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إعداد د .ماهر عبد املجيد عبود

الجمهورية اللبنانية  -بريوت

جنايات غري املسلم وعقوباتها يف دار اإلسالم
ملخص البحث

من مظاهر حر�ص الت�شري��ع الإ�سالمي على حماية الإن�سان العقوبة التي
فر�ضها يف حق من جنى على غريه .
واجلناية هي كل فعل حمظور يت�ضمن �ضرر ًا على النف�س �أو غريها .
واجلناية تنق�سم �إلى �ستة �أنواع :
اجلناي��ة على النفو�س والأب��دان ،اجلناية على الأن�س��اب  ،اجلناية على
الأعرا���ض  ،اجلناية عل��ى الأم��وال  ،اجلناية على العق��ول ،اجلناية على
الأديان .
وقد رج��ح الباحث وجوب �إقامة العقوبة عل��ى جناية الزنى على الذمي
وامل�ست�أمن �إذا ارتكبها يف دار الإ�سالم .
وي��رى الباحث وجوب �إقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�ست�أمن �إذا �أقدم
على ارتكاب ال�سرقة ال�صغرى يف دار الإ�سالم .
وذكر الباحث اخلالف هل ينتق�ض �أمان امل�ست�أمن بارتكابه جناية احلرابة؟
وهو على قولني .
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مقدمة

احلم���د هلل رب العاملني ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على �س���يد املر�س���لني ،املبعوث رحمة
للعاملني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
فمن البدهي �أن يختلط �أهل الإ�سالم ،منذ ن�ش�أتهم يف ديارهم ،بطوائف تخالفهم يف
العقيدة ،وال عجب يف ذلك ،ل�سببني رئي�سني:
الأول� :إن االجتم���اع الإن�س���اين �رضوري ،ويعرب ابن خل���دون((( – رحمه اهلل  -عن
هذا بقوله« :الإن�س���ان مدين بالطبع� ،أي ال بد له م���ن االجتماع الذي ُفطر عليه بني بني
جلدته ،حتدوه بذلك دوافع احل�ص���ول على الك�س���اء ،والغذاء ،والدفاع عن نف�سه �ضد
احليوان»(((.
الث���اين� :إن ه���ذا الدِّ ين احلنيف ال ُيك���ره النا�س حتى يكونوا م�س���لمني ،قال اهلل َّ
جل
جالله خماطباً نبيه �ص���لى اهلل عليه و�سلم :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
عز ّ
وجل �أي�ضاً :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼالبقرة ،٢٥٦ :باعتبار �أن العقائد ال ي�ؤثر
يون�س ،٩٩ :وقال ّ
((( ه���و :عب���د الرحم���ن ب���ن حممد بن عب���د الرحيم احل�ضرم���ي ،الإ�شبيل���ي ،التون�سي ،القاه���ري ،املالكي ،املع���روف بـ«ابن
خلدون» ،ويل الدين� ،أبو زيد :عامل� ،أديب ،م�ؤرخ ،اجتماعي ،حكيم .ولد بتون�س يف �سنة 732هـ ،ون�ش�أ بها وطلب العلم،
ت���ويف فج����أة بالقاه���رة يف �سن���ة 808ه .من م�ؤلفاته :العرب ودي���وان املبتد�أ واخلرب يف �أيام الع���رب والعجم والرببر ومن
عا�صره���م م���ن ذوي ال�سلط���ان الأكرب تاريخ ابن خل���دون ،واللباب املح�ص���ل يف �أ�صول الدين .انظ���ر :ال�شوكاين ،البدر
الطالع ،339 – 337/1 ،الزركلي ،الأعالم.330/3 ،
((( ابن خلدون ،املقدمة� ،ص5بت�صرف.
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فيها الإكراه ،و�إمنا ي�ؤثر فيها االقتناع بعد البيان(((.
كما �أن النا�س جميعهم عباد هلل �سبحانه وتعالى  ،ولي�س من لوازم الإميان بهذا
الدين القطيعة مع غري امل�س���لمني ،ورف�ض العي�ش امل�ش�ت�رك معهم يف ظل دولة
ِّ
الإ�س�ل�ام العادلة ،وقد ظل هذا �ش����أن هذه الدولة يف ع�صور خمتلفة ،وبالدها
املرتامية الأطراف.
ولي�س من الغرابة �أن ينتج عن �شدة هذا االختالط واالمتزاج بع�ض النزاعات
واخل�صومات والأخطاء يف العالقات املتبادلة ،التي قد ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان
�إلى اجلناية على الأنف�س� ،أو الأبدان� ،أو الأعرا�ض� ،أو الأموال ،لأن «كل �إن�سان
يطلب ما يالئمه ،ويغ�ض���ب على من يزاحمه ،فلأجل بقاء العدل والنظام ،بني
بني الإن�سان ،حمفوظني من اخللل ُيحتاج �إلى قوانني م�ؤيدة �رشعية»(((.
واحل���ق �أن وج���ود ال�رشائع ��ض�رورة يف املجتمع لتك���ون ّ
حمكمة ،ذل���ك لأن احلياة
االجتماعية توجب على بني الإن�س���ان التعامل املتب���ادل ،وتو ّلد العالقات املختلفة فيما
بينه���م ،وتورث املنازعات التي تن�ش����أ من هذه العالقات ،ف���كان ال بد من قواعد حتدد
حقوق كل فرد بالقيا�س �إلى حقوق الآخرين ،وتكون من ثم وازعة للنزاع وال�شقاق(((،
فلذا اقت�ضت ال�رضورة وجود �رشائع حتد من حرياتهم ورغباتهم املطلقة ،وحتاول التوفيق
بني م�ص���احلهم املتعار�ضة ،وحت�س���م املنازعات التي قد تثور بينهم حتى تنتظم حياتهم،
((( �ضمريية ،العالقات العامة مع غري امل�سلمني يف القر�آن وال�سنة� ،ص.25
((( جمل���ة الأح���كام العدلي���ة� ،ص .15وقد تنبه علماء امل�سلمني منذ القدمي �إل���ى �صفة الإن�سان االجتماعية ،واحلاجة �إلى
وج���ود وازع قان���وين ،فنوه بذلك القا�ضي امل���اوردي يف كتابه املو�سوم بـ«�أدب الدنيا والدين»� ،ص ،134و�أو�ضحه العالمة
اب���ن خل���دون يف كتابه املو�سوم بـ«املقدم���ة»� ،ص ،6و�أ�شار �إليه الإمام الغزايل كتابه يف املو�س���وم بـ«االقت�صاد يف االعتقاد»،
�ص.128
((( حمم�صاين ،فل�سفة الت�شريع يف الإ�سالم� ،ص.12
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وتن�صلح �أحوالهم ،وت�ستقيم حياتهم(((.
والثابت �أن الت�رشيع الإ�سالمي ،الذي بلغ الن�ضج والكمال يف خمتلف جماالت احلياة
و�ش����ؤونها ،حر�ص ،منذ انبالج فجره ،على عالج ما يعرت�ض حياة الإن�سان من �شقاق
وخالف ،والف�ص���ل يف كل ما يعرتي دنياه من خ�ص���ومات �أو منازعات قد«تف�ضي �إلى
املقاتلة ،التي ت�ؤدي بدورها �إلى الهرج((( ،و�س���فك الدماء ،و�إذهاب النفو�س ،املف�ضي
خ�صه الباري�سبحانه وتعالى باملحافظة»(((.
ذلك �إلى انقطاع النوع الإن�ساين ،وهو مما ّ
لذا ،ف�إنه كان من الطبيعي �أن نلحظ ب�أن هذا الت�رشيع ال�س���امي قد �ش���دد على حماية
الإن�س���ان من �أخيه الإن�س���ان من كل ما ي�س���يء �إلي���ه وي�ؤذيه من كل الإي���ذاءات املادية
واملعنوية ،وحر�ص كذلك على بنائه ووقايته من كل ما ي�رضه �أو ي�ض���عفه وي�ش���ينه ،لأنه
ب�صالح الإن�سان �صالح حال املجتمع ،وب�صالح حال الأخري تعميم لل�سعادة التي كفلها
الدِّ ين احلنيف يف الدنيا والآخرة.
ومن مظاهر حر�ص الت�رشيع الإ�سالمي على حماية الإن�سان ،وحفظ حقوقه ،ورعاية
م�ص���احله :العقوبة التي فر�ض���ها يف حق من جنى على غريه� ،إذ �أنها كفيلة لردع اجلاين
وزجره �إن هي طبقت يف حقه على الوجه امل�رشوع ،قال اهلل �س���بحانه وتعالى :ﭽ ﯔ
((( م���ن �أجم���ل م���ا قر�أت يف هذا الإطار ما كتبه الإمام القفال ال�شا�ش���ي رحمه اهلل يف كتابه املو�سوم بـ«حما�سن ال�شريعة يف
ف���روع ال�شافعي»����ص� ،33إذ يق���ول�« :إن اهلل ع��� ّز وج ّل ملا خل���ق اخللق ،وجعل لهم دار حمنة ي�ص�ي�رون منها �إلى دار جزاء
ومثوب���ة ،مل يج���ز �أن يهمله���م يف دار املحنة ،لأن يف ذلك �إبطال املحنة وفيه الإمزاج والإهمال ،وال خفاء مبا يف هذا من
الف�س���اد ،ف�ش���رع له���م ع��� َّز وج َّل ال�شرائ���ع ليق�صر ك ًال منهم فيه نف�سه عل���ى ما ق�صرته املحنة عليه ،ف�ل�ا يتعداه �إن�سان
يف نف�س���ه ،ومت���ى فع���ل كل �إن�سان منه���م يف نف�سه هذا تكا ّفوا ع���ن التظامل والتعدي والتهارج ،فحقن���ت الدماء ،و�سكنت
الدهم���اء �أي عام���ة النا����س و�سواده���م .وموج���ود يف عاداتنا ،وفيما رك���ب اهلل فينا من العقول �أن مت���ام ال�صالح يف هذه
احلكم���ة ،والف�س���اد يف �ضده���ا ،يع���رف ذلك كل �إن�سان يف نف�س���ه و�أهله وولدهـ ،ومن حتت رعايته���ـ ،حتى لو وقع التعدي
ف�أباحت املر�أة ب�ضعها غري زوجها ..وعدا هذا على مال هذا ،مل يقم لهم معا�ش».
((( الهْرج :القتل.
((( ابن خلدون ،املقدمة� ،ص.95
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة.١٧٩ :
واملالحظ �أن مق�ص���ود الت�رشيع الإ�س�ل�امي من هذا احلكم هو حماية حياة الإن�س���ان
وحفظه���ا من تعر�ض الغري لها باجلناية والأذى ،ولكن ق���د يرد على هذا �أن املجني عليه
القتيل انتهت حياته ،و�أن اجلاين القاتل �سيقت�ص منه فتنتهي حياته �أي�ضاً ،ف�أين هي احلياة
التي يف الق�ص���ا�ص؟ اجلواب� :إنها حياة الآخري���ن ،كل الآخرين من �أفراد املجتمع(((.
وطاملا �أننا نتحدث عن العقوبة يف هذا املو�ضع ،ف�إننا نرى �أنه من اجلدير بنا ،قبل الولوج
يف ثنايا البحث ،بيان حقيقة العقوبة لغة وا�صطالحاً ،وتو�ضيح الغاية من �إيقاعها:

�أو ًال :حقيقة العقوبة:

ِب ف�ل�ان زيداً يف �أهله يعقبه
 – 1العقوب��ة لغة :ترج���ع �إلى معنى التعاقب ،يقالَ :عق َ
عقب���اً� ،أي خلفه فيهم ،ويقال :عاقبه بذنبه� ،أي �أخذه به( ،((1ويف التنزيل الكرمي :ﭽ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ النح���ل ،١٢٦ :وقد
�سمى اهلل تعالى الإذايات يف هذه الآية عقوبة ،والعقوبة حقيقة �إمنا هي الثانية ،و�إمنا فعل
ذلك لي�ستوي اللفظان وتتنا�سب ديباجة القول(.((1
 - 2العقوب��ة �شرع � ًا :هي جزاء فعل حمظور� ،أو ت���رك م�أمور( ،((1وهي يف حد ذاتها
�أذى ملن وقع عليه العقاب ،ويف الوقت ذاته م�صلحة يف حق غريه ،و�إمنا ي�ستحق اجلاين
((( �إن اجلاين �إذا عرف �أنه �سي�ؤخذ بجنايتهـ ،ويفعل فيه ما فعل بغرميهـ ،قد يبعده ذلك من ارتكاب اجلناية ،فمن ق�صد
قت���ل �إن�س���ان رده ع���ن ذلك علمه ب�أن���ه يقتل بهـ ،ولهذا قال� :سبحانه وتعال���ى :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة.١٧٩ :

( ((1انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة:عقب.
( ((1القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن.202/10 ،
( ((1عليان ،الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.242
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العقوبة لأنه بفعله املحظور� ،أو برتكه امل�أمور ،يكون م�صدر �إزعاج و�أذى للأمة  ،ف�إذا مل
ينزل به العقاب متادى يف غ ّيه ،ف�أكرث يف البالد الف�ساد ،فا�ستحق العقاب(.((1
يقول الإمام العز بن عبد ال�س�ل�ام( ((1رحمه اهلل« :رمبا كانت �أ�سباب امل�صالح مفا�سد
في�ؤمر بها �أو تباح ال لكونها مفا�سد ،بل لكونها م�ؤدية �إلى امل�صالح ،وذلك كقطع الأيدي
املت�أكلة حفظاً للأرواح ،واملخاطرة بالأرواح يف اجلهاد ،وكذلك العقوبات ال�رشعية كلها
لي�ست مطلوبة لكونها مفا�سد ،بل لكونها امل�صالح املق�صودة من �رشعها ،كقطع ال�سارق،
(((1
وقطع الطريق ،وقتل اجلن���اة ،ورجم الزناة وجلدهم وتعذيبهم ،وكذلك التعزيرات
كلها مفا�سد �أوجبها ال�رشع لتح�صيل ما يرتتب عليها من امل�صالح احلقيقية»(.((1
ويقول الإمام املاوردي( ((1رحمه اهلل« :عقوبات احلدود( ((1زواجر و�ضعها اهلل �سبحانه
(� ((1أبو زهرة ،العقوبة يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،8عليان ،الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.242
( ((1ه���و :عب���د العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي ،الدم�شقي ،ال�شافعي ،املعروف بـ«ابن عبد ال�سالم» ،عز الدين� ،أبو حممد:
فقيه���ـ ،م�ش���ارك يف الأ�ص���ول والعربية والتف�سري .ولد بدم�شق يف �سنة 577هـ ،وقد بل���غ رتبة االجتهاد ،ولقب بـ«�سلطان
العلم���اء» ،ت���ويف بالقاهرة يف �سنة 660هـ .م���ن م�صنفاته :القواعد الكربى يف �أ�صول الفقهـ ،والغاية يف اخت�صار النهاية
يف فروع الفقه ال�شافعي .انظر :ال�سبكي ،طبقات ال�شافعية الكربى 209/9 ،وما بعدها ،الزركلي ،الأعالم.21/4 ،
( ((1التعزيرات مفردها تعزير :وهي عقوبة غري مقدرة �شرعاً ،جتب حقاً للهـ� ،أو لآدمي ،يف كل مع�صية لي�س فيها ح ّد وال
كفارة غالباً .انظر :املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص ،344ابن فرحون ،تب�صرة احلكام.288/2 ،
( ((1عبد ال�سالم ،قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام.19 ،18/1 ،
( ((1ه���و :عل���ي ب���ن حممد بن حبيب الب�ص���ري ،املعروف بـ«املاوردي»� ،أب���و احل�سن :فقيهـ� ،أ�صويل ،مف�س���ر� ،أديب� ،سيا�سي.
ولد �سنة 364هـ ،در�س بالب�صرة وبغداد ،وويل الق�ضاء ببلدان كثرية ،تويف ببغداد يف �سنة 450هـ .من ت�صانيفه :تف�سري
الق���ر�آن الك���رمي� ،أدب الدني���ا والدي���ن ،والأح���كام ال�سلطانية .انظ���ر :ال�سبكي ،طبق���ات ال�شافعية الك�ب�رى 267/5 ،وما
بعدها ،الزركلي ،الأعالم.327/4 ،
ً
( ((1احلدود مفردها حدّ ،وهو يف اللغة :املنع ،والف�صل بني �شيئني .ويف ال�شرع :هو العقوبة املقدرة �شرعا� ،أي �إن ال�شارع
ح���دد كمه���ا وكيفه���ا �سلف���اً بخ�ل�اف عقوب���ة التعزير .واحل���دود هي :حد ال���ردة ،وحد �ش���رب اخلمر ،وح���د الزنى ،وحد
الق���ذف ،وح���د ال�سرقة ،وحد قطع الطريق .فاحلدود يف ال�ش���رع الإ�سالمي هي اجلنايات التي تقع من الأفراد ،وتخل
بنظ���ام املجتم���ع ،ويتدخ���ل ويل الأم���ر لعق���اب مرتكبه���ا ،وكمبد�أ عام ال يج���وز فيها عف���و ،وال تقبل فيه���ا �شفاعة ،ولها
عقوب���ة حم���ددة يف ال�ش���رع .انظر :قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء���� ،ص ،176بهن�سي ،املو�سوعة اجلنائية يف الفقه
الإ�سالمي.207/2 ،
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وتعال���ى للردع عن ارتكاب ما حظ���ر وترك ما �أمر ،ملا يف الطبع من مغالبة ال�ش���هوات
امللهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة ،فجعل اهلل تعالى من زواجر العقوبات ما يردع به
ذا اجلهالة حذراً من �أمل �إيقاعاها ،وخيفة من نكال الف�ضيحة ليكون ما َّ
حظر من حمارمه
ممنوعاً ،وما �أمر به من فرو�ضه متبوعاً ،فتكون امل�صلحة �أعم والتكليف �أمت»(.((1
ثاني ًا :الغاية من �إيقاعها:
ات�ض���ح لنا �أن العقوب���ة تعترب �أداة تهديد قبل وقوع اجلناية� ،أم���ا بعد ذلك فيعترب �إيقاعها
�أداة زج���ر لعموم النا�س ،وت�أديب مل���ن وقعت منه اجلناية ،ويف ذلك يقول فقهاء احلنفية
– رحمهم اهلل « :-العقوب���ات موانع قبل الفعل زواجر بعده� ،أي العلم ب�رشعيتها مينع
الإقدام على الفعل ،و�إيقاعها بعده مينع العودة �إليه»(.((2
وعليه ،ف�إن �إيقاع العقوبة غايته :حتقيق العدالة ،وحماية الف�ضيلة والأخالق ،وحماية
املجتمع من �أن تتحكم الرذيلة فيه ،وحتقيق امل�صلحة العامة ال اخلا�صة ،و�إ�صالح اجلاين
ال االنتقام منه(.((2
ولذل���ك يقول بع����ض الفقهاء – رحمهم اهلل – عن العقوب���ة�« :إمنا �رشعت رحمة من
اهلل �س���بحانه وتعالى بعباده ،فالعقوبات �صادرة عن رحمة اخللق و�إرادة الإح�سان �إليهم،
ولهذا ينبغي ملن يعاقب النا�س على ذنوبهم �أن يق�ص���د بذلك الإح�س���ان �إليهم واحلرمة
لهم ،كما يق�صد الوالد ت�أديب ولده ،وكما يق�صد الطبيب معاجلة املري�ض»(.((2
فالرحمة� ،إذن ،باجلاين واملجني عليه واملجتمع عامة يف �إنزال العقوبات ،ففي �إيقاعها
( ((1املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص276 ،275بت�صرف ب�سيط.
( ((2ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.212/5 ،
(� ((2أبو زهرة ،العقوبة يف الفقه الإ�سالمي� ،ص.16
( ((2ابن تيمية ،ال�سيا�سة ال�شرعية يف ا�صطالح الراعي والرعية� ،ص ،85البعلي ،االختيارات الفقهية� ،ص .288
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حفظ امل�ص���الح ،و�إ�ص�ل�اح اجلاين وتهذيبه ،والردع والزجر ،وحيث �إن العقوبة ترتبط
 كما ظهر لنا قبل قليل  -باجلناية ،فقد ر�أينا من ال�رضوري تو�ض���يح حقيقة اجلناية لغةوا�صطالحاً ،وبيان �أنواعها ،واحلكمة من تقريرها.

�أو ًال :حقيقة اجلناية:

