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 1خالل مرحلة التحقيق في اإلسالم حقوق المتهم
 

 تمهيد:
تبعو  نْ صحابو ومَ آلو وأ وعلى، سيدنا زلمد ىوالسالـ عل ةوالصال، احلمد هلل رب العادلُت

 .يـو الدين ديو إىلبَ  وَمْن اىتدى
 وبعد:

" حتقيق "العدؿ ؛حياة ونظامهاللعتباره عقيدة ومنهج من أىم ما استهدفو اإلسالـ با فإف  
من  ال يقلل ،يف سائر األحواؿ واألوقات فالعدؿ ىدؼ إسالميّ  ."الظلم" علىوالقضاء 

ِإنَّ   :رادقصد ومطلب يُ ؛ بل ىو غاية تُ وال قرابة امرئ وال بعده ،عليتو حب أحد وال بغضوأ
الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 

 (1).
  َُنُكم اَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن وَ  (2.) َوأُِمْرُت ِِلَْعِدَل بَ ي ْ

ْقَوى   (3.)قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدلُوْا ُىَو َأقْ َرُب لِلت َّ
 -بعد ذلك  -و"العدؿ" .عن اجلور وتنهى، تأمر بالعدؿ، اة أحاديث كثَتة جدً ويف السن  

 .ابوواجتن، والنفرة من ضده، وابتغائو، حبو طر اإلنساف السوي علىفُ  ،ىدؼ إنسانّ 
 .ا ينافيو من الظلم واجلوروؽليز عمّ ، عرؼ باللعدؿ مقاييس يُ  - تعاىل -ولقد وضع اهلل 

وأبرز تلك  ؛ر ذلم سبل حتقيقويسوت ،نهم من الوصوؿ إليووأوضح للناس الوسائل اليت دتك  
 (4)" قد شرع القضاء "ليقـو الناس بالقسط -جل شأنو  -فاهلل  ،السبل وأعلها القضاء

 يف وال، ال يف قوؿ، أحد وال غلور أحد على، ابقسطاس مستقيم فال يتظادلو  كل شيءوليزنوا  
 - كل الناس  -ويسعد الناس ، أحد علي أحد ال يف ماؿ وال يف جسد وال يتعدى، فعل
والقلب واجلسد وادلاؿ  الروحلة وطمأنينة شام، وحقوؽ زلفوظة، وعدؿ مقاـ، وارؼٍ  بأمنٍ 

 .واألرض والعرض
تواله يف اإلسالـ  نْ وعبادة قائمة مشروعة تواله أوؿ مَ ، ةزلكم ةلقضاء فريضكاف ا ،ولذلك

ح ذلك من خالؿ ضكما يت،ة يف ادلدينة ادلنورةأوؿ قياـ الدولة اإلسالميّ  -  -رسوؿ اهلل 
، بُت ادلسلمُت من ادلهاجرين واألنصار -الصالة والسالـ  وعلي -بنود ادلعاىدة اليت عقدىا 
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كاف بُت أىل ما  و نّ "... وإ :ء فيهافقد جا، م بادلدينة من اليهود وادلشركُتيساكنوهن نْ وبُت مَ 
 وإىل -عز وجل  -مرده إىل اهلل  ف  فإ، من حدث أو اشتجار ؼلاؼ فساده ةىذه الصحيف

 (.5)زلمد رسوؿ اهلل " 
- -ة لرسوؿ اهلل ة والقضائيّ اليت تستظل بالسيادة السياسيّ  -لقد كانت رقعة اإلسالـ 

 -  -غَت رسوؿ اهلل  ولذلك مل يكن للمسلمُت قاضٍ ، وقضايا األمة بسيطة قليلة ،ضيقة
 .يف بادئ األمر

بعض الوالة بأمور  يعهد إىل - عليو الصالة والسالـ -أخذ ، تتسع بدأت رقعة اإلسالـ ودلا
 .بعض أصحابو ببعض األمور وتارة يعهد إىل، القضاء ضمن واليتهم

 ليو.إ - تعاىل -مبا يوحيو اهلل  يقضي بُت الناس -ـ عليو الصالة والسال - وكاف
ا ػلكم و إظلّ ويؤكد ذلما أنّ ، لكل منهما عفيسم ،ينسلتار اف مصر ما كاف يأتيو ادلتخاكثوأ

 .وال ػلـر حالاًل ، حكمو يف اخلصومات ال ػلل حراًما وأف  ، (6)بالظاىر 
 ينة علىفالب" .ل الدفع ووسائلووسب، طرؽ اإلثبات وقرائنو - السالـو  عليو الصالة -وأوضح 

