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 نقطة نظام

يني قرآنًا وسنة بحيث نورد تقوم هذه الدراسة عىل مبدأ اتساع النص الد
احلجج من القرآن الكريم والسنة املرشفة, ونحن نعلم النصوص املقابلة 

, وذلك اعتبارًا بطول فرتة التنزيل التي استمرت من القرآن والسنة أيضاً 
ثالثة وعرشين عامًا, وكانت تشتمل عىل النسخ والتقييد والتخصيص, 

 .الورودوتتحدد مقاصدها بأسباب النزول وأسباب 
وتلتزم هذه الدراسة بمبدأ عموم التأويل يف األمة فالكل متأولون, فمن 

, ومن أخذ بنصوصهم فقد املخالفنيأخذ بنصوصنا فقد تأول نصوص 
 .تأول نصوصنا, وهذا حكم عقيل حمض ال سبيل للشك فيه

وفوق ذلك فإنه يقوم عىل مبدأ وجود النص املتشابه الذي ال يعلم تأويله 
 .وعنده نركن أي خالف ال هنتدي فيه إىل وفاق إال اهللا,

وأن القرآن  فإذا كنت ترى أن النصوص ال حتمل إال تأويًال واحدَا,
)  محَّال أوجه(وأن النص الديني ليس الكريم ليس فيه منسوخ وال متشابه, 

 .فلن تفيدك هذه القراءة يف يشء





 :من روائع اهلد النبوي
نِ املُْ  ودَ عَ دُ وا احلُْ ءُ رَ ,ادْ تُمْ تَطَعْ ا اسْ نيَ مَ لِمِ  سْ

ْطِئَ يفِ   امَ أَنْ خيُ مَ ِ إِنَّ اإلْ , فَ هُ بِيلَ لُّوا سَ , فَخَ جٌ ْرَ انَ لَهُ خمَ إِنْ كَ فَ
, وِ فْ  الْعَ

ْطِئَ يف العقوبة  نْ أَنْ خيُ ٌ مِ ريْ  خَ
 رواه الترمذي والبيهقي والحاكم

 
مْ هلََ  تُ دْ جَ ا وَ بَادِ اهللاَِّ مَ نْ عِ ودَ عَ دُ وا احلُْ عُ فَ ا ادْ عَ فَ دْ  ا مَ

 رواه البيهقي





 متهيد

باملنهج العنيف الذي  , وبشكل خاص العامل اإلسالميصدم العامل كله
حني استوىل ) داعش(مارسه تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام 

السورية وبدأ بالتمدد واجتاح  عىل حمافظة الرقة 2013هذا التنظيم عام 
, وخالل أقل من عام أصبح يسيطر يف املوصل ووالية نينوى العراقية

, وبدأ عىل الفور تطبيق األردنالعراق والشام عىل أراض تزيد عن مساحة 
أفكاره يف الغزو والسبي والذبح والصلب, حيث قام التنظيم بإعدام 
اآلالف من املحاربني الذين وقعوا يف أرسه بعد شد وثاقهم, وقام برتحيل 

الء عىل ممتلكاهتم وأمواهلم وكنائسهم, أهل الكتاب من النصارى واالستي
وكذلك أعدم املئات من الرافضني لبيعة التنظيم املعارضني له, وارتكبت 
فظائع غري مفهومة يف هدر دم قبائل بحاهلا كعشرية الشعيطات وعشرية 

الفظائع كانت وتم العثور عىل مقابر مجاعية ملئات األشخاص, ثم  البونمر
كبة اليزيديني والسبايا الاليت تم اسرتقاقهن التي شاهدها العامل يف ن

وإذالهلن, ثم عمليات الرجم والصلب وقطع األيدي التي أصبحت 
منهجًا يامرسه التنظيم عري قضائه اخلاص دون أدنى اكرتاث بالقيم 

, عىل أساس أن سائر هذه ومنظامت حقوق االنسانواحلضارية اإلنسانية 
 .منها وال حيل طاعتها يف يشء املؤسسات مؤسسات كافرة جيب الرباءة

كام قام التنظيم بتطبيق سلسلة من العقوبات اجلسدية الصادمة اشتملت 
عىل قطع اليد وقطع اليد والرجل من خالف والرجم  والصلب وأعلن 
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أهنا حدود اهللا التي عطلتها األمة اإلسالمية زمنًا طويًال وقد حان الوقت 
 .للعودة إىل اإلسالم
األكرب كانت يف الرباهني التي قدمها هذا التنظيم عن ولكن املفاجأة 

ممارساته, واألدلة التي ساقها من ظاهر القرآن الكريم وصحيح السنة, 
عىل أهنا من الزم  املجازروحشد النصوص الفقهية التي تربر مثل هذه 

اخلضوع احلق  أهنا مظهروتربر الرجم والصلب والقطع بالغزو الواجب, 
مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون, وفوجئ  حلاكمية اهللا ومن

الناس بحجم األدلة التي قدمها التنظيم عرب وسائله اإلعالمية 
والتواصلية, وهي األدلة التي متكنت من اجتذاب كثري من طلبة العلم 
الرشعي إىل أتون هذا التنظيم ومشاركته يف تنفيذ رؤيته الدموية يف بناء 

 .اخلالفة اإلسالمية
وإزاء هذه احلقائق الصادمة فقد انقسمت املدارس اإلسالمية التقليدية 

 :يف التعامل مع ظاهرة داعش إىل قسمني
ما ذهب إليه عموم الناس من غري املتخصصني الذين أنكروا : األول

وجود هذه األدلة واعتربوها تشوهيًا متعمدًا للدين, وطالبوا بقتال 
ء أطلقتها الدول الكربى وأن سائر الدواعش عىل أساس أهنم مؤامرة سو

أعداء هللا ولرسوله, وال بد من قتاهلم حتى  خوارج من يف هذه التنظيامت
تنقيض شوكتهم, وأن مجيع ما يستدلون به من الرباهني إما مكذوب مفرتى 

 .أو أنه مفهوم خطأ عىل خالف قصد الشارع
ذه األدلة ما ذهب إليه الفقهاء ورجال الدين الذين ناقشوا ه: والثاين

ثبوتًا وداللة وفق أصول الفقه اإلسالمي التقليدي, وعادوا للتأكيد عىل أن 
هذه املامرسات هي لون من اجلهاد الصحيح الذي ضيعته األمة, ولون من 
إقامة حكم اهللا يف األرض وهو الفريضة الغائبة, وأن ذبح األعداء 
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مهلها ورمجالزناة وقطع أيدي اللصوص من حماسن اإلسالم التي أ
املسلمون, ولكن هؤالء مل يبلغوا حد تأييد سلوكيات داعش واكتفوا 

يقوم هبا أفراد غري مؤهلون, وأكثر ما ولكن إهنا حدود صحيحة : بالقول
بلغه هؤالء هو أهنم قالوا إن داعش ال والية رشعية له إلقامة األحكام 
ولكن األحكام صحيحة والدين يأمر بالصلب والقطع والرجم وذبح 

لكفار املحاربني ومن يظاهرهم, وال بد من تنفيذ هذه األحكام عندما ا
 .تنترص األمة وتقوم اخلالفة املنشودة

وهكذا فإن الفريقني اكتفوا بدراسة الظاهرة, ولكنهم أكدوا صحة 
األدلة ووجوب اتباعها وتنفيذها, ولكن عىل غري يد داعش, ومل جيرؤوا 

يان فسادها أو فساد فهمها يف الفقه أبدًا عىل  مواجهة األدلة نفسها, وب
التقليدي, ورضورة االنتقال من الفهم التقليدي الذي حكم الفقه 
اإلسالمي زمنًا إىل فهم جتديدي, يستخدم أدوات الفقه اإلسالمي اجلريئة 
يف التعامل مع النصوص من النسخ للنص والتأويل للظاهر والتقييد 

وص السبب, وكرس القاعدة للمطلق والتخصيص للعام, واالعتبار بخص
صالح لكل زمان ومكان, وأخريًا الوقف يف النص واحلكم : املوهومة

 .بالتشابه املوجب إلسقاط العمل بالنص ولو كان صحيحاً 
وهتدف هذه الدراسات إىل املواجهة احلقيقية مع املنظومة الفقهية 
لتيارات التطرف بالوسائل األصولية والدراسات االجتامعية, حيث 

 :ناول هذه الدراسات ثالث مسائل رئيسية وهيتت
 العقوبات اجلسدية وفرص االنتقال فقهيًا للعقاب االصالحي.. احلدود 
 واجلهود الفقهية لوقف العمل بعقوبة اإلعدام.. حكم اإلعدام 
 احلرب الدينية وإمكانية التحول للجيش الوطني..  اجلهاد 
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يف الفقه  املعروفة وختتص هذه الدراسة بالفقرة األوىل وهي احلدود
اإلسالمي وبشكل خاص قطع يد السارق ورجم الزاين املحصن وصلب 
الفاسق يف جريمة احلرابة, ومناقشة مربرات العقوبة بالتعذيب اجلسدي, 

التحول إىل العقوبات اإلصالحية التي تستقيم مع مبادئ  وإمكانية
والنصوص  اإلسالم يف العدالة ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 .امللحقة
ومن املؤكد أن الدراسة ال تستهدف تغيري حكم اهللا يف حتريم اجلرائم 
املذكورة من قتل ورسقة وزنا وقدف وحرابة, ولكننا نتحدث فقط عن آلة 
تطبيق احلد وإمكانية العدول من آلة العقاب اجلسدي إىل أشكال العقاب 

 .األخرى
آلة احلد وحتوله من عقاب  وتتناول هذه الدراسة رضورة االجتهاد يف

جسدي إىل عقاب إصالحي, وبالتايل فهي اجتهاد يف آلة احلد ال يف احلد 
نفسه, أما اجلدل يف حتليل احلرام وحتريم احلالل فليس هدف هذه الدراسة 

 .قطعاً 
 إمكانية االجتهاد يف آلة احلد

من هذه ال أعرف يف العامل دينًا أو فلسفة أكثر قدرة عىل التطور واملرونة 
الرشيعة االسالمية, فقد أطلق الرسول الكريم رسالته العظيمة إلصالح 
الناس, وبدأ الترشيع مرتافقًا مع التجديد والتطوير, وخالل حياته 

آية من القرآن  21سنة فإنه تم نسخ  23الترشيعية القصرية التي مل تزد عىل 
آن الكريم الكريم, وتوقف العمل بام فيها مع أهنا باقية يف نص القر

ويقرؤها املسلمون, وفيها حدود وحالل وحرام, ولكن احلاجة التي أملت 
نزول النص فيها تغريت يف تلك الفرتة القصرية, ودار احلكم مع علته 
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وجودًا وعدما, وتم وقف العمل هبذه النصوص القرآنية الكريمة بحرضة 
 .الرسول الكريم وبأمره ومتابعته

ض هذه التغيريات الترشيعية اهلامة التي متت ومن املفيد ان نشري إىل بع
 :خالل حياة الرسول الكريم من خالل النسخ

 نسخ حكم حبس النساء اخلاطئات يف البيوت حتى يتوفاهن املوت 
 ال وصية : نسخ آية جواز الوصية للوارثني, والتحول إىل قاعدة

 لوارث
  يوماً  130نسخ آية اعتداد املتوىف عنها زوجها من سنة اىل 
 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي نجواكم صدقة: سخ آيةن. 
  نسخ اإلذن باإلفطار ملن ال يرغب بالصيام وإعالن وجوب الصيام

 عىل كل قادر
 نسخ اإلشادة باخلمر واإلذن بمنافعه إىل التحريم املطلق 

وهذه كلها أحكام قرآنية نزل هبا الوحي وال يزال املسلم يرتلها يف 
بيقها زمنًا ثم حصل تطور جوهري يف سلوك األمة صالته, وقد تم تط

استدعى أن يتم تغيري احلكم ملا هو مصلحة حقيقية للناس, وحيثام كانت 
 .املصلحة فثم وجه اهللا

وما قلناه يف القرآن الكريم ينطبق أيضًا عىل السنة النبوية فقد تم نسخ 
يف القول حكًام حكم به الرسول الكريم, ومل يكن الرسول ليرتدد  48نحو 

إين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف عىل : برجوعه من رأي إىل رأي, وكان يقول
يمني ثم أجد غريها خريًا منها إال فعلت الذي هو خري وكفرت عن 

 .1يميني
                                                 

 5188رواه البخاري ومسلم, وهو يف البخاري برقم  1
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ويف احلديث بيان مرونة هذه الرشيعة وقدرهتا عىل االستجابة لألحداث 
الكريم ال يكون إال  وتطور األحوال, فمن املعلوم أن احللف من قبل النبي

                                     ً                             عىل ما هو يقني بال ريب, ولكنه ال يرتدد أبدا  يف ترك ما أقسم عليه إذا ظهر 
 .له يف سواه وجه أكثر مالءمة وعدالة

وال شك أن النسخ إنام يكون يف األوامر والنواهي من حالل وحرام, 
 وال يكون يف اخلرب وال يف الفضائل وال يف االعتقاد, فهي حقائق ثابتة ال

 .تتغري بتغري األزمان
واملسلمون متفقون بال استثناء عىل نسخ الرشائع بعضها ببعض, فقد 
أشار القرآن الكريم إىل مواضع كثرية نسخت فيها أحكام فرضت عىل 

 :االمم األوىل, ومنها قوله تعاىل
  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خصُّ 

  2َّجل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف

بأن هذا التحريم كان بسبب غيهم  وجاء البيان القرآين واضحاً 
 .وتشددهم وليس حكًام رسمديًا يف كل زمان ومكان

ويف آية أخرى يشري القرآن الكريم إىل رسالة السيد املسيح بأهنا جاءت 
 :لتغيري بعض األحكام الرشعية املفروضة عىل بني إرسائيل

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  ُّ 
  3َّهت

 :ويف آية أخرى

                                                 
 146نعام سورة اال  2
 50سورة آل عمران   3
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 لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ 
 4َّ مك

وتكررت هذه النصوص يف القرآن, وال يوجد فقهيًا أي اعرتاض عليها, 
 :وقد بني القرآن الكريم النص الواضح هبذا الشأن بقوله

  5.َّىن نن من زن رنُّ 

ويتحدث الفقهاء عادة عن احلكمة العظيمة التي اقتضت ان يتم تغيري 
لترشيعي بام يناسب الناس األحكام بتغري األزمان, وأن التطور الفقهي وا

مطلوب كلام تطورت املجتمعات, وأن رساالت األنبياء ينسخ بعضها 
بعضًا, ولكل رشعة ومنهاج, ولكنهم ال يقبلون يف الغالب األمر نفسه يف 
الرشيعة اإلسالمية بل يسود االعتقاد بأن األمة قد بلغت أخريًا سن الرشد 

فال تقبل أي تطوير أو جتديد, يف الرسالة اخلامتة ونزلت الرشيعة تامة 
 .ويتعني العمل عىل ما مات عليه الرسول

بل إن بعض الفقهاء قد اعرتض عىل حصول النسخ يف اإلسالم ومنهم 
أبو مسلم األصفهاين واملعتزلة, وقد اعتربوا أن القول بالنسخ يستلزم 
البداء, أي بدا لربكم, وهو يتناقض مع علمه القديم, والواقع أن هذا 

عرتاض الذي يزداد اليوم بني الكتاب املعارصين غري واقعي, فالنسخ اال
أمور يبدهيا وليس أمورًا يبتدهيا, وهو كشف ال انكشاف, وإظهار ال 
ظهور, وإعالم وال علم, وإخبار ال خرب, وهو يعكس حقيقة التطور 

 .الترشيعي يف اإلسالم يف تلك الفرتة التأسيسية

                                                 
 118سورة النحل  4
 48سورة املائدة   5
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ها عىل التطور رة الرشيعة وإرصاوربام كان أوضح مثال عىل حيوي
والتجدد هو ما نقرؤه يف مسألة نسخ القبلة, فالقبلة أرسخ ثوابت اإلسالم 
وهي املحور الذي يلتقي عليه املسلمون يف كل مكان يف األرض, حتى 

ال : سمي املسلمون أهل القبلة, وانترش بني املذاهب اإلسالمية مجيعًا شعار
مع ذلك فإن هذا األصل الراسخ تعرض نكفر أحدًا من أهل القبلة, و

للتغيري مرتني يف حياة الرسول, حيث بدأ الرسول بالصالة إىل الكعبة, ثم 
حتول إىل بيت املقدس ثالثة عرش عامًا, ثم أمره اهللا أن يويل وجهه شطر 

 .املسجد احلرام واستقرت القبلة يف مكة املكرمة
واإلنسان فوق كل إن هذا املوقف الشجاع الذي يكرس مصلحة األمة 

اعتبار مل يمر بدون نقد شديد من كهنة أهل الكتاب الذين رأوا أي تغيري يف 
   :شعائر الدين وحدوده مهام كان رضوريا لألمة عبثًا باإليامن

 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ 
 6َّمي  خي حي جي يه ىه مهجه

 وتتابعت ثالثون آية يف سورة البقرة ترشح حقيقة الروح املتطورة يف
الرشيعة, التي تكرس االهتامم باملقاصد الكربى للرشيعة يف كرامة اإلنسان 
ومصالح األمة العليا, بعد أن صار التوجه إىل قبلة أهل الكتاب حمل 
امتهان وازدراء للمسلمني من قبل كهنة أهل الكتاب الذين أعلنوا أهنم ال 

قد حان يرون يف اإلسالم إال هرطقة حجازية, وبوصلة تائهة, وهكذا ف
الوقت لتظهر الرسالة اإلسالمية يف مكاهنا الطبيعي دينًا شامًال عامليًا 

 .للناس له قبلته ونصه وأنبياؤه
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يح احلاجة إىل التغيري كلام دعت مصلحة زلت لتوضومن اآليات التي ن
 :األمة

 7َّحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّ 
 8َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ
 هن من خن حن جنمم خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك ُّ 
 9َّجه

 10ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّ
رضورة اجتامعية لقطع  بأنهوكانت اآليات واضحة يف تعليل تغيري القبلة 

 :ارتباط الرسالة اجلديدة عن الكهنة املسكونني بالدين العتيق

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ 
 11َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

اتبني املعارصين أبو مسلم األصفهاين واملعتزلة وعدد من الك أنكروقد 
ظاهرة النسخ, واعتربوا أهنا تستلزم العبث يف الرشيعة, والقصور يف 
اخلالق, بحيث أنه بدا له األمر ومل يكن باديًا من قبل وهو يستلزم النقص 

يبدهيا ال أمور يبتدهيا, وهو  يف اخلالق وهو حمال, والواقع أن النسخ أمور
ال علم, وإطالع ال اطالع, كشف ال انكشاف, وإظهار ال ظهور, وإعالم 
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وإخبار ال خرب, ويف النهاية هو تغري يف حال املخلوقني وليس تغريًا يف حال 
 .اخلالق

ويف داللة مبارشة فإن احلاجة التي طرأت لتغري حد الزنا عىل النساء من 
احلبس يف البيوت إىل اجللد مل تكن أبدًا بسبب تغري يف اخلالق وإنام بسبب 

جتمع وتوفر جهاز قضاء يمكن من خالله نقل العقوبة من تغري يف واقع امل
 .الترصف األرسي الذكوري إىل ترصف الدولة احلقوقي

ث  ويف مثال آخر فإن توزيع املال عىل الوارثني كان يتم وفق رغبة املورِّ
وقد كان ذلك بسبب عدم وجود قانون   12َّمض خض حضُّ  

إِنَّ اهللاََّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ  :لإلرث فلام نزل قانون اإلرث قال الرسول الكريم
ُه, َأالَ الَ َوِصيََّة لَِواِرٍث   .ِذي َحقٍّ َحقَّ

وهكذا فإن النسخ واحد من أوضح األدلة عىل قدرة هذه الرشيعة عىل 
 .التطور واالستجابة لكل جديد وتقرير مصالح األمة

سخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن, كام وقع نسخ السنة نوقد وقع 
بالسنة والقرآن بالسنة عىل خالف بني الفقهاء يف األخري, وقد أعلن النبي 
الكريم بوضوح أنه ال يرتدد يف التحول من حكم إىل حكم إذا رأى فيه 

... كنت قد هنيتكم: مصلحة راجحة, واشتهرت يف هذا املعنى أحاديث
 .وهي أحاديث شهرية يعدل الرسول فيها توجيهاته بحسب حال األمة

ن ت   هت    َ  ْ ق د   ُ  ْ ُ ك  ار  ي  ا ف إ ن  ز  وه  ور  ب ور  ف ز  ق  ة  ال  ار  ي  ن  ز  ث  ع  ن  ث ال  م  ع  َ هن  ي ت ك  َ  َ   َ  ِ  َّ ِ  َ    َ   ُ  ُ  َ   ِ   ُ  ُ  ْ    ِ  َ   َ  ِ   ْ  َ  ٍ َ  َ   ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ َ ظ ة   َ َ  ٌ ا ع   ِ    
ة   رب   ع  َ ٌ و  ْ  ِ وا  َ و   َ  ر  خ  اد  ل وا و  , ف ك  ث  ق  ث ال  ي ف و  اح  ن  حل  وم  األ  ض  م  ع  ُ    هن  ي ت ك  ِ َّ   َ     ُ  ُ  َ   ٍ َ  َ  َ  ْ  َ    ِ  َ َ ْ    ِ  ُ ُ   ِ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ َ َهنَْيُتُكْم َ  و   َ

ُبوا ِيف ا ُبوا َحَراماً َعِن النَّبِيِذ ِيف اْألَْسِقَيِة, َفاْرشَ ُبوا َوَال َتْرشَ  13.ْألَْسِقَيِة َفاْرشَ
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ومن العجيب أن هذا التطور اهلائل الذي طرأ عىل الرسالة من خالل 
سنة يف جمتمع ال  23حديثًا خالل عمر اإلسالم البالغ  48وآية  21نسخ 

يزيد أعضاؤه عن مائة ألف  ومساحته عن نصف مليون كم مربع كلهم من 
واحد وثقافة واحدة وطبائع واحدة, يطرح السؤال أمة واحدة وشعب 

الكبري عن احلاجة امللحة للتجديد والتطوير بعد أن عربنا أكثر من ستني 
ضعفًا يف الزمان, وستني ضعفًا يف املكان, وجتاوز املسلمون العدد األول 
بأكثر من ألف ضعف, ودخلت شعوب وملل وأمم ال حتىص يف دائرة 

م وإقامة شعائر اإلسالم, وال أشك أبدًا أن لو كتب اإليامن بالقرآن الكري
للرسول الكريم حياة طويلة الستمر النسخ والتجديد كل يوم كام هو شأن 

 .احلياة ودفقها املستمر
 بصددهاولكن هل يمكن أن يكون النسخ دليًال يف القضية التي نحن 

 وهي البحث يف إمكانية التحول من العقاب اجلسدي املنصوص عليه يف
القرآن الكريم, والذي كان سائدًا قبل ألف ومخسامئة عام, ولكنه اليوم 
بات غري مقبول يف معظم الدول اإلسالمية وصار معارضًا للقانون الدويل 

 الذي حيرم تعذيب اإلنسان ألي سبب?
احلقيقة أن املسلمني متفقون عىل أن النسخ قد انقطع بوفاة الرسول وأنه 

رشع نفسه وال سبيل إىل استئنافه إال عرب املرشع نفسه كان ترصفًا يف دائرة امل
الذي هو الرسول والقرآن الكريم, ويف احلقيقة فإنني ال أنكر ذلك, ومل 
أسِق الكالم عىل النسخ إال لنتخذه مثاالً هاديًا لقدرة الرشيعة عىل التطور, 
والبحث بالتايل عن الوسائل األخرى التي التزمها الفقهاء الكرام خالل 

 .التاريخ اإلسالمي
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وال شك أن النسخ الذي هو أروع صور التطور يف الرشيعة اإلسالمية 
قد توقف بمفهومه املصطلحي يوم وفاة الرسول, ولكنه من الناحية 
ً                                             العملية مستمر جزئيا  عرب آليات أصولية أخرى قررها الفقهاء وطوروها                    

القول باملتشابه                                                    ً ومنها ختصيص العام وتقييد املطلق وتأويل الظاهر, وأخريا  
فيام ال سبيل إىل العمل به من األحكام, وذلك كله وفق قاعدة أصولية غنية 

ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان, وكذلك ما : أعلنها اإلمام ابن القيم
إذا ورد النص عىل أساس : قرره القايض أبو يوسف مرجح املذهب احلنفي
ا عرف مستقر وقت وروده, ثم تغري العرف ب ً   عد ذلك فإن احلكم يتغري تبع                         

إن مجيع أبواب الفقه املحمولة عىل العوائد, إذا : لتغريه, وقال القرايف
 14.تغريت العادة تغريت األحكام يف تلك األبواب

فام هو املنهج األصويل الذي اتبعته الدول اإلسالمية املتعاقبة خالل 
 اإلصالحية?التاريخ لوقف العقوبات اجلسدية والتحول إىل العقوبة 

هذه اآلليات هي التي سنجتهد يف استعامهلا واالستدالل هبا لالنتقال من 
 .العقوبات اجلسدية إىل العقاب اإلصالحي كام نبينه يف هذه الدراسة

 عقاب اجلسدي إىل العقاب اإلصالحيالدول اإلسالمية من ال
خالل التاريخ بمواجهة ثقافات وحضارات  اإلسالميةقامت الدولة 

, وكانت يف جانبه الترشيعي يتناقض مع العرف اإلسالمفة, ومل يكن خمتل
السائدة يف العامل, التي كانت تتقبل  األنظمةأحكامه الترشيعية تتشابه مع 

, يف قضايا احلدود لإلسالم حمددالعقوبة اجلسدية, ومل يكن هناك انتقاد 
 .هذا اللون من العقاب معروفًا وسائدًا يف العامل كله حيث كان
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وكانت عقوبات الرجم واجللد والصلب معروفة متامًا يف احلضارات 
اليونانية الفارسية والرومية, وهو  اإلمرباطوريةالسائدة وكانت تطبق يف 

أمر ال حيتاج إىل دليل ويمكن القول إن أوروبا ظلت تطبق هذه األحكام 
إىل عهد قريب, وال زالت املقصلة بنوعيها لقطع الرؤوس وقطع األيدي 
وقطع األرجل موجودة يف املتاحف وبجوارها إحصاءات ال تنتهي من 

 .تطبيقات هذه احلدود
ومن أدوات التعذيب التي اشتهرت يف العصور الوسطى مقالع الثدي 
وشوكة اهلراطقة واملرشة احلديدية وكارس األصابع واملخلعة والتابوت 
ري احلديدي وعجلة كاثرين ومهشم الرأس واإلجاصة وكريس املسام

واحلامر األسباين والنرش باملنشار واخلازوق والربط باألحصنة والتعذيب 
وهي أدوات تغني أسامؤها عن رؤية أشكاهلا الرهيبة التي . 15...باجلرذان

قام فيها اإلنسان بسحق أخيه اإلنسان حتت عناوين حقوقية وقانونية 
 .ودينية

سدي وقد وكانت اجلزيرة العربية تعرف هذا اللون من العقاب اجل
مارست القبائل العربية هذا اللون من العقاب ومارسته كذلك القبائل 
العربية املختلفة, ويف جمتمع مكة واملدينة كان هناك رجم وقطع وصلب, 
وهو ما أقره اإلسالم يف نصوص قرآنية معروفة, ومع أن هذه احلدود قد 

 .ضيقأعلنت يف القرآن الكريم ولكن تطبيقها ظل حمدودًا ويف نطاق 
وشهد عرص عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه تطورًا حقيقيًا يف قيام الدولة 
ويمكن اعتبار الفاروق منعطفًا مؤسسًا لالنتقال من عهد شبه الدولة إىل 

                                                 
. انظر الصور املريعة هلذه األدوات يف موقع مملكة اخلوف 15

http://www.kabbos.com/index.php?darck=83 
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عهد الدولة, حيث كتبت يف عهده الدواوين وفرض اخلراج وصكت 
وقامت عالقات دبلوماسية , اإلصالحيةواستحدثت السجون العملة 
لإلسالم وتم فتح املرشق  منرب ألف ع دول اجلوار ونصب اثنا عرشجيدة م
االحتالل الفاريس من العراق والرومي من الشام, وتم  وخرجالعريب 

بالفعل جتاوز عرص اجلامعة إىل عرص املجتمع, ونجح يف حتديد مالمح 
 .احلكم اإلسالمي عىل معيار الدول واستحقاقاهتا

التي كانت سائدة,  األحكامن وقف العمل بعدد متويف عهد عمر 
 .الرجم وقطع اليدالصلب و وخاصة

الرجم وأنه هنى  أقروقد وردت أخبار متناقصة عن عمر بن اخلطاب أنه 
عنه, وأنه أمر بقطع اليد وأنه هنى عنها, ولكن من املؤكد الذي ال خالف 
فيه بني املحدثني أن أيًا من هذه العقوبات مل تستخدم خالل حكمه الذي 

 .د عرش سنواتامت
ونحتاج يف الواقع إىل مراجعة جريئة الجتهادات عمر بن اخلطاب التي 
كانت تؤسس لفهم خمتلف يتصل بمقاصد اإلسالم العليا يف العدالة 

 .ويؤمن بتطور األحكام بتطور األزمان
فإن التطبيق العميل حلدود الرجم والقطع  اإلسالميوخالل التاريخ 

عيد عندما تستقر الدولة وتتعزز احلياة والصلب كان ينحرس إىل حد ب
املدنية, واعترب موقف عمر بن اخلطاب بمثابة سنة متبعة يف وقف العمل 
هبذه احلدود, وفرض عقوبات تعزيرية إصالحية بشكل مستمر, دون 
املساس بثبوت النص القرآين يف القطع والصلب, أو ثبوت نص احلديث 

 .لة الرجمأيف مس
بيق احلقوقي هلذه األحكام سيكشف لنا عن والتأمل يف جوهر التط

مفاجأة صادمة, وهي أن الفقه اإلسالمي العميل, وبالتحديد القضاء 
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الرشعي قد توقف عن تنفيذ عقوبتي الرجم والقطع منذ أكثر من ألف 
عام, وأن الفقه اإلسالمي متكن بالفعل من جماراة التطور احلقوقي العاملي 

اإلصالحية املختلفة يف حني أوقف وبشكل  عرب تقرير العقوبات التعزيرية
شبه كامل عقوبة قطع اليد وعقوبة الرجم, ولكن من دون أن تظهر 

 .صكوك ترشيعية واضحة يف ذلك
ويمكن القول إن تطبيق هذه األحكام قد توقف منذ اختذ احلكم 
اإلسالمي شكل الدولة, وهو شكل يفرتض أنه ال يملك نزعة الثأر 

ام الراعي من الرعية, واستمر األمر كذلك إىل ظهور واالنتقام, ويقوم مق
يف القرن الثامن  األوىل احلركة الوهابيةحركات السلفية اجلهادية وأمهها 

واعتربته ختليًا من األمة عن الرشيعة وعموم التي رفضت هذا الواقع  عرش
الرجم والصلب والقطع واجللد وفق ما كان  تطبيق حدودردة, وفرضت 
 .ألف عامقد توقف قبل 

وهكذا فإن ما مارسه القضاء الرشعي اإلسالمي نحو عرشة قرون كان 
يقيض بتجنب قطع اليد ورجم الزناة, ومل نسجل حوادث تذكر قام فيها 
اخللفاء بقطع أيدي لصوص أو رجم زناة, بل كانت العقوبة دومًا تذهب 

ع أو الرجم إىل التعزير حيث يقرر ويل األمر العقوبة املناسبة بعيدًا عن القط
 .أو الصلب

فام الذي جعل األمة اإلسالمية تعرض عن إقامة القطع والرجم 
والصلب أكثر من ألف عام حتى قامت احلركات الثورية اإلسالمية بإعادة 