 – 1اجلناية لغة :هي ا�س���م ملا يجنيه الإن�س���ان من �رش اكت�سبه ،يقال :جنى على نف�سه،
وجن���ى على غ�ي�ره� ،أي �أذنب ذنباً ي�ؤاخذ عليه ،وهو عام يف الأق���وال والأفعال �إال �أنه
خ�ص مبا يحرم من الفعل ،و�أ�ص���له من جني الثمر ،وهو �أخذه من ال�ش���جر ،وي�س���مى
مكت�سب ال�رش جانياً ،والذي وقع عليه ال�رش جمنياً عليه ،فاجلناية هي الذنب واجلرم(.((2
 – 2اجلناي��ة �شرع ًا :هي ا�س����م لفع����ل حمرم �رشعاً� ،س����واء �أكان يف م����ال �أم يف نف�س �أم
غريها(� ،((2أو هي كل فعل حمظور يت�ضمن �رضراً على النف�س �أو غريها(� ،((2أو هي كل فعل
عدوان على نف�س �أو مال(� ،((2أو هي التعدي على البدن مبا يوجب ق�صا�صاً� ،أو ً
ماال (.((2
 - 3اجلريـم��ة واجلناي��ة :اجلرمي���ة يف اللغة لها عدة معان ،منه���ا :الذنب ،واجلناية،
وجمعه���ا جرائم( ،((2واجلرمي���ة يف ال�رشع :هي حمظورات �رشعي���ة زجر اهلل عنها بحد
�أو تعزي���ر( .((2واملحظورات هي� :إما �إتيان فعل منه���ي عنه� ،أو ترك فعل م�أمور به ،وقد
و�ص���فت املحظورات ب�أنها �رشيعة� ،إ�شارة �إلى �أنه يجب يف اجلرمية �أن حتظرها ال�رشيعة.
( ((2انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة:جنى ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة:جنى.
( ((2ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،84/27 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق.97/6 ،
( ((2اجلرجاين ،التعريفات� ،ص.79
( ((2ابن قدامة ،املغني ،295/8 ،ابن قدامة ،ال�شرح الكبري ،318/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.503/5 ،
( ((2املرداوي ،الإن�صاف ،433/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.503/5 ،
( ((2انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة:جرم ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة:جرم.
( ((2املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص.322
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فاجلرمية� ،إذن ،هي �إتيان فعل حمرم معاقب على فعله� ،أو ترك فعل حمرم الرتك معاقب
على تركه� ،أو هي فعل �أو ترك ن�ص���ت ال�رشيع���ة على حترميه والعقاب عليه ،ويتبني من
تعريف اجلرمية �أن الفعل �أو الرتك ال يعترب جرمية �إال �إذا تقررت عليه عقوبة(.((3
وكثرياً ما يعبرّ الفقهاء عن اجلرمية بلفظ اجلناية ،لكن هناك من الفقهاء من ذهب �إلى
�إطالق لفظ اجلناية على الأفعال الواقعة على نف�س الإن�س���ان �أو �أطرافه( ،((3وهي القتل،
واجل���رح ،وال�رضب ،والإجها�ض ،بينما يطلق بع�ض���هم لفظ اجلناية على جرائم احلدود
والق�صا�ص(.((3
و�إذا غ�ض�ض���نا النظ���ر عما تعارف علي���ه الفقهاء من �إطالق لف���ظ اجلناية على بع�ض
اجلرائ���م دون البع�ض الآخر� ،أمكنن���ا �أن نقول� :إن لفظ اجلناية يف اال�ص���طالح الفقهي
مرادف للفظ اجلرمية(.((3
ثاني ًا� :أنواع اجلناية :اجلناية �ستة �أنواع(:((3
– اجلناية على النفو�س والأبدان.
– اجلناية على الأن�ساب.
– اجلناية على الأعرا�ض.
– اجلناية على الأموال.
– اجلناية على العقول.
– اجلناية على الأديان.
( ((3عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي.66/1 ،
( ((3انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ،286/8 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق.97/6 ،
( ((3انظر :ابن فرحون ،تب�صرة احلكام.227/2 ،
( ((3عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي.67/1 ،
( ((3انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،177/4 ،ابن فرحون ،تب�صرة احلكام.227/2 ،
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قال ابن عرفة( ((3رحمه اهلل يف هذا ال�ص���دد�« :إن الأ�صوليني نقلوا �إجماع ا ِمل َلل على
وجوب حفظ الأديان ،والنفو�س ،والعقول ،والأن�س���اب ،والأعرا�ض ،والأموال ،ف�إن
يف عقوب���ة اجلناية على الدِّ ين ،حفظه ،ويف عقوبة جناية الق�ص���ا�ص حفظ الدماء ،ويف
عقوب���ة جناية ال�رشب حفظ العق���ول ،ويف عقوبة جناية الزنى حفظ الأن�س���اب ،ويف
عقوبة جناية القذف حفظ الأعرا�ض ،ويف عقوبة جناية ال�رسقة حفظ الأموال»(.((3
وق���د حتدث الإمام الغ���زايل( ((3رحمه اهلل عن ذلك ،فق���ال�« :إن جلب املنفعة ودفع
امل�رضة من مقا�صد اخللق ،و�صالح اخللق يف حت�صيل مقا�صدهم ،ولكنا نعني بامل�صلحة
املحافظة على مق�صود ال�رشع ،ومق�صود ال�رشع من اخللق خم�سة :وهو �أن يحفظ عليهم
دينهم ،و�أنف�س���هم ،وعقلهم ،ون�س���لهم ،ومالهم .فكل ما يت�ض���من حفظ هذه الأ�صول
اخلم�سة فهو م�صلحة ،وكل ما يفوت هذه الأ�صول فهو مف�سدة ودفعها م�صلحة .وهذه
الأ�ص���ول اخلم�س���ة حفظها واقع يف رتبة ال�رضورات ،فهي �أقوى املراتب يف امل�صالح،
ومثاله :ق�ض���اء ال��ش�رع بقتل الكافر امل�ض���ل ،وعقوبة املبتدع الداع���ي لبدعته ،ف�إن هذا
يفوت على اخللق دينهم ،وق�ض���ا�ؤه ب�إيجاب الق�صا�ص� ،إذ به يحفظ النفو�س ،و�إيجاب
ح���د ال�رشب� ،إذ به حفظ العقول التي هي مالك التكلي���ف ،و�إيجاب حد الزنى� ،إذ به
حفظ الأن�س���اب ،و�إيجاب زجر الن�ص���اب وال� ّرساق� ،إذ به يح�صل حفظ الأموال التي
( ((3هو :حممد بن حممد بن عرفة الورغمي� ،أبو عبد اهلل� :إمام تون�س وعاملها وخطيبها يف ع�صره .ولد بتون�س يف �سنة
716هـ ،تولى �إمامة اجلامع الأعظم يف �سنة750هـ ،وقدم خلطابته يف �سنة 772هـ ،وللفتوى يف �سنة 773هـ ،تويف بتون�س
يف �سن���ة 803ه .م ��ن ت�صانيف ��ه :املب�س ��وط يف الفق ��ه املالك ��ي ،واملخت�ص ��ر ال�شامل يف �أ�ص ��ول الدين .انظر :اب ��ن فرحون،
الديباج املذهب� ،ص 337وما بعدها ،الزركلي ،الأعالم.44 ،43/7 ،
( ((3النفراوي ،الفواكه الدواين ،178/2 ،احلطاب ،مواهب اجلليل231/6 ،بت�صرف ب�سيط.
( ((3ه���و :حمم���د ب���ن �أحم���د الطو�س���ي ،ال�شافعي ،املع���روف بـ«الغزايل» ،حجّ ���ة الإ�سالم� ،أب���و حامد :حكيم ،متكل���م ،فقيهـ،
�أ�صويل� ،صويف ،م�شارك يف �أنواع من العلوم .ولد بالطابران� ،إحدى ق�صبتي طو�س ،بخرا�سان يف �سنة 450هـ ،تويف بها
يف �سنة 505هـ .من ت�صانيفه الكثرية� :إحياء علوم الدين ،الوجيز يف فروع الفقه ال�شافعي ،وامل�ست�صفى من علم �أ�صول
الفقه .انظر :ال�سبكي ،طبقات ال�شافعية الكربى 191/6 ،وما بعدها ،الزركلي ،الأعالم.23 ،22/7 ،
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ه���ي معاي�ش لهم وهم م�ض���طرون �إليها .وحت���رمي تفويت هذه الأمور اخلم�س���ة والزجر
عنها ،ي�ستحيل �أال ت�شتمل عليه ملة من امللل ،و�رشيعة من ال�رشائع التي �أريد بها �إ�صالح
اخللق ،ولذا مل تختلف ال�رشائع يف حت���رمي الكفر ،والقتل ،والزنى ،وال�رسقة ،و�رشب
امل�سكر»(.((3
ومن كل ما �سبق يتبني لنا �أن اجلناية تطلق فرياد منها الفعل املحظور �أو املحرم� ،سواء
�أوقع على النفو�س والأبدان� ،أم على الأن�س���اب� ،أم على الأعرا�ض� ،أم على العقول،
�أم عل���ى الأموال� ،أم عل���ى الأديان .وكل جناية ال تخلو من :ج���انٍ  ،وهو من وقع منه
الفعل ،وجمني عليه ،وهو من وقع عليه الفعل ،وفعل ،وهو احلدث الواقع(.((3
ثالث ًا :احلكمة من تقريرها:
لندع الإمام القفال ال�شا�ش���ي( ((4رحمه اهلل ي�س���هب لنا يف بي���ان ذلك ،فيقول�« :إن اهلل
�سبحانه وتعالى ملا خلق بني �آدم يف دار الدنيا ليبتليهم ر ّكب يف طباعهم القوى التي يقع
بها التمييز بني املنافع وامل�ض���ار ،واملحا�سن والقبائح ،وما ي�ؤدي �إليه الت�رصف يف �أنواع
الأمور من ثمرات القبائح واجلرائم ،..وكان غري م�أمون عليهم بطبائع الب�رشية التناف�س
والتحا�سد واالنقياد لدواعي املطامع ،والعمل فيما ق�رص كل واحد منهم عليه من ال�سنن
عز َّ
وجل �إياه ،ودبره به يف �أ�سباب معا�شه ،و�أمور دنياه ،على ما
املو�ضعة فيما ملكه اهلل َّ
زينه ال�ش���يطان من خدعه وو�ساو�سه يف تعدي ما حدته ال�رشيعة ،وجتاوز ما حمله التع ّبد
( ((3الغزايل ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول� ،ص.288 ،287
( ((3احلطاب ،مواهب اجلليل.232/6 ،
( ((4هو :حممد بن علي بن �إ�سماعيل القفال ،ال�شا�شي ،ال�شافعي� ،أبو بكر :فقيهـ ،حمدث ،مف�سر� ،أ�صويل ،لغوي� ،شاعر.
ول���د بال�شا����ش يف �سنة291ه���ـ ،ورح���ل يف طل���ب احلديث �إل���ى خرا�سان والع���راق واحلجاز وال�ش���ام والثغ���ور ،وانت�شر عنه
املذه���ب ال�شافع���ي يف م���ا وراء النهر ،ت���ويف بال�شا�ش يف �سنة 365ه .م���ن ت�صانيفه الكثرية :كتاب يف �أ�ص���ول الفقهـ� ،شرح
الر�سالة لل�شافعي ،والفتاوى .انظر :ال�سبكي ،طبقات ال�شافعية الكربى 200/3 ،وما بعدها ،الزركلي ،الأعالم.274/6 ،
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عليه اغرتاراً مبوارد املع�ص���ية للخالق ،مع الإعرا�ض عن م�صادرها ،ونزو ًال عما يتعجله
م���ن ن�رش النفع م���ع �أفعال التفطن فيم���ا يقابله من عظيم ال��ض�ر يف �أخراه ،مل يجز يف
عز َّ
وجل �إخالءهم عن الرتغيب والرتهيب،
�س���ابغ نعمته ،ووا�سع رحمته ،وبالغ حكمته َّ
والوعد والوعيد ،ومتكينهم من جماهدة طباعهم مبا يجرهم �إلى �إيثار العواقب ،ورف�ض
الي�سري الفاين من النفع �إلى اخلطري الباقي منه �إذا �أعطوا التدبري حقه ،وبالغوا يف التفكر
�إل���ى حيث حلق بلوغه ،ف�أكمل اهلل �س���بحانه وتعالى النعمة مما �أورده عليهم على �أل�س���نة
الأنبي���اء – عليهم ال�س�ل�ام – من �أ�س���باب العقوبة واملثوبة ،ومع���اين الرغبة والرهبة،
و�أنواع الب�ش���ارة والنذارة ،والتحقيق لذلك بالتعجيل لبع�ضه يف دار املحنة ليكون علماً
و�أمارة ملا �أخره عنهم منه يف دار اجلزاء واملثوبة ،ويكون العاجل مذكراً بالآجل ،والقليل
املنقطع بالباقي يف الكثري املت�صل ،واحلا�رض م�ؤدياً بالغائب ،فتبارك اهلل رب العاملني،..
ومن هذه اجلملة التي ذكرناها �رشعت العقوبات يف اجلنايات الواقعة من النا�س بع�ضهم
عل���ى بع�ض يف النفو�س والأب���دان بالقتل واجلراح ،ويف الأعرا�ض بالقذف وال�ش���تم،
عز َّ
وجل معاين
ويف الأموال بال�رسقة والنهب واالختال�س واحلرابة والغ�صب ،ف�أحكم َّ
الأح���كام فيما بعباده احلاجة �إليه من وجوه الردع ،عن ه���ذه الرذائل ،وارد عليهم من
الزواجر عنها ما هو منه َّ -
جل ثنا�ؤه  -يف �سائر م�صالح عباده لتزول العوايب ،وتنقطع
املطامع والأطماع عن التظامل والتغا�ص���ب ،ويقت�رص كل �إن�س���ان عل���ى ما دبره خالقه،
ويقنع مبا �أتاه الذي ال �شك يف �أنه �أولى به من غريه ،و�أرحم به :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ الأنفال.((4(»٤٢ :
واحلا�صل �أنه �إذا كان املق�صود من ت�رشيع العقوبات يف اجلنايات على النفو�س ،والأن�ساب،
( ((4القفال ال�شا�شي ،حما�سن ال�شريعة يف فروع ال�شافعية� ،ص.539 ،538
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والأعرا����ض ،والعقول ،والأموال� ،ص�ل�اح املجتمع ليعي�ش النا����س يف اطمئنان و�أمن على
�أنف�س���هم و�أموالهم ،كان من ال�رضوري ت�س���اوي النا�س يف الأمور الزاجرة لهم عن التعدي
واجلناية على الغري يف النف�س �أو يف املال ،ال فرق يف ذلك بني �أبي�ض و�أ�س���ود ،وال بني عربي
و�أعجمي ،وال بني غني وفقري ،وال بني قوي و�ض���عيف ،لذلك جعل ال�ش���ارع – يف الأ�ص���ل
– اخلطاب بالعقوبات منتظماً للنا�س جميعاً ،لأنهم من �أهل الزجر عن التعدي على الغري.
ذل���ك �أن الغر����ض من ت�رشيع العقوب���ات يف اجلنايات ب�أنواعها – كم���ا ذكرنا �آنفاً –
االنزجار يف الدنيا عن الإقدام على �أ�س���بابها ،وهذا املعنى مطلوب من غري امل�سلم كما
هو مطلوب من امل�سلم ،بل �إن غري امل�سلم �أليق مبا هو عقوبة وجزاء من امل�سلم امل�ؤمن،
لأن الوازع الديني قد ّ
متكن من نف�س امل�س���لم امل�ؤمن حتى �أحب لأخيه ما �أحبه لنف�س���ه،
وال يحب لنف�س���ه ال�رضر ،فال يحبه لأخيه ،فكانت عقوبات اجلنايات ب�أنواعها �أليق بغري
امل�سلم من امل�سلم امل�ؤمن(.((4
ماذا نق�صد بغري امل�سلم يف هذا البحث؟
ال بد من الإ�ش���ارة �إلى �أننا نق�ص���د بغري امل�سلم يف دار الإ�س�ل�ام( ((4ك ًال من :الذمي،
وامل�ست�أمن ،دون احلربي(.((4
�أو ًال :الذم���ي :ه���و املعاهد م���ن �أهل الكتاب ال���ذي �أُعطي عهداً ي�أمن ب���ه على ماله،
وعر�ضه ،ودينه(.((4
( ((4املراغي ،الت�شريع الإ�سالمي لغري امل�سلمني� ،ص.80
( ((4دار الإ�س�ل�ام :ه���ي الب�ل�اد التي غلب فيها امل�سلم���ون ،وكانوا فيها �آمنني يحكمون ب�أنظم���ة الإ�سالم .قلعجي ،وقنيبي،
معجم لغة الفقهاء� ،ص.205
( ((4احلرب���ي :ه���و الكافر الذي يحمل جن�سية الدولة الكافرة املحارب���ة للم�سلمني .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء،
�ص.178
ً
(� ((4أبو جيب ،القامو�س الفقهي :لغة وا�صطالحا� ،ص.138
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ثانياً :امل�ست�أمن :هو احلربي الذي دخل بالدنا ب�أمان(.((4
ولإي�ض���اح كل ما �س���بق �رشعنا يف كتابة �ص���فحات هذا البحث الوجيز ،وذلك يف
�ض���وء �آراء الفقهاء و�أدلته���م يف الأحكام املتعلقة بالبحث ،ومل���ا كان البعد الفقهي هو
الأ�سا�س يف مو�ض���وع البحث ،فقد رجعنا �إلى عدد من امل�صادر الفقهية التي متثل �أكرث
املذاهب الفقهية ذيوعاً عند احلنفية ،واملالكية ،وال�ش���افعية ،واحلنبلية ،والظاهرية ،هذا
بالإ�ضافة �إلى كتب تف�س�ي�ر القر�آن الكرمي ،وكتب الأحاديث النبوية و�رشوحها ،وكتب
اللغة وامل�صطلحات الفقهية ،وغري ذلك.
واتبعنا يف بحثنا هذا منهج اال�س���تقراء ،وتتبع الن�ص���و�ص وحتليلها ،ثم تتبعنا �أقوال
ال�س���لف و�آراء الفقهاء ،وعمدنا يف توثيق الأقوال والن�ص���و�ص املقتب�س���ة من امل�صادر
واملراجع يف هام�ش ال�ص���فحة الأ�سفل ،فنذكر ا�سم امل�ؤلف ،ثم ا�سم الكتاب ،ثم اجلزء
وال�ص���فحة ،واكتفينا بذكر املعلومات الكاملة عن امل�ص���ادر واملراجع يف قائمة امل�صادر
واملراج���ع ،حتى ال يزدح���م الهام�ش بها ،رغم معرفتنا ب����أن املنهج يف ذلك كتابة جميع
املعلومات عن امل�صدر واملرجع يف �أول مرة يذكر فيها ،ولكن ما دمنا قد ذكرنا ذلك يف
قائمة امل�صادر واملراجع فال داعي للتكرار.
ومبا �أننا قد ذكرنا �س���ابقاً �أن اجلناية تتنوع �إلى �أنواع عدة ي�س���تتبعها عقوبات حمددة
ومنا�س���بة له���ا ،ف�إنه يجدر بن���ا البيان �أن مرادن���ا يف هذا البحث �س���يقت�رص على اجلناية
عل���ى الأن�س���اب� ،أو على الأعرا�ض� ،أو على الأم���وال دون التعر�ض لبيان اجلناية على
النفو����س ،والأبدان ،والأديان( ،((4والعقول ،ذلك �أن الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب
(� ((4أبو جيب ،القامو�س الفقهي :لغة وا�صطالحاً� ،ص ،27قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.426
( ((4هذه اجلنايات وعقوباتها ميكن �إفراد بحث خا�ص بها ،ذلك �أن التعر�ض لها ،يف هذا املقام ،يحتاج �إلى كتابة �صفحات
طويلة ،لذا �أرج�أنا اخلو�ض يف غمارها �إلى مو�ضع �آخر.
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�إقامة عقوبة اجلناية على العقول على غري امل�سلم �إذا �رشب خمراً لكونها ح ً
الال يف حقه،
وق���د �أمرنا برتكهم وما يدينون ،مراعاة لعق���د الذمة( ،((4وحيث دانوا ب�رشبها فال عقوبة
يعزرون(.((4
عليهم �إذا �رشبوها� ،إال �إذا �أظهروا �رشب اخلمر فعندئذ ّ
لذا ،ف�إننا قمنا ،يف �ضوء ذلك ،بتق�سيم البحث – وتي�سرياً لتح�صيل املق�صود – �إلى
ف�صلني متتاليني على النحو التايل:
الف�صل الأول :عقوبة جناية غري امل�سلم على الأن�ساب والأعرا�ض  :الزنى ،والقذف.
الف�ص���ل الثاين :عقوبة جناية غري امل�س���لم على الأموال  :ال�رسقة ال�صغرى ،وال�رسقة
الكربى.
واهلل تبارك وتعالى ن�س����أله الهداية والتوفيق ،والعفو والر�ض���ا ،واملغفرة عما بدر منا
من هفوة �أو تق�ص�ي�ر ،ومن خط�أ �أو زلل ،ون�س����أله تعالى �أن تكون نيتنا خال�ص���ة لوجهه
الك���رمي ،و�إمن���ا الأعمال بالنيات و�إمن���ا لكل امرئ ما نوى( ،((5وال ح���ول وال قوة �إال باهلل
العلي العظيم.

( ((4عق���د الذم���ة :عهد يعطى للمواطنني غري امل�سلمني يف دولة اال�سالم باحلفاظ على �أرواحهم و�أموالهم وعدم امل�سا�س
ب�أديانهم .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.214
( ((4انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ،40/7 ،ال�سرخ�س ��ي ،املب�س ��وط ،56/9 ،اب���ن الهم���ام� ،ش���رح فت���ح القدي���ر،296/5،
الد�سوق���ي ،احلا�شي���ة ،352/4 ،الدردي���ر ،ال�ش���رح الكب�ي�ر ،352/4 ،ال�شربيني ،مغن���ي املحت���اج ،517/5 ،قليوبي وعمرية،
احلا�شي���ة ،203/4 ،الرمل���ي ،نهاي���ة املحت���اج ،12/8 ،ابن قدامة ،ال�ش���رح الكبري ،334/10 ،امل���رداوي ،الإن�صاف،232/10 ،
 ،233البهوتي ،ك�شاف القناع ،118/6 ،ابن حزم ،املحلى.377 ،376 ،65/12 ،
( ((5كم���ا ثب���ت يف احلدي���ث ال�شري���ف� .أخرج���ه البخ���اري يف «�صحيحه» ع���ن عمر بن اخلط���اب برقم 6689 :كت���اب الأميان
والن���ذور ،ب���اب :الني���ة يف الأمي���ان ،وم�سل���م يف «�صحيح���ه» عنه برق���م 1907 :كتاب الإم���ارة ،باب :قوله �صل���ى اهلل عليه
و�سلم�« :إن الأعمال بالنية» ،و�أنه 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:

عز
�أو ًال :الزنى يف اللغة متد وتق�رص ،فامل َ ُّد لأهل جند ،والق رَْ�ص لأهل احلجاز ،قال اهلل َّ
َّ
وجل :ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الإ�رساء .٣٢ :قال الفرزدق(:((5
رب اخلرطوم ي�صبح َّ
م�سكرا
�أبا خا ِلدَ ،من يزن ُيعرف زنا�ؤ ُه ومن َي�شْ ِ
واملر�أة تزاين مزاناة وزناء� ،أي تباغي(.((5
ثاني���اً :الزنى �رشع���اً :الزنى عند املالكية هو «كل وطء وقع على غري نكاح �ص���حيح،
وال �ش���بهة نكاح ،وال ملك ميني»( ،((5وعند ال�ش���افعية هو «�إي�ل�اج الذكر بفرج حمرم
لعينه ،خال من ال�ش���بهة ،م�ش���تهى طبعاً»( ،((5وعند احلنابلة هو «فعل الفاح�شة يف ُقبل،
�أو ُدب���ر»( .((5والتعريفات ال�س���ابقة – كم���ا الحظنا  -كلها جلمهور الفقه���اء� .أما الزنى
( ((5هو :همام بن غالب بن دارم التميمي ،املعروف بـ«الفرزدق»� ،أبو فار�س� :شاعر من �أهل الب�صرة ،عظيم الأثر يف اللغة
والأخب���ار ،وق���د لق���ب بـ«الف���رزدق» جلهامة وجهه وغلظه���ـ ،تويف بالب�صرة يف �سن���ة 110هـ .انظر :الذهب���ي� ،سري �أعالم
النبالء ،90/4 ،الزركلي ،الأعالم.94 ،93 /8 ،
( ((5انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة:زنى ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة:زنى.
( ((5ابن ر�شد ،بداية املجتهد.215/4 ،
( ((5الرملي ،نهاية املحتاج ،423 ،422/7 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج.442/5 ،
( ((5البهوتي ،ك�شاف القناع ،89/6 ،املرداوي ،الإن�صاف.177/10 ،
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عن���د الإمام �أب���ي حنيفة( – ((5رحمه اهلل  -فه���و «وطء الرجل امل���ر�أة يف القبل يف غري
امللك و�ش���بهة»( ،((5فالوطء عن���ده يف الدبر ال يعترب زنى� ،أما عند �ص���احبيه فيعترب زنا
كاجلمهور(.((5
الفرع الثاني :عقوبة جناية الزنى:

