيئة االوىل التي يتلقاها االبناء ،لذا فقد بني
االسالم ما للبيئة االرسية من اثر يف التوجيه والتنشئة ،فقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن
آمنُوا ُقوا َأ ْن ُفسكُم و َأه ِليكُم نَار ًا و ُقودها النَّاس و ِْ
ال َج َار ُة  ،)6( ﴾..وقال ﷺّ :
[كل
َ َُ
ُ َ
َ ْ َ ْ ْ
َ
مولود يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه او ينرصانه او يمجسانه](. )7
((( سورة الروم االية . 21

((( ينظر – اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص ،113االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ.د.
شهرزاد النعيمي ،ص .171
((( احلاكم ج ،198 / 2وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه من حديث عقبة بن عامر
((( ينظر – اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص. 113
((( سورة ال عمران من االية . 114
((( سورة التحريم من االية . 6

((( صحيح البخاري ج ،465 / 1صحيح مسلم ج 2074 / 4عن ايب هريرة ريض اهلل عنه .
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لذا فقد جاءت تعاليم االسالم لرسم الصيغ القويمة لقيام تلك الركيزة االساسية

التي يقوم عليها املجتمع ،فصالحها صالح املجتمع (.)1

اقر االسالم الزواج وسيلة وقائية حتمي املجتمع من رشور العديد من اجلرائم زاد
وكام ّ

من احكام اجلوانب الوقائية التي حتمي النفس االنسانية من جنوح او طغيان تلك الغريزة
اقر القواعد واآلداب السلوكية للمرأة ،تلك اآلداب التي تضمن للمجتمع
الفطرية بأن ّ
جوه من ّ
كل ما يثري او هييج جذوة تلك الغريزة ،واقرار االسالم
االسالمي صفاء ّ
للزواج واآلداب السلوكية انام كان اعرتاف ًا منه بالطاقة اجلنسية وتأثريها ،فأقرارمها اقرار

لضوابط وقيود حكيمة تكفل للمجتمع بقاء تلك القيم االخالقية الفاضلة ،كام حتمي
املجتمع من ان تشهد ساحة جرائم الزنا وما يستتبعها من جرائم كالقتل لغسل العار ،او

االنتقام للعرض ،وجرائم االجهاض ،او ميالد جيش من املرشدين الذين ال يملكون ان
يستظلوا بحمى ارسة ترعاهم وتفيض عليهم باحلب واملودة (. )2

*

*

*

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 172
((( ينظر  -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 172
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املطلب الثاين
تعدد الزوجات واثره
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
لقد رشع االسالم زواج الواحدة عىل انه هو االصل ،وارشد اىل ّ
ان االكتفاء بزوجة

واحدة هو االفضل كقاعدة عامة يندب اليها االسالم ،وبني القرآن الكريم ان زواج
﴿وإِ ْن ِخ ْفت ُْم َأ َّل ُت ْق ِس ُطوا ِف ا ْل َيتَا َمى
الواحدة اقرب اىل حتقيق العدل ( ،)1فقال تعاىلَ :
ِ
الث ورباع َفإِ ْن ِخ ْفتُم َأ َّل َتع ِد ُلوا َفو ِ
ِ
ِ
احدَ ًة َأ ْو
َ
ْ
اب َلك ُْم م َن الن َِّساء َم ْثنَى َو ُث َ َ ُ َ َ
َفانْك ُحوا َما َط َ
ْ
َت َأ ْي َم ُنك ُْم َذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّل َت ُعو ُلوا﴾( ،)2واملقصود بالعدل هنا هو العدل بني
َما َم َلك ْ
الزوجات يف النفقات ونحوها مما يمكن فيه العدل (.)3
يقول االمام اجلصاص رمحه اهلل تعاىل يف قوله تعاىلَ ﴿ :م ْثنَى َو ُث َ
اع …﴾
الث َو ُر َب َ
(فان خاف ان اليعدل اقترص من االربع عىل الثالث ،فان خاف ان اليعدل اقترص

من الثالث عىل االثنتني ،فان خاف ان ال يعدل بينهام اقترص عىل الواحدة) (. )4
ويقول االمام ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ِخ ْفتُم َأ َّل َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ًة
َ
ْ
ْ
َت َأ ْي َم ُنك ُْم … ﴾ أي ان خفتم من تعداد النساء ان ال تعدلوا بينهن كام بني
َأ ْو َما َم َلك ْ
((( ينظر  -النظم االسالمية ،أ  .د .منري البيايت ،قاضل النعيمي ،ص. 150
((( سورة النساء ،اآلية . 3

((( ينظر  -تفسري آيات االحكام ،الشيخ السايس ،جـ ، 25 / 2اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،
ص. 116
((( احكام القرآن – اجلصاص – ايب بكر امحد بن عيل الرازي احلنفي (ت  370هـ) ،ج  ،54 / 2دار الكتاب
العريب ،بريوت ،لبنان .
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ذلك احلق يف موضع آخر فقال تعاىل﴿ :و َلن تَستَطِيعوا َأ ْن َتع ِد ُلوا بي النِّس ِ
اء َو َل ْو
ْ
َ ْ ْ ُ
َْ َ َ
ٍ
واحدة أو عىل اجلواري الرساري
َح َر ْصتُم …﴾ ( )1فمن خاف من ذلك فليقترص عىل
فأنه ال جيب قسم بينهن ولكن يستحب ،فمن فعل فحسن ومن ال فال حرج (. )2
فتعدد الزوجات ليس واجب ًا وال مندوب ًا وانام هو مباح ،واملباح جيوز فعله وتركه فهو

خاضع لتقدير الشخص نفسه ،فأن رأى املصلحة فيه فعله واالّ تركه ،وال تثريب عليه يف

داعي القحام القايض او غريه لتقدير مدى احلاجة او املصلحة يف التعدد،
احلالني ،وال
َ
ّ
الن هذه املسألة خاصة باالنسان ،واالصل يف كل انسان عاقل انه احرص من غريه عىل

تقدير ما يصلح له ال سيام يف مسألة الزواج حيث ترتتب عىل الزوج تبعات ثقيلة مالية
وغري مالية ،فهو ال يقدم عىل التعدد االّ اذا وجد احلاجة داعية اىل ذلك (. )3
يقول الشهيد سيد قطب رمحه اهلل تعاىل( :ان االسالم مل ينيشء التعدد ،انام حدده ،ومل

يأمر بالتعدد ،انام َ
رخص فيه وقيده) (. )4

وال نستطيع ان نحرص مربرات التعدد التي تدفع الرجل اليه ،ولكن نشري اىل بعضها

عىل سبيل التمثيل ،فمنها عقم الزوجة وتطلع الزوج للذرية ،ومرض الزوجة وعدم
صالحيتها للقيام بمهام الزوجية ،ونبل الزوج وكرم اخالقه حيث يتزوج يتيمة ،أو
أرملة ،أو قريبة له فاتتها فرص الزواج ،اىل غري ذلك من الدوافع النبيلة للتعدد (. )5

ويف التعدد عالج حاسم ملشكلة اجتامعية خطرية تتعرض هلا املجتمعات البرشية يف

اعقاب احلروب ،بل حتى يف االوقات العادية ،وهي كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال،
وهذه املشكلة ال يمكن حلها بصورة رشيفة وناجحة االّ بإباحة التعدد رشع ًا واالّ ح ّلت
((( سورة النساء من االية . 129

((( ينظر – نخترص تفسري ابن كثري ج . 357 / 1

((( ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 116
((( ينظر – يف ظالل القران ،سيد قطب ،ج . 249 / 4

((( ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 116
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نفسها عن طريق السفاح والعالقات غري املرشوعة ،وال شك ان كل امرأة عاقلة تفضل
ٍ
اعرتاض
ان تكون زوجة ثانية وال تكون عشيقة لرجل ،وعىل هذا فام يقوله البعض من

عىل مبدأ التعدد انام هو قول متهافت يف نفسه هزيل يف حجته خمالف لرشع االسالم (. )1
ٍ
ٍ
اجيايب إذ يقدم ح ً
ال حقيقي ًا يضمن املصالح
واقعي
فاالسالم يعالج املجتمع بترشي ٍع
واحلقوق ويتوافق مع الفطرة بخالف الترشيعات الغربية ومن حذا حذوها والتي ذهبت

حرمت التعدد واعتربته جريمة
اىل افتعال (مثالية) كاذبة يف الزواج ختادع فيها الناس اذ ّ

يعاقب عليها القانون ،بينام هي تبيح رصاحة بنصوص القانون للرجل ان يرتكب الزنا
باوسع نطاق برشط االّ حيصل ذلك باالكراه او العلنية (. )2
وبعد هذا الذي تقدم فإننا نلمس بوضوح عظم الرمحة اإلهلية وهي تبيح تعدد
الزوجات ،اذ ان تعدد الزوجات يف حاالت معينة ارحم كثري ًا عام تفرزه ظاهرة الزنا من
ال للعار ،او انتقام ًا ِ
جرائم متعددة ،كالقتل غس ً
للعرض ،او ميالد أطفال مرشدين (. )3

*

*

*

((( ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص 116و ص . 117

((( ينظر – النظم االسالمية  /أ.د .منري البيايت  -فاضل النعيمي ،ص . 154

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة  /أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص . 187
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املطلب الثالث
الطالق وأثره يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
ان االسالم ير ّغب يف ابقاء الرابطة الزوجية وادامتها عىل املودة والوئام لتحقق

اغراضها املرسومة هلا ،ويف سبيل ذلك سهل االسالم اجراءات النكاح ورشع فيها

اخلطبة واباح رؤية املخطوبة لضامن بقاء الرابطة ،وندب الزوج اىل الصرب عىل املرأة اذا

رأى منها ما يكرهه ،وبني االسالم ان من الفضل للزوج ان يكون حسن االخالق مع
زوجته ،ومع هذا فأن االسالم ال يغفل عن الواقع ،فقد ينشب اخلالف بني الزوجني مما
يؤدي اىل الطالق (. )1

وقد وضع االسالم مجلة من الوسائل الوقائية التي تسعى الصالح احلالة الزوجية
قبل وقوع الطالق ،ومجلة من الوسائل االخرى ملنع اساءة استعامل الطالق ايض ًا وذلك
عىل النحو االيت:
أوالً :عدّ االسالم ان جمرد كراهية الزوج لزوجته ال تشكل مربر ًا كافي ًا للطالق ،قال
ِ
ِ
ي َع َل اللَُّ فِ ِيه
وه َّن بِا َْل ْع ُروف َفإِ ْن ك َِر ْهت ُُم ُ
اش ُ
تعاىلَ :
وه َّن َف َع َسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئ ًا َو َ ْ
﴿و َع ُ
َخ ْي ًا كَثِري ًا﴾( )3فلم هيمس االسالم يف اذن الزوج ان يطلق زوجته ،بل أمره باملعارشة
()2

((( ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 117

((( ( )239ينظر – النظم االسالمية أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص ،156االحوال الشخصية يف الفقه
والقضاء والقانون ،أ.د .امحد الكبييس ،اجلزء االول (الزواج والطالق واثارمها) ،ص  172وما بعدها ،مطبعة
االرشاد ،بغداد1970 ،م .
((( سورة النساء من االية . 19
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باملعروف والصرب عليها (. )1
ثاني ًا :اذا استمرت الزوجة يف مشاكساهتا وخمالفاهتا فللزوج ان يؤدهبا عن طريق
﴿و َّ
الل ِت
الوعظ والنصيحة واهلجر يف املضاجع والرضب غري املربح ( )2قال تعاىلَ :
ِ
وه َّن ِف ا َْل َض ِ
اج ِع َو ْ ِ
َتَا ُف َ
وه َّن َفإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم َفال َت ْب ُغوا
ون ن ُُش َ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وز ُه َّن َفع ُظ ُ
اض ُب ُ
ال إِ َّن اللََّ ك َ
َع َل ْي ِه َّن َسبِي ً
َان َع ِل ّي ًا كَبِري ًا﴾ (. )3
ثالث ًا :اذا استمر اخلالف والشقاق بني الزوجني ومل ينفع الوعظ واالرشاد
وال اهلجر يف املضاجع وال الرضب غري املربح وهو خاص بتقويم املرأة املعوجة ،اما
اشوهن بِا َْلعر ِ
ِ
وف﴾ وقوله
املرأة املستقيمة فيحرم رضهبا النه خمالف لقوله تعاىلَ :
﴿و َع ُ ُ َّ ْ ُ
﴿و ْ ِ
وه َّن َفإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم َفال َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن َسبِيالً﴾ فعندئذ يقدم االسالم
اض ُب ُ
تعاىلَ :
ح ً
ال اخر هو اللجوء اىل التحكيم ،بأن خيتار الزوج حك ًام من اهله وختتار الزوجة

حك ًام من اهلها ،فيجتمعان وينظران يف اخلالف بني الزوجني واسبابه فيعمالن عىل
ازالته ،وكثري ًا ما ينجح هذا التحكيم الن ك ً
ال من احلكمني حريص عىل حسم اخلالف

ملصلحتهام يف حسمه ،كام اهنام لعالقتهام العائلية يمكنهام الوقوف عىل اسباب اخلالف،
ّ
﴿وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق
وال شك ان معرفة االسباب احلقيقة
تسهل معاجلتها ( )4قال تعاىلَ :
للَّ َب ْين َُه َم إِ َّن ا ََّ
لل
َب ْينِ ِه َم َفا ْب َع ُثوا َح َك ًام ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َك ًام ِم ْن َأ ْه ِل َها إِ ْن ُي ِريدَ ا إِ ْصالح ًا ُي َو ِّف ِق ا ُ
ِ ً َ ِ ً ()5
ك َ
َان َعليام خبريا﴾
رابع ًا :اذا فشلت كل الوسائل السابقة يف انقاذ احلياة الزوجية وتعني الطالق وجب
عىل الزوج ان يسلك فيه مسلك ًا آخر يتضمن التأكد من رغبته يف الطالق ،كام يتضمن
((( ( )241ينظر  -النظم االسالمية أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص.156

((( ( )242ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص 117و ص . 118
((( ( )243سورة النساء من االية . 34

((( ( )244ينظر – اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 118
((( ( )245سورة النساء االية . 35
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()1

 .1ان يطلقها وهي طاهرة غري حائض ومل يكن قد مسها يف طهرها هذا ،واحلكمة

يف ذلك ان الزوج اذا طلقها يف هذه احلالة فأن ذلك يعني ان نفسه راغبة عنها وان هناك

من االسباب القوية ما حيمله عىل فراقها اىل درجة انه امتنع عن مسيسها قبل طالقها (.)2
رشع االسالم العدة وهي ثالثة قروء ( )3أي ثالث حيضات عىل الراجح يف
ّ .2
ذوات االقراء قال تعاىل﴿ :وا ُْل َط َّل َقات ي َتبصن بِ َأ ْن ُف ِس ِهن َثال َث َة ُقر ٍ
وء﴾ ( )4وهذه الفرتة
َّ
ُ َ َ َّ ْ َ
َ
ُ

تشكل فسحة من الوقت يراجع فيه الزوج نفسه ويراجع مدى صحة قراره للطالق،

كام تراجع فيه الزوجة موقفها واالسباب التي جعلت الزوج يطلقها ،ويكون للزوج ان
يراجع زوجته بالقول او بالفعل يف هذه الفرتة ،فأن راجعها عادت زوجته بدون عقد
جديد الهنا يف العدة ال تزال زوجته ،واحتسب الرشع عليه تطليقه واحدة من التطليقات

الثالث التي يملكها يف حياته الزوجية معها (. )5

 .3فأذا انتهت مدة العدة ومل يراجعها الزوج ثم اسف الزوج عىل ما وقع واراد ارجاع

زوجته ففي هذه احلالة يشرتط ان ترىض الزوجة بالرجوع وان يتم ذلك بعقد نكاح
جديد ومهر جديد (. )6

((( ( )246ينظر  -النظم االسالمية أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص. 157
((( ( )247سورة البقرة من االية . 228

((( ينظر – اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 118

((( القروء مجع قرء ،ويطلق يف كالم العرب عىل الطهر وعىل احليض حقيقة ،فهو من االضداد واصل القرء
– االجتامع – وسمي احليض قر ًء الجتامع الدم يف الرحم ،وسمي الطهر قر ًء الجتامع الدم يف البدن ،ينظر –
تفسري ايات االحكام الشيخ السايس ،ج . 137 / 2
((( ينظر  -النظم االسالمية أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص 157و ص  ،158اصول الدعوة أ.د .عبد
الكريم زيدان ،ص . 118
((( ينظر – اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان ،ص . 119
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كرر الزوج الطالق مرتني بالكيفية التي ذكرناها ثم طلقها املرة الثالثة ففي هذه
 .4فأذا ّ
احلالة ال يمكنه اعادهتا اليه االّ برشوط ثقيلة هي :ان تنتهي عدهتا ،ثم تنكح زوج ًا غريه

نكاح ًا حقيقي ًا ال صوري ًا ،ثم يفارقها هذا الزوج بموت او طالق ،ثم تنتهي عدهتا من هذه
ٍ
وبمهر جديد (. )1
برىض تام منهام
الفرقة ،ثم تعقد عقد نكاح جديد مع مطلقها االول
ً

وبام ان الطالق هد ٌم لالرسة ومتزيق للمنزل ورضورة يتعدى اىل االوالد ،فأن االوالد
يف حضن امهاهتم يكونون موضع ًا للرعاية وحسن الرتبية بخالف ما اذا كانوا يف حضن
اجنبية عنهم ،فالرشيعة تنظر اليه هذا النظر ،يدل عىل هذا قوله ﷺ﴿ :ابغض احلالل اىل
اهلل الطالق﴾ ( )2لذا فإننا نجد ان الرشيعة انام اجازته مع ما فيه من رضر لدفع رضر اشد

وحتصيل مصلحة اكثر وهي التفريق بني متباغضني ليس من املصلحة اجلمع بينهام ،وقد
يفرق به االّ بني
يفرق بالطالق بني متحا ّبني من اخلري ان جيتمعا ،واالّ ّ
اراد الشارع ّاال ّ
متباغضني من اخلري ان يفرتقا (.)3

مما تقدم نلمس بوضوح حرص االسالم عىل كيان االرسة من ان هيدد قيامها الطالق

وألي سبب كان ،فالطالق وال شك يستتبع مشاكل عظيمة ربام انصبت اغلبها عىل

ثمرات تلك األرسة – وهم أطفاهلا – كالبؤس والشقاء والترشد ،تلك االثار السلبية
التي قد تدفع باألبناء اىل االنحراف ،االّ انه رغم ذلك يعد الوسيلة الناجحة للتخلص من
جو الكراهية والبغض ،فقيام الزواج يف مثل هذه الظروف يعد عقد اسرتقاق واستعباد،

كام ان وقوعه جينب الكثري من اجلرائم التي قد يلجأ اليها احد الطرفني للتخلص من ذلك
القيد والفوز بحريته (. )4

((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج  ،147 / 2اصول الدعوة أ.د .عبد الكريم زيدان
ص . 119
((( سنن ابن ماجه ج ،650 / 1سنن البيهقي ج 322 / 7عن ابن عمر ريض اهلل عنهام .
((( ينظر – تفسري ايات االحكام ،الشيخ السايس ،ج . 143 / 2

((( ينظر – دروس يف العلم اجلنائي – اجلريمة واملجرم – د.مصطفى العوجي ،ج  371 / 1و  ،384ط
 ،1مؤسسة نوفل ،بريوت ،لبنان 1980 ،م ،االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد
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املبحث الرابع
سياسة احلكم يف اإلسالم وأثرها
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
لقد عالج اإلسالم بتعاليمه وأحكامه دوافع اجلريمة وسد االبواب والطرق املؤدية

اليها حني ارسى أسس املجتمع الفاضل وقرر النظم االجتامعية القويمة التي أوجدت
ٍ
أنسان وآخر االّ بالتقوى ،واالسالم
املجتمع املتضامن الذي يشدّ بعضه بعض ًا ،فال فرق بني
وان منح احلريات االّ انه قيدها بقانون االسالم ليحمي املجتمع من اعتداء وجنوح تلك
احلريات او الضالل يف توجهها ،وقد شملت انظمته جوانب احلياة الفردية كافة ،وذلك

بتنظيم عالقة الفرد بربه ،وعالقة الفرد بالفرد ،كام شملت اجلوانب االجتامعية:

كعالقة الفرد باملجتمع والدولة ،ثم عالقة الدولة بغريها من الدول ،وبمعنى اخر

فقد اختط االسالم بتعاليمه السياسة الرشعية للدولة االسالمية السياسية التي تدير

الشؤون العامة للدولة االسالمية بام يكفل حتقيق املصالح ودفع املضاد مما ال يتعدى

حدود الرشيعة واصوهلا الكلية ،ويراد بالشؤون العامة للدولة هو كل ما تتطلبه حياهتا

من نظم سواء اكانت دستورية ام مالية ام ترشيعية ام قضائية ام تنفيذية (. )1

*
النعيمي ،ص . 184

*

*

((( ينظر – السياسة الرشعية  /عبد الوهاب خالف ،ص ،40االسالم وحاجة االنسان اليه ،د .حممد يوسف
موسى ،ص، 243االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة،أ.د.شهرزاد النعيمي،ص 57و58

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

82

املطلب االول
الشورى وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
تقوم سياسة احلكم يف االسالم عىل مبدأ الشورى ،اذ هو احد مقومات احلكم يف

االسالم ،فاالسالم ال يعرف نظام احلاكم املستبد املطلق ،بل ال بد للخليفة ان يشاور اهل
ّ
احلـل والعقد ( )1بذلك امـره القرآن واليـه دعتـه السـنة النبويـة املطهـرة وعليـه امجع
املسلمون ( ،)2يقول االمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل( :والشورى من قواعد الرشيعة وعزائم
االحكام ،من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما ال خالف فيه) (. )3

*التعريف بالشورى
شور ًا وشيار ًا ،وشيار ًة ومشار ًا ومشار ًة
أوالً :الشورى يف اللغة :وهي من شار العسل ْ

اذا استخرجه من الوقبة ،وشاورته يف كذا واسترشته أي راجعته ألرى رأيه فيه فأشار

عيل بكذا ،أي أراين ما عنده فيه من املصلحة فكانت أشارة حسنة ،واالسم املشورة،
ّ
()4
ورى َب ْين َُه ْم  )5( ﴾..مثل قوهلم امرهم
اسم من ُه  ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
والشورى ٌ
((( وهم ممثلو االمة يف اختيار اخلليفة ويف تقديم املشورة له يف خمتلف االمور وقد سامهم االمام املاوردي
رمحه اهلل بـ (أهل االختيار) واشرتط فيهم رشوط ًا ثالثة :االول :العدالة اجلامعة لرشوطها الثاين :العلم الذي
يتوصل به اىل معرفة من يستحق االمامة عىل الرشوط املعتربة فيها ،الثالث :الرأي واحلكمة املؤديان اىل اختيار
من هو لالمامة اصلح وبتدبري املصالح اقوم واعرف  .ينظر – االحكام السلطانية ،املاوردي ،ص. 16
((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ،ج ،1ص ،37بحوث فقهيه أ.د .عبد الكريم زيدان،
ص ،91النظم االسالمية أ.د .منري البيايت ،فاضل النعيمي ،ص. 253
((( اجلامع الحكام القران – القرطبي – ج. 249 / 4

((( ينظر – ترتيب القاموس املحيط ،ج( 274 / 2ش و ر) معجم مقاييس اللغة ج. 227 / 3
((( سورة الشورى من االية . 38
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فوىض بينهم ،اي ال يستأثر احدٌ بيشء دون غريه (. )1
ثاني ًا :الشورى يف االصطالح الرشعي :يقول االمام القرطبي رمحه اهلل يف تعريف

الشورى( :هي االستعانة باالراء) (. )2

ويقول االمام اآللويس رمحه اهلل يف تعريف الشورى هي( :استخراج الرأي بمراجعة

البعض اىل البعض) (. )3

ويمكن القول بأن العلامء القدماء واملعارصين قد ذهبوا اىل القول يف تعريف الشورى

بأهنا( :استطالع الرأي من ذوي اخلربة فيه للتوصل اىل اقرب االمور للحق)(.)4

وهذا التعريف يصدق عىل نوعية خاصة من الشورى وهي (الشورى الفنية) اخلاصة

باستشارة أهل الرأي واخلربة يف املسائل الفنية ( ،)5والشورى التي نقصدها هنا كنظام

للحكم اعم من هذا التعريف ،وهي الشورى يف االمور املتعلقة بمصالح االمة ،وهلذا
فأن الشورى يمكن تعريفها بقولنا هي( :استطالع رأي االمة او من ينوب عنها يف االمور

العامة املتعلقة هبا) (. )6

ومعنى هذا حق االمة يف أخذ رأهيا يف اختيار احلاكم الذي ترتضيه ،واخذ رأهيا يف
كل االمور اهلامة ،ومقتىض هذا التعريف ايضا ان حتكم االمة وفق ًا الرادهتا ومن اجل

((( ينظر – املصباح املنري ،ج( 447 / 1شور) .

((( اجلامع الحكام القران – القرطبي – ج. 194 / 13

((( روح املعاين والسبع املثاين ،اليب الثناء االلويس ،ج . 46 / 26

((( الشورى يف ظل نظام احلكم يف االسالم ،أ .عبد الرمحن عبد اخلالق ،ص ،14املطبعة السلفية بالكويت،
1975م .
((( ينظر – الشورى وأثرها يف الديمقراطية – دراسة مقارنة – د .عبد احلميد اسامعيل االنصاري ،ص،4
املكتبة العرصية صيدا ،بريوت .

((( هذا هو تعريف الشورى لفضيلة االستاذ الدكتور عبد احلميد اسامعيل االنصاري ،كام جاء يف الشورى
وأثرها يف الديمقراطية – دراسة مقارنة – ص ،4والباحث يسري معه يف رأيه ،الن الذي هيمنا يف بحثنا هو
السياسة العامة لالمة .
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مصلحتها ،ويستلزم ايض ًا حق االمة يف الرقابة واملعارضة والنقد والتقويم (. )1
*مرشوعية الشورى وحكمها

دل الكتاب والسنة واالمجاع عىل مرشوعية الشورى ،اما الكتاب فقال تعاىل:
(،)3
اس َت ْغ ِف ْر َل ْم َو َش ِ
او ْر ُه ْم ِف ْالَ ْمر  )2( ﴾..وهذا امر للنبي ﷺ باملشاورة
﴿ َفا ْع ُ
ف َعن ُْه ْم َو ْ
ُ
وظاهر االمر يفيد الوجوب كام هو مقرر يف علم االصول (. )4

يقول االمام الطربي رمحه اهلل يف تفسري هذه االية ﴿ :انام امر اهلل تعاىل نبيه ﷺ
بمشاورة اصحابه فيام حزبه من ٍ
أمر تعريف ًا منه امته مأتى االمور التي خترجهم من بعده
و مطلبها ليقتدوا به يف ذلك عند النوازل التي تنزل هبم فيتشاورون فيام بينهم ﴾(. )5

وقد اثنى اهلل تعاىل عىل عباده املؤمنني ومدحهم بأعىل صفاهتم وجعل منها
ِ
ِ
الصال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم
است ََجا ُبوا ل َر ِّ ِب ْم َو َأ َقا ُموا َّ
املشاورة ( )6فقال تعاىلَ :
﴿و ا َّلذ ي َن ْ
ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ ( )7أي يتشاورون فيام بينهم وال يعجلون وال
ور ى َب ْين َُه ْم َومَّا َر َز ْقن ُ
ُش َ
((( ينظر  -الشورى وأثرها يف الديمقراطية – دراسة مقارنة – د .عبد احلميد اسامعيل االنصاري ،ص4
((( سورة آل عمران من االية . 159

((( ينظر – الدولة القانونية والنظام السيايس يف االسالم – دراسة دستورية رشعية وقانونية مقارنة – أ .د.
منري البيايت ،ص ،261ط1399 ،1هـ –1979م ،الدار العربية للطباعة ،بغداد .

((( االمر هو( :طلب الفعل عىل جهة االستعالء) ،االحكام يف اصول االحكام ،سيف الدين ابو احلسن
عيل بن ايب عيل بن حممد اآلمدي (ت  631هـ) ج ،8 / 2مطبعة املعارف بمرص 1332هـ  .واالمر يدل عىل
الوجوب حقيقة عند مجهور علامء املسلمني من الفقهاء واالصوليني ما مل تقم قرينة عىل خالف ذلك ،وقد اتفق
االصوليون عىل ان صيغة االمر تستعمل يف وجوه كثرية عدها الغزايل واآلمدي مخسة عرش وجه ًا و (املشورة)
احد هذه الوجوه ،ينظر – املستصفى ،ج ،419 / 1االحكام يف اصول االحكام ،اآلمدي ،ج ،9 / 2االنموذج
يف اصول الفقه أ.د .فاضل عبد الواحد ،ص. 186
((( تفسري الطربي ،ج. 345 / 7

((( ينظر – اجلامع الحكام القرآن ،ج  ،194 / 13تفسري اآللويس ،ج ،46/ 52النظريات السياسية
االسالمية د .حممد ضياء الدين الر ّيس ،ص ،334ط1967 ،4م ،دار املعارف بمرص ،الدولة القانونية والنظام
السيايس االسالمي ،أ.د .منري البيايت ،ص. 262
((( سورة الشورى االية . 38
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ينفردون بالرأي (.)1

وقد ذكر اهلل تعاىل صفة الشورى بعد صفة الصالة التي هي عامد الدين وقبل صفة

الزكاة ،فوضع الشورى بني اقامة الصالة واداء الزكاة من اكرب االدلة عىل وجوهبا

()2

ودل هذا عىل انه اذا كانت الصالة فريضة عبادية والزكاة فريضة اجتامعية فأن الشورى

فريضة سياسية (. )3

وا ّما السنة فقد دلت السنة النبوية القولية والفعلية عىل مرشوعية الشورى ووجوهبا،

ففي السنة القولية اخرج احلاكم عن عيل ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :لو كنت
مستخلف ًا احد ًا من غري مشورة الستخلفت ابن ام عبد)( )4وقد دل احلديث عىل وجوب
املشاورة يف اختيار احلاكم ،وهكذا يف مجيع أمور األمة اهلامة (. )5

واما السنة الفعلية فهي زاخرة بتطبيق مبدأ الشورى ،ومن ذلك :االستشارة للخروج
يف معركة بدر ،واالستشارة يف مكان النزول ٍ
حلباب بن املنذر بن
ببدر واالخذ برأي ا ُ
جلموح ،واالستشارة يف ارسى ٍ
بدر واخذه ﷺ برأي ايب بكر الصديق ريض اهلل عنه
ا َ
بأخذ الفداء (. )6

((( ينظر – فتح القدير ،االمام الشوكاين ،ج. 540 / 4

((( ينظر – الشورى واثرها يف الديمقراطية ،د .عبد احلميد اسامعيل ،ص. 53

((( ينظر  -املرشوعية االسالمية العليا ،د .عيل حممد جريشه ،ص ،254مكتبة وهبه ،مرص1975 ،م .
((( املستدرك ج 318 / 3قال احلاكم :هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه .
((( ينظر – الشورى واثرها يف الديمقراطية ،د .عبد احلميد اسامعيل ،ص. 66

((( ينظر – البحر املحيط ،ج ،464 / 4خمترص تفسري ابن كثري ،ج 332 / 1و ج ،87 / 2فتح الباري رشح
صحيح البخاري ،ج ،290 / 8صحيح مسلم برشح النووي ،ج ،124 / 12البداية والنهاية – ابن كثري –
ج ،296 / 3السرية النبوية – ابن هشام – ج  ،620 / 2احكام القران – ابن العريب – ج(. 299 / 1وبدر)
ٍ
رجل حفرها يقال له( :بدر بن النارين) ،خمترص تفسري ابن كثري،
حمله بني مكة واملدينة تعرف ببئرها منسوبة اىل
ج. 315 / 1
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وكذا االستشارة يف اخلروج اىل احد او البقاء يف املدينة واخذه ﷺ برأي الذين قالوا

باخلروج (. )1

وكذا االستشارة يوم اخلندق الصحابه ﷺ فأشار عليه سيدنا سلامن ريض اهلل عنه

بحفر اخلندق فأخذ برأيه (. )2

واستشارته ﷺ رؤساء االوس واخلزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يف مصاحلة
بني غطفان عىل ثلث ثامر املدينة يوم اخلندق ايض ًا عىل ان يرجعوا عن قتال املسـلمني
واخذه برأهيام حيث اشارا عليه بالقتال بدالً من املصاحلة (. )3

وا ّما االمجاع فقد امجع الصحابة ريض اهلل عنهم ومن بعدهم من التابعني عىل وجوهبا

وعملوا هبا فع ً
ال (. )4

* امهية الشورى وثمرهتا

أما عن أمهية الشورى كنظام للحكم ،فإن املشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب

عن طريق مناقشة اآلراء وظهور الرأي الصواب ،وهي هبذا سبب لقلة األخطاء ،كام
أن باملشاورة االستفادة من جهود اآلخرين وخرباهتم التي اكتسبوها يف سنيني طوال

وذلك بال جهد ،كام أن هبا عصمة لويل األمر من اإلقدام عىل أمور ترض األمة و ال
يشعر هو برضرها ،و ال سبيل إىل إصالح هذا الرضر بعد وقوعه ،وكذا ففي املشاورة

تذكري لالمة بأهنا صاحبة السلطان وتذكري لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها يف مبارشة
((( ينظر  -خمترص تفسري ابن كثري ،ج ،314 / 1السرية النبوية – ابن هشام – ج  ، 63 / 3الدر املنثور يف
التفسري باملأثور – السيوطي – ج. 304 / 2
((( ينظر  -فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج. 395/ 8
((( ينظر – السرية النبوية البن هشام – ج. 223 / 3

((( ينظر – فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،27 / 8و ج  334 / 16و  ،337ارشاد الساري
لرشح صحيح البخاري ،ج 19 / 10و ج ( 272 / 25حديث السقيفة) ،الدولة القانونية والنظام السيايس
اإلسالمي أ.د .منري البيايت ،ص. 263
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السلطان ،ويف هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات اإلنسان ( )1كام
يقول تعاىل﴿ :ك ََّل إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ان َل َي ْط َغى﴾ ( )2ولذلك فمن الصعب عىل األمة التي نشأت
واعتادت عىل املشاركة يف شؤون احلكم وحتمل التبعات أن تتنازل عن حقوقها ،بل

تكون هذه األمة متوجهة للخري يف مجيع أمورها ،وتنعكس هذه النتيجة عىل أوضاعها
ٌ
حاصل عىل أن من أهم أسباب ختلف األمة اإلسالمية
تقدم ًا ورق ّي ًا ( ،)3كام أن االتفاق
هو ابتعادها عن احلكم بالشورى بعد الراشدين (. )4

أما ثمرة الشورى لنظام احلكم يف اإلسالم فأهنا حتقق أربعة أمور أساسية :
األول :إرشاك األمة – ممثلة بأهل ّ
احلل والعقد – يف مزاولة السلطة والتفكري بقضايا
()5

األمة مع الشخص الذي أنابته عنها وهو األمري .

الثاين :احليلولة دون استبداد احلاكم أو طغيانه .

الثالث :تطييب نفوس املحكومني وتأليف قلوهبم بام جيمعها مع احلاكم برباط املودة
والتعاون ،ومودة احلاكم احلقيقية والتعاون معه رضوري جد ًا لنجاح احلكم وتقدم األمة

وجتنب الثورات .

الرابع :جتنب اخلطأ يف اختاذ القرارات ،الن األمة باعتبار جمموعها معصومة عن

((( ينظر – الشورى واثرها يف الديمقراطية د .عبد احلميد األنصاري ،ص 7عن جملة املجتمع العدد
 ،46ص  ،10أ .د .عبد الكريم زيدان ،الكويت ،ذو احلجة1394 ،هـ ،فرباير1971 ،م .
((( سورة العلق االية . 6

((( ينظر – الشورى يف االسالم ،أ .حممود بابليل املحامي ،ص 29و  ،30دار االرشاد ،بريوت ،لبنان،
1968م .
((( ينظر  -الشورى واثرها يف الديمقراطية د .عبد احلميد األنصاري ،ص 7عن جملة املجتمع العدد ،38أ.
عبد اهلل ابو عزة ،الكويت ،شوال1390 ،هـ ،ديسمرب 1970 ،م .
((( ينظر – الدولة القانونية والنظام السيايس يف االسالم – دراسة دستورية رشعية وقانونية مقارنة -
أ .د .منري البيايت ،ص. 264

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

88

اخلطأ كام هو مقرر يف علم االصول ( )1وقد جاء يف احلديث الرشيف ان النبي ﷺ قال:
[ان امتي ال جتتمع عىل ضاللة ،فأذا رأيتم اختالف ًا فعليكم بالسواد األعظم]( )2لذلك

كانت استشارة االمة ممثلة يف اهل ّ
احلل والعقد امر ًا الزم ًا للوصول اىل الرأي الصحيح
والقرار الصائب ،كام ان طرح االراء ومناقشتها وبيان وجهة كل رأي ودليله وفائدته
يظهر الصواب فيتبنى االمري او احلاكم الرأي االمثل ويصل اىل القرار االفضل (.)3
*االمور اخلاضعة للشورى

االمور التي تكون فيها الشورى هي االمور االجتهادية التي ال وحي فيها ،اما االمور
وحي وحسمها النص فهي خارج ٌة عن الشورى ،اللهم اال املشاورة يف تفهم
التي نزل هبا
ُ
املراد من النص وأوجه تفسريه (. )4

﴿و َش ِ
او ْر ُه ْم ِف ْالَ ْمر  ﴾..أي وشاورهم
يقول االمام الزخمرشي يف تفسري قوله تعاىلَ :

وحي (.)5
يف أمر احلرب ونحوه مما مل ينزل عليك فيه
ٌ

فهذه هي سياسة احلكم يف االسالم ،فال يملك افراد املجتمع او االمة ازاءها االّ

الطاعة ما دامت يف حدود ما أمر الرشع كام يقول الرسول ﷺ( :عىل املرء املسلم السمع

((( يقول االمام ابن تيمية رمحه اهلل( :اذا اخطأ االمام كان يف االمة من ينبهه بحيث ال حيصل اتفاق الكل عىل
اخلطأ ،كام اذا اخطأ احد الرعية نبهه امامه او نائبه ،وتكون العصمة ثابتة للمجموع بحيث ال حيصل اتفاقهم
عىل اخلطأ) الدولة ونظام احلسبة يف االسالم – ابن تيمية – ص ،40مطبعة دار البيان ،دمشق. 1967 ،

((( عن انس بن مالك ،سنن ابن ماجه ،ج  ،1303 / 2رقم احلديث  ،3950ويف الزوائد :يف اسناده ابو خلف
االعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف ،وقد جاء احلديث بطرق يف كلها نظر .
((( ينظر – الدولة القانونية والنظام السيايس يف االسالم – دراسة دستورية رشعية وقانونية مقارنة – أ .د.
منري البيايت ،ص. 265
((( ينظر – الدولة القانونية والنظام السيايس يف االسالم – دراسة دستورية رشعية وقانونية مقارنة – أ .د.
منري البيايت ،ص ،265الشورى واثرها يف الديمقراطية د .عبد احلميد االنصاري ،ص. 8
((( ينظر – الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ،اليب القاسم الزخمرشي اخلوارزمي،
ج  ،226 / 1دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان .
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والطاعة فيام احب او كره ،االّ ان يؤمر بمعصية فال سمع وال طاعة)(. )1

وال شك بعد هذا ان نضمن ملثل هذه احلكومة دوام االستقرار بعيد ًا عن الثورات

واالنفجارات السياسية ،تلك االوضاع التي تشجع عىل ارتكاب اجلرائم – كام ذكر

املهتمون بعلم اجلريمة – بحجة الثورة عىل الظامل ،الن الشورى ميدان فسيح يسمح
لالمة بمراقبة حاكمها وحماسبته ،كام يفسح املجال واسع ًا الختاذ قرارات ينبني عليها
كيان املجتمع السعيد (. )2

*

((( سنن ابن ماجة ج 956 / 2رقم . 2864

*

*

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ،ج 40 /1و  ،41اصول الدعوة أ .د .عبد الكريم
زيدان ص ،178العدالة االجتامعية ،سيد قطب ،ص ،159االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ .د.
شهرزاد النعيمي ص. 214
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املطلب الثاين
العدالة واملساواة وأثرمها
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
يعد العدل واملساواة من املبادئ األساسية يف احلياة السياسية االسالمية الهنام من

املبادئ التي ال يصلح بدوهنا أي نظام سيايس (. )1

والعدالة املطلقة – واملساواة التي هي صورة من صورها – سمة الزمة للمجتمع

االسالمي وخصيصة من خصائصه ،وال نغايل إذا قلنا ان املجتمع اإلسالمي جسدٌ

روحه العدالة ،ومن العدل تسوية الناس يف حقوقهم وحرياهتم ،فاإلسالم حيرص عىل
العدالة واملساواة ويدعو اىل انتشارها يف كل زاوية من زوايا املجتمع (. )2

وقد جاءت الرشيعة االسالمية من وقت نزوهلا بنصوص رصحية تقرر املساواة
وتفرضها فرض ًا ،ونصوص هذه الرشيعة هي ما جاءت بلسان القرآن الذي قرر املساواة

بني الناس وفرضها عليهم بصفة مطلقة بال قيود واستثناءات ،فال فضل لفرد عىل فرد
وال جلامعة عىل مجاعة ،وال جلنس عىل جنس ،وال للون عىل لون ،وال لسيد عىل مسود،

وال حلاكم عىل حمكوم (. )3

العوا  -صحيفة املدينة والشورى
((( ينظر – وقائع ندوة النظم االسالمية ،ج ،67 / 1بحث د .حممد سليم ّ
النبوية ،مطبعة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرياض 1407 ،هـ – 1987م
االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة أ .د .شهرزاد النعيمي ص.216
((( ينظر -الدولة القانونية والنظام السيايس يف االسالم ص ،212مبادئ نظام احلكم يف االسالم مع املقارنة
باملبادئ الدستورية ،د .عبد احلميد متويل ص. 822
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ،ج 25 /1و . 26
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َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل
 .1قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري ﴾ (. )1
ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اللََّ َعل ٌ

فبني تعاىل ان ليس ل ّلون واجلنس واللغة والوطن من حساب يف ميزانه ،وانام خيضع
الناس مليزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس ﴿إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللَِّ
َأ ْت َقاك ُْم  ﴾..فالكريم حق ًا هو الكريم عند اهلل تعاىل ،وبذلك تسقط مجيع الفوارق والقيم
ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة هو ميزان اهلل تعاىل الذي يتحاكم اليه البرش (. )2
ي الن ِ
َّاس َأ ْن َ ْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ل . )3( ﴾..
﴿وإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
 .2قال تعاىلَ :

فقد امر تعاىل بالعدل يف احلكم بني الناس ،والعدل الذي امر تعاىل به جيب ان يكون
عدالً شام ً
ال بني الناس مجيع ًا ال عدالً بني املسلمني فحسب وال عدالً بني أهل الكتاب
دون غريهم من الناس ،انام العدل هو حق كل انسان خلقه اهلل تعاىل يف احسن تقويم،
وهذه الصفة يشرتك هبا البرش مجيع ًا مؤمنني وكفار ًا ،اصدقاء واعدا ًء ،بيض ًا وسود ًا ،عرب ًا

وعج ًام ،وهذا هو اساس احلكم يف االسالم ،كام ان االمانة بكل مدلوالهتا هي اساس
احلياة يف املجتمع االسالمي (. )4
اذ ًا فبالعدل واملساواة يسعد املرء ال سيام وان كان ضعيف ًا او فقري ًا عندما ينال حقه
اذا ما اعتدي عليه او ُظلم ،وباملساواة يرتدع كل ٍ
معتد اثيم فيقف عند حده فال متتد يده
باالذى اىل الغري ،وباملساواة يشعر الناس مجيع ًا بسعادة هذا الدين يف حياهتم الدنيا قبل

وصوهلم اىل حياهتم اآلخرة ،وبذلك تتحقق املساواة التي ارادها اهلل لعباده والتي جاءت
رصحي ًة عىل لسان نبيه ﷺ( :الناس سواسية كاسنان املشط ال فضل لعريب عىل عجمي اال

((( سورة احلجرات االية . 13

((( ينظر – يف ظالل القرآن ج ،3348 / 6سيد قطب ،دار الرشوق ،ط1399 ،8هـ – 1979م .
((( سورة النساء من االية . 58

((( ينظر – يف ظالل القرآن ج 689 / 5سيد قطب .
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بالتقوى)( ،)1وقوله ﷺ ( :وايم واهلل لو ّ
ان فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها)(. )2

نقول :ان سبيل العدالة الذي يعدّ من سبل الوقاية من ارتكاب اجلرائم قد ضمن
لالنسان فوق حياته املادية بالعمل حيا ًة اخرى نفسي ًة سعيدة ترجع اىل كفالة حقوقه
الشخصية واالجتامعية بتقرير العدل يف أدق صوره ،وتقرير التوايص باخلري والتناهي

عن الرش ،وتقرير معونة الفقراء الذين ال جيدون عم ً
ال او ال يستطيعون ،وبذلك تصل
احلقوق اىل ارباهبا التي يستوجبوهنا باعامهلم وكفاياهتم دون حتكيم الي اعتبار اخر من
ٍ
ٍ
نسب ،او التي يستوجبوهنا بمقتىض التضامن االجتامعي والتكافل االنساين
حسب او
ٍ
كأصل من أصول االجتامع  ،وعىل انه دين يثاب املرء
الذي وضع االسالم مبدأه وقرره

عىل فعله ويعاقب عىل تركه (. )3

وال ريب انه متى ضمنت احلقوق عىل هذا الوجه ووصلت اىل اصحاهبا ومتتعوا هبا
اطمأنت نفوسهم وانطفأت لدهيم ثورة الغضب واالنتقام التي كثري ًا ما يبعثها الشعور
بالظلم وغمط احلق يف هذه احلياة ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اللََّ ي ْأمركُم َأ ْن ت َُؤدوا ْالَمان ِ
َات إِ َل
ُّ
َ
َ ُُ ْ
ي الن ِ
َّاس َأ ْن َ ْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اللََّ نِ ِع َّم َي ِع ُظك ُْم بِ ِه إِ َّن اللََّ ك َ
َان َس ِميع ًا
َأ ْه ِل َها َوإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
َب ِصري ًا ﴾ (. )4
فهذا هو النهج الذي سلكته الرشيعة يف تربية النفوس وهتذيبها وتوجيهها اىل اخلري،
روعي فيه اجتاهات النفوس وتلبيتها
ومنعها من التفكري يف االجرام والفساد وهو هنج
َ

فيام طبعت عليه من التمسك باحلقوق واحلرص عليها واالنتفاع هبا ،فمن غلب عىل
نفسه االجتاه اىل اآلخرة وايثارها عىل الدنيا ومظاهرها وجد يف التهديد بوعيد اآلخرة

((( مسند االمام امحد ج – 411 / 5جممع الزوائد ،ج 266 / 3من خطبته ﷺ يف ايام الترشيق .

((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج ،276 / 23صحيح مسلم برشح النووي  /ج187 / 11
و  188عن عائشة ريض اهلل عنها .
((( ينظر – االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ص 297و ص. 298
((( سورة النساء االية . 58
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اكرب راد ٍع عن التفكري يف اجلريمة وااليذاء مهام ضاع له يف الدنيا من حقوقّ ،
وان اآلخرة

خلري وابقى .
عنده ٌ

ومن غلبت يف نفسه مظاهر الدنيا وأضعفت عنده جانب املراقبة األخروية وجد فيام

اختذته الرشيعة من مبادئ التضامن اإلنساين يف تيسري العمل النافع وحفظ احلقوق ما
يغنيه عن التفكري يف اجلريمة واإلفساد (. )1

*

*

*

((( ينظر – االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ص 297و ص. 298
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املطلب الثالث
مبدأ ثنائية املسؤولية يف املجتمع وأثره
()1
يف وقاية وحتصني املجتمع من اجلريمة
املجتمع افراد ًا وسلطة جيد نفسه يف النظام االسالمي امام مسؤوليتني اثنتني ،فكل
تبوأ مركز ًا يف السلطة مسؤول عن تنفيذ القانون
مسلم فيه سواء اكان فرد ًا عادي ًا أم من ّ

االسالمي عىل نفسه اوالً ومحل غريه عىل تنفيذ القانون االسالمي ثاني ًا ،فليس ألحد يف
الدولة االسالمية ان ينفذ ما عليه من القانون االسالمي ثم ال هيمه أمر اآلخرين بعد
ذلك يف تنفيذهم او عدم تنفيذهم للقانون االسالمي ،بل هو مسؤول عن محل غريه عىل

تنفيذ القانون االسالمي ايضا ( ،)2وقد قرر هذا املبدأ – ثنائية املسؤولية – القرآن الكريم
ون بِا َْلعر ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
﴿وا ُْل ْؤ ِمن َ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن
ُون َوا ُْل ْؤ ِمن ُ
بقوله تعاىلَ :
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ا ُْلنْكَر  )3( ﴾ ..فطبيعة املؤمن هي طبيعة االمة املؤمنة ،طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل
وطبيعة التضامن يف حتقيق اخلري ودفع الرش ( )4وكذلك قررت هذا املبدأ السنة النبوية
املطهرة كام جاء يف قوله ﷺ [ :من رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده فأن مل يستطع فبلسانه
فأن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف االيامن] (. )5

((( وضع هذا املصطلح أ.د .منري البيايت يف رسالته – رسالة الدكتوراه – املوسومة الدولة القانونية والنظام
السيايس االسالمي ص. 488
((( ينظر  -الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي أ.د .منري البيايت ص. 488
((( سورة التوبة من االية . 71

((( ينظر – يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،ج. 1675 / 10

((( صحيح مسلم ج ،69 / 1سنن ايب داود ج ،296 / 1النسائي ج ،532 / 6ابن ماجة ج406 / 1
عن ايب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه .
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ومبدأ ثنائية املسؤولية أو االمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اصل عظيم يؤدي
اىل اقىص درجة من تنفيذ القانون االسالمي ويسهم يف خضوع الدولة افراد ًا وسلط ًة

قوام ًا عىل تنفيذ القانون ،حارس ًا ملبدأ املرشوعية ،
للقانون ،وجيعل كل فرد يف املجتمع ّ

مسه ًام يف ارساء نظام الدولة القانونية (. )1
واملعروف :هو كل ٍ
قول او ٍ
فعل ينبغي قوله او فعله طبق ًا لنصوص الرشيعة ومبادئها
العامة وروحها ،كالتخلق باالخالق الفاضلة ،والعفو عند املقدرة ،واالصالح بني
املتخاصمني ،وإيثار اآلخرة عىل الدنيا ،ونرصة املظلوم ،والتسوية بني اخلصوم يف احلكم،
والدعوة اىل الشورى واخلضوع لرأي اجلامعة وتنفيذ مشيئتها ،ورصف االموال العامة يف

مصارفها اىل غري ذلك . )2(..
ٍ
معصية حرمتها الرشيعة االسالمية سواء وقعت من مكلف او من
واملنكر :هو كل

ِ
اخلمر ،وقد يكون
غري مكلف ،والنهي عن املنكر قد يكون قوالً حمض ًا كالنهي عن رشب
ال حمض ًا كإراقة اخلمر او منع شارهبا بالقوة من رشهبا ،واذا كان النهي عن املنكر قوالً
عم ً
فهو النهي عن املنكر ،واذا كان عم ً
ال فهو تغيري املنكر (. )3

وقد امجع علامء االمة عىل ان القيام هبذا املبدأ – االمر باملعروف والنهي عن املنكر –

هو واجب يوبخ تاركه مع االقتدار (. )4

وقد نشأ بنا ًء عىل هذا األصل نظام احلسبة يف اإلسالم ،قال ابن خلدون( :اما احلسبة

فهي وظيفة دينية من باب االمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض عىل القائم
((( ينظر  -الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي أ.د .منري البيايت ص. 488
((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 341 / 1
((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 493 / 1

((( ينظر – كتاب االرشاد اىل قواطع االدلة يف اصول االعتقاد ،امام احلرمني عبد امللك اجلويني النيسابوري
(ت  478هـ) حققه وعلق عليه د .حممد يوسف موسى ،عىل عبد املنعم عبد احلميد  ،ص ،368مطبعة
اخلانجي ،القاهرة1950 ،م .
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بأمور املسلمني) (. )1

وهني عن املنكر اذا ظهر
وقال عنها ابو يعىل الفراء( :هي امر باملعروف اذا ظهر تركهٌ ،
فعله) ( . )2فهي يف اصلها واجب عىل املسلمني مجيع ًا افراد ًا وسلطة ( )3قال تعاىل:
ون بِا َْلعر ِ
﴿ ُكنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ُون
ُْ

لل . )4( ﴾..
بِا َِّ

ون بِا َْلعر ِ
وف﴾ أي تأمرون
يقول االمام الطربي رمحه اهلل تعاىل يف قوله تعاىل﴿ :ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
﴿و َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر﴾ أي وتنهون عن الرشك
بااليامن باهلل ورسوله والعمل برشائعهَ ،

باهلل وتكذيب رسوله ،وعن العمل بام هنى عنه (. )5

وصفوة القول ان مبدأ ثنائية املسؤولية يتضمن مسؤولية الفرد والسلطة عن تنفيذ
القانون االسالمي ومسؤوليتهام عن محل الغري عىل تنفيذ القانون واخلضوع له ايض ًا،
ومن جهة ثانية يتضمن مسؤوليتهام عن اخلروج عىل احكام القانون االسالمي مسؤولية

دنيوية امام القانون االسالمي نفسه ،ومسؤولية أخروية امام اهلل تعاىل ،وكل ذلك يعود

عىل مبدأ املرشوعية بمزيد من احلامية ويعود عىل نظام الدولة القانونية بمزيد من خضوع
السلطة واالفراد للقانون (. )6

وعند الوقوف عىل اثر هذا املبدأ يف وقاية املجتمع من انتشار اجلرائم وتعددها فيمكن

الوصول اىل القول بأن االمة كلام هتاونت يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرت
وعم تطبيق الرشيعة االسالمية فنفذ االمر
اجلرائم فيها ،وكلام كان االيامن باهلل قوي ًا
ّ
((( مقدمة ابن خلدون  -ص ،225ط ،3املطبعة االدبية ،بريوت -لبنان1900 ،م .
((( االحكام السلطانية ،ابو يعىل الفراء ،ص. 268

((( ينظر  -الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي أ.د .منري البيايت ص. 489
((( سورة ال عمران من االية . 110

((( ينظر – تفسري الطربي ج. 45 / 4

((( ينظر  -الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي أ.د .منري البيايت ،ص. 490
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باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمعات قابل هذا  -اهلدوء واالمن من اجلرائم – (. )1
ال ِ
ِ
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :وعَدَ ا َُّ ِ
ات َل َي ْست ْ
َخ ِل َفن َُّه ْم
لل ا َّلذي َن آ َمنُوا منْك ُْم َو َعم ُلوا َّ
َ
الص َ
ِف ْالَ ْر ِ
است ْ
ف ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ َّن َل ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت ََض َل ُ ْم
َخ َل َ
ض ك ََم ْ
َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ ونَنِي ال ُي ْ ِ
شك َ
ُون ِب َش ْيئ ًا َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َك
َف ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ (. )2
ُ ُ
فهو العصمة املانعة الرادعة عن وقوع معظم اجلرائم وهذا يتضح من التصويـر

والتشبيه البليغ يف قوله ﷺ( :مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قو ٍم استهموا

سفينة فكان بعضهم يف اسفلها وبعضهم يف أعالها فكان الذين يف أسفلها يمرون عىل
نمر عىل الذين يف
الذين يف أعالها إذا استقوا املاء فقالوا لو خرقنا خرق ًا نستقي منه فال ّ
نجوا مجيع ًا وان تركوهم غرقوا مجيع ًا)( . )3وواضح ان هذا
االعىل ،فأن أخذوا عىل ايدهيم ْ
الترشيع ال يتعارض اطالق ًا مع احلريات الشخصية التي أيسء فهمها يف كثري من العامل
االسالمي فعطلوا االمر باملعروف بوحي من هذا الفهم اخلاطئ ملفهوم احلريات (.)4

ولعظم اثره يف اعدام الفرص التي قد تؤدي اىل االنحراف او االجرام ،وللقضاء

عىل منابع الرش واجلريمة قبل تفشيها وانتشارها فقد اقرت القوانني الوضعية مبدأ
((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة يف اململكة
العربية السعودية ،ج ،186 / 1الرياض 21 – 16 ،شوال1396 ،هـ .
((( سورة النور االية . 55

((( صحيح البخاري ج ،954 / 2البيهقي ج ،288 / 10مسند االمام امحد ج 269 / 4عن النعامن
بن بشري ريض اهلل عنه .
((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة يف اململكة
العربية السعودية ،ج ،186 / 1واالسالم دين اقر لالنسان حرياته واعطاها صفة دينية (منح إهلية) وقيدها
بالقانون االسالمي ومنها مثالً :حق التكريم الشخيص ،حرية التنقل ،حق االمن ،حرمة املسكن وغري ذلك
… ينظر – السياسة الرشعية ،عبد الوهاب خالف ،ص ،30االسالم واحلياة ،حممد يوسف موسى ،ص،126
املدخل للفقه االسالمي ،حممد سالم مدكور ،ص 21ط ،1سنة 1380هـ ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الدولة
القانونية والنظام السيايس االسالمي أ .د .منري البيايت ،ص. 170
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االمر باملعروف والنهي عن املنكر االّ اهنا قرصت تطبيقه عىل حاالت معينة كأعطاء

احلق لالفراد يف القبض عىل املجرم يف حالة التلبس وتسليمه اىل اجلهات املختصة،

وكذا اعطاء احلق هلم يف منع اجلاين بالقوة من ارتكاب اجلريمة اذا كانت ماسة بصالح
املجتمع ،كتخريب املنشآت العامة ،بخالف الرشيعة االسالمية التي تأمر به وتطبقه يف

كل احلاالت ويف مجيع اجلرائم ( ،)1وهذا يعني ان هذه الرشيعة استطاعت تكوين عقيدة
راسخة يف املجتمعات االسالمية فيكون الوازع والزاجر عن ارتكاب اجلرائم منبعث ًا من
هذه العقيدة ،فأذا سولت النفس ومتنت ارتكاب اجلريمة انبعث الزاجر الوجداين فوقف
سد ًا منيع ًا عن االقدام عليها (.)2

*

*

*

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج ،513 / 1االسالم واثره يف وقاية املجتمع من
اجلريمة أ .د .شهرزاد النعيمي ،ص232
((( ينظر – الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي – السعودية  -ج. 184 / 1
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الفصل الثاين
السياسة اجلنائية يف جرائم احلدود
ان اجلرائم التي نصت الرشيعة عليها وعىل عقوبتها ،منها ما يراه العلامء اعتداء عىل

حق اهلل اخلالص ،وذلك فيام يتعلق بحرمة الدين والنسب واألمن العام ..
ومنها ما يعدونه جامع ًا بني حق اهلل وحق العبد ،وحق العبد هو الغالب ،وذلك فيام

يتعلق بحرمة نفس اآلدمي وأعضائه …
ومنها ما يرونه كذلك جامع ًا بني احلقني ،وحق اهلل هو الغالب ،وذلك فيام يتعلق
بحرمة ِ
العرض …

والفرق بني احلقني ان حق اهلل ما تعلق به النفع العام للجامعة البرشية ومل خيتص
ٍ
بيشء ما تعظي ًام
بواحد من الناس ،ونُسب اىل اهلل تعاىل مع تنزهه سبحانه عن ان ينتفع

لشأنه وتنوهي ًا بخطره يف املجتمع …

ٍ
لواحد معني من الناس واضيف اىل العبد
اما حق العبد فهو ما تعلق به نفع خاص

لظهور اختصاصه به …

وقد اصطلحوا عىل تسمية عقوبة االعتداء عىل ما َخلص فيه احلق هلل او غلب باحلد،

وعىل تسمية العقوبة فيام غلب فيه العبد بالقصاص (. )1
والعقوبات التي عدّ ت حدود ًا هي( :حد الزنا ،وحد القذف ،وحد الرشب ،وحد
الرسقة ،وحد قطع الطريق ،وحد الردة ،وحد البغي) وسميت العقوبات يف هذه اجلرائم

((( ينظر  -اإلسالم عقيدة ورشيعة ،اإلمام األكرب حممود شلتوت ص ،288ط ،17دار الرشوق ،بريوت،
لبنان1411 ،هـ 1991 -م .
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ٍ
ألحد ان يزيد فيها او ينقص ،وألهنا
حدود ًا الهنا حمدودة مقدرة بتقدير اهلل تعاىل ليس
حدود قائمة فاصلة بني احلق والباطل ،وماهو فاضل وما هو مرزول ،فهي حدود اهلل
هياجم املجتمع
تعاىل التي حتمي املجتمع وكأن اجلرائم التي تكون عقوبتها حدود ًا ثغور َ
من جانبها ،والعقوبات هي احلدود التي تُسد هبا هذه الثغور … لذا فقد رشعت العقوبة
حلامية املجتمع من طغيان الفساد ،وان الغاية منها محاية حرمات اهلل تعاىل وجعل الناس

يعيشون مطمئنني يف هذه األرض ،وهلذا كانت هذه العقوبات ال ينظر فيها اىل مقدار
الفعل املرتكب ،وال اىل مقدار االعتداء الشخيص الواقع مبارشة عىل اآلحاد ،انام ُينظر يف

تقدير عقوبتها اىل اآلثار املرتتبة سواء أكانت قريبة أم بعيدة (.)1

وقد وجدنا يف جرائم احلدود من السياسة اجلنائية اليشء الكثري الذي يستحق العرض

بالتفصيل يف هذه العقوبات وسنبدأ ان شاء اهلل تعاىل بجريمة الزنا …

*

((( ينظر  -العقوبة ،حممد ابو زهرة ص. 84

*

*
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املبحث األول
حد الزنا
السياسة اجلنائية يف ّ
عقوبة الزنا هي زاجر عن الفاحشة تراد باإلنسان أو بأهله ،وان ذلك من املفاسد

اخلطرية ما ال حيتاج إىل رشح ،كاختالط املياه ،واشتباه األنساب ،وما يتبع ذلك من إذالل

وأرغام ،مع ما يسببه الزنا للمجتمع من كثرة اللقطاء واملرشدين ،وما ينتجه هلم من كثرة

املقهورين احلاقدين الذين ال يمكن أن يكونوا أعضاء نافعني فيه ،فاملصلحة التي حتميها
عقوبة الزنا هي :حفظ النوع اإلنساين نقي ًا طاهر ًا بحيث يشب كل ٍ
فرد بني أبوين يرعانه

ويقومانه ويقومان بأمره .
ّ
ونظر ًا خلطورة هذه اجلريمة عىل املجتمع فقد قرنتها الرشيعة اإلسالمية بقتل النفس
ٍ
أمرىء مسل ٍم االّ بإحدى ثالث:
والكفر ،كام جاء يف احلديث الرشيف﴿ :ال حيل دم
النفس بالنفس ،والث ّيب الزاين ،واملفارق لدينه التارك للجامعة﴾ ( )1وذلك الن عقوبة
الزنا بقسوهتا وحسمها حتقق مصلحة إصالح البرش دون حت ّيز ،وإعالن الفضيلة دون

تعسف .
تردد ،وإعالن الواجهة النقية يف املجتمع دون ّ

إذا :فال ضري أن تكون العقوبة قاسية يف أسلوهبا ،حاسمة يف وقعها ،ما دام اهلدف

منها صيانة حياة األمة ،وصيانة وجود ونقاء املجتمع (. )2

((( لفظ البخاري (واملــارق من الدين التارك للجامعة) صحيح البخاري برشح عمدة القاري،
ج ،40 / 24سنن ايب داود ج ،126 / 4سنن البيهقي ج ،283 / 8صحيح ابن حبان ج. 257 / 1
((( ينظر – وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف ظل مبادئ الرشيعة االسالمية أ.د  .محد الكبييس ،جملة
اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس ،السنة اخلامسة 1395هـ1975 ،م ،ص 176و  ،177املفصل يف احكام
املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية  ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ج.29 / 5
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املطلب األول
التعريف بالزنا وبيان حكمه
الزنا ُء هو وطء املرأة من غري عقد رشعي ،وقد يقرص ،وإذا
أوالً :تعريف الزنا لغ ًةّ :
زنوي ،وزنأ يف اجلبل باهلمز زن ًْأ وزنُوء ًا،
مدّ يصح أن يكون مصدر املفاعلة ،والنسبة إليه
ّ

والزناء بوزن القضاء هو احلاقن بول ُه (. )1
ثاني ًا :تعريف الزنا اصطالح ًا :عرف الفقهاء الزنا بتعاريف كثرية منها:

تعريف احلنفية :عرف احلنفية الزنا بقوهلم( :هو وطء الرجل املرأة يف القبل من غري

امللك وشبهته) (. )2

تعريف املالكية :عرف املالكية الزنا بقوهلم( :هو وطء مكلف مسلم فرج آدمي
ال ملك له فيه بال شبهة تعمد ًا) (. )3
ٍ
بفرج حمرم لعينه
تعريف الشافعية :عرف الشافعية الزنا بقوهلم( :هو إيالج الذكر
ٍ
مشتهى طبع ًا) (. )4
خال عن الشبهة
ً
تعريف احلنابلة :عرف احلنابلة الزنا بقوهلم( :هو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر) (. )5

((( ينظر – مفردات الفاظ القرآن – الراغب االصفهاين ،حتقيق صفوان عدنان داوودي ،ص( 384زنا)،
خمتار الصحاح ،ص( 208ز ن أ) .
((( حاشية ابن عابدين ،ج. 4 / 4

((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير ،ج. 313 / 4
((( حتفة املحتاج برشح املنهاج ،ج. 144 / 4

((( الروض املربع رشح زاد املستنقع ،ج. 464 / 2
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تعريف الشيعة االمامية :عرف الشيعة االمامية الزنا بقوهلم( :هو إيالج اإلنسان ذكر ُه
يف فرج امرأة حمرمة من غري عقد وال شبه وال ملك) (. )1
وبعد عرض تعريفات الفقهاء للزنا يف االصطالح الرشعي نجد أن من املتفق عليه

بني الفقهاء أن الزنا هو الوطء املحرم املتعمد (. )2

كام أن مجيع هذه التعريفات جتمع عىل اشرتاط اإليالج من ناحية ،وعىل عدم

وجود الشبهة من ناحية أخرى ،فحيث وجدت الشبهة فال حدّ لقوله ﷺ (ادرؤا

معروف بلغة القانون
احلدود بالشبهات)( )3أي أن الشك يفرس لصالح املتهم كام هو
ٌ

الوضعي (. )4
ثالث ًا :حكم الزنا :امجع العلامء عىل حتريم الزنا ( )5وانه من الكبائر العظام ( )6ودليل

ذلك:

َان َف ِ
الزنَى إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِيال ً﴾ (. )7
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وال َت ْق َر ُبوا ِّ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
﴿وا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اللَِّ إِ َل ًا َ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ
 .2قوله تعاىلَ :
ال ِّق َوال َي ْزن َ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َ ْ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثام ًا * ُي َضا َع ْ
ي ُلدْ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
إِ َّل بِ ْ َ
فِ ِيه ُم َهان ًا ﴾ (. )8

((( جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ،ج. 258 / 41

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ،ج. 349 / 2

((( احلديث عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال( :ادفعوا احلدود ما وجدتم له مدفع ًا) سنن ابن
ماجة ،ج 850 / 2رقم  ،2545ويف اسناده ابراهيم بن الفضل املخزومي ،ضعفه امحد وابن معني والبخاري
وغريهم .
((( ينظر – احكام اجلريمة والعقوبة يف الرشيعة االسالمية ،دراسة مقارنة ،املحامي د .حممد ابو حسان،
ص ،236الزرقاء ،االردن ،ط 1408هـ1987 ،م .
((( ينظر – االرشاف عىل مذاهب أهل العلم  ،ج. 5 / 3
((( ينظر – املغني ،ج. 119 / 10
((( سورة االرساء االية . 32

((( سورة الفرقان االيتان  68و . 69
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.3عن أبى هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يزين الزاين حني يزين وهو

مؤمن ،وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن ،وال يرشب حني يرشب وهو مؤمن ،والتوبة
معروضة بعد )(. )1

والقاعدة يف الرشيعة اإلسالمية إهنا إذا حرمت شيئ ًا حرمت مقدماته ومسهالته

والوسائل املؤدية إليه ،ومن أجل ذلك حرمت اخللوة باألجنبية ،وحرمت سفر املرأة
وحدها ( )2دون حمرم هلا ،ومنعت االختالط والتربج ونحو ذلك ،مما يدل بوضوح عىل

مدى حرص الرشيعة اإلسالمية عىل سد مجيع الطرق التي يمكن أن تؤدي أو تسهل

الزنا – مما يوجب االلتزام التام واحلازم باالبتعاد عن هذه الوسائل
وقوع الفاحشة – ّ
التي قد تؤدي إىل الزنا ،وال رخصة ألحد يف جتاوز هذه الوسائل بحجة تقوى الشخص

وعمق إيامنه ،الن ما حرمته الرشيعة يرسي عىل اجلميع (.)3

*

*

*

((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ،ج ،289 / 23وقوله ﷺ (والتوبة معروضة بعد) أي معروضة
عىل فاعلها بعد ذلك ،يعني ان باب التوبة مفتوح عليه بعد فعلها .
((( عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال ( :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ان تسافر مسرية
يوم واحد ليس هلا ذو حرمة) سنن ابن ماجة ،ج 968 / 2رقم . 2899

((( ينظر – املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية أ.د .عبد الكريم زيدان ،ج. 30 / 5
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املطلب الثاين
التدرج يف عقوبة الزنا
إن سياسة التجريم التي ينتهجها أي مرشع وضعي تأيت تدرجيي ًا وخاص ًة إذا كانت

األفعال التي خيضعها للتجريم مباحة يف األصل ،وهذه السياسة هي التي سبقت هبا

الرشيعة منذ القدم ،ومن أمثلة التجريم التي يظهر فيها هذا التدرج الترشيعي يف الرشيعة
الزنا (. )1
اإلسالمية هو حدّ ّ

وقد كانت عقوبة الزنا يف صدر اإلسالم هي احلبس يف البيوت حتى املوت
ِ ِ ِ
ِ
﴿و َّ
است َْش ِهدُ وا
الل ِت َي ْأتِ َ
والتوبيخ واإليذاء ( )2لقوله تعاىلَ :
ني ا ْل َفاح َش َة م ْن ن َسائك ُْم َف ْ
ِ
ِ
ِ
ي َع َل
ُوه َّن ِف ا ْل ُب ُيوت َحتَّى َيت ََو َّف ُ
َع َل ْي ِه َّن َأ ْر َب َع ًة منْك ُْم َفإِ ْن َش ِهدُ وا َف َأ ْمسك ُ
اه َّن ا َْل ْو ُت َأ ْو َ ْ
ِ ِ ِ ِ
اللَُّ َل ُ َّن َسبِي ً
وها َفإِ ْن تَا َبا َو َأ ْص َل َحا َف َأ ْع ِر ُضوا َعن ُْه َم إِ َّن اللََّ
ال * َوا َّل َذان َي ْأت َيانَا منْك ُْم َفآ ُذ ُ َ
ك َ
َان ت ََّواب ًا َر ِحي ًام﴾ (. )3
واملقصود بالفاحشة يف اآلية الكريمة هي جريمة الزنا ،واملقصود باإلتيان هو الفعل
واملبارشة ( ،)4ويراد باآلية األوىل النساء ،وباآلية الثانية الرجال (. )5

((( ينظر – السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ،ص ،10مكتبة دار العروبة ،القاهرة،
1358هـ – 1965م .
((( ينظر – تفسري الطربي  ،ج 292 / 3و . 296
((( سورة النساء االيتان  15و . 16

((( ينظر – تفسري الطربي ،ج ،292 / 3اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج ،71 / 5التفسري الكبري –
الرازي – ج ،230 / 9تفسري آيات االحكام – السايس – ج. 55 / 2
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج ،291 / 3اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج ،74 / 5التفسري الكبري –
الرازي – ج. 235 / 9
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أما عقوبة النساء فهي احلبس حمصنات وغري حمصنات ،واما عقوبة الرجال فهي

األذى حمصنني وغري حمصنني (. )1

قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل :وهذا قول يقتضيه اللفظ ،ويستويف نص الكالم أصناف
الزناة ،ويؤيده من جهـة اللفظ قولـه فـي اآلية األوىل ِ
﴿م ْن نِ َس ِائك ُْم﴾ وقوله يف اآلية
ِ
ْكم﴾ وهذا ما اختاره النحاس ورواه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام (.)2
الثانية ﴿من ْ
يقول اإلمام الطربي رمحه اهلل تعاىل :كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حتى

متوت (. )3

ويقول اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل يف بيان معنى اإليذاء للزناة من الرجال الوارد
وها﴾ هو التوبيخ والتعيري ( ،)4وهذا ما روي عن ابن عباس ريض اهلل
بقوله تعاىلَ ﴿ :فآ ُذ ُ َ
وضب بالنعال (. )5
عنه حيث يقول :أن الرجل إذا زنا
اوذي بالتعيري ُ
َ
ِ ِ ِ ِ
وها  ﴾..عىل
وقد اختلف العلامء يف املراد من قوله تعاىلَ :
﴿وا َّل َذان َي ْأت َيانَا منْك ُْم َفآ ُذ ُ َ

ثالثة أقوال:

	*القول األول :اهنام الرجل واملرأة البكران ،وهذا قول السدي وابن زيد .
	*القول الثاين :اهنام الرجالن الزانيان ،وهذا قول جماهد .

	*القول الثالث :اهنام الرجل واملرأة ،ال فرق بني البكر والثيب ،وهذا قول عطاء
وهو املختار (. )6

ِ ِ ِ ِ
وها ﴾..
يقول اإلمام الطربي رمحه اهلل تعاىل يف قوله تعاىلَ :
﴿وا َّل َذان َي ْأت َيانَا منْك ُْم َفآ ُذ ُ َ

اهنام الزانيان – الرجل واملرأة – يأتيان الفاحشة ،حيث ان اهلاء واأللف يف قوله تعاىل:
((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج. 74 / 5
((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج. 74 / 5
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج. 292 / 3

((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج. 73 / 5

((( ينظر – تفسري الطربي ،ج ،296 / 3اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج. 73 / 5
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج ،294 / 3تفسري آيات االحكام – السايس – ج. 56 / 2
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ني ا ْل َف ِ
ِ ِ
﴿و َّ
اح َش َة ِم ْن نِ َس ِائك ُْم﴾
الل ِت َي ْأتِ َ
﴿ َي ْأت َيانَا﴾ عائدة عىل الفاحشة التي يف قوله تعاىلَ :

فيكون املعنى :واللذان يأتيان منكم الفاحشة فآذومها من غري قصد للبكر دون الثيب (.)1
أما األذى الذي جعله اهلل عقوبة ّ
للذين يأتيان الفاحشة من قبل ان جيعل هلام سبي ً
ال منه
فهو التعيري والتوبيخ (. )2

*خالف العلامء يف عقوبة االمساك – السجن –

اختلف العلامء يف عقوبة اإلمساك – السجن – هل هو حد او اهنا توعد باحلد عىل

قولني (:)3

القول األول :انه توعد باحلد .

القول الثاين :انه حدٌ  ،وهذا ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنه واحلسن البرصي .

قال ابن زيد :اهنم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة هلم حني طلبوا النكاح من غري
وجهه ،وهذا يدل عىل انه كان حد ًا ،بل هو اشد من احلد ،غري ان ذلك احلكم كان ممدود ًا
ِ ِ ِ ِ
وها . ﴾..
إىل غاية وهو األذى يف قوله تعاىلَ :
﴿وا َّل َذان َي ْأت َيانَا منْك ُْم َفآ ُذ ُ َ
اج ِلدُ وا
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
ثم ان هذين النصني قد نسخا بقوله تعاىل يف سورة النورَّ :
الز ِان َف ْ
ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َوال ت َْأ ُخ ْذك ُْم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ين اللَِّ إِ ْن ُكنْت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
َ
ِ
ني﴾ (. )4
اب َم َط ِائ َف ٌة ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ْالخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل :وهذه اآلية ناسخة آلية احلبس وآية األذى اللتني

يف سورة النساء باالتفاق ( ،)5فكان املخرج والطريق إىل النجاة مما أتيا به من فاحشة الزنا
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج. 295 / 3
((( ينظر – تفسري الطربي ،ج. 296 / 3

((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج ،72 / 5احكام القرآن – ابن العريب – ج. 357 / 1
((( سورة النور االية . 2

((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج ، 133 / 11تفسري الطربي ج ،297 / 3احكام القرآن
– االمام الشافعي  -ج. 304 / 1
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هو جلد مئة ثم رمي باحلجارة ملن أحصن ،وجلد مئة ونفي سنة ملن مل حيصن (. )1

وهذا السبيل هو ما بينته السنة النبوية املطهرة كام جاء يف حديث عبادة بن الصامت

ريض اهلل عنه حيث ان رسول اهلل ﷺ قال[ :خذوا عني خذوا عني قد جعل اهلل هلن

سبي ً
ال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ،والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ] (. )2
قال اإلمام الطربي رمحه اهلل تعاىل :امجع أهل التأويل مجيع ًا عىل أمثلة اهلل تعاىل قد

جعل ألهل الفاحشة من الزناة والزواين سبي ً
ال باحلدود التي حكم هبا فيهم ()3والسبيل
الذي نص عليه يف هذا احلديث هو إشارة للسبيل الذي نص عليه يف اآلية التي وردت

يف سورة النساء (.)4

قال ابن العريب رمحه اهلل :جعل اهلل حد الزنا قسمني:
رجم عىل الثيب .
القسم األولٌ :

اج ِلدُ وا
القسم الثاين :جلدٌ عىل البكر ،وذلك ألن قوله تعاىل:
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
َّ
الز ِان َف ْ
ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمنْهم ِما َئ َة ج ْلدَ ٍة  )5( ﴾..هو عام يف كل ٍ
زان ،ثم رشحت السنة حال الثيب
َ
َ
َُ
فقال ﷺ[ :خذوا عني خذوا عني قد جعل اهلل هلن سبي ً
ال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب
عام ،والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ]( )6فقاله ﷺ سن ًة ،وانزل اهلل اجللد قرآن ًا ،وبقي
الرجم عىل حاله يف الثيب والتغريب يف البكر (. )7
((( ينظر  -تفسري الطربي ج. 292 / 3

((( صحيح مسلم برشح النووي ج ، 188/11سنن ايب داوود ج  144/4رقم  ،4415سنن ابن ماجة
ج 852/2رقم . 2550
((( ينظر -تفسري الطربي ج . 297 / 3

((( ينظر – السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 15
((( سورة النور من اآلية . 2

((( صحيح مسلم برشح النووي ج ، 188/11سنن ايب داوود ج  144/4رقم  ،4415سنن ابن ماجة
ج 852/2رقم . 2550
((( ينظر – احكام القرآن ،أبن العريب ج. 357/1
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املطلب الثالث
عقـوبـة الزنـا
للزنا يف الرشيعة اإلسالمية ثالث عقوبات هي :األوىل اجللد ،والثانية التغريب،

والثالثة الرجم .

واجللد والتغريب مع ًا مها عقوبة الزاين غري املحصن ،أما الرجم فهو عقوبة الزاين

املحصن ،فإذا كان الزانيان غري حمصنني ُجلدا و ُغ ّربا ،وان كانا حمصنني ُرمجا ،وان كان
()1
وغرب
أحدمها حمصن ًا والثاين غري حمصن ُرجم األول ُ
وجلد الثاين ّ
*عقوبة اجللد والتغريب

ال خالف بني الفقهاء يف وجوب جلد البكر (مئة جلدة) إذا زنا رج ً
ال كان او أمرأ ًة

ودليل ذلك:

الز ِان َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َوال ت َْأ ُخ ْذك ُْم
.1قوله تعاىل:
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
َّ
َ
ْ
ِ
ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ين اللَِّ إِ ْن ُكنْت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
اب َم َط ِائ َف ٌة ِم َن
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
ني﴾ ( )2قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية :وهذا هو حد الزاين
ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
احلر البالغ البكر ،وكذلك الزانية البالغة البكر احلرة (. )3

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج ،635 / 1املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم
يف الرشيعة االسالمية أ.د .عبد الكريم زيدان ،ج ،119 / 5واملراد بالبكر من الرجال والنساء من مل جيامع
يف نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ،واملراد بالثيب من جامع يف حياته يف نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل،
والرجل واملرأة يف هذا سواء ،ويسميان :املحصن واملحصنة ،ينظر – صحيح مسلم برشح النووي ،ج / 11
 189و  ،190سبل السالم – االمام الصنعاين– ج. 4 / 4
((( سورة النور االية . 2

((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن – القرطبي – ج. 133 / 11
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 .2روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه ان رسول اهلل

ﷺ قال[ :خذوا عني خذوا عني قد جعل اهلل هلن سبي ً
ال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب
عام ،والثيب بالثيب جلد مئة والرجم](. )1

قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل :امجع العلامء عىل وجوب جلد الزاين البكر مئة
جلدة ،ورجم املحصن – وهو الثيب – ومل خيالف يف الرجم االّ اخلوارج وبعض املعتزلة،

وقوله ﷺ [البكر بالبكر  ..والثيب بالثيب] ليس هو عىل سبيل االشرتاط ،بل حد البكر
اجللد والتغريب ،سواء زنا ببكر ام بثيب ،وحد الث ّيب الرجم سواء زنا بثيب ام ببكر (.)2
*عقوبة التغريب
أوالً :تعريف التغريب .

غرب الشخص بالضم غرابة ،أي ب ُعد عن وطنه فهو غريب (،)3
التغريب لغ ًةُ :
()4
وغرب يف األرض فالن ًا :أي
والتغريب :هو
والغرباء هم األباعد،
ُ
النفي عن البلد ّ ،
ُ

أبعده ونحاه (. )5

التغريب يف االصطالح الرشعي :قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل يف تعريف
التغريب( :هو إخراج الزاين عن موضع أقامته بحيث يعد غريب ًا) (. )6
وقوله يعد غريب ًا ،أي يف املكان الذي أخرج إليه (. )7

((( ( )374صحيح مسلم برشح النووي ج ، 188/11سنن ايب داوود ج  144/4رقم  ،4415سنن ابن
ماجة ج 852/2رقم . 2550
((( ينظر – صحيح مسلم برشح النووي ،ج 189 / 11و . 190
((( ينظر – كتاب املصباح املنري ،ص. 607

((( ينظر – املختار من صحاح اللغة ،ص( 370غ ر ب) .
((( ينظر – املعجم الوسيط ،ج 646 / 2و . 647

((( نيل االوطار – االمام الشوكاين ، -ج. 90 / 7

((( ينظر  ، -املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية أ.د .عبد الكريم زيدان،
ج. 152 / 5
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ثاني ًا :حكم عقوبة التغريب .

اختلف الفقهاء يف عقوبة التغريب ،فمن الفقهاء من أوجب إيقاع هذه العقوبة عىل

الزاين غري املحصن كوهنا من متام احلد (جلد مئة وتغريب عام) ،ومن الفقهاء من ترك
﴿الزانِ َي ُة
إيقاعها وتنفيذها لإلمام ،ألهنا ليست من حد الزنا الذي ثبت بقوله تعاىل:
َّ
الز ِان َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة  ،)1( ﴾..ويمكن حرص خالف الفقهاء يف
َو َّ
َ
ْ

قولني مشهورين مع ذكر األدلة لكل قول من هذين القولني:

القول األول :إجياب عقوبة التغريب  -سنة كاملة – ألهنا من متام حد الزنا .

هذا ما روي عن اخللفاء الراشدين األربعة ،أبى بكر و عمر وعثامن وعيل ،وايب بن

كعب ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن عمر ،ريض اهلل عنه أمجعني (. )2

وبــه قــال عطاء ،وطـــاووس ،وسفيان الــثــوري ،وابــن أيب ليىل ،وإسحاق،

وأبو ثور (.)3

واليه ذهب مجهور الفقهاء من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والشيعة االمامية،

والشيعة الزيدية ،والظاهرية ،واالباضية (. )4

رأي املالكية والشيعة االمامية :ذهب املالكية والشيعة االمامية إىل القول بأن التغريب

واجب عىل الرجل دون املرأة ،بل رصح املالكية عىل ذلك :ولو رضيت بالتغريب او

((( سورة النور من االية . 2

((( ينظر – االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ،ج ،23 / 3املغني ،ج ،133 / 10سبل السالم ،ج ،4 / 4نيل
االوطار ،ج ،89 / 7اجلامع الحكام القرآن ،ج ،75 / 5الروض النضري  ،ج. 208 / 4

((( ( )383ينظر – االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ،ج ،23/3املغني ج ،133/10سبل السالم ،ج 4 / 4
نيل االوطار ،ج ،89 / 7اجلامع الحكام القرآن ،ج. 75 / 5
((( ينظر – حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،322 / 4احلاوي الكبري ،ج ،193 / 13مطالب أويل
النهى يف رشح غاية املنتهى ،ج ،179 / 6جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ،ج ،323 / 41الروض
النضري ج ،207 / 4املحىل ،ج ،232 / 11رشح النيل ،ج 350 / 7و . 351
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ريض زوجها ،او وجدت حمرم ًا هلا ،والعلة يف ذلك الن تغريبها ذريعة إىل الفساد (.)1

كام أهنا ال تسجن يف بلد الزنا ،الن السجن تبع للتغريب وهي يف حقيقتها مل تغرب (،)2

وقد روي هذا القول عن اإلمام االوزاعي رمحه اهلل تعاىل (. )3

وما ذهب إليه املالكية بأن التغريب واجب عىل الرجل دون املرأة ،ولو رضيت
بالتغريب او ريض زوجها ،هذا يعني أن أصبحت ثيب ًا ،وحكم الثيب الرجم ال التغريب .
األدلة :استدل مجهور الفقهاء – عىل وجوب التغريب – باألدلة التالية :

 .1عن أبى هريرة وزيد بن خالد اجلهني ريض اهلل عنهام قاال[ :كنّا عند النبيﷺ
قضيت بيننا بكتاب اهلل ،فقام خصمه وكان افقه
فقام رجل فقال أنشدك اهلل االّ ما
َ

()4
ْ
وأذن يل ،قال :قل ،قال :أن ابني كان عسيف ًا
منه فقال :اقض بيننا بكتاب اهلل
عىل هذا فزنا بامرأته فافتديت فيه بمئة ٍ
شاة وخاد ٍم ،ثم سألت رجاالً من أهل العلم

()5

فاخربوين ّ
ان عىل ابني جلد مئة وتغريب عام ،وعىل امرأته الرجم ،فقال النبي ﷺ
والذي نفسه بيده ألقضني بينكام بكتاب اهلل ّ
جل ذكره ،املئة شاة واخلادم ر ّد ،وعىل
ابنك جلد مئة وتغريب عام ،واغدُ يا ُأن ْيس عىل امرأة هذا فأن اعرتفت فارمجها فغدا

عليها فاعرتفت فرمجها](.)6

((( ينظر – حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ،ج،458/ 4رشح خمترص خليل ،اخلريش ،ج 84 / 8الفواكه
الدواين ،ج ،206 / 2جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ،ج  328 / 41و . 329
((( ينظر – حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،322 / 4بداية املجتهد ،ج. 436 / 2
((( ينظر – نيل االوطار ،ج. 90 / 7

((( أي بام فرض اهلل ،وقيل باحلق الذي اوجبه كتاب اهلل املنزل عليه ،وقيل بام تضمنه كتاب اهلل من احلكم دون
غريه ،ينظر – املنتقى رشح املوطأ ،ج. 137 / 7
((( العسيف :هو االجري املستهان ،وقيل هو اململوك املستهان ،وقيل كل خادم عسيف واجلمع عسفاء عىل
القياس ،ينظر – صحيح البخاري رشح عمدة القاري،ج ،4/24املنتقى رشح املوطأ ،ج. 137 / 7
((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ،ج  ،4 / 24صحيح مسلم برشح النووي ،ج  218 / 11ولفظ
مسلم( :فافتديت منه بمئة شاة ووليدة)  ،سنن ابن ماجة ،ج 852 / 2رقم . 2549

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

115

وجه االستدالل :قضاء النبي ﷺ يف الــزاين البكر جلد مئة وتغريب عام،
وقضاؤه ﷺ ٌ
دليل عىل وجوب احلد عىل الزاين البكر جلد مئة ،وهو ما دل عليه القرآن

الكريم ،وتغريبه عام ًا كام ً
املبي لكتاب اهلل تعاىل (. )1
ال وهو ّ

 .2عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال[ :خذوا عني خذوا

عني قد جعل اهلل هلن سبي ً
ال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ،والث ّيب بالثيب جلد مئة
والرجم](. )2

وجه االستدالل :دل احلديث الرشيف عىل وجوب التغريب للزاين البكر عام ًا وانه

من متام احلد (. )3

قال ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل تعاىل :دل احلديث عىل عقوبتني يف حق الثيب،

وعقوبتني يف حق البكر ،فأما العقوبتان اللتان بحق الثيب فهام :اجللد والرجم ،وإما
العقوبتان اللتان بحق البكر فهام :اجللد والتغريب (. )4

وعقوبة التغريب قد عمل هبا اخللفاء الراشدون ،إذ مل نعرف هلم يف الصحابة من

خالفهم فكان اإلمجاع عىل ذلك (. )5

القول الثاين :ال جتب عقوبة التغريب عىل الزاين البكر ،إذ إن حد الزاين البكر هو
يغرب تعزير ًا ال
(مئة جلدة) أما التغريب فليس من احلد ،بل هو من التعزير ،فلإلمام أن ّ
حد ًا أن رأى مصلحة يف التغريب .

((( ينظر – ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري  ،ج  ،18 / 10سبل السالم ،ج 3 / 4و  ،4نيل االوطار،
ج ،89 / 7كام ورد عنه ﷺ القضاء بالتغريب يف حديث ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ (قىض فيمن
زنا ومل حيصن بنفي عام بأقامة احلد عليه) صحيح البخاري برشح عمدة القاري ،ج. 14 / 24
((( صحيح مسلم برشح النووي ج ، 188/11سنن ايب داوود ج  144/4رقم  ،4415سنن ابن ماجة
ج 852/2رقم . 2550
((( ينظر – سبل السالم ،ج ،4 / 4نيل االوطار ،ج . 89 / 7
((( ينظر – املغني ج. 135 / 10
((( ينظر – املغني ج. 135 / 10
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هذا ما ذهب إليه احلنفية ،ومحاد بن ايب سليامن ،والقاسمية ،واهلادوية من

الزيدية (. )1

االدلـة :استدل احلنفية باالدلة اآلتية :
الز ِان َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة . )2( ﴾..
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
 .1قوله تعاىلَّ :
َ
ْ

*وجه االستدالل باآلية الرشيفة:
أوالً :ان اآلية بيان جلميع احلكم ،اذ انه كل ما ذكر – وهو جلد الزانية والزاين – او

النه ذكر بحرف الفاء وهو اجلزاء ( )3فال يزاد عليه االّ بدليل يساويه او يرتجح عليه،

اذ الزيادة عىل النص نسخ ،ثم ان املقصود من اقامة حد الزنا هو املنع عن الفساد ،ويف
التغريب فتح لباب الفساد لقلة حياء الزانية من عشريهتا ،كام ان فيه قطع ًا لطرق الكسب
املرشوعة – قطع مواد البقاء – االمر الذي يؤدي هبا ان تتخذ من الزنا مكسب ًا هلا (. )4
ثاني ًا :قال االمام الرسخيس رمحه اهلل تعاىل :كان احلكم يف االبتداء احلبس يف البيوت،
ِ ِ ِ ِ
﴿و ِ
است َْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه َّن
االت َي ْأتِ َ
واالذى باللسان كام قال تعاىلَ :
ني ا ْل َفاح َش َة م ْن ن َسائك ُْم َف ْ

((( ينظر – املبسوط ،ج ،44 / 9اهلداية ،ج ،99 / 2االختيار ،ج  ،320 / 4جممع االهنر رشح ملتقى
األبحر ،ج ،590 / 1حاشية ابن عابدين ،ج  ،14 / 4الروض النضري ،ج ،209 / 4نيل االوطار ،ج/ 7
 ،89سبل السالم ،ج ،4 / 4للشيعة الزيدية يف املسألة قوالن :األول :وجوب التغريب ،والثاين :التغريب
مرتوك لرأي اإلمام .
((( سورة النور من االية . 2

((( قال املربد :فيه معنى اجلزاء ،أي ان زنا ٍ
زان فافعلوا به كذا ،وهلذا ادخلت الفاء وهكذا قوله تعاىل( :والسارق
ّ
والسارقة فاقطعوا ايدهيام) سورة املائدة من االية  ،38ينظر – القرطبي – ج 134 / 11

((( ينظر – اهلداية ج ،69 / 2االختيار ج ،320 / 3البحر الرائق رشح كنز الدقائق – ابن نجيم احلنفي – ج5
 11 /دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،حاشية ابن عابدين ج ،14 / 4واحلنفية ال يقولون بتخصيص القران بخرب
اآلحاد ،الن عام القران قطعي الثبوت والداللة ،واما خرب اآلحاد فهو وان كان قطعي الداللة فهو ظني الثبوت
فال خيصص عام القران به ،ينظر – كشف االرسار عىل اصول االمام فخر االسالم عىل البزدوي لالمام عبد
العزيز البخاري ج 294 / 1و  ،309ج ،370 / 2ج ،9 / 3دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1394 ،هـ
– 1974م .
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ِ
ِ
ِ
ي َع َل اللَُّ َل ُ َّن
ُوه َّن ِف ا ْل ُب ُيوت َحتَّى َيت ََو َّف ُ
َأ ْر َب َع ًة منْك ُْم َفإِ ْن َش ِهدُ وا َف َأ ْمسك ُ
اه َّن ا َْل ْو ُت َأ ْو َ ْ
ِ ِ ِ ِ
وها  ،)2( ﴾..ثم نسخ ذلك احلكم
َسبِيالً﴾ ( )1وقال ايض ًاَ :
﴿وا َّل َذان َي ْأت َيانَا منْك ُْم َفآ ُذ ُ َ

بحديث عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :خذوا عني خذوا عني

قد جعل اهلل هلن سبي ً
ال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ،والث ّيب بالثيب جلد مئة

والرجم](. )3

وقد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله ﷺ قال[ :خذوا عني خذوا عني]
﴿الزانِ َي ُة
ولو كان بعد نزوهلا لقال خذوا عن اهلل تعاىل ،ثم نسخ ذلك احلكم بقوله تعاىلَّ :
الز ِان َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة  ،)4( ﴾..فاستقر احلكم عىل اجللد يف حق غري
َو َّ
َ
ْ
املحصن (. )5
املحصن ،والرجم يف حق
َ
َ

*واجيب:
أوالً :ان االية تضمنت كل ما وجب بالقرآن ،والتغريب واجب بالسنة دون القرآن .

