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المبادئ التش���ريعية والقيم الحضارية ف���ي معاملة المتهم 

في اإلسالم

ته���دف هذه الدراس���ة إلى بيان وتأصي���ل حقوق المتهم في 

اإلس���الم، على المس���توى الش���كلي، من علني���ة المحاكمة، 

والتس���وية بي���ن الخص���وم وأن المعيار الوحيد ف���ي التفاضل 

بي���ن الن���اس هو التق���وى، وكذلك عل���ى المس���توى التربوي 

النفس���ي، من وعظ الخصوم وتذكيرهم والرفق بهم والصبر 

على أذاهم، وأداء الغرامات والديون عن المتهمين، وكذلك 

المب���ادئ والقيم التش���ريعية في معامل���ة المتهم من منع 

التجس���س عليه وحرمة المسكن، وكذلك أن من حقه الدفاع 

عن نفس���ه، وكذلك دفاع القاضي عن المتهم، بأن يبحث عن 

العدال���ة ولو لم يطلب ذلك أح���د من األطراف، وأمر القضاة 

أن يلتمس���وا العفو من الحاضرين، وكذلك ينبغي في الحالة 

الضرورية للحبس مراعاة حقوق المسجون، وعدم ضربه. 
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مدخل:

قد ال نبالغ إذا قلنا: إن دراس�ة تاريخ اإلنس�ان وعل�م االجتامع البرشي وعلم 
النفس وعلم دراسة اإلنسان األنرتوبولوجيا توجه بمجموعها الدارس الستنتاج 
أن النظ�رة النمطي�ة من اإلنس�ان ألخيه اإلنس�ان – يف باب اجلريم�ة والعقاب – 
تتسم باالرتياب وأصالة االهتام، وسوء املحاكمة وقسوة العقاب. بل يف الرشائع 
الس�اموية أيضًا بع�ض من هذه النظ�رة التي اس�تدعتها الطبيع�ة املنحرفة لبعض 

الطوائ�ف، فحملوا آصارا وصف�دوا بأغالل؛ بظلم منه�م،    چ ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ   ۋ    ۋ  چ ))).

يف مقابل هذا الواقع احلاكم للعالقات اإلنس�انية القائمة قبل الرسالة اخلامتة، 
يسجل التاريخ البرشي وتاريخ احلضارات املقارن أن اإلنسان عرف تطورًا بالغ 
املفاجأة وش�ديد األمهية حني أرشقت شمس اإلس�الم عىل العامل... وال مبالغة 
يف الق�ول أيضًا: إن هذه الرشيعة يف فلس�فتها اإلصالحية ويف سياس�تها اجلنائية 
تنظر إىل الشخص املتهم نظرة الشفقة والتكريم، ونظرة الرباءة األصلية، ونظرة 
الرغب�ة يف الصالح والتوبة والعودة لالندم�اج يف احلياة العادية؛ ألن التائب من 

الذنب كمن ال ذنب له))).

)1) هذا تنا�ص مع الآية 160 من �سورة الن�ساء. 

)))  رواه اب���ن ماج���ه يف كت���اب الزه���د ب���اب ذك���ر التوب���ة والط���راين يف الكب���ر 10����ص 150، ورجاله رجال 

ال�سحيح اإل اأن اأبا عبيدة مل ي�سمع من اأبيه، انظر جممع الزوائد، 10 �ص330.
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إن ه�ذه املرجعية اإليامنية الرتبوية والترشيعية الفقهية، واإلنس�انية احلضارية 
تبلورت، يف الواقع، يف صورة مثىل من املعاملة القانونية واألخالقية واحلضارية 

من قبل القضاة مع املتهمني ال سابقة هلا...
والعامل اليوم – وهو مهووس باخلطاب احلقوقي – بحاجة ألن يكتش�ف هذا 
اخلزان من الترشيعات، وكذا هذه التجربة الفريدة، لعله ينظر بعني املوضوعية إىل 
التجربة الترشيعية يف اإلس�الم، ولعله ينقلها عرب مؤسساته ومنظامته لإلنسانية، 
واحل�ق ان ه�ذا النقل والنرش رس�الة أهله قب�ل غريهم. ه�ذا وإن خماطبة العقل 
الغريب اليوم إنام تتأتى من هذه املداخل العلمية والعقلية واالجتامعية والنفس�ية، 
فهي أبواب جهاد مباحة بل واجبة، ال سيام واإلنسان املأزوم يف احلضارة الغربية 

يتوق ملن ينقذه ويسدد مساره ومسريته...
فهل ش�هد اإلنس�ان، قط، منظومة ترشيعية جنائية تويص اجلاين بالس�رت وهو 

متلبس بجرمه؟ أما اإلسالم ففيه ذلك. 
وهل يف ترشيع جنائي ما ترغيب املطلع عىل جناية اجلاين يف سرته وله يف ذلك 

أجر؟
وأين نجد قانونًا يس�قط العقوبة عىل اجلاين بمجرد توبته ولو من جرائم غاية 

يف اخلطورة مثل احلرابة؟
وأي�ن ه�ي القوانني التي تن�ص رصاحة عىل كراهة س�امع اع�رتاف املجرم يف 

بعض اجلرائم وتبحث له عن خمارج من ورطته وحتتال لتخليصه؟
وهل وصل األمر – قط – بقاض أن خياطب املتهم بقوله: يا س�يدي، وإذا ما 
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أدانه قال ألعوانه: خذوا سيدي إىل السجن؟
وعندما يضطر إلقامة العقوبة عىل املتهم يصبح كأنه ملك مطهر...

إهن�ا الرشيع�ة اإلس�المية الت�ي »ال تتصيد للن�اس الته�م، وال تتلمس أوهن 
األس�باب لتجع�ل م�ن العقوبة س�يفًا مس�لطًا عىل رق�اب العباد، هي�دد املذنب 
وال�ربيء عىل الس�واء؛ ألن الرشيعة مبناها وأساس�ها قائم ع�ىل العدل والرمحة 

واإلحسان إىل مجيع الناس«))).
وه�ذه ه�ي أطروح�ة ه�ذا املق�ال؛ أطروحة تتوخ�ى بل�ورة ه�ذه العالقات 
املتمي�زة بني القضاة واملتهمني؛ تأصياًل هلا يف املرجعية الدينية، وتأسيس�ًا ملبادئها 
الفقهي�ة، وجتلية ملظاهره�ا الواقعية وتنزياًل هلا عىل الواق�ع. وهذا اجلانب هو ما 
يتج�ه إلي�ه البحث أكث�ر لتأكيد أن األم�ر مل يقترص عىل التنظ�ري الترشيعي، وإنام 
جتس�د يف الواقع العميل طوال قرون س�يادة الرشيعة ومتكن الروح احلضارية يف 
املجتمع اإلس�المي. ويم�زج العرض بني املنهج التارخي�ي والتحليل الوصفي، 
باعتب�ار أن�ه يس�تقي م�ن التجرب�ة التارخية م�ن جهة، وم�ن جهة أخ�رى يعتمد 
الوقائ�ع والتجارب واملب�ادئ الترشيعية وحيللها ليس�تخلص منه�ا القيم واملثل 
املبتغاة. وربام الحظ القارئ بعض التجاوز يف البحث، وهذا قد يشفع له اهلدف 
األس�اس، وهو الرتكيز عىل إبراز القيم الس�امية؛ قياسًا عىل تساهل املحدثني يف 

الرواية يف الفضائل!
ولئن كانت النامذج املدروس�ة تستحرض التجربة القضائية بالغرب اإلسالمي 

)3)   املبادئ ال�سرعية يف اأحكام العقوبات يف الفقه الإ�سالمي، الدكتور عبدال�سالم ال�سريف، �ص:99).
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أكث�ر، ويف األندلس باخلصوص، فإن بقية بالد اإلس�الم ال ختلو هي كذلك من 
ه�ذه الص�ورة، وهذه داللة عىل قدرة اإلس�الم عىل اس�تيعاب خمتلف األوضاع 

والثقافات...
ومل يك�ن باإلم�كان احلدي�ث عن هذه اإلنج�ازات لوال حض�ور أهم رشوط 
القضاء الناجح، وهو رشط االس�تقالل، اس�تقالل القايض عن كل سلطة وعن 
كل ضغط إال س�لطة وضغط العدل، وإال اخلوف من املحاس�بة األخروية، وهو 
ما جعل القضاة املسلمني خيلدون أحكامًا يف التاريخ أخضعوا هبا رقاب اخللفاء 
وأذلوا سلطة ذوي النفوذ؛ بمن فيهم اخللفاء الراشدون، وقد اشتهرت قصة عيل 
بن أيب طالب ريض اهلل عنه ملا وجد درعه عند نرصاين فخاصمه للقايض رشيح، 
ومل تكن له بينة إال ابنه ومواله، فرفض القايض شهادهتام وحكم للنرصاين... ))).

وأقيم�ت مثل ه�ذه الدعوى م�ن مواطنني عادي�ني ضد مل�وك حاكمني، كام 
حدث أليب جعفر املنصور الذي حكم عليه القايض لصالح أحد الرعية)))، وكام 

حدث بني املهدي العبايس ومجاعة من املواطنني))).
ويس�جل تاري�خ القض�اء باألندل�س صفح�ات م�ن إرصار القض�اة عىل 
اس�تقالل خطتهم عن الس�الطني، ورفضهم أي تدخل يف الش�أن القضائي، 
فحني ش�كا أحد قرابة األمري عبدالرمحن بن معاوية عزم القايض عبدالرمحن 
ب�ن طري�ف النظ�ر يف دع�وى غصب�ه ضيعة أح�د املواطن�ني طلب�ه األمري أن 

)4)   الق�سة اأخرجها البيهقي يف �سننه الكرى: 10 �ص136، وانظر ف�سول الحكام للباجي �ص4)5-1)1.

)5)   انظر ادب الق�ساة لبن اأبي الدم، �ص83.