 إحياءه من جديد?
أن األمة أعرضت عن  الذي تقدمه السلفية اجلهادية واجلواب التقليدي

مية واختارت الكفر والرشك, رشيعة اهللا قرونا طويلة, وتركت احلاك
 اإلسالميةالقائمة كام يشمل الدول ويشمل هذا سائر الدول اإلسالمية (



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

دانيني والفاطميني ماحلو والعباسيةتارخييًا كاألموية التي قامت 
والطولونيني والسالجقة واخلوارزمية والنورية والزنكية  واإلخشيديني

دود وال بد من ثورة إسالمية وعطلت اجلهاد واحل)  واأليوبية والعثامنية
 .جديدة إلعادة تطبيق رشع اهللا

وخالل العقود األخرية تطور األمر إىل مستوى غري معهود وقامت 
احلركات اجلهادية اجلديدة بإعالن إحياء اجلهاد وإقامة احلدود, واعتربت 

اإلسالمي كله مرتدًا أو بتعبري أدق قد دخل يف عموم الردة, وجيب  العامل
عموم : حتى يعلن احلاكمية ويبدأ تطبيق احلدود, وذلك حتت عنوانقتاله 

األمة اإلسالمية الذين مل يبايعوا أمري  أبناءالردة وهو حكم يشمل سائر 
حكومة وشعبًا مرتدين عن قوس واحدة,  املسلمنياجلهاد, وتم اعتبار 

ألهنم أقروا دوهلم عىل حكم وضعي كافر ال يستمد من كتاب اهللا وسنة 
 16.ه, عىل حد التعبري الشائع للحركات املتشددةرسول

نَّ احلياة اإلسالمية قد إ: وقد رشح سيد قطب هذا املعنى بوضوح
توقفت منذ فرتة طويلة يف مجيع أنحاء األرض, وأنَّ وجود اإلسالم ذاته 

ونحن نجهر هبذه احلقيقة األخرية عىل الرغم مما . من ثم قد توقف كذلك
وخيبة أمل ممن ال يزالون حيبون أن يكونوا قد حتدثه من صدمة وذعر 

 .مسلمني
إنه ليس عىل وجه األرض اليوم دولة : ويف ترصيح أشد وضوحًا يقول

مسلمة وال جمتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي رشيعة اهللا والفقه 
  17.اإلسالمي

                                                 
 وما بعدها 158انظر كتاب معامل عىل الطريق لسيد قطب ص    16
  1057ص  2وانظر يف ظالل القرآن ج  158معامل عىل الطريق , سيد قطب ص  17
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ومع أنه ال يمكن أن ينسب إىل سيد قطب أنه دعا إىل قتال املسلمني 
سالم, ولكن هذا هو موقفه من الدول الكافرة التي يتعني للعودة إىل اإل

 .تدخل يف اإلسالم حتىجهادها 
إىل اإلسالم احلق هنا  عندهم لعودة املجتمعات املسلمة والسبيل الوحيد

هو الوالء والرباء, ومعنى الرباء التربؤ من كل نظام أو حكم حيكم بغري 
د واللحاق به يف قتاله الرشيعة, واملقصود بالوالء مبايعة أمري اجلها

 .وإقامة احلدود للمرشكني
املقصود هنا بالرشيعة تطبيق مرحلة حمددة من السلف هلا وهي تشتمل و

حتى تنبذ ) العامل كله بام فيه احلكومات الوطنية(بالطبع عىل قتال الكفار 
 .الترشيعات الوضعية وتقام احلدود

احلركات اجلهادية وهذا بالضبط هو املستند الفكري الذي تقوم عليه 
وطالبان واملحاكم اإلسالمية يف الصومال واجلامعة السلفية للدعوة 

, وهو يف العراق والشام اإلسالميةوتنظيم الدولة يف  والقتال يف اجلزائر
 .ته احلركة الوهابية يف انطالقتها األوىل قبل قرنني من الزمانأبالضبط ما بد

دود وإن كان واضح الداللة يف لة احلأولكن فهم السلفية اجلهادية ملس
, يالنص مل يكن متطابقًا مع مواقف املؤسسات الدينية يف العامل اإلسالم

وكان الفقهاء والعلامء يقدمون للدول اإلسالمية املتعاقبة بدائل مرشوعة 
للعدول إىل عقوبات إصالحية ليس فيها قطع أو صلب أو رجم, وبدا 

يف الرسقة وحد الرجم يف الزناة حد القطع أن  اإلسالميخالل التاريخ 
والصلب وقطع األيدي واألرجل من خالف هي حدود زجرية أقرها 
املرشع اإلسالمي األول يف إطار مواجهة اجلريمة, يف سياق ما كان شائعا 

ولكن تطبيقها توقف بشكل شبه تام مطلع التاريخ .. يف العقوبة
اخلطاب سلسلة اإلسالمي, منذ أعلن الفقيه املجدد الكبري عمر بن 
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اجتهادات هامة أشهرها منع نكاح املتعة ووقف توزيع غنائم احلرب 
 .ووقف قطع السارق ومنع تطبيق حد الرجم

اتفاق الرواة صدرت عن اخلليفة عمر بن اخلطاب ب هذه املواقف أنومع 
ولكن الفقهاء عادة يعللون هذه املواقف الفقهية اجلريئة بتعاليل خمتلفة, 

لون إنه منعه يف عام الرمادة, أما حد الرجم فقد عللوا وحول القطع يقو
عدم تطبيقه يف حادثة املغرية بن شعبة بأنه كان لعدم كفاية األدلة مع أن 

: حديث اآلية الضائعة إليهالشهود أربعة, ومع ذلك فإن الرواة ينسبون 
 ولكنهم مل يستطيعوا أن يثبتوا.. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة

 .رواية قام فيها عمر برجم أحد
عىل كل حال فان تطبيق حد القطع أو الرجم كان نادر احلدوث, وال 

 .اإلسالمينكاد نقف عىل حوادث تذكر يف التاريخ 

وقد تم تطبيق القطع والرجم يف عرص ما قبل الدولة, حيث احلكم 
 القبائل, وقد بدأ تنفيذ قطع يد السارق قبل اإلسالم ونسب إىل ألعراف

أبرهة احلبيش الذي كان يقطع يد املتأخر عن العمل والوليد بن : اثنني
 18.املغرية الذي كان قطع يد غالم رسقه

وأما رجم الزانية فقد كان رشيعة التوراة كام يف سفر التثنية وقد طبقه 
وأشهرهم زعيم قبيلة أسد ربيعة  اإلسالمبعض زعامء القبائل العربية قبل 

ً              أن امرأة منهم هويت رجال  واحتالت حتى  بن حدار األسدي وذلك                      

                                                 
 321ص  10لعرب قبل اإلسالم جاملفصل يف تاريخ ا 18
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بعض بنيها فعرفها ورفع أمرها إليه فأمر برمجها  لقيهاهربت إليه, ثم 
 19.فرمجت

هذا احلد وقد وردت روايات متعددة أن النبي الكريم قد قام بتطبيق 
الرجم وقع عىل ماعز واملرأة الغامدية,  أنمرتني يف زمن الرسالة, ويقال 

حصول ذلك كله, ولو حصل فال شك أنه قبل نزول آية وإن كنت أستبعد 
 20.اجللد يف الزنا يف سورة النور

وعىل سارق رداء  21وأما قطع اليد فقد ورد أنه وقع عىل املرأة املخزومية
صفوان بن أمية, وورد يف حديث مرسل أن النبي قطع يد عبد اهللا بن 

النبي الكريم, جويرية بنت احلارث زوجة أم املؤمنني احلارث, وهو أخو 
ً                             وهي أحاديث مرسلة وأنا أستبعد أيضا  أن الرسول الكريم مل جيد شبهة                                  

, وسنتناول هذا األمر جمنة أو سارق بيض أويدرأ فيها احلد لسارق ثوب 
 .بالتفصيل يف الفصل القادم

وكان  واشتهر عن عثامن أنه أمر برجم امرأة وضعت مولودًا لستة أشهر,
التي أخذها الثائرون عىل عثامن بن عفان حيث هذا التطبيق أحد األمور 

اعترب تطبيقًا خاطئًا للحد, مع أنه كان تطبيقًا لظاهر نص إثبات التهمة 
بقرينة احلمل, وهو معنى دل له النص بوضوح, ولكن عثامن اعترب متعجًال 

 . حني اعترب الوالدة قبل الشهر التاسع محًال من سفاح

                                                 
 91ص 6املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ج 19
 سنأيت عىل تفصيل األدلة ومواردها يف الفصل التايل 20
 1311ص  3انظؤ صحيح مسلم ج  21
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ا الثائرون, ويف تاريخ اليعقويب فيام وكانت هذه من أهم ما نقمه عليه
نقمه الناس عىل عثامن أنه كان رجم امرأة من جهينة ولدت لستة أشهر, 

إن اهللا : فأمر عثامن برمجها, فلام أخرجت دخل إليه عيل بن أيب طالب فقال
                     ً                     ومحله وفصاله ثالثون شهرا , وقال يف رضاعه حولني : عز وجل يقول

 22.املرأة, فوجدت قد رمجت وماتتكاملني, فأرسل عثامن يف أثر 

ً                  وقد وردت القصة عن عمر أيضا  ولكن الرجم مل يتم                          . 
 بشكل شبه تامولكن كتب التاريخ كلها تؤكد أن هذه املامرسة توقفت 

بعد ذلك, ومل تكن يف قرارات القضاة الرشعيني ألكثر من ألف سنة تالية, 
الطويلة عن عىل الرغم من إعالن الدول احلاكمة خالل هذه الفرتات 

التزامها باإلسالم وتقديسها للقرآن الكريم وهديه وأحكامه, مما يعكس 
قناعة املسلمني الذين مارسوا بالفعل مهمة القضاء واحلكم بأن هذه 

للتأويل والتطوير بام يلبي حاجة الزمان احلدود زجرية وترهيبية وأهنا قابلة 
 .واملكان

ً        عاما  عىل يد  1350كان قبل  وآخر مرة روي فيها قطع اليد عىل السارق    
احلجاج وهو رجل مل يتوقف عن ارتكاب الفظائع وال يعترب حجة يف فقه 

واهللا يا بني أمية لو جاءت كل أمة : وال دين, وقال عمر بن عبد العزيز
 !!بذنوهبا وجئتم باحلجاج لغلبتم سائر األمم

ية عىل أسامء ومل نعثر يف تاريخ اخلالفة الراشدة واخلالفة األموية والعباس
                     ً                                            بعينها تم قطع يدها حدا , وال لنساء حكم عليهن بالرجم وتم تنفيذ ذلك, 

                                                 
) 15967(وعند البيهقي يف السنن الكربى ) 1561(بال إسناد  رويت القصة يف املوطأ   22

 .أن يف إسنادها حممد بن إسحاق وهو مدلس  ورويت موصولة عند ابن جرير إال
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ويف استعراض دقيق مع احتامل أن يكون ذلك قد جرى ومل يتم تدوينه, 
وامللوك للطربي والبداية  األممتاريخ : اإلسالميألهم كتب التاريخ 

تاريخ دمشق البن والنهاية البن كثري والكامل يف التاريخ البن األثري و
عساكر والبن منظور وتاريخ اليعقويب وحتفة النظار مل أعثر عىل قطع يد 
واحدة متت يف حد الرسقة يف إطار قضاء دولة إسالمية حمرتمة, مع أن 
                ً                                           الرواة ذكروا عددا  من جرائم قطع اليد التي كانت ألسباب سياسية 

 .واضحة

ً       طالب أن عليا  رجم وهناك حادثة واحدة رأيتها نسبت إىل عيل بن أيب             
, رضهبا يوم اخلميس, ورمجها يوم اجلمعة, رشاحة بنت مالك اهلمدانية

, وقد لقي هذا املوقف جلدهتا بكتاب اهللا ورمجتها بسنة رسول اهللا: وقال
ً      ً            اعرتاضا  شديدا  من الصحابة      .23 

أستعرض هنا أهم احلاالت التي ورد فيها قطع اليد, وال أما قطع اليد ف
ألصول التارخيية أشارت إىل أكثر من هذه احلاالت النادرة, أظن أن كتب ا

 :سيايس واضح وليس له إىل القضاء الرشعي سبيل انتقاموهي 

بقطع لسان غيالن األسلمي ويده بتهمة  أمرهشام بن عبد امللك  .1
 .الزندقة

مروان احلامر آخر خلفاء أمية أيت بخصمه حممد بن سعيد أسريا  .2
 .فقطع يده ورجله ولسانه

بد اهللا بن غيالن وايل البرصة قطع يد رجل من ضبة ألنه رماه ع .3
 .باحلصا وهو خيطب

                                                 
 490ص  5انظر البخاري باب رجم املحصن, وكذلك سبل السالم للصنعاين ج  23
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 حصن الدولة ابن منزوا قطع يد ابن أفالسوا لتورطه يف مؤامرة .4
 .سياسية عىل القص

وأشهر قصص قطع اليد هي القصة املؤملة لقطع يد الوزير اخلطاط  .5
, أيام الشهري الذي كتب املصاحف األوىل وهو اخلطاط ابن مقلة

وذلك بكيد ومكر من ابن رائق منافسه  330الرايض العبايس 
يد كتبت هبا كذا وكذا : السيايس عند الرايض العبايس, وكان يقول

ً                  مصحفا , وكذا وكذا حديثا  من أحاديث الرسول                  ً     . 

كان يفض كتب  ألنهاحلاكم الفاطمي قطع يد الكاتب اجلرجرائي  .6
كري غني الذي كان يأمر اخلليفة ويقرؤها, ثم قطع يد قائده العس

 .كاتبه بذلك

ويف حتفة النظار البن بطوطة يف اخبارالسلطان حممد شاه بن غياث  .7
الدين أن السلطان املذكور قتل أخاه مسعود بوحشية بالغة وكان قد 

 .رجم أمه قبل ذلك بدعوى الزنا

سنة من عمر اإلسالم مل تكن هذه األحكام  1100وهكذا فإنه خالل 
اكم الرسمية, وتوقفت بشكل شبه تام, وإنام كانت متارس مطبقة يف املح

 .كجرائم سياسية قاسية ال تنتمي إىل فقه وال دين

وكانت هذه العقوبات تظهر عرب احلركات السياسية املتمردة عىل الدولة, 
دول كام يف املرابطني واملوحدين فقد  إىلوحني كانت هذه احلركات تتحول 

 . ً ا  كان هذا الطقس يتوقف تلقائي
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وفجأة تعود اليوم هذه األحكام القاسية لتتصدر مشهد تطبيق اإلسالم 
جئتكم بالذبح وأنا الذباح : كام تقدمه احلركات املتطرفة التي جتعل شعارها

 .الرحيم

ً                   داعش وخالل مخسة عرش عاما  فقط تم تطبيق هذه  إىلومن طالبان                      
كله, وأكثر مما  مياإلسالاحلدود مئات املرات وهو أكثر مما ورد يف التاريخ 

سالمية كلها من  ٍ               ورد يف البلدان اإل   ياألمر الذإىل املغرب,  اندونيسيا               
نجاح األمة اإلسالمية يف جتاوز العقاب يطرح تساؤالت حقيقية حول 

اجلسدي, يف حني ترص احلركات الثائرة عىل تطبيق صارم للعقوبات 
 .التعذيبية اجلسدية دون أدنى تطوير أو تأويل

ً             قطعا  ال, فهؤالء ال  …من اخلوارج اجلدد أحداهذا الكالم هل يقنع     
فاقطعوا أيدهيام, فارمجومها البتة, وال يرون : يتزحزحون عن ظاهر النص

يف األمة اإلسالمية إال حاالت من الردة املستمرة التي خرجت عن هدي 
األمويني والعباسيني  وكأنالنبوة وتركت ظاهر النص القرآين, 

طولونيني والزنكيني واأليوبيني والعثامنيني ومن دار يف واحلمدانيني وال
 .فلكهم مل يكونوا إال حكومات كافرة مرتدة جيب قتاهلا قبل قتال الكفار

كربى اليوم  إسالميةدول حق وهذا الرأي هو نفسه الذي يكررونه يف 
سيا وباكستان وهي دول ديمقراطية يتم ترشيع ونيكرتكيا وماليزيا واند

استفتاء مئات املاليني من املسلمني, وكلها منعت تنفيذ حكم  عرب أحكامها
تكون يف نظر  أنال تعدو  لألسفالرجم والقطع أو أوقفتها ولكنها 

 .!!املتشددين أكثر من دول كافرة ينبغي قتاهلا حتى تقيم حدود اهللا

هللا,  إالال يقنع كالمنا الراديكاليني من الذين التزموا بشعار ال حكم 
كلمة حق أريد هبا باطل, : عيل بقوله اإلماماخلوارج وواجههم  الذي رفعه
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ولكن هذا الكالم ينبغي أن يقنع أصدقاءنا الذين يؤمنون بعدالة اإلسالم 
وواقعيته ومرونته, ويقرؤون يف القرآن الكريم حد الرسقة, والسارق 
 والسارقة فاقطعوا أيدهيام, ويتابعون بالتايل تطبيق قضاة اإلسالم وفقهاءه

عام يف فهم عميق وواقعي  1100الذين توقفوا عن احلكم بذلك أكثر من 
لقدرة الرسالة عىل التطور واالستجابة لتطور احلياة, ويؤمنون بأن األمة 
هبذا الفهم مل تذهب إىل الكفر بعد اإلسالم ولكنها فهمت روح الرشيعة 

 .املتطورة يف كل زمان ومكان
دولة, كلها تعلن احرتام قيم  57يبلغ عدد الدول اإلسالمية واليوم 

دولة منها ال  54اإلسالم, وتنص عىل ذلك يف دساتريها أو قوانينها, ولكن 
تطبق هذه احلدود اجلسدية من الرجم والقطع, وهي ختتار التحول إىل 

االنتقامي, وتعترب هذه  أو الثأري                 ً           العقاب اإلصالحي بدال  من العقاب 
بيقها يف املايض ولكنها خضعت احلدود آالت لتطبيق العدالة تم تط

 .للتطوير والتحديث
أما الدول التي ال زالت تطبق العقاب اجلسدي يف الرجم والقطع 
والصلب فهي السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن بشكل 

 .جزئي
ومن الواجب أن نقول إن العقوبات اجلسدية التي يقرها القضاء 

تمر قد تراجعت تراجعًا كبريًا يف السعودي ويأمر بتنفيذها بشكل مس
العقود األخرية, خاصة يف عقوبات الصلب والرجم وقطع اليد, فال 
يعرف يف التاريخ املدون للقضاء السعودي أنه نفذ عقوبة الصلب, فيام 
توقفت عقوبة الرجم منذ عقود, وحتى اآلن مل ألتق بأي شخص شاهد 
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در عن حمكمة بحائل عقوبة الرجم يف السعودية, وآخر حكم بالرجم ص
 .ولكن مل يتم تنفيذه 2006عام 

 2002ويف إيران فإنه صدر أمر قضائي عن رئيس اهليئة القضائية يف إيران 
يقيض بمنع تنفيذ حكم الرجم, ولكن مع عودة أمحدي نجاد إىل احلكم 
جتددت األحكام الصادرة بالرجم يف حق رجل وأربع نساء ولكن مل ينفذ 

م الذي صدر ضد سكينة أشتياين محلة صاخبة من أي منها, وشهد احلك
الشعب اإليراين ضد تنفيذ عقوبة الرجم عىل الرغم من أن أشتياين مدانة 
بجريمة الزنا والتواطؤ يف القتل يف القضاء اإليراين, فهي ليست إذن مسألة 
زنا بل زنا وقتل, وتبني أن األحكام األخرى بالرجم صادرة أيضًا يف 

القتل وليس بالزنا مما يعني أن الذهاب إىل هذه العقوبة مواجهة مدانني ب
 .كان اجتهادًا فقهيًا وليس مسألة نصية

ويف أعقاب بحث دقيق فإنه جتددت شكوكي فيام إذا كانت عقوبة الرجم 
بالفعل هذا القرن ضد أي امرأة يف السعودية أو السودان أو  نفذتقد 

لتي أعلنت تطبيق الرشيعة إيران أو موريتانيا أو باكستان وهي الدول ا
, ولكن من املؤكد أن أحكامًا قد صدرت بالرجم يف مؤخراً اإلسالمي 

 .إيران والسعودية عىل األقل
أما عقوبة قطع اليد عىل السارق فلم تعد هي األخرى مطبقة منذ عقود, 
ومع أن الفقهاء والقضاة ال يرتددون يف احلكم هبا ولكن السلطة التنفيذية 

ألحكام القضائية بمبدأ ادرؤوا احلدود بالشبهات, وقد تم تعالج هذه ا
تطبيق هذا احلد يف السعودية ثالث مرات خالل العقد األخري, وقد كتبت 

عىل املدان حسن بن عياش يمني  2010صحيفة أنباؤكم عند تنفيذ احلد 
 .اجلنسية إن تنفيذ هذا احلد مل يتم منذ ثالثني عاماً 
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لسعودية إىل تنفيذ حد القطع مرتني ضد اثنني كام أشارت وكالة األنباء ا
 إسامعيلاألوىل ضد عبد الصمد : من النيجرييني املقيمني باململكة

وذلك يف يوم  إبراهيموالثانية ضد حممد أمحد  28/1/1433هوساوي يوم 
7/1/1434 

أما عقوبات القصاص فمن املؤكد أهنا ما تزال قائمة, ولكن تنفيذها 
عدد من الوسائل املناهضة للعقوبة  كبري نظرا لتوفرانخفض أيضًا بمستوى 

والنقابات يف جهود مجع الديات وتدخل  اجلمعيات ودخولكالعفو والدية 
 امللك نفسه يف طلب العفو وتوفري الدية, وغري ذلك من الوسائل ولكن ال

 24.يمكننا أبدًا القول إن عقوبة اإلعدام يف السعودية قد توقفت
ل تطبق عىل نطاق واسع يف جرائم أخرى غري ولكن العقوبة ال تزا

جريمة القصاص املنصوص عليها يف الرشيعة كجريمة االجتار باملخدرات 
وتزوير العملة والسحر وابتزاز الناس وغري ذلك من اجلرائم التي ال 

 .وجود هلا يف نص القرآن الكريم
لكريم وجيب القول أيضًا بأن العقوبات اجلسدية التي مل ترد يف القرآن ا

وأقرها الفقهاء سواء بدليل من السنة أو اإلمجاع مل تعد تطبق أيضًا, كعقوبة 
وال  ,قتل املرتد وعقوبة رجم الزاين املحصن وعقوبة قتل تارك الصالة

يعرف يف تاريخ القضاء املدون منذ عرشين عامًا تنفيذ أي من هذه 
 .اإلسالميةيف البالد  العقوبات

عىل السحر والشذوذ  باإلعدام أحكامعدة  ويف السعودية وإيران هناك
يف  واإلفساداجلنيس وغالبًا ما يكون يف سياق جرمي آخر يتصل بالقتل 

 .بالشذوذ أووليس مستقًال بالسحر  األرض
                                                 

 .لقد أفردنا دراسة خاصة عن عقوبة االعدام يف الرشيعة, وستصدر تباعاً  24
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أما عقوبات اجللد فقد استمرت باطراد, وهي تطبق باستمرار, ولكن 
وبات مالية القضاء عادة ال يكتفي هبا رادعًا كافيًا للجناة بل يضيف عق

وحجز حريات تكفي لردع اجلناة, فيام بقي احلكم باجللد أشبه ما يكون 
بالعقاب الشكيل كام توضحه األرشطة املرسبة عن تلك العقوبات والتي ال 

 .تشتمل عىل أي قسوة حقيقية بالغة
أما التطبيق العميل هلذه األحكام فيبقى شأن طالبان وداعش وبوكو 

ة ونظائرها من احلركات اخلارجة عىل التاريخ حرام واملحاكم اإلسالمي
واألمة اإلسالمية والتي ينكر توجهها وتشددها معظم فقهاء العامل 

 .اإلسالمي عن قوس واحدة

باختصار تم تطبيق ذلك يف عهود ما قبل الدولة, وقد توقفت هذه 
احلدود بشكل شبه تام يف ظل الدول اإلسالمية املتعاقبة, دون أن تتخىل 

 .احدة منها عن مرجعيتها اإلسالميةدولة و
 : والسؤال اآلن

هل الترشيع اإلسالمي عاجز عن مواكبة العرص مع املحافظة عىل ثوابته 
 وأصوله?

وهل العقوبات يف الرشيعة تعتمد اجلانب اجلسدي دون أن تعري اهتاممًا 
 ملنطق التأهيل والتكوين واإلصالح اجلنائي?

التعذيب اجلسدي إىل اإلصالح وهل يمكن تطوير آلة العقوبة من 
 الرتبوي?

عن التطبيقات الثورية التي تقوم هبا  مسئولةوهل يمكن اعتبار الرشيعة 
 حاكمية اهللا?: امليليشيات املسلحة يف العامل اإلسالمي حتت عنوان

   ....عليه اإلجابةهذا ما نحاول 
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 فقه املقاصد
 الفقهاء عن جاءت الرشيعة اإلسالمية لتحقق مصالح العباد, وقد عرب

مقاصد الرشيعة فيام جاءت به من أحكام حتت عنوان حفظ الرضوريات 
اخلمس, وهي الدين والنفس والعرض والعقل واملال, وال يكاد خيرج عن 
هذه األهداف أي حكم رشعي من األحكام التي وردت هبا الرشيعة 

 .الغراء
بأنه إقامة  وقد رشح القرآن الكريم هدف إرسال األنبياء وإنزال الرشائع

 :العدل يف األرض قال تعاىل
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ  

, ولكنه ارتقى يف خطابه اإلرشادي والتوجيهي إىل ما هو أسمى 25َّجن
من العدل واملساواة, وهو مرتبة الرمحة التي رشحت غاية الرسالة اخلامتة 

 .26َّيك ىك مك لك اكُّ  : بأوضح بيان
عة الغراء لتحقيق هذه وقد كتب الفقهاء الكرام أحكام هذه الرشي

املصالح استنباطًا من القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة ثم أسسوا 
ملصادر أخرى الستنباط األحكام ومنها اإلمجاع والقياس واالستحسان 
واملصلحة املرسلة واالستصحاب والعرف ورشع من قبلنا وسد الذرائع 

الفقه, عىل اختالف يف  وغري ذلك من األحكام التي بسطها الفقهاء يف كتب
 .قبول بعض هذه املصادر أو ردها

ويعترب ترشيع األحكام استنادًا عىل املصالح الرضورية اخلمس منهج 
الفقهاء العاملني خالل التاريخ, وقد سبق إليه اإلمام الشاطبي يف كتابه 

                                                 
 25سورة احلديد   25
 107سورة األنبياء   26
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: املوافقات حتت عنوان أنواع املصالح, حيث اعترب املصالح يف أنواع ثالثة
رية واحلاجية والتحسينية, وفصل القول بأن غاية الرشيعة هي الرضو

حتقيق كل مصالح العباد, وأن احلكم إذا جاء عكس مصالح الناس فهو 
برفع التناقض بني  املجتهديقوم  أنمن الزلل يف فهم الرشيعة, وال بد 
 .مصالح العباد وبني ظواهر النصوص

ء الرشيعة إِذا َليست تعّبدية حتّكمية حتّلل و وحتّرم دون َأن تقصد إَِىل َيشْ
يَعة : َوَراء أمرَها وهنيها, وحظرها وإباحتها, َوبِِعَباَرة ُأْخَرى ِ إِن َأْحَكام الرشَّ

معللة ِعنْد اجلامهري من أهل اْلعلم َوإِن َهلَا َمَقاِصد  −ِيف ُمجَْلتَها  −اإلسالمية 
قولة ومفهومة ِيف اْجلُْمَلة, بل َما رشعْته َوإِن َهِذه اْملََقاِصد َواْحلكم مع ِيف كل

 .27معقولة ومفهومة َتْفِصيًال 
يَعة حكم إِالَّ َوله ِحْكَمة َوإِن مل َيْعِقلَها «: َقاَل اْبن اْلقيمو ِ َلْيَس ِيف الرشَّ

ّص اْآلِمِدّي عىل أوضح وأشد مقاربة نَ  وبتعبري »مكثري من النَّاس َأو َأْكَثره
إِْذ ُهَو خالف إِْمجَاع اْلُفَقَهاء عىل «: كم إِالَّ لِعلَّةَأنه َال جيوز الَقْول بُِوُجود ح
 28»َأن احلكم َال َخيُْلو من ِعّلة

َفإِن اْألَْحَكام رشعت ملَصالح اْلعباد بَِدلِيل إِْمجَاع «: َوَقاَل اْبن اْحلَاِجب
 .29»اْألمة

الرشيعة عدل كلها, ورمحة و«: ابن القيم بقوله اإلماموقد أكد ذلك 
مة كلها, ومصلحة كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل إىل كلها, وحك

                                                 
ة حممد طاهر حكيم جملة اجلامعة رعاية املصلحة واحلكمة يف ترشيع نبي الرمح 27

  116االسالمية باملدينة املنورة  عدد
 380ص 3األحكام لآلمدي ج 28
 منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل  29
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اجلور, وعن الرمحة إىل ضدها, وعن املصلحة إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل 
 30»العبث, فليست من الرشيعة, وإن ُأدخلت فيها بالتأويل

إن اهللا سبحانه أرسل رسله, : ويف كتابه الطرق احلكمية يقول ابن القيم
وهو العدل الذي قامت به األرض  ناس بالقسط,وأنزل كتبه, ليقوم ال

إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان , ... والسموات
فثم رشع اهللا ودينه, واهللا سبحانه أعلم وأحكم, وأعدل أن خيص طرق 
العدل وأماراته وأعالمه بيشء  ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة, 

 , وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها,فال جيعله منها. وأبني أمارة

بل قد بني سبحانه بام رشعه من الطرق , أن مقصوده إقامة العدل بني 
عباده , وقيام الناس بالقسط , فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي 

إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق : فال يقال  من الدين , وليست خمالفة له
موافقة ملا جاء به, بل هي جزء من أجزائه, ونحن نسميها به الرشع, بل هي 

سياسة تبعا ملصطلحهم , وإنام هي عدل اهللا ورسوله, ظهر هبذه األمارات 
 .والعالمات

وواضح من اختيارات الشاطبي وابن القيم أن اهلدف األسمى يف 
احلدود هو العدالة, وهو املراد بكل ترشيع احلدود, وأن آلة احلد ينبغي أن 

ستجيب لتطور احلياة وتنوع اجلرائم وتعددها, وحاجة الناس للعدالة, ت
 .وهذا أصل مقاصدي يمكن االعتامد عليه يف مناقشة أحكام احلدود

واجلدل الذي يتبدى يف اصطدام العقل بالنقل, أو النص باالجتهاد, هو 
حمل االجتهاد املطلوب, ويتعني أن يصل الفقه إىل حتقيق مقاصد الرشيعة 

اية مصالح العباد, وحتقيق القسط والعدل, وتأويل ظاهر النص إىل يف مح
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مقاصده, وال شك أن هذه العبارات املتينة ألئمة األصوليني من الفقهاء 
تدفع إىل البحث عن حلول حقيقية فيام نحن فيه من مواجهة التحول 
العاملي من العقاب اجلسدي إىل العقاب اإلصالحي, فقد يات العقاب 

ونًا من التعذيب الذي ترفضه سائر الترشيعات األرضية, وال بد اجلسدي ل
أن يكون الفقه اإلسالمي يف طليعة املبادئ املنادية بكرامة اإلنسان, 
واالستجابة للتطور الطبيعي يف علم اجلريمة والعقاب, وال أشك أبدًا أن 