وفيها عقوبتان:
عز َّ
وجل:
العقوب���ة الأول���ى :اجللد مائة ،مع النفي �س���نة لغري املح�ص���ن ،لق���ول اهلل َّ
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼالن���ور ،٢ :وللحديث ال�رشيف الذي رواه عبادة
بن ال�صامت(� ((5أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :البكر بالبكر :جلد مائة ونفي
�سنة»(.((6
وهذا ما يراه املالكية( ،((6وال�شافعية( ،((6واحلنابلة( ،((6والظاهرية(.((6
( ((5ه���و :النعم���ان ب���ن ثابت الكويف ،التيمي� ،أب���و حنيفة :فقيهـ ،جمتهد� ،إمام احلنفي���ة ،م�ؤ�س�س املذهب احلنفي ،كان من
�أ�صل �أفغاين ،لأن جده �أُ�سر عند فتح مدينة كابول ،ونقل �إلى الكوفة .ولد يف �سنة 80هـ بالكوفة ون�ش�أ بها ،وتفقه على
حم���اد ب���ن �سليم���ان ،وكان ال يقب���ل جوائ���ز الدولة ،بل ينف���ق من دار كبرية له لعم���ل اخلز ،وعنده �صن���اع و�أُجراء ،تويف
ببغداد يف �سنة 150هـ ،ودفن مبقابر اخليزران ،من �آثاره :الفقه الأكرب يف الكالم .انظر :القر�شي ،اجلواهر امل�ضية يف
طبقات احلنفية 26/1 ،وما بعدها ،ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،233/7 ،الزركلي ،الأعالم.36/8 ،
( ((5ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،247/5 ،املو�صلي ،االختيار.79/4 ،
( ((5الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،34/7 ،ابن عابدين ،احلا�شية.4/4 ،
( ((5هو :عبادة بن ال�صامت بن قي�س الأن�صاري ،اخلزرجي� ،أبو الوليد :كان �أحد من بايع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف من���ى بيع���ة العقب���ة ،وكان فيه���ا �أحد النقباء� ،شهد ب���دراً وامل�شاهد كلها ،وكان قوياً �شجاعاً� ،أمّ���اراً باملعروف ،نهّاء عن
املنكر ،تويف يف بيت املقد�س يف �سنة 34هـ .انظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة ،158/3 ،الزركلي ،الأعالم.258/3 ،
(� ((6أخرج���ه م�سل���م يف «�صحيح���ه» ع���ن عب���ادة ب���ن ال�صام���ت برقم 1690 :كت���اب احلدود ،ب���اب :حد الزن���ى ،والرتمذي يف
«ال�سنن» عنه برقم 1434 :كتاب احلدود ،باب :ما جاء يف الرجم على الثيب ،و�أبو داود يف «ال�سنن» عنه برقم  4415كتاب
احلدود ،باب :يف الرجم ،وابن ماجة يف «ال�سنن» عنه برقم  2550كتاب احلدود ،باب :حد الزنى.
( ((6انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،218 ،217/4 ،ابن جزي ،القوانني الفقهية� ،ص.233 ،232
( ((6انظر :ال�شافعي ،الأم ،144/6 ،ال�شريازي ،املهذب ،335/3 ،الأن�صاري� ،أ�سنى املطالب.129 ،128/4 ،
( ((6انظر :ابن قدامة ،املغني ،42/9 ،املرداوي ،الإن�صاف ،173/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.89/6 ،
( ((6انظر :ابن حزم ،املحلى.171/12 ،
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والتغريب ف�رسه بع�ض الفقهاء بنفي اجلاين من البلد الذي وقعت فيه اجلناية �إلى بلد
�آخ���ر ،ومدته عام واحد ال يزاد وال ينق�ص ،وم�س���افته �أقلها م�س���افة الق�رص( ،((6وذهب
احلنفي���ة(� ((6إل���ى �أن عقوبة الزاين غري املح�ص���ن هي اجللد ،و�أن النف���ي لي�س بواجب،
ولكنهم يجيزون للإمام �أن يجمع بني اجللد والنفي �إن ر�أى يف ذلك م�ص���لحة؛ فعقوبة
النفي عندهم لي�ست حداً كاجللد ،و�إمنا هي عقوبة تعزيرية.
والعقوبة الثانية :الرجم للمح�ص���ن( ،((6ملا ثبت �أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم رجم
ماع���زاً( ،((6والغامدية ،فقد روى بريدة(� ((6أن ماعز بن مالك جاء �إلى النبي �ص���لى اهلل
عليه و�س���لم  ،فقال :يا ر�س���ول اهلل! طهرين ،فقال« :ويحك! ارجع فا�س���تغفر اهلل وتب
�إليه» ،قال :فرجع غري بعيد ،ثم جاء فقال :يا ر�سول اهلل! طهرين ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�س���لم « :ويحك! ارجع فا�س���تغفر اهلل وتب �إليه» ،ق���ال :فرجع غري بعيد ،ثم
جاء فقال :يا ر�س���ول اهلل! طهرين ،فقال :النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم مثل ذلك ،حتى
( ((6انظ���ر :اخلطي���ب ال�شربين���ي ،مغن���ي املحت���اج ،448/4 ،الرمل���ي ،نهاية املحت���اج ،428/7 ،ابن قدامة ،املغن���ي ،44/9 ،ابن
قدامة ،ال�شرح الكبري.168 ،167/10 ،
( ((6انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،39 /7،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.242 ،241 /5 ،
( ((6املح�ص ��ن :ه ��و م ��ن توفرت فيه �ش ��روط الإح�صان .والإح�صان نوعان� :إح�صان لوجوب ح ��د الرجم يف الزنا ،و�إح�صان
لوجوب احلد على القاذف.
 الإح�صان الواجب توفره لإقامة حد الرجم يف الزنا ،هو :الإ�سالم ،والعقل ،والبلوغ ،واحلرية ،والدخول بالزوجة. الإح�صان الواجب توفره يف املقذوف لإقامة حد القذف على قاذفة هو :الإ�سالم ،والعقل ،والبلوغ ،واحلرية ،والعفة عنالزنا .انظر :قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.412
( ((6ه���و :ماع���ز ب���ن مال���ك الأ�سلمي ،ويق���ال� :إن ا�سمه غريب ،وماعز لقبه���ـ� ،أبو عبد اهلل :روى عن النب���ي �صلى اهلل عليه
و�سل���م حديث���اً واح���داً ،وه���و الذي جاء �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم معرتفاً بالزن���ى طالباً التطهري ،فرجمه �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،وقال يف �ش�أنه�« :إنه تاب توبة لو ق�سمت بني �أمة لو�سعتهم» .انظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة ،6/5 ،ابن
حجر ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة.521/5 ،
( ((6ه���و  :بري���دة ب���ن احل�صيب بن عبد اهلل بن احلارث الأ�سلمي� ،أ�سل���م قبل بدر ومل ي�شهدها ،وقيل� :أ�سلم بعدها ،و�شهد
خيرب ،تويف مبرو �سنة  62هـ  ،وهو �آخر من مات بخرا�سان من ال�صحابة .انظر  :ابن �سعد ،الطبقات الكربى،182/4 ،
 ،183ابن حجر ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة.418/1 ،
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�إذا كانت الرابعة قال له ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم «:فيم �أطهرك؟» ،فقال :من
الزنى ،ف�س����أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �« :أ ِب ِه جنون؟» ،ف�أخرب �أنه لي�س مبجنون،
فق���ال�« :أ�رشب خمراً؟» ،فقام رجل فا�س���تنكهه( ((7فلم يجد من���ه ريح خمر ،قال :فقال
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم�«:أزنيت؟» ،فقال :نعم ،ف�أمر به فرجم ،فكان النا�س
فيه فرقتني :قائل يقول :لقد هلك ،لقد �أحاطت به خطيئته ،وقائل يقول :ما توبة �أف�ض���ل
من توبة ماعز� :أنه جاء �إلى النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم فو�ض���ع يده يف يده ،ثم قال:
اقتلني باحلجارة ،قال :فلبثوا بذلك يومني �أو ثالثة ،ثم جاء ر�س���ول اهلل �ص���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 �صلى اهلل عليه و�سلم «:لقد تاب توبة لو
ق�سمت بني �أمة لو�س���عتهم» ،قال :ثم جاءته امر�أة من غامد من الأ ْزدِ ،فقالت :يا ر�سول
اهلل! طهرين ،فقال«:ويحك! ارجعي فا�س���تغفري اهلل وتوبي �إلي���ه» ،فقالت� :أراك تريد
�أن ت���رددين كما رددت ماعز بن مالك :قال«:وم���ا ذاك؟» ،قالت� :إنها حبلى من الزنى،
فقال�«:آن���ت» ،قالت :نعم ،فقال لها« :حتى ت�ض���عي ما يف بطن���ك» ،قال :فكفلها رجل
من الأن�ص���ار حتى و�ض���عت ،قال :ف�أتى النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم فقال :قد و�ضعت
الغامدية ،فقال�« :إذاً ال نرجمها وندع ولدها �صغرياً لي�س له من ير�ضعه» ،فقام رجل من
الأن�صار فقال� :إ ّ
يل ر�ضاعه يا نبي اهلل! قال :فرجمها(.((7
وثبت رجم املح�ص���ن �أي�ض���اً يف حديث زوجة �صاحب الع�س���يف( ،((7فقد روى �أبو
( ((7ا�ستنكهه� :أي �شم نكهته ورائحة فمهـ ،هل �شرب اخلمر �أم ال؟.ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة:نكه.
(� ((7أخرجه م�سلم يف «�صحيحه» عن عبادة بن ال�صامت برقم 1695 :كتاب احلدود ،باب :من اعرتف على نف�سه بالزنى.
( ((7الع�سيف :الأجري .ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة :ع�سف.
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هريرة ر�ض���ي اهلل عنه وزيد بن خالد اجلهني ر�ض���ي اهلل عنه (�((7أن رج ًال من الأعراب
�أتى ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فقال :يا ر�س���ول! اهلل �أن�شدك اهلل �إال ق�ضيت يل
بكتاب اهلل ،فقال اخل�ص���م الآخر ،وهو �أفقه منه ،نعم ،فاق�ض بيننا بكتاب اهلل َو ْ�أ َذنْ يل،
فقال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم«:قل» ،قال� :إن ابني كان ع�سيفاً على هذا ،فزنى
بامر�أته ،و�إين �أخربت �أن على ابني الرجم ،فافتديت منه مبائة �ش���اة ووليدة ،ف�س�ألت �أهل
العلم ف�أخربوين �أمنا على ابني جلد مائة وتغريب عام ،و�أن على امر�أة هذا الرجم ،فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «:والذي نف�سي بيده لأق�ضني بينكما بكتاب اهلل الوليدة
والغن���م َر ٌّد ،وعل���ى ابنك جلد مائة ،وتغري���ب عام ،واغد يا �أني����س(� ((7إلى امر�أة هذا،
ف�إن اعرتفت فارجمها» ،قال :فغدا عليها ،فاعرتفت ،ف�أمر بها ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فرجمت(.((7
وبالإ�ضافة �إلى كل ما �سبق ،فقد ثبت اتفاق ال�صحابة على رجم املح�صن(.((7

( ((7ه���و :زي���د ب���ن خالد اجلهن���ي ،املدين� ،أبو عبد الرحمن� :صحاب���ي� ،شهد احلديبية ،وكان معه ل���واء جهينة يوم الفتح،
تويف باملدينة يف �سنة 78هـ .انظر :ابن حجر ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،499 /2 ،ابن الأثري� ،أ�سد الغابة.355/2 ،
( ((7هو � :أني�س بن ال�ضحاك الأ�سلمي  .انظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة.301/1 ،
(� ((7أخرج���ه البخ���اري يف «�صحيح���ه» عن �أب���ي هريرة ،وزيد بن خالد اجلهن���ي برقم 2696 ،2695 :كت���اب ال�صلح ،باب� :إذا
ا�صطلح���وا عل���ى �صل���ح جور فال�صلح مردود ،وم�سلم يف «�صحيحه» عنهما برق���م 1698 ،1697 :كتاب احلدود ،باب :من
اع�ت�رف عل���ى نف�س���ه بالزن���ى ،والرتم���ذي يف «ال�سنن» عنهما برق���م 1433 :كتاب احل���دود ،باب :ما ج���اء يف الرجم على
الثيب ،و�أبو داود يف «ال�سنن» عنهما برقم  4445كتاب احلدود ،باب :املر�أة التي �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم برجمها
م���ن جهين���ة ،والن�سائي يف «ال�سنن» عنهما برقم  5410كت���اب �آداب الق�ضاة ،باب� :صون الن�ساء عن جمل�س احلكم ،وابن
ماجة يف «ال�سنن» عنهما برقم  2249كتاب احلدود ،باب :حد الزنا.
( ((7انظر :ابن حجر ،فتح الباري .149 ،148/12 ،
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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 �إقامة عقوبة جناية الزنى على الذمي �إذا ارتكبها يف دار الإ�س�ل�ام ،وهو قول
احلنفية( ،((7وال�ش���افعية( ،((7واحلنابلة( ،((7والظاهرية( .((8وا�س���تدلوا على ذلك بال�سنة
النبوية ،واملعقول.
� -1أما ال�سنة النبوية :فقد روي عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال�« :أتي النبي �صلى اهلل
عليه و�س���لم برجل وامر�أة من اليهود قد زنيا ،فقال لليهود« :ما ت�صنعون بهما؟» ،قالوا:
ن�س���خم( ((8وجوههما ونخزيهما ،قال :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ
�آل عمران ، ٩٣ :فجا�ؤوا ،فقالوا لرجل ممن ير�ض���ون :يا �أع���ور! اقر�أ ،فقر�أ حتى انتهى �إلى
مو�ض���ع منها فو�ضع يده عليه ،قال« :ارفع يدك» ،فرفع يده ،ف�إذا فيه �آية الرجم تلوح،

( ((7انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،35/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،85/9 ،وقد جاء فيه�« :إذا زنى الذمي فقال :عندي هذا
حالل ،مل يدر�أ عنه احلد ،لأنا علمنا بكذبهـ ،فالزنا حرام يف الأديان كلها ،ولأنا ما �أعطيناه الذمة على ا�ستحالل الزنا
بخالف �شرب اخلمر ،فذلك معروف من �أ�صل اعتقادهم ،ف�أما ا�ستحالل الزنا ف�سق منهم فيما يعتقدون كا�ستحالل
الربا ..و�أنهم مينعون من الربا ،وال يعترب ا�ستحاللهم لذلك ،فكذلك الزنا» ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.237/5 ،
( ((7انظ���ر :ال�شافع���ي ،الأم ،150/6 ،احل�صن���ي ،كفاية الأخيار� ،ص ،474وقد جاء في���ه�« :إذا زنى البالغ العاقل املختار ،وهو
م�سلم �أو ذمي ،..وجب عليه احلد� ،أما امل�سلم فبالإجماع ،و�أما الذمي فلأن �أهل امللل جممعون على حترمي الزنا ،وقد
التزم �أحكامنا ف�أ�شبه امل�سلم» ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج.447/5 ،
( ((7انظ���ر :اب���ن قدام���ة ،املغني ،82/9 ،ابن قدامة ،ال�شرح الكب�ي�ر ،612/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،90/6 ،وقد جاء فيه:
«فلو زنى �أحد منهم� ،أي من �أهل الذمة ،وجب اجللد».
( ((8انظر :ابن حزم ،املحلى.65/12 ،
( ((8ن�سخم :ن�سوّد.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! �إن عليهما الرجم ،ولكنا نكامته بينن���ا ،ف�أمر بهما فرجما ،فر�أيته يجانئ
عليها( ((8احلجارة»(.((8
وجه الداللة :فق���د دل احلديث ال�رشيف على وجوب �إقامة عقوبة جناية الزنى على
الذمي كامل�سلم.
 -2و�أم���ا املعقول :فقد ذهب���وا �إلى �أن الذمي التزم بعقد الذمة �أحكام الإ�س�ل�ام يف
املعامالت والعقوبات ،و�ص���ار بعقد الذمة من �أهل دار الإ�سالم ،فتقام عليه العقوبات
كله���ا �إال عقوبة جناي���ة اخلمر ،لأنه ال يعتق���د – كما م ّر معنا  -حرمة �رشب���ه( ،((8بل �إن
الظاهرية يرون �إقامة عقوبة جناية �رشب اخلمر �أي�ضاً(.((8

القول الثاين:

ال يجب �إقامة عقوبة جناية الزنى على الذمي �إذا ارتكبها يف دار الإ�سالم ،و�إمنا يدفع
�إل���ى �أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدونه من العقوبة ،وهذا قول املالكية( .((8وا�س���تدلوا
على ذلك بالآتي:

( ((8يجان���ئ عليه���ا� :أي يك���ب ويحن���ي ظهره عليه���ا ليغطيها ويبعد عنها احلج���ارة .انظر :ابن الأث�ي�ر ،النهاية يف غريب
احلديث والأثر ،مادة :جن�أ.
(� ((8أخرج���ه البخ���اري يف «�صحيح���ه» عن ابن عمر برقم 7543 :كتاب التوحيد ،باب :ما يجوز من تف�سري التوراة وغريها
م���ن كت���ب اللهـ ،بالعربية ،وم�سلم يف «�صحيح���ه» عنه برقم1699 :كتاب احلدود  ،باب :من رجم اليهود� ،أهل الذمة ،يف
الزنى.
( ((8زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.307
( ((8انظر :ابن حزم ،املحلى.377 ،376/12 ،
( ((8انظ���ر :مال���ك ،املدون���ة الكربى ،508/4 ،وق���د جاء فيه« :قلت�« :أر�أي���ت امل�سلم �إذا زنى بامر�أة من �أه���ل الذمة؟» ،قال:
«قال مالك :يحد الرجل ،وترد املر�أة �إلى �أهل دينها» ،قلت�« :أر�أيت �إن �أراد �أهل دينها �أن يرجموها� ،أكان مينعهم مالك
م���ن ذل���ك؟» ،ق���ال« :مل �أ�سمع من مالك فيه �شيئاً �إال �أن مالكاً ،قال :يردون �إلى �أهل دينهم ،ف�أرى �أنهم يحكمون عليها
بحكم �أهل دينهم عليهم ،وال مينعون ،لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك» ،ابن عبد الرب ،الكايف يف فقه �أهل
املدين���ة ،1073/2 ،امل���واق ،الت���اج والإكلي���ل ،395/8 ،وقد جاء فيه « :قال مالك :ال يحد الكاف���ر يف الزنى ،ويرد �إلى �أهل
دينهـ ،ويعاقب �إذا �أعلنه».
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 م���ا روي ع���ن حممد بن �أبي بكر(� ((8أنه كتب �إلى علي ر�ض���ي اهلل عنه ي�س����أله عنم�س���لمني تزندقا( ،((8وعن م�س���لم زنى بن�رصانية ،وعن مكاتب( ((8مات وترك بقية من
كتابته وترك ولداً �أحراراً ،فكتب �إليه علي ر�ض���ي اهلل عن���ه �« :أما اللذين تزندقا ف�إن تابا
و�إال فا�رضب عنقهما ،و�أما امل�سلم ف�أقم عليه احلد ،وادفع بالن�رصانية �إلى �أهل دينها ،و�أما
املكاتب في�ؤدي بقية كتابته ،وما بقي فلولده الأحرار»(.((9
وقد رد احلنفية على قول املالكية بالآتي(:((9
� - 1إن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم �أقام عقوبة الرجم على اليهوديني ،وكانا
ذميني ،ولنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة ح�سنة.
� - 2إن الذمي من �أهل دار الإ�سالم ،ملتزم �أحكامنا فيما يرجع �إلى املعامالت ،وهو
يعتقد حرمة الزنى كما يعتقده امل�س���لم ،فيقام عليه كما يقام على امل�س���لم تطهرياً لدار
الإ�سالم من ارتكاب الفواح�ش.
يرتجح لنا وجوب �إقامة عقوبة
وبالنظر �إلى �آراء الفقهاء يف هذه امل�س����ألة ،ف�إن الذي ّ
جناية الزنى على الذمي �إذا ارتكبها يف دار الإ�سالم ،للآتي:
( ((8هو :حممد بن عبد اهلل �أبي بكر التيمي ،القر�شي� :أمري م�صر ،وابن اخلليفة الأول �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
 ،كان يدع���ى «عاب���د قري����ش» .ول���د بني املدينة ومكة ،يف حجة الوداع ،يف �سنة 10ه���ـ ،ون�ش�أ باملدينة ،يف حجر علي بن �أبي
طال���ب ر�ض���ي اهلل عن���ه وكان ق���د تزوج �أم���ه �أ�سماء بنت عمي�س بعد وف���اة �أبيهـ ،و�شهد مع علي وقعت���ي اجلمل و�ص ّفني،
علي �إمارة م�صر ،بعد موت الأ�شرت ،فدخلها يف �سنة 37هـ ،قتل مب�صر يف �سنة 38ه .انظر :ابن حجر ،الإ�صابة يف
وواله ّ
متييز ال�صحابة ،194 /6 ،ابن الأثري� ،أ�سد الغابة.97/5 ،
( ((8الزندي���ق :ه���و م���ن ال يدين بدين� ،أو من يبطن الكفر ويظهر الإ�سالم ،وكان ي�سمى يف ع�صر الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم باملنافق .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.214
ً
ً
ً
( ((8املكات���ب :ه���و الرقي���ق ال���ذي ّمت عقد بينه وبني �سي���ده على �أن يدفع له مبلغ���ا من املال جنوما لي�ص�ي�ر حرا .قلعجي،
وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.455
(� ((9أخرج���ه البيهق���ي يف «ال�س�ن�ن الكربى» عن قابو����س بن خمارق برقم 432/8 ،17121 :كت���اب احلدود ،باب :حد الرجل
�أمته �إذا زنت ،وعبد الرزاق يف «امل�صنف» عنه برقم 342/7 ،13416 :كتاب الطالق ،باب :امل�سلم يزين بالن�صرانية.
( ((9ال�سرخ�سي ،املب�سوط.57/9 ،
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� - 1أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم رجم اليهوديني اللذين زني���ا – كما م ّر معنا –
وهذا يدل على �أن الذمي توقع عليه عقوبة الزنى.
� - 2أن اجلنايات تهم املجتمع الإ�س�ل�امي ،ويحر����ص على مكافحتها ،ومن واجبات
ويل الأمر �إقامة العقوبات ال�رشعية على من ارتكب جناية من اجلنايات داخل �أرا�ض���ي
الدولة الإ�س�ل�امية ،لذا ،ف�إننا ال نرى دفعه �إلى �أهل ملته ،كما ذهب �إلى ذلك املالكية� ،إذ
كيف ي�صح دفع اجلاين �إلى جهة غري م�س�ؤولة لإيقاع العقوبة عليه؟!
الفرع الثاني :عقوبة املستأمن على جناية الزنى:

اختلف العلماء على قولني:

القول الأول:

ال يجب �إقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها يف دار الإ�سالم ،وهذا
قول الإمامني �أب���ي حنيفة ،وحممد( ((9رحمهم���ا اهلل ( ،((9واملالكية( ،((9وال�ش���افعية يف
( ((9هو :حممد بن احل�سن بن فرقد ال�شيباين ،احلنفي� ،أبو عبد اهلل :فقيهـ ،جمتهد ،حمدث� ،أ�صله من حر�ستا بغوطة
دم�ش���ق ،وول���د بوا�سط يف �سنة 135هـ ،ون�ش����أ بالكوفة ،فطلب احلديث ،ف�سمع الأوزاعي ،والثوري وغريهما ،وجال�س �أبا
حنيف���ة النعم���ان �سن�ي�ن ،ثم تفقه على �أبي يو�سف �صاح���ب �أبي حنيفة ،فطلب عليه الر�أي ،وق���دم بغداد ونزلها ،و�سمع
منه احلديث ،و�أخذ عنه الر�أي ،وخرج �إلى الرقة ،فواله الر�شيد الق�ضاء بها ،ثم عزلهـ ،تويف بالري يف �سنة 189ه .من
ت�صانيفه الكثرية :اجلامع الكبري ،اجلامع ال�صغري وكالهما يف فروع الفقه احلنفي ،واالكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب.
انظ���ر :القر�ش���ي ،اجلواه���ر امل�ضية يف طبق���ات احلنفية ،45 – 42/2 ،اب���ن �سعد ،الطبقات الك�ب�رى ،242 ،/7 ،الزركلي،
الأعالم.80/6 ،
(� ((9إذ الأ�صل عندهما �أن امل�ست�أمن ال تقام عليه عقوبات اجلنايات التي هي حق هلل تعالى كعقوبة جناية الزنى ،وال�سرقة،
وقط���ع الطري���ق .انظر :الكا�س���اين ،بدائع ال�صنائع ،34/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�س ��وط ،56 ،55/9 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق،
 ،182/3ابن عابدين ،احلا�شية ،25/4 ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،270 ،269/5 ،ابن جنيم ،البحر الرائق.19/5 ،
( ((9انظر :مالك ،املدونة ،484/4 ،ابن جزي ،القوانني الفقهية� ،ص ،232املواق ،التاج والإكليل ،395/8 ،احلطاب ،مواهب
اجلليل.295/6 ،
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امل�شهور( ،((9واحلنابلة(.((9
وا�ستدل الإمامان �أبو حنيفة وحممد – رحمهما اهلل  -على ذلك بالآتي:
 �إن امل�س���ت�أمن لي�س من �أهل دارنا ،ومل يلتزم بالأم���ان امل�ؤقت جميع �أحكامنا ،بلالت���زم منها ما يرجع �إل���ى حقوق العباد فقط ،لأن دخوله دار الإ�س�ل�ام كان لق�ض���اء
حاجته ،وهي ال ت�س���تلزم �إال التزامه بالأحكام التي ترجع �إلى حقوق العباد( ،((9ولهذا
( ((9انظر :ال�شريازي ،املهذب ،338/3 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،447/5 ،وقد جاء فيه« :فلو غيب حربي ح�شفته
يف ح���ال حرابت���ه يف ن���كاح ،و�صححنا �أنكحة الكفار ،وهو الأ�صح ،فهو حم�صن ،حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجم ،ومثل
الذم���ي املرت���د ،وخ���رج به امل�ست�أم���ن ،ف�إنا ال نقيم عليه حد الزن���ى على امل�شهور» ،البجريمي ،حتف���ة احلبيب على �شرح
اخلطيب ،173/4 ،الهيتمي ،حتفة املحتاج ،108/9 ،قليوبي وعمرية ،احلا�شية.181/4 ،
( ((9انظ���ر :اب���ن قدام���ة ،املغني ،128/9 ،ابن قدامة ،ال�شرح الكبري ،280/10 ،احلج���اوي ،الإقناع ،251/4 ،البهوتي ،ك�شاف
القن���اع ،91/6 ،وق���د ج���اء في���ه« :ال يق���ام حد الزن���ى عل���ى م�ست�أم���ن ن�صاً،..لأنه غري ملت���زم حلكمنا بخ�ل�اف الذمي»،
املرداوي ،الإن�صاف.172/10 ،
ق�س���م فقه���اء امل�سلم�ي�ن احلقوق �إل���ى �أربعة �أق�سام كالآت���ي -:التق�سيم الأول :حق���وق اهلل اخلال�صة :وهذه احلقوق
(ّ ((9
ثماني���ة �أن���واع ،هي -1 :عب���ادات خال�صة :كال�صالة ،وال�صيام ،..وما بُنيت عليه هذه العبادات من الإميان والإ�سالم.
-2عب���ادة فيه���ا معن���ى امل�ؤنة مثل �صدقة الفطر - 3 .م�ؤنة فيها معنى القربة ،كالعُ�شر - 4م�ؤنة فيها معنى العقوبة،
مث���ل اخل���راج  - 5 .ح���ق قائ���م بنف�سي ،مثل خم����س الغنائم - 6 .عقوب���ات كاملة ،مثل احلدود كعقوب���ة جناية الزنى،
وال�سرق���ة ،و�ش���رب اخلمر ،واحلرابة ،وكونها عقوب���ة ظاهرة ،و�أما ت�سميتها كاملة ،فلأنها كانت على جنايات كاملة،
وامل���راد باجلناي���ة الكامل���ة م���ا ال ي�شوبها معن���ى الإباحة ،ف�إنه ال حتل بح���ال ،ولأن املق�صود باجل���زاء حماية املجتمع
كل���ه م���ن ه���ذه اجلنايات ،فكان حقاً خال�ص���اً هلل ال ميلك �أحد �إ�سقاطه - 7.عقوبات قا�ص���رة ،مثل حرمان القاتل من
م�ي�راث قاتل���ه - 8 .عقوبات دائرة بني العبادة والعقوبة ،مثل الكفارات - .التق�سيم الثاين :حقوق العباد اخلال�صة:
وه���ذه احلق���وق �أك�ث�ر من �أن حت�صى ،مثل �ضمان الدية ،وبدل املتل���ف واملغ�صوب ،وملك املبيع والثمن ،وملك النكاح
والط�ل�اق وم���ا �شابهه���ا - .التق�سي���م الثالث :ما ا�شتمل على احلقني وحق اهلل غال���ب :ويف هذه احلالة ي�ضاف احلق
لله���ـ ،لأن ح���ق العب���د �صار مطروحاً �شرعاً فهو كغ�ي�ر املعترب ،لأنه لو كان معترباً لكان ه���و الغالب ،مثال ذلك :حد
الق���ذف ،وذل���ك عل���ى خالف فقهي لي����س هنا مو�ضع بحثه - .التق�سي���م الرابع :ما ا�شتمل عل���ى احلقني وحق العبد
غال���ب :وذل���ك مث���ل الق�صا����ص ،فهو حق م�شتمل عل���ى احلقني ،لأن القت���ل جناية على النف����س وهلل تعالى فيها حق
اال�ستعب���اد ،كم���ا �أن للعبد حق اال�ستمت���اع ببقائها ،ولذلك كانت العقوبة الواجبة ب�سبب���ه م�شتملة على احلقني ،و�إن
كان حق العبد راجحاً بال خالف .والدليل على �أن فيه حق اهلل �أنه ي�سقط بال�شبهات كاحلدود اخلال�صة ،و�أنه يجب
ج���زاء الفع���ل يف الأ�ص���ل ال �ضم���ان املحل حتى يقتل اجلماعة بالواحد ،ولو كان �ضم���ان املحل من كل وجه كالدية ال
يقتلون به و�أجزئة الأفعال �إمنا جتب حقاً هلل .انظر :التفتازاين� ،شرح التلويح  316/2 ،وما بعدها ،البخاري ،ك�شف
الأ�سرار.230/4 ،
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تق���ام علي���ه العقوبات التي هي من حقوق العباد كالق�ص���ا�ص :القت���ل ،وعقوبة جناية
الق���ذف :ثمانون جلدة ،و�أما حقوق اهلل تعالى ،ومنه���ا عقوبة جناية الزنى ،فال تلزمه
لأنه مل يلتزمها ،ولهذا ال ت�رضب عليه اجلزية( ،((9وال مينع من الرجوع �إلى دار احلرب
م���ع �أن منعه من الرجوع ،لئال يك���ون حرباً علينا ،واجب علينا حق���اً هلل تعالى ،فعلم
بذلك �أنه حربي( ((9على حاله ،و�أن حكم الأمان ال يظهر بالن�سبة �إلى حقوق اهلل تعالى،
هذا بخالف الذمي ،ف�إنه بالأمان �ص���ار من �أهل دار الإ�سالم ،فتجري عليه �أحكامها يف
الدنيا( .((10وقد وافق املالكية ،واحلنابلة �أبا حنيفة �إذا كان زنى امل�س���ت�أمن بغري م�س���لمة،
�أما �إذا كان زناه مب�س���لمة ،فالواجب عنده���م قتله النتقا�ض �أمانه مبا فعل ،وال يجب مع
القتل حد �سواه(.((10
ومل يخالف ال�شافعية ،على امل�ش���هور عندهم� ،أبا حنيفة يف عدم �إقامة عقوبة الزنى
على امل�س���ت�أمن ،لأن هذه العقوبة من حقوق اهلل ،وامل�س���ت�أمن مل يلتزم حقوق اهلل� ،إال
�أنه���م ذهبوا �إل���ى �أنه �إذا �رشط على امل�س���ت�أمن بعقد الأمان الكف ع���ن الزنى ،فخالف
وزنى ،ف�إن العقوبة عندئذ تقام عليه(.((10

