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ملخص البحث

من مظاهر حر�ص الت�سري��ع الإ�سالمي على حماية الإن�سان العقوبة التي 
فر�سها يف حق من جنى على غريه .

واجلناية هي كل فعل حمظور يت�سمن �سررًا على النف�ص اأو غريها .

واجلناية تنق�سم اإلى �ستة اأنواع :

اجلناي��ة على النفو�ص والأب��دان، اجلناية على الأن�س��اب ، اجلناية على 
الأعرا���ص ، اجلناية عل��ى الأم��وال ، اجلناية على العق��ول ،اجلناية على 

الأديان .

وقد رج��ح الباحث وجوب اإقامة العقوبة عل��ى جناية الزنى على الذمي 
وامل�ستاأمن اإذا ارتكبها يف دار الإ�سالم .

وي��رى الباحث وجوب اإقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�ستاأمن اإذا اأقدم 
على ارتكاب ال�سرقة ال�سغرى يف دار الإ�سالم .

وذكر الباحث اخلالف هل ينتق�ص اأمان امل�ستاأمن بارتكابه جناية احلرابة؟ 
وهو على قولني .
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مقدمة
احلم���د هلل رب العاملني، وال�س���اة وال�س���ام على �س���يد املر�س���لني، املبعوث رحمة 

للعاملني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:
فمن البدهي اأن يختلط اأهل الإ�سام، منذ ن�ساأتهم يف ديارهم، بطوائف تخالفهم يف 

العقيدة، ول عجب يف ذلك، ل�سببني رئي�سني:
الأول: اإن الجتم���اع الإن�س���اين �رضوري، ويعرب ابن خل���دون)1( – رحمه اهلل - عن 
هذا بقوله: »الإن�س���ان مدين بالطبع، اأي ل بد له م���ن الجتماع الذي ُفطر عليه بني بني 
جلدته، حتدوه بذلك دوافع احل�س���ول على الك�س���اء، والغذاء، والدفاع عن نف�سه �سد 

احليوان«))(.
ين احلنيف ل ُيك���ره النا�س حتى يكونوا م�س���لمني، قال اهلل جلَّ  الث���اين: اإن ه���ذا الدِّ
جاله خماطباً نبيه �س���لى اهلل عليه و�سلم: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 
يون�س: ٩٩، وقال عّز وجّل اأي�ساً: چ ی  جئ    حئ  مئ چ البقرة: ٢٥٦، باعتبار اأن العقائد ل يوؤثر 

))) هـــو: عبـــد الرحمـــن بـــن حممد بن عبـــد الرحيم احل�سرمـــي، الإ�سبيلـــي، التون�سي، القاهـــري، املالكي، املعـــروف بـ»ابن 
خلدون«، ويل الدين، اأبو زيد: عامل، اأديب، موؤرخ، اجتماعي، حكيم. ولد بتون�س يف �سنة 732هـ، ون�ساأ بها وطلب العلم، 
تـــويف فجـــاأة بالقاهـــرة يف �سنـــة 808ه. من موؤلفاته: العرب وديـــوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العـــرب والعجم والرببر ومن 
عا�سرهـــم مـــن ذوي ال�سلطـــان الأكرب تاريخ ابن خلـــدون، واللباب املح�ســـل يف اأ�سول الدين. انظـــر: ال�سوكاين، البدر 

الطالع، )/337 – 339، الزركلي، الأعالم، 330/3.
)2)  ابن خلدون، املقدمة، �س5بت�سرف.
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فيها الإكراه، واإمنا يوؤثر فيها القتناع بعد البيان)3(. 
كما اأن النا�س جميعهم عباد هلل �سبحانه وتعالى ، ولي�س من لوازم الإميان بهذا 
ين القطيعة مع غري امل�س���لمني، ورف�س العي�س امل�س���رك معهم يف ظل دولة  الدِّ
الإ�س���ام العادلة، وقد ظل هذا �س���اأن هذه الدولة يف ع�سور خمتلفة، وبادها 

املرامية الأطراف.
ولي�ض من الغرابة اأن ينتج عن �شدة هذا االختالط واالمتزاج بع�ض النزاعات 
واخل�سومات والأخطاء يف العاقات املتبادلة، التي قد توؤدي يف بع�س الأحيان 
اإلى اجلناية على الأنف�س، اأو الأبدان، اأو الأعرا�س، اأو الأموال، لأن »كل اإن�سان 
يطلب ما يائمه، ويغ�س���ب على من يزاحمه، فاأجل بقاء العدل والنظام، بني 

بني الإن�سان، حمفوظني من اخللل ُيحتاج اإلى قوانني موؤيدة �رضعية«)4(.
واحل���ق اأن وج���ود ال�رضائع ����رضورة يف املجتمع لتك���ون حمّكمة، ذل���ك لأن احلياة 
الجتماعية توجب على بني الإن�س���ان التعامل املتب���ادل، وتوّلد العاقات املختلفة فيما 
بينه���م، وتورث املنازعات التي تن�س���اأ من هذه العاقات، ف���كان ل بد من قواعد حتدد 
حقوق كل فرد بالقيا�س اإلى حقوق الآخرين، وتكون من ثم وازعة للنزاع وال�سقاق))(، 
فلذا اقت�ست ال�رضورة وجود �رضائع حتد من حرياتهم ورغباتهم املطلقة، وحتاول التوفيق 
بني م�س���احلهم املتعار�سة، وحت�س���م املنازعات التي قد تثور بينهم حتى تنتظم حياتهم، 

)3)  �سمريية، العالقات العامة مع غري امل�سلمني يف القراآن وال�سنة، �س25.
)))  جملـــة الأحـــكام العدليـــة، �س5). وقد تنبه علماء امل�سلمني منذ القدمي اإلـــى �سفة الإن�سان الجتماعية، واحلاجة اإلى 
وجـــود وازع قانـــوين، فنوه بذلك القا�سي املـــاوردي يف كتابه املو�سوم بـ»اأدب الدنيا والدين«، �س)3)، واأو�سحه العالمة 
ابـــن خلـــدون يف كتابه املو�سوم بـ»املقدمـــة«، �س6، واأ�سار اإليه الإمام الغزايل كتابه يف املو�ســـوم بـ»القت�ساد يف العتقاد«، 

�س28).
)5)  حمم�ساين، فل�سفة الت�سريع يف الإ�سالم، �س2).
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وتن�سلح اأحوالهم، وت�ستقيم حياتهم)6(.
 والثابت اأن الت�رشيع االإ�شالمي، الذي بلغ الن�شج والكمال يف خمتلف جماالت احلياة 
و�س���وؤونها، حر�س، منذ انباج فجره، على عاج ما يعر�س حياة الإن�سان من  �سقاق 
وخاف، والف�س���ل  يف كل ما يعري دنياه من خ�س���ومات اأو منازعات قد»تف�سي اإلى 
املقاتلة، التي توؤدي بدورها اإلى الهرج))(، و�س���فك الدماء، واإذهاب النفو�س، املف�سي 

ه الباري�سبحانه وتعالى باملحافظة«))(. ذلك اإلى انقطاع النوع الإن�ساين، وهو مما خ�سّ
لذا، فاإنه كان من الطبيعي اأن نلحظ باأن هذا الت�رضيع ال�س���امي قد �س���دد على حماية 
الإن�س���ان من اأخيه الإن�س���ان من كل ما ي�س���يء اإلي���ه ويوؤذيه من كل الإي���ذاءات املادية 
واملعنوية، وحر�س كذلك على بنائه ووقايته من كل ما ي�رضه اأو  ي�س���عفه وي�س���ينه، لأنه 
ب�ساح الإن�سان �ساح حال املجتمع، وب�ساح حال الأخري تعميم لل�سعادة التي كفلها 

ين احلنيف يف الدنيا والآخرة. الدِّ
 ومن مظاهر حر�س الت�رضيع الإ�سامي على حماية الإن�سان، وحفظ حقوقه، ورعاية 
م�س���احله: العقوبة التي فر�س���ها يف حق من جنى على غريه، اإذ اأنها كفيلة لردع اجلاين 

وزجره اإن هي طبقت يف حقه على الوجه امل�رضوع، قال اهلل  �س���بحانه وتعالى: چ ڭ  

)6)  مـــن اأجمـــل مـــا قراأت يف هذا الإطار ما كتبه الإمام القفال ال�سا�ســـي رحمه اهلل يف كتابه املو�سوم بـ»حما�سن ال�سريعة يف 
فـــروع ال�سافعي«�ـــس33، اإذ يقـــول: »اإن اهلل عـــّز وجّل ملا خلـــق اخللق، وجعل لهم دار حمنة ي�ســـريون منها اإلى دار جزاء 
ومثوبـــة، مل يجـــز اأن يهملهـــم يف دار املحنة، لأن يف ذلك اإبطال املحنة وفيه الإمزاج والإهمال، ول خفاء مبا يف هذا من 
الف�ســـاد، ف�ســـرع لهـــم  عـــزَّ وجلَّ ال�سرائـــع ليق�سر كاًل منهم فيه نف�سه علـــى ما ق�سرته املحنة عليه، فـــال يتعداه اإن�سان 
يف نف�ســـه، ومتـــى فعـــل كل اإن�سان منهـــم يف نف�سه هذا تكاّفوا عـــن التظامل والتعدي والتهارج، فحقنـــت الدماء، و�سكنت 
الدهمـــاء اأي عامـــة النا�ـــس و�سوادهـــم. وموجـــود يف عاداتنا، وفيما ركـــب اهلل فينا من العقول اأن متـــام ال�سالح يف هذه 
احلكمـــة، والف�ســـاد يف �سدهـــا، يعـــرف ذلك كل اإن�سان يف نف�ســـه واأهله وولدهـ، ومن حتت رعايتهــــ، حتى لو وقع التعدي 

فاأباحت املراأة ب�سعها غري زوجها.. وعدا هذا على مال هذا، مل يقم لهم معا�س«. 
)7)  الْهرج: القتل.

)8)  ابن خلدون، املقدمة، �س95.
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ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ البقرة: ١٧٩.
واملاحظ اأن مق�س���ود الت�رضيع الإ�س���امي من هذا احلكم هو حماية حياة الإن�س���ان 
وحفظه���ا من تعر�س الغري لها باجلناية والأذى، ولكن ق���د يرد على هذا اأن املجني عليه 
القتيل انتهت حياته، واأن اجلاين القاتل �سيقت�س منه فتنتهي حياته اأي�ساً، فاأين هي احلياة 
التي يف الق�س���ا�س؟ اجلواب: اإنها حياة الآخري���ن، كل الآخرين من اأفراد املجتمع)9(. 
وطاملا اأننا نتحدث عن العقوبة يف هذا املو�سع، فاإننا نرى اأنه من اجلدير بنا، قبل الولوج 

يف ثنايا البحث، بيان حقيقة العقوبة لغة وا�سطاحاً، وتو�سيح الغاية من اإيقاعها:

اأوًل: حقيقة العقوبة: 
1 – العقوب��ة لغة: ترج���ع اإلى معنى التعاقب، يقال: َعِقَب ف���ان زيداً يف اأهله يعقبه 

عقب���اً، اأي خلفه فيهم، ويقال: عاقبه بذنبه، اأي اأخذه به)11(، ويف التنزيل الكرمي: چ ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ النح���ل: ١٢٦، وقد 
�سمى اهلل تعالى الإذايات يف هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة اإمنا هي الثانية، واإمنا فعل 

ذلك لي�ستوي اللفظان وتتنا�سب ديباجة القول)11(.
2 - العقوب��ة �سرع��ًا: هي جزاء فعل حمظور، اأو ت���رك ماأمور))1(، وهي يف حد ذاتها 

اأذى ملن وقع عليه العقاب، ويف الوقت ذاته م�سلحة يف حق غريه، واإمنا ي�ستحق اجلاين 

)9) اإن اجلاين اإذا عرف اأنه �سيوؤخذ بجنايتهـ، ويفعل فيه ما فعل بغرميهـ، قد يبعده ذلك من ارتكاب اجلناية، فمن ق�سد 
قتـــل اإن�ســـان رده عـــن ذلك علمه باأنـــه يقتل بهـ، ولهذا قال: �سبحانه وتعالـــى:  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  چ البقرة: ١٧٩.
)0)) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:عقب.
)))) القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 0)/202.

)2)) عليان، الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س2)2.



د. ماهر عبد املجيد عبود

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 137 ـ

العقوبة لأنه بفعله املحظور، اأو بركه املاأمور، يكون م�سدر اإزعاج واأذى لاأمة ، فاإذا مل 
ينزل به العقاب متادى يف غّيه، فاأكرث يف الباد الف�ساد، فا�ستحق العقاب)13(.

يقول الإمام العز بن عبد ال�س���ام)14( رحمه اهلل: »رمبا كانت اأ�سباب امل�سالح مفا�سد 
فيوؤمر بها اأو تباح ل لكونها مفا�سد، بل لكونها موؤدية اإلى امل�سالح، وذلك كقطع الأيدي 
املتاأكلة حفظاً لاأرواح، واملخاطرة بالأرواح يف اجلهاد، وكذلك العقوبات ال�رضعية كلها 
لي�ست مطلوبة لكونها مفا�سد، بل لكونها امل�سالح املق�سودة من �رضعها، كقطع ال�سارق، 
وقطع الطريق، وقتل اجلن���اة، ورجم الزناة وجلدهم وتعذيبهم، وكذلك التعزيرات))1( 

كلها مفا�سد اأوجبها ال�رضع لتح�سيل ما يرتب عليها من امل�سالح احلقيقية«)16(.
ويقول الإمام املاوردي))1( رحمه اهلل: »عقوبات احلدود))1( زواجر و�سعها اهلل �سبحانه 

)3)) اأبو زهرة، العقوبة يف الفقه الإ�سالمي، �س8، عليان، الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س2)2.
)))) هـــو: عبـــد العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي، الدم�سقي، ال�سافعي، املعروف بـ»ابن عبد ال�سالم«، عز الدين، اأبو حممد: 
فقيهــــ، م�ســـارك يف الأ�ســـول والعربية والتف�سري. ولد بدم�سق يف �سنة 577هـ، وقد بلـــغ رتبة الجتهاد، ولقب بـ»�سلطان 
العلمـــاء«، تـــويف بالقاهرة يف �سنة 660هـ. مـــن م�سنفاته: القواعد الكربى يف اأ�سول الفقهـ، والغاية يف اخت�سار النهاية 

يف فروع الفقه ال�سافعي. انظر: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، 209/9 وما بعدها، الزركلي، الأعالم، )/)2.
)5)) التعزيرات مفردها تعزير: وهي عقوبة غري مقدرة �سرعاً، جتب حقاً للهـ، اأو لآدمي، يف كل مع�سية لي�س فيها حّد ول 

كفارة غالباً. انظر: املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س))3، ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 288/2. 
)6)) عبد ال�سالم، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، )/8)، 9).

)7)) هـــو: علـــي بـــن حممد بن حبيب الب�ســـري، املعروف بـ»املاوردي«، اأبـــو احل�سن: فقيهـ، اأ�سويل، مف�ســـر، اأديب، �سيا�سي. 
ولد �سنة )36هـ، در�س بالب�سرة وبغداد، وويل الق�ساء ببلدان كثرية، تويف ببغداد يف �سنة 50)هـ. من ت�سانيفه: تف�سري 
القـــراآن الكـــرمي، اأدب الدنيـــا والديـــن، والأحـــكام ال�سلطانية. انظـــر: ال�سبكي، طبقـــات ال�سافعية الكـــربى، 267/5 وما 

بعدها، الزركلي، الأعالم، )/327. 
)8)) احلدود مفردها حّد، وهو يف  اللغة: املنع، والف�سل بني �سيئني. ويف ال�سرع: هو العقوبة املقدرة �سرعاً، اأي اإن ال�سارع 
حـــدد كمهـــا وكيفهـــا �سلفـــاً بخـــالف عقوبـــة التعزير. واحلـــدود هي: حد الـــردة، وحد �ســـرب اخلمر، وحـــد الزنى، وحد 
القـــذف، وحـــد ال�سرقة، وحد قطع الطريق. فاحلدود يف ال�ســـرع الإ�سالمي هي اجلنايات التي تقع من الأفراد، وتخل 
بنظـــام املجتمـــع، ويتدخـــل ويل الأمـــر لعقـــاب مرتكبهـــا، وكمبداأ عام ل يجـــوز فيها عفـــو، ول تقبل فيهـــا �سفاعة، ولها 
عقوبـــة حمـــددة يف ال�ســـرع. انظر: قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ـــس76)، بهن�سي، املو�سوعة اجلنائية يف الفقه 

الإ�سالمي، 207/2.
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وتعال���ى للردع عن ارتكاب ما حظ���ر وترك ما اأمر، ملا يف الطبع من مغالبة ال�س���هوات 
امللهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل اهلل تعالى من زواجر العقوبات ما يردع به 
ر من حمارمه  ذا اجلهالة حذراً من اأمل اإيقاعاها، وخيفة من نكال الف�سيحة ليكون ما حظَّ

ممنوعاً، وما اأمر به من فرو�سه متبوعاً، فتكون امل�سلحة اأعم والتكليف اأمت«)19(. 

ثانيًا: الغاية من اإيقاعها: 

ات�س���ح لنا اأن العقوب���ة تعترب اأداة تهديد قبل وقوع اجلناية، اأم���ا بعد ذلك فيعترب اإيقاعها 

اأداة زج���ر لعموم النا�س، وتاأديب مل���ن وقعت منه اجلناية، ويف ذلك يقول فقهاء احلنفية 

– رحمهم اهلل -: »العقوب���ات موانع قبل الفعل زواجر بعده، اأي العلم ب�رضعيتها مينع 
الإقدام على الفعل، واإيقاعها بعده مينع العودة اإليه«)1)(.

وعليه، فاإن اإيقاع العقوبة غايته: حتقيق العدالة، وحماية الف�سيلة والأخاق، وحماية 

املجتمع من اأن تتحكم الرذيلة فيه، وحتقيق امل�سلحة العامة ل اخلا�سة، واإ�ساح اجلاين 

ل النتقام منه)1)(.    
ولذل���ك يقول بع����س الفقهاء – رحمهم اهلل – عن العقوب���ة: »اإمنا �رضعت رحمة من 
اهلل �س���بحانه وتعالى بعباده، فالعقوبات �سادرة عن رحمة اخللق واإرادة الإح�سان اإليهم، 
ولهذا ينبغي ملن يعاقب النا�س على ذنوبهم اأن يق�س���د بذلك الإح�س���ان اإليهم واحلرمة 

لهم، كما يق�سد الوالد تاأديب ولده، وكما يق�سد الطبيب معاجلة املري�س«)))(.
فالرحمة، اإذن، باجلاين واملجني عليه واملجتمع عامة يف اإنزال العقوبات، ففي اإيقاعها 

)9)) املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س275، 276بت�سرف ب�سيط. 
)20) ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 2/5)2.

))2) اأبو زهرة، العقوبة يف الفقه الإ�سالمي، �س6).
)22) ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية يف ا�سطالح الراعي والرعية، �س85، البعلي، الختيارات الفقهية، �س 288.
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حفظ امل�س���الح، واإ�س���اح اجلاين وتهذيبه، والردع والزجر، وحيث اإن العقوبة ترتبط 
-  كما ظهر لنا قبل قليل - باجلناية، فقد راأينا من ال�رضوري تو�س���يح حقيقة اجلناية لغة 

وا�سطاحاً، وبيان اأنواعها، واحلكمة من تقريرها.

اأوًل: حقيقة اجلناية:
1 – اجلناية لغة: هي ا�س���م ملا يجنيه الإن�س���ان من �رض اكت�سبه، يقال: جنى على نف�سه، 

وجن���ى على غ���ريه، اأي اأذنب ذنباً يوؤاخذ عليه، وهو عام يف الأق���وال والأفعال اإل اأنه 
خ�س مبا يحرم من الفعل، واأ�س���له من جني الثمر، وهو اأخذه من ال�س���جر، وي�س���مى 
مكت�سب ال�رض جانياً، والذي وقع عليه ال�رض جمنياً عليه، فاجلناية هي الذنب واجلرم)3)(.

2 – اجلناي��ة �سرعًا: هي ا�س����م لفع����ل حمرم �رضعاً، �س����واء اأكان يف م����ال اأم يف نف�س اأم 

غريها)4)(، اأو هي كل فعل حمظور يت�سمن �رضراً على النف�س اأو غريها)))(، اأو هي كل فعل 
عدوان على نف�س اأو مال)6)(، اأو هي التعدي على البدن مبا يوجب ق�سا�ساً، اأو ماًل )))(.

 3 - اجلري�م��ة واجلناي��ة: اجلرمي���ة يف اللغة لها عدة معان، منه���ا: الذنب، واجلناية، 

وجمعه���ا جرائم)))(، واجلرمي���ة يف ال�رضع: هي حمظورات �رضعي���ة زجر اهلل عنها بحد 
اأو تعزي���ر)9)(. واملحظورات هي: اإما اإتيان فعل منه���ي عنه، اأو ترك فعل ماأمور به، وقد 
و�س���فت املحظورات باأنها �رضيعة، اإ�سارة اإلى اأنه يجب يف اجلرمية اأن حتظرها ال�رضيعة. 

)23) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:جنى، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة:جنى.
))2) ال�سرخ�سي، املب�سوط، 27/)8، الزيلعي، تبيني احلقائق، 97/6.

)25) اجلرجاين، التعريفات، �س79.
)26) ابن قدامة، املغني، 295/8، ابن قدامة، ال�سرح الكبري، 8/9)3، البهوتي، ك�ساف القناع، 503/5.

)27) املرداوي، الإن�ساف، 33/9)، البهوتي، ك�ساف القناع، 503/5.
)28) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:جرم، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة:جرم.

)29) املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س322.  



جنايات غري املسلم وعقوباتها يف دار اإلسالم

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 140 ـ

فاجلرمية، اإذن، هي اإتيان فعل حمرم معاقب على فعله، اأو ترك فعل حمرم الرك معاقب 
على تركه، اأو هي فعل اأو ترك ن�س���ت ال�رضيع���ة على حترميه والعقاب عليه، ويتبني من 

تعريف اجلرمية اأن الفعل اأو الرك ل يعترب جرمية اإل اإذا تقررت عليه عقوبة)31(.
 وكثرياً ما يعرّب الفقهاء عن اجلرمية بلفظ اجلناية، لكن هناك من الفقهاء من ذهب اإلى 
اإطاق لفظ اجلناية على الأفعال الواقعة على نف�س الإن�س���ان اأو اأطرافه)31(، وهي القتل، 
واجل���رح، وال�رضب، والإجها�س، بينما يطلق بع�س���هم لفظ اجلناية على جرائم احلدود 

والق�سا�س))3(.
 واإذا غ�س�س���نا النظ���ر عما تعارف علي���ه الفقهاء من اإطاق لف���ظ اجلناية على بع�س 
اجلرائ���م دون البع�س الآخر، اأمكنن���ا اأن نقول: اإن لفظ اجلناية يف ال�س���طاح الفقهي 

مرادف للفظ اجلرمية)33(.
ثانيًا: اأنواع اجلناية: اجلناية �ستة اأنواع)34(:

– اجلناية على النفو�س والأبدان.             
– اجلناية على الأن�ساب.                                                                             

– اجلناية على الأعرا�س.
– اجلناية على الأموال.
– اجلناية على العقول.
– اجلناية على الأديان.

)30) عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�سعي، )/66.
))3) انظر: ابن جنيم، البحر الرائق، 286/8، الزيلعي، تبيني احلقائق، 97/6.

)32) انظر: ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 227/2.
)33) عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�سعي، )/67.