قيم حتقيق هذه الروح االجتهادية الواعية التي نقلناها عن الشاطبي وابن ال
واآلمدي وغريهم من فقهاء اإلسالم الكبار ستقفز باحلدود مبارشة إىل 
بعدها املقاصدي يف العدالة والعقوبة اإلصالحية االجتامعية, ولن تنحرص 

الذي يتم به تطبيق احلد, بعد التطور اهلائل  واألسلوبيف طبيعة اآللة 
اشتباه أن  الذي طرأ عىل أشكال اجلريمة وأنواعها وفرض عقًال دون أدنى

تتنوع أشكال العقاب تنوعًا كبريًا لتتحقق العدالة يف مواجهة اجلرائم 
 أنحمددة عددًا وشكًال ال يمكن  عقوباتاملحدثة, وأن االقتصار عىل أربع 

حيقق العدالة بأنواع اجلرائم املتجددة, تسيسًا عىل القاعدة الفقهية والعقلية 
 متناهية, وما يتناهى ال يضبط النصوص متناهية واألحداث غري: االتفاقية

 .ما ال يتناهى

واليوم ومع تطور القانون اجلنائي, وما رافقه من تطور فقهي وترشيعي 
يف عدد من البلدان اإلسالمية, فإن احلاجة تتأكد ملراجعة األحكام الفقهية, 
والتخري مما حرره الفقهاء الكرام ما حيقق هدف الرشيعة يف قمع اجلريمة, 

عدالة, ومناقشة ما وصل إليه املجتمع اإلنساين من إقرار سلسلة وإقامة ال
من املواثيق واحلقوق والبيانات التي وقعت عليها معظم الدول 
اإلسالمية, وذلك عرب جمموعات من العلامء والفقهاء يف كل دولة 
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إسالمية, وكذلك رضورة التحفظ عىل بعض االجتهادات التي ثبت 
 .قق أهداف الرشيعة الغراءبالعقل والواقع أهنا ال حت

ومع أن معظم الدول اإلسالمية قد اعتمدت قوانني حضارية مرنة 
تستجيب للروح املدنية يف التعامل مع اجلنح واجلنايات, وذلك عرب 
التعاون مع الفقهاء املحليني وجهات الفتوى, ولكن ظل االهتام قائًام بأن 

ل مكافحة اجلريمة, الترشيع اإلسالمي ينطوي عىل أحكام قاسية يف حق
وأنه ال زال بعيدًا عن املنطق الدويل الذي ينظر إىل املجرم عىل انه شخص 

 .غري سوي حيتاج إىل عالج وإعادة تأهيل وليس عدوًا جيب التخلص منه
وساعد يف الرتويج هلذه الفكرة قيام ما سمي األمارات اإلسالمية 

يف اجلزائر يف وبشكل خاص يف الصومال وأفغانستان, وكذلك ما وقع 
العقد املايض, وما رافقها من تطبيقات دموية وانتقامية بحق اخلاطئني دون 
منحهم فرص املحاكمة العادلة, وكذلك التطبيق املتهور لكثري من أحكام 
الرشيعة خاصة دون قيام قضاء نزيه وحماكم عادلة وقانون واقعي, وقد 

سالمي يف حقل أسهم هذا كله يف رسم صورة قامتة عن الترشيع اإل
 .اجلريمة والعقاب

وأرجو أن تكون هذه الدراسة مفيدة جلهة توضيح قدرة الفقه اإلسالمي 
عىل االستجابة للتطور احلقوقي, وقدرة األصول الفقهية التي حررها 
الفقهاء خالل التاريخ اإلسالمي عىل حتقيق قفزة حقوقية صحيحة باجتاه 

 .سدي إىل العقاب اإلصالحيتعزيز العدالة واالنتقال من العقاب اجل
 ..وهذا أوان تفصيل املقصود
 )احلدود(العقوبات البدنية يف الرشيعة 

 :عىل ثالثة أنواع اإلسالميمكن دراسة العقوبات البدنية يف 
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عقوبات وردت يف القرآن الكريم, وهي حتديدًا القصاص يف : األول
يف الرسقة اجلراحة والقتل العمد, اجللد يف الزنا والقذف, والقطع 

 .رابةواحلرابة, والصلب والنفي يف احل
الرجم يف زنا املحصن, واجللد يف : عقوبات وردت يف السنة: الثاين

اخلمر, والقتل يف الشذوذ اجلنيس, وقتل الساحر, وقتل املرتد, وقتل 
 .تارك الصالة, وقتل اإلمام املنازع, وقتل الزنديق

سائر العقوبات األخرى  عقوبات اجتهد فيها الفقهاء, وهي: الثالث
 .التي طبقت خالل التاريخ اإلسالمي

وال خالف أن النوع الثالث يمكن التحول فيه إىل العقوبة اإلصالحية, 
فام ثبت باجتهاد ينقض بمثله, وهذا حمل اتفاق بني العلامء, وال اعرتاض 

 .أداءهم للعقوبة يف مرحلة التاريخ ال يلزم من جاء بعدهم أنعىل 
دل إذن يف األول والثاين, وهي العقوبات اجلسدية التي ويتحدد اجل

وردت بالنص الديني, وما هو السبيل لالنتقال من آلة العقاب البدنية إىل 
 .آلة العقاب اإلصالحية

يف  بشكل حمدودوسنجد خالل الدراسة أن هذه العقوبات قد طبقت 
 , ولكن قواعد التفسري والفقه اإلسالمي تسمحاإلسالمي التاريخ

 .بالتحول إىل العقوبة اإلصالحية بدل العقوبة البدنية
وجيب أن يكون واضحًا أن الدعوة إىل التحول من العقاب البدين إىل 
العقاب اإلصالحي ال تعني أبدًا تقليل شأن اجلريمة أو التهوين منها, 

األصل اجلرمي ملكان احلد فهذا ليس  أماولكنه اجتهاد يف آلة العقوبة 
بتة, وجرائم القتل واحلرابة والزنا والقذف والرسقة حرام موضع نقاش ال

 .وال حتل يف أي اجتهاد وال فقه





 عقوبات وردت يف القرآن الكريم

: مل يذكر القرآن الكريم من احلدود التي قدرت هلا عقوبة حمددة إال أربعة
 31وهي الزنا والقذف والرسقة واحلرابة

الذي  ا يف باب القصاصأما اجلنايات وهي القتل واجلراحة فندرسه
 .أفردنا له دراسة خاصة

وهكذا فإن من املؤكد أن حجم االجتهاد يف القانون اجلزائي يف اإلسالم 
كبري, ومن املستحيل االكتفاء بالعقوبات املقررة يف النص, خاصة مع تطور 
أشكال اجلرائم التي ال بد من مواجهتها اليوم وهي جرائم غري منصوص 

خدرات وتزوير العمالت والتهرب الرضيبي والقرصنة عليها كجرائم امل
االلكرتونية وغريها من اجلرائم التي ال يمكن بيقني أن جتد هلا أي نص 

 .معصوم أو حتى أي اجتهاد سابق
 حد الزنا

ال شك أن اإلسالم حرم الزنا حتريًام قاطعًا, وهو املوقف نفسه الذي تبنته 
ابر وال رشع ظاهر, وظل الناس سائر األديان, ومل حيل الزنا يف دين غ

                                                 
 اعترب احلنفية أن احلرابة فرع من الرسقة ووصفوها بالرسقة الكربى31
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 ىثX Wُّ يعلمون أن الزنا من أكرب الفواحش التي جيب مقاومتها, 
 32َّمك  لك اك يق ىق يفىف يث

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ : ويف سورة األعراف
 .33َّيف ىف يث

ويف الكتاب املقدس تنص اآليات واضحة عىل أن الزنا فاحشة ومقت, 
َوإَِذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرَأٍة, َفإَِذا «: ويف سفر الالويني ,وقد هنت عنه الرشيعة

انَِيةُ  اِين َوالزَّ ُه ُيْقَتُل الزَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرَأِة . َزَنى َمَع اْمَرَأِة َقِريبِِه, َفإِنَّ
ا. َأبِيِه, َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َأبِيهِ  َُام ُيْقَتَالِن ِكَالُمهَ َوإَِذا اْضَطَجَع .َام َدُمُهَام َعَلْيهِ . إِهنَّ

ا َُام ُيْقَتَالِن ِكَالُمهَ َوإَِذا  .َدُمُهَام َعَلْيِهَام . َقْد َفَعَال َفاِحَشةً . َرُجٌل َمَع َكنَّتِِه, َفإِهنَّ
ا ِرْجًسا َُام . اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضطَِجاَع اْمَرَأٍة, َفَقْد َفَعَال ِكَالُمهَ إِهنَّ

 34.»  َعَلْيِهَام َدُمُهَام . ُيْقَتَالنِ 
وحتددت عقوبة الزناة يف القرآن الكريم بامئة جلدة لكل من الرجل 

 35.واملرأة, وهذا هو ما نصت عليه اآليات البينات يف القرآن الكريم

 X Wُّمي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن 
 36َّمئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

القضاء إىل  ولكن اإلعالن عن هذه احلدود القاسية ترافق دومًا بدعوة
مبدأ ادرؤوا احلدود بالشبهات, وصار القايض مكلفًا بالبحث عن ذريعة 

                                                 
 32سورة اإلرساء 32
 33سورة األعراف 33
 13−10:  20سفر الالويني  إصحاح 34
وسيأيت خالل البحث اإلشارة إىل عقوبة الرجم حتى املوت الذي ذهب إليها بعض 35

 .الفقهاء خالفًا ملا ورد يف نص القرآن الكريم
 2سورة النور 36
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ما يمكن أن يكون قد تورط هبا اجلاين لدرء احلد عنه, وهكذا فقد ظل احلد 
 .يف اإلسالم نظريًا ونادر التطبيق

أي الغاية القصوى التي ال يملك ) احلد(فلسفيًا بأنه  احلد ويمكن فهم
ولكنه بالتأكيد يملك أن يدرأها أو خيففها بام يكون لدى  القضاء جتاوزها

اجلاين من أعذار أو شبهات, وهكذا فإن احلد الرشعي يقوم بدور مهم يف 
تم التحول دومًا يردع الناس وصدهم عن االنحراف يف درب اخلطيئة, و

إىل عقوبات تعزيرية خمتلفة من السجن والغرامة, وهو ما قررت الرشيعة 
 .ضاةتفويضه للق

وقد ذكر الفقهاء الرشوط القاسية املتعددة لقبول االهتام بالزنا, ومن 
الالفت أن سائر احلقوق يف اإلسالم كالزواج والبيع واملعاملة ونقل امللكية 
وغريها تثبت بشاهدين اثنني إال جريمة الزنا فإهنا ال تثبت إال بأربعة 

ي رشوط شهود عدول, وقد نصت السنة عىل رشوط إثبات احلد وه
صارمة ضامنة يستحيل أن تتوفر إال يف حاالت معقدة وصعبة, وقد كتب 
الفقهاء يف حتقيق هذه الرشوط البحوث املطولة, وتم تلخيص هذه 
الرشوط واجلمع بينها بثالثة عرش رشطًا, وها نحن ننقلها من موسوعة 

 : الفقه اإلسالمي
ق وصحة بعد بيان الرشوط العامة يف الشهادة من التثبت والصد

اخلصومة وغريها نصت املوسوعة عىل أن الشهادة يف أمر الزنا تتطلب 
رشوطًا خاصة حمددة زيادة عىل تلك الرشوط العامة, وال شك أن ذلك 
أيضًا يوضح إرادة الرشيعة يف محاية أعراض الناس وعدم السامح بالتهاون 

بثالثة يف اهتام الناس بأمر الفحشاء, وحددت املوسوعة هنا هذه الرشوط 
 :عرش رشطًا وهي

 ....عدد األربع يف الشهود يف حد الزنا  −1
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 .أي البلوغ والعقل, فال تقبل شهادة الصبيان واملجانني: التكليف − 2
فال تقبل شهادة النساء بحال, تكريًام هلن; ألن الزنا : الذكورة − 3

 .فاحشة
 تعلم فال تقبل شهادة الفاسق وال مستور احلال الذي ال: العدالة − 4

 ........ عدالته 
 .فال تقبل شهادة العبيد: احلرية − 5
وسبب ذلك أنه قد ال يكون الزنا حمرمًا عند غري املسلم, : اإلسالم −  6

 .فال يصح دعوته للشهادة
أي أن يشهد الشاهد بام رأت عينه, فال تقبل الشهادة عىل : األصالة − 7

الشبهة يف وقوع اجلريمة,  الشهادة, وال كتاب القايض إىل القايض, لتمكن
 .واحلدود ال تثبت مع الشبهات

وهو أن جيمع الشهود األربعة عىل فعل واحد, يف : احتاد املشهود به −  8
 .مكان واحد وزمان واحد

أي أن يكون الشهود جمتمعني يف جملس واحد وقت : احتاد املجلس −9
شهادهتم,  فإن جاؤوا متفرقني واحدًا بعد واحد ال تقبل ,أداء الشهادة

لو جاؤوا مثل ربيعة ومرض : وحيدون حد القذف, لقول عمر ريض اهللا عنه
وهذا عند . أي أن املراد احتاد املجلس عند أداء الشهادة 37فرادى جللدهتم

 .احلنفية, وأما بقية الفقهاء فلم يقولوا هبذا الرشط
وبًا أن يكون املشهود عليه الزنا ممن يتصور منه الوطء, فلو كان جمب − 10

 .ال تقبل شهادهتم, وحيدون حد القذف 38
                                                 

 .ن قبائل العربوربيعة ومرض قبيلتان كبريتان م  12ص 12البحر الرائق للنسفي ج37
 .املخيص, أو من ليس له عضو تناسيل: املجبوب38
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أن يكون املشهود عليه الزنا ممن يقدر عىل دعوى الشبهة, فإن كان  − 11
 39.أخرس, مل تقبل شهادهتم, إذ قد يدعي الشبهة لو كان قادراً 

وهو رشط يف حد الزنا والرسقة : عدم التقادم من غري عذر ظاهر − 12
 متيض مدة بعد مشاهدة اجلريمة وأداء ومعناه أال. ورشب اخلمر كام تقدم

 ....الشهادة, منعًا من التهمة وإثارة الفتنة
فلو ماتوا, أو غابوا, أو : بقاء الشهود عىل أهليتهم حتى يقام احلد − 13

عموا, أو ارتدوا, أو خرسوا, أو رضبوا حد القذف قبل إقامة احلد, أو قبل 
 40.... أن يقىض بشهادهتم, سقط احلد 

قهاء عىل أن أي اهتام المرأة أو رجل بالزنا ينقص رشطًا من ونص الف
هذه الرشوط فإنه يوجب عىل القايض ليس فقط إسقاط الدعوى بل 
معاقبة املدعني بحد القذف, يعني لو شهد ثالثة وتردد الرابع يف الشهادة 
فإن الثالثة جيلدون حد القذف, ويعزر الرابع, وذلك يف سعي واضح 

 .رت الناس وعدم إشاعة الفحشاء بني الناسلتشوف الرشيعة لس
الفقه إن إيراد هذا النص بطوله رضوري لنفهم إىل أي مدى احتاط 

يف منع الناس من االهتام بالزنا, ومن نافلة القول أن ثبوت الزنا  اإلسالمي
بالبينة عىل هذا الوجه مل يتم عىل اإلطالق يف التاريخ اإلسالمي أو عىل 

 .تاريخ اإلسالمي حادثة واحدة إليقاع احلد بالبينةاألقل مل تدون يف ال
وبناء عليه فإن من املؤكد أن ضياع رشط واحد من هذه الرشوط يلزم 
القايض بالعدول رشعًا إىل عقوبة التعزير, واختيار ما يراه جملس القضاء 

                                                 
عند اهتام األبكم بالزنا فإنه ال يستطيع أن يرد االهتام, وهذه شبهة وهي مسقطة 39

 .للحد, فال يصح إقامة احلد عليه
  649جموسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل 40
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من عقوبة رادعة للقاذفني غري اجللد, وهو ما جيري تطبيقه باستمرار يف 
 .مي حيث تتحول العقوبة إىل السجن والغرامةالعامل اإلسال

إضافة إىل أن الزنا يعترب فقهيًا من حقوق اهللا, ومثله أيضًا رشب اخلمر, 
وقد أكدت السنة النبوية أن حقوق اهللا قائمة عىل السرت, فال يندب اإلبالغ 

, بخالف حقوق الناس 41عنها, وال أجر فيمن يسعى يف إقامة احلد فيها
تل التي يتوجب أداء الشهادة فيها محاية حلقوق الناس عمًال كالرسقة أو الق

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي ميُّ   :بقوله تعاىل
 .42َّزئ رئ

لقد جاء اإلسالم شديدًا يف حتريم الزنا واعتباره جريمة أخالقية 
واجتامعية, خاصة عندما يتضمن خيانة زوجية, وذلك حرصًا من الرشيعة 

اية حلقوق األبناء الذين يفرتض أن الغراء عىل استقرار األرسة, ورع
ينشؤوا يف بيئة سليمة آمنة مستقرة ال تشوهبا طبيعة العالقات املضطربة 

 .التي جتري يف الظالم وتؤثر غاية التأثري عىل احلياة الزوجية
 43َّمك  لك اك يق ىق يفىف يث ىثُّ : قال تعاىل

دما أن تقوم الرشيعة بتقرير عقوبة رادعة عىل طريف الزنا عن يالبدهيومن 
يثبت ذلك باألدلة القضائية املحكمة, وألجل ذلك فقد قررت الرشيعة 
عقوبات خمتلفة ملواجهة العالقات اجلنسية غري املرشوعة التي ختالف 

                                                 
َخْريُ : من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادةوعن هؤالء قال النبي الكريم يف ذم 41

ِذيَن َيُلوَهنُْم, ُثمَّ  ِذيَن َيُلوَهنُْم ُثمَّ َالَّ َيْشَهُدوَن  مٌ َقوْ ْأِيت ِمْن َبْعِد َذلَِك يَ  َاْلُقُروِن َقْرِين, ُثمَّ َالَّ
ص  2رواه البخاري ج . َتهُ َتْسَبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِمينَُه, َوَيِمينُُه َشَهادَ  ,َوالَ ُيْسَتْشَهُدونَ 

938 
  283سورة البقرة 42
 32سورة اإلرساء 43
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النظام العام يف اإلسالم يف بناء احلياة األرسية عىل أساس من االستقرار 
بجلد  واحلب والرمحة, وكانت هذه العقوبات يف صدر اإلسالم األول تتم

الزناة وهو نمط كان متعارفًا عليه يف العقوبة ولكن خالل تاريخ الفقه 
اٍإلسالمي طرأت عليه تعديالت كثرية تناسب تطور احلياة واألعراف 

 .الترشيعية يف كل بلد من البلدان
ولكن ما ينبغي تقريره هنا هو أن هذه العقوبات الرشعية املقررة عىل 

ًا يطبقه من شاء كيف شاء ومتى شاء, بل إن جريمة الزنا ليست شأنًا فردي
هذا شأن احلكومة الرشعية التي تسهر عىل حراسة القانون, وال يتم ذلك 
إال بعد أن تكون األمة قد اختارت تطبيق هذا احلكم ووافقت عليه عرب 
مؤسساهتا الديمقراطية, وقد قدمنا قبل قليل أن إقامة احلد هلا رشوط كثرية 

حتى يتحقق احلكم الرشعي, وهذه الرشوط من الشدة  ودقيقة ال بد منها
والرصامة بحيث يستحيل حتققها كام أرشنا, وكأن مراد الشارع هو زجر 
: الناس عن الوقوع يف مأثم الزنا, وترهيبهم بأشد العقاب, عىل قاعدة

رحم اهللا امرأ علق سوطه وأدب أهله, مع إرشاد القضاة إىل درء احلدود 
ن العقوبة الصارمة املعلنة إىل عقوبات تعزيرية بالشبهات والعدول ع

أخرى يمكن للمؤسسة الترشيعية والقضائية أن تلجأ إليها يف كل عرص بام 
 .يتناسب مع حاجات الناس وظروف املجتمع

وهكذا فإن التحول من عقوبة اجللد يف الزنا إىل العقوبات اإلصالحية 
قوع العميل, فقد جزم ممكن متامًا عىل أصول الرشع, بل إنه واجب بالو

الفقهاء مجيعًا أن عقوبة الزنا مل تتم خالل التاريخ اإلسالمي عن طريق 
البينة وإنام تتم عن طريق اإلقرار, واإلقرار هنا هو إذن قرار اجلاين يف 
العقاب, أما القايض فإنه حيث مل يتم إقرار اجلاين باختياره مأمور بأن ال 

ورة وهي مستحيلة كام بيناه, ولكن وقائع يوقع العقوبة اال بالرشوط املذك



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

الفحشاء قد تكون متوافرة من الوقاع فيام سوى اخلطيئة, أو تيسري سبل 
بجريمة الفحشاء ولكنها  طالفحشاء والدعارة وغريها من اخلطايا التي حتي

ال يلزم فيها احلد فهذا كله يتعني فيه تقرير عقاب مناسب وهو قطعًا ليس 
نص القران الكريم, بل يمكن ملجلس الشورى يف األمة  اجللد بامئة كام هو

 .ان يرشع العقوبة الرادعة لكل من هذه اجلرائم
وليست العقوبة املطلوبة بالرضورة ختفيفًا بل قد تكون تشديدًا فجريمة 

تصاب مثًال هي لون من الزنا ولكن االكتفاء غالزنا بالقارص وجريمة اال
حق األرسة, وتشجيعًا جلرائم االعتداء تفريطًا ب يعتربفيها بامئة جلدة 

اجلنيس, ومل يرد يف القرآن الكريم وال يف السنة املرشفة عقوبة حمددة فيهام, 
والقياس ال ينتج هنا عقوبة عادلة, وال بد من تقرير عقوبة رادعة اجتهادًا, 
وإال فام الذي جتنيه الفتاة املعتدى عليها من جلد املغتصب أو الزاين 

ة إذا متكن اجلاين من اإلفالت من العقاب بالشبهات التي بقارص, خاص
 .تدرأ احلد وهي كثرية كام رأينا

أما موضوع رجم الزاين املحصن فقد أفردنا له فصًال خاصًا يف الباب 
 .اآليت اخلاص باحلدود التي مل ترد يف القرآن الكريم

نب وبالعودة إىل حتريم الزنا يف اإلسالم فقد تقرر دون شك أن اجلا
األهم يف حتريم الزنا هو تربية الناس عىل القيم والفضائل, ونرش الوعي 
بقيم األرسة وقدسية العالقة الزوجية, وبؤس اخليانة الزوجية, وما يرتتب 
عىل ذلك من مظامل ومآثم, وهذا القدر من املقاصد النبيلة حلامية األرسة هو 

 . حلضاريةمما اتفقت فيه الرشائع واحلكمة والقيم املدنية وا
وليست األديان وحدها حترم الزنا وجترمه, بل إن الترشيعات املختلفة يف 
العامل جترم فاحشة الزنا, وتتفاوت القوانني يف مواقفها من حتريم ذلك 
وجتريمه, وحتى يف املجتمعات الغربية, فإن من الواجب القول أن 
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رشكات جتارية الترشيعات هناك تضيق ذرعًا بالسلوك اإلباحي الذي تتبناه 
عديمة الضمري, مستفيدة من جو احلريات واحلساسية املفرطة ألمر حقوق 

 .اإلنسان لدى املجتمعات الغربية
ويالحظ يف كل مكان يف العامل مشاهد الرصاع الترشيعي واحلقوقي بني 
منظامت احلرية السائبة مدعومة من جتار اهلوى واملؤسسات اإلباحية, وبني 

ينام حتاول الرشكات التي تروج لإلباحية االعتصام منظامت األرسة, فب
بقوانني احلريات والتذكري باملايض االستبدادي الذي حكم هذه الدول, 
وحتذر من العودة لالستبداد وتطالب بتحجيم دور الدولة ومنعها من 
التدخل يف حياة الناس, فإن منظامت األرسة تطلق الصيحة تلو الصيحة 

حذر املجتمعات الغربية من مغبة اإلفراط يف احلريات, والنذير تلو النذير لت
ورضورة وضع حد للحرية اإلباحية, ووجوب تدخل الدولة لوضع حد 

 .للسلوك اإلباحي املدمر عىل مستوى األرسة وعىل مستوى املجتمع
وال يوجد دولة يف العامل توافق عىل تسييب العالقات اجلنسية بدون 

كبريًا يف كل مكان يف العامل, حتى يف  رقيب, بل تتدخل الدولة تدخالً 
الدول التي ترخص هلذه املهن فإن القانون يفرض رشوطًا قاسية عىل من 

,  21يمتهن ذلك, فتشرتط يف األعامر سن الرشد ومتنع من دون سن ال
وتشرتط رشوطًا كثرية يف األماكن فيمنع ذلك يف األحياء السكنية, ومتنع 

رتكة, وتفرض رشوطًا صارمة عىل بائعات املالهي الليلية يف مباين مش
اهلوى, وهذا اللون من القيود مستمر يف كل دول العامل, وهو يف اطراد 

 .وازدياد
واالتصال املتعدد الوسائط, جعل  واالنرتنتومع أن تطور التكنولوجيا 

من التواصل اجلنيس قدرًا واقعًا يصعب التكهن بانحساره, ولكن مراقبة 
كز دراسات متخصص ال بد أن تكشف انحسار هذه دقيقة يقوم هبا مر
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الظواهر يف العامل املتحرض, وتطور فقه التمييز بني احلرية الشخصية وبني 
 .تدمري األرسة

وبمراقبة بسيطة فإن باإلمكان أن نالحظ أن املجتمعات الغربية عائدة 
من ساحات احلرية املفرطة إىل ساحة االعتدال, وأن أسواق اهلوى تنحرس 

ًا بعد يوم يف الغرب, وتنقل األخبار بني احلني واآلخر صورة الغضب يوم
العارم الذي تواجه به الشعوب الغربية أي ظاهرة استهتار بالفضيلة 

سيايس, وتشتد املطالبات بعزله ومعاقبته حني يعبث بنظام  مسئوليامرسها 
 .اهلوى باتاألرسة وينجرف يف رغ

والغرب معني بحامية الفضيلة وأن كل ما سبق يؤكد أن العامل يف الرشق 
الرذيلة إىل انحسار, وحني يصل العامل إىل موازنة واعية بني نظام احلريات 
ونظم األرسة ومحاية املجتمع فتكون النتائج أكثر إجيابية يف األحكام 
املتصلة بمقاومة الفحشاء والرذائل, ونعتقد أن خطاب الرشع وخطاب 

 .العقل سيزدادان تقاربًا وتواصالً 
وجيب التأكيد أن محاية املجتمع من الرذائل واالنحراف هو شأن الدولة 
التي وليت أمر الناس وشأن احلاكم الذي أقامه اهللا يف مقام املسؤولية 
واألمانة, وليس شأن األفراد, وهذه احلقوق تتطلب نظامًا قضائيًا متكامًال 

ى تثبت إدانته, يعتمد منطق العدالة السائد يف األرض, فاملتهم بريء حت
وال عقوبة إال بنص قانوين, وادرؤوا احلدود بالشبهات, واملرء مؤاخذ 
بإقراره, والشهادة حجة قارصة, وغري ذلك من األصول التي اتفق عليها 

 .العقالء يف العامل كله يف شأن العدالة وإقامة احلقوق
 وباختصار فإن االلتزام بظاهر النص يف عقوبة الزنا لن ينتج حكامً 

تطبيقيًا, وستظل احلدود تدرأ بالشبهات كام هو معلوم يف أمر الزنا خاصة, 
كام إن ظاهر النص ال يفيدنا شيئًا يف تقرير عقوبات الزنا األشد خطرًا عىل 
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األرسة واملجتمع كالزنا بالقارص واالغتصاب والزنا عىل خالف الطبيعة 
جديد لتحديد وممارسة الدعارة وتسهيلها,فكل ذلك بحاجة إىل اجتهاد 

 .العقوبة, وال يسعفنا ظاهر النص يف يشء من ذلك
وهذا هو املدخل الذي ذهب إليه فقهاء العامل اإلسالمي يف العدول عن 
عقوبة اجللد يف الزنا إىل العقوبات اإلصالحية الرادعة, وهو ما جعل 
قوانني اجلنايات يف أكثر من مخسني دولة إسالمية ختلو من جلد الزناة, 

 .ا تنص عىل وجوب معاقبتهم بام يردعهمولكنه
إىل جتزئة العقوبة بحيث جيلدون يف الزنا مائة ويف  يلجئواكام إن الفقهاء مل 

ومثل ذلك, وإنام جيزمون أوالً برتك  أربعنياملفاخذة ثامنني ويف التحرش 
احلد املقرر لسبب من أسباب اإلبراء املذكورة,  ثم يذهبون إىل االجتهاد بام 

ن العقوبة املناسبة, وهذا االستنساب الفقهي هو شأن سائر يرونه م
 .القوانني التي تطبق يف البالد اإلسالمية عرب جمالس الشورى والترشيع

عىل من قانون العقوبات  474... ويف القانون السوري نصت املادة 
جوب معاقبة الزناة, وفرقت بني الزنا عىل فراش الزوجية والزنا يف مكان 

 44.ني الرجل واملرأة ملربرات خمتلفةك فقد فرقت بآخر, وكذل
وجيب التأكيد هنا عىل أن الترشيع اإلسالمي منفرد عن الترشيعات 
الغربية السائدة يف موضوع الزنا, ومل يقبل إبدًا إدراجه يف احلريات اخلاصة 
كام تفعل معظم الترشيعات الغربية, وهنا بالضبط مكمن اخلالف, فيام 

المي مع الترشيعات احلديثة يف وجوب العقاب يف كثري يتفق الفقه اإلس
عىل  واإلتيانمن اخلطايا املتصلة بالزنا كالدعارة وزنا القارص واالغتصاب 

ولعله ليس من الصواب القول بان الزنا ة وإكراه الزوجة, عخالف الطبي
                                                 

 191وما بعدها وانظر كذلك مادة  474قانون العقوبات السوري مادة   44
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مباح يف الغرب بمعنى أنه حمل تشجيع من الدولة, بل إن كثريًا من القوانني 
الفحشاء أكثر مما هو مقرر يف  من يقوم بتسهيلربية تضع عقوبات عىل الغ

وتعاقب معظم قوانني العامل عىل اخليانة الزوجية خاصة إذا , ترشيعاتنا
وهو باب واسع يامرس فيه جملس الشورى اإلسالمي ترافقت باالستفزاز, 

 .املهام نفسها التي يامرس الربملان يف الدول احلديثة
رشيعات الغربية التي تركت أمر الزنا يف دائرة احلرية وال شك أن الت

الشخصية املحضة قد جافت الصواب وهدمت ما هو رضوري حلامية 
 .األرسة واحلفاظ عىل العفاف االجتامعي

 حد القذف
وبقدر ما جاءت الرشيعة شديدة يف جتريم الزنا فإهنا جاءت شديدة أيضًا 

واعتربت جمرد االهتام بدون دليل  )أي اهتام الناس بالزنا(يف جتريم القذف 
 لك اك يق ىق يف ىفُّ X W جريمة يعاقب عليها القانون, 

 ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 .45َّين

واشرتط الفقهاء يف إيقاع عقوبة القذف حصول القذف الرصيح املبارش, 
وحصول اخلصومة الصحيحة من املترضر, ومن ثم أمر القضاة باالحتياط 

أن يأمر بام يكفي من التعزير والعقوبة إذا مل  يف إيقاع احلدود, وللقايض
 .تكتمل رشوط القذف

                                                 
 4سورة النور 45
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وتعكس هذه اآلية إرادة واضحة للرشيعة يف كف الناس عن الولوغ يف 
األعراض واالهتام بغري حق, وتأكيد األصل يف براءة الناس واحرتام 

 .خصوصياهتم
وقد جاء التحذير القرآين الواضح ليكف الناس عن االشتغال 

يات اآلخرين, وأن األصل يف معاجلة هذا اللون من اخلطأ هو بخصوص
السرت والغفران, وليس التشفي واالفتضاح, وأن املطلوب هو املعاجلة 

 .باحلكمة واملوعظة احلسنة دون الوصول إىل أبواب املحاكم
 X W ُّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق 
 .46َّخم حم

رب الشهادة عىل الزنا ودعت الرشيعة الناس اىل السرت والتجاوز وال تعت
 َىل عَ  َرتَ َس  نْ مَ : عمًال مستحسنًا, وقد قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .47ةامَ يَ لقِ اْ  مَ وْ يَ  اهللاُ هُ َرتَ َس ا يَ نْ  الدُّ ِيف  مٍ لِ ْس مُ 
َع َمْن َتَتبََّع َعْوَرَة َأِخيِه اْملُْسِلِم َتَتبََّع اهللاَُّ َعْوَرَتُه , َوَمْن َتَتبَّ  :ويف حديث آخر

 48اهللاَُّ َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه َوَلْو ِيف َجْوِف َرْحِلهِ 
ومن هنا فقد نص الفقهاء عىل رشوط كثرية لصحة القذف بالزنا, وال 
شك أن تعقيد هذه الرشوط هيدف إىل التقليل من حاالت القذف بالزنا 

وليس  واإلنابةحيث تتجه إرادة الشارع احلكيم إىل دعوة اخلاطئ للتوبة 
 . به ونرش الفحشاء بني الناسللتشهري

                                                 
 19سورة النور 46
 153ص  4أخرجه اإلمام امحد يف املسند ج47
 2032الرتمذي 48
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وقد ذكر الفقهاء الرشوط القاسية املتعددة لقبول االهتام بالزنا, ومن 
الالفت أن سائر احلقوق يف اإلسالم كالزواج والبيع واملعاملة ونقل امللكية 
وغريها تثبت بشاهدين اثنني إال جريمة الزنا فإهنا ال تثبت إال بأربعة 

ة املرشفة عىل رشوط إثبات احلد وهي شهود عدول, وقد نصت السن
رشوط صارمة ضامنة يستحيل أن تتوفر إال يف حاالت معقدة وصعبة, 

 .وقد كتب الفقهاء يف حتقيق هذه الرشوط البحوث املطولة
فهي شهادة أربعة رجال, ذكور, عدول, أحرار, مسلمني, عىل : أما البينة

 ) أويليشهدون باللفظ الرصيح الذي ال حيتمل أي ت(الزنا 
عرشة رشوط, مخسة يف القاذف ال جيب حد القذف إال إذا توافرت و

 إيقاعاالحتياط والتثبت قبل  إىلوطلها رشوط هتدف املقذوف,  ومخسة يف
 .أي عقاب

 :رشوط القاذف مخسة
 .يكون بالغًا, فال حد عىل الصغري أن −1
 .أن يكون عاقًال, فال حد عىل املجنون واملعتوه −2
ذوف, كاألب واجلد واألم واجلدة, فال حدَّ أال يكون أصًال للمق −3

 .وإن سفل عىل الوالد إن قذف ولده
 .أن يكون خمتارًا, فال حد عىل النائم واملكره −4
 .أن يكون عاملًا بالتحريم, فال حد عىل اجلاهل −5
 :رشوط املقذوف مخسة أيضاً و

أن يكون املقذوف مسلًام, فال حدَّ عىل من قذف كافرًا; ألن حرمته  −1
 .ناقصة

 .ن يكون عاقًال, فال حدَّ عىل من قذف املجنونأ −2
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أن يكون بالغًا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله, وهو ابن عرش وبنت  −3
 .تسع فأكثر

 يف الظاهر, فال حدَّ عىل من قذف الفاجر الزناأن يكون عفيفًا عن  −4
أن يكون املقذوف حرًا, فال حدَّ عىل من قذف مملوكًا, لقوله َصىلَّ  −5

ة  إ ال  أ ن   :َوَسلَّمَ  اهللاَُّ َعَلْيهِ  ي ام  ق  م  ال  و  ل ي ه  احل  د  ي  ام  ع  ق  ن ا ي  ه  ب الز  ف  مم  ل وك  ن  ق ذ  ْ  م   َ  َّ ِ   ِ  َ   َ  ِ  ْ    َ  ْ  َ  ُّ َ ْ    ِ  ْ  َ  َ   ُ   َ  ُ    َ ِّ   ِ   ُ  َ   ُ ْ َ  َ  َ  َ   ْ  َ
ام  ق ال   ون  ك  ك  َ   َ ي   َ  َ   َ   ُ  َ. 