وال قضاء بُت ، صاحبو حجة على واإلقرار بشروط (.7)" انكر نْ مَ  ادعى واليمُت على نْ مَ 
 .لكل منهما عخصمُت ما مل يسم

لبعض أصحابو  - الصالة والسالـ وعلي -أذف ، لقضاياوكثرت ا، ودلا اتسعت رقعة اإلسالـ 
بوصاياه اليت كانت  -والسالـ  عليو الصالة -ودىم وز ، بعض البلداف ىم إىلوسَتّ  ،بالقضاء

كما ،  ناليم على فاستقضى علًيا، الظلم ةومقاوم، العدؿ بُت الناستستهدؼ حتقيق 
 .وغَتىم، (8) اومعاذً  ىأبا موس ىاستقض

تسبقها مرحلة  فْ مباشرة من غَت أ -عليو الصالة والسالـ  -ترفع إليو  ىوكانت الدعاو 
وليس ، ةبادلوازنة بُت ما يقدمو ادلتخاصماف من أدل -السالـ ة و الصال عليو -فيقـو ، حتقيق
ة جهة والتنقيب لصاحل أيّ  ىدلة أو التحر جهاز يقـو جبمع األ -عليو الصالة والسالـ  -لديو 

 . من جهيت اخلصومة
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 الراشدين:القضاء في عهد الخلفاء 
-سيدنا عمر بن اخلطاب  اء إىلأسند القض اخلالفة -اهلل عنو  رضي-بو بكر ودلا ويل أ    

 .(8)رؼ بو من احلـز والشدةسنتُت ال يأتيو متخاصماف دلا عُ  فبقي -اهلل عنو  رضي
واتسعت رقعة دار اإلسالـ ، قد بدأت ىودلا آلت اخلالفة إليو كانت الفتوحات الكب     

اهلل عنو رضي  -فأخذ ،وقضايا ما كانت قد ظهرت قبلتظهر عالقات  ا، وبدأتكبَتً ا  اتساعً 
قضاة و  ،ومعاجلة القضايا، وفض ادلنازعات، فيو القضاء يتوىل، بوضع قواعد لنظاـ قضائي -

لدرداء قضاء أبا ا فوىل .القضاء شروط معينة لينوبوا عنو يف شلارسةؼلتارىم اخلليفة وفق 
األشعري قضاء  كما وىل أبا موسى،  قضاء الكوفة بن احلارث الكنديّ  شريح ووىل، ادلدينة

 .مستقاًل قضاء ً وجعل قضاء الشاـ ، عثماف بن قيس بن أيب العاص قضاء مصر ة ووىلبصر ال
احليدة عنو وحذرىم ب، لتزاموا أمرىم باا رائعً لقضاتو منهجً  -رضي اهلل عنو  - ولقد سن      

القضاء  ف  فإ -ا بعد .. أمّ ." :وجاء فيو ،األشعري يتمثل يف كتابو الذي أرسلو إىل أيب موسى
 آسٍ ،  ينفع تكلم قحق ال نفاذ لوو النّ فإ .يل إليكفافهم إذا أد ،ةمتبع ةوسن  ، ةزلكم ةفريض

وال ييأس  ،شريف يف حيفك يطمعال  ناس يف رللسك ويف وجهك وقضائك حىتبُت ال
الصلح جائز بُت ادلسلمُت و ، انكر نْ مَ  واليمُت على، ادلدعي ة علىنالبيّ  .ضعيف من عدلك

رًا ينتهي و أمضرب لفاو بينة أ اا غائبً حقً  ادعى نْ ومَ  ،ـ حالاًل أو حر  ، احرامً  أحل   إال صلًحا
ذلك ىو أبلغ يف  ف  فإ، ةت عليو القضيلأعجزه ذلك استحل فْ نو أعطيو قحقو وإبيّ  فإف  ، ليوإ

  .للعلماء وأجلى العذر
فيو تراجع  أفْ ، وال ؽلنعك قضاء قضيت فيو اليـو فراجعت فيو رأيك فهديت فيو لرشدؾ    

وادلسلموف  .احلق خَت من التمادي يف الباطل ةمراجعو ، احلق ال يبطلو شيء ف  فإ، احلق
ا يف والء أو أو ظنينً ، ا يف حدأو رللودً ، زور ةا عليو شهادبعض إال رلريً  عدوؿ بعضهم على

 .ؽلافوسًت عليهم احلدود إال بالبينات واأل، السرائرمن العباد  توىل - تعاىل – اهلل ف  فإ، قرابة
 -مث قايس األمور، ةقرآف وال سن  يف  إليك شلا ورد عليك شلا ليس يلمث الفهم الفهم فيما أد