))3) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/77)، ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 227/2.
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قال ابن عرفة))3( رحمه اهلل يف هذا ال�س���دد: »اإن الأ�سوليني نقلوا اإجماع امِلَلل على 
وجوب حفظ الأديان، والنفو�س، والعقول، والأن�س���اب، والأعرا�س، والأموال، فاإن 
ين، حفظه، ويف عقوبة جناية الق�س���ا�س حفظ الدماء، ويف  يف عقوب���ة اجلناية على الدِّ
عقوب���ة جناية ال�رضب حفظ العق���ول، ويف عقوبة جناية الزنى حفظ الأن�س���اب، ويف 

عقوبة جناية القذف حفظ الأعرا�س، ويف عقوبة جناية ال�رضقة حفظ الأموال«)36(.
وق���د حتدث الإمام الغ���زايل))3( رحمه اهلل عن ذلك، فق���ال: »اإن جلب املنفعة ودفع 
امل�رضة من مقا�سد اخللق، و�ساح اخللق يف حت�سيل مقا�سدهم، ولكنا نعني بامل�سلحة 
املحافظة على مق�سود ال�رضع، ومق�سود ال�رضع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم 
دينهم، واأنف�س���هم، وعقلهم، ون�س���لهم، ومالهم. فكل ما يت�س���من حفظ هذه الأ�سول 
اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة. وهذه 
الأ�س���ول اخلم�س���ة حفظها واقع يف رتبة ال�رضورات، فهي اأقوى املراتب يف امل�سالح، 
ومثاله: ق�س���اء ال����رضع بقتل الكافر امل�س���ل، وعقوبة املبتدع الداع���ي لبدعته، فاإن هذا 
يفوت على اخللق دينهم، وق�س���اوؤه باإيجاب الق�سا�س، اإذ به يحفظ النفو�س، واإيجاب 
ح���د ال�رضب، اإذ به حفظ العقول التي هي ماك التكلي���ف، واإيجاب حد الزنى، اإذ به 
حفظ الأن�س���اب، واإيجاب زجر الن�س���اب وال�رّضاق، اإذ به يح�سل حفظ الأموال التي 

)35) هو: حممد بن حممد بن عرفة الورغمي، اأبو عبد اهلل: اإمام تون�س وعاملها وخطيبها يف ع�سره. ولد بتون�س يف �سنة 
6)7هـ، تولى اإمامة اجلامع الأعظم يف �سنة750هـ، وقدم خلطابته يف �سنة 772هـ، وللفتوى يف �سنة 773هـ، تويف بتون�س 
يف �سنـــة 803ه. م���ن ت�سانيف���ه: املب�س���وط يف الفق���ه املالك���ي، واملخت�س���ر ال�سامل يف اأ�س���ول الدين. انظر: اب���ن فرحون، 

الديباج املذهب، �س337 وما بعدها، الزركلي، الأعالم، 3/7)، )).
)36) النفراوي، الفواكه الدواين، 78/2)، احلطاب، مواهب اجلليل، 6/)23بت�سرف ب�سيط.

)37) هـــو: حممـــد بـــن اأحمـــد الطو�ســـي، ال�سافعي، املعـــروف بـ»الغزايل«، حّجـــة الإ�سالم، اأبـــو حامد: حكيم، متكلـــم، فقيهـ، 
اأ�سويل، �سويف، م�سارك يف اأنواع من العلوم. ولد بالطابران، اإحدى ق�سبتي طو�س، بخرا�سان يف �سنة 50)هـ، تويف بها 
يف �سنة 505هـ. من ت�سانيفه الكثرية: اإحياء علوم الدين، الوجيز يف فروع الفقه ال�سافعي، وامل�ست�سفى من علم اأ�سول 

الفقه. انظر: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، 6/)9) وما بعدها، الزركلي، الأعالم، 22/7، 23.
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ه���ي معاي�س لهم وهم م�س���طرون اإليها. وحت���رمي تفويت هذه الأمور اخلم�س���ة والزجر 
عنها، ي�ستحيل األ ت�ستمل عليه ملة من امللل، و�رضيعة من ال�رضائع التي اأريد بها اإ�ساح 
اخللق، ولذا مل تختلف ال�رضائع يف حت���رمي الكفر، والقتل، والزنى، وال�رضقة، و�رضب 

امل�سكر«))3(.
ومن كل ما �سبق يتبني لنا اأن اجلناية تطلق فرياد منها الفعل املحظور اأو املحرم، �سواء 
اأوقع على النفو�س والأبدان، اأم على الأن�س���اب، اأم على الأعرا�س، اأم على العقول، 
اأم عل���ى الأموال، اأم عل���ى الأديان. وكل جناية ل تخلو من: ج���اٍن، وهو من وقع منه 

الفعل، وجمني عليه، وهو من وقع عليه الفعل، وفعل، وهو احلدث الواقع)39(.
ثالثًا: احلكمة من تقريرها:

 لندع الإمام القفال ال�سا�س���ي)41( رحمه اهلل ي�س���هب لنا يف بي���ان ذلك، فيقول: »اإن اهلل 
�سبحانه وتعالى ملا خلق بني اآدم يف دار الدنيا ليبتليهم رّكب يف طباعهم القوى التي يقع 
بها التمييز بني املنافع وامل�س���ار، واملحا�سن والقبائح، وما يوؤدي اإليه الت�رضف يف اأنواع 
الأمور من ثمرات القبائح واجلرائم..، وكان غري ماأمون عليهم بطبائع الب�رضية التناف�س 
والتحا�سد والنقياد لدواعي املطامع، والعمل فيما ق�رض كل واحد منهم عليه من ال�سنن 
املو�سعة فيما ملكه اهلل  عزَّ وجلَّ اإياه، ودبره به يف اأ�سباب معا�سه، واأمور دنياه، على ما 
زينه ال�س���يطان من خدعه وو�ساو�سه يف تعدي ما حدته ال�رضيعة، وجتاوز ما حمله التعّبد 

)38) الغزايل، امل�ست�سفى من علم الأ�سول، �س287، 288.
)39) احلطاب، مواهب اجلليل، 232/6.

)0)) هو: حممد بن علي بن اإ�سماعيل القفال، ال�سا�سي، ال�سافعي، اأبو بكر: فقيهـ، حمدث، مف�سر، اأ�سويل، لغوي، �ساعر. 
ولـــد بال�سا�ـــس يف �سنة)29هــــ، ورحـــل يف طلـــب احلديث اإلـــى خرا�سان والعـــراق واحلجاز وال�ســـام والثغـــور، وانت�سر عنه 
املذهـــب ال�سافعـــي يف مـــا وراء النهر، تـــويف بال�سا�س يف �سنة 365ه. مـــن ت�سانيفه الكثرية: كتاب يف اأ�ســـول الفقهـ، �سرح 
الر�سالة لل�سافعي، والفتاوى. انظر: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، 200/3 وما بعدها، الزركلي، الأعالم، 6/)27. 
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عليه اغراراً مبوارد املع�س���ية للخالق، مع الإعرا�س عن م�سادرها، ونزوًل عما يتعجله 
م���ن ن�رض النفع م���ع اأفعال التفطن فيم���ا يقابله من عظيم ال����رض يف اأخراه، مل يجز يف 
�ش���ابغ نعمته، ووا�شع رحمته، وبالغ حكمته عزَّ وجلَّ اإخاءهم عن الرغيب والرهيب، 
والوعد والوعيد، ومتكينهم من جماهدة طباعهم مبا يجرهم اإلى اإيثار العواقب، ورف�س 
الي�سري الفاين من النفع اإلى اخلطري الباقي منه اإذا اأعطوا التدبري حقه، وبالغوا يف التفكر 
اإل���ى حيث حلق بلوغه، فاأكمل اهلل �س���بحانه وتعالى النعمة مما اأورده عليهم على األ�س���نة 
الأنبي���اء – عليهم ال�س���ام – من اأ�س���باب العقوبة واملثوبة، ومع���اين الرغبة والرهبة، 
واأنواع الب�س���ارة والنذارة، والتحقيق لذلك بالتعجيل لبع�سه يف دار املحنة ليكون علماً 
واأمارة ملا اأخره عنهم منه يف دار اجلزاء واملثوبة، ويكون العاجل مذكراً بالآجل، والقليل 
املنقطع بالباقي يف الكثري املت�سل، واحلا�رض موؤدياً بالغائب، فتبارك اهلل رب العاملني..، 
ومن هذه اجلملة التي ذكرناها �رضعت العقوبات يف اجلنايات الواقعة من النا�س بع�سهم 
عل���ى بع�س يف النفو�س والأب���دان بالقتل واجلراح، ويف الأعرا�س بالقذف وال�س���تم، 
ويف الأموال بال�رضقة والنهب والختا�س واحلرابة والغ�سب، فاأحكم  عزَّ وجلَّ معاين 
الأح���كام فيما بعباده احلاجة اإليه من وجوه الردع، عن ه���ذه الرذائل، وارد عليهم من 
الزواجر عنها ما هو منه - جلَّ ثناوؤه - يف �سائر م�سالح عباده لتزول العوايب، وتنقطع 
املطامع والأطماع عن التظامل والتغا�س���ب، ويقت�رض كل اإن�س���ان عل���ى ما دبره خالقه، 

ويقنع مبا اأتاه الذي ل �سك يف اأنه اأولى به من غريه، واأرحم به:  چ ڑ   ڑ   ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ الأنفال: ٤٢«)41(.

واحلا�سل اأنه اإذا كان املق�سود من ت�رضيع العقوبات يف اجلنايات على النفو�س، والأن�ساب، 

)))) القفال ال�سا�سي، حما�سن ال�سريعة يف فروع ال�سافعية، �س538، 539.
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والأعرا����س، والعقول، والأموال، �س���اح املجتمع ليعي�س النا����س يف اطمئنان واأمن على 
اأنف�س���هم واأموالهم، كان من ال�رضوري ت�س���اوي النا�س يف الأمور الزاجرة لهم عن التعدي 
واجلناية على الغري يف النف�س اأو يف املال، ل فرق يف ذلك بني اأبي�س واأ�س���ود، ول بني عربي 
واأعجمي، ول بني غني وفقري، ول بني قوي و�س���عيف، لذلك جعل ال�س���ارع – يف الأ�س���ل 

– اخلطاب بالعقوبات منتظماً للنا�س جميعاً، لأنهم من اأهل الزجر عن التعدي على الغري.
ذل���ك اأن الغر����س من ت�رضيع العقوب���ات يف اجلنايات باأنواعها – كم���ا ذكرنا اآنفاً – 
النزجار يف الدنيا عن الإقدام على اأ�س���بابها، وهذا املعنى مطلوب من غري امل�سلم كما 
هو مطلوب من امل�سلم، بل اإن غري امل�سلم األيق مبا هو عقوبة وجزاء من امل�سلم املوؤمن، 
لأن الوازع الديني قد متّكن من نف�س امل�س���لم املوؤمن حتى اأحب لأخيه ما اأحبه لنف�س���ه، 
ول يحب لنف�س���ه ال�رضر، فا يحبه لأخيه، فكانت عقوبات اجلنايات باأنواعها األيق بغري 

امل�سلم من امل�سلم املوؤمن))4(.
ماذا نق�سد بغري امل�سلم يف هذا البحث؟

ل بد من الإ�س���ارة اإلى اأننا نق�س���د بغري امل�سلم يف دار الإ�س���ام)43( كًا من: الذمي، 
وامل�ستاأمن، دون احلربي)44(. 

اأوًل: الذم���ي: ه���و املعاهد م���ن اأهل الكتاب ال���ذي اأُعطي عهداً ياأمن ب���ه على ماله، 
وعر�سه، ودينه))4(.

)2)) املراغي، الت�سريع الإ�سالمي لغري امل�سلمني، �س80.
)3)) دار الإ�ســـالم: هـــي البـــالد التي غلب فيها امل�سلمـــون، وكانوا فيها اآمنني يحكمون باأنظمـــة الإ�سالم. قلعجي، وقنيبي، 

معجم لغة الفقهاء، �س205.
)))) احلربـــي: هـــو الكافر الذي يحمل جن�سية الدولة الكافرة املحاربـــة للم�سلمني. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، 

�س78).
)5)) اأبو جيب، القامو�س الفقهي: لغة وا�سطالحاً، �س38).
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 ثانياً: امل�ستاأمن: هو احلربي الذي دخل بادنا باأمان)46(.
ولإي�س���اح كل ما �س���بق �رضعنا يف كتابة �س���فحات هذا البحث الوجيز، وذلك يف 
�س���وء اآراء الفقهاء واأدلته���م يف الأحكام املتعلقة بالبحث، ومل���ا كان البعد الفقهي هو 
الأ�سا�س يف مو�س���وع البحث، فقد رجعنا اإلى عدد من امل�سادر الفقهية التي متثل اأكرث 
املذاهب الفقهية ذيوعاً عند احلنفية، واملالكية، وال�س���افعية، واحلنبلية، والظاهرية، هذا 
بالإ�سافة اإلى كتب تف�س���ري القراآن الكرمي، وكتب الأحاديث النبوية و�رضوحها، وكتب 

اللغة وامل�سطلحات الفقهية، وغري ذلك.
واتبعنا يف بحثنا هذا منهج اال�ش���تقراء، وتتبع الن�ش���و�ض وحتليلها، ثم تتبعنا اأقوال 
ال�س���لف واآراء الفقهاء، وعمدنا يف توثيق الأقوال والن�س���و�س املقتب�س���ة من امل�سادر 
واملراجع يف هام�س ال�س���فحة الأ�سفل، فنذكر ا�سم املوؤلف، ثم ا�سم الكتاب، ثم اجلزء 
وال�س���فحة، واكتفينا بذكر املعلومات الكاملة عن امل�س���ادر واملراجع يف قائمة امل�سادر 
واملراج���ع، حتى ال يزدح���م الهام�ض بها، رغم معرفتنا ب���اأن املنهج يف ذلك كتابة جميع 
املعلومات عن امل�سدر واملرجع يف اأول مرة يذكر فيها، ولكن ما دمنا قد ذكرنا ذلك يف 

قائمة امل�سادر واملراجع فا داعي للتكرار.
ومبا اأننا قد ذكرنا �س���ابقاً اأن اجلناية تتنوع اإلى اأنواع عدة ي�س���تتبعها عقوبات حمددة 
ومنا�س���بة له���ا، فاإنه يجدر بن���ا البيان اأن مرادن���ا يف هذا البحث �س���يقت�رض على اجلناية 
عل���ى الأن�س���اب، اأو على الأعرا�س، اأو على الأم���وال دون التعر�س لبيان اجلناية على 
النفو����س، والأبدان، والأديان))4(، والعقول، ذلك اأن الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب 

)6)) اأبو جيب، القامو�س الفقهي: لغة وا�سطالحاً، �س27، قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س26).
)7)) هذه اجلنايات وعقوباتها ميكن اإفراد بحث خا�س بها، ذلك اأن التعر�س لها، يف هذا املقام، يحتاج اإلى كتابة �سفحات 

طويلة، لذا اأرجاأنا اخلو�س يف غمارها اإلى مو�سع اآخر.
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اإقامة عقوبة اجلناية على العقول على غري امل�سلم اإذا �رضب خمراً لكونها حاًل يف حقه، 
وق���د اأمرنا بركهم وما يدينون، مراعاة لعق���د الذمة))4(، وحيث دانوا ب�رضبها فا عقوبة 

عليهم اإذا �رضبوها، اإل اإذا اأظهروا �رضب اخلمر فعندئذ يعّزرون)49(.
  لذا، فاإننا قمنا، يف �سوء ذلك، بتق�سيم البحث – وتي�سرياً لتح�سيل املق�سود – اإلى 

ف�سلني متتاليني على النحو التايل: 
الف�سل الأول: عقوبة جناية غري امل�سلم على الأن�ساب والأعرا�س : الزنى، والقذف.

الف�س���ل الثاين: عقوبة جناية غري امل�س���لم على الأموال : ال�رضقة ال�سغرى، وال�رضقة 
الكربى.

واهلل تبارك وتعالى ن�س���األه الهداية والتوفيق، والعفو والر�س���ا، واملغفرة عما بدر منا 
من هفوة اأو تق�س���ري، ومن خطاأ اأو زلل، ون�س���األه تعالى اأن تكون نيتنا خال�س���ة لوجهه 
الك���رمي، واإمن���ا الأعمال بالنيات واإمن���ا لكل امرئ ما نوى)1)(، ول ح���ول ول قوة اإل باهلل 

العلي العظيم.
 

)8)) عقـــد الذمـــة: عهد يعطى للمواطنني غري امل�سلمني يف دولة ال�سالم باحلفاظ على اأرواحهم واأموالهم وعدم امل�سا�س 
باأديانهم. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س))2.

)9)) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 0/7)، ال�سرخ�س���ي، املب�س���وط، 56/9، ابـــن الهمـــام، �ســـرح فتـــح القديـــر،296/5، 
الد�سوقـــي، احلا�سيـــة، )/352، الدرديـــر، ال�ســـرح الكبـــري، )/352، ال�سربيني، مغنـــي املحتـــاج، 7/5)5، قليوبي وعمرية، 
احلا�سيـــة، )/203، الرملـــي، نهايـــة املحتـــاج، 2/8)، ابن قدامة، ال�ســـرح الكبري، 0)/)33، املـــرداوي، الإن�ساف، 0)/232، 

233، البهوتي، ك�ساف القناع، 8/6))، ابن حزم، املحلى، 2)/65، 376، 377.
)50) كمـــا ثبـــت يف احلديـــث ال�سريـــف. اأخرجـــه البخـــاري يف »�سحيحه« عـــن عمر بن اخلطـــاب برقم: 6689 كتـــاب الأميان 
والنـــذور، بـــاب: النيـــة يف الأميـــان، وم�سلـــم يف »�سحيحـــه« عنه برقـــم: 907) كتاب الإمـــارة، باب: قوله �سلـــى اهلل عليه 

و�سلم: »اإن الأعمال بالنية«، واأنه يدخل فيه الغزو وغريه من الأعمال.
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الفصل األول: عقوبة الجناية على األنساب واألعراض بالزنى والقذف

 وفيه مبحثان:
املبحث األول: عقوبة الجناية على األنساب بالزنى

 وفيه مطلبان:
املطلب األول: حقيقة الزنى

 وفيه فرعان: 

الفرع األول: تعريف الزنى:

 اأوًل: الزنى يف اللغة متد وتق�رض، فاملَدُّ لأهل جند، والَق�رضرْ لأهل احلجاز، قال اهلل عزَّ 
:  چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  چ الإ�رضاء: ٣٢. قال الفرزدق)1)(: وجلَّ

را اأبا خاِلد، َمن يزن ُيعرف زناوؤُه        ومن َي�ْسرِب اخلرطوم ي�سبح م�سكَّ

واملراأة تزاين مزاناة وزناء، اأي تباغي)))(.
ثاني���اً: الزنى �رشع���اً: الزنى عند املالكية هو »كل وطء وقع على غري نكاح �ش���حيح، 
ول �س���بهة نكاح، ول ملك ميني«)3)(، وعند ال�س���افعية هو »اإي���اج الذكر بفرج حمرم 
لعينه، خال من ال�س���بهة، م�س���تهى طبعاً«)4)(، وعند احلنابلة هو »فعل الفاح�سة يف ُقبل، 
اأو ُدب���ر«)))(. والتعريفات ال�س���ابقة – كم���ا لحظنا - كلها جلمهور الفقه���اء. اأما الزنى 

))5) هو: همام بن غالب بن دارم التميمي، املعروف بـ»الفرزدق«، اأبو فار�س: �ساعر من اأهل الب�سرة، عظيم الأثر يف اللغة 
والأخبـــار، وقـــد لقـــب بـ»الفـــرزدق« جلهامة وجهه وغلظهــــ، تويف بالب�سرة يف �سنـــة 0))هـ. انظر: الذهبـــي، �سري اأعالم 

النبالء، )/90، الزركلي، الأعالم، 8/ 93، )9.
)52) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:زنى، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة:زنى.

)53) ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/5)2.
))5) الرملي، نهاية املحتاج، 22/7)، 23)، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 2/5)). 

)55) البهوتي، ك�ساف القناع، 89/6، املرداوي، الإن�ساف، 0)/77).
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عن���د الإمام اأب���ي حنيفة)6)( – رحمه اهلل - فه���و »وطء الرجل امل���راأة يف القبل يف غري 
امللك و�س���بهة«)))(، فالوطء عن���ده يف الدبر ال يعترب زنى، اأما عند �ش���احبيه فيعترب زنا 

كاجلمهور)))(.
الفرع الثاني: عقوبة جناية الزنى:

 وفيها عقوبتان:
  : العقوب���ة الأول���ى: اجللد مائة، مع النفي �س���نة لغري املح�س���ن، لق���ول اهلل  عزَّ وجلَّ
چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ الن���ور: ٢، وللحديث ال�رضيف الذي رواه عبادة 

بن ال�سامت)9)( اأن ر�سول اهلل   �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »البكر بالبكر: جلد مائة ونفي 
�سنة«)61(.

وهذا ما يراه املالكية)61(، وال�سافعية))6(، واحلنابلة)63(، والظاهرية)64(.

)56) هـــو: النعمـــان بـــن ثابت الكويف، التيمي، اأبـــو حنيفة: فقيهـ، جمتهد، اإمام احلنفيـــة، موؤ�س�س املذهب احلنفي، كان من 
اأ�سل اأفغاين، لأن جده اأُ�سر عند فتح مدينة كابول، ونقل اإلى الكوفة. ولد يف �سنة 80هـ بالكوفة ون�ساأ بها، وتفقه على 
حمـــاد بـــن �سليمـــان، وكان ل يقبـــل جوائـــز الدولة، بل ينفـــق من دار كبرية له لعمـــل اخلز، وعنده �سنـــاع واأُجراء، تويف 
ببغداد يف �سنة 50)هـ، ودفن مبقابر اخليزران، من اآثاره: الفقه الأكرب يف الكالم. انظر: القر�سي، اجلواهر امل�سية يف 

طبقات احلنفية، )/26 وما بعدها، ابن �سعد، الطبقات الكربى، 233/7، الزركلي، الأعالم، 36/8.
)57) ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 7/5)2، املو�سلي، الختيار، )/79. 

)58) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)3، ابن عابدين، احلا�سية، )/).
)59) هو: عبادة بن ال�سامت بن قي�س الأن�ساري، اخلزرجي، اأبو الوليد: كان اأحد من بايع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف منـــى بيعـــة العقبـــة، وكان فيهـــا اأحد النقباء، �سهد بـــدراً وامل�ساهد كلها، وكان قوياً �سجاعاً، اأّمـــاراً باملعروف، نّهاء عن 

املنكر، تويف يف بيت املقد�س يف �سنة )3هـ. انظر: ابن الأثري، اأ�سد الغابة، 58/3)، الزركلي، الأعالم، 258/3.
)60) اأخرجـــه م�سلـــم يف »�سحيحـــه« عـــن عبـــادة بـــن ال�سامـــت برقم: 690) كتـــاب احلدود، بـــاب: حد الزنـــى، والرتمذي يف 
»ال�سنن« عنه برقم: )3)) كتاب احلدود، باب: ما جاء يف الرجم على الثيب، واأبو داود يف »ال�سنن« عنه برقم 5))) كتاب 

احلدود، باب: يف الرجم، وابن ماجة يف »ال�سنن« عنه برقم 2550 كتاب احلدود، باب: حد الزنى.
))6) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/7)2، 8)2، ابن جزي، القوانني الفقهية، �س232، 233.

)62)  انظر: ال�سافعي، الأم، 6/)))، ال�سريازي، املهذب، 335/3، الأن�ساري، اأ�سنى املطالب، )/28)، 29).
)63) انظر: ابن قدامة، املغني، 2/9)، املرداوي، الإن�ساف، 0)/73)، البهوتي، ك�ساف القناع، 89/6.

))6) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/)7).
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والتغريب ف�رضه بع�س الفقهاء بنفي اجلاين من البلد الذي وقعت فيه اجلناية اإلى بلد 
اآخ���ر، ومدته عام واحد ل يزاد ول ينق�س، وم�س���افته اأقلها م�س���افة الق�رض))6(، وذهب 
احلنفي���ة)66( اإل���ى اأن عقوبة الزاين غري املح�س���ن هي اجللد، واأن النف���ي لي�س بواجب، 
ولكنهم يجيزون لاإمام اأن يجمع بني اجللد والنفي اإن راأى يف ذلك م�س���لحة؛ فعقوبة 

النفي عندهم لي�ست حداً كاجللد، واإمنا هي عقوبة تعزيرية.
والعقوبة الثانية: الرجم للمح�س���ن))6(، ملا ثبت اأن النبي �س���لى اهلل عليه و�سلم رجم 
ماع���زاً))6(، والغامدية، فقد روى بريدة)69( اأن ماعز بن مالك جاء اإلى النبي �س���لى اهلل 
عليه و�س���لم ، فقال: يا ر�س���ول اهلل! طهرين، فقال: »ويحك! ارجع فا�س���تغفر اهلل وتب 
اإليه«، قال: فرجع غري بعيد، ثم جاء فقال: يا ر�سول اهلل! طهرين، فقال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�س���لم : »ويحك! ارجع فا�س���تغفر اهلل وتب اإليه«، ق���ال: فرجع غري بعيد، ثم 
جاء فقال: يا ر�س���ول اهلل! طهرين، فقال: النبي �س���لى اهلل عليه و�سلم  مثل ذلك، حتى 

)65) انظـــر: اخلطيـــب ال�سربينـــي، مغنـــي املحتـــاج، )/8))، الرملـــي، نهاية املحتـــاج، 28/7)، ابن قدامة، املغنـــي، 9/))، ابن 
قدامة، ال�سرح الكبري، 0)/67)، 68).

)66) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع،7/ 39، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 5/ ))2، 2)2.
)67) املح�س���ن: ه���و م���ن توفرت فيه �س���روط الإح�سان. والإح�سان نوعان: اإح�سان لوجوب ح���د الرجم يف الزنا، واإح�سان 

لوجوب احلد على القاذف.
- الإح�سان الواجب توفره لإقامة حد الرجم يف الزنا، هو: الإ�سالم، والعقل، والبلوغ، واحلرية، والدخول بالزوجة.