 
وال بأس من القول بأن حد الزنا بالذات يستحيل تطبيقه بعد هذه 
 الرشوط الدقيقة التي قررها الفقهاء للحكم باهتام إنسان ما بالفحشاء, وما

روي من إقامة بعض احلدود خالل التاريخ اإلسالمي فقد كان ذلك يف 
الواقع من خالل إقرار اجلناة عىل أنفسهم وليس من خالل الثبوت 

 .بالبينات
وغاية األمر أن األعراض مصانة يف اإلسالم, وأنه ليس من حق أحد أن 

ة يف يطعن يف أعراض الناس ملجرد االشتباه أو التشفي, وان الرشيعة مبني
هذه املسائل عىل السرت, وأن من مارس الزنا يف استتار وخفية فقد أتى 
حرامًا وفاحشة حياسبه عليها اهللا تعاىل, ولكن ليس للقانون عليه سبيل, 
وإنام يكون اللجوء إىل العقوبة فقط يف حق من هتك سرت اهللا عن نفسه 

حالة وجاهر بالفحشاء بحيث يراه مجع من الناس العدول الثقات يف 
الفحشاء, وهذا غاية يف االستفزاز واالستهانة بالناس وال بد واحلال هذا 

 .من عقابه بام يردعه
ويمكن القول إن ما قررته الرشيعة ليس خمتلفًا عام تقره معظم 
الترشيعات يف العامل املتحرض من عقاب القاذف, ملا يف ذلك من استهتار 

ويقترص اخلالف فقط عىل  باألرسة وتضييع لكرامة الناس وإهانة هلم,
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شكل العقوبة, وسيتأكد معنا خالل هذه الدراسة أن التحول من آلة 
 .العقاب اجلسدي إىل آلة العقاب اإلصالحي ممكن وفق أصول الرشيعة

 حد احلرابة
حد احلرابة هو أحد احلدود املنصوص عليها يف القرآن الكريم, وهو عقاب 

امعات أو األفراد اإلرهابيني الذين شديد قررته اآليات الكريمة يف حق اجل
يامرسون العنف لتحقيق أغراض دنيئة, فيقتلون ابتغاء الرسقة أو السلب 
أو النهب, وال بد من ردع هؤالء اآلثمني لتأمني حياة اجتامعية مستقرة 

 .ولقطع دابر اجلريمة
وقطع الطريق عند الفقهاء هو اخلروج عىل املارة ألخذ املال عىل سبيل 

بة عىل وجه يمتنع املارة عن املرور وينقطع الطريق, سواء أكان القطع املغال
من مجاعة أم من واحد, بعد أن يكون له قوة القطع, وسواء أكان القطع 
بسالح أم غريه من العصا واحلجر واخلشب ونحوها, وسواء أكان 
بمبارشة الكل, أم التسبب من البعض باإلعانة واألخذ; ألن القطع حيصل 

ذكر كام يف الرسقة, وألن هذا من عادة قطاع الطرق وبه يظهر أن  بكل ما
قطاع الطرق قوم هلم منعة وشوكة, بحيث ال متكن للامرة مقاومتهم, 

 .49يقصدون قطع الطريق, بالسالح أو بغريه
وتعترب جريمة احلرابة من اجلرائم التي هتدد أمن املجتمع وكيانه, ويتعني 

 .أن يواجهها املجتمع بحزم صارم
وال خالف بني الرشيعة والنظم احلقوقية احلديثة يف اعتبار احلرابة جريمة 
اجتامعية خطرية ينبغي أن يرشع لردعها ما يتناسب من عقوبة وزجر, وربام 
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كان االختالف يف آلة العقوبة وهو ما تذهب هذه الدراسة لتقرير إمكانية 
 .التحول من العقاب اجلسدي إىل العقاب اإلصالحي الرادع

 :ومستند هذا احلد قوله تعاىل
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ  

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 .50َّىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك

وواضح أن احلد هنا قاس وصارم, وهو من احلدود التي ال ينفع فيها 
عفو املجني عليه ألهنا من النظام العام وال بد من عقاب صارم لتحقيق 

 .أمن املجتمع واستقراره
بتعبري معارص فإن جريمة احلرابة تشمل أيضًا جرائم اإلرهاب وقطع و

الطريق التي يامرسها أفراد أو منظامت باالعتداء عىل املدنيني وترويعهم 
لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية, وال بد من مواجهة صارمة مع هذا 
اللون من اجلرائم, خاصة بعد أن انترشت وسائل جديدة مل تكن معروفة 

رص النبوة من التفجري والتفخيخ والبارود والقنابل وغريها مما يف ع
يستخدمه اإلرهاب اليوم عرب منظامت متخصصة تتبنى العنف وال تقيم 

 .شأنًا للروح اإلنسانية
واختلف العلامء يف عقوبة قطع الطريق, فقد ذكرت اآلية يف معرض 

أليدي القتل والصلب وقطع ا: معاقبة قطاع الطرق أربع عقوبات وهي
هل العقوبات املذكورة يف : واألرجل من خالف والصلب, والسؤال هنا

 .آية املحاربة عىل التخيري, أو مرتبة عىل قدر جناية املحارب?

                                                 
 33سورة املائدة 50
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إن حد قطاع الطريق عىل الرتتيب : فقال احلنفية والشافعية واحلنابلة
قدر املذكور يف اآلية الكريمة السابق ذكرها; ألن اجلزاء جيب أن يكون عىل 

 .......51اجلناية
األمر يف عقوبة قطاع الطرق راجع إىل اجتهاد اإلمام : وقال اإلمام مالك

ونظره ومشورة الفقهاء بام يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد, وليس ذلك 
 .عىل هوى اإلمام

ومتسك املالكية بحرف العطف الوارد يف اآلية وهو أو, ومعناه التخيري 
 .وليس الرتتيب
ذهب اإلمام مالك فإن من حق الدولة أن ختتار من هذه وبمقتىض م

العقوبات ما يتناسب وواقعها القانوين والترشيعي, وباإلمكان ختري عقوبة 
احلبس يف السجن, وهي عقوبة : النفي التي هي يف قول أكثر أهل العلم

يمكن التشدد فيها بقدر ما يندفع رش قطاع الطرق وتتم حماسبتهم وفق 
 .القانون
ً               معناه احلبس; ألن فيه نفيا  عن وجه األرض, : في عند احلنفيةوالن                       

ً                                                          وخروجا  عن الدنيا مع قيام احلياة, إال عن املوضع الذي حبس فيه, ومثل       
ً           هذا يف عرف الناس يسمى نفيا  عن وجه األرض, وخروجا  عن الدنيا                     ً                         .52 

ً       ً   وهكذا فإنه يمكن القول إن النص القرآين جاء حازما  وقاسيا  ومبارشا ,         ً                                              
يتىل يف القرآن الكريم إىل زماننا هذا, ويكفي لردع كثري من املجرمني  وهو

حيث ذكر القتل والصلب وتقطيع األيدي واألرجل من خالف, ولكن 
اختيار السادة املالكية يسمح للدولة باختيار واحدة من هذه العقوبات, 

                                                 
 372ص  13وانظر روضة الطالبني ج  346ص  9املبسوط للرسخيس ج51
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 وهو ما أخذت به سائر البالد اإلسالمية حيث اعتربت العقوبة املناسبة يف
هذه احلالة هي النفي من األرض املذكورة يف اآلية, وهي احلبس ملدد 
                      ً                                    طويلة رادعة, كام أن كثريا  من الدول اإلسالمية تطبق القصاص يف حق 

 .هؤالء إن هم تسببوا يف قتل األبرياء
والزم التحول عن العقوبات البدنية الثالث القطع من خالف والصلب 

ً                       ك هو األكثر قربا  هلدي اإلسالم يف العقوبة, مال اإلماموالتقتيل كام اختاره                
االستبدادية عىل إطالق هتمة اإلرهاب  األنظمةوخاصة بعد أن مضت 

واحلرابة عىل املخالف يف املوقف السيايس, وبالتايل إيقاع العقوبات 
                         ً                                  االنتقامية عليهم مع أن كثريا  من هذا اخلالف هو سيايس حمض, وحتى لو 

, وإنام هي ءهنا ليست ناشئة عن اهلدف الديناقرتن بمامرسات عنيفة فإ
ناشئة عن تربيرات يتمسكون هبا من الدفاع عن األرض والعرض واملال 

 .ورد الصائل وعري ذلك
وهكذا فقد دخل ظلم كبري عىل األمة من خالل التوسع يف حد احلرابة, 

 .وهنا تتأكد احلاجة للعدول عن ظاهر النص واألخذ بمقاصده
خيارات الفقهاء هو مذهب اإلمام مالك, وهو والذي نرجحه من 

رصيح يف أن هذه العقوبات ختيريية, وتستطيع األمة عرب مؤسسات 
الشورى فيها أن تعتمد أحد هذه العقوبات األربعة, وتعلق العمل بام 
سواه, وهذا بالضبط ما جيري يف العامل املتحرض, حيث يعاقب قطاع الطرق 

صارمة  لريامحوخيضعون ) رضالنفي من األ(بالسجن اإلصالحي 
تضمن جتنيب املجتمع من رشهم وإصالح أمورهم, وقد اعتمدته بالتايل 

 .الدول اإلسالمية قاطبة
ومل تذهب أي من الدول اإلسالمية إىل إيقاع عقوبة القطع من خالف 
ً   املذكورة يف اآلية, منذ مخسني عاما  عىل األقل, وكان هذا احتياطا  حكيام ,       ً                           ً                            
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عض الدول متارس الصلب بعد اإلعدام, وهذا ال يعترب حد يف حني بقيت ب
ً     الصلب, بل هو إجراء تتخده الدول للتشهري بالقاتل وليس لونا  من                                                        

 .العقوبة
ومن املؤسف أنني أكتب هذه السطور وقدتم بالفعل تنفيذ حد قطع 

عىل يد داعش يف احلسكة  2015الرجل واليد من خالف مساء اليوم مطلع 
 .حد مل يتم تطبيقه منذ عقود طويلةيف سوريا, وهو 

 حد الرسقة
يبدو حد الرسقة من أشد احلدود قسوة يف الفقه اإلسالمي, حيث يتم 
قطع يمني السارق, وهي عقوبة بدنية حمضة ال حتظى اليوم بأي تأييد يف 

 .النظم احلقوقية واجلزائية يف العامل
 ً            را  لتطبيق رشع وتعترب احلركات الثورية اإلسالمية تنفيذ هذا احلد مظه

 اهللا, ويذهبون يف تأويالهتم إىل خيارات 
من االطالع عىل جهود الفقهاء الكرام يف العدول عن  أوالوال بأس 

 .العقوبة األصلية إىل العقوبات األخرى
 . هي أخذ مال الغري من حرز املثل عىل اخلفية واالستتار: والرسقة

 .تخفي بذلكومنه اسرتاق السمع ومسارقة النظر إذا كان يس
ً  وقد تشدد الفقهاء يف إثبات حد الرسقة ونصوا عىل مخسة عرش رشطا                                                       

 :لثبوت احلد وهي
 :رشوط الرسقة املوجبة للحد 

يشرتط إلقامة حد الرسقة رشوط كثرية بعضها يف السارق, وبعضها يف 
املرسوق, وبعضها يف املرسوق منه, وبعضها يف املرسوق فيه, كام اشرتطوا 

ً        رشوطا  مشددة   لإلثبات   
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 : رشوط السارق
وهي العقل والبلوغ : يشرتط يف السارق توافر أهلية وجوب القطع

 واالختيار والعلم بالتحريم
 :رشوط املرسوق

 :يشرتط يف املرسوق عدة رشوط
 53                 ً       ً أن يكون املرسوق ماال  متقوما   − 1
                         ً أن يكون املال املرسوق مقدرا   − 2
ً         ً أن يكون املرسوق حمرزا  مطلقا , مقصودا   −3  54باحلرز                  ً      
ً                                         أن يكون املرسوق أعيانا , قابلة لالدخار واإلمساك, وال يتسارع إليها  −4                    

 الفساد 
ً                ً أن يكون املرسوق شيئا  ليس أصله مباحا   −5                  55 
ً                             أن يكون املال املرسوق معصوما , ليس للسارق فيه حق األخذ وال  −6                         

 56تأويل األخذ, وال شبهة التناول
                                                 

واملال املتقوم هو ما يمكن حتديد قيمة أو سعر له, فال يقام احلد عىل من رسق مخرًا أو 53
خنزيرًا أو جلد ميتة ألنه حمرم وال يقوم رشعًا, ومثل ذلك األفكار أو األحالم أو 

 .الصداقات
رز هو الصندوق أو الوسيلة التي ختصص حلفظ املال, وتكون حمكمة اإلغالق, واحل54

 .الكرس واخللع: ورشط إقامة احلد هنا هو ما يعرب عنه باللغة القضائية
واألصول املباحة هي املاء والكأل والنار, وكل ما أنبتته األرض بغري جهد من 55

 .اإلنسان أو حرز
يعة حق صاحبه فيه, فال يقام احلد يف السارق واملال املعصوم هو الذي قررت الرش56

 من السارق, 
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ال تأويل امللك, أو شبهته أال يكون للسارق يف املرسوق ملك و −7
 57)انتفاء شبهة امللك(

ً                                     أال يكون السارق مأذونا  له بالدخول يف احلرز, أو فيه شبهة اإلذن − 8                     .58 
ً       أن يكون املرسوق مقصودا  بالرسقة ال تبعا  ملقصود −9               ً                   59 

ويف املرسوق فيه أن  60واشرتطوا يف املرسوق منه أن يكون له يد صحيحة
 62.ربال دار ح 61يكون يف دار عدل

ً                 وال خالف أن حتقيق هذه الرشوط اخلمسة عرش مجيعا  دون استثناء هو                                       
رشط صحة إقامة احلد فحيث انتفى منها رشط واحد وجب عىل القايض 
أن يعدل عن العقوبة البدنية املقررة إىل العقوبة التعزيرية التي يقدرها 

 .بمشاورة خرباء األمة يف القضاء واحلقوق
تردد أن هذه الرشوط تكاد تكون مستحيلة أو  ويمكننا القول دون أدنى

أقرب إىل املستحيل, وأن تطبيق حد الرسقة بالرشوط إياها كتطبيق حد 
الزنا برشوط الشهادة املستحيلة, وال شك أن تعرس حتقيق أي رشط من 

                                                 
 .فال يقام احلد عىل من رسق من مال أبيه أو أمه أو ولده57
 .فال يقام احلد عىل من حيمل مفاتيح اخلزنة ويأخذ منها عادة له أو لصاحب املال58
 .فمن رسق وعاء طعام فوجد فيه ذهبًا أو ماالً فإنه ال يقام عليه احلد59
يقام احلد عىل من رسق من غاصب أو من موظف فاسد أو مرتش مجع ماله  فال60

 .بالتدليس واالحتيال
واملقصود بأنه ال يقام احلد إال يف الدولة املسلمة أو املعاهدة, وال يقام احلد فيمن 61

 .رسق من دار احلرب
 83ص 20وانظر املجموع للنووي ج 149ص  3انظر حتفة الفقهاء للسمرقندي ج62

ص  7ع هذه الرشوط الدكتور الزحييل يف موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته جوقد مج
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ً                                         رشوطه جيعل القضاء ملزما  بالعدول عن عقوبة القطع املقررة بالنص إىل                      
 .الغرامة والشغلعقوبة التعزير من السجن و

أما اجلرائم املشتبهة بالرسقة كالنباش والطرار والغاصب واملحتال 
ال يمكن  هوغريها فقد ذهب مجهور الفقهاء أن 63                     ّ واملختلس واملدلس والغال  

إقامة حد القطع فيها مع أهنا يف دائرة الكبائر واحلرام, ولكن ال عقوبة إال 
هذه األشكال من الرسقات بنص, وما ورد يف نص الرسقة ال ينطبق عىل 

التي تقع عىل مال غري حمرز أو يكون للسارق فيها شبهة, أو غري ذلك من 
التعليل الفقهي, وهذا يتطلب من الفقه اإلسالمي االجتهاد يف كل عرص 
بام يتناسب مع ردع هذه األنواع من اجلرائم, من السجن والغرامة, وال 

ً          ع اليد, عمال  بالقاعدةجيوز أن تبلغ العقوبة هنا بأي حال حد قط من بلغ :           
 64.  ً                        حدا  يف غري حد فهو من املعتدين

                                             ً              وغني عن القول أن جرائم الرسقة يف زماننا كثرية جدا  ومنها تزوير 
العمالت والتهرب الرضيبي والقرصنة االلكرتونية وتزوير الشيكات 
وإصدار الشيكات بال رصيد وغري ذلك من اجلرائم املالية املختلفة, وهذه 

رائم ال يصح معها تطبيق حد القطع املقرر, وإنام جيب أن تلجأ األمة إىل اجل
                                                 

النباش هو من يرسق املوتى يف القبور, ومثله من يبيع األعضاء كاجلمجمة وغريها, 63
والطرار هو من ينشل الناس يف الشوارع, حيث أخذ املال من غري حرز حمكم, 

املحتال من يأخذ أموال الناس برضاهم والغاصب هو من يأخذ املال عالنية وجهارًا, و
عرب االحتيال والتدليس, واملختلس هو النشال الذي يغافل الناس فيرسق منهم ما مل 
حيرزوه من املال, واملدلس من يوهم الناس بأنه حيفظ أمواهلم فيأخذها برضاهم 

هة يف ويأكلها عليهم, والغال من الغلول وهو الرسقة من املال العام, ألن لألفراد شب
 .مال الدولة

 327ص 8أخرجه ابن عساكر والبيهقي عن الضحاك مرسًال انظر سنن البيهقي ج 64
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اجتهاد جديد لردع هذا النوع من املجرمني بقانون يتناسب مع حاجة 
 .املجتمع والتزاماته

القول هنا أن منع إقامة احلد عىل السارقني لفقد رشط من هذه  وغني عن
إقراره, بل جيب القول إن الرشوط ال يعني تربير ما يفعله السارق, أو 

الرسقة حرام يف كل األحوال, والغاصب واملختلس والنباش والغال 
جمرمون مسيئون جيب معاقبتهم وحماسبتهم بام يردعهم, ولكن ال يقام 
عليهم حد القطع للشبهات املعروفة, وجيب عىل الدولة معاقبة السارقني 

املدنية, ولو مل تنطبق بام يردعهم من احلبس والشغل والتجريد من احلقوق 
 . عليهم رشوط الرسقة املذكورة

    ً                                                          ونظرا  لشدة العقوبة بالقطع فقد تكررت املحاوالت التي بذهلا الفقهاء 
 :من هذه االختياراتنختار أربعة لرصف هذه العقوبة وعدم إيقاعها, و

إن حد القطع موقوف إىل حني توبة السارق من بعد ظلمه, وهذا  )1
اب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه, فمن ت: هو متام اآلية

وبمقتىض هذا الفهم فإن احلد ليس واجب النفاذ إال بعد استتابة 
السارق, فلو تاب سقط احلد, وهذا يكفي إلسقاط هذا اللون من احلد 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان اهللا يتوب : يف كل حال لقوله تعاىل
 اإلمامهذا الرأي عن بعض التابعني اهللا عزيز حكيم, وقد نقل  إنعليه 

 65.الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب
ً                وقد اختار القطان رأيا  قريبا  من هذا وعبارته       ً بهة ت درأ احلد  , :                      َ        َّ   والش      ُ    

, ورجوع ه , وشبهة الرشكة يف املال تدرأهفشبهة اجلوع واحلاجة تدرأ
وا إدرأ« وذلك لقوله عليه الصالة والسالم . املعرتف وتوبته تدرأ 
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ب هات  ُ     احل دود  بالش  ُ      َ ْ  أل ن  « : ويف ذلك يقول سيدنا عمر بن اخلطاب»   ُ   َ 
ب هات  ها بالش  بهات  أحب  إيل  من أن أقيم  ُ     أ عط ل  احلدود  بالش  ُ        َ           َّ   ُّ    ِ    ُ      َ      َ ِّ   َ «.66 

ومن املؤكد أن التوبة هي اختيار اجلاين حني يكون عىل وشك 
مواجهة القطع, والقطع يرتفع إذن, ويمكن العدول إىل عقوبة 

ناسبة وكذلك إلزامه بالرد والتعويض وغريها من إصالحية م
 .العقوبات التعزيرية, ورد املظامل إىل أهلها

وهذا الرأي وإن كان ال ينتج قناعة عند القايض إال أنه ينتج شبهة 
 .عند املتهم وهي كافية لدرء احلد كام أوىص بذلك الرسول الكريم

القايض إىل  وال يعني درء احلد بالشبهة إسقاط العقاب بل يتحول
 .ألصحاهبا املظاملاه عن األمة ورد العقوبة التعزيرية الرادعة لكف أذ

عىل قطع يد السارق ليست عىل ظاهرها  الواردةإن كلمة القطع  )2
أمتعة  إىلوإنام املقصود قطعها عن الرسقة بكف يد اجلاين عن الوصول 

ً  الناس وأرزاقهم وهذا يتحقق باحلبس والسجن, وهو أكثر حتقيقا                                                        
لقطع قدرته عىل الرسقة من برت يده, فبرت اليد ال يكفي لكف الرسقة 

ً  ولو كان قطع آلة الرسقة اليد نافعا   وقطع قدرة الرساق عىل االختالس,                                
يف منع الرسقة لكان قطع آلة الزنا أوىل ملنع الفحشاء, بل السجن هو 

 ???.أحواهلم تصلحالذي يقطع أيدهيم عن الرسقة حتى 
ث خيتاره بعض املحدثني وهو استقراء موارد وهناك تأويل ثال )3

القطع يف القرآن الكريم, وبيان اهنا ال تعني البرت, وقد وردت كلمة 
مرة ال تدل عىل  27مرة يف القرآن الكريم منها  32قطع بصيغها املختلفة 

 مي خي حي جي  يه ىه مهُّ :أي برت, ومن ذلك قوله تعاىل
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ً  د ال يفهم منه البرت قطعا  , وال شك أن التقطيع الوارد هنا بالتشدي67َّىي                      
 ىل مل خلُّ : ك قولهلبل يفهم منه التهشيم واجلرح البسيط, وكذ

 يل ىل مل خلُّ X W , وقوله 68َّجم يل
فهذه كلها آيات ورد  70َّري ٰى ين ىن ننُّ   :, وقوله69َّجم

  .فيها ذكر القطع ومل يرد به البرت
وهذه االستخدامات للفظ القطع يف القرآن الكريم كلها ال تدل عىل 

 .حليس وهي شبهة تدرأ احلد عىل األقل عند من يعتقد بذلكالقطع ا
رجح اإلمام الرازي أن هذه اآلية جمملة, فال يصح بذلك ان تراق  )4

قال كثري من : هبا الدماء, وهذا كاف شبهة لدرء احلد, وعبارته
أن احلكم : أحدها: هذه اآلية جمملة من وجوه: املفرسين األصوليني

ّ      رسقة غري موجب للقطع, بل ال بد  وأن معلق عىل الرسقة, ومطلق ال                          
تكون هذه الرسقة رسقة ملقدار خمصوص من املال, وذلك القدر غري 

أنه تعاىل أوجب قطع األيدي, : مذكور يف اآلية فكانت جمملة, وثانيها
ال  وباإلمجاعوليس فيه بيان أن الواجب قطع األيدي األيامن والشامئل, 

ً                جيب قطعهام معا  فكانت اآلية جممل أن اليد اسم يتناول : ة, وثالثها           
ً                    األصابع فقط , أال ترى أنه لو حلف ال يمس فالنا  بيده فمسه بأصابعه                                          
فإنه حينث يف يمينه , فاليد اسم يقع عىل األصابع وحدها, ويقع عىل 

عدين إىل ااألصابع مع الكف, ويقع عىل األصابع والكف والس
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ً  ا كان لفظ اليد حمتمال  املرفقني, ويقع عىل كل ذلك إىل املنكبني, وإذ                   
لكل هذه األقسام, والتعيني غري مذكور يف هذه اآلية فكانت جمملة, 

خطاب مع قوم, فيحتمل أن يكون هذا  }فاقطعوا  {أن قوله : ورابعها
ً                 التكليف واقعا  عىل جمموع األمة, وأن يكون واقعا  عىل طائفة خمصوصة                               ً             

ً                       منهم, وأن يكون واقعا  عىل شخص معني منهم, وهو  إمام الزمان كام                    
                                         ً                   يذهب إليه األكثرون, وملا مل يكن التعيني مذكورا  يف اآلية كانت اآلية 

انتهى .  71جمملة, فثبت هبذه الوجوه أن هذه اآلية جمملة عىل اإلطالق
كالم الرازي, ومقتضاه أن اإلمجال غري كاف إلقامة احلد, والتفصيل مل 

 .يرد يف نص متواتر ملزم
قوبة موحدة جلرم الرسقة ال حيقق العدالة يف إن اعتبار قطع اليد ع )5

الواقع املعارص, حيث جرائم الرسقة والتهرب الرضيبي واالختالس 
وغري ذلك  األرصدةوالتزوير والقرصنة البنكية وااللكرتونية ورسقة 

من أشكال الرسقات التي ال تنتهي وكلها ال يفرض فيها حد الرسقة 
سبقوا إىل ذلك وأخرجوا من حكم وفق تعريف الفقهاء, بل إن الفقهاء 

الرسقة املختلس والغاصب والنباش والنشال وكل هؤالء مل يعتربوا 
رساقًا باملعنى االصطالحي, قضوا بأن العبد إذا رسق مال سيده ال 
تقطع يده, وأن أحد الزوجني يرسق مال اآلخر ال تقطع يده, وأن 

, 72مام مالكاألب الذي يرسق من مال ابنه ال تقطع يده يف رأي اإل
وقال الشافعي ال يقطع عمود النسب األعىل واألسفل, أي أن من 
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الخ أو مال ابنه وحفيده وابن ... رسق مال أبيه أو جده أو جد جده
وعمم أبو حنيفة ذلك عىل ذي الرحم املحرمة . ال تقطع يده... حفيده

فأدخل األم واألخت الخ, أي أن كل من حيرم الزواج بينهام لقرابة 
واختلفوا فيمن . سب ال تقطع يد أحدمها إذا رسق من مال اآلخرالن

 73يرسق من بيت املال, ويف من يرسق من املغانم فقال بعضهم ال قطع,
العقوبة التعزيرية يف ذلك كله, وترك  إىل اإلحالةوجرى الفقهاء عىل 

عقوبة قطع اليد والتحول إىل العقوبة التعزيرية وهي كام هو معلوم 
 .األمر لريى فيها املناسب هلا وال جيوز أن تبلغ احلدمفوضة لويل 

وعىل الرغم من أن ظاهر النص يف القرآن الكريم واضح يف قطع يد 
 بأنهالسارق ولكن تطبيق هذا احلد ظل مثار جدل كبري, ويمكن القول 

حاالت نادرة من تطبيق عقوبة  إالخالل التاريخ اإلسالمي مل تسجل 
ن هذا احلد كان يطبق بشكل منهجي خالل القطع, وال يمكن القول إ

قطع اليد  يف مقدمة الدراسة إىل حرص وقوع التاريخ اإلسالمي, وقد أرشنا
وابن  األثريجرير وابن  نوفق املراجع الكربى اب اإلسالمييف التاريخ 