ثاني ًا :ان الزيادة عىل النص ال تكون نسخ ًا عندنا ،ولو كانت نسخ ًا مل تكن زيادة
التغريب هاهنا نسخ ًا المرين:

االمر االول :اننا قد اتفقنا عليها وان اختلفنا يف حكمها ،فجعلتموها تعزير ًا وجعلناها
تفسري لقوله تعاىل:
حد ًا االمر الثاين :اهنا ال تكون نسخ ًا اذا تأخرت ،والتغريب هاهنا
ٌ
اج ِلدُ وا ك َُّل
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
ي َع َل اللَُّ َل ُ َّن َسبِيالً﴾ فكان مقدم ًا عىل قوله تعاىلَّ :
الز ِان َف ْ
﴿ َأ ْو َ ْ
و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة  ،)6( ﴾..فخرج عن حكم النسخ .
َ
((( سورة النساء االية . 15

((( سورة النساء من االية . 16

((( ( )6صحيح مسلم برشح النووي ج ، 188/11سنن ايب داوود ج  144/4رقم  ،4415سنن ابن ماجة
ج 852/2رقم . 2550
((( سورة النور من االية . 2

((( ينظر – املبسوط ج ،36 / 9جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج. 590 / 1
((( سورة النور من االية . 2
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ثالث ًا :فان قيل ّملا كان ما اقرتن برجم الثيب من اجللد منسوخ ًا اقتىض أن يكون ما
اقرتن بجلد البكر من التغريب منسوخ ًا ؟ وهذا ما رصح به االحناف حيث قالوا ( :)1ان

حديث عبادة ريض اهلل عنه وهو قوله ﷺ [ :البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام] منسوخ

كشطره وهو قوله :ﷺ [والث ّيب بالثيب جلد مئة والرجم] .

قيل :نسخ احدمها ال يوجب نسخ االخر ،الن النسخ يؤخذ من النص دون القياس،

وحديث ايب هريرة واجلهني ريض اهلل عنهام ان النبي ﷺ قال للرجل:

[وعىل ابنك جلد مئة وتغريب عام  ،)2(]..بعد قول الرجل وسألت رجاالً من أهل
العلم فقالوا - :عىل ابنك جلد مئة وتغريب عام – فصار هذا اخلرب جيمع نص ًا ووفاق ًا،
والنه امجاع الصحابة ريض اهلل عنهم (. )3
رابع ًا :قال االمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل( :ان احاديث التغريب قد جاوزت حد
الشهرة املعتربة عند احلنفية فيام ورد من السنة زائد ًا عىل القرآن فليس هلم معذرة عنها
بذلك ،وقد عملوا بام هو دوهنا بمراحل ،كحديث نقض الوضوء بالقهقهة ،وحديث

جواز الوضوء بالنبيذ ،ومها زيادتان عىل ما يف القرآن ،وليست هذه الزيادة مما خيرج هبا
املزيد عليه عن ان يكون جمزئ ًا حتى تتجه دعوى النسخ) (. )4
((( ينظر – اهلداية ج ،96 / 2رشح فتح القدير ج ،135 / 4اللباب يف رشح الكتاب – الشيخ عبد الغني
الغنيني امليداين (1222هـ – 1298هـ) تقديم ومراجعة الشيخ عمر املرصي ،ص 560و  ،561ابن عابدين
ج. 14 / 4
((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ،ج  ،4 / 24صحيح مسلم برشح النووي ،ج  218 / 11ولفظ
مسلم( :فافتديت منه بمئة شاة ووليدة)  ،سنن ابن ماجة ،ج 852 / 2رقم . 2549
((( ينظر – احلاوي الكبري ج . 193 / 13

((( نيل االوطار ،ج  ،89 / 7وحديث نقض الوضوء بالقهقهة  ،رواه عبد الرزاق يف مصنفه عن ايب العالية
قال :كان النبي ﷺ يصيل باصحابه يوم ًا ،فجاء رجل رضير البرص فوقع يف رك ّية فيها ماء ،فضحك بعض
اصحاب النبي ﷺ فلام انرصف رسول اهلل ﷺ قال( :من ضحك فليعد وضوءه ،ثم ليعد صالته)  .املصنف ج
 376 / 2رقم  ،3760وحديث النبيذ عن عبد امللك بن نافع قال :قال ابن عمر رأيت رج ً
ال جاء اىل رسول
اهلل ﷺ بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع اليه القدح فرفعه اىل فيه فوجده شديد ًا فرده عىل صاحبه ،فقال له
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 .2ومن االدلة التي استدل هبا احلنفية :ما روي عن ايب هريرة وزيد بن خالد

حتصن قال[ :اذا زنت
ريض اهلل عنهام ان رسول اهلل ﷺ سئل عن األمة اذا زنت ومل َ

زنت فاجلدوها ،ثم بيعوها ولو بضفري](. )1
زنت فاجلدوها ،ثم ان ْ
فاجلدوها ،ثم ان ْ
ويف الرواية الثانية عن ايب هريرة ريض اهلل عنه انه سمع النبي ﷺ يقول[ :اذا زنت

يثرب ،ثم ان
يثرب عليها ،ثم ان زنت فليجلدها وال ّ
فتبي زناها فليجلدها وال ّ
االمة ّ

ولو بحبل من شعر](. )2
ْ
زنت الثالثة فليبعها ْ

وجه االستدالل :استنبط عدم وجوب النفي من قوله ﷺ  -ثم بيعوها – الن
حقيقة النفي هو االبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه جريمة الزنا اىل ٍ
بلد آخر ،وهذا

يفوت التغريب ،وهذا من وجه ،ومن وجه
ال يتحقق عند حصول البيع ( ،)3اذ البيع ّ
آخر نقولّ :ملا امر رسول اهلل ﷺ بجلد االمة اذا زنت ومل يأمر بنفيها مع اجللد وقد قال
ف ما َع َل ا ُْلحصن ِ
ِ
ِ ٍ
َات ِم َن ا ْل َع َذاب﴾ (ُ ،)4علم
تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َأت ْ َ
ْ َ
َي بِ َفاح َشة َف َع َل ْي ِه َّن ن ْص ُ َ
زنني ،وقد
بذلك ان ما جيب عىل األماء – اذا زنني – هو نصف ما جيب عىل احلرائر اذا َ
زنت ايض ًا (. )5
ثبت ان ال نفي عىل األمة اذا زنت فكذا ال نفي عىل احلرة اذا ْ
ُ
يت به فأخذ منه القدح ثم دعا بامء فصبه فيه فرفعه
عيل بالرجل فأ َ
رجل من القوم يارسول اهلل احرام هو ،فقالّ :
ٍ
اغتلمت عليكم هذه االوعية فاكرسوا متوهنا باملاء) ،قال
اىل فيه فق ّطب ثم دعا بامء ايضا فصبه فيه ثم قال( :اذا
ْ
ابو عبد الرمحن :عبد امللك بن نافع ليس باملشهور و ال حيتج بحديثه ،واملشهور عن ابن عمر خالف حكايته .
سنن النسائي ج 323 / 8و . 324

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،16 / 24والضفري :بفتح الضاد املعجمة وكرس الفاء والراء هو
الشعر املنسوج ،واحلبل املفتول بمعنى املضفور ،ينظر – عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 17 / 24

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،17 / 24وقوله (ال يثرب عليها ):التثريب :هو التوبيخ واملالمة
والتعيري ،ومنه قوله تعاىل( :قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو ارحم الرامحني) يوسف االية ، 92
وقوله (فتبني زناها) أي حتقق زناها وثبت  .ينظر – عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 17 / 24
((( ينظر – عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 17 / 24
((( سورة النساء :من اآلية. 25

((( ينظر – رشح معاين اآلثار – الطحاوي احلنفي  229هـ – 321هـ حتقيق حممد زهري النجار
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*وأجيب بام يأيت:
أوالً :ان غاية االمر اننا لو س ّلمنا تأخر حديث األمة عن احاديث التغريب كان معظم

ما يستفاد منه ان التغريب ليس بواجب بحق األماء ،واذا كان غري واجب بحق األماء

فهو ال يلزم عدم وجوبه يف حق غري األماء ،أو أن يقال :ان حديث األمة خمصص لعموم
احاديث التغريب مطلق ًا عىل ما هو احلق من انه يبنى العام عىل اخلاص تقدم او تأخر او

قارن ،ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب يف اخلاص ال باعتبار عدم الثبوت
مطلق ًا ،فأن جمرد الرتك ال يفيد مثل ذلك ،وظاهر احاديث التغريب انه ثابت يف الذكر
واالنثى (. )1
ثاني ًا :قال االمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل تعاىل :االستدالل هبذا احلديث عىل عدم

وجوب النفي استدالل باطل ،اذ ان هذا اخلرب هو خرب جممل احال فيه رسول اهلل ﷺ
االمر اىل غريه ،فلم يذكر نفي ًا وال عدد اجللدات ،فأن كان دلي ً
ال عىل اسقاط التغريب،

ال عىل اسقاط عدد اجللدات النه مل يذكر فيه ذلك فال يكون دلي ً
كان دلي ً
ال عىل نسخ النفي
او عدم وجوبه وان مل يرصح به ﷺ ،ثم ان االخبار بعضها يضم اىل بعض ،واحكام

اهلل ورسوله كلها حق ال حيل ترك بعضها لبعض ،بل الواجب ضم بعضها اىل بعض

واستعامل مجيعها (. )2
ثالث ًا :ان قوله ﷺ  -ثم بيعوها – ال يفيد التعقيب ،فلعلها تنفى ثم بعد النفي تباع (. )3

 .3ومن االدلة التي استدل هبا احلنفية :حديث ايب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل ﷺ [ال تسافر املرأة سفر ثالثة ايام فصاعد ًا االّ مع ابيها ،او اخيها ،او
ابنها ،او زوجها ،او ذي حمرم [ ويف رواية ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ال

ج  25 / 3دار الكتب العلمية .

((( ينظر – نيل االوطار ج 89 / 7و  ،90سبل السالم ج. 5 / 4
((( ينظر – املحىل ج. 233 / 11

((( ينظر – تفسري الرازي ج. 138 / 23

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

121

حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ان تسافر مسرية يوم واحد ليس هلا ذو حرمة](. )1
وجه االستدالل :هني النبي ﷺ عن سفر املرأة ثالثة ايام االّ مع حمرم هلا ،فيه دليل عن

هني سفر املرأة ثالثة ايام يف حد الزنا من غري حمرم هلا ،ويف ذلك ابطال للنفي عن النساء
يف حد الزنا ،واذا انتفى النفي عن النساء غري املحصنات فكذا ينتفي عن الرجال غري
املحصنني (. )2

*وأجيب بام يأيت:
أوالًّ :ملا مل يمنع ذلك من تغريبها تعزير ًا ،مل يمنع من تغريبها حد ًا (. )3

ثاني ًا :ان اشرتاط املحرم عندنا يكون يف السفر املباح ال السفر الواجب ،كام قال ﷺ:
[ال تصوم ّن امرأة وزوجها حارض االّ بأذنه] ( )4وهذا حممول عىل صوم التطوع ال صوم
الفريضة ،اما سفر التغريب فهو واجب كسفر احلج فلم يفتقر اىل ذي حمرم (. )5

ومن االدلة التي استدل هبا احلنفية :اآلثار التي وردت عن الصحابة ريض اهلل عنه

والتي تدل عىل ان نفي الزاين غري املحصن عقوبة مرتوكة لالمام جيوز له تركها باعتبارها

ليست من احلد ،اذ لو كانت من متام احلد مل جيز له تركها ومن تلك اآلثار :ما روي عن
((غرب عمر ريض اهلل عنه ربيعة بن أمية يف
سعيد بن املسيب رمحه اهلل تعاىل انه قال:
ّ

((( سنن ابن ماجة ج 968 / 2رقم  2898و رقم  ،2899وقد ورد احلديث يف صحيح البخاري عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام انه سمع النبي ﷺ يقول( :ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة اال ومعها حمرم ،فقال
رجل يا رسول اهلل اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجة قال :اذهب فحج مع امرأتك) صحيح
البخاري رشح عمدة القاري ج. 253 / 14
((( ينظر – رشح معاين االثار ،الطحاوي احلنفي ج. 25 / 3
((( يعني :ملا جاز تغريبها تعزير ًا ،جار تغريبها حد ًا .

((( سنن ايب داود ج 330 / 4رقم  ،2458سنن ابن ماجة ج 560 / 1رقم  1761وإسناده صحيح عىل
رشط البخاري ،واحلديث عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال( :ال تصوم املرأة وبعلها شاهد اال
بأذنه غري رمضان وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بأذنه) .
((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 195 / 13
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اغرب بعده مسل ًام)) (.)1
اخلمر اىل خيرب فلحق هبرقل فتنرص ،فقال عمر :ال ّ

عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ان سيدنا عيل ريض اهلل عنه قال(( :كفى

بالتغريب فتنة)) (. )2

ووجه االستدالل هبذين االثرين ان النفي لو كان حد ًا مل جيز تركه ،وهذا يدل عىل
اهنم غربوا تعزير ًا ال حد ًا فجاز هلم تركه ،اذ لو كان حد ًا مل جيز هلم تركه (. )3
*وأجيب بام ييل:
أوالً :اما قول سيدنا عمر ريض اهلل عنه ((ال اغرب بعده احد ًا)) فأنام كان ذلك منه يف

شارب مخر نفاه فارتد وحلق بالروم ،والنفي يف رشب اخلمر تعزير جيوز تركه ،اما النفي

يف الزنا فهو حد ال جيوز تركه (. )4
ثاني ًا :واما قول سيدنا عيل ريض اهلل عنه(( :كفى بالتغريب فتنة)) فيعني قوله هذا
(كفى عذاب ًا) كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُه ْم َع َل الن َِّار ُي ْف َتن َ
ُون ﴾ ( )5أي يعذبون ،والن التغريب
عقوبة تقدرت عىل الزاين رشع ًا فوجب ان يكون حد ًا كاجللد ،والن الزنا معصية توجب
حد ًا اعىل وهو الرجم ،وحد ًا ادنى وهو اجللد ،فوجب ان يقرتن بادناها غريمها كالقتل
يوجب حد ًا أعىل وهو القود ،وحد ًا ادنى وهو الدية وتقرتن هبا الكفارة (. )6
ثالث ًا :ما روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهامّ [ :
ان رسول اهلل ﷺ رضب وغرب ،وان

ابا بكر رضب وغرب ،وان عمر رضب وغرب ] ( )7وقد دل احلديث عىل ان التغريب
((( سنن النسائي ج ،231 / 3املجتبى ج ،319 / 8املصنف ج. 230 / 9

((( احلاوي الكبري ج ،194 / 13االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،23 / 3املحىل ج ،232 / 11تفسري
الرازي ج ،137 / 23ومل اقف يف كتب السنة عىل هذا االثر .
((( ينظر – االختيار ج ،320 / 3اهلداية ج. 99 / 2
((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 194 / 13
((( سورة الذريات االية . 13

((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 194 / 13

((( النسائي ،السنن الكربى ج ،323 / 4سنن الرتمذي ج ،44 / 4سنن البيهقي ،السنن الكربى
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من متام احلد .
رابع ًا :اآلثار التي وردت عن الصحابة ريض اهلل عنه يف تغريب الزاين البكر والتي
دلت داللة رصحية عىل ان التغريب من متام احلد ومنها:

روى االمام مالك رمحه اهلل تعاىل عن نافع ان صفية بنت ايب ٍ
((ان ابا ٍ
عبيد اخربتهّ :
بكر
ّ
ٍ
برجل قد وقع عىل جارية بكر فأحبلها ،ثم اعرتف عىل نفسه بالزنا ومل يكن
يت
الصديق أ َ
نفي اىل فدك)) (. )1
احصن ،فأمر به ابو بكر فجلد احلد ثم َ

قال ابن شهاب الزهري واخربين عروة بن الزبريّ :
غرب ثم مل
((ان عمر بن اخلطاب ّ

تزل تلك السنة)) (. )2

قال االمام العيني يف عمدة القاري رشح صحيح البخاري :روي ان عمر ريض اهلل
عنه غرب اىل الشام ،وان عثامن بن عفان ريض اهلل عنه غرب اىل مرص ،وان علي ًا ريض
اهلل عنه غرب اىل البرصة ( ،)3وليس هلم يف الصحابة خمالف (. )4
استدالل املالكية والشيعة االمامية

واجب عىل
استدل املالكية والشيعة االمامية عىل القول بأن التغريب يف حد الزنا
ٌ

الرجل دون املرأة بحديث ايب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ [ال
تسافر املرأة سفر ثالثة ايام فصاعد ًا االّ مع ابيها ،او اخيها ،او ابنها ،او زوجها ،او ذي
حمرم ] ويف رواية ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ال حيل المرأة تؤمن باهلل
ج ،223 / 8احلاكم ،املستدرك ج 410 / 4وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه .

((( موطأ االمام مالك ص 509رقم احلديث  1504حتقيق الشيخ طه ،واالثر موقوف تفرد به االمام مالك،
و ( َفدك) بفتح الفاء والدال املهملة قرية من قرى (خيرب) بينها وبني املدينة ثالثة مراحل ،و (خيرب) بينها وبني
املدينة ثالثة ايام ،ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 322 / 4
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 13 / 24

((( ينظر – عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،13 / 24ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري
ج. 26 / 10
((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 194 / 13
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واليوم اآلخر ان تسافر مسرية يوم واحد ليس هلا ذو حرمة](. )1

وجه االستدالل :ان تغريب املرأة اعانة عىل فسادها وتعريضها له ،اما ان ُغربت
مع حمرم هلا فهذا يعني تغريب من ليس ٍ
بزان واهلل تعاىل يقولَ ﴿ :وال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر
ُأ ْخ َرى﴾ ( ،)2فكيف يغرب من ال ذنب له ،واما ان ُغربت وحدها كان التغريب خمالف ًا

لقول رسول اهلل ﷺ (. )3

*وأجيب بام يأيت:
اوالً :قال ابن حزم الظاهري رمحه اهلل تعاىل :ان القول بوجوب التغريب عىل

الذكر احلر وعدم وجوبه عىل األماء والنساء والعبيد هو يف حقيقته تفريق ال دليل عىل
صحته ،الن قضاء رسول اهلل ﷺ وامره قد ورد عموم ًا بالنفي عىل كل ٍ
زان غري حمصن،
ومل خيص اهلل تعاىل وال رسوله ﷺ امرأة من رجل ،وال عبد ًا من حر ،فوجب التغريب

عىل اجلميع (. )4
ثاني ًا :القول بعدم وجوب تغريب املرأة يف حد الزنا هو قول خيالف عموم اخلرب
والقياس الن ما كان حد ًا يف الرجل يكون حد ًا يف املرأة كسائر احلدود (. )5
*رأي الشافعية

والشافعية حني يقولون بوجوب التغريب عىل الزاين البكر -ذكر ًا كان او انثى –
((( سنن ابن ماجة ج 968 / 2رقم  2898و رقم  ،2899وقد ورد احلديث يف صحيح البخاري عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام انه سمع النبي ﷺ يقول( :ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة اال ومعها حمرم ،فقال
رجل يا رسول اهلل اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجة قال :اذهب فحج مع امرأتك) صحيح
البخاري رشح عمدة القاري ج. 253 / 14
((( سورة الزمر :من اآلية. 7

((( ينظر – منح اجلليل رشح خمترص خليل ج ،263 / 9جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج328 / 41
و . 329
((( ينظر  -املحىل ج. 233 / 11

((( ينظر  -املغني ج. 135 / 10
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فأهنم اشرتطوا يف تغريب الزانية وجود حمرم هلا لقوله ﷺ [ال تسافر املرأة سفر ثالثة ايام
فصاعد ًا االّ مع ابيها ،او اخيها ،او ابنها ،او زوجها ،او ذي حمرم [ ويف رواية ايب هريرة
ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ان تسافر مسرية

يوم واحد ليس هلا ذو حرمة]( ،)1والن القصد من تغريبها هو التأديب ،فاذا خرجت
وحدها خيف عليها الفتنة والفساد ( ،)2اما ان امتنع املحرم باخلروج معها االّ بأجرة لزمها

ذلك يف ماهلا ،فان كانت معرسة فمن بيت املال .

واذا تعذر عىل الزانية البكر وجود حمرم هلا وكان الطريق آمن ًا فأهنا تغرب مع نسوة

ثقات (.)3

وهذا هو الرأي الراجح عند الشافعية واحلنابلة (. )4

سقوط التغريب عند احلنابلة :لكن اذا مل يوجد حمرم للزانية ،او وجد ولكنه امتنع

من مصاحبة الزانية يف تغريبها ومل توجد نسوة ثقات ملصاحبتها يف تغريبها ،او وجدت
وامتنعن من مصاحبتها ،فهل تغرب الزانية وحدها ..

()5

القول االول :اليسقط التغريب ،وتغرب املراة وحدها .

جاء يف كشاف القناع يف فقه احلنابلة( :فان ابى املحرم اخلروج معها نفيت وحدها مع

االمن – أي امن الطريق وامن املكان الذي تنفى اليه – كام لو تعذر املحرم النه السبيل اىل
((( سنن ابن ماجة ج 968 / 2رقم  2898و رقم  ،2899وقد ورد احلديث يف صحيح البخاري عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام انه سمع النبي ﷺ يقول( :ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة اال ومعها حمرم ،فقال
رجل يا رسول اهلل اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجة قال :اذهب فحج مع امرأتك) صحيح
البخاري رشح عمدة القاري ج. 253 / 14
((( ينظر – مغني املحتاج ج 148 / 4و  ،149هناية املحتاج – الرميل – ج. 409 / 7
((( ينظر – املصدران السابقان نفس اجلزء والصفحة .
((( ينظر – املغني ج 136 / 10و . 137

((( ينظر -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ج. 155/ 5
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تاخريه – أي تاخري التغريب – كسفر اهلجرة وسفر احلج اذا مات املحرم يف الطريق) (. )1

وروي عن االمام امحد اهنا تغرب اىل دون مسافة القرص لتقرب من اهلها فيحفظوهنا ان مل

خيرج معها حمرم (. )2

القول الثاين :سقوط التغريب :وهذا مارصح به ابن قدامة احلنبيل فقال( :وحيتمل

ان يسقط – نفي الزانية –اذا مل يوجد حمرم كام يسقط سفر احلج اذا مل يكن هلا حمرم ،فان

تغريبها اغراء هلا بالفجور وتعريض هلا للفتنة ،وعموم احلديث – حديث التغريب –

خمصوص بعموم النهي عن سفرها بغري حمرم) (. )3

وقول ابن قدامة هذا يوحي بانه يرجحه وان ذكره عىل وجه االحتامل (. )4
*رأي الباحث :

ما ذهب اليه االمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل من القول بتغريب املرأة مع حمرم هلا فنقول:
 -1ان من املبادئ االساسية يف الرشيعة االسالمية ّ
أن املسؤولية اجلنائية شخصية،

وانه اليسأل عن اجلريمة غري مقرتفها ( )5وهذا مانصت عليه النصوص الرشعية
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾ ( )6وقوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َع ِم َل
ص ِ
ال ًا َف ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َأ َسا َء َف َع َل ْي َها  )7( ﴾..وتغريب املرأة يقتيض تغريب حمرمها معها
َ
فهذا يعني:

()8

((( كشاف القناع عن متن االقناع ،ج. 55/4
((( ينظر – املغني ج 135/10و. 136
((( املغني ج. 137/10

((( ينظر -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ج. 155/ 5

((( باستثناء واحد وهو حتميل العاقلة الدية مع اجلاين يف القتل شبه العمد ،والقتل اخلطأ ملا يف معنى التضامن
اجلامعي لصالح ورثة القتيل .
((( سورة فاطر من االية . 18

((( سورة فصلت من االية . 46

((( ينظر – عقوبة التغريب ،مرشوعيتها وحكمها وتنفيذها ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص ،406املجلة العراقية
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أ -ان العقوبة قد طالت املحرم وهو غري مسؤول عن اجلريمة .

ب -ان تغريب املحرم يعني تعطيله عن عمله ومصاحله وهذا اوالً ،ويستلزم نفقات
السفر واألقامة ملدة ليست بالقصرية ثاني ًا .

محل املرأة عقوبة مالية غري منصوص
ج -أ ّما من اوجب نفقته – املحرم – عىل املرأة فقد ّ
عليها رشع ًا ،ومن وجه اخر قد تكون املرأة فقرية المتلك ان حتمل تلك النفقات فتعود
نفقته يف بيت مال املسلمني كأجرة اجلالّد ،لكن تبقى مصاحله واعامله معطلة .
ٍ
تغرب دون مسافة القرص لتقرب من
د -ا ّما ماجاء يف رواية عن االمام امحد بان املرأة ّ
اهلها فيحفظوهنا ان عدم املحرم فنقول :ان نفي املرأة دون مسافة القرص الحيقق معنى

التغريب الذي قال به الفقهاء املوجبني له (. )1

هـ -أ ّما ماذهب اليه ابن قدامة احلنبيل من القول بسقوط التغريب – ان عدم املحرم

– فنقول :من املمكن حبسها يف بلدها – يف سجن النساء – الذي جيب ان تعده الدولة،
ّ
وألن هذا احلبس اوىل من القول بسقوط التغريب
فحبسها يقوم مقام تغريبها للرضورة،
عنها بال بدل ،والبدل الذي اعنيه هنا هو حبسها يف سجن النساء (.)2

*اثر السياسة اجلنائية يف عقوبة التغريب مع بيان الرأي الراجح

حني يذهب األحناف اىل القول بان عقوبة الزاين غري املحصن هي اجللد – مئة جلدة
– فاهنم يقررون ّ
بان ماسوى اجللد – وهو التغريب – ليس من متام حد الزنا ،انام امره

مفوض اىل األمام ،فأن رأى فيه مصلحة او جبه عىل وجه التعزير ال احلد ،وان مل َير فيه
ّ
عب االحناف عن املصلحة التي يراها االمام يف تغريب الزاين البكر
مصلحة تركه ،وقد ّ
للعلوم االسالمية ،العدد االول 2002م1423 ،هـ .

((( ينظر – عقوبة التغريب ،مرشوعيتها وحكمها وتنفيذها ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،ص ،407املجلة العراقية
للعلوم االسالمية ،العدد االول 2002م1423 ،هـ .
((( الباحث يسري مع أ.د .عبد الكريم زيدان يف رأيه هذا ينظر -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم أ.د.
عبد الكريم زيدان ،ج. 155/ 5
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– بالتغريب سياسة – ويمكن بيان اقوال بعض العلامء يف ذلك:
ـ قال األمام برهان الدين املرغيناين( :االّ ان يرى األمام يف ذلك مصلحة فيغربه عىل

قدر مايرى وذلك تعزير وسياسة) (. )1

ـ وقال االمام عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي يف تغريب الزاين البكر:
(االّ ان يراه االمام مصلحة فيفعله باميراه فيكون سياس ًة وتعزير ًا الحد ًا) ثم يقول:

وعىل هذا حيمل تغريب الصحابة ريض اهلل عنهم (.)2

ـ وقال االمام ابن عابدين( :والمجع بني جلد ورجم – يف املحصن – والبني جلـد
فيفوض لالمام) (. )3
ونفي ،أي تغريب يف البكر – االّ سياس ًة وتعزير ًا ّ
وبعد اجراء موازنة بني رأي اجلمهور ورأي احلنفية يمكن ان نقول ما يأيت:
أوالً :ان اجلمهور وان اتفقوا عىل اجللد مع التغريب نراهم قد اختلفوا يف التفاصيل،

فمنهم من جعله يف حق الرجل دون املرأة فلم يكن قد ساوى يف العقوبة ،ومنهم من جعله

يف حق املرأة فواجهته صعوبات يف التطبيق  ..فالراجح هو رأي احلنفية اال وهو التغريب
سياسة ال حد ًا – وغايته ختليص املجتمع من جريمة فاحت رائحتها فأزكمت االنوف،
وكي نسد الطرق عىل األلسن كي تكف عن تداول اخبار هذه اجلريمة فيطمع الذي يف

نفسه مرض ويفكر يف ارتكاهبا ،ولكي نبعد املجرم عن ظروف اجلريمة كان التغريب
كي يعاود املجتمع حركته ،وليعود الصفاء جلوه ،وكذلك فهذه العقوبة – التغريب او
السجن – للتكفري عن الذنب وحماسبة النفس ،ففي البعد عن االجواء السيئة واالهل
السوية .
واالصحاب رجوع للنفس ّ

((( اهلداية ج. 99/2

((( االختيار ج. 320/3

((( حاشية بن عابدين ج. 14/4
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ثاني ًا :ان عقوبة التغريب  -سياس ًة – تعني جماهبة من يلمس فيه االمام خطورة عىل
جمتمعه ،كمن زنا بواحدة من املحارم ،او بمن اعلن او قام بجريمته علن ًا دون استتار ،او

بمن خطف امرأة ليزين هبا  ..وهو ما يعرف يف اصطالح اهل القانون بالظرف املشدد.
ثالث ًا :نوجز السياسة اجلنائية يف عقوبة الزنا بام يأيت:
 .1حتقق الردع اخلاص باملجرم ﴿ َوال ت َْأ ُخ ْذك ُْم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
لل  )1( ﴾..قال
ين ا َِّ
االمام ابن العريب :ال جيوز الحد ان تأخذه رأفة عىل ٍ
زان فيسقط احلد او خيففه عنه (.)2

اب َم
 .2حتقق الردع العام من خالل تنفيذها – عقوبة الزنا – عىل املأل َ
﴿و ْل َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
ني﴾ (. )3
َط ِائ َف ٌة ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
قال االمام ابن العريب :وفقه ذلك ان احلد يردع املحدود ،ومن شهده وحرضه يتعض

به ويزدجر ألجله ،ويشيع حديثه فيعترب به من بعده (.)4

 .3التدابري االحرتازية وذلك بإبعاد املجرم عن بيئة اجلريمة أوالً ،ثم حفظ البيئة

االجتامعية من رضر تلك اجلريمة .

*

*

((( سورة النور من االية . 2

((( ينظر – احكام القران ،البن العريب ج. 1314 / 3
((( سورة النور من االية . 2

((( ينظر – احكام القران ،البن العريب ج. 1315 / 3

*
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املبحث الثاين
حد القذف
السياسة اجلنائية يف ّ
َعنيت الرشيعة االسالمية بصيانة االعراض وعملت عىل توفري احلامية الالزمة هلا

يعرض هبا بغري حق ،وذلك
فنصت عىل عقاب كل من ينال منها باالهتام الكاذب ،او ّ
حتى تساعد عىل تكوين املجتمع الصالح وتقيض عىل الرذيلة يف شتى صورها ،فتمنع
الفاحشة من ان تشيع بكثرة الرتامي هبا فتحفظ للقيم االخالقية مكانتها االصيلة .

*والقذف يف الرشيعة االسالمية نوعان:
االول :يعاقب عليه حد ًا النه يتضمن اعنف امتهان لرشف االنسان وعرضه حيث

يتناول الرمي بالزنا او نفي النسب .
والثاين :يعاقب عليه تعزير ًا ( )1وهو اقل درجة من النوع السابق ،فمع كونه ال يتضمن

الرمي بالزنا او نفي النسب االّ انه ينال من كرامة االنسان وحيط من اعتباره كالسب
والعيب واالهانة ،وتتميز الرشيعة االسالمية بأهنا ال تعاقب عىل القذف االّ اذا عجز
القاذف عن اثبات صحة ما رمى به ،الهنا حتارب الكذب واالفرتاء ،ا ّما اذا متكن القاذف

من اثبات صحة ذلك فأن العقوبة تدرأ عنه الته تكلم بالصدق ومل يدّ ِع بالباطل ( ،)2يقول
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ني َج ْلدَ ًة َوال
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
ون ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
تعاىلَ :
َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ (. )3
َ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
((( سنتناول ذلك بالعرض يف الفصل اخلاص بالعقوبات التعزيرية انشاء اهلل تعاىل .

((( ينظر – احكام ترشيعات احلدود (الزنا ،القذف ،اخلمر) د .حممد سامي النرباوي .
((( سورة النور االية . 4
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املطلب االول
التعريف بالقذف وبيان حكمه
*التعريف بالقذف:
الرمي:
أوالً :القذف يف اللغة هو ّ
ال ِّق َع َّل ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ ( )1قال الزجاج :معناه
ومنه قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن َر ِّب َي ْق ِذ ُ
ف بِ ْ َ
()2
ال ِّق َع َل ا ْل َباطِ ِل َف َيدْ َم ُغ ُه ﴾..
يأيت باحلق ويرمي باحلق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ب ْل َن ْق ِذ ُ
ف بِ ْ َ
السب ويف الرمي بالزنا او ما كان يف معناه حتى
واصل القذف الرمي ثم استعمل يف ّ
غلب عليه ( ،)3كام يسمى ايض ًا ِ
فري ًة كأنه من االفرتاء والكذب ( )4فالقذف والرمي مها
اسامن ملعنى واحد (.)5
ثاني ًا :القذف يف االصطالح الرشعي:

عرف الفقهاء القذف بقوهلم هو( :الرمي بالزنا) (. )6

(الرمي بالزنا يف معرض التعيري) (. )7
او هوّ :
كام عرف القذف ايض ًا بأنه( :نسبة آدمي مكلف غريه حر ًا عفيف ًا مسل ًام بالغ ًا ،او صغرية

((( سورة سبأ االية . 48

((( سورة االنبياء من االية . 18

((( ينظر – خمتار الصحاح ص  ،526القاموس املحيط ج ،183 / 3الروض النضري ج. 215 / 4
((( ينظر – حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 324 / 4
((( ينظر – املحىل ج. 265 / 11

((( االختيار ج ،429 / 4تبيني احلقائق ج ، 199 / 3املغني ج ،383 / 12الكايف يف فقه االمام امحد بن
حنبل ج. 216 / 3
((( مغني املحتاج ج. 155 / 4
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تطيق الوطء لزنا ،او قطع نسب مسلم) (.)1

واملستقرئ لتعريف القذف يف املدونات الفقهية عىل تنوعها املذهبي جيدها قد

توحدت يف انه:رمي بالزنا او قطع نسب انسان من باب التعيري واالفرتاء عىل اعراض
الناس ظل ًام وعدوان ًا ،وهذا ما تأباه الرشيعة الغراء ،فالبيئة جيب ان تبقى صاحلة نقية،
وكذلك االعراض من ان تلوك هبا السنة الكذب ،فكم من بيت تزعزعت اركانه بسبب
مزحة او كذبة ،وكم من فتاة ذهبت حياهتا او سمعتها ملجرد افرتاء دون دليل .

حكم القذف :القذف من الكبائر ،واالصل يف حتريمه الكتاب والسنة واالمجاع .
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َع ِة ُش َهدَ ا َء
﴿وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
اما الكتاب فقوله تعاىلَ :
ِ
ني ج ْلدَ ًة وال َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون﴾( ،)2وقوله
اج ِلدُ ُ
َ
َ
وه ْم َث َمن َ َ
َف ْ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
الت ا ُْل ْؤ ِمن ِ
َات ا ْل َغافِ ِ
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُل ِعنُوا ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة َو َل ُ ْم
تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
ِ
يم﴾( )3أي طردوا وأبعدوا من رمحة اهلل تعاىل ،وهلم مع ذلك الطرد والبعد
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
عذاب هائل يوم القيامة اليكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من جريمة قذف العفيفات
الرشيفات (.)4

واما السنة :فعن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :اجتنبوا السبع

املوبقات ،قيل يارسول اهلل وماه ّن ،قال :الرشك باهلل والسحر وقتل النفس التي حرم اهلل
االّ باحلق واكل مال اليتيم واكل الربا والتويل يوم الزحف وقذف املحصنات الغافالت
املؤمنات]( )5وقد دلت نصوص الكتاب والسنة داللة رصحية عىل حتريم القذف يف
الرشيعة االسالمية وانه من الكبائر .

((( حاشية الدسويف عىل الرشح الكبري ج ،324/4مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج. 298/6
((( سورة النور اآلية . 4

((( سورة النور اآلية . 23

((( ينظر – صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ج 326/2و . 333

((( صحيح البخاري ج ،1017/3ج ،2515/6صحيح مسلم ج ،92/1صحيح بن حبان ج. 371/2
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واما االمجاع :فقد انعقد امجاع االمة عىل حتريمه (.)1

وسببه ان ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها كانت مع رسول اهلل ﷺ يف غزوة ا ُملر ْيسيع
ِ
ظفار ( )3وقد توجهت
جز ِع
وهي غزوة بني املصطلق سنة ست ( )2فضاع عقد هلا من ْ

حلاجتها فعادت يف طلبه ورحل رسول اهلل ﷺ من منزله ،ورفع هودجها ومل يشعر هبــا
ّ
املعطل
اهنا ليست فيه خلفتها ،وعادت فلم َتر يف املنزل احد ًا ،فأدركها صفوان بن
فحملها عىل راحلته وأحلقها برسول اهلل ﷺ فتكلم فيها ويف صفوان من تكلم ،وقدمت
املدينة وانترش اإلفك وهي التعلم ،ثم علمت فأخذها منه كل عظيم اىل ان انزل اهلل تعاىل
براءهتا بعد شهر من قدوم املدينة ما أنزل ( )4قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين جاءوا بِ ْ ِ
ال ْف ِك ُع ْص َب ٌة
َ َ ُ
ِمنْكُم ال َ ْتسبوه َش ًا َلكُم ب ْل هو َخي َلكُم لِك ُِّل ام ِر ٍئ ِمنْهم ما ا ْكتَسب ِمن ْ ِ
ال ْث ِم َوا َّل ِذي
َ َ َ
ُ ْ َ
ْ
ْ َ ُ َ ٌْ ْ
ْ
َ ُ ُ ّ
ِ
تَو َّل ِك ِ
يم﴾ ( )5ويف املراد باإلفك وجهان:
ب ُه من ُْه ْم َل ُه َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ َْ
الوجه االول :هو االثم .
الوجه الثاين :هو الكذب ()6وهو األظهر ،وزعامء األفك هم :حسان بن ثابت،

ومسطح بن أثاثة ،وعبد اهلل بن أيب بن سلول ،وزيد بن رفاعة ،ومحنة بنت جحش (. )7
تقول ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنهاّ [ :ملا نزل عذري قام رسول اهلل ﷺ عىل املنرب

((( ينظر – احلاوي الكبري ج ،253/12املغني ج. 383/12

((( وقال موسى بن عقبة سنة اربع ،ينظر صحيح البخاري ج 54/5باب غزوة بني املصطلق .
((( كحضار – مدينة باليمن  -ينظر صحيح البخاري ج.56/5

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،253/12تفسري الطربي ج 59/18دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت لبنان،
تفسري القرطبي ج ،172/12وحديث األفك يف صحيح البخاري عن ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها
ج ،154/3و ج. 55/5
((( سورة النور اآلية . 11

((( ينظر –تفسري القرطبي ج. 198/12
((( ينظر –احلاوي الكبري ج. 254/12
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فذكر ذلك وتال القرآن ،فلام نزل امر برجلني وامرأة فرضبوا حدهم ](. )1

ويف رواية ايب داود[ :فأمر برجلني وأمراة ممن تكلم بالفاحشة وهم :حسان بن ثابت،

ومسطح بن اثاثة ،ومحنة بنت جحش](. )2

وقد دل حديث ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عىل وجوب اقامة احلد عىل القاذف،

وان رسول اهلل ﷺ حدّ من قذفها .

*الرشوط املعتربة يف القاذف واملقذوف

اذا ثبت ان حد القذف ثامنون جلدة فهو اكمل حدوده ،وكامله معترب برشوط يف

القاذف ورشوط يف املقذوف …

الرشوط املعتربة يف القاذف:وهي ثالثة رشوط :البلوغ ،والعقل ،واحلرية ،فأذا
ال  ،فأن ّ
استكملها القاذف ُحد حد ًا كام ً
اخل بالبلوغ والعقل فال حدّ عليه بالقذف

الرتفاع القلم عنه ،وألنه ال ُيد بالزنا فكان اوىل ان ال حيد للقذف بالزنا (. )3
خالف يف مقدار حده
اما اذا كان القاذف عبد ًا (أي اذا قذف العبد حر ًا) فللفقهاء
ٌ
ويمكن حرص خالفهم يف قولني مشهورين:
القول االول :حدّ ه اربعون جلدة .

هذا ما روي عن اخللفاء الراشدين – ايب ٍ
بكر وعمر وعثامن وعيل  -ريض اهلل عنه (،)4

كام روي عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام (. )5

((( سنن ايب داود ج 162/4رقم  ،4474سنن ابن ماجة ج 857/2رقم . 2567
((( سنن ايب داود ج 162/4رقم . 4475

((( ذكر رشط احلرية االمام املاوردي رمحه اهلل تعاىل لبيان حكم العبد اذا قذف احلر وهذا من وجه،
ومن وجه اخر فأن احلد ال يكون كام ً
ال ثامنني جلدة االّ اذا كان القاذف حر ًا ،ينظر – احلاوي الكبري
ج. 256 / 12
((( ينظر – االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،42 / 3املغني ج 387 / 12و . 388
((( ينظر – بداية املجتهد ج. 442 / 2
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وبه قال سعيد بن املسيب ،واحلسن البرصي ،وعطاء ،وعكرمة ،والقاسم بن حممد،

وجماهد ،وابراهيم النخعي ،واحلكم ،ومحاد ،والليث بن سعد ،واسحاق (. )1

واليه ذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة

الزيدية (. )2

واستدلوا عىل حد العبد بأربعني جلدة اذا قذف احلر بقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُأ ْح ِص َّن َفإِ ْن
ف ما َع َل ا ُْلحصن ِ
ِ
ِ ٍ
َات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب . )3( ﴾..
َأت ْ َ
ْ َ
َي بِ َفاح َشة َف َع َل ْي ِه َّن ن ْص ُ َ
وجـه االستدالل :نصت االية الرشيفة عىل ان حد األمة يف الزنا هو نصف حد احلرة،

فقاسوا العبد عىل األمة يف تنصيف حد الزنا ،ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد عىل تنصيف
حد الزنا يف حقه ،فرجع حاصل األمر اىل ختصيص عموم الكتاب هبذا القياس

()4

القول الثاين :حده ثامنون جلدة ،هذا مــاروي عن عبد اهلل بن مسعود

ريض اهلل عنه

(. )5

وبه قال قبيصة بن ذؤيب وعمر بن عبد العزيز واالوزاعي وابو ثور ( )6واليه ذهب

الظاهرية (. )7

((( ينظر – االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 42 / 3

((( ينظر – االختيار ج ،329 / 4بداية املجتهد ج ،442 / 2مغني املحتاج ج ،156 / 4الكايف يف فقه االمام
املبجل امحد بن حنبل ج ،222 / 3جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،415 / 41الروض النضري
ج. 216 / 4
((( سورة النساء من اآلية . 25

((( ينظر – تفسري الرازي ج0 155 / 23

((( ينظر – تفسري القرطبي ج ،174 / 12تفسري الرازي ج0 155 / 23

((( ينظر – االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،42 / 3بداية املجتهد ج ،442 / 2املغني ج،388 / 12
تفسري الرازي ج.155 / 23
((( ينظر –املحىل ج ،272 / 11احلاوي الكبري ج ، 256 / 12بداية املجتهد ج  ،242 / 2والرأي لداود
وكذا البن حزم الظاهري عليهام الرمحة .
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* واستدلوا باالدلة اآلتية:
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
وه ْم
اج ِلدُ ُ
ون ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
 .1عموم قوله تعاىلَ :
ِ
ني ج ْلدَ ًة وال َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون ﴾( )1من غري ختصيص بني
َ
َ
َث َمن َ َ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
احلر والعبد (. )2

 .2حد الزنا هلل تعاىل ،وانه ربام كان اخف فيمن ق ّلت نعم اهلل عليه ،وافحش فيمن

عظمت نعم اهلل عليه ،اما حد القذف فحق لآلدمي وجب للجناية عىل عرض املقذوف،
واجلناية ال ختتلف بالرق واحلرية (. )3

*وأجيب بام يأيت:
أوالً :هذا االستدالل غري صحيح ،ألن فعل الزنا اغلظ من القذف به ،والعبد ال

يساوي احلر يف حد الزنا ،فكان اوىل ان ال يساويه يف حد القذف بالزنا .
ثاني ًا :ان اآلية واردة يف االحرار ،اذ منع فيها من قبول شهادهتم لقذفهم ،والعبد ال

تسمع شهادته قاذف ًا او غري قاذف ،فأن كان القاذف كافر ًا ُحد حد ًا كام ً
ال النه ينقص عن
املسلم يف احلق الذي له ،و ال ينقص عنه يف احلق الذي عليه (. )4
ثالث ًا :روي عن االمام مالك رمحه اهلل تعاىل انه قال :قال ابو الزناد(( :جلد عمر بن

عبد العزيز عبد ًا يف َفرية ثامنني ،قال ابو الزناد :فسألت عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن
ذلك فقال :ادركت عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان واخللفاء هلم جر ًا فام رأيت احد ًا
جلد عبد ًا يف ٍ
فرية اكثر من أربعني)) (. )5
((( سورة النور اآلية . 4

((( ينظر – احلاوي الكبري ج ، 256 / 12بداية املجتهد ج 0 242 / 2
((( ينظر  -تفسري القرطبي ج. 174 / 12
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج.256 / 12

((( رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك ج 151 / 4رقم  ،1610اما اذا قذف احلر العبد فام احلكم ؟ قال
ابن املنذر :كل من نحفظ عنه من اهل العلم يقول :اذا افرتى حر عىل عبد فال حد عليه ،غري اهنم يقولون عليه
التعزير ،ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج 42 / 3و . 43
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الذكورة ليست رشط ًا يف القاذف :الذكورة ليست من رشوط القاذف ،وعىل هذا
يمكن ان تكون املرأة قاذفة بأن يصدر منها ما يعد قذف ًا لغريها ،سواء كان هذا الغري
رج ً
ال او امرأة ( ،)1قال االمام ابن حزم الظاهري يف تعريف القذف( :هو الرمي بالزنا

بني الرجال والنساء) ( ،)2وقال بعض الفقهاء قي بيان رشوط حد القاذف( :ورشط
حد القاذف التكليف) ( ،)3وقوهلم هذا يشمل الرجال والنساء الن النساء خماطبات

باحكام الرشع ومكلفات هبذه االحكام ،والتكليف – بالبلوغ والعقل – فأذا كانت
املرأة بالغة عاقلة حتقق فيها رشوط التكليف ،وبالتايل رشط القاذف ،فإذا قذفت غريها
وجب حد القذف باعتبارها قاذفة بعد حتقق الرشوط االخرى كام هو احلال بالنسبة

للرجل (. )4

وفوق ذلك فأن احلكمة من حد القذف – وهو الرمي بالزنا – هو املنع من ان تشيع
الفاحشة يف املؤمنني بكثرة الرتامي هبا وسهولة قوهلا كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ُ ِ
ي ُّب َ
ون
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال
َأ ْن تَش َ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

َت ْع َل ُم َ
ون ﴾( ، )5وحتقق الفاحشة يف الرجل واملرأة عىل سواء ،وان رمي الرجال الذين
اشتهروا بالعفة والتقوى هبذه الفاحشة من غري بينة حيل ُعرى االخالق ويسهل ارتكاب
هذه اجلريمة ممن يرتدد فيها من الشباب (. )6

((( ينظر – املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان
ج. 171 / 5
((( املحىل ج . 266 /11

((( مغني املحتاج ج ،155 / 4حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 325 / 4

((( ينظر – املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج. 172 / 5
((( ( )1سورة النور اآلية . 19

((( ينظر – العقوبة ،حممد ابو زهرة ص 0 106
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*الرشوط املعتربة يف املقذوف

اما الرشوط املعتربة يف املقذوف فهي مخسة رشوط :البلوغ ،والعقل ،واحلرية

واالسالم ،والعفة عن الزنا ( ،)1فاعترب بالبلوغ لنقص الصغر ،واعترب بالعقل لنقص
اجلنون ،واعترب باحلرية لنقص الرق ،واعترب باالسالم لنقص الكفر ،واعترب بالعفة

لنقص الزنا (. )2

ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َع ِة ُش َهدَ ا َء  )3(﴾ ..أراد
﴿وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
ويف قوله تعاىلَ :

باملحصنات – العفائف من حرائر املسلمني  )4( -فدل ذلك عىل ان املراد بالرمي رميهن
بضد العفاف ( ،)5ووجوب حد القذف عىل القاذف انام كان دفع ًا للعار عن املقذوف

وذلك بنسبته اىل الزنا ،اذ من ال عفة له عن الزنا ال يلحقه عار القذف بالزنا (. )6
َات ا ْل َغافِ ِ
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
الت ا ُْل ْؤ ِمنَات﴾ ( )7أراد
واما يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ

بالغافالت – الغافالت عن الفواحش – وذلك برتكها (. )8

*

*

*

((( ينظر – االختيار ج ،329 / 4بداية املجتهد ج 441 / 2وقد عدها ابن رشد عىل النحو اآليت :البلوغ،
احلرية ،العفاف ،االسالم ،وان يكون معه آلة الزنا ،احلاوي الكبري ج ،255 / 12املغني ج 385 / 12وقد
عرب صاحب املغني عن البلوغ بقوله( :وان يكون كبري ًا جيامع مثله).
((( ينظر – احلاوي الكبري ج0 255 / 12
((( سورة النور من اآلية . 4

((( ينظر – تفسري الطربي ج  ،59 / 18تفسري القرطبي ج. 172 / 12
((( ينظر – تفسري الرازي ج0 152 / 23

((( ينظر – اهلداية ج ،112 / 2االختيار ج ،330 / 4بدائع الصنائع ج 40 / 7و . 41
((( ( )1سورة النور من اآلية . 19

((( ينظر – احلاوي الكبري ج0 255 / 12
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املطلب الثاين
عقوبة القذف وأثر السياسة اجلنائية فيها
هيدف حد القذف يف املقام األول اىل محاية سمعة املجني عليه ،وذلك الن الرمي

بالزنا او نفي النسب يلحق العار به وييسء اىل سمعته ،مما يسبب له الرضر يف حياته
ومستقبله ويؤدي اىل احتقاره والنيل منه بني الناس ،فهو مفسدة كبرية وظلم ّبي ،اذ

هو رمي الربآء بالباطل ،كام ان املقذوف قد يكون عىل غري علم بام هو مسند اليه وهذا
يتطلب احلكم الرادع الذي يعيد اليه اعتباره ويقطع عنه السنة الرش ،خاصة اذا اخذنا
يف االعتبار ان الرشيعة تتيح للقاذف ان يثبت صحة ما رما به ،فأذا امتنع عن ذلك او

كذب يكون قد ادعى افرتا ًء ونسب ما خيالف الواقع فيحق عليه اجلزاء (. )1

ومن وجهة اخرى فإن آثار القذف ال تقترص عىل املجني عليه ،حيث تتعداه اىل

املجتمع الهنا تساعد عىل افساده ،وذلك الن ترامي االفراد باخلطيئة بغري حق يشيع
ٍ
ٍ
واهدار للقيم
خدش للحياء العام
الفاحشة بينهم ،ملا تتضمنه تلك العبارات من
ِ
ِ
ِ
االنسانية ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ُ ِ
ي ُّب َ
اب
ون َأ ْن تَش َ
َ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ُ ْم َع َذ ٌ
ِ
يم ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ون ﴾ ( ، )2كام ان كثرة تناول االعراض
َأل ٌ
واالنساب بالتعريض والقدح يسهل لذوي النفوس الضعيفة ارتكاب هذه اجلريمة ،مما
يرتتب عليه وجود جمتمع فاسد ينطق بالرذيلة (. )3

((( ينظر – احكام ترشيعات احلدود ،د .سامي النرباوي ص. 199
((( سورة النور اآلية . 19

((( ينظر – احكام ترشيعات احلدود ،د .سامي النرباوي ص. 197
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*العقوبة املرتتبة عىل القاذف
ان اهلل تعاىل غ ّلظ حتريم القذف بالزنا بوجوب احلد املتفرد ( )1عىل القاذف فقال :
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ني َج ْلدَ ًة َوال
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
ون ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
َ
َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون ﴾(. )2
َ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
فغ ّلظ بثالثة اشياء - :احلد ،والفسق ،واملنع من قبول الشهادة ( - )3فهذه عقوبات
ثالث ترتبت عىل القذف برشطه ،وليس يف اآلية ما يدل عىل ان بعض هذه العقوبات
مرتب عىل بعض ألن العطف فيها بالواو ،بل غاية ما افادته اآلية ان املجموع مرتب

عىل القذف برشطه فكأنه قيل :والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا باربعة شهداء
فامجعوا هلم هذه العقوبات الثالث وهي :جلدهم ثامنني جلدة ،ورد شهادهتم،

وتفسيقهم فظاهر اآلية انه متى قذف وعجز عن البينة استحق العقوبات الثالث (.)4
ومل يوجب اهلل تعاىل بالقذف – بغري الزنا – من الكفر وسائر الفواحش حد ًا ،ألن
أرض ،وألن املقذوف بالكفر يقدر عىل نفيه عن نفسه
القذف بالزنا ّ
اعر وهو بالنسل ّ

بإظهار الشهادتني وال يقدر عىل نفي الزنا عن نفسه ،وجعل حده ثامنني جلدة ألن
القذف بالزنا أقل من فعل الزنا فكان أقل حد ًا منه (. )5
أوالً :عقوبة اجللد وأثر السياسة اجلنائية فيها اذا ثبت القذف امام القايض اصدر
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا
﴿وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
حكمه بجلد القاذف ثامنني جلدة ( )6لقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ني ج ْلدَ ًة وال َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون *
اج ِلدُ ُ
َ
وه ْم َث َمن َ َ
بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
َ ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
((( احلد املتفرد هو :اجللد ،عدم قبول الشهادة ،التفسيق .
((( سورة النور اآلية . 4

((( ينظر – احلاوي الكبري ج ،255 / 12تفسري القرطبي ج. 179 / 12
((( ينظر – تفسري آيات االحكام ،الشيخ السايس ج. 128 / 3
((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 255 / 12

((( ينظر – املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج.189 / 5
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾( . )1واملخاطب هبذا النص
ور َرح ٌ
إِ َّل ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ني َج ْلدَ ًة  ﴾..هم اولياء االمر من احلكام (. )2
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
﴿ َف ْ
فهذه هي عقوبة القاذف اذا كان عاقالً ،بالغ ًا ،حر ًا ،غري مكره ،رج ً
ال كان او امرأ ًة
استدالالً باآلية الرشيفة وبام امجعت عليه االمة (. )3
وال تعاقب الرشيعة االسالمية عىل القذف االّ اذا كان كذب ًا واختالق ًا ،فأن كان تقرير ًا

للواقع فال جريمة وال عقوبة .

اما البواعث التي تدعو القاذف لالفرتاء واالختالق فهي كثرية منها :احلسد،
واملنافسة ،واالنتقام ،ولكنها مجيع ًا تنتهي اىل غرض واحد يرمي إليه كل قاذف هو إيالم

املقذوف وحتقريه .

وأثر السياسة اجلنائية يف عقوبة اجللد يظهر واضح ًا من خالل ان الرشيعة االسالمية

قد وضعت عقوبة القذف عىل اساس حماربة هذا الغرض ،فالقاذف يرمي اىل ايالم
املقذوف ايالم ًا نفسي ًا فكان جزاؤه اجللد ليؤمله ايالم ًا بدني ًا ،الن اإليالم البدين هو الذي
يقابل اإليالم النفيس ،وألنه اشد منه وقع ًا عىل النفس واحلس مع ًا ،اذ ان اإليالم النفيس

هو بعض ما ينطوي عليه اإليالم البدين ،والقاذف يرمي من وراء قذفه اىل حتقري املقذوف،
وهذا التحقري فردي ألن مصدره فرد واحد هو القاذف فكان جزاؤه ان حي ّقر من اجلامعة
ك ّلها ،وان يكون هذا التحقري العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته وال تقبل له
شهاد ًة ابد ًا ويوصم وصم ًة ابدي ًة بأنه من الفاسقني (. )4
وهكذا حاربت الرشيعة االسالمية الدوافع النفسية الداعية اىل اجلريمة بالعوامل

النفسية املضا ّدة التي تستطيع وحدها التغلب عىل الدوافع الداعية للجريمة ورصف
((( سورة النور اآليتان  4و . 5

((( ينظر – تفسري آيات االحكام ،الشيخ السايس ج. 127 / 3
((( ينظر – املغني ج. 386 / 12

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 646 / 1
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االنسان عن اجلريمة ،فاذا فكر شخص ان يقذف آخر ليؤمل نفسه وحي ّقر شخصه ذكر

العقوبة التي تؤمل النفس والبدن ،وذكر التحقري الذي تفرضه عليه اجلامعة فرصفه
ذلك عن اجلريمة  ،وان تغ ّلبت العوامل الداعية اىل اجلريمة مرة عىل العوامل الصارفة

عنها فارتكب اجلريمة كان فيام يصيب بدنه ونفسه من امل العقوبة وفيام يلحق شخصه
من حتقري اجلامعة مايرصفه هنائي ًا عن العودة الرتكاب اجلريمة بل مايرصفه هنائي ًا عن
التفكري فيها(. )1

خالف العلامء يف حد القذف هل هو من حقوق اهلل تعاىل ،او من حقوق اآلدميني ،او

هو حق لكليهام ؟ يمكن حرص خالف الفقهاء يف قولني مشهورين:

القول األول :ذهب احلنفية اىل القول بان حد القذف جيتمع فيه – حق اهلل وحق
العبد – االّ ان حق اهلل تعاىل هو الغالب فيه ،اذ ان جريمة القذف هي جريمة تنتهك فيها
االعراض وتنترش هبا الرذائل ،ويف اقامة احلد عىل القاذف محاية للمجتمع من درن هذه
املفاسد ،ويف ذلك حتقيق مصلحة عامة الختفى (. )2

قال الشيخ املرغيناين( :واملقصود من رشع الزاجر :اخالء العامل عن الفساد ،وهذا آية

حق الرشع وبكل ذلك تشهد االحكام) (. )3

واىل ماذهب اليه احلنفية من القول ذهب الثوري واالوزاعي (. )4

وماذهب اليه االمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل تعاىل قريب من قول احلنفية :فقد

ذهب اىل القول بان حد القذف هو من حقوق اهلل املحضة ،فال دخل للمقذوف فيه اص ً
ال

والعفو له عنه (. )5
َ

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 646 / 1

((( ينظر – اهلداية ج،113/2املبسوط ج ،109/9حاشية أبن عابدين ج 51/4و. 52
((( اهلداية ج. 113/2

((( ينظر – بداية املجتهد ج. 442/2
((( ينظر – املحىل ج. 289/11
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القول الثاين :ذهب الشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية واملالكية يف رواية إىل القول:

بأن -حد القذف -هو من حقوق اآلدميني (. )1

قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل تعاىل( :واصل هذه املسألة ان حد القذف من حقوق
اآلدميني املحضة عندنا) ( ،)2اذ انه جزاء جناية عليه ال ُيستوىف إالّ بمطالبته فكان له

كالقصاص (.)3

وذهب املالكية يف رواية ثانية إىل القول :بأن حد القذف فيه حق لكليهام (هلل
وللعبد) وحق اهلل هو الغالب فيه ،فال جيوز العفو فيه إذا وصل األمر إىل احلاكم إالّ أن
يريد املقذوف بذلك العفو السرت عىل نفسه ،أما إذا مل يبلغ األمر إىل احلاكم فقد جاز العفو
فيه ( . )4وثمرة اخلالف يف ذلك أن حدّ القذف ان كان حق ًا هلل تعاىل وبلغ اإلمام أقامه

القاذف التوب ُة فيام بينه وبني اهلل تعاىل ،وان كان حق ًا
وان مل يطلب ذلك املقذوف ،ونفعت
َ
لآلدمي فال يقيمه اإلمام إالّ بمطالبة املقذوف ويسقط بعفوه ،ومل تنفع القاذف التوبة

حتى حي ّلله املقذوف (. )5
ثاني ًا :عقوبة ر ّد شهادة القاذف وأثر السياسة اجلنائية فيها يقول اهلل تعاىل يف بيان
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
وه ْم
اج ِلدُ ُ
ون ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
احكام القاذفَ :
ِ
ني ج ْلدَ ًة وال َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون * إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا
َ
َ
َث َمن َ َ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
ِ
يم ﴾( )6فتضمنت اآلية ثالثة احكام يف
ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن ا ََّ
ور َرح ٌ
لل َغ ُف ٌ
القاذف :احلد (وهو ثامنون جلدة) ،ورد الشهادة ،والتفسيق ،تغليظ ًا لشأنه وتعظي ًام

((( ينظر – احلاوي الكبري ج ،259/12كتاب الفروع ج ،93/6جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم
ج 425/41و ،426بداية املجتهد ج ،442/2مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج. 305/6
((( ينظر – احلاوي الكبري ج. 259/12

((( ينظر – الكايف يف فقه اإلمام املبجل امحد بن حنبل ج. 222/3

((( ينظر – بداية املجتهد ج442/2و،443مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج. 305/6
((( ينظر – اجلامع الحكام القران –القرطبي –ج. 177/12
((( سورة النور اآليتان  4و . 5
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()1

 .والذي نريد ان نقف عليه يف مسألة حكم شهادة

القاذف – اذا حد بثامنني جلدة – ثم تاب فهل تقبل شهادته بعد توبته ،ام اهنا ال

تقبل ولو تاب بعد احلد ؟

للفقهاء خالف مشهور يف هذه املسألة يمكن حرصه يف قولني مشهورين:
القول األول :ال تقبل شهادة القاذف – بعد احلد – وان تاب .

هذا ماروي عن رشيح القايض وابراهيم النخعي واحلسن البرصي وسفيان الثوري

وسعيد بن جبري (. )2

واليه ذهب احلنفية ،االّ اهنم يقولون بقبول شهادة القاذف قبل احلد – ال بعده –

وان تاب (. )3

القول الثاين :تقبل شهادة القاذف – بعد احلد – اذا تاب (. )4

هذا ماروي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه (. )5
وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاووس وجماهد وسعيد بن املس ّيب (. )6

((( ينظر – اجلامع الحكام القران –القرطبي –ج ،178 /12احكام القران ،ابن العريب ج. 1324 / 3

((( ينظر – اجلامع الحكام القران –القرطبي –ج ،179/12تفسري الطربي ج ،62 / 18دار املعرفة للطباعة
والنرش ،بريوت ،لبنان ،تفسري الرازي ج ،160 / 23سنن البيهقي ج. 156 / 10

((( ينظر – اهلداية ج  ،116 / 2رشح فتح القدير ج ،206 / 4االختيار ج ،329 / 4احكام القران -
اجلصاص – ج. 271 / 3

((( ومن العلامء من قال بقبوهلا قبل احلد وبعد احلد كام نقل ذلك االمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل فقال( :وانام
كان ردها لعلة الفسق فأذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلق ًا قبل احلد وبعده وهو قول عامة الفقهاء) اجلامع
الحكام القران – القرطبي –ج. 179/12
((( ينظر – اجلامع الحكام القران –القرطبي –ج ،179 /12تفسري الطربي ج  ،62 / 18السنن الكربى،
البيهقي ج 152 / 10وما بعدها ،مصنف عبد الرزاق ج 384 / 7وما بعدها .
((( ينظر – تفسري الطربي ج  ،60 / 18السنن الكربى ،البيهقي ج 152 / 10و  ،153مصنف عبد الرزاق
ج 383 / 7و . 384
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واليه ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة الزيدية

والظاهرية (. )1

*األدلـة :

اخلالف قائم بني اجلمهور واحلنفية عىل ما ورد يف اآلية الرشيفة من – االستثناء  -هل

خمتص باجلملة االخرية – احلكم االخري فقط-
يعود اىل مجيع االحكام املذكورة ،ام انه
ٌ
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ني
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
ون ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
يقول تعاىلَ :
ج ْلدَ ًة وال َت ْقب ُلوا َلم َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون * إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك
َ
َ
َ
ُْ َ َ َ َ
ُ ُ
ِ
يم ﴾( )2فقد ورد يف اآلية الرشيفة ثالث مفردات:
ور َرح ٌ
َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
االوىل :اجللد ،الثانية :عدم قبول الشهادة ،الثالثة :التفسيق ،ثم جاء االستثناء بعد

ذلك ،فقال احلنفية :ان األستثناء – وهو طرح ما بعده مما قبله – خيص اقرب املذكورات
وهو التفسيق ،ويؤيد رأهيم هذا ان التوبة ال تسقط حد اجللد ،وهذا يعني ان األستثناء ال
ني َج ْلدَ ة ﴾ فأذا كان هذا فاالستثناء
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
يشمل املذكور االول – وهو اجللد ﴿ َف ْ

يشمل آخر املذكورات فقط وهو رفع صفة الفسق عن القاذف ،ومما يؤيد قول احلنفية
هذا وجود كلمة – ابد ًا – يف اآلية الرشيفة والتي تشري اىل التأبيد وال يصح األستثناء

منها ،فكلمة – ابد ًا – حتتم ان يكون االمر هبا واجب التحقيق وال يكون منه استثناء

ألهنام متناقضان – األستثناء والتأكيد عىل الفعل هبذه الكلمة (. )3

اما اجلمهور :فقد ذهبوا اىل القول بأن االستثناء يشمل مجيع املذكورات السابقة ،وان

كان جيلد القاذف بعد توبته فان الفسق اذا رفع عن القاذف تقبل شهادته ،الهنا ر ّدت
((( ينظر – بداية املجتهد ج ،443 / 2هناية املحتاج ج 291 / 8و  ،292املغني ج ،188 / 14جواهر
الكالم يف رشح رشائع االسالم ج 37 / 41و  ،38عيون االزهار يف فقه االئمة االطهار ص ،438املحىل
ج. 130 / 11
((( سورة النور اآليتان  4و . 5

((( ينظر – بدائع الصنائع ج ،4035 / 9النارش زكريا عيل يوسف ،القاهرة – مرص ،رشح فتح القدير ج/ 6
 ،29احكام القران – اجلصاص – ج. 274 / 3
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بسبب تفسيقه فإذا زالت علة التفسيق زال احلكم معها (. )1

قال ابن العريب :والصحيح رجوع االستثناء اىل مجيع املذكورات لغ ًة ورشيع ًة ،اال
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض َف َساد ًا
ترى اىل قوله تعاىل[ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْر ِ
ض َذلِ َك َل ُ ْم
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يم _ إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْق ِد ُروا َع َل ْي ِه ْم
خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ِ
يم ]( )2وهذه اآلية اختها ونظريهتا يف املقصود (. )3
ور َرح ٌ
َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
لكننا نقول :أوالً :ان اإلمجاع منعقد عىل ان من تاب ال يقام عليه حد احلرابة ألنه
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
ور َرح ٌ
ذكر يف االستثناء ﴿إِ َّل ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْقد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
﴾( )4أما يف اآلية الثانية الواردة يف حد القذف فإن احلد يقام عىل القاذف وان كان قد تاب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾(. )5
ور َرح ٌ
﴿إِ َّل ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ثاني ًا :اما اللغة التي استند اليها ابن العريب رمحه اهلل فتحتمل – هذا وذاك – وال يمكن
ان تكون مرجحة ألحد الرأيني ويكون لكل ٍ
نص خصوصيته .
*أدلة احلنفية :

ومما استدل به احلنفية عىل عدم قبول شهادة القاذف وان تاب :ما روي عن عمرو بن

شعيب عن ابيه عن جده قال :قال رسول اهلل ﷺ [ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ،وال
حمدود يف االسالم ،وال ذي ِغمر عىل أخيه] (. )6
((( ينظر – املغني ج ،190 / 14القرطبي ج 179 / 12وما بعدها ،احكام القران – ابن العريب –
ج 1327 / 3و  ،1328تفسري الرازي ج 160 / 23وما بعدها .
((( سورة املائدة االيتان  33و . 34

((( احكام القران – ابن العريب – ج. 1328 / 3
((( سورة املائدة االية . 34
((( سورة النور االية . 5

((( سنن ابن ماجة ج 792 / 2رقم  2366وقوله (ذي ِغمر) الغمر :هو احلقد والعداوة ،سنن البيهقي ج10
 ،155 /قال البيهقي :ويف اسناده آدم بن فائد واملثنى بن الصباح وال حيتج هبام ،وقد روي من اوجه كلها
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وجه االستدالل باحلديث الرشيف :نص احلديث الرشيف عىل عدم جواز قبول

شهادة املحدود ،ومل يشرتط فيه وجود التوبة منه .

وأجيب :بان االستدالل هبذا احلديث الرشيف معارض بوجوه عديدة منها (:)1
أوالً :ضعف احلديث من جهة سنده (. )2

ثاني ًا :روى عبد الرزاق يف مصنفه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب انه

قال (( :شهد عىل املغرية بن شعبة ثالثة بالزنا ،ونكل زياد ،فحد عمر الثالثة وقال هلم:

توبوا تقبل شهادتكم ،فتاب رجالن ومل يتب ابو بكرة ،فكان ال يقبل شهادته ،وابو بكرة
أخو زياد ألمه فلام كان من امر زياد ما كان حلف ابو بكرة ان ال يكلم زياد ًا ابد ًا ،فلم
يكلمه حتى مات ،ويف رواية :فنكل زياد فحد عمر الثالثة ثم سأهلم ان يتوبوا ،فتاب

اثنان فقبلت شهادهتام وابى ابو بكرة ان يتوب فكانت ال جتوز شهادته)) (. )3

فهذا هو قضاء سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف قبول شهادة القاذف اذا تاب

بعد حده ،ومل ينكر عليه قضاؤه هذا احدٌ من الصحابة ريض اهلل عنه (. )4

أدلة مجهور الفقهاء  :ومما استدل به مجهور الفقهاء عىل – قبول شهادة القاذف اذا

حد – ماروي عن أيب ُعبيدة بن عبد اهلل عن ابيه قال :قال رسول اهلل ﷺ [التائب من

الذنب كمن الذنب عليه](.)5

ضعيفة عن عمرو بن شعيب ،كام روي عن يزيد بن ايب زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ريض
اهلل عنها ،ويزيد بن ايب زياد الشامي ضعيف .

((( ينظر – تفسري الرازي ج. 163 / 23

((( ذكرنا ما قاله البيهقي يف سند احلديث .

((( مصنف عبد الرزاق ج 384 / 7رقم  13564و . 13565

((( ينظر – تفسري الرازي ج ،163 / 23القرطبي ج  ،179 / 12والثالثة هم :ابو بكرة ،ونافعِ ،
وشبل بن
معبد ،ينظر  -مصنف عبد الرزاق ج 384 / 7رقم  13564و .13565
((( سنن ابن ماجة ج 1420/2رقم  ،4250سنن البيهقي ج 154/10قال البيهقي :وروي عن عطاء عن
ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي ﷺ ويف اسناده ضعف ،كام روي من وجه آخر عن ايب سعدة االنصاري
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*وجه االستدالل باحلديث الرشيف:
اوالً :ان من الذنب له مقبول الشهادة ،فكذا التائب من الذنب جيب ان يكون مقبول

الشهادة ايض ًا (.)1
ثاني ًا :ليس من نسب اىل الزنا بأعظم جرم ًا من مرتكب الزنا ،فأذا تاب الزاين قبلت

شهادته ،ألن التائب من الذنب كمن الذنب له ،فكذا القاذف اذا تاب فبلت شهادته (.)2
ثالث ًا :أمجعت األمة عىل ان التوبة متحو الكفر ،فيجب ان يكون مادون ذلك اوىل(.)3

والكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته باألمجاع ،فكذا القاذف املسلم اذا
تاب عن القذف وجب ان تقبل شهادته ،ألن القذف مع االسالم اهون حاالً من القذف
مع الكفر (.)4

قال الزجاج :وليس القاذف بأشد جرم ًا من الكافر ،فحقه اذا تاب وأصلح أن تقبل
﴿وال َت ْق َب ُلوا َل ُ ْم َش َها َد ًة َأ َبد ًا﴾أي مادام قاذف ًا ،كام يقال :التقبل
شهادته وأما قوله تعاىلَ :

شهادة الكافر ابد ًا (.)5
ثالث ًا :عقوبة التفسيق وأثر السياسة اجلنائية فيها الخالف بني العلامء بأن تفسيق
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ون
القاذف هو العقوبة الثالثة املرتتبة عىل القاذف بنص اآلية الرشيفةَ :
ِ
ِ
ني َج ْلدَ ًة َوال َت ْق َب ُلوا َل ُ ْم َش َها َد ًة َأ َبد ًا
وه ْم َث َمنِ َ
اج ِلدُ ُ
ا ُْل ْح َصنَات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون﴾ ( )6فحكم اهلل عليهم بعقوبة ثالثة هي عقوبة التفسيق فقال:
َ
ُ ُ
عن النبي ﷺ وهو ضعيف .

((( ينظر – تفسري الرازي ج. 160/23

((( ينظر – اجلامع الحكام القرآن -القرطبي – ج. 181/12
((( ينظر – اجلامع الحكام القرآن -القرطبي – ج. 181/12
((( ينظر – تفسري الرازي ج. 161/23

((( ينظر – اجلامع ألحكام القرآن القرطبي – ج. 181/12
((( سورة النور اآلية 4
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﴿و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُقون﴾ أي املخالفون ألمر اهلل تعاىل واخلارجون عن طاعته (.)1
َ
ُ ُ
واحلكم بتفسيق القاذف يرتفع بالتوبة اىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل﴿ :إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن
ِ
ِ ِ
يم ﴾(. )2
ور َرح ٌ
َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
وقد اختلف العلامء يف صورة توبة القاذف ويمكن حرص هذا اخلالف يف قولني
مشهورين:

*القول االول :توبة القاذف أن ّ
يكذب نفسه يف ذلك القذف الذي ُح ّد فيه .

هذا ماروي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (. )3

وبه قال :سعيد بن املسيب وعطاء وطاووس والشعبي واسحاق وابو ثور (.)4

واليه ذهب الشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية ( ،)5واستدلوا باالدلة اآلتية :

 -1استدلوا بام رواه البخاري عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فقال:
وشبل بن ٍ
((وجلد عمر ابا بكرة ِ
معبد ونافع ًا بقذف املغرية ثم استتاهبم وقال :من تاب

قبلت شهادته)) (.)6

ويف رواية عبد الرزاق يف مصنفه(( :وقال هلم توبوا تقبل شهادتكم …)) (.)7
وهذا يدل عىل ان املراد بطلب توبتهم إكذاب أنفسهم (.)8

((( ينظر – تفسري الطربي ج ،59/18اجلامع ألحكام القرآن القرطبي – ج. 178/12
((( سورة النور اآلية . 5

((( ينظر  -اجلامع ألحكام القرآن القرطبي – ج. 179/12

((( ينظر  -اجلامع ألحكام القرآن القرطبي – ج ، 179/12املغني ج. 191/14

((( ينظر – هناية املحتاج ج 291/8و ،292املغني ج ،191/14جواهر الكالم يف رشح رشائـــع
اإلسالم ج ،38/41وبعد التوبة البد من ميض مدة عليه يف حسن احلال حتى تقبل شهادته ويرفع فسقه وتعود
اليه واليته ومقدار تلك املدة سنة واحدة حتى متر عليه الفصول األربعة التي تتغري فيها األحوال والطباع،
ينظر  -تفسري الرازي ج. 163/23
((( صحيح البخاري ج. 150/3

((( مصنف عبد الرزاق ج 384/7رقم . 13564

((( ينظر –صحيح فقه السنة،ابو مالك كامل بن السيد سامل ج، 69/4املكتبة التوفيقية ،مرص -القاهرة .
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ّ -2
ان إكذابه نفسه هو ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض املسلم املحصن ،فال
حتصل التوبة منه إالّ بإكذابه نفسه لينتفي عن املقذوف العار الذي أحلقه به القذف وهو
مقصود التوبة (.)1

تلوث بقذفه ،فإكذابه نفسه يزيل عنه ذلك التلويث فكانت
 -3ان عرض املقذوف قد ّ

التوبة به (.)2

ويسن حاله وان مل يرجع عن قوله بتكذيب
القول الثاين :توبة القاذف هي أن َيصلح َ

نفسه ،وحسبه الندم عىل قذفه واالستغفار منه وترك العود اىل مثله .

هذا ماروي عن االمام مالك ،واليه ذهب االمام ابن جرير الطربي (.)3

*الرأي الراجح يف مسألة ر ّد الشهادة وأثر السياسة اجلنائية فيها :

ملا كانت العقوبتان متالزمتني ومرتبطتني بالتوبة (رد الشهادة والتفسيق له) وبعد

عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فإننا نقول :إن الراجح من األقوال يف عقوبة القاذف –برد

شهادته وتفسيقه – هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء بقبول شهادته بعد احلد إذا تاب،
وذلك لقوة األدلة التي استندوا إليها ،أما رأي احلنفية فنرى فيه وجاهة رأي ،فمن

املمكن إيقاعه وتطبيقه فيمن تكرر منه القذف  -وهذه صلب السياسة اجلنائية – فهي

عقوبة تقابل ذلك االفرتاء ،ولعمري إن فيها من الردع بنوعيه -العام واخلاص –
ما يدعو اىل اجتناب هذه اجلريمة دون دليل او سند ّ ،
ألن ر ّد الشهادة يعني يف تقديرنا
ٍ
ألحد حتمله .
سلخ الفرد من مجاعته وهذا ما اليمكن

*

*

*

((( ينظر –صحيح فقه السنة،ابو مالك كامل بن السيد سامل ج، 69/4املكتبة التوفيقية ،مرص -القاهرة .
((( ينظر – املغني ج.191/14

((( ينظر – اجلامع الحكام القرآن –القرطبي – ج ،179 12تفسري الطربي ج 63/ 18و . 64
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املبحث الثالث
حد اخلمر
السياسة اجلنائية يف ّ
الغاية من عقوبة رشب اخلمر محاية العقل من ان تناله جرثومة الفساد التي يعلم

اخلاص والعام فداحة ارضارهــا( ،)1فاملحافظة عىل العقل توجب حتريم اخلمر ،ومن

يرشهبا فإنام يرتكب جريمة يف حق اجلامعة الهنا تؤدي اىل العداوة والبغضاء وتدفع اىل
ان َأ ْن ي ِ
الرش كام بني ذلك القرآن الكريم ﴿ :إِن ََّم ُي ِريدُ َّ
وق َع َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء
الش ْي َط ُ ُ
ِ
س ويصدَّ كُم َعن ِذك ِْر اللَِّ و َع ِن الص ِ
ِف ْ
الة َف َه ْل َأ ْنت ُْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ ( )2وذلك
َّ
َ
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ َ َ ُ ْ ْ
ان السكران يندفع اىل الرش واىل القول املفسد عند هذيان السكر وذلك يرض باجلامعة،

وكم من مدمني اخلمور يرتكبون اعظم اجلرائم يف اثناء سكرهم ،بل ان الكثريين منهم
ليسكر من اجل ان يقدم عىل ارتكاب جريمة من اجلرائم كان مرتدد ًا يف ارتكاهبا قبل

تناوله للخمر ( . )3جاء يف حاشية الدرر عىل الغرر يف بيان العلة من حتريم اخلمر( :حرم عىل
هذه االمة الهنا مكرمة بأشياء فيها اخلريية وصفاء العقل وصفاء الفكر ،فكان صالحهم

يف حرمة اخلمر قليلها وكثريها ،وهذا فضل من اهلل تعاىل عىل هذه االمة بربكة نبينا عليه
السالم ،واي فضل اعظم من حفظ العقل) (. )4

((( ينظر  -وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف ظل مبادئ الرشيعة االسالمية ،أ.د .محد الكبييس ،جملة
اجلامعة املستنرصية ص 179العدد اخلامس ،السنة اخلامسة 1395هـ 1975 -م ،مطبعة دار السالم ،بغداد،
الرشيعة االسالمية ومفهوم اجلريمة ،امحد فتحي هبنيس ص ،87مركز ابحاث اجلريمة ،السعودية  -وزارة
الداخلية ،ربيع االخر 1405هـ 1984 -م .
((( سورة املائدة اآلية . 91

((( ينظر  -العقوبة ،حممد ابو زهرة ص. 92

((( حاشية الدرر عىل الغرر ،عبد احلليم ج ،374 / 1مطبعة عثامنية 1311هـ ،دار سعادات .
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املطلب األول
التعريف باخلمر وبيان حكمها
أوالً :اخلمر يف اللغة :هو سرت اليشء ،ويقال ملا يسترت به مخار ،لكن ِ
اخلامر صار يف
ُ
ٌ
َ ُ
خ ٌر ،قال تعاىلَ ﴿ :و ْل َي ْ ِ
ض ْب َن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َع َل
التعارف اس ًام ملا تُغ ّطي به املرأة رأسها ومجعه ُ ُ
()1
ُج ُي ِ
ومخرت االناء أي غطيت ُه (. )2
وختمرت،
ُ
وبِ َّن  ﴾..واختمرت املرأة ّ

(اخلمر ُ
كل
ثاني ًا :اخلمر يف االصطالح :قال االمام الطربي رمحه اهلل يف تعريف اخلمر:
ُ
ٍ
رشاب خامر العقل فسرته وغطى عليه) (. )3

وخالصة تعريفات الفقهاء للخمر املوجب للحد :بأنه ذلك الرشاب ا ُملسكر سواء
اكان مخر ًا مستخرج ًا من العنب ،أو كان مسكر ًا مستخرج ًا من مادة أخرى ،وسواء اكان
كثري ًا او قلي ً
ال (. )4

يقول االمام الشوكاين رمحه اهلل( :اخلمر عند البعض اسم ّ
لكل مسكر ،وعند البعض

رت العقل
للمتخذ من العنب والتمر ،وعند بعضهم لغري املطبوخ ،ورجح ان كل يشء يس ُ
يسمى مخر ًا ،الهنا سميت بذلك ملخامرهتا للعقل وسرتها له) (. )5
((( سورة النور من اآلية . 31

((( ينظر  -مفردات الفاظ القران ،العالمة الراغب االصفهاين ص( 298مخر) حتقيق عدنان داودي ،دار
القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بريوت .
((( تفسري الطربي ج. 356 / 2

((( ينظر  -الفقه اجلنائي ،د .خالد اجلمييل  -د .حممود مطلوب ص ،110املفصل يف احكام املرأة والبيت
املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج. 194/5
((( نيل االوطار ج. 139 / 7
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حكم اخلمر :ثبت حتريم اخلمر بالكتاب والسنة واالمجاع .

اما الكتاب :فقد وردت به عدة نصوص منها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّم
ِ
ِ
ْ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
اب َو ْالَ ْزال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
ون
الش ْي َطان َف ْ
س َو ْالَن َْص ُ
الَ ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ان َأ ْن ي ِ
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ ِ
وق َع َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء ِف ْ
* إِن ََّم ُي ِريدُ َّ
س َو َي ُصدَّ ك ُْم َع ْن ِذك ِْر
الش ْي َط ُ ُ
اللَِّ و َع ِن الص ِ
الة َف َه ْل َأ ْنت ُْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ (. )1
َّ
َ
وأما السنة - :فعن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[:ال يزين الزاين حني
يزين وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن ،وال يرسق حني يرسق وهو
ينتهب ُنب ًة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن] (. )2
مؤمن ،وال
ُ
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف املعنى املراد من هذا احلديث :فيه انذار بزوال االيامن

إذا اعتاد فعل املعايص ،فمن حام حول احلمى اوشك ان يقع فيه ،كام ان فيه تنبيه عىل

الرس كالرسقة ،او عىل وجه
مجيع انواع املعايص ،فهي اما بدنية كالزنا ،او مالية عىل وجه ّ
اجلهر كالنهب ،او عقلية كاخلمر فهي مزيلة له(. )3

 -وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :كل مسكر مخر وكل

مسكر حرام ،ومن رشب اخلمر يف الدنيا فامت منها وهو يدمنها مل يتب مل يرشهبا يف

اآلخرة] (. )4

واما االمجاع :فقد انعقد االمجاع عىل حتريم اخلمر (.)5

*

*

((( سورة املائدة اآليتان  90و . 91

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 265 / 23

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 266 / 23
((( صحيح مسلم ج. 1587 / 3
((( ينظر  -املغني ج. 325 / 10

*
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املطلب الثانـي
التدرج يف حتريم اخلمر
وقف املرشع اإلسالمي موقف ًا حازم ًا من رشب اخلمر ،ولكنه تدرج يف الترشيع

هلذا االمر ،إذ كان العرب قبل اإلسالم يكثرون من رشهبا ويتغنون هبا يف اشعارهم
ويتفننون يف صنعها ،وكان رشهبا عادة متصلة لدهيم ،ومل يكن من السهل حتريمها
عليهم دفع ًة واحدةً ،ولذلك سلك الشارع اإلسالمي مسلك التدرج يف الترشيع حتى
يرشع التحريم كلي ًة ابتدا ًء بل كان ذلك عىل
ال ّ
يشق عىل الناس األمر ،فأن اهلل تعاىل مل ّ

مراحل خمتلفة (. )1

*مراحل حتريم اخلمر:

َاب َتت ِ
ات الن ِ
املرحلة األوىل :قوله تعاىل﴿ :و ِمن َثمر ِ
يل َو ْالَ ْعن ِ
َّخ ِ
َّخ ُذ َ
ون ِمنْ ُه َسكَر ًا
َ ْ ََ
َو ِر ْزق ًا َح َسن ًا إِ َّن ِف َذلِ َك َل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
حس املسلم من
ون﴾ ( )2فكانت أول ما يطرق ّ
وضع السكر (وهو املخمر) يف مقابل الرزق احلسن ،فكانام هو يشء والرزق احلسن

()3
حر َم منه ،والرزق احلسن ما
يشء آخر  .قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :السكر ما ُ
ّ
حل منه (.)4

((( ينظر-العقوبة ،حممد ابو زهرة ص ،162السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،هبنيس ،ص 18يف ظالل
القران ،سيد قطب املجلد الثاين . 974 /
((( سورة النحل اآلية . 67

((( ينظر  -يف ظالل القران ،سيد قطب املجلد الثاين . 974 /

((( ينظر  -تفسري آيات االحكام ،الشيخ السايس ج 52 / 3وهذا ما روي عن احلسن وسعيد بن جبري .
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الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ ِ
املرحلة الثانية :قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َألون ََك َع ِن ْ
س ُق ْل فِ ِيه َم إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع
لِلن ِ
ْب ِم ْن َن ْف ِع ِه َم …﴾ ( )1فبني تعاىل ان مضار اخلمر أكرب من نفعهام،
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َم َأك َ ُ
وأن ما يكون كذلك ال ترىض العقول أن يتناوله الناس ( ،)2لذا فقد تركها بعض الناس

وقالوا :ال حاجة لنا فيام فيه أثم كبري ،ومل يرتكها البعض اآلخر فقالوا :نأخذ منفعتها
ونرتك أثمها (. )3

ِ
َارى
املرحلة الثالثة :قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َت ْق َر ُبوا َّ
الصال َة َو َأ ْنت ُْم ُسك َ
َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُل َ
ون  )4( ﴾..وهبذا النص كان عىل املؤمن ان يمتنع عن رشب اخلمر

عند مقاربة أوقات الصالة حتى ال يصيل وهو سكران ال يعلم ما يقول ،فيقتيض ذلك
االّ يسكر طول النهار وزلف ًا من الليل ،وبذلك يتعود شارهبا األنقطاع ( )5عنها ،لذا قال
بعض الناس عند نزول هذا اآلية ال حاجة لنا فيام ُيشغلنا عن الصالة ،ورشهبا البعض

اآلخر يف غري أوقات الصالة (. )6

ِ
املرحلة الرابعة :قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّم ْ
اب
س َو ْالَن َْص ُ
الَ ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ِ
الش ْي َط ُ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون * إِن ََّم ُي ِريدُ َّ
َو ْالَ ْزال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
ان َأ ْن
الش ْي َطان َف ْ
ِ
س ويصدَّ كُم َعن ِذك ِْر اللَِّ و َع ِن الص ِ
ي ِ
وق َع َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء ِف ْ
الة َف َه ْل
َّ
َ
الَ ْم ِر َوا َْل ْي ِ َ َ ُ ْ ْ
ُ
َأ ْنت ُْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ ( )7وهبذا النص القرآين صارت اخلمر حرام ًا عليهم حتى صار بعضهم
حرم اهلل شيئ ًا أشد من اخلمر (. )8
يقول :ما ّ
((( سورة البقرة من اآلية . 219

((( ينظر  -العقوبة ،حممد ابو زهرة ص. 162

((( ينظر  -اجلامع الحكام القران ،القرطبي ،ج. 250 / 5
((( سورة النساء من اآلية . 43

((( ينظر  -العقوبة ،حممد ابو زهرة ص. 163

((( ينظر  -اجلامع الحكام القران ،القرطبي ،ج. 251 / 5
((( سورة املائدة اآليتان  90و . 91

((( ينظر  -اجلامع الحكام القران ،القرطبي ،ج. 251 / 5
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وقد جاء التحريم بأبلغ الفاظ التحريم وهو لفظ  -االجتناب  -اذ هو أبلغ الفاظ

النهي واالمر بالكف ،وقد ذكر تعاىل أن من آثارها أثارة العداوة والبغضاء والصد عن

ذكر اهلل وهذا هو هدف الشيطان وغاية كيده ،لذا فقد ختم اهلل تعاىل النص بقوله ﴿
َف َه ْل َأ ْنت ُْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ وهذا هو استفهام يتضمن الدعوة اىل االنتهاء والتوبيخ عىل عدم
االنتهاء (.)1

قال املفرسون رمحهم اهلل  :كان من دعاء سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قوله:
اللهم بني لنا يف اخلمر بيان ًا شافي ًا ،فلام نزلت هذه اآليات قال عمر ريض اهلل عنه :انتهينا
انتهينا (. )2

املرشع
والذي يتبني لنا يف مطلبنا هذا أن التدرج يف الترشيع هو السياسة التي أخذ هبا ّ
اإلسالمي عند جتريمه لبعض الوقائع التي كانت فاشية يف املجتمع وان كانت كرهي ًة يف

الطبيعة والعقل …

جرم الزنا و ُفرضت له أول االمر عقوبة اختلف فيها الفقهاء :هل هي حد
فرأينا كيف ّ
أو توعد باحلد ،ثم كيف انتهى التجريم اىل القتل  -رمج ًا بالنسبة للزاين املحصن  -واجللد
مع النفي أو بدونه للزاين غري املحصن .

ورأينا ان اخلمر كانت يف اجلاهلية شائعة وخمتلطة بروح القوم وحلمهم ودمهم ،لذا

فقد سلك الشارع فيها مسلك التدرج فذكر ان فيها منافع للناس ،كام أن فيها مضار االّ

املضار تفوق تلك املنافع .
ان هذه
ّ

ويمكن القول أن غاية هذا التدرج انام كان لدفع املشقة عن الناس يف أثناء نزول

الرسالة ،إذ ان مباغتة الناس باملمنوعات واالمر بمطلوبات وهم عىل سليقتهم البدوية
((( ينظر  -العقوبة ،حممد ابو زهرة ص ،163سيد قطب ،الظالل املجلد الثاين . 976 /

((( ينظر  -تفسري الطربي ج ،362 / 2القرطبي ج ،251 / 5الرازي ج ،81 / 12خمترص تفسري ابن كثري،
حتقيق حممد عيل الصابوين ج. 545 / 1
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يكون فيه مشقة بالغة عليهم ،كام يكون فيه تعويق يف نرش الرشيعة (. )1

املرشع الوضعي اىل رضورة اعتامد سياسة التدرج يف الترشيع
وهبذا نلفت انتباه ّ
ملحاربة ما توطن من سلوك اجرامي يف املجتمع ،ومنها معاجلة مشكلة ادمان الشباب
عىل املخدرات واخلمور ملا هلا من تأثري كبري يف انحسار اجلريمة ومعاجلة املجرمني .

*

*

*

((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص 27و . 28
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املطلب الثالث
عقوبـة شـارب اخلمـر
اتفق الفقهاء عىل ان عقوبة الرشب هي احلد وليس التعزير ( ،)1ولكننا نجد ان للفقهاء
خالف ًا يف حتديد مقدار احلد ،ويمكن حرص خالف الفقهاء يف قولني مشهورين -:
القول األول - :اجللد  -ومقداره اربعون جلدة .