- الإح�سان الواجب توفره يف املقذوف لإقامة حد القذف على قاذفة هو: الإ�سالم، والعقل، والبلوغ، واحلرية، والعفة عن 
الزنا. انظر: قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س2)).

)68) هـــو: ماعـــز بـــن مالـــك الأ�سلمي، ويقـــال: اإن ا�سمه غريب، وماعز لقبهــــ، اأبو عبد اهلل: روى عن النبـــي �سلى اهلل عليه 
و�سلـــم  حديثـــاً واحـــداً، وهـــو الذي جاء اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  معرتفاً بالزنـــى طالباً التطهري، فرجمه �سلى 
اهلل عليه و�سلم ، وقال يف �ساأنه: »اإنه تاب توبة لو ق�سمت بني اأمة لو�سعتهم«. انظر: ابن الأثري، اأ�سد الغابة، 6/5، ابن 

حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، 5/)52. 
)69) هـــو : بريـــدة بـــن احل�سيب بن عبد اهلل بن احلارث الأ�سلمي، اأ�سلـــم قبل بدر ومل ي�سهدها، وقيل: اأ�سلم بعدها، و�سهد 
خيرب، تويف مبرو �سنة 62 هـ ، وهو اآخر من مات بخرا�سان من ال�سحابة. انظر : ابن �سعد، الطبقات الكربى، )/82)، 

83)، ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، )/8)). 
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اإذا كانت الرابعة قال له ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم :»فيم اأطهرك؟«، فقال: من 
الزنى، ف�س���األ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : »اأِبِه جنون؟«، فاأخرب اأنه لي�س مبجنون، 
فق���ال: »اأ�رضب خمراً؟«، فقام رجل فا�س���تنكهه)1)( فلم يجد من���ه ريح خمر، قال: فقال 
ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم:»اأزنيت؟«، فقال: نعم، فاأمر به فرجم، فكان النا�س 
فيه فرقتني: قائل يقول: لقد هلك، لقد اأحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة اأف�س���ل 
من توبة ماعز: اأنه جاء اإلى النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم  فو�س���ع يده يف يده، ثم قال: 
اقتلني باحلجارة، قال: فلبثوا بذلك يومني اأو ثاثة، ثم جاء ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه 
و�سلم ، وهم جلو�س، ف�سلم ثم جل�س، فقال :»ا�ستغفروا ملاعز بن مالك«، قال: فقالوا: 
غفر اهلل ملاعز بن مالك، قال: فقال: ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :»لقد تاب توبة لو 
ِد، فقالت: يا ر�سول  ق�سمت بني اأمة لو�س���عتهم«، قال: ثم جاءته امراأة من غامد من الأزرْ
اهلل! طهرين، فقال:»ويحك! ارجعي فا�س���تغفري اهلل وتوبي اإلي���ه«، فقالت: اأراك تريد 
اأن ت���رددين كما رددت ماعز بن مالك: قال:»وم���ا ذاك؟«، قالت: اإنها حبلى من الزنى، 
فقال:»اآن���ت«، قالت: نعم، فقال لها: »حتى ت�س���عي ما يف بطن���ك«، قال: فكفلها رجل 
من الأن�س���ار حتى و�س���عت، قال: فاأتى النبي �س���لى اهلل عليه و�سلم  فقال: قد و�سعت 
الغامدية، فقال: »اإذاً ل نرجمها وندع ولدها �سغرياً لي�س له من ير�سعه«، فقام رجل من 

الأن�سار فقال: اإيّل ر�ساعه يا نبي اهلل! قال: فرجمها)1)(.
وثبت رجم املح�س���ن اأي�س���اً يف حديث زوجة �ساحب الع�س���يف)))(، فقد روى اأبو 

)70) ا�ستنكهه: اأي �سم نكهته ورائحة فمهـ، هل �سرب اخلمر اأم ل؟.ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة:نكه. 
))7) اأخرجه م�سلم يف »�سحيحه« عن عبادة بن ال�سامت برقم: 695) كتاب احلدود، باب: من اعرتف على نف�سه بالزنى.

)72) الع�سيف: الأجري. ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة :ع�سف.
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هريرة ر�س���ي اهلل عنه  وزيد بن خالد اجلهني  ر�س���ي اهلل عنه  )3)(اأن رجًا من الأعراب 
اأتى ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقال: يا ر�س���ول! اهلل اأن�سدك اهلل اإل ق�سيت يل 
َذنرْ يل،  بكتاب اهلل، فقال اخل�س���م الآخر، وهو اأفقه منه، نعم، فاق�س بيننا بكتاب اهلل َواأرْ
فقال ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:»قل«، قال: اإن ابني كان ع�سيفاً على هذا، فزنى 
بامراأته، واإين اأخربت اأن على ابني الرجم، فافتديت منه مبائة �س���اة ووليدة، ف�ساألت اأهل 
العلم فاأخربوين اأمنا على ابني جلد مائة وتغريب عام، واأن على امراأة هذا الرجم، فقال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :»والذي نف�سي بيده لأق�سني بينكما بكتاب اهلل الوليدة 
والغن���م َردٌّ، وعل���ى ابنك جلد مائة، وتغري���ب عام، واغد يا اأني����س)4)( اإلى امراأة هذا، 
فاإن اعرفت فارجمها«، قال: فغدا عليها، فاعرفت، فاأمر بها ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم  فرجمت)))(.
وبالإ�سافة اإلى  كل ما �سبق، فقد ثبت اتفاق ال�سحابة على رجم املح�سن)6)(.

)73) هـــو: زيـــد بـــن خالد اجلهنـــي، املدين، اأبو عبد الرحمن: �سحابـــي، �سهد احلديبية، وكان معه لـــواء جهينة يوم الفتح، 
تويف باملدينة يف �سنة 78هـ. انظر: ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، 2/ 99)، ابن الأثري، اأ�سد الغابة، 355/2.

))7) هو : اأني�س بن ال�سحاك الأ�سلمي . انظر: ابن الأثري، اأ�سد الغابة، )/)30.
)75) اأخرجـــه البخـــاري يف »�سحيحـــه« عن اأبـــي هريرة، وزيد بن خالد اجلهنـــي برقم: 2695، 2696 كتـــاب ال�سلح، باب: اإذا 
ا�سطلحـــوا علـــى �سلـــح جور فال�سلح مردود، وم�سلم يف »�سحيحه« عنهما برقـــم: 697)، 698) كتاب احلدود، باب: من 
اعـــرتف علـــى نف�ســـه بالزنـــى، والرتمـــذي يف »ال�سنن« عنهما برقـــم: 33)) كتاب احلـــدود، باب: ما جـــاء يف الرجم على 
الثيب، واأبو داود يف »ال�سنن« عنهما برقم 5))) كتاب احلدود، باب: املراأة التي اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم برجمها 
مـــن جهينـــة، والن�سائي يف »ال�سنن« عنهما برقم 0))5 كتـــاب اآداب الق�ساة، باب: �سون الن�ساء عن جمل�س احلكم، وابن 

ماجة يف »ال�سنن« عنهما برقم 9)22 كتاب احلدود، باب: حد الزنا.
)76) انظر: ابن حجر، فتح الباري ، 2)/8))، 9)). 
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املطلب الثاني: عقوبة غري املسلم على جناية الزنى

 وفيه فرعان:

الفرع األول: عقوبة الذمي على جناية الزنى:

اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
القول الأول: 

يج���ب اإقامة عقوبة جناية الزنى على الذمي اإذا ارتكبها يف دار الإ�س���ام، وهو قول 
احلنفية)))(، وال�س���افعية)))(، واحلنابلة)9)(، والظاهرية)1)(. وا�س���تدلوا على ذلك بال�سنة 

النبوية، واملعقول.
١- اأما ال�سنة النبوية: فقد روي عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه  قال: »اأتي النبي �سلى اهلل 
عليه و�س���لم  برجل وامراأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: »ما ت�سنعون بهما؟«، قالوا: 
ن�س���خم)1)( وجوههما ونخزيهما، قال:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ  چ 
اآل عمران: ٩٣ ، فجاوؤوا، فقالوا لرجل ممن ير�س���ون: يا اأع���ور! اقراأ، فقراأ حتى انتهى اإلى 

مو�س���ع منها فو�سع يده عليه، قال: »ارفع يدك«، فرفع يده، فاإذا فيه اآية الرجم تلوح، 
)77) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 35/7، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 85/9، وقد جاء فيه: »اإذا زنى الذمي فقال: عندي هذا 
حالل، مل يدراأ عنه احلد، لأنا علمنا بكذبهـ، فالزنا حرام يف الأديان كلها، ولأنا ما اأعطيناه الذمة على ا�ستحالل الزنا 
بخالف �سرب اخلمر، فذلك معروف من اأ�سل اعتقادهم، فاأما ا�ستحالل الزنا ف�سق منهم فيما يعتقدون كا�ستحالل 
الربا.. واأنهم مينعون من الربا، ول يعترب ا�ستحاللهم لذلك، فكذلك الزنا«، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 237/5.

)78) انظـــر: ال�سافعـــي، الأم، 50/6)، احل�سنـــي، كفاية الأخيار، �س)7)، وقد جاء فيـــه: »اإذا زنى البالغ العاقل املختار، وهو 
م�سلم اأو ذمي..، وجب عليه احلد، اأما امل�سلم فبالإجماع، واأما الذمي فالأن اأهل امللل جممعون على حترمي الزنا، وقد 

التزم اأحكامنا فاأ�سبه امل�سلم«، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 7/5)).
)79) انظـــر: ابـــن قدامـــة، املغني، 82/9، ابن قدامة، ال�سرح الكبـــري، 0)/2)6، البهوتي، ك�ساف القناع، 90/6، وقد جاء فيه: 

»فلو زنى اأحد منهم، اأي من اأهل الذمة، وجب اجللد«.
)80) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/65.

))8) ن�سخم: ن�سّود.انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:�سخم،ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة:�سخم.
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فق���ال: يا حممد! اإن عليهما الرجم، ولكنا نكامته بينن���ا، فاأمر بهما فرجما، فراأيته يجانئ 
عليها)))( احلجارة«)3)(.

وجه الدللة: فق���د دل احلديث ال�رضيف على وجوب اإقامة عقوبة جناية الزنى على 
الذمي كامل�سلم.

٢- واأم���ا املعقول: فقد ذهب���وا اإلى اأن الذمي التزم بعقد الذمة اأحكام الإ�س���ام يف 
املعامات والعقوبات، و�س���ار بعقد الذمة من اأهل دار الإ�سام، فتقام عليه العقوبات 
كله���ا اإل عقوبة جناي���ة اخلمر، لأنه ل يعتق���د – كما مّر معنا - حرمة �رضب���ه)4)(، بل اإن 

الظاهرية يرون اإقامة عقوبة جناية �رضب اخلمر اأي�ساً)))(. 
القول الثاين: 

ل يجب اإقامة عقوبة جناية الزنى على الذمي اإذا ارتكبها يف دار الإ�سام، واإمنا يدفع 
اإل���ى اأهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدونه من العقوبة، وهذا قول املالكية)6)(. وا�س���تدلوا 

على ذلك بالآتي:

)82)  يجانـــئ عليهـــا: اأي يكـــب ويحنـــي ظهره عليهـــا ليغطيها ويبعد عنها احلجـــارة. انظر: ابن الأثـــري، النهاية يف غريب 
احلديث والأثر، مادة: جناأ.

)83) اأخرجـــه البخـــاري يف »�سحيحـــه« عن ابن عمر برقم: 3)75 كتاب التوحيد، باب: ما يجوز من تف�سري التوراة وغريها 
مـــن كتـــب اللهـ، بالعربية، وم�سلم يف »�سحيحـــه« عنه برقم: 699)كتاب احلدود ، باب: من رجم اليهود، اأهل الذمة، يف 

الزنى.
))8) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س307.

)85) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/376، 377.
)86) انظـــر: مالـــك، املدونـــة الكربى، )/508، وقـــد جاء فيه: »قلت: »اأراأيـــت امل�سلم اإذا زنى بامراأة من اأهـــل الذمة؟«، قال: 
»قال مالك: يحد الرجل، وترد املراأة اإلى اأهل دينها«، قلت: »اأراأيت اإن اأراد اأهل دينها اأن يرجموها، اأكان مينعهم مالك 
مـــن ذلـــك؟«، قـــال: »مل اأ�سمع من مالك فيه �سيئاً اإل اأن مالكاً، قال: يردون اإلى اأهل دينهم، فاأرى اأنهم يحكمون عليها 
بحكم اأهل دينهم عليهم، ول مينعون، لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك«، ابن عبد الرب، الكايف يف فقه اأهل 
املدينـــة، 073/2)، املـــواق، التـــاج والإكليـــل، 395/8، وقد جاء فيه: » قال مالك: ل يحد الكافـــر يف الزنى، ويرد اإلى اأهل 

دينهـ، ويعاقب اإذا اأعلنه«. 
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- م���ا روي ع���ن حممد بن اأبي بكر)))( اأنه كتب اإلى علي ر�س���ي اهلل عنه  ي�س���األه عن 
م�س���لمني تزندقا)))(، وعن م�س���لم زنى بن�رضانية، وعن مكاتب)9)( مات وترك بقية من 
كتابته وترك ولداً اأحراراً، فكتب اإليه علي ر�س���ي اهلل عن���ه : »اأما اللذين تزندقا فاإن تابا 
واإل فا�رضب عنقهما، واأما امل�سلم فاأقم عليه احلد، وادفع بالن�رضانية اإلى اأهل دينها، واأما 

املكاتب فيوؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار«)91(.
وقد رد احلنفية على قول املالكية بالآتي)91(:

١ - اإن ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم  اأقام عقوبة الرجم على اليهوديني، وكانا 
ذميني، ولنا يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اأ�سوة ح�سنة.

٢ - اإن الذمي من اأهل دار الإ�سام، ملتزم اأحكامنا فيما يرجع اإلى املعامات، وهو 
يعتقد حرمة الزنى كما يعتقده امل�س���لم، فيقام عليه كما يقام على امل�س���لم تطهرياً لدار 

الإ�سام من ارتكاب الفواح�س.
وبالنظر اإلى اآراء الفقهاء يف هذه امل�س���األة، فاإن الذي يرّجح لنا وجوب اإقامة عقوبة 

جناية الزنى على الذمي اإذا ارتكبها يف دار الإ�سام، لاآتي:
)87) هو: حممد بن عبد اهلل اأبي بكر التيمي، القر�سي: اأمري م�سر، وابن اخلليفة الأول اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه 
، كان يدعـــى »عابـــد قري�ـــس«. ولـــد بني املدينة ومكة، يف حجة الوداع، يف �سنة 0)هــــ، ون�ساأ باملدينة، يف حجر علي بن اأبي 
طالـــب ر�ســـي اهلل عنـــه  وكان قـــد تزوج اأمـــه اأ�سماء بنت عمي�س بعد وفـــاة اأبيهـ، و�سهد مع علي وقعتـــي اجلمل و�سّفني، 
ووله علّي اإمارة م�سر، بعد موت الأ�سرت، فدخلها يف �سنة 37هـ، قتل مب�سر يف �سنة 38ه. انظر: ابن حجر، الإ�سابة يف 

متييز ال�سحابة، 6/ )9)، ابن الأثري، اأ�سد الغابة، 97/5.
)88) الزنديـــق: هـــو مـــن ل يدين بدين، اأو من يبطن الكفر ويظهر الإ�سالم، وكان ي�سمى يف ع�سر الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم  باملنافق. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س))2.
)89) املكاتـــب: هـــو الرقيـــق الـــذي مّت عقد بينه وبني �سيـــده على اأن يدفع له مبلغـــاً من املال جنوماً لي�ســـري حراً. قلعجي، 

وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س55).
)90) اأخرجـــه البيهقـــي يف »ال�ســـنن الكربى« عن قابو�ـــس بن خمارق برقم: )2)7)، 32/8) كتـــاب احلدود، باب: حد الرجل 

اأمته اإذا زنت، وعبد الرزاق يف »امل�سنف« عنه برقم: 6))3)، 2/7)3 كتاب الطالق، باب: امل�سلم يزين بالن�سرانية.
))9) ال�سرخ�سي، املب�سوط، 57/9.
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١ - اأن النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم  رجم اليهوديني اللذين زني���ا – كما مّر معنا – 
وهذا يدل على اأن الذمي توقع عليه عقوبة الزنى.

٢ - اأن اجلنايات تهم املجتمع الإ�س���امي، ويحر����س على مكافحتها، ومن واجبات 
ويل الأمر اإقامة العقوبات ال�رضعية على من ارتكب جناية من اجلنايات داخل اأرا�س���ي 
الدولة الإ�س���امية، لذا، فاإننا ل نرى دفعه اإلى اأهل ملته، كما ذهب اإلى ذلك املالكية، اإذ 

كيف ي�سح دفع اجلاين اإلى جهة غري م�سوؤولة لإيقاع العقوبة عليه؟!

الفرع الثاني: عقوبة املستأمن على جناية الزنى:

 اختلف العلماء على قولني:
القول الأول:

 ل يجب اإقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���تاأمن اإذا ارتكبها يف دار الإ�سام، وهذا 
قول الإمامني اأب���ي حنيفة، وحممد))9( رحمهم���ا اهلل )93(، واملالكية)94(، وال�س���افعية يف 

)92) هو: حممد بن احل�سن بن فرقد ال�سيباين، احلنفي، اأبو عبد اهلل: فقيهـ، جمتهد، حمدث، اأ�سله من حر�ستا بغوطة 
دم�ســـق، وولـــد بوا�سط يف �سنة 35)هـ، ون�ســـاأ بالكوفة، فطلب احلديث، ف�سمع الأوزاعي، والثوري وغريهما، وجال�س اأبا 
حنيفـــة النعمـــان �سنـــني، ثم تفقه على اأبي يو�سف �ساحـــب اأبي حنيفة، فطلب عليه الراأي، وقـــدم بغداد ونزلها، و�سمع 
منه احلديث، واأخذ عنه الراأي، وخرج اإلى الرقة، فوله الر�سيد الق�ساء بها، ثم عزلهـ، تويف بالري يف �سنة 89)ه. من 
ت�سانيفه الكثرية: اجلامع الكبري، اجلامع ال�سغري وكالهما يف فروع الفقه احلنفي، والكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب. 
انظـــر: القر�ســـي، اجلواهـــر امل�سية يف طبقـــات احلنفية، 2/2) – 5)، ابـــن �سعد، الطبقات الكـــربى، 7/، 2)2، الزركلي، 

الأعالم، 80/6.
)93) اإذ الأ�سل عندهما اأن امل�ستاأمن ل تقام عليه عقوبات اجلنايات التي هي حق هلل تعالى كعقوبة جناية الزنى، وال�سرقة، 
وقطـــع الطريـــق. انظر: الكا�ســـاين، بدائع ال�سنائع، 7/)3، ال�سرخ�سي، املب�س���وط، 55/9، 56، الزيلعي، تبيني احلقائق، 

82/3)، ابن عابدين، احلا�سية، )/25، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 269/5، 270، ابن جنيم، البحر الرائق، 9/5).
))9) انظر: مالك، املدونة، )/)8)، ابن جزي، القوانني الفقهية، �س232، املواق، التاج والإكليل، 395/8، احلطاب، مواهب 

اجلليل، 295/6.
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امل�سهور))9(، واحلنابلة)96(. 
وا�ستدل الإمامان اأبو حنيفة وحممد – رحمهما اهلل - على ذلك بالآتي:

- اإن امل�س���تاأمن لي�س من اأهل دارنا، ومل يلتزم بالأم���ان املوؤقت جميع اأحكامنا، بل 
الت���زم منها ما يرجع اإل���ى حقوق العباد فقط، لأن دخوله دار الإ�س���ام كان لق�س���اء 
حاجته، وهي ل ت�س���تلزم اإل التزامه بالأحكام التي ترجع اإلى حقوق العباد))9(، ولهذا 

)95) انظر: ال�سريازي، املهذب، 338/3، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 7/5))، وقد جاء فيه: »فلو غيب حربي ح�سفته 
يف حـــال حرابتـــه يف نـــكاح، و�سححنا اأنكحة الكفار، وهو الأ�سح، فهو حم�سن، حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجم، ومثل 
الذمـــي املرتـــد، وخـــرج به امل�ستاأمـــن، فاإنا ل نقيم عليه حد الزنـــى على امل�سهور«، البجريمي، حتفـــة احلبيب على �سرح 

اخلطيب، )/73)، الهيتمي، حتفة املحتاج، 08/9)، قليوبي وعمرية، احلا�سية، )/)8).
)96) انظـــر: ابـــن قدامـــة، املغني، 28/9)، ابن قدامة، ال�سرح الكبري، 0)/280، احلجـــاوي، الإقناع، )/)25، البهوتي، ك�ساف 
القنـــاع، 6/)9، وقـــد جـــاء فيـــه: »ل يقـــام حد الزنـــى علـــى م�ستاأمـــن ن�ساً..،لأنه غري ملتـــزم حلكمنا بخـــالف الذمي«، 

املرداوي، الإن�ساف، 0)/72).
)97)  ق�ّســـم فقهـــاء امل�سلمـــني احلقوق اإلـــى اأربعة اأق�سام كالآتـــي:- التق�سيم الأول: حقـــوق اهلل اخلال�سة: وهذه احلقوق 
ثمانيـــة اأنـــواع، هي: )- عبـــادات خال�سة: كال�سالة، وال�سيام..، وما ُبنيت عليه هذه العبادات من الإميان والإ�سالم. 
2-عبـــادة فيهـــا معنـــى املوؤنة مثل �سدقة الفطر. 3 - موؤنة فيها معنى القربة، كالُع�سر) - موؤنة فيها معنى العقوبة، 
مثـــل اخلـــراج . 5 - حـــق قائـــم بنف�سي، مثل خم�ـــس الغنائم. 6 - عقوبـــات كاملة، مثل احلدود كعقوبـــة جناية الزنى، 
وال�سرقـــة، و�ســـرب اخلمر، واحلرابة، وكونها عقوبـــة ظاهرة، واأما ت�سميتها كاملة، فالأنها كانت على جنايات كاملة، 
واملـــراد باجلنايـــة الكاملـــة مـــا ل ي�سوبها معنـــى الإباحة، فاإنه ل حتل بحـــال، ولأن املق�سود باجلـــزاء حماية املجتمع 
كلـــه مـــن هـــذه اجلنايات، فكان حقاً خال�ســـاً هلل ل ميلك اأحد اإ�سقاطه.7 - عقوبات قا�ســـرة، مثل حرمان القاتل من 
مـــرياث قاتلـــه. 8 - عقوبات دائرة بني العبادة والعقوبة، مثل الكفارات. - التق�سيم الثاين: حقوق العباد اخلال�سة: 
وهـــذه احلقـــوق اأكـــر من اأن حت�سى، مثل �سمان الدية، وبدل املتلـــف واملغ�سوب، وملك املبيع والثمن، وملك النكاح 
والطـــالق ومـــا �سابههـــا. - التق�سيـــم الثالث: ما ا�ستمل على احلقني وحق اهلل غالـــب: ويف هذه احلالة ي�ساف احلق 
للهــــ، لأن حـــق العبـــد �سار مطروحاً �سرعاً فهو كغـــري املعترب، لأنه لو كان معترباً لكان هـــو الغالب، مثال ذلك: حد 
القـــذف، وذلـــك علـــى خالف فقهي لي�ـــس هنا مو�سع بحثه. - التق�سيـــم الرابع: ما ا�ستمل علـــى احلقني وحق العبد 
غالـــب: وذلـــك مثـــل الق�سا�ـــس، فهو حق م�ستمل علـــى احلقني، لأن القتـــل جناية على النف�ـــس وهلل تعالى فيها حق 
ال�ستعبـــاد، كمـــا اأن للعبد حق ال�ستمتـــاع ببقائها، ولذلك كانت العقوبة الواجبة ب�سببـــه م�ستملة على احلقني، واإن 
كان حق العبد راجحاً بال خالف. والدليل على اأن فيه حق اهلل اأنه ي�سقط بال�سبهات كاحلدود اخلال�سة، واأنه يجب 
جـــزاء الفعـــل يف الأ�ســـل ل �سمـــان املحل حتى يقتل اجلماعة بالواحد، ولو كان �سمـــان املحل من كل وجه كالدية ل 
يقتلون به واأجزئة الأفعال اإمنا جتب حقاً هلل. انظر: التفتازاين، �سرح التلويح ، 6/2)3 وما بعدها، البخاري، ك�سف 

الأ�سرار، )/230.
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تق���ام علي���ه العقوبات التي هي من حقوق العباد كالق�س���ا�س: القت���ل، وعقوبة جناية 
الق���ذف: ثمانون جلدة، واأما حقوق اهلل تعالى، ومنه���ا عقوبة جناية الزنى، فا تلزمه 
لأنه مل يلتزمها، ولهذا ل ت�رضب عليه اجلزية))9(، ول مينع من الرجوع اإلى دار احلرب 
م���ع اأن منعه من الرجوع، لئا يك���ون حرباً علينا، واجب علينا حق���اً هلل تعالى، فعلم 
بذلك اأنه حربي)99( على حاله، واأن حكم الأمان ل يظهر بالن�سبة اإلى حقوق اهلل تعالى، 
هذا بخاف الذمي، فاإنه بالأمان �س���ار من اأهل دار الإ�سام، فتجري عليه اأحكامها يف 
الدنيا)111(. وقد وافق املالكية، واحلنابلة اأبا حنيفة اإذا كان زنى امل�س���تاأمن بغري م�س���لمة، 
اأما اإذا كان زناه مب�س���لمة، فالواجب عنده���م قتله لنتقا�س اأمانه مبا فعل، ول يجب مع 

القتل حد �سواه)111(.
ومل يخالف ال�سافعية، على امل�س���هور عندهم، اأبا حنيفة يف عدم اإقامة عقوبة الزنى 
على امل�س���تاأمن، لأن هذه العقوبة من حقوق اهلل، وامل�س���تاأمن مل يلتزم حقوق اهلل، اإل 
اأنه���م ذهبوا اإل���ى اأنه اإذا �رشط على امل�ش���تاأمن بعقد االأمان الكف ع���ن الزنى، فخالف 

وزنى، فاإن العقوبة عندئذ تقام عليه))11(.  
القول الثاين:

 يج���ب اإقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���تاأمن اإذا ارتكبها يف دار الإ�س���ام، وهذا 

)98) اجلزية من اجلزاء: هي ما تفر�سه الدولة على روؤو�س اأهل الذمة. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س)6).
)99) احلربـــي هـــو: الكافر الذي يحمل جن�سية الدولة الكافرة املحاربـــة للم�سلمني. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، 

�س78).
)00)) انظر: الزيلعي، تبيني احلقائق، 83/3).