  .ها باحلقهشباهلل وأ اعمد فيما ترى إىل أحبها إىلمث ، واعرؼ األمثاؿ -عند ذلك 
شك ، أو اخلصـو)عند اخلصومة  والتنكر والتأذي بالناس، ياؾ والغضب والقلق والضجروإ

 فَمنْ ، كرسن بو الذ  وػلُ ، القضاء يف مواطن احلق شلا يوجب اهلل بو األجر فإف   ؛(أبو عبيد
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تزين مبا ليس يف  نْ ومَ ، نفسو كفاه اهلل ما بينو وبُت الناس حلق ولو علىيف ا خلصت نيتو
فما ظنك بثواب  .اال يقبل من العباد إال ما كاف خالصً  - تعاىل -اهلل  فإف  ، نفسو شانو اهلل

 .؟ والسالـ عليك ورمحة اهلل وبركاتو "وخزائن رمحتو،  يف عاجل رزقوعند اهلل
ال تعقيد فيو؛ فلم يكن للقاضي   بسيطًا فاء الراشدين قضاءً لقد بقي القضاء يف عهد اخلل   

وكاف القاضي يقـو ، تلك األحكاـ كانت تنفذ فورًا ألف   ؛كاتب أو سجل تدوف فيو األحكاـ
وتوزيع ، وإقامة الدعاوى ضع تنظيمات تفصيلية للقضاءكما مل تو   ،بتنفيذىا بنفسو

مل تكن  ةىذه التنظيمات التفصيلي ف  فإ، وضلو ذلك من أمور عرفت فيما بعد، ختصاصاتاال
ولذلك مل يكن ، اليت كانت تسود مجيع جوانب احلياة ةللبساط يف الصدر األوؿ ةليها حاجإ

 - يف اختيار التنظيم األفضل -جتهاد ستفاد من االحد إذ ىي أمور تُ  -يف الشرع  -ذلا 
 . (14)وأعراؼ الناس وأحواذلم 

ا فصل اخلصومات ادلدنية أم   ا علىرً و صمقولقد كاف القضاء يف عصر اخللفاء الراشدين     
 ،أو الوايل ةال اخلليف: كاحلبس فلم يكن يأمر با إصاص واحلدود والعقوبات التعزيريةالق

 (.11)ة ضيق ةفكانت الدائرة القضائي
 

* * * * 
 :اء في العهد اِلمويالقض

 ىبل استمرت مساتو الكب ، ةمل ػلدث تطور كبَت يف النظاـ القضائي يف عهد بٍت أمي    
ة يف عهود أوائل اإلجراءات خاص   ةمن بساط ما كانت عليو يف عهد اخللفاء الراشدين على

تسجيل " ػبالعهد يتلخص ا ىذوالتطور الذي سجلو مؤرخو القضاء يف ، اخللفاء األمويُت
و قاضي حيث إف   ،يف زمن معاوية ث ذلكوقد حد ،ا من التجاحد أو النسياف" خوفً حكاـاأل

مث عادوا وختاصموا إليو ، مث تناكروا احلكم ،مصر سليم بن عز حكم يف مَتاث بُت ورثة على
 (.11)وسجل احلكم  فحكم بينهم مرة أخرى، ثانية

  (.13)" "قضاء ادلظاملرؼ وعُ ، ومكاف التقاضي، ددت شروط القاضيكما حُ      
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 :القضاء في العصر العباسي
وتعدد ، ا من حيث الشكل واإلجراءاتا كبَتً تطور نظاـ القضاء يف العصر العباسي تطورً     

" قاضي اجلماعةأو " ""قاضي القضاةوعرؼ نظاـ ، والسجالت ،ختالؼ القضايااجلهات با
ولكن روح االجتهاد  ، واتسعت سلطات القاضي، لوقت احلاضروىو مبثابة وزير العدؿ يف ا

ذلذه  لـز القضاة بإصدار أحكامهم وفًقاوأُ ، وشاع تقليد األئمة األربعة، كانت قد ضعفت
ذىب ويف الشاـ وادلغرب وفًقا دل، يب حنيفةففي العراؽ ػلكم القضاة وفًقا دلذىب أ .ىبادلذا

   .(14)للمذىب الشافعي  اويف مصر وفقً ، مالك
 

* * * * 
  :القضاء بعد العصر العباسي

وتفككت الدولة ، بأيدي ادلغوؿى(  656بٍت العباس بسقوط بغداد سنة ) انتهت دولة    
 ومل، وتعددت األنظمة القضائية فيها، يف ديار اإلسالـ ةوتعددت الدوؿ القائم، ةسالمي  اإل