)6)   انظر اأدب الق�ساة لبن اأبي الدم �ص86-85.
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يرتي�ث، فأمر القايض لتوه بتنفيذ القضي�ة عىل املدعى عليه)))، وتكررت مثل 
هذه التحديات لألمراء، وأذعن بعضهم معلقًا بقوله: ما أشقاه من لطمه قلم 

القايض)))، ويف وقائع التاريخ القضائي اإلسالمي كثري من هذه املواقف))).
وال يمكن احلديث عن اس�تقالل الق�ايض إال باحلديث عن توافر جمموعة من 
املؤهالت والرشوط العلمية واألخالقية واالجتامعية يف شخصيته، وقد امتألت 
كتب القضاة بمناقشة هذه املؤهالت، قال عمر بن عبدالعزيز: ال يصلح للقضاء 
إال القوي عىل أمر الناس، املس�تخف بس�خطهم ومالمتهم يف حق اهلل، العامل بأنه 
مهام اقرتب من سخط الناس ومالمتهم يف احلق والعدل والقصد، استفاد بذلك 

ثمنًا ربيحًا من رضوان اهلل)1)).

))) انظر ق�ساة قرطبة للخ�سني �ص65.  

)8) انظر ق�ساة قرطبة �ص0).

)9) انظ���ر ق�س���اة قرطب���ة: 68، 5)، 6)، 83، )8، 150، 130، املرقب���ة العلي���ا فيم���ن ي�ستح���ق الق�س���اء والفتيا 

للنباهي �ص13)، رفع الإ�سر عن ق�ساة م�سر لبن حجر �ص34،)).  

)10)   انظر املرقبة العليا �ص3.
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المطلب األول

القيم التربوية واإلنسانية في معاملة المتهم

المبحث األول

على المستوى الشكلي

املرجعية اإلس�المية غنية بالنص�وص الرشعية التي تؤصل العدل واملس�اواة 
بني الناس يف كل جماالت احلياة، ومنها اس�تمدت هذه املبادئ املسطرية الشكلية 
املح�ددة ملا ينبغي أن يعامل ب�ه الواقفون أمام القض�اء، باإلضافة إىل التطبيقات 
النبوي�ة الرصحي�ة يف ه�ذا الباب. ونذك�ر هنا ثالث�ة مظاهر تبل�ورت من خالهلا 
النظرة اإلس�المية للمتهم خاصة وللمتقاضني عامة، وهي العلنية، واملساواة يف 

جملس القايض، والتعامل اإلنساين.

أواًل: علنية المحاكمة

مل يذكر يف تاريخ القضاء اإلسالمي، حسب علمي، ما يسمى برسية املحاكامت 
م�ا ع�دا يف القضايا ذات اخلصوصيات األرسية واألرسار الش�خصية، وقد كان 
القايض األول حممد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم جيلس للناس يف مسجده، 
وكان�وا يطالبون بعضهم بعضًا باحلقوق، وربام رفعوا أصواهتم)))). وكان أغلب 
القضاة يف التاريخ اإلسالمي جيلسون للناس يف املسجد))))، وربام جلس بعضهم 

)11) انظر املغني لبن قدامة 9، �ص4.  

))1) انظر التنظيم الق�سائي يف الفقه الإ�سالمي للدكتور حممد الزحيلي �ص3)1، 60).   
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يف غري املسجد ألسباب تتعلق بام جيب من احرتام هذه البقعة. وإنام العلة يف كل 
ذلك هي مبدأ العلنية وحضور كل من شاء أن حيرض، وليصل إىل القايض القوي 

والضعيف)))).
وم�ن أج�ل ذلك هدد عمر بن اخلطاب بإحراق دار أيب موس�ى األش�عري ملا 

بلغه أنه يقيض يف بيته)))).

ثانيًا: التسوية بين الخصوم 

هذا املبدأ الذي تنادي به املنظومة الدولية اليوم مبدأ مستمد من أمهات قواعد 
الرشيعة التي جاءت لتهدم الفوارق بني الناس وتبقي معايرًا وحيدًا يف التفاضل 
هو التقوى، ولذلك غضب الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم أشد الغضب ملا أهم 
قريش�ًا ش�أن املرأة املخزومية التي رسقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم؟ فقالوا ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وس�لم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أتشفع يف 
ح�د م�ن حدود اهلل؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا 
إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلّد! وأيم 

اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها)))) .
وحرص اإلس�الم عىل التس�وية بني اخلص�وم يف كل كب�رية وصغرية حتى يف 
توزي�ع نظ�رات القايض، ويف احلدي�ث: من ابتيل بالقضاء بني املس�لمني فليعدل 

)13) انظر الوثائق وال�سجالت لبن العطار �ص)49، ف�سول الأحكام للباجي �ص131.  

)14) انظر الوثائق وال�سجالت �ص)49.  

)15) رواه البخاري يف كتاب الأنبياء باب اأم ح�سبت اأن اأ�سحاب الكهف والرقيم. 
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بينهم يف فحظه وإشارته ومقعده)))).
ومن جزئيات هذه التس�وية املس�اواة يف املجلس أمام القايض، ويف الرواية أن 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قىض أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلكم)))).
ويف رواي�ة أخ�رى أن رس�ول اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم قال لعيل مل�ا بعثه إىل 
اليمن قاضيًا: إذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقض حتى تسمع من اآلخر كام 

سمعت من األول)))).
وفرس عمر بن اخلطاب هذا املبدأ وعلل هذا احلكم بقوله يف رسالته املشهورة 
يف القضاء: آس بني الناس يف جملسك ووجهك حتى ال يطمع رشيف يف حيفك 

وال خياف ضعيف من جورك، آس بني الناس يف حلظك وطرفك... )))).
ويف ه�ذا م�ن الرف�ق ومراع�اة تكريم اإلنس�ان ما في�ه وإراحته م�ن الوقوف 
الطويل يف أثناء التقايض، وهو موضع حيتاج للرتكيز والراحة... وال استثناء من 
ه�ذه القاعدة ول�و كان املتهم أو املدعي خليفة املس�لمني، كام حدث بني عيل بن 
أيب طال�ب وأح�د رعيته. ولو كان أحد الطرفني غري مس�لم كام يف واقعة عيل مع 
ه�ذا النرصاين، وقد علق – معجبًا هبذا الع�دل – قائاًل: أمري املؤمنني يدنيني إىل 

)16) رواه الدارقطن���ي يف �سنن���ه 4 ����ص05) والبيهق���ي يف الكرى 10 �ص135، وه���و �سعيف،  انظر خمت�سر 

اإرواء الغليل 1 �ص1)5.  

))1)  رواه اأب���و داود يف كت���اب الأق�سي���ة ب���اب كيف يجل����ص اخل�سمان بني يدي احلك���م، ب�سند �سعيف، انظر 

التخلي�ص احلبر لبن حجة 4 �ص193. 

)18) رواه اأب���و داود يف كت���اب الأق�سي���ة ب���اب كي���ف الق�س���اء؟ ب�سن���د ح�س���ن واحلاكم يف امل�ست���درك 4 �ص105 

ووافقه الذهبي.   

)19) رواه البيهقي يف الكرى 10 �ص150، وانظر ن�سب الراية للزيلعي 4 �ص103.   
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قاضيه فيقيض عليه! )1))
ول�ذا جي�ب عىل القايض أن يس�وي ب�ني املتخاصمني، حتى ب�ني األب وابنه، 

واخلليفة والرعية، وبني املسلم وغري املسلم)))).
اش�تكى مرة أحد ضعاف الناس من أحد ذوي السلطان يف قرطبة إىل القايض 
عم�رو ب�ن عب�داهلل ملا غصب داره فاس�تدعاه الق�ايض وجاء يف وف�د مهيب من 
الفرس�ان والرجال فدخل املس�جد واس�تند إىل حائط فقال الق�ايض: قم هاهنا 
فاجل�س ب�ني ي�دي خصمك، فق�ال ل�ه: أصل�ح اهلل الق�ايض، إنام هو مس�جد 
واملجال�س فيه واحدة؛ ال فضل لبعضهام عىل بعض. فقال له القايض: قم هاهنا 

كام أمرتك واجلس بني يدي خصمك... )))).
وه�ذا ألن ع�دل احلاك�م ب�ني اخلصم�ني يف املجل�س ه�و »عنوان عدل�ه يف ا 
حلكوم�ة، فمت�ى خ�ص أحد اخلصم�ني بالدخ�ول علي�ه أو القيام ل�ه أو بصدر 
املجل�س واإلقبال عليه والبشاش�ة له والنظر إلي�ه كان عنوان حيفه وظلمه. ويف 
ختصي�ص أح�د اخلصمني بمجلس أو إقبال أو إكرام مفس�دتان: إحدامها طمعه 
يف أن تك�ون احلكوم�ة له فيقوى قلبه وجنان�ه، والثانية أن اآلخر ييأس من عدله 

ويضعف قلبه وتنكرس حجته)))).
وهلذا كره الفقهاء للقضاة املتاجرة واالش�تغال باألعامل احلرة، وقال عمر بن 

)0)) انظر البداية والنهاية لبن كثر 8 �ص4.  

)1)) انظر اأدب الق�ساة �ص)8، الوثائق وال�سجالت �ص495.  

)))) ق�ساة قرطبة �ص)15، وانظر منوذجاً ثانياً يف رفع الإ�سر عن ق�ساة م�سر 1 �ص)3). 

)3))  انظر زاد املعاد يف هدي خر العباد لبن القيم 10 �ص89.
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عبدالعزي�ز: جتارة الوالة هلم مفس�دة وللرعية مهلكة؛ فاألم�ري التاجر والقايض 
التاج�ر يعرض الناس ملجاملته أو خلوفه، فيحتك�ر التجارة، وقد يفتنه الناس يف 

أحكامه إن هم عاملوه معاملة خاصة فيضيع العدل.