))0)) انظـــر: ابـــن جـــزي، القوانـــني الفقهية، �ـــس232، ابن قدامـــة، املغنـــي، 28/9)، ابن قدامـــة، ال�سرح الكبـــري، 0)/280، 
البهوتي، ك�ساف القناع، 6/)9.

)02)) انظر: املاوردي، احلاوي الكبري، 3)/250، ال�سريازي، املهذب، 328/3.
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قول الإمام اأبي يو�سف)113( رحمه اهلل من احلنفية)114(. وا�ستدل   رحمه اهلل بالآتي:
١ - اأن امل�س���تاأمن الت���زم اأحكامنا يف املعامات مدة مقامه يف دار الإ�س���ام، كما اأن 
الذمي التزمها مدة عمره، ولهذا تقام عليه عقوبة جناية القذف، ويقتل ق�سا�ساً، فيجب 

اأن يقام عليه عقوبة جناية الزنى اأي�ساً.
٢ - اأن امل�س���تاأمن يعتقد حرمة الزنى، لأنه ح���رام يف الأديان كلها، وقد متّكن رئي�س 
الدول���ة من اإقامة عقوبة اجلناي���ة عليه، لأنه يف دارنا، فيجب اأن يقيم  عقوبة هذه اجلناية 
عليه، لأن عقوبات اجلنايات املختلفة تقام �س���يانة لدار الإ�سام من الف�ساد، فلو قلنا ل 
تقام على امل�س���تاأمن، مع قدرة رئي�س الدولة على اإقامتها، لكان ذلك من ال�س���تخفاف 

بامل�سلمني، وما اأعطيناه الأمان لي�ستخّف بامل�سلمني))11(.  
والذي منيل اإليه ونرّجحه يف هذه امل�س���األة هو القول الثاين الذي ذهب اإلى وجوب 
اإقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���تاأمن اإذا اأقدم على ارتكابها يف دار الإ�سام، وذلك 

لاآتي:
١ - اأن الزنى حمّرم يف جميع الأديان وال�رضائع، و�رضره يعم اجلماعة كلها ويدن�س 

)03)) هو: يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�ساري، الكويف، البغدادي، اأبو يو�سف: فقيه، اأ�سويل، جمتهد، حمدث، حافظ، 
عامل بالتف�سري واملغازي واأيام العرب. ولد بالكوفة يف �سنة 3))هـ، وتفّقه على اأبي حنيفة، وويل الق�ساء ببغداد ودعي 
بــــ »قا�ســـي الق�ســـاة«، تـــويف ببغداد يف �سنة 82)ه�. من اآث���اره: كتاب اخلراج، واملب�سوط يف ف���روع الفقه احلنفي، وي�سمى 

بـ»الأ�سل«. انظر: القر�سي، اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية، 222/2 - )22، الزركلي، الأعالم، 93/8).
))0)) عنـــد الإمـــام اأبـــي يو�ســـف يجـــب اأن تقـــام عقوبات اجلنايـــات املختلفـــة، ومنها عقوبة جنايـــة الزنى علـــى امل�ستاأمن اإل 
عقوبة جناية �سرب اخلمر. انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)3، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 55/9، 56، الزيلعي، تبيني 

احلقائق، 82/3)، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 269/5، 270.
)05)) انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، 56/9، املرغيناين، الهداية، 7/2)3، الزيلعي، تبيني احلقائق، 82/3)، ابن الهمام، �سرح 

فتح القدير، 270/5، ابن جنيم، البحر الرائق، 9/5).
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دار الإ�سام، وهذه الأ�رضار واملفا�سد ل تنتفي اإذا كان الزاين م�ستاأمناً)116(.
٢ - اأن هناك اأحاديثاً مروية عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  توجب اإقامة عقوبة جناية 
الزن���ى على الذمي، وتدل على اأن امل�س���تاأمن تقام عليه عقوبة ح���د الزنى، لأنه ملحق 

بالذمي بجامع الكفر بينهما))11(. 
٣ - اأن الأ�س���ل يف الت�رضيع الإ�س���امي العموم، اأي اإنه يطبق كل ما اأمكن التطبيق، 
وتطبيقه مي�س���ور يف دار الإ�س���ام، لثبوت ولية رئي�س الدولة على من فيها، فيجب اأن 
تطبق عقوبات اجلنايات املتعددة على من يقدم على ارتكابها يف دار الإ�س���ام: م�س���لماً 

كان اأو غري م�سلم.
٤ - القول اإن عقوبة جناية الزنى من حقوق اهلل تعالى، واإن امل�س���تاأمن مل يلتزم من 
الأح���كام ما يرجع اإلى حقوق اهلل تعالى، قول ل ي�س���لح لإعفاء امل�س���تاأمن من عقوبة 

)06)) مـــن الثابـــت اأن الزنـــى مـــن اجلنايـــات التـــي تقّو�س بنيـــان الأ�سر واجلماعـــات، لأن عمـــاد اإ�سالح الأ�ســـر واجلماعات 
احلف���اظ عل���ى م���ا بينه���ا م���ن ترابط ون�س���ب، و�سيان���ة الأعرا�ض من النته���اك، والأن�س���اب من الخت���اط، ويف الزنى 
اختاط لاأن�ساب، وانتهاك لاأعرا�ض واحلرمات، كما اأن يف الزنى اإف�ساد للمجتمعات، واإ�ساعة للفاح�سة فيها، ومثل 
ين والأخالق، ول  هذه املجتمعات التي ل جتعل الزنى جناية يف جميع �سوره تكون جمتمعات فا�سدة متحللة من الدِّ
ياأمـــن فيهـــا الإن�سان على عر�سهــــ، ول على اأهلهـ، وزوجهـ، وولدهـ، واأي�ساً ففيه ف�ســـاد لل�سحة، لأنه و�سيلة من و�سائل 
ر منه الإ�ســـالم غاية التنفري، واأوعد عليه  نقـــل العلـــل والأمرا�ـــس التنا�سلية، فال عجـــب وفيه كل هذه املف�سدات اأن نفَّ
غاية الوعيد، وجعله من اأكرب الكبائر، فقد روي عن ابن م�سعود  ر�سي اهلل عنه اأنه قال : �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليـــه و�سلـــم اأي الذنـــب اأعظـــم عند اهلل؟، قال: »اأن جتعل هلل نداً اأي مثياًل ونظرياً وهـــو خلقك«، قال قلت له: اإن ذلك 
لعظيـــم، قـــال قلـــت: ثم اأي؟، قال: »ثـــم اأن تقتل ولدك خمافة اأن َيْطَعَم معك«، قال قلت: ثـــم اأي؟، قال: »ثم اأن ُتَزاينيِ 

َحليِيلَة جارك«. اأخرجه البخاري يف »�سحيحه« عن ابن م�سعود برقم: 77)) كتاب التف�سري، باب: قوله تعالى: چ ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ البقرة: ٢٢، وم�سلم يف »�سحيحه« عنه برقم:86 كتاب الإميان، باب: كون 
ال�ســـرك اأقبـــح الذنوب وبيان اأعظمهـــا بعدهـ، والرتمذي يف »ال�سنن« عنه برقم:83)3 كتـــاب تف�سري القراآن، باب: ومن 
�سورة الفرقان، واأبو داود يف »ال�سنن« عنه برقم 0)23 كتاب الطالق، باب: يف تعظيم الزنى، والن�سائي يف »ال�سنن« عنه 

برقم 9)0) كتاب حترمي الدم، ذكر اأعظم الذنب.
)07)) انظر: ال�سوكاين، نيل الأوطار، 2/7)).
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جناية الزنى، لأن حق اهلل تعالى هو حق اجلماعة))11(، كما يقول احلنفية اأنف�س���هم)119(، 
وحق اجلماعة اأولى بالرعاية فا يجوز التفريط... فيه)111(.

 املبحث الثاني: عقوبة الجناية على األعراض بالقذف

 وفيه مطلبان:
املطلب األول: حقيقة القذف

 وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف القذف:

اأوًل: القذف يف اللغة هو الرمي بال�سيء)111(.

)08)) قـــال احلنفيـــة: »اإن حـــق اهلل تعالـــى هو ما يتعلق بـــه النفع العام للعامل، فال يخت�س به اأحـــد، وين�سب اإلى اهلل تعالى 
تعظيماً، مثل حرمة البيت الذي يتعلق به م�سلحة العامل باتخاذه قبلة ل�سلواتهم، ومثابة لعتذار اإجرامهم، وحرمة 
الزنـــى ملـــا يتعلـــق به من عموم النفع يف �سالمة الأن�ساب، و�سيانة الُفر�ـــس، وارتفاع ال�سيف بني الع�سائر، ب�سبب التنازع 
بني الزناة، واإمنا ين�سب اإلى اهلل تعظيماً لأنه تعالى اإمنا يتعالى عن اأن ينتفع ب�سيء، فال يجوز اأن يكون �سيء حقاً له 
بهـــذا الوجهــــ، ول يجـــوز اأن يكـــون حقاً له بجهة التخليـــق، لأن الكل �سواء يف ذلك، بل الإ�سافـــة اإليه لت�سريف ما عظم 
خطرهــــ، وقـــوي نفعهـ، وعمَّ ف�سلـــه باأن الكافة ينتفعون به«. انظـــر: التفتازاين، �سرح التلويح علـــى التو�سيح، 5/2)3، 

البخاري، ك�سف الأ�سرار، )/230. 
)09)) قـــال الإمـــام حممـــد اأبو زهرة يف كتابه املو�سوم بـ»العقوبة يف الفقه الإ�سالمي«�س76: »ي�سح اأن نف�سر حق اهلل تعالى 
بحـــق املجتمـــع، وذلـــك لأن اهلل تعالـــى ما اأمر مبا اأمـــر، وما نهى عما نهـــى اإل لإيجاد جمتمع فا�سل ت�ســـوده الف�سيلة، 
وتختفـــي فيـــه الرذيلـــة، وميّكـــن كل اآحاده من القيام مبا عليه مـــن واجبات، وي�ستمتعون مبا لهـــم من حقوق من غري 
مانع مينعهم اإل ما يكون باأمر من اهلل تعالى، وكل ما مي�س هذا املجتمع الفا�سل، بحيث يعّر�سه ل�سيوع الف�ساد فيه، 
والتنابـــز والتدابـــر، ومتكـــني الظاملني، يكون اعتداء على حق اهلل تعالى، لأنه هـــو الذي ي�سرع للمجتمع ما يوجهه اإلى 
الكمـــال، فمـــا يكون عك�س ذلك يوجهه اإلى الف�ساد، فيكون اعتداء على حق اهلل تعالى و�سرعهـ، فمثاًل املجتمع الفا�سل 
يوجـــب رعايـــة الن�ســـل وحفظ الأن�ســـاب، واملحافظة على كيـــان الأ�سرة، واإذا �ســـاع الزنى يف اأمة: انحلـــت فيها الروابط، 
و�ســـاع فيهـــا الن�ســـل، فـــكان الزنى اعتداء علـــى حق اهلل تعالى، اأو على تعبـــري ع�سرنا اعتداء على حـــق املجتمع، اأو على 
النظام الجتماعي...وهكذا جتد احلدود ال�سرعية وعقوباتها  كلها تتجه اإلى حماية املجتمع، لأنها حقوق هلل تعالى«.

)0))) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س))3.
))))) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:قذف، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة:قذف. 
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ثانياً: القذف �رضعاً: هو رمي اآدمي غريه ب�رضيح الزنى، اأو نفي الن�سب عن غريه))11(. 
ومث���ال الأول: اأن يق���ول رجل لآخر: ي���ا زاين، اأو زنيت، اأو اأن���ت زاٍن، اأو قال: يا ابن 
الزانية، فيكون قذفاً لأبيه اأو لأمه. ومثال الثاين: اأن يقول: ل�س���ت بابن اأبيك، اأو ل�س���ت 

لأمك، اأو ما �سابه ذلك مما فيه نفي لن�سب غريه)113(. 
والقذف كبرية من الكبائر التي حددها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يف اأحاديثه ال�رضيفة، 

وب���نّي اهلل عظمها يف كتابه الكرمي، قال اهلل �س���بحانه وتعال���ى:  چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   چ الن���ور: ٢٣، وق���ال ر�س���ول اهلل 
�س���لى اهلل عليه و�س���لم : »اجتنبوا ال�س���بع املوبقات)114(«، قيل: وما هن يا ر�سول اهلل؟، 

قال: »ال�رضك باهلل...«، اإلى اأن قال: »وقذف املح�سنات الغافات املوؤمنات«))11(.
ما هي �رشوط اإقامة عقوبة جناية القذف: 

١- ما ي�شرتط يف القاذف)116(: 
اأ - اأن يك���ون مكلفاً، بالغاً، عاقًا، فا يعاقب ال�س���بي واملجنون على اأي جناية من 

اجلنايات التي قد يقدمان على ارتكابها. 
ب - األ يكون والداً للمقذوف، وهذا عند جمهور الفقهاء.

ج� -  اأن يكون خمتاراً.

)2))) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/)22، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 60/5)، البهوتي، ك�ساف القناع، 6/)0).
)3))) انظر: راغب، جرائم احلدود يف الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س))3 – 6)3.

))))) املوبقات: هي الذنوب املهلكات. ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة :وبق.
)5))) اأخرجه البخاري يف »�سحيحه« عن اأبي هريرة برقم :)576 كتاب الطب، باب: ال�سرك وال�سحر من املوبقات، وم�سلم 

يف »�سحيحه« عنه برقم:89 كتاب الإميان، باب: بيان الكبائر واأكربها.
)6))) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائع ال�سنائع، 0/7) ، الزيلعي، تبيني احلقائق، 99،200/3)، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/ 8))، ابن 
الهمـــام، �ســـرح فتح القدير، 322/5، الد�سوقي، احلا�سية، )/325، ابـــن ر�سد، بداية املجتهد، )/)22، ال�سريازي، املهذب، 

6/3)3، الرملي، نهاية املحتاج، 35/7)، 36)، ابن قدامة، املغني، 83/9، )8. 
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د - األ يكون زوجاً ملن قذفها، لأن طريق ذلك هو اللعان بينهما ح�س���بما ن�س���ت عليه 
الآيات التالية من �س���ورة الن���ور: چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ائ  ائ   
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  
جئ  حئ   چ الن���ور: ٦ - ٩.  فنظراً لدقة العاقة بني الزوجني، وعدم اإمكان التئامها بعد 

حادثة القذف، �رضع لهما حكم خا�س، وهو اللعان))11(، فاإذا تاعنا افرقا.
٢ - ما ي�شرتط يف املقذوف))11(:

 اأ - اأن يكون مكلفاً بالغاً عاقًا اأي�ساً، لأن ال�سبي واملجنون قا�رضا العقل اأو معدوماه، 
ومثلهما ل يلحقهما م�سبة ول عار، لعدم حتقق فعل الزنى منهما.

ب – الإ�س���ام، لقول ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم : »من اأ�رضك باهلل فلي�س 
مبح�سن«)119(.

ج� - احلرية، لقوله تعالى:  چ ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ الن�ساء: ٢٥، 
فالعبد لي�س مبح�سن.

 د - العّف���ة ع���ن الزنى، لأن غري العفيف ل يلحقه الع���ار، ولأن عقوبة جناية القذف 
جتب جزاء على الكذب، والقاذف لغري العفيف �سادق. 

 ه- اأن يطالب من حلقه الأذى بتطبيق العقوبة،  ملا فيه من حقه، وهو دفع العار عنه.
)7))) اللعـــان: هـــي �سهـــادة موؤكدة باليمني املقرونة باللعن، قائمة مقام عقوبة جنايـــة القذف يف حق الزوج، ومقام عقوبة 

جناية  الزنى يف حق الزوجة. قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �س392.
)8))) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 0/7) ، الزيلعي، تبيـــني احلقائـــق، 99،200/3)، ال�سرخ�سي، املب�س���وط، 9/ 8))، 
الد�سوقـــي، احلا�سيـــة، )/325، ابـــن ر�ســـد، بداية املجتهـــد، )/)22، ال�سريازي، املهـــذب، 6/3)3، الرملـــي، نهاية املحتاج، 

35/7)، 36)، ابن قدامة، املغني، 83/9، )8.
)9))) اأخرجـــه البيهقـــي يف »ال�ســـنن الكربى« عن ابن عمر برقم: )739)، 5/8)2 كتـــاب احلدود، باب: من قال: من اأ�سرك 

باهلل فلي�س مبح�سن، والدارقطني يف »ال�سنن«  عنه برقم: )329، )/78) كتاب احلدود والديات وغريه.
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٣- ما ي�شرتط يف حادثة القذف)1)1(: 
اأ - اأن يقذف غريه بالزنا اأو ينفي ن�سبه �رضاحة اأو دللة. 

ب - اأن يعجز القاذف عن الإتيان باأربعة �سهود ي�سهدون عل�ى �سدق مقالته.

الفرع الثاني: عقوبة جناية القذف: 

بنّي اهلل جل �س���اأنه مق���دار عقوبة جناية الق���ذف يف الآية الكرمية، اإذ يقول �س���بحانه 
وتعال���ى:  چ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  چ النور: ٤ .
ويت�سح لنا من الآية الكرمية اأن ال�سارع احلكيم قد رتب على جناية القذف عقوبتني:
اإحداهما عقوبة اأ�سلية بدنية: وهي اجللد. والثانية عقوبة تبعية معنوية: وهي رد �سهادة 
القاذف وعدم قبولها اأبداً، لأن من ا�ستهان بالقول هذه ال�ستهانة ل ينتظر منه اأن يعلي 
حق���اً اأو يخف�س باطًا ب�س���هادته، ولأن جريان ذلك القول على ل�س���انه ينق�س مروءته، 

وحيث نق�س���ت مروءته نق�س ال�سدق يف قوله)1)1(، وقد بينت الآية ف�سقهم:  چ ڱ  
ں   ں  ڻ  چ النور: ٤.

فرد ال�س���هادة هي عقوبة ل�سانية ت�س���به عقوبة قطع يد ال�سارق، فكاأنه روعي اأن جزاء 
هذا الل�س���ان الذي اقرف ذلك الإثم العظي���م اأن يهدر ويقطع اأثره، فا يعتد مبا يقوله، 

وي�سهد فيما بني النا�س، فهو يف الف�سق والعدم �سواء)))1(.
وكذلك، فاإن عقوبة جناية القذف - وهي كما بينا �سابقاً اجللد - عقوبة علنية م�سهودة 

)20)) انظر: بهن�سي، املو�سوعة اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي ،)/ )6)وما بعدها.
))2)) اأبو زهرة، العقوبة يف الفقه الإ�سالمي، �س83. 

)22)) �سيد عبد اهلل ح�سن، املقا�سد ال�سرعية للعقوبات يف الإ�سالم ، �س332.



جنايات غري املسلم وعقوباتها يف دار اإلسالم

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 164 ـ

ي�س���هدها النا�س، ويف اإنزال هذه العقوبة على القاذف اأم���ام النا�س ما ينق�س مروءته، 
الأمر الذي مينع قبول �س���هادته، وذلك لأن ال�س���هادة ملزمة للق�ساء، ول ي�سح اأن يلزم 
الق�شاء ب�شهادة رجل ُحدَّ يف قذف، وروؤية االأ�شواط تنزل على ظهره اأمام النا�ض)3)1(.

واختلفوا اإذا تاب القاذف هل تقبل �سهادته؟
يرى جمهور الفقهاء – عدا الأحناف – قبول �سهادته اإذا تاب)4)1( .

واأ�سا�س اختافهم يف هذه امل�س���األة هو اختافهم يف عودة ال�ستثناء الوارد يف قوله 
تعالى عق���ب اآية الق���ذف:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ النور: ٥ ، 
هل يعود ال�ستثناء اإلى اجلملة، اأم يعود اإلى اأقرب مذكور؟، فمن قال: يعود اإلى اأقرب 
مذكور - وهم الأحناف - قال: التوبة ترفع الف�س���ق، ول ترفع رد ال�س���هادة، فا تقبل 
�سهادة القاذف، ومن راأى اأن ال�ستثناء يعود اإلى اجلملة املتقدمة - وهم اجلمهور - قال: 

التوبة ترفع الأمرين معاً: الف�سق، ورد ال�سهادة، فتقبل �سهادة القاذف.
ويف تقديرن���ا يرّجح راأي اجلمهور، وهو قبول �س���هادة القاذف بعد توبته وبعد اإقامة 

العقوبة عليه لاأمور الآتية: 
١ - اأن العقوب���ة تدراأ عقوبة الآخرة، وهي طهرة للجاين، ذلك اأن عقوبات اجلنايات 
طه���رة لأهلها، فكيف تقبل �س���هادته اإذا مل  يتطهر بالعقوبة، وت���رد اأطهر ما يكون؟! فاإنه 

راً كامًا. بالعقوبة والتوبة قد يطهر ُطهرْ
٢ - اأن اأعظ���م موانع ال�س���هادة الكفر، وال�س���حر، وقتل النف�س، ول���و تاب من هذه 

الأ�سياء: ُقبلت �سهادته اتفاقاً ، فالتائب من القذف اأولى بالقبول. 
٣ - اأن رد ال�س���هادة بالقذف اإمنا هو م�س���تند اإلى العلة الت���ي ذكرها اهلل تعالى عقيب 

)23)) خاطر، اأثر تطبيق احلدود يف املجتمع، �س226.
))2)) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/226، ابن قدامة، املغني، 0)/78)، 79).
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هذا احلكم، وهي الف�سق، وقد ارتفع الف�سق بالتوبة، وهو �سبب الرد، فيجب ارتفاع ما 
ترتب عليه، وهو املنع.