القول الثاين:

يج���ب �إقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها يف دار الإ�س�ل�ام ،وهذا

( ((9اجلزية من اجلزاء :هي ما تفر�ضه الدولة على ر�ؤو�س �أهل الذمة .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.164
( ((9احلرب���ي ه���و :الكافر الذي يحمل جن�سية الدولة الكافرة املحارب���ة للم�سلمني .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء،
�ص.178
( ((10انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق.183/3 ،
( ((10انظ���ر :اب���ن ج���زي ،القوان�ي�ن الفقهية���� ،ص ،232ابن قدام���ة ،املغن���ي ،128/9 ،ابن قدام���ة ،ال�شرح الكب�ي�ر،280/10 ،
البهوتي ،ك�شاف القناع.91/6 ،
( ((10انظر :املاوردي ،احلاوي الكبري ،250/13 ،ال�شريازي ،املهذب.328/3 ،
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قول الإمام �أبي يو�سف( ((10رحمه اهلل من احلنفية( .((10وا�ستدل رحمه اهلل بالآتي:
� - 1أن امل�س���ت�أمن الت���زم �أحكامنا يف املعامالت مدة مقامه يف دار الإ�س�ل�ام ،كما �أن
الذمي التزمها مدة عمره ،ولهذا تقام عليه عقوبة جناية القذف ،ويقتل ق�صا�صاً ،فيجب
�أن يقام عليه عقوبة جناية الزنى �أي�ضاً.
� - 2أن امل�س���ت�أمن يعتقد حرمة الزنى ،لأنه ح���رام يف الأديان كلها ،وقد ّ
متكن رئي�س
الدول���ة من �إقامة عقوبة اجلناي���ة عليه ،لأنه يف دارنا ،فيجب �أن يقيم عقوبة هذه اجلناية
عليه ،لأن عقوبات اجلنايات املختلفة تقام �ص���يانة لدار الإ�سالم من الف�ساد ،فلو قلنا ال
تقام على امل�س���ت�أمن ،مع قدرة رئي�س الدولة على �إقامتها ،لكان ذلك من اال�س���تخفاف
ّ
لي�ستخف بامل�سلمني(.((10
بامل�سلمني ،وما �أعطيناه الأمان
ونرجحه يف هذه امل�س����ألة هو القول الثاين الذي ذهب �إلى وجوب
والذي منيل �إليه ّ
�إقامة عقوبة جناية الزنى على امل�س���ت�أمن �إذا �أقدم على ارتكابها يف دار الإ�سالم ،وذلك
للآتي:
� - 1أن الزنى حم ّرم يف جميع الأديان وال�رشائع ،و�رضره يعم اجلماعة كلها ويدن�س

( ((10هو :يعقوب بن �إبراهيم بن حبيب الأن�صاري ،الكويف ،البغدادي� ،أبو يو�سف :فقيه� ،أ�صويل ،جمتهد ،حمدث ،حافظ،
عامل بالتف�سري واملغازي و�أيام العرب .ولد بالكوفة يف �سنة 113هـ ،وتف ّقه على �أبي حنيفة ،وويل الق�ضاء ببغداد ودعي
ب���ـ «قا�ض���ي الق�ض���اة» ،ت���ويف ببغداد يف �سنة 182هـ .من �آث ��اره :كتاب اخلراج ،واملب�سوط يف ف ��روع الفقه احلنفي ،وي�سمى
بـ«الأ�صل» .انظر :القر�شي ،اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية ،224 - 222/2 ،الزركلي ،الأعالم.193/8 ،
( ((10عن���د الإم���ام �أب���ي يو�س���ف يج���ب �أن تق���ام عقوبات اجلناي���ات املختلف���ة ،ومنها عقوبة جناي���ة الزنى عل���ى امل�ست�أمن �إال
عقوبة جناية �شرب اخلمر .انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،34/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،56 ،55/9 ،الزيلعي ،تبيني
احلقائق ،182/3 ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.270 ،269/5 ،
( ((10انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،56/9 ،املرغيناين ،الهداية ،347/2 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق ،182/3 ،ابن الهمام� ،شرح
فتح القدير ،270/5 ،ابن جنيم ،البحر الرائق.19/5 ،
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دار الإ�سالم ،وهذه الأ�رضار واملفا�سد ال تنتفي �إذا كان الزاين م�ست�أمناً(.((10
� - 2أن هناك �أحاديثاً مروية عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم توجب �إقامة عقوبة جناية
الزن���ى على الذمي ،وتدل على �أن امل�س���ت�أمن تقام عليه عقوبة ح���د الزنى ،لأنه ملحق
بالذمي بجامع الكفر بينهما(.((10
� - 3أن الأ�ص���ل يف الت�رشيع الإ�س�ل�امي العموم� ،أي �إنه يطبق كل ما �أمكن التطبيق،
وتطبيقه مي�س���ور يف دار الإ�س�ل�ام ،لثبوت والية رئي�س الدولة على من فيها ،فيجب �أن
تطبق عقوبات اجلنايات املتعددة على من يقدم على ارتكابها يف دار الإ�س�ل�ام :م�س���لماً
كان �أو غري م�سلم.
 - 4القول �إن عقوبة جناية الزنى من حقوق اهلل تعالى ،و�إن امل�س���ت�أمن مل يلتزم من
الأح���كام ما يرجع �إلى حقوق اهلل تعالى ،قول ال ي�ص���لح لإعفاء امل�س���ت�أمن من عقوبة
( ((10م���ن الثاب���ت �أن الزن���ى م���ن اجلناي���ات الت���ي تقوّ�ض بني���ان الأ�سر واجلماع���ات ،لأن عم���اد �إ�صالح الأ�س���ر واجلماعات
احلف ��اظ عل ��ى م ��ا بينه ��ا م ��ن ترابط ون�س ��ب ،و�صيان ��ة الأعرا�ض من االنته ��اك ،والأن�س ��اب من االخت�ل�اط ،ويف الزنى
اختالط للأن�ساب ،وانتهاك للأعرا�ض واحلرمات ،كما �أن يف الزنى �إف�ساد للمجتمعات ،و�إ�شاعة للفاح�شة فيها ،ومثل
هذه املجتمعات التي ال جتعل الزنى جناية يف جميع �صوره تكون جمتمعات فا�سدة متحللة من الدِّين والأخالق ،وال
ي�أم���ن فيه���ا الإن�سان على عر�ضه���ـ ،وال على �أهلهـ ،وزوجهـ ،وولدهـ ،و�أي�ضاً ففيه ف�س���اد لل�صحة ،لأنه و�سيلة من و�سائل
نق���ل العل���ل والأمرا����ض التنا�سلية ،فال عج���ب وفيه كل هذه املف�سدات �أن ن َّفر منه الإ�س�ل�ام غاية التنفري ،و�أوعد عليه
غاية الوعيد ،وجعله من �أكرب الكبائر ،فقد روي عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أنه قال � :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل
علي���ه و�سل���م �أي الذن���ب �أعظ���م عند اهلل؟ ،قال�« :أن جتعل هلل نداً �أي مثي ًال ونظرياً وه���و خلقك» ،قال قلت له� :إن ذلك
لعظي���م ،ق���ال قل���ت :ثم �أي؟ ،قال« :ث���م �أن تقتل ولدك خمافة �أن ي َْط َع َم معك» ،قال قلت :ث���م �أي؟ ،قال« :ثم �أن ُت َز يِان
حَ ِليلَة جارك»� .أخرجه البخاري يف «�صحيحه» عن ابن م�سعود برقم 4477 :كتاب التف�سري ،باب :قوله تعالى :ﭽﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ البقرة ،٢٢ :وم�سلم يف «�صحيحه» عنه برقم 86:كتاب الإميان ،باب :كون
ال�ش���رك �أقب���ح الذنوب وبيان �أعظمه���ا بعدهـ ،والرتمذي يف «ال�سنن» عنه برقم 3183:كت���اب تف�سري القر�آن ،باب :ومن
�سورة الفرقان ،و�أبو داود يف «ال�سنن» عنه برقم  2310كتاب الطالق ،باب :يف تعظيم الزنى ،والن�سائي يف «ال�سنن» عنه
برقم  4019كتاب حترمي الدم ،ذكر �أعظم الذنب.
( ((10انظر :ال�شوكاين ،نيل الأوطار.112/7 ،
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جناية الزنى ،لأن حق اهلل تعالى هو حق اجلماعة( ،((10كما يقول احلنفية �أنف�س���هم(،((10
وحق اجلماعة �أولى بالرعاية فال يجوز التفريط ...فيه(.((11
املبحث الثاني :عقوبة الجناية على األعراض بالقذف

وفيه مطلبان:
املطلب األول :حقيقة القذف

وفيه فرعان:
الفرع األول :تعريف القذف:

�أو ًال :القذف يف اللغة هو الرمي بال�شيء(.((11
( ((10ق���ال احلنفي���ة�« :إن ح���ق اهلل تعال���ى هو ما يتعلق ب���ه النفع العام للعامل ،فال يخت�ص به �أح���د ،وين�سب �إلى اهلل تعالى
تعظيماً ،مثل حرمة البيت الذي يتعلق به م�صلحة العامل باتخاذه قبلة ل�صلواتهم ،ومثابة العتذار �إجرامهم ،وحرمة
الزن���ى مل���ا يتعل���ق به من عموم النفع يف �سالمة الأن�ساب ،و�صيانة ال ُفر����ش ،وارتفاع ال�سيف بني الع�شائر ،ب�سبب التنازع
بني الزناة ،و�إمنا ين�سب �إلى اهلل تعظيماً لأنه تعالى �إمنا يتعالى عن �أن ينتفع ب�شيء ،فال يجوز �أن يكون �شيء حقاً له
به���ذا الوجه���ـ ،وال يج���وز �أن يك���ون حقاً له بجهة التخلي���ق ،لأن الكل �سواء يف ذلك ،بل الإ�ضاف���ة �إليه لت�شريف ما عظم
خطره���ـ ،وق���وي نفعهـ ،وع َّم ف�ضل���ه ب�أن الكافة ينتفعون به» .انظ���ر :التفتازاين� ،شرح التلويح عل���ى التو�ضيح،315/2 ،
البخاري ،ك�شف الأ�سرار.230/4 ،
( ((10ق���ال الإم���ام حمم���د �أبو زهرة يف كتابه املو�سوم بـ«العقوبة يف الفقه الإ�سالمي»�ص« :76ي�صح �أن نف�سر حق اهلل تعالى
بح���ق املجتم���ع ،وذل���ك لأن اهلل تعال���ى ما �أمر مبا �أم���ر ،وما نهى عما نه���ى �إال لإيجاد جمتمع فا�ضل ت�س���وده الف�ضيلة،
وتختف���ي في���ه الرذيل���ة ،ومي ّك���ن كل �آحاده من القيام مبا عليه م���ن واجبات ،وي�ستمتعون مبا له���م من حقوق من غري
مانع مينعهم �إال ما يكون ب�أمر من اهلل تعالى ،وكل ما مي�س هذا املجتمع الفا�ضل ،بحيث يع ّر�ضه ل�شيوع الف�ساد فيه،
والتناب���ز والتداب���ر ،ومتك�ي�ن الظاملني ،يكون اعتداء على حق اهلل تعالى ،لأنه ه���و الذي ي�شرع للمجتمع ما يوجهه �إلى
الكم���ال ،فم���ا يكون عك�س ذلك يوجهه �إلى الف�ساد ،فيكون اعتداء على حق اهلل تعالى و�شرعهـ ،فمث ًال املجتمع الفا�ضل
يوج���ب رعاي���ة الن�س���ل وحفظ الأن�س���اب ،واملحافظة على كي���ان الأ�سرة ،و�إذا �ش���اع الزنى يف �أمة :انحل���ت فيها الروابط،
و�ض���اع فيه���ا الن�س���ل ،ف���كان الزنى اعتداء عل���ى حق اهلل تعالى� ،أو على تعب�ي�ر ع�صرنا اعتداء على ح���ق املجتمع� ،أو على
النظام االجتماعي...وهكذا جتد احلدود ال�شرعية وعقوباتها كلها تتجه �إلى حماية املجتمع ،لأنها حقوق هلل تعالى».
( ((11زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.311
( ((11انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة:قذف ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة:قذف.
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ثانياً :القذف �رشعاً :هو رمي �آدمي غريه ب�رصيح الزنى� ،أو نفي الن�سب عن غريه(.((11
ومث���ال الأول� :أن يق���ول رجل لآخر :ي���ا زاين� ،أو زنيت� ،أو �أن���ت زانٍ � ،أو قال :يا ابن
الزانية ،فيكون قذفاً لأبيه �أو لأمه .ومثال الثاين� :أن يقول :ل�س���ت بابن �أبيك� ،أو ل�س���ت
لأمك� ،أو ما �شابه ذلك مما فيه نفي لن�سب غريه(.((11
والقذف كبرية من الكبائر التي حددها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أحاديثه ال�رشيفة،
وب�ّي�نّ 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
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم « :اجتنبوا ال�س���بع املوبقات( ،»((11قيل :وما هن يا ر�سول اهلل؟،
قال« :ال�رشك باهلل� ،»...إلى �أن قال« :وقذف املح�صنات الغافالت امل�ؤمنات»(.((11
ما هي �رشوط �إقامة عقوبة جناية القذف:
 -1ما ي�شرتط يف القاذف(:((11
�أ � -أن يك���ون مكلفاً ،بالغاً ،عاق ًال ،فال يعاقب ال�ص���بي واملجنون على �أي جناية من
اجلنايات التي قد يقدمان على ارتكابها.
ب � -أال يكون والداً للمقذوف ،وهذا عند جمهور الفقهاء.
جـ � -أن يكون خمتاراً.
( ((11انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،224/4 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،460/5 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.104/6 ،
( ((11انظر :راغب ،جرائم احلدود يف الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.316 – 314
( ((11املوبقات :هي الذنوب املهلكات .ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة :وبق.
(� ((11أخرجه البخاري يف «�صحيحه» عن �أبي هريرة برقم  5764:كتاب الطب ،باب :ال�شرك وال�سحر من املوبقات ،وم�سلم
يف «�صحيحه» عنه برقم 89:كتاب الإميان ،باب :بيان الكبائر و�أكربها.
( ((11انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائع ال�صنائع ، 40/7 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق ،199،200/3 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،118 /9 ،ابن
الهم���ام� ،ش���رح فتح القدير ،322/5 ،الد�سوقي ،احلا�شية ،325/4 ،اب���ن ر�شد ،بداية املجتهد ،224/4 ،ال�شريازي ،املهذب،
 ،346/3الرملي ،نهاية املحتاج ،436 ،435/7 ،ابن قدامة ،املغني.84 ،83/9 ،
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د � -أال يكون زوجاً ملن قذفها ،لأن طريق ذلك هو اللعان بينهما ح�س���بما ن�ص���ت عليه
الآيات التالية من �س���ورة الن���ور :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﭼ الن���ور .٩ - ٦ :فنظراً لدقة العالقة بني الزوجني ،وعدم �إمكان التئامها بعد
حادثة القذف� ،رشع لهما حكم خا�ص ،وهو اللعان( ،((11ف�إذا تالعنا افرتقا.
 - 2ما ي�شرتط يف املقذوف(:((11
�أ � -أن يكون مكلفاً بالغاً عاق ًال �أي�ضاً ،لأن ال�صبي واملجنون قا�رصا العقل �أو معدوماه،
ومثلهما ال يلحقهما م�سبة وال عار ،لعدم حتقق فعل الزنى منهما.
ب – الإ�س�ل�ام ،لقول ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم « :من �أ�رشك باهلل فلي�س
مبح�صن»(.((11
جـ  -احلرية ،لقوله تعالى :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼالن�ساء،٢٥ :
فالعبد لي�س مبح�صن.
د  -الع ّف���ة ع���ن الزنى ،لأن غري العفيف ال يلحقه الع���ار ،ولأن عقوبة جناية القذف
جتب جزاء على الكذب ،والقاذف لغري العفيف �صادق.
ه� -أن يطالب من حلقه الأذى بتطبيق العقوبة ،ملا فيه من حقه ،وهو دفع العار عنه.
( ((11اللع���ان :ه���ي �شه���ادة م�ؤكدة باليمني املقرونة باللعن ،قائمة مقام عقوبة جناي���ة القذف يف حق الزوج ،ومقام عقوبة
جناية الزنى يف حق الزوجة .قلعجي ،وقنيبي ،معجم لغة الفقهاء� ،ص.392
( ((11انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ، 40/7 ،الزيلعي ،تبي�ي�ن احلقائ���ق ،199،200/3 ،ال�سرخ�سي ،املب�س ��وط،118 /9 ،
الد�سوق���ي ،احلا�شي���ة ،325/4 ،اب���ن ر�ش���د ،بداية املجته���د ،224/4 ،ال�شريازي ،امله���ذب ،346/3 ،الرمل���ي ،نهاية املحتاج،
 ،436 ،435/7ابن قدامة ،املغني.84 ،83/9 ،
(� ((11أخرج���ه البيهق���ي يف «ال�س�ن�ن الكربى» عن ابن عمر برقم 215/8 ،17391 :كت���اب احلدود ،باب :من قال :من �أ�شرك
باهلل فلي�س مبح�صن ،والدارقطني يف «ال�سنن» عنه برقم 178/4 ،3294 :كتاب احلدود والديات وغريه.
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 -3ما ي�شرتط يف حادثة القذف(:((12
�أ � -أن يقذف غريه بالزنا �أو ينفي ن�سبه �رصاحة �أو داللة.
ب � -أن يعجز القاذف عن الإتيان ب�أربعة �شهود ي�شهدون علـى �صدق مقالته.
الفرع الثاني :عقوبة جناية القذف:

بينّ اهلل جل �ش����أنه مق���دار عقوبة جناية الق���ذف يف الآية الكرمية� ،إذ 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�ضح لنا من الآية الكرمية �أن ال�شارع احلكيم قد رتب على جناية القذف عقوبتني:
�إحداهما عقوبة �أ�صلية بدنية :وهي اجللد .والثانية عقوبة تبعية معنوية :وهي رد �شهادة
القاذف وعدم قبولها �أبداً ،لأن من ا�ستهان بالقول هذه اال�ستهانة ال ينتظر منه �أن يعلي
حق���اً �أو يخف�ض باط ًال ب�ش���هادته ،ولأن جريان ذلك القول على ل�س���انه ينق�ص مروءته،
وحيث نق�ص���ت مروءته نق�ص ال�صدق يف قوله( ،((12وقد بينت الآية ف�سقهم :ﭽ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ النور.٤ :
فرد ال�ش���هادة هي عقوبة ل�سانية ت�ش���به عقوبة قطع يد ال�سارق ،فك�أنه روعي �أن جزاء
هذا الل�س���ان الذي اقرتف ذلك الإثم العظي���م �أن يهدر ويقطع �أثره ،فال يعتد مبا يقوله،
وي�شهد فيما بني النا�س ،فهو يف الف�سق والعدم �سواء(.((12
وكذلك ،ف�إن عقوبة جناية القذف  -وهي كما بينا �سابقاً اجللد  -عقوبة علنية م�شهودة
( ((12انظر :بهن�سي ،املو�سوعة اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي 164 /4،وما بعدها.
(� ((12أبو زهرة ،العقوبة يف الفقه الإ�سالمي� ،ص.83
(� ((12سيد عبد اهلل ح�سن ،املقا�صد ال�شرعية للعقوبات يف الإ�سالم � ،ص.332
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ي�ش���هدها النا�س ،ويف �إنزال هذه العقوبة على القاذف �أم���ام النا�س ما ينق�ص مروءته،
الأمر الذي مينع قبول �ش���هادته ،وذلك لأن ال�ش���هادة ملزمة للق�ضاء ،وال ي�صح �أن يلزم
الق�ضاء ب�شهادة رجل ُح َّد يف قذف ،ور�ؤية الأ�سواط تنزل على ظهره �أمام النا�س(.((12
واختلفوا �إذا تاب القاذف هل تقبل �شهادته؟
يرى جمهور الفقهاء – عدا الأحناف – قبول �شهادته �إذا تاب(. ((12
و�أ�سا�س اختالفهم يف هذه امل�س����ألة هو اختالفهم يف عودة اال�ستثناء الوارد يف قوله
تعالى عق���ب �آية الق���ذف :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ النور، ٥ :
هل يعود اال�ستثناء �إلى اجلملة� ،أم يعود �إلى �أقرب مذكور؟ ،فمن قال :يعود �إلى �أقرب
مذكور  -وهم الأحناف  -قال :التوبة ترفع الف�س���ق ،وال ترفع رد ال�ش���هادة ،فال تقبل
�شهادة القاذف ،ومن ر�أى �أن اال�ستثناء يعود �إلى اجلملة املتقدمة  -وهم اجلمهور  -قال:
التوبة ترفع الأمرين معاً :الف�سق ،ورد ال�شهادة ،فتقبل �شهادة القاذف.
يرتجح ر�أي اجلمهور ،وهو قبول �ش���هادة القاذف بعد توبته وبعد �إقامة
ويف تقديرن���ا ّ
العقوبة عليه للأمور الآتية:
� - 1أن العقوب���ة تدر�أ عقوبة الآخرة ،وهي طهرة للجاين ،ذلك �أن عقوبات اجلنايات
طه���رة لأهلها ،فكيف تقبل �ش���هادته �إذا مل يتطهر بالعقوبة ،وت���رد �أطهر ما يكون؟! ف�إنه
بالعقوبة والتوبة قد يطهر ُط ْهراً كام ًال.
� - 2أن �أعظ���م موانع ال�ش���هادة الكفر ،وال�س���حر ،وقتل النف�س ،ول���و تاب من هذه
الأ�شياءُ :قبلت �شهادته اتفاقاً  ،فالتائب من القذف �أولى بالقبول.
� - 3أن رد ال�ش���هادة بالقذف �إمنا هو م�س���تند �إلى العلة الت���ي ذكرها اهلل تعالى عقيب
( ((12خاطر� ،أثر تطبيق احلدود يف املجتمع� ،ص.226
( ((12انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،226/4 ،ابن قدامة ،املغني.179 ،178/10 ،
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هذا احلكم ،وهي الف�سق ،وقد ارتفع الف�سق بالتوبة ،وهو �سبب الرد ،فيجب ارتفاع ما
ترتب عليه ،وهو املنع.
� -4أن رد ال�ش���هادة �أبداً تلزم منه مف�سدة فوات احلقوق على الغري ،وتعطيل ال�شهادة
يف حمل احلاجة �إليها ،وال يلزم مثل ذلك يف القبول ،ف�إنه ال مف�س���دة فيه يف حق الغري
من عدل تائب قد �أ�صلح ما بينه وبني اهلل ،وال ريب يف �أن «اعتبار م�صلحة ال يلزم منها
مف�س���دة �أولى من اعتبار م�ص���لحة يلزم منها عدة مفا�سد يف حق ال�شاهد وحق امل�شهود
ل���ه وعليه ،وال�ش���ارع له تطل���ع �إلى حفظ احلقوق على م�س���تحقيها ب���كل طريق وعدم
�إ�ضاعتها»(.((12
ه���ذا ،وقد ن�ص بع����ض الفقهاء على �أن توب���ة القاذف تكون بتكذيب نف�س���ه يف ملأ
(((12
م���ن النا�س ،ويف املكان الذي قذف فيه ،كما قال عمر ر�ض���ي اهلل عنه لقذفة املغرية
ر�ض���ي اهلل عنه بح�رضة ال�صحابة من غري نكري ،مع �إ�شاعة الق�ضية و�شهرتها من الب�رصة
واحلجاز ،وغري ذلك من الأقطار(.((12
بقي �أن نلفت االنتباه والنظر �إلى �أن القذف بغري الزنى �أو ما ميكن ت�س���ميته بال�س���ب
وال�ش���تم ،مثل :يا خبيث� ،أو يا ظامل� ،أو يا خائن ،ونحو ذلك ،ال جتب فيه عقوبة جناية
( ((12ابن قيم اجلوزية� ،أعالم املوقعني.99/1 ،
( ((12ه���و  :املغ�ي�رة ب���ن �شعبة بن �أبي عامر بن م�سعود الثقفي� ،أبو عبد اهلل� :أحد دهاة العرب وقادتهم ووالتهم� ،صحابي،
يقال له« :مغرية الر�أي» .ولد يف الطائف باحلجاز يف  20ق.هـ ،وبرحها يف اجلاهلية مع جماعة من بني مالك ،فدخل
الإ�سكندري���ة واف���داً عل���ى املقوق�س ،وعاد �إلى احلجاز ،فلم���ا ظهر الإ�سالم تردد يف قبوله �إل���ى �أن كانت �سنة 5هـ ف�أ�سلم،
وق���د �شه���د احلديبي���ة واليمامة وفت���وح ال�شام ،وذهبت عين���ه بالريموك ،و�شه���د القاد�سية ونهاوند وهم���دان وغريها،
وواله عم���ر ب���ن اخلط���اب ر�ض���ي اهلل عنه عل���ى الب�صرة ،ففتح عدة ب�ل�اد ،وعزلهـ ،ث���م واله الكوفة ،و�أق���ره عثمان على
الكوف���ة ث���م عزله���ـ ،تويف بالكوفة يف �سنة 50ه .انظر :ابن حجر ،الإ�صابة يف متيي���ز ال�صحابة ،156/6 ،ابن الأثري� ،أ�سد
الغابة.238/5 ،
( ((12انظر :ال�شريازي ،املهذب ،449/3 ،املاوردي ،احلاوي الكبري ،32/17 ،ابن قدامة ،املغني.180/10 ،
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الق���ذف ،و�إمن���ا يجب فيه التعزي���ر( ،((12لأن عقوبة جناية الق���ذف �إمنا جتب يف القذف
بالزن���ى – كما ذكرنا �آنف���اً – �رصيحاً ،ف�إذا مل جتب هذه العقوبة وجبت عقوبة التعزير،
لأن ال�س���ب �إيذاء للم�سبوب( ،((12وذهب بع�ض العلماء �إلى �أن عقوبة التعزير �إمنا جتب
�إذا مل يكن امل�سبوب على ال�صفة التي �شتم بها( ،((13وق ّيد بع�ضهم هذا القول مبا �إذا كان
امل�سبوب جماهراً م�شتهراً مبا �شتم به(.((13
املطلب الثاني:عقوبة غري املسلم على جناية القذف