المبحث الثاني

 على المستوى التربوي النفسي

يمكن الزعم بأن ما يرد يف هذا الباب قيم إضافية تنفرد هبا املنظومة اإلسالمية 
وتس�تمد أصوهلا من األخالق الدينية والقيم اإلنس�انية والع�ادات االجتامعية، 
وكله�ا تنب�ئ عن موقف حض�اري راق يقص�د إىل اإلصالح واملصلح�ة العامة 
وح�ب اخل�ري للناس مجيع�ًا. ومن الرتبي�ة النبوية مل�ن يتولون أم�ور الناس عامة 
حديث: »اللهم من ويل من أمر أمتي ش�يئًا فش�ق عليهم فاش�قق عليه، ومن ويل 

من أمر أمتي شيئًا فرفق هبم فارفق به«)))).
وتتجىل هذه العناية النفس�ية باخلصوم يف أكث�ر من صورة تقصد إىل إعدادهم 
إعدادًا نفسيًا وتربويًا ملا هم مقدمون عليه من ادعاء وإنكار واهتام وتربؤ... لكن 

القايض يبدأ بنفسه أواًل:

أواًل: التضرع والدعاء

أول ما يستحب للقايض استخارة اهلل تعاىل والدعاء إليه والترضع يف أن يعينه 
ع�ىل م�ا قلده وم�ا هيمه الص�الح فيام محل�ه، وإن كان ذلك عقب ص�الة يقدمها 

)4))  رواه م�سلم يف كتاب الإمارة باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية.
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لذل�ك فهو أفضل وأجدر بالقبول، وروي أن اإلمام س�حنون فعل مثل ذلك ملا 
امتحن بالقضاء)))).

وكان من ش�أن القايض حممد بن حممد اللخمي القرطبي السبتي املتوىف 723 
إذا أت�ى املس�جد للحكم في�ه بني الناس يرك�ع ويترضع إىل اهلل ويل�ح يف الدعاء 
ويس�أله أن حيمله عىل احلق ويعينه عليه ويرش�ده للصواب. وإذا فرغ من احلكم 
يركع ويس�تقبل اهلل تعاىل يس�أله العفو واملغفرة عام عس�ى أن يكون صدر عنه مما 

تلحقه تبعة يف اآلخرة)))).

ثانيًا: وعظ الخصوم وتذكيرهم

ويف ه�ذا املقام قد يؤيت التذكري أكله، فكان القايض يس�تثمر املوقف يف خدمة 
العدالة، خطب حاجب القايض عبدامللك الذماري، تلميذ الثوري واألوزاعي، 
وش�يخ اإلم�ام أمحد، قائاًل: يا معرش اخلصوم، يقول لك�م القايض: اتقوا اهلل، إن 

من خاصم يف باطل فإنه خيوض يف س�خط اهلل، واهلل يقول: چ ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   چ)))) وق�ال: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    

ٹ  ٹ چ )))) .

وقال مس�لمة بن زرعة عن أبيه عن جده: مل أر مثل قضاة األندلس يف العبادة 

)5))  انظر تنبيه احلاكم على ماآخذ الأحكام لبن املنا�سف �ص65.   

)6))   انظر املرقبة العليا �ص134.

))))  البقرة، 81).  

)8))  اآل عمران، 30.
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وال�ورع؛ ق�ال: ورأيت قاضيًا يدعى مهاجر بن نوف�ل القريش، كان جيتمع عنده 
الناس للتحاكم فال يزال يذكرهم وخيوفهم اهلل وما يلحق املبطل من س�خط اهلل 
وعقوبته وموقفه بني يديه يوم القيامة. ثم يذكر ما يلزم القايض من احلس�اب بام 
جي�ب عليه من التح�ري واالجتهاد، ثم يأخذ يف النوح عىل نفس�ه والبكاء معلنًا 
بذل�ك، حت�ى كنت أرى الناس ينرصفون عنه باك�ني خائفني قد تعاطوا احلقوق 

بينهم)))).

ثالثًا: الرفق بالخصوم والصبر على أذاهم

يقتيض موقف القايض أن يتس�م بكثري من السيطرة عل النفس، وألجل ذلك 
هن�ى الش�ارع احلكيم أن يقيض القايض وهو غضب�ان)1))؛ ألنه – وكام يف حديث 

آخر – إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان)))).
ويب�دأ ه�ذا الرفق من�ذ البحث عن املدع�ى عليه، فيس�تدعيه بأرف�ق الوجوه 
وأمجل األقوال؛ ألنه يدعوه إىل حكم اهلل ودينه)))). وعندما حيرض املتهم املجلس 
فع�ىل الق�ايض أن يس�كن جأش املضط�رب ويؤم�ن روع اخلائ�ف حتى يذهب 
عارض�ه))))، كام علي�ه الرفق باألرام�ل واالحتياط لليتي�م)))). وحتى لو خاطبه 

)9))  انظر: ق�ساة قرطبة �ص46، املرقبة العليا، �ص43. 

)30)  انظر: ق�ساة قرطبة �ص46، املرقبة العليا �ص 43. 

)31)  رواه اأحمد يف امل�سند 4 �ص6))، ب�سند رجاله ثقات، انظر : جممع الزوائد 8�ص136. 

))3)   انظ���ر رو�س���ة الق�س���اة لل�سم���اين 1، 1)1، نقاًل عن: نظ���ام الق�ساء يف ال�سريع���ة الإ�سالمية للدكتور 

عبدالكرمي زيدان �ص133.

)33)   انظر: تنبيه احلاكم، �ص44.

)34)   انظر: الأدب يف الدين للغزايل، �ص6.
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اخلصم بام يس�تنفزه فيس�تحب له الصرب، فلو قال له مثاًل: اتق اهلل، واذكر اهلل وما 
أش�به ذلك فال ينبغي أن يضيق ويكرب ذلك علي�ه، وليتثبت وجياوبه بام يليق عن 

ذلك مثل أن يقول: رزقنا اهلل التقوى وأهلمنا اهلل املصلحة)))).
وق�د رضب قضاة األندل�س أمثلة غاية يف الصرب ع�ىل أذى املتخاصمني، فلام 
اختص�م رج�الن إىل القايض عمور بن عب�داهلل القبعة وأظه�ر أحدمها وثيقة ثم 
سرتها وطالبه القايض هبا فأيب فعزم عليه القايض واشتد، أخرجها مغضبًا ورمى 
هب�ا القايض فأصاب وجهه، فاصفر وجه القايض حت�ى امتقع لونه وظن الناس 
أنه سيأمر به، فأدركه حلمه وأعرض عن ذلك ونظر يف الوثيقة ثم قال له: أليس 

هذا أحسن؟)))).
ووقع مثل ذلك للقايض موسى بن حممد بن زياد؛ رمى أحدهم بوثيقة فرضب 
صدر القايض، وكانت كبرية فأوجعه هبا. قال ابن لبابة: فلم أش�ك أنه س�يؤدبه 
ع�ىل ذلك، فام زاد ع�ىل أن قرأها ورصفها إليه وقال: خذ وثيقتك يا جايف؛ مل يزد 
ع�ىل ذل�ك))))!  وج�اءت امرأة إىل جملس أمح�د بن بقي بن خمل�د ختاصم زوجها 
فاستطالت عليه بلساهنا وآذته بصلفها، فنظر إليها فقال: أقرصي وإال عاقبتك! 
فانكرست ش�يئًا، ثم عاودت الصلف فقال القايض هل�ا: أقرصي وإال عاقبتك! 
فانك�رست ثم ع�اودت الصلف، فعط�ف عليها القايض فجعل يق�ول هلا: أنت 
ظاملة أنت ظاملة، ثالثا!!  ثم قال هلا: أمل أخوفك من قبل هذا؟ فهذه كانت عقوبته 

)35)   انظر: تنبيه احلاكم �ص45.

)36)   انظر: ق�ساة قرطبة، �ص150. 

))3)   انظر: ق�ساة قرطبة، �ص191-190. 
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للمرأة عىل صلفها! )))).

رابعًا: أداء الغرامات والديون عن المتهمين 

وهذا قمة القيم االجتامعية ومنتهى اإلنس�انية، ما س�مع الع�امل بمثله، إذ يرق 
القايض حلال املجرم أو املدين فيتربع من ماله بام خيرجه من ضائقته:

أ-ترافع ش�خصان إىل القايض خري بن نعيم احلرضمي، قايض مرص عاش يف 
القرن الثاين اهلجري وادعى املدعي بعرشين دينارًا، وسكت املدعى عليه، فقال 
القايض: ما خيلصك الس�كوت، فناوله رقعة وقال: اسرتها، فسرتها خري بكمه، 
ف�إذا فيها: املبلغ يف ذمتي ولكن ليس له به ش�اهد، وأنا الي�وم ال أقدر عليه، فإن 
اعرتفت عقلني، وإن اس�تحلفت خفت اهلل. فبكى خري وأخرج مندياًل من كمه 
فوّزن عرشين دينارًا للمدعي. فقال: ما هذا؟ قال: خالص هذا املسكني. فقال: 
م�ا أردت هب�ذا؟ قال: األجر والث�واب، قال : أنا أح�ق، واهلل ال طلبتها منه أبدًا، 
فق�ام املطلوب فقال ل�ه خري: خذها فليس يل فيها رجعة، فأخذ عرشين وختلص 

من عرشين)))).
ب – ومل�ا نش�زت ام�رأة ودعاها زوجها للقايض س�عيد بن س�ليامن الغافقي 
القرطبي حلفت له: لئن رصفتني إليه ألقتلن نفيس وتكون املس�ؤول عن دمي. 
فلام ش�اور بعض الفقهاء يف جملس�ه أفتاه بإجبارها إال أن تفتدي منه، فلم جيد هلا 
أي م�ال... ثم قال لزوجها: خذ ما بق�ي من رفعي يف ضيعتي يف فحص البلوط 

)38) انظر: ق�ساة قرطبة، �ص4))-5)).  