ً         تطبيقات القطع املرصودة تارخييا  كانت يف  أنكثري, وظهر  انتقام  إطار                           
              ً                        ن من النادر جدا  أن جتد حد قطع يد قد تم وأ ,االستبداد من خصومه
 .تنفيذه بسبب الرسقة

الروايات التي وردت يف كتب السنة أن الرسول قطع يد  أنوال شك 
, كانت تستعري املتاع وجتحدهسارق رداء صفوان وقطع امرأة خمزومية 

ً           فهذه الروايات وإن قويت سندا  ولكنها هالكة متنا  وال يتصور  نبي  أن                          ً                  
صفوان بن أمية جعل  أنع يد إنسان من أجل رداء, خاصة الرمحة يقط
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رىض أن تقطع يده من أجل ردائي, أيقول يا رسول قد عفوت عنه وال 
 .وأن الرسول الكريم أرص عىل القطع عىل الرغم من ذلك كله

مسلم وأصحاب السنن هذه الرواية وفيها أن الرسول  اإلماموقد أورد 
ٍد َرسَقْت نْ بِ  ةَ مَ اطِ َلو أنَّ فَ  :الكريم قال , والنص رائع يف اَدهَ ُت يَ عْ طَ قَ لَ  َت حممَّ

ومن الوارد أن يكون الرسول قد تشدد يف هذا ليبلغ  اإلسالمعدالة 
الكتاب أثره ويدرك الرساق أنه ينتظرهم عذاب أليم, وفق منطق رحم اهللا 

ً                      رجال  علق سوطه وأدب أهله,  حد املتاع ولكن من املؤكد أن قطع اليد بح  
 .قة ثوب من غري حرز ال يطبق يف أي من مذاهب الفقهاء الكرامأو برس

وعىل الرغم من تدريس قطع اليد يف سائر املدارس والكليات الرشعية 
قد عدل  اإلسالميةعىل أنه حد اهللا, ولكن الفقه احلقوقي يف سائر الدول 

دولة إسالمية فهناك  57العقوبات التعزيرية واإلصالحية, ومن أصل  إىل
ولتان طبقتا هذا احلكم خالل القرن اجلديد ومها السعودية وإيران, فقط د

ومع وجود النص بالقطع يف القانون املوريتاين واليمني والسوداين ولكنه مل 
 .         ً يطبق أبدا  

فيام هو شبه دولة بتطبيق  اإلسالميةيف حني قامت احلركات الثورية 
ة النرصة عرشات حدود قطع اليد يف بوكو حرام وليبيا وداعش وجبه

 .وطالبان
ً                                           وال أعتقد أن هناك سبيال  للقبول بعقوبة كهذه يف العامل املتحرض, بعد أن                      

, ونجحت مخس اإلصالحيةالعقوبات  إىلاتفق العامل عىل التحول 
سبعة ومخسني تنص معظم دساتريها أن  أصلمن  إسالميةومخسون دولة 

العقوبة  إىلعدول دين الدولة يف جتنب هذا اللون من العقوبة وال اإلسالم
 .الرادعة اإلصالحية
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الشاطبي يف كتابه املوافقات فإن األحكام الرشعية,  اإلمامووفق تعبري 
ومنها احلدود, ليست أحكاما نظرية جمردة تطبق يف املطلق بل هي أحكام 

فال . مؤسسة يف الواقع وقائمة عليه مثل السبب والرشط واملانع »وضعية«
 .سبابه, وحتققت رشوطه, وغابت موانعهيطبق حد إال إذا توفرت أ

ويمكن القول بان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه تبنى العدول عن 
 أنالعقوبة التعزيرية الرادعة, ويشري كثري من الباحثني  إىلتطبيق احلد 

وقف احلد إنام كان يف عام الرمادة لشدة اجلهد ويف الواقع فان احلد مل يطبق 
مر وال اخللفاء من بعده, وقد أحصينا يف مطلع هذه ع أيام           ً    بعد ذلك أبدا  يف 

فلم تكن لتتعدى  اإلسالميالتي تم تدوينها يف التاريخ  الوقوعالدراسة 
, اإلسالميخالل ألف عام من احلكم بالقضاء الرشعي  حاالتعرش 

وذلك بفضل الرشوط املقاصدية التي وضعها الفقهاء ومن خالل قاعدة 
 .األزمان بتغري األحكامال ينكر تغري 

ً  وجيب التحفظ دوما   نتحدث عن الدول اإلسالمية, أما احلركات  بأننا              
عرب التاريخ كاخلوارج والقرامطة واحلركة املوحدية يف  اإلسالميةالثورية 
كانت تطبق باطراد قطع اليد وكذلك احلركة املرابطية ولكنها فقد قيامها 

ما قررناه أن حني كانت تتحول إىل دولة تتوقف عن ذلك, وذلك وفق 
تطبيق احلدود القاسية كان شأن أشباه الدولة وليس شأن الدولة التي لدهيا 

 .تقاليد قضائية راسخة
ل يف لومن نافلة القول أن نؤكد أن الرسقة جريمة لدى كل األمم ومل حت

                             ً                           ثقافة وال دين, ويكمن اخلالف حتديدا  بني الرشيعة والنظم احلقوقية 
احلديثة يف آلة العقاب, وتسعى هذه الدراسة لتقرير جواز االنتقال من 
العقوبات اجلسدية إىل العقوبات اإلصالحية وفق مقاصد اإلسالم 

 .الكربى



 وردت يف السنَّة الكريمةعقوبات 

العقوبات يف الفقه اإلسالمي مل ترد يف نص أشار الفقهاء إىل عدد من 
        ً                  وهي حتديدا  رجم الزاين املحصن  القرآن الكريم ولكنها وردت يف السنة

وعقوبة السكر وعقوبة تارك الصالة والصيام ومانع الزكاة وعقوبة املرتد 
 . وعقوبة الشذوذ اجلنيس وعقوبة الساحر

  عقوبة السكر

ً  ر, وقد نزل التحريم متدرجا  ال خالف أن الرشيعة جاءت بتحريم اخلم                         
 مق حق مف خف حف جفُّ  :وكان آخر ما نزل فيه قول اهللا تعاىل

 مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .74َّجي يه ىه مهجه ين ىن من

ً  وينفرد اإلسالم بتقرير منع السكر فيام تراه الدول احلديثة سلوكا  فرديا         ً                                                         
 .ليس ألحد فرضه عىل الناس

َما  :                                    ً من رشب اخلمر جاء بيان النبي الكريم رصحيا   ويف بيان احلد املحرم
 .75 َأْسَكَر َكثُِريُه َفَقِليُلُه َحَرامٌ 

                                                 
 91− 90سورة املائدة 74
 218ص  3والنسائي ج 158ص  4رواه الرتمذي ج75



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

 .76ث  ِ ائ   َ ب    َ اخل    ُّ م   ُ أ    ُ ر   ْ م    َ اخل  : وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ومع هذا التحريم الشديد فإنه مل يرد يف القرآن الكريم أي بيان لعقوبة 

 املوعظة والنصيحة واإلرشاد يف شارب اخلمر, واقترص البيان القرآين عىل
 .هذا السبيل

ولكن الفقهاء نصوا عىل وجوب معاقبة شارب اخلمر, واستدلوا 
ُأِيتَ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِرُجٍل  :بحديث مشهور عن أيب هريرة قال

َب َفَقاَل  ُبوهُ «: َقْد َرشِ اِرُب بَِيِدِه, َفِمنَّ : , َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة  »اْرضِ ا الضَّ
َف, َقاَل َبْعُض اْلَقْوِم  اِرُب بَِثْوبِِه , َفَلامَّ اْنَرصَ اِرُب بِنَْعِلِه , َوالضَّ : َوالضَّ

ْيَطانَ «: َقاَل . َأْخَزاَك اهللاَُّ   77»ال َتُقوُلوا َهَكَذا , ال ُتِعينُوا َعَلْيِه الشَّ
, والسياق يشري إىل وليس يف سياق احلديث ما حيدد عقوبة لشارب اخلمر

عقوبة عفوية غري مقدرة, ولكن جرى العمل يف أيام أيب بكر عىل جلد 
شارب اخلمر أربعني جلدة, ثم طالب عيل بن أيب طالب بتشديد هذه 

ك ر  :                       ً                         العقوبة إىل ثامنني, مستدال  بقياسه عىل حد القاذف فقال ب  س  ا رش   َ  إ ذ   ِ َ  َ ِ َ    َ ِ 
ى اف رت    ذ  ا ه  إ ذ  ى و  ذ  ك ر  ه  ا س  إ ذ  َ و  َ  ْ     َ  َ    َ ِ  َ    َ  َ   َ  ِ َ    َ ِ رت    ْ ف    ُ امل    ُّ د   َ ح   َ و   ىَ  ِ  .78ة َ د   ْ ل   َ ج     َ ون   ُ ن   َ ام     َ ي ث   َ

وخالل التاريخ اإلسالمي فقد اختلفت خيارات القضاة يف معاقبة 
السكران, فمنهم من أخذ بقول أيب بكر ومنهم من أخذ بقول عمر, ومنهم 

ً                                    من اختار التعزير عقابا  عىل السكران بحسب حال فحشه أو جماهرته                      . 

                                                 
 231ص  3سنن النسائي ج76
 .ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأمحد بن حنبل 2488ص  6صحيح البخاري ج77
 .كام رواه النسائي يف سننه 1234ص 5رواه مالك يف املوطأ ج78
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) اليهود والنصارى(من أهل الكتاب  وال خالف أنه ليس عىل املواطن
,كام أنه ال يقام 79عقاب إذا رشب أو سكر ألننا أمرنا برتكهم وما يدينون

يف داره وخفية الناس فال  املؤثماحلد إال عىل املجاهر وأما من ارتكب هذا 
 .                                     ً          حد عليه ولكن لويل األمر أن يعاقبه تعزيرا  بام يردعه

يف املجتمع اإلسالمي  مؤثمة                               ً وغني عن القول إن رشب اخلمر عموما  
وأن الدولة قادرة عىل إعداد ترشيع باالجتهاد املحض يتناسب مع واقع 

 .األمة وظروفها يؤدي إىل منع السكر العلني ومعاقبة املستهرتين
وال خيفى أن ما نتحدث عن تعديله هنا ال يتعلق بحد مقرر يف الكتاب أو 

 .رص اخلالفة الراشدةالسنة, وإنام يتعلق باجتهاد للفقهاء يف ع
ً                        يكون حد السكر حمسوما  بالنص ونحن نرى اختالفه  أنومن العجيب                    

ً                                               عددا  ومضمونا  خالل اخللفاء الثالثة, مما يوجب اليقني بان هذا احلد          ً   
ً                                  تهادي وليس نصيا  وهو موكول للدولة يف كل زمان ومكانجا               . 

الكتاب وال أما أمر املخدرات يف جتارهتا وتعاطيها وختزينها فلم يرد يف 
يف السنة ما يمكن أن يستنبط منه حكم رشعي, وهو موكول إىل اجتهاد 

تكف الناس األمة يف كل عرص حيث جيب إصدار القوانني الرادعة التي 
 .ثامعن هذا اللون من اآل

ً             ومن املؤكد أن القياس عىل اخلمر ليس معيارا  كافيا  ملعاقبة جتار        ً                                     
شد, ومن شأن القياس أن ينتج املخدرات ألن خطرهم أعظم, وفسادهم أ

ً                                                     حكام  مساويا  أو أقل يف شدته من احلكم املقاس عليه, لقول النبي الكريم        ً    :
 .         ً                        من بلغ حدا  يف غري حد فهو من املعتدين

                                                 
 .املقصود احرتام عقائدهم ورشائعهم التي يامرسون فيها دينهم79
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وجيب القول أن تعاطي املخدرات واالجتار هبا من اجلرائم اخلطرية عىل 
مية يف األمة, وجيب تقرير حكم رادع فيها, وقد تفاوتت الدول اإلسال

التعامل مع هذه اجلريمة من االكتفاء بأقل من أربعني جلدة, إىل احلكم 
ويف الواقع فإن تقرير حكم اإلعدام بغري دليل من كتاب أو سنة !! باإلعدام

متواترة أو إمجاع أمر غري مقبول يف الفقه اإلسالمي, ومن البداهة القول إنه 
أما اإلمجاع فكام ترى فإنه ال يوجد نص قرآين أو سنة يف شأن املخدرات, 

ً     ً                           غري موجود واملسلمون خيتلفون اختالفا  كبريا  يف تقرير العقوبة, مما يوجب                                
رفض عقوبة اإلعدام يف املخدرات والتحول إىل عقاب رادع ال تراق فيه 

 .الدماء
واخلالصة أن جملس الشورى اإلسالمي يمكنه أن حيدد العقاب املناسب 

ً                                        هديا  بام أخذ به الفقهاء عرب التاريخ, وال يوجد ملواجهة السكر العلني, مست    
 .حد مقرر ملزم هلذا النوع من اخلطيئة

 عقوبة املرتد
يعترب حد الردة من أشد املسائل اإلشكالية يف الفقه اإلسالمي, ولكن ال 
بد من دراسته ومناقشته باألدلة الرشعية, وفق مقاصد اإلسالم الكربى 

 .وروح الرشيعة
ج من دين اإلسالم إىل سواه, سواء بالنية أو بالفعل والردة هي اخلرو

 .                                           ً         ً            املكفر أو بالقول, ثم عمموا من قال ذلك اعتقادا  أو عنادا  أو استهزاء
ثم توسع الفقهاء يف إطالق كلمة املرتد, فأطلقوا الردة عىل من أنكر 
ً  وجود الصانع اخلالق, أو نفى الرسل, أو كذب رسوال , أو حلل حراما                ً                                            

                                        ً        لزنا واللواط ورشب اخلمر والظلم, أو حرم حالال  باإلمجاع باإلمجاع كا
كالبيع والنكاح, أو نفى وجوب جممع عليه, كأنه نفى ركعة من الصلوات 
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اخلمس املفروضة, أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب باإلمجاع, كزيادة 
ركعة من الصلوات املفروضة, أو وجوب صوم يشء من شوال, أو عزم 

إلقاء مصحف أو كتاب : ومثال الفعل املكفر. تردد فيه           ً      عىل الكفر غدا , أو 
 80حديث نبوي عىل قاذورة, وسجود لصنم أو شمس

ً                               وقد أفرد فقهاء احلنفية فصال  خاصا  للحديث عن حد الزنديق والداعي       ً                         
 .81إىل بدعته وأحلقوا ذلك بباب الردة املوجبة للقتل

واأللفاظ وقد توسع عدد من الفقهاء خاصة احلنابلة يف رسد الكلامت 
والترصفات املوجبة للردة وبالتايل املوجبة للقتل وال أعتقد أن السياق هنا 
مناسب لرسد هذه األقوال ونحيل إىل ما كتبه ابن تيمية حتت عنوان نواقض 
اإلسالم العرشة حيث أورد عرشة اعتقادات من ريض واحدة منها فقد كفر 

و احتكم إىل غري الرشيعة                    ً  وعد منها من عظم قربا  أ!! وارتد وحل دمه وماله
 .82              ً                 أو أنكر معلوما  من الدين بالرضورة

ولألسف فإن هذا اللون من الفتاوى ال يزال حيظى بتأييد لدى كثري من 
الفقهاء يف مناطق اخلليج العريب, ونحن ندعو إىل مواجهة هذا اللون من 
 التشدد ببصرية ووعي وبأدلة الرشيعة القاطعة التي ترفض هذا التساهل يف

 دماء الناس وأرواحهم

                                                 
 133ص 4مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ج80
 131ص 7قريواين ج الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد ال81
 86ص 1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية ج82
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وأخذ الفقهاء بحكم شديد يف أمر الردة وهو قتل املرتد, ومستندهم يف 
  ُ ه   َ ن   ْ ي   ِ د    َ ل   َّ د   َ ب    ْ ن   َ م  : ذلك حديث مشهور عن عكرمة عن ابن عباس ونصه

 . 83وه ُ ل   ُ ت    ْ اق   َ ف  
          ً     ً                                              ومع أن عددا  كبريا  من الفقهاء أخذ بحكم قتل املرتد, واعتمدته عدة 

                        ً           ومع أن الفقهاء وضعوا عددا  من الرشوط , 84دول اختارت تطبيق الرشيعة
الضامنة لتضييق العمل هبذا احلد, واللجوء إىل العقوبات األخرى ولكن 
الدراسة العلمية املوضوعية للمسألة وفق دالالت الكتاب الكريم وهدي 
النبي صىل اهللا عليه وسلم تلزمنا مراجعة هذه املسألة, ونحن ننكر هذا 

 :بام ييل                       ً اللون من العقاب استدالال  
 :    ً أوال  

إن من مبادئ القرن الكريم حرية االعتقاد وقد ورد النص عىل ذلك 
ً                                      رصحيا  يف عرشات اآليات البينات ومنها قوله تعاىل  85َّمم خم حم جمُّ  :   

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ : وقوله
 86َّمئ زئ

 87َّمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ُِّّ   :ومنها قوله تعاىل
                                                 

كام رواه النسائي وأبو داود وأمحد وابن  2681ص 6رواه البخاري يف صحيحه ج83
 ماجه

عندما   1985ال بد من القول أن حد الردة مل يطبق حقيقة يف العامل اإلسالمي منذ عام 84
ة حممود طه بتهمة الردة, وتبني فيام بعد ولألسف أن إعدامه أعدمت احلكومة السوداني

 .كان سياسيًا بامتياز
 256سورة البقرة 85
 99سورة يونس 86
 29سورة الكهف 87
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 88َّاك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مثُّ  :وقال
فهذه النصوص وغريها واضحة وجلية يف أن أمر االعتقاد حرية 
شخصية بحتة, وليس من حق أحد أن يرغم الناس عىل اعتقاده أو يلزمهم 

 .باختيار اإليامن
 :      ً ثانيا  

ً                          إن اإلكراه ال يصنع إيامنا  بل يصنع نفاقا , واإلرصار عىل معاقبة املرتد                ً                      
اإلسالم بأنه انترش بحد السيف بالقتل يثبت االفرتاءات الظاملة التي تتهم 

 .وهو ما ال نقبله بحال
 :      ً ثالثا  

ولو أن اإليامن باإلرغام فمن أين إذن يكون الثواب والعقاب, وكيف 
 .يثيب اهللا املحسن, وقد دخل يف اإلسالم بحد السيف

 :      ً رابعا  
, وتوعدهم بالعقاب ذكر يف آيات كثرية شان املرتدين إن القرآن الكريم

ً                      لكنه مل يرش ترصحيا  وال تلميحا  إىل أي عقاب دنيوي عىل يف اآلخرة, و           ً              
          ً                                                  املرتد مؤكدا  أن الردة اختيار شخيص يتوىل احلساب عليه رب العاملني يف 

 .الدار اآلخرة
 :ومن هذه اآليات قوله تعاىل

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 
 89َّجب هئ مئ

                                                 
 149سورة األنعام 88
 137سورة النساء 89
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 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 
 90َّحس

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ُّ 
 91َّجئ يي

 92 َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 
 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن ُّ 
 93َّحت جت هب مب خب حب جب هئمئ

فهذه اآليات وغريها كثري المست مسألة الردة بشكل مبارش وأشارت 
إىل بؤس ما أقدم عليه املرتدون من الكفر بعد اإليامن, ولكن ال جتد يف أي 

ً  من هذه اآليات ترصحيا   ً                                    وال تلميحا  إىل أمر العقوبة أو احلد الدنيوي, بل                          
وكلت كل هذه اآليات أمر حساب املرتد إىل اهللا تعاىل, وهذا هو املتفق مع 

 .روح الرشيعة يف حرية االعتقاد ومسؤولية اإلنسان
وال يعقل أن يتأخر البيان يف هذه املسائل اخلطرية رغم توفر الدواعي 

 .يه وهو يتصل بالدماء واألرواحلوروده, واحلاجة إىل الفصل ف
 :     ً خامسا  

إن سائر طرق رواية هذا احلديث تنتهي إىل عكرمة موىل ابن عباس, وهو 
رجل كثري الرواية, ولكنه متهم يف مسائل كثرية وقد اهتم باإلرجاء واهتم 
بالكذب واهتم بالقول بقول اخلوارج, ومن املعلوم أن الراوي إذا كان 

                                                 
 90سورة آل عمران 90
 25سورة حممد 91
 3سورة املنافقون 92
 24−23سورة لقامن 93
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ً               مطعونا  فيه فإنه ال تق بل روايته يف مسائل الدماء واحلدود, خاصة إذا كان      
يروي يف ما يوافق بدعته التي اهتم هبا وهي القول برأي اخلوارج فمن 
املعلوم أن اخلوارج يستبيحون دم املخالف, ويتحتم هلذا السبب رد هذه 
الرواية, خاصة أهنا تؤسس حلد من حدود اهللا, وشأن احلدود أن ال تثبت 

 94.ن الكتابإال بنص حمكم م
وقد استفاض ابن حجر يف مجع أقوال املحدثني يف حق عكرمة, وأوهلا 

ابن عمر قال لنافع ال تكذب عيل كام  رفض اإلمام مسلم الرواية عنه, وأن
كذب عكرمة عىل بن عباس وكذا ما روى عن سعيد بن املسيب أنه قال 

باحلديد  عكرمة فقد أوثق عيل بن عبد اهللا بن عباسأما ذلك لربد مواله 
كان , وقال سعيد بن املسيب عنه كذب خمبثان, وإنه يكذب عىل أيب :وقال

مالك ال يرى عكرمة ثقة ويأمر أن ال يؤخذ عنه وقال الشافعي ال أرى 
ألحد أن يقبل حديث عكرمة وقال عثامن ابن مرة قلت للقاسم إن عكرمة 

لفه قال كذا فقال يا بن أخي إن عكرمة كذاب حيدث غدوة بحديث خيا
 95., وقد رد االمام ابن حجر عىل اقواهلم تلك بتعسف ظاهرعشية

فكيف يسوغ بعد أقوال العلامء هذه يف عكرمة أن يفوض برواية خطرية 
 ودقيقة تراق هبا الدماء, وخيالف هيا القرآن?

 :     ً سادسا  

                                                 
, وانظر سري أعالم 15ص 23رجال للحافظ املزي جانظر هتذيب الكامل يف معرفة ال94

ومع ذلك   237ص 7وانظر هتذيب التهذيب البن حجر ج 22ص 5النبالء للذهبي ج
فقد أخرج له البخاري أحاديث كثرية, ورد مسلم رواياته ومل يرو له إال حديثًا واحدًا 

 .متابعاً 
 425ص 1فتح الباري ج95
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جيب القول إن الردة التي عرفت يف عرص النبوة هي ما قام به عدة أفراد 
ع النبي يف املدينة ثم ارتدوا عنه وحلقوا بأعدائه من قريش من الناس كانوا م

ً         وباعوا أرسار دولتهم ألعدائهم, وخرجوا حيرضون قريشا  عىل غزو                                               
املدينة, وهذه ممارسات تقع يف باب اخليانة العظمى للدولة وتبنى عليه 
نتائج سياسية خطرية, ومن احلكمة والعقل أن تفرض يف هذه اجلنايات 

ت شديدة, وهنا بالضبط يكون ما أورده الفقهاء من حد اخلطرية عقوبا
الردة, التارك لدينه املفارق للجامعة املتآمر ضد بلده وأهله, ومع ذلك فإن 
ً                       النبي الكريم حني فتح مكة عفا عن هؤالء مجيعا  وقال هلم اذهبوا فأنتم                                         

 .الطلقاء
فعفا  ومع أنه أهدر دم عدد من املرتدين ساعة دخوله إىل مكة ولكنه عاد

عنهم إال ثالثة كانوا قد ارتكبوا القتل الدينء وتعلقت هبم دماء بريئة 
 .واستحقوا العقاب

أما تطبيق عقوبة القتل ملجرد املخالفة يف الرأي أو الدين أو املذهب فهذا 
كله ليس عليه شاهد واحد حاسم من فعله صىل اهللا عليه وسلم, بل إن 

                                    ً الذين كانوا يف املجتمع قد ارتكبوا أعامال                   ً             القرآن أخرب أن عددا  من املنافقني 
كفرية ال شك فيها, وخرجوا من اإلسالم بنص القرآن الكريم ولكنه مل 
ً                                            يقم بقتل أحد منهم يقينا  ومل يقم عليهم أي حد أو عقاب, وإنام كان يسعه                        
منهم دخوهلم يف شأن األمة واجلامعة, وعدم اعتدائهم عىل األفراد يف 

 : ترصيح القرآن الكريم بردة هؤالء, قال تعاىلاملجتمع, وكشاهد عىل
 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ  
 يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى
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 يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت
 .96َّاك

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ   :ويف آية أخرى
 97َّٰذ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جه ينىن من

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ   :ويف آية ثالثة
 98َّيق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث

فهذه آيات رصحية يف أن هؤالء ارتدوا وثبت كفرهم بعد إسالمهم, 
وهي قد نزلت يف أسامء خمصوصة معروفة, ولكن ال يوجد أي رواية عىل 
ً                                 اإلطالق تفيد أن رسول اهللا قد قتل أيا  منهم بسبب موقفه االعتقادي, وإنام                                 

ظل هؤالء املعروفون  فيها هتديد هلم بحساب اهللا وعذاب اهللا, وقد
بأسامئهم وأوصافهم يعيشون بني املسلمني يف املجتمع اإلسالمي هلم 
                                           ً                 حقوق املواطنة كاملة, ما داموا مل يرتكبوا أعامال  جرمية من اللحاق 
بالعدو, وقد رشح النبي الكريم سياسته الواضحة إزاء ذلك حني طلب 

لذي نزلت هذه اآليات يف إليه الصحابة قتل عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني ا
بل نحسن : وصف كفره, فرفض النبي الكريم اقرتاحهم بقتله, وقال

, ومعنى ذلك أن موقفه االعتقادي ال إكراه 99صحبته ونرتفق به ما دام معنا
 .عليه فيه وإنام العقاب فيمن فارق األمة وحلق بعدوها

                                                 
 74سورة التوبة 96
 80سورة التوبة 97
 86ة آل عمران سور98
 471ص 3دالئل النبوة للبيهقي ج99
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ان ونكرر هنا ما ذكرناه يف اهلامش قبل قليل أن حد الردة وإن ك
ً    منصوصا  عليه يف كتب الفقهاء فإنه ال توجد دولة تتبنى تطبيقه علنا  يف                                                        ً      
العامل اإلسالمي, وما تقوم به األمارات اإلسالمية املتشددة التي تقوم بني 
احلني واآلخر يف أفغانستان أو الصومال أو اجلزائر ال جيوز اعتباره بحال 

ً             تطبيقا  إسالميا  وهو يواجه دوما  بسيل من اإلد                ً        ً انة والرفض من قبل كل      
ً    فقهاء اإلسالم يف العامل, وكانت آخر مرة تم فيها تطبيق حد الردة علنا  يف                                                               

عندما أعدم نظام النمريي يف السودان  18/1/1985حكومة قائمة يف 
املفكر والسيايس حممود حممد طه مؤسس احلزب اجلمهوري السوداين, 

ن اإليامن والتجديد بتهمة الردة, مع أن كتب الرجل طافحة باحلديث ع
ولكنه خاض مواجهة ضارية مع النظام انتهت بإعدامه مما يؤكد املعنى 

 .السيايس لإلعدام
وال بد من القول بان قتال أيب بكر للمرتدين مل يكن من باب حماسبة 
الناس عىل موقفهم الفكري وإنام كان قتاال حلامية الدولة من التقسيم 

ً                                واقعا  عرب ظاهرة ادعاء النبوة وامتناع                          ً  واالنشقاق, بعد أن أصبح امرا       
العرب عن أداء الزكاة وهو ما يعني االنفصال االقتصادي الذي يقود حتام 

 .لالنفصال السيايس
         ً                                                   بل إن كثريا  من املرتدين كانوا يقيمون شعائر اإلسالم من صالة وصيام 
ولكنهم منعوا الزكاة وهذا موقف سيايس انفصايل ال يمكن لدولة ناشئة 

 .تتسامح فيه, فقاتلهم عليها ابو بكر حتى خضعوا لسلطان الدولةأن 
وبعد ما أوردناه من الشبهات الكثرية يف تطبيق عقوبة الردة, وكل 
واحدة منها كافية لدرء احلد بالشبهة, وإن املجتمع اإلسالمي يملك أن 
يقرر عقوبة مناسبة لفرض احرتام املقدس الديني ومعاقبة من يقوم 

ً                                            ابا  مناسبا , بمعزل عن النصوص السابقة التي يتطرق إليها بازدرائه عق        ً   
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االحتامل من كل وجه, والدليل إذا تطرق إليه االحتامل سقط به 
 .االستدالل

  عقوبة تارك الصالة

نص عدد من الفقهاء عىل وجوب معاقبة تارك الصالة, وأوجبوا عىل 
من جحد  ويل األمر أن يقيم عليه حد الردة بالقتل, ونقل الزحييل أن

وجوب الصالة, فهو كافر مرتد, لثبوت فرضيتها باألدلة القطعية من 
ً                   القرآن والسنة واإلمجاع, ومن تركها تكاسال  وهتاونا  فهو فاسق عاص, إال         ً                                     
أن يكون قريب عهد باإلسالم, أو مل خيالط املسلمني مدة يبلغه فيها 

 .100وجوب الصالة
الدنيوية, أما األخروية وترك الصالة موجب للعقوبة األخروية و: وقال

 مئُّ   :وقوله  101َّهس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئُّ   :فلقوله تعاىل
 مئ خئ ُّ : وقوله 102َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ

       ّ    وقال صىل  اهللا . 103َّمت خت حت جتهب مب خب حب جب هئ
ُة اهللاَِّ َوَرُسولِهِ «: عليه وسلم  ًدا َفَقْد َبِرَئْت ِمنُْه ِذمَّ َالَة ُمَتَعمِّ  .»َمْن َتَرَك الصَّ

ً        ً دنيوية ملن تركها كسال  وهتاونا  ال وأما عقوبتها  ., فلها أنامط عند الفقهاء                  
ً                           تارك الصالة تكاسال  فاسق حيبس ويرضب ـ عىل املذهب : فقال احلنفية                

ً      ً                                              ـ رضبا  شديدا  حتى يسيل منه الدم, حتى يصيل ويتوب, أو يموت يف      

                                                 
 577ص 1موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ج 100
 43−42سورة املدثر 101
 5−4سورة املاعون 102
 59سورة مريم 103
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السجن ومثله تارك صوم رمضان, وال يقتل حتى جيحد وجوهبام, أو 
ً                ّ    كإظهار اإلفطار بال عذر هتاونا , بدليل قوله صىل  اهللا يستخف بأحدمها                           

ث  «: عليه وسلم  ى ث ال  د  ل م  إ ال  ب إ ح  س  ئ  م  ر  م  ام  َ  َ ٍ ال  حي  ل  د     َ ْ ِ ِ  َّ ِ   ٍ  ِ ْ  ُ  ٍ  ِ  ْ    ُ  َ  ُّ ِ َ  َ  :, اين  ْ  ُ    َّ  ِ الث ي ب  الز  َّ    
ة   ع  ام  ق  ل ل ج  ار  ين ه  امل ف  ك  ل د  الت ار  , و  س  س  ب الن ف  الن ف  َ  ِ و  َ  َ  ْ ِ  ُ  َ   َ  ُ    ِ ِ   ِ ِ   ُ  ِ  َّ    َ    ِ  ْ َّ   ِ  ُ  ْ َّ    َ«104. 