هذا ما روي عن ايب بكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن بن عيل وعبد اهلل بن جعفر

ريض اهلل عنه ( )2وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة والزيدية والظاهرية (. )3
األدلة :أستدل أصحاب القول األول باألدلة اآلتية -:

 .1عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه[ :ان النبي ﷺ جلد يف اخلمر باجلريد والنعال،

وجلد ابو بكر اربعني](. )4

فجلد
يت برجل قد رشب اخلمر ُ
 .2عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه[ :ان النبي ﷺ ُأ َ

نحو اربعني ،قال :وفعله ابو بكر ،فلام كان عمر استشار الناس فقال عبد
بجريدتني َ
((( وقد ادعى القايض عياض االمجاع عىل ذلك ،ينظر  -نيل االوطار ج ،142 / 7وقد روي عن ابن املنذر
والطربي وغريمها عن طائفة من اهل العلم ان اخلمر ال حد فيها وانام التعزير ،وأجيب :بأنه انعقد امجاع
الصحابة عىل جلد الشارب واختالفهم يف العدد انام هو بعد االتفاق عىل ثبوت مطلق اجللد ،ينظر  -نيل
االوطار ج. 142 / 7
((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،266 / 23املحىل ج. 365 / 11

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،59 / 3املغني ج 329 / 10و  ،330البحر الزخار ج/ 5
 193والزيدية يقولون بأن املدمن عىل رشب اخلمر جيلد ثامنون جلدة ،املحىل ج. 365 / 11
((( صحيح البخاري ج. 14 / 8
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الرمحن بن عوف أخف احلدود ثامنون فأمر به عمر](. )1

يت بالوليد بن عقبة
ضي بن املنذر الرقايش قال[ :شهدت عثامن بن عفان ُأ َ
 .3عن ُح ْ

قد صىل الصبح ركعتني ،ثم قال أزيدكم ؟ فشهد عليه رجالن احدمها ُحران انه رشب

اخلمر وشهد آخر انه رآه يتق ّيؤها ،فقال عثامن :انه مل يتق ّيأها حتى رشهبا ،فقال :ياعيل قم
فاجلده ،فقال عيل :قم ياحسن فاجلده ،فقال احلسنِّ :
قارها فكأنه
حارها من توىل ّ
ول ّ

وجد عليه ،فقال ياعبد اهلل بن جعفر قم فاجلده ،فجلده وعيل يعدّ حتى بلغ أربعني فقال
أمسك ،ثم قال :جلد النبي ﷺ اربعني ،وابو بكر اربعني ،وعمر ثامننيٌ ،
وكل سنّة وهذا
احب ا ّيل](. )2
ّ

وجه االستدالل هبذه االحاديث الرشيفة :دلت االحاديث الرشيفة عىل قضاء

النبي ﷺ بجلد شارب اخلمر اربعني جلدة ،واعتمده ابو بكر الصديق ريض اهلل عنه
يف خالفته ،وعمر ريض اهلل عنه صدر ًا من خالفته حتى تتابع الناس فيها فزادها اربعني
تعزير ًا ،ولذلك قال سيدنا عيل ريض اهلل عنه(( :ما كنت ألقيم حد ًا عىل ٍ
أحد فيموت
وأجد يف نفيس منه شيئ ًا االّ صاحب اخلمر فإنه لو مات وديت ُه وذلك أن رسول اهلل ﷺ

مل يسنّ ُه)) (. )3

أي ان رسول اهلل ﷺ مل يقدر فيه ٍ
بقول تقدير ًا ال يزاد عليه ،ولذا زاد سيدنا عمر ريض
اهلل عنه اربعني أخرى بعدما استشار الصحابة تعزير ًا (. )4
((( صحيح مسلم ج ،1330 / 3سنن الرتمذي ج ،48 / 4صحيح ابن حبان ج ،300 / 10سنن
البيهقي ج ،314 / 8مسند ايب عوانة ج. 150 / 4
((( صحيح مسلم ج ،1331 / 3سنن ايب داود ج ،163 / 4سنن البيهقي ج. 316 / 8وقولهِّ :
ول حارها
ِ
من توىل قارها :أي ِّ
احلر ،ولا ال
ول االعامل الشاقة من توىل االعامل التي ال مشقة فيها ،فقد استعار للمشقة ّ
مشقة فيه للربد ،ينظر  -نيل االوطار ج. 142 / 7

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 268 / 23

((( ينظر  -صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ،ابو مالك كامل بن السيد سامل ج78 / 4
املكتبة التوفيقية ،مرص ،جماور سيدنا احلسني عليه السالم .
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وأجد يف هذه الزيادة ما يؤكد اهنا سياسة جنائية من شأهنا ان تكف الناس عن رشب

اخلمر بعد ان استرشى أمرها يف املجتمع.

ٌ
احب ا ّيل ]
قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل يف سيدنا عيل ريض اهلل عنه
[وكل سنّة وهذا ّ

هذا نص من وجهني  -أي عىل االربعني :-

الوجه األول :ما أخرب به عن رسول اهلل ﷺ من اقتصاره عىل االربعني .

الوجه الثاين :أخباره ريض اهلل عنه بأن كال العددين سنة يعمل هبا ويصح التخيري

فيها (.)1

وأجد أن اإلمام املاوردي رمحه اهلل قد استدل بالقياس عىل تقدير العقوبة بأربعني

جلدة فقال( :ومن القياس انه سبب يوجب احلدّ فوجب ان خيتص بعدد ال يشاركه غريه

كالزنا والقذف) (.)2

قال اإلمام ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل :وفعل النبي ﷺ حجة فال جيوز تركه بفعل

غريه ،كام ان األمجاع ال ينعقد عىل ما خالف فعل النبي ﷺ وايب بكر وعيل ريض اهلل

عنهام ،فتحمل الزيادة من عمر ريض اهلل عنه عىل اهنا تعزير جيوز لإلمام فعلها إذا رآه (.)3
أي ان رأى مصلح ًة يف ذلك .
القول الثاين - :اجللد  -ومقداره ثامنون جلدة .

هذا ماروي عن عمر وعيل وخالد بن الوليد ومعاوية بن ايب سفيان ريض اهلل عنه (.)4
وبه قال احلسن البرصي والشعبي والثوري واالوزاعــي وعبيد اهلل بن احلسن

واسحاق (.)5

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 413 / 13
((( احلاوي الكبري ج. 413 / 13
((( ينظر  -املغني ج. 330 / 10

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 266 / 23

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،266/ 23االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج58/3
التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد ج ،317/2العالمة ايب احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي ،ط،1
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واليه ذهب احلنفية واملالكية والشيعة االمامية واالباضية (.)1

االدلة :استدل اصحاب هذا القول باالدلة اآلتية -:

 .1روى حممد بن عيل بن احلسني عن ابيه ان النبي ﷺ [جلد شارب اخلمر

ثامنني ]

()2

نص احلديث عىل ان عقوبة شارب اخلمر ثامنون
وجه االستدالل باحلديث الرشيفّ :

جلدة.

[جلدَ عىل عهد رسول اهلل ﷺ يف اخلمر
 .2عن ايب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قالُ :
بنعلني أربعني ،فلام كان زمن عمر جعل بدل ّ
كل نعل سوط ًا] (. )3
وجه االستدالل باحلديث الرشيف :دل احلديث عىل ان اجتهاد الصحابة ريض اهلل
عنه كن يف صفة احلد ال يف عدده ،الن العدد معلوم بنص احلديث فكل ٍ
نعل اشتمل عىل
اربعني جلدة فيكون جمموع احلد ثامنني جلدة (. )4

* وأجيب بام يأيت (- :)5
أوالً :اما حديث عيل بن احلسني عليه السالم فهو حديث مرسل ال يلزم ،وفيه نص

مل يعمل به الجتهاد الصحابة ريض اهلل عنه فيه ،فصار االمجاع مانع ًا من العمل به .
1424هـ 2003 ،م .

((( ينظر -اهلداية ج ،111/2الفواكه الدواين ج ،290/2فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم ج،282/6
جواهر النظام يف علمي االديان واالحكام ج. 599/3
((( اخرجه عبد الرزاق يف مصنفه قال :اخربنا سفيان الثوري عن عوف عن احلسن :ان النبي ﷺ رضب
يف اخلمر ثامنني وهو حديث مرسل ،املصنف ج ،379/7تلخيص احلبري ج ،72/4ويف رشح معاين اآلثار
للطحاوي عن عبد الرمحن بن صخر االفريقي عن مجيل بن كريب عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمر ان
النبي ﷺ قال( :من رشب َبسقة مخر فاجلدوه ثامنني) قال الطحاوي :هذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول
اهلل ﷺ يف حد اخلمر وهو ثامنون ج. 51 / 3

((( رواه أمحد يف مسنده ج. 67 / 3

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 412 / 13
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 414 / 13
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ثاني ًا :حتمل الرواية  -بجريدتني والنعلني  -عىل ان احدامها بعد االخرى الن االوىل

تقطعت فأخذ الثانية .

 .3عن أنس بن مالك رضي الله عنه[ :ان النبي ﷺ جلد يف اخلمر باجلريد والنعال،

وجلد أبو بكر ريض اهلل عنه اربعني ،فلام ّ
دنوا
ول عمر دعا الناس فقال هلم :ان الناس قد ْ

الريف ،وقال مسدد :من القرى والريف فام ترون يف حد اخلمر ؟ فقال له عبد الرمحن
من ّ
بن عوف ريض اهلل عنه :نرى ان جتعله كأخف احلدود فجلد فيه ثامنني](. )1

 .4روى اإلمام مالك يف املوطأ عن ثور بن زيد الدّ ييل﴿ :ان عمر بن اخلطاب ريض

اهلل عنه استشار يف اخلمر يرشهبا الرجل ،فقال عىل بن ايب طالب ريض اهلل عنه :أرى ان

ترضبه ثامنني ،فإنه إذا رشهبا سكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا هذى افرتى ،أو كام قال ،فجلد
عمر يف اخلمر ثامنني﴾ (. )2

 .5روى البخاري عن السائب بن يزيد قال[ :كنا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول
ِ
وإمرة أيب بكر وصدر ًا من خالفة عمر فنقوم اليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
اهلل ﷺ

عتوا وفسقوا جلد ثامنني](. )3
حتى كان آخر إمرة عمر فجلد اربعني حتى إذا ْ

وجه األستدالل هبذه النصوص :دلت هذه النصوص داللة رصحية عىل ان حدّ اخلمر

ثامنون جلدة ،والقول بتحديدها ثامنني جلدة إنام كان يف زمن سيدنا عمر ريض اهلل عنه ملا
اقتضته املصلحة يوم ان اهنمك الناس يف الطغيان وبالغوا يف الفساد فكان امجاع الصحابة
رضي الله عنه عىل حتديدها هبذا العدد(. )4

واملتبرص يف املوضوع يلمس أثر السياسة اجلنائية يف مواجهة ما يتعاظم من انواع

اجلرائم يف املجتمع وحتقيق معنى الردع اخلاص والعام كجلد سيدنا عمر ريض اهلل عنه
((( صحيح مسلم ج ،1330 / 3سنن الرتمذي ج ،139 / 5سنن ايب داود ج 193 / 4رقم . 4479

((( التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد ج 316 / 2و ،317رشح معاين االثار  -الطحاوي -ج. 45/ 3
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 269 / 23

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج 266 / 23و . 270
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شارب اخلمر بعد استشارة الصحابة ثامنني جلدة سياسة .

الرأي الراجح وأثر السياسة اجلنائية فيه :الرأي الراجح ان العقوبة مل حيدد مقدارها
بثامنني جلدة االّ يف عهد سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حني استشار اصحاب
الرسول ﷺ يف حدّ شارب اخلمر فأفتى سيدنا عيل ريض اهلل عنه بأن ُيد ثامنني جلدة،
النه إذا رشب سكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا هذى افرتى ،وحد املفرتي أي القاذف

ثامنون جلدة ،ووافقه اصحاب الرسول ﷺ عىل هذا الرأي ،لذا فإن حتريم اخلمر

مصدره القرآن ،والعقاب مصدره السنة ومقدار احلد مصدره االمجاع (. )1

فقد امجع الصحابة ريض اهلل عنه يف زمن سيدنا عمر ريض اهلل عنه يف حد اخلمر وال

خمالف هلم منهم ،وعىل ذلك مجاعة التابعني ومجهور الفقهاء من املسلمني واخلالف يف
ذلك كالشذوذ املحجوج باجلمهور (. )2

فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :ما رآه املسلمون
حسن ًا فهو عند اهلل حسن]( )3وانه قال ايض ًا[ :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من

بعدي . )4( ]..

وحينام يذهب الفقهاء اىل تعريف السياسة الرشعية بقوهلم( :السياسة الرشعية هي

املضار مما ال
تدبري الشؤون العامة للدولة االسالمية بام يكفل حتقيق املصالح ودفع
ّ
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 649 / 1

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،266 / 23املنتقى رشح املوطأ  -الباجي -
ج 144 / 3و . 145
((( رواه امحد يف مسنده ج ،379 / 1سنن البيهقي ج ،83 / 3الطرباين يف االوسط ج ،58 / 4احلاكم ح/ 3
 83وقال :حديث صحيح ومل خيرجاه ،وحسن احلافظ ابن حجر اسناده يف الدراية ج187/2

((( رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح ج ،44 / 5صحيح ابن حبان ج 179 / 1وقال :حديث صحيح ليس
له علة ،املستدرك ج ،174 / 1سنن ايب داود ج ،200 / 4سنن ابن ماجة ج 15 / 1من حديث العرباض بن
سارية رقم  ،42مسند االمام امحد ج. 126 / 4
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يتعدى حدود الرشيعة واصوهلا الكلية وان مل يتفق وأقوال األئمة املجتهدين …) ( )1واىل

تعريفها بقوهلم( :ان السياسة هي فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها وان مل يرد بذلك
الفعل دليل جزئي …) (. )2

نقول :ملا اهنمك الناس يف الطغيان وبالغوا يف الفساد والفسوق ومل يرتدعوا فقد

اقتضت مصلحة األمة بمضاعفة احلد عليهم ،وهذا ما رآه سيدنا عمر ريض اهلل عنه

فكان امجاع الصحابة ريض اهلل عنه عليه ،لذا فان اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنه واألئمة

من بعدهم فهموا يف الرشيعة اهنا تقوم بمصالح الناس يف كل زمان ومكان ومل يقرصوها

نص قرآين أو اثر نبوي عىل الرغم
عىل ما ورد فيه نص ،وانام امتد فهمهم اىل ما مل يرد فيه ٌ

من ان األمر كان يتعلق بعقوبات توقع عىل الناس (. )3
* أثر السياسة اجلنائية يف عقوبة اجللد

للسياسة اجلنائية أثرها الواضح يف عقوبة اجللد لبعض جرائم احلدود (الزنا ،القذف،

اخلمر) وكذا يف جرائم التعزير (.)4

ويمكن الوقوف عىل ذلك األثر بعد حتديد معنى السياسة اجلنائية والتي وجدناها

تصب يف- :

 -اجياد القواعد واالحكام التي تقي املجتمع من اجلريمة .

 -اجياد العقوبات الرادعة والتعزيرية للمجرم .

 -اجياد التدابري التي تضمن عدم عودة املجرم اىل جريمته .

((( السياسة الرشعية ،عبد الوهاب خالف ص ،15املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة1350 ،هـ .

((( البحر الرائق ج ،11 / 5حاشية ابن عابدين ج ،15 / 4السياسة الرشعية  -ابن تيمية  -ص 112الطرق
احلكمية  -ابن قيم اجلوزية  -ص 17حتقيق وتعليق ،سيد عمران ،دار احلديث ،القاهرة .
((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 95

((( اجللد عقوبة من عقوبات التعزير املنوطة باالمام حسب اجتهاده الغاية منها الردع والزجر ،عن أيب بردة
ريض اهلل عنه قال[ :كان النبي ﷺ يقول :ال جيلد فوق عرش جلدات اال يف حدّ من حدود اهلل [ صحيح
البخاري رشح عمدة القاري ج.] 23 / 24
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وهذا مايمكن حتققه يف عقوبة اجللد من خالل -:

 .1ان عقوبة اجللد هي عقوبة ختيف اجلناة فال يقرتبون من اجلريمة ،وتردع من

يرتكبها منهم ،فال حتدثه نفسه بالعودة اليها ،ومرجع ذلك ما فيها من إيالم للبدن .

 .2عقوبة اجللد ليست عقوبة مع ّينة ،بل هي عقوبة ذات حدين يمكن اختالفهام

باختالف اجلرائم ،وهذه املرونة فيها متكن القضاة من تطبيقها عىل خمتلف اجلرائم التي

توضع هلا مع مراعاة مجيع الظروف واالحوال ،فتكون عقوبة مناسبة يف كل حالة ،وذلك
أدنى اىل العدالة واقرب من الفائدة (.)1

ٍ
بيشء يذكر من النفقات سوى قليل من
 .3تطبيق العقوبة ال يثقل كاهل الدولة

نفقات التنفيذ التي ال تقاس معها غريها من النفقات الالزمة لتنفيذ اغلب العقوبات
االخرى .

 .4عقوبة اجللد يظهر فيها بجالء مبدأ شخصية العقوبة ،فهي تلحق املحكوم عليه
فقط ،وال تلحق غريه ممن يتصل به ،إذ تقع عىل بدنه هو وتؤمله جسامني ًا دون غريه،
وليس هلا آثار عىل ذويه او من يعوهلم ،فبمجرد التنفيذ عليه وهو ال يستغرق وقت ًا
يذكر يعود ليستأنف نشاطه ويبارش عمله العادي الذي يكسب منه عيشه فال حيرم

ذووه كسبه .

 .5ويرتتب عىل عدم تعطل االيدي العاملة االّ يقف دوالب العمل ،فال ينقص

االنتاج العام وال تتأثر احلالة االقتصادية فيعم الرخاء واالزدهار ،وهذا بدوره يبعد

الناس عن حميط اجلريمة ويمنعهم من السقوط يف هوهتا … وهذا جانب وقائي
واضح .

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص ،296ط1377 ،3هـ 1957 -م ،رشكة
ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص وأوالده بمرص .
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 .6عقوبة اجللد حتمي من رش احلبس فيام إذا اختري  -اجللد عقوبة  -وال يعزب

عن البال ان مضار احلبس كثرية ومتنوعة وقد حريت مشاكله الباحثني ،ففي احلبس
يكون املحكوم عليهم يف الغالب عرضة للعدوى اخللقية ترسي بينهم ممن خيالطهم من
زمالئهم ،كام ان نظم السجون واختالط املسجونني هبا قد يعرض كثري ًا من املسجونيني

لشتى االمراض ،كام ان يف السجن يعتاد بعض املسجونني حياة البطالة والتعطل،
وال يمنع من ذلك ما قد يكون هناك من أعامل إذ ال يتوافر الوازع الذي يدفع اىل العمل
تلقائي ًا ،فإذا ترك املحكوم عليه السجن كان اميل اىل حياة البطالة التي كان يعيش فيها

يف سجنه ،وهذه العيوب ال توجد يف عقوبة اجللد ،فليس بدع ًا واحلال كذلك ان يكون
اجللد من العقوبات املقررة يف الرشيعة اإلسالمية ( )1وان يكون أثر السياسة الرشعية
واضح ًا فيها .
ومن صور هذه السياسة مواجهة العائد للجريمة (رشب اخلمر) وهذا ما سنتناوله يف

املطلب الرابع ان شاء اهلل تعاىل .

*

*

*

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 296
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املطلب الرابع
عقوبة العود يف جريمة رشب اخلمر
وأثرها يف السياسة اجلنائية
مل نجد عند الفقهاء تعريف ًا لكلمة  -العود  -عىل الرغم من كثرة استعامهلم هلا يف
مصنفاهتم ،انام وجدنا تعريف العود عند القانونيني تعريف ًا واضح ًا يدل عىل معناه حقيق ًة
واملراد منه .

يطلق العود يف اصطالح القانون عىل حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى
ُحكم فيها هنائي ًا أي :ان العود ينشأ عن تكرار وقوع اجلرائم من شخص واحد بعد احلكم
هنائي ًا عليه يف احداها او بعضها .

ويتميز العود عن تعدد اجلرائم بأن املجرم يف حالة التعدد يرتكب جريمته االخرية

حكم يف جريمة سابقة عليها ،اما يف العود فيكون املجرم حني ارتكب
قبل ان يصدر عليه
ٌ
جريمته االخرية قد صدر عليه حكم او اكثر .

وعود املجرم لالجرام بعد احلكم عليه دليل عىل ان املجرم ُيرص عىل االجرام وعىل ان

ثم فقد كان من املعقول ان يتجه التفكري اىل تشديد العقوبة
العقوبة االوىل مل تردعه ،ومن ّ

عىل العائد ،ولقد كانت فكرة التشديد تلقى فيام مىض مقاومة من بعض رشاح القوانني
ثمة من ُينازع يف مرشوعية العقاب عىل العود (.)1
الوضعية ،اما اليوم فليس ّ
*خالف الفقهاء يف العود اىل جريمة رشب اخلمر

مرد العقوبة يف هذه اجلريمة حفظ عقول االفراد ،إذ ان يف حفظها حفظ ًا لكيان
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 766 / 1

168

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

املجتمع ،لذا فإن ايقاع ما يزيد عىل هذه العقوبة كالزيادة يف عدد اجللدات تعزير ًا هي

سياسة جنائية يلجأ اليها ويل األمر متى ما رأى مصلحة يف ذلك ،وله ان جيعلها تتدرج
بحسب حال اجلاين يف نفسه ،فمنهم من ختفف عنه العقوبة ،ومنهم من تشدد عليه
العقوبة ( ،)1وهذا ما رآه سيدنا عمر ريض اهلل عنه ملا اهنمك الناس يف اخلمر وبالغوا يف

الفساد فاقتضت مصلحة االمة بمضاعفة احلد عليهم فكان امجاع الصحابة ريض اهلل عنه

عىل ذلك (. )2

ويمكن حرص خالف الفقهاء يف عقوبة العود اىل رشب اخلمر يف ثالثة اقوال

مشهورة -:

ٍ
مرات .
*القول األول :القتل بعد ان ُيلد ثالث

هذا ما ذهب اليه االمامية والظاهرية (. )3

األدلـة :استدلوا باالدلة اآلتية -:

 .1عن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :إذا سكر فاجلدوه ،فإن عاد

فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،ثم قال يف الرابعة فإن عاد فارضبوا عنقه](. )4

 .2عن معاوية بن ايب سفيان ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :إذا رشبوا

اخلمر فاجلدوهم ،ثم إذا رشبوا فاجلدوهم ،ثم إذا رشبوا فاجلدوهم ،ثم إذا رشبوا

فاقتلوهم] (. )5

((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 218

((( أي ثامنني جلدة ،ينظر  -جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج 602 / 1و  ،603عمدة القاري رشح صحيح
البخاري ج ،266 / 23املنتقى ج 144 / 3و . 145
((( ينظر  -جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ج ،461 / 41املحىل ج. 366 / 11

((( سنن ايب داود ج 164 / 4رقم  ،4484سنن الرتمذي برشح حتفة االحوذي ج 722 / 4و  ،423سنن
النسائي ج ،314 / 8سنن ابن ماجة ج 859 / 2رقم  ،2572صحيح ابن حبان ج ،297 / 10مسند االمام
امحد ج. 291 / 2

((( سنن ايب داود ج 164 / 4رقم  ،4482سنن الرتمذي برشح حتفة االحوذي ج ،722 / 4قال الرتمذي:
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ٍ
برجل أقم عليه احلد
 .3روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص انه قال(( :إيتوين

ثالث مرات فإن مل اقتله فأنا كذاب)) (. )1

وجه االستدالل هبذه األحاديث الرشيفة :دلت االحاديث الرشيفة داللة رصحية عىل

قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة بعد جلده ثالث مرات ،واحلكم عليه بالقتل للمرة
الرابعة لعدم مباالته بعقوبة اجللد واستخفاف ًا باحلد (. )2
قال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل( :فذهب قوم اىل هذه اآلثار فقلدوها وزعموا ان من

رشب اخلمر اربع مرات فحده القتل) (. )3

*القول الثاين - :اجللد  -ولو تعدد الرشب مرار ًا .

هذا ما ذهب اليه املالكية والشافعية وبعض احلنابلة والزيدية( ، )4وهو الراجح عند

احلنفية (. )5

األدلـة :واستدلوا باالدلة اآلتية -:
 .1روى الزهري عن ُقبيصة بن ذؤيب ان النبي ﷺ قال[ :من رشب اخلمر فاجلدوه،
ٍ
برجل قد رشب فجلده ،ثم
يت
فإن عاد فاجلدوه ،فإن عاد يف الثالثة او الرابعة فاقتلوهُ ،فأ َ
يت به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة ] (. )6
يت به فجلده ،ثم ُأ َ
يت به فجلده ،ثم ُأ َ
ُأ َ
سمعت حممد بن اسامعيل يقول حديث ايب صالح عن معاوية اصح من حديث ايب صالح عن ايب هريرة ،نصب
الراية ج ،346 / 3ابن ماجة ج 859 / 2رقم  ،2573احلاكم ج ،413 / 4البيهقي ج. 313 / 8

((( رشح معني اآلثار ،الطحاوي ،ج ،51 / 3هامش عون املعبود رشح سنن ايب داود ج. 87 / 12

((( ينظر  -علل الرشائع ،الشيخ ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي ،ج 546/ 2و
 ،547النجف االرشف1983 ،م  .املحىل ج. 367 / 11
((( ينظر  -رشح معاين اآلثار ،الطحاوي ج. 51 / 3

((( ينظر  -املنتقى ج ،145 / 3االم ج ،44 / 6االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،57 / 3املغني ج/ 10
 329وهذا هو ظاهر رأي احلنابلة فلم يرصحوا برأهيم يف العود ،الروض النظري ج 224 / 4وهذا هو ظاهر
رأي الزيدية فلم يرصحوا برأهيم يف العود .
((( ينظر  -رشح فتح القدير ج ،179 / 4االختيار ج ،334 / 4رشح معاين اآلثار ج. 54 / 3

((( سنن ايب داود ج 165 / 4رقم  ،4485سنن الرتمذي برشح حتفة االحوذي ج ،723 / 4احلاكم ج/ 4
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وخمول بن راشد
قال سفيان :حدّ ث الزهري هبذا احلديث وعنده منصور بن ا ُملعتمر ّ
ِ
دي اهل العراق هبذا احلديث (. )1
فقال هلام :كونا واف ْ
.2عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ان من رشب اخلمر فاجلدوه،
ٍ
برجل قد رشب اخلمر يف
يت النبي ﷺ بعد ذلك
ثم ُأ َ
فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه ،قالّ :
الرابعة فرضبه ومل يقتله ] (. )2

وجه االستدالل هبذه االحاديث الرشيفة :امر النبي ﷺ بقتل شارب اخلمر بعد جلده
يت اليه بشارب مخر يف الرابعة فجلده ومل يقتله ،فدل ذلك عىل نسخ
ثالث مرات ،ثم ُأ َ

االمر بالقتل (. )3

قال اإلمام الطحاوي :ثبت هبذه االحاديث ان القتل برشب اخلمر يف الرابعة

منسوخ (.)4

ويمكن بيان اقول العلامء يف نسخ حديث قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة .
أوالً :قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل( :والقتل منسوخ هبذا احلديث وغريه ،وهذا مما ال

اختالف فيه بني احد من اهل العلم علمته) (. )5
ثاني ًا :قال ابن املنذر رمحه اهلل :ازيل القتل عن شارب اخلمر يف املرة الرابعة بخرب
 371وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ،ويف مصنف عبد الرزاق ج 247 / 9رقم  17086عن
حممد بن راشد عن عبد الكريم بن أمية عن قبيصة بن ذؤيب ان النبي ﷺ [رضب رج ً
ال يف اخلمر اربع مرات،
ثم ان عمر ريض اهلل عنه رضب ابا حمجن الثقفي يف اخلمر ثامن مرات [ .
((( سنن ايب دواد ج. 165 / 4

((( سنن الرتمذي ج 48 / 4قال الرتمذي :وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ﷺ نحو
هذا فرفع القتل وكانت رخصة والعمل عىل هذا احلديث عند عامة اهل العلم ال نعلم بينهم اختالف ًا يف ذلك
يف القديم واحلديث ،وكذا ورد احلديث يف رشح معاين اآلثار ،الطحاوي ج. 53 / 3
((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ،عبد املؤمن عبد القادر ص. 192
((( ينظر  -رشح معاين اآلثار ،الطحاوي ج. 53 / 3

((( األم ج ،144 / 6احلاوي الكبري ج  386 / 13و . 387
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رسول اهلل ﷺ وبإمجاع عوام اهل العلم من اهل احلجاز والعراق والشام ومرص وكل من
نحفظ عنه من اهل العلم االّ طائفة شاذة من الناس ال يعدّ خالفهم خالف ًا ( ،)1وثبت ان

حيل دم امرئ مسلم يشهد ان ال اله االّ اهلل واين رسول اهلل االّ
رسول اهلل ﷺ قال[ :ال ّ
باحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجامعة] (. )2
قال ابن املنذر :وغري جائز ان يقول رسول اهلل ﷺ[ :ال ّ
حيل دم امرئ مسلم يشهد ان

ال اله االّ اهلل واين رسول اهلل االّ أحد ثالثة نفر …] ّ
وحيل بخصلة رابعة ( )3فعىل هذا يكون

حده يف الرابعة كحده يف االوىل(. )4
ثالث ًا :قال الرتمذي :والعمل عىل هذا  -نسخ حديث القتل  -عند عامة اهل العلم ال

نعلم بينهم اختالف ًا يف ذلك يف القديم واحلديث (. )5
رابع ًا :قال اخلطايب :قد يرد االمر بالوعيد ولكن ال يراد به الفعل ،وانام يقصد به
الردع والزجر والتحذير ،وقد حيتمل ان يكون القتل يف اخلامسة واجب ًا ثم نُسخ بحصول
االمجاع من االمة عىل انه ال يقتل (. )6

اعرتاض اإلمام ابن حزم الظاهري عىل ادلة اجلمهور :اعرتض اإلمام ابن حزم

الظاهري رمحه اهلل عىل ما استدل به اجلمهور عىل ما ذهبوا اليه بام يأيت -:

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،57 / 3نيل االوطار ج ،148 / 7سنن النسائي ج/ 8
 ،313حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج. 724 / 4
((( ولفظ البخاري [واملارق من الدين التارك للجامعة ] صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج،40 / 24
سنن ايب دواد ج ،126 / 4سنن البيهقي ج ،283 / 8صحيح ابن حبان ج. 257 / 1
((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج، 57 / 3حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج724/ 4
((( ينظر  -رشح معاين اآلثار ج. 52 / 3

((( ينظر  -حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج. 724/ 4

((( ينظر  -نيل االوطار ج ،148 / 7عون املعبود رشح سنن ايب داود ج ،191 / 12حتفة االحوذي برشح
جامع الرتمذي ج.724/ 4
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 .1حديث قيبصة بن ذؤيب حديث منقطع وال حجة يف حديث منقطع .

 .2حديث جابر بن عبد اهلل يف نسخ الثابت من األمر بقتل شارب اخلمر يف الرابعة
هو حديث ال يصح ،النه مل يروه عن ابن املنكدر أحد متص ً
ال االّ رشيك القايض وزياد
بن عبد اهلل البكائي عن حممد بن اسحاق عن ابن املنكدر ومها ضعيفان .

ضم أوامر اهلل تعاىل وأوامر رسوله ﷺ كلها بعضها اىل بعض واالنقياد
 .3ان الواجب ّ
اىل مجيعها واالخذ هبا وان ال يقال يف ٍ
يشء منها هذا منسوخ االّ بيقني (.)1
 .4حديث معاوية بن ايب سفيان الذي ورد فيه القتل لشارب اخلمر يف املرة الرابعة

متأخر عن االحاديث القاضية بعدم القتل الن اسالم معاوية متأخر (. )2

رد اجلمهور العرتاض ابن حزم الظاهري :وقد اجاب مجهور الفقهاء عىل اعرتاض

االمام ابن حزم الظاهري بام ييل -:

 .1قال االمام ابن حجر العسقالين يف حديث قبيصة بن ذؤيب( :رجال هذا احلديث
ثقات مع ارساله ،ولكنه ُأ ّ
عل بام اخرجه الطحاوي من طريق االوزاعي عن الزهري

قال :بلغني عن قبيصة ،ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري ان قبيصة
حدثه انه بلغه عن النبي ﷺ ،وهذا اصح ألن يونس احفظ لرواية الزهري من االوزاعي،
والظاهر ان الذي ب ّلغ قبيصة ذلك صحايب فيكون احلديث عىل رشط الصحيح ألن اهبام

الصحايب اليرض) (. )3

وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح ،وقيل :انه ولد اول سنة من اهلجرة ومل يذكر له

سامع من رسول اهلل ﷺ ،وقد عده األئمة من التابعني وذكروا انه سمع من الصحابة
ريض اهلل عنه ،واذا ثبت ان مولده يف السنة االوىل من اهلجرة فمن املمكن ان يكون سمع

((( ينظر  -املحىل ج. 369 / 11

((( ينظر  -نيل االوطار ج. 148 / 7

((( فتح الباري رشح صحيح البخاري ،احلافظ شهاب الدين ايب الفضل العسقالين املعروف
(بابن حجر) ج ،85/15مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص 1378 ،هـ 1959 ،م .
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يت به النبي ﷺ وهو غالم يدعو له ،و ُذكر عن الزهري انه
من رسول اهلل ﷺ وذكر انه ُأ َ
كان اذا ُذكر قبيصة بن ذؤيب قال :كان من علامء هذه االمة وألبيه ذؤيب بن حلحلة
صحبة(. )1

 .2اما اجلــواب عن حديث معاوية بن ايب سفيان :إن تأخر اســام الــراوي

اليستلزم تأخر املروي جلواز ان يروى ذلك عن غريه من الصحابة املتقدم اسالمهم عىل

اسالمه(. )2

 .3روي عن زيد بن أسلم عن ابيه عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه [أن رج ً
ال
كان عىل عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد اهلل وكان يلقب محار ًا ،وكان ُيضحك رسول اهلل
فجلد فقال رجل من القوم
يت به يوم ًا فأمر به ُ
ﷺ وكان النبي ﷺ قد جلده يف الرشاب ُفأ َ

ماعلمت إالّ انه حيب اهلل
اللهم العن ُه ماأكثر مايؤتى به ،فقال النبي ﷺ التلعنوه فواهلل
ُ
ّ
()3
يت
ثم ُأ َ
ورسوله] ويف رواية زيد ابن اسلم قالُ [ :أيت بابن النعيامن اىل النبي ﷺ فجلدهُ ،
يت به فجلده ،قال :مرار ًا اربع ًا أو مخس ًا ،فقال رجل :اللهم العنه ما أكثر ما
ثم ُأ َ
به فجلدهُ ،

يرشب وما أكثر ما جيلد ،فقال النبي ﷺ :ال تلعنه فإنه حيب اهلل ورسوله ] (. )4

واحلديث قد دل عىل تكرر رشب اخلمر منه ( ،)5وتكرر اقامة احلد عليه  -اجللد  -إذ
لو مل يكن القتل منسوخ ًا ألمر النبي ﷺ بقتله .
قال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل :ان احلدود كلها حكمها حكم واحد ،ال تتغري يف انتهاك
احلرمات ،فام كان منها جلد يف أول مرة فحكمه كذلك أبد ًا ،وما كان منها قتل ُقتل الذي

وجب عليه القتل ألول مرة ومل ينتظر به ان يتكرر فعله اربع مرات (. )6

((( ينظر  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ج ،192/12حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ج. 724/4
((( ينظر  -نيل االوطار ج. 148/7

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 270 / 23
((( املصنف ج 246 / 9رقم . 17082

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 271 / 23
((( ينظر  -رشح معاين اآلثار ج. 54 / 3
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*القول الثالث :القتل تعزير ًا متى ما رأى اإلمام مصلحة يف ذلك .

هذا ما ذهب اليه بعض احلنفية وبعض احلنابلة (.)1

ومعروف يف أصول احلنفية ان كل جناية تكررت من فاعلها فلألمام ان يقتل مرتكبها

سياسة (.)2

والفرق بني هذا القول والقول األول ان القول األول يقيض بالقتل بعد اجللد ثالث

مرات والقول الثالث يقيض بالقتل متى ما رأى اإلمام مصلحة يف ذلك من غري حتديد

بعدد معني .

*الرأي الراجح وأثر السياسة اجلنائية فيه
خيلص مما تقدم ان القتل تعزير ًا مرشوع عند احلنفية وبعض احلنابلة ،وان جماله اجلرائم

رشع يف جنسها القتل إذا تكرر ارتكاهبا ( )3ومل يمكن دفع رش اجلاين فيها وكف أذاه
التي ّ
عن املجتمع االّ به ،وكذلك اجلرائم التي تعترب افساد ًا للمجتمع إذا تكررت ومل ينفع فيها
االّ القتل ،ومن تكرر منه جنس الفساد ومل تردعه احلدود املقدرة (. )4
وهذا ما نراه راجح ًا يف جريمة العود اىل رشب اخلمر واىل غريها ،الن الوقوف بعقوبة
القتل عند بعض جرائم احلدود والقصاص ال يتمشى مع اغراض الشارع من فرضية
العقاب ،وال يتفق مع العقل واملنطق ،فهناك من اجلرائم ما يزيد يف خطورته عن جرائم
احلدود والقصاص املقررة فيها عقوبة  -القتل  -وهناك من املجرمني من تأصل فيهم
األجرام وطابت نفوسهم باجلريمة يقارفون ما زاد خطره منها دون ان تردعهم أي عقوبة

مهام بلغت ،وعىل ذلك وجب هلم القتل الذي يستأصلهم من بني افراد املجتمع محاية
((( ينظر  -جممع األهنر رشح ملتقى االبحر ج ،590 / 1حاشية ابن عابدين ج 14 / 4و  62و  ،63االنصاف
ج ،249 / 10كتاب الفروع ج ،109 / 6كشاف القناع عن متن االقناع ج ،126 / 6السياسة الرشعية يف
إصالح الراعي والرعية  -ابن تيمية  -ص. 105
((( ينظر  -جممع األهنر رشح ملتقى االبحر ج ،590 / 1حاشية ابن عابدين ج 14 / 4و  62و . 63
((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج. 63 / 4

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 269
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للباقني منهم وهذا ما عرب عنه الفقهاء بالقتل  -سياسة . -

ومن هذه اجلرائم ما يمس أمن الدولة وسالمتها يف الداخل أو اخلارج ،ومنها

ما يأيت عىل النفوس ،أو هيز األمن ،أو هيدد الدين والعقيدة ،فلزم ان يكون للمرشع

فرض عقوبة القتل يف بعض اجلرائم ذات الصبغة اخلطرة ،وبالنسبة للمجرمني شديدي
اخلطر عىل املجتمع ممن ال ُيرجى هلم صالح أو انابة تطهري ًا للمجتمع منهم .
وليس معنى ذلك ترك السلطة لويل األمر يفرض هذه العقوبة من غري حدّ  ،بل جيب

ان تكون سلطته يف ذلك مقيدة سواء من حيث اجلرائم او من حيث املجرمني ،حتى ال
يتجاوز الدائرة التي رسمتها الرشيعة اإلسالمية حتصي ً
ال ملقاصدها.
ٍ
حاالت
وإذا روعيت هذه احلدود والقيود فإن عقوبة القتل تعزير ًا لن تكون االّ يف
حمدودة معدودة إذا أضيفت اىل حاالت القتل حد ًا أو قصاص ًا ،لذا فإن الشارع

اإلسالمي قد توسط يف األمر فأبقى عقوبة القتل ملا هلا من جليل الشأن يف حماربة
األجرام وإخالء املجتمع من الفساد ،ولكنه أخذ هبا يف حدود ضيقة دون إرساف

وعلو شأن،
وحيث يقتيض احلال فرضها ملا للنفوس يف اإلسالم من حرمة ومحاية
ّ
فيكون قد احتفظ باملزايا اخلاصة هبذه العقوبة وترك املثالب التي تقال فيها (. )1

نقول :األمر يستدعي الوقوف عند أسباب العودة اىل جريمة رشب اخلمر … ان
كانت ادمان ًا او حتدي ًا ألحكام الرشيعة الغراء كاملجاهرة باخلمر أو ّ
األتار هبا أو القول
بحليتها … فنرى من املمكن ان املدمن يعالج ،والثاين  -يقتل  -ملا حيمله سلوكه من

خطر عىل املجتمع .

*

*

*

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 269
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املبحث الرابع
حد الرسقة
السياسة اجلنائية يف ّ
اجتهت الرشيعة اإلسالمية يف هذه اجلريمة بل يف مجيع جرائم احلدود اىل محاية اجلامعة

وأمهلت شأن املجرم ،فشددت العقوبة عليه بحقه وجعلتها مقدرة حمددة من اجل

القضاء عىل ما يتهدد الناس يف أمواهلم وما يتبع ذلك من اذالل وارغام ،فأحكم الشارع
احلكيم وجوه الزجر الرادعة عىل هذه اجلناية غاية اإلحكام ورشعها عىل اكمل الوجوه

املتضمنة ملصلحة الردع والزجر مع عدم جماوزة ما يستحقه اجلاين من العقاب ،فال بد ان
يكون العقاب مكافئ ًا للجريمة ،وال يتسنى تقدير ذلك االّ اىل اهلل العليم اخلبري .ولو ترك

تقدير العقوبة عىل الرسقة اىل اجتهاد جمتهد او نظر حاكم او رأي مجاعة ألدى ذلك اىل
تناقض ال تؤمن عاقبته وال يضمن معه حتقيق العدالة التي جيد الناس فيها امان ًا من الظلم
والقهر ،فكان من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل ان تكفل هو بتقدير العقوبات عىل اخلطري من

اجلرائم وهي احلدود كلها ،وترك للناس تقدير غريها من العقوبات ( )1مما ال يرتتب عىل
أذى او فساد (. )2
تقديرها منهم ً

يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل( :فلام تفاوتت مراتب اجلنايات مل يكن بدّ من

تفاوت مراتب العقوبات ،وكان من املعلوم ان الناس لو وكلوا اىل عقوهلم يف معرفة ذلك
وترتيب كل عقوبة عىل ما يناسبها من اجلناية جنس ًا ووصف ًا وقدر ًا لذهبت هبم اآلراء كل
مذهب وتشعبت هبم الطرق كل مشعب ،ولعظم االختالف واشتد اخلطب ،فكفاهم

((( وهي جرائم التعزير .

((( ينظر  -احكام الرسقة يف الرشيعة االسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس (رسالة دكتوراه) ص،241
مطبعة االرشاد ،بغداد 1391،هـ  1971 -م.
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ارحم الرامحني واحكم احلاكمني مؤنة ذلك ،وازال عنهم كلفته وتوىل بحكمته وعلمه
ٍ
جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق هبا من
ورمحته تقديره نوع ًا وقدر ًا ،ورتب عىل كل

النكال) (. )1

*

*

((( اعالم املوقعني عن رب العاملني ج 82 / 2و . 83

*
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املطلب األول
التعريف بالرسقة وبيان حكمها
أوالً :الرسقة لغ ًة :الرسقة يف اللغة هي( :اخذ ما ليس له اخذه يف خفاء) ( ،)1وكذا

عرفت يف اللغة بأهنا( :اخذ اليشء من الغري عىل وجه اخلفية) ( ،)2وهي من الفعل رسق
السق ّ ِ
سق ًا بفتحتني ،واالسم ّ ِ
ِ
ت َق
اس َ َ
والسقة بكرس الراء ،قال تعاىل﴿ :إِ َّل َم ِن ْ
يرسق َ َ
ِ
ني ﴾ ( ،)3أي سمع مستخفي ًا ،ويقال :هو يسارق النظر اليه اذا
اب ُمبِ ٌ
الس ْم َع َف َأ ْت َب َع ُه ش َه ٌ
َّ
َ
اهتبل غفلته لينظر اليه (. )4
ثاني ًا :الرسقة يف اصطالح الفقهاء- :

 تعريف احلنفية :عرف احلنفية الرسقة بأهنا( :اخذ العاقل البالغ نصاب ًا حمرز ًا ،او ماقيمته نصاب ًا ملك ًا للغري ال شبهة له فيه عىل وجه اخلفية) (.)5
 تعريف املالكية :عرف املالكية الرسقة بأهنا( :اخذ مكلف نصاب ًا من ٍمال حمرتم
لغريه بال شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غري مأذون فيه) (.)6

 تعريف الشافعية :عرف الشافعية الرسقة بأهنا( :أخذ ٍمال خفية من حرز

مثله) (. )7

((( مفردات الفاظ القران  -االصفهاين  -ص. 408
((( التعريفات  -اجلرجاين  -ص. 120
((( سورة احلجر اآلية . 18

((( ينظر  -خمتار الصحاح  -الرازي  -ص( 296س ر ق) .
((( االختيار ج. 341 / 4

((( بلغة السالك القرب املسالك ج. 428 / 2

((( هناية املحتاج ج ،418 / 7حتفة املحتاج برشح املنهاج ج. 161 / 4
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قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل( :كل ٍ
مال ٍ
حمرز بلغت قيمته نصاب ًا اذا رسقه بالغ عاقل

ال شبهة له يف املال وال يف حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع) (.)1

 -تعريف احلنابلة :عرف احلنابلة الرسقة بأهنا( :اخذ مال حمرتم لغريه واخراجه من

حرز مثله ال شبهة له فيه عىل وجه االختفاء) (.)2

 تعريف الشيعة اإلمامية  :عرف الشيعة اإلمامية الرسقة بأهنا( :رسقة البالغ العاقلمن احلرز بعد هتكه بال شبهة ،ربع دينار او قيمته رس ًا) (.)3
يتبني لنا من خالل عرضنا الوجيز لتعاريف الفقهاء ان الفقهاء رمحهم اهلل امجعوا

عىل ان جريمة الرسقة تتحقق وتكون موجبة للقطع إذا رسق املال من احلرز خفية وبلغ
النصاب (. )4

*حكم السـرقة :

ثبت حتريم الرسقة بالكتاب والسنة واالمجاع .
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم َج َزا ًء بِ َم ك ََس َبا َنكَاالً ِم َن
اما الكتاب فقوله تعاىلَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ
((( االحكام السلطانية  -املاوردي  -ص. 343
((( كشاف القناع عن متن االقناع ج.129 / 6

((( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ج. 310 / 3

((( ينظر  -الفقه اجلنائي ،د .حممود مطلوب ،د .خالد اجلمييل ص ،136واحلرز( :هو ما نُصب عادة حلفظ
االموال) ،احكام القران البن العريب ج ،601 / 2وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط النصاب اىل قولني ،القول
االول :ال يشرتط النصاب بل جيب القطع يف القليل والكثري ،هذا ما قال به عبد الرمحن بن الزبري وابو عبد الرمحن
ابن بنت الشافعي وحكاه القايض عياض عن احلسن البرصي واخلوارج واهل الظاهر ،ينظر  -إحكام األحكام
البن دقيق العيد ج ،126 / 4احكام القران البن العريب ج ،604 / 2نيل االوطار ج ،126 / 7سبل السالم
ج ،18 / 4املحىل ج 352 / 11والبن حزم تفصيل يف املسألة ،والقول الثاين :يشرتط النصاب فال قطع عىل يد
السارق اال اذا بلغ املال املرسوق نصاب ًا معين ًا ،هذا ما قال به احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية
والشيعة الزيدية ،ينظر  -تبيني احلقائق ج ،213 / 3بلغة السالك القرب املسالك ج ،429 / 2االرشاف عىل
مذاهب اهل العلم ج ،289 / 2الكايف يف فقه االمام امحد بن حنبل ج ،175 / 3فقه االمام جعفر الصادق
ج ،285 / 6التاج املذهب ج. 364 / 4
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ووجه االستدالل هبذه اآلية الرشيفة :فقد جاء النص عىل عقوبة الرسقة يف اآلية
الكريمة بصيغة اآلمر ﴿ َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم﴾ فدلت صيغة اخلطاب عىل ان حكم القطع
هو الوجوب ،الن االمر موضوع له فيحمل عليه ما مل تصحبه قرينة ترصفه عنه ،فلام
انعدمت القرينة هنا بقي االمر عىل اصله يقتيض وجوب الفعل (.)2
*واما السنة:

 .1عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :ال يزين الزاين حني يزين وهو

مؤمن ،وال يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن ،وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن،
ينتهب هنب ًة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن ] (. )3
وال
ُ
نص عليه ان الرسقة تنفي صفة االيامن،
نص فيام َّ
وجه االستدالل :ان احلديث ّ
وال ينتفي االيامن االّ بارتكاب فعل حمرم ،وقد ق ّيد نفي االيامن بحال ارتكاب الرسقة،
ومقتضاه :ان ال يستمر انتفاؤه بعد فراغه من الفعل (. )4

 .2عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :لعن اهلل السارق يرسق البيض َة

فتقطع يده ويرسق احلبل فتقطع يده ] (. )5

وجه االستدالل :ان رسول اهلل ﷺ لعن السارق بالدعاء عليه ،واقر بأن قطع يده
مرتتب عىل رسقته ،واللعن دليل احلرمة ،كام ان العقوبة ال تكون االّ عىل فعل حمرم (. )6
 .3وعن عائشة ريض اهلل عنهاّ :
[ان قريش ًا امهتهم املرأة املخزومية التي رسقت،
فقالوا :من يكلم رسول اهلل ﷺ ومن جيرتئ عليه االّ اسامة ِحب رسول اهلل ﷺ،

((( سورة املائدة اآلية . 38

((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص. 43
((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج. 265 / 23

((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص . 45
((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج. 282 / 23

((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص . 44
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فكلم رسول اهلل ﷺ فقال :اتشفع يف حد من حدود اهلل ،ثم قام فخطب فقال:
ياإهيا الناس انام ّ
ضل َمن قبلكم اهنم كانوا اذا رسق الرشيف تركوه ،واذا رسق
بنت حممد رسقت لقطع حممد
وايم واهلل لو ان فاطمة َ
الضعيف فيهم اقاموا عليه احلدُ ،

يدها ] (. )1

واما االمجاع :فقد امجع املسلمون عىل حتريم الرسقة (. )2

*

*

*

((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج ،276 / 23وهي فاطمة بنت االسود بن عبد االسد بن عبد اهلل
بن عمر بن خمزوم ،وهي بنت اخي ايب سلمة بن عبد االسد الصحايب اجلليل زوج ام سلمة قبل النبي ﷺ قتل
ابوها كافر ًا يوم بدر قتله محزة بن عبد املطلب ،وقيل هي ام عمرو بنت سفيان بن عبد االسد وهي بنت عم
املذكورة ،ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 277 / 23
((( ينظر  -املغني ج. 239 / 10
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املطلب الثاين
العود يف جريمة الرسقة واثر السياسة اجلنائية فيها
الكف
ال خالف بني الفقهاء يف قطع يمني السارق يف اول رسقة له ومن مفصل
ّ

وهو الكوع ( ،)1فقد روى النخعي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه انه كان يقرأ:
﴿والسارقون والسارقات فاقطعوا أيامهنم ﴾ وهذه القراءة وان كانت قراء ًة شاذ ًة فهي

جارية جمرى اخلرب الواحد يف وجوب العمل هبا ( ،)2ويعضدها انه مل يثبت بالسنة ان القطع
تناول اليد اليرسى اوالً ،ف ُيعلم من ذلك اهنا ليست حم ً
ال للقطع يف الرسقة االوىل ( ، )3وقد
روي عن النبي ﷺ انه قطع يمني السارق من املفصل ( ،)4كام روي ان اخللفاء الراشدين

االربعة ريض اهلل عنه قطعوا يمني السارق بعد رسول اهلل ﷺ ،والن السارق يتناول
الرسقة يف االغلب بيمينه فصارت بالقطع اخص (. )5

قال اإلمام كامل الدين بن اهلامم احلنفي( :واما كوهنا اليمني فبقراءة ابن مسعود -
فاقطعوا أيامهنام  -وهي قراءة مشهورة فكانت خرب ًا مشهور ًا فيقيد اطالق النص ،فهذا
الزند الذي ييل االهبام (ك و ع) خمتار الصحاح
((( ينظر  -املغني ج ،440 / 12والكوع والكاع :طرف ّ
ص ،583وقد روي عن سيدنا عيل عليه السالم انه تقطع اصابع الكف ،قال املاوردي :وهي رواية شاذة،
ينظر  -احلاوي الكبري ج. 319 / 13

((( ينظر  -املغني ج ،440 / 12احلاوي الكبري ج ،319 / 13احكام القران-اجلصاص-ج423 / 2
اجلامع الحكام القران  -القرطبي  -ج،167 / 6عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج277/ 23
((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص . 267

((( نصب الراية ج( :370 / 3وقد صح ان النبي ﷺ قطع يمني السارق من الزند) ويف حديث صفوان بن
أمية ان النبي ﷺ (امر بقطعه من املفصل) أي بقطع سارق ثياب صفوان .
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 319 / 13
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من تقييد املطلق ال من بيان املجمل ،الن الصحيح انه ال امجال يف قوله تعاىل - :فاقطعوا
ايدهيام  -وقد قطع عليه الصالة والسالم اليمني ،وكذا الصحابة ،فلو مل يكن التقييد مراد ًا
مل يفعله وكان يقطع اليسار ،وذلك الن اليمني انفع من اليسار النه يتمكن هبا من االعامل
وحدها ما ال يتمكن به من اليسار ،فلو كان االطالق مراد ًا واالمتثال حيصل ّ
بكل مل يقطع
االّ اليسار عىل عادته من طلب االيرس هلم ما امكن) (. )1

*العود يف جريمة الرسقة مر ًة ً
ثانية
إذا عاد السارق اىل الرسقة مر ًة ثاني ًة بعدما قطعت يمينه فللفقهاء ثالثة أقوال مشهورة

يف عقوبته -:

القول األول :تقطع رجله اليرسى ،هذا ما روي عن ايب ٍ
بكر وعمر ريض اهلل عنهام

()2

وبه قال الزهري وابو ثور

()3

.

واليه ذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة

الزيدية (. )4

االدلـة :استدل مجهور الفقهاء باألدلة التالية -:
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض
 .1قوله تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َز ا ُء ا َّلذ ي َن ُ َ
َفساد ًا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأ و يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِد هيِم و َأر ج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْو ا ِم َن
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ
ْ ُ َ ُ
ُ
َ
ْالَ ْر ض . )5( ﴾ ..
((( فتح القدير ج. 247 / 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج، 321 / 13االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج،306/2املغني ج440/12

((( ينظر  -إحكام األحكام رشح عمدة االحكام ،العالمة الشيخ تقي الدين ايب الفتح الشهري بابن دقيق العيد
(ت 702هـ) ج ،126 / 4دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان .
((( ينظر  -املبسوط ج ،166 / 9مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج ،306 / 3احلاوي الكبري ج/ 13
 ،321الكايف يف فقه االمام امحد بن حنبل ج ،193 / 3فقه االمام جعفر الصادق ج ،287 / 6الروض النضري
ج. 236 / 4
((( سورة املائدة من اآلية . 33
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وجه االستدالل بآية احلرابةّ :ملا وجب قطع رجل املحارب بعد يده وجب ان يكون

يفوت عليه منفعة اجلنس ،فال تبقى له يد يأكل
يف قطع الرسقة مثله ( ،)1إذ ان قطع يديه ّ

هبا وال يتوضأ هبا وال يستطيب هبا وال يدفع هبا األذى عن نفسه ،فيصري حكمه كحكم
اهلالك ،لذا فكان قطع الرجل بعد اليد اوىل لكونه ال يشتمل عىل هذه املفاسد (. )2
ٍ
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم﴾ فإن املراد هبا قطع يد ّ
واحد
كل
اما اآليةَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ

منهام بدليل انه ال تقطع اليدان يف املرة االوىل ،ويف قراءة عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه

﴿ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيامهنام ﴾ فقد ذكر بلفظ اجلمع الن املثنى اذا اضيف
()3
اىل املثنى ذكر بلفظ اجلمع ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ْن َتتُو َبا إِ َل اللَِّ َف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُم﴾
وإذا ثبت هذا فقد وجب قطع رجل السارق اليرسى ( )4لقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم
و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف. ﴾ ..
َ ْ ُ ُ ْ ْ
 .2عن ايب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال [ :اذا رسق السارق فاقطعوا

يده ،فان عاد فاقطعوا رجله ،فان عاد فاقطعوا يده ،فان عاد فاقطعوا رجله ] (. )5
ٍ
بلص فقال :اقتلوه،
 .3عن احلارث بن
يت ٍّ
حاطب ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ [ ُأ َ
فقطعت رجله ،ثم رسق
ثم رسق
ْ
فقالوا :يارسول اهلل انام رسق ،قال :اقطعوا يده ،قالّ :
علىعهد ايب ٍ
كلها ] (. )6
بكر ريض اهلل عنه حتى قطعت قوائم ُه ّ

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،321 / 13أحكام اإلحكام ج 126 / 4و . 127
((( ينظر  -املغني ج. 440 / 12
((( سورة التحريم من اآلية . 4

((( ينظر -املغني ج. 441 / 12

((( سنن الدار قطني ج ،181 / 3فيه حممد بن عمر بن واقد االسلمي موالهم الواقدي املدين القايض ،قال
امحد :كذاب ،وقال البخاري :مرتوك احلديث واالكثر عىل ضعفه ،وقال الزيلعي :والواقدي فيه مقال ،نصب
الراية ج 368 / 3و . 372
((( سنن النسائي ج 89/8و  ،90سنن البيهقي ج 272 / 8و  ،273قال احلاكم:صحيح االسناد ج/4
382
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 .4روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه انه قال(( :اذا رسق السارق قطعت يده اليمنى،
السجن حتى حيدث خري ًا)) (. )1
فان عاد قطعت رجله اليرسى ،فان عاد َضمن ّ
 .5روي عن عمرو بن دينار ان نجدة بن عامر كتب اىل ابن عباس ريض اهلل عنهام:

((السارق يرسق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده االخرى ،قال اهلل تعاىل - :فاقطعوا
ايدهيام  -قال :بىل ولكن يده ورجله من خالف ،قال :قال عمرو :سمعته من عطاء منذ

اربعني سنة)) (. )2

وقد دلت هذه االحاديث واآلثار داللة رصحية عىل قطع رجل السارق اليرسى بعد
قطع يده اليمنى ،وهو فعل ايب ٍ
بكر وعمر ريض اهلل عنهام وليس هلام يف الصحابة خمالف
فكان امجاع ًا (. )3

القول الثاين :ال قطع عىل السارق بعد قطع يمينه ،انام يرضب وحيبس ،هذا ما روي

عن عطاء بن ايب رباح (. )4

الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم﴾ ( )5فقال :املراد -
استدل عطاء بقوله تعاىلَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ

ايامهنام  -لقراءة عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه﴿ :والسارقون والسارقات فاقطعوا

ايامهنم﴾ ( )6فاهنا مقيدة الطالق اآلية ،فال تكون اليد اليرسى مرادة ،ومل يثبت يف السنة

((( سنن الدار قطني ج. 180 / 3

((( مصنف عبد الرزاق ج 274 / 10رقم  ،18763ويف احلاوي الكبري :ان نجدة احلروري كتب اىل عبد اهلل
بن عمر ريض اهلل عنهام يسأله هل قطع رسول اهلل ﷺ بعد يد السارق يده او رجله ؟ فقال ابن عمر :قطع رجله
بعد اليد ،ج. 321 / 13
((( ينظر -احلاوي الكبري ج ،321 / 13تبيني احلقائق ج. 225 / 3

((( ينظر -احكام القران البن العريب ج ،613 / 2املحىل ج. 354 / 11
((( سورة املائدة من االية . 38

((( ينظر -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،277 / 23احكام القران  -اجلصاص  -ج423 / 2
اجلامع الحكام القران  -القرطبي ج. 167 / 6
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من طريق صحيح قطع غريها من االطراف فوجب االقتصار عليها (. )1

وقد روي عن ابن جريج انه قال :قلت لعطاء ((رسق االوىل قال :تقطع كفه ،قلت
فام قوهلم اصابعه ؟ قال :مل ادرك االّ قطع الكف كلها ،قلت لعطاء :رسق الثانية قال :ما
أرى ان تقطع االّ يف الرسقة االوىل اليد فقط ،قال اهلل تعاىل - :فاقطعوا ايدهيام  -ولو شاء
بالر ِ
جل ومل يكن اهلل تعاىل نسي ًا)) (. )2
امر ّ
واجيب:
أوالً :قال ابن العريب :واما قول عطاء فليس عىل غلطه غطاء ،فأن الصحابة ريض

اهلل عنه قبله قالوا خالفه ،اما ان تعلق باقوال النحاة قلنا :ان ذلك يكون تأوي ً
ال مع
الرضورة اذا جاء ٌ
دليل يدل عىل خالف الظاهر فريجع اليه فبطل ما قاله (. )3
ثاني ًا :جاءت الروايات خمتلفة عن عطاء يمكن بياهنا فيام يأيت -:

 .1روى املاوردي وابن قدامة احلنبيل عن عطاء انه قال يف الرسقة الثانية  -تقطع يده

اليرسى  -جاء يف احلاوي الكبري قول املاوردي( :وقال عطاء :تقطع يده اليرسى الهنا
الرجل ،فكان العدول منها اىل ما قارهبا اوىل من العدول اىل ما
اىل اليد اليمنى اقرب من ّ

َب ُعدَ عنها) (. )4

وقال ابن قدامة احلنبيل( :واذا رسق ثاني ًا قطعت رجله اليرسى ،وبذلك قال اجلامعة

كي عنه انه تقطع يده اليرسى لقوله تعاىل  -فاقطعوا ايدهيام  -والهنا الة
االّ عطاء ُح َ
الرسقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها اوىل) (.)5
وأجيب عطاء عىل قوله هذا :وهذا ٌ
قول خطأ فقد صح عن النبي ﷺ انه قال [ :اذا

((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص . 272
((( املحىل ج. 354 / 11

((( ينظر  -احكام القران البن العريب ج. 613 / 2
((( ينظر -احلاوي الكبري ج. 321 / 13
((( املغني ج. 440 / 12
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رسق السارق فاقطعوا يده ،فأن عاد فاقطعوا رجله ،فان عاد فاقطعوا يده ،فان عاد
فاقطعوا رجله] ( )1وليس فيه قطع اليد اليرسى بعد قطع اليد اليمنى .

 .2روى ابن حزم الظاهري رمحه اهلل رواية ثانية عن عطاء توافق رأي اجلمهور قال
عنها( :هذا اسناد يف غاية الصحة) ( )2وهي ان ِرجل السارق اليرسى تقطع يف الرسقة
الثانية بعد قطع يمينه ،وقد ذكرها عبد الرزاق يف مصنفه فقال[ :روي عن عمرو بن
دينار ان نجدة بن عامر كتب اىل ابن عباس ريض اهلل عنهام  -والسارق والسارقة فاقطعوا
ايدهيام  -قال :بىل ولكن يده ورجله من خالف ،ققال عمرو :سمعته من عطاء منذ

اربعني سنة ] (. )3

وملا اختلفت الروايات عن عطاء وليس ما يرجح احداها عىل اآلخرى فاألوىل

ان يعترب من اقواله ما وافق رأي مجهور الفقهاء لقوة ادلتهم وهو ما عليه الفتوى عند
املسلمني (.)4

القول الثالث :قطع اليد اليرسى بعد قطع اليد اليمنى ،هذا ما روي عن ربيعة وداود

الظاهري (.)5

الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم﴾ (. )6
واستدال بقوله تعاىلَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ

ووجه االستدالل باآلية الرشيفة :ان اليد هي آلة الرسقة والبطش فكانت العقوبة

بقطعها اوىل (. )7

((( عن ايب هريرة ريض اهلل عنه سنن الدار قطني ج ،181 / 3نصب الراية ج 368 / 3و  372قال الزيلعي:
والواقدي فيه مقال .
((( املحىل ج. 355 / 11

((( مصنف عبد الرزاق ج 274 / 10رقم . 18763

((( ينظر -احكام الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .امحد الكبييس ص . 273
((( ينظر  -املغني ج ،440 / 12املحىل ج. 354 / 11
((( سورة املائدة من االية . 38

((( ينظر  -املغني ج. ،440 / 12
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واجيب :بأن هذا القول هو قول شاذ خيالف قول ايب ٍ
بكر وعمر ريض اهلل عنهام وقول

مجاعة فقهاء االمصار من اهل الفقه واألثر من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،ويف حديث
ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :اذا رسق السارق فاقطعوا يده ،فأن عاد فاقطعوا

رجله ،فان عاد فاقطعوا يده ،فان عاد فاقطعوا رجله]( )1والنه يف املحاربة املوجبة للحد قطع

عضوين فتقطع يده ورجله وال تقطع يداه ،فهذه جناية اوجبت قطع عضوين فكانا رج ً
ال
ويد ًا كام يف حد احلرابة (. )2
الرأي الراجح :والرأي الراجح يف املسألة هو ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من القول
بقطع الرجل اليرسى للسارق ان عاد اىل الرسقة مر ًة ثاني ًة لقوة ادلتهم وهو ما عليه
الفتوى عند املسلمني .

ً
*العود يف جريمة الرسقة مر ًة ً
ورابعة
ثالثة
إذا عاد السارق اىل الرسقة مر ًة ثالث ًة ورابع ًة فللفقهاء خالف يف حمل قطع السارق

ويمكن حرص خالف الفقهاء يف قولني مشهورين- :

ويعزر حتى تظهر توبته .
القول األول :ال قطع عىل السارق ،انام حيبس ّ

هذا ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه (.)3

وبه قال احلسن والشعبي والنخعي والزهري ومحاد بن ايب سليامن وسفيان

الثوري (.)4

واليه ذهب احلنفية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة الزيدية والظاهرية (. )5

((( سنن الدار قطني ج ،181 / 3نصب الراية ج 368 / 3و  372قال الزيلعي :والواقدي فيه مقال .
((( ينظر  -املغني ج ،440 / 12كشاف القناع ج. 147 / 6
((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 306/ 2

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،306/ 2احلاوي الكبري ج ،322 / 13املغني ج،446 / 12
املحىل ج.355/11

((( ينظر  -املبسوط ج ،166 / 9كشاف القناع عن متن االقناع ج ،147 / 6جواهر الكالم رشح رشائع
اإلسالم ج 533 / 41وهذا عند الشيعة اإلمامية يف الرسقة الثالثة ،الروض النضري ج ،236 / 4املحىل ج11
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االدلـة :استدل اصحاب هذا القول باالدلة االتية -:
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم . )1( ﴾..
 .1قوله تعاىلَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ
وجه االستدالل باآلية الرشيفة :ان االضافة اىل االثنني بلفظ اجلمع تقتيض واحد ًا
من االثنني كام قال تعاىل ﴿ :إِ ْن َتتُو َبا إِ َل اللَِّ َف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُم﴾ ( )2فكان املراد قلب ًا من

ّ
كل واحد ًة (. )3

وأجيب :قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل :ليس يف قوله تعاىلَ - :ف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُم -
قلب واحدٌ  ،ف ُعلم
دليل عىل عدم قطع اليد اليرسى يف الرسقة الثالثة ،اذ ليس يف اجلسد االّ ٌ
انه ترك الظاهر  -أي رصف النص اىل غري ظاهره  -وهو انفصال يف حقيقته (.)4

 .2ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه انه قال(( :إذا رسق السارق قطعت يده
اليمنى ،فإن عاد قطعت رجله اليرسى ،فإن عاد ضمن السجن حتى حيدث خري ًا ،اين

ٌ
ورجل يميش عليها)) ( )5ويف
ألستحيي من اهلل ان أدعه ليس له يد يأكل هبا ويستنجي هبا
رواية جابر عن الشعبي قال(( :كان عيل ال يقطع االّ اليد والرجل ،وان رسق بعد ذلك
سجن ونكل ،وكان يقول :اين ألستحيي اهلل االّ ادع له يد ًا يأكل هبا ويستنجي)) (. )6
ٍ
برجل قد رسق يقال له سدوم
يت
 .3ما روي عن سيدنا عمر ريض اهلل عنه(( :انه ُأ َ
يت به الثالثة فاراد ان يقطعه فقال له عيل ريض اهلل عنه:
يت به الثانية فقطعه ،ثم ُأ َ
فقطعه ،ثم ُأ َ

. 357 /

((( سورة املائدة من االية . 38

((( سورة التحريم من اآلية . 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 322 / 13
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 322 / 13

((( روي عن حممد بن احلسن عن ايب حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه
سنن الدار قطني ج ،180 / 3نصب الراية ج ،374 / 3مصنف عبد الرزاق ج 186 / 10رقم  18764عن
جابر عن الشعبي .
((( مصنف عبد الرزاق ج 186 / 10رقم  ،18764نصب الراية ج. 374 / 3
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()1
ٌ
عيل ريض اهلل عنه ((انام
ال تفعل انام عليه يد
ورجل ولكن احبسه)) ويف رواية فقال ٌ
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض َف َساد ًا َأ ْن
قال اهلل عزوجل ﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْرض  )2( ﴾ ..فال
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ

تعزره واما ان تسستودعه
ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يميش عليها ،اما ان ّ

السجن ،قال :فاستودعه السجن)) (. )3

وجه االستدالل هبذه اآلثار :دلت هذه اآلثار داللة رصحية عىل عدم قطع السارق
ان عاد للرسقة مرة ثالثة ،انام حيبس تعزير ًا له ،وقد كان حكم سيدنا عيل عليه السالم
باحلبس وعدم القطع بمحرض الصحابة فكان االمجاع عليه (. )4

وأجيب :ال امجاع من الصحابة ريض اهلل عنه عىل عدم قطع السارق فـي الرسقة
الثالثـة ،فقد ثبت عن ايب ٍ
بكر وعمر ريض اهلل عنهام اهنام قطعا يف الرسقة اليد بعد اليد
والرجل ( ،)5ومن ذلك:
ّ
والرجل رسق حل ّي ًا ألسامء ريض اهلل عنها
أوالً :فقد روي ((ان سارق ًا مقطوع اليد ّ

فقطعه ابو بكر الثالثة ،قال :حسبته قال يده)) (. )6
ثاني ًا :روى البيهقي يف سننه عن صفية بنت ايب عبيد ((ان رج ً
ال رسق عىل عهد ايب
بكر ريض اهلل عنه مقطوعة يده ورجله ،فاراد ابو بكر ريض اهلل عنه ان يقطع رجله ويدع
يده يستطيب هبا ويتطهر هبا وينتفع هبا ،فقال عمر :ال والذي نفيس بيده لتقطع ّن يده

((( ()مصنف عبد الرزاق ج 274 / 10رقم .18766
((( سورة املائدة من اآلية . 33

((( سنن البيهقي ج ،274 / 8ويف نصب الراية ج 375 / 3حدثنا ابو االحوص عن سامك بن حرب عن
عبد الرمحن بن عائذ .
((( ينظر  -تبيني احلقائق ج. 225 / 3

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 306 / 2

((( مصنف عبد الــرزاق ج 187 / 10رقم  18769عن الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم عن
القاسم بن حممد .
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االخرى ،فأمر ابو بكر ريض اهلل عنه فقطعت يده)) (. )1
ثالث ًا :روى الدار قطني يف سننه عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:
((شهدت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قطع بعد ٍ
ٍ
ورجل يد ًا)) (.)2
يد
وقد دلت هذه اآلثار عن ايب بكر وعمر ريض اهلل عنهام اهنام قطعا اليد يف الرسقة

الثالثة .

 .4االستدالل باملعقول عىل عدم القطع  -اليد اليرسى  -يف الرسقة الثالثةّ :
ان يف قطع

اليد اليرسى استيفاء منفعة اجلنس ،فوجب ان ال تقطع يف الرسقة الثالثة كام اهنا مل تقطع

يف الرسقة الثانية ،والن اليد اليرسى اقرب اىل اليمنى من الرجل اليرسى ،والرسقة الثانية
اقرب اىل االوىل من الثالثة ،فلام مل جيز قطعها يف الثانية مع قرهبا من اليمنى وقرهبا من
الرسقة االوىل كان األوىل ان ال تقطع يف الرسقة الثالثة ،الن الرسقة إذا تكررت ضعفت
وإذا تقدمت غلظت (. )3

وأجيب :اما اجلواب عن قياسهم بام فيه من استيفاء منفعة اجلنس فمن وجهني- :

الوجه األول :انه مل يمنع ذلك يف القود فلم يمنع يف احلد .
الوجه الثاين :انه ّملا مل يمنع ذلك من القتل كان أوىل ان ال يمنع ما دون القتل (. )4

واما اجلواب عن قوهلم :بأن الرسقة الثانية أقرب اىل األوىل من الثالثة ،وإذا تكررت
الرسقة خ ّفت فهو اثبات اعتبار الثانية بالقطع يف احلرابة من خالف فكان ذلك اعتالالً

يدفع عنه هذا التعليل فكذلك الرسقة ،واما ادعاؤهم خ ّفة الرسقة اذا تكررت فهذا
الرجل يف الثانية اغلظ من قطع اليد يف األوىل ألهنا اغلظ مفص ً
ال
غري مس ّلم الن قطع ّ
((( سنن البيهقي ج. 274 / 8

((( سنن الدار قطني ج 181 / 3رقم . 293
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 222 / 13
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج.322 / 13
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واكثر زمان ًة (. )1

القول الثاين :قطع اليد اليرسى للسارق يف الرسقة الثالثة ،وقطع الرجل اليمنى

للسارق يف الرسقة الرابعة ،فالعود يف الرسقة يشمل مجيع اطراف السارق .
هذا ما قال به قتادة وابو ثور واسحاق (. )2
واليه ذهب املالكية والشافعية (. )3

االدلـة :استدلوا باالدلة االتية -:
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم . )4( ﴾..
 .1قوله تعاىلَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ

وجه االستدالل :اقتىض هذا الظاهر من لفظ اجلمع ان تقطع اليدين المرين- :

االمر األول :انه قد يعرب عن االثنني بلفظ اجلمع .

االمر الثاين :اهنام أقرب اىل اجلمع من الواحد ،وليس يف قال تعاىل ﴿ :إِ ْن َتتُو َبا إِ َل اللَِّ
َف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُم﴾ ( )5دليل عىل عدم القطع ،اذ ليس يف اجلسد االّ قلب واحد ،وعىل
هذا فيرتك ظاهر اآلية لكون املراد منها غري ظاهرها (. )6

.2حديث ايب هريرة ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال [ :اذا رسق السارق فاقطعوا يده،

فأن عاد فاقطعوا رجله ،فان عاد فاقطعوا يده ،فان عاد فاقطعوا رجله ] (. )7
نص عىل قطع اطراف السارق كلها .
واحلديث ّ

وأجيب :بعدم التسليم باالستدالل هبذا احلديث لضعف سنده

()8

.

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 323 / 13

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل اعلم ج ،306 / 2احلاوي الكبري ج. 321 / 13

((( ينظر  -بلغة السالك القرب املسالك ج 428 / 2و  ،429احلاوي الكبري ج.321 / 13
((( سورة املائدة من االية . 38

((( سورة التحريم من اآلية . 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج.322 / 13

((( سنن الدار قطني ج ،181 / 3نصب الراية ج 368 / 3و  372قال الزيلعي :والواقدي فيه مقال .
((( ينظر  -سبل السالم ج ،27 / 4املصادر السابقة التي بينت ضعف احلديث .

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

193

 .3روى االمام مالك يف موطأه[ :ان رج ً
ال من أهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم

فنزل عىل ايب بكر الصديق ريض اهلل عنه فشكا اليه ان عامل اليمن ( )1قد ظلمه فكان
َ
وابيك ما ليلك بليل سارق ،ثم اهنم فقدوا عقد ًا ألسامء
يصيل من الليل فيقول ابو بكر:
ِ
ِ
ٍ
امرأة ايب بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معه ويقول :اللهم عليك بمن
عميس
بنت
احليل عند صائغ زعم ان االقطع جاءه به ،فاعرتف
ب ّيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا ّ
به االقطع ،او ُشهد عليه به فامر به ابو بكر الصديق فقطعت يده اليرسى ،وقال ابو

بكر :واهلل لدعاؤه عىل نفسه اشدّ عندي عليه من رسقته] ( . )2وقد دل االثر عىل قطع يد
السارق اليرسى يف رسقته الثالثة ،وهذا ماحكم به سيدنا ابو بكر الصديق ريض اهلل عنه

بمحرض من الصحابة ريض اهلل عنه .

وأجيب :عن االستدالل هبذا االثر بأنه ال خيلو من االضطراب ،فقد قال الزهري:

حيل أسامء اقطع اليد
يروى عن عائشة ريض اهلل عنها اهنا قالت(( :انام كان الذي رسق ّ

اليمنى ،فقطع ابو بكر رجله اليرسى ،وكانت تنكر ان يكون اقطع اليد والرجل))

()3

وابن شهاب اعلم هبذا احلديث من غريه (. )4

وقد ثبت عن عمر بن اخلطاب وعيل بن ايب طالب ريض اهلل عنهام اهنام مل يزيدا
يت به بعد ذلك مل يقطعا
يف القطع عىل قطع اليد اليمنى والرجل اليرسى ،فان ُأ َ

وضمناه (.)5

((( عامل اليمن هو يعىل بن امية الذي قطع السارق ،واما اسم السارق فاسمه جرب او جبري ،ينظر  -سنن الدار
قطني ج ،184 / 3نصب الراية ج ،374 / 3مصنف عبد الرزاق ج. 189 / 10
((( رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك ج 159 / 4عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه ،سنن
البيهقي ج ،273 / 8مصنف عبد الرزاق ج. 188 / 10
((( سنن الدار قطني ج ،185 / 3نصب الراية ج ،374 / 3التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد
ج. 294 / 2
((( ينظر  -التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد ج 294 / 2و . 295
((( ينظر  -التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد ج 295 / 2و . 296
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يت بأقطع اليد والرجل قد رسق ،فأمر
فقد روي ان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (( ٌُأ َ
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ
ان تقطع رجله فقال عيل ريض اهلل عنه :قال اهلل تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ض َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن
ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْرض  )1( ﴾ ..فقد قطعت يد هذا فال ينبغي ان تقطع رجله فتدعه
تعزره واما ان تودعه السجن فاستودعه السجن)) (.)2
ليس له قائمة يميش عليها ،اما ان ّ
كام روي عن سيدنا عمر ريض اهلل عنه انه قال(( :اذا رسق فاقطعوا يده ،ثم ان عاد

فاقطعوا رجله والتقطعوا يده االخرى ،وذروه يأكل هبا ويستنجي هبا ،ولكن احبسوه

عن املسلمني)) (. )3

قال النخعي :كانوا يقولون(( :اليرتك ابن آدم مثل البهيمة  -أي السارق  -ليس له

يدُ يأكل هبا ويستنجي هبا)) (.)4

كل ٍ
-4االستدالل باملعقول :إن ّ
يد جاز قطعها قود ًا جاز قطعها حد ًا كاليمنى،
ٍ
رجل قطعت قود ًا جاز قطعها حد ًا كاليرسى ،وألن األمام لو اخطأ فقطع اليد
وكل

اليرسى يف الرسقة سقط هبا قطع اليمنى ،لذا فاننا نقول :ماسقط احلد بقطعه جاز ان
يكون مستحق ًا للقطع كاليمنى ،وألن كل حك ٍم ثبت لليد اليمنى والرجل اليرسى
ثبت لليد اليرسى والرجل اليمنى ،وأصل ذلك كله الدية والقود والطهارة(. )5
*أثر السياسة اجلنائية يف املسألة

إن تباين آراء الفقهاء يف هذه املسألة إنام يربز سياس ًة جنائي ًة حتيط بكل صنوف
املجرمني ،فمنهم من الينفع فيه إالّ القطع ،ومنهم من البدّ من حجزه وحبس اذاه
((( سورة املائدة من اآلية . 33

((( عن سامك بن حرب عن عبد الرمحن بن عائذ ،نصب الراية ج ،375/3سنن البيهقي ج. 274/8
((( عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن مكحول ،نصب الراية ج. 375/3

((( نصب الراية ج ،375/3مصنف عبد الرزاق ج 186/10رقم . 18765
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 323/13
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عن املجتمع… وذلك كله مرتوك ألويل األمر لتقدير املناسب من العقوبة ،فكأن
الرشيعة الغراء قد صنّفت هذه العقوبات لتتناسب والنفس االجرامية التي مل تنفع فيها
العقوبة بد ًأ
فالقتل سياس ًة …
واحلبس سياس ًة …

وقطع اليد اليرسى والرجل اليمنى سياس ًة …
وتعليق يد السارق سياس ًة …

ذلك أن مبنى الرشيعة هو العدل وأهنا مصالح كلها وحكم ٌة كلها ،وأن السياسة

الرشيدة هي التي التقف جامدة عند عدم النصوص وإنام تنفذ اىل املصالح احلقيقية

للناس مادامت يف األطار الذي نزل به القرآن او جاءت به السنة املطهرة ،لذا اضطر

اخللفاء الراشدون وغريهم من األئمة املجتهدين اىل النزول امام الوقائع واالجتهاد فيها
بام حيقق املصالح العامة أوالً ،ثم املصالح اخلاصة لالفراد (. )1
ً
خامسة
*العود يف جريمة الرسقة مر ًة

خالف يف ما جيب عليه من عقوبة،
إذا عاد السارق اىل الرسقة مرة خامسة فللفقهاء
ٌ

ويمكن حرص خالف الفقهاء يف قولني مشهورين- :
القول االول :التعزير واحلبس حتى تظهر توبته .

هذا ما قال به قتادة وابو ثور واسحاق (. )2
واليه ذهب املالكية والشافعية (. )3

االدلة :واستدلوا باالدلة نفسها القاضية بقطع مجيع اطراف السارق ان عاد للرسقة
مر ًة ثالث ًة ومر ًة رابع ًة ،والتي ذكرناها يف حملها .
((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 72

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،305 / 2احلاوي الكبري ج.325 / 13
((( ينظر  -بلغة السالك القرب املسالك ج ،429 / 2احلاوي الكبري ج. 325 / 13
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القول الثاين - :القتل  -ان عاد السارق اىل رسقته مر ًة خامس ًة .

هذا ما روي عن عثامن بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز

ريض اهلل عنه (. )1

واليه ذهب الشافعي يف القديم وبعض املالكية واالمامية يف رواية (. )2

توضيح رأي االمامية :والقتل عند االمامية يكون يف الرسقة الرابعة ال اخلامسة،
واستدلوا بخرب سامعة بن مهران عن الصادق عليه السالم قال(( :إذا ُأخذ السارق

قطعت يده من وسط الكف ،فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ،فإن عاد استودع

السجن ،فإن رسق يف السجن قتل)) (. )3

األدلة :استدل اصحاب القول الثاين بحديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال:

[جي َء بسارق اىل النبي ﷺ فقال :اقتلوه ،فقالوا :يارسول اهلل انام رسق ،فقال :اقطعوه،
قال :فقطع ،ثم جي َء به الثانية ،فقال :اقتلوه ،فقالوا :يارسول اهلل انام رسق ،قال:
اقطعوه ،قال :ف ُقطع ،ثم جي َء به الثالثة فقال :اقتلوه ،فقالوا :يارسول اهلل انام رسق ،قال:
يت
يت به الرابعة فقال :اقتلوه ،فقالوا :يارسول اهلل انام رسق ،قال :اقطعوه ُفأ َ
اقطعوه ،ثم أ َ

به اخلامسة فقال :اقتلوه ،قال جابر :فانطلقنا به فقتلناه ثم اجرترناه فألقيناه يف ٍ
بئر ورمينا
عليه احلجارة ] ( . )4ويف رواية النسائي[ :ثم محلوا عليه الثالثة فرميناه باحلجارة فقتلناه،
ثم القيناه يف بئر ثم رمينا عليه باحلجارة] (. )5
ّ

((( ينظر -احلاوي الكبري ج ،325 / 13املغني ج ،446 / 12فتح القدير ج ،249 / 4احكام القران
اجلصاص ج. 422 / 2

((( ينظر  -مغني املحتاج ج ،178 / 4حاشية الباجوري ج ،245 / 2تبرصة احلكام ج 172 / 2والرأي
اليب مصعب الزهري املدين صاحب االمام مالك رمحه اهلل  ،اجلامع الحكام القران ج 172 / 6السنن الكربى،
البيهقي ج ،272 / 8جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج 534 / 41و . 535
((( وسائل الشيعة ج. 493 / 18

((( سنن ايب داود ج 142 / 4رقم  ،4410سنن البيهقي ج . 272 / 8
((( سنن النسائي ج. 91 / 8
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وقد دل احلديث عىل قتل السارق يف املرة اخلامسة .

وأجيب اصحاب هذا القول عن استدالهلم هبذا احلديث بام ييل:
أوالً :قال النسائي( :وهذا حديث منكر ،ومصعب بن ثابت ليس بالقوي يف

احلديث) ( )1ومصعب بن ثابت هو :ابو عبد اهلل مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري
بن العوام القريش العدوي املدين قد ضعفه غري واحد من األئمة (. )2
ثاني ًا :حديث القتل اخرجه الدار قطني عن حممد بن يزيد بن سنان عن هشام بن عروة

عن حممد بن املنكدر عن جابر (. )3

قال الزيلعي :حممد بن يزيد هذا فيه مقال (. )4

كام اخرجه عن عائذ بن حبيب ( ،)5وعائذ بن حبيب له مناكري (. )6

وقال اجلوزجاين :ضال زائغ ( )7وقال ابن عدي :روى احاديث انكرت عليه (. )8
والصغار ،وهذا ال
ثالث ًا :قال الطيبي رمحه اهلل :دل احلديث عىل ان قتله هذا لإلهانة َ

ّ
ويصل عليه ال سيام
يعزر
يليق بحال امريء مسلم وان ارتكب كبرية من الكبائر ،فإنه قد ّ
بعد اقامة احلد عليه وتطهريه ،لذا فاننا نقول :لعل هذا الرجل ارتد ووقف النبي ﷺ عىل

ارتداده كام فعل بال ُعرنيني من املثلة والعقوبة الشديدة ( ،)9ولعل هذا الرجل بعد قطعه

((( سنن النسائي ج. 91 / 8

((( عون املعبود رشح سنن ايب داود ج. 88 / 12
((( سنن الدار قطني ج . 181 / 3
((( نصب الراية ج. 372 / 3

((( سنن الدار قطني ج. 181 / 3
((( نصب الراية ج. 372 / 3

((( التعليق املغني عىل الدار قطني ج. 181 / 3
((( التعليق املغني عىل الدار قطني ج.181 / 3

((( حديث ال ُعرنيني صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 285 / 23
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تكلم بام يوجب قتله فامر النبي ﷺ بقتله (. )1

قال ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل( :واما حديث جابر ففي حق شخص استحق القتل

بدليل ان النبي ﷺ امر به يف اول مرة ويف كل مرة ،وفعل ذلك يف اخلامسة) (. )2
رابع ًا :ثبت عن النبي ﷺ انه قال [ :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد ان ال اله اال اهلل

واين رسول اهلل االّ باحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق

للجامعة] ( )3ومل يذكر ﷺ السارق بانه احد هؤالء الثالثة لذا فإن الوقوف عن دمه
واجب(. )4
خامس ًا :حديث قتل السارق يف املرة اخلامسة حديث منسوخ ،وهذا ما رصح به

الشافعية( )5وزاد ابن عبد الرب يف كالم الشافعي :ال خالف فيه بني اهل العلم ،ويف النجم

الوهاج :انه ناسخه حديث  -ال حيل دم امرئ مسلم …  -وقد تقدم ذكره (.)6

قال الزهري :ان القتل منسوخ ،اذ رفع اليه ﷺ يف اخلامسة فلم يقتله ،كام ان الصحابة

ريض اهلل عنه امجعوا بعده ﷺ عىل ترك القتل فدل عىل تقدم نسخه وان مل ينقلوه ،والن
كل معصية اوجبت حد ًا مل يكن تكرارها موجب ًا للقتل كالزنا والقذف (.)7
ً
خامسة
*أثر السياسة اجلنائية يف قتل السارق يف عودته للرسقة مر ًة

بعد عرض اقوال الفقهاء وذكر ادلتهم مع مناقشتها يتبني لنا بوضوح ان من قال من
((( ينظر-عون املعبود رشح سنن ايب داود ج،87/12حاشية االمام السندي عىل سنن النسائي ج90 / 8
((( املغني ج . 448 / 12

((( ولفظ البخاري :واملارق من الدين التارك للجامعة صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج 40 / 24
سنن ايب داود ج ،126 / 4سنن البيهقي ج ،283 / 8ابن حبان ج. 257 / 1
((( ينظر  -سنن البيهقي ج ،273 / 8معامل السنن ،محد بن حممد بن ابراهيم اخلطايب (ت 388هـ) ج / 3
 ،313ط1351 ،1هـ ،املطبعة العلمية بحلب .
((( ينظر  -مغني املحتاج ج ،178 / 4االقناع يف حل الفاظ ايب شجاع ج. 433 / 2
((( ينظر  -سبل السالم ج . 27 / 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،325 / 13مغني املحتاج ج. 178 / 4
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الفقهاء بقتل السارق يف رسقته للمرة اخلامسة فانام قال بقتله سياس ًة عىل وجه التعزير
ال حد ًا ،لذا فان دم السارق مباح ان كان من املفسدين يف االرض ،ولالمام ان جيتهد يف

تعزيره حسب ما يراه من املصلحة وان زاد عىل مقدار احلد وان رأى ان ُيقتل ُقتل ،وقد
يستدل عىل ذلك من احلديث الرشيف انه ﷺ امر بقتل السارق ملا جيء به اول مرة ،فمن
املحتمل ان يكون هذا السارق مشهور ًا بالفساد ،معلوم ًا من امره انه سيعود اىل سوء فعله

فال ينتهي حتى تنتهي حياته (. )1

قال اخلطايب رمحه اهلل( :وال اعلم احد ًا من الفقهاء يبيح دم السارق وان تكررت منه
الرسقة مر ًة بعد اخرى االّ انه خيرج عىل مذاهب بعض الفقهاء انه يباح دمه وهو ان يكون
من املفسدين يف االرض) (. )2

وهذا ما ذهب اليه بعض احلنفية فقالوا :ان لالمام ان يقتل السارق سياس ًة ان كان
مشهور ًا بالسعي بالفساد يف االرض (. )3
ومما تقدم نفهم ان الفقهاء خلشيتهم من ان يتجاوز القضاة مهامهم ويتوسعوا يف

العقوبة مستندين اىل نظرية السياسة يف العقاب اشرتطوا ان الذي يوقع العقوبة سياسة
هو االمام فقط او من ينيبه االمام بطبيعة احلال (. )4

*أثر السياسة اجلنائية يف تعليق يد السارق يف عنقه

يسن تعليق يد السارق بعد قطعها يف عنقه ،هذا ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل

عنه ( ،)5واليه ذهب الشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة الزيدية وبعض احلنفية
((( ينظر  -عون املعبود رشح سنن ايب داود ج ،88 / 12الروض النضري ج. 237 / 4
((( معامل السنن ،اخلطايب ج. 313 / 3

((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج 103 / 4و  ،105فتح القدير ج ،249 / 4تبيني احلقائق ج 225 / 3جممع
االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،623 / 1البحر الرائق ج. 61 / 5
((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 199

((( السنن الكربى ،البيهقي ج ،275 / 8نيل االوطار ج ،135 / 7سبل السالم ج ،24 / 4الكايف يف فقه
االمام املبجل امحد بن حنبل ج. 196 / 3
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وبعض املالكية (.)1

توضيح رأي بعض احلنفية :حني يذهب بعض احلنفية ومنهم العالمة  -ابن عابدين
 -اىل القول بتعليق يد السارق يف عنقه فاهنم ال يقولون بذلك سن ًة ،انام يقولون مصلح ًة،

أي يرتك االمر لالمام ،فان رأى مصلح ًة امضاه وان مل َير مصلح ًة يف ذلك تركه (.)2
االدلـة :واستدلوا باالدلة االتية -:

 .1حديث عبد الرمحن بن حمرييز قال[ :سألنا ُفضالة بن ٍ
عبيد عن تعليق اليد يف العنق
ِ
فقطعت يده ثم امر هبا فعلقت
يت رسول اهلل ﷺ بسارق
ْ
للسارق ام َن السنة هو ؟ قالُ :أ َ

يف عنقه ] (. )3

 .2اخرج البيهقي عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابيه قال(( :رأيت علي ًا ريض
اقر عنده سارق مرتني فقطع يده وع ّلقها يف عنقه فكأين انظر اىل يده ترضب
اهلل عنه ّ

صدره)) (. )4

ويبدو أثر السياسة اجلنائية واضح ًا من خالل ما دل عليه احلديث الرشيف من تعليق

يد السارق يف عنقه ،ففي ذلك من الردع والزجر ما ال مزيد عليه ،فالسارق حني ينظر

اىل يده وهي مقطوعة معلقة يف عنقه فإنه يتذكر سبب ذلك وما ادى اليه امر الرسقة من
((( ينظر  -اسنى املطالب برشح روض الطالب ،شيخ االسالم زكريا بن حممد االنصاري الشافعي
(ت  926هـ) ج ،153 / 4ط ،1املطبعة امليمنية1313 ،هـ ،الكايف يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل ج/ 3
 ،196جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،543 / 41التاج املذهب الحكام املذهب ،القايض امحد بن
قاسم العنيس اليامين ج ،372 / 4ط1366 ،1هـ ،دار احياء الكتب العربية ،حاشية ابن عابدين ج،104 / 4
تفسري القرطبي ج 173 / 6والرأي لالمام القرطبي .
((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج. 104 / 4

((( سنن ايب داود برشح عون املعبود ج ،89 / 12سنن ابن ماجة ج 863 / 2رقم  ،2587سنن البيهقي ج8
 275 /ويف اسناده احلجاج بن ارطأة وهو ضعيف ،وقال النسائي :احلجاج بن ارطأة ضعيف ال حيتج بحديثه،
قال املنذري :وهذا الذي قاله النسائي قاله غري واحد من االئمة ،ينظر  -نيل االوطار ج. 135 / 7
((( السنن الكربى ،البيهقي ج. 275 / 8
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خسارة كربى بمفارقة ذلك العضو النفيس ،وكذلك غري السارق فإنه حيصل له بمشاهدة

اليد عىل تلك الصورة من الردع والزجر ما تنقطع به وساوسه الرديئة فيبتعد كل البعد

عن ساحة اجلريمة (. )1
اذ ًا ما نلمسة من اثر للسياسة اجلنائية يف تعليق يد السارق يف عنقه ينحرص بجانب

الردع والزجر للسارق وغري السارق ،االمر الذي ادى ببعض الفقهاء اىل حتديد الفرتة
الزمنية لتعليق يد السارق .