)39) انظر: رفع الإ�سر 1 �ص30)-31)، وذكر ابن حجر يف ترجمته ق�سة اأخرى �سبيهة. 
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وأرحه�ا، فق�ال: كنت أفعل ل�و كان الطعام بقرطبة... فقال القايض: أحس�بك 
مغتاًم، ثم دخل داره وأخرج شقة بيضاء من صوف فدفعها إليه وقال: هذه شقة 
عملت يف بيتي لش�تويت، وأنا – إن ش�اء اهلل – غني عنها، فخذها واستعن بثمنها 

يف جلب الطعام إىل نفسك. فأخذه وبارًا زوجته)1)).
ج – ونم�وذج ثال�ث وهو ملا حكم القايض احلس�ن بن احلس�ن اجلذامي عىل 
متهم بالس�جن جعل يس�تعطفه بقوله: أجيمل بك وحيس�ن بك استفتاح عملك 
بسجن مثيل من الضعفاء، ويل صبية أصاغر ال كاسب هلم وال كافل غريي؟ فإن 
حبستني عنهم مل يبعد تلفهم جوعًا وعطشًا، فارفق بساحتي وانظر حلالتي. فأمر 

القايض بإحضار العدد املطلوب من مال نفسه وأذن يف دفعه ملطالبه... )))).
وربام ال حتتاج هذه النامذج إىل تعليق، واخلالصة أن »معاملة القضاة للمتهمني 
معامل�ة إنس�انية رفيقة، تتفق ومبادئ التس�امح املعروفة عن الدين اإلس�المي، 
وه�ي تل�ك التي ين�ادي هب�ا اليوم ميث�اق حق�وق اإلنس�ان الصادر ع�ن األمم 
املتحدة. وكانت تقوى اهلل فيام يصدره القايض من أحكام وقرارات، وما يتخذه 
من إجراءات يف حق املتهمني من حيث تقييد حرياهتم أو املس�اس بأش�خاصهم 
أو أمواهلم وازعًا نفسيًا يشكل محاية أمنية لألفراد يف تلك احلقبة من الزمن«.)))) 

)40) انظر: ق�ساة قرطبة 138-139 بت�سرف. 

)41) انظر: املرقبة العليا، �ص8)1.  

))4) انظر: وثائق يف اأحكام الق�ساء اجلنائي يف الأندل�ص ملحمد عبدالوهاب خالف، �ص39.  
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المطلب الثاني

 المبادئ والقيم التشريعية في معاملة المتهم

ل�و تعل�ق األم�ر بترشي�ع جنائي مق�ارن ل�كان للترشي�ع اإلس�المي التفوق 
بمج�رد اعتبار القيم الرتبوية والنفس�ية والش�كلية اآلنفة الذك�ر، أما واألمر إنام 
ه�و يف املظه�ر فإن ه�ذا الترشيع يقدم مب�ادئ أخرى يف املضم�ون تظهر كم هو 
رفي�ق باملته�م، وكم ه�و دارئ للعقوبة، وك�م هو تواق للعدال�ة، وكم هو مراع 
للمصالح اخلاصة والعامة... وس�نرى يف هذا الش�ق نامذج م�ن القواعد املطبقة 
يف أه�م مراحل التعامل مع املتهم�ني، بدءًا بالبحث التمهي�دي مرورًا باإلثبات 

والدفاع وانتهاء بالعقوبة...

المبحث األول

 منع التجسس وحرمة المسكن

وأقوى ما يؤصل هذه احلرمة قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 
پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  چ)))).

وقول�ه ع�ز وج�ل: چ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
ىئ  ىئ  ىئی  مئ   ))))چ.

وقد  قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ملعاوية بن أيب سفيان، وكأنه تنبأ  بام 

)43) �سورة احلجرات، الآية)1.  

)44) �سورة النور، الآية )). 
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سيؤول إليه أمره: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم. 
فقال أبو الدرداء: كلمة س�معها معاوية من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نفعه 

اهلل تعاىل هبا)))).
وق�د حدث أن عمر بن اخلطاب، وهو اخلليفة الفاروق القوي يف احلق، دخل 
فج�أة عىل أيب حمجن الثقف�ي وهو يرشب اخلمر يف بيته ه�و وأصحاب له، فقال 
أب�و حمج�ن يا أمري املؤمن�ني إن هذا ال حيل لك، قد هنى اهلل عن التجس�س. فقال 
عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرمحن بن األرقم: صدق يا أمري 

املؤمنني، هذا من التجسس قال: فخرج عمر وتركه)))).
ووق�ع له مثل ذلك مع ربيعة بن أمية بن خلف؛ فعن عبدالرمحن بن عوف أنه 
حرس ليلة مع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه باملدينة فبينام هم يمشون إذا رساج 
يف بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب جماف عىل قوم هلم فيه أصوات 
مرتفع�ة فق�ال عمر ريض اهلل عنه، وأخذ بيد عبدالرمح�ن: أتدري بيت من هذا؟ 
قال: ال. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن رْشب فبم ترى؟ فقال 
عبدالرمحن: أرى أنا قد أتينا ما هنى اهلل عنه هنانا اهلل عز وجل فقال: وال جتسسوا 

فقد جتسسنا فانرصف عمر عنهم وتركهم)))).
ويمن�ع اهلج�وم عىل بي�ت املتهم ول�و كانت آث�ار املعصي�ة بادية علي�ه ما دام 
مس�ترتًا؛ قيل البن مس�عود: هذا فالن تقطر حليته مخرًا فقال عبداهلل: إنا قد هنينا 

)45) رواه اأبو داود يف كتاب الأدب باب النهي عن التح�س�ص، وهو �سحيح.  

)46) انظر: م�سنف عبدالرزاق 10-)3).  

))4) امل�ستدرك 4-419، وقال �سحيح ومل يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا يشء نأخذ به)))).
وعلي�ه فاحلك�م الرشع�ي أنه حتى لو اس�تفاض ع�ىل رجل من املس�لمني أنه 
ش�ارب للخمر فوجدت اخلمر يف بيته أو بني يديه أو عىل مائدته مرة بعد أخرى 
ملا وجب عليه حد رشب اخلمر وإن غلب عىل الظن رشبه هلا. أو اس�تفاض عىل 
رج�ل أنه يزين بام�رأة فاجرة معلوم�ة بالفجور، فوجدت مع�ه يف داره قد أغلق 
علي�ه باب�ه وانفرد هبا مدة من الزمن مل جيب عليه بذل�ك حد الزنا وإن غلب عىل 

الظن بخلوته معها املدة الطويلة من الزمن زناه هبا... )))).
وهل�ذا ق�رر الفقه�اء وج�وب ترك التجس�س والتع�رض للوق�وف عىل ذلك 
باملباحثة ابتداء من غري سبب ظاهر، كاسرتاق السمع والتعريف بام عليه أهل دار 
أو حملة من منكر يتوصل إىل علمه بنغامت املالهي وأصوات السكارى وانتشار 
رائحة اخلمر، فهذا يف نفس�ه حرام ومنكر جيب تغي�ريه عىل فاعله أو مريده؛ قال 

تعاىل: وال جتسسوا )1)).
وال جي�وز دخول املس�اكن إال إذا قامت قرائن عىل احت�امل اجلريمة، كأن خيرب 

الثقة أن رجاًل خاًل برجل ليقتله؛ حذرا من فوات ما ال يستدرك)))).

)48) رواه اأب���و داود يف كت���اب الأدب ب���اب النه���ي ع���ن التج�س�ص، وعبدال���رزاق يف امل�سنف 10����ص، )3)، ب�سند 

�سحيح.  

)49)  انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب لفتاوى اإفريقية والأندل�ص واملغرب للون�سري�سي )�ص35.

)50)  انظر: تنبيه احلكام �ص4)3.   

)51)  انظر: الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلي �ص96).   
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المبحث الثاني

الدفاع عن  المتهم

من حق املتهم املثول أمام قاض عادي وليس أمام حمكمة استثنائية، كام أن من 
حقه الدفاع عن نفسه، بام يف ذلك احلق يف االستعانة بمحام مؤهل)))).

ه�ذا م�ا تكفل�ه القوان�ني الوضعي�ة للمته�م، وه�و أيض�ًا مكف�ول يف الفق�ه 
اإلسالمي، غري أن األمر ال يقف عند هذا احلد، بل يضيف قيام جديدة تنفرد هبا 
هذه املنظومة الفريدة؛ ولذا س�نذكر قيام املتهم بالدفاع عن نفسه، أو دفاع وكيله 

عنه، ثم نضيف القيمة اإلضافية وهي دفاع القايض عن املتهم!

أواًل: دفاع المتهم عن نفسه 

وردت نص�وص رشعية عدة تقرر هذا احلق نذكر منها عن عيل قال: ملا بعثني 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل اليمن قلت: تبعثني وأنا حديث السن ال علم 
يل بكث�ري من القضاء؟ فق�ال يل: إذا أتاك اخلصامن فال حتكم لألول حتى تس�مع 
ما يقول اآلخر فإنك إذا س�معت ما يقول اآلخر عرفت كيف تقيض، إن اهلل عز 

وجل سيثبت لسانك وهيدي قلبك، قال عيل: فام زلت قاضيًا بعد)))).
ويظه�ر جليًا ح�ق الدفاع يف حديث: إنام أنا برش وإنك�م ختتصمون إيل، فلعل 
بعضك�م أن يك�ون أحل�ن بحجته م�ن بعض فأقيض ل�ه عىل نحو ما أس�مع منه، 

))5)  انظ���ر: احلماي���ة اجلنائية حلقوق الإن�س���ان للدكتور خري الكبا����ص، مراجعة حممد الفيلي، دورية 

عامل الفكر عدد: 4 جملد 31 اإبريل – يونيو 003)م، �ص4)).   

)53) رواه ابن حبان يف �سحيحه 11-45 والبيهقي يف الكرى86-10.  
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فم�ن قضي�ت له بيشء من حق أخيه فال يأخذن منه ش�يئًا فإنام أقطع له قطعة من 
النار)))).