أن يصيل : اعل الصالة برشوط أربعةأنه حيكم بإسالم ف: وأضاف احلنفية
الوقت, مع مجاعة, أو يؤذن يف الوقت, أو يسجد للتالوة عند سامع آية 
سجدة, وال حيكم بإسالم الكافر يف ظاهر الرواية إن صام أو حج أو أدى 

 .الزكاة
تارك الصالة بال عذر ولو ترك صالة واحدة, : وقال األئمة اآلخرون

وإال قتل إن مل يتب, ويقتل عند املالكية  يستتاب ثالثة أيام كاملرتد,
 105والشافعية

وقد نقلت هذا النقل بنصه عن الفقهاء وأنا أشعر باحلرية واألسى هلذا 
اللون من النكوص عن دالالت الرشيعة احلاسمة يف أنه ال إكراه يف الدين, 
وما تدل له هذه اآلية الكريمة بداهة أنه ال إكراه يف الصالة وال إكراه يف 

لصيام وال إكراه يف احلج, وهذه كلها طاعات يبتغى هبا وجه اهللا تعاىل ا
فمن فاتته فقد حرم أجرها وثواهبا ونورها, وال معنى إلجباره عليها 

 .بالقوة, ولن تكون صالته حينئذ طاعة وال عبادة وال إنابة

                                                 
 كام رواه أصحاب السنن 106ص 5صحيح مسلم ج104
: وقد نقله عن مصادر املذاهب التالية 577ص 1الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ج105

, مغني 238/1:, الرشح الصغري87/1:, بداية املجتهد42ص: القوانني الفقهية
ومابعدها,  263/1:, كشاف القناع51/1:ومابعدها, املهذب 327/1:املحتاج
 .442/2:املغني
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وما قدمناه من األدلة يف بحث الردة ينطبق يف معظمه عىل القول بحد 
ة, وهو كام قدمنا حد مل يرد ذكره يف القرآن الكريم, ومل يثبت تارك الصال

عىل اإلطالق أن رسول اهللا طبقه عىل أي رجل أو امرأة يف حياته الكريمة 
 .يف عرص النبوة

عن أيب هريرة : وال بد من اإلشارة أن بعضهم استدل باحلديث املشهور
ْمُت أَ : عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال َالِة َفُتَقاَم , ُثمَّ َلَقْد َمهَ ْن آُمَر بِالصَّ

َق َعَلْيِهمْ ا  َ ن   َ ع   َ م  َقْوٍم َال َيْشَهُدوَن ل   ِ از   َ ن   َ م  إَِىل أخالف  َالَة َفُأَحرِّ  106الصَّ
ً             وفهم هذا احلديث يقتيض فهم سبب وروده, وهو أن قوما  من املنافقني                                               

ً                     اختذوا مسجدا  خاصا  رضارا  وكفرا  وتفريقا  بني املؤمنني وصاروا حيش         ً      ً     ً دون           ً     
              ً                                                 الناس فيه متهيدا  لعمل انقاليب ضد الدولة الرشعية, وهو األمر الذي دفع 
                                     ً                          النبي الكريم إىل توجيه هذا التهديد أوال , ثم قام بعدئذ بالفعل هبدم 
مسجد الرضار, والقضاء عىل هذه الفتنة, ومل يرد أنه قتل أو حبس أو أعدم 

ً                                         أيا  من املستنكفني عن حضور الصالة أو املشاركة في  .ها  
ً                     ويف الواقع فإن هذا احلكم وإن كان مرويا  يف كتب الفقه اإلسالمي                                     
املختلفة ولكنه ال يطبق يف أي من البلدان اإلسالمية اليوم, ومل نسمع أن 
أي دولة إسالمية تطبق ذلك, ولكن ال تزال السعودية عىل سبيل املثال 

رية باإلغالق ترى إجبار الناس عىل الصالة يف أوقاهتا وإلزام املحال التجا
وقت الصالة, ولكن مل نسمع بمتابعة قضائية ملن يرتك الصالة, حيث 
ينتهي األمر عند حدود الزجر واإلجبار عىل التوقف يف العمل خالل فرتة 

 .الصالة

                                                 
 كام رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأمحد 852ص  2رواه البخاري يف الصحيح ج106



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

                   ً                                   ومع ذلك فال نعرف بلدا  آخر يف العامل اإلسالمي يطبق هذا احلكم 
ة أو منكرها, ولوال الشديد, أو يدعو إىل تطبيق حد القتل يف تارك الصال

 .مقتىض البحث العلمي لكان من الواجب جتاوز هذا األمر بالكلية
ومع هذه احلقائق فإننا نسمع بني احلني واآلخر أن احلركات اجلهادية 
                                               ً          التي استولت عىل أجزاء من البالد اإلسالمية متارس حدودا  وعقوبات 

أن تنظيم داعش وقد رشبت أرشطة تبني عىل من يرتك الصالة أو الصيام, 
وال نملك التحقق من صحة هذه حد القتل عىل تارك الصالة  أقام

 .األرشطة
وينبغي أن نؤكد هنا أن حد قتل تارك الصالة مرفوض باملطلق بداللة 
اآلية الكريمة ال إكراه يف الدين, وال يمكن أن يفهم أي عقاب يامرس ضد 

 .ة هلذه اآلية الكريمةتارك الصالة إال عىل أنه إعراض عن الداللة الواضح
ً                                            من عمل صاحلا  فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد           . 

  عقوبة الشذوذ اجلنيس

ينظر اإلسالم إىل الشذوذ اجلنيس عىل أنه منكر وحرام, سواء أكان مثلية 
نسائية أم مثلية ذكورية, وهو خالف الفطرة التي فطر الناس عليها, ويأمر 

 .احلرام واإلثم, ومعاقبة املتورطني فيه بمكافحة هذا اللون من
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا اللون من الفاحشة عدة مرات يف عمل 

 : قوم لوط
 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخُّ  

 مل خلمف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض
 ين ىن منخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
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  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
 107َُّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

فحشاء حمل اتفاق بني الفقهاء, ولكن والقول بتحريم هذا اللون من ال
 .وقع اخلالف بينهم يف عقوبة من يامرس الشذوذ اجلنيس

إن اللواط يوجب احلد; ألن اهللا سبحانه : قال مالك والشافعي وأمحد
غلظ عقوبة فاعله يف كتابه املجيد, فيجب فيه حد الزنا, لوجود معنى الزنا 

 .فيه
ليس يف اللواط اختالط أنساب, يعزر اللوطي فقط, إذ : وقال أبو حنيفة

ً                                          وال يرتتب عليه غالبا  حدوث منازعات تؤدي إىل قتل الالئط, وليس هو                   
 .زنا

هو : وحد الالئط يف رأي املالكية واحلنابلة يف أظهر الروايتني عن أمحد
ً         ً الرجم بكل حال, سواء أكان ثيبا  أم بكرا                               108 

لكريم مل يشأ أن وسبب اختالفهم يف حتديد العقوبة هو أن النص القرآين ا
 :حيدد العقوبة يف أمر الشذوذ, وقد وردت اآلية الكريمة بصيغة العموم

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىيُّ 
 . 109َّىئ نئ مئ

وليس يف اآلية كام هو ظاهر أي حتديد لشكل احلد أو تفصيله, وهو ما 
 .حدا بالفقهاء لالجتهاد يف هذا الباب
                                                 

 58−54سورة النمل 107

وقد نقله عن كتب املذاهب  335ص  7مي وأدلته ج موسوعة الفقه اإلسال108
, 142/7: , املنتقى عىل املوطأ187/8: , املغني314/4: حاشية الدسوقياملعتمدة 

 .355ص: القوانني الفقهية
 16سورة النساء 109
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َمْن  «: ب رجم الالئط وهوأما احلديث الذي استدل به احلنابلة يف وجو
 «: ويف لفظ» َوَجْدُمتُوُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُلوا اْلَفاِعَل َواْملَْفُعوَل بِِه 

ً                   فليس حديثا  صحيحا , وال يمكن أن تقام »  َفاْرُمجُوا األَْعَىل َواألَْسَفَل        ً          
 110.األحكام وتسفك الدماء عىل حديث مل يبلغ رتبة الصحيح بيقني

والقول املختار من املذاهب هو ما اختاره احلنفية ألن الشذوذ معصية 
وإثم, ولكن حدها غري مقدر يف الكتاب أو السنة الصحيحة وغاية األمر 

واللذان يأتياهنا منكم فآذومها, وهو : أن يقال وفق ما أشارت إليه اآلية
نص يأمر بمعاقبة الشاذين ولكن دون حتديد حد حاسم, وبذلك فهو 

نح السلطة احلقوقية والترشيعية حق اختيار ما يردع اخلاطئني من هذا يم
 .اللون من الفحشاء

ملزمة يتم إحلاقهم هبا  ج تأهيلوال بأس أن يشتمل اجلزاء عىل برام
للخالص من هذه اآلفة اخلطرية التي هتدد األرسة واالستقرار االجتامعي, 

ة يشملها النص وكذلك ما تقره املؤسسة الترشيعية من وسائل رادع
ً              القرآين الذي نص عىل العقاب جممال  يف كلمة واحدة  .فآذومها:                            

                                                 
رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وأعرض عنه  َفاْقُتُلوا اْلَفاِعَل َواملَْْفُعوَل بِهِ حديث 110

والرتمذي والنسائي رغم توافر الدواعي عىل نقله إذ يتحدث عن حد من الصحيحان 
فقد  اْرُمجُوا األَْعَىل َواألَْسَفَل احلدود, وقد جزم األلباين بأنه حديث حسن, أما حديث 

أعرض عنه أصحاب الصحاح مجيعًا وأورده اخلرائطي يف مساوئ األخالق 
واية يف مسائل األحكام وهو كتاب مواعظ ليس فيه أدنى حجة يف الر 444ص1ج

اعتذر الشافعية عن احلديث بأن  20ص  6وقال الصنعاين يف سبل السالم ج . واحلدود
فيه مقاالً فال ينتهض عىل إباحة دم املسلم, وقد خرجه ابن حجر العسقالين يف بلوغ 

وقال إن فيه اختالفًا وفيه عمرو بن أيب عمرو وهو حسن احلديث,  367ص  1املرام ج
 .م فيه بالصحة, وهو مسألة دماء فال جيوز يف الدماء االكتفاء باحلديث احلسنفال حيك
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الرشيعة وإن كانت ترى يف الشذوذ بكافة 
ً                                          ألوانه حراما  وإثام  ولكن هذا ال يعني أن يعامل اخلاطئ كمجرم جيب       ً            
اخلالص منه, بل جيب أن يعامل كمريض جتب مساعدته, خاصة أن 

حوث العلمية أثبتت بام يقطع الشك أن هذا امليل املثيل هو أمر غري الب
إرادي, ولكن الرشيعة ال ترىض أن نستسلم هلذا القدر, بل جيب أن نطور 
كل بحث علمي جاد يستطيع أن يساعد هؤالء للعودة إىل احلياة الطبيعية 

 .وبناء األرسة اآلمنة املستقرة وفق فطرة اهللا التي فطر الناس عليها
إن موضوع الشذوذ اجلنيس ال خيتلف عن كثري من امليول اآلثمة اخلاطئة 

 باتاملخدرات ووطء البهيمة واجلنس اجلامعي فهذه كلها رغو كاإلدمان
وغرائز حقيقية, وقد يكون اإلنسان فيها ضحية ال ذنب له, ولكن اإليامن 

اهللا                                                  ً     يدعوه أن يعترب الكفاح يف سبيل اخلالص من هذه اآلفات قدرا  من 
تعاىل, كتبه عىل الصابرين وأهنم يؤجرون بصربهم وجماهدهتم ألنفسهم, 

 .حتى يعودوا إىل احلياة الرشيدة
إن هناك العديد من اآلفات التي ابتليت هبا املجتمعات يف العامل ثم 
استيقظ العقل ليحذر منها وصارت يف أعراف العامل حمرمة بعد أن كانت 

ً  هبا بعد أن شجعها طويال  وطورها صناعيا  مباحة, وبدأ العامل احلر حيار               ً                    
ً                                                    وجتاريا , ومن ذلك التدخني وأشكال متعددة من املخدرات فقد كانت       
هذه اآلفات ذات يوم حريات شخصية للناس ولكنها أصبحت اليوم بالء 
وآفة ويقوم العامل احلر بمطاردهتا وحمارصة رشورها, وهذا بالضبط ما نأمل 

 .ذوذ اجلنيسأن يتحقق يف حقل مكافحة الش
                                               ً          كام أن هذا املوقف الفقهي الصارم سيدفع بال ريب مزيدا  من جهود 
ً  البحث العلمي يف عامل اجلينات لتحقيق اخلالص من هذه اآلفة جينيا                                                         
ً                                                        وسيكولوجيا , لتطوير أبحاث علمية تساعد يف الشفاء منها, بل إننا ندعو           
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, ونأمل أن تنفق بعض أموال الزكاة يف تطوير هذه البحوث وتشجيعها
                                   ً                            ونعمل عىل أن تكون األجيال اآلتية أجياال  نظيفة من آفة الشذوذ, واهللا يف 

 .عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
ً             ق حد القتل عىل الشاذ جنسيا  يعترب قتال  بغري حق, ألن يوهكذا فإن تطب          ً                         

احلديث الذي يتم االستناد إليه ضعيف ومعارض للصحيح, وهذه شبهة 
ً                          حلد, وعدم ثبوته أصال , وتفرض عىل جمالس الشورى يف موجبة إلسقاط ا                  

البلدان اإلسالمية االتفاق عىل عقوبات رادعة حتمي األرسة وتساعد 
 .111هؤالء املرىض عىل اخلالص وتعاقب املستفيدين من شذوذهم وحمنتهم

 عقوبة الرجم للزاين املحصن
ات أشد العقوب )املتزوج(ضد الزاين املحصن  مجقد تكون عقوبة الر

قسوة يف الفقه اإلسالمي, ومع ذلك فإنه يتم تدريسها للطلبة عىل أهنا 
من حماسن اإلسالم ومزاياه, وعادة ما نروي  وأهناحكم عقايب عادي, 

                                                 
من الرضوري متابعة التاريخ االجتامعي إلدراك العالقة اجلدلية بني الرأي الفقهي  111

فانتشار العالقات . كذلك املنطق الداخيل لرصامة العقوبة. واألوضاع املجتمعية
وبقدر ما كتب . عية واسعة يف املجتمع العبايساجلنسية مع الغلامن شكل ظاهرة اجتام

وال أدل عىل ذلك من . فيها من شعر ونثر غاص الفقهاء يف تفاصيل املحاسبة واملواجهة
املثلية (واللوطية الصغرى ) املثلية الذكرية(عرشات الفتاوى يف اللوطية الكربى 

 غياب عقوبة صارمة جيري تفسري. حيث نجد قراءتني خمتلفتني حلالة متشاهبة). النسوية
لكن يف واقع األمر مل تشكل . بحق السحاق الذي يسمى لوطية صغرى بغياب اإليالج

املثلية النسائية ظاهرة اجتامعية ثقافية كام كان حال املثلية الذكورية التي دخلت األدب 
ٍ                            والشعر يف حتد  عام وعلني ملنظومة قيم سائدة  ).مالحظة من النارش. (          
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 أساسبتغزل قصة رجم النبي الكريم ملاعز األسلمي واملرأة الغامدية, عىل 
 .التطبيق األكثر مثالية هلذا احلد الرهيب أهنا

جم هو أكثر حد تتهم به الرشيعة بالقسوة والشدة, وحان وال شك ان الر
 .املة واملداراةج                                      ً       الوقت لنقول فيه ما ينبغي أن يقال, بعيدا  عن امل

واضح يف  َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّ  مع أن ظاهر اآلية 
حتديد العقوبة بامئة جلدة دون تفريق بني األعزب واملتزوج, أو البكر 

ية خمصوصة نالقرآ ين إىل أن هذه اآليةوالثيب, ولكن ذهب كثري من املفرس
باألبكار من النساء والعازبني من الرجال, يف حني أن املتزوج من الرجال 

 .والثيب من النساء يستحقون عقوبة الرجم باحلجارة حتى املوت
وهذا الفهم بدون شك مناقض لظاهر اآلية, وال يمكن قبوله وقبول 

 .اإلطالقاآلية يف آن واحد عىل 
عن عمر بن : ذلك حديث مشهور ورد يف البخاري ونصه ومستند

 :اخلطاب قال
ًدا َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْحلَقِّ , َوَأْنَزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب , « إِنَّ اهللاََّ َبَعَث ُحمَمَّ

ْجِم , َفَقَرْأَناَها , َوَعَقْلنَاَها ,  َوَوَعْينَاَها , َرَجَم َفَكاَن ِممَّا َأْنَزَل اهللاَُّ آَيُة الرَّ
َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرَمجْنَا َبْعَدُه , َفَأْخَشى إِْن َطاَل بِالنَّاِس 

ِك : َزَماٌن َأْن َيُقوَل َقاِئٌل  ْجِم ِيف ِكَتاِب اهللاَِّ , َفَيِضلُّوا بَِرتْ َواهللاَِّ َما َنِجُد آَيَة الرَّ
ْجُم ِيف ِكَتاِب اهللاَِّ َحقٌّ َعَىل َمْن َزَنى إَِذا ُأْحِصَن ِمْن َفِريَضٍة َأْنزَ  َهلَا اهللاَُّ , َوالرَّ

اُف  َجاِل َوالنَِّساِء , إَِذا َقاَمْت اْلَبيِّنَُة , َأْو َكاَن اْحلََبُل , َأْو اِالْعِرتَ  112»الرِّ
ولكنه ينتج عددًا من  اإلسنادواحلديث عىل الرغم من اشتهاره يف 

ضات املسيئة لإلسالم وللقران الكريم ولعمر بن اخلطاب ريض اهللا التناق
                                                 

 2503ص 6ب رجم احلبىل ج صحيح البخاري با112
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ث يزعم أن آية منه ضاعت يف غامر يللقرآن الكريم حعنه, فهو إساءة 
مجع القرآن لدى أهل السنة ما يفيد أن آية  أحاديثاآليات, وليس يف سائر 

أخرى ضاعت, فلامذا تضيع آية هبذه األمهية ترتتب عليها دماء وحقوق, 
نفرد بحكم عجيب ال نظري له يف اإلسالم, ولو أن الضائع آية يف وصف وت

نة او الصالة أو الصوم هلان اخلطب بان للمفقود بديًال وانه يف النار او اجل
سياق ما يتىل وسباقه, ولكن اآلية الضائعة هنا هي أخطر نص قرآين يتصل 

 .بدماء الناس وأعراضهم
موجودة ولكن أكلتها الداحن??? وتشري الروايات إىل أن اآلية كانت 

االستهتار بنصوص القرآن  دوهو تعبري جد متناقض ويشتمل عىل تأكي
الكريم التي مجعت عىل أعىل درج الضبط والتوثيق, وهو اهتام عجيب مل 

 .يتكرر يف أي آية أخرى يف القرآن الكريم
ه يف وتتضمن اآلية املزعومة أيضًا إساءة للنبي الكريم الذي مل يقم بواجب

صحابيًا آخر قال إن  أنحفظ هذه اآلية املهمة وروايتها للناس حيث مل يرد 
الرسول الكريم ترك  أنأو علمنا هذه اآلية, كام تشري الرواية  أقراناالنبي 

هذه اآلية اخلطرية يف ورقة هائمة تأكلها الدجاج عىل الرغم من خطورة ما 
 فيها ودقته ورصامته

ءة مبارشة لعمر بن اخلطاب الذي يبدو يف وتتضمن الرواية أيضًا إسا
الرواية ضعيفًا مرتددًا خوافًا من كالم الناس, فيرتك اآلية خارج القران 
الكريم خوفا من كالم الناس, وهو املشهور بشجاعته وجرأته يف 
االجتهاد, ومبادراته الكثرية يف اقرتاح الوحي واجلدل فيه وهو ما يسميه 

مجعت يف نحو عرشين موقفًا كان عمر يبدي  الفقهاء مبادرات عمر التي
فيها اعرتاضًا شديدًا عىل موقف للرسول أو يقرتح جديدًا يف األحكام 
رسعان ما تأيت اآلية أو يتغري موقف الرسول الكريم عىل وفق اجتهاد عمر 
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بن اخلطاب, وهذا كله يتناقض متامًا مع املوقف املنسوب إليه يف هذا 
 .ز واخلوف من كالم الناساحلديث من الرتدد والعج

كام تتضمن الرواية إشارة واضحة إىل أن إقحام مثل هذه اآلية سيؤدي 
إىل اعرتاض شديد من الناس, والناس هنا هم أصحاب الرسول الكريم 
الذين عارصوا الوحي وشاهدوه وعرفوه, ويعلم من وضع احلديث أن 

زول القرآن ترصفًا كهذا سيبدو عند الصحابة الكرام الذين عارصوا ن
واستمعوا إليه ودونوه من شفة الرسول الكريم مرفوضا ملا يستمل عليه 

 .من تشكيك بثبوت الوحي وحفظ القران الكريم
به العدالة  تنتفيكام أن هذا احلد املزعوم يتخذ شكًال مهجيًا يف العقوبة 

واملساواة, ويفرض عقوبة أشد من عقوبة الكفر أو القتل عىل جناية يقبل 
ني أن الرجم حاهللا تعاىل التوبة والغفران, وشأهنا السرت والتوبة, يف  فيها

شأنه االفتضاح والتشهري, كام أهنا تفوض تنفيذ القتل إىل األفراد بخالف 
كل قواعد الرشيعة يف أن تنفيذ احلدود هو شان ويل األمر والقضاء 

 .الرشعي املختص
رض اليوم أكثر حامل املتسالم يف نظر العتشوهيًا لإل أكثروال يوجد مشهد 

من هذا املشهد, ولقد كان لألرشطة املرسبة يف تنفيذ هذه احلدود يف 
أبشع األثر يف صد الناس عن دين اهللا تعاىل  ونيجريياأفغانستان والصومال 

األثر يف وصم اإلسالم يف املحافل  أسوأوخروجهم أفواجًا, كام كان له 
د معايري حقوق اإلنسان التي هي الدولية باهلمجية يف العقاب وعدم اعتام

 .ولقد كرمنا بني آدم: يف جوهر النص القرآين 
وهناك مالحظات أخرى عىل هذه اآلية املزعومة توجب حتًام ردها 

 .ورفضها وفق قواعد علامء األصول
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فالقرآن الكريم كام هو معلوم ال يثبت إال بالرشوط الثالثة التي أوردها 
 :ئر علامء القران الكريم وهيابن احلزري اتفاقًا بني سا

  تواتر اإلسناد بان يرويه مجع عن مجع, وال يقبل يف ثبوت القرآن
 .حديث اآلحاد وحده

 موافقة الرسم القرآين ولو بوجه من الوجوه قبل النقط والشكل 
 موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه املروية عن العرب 

طني األولني فال هي رويت بتواتر واآلية املزعومة متناقضة حتًام مع الرش
وال هي موافقة ألي من رسم املصحف الرشيف الذي تم نسخه بعد ذلك 

 .ايام عثامن بن عفان بنسخه الثامنية
ولو كان لنا أن نضيف نصًا إىل القرآن الكريم خمتل الرشطني لكان علينا 

ن نحو أربعني آية أخرى رواها الشنبوذي وابن حميص األقلأن نضيف عىل 
وابن مسعود وغريهم ممن رويت عنهم القراءة الشاذة, وهي آيات كثرية 

 إىليعرفها علامء القرآن الكريم, وقد رويت بالطريقة نفسها التي تنسب 
عمر حول آية الرجم, ويمس ذلك بشكل جوهري روح النص القرآين 
وينتج ال حمالة القول بضياع القرآن الكريم واختالط حفظه, ولذلك 

ء القرآن الكريم حجية الشاذ واتفقوا عىل أهنا قراءات شاذة ال رفض علام
 .جيوز اعتبارها قرآنًا وال يصح اعتامدها يف الترشيع

كام أن النص املزعوم ينتج ال حمالة عددًا من االعرتاضات الشديدة, 
 :ومنها

إن النص املزعوم يتحدث عن احلد عىل الشيخ والشيخة والعرب  .1
والشيخة, بل الشيخ يف الذكور والعجوز يف ال تستخدم تعبري الشيخ 

قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعيل شيخًا, وال : النساء, قال تعاىل
وهو خالف ما نقل به سائر  ومهجنةتؤنث لفظة الشيخ إال من ركاكة 
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القرآن الكريم من الدرجة األعىل يف الفصاحة واجلزالة من كالم 
 .العرب

قوبة عىل الشيخ والشيخة وال يوجد إن النص املزعوم يفرض ع .2
سبب لتفسري الشيخ باملحصن والشيخة باملحصنة, ولكن ماذا إذا كان 
الشيخ أو الشيخة غري متزوجني? فهل يعاقبان بالرجم أيضًا ويبطل 

املذكورة يف القرآن الكريم من عقاب الزناة?  لآليةمعنى  أيبذلك 
جة فهل يمكن أن وكذلك ماذا عن الشاب املتزوج والشابة املتزو

يصيبهام احلكم حيث أن اآلية خاصة بحكم الشيوخ والشيخات وليس 
 .الشباب والشابات

إن تأخري الظرفية عن الفاعل يبدو أقرب إىل النظم االنكليزي منه  .3
وإذا بلغ األطفال منكم احللم, وإن : إىل العربية ويف القرآن الكريم

هن فآتوهن أجورهن, بلغن أجل فإذاأردتم استبدال زوج مكان زوج, 
فكل ذلك فيه تقديم الظرف الشارط عىل الفاعل, بخالف آية الرجم 

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة, والسياق أن يقول : املزعومة
 .وإذا زنى الشيخ أو الشيخة فارمجومها

إن لفظ البتة يأيت عادة لتأكيد النفي ال لتأكيد اإلجياب, فالطالق  .4
نفي الرجعة, واهلجر البتة هو ما ينفي العود, وهكذا , البتة هو ما ي

ولكنه هنا يأيت إلثبات اإلجياب وليس عىل هذا سياق كالم العرب, فال 
افعل البتة, وال تقول صل البتة أو صم البتة فهذا كله يف : تقول العرب

 .اإلجياب حلن وهجنة بعيدًا عن الفصيح اجلزل
ناس يستخدم صيغ نداء إن القران الكريم يف سائر خطابه لل .5

معروفة ومتكررة يا أهيا الناس يا أهيا الذين آمنوا يا أهيا الذين كفروا, 
مرة ومل يستخدم أبدًا  64وهذه الصيغ تكررت يف القرآن الكريم  نحو 
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مصطلح يا أهيا الشيوخ والشيخات, وليس هلذا أي نظري مماثل يف 
ختتص بالشيوخ منهم القران الكريم الذي تتنزل أحكامه للمؤمنني وال 

والشيخات, ومن الغريب أن تكون اآلية املزعومة عىل نسق ال يوجد 
 .له أدنى شبه بالتعبري القرآين املعروف

إن النص املزعوم مل يرد عىل صيغة واحدة بل اختلفت روايته تبعًا  .6
فارمجومها البتة نكاالً من اهللا , وورد فارمجومها بدون : للرواة فورد
كاالً بدون لفظة مع اهللا, وورد فارمجومها بام قضيا من البتة, وورد ن

اللذة, وقد وجد فيه اختالف كثري, ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا 
 .فيه اختالفًا كثرياً 

ال ندري سبب نسبة هذا احلديث لعمر بن اخلطاب مع أنه من  .7
املؤكد مل يامرس حد الرجم أبدًا, وسياق القصة التي يرووهنا تدل عىل 

ه كان حيتاج النص القرآين لتطبيق هذا احلد, وهو أكثر الفقهاء أن
شجاعة وقدرة عىل تنفيذ احلد مهام كان قاسيًا, بل إن القضية املشهورة 
أيام عمر يف شان اهتام املغرية بن شعبة بالزنا انتهت إىل جلد الشهود 

 .بتهمة القذف وليس إىل رجم الزاين
املتصلة هبذه القضية, فقد وقع يف  الكثريةوعىل الرغم من التناقضات 
ين املحصن هي مسألة اتفاقية يف املذاهب اخلد العامة أن قضية الرجم للز

األربعة واملذهب الشيعي اجلعفري, ويف األحداث األخرية التي وقعت يف 
تطبيق هذا الرجم عرب تنظيم داعش وبوكو حرام, فإن عددًا من املشايخ 

ارات املعتدلة راحوا يؤكدون أن الرجم حد املعارصين املحسوبني عىل التي
ا اتفاقي وال جيوز إنكاره, وأن ثبوته ال يرقى إليه الشك, وغاية ما اعرتضو

عدم وجود والية صحيحة للراجم الذي جيب ان يكون قد  عليه هو
انعقدت له بيعة ووالية صحيحة عىل املسلمني وهذا ما تقول داعش كل 
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خالفة املسلمني عىل أنقاض األنظمة  يوم إهنا حققته وأنجزته وأعلنت
 .الوضعية الكافرة

ومع أن القول بالرجم هو ظاهر الفتوى يف املذاهب األربعة, واملذهب 
العراقي الزيدي واجلعفري الشيعيني أو هكذا يتم تداول األمر, وقد نقل 

اع عىل ثبوت حد الرجم, ولكن متابعة صيغة اإلمج 113يف طرح التثريب
علامء هذه املذاهب املعتمدين تقودنا إىل نتائج خمتلفة,  دقيقة ملا أخذ به
 :نتابعها فيام ييل

 :أوالً 
هذا احلكم الرشعي  114واملعتزلة وعىل رأسهم النظام أنكر اخلوارج

بالكلية, واملعروف أن اخلوارج من أشد املذاهب اإلسالمية تشددًا, وقد 
عند أتباعهم إىل كان فيهم الفقهاء والعلامء والعباد, وهذا القول مشهور 

اليوم وهم نحو مخسة ماليني مسلم يعيشون يف عامن واجلزائر وليبيا 
ينتسبون للفقيه اخلوارجي الكبري عبد اهللا بن إباض وهو باإلمجاع أحد 

 .فقهاء التابعني املشهورين
قاتلهم عيل ريض اهللا عنه وخلفاء بني  بغاة,ولعل قائًال يقول إن اخلوارج 

فإن علينا أن نفرق بني االجتاه السيايس لدى اخلوارج  أمية من بعده, وهنا
الذي كان يقوم عىل الثورة املسلحة ضد الوالة الذين ال حيكمون برشع 
اهللا, وبني الفقهاء والعلامء الذين كانوا حيررون األحكام الرشعية وغلب 
عليهم اسم الرشاة ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللا واهللا 

 .بادبالع رءوف
                                                 

  159ص 8طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي ج 113
 159ص 8طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي ج 114
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وعادة ما يعترب العلامء قول فقهاء اخلوارج مقبوالً يف الفقه ويروونه 
كذلك إال إذا جاء موافقًا لبدعتهم يف قتال املسلمني, واشتهر من علامئهم 
وفقهائهم كثري منهم جابر بن زيد األزدي وعبد اهللا بن إباض وعيل بن 

 .حييى معمر وأيب إسحق أطفيش وغريهم كثري
 :وارج عىل أّن الرجم غري مرشوع بثالثة أدلةوقد استدل اخل

 جب هئ مئ خئ حئُّ    :أن اهللا تعاىل قال يف حق اإلماء: األول
فجعل حد اإلماء نصف حد  115َّخت حت جت هب مب خب حب

, فال يصّح أن يكون حّدا يتناصفوالرجم ال . املحصنات من احلرائر
 .للمحصنات من احلرائر

أطنب فيها بام مل يطنب يف و الزناأن اهللا تعاىل فّصل أحكام : والثاين
غريها, والرجم أقىص العقوبات وأشدها, فلو كان مرشوعا كان أوىل 

 .بالذكر
 116َّمه جه ين ىن من خن حن جن  ُّ   :أن قوله تعاىل: والثالث

يقتيض وجوب اجللد وعمومه لكل الزناة, وإجياب الرجم عىل بعضهم 
 .بهميقتيض ختصيص عموم القرآن بخرب الواحد, وهو غري جائز عىل مذه