فذهب الشافعية اىل القول بأن املدة الزمنية لتعليق يد السارق يف عنقه هي ساعة

واحدة ( ، )2يف حني يذهب الزيدية اىل القول بأن املدة الزمنية لتعليق يد السارق يف عنقه

هي ثالثة ايام (. )3

ويذهب الشيعة االمامية اىل القول بأن املدة الزمنية لتعليق يد السارق يف عنقه تعود اىل

االمام لعدم النص عىل ذلك (. )4

ويفهم من كالم الفقهاء ان املدة الزمنية مرتبطة بتحقق معنى الردع والزجر فمتى
حتقق ذلك املعنى كان الوقت كافي ًا للتعليق .
حد الرسقة وأثر السياسة اجلنائية فيه
*ايقاف ّ

ان ترشيع االحكام مقصود به حتقيق مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم ،واملتتبع

الجتهاد الفقهاء جيد ان اجتهادهم بانواعه قام عىل اساس نظرهم اىل علل االحكام

ورعايتهم املصلحة ودرء املفسدة ،وعىل هذا االساس مل يطبقوا بعض االحكام املنصوص
عليها لزوال علتها ،او لعدم حتقق رشوط تطبيق احلكم وان كان قد يرى ظاهري ًا ان هذه

((( ينظر  -عون املعبود رشح سنن ايب داود ج ،89 / 12نيل االوطار ج. 135 / 7
((( ينظر  -اسنى املطالب ج. 154 / 3
((( ينظر  -التاج املذهب ج. 372 / 4

((( ينظر  -جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج. 543 / 41
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الرشوط متحققة ،او لغرض الردع والزجر عن الوقوع يف املفسدة (.)1

إيقاف حد الرسقة :جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل داللة رصحية عىل قطع يد

السارق ،ولكن نجد ان اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قد اوقف تطبيق
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم  )2( ﴾..يف عام املجاعة فلم يقطع ايدي
هذا النصَ :
ار ُق َو َّ
﴿و َّ
الرساق ،وكذلك اوقف تطبيقه عىل ِغلمة حلاطب بن أيب بلتعة رسقوا ناقة لرجل من
ُمز ْينة ،فقد روى البيهقي عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب قال(( :اصاب غلامن
ٍ
لرجل من ُمز ْينة فانتحروها واعرتفوا هبا ،فارسل اليه
حلاطب بن ايب بلتعة بالعالية ناقة
عمر فذكر ذلك له وقال هؤالء اع ُبدك قد رسقوا ،انتحروا ناقة رجل من ُمز ْينة واعرتفوا
الصلت ان يقطع ايدهيم ،ثم ارسل بعدما ذهب فدعاه وقال :لوال اين
هبا ،فامر كثري ابن ّ
اظ ّن انكم جتيعوهنم حتى ان احدهم أتى ما حرم اهلل عزوجل لقطعت ايدهيم ،ولكن واهلل
للمزين ؟ قال :كنت امنعها
لئن تركتهم ألغرمنك فيهم غرام ًة توجعك ،فقال :كم ثمنها ُ

من اربعامئة ،قال :فأعطه ثامنامئة)) (. )3

ومأخذ سيدنا عمر ريض اهلل عنه فيام ذهب اليه هو ادراكه علة احلكم وفهم حكمته

ورشوط تطبيقه ،فالرسقة جريمة شنيعة الهنا اعتداء عىل مال الغري فناسبها عقوبة قطع
اليد ردع ًا وزجر ًا عنها ،ولكن هذه اجلريمة تستلزم حتقق رشوط كثرية منها :انتفاء
الرضورة ،ألن (الرضورات تبيح املحضورات) ( )4كام تنطق القاعدة الفقهية ،والرضورة:

(هي العذر الذي جيوز بسببه اجراء اليش املمنوع) ( )5فالناس يف عام املجاعة كانوا يف
((( ينظر  -املدخل لدراسة الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ص ،103مؤسسة الرسالة،
مكتبة القدس .
((( سورة املائدة من االية . 38

((( سنن البيهقي ج ،278 / 8املصنف ج 238 / 10و  239رقم  18977و . 18978

((( درر احلكام رشح جملة االحكام ج ،33 / 1عيل حيدر ،تعريب املحامي فهمي احلسيني ،منشورات مكتبة
النهضة ،بريوت ،لبنان ،توزيع دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان .
((( درر احلكام رشح جملة االحكام ج. 33 / 1
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ضيق شديد جد ًا مما جيعل تلك الظروف من قبيل الرضورات التي توجب عىل صاحب

املال بذله للمحتاج ،فأن مل يبذله للمحتاج ورسق هذا مال الغري فإن فعله يعترب من قبيل
ما جيري عند الرضورة من فعل املنهيات وال يعترب رسق ًة باملعنى الذي يستوجب عقوبة
قطع اليد (. )1

ويف قصة غلمة حاطب بن ايب بلتعة ذكر سيدنا عمر ريض اهلل عنه السبب الذي دعاه
اىل عدم قطع ايدهيم فقال خماطب ًا عبد الرمحن بن حاطب(( :لوال اين اظ ّن انكم جتيعوهنم

حتى ان احدهم أتى ما حرم اهلل عزوجل لقطعت ايدهيم  )2( ))..وهذا الصنيع من سيدنا

عمر ريض اهلل عنه ال يدل عىل نسخ احلكم والغائه وانام يدل عىل فهم عميق لعلة احلكم
ورشوط تطبيقه واحاطة نادرة بارسار الرشيعة ِ
وحكمها ومبنى احكامها (. )3
واىل ما ذهب سيدنا عمر ريض اهلل عنه فقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية

والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية والشيعة الزيدية والظاهرية ( )4فقد جعلوا الرضورة

شبهة يف سقوط قطع السارق .

ٍ
((برجل رسق شا ًة فإذا انسان جمهود
وقد روي عن مروان بن احلكم انه جيء اليه
مرضور ،فقال :ما أرى هذا أخذها االّ من رضورة فلم يقطعه)) (. )5

السنة
قال االمام ابن القيم رمحه اهلل( :وهذا حمض القياس ومقتىض قواعد الرشع ،فإن ّ
ٍ
ٍ
وشدة غلب عىل الناس احلاجة والرضورة ،فال يكاد يسلم السارق
جماعة
إذا كانت سنة

من رضورة تدعوه اىل ما يسد به رمقه ،وجيب عىل صاحب املال بذل ذلك له اما بالثمن
((( ينظر  -املدخل لدراسة الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ص. 104

((( سنن البيهقي ج ،278 / 8املصنف ج 238 / 10و  239رقم  18977و . 18978
((( ينظر  -املدخل لدراسة الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ص. 104

((( ينظر  -تبيني احلقائق ج ،216 / 3حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج 336 / 4و  ،345احلاوي
الكبري ج ،313 / 13املغني ج ،462 / 12جواهر الكالم رشح رشائع االسالم ج ،507 / 41الروض
النضري ج ،234 / 4املحىل ج. 343 / 11
((( املصنف ج 242 / 10رقم . 18989
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او جمان ًا عىل اخلالف يف ذلك … وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن املحتاج وهي اقوى من

كثري من ُ
الشبه التي يذكرها كثري من الفقهاء) (. )1
الردع والزجر يف سياسة عمر ريض اهلل عنهّ :ملا رفع سيدنا عمر ريض اهلل عنه العقوبة

يميض االمر هكذا بدون تضمني ا ُملزين صاحب الناقة ،فكلف
عن السارق مل يرد ان
َ
حاطب موىل الرقيق بتعويضه ،ولكنه وجد ان ثمن املِثل فيه اجحاف باملجني عليه من
ناحية ،ومن ناحية أخرى ليس فيه ما يردع حاطب ًا الذي ترك عبيده جياع ًا يمدون يدهم
اىل اموال غريهم فضاعف الغرم عليه فكلفه بسداد ثمن الناقة ومثله معه (. )2

السياسة اجلنائية حتقيق مصلحة :يتبني لنا ان السياسة اجلنائية حتقق مصلحة من خالل:
 .1املصلحة احلقيقية متحققة فيام اقرته الرشيعة الغراء يف عقوبة (الزنا ،القذف ،رشب

اخلمر ،الرسقة ،احلرابة ،الردة ،البغي) وهو السواد االعظم من اجلرائم وهي عقوبات
رادعة وزاجرة .

 .2االستثناء من هذه اجلرائم (جرائم احلدود) ان تربز بعض اصناف االجرام
واملجرمني التي تستحق الغلظة يف العقوبات … كمن رسق بيت ًا واعتدى بالزنا عىل
ٍ
واحدة من اهل نساء ذلك البيت ،او كمن رسق بيت ًا وقتل صاحب البيت وغري ذلك من

تفنن املجرمني باعامهلم االجرامية .

 .3املصلحة ان دعت اويل االمر اىل ايقاف العقوبة فال بد ان توقف ،كام يف ايقاف

القطع يف عام املجاعة … هذا التوازن العجيب حققته الرشيعة الغراء وما زالت تبحث

عنه قوانني االرض .

*

*

((( اعالم املوقعني عن رب العاملني ج 14 / 3و . 15

*

((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 74
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املبحث اخلامس
حد احلرابة
السياسة اجلنائية يف ّ
ّ
إن أمن اجلامعة املسلمة يف دار اإلسالم وصيانة النظام العام الذي تستمتع يف ظله

اخلي يف طمأنينة ذلك كله رضوري كأمن األفراد بل أشد
باألمان وتزاول نشاطها ّ
رضورة ألن أمن األفراد اليتحقق إالّ به ،فض ً
ال عىل صيانة هذا النموذج الفاضل من
اخلي،
املجتمعات واحاطته بكل ضامنات االستقرار ،كيام يزاول األفراد فيه نشاطهم ّ

جوه براعم اخلري والفضيلة
وكيام ترقى احلياة اإلنسانية يف ظله وتثمر ،وكيام تتضح يف ّ
واألنتاج والنامء ،وبخاصة أن هذا املجتمع يوفر للناس مجيع ًا ضامنات احلياة ك ّلها وينرش
من حوهلم جو ًا تنمو فيه بذور اخلري وتذوي بذور الرش ويعمل عىل الوقاية قبل أن يعمل
عىل العالج ،ثم يعالج مامل تتناوله وسائل الوقاية ،واليدع دافع ًا والعذر ًا للنفس السوية
أن متيل اىل الرش واىل االعتداء ،فالذي هيدد أمنه بعد ذلك كله هو عنرص خبيث جيب
أستئصاله مامل يثِب اىل الرشد والصواب (. )1
ويف مبحثنا هذا يقرر عقوبة عنرص خبيث يريد باألمة الرش ويرد باملجتمع اهللع

واخلوف يعرف يف الرشيعة األسالمية بحد احلرابة .

*

*

*

((( ينظر – يف ظالل القرآن ،املرحوم سيد قطب املجلد الثاين . 878 /
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املطلب األول
التعريف باحلرابة وبيان حكمها
أوالً :تعريف احلرابة لغة :املحارب أسم فاعل مشتق من حارب حيارب حمارب ًة
ورجل حرب ِ
ٌ
ٌ
حرب أي:
ورجل
وم َرب وحمراب أي :شديد احلرب شجاع،
وحراب ًا،
ٌ
ٌ

حمروب
عدو حمارب وإن مل يكن حمارب ًا ،وحربه حرب ًا كطلبه طلب ًا أي :سلب ماله فهو
ٌ
ٌ
يب وحرباء (.)1
وحريب واجلمع حر ٌ
ُ
ثاني ًا :تعريف احلرابة يف اصطالح الفقهاء :عرف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل احلراب
املارة ،ولغرض قتل
بتعريفات عديدة خالصتها أن املحاربني :هم اخلارجون ألخافة ّ
النفوس أو أخذ األموال مغالبة (.)2

وتسمى احلرابة بـ (قطع الطريق) وهذه التسمية مفهومة ومأخوذة من معنى احلرابة
،كام تسمى أيض ًا بـ (الرسقة الكربى) (.)3
املارة ألخذ املال عىل سبيل املغالبة
تعريف احلنفية :قطع الطريق هو ( :اخلروج عىل ّ

املارة من اخلروج ويقطع الطريق سوا ٌء كان القطع من مجاعة أو من واحد
عىل وجه يمنع ّ
بعد أن يكون له قوة القطع) ( ،)4وقد اطلق احلنفية عىل جريمة قطع الطريق (الرسقة

(حرب) ،ترتيب القاموس
(حرب) ومادة
((( ينظر – لسان العرب  -أبن منظور  -ج 306/1و 307مادة
ْ
َ
املحيط ج( 660/1ح ر ب) .
((( ينظر – أحكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة األسالمية والقانون ،أ .د .خالد اجلمييل ج 344/1دار احلرية
للطباعة ،بغداد .1979 ،1978
((( ينظر –املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان
ج254 / 5
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،الكاساين احلنفي ج 90/7ط 1394 ،2هـ 1974م ،لبنان .

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

207

الكربى) جماز ًا الحقيقة فقالوا( :وإطالق الرسقة عليه جماز ولذا لزم التقييد بالكربى،

وسميت بالكربى ألن رضر قطع الطريق عىل اصحاب األموال عىل عامة املسلمني
بانقطاع الطريق وهلذا جيب أغلظ احلد بخالف الصغرى) (.)1

قال ابن عابدين( :وسميت كربى لعظم رضرها لكونه عىل عامة املسلمني أو لعظم

جزائها) (.)2

تعريف املالكية :عرف املالكية احلرابة بقوهلم (:املحارب قاطع الطريق ملنع سلوك أو

آخذ مال مسلم أو غريه عىل وجه يتعذر معه الغوث) (.)3

املارة ،واملحارب عندهم هو
فاحلرابة عند املالكية يقصد هبا قطع الطريق ألجل إخافة ّ
كل من خييف السبيل ويسعى يف األرض فساد ًا سوا ٌء أكان واحد ًا أم مجع ًا ،وسواء أكان
فعله يف املدن أم يف الصحراء برشط إنعدام الغوث(.)4

تعريف الشافعية :عرف الشافعية جريمة قطع الطريق بقوهلم( :قاطع الطريق من

شهر السالح وأخاف السبيل يف مرص أو برية وجب عىل األمام طلبه ألنه اذا تُرك قويت

شوكته وكثر الفساد به) (.)5

فمتى ما اجتمعت طائفة من اهل الفساد عىل شهر السالح وقطع الطريق وأخذ

األموال وقتل النفوس ومنع السابلة فهؤالء هم املحاربون ،وهذا مارصح به األمام

املاوردي رمحه اهلل تعاىل (.)6

((( جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،629/1وينظر البحر الرائق ج. 75/5

((( حاشية أبن عابدين ج. 113/4
((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،348/4التاج واألكليل لرشح خمترص خليل هبامش كتاب مواهب
اجلليل لرشح خمترص خليل ج. 314/6

((( ينظر -الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي ج ،348/4بداية املجتهد ج ،455/2وقد عرض أ0د0
خالد اجلمييل يف رسالته أحكام البغاة واملحاربني رأي السادة املالكية بالتفصيل  -ينظر  -ج 336/1و . 337
((( املهذب ج. 284/1

((( ينظر  -األحكام السلطانية  -املاوردي -ص  ،106والسابلة :أبناء السبيل املختلفة يف الطرقات .
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تعريف احلنابلة :عرف احلنابلة املحارب بقوهلم :املحاربون( :هم الذين

يتعرضون للناس بالسالح يف الصحراء أو البنيان فيغصبوهنم املــال جماهر ًة
الرسق ًة) (.)1
وقد اشرتط احلنابلة يف جريمة قطع الطريق أن تكون يف الصحراء فإن كانت يف القرى
واألمصار فأهنا التعد حراب ًة (.)2
فمتى ما اجتمعت طائفة من أهل الفساد عىل قتل النفوس وأخذ األموال بأشهار

السالح فهؤالء هم املحاربون ،وهذا ما رصح به أبو يعىل احلنبيل رمحه اهلل تعاىل (.)3

تعريف الشيعة األمامية :عرف الشيعة األمامية جريمة احلرابة بقوهلم هي( :جتريد
ال أو هنار ًا ،ألخافة الناس يف ٍ
السالح بر ًا أو بحر ًا ،لي ً
مرص وغريه من ذكر أو ُأنثى ،قوي

أو ضعيف) (.)4

وتتحقق جريمة احلرابة عند الشيعة األمامية بإشهار السالح عىل الناس سواء قصد
املحارب إخافة السبيل أم ال ،وسواء أكان املحارب قوي ًا أم ضعيف ًا ،ذكر ًا أم ُأنثى (.)5

(س ب ل) خمتار الصحاح ص. 215

((( املغني مع الرشح الكبري ج ،303/10الروض املربع رشح زاد املستقنع ج ،473/2واملراد بالبنيان هو
البحر ألن جريمة احلرابة عند احلنابلة تكون يف الصحراء ،فإذا كانت يف القرى واالمصار التُعد حراب ًة .
((( أشرتط احلنابلة ثالثة رشوط يف جريمة احلرابة ،األول :أن تكون يف الصحراء فأن كانت يف القرى
واألمصار التعد حرابة ،الثاين :أن يكون مع املحاربني سالح (ولو بالعيص أو احلجارة) فأن مل يكن معهم
سالح فليسوا بمحاربني ،الثالث :أن يأتوا جماهرة ويأخذوا املال قهر ًا ،أما إن اخذوا املال خفية ً فهم رساق،
ُ
وأن اختطفوا املال وهربوا فهم منتهبون القطع عليهم  .ينظر -املغني مع الرشح الكبري ج 303/10و،304
الروض املربع رشح زاد املستقنع .
((( ينظر  -االحكام السلطانية أليب يعىل احلنبيل ص. 75

((( جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،564/41الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ج،323/3
فقه األمام جعفر الصادق ج. 291/6
((( ينظر  -الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ج. 323/3
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ومن خالل عرضنا لتعاريف جريمة احلرابة أو قطع الطريق عند الفقهاء يتبني لنا

بأن املحاربني يعدّ ون جمرمني يستوجب فعلهم احلد املغلظ ألهنم مل يعتمدوا عىل تأويل
يف خروجهم بل اعتمدوا عىل اجلريمة اهلادفة اىل قتل النفوس واملغالبة عىل األموال
واملكابرة عىل الفروج هلذا فقد غلظ اهلل تعاىل عقوبتهم وجعلهم حماربني بفعلهم له

ولرسوله ﷺ (.)1

حكم احلرابة :حكم احلرابة أو قطع الطريق التحريم ( ،)2واألصل يف حتريمها ووجوب
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف
العقاب عىل مرتكبيها قوله تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
ض َفساد ًا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
ْالَ ْر ِ َ
ْالَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم _ إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن َق ْب ِل
ض َذل َك َل ُ ْم خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
ْ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ
يم﴾( ،)3واآلية نزلت يف قطاع الطريق من
ور َرح ٌ
َأ ْن َت ْقد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
املسلمني وهذا قول اكثر الفقهاء (.)4
وقيل نزلت يف ال ُعرنِ ّيي ( ،)5فعن انس بن مالك ريض اهلل عنه قال[ :قدم عىل
النبي ﷺ نفر من ُعك ٍ
َووا املدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيرشبوا من
فاجت ُ
ْل فأسلموا ْ
يت هبم
ابواهلا والباهنا ففعلوا
فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاهتا واستاقوها فبعث يف آثارهم فأ َ
ُّ

((( ينظر  -احكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة األسالمية والقانون أ0د0خالد اجلمييل ج. 345/1

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،352/13املغني مع الرشح الكبري ج ،302/10املفصل يف أحكام املرأة والبيت
املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 255/5
((( سورة املائدة اآليتان 33و. 34

((( ينظر  -أحكام القرآن -اجلصاص  -ج ،408/2تفسري القرطبي ج ،149/6تفسري الرازي ج214/11
و ،215احلاوي الكبري ج ،251/13املغني مع الرشح الكبري ج. 302/10

((( نسبة اىل ُعرينة بضم العني املهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر احلروف وبالنون ،أسم قبيلة من ( ُعكْل)
وقد ارتدوا عن األسالم ،وقد اخرجهم الرسول ﷺ اىل ٍ
لقاح له عند اجتوائهم املدينة ليرشبوا من ابواهلا
وألباهنا ،فلام رشبوا وصحوا قتلوا راعي رسول اهلل ﷺ واستاقوا ابله فحكم اهلل بذلك فيهم فيكون حكمها
مقصور ًا عىل املرتدين عن األسالم اذا افسدوا ،ينظر -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج،284/23
احلاوي الكبري ج. 352/13
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َ
ثم مل حيسمهم حتى ماتوا ] (. )1
فقطع أيدهيم وارج َلهم
وسمل اعينهم ّ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه﴾ أي :خيالفون احكام اهلل ورسوله ( ،)2وقيل:
وقوله تعاىلَ ُ ﴿ :

أي حياربون اولياء اهلل تعاىل وأولياء رسوله (. )3

وخص قطاع الطريق باسم املحاربة هلل ولرسوله خلروجهم ممتنعني بقوهتم وشوكتهم

سم بذلك
وخمالفني ألمر اهلل ورشعه يف حفظ حقوق الناس وعدم االعتداء عليها ،ومل ُي ّ
ٍ
عاص هلل تعاىل اذ ليس هو هبذه املنزلة من العصيان واالمتناع واظهار املغالبة يف أخذ
كل
األموال (. )4

﴿و َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ض﴾ قال األمام املاوردي رمحه اهلل تعاىل :وهذا
وقوله تعاىلَ :

الفساد خاص يف قطع الطريق وأخافة السبيل وهو الصحيح وعليه الفقهاء (. )5

*

*

*

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 284/23

((( ينظر  -التفسري الكبري  -الرازي  -ج  ،214 / 11احلاوي الكبري ج . 353 / 13

((( ينظر  -التفسري الكبري  -الرازي  -ج  ،214 / 11احلاوي الكبري ج  ،353 / 13تفسري آيات االحكام،
السايس ج ،183 / 2اذ اهلل سبحانه وتعاىل ال حيارب وال يغالب ملا هو عليه من صفات الكامل ،وملا وجب له
من التنزيه عن االضداد واالنداد ،واملعنى :حياربون أولياء اهلل فعرب بنفسه العزيزة عن أوليائه اكبار ًا ألذايتهم،
ينظر  -القرطبي ج. 150 / 6
((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج255/5
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 352/13
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املطلب الثانـي
عقوبة املحاربني
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه
نص القرآن الكريم عىل حد املحارب﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
ض َفساد ًا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ َ
ينْ َفوا ِمن ْالَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم  -إِ َّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا
ض َذل َك َل ُ ْم خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
ُ ْ َ ْ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ ( ،)1فأذا تقرر ان هذه اآلية خمتصة
ور َرح ٌ
م ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْقد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ

باملحاربني من قطاع الطريق وخميفي السبيل الذين يعرتضون السابلة جماهرة وحماربة

فيأخذون أمواهلم ويقتلون نفوسهم فقد حكم اهلل تعاىل فيهم بأربعة احكام ذكرها يف
هذه اآلية وهي:

()2

احلكم األول :القتل .

احلكم الثاين :القتل مع الصلب .
احلكم الثالث :القطع .
احلكم الرابع :النفي .

وهذه االحكام االربعة تكون يف اربع حاالت ولكل حالة عقوبتها اخلاصة هبا:
االوىل :اذا قتل وأخذ املال .

الثانية :اذا قتل ومل يأخذ املال .

الثالثة :أذا اخذ املال ومل يقتل .
((( سورة املائدة اآليتان 33و. 34

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج  ،353 / 13الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج ،656 / 1والسابلة:
ابناء السبيل املختلفة يف الطرقات (س ب ل) خمتار الصحاح ص. 215
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الرابعة :أذا أخاف السبيل  -أي الطريق  -فقط فلم يقتل ومل يأخذ املال (. )1

*خالف الفقهاء يف اجياب العقوبات عىل التخيري أم عىل الرتتيب

اختلف القهاء يف هذه االحكام األربعة التي جعلها اهلل تعاىل عقوبة هلم هل وجبت
عىل التخيري يف ان يفعل االمام منها ما رآه صاحل ًا أو وجبت عىل طريق الرتتيب فتكون

كل عقوبة منها يف مقابلة ذنب ال يتعداه اىل غريه ،ويمكن حرص خالف الفقهاء يف قولني
مشهورين (:)2

القول األول :اهنا وجبت عىل طريق التخيري يف ان يفعل االمام منها ما شاء من القتل،

أو الصلب ،أو القطع ،أو النفي .

هذا ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف رواية عيل بن ايب طلحة (.)3

وبه قال سعيد بن املسيب وجماهد وعطاء واحلسن البرصي والضحاك والنخعي وأبو

الزناد وأبو ثور وعمر بن عبد العزيز (.)4

واليه ذهب املالكية والشيعة االمامية يف رواية والظاهرية (.)5
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ
األدلـة :استدل أصحاب هذا القول بقوله تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ض َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن

((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان
ج ،273/5يقول أ .د .عبد الكريم زيدان :وهناك حالة أخرى يمكن حصوهلا وهي احداث املحارب
جراحات يف املقطوع عليهم .
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج .353 / 13

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج  ،353 / 13االرشاف عىل اهل العلم ج 320 / 2و  ،321املغني ج/ 10
 ،305تفسري الرازي ج ،215 / 11تفسري القرطبي ج.152 / 6
((( ينظر  -نفس املصادر السابقة .

((( ينظر  -املدونة الكربى ج ،298 / 15حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري للدردير ج ،494 / 4الروضة
البهية رشح اللمعة الدمشقية ج 324 / 3و  ،325فقه االمام جعفر الصادق ج ،292 / 6املحىل ج/ 11
 317و  ،318والظاهرية يقولون :ان لالمام ان يوقع عقوبة واحدة باملحارب وهذا ما نصت عليه آية احلرابة .
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الف َأو ينْ َفوا ِمن ْالَر ِ ِ
ِخ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾ (. )1
ض َذل َك َل ُ ْم خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
ْ ُ ْ َ ْ
اب َعظ ٌ
وجه االستدالل باآلية الرشيفة :ان لفظ (أو) الذي ورد يف اآلية الرشيفة يدل عىل

التخيري ،وهذا ما قال به ابن عباس ريض اهلل عنهام( :ما كان يف القرآن  -أو  -فصاحبه

باخليار) ( )2فيكون معنى اآلية الكريمة ان لألمام ان شاء قتل قاطع الطريق ،وأن شاء
صلبه ،وأن شاء قطع األيدي واألرجل من خالف ،وأن شاء نفى قاطع الطريق ،فأي

حكم أخذ به من هذه االحكام جاز له (. )3

ومعلوم أن (أو) تدخل يف الكالم للتخيري يف األوامر والشك يف األخبار ،وهذا أمر
فكانت للتخيري كام يف كفارة اليمني ( ، )4قال تعاىل[ :ال ي َؤ ِ
اخ ُذك ُُم اللَُّ بِال َّل ْغ ِو ِف َأ ْي َمنِك ُْم
ُ
ني ِمن َأوس ِ
ِ
اخ ُذكُم بِم َع َّقدْ تُم ْالَيم َن َف َك َّفار ُته إِ ْطعام َع َ ِ
و َل ِكن ي َؤ ِ
ط َما ُت ْط ِع ُم َ
ون
َ ْ ُ
شة َم َساك َ ْ ْ َ
ُ َْ
ْ َ
َ ُ َ ُ َ
َأ ْه ِليك ُْم َأ ْو ِك ْس َو ُ ُت ْم َأ ْو َ ْت ِر ُير َر َق َب ٍة َف َم ْن َل َ ِ
يدْ َف ِص َيا ُم َثال َث ِة َأ َّيا ٍم َذلِ َك َك َّف َار ُة َأ ْي َمنِك ُْم إِ َذا
ْ
ِ
ِ
()5
ي اللَُّ َلك ُْم آ َياته َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون [ فاحلانث فيها
اح َف ُظوا َأ ْي َم َنك ُْم ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
َح َل ْفت ُْم َو ْ
باخليار :ان شاء اعتق ،وان شاء كسا ،وان شاء اطعم ،وكذا األمر يف فدية اآلذى (. )6
وأجيب :ان لفظة (أو) ال تدل عىل التخيري االّ اذا كان سبب الوجوب واحد ًا كام يف
كفارة اليمني ،اذ دلت (أو) الواردة يف تلك اآلية عىل التخيري الن سبب الوجوب واحد

((( سورة املائدة اآلية .33

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،321 / 2املغني ج  ،305 / 10تفسري القرطبي ج،152 / 6
تفسري الرازي ج. 215 / 11
((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج. 273/5
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،353 / 13االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 321 / 2
((( سورة املائدة اآلية . 89

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،321 / 2خمترص تفسري ابن كثري ج 173 / 1و  ،512وفدية
اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او
اآلذى هي التي وردت يف قوله تعاىل( :فمن كان منكم مريض ًا او به ً
نسك  )..البقرة من اآلية  ،196فأن شاء صام ،وان شاء تصدق ،وان شاء ذبح شاة وتصدق هبا عىل الفقراء
فأي ذلك فعل اجزأه .
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وهو جناية احلنث باليمني املوجب للكفارة ،أما يف آية احلرابة فأن سبب الوجوب خمتلف

بني القتل ،وأخذ املال ،وأخافة السبيل ،واالختالف يف سبب الوجوب يدل عىل ترتيب
العقوبة دون التخيري فيها (. )1

القول الثاين :اهنا وجبت عىل الرتتيب والتنويع ال التخيري .

هذا ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف رواية عطاء (. )2

وبه قال سعيد بن جبري ومحـاد وقتادة وعطاء اخلراسـاين وأبو جملز والليث بن سعد

والنخعي واحلسن البرصي يف رواية ثانية (. )3

واليه ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة والشيعة االمامية يف الراجح عندهم والشيعة

الزيدية واالباضية (. )4

ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ
االدلـة .1 :استدل اصحاب هذا القول بقوله تعاىل ﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ض َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن
ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْر ِ
ض …﴾ (. )5
*وجه االستدالل باآلية الرشيفة:
أوالً :ان لفظة (أو) التي وردت يف اآلية الرشيفة ليست للتخيري بل هي لبيان ان

((( ينظر  -تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ج 235 / 3و . 236
((( ينظر  -تفسري الرازي ج. 215 / 11

((( ينظر  -احكام القرآن ،اجلصاص ج ،408 / 1االختيار ج ،356 / 4االرشاف عىل مذاهب اهل العلم
ج ،320 / 2املغني ج ،305 / 10تفسري القرطبي ج. 151 / 6

((( ينظر  -االختيار ج ،356 / 4احلاوي الكبري ج  ،353 / 13املغني ج ،305 / 10اخلالف  -لالمام
الطويس  -ج ،210 / 3جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،574 / 41البحر الزخار ج ،199 / 5
الروض النضري ج ،21 / 5جواهر النظام يف علمي االديان واالحكام (ارجوزة فقهية) عبد اهلل بن محيد
سلومي الساملي ص  582ط 1344 ،1هـ ،املطبعة العربية املرصية ،رشح النيل ج 620 / 14و  ،789واذا
مجع املحارب بني القتل والرسقة جيمع عليه بني موجبهام فتكون (أو) يف آية احلرابة بمعنى (الواو) االختيار
ج. 356 / 4
((( سورة املائدة اآلية .33
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االحكام ختتلف باختالف اجلنايات ،فمن اقترص عىل القتل ُقتل ،ومن قتل وأخذ املال
ُقتل وصلب ،ومن اقترص عىل أخذ املال ُقطعت يده ورجله من خالف ،ومن أخاف
السبيل ومل يأخذ املال نُفي من األرض ،وهذا ما قال به أكثر العلامء (. )1
ثاني ًا :ومما يدل عىل ان لفظة (أو) يف اآلية الرشيفة للرتتيب ال للتخيري ثالثة أمور:

األمر األول :ان اختالف العقوبات توجب اختالف اسباهبا .
ٍ
مفض اىل ان يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات ،ومن
األمر الثاين :ان التخيري

كثر جرمه بأخف العقوبات ،والرتتيب يمنع من هذا التناقض ،النه يعاقب يف أقل اجلرم
بأخف العقوبات ويف كثرة اجلرم بأغلظها فكان الرتتيب أوىل .

األمر الثالث :انه ملا بديء فيها باألغلظ وجب ان يكون عىل الرتتيب كام يف كفارة

القتل والظهار ،اذ لو كانت عىل التخيري لبديء فيها باألخف كام يف كفارة اليمني (. )2

وأجيب بام ييل:
أوالً :ان جناية قطع الطريق يف ذاهتا هي جناية واحدة ،وهذه األجزية ذكرت بمقابلتها

فيصلح كل واحد جز ًء هلا فيثبت التخيري كام يف كفارة اليمني (. )3
ثاني ًا :ان سبب هذه العقوبة واحدٌ وهو احلرابة (( )4والفساد وحده موجب للقتل ومع
س َأو َفس ٍ
()5
اد ِف ْالَ ْر ِ
ض َفك ََأن ََّم
املحاربة أشد) فقد قال تعاىلَ [ :م ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
َّاس َجِيع ًا  )6( ] ..فدل ذلك عىل ان الفساد يف االرض بمنزلة قتل النفس يف باب
َقت ََل الن َ
وجوب قتله ،واملحاربون مفسدون يف األرض بخروجهم وامتناعهم وأخافتهم السبيل
((( ينظر  -تفسري الرازي ج . 216 / 11

((( ذكر االمام املــاوردي رمحه اهلل هذه االمور الثالثة ينظر  -احلاوي الكبري ج  ،353 / 13املغني
ج. 306 / 10
((( ينظر -كشف االرسار – عىل اصول البزدوي ج. 151 / 2

((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ،عبد املؤمن عبد القادر شجاع ص. 149
((( احكام القرآن  -ابن العريب  -ج. 597 / 2
((( سورة املائدة من اآلية . 32
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وان مل يقتلوا أو مل يأخذوا ماالً (. )1

 .2ومن االدلة التي استدل هبا اصحاب هذا القول حديث عبد اهلل بن مسعود ريض
ٍ
أمرئ مسل ٍم يشهد ان ال اله اال اهلل واين رسول اهلل
اهلل عنه ان النبي ﷺ قال ﴿ :ال حيل دم

اال باحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجامعة ﴾ (. )2
وجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف :هو نفي النبي ﷺ القتل عمن خرج عن هذه

الوجوه الثالثة ،ومل ُيصص فيه قاطع الطريق ،فانتفى بذلك قتل من مل يقتل من قطاع
الطريق ،وأذا انتفى القتل عمن مل يقتل فقد وجب قطع يد ورجل من أخذ املال وهذا مما

ال خالف فيه (. )3

روي احلديث عن أم املؤمنيـن عائشة
قال االمام اجلصاص رمحه اهلل تعالـى :فأن قيل َ
ٍ
امرئ مسل ٍم يشهد ان ال اله اال اهلل اال
ريض اهلل عنها ان رسول اهلل ﷺ قال﴿ :ال حيل قتل
يف احدى ثالثٍ :
ٌ
ٌ
ورجل خرج حمارب ًا هلل ولرسوله
ورجل قتل ف ُيقتل به،
زان بعد احصان،
ف ُيقتل أو ُيصلب أو ُينفى يف األرض﴾ (. )4
روي هذا احلديث من وجوه صحاح ومل يذكر فيه قتل املحارب ،ذلك الن
قيل:
َ

املرتد ال حمالة مستحق للقتل باألتفاق وهو أحد الثالثة املذكورين يف خرب هؤالء ،فلم
صح ذكر املحارب
يبق من الثالثة غريهم ويكون املحارب اذا مل يقتل خارج ًا منهم ،وان ّ
فيه فاملعنى فيه  -إذا قتل  -لكي يكون موافق ًا لألخبار األخرى فتكون فائدته جواز قتله
عىل وجه الصلب (.)5

((( احكام القرآن  -ابن العريب  -ج 597 / 2و  ،598احكام القرآن  -اجلصاص  -ج.410 / 2

((( ولفظ البخاري (واملــارق من الدين التارك للجامعة) صحيح البخاري برشح عمدة القاري
ج ،40 / 24سنن ايب داود ج ،126 / 4سنن البيهقي ج ،283 / 8صحيح ابن حبان ج. 257 / 1
((( ينظر  -احكام القرآن  -اجلصاص  -ج ،409 / 1املغني ج. 305 / 10
((( السنن الكربى  -البيهقي  -ج. 283 / 8

((( ينظر  -احكام القرآن  -اجلصاص  -ج. 409 / 2
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*السياسة اجلنائية يف رأي املالكية
يرى املالكية ان املحارب إن َق َتل فال بد من قتله ،وليس لألمام ختيري يف قطعه وال يف

نفيه ،وانام التخيري يف قتله أو صلبه ،وأما إن أخذ املال ومل يقتل فال ختيري يف نفيه وأنام
التخيري يف قتله أو صلبه أو قطعه من خالف ،وأما أذا أخاف السبيل فقط فاألمام خمري
يف قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ،ومعنى التخيري الذي يقول به املالكية :أن األمر راجع

يف ذلك اىل اجتهاد األمام ،فأن كان املحارب ممّن له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد
قتله أو صلبه ،الن القطع ال يرفع رضره ،وان كان ال رأي له وانام هو ذو ٍ
ٍ
وبأس
قوة

قطعه من خالف ،وان كان ليس فيه يش ٌء من هاتني الصفتني أخذ بأيرس ذلك وهو
الرضب والنفي (. )1

قال االمام مالك رمحه اهلل( :إذا أخافوا السبيل كان األمام خمري ًا ان شاء قتل ،وان شاء
ٍ
حمارب ال ُيقتل وهو أخوف وأعظم فساد ًا يف خوفه ممن ُقتل) (. )2
ورب
قطع ،قال مالكّ :

وقال األمام مالك رمحه اهلل ايض ًا( :أرى ان ُيقتل ان رأى ذلك األمام اذا أخذ املال
س َأو َفس ٍ
اد ِف ْالَ ْر ِ
ض
وان مل يقتل َقتل ُه الن اهلل تعاىل يقول يف كتابه [ َم ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
َّاس َجِيع ًا  )3( ]..فأخذ املال من الفساد يف األرض وانام جيتهد األمام يف
َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
الذي خييف وال يقتل وال يأخذ ماالً ويؤخذ بحرضة ذلك قبل ان يطول زمانه) (.)4
(يري األمام عند مالك اذا أخاف ومل يأخذ ماالً ومل يقتل
وقال ابن القاسم رمحه اهللُ :
ونصب نصب ًا شديد ًا فهذا ال يكون األمام فيه
ُفأخذ بحرضة ذلك ،فأما من طال زمانه َ
خمري ًا ويقتله األمام وأما الذي ُيؤخذ بحرضة اخلروج ( )5فأن مالك ًا قال يف هذا لو ان

((( ينظر  -املدونة الكربى ج  ،298 / 15بداية املجتهد ج ،298 / 2رشح اخلريش ج ،348 / 5قوانني
االحكام الرشعية ص ،392اجكام القرآن  -ابن العريب  -ج 594 / 2وما بعدها .
((( املدونة الكربى ج. 298 / 15
((( سورة املائدة من اآلية . 32

((( املدونة الكربى ج 299 / 15و . 300

((( وذلك بأن أخذ فور خروجه ومل يقتل ومل يأخذ ً
ماال ،وانام حصل منه أخافة الطريق ،ينظر  -حاشية
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األمام أخذ بأيرسه مل أر بذلك بأس ًا) (. )1

وهذا ما عرب عنه األمام مالك :األخذ بأيرس العذاب والعقاب استحسان ًا (. )2
أذ ًا فالعقوبة قد توقع بمجرد اخلروج وأخافة السبيل وذلك يف ظروف قلقة متر هبا

البالد كأن يكون االعداء عىل االبواب ،أو متر الدولة بكارثة بيئية كالفيضان او الوباء،
وحالة كهذه تستدعي التفاف الناس حول بعضهم وتكاتفهم ال اىل اخلوف واهللع ،وهذا
أجراء وقائي املقصود منه :
أوالً :منع وقوع اجلريمة .

يروعون دار اإلسالم ويفزعون اجلامعة
ثاني ًا :التغليظ عىل املفسدين يف األرض الذين ّ

املسلمة القائمة عىل رشيعة اهلل يف هذه الدار ،وهي أجدر مجاعة وأجدر دار باألمن
والطمأنينة والسالم (. )3

وما ذهب اليه املالكية يف اجتاههم هذا ينصب يف حقيقة السياسة اجلنائية

القائمة عىل:

	*اجياد القواعد واألحكام التي تقي املجتمع من اجلريمة .
	*اجياد العقوبات الرادعة والتعزيرية للمجرم .

	*اضافة اىل اجياد التدابري التي تضمن عدم عودة املجرم اىل جريمته .

وكام هو معلوم ان هذه السياسة هي ما رصح هبا العلامء ،كام قال ابن عابدين رمحه

اهلل( :ان السياسة هي فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها وان مل يرد بذلك الفعل دليل
جزئي) ( ،)4وكام قال ابن عقيل احلنبيل رمحه اهلل( :السياسة ما كان فع ً
ال يكون معه الناس

الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 350 / 4
((( املدونة الكربى ج. 300 / 15

((( ينظر  -تفسري القرطبي ج. 152 / 6

((( ينظر  -يف ظالل القرآن ،سيد قطب ج. 880 / 2
((( حاشية ابن عابدين ج. 15 / 4
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أقرب اىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه رسول اهلل ﷺ وال نزل به وحي) (. )1

لذا فإن السياسة احلكيمة هي التي ترعى مصلحة املجتمع وحتفظ له مقوماته ،وأمهها

األمن والطمأنينة ،فال فائدة ترجى من جمتمع يعمه الفوىض ويسوده الفساد واألخالل
ٍ
حمارب ال يقتل وهو
(ورب
بالسكينة ( ،)2وهذا ينطبق مع قول االمام مالك رمحه اهلل:
ّ
أخوف وأعظم فساد ًا يف خوفه ممن قتل) (. )3

وتعليل قوله :أي ان مصلحة املجتمع ربام تكون يف إبقائه  -وان كان ذا خطر شديد -

وذلك كأن ُيشى بقتله فساد اعظم ينتج من قبيلته املتفرقني هنا وهناك فال يقتل بل يطلق
رساحه ارتكاب ًا ألخف الرضرين (. )4

*

*

*

((( الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  -ابن قيم اجلوزية  -حتقيق وتعليق سيد عمران ص  ،17دار احلديث،
القاهرة ،ط1422 ،1هـ 2002 -م .
((( ينظر  -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ص. 133
((( املدونة الكربى ج. 298 / 15

((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 350 / 4
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املطلب الثالث
عقوبة القتل  -فقط  -يف حد احلرابة
وأثر السياسة اجلنائية فيها
إذا قتل املحارب  -فقط  -فلم يأخذ ماالً من املقطوع عليهم فإن عقوبته هي القتل

فقط بال صلب ،الن جريمته بالقتل مع أخذ املال تزيد عىل جريمته بالقتل وحده ،فيجب

شع الصلب يف هذه احلالة الستويا يف
أن تكون عقوبته أغلظ بأن يصلب بعد القتل ،فلو ُ ّ
العقوبة مع اختالفهام يف أخذ املال وعدم أخذه (. )1

والذي نريد أن نقف عليه هل أن عقوبة املحارب بالقتل إذا قتل فقط هي من
عقوبات احلدود فال تسقط عنه مع العفو من ِقبل ويل املقتول لكوهنا وجبت حق ًا هلل تعاىل
فال يملك أحدٌ إسقاطها ،أو أهنا من عقوبات القصاص تسقط عنه إذا َعفى ويل الدم:

أقول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية يف الراجح عندهم واملالكية والشافعية يف

الراجح عندهم واحلنابلة والشيعة األمامية والشيعة الزيدية والظاهرية واألباضية اىل
القول بأن املحارب إن قتل  -فقط  -فأنه يقتل حد ًا ال قصاص ًا فال يسقط عنه القتل وان

عفى ويل الدم أو ريض بالدية (. )2

((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج. 274/5
((( ينظر  -االختيار ج ،355/4حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ج ،154/5كفاية الطالب الرباين لرسالة
أبن أيب زيد القريواين ج ،279/2املغني ج ،310/10جواهر الكالم يف رشح رشائع األسالم ج،574/41
الروض النضري ج ،20/5املحىل ج 312/11و ،313جواهر النظام يف علمي األديان واالحكام ص،582
واحلنفية يقولون يف رواية ثانية :يقتل قصاص ًا إذا قتل من اجل املال ،وعىل هذا فإذا عفى الويل سقط القصاص
برشط أن اليبلغ املال النصاب ،ينظر  -املبسوط ج ،200/9والشافعية يقولون يف رواية ثانية :يقتل قصاص ًا
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تعليل رأي اجلمهور :يمكن تعليل رأي اجلمهور فيام ذهبوا اليه يف األمور اآلتية:
األمر األول :عرف الفقهاء احلد بقوهلم( :هو العقوبة املقدرة حق ًا هلل تعاىل حتى

ال ُيسمى القصاص حد ًا ألنه حق العبد وال التعزير لعدم التقدير) (. )1
واملقصود بكوهنا  -حق ًا هلل تعاىل  -أي أهنا وجبت هذه العقوبة حق ًا هلل تعاىل  ،أي
وجبت لصالح العامة ودفع الرضر عنهم ،فكل جريمة يرجع فسادها ورضرها اىل العامة
ومنفعة عقوبتها تعود اليهم تسمى هذه العقوبة املقدرة هلذه اجلريمة بأهنا وجبت حق ًا هلل

تعاىل لتعلق حق العامة هبا ،وإنام نسبت هذه العقوبة هلل تعاىل واعتربت حق ًا له ألمهيتها

ولفت النظر اليها وعدم جواز اسقاطها (. )2
ّ
(وكل جناية يرجع فسادها اىل العامة ومنفعة جزائها
قال األمام الكاساين رمحه اهلل:
عز شأنه عىل اخللوص تأكيد ًا للنفع والدّ فع
يعود اىل العامة كان اجلزاء الواجب هبا حق اهلل ّ

لئ ّ
ال تسقط بأسقاط العبد وهو معنى نسبة هذه احلقوق اىل اهلل تعاىل) (. )3

فحق اهلل يقصد به  -احلق العام  -وجريمة قطع الطريق تترضر هبا األمة كلها فكان

حق اهلل فيها هو الغالب وليس ألحد إسقاطه (. )4

ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ
األمر الثاين :اضاف اهلل تعاىل فعل املحاربة له إذ قال﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ض َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن
ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْر ِ
ض  )5(﴾..وهذه األضافة تدل عىل أن جريمة قطع الطريق ذات

ٍ
خطر جسي ٍم ورضر عظيم عىل مصلحة األمة ،فوجب أن تُعد عقوبتها حد ًا من احلدود
الحد ًا الجتامع حق اهلل وحق العبد يف اجلريمة ،كام أهنم اشرتطوا التكافؤ ،وعىل هذا فلو عفى ويل الدم أو
صالح عىل الدية سقط القصاص ،ينظر  -مغني املحتاج ج. 183/4

((( فتح القدير ج ،112/4حاشية ابن عابدين ج3/4و. 4

((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 25/5
((( بدائع الصنائع ج. 56/7

((( ينظر  -أحكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة األسالمية والقانون أ .د .خالد اجلمييل ج. 116/2
((( سورة املائدة من اآلية .33
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التي الجيوز فيها العفو واإلسقاط (. )1

وملا كانت السياسة احلكيمة هي التي ترعى مصلحة املجتمع وحتفظ له مقوماته
وأمهها األمن والطمأنينة فأين أجد أثر السياسة اجلنائية هنا واضح ًا كل الوضوح

من خالل التشدد يف إنزال هذه العقوبة وحدها حد ًا القصاص ًا كيال يفكر املجرم

قادر عليها فأموال احلرام عنده سهلة
باألفالت من القتل اىل دفع الدية وهو
ٌ
التحصيل ،وهذه سياسة قد وافقت مبادئ الرشيعة القائمة عىل ِ
احلكم ومصالح
العباد يف املعاش واملعاد .

قال ابن ق ّيم اجلوزية رمحه اهلل تعاىل يف صفة الرشيعة( :فإن الرشيعة مبناها وأساسها
عىل ِ
احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل ُك ّلها ،ورمحة ُك ّلها ،ومصالح

اجلور ،وعن الرمحة اىل ضدها،
ُك ّلها ،وحكمة ُك ّلها ،فكل مسألة خرجت من العدل اىل ْ
وعن املصلحة اىل املفسدة ،وعن احلكمة اىل العبث ،فليست من الرشيعة . )2( )..

لذا نقول :إن من عدل الرشيعة اإلسالمية ورمحتها أن سلكت سياسة التغليظ عىل

يروعون دار اإلسالم ويفزعون اجلامعة املسلمة القائمة
املفسدين يف األرض الذين ّ
عىل رشيعة اهلل يف هذه الدار ،وهي اجدر مجاعة واجدر دار باألمن والطمأنينة

والسالم (. )3

*

*

*

((( ينظر  -أحكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة األسالمية والقانون أ .د .خالد اجلمييل ج. 116/2
((( أعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،ج. 5/3
((( ينظر  -يف ظالل القرآن ،سيد قطب ج. 880/2
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املطلب الرابع
السياسة اجلنائية يف عقوبة النفـي
جتب عقوبة النفي عىل قاطع الطريق اذا أخاف الناس ومل يأخذ ماالً ومل يقتل ،وتعليل
هذه العقوبة ان قاطع الطريق الذي خييف الناس وال يأخذ منهم ماالً وال يقتل منهم
الصيت فعوقب بالنفي ،وهو يؤدي اىل اخلمول وانقطاع
أحد ًا إنام يقصد الشهرة وبعد ّ

الذكر ،وقد تكون العلة انه بتخويف الناس نفى األمن عن الطريق وهو بعض األرض

فعوقب بنفي األمن عنه يف كل األرض ،وسواء صحت هذه العلة او تلك فالعوامل
النفسية التي تدعو للجريمة يف كل حال قد دفعتها الرشيعة بالعوامل النفسية الوحيدة
املضا ّدة التي ترصف عن اجلريمة ،فهو اذا فكر يف اجلريمة لتجلب له الشهرة ذكر العقوبة

جتر عليه اخلمول ،وهو اذا فكر يف اجلريمة ليخيف الناس وينفي األمن عنهم
فعلم اهنا ّ
ٍ
وحينئذ تُرجح
يف بعض األرض ذكر العقوبة فعلم أنه س ُينفى عنه األمن يف كل األرض،
يف أغلب األحوال العوامل النفسية الصارفة عن اجلريمة عىل العوامل النفسية الداعية
اليها ،فأساس العقوبة هو العلم بطبيعة النفس البرشية (. )1
معنى واضح ًا من معاين السياسة اجلنائية وهو :اجياد الطرق الوقائية
وأجد يف ذلك
ً
التي تقي الفرد واملجتمع من اجلريمة .

*معنى ال ّنفي :
نحاه
ّفي يف اللغة :النفي عند أهل اللغة هو الطرد ،ونفى اليشء نفي ًا أيّ :
أوالً :الن ُ

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي األسالمي ،عبد القادر عودة ج. 660 /1

224

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

وابعده ،ويقال :نفى احلاكم فالن ًا إذا اخرجه من بلده وطرده (. )1
ّفي الوارد يف
ّفي يف اصطالح الفقهاء :أختلف الفقهاء باملراد من الن ُ
ثاني ًا :الن ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْر ِ
ض  )2(﴾..عىل أربعة اقوال:
ّفي هو اإلبعاد من بالد اإلسالم اىل بالد الرشك ،هذا ما روي عن
القول األول :الن ُ

أنس بن مالك ريض اهلل عنه واحلسن البرصي وقتادة والزهري (. )3
بالد اىل ٍ
القول الثانـي :النّفي هو اإلبعاد من ٍ
الزناة) هذا ما روي
بالد غريها (كنفي ّ
ُ
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبري (. )4
السجن ،هذا ما ذهب اليه احلنفية والشافعية واملالكية
ّفي هو ّ
القول الثالث :الن ُ
والشيعة االمامية يف الراجح عندهم والشيعة الزيدية واالباضية (. )5
عزرهم بام يردعهم ،وهذا
ّفي هو طلب األمام هلم فأذا ظفر هبم ّ
القول الرابع :الن ُ

ما ذهب اليه اإلمام امحد رمحه اهلل يف رواية ثانية (. )6

ويفهم من ذلك ان النفي عنده هو التعزير الذي حيصل به الردع ،وقد يكون بالسجن

((( ينظر  -املعجم الوسيط ج ،943 / 2املختار من صحاح اللغة ص( 534ن ف ي) .
((( سورة املائدة من اآلية .33

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،355 / 13االحكام السلطانية ،املاوردي ص. 107

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،355 / 13االحكام السلطانية ،املاوردي ص ،107االرشاف عىل مذاهب اهل
العلم ج ،321 / 2املغني ج. 313 / 10
((( ينظر  -تبيني احلقائق ج ،236 / 3حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،394 / 4مغني املحتاج ج4
 ،181 /جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،577 / 41الروض النضري ج ،22 / 5جواهر النظام يف
علمي االديان واالحكام ص 582و  ،583والرواية الثانية عند الشيعة االمامية ان النّفي يكون تغريب ًا كتغريب
الزاين وهذا ما يفهم من كالمهم (ينفى عن بلده) ،الروضة البهية رشح اللمعة الدمشقية ج ،327 / 3ومل أجد
رأي الظاهرية واضح ًا يف معنى النفي ولكنهم يقولون :بأن لألمام ان يوقع عقوبة واحدة عىل املحارب فال
جتتمع عليه عقوبتان بدليل ما نصت عليه اآلية وان لفظة (أو) فيها للتخيري ،ينظر  -املحىل ج 317 / 11و
. 319 318
((( ينظر  -املغني ج. 314 / 10
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وبغريه (. )1

وذهب احلنابلة يف رواية ثانية بأن النفي :هو الطرد واالبعاد فال يرتكون يأوون اىل بلد

معني (. )2

ّفي هو ترشيدهم عن االمصار والبلدان فال
قال االمام ابن قدامة املقديس( :والن ُ
يرتكون يأوون بلد ًا) (. )3

توضيح رأي االمام الشافعي :ذهب االمام الشافعي رمحه اهلل اىل القول بأن معني
النّفي هو( :ان يطلبوا ألقامة احلدود عليهم فيبعدوا) ( ،)4وهذا قول ٍ
ثان البن عباس
ُ
()5
ريض اهلل عنهام .
وقد اوضح االمام الرازي رمحه اهلل قول االمام الشافعي هذا فقال :النفي املذكور يف

اآلية حممول عىل وجهني:

الوجه األول :ان هؤالء املحاربني اذا قتلوا وأخذوا املال فاالمام ان أخذهم أقام
عليهم احلد ،وان مل يأخذهم طلبهم ابد ًا حتى يظفر هبم ،فلكوهنم خائفني من االمام
إلقامة احلد عليهم فهم هاربون من بلد اىل بلد آخر فحصل املراد من النفي .

الوجه الثاين :ان القوم الذين حيرضون الواقعة ويكثرون مجع هؤالء املحاربني
وخييفون املسلمني ولكنهم مل يقتلوا ومل يأخذوا ماالً فأن اإلمام ان أخذهم أقام عليهم

احلد  -النّفي  -وان مل يأخذهم طلبهم أبد ًا ،فمعنى كالم الشافعي رمحه اهلل :ان اإلمام
ويعزرهم وحيبسهم ،لذا فأن النفي عنده هو احلبس ال غري (. )6
يأخذهم ّ

((( ينظر  -اجلامع الحكام القران  -القرطبي  -ج. 152 / 6

((( ينظر  -املغني ج ،313 / 10الروض املربع رشح زاد املستقنع ج. 473 / 2
((( ينظر  -الرشح الكبري هبامش املغني ج. 312 / 10

((( احلاوي الكبري ج ،355 / 13االحكام السلطانية ،املاوردي ص ،107االرشاف عىل مذاهب اهل العلم
ج.322 / 2
((( احلاوي الكبري ج ،355 / 13االحكام السلطانية ،املاوردي ص.107
((( ينظر  -التفسري الكبري ،الرازي ج. 217 / 11
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الرأي املختار واثر السياسة اجلنائية فيه :جاءت آراء الفقهاء جمتمع ًة عىل ان املراد من

النفي هو اإلبعاد ،أي إبعاد املحارب عن حمل جريمته ولكن هذه اآلراء افرتقت فيام
وراء اإلبعاد بني املطاردة والسجن ،ولكي نختار الرأي املناسب نستحرض بدء ًا اجلريمة
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ
وخطورهتا فقد وصفتها اآلية  -بمحاربة اهلل ورسوله ﴿ :-إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه ﴾..والغاية من العقوبة ان تكون يف مواجهة خطورة املجرم واالحاطة هبا وهذا

بالتأكيد لن يتحقق بمجرد اإلبعاد او املطاردة ،وعليه فأن رأي مجهور الفقهاء القائل بأن

النفي هو إبعاد املحارب عن البلد الذي ارتكب فيها جريمته وسجنه فيها هو ما نختاره .

فاإلبعاد :إنام أريد منه هتيئة األجواء العامة لنسيان هذه اجلريمة التي هزت أمن
املجتمع وسالمته يوم ًا من االيام ،ويراد منه ايض ًا قطع صلة املحارب بمن كان معه من

اعوان ،فمن املعلوم ان هذه اجلريمة تستلزم املساندة والقوة واملنَعة فال قدرة للفرد عىل

اتياهنا لوحده (. )1

السجن :فذلك مكان من شأنه تقييد خطورة اجلاين التي دعته اىل السلب والنهب
اما ّ
والقتل واخافة الطريق ،كام ونرى فيه عقوبة يتحقق فيها قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ذلِ َك
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾ ( ،)2وبالتأكيد فهذا اخلزي مقابل
َل ُ ْم خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
لشناعة هذه اجلريمة التي سدت سبيل الكسب عىل الناس وبثت فيهم الرعب (. )3

والسجن حتقق ملعاين السياسة اجلنائية من خالل:
ويف قول اجلمهور القايض باإلبعاد ّ
إجياد عقوبة رادعة تعزيرية للمجرم أوالً ،وكذا إجياد التدابري التي تضمن عدم عودة
املجرم اىل جريمته ثاني ًا .

((( ينظر  -مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص 397و ،398
لسنة 1423هـ 2002 -م .
((( سورة املائدة من اآلية .33

((( ينظر  -مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  ،398لسنة
1423هـ 2002 -م .
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أما ما ذهب اليه اصحاب القول األول :من ان النفي هو اإلبعاد من بالد اإلسالم اىل

يالد الرشك فنقول:
الرش واقامة العدل ،وذلك لن يتم
أوالً :ان الغاية من احلدود الرشعية اجتثاث ّ
االّ بإقامتها عىل مرتكبيها ،أما أخراجهم من دار اإلسالم اىل دار الكفر فذلك هدف
مناهض لغاية هذه العقوبات ،الن اجلاين وان ارتكب جنايته فأنه ما زال فرد ًا من افراد

املجتمع نتصور صالحه وعودته اىل اجلادة املستقيمة ،فعن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال:
ٍ
برجل قد رشب ،قال ارضبوه ،قال ابو هريرة :فمنا الضارب بيده،
يت النبي ﷺ
﴿ ُأ َ
والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلام انرصف قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال :ال

تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان ﴾ (. )1
ٍ
ثاني ًا :أن مطاردة املحاربني حتى اخراجهم من دار اإلسالم يشكل موطن ٍ
وضعف
لني
ٍ
عصابات
سول أمر كهذا تواطأ ضعاف النفوس ومرضاها اىل تشكيل
يف املجتمع ،فقد ُي ّ
غايتها السلب والنهب والقتل وإخافة الطريق دون راد ٍع ما داموا بعيدين عن سلطة
ٍ
هتديد ألمن دولة اإلسالم من
الدولة ،زد عىل ذلك ان هذه العصابات قد تشكل وسيلة
((غرب عمر ريض اهلل عنه ربيعة
ِقبل دولة الكفر ( . )2قال سعيد بن املسيب رمحه اهلل:
ّ
فتنص فقال عمر ريض اهلل عنه :ال أغرب بعده
بن أمية يف اخلمر اىل خيرب فلحق هبر ْقل ّ
مسل ًام)) (. )3

* مدة النفي وأثر السياسة اجلنائية فيها

مدة السجن مرهونة بظهور توبة املحارب ،وال يمكن الوقوف عىل التوبة الصحيحة
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 268 / 23

((( ينظر  -مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  ،399لسنة
1423هـ 2002 -م .
((( سنن النسائي ج ،231 / 3و ج( 285 / 8باب تغريب شارب اخلمر) ،مصنف عبد الرزاق ج،230 / 9
املجتبى ج. 319 / 8
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االّ من خالل اماراهتا وعالماهتا ،ونفهم من هذا اهنا مدة غري حمددة بزمن معني هدفها
ضمت معاين اإليالم املتمثل بالنفي وتقييد احلرية (. )1
اإلصالح وإن ّ

لذا فأن القول الراجح يف مدة النفي هو ترك املدة اىل اإلمام يقدرها بام حيقق املصلحة

ويدفع الرش عن الناس يف ضوء حالة قطاع الطرق وسوابقهم ،وحالة األمن العامة يف

البالد (. )2

وهذا ما روي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فقد قال القرطبي رمحه اهلل:

((حكى مكحول ان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أول من حبس يف السجون وقال:
بلد اىل ٍ
أحبسه حتى أعلم منه التوبة وال انفيه من ٍ
بلد فيؤذهيم)) (. )3
وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة (. )4
وأجد أثر السياسة اجلنائية واضح ًا ومنسج ًام مع ما رصح به الفقهاء املسلمون يف

معنى السياسة الرشعية وجواز العمل هبا :

يقول ابن عابدين رمحه اهلل( :فالسياسة استصالح اخللق بإرشادهم اىل الطريق املنجي
يف الدنيا واآلخرة  ،)5( )..ويقول ايض ًا( :السياسة هي فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها

وان مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي . )6( )..

((( ينظر  -مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  ،400لسنة
1423هـ 2002 -م .
((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج. 277 /5
((( اجلامع الحكام القران ،القرطبي ج. 153 / 6

((( ينظر  -جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،629 / 1حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج،349 / 4
هناية املحتاج ج ،3 / 8املغني ج ،314 / 10ويف رواية أخرى للحنابلة ان مدة النفي سنة كالتغريب يف حد
الزنا ،ينظر  -املغني ج 314 / 10و  ،315االنصاف ج 298 / 10و . 299
((( حاشية ابن عابدين ج. 15 / 4

((( حاشية ابن عابدين ج. 15 / 4
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ويقول ابن عقيل احلنبيل( :السياسة ما كان فع ً
ال يكون معه الناس اقرب اىل الصالح

وأبعد عن الفساد وان مل يضعه الرسول ﷺ وال نزل به وحي . )1( )..

ولذا يظهر لنا اثر السياسة اجلنائية يف عقوبة النفي من خالل حتقق معاين اإلصالح

وعىل الوجه اآليت:

 .1ان أساس هذه العقوبة العلم بطبيعة النفس البرشية ،فقاطع الطريق انام قصد

الصيت فعوقب بالنفي ،وهذا معناه انقطاع ذكره ،وقد
بجريمته هذه الشهرة وبعد ّ
تكون العلة انه بتخويف الناس نفى األمن عن الطريق وهو بعض األرض فعوقب بنفي
األمن عنه يف كل األرض ،فالعوامل النفسية التي دعت اىل اجلريمة قابلتها عوامل نفسية
مناهضة هلا ،ونرى يف هذه املقابلة كذلك حتقق ملعاين الردع والزجر والعدالة التـي محلتها

العقوبات الرشعية (. )2

 .2ارتباط مدة السجن بظهور توبة املحارب وصالح حاله ،فلو حددت مدة السجن
بدء ًا ربام أخفقت يف إصالح من ابت نفسه التوبة والرجوع عن غ ّيها فيخرج من السجن
ٍ
بنفس حتمل احلقد والرغبة يف االنتقام  ..وربام طالت مدة السجن عىل من ارتدت نفسه
عن اإلثم واجلريمة وذاقت لذة التوبة والصالح وهو مازال خيالط املجرمني وأخطارهم

 ..من هنا فأننا نجد أن اإلرشاف القضائي عىل تنفيذ هذه العقوبة الضامنة األكيدة لتحقق
وتعسف القائمني عىل تنفيذها (. )3
هذا اهلدف ومحاية السجني من اضطهاد
ّ

((( الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ص. 17

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عــودة ج ،660 / 1مفهوم عقوبة النفي،
أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  ،400لسنة 1423هـ 2002 -م .

((( ينظر  -مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  400و ،401
لسنة 1423هـ 2002 -م  ،االرشاف القضائي عىل تنفيذ العقوبات ضامنة حلقوق اجلاين من ان تعصف
به طريقة تنفيذ العقوبات الرشعية التي تنوعت بني عقوبات بدنية وهي :اجللد والرجم والقتل والصلب
والرضب والقطع ،وعقوبات نفسية كعقوبة :التوبيخ والتشهري واهلجر والوعظ ،وعقوبات مالية ،وعقوبات
سالبة للحرية،ينظر-االرشاف القضائي عىل تنفيذ العقوبات أ.د .شهرزاد النعيمي ص18
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 .3إن عقوبة السجن مدة غري حمددة توصلت اىل تطبيقها القوانني الوضعية يف أواخر

القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين من خالل حبس املحكوم عليه يف مكان
خاص (اإلصالحية) مدة غري حمددة برشط أالّ ُيبس أكثر من مدة معينة ،فالسجن مدة

غري حمددة واحدة من احدث نظريات العقوبات يف القوانني الوضعية ،وهي كذلك تتفق

مع ما ينادي به بعض فالسفة علم العقاب اآلن من رضورة عدم حتديد مدة احلبس وترك
التحديد للسلطة التي هلا االفراج (. )1

يقول الدكتور مصطفى السعيد( :ان نظام العقوبات يف الترشيع اجلنائي احلديث
يقوم كقاعدة عىل أساس حتديد مدة العقوبة املحكومة هبا بمعرفة القايض ،لكن كثري ًا من

العلامء اعرتض عىل ذلك بأنه يتناىف مع الرغبة يف اصالح اجلاين وتقويمه وهو من أهم
أغراض العقوبة يف العرص احلديث ،النه ال يمكن مقدم ًا معرفة املدة التي تلزم إلصالح
كل حمكوم عليه عىل حدّ ه ،فأذا حددت مدة احلبس مقدم ًا بمعرفة القايض عند احلكم
فقد ال تكون كافية هلذا اإلصالح ،فيغادر املجرم السجن دونه وال حتقق العقوبة الغرض

منها ،وقد تكون املدة املحدودة اطول مما يلزم إلصالحه فيبقى يف السجن مدة تزيد عن
الالزم إلصالحـه بال مربر وهذا ينايف مقتضيات العدالة) (. )2

وعقوبة السجن املرهونة بتوبة اجلاين وصالحه ربام وجدت هلا صورة ناصعة يف
ٍ
ٍ
قانونية تُسهم يف حتقيق
كأداة
السياسة العقابية املعارصة واملتمثلة بنظام االفراج الرشطي

غرض العقوبة يف اإلصالح (. )3

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج ،660 / 1مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد
النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص  ،401لسنة 1423هـ 2002 -م .
((( االحكام العامة يف قانون العقوبات د .السعيد مصطفى السعيد ص ،534ط ،4مطابع الشعب،
مرص. 1962 ،
((( ينظر  -نظام االفراج الرشطي يف العراق ،د .عبد االمري حسن جنيح ص ،77دراسة مقارنة ،املؤسسة
العراقية ،بغداد ،1981 ،مفهوم عقوبة النفي ،أ.د .شهرزاد النعيمي ،املجلة العراقية للعلوم االسالمية ص
 ،402لسنة 1423هـ 2002 -م .
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يقول الدكتور كامل الدسوقي( :اذ ان القانون ينظر اىل اإلفراج عىل انه مكافأة للسجني

الذي حسن ،يثبت سلوكه داخل السجن ما يدعو اىل الثقة به مدة ال تقل عن ثالثة ارباع
مدة احلكم) (. )1

*السياسة اجلنائية يف نفـي املرأة

يمكن القول بأن من قال من الفقهاء بتغريب املرأة يف الزنا فأنه يقول بنفي املرأة

يف جريمة قطع الطريق ،ومن مل يقل بنفيها يف عقوبة الزنا مل يقل بنفيها يف عقوبة قطع
الطريق (. )2

وقد وجدنا ان املالكية والشيعة االمامية قد ذهبوا اىل القول بأن التغريب واجب عىل

الرجل دون املرأة يف حد الزنا (. )3

وان الشافعية واحلنابلة والزيدية والظاهرية واالباضيـة قد ذهبوا اىل القـول بـأن

التغريب واجب عىل الرجل واملرأة يف حد الزنا بتفصيل معني بيناه يف حمله (. )4

والراجح من القولني هو وجوب نفي املرأة اذا ثبت عليها ارتكاهبا جريمة قطع

الطريق منفردة او مع آخرين من قطاع الطرق وكان العقاب هو النفي ،ويمكن تعليل
هذا الرتجيح. )5( :

((( علم النفس العقايب  -اصوله وتطبيقاته  -د .كامل الدسوقي ص ،255دار املعارف بمرص1961 ،

((( ينظر-املفصل يف أحكام املرأةوالبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية،أ0د0عبد الكريم زيدان ج. 278/5

((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،322 / 4جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم ح41
 328 /و  ،329والفقيه اللخمي يقول بالسجن ،جاء يف قوله :تنفى املرأة اذا كان هلا ويل او تسافر مع مجاعة
رجاالً ونسا ًء كخروج احلج ،فأن عدم مجيع ذلك سجنت بموضعها عام ًا النه اذا تعذر التغريب مل يسقط
السجن ،وقد قال علامء املالكية بضعف قوله هذا ،ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 322 / 4
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،193 / 13مطالب اويل النهى ج ، 179 / 6الروض النضري ج،207 / 4
املحىل ج ،232 /11رشح النيل ج 350 / 7و . 351
((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ،ج/5
 278والباحث يسري مع أ.د .عبد الكريم زيدان يف هذا الرتجيح.
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 .1ان النص بالنفي عام يشمل مجيع مرتكبي جريمة احلرابة ،فيدخل فيه الرجال

والنساء.

 .2ملا كان املراد من النفي خمتلف ًا فيه بني الفقهاء وقد رجحنا ان املراد من النفي هو

السجن فنحن نرى ان يكون هذا السجن يف بلدها ال يف غري بلدها ،حتى تكون حتت
مراقبة اهلها وبالقرب منهم ليتمكنوا من زيارهتا ونصحها ومحلها عىل اإلقالع عن فعلها
املشني مستقبالً ،وعىل ان يكون حبسها يف سجن خاص بالنساء ،وهذا يستلزم قيام ويل

االمر بإعداد سجن خاص بالنساء ،النه من لوازم تنفيذ العقوبات اإلسالمية عىل النساء
اذا صدر منهن ما يستوجب سجنهن ،وهبذا نكون قد نفذنا عقوبة النفي عىل املرأة بال

خمالفة للرشع وعىل نحو حيفظ املرأة من الفتنة ويدفع رشها عن الناس .
وأجد ان معنى السياسة اجلنائية قد اصبح واضح ًا بعد بيان هذا التعليل ،فقد اوجدت

الرشيعة اإلسالمية عقوب ًة رادع ًة تعزيري ًة للمحاربة وهي  -السجن  -وهذا أوالً ،ومن
َث ّم فأن الرشيعة اإلسالمية قد أوجدت التدابري الالزمة التي تضمن عدم عودة الزانية اىل
جريمتها من خالل سجنها يف بلدها ال يف بلد آخر فتكون حتت مراقبة اهلها وبالقرب

منهم فيتمكنوا من زيارهتا ونصحها ومحلها عىل اإلقالع عن جريمة احلرابة مستقب ً
ال فال
تعود اىل جريمتها وهذا ثاني ًا ،كام يمكننا القول بأن من فوائد السجن يف جريمة كهذه هو
ختليص املجتمع من خطورة املجرم وذلك بتقييده وهذا ثالث ًا .

*

*

*
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املبحث السادس
الـردة
السياسـة اجلنائية يف حـد ّ
حكم االّ وله غاية ينتهي اليها ،واالّ كان ترشيع ًا عبث ًا وهو
ليس يف الرشيعة اإلسالمية
ٌ

عىل اهلل حمال ،وفيام يتعلق بالعقوبات اإلسالمية فأهنا رشعت لتحقيق مصالح الناس
عىل اختالف انواعها سواء ادركها الناس ام خفيت عليهم ،الن الرشيعة اإلسالمية
وهي حتقق تلك املصالح فأهنا ال تأخذ بعني االعتبار رغبات الناس اخلاصة أو آراءهم

الشخصية أو منافعهم العاجلة ،بل ان الفيصل يف ذلك هو احلق والعدل ومها صفتان
ال ُّق َأهواءهم َل َفسدَ ِ
ت
هلام قواعد ثابتة وأسس مقننة ال تتبع رأي ًا أو هوى (َ )1
﴿و َل ِو ا َّت َب َع ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
َاه ْم بِ ِذك ِْر ِه ْم َف ُه ْم َع ْن ِذك ِْر ِه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ (. )2
الس َم َو ُ
ات َو ْالَ ْر ُض َو َم ْن ف ِيه َّن َب ْل َأ َت ْين ُ
َّ
ويف عقوبة قتل املرتد حتقيق مصلحة للمجتمع وذلك عن طريق تأمني سالمة االعتقاد

الذي يتميز به االنسان عن سائر املخلوقات ،ففي االعتداء عىل العقيدة اعتدا ٌء عىل أقوى
أسباب تكريم االنسان وتفضيله ،إضافة اىل ان التمرد عىل العقيدة حيمل يف طياته هتديد ًا

للبناء االجتامعي ك ّله حني ينعدم ايامن الفرد بإصوله ،ويفقد تسليمه بتقاليده واحرتامه
ملثله ونواميسه ،فإيامن الفرد بعقيدة االمة التي ينتسب اليها انام هو اعالن عن االنتامء اليها
واحلرص عىل مصاحلها وااللتزام بمبادئها واالقرار بمسؤوليته جتاهها واالذعان لرأي

االغلبية فيها واالنصياع الوامر قادهتا وزعامئها واالستعداد لتجنيد نفسه يف خدمتها
((( ينظر  -قواعد االحكام  -العز بن عبد السالم  -ج ،17 / 1وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف
ظل مبادئ الرشيعة االسالمية أ.د .محد الكبييس ،ص ،173جملة اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس ،السنة
اخلامسة1395 ،هـ 1975 -م .
((( سورة املؤمنون اآلية . 71
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والدفاع عنها (. )1

فأذا ارتد الفرد عن عقيدته فأن هذا يعني سحب انتامئه اىل امته مع كل ما ينتج عن
هذا املوقف اخلطري ،وال يمكن الفصل بني ردة الفرد وبني التحاقه بفصائل االعداء فكر ًا

وعم ً
ال وهو ما يعادل اليوم جريمة اخليانة العظمى ،فلكي يسلم لألمة وجودها وتصان

رشع اهلل عقوبة قتل املرتد ان مل يرجع
هلا مصاحلها وتأمن عىل مقدساهتا ومعتقداهتا ّ

عن ردته ويعلن توبته وندمه ويربهن عىل ذلك بالقول والفعل ،ويف ذلك يقول تعاىل:
﴿ َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْك ُْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َل ِئ َك َحبِ َط ْت َأ ْع َم ُل ُ ْم ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة
ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون ﴾ ( )2بل ان النص رصيح يف الرشيعة اإلسالمية
َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
عىل ان املرتد ليس له وجود رشعي بني أمته فتعني قتله ،فعن عبد اهلل بن مسعود ريض
اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال [ :ال ّ
حيل دم امرئ مسلم يشهد ان ال اله االّ اهلل واين

رسول اهلل االّ باحدى ثالث :النفس بالنفس ،والث ّيب الزاين ،والتارك لدينه املفارق

للجامعة ] ( )3فقرن ترك الدين بمفارقة اجلامعة وكأهنام صفة واحدة (. )4

*

*

*

((( ينظر  -وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف ظل مبادئ الرشيعة االسالمية أ.د .محد الكبييس
ص ،174جملة اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس ،السنة اخلامسة1395 ،هـ 1975 -م .
((( سورة البقرة من اآلية . 217

((( ولفظ البخاري واملارق من الدين التارك للجامعة ،صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج40 / 24
سنن ايب داود ج ،126 / 4سنن ابن ماجة ج 847 / 2رقم  ،2534سنن البيهقي ج ، 283 / 8صحيح ابن
حبان ج. 257 / 1

((( ينظر  -وقاية املجتمع من اجلريمة واالنحراف يف ظل مبادئ الرشيعة االسالمية أ.د .محد الكبييس
ص 174و  ،175جملة اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس ،السنة اخلامسة1395 ،هـ 1975 -م
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املطلب األول
التعريف بالردة وبيان عقوبتها
رددت اليشء أر ّد ُه رد ًا
أوالً :الردة يف اللغة :هي الرجوع عن اليشء اىل غريه تقول:
ُ
وسمي املرتد مرتد ًا النه ر ّد نفسه اىل كفره ،أي رجع عن االسالم اىل الكفر ( )1قال تعاىل:
﴿ َوال ت َْرتَدُّ وا َع َل َأ ْد َب ِ
ارك ُْم َف َتنْ َق ِل ُبوا َخ ِ ِ
اسي َن ﴾ ( )2أي اذا حتققتم امر ًا وعرفتم خري ًا فال

ترجعوا عنه (. )3
ثاني ًا :اما الردة يف االصطالح الرشعي فقد عرفها الفقهاء بقوهلم( :هي الرجوع عن

اإلسالم اىل الكفر) ( )4وعىل هذا فاملرتد :هو الراجع عن دين اإلسالم اىل الكفر ( ،)5قال
تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْك ُْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َل ِئ َك َحبِ َط ْت َأ ْع َم ُل ُ ْم ِف الدُّ ْن َيا
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون ﴾ (. )6
َو ْالخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
يقول االمام القرطبي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية :أي من يرجع عن االسالم اىل

الكفر (. )7

ويقول السيد حممد رشيد رضا يف تفسري هذه اآلية( :أي ومن يرجع منكم عن اإلسالم
اىل الكفر حتى يموت عليه فرض ًا فأولئك املرتدون هم الذين بطلت وفسدت اعامهلم يف

((( ينظر  -معجم مقاييس اللغة ج( 386 / 2ر ّد) .
((( سورة املائدة من اآلية . 21

((( ينظر  -نيل االوطار ج. 191 / 7

((( احلاوي الكبري ج ،149 / 12كشاف القناع عن متن االقناع ج. 167 / 6
((( ينظر  -املغني ج. 264 / 12
((( سورة البقرة من اآلية . 217

((( ينظر  -اجلامع الحكام القرآن ،القرطبي ج. 46 / 3
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الدار ْين حتى ّ
كأن واحدهم مل يعمل صاحل ًا قط) (. )1
* عقوبـة الردة

ال خالف بني الفقهاء يف ان عقوبة املرتد هي القتل  -ان كان رج ً
ال  -اما ان كان املرتد

 -امرأ ًة  -فللفقهاء خالف يف عقوبتها ،ويمكن حرص هذا اخلالف يف قولني مشهورين:

القول األول :عقوبة املرتد هي القتل ،سواء أكان املرتد رج ً
ال أم امرأةً ،لذا فأن عقوبة

املرتدة هي القتل ،فتقتل يف ردهتا كام يقتل الرجل .

هذا ما روي عن أيب بكر وعيل ريض اهلل عنهام (. )2

وبه قال احلسن البرصي والزهري والنخعي ومكحول ومحاد والليث واالوزاعي

واسحاق (. )3

واليه ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة الزيدية والظاهرية (. )4

األدلـة :استدل اصحاب هذا القول باالدلـة التالية -:
يت عيل ريض اهلل عنه بزنادقة ( )5فأحرقهم فبلغ ذلك
 .1ما روي عن عكرمة قالُ [ :أ َ

ابن عباس ريض اهلل عنهام فقال :لو كنت انا مل ُأحرقهم لنهي رسول اهلل ﷺ ال تعذبوا
()6
بعذاب اهلل ولقت ْلتهم لقول رسول اهلل ﷺ َم ْن بدل دينه فاقتلوه ]
((( تفسري املنار ،السيد حممد رشيد رضا ج ،318 / 3ط. 2

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،155 / 12املغني ج. 264 / 12

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،155 / 12املغني ج ،264 / 12عمدة القاري رشح صحيح البخاري
ج. 77 / 23
((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،304 / 4األم ج 167 / 6و  ،168املغني ج،264 / 12
الروض النضري ج ،326 / 4املحىل ج 192 / 11و .193
((( الزنادقة مجع زنديق بكرس الزاي فاريس معرب ،واالسم  -الزندقة  -قيل يف تعريف الزنديق :هو املبطن
للكفر املظهر لإلسالم ،وقيل :هو من ال دين له ،وقيل الزنادقة :هم قوم من الثنوية القائلني باخلالقني  -تعدد
اآلهلة  -ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،79 / 23ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري
ج ،80 / 10نيل االوطار ج. 192 / 7
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،79 / 23سنن ايب داود ج 126 / 4رقم  ،4351وعند ابن
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وجه االستدالل :يؤخذ وجه االستدالل من قوله ﷺ  -من بدل دينه فاقتلوه -

وعموم قول النبي ﷺ هذا يشمل الرجال والنساء ،فإن قيل :املراد به الرجل دون املرأة

لقوله  -من بدل دينه فاقتلوه  -ولو اراد املرأة لذكره بلفظ التأنيث فقال - :من بدلت

دينها …  -قيل :ان لفظة َ -من  -من الفاظ العموم تستغرق اجلنس فاشتملت عىل
ال ِ
ِ
ِ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ
الرجال والنساء( )1كام قال تعاىلَ :
الص َ
النَّ َة َوال ُي ْظ َل ُم َ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َل ِئ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون ن َِقري ًا ﴾ ( )2وعىل هذا تكون عقوبة املرتدة مثل
ون ْ َ

()3
ثم ان راوي احلديث  -من بدل دينه فاقتلوه  -وهو عبد اهلل
عقوبة املرتد وهي القتل ّ .

بن عباس ريض اهلل عنهام قد قال بقتل املرتدة ( )4وهذا يـدل عىل ان ما فهمه ابن عباس
من احلديث هـو عمومه الذي يشمل الرجال والنساء (. )5

 .2عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال [ :ال ّ
حيل دم امرئ
مسلم يشهد ان ال اله االّ اهلل واين رسول اهلل االّ باحدى ثالث :النفس بالنفس ،والث ّيب
الزاين ،والتارك لدينه املفارق للجامعة ] (. )6

ماجة بلفظ (من بدل دينه فاقتلوه) من غري ذكر للزندقة ج 848 / 2رقم . 2535

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،156 / 12نيل االوطار ج. 193 / 7
((( سورة النساء اآلية . 124

((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج. 317 /5

((( ينظر  -ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج ،80 / 10حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي
ج. 25 / 5
((( ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان
ج. 317 /5

((( ولفظ البخاري (واملارق من الدين التارك للجامعة) ،صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج40 / 24
سنن ايب داود ج ،126 / 4سنن ابن ماجة ج 847 / 2رقم  ،2534سنن البيهقي ج ، 283 / 8صحيح ابن
حبان ج. 257 / 1
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كفر بعد ايامن ،فوجب ان تستحق به
وجه االستدالل باحلديث الرشيف :ان الردة ٌ

القتل كالرجل ،وهذه علة ورد هبا النص فكانت أوكد من العلة املستنبطة ،كام يستنبط
من نص احلديث الرشيف علة اخرى وهي ان كل من ُقتل بزن ًا بعد احصان ُقتل ٍ
بكفر

بعد ايامن ،واملرأة والرجل يف هذا سواء ،وكذا يستنبط من نص احلديث الرشيف علة
بالردة حد ًا كالرجل  -فاملرأة والرجل
ثالثة وهي ان كل من ُقتل بالنفس قود ًا ُقتل ّ
سواء  -فيكون تعليل النص يف العلل الثالث مستمر ًا ،ثم أن الردة حدٌ يستباح به قتل
الزنا (. )1
الرجال فجاز ان يستباح به قتل املرأة كاستباحة قتلها يف حد ّ

 .3االستدالل بحديث سيدنا معاذ بن جبل ريض اهلل عنه ملا بعثه النبي ﷺ اىل اليمن
قال له[ :وأيام رجل ارتد عن اإلسالم فادعه  -أي اىل اإلسالم  -فأن عاد واالّ فارضب
ٍ
امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها فأن عادت واالّ فارضب عنقها ] (. )2
عنقه ،وأيام
قال صاحب فتح الباري رشح صحيح البخاري  -االمام ابن حجر العسقالين -

يف بيان وجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف عىل قتل املرتدة - :وان الرجل واملرأة

سواء يف حكم الردة  -واحلديث سنده حسن وهو نص يف موضع النزاع فيجب املصري
اليه ،ويؤيده اشرتاك الرجال والنساء يف احلدود ك ّلها ،الزنا ،والرسقة ،ورشب اخلمر ،
والقذف … (. )3

ومن صور حد الزنا رجم املحصن حتى يموت ،وذلك مستثنى من النهي عن قتل

النساء فيستثنى قتل املرتدة يف حد الردة كذلك (. )4
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 157 / 12

((( صحيح البخاري رشح فتح الباري ج  ،298 /15صحيح البخاري برشح ارشاد الساري ج80/10

((( ينظر  -فتح الباري رشح صحيح البخاري ج ،298 / 15مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص1378 ،هـ
 1959م ،ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج ،80 / 10نيل االوطار ج ،193 / 7حتفة االحوذيبرشح جامع الرتمذي ج. 26 / 5
((( ينظر  -نيل االوطار ج. 193 / 7
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 .4روى الزهري عن عائشة ريض اهلل عنها قالت [ :ارتدت امرأة يوم ُأحد فأمر
النبي ﷺ ان تُستتاب فأن تابت واالّ ُقتلت ] ( ،)1ويف رواية عن الزهري عن حممد بن

املنكدر عن جابر ريض اهلل عنه [ :ان امرأة يقال هلا  -ام مروان ارتدت عن االسالم فأمر
النبي ﷺ ان يعرض عليها اإلسالم فإن رجعت واالّ قتلت ] ( ،)2ويف رواية هشام بن
الغاز عن حممد ابن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال[ :فعرض عليها  -أي
اإلسالم  -فأبت ان تسلم فقتلت ] (. )3

وجه االستدالل باحلديث الرشيف :نص احلديث الرشيف بجميع طرقه عىل ان

حكم املرأة املرتدة هو القتل جزاء ردهتا ،نقول :ويف هذا بيان حلكم املرتد رج ً
ال كان او
امرأ ًة فاحلكم سواء وهو القتل ،فكام يقتل الرجل بالردة فكذا تقتل املرأة بردهتا ،ومما

يؤيد ذلك ان ابا بكر الصديق ريض اهلل عنه [ قتل أم قرفة الفزارية يف ردهتا ] ..

()4

والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه احد (.)5

وأجيب :أجاب احلنفية مجهور الفقهاء عن استدالهلم عىل قتل املرتدة بحديث ام

مروان ،وام فرقة التي قتلها الصديق ريض اهلل عنه بام يأيت -:
 .1املرتدة التي ُقتلت  -ام مروان  -كانت مقاتِل ًة ،فأهنا كانت تقاتل وحترض عىل

القتال وكانت مطاع ًة فيهم فاستحقت القتل .

((( سنن الدار قطني ج 118 / 3رقم احلديث  ،121ويف اسناده حممد بن عبد امللك االنصاري وهو وضاع
السنن ،سنن البيهقي ج 203 / 8ويف اسناده ضعف ،تلخيص احلبري ج ،94 / 4نصب الراية ج. 458 / 3
((( سنن الدار قطني ج 118 / 3رقم  122ويف اسناده معمر بن بكار ويف حديثه وهم ،سنن البيهقي ج/ 8
 203ويف اسناده ضعف ،تلخيص احلبري ج ،49 / 4نصب الراية ج. 459 / 3
((( سنن الدار قطني ج 114 / 3رقم  ،110سنن البيهقي ج 204 / 8قال عنه البيهقي :وقد رويناه من
وجهني مرسلني .
((( حتفة االحــوذي برشح جامع الرتمذي ج ،25 / 5ويف املبسوط للرسخيس أسم املرأة (ام ُفرقة)
ج. 110 / 10

((( ينظر  -حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج. 25 / 5
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 .2املرتدة التي قتلها ابو بكر الصديق ريض اهلل عنه وهي  -ام فرقة  -كان هلا ثالثون
كرس لشوكتهم وهذا من وجه ،ومن
ابن ًا وكانت ُترضهم عىل قتال املسلمني ،ففي قتلها ٌ
وجه ٍ
ثان فإنا نقول :ان ابا بكر الصديق ريض اهلل عنه قتلها بطريق (املصلحة والسياسة)
ال بطريق احلد جزا ًء عىل ردهتا (.)1

ويفهم من كالم احلنفية هذا اهنم ال يقولون بقتل املرتدة حد ًا انام يقولون بقتلها
مصلح ًة وسياس ًة .

القول الثاين :ال تقتل املرأة املرتدة جزاء ردهتا ،ولكنها حتبس وجترب عىل اإلسالم ،فأن
أسلمت أطلقت من حبسها وان أبت أعيدت اىل احلبس ورضبت اسواط ًا يف كل يوم

حتى تسلم او متوت .

واىل هذا القول ذهب احلنفية واالمامية (. )2

فقد ذهب احلنفية اىل القول برضهبا تسع ًة وثالثني سوط ًا يف كل يوم ،بينام ذهب
االمامية اىل القول برضهبا اسواط ًا يف اوقات الصالة .
األدلـة :استدل اصحاب هذا القول باألدلـة التالية :

جدت امرأ ًة مقتول ًة يف بعض
[و
ْ
 .1روي عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام انه قالُ :

مغازي رسول اهلل ﷺ فأنكر رسول اهلل ﷺ قتل النساء والصبيان ،ويف رواية :فنهى
رسول اهلل ﷺ عن َقتل النساء والصبيان ](. )3
وجه االستدالل باحلديث الرشيف :ان النهي الوارد يف احلديث الرشيف عن قتل
يعم كل كافرة سواء أكان كفرها اصلي ًا كالكافرة احلربية يف دار
هني مطلق ّ
النساء هو ٌ

((( ينظر  -املبسوط ج ،110 / 10فتح القدير ج. 388 / 4

((( ينظر  -االختيار ج ،399 / 4املبسوط ج ،109 / 10فتح القدير ج ،388 / 4جواهر الكالم يف رشح
رشائع اإلسالم ج611 / 41
((( صحيح البخاري رشح فتح الباري ج ،489 / 6صحيح مسلم برشح النووي ج. 48 / 12
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احلرب أم كان كفرها عارض ًا كاملرتدة يف دار اإلسالم (. )1

وأجيب :بأن النهي الوارد يف احلديث الرشيف عن قتل النساء حممول عىل النساء

احلربيات ( )2اذا مل يبارشن القتال كام جاء يف بعض طرق هذا احلديث [ ملا رأى النبي ﷺ
امرأ ًة مقتول ًة قال :ما كانت هذه لتقاتل ،ثم هنى عن قتل النساء ](. )3
فلم اقترص عىل النساء احلربيات ؟ قيلّ :ملا عارضه قوله ﷺ  -من
فإن قيل :النهي عام َ

بدل دينه فاقتلوه  -ومل يكن ُبدّ من ختصيص احدمها باآلخر وجب ختصيص الوارد عىل
سببه ومحل اآلخر عىل عمومه ،الن السبب من امارات التخصيص (. )4

 .2روى عاصم بن أيب النجود عن أيب رزين عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ان النبي

ﷺ قال [ :ال تقتل املرأة اذا ارتدت ] (. )5

وجه االستدالل :نص احلديث الرشيف عىل عدم قتل املرأة جزاء ردهتا .

وأجيب :بأن احلديث مل يصح عن النبي ﷺ فهو رواية عبد اهلل بن عيسى عن عفان

عن شعبة عن عاصم عن أيب النجود عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،وعبد اهلل بن عيسى
كذاب يضع األحاديث عىل الثقات (. )6

وقد أنكره سفيان بن عيينه وامحد بن حنبل ،وما كان هبذا الضعف مل جيز ان جيعل يف

((( ينظر  -املبسوط ج ،110 / 10فتح القدير ج ،388 / 4املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة
األسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 316 /5
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،157 / 12هناية املحتاج ج ،399 / 7كشاف القناع ج. 174 / 6
((( حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،25 / 5نيل االوطار ج. 193 / 7
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 157 / 12

((( سنن الدار قطني ج 117 / 3و  ،118املوضوعات  -ابن اجلوزي  -ج ،128 / 3نصب الراية
ج ،117 / 3قال الدار قطني :عبد اهلل بن عيسى كذاب ويضع احلديث عىل عفان وغريه ،واحلديث مل يصح
عن النبي ﷺ وال رواه شعبة ،ينظر  -سنن الدار قطني ج. 118 / 3
((( ينظر  -سنن الدار قطني ج ،118 / 3احلاوي الكبري ج. 157 / 12
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الدين اص ً
ال (. )1

 .3ان األصل تأخري اجلزاءات اىل دار اآلخرة ،الن تعجيل األجزية يف الدنيا ُيل
لرش ٍ
بمعنى االبتالء ،وانام عدل عن هذا األصل دفع ًا ٍ
ناجز وهو احلراب ،وال يتأتى ذلك

من النساء لعدم صالحية بنيتها عىل القتال بخالف الرجال فصارت املرتدة كالكافرة

األصلية فال تقتل لكفرها وانام تقتل اذا قاتلت فعالً ،وهلذا قلنا :ان املرتدة اذا كانت ذات
ٍ
حينئذ تسعى يف األرض بالفساد (. )2
رأي وتتبع فأهنا تقتل ال لردهتا بل الهنا
.4ا ّما حبس املرأة حتى تسلم الهنا امتنعت عن اداء حق اهلل تعاىل بعد ان أقرت

به  -وهو اإلسالم  -فتحبس كام يف حقوق العباد فأهنا جترب عىل أداء تلك احلقوق (. )3
 .5لفظة ( َم ْن) الرشطية يف احلديث الرشيف  -من بدّ ل دينه فاقتلوه -ال تعم املؤنث،
فاحلديث حممول عىل الذكور عم ً
ال بالدالئل صيان ًة هلا عن التناقض (. )4
وأجيب :بأن لفظة َ -م ْن  -من ألفاظ العموم  -تستغرق اجلنس فتشتمل عىل الرجال

والنساء (. )5

القول باسرتقاق املرأة املرتدة :أجد يف املسألة قوالً ثالث ًا :وهو القول باسرتقاق

املرأة احلرة اذا ارتدت وعدم قتلها ،هذا ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه واحلسن
وقتادة ( . )6وحجتهم يف ذلك ان ابا ٍ
ّ
اسرتق نساء بني حنيفة
بكر الصديق ريض اهلل عنه
ِ
وذرار ّيم وأعطى لسيدنا عيل ريض اهلل عنه امرأ ًة منهم فولدت له حممد بن احلنفية،

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 157 / 12

((( ينظر  -فتح القدير ج 388 / 4و  ،389املبسوط ج ،110 / 10املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم
يف الرشيعة اإلسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 316 /5
((( ينظر  -اهلداية ج ، 165 / 2فتح القدير ج ،389 / 4املبسوط ج.110 / 10
((( ينظر  -بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ج. 4385 / 9

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،156 / 12حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،25 / 5وقد ذكرنا ذلك
بالتفصيل يف أدلة اجلمهور .
((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،157 / 3املغني ج. 264 / 12
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وكان هذا بمحرض من الصحابة ريض اهلل عنه فلم ُينكر فكان امجاع ًا (. )1
است ّق منهم تقدم له اسالم ،ومل يكن بنو حنيفة
وأجيب :بأن بني حنيفة مل يثبت ان من ُ

اسلموا كلهم وانام اسلم بعضهم ،والظاهر ان الذين اسلموا كانوا رجاالً فمنهم من ثبت

عىل اسالمه ومنهم من ارتد (. )2

الرأي الراجح وأثر السياسة اجلنائية فيه :الراجح يف عقوبة املرتدة اهنا كاملرتد يف

عقوبة ردته ،فيجب عليها القتل كام جيب عليه القتل ،فال حتبس كام قال احلنفية واالمامية
حتى تسلم اذ ال دليل عىل هذا القول ،كام ال تسرتق الن املرأة ساوت الرجل يف عقوبات
جرائم احلدود فتساويه يف عقوبة الردة ،والن االسرتقاق انام ورد يف اسرتقاق احلربيات
يف حالة قتال املسلمني لدار احلرب .