وفيه فرعان:
الفرع األول :عقوبة الذمي على جناية القذف:

وفيه م�سائل عدة:

امل�س�ألة الأولى:

�إذا كان القاذف ذمياً واملقذوف م�س���لماً �أو م�س���لمة :يجب �إقامة عقوبة جناية القذف
على الذمي �إذا ارتكبها بحق م�س���لم �أو م�س���لمة يف دار الإ�س�ل�ام ،طاملا توافرت �رشوط
جناية القذف ،لأن �إ�س�ل�ام القاذف لي�س ب�رشط يف وج���وب �إقامة عقوبتها عليه ،وهذا
( ((12التعزي���ر – كم���ا م��� ّر معن���ا  : -ه���و عقوبة غري مقدرة �شرعاً ،جتب حقاً للهـ� ،أو لآدم���ي ،يف كل مع�صية لي�س فيها ح ّد
وال كفارة غالباً .املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص ،344ابن فرحون ،تب�صرة احلكام.288/2 ،
( ((12انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ،63/7 ،ال�سرخ�س ��ي ،املب�س ��وط ،119/9 ،الزيلع���ي ،تبي�ي�ن احلقائ���ق ،208/3 ،اب���ن
الهم���ام� ،ش���رح فت���ح القدير ،347/5 ،اب���ن فرحون ،تب�صرة احل���كام ،300/2 ،املاوردي ،الأح���كام ال�سلطانية� ،ص ،335ابن
قدامة ،املغني ،90/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.112/6 ،
( ((13انظر :املرغيناين ،الهداية ،360/2 ،عامر ،التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.171 ،170
( ((13انظر :ابن عابدين ،احلا�شية.71/4 ،
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قول احلنفية( ،((13واملالكية( ،((13وال�شافعية( ،((13واحلنابلة(.((13
وذه���ب الظاهرية(� ((13إلى �أنه يجب قتل الذمي القاذف النتقا�ض ذمته� ،إال �إذا �أ�س���لم
فعندئذ ميتنع القتل ،ويجب عليه عقوبة جناية القذف ،وا�س���تدلوا على ذلك ب�أن الذمي
�إذا قذف م�س���لماً ،فقد خرج عن ال�صغار( ،((13فتزول عنه الذمة ،فيكون كاحلربي الذي
ال �أمان له ،وهذا يجوز قتله.

امل�س�ألة الثانية:

رد �ش���هادة الذمي القاذف :ذكرنا �سابقاً �أن من تتمة عقوبة جناية القذف رد �شهادة من
�أقيمت عليه تلك العقوبة ،وملا كان للذمي �ش���هادة على �أهل الذمة وعلى امل�ست�أمنني عند
احلنفية( ،((13ف�إن الذمي املقامة عليه عقوبة جناية القذف ترد �شهادته عندهم( ،((13ولكن
( ((13انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،40/7 ،وقد جاء فيه« :و�إ�سالم القاذف وعفته عن فعل الزنى لي�س ب�شرط ،فيحد
والكاف ��ر وم ��ن ال عف ��ة له عن الزنا ،وال�شرط �إح�صان املقذوف ال �إح�صان القاذف» ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،118 /9 ،وقد
ج���اء في���ه« :عل���ى الذمي يف ق���ذف امل�سلم حد كامل ،لأن امل�سل���م حم�صن يلحقه ال�شني بقذفهـ ،والق���اذف مع كفره حر،
فعليه حد الأحرار ثمانون جلدة».
( ((13انظ���ر :اب���ن ر�ش���د ،بداية املجتهد ،224/4 ،الد�سوقي ،احلا�شي���ة ،325 ،324/4 ،وقد جاء فيه« :ال�شرط يف حد القاذف
التكلي���ف� ،أن يك���ون �ص���ادراً يف دار الإ�سالم من البالغ العاقل� ،سواء كان حراً �أو عبداً ،م�سلماً �أو كافراً» ،الدردير ،ال�شرح
الكبري ،325 ،324/4 ،املواق ،التاج والإكليل ،401/8 ،وقد جاء فيه« :و�إذا افرتى ذمي على م�سلم حد ثمانني».
( ((13انظ���ر :ال�ش�ي�رازي ،املهذب ،346/3 ،الرملي ،نهاية املحتاج ،436 ،435/7 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج،460/5 ،
امل���اوردي ،الأح���كام ال�سلطاني���ة���� ،ص ،335احل�صن���ي ،كفاي���ة الأخيار���� ،ص ،479وقد جاء في���ه�« :إذا قذف البال���غ العاقل
املختار ،وهو م�سلم �أو ذمي �أو م�ست�أمن �أو مرتد ،حم�صناً لي�س بوالد ،وجب عليه احلد للن�ص والإجماع».
( ((13انظر :ابن قدامة ،املغني ،84 ،83/9 ،املرداوي ،الإن�صاف ،200/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،104/6 ،ابن قيم اجلوزية،
�أحكام �أهل الذمة.1360/3 ،
( ((13انظر :ابن حزم ،املحلى.235/12 ،
( ((13ي�شريون �إلى قول اهلل �سبحانه وتعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ التوبة.٢٩ :
( ((13انظ���ر :املرغين���اين ،الهداية ،124 ،123/3 ،املو�صلي ،االختيار ،149/2 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق ،223/4 ،ابن الهمام،
�شرح فتح القدير.227/2 ،
( ((13انظ���ر :العين���ي ،البناي���ة ،386/6 ،املرغين���اين ،الهداي���ة ،359/2 ،اب���ن الهم���ام� ،شرح فت���ح القدي���ر ،338/5 ،البابرتي،
العناية.339/5 ،
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�إذا �أ�س���لم قبلت �ش���هادته على امل�سلمني وعلى غريهم ،لأن �ش���هادته هذه ا�ستفادها بعد
الإ�سالم ،والن�ص القر�آين الكرمي �أوجب رد �شهادته القائمة وقت القذف ،ولي�ست هذه
ال�شهادة تلك ال�شهادة التي ا�ستفادها بعد الإ�سالم فال تدخل حتت الرد(.((14

امل�س�ألة الثالثة:

�إذا كان القاذف ذمياً واملقذوف ذمياً �أو م�س���ت�أمناً :ال يجب �إقامة عقوبة جناية القذف
عل���ى الذمي �إذا ارتكبها بحق ذمي �أو م�س���ت�أمن يف دار الإ�س�ل�ام ،وه���ذا قول جمهور
الفقهاء(.((14
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
 �أن م���ن ��ش�رط وجوب �إقام���ة تلك العقوب���ة على الق���اذف �أن يك���ون املقذوفحم�ص���ناً( ،((14والإ�س�ل�ام �رشط يف الإح�ص���ان على ر�أي جمهور الفقهاء ،كما ذكرنا
�سابقاً.
وذه���ب الظاهري���ة(� ((14إلى وجوب �إقامة عقوبة جناية الق���ذف على الذمي �إذا �أقدم
على ارتكابها يف دار الإ�سالم.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
�أن الإ�سالم لي�س ب�رشط يف املقذوف ،كما هو لي�س ب�رشط يف القاذف.
و�إذا مل جت���ب عقوب���ة جناية القذف على الذمي لعدم �إ�س�ل�ام املق���ذوف ،على ر�أي
( ((14انظر :امليداين ،اللباب ،200/3 ،املرغيناين ،الهداية ،360 ،359/2 ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.339 ،338/5 ،
( ((14انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائع ال�صنائ���ع ،40/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،118 /9 ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،322/5 ،ابن
ر�شد ،بداية املجتهد ،224/4 ،ال�شريازي ،املهذب ،346/3 ،ابن قدامة ،املغني ،84 ،83/9 ،املرداوي ،الإن�صاف.202/10 ،
(� ((14شرائ���ط �إح�ص���ان الق���ذف – كم���ا ذكرنا �سابقاً –  :العقل ،والبل���وغ ،واحلرية ،والإ�سالم ،والعفة عن الزنى ،ومطالبة
من حلقه الأذى بتطبيق العقوبة.
( ((14انظر :ابن حزم ،املحلى.235/12 ،
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جمهور الفقهاء ،فعلى القاذف عقوبة التعزير ب�س���بب الأذى الذي يلحقه باملجني عليه،
وحتى ميتنع الل�سان عن ذلك(.((14

امل�س�ألة الرابعة:

�س���ب الذمي ،بلف���ظ من �ألفاظ
الذمي يقذف بغري الزنى� ،أي ال�س���ب وال�ش���تم� :إذا ّ
ال�س���باب ،م�سلماً �أو ذمياً �أو م�س���ت�أمناً ،وجب �إيقاع عقوبة التعزير عليه ،ومل جتب عليه
يعزر ،بل جتب
عقوب���ة جناية الق���ذف ،لأن عقوبة التعزير لي�س من �رشطها �إ�س�ل�ام من ّ
على امل�سلم وغري امل�سلم(.((14
الفرع الثاني :عقوبة املستأمن على جناية القذف:

وفيه م�سائل عدة:

امل�س�ألة الأولى:

�إذا كان القاذف م�ست�أمناً واملقذوف م�سلماً �أو م�سلمة :يجب �إقامة عقوبة جناية القذف
على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها بحق م�سلم �أو م�سلمة يف دار الإ�سالم ،طاملا توافرت �رشوط
( ((14انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائع ال�صنائ���ع ،40/7 ،ابن عابدين ،احلا�شية ،45/4 ،ال�ش�ي�رازي ،املهذب ،349/3 ،وقد جاء فيه:
«ومن ال يجب عليه احلد لعدم �إح�صان املقذوف� ،أو للتعري�ض بالقذف من غري نية ،ع ّزر ،لأنه �آذى من ال يجوز �أذاه»،
املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص ،335وقد جاء فيه« :ف�إن كان املقذوف �صبياً �أو جمنوناً� ..أو كافراً� ،أو �ساقط الع�صمة
بزنا حد فيه فال حد على قاذفهـ ،ولكن يعزر لأجل الأذى ،ولبذاءة الل�سان».
( ((14انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائع ،63/7 ،وقد جاء فيه« :و�أما �شرط وجوب التعزير فالعقل فقط ،فيع ّزر كل عاقل
ارتك���ب جناي���ة لي����س له���ا حد مقدر� ،سواء كان ح���راً �أو عبداً ،ذكراً �أو �أنثى ،م�سلماً �أو كاف���راً ،بالغاً �أو �صبياً بعد �أن يكون
ً
عاق�ل�ا ،لأن ه����ؤالء م���ن �أهل العقوب���ة �إال ال�صبي العاقل يعزر ت�أديباً ال عقوبة ،لأنه من �أه���ل الت�أديب» ،عودة ،الت�شريع
اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي.477/2 ،
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جناية القذف ،وهذا قول احلنفية( ،((14واملالكية( ،((14وال�شافعية( ،((14واحلنابلة(.((14
ويعلل احلنفية ذلك بالآتي:
 �إن يف جناية عقوبة القذف حقاً للعبد ،وقد التزم امل�ست�أمن عند دخوله دار الإ�سالمبالأمان �إيفاء حقوق العباد ،فتقام عليه تلك العقوبة(.((15

امل�س�ألة الثانية:
رد �ش���هادة امل�س���ت�أمن القاذف :للم�س���ت�أمن �ش���هادة على امل�س���ت�أمن عند احلنفية(،((15
فبمقت�ض���ى مذهبهم :رد �شهادته ،وذلك قيا�س���اً على ما قالوه يف الذمي ،ولو �أ�سلم هذا
امل�س���ت�أمن املقامة عليه عقوب���ة جناية القذف ،ف�إن �ش���هادته تقبل على امل�س���لمني وعلى
غريهم ،كما هو احلال بالن�سبة للذمي املقامة عليه تلك العقوبة �إذا �أ�سلم(.((15
( ((14انظ���ر :البابرت���ي ،العناية ،338/5 ،ال�سرخ�س ��ي ،املب�سوط ،119 /9 ،وقد جاء فيه« :لو دخل حربي دارنا ب�أمان فقذف
م�سلم���اً مل يح���د يف ق���ول �أبي حنيفة رحمه اهلل الأول ،لأن املغل���ب يف هذا احلد حق اهلل تعالى ،ولأنه لي�س للإمام عليه
والية اال�ستيفاء حني مل يلتزم �شيئاً من �أحكام الإ�سالم بدخوله دارنا ب�أمان ،ويحد يف قوله الآخر ،وهو قولهما – �أي
ق���ول حمم���د و�أبي يو�س���ف  -ف�إن يف هذا احلد معنى حق العبد ،وهو ملتزم حقوق العب���اد ،ولأنه بقذف امل�سلم ي�ستخف
بهـ ،وما �أعطي الأمان على �أن ي�ستخف بامل�سلمني ،ولهذا يجرب على بيع العبد امل�سلم ،فكذلك يحد بقذف امل�سلم» ،ابن
الهمام� ،شرح فتح القدير ،338/5 ،وقد جاء فيه« :و�إذا دخل احلربي دارنا ب�أمان فقذف م�سلماً حد ،لأن فيه حق العبد
وقد التزم �إيفاء حقوق العباد ،ولأنه طمع �أال ي�ؤذى ،فكان ملتزماً بال�ضرورة �أن ال ي�ؤذي ،ويف بع�ض الن�سخ طمع �أن ال
ي�ؤذي ،فكان ملتزماً موجب �أذاهـ ،وهو احلد» ،ابن عابدين ،احلا�شية.45/4 ،
( ((14انظ���ر :اب���ن ر�ش���د ،بداية املجته���د ،224/4 ،الد�سوقي ،احلا�شية ،325 ،324/4 ،الدردير ،ال�ش���رح الكبري،325 ،324/4 ،
اخلر�شي ،احلا�شية ،86/8 ،القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن.403 ،402/7 ،
( ((14انظ���ر :ال�ش�ي�رازي ،امله���ذب ،346/3 ،املاوردي ،احلاوي الكبري ، ،253/13 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج،460/5 ،
الرملي ،نهاية املحتاج ،436 ،435/7 ،املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص ،335احل�صني ،كفاية الأخيار� ،ص.479
( ((14انظر :ابن قدامة ،املغني ،84 ،83/9 ،املرداوي ،الإن�صاف ،203/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.105/6 ،
( ((15انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،119 /9 ،البابرتي ،العناية.338/5 ،
( ((15انظ���ر :اب���ن الهمام� ،شرح فتح القدير ،227/5 ،الزيلعي ،تبيني احلقائ���ق ،223/4 ،املرغيناين ،الهداية،124 ،123/3 ،
املو�صلي ،االختيار.149/2 ،
( ((15انظر :املرغيناين ،الهداية ،360 ،359/2 ،ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،339 ،338/5 ،امليداين ،اللباب.200/3 ،
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امل�س�ألة الثالثة:

�إذا كان الق���اذف م�س���ت�أمناً واملقذوف ذمياً �أو م�س���ت�أمناً :ال يجب �إقام���ة عقوبة جناية
القذف على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها بحق ذمي �أو م�س���ت�أمن يف دار الإ�س�ل�ام ،حتى ولو
توافرت �رشوط جناية القذف ،وهذا قول جمهور الفقهاء(.((15
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
 �إن م���ن �رشط وج���وب �إقامة تلك العقوبة على القاذف – كم���ا ذكرنا � -أن يكوناملقذوف حم�ص���ناً ،والإ�سالم �رشط يف الإح�ص���ان على ر�أي جمهور الفقهاء كما علم
من قبل.
�أم���ا عند الظاهرية( ،((15فعقوبة جناية القذف جتب على امل�س���ت�أمن �إذا قذف ذمياً �أو
م�ست�أمناً.

امل�س�ألة الرابعة:
امل�س���ت�أمن يقذف بغري الزنى� ،أي ال�سب وال�شتم :جتب على امل�ست�أمن عقوبة التعزير
�إذا قذف غريه بغري الزنى كال�س���ب وال�شتم ،فقد قال الإمام �أبو يو�سف( ((15رحمه اهلل:
عزرته»(.((15
«وكذلك لو �شتم� ،أي امل�ست�أمن ،رج ًال ّ
( ((15انظ ��ر :ال�سرخ�س ��ي ،املب�سوط ،118 /9 ،اب���ن الهمام� ،شرح فتح القدير ،322/5 ،الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،40/7 ،ابن
ر�شد ،بداية املجتهد ،224/4 ،ال�شريازي ،املهذب ،346/3 ،ابن قدامة ،املغني ،84 ،83/9 ،املرداوي ،الإن�صاف.202/10 ،
( ((15انظر :ابن حزم ،املحلى.235/12 ،
( ((15هو :يعقوب بن �إبراهيم بن حبيب الأن�صاري ،الكويف ،البغدادي� ،أبو يو�سف :فقيهـ� ،أ�صويل ،جمتهد ،حمدث ،حافظ،
عامل بالتف�سري واملغازي و�أيام العرب .ولد بالكوفة يف �سنة 113هـ ،وتف ّقه على �أبي حنيفة ،وويل الق�ضاء ببغداد ،ودعي
بـ«قا�ض���ي الق�ض���اة» ،ت���ويف ببغداد يف �سن���ة 182هـ .من �آثاره :كتاب اخل ��راج ،واملب�سوط يف فروع الفق ��ه احلنفي ،وي�سمى
بـ«الأ�صل» .انظر :القر�شي ،اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية ،224 - 222/2 ،الزركلي ،الأعالم.193/8 ،
(� ((15أبو يو�سف ،اخلراج� ،ص.206
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ويبدو �أنه ال خالف بني الفقهاء يف تعزير امل�ست�أمن ،لأن ال�سب جناية لي�س لها عقوبة
يعزر( ،((15كما م ّر معنا قبل قليل.
مقدرة( ،((15ولي�س من �رشط عقوبة التعزير �إ�سالم من ّ
الفصل الثاني :عقوبة الجناية على األموال
بالسرقة الصغرى ،والسرقة الكربى

يطلق الفقهاء عادة لفظ ال�رسقة ،على ال�رسقة ال�صغرى ,بينما ي�س ّمون ال�رسقة الكربى
احلرابة �أو قطع الطريق(.((15
و�إطالق ال�رسقة على قطع الطريق جماز ال حقيقة ،لأن ال�رسقة – كما م ّر معنا  -هي
�أخ���ذ املال خفية ،ويف قطع الطريق – كما �س�ن�رى بعد قلي���ل  -هي �أخذ املال جماهرة,
ولكن يف قطع الطريق �رضب من اخلفية ،هو اختفاء القاطع عن الإمام و َم ْن �أقامه حلفظ
الأم���ن( ,((16ولذا ال تطل���ق ال�رسقة على قطع الطريق �إال بقي���ود فيقال :ال�رسقة الكربى,
ولو قيل ال�رسقة فقط مل يفهم منها قطع الطريق ,ولزوم التقييد من عالمات املجاز(.((16
وعليه ،ف�إننا قمنا ،يف �ضوء ذلك ،بتق�سيم هذا الف�صل �إلى مبحثني:
( ((15انظر :عامر ،التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.170 – 167
( ((15انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.63/7 ،
( ((15عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي.515/2 ،
(� ((16سمي بقاطع الطريق المتناع النا�س من �سلوك الطريق خوفاً منه .اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج.497/5 ،
( ((16انظر :ابن الهمام� ،شرح فتح القدير .422/5 ،الواقع �أن وجه ال�شبه بني اجلنايتني يتمثل يف �أن �أخذ املال يتم يف كل
منهم���ا ب���دون ر�ض���ى املجني علي���ه� .أما �أوجه اخلالف بينهما فه���و الآتي� :أن املال يف جرم قط���ع الطريق ي�ؤخذ مكابرة
وجماهرة� ،أما يف ال�سرقة في�ؤخذ على وجه اخلفة واال�ستتارة � - 2.أن ال�ضرر املبا�شر الذي يحدث بجرم قطع الطريق
�ضرر عام وخا�ص ،فالعام يقع على املجتمع ب�أ�سرهـ ،واخلا�ص يقع على الفرد ،بخالف ال�ضرر املبا�شر يف جرم ال�سرقة،
ف�إن���ه يق���ع عل���ى الفرد وح���ده� - 3.أن العقوب���ة املقررة جلرم قط���ع الطريق �أغلظ م���ن العقوبة املقررة جل���رم ال�سرقة.
انظر :راغب ،جرائم احلدود يف الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.448 ،447
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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:

�أو ًال :ال�رسق���ة يف اللغ���ة� :أخذ ال�ش���يء م���ن الغري على وج���ه اخلفي���ة ،ومنه� :رسق
ال�سمع(.((16
ثانياً :ال�رسقة �رشعاً :هي �أخذ مال الغري م�س���ترتاً من غ�ي�ر �أن ي�ؤمتن عليه(� ،((16أو �أخذ
املكلف ما ًال ال حق له فيه ،مما ال يت�سارع �إليه الف�ساد ،م�سترتاً من غري �أن ي�ؤمتن عليه ،بلغ
ن�صاباً من حرزه ،مما ال �شبهة له فيه(.((16
الفرع الثاني :عقوبة جناية السرقة:

عز َّ
وجل  ،و�س ّنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إجماع
عقوبة ال�سارق ثبتت بكتاب اهلل َّ
الأمة.
� -1أم���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 :
 -2و�أما ال�س َّنة النبوية ،فقد ثبتت ال�رسقة يف الأحاديث ال�رشيفة التالية:
�أ � -أمر ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بقطع يد املخزومية التي �رسقت :فقد روت
( ((16انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة�:سرق ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة�:سرق.
( ((16انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد.229/4 ،
( ((16انظر :ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،354/5 ،احلطاب ،مواهب اجلليل ،306/6 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج،
 ،465/5البهوتي ،ك�شاف القناع ،129/6 ،ابن قدامة ،املغني.104/9 ،
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ال�س���يدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها� -أن «قري�شاً �أهمهم �ش����أن املخزومية( ((16التي �رسقت
يف عهد ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف غزوة الفتح ،فقالوا :من يك ّلم فيها ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم؟ ومن يجرتئ عليه(� ((16إال �أ�سامة بن زيد( ((16حِ ُّب ر�سول اهلل
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم ( ،((16فكلمه فيها ،فت ّلون وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،
وقال له�« :أت�ش���فع يف حد( ((16من حدود اهلل؟!» ،فقال له �أ�س���امة :ا�ستغفر يل يا ر�سول
اهلل ،فلما كان الع�ش���اء قام ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم  ،فاختطب ف�أثنى على اهلل
مب���ا هو �أهله ،ثم ق���ال�« :أما بعد :ف�إمنا �أهلك الذين من قبلك���م �أنهم كانوا �إذا �رسق فيهم
ال�رشيف تركوه ،و�إذا �رسق فيهم ال�ض���عيف �أقاموا عليه احلد ،و�إين والذي نف�سي بيده
لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت لقطعت يدها» ،ثم �أمر بتلك املر�أة التي �رسقت فقطعت
يدها ،قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها « : -فح�سنت توبتها ْبع ُد وتزوجت ،فكانت ت�أتيني
بعد ذلك ف�أرفع حاجتها �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم »(.((17
( ((16هي فاطمة بنت الأ�سود بن عبد الأ�سد بن عبداهلل بن عمرو بن خمزوم  .انظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة .213/7 ،
(� ((16أي ال يتجا�سر على الكالم يف ذلك �أحد ملهابته.
( ((16هو� :أ�سامة بن زيد بن حارثة� ،أبو حممد� :صحابي جليل .ولد مبكة ،ون�ش�أ على الإ�سالم ،لأن �أباه كان من �أول النا�س
�إ�سالم���اً ،وكان ر�س���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم يحبه حباً ج ّماً ،وينظر �إليه نظره �إلى �سبطيه احل�سن واحل�سني ،وقد
هاجر مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى املدينة ،و�أمّره ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،قبل �أن يبلغ الع�شرين من
عمرهـ ،فكان مظفراً موفقاً ،وملا تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رحل �أ�سامة �إلى وادي القرى ف�سكنهـ ،ثم انتقل
�إل���ى دم�ش���ق يف �أي���ام معاوية ،ف�سكن املزة ،وعاد بعدها �إلى املدينة ،ف�أقام �إلى �أن مات باجلرف ،يف �آخر خالفة معاوية يف
�سنة 54ه .له يف كتب احلديث  128حديثاً .انظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة ،194/1 ،الزركلي ،الأعالم.291/1 ،
( ((16ح���ب ر�س���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم � :أي حمبوبه ،وكانوا ي�سمونه بذلك مل���ا يعرفون من منزلته عندهـ ،لأنه كان
يحب �أباه قبله حتى تبناهـ ،فكان يقال له« :زيد بن حممد».
(� ((16أي تتو�سل �أن ال يقام حد فر�ضه اهلل تعالى ،واحلد – كما م ّر معنا  -عقوبة مقدرة من امل�شرع.
(� ((17أخرج���ه البخ���اري يف «�صحيح���ه» عن عائ�شة برقم 3733 :كتاب ف�ضائل ال�صحاب���ة ،باب :ذكر �أ�سامة بن زيد ،وم�سلم
يف «�صحيحه» عنها برقم 1688 :كتاب احلدود ،باب :قطع ال�سارق ال�شريف وغريهـ ،والنهي عن ال�شفاعة يف احلدود ،
و�أبو داود يف «ال�سنن» عنها برقم 4373 :كتاب احلدود ،باب :يف احلد ي�شفع فيه.
(العدل) العدد | |69جمادى الأولى 1436هـ
ـ  174ـ

د .ماهر عبد املجيد عبود

قال �ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية( ((17رحمه اهلل« :ففي هذه الق�صة عرب ،ف�إن �أ�رشف بيت
كان م���ن قري�ش بطن���ان :بنو خمزوم ،وبن���و عبد مناف ،فلما وجب عل���ى هذه القطع
حب ر�س���ول اهلل
ل�رسقته���ا  ..وكان���ت من �أكرب القبائل ،و�أ�رشف البيوت ،و�ش���فع فيها ّ
�أ�س���امة ،غ�ضب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أنكر عليه دخوله فيما حرمه اهلل ،وهو
ال�ش���فاعة يف احلدود ،ثم �رضب املثل ب�سيدة ن�س���اء العاملني  -وقد بر�أها اهلل من ذلك -
فقال« :واهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت لقطعت يدها»(.((17
ب � -أمر ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم بقطع يد �س���ارق امل َِجن( ((17على عهده:
فقد روي عن عبد اهلل بن عمر ر�ض���ي اهلل عنه «�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قطع
�س���ارقاً يف جمن قيمته ثالثة دراهم»( ،((17ويف رواية �أخرى قال« :قطع النبي �ص���لى اهلل
عليه و�سلم يد �سارق يف جمن ثمنه ثالثة دراهم»(.((17
 -3و�أما الإجماع ،فقد �أجمعت الأمة على وجوب قطع يد ال�س���ارق( ،((17وبا�رشت
�إقامة هذه العقوبة يف عهد ر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ،وعهد اخللفاء الرا�شدين،
( ((17هو� :أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن تيمية ،احل ّراين ،الدم�شقي ،احلنبلي� ،شيخ الإ�سالم ،تقي
الدي���ن� ،أب���و العبا����س :حمدث ،حافظ ،مف�سر ،فقيهـ ،جمتهد ،م�شارك يف �أنواع من العل���وم .ولد بح ّران يف �سنة 661هـ،
وق���دم م���ع وال���ده و�أهل���ه �إلى دم�شق وه���و �صغري ،وحدث بدم�ش���ق وم�صر ،والثغ���ر ،وقد امتحن ،و�أوذي م���رات ،وحب�س
بقلع���ة القاه���رة ،والإ�سكندري���ة ،وبقلع���ة دم�ش���ق مرت�ي�ن ،وتويف بها يف �سن���ة 728هـ .م���ن م�صنفاته الكث�ي�رة :جمموعة
فتاويه ،ال�سيا�سية ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،وبيان اجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح .انظر :ابن رجب
احلنبلي ،ذيل طبقات احلنابلة 492/4 ،وما بعدها ،الزركلي ،الأعالم.145 ،144/1 ،
( ((17ابن تيمية ،ال�سيا�سة ال�شرعية� ،ص.52
( ((17املجن :هو الرت�س� ،سمي بذلك لأنه يواري حامله� ،أي ي�سرته .انظر :ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر،
مادة :جنن.
(� ((17أخرجه البخاري يف «�صحيحه» عن ابن عمر برقم 6798 :كتاب احلدود ،باب :قوله تعالى :ﭽﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭼ املائدة ،٣٨ :وم�سلم يف «�صحيحه» عنه برقم 1686 :كتاب احلدود ،باب :حد ال�سرقة ون�صابها.
(� ((17أخرجه �أبو داود يف «ال�سنن» عن ابن عمر برقم 4385 :كتاب احلدود ،باب :ما يقطع فيه ال�سارق.
( ((17النووي ،املنهاج �شرح �صحيح م�سلم.181/11 ،
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والعهود التالية يف البالد الإ�سالمية.
وتقطع يد ال�س���ارق اليمنى من مف�ص���ل الكوع مم���ا يلي الإبهام بح���اد �إذا �أمن نزف
الدم(.((17
ومل���ا كان القطع عقوبة بدنية يرتتب عليها برت جزء من الإن�س���ان ،جزاء ما ارتكبه من
جرمية �ش���ديدة عل���ى مال الغري ،وملا كان القط���ع هو قمة العقوب���ة و�أعالها ،لذلك كان
من املتنا�س���ب �أن تك���ون اجلرمية متكاملة مع كمال العقوبة ،حتى يت�س���اوى العقاب مع
اجلرم ،لذا و�ضع الفقهاء �رشوطاً يلزم توافرها يف ال�سارق ،ويف امل�رسوق ،ويف حادثة
ال�رسقة ،بع�ض���ها متفق عليه ،وبع�ض���ها خمتلف فيه ،ف�إذا وجدت هذه ال�رشوط وجب
القط���ع ،و�إذا تخلف واحد منها امتنع القطع ،وحلت حمله عقوبة التعزير ،ونذكر فيما
يلي هذه ال�رشوط �إجما ًال.

�أو ًال :ما ي�شرتط يف ال�سارق(:((17

� - 1أن يكون مكلفاً ،بالغاً ،عاق ًال ،فال قطع على �صبي ،وال جمنون ،وهذا باالتفاق،
لأن من مل يبلغ ال يتوجه �إليه اخلطاب �رشعاً ،ولأن من ال يعقل ال يخاطب عق ًال .
� -2أن يكون خمتاراً ،ف�إذا �أكرهه �إن�سان على ال�رسقة ،امتنع القطع �أي�ضاً ،لقول ر�سول
اهلل ولقول ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم�« :إن اهلل جتاوز عن �أمتي اخلط�أ ،والن�سيان،

( ((17انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،88/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،133/9 ،الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ،332/4 ،املواق،
الت���اج والإكلي���ل ،413/8 ،ال�ش�ي�رازي ،امله���ذب ،365/3 ،احل�صن���ي ،كفاي���ة الأخيار���� ،ص ،478ابن قدامة ،ال�ش���رح الكبري،
 ،271/10ابن قدامة ،املغني.122 ،120/9 ،
( ((17انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع 66/7 ،وما بعده���ا ،العيني ،العناية 7/4 ،وم���ا بعدها ،الزيلع���ي ،تبيني احلقائق،
 211/3وم���ا بعده���ا ،اب���ن ر�ش���د ،بداي���ة املجته���د 230/4 ،وم���ا بعده���ا ،اب���ن ج���زي ،القوان�ي�ن الفقهية���� ،ص،237 – 235
ال�ش�ي�رازي ،امله���ذب 353/3 ،وما بعدها ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحت���اج 465/5 ،وما بعدها ،الرملي ،نهاية املحتاج،
 439/7وما بعدها ،ابن قدامة ،املغني ،104/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع 129/6 ،وما بعدها ،املرداوي ،الإن�صاف253/10 ،
وما بعدها.
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وما ا�س���تكرهوا عليه»( ،((17ولأن الإكراه ي�سلب الإرادة ويعدم الر�ضا باجلاين ،ويجعل
الإن�س���ان مقدماً على ما ال ير�ض���اه ،وال يختاره لو خلي ونف�سه ،ومثل هذا ال�شخ�ص ال
ي�شكل خطراً على املجتمع.
� -3أال يك����ون حمتاجاً ،ف�إذا كان الإن�س����ان حمتاجاً �إلى �أن يدفع عن نف�س����ه غائلة
اجلوع �أو العط�����ش املهلك� ،أو عمن تلزمه نفقته من زوجة وولد ...ف�إن احلاجة تعترب
�شبهة دارئة للعقوبة ،وهي �ش����بهة حل التناول ،لأنه كامل�ضطر� ،إال �أنه ي�ضمن ما �أخذ،
ويعزر �إذا جاوز احلد ،قال تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ّ
ﮦ ﮧ ﭼ البقرة.١٧٣ :
� -4أال تكون بني ال�س���ارق وامل�رسوق منه قرابة قريبة ،وقد اختلف الفقهاء يف نوعية
هذه القرابة ،فبع�ضهم �ضيق دائرتها ،والبع�ض تو�سط  ،والبع�ض تو�سع..
� - 5أال يكون لل�س���ارق �رشكة يف املال امل�رسوق� ،أو �ش���بهة ملك ،فال قطع على من
�رسق ما ًال له فيه �رشكة،لأنه يعترب ك�أنه �أخذ عني حقه ،و�إذا �أخذ عني حقه ال يكون معتدياً
على ملك الغري.

ثاني ًا :ما ي�شرتط يف املال امل�سروق(:((18

� - 1أن يكون امل�رسوق ما ًال ،فخرجت بذلك الأ�شياء التافهة التي ال متيل �إليها النف�س،
وال حتر�ص على اقتنائها واحلفاظ عليها.
� - 2أن يك���ون م���ا ًال متقوماً ،وهو ما �أباحه ال�رشع يف حال ال�س���عة واالختيار ،وكان
(� ((17أخرجه ابن ماجة يف «ال�سنن» عن �أبي ذر برقم 2043 :كتاب الطالق ،باب :طالق املكره والنا�سي.
( ((18انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع 66/7 ،وم���ا بعدها ،العين���ي ،العناية 7/4 ،وم���ا بعدها ،ابن ر�ش���د ،بداية املجتهد،
 230/4وم���ا بعده���ا ،اب���ن جزي ،القوان�ي�ن الفقهية���� ،ص ،237 – 235ال�ش�ي�رازي ،املهذب 353/3 ،وم���ا بعدها ،اخلطيب
ال�شربين���ي ،مغن���ي املحت���اج 465/5 ،وم���ا بعدها ،الرملي ،نهاية املحت���اج 439/7 ،وما بعدها ،ابن قدام���ة ،املغني،104/9 ،
البهوتي ،ك�شاف القناع 129/6 ،وما بعدها ،املرداوي ،الإن�صاف 253/10 ،وما بعدها.
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حتت يد حتميه وت�س���ت�أثر به ،ولها عليه �س���لطة البذل واملنع .فاملحرمات لي�ست �أموا ًال –
كاخلمر واخلنزير بالن�سبة للم�س���لمني  -وكذا املباحات كالطري يف الهواء ،وال�سمك يف
املاء.
� - 3أن يك���ون املال مملوكاً للغري :م�س���لماً كان �أو ذمياً ،حت���ى يوجد التعدي ،الذي
ب�سببه ترتتب العقوبة.
� - 4أال يكون املال مما يت�س���ارع �إليه الف�س���اد ،ف�إن كان املال مما يت�سارع �إليه الف�ساد فال
قطع فيه.
� - 5أن يبلغ املال امل�رسوق ن�صاباً ،وقد اختلف العلماء يف الن�صاب املوجب للقطع،
فريى اجلمهور �أنه يقطع يف ربع دينار ف�ص���اعداً �أو ثالثة دراهم ،وذهب احلنفية �إلى �أنه
يقطع يف ع�رشة دراهم ف�صاعداً.

ثالث ًا :ما ي�شرتط يف حادثة �أخذ املال:

ي�شرتط يف �أخذ املال املوجب للقطع �رشطان(:((18
� - 1أن يك���ون الأخ���ذ خفية وا�س�س���تتاراً� ،أي �أن ي�ؤخذ امل���ال دون علم املالك ودون
ر�ضاه.
� - 2أن يكون الأخذ من حرز – وهذا قول جمهور العلماء.
واحلرز هو ما يكون املال به حمرزاً وم�صوناً عن �أيدي الل�صو�ص ،وما ال يعد الوا�ضع
فيه م�ضيعاً ملاله عرفاً .واحلرز نوعان :حرز باملكان – كاخلزائن والبيوت – وحرز باحلافظ

( ((18انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائع ،73 ،65/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�س ��وط ،139 ،133/9 ،ابن ر�شد ،بداية املجتهد،230/4 ،
 ،233 ،232الرملي ،نهاية املحتاج ،448 ،439/7 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،474/5 ،465/5 ،ال�شريازي ،املهذب،
 ،355 - 353/3البهوتي ،ك�شاف القناع.136 ،129/6 ،
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كمن جل�س بجوار متاعه� ،أو و�ضعه يف جيبه(.((18
املطلب الثاني :عقوبة غري املسلم على جناية السرقة الصغرى

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

من املفيد البيان ب�أن الفقهاء اتفقوا على �أن �رشط الإ�س�ل�ام ال ي�ش�ت�رط بال�سارق حتى
تقام عليه جناية عقوبة ال�رسقة ،فيقطع امل�س���لم وغري امل�سلم يف دار الإ�سالم لعموم �آية
ال�رسقة(.((18
وهذا الفرع فيه ثالث م�سائل:

امل�س�ألة الأولى:

�إذا كان ال�س���ارق ذمياً وامل�رسوق منه م�س���لماً �أو ذمياً :ال خ�ل�اف بني �أهل العلم يف
وجوب �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على الذمي �إذا �أقدم على �رسقة مال امل�سلم �أو الذمي،
طاملا توافرت �رشائط اجلناية ،لأن الذمي التزم بعقد الذمة التزام �أحكام الإ�سالم ،فتقام
( ((18انظر :بهن�سي ،املو�سوعة اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي ،151/2 ،عودة ،الت�شريع الإ�سالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي،
 ،556 ،555/2راغب ،جرائم احلدود يف الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.213 ،212
( ((18انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،67/7 ،احل�صكفي ،الدر املختار ،83/4 ،ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،230/4 ،وقد جاء
في���ه�« :أم���ا ال�سارق ،ال���ذي يجب عليه حد ال�سرقة ،ف�إنهم اتفقوا على �أن من �شرطه �أن يكون مكلفاً ،و�سواء كان حراً �أو
عبداً ،ذكراً �أو �أنثى ،م�سلماً �أو ذمياً» ،الد�سوقي ،احلا�شية ،332/4 ،ابن فرحون ،تب�صرة احلكام ،247/2 ،وقد جاء فيه:
«ال�س���ارق وه���و كل بال���غ عاقل ال �شبهة له يف املال ،فين���درج حتته احلر ،والعبد ،والذمي» ،اخلر�ش���ي ،احلا�شية،102/8 ،
ال�ش�ي�رازي ،امله���ذب ،353/3 ،النووي ،رو�ضة الطالبني ،142/10 ،احل�صني ،كفاية الأخيار� ،ص ،483وقد جاء فيه�« :أما
ال�س ��ارق في�ش�ت�رط �أن يك ��ون بالغاً ،عاق ًال ،خمتاراً� ،سواء كان م�سلماً� ،أو ذمياً� ،أو مرتداً» ،املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية،
����ص ،333وق���د جاء فيه« :وي�ستوي يف قطع ال�سرقة الرجل واملر�أة ،واحلر والعبد ،وامل�سلم والكافر» ،البجريمي ،حتفة
احلبيب على �شرح اخلطيب ،202/4 ،الزرك�شي� ،شرح الزرك�شي ،346/6 ،املرداوي ،الإن�صاف ،253/10 ،البهوتي ،ك�شاف
القناع.129/6 ،
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عليه عقوبة جناية ال�رسقة كما تقام على امل�سلم(.((18

امل�س�ألة الثانية:

�إذا كان ال�سارق ذمياً وامل�رسوق منه م�ست�أمناً:
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على �أقوال:
القول الأول :يجب �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على الذمي �إذا �رسق مال امل�ست�أمن يف
دار الإ�سالم ،وهذا قول املالكية( ،((18وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
� - 1أن ال�رسقة من الف�ساد يف الأر�ض فال يق ّر عليها �أحد :م�سلماً كان �أو كافراً.
� - 2أن عقوبة جناية ال�رسقة من حق اهلل تعالى ال للم�رسوق منه.
وهذا �أي�ضاً قول احلنابلة( ،((18الذين ا�ستدلوا على ذلك بالآتي(:((18
�أن الذمي �أقدم على �رسقة مال مع�صوم.( ((18انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،67/7 ،احل�صكفي ،الدر املختار ،83/4 ،ابن فرحون ،تب�صرة احلكام ،247/2 ،املواق،
الت���اج والإكلي���ل ،425/8 ،اخلر�ش���ي ،احلا�شية ،102/8 ،علي�ش ،منح اجللي���ل ،329 ،328/9 ،وقد جاء فيه« :فيقطع احلر
والعب���د ،وامل�سل���م ،والذم���ي ،واحلربي املعاهد ،والذكر والأنث���ى �سواء �إن �سرق الرقيق من ح���ر ،والذمي من م�سلم،»...
الن���ووي ،رو�ض���ة الطالب�ي�ن ،142/10 ،اخلطيب ال�شربين���ي ،مغني املحت���اج ،490/5 ،احل�صني ،كفاي���ة الأخيار� ،ص،478
اب���ن قدام���ة ،املغني ،128/9 ،وقد جاء فيه« :ويقطع امل�سلم ب�سرقة مال امل�سلم والذمي ،ويقطع الذمي ب�سرقة مالهما،
وب���ه ق���ال ال�شافعي ،و�أ�صح���اب الر�أي ،وال نعلم فيه خمالفاً» ،ابن قدامة ،ال�شرح الكب�ي�ر ،280/10 ،املرداوي ،الإن�صاف،
 ،281/10الزرك�ش���ي� ،ش���رح الزرك�ش���ي ،346/6 ،وقد جاء في���ه« :ويدخل يف احلر امل�سلم والكاف���ر ،فيقطع الذمي ب�سرقة
مال امل�سلم ،وكذلك يقطع امل�سلم بال�سرقة من مال الذمي» ،البهوتي ،ك�شاف القناع.142/6 ،
( ((18انظر :املواق ،التاج والإكليل ،425/8 ،اخلر�شي ،احلا�شية ،102/8 ،الد�سوقي ،احلا�شية ،345/4 ،علي�ش ،منح اجلليل،
 ،329 ،328/9وق���د ج���اء فيه« :فيقطع ..امل�سلم ،والذمي ،واحلربي املعاهد �إذا دخل بلدنا ب�أمان و�سرق ،والذكر والأنثى
�س���واء �إن �س���رق الرقي���ق من حر ،والذمي من م�سلم ،واملعاهد من م�سلم �أو ذم���ي� ،...أو الذمي من معاهد �أو بالعك�س»،
القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،168/6 ،القرايف ،الذخرية.141/12 ،
( ((18انظر :ابن قدامة ،ال�شرح الكبري ،280/10 ،ابن قدامة ،املغني ،128/9 ،املرداوي ،الإن�صاف ،281/10 ،الزرك�شي� ،شرح
الزرك�شي.346/6 ،
( ((18زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.327
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�أن الذمي ال يكون �أح�سن حا ًال من امل�سلم.القول الثاين :ال يجب �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على الذمي �إذا �رسق مال امل�س���ت�أمن
يف دار الإ�س�ل�ام ،وهذا قول ال�شافعية( ،((18وا�س���تدلوا على ذلك ب�أن امل�ست�أمن ال تقام
عليه عقوبة جناية ال�رسقة �أي�ضاً �إذا �رسق مال امل�سلم �أو الذمي.
القول الثالث :وهو للحنفية ،وفيه اجتاهان(:((18
االجت���اه الأول  -وهو للإمام زفر( ((19رحمه اهلل فقد ذه���ب �إلى وجوب �إقامة عقوبة
جناية ال�رسقة على الذمي �إذا �رسق مال احلربي امل�ست�أمن يف دار الإ�سالم قيا�ساً.
وا�ستدل على ذلك بالآتي:
 �أن احلربي امل�ست�أمن ا�س���تفاد الع�صمة ملاله بالأمان ،ف�صار مبنزلة مال الذمي ،ولهذاكان م�ضموناً بالإتالف كمال الذمي.
و�أم���ا االجتاه الث���اين ،فقد ذهب �إلى ع���دم وجوب �إقامة عقوبة جناي���ة ال�رسقة على
الذمي �إذا �رسق مال احلربي امل�ست�أمن يف دار الإ�سالم ا�ستح�ساناً.
وا�ستدل هذا االجتاه على ذلك بالآتي:
( ((18انظ���ر :اخلطي���ب ال�شربين���ي ،مغن���ي املحت���اج ،490/5 ،وق���د ج���اء في���ه« :وال يقطع امل�سل���م �أو الذمي مب���ال املعاهد �أو
امل�ؤمن كما قاله القا�ضي احل�سني ،والإمام الغزايل ،ومن تبعهم ،بناء على �أن املعاهد ال يقطع مبال امل�سلم �أو الذمي»،
اخلطي���ب ال�شربين���ي ،الإقناع ،537/2 ،الهيتمي ،حتفة املحتاج ،150/9 ،البجريمي ،حتفة احلبيب على �شرح اخلطيب،
.202/4
( ((18انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،71/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،181/9 ،ابن عابدين ،احلا�شية ،84/4 ،نظام ،الفتاوى
الهندية.179/2 ،
( ((19هو :زفر بن الهذيل بن قي�س العنربي� ،أبو الهذيل :فقيه كبري ،من �أ�صحاب الإمام �أبي حنيفة ،و�أ�صله من �أ�صبهان.
ولد يف �سنة 110هـ ،و�أقام بالب�صرة وويل ق�ضاءها ،وتويف بها يف �سنة 158ه .وهو �أحد الع�شرة الذين دوَّنوا الكتب ،وقد
جم���ع ب�ي�ن العل���م والعب���ادة ،وكان من �أ�صحاب احلديث ،فغلب علي���ه الر�أي وهو قيا�س احلنفي���ة ،وكان يقول« :نحن ال
ن�أخ���ذ بال���ر�أي م���ا دام �أثر ،و�إذا ج���اء الأثر تركنا الر�أي» .انظر :القر�شي ،اجلواه���ر امل�ضية يف طبقات احلنفية،243/1 ،
الزركلي ،الأعالم.45/3 ،
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 �أن مال احلربي امل�ست�أمن فيه �شبهة الإباحة ،لأن امل�ست�أمن من �أهل دار احلرب حقيقة،و�إمنا دخل دار الإ�س�ل�ام ب�ص���ورة م�ؤقتة ،فكونه من �أهل دار احلرب �أورث �شبهة الإباحة
يف ماله كما �أورثها يف دمه ،ولهذا ال يقتل به امل�س���لم �أو الذمي ق�صا�ص���اً ،وهذا بخالف
الذمي ،لأنه من �أهل دار الإ�سالم وقد ا�ستفاد الع�صمة ب�أمان م�ؤبد ،فكان مع�صوم الدم
واملال ع�ص���مة مطلقة لي�س فيها �ش���بهة الإباحة ،وبخالف �ض���مان املال ،لأنه حق العبد،
وحقوق العباد ال ت�سقط بال�شبهات.
ونح���ن منيل �إلى ترجيح الق���ول الأول ،الذي ذهب �إلى وج���وب �إقامة عقوبة جناية
ال�رسقة على الذمي �إذا �رسق من مال امل�ست�أمن يف دار الإ�سالم ،وذلك للآتي:
� - 1أن مال امل�ست�أمن مع�صوم بالأمان يف دار الإ�سالم ،كما يقول الإمام زفر – رحمه
اهلل – ومن متام الع�صمة واحلماية له �إقامة عقوبة اجلناية على �سارق ماله.
� - 2أن القول ب�أن يف ماله �شبهة الإباحة �ضعيف ،لأنه مل يدخل دار الإ�سالم �إال ب�إذن
و�أمان ،ومن مقت�ض���ى الأمان �أن يكون �صاحبه مع�ص���وم الدم واملال ،فكيف يكون يف
ماله بعد هذا �شبهة الإباحة؟!(.((19