 : ثانياً 
الرجم من احلدود الواجبة رشعًا,  أمرإن احلنفية أيضًا مل يروا تطبيق 

وهذا أمر يبدو خمالفًا ملا ننقله من دخوهلم يف اإلمجاع, وبيان ذلك ان احلنفية 
ل د  (قالوا إن النص النبوي يف مرشوعية الرجم ورد بصيغة  ر  ج  ب ك  ر  ب ال  ب ك  ُ  ال   ْ َ   ِ  ْ ِ  ْ  ِ   ُ  ْ ِ  ْ  

                                                 
 25: النساءسورة  115
 2: ورالنسورة  116
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ا يب  ع  ر  ت غ  ائ ة  و  َ  م   ُ   ِ  ْ  َ  َ   ٍ  َ مِ   ج  الر  ة  و  ائ  ل د  م  الث ي ب  ب الث ي ب  ج  , و  َ    َّ ْ م    ٍ  َ   ِ   ُ  ْ َ  ِ ِّ َّ   ِ  ُ ِّ َّ    َ وقد ذهبوا إىل أن  117)ٍ   
الشطر األول من احلديث حد والثاين تعزيز فهو مفوض إىل اإلمام فال 

حد ويمكنه أن يسقط التغريب والرجم ألنه  ألنهيسقط اجللد  أنيملك 
 .عقوبة تعزيرية مفوضة لإلمام

َال ْجيَمُع بني اجللد : زيلعي يف تبيني احلقائقوعبارهتم يف ذلك كام نقلها ال
 118ِإلمجاعا اْملحَصن بىلوالرجم ع

يعترب موفقًا متقدمًا يف  كام بينه الزيلعي وال شك أن موقف احلنفية
التوقف عن العمل بعقوبة الرجم, ويعترب اختيارهم قاعدة تأسيسية 

التي حيتمل  ريب يف العقوبات التعزيرية االختيارية,غإلدراج الرجم والت
أو بتعبري أدق جيب تركها إذا تم تنفيذ عقوبة اجللد, إيقاعها وحيتمل تركها, 

 األمروالدليل إذا تطرق له االحتامل سقط به االستدالل, خاصة إذا كان 
 .واحلياة واألرواحيتصل بعقوبات تتناول الدماء 

قضاء وربام كان هذا املوقف الفقهي االجتهادي الناضج سببًا يف توقف ال
بالرجم خالل أيام الدولة العباسية والعثامنية توقفًا شبه تام حيث كان فقه 

 .احلنفية هو الفقه الذي تلتزمه الدولة
يعترب  اإلمجاعومن جانب آخر فإن احلدود حتتاج إىل إمجاع وعدم حتقق 

شبهة تدرأ احلد خاصة يف حدود الدماء, وهذا النوع من احلدود حيتاج إىل 
 .ء وإمجاع اهليئة القضائية وكالمها غري متحققإمجاع الفقها

 : ثالثاً 

                                                 
 1316رقم احلديث  2صحيح مسلم ج  117
 420ص  8تبيني احلقائق للزيلعي ج118



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

ذهب الشيخ حممد أبو زهرة وهو كبري فقهاء  ومن الفقهاء املعارصين
األزهر الرشيف,  إىل إنكار ثبوت حد الرجم باألدلة التي سقناها من قبل, 

زهرة عن موقفه هذا يف ندوة الترشيع اإلسالمي  أبويخ شال أعلنوقد 
وقد أثار هذا املوقف اجلريء  1972مدينة البيضاء يف ليبيا عام املنعقدة يف 

اعرتاضًا شديدًا ولكن الشيخ متسك بموقفه وعززه بكثري من املقاالت 
 .والدراسات بعد ذلك

 : رابعاً 
ومن العلامء املعارصين الذين ذهبوا إىل عدم ثبوت حد الرجم الشيخ 

هرة فيام اختاره, واستدل ز أليبالفقيه يوسف القرضاوي, فقد أعلن تأييده 
أيضًا بام قدمناه من مذهب احلنفية الذين اعتربوا الرجم تعزيرًا مفوضًا 

 119.اإلمام كالتغريب سنة, ومل يروه حدًا واجب التنفيذ عىل اإلمام لرأي
وقد اختار هؤالء العلامء الرافضني لثبوت الرجم القول بأن األحاديث 

رأة الغامدية وماعز األسلمي مما عمل التي وردت يف تنفيذ هذا احلد عىل امل
به النبي الكريم عىل قاعدة رشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد فيه ناسخ, 
واعترب أن الناسخ هو اآلية البينة التي نصت عىل عقوبة اجللد دون سواه 
وهي يف املائدة وسورة املائدة من آخر سور القرآن نزوالً عىل قلب النبي 

رجم كان من رشع من قبلنا وعمل به زمنًا ثم نسخته آية ن أمر ال, وإالكريم
 120احلد املشهورة 

                                                 
كام نرشت طرفًا منها      arabna.com:  مذكرات الشيخ القرضاوي نرشها موقع119

 15/3/2006جريدة الرشق األوسط اللندنية عدد 
فإذا ُأحِصنَّ فإن أتني ": أن اهللا تعاىل قال: األولواستدل عىل ذلك بثالثة أدلة,   120

, والرجم عقوبة ]25: النساء[ "بفاحشة فعليهن نصف ما عىل املحصنات من العذاب
وليشهد عذاهبام ": ذكور يف سورة النورال تتنصف, فثبت أن العذاب يف اآلية هو امل
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ن مسألة الرجم مل تكن حمل اتفاق يف الفقه اإلسالمي, ومل يرد وهكذا فإ
يف القرآن الكريم أي إشارة حلكم الرجم حتى املوت, وقد توقف كثري من 

ورة مما وقع الفقهاء عند العقوبة بامئة جلدة, واعتربوا حادثة الرجم املشه
قبل نزول األحكام, وقد جرى عىل رشع من قبلنا من أهل الكتاب, قبل 
أن تتنزل آيات احلد القاطعة, وبمتابعة قصتي املرأة الغامدية وماعز بن 

مل يكن راغبًا بإقامة احلد,  الكريمنالحظ أن النبي  121مالك األسلمي
وعادة واتباعًا  وبمعنى آخر مل يكن مكلفًا بذلك مبارشة, وإنام كان عرفاً 

لرشيعة بني إرسائيل السائدة, وظل يقول للمرأة اذهبي حتى تضعي ما يف 
                                                                                                    

ما رواه البخاري يف جامعه الصحيح عن عبد : والثاين]. 2: النور[ "طائفة من املؤمنني
. ال أدري: فقال ?هل كان بعد سورة النور أم قبلها.. اهللا بن أوىف أنه سئل عن الرجم

أن : الثالث. نسختهافمن املحتمل جدا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي 
إنه كان قرآًنا ثم نسخت تالوته وبقي حكمه أمر : احلديث الذي اعتمدوا عليه, وقالوا

إنه كان يف صحيفته فجاءت : وما قيل ?ال يقره العقل, ملاذا تنسخ التالوة واحلكم باق
 .الداجن وأكلتها ال يقبله منطق

كام نرشت طرفًا منها      arabna.com:  مذكرات الشيخ القرضاوي نرشها موقع
ونحن نميل إىل تأييد رأي الشيخ  15/3/2006جريدة الرشق األوسط اللندنية عدد 

 .أيب زهرة فيام ذهب إليه
املرأة الغامدية وماعز األسلمي قصة مشهورة يف كتب السرية النبوية وقد رواها   121

ية ثم ندم البخاري ومسلم, وخالصتها أن ماعز ارتكب فعل الزنا مع املرأة الغامد
وجاء يطلب من الرسول الكريم إقامة احلد عليه , وقد رده النبي عدة مرات, وسأل 
قومه أبه جنون? ويف املرة اخلامسة أمر برمجه, وبعد فرتة جاءت املراة الغامدية أيضًا 
فأقرت بارتكاب الزنا وطلبت إقامة احلد, وقد ردها النبي مرارًا ولكنها كانت ترص عىل 

فأجلها إىل ما بعد وضع احلمل ثم أجلها إىل ما بعد الفطام وهي ترص يف كل  إقامة احلد,
 .ذلك عىل طلب إقامة احلد, حتى أمر برمجها
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بطنك, ثم قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه, وغري ذلك من القرائن, 
وقبل ذلك فعل اليشء نفسه مع ماعز بن مالك األسلمي, فرده عدة 

صد لعلك قبلت لعلك المست, يف ق فأخذتمرات, وكان يقول له لعله 
العقوبة, ثم سأل قومه أبه جنون, ثم قال بعد أن رمجوه لو  إللغاءواضح 

رددمتوه إيل لقبلت توبته, وقال سعيد بن جبري رد النبي صىل اهللا عليه 
 اْرِجع فاْسَتْغِفر اهللا وُتْب ! وْحيَك : وسلم ماعز بن مالك أربع مرات, يقوله

 .122, ال يريد إنفاذ القتل عليه هيْ إلَ 

إَِذا َكاَنْت َفَتاٌة َعْذَراُء « :ية الرجم يف التوراة  يف سفر التثنيةوقد وردت آ
ا  َخمُْطوَبًة لَِرُجل, َفَوَجَدَها َرُجٌل ِيف اْملَِدينَِة َواْضَطَجَع َمَعَها, َفَأْخِرُجوُمهَ
َجاَرِة َحتَّى َيُموَتا ا بِاْحلِ اْلَفَتاُة ِمْن َأْجِل  .ِكَلْيِهَام إَِىل َباِب تِْلَك اْملَِدينَِة َواْرُمجُوُمهَ

ُه َأَذلَّ اْمَرَأَة َصاِحبِهِ  ُجُل ِمْن َأْجِل َأنَّ ْخ ِيف اْملَِدينَِة, َوالرَّ َا َملْ َتْرصُ َّ . َأهنَّ َفَتنِْزُع الرشَّ
 123.».ِمْن َوَسطَِك 

ومع ما قرره اإلسالم يف أمر احلد عىل الزناة ولكن فلسفة احلد يف 
الذي يمكن للقضاء أن يأخذ به وال جيوز اإلسالم هي أنه املستوى األقىص 

جتاوزه, ويمكن للقضاء أن خيتار ما يراه مناسبًا من عقوبات أدنى من 
احلبس والتعزير وفق قاعدة ادرؤوا احلدود بالشبهات, ومن الناحية 

 .بيق احلد متعذر متامًا وفق رشوط الفقهاءطالعملية يمكن القول إن ت
احلد تتضمن رشطني متناوبني إن الرشوط التي وضعت عىل إقامة 

بحيث ال يتحقق أحدمها إال بوجود اآلخر ومها العدالة التي يشرتط فيها 
وهو ما يؤكد لنا !! عدم رؤية فاحشة والرؤية التي يلزم منها سقوط العدالة

                                                 
 117ص  5صحيح مسلم ج   122
 24− 23سفر التثنية  −العهد لقديم   123
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أن هدف الرشيعة من إقرار عقوبة الزنا هو حمض الرتهيب والتحذير دون 
حصل خالل التاريخ اإلسالمي الذي مل  املعاقبة الفعلية وهذا بالضبط ما

 .يسجل أبدًا وقوع حد الزنا عىل أحد عن طريق البينة
إن شكل العقوبة التي فرضت عىل واقعة الزنا اختذت أشكاالً متعددة 
خالل التاريخ تتناسب مع توجه األمة لوقف الفاحشة, وقد مىض الفقه 

اثلة أقرب إىل ثقافة اإلسالمي يف كثري من بلدان املسلمني إىل عقوبات مم
العرص وروحه, وقد تقررت عقوبة الزناة يف معظم بلدان العامل اإلسالمي 
باحلبس والغرامة, وكذلك فإن الفقه اإلسالمي يسعى إىل درء احلدود 
بالشبهات, تقريرًا للقاعدة األم يف الفقه اإلسالمي وهي أن احلدود أداة 

 .ترهيب أكثر مما هي أداة قصاص
ً              ذه املواقف الفقهية التي نسوقها كانت سببا  يف وقف تنفيذ وال شك أن ه                                       

تم  , ومع ظهور الدولة احلديثة فإنهاإلسالميعقوبة الرجم خالل التاريخ 
ً                        بلدا  إسالميا  من أصل سبعة ومخسني وذلك  52إلغاء عقوبة الرجم يف         ً   

ة, املذكورة أو بعضها, وتم جتميده تقريبا يف البالد املتبقي لألسباب      ً  استنادا  
وال أجد اي سبب يدعو للتأخر عن اإللغاء التام هلذه العقوبة اليوم يف 
سائر القوانني يف العامل اإلسالمي, والتحول إىل عقوبات مناسبة ملواجهة 

 .اخليانة الزوجية, وفق املقاصد الكربى هلذا الدين احلكيم
ومل  2004وآخر حكم بالرجم صدر عن حمكمة حائل يف السعودية عام 

نفيذه حتى اآلن, أما الدول األخرى فلم يسجل فيها أي حادثة منذ يتم ت
يف العامل عقود, وينحرص التطبيق الوحيد هلذا العقوبة القلقة يف شبه الدولة 

وداعش وبوكو  اإلسالميةيف طالبان واملحاكم  شاهدناهكام  اإلسالمي
ف ها باملطلق كل الفقهاء املسلمني عىل اختالضحرام, وهي تطبيقات يرف

 .مذاهبهم
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    ً                                                      وأخريا  فإن هذه الشبهات الكبرية الواردة عىل تطبيق عقوبة الرحم 
توجب عىل القضاة وجمالس الترشيع يف البالد اإلسالمية إلغاء هذه العقوبة 
ً                                                        إلغاء تاما , للشبهات الواردة وكل واحدة منها تسقط احلد, والدليل إذا           

 .تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل
ذا التهاون يف جرائم اخليانة الزوجية بل إنه يتعني عىل وال يعمي ه
ً              ع اجتهادا  واتفاقا  ما يوقف كل ساملجتمع أن يرش بيل للخيانة الزوجية         ً        

 .ويعاقب املستهرتين باألرسة
 عقوبة الساحر

عرف السحر لدى الشعوب القديمة كافة, واملقصود بالسحر حماولة 
ً            لناس سلبا  أو إجيابا , ويف مراجل االتصال بالقوى اخلفية للتأثري يف حياة ا          ً         

خمتلفة من التاريخ كان للساحر تأثري كبري يف حياة القبيلة أو الدولة, وقد 
 .ظهرت ممارسات خمتلفة للسحر يف املجتمعات اإلسالمية

وحيرم فعل : ال شك أن ممارسة السحر يف اإلسالم حرام, قال النووي
, والعلامء يف تعريف السحر 124السحر باإلمجاع ومن اعتقد إباحته فهو كافر

 :عىل نوعني
 االتصال باجلن والقوى اخلفية والتأثري يف حياة الناس: األول. 
 الشعوذة والكذب واالحتيال عىل الناس ودعوى االتصال : الثاين

 باجلن وغري ذلك
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وقد أخذ مجهور الفقهاء بالرأي األول, فيام اختار اإلمام الرازي 
ادي من الشافعية الرأي الثاين وأخذ به اجلصاص من احلنفية واالسرتاب

 125.عامة املعتزلة, ونقله ابن هبرية عن أيب حنيفة وعن الشافعي
ونحن نميل إىل الرأي الثاين, وهو أن السحر شعوذة وأوهام, ومع إيامننا 

ولكننا ال نؤمن بأهنم قادرون عىل التأثري , بوجود عوامل من اجلن واملالئكة
 .عىل الناس يف يشء

كان للساحر القدرة عىل التأثري يف الناس بالقوى اخلفية أو مل يكن  وسواء
ً                   فإنه يامرس يف احلالني عمال  حمرما  يستحق عليه العقاب      ً                     . 

ووفق اخليار األول فإنه يستحق احلد الرشعي بمجرد ممارسته للسحر 
 .بغض النظر عن إيذاء الناس أو عدم إيذائهم
الرشعي إال إذا أفىض عمله إىل  ووفق الرأي الثاين فإنه ال يستحق احلد

إيذاء حقيقي للناس, فينال عقابه بحسب ما ينبغي يف اجلرم الذي أوقعه 
 .                      ً       ً         ً       ً بغض النظر عن كونه ساحرا  مشعوذا  أو ماكرا  مؤذيا  

حد الساحر رضبه بالسيف ومستند  أنوقد نقل الفقهاء يف القول األول 
يف املطبعة  والكتاب( 126حد الساحر رضبه بالسيف: هذا القول حديث

 )نفذت داعش هذه العقوبة يف مدينة الرقة

                                                 
 13حلاوي للاموردي جاإلنصاف يف مسائل االختالف للقايض ابن هبرية, وانظر ا  125

 213ص  6وانظر التفسري احلديث لدروزة ج  93ص 
وهذا احلديث انفرد به الرتمذي عن اسامعيل بن مسلم املكي وأشار إىل ضعفه يف   126

وال شك وقد أعرض عنه سائر أصحاب الكتب الستة من السنن والصحاح, الرواية, 
صًال يف ترشيع حد من احلدود تراق أن مثل هذه الرواية الواهية ال يصح أبدًا أن تكون أ

 .به الدماء
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بام  بمجرد النفث والنفخ بل ساحرالإدانة  ال تتم عادةوجيب القول أنه 
ً                             سببه من أذى, فلو ادعى أن فالنا  سحرين فال يوجد موجب يف القضاء                              
ً      ً                     الرشعي لالستامع إليه إال إذا قدم دليال  ماديا  ظاهرا  يف أنه آذاه بام يوجب        ً                                 

قاب, أما التعليل بالسحر فهو يف القضاء الرشعي تعليل باألوهام, الع
ولكن قد يتطور فعل الساحر إىل الكيد ودس السم واألرشبة واألطعمة 
القاتلة والعقاقري وغري ذلك فهذا كله مما يعاقب فيه الساحر بالقرائن املادية 

 .وليس بالوساوس املتومهة
 ً                       ال  به يف السعودية حيث تتم ومن املؤسف أن هذا احلد ال يزال معمو

حماكمته وفق الرأي األول وقد حيكم عليه باإلعدام ملجرد ممارسته الشعوذة 
                              ً                                   والسحر, ولو مل يثبت أنه آذى أحدا  من الناس, وذلك عىل خلفية اعتقادية 
حمضة, ونعتقد أن هذا احلد غري معقول وال مربر, ومستنده النيص حديث 

 جيوز إراقة الدماء بمثل هذا, وأكثر انفرد به الرتمذي وهو ضعيف وال
ممارسة السحر واالعتقاد به سببه اجلهل, وال يؤاخذ الناس عىل جهلهم 
بحد السيف, وإنام جيادلون باحلكمة واملوعظة احلسنة وال بأس بأن يتم 
ترشيع عقوبات رادعة من السجن والغرامة ملن يامرس هذا اللون من 

م, ولكن ال يمكن ترشيع حد من الدجل محاية لعقول البسطاء وحياهت
احلدود إال إذا أدى فعل هذا الساحر إىل جريمة حمددة, كأن مارس الرسقة 
أو القتل أو القذف بوسائل الشعوذة واخلداع واملواربة, فحينئذ يمكن 

 .حماكمته بام أفىض إليه من فساد وأذى
رب يف ثبوت حديث قتل الساحر عىل ما بيناه, يعت االختالفوهكذا فإن 

شبهة كافية لرفع هذا احلد والبحث عن عقوبات صارمة يتفق عليها 
املسلمون لوقف هذا اللون من االعتداء عىل الناس واستغالل جهلهم 

 .وسذاجتهم
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 ..وبعد

فهذه هي احلدود التي وردت يف الرشيعة, مما نص عليه القرآن, أو 
من  وردت به السنة, أما ما كان وراء هذه احلدود من عقوبات فهو

االجتهاد املحض الذي ال يلزم اتباعه, ويمكن نقض االجتهاد باجتهاد 
 .مثله

                ً                                            ومن املؤسف أن كثريا  من الفقهاء توسعوا يف الدعوة إىل إقامة احلد يف 
خمالفات مل ترد هلا عقوبة ال يف كتاب وال يف سنة, أو كان هلا دليل ضعيف 

فيه باحلدود, ومن ذلك ما                     ً                        يف الرواية ال يصح أبدا  أن تراق به الدماء وحيكم
أورده الفقهاء حتت عنوان القتل بالتعزير أو القتل سياسة أو قتل الساحر 

الزنديق الداعي إىل زندقته وقتل السارق إذا تكرر منه قتل واجلاسوس و
جرم الرسقة, وقتل املواقع يف الدبر وقتل ساب النبي وقتل الداعية إىل 

ملفرق للجامعة, أو من بايع خليفة يف البدع املخالفة للكتاب والسنة, وا
وجود خليفة, ومن يتعمد الكذب, ومن مل ينته عن رشب اخلمر يف املرة 

 127الرابعة, ومدمني اخلمر ومعتادي اإلجرام وجمرمي أمن الدولة
                                                       ً  وإذا تأملت هذه األحكام فإنك ال شك ستشعر باحلرج خاصة أن كثريا  

ً  من هذه املخالفات غري منضبطة, وهي أصال   حمل خالف, وال يمكن أن                                  
ترشع فيها عقوبة هبذه القسوة بال دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع, خاصة 
       ً                                                      وأن عددا  من هذه املخالفات يمكن أن تكون يف خدمة االستبداد يسلطها 
املستبد عىل رقاب أخصامه, وحيكم بالقتل إلثارة البدع أو الزندقة أو 

 .اإلدمان أو أمن الدولة أو غري ذلك
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ً                                             ذي نراه قطعا  إغالق هذا الباب بالكلية وعدم السامح عىل اإلطالق وال            
, زيادة عىل ما ورد بدليل قطعي عىل سبيل احلدود بترشيع عقوبات جسدية

من القرآن الكريم أو السنة املتواترة, أو إمجاع األمة عرب هيئاهتا الترشيعية 
تقوم به اليوم املعتربة, وفق قواعد احلق والعدل وثوابت الرشيعة, وهو ما 

 ..الربملانات الترشيعية يف صورها احلضارية املختلفة
ومن املعلوم أن احلدود والقصاص ال تثبت إال بدليل قاطع من الكتاب 
أو السنة املتواترة, أو إمجاع صحيح, وال شك أن اإلمجاع يتطلب اتفاق 
املجتهدين من األمة يف سائر األمصار, فحيث كان احلكم غري اتفاقي 

انت ترتكه دولة إسالمية واحدة بإقرار مجع من فقهائها فإن هذا يعترب وك
ً                          حينئذ شبهة حاسمة تدرأ إقامة احلد قطعا , وتلزم التحول إىل عقوبات                                     

 .أخرى
وجيب القول إن الرشيعة الغراء جاءت طافحة بالنصوص التي تأمر 
بالسرت وتنهى عن رفع احلدود إىل القضاء, وحتث عىل السرت والتوبة 

 .اإلنابةو
من سرت عىل مسلم سرته اهللا, ويف رواية من سرت : ويف احلديث الرشيف

 128من قربها,  موءودةعىل مسلم فكأنام أحيا 
ه  : عن أنس بن مالك قال اء  ن د  الن ب ي  صىل اهللا عليه وسلم ف ج  ن ت  ع  ُ  ق ال  ك   َ   َ  َ                  ِّ ِ َّ     َ ْ  ِ  ُ ْ  ُ  َ   َ

ا ف أ ق   د  ب ت  ح  ول  اهللا   إ ين  أ ص  س  ا ر  ال  ي  ل  ف ق  ج  َ  ِ ر   َ    َ  ُ  ْ َ  َ ِّ ِ  َِّ   َ  ُ  َ    َ  َ   َ  َ ىل   َ  ُ ٌ  ه  ع  َّ م  َ  َ   ُ ن ه    . ْ  أ ل ه  ع  س  مل   ي  َ  ْ ُ ق ال  و    ُ  ْ  َ ْ  َ  ْ َ  َ َ   َ ق ال    . َ   َ 
ىض  الن ب ي  صىل  ع  الن ب ي  صىل اهللا عليه وسلم ف ل ام  ق  ىل  م  ال ة  ف ص  ت  الص  رض   ح  َ  َ    َّ ِ ُّ    و   َّ  َ  َ                  ِّ ِ َّ     َ  َ  َّ َ  َ   ُ  َ َّ    ِ َ َ َ  َ
ا,  د  ب ت  ح  ول  اهللا   إ ين  أ ص  س  ا ر  ال  ي  ل  ف ق  ج  ي ه  الر  ال ة  ق ام  إ ل  ْ  ُ  َ    اهللا عليه وسلم الص  َ  َ  ِّ ِ  َِّ   َ  ُ  َ    َ  َ   َ  َ  ُ ُ َّ     ِ  ْ  َ ِ   َ   َ   َ  َ َّ                
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َ   َ   َِّأ ق م  يف   ك ت اب  اهللا   َ ف    ِ  َّ ِ   ْ  ِ ن ا« َ   َ ق ال    . َ  ع  ل ي ت  م  ي س  ق د  ص  َ  َ أ ل   َ  َ  ْ َّ َ   ْ  َ  َ  ْ  َ م    .  »َ  َ  ْ ق ال  ن ع   َ ْ  ف إ ن  اهللا   ق د  « َ   َ ق ال    . َ   َ   َ  ََّ   َّ ِ  َ
ن ب ك   ك  ذ  ر  ل  ف  َ  َ غ   ْ  َ  َ  َ   َ  َ َ   َ أ و  ق ال    .  »َ    ْ ك  « َ  د  َ  ح  َّ َ  «  .129 

وهذا املنهج من العفو والتجاوز وفق ما أمر به رسول اهللا وارد ومؤكد 
حق اهللا, وهي ما يقابل يف زماننا مسائل  بأهنااملوصوفة  عىل كل املسائل

احلق العام, فال يستحب رفعها إىل القضاء وشأن احلاكم والعامل وأعواهنم 
السرت واإلغضاء واإلصالح, بخالف حقوق الناس فإن احلاكم ال يملك 

حقوق اهللا بنيت عىل املساحمة وحقوق الناس : العفو فيها, وقد قال الفقهاء
 .عىل املشاححة بنيت
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  خالصات أولية

 :يمكن تلخيص ما قدمناه فيام ييل
احلدود املقدرة بنص القرآن الكريم هي أربعة, وهي حد الزنا وحد 

إضافة إىل القصاص الذي نفرده بباب . القذف وحد الرسقة وحد احلرابة
 .مستقل

والعقوبات التي قررها الفقهاء مستندين إىل نصوص من السنة فهي 
ب اخلمر والشذوذ اجلنيس وعقوبة املرتد وعقوبة تارك الصالة رش: ستة

 .وعقوبة الرجم وحد الساحر
أما العقوبات التي وردت عىل سبيل االجتهاد املحض بدون دليل من 
الكتاب والسنة فهي كثرية, وهي غري ملزمة لسائر األمة, ألهنا ثبتت 

 .باجتهاد وما ثبت باجتهاد ينتقض باجتهاد مثله
هذه العقوبات تعتمد اجلانب البدين, وترتكز فيها العقوبة يف  وواضح أن

         ً                                                     اجللد حتديدا , ويفوض احلاكم بام شاء بعد ذلك من تعزير يشتمل العقوبة 
 .البدنية واملالية واحلبس

ومن املعلوم أن العقوبات البدنية بالشكل الذي تم تطبيقه يف مراحل 
ً                    ضا  مع النظم احلديثة يف خمتلفة من التاريخ اإلسالمي أصبح اليوم متعار  

العقاب حيث تتم معاملة اخلاطئني عىل أهنم أشخاص ذوي سلوك غري 
سوي حيتاجون للعالج والتأهيل, وينظر إىل العقاب عىل أنه مرحلة تربية 

 .وانتقام                            ٍ وتأهيل وإصالح وليس عملية تشف  
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ً               وجيب القول إن فلسفة العقاب يف اإلسالم تقوم أيضا  عىل إصالح اجلاين                                            
عوته للتوبة واإلنابة, ولكنها ال تنتهي عند حدود التأهيل واإلصالح بل ود

تتعداها إىل الزجر والتحذير, وقطع الطريق عىل من تسول له نفسه 
بمامرسة اخلطيئة إياها وذلك عن طريق تشديد العقوبة عىل اخلاطئني 

 .وإعالهنا يف كثري من األحيان
وجوب معاقبة اخلاطئني ففي سورة األنفال جاءت اآليات واضحة يف 

ً      ً                 عقابا  شديدا  ليتعظ من مل خيطئ   اكُّ  :من تسول له نفسه اخلطيئة ويزجر    
 130َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

ً       النور نصت اآلية عىل وجوب أن يكون العقاب علنيا  بحيث  ةويف سور                                           
 جنُّ  : يراه الناس, واهلدف بالطبع ترهيب الناس من ركوب اخلطيئة

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن
 131 َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

 إمكانية التحول إىل عقوبات غري بدنية
بعدد من احلدود وردت تبني مما أرشنا إليه أن القرآن الكريم قد جاء 

بالنص وهي حتديدًا القصاص يف القتىل والقطع يف الرسقة واجللد يف الزنا 
سنة والقذف والقصاص يف اجلراح والقتل والصلب يف احلرابة ثم جاءت ال

بحد الرجم للمحصن واجللد لشارب اخلمر وعقوبة الساحر وتارك 
 .الصالة والشذوذ اجلنيس والردة

                                                 
 57: سورة األنفال 130
 2سورة النور 131
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فهذه احلدود ال تشمل كل اجلرائم املعروفة اليوم ومنها االجتار 
باملخدرات وإدماهنا وتزوير العمالت وتزوير الوثائق, والقرصنة 

الرضائب والتهريب  االلكرتونية واالنقالب عىل أمن الدولة والتهرب من
عرب احلدود وتسهيل الدعارة والقوادة وهذه كلها أشكال من اجلرائم مل ترد 
عىل اإلطالق يف احلدود املنصوص عليها, وهكذا فإن احلديث عن ترشيع 
ناظم ملواجهة اجلرائم احلديثة يستدعي بكل تأكيد أن يكون لدينا القدرة 

 .عىل االجتهاد يف مواجهة ذلك
اجة لالجتهاد فيام نشأ من جرائم مل يكن منصوصًا عليها يف ومع تأكد احل

عرص الرسالة فإن عددًا من الفقهاء ظل يفتي باملنع من ذلك ومل يشأ أن 
يقرر عقوبات للجرائم اجلديدة إال عن طريق القياس ولعل من أوضح 
هذه املناهج ما ذهب إليه مفتي الديار التونسية يف عقوبة تاجر املخدرات 

عىل أن عقوبته ال يصح أن تزيد عن أربعني جلدة ملكان القياس  فقد نص
, وهذا 132عىل األصل املسكر, ومن بلغ حدًا يف غري حد فهو من املعتدين

بكل تأكيد فرص القضاء عىل هذه اجلريمة  سيوقفاللون من االجتهاد 
اخلطرية وسيزداد خطرها ويستفحل ولن يمكن القضاء عليها بأربعني 

 .جلدة أبداً 
ن الترشيعات اإلسالمية يف اجلملة مل تتوقف عند حدود النص يف هذه إ

اجلرائم, ونص فقهاء السعودية والشام والعراق ومرص عىل حق احلاكم يف 
إيقاع أقىص العقوبات عىل من احرتف جتارة املخدرات ألن رشها وأذاها 

                                                 
ام رفعه ابن عساكر روي هذا احلديث يف البيهقي من كالم عن عيل بن أيب طالب, ك132

 327ص 8عن أيب هريرة, انظر سنن البيهقي ج
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 , وال شك أن هذا يعترب اجتهادًا مبتدئاً اخلمرأكرب بام ال يوصف من رش 
 .بغري قياس ألنه ال حد رشعًا عىل تاجر اخلمر وإنام احلد عىل شاربه

 ولكن ماذا عن شكل العقوبة?
ً                                                هل يتعني حتام  أن تكون العقوبة بدنية حمضة? وهل يمكن التحول إىل            
ً                    العقوبات األخرى من السجن والغرامة انسجاما  مع الفلسفة احلديثة                                         