ثم ان املرتدة امرأة يف دار اإلسالم كانت مسلمة فارتكبت جريمة الردة فتعاقب
بالعقوبة املقرره هلا رشع ًا وهي  -القتل  -وليس من هذه العقوبة اسرتقاقها وال حبسها

حتى تُسلم ،كام ان الرجل احلر املسلم اذا ارتد مل ُيسرتق ومل ُيبس ،وعىل هذا وللدالئل

التي ساقها اجلمهور عىل قوهلم  -قوة االحاديث التي استندوا اليها  -فأن الراجح يف

عقوبة املرتدة اهنا كالرجل يف عقوبته عىل ردته (. )3

وأما ما ذهب اليه احلنفية من القول بأن املرتدة ال تقتل حد ًا انام تقتل مصلح ًة وسياس ًة

فأقول :ال أجد يف قول احلنفية أي سياسة الن احلد جيب أن يطال  -املرتد واملرتدة  -انام

السياسة يف ذات احلد وهو القتل ،وهي عقوبة غليظة رادعة ال ريب يف ذلك ،ولكن
يمكن ان يو ّظف قوهلم باحلبس سياس ًة ملن ارتد لشبهة عرضت له او هلا او عقوبة احلرق
للحربيني او احلربيات .

((( ينظر  -املغني ج. 265 / 12
((( ينظر  -املغني ج. 266 / 12

((( الباحث يسري مع أ.د .عبد الكريم زيدان يف هذا الرتجيح ،ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم
يف  110الرشيعة اإلسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 316 /5
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املطلب الثانــي
إسـتـتـابـة املرتـد
عرف الفقهاء االستتابة بقوهلم :هي سؤال املرتد ان يتوب (. )1
ّ

وللفقهاء خالف مشهور يف استتابة املرتد قبل قتله  -رج ً
ال كان او امرأ ًة  )2( -ويمكن

حرص هذا اخلالف يف أربعة اقوال مشهورة:

القول األول :ال يقتل املرتد حتى يستتاب عىل سبيل االجياب ،فإن تاب حقن دمه .

هذا ما روي عن سيدنا عمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنه (. )3

وبه قال عطاء بن ايب رباح وابراهيم النخعي وسفيان الثوري واالوزاعــي

واسحاق (. )4

واليه ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة الزيدية (. )5

األدلـة :استدل مجهور الفقهاء عىل وجوب االستتابة باألدلـة اآلتية -:

 .1روى الزهري عن عائشة ريض اهلل عنها اهنا قالت [ :ارتدت امرأة يوم ُأحد فأمر
النبي ﷺ ان تُستتاب فإن تابت واالّ قتلت ]( ،)6ويف رواية عن الزهري عن حممد بن
((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،304 / 4بلغة السالك ألقرب املسالك ج.418 / 2
((( عند القائلني بقتلها من الفقهاء .

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج،156 / 3املغني ج ،266/12تفسري القرطبي ج47 / 3
((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،157 / 3املغني ج. 266/12

((( ينظر  -بلغة السالك القرب املسالك ج ،418 / 2االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،156 / 3احلاوي
الكبري ج ،185 / 13االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ج ،328 / 10عيون االزهار يف فقه االئمة
االطهار ص. 485
((( سنن الدار قطني ج ،118 / 3رقم  121ويف اسناده حممد بن عبد امللك االنصاري وهو وضاع السنن،
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املنكدر عن جابر ريض اهلل عنه [ :ان امرأ ًة يقال هلا ام مروان ارتدت عن اإلسالم فأمر
النبي ﷺ أن يعرض عليها اإلسالم فإن رجعت واالّ قتلت ] (. )1
وجه االستدالل :نص احلديث الرشيف عىل وجوب االستتابة (. )2

 .2روى االمام مالك يف موطأه عن عبد الرمحن بن حممد بن عبداهلل بن عبد القاري
عن ابيه انه قال [ :قدم عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه رجل من ِقبل ايب موسى

غربة ٍ
خرب فقال
االشعري فسأله عن الناس فأخربه ،ثم قال له عمر هل كان فيكم من ُم ّ
نعمٌ :
رجل كفر بعد إسالمه ،قال :فام فعلتم به ؟ قالّ :قربناه فرضبنا عنقه ،فقال عمر:
افال حبستموه ثالث ًا واطعمتموه كل يوم رغيف ًا واستتبتمو ُه لعله يتوب ويراجع امر

ارض اذ بلغني ] (. )3
اهلل ،ثم قال عمر:
اللهم اين مل احرض ومل آمر ومل َ
ّ

وجه االستدالل :ان االستتابة لو مل تكن واجبة ملا برئ سيدنا عمر ريض اهلل عنه من

فِعلهم (. )4

جاء يف رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك :احتج اصحابنا عىل وجوب االستتابة

اللهم اين مل احرض  -أي
بقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه هذا وانه ال خمالف له ،وقوله- :
ّ

ارض اذ بلغني  -فيه ترصيح بخطأ فاعله ،وال يكون
قتله بال استتابة - ،ومل آمر به ومل َ
ذلك االّ بنص او امجاع ،وقد قال سحنون :ان ابا بكر الصديق ريض اهلل عنه استتاب
اهل الردة وروى عيسى ابن القاسم يف العتبية ان ابا بكر ريض اهلل عنه استتاب ام فرقة
علم بانعقاد
ملا ارتدت عن اإلسالم فلم تتب فقتلها ،فلعل سيدنا عمر ريض اهلل عنه َ
نصب الراية ج ،458 / 3سنن البيهقي ج ،203 / 8تلخيص احلبري ج.94 / 4

((( سنن الدار قطني ج ،118 / 3رقم  122ويف اسناده معمر بن بكار ويف حديثه وهم ،سنن البيهقي
ج 203 / 8ويف اسناده ضعف ،نصب الراية ج ،459 / 3تلخيص احلبري ج. 49 / 4
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 158 / 13

مغربة :أي هل من خرب
((( رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك ج 15 / 4و  ،16وقوله هل كان فيكم من ّ
جديد جاء من بلد معني ،ينظر  -هامش املغني ج. 267 / 12
((( ينظر  -املغني ج. 268 / 12
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االمجاع عاى ذلك زمن سيدنا ايب بكر الصديق ريض اهلل عنه فانكر عىل ايب موسى تغيري

ذلك  -أي قتله للمرتد قبل استتابته -
 .3ان املرتد انسان ّ
ضل الطريق بارتداده عن اإلسالم فمن املمكن استصالحه
()1

وذلك بالرجوع عن ردته واعالن ذلك بالتوبة اىل اهلل تعاىل ،فال جيوز اتالفه بالقتل قبل

استصالحه كالثوب النجس (. )2

 .4الغالب من حدوث الردة انه العرتاض شبهة فلم َيز االقدام عىل القتل قبل كشفها
واالستتابة منها - ،كام يف اهل احلرب  -فال جيوز قتلهم االّ بعد بلوغ الدعوة واظهار
املعجزة (. )3

القول الثاين :استحباب االستتابة وعدم وجوهبا .

هذا ما ذهب اليه احلنفية ورواية عن الشافعية واحلنابلة (. )4

االدلـة :استدل اصحاب هذا القول باالدلة التالية -:

 .1حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ان رسول اهلل ﷺ قالَ [ :م ْن بدّ ل دينه
()5
فاقتلوه ]
وجه االستدالل باحلديث الرشيف :امره ﷺ بقتل املرتد من غري استتابة ،فال جيب
التأخري ٍ
ألمر موهوم وهو رجوعه اىل اإلسالم ،واذا مل جيب التأخري فقد استحب لآلثار

املروية يف ذلك (. )6

((( ينظر  -رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك ج. 16 / 4

((( ينظر  -املغني ج ،268 / 12وقوله كالثوب النجس :أي ال جيوز اتالفه قبل غسله .
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،159 / 13مغني املحتاج ج. 139 / 4

((( ينظر  -فتح القدير ج ،386 / 4بدائع الصنائع ج ،4384 / 9احلاوي الكبري ج ،158 / 13االنصاف
ج. 329 / 10
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،79 / 24سنن ايب داود ج 126 / 4رقم  ،4351سنن ابن ماجة
ج 848 / 2رقم . 2535
((( ينظر  -فتح القدير ج ،386 / 4احلاوي الكبري ج ،158 / 13املغني ج. 267 / 12
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وأجيب :فأما اخلرب َ -من بدّ ل دينه فاقتلوه  -فال يمنع من االستتابة ،اذ ُيفهم من
قوله ﷺ َ -من بدّ ل دينه فاقتلوه  -أي ْ
ان مل يرجع ( )1وقد قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا
الزكَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُهم …﴾ (. )2
الصال َة َوآت َُوا َّ
َّ

 .2حديث سيدنا معاذ بن جبل ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ بعث ابا موسى االشعري
اىل اليمن فقال له[ :اذهب انت ياأبا موسى او يا عبداهلل ب َن ٍ
قيس اىل اليمن ثم أتْب َع ُه معاذ

موثق قال ما هذا ؟ قال:
بن جبل فلام قدم عليه القى له وساد ًة قال انزل واذا رجل عنده ٌ
هتو َد ،قال :اجلس ،قال :ال اجلس حتى ُيقتل قضاء اهلل ورسوله
كان هيودي ًا فاسلم ثم ّ
ٍ
مرات فأمر به فقتل ] (. )3
ثالث
وجه االستدالل :ان سيدنا معاذ ًا ريض اهلل عنه أبى اجللوس حتى ُيقتل ،فلو كانت

االستتابة واجبة لسأل عنها واستتابه لشدة حرصهم عىل اإلتيان بالواجب ،لكنه مل يسأل
ومل يستتب فكان ذلك دلي ً
ال عىل عدم وجوهبا (. )4

وأجيب :اما االستدالل بحديث معاذ ريض اهلل عنه فقد جاء فيه  -وكان قد استتيب
قبل ذلك  . )5( -ويف رواية ايب داود[ :فدعاه عرشين ليل ًة او قريب ًا منها فجاء معاذ فدعاه
فأبى فرضب عنقه ] ( )6وفيه دليل عىل استتابة املرتد (. )7

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،159 / 13نيل االوطار ج ،195 / 7عون املعبود رشح سنن ايب داود
ج. 11 / 12
((( سورة التوبة من اآلية . 5

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 80 / 24

((( ينظر  -السلطة القضائية يف اإلسالم  -دراسة موضوعية مقارنة  -د .شوكت حممد عليان ،ط1402 ،1هـ
 1982م ،دار الرشيد للنرش والتوزيع ،الرياض .((( ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج ،81 / 10سنن ايب داود ج. 127 / 4
((( سنن ايب داود ج 127 / 4و . 128

((( ينظر  -عون املعبود رشح سنن ايب داود ج. 10 / 12
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ّ .3
ان قتل املرتد هو حدٌ كحد الرجم يف الزنا ،فلام مل يلزم استتابة الزاين مل يلزم استتابة

املرتد (. )1

وأجيب :اما الزنا فالتوبة ال تزيله وهي تزيل الردة ،فلذلك استتيب من الردة ومل

ُيستتب من الزنا (. )2
ّ .4
ان حكم من ارتد عن اإلسالم حكم احلريب الذي بلغته الدعوة فأنه ُيقاتَل من قبل
ٍ
بصرية،
ُرشع ملن خرج عن اإلسالم ال عن
ان يدعى اىل اإلسالم ،ولذا فأن االستتابة ت ّ
ٍ
بصرية فال ُيستتاب (. )3
فأما من خرج عن
القول الثالث :يقتل املرتد من غري استتابة اذا كان مسل ًام اصلي ًا وهو ما يسمى  -باملرتد
الفطري  -وال يقتل املرتد حتى ُيستتاب اذا كان إسالمه غري فطري وهو ما يسمى -

باملرتد ّ
املل  -واىل هذا القول ذهب الشيعة األمامية (. )4

واستدلوا لقوهلم هذا بام روي عن عيل بن جعفر عن أخيه ايب احلسن عليه السالم
تنص فقال :يقتل وال يستتاب ،قلت :فنرصاين أسلم ثم ارتدّ ،
قال( :سألته عن مسل ٍم ّ
قال :يستتاب فأن رجع واالّ قتل) (. )5

وقد نص هذا االثر عىل قتل املرتد الفطري من غري استتابته وعىل عدم قتل املرتد ّ
املل

حتى يستتاب .

القول الرابع :استتابة املرتد ليست بواجبة وال مستحبة ،بل جيب قتل املرتد يف احلال .

هذا ما روي عن سيدنا معاذ بن جبل ريض اهلل عنه (. )6
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 158 / 13
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 159 / 13
((( ينظر  -نيل االوطار ج. 195 / 7

((( ينظر  -جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ج 602 / 41وما بعدها .
((( وسائل الشيعة ج. 545 / 18

((( ينظر  -نيل االوطار ج. 195 / 7
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وبه قال احلسن البرصي وعبيد بن عمري وطاووس (. )1

واليه ذهب اهل الظاهر (. )2

وقد استدل اصحاب هذا القول بادلة اصحاب القول الثاين والتي تدل بعمومها عىل

عدم وجوب استتابة املرتد وال استحبابه ،انام الواجب يف ذلك هو قتل املرتد يف احلال،
وهو حديث  -من بدل دينه فاقتلوه  )3( -وحديث سيدنا معاذ بن جبل ريض اهلل عنه (.)4

وقد بينا ذلك بالتفصيل .

قال االمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل( :فالواجب اقامة احلد عليه  -أي عىل املرتد -

ان مل يرجع اىل اإلسالم ،فاألشتغال عن ذلك وتأخريه باستتابة ودعاء يلزمان ترك اقامة
احلد عليه وهذا ال جيوز) (. )5

القول الراجح يف استتابة املرتد واثر السياسة اجلنائية فيه :القول الراجح هو

ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من القول بوجوب االستتابة للمرتد رج ً
ال كان او امرأ ًة قبل

قتلهام ملا استدل به القائلون بوجوب االستتابة ،والن االحتياط يف صيانة الدماء اوىل من
االستعجال يف إراقتها ،والن الردة قد يكون مبعثها شبهة عرضت للمرتدة او للمرتدة

فتأثرا هبا فارتدا ،وان مل يكونا معذور ْين يف هذا التأثر واالرتداد بسببها ولكن من باب
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك
االحتياط واألخذ بمقتىض الرمحة التي هي من سامت اإلسالم قال تعاىلَ :
ني﴾ ( )6فمن الواجب ان نتمهل وال نتعجل يف قتل املرتد وانام نمهله مدة
ح ًة لِ ْل َعا َلِ َ
إِ َّل َر ْ َ
((( ينظر  -احلــاوي الكبري ج ،158 / 13االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،156 / 3املغني
ج. 267 / 12
((( ينظر  -املحىل ج 192 / 11و . 193

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،79 / 24سنن ايب داود ج 126 / 4رقم  ،4351سنن ابن ماجة
ج 848 / 2رقم  ،2535عن ابن عباس ريض اهلل عنهام .
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج. 80 / 24
((( ينظر  -املحىل ج 192 / 11و . 193
((( سورة االنبياء اآلية . 107
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ِ
واسامعه دالئل بطالن ردته وشبهته ،فعسى ان حيمله ذلك اىل
للتأمل ومراجعة نفسه

اإلسالم والرجوع عن ردته (. )1

فاالستتابة هي من صلب السياسة الرشعية القائمة عىل درء احلدود ما وجد لذلك
ٌ
فهم الترشيع
سبيل ،والسبيل هنا  -هو االستتابة  -واإلمهال حتى يرجع بعدها او ُيقتلُّ ،
وضوح اإلسالم وعرضه ال ليجرب الناس عىل اعتناقه ﴿ال إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
الر ْشدُ
ين َقدْ َت َب َّ َ
ي ُّ
ِم َن ا ْل َغ ِّي …﴾ ( )2وملا كانت البداية هكذا كان البدّ من اإلحاطة بذلك اإليامن لكي
ال ُيتخذ وسيلة لتحقيق مآرب شخصية أو مادية ثم العودة عندها اىل الكفر ،ويف تلك
خف ايامنه ومل يستقر يف ضمريه لالنخالع عنه ،ورش ذلك ال ريب كبري
العودة دعوة ملن ّ

عىل عقيدة املجتمع وقوته ومتاسكه ،فسعادة املجتمعات بدينها .
*مـدة االستتابـة

عرفنا يف مطلبنا هذا ان من الفقهاء من قال بوجوب االستتابة ومنهم من قال

باستحباهبا ،وبقي ان نعرف كم هي مدة االستتابة؟

نقول :للفقهاء خالف يف مدة االستتابة ،ومن املمكن حرص هذا اخلالف يف االقوال

اآلتية:

القول األول :يستتاب املرتد ثالثة ايام ،هذا ما ذهب اليه احلنفية واملالكية واحلنابلة

والشيعة االمامية والشيعة الزيدية وهو رواية عن الشافعية (. )3

القول الثاين :يستتاب املرتد يف احلال وهو األظهر عند الشافعية فأن تاب واالّ قتل (. )4

((( الباحث يسري مع أ.د .عبد الكريم زيدان يف ترجيحه هذا ،ينظر  -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم
يف  110الرشيعة اإلسالمية ،أ0د 0عبد الكريم زيدان ج. 322 /5
((( سورة البقرة من اآلية . 256

((( ينظر  -اهلداية ج ،164 / 2حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،304 / 4املغني ج 268 / 12جواهر
الكالم يف رشح رشائع االسالم ج  ،613 / 41عيون االزهار يف فقه االئمة االطهار ص ،485االرشاف عىل
مذاهب اهل العلم ج. 156 / 3
((( ينظر  -مغني املحتاج ج. 140 / 4
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القول الثالث :يستتاب املرتد شهر ًا واحد ًا ،هذا ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه

()1

ويف رواية ثانية عنه انه يستتاب شهرين (. )2
القول الرابع :يستتاب املرتد ابــد ًا  -الدهر كله  -هذا ما روي عن النخعي

والثوري (.)3

ومعنى هذا القول ان املرتد ال يقتل ابد ًا وهو ٌ
قول خمالف للسنة واالمجاع (. )4

والقول الراجح يف ذلك هو ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من ان املرتد يستتاب ثالثة
ٍ
لشبهة وال تزول يف احلال ،فوجب ان ينتظر مد ًة يرتئي فيها
ايام ،الن الردة انام تكون
وأوىل ذلك ثالثة ايام لألثر فيها واهنا مدة قريبة ،وينبغي ان يض ّيق عليه يف مدة االستتابة
وان حيبس لقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه(( :افال حبستموه ثالث ًا واطعمتموه كل يوم

()5
ُكرر دعوته اىل اإلسالم لعله
رغيف ًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر اهلل  ))..وان ت ّ

يتعطف قلبه فرياجع دينه (.)6

*

*

*

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ، 156 / 3املغني ج.268 / 12
((( ينظر  -مغني املحتاج ج. 140 / 4

((( ينظر  -مغني املحتاج ج ،140 / 4االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،156 / 3املغني ج. 268 / 12
((( ينظر  -املغني ج.268 / 12

((( ينظر  -رشح الزرقاين عىل موطأ االمام مالك ج 15 / 4و . 16
((( ينظر  -املغني ج ،268 / 12احلاوي الكبري ج. 160 / 13
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املبحث السابـع
السياسة اجلنائيـة يف جريمة البغـي
ال ختتلف اجلريمة السياسية عن اجلريمة العادية يف طبيعتها ،فكالمها تتفق مع االخرى

يف املحل والنوع والوسائل ،وانام ختتلفان يف البواعث التي تبعث عليهام ،فاجلريمة
السياسية ترتكب لتحقيق أغراض سياسية او تدفع اليها بواعث سياسية ،اما اجلرائم

ثمة ما يمنع من ان تدفع اليها
العادية فاالصل فيها ان تكون بواعثها عادية ،ولكن ليس ّ
بواعث سياسية ،ومعنى هذا ان اجلريمة العادية ختتلط احيان ًا باجلريمة السياسية وهلذا
كان للتفريق بني اجلريمتني امهية كربى (. )1

و ال توجد اجلريمة السياسية يف الظروف العادية ،فكل جريمة وقعت يف االحوال

العادية هي جريمة عادية مهام كان الغرض منها والدوافع اليها ،فمن يقتل رئيس الدولة

لغرض سيايس عدّ ت جريمته جريمة عادية ولو كان القاتل نفسه من املشتغلني بالسياسة
ما دام ان القتل وقع يف احوال عادية ،وانام توجد اجلريمة السياسية يف الظروف غري

العادية ،وعىل وجه التحديد يف حالة الثورة ويف حالة احلرب االهلية ،فأذا ثار فريق من

الرعية عىل الدولة ،واذا قامت حرب بني الدولة وبني بعض رعاياها اخلارجني عليها
امكن ان توجد اجلريمة السياسية اذا توافرت رشوط معينة ( )2يف الثوار او املحاربني،
فإذا مل تتوفر هذه الرشوط او توفرت ولكن مل توجد حالة الثورة أو احلرب فاجلرائم التي

تقع ال يمكن ان تكون جرائم سياسية وانام هي جرائم عادية .
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عود ج. 100 / 1
((( سيأيت بيان هذه الرشوط يف حملها ان شاء اهلل تعاىل .
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وتسمى اجلريمة السياسية يف اصطالح الفقهاء بجريمة البغي ،ويسمى املجرمون

السياسيون بالبغاة أو بالفئة الباغية

*

()1

.

*

*

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عود ج. 101 / 1
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املطلب األول
التعريف بالبغي والبغاة وبيـان حكمهم
أوالً :البغي يف اللغة :وهو طلب اليشء تقول :بغ ْي ُت اليشء ابغيه إذا طلبته ( )1ومنه
قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َذلِ َك َما ُكنَّا َن ْبغ  )2( ﴾..ثم اشتهر يف العرف طلب ما ال ّ
حيل من اجلور
والظلم ( ،)3كام يطلق البغي عىل التعدي تقول :بغى الرجل علينا بغي ًا إذا عدل عن احلق
واستطال ،ويطلق ايض ًا عىل الفساد تقول :فالن يبغي عىل الناس إذا ظلمهم وطلب
اذاهم (. )4
ثاني ًا :البغي يف اصطالح الفقهاء :الباغي يف عرف الفقهاء هو( :اخلارج عن طاعة

االمام احلق) ( )5ويمكن الوقوف عىل بعض تعاريف الفقهاء للبغي والبغاة .

عرف احلنفية البغاة بقوهلم( :هم اخلارجون عن األمام احلق بغري حق ،فلو ٍ
بحق
ّ

فليسوا ببغاة) (. )6

وعرف املالكية البغي بقوهلم( :هو االمتناع من طاعة من ثبتت امامته يف غري معصية
ولو تأوالً) ( )7كام عرفوا البغاة بقوهلم :هم طائفة من املسلمني خالفت اإلمام الذي ثبتت
إمامته باتفاق الناس ملنع ٍ
حق هلل أو آلدمي كزكاة امرهم بادائها فامتنعوا ،او خالفته
((( ينظر  -معجم مقاييس اللغة ج. 272 ،271 / 1
((( سورة الكهف من اآلية . 64

((( ينظر  -رشح فتح القدير ج. 408 / 4

((( ينظر  -لسان العرب ،البن منظور ج. 79 / 14
((( رشح فتح القدير ج. 408 / 4

((( حاشية ابن عابدين ج. 261 / 4

((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج. 298 / 4

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

255

ألرادهتا خلعه أي  -عزله . )1( -

وعرف الشافعية البغي بقوهلم هو( :التعدي بالقوة اىل طلب ما ليس ٍ
بحق) (. )2

ٍ
بخروج عليه وترك االنقياد  -أي له -
كام عرفوا البغاة بقوهلم( :هم خمالفو اإلمام
ٍ
او منع ٍ
شوكة هلم
توجه عليهم ،مايل هلل تعاىل ،او آلدمي كقصاص او حد ،برشط
حق ّ

ٍ
وتأويل ومطا ٍع فيهم) (. )3

وعرف احلنابلة البغاة بقوهلم( :هم الذين خيرجون عىل اإلمام بتأويل سائ ٍغ وهلم منع ٌة
وشوك ٌة) (. )4
الشيعة االمامية :خيتلف مفهوم البغي عند الشيعة االمامية مع املذاهب االربعة
اختالف ًا جوهري ًا الن الشيعة االمامية يكّفرون من خيرج عىل االمام املعصوم ( ،)5قال
ٍ
عادل وقاتله ومنع تسليم
االمام الطويس يف تعريف الباغي هو( :من خرج عىل أما ٍم
احلق اليه ويف اصحابنا من يقول :انه كافر) (. )6

وعرف الشيعة الزيدية الباغي بأنه( :من يظهر انه حمق واإلمام مبطل وحاربه او عزم،

وله فئة أو منعة او قام بام أمره اىل األمام) (. )7

وعرف الظاهرية البغي بقوهلم( :هو اخلروج عىل إمام حق بتأويل خمطيء يف الدين او

اخلروج لطلب الدنيا) (. )8

((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج 298 / 4و . 299
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 99 / 13
((( مغني املحتاج ج. 123 / 4

((( االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب االمام املبجل امحد بن حنبل ج. 311 / 10

((( فصل أ.د .خالد اجلمييل رأي الشيعة االمامية يف تعريف البغي والبغاة يف رسالته احكام البغاة واملحاربني
يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ج. 47 / 1
((( اخلالف  -الطويس  -ج 164 / 3و . 165
((( الروض النضري ج. 331 / 4
((( املحىل ج 97 / 11و . 98
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*حكم البغـي والبغـاة

من تعريفات البغي والبغاة التي ذكرناها يتبني لنا ان املقصود بـ  -البغي  -هو اخلروج
ٍ
بتأويل سائ ٍغ عند هوالء اخلارجني ويريدون بخروجهم
عىل اإلمام  -أي إمام املسلمني -
عليه  -أي بتمردهم وعصياهنم له  -خلعه وتنحيتـه عـن منصب األمامـة -

أي منصب رئاسة الدولة  -وهذا اخلروج عن اإلمام حكمه التحريم رشع ًا (.)1
قال اإلمام ابن قدامة احلنبيل رمحه اهللّ :
(ان من اتفق املسلمون عىل إمامته وبيعته ثبتت

إمامته ووجبت معونته ملا ذكرنا من احلديث واالمجاع … وذلك ملا يف اخلروج عليه من

شق عصا املسلمني وأراقة دمائهم وذهاب امواهلم ويدخل اخلارج عليه  -أي اخلارج
ّ
عىل امر املسلمني  -يف عموم قوله ﷺ[ :من خرج عىل أمتي وهم مجيع فارضبوا عنقه
بالسيف كائن ًا من كان ] ( )2فمن خرج عىل من ثبتت إمامته باغي ًا وجب قتاله) (. )3

*

*

*

((( ينظر-املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج. 290/5

((( حديث عرفجة ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول (انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان
يفرق امر هذه االمة وهي مجيع فارضبوه بالسيف كائن ًا من كان) صحيح مسلم برشح النووي هبامش رشح
ارشاد الساري ج ،49 / 8سنن ايب داود ج 242 / 4رقم  ،4762واهلَنات :مجع هنه وتطلق عىل كل يشء
واملراد هبا هنا :الفتن واالمور احلادثة .
((( املغني ج 60 / 12و  61طبعة جديدة ،حتقيق حممد رشف الدين خطاب ،د .السيد حممد السيد ،أ.سيد
ابراهيم صادق ،دار احلديث القاهرة .
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املطلب الثانـي
قتـال أهـل البغـي
األصل يف قتال أهل البغي ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتي َت ْبغي َحتَّى تَفي َء إِ َل َأ ْم ِر اللَِّ
َف َأ ْصل ُحوا َب ْين َُه َم َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ (. )1
ب ا ُْل ْق ِسطِ َ
َفإِ ْن َفا َء ْت َف َأ ْصل ُحوا َب ْين َُه َم بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اللََّ ُي ُّ
*سبب نزول اآلية:
ذكر املفرسون اقواالً عديدة يف سبب نزول هذه اآلية -:

روى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري ان األوس واخلزرج كان بينهم عىل عهد

رسول اهلل ﷺ قتال بالسعف والنعال فانزل اهلل تعاىل فيهم هذه االية (. )2

روى املعتمر بن سليامن عن انس بن مالك ريض اهلل عنه قال :قلت يا رسول اهلل
ارض
لو اتيت عبد اهلل بن أيب ،قال :فانطلق اليه وركب محار ًا وانطلق املسلمون وهي ٌ
سبخ ٌة فلام اتاه رسول اهلل ﷺ قال :اليك عني فواهلل لقد آذاين نتن محارك ،فقال رجل من
االنصار :واهلل لنت ُن محار رسول اهلل ﷺ اطيب رحي ًا منك ،قال :فغضب لعبد اهلل بن أيب

ٌ
رجل من قومه ،قال :فغضب لكل واحد منهام اصحابه ،قال :فكان بينهم رضب باجلريد
وااليدي والنعال ،فبلغنا انه نزلت فيهم (﴿ :)3وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
يرو ،فال يصح ختصيصها ببعض
روي لعمومها وما مل َ
َب ْين َُه َم …﴾  .واآلية تقتيض مجيع ما َ
((( سورة احلجرات اآلية . 9

((( ينظر  -القرطبي ج ،315 / 6احكام القران ،البن العريب ج. 1704 / 4

((( ينظر  -تفسري الطربي ج ،81 / 26القرطبي ج ،315 / 16ابن العريب ج. 1705 / 4
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االحوال دون بعض (. )1

وجه االستدالل باآلية الرشيفة :قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل :هذه اآلية دليل عىل

وجوب قتال الفئة الباغية املعلوم بغيها عىل اإلمام او عىل أحد من املسلمني ،وعىل فساد
قول من منع من قتال املؤمنني حمتج ًا بقوله ﷺ [قتال املؤمن كفر] ( )2إذ لو كان قتال
املؤمن الباغي كفر ًا لكان اهلل تعاىل قد امر بالكفر تعاىل اهلل عن ذلك (.)3

قال اإلمام القايض ابن العريب (( : )4هذه اآلية هي األصل يف قتال املسلمني والعمدة

عول الصحابة ،واليها جلأ االعيان من اهل امللة ،واياها عنى
يف حرب املتأولني ،وعليها ّ
النبي ﷺ بقوله :تقتل عامر ًا الفئة الباغية) (. )5
استدالل اإلمام الشافعي رمحه اهلل  :قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف بيان وجه

االستدالل هبذه اآلية الرشيفة عىل قتال اهل البغي :يف اآلية داللة عىل ان كل من وجب

عليه حق فمنع منه وجب قتاله عليه حتى يؤديه (. )6
*االحكام التي دلت عليها اآلية الرشيفة

دلت اآلية الرشيفة عىل مخسة احكام هي:

()7

	*احلكم األول :بقاء البغاة عىل ايامهنم .

	*احلكم الثاين :االبتداء بالصلح قبل قتاهلم .
((( ينظر  -احكام القران البن العريب ج. 1705 / 4

((( حديث [سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ] متفق عليه عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه صحيح البخاري
ج ،27 / 1صحيح مسلم ج ،81 / 1ابن ماجة ج 1299 / 2رقم  3940عن ايب هريرة ريض اهلل عنه .
((( ينظر  -اجلامع الحكام القران ،القرطبي ج. 317 / 16

((( ينظر  -احكام القران البن العريب ج. 1705 / 4
((( حديث [تقتل عامر ًا الفئة الباغية ] رواه البخاري بلفظ[ :ويح عامر تقتله الفئة الباغية ] صحيح البخاري
ج ،1035 / 3ورواه مسلم بلفظ[ :تقتلك الفئة الباغية ] صحيح مسلم ج. 2236 / 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 100 / 13

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،100 / 13املغني ج. 54 / 12
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	*احلكم الثالث :وجوب قتال البغاة ْ
ان اقاموا عىل بغيهم .
	*احلكم الرابع :الكف عن القتال بعد رجوعهم .

	*احلكم اخلامس :ال تباعة عليهم فيام كان بينهم (. )1

السنة النبوية :ورد يف السنة النبوية ما يدل داللة رصحية عىل وجوب قتال اهل

البغي ،فقد جاء يف حديث عرفجة ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

يفرق امر هذه االمة وهي مجيع فارضبوه
[انه ستكون
ٌ
هنات وهنات فمن اراد ان ّ
()2
بالسيف كائن ًا من كان ]
قال اإلمام النووي رمحه اهلل( :فيه االمر بقتال من خرج عىل اإلمام او اراد تفريق كلمة

املسلمني ونحو ذلك) (. )3

ويقول اإلمام ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل( :فمن خرج عىل من ثبتت إمامته باغي ًا

وجب قتاله) (. )4

االمجاع :اما االمجاع الدال عىل اباحة قتاهلم فهو منعقد عن فعل امامني (:)5

احدمها :ابو بكر الصديق ريض اهلل عنه يف قتال البغاة واملرتدين ،فأما البغاة فهم الذين
ٍ
بتأويل ظن ًا منهم اهنا سقطت بموت النبي ﷺ ،واما املرتدون فهـم الذين
منعوا الزكاة
انكروا وجوهبـا وخرجوا عن دين اإلسالم بدعوى نبوة غري سيدنا حممد ﷺ (. )6

((( قال ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل  :يعني ان اهلل تعاىل اسقط عنهم التبعة فيام اتلفوه يف قتاهلم ،ينظر  -املغني
ج. 54 / 12
((( صحيح مسلم برشح النووي هبامش ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج ،49 / 8سنن ايب داود
ج 242 / 4رقم . 4762
((( صحيح مسلم برشح النووي هبامش ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج. 49 / 8
((( ينظر  -املغني ج. 61 / 12

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 101 / 13

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،254 / 3احكام القران البن العريب ج.1709 / 4
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الثاين :عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه فأنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه ،فأول من

قاتل منهم أهل اجلمل بالبرصة مع عائشة ريض اهلل عنها ،وثنى بقتال اهل الشام بصفني
مع معاوية ريض اهلل عنه ،وثلث بقتال اهل النهروان من اخلوارج ( ،)1فسار يف قتاهلم
سرية ايب بكر الصديق ريض اهلل عنه يف قتال مانعي الزكاة (.)2
*رشوط مقاتلة البغاة

ال تتحقق جريمة البغي السياسية يف الرشيعة اإلسالمية االّ إذا توافرت الرشوط

اخلاصة هبا ،الن الفرق بني جريمة البغي بصفتها جريمة سياسية وبني اجلرائم العادية
ذو أثر كبري مهم من حيث رفع املسؤولية وعدم البدء بقتال اخلارجني عىل اإلمام،

كام أن اسلوب قتال البغاة باعتبار جريمتهم جريمة سياسية خيتلف عن أسلوب قتال
مقرتيف اجلرائم العادية كقتال قطاع الطريق وقتال احلربيني ،فإذا فقد رشط من رشوط

جريمة البغي السياسية انتقلت احكامها اىل اجلريمة العادية التي قد تعدّ من جرائم
احلدود وهي أقىص عقوبة دنيوية يف الفقه اإلسالمي كاحلرابة والرسقة … ( ،)3لذا فإن

قتاهلم معترب بثالثة رشوط متفق عليها ورابع خمتلف فيه (-: )4

((( اخلوارج :هم الذين خرجوا عن الدين وعىل عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه ،وذلك اهنم انكروا عليه
التحكيم الذين كان بينه وبني معاوية ريض اهلل عنه وكانوا ثامنية آالف وقيل اكثر من عرشة آالف ،كام يطلق
لفظ اخلوارج باملعنى االعم عىل كل من خرج عىل إمام احلق ،ينظر  -ارشاد الساري رشح صحيح البخاري
ج ،84 / 10الروض النضري ج. 258 / 5
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،101 / 13كشاف القناع ج. 158 / 6

((( ينظر  -احكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .خالد اجلمييل ج. 89 / 1

((( ينظر  -رشح فتح القدير ج ،408 / 4املبسوط ج ،134 / 10حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج4
 ،299 /احلاوي الكبري ج 101 / 13و  ،102الكايف يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل ج ،147 / 3البحر
الزخار ج ،416 / 5املحىل ج. 98 / 11

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

261

الرشط األول :ان يكونوا يف منعة ( )1بكثرة عددهم فال يمكن تفريق مجعهـم االّ

بقتاهلم ،فأن كانوا آحاد ًا ال يمتنعون استوفيت منهم احلقوق ومل يقاتَلوا .
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل :قتل عبد الرمحن بن ملجم علي ًا ريض اهلل عنه متأوالً
فاقيد به (.)2

وهذا يعني انه ملا انفرد ومل يمتنع بعدد مل يؤثر تأويله يف اخذ القود منه .
الرشط الثاين :ان يعتزلوا عن دار اهل العدل ٍ
بدار ينحازون اليها ويتميزون هبا ،كأهل

اجلمل وصفني ،فإن كانوا عىل اختالط بأهل العدل ومل ينفردوا عنهم مل يقاتَلوا .

الرشط الثالث :ان خيالفوا اإلمام بتأويل حمتمل ،كالذي تأوله أهل اجلمل وصفني

اجري عليهم حكم
من املطالبة بدم سيدنا عثامن ريض اهلل عنه ،فإذا باينوا من غري تأويل
َ
احلرابة وقطاع الطريق .

الرشط الرابع :ان يكون هلم إمام جيتمعون عىل طاعته وينقادون المره ،وهذا ما قال

به بعض احلنابلة وبعض الشافعية (.)3

ومل يشرتط اجلمهور نصب إمام هلم جيتمعون عىل طاعته وينقادون المره ،الن سيدنا
علي ًا ريض اهلل عنه قاتل اهل اجلمل ومل يكن هلم إمام ،وقاتل اهل صفني قبل ان ُينصبوا

إمام ًا هلم (.)4

*وجوب معاونة اإلمام ضد البغاة

إذا كان اخلروج عىل اإلمام ال جيوز يف الرشع لقوله ﷺ[ :من رأى من أمريه شيئ ًا
((( يقصد الفقهاء بلفظ املنعة قوة شوكة الثائرين املادية من حيث العدة والعدد ،ينظر  -احكام البغاة
واملحاربني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون أ.د .خالد اجلمييل ج. 102 / 1
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 102 / 13

((( ينظر  -االنصاف ج ،312 / 10احلاوي الكبري ج 102 / 13مغني املحتاج ج. 123 / 4

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج،102 / 13حتفة املحتاج برشح املنهاج (ابن حجر اهليتمي ت 974هـ) ج/ 4
 120ضبط وتعليق د .حممد حممد تامر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مرص ،وهو رشح عىل كتاب منهاج
الطالبني يف فقه االمام الشافعي ،اليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (ريض اهلل عنهام) .
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يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلامعة شرب ًا فامت فميتته جاهلية] ( .)1وذلك لكوهنم فوىض

ال إمام هلم ( .)2فقد ذهب الفقهاء اىل القول بأنه جيب عىل املسلمني معاونة اإلمام ضد

البغاة حتى ينتهي بغيهم (.)3

قال املالكية( :وعىل اإلمام العدل قتاهلم وان تأولوا اخلروج عليه لشبهة قامت عندهم،

وجيب عىل الناس معاونته عليهم) (.)4

وقال ابن قدامة احلنبيل( :من اتفق املسلمون عىل إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت

معونته) (.)5

رأي اإلمام مالك يف معاونة اإلمام اجلائر :قلنا ان الواجب عىل الناس معاونة إمام

املسلمني يف قتاله ضد البغاة ( ،)6وقيد املالكية وجوب هذه املعاونة باإلمام العادل فهو
الذي جتب معاونته ،اما اذا مل يكن عادالً فقد نقلوا عن اإلمام مالك عدم معاونته وعدم
معاونة البغاة ،فقد جاء يف الرشح الكبري للدردير( :فللعدل  -أي لإلمام العادل  -قتاهلم
وان تأولوا اخلروج عليه لشبهة قامت عندهم ،وجيب عىل الناس معاونته عليهم ،واما

غري العادل فال جتب معاونته ،قال مالك رمحه اهلل :دعه وما ُيراد منه ينتقم اهلل من الظامل

بظامل ثم ينتقم من كليهام) (. )7

*النصح واالرشاد قبل قتال البغاة

ينبغي لإلمام قبل ان يقاتل البغاة تقديم النصح واالرشاد هلم ،وان يطلب منهم
((( صحيح مسلم برشح النووي هبامش ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج 47 / 8عن ابن عباس
ريض اهلل عنهام .
((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي هبامش ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج. 46 / 8

((( ينظر  -املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج. 299/5
((( الرشح الكبري للدردير ج. 299 / 4
((( املغني ج. 60 / 12

((( ()ينظر-املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية،أ.د.عبد الكريم زيدان ج291/5
((( الرشح الكبري للدردير ج. 299 / 4
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العدول عن بغيهم والرجوع اىل الطاعة ولزوم اجلامعة ،وان يسأهلم عن سبب خروجهم،

فإن كانت هلم شبهة كشفها اإلمام هلم ،وان ادعوا ظل ًام وقع عليهم رفعه عنهم (. )1

وقد فعل هذا سيدنا عيل ريض اهلل عنه يف وقعة اجلمل ،وفعله مع احلرورية ( ،)2والن
اهلل جل شأنه يقول﴿ :وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم َفإِ ْن َب َغ ْت
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َحتَّى ت َِفي َء إِ َل َأ ْم ِر اللَِّ َفإِ ْن َفا َء ْت َف َأ ْص ِل ُحوا
إِ ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
ني ﴾ ( )3فيجب ان يتقدم ما قدّ مه اهلل وهو
ب ا ُْل ْق ِسطِ َ
َب ْين َُه َم بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اللََّ ُي ُّ
الصلح ويتأخر ما أخره وهو القتال ثم يدعوهم بعد ذلك للطاعة ،فإن استجابوا واالّ
قاتلهم ،االّ ان يعاجلوه بالقتال فله ان يقاتلهم دون ان يسأهلم (. )4
قال اإلمام اآللويس رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم  ﴾..أي بالنصح
وازالة الشبهة ان كانت والدعاء اىل حكم اهلل عزوجل (. )5

وهذا النهج يف النصح واالرشاد واملعاملة للبغاة واجب عىل اإلمام كام رصح بذلك

احلنابلة ،جاء يف املغني البن قدامة احلنبيل( :وال جيوز قتاهلم حتى يبعث اليهم من يسأهلم
ويكشف هلم الصواب االّ ان خياف َك َلبهم  -أي رشهم  -فال يمكن ذلك يف حقهم،

فأما ان امكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من املظامل وأزال حججهم فأن
﴿وإِ ْن
جلّوا قاتلهم حينئذ الن اهلل تعاىل بدأ باألمر باإلصالح قبل القتال ،قال تعاىلَ :
َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم  … ﴾ ..وانام كان كذلك الن املقصود كفهم
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
((( ينظر  -املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج،292/5
الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 689 / 2
((( احلرورية :بفتح احلاء املهملة وضم الراء االوىل نسبة اىل حروراء وهي قرية قرب الكوفة ،نسبة عىل غري
قياس ،خرج منها نجدة الكويف واصحابه عىل سيدنا عيل عليه السالم وخالفوه يف مقاالت علمية وعصوه
وحاربوه ،ينظر  -ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ج. 85 / 10
((( سورة احلجرات اآلية , 9

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 689 / 2

((( ينظر  -روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين ج. 149 / 26
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ودفع رشهم ال قتلهم ،فإذا أمكن بمجرد القول كان أوىل من القتال ملا فيه من الرضر

بالفريقني) (. )1

وجاء يف كشاف القناع عن متن األقناع يف فقه احلنابلة( :وجيب عىل األمام أن يراسلهم

أي البغاة  -ويسأهلم ماينقمون منه ألن ذلك طريق اىل الصلح ووسيلة اىل الرجوع اىل

احلق) (. )2

وجاء يف البدائع لألمام الكاساين رمحه اهلل يف فقه احلنفية( :فينبغي له  -أي لألمام -
أن يدعوهم اىل العدل والرجوع اىل رأي اجلامعة أوالً لرجاء األجابة وقبول الدعوة كام
يف حق أهل احلرب) (. )3

ُ
(واليقاتل البغاة  -أي
وجاء يف مغني املحتاج وهناية املحتاج يف فقه الشافعية:
األمام -حتى يبعث اليهم امين ًا فطن ًا ناصح ًا يسأهلم ماينقمون ،فأن ذكروا مظلم ًة او

شبه ًة ازاهلا فأن ارصوا نصحهم ثم آذهنم بالقتال ،فأن استمهلوا اجتهد وفعل مارآه
صواب ًا) (. )4
*متى يبارش األمام قتال البغاة

مرصين عىل بغيهم وخروجهم عىل األمام
فإذا مل ينفع النصح واإلرشاد البغاة وظلوا ّ

فإن القتال البد منه ،ولكن األمام اليبدأهم بالقتال حتى يبدؤوه (. )5

قال األمام الكاساين رمحه اهلل( :واليبدؤهم األمام بالقتال حتى يبدؤه ألن قتاهلم

الرش منهم اليقاتلهم) (. )6
لدفع رشهم
اللرش رشكهم ألهنم مسلمون ،فلام مل يتوجه ّ
ّ
((( املغني ج 61/12و . 62

((( كشاف القناع عن متن األقناع ج. 162/6

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ج. 4397/9

((( مغني املحتاج ج ،126/4هناية املحتاج ج 385/7و. 386

((( ينظر  -املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج. 292/5
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ج. 4397/9
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وقد روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه أنه قال للخوارج( :لكم علينا ٌ
ثالث أن النمنعكم
من املساجد ،ومن رزقكم من الفيء ،والنبدؤكم ٍ
بقتال مامل حتدثوا فساد ًا) (. )1
*كيف يقاتل األمام البغاة

يعم اتالفه كالنار واملنجنيق
إذا اضطر األمام وبدأ بقتال البغاة فإنه اليقاتلهم بام ّ

()2

يعم اتالفه يقع عىل من
والتغريق من غري رضورة ،ألنه الجيوز قتل من اليقاتل ،وما ّ

يتحصن هبم البغاة واليمكنهم
ُيقاتل ومن ال ُيقاتل ،فإن دعت ذلك رضورة مثل أن
ّ
يعم إتالفه جاز ذلك للرضورة (. )3
التخلص من رش البغاة إالّ برميهم بام ّ
*حكم البغاة إذا تركوا القتال

إذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع اىل الطاعة ولزوم اجلامعة ،وإما بإلقاء السالح،
ٍ
ٍ
مرض
جلراح أو
وإما باهلزيمة اىل فئة منهم أو اىل غري فئة ،وإما بالعجز عن مواصلة القتال

أو ٍ
أرس ،فإنه يف هذه احلاالت حيرم قتلهم وحيرم إتباع مدبرهم (. )4
وهذا ماذهب اليه املالكية والشافعية واحلنابلة (. )5

جاء يف الرشح الكبري للدردير( :إذا حصل األمان لألمام بالظهور عىل البغاة مل يتبع
مدبرهم ،ومل ُيذ َفف  -مل جيهز  -عىل جرحيهم) ( .)6وقال ابن العريب( :ال ُيقتل أسريهم،
وال ُيتبع منهزمهم ،ألن املقصود دفعهم القتلهم)

()7

((( نيل االوطار ج 158/7و. 159

((( املنجنيق :هو آلة رمي احلجارة ،ينظر -هناية املحتاج ج. 387/7

((( ينظر -هناية املحتاج ج، 387/7املغني ج ،65/12الكايف يف فقه األمام املبجل امحد بن حنبل ج،149/3
الروض النضري ج 331/4و،332تفصيل املسألة أ.د.عبد الكريم زيدان ،املفصل ج293/5
((( ينظر  -املفصل يف احكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،أ.د.عبد الكريم زيدان ج. 294/5
((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،299/4األرشاف عىل مذاهب أهل العلم ج،255/3
األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ج. 314/10
((( الرشح الكبري للدردير ج. 300/4

((( أحكام القرآن  -ابن العريب  -ج. 1710/4
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وجاء يف هناية املحتاج( :وال ُيقاتل ُمدبرهم وال مثخنهم-من أثخنته اجلراح أي
أضعفته  -وال أسريهم) (. )1
وجاء يف الكايف يف فقه األمام امحد( :وإذا قوتلوا مل ُيتبع هلم مدبر ،ومل جيهز هلم عىل

جريح ،ومل يقتل هلم اسري) (. )2
وأستدلوا باألدلة التالية -:

 .1عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ [ هل تدري يا ابن

أ ّم عبد  -وهو عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  -كيف ُحكم اهلل فيمن بغى من هذه
األمة ؟ قال :اهلل ورسوله أعلم ،قال :ال ُيهز عىل جرحيها وال يقتل اسريها وال يطلب

هارهبا وال يقسم فيئها ] (. )3

وقد دل احلديث الرشيف عىل االحكام اآلتية (-: )4
أوالً :ال ُيتمم قتل من كان جرحي ًا من البغاة .

ثاني ًا :ال ُيقتل أسري البغاة ،الن قتاهلم انام هو لدفعهم عن املحاربة .
ثالث ًا :ال ُيطلب اهلارب من البغاة  -وظاهره  -ولو كان متحيز ًا اىل فئة ،الن القصد

دفعها يف تلك احلال وقد وقع .
رابع ًا :ال تُغنم أموال البغاة وان اجلبوا هبا اىل دار احلرب .

 .2ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه انه قال يوم اجلمل(( :ال ُيذفف عىل جريح
وال هيتك سرت وال يفتح باب ومن اغلق باب ًا أو بابه فهو آمن وال ُيتبع مدبر)) (. )5

((( هناية املحتاج ج. 386 / 7

((( الكايف يف فقه اإلمام املبجل امحد بن حنبل ج. 148 / 3

((( احلاكم ج ،168 / 2البيهقي ج ،182 / 8قال اهليثمي :فيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف مرتوك ،جممع
الزوائد ج ،243 / 6قال احلافظ ابن حجر عن كوثر :واه ،الدراية ج ،139 / 2واعله عبد احلق به ،نصب
الراية ج. 463 / 3
((( ينظر  -سبل السالم ج. 259 / 3

((( سنن البيهقي ج 81 / 8وقال :هذا منقطع ،سبل السالم ج ،259 / 3املغني ج. 70 / 12
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((شهدت يوم صفني وكانوا ال
 .3ما روي عن ايب امامة ريض اهلل عنه انه قال:
ُ
جيهزون عىل جريح وال يقتلون مولي ًا وال يسلبون قتيالً)) (.)1
وألن املقصود كف أذاهم ودفع رشهم ،وقد حصل فلم جيز قتلهم كالصائل اذا اندفع

رشه مل جيز قتاله ،كام ال جيوز قتل مدبرهم ملا خياف من انحيازه اىل فئة كام لو مل تكن فئة (.)2
رأي احلنفية :قال احلنفية :اذا قاتل اإلمام البغاة فهزموهم وو ّلوا مدبرين فإن كانت
هلم فئة ينحازون اليها فينبغي لإلمام ومن معه من اهل العدل ان يقتلوا مدبرهم،

وجيهزوا عىل جرحيهم ،لئال يتحيزوا اىل الفئة التي هي منهم فيمتنعوا هبا ويعودوا للقتال
كرة أخرى ،واما اسريهم فإن شاء اإلمام قتله استئصاالً لشأفتهم وان شاء حبسه الندفاع
ّ
رشه باألرس واحلبس ،وان مل يكن هلم فئة يتحيزون اليها مل يتبع مدبرهم ومل جيهز عىل

جرحيهم ومل يقتل أسريهم لوقوع األمن من رشهم عند انعدام الفئة (.)3
واىل ما ذهب احلنفية ذهب بعض الزيدية (.)4

وأجيب :بأن ما ذهب اليه احلنفية وبعض الزيدية مردود بحديث ابن عمر ريض اهلل

عنهام وكالم سيدنا عيل عليه السالم(. )5

رأي الظاهرية :ذهب الظاهرية اىل القول بان البغاة ان تركوا القتال مل جيز اتباعهم
ٍ
بمعقل يمتنعون فيه ثم يعودون للقتال فان
اصالً ،وان كانوا منحازين اىل فئة او الئذين

لإلمام وجنده ان يتبعوهنم (.)6
((( سبل السالم ج. 259 / 3

((( ينظر  -املغني ج 71 / 12بترصف أ.د .عبد الكريم زيدان ،املفصل ج 294 / 5و  ،295الكايف يف فقه
االمام امحد ج 148 / 3و . 149
((( ينظر  -بدائع الصنائع ج ،4398 / 9فتح القدير ج 411 / 4و  ،412تفصيل املسألة أ.د .عبد الكريم
زيدان املفصل ج. 295 / 5
((( ينظر  -سبل السالم ج ،259 / 3الروض النضري ج. 332 / 4
((( ينظر  -سبل السالم ج. 259 / 3
((( ينظر  -املحىل ج. 101 / 11
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الرأي الراجح :وأجد ان الرأي ( )1الذي يقول بعدم اتباع املدبر او االجهاز عىل

اجلريح او قتل االسري هو االدنى للقبول ملا ساقه اصحابه من حجج ،والن يف القتل
بعد هزيمة اهل البغي زيادة يف النكال ال يتطلبها احلال وتأباها روح الرشيعة السمحة،

وان لزم يشء من االحتياط يف شأن املهزومني من اهل البغي فان التعزير بغري القتل
متسع ًا ،اذ املدار عىل املصلحة ،فام دامت هناك يف التعزير مصلحة فانه جيوز .
*أثر السياسة اجلنائية يف جريمة البغي

مما تقدم يتبني لنا بوضوح ان البغاة خيتلف حكمهم بحسب احواهلم ،وانه يف احوال

جيوز لإلمام تعزيرهم باحلبس وبغريه بحيث ال يصل اىل القتل ،ويف احوال اخرى
جيوز قتلهم كام يف حالة احلرب او اذا خيفت عودهتم اليها عىل قول البعض ،ويف بعض
االحوال يكون قتلهم متعين ًا اذا مل يندفع رشهم االّ به دفاع ًا عن النفس وهذه صلب

املرشع من خالل اجياد العقوبات الرادعة والتعزيرية
السياسة اجلنائية التي اوجدها ّ
للمجرمني والتي تبني لنا بوضوح تام حرص الرشيعة اإلسالمية عىل درء املفاسد عن
املجتمع املسلم وجلب املصالح له .

والذي نجده يف احلاالت التي قيل فيها بجواز قتل اهل البغي يكون ذلك غالب ًا يف
احلرب دفع ًا لرش البغاة ،فانه يكون نتيج ًة طبيعي ًة ملسلكهم فال يكون مع ذلك القول بان

البغاة هلم عقوبة حمددة مقدم ًا من الشارع  -وهي القتل  -الن القتل ليس مقصود ًا كام

تقدم القول بل قد يأيت يف احوال ،واالجدر ان يقال ان حكم البغاة يف سائر االحوال هو
التعزير الذي قد يصل  -اىل القتل سياسة  -وبنا ًء عىل ذلك ال تكون جريمة البغي من
اجلرائم ذات العقوبات املحددة مقدم ًا من الشارع (.)2

((( الباحث يسري مع د .عبد العزيز عامر يف رأيه هذا ،ينظر-التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ص.23

((( الباحث يسري مع د .عبد العزيز عامر يف رأيه هذا لتحقق معنى السياسة اجلنائية فيه ،ينظر  -التعزير يف
الرشيعة االسالمية د .عبد العزيز عامر ص. 23
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ولعل طبيعة جريمة البغي هي التي جعلت هلا هذه االحكام التي تتميز عن احكام

املرشكني واملرتدين من جهة وعن احكام قطاع الطريق من جهة أخرى ،فأهل البغي

ليس غرضهم املال ينهبونه وال النفوس يقتلوهنا ظل ًام وال السعي يف األرض بالفساد
وليس جهادهم موجه ًا اىل الدين يف ذاته فهم مسلمون ال يشك احدٌ يف ذلك ،ولكنهم
قوم قاموا يف وجه اإلمام ينازعونه السلطان ويبغون تغيري النظام ال بقصد االفساد
يف األرض لكن بتأويل سائغ دفعهم اىل موقفهم العدائي ممن معه احلكم يريدون بام

يفعلونه اخلري لإلسالم يف اعتقادهم ،وعىل ذلك فان غرضهم يف األصل بعيد عن حميط
اجلريمة العادية ونفوسهم ليست جمرمة وان كانت الرشيعة اإلسالمية قد قالت بقتال
اهل البغي الذي قد ينتهي اىل قتلهم ،فان هذا النوع من التشدد مقصو ٌد به قمع الفتن
واالضطرابات ليتوافر للقائمني عىل امر املسلمني االسقرار الرضوري لكل نظام حتى

يؤيت أكله ،ولكنها من ناحية أخرى راعت الغرض من هذه اجلريمة وهو إما عزل

رئيس الدولة أو اهليئة القائمة عىل التنفيذ فيها وإما االمتناع عن الطاعة ،وملا كانت
هذه االغراض مجيعها موجهة اىل سياسة الدولة ونظامها مع وجود السبب الذي

يستند اليه عليه البغاة يف خروجهم عىل اإلمام واحلجة التي يدّ عوهنا ولو كان الدليل
عىل ما يذهبون اليه ضعيف ًا ،لذلك فقد راعت الرشيعة اإلسالمية البغاة يف االحكام
وفرقت بينهم وبني غريهم ممن ال يتوافر لدهيم هذا الغرض ،فاالساس يف التفرقة بني

البغاة وغريهم ان جريمتهم تعدّ جريمة سياسية ،فيقابل ذلك ان يكون املقصود هو

عودهتم اىل الطاعة ليس غري ،وما دام ان ذلك قد توافر فال عقاب عليهم بعده ،كام ان
اجلرائم التي ترتكب منهم يف حالة احلرب ال تأخذ حكم اجلرائم العادية ،فحرهبم كان

بتأويل سائغ ،هذا بخالف اهل احلرب واملرتدين فان قتلهم يف احلرب مقصود اعال ًء
لكلمة اهلل وارهاب ًا هلؤالء وذ ّب ًا عن الدين (.)1
((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة االسالمية د .عبد العزيز عامر ص. 24

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

270

وعند التدقيق يف احكام هذه العقوبة نتلمس اجلوانب الوقائية واالنسانية يف ايقاع

هذا احلد ،ففيام خيص النصح واالرشاد قبل مقاتلة البغاة وذلك عن طريق املساعي او
التباحث او تبادل اآلراء بني البغاة وبني من يمثل الدولة بمحاولة القضاء عىل رشارة
جتر ورائها الويالت ،ففي هذا جانب وقائي ال يبخس اثره يف عودة هذه الفئة
حرب قد ّ
اىل جادة الصواب وذلك بتبديد خماوف او شكوك هذه الفئة من اإلمامة او احلكومات

الصدع بينهام .
ورأب ّ

ولو مل تفلح هذه اجلهود يف أتيان أكلها تلمسنا اجلانب األنساين يف مقاتلتهم فال ُيتبع

هلم مدبر ،وال ُيهز هلم عىل جريح ،وال ُيقتل هلم أسري ،وهذا ما فعله سيدنا عيل ريض اهلل
عنه يف واقعة اجلمل فقد روي عنه انه قال(( :ال ُيذفف عىل جريح وال هيتك سرت وال يفتح
باب ومن اغلق باب ًا أو بابه فهو آمن وال ُيتبع مدبر)) ( )1وما ُيعزز هذا اجلانب األنساين هو

عدم مساءلتهم عن حقوق اهلل يف اجلرائم التي اقرتفوها ،وبذلك تبلغ احكـام اإلسالم
القمة التي عجزت كل قوانني األرض عن ان جتد مثاالً هلا .

يبق أمام اإلمام االّ
أما يف حالة متسكهم بضالهلم بعد كل تلك اجلهود املبذولة فلم َ
َاه ْم َو َل ِك ْن
﴿و َما َظ َل ْمن ُ
قتاهلم دفاع ًا عن أمن املجتمع واستقراره ويف ذلك سعادة املجتمع َ
كَانُوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ون﴾ (.)2

*

*

*

((( سنن البيهقي ج 81 / 8وقال :هذا منقطع ،سبل السالم ج ،259 / 3املغني ج. 70 / 12
((( سورة النحل من اآلية . 118
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الفصل الثالث
السياسة اجلنائية يف عقوبات القصاص
إن الطباع البرشية واألنفس الرشيرة متيل إىل الظلم واالعتداء وترغب يف استيفاء

الزائد عىل االبتداء ،ال سيام سكان البوادي واهل اجلهل العادلني عن سنن العقل والعدل

كام نقل من عادهتم يف اجلاهلية ،فلو مل تُرشع االجزية الزاجرة عن التعدي والقصاص
من غري زيادة وال انتقاص لتجرأ ذوو اجلهل واحلمية واألنفس األبية عىل القتل والفتك
يف االبتداء واضعاف ما جني عليهم يف االستيفاء فيؤدي إىل التفاين وفيه من الفساد ما ال

خيفى ،فاقتضت احلكمة ترشيع العقوبات الزاجرة عن االبتداء يف القتل والقصاص املانع
من استيفاء الزائد عىل املِثل فجاء الرشع بذلك هلذه احلكمة حس ًام عن مادة هذا الباب (.)1
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
ول ْالَ ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (.)2
فقال تعاىلَ :

قال اإلمام الطربي رمحه اهلل( :ولكم يا أويل العقول فيام فرضت عليكم وأوجبت

لبعضكم عىل بعض من القصاص يف النفوس واجلراح والشجاج ما منع به بعضكم من
قتل بعض وقدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم يف حكمي بينكم بذلك
حياة) (.)3

السفه واجلهل من الناس،
وقال قتادة :جعل اهلل القصاص حيا ًة ونكاالً وعظ ًة ألهل ّ
ٍ
بداهية لوال خمافة القصاص لوقع هبا ،ولكن اهلل تعاىل قد حجز
هم
فكم من رجل قد ّ
بالقصاص بعضهم عن بعض ،وما أمر اهلل تعاىل ٍ
بأمر قط االّ وهو أمر صالح يف الدنيا
((( ينظر  -االختيار ج. 55 / 3
((( سورة البقرة اآلية . 179

((( جامع البيان عن تأويل آي القران ج. 144 / 2
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واآلخرة ،وال هنى اهلل تعاىل عن ٍ
أمر قط االّ وهو أمر فساد يف الدنيا والدين وهو أعلم بام
يصلح خلقه (.)1

وجتب عقوبة القصاص بارتكاب جريمة القتل العمد يف الرشيعة ،ويستوي لتوقيع
ٍ
بيشء من ذلك ،كام
هذه العقوبة ان يكون القتل مسبوق ًا بإرصار أو ترصد أو غري مسبوق

يستوي ان يصحب القتل جريمة أخرى أو ال يصحبه يشء ،فالعقوبة عىل القتل العمد
هي القصاص يف كل حال االّ يف حالة احلرابة ،أي عندما يقرتن القتل برسقة فالعقوبة يف

هذه احلالة هي القتل والصلب ،ولكن العقوبة ال تقع عىل اجلاين لكونه قات ً
ال متعمد ًا بل
لكونه حمارب ًا أي قاطع طريق (.)2
وقد وجدنا يف عقوبات القصاص اليشء الكثري من السياسة اجلنائية الذي يستحق

العرض بالتفصيل ومن ذلك -:
 .1القتل با ُملثقل .
 .2القتل باخلنق .

فمن الفقهاء من عدّ هذا القتل قت ً
ال عمد ًا جيب فيه القصاص ،ومنهم من عدّ هذا
القتل شبه عمد ال جيب فيه القصاص ولكن لإلمام ان يوقع القتل باجلاين سياس ًة عىل
سبيل التعزير ان وجد مصلحة يف ذلك ،وسنبدأ ان شاء اهلل تعاىل بجريمة القتل باملثقل .

*

*

((( ينظر  -جامع البيان عن تأويل آي القران ج. 144 / 2

*

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 114 / 2
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املبحث األول
السياسة اجلنائية يف عقوبة القتـل باملثقـل
*املطلب األول :التعريف بالقتل باملثقل
ٍ
كحمل واجلمع أمحال ،ومنه قوهلم
أوالً :التعريف يف اللغة :ال ّثقل واحد األثقال،
أعطه ثِقله أي وزنه ،قال تعاىل﴿ :و َأ ْخرج ِ
ت ْالَ ْر ُض َأ ْث َق َ
الَا﴾ ( )1قالوا :أجساد بني
َ َ َ

آدم (. )2
وال ّثقل :ضد اخلفة ،وقد ثقل اليشء فهو ثقيل ،والتّثقيل :ضد التخفيف ،وقد أثقله
احلمل وأثقلت املرأة فهي ُمثقل ،أي ثقل َحلها يف بطنها ( ،)3ويف التنزيلَ ﴿ :ف َل َّم َأ ْث َق َل ْت

َد َع َوا اللََّ َر َّ ُب َم﴾ (. )4
ليستقر يف مكانه(. )5
وا ُملث ّقلة :ما يث ّقل به اليشء
ّ

ثاني ًا :التعريف يف اصطالح الفقهاء :عرف الفقهاء القتل باملثقل بقوهلم :هو الرضب
ِ
ٍ
القصارين ،أو بحجر كبري ،أو
بآلة يكون الغالب فيها اهلالك ،كأن يكون الرضب بمد ّقة ّ
ٍ
كبرية ونحو ذلك (. )6
بعصا
((( سورة الزلزلة اآلية . 2

((( ينظر  -خمتار الصحاح ص. 85

((( ينظر  -املختار من صحاح اللغة ص. 63
((( سورة األعراف من اآلية . 189

((( ينظر  -املعجم الوسيط ج. 98 / 1

((( ينظر  -املبسوط ج ،122 / 26تبيني احلقائق ج ،100 / 6بدائع الصنائع ج ،233 / 7روضة الطالبني
ج، 7 / 7الكايف يف فقه اإلمام امحد بن حنبل ج،12 / 3فقه اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ج319/ 6
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قال الشيخ عبد القادر عودة يف تعريف املثقل ( :هو ما ليس له حدّ كالعصا

واحلجر) (. )1

*

*

((( الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 65 / 2

*
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املطلب الثاين
خالف الفقهاء يف عقوبة القتل باملثقل
للفقهاء خالف يف هذا النوع من القتل ،فمنهم من عده شبه عمد ال جيب فيه القصاص

وانام جيب فيه اإلثم والكفارة والدية املغلظة عىل العاقلة ،ومنهم من عده قتل عمد جيب
فيه القصاص إذا كان عىل وجه العدوان ،ويمكن بيان آراء الفقهاء فيام يأيت -:

القول األول :القتل باملثقل شبه عمد ،ال جيب فيه القصاص وانام جيب فيه اإلثم

والكفارة والدية املغلظة عىل العاقلة .

هذا ما روي عن سيدنا عيل وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنهام (. )1

وبه قال احلسن البرصي والشعبي والنخعي وسعيد بن املسيب وعطاء وطاووس

()2

واليه ذهب أبو حنيفة رمحه اهلل وزفر (.)3

األدلة :استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية -:

 .1عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة[ :اال أن َ
قتيل
اخلطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من اإلبل منها أربعون َخلف ًة يف بطوهنا
((( ينظر  -احكام القران ،اجلصاص ،ج ،280 / 2احلاوي الكبري ج ،35 / 12املحىل ج 385 / 10قال ابن
حزم الظاهري قال ابن مسعود ريض اهلل عنه( :العمد السالح وشبه العمد احلجر والعصا) وهذه الرواية عن
الشعبي والنخعي وابن ايب ليىل وعبد الكريم ومل يولد هؤالء اال بعد موته ريض اهلل عنه .

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،71 / 3املغني ج ،323/ 9حلية االولياء يف معرفة مذاهب
الفقهاء ج 462 / 7و  463نيل االوطار ج 21 / 7و . 22
((( ينظر  -املبسوط ج ،122 / 26البدائع ج ،233 / 7البناية يف رشح اهلداية ج ،12 / 10حاشية ابن
عابدين ج ،529 / 6وينظر يف رأي االمام زفر رمحه اهلل ،الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية عىل مذهب
اإلمام ايب حنيفة ص ،250واقعات املفتني ص. 62
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أوالدها ]( )1ويف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال[ :عقل

شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه] قال :وزادنا خليل عن ابن راشد:
ينزو الشيطان بني الناس فتكون يف ِع ِّم ّيا ( )2يف غري ظغينة وال محل سالح](.)3
[وذلك أن َ
وجه االستدالل :ورد لفظ السوط والعصا واحلجر يف احلديث مطلق ًا ،واطالقه
يشمل السوط الصغري والسوط الكبري والعصا الكبرية والعصا الصغرية واحلجر الكبري

واحلجر الصغري ،فيبقى عىل إطالقه ،كام أن املثقل وما جيري جمراه ليس بآلة معدة للقتل
يف العادة ،والقصد يشء داخيل ال يعرف االّ بالدليل وهذا الدليل هو اآللة القاتلة املعدة
للقتل وبغري هذه اآللة يوجد الشك يف هذا القصد (. )4

جاء يف حاشية ابن عابدين( :ويقال له شبه اخلطأ الن فيه معنى العمدية باعتبار

قصد الفاعل إىل الرضب ،ومعنى اخلطأ باعتبار عدم قصده إىل القتل إذ ليست اآللة آلة

قتل) (. )5

((( سنن ايب داود ج ،185 / 4سنن ابن ماجة ج ،877 / 2صحيح ابن حبان ج ،365 / 13نصب الراية
ج 331 / 4و  332و  356قال فيه :هو حديث صحيح من رواية عبد اهلل بن عمرو بن العاص وال يرض
االختالف الذي وقع فيه ،وعقبة بن أوس برصي تابعي ثقة .
عم ٍية  :هي األمر الذي ال يستبني وجهه ،وقيل :كناية عن مجاعة جمتمعني عىل أمر جمهول ال يعرف انه
((( يف ّ
حق او باطل ،وقيل :أي يف حال يعمى امره وال يتبني قاتله وال حال قتله ،ينظر  -سنن ابن ماجة ج،880 / 2
اجلامع الحكام القران ،القرطبي ج. 330 / 5

((( سنن ايب داود ج ،190 / 4سنن البيهقي ج ،45 / 8نصب الراية ج 332 / 4قال يف التنقيح :حممد بن
راشد يعرف باملكحول وثقة امحد وابن معني والنسائي وغريهم ،وقال ابن عدي :إذا حدث عنه ثقة فحديثه
مستقيم ،ويف رواية النسائي [اال وان قتيل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا واحلجر  [ ..سنن النسائي
مطبوع مع رشح السيوطي عىل سنن النسائي ج 40 / 8و 41باب دية شبه العمد ،ط ،1بريوت1348 ،هـ
 1930م .((( ينظر  -حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ج ،259 / 4رشح الكنز ج ،234 / 2تبيني احلقائق ج/ 6
 ،100البناية يف رشح اهلداية ج ،10 / 5بدائع الصنائع ج. 234 / 7
((( حاشية ابن عابدين ج. 529 / 6

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

279

يقول اإلمام اجلصاص رمحه اهلل يف وجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف :هذا اخلرب

قد حوى معاين كثرية منها :بيان قتل شبه العمد ،ومنها إجياب الدية يف قتيل السوط
والعصا من غري فرق بني ما يقتل مثله وبني ما ال يقتل مثله ،وبني من يوايل الرضب حتى

يقتله وبني من يقتل برضبة واحدة ،ومنها انه مجع بني  -السوط والعصا  -والسوط ال
يقتل مثله يف الغالب ،والعصا يقتل مثلها يف الغالب ،فدل عىل وجوب التسوية بني ما
يقتل وبني ما ال يقتل (. )1

رأي الباحث :إن اآللة وموضع الرضب وكيفية الرضب (التوايل …) هذه أمور كلها

قد تفيض إىل القتل وهي جمتمعة تدل عىل العمد ومثاهلا :رضبة العب اجلودو أو الكاراتيه
يف مواضع معينة فأهنا تؤدي إىل القتل وهذا ما يعرفه علم الترشيح اجلنائي .

وأجيب :احلنفية عن استدالهلم بام يأيت -:
أوالً :يقول اإلمام املاوردي رمحه اهلل :أن ما استدل به اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل من

حديث[ :اال أن َ
قتيل اخلطأ شبه العمد  ] ..ال داللة فيه من وجهني -:

الوجه األول :انه جعل عمد اخلطأ بالسوط والعصا والدية ومل جيعل السوط والعصا
عمد ًا ً
خطأ .
ً
خطأ ،وليس بامن ٍع أن يكون عمد ًا حمض ًا،
الوجه الثاين :أن يف السوط والعصا عمد ًا

ألنه قد يتنوع والسيف ال يتنوع .

وأما استدالهلم باجلمع بني صغري املثقل وكبريه يف سقوط القود كام مجع بني صغري
املحدد وكبريه يف وجوب القود فاجلواب عنه :بأن صغري املحدد وكبريه يقتل غالب ًا فجمع

((( ينظر  -احكام القران للجصاص ج ،281 / 2قيل أليب حنيفة رمحه اهلل :أرايت ان كانت صخرة عظيمة
قال :ان رضبه بجبل ابا قبيس ال جيب عليه القصاص  -وهي مسألة القتل باملثقل  -وقوله ابا قبيس عىل لغة:
ان اباها وابا اباها قد بلغا يف املجد غايتاها  .ينظر  -الفوائد السمية يف رشح النظم املسمى بالفرائد السنية
يف فروع الفقه عىل مذهب االمام ايب حنيفة النعامن ،كالمها لالمام العالمة الشيخ حممد بن حسن بن امحد
الكواكبي مفتي حلب الشهباء (ت 1096هـ) ج ،404 / 2ط ،1املطبعة الكربى االمريية ،بوالق ،مرص
املحمية 1324 ،هـ .
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بينهام ،أما صغري املثقل فهو ال يقتل غالب ًا وكبريه يقتل يف الغالب فافرتقا (.)1
ثاني ًا :يقول ابن قدامة رمحه اهلل :ما استدل به اإلمام أبو حنيفة من حديث[ :اال أن َ
قتيل
اخلطأ شبه العمد  ] ..فهو حديث حممول عىل املثقل الصغري ،ألنه ذكر العصا والسوط

وقرن هبام احلجر فدل عىل انه أراد ما يشبههام .

وأما قوهلم بأن العمد ال يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته وال يمكن ضبطه
بام يقتل غالب ًا حلصول العمد بدونه يف اجلرح الصغري فوجب ضبطه باجلرح ،فهذا ممنوع
فإننا نوجب القصاص بام نتيقن حصول الغلبة به فإذا شككنا مل نوجبه مع الشك (.)2
ثالث ًا :قال اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل :أما قوله ﷺ يوم فتح مكة[ : :اال أن

َ
قتيل اخلطأ شبه العمد  ] ..ففي إسناده يعقوب بن أوس وهو جمهول ال صحبة له (.)3

وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال[ :عقل شبه العمد

مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه ] فهو حديث مرسل ال حجة فيه وقد أقحم
احلنفيون فيه من تعمد قتل املسلم باخلنق ،أو بالتغريق ،او بشدخ الرأس بحجر يبلغ
قنطار ًا ،وليس هذا مما ُف ّس يف هذا اخلرب يف يشء (.)4
رابع ًا :أن الغاية من ترشيع القصاص هو صيانة الدماء من اإلهدار ،والقتل باملثقل

كالقتل باملحدد يف إتالف النفوس ،فلو مل جيب القصاص لكان ذلك ذريعة إىل إزهاق
األرواح ،واألدلة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتاب ًا وسن ًة قد وردت مطلقة غري
ٍ
بيشء يقصد به القتل يف العادة وكان اجلاين
مقيدة بمحدّ د أو غريه ،وهذا إذا كانت اجلناية
عامد ًا ،ال لو كانت بمثل العصا والسوط والبندقة ونحوها فال قصاص فيها (.)5

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 37 / 12
((( ينظر  -املغني ج. 324 / 9

((( ينظر  -املحىل ج 381 / 10وقد بينا اقوال العلامء يف صحته ،وهذا ما أجاب عنه املالكية ايض ًا فقالوا :هو
حديث مضطرب عند اهل احلديث ال يثبت من جهة االسناد ،ينظر  -بداية املجتهد ج398/2
((( ينظر  -املحىل ج 380 / 10وقد بينا اقوال العلامء يف صحته .

((( ينظر  -نيل االوطار ج ،21 / 7سبل السالم ج ،235 / 3احكام القران  -عامد الدين الطربي املعروف
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قال اإلمامان أبو يوسف حممد عليهام الرمحة من اهلل تعاىل :ليس يف احلديث الذي
استشهد به أصحاب هذا القول وهو قوله ﷺ[ :اال أن َ
قتيل اخلطأ شبه العمد  ] ..دليل

عىل قوهلم بعدم وجوب القصاص ،فقد جيوز أن يكون النبي ﷺ أراد بذلك العصا التي

ال تقتل مثلها والتي تكون كالسوط الذي ال يقتل مثله ،فإن كان أراد ذلك فهذا ما ذهبنا
إليه ،وان مل يكن أراد ذلك واراد ما قلتم به تركنا احلديث وخالفناه (.)1

.2عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :كل ٍ
يشء خطأ االّ

السيف ولكل خطأ أرش ،ويف لفظ :ان لكل يشء خطأ االّ السيف يعني احلديدة ولكل
خطأ أرش ]

()2

وجه االستدالل :دل احلديث عىل ان احلكم يف إجياب القصاص متعلق باآللة ،وهي
ان تكون سالح ًا أو ان تعمل عمل السالح (.)3
ال ِديدَ
يقول اإلمام الرسخيس رمحه اهلل( :ان آلة القتل احلديد ،قال تعاىلَ :
﴿و َأن َْز ْلنَا ْ َ
فِ ِيه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ )4( ﴾..واملراد القتل ،وكذلك خزائن أسلحة امللوك تكون من احلديد
فأما اخلشب األحجار فمعدة لألبنية ،واحلديد هو املستعمل يف القتال … والفعل ال
يتم االّ بآلته ،فبقصور يف اآللة تتمكن شبه النقصان يف الفعل وذلك يمنع وجوب
القصاص) (.)5

وأجيب بام ييل -:

 -احلديث يدور عىل جابر اجلعفي وقيس بن الربيع وال حيتج هبام ،وهذا الدليل هو

بـ إلكيا اهلراس  -ج ،452 / 2تفسري آيات األحكام للشيخ السايس ج. 122 / 2

((( ينظر  -رشح معاين اآلثار  -الطحاوي  -ج. 186 / 3

((( مصنف عبد الرزاق ج 273 / 9رقم  ،17182مصنف ابن ايب شيبة ج ،428 / 5سنن الدار قطني ج3
 ،106 /سنن البيهقي الكربى ج. 42 / 8
((( ينظر  -أحكام القران ،اجلصاص ج ،281 / 2املبسوط ج. 122 / 26
((( سورة احلديد من اآلية . 25
((( املبسوط ج. 123 / 26
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أخص من الدعوى ،فإن أبا حنيفة يوجب القصاص باملحدد ولو كان حجر ًا أو خشب ًا،
كام يوجبه باملنجنيق ايض ًا لكونه معروف ًا بقتل الناس وباإللقاء يف النار (.)1
 -قال اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل :أما جابر اجلعفي فهو كذاب وأول من شهد

عليه بالكذب أبو حنيفة ،وأما قيس بن الربيع فقد ضعفه ابن معني وعفان ووكيع ،وترك
حديث القطان وعبد الرمحن بن مهدي (.)2

 .3عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :ال قود االّ

بحديدة ] ( )3كام روي عن عبد بن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :ال قود
االّ بالسيف ] (. )4
وجه االستدالل :دل احلديث عىل ان العمد هو ما تعمد قتله باحلديد ،سواء

أكان الغالب عليه اهلالك أم مل يكن ،الن احلديد منصوص عليه باحلديث الرشيف،
واملنصوص عليه ال يعترب فيه املعنى ( ،)5فعىل هذا ان املثقل من اخلشب أو احلجر شبه عمد

وليس بعمد (.)6

يقول اإلمام الرسخيس رمحه اهلل فاحلديث( :يكون دلي ً
ال أليب حنيفة رمحه اهلل ان القود
ال جيب االّ بالسالح حتى إذا قتل انسان ًا بحجر كبري أو خشبه عظيمة مل يلزمه القصاص
يف قول أيب حنيفة) (.)7

((( ينظر  -نيل االوطار ج ،21 / 7سبل السالم ج. 235 /3

((( ينظر  -املحىل ج ،379 ،378 / 10ميزان االعتدال ،الذهبي ،ج 176 / 1و ج ،366 / 3ط1382 ،1هـ
 1963م .((( اخرجه البيهقي ،السنن الكربى ج. 62 / 8

((( قال اهليثمي :رواه الطرباين وفيه ابو معاذ سليامن بن ارقم وهو مرتوك وقد اخرجه :الطرباين املعجم الكبري
ج ،89 / 10سنن الدار قطني ج ،106 / 3جممع الزوائد ج. 291 / 6
((( ينظر  -حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ج. 97 / 6

((( ينظر  -جناية شبة العمد ،رسالة ماجستري ،حاتم وهيب ،ص1420 ،52هـ 2000 -م .
((( املبسوط ج. 122 / 26
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وأجيب بام يأيت -:
أوالً :ان ظاهر احلديث يدل عىل حال استيفاء القود انه ال يكون االّ بالسيف (.)1

ثاني ًا :احلديث ضعيف [ال قود االّ بالسيف ] أخرجه البزار وذكر االختالف فيه مع

ضعف إسناده ،وقال ابن عدي :طرقه كلها ضعيفة ،وعىل تقدير ثبوته فإنه عىل خالف
قاعدة الكوفيني ان السنة ال تنسخ الكتاب وال ختصصه (.)2

 .4عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال[ :اقتتلت امرأتان من ُهذيل فرمت إحدامها
ٍ
بحجر فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اهلل ﷺ فقىض رسول اهلل ﷺ
األخرى
ان دية جنينها].

()3
وورثها ولدها ومن معهم،
ُغ ّرة عبدٌ أو وليدةٌ ،وقىض بدية املرأة عىل عاقلتها ّ
فقال محل بن النابغة اهلُذ ّيل يا رسول اهلل كيف أغرم ( )4من ال ِ
رشب وال أكل وال نطق
استهل فمثِل ذلك ّ
ّ
يطل ؟ فقال رسول اهلل ﷺ إنام هذا من إخوان الكُهان من اجل
وال

()5
رضهتا
سجعه الذي سجع ] ويف رواية املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه[ :ان امرأ ًة قتلت ّ
يت فيه رسول اهلل ﷺ فقىض عىل عاقلتها بالدية وكانت حام ً
ال فقىض
بعمود ُفسطاط ( )6فأ َ
يف اجلنني بغرة فقال بعض عصبتها اندي من ال ِ
طعم وال ِ
فاستهل ُ
ّ
ومثل
صاح
رشب وال َ
ّ

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،37 / 12املحىل ج 370 / 10و . 371

((( ينظر  -رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك عليه الرمحة ج ،202 / 4ارشاد الساري رشح صحيح
البخاري ج ،48 / 10نيل االوطار ج. 20 / 7
((( اصل الغرة :بياض يف الوجه ،واملعترب عند الفقهاء ان تكون قيمتها عرش دية األم ،او نصف عرش دية
األب ،قال اهل اللغة :الغرة عند العرب انفس اليشء ،واطلقت هنا عىل األنسان الن اهلل تعاىل خلقة يف احسن
تقويم ،وقد اتفق العلامء عىل ان دية اجلنني هي الغرة سواء اكان اجلنني ذكر ًا او انثى ،ينظر  -صحيح مسلم
برشح النووي ج 175 / 11و . 176
((( أي أعطي غرامة :أي دية من ال رشب ال لبن ًا وال ما ًء ،ينظر  -رشح معاين اآلثار ج. 187 / 3
((( صحيح مسلم برشح النووي ج. 177 / 11

((( عمود فسطاط ،أي :عمود اخليمة ،ينظر  -نيل االوطار ج. 71 / 7
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ذلك ّ
سجع كسجع األعراب [ (. )2
يطل ( )1؟ قال :فقال
ٌ

وجه االستدالل :أخربت هذه اآلثار بأن النبي ﷺ مل يقتل املرأة القاتلة باحلجر وال

بعمود الفسطاط ،وعمود الفسطاط يقتل مثله ،فدل ذلك عىل انه ال قود عىل من قتل
بخشبة وان كان مثلها يقتل (.)3

وأجيب بام يأيت- :
أوالً :ان هذا حممول عىل احلجر الصغري وعىل العمود الصغري  -وال يقصد القتل هبام

غالب ًا  -فيكون القتل شبه عمد جتب فيه الدية عىل العاقلة وال جيب فيه القصاص (.)4
ثاني ًا :روى محل بن مالك اهلُذيل خالف هذا[ :فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ان عمر
بن اخلطاب ريض اهلل عنه نشد الناس قضاء النبي ﷺ يف ذلك  -يعني اجلنني  -فقام محل
بن مالك بن النابغة فقال :كنت بني امرأتني يل فرضبت إحدامها األخرى بمسطح فقتلتها
بغرة ٍ
وقتلت جنينها فقىض رسول اهلل ﷺ ٍ
عبد وان تقتل هبا ] (. )5
وجه االستدالل :ان املثقل هو احد نوعي ما ُيقصد به القتل يف الغالب ،فوجب ان

يستحق فيه القود كاملحدّ د ،والن ما وجب القود يف حمدّ ده وجب يف مثقله كاحلديد ،والن
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
ول ْالَ ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب
القود موضوع حلراسة النفوس كام قال تعاىلَ :

((( يطل :يبطل وهيدر ،ينظر  -نيل االوطار ج. 71 / 7

((( صحيح مسلم برشح النووي ج ،177 / 11وقوله( :سجع …) فيه دليل عىل ان املذموم من السجع هو
الذي يراد به ابطال رشع او اثبات باطل او كان متكلف ًا ،قال االمام النووي :واما السجع الذي كان النبي ﷺ
يقوله يف بعض االوقات وهو مشهور يف احلديث فليس من هذا النه ال يعارض به حكم الرشع وال يتكلفه فال
هني فيه ،ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج، 178 / 11نيل االوطار ج72/7
((( ينظر  -رشح معاين اآلثار  -الطحاوي  -ج. 188 / 3

((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج ،177 / 11الروض النضري ج 253 / 4و . 548

((( مسند االمام امحد ج ،364 / 1سنن الدرامي ج ،258 / 2سنن ايب داود ج 191 / 4رقم  4572وفيه
املسطح :عود من اعواد اخلباء ،سنن ابن ماجة ج 882 / 2رقم . 2641
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َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ ( ،)1فلو سقط القصاص باملثقل ملا انحرست النفوس ،ولسارع كل من
يريد القتل إىل املثقل ثقة بسقوط القود ،وما ادى إىل ابطال معنى النص كان مطرح ًا (. )2
وقد اعرتض احلنفية بأن رواية املغرية بن شعبة :كان قضاء رسول اهلل ﷺ بالدية

ال بالقصاص ،وهي رواية الصحيحني ،واحلديث يدل عىل ان القتل باملثقل جيب فيه
الدية ال القصاص لكونه شبه عمد ،كام ان رواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن

عباس ال ختلو من االضطراب فوجب الوقوف عىل ما صح من احلديث (.)3

ورد اعرتاض احلنفية بام يأيت -:
أوالً :ان هذا احلديث ال يعارض حديث املغرية  -ألنه اجنبي من املرأتني  -ومحل بن

مالك زوج الرضتني فكان بحاهلام اعرف (.)4
ثاني ًا :مجع اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل بني الروايتني ،رواية املغرية بن شعبة
التي وردت يف الصحيحني وبني رواية محل بن مالك التي رواهـا اخلمسة اال الرتمـذي

والتي قال عن اسنادها :انه اسناد يف غاية الصحة ( ،)5قال ابن حزم رمحه اهلل( :بل الغرض
اجلمع بني مجيعها ،ووجه ذلك ّبي وهو انه ﷺ حكم يف ذلك بحكم العمل إذ حكم

بالقود ،ثم حكم فيه بحكم قتل اخلطأ ،إذ حكم بالدية عىل العاقلة فال جيوز ان يكون هذا
االّ بأنه اخرب ﷺ بأهنا رضبتها فقتلتها فحكم بالقود عىل ظاهر األمر ،ثم صح ان رضهبا
خطأ من غري ٍ
هلا كان ً
قصد فرجع ﷺ إىل احلكم بام حيكم به يف قتل اخلطأ ،إذ ال ّ
حيل ان

حيمل حكمه ﷺ االّ عىل احلق الذي ال يقتيض ما حكم عليه الصالة والسالم فيه غري ما
((( سورة البقرة اآلية . 179

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،37 / 12الروض النضري ج 253 / 4و . 254

((( ينظر  -احكام القران  -اجلصاص  ،-ج ،280 / 2تبيني احلقائق ج 100 / 6و  ،101ورواية عمرو بن
دينار عن طاووس عن ابن عباس رواه الطحاوي ،رشح معاين اآلثار ج. 188 / 3
((( احلاوي الكبري ج.37 / 12

((( ينظر  -املحىل ج. 383 / 10
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حكم به) (.)1

 .5ما روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه انه قال(( :شبه العمد بالعصا واحلجر الثقيل

وليس فيهام قود)) (.)2

وجه االستدالل :ان شبه العمد اسم رشعي ال سبيل إىل اثباته االّ من جهة التوقيف،

سم
إذ ليس يف اللغة هذا االسم لرضب من القتل ،ف ُعلم ان سيدنا عيل ريض اهلل عنه مل ُي ّ
القتل باحلجر العظيم شبه عمد االّ توقيف ًا ،ومل يذكر احلجر العظيم االّ والصغري والكبري

متساويان عنده يف سقوط القود به (.)3

القول الثاين :القتل باملثقل عمد يوجب القصاص إذا كان عىل وجه العدوان .
هذا ما روي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (. )4

وبه قال النخعي يف الرواية الثانية عنه والزهري وابن سريين ومحاد بن أيب سليامن

وعمرو بن دينار وبن أيب ليىل (.)5

واليه ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية واإلمامية والزيدية واالباظية

()6

وابو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية(.)7
((( املحىل ج. 383 / 10

((( رشح معاين اآلثار ،الطحاوي ج ،189 / 3عن عاصم بن ضمرة ،ويف رواية البيهقي ج 62 / 8واملصنف
ج 271 / 9رقم  ،17174عن عاصم بن ضمرة انه ريض اهلل عنه قال(( :ال قود االّ بحديدة)) .
((( ينظر  -احكام القران  -اجلصاص  -ج. 281 / 2

((( ينظر  -رشح معاين اآلثار ج ،189 / 3سنن البيهقي ج. 44 / 8

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،71 / 3احلاوي الكبري ج ،35 / 12املغني ج323/9

((( ينظر  -مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج ،240 / 6رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك عليه الرمحة
ج ،202 / 4االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،71 / 3احلاوي الكبري ج ،35 / 12املغني ج،323 / 9
الكايف يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل ج ،12 / 3املحىل ج ،343 / 10اخلالف ،للطويس املجلد الثاين /
 ،347فقه االمام جعفر الصادق ج ،319 / 6البحر الزخارج 219/6السيل اجلرار ج ،414 / 4رشح كتاب
النيل ج 118 / 15و . 119
((( ينظر  -املبسوط ج ،122 / 26البناية يف رشح اهلداية ج. 12 / 10
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ٍ
بحجر عظيم أو خشبة عظيمة مما يقتل به غالب ًا فهو عمد،
قال الصاحبان( :إذا رضب
ألنه ملا كان يقتل غالب ًا صار بمنزلة اآللة املوضوعة له) (. )1
توضيح رأي املالكية :يذهب املالكية إىل القول بأن القتل باملثقل هو قتل عمد جيب

فيه القصاص سواء اكان القتل بمثقل يقتل يف الغالب أم ال يقتل يف الغالب ،ما دام الفعل
وقع عن عمد وعىل وجه العدوان  -ويدل عىل ذلك الرضب يف اماكن تؤدي إىل ازهاق
الروح -ال عىل وجه اللعب والتأديب (.)2

جاء يف املدونة الكربى( :قلت :أرأيت ما تعمدت من رضبة بلطمة ،أو بلكزة ،أو

ببندقة ،او بحجر ،أو قضيب ،أو بعصا ،أو بغري ذلك افيه القود إذا مات من ذلك عند

مالك أم ال ؟ قال - :مالك  -يف هذا كله القود إذا مات من ذلك ،قال مالك :وقد تكون
أشياء من وجه العمد ال قود فيها مثل الرجلني يصطرعان فيرصع احدمها صاحبه ،أو
يرتاميان باليشء عىل وجه اللعب ،أو يأخذ برجله عىل وجه اللعب فيسقط فيموت من
هذا كله فإنام يف هذه الدية ،دية اخلطأ امخاس ًا عىل العاقلة ،قال :وقال  -مالك  -ولو تعمد

عىل غري وجه اللعب ولكن عىل وجه القتال فرصعه فامت أو أخذ برجله فسقط كان يف
هذا كله القصاص) (.)3

ويقول الباجي يف تعريف العمد :هو ان يعمد للقتل فيام يرى الناس ،فمن عمد إىل
ٍ
ٍ
بحجر أو غري ذلك فامت من ذلك فهو عمد (.)4
رجل بعصا ،أو رماه
رضب
األدلة :استدل أصحاب القول الثاين باألدلة اآلتية -:
ِ
ِ
ِ
ال ِّر َوا ْل َع ْبدُ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْلق َص ُ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ال ُّر بِ ْ ُ
اص ِف ا ْل َقت َْل ْ ُ
بِا ْلعب ِد و ْالُ ْن َثى بِ ْالُ ْن َثى َفمن ُع ِفي َله ِمن َأ ِخ ِيه َشء َفا ِّتباع بِا َْلعر ِ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
ان
َ ْ َ ُ ْ
َْ َ
َ َ ٌ ْ ْ َ
ْ ٌ َ ٌ ُْ

((( اللباب يف رشح الكتاب ،للميداين وهو رشح عىل خمترص القدوري ج. 28 / 3

((( ينظر  -مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ج،240/ 6حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبريج242/4
((( املدونة الكربى ج. 308 / 6
((( ينظر  -املنتقى ج. 100 / 7
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ِ
ِ
يم ` َو َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
اص
َذلِ َك َت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّبك ُْم َو َر ْ َ
ح ٌة َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ول ْالَ ْل َب ِ
َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (.)1
وجه االستدالل هباتني اآليتني :ان املثقل هو احد نوعي ما يقصد به القتل يف الغالب،

فوجب ان يستحق فيه القود كاملحدّ د ،والن ما وجب القود يف حمدده وجب يف مثقله
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َيا
كاحلديد ،والقود موضوع حلراسة النفوس كام قال تعاىلَ :
ول ْالَ ْل َب ِ
ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ فلو سقط القصاص باملثقل ملا انحرست النفوس ولسارع

كل من يريد القتل إىل املثقل ثقة منه بسقوط القود ،وما أدى إىل ابطال معنى النص كان
مطرح ًا (.)2
وليس بيد من قال ال قصاص يف القتل بغري املحدد مطلق ًا دليل تقوم به احلجة ،إذ ال

حجة فيام ورد من طريق الكذابني والوضاعني ،وقد بني لنا رسول اهلل ﷺ اخلطأ الذي
هو شبه العمد بيان ًا شافي ًا فوجب ان نقترص عليه ورد ما عداه إىل ما رشعه اهلل لعباده من
القصاص يف العمد العدوان (.)3
ِ
ال ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلوم ًا َف َقدْ
 .2قوله تعاىلَ :
﴿وال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل بِ ْ َ
َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطان ًا َفال ُي ْ ِ
ف ِف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
َان َمن ُْصور ًا﴾ (.)4
س ْ
وجه االستداللَ :من ُقتل باملثقل فقد ُقتل ظل ًام ،ومن ُقتل ظل ًام فقد وجب لوليه

القود (.)5

((( سورة البقرة االيتان  178و . 179

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 37 / 12

((( ينظر  -السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق االزهار ،حممد بن عيل الشوكاين (1173هـ 1250 -م) حتقيق
حممد ابراهيم زايد ج ،415 / 4دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان .
((( سورة اإلرساء اآلية .33

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،36 / 12مغني املحتاج ج ،3 / 4املغني ج ،324 / 9اخلالف ،املجلد الثاين
ٍ
بيشء يربط فيه او بيده اىل
 ،347 /والقود :هو القصاص ولعله سمي بذلك الن املقتص منه يف الغالب يقاد
القتل ،فسمي القتل قود ًا لذلك ،ينظر  -املغني ج. 384 / 9
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قال ابن املنذر( :والقاتل بام األغلب من مثل فعله انه يقتل :قاتل) (. )1

وقد بني تعاىل احلكمة من النهي عن اإلرساف يف القتل ،وهو النرص لويل املقتول،

فاوجب له القصاص فال يستزد عىل القصاص ،وجعل نرصه بمعونة السلطان وبإظهار
املؤمنني عىل استيفاء احلق فال يبغ ما وراء حقه (.)2

قال الصاحبان يف بيان وجه االستدالل هبذه اآلية( :واملراد بالسلطان استيفاء القود
بدليل انه ع ّقبه بالنهي عن اإلرساف يف القتل ،فالتقييد بكون اآللة جارحة زيادة عىل

النص) (.)3

ِ ِ
ِ
ِ
ب اللَُّ َع َل ْي ِه
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َج َز ُاؤ ُه َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َو َغض َ
 .3قوله تعاىلَ :
َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه َع َذاب ًا َعظِي ًام﴾ (.)4
وجه االستدالل :بينت اآلية جزاء القتل العمد من غري ٍ
ذكر لآللة أو الوسيلة القاتلة،

وعىل هذا يمكن وصف القتل العمد  -الذي جيب به القصاص  -بأنه كل قتل وقع
بحديدة ،كالسيف ،واخلنجر ،والرمح ،ونحو ذلك ،أو بام يعلم ان فيه املوت من ثقال

احلجارة ونحوها (.)5

وأجيب عن االستدالل هبذه اآليات :ال خالف يف أن هذه اآليات قد أوجبت

القصاص يف القتل العمد ،والقتل باملثقل هو قتل ليس بعمد ،ومع ذلك فإن اآليات
وردت يف إجياب القصاص يف االصل ،واآلثار التي ذكرناها واردة فيام جيب فيه
القصاص ،فكل واحد منهام مستعمل فيام ورد ،فال يعرتض باحدمها عىل االخر (.)6

((( اإلرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 72 / 3

((( ينظر  -الطربي ج 80 / 15وما بعدها ،الكشاف ج ،484 / 2احكام القران  -البن العريب  -ج،1196/3
الرازي ج. 203 / 20
((( املبسوط ج. 122 / 26
((( سورة النساء اآلية . 93

((( ينظر  -القرطبي ج. 329 / 5

((( ينظر  -احكام القران ،للجصاص ج. 282 / 2

290

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

ٍ
جارية بني حجرين فقيل
رض رأس
 .4عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه[ :ان هيودي ًا ّ
فالن أو ٌ
هلا من فعل بك هذا ٌ
يت به النبي ﷺ فلم يزل به حتى
سمي
اليهودي ُفأ َ
ّ
فالن حتى ّ

ٍ
اوضاح هلا فقتلها
فرض رأسه باحلجارة ]( )1ويف رواية[ :ان هيودي ًا قتل جارية عىل
أقر ّ
ّ
بحجر فجيء هبا إىل النبي ﷺ وهبا رمق فقال :اقتلك فالن فأشارت برأسها ان ال،

ثم قال الثانية فأشارت برأسها ان ال ،ثم سأهلا الثالثة فأشارت برأسها ان نعم فقتله
النبي ﷺ بحجرين ](. )2

وجه االستدالل :دل احلديث عىل وجوب القصاص باملثقل كوجوبه باملحدد،

إذ ان القتل باملثقل كالقتل باملحدد يف ازهــاق الــروح ،فال خصوصية للمحدد،

رشع لصيانة النفوس فلو مل جيب القصاص باملثقل ملا حصلت
الن القصاص ّ
الصيانة (.)3
جاء يف متكلة املجموع :ان يف هذا احلديث فوائد عديدة (- :)4

	*الفائدة األوىل :القود جيب باملثقل .
	*الفائدة الثانية :انه يستقاد به .