وملا ثبتت هتمة عىل الصحايب حاطب بن أيب بلتعة يمكن تكييفها بام يسمى اليوم 
باخليانة العظمى اس�تدعاه النبي صىل اهلل عليه وسلم واستمع إىل دفاعه؛ روى عيل 
ب�ن أيب طالب قال: قال لنا النبي صىل اهلل عليه وس�لم: انطلق�وا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن هبا ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا 
إىل الروض�ة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم فإذا فيه: من حاطب ب�ن أيب بلتعة إىل أناس من املرشكني 
من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم. فقال رسول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه وس�لم: ي�ا حاطب ما هذا؟ ق�ال: يا رس�ول اهلل، ال تعجل عيل؛ إين 
كن�ت ام�رأ ملصقًا يف قري�ش ومل أكن من أنفس�ها، وكان من معك م�ن املهاجرين 
هلم قرابات بمكة حيمون هبا أهليهم، وأمواهلم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النس�ب 
فيه�م أن أختذ عندهم يدًا حيمون هبا قرابت�ي، وما فعلت كفرا وال ارتدادا وال رضا 

بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: لقد صدقكم)))).
وم�ن ح�ق املتهم أن يوكل نائبا يدافع عنه، وم�ع أن بعض الفقه مل يقل بذلك إال 

أن نصوص الرشيعة ظاهرة يف جواز ذلك، ويفهم من إشارة قوله تعاىل: چ ې  ې  

)54)  رواه البخاري يف كتاب الأق�سية باب الرتغيب يف الق�ساء باحلق.   

)55)  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سر باب اجلا�سو�ص.    
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ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ)))). 

وم�ن ذلك قصة العس�يف ال�ذي توىل الدف�اع عنه أبوه؛ وذل�ك أن رجاًل من 
األعراب أتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، أنشدك اهلل إال 
قضي�ت يل بكت�اب اهلل. فقال اخلصم اآلخر – وهو أفق�ه منه – نعم، فاقض بيننا 
بكت�اب اهلل وائذن يل، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: ق�ل. قال: إن ابني 
كان عسيفا عىل هذا فزنى بامرأته، وإين أخربت أن عىل ابني الرجم، فافتديت منه 
بامئة ش�اة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخربوين أنام عىل ابني جلد مائة وتغريب 
عام، وأن عىل امرأة هذا الرجم. فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: والذي 
نف�يس بيده ألقضني بينكام بكتاب اهلل؛ الولي�دة والغنم رد، وعىل ابنك جلد مائة 

وتغريب عام.. )))).
ومن�ه قص�ة حويص�ة وحميصة أن عب�د اهلل بن س�هل وحميصة بن مس�عود أتيا 
خي�رب فتفرق�ا يف النخ�ل، فقت�ل عبد اهلل بن س�هل، فج�اء عبدالرمحن بن س�هل 
وحويص�ة وحميص�ة – ابنا مس�عود – إىل النبي صىل اهلل عليه وس�لم فتكلموا يف 
أمر صاحبهم؛ فبدأ عبدالرمحن – وكان أصغر القوم – فقال النبي صىل اهلل عليه 
وسلم:  تستحقون قتيلكم،أو قال صاحبكم بأيامن مخسني منكم. قالوا يا رسول 
اهلل: أمر مل نره. قال: فتربئكم هيود يف أيامن مخسني منهم. قالوا: يا رسول اهلل قوم 
كفار. فوداهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قبله)))). فالنيابة فيها ظاهرة. 

)56) الن�ساء 105.    

))5) رواه البخاري يف كتاب ال�شروط باب ال�شروط التي ال حتل يف احلدود.    

)58) رواه البخاري يف كتاب الأدب باب اإكرام الكبر ويبداأ الأكر بالكالم وال�سوؤال.   
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وح�ني ح�رض أمام القايض أمحد ب�ن بقي بقرطبة خص�امن ورأى أحدمها عيبًا 
نصح�ه: لو قدمت م�ن يتكلم عنك؟ فإين أرى صاحبك ي�دري ما يتكلم. قال: 

أعزك اهلل، إنام هو احلق أقوله كائنا ما كان. قال: ما أكثر من قتله قول احلق)))).
ومن مظاهر املعاملة العادلة التي يدافع هبا املتهم عن نفسه نذكر:

1-اعرتاف املتهم بحد من احلدود ينبغي أن يتكرر أربع مرات، وهذا أيضًا مما 
ال نظري له فيام يبدو يف أي ترشيع)1))، ومما يدل لذلك من السنة النبوية:

أ-جاء ماعز بن مالك إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل طهرين 
فقال: وحيك ارجع فاستغفر اهلل وتب إليه. قال: فرجع غري بعيد، ثم جاء فقال: 
فرج�ع غري بعيد، ثم جاء فقال: يا رس�ول اهلل طهرين، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم: وحيك ارجع فاس�تغفر اهلل وتب إليه. قال: فرجع غري بعيد ثم جاء 
فق�ال ي�ا رس�ول اهلل طهرين. فق�ال النبي صىل اهلل عليه وس�لم مث�ل ذلك، حتى 
إذا كان�ت الرابعة قال له رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: في�م أطهرك؟ فقال: 
من الزنى. فس�أل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: أبه جن�ون؟ فأخرب أنه ليس 
بمجن�ون فق�ال: أرشب مخرًا؟ فقام رجل فاس�تنكهه فلم جيد من�ه ريح مخر. قال 

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم)))).
ب- وروى بريدة عن أبيه قال: كنا أصحاب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

)59) انظر ق�ساة قرطبة �ص6)).  

)60) ه���ذا احلك���م لي�ص عاماً يف جميع احلدود من جهة، ولي�ص متفقاً عليه بني املذاهب الفقهية من جهة 

اأخرى، ولكنه على كل حال حكم �سرعي ل غبار عليه.   

)61)  رواه م�سلم يف كتاب احلدود باب من اعرتف على نف�سه بالزنا.  



12

أ. د. محمد البشير الوثيق

35 مة  |  العدد  72   |  محرم  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعرتافهام، أو قال، لو مل يرجعا 
بعد اعرتافهام مل يطلبهام، وإنام رمحهام عند الرابعة)))).

ج- ويف حد الرسقة حديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أيت بلص قد اعرتف 
اعرتاف�ا ومل يوج�د معه متاع، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: ما أخالك 
رسق�ت، ق�ال بىل! فأعاد علي�ه مرتني أو ثالث�ا، فأمر به فقطع. وج�يء به فقال: 
اس�تغفر اهلل وت�ب إليه. فقال: أس�تغفر اهلل وأتوب إليه، فق�ال: اللهم تب عليه، 

ثالثا)))).
وحت�ى بعد ذلك حي�ق للمعرتف الرجوع عن اعرتافه وال يقام عليه احلد، ولو 
جاء االعرتاف متأخرًا عند تنفيذ العقوبة، كام وقع يف رجم ماعز بن مالك فإنه ملا 
أحس بوجع العقوبة فر فأدركوه فقتلوه، فذكر ذلك للنبي صىل اهلل عليه وس�لم 

فقال: هال تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اهلل عليه)))).
ويفهم ذلك من تعريض النبي صىل اهلل عليه وس�لم لكل من الزاين والسارق 

بالرتاجع، فلو كان احلد ال يسقط بالرجوع فائدة.
2-مما جيب عىل القايض نحو املتهم أن يمكنه من جتريح الش�هود ضده؛ »بأن 
يقول له: قد شهد عليك فالن وفالن، فإن كان عندك ما تدفع به شهادهتم فجىء 
ب�ه، ويعلمه بأن�ه له أن جيرحهم إن كان ممن جيهل�ه...« ))))، بل عىل القايض نحو 

))6)  رواه اأبو داود يف كتاب احلدود باب رحم ماعز بن مالك.  

)63)  رواه اأبو دواد يف كتاب احلدود باب يف التلقني يف احلد. 

)64)  رواه اأبو داود يف كتاب احلدود باب رجم ماعز بن مالك.  

)65)  انظر البيان والتح�سيل لبن ر�سد 9�ص )45، املهذب )، �ص303.  
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املته�م إذا كان الش�هود جمهويل احل�ال أن يطالبهم بمن يزكيه�م هم قبل أن يقبل 
شهادهتم، أو يسأل هو عنهم، ولو مل يطعن فيهم املتهم ويدفع هذا الدفع)))).

3-ح�ق املتهم يف مهلة إلعداد أجوبته ع�ن التهم، وهذا مما جيب عىل القايض 
أيض�ًا، »فإن قال ل�ه: دعني أتثبت وأتفك�ر، فام تفكرته أجبت ب�ه، فمن حقه أن 

ينظره القايض لذلك ويرضب له فيه أجال غري بعيد«)))).
4-وم�ن حقوق�ه األخ�رى الس�كوت، فيعت�رب كاملنك�ر للتهم�ة، وال يف�رس 

السكوت ضده)))).
5-وم�ن حقه أن تكون له الكلمة األخرية كام هو األمر يف القوانني املعارصة، 

بأن يقول له القايض: أبقيت لك حجة؟ فإن قال: نعم، أمهله القايض)))).

ثانيًا: دفاع القاضي عن المتهم

ال يتعل�ق األم�ر يف ه�ذا املق�ام املهيب بلغ�و أو م�زاح، ولكن ب�ام أن املنظومة 
اإلس�المية هتدف إىل العدالة فكل وس�يلة إليها سائغة، والقايض العادل املتدين 
ال يس�عه إال أن يبحث عن العدالة ولو مل يطلب ذلك أحد من األطراف، ولو مل 
يلزم�ه هب�ا التقنني، فاألخالق والقيم ال تتجزأ يف التطبيق، وال فرق بني املحكمة 

والسوق واملسجد...
ونلخص هذا العنرص يف النقاط اآلتية:

)66)  انظر املدونة 4 ل�سحنون �ص)50، تبيني احلقائق 4 �ص10).   

))6)  انظر: معني احلكام )�ص)61.    

)68)  انظر: بدائع ال�سنائع 6 �ص5)).    