٤- اأن رد ال�س���هادة اأبداً تلزم منه مف�سدة فوات احلقوق على الغري، وتعطيل ال�سهادة 
يف حمل احلاجة اإليها، ول يلزم مثل ذلك يف القبول، فاإنه ل مف�س���دة فيه يف حق الغري 
من عدل تائب قد اأ�سلح ما بينه وبني اهلل، ول ريب يف اأن »اعتبار م�سلحة ل يلزم منها 
مف�س���دة اأولى من اعتبار م�س���لحة يلزم منها عدة مفا�سد يف حق ال�ساهد وحق امل�سهود 
ل���ه وعليه، وال�س���ارع له تطل���ع اإلى حفظ احلقوق على م�س���تحقيها ب���كل طريق وعدم 

اإ�ساعتها«)))1(.
ه���ذا، وقد ن�س بع����س الفقهاء على اأن توب���ة القاذف تكون بتكذيب نف�س���ه يف ماأ 
م���ن النا�س، ويف املكان الذي قذف فيه، كما قال عمر ر�س���ي اهلل عنه  لقذفة املغرية)6)1( 
ر�س���ي اهلل عنه  بح�رضة ال�سحابة من غري نكري، مع اإ�ساعة الق�سية و�سهرتها من الب�رضة 

واحلجاز، وغري ذلك من الأقطار)))1(.
بقي اأن نلفت النتباه والنظر اإلى اأن القذف بغري الزنى اأو ما ميكن ت�س���ميته بال�س���ب 
وال�س���تم، مثل: يا خبيث، اأو يا ظامل، اأو يا خائن، ونحو ذلك، ل جتب فيه عقوبة جناية 

)25)) ابن قيم اجلوزية، اأعالم املوقعني، )/99.
)26)) هـــو : املغـــرية بـــن �سعبة بن اأبي عامر بن م�سعود الثقفي، اأبو عبد اهلل: اأحد دهاة العرب وقادتهم وولتهم، �سحابي، 
يقال له: »مغرية الراأي«. ولد يف الطائف باحلجاز يف 20 ق.هـ، وبرحها يف اجلاهلية مع جماعة من بني مالك، فدخل 
الإ�سكندريـــة وافـــداً علـــى املقوق�س، وعاد اإلى احلجاز، فلمـــا ظهر الإ�سالم تردد يف قبوله اإلـــى اأن كانت �سنة 5هـ فاأ�سلم، 
وقـــد �سهـــد احلديبيـــة واليمامة وفتـــوح ال�سام، وذهبت عينـــه بالريموك، و�سهـــد القاد�سية ونهاوند وهمـــدان وغريها، 
ووله عمـــر بـــن اخلطـــاب  ر�ســـي اهلل عنه علـــى الب�سرة، ففتح عدة بـــالد، وعزلهـ، ثـــم وله الكوفة، واأقـــره عثمان على 
الكوفـــة ثـــم عزلهــــ، تويف بالكوفة يف �سنة 50ه. انظر: ابن حجر، الإ�سابة يف متييـــز ال�سحابة، 56/6)، ابن الأثري، اأ�سد 

الغابة، 238/5.
)27)) انظر: ال�سريازي، املهذب، 9/3))، املاوردي، احلاوي الكبري، 7)/32، ابن قدامة، املغني، 0)/80).
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الق���ذف، واإمن���ا يجب فيه التعزي���ر)))1(، لأن عقوبة جناية الق���ذف اإمنا جتب يف القذف 
بالزن���ى – كما ذكرنا اآنف���اً – �رضيحاً، فاإذا مل جتب هذه العقوبة وجبت عقوبة التعزير، 
لأن ال�س���ب اإيذاء للم�سبوب)9)1(، وذهب بع�س العلماء اإلى اأن عقوبة التعزير اإمنا جتب 
اإذا مل يكن امل�سبوب على ال�سفة التي �ستم بها)131(، وقّيد بع�سهم هذا القول مبا اإذا كان 

امل�سبوب جماهراً م�ستهراً مبا �ستم به)131(. 

املطلب الثاني:عقوبة غري املسلم على جناية القذف

وفيه فرعان:

الفرع األول: عقوبة الذمي على جناية القذف:

 وفيه م�سائل عدة:
امل�ساألة الأولى: 

اإذا كان القاذف ذمياً واملقذوف م�س���لماً اأو م�س���لمة: يجب اإقامة عقوبة جناية القذف 
على الذمي اإذا ارتكبها بحق م�ش���لم اأو م�ش���لمة يف دار االإ�ش���الم، طاملا توافرت �رشوط 
جناية القذف، الأن اإ�ش���الم القاذف لي�ض ب�رشط يف وج���وب اإقامة عقوبتها عليه، وهذا 

)28)) التعزيـــر – كمـــا مـــّر معنـــا - : هـــو عقوبة غري مقدرة �سرعاً، جتب حقاً للهـ، اأو لآدمـــي، يف كل مع�سية لي�س فيها حّد 
ول كفارة غالباً. املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س))3، ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 288/2.

)29)) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 63/7، ال�سرخ�س���ي، املب�س���وط، 9/9))، الزيلعـــي، تبيـــني احلقائـــق، 208/3، ابـــن 
الهمـــام، �ســـرح فتـــح القدير، 7/5)3، ابـــن فرحون، تب�سرة احلـــكام، 300/2، املاوردي، الأحـــكام ال�سلطانية، �س335، ابن 

قدامة، املغني، 90/9، البهوتي، ك�ساف القناع، 2/6)).
)30)) انظر: املرغيناين، الهداية، 360/2، عامر، التعزير يف ال�سريعة الإ�سالمية، �س70)، )7).

))3)) انظر: ابن عابدين، احلا�سية، )/)7.
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قول احلنفية))13(، واملالكية)133(، وال�سافعية)134(، واحلنابلة))13(.
وذه���ب الظاهرية)136( اإلى اأنه يجب قتل الذمي القاذف لنتقا�س ذمته، اإل اإذا اأ�س���لم 
فعندئذ ميتنع القتل، ويجب عليه عقوبة جناية القذف، وا�س���تدلوا على ذلك باأن الذمي 
اإذا قذف م�س���لماً، فقد خرج عن ال�سغار))13(، فتزول عنه الذمة، فيكون كاحلربي الذي 

ل اأمان له، وهذا يجوز قتله.
امل�ساألة الثانية: 

رد �س���هادة الذمي القاذف: ذكرنا �سابقاً اأن من تتمة عقوبة جناية القذف رد �سهادة من 
اأقيمت عليه تلك العقوبة، وملا كان للذمي �س���هادة على اأهل الذمة وعلى امل�ستاأمنني عند 
احلنفية))13(، فاإن الذمي املقامة عليه عقوبة جناية القذف ترد �سهادته عندهم)139(، ولكن 

)32)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 0/7)، وقد جاء فيه: »واإ�سام القاذف وعفته عن فعل الزنى لي�ض ب�سرط، فيحد 
والكاف���ر وم���ن ل عف���ة له عن الزنا، وال�سرط اإح�سان املقذوف ل اإح�سان القاذف«، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/ 8))، وقد 
جـــاء فيـــه: »علـــى الذمي يف قـــذف امل�سلم حد كامل، لأن امل�سلـــم حم�سن يلحقه ال�سني بقذفهـ، والقـــاذف مع كفره حر، 

فعليه حد الأحرار ثمانون جلدة«.
)33)) انظـــر: ابـــن ر�ســـد، بداية املجتهد، )/)22، الد�سوقي، احلا�سيـــة، )/)32، 325، وقد جاء فيه: »ال�سرط يف حد القاذف 
التكليـــف، اأن يكـــون �ســـادراً يف دار الإ�سالم من البالغ العاقل، �سواء كان حراً اأو عبداً، م�سلماً اأو كافراً«، الدردير، ال�سرح 

الكبري، )/)32، 325، املواق، التاج والإكليل، 8/)0)، وقد جاء فيه: »واإذا افرتى ذمي على م�سلم حد ثمانني«.
))3)) انظـــر: ال�ســـريازي، املهذب، 6/3)3، الرملي، نهاية املحتاج، 35/7)، 36)، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 60/5)، 
املـــاوردي، الأحـــكام ال�سلطانيـــة، �ـــس335، احل�سنـــي، كفايـــة الأخيار، �ـــس79)، وقد جاء فيـــه: »اإذا قذف البالـــغ العاقل 

املختار، وهو م�سلم اأو ذمي اأو م�ستاأمن اأو مرتد، حم�سناً لي�س بوالد، وجب عليه احلد للن�س والإجماع«.
)35)) انظر: ابن قدامة، املغني، 83/9، )8، املرداوي، الإن�ساف، 0)/200، البهوتي، ك�ساف القناع، 6/)0)، ابن قيم اجلوزية، 

اأحكام اأهل الذمة، 360/3). 
)36)) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/235.

)37)) ي�سريون اإلى قول اهلل �سبحانه وتعالى:  چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ التوبة:  ٢٩.
)38)) انظـــر: املرغينـــاين، الهداية، 23/3)، )2)، املو�سلي، الختيار، 9/2))، الزيلعي، تبيني احلقائق، )/223، ابن الهمام، 

�سرح فتح القدير، 227/2.
)39)) انظـــر: العينـــي، البنايـــة، 386/6، املرغينـــاين، الهدايـــة، 359/2، ابـــن الهمـــام، �سرح فتـــح القديـــر، 338/5، البابرتي، 

العناية، 339/5.
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اإذا اأ�س���لم قبلت �س���هادته على امل�سلمني وعلى غريهم، لأن �س���هادته هذه ا�ستفادها بعد 
الإ�سام، والن�س القراآين الكرمي اأوجب رد �سهادته القائمة وقت القذف، ولي�ست هذه 

ال�سهادة تلك ال�سهادة التي ا�ستفادها بعد الإ�سام فا تدخل حتت الرد)141(.
امل�ساألة الثالثة:

 اإذا كان القاذف ذمياً واملقذوف ذمياً اأو م�س���تاأمناً: ل يجب اإقامة عقوبة جناية القذف 
عل���ى الذمي اإذا ارتكبها بحق ذمي اأو م�س���تاأمن يف دار الإ�س���ام، وه���ذا قول جمهور 

الفقهاء)141(.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

- اأن م���ن ����رشط وجوب اإقام���ة تلك العقوب���ة على الق���اذف اأن يك���ون املقذوف 
حم�س���ناً))14(، واالإ�ش���الم �رشط يف االإح�ش���ان على راأي جمهور الفقهاء، كما ذكرنا 

�سابقاً.
وذه���ب الظاهري���ة)143( اإلى وجوب اإقامة عقوبة جناية الق���ذف على الذمي اإذا اأقدم 

على ارتكابها يف دار الإ�سام.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

اأن االإ�شالم لي�ض ب�رشط يف املقذوف، كما هو لي�ض ب�رشط يف القاذف. 
واإذا مل جت���ب عقوب���ة جناية القذف على الذمي لعدم اإ�س���ام املق���ذوف، على راأي 

)0))) انظر: امليداين، اللباب، 200/3، املرغيناين، الهداية، 359/2، 360، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 338/5، 339.
))))) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائع ال�سنائـــع، 0/7)، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/ 8))، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 322/5، ابن 

ر�سد، بداية املجتهد، )/)22، ال�سريازي، املهذب، 6/3)3، ابن قدامة، املغني، 83/9، )8، املرداوي، الإن�ساف، 0)/202.
)2))) �سرائـــط اإح�ســـان القـــذف – كمـــا ذكرنا �سابقاً – : العقل، والبلـــوغ، واحلرية، والإ�سالم، والعفة عن الزنى، ومطالبة 

من حلقه الأذى بتطبيق العقوبة.
)3))) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/235.
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جمهور الفقهاء، فعلى القاذف عقوبة التعزير ب�س���بب الأذى الذي يلحقه باملجني عليه، 
وحتى ميتنع الل�سان عن ذلك)144(.

امل�ساألة الرابعة: 
الذمي يقذف بغري الزنى، اأي ال�س���ب وال�س���تم: اإذا �س���ّب الذمي، بلف���ظ من األفاظ 
ال�س���باب، م�سلماً اأو ذمياً اأو م�س���تاأمناً، وجب اإيقاع عقوبة التعزير عليه، ومل جتب عليه 
عقوب���ة جناية الق���ذف، لأن عقوبة التعزير لي�س من �رضطها اإ�س���ام من يعّزر، بل جتب 

على امل�سلم وغري امل�سلم))14(.

الفرع الثاني: عقوبة املستأمن على جناية القذف:

وفيه م�سائل عدة:

امل�ساألة الأولى:
 اإذا كان القاذف م�ستاأمناً واملقذوف م�سلماً اأو م�سلمة: يجب اإقامة عقوبة جناية القذف 
على امل�ش���تاأمن اإذا ارتكبها بحق م�شلم اأو م�شلمة يف دار االإ�شالم، طاملا توافرت �رشوط 

))))) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائع ال�سنائـــع، 0/7)، ابن عابدين، احلا�سية، )/5)، ال�ســـريازي، املهذب، 9/3)3، وقد جاء فيه: 
»ومن ل يجب عليه احلد لعدم اإح�سان املقذوف، اأو للتعري�س بالقذف من غري نية، عّزر، لأنه اآذى من ل يجوز اأذاه«، 
املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س335، وقد جاء فيه: »فاإن كان املقذوف �سبياً اأو جمنوناً.. اأو كافراً، اأو �ساقط الع�سمة 

بزنا حد فيه فال حد على قاذفهـ، ولكن يعزر لأجل الأذى، ولبذاءة الل�سان«. 
)5))) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائع، 63/7، وقد جاء فيه: »واأما �سرط وجوب التعزير فالعقل فقط، فيعّزر كل عاقل 
ارتكـــب جنايـــة لي�ـــس لهـــا حد مقدر، �سواء كان حـــراً اأو عبداً، ذكراً اأو اأنثى، م�سلماً اأو كافـــراً، بالغاً اأو �سبياً بعد اأن يكون 
عاقـــاًل، لأن هـــوؤلء مـــن اأهل العقوبـــة اإل ال�سبي العاقل يعزر تاأديباً ل عقوبة، لأنه من اأهـــل التاأديب«، عودة، الت�سريع 

اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�سعي، 77/2).
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جناية القذف، وهذا قول احلنفية)١٤٦)، واملالكية))14(، وال�سافعية))14(، واحلنابلة)149(. 
ويعلل احلنفية ذلك بالآتي:

- اإن يف جناية عقوبة القذف حقاً للعبد، وقد التزم امل�ستاأمن عند دخوله دار الإ�سام 
بالأمان اإيفاء حقوق العباد، فتقام عليه تلك العقوبة)1)1(.

امل�ساألة الثانية:

 رد �س���هادة امل�س���تاأمن القاذف: للم�س���تاأمن �س���هادة على امل�س���تاأمن عند احلنفية)1)1(، 
فبمقت�س���ى مذهبهم: رد �سهادته، وذلك قيا�س���اً على ما قالوه يف الذمي، ولو اأ�سلم هذا 
امل�س���تاأمن املقامة عليه عقوب���ة جناية القذف، فاإن �س���هادته تقبل على امل�س���لمني وعلى 

غريهم، كما هو احلال بالن�سبة للذمي املقامة عليه تلك العقوبة اإذا اأ�سلم)))1(.

)6))) انظـــر: البابرتـــي، العناية، 338/5، ال�سرخ�س���ي، املب�سوط، 9/ 9))، وقد جاء فيه: »لو دخل حربي دارنا باأمان فقذف 
م�سلمـــاً مل يحـــد يف قـــول اأبي حنيفة رحمه اهلل الأول، لأن املغلـــب يف هذا احلد حق اهلل تعالى، ولأنه لي�س لالإمام عليه 
ولية ال�ستيفاء حني مل يلتزم �سيئاً من اأحكام الإ�سالم بدخوله دارنا باأمان، ويحد يف قوله الآخر، وهو قولهما – اأي 
قـــول حممـــد واأبي يو�ســـف - فاإن يف هذا احلد معنى حق العبد، وهو ملتزم حقوق العبـــاد، ولأنه بقذف امل�سلم ي�ستخف 
بهـ، وما اأعطي الأمان على اأن ي�ستخف بامل�سلمني، ولهذا يجرب على بيع العبد امل�سلم، فكذلك يحد بقذف امل�سلم«، ابن 
الهمام، �سرح فتح القدير، 338/5، وقد جاء فيه: »واإذا دخل احلربي دارنا باأمان فقذف م�سلماً حد، لأن فيه حق العبد 
وقد التزم اإيفاء حقوق العباد، ولأنه طمع األ يوؤذى، فكان ملتزماً بال�سرورة اأن ل يوؤذي، ويف بع�س الن�سخ طمع اأن ل 

يوؤذي، فكان ملتزماً موجب اأذاهـ، وهو احلد«، ابن عابدين، احلا�سية، )/5).
)7))) انظـــر: ابـــن ر�ســـد، بداية املجتهـــد، )/)22، الد�سوقي، احلا�سية، )/)32، 325، الدردير، ال�ســـرح الكبري، )/)32، 325، 

اخلر�سي، احلا�سية، 86/8،  القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 02/7)، 03).
)8))) انظـــر: ال�ســـريازي، املهـــذب، 6/3)3، املاوردي، احلاوي الكبري، 3)/253، ، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 60/5)، 

الرملي، نهاية املحتاج، 35/7)، 36)، املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �س335، احل�سني، كفاية الأخيار، �س79).
)9))) انظر: ابن قدامة، املغني، 83/9، )8، املرداوي، الإن�ساف، 0)/203، البهوتي، ك�ساف القناع، 05/6).

)50)) انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/ 9))، البابرتي، العناية، 338/5.
))5)) انظـــر: ابـــن الهمام، �سرح فتح القدير، 227/5، الزيلعي، تبيني احلقائـــق، )/223، املرغيناين، الهداية، 23/3)، )2)، 

املو�سلي، الختيار، 9/2)).
)52)) انظر: املرغيناين، الهداية، 359/2، 360، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 338/5، 339، امليداين، اللباب، 200/3.
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امل�ساألة الثالثة: 
اإذا كان الق���اذف م�س���تاأمناً واملقذوف ذمياً اأو م�س���تاأمناً: ل يجب اإقام���ة عقوبة جناية 
القذف على امل�س���تاأمن اإذا ارتكبها بحق ذمي اأو م�س���تاأمن يف دار الإ�س���ام، حتى ولو 

توافرت �رشوط جناية القذف، وهذا قول جمهور الفقهاء)3)1(.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

- اإن م���ن �رشط وج���وب اإقامة تلك العقوبة على القاذف – كم���ا ذكرنا - اأن يكون 
املقذوف حم�ش���ناً، واالإ�شالم �رشط يف االإح�ش���ان على راأي جمهور الفقهاء كما علم 

من قبل.
 اأم���ا عند الظاهرية)4)1(، فعقوبة جناية  القذف جتب على امل�س���تاأمن اإذا قذف ذمياً اأو 

م�ستاأمناً. 

 امل�ساألة الرابعة: 

امل�س���تاأمن يقذف بغري الزنى، اأي ال�سب وال�ستم: جتب على امل�ستاأمن عقوبة التعزير 
اإذا قذف غريه بغري الزنى كال�س���ب وال�ستم، فقد قال الإمام اأبو يو�سف)))1( رحمه اهلل: 

»وكذلك لو �ستم، اأي امل�ستاأمن، رجًا عّزرته«)6)1(.

)53)) انظ���ر: ال�سرخ�س���ي، املب�سوط، 9/ 8))، ابـــن الهمام، �سرح فتح القدير، 322/5، الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 0/7)، ابن 
ر�سد، بداية املجتهد، )/)22، ال�سريازي، املهذب، 6/3)3، ابن قدامة، املغني، 83/9، )8، املرداوي، الإن�ساف، 0)/202.

))5)) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/235.
)55)) هو: يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�ساري، الكويف، البغدادي، اأبو يو�سف: فقيهـ، اأ�سويل، جمتهد، حمدث، حافظ، 
عامل بالتف�سري واملغازي واأيام العرب. ولد بالكوفة يف �سنة 3))هـ، وتفّقه على اأبي حنيفة، وويل الق�ساء ببغداد، ودعي 
بـ»قا�ســـي الق�ســـاة«، تـــويف ببغداد يف �سنـــة 82)ه�. من اآثاره: كتاب اخل���راج، واملب�سوط يف فروع الفق���ه احلنفي، وي�سمى 

بـ»الأ�سل«. انظر: القر�سي، اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية، 222/2 - )22، الزركلي، الأعالم، 93/8).
)56)) اأبو يو�سف، اخلراج، �س206.
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ويبدو اأنه ل خاف بني الفقهاء يف تعزير امل�ستاأمن، لأن ال�سب جناية لي�س لها عقوبة 
مقدرة)))1(، ولي�ض من �رشط عقوبة التعزير اإ�شالم من يعّزر)))1(، كما مّر معنا قبل قليل.

الفصل الثاني: عقوبة الجناية على األموال 

بالسرقة الصغرى، والسرقة الكربى

يطلق الفقهاء عادة لفظ ال�رضقة،  على ال�رضقة ال�سغرى، بينما ي�سّمون ال�رضقة الكربى 
احلرابة اأو قطع الطريق)9)1(.

 واإطاق ال�رضقة على قطع الطريق جماز ل حقيقة، لأن ال�رضقة – كما مّر معنا - هي 
اأخ���ذ املال خفية، ويف قطع الطريق – كما �س���رى بعد قلي���ل - هي اأخذ املال جماهرة، 
ولكن يف قطع الطريق �رضب من اخلفية، هو اختفاء القاطع عن الإمام وَمنرْ اأقامه حلفظ 
الأم���ن)161(، ولذا ل تطل���ق ال�رضقة على قطع الطريق اإل بقي���ود فيقال: ال�رضقة الكربى، 
ولو قيل ال�رضقة فقط مل يفهم منها قطع الطريق، ولزوم التقييد من عامات املجاز)161(.

وعليه، فاإننا قمنا، يف �سوء ذلك، بتق�سيم هذا الف�سل اإلى مبحثني:

)57)) انظر: عامر، التعزير يف ال�سريعة الإ�سالمية، �س67) – 70).
)58)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 63/7.

)59)) عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�سعي، 5/2)5.
)60))  �سمي بقاطع الطريق لمتناع النا�س من �سلوك الطريق خوفاً منه. اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 97/5). 

))6)) انظر: ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 22/5). الواقع اأن وجه ال�سبه بني اجلنايتني يتمثل يف اأن اأخذ املال يتم يف كل 
منهمـــا بـــدون ر�ســـى املجني عليـــه. اأما اأوجه اخلالف بينهما فهـــو الآتي: اأن املال يف جرم قطـــع الطريق يوؤخذ مكابرة 
وجماهرة، اأما يف ال�سرقة فيوؤخذ على وجه اخلفة وال�ستتارة .2 - اأن ال�سرر املبا�سر الذي يحدث بجرم قطع الطريق 
�سرر عام وخا�س، فالعام يقع على املجتمع باأ�سرهـ، واخلا�س يقع على الفرد، بخالف ال�سرر املبا�سر يف جرم ال�سرقة، 
فاإنـــه يقـــع علـــى الفرد وحـــده.3 - اأن العقوبـــة املقررة جلرم قطـــع الطريق اأغلظ مـــن العقوبة املقررة جلـــرم ال�سرقة. 

انظر: راغب، جرائم احلدود يف الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س7))، 8)).
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املبحث األول: عقوبة الجناية على األموال بالسرقة الصغرى

 وفيه مطلبان:
املطلب األول: حقيقة السرقة الصغرى

وفيه فرعان:
الفرع األول: تعريف السرقة الصغرى:

اأوًل: ال�رضق���ة يف اللغ���ة: اأخذ ال�س���يء م���ن الغري على وج���ه اخلفي���ة، ومنه: �رضق 
ال�سمع))16(.

ثانياً: ال�رضقة �رضعاً: هي اأخذ مال الغري م�س���تراً من غ���ري اأن يوؤمتن عليه)163(، اأو اأخذ 
املكلف مااًل ال حق له فيه، مما ال يت�شارع اإليه الف�شاد، م�شترتاً من غري اأن يوؤمتن عليه، بلغ 

ن�ساباً من حرزه، مما ل �سبهة له فيه)164(.

الفرع الثاني: عقوبة جناية السرقة: 

عقوبة ال�سارق ثبتت بكتاب اهلل  عزَّ وجلَّ ، و�سّنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، واإجماع 
الأمة.

١- اأم���ا الكتاب الكرمي، فقد قال اهلل �س���بحانه وتعالى:  چ ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  چ املائدة: ٣٨ .    

٢- واأما ال�سنَّة النبوية، فقد ثبتت ال�رضقة يف الأحاديث ال�رضيفة التالية: 
اأ - اأمر ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  بقطع يد املخزومية التي �رضقت: فقد روت 

)62)) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة:�سرق، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة:�سرق.
)63)) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/229.

))6)) انظر: ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 5/)35، احلطاب، مواهب اجلليل، 306/6، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 
65/5)، البهوتي، ك�ساف القناع، 29/6)، ابن قدامة، املغني، 9/)0). 
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ال�س���يدة عائ�سة - ر�سي اهلل عنها- اأن »قري�ساً اأهمهم �س���اأن املخزومية))16( التي �رضقت 
يف عهد ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  يف غزوة الفتح، فقالوا: من يكّلم فيها ر�سول 
اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم؟ ومن يجرئ عليه)166( اإل اأ�سامة بن زيد))16( ِحبُّ ر�سول اهلل 
�س���لى اهلل عليه و�س���لم ))16(، فكلمه فيها، فتّلون وجه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، 
وقال له: »اأت�س���فع يف حد)169( من حدود اهلل؟!«، فقال له اأ�س���امة: ا�ستغفر يل يا ر�سول 
اهلل، فلما كان الع�س���اء قام ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�س���لم ، فاختطب فاأثنى على اهلل 
مب���ا هو اأهله، ثم ق���ال: »اأما بعد: فاإمنا اأهلك الذين من قبلك���م اأنهم كانوا اإذا �رضق فيهم 
ال�رضيف تركوه، واإذا �رضق فيهم ال�س���عيف اأقاموا عليه احلد، واإين والذي نف�سي بيده 
لو اأن فاطمة بنت حممد �رضقت لقطعت يدها«، ثم اأمر بتلك املراأة التي �رضقت فقطعت 
ُد وتزوجت، فكانت تاأتيني  يدها، قالت عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - : »فح�سنت توبتها بعرْ

بعد ذلك فاأرفع حاجتها اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم «)1)1(.