امل�س�ألة الثالثة:

هل تقام عقوبة جناية ال�رسقة على الذمي ب�رسقة اخلمر واخلنزير؟
ال يج���ب �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على �س���ارق اخلمر واخلنزير يف دار الإ�س�ل�ام،
�س���واء �أكان ال�سارق م�س���لماً �أم ذمياً ،و�س���واء �أكان امل�رسوق منه م�سلماً �أم ذمياً ،وهذا
( ((19زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.328
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قول جمهور الفقهاء من احلنفية( ،((19والـمالكيــة( ،((19وال�ش���افعيـة( ،((19واحلنابلة(،((19
والظاهرية(.((19
ويعلل احلنفية ذلك بالآتي:
متقوماً على
 �إن ال�رشط يف �إقام���ة عقوبة جناية ال�رسقة هو �أن يكون املال امل�رسوق ّ( ((19انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ،69/7 ،وق���د جاء فيه�..« :أن يكون امل���ال امل�سروق متقوّماً مطلق���اً ،فال يقطع يف
�سرقة اخلمر من م�سلم ،م�سلماً كان ال�سارق �أو ذمياً ،لأنه ال قيمة للخمر يف حق امل�سلم ،وكذا الذمي �إذا �سرق من ذمي
خم���راً �أو خنزي���راً ال يقط���ع ،لأنه  -و�إن كان متقوّماً عندهم  -فلي�س مب تق���وّم عندنا ،فلم يكن متقوّماً على الإطالق»،
احل�صكفي ،الدر املختار ،84/4 ،ابن عابدين ،احلا�شية ،84/4 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،154/9 ،اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن،
 ،533/2وقد جاء فيه« :اختلف فيمن �سرق خمراً من ذمي �أو م�سلم ،فقال �أ�صحابنا ومالك وال�شافعي :ال قطع عليهـ،
وه���و ق���ول الث���وري ،وق���ال الأوزاعي يف ذمي �سرق من م�سلم خم���راً �أو خنزيراً :غرم الذمي ،ويحد في���ه امل�سلم ،قال �أبو
بك���ر :اخلم���ر لي�س���ت مبال لنا ،و�إمنا �أمر ه�ؤالء �أن ترتك ما ًال لهم بالعهد والذمة فال يقطع �سارقها ،لأن ما كان ما ًال
م���ن وج���ه وغ�ي�ر م���ال من وجه���ـ ،ف�إن �أقل �أحوال���ه �أن يكون ذلك �شبه���ة يف درء احلد عن �سارقه كمن وط���ئ جارية بينه
وب�ي�ن غريه���ـ ،و�أي�ض���اً ف�إن امل�سلم معاقب على اقتناء اخلمر و�شربها م�أمور بتخليله���ا �أو �صبّها ،فمن �أخذها ف�إمنا �أزال
يده عما كان عليه �إزالتها عنه فال يقطع».
ً
ً
( ((19انظ���ر :مال���ك ،املدون���ة ،530/4 ،وق���د جاء فيه« :ق���ال مالك :ال يقطع ذم���ي وال م�سلم �سرق خم���را وال خنزيرا ،و�إن
كان���ت اخلم���ر واخلنزي���ر لذمي مل يقطع فيه ذم���ي وال م�سلم» ،الدردي���ر ،ال�شرح الكبري ،336/4 ،اب���ن جزي ،القوانني
الفقهي���ة���� ،ص ،235اخلر�شي ،احلا�شي���ة ،96/8 ،علي�ش ،منح اجللي���ل ،305/9 ،املواق ،التاج والإكلي���ل ،307/6 ،احلطاب،
مواهب اجلليل.417/8 ،
( ((19انظ���ر :ال�ش�ي�رازي ،امله���ذب ،360/3 ،وق���د ج���اء في���ه« :وال يج���ب القط���ع ب�سرقة ما لي����س مبال كالكل���ب ،واخلنزير،
واخلمر� ،..سواء �سرقه من م�سلم �أومن ذمي ،لأن القطع جعل ل�صيانة الأموال ،وهذه الأ�شياء لي�ست مبال» ،النووي،
رو�ض���ة الطالب�ي�ن ،116/10 ،احل�صني ،كفاية الأخيار� ،ص ،484الرملي ،نهاية املحتاج ،442/7 ،الهيتمي ،حتفة املحتاج،
 ،128/9اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج.468/5 ،
( ((19انظ���ر :اب���ن قدام���ة ،املغن���ي ،133/9 ،وقد جاء فيه« :ال يقطع يف حمرم ، ..يعن���ي ال يقطع يف �سرقة حمرم كاخلمر،
واخلنزير ،وامليتة ،ونحوها� ،سواء �سرقه من م�سلم �أو ذمي ،وبهذا قال ال�شافعي ،و�أبو ثور ،و�أ�صحاب الر�أي .وحكي عن
عطاء �أن �سارق خمر الذمي يقطع ،و�إن كان م�سلماً ،لأنه مال لهم� ،أ�شبه ما لو �سرق دراهمهم .ولنا �أنها عني حمرمة،
ف�ل�ا يقط���ع ب�سرقته���ا ،كاخلنزي���ر ،ولأن ما ال يقطع ب�سرقته من مال امل�سلم ،ال يقط���ع ب�سرقته من مال الذمي كامليتة
وال���دم ،وم���ا ذك���روه ينتق�ض باخلنزير ،وال اعتبار بهـ ،ف�إن االعتبار بحك���م الإ�سالم ،وهو يجري عليهم دون �أحكامهم»،
اب���ن قدام���ة ،ال�شرح الكب�ي�ر ،247/10 ،املرداوي ،الإن�صاف ،260/10 ،الزرك�شي� ،ش���رح الزرك�شي ،351 ،350/6 ،البهوتي،
ك�ش���اف القن���اع ،131/6 ،وق���د جاء فيه« :وال قطع �أي�ضاً مبحرم كخم���ر وخنزير وميتة� ،سواء �سرقه من م�سلم �أو كافر،
لأنها غري حمرتمة ،ولي�ست ما ًال».
( ((19انظر :ابن حزم ،املحلى.323 – 320/12 ،
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متقوماً يف حق امل�سلم ،و�إن
الإطالق ،ولي�س اخلمر واخلنزير هكذا� ،إذ لي�س واحد منهما ّ
متقومني يف حق الذمي(.((19
كانا ّ
ويالحظ هنا �أن تخ�ص���ي�ص ه�ؤالء الفقهاء للذمي بالذك���ر ،و�أنه ال تقام عقوبة جناية
ال�رسقة على �س���ارق خمره �أو خنزيره ال يعني �أن �س���ارق خمر �أو خنزير امل�ست�أمن تقام
علي���ه عقوب���ة جناية ال�رسقة ،لأن علة عدم معاقبة �س���ارق خمر الذم���ي �أو خنزيره ،يف
نظرهم ،متحققة بالن�سبة للم�ست�أمن �أي�ضاً(.((19
يعزر
ويف �صور اجلنايات الأخرى على املال� ،أي يف غري ال�رسقة ،كالغ�صب ونحوه ّ
اجل���اين ،وال تقام عليه عقوبة جناية ال�رسقة ،وعقوبة التعزير – كما م ّر معنا – لي�س من
�رشطها �إ�سالم اجلاين(.((19
الفرع الثاني :عقوبة املستأمن على جناية السرقة الصغرى:

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول الأول:

ال جت���ب �إقام���ة عقوبة جناية ال�رسق���ة على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها يف دار الإ�س�ل�ام،
وه���ذا قول الإمام �أبي حنيفة ،والإمام حممد( ((20رحمهم���ا اهلل وهو القول الأظهر عند

( ((19انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.69/7 ،
( ((19زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.329
( ((19انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.63/7 ،
( ((20انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،71/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،178/9 ،ابن عابدين ،احلا�شية.83/4 ،
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ال�شافعية(.((20
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
 �أن امل�ست�أمن مل يلتزم بالأمان ملا يرجع �إلى حقوق اهلل تعالى من الأحكام ،وجنايةال�رسقة حق اهلل تعالى غالب فيها ،فلم يلتزمها امل�ست�أمن فال تقام عليه عقوبتها.

القول الثاين:

يجب �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكبها يف دار الإ�س�ل�ام ،وهو
قول املالكية( ،((20واحلنابلة( ،((20و�أبي يو�سف( – ((20رحمه اهلل  -من احلنفية.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
� -أن امل�س���ت�أمن التزم �أحكام الإ�س�ل�ام مدة �إقامته يف دار الإ�س�ل�ام ،ف�صار كالذمي

( ((20انظر :ال�شريازي ،املهذب ،354/3 ،النووي ،رو�ضة الطالبني ،142/10 ،وقد جاء فيه�« :أما املعاهد ،ومن دخل ب�أمان،
ففي���ه �أق���وال �أظهره���ا عن���د الأ�صحاب ،وهو ن�صه يف �أك�ث�ر كتبهم :ال يقطع ،لأن���ه مل يلتزم ،ف�أ�شب���ه احلربي ،والثاين:
يقط ��ع كالذم ��ي ،وكح ��د الق ��ذف والق�صا�ص ،والثالث  -وه ��و ح�سن � : -إن �شرط عليه يف العه ��د قطعه �إن �سرق ،قطع،
و�إال ف�ل�ا ،»..احل�صن���ي ،كفاية الأخيار� ،ص ،484ابن حجر الهيتم���ي ،حتفة املحتاج ،150/9 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني
املحتاج ،490/5 ،وقد جاء فيه« :و�إذا �سرق املعاهد ولو من معاهد �أقوال� :أح�سنها �إن �شرط عليه يف عهده قطعه ب�سرقة
قط���ع اللتزامه���ـ ،و�إال فال يقط���ع لعدم التزامهـ ،والأظهر عند اجلمهور ال قطع مطلق���اً ،و�إنه الأظهر عند الأ�صحاب،
لأنه مل يلتزم الأحكام ف�أ�شبه احلربي».
( ((20انظ���ر :امل���واق ،الت���اج والإكلي���ل ،425/6 ،اخلر�شي ،احلا�شي���ة ،102/8 ،وقد جاء فيه« :ويقط���ع املعاهد �سواء �سرق من
معاه���د مثله���ـ� ،أو م���ن عب���د� ،أو م���ن ذمي ،لأن ال�سرق���ة من الف�ساد يف الأر����ض ،فال يقر عليها ،واحل���د حق هلل تعالى ال
ح���ق للم�س���روق منه» ،الدردي���ر ،ال�شرح الكبري ، ،345/4 ،علي�ش ،منح اجللي���ل ،329 ،328/9 ،القرطبي ،اجلامع لأحكام
القر�آن.402/4 ،168/6 ،
( ((20انظ���ر :اب���ن قدام���ة ،ال�شرح الكب�ي�ر ،280/10 ،وقد جاء في���ه« :ويقطع امل�سل���م بال�سرقة من مال الذم���ي وامل�ست�أمن،
ويقطع���ان ب�سرق���ة مال���ه� .أم���ا قطع امل�سلم بال�سرقة من م���ال الذمي ،وقطع الذمي بال�سرقة م���ن مال م�سلم فال نعلم
فيه خالفاً ،وبه قال ال�شافعي و�أ�صحاب الر�أي ،و�أما احلربي �إذا دخل �إلينا م�ست�أمناً ف�سرق ،ف�إنه يقطع �أي�ضا ً،وقال ابن
حام���د ال يقط���ع ،وهو قول �أبي حنيفة وحمم���د ،لأنه حد هلل تعالى ،فال يقام احلد عليه كالزنى» ،املرداوي ،الإن�صاف،
 ،281/10وق���د ج���اء في���ه« :ويقط���ع امل�سلم بال�سرقة من مال الذم���ي وامل�ست�أمن .ويقطعان ب�سرق���ة مالهـ ،وهذا املذهب
كقود وقذف ن�ص عليهما ...وعليه �أكرث الأ�صحاب» ،البهوتي ،ك�شاف القناع.142/6 ،
( ((20انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،،71/7 ،ابن عابدين ،احلا�شية.83/4 ،
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فتقام عليه عقوبة جناية ال�رسقة ،وذلك للآتي:
� - 1أن ال�رسقة من الف�س���اد يف الأر�ض ،فال بد من عقاب زاجر مينع كل �أحد يف دار
الإ�سالم من هذا الف�ساد.
� - 2أن هذه العقوبة وجبت �ص���يانة للأموال ،كما وجبت عقوبة جناية القذف �صيانة
للأعرا�ض ،فكما جتب هذه على امل�ست�أمن جتب تلك عليه �أي�ضاً.
ونح���ن منيل �إلى ترجيح الق���ول الثاين ،الذي ذهب �إلى وج���وب �إقامة عقوبة جناية
ال�رسقة على امل�ست�أمن �إذا �أقدم على ارتكابها يف دار الإ�سالم ،وذلك للآتي:
� -1أنه متفق مع عموم الت�رشيع الإ�س�ل�امي ،وعموم والية دار الإ�س�ل�ام على جميع
املقيمني على �أر�ضها.
� -2أن ال�رسقة ،كما هو حال �س���ائر اجلنايات ،من الف�س���اد يف الأر�ض( ،((20فال ّ
ميكن
امل�ست�أمن من هذا الف�ساد.
� -3أن االحتج���اج ب����أن عقوبة جناية ال�رسقة حق اهلل تعالى فال تقام على امل�س���ت�أمن،
( ((20ذه���ب الإم���ام ال�شريازي يف كتابه املو�سوم بـ«املهذب»� ،353/3 ،إلى بيان احلكمة من ت�شريع عقوبة قطع اليد بالقول:
«�إن ال�سارق ي�أخذ املال على وجه ال ميكن االحرتاز منهـ ،ولو مل يجب القطع عليه لأدى ذلك �إلى هالك النا�س ب�سرقة
�أمواله���م» ،ونق���ل الإمام النووي يف كتابه املو�سوم بـ«املنهاج �شرح �صحيح م�سلم» ،181 ،180/11 ،قول القا�ضي عيا�ض يف
احلكم���ة م���ن عقوب���ة قطع اليد ب�أن «اهلل تعالى قد �صان الأم���وال ب�إيجاب القطع على ال�سارق ،ومل يجعل ذلك يف غري
ال�سرق���ة ،كاالختال����س ،واالنته���اب ،والغ�صب ،لأن ذل���ك قليل بالن�سبة �إل���ى ال�سرقة ،ولأنه ميكن ا�سرتج���اع هذا النوع
باال�ستدعاء �إلى والة الأمور ،وت�سهل �إقامة البينة عليهـ ،بخالف ال�سرقة ،ف�إنه تندر �إقامة البينة عليها ،فعظم �أمرها،
وا�شت���دت عقوبته���ا ،ليك���ون �أبلغ يف الزجر عنها» .فهذه اجلناية� ،إذن ،م���ن الف�ساد يف الأر�ض ،ويف تطبيق عقوبتها قطع
دابر هذه اجلناية ،مما يجنب العباد كثرياً من املعاناة والآالم التي تنتج عن انت�شار الل�صو�صية ،وا�ست�شراء �أمرها ،ف�إن
جم���رد ت�شري���ع هذه العقوبة يردع كثرياً من املتطفلني ،وتوقيعها على عدد قليل ممن مل تردعهم هيبة هذا الت�شريع
كفي���ل بقط���ع داب���ر هذا ال�صنف من اجلناة ،وحتقيق كثري من الأمن واال�ستقرار ،و�إن نظرة متفح�صة يف �أحوال الأمم
الت���ي تهاون���ت يف �أم���ر هذه اجلناية ،وما تبع ذلك من انت�شار الل�صو�صية ،وتكوين الع�صابات التي عجزت �أقوى �أجهزة
الأم���ن ع���ن مقاومته���ا ،واحلد من ن�شاطها الإجرامي ،لي�شري بو�ضوح �إلى م���دى حكمة هذا الت�شريع الرباين ،وحاجة
الإن�سانية �إلى التزامه.
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هو ا�ستدالل �ضعيف ال مينع من �إقامة عقوبات اجلنايات على املقيمني يف دار الإ�سالم،
لأن حق اهلل تعالى هو حق املجتمع ،كما يقول احلنفية �أنف�س���هم( ،((20و�إمنا ن�سب �إلى اهلل
تعالى لعظم خطره و�ش�أنه ،فال يكون هذا احلق �أقل رعاية من حق الفرد.
بق���ي �أن نلفت �إلى عدم �إقامة عقوبة جناية ال�رسقة على امل�س���ت�أمن �إذا �رسق خمراً �أو
خنزي���راً على ر�أي جمهور الفقهاء ،قيا�س���اً على ما قالوه يف الذم���ي �إذا �رسق خمراً �أو
خنزيراً(.((20
و�أما �ص���ور اجلنايات الأخرى على املال التي ال تعترب �رسقة �إذا قام بها امل�ست�أمن ،ف�إن
عقوب���ة جناية ال�رسقة ال جتب عليه ،و�إمن���ا جتب عليه عقوبة التعزي���ر ،وهذه العقوبة ال
ي�شرتط يف وجوبها على اجلاين �أن يكون م�سلماً( ،((20كما 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:

حمروب،
�أو ًال :احلراب���ة يف اللغة من حرب���ه َح َرباً كطلبه طلباً� ،أي �س���لب ماله ،فهو
ٌ
وحريب(.((20
( ((20انظر :التفتازاين� ،شرح التلويح على التو�ضيح ،315/2 ،البخاري ،ك�شف الأ�سرار.230/4 ،
( ((20انظر :زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.331
( ((20انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.63/7 ،
( ((20انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة :حرب ،الزبيدي ،تاج العرو�س ،مادة :حرب.
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ثاني���اً :املحاربون يف ال�رشع ه���م «املكلفون امللتزمون ،ولو �أنثى ،الذين يعر�ض���ون
ع�صا� ،أو حجراً  ،يف �ص���حراء �أو بنيان� ،أو بحر ،فيغ�صبونهم ما ًال
للنا�س ب�س�ل�اح ولو ً
حمرتماً ،جماهرة»(.((21
الفرع الثاني :عقوبة جناية الحرابة:

عقوبة جناية احلرابة ثابتة يف القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية:
� - 1أم���ا القر�آن الكرمي ،فقد قال اهلل عزَّ َّ
وجل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ املائدة.٣٣ :
 - 2و�أما ال�س ّنة النبوية ،فقد روي عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أنه قال« :قدم نفر
من ُع ْكل قبيلة من تيم ف�أ�س���لموا فاجتووا( ((21املدينة ،ف�أمرهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ف�صحوا فارتدوا وقتلوا
و�س���لم �أن ي�أتوا �إبل ال�ص���دقة في�رشبوا �أبوالها و�ألبانها ،ففعلوا ّ
رعاتها ،وا�س���تاقوا الإبل ،فبعث يف �آثارهم ف�أُتي بهم ،فقطع �أيديهم و�أرجلهم ،و�س���مل
�أعينهم( ،((21ثم مل يح�سمهم( ((21حتى ماتوا»(.((21
والعقوب���ات ال���واردة يف �آية احلرابة هي القتل بدون �ص���لب� ،أو ال�ص���لب� ،أو قطع
( ((21البهوتي ،ك�شاف القناع ،150 ،149/6 ،البهوتي� ،شرح منتهى الإرادات ،381/3 ،ابن تيمية ،ال�سيا�سة ال�شرعية� ،ص،62
البعلي ،االختيارات الفقهية� ،ص ،296احلجاوي ،الإقناع.287/4 ،
( ((21اجتووا :كرهوا .انظر :ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة :جوى.
(� ((21سمل �أعينهم :فق�أها مب�سمار� ،أو حديدة حمماة .ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة� :سمل.
( ((21مل يح�سمهم  :مل يكوهم بالنار لينقطع الدم .انظر :ابن حجر ،فتح الباري.111/12 ،
(� ((21أخرج���ه البخ���اري يف «�صحيح���ه» عن �أن�س برقم 6802 :كتاب احلدود ،باب :املحاربني من �أهل الكفر والردة ،وم�سلم
يف «�صحيحه» عنه برقم 1671 :كتاب الق�سامة ،باب :حكم املحاربني واملرتدين.
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الأيدي والأرجل من خالف(� ،((21أو النفي.
وقد اختل���ف الفقهاء يف تقريرهم لتلك العقوبات تبعاً لن���وع اجلناية التي ارتكبت،
فذه���ب �أكرث الفقهاء �إلى �أن العقوبة على قدر اجلناي���ة ،فمن قتل منهم و�أخذ املال :قتل
و�ص���لب ،ومن قتل منهم ومل ي�أخذ املالُ :قت���ل ،و�إن �أخذ املال فقط :قطعت يده اليمنى
ورجله الي�رسى ،و�إن �أخافوا ال�سبيل فقط ،ومل يقتلوا ،ومل ي�أخذوا ما ًال ،ف�إنهم ينفون من
الأر�ض .وهذا قول ال�شافعية( ،((21واحلنابلة( ،((21وهو قريب من مذهب احلنفية(.((21
وا�ستدل ه�ؤالء الفقهاء بالآتي:
 م���ا روي عن عب���د اهلل بن عبا�س ر�ض���ي اهلل عنه يف املحاربني �أنه ق���ال�« :إذا قتلواو�أخذوا املال قتلوا و�صلبوا ،و�إذا قتلوا ومل ي�أخذوا املال قتلوا ومل ي�صلبوا ،و�إذا �أخذوا
امل���ال ومل يقتلوا قطعت �أيديهم و�أرجلهم من خالف ،و�إذا �أخافوا ال�س���بيل ومل ي�أخذوا
ما ًال نفوا من الأر�ض»(.((21
وذه���ب املالكية(� ((22إلى �أن املح���ارب �إن قتل فال بد من قتله ،ولي�س للإمام تخيري يف
قطعه وال نفيه ،و�إمنا التخيري يف قتله � ،أو �ص���لبه  ،و�أما �إن �أخذ املال ومل يقتل ،فال تخيري
يف نفيه ،و�إمنا التخيري يف قتله� ،أو �ص���لبه� ،أو قطعه من خالف ،و�أما �إذا �أخاف ال�س���بيل
( ((21ق���ال الإم���ام اب���ن قي���م اجلوزي���ة يف كتاب���ه املو�س���وم بـ«�أع�ل�ام املوقع�ي�ن»« :74/2وملا كان �ض���رر املحارب �أ�ش���د من �ضرر
ال�سارق ،وعدوانه �أعظم� ،ضم �إلى قطع يده قطع رجله ليكف عن عدوانهـ ،و�ش ّر يده التي بط�ش بها  ،ورجله التي �سعى
به���ا ،و�ش���رع �أن يك���ون ذلك من خالف ،لئال يفوت عليه منفعة ال�شق بكمالهـ ،فكف �ضرره وعدوانه ورحمه ب�أن �أبقى له
يداً من �شق ورج ًال من �شق».
( ((21انظر :ال�شافعي ،الأم ،164/6 ،ال�شريازي ،املهذب ،366/3 ،املاوردي ،احلاوي الكبري.354/31 ،
( ((21انظر :ابن قدامة ،املغني ،145/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،150/6 ،الزرك�شي� ،شرح الزرك�شي.363/6 ،
( ((21انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائع ال�صنائع ،94 ،93/7 ،ابن الهم���ام� ،شرح فتح القدير ،426 ،425/5 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط/9 ،
.195
(� ((21أخرجه البيهقي يف «ال�سنن الكربى» برقم 283/ 8 ، 17087 :كتاب احلدود ،باب :قطاع الطريق.
( ((22انظر :الد�سوقي ،احلا�شية ،349 /4 ،ابن ر�شد ،بداية املجتهد ،239/4 ،ابن جزي ،القوانني الفقهية� ،ص.238
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فقط ،فالإمام عنده خمري يف قتله� ،أو �صلبه� ،أو قطعه� ،أو نفيه.
ومعن���ى التخي�ي�ر عند املالكية �أن الأم���ر راجع يف ذلك �إلى اجته���اد الإمام ،ف�إن كان
املحارب ممن له الر�أي والتدبري ،فوجه االجتهاد قتله �أو �صلبه ،و�إن كان ال ر�أي له ،و�إمنا
هو ذو قوة وب�أ�س قطعه من خالف ،و�إن كان لي�س فيه �ش���يء من هاتني ال�ص���فتني� ،أخذ
ب�أي�رس ذلك ،وهو ال�رضب والنفي(.((22
�أما عن���د الظاهرية( ،((22فالإمام خمري مطلقاً بني �إحدى ه���ذه العقوبات الأربع ،ف�إن
اختار �إحداها فال يجوز له اختيار �أخرى.
و�س���بب اختالف الفقهاء يف كيفيات �إيقاع تل���ك العقوبات راجع �إلى اختالفهم يف
مفه���وم لفظ �أو ال���وارد يف الآية هل هو لتف�ص���يل وتنويع العقوب���ات �أم هو للتخيري؟
فمن قال� :إن العقوبة على قدر اجلناية قال� :إن (�أو) للتف�ص���يل والتنويع  ،ومن قال هو
للتخيري ،قال :الإمام خمري يف تلك العقوبات(.((22
ولهذه اجلناية �رشوط ،يهمنا منها ما قاله الفقهاء بالن�سبة �إلى اجلاين ،واملجني عليه.
ف�أم���ا اجلاين ،فقد اتفق الفقهاء على �أنه ي�ش�ت�رط يف اجلاين – حتى تطبق عليه عقوبة
جناية املحاربة – �أن يكون مكلفاً ،بالغاً ،عاق ًال.
وا�ستدلوا على ذلك بالآتي:
� -1أن التكلي���ف �أمارة الق�ص���د ال�ص���حيح للجناية ،والق�ص���د ال�ص���حيح هو الركن
الأ�س���ا�س يف �إيجاب عقوبة هذه اجلناية ،ف�إذا مل يتوافر الق�ص���د ال�صحيح ،كما لو كان
اجلاين �ص���بياً �أو جمنوناً ،مل تكن اجلناية جناية حماربة ،و�إمنا يكون حكمها حكم جناية
( ((22فهمي ،احلدود بني ال�شريعة والقانون� ،ص.214
( ((22انظر :ابن حزم ،املحلى.295/12 ،
( ((22انظر :ابن ر�شد ،بداية املجتهد.239/4 ،
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اخلط�أ ،ف�إن قتل وجبت الدية على عاقلته ...وكذا يف بقية جناياته.
� -2أن العقوبة وجبت لردع اجلاين ،ومنعه من الإجرام مرة �أخرى ،والق�صور العقلي
يتنافى مع هذا الهدف(.((22
و�أما املجني عليه ،فقد اختلف الفقهاء فيما ي�شرتط فيه :فذهب احلنفية �إلى �أنه ي�شرتط
يف املجن���ي عليه �أن يكون م�س���لماً �أو ذمياً ،ف�إن كان م�س���ت�أمناً ف�ل�ا عقوبة على مرتكب
يعزر(.((22
اجلناية ،و�إمنا ّ
ويعلل احلنفية هذا الر�أي بالآتي:
 �أن يف ع�صمة مال امل�ست�أمن �شبهة الإباحة ،لأنه من �أهل دار احلرب(.((22وذهب املالكية(� ((22إلى اجلناية تتحقق �س���واء �أكان املجني عليه م�س���لماً� ،أم ذمياً� ،أم
م�ست�أمناً.
وهذا ما منيل �إليه وهو الراجح يف نظرنا ،وذلك للآتي:
� -1أنه من مقت�ض���ى الأمن والأمان ،ويتفق مع عدل الت�رشيع الإ�س�ل�امي وحر�ص���ه
على مكافحة اجلنايات ب�أنواعها املختلفة ،خ�صو�صاً �إذا علمنا �أن احلكمة من حترمي جناية
احلرابة قائمة يف الت�رشيع الإ�سالمي على رغبة امل�رشع يف حفظ النظام والأمن العام يف
الدولة من كل اعتداء �إرهاب ،ف�إن �إتيان هذه اجلناية اعتداء �رصيح على كرامة الدولة،
( ((22انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ،91/7 ،الأن�ص���اري� ،أ�سنى املطال���ب ،154/4 ،اخلطيب ال�شربين���ي ،مغني املحتاج،
 ،498/5البهوتي ،ك�شاف القناع.149/6 ،
( ((22انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،91/7 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط.195/9 ،
( ((22انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.91/7 ،
( ((22انظ���ر :الد�سوق���ي ،احلا�شية ،348/4 ،احلطاب ،مواهب اجللي���ل ،314/6 ،اخلر�شي ،احلا�شية ،104/8 ،وقد جاء فيه:
«�أن م���ن من���ع م���ن �سل���وك الطري���ق لأجل مال حم�ت�رم مل�سل���م� ،أو لذم���ي� ،أو ملعاهد على وج���ه يتعذر مع���ه الغوث ،فهو
حمارب» ،علي�ش ،منح اجلليل.335/9 ،
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وعلى �أرواح �أفرادها ب�صورة �إرهابية تخيف املارة ،وتقطع ال�سبيل(.((22
� - 2أدع���ى �إلى االطمئنان والثقة بعهد الدولة الإ�س�ل�امية و�أمانه���ا ،و�أبقى للعالقات
الدولية.
� - 3أنه �أدنى �إلى حما�سن الإ�سالم ،وت�سهيل اختالط غري امل�سلمني ب�أهله.
� - 4أن قول احلنفية �ض���عيف ،لأن امل�س���ت�أمن مع�ص���وم الدم واملال ،وهو يف حماية
الدولة الإ�سالمية ورعايتها مبقت�ضى الأمان الذي منحته �إياه فال ي�صح �أن يرتك بال حماية.
ذل���ك �أن احلماية �إمنا تكون ب�ص���ورة كافية �إذا عوقب من يرتكب �ض���ده هذه اجلناية،
وبالتايل من غري املعقول �أن ال تقيم الدولة العقوبة على من يرتكب �ض���د امل�ست�أمن هذه
اجلناية بحجة �أن يف ماله �شبهة الإباحة ،وما هذه ال�شبهة التي يدّ عونها وهو مل يدخل دار
الإ�سالم �إال ب�أمان من الدولة ،وهو �أمان يجب احرتامه من جميع الأفراد بال ا�ستثناء(.((22
املطلب الثاني :عقوبة غري املسلم على جناية السرقة الكربى الحرابة