)69)  انظر: املدونة 4، �ص3.    
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1-تلق�ني املتهم: بالرغم من أن بع�ض الفقهاء يرى أن عىل القايض أن يكون 
حمايدًا)1))، والبعض اآلخر جيوز للقايض أن يلقن احلجة للعيي، كالنس�اء الالئي 
مل يألفن اخلصومات ))))- ولعلهم أخذوا ذلك من القرآن الكريم يف قوله تعاىل: 
چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  چ ))))، بالرغم من كل ذلك فإن 

السنة الفعلية للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف إثبات أكثر من حد تدل عىل أنه عليه 
الس�الم يلقن املتهم ما خيلصه من العقوبة، بل يدله برصيح العبارة عىل ما جيعله 
يرتاج�ع ع�ن اعرتافه؛ فمن ذلك قصة الغامدية، ملا قالت: يا رس�ول اهلل طهرين. 
فق�ال: وحيك ارجعي فاس�تغفري اهلل وتويب إلي�ه. فقال�ت: أراك تريد أن تردين 
ك�ام رددت ماع�ز بن مالك. قال: وم�ا ذاك؟ قالت: إهنا حبىل م�ن الزنى. فقال: 
آن�ت؟ قالت: نعم. فقال: هلا: حتى تضعي م�ا يف بطنك. قال: فكفلها رجل من 
األنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: قد وضعت 
الغامدي�ة. فقال: إذا ال نرمجها وندع هلا ولده�ا صغريًا ليس له من يرضعه. فقام 

رجل من األنصار فقال: إىل رضاعة يا نبي اهلل. قال: فرمجها)))).
ومن ذلك أيضًا أن رجاًل أتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو يف املسجد 
فناداه فقال: يا رسول اهلل، إين زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال له: 
يا رسول اهلل إين زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلام شهد 

)0))  انظر: ف�سول الأحكام �ص130-131، اأدب الق�ساة �ص86-)8.    

)1))  انظر: الوثائق وال�سجالت �ص)49.    

))))  �سورة الزخرف، الآية 18، والراجح عند املف�سرين اأن املق�سود هي الن�ساء.   

)3))  رواه م�سلم يف كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�سه بالزنا. 
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عىل نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ 
قال: ال. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: 

اذهبوا به فارمجوه)))).
وكذلك قصة الس�ارق الذي أيت به قد رسق ش�ملة فقالوا: يا رس�ول اهلل، إن 
هذا رسق. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ما إخاله رسق. فقال السارق: 

بىل يا رسول اهلل)))).
ولعم�ر الفاروق بني احل�ق والباطل أكثر من موقف تصل إىل درجة التوس�ل 
للش�هود أال يش�هدوا ع�ىل مرتكبي احلدود، فح�ني رمي املغرية بن ش�عبة بالزنا 
وش�هد علي�ه ثالث�ة ش�هود، فلام ج�اء الرابع قال عم�ر: جاء رجل ال يش�هد إال 
بح�ق))))، وق�ال: إن تش�هد، إن ش�اء اهلل، إال بح�ق))))، وكان من هذا الش�اهد 
أن رف�ض الش�هادة الكاملة فنح�ا املتهم. وقد قال عمر أيض�ًا: اطردوا املعرتفني 

باحلدود)))).
ويكاد يتواتر عن عدد من الصحابة والتابعني أهنم يؤتون بالس�ارق فيسألونه: 
أرسقت؟ قل: ال. أو قل: اختلس�ت. أو قل: وجدته)))). وهلذا قال اإلمام أمحد: 

)4))  رواه م�سلم يف كتاب احلدود باب من اعرتف على نف�سه بالزنا. 

)5))  رواه احلاكم يف امل�ستدرك 4�ص ))4، وقال: �سحيح على �سرطهما ومل يخرجاه. 

)6)) رواه الطراين يف املعجم الكبر ) �ص311.   

)))) رواه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف 5 �ص545.   

)8)) رواه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف 5 �ص511 والبيهقي يف الكرى 8 �ص6)).   

)9))   رواه اب���ن اأب���ي �سيب���ة يف امل�سن���ف 5 ����ص 119-0)5، وعبدال���رزاق يف امل�سنف 10 ����ص4))-5)5، وانظر 

التلخي�ص احلبر 4 �ص )6. 
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ال بأس بتلقني السارق لريجع عن إقراره)1)).
2-التغاف�ل عن املتهم: والقصد من ذلك أن ينس�ل بنفس�ه من قبضة القايض 
ويف�ر م�ن العقوبة، وقد كثر هذا عن�د قضاة األندلس خاصة حت�ى إن حممد بن 
حارث اخلش�ني اس�تغرب ذلك وظن أن س�ببه هو عدم النص الرشعي عىل حد 

السكر)))). ومن نامذج ذلك:
أ-حيك�ي أح�د مرافق�ي القايض أمح�د بن بقي بن خمل�د أنه عّن له س�كران يف 
الطري�ق فجع�ل يمس�ك عن�ان دابت�ه يرج�و أن يغيب عن�ه، فكلام ترف�ق وقف 
الس�كران، فلم يكن له بد من القرب منه، فقال القايض متجاهاًل: مسكني هذا، 
أراه خمب�ول العق�ل، فقلت له: بلية عظيمة. فجعل يس�تغفر اهلل ويس�أله أن يأجر 

املصاب يف عقله)))).
ب-وكان القايض حممد بن زياد اللخمي يميش مع حممد بن عيسى األعشى، 
الفقي�ه، فلقي�ا رجاًل يتاميد س�كرًا، فأمر أعوانه بأخذه، ثم مش�وا قلي�اًل فأتوا إىل 
موضع ضيق، فتقدم القايض وتأخر األعش�ى، فالتفت إىل األعون، وقال: يقول 
ل�ك القايض: أطلقه، ث�م أطلقه، فافرتقا، فلام نزل القايض ودعا بالس�كران قيل 

له: أمرنا عنك فالن أن تطلقه، قال: أحسن)))).
ج-وركب القايض حممد بن عبداهلل بن أيب عيس�ى يف موكب حافل فيه وجوه 

)80)  انظر املغني: 10 �ص88) وال�سرح الكبر: 10 �ص6)).    

)81)  انظر ق�ساة قرطبة �ص131.    

))8) انظر ق�ساة قرطبة �ص6))، املرقبة العليا �ص64، وذكر عنه ق�سة ثانية يف ا�ستنكاه �سكران يف جمل�سه 

ثم اإطالقه... انظر ق�ساة قرطبة �ص6))-))).  

)83) انظر ق�ساة قرطبة �ص131.  
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البل�د إذ خ�رج فتى متأدب من زقاق وهو يتاميد س�كرًا، فل�ام رأى القايض هابه 
وأراد الف�رار فخانته رجاله، فاس�تند إىل احلائط وأط�رق، فلام قرب إليه القايض 

رفع رأسه ثم أنشأ:
أال أيه���ا القاض���ي الذي عم عدله         فأض���حى به في ال�ع�المين ف�ري�دا

ق���رأت ك��ت����اب الله أل�ف��ي���ن م��رة        ف��ل���م أر في��ه ل�لش�������راب ح���دودا

فإن شئت أن تجلد فدونك منكبا        صبورا على ريب الخطوب جلي���دا

وإن ش��ئت أن تعفو تكن لك منة        ت��روح ب��ه��ا في العالم�ين حمي��دا

وإن كن����ت تخت���ار الحدود فإن لي        لس����انا على هج��و الرج�ال ح�ديدا

فلام سمع القايض شعره وتبني له أدبه أعرض عنه ومىض لشأنه كأن مل يره)))).

3-أمر القضاة للحاضرين أن يلتمسوا منه العفو: 

ه�ذه خاصية جدي�دة مل تنبع من جمرد احلالة العاطفي�ة للقايض، وإنام هلا أصل 
أصي�ل م�ن الس�نة النبوي�ة، وهو قول�ه علي�ه الس�الم: ادرؤوا عن املس�لمني ما 
استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من 

أن خيطئ يف العقوبة)))).
وق�د ص�ح معنى هذا احلديث عن عم�ر، فكان يقول جللس�ائه طالبًا منهم أن 
يلح�وا علي�ه يف العفو عن املحكوم عليهم: إذا حرضمتونا فاس�ألوين العفو، فإين 

)84) انظ���ر املرقب���ة العلي���ا ����ص61، وانظر ق�سة مغايرة لهذه يه���دد فيها ال�سكران القا�س���ي بالعنف اإن هو 

اقرتب منه فان�سرف عنه القا�سي وجنا املتهم، ق�ساة قرطبة �ص)198-19.   

)85) رواه الرتم���ذي يف كت���اب احل���دود ب���اب درء احل���دود، ع���ن عائ�سة مرفوع���ا و�سحح وقف���ه، اأما احلاكم 

ف�سححه مرفوعاً يف امل�ستدرك 4 �ص6)4.    
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أن أخطئ يف العفو أحب إيل من أن أخطئ يف العقوبة)))).
وحكى عن القايض أمحد بن بقي بن خملد أنه ملا أمر بحبس رجل عاد وقال ملن 
حوله رسًا: اطلبوا يل يف إطالقه، فجعل القوم يطلبون إليه، فأسعفهم ثم قال له: 

لوال طلب من حرض إيل حلبستك! )))).

المبحث الثالث

 تعذيب المتهم 

يقص�د بالتعذي�ب كل رضر م�ادي أو معنوي يقع عىل الش�خص، وقد يكون 
رضبًا أو س�حاًل أو ضغطًا وهتديدًا وإكراها عىل االعرتاف... وس�يقرص الكالم 

عىل أخطر ترصفني يف هذا الباب، ومها احلبس والرضب:

أواًل: الحبس

جل مصادر القضاء والفقه والسياسة الرشعية تواردت عىل الفصل بني ثالثة 
أنواع من املتهمني معتمدة املعيار الشخيص ومعيار العود وتكرار اجلريمة...

الن�وع األول: املته�م ال�ربيء، وهو من ع�رف أنه ليس من أه�ل التهمة، ممن 
اش�تهر بالص�الح والدين، فهذا ال جيوز حبس�ه وال عقوبته اتفاق�ًا)))). واألصل 
احلاك�م هلذا الباب قاعدة ال�رباءة األصلية، أو براءة الذمة، فحقوق هذا الصنف 
عىل القايض أال يمس بسوء، بل له حق زائد هو تأديب من يتهمه دون دليل، ما 

)86) رواه البيهقي يف الكرى 8�ص38).   