)65)) هي فاطمة بنت الأ�سود بن عبد الأ�سد بن عبداهلل بن عمرو بن خمزوم . انظر: ابن الأثري، اأ�سد الغابة ، 3/7)2.
)66)) اأي ل يتجا�سر على الكالم يف ذلك اأحد ملهابته.

)67)) هو: اأ�سامة بن زيد بن حارثة، اأبو حممد: �سحابي جليل. ولد مبكة، ون�ساأ على الإ�سالم، لأن اأباه كان من اأول النا�س 
اإ�سالمـــاً، وكان ر�ســـول اهلل �سلـــى اهلل عليه و�سلم يحبه حباً جّماً، وينظر اإليه نظره اإلى �سبطيه احل�سن واحل�سني، وقد 
هاجر مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اإلى املدينة، واأّمره ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، قبل اأن يبلغ الع�سرين من 
عمرهـ، فكان مظفراً موفقاً، وملا تويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رحل اأ�سامة اإلى وادي القرى ف�سكنهـ، ثم انتقل 
اإلـــى دم�ســـق يف اأيـــام معاوية، ف�سكن املزة، وعاد بعدها اإلى املدينة، فاأقام اإلى اأن مات باجلرف، يف اآخر خالفة معاوية يف 

�سنة )5ه. له يف كتب احلديث 28) حديثاً. انظر: ابن الأثري، اأ�سد الغابة، )/)9)، الزركلي، الأعالم، )/)29.
)68)) حـــب ر�ســـول اهلل �سلـــى اهلل عليه و�سلم : اأي حمبوبه، وكانوا ي�سمونه بذلك ملـــا يعرفون من منزلته عندهـ، لأنه كان 

يحب اأباه قبله حتى تبناهـ، فكان يقال له: »زيد بن حممد«. 
)69)) اأي تتو�سل اأن ل يقام حد فر�سه اهلل تعالى، واحلد – كما مّر معنا - عقوبة مقدرة من امل�سرع.

)70)) اأخرجـــه البخـــاري يف »�سحيحـــه« عن عائ�سة برقم: 3733 كتاب ف�سائل ال�سحابـــة، باب: ذكر اأ�سامة بن زيد، وم�سلم 
يف »�سحيحه« عنها برقم: 688) كتاب احلدود، باب: قطع ال�سارق ال�سريف وغريهـ، والنهي عن ال�سفاعة يف احلدود ، 

واأبو داود يف »ال�سنن« عنها برقم: 373) كتاب احلدود، باب: يف احلد ي�سفع فيه.
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قال �س���يخ الإ�س���ام ابن تيمية)1)1( رحمه اهلل: »ففي هذه الق�سة عرب، فاإن اأ�رضف بيت 
كان م���ن قري�س بطن���ان: بنو خمزوم، وبن���و عبد مناف، فلما وجب عل���ى هذه القطع 
ل�رضقته���ا .. وكان���ت من اأكرب القبائل، واأ�رضف البيوت، و�س���فع فيها حّب ر�س���ول اهلل 
اأ�س���امة، غ�سب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  فاأنكر عليه دخوله فيما حرمه اهلل، وهو 
ال�س���فاعة يف احلدود، ثم �رضب املثل ب�سيدة ن�س���اء العاملني - وقد براأها اهلل من ذلك - 

فقال: »واهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �رضقت لقطعت يدها«)))1(.
ب - اأمر ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم  بقطع يد �س���ارق امِلَجن)3)1( على عهده: 
فقد روي عن عبد اهلل بن عمر ر�س���ي اهلل عنه »اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  قطع 
�س���ارقاً يف جمن قيمته ثاثة دراهم«)4)1(، ويف رواية اأخرى قال: »قطع النبي �س���لى اهلل 

عليه و�سلم يد �سارق يف جمن ثمنه ثاثة دراهم«)))1(.
٣- واأما الإجماع، فقد اأجمعت الأمة على وجوب قطع يد ال�س���ارق)6)1(، وبا�رضت 
اإقامة هذه العقوبة يف عهد ر�س���ول �س���لى اهلل عليه و�س���لم، وعهد اخللفاء الرا�سدين، 

))7)) هو: اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن تيمية، احلّراين، الدم�سقي، احلنبلي، �سيخ الإ�سالم، تقي 
الديـــن، اأبـــو العبا�ـــس: حمدث، حافظ، مف�سر، فقيهـ، جمتهد، م�سارك يف اأنواع من العلـــوم. ولد بحّران يف �سنة )66هـ، 
وقـــدم مـــع والـــده واأهلـــه اإلى دم�سق وهـــو �سغري، وحدث بدم�ســـق وم�سر، والثغـــر، وقد امتحن، واأوذي مـــرات، وحب�س 
بقلعـــة القاهـــرة، والإ�سكندريـــة، وبقلعـــة دم�ســـق مرتـــني، وتويف بها يف �سنـــة 728هـ. مـــن م�سنفاته الكثـــرية: جمموعة 
فتاويه، ال�سيا�سية ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية، وبيان اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح. انظر: ابن رجب 

احلنبلي، ذيل طبقات احلنابلة، )/92) وما بعدها، الزركلي، الأعالم، )/)))، 5)).
)72)) ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية، �س52.

)73)) املجن: هو الرت�س، �سمي بذلك لأنه يواري حامله، اأي ي�سرته. انظر: ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، 
مادة: جنن.

))7)) اأخرجه البخاري يف »�سحيحه« عن ابن عمر برقم: 6798 كتاب احلدود، باب: قوله تعالى:   چ ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  چ املائدة:  ٣٨، وم�سلم يف »�سحيحه« عنه برقم: 686) كتاب احلدود، باب: حد ال�سرقة ون�سابها.

)75)) اأخرجه اأبو داود يف »ال�سنن« عن ابن عمر برقم: 385) كتاب احلدود، باب: ما يقطع فيه ال�سارق.
)76)) النووي، املنهاج �سرح �سحيح م�سلم، ))/)8). 
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والعهود التالية يف الباد الإ�سامية.
وتقطع يد ال�س���ارق اليمنى من مف�س���ل الكوع مم���ا يلي الإبهام بح���اد اإذا اأمن نزف 

الدم)))1(.
ومل���ا كان القطع عقوبة بدنية يرتب عليها بر جزء من الإن�س���ان، جزاء ما ارتكبه من 
جرمية �س���ديدة عل���ى مال الغري، وملا كان القط���ع هو قمة العقوب���ة واأعاها، لذلك كان 
من املتنا�س���ب اأن تك���ون اجلرمية متكاملة مع كمال العقوبة، حتى يت�س���اوى العقاب مع 
اجلرم، لذا و�سع الفقهاء �رضوطاً يلزم توافرها يف ال�سارق، ويف امل�رضوق، ويف حادثة 
ال�رشقة، بع�ش���ها متفق عليه، وبع�ش���ها خمتلف فيه، فاإذا وجدت هذه ال�رشوط وجب 
القط���ع، واإذا تخلف واحد منها امتنع القطع، وحلت حمله عقوبة التعزير، ونذكر فيما 

يلي هذه ال�رشوط اإجمااًل.
اأواًل: ما ي�سرتط يف ال�سارق)))1(:

١ - اأن يكون مكلفاً، بالغاً، عاقًا، فا قطع على �سبي، ول جمنون، وهذا بالتفاق، 
الأن من مل يبلغ ال يتوجه اإليه اخلطاب �رشعاً، والأن من ال يعقل ال يخاطب عقاًل .  

٢- اأن يكون خمتاراً، فاإذا اأكرهه اإن�سان على ال�رضقة، امتنع القطع اأي�ساً، لقول ر�سول 
اهلل ولقول ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�س���لم: »اإن اهلل جتاوز عن اأمتي اخلطاأ، والن�سيان، 

)77)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 88/7، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 33/9)، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، )/332، املواق، 
التـــاج والإكليـــل، 3/8))، ال�ســـريازي، املهـــذب، 365/3، احل�سنـــي، كفايـــة الأخيار، �ـــس78)، ابن قدامة، ال�ســـرح الكبري، 

0)/)27، ابن قدامة، املغني، 20/9)، 22).
)78)) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 66/7 وما بعدهـــا، العيني، العناية، )/7 ومـــا بعدها، الزيلعـــي، تبيني احلقائق، 
3/))2 ومـــا بعدهـــا، ابـــن ر�ســـد، بدايـــة املجتهـــد، )/230 ومـــا بعدهـــا، ابـــن جـــزي، القوانـــني الفقهية، �ـــس235 – 237، 
ال�ســـريازي، املهـــذب، 353/3 وما بعدها، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتـــاج، 65/5) وما بعدها، الرملي، نهاية املحتاج، 
39/7) وما بعدها، ابن قدامة، املغني، 9/)0)، البهوتي، ك�ساف القناع، 29/6) وما بعدها، املرداوي، الإن�ساف، 0)/253 

وما بعدها.
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وما ا�س���تكرهوا عليه«)9)1(، ولأن الإكراه ي�سلب الإرادة ويعدم الر�سا باجلاين، ويجعل 
الإن�س���ان مقدماً على ما ل ير�س���اه، ول يختاره لو خلي ونف�سه، ومثل هذا ال�سخ�س ل 

ي�سكل خطراً على املجتمع.
٣- األ يك����ون حمتاجاً، فاإذا كان الإن�س����ان حمتاجاً اإلى اأن يدفع عن نف�س����ه غائلة 
اجلوع اأو العط�����س املهلك، اأو عمن تلزمه نفقته من زوجة وولد... فاإن احلاجة تعترب 
�سبهة دارئة للعقوبة، وهي �س����بهة حل التناول، لأنه كامل�سطر، اإل اأنه ي�سمن ما اأخذ، 

ويعّزر اإذا جاوز احلد، قال تعالى: چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ہ  ہ  چ البقرة: ١٧٣.

٤- األ تكون بني ال�س���ارق وامل�رضوق منه قرابة قريبة، وقد اختلف الفقهاء يف نوعية 
هذه القرابة، فبع�سهم �سيق دائرتها، والبع�س تو�سط ، والبع�س تو�سع..

٥ - األ يكون لل�س���ارق �رضكة يف املال امل�رضوق، اأو �س���بهة ملك، فا قطع على من 
�رضق ماًل له فيه �رضكة،لأنه يعترب كاأنه اأخذ عني حقه، واإذا اأخذ عني حقه ل يكون معتدياً 

على ملك الغري. 
ثانيًا: ما ي�سرتط يف املال امل�سروق)1)1(: 

١ - اأن يكون امل�رضوق ماًل، فخرجت بذلك الأ�سياء التافهة التي ل متيل اإليها النف�س، 
ول حتر�س على اقتنائها واحلفاظ عليها.

٢ - اأن يك���ون م���اًل متقوماً، وهو ما اأباحه ال�رضع يف حال ال�س���عة والختيار، وكان 

)79)) اأخرجه ابن ماجة يف »ال�سنن« عن اأبي ذر برقم: 3)20 كتاب الطالق، باب: طالق املكره والنا�سي.
)80)) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 66/7 ومـــا بعدها، العينـــي، العناية، )/7 ومـــا بعدها، ابن ر�ســـد، بداية املجتهد، 
)/230 ومـــا بعدهـــا، ابـــن جزي، القوانـــني الفقهية، �ـــس235 – 237، ال�ســـريازي، املهذب، 353/3 ومـــا بعدها، اخلطيب 
ال�سربينـــي، مغنـــي املحتـــاج، 65/5) ومـــا بعدها، الرملي، نهاية املحتـــاج، 39/7) وما بعدها، ابن قدامـــة، املغني، 9/)0)، 

البهوتي، ك�ساف القناع، 29/6) وما بعدها، املرداوي، الإن�ساف، 0)/253 وما بعدها.
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حتت يد حتميه وت�س���تاأثر به، ولها عليه �س���لطة البذل واملنع. فاملحرمات لي�ست اأمواًل – 
كاخلمر واخلنزير بالن�سبة للم�س���لمني - وكذا املباحات كالطري يف الهواء، وال�سمك يف 

املاء. 
٣ - اأن يك���ون املال مملوكاً للغري: م�س���لماً كان اأو ذمياً، حت���ى يوجد التعدي، الذي 

ب�سببه ترتب العقوبة.
٤ - األ يكون املال مما يت�س���ارع اإليه الف�س���اد، فاإن كان املال مما يت�سارع اإليه الف�ساد فا 

قطع فيه.
٥ - اأن يبلغ املال امل�رشوق ن�شاباً، وقد اختلف العلماء يف الن�شاب املوجب للقطع، 
فريى اجلمهور اأنه يقطع يف ربع دينار ف�س���اعداً اأو ثاثة دراهم، وذهب احلنفية اإلى اأنه 

يقطع يف ع�رضة دراهم ف�ساعداً. 
ثالثًا: ما ي�سرتط يف حادثة اأخذ املال:

 ي�شرتط يف اأخذ املال املوجب للقطع �رشطان)1)1(: 
١ - اأن يك���ون الأخ���ذ خفية وا�س�س���تتاراً، اأي اأن يوؤخذ امل���ال دون علم املالك ودون 

ر�ساه. 
٢ - اأن يكون الأخذ من حرز – وهذا قول جمهور العلماء.

واحلرز هو ما يكون املال به حمرزاً وم�سوناً عن اأيدي الل�سو�س، وما ل يعد الوا�سع 
فيه م�سيعاً ملاله عرفاً. واحلرز نوعان: حرز باملكان – كاخلزائن والبيوت – وحرز باحلافظ 

))8)) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائع، 65/7، 73، ال�سرخ�سي، املب�س���وط، 33/9)، 39)، ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/230، 
232، 233، الرملي، نهاية املحتاج، 39/7)، 8))، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 65/5)، 5/)7)، ال�سريازي، املهذب، 

353/3 - 355، البهوتي، ك�ساف القناع، 29/6)، 36).
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كمن جل�س بجوار متاعه، اأو و�سعه يف جيبه)))1(. 

املطلب الثاني: عقوبة غري املسلم على جناية السرقة الصغرى

 وفيه فرعان:
الفرع األول: عقوبة الذمي على جناية السرقة الصغرى:

من املفيد البيان باأن الفقهاء اتفقوا على اأن �رشط االإ�ش���الم ال ي�ش���رتط بال�شارق حتى 
تقام عليه جناية عقوبة ال�رضقة، فيقطع امل�س���لم وغري امل�سلم يف دار الإ�سام لعموم اآية 

ال�رضقة)3)1(.
وهذا الفرع فيه ثاث م�سائل:

امل�ساألة الأولى:
 اإذا كان ال�س���ارق ذمياً وامل�رضوق منه م�س���لماً اأو ذمياً: ل خ���اف بني اأهل العلم  يف 
وجوب اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على الذمي اإذا اأقدم على �رضقة مال امل�سلم اأو الذمي، 
طاملا توافرت �رضائط اجلناية، لأن الذمي التزم بعقد الذمة التزام اأحكام الإ�سام، فتقام 

)82)) انظر: بهن�سي، املو�سوعة اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي، 2/)5)، عودة، الت�سريع الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�سعي، 
555/2، 556، راغب، جرائم احلدود يف الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س2)2، 3)2.

)83)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 67/7، احل�سكفي، الدر املختار، )/83، ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/230، وقد جاء 
فيـــه: »اأمـــا ال�سارق، الـــذي يجب عليه حد ال�سرقة، فاإنهم اتفقوا على اأن من �سرطه اأن يكون مكلفاً، و�سواء كان حراً اأو 
عبداً، ذكراً اأو اأنثى، م�سلماً اأو ذمياً«، الد�سوقي، احلا�سية، )/332، ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 7/2)2، وقد جاء فيه: 
»ال�ســـارق وهـــو كل بالـــغ عاقل ل �سبهة له يف املال، فينـــدرج حتته احلر، والعبد، والذمي«، اخلر�ســـي، احلا�سية، 02/8)، 
ال�ســـريازي، املهـــذب، 353/3، النووي، رو�سة الطالبني، 0)/2))، احل�سني، كفاية الأخيار، �س83)، وقد جاء فيه: »اأما 
ال�س���ارق في�س���رط اأن يك���ون بالغاً، عاقًا، خمتاراً، �سواء كان م�سلماً، اأو ذمياً، اأو مرتداً«، املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، 
�ـــس333، وقـــد جاء فيه: »وي�ستوي يف قطع ال�سرقة الرجل واملراأة، واحلر والعبد، وامل�سلم والكافر«، البجريمي، حتفة 
احلبيب على �سرح اخلطيب، )/202، الزرك�سي، �سرح الزرك�سي، 6/6)3، املرداوي، الإن�ساف، 0)/253، البهوتي، ك�ساف 

القناع، 29/6).
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عليه عقوبة جناية ال�رضقة كما تقام على امل�سلم)4)1(. 

امل�ساألة الثانية: 
اإذا كان ال�سارق ذمياً وامل�رضوق منه م�ستاأمناً: 
اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على اأقوال:

القول الأول: يجب اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على الذمي اإذا �رضق مال امل�ستاأمن يف 
دار الإ�سام، وهذا قول املالكية)))1(، وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

١ - اأن ال�رضقة من الف�ساد يف الأر�س فا يقّر عليها اأحد: م�سلماً كان اأو كافراً.
٢ - اأن عقوبة جناية ال�رضقة من حق اهلل تعالى ل للم�رضوق منه.

 وهذا اأي�ساً قول احلنابلة)6)1(، الذين ا�ستدلوا على ذلك بالآتي)))1(:
-اأن الذمي اأقدم على  �رضقة مال مع�سوم.

))8)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 67/7، احل�سكفي، الدر املختار، )/83، ابن فرحون، تب�سرة احلكام، 7/2)2، املواق، 
التـــاج والإكليـــل، 25/8)، اخلر�ســـي، احلا�سية، 02/8)، علي�س، منح اجلليـــل، 328/9، 329، وقد جاء فيه: »فيقطع احلر 
والعبـــد، وامل�سلـــم، والذمـــي، واحلربي املعاهد، والذكر والأنثـــى �سواء اإن �سرق الرقيق من حـــر، والذمي من م�سلم...«، 
النـــووي، رو�ســـة الطالبـــني، 0)/2))، اخلطيب ال�سربينـــي، مغني املحتـــاج، 90/5)، احل�سني، كفايـــة الأخيار، �س78)، 
ابـــن قدامـــة، املغني، 28/9)، وقد جاء فيه: »ويقطع امل�سلم ب�سرقة مال امل�سلم والذمي، ويقطع الذمي ب�سرقة مالهما، 
وبـــه قـــال ال�سافعي، واأ�سحـــاب الراأي، ول نعلم فيه خمالفاً«، ابن قدامة، ال�سرح الكبـــري، 0)/280، املرداوي، الإن�ساف، 
0)/)28، الزرك�ســـي، �ســـرح الزرك�ســـي، 6/6)3، وقد جاء فيـــه: »ويدخل يف احلر امل�سلم والكافـــر، فيقطع الذمي ب�سرقة 

مال امل�سلم، وكذلك يقطع امل�سلم بال�سرقة من مال الذمي«، البهوتي، ك�ساف القناع، 2/6)).
)85)) انظر: املواق، التاج والإكليل، 25/8)، اخلر�سي، احلا�سية، 02/8)، الد�سوقي، احلا�سية، )/5)3، علي�س، منح اجلليل، 
328/9، 329، وقـــد جـــاء فيه: »فيقطع.. امل�سلم، والذمي، واحلربي املعاهد اإذا دخل بلدنا باأمان و�سرق، والذكر والأنثى 
�ســـواء اإن �ســـرق الرقيـــق من حر، والذمي من م�سلم، واملعاهد من م�سلم اأو ذمـــي...، اأو الذمي من معاهد اأو بالعك�س«، 

القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 68/6)، القرايف، الذخرية، 2)/))).
)86)) انظر: ابن قدامة، ال�سرح الكبري، 0)/280، ابن قدامة، املغني، 28/9)، املرداوي، الإن�ساف، 0)/)28، الزرك�سي، �سرح 

الزرك�سي، 6/6)3.
)87)) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س327.
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-اأن الذمي ل يكون اأح�سن حاًل من امل�سلم.
القول الثاين: ل يجب اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على الذمي اإذا �رضق مال امل�س���تاأمن 
يف دار الإ�س���ام، وهذا قول ال�سافعية)))1(، وا�س���تدلوا على ذلك باأن امل�ستاأمن ل تقام 

عليه عقوبة جناية ال�رضقة اأي�ساً اإذا �رضق مال امل�سلم اأو الذمي.
القول الثالث: وهو للحنفية، وفيه اجتاهان)9)1(:

الجت���اه الأول - وهو لاإمام زفر)191( رحمه اهلل فقد ذه���ب اإلى وجوب اإقامة عقوبة 
جناية ال�رضقة على الذمي اإذا �رضق مال احلربي امل�ستاأمن يف دار الإ�سام قيا�ساً.

 وا�ستدل على ذلك بالآتي:
- اأن احلربي امل�ستاأمن ا�س���تفاد الع�سمة ملاله بالأمان، ف�سار مبنزلة مال الذمي، ولهذا 

كان م�سموناً بالإتاف كمال الذمي.
واأم���ا الجتاه الث���اين، فقد ذهب اإلى ع���دم وجوب اإقامة عقوبة جناي���ة ال�رضقة على 

الذمي اإذا �رضق مال احلربي امل�ستاأمن يف دار الإ�سام ا�ستح�ساناً.
 وا�ستدل هذا الجتاه على ذلك بالآتي:

)88)) انظـــر: اخلطيـــب ال�سربينـــي، مغنـــي املحتـــاج، 90/5)، وقـــد جـــاء فيـــه: »ول يقطع امل�سلـــم اأو الذمي مبـــال املعاهد اأو 
املوؤمن كما قاله القا�سي احل�سني، والإمام الغزايل، ومن تبعهم، بناء على اأن املعاهد ل يقطع مبال امل�سلم اأو الذمي«، 
اخلطيـــب ال�سربينـــي، الإقناع، 537/2، الهيتمي، حتفة املحتاج، 50/9)، البجريمي، حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب، 

.202/(
)89)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)7، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/)8)، ابن عابدين، احلا�سية، )/)8، نظام، الفتاوى 

الهندية، 79/2).
)90)) هو: زفر بن الهذيل بن قي�س العنربي، اأبو الهذيل: فقيه كبري، من اأ�سحاب الإمام اأبي حنيفة، واأ�سله من اأ�سبهان. 
نوا الكتب، وقد  ولد يف �سنة 0))هـ، واأقام بالب�سرة وويل ق�ساءها، وتويف بها يف �سنة 58)ه. وهو اأحد الع�سرة الذين دوَّ
جمـــع بـــني العلـــم والعبـــادة، وكان من اأ�سحاب احلديث، فغلب عليـــه الراأي وهو قيا�س احلنفيـــة، وكان يقول: »نحن ل 
ناأخـــذ بالـــراأي مـــا دام اأثر، واإذا جـــاء الأثر تركنا الراأي«. انظر: القر�سي، اجلواهـــر امل�سية يف طبقات احلنفية، )/3)2، 

الزركلي، الأعالم، 5/3).
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- اأن مال احلربي امل�ستاأمن فيه �سبهة الإباحة، لأن امل�ستاأمن من اأهل دار احلرب حقيقة، 

واإمنا دخل دار الإ�س���ام ب�س���ورة موؤقتة، فكونه من اأهل دار احلرب اأورث �سبهة الإباحة 

يف ماله كما اأورثها يف دمه، ولهذا ل يقتل به امل�س���لم اأو الذمي ق�سا�س���اً، وهذا بخاف 

الذمي، لأنه من اأهل دار الإ�سام وقد ا�ستفاد الع�سمة باأمان موؤبد، فكان مع�سوم الدم 

واملال ع�س���مة مطلقة لي�س فيها �س���بهة الإباحة، وبخاف �س���مان املال، لأنه حق العبد، 

وحقوق العباد ل ت�سقط بال�سبهات.