وفيه فرعان:
الفرع األول :عقوبة الذمي على جناية السرقة الكربى الحرابة:

لي����س من �رشوط حتقق جناي���ة احلرابة �أن يكون املحارب ال���ذي يرتكب هذه اجلناية
عز َّ
وجل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ
م�س���لماً( ،((23وذلك لعموم قول اهلل َّ
( ((22راغب ،جرائم احلدود يف الت�شريع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي� ،ص.444
( ((22انظر :زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.226
( ((23انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،91/7 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،498/5 ،وقد جاء فيه« :وقاطع الطريق
ه���و امللت���زم للأح���كام� ،سواء كان م�سلماً �أو مرتداً �أو ذمياً ،كم���ا يف ال�سارق» ،الهيتمي ،حتفة املحتاج ،157/9 ،ابن قدامة،
املغني ،154/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،149/6 ،وقد جاء فيه« :املحاربون هم املكلفون امللتزمون من م�سلم وذمي.»..
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املائدة ،٣٣ :من غري ف�ص���ل بني م�س���لم وغري م�س���لم ،ولأن ركن جناية احلرابة يتحقق من
امل�سلم وغري امل�سلم في�ستحق عقوبته(.((23
ويف هذا الفرع م�س�ألتان:

امل�س�ألة الأولى:

�إذا كان املح���ارب ذمياً :يجب �إقامة عقوبة جناي���ة احلرابة على الذمي �إذا ارتكبها يف
دار الإ�سالم ،وهذا قول جمهور الفقهاء من احلنفية( ،((23واملالكية( ،((23وال�شافعية(،((23
واحلنابلة يف �أحد قوليهم(.((23
ويف ق���ول الظاهرية �أن الذمي الذي يرتكب جناية احلرابة يف دار الإ�س�ل�ام ال يعترب
حمارباً ،و�إمنا هو ناق�ض للذمة( ،((23ومن هذا االجتاه بع�ض فقهاء احلنابلة(.((23
ويعلل احلنفية هذا احلكم بالآتي:
 �إن الذمي التزم �أحكام الإ�س�ل�ام فيما يرجع �إلى املعام�ل�ات ،و�أنه من �أهل دارنا،فتقام عليه عقوبات اجلنايات كلها �إال عقوبة جناية �رشب اخلمر(.((23
( ((23احل�صري ،ال�سيا�سة اجلزائية :احلدود والأ�شربة.636/2 ،
( ((23انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائع ،91/7 ،ال�سرخ�س ��ي ،املب�سوط ،195/9 ،البابرتي ،العناي���ة ،422/5 ،وقد جاء فيه:
«و�إذا خرج جماعة ،قيل ذكر لفظ اجلماعة ليتناول امل�سلم والذمي..واحلر والعبد».
( ((23انظ���ر :مال���ك ،املدون���ة الك�ب�رى ،452/4 ،اب���ن ر�شد ،بداية املجته���د ،239/4 ،وقد جاء فيه« :املح���ارب هو كل من كان
دمه حمقوناً قبل احلرابة ،وهو امل�سلم والذمي» ،الد�سوقي ،احلا�شية ،348/4 ،املواق ،التاج والإكليل ،427/8 ،احلطاب،
مواهب اجلليل.314/6 ،
( ((23انظر :اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،498/5 ،الرملي ،نهاية املحتاج ،4/8 ،الهيتمي ،حتفة املحتاج.157/9 ،
( ((23انظر :ابن قدامة ،املغني ،154/9 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،149/6 ،البهوتي� ،شرح منتهى الإرادات ،381/3 ،وقد جاء
فيه« :املحاربون هم املكلفون امللتزمون من امل�سلمني و�أهل الذمة».
( ((23انظر :ابن حزم ،املحلى.293/12 ،
( ((23انظر :ابن قدامة ،املغني.154/9 ،
( ((23انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط.195/9 ،
(العدل) العدد | |69جمادى الأولى 1436هـ
ـ  193ـ

جنايات غري املسلم وعقوباتها يف دار اإلسالم

امل�س�ألة الثانية:

هل ينتق�ض عهد الذمي بارتكابه جناية احلرابة؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:
الق���ول الأول :ال ينتق�ض عقد الذمة بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�س�ل�ام،
وهو قول احلنفية( ،((23واملالكية( ،((24وال�شافعية( ،((24وهو �أحد القولني عند احلنابلة(.((24
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول ،على ما قاله احلنفية ،بالآتي:
 �أن جناي���ات الذميني معا�ص يرتكبونها ،وه���ي دون الكفر يف القبح واحلرمة ،وقدبقي العقد مع الكفر فمع املع�صية �أولى(.((24
فيما ا�ستدل �أ�صحاب �أحد القولني عند احلنابلة بالآتي:
 �أن هذا الفعل� ،أي جناية احلرابة ،ال ي�ص���لح �أن يكون ناق�ضاً للذمة �إال بالن�ص عليهيف عقد الذمة.
( ((23انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.113/7 ،
( ((24الواقع �أن فقهاء املالكية مل يذكروا هذه اجلناية مع الأفعال الناق�ضة للعهدانظر :اخلر�شي ،احلا�شية،149،150/3 ،
ابن قيم اجلوزية� ،أحكام �أهل الذمة ،1374/3 ،لكننا وجدنا يف �أحد م�صادرهم املعتمدة الت�صريح مبعاقبة الذمي على
ه���ذه اجلناي���ة مب���ا يعاقب به امل�سل���م �إذا ارتكبها ،فقد جاء يف مدونة الإمام مال���ك�« :509/1 ،أر�أيت لو �أن قوماً من �أهل
الذمة حاربوا وقطعوا الطريق و�أخافوا ال�سبيل هل يحكم عليهم بحكم �أهل الإ�سالم �إذا حاربوا؟ ،قال� :أما �إذا خرجوا
حراب���اً حمارب�ي�ن يتل�ص�صون ،ف�إنه يحكم عليهم بحكم �أهل الإ�سالم �إذا حاربوا» .ومعنى هذا �أن املالكية ال يرون نق�ض
الذمة بهذه اجلناية .زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.229
( ((24انظ���ر :ال�شافع���ي الأم ،198/4 ،وق���د جاء فيه�« :إذا �أخ���ذت اجلزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق� ،أو قاتلوا رج ًال
م�سلم���اً ف�ضربوه���ـ� ،أو ظلم���وا م�سلم���اً� ،أو معاه���داً� ،أو زنى منه���م زان� ،أو �أظهر ف�ساداً يف م�سل���م �أو معاهد ،ح ّد فيما فيه
احل���د ،وعوق���ب عقوب���ة منكلة فيما في���ه العقوبة ،ومل يقتل �إال ب�أن يجب عليه القت���ل ،ومل يكن هذا نق�ضاً للعهد يحل
دمه ،»..املاوردي ،احلاوي الكبري.126/13 ،
( ((24انظر :ابن قدامة ،املغني ،154/9 ،ابن قدامة ،ال�شرح الكبري ،310/10 ،وقد جاء فيه�« :إن قطع �أهل الذمة الطريق،
�أو كان مع امل�سلمني املحاربني ذمي ،فهل ينتق�ض عهدهم بذلك؟ فيه روايتان ،فان قلنا ينتق�ض عهدهم حلت دما�ؤهم
و�أموالهم بكل حال ،و�إن قلنا ال ينتق�ض عهدهم حكمنا عليهم مبا يجب على امل�سلمني».
( ((24انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.113/7 ،
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الق���ول الثاين :ينتق�ض عقد الذم���ة بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�س�ل�ام،
ف�ل�ا يجوز �إال قت���ل الذمي �إال �إذا �أ�س���لم ،وهو قول الظاهري���ة( ،((24والقول الآخر عند
احلنابلة(.((24
وقد ا�ستدل الظاهرية على قولهم بالآتي:
 �أن الذمي باقرتافه هذه اجلناية يف دار الإ�سالم قد فارق ال�صغار فال يجوز �إال قتله.فيما ا�ستدل �أ�صحاب القول الآخر عند احلنابلة بالآتي:
 �إن الذمي مل تعقد له الذمة على ارتكاب الأفعال امل�رضة بامل�سلمني يف دار الإ�سالم.وال���ذي �أميل �إلى ترجيحه هو القول الأول الذي ذهب �إلى عدم انتقا�ض عقد الذمة
بارتكاب الذمي جناية احلرابة يف دار الإ�سالم ،وذلك للآتي:
 -1لوجاهة ما ذكره احلنفية من ا�ستدالل.
� - 2أن الذمي يعترب من �أهل دار الإ�س�ل�ام ،فيجب عليه ما يجب على امل�س���لم
�إذا ارتك���ب �أية جناية ،عدا جناية �رشب اخلم���ر ،وبالتايل فال وجه للقول بانتقا�ض
عهده.
� - 3أن ال�صغار الذي ادعى الظاهرية �أن الذمي فارقه بارتكابه هذه اجلناية مردود ب�أن
ال�صغار هو التزام الذمي �أحكام الإ�سالم وجريانها عليه( ،((24ومن هذه الأحكام �إقامة
عقوبة جناية احلرابة عليه.
( ((24انظر :انظر :ابن حزم ،املحلى.293/12 ،
( ((24انظ���ر :اب���ن قدامة ،املغني ،154/9 ،ابن قدامة ،ال�شرح الكب�ي�ر ،310/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع ،152/6 ،احلجاوي،
الإقناع ،288/4 ،ابن قيم اجلوزية� ،أحكام �أهل الذمة.1365/3 ،
( ((24انظر :ال�شريازي ،املهذب ،312/3 ،اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ،61/6 ،ابن قدامة ،املغني ،364/9 ،ابن قدامة،
ال�شرح الكبري ،612/10 ،البهوتي ،ك�شاف القناع.117/3 ،
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الفرع الثاني :عقوبة املستأمن على جناية السرقة الكربى الحرابة:

ويف هذا الفرع م�س�ألتان:

امل�س�ألة الأولى:
�إذا كان املحارب م�ست�أمن ًا:

اختلف فقهاء احلنفية يف هذه امل�س�ألة على قولني:
القول الأول :يجب �إقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكب هذه اجلناية
يف دار الإ�س�ل�ام ،وهذا قول �أبي يو�سف( ((24رحمه اهلل لأن مذهبه �إقامة جميع عقوبات
اجلنايات على امل�ست�أمنني �إذا ارتكبوا ما يوجبها �إال عقوبة جناية �رشب اخلمر(.((24
وا�ستدل على ذلك بالآتي:
� - 1أن امل�س���ت�أمن م���ا دام يف دارن���ا فهو ملت���زم �أحكامنا فيما يرج���ع �إلى املعامالت
كالذم���ي ،ولهذا مينع من الربا ،وتقام عليه عقوبة اجلناي���ة على الأعرا�ض ،وهي عقوبة
القذف :ثمانون جلدة ،وعقوبة اجلناية على النفو�س ،وهي الق�صا�ص :القتل.
� - 2أن عقوب���ات اجلناي���ات املختلفة تقام يف دار الإ�س�ل�ام �ص���يانة له���ا من العبث
والإف�س���اد ،فلو قلنا ال تقام على امل�س���ت�أمن لكان ذلك �إ�رضاراً بامل�س���لمني وا�س���تخفافاً
بدولتهم ،وما �أعطيناه الأمان لهذا اال�ستخفاف� ،أو ذلك الإ�رضار(.((24
القول الثاين :ال يجب �إقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�ست�أمن �إذا ارتكب هذه اجلناية
( ((24انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،55/9 ،املرغيناين ،الهداية ،347/2 ،البابرتي ،العناية ،268/5 ،العيني ،البناية،314/6 ،
ابن الهمام� ،شرح فتح القدير.269 ،268/5 ،
( ((24انظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق ،182/3 ،الهمام� ،شرح فتح القدير.270 ،269/5 ،
( ((24انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط.56/9 ،
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يف دار الإ�س�ل�ام� ،إال �إذا ارتكب جناية كان حق العبد فيها غالباً كاجلناية على النفو�س،
وهي الق�ص���ا�ص ،واجلناية على الأعرا�ض ،فعندئذ تقام عليه عقوبة الق�ص���ا�ص :القتل،
وعقوبة القذف :ثمانون جلدة� ،أما عقوبات اجلنايات الأخرى كاجلناية على الأن�س���اب،
وهي الزنى ،واجلناية على الأموال ،وهي ال�رسقة ال�ص���غرى ،وال�رسقة الكربى احلرابة،
فال تقام على امل�س���ت�أمن ،وهذا قول الإمام �أبي حنيفة ،والإمام حممد( ((25 ((25رحمهما
اهلل تعالى.
وا�ستدال على ذلك بالآتي:
 �إن امل�ست�أمن ما دخل دارنا للقرار فيها ،و�إمنا حلاجة يق�ضيها ثم يرجع �إلى بالده ،فهولي�س من �أهل دارنا ،ومل يلت���زم بالأمان �أحكامنا املتعلقة بحقوق اهلل تعالى ،و�إمنا التزم
من الأحكام ما يرجع منها �إلى حقوق العباد ،ولهذا تقام على امل�س���ت�أمن عقوبة اجلناية
على النفو�س ،وهي الق�صا�ص :القتل ،لأنها من حق العباد ،كما تقام عليه عقوبة اجلناية
على الأعرا�ض ،وهي عقوبة القذف :ثمانون جلدة ،لأن فيها حق العباد(.((25
ولكن �إذا مل جت���ب �إقامة عقوبة جناية احلرابة على امل�س���ت�أمن �إذا ارتكب هذه اجلناية
يف دار الإ�س�ل�ام ،على قول �أبي حنيفة ،وحممد – رحمهما اهلل – فلي�س معنى هذا �أن
( ((25انظر :امل�صدر نف�سه.
( ((25يذه���ب الدكت���ور عب���د الكرمي زيدان يف كتابه املو�سوم بـ«�أحكام الذمي�ي�ن وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم»�ص� 332إلى �أن
مذهب ال�شافعية يف هذه امل�س�ألة كمذهب �أبي حنيفة ،فيقول�« :إن عقوبات جنايات احلدود التي حق اهلل تعالى ال تقام
عل���ى امل�ست�أم���ن يف مذه���ب ال�شافع���ي ،ولكن ين���ذر ب�أنه يف حالة عدم ك ّفه عن ه���ذه اجلنايات وامتناعه عنه���ا ،ف�إن �أمانه
ينتق����ض ،لأن���ه مل ي�ؤم���ن على �إتيان اجلنايات يف دار الإ�سالم ،و�إن كان���ت العقوبات من حق العباد كعقوبة اجلناية على
النفو�س ،وهي عقوبة الق�صا�ص ،وعقوبة اجلناية على الأعرا�ض ،وهي عقوبة القذف ،ف�إنها تقام على امل�ست�أمن انظر:
ال�شافع���ي ،الأم378/7 ،؛ فالظاه���ر م���ن ه���ذا �أن عقوبة جناية ح���د احلرابة ال تقام على امل�ست�أمن عن���د ال�شافعية ،لأنها
من حقوق اهلل تعالى».
( ((25انظر :ابن الهمام� ،شرح فتح القدير ،270/5 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،55/9 ،املرغيناين ،الهداية.347/2 ،
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امل�س���ت�أمن ينجو من كل عقاب ،ذل���ك �أن احلنفية قالوا� :إذا امتن���ع وجوب �إقامة عقوبة
جناية احلرابة على امل�ست�أمن ،ف�إن جناياته من القتل ،واجلرح ،و�أخذ املال ك�أنها تكون قد
ح�صلت يف غري احلرابة ،فيعاقب عليها اجلاين(.((25
وعليه ،ف�إن امل�ست�أمن �إذا ارتكب جناية االعتداء على النفو�س والأبدان بالقتل واجلراح
اقت����ص منه� ،إال �أنه ال تقام عليه عقوبة اجلناية على الأموال (ال�رسقة ال�ص���غرى) ب�أخذه
(((25
املال ،لأن ه���ذه عقوبتها ال تقام على امل�س���ت�أمن عند الإمامني �أب���ي حنيفة وحممد
رحمهما اهلل تعالى كما ذكرنا ذلك �سابقاً.
ونح���ن منيل �إلى ترجيح الق���ول الأول ،الذي ذهب �إلى وج���وب �إقامة عقوبة جناية
احلرابة على امل�س���ت�أمن �إذا �أقدم على ارتكابها يف دار الإ�سالم ،كما يعاقب امل�سلم عليها
عند ارتكابه لها ،وذلك للآتي:
� -1أن الأ�ص���ل يف عقوب���ات اجلنايات املختلفة �رسيانها عل���ى جميع املقيمني يف دار
الإ�سالم ،وذلك لعموم الت�رشيع الإ�سالمي ،و�إمكان تطبيقها يف دار الإ�سالم.
� - 2أن اعتب���ار عقوب���ة جناي���ة احلراب���ة من حق اهلل تعال���ى ال مينع م���ن تطبيقها على
امل�س���ت�أمن ،لأن ح���ق اهلل تعالى – كما م��� ّر معنا – هو حق املجتمع� ،أي م�ص���لحته كما
يقول الأحناف( ،((25وم�صلحة املجتمع تق�ضي مبعاقبة مرتكبي احلرابة ،م�ست�أمنني كانوا
�أو م�س���لمني �أو ذميني ،فكيف تكون م�صلحة املجتمع مانعة من �إقامة هذه العقوبة على
( ((25انظر :الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع.97/7 ،
( ((25انظ���ر :الكا�س���اين ،بدائ���ع ال�صنائ���ع ،71/7 ،وقد جاء فيه« :وال قط���ع على احلربي امل�ست�أمن يف �سرق���ة مال امل�سلم �أو
الذم���ي عن���د �أب���ي حنيفة وحممد  -رحمهما اهلل  -لأنه �أخذه على اعتقاده الإباحة ،ولذا مل يلتزم �أحكام الإ�سالم» ،ابن
عابدين ،احلا�شية.83/4 ،
( ((25انظر :التفتازاين� ،شرح التلويح على التو�ضيح ،315/2 ،البخاري ،ك�شف الأ�سرار.230/4 ،
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امل�ست�أمن؟!(.((25
� - 3أن اجلنايات كلها ف�س���اد ،و�إمنا �رشع العقاب ملنع الف�ساد عن النا�س ودفعه عنهم،
ولتحقيق ال�ص���يانة وال�سالمة لهم ،وال يح�صل هذا املق�صود �إذا قيل �إن امل�ست�أمن ال تقام
عليه عقوبة جناية احلرابة.

امل�س�ألة الثانية:
هل ينتق�ض �أمان امل�ست�أمن بارتكابه جناية احلرابة؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول الأول :ال ينتق�ض �أمان امل�س���ت�أمن بارتكابه جناية احلرابة يف دار الإ�سالم ،وهو
قول احلنفية( .((25ويعللون هذا بالآتي:
 �إن امل�س���لم �إذا ارتكب جناية احلرابة مل يكن فعله ناق�ضاً لإميانه ،ف�إذا فعله امل�ست�أمنمل يكن ناق�ضاً �أي�ضاً لأمانه.
القول الثاين :ينتق�ض �أمان امل�ست�أمن بارتكابه جناية احلرابة يف دار الإ�سالم ،وهو قول
املالكية(.((25
ويعللون هذا بالآتي:
 �إن امل�ست�أمن حينما دخل �إلينا ب�أمان قد التزم �ضمناً �أال يفعل �شيئاً من ذلك ،ف�إذا فعلهكان ذلك ناق�ضاً للأمان لإتيانه ما يخالف موجب الأمان ،ولو مل جنعل فعله ناق�ضاً للأمان
لكان هذا ا�ستخفافاً بامل�سلمني.

( ((25زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم� ،ص.233 ،332
( ((25انظر :ال�سرخ�سي� ،شرح ال�سري الكبري.215/1 ،
( ((25انظر :امل�صدر نف�سه.
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و�أخري ًا:

عز َّ
وجل لنا جمعه من م�سائل جنايات غري امل�سلم ،وبيان عقوباتها يف
فهذا ما ي�سرّ اهلل َّ
دار الإ�سالم� :أمنوذجاً جنايات الأن�ساب ،والأعرا�ض ،والأموال ،وما كان من توفيق يف
هذا البحث املتوا�ضع فمن اهلل �سبحانه وتعالىتعالى وحده ،فهو �أهل الثناء واحلمد ،وما
كان من تق�ص�ي�ر �أو خلل �أو غفلة فمن نفو�س���نا ال�ضعيفة ،ون�ستغفر اهلل العظيم ،وعزا�ؤنا
�أن لكل جمتهد ن�ص���يب ،واهلل الهادي �إلى �سواء ال�سبيل وهو �أحكم احلاكمني ،و�أرحم
الراحمني ،و�آخر دعونا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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