	*الفائدة الثالثة :ان اليهودي يقتل باملسلم .
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج 38 / 24و . 46

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،42 / 24واالوضاح :مجع وضح نوع من احليل يعمل من
الفضة ،سميت هبا لبياضها الن الوضح يعني البيان من كل يشء ،ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري
ج ،47 / 24تكملة املجموع ج ،376 / 18والرمق :بقية احلياة ،ينظر  - -عمدة القاري رشح صحيح
البخاري ج ،40 / 24ارشاد الساري رشح صحيح البخاري ج . 48 / 10
((( ينظر  -رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك عليه الرمحة ج ،202 / 4االرشاف عىل مذاهب اهل العلم
ج ،72 / 3مغني املحتاج ج ،3 / 4املهذب يف فقه االمام الشافعي ج ،77 / 2نيل االوطار ج ،19 / 7سبل
السالم ج ،35 / 3اخلالف ،املجلد الثاين . 347 /
((( ينظر  -تكملة املجموع رشح املهذب ،حممد نجيب املطيعي ج ،377 / 18دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع .
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قال اإلمام الزرقاين واالمام الشوكاين يف وجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف :دل
احلديث عىل ثبوت القصاص باملثقل أوالً ،كام دل عىل جواز القود بمثل ما ُقتل به املقتول
ثاني ًا وهذا ما ذهب إليه اجلمهور ( ،)1ويؤيد ذلك عموم قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن َعا َقبتُم َفع ِ
اق ُبوا
ْ ْ َ
َ
بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
وق ْبت ُْم بِ ِه  )2(﴾ ..وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما
َ
﴿و َج َزا ُء َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها . )4(﴾..
ا ْعتَدَ ى َع َل ْيكُم  )3(﴾..وقوله تعاىلَ :
ويقول اإلمام الرسخيس رمحه اهلل ( :واملعنى فيه انه عمدٌ حمض ألنه قصد قتله بام ال
ُيقصد به اال القتل وال ُيعرف حمض العمد االّ هبذا) (. )5

وأجيب بام ييل:
اليهودي كان قاطع طريق ،فإن كان
أوالً :من املحتمل ان النبي ﷺ علم ان
ّ
ٍ
حجر ،أو غري ذلك (.)6
قاطع طريق فإنه يقتل حد ًا  ،سواء قتل بعصا ،أو سوط ،أو

يقول اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل( :كل من قطع الطريق فقتل بعصا ،أو حجر ،أو فعل
ذلك يف املِرص يكون حكمه فيام فعل حكم قاطع الطريق) (. )7
ثاني ًا :ومن املحتمل ان النبي ﷺ  -م ّثله أو ش ّبهه به  -أي جعله كقاطع الطريق
لسعيه يف األرض فساد ًا فقتله النبي ﷺ حد ًا كام يقتل قاطع الطريق حد ًا ،وهذا جائز ان

يلحق به (.)8

((( ينظر  -رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك عليه الرمحة ج ،202 / 4نيل االوطار ج ،19 / 7ارشاد
الساري رشح صحيح البخاري ج. 48 / 10
((( سورة النحل من اآلية . 126
((( سورة البقرة من اآلية . 194

((( سورة الشورى من اآلية . 40

((( ذكرنا هنا قول االمام الرسخيس الن قول الصاحبان موافق لقول اجلمهور ،ج. 22 / 26
((( ينظر  -تبيني احلقائق ج. 100 / 6

((( رشح معاين اآلثار  -الطحاوي احلنفي  -ج. 187 / 3
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف َالْ ْر ِ
ار ُب َ
ض
((( ينظر  -تبيني احلقائق ج 100 / 6قال تعاىل﴿ :إِ َّن َم َج َزا ُء ا َّلذي َن َ ُ
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ثالث ًا :ومن املحتمل ان يكون اليهودي مستأمن ًا فقتل اجلارية وحلق بأرضه ُفأخذ وهو
حريب لقرب منازهلم من املدينة ،فأمر النبي ﷺ بقتله لكونه حمارب ًا حربي ًا (.)1

رابع ًا :تأويل احلديث :وهو ان النبي ﷺ أمر بقتله بطريق  -السياسة  -لكونه ساعي ًا
يف األرض بالفساد معروف ًا بذلك الفعل ( ،)2إذ السياسة تزجر السفهاء عن الطغيان (،)3
ومن كان معروف ًا هبذه الصفة فلإلمام ان يقتله بطريق السياسة (.)4

يقول اإلمام الرسخيس رمحه اهلل( :وإنام ُيعد يف مثل تلك احلالة من يكون مته ًام بمثل
ذلك الفعل معروف ًا به وعندنا إذا كان هبذه الصفة فلإلمام ان يقتله بطريق السياسة) (. )5
وجاء يف جممع االهنر رشح ملتقى االبحر( :وان تكرر من ذلك فلإلمام قتله سياسة

ألنه سعى يف األرض بالفساد) (.)6

وجاء يف حاشية ابن عابدين :وموجب قتل شبه العمد األثم والكفارة والدية املغلظة
عىل العاقلة  -ال القود  -وذلك لشبهه باخلطأ نظر ًا لآللة ( ،)7إذ فيه معنى العمدية باعتبار

قصد الفاعل إىل الرضب ،وفيه معنى اخلطأ بإعتبار عدم قصده إىل القتل إذ ليس اآللة بآلة
قتل(( … )8االّ ان يتكرر منه فلإلمام قتله سياسة) (.)9
َفساد ًا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْالَ ْر ِ
ض َذلِ َك َل ُ ْم ِخ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ سورة املائدة. 33:
َو َل ُ ْم ف ْالخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ

((( ينظر  -احكام القران ،اجلصاص ج. 282 / 2

((( ينظر  -املبسوط ج ،124 / 26البناية يف رشح اهلداية ج. 32 / 10
((( ينظر  -البناية يف رشح اهلداية ج. 32 / 10
((( ينظر  -املبسوط ج. 124 / 26
((( املبسوط ج. 124 / 26

((( جممع االهنر يف رشح ملتقى االبحر ج. 622 / 2
((( حاشية ابن عابدين ج. 530 / 6

((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج. 529 / 6
((( حاشية ابن عابدين ج. 530 / 6
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وقد ُر ّد اعرتاض احلنفية بقول اإلمام املاوردي رمحه اهلل اوالً ،وبقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه اهلل ثاني ًا .

يقول اإلمام املارودي :فإن قيل انام قتله لنقض عهده ال لقتله فعنه جوابان (-:)1
اجلواب األول :انه حكم ورد عىل سبب فوجب ان يكون حمموالً عليه .
اجلواب الثاين :انه ّملا قتله بِمثل ما َ
قتل من احلجر دل عىل انه مماثلة قود ال لنقض

عهده .

ويقول شيخ االسالم ابن تيمية :لو كان القتل لنقض العهد لكان القتل بالسيف

بالرضخ باحلجارة (.)2
ال ّ

يعفو ويل
 .5عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ان النبي ﷺ قال[ :العمد قو ٌد االّ ان َ

املقتول ](.)3

وجه االستدالل :دل عموم احلديث عىل ان القتل باملثقل كالقتل بغريه من املحدد،

فكام جيب القصاص بغري املثقل من املحدد فإنه جيب به (.)4

قريب من هذا حيث يقول( :واالمــر املجتمع عليه الذي
وكالم اإلمام مالك
ٌ
ٍ
بحجر ،أو رضبه عمد ًا
ال اختالف فيه عندنا ان الرجل إذا رضب الرجل بعصا ،أو رماه
فامت من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص) (.)5

وأجيب عن االستدالل بحديث[ :العمد قو ٌد …] بأن معنى احلديث هو بيان ملوجب

القتل العمد وهو  -القصاص  -فموجب القتل العمد هو القصاص ،وموجب القتل
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 36 / 12
((( ينظر  -زاد املعاد ج. 296 / 3

((( سنن الدار قطني ج ،94 / 3مصنف ابن ايب شيبة ج ،436 / 5نصب الراية ج ،327 / 4الدراية يف ختريج
احاديث اهلداية ج ،260 / 2تلخيص احلبري ج 21/4قال فيه :ويف اسناده ضعف .
((( ينظر  -تكملة املجموع ج ،377 / 18البحر الزخار ج. 219 / 5
((( رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك عليه الرمحة ج. 202 / 4
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غري العمد غري القصاص (.)1

 .6عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال يف القتيل الذي قتلته خزاعة من
ٍ
ودي وإما
بني ليث
بقتيل هلم يف اجلاهلية[ :ومن ُقتل له قتيل فهو بخري النّظرين إما ان ُي َ

ان ُيقاد ]( )2ويف رواية أيب داود[ :اال انكم يا معرش خزاعة قتلتم هذا القتيل من ُهذيل
واين عاقله فمن ُقتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بني خريتني إما ان يأخذوا العقل أو
يقتلوا ] (. )3

وجه االستدالل :جعل احلديث الرشيف لويل دم القتيل حق قتل القاتل أو ان يأخذ
ٍ
ٍ
الدية ،ومل يقيد هذا احلق بكون القتل قد تم ٍ
مدببة (. )4
حمددة أو
بآلة
قال اإلمام القسطالين رمحه اهلل( :يستفاد منه ان الويل إذا سئل يف العفو عىل ٍ
مال ان

اقتص) (.)5
شاء قبل ذلك وان شاء ّ

 .7قول سيدنا عمر ريض اهلل عنه(( :يعمد احدكم فيرضب اخاه مثل آكلة
ٍ
بأحد فعل ذلك االّ
يت
عيل ،ال ُأ َ
اللحم  -قال احلجاج :يعني العصا  -ثم يقول :ال قود ّ
أقدته)) ( .)6فقد رأى سيدنا عمر ريض اهلل عنه القود يف القتل  -بغري املحدد  -إذا كان
مثله يقتل وعىل وجه العدوان (.)7

((( ينظر  -البناية يف رشح اهلداية ج ،7 / 10تبيني احلقائق ج. 98 / 6

((( صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج ،42 / 24سنن ابن ماجة ج 876 / 2رقم  ،2624وقوله بخري
النظرين ،أي ويل القتيل خيري بني الدية او القصاص .
((( سنن ايب داود ج 172 / 4رقم  4504عن أيب رشيح الكعبي ،قال ابو عيسى الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح ،سنن الرتمذي ج. 14 / 4
((( ينظر  -القصاص الديات العصيان املسلح يف الفقه اإلسالمي ،امحد احلرصي ص 79وقد وجدت ان
علامء احلنابلة واالمامية قد استشهدوا هبذا احلديث ،املغني ج ،324 / 9اخلالف املجلد الثاين 347/
((( ارشاد الساري رشح صحيح البخاري ج. 51 / 10

((( رشح معاين اآلثار ج ،189 / 3سنن البيهقي ج 44 / 8عن جروة بن محيد عن ابيه .
((( ينظر  -سنن البيهقي ج. 44 / 8
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الرأي الراجح :مل يعرض القران الكريم وال السنة النبوية الصحيحة حتديد آلة

القتل وإنام وقفا عند وصفه بالعمدية والعدوانية ،وتركا آلة القتل للعرف حيددها

ويكشف عن معناها ،وذلك حلكمة سامية هي ان طرق القتل ختتلف يف األزمنة
واألمكنة واألشخاص ،وان االبتكار يدخلها كام يدخل كل ٍ
يشء من شؤون األنسان،

فاألنسان يبتكر آلة الرش كام يبتكر آلة اخلري ،فلو ان املرشع حدد للقتل الذي يكون
جريمة آلة خمصوصة وكيفية خمصوصة الستطاع املتفننون يف األجرام ان يبتكروا

يف الوصول إىل غايتهم آلة غري اآللة التي حددها املرشع ،وكيفية غري الكيفية التي
حددها ،وبذلك ينجون من طائلة العقاب ،وتفوت احلكمة من مرشوعية القود التي
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
ول ْالَ ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ ( ،)1هلذا ترك
يقول اهلل فيهاَ :

املرشع حتديد اجلريمة يف اآللة والكيفية ،وترك ذلك للعرف حيدده وحيكم عليه بعد ان
وضع الوصف العام من العمدية والعدوان (. )2

وقد مشى يف ظل هذه احلكمة مجهور الفقهاء فلم يشرتطوا يف اجلريمة آلة حمددة تفرق

االجزاء ،كام مل يشرتطوا ان تكون بطريق املبارشة ،بل قدروا ان كل ما من شأنه عادة ان
يزهق الروح حمدد ًا أو غري حمدد مبارش ًة أو تسبب ًا فهو حمقق للجريمة ،موجب للقود متى

كان عن قصد ( ،)3ومن ذلك قالوا بالقود يف السالح واحلجر الثقيل بل والصغري إذا
اصاب مقت ً
ال .

لذا فإن الرأي الراجح هو ما ذهب اليه مجهور الفقهاء لكونه يتفق إىل ٍ
حد ما مع

احلكمة التي بيناها يف عدم حتديد املرشع آللة القتل .

رأي احلنفية وأثر السياسة اجلنائية فيه :رأي أيب حنيفة رمحه اهلل ان القتل املوجب

للقود يشرتط فيه ان يكون بآلة حمددة تفرق االجزاء ،كالسالح وما يعمل عمله يف تفريق
((( سورة البقرة اآلية . 179

((( ينظر  -اإلسالم عقيدة ورشيعة ،اإلمام االكرب حممود شلتوت ص 351و . 352
((( ينظر  -اإلسالم عقيدة ورشيعة ،اإلمام االكرب حممود شلتوت ص 351و . 352

296

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

االجزاء كالنار … ويوجه اصحابه هذا الرأي بأن القود ال يكون باتفاق االّ بالقتل

العمد ،والعمدية أمر خفي ال يعرف بنفسه وإنام يعرف بآلة الرضب ،وليس هناك من آلة
تقطع حبل الشك يف تعمد القتل االّ احلديد وما جيري جمراه …

وهذا الرأي وان كان يساير يف ظاهره قاعدة التحري  -يف احلق  -الذي يرفع حرمة
النفس وجيعلها مصونة االّ انه من جانب آخر يوسع جمال االجرام للمجرمني ويمكن

هلم من ارتكاب جرائمهم وهم يف مأمن من العقاب الرادع ،وهو يف الوقت نفسه يقلل
من أمهية هذه احلكمة السامية التي كانت اساس ًا يف اطالق  -القتل  -يف النصوص،
بل ويف اطالق غريه من اجلرائم ،مثل الرسقة واالفساد يف األرض عن التحديد بطريقة
خمصوصة وآلة معينة .

ويبدو واهلل تعاىل أعلم ان اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل مل يرد هذا الرأي االّ حتكي ًام للشأن

الغالب جلريمة القتل يف زمنه ،ويف البيئة التي عاش فيها واهنا كانت ال تعرف االعتداء
بالقتل االّ بطريق  -اآللة املحددة  -التي تفرق األجزاء .
ويف غالب الظن انه لو امتدت به حياته رمحه اهلل حتى رأى االبتكار يف وسائل األجرام

عىل نحو ما نرى ورأى غريه ملا أحجم عن القول بوجوب القود يف تعمده الرضب باحلجر
الكبري والتخنيق والتغريق (.)1

ٍ
ألسباب كثري ًا ما
رشع القصاص لصيانة النفوس ومحاية االرواح من ان هتدر
نقولّ :
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
ول ْالَ ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون﴾ ( )2فالقصاص
تكون تافهة َ ..

حيمل يف طياته معاين الردع العام واخلاص ،فالقاتل يعلم متام ًا ان مصريه هو ذات املصري
الذي أنزله بخصمه اال وهو القتل … وغري القاتل يمتنع عن ارتكاب اجلريمة ويبتعد

عن حميطها .

((( الباحث يسري مع رأي االمام االكرب حممود شلتوت يف هذا ،ينظر  -اإلسالم عقيدة ورشيعة ،اإلمام االكرب
حممود شلتوت ص 351و . 352
((( سورة البقرة اآلية . 179
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واملستقرئ ألحكام القصاص يلمس دقة الفقهاء يف تقسيمهم للقتل فهو:
.1القتل العمد.

 .2القتل شبه العمد.
 .3القتل اخلطأ.

 .4ما أجري جمرى اخلطأ.
 .5القتل بالتسبب (.)1

فهم وان امجعوا عىل ان يف القتل العمد عقوبة القصاص االّ اهنم اختلفوا يف غريه

(كالقتل باملثقل) فمن الفقهاء من عده قتل عمد جيب به عقوبة القصاص ،ومنهم من
عده قت ً
ال شبه عمد ال جيب به عقوبة القصاص انام جتب فيه الدية مغلظة.

واملتبرص يف رأي احلنفية جيد ما يمكن ان يوفق أو جيمع بني الرأيني ،فاآللة وموضع
الرضب وكيفيته تفضح نية القاتل يف القتل أو غريه … وهي كذلك تعكس نفس ًا إجرامية
غري سوية تستأهل ان تعاقب بعقوبة رادعة وهي القصاص ،ويبدو لنا يف هذا املظان ان
االختالف ما عاد االّ اختالف ًا ظاهري ًا دون اجلوهر ،وهو عقوبة القتل  -سياسة  -عند

أيب حنيفة ،وقصاص ًا عند اجلمهور ،فاآللة املعدة للقتل تتنوع وتتطور كلام تطور العلم
والتكنولوجيا وعلم الترشيح اجلنائي يكشف ذلك … وعندها يمكن القول بأن من
السياسة اجلنائية يف الرشيعة الغراء اللجوء إىل أشدّ العقوبات وانزاهلا يف املجرمني الذين

يلتمس منهم اخلطورة اجلنائية ،كجرائم املتاجرة باملخدرات ،وجرائم اخلطف ،وجرائم
املتاجرة باألعضاء البرشية … دفع ًا لرشهم ومحاية للمجتمع من خطرهم .
((( وهبذا التقسيم قال ابو بكر الرازي اجلصاص ووافقه عليه فقهاء احلنفية املتأخرين ،ينظر  -احكام القران،
اجلصاص ج ،223 / 2اهلداية ج ،159 / 4جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،414 / 2ومذهب اإلمام
مالك وابن حزم الظاهري وبعض الزيدية ان القتل يقسم اىل قسمني مها :القتل العمد ،والقتل اخلطأ ،ينظر
 املدونة الكربى ج ،106 / 15القرطبي ج ،329 / 5املحىل ج ،343 / 10البحر الزخار اجلامع ملذاهبعلامء االمصار ج. 215 / 6
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املبحث الثاين
السياسة اجلنائية يف عقوبة القتـل باخلنق
املطلب األول
التعريف باخلنق يف اللغة واالصطالح
أوالً :التعريف باخلنق يف اللغة :اخلنِق بكرس النون مصدر خنق ُه خينق ُه بالضم ،وخنّق ُه
ايض ًا ختنيق ًا ،ومنه اخلنّاق بالتشديد ،واختنق هو ،وانخنقت الشاة بنفسها فهي منخنقة
وخنيق
خانق ،واملفعول خنِ ٌق
( ،)1وخنقه خنق ًا :أي عرص حلق ُه حتى مات ،فالفاعل
ٌ
ٌ
ٌ
وخمنوق وكذا اختنق وانخنق ،أي :انعرص حلق ُه حتى مات (.)2
ثاني ًا :التعريف باخلنق يف اصطالح الرشع :ال خيرج تعريف احلنق يف اصطالح الرشع

عن معناه اللغوي ،فكال التعريفني قد عرب عن اخلنق بحبس النَّفس املؤدي اىل املوت .
قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل يف تعريف اخلنق :هو حبس النَّفس حتى املوت ( .)3وال

يمكن تقييد حبس النَّفس بآلة معينة أو بوسيلة معينة ،فحبس النَّفس يكون بوسائل شتى
ربام يتفنن هبا اجلاين تفنن ًا أو يبتكرها إبتكار ًا .
((( ينظر  -املختار من صحاح اللغة ص. 150
((( ينظر  -املعجم الوسيط ج. 260 / 1

((( ينظر  -القرطبي ج 48 / 6يف تفسري اآلية الثالثة من سورة املائدة (واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة
…) فقال( :هي التي متوت خنق ًا ،وهو حبس النفس ،سواء فعل هبا ذلك آدمي أو اتفق هلا ذلك يف ٍ
حبل أو
بني عودين أو نحوه) .
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ٍ
بحبل أو غريه ،أو
يقول احلنابلة يف تعريف اخلنق بأنه( :منع خروج نفسه إما بخنقه
ٍ
بمخدة ،او وضع يده عىل فيه مدة يموت فيها غالب ًا) (.)1
غمسه

ويقول الشيخ عبد القادر عودة يف تعريف اخلنق( :املقصود من اخلنق منع خروج
ٍ
بحبل أو خنقه بيديه أو غمده بوسادة
بأي وسيلة ،سواء شنق اجلاين املجني عليه
النَّفس ّ
أو بأي ٍ
يشء وضعه عىل فيه وأنفه) (.)2
ّ
وسنتعرف عىل هذه الوسائل من خالل ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم يف هذه املسألة ان

شاء اهلل تعاىل .

*

*

*

((( الكايف يف فقه اإلمام امحد بن حنبل ج 13 / 4وينظر  -املغني ج ،326 / 9مطالب أويل النهى رشح غاية
املنتهى ج. 9 / 6
((( الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 71 / 2
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املطلب الثاين
خالف الفقهاء يف حكم القتل باخلنق
للفقهاء خالف يف حكم القتل باخلنق ،فمنهم من عده قتل ٍ
عمد جيب فيه القصاص،

ومنهم من عده قت ً
ال شبه عمد ال جيب فيه القصاص ،إنام جيب فيه الدية املغلظة .
ويمكن بيان خالف الفقهاء يف قولني مشهورين -:

القول األول :القتل باخلنق قتل شبه عمد ال جيب فيه القصاص ،إنام جيب فيه اإلثم

والكفارة والدية املغلظة .

هذا ما قال به ابو حنيفة رمحه اهلل تعاىل (.)1

تطبيق لقاعدته اخلاصة يف الوسيلة القاتلة وهي:
وقوله هذا يف حكم القتل باخلنق
ٌ
ان تقتل غالب ًا وان تكون معدّ ه للقتل ،واخلنق وان كان القتل حيصل به غالب ًا لكنه ليس
ٍ
ٍ
طاعن ،ومعروف عند ايب حنيفة رمحه اهلل ان
بجارح وال
بوسيلة معدّ ة للقتل ،إذ هو ليس
ٍ
ٍ
مبطئة (.)2
مرسعة يف نزع الروح أم
وجوب القصاص متعلق بآلة جارحة قاطعة موجبة
يقول اإلمام الطرابليس احلنفي رمحه اهلل( :ولو خنق رج ً
ال ومات فهو شبه العمد
ٍ
ٍ
ٍ
ال قصاص فيه ،الن القتل حصل ٍ
مفضية اىل القتل
وقاطعة ،واهنا غري
جارحة
بآلة غري

ال حمالة ،الن التخنيق قد ال يفيض اىل القتل فكان شبه العمد) (.)3

((( ينظر  -املبسوط ج  ،152 / 26بدائع الصنائع ج ،237 / 7حاشية الطحطاوي ج ،264 / 4تبيني
احلقائق ج ،101 / 6تكملة البحر الرائق ج. 294 / 8
((( ينظر  -معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من اآلحكام ،الشيخ عالء الدين ايب احلسن بن خليل
الطرابليس (ت  844هـ) ص ،182طبع بوالق سنة 1300هـ .
((( معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من اآلحكام ،ص. 182
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األدلة :استدل اإلمام ابو حنيفة رمحه اهلل عىل ما ذهب إليه من القول يف بيان حكم

القتل باخلنق بعدم وجوب القصاص بام يأيت -:

 .1ان القصاص يتعلق بالقتل العمد املحض ،والقتل العمد املحض حيصل بكل
ٍ
ٍ
جارحة تعمل يف نقض البنية ظاهر ًا وباطن ًا ،وهذا ال يوجد بالقتل خنق ًا ،والقود إنام
آلة
يستوفـى بالسيف وفيه جرح الظاهر والباطن ،إذ ًا فال يتامثالن ( ،)1وإذا انعدم التامثل فقد
انعدم القصاص .

 .2كل قتل عند  -ايب حنيفة رمحه اهلل  -حصل ٍ
بآلة غري موضوعة أو معدّ ة للقتل هو

قتل متكنت او حصلت فيه شبهة اخلطأ ،وإذا متكنت شبهة اخلطأ فيه كالقتل بالسوط
الصغري مل جيب القصاص ،إذ انه يؤثر يف الباطن دون الظاهر فيصري عند املقابلة بام له أثر
فيهام ناقص ًا ( ،)2ومعلوم ان القتل باخلنق قد حصل بغري آلة جارحة  -موضوعة او معدة
للقتل  -فال جيب به القصاص .
*تكرار اخلنق

اليب حنيفة رمحه اهلل رأي آخر يف بيان حكم  -القتل باخلنق  -فبعد ان بني ان حكم

القتل باخلنق هو قتل شبه عمد ال جيب فيه القصاص ،إنام جيب فيه االثم والكفارة والدية
املغلظة ،يذهب اىل القول بقتل  -من تكرر منه القتل باخلنق  -او اعتاد إزهاق االرواح
الربيئة اآلمنة خنق ًا ،وقتل من تكرر منه القتل خنق ًا او اعتاد قتل الناس خنق ًا إنام يكون من

باب السياسة عىل سبيل التعزير ال قصاص ًا .

ٍ
بفساد  -حكمه
وتعليل ذلك :النه سا ٍع يف األرض بالفساد ،والساعي يف األرض
القتل ( - )3صيان ًة للمسلمني ودفع ًا لرشه ،الن رشه ق ّلام يندفع باحلبس ،كام يف البغاة

((( ينظر  -جممع األهنر رشح ملتقى األبحر ج. 622 / 2
((( ينظر  -تبيني احلقائق ج. 109 / 6

((( أي ان حكمه هو حكم أهل البغي واحلرابة لالشرتاك يف علة واحدة وهي  -السعي يف األرض بالفساد،
ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض َف َساد ًا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُت َق َّط َع
قال تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
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وقطاع الطريق (. )1

أما إن تاب قبل أن يمسكه اإلمام فقد ُقبلت منه توبته اال ما تعلق فيه حق العبد ،وان

تاب بعد ما وقع يف يد اإلمام مل تقبل توبته وحكم عليه بالقتل (.)2

ويأخذ حكم القتل باخلنق القتل بالتغريق ،أو باإللقاء من مكان مرتفع  -جبل او
سطح  -وما يف حكم ذلك ،فيجوز قتلهم سياس ًة عىل سبيل التعزير ال قصاص ًا ان تكرر

منهم ذلك (.)3

قال ابن عابدين( :ان من تكرر اخلنق منه يف املرص قتل به سياس ًة لسعيه بالفساد وكل

من كان كذلك يدفع رشه بالقتل) (. )4

ويفهم من فقهاء احلنفية رمحهم اهلل ان حكم من تكرر منه القتل خنق ًا او اعتاد خنق
الناس هو حكم البغاة واملحاربني وهو  -القتل حد ًا  -لألشرتاك يف العلة الواحدة وهي

السعي يف األرض بالفساد ،وهذا يف حقيقته هو القياس ،ومعلوم ان احلنفية قد توسعوا
يف القياس أكثر من غريهم ( ،)5ونجد ان فقهاء احلنفية قد عربوا عن القتل هنا سياس ًة او
الف َأو ينْ َفوا ِمن ْالَر ِ ِ
َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾
ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ض َذل َك َل ُ ْم خ ْز ٌي ِف الدُّ ْن َيا َو َل ُ ْم ِف ْالخ َرة َع َذ ٌ
ْ ُ ْ َ ْ
اب َعظ ٌ
املائدة. 33:

((( ينظر  -معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من اآلحكام ،ص. 182

((( ينظر  -حاشية الطحطاوي ج ،264 / 4حاشية ايب السعود ج ،468 / 3ابن عابدين ج .544/ 6ويف
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (املائدة)34:
ور َرح ٌ
هذا بيان لقوله تعاىل﴿ :إِ َّل ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْقد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
وهذا هو حكم أهل احلرابة .
((( ينظر  -البناية يف رشح اهلداية ج 45 / 10و  46و  ،47تبيني احلقائق ج ،101 / 6بدائع الصنائع ج7
 ،234 /جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،622 / 2الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية ص. 249
((( حاشية ابن عابدين ج. 63 / 4

ٍ
بواقعة ورد نص بحكمها يف احلكم الذي ورد به النص
((( القياس :هو احلاق واقعة ال نص عىل حكمها
لتساوي الواقعتني يف علة احلكم ،أو هو :احلاق فرع غري منصوص عىل حكمه بأصل منصوص عىل حكمه
لتساوهيام يف علة هذا احلكم ،ينظر  -علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ص ،52االنموذج يف أصول
الفقه ،أ.د .فاضل عبد الواحد عبد الرمحن ص. 104
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تعزير ًا ال قصاص ًا .

أقوال فقهاء احلنفية يف القتل سياسة ملن تكرر منه القتل خنق ًا أو اعتاد خنق الناس:

 يقول اإلمام الرسخيس رمحه اهلل يف بيان حكم القتل باخلنق( :ولو خنق رج ًال
فامت أو طرحه يف ٍ
بئر أو ألقاه عىل ظهر ٍ
ٍ
قصاص عند ايب
سطح فامت مل يكن فيه
جبل او
ٌ
حنيفة ،وعندمها إذا كان يشء من ذلك يعلم انه ال يعيش من مثله فهو عمد حمض جيب
ٍ
واحد فعليه القتل ألنه سا ٍع يف األرض
به القصاص ،وان كان خنّاق ًا معروف ًا قد خنق غري
بالفساد ،واإلمام يقتل الساعي يف األرض بالفساد حد ًا ال قصاص ًا) (.)1

(سئلت عمن خنق رج ً
ال فامت فهل عليه القصاص؟
جاء يف الفتاوى اهلندية ما نصهُ :
فاجلواب :ال قصاص عليه باخلنق ،قال يف ا ُملنح :من خنق رج ً
ال فامت ال قود فيه عند ايب

حنيفة لكنه ان اعتاد يقتله اإلمام سياس ًة) (.)2

 وجاء يف جممع األهنر رشح ملتقى األبحر( :وان تكرر  -أي القتل  -باملثقلوالتغريق واخلنق منه  -أي من القاتل  -قتل به ،أي بالقتل املكرر امجاع ًا ،لكن:

قال صاحب االختيار وان تكرر من ذلك فلإلمام قتله سياس ًة النه سعى يف األرض
بالفساد) (.)3

 -وجاء يف حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار( :لو اعتاد اخلنق قتل سياس ًة وال تقبل

توبته بعد مسكه) (.)4

 وجاء يف حاشية ابن عابدين( :ولو خنق رج ًال ال ُيقتل االّ إذا كان خنّاق ًا معروف ًا
خنق غري واحد فيقتل سياس ًة) (.)5

((( املبسوط ج. 153 / 26

((( الفتاوى اهلندية ص. 249

((( جممع األهنر رشح ملتقى األبحر ج. 622 / 2

((( حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ج. 265 / 4
((( حاشية ابن عابدين ج 543 / 6و . 544
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 وجاء يف رشح معاين اآلثار( :وقد قال ابو حنيفة ريض اهلل عنه يف اخلناق :ان عليهالدية ،وانه ال يقتل االّ ان يفعل ذلك غري مرة فيقتل ويكون ذلك حد ًا من حدود اهلل عز

وجل) (. )1

معنى السياسة اجلنائية عند احلنفية يف القتل خنق ًا :يمكن ان نبني خالصة ما ذهب اليه
احلنفية من القول بأن من تكرر منه القتل خنق ًا فإنه يقتل سياس ًة ال قصاص ًا فيام يأيت -:
قد ال تنفع يف الزجر واملنع أية عقوبة غري القتل ،وذلك يف بعض اجلرائم التي عظمت

بالتكرار ورشع القتل يف جنسها ،وبالنسبة لبعض املجرمني ممن اعتادوا األجرام دون ان

تردعهم عقوبة أخرى ومن ذلك (القتل باملثقل ،والقتل باخلنق ،واللواطة ،عند ايب حنيفة
رمحه اهلل إذا تكرر ارتكاهبا) ففي هذه احلالة قد يتعني القتل جزا ًء للمجرم عىل جريمته،
ويتحقق به وحده كف أذاه عن املجتمع ودفع رشه عنه ،وإخالء البالد من مفاسده ،ألنه

عضو فاسد جيب برته واستئصاله ،ويف ذلك صالح للباقني ،وهذا هو معنى الزجر واملنع
بالنسبة للجاين نفسه (.)2

أقول :وجيب ان يتعني هذا القول يف مجيع اجلرائم التي حتمل خطورهتا عىل املجتمع،

كجرائم البيئة ،وجرائم خطف الطائرات ،وجرائم خطف األشخاص واألطفال والنساء

ثم اغتصاهبن وقتلهن ،وجرائم املتاجرة باملخدرات ،وجرائم القتل باستخدام السموم،
وجرائم املتاجرة باألعضاء البرشية … أما حتقق معنى الزجر واملنع بالنسبة لغري املجرم،
فبقتل اجلاين يتحقق الزجر واملنع هلم ايض ًا ،إذ يمتنعون عن ارتكاب ما أتاه من حقت

عليه عقوبة القتل (.)3

القول الثاين :القتل باخلنق قتل عمد جيب فيه القصاص .

((( رشح معني اآلثار ج. 187 / 3

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 245

((( ينظر  -تبرصة احلكام  -البن فرحون  -ج ،269 / 2هناية املحتاج ج ،175 / 7كشاف القناع ج/ 6
 ،126السياسة الرشعية  -ابن تيمية  -ص ،114الطرق احلكمية  -ابن قيم اجلوزية  -ص94
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هذا ما قال به عمر بن عبد العزيز والنخعي (.)1

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية والشيعة

اإلمامية والشيعة الزيدية واإلباضية ( ،)2وابو يوسف وحممد من احلنفية (.)3

توضيح رأي مجهور الفقهاء :القتل باخلنق هو قتل عمد جيب فيه القصاص عند

مجهور الفقهاء ،وأجد من الرضوري توضيح آراء الفقهاء يف هذه املسألة ،الننا نجد ان
ال عمد ًا ،انام تعد قت ً
بعض حاالت القتل باخلنق ال تعد قت ً
ال شبه عمد ،وهذا ما سنعرفه
من خالل تتبع أقوال الفقهاء -:

املالكية :من املعروف عند املالكية ان القتل عندهم يقسم اىل قسمني ،اما عمد ،واما

خطأ ،فكل قتل وقع بعمد وعىل وجه العدوان ال عىل وجه اللعب والتأديب فهو عمد

جيب به القصاص ،فكام جيب القصاص بالقتل باملثقل فإنه جيب بالقتل باخلنق لوجود
قصد العدوان ،من غري حتديد للوسيلة او اآللة القاتلة (.)4
الشافعية :القتل باخلنق عند الشافعية عىل رضبني -:

ٍ
بحبل حتى خيتنق،
الرضب األول :اخلنق بآلة ،وهو ان يربط اجلاين حلق املجني عليه

فهذا فيه القود ،الن القتل باخلنق هبذه الصورة ربام كان اوجى من السيف ،وسواء علقه
ٍ
بحبل او ارسله فإن القصاص جيب فيه .
((( ينظر  -اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم ج ،72 / 3املغني ج ،326 / 9املحىل ج.387 / 10

((( ينظر  -اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ج ،7 / 8كشاف القناع عن متن اإلقناع ج ،508 / 5املهذب يف
فقه اإلمام الشافعي ج ،77 / 2املحىل ج 343 / 10و  ،387اخلالف املجلد الثاين  347 /البحر الزخار ج5
 ،216 /رشح النيل ج. 116 / 15
((( ينظر  -املبسوط ج ،153 / 26البدائع ج. 234 / 7

((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،242 / 4اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ج 7/8وقد
سار عىل هذ 1التقسيم ،ابن حزم الظاهري والليث بن سعد واهلادي وأبى طالب والنارص واملؤيد باهلل من
فقهاء الزيدية ،ينظر  -املدونة ج ،106 / 15القرطبي ج ،329 / 5املحىل ج ،343 / 10البحر الزخار ج6
. 215 /

306

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

اما ان عفى ويل املقتول عن القاتل فقد صح العفو وسقط القصاص ،عىل ان القصاص

واجب عند الشافعية سواء تكرر من القاتل ام مل يتكرر ( ،)1وهذا خالف ما ذهب إليه

اإلمام ابو حنيفة رمحه اهلل .

الرضب الثاين :اخلنق بغري آلة :وهو ان يقع القتل باخلنق بغري آلة ،كأن يمسك اجلاين

حلق املجني عليه بيده حتى يمنع نفسه وال يرفعها عنه حتى يموت وهذا الرضب عىل

رضبني -:

احدمها :ان يقدر املخنوق عىل خالص نفسه لزيادة قوته عىل قوة اخلانق ،فهذا قاتل

لنفسه فال قصاص له ،ويف وجوب الدية قوالن ممن امر غريه بقتله .

وثانيهام :ان ال يقدر املخنوق عىل خالص نفسه لزيادة قوة اخلانق عىل قوة املخنوق،

فهذا فيه القصاص (.)2

ٍ
ولكن من احلكم لو رفع اخلانق يده عن املخنوق ،او ّ
بحبل
حل خناقه ان كان مربوط ًا

او بغريه ويف املخنوق حياة ثم مات بعد ذلك ؟

قال الشافعية :األمر هنا يكون عىل رضبني -:
الرضب األول :ان يكون نفسه ضعيف ًا ،كاألنني والشهيق وهذا فيه القود ،إذ يكون

بقاء هذا النّفس كبقاء حركة املذبوح (.)3
الرضب الثاين :ان يكون نفسه قوي ًا ،وهذا الرضب عىل رضبني -:

األول :ان يقرب موته من ّ
حل خناقه فعليه القود لقربه من سبب القتل .
الثاين :ان يتأخر موته عن ّ
حل خناقه وهذا عىل رضبني -:

احدمها :ان يكون املجني عليه ضمين ًا مريض ًا من وقت خناقه اىل حني موته  -ففيه

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 38 / 12
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج.39 / 12

((( ينظر  -احلاوي الكبري ج،39/12املهذب يف فقه االمام الشافعي ج، 177/2هناية املحتاج ج 238/7
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القود  -ألن استدامة مرضه دليل عىل رساية خناقه (.)1

ثانيهام :ان يكون املجني عليه بعد خناقه عىل معهود صحته ثم يموت ،فال قصاص

وال دية عىل املجني ،كام لو جرح املجني عليه فاندمل جرحه ثم مات (.)2

وأجد عند الشافعية ان من صور القتل باخلنق عندهم ما ْلو لطم اجلاين املجني عليه

بلطمة فامت من أثرها ،ويمكن بيان ذلك عىل النحو اآليت -:
أوالً :ان يكون مثلها قات ً
ال يف الغالب لقوة الالطم وضعف امللطوم ،ويف هذه اللطمة

جيب القصاص .
ثاني ًا :ان يكون مثلها غري قاتل يف الغالب لضعف الالطم وقوة امللطوم ،ويف هذه
اللطمة ال جيب القصاص وال الدية .
ثالث ًا :ان يقتل مثلها وال يقتل  -قد تقتل اللطمة وقد ال تقتل  -لقوة الالطم وقوة
امللطوم ،ففي هذه اللطمة ال جيب القصاص ،إنام جتب الدية (.)3

والشافعية يف تفصيلهم الدقيق هذا  -خاصة عند اإلمام املاوردي رمحه اهلل  -ينظرون
اىل قرائن احلال يف مسألة املوت خنق ًا ،وال ينظرون اىل آلة الفعل بقدر ما ينظرون اىل

قرينة القصد احلقيقي للجاين ،فإذا تبني ان فعله يكون فيه املوت عاد ًة ُعلم إذ ذاك القصد
احلقيقي ،و ُعرف ان اجلاين قاصد لفعله قصد ًا حقيقي ًا (.)4

احلنابلة :للحنابلة تفصيل كتفصيل الشافعية يف مسألة القتل باخلنق ،فليس كل
قتل بواسطة اخلنق يكون عمد ًا بجب به القصاص ،فقد يكون شبه عمد جتب به الدية
وال جيب فيه القصاص ،لذا فهم ينظرون اىل واقع احلال يف مسألة القتل باخلنق ،فهو
الذي يقرر القتل عمد ًا أو شبه عمد .

((( ينظر  -األم ج ،7 / 6احلاوي الكبري ج ،39 /12تكملة املجموع ج. 375 / 18املهذب ج177/2
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،39 / 12تكملة املجموع ج . 375 / 18املهذب ج. 177/ 2
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 40 / 12

((( ينظر  -جناية القتل شبه العمد ص ،77حاتم متعب .
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قال احلنابلة :القتل عندنا عىل نوعني -:
ٍ
بحبل يوضع يف عنقه ثم يعلقه يف خشبة او نحو ذلك  -أي
النوع األول :ان خينقه

مكان مرتفع عن األرض  -فيموت املخنوق ،فهذا قتل عمد جيب به القصاص ،سواء
مات املخنوق يف احلال او بقي زمن ًا ،ألن هذا اخلنق اوجى انواع اخلنق ،وقد جرت العادة
به من الوالة يف اللصوص واشباههم من املفسدين (.)1

ٍ
بوسادة او
يغمه
النوع الثاين :ان خينقه عىل األرض بيديه ،أو بمنديل ،او بحبل ،او ّ
ٍ
بيشء آخر يضعه عىل فيه وانفه ،او يسدمها بيديه ،فيموت املخنوق فهذا عمد جيب به
القصاص (.)2

اما ان كانت مدة اخلنق ال يموت يف مثلها غالب ًا فامت املخنوق فهو عمد اخلطأ جتب

فيه الدية ال القصاص .

وان كان اخلنق خنق ًا يسري ًا يف العادة بحيث ال يتوهم املوت منه فهذا ال يوجب ضامن ًا

النه بمنزلة ملسه ،فال قصاص وال دية فيه (.)3
وإذا خنق اجلاين املجني عليه وتركه سامل ًا حتى مات فقد وجب القصاص عىل اجلاين،
ألن املخنوق مات من رساية جنايته فأشبه امليت من رساية اجلرح (.)4

وصح بعد خنقه ثم مات فال ضامنة عىل اخلانق ،ألن الظاهر
ولكنه لو تنفس املخنوق
َ

انه مل يقتله ،فأشبه ما لو برئ اجلرح ثم مات (.)5

((( ينظر  -املغني ج ،326 / 9كشاف القناع عن متن االقناع ج ،508 / 5مطالب اويل النها ج9/6

((( ينظر  -املغني ج 326 / 9وقد قال هبذه الصورة عمر بن عبد العزيز والنخعي ،كشاف القناع ج،508/ 5
الكايف يف فقه اإلمام امحد بن حنبل ج. 13 / 3
((( ينظر  -املغني ج. 326 / 9

((( ينظر  -املغني ج،326 / 9كشاف القناع ج،508/ 5الكايف يف فقه اإلمام امحد بن حنبل ج13 / 3

((( ينظر  -املغني ج،326 / 9كشاف القناع ج،508/ 5الكايف يف فقه اإلمام امحد بن حنبل ج13 / 3
مطالب أويل النهى ج. 9 / 6
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وأجد ان من صور اخلنق عند احلنابلة :إذا حبس اجلاين املجني عليه يف دار وأوقد يف
ذلك الدار نار ًا وسدّ منافذ الدار حتى اشتد الدخان وضاق باملخنوق النفس حتى مات،
فهو قتل عمد بواسطة اخلنق جيب به القصاص ،وكذا لو دفنه حي ًا ،فهو عمد جيب به
القصاص الن ذلك يقتل مثله غالب ًا (.)1

وأجد ان راي الشافعية واحلنابلة متفق يف مسألة القتل باخلنق ،والظاهر اهنام يطبقان
يف اخلنق قاعدهتام التي وضعاها يف الوسيلة القاتلة او أداة القتل ،فإن كانت تقتل غالب ًا عدّ
القتل عمد ًا ،وان مل تكن عدّ شبه عمد (.)2

كام أجد اهنم يلحقون باخلنق عرص اخلصيتني ،وحكمه حكم اخلنق متام ًا ،فإن
كان العرص شديد ًا بحيث يقتل غالب ًا فهو عمد ،وان كان بحيث ال يقتل غالب ًا فهو
شبه عمد (.)3

يقول اإلمام الشريازي رمحه اهلل ( :وان خنقه خنق ًا شديد ًا او عرص خصيتيه عرص ًا
وضع يده عىل فيه ومنعه التنفس اىل ان مات وجب القود ألن
غمه بمخدة ،أو
َ
شديد ًا ،أو ّ

ذلك يقتل يف الغالب) (.)4

ويقول فقيه احلنابلة اإلمام البهويت( :ان خينقه وهو عىل األرض ،او سدّ فمه وانفه،
أو عرص خصيتيه حتى مات ،أي عرصمها عرص ًا يقتله غالب ًا فامت يف مدة يموت يف مثلها

غالب ًا فعمد ألنه يقتل غالب ًا) (.)5

الظاهرية :يقسم القتل عند الظاهرية اىل قسمني مها - :القتل العمد والقتل اخلطأ -

وال ثالث هلام ،وهذا ما قال به املالكية وبعض فقهاء الزيدية (.)6
((( ينظر  -كشاف القناع ج. 507 / 5

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 73 / 2
((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج. 72 / 2
((( املهذب يف فقه االمام الشافعي ج. 177 / 2
((( ينظر  -كشاف القناع ج. 508 / 5

((( ينظر  -املحىل ج 343 / 10و  386و  ،387املدونة الكربى ج ،106 / 15القرطبي ج 329/ 5البحر
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ولذا فإن القتل باخلنق هو قتل عمد جيب به القصاص عند اإلمام ابن حزم الظاهري

رمحه اهلل ،ألنه قتل وقع عىل وجه العدوان (.)1

الشيعة اإلمامية :خالصة ضابط قتل العمد الذي جيب به القصاص عند الشيعة
االمامية :ان يقصد القاتل الفعل والقتل مع ًا ،او ان يقصد الفعل الذي يقتل مثله يف

الغالب وان مل يقصد القتل ( ،)2فقد روي عن ايب عبد اهلل عليه السالم انه قال(( :العمد
ان تعمده فتقتله بام مثله يقتل)) (.)3

اما إذا فعل القاتل فع ً
ال ال يوجب القتل عادة ،ومل يكن القتل من قصده ولكن مع
ذلك حصل القتل فال يكون عمد ًا موجب ًا للقصاص ،وعليه تكون عنارص القتل العمد

عند الشيعة االمامية ثالثة :القتل ،والفعل ،والقصد ،سواء اجته القصد اىل القتل مبارشة
او اىل الفعل القاتل غالب ًا (.)4
*املبارشة والتسبب

املبارشة :معنى املبارشة ان يرتتب القتل عىل فعل القاتل مبارشة ،ومن غري واسطة

يشء آخر ،كالذبح واخلنق .

ٍ
بفعل يتولد منع يشء آخر يرتتب عليه
التسبب :معنى التسبب هو ان يأيت املسبب
املوت كمن حبس غريه ومنع عنه الطعام والرشاب حتى مات جوع ًا وعطش ًا ،فاملوت قد
استند مبارشة اىل اجلوع والعطش ،ومها قد استندا اىل احلبس ،فيكون احلابس هو املسبب

ثم يصدق عليه انه عامد (.)5
للقتل ،ومن ّ
الزخار ج. 215 / 6

((( ينظر  -املحىل ج ،387 / 10يقول االمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل :روي عن عمر بن عبد العزيز ريض
ٍ
رجل خنق صبي ًا حتى مات .
اهلل عنه انه اقاد من
((( ينظر  -فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم ج ،319 / 6اللمعة الدمشقية ج 16 / 10وما بعدها .
((( وسائل الشيعة ج. 28 / 12

((( ينظر  -فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم ج. 320 / 6
((( ينظر  -فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم ج. 320 / 6
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يقول صاحب رشائع اإلسالم :القتل باخلنق إما ان يكون بطريق املبارشة ،وهو ان

يبارش اجلاين خنق املجني عليه بيديه حتى يموت دون استخدام أي وسيلة اخرى سوى
اليدين ،فهذا فيه القصاص ،وإما ان يكون بطريق التسبب ،وهو ان يكون اخلنق بغري

اليدين ،فيكون باحلبل ومل يرخه عنه حتى يموت ،او يرسله ولكن انقطع نفسه ،او يكون
املخنوق َض ِمن ًا  -أي مزمن ًا  -فهذا فيه القصاص ايض ًا (.)1
ٍ
بحبل ومل يرخِ عنه حتى مات ،أو بقي
يقول صاحب اللمعة الدمشقية( :أو خنقه
املخنوق ضمن ًا ومات بذلك …) (.)2

اما لو حبس اخلانق نَفس املخنوق حبس ًا يسري ًا ال يقتل مثله يف الغالب ثم ارسله فامت

املخنوق ،ففي وجوب القصاص عىل اخلانق تردد ،واالشبه هو وجوب القصاص .
ان قصد القتل ،ووجوب الدية ان مل يقصد القتل او اشتبه القصد (.)3

الشيعة الزيدية :تتحقق جناية القتل العمد التي جيب هبا القصاص عندهم بكل آلة او

وسيلة مثلها يقتل يف الغالب ،وان مل تكن تلك اآللة او الوسيلة من املحدد مع توفر قصد
القتل وقت اجلناية (.)4

واخلنق من الوسائل التي تؤدي اىل القتل غالب ًا ،لذا فإن القتل باخلنق هو جناية قتل

عمد جيب فيها القصاص (.)5

وقد استدل الزيدية لرأهيم هذا بقوهلم :ان قرص القتل العمد املوجب للقصاص عىل

حالة استعامل القاتل يف جنايته آلة حمددة او مدببة سيؤدي اىل افالت الكثري من القتلة من

عقوبة القصاص يف جرائم القتل العمدية ،حيث سيقتلون من يريدون بآلة غري حمددة وال
((( ينظر  -رشائع اإلسالم ج ،196 / 4اللمعة الدمشقية ج. 19 / 10
((( ينظر  -اللمعة الدمشقية ج. 19 / 10
((( ينظر  -رشائع اإلسالم ج. 196 / 4

((( ينظر  -السيل اجلرار ج ،414 / 4الروض النضري ج. 549 / 4
((( ينظر  -البحر الزخار ج. 236 / 5
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مدببة ،ولكنها تؤدي يف الغالب اىل قتل من يعتدون عليه ،فيفلت من القصاص من قتل
غريه خنق ًا ،أو تغريق ًا باملاء ،او حتريق ًا بالنار ،او قذف ًا من ٍ
عال ،أو باحلبس حتى يموت
جوع ًا ،أو غري ذلك من طرق القتل احلتمية التي مل تكن آلة القتل فيها حمددة وال مدببة
ٍ
حينئذ مقصود القصاص وحكمة مرشوعيته من كونه
وهذا خالف الصواب إذ يبطل
حياة للعباد ،وزجر ًا ألهل التعدي والفساد (.)1

االباضـية :يذهب االباضية اىل القول بأن القتل باخلنق هو قتل عمد جيب به
القصاص ،فقد قالوا يف تعريف القتل العمد :هو قصد إتالف النفس ٍ
بآلة تقتل غالب ًا،

ٍ
بشغل ،أو بإصابة املقتل كعرص األنثيني ،وشدة اخلنق  ،والضغث ،واطباق بيت
ولو

عليه ،ومنعه الطعام والرشاب (.)2

رأي الصاحبني :ذهب الصاحبان  -ابو يوسف وحممد  -اىل القول بأن القتل باخلنق

هو قتل عمد جيب فيه القصاص إذا استمر اجلاين بخنق املجني عليه حتى املوت ،فيكون
القتل باخلنق هبذه اهليأة كالقتل باحلجر العظيم (.)3

اما إذا ترك اجلاين املجني عليه قبل ان يموت ثم مات بعد ذلك فإنه ينظر :ان دام عىل
اخلنق مقدار ًا من الزمن يموت االنسان به غالب ًا فقد وجب عليه القصاص ،وان دام عىل
اخلنق مقدار ًا من الزمن ال يموت االنسان به غالب ًا فال جيب عليه القصاص ،إنام جتب

((( ينظر  -الروض النضري ج 253 / 4و  254و  ،549القصاص الديات العصيان املسلح ص 98امحد
احلرصي حيث ذكر املسألة بالتفصيل .

((( ينظر  -رشح كتاب النيل ج 115 / 15و  ،116والضغث :قبضة حشيش خمتلطة الرطب باليابس خمتار
الصحاح ص ،381وأضغاث :هي احالم الرؤيا التي ال يصح تأويلها الختالطها ،قال ابن كثري رمحه اهلل يف
تفسري قوله تعاىل﴿ :وخذ بيدك ضغث ًا فارضب به وال حتنث …﴾ سورة ص من اآلية ( 44ضغث ًا) هو الشمراخ
فيه مئة قضيب  .ينظر  -خمترص تفسري ابن كثري ج. 206 / 3
((( ينظر  -املبسوط ج ،153 / 26جممع االهنر رشح ملتقى االبحر ج ،622 / 2البدائع ج 234/7تبيني
احلقائق ج ،101 / 6حاشية ايب السعود ج ،468 / 3حاشية ابن عابدين ج. 543 / 6
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عليه الدية لكونه قت ً
ال شبه عمد ( .)1ودليل الصاحبني يف تفصيلهم هذا بنوه عىل أصلهم
يف تعريف شبه العمد( :ان يتعمد رضبه بام ال يقتل غالب ًا) (.)2
فإن أدى اخلنق يف الغالب اىل القتل فهو عمد يوجب القصاص ،وان أدى يف الغالب

اىل عدم القتل فهو شبه عمد ال يوجب القصاص .

فالصاحبان يريان ان العربة بأثر اآللة ال بنوعها ،لذلك عربوا عن شبه العمد  -بام ال
يقتل يف الغالب  -اما إذا كان يقتل غالب ًا فهو عمد (.)3
األدلـة :األدلة القاضية بوجوب القصاص يف القتل باخلنق هي األدلة القاضية

بوجوب القصاص يف القتل باملثقل ،حيث دلت عموم اآليات واآلحاديث الرشيفة

عىل ذلك ،أضافة اىل االستدالالت العقلية التي ذكرها الفقهاء والتي أرشنا إليها حينام

ذكرنا أقواهلم يف املسألة بالتفصيل ،وقد رصح اإلمام ابن املنذر باالدلة القاضية بوجوب
القصاص يف القتل باخلنق وعىل النحو اآليت -:
ِ ِ
ِ
ِ
ب اللَُّ َع َل ْي ِه
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َج َز ُاؤ ُه َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َو َغض َ
 .1قوله تعاىلَ :
َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه َع َذاب ًا َعظِي ًام﴾ (. )4

وجه األستدالل :من قتل نفس ًا خنق ًا فهو قاتل عمد ،وقاتل العمد وجب عليه

القتل (.)5

حيل دم امرئ مسل ٍم يشهد ان ال اله اال اهلل واين رسول اهلل االّ
 .2قوله ﷺ[ :ال ّ

باحدى ثالث :النفس بالنفس ،والث ّيب الزاين ،و املارق من الدين التارك للجامعة ]

()6

((( ينظر  -حاشية ايب السعود ج ،468 / 3حاشية ابن عابدين ج. 543 / 6
((( نتائج االفكار ج. 250 / 8

((( ينظر  -جناية القتل شبه العمد ص ،75حاتم متعب .
((( سورة النساء اآلية . 93

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 73 / 3

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،40 / 24البيهقي ج ،283 / 8ابن حبان ج 257 / 1عن عبد
اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه .
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ويف رواية ايب داود[ :او يقتل نفس ًا فيقتل هبا ] (. )1
وجه االستدالل :من قتل نفس امرئ مسل ٍِم قت ً
ال عمد ًا بغري حق فقد وجب عليه

القتل قصاص ًا ،وقتل النفس خنق ًا هو قتل عمد بغري حق فيجب به القصاص (.)2
وأجد يف كالم ابن املنذر رد ًا عىل أيب حنيفة الذي ال يقول بقتل من قتل الناس خنق ًا

االّ ان يتكرر القتل منه فيقتل سياس ًة ،فيقول :وإذا جاز ان يكون عىل ألسنتهم قات ً
ال يف
آخر مرة فهو قاتل يف أول مرة ( ،)3وقد ثبت ان النبي ﷺ[ :رضخ رأس اليهودي ّملا رضخ
رأس اجلارية باحلجارة ] (. )4

واحلديث بعمومه يشمل الرضخ باحلجارة وغريه ،ما دام القتل وقع عن عمد وبوسيلة
ٍ
بوسيلة تؤدي اىل املوت غالب ًا ،فكان
تؤدي يف الغالب اىل املوت ،واخلنق كام مر بنا هو قتل

قتل عمد جيب به القصاص .

الرتجيح :الراجح يف املسألة هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء  -القتل باخلنق قتل عمد

جيب به القصاص  -لكونه يتفق إىل حدٍّ ما واحلكمة التي بيناها يف عدم حتديد املرشع آللة
القتل يف مسألة  -القتل باملثقل  -فكل ما من شأنه عاد ًة ان يزهق الروح حمدد ًا أو غري
حمدد ،مبارش ًة أو تسبب ًا فهو حمقق للجريمة موجب للقود متى كان عن قصد … واهلل

تعاىل اعلم بالصواب .

*

*

*

((( سنن ايب داود ج 126 / 4عن عائشة ريض اهلل عنها .

((( ينظر  -صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،41 / 24اإلرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج73/ 3
((( ينظر  -اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم ج. 73 / 3

رض
((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج 38 / 24و  46عن انس بن مالك ريض اهلل عنه[ :ان هيودي ًا ّ
يت به النبي ﷺ فلم
رأس جارية بني حجرين فقيل هلا من فعل بك هذا ؟ فالن أو فالن حتى ّس ّم َي اليهودي ُفأ َ
فرض رأسه باحلجارة [ .
أقر ّ
يزل به حتى ّ
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املطلب الثالث
أثر السياسة اجلنائية يف القتل العمد الذي ال قصاص فيه
قلنا يف مبحث سابق بأن القتل العمد فيه اعتداء مبارش عىل شخص املجني عليه،

رشعت القصاص فيه
وفيه كذلك اعتداء عىل حق املجتمع ،وان الرشيعة اإلسالمية ّ
ِ
ِ
ِ
ال ُّر
ب َع َل ْيك ُُم ا ْلق َص ُ
وجعلته من حق ويل الدمَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
اص ِف ا ْل َقت َْل ْ ُ
الر وا ْلعبدُ بِا ْلعب ِد و ْالُ ْن َثى بِ ْالُ ْن َثى َفمن ُع ِفي َله ِمن َأ ِخ ِيه َشء َفا ِّتباع بِا َْلعر ِ
وف َو َأ َدا ٌء
َ ْ َ ُ ْ
َْ َ
بِ ْ ُ ِّ َ َ ْ
ْ ٌ َ ٌ ُْ
ِ
ِ
إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
()1
يم﴾
ان َذلِ َك َت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّبك ُْم َو َر ْ َ
ح ٌة َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ْ ْ َ
(،)2
في عن اجلاين او
ليقابل ذلك االعتداء املبارش عىل شخص املجني عليه ولكن إذا ُع َ
()3
في عنها ،فهل للمجتمع احلق
سقط القصاص لسبب ما  ،وسواء وجبت الدية او ُع َ

يف تتبع اجلاين ومعاقبته بالعقوبات التي يراها مناسبة حلالته وجرمه حتى ال يبقى بدون

عقوبة عىل ما ارتكب من جرم ؟ …

نقول :من خالل تتبعنا آلراء الفقهاء رمحهم اهلل وجدنا من يقول بتعزير القاتل إذا

في عنه ،ويمكن بيان هذه اآلراء فيام ييل -:
ُع َ

((( سورة البقرة اآلية . 178

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 32

((( اسباب امتناع القصاص -1 :إذا كان القتيل جز ًء من القاتل  -2انعدام التكافؤ  -3ان يكون الفعل شبه
عمد  -4القتل بالتسبب  -5ان تكون اجلناية قد وقعت يف دار احلرب ،وللفقهاء تفصيالت دقيقة يف هذه
الرشوط مبسوطة يف حملها ،ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج 115 / 2وما بعدها وج2
 213 /وما بعدها .
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القول األولُ :يلد مئة ويسجن سنة .

هذا ما روي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه .

وبه قال الليث بن سعد واالوزاعي .

وإليه ذهب االمام مالك .

()1

()2

()3

القول الثاين :لإلمام ان يؤدب القاتل  -بإجياد عقوبة تعزيرية له  -ان كان معروف ًا
بالرش حسب ما يراه مناسب ًا للمصلحة العامة.
وبه قال ابو ثور (. )4

وأجد ان غرض هذين القولني هو غرض واحد ،وهو اجياد عقوبة تعزيرية للقاتل

عىل الرغم من حتديد هذه العقوبة  -نوعيتها ومدهتا  -يف القول األول ،وعدم حتديدها

يف القول الثاين .

أدلة اإلمام مالك :استدل اإلمام مالك باالدلة التالية -:
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
﴿وا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اللَِّ إِ َل ًا َ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ
 .1قوله تعاىلَ :
ال ِّق َوال َي ْزن َ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َ ْ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثام ًا * ُي َضا َع ْ
ي ُلدْ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
إِ َّل بِ ْ َ
فِ ِيه ُم َهان ًا﴾ (. )6
وجه االستدالل باآلية الرشيفة :ان اهلل تعاىل قد ش ّبه القتل بالزنا ،والزنا فيه الرجم
املحصن ،وإذا مل يكن الزاين حمصن ًا فقد سقط عنه الرجم ووجب عليه جلد مئة
عىل
َ
()5

((( ينظر  -بداية املجتهد وهناية املقتصد ج. 404 / 2

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج. 86 / 3
((( ينظر  -بداية املجتهد وهناية املقتصد ج. 404 / 2

((( ينظر  -بداية املجتهد وهناية املقتصد ج ،404 / 2االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،86 / 3املحىل
ج. 463 / 10
((( ذكرها االمام ابن حزم الظاهري ومل اجدها فيام بني يدي من كتب املالكية ،ينظر  -املحىل ج 461/ 10و
 462و . 463
((( سورة الفرقان اآليتان  68و . 69
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وتغريب عام ،فكذا الواجب عىل من قتل نفس ًا فسقط عنه القصاص مثل ذلك  -جلد

مئة وتغريب عام . -

 .2عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده[ :ان رج ً
ال قتل عبده متعمد ًا فجلده

النبي ﷺ مئة جلدة ،ونفاه سنة ،وحما سهمه من املسلمني ،ومل يقده به ،وأمره ان يعتق

رقبه ] (. )1

ووجه االستدالل باحلديث الرشيف :ان النبي ﷺ مل يقد السيد بعبده يف جنايته التي

جناها عىل عبده ،انام جعل عليه عقوبة تعزيرية فجلده مئة جلدة ،ونفاه سنة ،وحما سهمه

من املسلمني وأمره ان يعتق رقبة … فكذا كل من سقط عنه القصاص لسبب ما فإن عليه

هذه العقوبة التعزيرية .

وقد رد اإلمام ابن حزم الظاهري هذا االستدالل بقوله- :

 .1اما االستدالل باآلية فإن تشبيه الزنا بالقتل قياس ،والقياس كله باطل من أصله،
ولو قيل بالقياس فالقياس هنا باطل ايض ًا لعدم املساواة يف احلكم بني القاتل والزاين .
 .2واما االستدالل بحديث عمرو بن شعيب فهو استدالل باطل ،إذ ان يف روايته
صح فإنه ال يمكن االستدالل به ملا ذهب اليه اإلمام مالك رمحه اهلل،
ضعف ًا ،وان ّ

فقد يكون رسول اهلل ﷺ جلده مئة جلدة ونفاه سنة ملصلحة اقتضت ذلك ،ثم ان
القتل العمد ال خيرج القاتل من اإلسالم ،فكيف هبذا احلديث الذي يقول فيه  -انه حما

سهمه من املسلمني  -لذا فإن احلديث باطل وال يمكن االستدالل به … واهلل أعلم
بالصواب .

()2

أثر السياسة اجلنائية يف تعزير القاتل :لِا يف هذه اجلريمة من حقوق بعضها للعبد  -ويل

الدم  -وقد عفا او تصالح اىل الدية ،فيبقى حق اهلل  -حق املجتمع  -فال بد ان يأخذ
((( الدار قطني ج 143 / 3و  ،144البيهقي ج ،36 / 8مصباح الزجاجة ج 138 / 3قال الكناين :هذا
اسناد ضعيف لضعف اسحاق بن ايب فروة وتدليس اسامعيل بن عياش .
((( ينظر  -املحىل ج. 463 / 10
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حقه ،واملفوض يف ذلك هو اإلمام او القايض …

لذا فإنا نذهب اىل القول بتعزير القاتل عمد ًا ( )1الذي ُيعفى عنه بام يناسب جرمه

وحالته ،فهذا من حسن السياسة الرشعية ،وتدعو اليه املصلحة ،والقول بغريه يؤدي اىل
ان يفلت اجلاين من العقاب ملجرد العفو عنه ،وقد يكون العفو عن الدية ايض ًا فيبقى بغري
حرم اهلل قتلها .
عقوبة ،مع انه قد ارتكب يف حق املجتمع جرم ًا بقتله نفس ًا ّ

*

*

*

((( وهبذا الرأي قال د .عبد العزيز عامر ،ينظر  -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ص . 133
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املبحث الثالث
أثر السياسة اجلنائية يف إعطاء ويل الدم حق اختيار العقوبة
ِ
القصاص حيا ٌة يا أويل األلباب
رشع القصاص رمحة من اهلل بعباده ﴿ولكم يف
ّ
َ
تتقون﴾ ( )1فهو اساس العقوبات االسالمية يف اجلرائم التي تقع عىل النفس
لعلكم
واالطراف ( ،)2فالقصاص جزاء وفاق للجريمة ،فاجلريمة اعتداء متعمد عىل النفس،

اب ولده ،ويرى قاتله
فتكون العدالة ان يؤخذ بمثل فعله ،وليس من املعقول ان يفقد ٌ

يروح ويغدو بني الناس ،وقد ُحر َم من رؤية ولده ،كام انه ليس من املعقول ان يفقأ

رجل عني آخر ويرى مفقوء العني املعتدي عليه يسري بني الناس بعينني مبرصتني،
وإذا قيل ان فقأ العني عقوبة غليظة ،والقتل قصاص ًا مثلها فأنا نقول ان اجلريمة ايض ًا
غليظة ،وال يعاقب املجرم غليظ القلب بام ال يساوي جريمته ،وليس من املعقول ان
نفكر يف الرمحة باجلاين وال نفكر يف امل املجني عليه او وليه ،فإن ذلك قلب ألوضاع
املنطق العقيل السليم (.)3

اقر القصاص عقوبة جلريمة القتل ،مل ير انه واجب متعني ال بد منه
ومع ان االسالم ّ

وخي يف العفو بني البدل :الدية ،او الصلح،
خي ويل الدم بني القصاص وبني العفوّ ،
بل ّ
باحلر
وبني العفو عنهام ايض ًا (﴿ )4يا أهيا الذي َن آمنوا كتب عليكم
ُ
احلر ِّ
القصاص يف القتىل ُ
ِ
ِ
باملعروف وأدا ٌء إليه
فاتباع
بالعبد واالنثى باالنثى فم ْن ُع ِف َي ل ُه من أخيه يش ٌء
والعبدُ
ٌ
((( سورة البقرة اآلية . 179

((( ينظر – اجلريمة حممد ابو زهرة ص ،18الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 663/1
((( ينظر – العقوبة ،حممد ابو زهرة ص 336و . 337

((( ينظر – االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ص. 312
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ٍ
أليم﴾(. )1
ختفيف من ربكم ورمح ٌة فمن اعتدى بعد ذلك فله
بإحسان ذلك
ٌ
ٌ
عذاب ٌ

أصيب
وعن ايب رشيح اخلزاعي ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول[ :من
َ
بد ٍم أو ٍ
ُ
يقتص ،او يأخذ العقل،
خبل،
واخلبل اجلراح فهو باخليار بني احدى ثالث :اما ان ّ

يعفو ،فإن أراد رابع ًة فخذوا عىل يديه ،ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ] (. )2
أو َ

وقد حبب االسالم العفو اىل النفوس واثار يف سبيله عاطفة االخوة ،منبع الرتاحم

والتسامح ،وبذلك صار من املعروف عند الفقهاء قوهلم :العفو افضل من الصلح،

وأصلح
والصلح افضل من القصاص ( ،)3وحسب العايف املؤمن قوله تعاىل﴿ :فمن عفا
َ
فأجر ُه عىل اهلل . )4( ﴾...
اما السياسة اجلنائية يف ذلك فقد تلمسناها واضح ًة عندما اعطت او تركت لويل الدم

اخليار بني القصاص او الدية مع حثه عىل العفو ،الن هذه اجلرائم – اجلرائم التي تقع
عىل النفس واالطراف – تتصل اتصاالً وثيق ًا بشخص املجني عليه ،والهنا متس املجني
عليه اكثر مما متس أمن اجلامعة ونظامها ،ومل ختش الرشيعة ان يمس حق املجني عليه يف
العفو األمن العام والنظام ،الن جريمة القتل واجلرح إذا كانت اعتدا ًء خطري ًا عىل أمن
الفرد فإهنا ليست يف هذه اخلطورة بالنسبة ألمن اجلامعة ،فكل انسان ال خياف قاتل غريه،

او ضاربه ،وال خيشى ان ُيعتدى عليه ،ألنه يعرف ان القتل او اجلرح او الرضب ال يكون
االّ عن دافع شخيص (.)5
وتربز السياسة اجلنائية يف احلد من ردات الفعل العكسية التي يتوقع هلا ان تربز من قبل

املجني عليه او ذويه ،فالقصاص هو حرص لتلك الردات العنيفة واهلوجاء وذلك بإنزال
((( سورة البقرة اآلية . 178

((( سنن ايب داود ج 169 / 4رقم  ،4496سنن ابن ماجة ج 876 / 2رقم  ،2623ويف اسناده حممد بن
اسحاق وقد اورده معنعن ًا ،وهو معروف بالتدليس فإذا عنعن ضعف حديثه ،نيل االوطار ج. 7 / 7
((( ينظر – االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ص. 312
((( سورة الشورى من االية . 40

((( ينظر – الترشيع اجلنائي االسالمي ،عبد القادر عودة ج. 666 / 1
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االذى املامثل واملساوي لالذى احلادث ( )1ونعني بالردات العنيفة  -جرائم االنتقام

واالخذ بالثأر – بني ويل الدم وقومه ،وبني القاتل وقومه ،فينشأ التشاحن واخلصام،

ويستمر البغي والعدوان ،وربام انتقل اىل عشائرهم القريبة ،وانحاز اىل كل فريق فريق

فيفشو الفساد ،ويعم االجرام ،وهذا من رش ما تصاب به اجلامعة يف أمنها واستقرارها

ولكن اذا ما وضع احلق يف ايدهيم ،ثم جاء العفو من قبلهم ،واطمأنت النفوس ،وطهرت
من االحقاد واالضغان ،و ُأمن املحظور والفتنة ،وكان العفو الذي حببت فيه الرشيعة

طهرة للدماء ،وعالج ًا للجراحات (.)2

*

*

*

((( ينظر – االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،أ.د .شهرزاد النعيمي ص. 381
((( ينظر – االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممود شلتوت ص. 317
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البدعة يف الدين
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الفصل الرابع
السياسة اجلنائية يف جرائم التعزير
مل يقدّ ر اهلل سبحانه وتعاىل لكل جريمة تقع من بني البرش عقوبة ،بل قدّ ر للبعض

وترك التقدير لويل األمر يف البعض اآلخر ،الن الناس حيدث هلم من االقضية بمقدار ما
حيدثون من أحداث ،فأبواب الرش ال تنتهي ،فال يمكن لرشيعة من الرشائع ان حتيص كل
يسول هبا ابليس للبرش ،فتسلط ابليس عىل بني آدم تسلط ًا شديد ًا ،ويف كل
اجلرائم التي ّ
حلظة يفتح هلم من الرش ابواب ًا ،فاحلوادث ال تتناهى ،وهلذا اكتفت الرشائع بالنص عىل

أمهات اجلرائم التي تدخل يف دائرة اإلثبات يف القضاء ،وذلك حلامية بني البرش ،فكانت
عناية الرشيعة يف دفع الفساد ،وأقرار العدل ،ومحاية الدين والنفس والعقل والنسل
واملال ،فاجلرائم التي هي خطر عىل هذه املقاصد السامية وضعت الرشيعة هلا عقوباهتا

إذ هي جرائم تتحقق خطورهتا يف كل زمن وحتت أي جو ،ويف أية بقعة من بقاع الدنيا،
وتركت لويل األمر العادل الذي ُيناط به حفظ الرشيعة ان يس ّن من النظم ما يكون محاية

ملا حتمته الرشيعة ،وما به يمنع الفساد ،وذلك التفويض هو بالنسبة ملا مل َيسن له الشارع
جزا ًء معين ًا حمدد ًا برشط أن يكون ما يصدره هذا احلاكم من نظم ال خترج عن ما أرشدت
ومعنى ،ويف حدود مقاصدها العامة واخلاصة (.)1
إليه الرشيعة روح ًا
ً

وقد جرى الترشيع اجلنائي اإلسالمي عىل ان ال يفرض لكل جريمة من جرائم

التعزير عقوبة معينة كام تفعل القوانني الوضعية ،ألن تقييد القايض بعقوبة معينة يمنع

العقوبة ان تؤدي وظيفتها ،وجيعل العقوبة غري عادلة يف كثري من االحوال ،الن ظروف
((( ينظر  -القصاص الديات العصيان املسلح يف الفقه اإلسالمي ،امحد احلرصي ص ،24واملعنى ذاته
ص ،53التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر .
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اجلرائم واملجرمني ختتلف اختالف ًا بين ًا ،وما قد ُيصلح جمرم ًا بعينه قد ُيفسد جمرم ًا آخر،
وما يردع شخص ًا عن جريمة قد ال يردع غريه ،ومن أجل هذا وضعت الرشيعة جلرائم

التعزير عقوبات متعددة خمتلفة هي جمموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من أخف

العقوبات اىل أشدّ ها وتركت للقايض ان خيتار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب
اجلاين واستصالحه وبحامية اجلامعة من األجرام ،وللقايض ان يعاقب بعقوبة واحدة أو

بأكثر منها ،وله ان خيفف العقوبة او يشدّ دها ان كانت العقوبة ذات حدّ ين ،وله ان يوقف

العقوبة أن رأى يف ذلك ما يكفي لتأديب اجلاين وردعه واستصالحه (. )1
*تعريف التعزير يف اللغة واالصطالح- :

التعزير يف اللغة :هو النّرصة مع التعظيم ( ،)2ومنه قوله تعاىل﴿ :لِت ُْؤ ِمنُوا بِاللَِّ
َو َر ُسولِ ِه َو ُت َع ِّز ُرو ُه َوت َُو ِّق ُروه …﴾ ( ،)3ويأيت التعزير يف اللغة ايض ًا بمعنى الرد واملنع
عزر ُه عزر ًا ،أي ر ّده وردعه والمه وعاقبه فهو من أسامء
عزر ُه أو ُي ّ
والتأديب ،يقالّ :
االضداد ( )4وهذا املعنى يرجع يف النهاية اىل معنى النرصة ايض ًا ،الن النرصة اما ان

تكون بقمع ومنع ما يرض عن هذا الغري ،واما بمنع هذا الغري عام يرضه ،والتأديب

لالنسان عىل وجه الردع واملنع له من ارتكاب املحظورات الرشعية  -اجلرائم  -هو يف
احلقيقة نرصة واعانة له ( ،)5وهبذا التفسري والتوجيه رجع املعنى الثاين للتعزير وهو:
املنع والردع والتأديب اىل املعنى األول وهو النرصة (.)6

((( ينظر  -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج 685 / 1و . 686

((( ينظر  -مفردات الفاظ القران ،الراغب االصفهاين (ت  425هـ) ص. 564
((( سورة الفتح من اآلية . 9

((( ينظر  -لسان العرب ج ،764 / 2خمتار الصحاح ،الرازي ص ،249املصباح املنري ج622/ 2
((( ينظر  -املفصل يف احكام املراة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج. 445 / 5
((( ينظر  -مفردات الفاظ القران ص ،564املعجم الوسيط ج. 604 / 2
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عرف العلامء التعزير بقوهلم هو( :تأديب عىل ذنوب
التعزير يف االصطالح الرشعيّ :

ُرشع فيها احلدود ،وخيتلف حكمه باختالف حاله وحال فاعله) (.)1
مل ت ّ
وعرف ايض ًا بأنه ( :تأديب عىل ذنب ال حدّ فيه وال كفارة له) ( )2سواء كان ذلك
التأديب حق ًا هلل او للعبد (. )3

بنص من
وجرائم التعزير :هي اجلرائم التي مل ينص الشارع عىل عقوبة مقدرة هلا ّ
كتاب اهلل او سنة نبيه ﷺ مع ثبوت النهي عنها من ِقبل الشارع ،ألهنا فساد يف األرض،
أو تؤدي اىل الفساد فيها ،وامثال هذه اجلرائم كثرية عند اإلنسان ،كجريمة الربا،
وخيانة االمانة ،والرشوة ،وأكل ما ال ّ
حيل كالدّ م وامليتة ،وشهادة الزور ،وتطفيف
املكيال وامليزان (.)4

قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل( :واما املعايص التي ليس فيها حدٌ مقدّ ر وال كفارة

كالذي يقبل الصبي واملرأة االجنبية ،أو يبارش بال مجاع ،او يأكل ما ال حيل كالدّ م وامليتة
أو يقذف الناس بغري الزنا ،أو يرسق من غري حرز ،او شيئ ًا يسري ًا ،او خيون امانته،
كوالة أموال بيت املال او الوقوف ،ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها ،وكالوكالء

والرشكاء إذا خانوا ،أو يغش يف معاملته ،كالذين يغشون يف األطعمة والثياب ونحو
ذلك او يط ّفف املكيال وامليزان ،او يشهد بالزور او يلقن الزور ،او يرتيش يف حكمه ،او
داعي
حيكم بغري ما أنزل اهلل ،او يعتدي عىل رعيته ،أو يتعزى بعزاء اجلاهلية ( ،)5او يلبي
َ
اجلاهلية اىل غري ذلك من أنواع املحرمات ،فهؤالء يعاقبون تعزير ًا وتنكي ً
ال وتأديب ًا بقدر
ما يراه الوايل …) (. )6

((( االحكام السلطانية  -املاوردي  -ص. 357

((( مغني املحتاج ج ،191 / 4الفقه عىل املذاهب االربعة ج. 9 / 5
((( ينظر  -هناية املحتاج ج. 16 / 8

((( ينظر  -السياسة الرشعية ،ابن تيمية ص 111و  ،112اجلريمة  -حممد ابو زهرة  -ص. 112
((( أي دعا بدعوة اجلاهلية وعصبيتها .

((( السياسة الرشعية ،ابن تيمية ص 111و . 112
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وقد تركت الرشيعة اإلسالمية لويل أمر املسلمني احلرية يف النص عىل بعض اجلرائم
يف حدود نظام الرشيعة ومقاصدها العامة ،وذلك متكين ًا له من تنظيم أمور اجلامعة
واملحافظة عىل مصاحلها ،ومعاجلة الظروف الطارئة وتقوية اجلامعة وحفظها (. )1

عقوبات التعزير :العقوبات التعزيرية متنوعة ،منها البسيطة ومنها الشديدة ،ومنها

ما هي بني البسيطة وبني الشديدة ،واملالحظ ان الرشيعة اإلسالمية مل تضع لكل جريمة

تعزير عقوبة تعزيرية حمددة ،إنام وضعت جمموعة من العقوبات التعزيرية ملجموعة
جرائم التعزير ،وفوضت اإلمام او من ينوب عنه  -القايض  -أختيار العقوبة املناسبة
جلريمة التعزير وفق ضوابط معينة (. )2

وتتدرج هذه العقوبات من عقوبة الوعظ ،وعقوبة التوبيخ ،وعقوبة اهلجر ،اىل عقوبة

الرضب ،وعقوبة اجللد ،وعقوبة احلبس ،وعقوبة التغريب أو اإلبعاد ،وعقوبة التشهري

وعقوبة الغرامة ،وعقوبة القتل (. )3

رشع فيها التعزير للزجر واإلصالح إنام قصدت بذلك إجياد
والرشيعة اإلسالمية وقد ّ

جمتمع صالح تسود فيه املحبة وترتفع عنه البغضاء وأسباب الكراهية ،ويعرف فيه كل
مواطن ما له وما عليه ،ويعرف فيه طريق الرش واضح ًا فيجتنب ،وطريق اخلري واضح ًا
فيتبع ،فال يكون فيه جمال للجريمة ،وهذا الغرض البعيد من أهم االغراض التي يتوق

((( ينظر -القصاص الديات العصيان املسلح يف الفقه االسالمي ،امحد احلرصي ،ص 24و وما بعدها

((( ينظر -املفصل يف احكام املراة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج ،457 / 5وضوابط اختيار
العقوبات التعزيرية هي :اوال :ان يالحظ القايض جسامة اجلريمة وحال املجرم ،ثاني ًا :ان تكون عقوبة التعزير
وافية بالغرض منها .
((( ينظر -فتح القدير ج 211 / 4و  ،212السياسة الرشعية ،ابن تيمية ص 114وما بعدها ،الطرق احلكمية،
ابن قيم اجلوزية ص ،94الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج 145 / 1وما بعدها وكذا ج/ 1
 687وما بعدها ،التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص 369وما بعدها ،املفصل يف احكام
املراة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج. 458 / 5
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اليها اليوم املصلحون والعلامء ( ، )1وهو واضح يف أقوال كثري من الفقهاء فهم يقولون:
ان التعزير حمتاج إليه لدفع الفساد ،واخالء العامل منه ،وإزالة املنكر (. )2

عقوبـة القتل :األصل يف الرشيعة اإلسالمية ان التعزير للتأديب ،وأن يكون بام

تؤمن عاقبته ،وال حيصل به اتالف اجلاين وال اتالف عضو منه ،ولكن مع هذا اجاز
الكثري من الفقهاء ( )3عىل وجه االستثناء الض ّيق والقليل  -القتل تعزير ًا  -وسموه

(القتل سياس ًة) يف حالة جسامة اجلريمة وعظيم رضرها الذي ال يمكن دفعه وردع
اآلخرين عن مثل فعله االّ بقتله ( ، )4كقتل اجلاسوس ،والداعية اىل البدعة ،ومعتاد

اللواط ،واجلرائم اخلطرية ( ، )5وقد وجدنا يف عقوبة القتل هلذه اجلرائم اخلطرية
جتسيد ًا ملعنى السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية ،لذا سنقوم بعرضها بالتفصيل
ان شاء اهلل تعاىل.

*

*

*

((( ينظر -التعزير يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد العزيز عامر ص. 247

((( ينظر -تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ج ،210 / 3كشاف القناع عن متن االقناع ج ،126 / 6السياسة
الرشعية ،ابن تيمية ص114
((( سيأيت بيان ذكر اقوال الفقهاء وأدلتهم بالتفصيل يف املباحث القادمة ان شاء اهلل تعاىل .

((( ينظر -الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ج ،688 / 1املفصل يف احكام املراة والبيت املسلم،
أ.د .عبد الكريم زيدان ج. 459 / 5

((( ينظر -املبسوط ج 77 / 9و  ،79وج 152 / 26و  ،153تبرصة احلكام ج 191 / 2و  ،206كشاف القناع
عن متن االقناع ج ،126 / 6السياسة الرشعية ،ابن تيمية ص ،114الطرق احلكمية ،ابن قيم اجلوزية ص. 94
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املبحث األول
أثر السياسة اجلنائية يف جريمة التجسس
املطلب األول
التعريف بالتجسس وبيان حكمه
املس باليد ،كاالجتساس ،وموضعه
أوالً :التجسس يف اللغة :من
اجلس وهو ّ
ّ
وجس ُه بعينه :أي أحدّ النظر إليه
احلواس،
واجلواس تعني
وتفحص األخبار،
املجسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ليستثبت ( ،)1واجلاسوس :عىل وزن فاعول من التجسس ،وهو التفتيش عن بواطن
ْ

()2
رس اخلري (.)3
الرش ،والناموس :هو صاحب ّ
رس ّ
األمور  ،واجلاسوس :هو صاحب ّ
ثاني ًا :التجسس يف االصطالح الرشعي :عرف الفقهاء اجلاسوس بقوهلم( :هو الذي

الرش ضد
يطلع عىل عورات املسلمني ،وينقل اخبارهم
ّ
للعدو ،فاجلاسوس رسول ّ
الناموس فإنه رسول اخلري) (. )4
ثالث ًا :التجسس يف اصطالح أهل القانون :عند استقراءنا لتعريف اجلاسوس عند
رجال القانون مل نجد ما حيدد مفهوم اجلاسوس او التجسس عندهم ،االّ اننا استطعنا

((( ينظر  -ترتيب القاموس املحيط ج( 492 / 1ج س س) معجم مقاييس اللغة ج. 414 / 1

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،253 / 14صحيح مسلم برشح النووي
ج ،113/ 16ط 1424 ،1هـ2003 ،م ،مكتبة الصفا ،األزهر ،مكتبة السالم اجلديدة ،املغرب .
((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج. 113 / 16

((( اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ج ،119 / 3طلبة الطلبة ص. 180
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ان نستنبط تعريف اجلاسوس من خالل املواد القانونية (قانون العقوبات العراقي) (. )1

فاجلاسوس هو :كل من ساعد العدو عىل دخول البالد او عىل تقدمه فيها بإثارة الفتن

حرض أفراد
يف صفوف أبناء الشعب ،او إضعاف الروح املعنوية بني أفراد اجليش ،او ّ
الشعب عىل االنضامم اىل العدو ،او االستسالم له ،او زعزعة إخالصهم للبالد ،او ثقتهم

يف الدفاع عنها … وكذا كل من خدم العدو وذلك عن طريق اعانته بتقديمه املعلومات
صغريها وكبريها جلانب العدو مقابل منفعة مادية او معنوية .

وبمقارنة بني التعريفني (الفقهي والقانوين) نتوصل اىل ان اجلاسوس هو :جمرم يعني

جتره هذه الفتن من ويالت عىل
العدو عىل دخول بالد االسالم ،واثارة الفتن فيها وما ّ
املسلمني وجمتمعهم ،ومن هنا فقد استحق العقوبة املقررة له يف الرشيعة االسالمية .

حكم التجسس :التجسس من الكبائر ،لذا فان حكمه التحريم ( ،)2وقد ورد النهي

عن التجسس يف الكتاب والسنة .