ونح���ن منيل اإلى ترجيح الق���ول الأول، الذي ذهب اإلى وج���وب اإقامة عقوبة جناية 

ال�رضقة على الذمي اإذا �رضق من مال امل�ستاأمن يف دار الإ�سام، وذلك لاآتي:

١ - اأن مال امل�ستاأمن مع�سوم بالأمان يف دار الإ�سام، كما يقول الإمام زفر – رحمه 

اهلل – ومن متام الع�سمة واحلماية له اإقامة عقوبة اجلناية على �سارق ماله.
٢ - اأن القول باأن يف ماله �سبهة الإباحة �سعيف، لأنه مل يدخل دار الإ�سام اإل باإذن 
واأمان، ومن مقت�س���ى الأمان اأن يكون �ساحبه مع�س���وم الدم واملال، فكيف يكون يف 

ماله بعد هذا �سبهة الإباحة؟!)191(.

امل�ساألة الثالثة: 
هل تقام عقوبة جناية ال�رضقة على الذمي ب�رضقة اخلمر واخلنزير؟

ل يج���ب اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على �س���ارق اخلمر واخلنزير يف دار الإ�س���ام، 
�س���واء اأكان ال�سارق م�س���لماً اأم ذمياً، و�س���واء اأكان امل�رضوق منه م�سلماً اأم ذمياً، وهذا 

))9)) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س328.
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قول جمهور الفقهاء من احلنفية))19(، وال�مالكي��ة)193(، وال�س���افعي�ة)194(، واحلنابلة))19(، 
والظاهرية)196(.

ويعلل احلنفية ذلك بالآتي:
- اإن ال�رشط يف اإقام���ة عقوبة جناية ال�رشقة هو اأن يكون املال امل�رشوق متقّوماً على 

)92))  انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 69/7، وقـــد جاء فيه: »..اأن يكون املـــال امل�سروق متقّوماً مطلقـــاً، فال يقطع يف 
�سرقة اخلمر من م�سلم، م�سلماً كان ال�سارق اأو ذمياً، لأنه ل قيمة للخمر يف حق امل�سلم، وكذا الذمي اإذا �سرق من ذمي 
خمـــراً اأو خنزيـــراً ل يقطـــع، لأنه - واإن كان متقّوماً عندهم - فلي�س مب تقـــّوم عندنا، فلم يكن متقّوماً على الإطالق«، 
احل�سكفي، الدر املختار، )/)8، ابن عابدين، احلا�سية، )/)8، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/)5)، اجل�سا�س، اأحكام القراآن، 
533/2، وقد جاء فيه: »اختلف فيمن �سرق خمراً من ذمي اأو م�سلم، فقال اأ�سحابنا ومالك وال�سافعي: ل قطع عليهـ، 
وهـــو قـــول الثـــوري، وقـــال الأوزاعي يف ذمي �سرق من م�سلم خمـــراً اأو خنزيراً: غرم الذمي، ويحد فيـــه امل�سلم، قال اأبو 
بكـــر: اخلمـــر لي�ســـت مبال لنا، واإمنا اأمر هوؤلء اأن ترتك ماًل لهم بالعهد والذمة فال يقطع �سارقها، لأن ما كان ماًل 
مـــن وجـــه وغـــري مـــال من وجهــــ، فاإن اأقل اأحوالـــه اأن يكون ذلك �سبهـــة يف درء احلد عن �سارقه كمن وطـــئ جارية بينه 
وبـــني غريهــــ، واأي�ســـاً فاإن امل�سلم معاقب على اقتناء اخلمر و�سربها ماأمور بتخليلهـــا اأو �سّبها، فمن اأخذها فاإمنا اأزال 

يده عما كان عليه اإزالتها عنه فال يقطع«.
)93)) انظـــر: مالـــك، املدونـــة، )/530، وقـــد جاء فيه: »قـــال مالك: ل يقطع ذمـــي ول م�سلم �سرق خمـــراً ول خنزيراً، واإن 
كانـــت اخلمـــر واخلنزيـــر لذمي مل يقطع فيه ذمـــي ول م�سلم«، الدرديـــر، ال�سرح الكبري، )/336، ابـــن جزي، القوانني 
الفقهيـــة، �ـــس235، اخلر�سي، احلا�سيـــة، 96/8، علي�س، منح اجلليـــل، 305/9، املواق، التاج والإكليـــل، 307/6، احلطاب، 

مواهب اجلليل، 7/8)).
))9))  انظـــر: ال�ســـريازي، املهـــذب، 360/3، وقـــد جـــاء فيـــه: »ول يجـــب القطـــع ب�سرقة ما لي�ـــس مبال كالكلـــب، واخلنزير، 
واخلمر..، �سواء �سرقه من م�سلم اأومن ذمي، لأن القطع جعل ل�سيانة الأموال، وهذه الأ�سياء لي�ست مبال«، النووي، 
رو�ســـة الطالبـــني، 0)/6))، احل�سني، كفاية الأخيار، �س)8)، الرملي، نهاية املحتاج، 2/7))، الهيتمي، حتفة املحتاج، 

28/9)، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 68/5).
)95))  انظـــر: ابـــن قدامـــة، املغنـــي، 33/9)، وقد جاء فيه: »ل يقطع يف حمرم.. ، يعنـــي ل يقطع يف �سرقة حمرم كاخلمر، 
واخلنزير، وامليتة، ونحوها، �سواء �سرقه من م�سلم اأو ذمي، وبهذا قال ال�سافعي، واأبو ثور، واأ�سحاب الراأي. وحكي عن 
عطاء اأن �سارق خمر الذمي يقطع، واإن كان م�سلماً، لأنه مال لهم، اأ�سبه ما لو �سرق دراهمهم. ولنا اأنها عني حمرمة، 
فـــال يقطـــع ب�سرقتهـــا، كاخلنزيـــر، ولأن ما ل يقطع ب�سرقته من مال امل�سلم، ل يقطـــع ب�سرقته من مال الذمي كامليتة 
والـــدم، ومـــا ذكـــروه ينتق�س باخلنزير، ول اعتبار بهـ، فاإن العتبار بحكـــم الإ�سالم، وهو يجري عليهم دون اأحكامهم«، 
ابـــن قدامـــة، ال�سرح الكبـــري، 0)/7)2، املرداوي، الإن�ساف، 0)/260، الزرك�سي، �ســـرح الزرك�سي، 350/6، )35، البهوتي، 
ك�ســـاف القنـــاع، 6/)3)، وقـــد جاء فيه: »ول قطع اأي�ساً مبحرم كخمـــر وخنزير وميتة، �سواء �سرقه من م�سلم اأو كافر، 

لأنها غري حمرتمة، ولي�ست ماًل«.
)96))  انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/320 – 323.
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الإطاق، ولي�س اخلمر واخلنزير هكذا، اإذ لي�س واحد منهما متقّوماً يف حق امل�سلم، واإن 
كانا متقّومني يف حق الذمي))19(.

وياحظ هنا اأن تخ�س���ي�س هوؤلء الفقهاء للذمي بالذك���ر، واأنه ل تقام عقوبة جناية 
ال�رضقة على �س���ارق خمره اأو خنزيره ل يعني اأن �س���ارق خمر اأو خنزير امل�ستاأمن تقام 
علي���ه عقوب���ة جناية ال�رضقة، لأن علة عدم معاقبة �س���ارق خمر الذم���ي اأو خنزيره، يف 

نظرهم، متحققة بالن�سبة للم�ستاأمن اأي�ساً))19(.
ويف �سور اجلنايات الأخرى على املال، اأي يف غري ال�رضقة، كالغ�سب ونحوه يعّزر 
اجل���اين، ول تقام عليه عقوبة جناية ال�رضقة، وعقوبة التعزير – كما مّر معنا – لي�س من 

�رضطها اإ�سام اجلاين)199(. 

الفرع الثاني: عقوبة املستأمن على جناية السرقة الصغرى:

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول الأول:
 ل جت���ب اإقام���ة عقوبة جناية ال�رضق���ة على امل�س���تاأمن اإذا ارتكبها يف دار الإ�س���ام، 
وه���ذا قول الإمام اأبي حنيفة، والإمام حممد)11)( رحمهم���ا اهلل وهو القول الأظهر عند 

)97))  انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 69/7.
)98)) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س329.

)99)) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 63/7.
)200) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)7، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 78/9)، ابن عابدين، احلا�سية، )/83.
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ال�سافعية)11)(. 
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

- اأن امل�ستاأمن مل يلتزم بالأمان ملا يرجع اإلى حقوق اهلل تعالى من الأحكام، وجناية 
ال�رضقة حق اهلل تعالى غالب فيها، فلم يلتزمها امل�ستاأمن فا تقام عليه عقوبتها.

القول الثاين:
 يجب اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على امل�س���تاأمن اإذا ارتكبها يف دار الإ�س���ام، وهو 

قول املالكية))1)(، واحلنابلة)13)(، واأبي يو�سف)14)( – رحمه اهلل - من احلنفية.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:

- اأن امل�س���تاأمن التزم اأحكام الإ�س���ام مدة اإقامته يف دار الإ�س���ام، ف�سار كالذمي 

))20) انظر: ال�سريازي، املهذب، 3/)35، النووي، رو�سة الطالبني، 0)/2))، وقد جاء فيه: »اأما املعاهد، ومن دخل باأمان، 
ففيـــه اأقـــوال اأظهرهـــا عنـــد الأ�سحاب، وهو ن�سه يف اأكـــر كتبهم: ل يقطع، لأنـــه مل يلتزم، فاأ�سبـــه احلربي، والثاين: 
يقط���ع كالذم���ي، وكح���د الق���ذف والق�سا�ض، والثالث - وه���و ح�سن - : اإن �سرط عليه يف العه���د قطعه اإن �سرق، قطع، 
واإل فـــال..«، احل�سنـــي، كفاية الأخيار، �س)8)، ابن حجر الهيتمـــي، حتفة املحتاج، 50/9)، اخلطيب ال�سربيني، مغني 
املحتاج، 90/5)، وقد جاء فيه: »واإذا �سرق املعاهد ولو من معاهد اأقوال: اأح�سنها اإن �سرط عليه يف عهده قطعه ب�سرقة 
قطـــع للتزامهــــ، واإل فال يقطـــع لعدم التزامهـ، والأظهر عند اجلمهور ل قطع مطلقـــاً، واإنه الأظهر عند الأ�سحاب، 

لأنه مل يلتزم الأحكام فاأ�سبه احلربي«.
)202) انظـــر: املـــواق، التـــاج والإكليـــل، 25/6)، اخلر�سي، احلا�سيـــة، 02/8)، وقد جاء فيه: »ويقطـــع املعاهد �سواء �سرق من 
معاهـــد مثلهــــ، اأو مـــن عبـــد، اأو مـــن ذمي، لأن ال�سرقـــة من الف�ساد يف الأر�ـــس، فال يقر عليها، واحلـــد حق هلل تعالى ل 
حـــق للم�ســـروق منه«، الدرديـــر، ال�سرح الكبري، )/5)3، ، علي�س، منح اجلليـــل، 328/9، 329، القرطبي، اجلامع لأحكام 

القراآن، 68/6)، )/02).
)203) انظـــر: ابـــن قدامـــة، ال�سرح الكبـــري، 0)/280، وقد جاء فيـــه: »ويقطع امل�سلـــم بال�سرقة من مال الذمـــي وامل�ستاأمن، 
ويقطعـــان ب�سرقـــة مالـــه. اأمـــا قطع امل�سلم بال�سرقة من مـــال الذمي، وقطع الذمي بال�سرقة مـــن مال م�سلم فال نعلم 
فيه خالفاً، وبه قال ال�سافعي واأ�سحاب الراأي، واأما احلربي اإذا دخل اإلينا م�ستاأمناً ف�سرق، فاإنه يقطع اأي�سا،ً وقال ابن 
حامـــد ل يقطـــع، وهو قول اأبي حنيفة وحممـــد، لأنه حد هلل تعالى، فال يقام احلد عليه كالزنى«، املرداوي، الإن�ساف، 
0)/)28، وقـــد جـــاء فيـــه: »ويقطـــع امل�سلم بال�سرقة من مال الذمـــي وامل�ستاأمن. ويقطعان ب�سرقـــة مالهـ، وهذا املذهب 

كقود وقذف ن�س عليهما... وعليه اأكر الأ�سحاب«، البهوتي، ك�ساف القناع، 2/6)).
))20) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)7،، ابن عابدين، احلا�سية، )/83.
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فتقام عليه عقوبة جناية ال�رضقة، وذلك لاآتي:
١ - اأن ال�رضقة من الف�س���اد يف الأر�س، فا بد من عقاب زاجر مينع كل اأحد يف دار 

الإ�سام من هذا الف�ساد.
٢ - اأن هذه العقوبة وجبت �س���يانة لاأموال، كما وجبت عقوبة جناية القذف �سيانة 

لاأعرا�س، فكما جتب هذه على امل�ستاأمن جتب تلك عليه اأي�ساً.
ونح���ن منيل اإلى ترجيح الق���ول الثاين، الذي ذهب اإلى وج���وب اإقامة عقوبة جناية 

ال�رضقة على امل�ستاأمن اإذا اأقدم على ارتكابها يف دار الإ�سام، وذلك لاآتي: 
١- اأنه متفق مع عموم الت�رضيع الإ�س���امي، وعموم ولية دار الإ�س���ام على جميع 

املقيمني على اأر�سها.
٢- اأن ال�رضقة، كما هو حال �س���ائر اجلنايات، من الف�س���اد يف الأر�س))1)(، فا ميّكن 

امل�ستاأمن من هذا الف�ساد.
٣- اأن الحتج���اج ب���اأن عقوبة جناية ال�رضقة حق اهلل تعالى فا تقام على امل�س���تاأمن، 

)205) ذهـــب الإمـــام ال�سريازي يف كتابه املو�سوم بـ»املهذب«، 353/3، اإلى بيان احلكمة من ت�سريع عقوبة قطع اليد بالقول: 
»اإن ال�سارق ياأخذ املال على وجه ل ميكن الحرتاز منهـ، ولو مل يجب القطع عليه لأدى ذلك اإلى هالك النا�س ب�سرقة 
اأموالهـــم«، ونقـــل الإمام النووي يف كتابه املو�سوم بـ»املنهاج �سرح �سحيح م�سلم«، ))/80)، )8)، قول القا�سي عيا�س يف 
احلكمـــة مـــن عقوبـــة قطع اليد باأن »اهلل تعالى قد �سان الأمـــوال باإيجاب القطع على ال�سارق، ومل يجعل ذلك يف غري 
ال�سرقـــة، كالختال�ـــس، والنتهـــاب، والغ�سب، لأن ذلـــك قليل بالن�سبة اإلـــى ال�سرقة، ولأنه ميكن ا�سرتجـــاع هذا النوع 
بال�ستدعاء اإلى ولة الأمور، وت�سهل اإقامة البينة عليهـ، بخالف ال�سرقة، فاإنه تندر اإقامة البينة عليها، فعظم اأمرها، 
وا�ستـــدت عقوبتهـــا، ليكـــون اأبلغ يف الزجر عنها«. فهذه اجلناية، اإذن، مـــن الف�ساد يف الأر�س، ويف تطبيق عقوبتها قطع 
دابر هذه اجلناية، مما يجنب العباد كثرياً من املعاناة والآلم التي تنتج عن انت�سار الل�سو�سية، وا�ست�سراء اأمرها، فاإن 
جمـــرد ت�سريـــع هذه العقوبة يردع كثرياً من املتطفلني، وتوقيعها على عدد قليل ممن مل تردعهم هيبة هذا الت�سريع 
كفيـــل بقطـــع دابـــر هذا ال�سنف من اجلناة، وحتقيق كثري من الأمن وال�ستقرار، واإن نظرة متفح�سة يف اأحوال الأمم 
التـــي تهاونـــت يف اأمـــر هذه اجلناية، وما تبع ذلك من انت�سار الل�سو�سية، وتكوين الع�سابات التي عجزت اأقوى اأجهزة 
الأمـــن عـــن مقاومتهـــا، واحلد من ن�ساطها الإجرامي، لي�سري بو�سوح اإلى مـــدى حكمة هذا الت�سريع الرباين، وحاجة 

الإن�سانية اإلى التزامه.
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هو ا�ستدلل �سعيف ل مينع من اإقامة عقوبات اجلنايات على املقيمني يف دار الإ�سام، 
لأن حق اهلل تعالى هو حق املجتمع، كما يقول احلنفية اأنف�س���هم)16)(، واإمنا ن�سب اإلى اهلل 

تعالى لعظم خطره و�ساأنه، فا يكون هذا احلق اأقل رعاية من حق الفرد.
بق���ي اأن نلفت اإلى عدم اإقامة عقوبة جناية ال�رضقة على امل�س���تاأمن اإذا �رضق خمراً اأو 
خنزي���راً على راأي جمهور الفقهاء، قيا�س���اً على ما قالوه يف الذم���ي اإذا �رضق خمراً اأو 

خنزيراً))1)(.
واأما �س���ور اجلنايات الأخرى على املال التي ل تعترب �رضقة اإذا قام بها امل�ستاأمن، فاإن 
عقوب���ة جناية ال�رضقة ل جتب عليه، واإمن���ا جتب عليه عقوبة التعزي���ر، وهذه العقوبة ل 

ي�شرتط يف وجوبها على اجلاين اأن يكون م�شلماً))1)(، كما ذكرنا �سابقاً يف الذمي.

املبحث الثاني:عقوبة الجناية على األموااللسرقة الكربى

 وفيه مطلبان:
املطلب األول: حقيقة السرقة الكربى

وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف السرقة الكربى الحرابة:

اأوًل: احلراب���ة يف اللغة من حرب���ه َحَرباً كطلبه طلباً، اأي �س���لب ماله، فهو حمروٌب، 
وحريب)19)(.

)206) انظر: التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح، 5/2)3، البخاري، ك�سف الأ�سرار، )/230.
)207) انظر: زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س)33.

)208) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 63/7.
)209) انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة: حرب، الزبيدي، تاج العرو�س، مادة: حرب.
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ثاني���اً: املحاربون يف ال�رضع ه���م »املكلفون امللتزمون، ولو اأنثى، الذين يعر�س���ون 
ا، اأو حجراً ، يف �س���حراء اأو بنيان، اأو بحر، فيغ�سبونهم ماًل  للنا�س ب�س���اح ولو ع�سً

حمرماً، جماهرة«)11)(.

الفرع الثاني: عقوبة جناية الحرابة:

عقوبة جناية احلرابة ثابتة يف القراآن الكرمي، وال�سنة النبوية:
:  چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ١ - اأم���ا القراآن الكرمي، فقد قال اهلل  عزَّ وجلَّ
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ املائدة: ٣٣.
٢ - واأما ال�سّنة النبوية، فقد روي عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه  اأنه قال: »قدم نفر 
ل قبيلة من تيم فاأ�س���لموا فاجتووا)11)( املدينة، فاأمرهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  من ُعكرْ
و�س���لم اأن ياأتوا اإبل ال�س���دقة في�رضبوا اأبوالها واألبانها، ففعلوا ف�سّحوا فارتدوا وقتلوا 
رعاتها، وا�س���تاقوا الإبل، فبعث يف اآثارهم فاأُتي بهم، فقطع اأيديهم واأرجلهم، و�س���مل 

اأعينهم))1)(، ثم مل يح�سمهم)13)( حتى ماتوا«)14)(.
والعقوب���ات ال���واردة يف اآية احلرابة هي القتل بدون �س���لب، اأو ال�س���لب، اأو قطع 

)0)2) البهوتي، ك�ساف القناع، 9/6))، 50)، البهوتي، �سرح منتهى الإرادات، 3/)38، ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية، �س62، 
البعلي، الختيارات الفقهية، �س296، احلجاوي، الإقناع، )/287. 

)))2) اجتووا: كرهوا. انظر: ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة: جوى.
)2)2) �سمل اأعينهم: فقاأها مب�سمار، اأو حديدة حمماة. ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، مادة: �سمل.

)3)2) مل يح�سمهم : مل يكوهم بالنار لينقطع الدم. انظر: ابن حجر، فتح الباري، 2)/))).
)))2) اأخرجـــه البخـــاري يف »�سحيحـــه« عن اأن�س برقم: 6802 كتاب احلدود، باب: املحاربني من اأهل الكفر والردة، وم�سلم 

يف »�سحيحه« عنه برقم: )67) كتاب الق�سامة، باب: حكم املحاربني واملرتدين.
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الأيدي والأرجل من خاف))1)(، اأو النفي. 
وقد اختل���ف الفقهاء يف تقريرهم لتلك العقوبات تبعاً لن���وع اجلناية التي ارتكبت، 
فذه���ب اأكرث الفقهاء اإلى اأن العقوبة على قدر اجلناي���ة، فمن قتل منهم واأخذ املال: قتل 
و�س���لب، ومن قتل منهم ومل ياأخذ املال: ُقت���ل، واإن اأخذ املال فقط: قطعت يده اليمنى 
ورجله الي�رضى، واإن اأخافوا ال�سبيل فقط، ومل يقتلوا، ومل ياأخذوا ماًل، فاإنهم ينفون من 

الأر�س. وهذا قول ال�سافعية)16)(، واحلنابلة))1)(، وهو قريب من مذهب احلنفية))1)(.
وا�ستدل هوؤلء الفقهاء بالآتي:

- م���ا روي عن عب���د اهلل بن عبا�س ر�س���ي اهلل عنه  يف املحاربني اأنه ق���ال: »اإذا قتلوا 
واأخذوا املال قتلوا و�سلبوا، واإذا قتلوا ومل ياأخذوا املال قتلوا ومل ي�سلبوا، واإذا اأخذوا 
امل���ال ومل يقتلوا قطعت اأيديهم واأرجلهم من خاف، واإذا اأخافوا ال�س���بيل ومل ياأخذوا 

ماًل نفوا من الأر�س«)19)(.
وذه���ب املالكية)1))( اإلى اأن املح���ارب اإن قتل فا بد من قتله، ولي�س لاإمام تخيري يف 
قطعه ول نفيه، واإمنا التخيري يف قتله ، اأو �س���لبه ، واأما اإن اأخذ املال ومل يقتل، فا تخيري 
يف نفيه، واإمنا التخيري يف قتله، اأو �س���لبه، اأو قطعه من خاف، واأما اإذا اأخاف ال�س���بيل 

)5)2) قـــال الإمـــام ابـــن قيـــم اجلوزيـــة يف كتابـــه املو�ســـوم بـ»اأعـــالم املوقعـــني«2/)7: »وملا كان �ســـرر املحارب اأ�ســـد من �سرر 
ال�سارق، وعدوانه اأعظم، �سم اإلى قطع يده قطع رجله ليكف عن عدوانهـ، و�سّر يده التي بط�س بها ، ورجله التي �سعى 
بهـــا، و�ســـرع اأن يكـــون ذلك من خالف، لئال يفوت عليه منفعة ال�سق بكمالهـ، فكف �سرره وعدوانه ورحمه باأن اأبقى له 

يداً من �سق ورجاًل من �سق«.
)6)2) انظر: ال�سافعي، الأم، 6/)6)، ال�سريازي، املهذب، 366/3، املاوردي، احلاوي الكبري، )3/)35. 

)7)2) انظر: ابن قدامة، املغني، 5/9))، البهوتي، ك�ساف القناع، 50/6)، الزرك�سي، �سرح الزرك�سي، 363/6.
)8)2) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائع ال�سنائع، 93/7، )9، ابن الهمـــام، �سرح فتح القدير، 25/5)، 26)، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 9/ 

.(95
)9)2) اأخرجه البيهقي يف »ال�سنن الكربى« برقم: 7087) ، 8 /283 كتاب احلدود، باب: قطاع الطريق.

)220) انظر: الد�سوقي، احلا�سية، )/ 9)3، ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/239، ابن جزي، القوانني الفقهية، �س238.
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فقط، فالإمام عنده خمري يف قتله، اأو �سلبه، اأو قطعه، اأو نفيه.
ومعن���ى التخي���ري عند املالكية اأن الأم���ر راجع يف ذلك اإلى اجته���اد الإمام، فاإن كان 
املحارب ممن له الراأي والتدبري، فوجه الجتهاد قتله اأو �سلبه، واإن كان ل راأي له، واإمنا 
هو ذو قوة وباأ�س قطعه من خاف، واإن كان لي�س فيه �س���يء من هاتني ال�س���فتني، اأخذ 

باأي�رض ذلك، وهو ال�رضب والنفي)1))(.
اأما عن���د الظاهرية))))(، فالإمام خمري مطلقاً بني اإحدى ه���ذه العقوبات الأربع، فاإن 

اختار اإحداها فا يجوز له اختيار اأخرى. 
و�س���بب اختاف الفقهاء يف كيفيات اإيقاع تل���ك العقوبات راجع اإلى اختافهم يف 
مفه���وم لفظ اأو ال���وارد يف الآية هل هو لتف�س���يل وتنويع العقوب���ات اأم هو للتخيري؟ 
فمن قال: اإن العقوبة على قدر اجلناية قال: اإن )اأو) للتف�س���يل والتنويع ، ومن قال هو 

للتخيري، قال: الإمام خمري يف تلك العقوبات)3))(.
ولهذه اجلناية �رشوط، يهمنا منها ما قاله الفقهاء بالن�شبة اإلى اجلاين، واملجني عليه.