))8) انظر ق�ساة قرطبة، �ص)))، وانظر مناذج قريبة يف رفع الإ�سر 41-40، 9)3.

)88) انظر: الطرق احلكمية �ص118، تب�سرة احلكام ) �ص115.   
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دام هو من أهل الصالح)))).
النوع الثاين: املتهم املجهول احلال، وهو من ال يعرف ال بصالح وال بعكسه، 
والواج�ب يف حق ه�ذا النوع األخذ بقاعدة االحتي�اط والتثبت، فيفتح القايض 
التحقيق يف ش�أنه، فإذا مل يس�تطع أن يبت يف قضيته؛ لشغله بقضايا أخرى  أسبق 
كان ل�ه أن حيبس�ه حت�ى ينكش�ف أمره ويفص�ل بين�ه وبني خصم�ه«، واحلبس 
الرشع�ي لي�س ه�و احلبس يف م�كان ضي�ق، وإنام ه�و تعويق الش�خص ومنعه 
م�ن الترصف بنفس�ه، س�واء أكان يف بيت أو مس�جد، أو كان بت�وكل اخلصم أو 
وكيل�ه علي�ه ومالزمته ل�ه«)1)). وال يؤدب بأي نوع من أن�واع األدب كالرضب 
والس�ب... وإن�ام يطالب عن�د البعض باليمني ليخ�ىل س�بيله)))).  والدليل عىل 
هذا التعامل الس�نة النبوية، فقد حبس النبي صىل اهلل عليه وس�لم رجال يف هتمة 
ث�م خىل س�بيله)))). ويف حديث آخر أنه عليه الس�الم حبس يف هتم�ة يومًا وليلة 
اس�تظهارًا واحتياطًا)))). وقرص احلنفية احلبس عىل اجلرائم التي توجب احلد أو 

القصاص)))).
النوع الثالث: املتهم املعروف بالفجور، كالرسقة والقتل وقطع الطريق، فهذا 

)89) انظر: الطرق احلكمية �ص118، تب�سرة احلكام )�ص 119.  

)90) انظر: الطرق احلكمية �ص119، تب�سرة احلكام )�ص 119.   

)91) انظر: تب�سرة احلكام ) �ص 119.  

))9) رواه الرتم���ذي يف كت���اب الدي���ات باب احلب�ص يف التهمة، وح�سن���ه، كما رواه اأبو داود يف كتاب الأق�سية 

باب احلب�ص يف الدين وغره ب�سد ح�سن.   

)93) رواه احلاكم يف امل�ستدرك 4 �ص 114، وفيه �سعيف، وانظر ن�سب الراية 3 �ص))3.  

)94)  انظر بدائع ال�سنائع 4 �ص )60، تبيني احلقائق 3 �ص166.   
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جيوز حبسه من باب أوىل، وهو حكم متفق عليه))))، وواضح أن هذا النوع توفر 
فيه ما يصطلح عليه بالعود وتكرار اجلريمة، وهو من ظروف تشديد العقوبة.

ومن سجالت القضاء األندليس أن أحد ذوي السلطان اغتصب دار ضعيف، 
فل�ام جلس�ا بني يدي القايض وأظه�ر الضعيف التهم�ة رد املغتصب: إن يل عليه 
األدب فيام نسب إيل من الغصب!  فقال القايض: لو قال ذلك لرجل صالح كان 
علي�ه األدب، فأم�ا م�ن كان معروفًا بالغصب فال. ثم ق�ال جلامعة من األعوان: 

امضوا معه وتوكلوا به، فإن رد إىل الرجل داره وإال فردوه إيل)))).
ويف هذه احلالة الرضورية للحبس ينبغي مراعاة حقوق املسجون وما أملته بام 
يلي�ق، وقد أوجب املقعدون لعلم القضاء أن أول ما ينظره القايض بعد تعيينه – 
دون طل�ب أحد – قضايا املحبوس�ني... فيتحقق يف أمرهم وخيرج من الس�جن 

من يستحق اإلخراج... )))).
وفص�ل الفقهاء بدورهم يف ترصفات املحب�وس وكيف يقوم بواجباته الدينية 
واألرسية فاستحس�نوا، مثاًل، إذا اشتد مرض أحد أبويه أن خيرج فيسلم عليهام، 
ويؤخ�ذ به كفي�ل بوجهته. ورأى بعض الفقهاء أن منع�ه من اجلمعة إنام هو عىل 
ق�ول م�ن يقول: إهنا ف�رض كفاية... وإن احت�اج إىل أمة تبارش من�ه ما ال يبارش 
غريه�ا أو يطلع عىل عورته فال ب�أس أن جتعل معه ... وال يفرق بني األب وابنه 

)95) انظر: تب�سرة احلكام ) �ص116.   

)96) انظر: ق�ساة قرطبة �ص153.  

))9) انظر: اأدب الق�ساة �ص1)-)).   
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يف السجن وال بني اإلخوة، وال يمنع ممن يسلم عليه أو حيدثه)))).
ثانيًا-الضرب

ط�ال نقاش فقهاء الرشيعة يف هذه القضية، فذهب بعضهم إىل جواز الرضب 
والتهديد به)))) واستدلوا بأحاديث منها:

1-أن رس�ول اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم قات�ل أه�ل خيرب حت�ى أجلأهم إىل 
قرصهم، فغلب عىل األرض والزرع والنخل، فصاحلوه عىل أن جيلوا منها وهلم 
ما محلت ركاهبم ولرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الصفراء والبيضاء وخيرجون 
منها.  فاش�رتط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبوا ش�يئًا فإن فعلوا فال ذمة هلم وال 
عصمة، فغيبوا مس�كًا فيه مال وحيل حليي بن أخطب كان احتمله معه إىل خيرب 
حني أجليت النضري. فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم لعم حيي: ما فعل 
مس�ك حيي الذي جاء به من النضري؟ فقال: أذهبت�ه النفقات واحلروب، فقال 
صىل اهلل عليه وسلم: العهد قريب واملال أكثر من ذلك، فدفعه رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم إىل الزبري بن العوام فمسه بعذاب... )11)).
2-وبقصة حاطب بن أيب بلتعة حني أرس�ل بخرب عن املسلمني إىل قريش مع 
ام�رأة فبعث النبي صىل اهلل عليه وس�لم يف أثرها بع�ض الصحابة، يقول عيل بن 
أيب طال�ب: فقلن�ا اخرجي الكتاب فقال�ت: ما معي من كت�اب. فقلنا لتخرجن 

)98) انظر: فتاوى الرزيل 4 �ص 345-344.   

)99) انظ���ر: الط���رق احلكمي���ة ����ص5)1، وانظر: تب�سرة احل���كام، فقد تو�سع يف ال�ست���دلل ) �ص 116 وما 

بعدها.   

)100)  رواه ابن حبان يف �سحيحه 11 �ص )60، والبيهقي يف الكرى 9�ص )13.    
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الكتاب أو لنلقني الثياب. فأخرجته من عقاصها... ))1)).
وينظ�ر اجت�اه آخ�ر إىل قضية ال�رضب نظ�رًا حقوقيًا خمتلف�ًا، فيمن�ع أن يمس 
املتهم بأي ش�كل من أش�كال التهدي�د والرضب ويرفض تفس�ري االجتاه األول 

لألحاديث املذكورة ويفرسها تفسريه اخلاص:
فقصة حيي بن أخطب تتعلق بعدو تعهد مسبقًا أال خيفي شيئًا دلت القرائن عىل 
وجوده. أما املس�لم فاألصل فيه الرباءة. وهلذا ع�رب بعض الفقهاء بأن الرضب، 

وإن أدى الستخراج االعرتاف من املتهم، هو »جور يشبه العدل«))1)).
فاألمر يف القصة إذا مبني عىل احلقيقة وليس عىل جمرد التهمة، فال يقاس عليها 
من حامت حوله التهمة ملجرد ظنون ال دليل عليها، وهي أيضًا واقعة وقعت يف 

ظروف احلرب.. ))1)).
وكذلك قصة حاطب بن أيب بلتعة ال تتطابق مع حالة املتهم موضع املناقش�ة؛ 
ألن اخل�رب باجلريم�ة ج�اء ب�ه الوح�ي، وموض�وع اجلريم�ة أيضًا خط�ري يتعلق 

بالتجسس واخليانة وحالة حرب...
واس�تدل هذا االجتاه بنصوص عدة منها قول�ه تعاىل: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  ))1)).
وحديث النبي صىل اهلل عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

)101)  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سر باب اجلا�سو�ص.   

))10)  انظر: حا�سية ابن عابدين 3 �ص)).   

)103)  انظر: فقه ال�سرة للدكتور البوطي �ص)40.     

)104) �سورة النحل، اآية:106.   
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حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا... ))1)).
ولذل�ك ق�ال عمر بن اخلط�اب: ليس الرجل أمين�ًا عىل نفس�ه إذا أوجعته أو 
أو ثقت�ه أو رضبته))1)). وقال ابن مس�عود: ليس يف ه�ذه األمة صفد وال قيد وال 
غ�ل وال جتري�د))1)). وقال القايض رشي�ح: القيد كره، والوعيد كره، والس�جن 
ك�ره))1)). وهل�ذا فاجلمه�ور عىل عدم صح�ة اإلقرار حتت الضغ�ط ولو عثر عىل 

املرسوق مثاًل يف بيت املتهم؛ الحتامل أن غريه وضعه فيه))1)).
وأطال اإلمام الغزايل يف مناقش�ة القضية واستدل بأدلة عقلية منها أن املصلحة 
املرتتب�ة ع�ىل تعذي�ب املتهم مل تس�لم م�ن املعارضة بمصلح�ة مقابل�ة هي حفظ 
النفس.. )1)))،  وعليه: »فال حيل رضب مس�لم وال س�به إال بحق أوجبه قرآن أو 
س�نة ثابتة«)))))، »لو أن قاضيًا أكره رجاًل بتهديد أو رضب أو حبس أو قيد حتى 

يقر عىل نفسه بحد أو قصاص كان اإلقرار باطاًل))))).