َب َب ْع ُضك ُْم َب ْعض ًا …﴾ ( )3أي وال
أما الكتاب :فقوله تعاىلَ ﴿ :وال َ َت َّس ُسوا َوال َي ْغت ْ

يتتبع بعضكم عورة بعض ،وال يبحث عن رسائره ،يريد بذلك الظهور عىل عيوبه ،ولكن

اقنعوا بام ظهر لكم من أمره ،وبه فامحدوا أو ذموا ،ال عىل ما تعلمون من اخلفايا (. )4

وأما السنة النبوية :فقد هنى النبي ﷺ عن البحث عن عورات املسلمني ،والتفتيش عن

بواطن أمورهم ( ،)5فعن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :ال حتاسدوا،
حتسسوا ،وال تناجشوا ،وكونوا عباد اهلل اخوان ًا ] (.)6
جتسسوا ،وال ّ
وال تباغضوا ،وال ّ
((( ينظر  -املوسوعة القانونية ( )19قانون العقوبات ،اعداد :عيل حممد ابراهيم الكربايس ،ص  68و ،71
مطبعة الزمان بغداد1421 ،هـ2000 ،م ،رقم املادة . 168 ،160
((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج. 55 / 16
((( سورة احلجرات من اآلية . 12

((( ينظر  -تفسري املراغي ج. 138 / 26

((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج. 55 / 16

((( صحيح مسلم برشح النووي ج ،113 / 16التجسس  -باجليم  -ان تطلب اخلرب لغريك ،والتحسس
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واجلاسوس :إما ان يكون كافر ًا حربي ًا ،وإما ان يكون كافر ًا ذمي ًا أو مستأمن ًا ،وإما ان

يكون مسل ًام .

اما اجلاسوس الكافر احلريب فحكمه القتل بإمجاع الفقهاء ( ،)1وذلك إذا جتسس عىل

املسلمني ونقل أخبارهم العدائهم ،واستدلوا بحديث إياس بن سلمة بن االكوع عن
عني من املرشكني وهو يف سفر فجلس عند اصحابه ثم ّ
انسل
ابيه قال[ :أتى النبي ﷺ ٌ
واخذت سلبه فن ّفلني إياه ] (. )2
فقال النبي ﷺ اطلبوه فاقتلوه ،قال :فسبقتُهم إليه فقتلت ُه
ُ
قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف بيان وجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف عىل

قتل اجلاسوس الكافر احلريب( :فيه قتل اجلاسوس الكافر احلريب وهو كذلك بإمجاع

املسلمني) (. )3

واما اجلاسوس الذمي او املستأمن فمحل خالف بني العلامء ( ، )4وسأكتفي ببيان

أقوال العلامء بالتفصيل يف عقوبة اجلاسوس املسلم الذي يتجسس عىل املسلمني لتعلقه
بحال األمة اإلسالمية اليوم ،وسأجعل له مطلب ًا خاص ًا ان شاء اهلل تعاىل .
-باحلاء  -ان تطلب اخلرب لنفسك ،ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج. 113 / 16

((( ينظر  -اخلراج ،اليب يوسف ص ،190ط ،3سنة 1382هـ ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،مواهب اجلليل
لرشح خمترص خليل ج ،357 / 3تكملة املجموع  -رشح املهذب  -ج ،342 / 19احكام القران  -ابن
العريب  -ج ،1772 / 4نيل االوطار ج. 8 / 8
((( صحيح البخاري رشح فتح الباري ج،280 / 6عون املعبود رشح سنن ايب داود ج 315 / 7و316
((( تكملة املجموع  -رشح املهذب  -ج ،342 / 19سمي اجلاسوس عين ًا :الن عمله بعينه ،او لشدة اهتاممه
بالرؤيا واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عين ًا ،ينظر  -نيل االوطار ج. 8 / 8
((( اجلاسوس الذمي :قيل يف عقوبته ينتقض عهده بذلك وخيري اإلمام فيه بني القتل او الصلب او االسرتقاق،
وهذا ما ذهب اليه مالك واصحابه واالوزاعي ،ينظر  -مواهب اجلليل ج ،357 / 3عون املعبود رشح سنن
ايب داود ج ،316 / 7نيل االوطار ج ،8 / 8وقيل :ال يقتل االّ إذا اشرتط اإلمام عليه ان ال يتجسس عىل
املسلمني فتجسس فإنه يقتل ،إما إذا مل يشرتط ال يقتل لبقاء عهده دون نقض ،وهذا ما ذهب اليه الشافعية،
ينظر  -األم ج ،250 / 4املهذب ج. 258 / 2
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املطلب الثاين
عقوبة اجلاسوس املسلم
للفقهاء خالف يف عقوبة اجلاسوس املسلم إذا جتسس عىل املسلمني ،وكشف

عوراهتم ،ونقل ارسارهم اىل الكفار ،ويمكن حرص هذا اخلالف يف اربعة اقوال

مشهورة -:

القول األول :عقوبة اجلاسوس املسلم هي  -القتل . -

هذا ما ذهب اليه مجهور املالكية واحلنابلة يف قول هلم (.)1

واستدلوا باالدلة اآلتية- :

 .1قصة حاطب بن ايب َب ْلتعة التي جاءت يف الصحيحني عن سيدنا عيل ريض
ِ
االسود قال :انطلقوا
والزبري واملقدا َد ب َن
اهلل عنه قال[ :بعثني رسول اهلل ﷺ انا
َ
كتاب فخذوه منها فانطلقنا
حتى تأتوا روضة خاخٍ ( )2فإن هبا ظعين ًة ( )3ومعها
ٌ

تَعادى بنا خيلنا حتى انتهينا اىل الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا :اخرج الكتاب فقالت:
ما معي من كتاب ،فقلناِ :
لنلقني الثياب ،فأخرجته من عقاصها (،)4
لتخر ِج َّن الكتاب او
َّ
((( ينظر  -تبرصة احلكام  -ابن فرحون  -ج 138 / 2و  ،206التاج واالكليل هبامش مواهب اجلليل
ج ،357 / 3اجلامع الحكام القران  -القرطبي  -ج ،40 / 18احكام القران  -ابن العريب  -ج،1771/4
االنصاف ج ،249 / 10كشاف القناع عن متن االقناع ج. 126 / 6
((( روضة خاخٍ  :موضع بني مكة واملدينة .
((( ظعينة :هي اجلارية واصلها  -اهلودج  -وسميت هبا اجلارية الهنا تكون فيه ،واسم هذه الظعينة
(سارة) موالة لعمران بن ايب صيفي القريش ،ينظر صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج 254/ 14صحيح
مسلم برشح النووي ج. 55 / 16
((( بكرس العني مجع عقيصة :وهي الشعر املضفور ،ينظر-عون املعبود رشح سنن ايب داود ج11/7
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فأتينا به رسول اهلل ﷺ فإذا فيه :من حاطب بن ايب بلتعة اىل ُأ ٍ
ناس من املرشكني من اهل مكة
ْ
تعجل
خيربهم ببعض أمر رسول اهلل ﷺ ،فقال رسول اهلل ﷺ :ما هذا ؟ قال :يا رسول اهلل ال
كنت امرء ًا م ْلصق ًا يف قريش و مل اكن من انفسها وكان من معك من املهاجرين هلم
عيل اين ُ
ّ
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان أختذ
قرابات بمكة حيمون هبا اهليهم وامواهلم،
ُ
ٌ
عندهم يد ًا حيمون هبا قرابتي ،وما فعلت كفر ًا وال ارتداد ًا وال رض ًا بالكفر بعد اإلسالم،

فقال رسول اهلل ﷺ :لقد صدقكم ،قال عمر :يارسول اهلل دعني ارضب عنق هذا املنافق،
قال :انه قد شهد بدر ًا ،وما يدريك لعل اهلل ان يكون قد اطلع عىل اهل ٍ
بدر فقال اعملوا
غفرت لكم ] (.)1
ما شئتم فقد
ُ

ويف حاطب بن ايب بلتعة نزل قول اهلل تعاىل (﴿ :)2يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا ال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
عَدُ ِّوي َوعَدُ َّوك ُْم َأ ْولِ َيا َء ُت ْل ُق َ
ال ِّق ُي ِْر ُج َ
ون
ون إِ َل ْي ِه ْم بِا َْل َو َّدة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َم َجا َءك ُْم م َن ْ َ
الر ُس َ
لل َر ِّبك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َخ َر ْجت ُْم ِج َهاد ًا ِف َسبِ ِيل َوا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِات
ول َوإِ َّياك ُْم َأ ْن ت ُْؤ ِمنُوا بِا َِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُس َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِا َْل َو َّدة َو َأنَا َأ ْع َل ُم بِ َم َأ ْخ َف ْيت ُْم َو َما َأ ْع َلنْت ُْم َو َم ْن َي ْف َع ْل ُه منْك ُْم َف َقدْ َض َّل َس َوا َء
ت ُّ
السبِ ِ
يل﴾ (.)3
َّ
وجه االستدالل :دل احلديث الرشيف داللة رصحية عىل ان عقوبة اجلاسوس املسلم
هي  -القتل  -حيث استأذن سيدنا عمر ريض اهلل عنه النبي ﷺ يف قتل حاطب بن ايب
بلتعة ،وع ّلل النبي ﷺ منعه لسيدنا عمر ريض اهلل عنه بأنه من أهل بدر ،ومل يعارضه عىل
اصل القتل ملن فعل هذا الفعل فدل ذلك عىل ان عقوبة اجلاسوس القتل ،وان حاطب ًا
استثنى من هذا االصل النه شهد بدر ًا وذلك خصوصية يستحق صاحبها العفو عنه،
بدر ،فصار هذا األمر معفو ًا عنه بفضل شهود ٍ
الن اهلل غفر ألهل ٍ
بدر ال بأصل احلكم،

((( صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،254 / 14صحيح مسلم برشح النووي ج 55 / 16و . 56

((( ينظر  -سبب نزول اآلية صحيح البخاري رشح عمدة القاري ج ،253 / 14القرطبي ج ،38/18ابن
العريب ج ،1770 / 4فتح القدير  -الشوكاين  -ج ،207 / 5تفسري اآللويس ج. 65 /28
((( سورة املمتحنة اآلية . 1
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ولو كان اإلسالم مانع ًا من القتل ملا ع ّلل باألخص منه  -شهود بدر  -الن احلكم إذا ع ّلل
باألعم كان األخص عدم التأثري (.)1

وأجيب :ان قوله ﷺ …[ :وما يدريك لعل اهلل ان يكون قد اطلع عىل اهل ٍ
بدر فقال
فإن توجه عىل ٍ
غفرت لكم ] معناه الغفران هلم يف اآلخرة واالّ ْ
احد
اعملوا ما شئتم فقد
ُ

منهم حدٌ اوغريه اقيم عليه يف الدنيا ،وقد نقل القايض عياض رمحه اهلل االمجاع عىل اقامة
احلد ،واقامة سيدنا عمر ريض اهلل عنه عىل بعضهم ،قال :ورضب النبي ﷺ مسطح ًا احلد
وكان بدري ًا (.)2

 .2عقوبة اجلاسوس املسلم كعقوبة الزنديق ،ومعلوم ان عقوبة الزنديق هي القتل،

إذ هي صورة من صور الردة ،وقد قال ﷺ[ :من بدل دينه فاقتلوه [ ( )3وال تقبل توبته االّ

قبل الظهور عليه ،فكذا عقوبة اجلاسوس املسلم هي القتل ،وهذا ما رصح به ابن القاسم

وسحنون من علامء املالكية (. )4

وأجيب :بأن الزنديق غري املسلم حقيقة يف اللغة واالصطالح ( ،)5فكيف جيوز

ان نقيس عليه اجلاسوس املسلم الذي يعتقد بوحدانية اهلل تعاىل ونبوة خاتم االنبياء
واملرسلني سيدنا حممد ﷺ ،بل هو يعرتف باالديان كلها ،ومن املعروف بداهة ان
العقوبة عىل قدر اجلريمة ،وجريمة الزنديق افحش وأغلظ من جريمة اجلاسوس،
فهل من احلق والعدل ان نقيس اجلاسوس املسلم عىل الزنديق الذي ديدنه اإلحلاد

((( ينظر  -زاد العباد يف هدي خري العباد  -ابن القيم  -ج ،68 / 2نيل االوطار ج. 8 / 8

((( ينظر  -صحيح مسلم برشح النووي ج 56 / 16و  ،57وحديث األفك يف صحيح البخاري عن أم
املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ج 154 / 3و ج ،55 / 5ويف قصة قدامة بن مظعون من رشبه اخلمر يف ايام
سيدنا عمر ريض اهلل عنه وان عمر ريض اهلل عنه حده ،ينظر  -نيل االوطار ج. 9 / 8
((( عن ابن عباس ريض اهلل عنهام صحيح البخاري ج ،1098 / 3سنن الرتمذي ج ،59/4صحيح ابن
حبان ج ،327 / 10املستدرك ج ،620 / 3املنتقى  -ابن اجلارود  -ج. 214 / 1
((( ينظر  -اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ج. 119 / 3
((( ذكرنا ذلك يف مبحث الردة .
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والدعوة اليه وهذا فساد يف املعتقد ،اما فعل اجلاسوس فعلته حتريم التجسس بكشف
ٍ
واحد بحسب جريمته ،فيعاقب
عورات املسلمني ونقل ذلك للعدو ،فيعاقب كل
الزنديق بالقتل حد ًا لكونه مرتد ًا ،ويعاقب اجلاسوس املسلم حسب ما يراه ويل األمر
وله ان يقتله تعزير ًا عىل سبيل  -السياسة  -الن قتله هنا عقوبة من العقوبات التعزيرية

واألمر فيها موكول اىل اإلمام صاحب السلطة الرشعية ( ،)1ومعلوم ان العقوبات
التعزيرية ختتلف باختالف اجلرائم وصغرها وتبع ًا حلال املجرم وظروفه (. )2
ِ
الرضاره باملسلمني وسعيه
ّ .3ملا كانت عقوبة اجلاسوس املسلم هي  -القتل  -كانت
بالفساد يف األرض ،فهو بعمله هذا ارض من املحاربني (. )3

القول الثاين :عقوبة اجلاسوس املسلم هي  -القتل  -إذا كان التجسس عادته ،اما إذا
مل يكن معتاد ًا لذلك فإنه ال يقتل بل يرضب .
هذا ما ذهب اليه عبد امللك بن املاجشون من املالكية (. )4

وأجد يف هذا القول ما يسمى عند الفقهاء  -بتفريد العقوبة  -وهي صلب السياسة

اجلنائية التي تنظر يف جرائم التعزير اىل شخص املجرم ودواعي جريمته .

والفرق واضح بني القول األول والقول الثاين ،فالقول األول :يقول بقتل اجلاسوس
املسلم سواء اكان معتاد ًا جلريمة التجسس ام مل يكن معتاد ًا هلا ،واما القول الثاين :فقد قيد

قتل اجلاسوس املسلم بالعادة .

األدلـة :استدل ابن املاجشون عىل قتل من كان التجسس عادته بحديث حاطب بن

ايب بلتعة املتقدم .

((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ،عبد املؤمن عبد القادر ،ص171،1416هـ 1995-
((( ينظر  -السياسة الرشعية البن تيمية ص 112وما بعدها .

((( ينظر  -اجلامع الحكام القران  -القرطبي  -ج 40 / 18تقديم هاين احلاج ،حتقيق عامد البارودي ،وخريي
سعيد ،احكام القران  -ابن العريب  -ج. 1771 / 4
((( ينظر  -تبرصة احلكام ج ،194 / 2القرطبي ج ،40 / 18ابن العريب ج ،1771 / 4عمدة القاري رشح
صحيح البخاري ج. 256 / 14
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ووجه االستدالل فيه :ان حاطب ًا ُأ َ
خذ يف اول فعله ومل يتكرر منه التجسس فلم ُيقتل
هلذا السبب ،كام انه ال يكون الشخص جاسوس ًا حقيق ًة االّ إذا اختذ التجسس عادة ومهنة
له ،فإن ُعرف بذلك تكون عقوبته القتل ،وان مل ُيعرف بذلك ُع ّزر ورضب ونكّل به ،الن
األمر يكون فلت ًة عارض ًة دون ٍ
قصد كام حصل من حاطب بن ايب بلتعة (. )1
القول الثالث :عقوبة اجلاسوس املسلم مرتوكة الجتهاد اإلمام حسب مايراه من
ِ
تقتض املصلحة قتل
املصلحة فإن اقتضت املصلحة قتل اجلاسوس  -قتله  -وان مل

اجلاسوس  -مل يقتله . -

هذا ما روي عن اإلمام مالك رمحه اهلل وابن القاسم واشهب واللخمي من

املالكية(. )2

واليه ذهب بعض احلنابلة ومنهم :ابن عقيل ،وابن تيمية ،وابن القيم (.)3

قال ابن ق ّيم اجلوزية رمحه اهلل( :جيوز قتل اجلاسوس املسلم إذا اقتضت املصلحة قتله،

وهذا قول مالك ،وبعض اصحاب امحد ،واختاره ابن عقيل) (. )4

واحلقيقة اجد ان خالصة هذا القول :لإلمام قتل اجلاسوس املسلم تعزير ًا عىل وجه

 -السياسة  -إذا اقتضت املصلحة قتله .

القول الرابع :عقوبة اجلاسوس املسلم هي التعزير دون القتل ،وهي مرتوكة الجتهاد

اإلمام حسب ما يراه من املصلحة .

((( ينظر  -تبرصة احلكام ج 138 / 2و  ،194القرطبي ج ،40 / 18العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير
ص ،168عبد املؤمن عبد القادر .
((( ينظر  -التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل ج ،357 / 3القرطبي ج ،40 / 18ابن العريب
ج. 1771/4
((( ينظر  -اإلنصاف ج ،249 / 10كشاف القناع عن متن اإلقناع ج ،126 / 6الطرق احلكمية ص ،94زاد
املعاد يف هدي خري العبادج. 68 / 2
((( الطرق احلكمية ص. 94
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هذا ما روي عن اإلمام األوزاعي رمحه اهلل حيث قال :واجلاسوس (يوجع عقوبة

و ُيطال حبسه) (.)1

واليه ذهب احلنفية والشافعية وهو الظاهر يف مذهب اإلمام امحد (.)2

األدلـة :استدلوا باألدلة التالية -:

 .1حديث حاطب بن ايب بلتعة املتقدم …
ووجه االستدالل فيه :ان حاطب ًا لو كان بتجسسه هذا كافر ًا مستوجب ًا للقتل ما تركه

بدري ،وكذلك ْلو لزمه القتل هبذا حد ًا ما ترك رسول
رسول اهلل ﷺ ،بدري ًا كان او غري
ّ
اهلل ﷺ اقامته عليه (. )3

 .2حديث فرات بن حيان[ :ان رسول اهلل ﷺ أمر بقتله وكان عين ًا أليب سفيان،
ٍ
ٍ
بحلقة من األنصار فقال :اين مسلم ،فقال رجل من
فمر
وكان حليف ًا
لرجل من األنصارّ ،
األنصار يا رسول اهلل انه يقول اين مسلم ،فقال رسول اهلل ﷺّ :
ان منكم رجاالً نك ُلهم اىل
إيامهنم منهم فرات بن ح ّيان ] (.)4

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 256 / 14

((( ينظر  -رشح كتاب السري الكبري ،حممد بن احلسن الشيباين ،امالء :حممد بن امحد الرسخيس ج،2040/5
حتقيق عبد العزيز امحد ،مطبعة رشكة االعالنات الرشقية1972 ،م ،األم ج ،249 / 4صحيح مسلم برشح
النووي ج. 55 / 16
((( ينظر  -رشح كتاب السري الكبري ج ،2040 / 5احكام القران  -اجلصاص  -ج. 436 / 3

((( ينظر  -عون املعبود رشح سنن ايب داود ج ،314 / 7السنن الكربى  -البيهقي  -ج ،197 / 8املستدرك
عىل الصحيحني ج ،115 / 2مسند اإلمام امحد ج ،336 / 4وحديث فرات يف اسناده ابو مهام الدالل ،حممد
بن حمبب وال حيتج بحديثه ،وهو يرويه عن سفيان الثوري ،ولكنه قد روى احلديث املذكور عن سفيان برش بن
الرسي البرصي وهو ممن اتفق البخاري ومسلم عىل االحتجاج بحديثه ،وفرات له صحبة وهو عجيل سكن
الكوفة وهاجر اىل النبي ﷺ ومل يزل يغزو معه اىل ان قبض فنزل الكوفة ،ينظر  -عون املعبود رشح سنن ايب
داود ج ،314 / 7نيل االوطار ج. 8 / 8
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وجه االستدالل :دل احلديث عىل عدم جواز قتل اجلاسوس املسلم ،فقد رفع
النبي ﷺ عن فرات القتل بعدما أعلن إسالمه ( ،)1وهذا واضح من قوله ﷺ[ :نك ُلهم اىل

إيامهنم ] أي القائلني بأننا من املسلمني نصدقهم عىل ظاهر اقواهلم .

والذي يتبني لنا من حديث فرات بن حيان ان النبي ﷺ حينام امر بقتله ظان ًا به انه من

رصح بإسالمه رفع عنه ﷺ القتل (.)2
اهل الذمة فلام ّ

 .3عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ال ّ
حيل دم امرئ مسل ٍم
يشهد ان ال اله اهلل واين رسول اهلل االّ بإحدى ثالث :الث ّيب الزاين ،والنفس بالنفس،

والتارك لدينه املفارق للجامعة ](.)3

حيل دم َم ْن ثبتت له حرمة اإلسالم االّ
ووجه االستدالل هبذا احلديث الرشيف :انه ال ّ

ان يقتل ،او يزين بعد احصان ،او يكفر كفر ًا ب ّين ًا ،ثم يثبت عىل الكفر ،والتجسس ليس

بكفر يستوجب القتل ،الن الذي محل اجلاسوس املسلم عىل فعله هذا هو الطمع ال خبث
االعتقاد ،فاجلاسوس املسلم ان جتسس للعدو طمع ًا ،او بسبب عارض ال خيرجه جتسسه
عن االيامن إذا كان اعتقاده سلي ًام كام كان  -حاطب  -حني قصد اختاذ اليد ومل ِ
الردة
ينو ّ
عن الدين (. )4

((( ينظر  -القرطبي ج 40 / 18و  ،41ابن العريب ج ،1772 / 4العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير
ص. 169
((( ينظر  -وجدنا احلديث يف رواية ايب داود يف باب اجلاسوس الذمي ،وذكر االمام الشوكاين احلديث برواية:
[وكان ذمي ًا وكان عين ًا أليب سفيان [ نيل االوطار ج. 7 / 8
((( ولفظ البخاري[ :واملارق من الدين التارك للجامعة [ صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج،40/24
سنن ايب داود ج ،26 / 4البيهقي ج ،283 / 8ابن حبان ج. 257 / 1

((( ينظر  -األم ج ،249 / 4عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،257 / 14القرطبي ج40/ 18
العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ص. 169
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وأجيب اصحاب هذا القول القائلني بعدم جواز قتل اجلاسوس تعزير ًا بام ييل -:
وعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن
َ .1من ك ُثر تط ّلعه عىل عورات املسلمني ون ّبه عليهم ّ
ٍ
دنيوي واعتقاده عىل ذلك سليم كام فعل حاطب حني
لغرض
بذلك كافر ًا إذا كان فعله
ّ
قصد بذلك اختاذ اليد ومل ِ
الردة عن الدين (.)1
ينو ّ

ارسه
 .2إذا ظهر لإلمام رجل من اهل ّ
السرت انه قد كاتب عدو ًا من املرشكني ينذره مما ّ
املسلمون فيهم من عز ٍم ومل يكن معروف ًا بالغش لإلسالم وأهله وكان ذلك من فعله

هفو ًة وزل ًة من غري ان يكون ذلك عاد ًة له جاز العفو عنه ،وهذا ما فعله رسول اهلل ﷺ

بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله (.)2

ٍ
بحال من االحوال إذا
 .3ان العقوبات التعزيرية غري احلدود ،فأما احلدود فال تُع ّطل

وصلت اىل اإلمام ،واما العقوبات التعزيرية فلإلمام تركها حسب ما يراه من املصلحة
ْ
وقد جاء يف حديث ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ان النبي ﷺ قال:
[ اقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم االّ احلدود [ ( )3فكل ما صدر من ذي اهليأة بجهالة

يعفو عنه ،وهذا ما فعله النبي
وكان غري متهم يف اختاذ بعض اجلرائم عادة له فلإلمام ان َ
ﷺ بحاطب ،واما ان كان من غري ذي اهليأة كان لإلمام ان يعزره بام يراه حسب ما
تقتضيه املصلحة (. )4

 .4يف قوله ﷺ يف حديث حاطب …[ :وما يدريك لعل اهلل ان يكون قد اطلع عىل
اهل ٍ
غفرت لكم ] فهذا خطاب اكرام وترشيف يتضمن ان
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد
ُ

غفر
هؤالء القوم  -اهل بدر  -حصلت هلم حال ٌة ُغفرت هبا ذنوهبم السالفة وتأهلوا ان ُي َ
هلم ذنوب مستأنفة ْ
ان وقعت منهم  -وحاطب بن ايب بلتعة  -من اهل بدر وهو جدير
((( ينظر  -القرطبي ج ،40 / 18ابن العريب ج. 1771 / 4

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج. 257 / 14
((( سنن ايب داود ج. 133 / 4
((( ينظر  -األم ج. 250 / 4
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بالعفو عنه (. )1

 .5اما االستدالل بحديث [ :ال ّ
حيل دم امرئ مسل ٍم يشهد ان ال اله اهلل واين رسول اهلل

االّ بإحدى ثالث … ] عىل عدم جواز قتل اجلاسوس املسلم عىل وجه التعزير ،فيجاب

عنه بأن هذا الفهم الض ّيق للحديث يعارض النصوص الكثرية التي قررت عقوبة القتل
يف غري احلاالت الثالث املذكورة يف احلديث ،مثل النص عىل عقوبة القتل يف بعض
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف
صور احلرابة كام جاء يف قوله تعاىل﴿ :إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
ض َفساد ًا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ ٍ
الف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
ْالَ ْر ِ َ
ْالَ ْر ِ
ض …﴾ ( ، )2كام ان العقوبة بالقتل ( )3ثابتة يف احاديث كثرية منها حديث عرفجة
ٍ
رجل
مجيع عىل
االشجعي ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :م ْن اتاكم وامركم ٌ
ٍ
فرق مجاعتكم فاقتلوه … ] (. )4
واحد ُيريد ان ّ
يشق عصاكم او ُي ّ
ومما ينبغي االشارة اليه ان الذين يقولون بعدم جواز قتل اجلاسوس املسلم فإهنم

يقولون بجواز قتل الفرد الداعي اىل البدعة ،وقتل من ال يزول فساده ورشه اال بالقتل
األوىل ان يقولوا بجواز قتل اجلاسوس املسلم ،إذ ان رضره اشد وجرمه اخطر
( )5فمن ْ
خاص ًة يف عرصنا هذا حيث اصبح للجاسوس خطورة عظيمة لرسعة نقل األخبار،
وافساد اخلطط ،ودقة النقل ،ورسعة التحليل باآلالت اإللكرتونية (.)6

الرأي الراجح وأثر السياسة اجلنائية فيه :يف الوقت الذي تكالبت فيه أمم الرش والكفر

عىل أمة اإليامن مستغلة تقدمها العلمي وضعف اإليامن يف النفوس وزهيد الثمن … فمثل
هذه اجلرائم هلا خطورهتا عىل كيان أمة وجمتمع مسلم آمن ،واحلفاظ عليه من ان يكون

((( ينظر  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج ،256 / 14نيل االوطار ج. 9 / 8
((( سورة املائدة من اآلية . 33

((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ص. 162
((( صحيح مسلم برشح النووي ج. 242 / 12

((( ()ومنهم احلنفية،ينظر-حاشية ابن عابدين ج15/4و243وسيأيت بيان املسألة بالتفصيل ان شاء اهلل تعاىل
((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ص. 170
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ٍ
ٍ
تبع ًا او بلد ًا حمت ً
كافرة هدفها طمس هوية اإلسالم واملسلمني ،فال بد من التشدد
لدولة
ال
يف ايقاع العقوبة سد ًا للذرائع … لذا فإن الرأي الراجح يف عقوبة اجلاسوس املسلم هو
ما ذهب اليه اصحاب القول الثاين بأن اجلاسوس املسلم يقتل ان كان التجسس عادته،
ويرضب ان مل يكن التجسس عادته ،واحلقيقة أجد يف هذا القول ما يسمى عند الفقهاء

 -بتفريد العقوبة  -وهي صلب السياسة اجلنائية التي تنظر يف جرائم التعزير اىل شخص

املجرم ودواعي جريمته ،بل وأجد من الواجب القول بقتل اجلاسوس الكافر والذمي
سد ًا للذرائع ،وملا بيننا وبينهم من عهد … فالسياسة الراشدة تقتيض حفظ املجتمع بكل
الوسائل التي تؤدي اىل احكام حفظه ،وتقيض بالتوسل اىل توفري األمن والفضيلة له بكل
الوسائل املنضبطة عىل القواعد الترشيعية العادلة …

ولذا يؤكد الفقهاء ان املجرم الذي يعتاد الفساد ،ويمتهن املنكر ،ويدمن األجرام ال

يلزم االقتصار يف امره عىل العقوبة املقدرة جلرمه املجرد ،بل ان العقوبة قد تصل اىل حد
القتل إذا كان رشه ال يندفع عن اجلامعة االّ بذلك ( ،)1واهلل تعاىل أعلم بالصواب .

*

*

*

((( ينظر  -أ.د .محد الكبييس ،جملة اجلامعة املستنرصية ص ،192العدد اخلامس ،السنة اخلامسة1395 ،هـ،
1975م .
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املبحث الثاين
أثر السياسة اجلنائية يف جريمة الدعوة اىل البدعة يف الدين
املطلب األول
التعريف بالبدعة يف اللغة واالصطالح
ِ
ُ
اإلكامل أو هي ما
احلدث يف الدين بعد
أوالً :البدعة يف اللغة :البِدعة بالكرس هي
َ
استحدث بعد النبي ﷺ من االهواء واالعامل ( ،)1وهي :من َبدع اليشء يبدعه بدع ًا
وابتدعه إذا انشأ ُه عىل غري مثال سابق سواء كان حممود ًا او مذموم ًا (.)2
ثاني ًا :البدعة يف االصطالح الرشعي :اختلف العلامء يف حتديد معناها االصطالحي

الىفريقني (-: )3

فتوسع يف تعريفها لتشمل البدعة احلسنة
الفريق األول :نظر اىل احلقيقة اللغوية
ّ
والسيئة ومن هذا الفريق ،اإلمام الشافعي وابن حزم الظاهري وابن العريب والقرايف
كل ٍ
وغريهم وخالصة تعريفاهتم اهناّ :
أمر أخرتع بعد رسول اهلل ﷺ ،وهو عىل قسمني:

((( ينظر  -ترتيب القاموس املحيط ج. 230 / 1

((( ينظر  -لسان العرب ،البن منظور ج 341 / 1و ( 342بدع) دار احياء الرتاث العريب ،ط1413 ،3هـ
 1993م .((( ينظر  -تفصيل ذلك  -البدعة  -حتديدها وموقف االسالم منها د .عزت عىل عبيد عطية ص 195وما
بعدها ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،املصالح املرسلة واثرها يف مرونة الفقه االسالمي ،د .حممد امحد بوركات
ص ،77ط1423 ،1هـ  2002 -م ،دار البحوث للدراسات االسالمية واحياء الرتاث االمارات العربية
املتحدة  -ديب . -
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فام خالف سن ًة او رشع ًا مع بقاء علته فهو بدعة سيئة وضاللة ،وما وافق الرشع وقواعده
الكلية فهو بدعة حسنة وحممودة (.)1

قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل( :البدعة بدعتان :بدعة حممودة ،وبدعة مذمومة ،فام

وافق السنة فهو حممود ،وما خالف السنة فهو مذموم) (. )2

الفريق الثاين :نظر اىل احلقيقة الرشعية ،فض ّيق دائرهتا وحرصها يف احلادث املذموم،

ومن هذا الفريق اإلمام الزركيش والشاطبي وابن رجب احلنبيل وغريهم ،وخالصة
تعريفاهتم اهنا :كل ٍ
امر أحدث مما ال أصل له يف الرشيعة اإلسالمية وقواعدها الكلية (.)3
قال ابن رجب احلنبيل( :واملراد بالبدعة ما ُأ ِ
حدث مما ال اصل له يف الرشيعة يدل عليه،

اما ما كان له أصل من الرشع يدل عليه فليس ببدعة رشع ًا ،وان كان بدعة لغ ًة) (.)4

املوازنة بني التعريفني ( :)5من الناحية العملية ال خالف بني الفريقني ،ال تفاقهام عىل
ان البدعة التي يؤاخذ صاحبها رشع ًا هي :ما احدث وكان خمالف ًا للرشع وقواعده الكلية،
واما من الناحية النظرية فاخلالف موجود ،ولكنه خالف تنوع ال خالف تضاد ،ذلك ان
ٍ
جانب دون آخر يف تعريفها -:
كل فريق اقترص عىل

((( ينظر  -فتح الباري برشح صحيح البخاري ج 277 / 4حتقيق وتعليق ،حممد فؤاد عبد الباقي ،عبد العزيز
بن باز ،دار الفكر للطباعة والتوزيع ،فتح املبني  -ابن حجر اهليتمي  -ص ،107دار احياء الكتب العربية -
القاهرة  -احياء علوم الدين  -اإلمام الغزايل  -ج ،4 / 2قواعد االحكام يف مصالح االنام ،عز الدين عبد
العزيز املعروف بابن عبد السالم (ت  660هـ) حتقيق عبد الغني الدّ قر ص ،660طبعة حديثة ،دار الطباعة،
دمشق  -سوريا1413 ،هـ 1992 -م .
((( عن حرملة بن حييى ،الباعث عىل انكار البدع واحلوادث ،شهاب الدين ابو حممد عبد الرمحن بن اسامعيل
املعروف بايب شامة الشافعي (ت 665هـ) ص 12نرش حممود صبيح .
((( ينظر  -جامع العلوم واحلكم  -ابن رجب احلنبيل  -زين الدين ابو الفرج عبد الرمحن بن امحد البغدادي
ص ،160ط اهلند ،االعتصام ،ابراهيم بن موسى ابو اسحاق الشاطبي ،حتقيق الشيخ رشيد رضا ج،37 / 1
دار املعرفة بريوت ،لبنان .
((( جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبيل ص. 160

((( ينظر  -املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه االسالمي ،د .بوركات ص 78وما بعدها .
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فالفريق األول :نظر اىل احلقيقة اللغوية وما يؤيدها من نصوص رشعية استعملت

كلمة  -البدعة  -يف شق ّيها احلسن واليسء ومنها -:

ٍ
ٍ
واحد يف صالة
قارئ
 .1ما احدثه سيدنا عمر ريض اهلل عنه من مجع الناس عىل
((نعم البدع ُة هذه)) (.)1
الرتاويح وقال:
َ

كتب ل ُه مثل أجر من
 .2قوله ﷺ[ :من س ّن يف اإلسالم سنة حسن ًَة ُيفعل هبا بعدهَ ،
عمل هبا ،وال ُينقص من أجورهم يشء ،ومن س ّن يف اإلسالم سن ًة سيئ ًة فعمل هبا بعده،
كتب عليه مثل وزر من عمل هبا ،وال ينقص من اوزارهم يشء ] (.)2

واما الفريق الثاين :فريى ان النصوص الرشعية نقلت الكلمة من مفهومها اللغوي
الواسع اىل مفهومها الرشعي اخلاص ،فصارت حقيقة رشعية فيام احدث وكان خمالف ًا
للرشع ومن هذه النصوص  -:قوله صىل اهلل عليه وسلم[ :وا ّياكم وحمدثات األمور فإن
ّ
كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة … ] (.)3
واحلقيقة ان ما استدل به الفريق الثاين ال يعارض ما استدل به الفريق األول،
ذلك ان اجلمع بني النصوص حيث كان ممكن ًا اوىل من امهال احدها ،واجلمع هنا

ممكن إذا قدّ رنا ان كل بدعة خمالفة لسنة املصطفى ﷺ واصحابه تعترب ضاللة ،ويؤكد
هذا ان كالمه ﷺ ورد يف معرض احلث عىل اتباع السنة ونبذ البدعة (. )4
فظهر ان الفريقني اختلفا لفظ ًا واتفقا عم ً
ال ونتيج ًة ،ولذا فاألظهر ان كلمة البدعة
إذا اطلقت انرصفت اىل الضاللة السيئة ،وإذا قصد هبا ا ُملستحدث املوافق لقواعد الرشع

ينبغي تقييده  -بالبدعة احلسنة  -ألمن اإللتباس ،وهذه االخرية قد اتفق الفريقان عىل
((( ينظر  -صحيح البخاري ج ،252 / 2كتاب صالة الرتاويح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد
الرمحن بن ٍ
القاري انه قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه … احلديث .
عبد
ّ
((( صحيح مسلم عن جرير بن عبد اهلل ج. 2059 / 4

((( سنن ايب داود ج 201 / 4رقم  ،4607سنن النسائي ج ،449 / 3سنن ابن ماجة ج 15/ 1و  16رقم
 ،42احلاكم ج ،176 / 1ابن حبان ج ،179 / 1البيهقي ج ،214 / 3عن ِ
العرباض بن سارية .
((( ينظر  -املصالح املرسلة واثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي ،د .بوركات ص  80و . 81
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جواز األخذ هبا بل واستحباهبا كام قال ابن حجر اهليتمي( :واحلاصل ان البدعة احلسنة
متفق عىل ندهبا) ( )1وال مانع من هذا التقييد واإلطالق ،ألن النبي ﷺ استعمل كلمة
 السنة  -مطلقة واراد هبا املعنى الرشعي ،واستعملها مقيدة واراد هبا املقيد كام مر يفحديثه ﷺ (. )2

*

((( فتح املبني  -ابن حجر اهليتمي  -ص. 107

*

*

((( وهو حديث[ :من س ّن يف اإلسالم … [ صحيح مسلم ج 2059 / 4عن جرير بن عبد اهلل .
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املطلب الثاين
عقوبة الداعي اىل البدعة يف الدين
من البدع يف الدين ما يوجب الكفر ،ويأخذ الداعية اليها ومعتنقها حكم املرتد- ،
فيقتل حد ًا  -وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء فيام كان من أصول الدين ورضورياته ،كالقول
بقدم العامل ،ونفي حرش االجساد ،ونفي العلم باجلزئيات (.)1

وهناك من البدع ما ال يوجب الكفر ( ،)2كالقول بنفي الصفات ،ونفي عموم االرادة،

والقول بخلق القران ،وبدع املرجئة واخلوارج ( ،)3فعقوبتها التعزير الذي يناسبها ويكفي
((( ينظر  -فتح الباري رشح صحيح البخاري (ابن حجر العسقالين) ج ،221 / 15مطبعة مصطفى البايب
احللبي  -مرص 1378 -هـ  1959 -م ،حاشية ابن عابدين ج ،263 / 4التاج واالكليل هبامش مواهب
اجلليل ج. 280 / 6
((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج. 263 / 4

((( املرجئة :االرجاء عىل معنيني احدمها :التأخري ،والثاين :اعطاء الرجاء ،اما اطالق اسم املرجئة عىل اجلامعة
باملعنى االول فصحيح الهنم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد ،واما باملعنى الثاين فظاهر فإهنم كانوا
يقولون ال ترض مع االيامن معصية ،كام ال ينفع مع الكفر طاعة ،وقيل :اإلرجاء  :تأخري حكم صاحب الكبرية
اىل القيامة فال يقىض عليه بحكم ما يف الدنيا من كونه من اهل اجلنة او من اهل النار ،ينظر  -امللل والنحل،
لالمام ايب الفتح عبد الكريم الشهرستاين ،مطبوع هبامش الفصل يف امللل واالهواء والنحل ،لالمام ايب حممد
عيل بن حزم ج،186/1مكتبة املثنى،بغداد واخلوارج :هم الذين خرجوا عىل اخلليفة الرابع سيدنا عيل ريض
اهلل عنه بعد التحكيم وتتمثل بدعتهم يف :
 .1اخلروج عن االمام احلق مهام كان صالحه وعدله إذا فعل ما يرونه خمالف ًا .
 .2احلكم عىل من خالفهم بالكفر .
 .3جتويز االمامة يف غري قريش .
 .4انكارهم حتكيم الرجال وادعاءهم انه كفر .
ينظر  -امللل والنحل ،الشهرستاين ،ج 155 / 1وما بعدها .
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ملنعها تبع ًا لكل حالة (. )1

ولكن هل جيوز ان يصل التعزير يف البدع التي ال توجب الكفر اىل القتل عىل وجه

السياسة -:

رأي احلنفية :قال ابن عابدين رمحه اهلل :جيب التعزير يف كل بدعة ال توجب الكفر بأي
ٍ
ٍ
ورضب فإنه جيوز احلبس
حبس
وجه يمكن ان يمنع من ذلك ،فإن مل يمكن املنع بغري
والرضب ،وكذا إذا مل يمكن املنع بغري السيف فإنه جيوز قتل رئيس أهل البدعة وقدوهتم
 -سياس ًة وامتناع ًا  -واملبتدع إذا كان له داللة ودعوة للناس اىل بدعته ويتوهم منه ان

ينرش البدعة وأن مل حيكم بكفره جاز للسلطان قتله  -سياس ًة وزجر ًا  -الن فساده اعىل
واعم إذ يؤثر يف الدين ،والبدعة إذا كانت كفر ًا يباح قتل اصحاهبا عموم ًا ،وان مل تكن
والرئيس زجر ًا وامتناع ًا (… )2
املعلم
كفر ًا فإنه يقتل
ُ
ُ

املفرق للجامعة
رأي املالكية :ذهب املالكية اىل القول بأن الداعية اىل البدعةّ ،
ُيستتاب فإن تاب واالّ قتل ،وهذا ما قال به بعض الشافعية ( )3يف قتل الداعية ،كاجلهمية
والقدرية (.)4

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة االسالمية د .عبد العزيز عامر ص  ،267العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير
ص. 177
((( ينظر  -حاشية ابن عابدين ج. 243 / 4

((( ينظر  -تبرصة احلكام ،البن فرحون ج 191 / 2و  ،206االشباه والنظائر ،جالل الدين عبد الرمحن بن
ايب بكر السيوطي ص ،488مطبعة مصطفى البايب  -مرص .

((( اجلهمية :هم اصحاب جهم بن صفوان ،ظهرت بدعته برتمذ ،وقتله سامل بن احوذ املازين بمرو
يف آخر ملك بني أمية ،ومن بدعته انه يوافق املعتزلة يف نفي الصفات االزلية ويزيد عليهم بأشياء
منها  -1ان اهلل تعاىل ال جيوز ان يوصف بصفة يوصف هبا اخللق ،الن ذلك يقتيض تشبيه ًا وعىل ذلك
فقد نفى كونه تعاىل حي ًا عامل ًا ،واثبت كونه قادر ًا فاع ً
ال خالق ًا  -2 .ان اجلنة والنار يفنيان بعد دخول
أهلهام فيهام  -3 .ان االيامن ال يتبعض … ينظر  -امللل والنحل  -الشهرستاين  -ج 109 / 1و . 112
القدرية :وهم الذين يزعمون ان كل عبد خالق لفعله وال يرون الكفر واملعايص بتقدير اهلل تعاىل ،وبعبارة
اخرى :ان لالنسان ارادة يد ّبر هبا مستقلة عن ارادة اهلل تعاىل .ينظر  -اصول الدين ا.د .رشدي عليان ،ا.د.
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رأي احلنابلة :ذهب اإلمام امحد رمحه اهلل اىل القول بأن املبتدع الداعية حيبس حتى

يكف عن بدعته والدعوة اليها (.)1

كام نقل عنه القتل يف الدعاة من اجلهمية لدفع رشهم عن الناس به ،ويف رأيه هذا

يوافق ما ذهب الية املالكية (. )2

رأي الشيعة اإلمامية :ذهب الشيعة اإلمامية اىل القول بقتل الدعاة اىل البدع ،فقد

روي عن ايب احلسن العسكري عليه السالم انه قال(( :هذا فارس بن حاتم يعمل من
ِقبيل فتان ًا داعي ًا اىل البدعة ،ودمه هدر لكل من قتله ،من هو الذي يرحيني منه ويقتله وانا

ضامن له عىل اهلل اجلنة)) (. )3

أثر السياسة اجلنائية يف رأي اجلمهور :مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية

وبعض الشافعية واحلنابلة والشيعة اإلمامية ،ان الذي يدعو اىل البدعة يف الدين ،ويفرق
مجاعة املسلمني جيوز الرتقي يف عقوبته اىل القتل تعزير ًا عىل وجه السياسة ،إذا مل يكن

دفعه واتقاء رشه ومحاية الناس ودينهم منه االّ بالقتل ،وقد روى اإلمام مسلم عن عرفجة
ٍ
ٍ
واحد
رجل
مجيع عىل
االشجعي ريض اهلل عنه ان رسول اهلل ﷺ قال[ :من اتاكم وامركم ٌ
يفرق مجاعتكم فاقتلو ُه ] (.)4
يريد ان يشق عصاكم او ّ

تعي البرت جزا ًء له ،وفيه
ويف ذلك اخالء للمجتمع من هذا العضو الفاسد ،فقد ّ

زجر لغريه من الناس ،ومنع من ارتكاب مثل ما ارتكب من جر ٍم يزيد فساده ويعم
ٌ
قحطان الدوري ج ،161 / 1دار احلرية للطباعة بغداد1397 ،هـ 1977 -م ،دراسة يف الفرق والعقائد
اإلسالمية ،د .عرفان عبد احلميد ص، 261مطبعة االرشاد ،بغداد1967 ،م ،علم الكالم وبعض مشكالته،
د .ابو الوفا الغنيمي التفتازاين ص ،139ط 1القاهرة .
((( ينظر  -االنصاف ج  ،249 / 10كشاف القناع ج. 126 / 6

((( ينظر  -االنصاف ج  ،249 / 10كشاف القناع ج ،126 / 6السياسة الرشعية  -ابن تيمية  -ص،114
الطرق احلكمية  -ابن القيم  -ص. 94
((( وسائل الشيعة ج. 542 / 18

((( صحيح مسلم برشح النووي ج. 242 / 12
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بتأثريه يف الدين (.)1

أقول :ونضيف اىل هذه البدع ما ينترش يف جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم من بد ٍع حتمل

الرش والبعد عن الدين وااليامن ،كالدعوة اىل رشب اخلمور بدعوى اهنا اسالمية،
رشارة ّ

والدعوة اىل اختالط الرجال بالنساء بدعوى اهنا تقدمية ،والدعوة اىل الفنون ويف حقيقتها
كالرقص والغناء املبتذل ،فكل هذه البدع حتمل آثار ًا سلبي ًة عىل الفرد واملجتمع .
فجورّ ،

*

*

*

((( ينظر  -التعزير يف الرشيعة االسالمية د .عبد العزيز عامر ص. 269
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املبحث الثالث
أثر السياسة اجلنائية يف جريمة اللواط
املطلب األول
التعريف باللواط وبيان حكمه
ُ
أوالً :اللواط يف اللغة :لوط اسم علم ،واشتقاق ُه من َ
يلوط
الط اليش َء بقلبي
وسمي لواط ًا اللتصاق اللوطي بامللوط به ،أو ألنه فعل فِعل
ْلوط ًا ول ْيط ًا إذا لصق،
ّ
قوم لوط (.)1
(ايالج ٍ
ذكر يف دبر
عرف الفقهاء اللواط بقوهلم:
ُ
ثاني ًا :اللواط يف اصطالح الرشعّ :
ٍِ
ذكر أو أنثى) (.)2
(إتيان ّ
ُ
وخصه اإلمام املاوردي رمحه اهلل بإتيان دبر ّ
الذكر
الذكر فقط فقال اللواط هو:
ّ

الذكّر) (.)3

ويتفق اللواط والزنا يف ان ك ً
حمرم ،لكن اللواط وطء يف الدبر ،والزنا
ال منهام وطء ّ

وطء يف القبل (.)4

((( ينظر  -مفردات الفاظ القران  -العالمة الراغب االصفهاين  -حتقيق صفوان عدنان داوودي ص،750
لسان العرب ج ،367 / 3معجم مقاييس اللغة ج( 221 / 5لوط) .
((( االقناع يف حل ألفاظ ايب شجاع ج. 410 / 2

((( احلاوي الكبري ج. 222 / 13
((( ينظر  -االقناع يف ّ
حل ألفاظ ايب شجاع ج. 410 / 2
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وهذا ما نراه موافق ًا لبشاعة هذه اجلريمة التي تعكس نفس ًا مريض ًة بعيد ًة عن الفطرة

السوية التي فطر الناس عليها ،وهيأ السبل الكريمة لتطمينها عن طريق النكاح ،فانتشار
هذه املامرسات الشاذة مدعاة اىل عزوف الكثري عن النكاح اىل هذه املامرسة الشاذة .

حكم اللواط :امجع اهل العلم عىل حتريم اللواط ،وانه من اغلظ الفواحش حتري ًام،
﴿و ُلوط ًا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه
وقد ذمه اهلل تعاىل يف كتابه العزيز وعاب من فعله ( )1فقال تعاىلَ :
ُون ا ْل َف ِ
ني * إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ
َأت َْأت َ
الر َج َال َش ْه َو ًة ِم ْن
اح َش َة َما َس َب َقك ُْم ِ َبا ِم ْن َأ َح ٍد ِم َن ا ْل َعا َلِ َ
ُون ِّ
ون النِّس ِ
د ِ
اء َب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم ُم ْ ِ
س ُف َ
ون﴾ ( )2وكذا ورد ذمه عىل لسان النبي ﷺ إذ قال[ :لعن
ُ
َ
عمل قوم لوط ،لعن اهللُ من ِ
عمل قوم لوط ،لعن اهللُ من ِ
اهللُ من ِ
عمل َ
عمل َ
عمل َ
عمل
قوم لوط ] ( .)3ومعلوم ان اللعنه هو الطرد من رمحة اهلل تعاىل .

*

*

*

((( ينظر  -املغني ج ،184 / 12احلاوي الكبري ج،222/13االقناع يف ّ
حل ألفاظ ايب شجاع ج410/4
((( سورة االعراف اآليتان  80و . 81

((( سنن الرتمذي ج 47 / 4رقم  1456قال الرتمذي :وروى حممد بن اسحاق هذا احلديث عن عمرو بن
ايب عمرو ،مسند االمام امحد ج. 217 / 1
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املطلب الثاين
عقوبة اللواط
مع اتفاق الفقهاء عىل حتريم اللواط فقد اختلفوا يف اعتباره زن ًا باملعنى االصطالحي

الزنا عند بعض الفقهاء
للزنا الذي يستوجب احلد ،وسبب االختالف ان من رشوط فعل ّ
ّ
وطء الرجل املراة ،واللواط - :إتيان الرجل الرجل بأن يطأه يف دبره  ،-فهل هذا الفعل
الزنا االصطالحي ،او يلحق به ،او هو يف معناه ،وبالتايل يستوجب حد
يدخل يف مفهوم ّ

الزنا ،ام ال يدخل يف مفهومه فال يستوجب حده ،وانام يستوجب عقوبة اخرى ؟ (. )1
ّ

للفقهاء خالف مشهور يف عقوبة اللواط ،يمكن حرص هذا اخلالف يف اربعة اقوال

مشهورة -:

املحصن وجيلد غري املحصن
الزنا ،فريجم
القول األول :عقوبة اللواط كعقوبة ّ
َ
غرب عام ًا .
و ُي ّ
هذا ما قال به عطاء ،واحلسن البرصي ،والنخعي ،وسعيد بن املسيب ،وقتادة ،وابو

ثور ،وعثامن البتي (. )2

وإليه ذهب بعض املالكية والشافعية يف الراجح عندهم واحلنابلة وهو قول املذهب

عندهم ومجهور الزيدية ،وابو يوسف وحممد من احلنفية (. )3

((( ينظر  -املفصل يف احكام املراة والبيت املسلم ،أ.د .عبد الكريم زيدان ج. 53 / 5

((( ينظر  -احكام القران ،للجصاص ج ،262 / 3اإلرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،26 / 3سنن
البيهقي ج ،233 / 8حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،22 / 5الروض النضري ج. 220 / 4

((( ينظر  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،314 / 4االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج26/ 3
احلاوي الكبري ج ،224 / 13كشاف القناع عن متن االقناع ج ،94 / 6االنصاف ج ،176 / 10الروض
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األدلـة :استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية -:
َان َف ِ
الزنَى إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِيالً﴾ (. )1
﴿وال َت ْق َر ُبوا ِّ
 .1قوله تعاىلَ :
وجه االستداللّ :
ان فعل اللواط زن ًا فيتعلق به حد الزنا بالنص ،فأما من حيث
ِ ِ ِ ِ
()2
﴿و َّ
االسمّ :
سمى اهلل
الل ِت َي ْأتِ َ
فألن الزنا فاحشة َ
ني ا ْل َفاح َش َة م ْن ن َسائك ُْم …﴾ وقد ّ
ُون ا ْل َف ِ
﴿و ُلوط ًا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقك ُْم ِ َبا ِم ْن َأ َح ٍد
تعاىل اللواطة فاحشة فقالَ :
ني﴾ (. )3
ِم َن ا ْل َعا َلِ َ
وأما من حيث املعنى فهو ّ
ومعنى ،اما الصورة :فألن الزنا
ان اللواط مثل الزنا صور ًة
ً
عبارة عن ايالج فرج يف ٍ
مشتهى طبع ًا حمرم قطع ًا ،والدبر ايض ًا فرج ،ألن القبل انام
فرج
ً
سمي فرج ًا ملا فيه من االنفراج ،وهذا املعنى حاصل يف الدبر اكثر .
ّ
وأما املعنى فألن الزنا قضاء للشهوة من ٍ
مشتهى طبع ًا عىل جهة احلرام املحض،
حمل
ً

وهذا املعنى موجود يف اللواط ،ألن القبل والدبر يشتهيان ألهنام يشرتكان يف املعاين التي

هي متعلق الشهوة من احلرارة واللني وضيق املدخل ،ولذلك فإن من يقول بالطبائع ال
املفرق هو الرشع يف التحريم والتحليل ( ،)4ولذا فقد االغتسال
يفرق بني املح ّلني ،وإنام ّ
ّ
ِ
ّ
املحل باعتبار امللك،
متحض احلرمة هنا ألن
بنفس اإليالج يف املوضعني وال شبهة يف ُ
متحض احلرمة هنا ا ْبني،
ويتصور هذا الفعل مملوك ًا يف القبل ،وال ُيتصور يف الدبر فكان ّ
ّ
منبت فيتُوهم ان يكون الفعل حرث ًا
ومعنى سفح املاء هنا ابلغ منه يف القبل ،ألن
املحل ٌ
وان مل يقصد الزاين ذلك ،وال توهم هنا فكان تضييع املاء هنا ا ْبني (.)5

النضري ج ،220 / 4املبسوط ج ،77 / 9تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ج. 180 / 3

((( سورة االرساء اآلية . 33

((( سورة النساء من اآلية . 15
((( سورة االعراف اآلية . 80

((( ينظر  -املبسوط ج ،77 / 9تبيني احلقائق ج 180 / 3و  ،181التفسري الكبري  -الرازي  -ج131/23
و . 132
((( ينظر  -املبسوط ج 77 / 9و . 78
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وأجيب بام يأيت -:
أوالً :ان اللواط ليس بزن ًا يف اصطالح أهل اللغة ،اال ترى انه ُينفى عنه اسم الزنا
بإثبات غريه ! فيقال َ -
الط وما زنا  -وقد فصل أهل اللغة بني الزنا واللواط فقال
القائل:

كــف ِ
ي ذي ذكـ ٍ
ّ
ـر
ذات
مــن
حــر يف ِز ّ
ْ
ٍّ

ِ
ّـــــــاء
لــــوطــــي وزن
ــــان
هلــــا حمــــ ّب
ّ
ُ

فقد غاير بينهام يف االسم  -الزنا واللواط  -وال بد من اعتبار اسم الفعل املوجب

للحد وهلذا ال جيب القطع عىل املختلس واملنتهب (.)1
ثاني ًا :ان األدلة الواردة بقتل الفاعل واملفعول به مطلق ًا ( )2خمصصة لعموم أدلة الزنا

الفارقة بني البكر والث ّيب عىل فرض شموهلا للوطي ،ومبطلة للقياس املذكور عىل فرض
عدم الشمول ،وادلة اللواط قد اطلقت القتل عليهام بدون تفصيل ،وهذا التباين دليل

عىل ان عقوبة اللواط غري عقوبة الزنا ،فهو وان شملها فإنا نقول بتخصيصها منه يف
احلكم (.)3
ثالث ًا :ان اطالق لفظ الفاحشة عىل اللواط كام اطلق عىل الزنا ال يستلزم وجوب احلدّ
ٍ
ٍ
كبرية ،ألن اهلل تعاىل قد اطلق لفظ الفاحشة عىل ّ
واالّ لزم احلدّ يف ّ
كبرية ( )4فقال:
كل
كل

﴿ ُق ْل إِنَّم حرم رب ا ْل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن﴾ (. )5
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
رابع ًا :ان فعل اللواط دون الفعل يف القبل يف املعنى الذي ألجله وجب حد الزنا
وذلك من وجهني -:

((( ينظر  -امليسوط ج. 78 / 9

((( سيأيت ذكرها يف حملها ان شاء اهلل تعاىل .

((( ينظر  -نيل االوطار ج ،118 / 7العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د.
الشيخ عبد امللك السعدي ج ،46 / 2جامعة بغداد ،كلية اآلداب 1394هـ 1974 -م .
((( ينظر  -املبسوط ج ،78 / 9العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ
عبد امللك السعدي ج. 46 / 2
((( سورة االعراف من اآلية . 32
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ٍ
الوجه األول :ان احلدّ مرشوع زجر ًا وطبع ّ
الفاعلي يدعو اىل الفعل يف
واحد من
كل
ْ
ُ
النقصان يف دعاء
األمر اىل الدبر كان املفعول به ممتنع ًا من ذلك بطبعه فيتمكّن
القبل وإذا آل ُ

الطبع اليه .

الوجه الثاين :ان حدّ الزنا مرشوع صيان ًة للفراش ،فإن الفعل يف القبل مفسدٌ للفراش،
ويتخ ّلق الولد من ذلك املاء ال والد له ليؤدب ُه فيصري ذلك جرم ًا يفسد بسببه عامل ،وإذا آل

األمر اىل الدبر ينعدم معنى فساد الفراش ،وال جيوز ان جيرب هذا الفقصان بزيادة احلرمة
يف املحل ألن ذلك مقايس ًة وال مدخل هلا يف احلدود (.)1
 .2ومن األدلة التي استدل هبا اصحاب القول األول :ما روي عن ايب موسى

األشعري ريض اهلل عنه انه قال :قال رسول اهلل ﷺ[ :إذا أتى الرجل الرجل فهام زانيان،
وإذا أتت املرأة املرأة فهام زانيتان ] (.)2

زانيي فيجب يف حقهام حدّ
سمى النبي ﷺ  -الفاعل واملفعول به ْ -
وجه االستداللّ :
الزنا فيكون النص شام ً
ال هلام ،وعىل فرض عدم شموله هلام فهام الحقان بالزنا قياس ًا (.)3
ّ
وأجيب :ان الزنا الذي ورد يف احلديث الرشيف قد اطلق عىل  -إتيان الرجل الرجل

 -من باب املجاز وليس حقيقة ،وال تثبت حقيقة اللغة به ،فإن املراد به الزنا يف حق

االثم ،اال ترى انه ﷺ قال يف احلديث نفسه  -وإذا أتت املرأة املرأة فهام زانيتان  -والزنا
ال يكون بينهام حقيقة بل املراد يف حق اإلثم ،وحيث ثبت ان املراد يف اخر احلديث بالزنا

املعنى املجازي فال بد من محله يف األول عليه إذ ال فرق ( ،)4وال يستبعد ان يطلق لفظ
((( ينظر  -املبسوط ج. 78 / 9

((( سنن البيهقي ج ،233 / 8تلخيص احلبري ج 55 / 4ويف اسناده حممد بن عبد الرمحن ،قال البيهقي :حممد
بن عبد الرمحن هذا ال اعرفه وهو منكر هبذا االسناد .
((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي
ج. 45 / 2
((( ينظر  -املبسوط ج ،78 / 9العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ
عبد امللك السعدي ج 47 / 2و . 48
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()1

 .3كام استدلوا بعموم قوله ﷺ …[ :البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة ،والث ّيب

بالث ّيب جلد مئة والرجم ] (.)2
وجه االستداللّ :ملا وجب الفرق بني البكر والثيب فيام انعقد االمجاع عىل وجوب
احلد فيه كان اوىل ان يقع الفرق بينهام فيام اختلف يف وجوب احلد فيه (. )3

قال االمام املاوردي رمحه اهلل( :ويستوي فيه الفاعل واملفعول به ،فإن كان أحدمها

عزر ومل حيد) (.)4
غري بالغ ّ

الرجم عىل الالئط وامللوط به مطلق ًا سواء اكانا
القول الثاين :عقوبة اللواط هي ّ

حمصن َْي ام غري حمصن َْي .

هذا ما روي عن سيدنا عيل وعبد اهلل بن عباس وخالد بن الوليد وابن الزبري وجابر

بن زيد ريض اهلل عنه (.)5

وبه قال عبد اهلل بن معمر ،والزهري ،وابو حبيب ،وربيعة ،واسحاق ،وقتادة،

واالوزاعي ،والشعبي ،والليث بن سعد  )6( .وإليه ذهب اإلمام مالك واإلمام الشافعي
يف قول ٍ
ثان ورواية عن االمام امحد (.)7
((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي
ج. 48 / 2
((( حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم برشح النووي ج ،188 / 11سنن ايب داود ج 144 / 4رقم
 ،4415سنن ابن ماجة ج 852 / 2رقم . 2550
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج 244 / 13والذي انعقد االمجاع عىل وجوب احلد فيه هو الزنا ،والذي اختلف
يف وجوب احلد فيه هو اللواط.
((( احلاوي الكبري ج. 224 / 13

((( ينظر  -املغني ج، 184 / 12االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،26/3احلاوي الكبري ج223/13

((( ينظر  -املغني ج، 184 / 12االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،26/3احكام القران ،للجصاص ج3
 ،262 /الروض النضري ج. 221 / 4
((( ينظر  -تبرصة احلكام ج ،177 / 2حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج ،314 / 4الفواكه الدواين
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القول الثالث :عقوبة اللواط هي القتل عىل  -الالئط وامللوط به  -حد ًا مطلق ًا سواء

اكانا حمصن َْي ام غري حمصن َْي .

هذا ما ذهب اليه اإلمام ابن تيمية ،وابن رجب احلنبيل ،والنارص والقاسم بن ابراهيم

من الزيدية ،وهو قول اإلمامية (.)1

وأجد ان الفرق بني القولني  -القول الثاين والقول الثالث  -يف طريقة التنفيذ فقط

… لذلك فإن أدلة القولني سواء .

األدلـة :قلنا بأن أدلة القولني واحدة يمكن اجيازها فيام يأيت -:

 -1احتج اإلمام مالك رمحه اهلل بأن العقوبة هي الرجم بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّم َجا َء َأ ْم ُرنَا
َج َع ْلنَا َعالِ َي َها َسافِ َل َها َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ِح َج َار ًة ِم ْن ِس ِّج ٍ
يل َمن ُْضود﴾ ( )2فكان ذلك عقوبة
هلم وجزا ًء عىل فعلهم .

فإن قيل :هذا القول ال حجة فيه من وجهني -:
الوجه األولّ :
ان قوم لوط انام عوقبوا عىل الكفر والتكذيب كسائر األمم ال عىل

جريمة اللواط .

الوجه الثاينّ :
ان صغريهم وكبريهم دخل يف العقوبة  -الرجم باحلجارة  -فدل عىل

خروجها من باب احلدود .

ٍ
معاص
قيل :اما األول :فغلط فإن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب عنهم اهنم كانوا عىل
الذك َْر َ
ُون ُّ
فأخذهم هبا ،ومن هذه املعايص جريمة اللواط ،قال تعاىلَ ﴿ :أت َْأت َ
ان
ج ،210 / 2القرطبي ج ،243 / 7احلاوي الكبري ج ،222 / 13مغني املحتاج ج ،144 / 4املغني ج/ 12
 ،184االنصاف ج. 176 / 10

((( ينظر  -السياسة الرشعية ،ابن تيمية ص ،103االنصاف ج ،176 / 10نيل االوطار ج 117 / 7جواهر
الكالم يف رشح رشائع االسالم ج ،378 / 41واإلمامية يقولون بالقتل إذا كان اللواط ايقاب ًا ،أي ادخال ذكر
الالئط يف حلقة الذكر امللوط به ،اما ان مل يكن ايقاب ًا كالتفخيذ او بني االليتني فحده مئة جلدة ينظر  -جواهر
الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ج 378 / 41و . 382
((( سورة هود اآلية . 82
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ون ما َخ َل َق َلكُم ر ُّبكُم ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجك ُْم َب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم َعا ُد َ
ون﴾
ِم َن ا ْل َعا َلِ َ
ْ َ ْ
ني * َوت ََذ ُر َ َ
فكان جواهبم لسيدنا لوط عليه السالمَ ﴿ :قا ُلوا َل ِئ ْن َل ْ َتنْت َِه َيا ُل ُ
وط َل َتكُو َن َّن ِم َن
ني﴾ ( )2ففعل اهلل هبم ما فعل من العذاب قبل ذلك .
ا ُْل ْخ َر ِج َ
ٍ
راض ،فعوقب اجلميع لسكوهتم عليه،
واما الثاين :فكان منهم فاعل وكان منهم
وبقي أمر العقوبة عىل الفاعلني مستمر ًا (. )3
وهي حكمة اهلل وسننه يف عباده،
َ
 -2عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال[ :من وجدمتوه يعمل عمل قوم ٍ
لوط فاقتلوا

()1

الفاعل واملفعول به ] (. )4

حمصني
وجه االستدالل :دل احلديث الرشيف عىل قتل الالئط وامللوط به سواء اكانا
ْ
حمصني .
ام غري
ْ
ّ
استحل ذلك الفعل فيقتل النه اصبح مرتد ًا
وأجيب :ان احلديث يمكن محله عىل من
للردة ال للفعل ،وسواء يف ذلك الفاعل واملفعول به ( ،)5او ان يراد بالقتل -
فيقتل حد ًا ّ

للمحصن فقط (.)6
الرجم  -بالنسبة
َ

 -3روى ابن ماجة عن ايب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ يف الذي ُ
يعمل عمل
قوم لوط قال[ :ارمجوا االعىل واالسفل  ،ارمجومها مجيع ًا ] (.)7
((( سورة الشعراء اآليتان  165و . 166
((( سورة الشعراء اآلية . 167

((( ينظر  -القرطبي ج. 244 ،243 / 7

((( عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،عون املعبود رشح سنن ايب داود ج 153 / 12رقم ،4438
حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،21 / 5سنن ابن ماجة ج 856 / 2رقم  ،2561البيهقي ج/ 8
 ،232املستدرك ج 355 / 4قال احلاكم :هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه .
((( ينظر  -املبسوط ج ،77 / 9احكام القران ،للجصاص ج ،263 / 3العالقات اجلنسية غري الرشعية
وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي ج. 53 / 2
((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي
ج. 53 / 2
((( سنن ابن ماجة ج 856 / 2رقم . 2562
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وجه االستدالل :احلديث رصيح بأن عقوبة اللواط هي  -الرجم  -عىل الالئط

حمصني .
حمصني او غري
وامللوط به سواء اكانا
ْ
ْ

وأجيب بام يأيت -:
اوالً :نقل اإلمــام الشوكاين رمحه اهلل عن ابن الطالع يف احكامه انه قال:

(مل يثبت عن رسول اهلل ﷺ انه رجم يف اللواط ،وال انه حكم فيه وثبت انه قال :اقتلوا
ٍ
عباس وابو هريرة ريض اهلل عنه ] (.)1
الفاعل واملفعول به ،رواه عنه ابن
ثاني ًا :قال اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل :حديث ايب هريرة ريض اهلل عنه قد انفرد

به القاسم بن عبد اهلل بن عمر بن حفص ،وهو مطرح يف غاية السقوط (.)2

 -4اآلثار التي وردت عن الصحابة ريض اهلل عنه والتي رصحت بأن عقوبة اللواط

هي الرجم ومنها:

أ.روى سعيد بن جبري وجماهد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام انه قال(( :يف البكر

يوجد عىل اللوطية قال :يرجم)) (. )3

ٍ
رجل من قومهّ :
((ان علي ًا ريض اهلل عنه رجم
ب.روى القاسم بن الوليد اهلمداين عن
لوطي ًا)) (. )4
القول الرابع :عقوبة اللواط هي عقوبة تعزيرية ،ألهنا ليست بزنا فال تأخذ حكمه،

فيعزر مرتكبها حسب اجتهاد
بل هي جريمة ختتلف عن الزنا ليست هلا عقوبة مقدرة ّ

اإلمام .

هذا ما ذهب إليه ابو حنيفة والظاهرية واحلكم  -واملرتىض واملؤيد  -من الزيدية (.)5

((( نيل االوطار ج. 116 / 7

((( ينظر  -املحىل ج. 383 / 11

((( عون املعبود رشح سنن ايب داود ج 155 / 12رقم  ،4439سنن البيهقي ج. 232 / 8
((( سنن البيهقي ج. 232 / 8

((( ينظر  -املبسوط ج ،77 / 9تبيني احلقائق ج 180 / 3و  ،181االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج/ 3
 ،26املحىل ج ،385 / 11نيل االوطار ج. 118 / 7
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رأي اإلمام ايب حنيفة رمحه اهلل :حني يذهب اإلمام ابو حنيفة رمحه اهلل اىل القول بأن

عقوبة اللواط هي عقوبة تعزيرية ،ألن اللواط ليس بزنا وال يف معنى الزنا ،فإنه يذهب
اىل القول :بجواز ان تصل عقوبة اللواط اىل  -القتل سياسة  -من باب التعزير ملن اعتاد
ارتكاب هذه اجلريمة إذا مل يندفع فساده االّ بالقتل ورأى اإلمام مصلحة يف ذلك (.)1
األدلـة :ذكرت بعض أدلة ايب حنيفة رمحه اهلل عىل القول بأن عقوبة اللواط هي عقوبة

تعزيرية وليس فيها حد الزنا يف االجابة عىل اصحاب القول األول الذين ذهبوا اىل القول
بأن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا فريجم املحصن ،وجيلد ويغرب غري املحصن ،وانا أذكر

اآلن بقية األدلة ان شاء اهلل تعاىل -:

 .1عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ان النبي ﷺ قال[ :ال ّ
حيل دم امرئ مسل ٍم
يشهد ان ال اله اهلل واين رسول اهلل االّ بإحدى ثالث :الث ّيب الزاين ،والنفس بالنفس،

والتارك لدينه املفارق للجامعة ](.)2

وجه االستدالل :حرص النبي ﷺ قتل املسلم بارتكابه احد هذه اجلرائم الثالث،

ومرتكب جريمة اللواط خارج عن هذه اجلرائم ،ألن اللواط ال يسمى زنا (.)3
(وحرم النبي ﷺ الدم االّ بام اباحه من الزنا
قال اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل:
ّ

بعد االحصان ،والكفر بعد االيامن ،والقود … وليس فاعل قوم لوط واحد ًا من هؤالء
ٍ
فدمه حرام االّ
بنص او امجاع (.)4
 .2اللواط ال يعد زنا إذ انه ال يوجب املال بحال ما ،فال يتعلق به احلد كام إذا فعل فيام

دون السبيلني (.)5

((( ينظر  -املبسوط ج ،79 /9تبيني احلقائق ج ،181 / 3حاشية ابن عابدين ج. 27 / 4

((( ولفظ البخاري[ :واملارق من الدين التارك للجامعة [ صحيح البخاري برشح عمدة القاري ج،40/24
سنن ايب داود ج ،26 / 4البيهقي ج ،283 / 8ابن حبان ج. 257 / 1
((( ينظر  -احكام القران  -اجلصاص  -ج. 263 / 3
((( املحىل ج. 385 / 11

((( ينظر  -االختيار ج. 362 / 4
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 .3اللواط لو كان زنا يوجب احلد ملا اختلف الصحابة ريض اهلل عنه يف حده ،فإن

حد الزنا منصوص عليه يف حمكم القران ومتواتر السنة ،وال ُيظ ّن هبم االجتهاد يف
موضع النص ،فكان هذا الفعل غري زنا وال يمكن اجياب حد الزنا لغريه االّ بنص يدل

عىل ذلك (.)1

 .4اللواط ليس فيه معنى الزنا ،ألنه ليس فيه اضاعة الولد وال اشتباه االنساب فال

يلحق به (.)2

وأجيب بام يأيت- :
أوالً :ان عدم تسمية اللواط زنا ال يدل عىل عدم ثبوت حد يف حق الالئط ،حيث قد

يكون له حدٌ خاص غري حد الزنا ،وفع ً
ال ورد احلديث السابق عن ابن عباس ريض اهلل
عنهام يف وجوب القتل عىل الفاعل واملفعول به ،وليس القتل االّ حد ًا ،فلو كان تعزير ًا ملا
نص عليه بل لرتكه اىل رأي اإلمام كبقية االمور املوجبة للتعزير (.)3
ّ
واي ترابط بني وجوب
ثاني ًا :واما انه ال يوجب املال بحال فال يتعلق به حدّ فنقولّ :

احلدّ ووجوب املال ! فأكثر احلدود جتب يف امور ال توجب املال كرشب اخلمر والقذف

مث ً
ال …
ثالث ًا :واما اختالف الصحابة فإنه يقرر ثبوت اصل احلد عليه وهو اعدام الزاين االّ
اهنم اختلفوا يف كيفية تنفيذ هذا االعدام وبأي واسطة ،فمنهم من قال بالسيف ،ومنهم

من قال باهلدم ،ومنهم من قال باحلرق ،ومنهم من قال بالتنكيس (.)4

((( ينظر  -االختيار ج ،362 / 4املبسوط ج ،78 / 9تبيني احلقائق ج ،181 / 3العالقات اجلنسية غري
الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي ج. 53 / 2
((( ينظر  -االختيار ج. 362 / 4

((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي
ج. 54 / 2
((( ينظر -احلاوي الكبري ج،223/13االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج،26 / 3املغني ج،184/12نيل
االوطار ج،117 / 7وسيأيت ان شاء اهلل تعاىل بيان اقوال العلامء يف كيفية تنفيذ هذه العقوبة .
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رابع ًا :واما عدم تسميته زنا فألنه ال يسبب اضاعة الولد واختالط االنساب فال جيب
به احلد ،فنقول :ان ثبوت احلد عىل الزاين مبني عىل علل عديدة منها ما ُذكر ومنها انتهاك
العرض ،وهي اعظمها تأثري ًا يف احلكم ،ووجوب احلد يمكن ان ُيبنى عليها حيث ان
احلكم الثايت بموجب علل عديدة ال ينتفي بزوال واحدة او اثنني ما الدامت هناك علة
توجب احلكم ،ومع ذلك فإنا نقول ال ترابط بينه وبني الزنا يف نوعية احلد (.)1
ٍ
خامس ًا :اما ما جاء عن اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل  -ال حدّ االّ
بنص او

امجاع  -فمس ّلم فيه االّ انه ال ينطبق عىل موضع اخلالف ،فقد ورد نص خاص بثبوت

احلد فيه كام سبق قوله ﷺ عن ابن عباس ريض اهلل عنهام انه قال[ :من وجدمتوه يعمل
عمل قوم ٍ
لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به ]( )2وهو حديث قال فيه احلافظ ابن حجر:

(رجاله موثوقون االّ ان فيه اختالف ًا) ( ،)3وقال عنه احلاكم( :هذا حديث صحيح االسناد
ومل خيرجاه) ( )4فادعاؤه انه مل يصح فيه يشء عن ٍ
احد من الصحابة ريض اهلل عنه االّ بطرق
منقطعة او عن جمهول ادعاء خمالف للصواب (.)5

خالصة رأي اإلمام ايب حنيفة رمحه اهلل وأثر السياسة اجلنائية فيه:

خالصة رأي اإلمام ايب حنيفة رمحه اهلل يمكن بيانه فيام يأيت -:
 -1اللواط ليس بحدّ  ،ولو كان حد ًا ملا اختلف الفقهاء يف صورة وكيفية تنفيذه .

 -2اللواط جريمة توجب التعزير الذي قد يصل اىل  -القتل سياسة  -ملن اعتاد

((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي
ج. 55 / 2
((( عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،عون املعبود رشح سنن ايب داود ج 153 / 12رقم ،4438
حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،21 / 5سنن ابن ماجة ج 856 / 2رقم  ،2561البيهقي ج/ 8
 ،232املستدرك ج 355 / 4قال احلاكم :هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه .
((( نيل االوطار ج. 116 / 7

((( املستدرك عىل الصحيحني ج. 355/4

((( ينظر  -العالقات اجلنسية غري الرشعية ،أ.د.الشيخ عبد امللك السعدي ج 55/2و . 56
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ارتكاب هذه اجلريمة إذا مل يندفع فساده االّ بالقتل ورأى االمام مصلحة يف ذلك ،وهي
عقوبة تغليظية ملن ابت نفسه االّ انتهاج هذه املسالك الشاذة لتطمني حاجته اجلنسية،
ٍ
أمراض كتلك التي نسمع عنها اليوم … كااليدز والزهري
وملا يستتبع هذا املسلك من
والسيالن والعقم .

فالسياسة الراشدة تقتيض حفظ املجتمع بكل الوسائل التي تؤدي اىل احكام حفظه،

وتقيض بالتوسل اىل توفري األمن والفضيلة له بكل الوسائل املنضبطة عىل القواعد

الترشيعية العادلة … ولذا يؤكد الفقهاء عىل ان املجرم الذي يعتاد الفساد ،ويمتهن
املنكر ،ويدمن األجرام ال يلزم األقتصار يف امره عىل العقوبة املقدرة جلرمه املجرد ،بل
ان العقوبة قد تصل اىل حد القتل إذا كان رشه ال يندفع عن اجلامعة االّ بذلك (. )1
وهذا ما وجدناه راجح ًا من اقوال الفقهاء يف هذه املسألة ملا ذكرناه … واهلل تعاىل

أعلم بالصواب .

*تنفيذ عقوبة اللواط

لفقهاء الصحابة ريض اهلل عنه خالف يف تنفيذ عقوبة اللواط نوجزها بام يأيت -:

القول األول :احلرق ،فيحرق الالئط وامللوط به ،هذا ما حكم به سيدنا ابو بكر

الصديق ريض اهلل عنه ،وروي عن سيدنا عيل عليه السالم وعبد اهلل بن الزبري وهشام بن
عبد امللك (.)2

روى صفوان بن سليم(( :ان خالد بن الوليد كتب اىل ايب بكر الصديق ريض اهلل

عنهام يف خالفته يذكر له انه وجد رج ً
ال يف بعض نواحي العرب ُينكح كام تُنكح املرأة،
وان ابا بكر ريض اهلل عنه مجع الناس من اصحاب رسول اهلل ﷺ فسأهلم عن ذلك ؟

((( ينظر  -أ.د .محد الكبييس ،جملة اجلامعة املستنرصية ص ،192العدد اخلامس ،السنة اخلامسة ،االرشاف
عىل مذاهب اهل العلم ج1975 ،3م .

((( ينظر  -االرشاف عىل مذاهب اهل العلم ج ،26/3احلاوي الكبري ج،223 / 13املغني ج184/ 12
االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ج،177/10نيل االوطار ج،117 / 7الروض النضري ج222 /4
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ٍ
يومئذ قوالً عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه قال :ان هذا ذنب مل تَعص
فكان من أشدهم
به أمة من األمم االّ امة واحدة صنع اهلل هبا ما قد علمتم ،نرى ان نحرقه بالنار ،فاجتمع
رأي اصحاب رسول اهلل ﷺ عىل ان حيرقه بالنار ،فكتب ابو بكر ريض اهلل عنه اىل خالد

بن الوليد ريض اهلل عنه يأمره ان حيرقه بالنار)) (.)1

ٍ
القول الثاين :يلقيان من جبل ،أي حيمل الالئط وامللوط به اىل اعىل ٍ
شاهق او بناء
جبل

يف املنطقة فيلقيان منه ويتبعان باحلجارة .

هذا ما روي عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام( ،)2فقد سئل ما حدّ اللوطي قال:
((ينظر اعىل ٍ
بناء يف القرية فريمى به منكس ًا ثم ُيتبع احلجارة)) ( )3آخذ ًا هذا االستدالل
ُ
ما حيكيه اهلل تعاىل من قصة قوم لوط عليه السالمَ ﴿ :ف َل َّم َجا َء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِ َي َها َسافِ َل َها
يل من ُْض ٍ
ِ ِ
ِ
ود﴾ (. )4
َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ح َج َار ًة م ْن س ِّج ٍ َ
وأجيب بقول اإلمام ابن حزم الظاهري بام يأيت -:
 .1حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قد انفرد به عمرو بن ايب عمرو وهوضعيف،
وابراهيم بن اسامعيل وهو ضعيف ايض ًا (.)5
اما االستدالل بام حيكيه اهلل تعاىل من قصة قوم لوط عليه السالم فهو استدالل

مردود ،ألن الرجم الذي اصاهبم مل يكن للفاحشة وحدها ،لكن للكفر وهلا ( )6قال تعاىل:
ٍ
﴿ك ََّذب ْت َقوم ُل ٍ
وط بِالن ُُّذ ِر * إِنَّا َأرس ْلنَا َع َلي ِهم ح ِ
()7
َاه ْم بِ َس َح ٍر﴾
اصب ًا إِ َّل َآل ُلوط ن ََّج ْين ُ
ْ ْ َ
َ
ْ َ
ْ ُ
((( سنن البيهقي ج ،232 / 8نيل االوطار ج ،117 / 7ويف اسناده ارسال وروي من وجه آخر عن جعفر
بن حممد عن ابيه عن عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه يف غري هذه القصة قال :يرجم وحيرق بالنار .
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج ،223 / 13نيل االوطار ج. 117 / 7
((( سنن البيهقي ج ،232 / 8نيل االوطار ج. 117 / 7

((( سورة هود اآلية  ،82والسجيل :الشديد الكثري ،ينظر القرطبي ج. 81 / 9
((( ينظر  -املحىل ج. 383 / 11
((( ينظر  -املحىل ج. 384 / 11

((( سورة القمر اآليتان  33و . 34
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فاآلية رصحية ان ارسال احلاصب كان نتيجة التكذيب ،ومل يكن لفعل الفاحشة فقط ،بل

للكفر وللواط فإذا عاقبنا من يعمل اللواط كعقاهبم فال بد ان حيصل من الفاعل الكفر

كقوم لوط (. )1

القول الثالث :يلقى عليهام حائط او هيدم عليهام جدار  -الالئط وامللوط به . -

هذا ما روي عن سيدنا عمر وسيدنا عثامن ريض اهلل عنهام (. )2
كالردة ،هذا ما روي عن فقهاء البرصة (. )3
القول الرابع :القتل بالسيف صرب ًا ّ

واستدلوا بظاهر احلديث الرشيف إذ ان القتل غالبا ما حيصل بالسيف ال بغريه ،وهو

حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ن رسول اهلل ﷺ قال[ :من وجدمتوه يعمل عمل قوم
ٍ
لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به ] (. )4
أقول :واملتبرص يف هذه االقوال جيدها وقد اجتمعت عىل القتل  -سياسة  -وذلك

ملا حتمله هذه اجلرائم من خطورة عىل املجتمع ،وإنام كان االختالف يف آلة او كيفية
التنفيذ ويف رأينا املتواضع ان املهم هو ايقاع العقوبة  -وهي القتل  -دون النظر لاللة

ألن اإلسالم انساين حتى يف تنفيذه للعقوبة ،وهي ليست لإلنتقام او التشفي بقدر ما هي
للتأديب واإلصالح والزجر … واهلل تعاىل أعلم بالصواب .

*

*

*

((( ينظر  -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ،عبد املؤمن عبد القادر ص ،242العالقات اجلنسية غري
الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد امللك السعدي ج. 52 / 2
((( ينظر  -نيل االوطار ج ،117 / 7حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج. 21 / 5
((( ينظر  -احلاوي الكبري ج. 223 / 13

((( عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،عون املعبود رشح سنن ايب داود ج 153 / 12رقم ،4438
حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ج ،21 / 5سنن ابن ماجة ج 856 / 2رقم  ،2561البيهقي ج/ 8
 ،232املستدرك ج 355 / 4قال احلاكم :هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه .
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اخلامتة وأهم نتائج البحث
احلمد هلل الذي تبدأ بنعمته الصاحلات وتتم ،والصالة والسالم عىل خري األنام نبي
خري األمم وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا ؛ وبعد :
عيل من الكتابة يف هذا املوضوع اليسري الذي يرسه اهلل
فأمحد اهلل وأشكره عىل ما انعم ّ
يل ،فله احلمد والشكر والفضل عىل سائر نعمه ،كام اسأله عز وجل ان يتقبله عم ً
ال صاحل ًا
وان جيعله ذخر ًا يل ولوالدي يف اآلخرة انه سميع جميب.

كام أمحده عىل ما وفقني فيه من الوصول اىل نتائج يف هذا البحث ،اسأل اهلل تعاىل

ان ينفع هبا من كتبها ومن قرأها … فبعد ان انتهيت من عرض فصول هذه الرسالة
ومباحثها برزت أمامنا نتائج عدة شكلت نقاط ًا مضيئة تعكس اجلوانب االجيابية يف
السياسة اجلنائية وعىل النحو اآليت :

وعولت عليه كثري ًا بإجياد جمتمع
 .1قامت السياسة اجلنائية عىل اجلانب الوقائي بد ًء ّ

ج ّفت اىل حدّ كبري منابع اجلريمة فيه ،ونعني بذلك- :

أوال :العقيدة اإلسالمية وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة ،ذلك

ان الرشيعة اإلسالمية استطاعت تكوين عقيدة راسخة يف املجتمعات اإلسالمية ،كان
سولت النفس ومتنّت
الوازع والزاجر عن ارتكاب اجلرائم منبعث ًا من هذه العقيدة ،فإذا ّ
ارتكاب اجلريمة انبعث الزاجر الوجداين فوقف سد ًا منيع ًا عن االقدام عليها .
ثاني ًا :العبادات وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة (الصالة ،الزكاة،

الصيام ،احلج) فاملجتمع العارف بربه ،العابد له ،املتصل به باستمرار من خالل أفراد
يامرسون العبادة روح ًا وشك ً
ال ينحرس فيه جانب التخريب والدمار ،وينتعش فيه جانب
البناء واالعامر ،ويعيش املجتمع متعام ً
ال باملثل والقيم العليا الرفيعة ،وتكون تلك املثل
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والقيم عملة متداولة فيه ،فيأمن الناس عىل أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم ،ويتحقق
مقصود الرشع يف حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال .
ثالث ًا :االقتصاد اإلسالمي وأثره يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة،

فلالقتصاد اإلسالمي دوره البالغ يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة ،فهو

نظام أقر امللكية اخلاصة وكفل الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعية باحلامية ،وأوجب

السعي يف احلياة بالعمل الفكري والبدين مع إقراره احلدود الرشعية التي حتمي السعي
والكسب احلالل من االنحراف واالبتعاد عام تقتضيه مصلحة الفرد واجلامعة ،ذلك
االنحراف الذي يؤدي اىل اجلرائم املتعددة .
رابع ًا :األرسة املسلمة وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من اجلريمة (الزواج،

تعدد الزوجات ،الطالق) ذلك ان صالح االرسة وأرساء نظامها واستقرارها هو اعظم
سبب يف صالح املجتمع واستقراره ،كام ان فسادها واضطراهبا وانحالهلا هو اكرب سبب
لفساد املجتمع وقلقه واضطرابه … فالزواج :وسيلة وقائية حتمي املجتمع من رشور

العديد من اجلرائم ،كالزنا ،واخلمر والقتل … الخ .
وتعدد الزوجات يف حاالت معينة أرحم كثري ًا عام تفرزه ظاهرة الزنا من جرائم
ال للعار ،او انتقام ًا ِ
متعددة ،كالقتل غس ً
للعرض ،او ميالد اطفال مرشدين .
جو الكراهية والبغض ،فوقوعه جينب
والطالقُ :يعد الوسيلة الناجحة للتخلص من ّ

الكثري من اجلرائم التي قد يلجأ اليها احد الطرفني للتخلص من ذلك القيد والفوز

بحريته.

خامس ًا :سياسة احلكم يف اإلسالم وأثرها يف وقاية وحتصني املجتمع والفرد من

اجلريمة ،فقد اختط االسالم بتعاليمه السياسية الرشعية للدولة اإلسالمية السياسة التي

تدير الشوؤن العامة للدولة اإلسالمية بام يكفل حتقيق املصالح ودفع املضاد مما ال يتعدى
حدود الرشيعة وأصوهلا الكلية ،ويراد بالشوؤن العامة للدولة هو كل ما تتطلبه حياهتا

من نظم سواء اكانت دستورية ،ام مالية ،ام ترشيعية ،ام قضائية ،ام تنفيذية وبذلك عالج
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االسالم بتعاليمه وأحكامه دوافع اجلريمة ،وسد االبواب والطرق املؤدية اليها حني

أرسى أسس املجتمع الفاضل ،وقرر النظم االجتامعية القويمة التي أوجدت املجتمع
املتضامن الذي يشد بعضه بعض ًا .

سادس ًا :وجدير بالذكر ان القوانني الوضعية ال تعري االمهية (للجانب الوقائي) االّ

بعد وقوع اجلريمة ،فعندئذ تتخذ طرق ًا وقائي ًة مادي ًة تسمى بالتدابري االحرتازية ملنع اجلاين

من الرجوع اىل اجلريمة مر ًة أخرى ،كحجزه ،او نفيه ،او وضعه حتت املراقبة ،اما الرشيعة
االسالمية فإهنا ختتلف عن القوانني الوضعية من أوجه كثرية منها- :

أ  -الطرق الوقائية والتدابري االحرتازية تكون قبل وقوع اجلريمة ،كام قد تكون

بعدها الن الوقاية خري من العالج .

ب  -الطرق الوقائية يف الرشيعة االسالمية معنوية وروحية وهتذيبية ،ويف القانون

مادية متس جسم اجلاين وحرية تنقله واتصاالته بالغري .

جـ  -الطرق الوقائية يف الرشيعة االسالمية هلا صفة العمومية ،بينام يف القانون تكون

بالنسبة لشخص اجلاين او املتهم .

 .2قسمت الرشيعة االسالمية العقوبات املقدرة اىل ثالثة اقسام -:

	*القسم األول :جرائم احلدود .

	*القسم الثاين :جرائم القصاص والديات .
	*القسم الثالث :جرائم التعازير .

ويف هذا التقسيم الفريد تعطي ك ً
ال من الفرد واجلامعة حقوقهام ،بمعنى  -جتسيد

العدالة  -الن العقوبة مساوية للجرم الذي احدثه املجرم .
أوالً :جرائم احلدود :وهي سبع جرائم (الزنا ،القذف ،رشب اخلمر ،الرسقة،
احلرابة ،الردة ،البغي) وهي عقوبات جلرائم حتمل يف ثناياها عوامل اهلدم ألسس

املجتمع اإلنساين ،وتشكل خطورة عىل أمنه واستقراره ،ومن هنا جاءت العقوبات
بدنية غليظة ،ال رمحة فيها وال رأفة ،وقد وجدنا أثر السياسة اجلنائية واضح ًا يف هذه
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اجلرائم ،حيث اوجدت الرشيعة االسالمية العقوبات الرادعة والزاجرة للمجرم ،كام
اهنا اوجدت التدابري التي تضمن عدم عودة املجرم اىل جريمته (.)1
اقر القصاص عقوبة جلريمة القتل،
ثاني ًا :جرائم القصاص والديات :مع ان االسالم ّ

وخي يف
خي ويل الدم بني القصاص وبني العفوّ ،
مل َير انه واجب متعني ال بد منه ،بل ّ
ِ
ِ
ب
العفو بني البدل :الدية ،او الصلح ،وبني العفو عنهام ايض ًا ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ِ
ال ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َو ْالُ ْن َثى بِ ْالُ ْن َثى َف َم ْن ُع ِف َي َل ُه ِم ْن
َع َل ْيك ُُم ا ْلق َص ُ
ال ُّر بِ ْ ُ
اص ِف ا ْل َقت َْل ْ ُ
َأ ِخ ِيه َشء َفا ِّتباع بِا َْلعر ِ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
ح ٌة َف َم ِن ا ْعتَدَ ى
ان َذلِ َك َت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّبك ُْم َو َر ْ َ
َ َ ٌ ْ ْ َ
ْ ٌ َ ٌ ُْ
ِ
ِ
يم﴾ ( )2وتربز السياسة اجلنائية يف اعطاء الرشيعة االسالمية الغراء
َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ويل الدم احلق يف اختيار ما يشفي غيظه ،وحيمي املجتمع من ردات فعل يتوقع هلا ان
تربز من ِقبل املجني عليه او ذويه ،متمثلة بجرائم االنتقام واالخذ بالثأر ،فيفشو الفساد،
ويعم االجرام ،وهذا من رش ما تصاب به اجلامعة يف امنها واستقرارها … وملثل هذا

ندعو املرشع الوضعي لألخذ به ،فحكمهم عىل القاتل بالسجن فيه من احليف الكثري،
فاملجني عليه احق بالرأفة والرمحة من القاتل نفسه  .ويف مسألة أخرى من مسائل جرائم
في عن اجلاين ،او سقط القصاص لسبب ما ،وسواء
القصاص والديات ،وهي اذا ُع َ
في عنها ،فإننا نجد ان من الفقهاء من يقول بتعزير القاتل  -عمد ًا
وجبت الدية او ُع َ

 -الذي ُيعفى عنه بام يناسب جرمه وحالته ،وهذا من حسن السياسة الرشعية ،وتدعو

اليه املصلحة ،والقول بغريه يؤدي اىل ان يفلت اجلاين من العقاب ملجرد العفو عنه ،وقد
يكون العفو عن الدية ايض ًا فيبقى بغري عقوبة ،مع انه قد ارتكب يف حق املجتمع جرم ًا
بقتله نفس ًا حرم اهلل قتلها .