عقاب باجتاه التأهيل للجريمة والعقاب بعد تعزز ثقافة توجيه ال
واإلصالح, وبعد أن أصبحت عقوبات اجللد والبرت غري مقبولة يف النظم 

 القانونية احلديثة?
ً                               ال نعلم يف هذه املسالة اجتهادا  سابقا  يف أعامل الفقهاء, وعىل الرغم من        ً                          
أن هذا األمر مل تصدر فيه فتاوى مبارشة جتيز االنتقال من عقوبة اجللد إىل 

جيب القول أن حاالت إقامة هذه احلدود باجللد املعروف احلبس ولكن 
ً                                                    تتالشى يوما  بعد آخر, وعادة ما يتحول القضاة عن العقاب باجللد إىل           
ً                      العقوبات األخرى كالسجن والغرامة عمال  بقاعدة ادرؤوا احلدود                                   

 .بالشبهات
ونحن ال نرتدد يف القول بأن عىل املؤسسة الترشيعية أن تقرر العقوبات 

عة لكل اجلرائم بغض النظر عن آلة القياس نظرًا لتعدد أشكال الراد
اجلرائم التي نراها اليوم ووجوب استحداث العقوبات والقوانني التي 

 .تكفل للمجتمع األمن والقضاء عىل اجلريمة
وجيب عىل املؤسسة الترشيعية أن تستهدي بالفقه اإلسالمي وبغريه من 

بأي من خيارات الفقهاء نظرًا ألن  الرتاث الترشيعي وال ينبغي أن تلزم
 .هذه املسائل غري منصوص عليها
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أما احلدود املنصوص عليها وهي جرائم القتل والرسقة والزنا والقذف 
واحلرابة فيجب التزام األصل يف حرمة ارتكاب هذه اجلرائم مجيعًا 
والتأكيد بأن املجرمني هنا سينالون عقاب اهللا ما مل يتوبوا من جرائمهم, 

وأما آلة العقوبة الرادعة يف كل زمان ومكان فهي يؤوبوا إىل خالقهم, و
 .حمل اجتهاد ونظر

والفقهاء متفقون عىل إمكانية الزيادة عىل الكتاب والسنة يف العقوبات, 
فالنصوص متناهية واألحداث غري متناهية, وما يتناهى ال يضبط ما ال 

ت موجودة يف عرص النبوة                           ً               يتناهى, عىل الرغم من أن عددا  من اجلرائم كان
ومل ترد فيها آيات وال أحاديث كجريمة االغتصاب وجريمة االجتار 
باألطفال وجريمة الدعارة, وال بد فيها من ترشيعات جديدة, وهو ما 
ً                                                  جرى تارخييا  وال زال جيري يف كل بلدان العامل اإلسالمي, ومع ذلك فلم           

إىل كامل, وإنام اعترب ما يقل الفقهاء إن القرآن والسنة ناقصني حيتاجان 
أشار إليه القرآن الكريم حمض نور هيدي وقبس يرشد, ويمكن النسج عىل 

 .منواله ملواجهة كل رش حمتمل
ً                                         وكان من املنطقي متاما  أن يكون يف اإلمكان تطوير أداة العقاب, عىل                    
أساس حتقيق العدالة, خاصة بعد أن توسعت اجلريمة وأصبح هلا فروع 

ً                                                 مثال  يكون بشتم شخص ما أمام شاهد ما بعبارة تفيد معنى  كثرية, فالقذف   
طيئة وتصوير أفالم متلصصة عىل الناس القذف, ويكون باحرتاف هذه اخل

وقذفهم بالفحشاء ونرش ذلك يف وسائل اإلعالم وتدمري حياة املتهم, 
تسوي بني  أنونرش الفحشاء يف األرض, وها هنا فال يمكن للعدالة 

باجللد ثامنني يف كل منهام, بل ال بد أن حتقق العدالة مبدأ العقوبتني وتكتفي 
                                         ً                   هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ومن يعمل سوءا  جيز به, وهذا يفرض 
تغريات كبرية عىل تطبيق العقوبة حتى تلك التي وردت يف القرآن الكريم 
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بالنص, ونرش مدونة واسعة يف األحكام اجلنائية حتقق العدالة وتنتج 
 .اجلرائم ملختلفالرادعة  األحكام

ومن املؤكد أن الفقهاء كان هلم موقف إزاء العقوبات اجلسدية الرجم 
والقطع والصلب, وقد مارسوا دورهم كفقهاء عاملني يكتبون يف رشوط 

عرب دراسات مستمرة كانت دومًا تؤدي إىل  هوشبهاتاحلد وعلته وموانعه 
بدأ هذا اللون من نتيجة واحدة وهي وقف تنفيذ هذه احلدود, وقد 

االجتهاد عىل يد الفقيه الكبري عمر بن اخلطاب واستمر بعده نحو ألف 
ومائة عام, وبات من املؤكد ملن حيلل التاريخ أن احلاالت التي طبقت فيها 
عقوبات القطع والرجم والصلب هي حاالت نادرة احلدوث, بل إن حد 

يف الدول اإلسالمية  الرجم حتديدًا مل يطبق يف الزنا خالل التاريخ كله
: املستقرة, واقترص تطبيقه حتديدًا عىل احلركات اإلسالمية الثورية

اخلوارج, احلشوية احلنابلة, املرابطون قبل الدولة, واملوحدون قبل الدولة, 
 الخ.. احلركة الوهابية األوىل

ولكن كيف متكن الفقهاء من إيقاف العمل بعقوبات التعذيب اجلسدي 
 خالل التاريخ?

 :لقد عمد الفقهاء إىل عدة أساليب لوقف هذه العقوبات, منها
 تأويل النص وفق القواعد األصولية 
 التشدد يف رشوط إقامة احلد 

فقد التزموا فيه قواعد األصوليني من املفرسين, وذلك عرب  ,التأويل أما
قاعدة تقييد املطلق وختصيص العام وتأويل الظاهر, وهي آليات أصولية 

للفقيه االجتهاد يف مورد النص ختصيصًا وتقييدًا,   تتيح ددة,مشهورة وحم
قاعدة تنقيح املناط وحتقيق املناط وختريج املناط, ويف النهاية فإن  وإتباع

املرشع يملك أن حييل اآلية القرآنية عىل باب املتشابه وهو ما مل يعلم تأويله 
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لصفات املومهة وانقطع رجاء معرفته, وعادة ما تكون يف هذا الباب آيات ا
للتشبيه والتجسيم حيث كان الفقيه ينتهي أن اآلية من املتشابه الذي ال 

 .133يعلمه إال اهللا
 واملختار يف معنى املتشابه عند األصوليني هو نص قرآين ال يعلم تأويله

 134جيب التسليم له من غري تكييف ويرد علمه إىل اهللا
وم بإحالة نصوص ومع ذلك فإن أحدًا من الفقهاء مل يقم حتى الي

العقوبات اجلسدية إىل املتشابه مع أهنا باتت منسجمة متامًا مع قاعدة 
: الوقف يف املتشابه التي استخدمها الفقهاء يف باب العقيدة زمنًا طويالً 

 135.اإليامن به معلوم والكيف جمهول
وأما رشوط احلد فقد مىض الفقهاء إىل افرتاض عرشات الرشوط 

قعة اجلناية حتى يتم تطبيق احلد, وسنجد خالل الواجب حتققها يف وا
الدراسة التفصيلية أن هذه الرشوط بالفعل حالت دون تطبيق حد الرجم 
والصلب والقطع من خالف, وأجلأت القايض دومًا للعقوبة التعزيرية 
التقديرية, من السجن والغرامة واجللد, وبات معنى النص نفسه يف حدود 

 . امرأ علق سوطه وأدب ولدهرحم اهللا: القاعدة املشهورة
أما شكل احلد ووصفه فالذي نميل إليه أن املؤسسة الترشيعية اإلسالمية 
يمكنها أن تلتزم هذه العقوبات أو تتخري ما تراه رادعًا وزاجرًا من 
العقوبات األخرى, وهذا هو منهج السلف الصالح فقد ذهب الفقهاء منذ 

ة عىل القضاء قبل إقامة أي من عرص اإلسالم األول إىل فرض رشوط قاسي

                                                 
 65ص  2مناهل العرفان للزرقاين ج  133
 107ص  1التسهيل يف علوم التنزيل البن جزي ح  134
 55ص  2مناهل العرفان للزرقاين ج  135
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احلدود, فحد الزنا عىل سبيل املثال واشرتاط أربعة شهود عدول يشهدون 
أهنم رأوا الفاحشة بالتفصيل يكاد يكون رشطًا متعذرًا بحيث مل يتم خالل 
التاريخ تطبيق هذا احلد عن طريق البينة, وإنام كان يتم عن طريق اإلقرار 

 .يف حاالت جد نادرة
رسقة أيضًا فإن حد القطع املنصوص عليه يف القرآن الكريم ويف ال

تعرض جلهد كبري من علامء السنن لتأويله بام حيقق غاية الرشع وهدفه, 
وقد وضع الفقهاء ثالثة عرش رشطًا صارمًا لتطبيق احلد وأخرجوا من 
الرسقة التي يلزم فيها احلد رسقة الطرار والنباش والنشال والغاصب 

عىل الرغم من بشاعة هذه اجلرائم ولكنهم  136حتال والغالواملختلس وامل
أشاروا إىل أن هذه احلدود تدرأ بالشبهات, وأن من حق ويل األمر أن 
جيتهد بالعقوبة تعزيرًا بام ال يتجاوز احلد املقرر, وهكذا فقد أصبح احلد يف 
الواقع هو أعىل ما يملك القايض إيقاعه, بحيث ال يملك أكثر من ذلك, 

الزنا مائة جلدة وال جيوز الزيادة عىل ذلك مهام بلغت بشاعة اجلريمة فحد 
ن وال جيوز الزيادة عىل ذلك مهام كانت ووشناعتها, وحد القذف ثامن

اجلريمة ولكن جيوز التخفيف من ذلك بقدر ما يراه ويل األمر عرب املؤسسة 
 .الترشيعية

دد من ومن املؤكد أن التخفيف يف عقوبات اجللد مل يكن بحط ع
اجللدات, كثالثني بدل ثامنني أو مخسني بدل مائة, بل كان التخفيف يعني 
اللجوء إىل العقوبات التعزيرية من احلبس والغرامة واألعامل املجهدة 

 .الشاقة, وترك اجللد باملرة, وكان هذا يرتك حكًام لتقدير القايض

                                                 
 .تم رشح هذه املصطلحات قبل قليل يف فصل حد الرسقة136
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آليات وأيضًا فإن العقوبة باجللد والقطع والقصاص يف اجلراح كلها 
ملعاقبة اجلاين وهي ليست مرادة لذاهتا وإنام يراد منها حتقيق اهلدف املنشود 
 .وهو القضاء عىل اجلريمة وحتقيق األمن وذلك يتحقق بكل سبيل ممكن

العقوبات ليست مقصودة بأعياهنا «وكام يقول الشيخ عبد اهللا العالييل فإن 
 .»بل بغاياهتا

يف آلة العقوبة هو من حق املؤسسة وباجلملة فنحن نعتقد أن أي تغيري 
الترشيعية, فقد تشتد جريمة يف بلد ما فيقتيض التشدد يف إيقاع العقوبة وقد 
جتد ظروف يف بلد آخر تستوجب ختفيف العقوبة, وهنا نستأنس بموقف 

, مع اليقني بأنه عاقب 137عمر بن اخلطاب يف ترك القطع عام الرمادة
املخففة, وهذه كلها حتكمها قاعدة الرساق, ولكن بعد مالحظة األسباب 
 .واحدة هي ادرؤوا احلدود بالشبهات

 :هكذا فإن دائرة التجديد يف احلدود تشتمل عىل أمرين اثنني
 االجتهاد يف جتريم األشكال اجلديدة من اجلرائم التي مل : األول

 .يرد فيها نص وتقرير عقوبات رادعة عليها
 ة املناسبة للجرائم االجتهاد يف تقرير شكل العقوب: الثاين

املنصوص عليها, خاصة عندما تتفاوت املسؤولية احلقوقية للجاين, 
باختالف الظروف واألحوال واألزمان, ويستأنس يف تقرير ذلك كله 

 .بالفقه اإلسالمي والتجارب احلقوقية لألمم

                                                 
ر اجلوع, وقام كثري من الناس بالرسقة وذلك أن قحطًا شديدًا أصاب الناس, وظه137

ابتغاء القوت فأعلن عمر بن اخلطاب أنه لن يعاقب بالقطع يف الرسقة, واكتفى 
 4انظر املنتقى للباجي ج. بالسجن والنفي, وال يعلم أن عمرًا قطع سارقًا بعد ذلك

 276ص 3وكتاب األموال للقاسم ين سالم ج  49ص



 العقوبات اجلسدية والكرامة اإلنسانية

وأما رفع الصفة اجلرمية عن أي من اجلرائم املنصوص عليها رشعًا فهو 
 .عىل اإلطالق, وهو مصادمة رصحية للنص القرآين أمر غري وارد

وعند هذه النقطة فإنه يمكن القول إن الرشيعة اإلسالمية معارضة 
بشكل مبارش لتوجه القوانني املعارصة باعتبار الزنا لونًا من احلرية 
الشخصية, وال يوجد سبيل لرفع صفة اجلرمية عن الزنا يف الرشيعة بغض 

 .او عقابه بالتعزيز أو احلبس أو الغرامةالنظر عن عقابه باجللد 
ونستعرض بشكل رسيع احلدود األربعة املنصوص عليها يف القرآن 

, وهذا إمجال ما فصلناه من الكريم وهي الزنا والقذف والرسقة واحلرابة
 :قبل

أما القذف واحلرابة والرسقة فهناك اتفاق بني الترشيعات املعارصة وبني 
ها والعقاب عليها, بغض النظر عن شكل الرشيعة عىل وجوب جتريم

 .العقاب, وهذا ما ينبغي أن يبقى يف كل ترشيع
أما حد الزنا كام ينص القرآن الكريم هو اجللد مائة جلدة, فال بد من 
التزام حتريم الزنا مهام ذهبت القوانني املعارصة إىل إباحته, كام قدمنا 

نسب زمانًا ومكانًا يف ذلك, ويمكن العدول يف شكل العقوبة إىل ما هو أ
الردع والزجر, وال بد من الوعي بتطور اجلريمة واقرتاح ترشيعات أكثر 
حتقيقًا للعدالة بني الزاين الغافل وبني املحرتف للدعارة واإلغواء 

 .والرذيلة
 إىلوأما حد القذف فهو ثامنون جلدة, وقد قدمنا مربرات االنتقال 

ت أن جريمة القذف تطورت راربوأهم هذه امل اإلصالحيةالعقوبة 
تطورا هائًال, ومل نعد تقترص عىل اهتام املحصنات  بل حتولت إىل 

الناس  متخصصة بالتلصص واالبتزاز وافتضاحعصابات ومافيات 
 .وتدمري حياهتم, وال بد من عقوبات جديدة تناسب التطور اجلديد
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القرآن  من الزناة فإنه مل يرد يف) املتزوج(أما حد الرجم يف حق الثيب 
الكريم, بل جاء يف القرآن الكريم خالفه, وال شك أن حدًا هبذه 
اخلطورة تزهق فيه روح إنسان وبطريق غري مألوف وال نظري له يف الفقه 
اإلسالمي ال يصح أن يكتفى فيه بحديث فيه نظر, وهو معارض لنص 
قرآين رصيح, ينص عىل عقوبة اجللد وال يفرق بني البكر والثيب, وهو 

 ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جنُّ  : ه تعاىلقول
, وليس يف 138َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

القرآن الكريم يشء من ذكر الرجم, وقد سبق إىل إنكار حد الرجم 
 139.العالمة الشيخ حممد أبو زهرة أشهر علامء األزهر يف عرصه

رها رفض هذه العقوبة مجلة وتفصيًال, واعتبا إالوال خيار لنا يف الرجم 
وأن املسلمني مل يقوموا  لألدلة الكثرية التي قدمناها, من رشع من قبلنا,

 .بتطبيق هذه العقوبة منهجيًا يف سائر مراحل التاريخ اإلسالمي
وأما قطع يد السارق فإن التحول إىل العقاب اإلصالحي ممكن وله 

وإن القدر الذي ال  وقد قدمناها بالتفصيل يف الفصل السابق, موجباته
                                                 

 2سورة النور 138
القرآين املنسوب إىل عمر بن اخلطاب ال يمكن اعتباره قرآنًا  وال خالف أن النص139

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم, : بحال وهو
ولوال أن يقول الناس زاد عمر آية يف كتاب اهللا لزدهتا, وقد أمجعت األمة عىل نص 

وال يثبت النص القرآين إال برشوط ثالثة  الكتاب العزيز فال جيوز أن يزاد عليه يشء,
تواتر اإلسناد وموافقة الرسم وموافقة النحو ولو بوجه, وهذه الرشوط غري متحققة يف 
 هالرواية املذكورة فهي ليست قرآنا إمجاعًا, إضافة إىل أن القرآن يذكر الرجل املسن بأن

  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّ   شيخ ويذكر املرأة املسنة بأهنا عجوز
 )72: هود( َّخن حن
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يف كل حال, وال جيوز أن ينجو سارق جتريم الرسقة  زاع فيه هو وجوبن
 .الرسقة وأشكاهلا أنواعمن عقاب, عىل اختالف 

وال شك أن التزام العدالة يقيض عدم املساواة يف العقوبة بني من رسق 
لصوصية وأفقر العوائل وشكل عصابات ثالثة دنانري ومن احرتف الرسقة 

 .ورسق البنوك واملصارف
الفقهاء ال تقع إال عىل واحد من  دهكذا فإن الرسقة املوجبة للقطع عنو

أكثر من مخسني صنفًا من أشكال الرسقة املوجودة يف زماننا, وكلها 
مدروءة بالشبهات, األمر الذي حيتم عىل املرشع رضورة االجتهاد يف 
قانون عقوبات جديد ينص عىل كل أشكال الرسقة املستحدثة ويقرر من 

 .األحكاممن  يالءمة ما العقوب
فهذه باختصار هي احلدود الرشعية املنصوص عليها يف القرآن الكريم, 
وكلها من وجهة نظرنا قابلة للتطوير والتفصيل والتحول إىل العقوبة 

الذي قرره  املبدأالرادعة املناسبة التي حتمل هدفًا إصالحيًا, وذلك وفق 
 .140بتغري األزمان ال ينكر تغري األحكام: ابن القيم اإلمام

ومع تطور أنظمة العقاب يف العامل, وتوفر وسائل جديدة مل تكن عىل 
عهد النبوة من حجز املفسدين ودرء رشورهم, وتأمني فرص إصالحهم, 
ووسائل تعليمهم وتثقيفهم وتوفري إمكانات لوجستية لتشغيلهم واالنتفاع 

معامل احلضارة من طاقاهتم, وإمكانية تصويرهم ومتابعتهم, وهو كله من 
احلديثة, فال بأس من العدول عن شكل العقوبات البدنية إىل ما هو أكثر 

للزمان واملكان, وأكثر حتقيقًا للهدف األخالقي من العقوبة,  مالئمةمنها 
انطالقًا من القاعدة األصولية الشهرية ال ينكر تغري األحكام بتغري 

                                                 
 270ص  3جملة جممع الفقه اإلسالمي ج  140
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رشعني املتخصصني, مع األزمان, ويتم ذلك عرب هيئة من احلقوقيني وامل
 .التأكيد عىل األصل اجلرمي هلذه األفعال املحرمة

ومع  ,وباجلملة فإننا مع جتديد قانون اجلنايات يف كل عرص ومرص
الوسائل الرادعة  وإتباعاالستفادة من جتارب األمم يف مواجهة اجلرائم 

رمي ملواجهة رش اجلريمة, ويبقى الثابت الذي ال نناقش فيه هو األصل اجل
للجرائم املحددة يف القرآن الكريم من القتل والرسقة والزنا والقذف 
واحلرابة, فهذا كله دل عليه النص الرصيح وهو قطعي الثبوت قطعي 

 . الداللة
وإن تقرير عقوبة رادعة لسائر اجلرائم هو هدف حقيقي للترشيع 

يتجاوز اإلسالمي, ومن حق ويل األمر املعرب عنه هنا بالدولة املسلمة أن 
شكل العقوبة إذا رأى أن يف سواه غنية عنه يتحقق به اهلدف املنشود, 
فليس اجللد هو اهلدف بحد ذاته وإنام اهلدف هو زجر اخلاطئني وإقامة 

 .العدالة
 نتائج الدراسة

 :تنتهي الدراسة إىل النتائج التالية
 )مل نتطرق لعقوبة اإلعدام التي أفردت يف بحث مستقل: مالحظة(

الفقهاء عىل إمكانية ترشيع عقوبات رادعة زيادة عىل ما ذكر اتفق  .1
يف الكتاب والسنة, واختلفوا يف جواز تعديل آليات احلدود املنصوص 

 .عليها
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وضع الفقهاء الرشوط الضامنة للعدالة يف العقوبات اجلسدية  .2
وكان من نتيجة اجتهادهم توسع باب العقوبة التعزيرية من احلبس 

 .باب العقوبة اجلسديةوالغرامة, وتضييق 
إن العقوبات التي تقررت فيها العقوبة اجلسدية يف القرآن الكريم  .3

 .القتل والصلب والقطع واجللد, مع خالف يف الرجم: هي أربع
إن الرجم ال يثبت بدليل من القرآن, والدليل الوارد يف كتب  .4

,                                                            ً السنة معلول بالشذوذ فال يصلح االحتجاج به, وال جيوز إثباته قرآنا  
 .ونقل الزيلعي إمجاع احلنفية عىل عدم جواز إيقاع الرجم إذا طبق اجللد

مل يسجل يف التاريخ اإلسالمي عقوبة الزنا عن طريق البينة  .5
 .وسجلت حاالت حمدودة من عقوبة الزنا عن طريق اإلقرار

إن عقوبة الصلب يف جريمة احلرابة هي عقوبة ختيريية, ونرجح  .6
ويل األمر اختيار واحدة منها دون سواها, وهو اختيار املالكية بأن عىل 

النفي من (ما يوطئ للربملانات اإلسالمية ترشيع عقوبة السجن 
أو أي عقوبة رادعة غري جسدية يف كل جرائم احلرابة, ) األرض

واعتبار اآلية مطلقة طرأ عليها التقييد, وتتىل يف القرآن الكريم كام يتىل 
 .         ً ملنسوخ حكام  سائر املنسوخ, الباقي تالوة وا

إن عقوبة قطع اليد يف الرسقة حمكومة بسلسلة من الشبهات التي  .7
تدرأ احلد وقد بيناها يف البحث, وقد رصف الفقهاء عرشات من 
                                           َّ          جرائم الرسقة عن القطع كالنباش والطرار والغال  واملغتصب, 
ً                  وأضافوا من الرشوط ما جيعل قطع اليد مستحيال  عىل سبيل العقاب,                                        

لعمل هبا كعقاب منهجي منذ أيام الفاروق عمر, ويمكن وقد توقف ا
ملجالس الشورى اإلسالمية اليوم تقرير عقوبة رادعة عىل السارق 
بمعزل عن قطع اليد, لألسباب التي ذكرناها يف البحث, واعتبار اآلية 
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مطلقة طرأ عليها التقييد, وتتىل يف القرآن الكريم كام يتىل سائر 
 .           ً واملنسوخ حكام  املنسوخ, الباقي تالوة 

إن عقوبات اجللد تعرضت خالل تاريخ الفقه اإلسالمي للتوسع  .8
يف العقوبة التعزيرية والتضييق يف العقوبة النصية,والتفاوت الكبري يف 
شكل اجلريمة وما طرأ عليها من ظروف جديدة يفرض احلاجة للتنوع 
ً          يف العقوبة بحسب ظروف اجلرم, وهذه كلها توفر مدخال  للترشيع ع رب                                             

جمالس الشورى اإلسالمية بالعقوبات التعزيرية اإلصالحية, وهو ما 
 .أخذت به اليوم معظم الدول اإلسالمية

أما العقوبات التي وردت هبا السنة وهي رشب اخلمر والشذوذ  .9
اجلنيس وعقوبة املرتد وعقوبة تارك الصالة وعقوبة الرجم وحد 

اختالف الفقهاء يف  الساحر, فقد ناقشناها واحدة واحدة, وأرشنا إىل
ثبوهتا ودالالهتا, وهذا يعترب شبهة كافية لدرء احلد الوارد يف ظاهر نص 

 .السنة ووجوب التحول اىل العقوبة اإلصالحية
أما العقوبات التي وردت عىل سبيل االجتهاد املحض  .10

بدون دليل من الكتاب والسنة فهي كثرية, وهي غري ملزمة لسائر 
 .هاد, وما ثبت باجتهاد ينتقض باجتهاد مثلهاألمة, ألهنا ثبتت باجت

إن ما ذهبت إليه الترشيعات احلديثة يف الدول اإلسالمية  .11
من التحول عن العقوبة اجلسدية إىل العقوبة اإلصالحية, وهو ما 

هو األقرب إىل مقاصد  57دولة أسالمية من أصل  52أخدت به 
نتم أعلم بأمور أ: الرشيعة, وتدل له النصوص النبوية الكثرية, ومنها
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, وإذا أرسلت أحدكم يف حاجة فال يذهب كالسكة املحامة بل 141دنياكم
 .142إن الشاهد يرى ما ال يراه الغائب

إن حتريم القتل والرسقة والزنا والقذف واحلرابة املحرمة  .12
                                                       ً  يف القرآن أمر ال جدال فيه, واخلالف يف شكل العقوبة ال يعني أبدا  

ووجوب أن ترشع األحكام الصارمة اخلالف يف جتريم هذه اخلطايا 
 .الرادعة لوقف هذه االنحرافات االجتامعية اخلطرية

 
 .....وبعد

فقد حاولنا يف هذه الدراسة أن نجمع بني جهود الفقهاء الكرام لتحقيق 
العدالة عرب احلدود الرشعية املقررة يف الكتاب العزيز, واجتهدنا يف إظهار 

                                  ً  عزز قدرة الفقه اإلسالمي أن يكون رائدا  األدوات الفقهية التأصيلية التي ت
يف جمال حتقيق العدالة وقمع اجلريمة والسبق إىل التطور العاملي يف حقوق 

 .اإلنسان واالنتقال من العقوبة اجلسدية إىل العقوبة اإلصالحية
كام اجتهدنا أن ننفي عن اإلسالم بعض العقوبات التي تم إدخاهلا إىل 

عن روحه ومقاصده وأهدافه كحد الرجم  الفقه اإلسالمي وهي غريبة
وحد الردة وحد تارك الصالة, وهي أشكال من العقوبة مناقضة باملطلق 
لكرامة اإلنسان ومبادئ الرشيعة الغراء التي تنص عىل كرامة اإلنسان 

 .ال إكراه يف الدين: وحرية اختياره
د إنني مقتنع أن الفقه اإلسالمي الذي هو ديوان العقل يف حلظة صعو

                               ً                             حضاري يستطيع اليوم أن يكون رائدا  يف تطوير احلياة احلقوقية لألمة 
                                                 

 1836رقم  4صحيح مسلم ج  141
 83ص  1رواه االمام امحد يف مسنده ج   142
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ومواجهة األشكال البدائية من التفكري التي تفرض سطوهتا عىل أجزاء من 
العامل اإلسالمي حتت عنوان احلاكمية وتطبيق الرشيعة, وهي دعوات ال 

روح تستند إىل عمق فقهي, وال إىل رؤية مقاصدية, وهي إساءة بالغة ل
 أناإلسالم املتوثبة, مهام رفعت من شعارات احلاكمية والعدالة, وأعتقد 

ال حكم إال هللا, ال ينبغي أن خيتلف عن جواب : جواب األمة لشعارات
 . كلمة حق أريد هبا باطل: اإلمام عيل ريض اهللا عنه للخوارج بقوله

 
وثوابه,  أرجو اهللا أن يكتب هبذا اخلري لألمة, وأن يكون لنا أجر املصيب

 رحيم لرءوفوما كان اهللا ليضيع إيامنكم إن اهللا بالناس 
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 حممد حبش

حممد حبش كاتب سوري من دمشق, يكتب يف إطار رسالة التجديد التي 
اعلنها مطلع القرن اجلديد, ويعترب امتدادًا حلركة التنوير الديني التي 

 فكر انطلقت مع صيحات االفغاين وجهود الشيخ حممد عبده وتبلورت يف
 .إقبال ومالك بن نبي وعيل عزت بيغوفيتش

يرى حبش أن الفقه اإلسالمي يعكس ديوان العقل املسلم يف فرتة صعود 
حضاري, وأنه غني بام يكفي ليقدم إجابات عىل كثري من املسائل 
املستعصية, كام يعتقد أن أصول الفقه اإلسالمي املتنورة كاالستحسان 

نطة, وأهنا كافية لو تم تفعيلها للمشاركة واالستصالح والعرف مغيبة وحم
 .بكفاءة يف تطوير الترشيع عرب شورى اسالمية رشيدة

يعترب حبش أن التجربة النهضوية التي قادها الرسول الكريم هي حالة 
ملهمة للنهضة املأمولة, ولكنه يقاوم السلوك التقليدي الذي يطالب 

ادا للصيحة اخلوارجية بااللتزام بظاهر الكتاب والسنة, ويعتربه امتد
ال حكم اال هللا, التي قاومها الوعي االسالمي برضاوة, داعيًا اىل : األوىل

 .دور أكرب للعقل
يف كتابه اجلديد يفتح حبش ملف العقوبات اجلسدية يف االسالم ويقدم 
االدلة من تاريخ النبوة وفعل الصحابة عىل إمكانية التحول اىل العقوبة 

صالح : الً أحفوريًا حول الشعارات االطالقيةاالصالحية, وخيوض جد
لكل : لكل زمان ومكان, ويدعو اىل حكم عقالين ينطلق من املبدأ القرآين

 .جعلنا منكم رشعة ومنهاجاً 
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والدكتور حممد حبش أكاديمي, حيمل الدكتوراه يف الرشيعة االسالمية منذ 
حاليًا  ويامرس التدريس اجلامعي, برتبة أستاذ مشارك, وهو 1996عام 

 .أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة أبو ظبي
بني الرشيعة واحلياة وتفسري النور  كتابًا مطبوعًا, منها املرأة  53صدر له 

 .واملعتمد يف أصول الفقه والنبي الديمقراطي وجريان عىل كوكب واحد
بمنحه درجة دكتوراه الرشف  2010كرمته جامعة كرايوفا الرومانية عام 

 .ر األديانيف حوا
خاض جتربة برملانية ملدة عرش سنوات, كام أسس ما يعرف بالطريق الثالث 
حاول فيه أن ينجز حًال للكارثة السورية, يقوم عىل احلفاظ عىل الدولة 

 .واالنتقال اىل املجتمع الديمقراطي
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 من إصدارات املعهد االسكندنايف حلقوق اإلنسان

  
 سدية والكرامة اإلنسانيةالدكتور حممد حبش, العقوبات اجل

 الدكتور حممد أمني امليداين, دراسات يف احلامية الدولية حلقوق اإلنسان
 الدكتور هيثم مناع, خالفة داعش

 الدكتور هيثم مناع, السلفية واإلخوان وحقوق اإلنسان
آليات ووسائل محاية العمل اإلنساين بني الدكتورة لقاء أبو عجيب, 

 النظرية والتطبيق
 ور هيثم مناع, اإلسالم وأوربةالدكت

 زاد املدرب واملتدرب, وثائق ومراجع أساسية يف حقوق اإلنسان
 مجاعي, من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية

 الدكتور لؤي ديب, جريمة اإلغالق
 مجاعي وإصدار مشرتك, مستقبل حقوق اإلنسان