فاأم���ا اجلاين، فقد اتفق الفقهاء على اأنه ي�ش���رتط يف اجلاين – حتى تطبق عليه عقوبة 
جناية املحاربة – اأن يكون مكلفاً، بالغاً، عاقًا.

وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
١- اأن التكلي���ف اأمارة الق�س���د ال�س���حيح للجناية، والق�س���د ال�س���حيح هو الركن 
الأ�س���ا�س يف اإيجاب عقوبة هذه اجلناية، فاإذا مل يتوافر الق�س���د ال�سحيح، كما لو كان 
اجلاين �س���بياً اأو جمنوناً، مل تكن اجلناية جناية حماربة، واإمنا يكون حكمها حكم جناية 

))22) فهمي، احلدود بني ال�سريعة والقانون، �س))2.
)222) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/295.

)223) انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، )/239.
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اخلطاأ، فاإن قتل وجبت الدية على عاقلته... وكذا يف بقية جناياته.
٢- اأن العقوبة وجبت لردع اجلاين، ومنعه من الإجرام مرة اأخرى، والق�سور العقلي 

يتنافى مع هذا الهدف)4))(.
واأما املجني عليه، فقد اختلف الفقهاء فيما ي�شرتط فيه: فذهب احلنفية اإلى اأنه ي�شرتط 
يف املجن���ي عليه اأن يكون م�س���لماً اأو ذمياً، فاإن كان م�س���تاأمناً ف���ا عقوبة على مرتكب 

اجلناية، واإمنا يعّزر))))(.
 ويعلل احلنفية هذا الراأي بالآتي:

- اأن يف ع�سمة مال امل�ستاأمن �سبهة الإباحة، لأنه من اأهل دار احلرب)6))(.
وذهب املالكية))))( اإلى اجلناية تتحقق �س���واء اأكان املجني عليه م�س���لماً، اأم ذمياً، اأم 

م�ستاأمناً. 
وهذا ما منيل اإليه وهو الراجح يف نظرنا، وذلك لاآتي:

١- اأنه من مقت�س���ى الأمن والأمان، ويتفق مع عدل الت�رضيع الإ�س���امي وحر�س���ه 
على مكافحة اجلنايات باأنواعها املختلفة، خ�سو�ساً اإذا علمنا اأن احلكمة من حترمي جناية 
احلرابة قائمة يف الت�رضيع الإ�سامي على رغبة امل�رضع يف حفظ النظام والأمن العام يف 
الدولة من كل اعتداء اإرهاب، فاإن اإتيان هذه اجلناية اعتداء �رضيح على كرامة الدولة، 

))22) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 7/)9، الأن�ســـاري، اأ�سنى املطالـــب، )/)5)، اخلطيب ال�سربينـــي، مغني املحتاج، 
98/5)، البهوتي، ك�ساف القناع، 9/6)).

)225) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)9، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 95/9).
)226) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)9.

)227) انظـــر: الد�سوقـــي، احلا�سية، )/8)3، احلطاب، مواهب اجلليـــل، 6/))3، اخلر�سي، احلا�سية، 8/)0)، وقد جاء فيه: 
»اأن مـــن منـــع مـــن �سلـــوك الطريـــق لأجل مال حمـــرتم مل�سلـــم، اأو لذمـــي، اأو ملعاهد على وجـــه يتعذر معـــه الغوث، فهو 

حمارب«، علي�س، منح اجلليل، 335/9.
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وعلى اأرواح اأفرادها ب�سورة اإرهابية تخيف املارة، وتقطع ال�سبيل))))(. 
٢ - اأدع���ى اإلى الطمئنان والثقة بعهد الدولة الإ�س���امية واأمانه���ا، واأبقى للعاقات 

الدولية.
٣ - اأنه اأدنى اإلى حما�شن االإ�شالم، وت�شهيل اختالط غري امل�شلمني باأهله.

٤ - اأن قول احلنفية �س���عيف، لأن امل�س���تاأمن مع�س���وم الدم واملال، وهو يف حماية 
الدولة الإ�سامية ورعايتها مبقت�سى الأمان الذي منحته اإياه فا ي�سح اأن يرك با حماية. 
ذل���ك اأن احلماية اإمنا تكون ب�س���ورة كافية اإذا عوقب من يرتكب �س���ده هذه اجلناية، 
وبالتايل من غري املعقول اأن ل تقيم الدولة العقوبة على من يرتكب �س���د امل�ستاأمن هذه 
اجلناية بحجة اأن يف ماله �سبهة الإباحة، وما هذه ال�سبهة التي يّدعونها وهو مل يدخل دار 
الإ�سام اإل باأمان من الدولة، وهو اأمان يجب احرامه من جميع الأفراد با ا�ستثناء)9))(.

املطلب الثاني: عقوبة غري املسلم على جناية السرقة الكربى الحرابة

 وفيه فرعان:

الفرع األول: عقوبة الذمي على جناية السرقة الكربى الحرابة:

لي����ض من �رشوط حتقق جناي���ة احلرابة اأن يكون املحارب ال���ذي يرتكب هذه اجلناية 
:  چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ  م�س���لماً)31)(، وذلك لعموم قول اهلل عزَّ وجلَّ

)228) راغب، جرائم احلدود يف الت�سريع الإ�سالمي والقانون الو�سعي، �س))).
)229) انظر: زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س226.

)230) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/)9، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 98/5)، وقد جاء فيه: »وقاطع الطريق 
هـــو امللتـــزم لالأحـــكام، �سواء كان م�سلماً اأو مرتداً اأو ذمياً، كمـــا يف ال�سارق«، الهيتمي، حتفة املحتاج، 57/9)، ابن قدامة، 
املغني، 9/)5)، البهوتي، ك�ساف القناع، 9/6))، وقد جاء فيه: »املحاربون هم املكلفون امللتزمون من م�سلم وذمي..«.
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املائدة: ٣٣، من غري ف�س���ل بني م�س���لم وغري م�س���لم، ولأن ركن جناية احلرابة يتحقق من 

امل�سلم وغري امل�سلم في�ستحق عقوبته)31)(.
ويف هذا الفرع م�ساألتان:

امل�ساألة الأولى: 
اإذا كان املح���ارب ذمياً: يجب اإقامة عقوبة جناي���ة احلرابة على الذمي اإذا ارتكبها يف 
دار الإ�سام، وهذا قول جمهور الفقهاء من احلنفية))3)(، واملالكية)33)(، وال�سافعية)34)(، 

واحلنابلة يف اأحد قوليهم))3)(. 
ويف ق���ول الظاهرية اأن الذمي الذي يرتكب جناية احلرابة يف دار الإ�س���ام ل يعترب 

حمارباً، واإمنا هو ناق�س للذمة)36)(، ومن هذا الجتاه بع�س فقهاء احلنابلة))3)(.
ويعلل احلنفية هذا احلكم بالآتي:

- اإن الذمي التزم اأحكام الإ�س���ام فيما يرجع اإلى املعام���ات، واأنه من اأهل دارنا، 
فتقام عليه عقوبات اجلنايات كلها اإل عقوبة جناية �رضب اخلمر))3)(.

))23) احل�سري، ال�سيا�سة اجلزائية: احلدود والأ�سربة، 636/2.
)232) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائع، 7/)9، ال�سرخ�س���ي، املب�سوط، 95/9)، البابرتي، العنايـــة، 22/5)، وقد جاء فيه: 

»واإذا خرج جماعة، قيل ذكر لفظ اجلماعة ليتناول امل�سلم والذمي..واحلر والعبد«. 
)233) انظـــر: مالـــك، املدونـــة الكـــربى، )/52)، ابـــن ر�سد، بداية املجتهـــد، )/239، وقد جاء فيه: »املحـــارب هو كل من كان 
دمه حمقوناً قبل احلرابة، وهو امل�سلم والذمي«، الد�سوقي، احلا�سية، )/8)3، املواق، التاج والإكليل، 27/8)، احلطاب، 

مواهب اجلليل، 6/))3.
))23) انظر: اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 98/5)، الرملي، نهاية املحتاج، 8/)، الهيتمي، حتفة املحتاج، 57/9).

)235) انظر: ابن قدامة، املغني، 9/)5)، البهوتي، ك�ساف القناع، 9/6))، البهوتي، �سرح منتهى الإرادات، 3/)38، وقد جاء 
فيه: »املحاربون هم املكلفون امللتزمون من امل�سلمني واأهل الذمة«.

)236) انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/293.

)237) انظر: ابن قدامة، املغني، 9/)5).
)238) انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، 95/9).
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امل�ساألة الثانية: 
هل ينتق�س عهد الذمي بارتكابه جناية احلرابة؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني:
الق���ول الأول: ل ينتق�س عقد الذمة بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�س���ام، 
وهو قول احلنفية)39)(، واملالكية)41)(، وال�سافعية)41)(، وهو اأحد القولني عند احلنابلة))4)(. 

وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول، على ما قاله احلنفية، بالآتي:
- اأن جناي���ات الذميني معا�س يرتكبونها، وه���ي دون الكفر يف القبح واحلرمة، وقد 

بقي العقد مع الكفر فمع املع�سية اأولى)43)(.
 فيما ا�ستدل اأ�سحاب اأحد القولني عند احلنابلة بالآتي:

- اأن هذا الفعل، اأي جناية احلرابة، ل ي�س���لح اأن يكون ناق�ساً للذمة اإل بالن�س عليه 
يف عقد الذمة.  

)239) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 3/7)).
)0)2) الواقع اأن فقهاء املالكية مل يذكروا هذه اجلناية مع الأفعال الناق�سة للعهدانظر: اخلر�سي، احلا�سية، 50/3)،9))، 
ابن قيم اجلوزية، اأحكام اأهل الذمة، 3/)37)، لكننا وجدنا يف اأحد م�سادرهم املعتمدة الت�سريح مبعاقبة الذمي على 
هـــذه اجلنايـــة مبـــا يعاقب به امل�سلـــم اإذا ارتكبها، فقد جاء يف مدونة الإمام مالـــك، )/509: »اأراأيت لو اأن قوماً من اأهل 
الذمة حاربوا وقطعوا الطريق واأخافوا ال�سبيل هل يحكم عليهم بحكم اأهل الإ�سالم اإذا حاربوا؟، قال: اأما اإذا خرجوا 
حرابـــاً حماربـــني يتل�س�سون، فاإنه يحكم عليهم بحكم اأهل الإ�سالم اإذا حاربوا«. ومعنى هذا اأن املالكية ل يرون نق�س 

الذمة بهذه اجلناية. زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س229.
)))2) انظـــر: ال�سافعـــي الأم، )/98)، وقـــد جاء فيه: »اإذا اأخـــذت اجلزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق، اأو قاتلوا رجاًل 
م�سلمـــاً ف�سربوهــــ، اأو ظلمـــوا م�سلمـــاً، اأو معاهـــداً، اأو زنى منهـــم زان، اأو اأظهر ف�ساداً يف م�سلـــم اأو معاهد، حّد فيما فيه 
احلـــد، وعوقـــب عقوبـــة منكلة فيما فيـــه العقوبة، ومل يقتل اإل باأن يجب عليه القتـــل، ومل يكن هذا نق�ساً للعهد يحل 

دمه..«، املاوردي، احلاوي الكبري، 3)/26).
)2)2) انظر: ابن قدامة، املغني، 9/)5)، ابن قدامة، ال�سرح الكبري، 0)/0)3، وقد جاء فيه: »اإن قطع اأهل الذمة الطريق، 
اأو كان مع امل�سلمني املحاربني ذمي، فهل ينتق�س عهدهم بذلك؟ فيه روايتان، فان قلنا ينتق�س عهدهم حلت دماوؤهم 

واأموالهم بكل حال، واإن قلنا ل ينتق�س عهدهم حكمنا عليهم مبا يجب على امل�سلمني«.
)3)2) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 3/7)).
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الق���ول الثاين: ينتق�س عقد الذم���ة بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�س���ام، 
ف���ا يجوز اإل قت���ل الذمي اإل اإذا اأ�س���لم، وهو قول الظاهري���ة)44)(، والقول الآخر عند 

احلنابلة))4)(.
وقد ا�ستدل الظاهرية على قولهم بالآتي:

- اأن الذمي باقرافه هذه اجلناية يف دار الإ�سام قد فارق ال�سغار فا يجوز اإل قتله.
 فيما ا�ستدل اأ�سحاب القول الآخر عند احلنابلة بالآتي:

- اإن الذمي مل تعقد له الذمة على ارتكاب الأفعال امل�رضة بامل�سلمني يف دار الإ�سام.
وال���ذي اأميل اإلى ترجيحه هو القول الأول الذي ذهب اإلى عدم انتقا�س عقد الذمة 

بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�سام، وذلك لاآتي:
١- لوجاهة ما ذكره احلنفية من ا�ستدلل.

٢ - اأن الذمي يعترب من اأهل دار الإ�س���ام، فيجب عليه ما يجب على امل�س���لم 
اإذا ارتك���ب اأية جناية، عدا جناية �رضب اخلم���ر، وبالتايل فا وجه للقول بانتقا�س 

عهده.
٣ - اأن ال�سغار الذي ادعى الظاهرية اأن الذمي فارقه بارتكابه هذه اجلناية مردود باأن 
ال�سغار هو التزام الذمي اأحكام الإ�سام وجريانها عليه)46)(، ومن هذه الأحكام اإقامة 

عقوبة جناية احلرابة عليه.

)))2) انظر: انظر: ابن حزم، املحلى، 2)/293.
)5)2) انظـــر: ابـــن قدامة، املغني، 9/)5)، ابن قدامة، ال�سرح الكبـــري، 0)/0)3، البهوتي، ك�ساف القناع، 52/6)، احلجاوي، 

الإقناع، )/288، ابن قيم اجلوزية، اأحكام اأهل الذمة، 365/3).
)6)2) انظر: ال�سريازي، املهذب، 2/3)3، اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج، 6/)6، ابن قدامة، املغني، 9/)36، ابن قدامة، 

ال�سرح الكبري، 0)/2)6، البهوتي، ك�ساف القناع، 7/3)).
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الفرع الثاني: عقوبة املستأمن على جناية السرقة الكربى الحرابة:

ويف هذا الفرع م�ساألتان:

امل�ساألة الأولى: 
اإذا كان املحارب م�ستاأمنًا:

اختلف فقهاء احلنفية يف هذه امل�ساألة على قولني:
القول الأول: يجب اإقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�س���تاأمن اإذا ارتكب هذه اجلناية 
يف دار الإ�س���ام، وهذا قول اأبي يو�سف))4)( رحمه اهلل لأن مذهبه اإقامة جميع عقوبات 

اجلنايات على امل�ستاأمنني اإذا ارتكبوا ما يوجبها اإل عقوبة جناية �رضب اخلمر))4)(.
وا�ستدل على ذلك بالآتي:

١ - اأن امل�س���تاأمن م���ا دام يف دارن���ا فهو ملت���زم اأحكامنا فيما يرج���ع اإلى املعامات 
كالذم���ي، ولهذا مينع من الربا، وتقام عليه عقوبة اجلناي���ة على الأعرا�س، وهي عقوبة 

القذف: ثمانون جلدة، وعقوبة اجلناية على النفو�س، وهي الق�سا�س: القتل.
٢ - اأن عقوب���ات اجلناي���ات املختلفة تقام يف دار الإ�س���ام �س���يانة له���ا من العبث 
والإف�س���اد، فلو قلنا ل تقام على امل�س���تاأمن لكان ذلك اإ�رضاراً بامل�س���لمني وا�س���تخفافاً 

بدولتهم، وما اأعطيناه الأمان لهذا ال�ستخفاف، اأو ذلك الإ�رضار)49)(. 
القول الثاين: ل يجب اإقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�ستاأمن اإذا ارتكب هذه اجلناية 

)7)2) انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، 55/9، املرغيناين، الهداية، 7/2)3، البابرتي، العناية، 268/5، العيني، البناية، 6/))3، 
ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 268/5، 269.

)8)2) انظر: الزيلعي، تبيني احلقائق، 82/3)، الهمام، �سرح فتح القدير، 269/5، 270.
)9)2) انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، 56/9.
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يف دار الإ�س���ام، اإل اإذا ارتكب جناية كان حق العبد فيها غالباً كاجلناية على النفو�س، 
وهي الق�س���ا�س، واجلناية على الأعرا�س، فعندئذ تقام عليه عقوبة الق�س���ا�س: القتل، 
وعقوبة القذف: ثمانون جلدة، اأما عقوبات اجلنايات الأخرى كاجلناية على الأن�س���اب، 
وهي الزنى، واجلناية على الأموال، وهي ال�رضقة ال�س���غرى، وال�رضقة الكربى احلرابة، 
1))( رحمهما  فا تقام على امل�س���تاأمن، وهذا قول الإمام اأبي حنيفة، والإمام حممد)1))(

اهلل تعالى. 
وا�ستدل على ذلك بالآتي:

- اإن امل�ستاأمن ما دخل دارنا للقرار فيها، واإمنا حلاجة يق�سيها ثم يرجع اإلى باده، فهو 
لي�س من اأهل دارنا، ومل يلت���زم بالأمان اأحكامنا املتعلقة بحقوق اهلل تعالى، واإمنا التزم 
من الأحكام ما يرجع منها اإلى حقوق العباد، ولهذا تقام على امل�س���تاأمن عقوبة اجلناية 
على النفو�س، وهي الق�سا�س: القتل، لأنها من حق العباد، كما تقام عليه عقوبة اجلناية 

على الأعرا�س، وهي عقوبة القذف: ثمانون جلدة، لأن فيها حق العباد))))(. 

ولكن اإذا مل جت���ب اإقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�س���تاأمن اإذا ارتكب هذه اجلناية 

يف دار الإ�س���ام، على قول اأبي حنيفة، وحممد – رحمهما اهلل – فلي�س معنى هذا اأن 

)250) انظر: امل�سدر نف�سه.
))25) يذهـــب الدكتـــور عبـــد الكرمي زيدان  يف كتابه املو�سوم بـ»اأحكام الذميـــني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم«�س332 اإلى اأن 
مذهب ال�سافعية يف هذه امل�ساألة كمذهب اأبي حنيفة، فيقول: »اإن عقوبات جنايات احلدود التي حق اهلل تعالى ل تقام 
علـــى امل�ستاأمـــن يف مذهـــب ال�سافعـــي، ولكن ينـــذر باأنه يف حالة عدم كّفه عن هـــذه اجلنايات وامتناعه عنهـــا، فاإن اأمانه 
ينتق�ـــس، لأنـــه مل يوؤمـــن على اإتيان اجلنايات يف دار الإ�سالم، واإن كانـــت العقوبات من حق العباد كعقوبة اجلناية على 
النفو�س، وهي عقوبة الق�سا�س، وعقوبة اجلناية على الأعرا�س، وهي عقوبة القذف، فاإنها تقام على امل�ستاأمن انظر: 
ال�سافعـــي، الأم، 378/7؛ فالظاهـــر مـــن هـــذا اأن عقوبة جناية حـــد احلرابة ل تقام على امل�ستاأمن عنـــد ال�سافعية، لأنها 

من حقوق اهلل تعالى«.  
)252) انظر: ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 270/5، ال�سرخ�سي، املب�سوط، 55/9، املرغيناين، الهداية، 7/2)3. 
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امل�س���تاأمن ينجو من كل عقاب، ذل���ك اأن احلنفية قالوا: اإذا امتن���ع وجوب اإقامة عقوبة 
جناية احلرابة على امل�ستاأمن، فاإن جناياته من القتل، واجلرح، واأخذ املال كاأنها تكون قد 

ح�سلت يف غري احلرابة، فيعاقب عليها اجلاين)3))(.
وعليه، فاإن امل�ستاأمن اإذا ارتكب جناية العتداء على النفو�س والأبدان بالقتل واجلراح 
اقت����س منه، اإل اأنه ل تقام عليه عقوبة اجلناية على الأموال )ال�رضقة ال�س���غرى) باأخذه 
املال، لأن ه���ذه عقوبتها ل تقام على امل�س���تاأمن عند الإمامني اأب���ي حنيفة وحممد)4))( 

رحمهما اهلل تعالى كما ذكرنا ذلك �سابقاً.
ونح���ن منيل اإلى ترجيح الق���ول الأول، الذي ذهب اإلى وج���وب اإقامة عقوبة جناية 
احلرابة على امل�س���تاأمن اإذا اأقدم على ارتكابها يف دار الإ�سام، كما يعاقب امل�سلم عليها 

عند ارتكابه لها، وذلك لاآتي:
١- اأن الأ�س���ل يف عقوب���ات اجلنايات املختلفة �رضيانها عل���ى جميع املقيمني يف دار 

الإ�سام، وذلك لعموم الت�رضيع الإ�سامي، واإمكان تطبيقها يف دار الإ�سام.
٢ - اأن اعتب���ار عقوب���ة جناي���ة احلراب���ة من حق اهلل تعال���ى ل مينع م���ن تطبيقها على 
امل�س���تاأمن، لأن ح���ق اهلل تعالى – كما م���ّر معنا – هو حق املجتمع، اأي م�س���لحته كما 
يقول الأحناف))))(، وم�سلحة املجتمع تق�سي مبعاقبة مرتكبي احلرابة، م�ستاأمنني كانوا 
اأو م�س���لمني اأو ذميني، فكيف تكون م�سلحة املجتمع مانعة من اإقامة هذه العقوبة على 

)253) انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 97/7.
))25) انظـــر: الكا�ســـاين، بدائـــع ال�سنائـــع، 7/)7، وقد جاء فيه: »ول قطـــع على احلربي امل�ستاأمن يف �سرقـــة مال امل�سلم اأو 
الذمـــي عنـــد اأبـــي حنيفة وحممد - رحمهما اهلل - لأنه اأخذه على اعتقاده الإباحة، ولذا مل يلتزم اأحكام الإ�سالم«، ابن 

عابدين، احلا�سية، )/83.
)255) انظر: التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح، 5/2)3، البخاري، ك�سف الأ�سرار، )/230.
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امل�ستاأمن؟!)6))(.
٣ - اأن اجلنايات كلها ف�س���اد، واإمنا �رضع العقاب ملنع الف�ساد عن النا�س ودفعه عنهم، 
ولتحقيق ال�س���يانة وال�سامة لهم، ول يح�سل هذا املق�سود اإذا قيل اإن امل�ستاأمن ل تقام 

عليه عقوبة جناية احلرابة.

امل�ساألة الثانية:
 هل ينتق�ص اأمان امل�ستاأمن بارتكابه جناية احلرابة؟

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول الأول: ل ينتق�س اأمان امل�س���تاأمن بارتكابه جناية احلرابة يف دار الإ�سام، وهو 

قول احلنفية))))(. ويعللون هذا بالآتي:
- اإن امل�س���لم اإذا ارتكب جناية احلرابة مل يكن فعله ناق�ساً لإميانه، فاإذا فعله امل�ستاأمن 

مل يكن ناق�ساً اأي�ساً لأمانه.
القول الثاين: ينتق�س اأمان امل�ستاأمن بارتكابه جناية احلرابة يف دار الإ�سام، وهو قول 

املالكية))))(.
 ويعللون هذا بالآتي:

- اإن امل�ستاأمن حينما دخل اإلينا باأمان قد التزم �سمناً األ يفعل �سيئاً من ذلك، فاإذا فعله 
كان ذلك ناق�ساً لاأمان لإتيانه ما يخالف موجب الأمان، ولو مل جنعل فعله ناق�ساً لاأمان 

لكان هذا ا�ستخفافاً بامل�سلمني.

)256) زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم، �س332، 233.
)257) انظر: ال�سرخ�سي، �سرح ال�سري الكبري، )/5)2.

)258) انظر: امل�سدر نف�سه.
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واأخريًا: 
فهذا ما ي�رّض اهلل  عزَّ وجلَّ لنا جمعه من م�سائل جنايات غري امل�سلم، وبيان عقوباتها يف 
دار الإ�سام: اأمنوذجاً جنايات الأن�ساب، والأعرا�س، والأموال، وما كان من توفيق يف 
هذا البحث املتوا�سع فمن اهلل �سبحانه وتعالىتعالى وحده، فهو  اأهل الثناء واحلمد، وما 
كان من تق�س���ري اأو خلل اأو غفلة فمن نفو�س���نا ال�سعيفة، ون�ستغفر اهلل العظيم، وعزاوؤنا 
اأن لكل جمتهد ن�س���يب، واهلل الهادي اإلى �سواء ال�سبيل وهو اأحكم احلاكمني، واأرحم 

الراحمني، واآخر دعونا اأن احلمد هلل رب العاملني. 