)105) رواه البخاري يف كتاب احلج باب اخلطبة اأيام منى.   

)106)  رواه عبدالرزاق يف امل�سنف 10 �ص193.  

))10)  انظر: املب�شوط ) �ص )3، املهذب 3 �ص 341.   

)108)  رواه عبدالرزاق يف امل�سنف 6 �ص 411.  

)109)  انظر: �سرح الزرقاين ملخت�سر خليل 8 �ص 106-)10.   

)110)  انظر: �سفا الغليل �ص9))-33).  

)111)  انظر: املحلى لبن حزم 11 �ص 411، )14.  

))11)  انظر: املب�سوك لل�سرخ�سي ) �ص 5))، املدونة: 4 �ص )54. 



12

أ. د. محمد البشير الوثيق

47 مة  |  العدد  72   |  محرم  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

نتائج على سبيل الخاتمة

خالص�ة ال�كالم أن الرشيع�ة اإلس�المية بمعطياهت�ا الترشيعي�ة واألخالقية 
واإلنس�انية وخمتل�ف قيمه�ا احلضاري�ة، تس�تطيع أن تناف�س بقي�ة املنظوم�ات 
احلضاري�ة والقانونية، وأن تتفوق عليها يف كث�ري من املبادئ النظرية ويف التنزيل 
الواقع�ي هل�ذه املب�ادئ؛ وأدرج يف ه�ذه اخلامتة تقوي�م أحد الدارس�ني املقارنني 
ب�ني املنظومتني الرشعي�ة اإلس�المية والقانونية الوضعية؛ يق�ول: »لقد رجعت 
لكثري من كتب القانون وطالعت فيها ما يس�مونه بضامنات املتهم وفقًا للقوانني 
الوضعية، فلم أجد فيام يس�مونه بالضامنات ما يرقى إىل إمكان املقارنة بينه وبني 
س�مو أحكام الرشيع�ة وكامهلا. فال يوج�د قانون وضعي واح�د يف العامل بأرسه 
يعرف ش�يئًا عن القيم التي ينطوي عليها مبدأ أن الس�رت أوىل، أو إبداء الكراهية 
للمته�م حال اإلقرار وتلقين�ه العدول عنه، أو الدرء يف احلدود بالش�بهات قدر 
االس�تطاعة، حتى بالنس�بة للضامنات اإلجرائية كام تس�ميها األنظمة الوضعية، 
ومنه�ا حق الدفاع للمته�م؛ فإهنا حترص عىل أن تلتزم املحكم�ة بالرد عىل دفاع 
املته�م إذا م�ا أب�دى أمامها بدف�ع أو دفاع عن قيام س�بب من األس�باب املوجبة 
النتفاء املسؤولية أو امتناع العقاب وأي دفاع جوهري آخر. وعبء اإلثبات يف 
أغل�ب األنظمة عىل عاتق املتهم؛ إذ عليه هو أن يقيم الدليل عىل صحة ما يدعيه 
يف ه�ذا الصدد، ولكن مل تعرف أية أنظمة قانونية حتى يومنا هذا ش�يئًا من ذلك 
الذي س�نه لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من وجوب قيام القايض من تلقاء 
نفس�ه، ودون دفع أو دفاع من املتهم املقر، بتحري إن كان جمنونًا أم ال، وإن كان 
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شاربًا للخمر أو ال«))))).
ولع�ل مس�ك خت�ام ه�ذا العق�د املنظ�وم م�ن املزاي�ا الترشيعي�ة واألخالقية 
واإلنس�انية الت�ي تضبط عالقة املته�م باجلهاز القضائي يف املنظومة اإلس�المية، 
أنه، وبعد سلوك مجيع هذه املسالك املسطرية واإلجراءات التحقيقية بغية تصفية 
مجيع الش�بهات والبحث عن درء العقاب بكل الدفوعات، ثم يثبت االهتام عىل 
املتهم ثم تنفذ العقوبة يف حقه، يتدخل الش�ارع ليضبط حدود االعتقاد الواجب 
يف حقه وحيفظ كرامته وحقوقه، إن ميتًا وإن حيًا، وهنا جمال دروس نظرية أخرى 
ه�ي ه�ل احلدود زواجر أو مكف�رات؟ وهنا نورد من الس�نة النبوية الرصحية ما 

يصل باملتهم إىل درجة الطهارة الكلية:
أ-يف قص�ة ماعز: أن الناس افرتقوا يف ش�أنه، بعد رمج�ه، فرقتني: قائل يقول: 
لق�د هلك، لقد أحاطت ب�ه خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ 
أنه جاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فوضع يده يف يده ثم قال: اقتلني باحلجارة. 
قال: فلبثوا بذلك يومني أو ثالثة، ثم جاء رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم وهم 
جلوس، فس�لم ثم جلس فقال: اس�تغفروا ملاعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر اهلل 
ملاع�ز بن مالك. قال: فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: »لقد تاب توبة لو 

قسمت بني أمة لوسعتهم«))))).
ب – ويف رواية أخرى: فسمع النبي صىل اهلل عليه وسلم رجلني من أصحابه 
يق�ول أحدمه�ا لصاحبه: انظر إىل هذا الذي س�رت اهلل عليه فلم تدعه نفس�ه حتى 

)113)   هو الدكتور حممود علي ال�سرطاوي من اجلامعة الأردنية، انظر املتهم وحقوقه )�ص114. 

)114)  رواه م�سلم يف كتاب احلدود باب من اعرتف على نف�سه بالزنا.  
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رج�م رجم الكلب. فس�كت عنهام، ثم س�ار س�اعة حتى مر بجيفة محار ش�ائل 
برجل�ه فقال: أين فالن وفالن؟ فقاال: نحن ذان يا رس�ول اهلل. قال: انزال فكال 
م�ن جيف�ة هذا احل�امر. فقاال: يا نب�ي اهلل، من يأكل م�ن هذا؟ قال: ف�ام نلتام من 
عرض أخيكام آنفًا أشد من األكل منه، والذي نفيس بيده إنه اآلن لقي أهنار اجلنة 

ينغمس فيها))))).
ج – ويف شأن حد آخر من احلدود ورد أن رجاًل عىل عهد النبي صىل اهلل عليه 
وسلم كان اسمه عبد اهلل، وكان يلقب محارًا، وكان يضحك رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم. وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم قد جلده يف الرشاب، فأيت به يومًا 
فأم�ر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي 
صىل اهلل عليه وسلم: »ال تلعنوه، فواهلل ما علمت إال أنه حيب اهلل ورسوله«))))).
ويف خت�ام ه�ذه البطاقة التي ج�اءت عىل ق�در الطاقة اجتزئ ببع�ض أهم ما 

يمكن اعتباره نتائج العرض مما هو من تفردات هذه املنظومة املباركة:
1-أصال�ة املبادئ الترشيعة املنظمة للعالقة بني املتهم واجلهاز القضائي وقوة 
مرجعيته�ا بس�بب ارتباطها باملرجعية الدينية واألخالقي�ة، وعندما نتحدث عن 
األصالة وقوة املرجعية نتحدث عن مبادئ ثابتة دائمة ال تقبل النسخ واملراجعة، 

وليس من حق أحد أن يغري منها...
2-الق�وة اإللزامي�ة املضمن�ة يف هذه املبادئ بس�بب اس�تمدادها م�ن الوحي 
واألخ�الق، وه�ذا يفرض ع�ىل القضاء رقاب�ة إضافية إىل رقاب�ة الدولة والرأي 
)115)  رواه اأبو داود يف كتاب احلدود باب رجم ماعز بن مالك ويف �سنده مقال، انظر ن�سب الراية 3 �ص 0)3.   

)116)  رواه البخاري يف كتاب احلدود باب ما يكره من لعن �سارب اخلمر واأنه لي�ص بخارج من امللة.  
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الع�ام، وه�ي رقابة الضمري، والرقابة الذاتية هذه مس�وغها املحاس�بة األخروية 
التي هي أيضًا جزء من املنظومة الدينية.

3-اجتامع املنظومتني الدينية الترشيعية واألخالقية اإلنس�انية، هو بال ش�ك، 
يعطي التفوق هلذا النموذج، ال عىل مستوى التقنني وال عىل مستوى التنزيل.

4- املرجعية اإلس�المية – وهي ترفق بش�خص املتهم – تضغط عىل القايض 
بنصوصه�ا امللزم�ة لرياعي ه�ذا املقصد، ومن جه�ة ثانية تعطيه س�لطة تقديرية 
واسعة مرفقة برتغيب شديد من أجل التسامح معه يف املراحل اإلجرائية وحتى 

يف نوع احلكم.
5- حض�ور البع�د الديني والعن�رص األخالقي يف ثنايا املحاكم�ة يقدم فرصًا 
جي�دة لبلوغ احلقيقة، فبفضل االلتزام الديني واس�تحضار احلس�اب األخروي 

يمكن ألطراف القضية أن يراجعوا أنفسهم ويؤوبوا إىل احلق.
6- الس�وابق الترشيعي�ة واملي�زات الفريدة يف اإلس�الم الت�ي ال وجود هلا يف 
غ�ريه عديدة، منها دفاع القايض عن املتهم وتلقينه حجته، والتغافل عنه أحيانًا، 
وكراهة االستامع إلقراره بالذنب، ثم كون العقوبة مطهرة له ومعيدة االعتبار له 

ومشعرة إياه بأنه أصبح فردًا اجتامعيًا صاحلًا له كامل احلقوق.
وغ�ري ذل�ك من املي�زات العديدة املس�جلة يف ثنايا ه�ذا البح�ث. وليس هذا 

بغريب عن رشيعة إهلية عاملية ومطلقة وناس�خة وخامتة، چ ی   ی  جئحئ  مئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ املائدة.

واحلمد هلل رب العاملني.