((( وقد بينا اثر السياسة اجلنائية يف هذه اجلرائم بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذه الرسالة  -السياسة اجلنائية
يف جرائم احلدود – ينظر  -من ص 77اىل ص. 241
((( سورة البقرة اآلية . 178
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ثالث ًا :جرائم التعزير :وميداهنا فسيح وواسع تُرك فيه للقضاء اختاذ احلكم الناجع

واملناسب للجرم واملجرم ،وما حتمله اجلريمة من خطورة ،مع مراعاة حال اجلاين ،وهبذا

تكون رشيعتنا الغراء السباقة يف مراعاة مالئمة اجلريمة للعقوبة ،وهذا ما توصل اليه
اخري ًا الفكر اجلنائي املعارص … فالسياسة الراشدة تقتيض حفظ املجتمع بكل الوسائـل

التي تؤدي اىل احكام حفظه ،وتقيض بالتوسل اىل توفري األمن والفضيلة له بكل الوسائل
املنضبطة عىل القواعد الترشيعية العادلة …

ولذا يؤكد الفقهاء عىل ان املجرم الذي يعتاد الفساد ،ويمتهن املنكر ،ويدمن االجرام،

ال يلزم االقتصار يف امره عىل العقوبة املقدرة جلرمه املجرد ،بل ان العقوبة قد تصل اىل
حدّ القتل اذا كان رشه ال يندفع عن اجلامعة االّ بذلك (.)1
 .3ولعل من نافلة القول ومن البدهييات يف رشيعتنا الغراء ان هذه السياسة قد

رافقتها ضامنات عدة لكي تؤيت أكلها يف انحسار اجلرائم ومنها :القضاء وكفاءته مع

أدلة االثبات وقاعدة (درء احلدود بالشبهات) ( )2وغريها كثري من الرشيعة االسالمية
التي من مميزاهتا الرمحة والعدل … وهذا مبلغي من العلم وال ادعي ان ما توصلت اليه
هو هناية املطاف ،او ذروة الكامل ،بل هي حماولة بسيطة خلدمة رشيعتنا الغراء ،وفقهنا

االسالمي احلنيف ،والنتائج التي توصلت اليها تصب يف اجتاه أمن املجتمع وانتظامه،
وحتقيق مصاحله ،ومحايته من رشور املعتدين واخلارجني عىل األحكام الرشعية ﴿ َر َّبنَا
ال ت َُؤ ِ
ح ْل َت ُه َع َل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلنَا
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َوال َ ْت ِم ْل َع َل ْينَا إِ ْص ًا ك ََم َ َ

((( وهذا ما وجدناه واضح ًا يف جرائم التجسس ،والدعوة اىل البدعه ،واللواط ،وكذا اجلرائم اخلطرية ،ينظر
 الفصل الرابع من هذه الرسالة  -السياسة اجلنائية يف جرائم التعازير  -من ص  288اىل ص. 328((( احلديث النبوي الرشيف[ :ادرؤا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ،فإن وجدتم للمسلم خمرج ًا فخلوا

خري من ان خيطئ يف العقوبة [ سنن الرتمذي ج 112/5رقم احلديث
سبيله ،فإن االمام ألن خيطئ يف العفو ٌ
 ، ]1424اجلامع الصغري للسيوطي ج ،14 / 1ويف سنن ابن ماجة عن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ﷺ[ :ادفعوا احلدود ما وجدتم له مدفع ًا ] ج 850 / 2رقم  ،2545ويف الزوائد :يف اسناده ابراهيم
بن الفضل املخزومي ،ضعفه امحد وابن معني والبخاري وغريهم .
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ْصنَا َع َل
َر َّبنَا َوال ُ َت ِّم ْلنَا َما ال َطا َق َة َلنَا بِ ِه َوا ْع ُ
حنَا َأن َ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ْت َم ْوالنَا َفان ُ ْ
ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ (. )1
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد املبعوث رمح ًة

للعاملني وعىل آله وصحبه أمجعني .

*

((( سورة البقرة من اآلية . 286

*

*
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املصادر واملراجع
 -القران الكريم .

-أ-

 -أحكام القران ،أليب بكر امحد بن عيل الرازي اجلصاص احلنفي املتوىف سنة 370

هـ ،طبع باملطبعة البهية املرصية ،ادارة امللتزم عبد الرمحن حممد بميدان اجلامع االزهر
بمرص سنة  1347هـ .

 -احكام القران اليب عبد اهلل حممد بن ادريس الشافعي املتوىف سنة  204هـ ،مجعه

االمام الكبري احلافظ ابو بكر امحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل بن موسى البيهقي

النيسابوري املتوىف سنة 458هـ ،عرف الكتاب الشيخ حممد زاهد الكوثري وكتب
هوامشه الشيخ عبد الغني عبد اخلالق ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان 1400هـ
– 1980م .

 -أحكام القران لالمام الفقية عامد الدين بن حممد الطربي املعروف بالكيا اهلراس

املتوىف سنة  504هـ حتقيق موسى حممد عيل د .عزت عيل عبد عطية .

 -احكام البغاة واملحاربني يف الرشيعة االسالمية ،رسالة دكتوراه ،د .خالد اجلمييل،

دار احلرية للطباعة بغداد 1979 -1978 ،م .

 -احكام اجلريمة والعقوبة يف الرشيعة االسالمية (دراسة مقارنة) املحامي د .حممد

ابو حسان ،مكتبة املنار ،الزرقاء  -االردن 1408 ،هـ 1987م .

 -االحكام يف اصول االحكام ،للحافظ ايب حممد عيل بن حزم االندليس الظاهري

املتوىف  456هـ ط 2مطبعة االمام بمرص .

 -االحكام يف اصول االحكام ،سيف الدين ايب احلسن عيل بن ايب عيل بن حممد

االمدي كتب هوامشه الشيخ ابراهيم العجوز ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،ومطبعة
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املعارف بمرص1332 ،هـ .

 -االحكام السلطانية والواليات الدينية ،اليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب

البرصي البغدادي املاوردي ،املتوىف سنة 450هـ ،وهبامشه اقباس االنام يف ختريج
احاديث االحكام د.خالد اجلمييل 1409هـ 1989 -م .

 -االحكام السلطانية ،تأليف القايض ايب يعيل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل املتوىف

سنة 458هـ ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ط1356 1هـ .

 -احياء علوم الدين ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح

واوالده1375 ،هـ 1956 -م .

 -احكام ترشيعات احلدود (الزنا ،القذف ،اخلمر) د .حممد سامي النرباوي ،مكتبة

غريب ،الفجالة ،مرص  -القاهرة .

 -االحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون ،أ.د .امحد الكبييس ،اجلزء االول:

الزواج والطالق وآثارها ،مطبعة االرشاد ،بغداد .

 -احكام الرسقة يف الرشيعة االسالمية والقانون ،أ.د .امحد الكبييس ،رسالة دكتوراه،

مطبعة االرشاد ،بغداد1971 ،م1391 ،هـ .

 -احكام االحكام رشح عمدة االحكام ،االمام العالمة الفقيه املجتهد شيخ االسالم:

تقي الدين ايب الفتح الشهري بابن دقيق العيد (ت 702هـ) دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان

 -األعالم ،خري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت لبنان ،ط1980 ،5م

 -اعالم املوقعني عن رب العاملني ،لالمام اجلليل ابن قيم اجلوزية (ت 751هـ) حتقيق

وضبط عبد الرمحن الوكيل ،دار الكتب احلديثة ،مرص 1389هـ1969 ،م .

 -االعتصام ،ابراهيم بن موسى ،ابو اسحاق الشاطبي ،حتقيق الشيخ رشيد رضا ،دار

املعرفة ،بريوت لبنان .

 -االختيار رشح املختار املسمى باالختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن
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مودود املوصيل احلنفي املتوىف 683هـ مطبعة حجازي بالقاهرة ،وطبعة ايب االرقم،
بريوت لبنان1420 ،هـ 1999 -م ،اعتنى به الشيخ حممد عدنان درويش .

اساس البالغة ،جار اهلل ابو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ،دار بريوت للطباعة

والنرش1385 ،هـ 1965 -م .

 -ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري  .اليب العباس شهاب الدين امحد بن حممد

القسطالين املتوىف سنة  923هـ وهبامشه صحيح مسلم برشح النووي ط االخرية املطبعة
االمريية ببوالق ،مرص سنة 1323هـ ،النارش دار الكتاب العريب بريوت لبنان.

 -ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم االصول حممد بن عيل حممد الشوكاين املتوىف

سنة 1255هـ ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت لبنان 1399هـ – 1979م .

 -اركان حقوق االنسان ،املحامي د .صبحي املحمصاين دار العلم للماليني ،بريوت

لبنان ط 1اذار مارس  1979م.

 -االركان املادية والرشعية جلريمة القتل العمد واجزيتها املقررة يف الفقه االسالمي

 ،د .يوسف عيل حممود حسن ،دار الفكر للنرش والتوزيع .

 -اسباب النزول اليب احلسن عيل بن امحد الواحدي النيسابوري ،املتوىف سنة 468

هـ ط 1379 1هـ – 1959م ،رشكة ومطبعة مصطفي البايب احللبي واوالده بمرص .

 -االسالم عقيدة ورشيعة ،االمام االكرب حممد شلتوت ،ط 1400 ،10هـ –1980

م دار الرشوق القاهرة .

 -االسالم واثره يف وقاية املجتمع من اجلريمة ،رسالة ماجستري (مقارنة مع النظريات

االجتامعية) شهرزاد عبد الكريم توفيق النعيمي1408 ،هـ 1987 -م .

 -االسالم واحلياة ،حممد يوسف موسى ،مطبعة خميمر1380 ،هـ 1961 -م ،مكتبة

وهبة

 -اسنى املطالب برشح روض الطالب ،شيخ االسالم ،زكريا بن حممد االنصاري

الشافعي (926هـ) ط 1الطبعة امليمنية سنة 1313هـ .
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 -اصول الفقه ،حممد ابو زهرة ،دار الفكر العريب .

 -اصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،ط ،8القاهرة .

 -اصول الدين اإلسالمي ،أ.د .رشدي عليان ،د .قحطان الدوري ،دار احلرية

للطباعة ،بغداد1397 ،هـ 1977 -م .

 -اصول الدعوة ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ط 1421 ،9هـ  2001 -م ،مؤسسة

الرسالة بريوت  -لبنان .

 -االقناع يف حل الفاظ ايب شجاع ،تاليف شمس الدين حممد بن امحد الرشبيني،

احد علامء القرن العارش اهلجري ،وهو رشح عىل املخترص املسمى (غاية االختصار) ،يف

الفقه عىل مذهب االمام الشافعي للعالمة ايب شجاع امحد بن احلسني بن امحد االصفهاين
الشافعي املولود سنة 533هـ واملتوىف سنة  593هـ ضبط اصوله وعلق عليه طه حممد
الزيتي مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح .

 -األم ،اليب عبد اهلل حممد بن ادريس الشافعي150 ،هـ –204هـ مع خمترص املزين،

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع .

 -االنوار العامل االبرار ،يوسف االردبييل يف فقه االمام الشافعي ريض اهلل عنه

مؤسسة احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع .

 -االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب االمام املبجل امحد بن حنبل،

تاليف الفقيه عالء الدين ايب احلسن عيل سيلامن املرداوي ،تصحيح وحتقيق حممد حامد
ط1377 ،1هـ –1957م .

 -االنموذج يف اصول الفقه ،أ.د .فاضل عبد الواحد ،مطبعة جامعة بغداد1987 ،م .

 -ايضاح الفوائد يف رشح اشكاالت القواعد ،حممد بن احلسن بن يوسف احليل ط1

املطبعة العلمية بقم .

-ب-

 -الباعث عىل انكار البدع واحلوادث ،شهاب الدين ابو حممد عبد الرمحن بن اسامعيل
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املعروف بأيب شامة الشافعي (ت 665هـ) نرش حممود صبيح .

 -البدعة ،حتديدها وموقف االسالم منها ،د .عزت عيل عبيد ،دار الكتب احلديثة،

القاهرة .

 -البحر الرائق رشح الدقائق ،للعالمة زين الدين ابن نجيم احلنفي رمحه اهلل تعاىل

املتوىف سنة  970هـ مع تكملته للعالمة حممد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي ،دار
املعرفة بريوت -لبنان .

 -البحر املحيط ،الثري الدين ايب عبد اهلل حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حبان

االندليس الغرناطي الشهري بابن حيان  ،ط ،1مطبعة السعادة بمرص 1328هـ .

 -البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء االمصار ،لالمام املجتهد املهدي لدين اهلل ،امحد

بن حييى املرتىض املتوىف سنة  840هـ ط 1329 2هـ  1975م مؤسسة الرسالة .

 -بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،لالمام عالء الدين ايب بكر بن مسعود الكاساين

احلنفي امللقب بملك العلامء املتوىف سنة  687هـ ط 1394 ، 2هـ – 1974م ،النارش
دار الكتاب العريب بريوت – لبنان ،وطبعة القاهرة ،مرص ،النارش :زكريا عيل يوسف .

 -بدر املنتقى يف رشح امللتقى عالء الدين احلصفكي املتوىف 1088هـ هبامش جممع

االهنر يف رشح ملتقى االبحر ،للفقيه عبد اهلل الرمحن بن الشيخ حممد سليامن املعروف
بداماد افندي ،طبع درا الطباعة العامرة بمرص سنة 1316هـ .

 -بداية املجتهد وهناية املقتصد ،اليب الوليد حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن رشد

القرطبي ،املكتبة التجارية الكربى بمرص .

 -بلغة السالك القرب املسالك اىل مذهب االمام مالك ،تاليف الشيخ امحد بن حممد

الصاوي املالكي عىل الرشح الصغري للقطب الشهري امحد بن حممد بن امحد الدردير  ،ط

االخرية  1327هـ –  1952م ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .
 -البناية يف رشح اهلداية ،اليب بكر حممد بن حممود بن امحد العيني املتوىف سنة 855هـ

دار الفكر .
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-ت-

 -تاج العروس ،حممد مرتىض الزبيدي ،دار ليبيا للنرش والتوزيع بنغازي 1386هـ-

1966م .

 -التاج واالكليل لرشح خمترص خليل ،اليب عبد اهلل حممد بن يوسف بن ايب القاسم

العبيدي الشهري باملواق ،املتوىف يف رجب سنة  897هـ ط 1398 ،2هـ – 1987م
هبامش كتاب مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل .

 -تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،فخر الدين عثامن عيل الزيلعي احلنفي املتوىف سنة

742هـ  ،ط ،1املطبعة االمريية ببوالق مرص 1315هـ .

 -تبرصة احلكام يف اصول االقضية ومناهج االحكام للقايض برهان الدين ابراهيم

بن عيل بن ايب القاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدين املتوىف 1378 ،هـ –1958م

رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .
 -الترشيع اجلنائي االسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة ط3

1977م دار الرتاث للطبع والنرش القاهرة .

 -الترشيع اجلنائي االسالمي ،وزارة الداخلية ،اململكة العربية السعودية ،مركز

ابحاث مكافحة اجلريمة ،ربيع االخر1405 ،هـ  -ديسمرب  1984م ،الكتاب الثاين
والكتاب الثالث ،مطابع اهليأة املرصية العامة للكتب .

 -التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد ،الشيخ العالمة ايب احلسنات حممد عبد احلي

اللكنوي ط1424 ،1هـ2003 ،م .

 -التعزير يف الرشيعة االسالمية ،د .عبد العزيز عامر ،رسالة دكتوراه ،ط1377 ،2هـ

1957 -م ،رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .

 -التعريفات ،السيد الرشيف عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين احلنفي (816 - 740

هـ) ضبط النصوص وعلق عليها ،حممد عيل ابو العباس ،مكتبة القران ،القاهرة .

 -حتفة الفقهاء ،اليب الليث نرض بن حممد بن امحد بن ابراهيم السمرقندي من فقهاء
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احلنفية بام وراء النهر يف القرن الرابع للهجرة ،حتقيق االستاذ حممد املنترص الكتاين د.
وهبة الزحييل.

 -حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ،االمام احلافظ ايب العىل حممد عبد الرمحن

بن عبد الرحيم املباركفوري ،مراجعة وتصحيح عبد الرمحن حممد عثامن ،قام بنرشه
حممد عبد املحسن الكتبي ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة ،مطبعة الفجالة اجلديدة ،مرص

القاهرة .

 -التحصني ضد اجلريمة يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .حممد حمروس املدرس،

1421هـ 2000 -م .

 -حتفة املحتاج برشح املنهاج ،شيخ االسالم ايب العباس امحد بن حممد بن عيل بن

حجر اهليتمي( ،ت 974هـ) وهو رشح عىل كتاب منهاج الطالبني يف فقه االمام الشافعي

لالمام النووي (ت 676هـ) ضبط نصه وعلق عليه وخرج آحاديثه د .حممد حممد تامر،
مكتبة الثقافة الدينية ،مرص  -القاهرة .

 -تفسري ابن كثري ،لالمام اجلليل احلافظ عامد الدين ايب الغداء اسامعيل بن كثري

الدمشقي املتوىف سنة  774هـ ،مطبعة مصطفى حممد بالقاهرة 1356هـ – 1937م .
 -تفسري البيضاوي املسمى انوار التنزيل وارسار التاويل القايض نارص الدين ايب

سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي  ،املتوىف سنة  791هـ دار الكتب
العلمية بريوت لبنان ،ط1308 1هـ – 1988م .

 -تفسري املراغي ،امحد مصطفى املراغي ط1390 4هـ – 1970م مطبعة مصطفى

احللبي .

 -التفسري الكبري لالمام الفخر الرازي  ،املتوىف سنة 606هـ ط 2النارش دار الكتب

العلمية طهران .

 -تفسري آيات األحكام للشيخ حممد عيل السايس ،مطبعة كلية الرشيعة ،بغداد .

 -تفسري ايب السعود ،املسمى ارشاد العقل السليم اىل مزايا القران الكريم ،قايض
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القضاة االمام ايب السعود حممد بن حممد العامدي (ت 951هـ) دار احياء الرتاث العريب،

بريوت لبنان ،ط1411 ،2هـ 1990 -م .

 -تفسري املنار ،حممد رشيد رضا ،ط ،2باالوفست ،دار املعرفة للطباعة والنرش،

بريوت لبنان .

 -هتذيب الفروق والقواعد السنية يف االرسار الفقهية ،للشيخ حممد بن عيل ابن

املرحوم الشيخ حسني مفتي املالكية هبامش كتاب الفروق للعالمة شهاب الدين ايب
العباس امحد بن ادريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف ،ط1346 1هـ دار

احياء الكتب العربية .

تلخيص احلبري ،امحد بن عيل بن حجر ابو الفضل العسقالين املتوىف  852هـ حتقيق

السيد عبد اهلل اليامين املدين 1384هـ – 1964م املدينة املنورة .

 -هتذيب التهذيب  ،امحد بن عيل بن حجر ابو الفضل العسقالين املتوىف سنة 852هـ،

ط 1404 ،1هـ  1984م .

 -التكافل االجتامعي ،حممد ابو زهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة،

1384هـ 1964 -م .

-ج-

 -جامع البيان عن تاويل أي القران ،اليب جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة

310هـ دار الفكر ،بريوت لبنان 1408هـ 1988م ،مع الطبعة الثانية1373 ،هـ -
1954م ،مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .

 -جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبيل ،زين الدين ابو الفرج عبد الفرمحن بن

امحد البغدادي ط ،اهلند .

 -اجلامع الحكام القران اليب عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري القرطبي ،تصحيح

ابو اسحق ابراهيم اطفيش ط 2دار الفكر ،ومطبعة املكتبة التوفيقية ،تقديم هاين احلاج،
حتقيق عامد زكي البارودي ،خريي سعيد ،مرص جماور سيدنا احلسني عليه السالم .
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 -اجلريمة ،لالمام حممد ابو زهرة ،دار الفكر العريب .

جرائم القتل يف الرشيعة أال سالمية والقانون الوضعي د .عبد اخلالق النواوي،

منشورات املكتبة العرصية صيدا – لبنان .

جرائم اجلرح والرضب يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي د .عبد اخلالق

النواوي ،منشورات املكتبة العرصية صيدا – بريوت .

اجلرائم يف الفقه االسالمي ،دراسة فقهية مقارنة ،امحد فتحي هبنيس ،ط ،1القاهرة،

1959م .

مجع اجلوامع لالمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السكبي مع رشحه لشمس الدين

ّ
املحل ،ط ،2مطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص  1356هـ
حممد بن امحد

– 1937م .

جناية القتل العمد يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي  ،لألستاذ نظام الدين

عبد احلميد دار الرسالة للطباعة بغداد 1359هـ –  1975م .

جواهر النظام يف علمي االديان واالحكام (ارجوزة فقهية) عبد اهلل بن محيد بن

سلومي الساملي ،ط1344 ،1هـ ،املطبعة العربية املرصية .
-ح-

 -حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ،العالمة السيد امحد الطحطاوي احلنفي ،دار

املعرفة للطباعة والنرش بريوت – لبنان .

 -حاشية الدر عىل الغرر ،موالنا عبد احلليم ،دار السعادة ،املطبعة العثامنية

 1311هـ .

 -حاشية العالمة السيد حممد ايب السعود املرصي احلنفي املسامة بفتح اهلل املعني عىل

رشح الكنز ،حممد منال مسكني .

 -حاشية رد املختار خلامتة املحققني ،حممد امني الشهري بابن عابدين عىل الدر املختار

رشح تنوير االبصار يف فقه مذهب االمام ايب حنيفة النعامن ،ط 1386 2هـ1966 -م .
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 -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،للعالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفة

الدسوقي عىل الرشح الكبري اليب الربكات سيدي امحد الدردير ،طبع احياء الكتب

العربية ،عيسى البايب احللبي ورشكاه .

 -حاشية العدوي عىل رشح الرسالة ،للعالمة املحقق الشيخ عيل الصعيدي العدوي

عىل رشح االمام ايب احلسن املسمى كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن ايب زيد القريواين يف
مذهب االمام مالك ريض اهلل تعاىل عنه  ،مطبعة مصطفى حممد سنة  1356هـ .

 -حاشية االمام الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل ،دار الفكر بريوت 1398

هـ – 1987م.

 -حاشية التحفة ،عبد القادر احلسيني الكربالئي ابن قاسم ابن عبد اهلل ابن خامتة حفاظ

احلديث باملغرب سيدي ادريس العراقي ،ط1354 ،1هـ – 1936م مطبعة حجازي

بالقاهرة .

 -حاشية اعانة الطالبني ،للسيد ايب بكر املشهور بالسيد البكري بن السيد حممد شطا

الدمياطي املرصي عىل حل الفاظ فتح املعني برشح عمدة قرة العني بمهامت الدين ،لزين
الدين عبد العزيز املليباري الفنناين  ،ط1356 ،2هـ – 1938م مطبعة مصطفى البايب
احللبي واوالده بمرص .

 -حاشية الباجوري عىل ابن قاسم الغزي ،للعالمة الشيخ ابراهيم الباجوري عىل

رشح العالمة ابن قاسم الغزي عىل متن الشيخ ايب شجاع يف مذهب االمام الشافعي
ريض اهلل عنه ،مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه .

 -حاشية البجريمي عىل املنهج املسامة التجريد لنفع العبيد ،سليامن بن عمر بن حممد

البجريمي الشافعي املتوىف سنة  1221هـ عىل رشح منهج الطالب لشيخ االسالم ايب

حييى زكريا االنصاري ،ط االخرية  1369هـ –1950م رشكة ومطبعة مصطفى البايب
احللبي واوالده بمرص .

 -حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ،للعالمة الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح املنهج
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لشيخ االسالم زكريا االنصاري مطبعة مصطفى حممد بمرص .
 -احلجاب ،ابو االعىل املودودي ،دار الفكر .

 -احلطيئة البدوي املحرتف ،د .درويش اجلندي ،ط1382 ،1هـ 1962 -م ،مطبعة

الرسالة .

 -حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،سيف الدين ايب بكر حممد بن امحد الشايش

القفال ،حتقيق وتعليق د .ياسني امحد ابراهيم درادكه مكتبة الرسالة احلديثة .
ِ -حكم احكام القران (العبادات ،احكام األرسة ،املعامالت املالية) ا.د .مصطفى

الزملي ،مطبعة اخلنساء ،بغداد .

 احلسبة يف االسالم  -ابن تيمية  -مطبعة البيان ،دمشق1967 ،م .-خ-

 -اخلريش ،ايب عبد اهلل اخلريش املتوىف سنة  1101هـ عىل خمترص ايب الضياء سيدي

خليل ،دار صادر بريوت .

 -خزانة الفقه وعيون املسائل ،اليب الليث نرص بن حممد بن امحد بن ابراهيم

السمرقندي من فقهاء احلنفية بام وراء النهر يف القرن الرابع للهجرة ،حتقيق وتقديم د.
صالح الدين الناهي بغداد 1385هـ – 1965م .

 -اخلالف يف الفقه ،تصنيف االمام ايب جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس ط2

طهران 1382هـ .

-د-

 -الدراية يف ختريج احاديث اهلداية ،امحد بن عيل بن حجر العسقالين ابو الفضل،

املتوىف سنة  852هـ ،حتقيق هاشم اليامين دار املعرفة ،بريوت .

 -الدرر الكامنة يف اعيان املئة الثامنة ،ابن حجر العسقالين (امحد بن عيل بن حجر

 852 - 773هـ) ام القرى للطباعة والنرش ،القاهرة .

 -الدر املنثور يف التفسري املأثور ،عبد الرمحن جالل الدين السيوطي (ت 911هـ)،
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ط ،1دار الفكر ،بريوت  -لبنان1403 ،هـ 1983 -م .

 -درر احلكام رشح جملة االحكام ،عيل حيدر ،تعريب املحامي فهمي احلسيني

منشورات مكتبة النهضة بريوت لبنان ،توزيع دار العلم ملاليني ،بريوت – لبنان .

 -دراسات يف الفرق والعقائد االسالمية ،د .عرفان عبد احلميد ،مطبعة االرشاد،

بغداد سنة 1667م .

 -دروس يف العلم اجلنائي ،اجلريمة واملجرم ،د .مصطفى العوجي ،مؤسسة نوفل،

بريوت لبنان .

 -الدعائم اخللقية للقوانني الرشعية ،د .صبحي حممصاين ،ط ،1دار العلم للماليني،

بريوت1973 ،م .

 -الديباج املذهب يف اعيان املذهب ،ابن فرحون املالكي (799 - 719هـ) حتقيق

حممد االمحدي ،دار الرتاث للطبع والنرش ،القاهرة .

 -ديوان امري املومنني وسيد البلغاء االمام عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه ،رشكة

عشتار للطباعة والنرش 1988م .

 -ديوان احلطيئة ،برشح ابن السكيك والسكري والسجستاين ،حتقيق نعامن امني طه،

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .

 -الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي ،أ.د .منري البيايت ،دراسة دستورية

رشعية وقانونية مقارنة ،ط1399 ،1هـ 1979 -م ،الدار العربية للطباعة بغداد .
-ر-

 -رمحة االمة يف اختالف االمة ،اليب عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن الدمشقي العثامين

الشافعي ط1379 1هـ – 1960م مطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .

 -رسالة يف التوحيد والفرق املعارصة ،كامل الدين الطائي ،مطبعة سلامن االعظمي،

بغداد1392 ،هـ 1972 -م .

 -روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين السيد حممود
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االلويس البغدادي املتوىف سنة 1207هـ ،ادارة الطباعة املنريية ،دار احياء الرتاث العريب
 ،بريوت – لبنان ،ط1405 ،4هـ – 1985م .

 -روضة الطالبني وعمدة املتقني ،لالمام ايب زكريا حييى بن رشف النووي املولود

سنة  631هـ ،املتوىف سنة  676هـ ،املكتب االسالمي للطباعة والنرش ،رجب 1386هـ
حممد زهري الشاويش بريوت ،وطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان .

 -روضة العقالء ونزهة الفضالء ،ابو حاتم حممد بن حبان البستي (ت 354هـ)

رشح وحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،حممد عبد الرزاق محزة ،حممد امحد الفقي،
دار الكتب العلمية بريوت .

 -الروض املربع رشح زاد املستنقع  ،منصور بن يونس بن ادريس البهويت ،وحاشية

الروض املربع للعالمة عبد اهلل بن عبد العزيز العنقريب ،سنة الطبع 1357هـ –1955م .
 -الروض الندي رشح كايف املتبدي يف فقه امام السنة امحد بن حنبل ،لالمام امحد بن

عبد اهلل بن امحد البعيل املطبعة السلفية .

 -الروضة البهية رشح اللمعة الدمشقية ،حممد بن مجال الدين مكي العاميل 734

–778هـ ،ط ،1ارشاف السيد حممد كالنرت ،مطبعة النجف االرشف .

 -الروض النظري رشح جمموع الفقه الكبري ،احلسني بن امحد بن احلسني بن امحد

السباغي احلميي الصنعاين املتوىف سنة  1221هـ دار اجليل ،بريوت .

 -الروضة الندية رشح الدرر البهية ،اليب الطيب صديق بن حسن بن عيل احلسيني

القنوجي البخاري ،دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت –لبنان .
 -ز-

 -زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن قيم اجلوزية ،مراجعة طه عبد الرؤوف طه ،دار

احياء الرتاث العريب ،ودار الفرقان للنرش والتوزيع ،عامن  -االردن
-س-
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 -سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة االحكام ،وهو رشح االمام حممد بن اسامعيل

الكحالين ثم الصنعاين املعروف باالمري (1059هـ – 1182هـ) دار الفكر بريوت ص

.ب . 7061

 -سنن الدارمي ،لالمام الكبري ايب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام

التميمي السمرقندي الدارمي ،املتوىف سنة 255هـ املطبعة احلديثة دمشق 1349هـ .

 -سنن ايب داود ،سليامن بن االشعث السجستاين املتوىف سنة  275هـ حتقيق حممد

حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية صيدا بريوت .

 -سنن ابن ماجة ،حممد بن يزير ابو عبد اهلل القزويني املتوىف سنة  275هـ حتقيق حممد

فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر بريوت .

 -سنن الرتمذي ،اليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي املتوىف سنة 279هـ

حتقيق كامل يوسف احلوت ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان .

 -سنن النسائي ،امحد بن شعيب النسائي املتوىف سنة  303هـ برشح احلافظ جالل

الدين السيوطي وحاشية االمام السندي  ،دار احياء الرتاث العريب بريوت لبنان .

 -سنن الدار قطني ،عيل بن عمر ابو احلسن الدار قطني املتوىف سنة 1385هـ ط4

1406هـ – 1986م عامل الكتب ،بريوت .

 -سنن البيهقي (السنن الكربى) امحد بن احلسني بن عيل ابو بكر البيهقي املتوىف سنة

458هـ ،ط ،1جملس دائرة املعارف العثامنية اهلند سنة 1354هـ .

 -السياسة الرشعية يف اصالح الراعي والرعية البن تيمية ،تقي الدين ابو العباس

امحد احلراين املعروف بابن تيمية املتوىف سنة  728هـ ط 1951 2م دار الكتاب العريب

بمرص مع ط1990 ،5م ،مكتبة املعارف ،بغداد .

 -السياسة الرشعية او نظام الدولة االسالمية يف الشؤون الدستورية واخلارجية

واملالية ،املطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة1350 ،هـ .

 -السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية ،امحد فتحي هبنيس ،مكتبة دار العروبة،
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القاهرة1358 ،هـ1965 ،م .

 -السلطة القضائية يف االسالم ،دراسة موضوعية مقارنة ،د .شوكت حممد عليان،

رسالة دكتوراه 1402هـ1982 ،م ،دار الرشيد للنرش والتوزيع ،الرياض .

 -السياسة اجلنائية يف قانون العقوبات العراقي ،رسالة ماجستري ،منذر كامل عبد

اللطيف ،مطبعة الرسالة بغداد 1978م .

 -السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق االزهار ،لشيخ االسالم حممد بن عيل الشوكاين

1173هـ 1250هـ حتقيق حممد ابراهيم زايد ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان .

 -السرية النبوية ،البن هشام حتقيق مصطفى السقا ،ابراهيم االبياري عبد احلفيظ

شلبي ،دار الفكر بريوت .

-ش-

 -رشح كتاب السري الكبري ،حممد بن احلسن الشيباين صاحب االمام ايب حنفية

املتوىف سنة 189هـ امالء حممد بن امحد الرسخيس ،حتقيق عبد العزيز امحد ،مطبعة رشكة

االعالنات الرشقية  1972م .

 -رشح معاين االثار ،لالمام ايب جعفر امحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن

سلمة االزدي احلجري املرصي الطحاوي احلنفي املولود سنة  229هـ املتوىف سنة
321هـ ،حتقيق حممد زهري النجار ،دار الكتب العلمية .

 -رشح الطحاوية يف العقيدة السلفية ،ابو العز احلنفي ،حتقيق امحد شاكر ،دار

املعارف ،مرص .

 -رشح الكنز الكبري ،لالمام العالمة بدر الدين ايب حممد بن حممود العيني املتوىف سنة

 855هـ طبع باملطبعة امليمنية بمرص عىل نفقة مصطفى البايب احللبي واخويه .

 -رشح فتح القدير ،لالمام كامل الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلامم

احلنفي املتوىف سنة  861هـ مع نتائج االفكار يف كشف الرموز واالرسار للموىل شمس

الدسن امحد املعروف بقايض زاده املتوىف سنة  988هـ عىل اهلداية رشح بداية املبتدي،
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املرغيناي املتوىف سنة  593هـ ،ط ،1املطبعة الكربى االمريية ببوالق مرص املحمية سنة

1315هـ بالقسم االديب .

 -رشح الزرقاين عىل املوطأ االمام مالك ،للعالم حممد بن عبد الباقي بن يوسف

الزرقاين ،دار الفكر 1355هـ – 1936م .

 -رشح منتهى االرادات املسمى دقــائــق اويل النهى لــرح املنتهى،

للعالمة منصور بن يونس بن ادريــس البهويت املولود سنة  1000هـ واملتوىف

سنة  1051هـ .

 -رشائع االسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،املحقق احليل ابو القاسم نجم الدين

جعفر بن احلسن  602هـ – 676هـ حتقيق واخراج وتعليق عبد احلسني حممد عيل،
الطبعة املحققة االوىل مطبعة االداب يف النجف االرشاف 1389هـ –1969م .

 -رشح كتاب النيل وشفاء العليل ،حممد بن يوسف اطفيش ط1405 3هـ –1985

م مكتبة االرشاد جدة اململكة العربية السعودية .

 -رشح االزهار املنتزع من الغيث املدرار املفتح لكامئم االزهار يف فقه االئمة االطهار،

ابو احلسن عبد اهلل بن مفتاح ،مطبعة حجازي1357 ،هـ .

 -شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حممد بن حممد خملوف ،دار الفكر دمشق .

 -الشورى واثرها يف الديمقراطية  -دراسة مقارنة  -د .عبد احلميد اسامعيل

االنصاري ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .

 -الشورى يف االســام ،أ .حممود بابيل املحامي ،بــروت1968 ،م ،دار

االرشاد .

-ص-

 -صحيح البخاري لالمام ايب عبد اهلل حممد بن اسامعيل بن ابراهيم بن املغرية

البخاري اجلعفي املتوىف سنة 256هـ ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،والطبعة

الثالثة1407 ،هـ1987 ،م ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت ،حتقيق :د .مصطفى اديب
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البغا .

 -صحيح مسلم بن احلجاج ابو احلسن القيرشي النسيسابوري املتوىف سنة  261هـ

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار احياء الرتاث العريب بريوت – لبنان .

 -صحيح مسلم برشح النووي حمي الدين حييى بن رسف النووي املتوىف سنة 676هـ

ط1392 2هـ – 1972م دار احياء الرتاث العريب بريوت –لبنان ،ومطبعة دار البيان
احلديثة ،توزيع مكتبة السالم اجلديدة ،اململكة املغربية ،ط1424 ،1هـ 2003 ،م .

 -صحيح ابن خزيمة ،حممد بن اسحق بن خزيمة املتوىف سنة 311هـ حتقيق د.

مصطفى االعظمي ،املكتب االسالمي بريوت  1390،هـ 1970م .

 -صحيح ابن حبان  ،حممد بن حبان السبتي املتوىف سنة  354هـ حتقيق شعيب

االنؤوط ،مؤسسة الرسالة بريوت ،ط1414 ،2هـ –1993م .

 -صحيح فقه السنة وادلته وتوضيح مذاهب االئمة ،اليب مالك كامل بن السيد سامل،

تعليق الشيخ نارص الدين االلباين ،الشيخ عبد العزيز بن باز ،الشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،املكتبة التوفيقة ،مرص ،سيدنا احلسني عليه السالم .

 -صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،ط1401 ،2هـ – 1981م دار القران الكريم

بريوت – لبنان .

 -صفوة االحكام من نيل االوطار وسبل السالم ،أ.د .قحطان عبد الرمحن الدوري،

ط1986 ،2م .

-ط-

 -الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية (ابن قيم اجلوزية ت 751هـ) حتقيق وتعليق

سيد عمران ،دار احلديث ،القاهرة .

-ع-

 -العبادة يف االسالم ،يوسف القرضاوي ،ط1405 ،5هـ 1985 -م ،مكتبة وهبة .

 -العقوبة ،لالمام حممد ابو زهرة ،دار الفكر العريب .
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 -العقوبة يف الفقه االسالمي ،دراسة فقهية متحررة ،تاليف امحد فتحي هبنيس

1381هـ  1961م مكتبة دار العروبة –القاهرة .

 -العقوبة بالقتل يف احلدود والتعازير ،دراسة مقارنة(رسالة دكتوراه) عبد املؤمن

عبد القادر عيل شجاع الدين1415 ،هـ 1995 -م .

 -العقوبات املالية بني الرشيعة والقانون ،رسالة دكتوراه ،محيد القامطي ،املنشأة

العامة للنرش والتوزيع واالعالن ،ط ،1ليبيا1986 ،م .

 -العقائد النسفية ،ابو حفص عمر بن حممد النسفي مع رشح التفتازاين ،سعود بن

عمر بن سعد الدين ،مكتبة املثنى ،بغداد .

 -العقائد االسالمية ،سيد سابق ،ط ،1مطابع دار الكتاب العريب ،مرص1383 ،هـ

1964 -م .

 -العدالة االجتامعية يف االسالم ،سيد قطب ،ط ،4دار احياء الكتب العربية ،عيسى

البايب احللبي ورشكاه1373 ،هـ 1954 -م .

 -العبودية ،ابن تيمية (ت 728هـ) ط ،3املكتب االسالمي للطباعة والنرش ،بريوت،

1392هـ .

 -عمدة القاري رشح صحيح البخاري الشيخ العالمة بدر الدين ايب حممد حممود

بن امحد العيني املتوىف سنة 855هـ ادارة الطباعة املنريية لصاحبها ومديرها حممد منري
الدمشقي رقم  1بمرص .

 -عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه واصول السياسة واالدارة احلديثة ،د .سليامن حممد

الطاموي ،ط1969 ،1م ،دار الفكر العريب .

 -علم النفس العقايب  -أصوله وتطبيقه  -د .كامل الدسوقي ،دار املعارف مرص،

. 1961

 -علم الكالم وبعض مشكالته ،د .ابو الوفا الغنيمي التفتازاين ،ط ،1القاهرة .

 -عيون االزهار يف فقه االئمة االطهار  ،لالمام املهدي امحد بن حييى املرتىض ،نرش
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وتعليق الشيخ صادق موسى ،دار الكتاب اللبناين -بريوت .

 -العالقات اجلنسية غري الرشعية وعقوبتها يف الرشيعة والقانون ،أ.د .الشيخ عبد

امللك السعدي رسالة ماجستري ،جامعة بغداد1394 ،هـ 1974 -م .

 -عون املعبود رشح سنن ايب داود ،العالمة ايب الطيب حممد شمس احلق العظيم

آبادي ،مع رشح احلافظ ابن قيم اجلوزية ،النارش حممد عبد املحسن ،املكتبة السلفية،
املدينة املنورة .

 -علل الرشائع ،الشيخ ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي،

النجف 1983م .

-غ-

 -الغاية القصوى يف دراية الفتوى ،قايض القضاة عبد اهلل بن عمر البيضاوي املتوىف

سنة 685هـ دراسة وحتقيق عيل حمي الدين عيل القره دغيل ،دار االصالح للطبع والنرش
والتوزيع ،السعودية ،الدمام .

-ف-

 -الفاروق عمر ،حممد حسني هيكل ،دار املعارف بمرص 1972م .

 -فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب االمام مالك ريض اهلل عنه ،تاليف ايب عبد

اهلل الشيخ حممد امحد عليش املتوىف ستة  1299هـ ط االخرية  1378هـ – 1958م،
رشكة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص .

 -فتح الباري رشح صحيح البخاري لالمام احلافظ امحد بن عيل بن حجر العسقالين

852-773هـ طبعة جديدة ومنقحة ،دار الكتب العملية ،بريوت – لبنان ،ومطبعة دار
الفكر للطباعة والتوزيع ،حتقيق وتعليق ،حممد فؤاد عبد الباقي  -عبد العزيز بن باز،
والطبعة الفنية املتحدة 1398 ،هـ  1978 -م ،ومطبعة البايب احللبي بمرص1378 ،هـ

1959 -م .

 -فتح املبني  -ابن حجر اهليتمي  -دار احياء الكتب العربية ،القاهرة .
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 -فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن عيل بن حممد

الشوكاين (ت 1250هـ) حققه وخرح آحاديثه د .عبد الرمحن عمريه ،وضع فهارسه
وشارك يف ختريح آحاديثه جلنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء .

 -فتح باب العناية برشح النقاية ،االمام الفقيه املحدث نور الدين ايب احلسن عيل

بن سلطان حممد اهلروي القاري (ت 1014هـ) والنقاية ،لالمام عبيد اهلل بن مسعود
احلبويب (ت 747هـ) قدم له املفتي الشيخ خليل امليس ،اعتنى به حممد نزار متيم ،هيثم

نزار متيم ط 1رشكة دار االرقم بن ايب االرقم ،بريوت  -لبنان .

 -الفروق ،للعالمة شهاب الدين ايب العباس امحد بن ادريس بن عبد الرمحن

العنهساجي املشهور بالقرايف ،ط 1346 ، 1هـ دار احياء الكتب العربية .

 -الفروع للعالمة شمس الدين املقديس  ،ايب عبد اهلل حممد بن مفلح املتوىف سنة

763هـ ط 3عامل الكتب بريوت 1388هـ – 1967م .

 -الفروع من الكايف ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي الكتوىف

سنة 329هـ ،تصحيح وتعليق عيل اكرب الغفاري ط 1401 ،3هـ بريوت .

 -فصول من الفقه االسالمي العام ،د .حممد فوزي فيض اهلل مطبعة جامعة دمشق،

1967م – 1968م .

 -فقه االمام جعفر الصادق عليه السالم ،عرض واشتدالل حممد جواد مغنية ط1

1966م دار العلم للماليني – بريوت .

-ج-

 -فقه االمام سعيد بن املسيب د .هاشم مجيل عبد اهلل ،ط ،1مطبعة السعادة االرشاد

1395هـ1975-م .

 -فقه العبادات ،د .عبد اهلل حممود شحاته ،اهليأة املرصية العامة للكتاب1975 ،م .

 -الفقه اجلنائي ،د .خالد اجلمييل ،د .حممود مطلوب  ،مطبعة جامعة بغداد1984 ،م .

 -الفقه عىل املذاهب االربعة ،عبد الرمحن اجلزيري دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان .
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 -فلسفة العقوبة يف الرشيعة االسالمية والقانون د .فكري عكاز ط1402 ،1هـ

1982-م النارش رشكة عكاظ للنرش والتوزيع .

 -فلسفة الصالة ،عيل حممد كوراين ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب1392 ،هـ،

1972م .

 -فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت يف اصول الفقه هبامش املستصفى من علم

االصول ،للغزايل ،ط ،1املطبعة االمريية ببوالق مرص املحمية 1324هـ .

 -الفواكه الدواين عىل رسالة ابن ايب زيد القريواين ،للعالمة الشيخ امحد بن غنيم بن

سامل بن مهنا النفراوي املالكي املتوىف سنة 1125هـ ،ط، 1مطبعة السعادة بجوير حمافظة
مرص 1332هـ .

 -يف ظالل القران ،سيد قطب ،دار الرشوق ط1399 ،هـ 1979 -م ،و ط ،7

بريوت ،لبنان1391 ،هـ 1971 -م .

 -يف الفكر االقتصادي االسالمي ،أ.د .فاضل احلسب (دراسة مقارنة مع املذاهب

االقتصادية املعارصة) ،طبعة عامل املعرفة بريوت1981 ،م .
-ق-

 -القاموس املحيط ،للفريوز ابادي ،مؤسسة احللبي ورشكائه للنرش والتوزيع -

القاهرة .

 -القتل اخلطأ يف الرشيعة والقانون امحد حممد طه الباليساين بغداد  1989م .

 -القصاص واحلدود يف الفقه االسالمي د .عيل امحد مرعي ط1402 2هـ 1982-

م  ،دار اقرأ للطباعة والنرش والتوزيع .

 -القصاص الديات العصيان املسلح يف الفقه االسالمي ،امحد احلرصي ط2

1394هـ –1974م مطبعة وزارة االوقاف والشؤون الدينية واملؤسسات االسالمية

االدرن عامن .

 -قليويب وعمرية حاشيتا االمامني املحققني املدققني ،الشيخ شهاب الدين القليويب،
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الشيخ عمرية عىل رشح العالمة جالل الدين املحىل عىل منهاج الطالبني للشيخ حمي

الدسن النووي يف ففة االمام الشافعي ،مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح واوالده بميدان

االزهر بمرص .

 -القوانيني الفقهية ،اليب القاسم حممد بن امحد جزي الغرناطي املالكي املولود سنة

693هـ واملتوىف سنة  746هـ .

 -القواعد  ،للحافظ ايب الفراء عبد الرمحن بن رجب احلنبيل املتوىف سنة 795هـ يف

الفقه االسالمي ط1352، 1هـ – 1933م مطبعة الصدق اخلريية بمرص .

 -قواعد االحكام يف مصالح االنام ،عز الدين عبد العزيز املعروف  -ابن عبد السالم

( -ت 660هـ) حتقيق عبد الدقر ،دار الطباعة ،دمشق سوريا1413 ،هـ 1992 -م ،مع

طبعة القاهرة ،مطبعة االستقامة .

-ك-

ربد ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى،
 -الكامل ،اليب العباس امل ّ

مرص .

 -الكايف يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل الشيباين ،تاليف شيخ االسالم ايب حممد

موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس ،حتقيق زهري الشاويش املكتب االسالمي .

 -الكامل يف التاريخ اليب احلسن عيل بن ايب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن

عبد الواحد الشيباين املعروف بابن االثري اجلزري املتوىف سنة 630هـ دار الفكر بريوت
1398هـ – 1987م .

 -كشاف القناع عن متن االمتناع للشيخ العالمة فقيه احلنابلة منصور بن يونس بن

ادريس البهويت فرغ من تاليفه من سنة  1046هـ مراجعة وتعليق الشيخ هالل مصلحي
مصطفى هالل مكتبة النرص احلديثة الرياض .

 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االوقايل يف وجوه التاويل ،اليب القاسم جار

اهلل حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي 538-467 ،هـ دار املعرفة للطباعة والنرش
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بريوت لبنان .

 -كشف املخدرات والرياض املزهرات رشح اخرص املخترصات يف فقه امام السنة

امحد بن حنبل الشيباين ،تاليف الفقيه زين الدين عبد الرمحن بن عبد اهلل بن امحد البعيل

ثم الدمشقي املولود سنة  1110هـ واملتوىف سنة  1192هـ املطبعة السلفية .

 -كشف االرسار عن اصول فخر االسالم البزدوي ،تأليف عالء الدين عبد العزيز

بن امحد البخاري املتوىف سنة  730هـ دار الكتاب العريب بريوت –لبنان 1394هـ-
1974م .

 -كفاية االخيار يف حل غاية االختصار لالمام تقي الدين ايب بكر حممد احلسيني

احلصني الدمشقي الشافعي من علامء القرن التاسع اهلجري دار احياء الكتب العربية

عيسى البايب احللبي ورشكاه .

 -كتاب االرشاد اىل قواطع االدلة يف اصول االعتقاد ،امام احلرمني عبد امللك اجلويني

النيسابوري (ت 478هـ) حققه وعلق عليه د .حممد يوسف موسى ،عيل عبد املنعم عبد
احلميد ،مطبعة اخلانجي القاهرة1950 ،م .

-ل-

 -اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ،وضعه حممد فؤاد عبد الباقي مطبعة

عيسى البايب احلليب ورشكاه .

 -لسان العرب اليب الفضل مجال الدين حممد مكرم بن منظور االنصاري االفريقي

املرصي املتوىف سنة 711هـ ،طبعه مصورة عن طبعة بوالق معها تصويبات وفهارس
متنوعة الدار املرصية للطباعة والرتمجة ،وطبعة دار لسان العرب ،بريوت .

 -اللباب يف رشح الكتاب ،الشيخ عبد الغني الغنيمي امليداين (1222هـ 1298 -هـ)

تقديم ومراجعة فضيلة الشيخ عمر املرصي ،خرج احاديثه ،بشار بكري عرايب .
-م-

 -مباحث يف الترشيع اجلنائي االسالمي د .حممد فاروق النبهان ،النارش وكالة
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املطبوعات الكويت دار القلم ،بريوت – لبنان .

 -مبدأ املساواة يف االسالم د .فؤاد عبد املنعم امحد ،النارش مؤسسة الثقافة اجلامعية

باإلسكندرية .

 -مبدأ الشورى يف االسالم  -مع املقارنة بمبادئ الديمقراطيات الغربية والنظام

املاركيس  -د .يعقوب حممد املليجي ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،االسكندرية .

 -املدخل لدراسة الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،ط 2املنقحة ،املطبعة

العربية ،بغداد1386 ،هـ 1966 -م .

 -املدخل للفقه االسالمي ،د .حممد سالم مدكور ،ط1380 ،1هـ ،دار النهضة

العربية القاهرة .

 -املبسوط لشمس الدين الرسخيس ،ط ،2دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت-

لبنان .

 -جممع االهنر يف رشح ملتقى االبحر ،تاليف الفقيه عبد اهلل الرمحن بن الشيخ حممد

بن سليامن املعروف بداماد افندي ،طبع دار الطباعة العامرة بمرص سنة  1316هـ .

 -املجموع رشح املهذب اليب زكريا حمي الدين بن رشف النووي املولود سنة 631

هـ ،واملتوىف سنة 676هـ ،رشكة العلامء مرص مع التكملة الثانية للمجموع ،حممد نجيب
املطبعي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع .

 -جمموعة بحوث فقهية ،أ.د .عبد الكريم زيدان ،مكتبة القدس ،مؤسسة الرسالة،

1396هـ 1976م .

 -املحرر يف الفقه عىل مذهب االمام امحد بن حنبل ،تاليف الشيخ االمام جمد الدين

ايب الربكان املتوىف سنة  652هـ ،مطبعة السنة املحمدية  1369هـ –1950م .

 -خمترص تفسري ابن كثري (ت 774هـ) اختصار وحتقيق حممد عيل الصابوين ،مكتبة

جدة ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان .

 -املجلة العراقية للعلوم االسالمية ،العدد االول1423 ،هـ 2002 -م ،جامعة
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بغداد ،كلية العلوم االسالمية .

 -جملة اجلامعة املستنرصية ،العدد اخلامس ،السنة اخلامسة1395 ،هـ 1975 -م .

 -املدونة الكربى ،المام دار اهلجرة مالك بن االصبحي املتوىف سنة 179هـ برواية

االمام بحنون بن سعيد التنوخي عن االمام عبد الرمحن بن القاسم العتقي مطبعة
الساعدة بجوار حمافظة مرص سنة 1323هـ .

 -مسند االمام امحد بن حنبل الشيباين املتوىف سنة 241هـ مؤسسة قرطبة – مرص .

 -مسند ايب عوانة  .يعقوب ابن اسحق املتوىف سنة 316هـ حتقيق ايمن عارف

الدمشقي  .دار املعرفة بريوت – لبنان 1998م .

 -املستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل احلاكم املتوىف سنة  405هـ حتقيق

مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية بريوت 1411هـ – 1990م

 -املستصفى من علم االصول لالمام ايب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل املتوىف

سنة  505هـ املطبعة االمريية بوالق بمرص املحمية سنة  1324هـ.

 -مصنف ابن ايب شيبة ،اليب بكر عبد اهلل بن حممد بن ايب شيبية الكويف املتوىف سنة

 235هـ حتقيق كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد الرياض 1409هـ .

 -مصباح الزجاجة ،امحد بن ايب بكر الكناين املتوىف سنة  840هـ حتقيق حممد

الكشناوي ط 1403 ،2هـ الدار العربية بريوت .

 -املصباح املنري ،ابو نرص اسامعيل اجلوهري املطبعة املرصية مرص سنة  1918م .

 -املصالح املرسلة واثرها يف مرونة الفقه االسالمي ،د .حممد امحد بوركات ،ط،1

1423هـ  2002 -م ،دار البحوث للدراسات االسالمية واحياء الرتاث ،االمارات
العربية املتحدة ،ديب .

 -املصنف ،للحافظ الكبري ايب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين املولود سنة 126

هـ واملتوىف سنة 211هـ ،حتقيق حبيب الرمحن االعظمي ط1392 1هـ – 1972م
منشورات املجلس العلمي .
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 -مطالب اويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى السيوطي الرحيباين منشورات

املكتب االسالمي  ،دمشق .

 -معجم مقاييس اللغة ،اليب احلسني امحد بن فارس بن زكريا حتقيق عبد السالم

حممد هارون ط1392 ،2هـ –1972م .

 -املعجم الكبري ،سليامن بن امحد ابو القاسم الطربين املتوىف سنة 360هـ حتقيق محدي

عبد املجيد السلفي ط 1404 ،2هـ  1983م مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل.

 -معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من االحكام ،الشيخ عالء الدين ايب احلسن

عيل بن خليل الطرابليس (ت  844هـ) طبع بوالق سنة 1300هـ .

 -معامل السنن ،محد بن حممد بن ابراهيم اخلطايب (ت 388هـ) املطبعة العلمية بحلب،

ط 1سنة 1351هـ .

 -مغني املحتاج اىل معرفة الفاظ املنهاج ،رشح الشيخ الرشبيني اخلطيب عني اعيان

علامء الشافعية يف القرن العارش اهلجري عىل متن املنهاج اليب زكريا حييى بن رشف
النووي من اعالم علامء الشافعية يف الرقن السابع اهلجري رمحهام اهلل تعاىل رشكة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص  1377هـ – 1958م .

 -املغني ،لشيخ االسالم العالمة موفق الدين ايب حممد عبد اهلل بن امحد بن حممود بن

قدامة احلنبيل املتوىف سنة  630هـ عىل خمترص االمام ايب القاسم عمر بن احلسني بن عبد
اهلل بن امحد اخلرقي املتوىف سنة 334هـ ومعه الرشح الكبري عىل متن املقنع لشيخ االسالم

شمس الدين ايب الفرج عبد الرمجن بن ايب عمر حممد بن امحد بن قدامة املقديس املتوىف

سنة  682هـ دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،وطبعة دار احلديث ،القاهرة ،حتقيق

د .حممد رشف الدين خطاب و د .السيد حممد السيد ،وطبعة دار هجر ،القاهرة ،املغني
بوحده من غري الرشح الكبري ،حتقيق د .عبد اهلل بن املحسن الرتكي ،و د .عبد الفتاح
حممد احللو .

 -منتهى االرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين حممد بن امحد

السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية

399

الفتوحي احلنبيل البرصي الشهري بابن النجار حتقيق عبد الغني عبد اخلالق ،مكتبة دار

العروبة .

 -املنتقى رشح موطأ امام دار اهلجرة سيدنا مالك بن انس للقايض ايب الوليد سليامن

بن خلف الباجي االندليس  ،ط 1332 ،1هـ مطبعة السعادة بجوار حمافظة مرص .

 -املنتقى ،عبد اهلل عيل بن اجلارود املتوىف سنة  307هـ حتقيق عبد اهلل عمر الباوردي

مؤسسة الكتاب الثقافية بريوت 1408هـ1988-م .

 -منهاج االسالم ملكافحة االجرام ،أ.د .مصطفى الزملي ،مطبعة شفيق بغداد،

1406هـ 1986 -م .

 -منهج الرتبية االسالمية ،حممد قطب ،ط ،2دار القلم القاهرة .

 -امللل والنحل ،لالمام ايب الفتح عبد الكريم الشهرستاين مطبوع هبامش الفصل يف

امللل واالهواء والنحل ،لالمام ايب حممد بن حزم ،مكتبة املثنى بغداد .

 -مفردات الفاظ القران ،العالمة الراغب االصفهاين (ت  425هـ) حتقيق صفوان

عدنان داوودي ،دار القلم دمشق ،الدار الشامية بريوت .

 -مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل اليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن

املغريب املعرف باحلطاب  954– 902هـ ،ط 1398 ،2هـ –1978م .

 -موارد الضامن عيل بن ايب بكر اهليثمي املتوىف سنة  807هـ حتقيق حممد عبد الرزاق

دار الكتب العلمية بريوت.

 -املوسوعة الفقهية وزارة االوقاف والشؤون االسالمية الكويت ط 1مطبعة

املوسوعة الفقهية 1410هـ – 1989م .

 -املرشوعية االسالمية العليا ،د .عيل حممد جريشة ،مكتبة وهبة ،مرص1975 ،م .

 -املهذب يف فقه االمام الشافعي ،تاليف ايب اسحق بن عيل بن يوسف الفريوز ابادي

الشريازي املتوىف سنة  476هـ رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده

بمرص سنة 1343هـ .
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 -املفصل يف احكام املراة والبيت املسلم يف الرشيعة االسالمية ،أ.د .عبد الكريم

زيدان ،ط ،2مؤسسة دار الرسالة ،ناشدون .

 -مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن خلدون (ت 800هـ) ط ،3املطبعة االدبية،

بريوت1900 ،م .

-ن-

 -نتائج االفكار لكشف الرموز االرسار ،االمام شمس الدين قودر املعروف بقايض

زاده ،املطبعة الكربى ،مرص ط1318 ،1هـ .

 -النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري ،تصحيح مطبعة مصطفى البايب احللبي

 -النظم االسالمية ،أ.د .منري البيايت  -فاضل شكر النعيمي ،مطبعة التعليم العايل

بغداد1987 ،م .

 -الندوة العلمية لدراسة تطبيق الترشيع اجلنائي االسالمي واثره يف مكافحة اجلريمة،

اململكة العربية السعودية ،الرياض 21 - 16 ،شوال 1396هـ ،النارش وزارة الداخلية،
اململكة العربية السعودية ،مركز ابحاث مكافحة اجلريمة

 -نظام االفراج الرشطي يف العراق (دراسة مقارنة) ،د .عبد االمري حسن جنيح،

املؤسسة العراقية ،بغداد  1981م .

 -النظام االقتصادي يف االسالم ،د .امحد حممد العسال ،د .فتحي امحد عبد الكريم،

ط ،7مكتبة وهبة1405 ،هـ 1985 -م .

 -النظريات السياسة االسالمية ،د .حممد ضياء الريس ،ط1967 ،4م ،دار املعارف

مرص .

 -نحو تقنني جديد للمعامالت والعقوبات من الفقه االسالمي ،عبد احلليم اجلندي،

املجلس االعىل للشؤون االسالمية ،اجلمهورية العربية املتحدة ،مطابع االهرام التجارية،

1394هـ 1974 -م .

 -هناية املحتاج اىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب االمام الشافعي ريض اهلل
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عنه تاليف ،شمس الدين حممد بن ايب العباس امحد بن محزة بن شهاب الرميل املتوىف

سنة  1004هـ ،رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص 1357هـ
–1938م .

 -نيل االوطار من احاديث سيد االخيار رشح منتقى االخبار حممد بن عيل بن حممد

الشوكاين املتوىف سنة 1215هـ ،دار اجليل بريوت –لبنان .
-و-

 -واقعات املفتني ،لالمام عبد القادر بن يوسف الشهري بقدوري افندي احلنفي ط1

املطبعة االمريية ببوالق مرص املحمية سنة  1300هـ .

 -الوجيز يف فقه مذهب االمام الشافعي حجة االسالم حممد بن حممد ايب حامد الغزايل

املتوىف سنة  505هـ دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت -لبنان 1399هـ –1979م .

 -الوجيز يف اصول الفقه د .عبد الكريم زيدان ط1397 6هـ –1977م الدار العربية

للطباعة بغداد .

 -وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الرشيعة ،الشيخ حممد بن احلسن العاميل تصحيح

وحتقيق الشيخ الرازي دار احياء الرتاث العريب .
 -هـ -

 -اهلداية رشح بداية املتبدي  ،شيخ االسالم برهان الدين ايب احلسن عيل بن

ايب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين املتوىف سنة  593هـ يف الفقه عىل مذهب االمام

االعظم ايب حنيفة النعامن ،ط االخرية رشكة مكتبة ومطبعة مصظفى البايب احللبي
واوالده بمرص .
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*ملحق يف تراجم أهم األعالم الفقهية الواردة يف الرسالة.
-أ-

 -إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي البغدادي ،املعروف بايب ثور ،كان عىل مذهب

أيب حنيفة ،فلام قدم الشافعي بغداد صحبه واخذ عنه الفقه وتبعه ونرش مذهبه ،تويف سنة
 246هـ ،وفيات األعيان  7/1طبقات الفقهاء :ص 82البداية والنهاية . 322/10

 -إبراهيم بن يزيد النخعي الكويف ابو عمران وابو عامر ،من اكابر العلامء ورئس

مدرسة اهل الرأي ،تويف سنة  92هـ وقيل  95هـ ،وفيات االعيان  ،25/1تذكرة
احلفاظ 73/1 ،هتذيب التهذيب . 177/1

 -ابن العريب ،ابو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن امحد العريب املعافري

االشبييل ،من شيوخه :املازري ،وابو بكر الطرطويش ،صحب ابا حامد الغزايل ،له

تآليف كثرية منها :احكام القران ،العواصم من القواصم ،القبس رشح املوطأ ،عارضة
االحوذي ،الناسخ واملنسوخ ،تويف سنة 543هـ ،شجرة النور ج 136 / 1و . 137

 -ابن رجب احلنبيل ،عبد الرمحن بن امحد بن رجب احلنبيل ،احلافظ زين الدين،

ولد ببغداد سنة  736هـ ،ونشأ وتويف بدمشق سنة 795هـ ،من مؤلفاته :جامع العلوم
واحلكم ،ولطائف املعارف ،الدرر الكامنة ج 428 / 2و  ،429االعالم ج. 295/ 3

 -امحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،ابو بكر ،احد اعالم الشافعية وامام من ائمة

احلديث وفقه اخلالف ،له مصنفات عديدة منها ،السنن الكربى ،تويف سنة 458

هـ ،طبقات الشافعية لالسنوي  ،199/1طبقات الشافعية البن هداية اهلل احلسيني
ص.159

 -امحد بن عبد احلليم بن عبد السالم الدمشقي احلراين ،ابو العباس ،تقي الدين ابن

تيمية ،برع يف العلوم العقلية والنقلية واملناظرة والفتيا والتدريس ومل يبلغ العرشين من

عمره ،ولد يف حران سنة 661هـ وتويف سنة  728هـ معتقال يف قلعة دمشق البداية
والنهاية  ،135/14االعالم . 140/1
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 -امحد بن حممد بن عيل بن مرتفع بن حازم االنصاري ،ابو حييى نجم الدين ابن

الرفعة من كبار فقهاء الشافعية ،كان اماما يف الفقه واخلالف واالصول ،تفقه عليه
السبكي والذهبي ،تويف سنة  710هـ ،طبقات الشافعية الكربى  ،177/5طبقات
الشافعية ص. 229

 -امحد بن عيل ابو بكر الرازي ،املعروف باجلصاص ،انتهت اليه رئاسة احلنفية ،تفقه

عىل ايب احلسن الكرخي وخترج به ،كان عىل طريقة من الزهد والورع ،له كتاب احكام
القرآن ،ورشح خمترص الكرخي ،ورشح املخترص الطحاوي ،ورشح اجلامع ملحمد بن
احلسن ،ورشح االسامء احلسنى ،وله كتاب يف اصول الفقه ،وكتاب جوابات مسائل،

تويف يف بغداد سنة  370هـ ،تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية ص . 6

 -امحد بن حممد بن سالمة االسدي الطحاوي ،من كبار ائمة احلنفية كان شافعي ًا يقرأ

عىل ايب ابراهيم املزين ،ثم انتقل اىل مذهب ايب حنيفة واليه انتهت رئاسة اصحاب ايب
حنيفة بمرص تويف سنة  321هـ ،طبقات الفقهاء ص ،142البداية والنهاية . 174/11

 -اسامعيل بن حييى ،ابو ابراهيم ،املرصي املزين ،من كبار اصحاب االمام الشافعي

قال الشافعي فيه( :لو ناظر الشيطان لغلبه) وقال ايضا (املزين نارص مذهبي) تويف
بمرص سنة  264هـ طبقات االسنوي  ،34/1طبقات الفقهاء ص ،79طبقات
الشافعية ص. 20

 -اسامعيل بن عبد الرمحن السدي ،ابو حممد التابعي ،كان جيلس يف سدة جامع

الكوفة فنسب اليه ،اشتهر بالتفسري واملغازي والسري ،تويف سنة  127هـ وقيل  128هـ،
هتذيب التهذيب  ،315/1االعالم . 313/1

داود القييس ،ابو عمرو ،من اجل اصحاب االمام مالك
 -اشهب بن عبد العزيز بن ّ

واملدافعني عن مذهبه ،واليه انتهت رئاسة املالكية بمرص بعد ابن القاسم ،تويف بمرص

سنة  204هـ ،هتذيب التهذيب 359/1هـ ،االعالم  335/1هـ ،ترتيب املدارك
 447/1هـ
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 -انس بن مالك بن النرض االنصاري النجاري اخلزرجي ،ابو محزة خادم رسول اهلل

ﷺ قدم رسول اهلل ﷺ املدينة وهو ابن عرش سنني ،وقيل ابن ثامن سنني ،انتقل اىل البرصة

وتويف فيها سنة  91هـ ،وقيل سنة  92هـ وقيل سنة  93هـ  .االصابة  ،71/1اسد الغابة
 ،172/1هتذيب التهذيب . 376/1

-ج-

 -جابر بن عبد اهلل بن عمرو االنصاري ،ابو عبد اهلل وقبل ابو عبد الرمحن وقيل ابو

حممد هو وابوه صحابيان من صحابة رسول اهلل ﷺ ،احد فقهاء الصحابة ومن املكثرين

من الرواية عن رسول اهلل ﷺ ،تويف سنة  87هـ وقيل سنة  79هـ ،االستيعاب ،22/1
االصابة  ،213/1االعالم . 92/2

-ح-

 -احلسني بن مسعود بن حممد البغوي ،ابو حممد املعروف بالفراء او بابن الفراء

امللقب بمحي السنة ،من كبار فقهاء الشافعية ،ومن االئمة يف التفسري واحلديث والفقه،

تويف سنة  510هـ ،وقيل  516هـ طبقات االسنوي  ،205/1وفيات االعيان ،136/2
شذرات الذهب . 48/4

 -احلسن بن ايب احلسن  ،يسار البرصي ،ابو سعيد مويل االنصار من سادات التابعني

وكربائهم فقيه حمدث حرب االمة يف زمانه ،وامام اهل البرصة تويف يف البرصة سنة 110هـ،
هتذيب التهذيب  ، 236/2االعالم . 242/2

 -احلكم بن عتيبة ،ابو حممد وقيل ابو عبد اهلل ،وقيل ابو عمر الكويف ،تابعي ،ثقه حجة

وافقه اهل الكوفة بعد النحعي والشعبي ،تويف سنة  113هـ وقيل  114هـ وقيل115
هـ ،طبقات خليفة ص ،162شذرات الذهب  ،151/1طبقات ابن سعد 331/6
-د-

 -داود بن عيل بن خلف ابو سليامن الظاهري ،رأس املذهب الظاهري واليه انتهت

رئاسة العلم ببغداد يف زمانه ،تويف يف بغداد سنة  270هـ ،تاريخ بغداد  ،369/8االعالم
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 -ر-

 -ربيعة بن ايب عبد الرمحن فروخ ،ابو عثامن ،موىل تيم بن مرة ويعرف بربيعة الرأي،

امام فقيه جمتهد ادرك من الصحابة انس بن مالك  ،والسائب بن زيد ،وعامة التابعني
وقد اخذ عنه االمام مالك  /تويف سنة  133هـ وقيل  136باهلاشمية وهي مدينة بأرض
االنبار ،طبقات الفقهاء للشريازي ص ،65طبقات خليفة ص ،168تذكرة احلفاظ

.157/1

 -ز-

 -زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البرصي ،من اكابر اصحاب ايب حنيفة وابرعهم يف

القياس ،قال ابو حنيفة عنه :امام من ائمة املسلمني وعلم من اعالمهم ،تويف سنة 158
هـ طبقات الفقهاء لطائش كربى زادة ص ،18االعالم . 78/3

زيد بن اسلم ابو عبد اهلل ،او ابو اسامة ،العدوي املدين موىل عمر بن اخلطاب (ريض

اهلل عنه) تابعي فقيه ثقة حجة من االعالم ،تويف سنة  136هـ ،هتذيب التهذيب ،395/3
حلية االولياء  ،221/2تذكرة احلفاظ . 132/1

 -زيد بن ثابت بن الضاحك االنصاري اخلزرجي ،ابو خارجة ،صحايب جليل وأحد

كتاب الوحي لرسول اهلل ﷺ وافرض الصحابة ،تويف سنة  45هـ وقيل غري ذلك،
االصابة  ،561/1اسد الغابة  ،221/2الطبقات الكربى ألبن سعد 358/3

 -زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن ايب طالب ،ابو احلسني املدين اهلاشمي ،تابعي

ثقه فقيه اليه تنسب الطائفة الزيدية ،تويف بالكوفة سنة  122هـ وقيل غري ذلك ،هتذيب
التهذيب  ،419/3االعالم  ،99/3شذرات الذهب . 158/1

 -الزركيش ،حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،ابو عبد اهلل بدر الدين الزركيش ،عامل بفقه

الشافعية واالصول ،تركي االصل ،ولد بمرص سنة 745هـ وتويف فيها سنة 794هـ،

من مؤلفاته :البحر املحيط يف اصول الفقه ،اعالم الساجد باحكام املساجد ،االعالم ج
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-س-

 -سعيد بن جبري بن هشام ،ابو حممد وقيل ابو عبد اهلل الكويف ،تابعي امام ثقه حجة

من أئمة التابعني يف الفقه والعبادة والفضل والورع ،تويف 950هـ ،طبقات الفقهاء
ص ،82هتذيب التهذيب  ،14/4حلية االولياء . 272/4

 -سعيد بن املسيب بن حزن بن ايب وهب املخزومي القريش احد فقهاء املدينة السبعة

ومن كبار التابعني مجع بني احلديث والفقه والزهد والعبادة والورع ،قال ابن عمر

ألصحابه ،لو رأى رسول اهلل ﷺ هذا لرسه ،تويف سنة  94هـ وقيل غري ذلك ،طبقات

الفقهاء ص ،57هتذيب التهذيب  ،48/4وفيات االعيان . 375/2

 -سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري ،ابو عبد اهلل الكويف ،كان سري اهل زمانه يف

علوم الدين والتقوى ،خرج اىل مكة واملدينة ثم طلب املهدي فاختفى وانتقل اىل البرصة
ومات مستخفيا سنة  161هـ ،طبقات الفقهاء ص ،84االعالم  ،358/3تذكرة احلفاظ

.203/1

 -سليامن بن االشعث بن اسحاق بن برش بن شداد بن عمران االزدي السجستاين

صاحب السنن ،احد حفاظ احلديث وعلمه وعلله ،ويعد من طبقات الفقهاء ،تويف سنة

 275هـ تذكرة احلفاظ  ،591/2وفيات االعيان . 141/2

 -سليامن بن مهران االسدي الكاهيل ،ابو حممد ،االعمش تابعي يف الثقات ،عارف

بالكتاب والسنة والفرائض ،تويف سنة  148هـ الطبقات الكربى ألبن سعد ، 342/6
هتذيب التهذيب . 222/4

-ض-

 -الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القريش ،ابو انيس وقيل ابو امية وقيل ابو

عبد الرمحن ،اختلف يف صحبته ،قتل يف موقعة مرج راهط سنة  164هـ ،وقيل 165هـ

.االصابة  ،702/2اسد الغابة  ،37/3شذرات الذهب . 72/1
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-ط-

 -طاووس بن كيسان اليامين ،ابو عبد الرمحن ،وقيل اسمه ذكوان ،ولقبه طاووس،

من اكابر التابعني يف احلديث والفقه والزهد والورع واجلرأة عىل قول احلق عند األمراء
وغريهم ،تويف سنة  105هـ وقيل  106هـ  .طبقات الفقهاء ص ،73صفوة الصفوة

 ،284/2حلية االولياء . 4/4

-ع-

 -عبد الرمحن بن ايب عمر حممد بن قدامة املقديس ،ابو الفرج من فقهاء احلنابلة ،من

مصنفاته ،الرشح الكبري تويف سنة  682هـ .

 -عبد الرمحن بن ايب ليىل ابو عيسى االنصاري املدين الكويف واسم ايب ليىل :يسار

وقيل بالل وقيل داود من كبار التابعني ،ثقة جليل القدر ،حتى ان بعض الصحابة كانوا

حيرضون جملسه ويسمعون حديثه وينصتون له ،ولد لست بقني من خالفة عمر تويف

سنة  83هـ ،هتذيب التهذيب  ،20/6طبقات الكربى ألبن سعد  ،109/6تاريخ بغداد
199/9

 -عبد الرمحن بن البيلامين موىل عمر بن اخلطاب (رض) ،من مشاهري التابعني وكبار

الشعراء ،اختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وضعفه غريه ،تويف يف خالفة الوليد بن عبد
امللك هتذيب التهذيب  ، 149/6االعالم . 79/4

 -عبد الرمحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ابو سعيد العبشمي ،صحايب

جليل ،من قادة الفتح االسالمي تويف يف البرصة سنة  50هـ  ،قيل سنة 51هـ  .االصابة

 ،400/2اسد الغابة  ،297/3االعالم . 79/4

 -عبد الرمحن بن القاسم ،ابو عبد اهلل العتقي املرصي صاحب مالك ،كان ثقة اماما،

فقيها مجع بني الزهد والعلم ،تويف سنة  191هـ ،طبقات الفقهاء ص ،151هتذيب
التهذيب  ،252/6تذكرة احلفاظ . 356/1

 -عبد الرمحن بن عمرو بن حممد وقيل بن حيمد االوزاعي ،ابو عمر فقيه الشام امام
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من ائمة املسلمني حمدث حجة فقيه انتهت اليه رئاسة العلم بالشام ،تويف سنة  157هـ
وقيل  158هـ ،وفيات االعيان  ،127/3طبقات الفقهاء لطائش كربى ص 116تذكرة

احلفاظ 178/1

 -عبد اهلل بن امحد بن حممد بن قدامة موفق الدين ابو حممد ،صاحب املغني يف فقه

احلنابلة ،من كبار فقهاء احلنابلة تويف يف دمشق سنة 620هـ ،البداية والنهاية ،99/13

االعالم . 192/4

 -عبد اهلل بن ذكوان القريش ،ابو عبد الرمحن املدين املعروف بايب الزناد تابعي جليل،

ثقة ،حمدث ،فقيه مل يكن بعد كبار التابعني اعلم منه ،تويف سنة 130هـ وقيل غري ذلك،
تذكرة احلفاظ  ،134/1االعالم . 217/4

 -عبد اهلل بن عامر بن ربيعة العدوي العنزي ،ابو حممد حليف بني عدي ،وعنزة حي

من اليمن كانت روايته عن صحابة رسول اهلل ﷺ ،تويف سنة  89هـ وقيل سنة  85هـ،
االصابة . 329/2

 -عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني ،ابو املعايل امللقب بإمام احلرمني من اعلم

املتاخرين من اصحاب الشافعي ،من مصنفاته الورقات يف اصول الفقه تويف سنة 478
هـ ،طبقات الشافعية الكربى  ،165/5طبقات الشافعية ص. 174

 -عبد امللك بن مروان بن احلكم ابو الوليد املدين الدمشقي ،احد خلفاء بني امية نشأ

يف املدينة ،فقيها واسع العلم متعبدا ناسكا ،تويف سنة  86هـ ،االعالم  ،212/4البداية
والنهاية . 26/9

 -عثامن بن مسلم البتي ،ابو عمر البرصي ،من فقهاء التابعني صدوق يف احلديث

وثقه اكرب العلامء ،قال الذهبي :ثقة امام ،تويف سنة  143هـ ،ميزان االعتدال 59/3
هتذيب التهذيب . 153/7

 -عروة بن الزبري ابو عبد اهلل املدين ،من سادات التابعني يف الفضل والعلم والعبادة،

فقيه من فقهاء املدينة ،اعلم الناس بحديث عائشة ،حيث كان يكثر من الدخول عليها
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ألهنا خالته ،تويف يف املدينة سنة  92هـ وقيل  94هـ طبقات خليفة ص ،241صفوة
الصفوة  ،85/2هتذيب التهذيب . 180/7

 -عطاء بن ايب رباح سامل بن صفوان مواىل بني فهر ،مفتي مكة وحمدثها ،من اجل ائمة

التابعني ،وفقهائهم تويف سنة  114هـ وقيل  115هـ ،وفيات االعيان  ،419/3حلية
االولياء . 310/3

 -عكرمة بن عبد اهلل الرببري ،موىل بن عباس تابعي ثقة ،من اكابر اصحاب ابن

عباس اعلم زمانه بالتفسري والفقه واملغازي تويف سنة  107هـ وقيل غري ذلك ،وفيات

االعيان  ،265/3هتذيب التهذيب . 263/7

 -علقمة بن قيس بن عبد اهلل النخعي الكويف ابو شبل ،فقيه العراق يف زمانه ومن

كبار اصحاب ابن مسعود ،ويعد كبار التابعني ادرك رسول اهلل ﷺ ومل يلقه ،تويف سنة
 62هـ وقيل غري ذلك ،تذكرة احلفاظ  ،48/1حلية االولياء  ، 98/2طبقات خليفة
ص. 147

 -عيل بن امحد بن سعيد بن حزم ابو حممد االندليس الظاهري شيخ الظاهرية بعد

داود بن عيل الظاهري ،كانت له والبية من قبله رئاسة الوزارة فزهد فيها وانرصف اىل

العلم والتاليف ،تويف سنة  456هـ ،البداية النهاية  ،91/12االعالم . 59/5

 -عيل بن عمر بن امحد البغدادي املعروف بابن القصاب ،ابو احلسن فقيه من فقهاء

املالكية تفقه بايب بكر االهبري ،ووثقه اخلطيب ،طبقات الفقهاء ص ،168سري اعالم
النبالء 107/17

 -عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاوردي ،ابو احلسن من كبار فقهاء

الشافعية وامام من ائمة اخلالف ،صاحب املؤلفات العديدة ،تويف يف بغداد سنة

450هـ طبقات الفقهاء ص ،131طبقات االسنوي  ،155/2طبقات الشافعية
ص. 151

 -عيل بن ايب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،برهان الدين املرغناين الراشداين صاحب
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اهلداية وكتاب البداية ،وكفاية املنتهى ،تويف سنة  593هـ تاج الرتاجم لطبقات احلنفية

ص. 42

 -عيل بن عيل بن الطربي اآلميل البغدادي الشافعي املعروف بالكااهلراس ،املتويف

سنة  504هـ  ،وفيات االعيان  ،286/3طبقات االسنوي . 520/2

 -عمر بن احلسني بن عبد اهلل بن امحد ،ابو القاسم اخلرقي صاحب املخترص الذي

رشحه ابن قدامة يف كتاب (املغني) تويف سنة  334هـ ودفن يف دمشق ،طبقات الفقهاء
ص ،172طبقات احلنابلة . 75/2

 -عمر بن عبد العزيز ابو حفص االموي املدين ثم الدمشقي امري املؤمنني ،اخلليفة

الصالح واالمام العادل ،وربام قيل له خامس اخللفاء الراشدين تشبيها له هبم ،لقبه ابن
املسيب باملهدي لفضله وحسن سريته ،كان اماما واسع العلم ثقة مامونا فقهيا عابدا
زاهدا ورعا ،تويف سنة  101هـ ،هتذيب التهذيب  ،475/7حلية االولياء ،253/5
البداية والنهاية .192/9

-ق-

 -القاسم بن سالم ابو عبيد اهلروي ،امام عابد ثقة حجة واسع العلم يف الفقه وغريه

من العلم صاحب كتاب االموال ،تويف يف مكة سنة  224هـ ،الطبقات الكربى ،355/7
هتذيب التهذيب . 315/8

 -القرايف ،شهاب الدين ابو العباس امحد بن ادريس القرايف املرصي ،فقيه اصويل،

اخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبد السالم ،من مؤلفاته الذخرية يف الفقه ،الفروق،

رشح تنقيح االصول ،تويف يف مجادي االخرة سنة 684هـ ،الديباج املذهب ج،236 / 1

شجرة النور ج 188 / 1و . 189

 -قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ابو اخلطاب السدويس البرصي ،امام حجة ثقة

من احفظ اهل زمانه باحلديث واعلمهم بالقرآن الفقه واللغة واالنساب وايام العرب،

تويف سنة  117هـ وقيل  ،118وفيات االعيان  ،85/4طبقات اخلليفة ص. 213
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-ل-

 -الليث بن سعد بن عبد الرمحن ابو احلارث الفهري احد االئمة االعالم املجتهدين،

مفتي مرص وامامها يف احلديث والفقه ،تويف سنة  175هـ حلية االولياء ،318/7

االعالم . 115/6

-م-

 -جماهد بن جرب ابو احلجاج املكي ،من اعالم التابعني ومن كبار اصحاب ابن عباس

ثقة حجة يف احلديث امام يف التفسري والقراءات والفقه وسائر العلوم ،تويف سنة 100هـ
طبقات خليفة ص 280طبقات الفقهاء ص. 69

 حممد بن امحد بن ايب سهل ابو بكر الرسخيس شمس االئمة صاحب املبسوط،خترج بعبد العزيز احللواين ،وأمىل املبسوط وهو يف السجن ،كان عامل ًا اصوليا مناظرا،
تويف يف حدود سنة  500هـ تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية ص. 52

 -حممد بن ابراهيم بن املنذر ابو بكر النيسابوري الشافعي ،نزيل مكة امام جمتهد

حافظ ورع بلغ مرتبة االجتهاد املطلق ،تويف سنة  309هـ او 310هـ ،طبقات الفقهاء
ص ، 108طبقات الشافعية الكربى . 102/3

 -حممد بن امحد بن ايب بكر االنصاري اخلزرجي ابو عبد اهلل القرطبي ،من افاضل

علامء املالكية ومن كبار املفرسين صاحب التفسري  .املسمى اجلامع ألحكام القرآن ،تويف
بمرص سنة  671هـ االعالم  ،217/6شذرات الذهب . 335/5

 -حممد بن جرير ابو جعفر الطربي ،امام جمتهد واحد اعالم املفرسين واملحدثني،

صاحب تفسري جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،تويف يف بغداد سنة 310هـ البداية
والنهاية  ،145/11االعالم . 294/6

حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري ابو بكر االشبييل ،املعروف بابن العريب من

كبار فقهاء املالكية ،ومن كبار االئمة يف التفسري واحلديث والفقه واالصول واالدب
والتاريخ ،له تفسري للقرآن يسمى احكام القرآن ،تويف سنة  543هـ ،وفيات االعيان
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 ،296/3شذرات الذهب . 141/3

 -حممد بن احلسني بن عمر ابو بكر الشايش ،القفال من فقهاء الشافعية ،اليه انتهت

رئاسة املذهب يف عرصه ،صاحب كتاب حلية العلامء ،تويف يف بغداد سنة  507هـ طبقات

االسنوي  ، 86/2طبقات الشافعية ص. 197

 -حممد بن حبان بن حبان التميمي ،ابو حاتم البستاين االمام احلافظ اجلليل ،كان من

اوعية العلم يف احلديث والفقه واللغة والطب والفلك وفنون العلم تويف سنة  354هـ

طبقات االسنوي  ،481/1البداية والنهاية . 259/11

 -حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ابو عبد اهلل صاحب ايب احلنفية ونارش فقهه ،كان

علام يف الفقه وعلوم العربية وغاية يف الفصاحة والتمكن من اللغة ،تويف سنة  189هـ،
البداية والنهاية  ،202/10االعالم  ،309/6طبقات اخلليفة ص. 328

 -حممد بن سريين ابو بكر بن ايب عمرة البرصي ،امام عرصه وفقيه دهره ،من اجل

علامء التابعني ،امام فقيه ورع كثري العلم تويف سنة  110هـ ،الطبقات الكربى ،193/7
حلية االولياء . 263/2

 -حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم  ،ابو عبد اهلل املرصي ،صاحب مالك فقيه مرص

ومفتيها كان مقدما يف العلم والديانة ،ثقة اماما واسع االطالع ،اليه انتهت رئاسة املالكية

بمرص ،تويف سنة  168هـ وقيل  190هـ ،هتذيب التهذيب  ،260/9تذكرة احلفاظ

. 546/2

 -حممد بن حممد بن حممد الطويس ،ابو حامد الغزايل ،حجة االسالم ،امام كبري الشأن

رضب به املثل وشدت اليه الرحال ،فقيه فيلسوف متصوف ،تويف سنة  505هـ ،شذرات
الذهب  10/4االعالم  ،246/7طبقات الشافعية ص. 192

 -حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلدير ابو عبد اهلل التميمي ،تابعي من االئمة

االعالم ثقة غاية يف احلفظ واالتقان وسيد من سادات القراء ،ورع زاهد ومعدن من
معادن اخلري ،تويف سنة  130هـ وقيل 131هـ ،االعالم  ، 333/7شذرات الذهب
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 ،177/1صفوة الصفوة . 140/2

 -حممد بن يزيد ابن ماجة ابو عبد اهلل القزويني احلافظ الكبري املفرس صاحب السنن،

تويف سنة  273هـ وتذكرة احلفاظ . 636/2

 -حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،من كبار علامء اليمن فقيه جمتهد ،صاحب كتاب

نيل االوطار ،تويف سنة  1250هـ وقيل  1255هـ االعالم . 190/7

 -معاذ بن جبل ابو عبد الرمحن االنصاري اخلزرجي ،صحايب جليل ،شهد مع رسول

اهلل ﷺ العقبة وبدرا واملشاهد كلها ،شهد له رسول اهلل ﷺ بانه اعلم االمة باحلالل
واحلرام ومن اعلمهم بالقرآن واحكامه ،وهو احد الذين مجعوا القرآن الكريم حفظا عىل

عهد الرسول ﷺ تويف سنة  17هـ وقيل  18هـ ،اسد الغابة  ،376/4هتذيب التهذيب

. 186/10

 -ميمون بن مهران اجلزري ابو ايوب الريف ،تابعي ثقة من افاضل الفقهاء يف عرصه

عابد تقي ورع ،واله عمر بن عبد العزيز خراج اجلزيرة وقضائها ،تويف سنة  116هـ

وقيل  177هـ ،هتذيب التهذيب  ،392/10صفوة الصفوة  193/4حلية االولياء
. 82/4

-ن-

 -النارص بن احلسني بن حممد بن عيسى احلسني الطالبي ،ابو الفتح املعروف بالديلمي

ويلقب بالنارص لدين اهلل ،من ائمة الزيدية وشجعاهنم ،عامل ،معفر فقيه ،تويف سنة 444

هـ وقيل غري ذلك ،االعالم . 309/8

 -نافع ابو عبد اهلل املدين موىل ابن عمر من ائمة التابعني يف املدينة ،حافظ ثبت حجة

كبري الشأن ،ال يعرف عنه خطأ يف مجيع ما رواه ،علم من اعالم الفقه يف الدين ،تويف سنة
 117هـ وقيل  119هـ وقيل  120هـ هتذيب التهذيب  ،414/10االعالم ،319/8
تذكرة احلفاظ . 99/1

-ي-
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 -حييى بن احلسني بن القاسم اهلادي من ائمة الزيدية ،فاق مجيع اقرانه يف العلم ،كان

فقيها عاملا ورعا ،تويف سنة  298هـ االعالم . 171/9

 -حييى بن معني ابو زكريا ،احد ائمة يف احلديث ،قال فيه امحد بن حنبل:

حييى بن معني اعلمنا بالرجال ،تويف يف املدينة غريبا سنة  323هـ ،تذكرة احلفاظ
. 429/2

 -حييى بن رشف احلزامي ابو زكريا حمي الدين النووي ،امام من ائمة الدنيا فاق مجيع

اقرانه يف العلم ،شافعي املذهب ،حرر املذهب ونقحه ،له تصانيف كثري مشهورة مفيدة
مباركة ،كان ورعا زاهدا وقورا امر ًا باملعروف ناهيا عن املنكر ال تاخذه يف اهلل لومة
الئم ،تويف سنة  676هـ ،طبقات االسنوي  ،476/2االعالم  ،185/9تذكرة احلفاظ

. 1470/4

 -يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة ،ابو يوسف القايض،

صاحب ايب حنيفة ،وسعد بن حبتة هو سعد بن عوف بن عمر االنصاري ،ويل القضاء

لثالث من اخللفاء املهدي واهلادي والرشيد ،اول من خوطب بقايض القضاة ،و اول من
غري لباس العلامء هلذا الزي ،واول من وضع الكتب يف اصول الفقه عىل مذهب االمام

ايب حنيفة وأمىل املسائل ونرشها ،وبث علم ايب حنيفة يف اقطار االرض ،تويف سنة 181

هـ وقيل  182هـ ،تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية ،تاريخ بغداد . 242/14

 -يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ابو عمر النمري القرطبي املالكي ،حافظ

املغرب ،من كبار فقهاء املالكية ومن حفاظ احلديث املتقنني ،مؤرخ اديب نسابه واسع

االطالع يف فقه اخلالف ،االعالم  ، 316/9شذرات الذهب . 314/3

 -يزيد بن عبد اهلل بن قيص الليثي ،ابو عيد اهلل املدين األعرج من ثقاة حمدثي

التابعني وفقهائهم ،تويف سنة  122هـ ،هتذيب التهذيب  ،342/11شذرات الذهب

.160/1
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نبذة عن املؤلف
ٍ
عائلة عرفت بالتقوى والورع وح ّبها للعل ِم
 مثنى سلامن صادق بكر العزاوي  ،منوالعلامء  ،فوالد ُه ّ -
املل سلامن  -من حفظة كتاب اهلل تعاىل  ،وجدّ ه الشيخ  -بكر  -من
فقهاء احلنفية الذين ُيشار هلم بال َبنان عل ًام وصالح ًا .

 -ولد يف دياىل  -بعقوبة  -هبرز  24حمرم  1389هـ  1969/4/11 ،م .

 -حصل عىل شهادة البكالوريوس من كلية العلوم اإلسالمية  ،قسم الرشيعة -

جامعة بغداد سنة .1991 / 1990

 -حصل عىل شهادة املاجستري يف الفقه اإلسالمي املقارن من كلية العلوم اإلسالمية

 -جامعة بغداد سنة  2001م عن رسالته املوسومة  -الكفاءة يف الدماء يف الفقه

اإلسالمي . -

 -حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي املقارن من كلية العلوم اإلسالمية

 جامعة بغداد سنة  2006م عن رسالته املوسومة  -السياسة اجلنائية يف الرشيعةاإلسالمية . -

 نال رشف الدراسة عىل ِيد ّ
والفهامة اجلليل املح ّقق الفقيه األصويل
العلمة النبيل
ّ
أ.د .حممد حمروس املدرس أألعظمي احلنفي  ،ومنه نال اإلجاز َة العلمي َة العامة يف
ِ
ِ
والنقلية  ،وكان ذلك يوم السبت املوافق  23ربيع الثاين  1438هـ ،
العقلية
العلوم
 2017/1/21م .

أجيز بالفقه احلنفي متص ً
ال باألمام األعظم ( رمحه اهلل تعاىل ) أجاز ُه العالمة الشيخ
َ -

أ.د .حممد حمروس املدرس األعظمي احلنفي .

أجيز بقراءة حفص عن عاصم  /أجاز ُه العالمة الشيخ أ.د .حممد حمروس املدرس
َ -

أألعظمي احلنفي .
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أجيز بالقراءات العرش الصغرى من طريقي الشاطب ّية والدّ رة  /أجاز َه الشيخ أمحد
َ -

جودة حممد السكندري  ،من علامء مرص .
 عمل إمام ًا وخطيب ًا ملساجد كثرية يف حمافظة دياىل  ،ومنها  -جامع هبرز الكبري -الذي توىل مهمة اإلمامة واخلطابة فيه منذ كان طالب ًا يف الدراسة اجلامعية األولية  /كلية
العلوم اإلسالمية  -جامعة بغداد  ،وملدة ست سنني ( . ) 1993 - 1987

درس يف عدد من اجلامعات العراقية ( دياىل  ،تكريت  ،اإلمام األعظم )
در َس و ُي ّ
ّ -

وكذا يف عدد من املعاهد العراقية .

أرشف عىل بعض الرسائل العلمية يف اجلامعات العراقية .
َ

 ناقش َ بعض رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات العراقية . ُتال ِإليه كثري من البحوث للتقييم من جهات علمية متعددة .

 ل ُه مؤلفات وبحوث عديدة  ،منها ما هو منشور ومنها ما هو خمطوط . -حاصل عىل اللقب العلمي  /أستاذ مساعد.
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