ولكنها اختلفت يف أساليب ، اَتً ة ذلا كثختتلف ىذه األنظمة يف األسس والدعائم األساسيّ 
وعزذلم وادلذاىب اليت يتقيدوف باحلكم  ةوتنصيب القضا، وطرؽ تشكيل احملاكم، التنظيم

  .وما شاكل ذلك، واالختصاصات اليت ؽلارسوهنا، مبقتضاىا
وقد رسم ابن احلسن النباىي صورة لنظاـ القضاء يف دولة األندلس يف القرف الثامن     

 ،والشرطة الوسطي، ىم القضاة يديهم األحكاـأعلى إف  احلكاـ الذين جتري  :فذكر، اذلجري
 .(14)وصاحب السوؽ، وصاحب ادلدينة، وصاحب الرد، املوصاحب ادلظ، والشرطة الصغري

ا فقاؿ جهات القضاء يف دولة ادلشرؽ يف القرف الثامن أيضً  -رمحو اهلل  -بن القيم اوذكر     
 ىمداد احلكم بينهم فيما ال يتوقف علوإ -يف الدعاوي  ذكر مسائل احلكم بعد أفْ  -

وقد جرت العادة بإفراد ىذا النوع  ،وادلتويل لو وايل احلسبة ،باحلسبة ىفهو ادلسم - ىالدعاو 
وايل ادلظامل ووالية  وادلتويل ذلا يسمى، ةفردت والية ادلظامل بوالية خاص  ة، كما أُ بوالية خاص  

وناظر البلد إلحصاء ادلاؿ  اوادلتويل لذلك يسمي وزيرً ، ةخاص   ا بواليةا وصرفً ادلاؿ قبضً 
سمي خراجو وحتصيلو شلن ىو عليو تُ وادلتوايل إل، ووجوىو وضبطو تسمي واليتو والية استيفاء
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، األنكحةثبات احلقوؽ واحلكم يف الفروج و الشرط وادلتوايل لفصل اخلصومات وإوالية  وواليت
 .(16)ىو ادلخصوص باسم احلاكم والقاضي  -وبطالهنا  والطالؽ والنفقات وصحة العقود

 
    * * * * 

  :التنظيمات القضائية ومصادرىا
ة مل الشريعة اإلسالمي   أف   -الذي قدمناه  من خالؿ العرض التارؼليّ  -لقد اتضح  - أ

، ةساسيّ ة والدعائم األعت القواعد العامبل وض، ا للقضاءتنظيميً  اطارً دد إحت
يستقي األحكاـ من  حد أفْ ليس أل اليت ة وادلصادر التشريعيةواألىداؼ األصيل

وحتديد  (17)و خصومها ة بعمـو والية القاضي أمور التنظيمية ادلتعلقا األأم   .غَتىا
أمور ذلك  فكل -و عدـ ذلك أ - آخر معو وإشراؾ قاضٍ ، و زمافواليتة مبكاف أ

سناد عمل إ بيوج نص لشرعفليس يف ا ،حواذلم واحتياجاهتمركت ألعراؼ الناس وأتُ 
يوزع  فْ ادلسلمُت أ فإلماـ، و لوالية بعينهالشخص واحد أ -و كلّ   -قضاء ال

، يأمر جبمعها يف جهة واحدة فْ جهات متعددة ولو أ ىلاختصاصات القضاء ع
 ةللشروط الشرعيّ  افيً مستو  -مور من ىذه األ توىل شيء نْ يكوف كل مَ  فْ أبشرط 

 بذه ادلهمة.ىلو للقياـ اليت تُػؤَ ، (18)

 :ىي ةا بُت جهات متعددالقضاء اجلنائي كاف موزعً  ف  أ :كما اتضح منو كذلك - ب
احلاكم احملتسب و و ، ةحب الشرطوصا ،مَت أو وايل احلربواأل ،ووايل ادلظامل ،ةاخلليف

ومل يكن اختصاص ىذه ( 19)ليو ابن القيم أو القاضي مبفهومو الضيق الذي أشار إ
ويضم بعض االختصاصات ، واحدة بل كاف يضيق ويتسع ةطريق ىا علاجلهات ثابتً 

 (.14)م بالسياسات الكبي شتغاذلا الوتبعً ، ما يري اخللفاء بعض قحسب إىل

  بالنظر يف اجلرائم اخلطَتة - عادةً  -ؼلتص  ةصاحب الشرط ووقد كاف الوايل أ   
 ةالعام ةصلحبادل ةاجلرائم ادلضر  ىعل روكاف احملتسب ؼلتص بالتعزي .كاحلدود والقصاص

عظم تلك ادلخالفات  م ف  طلق عليو )صاحب السوؽ( أللك كاف يُ ولذ، وادلخالفات
ا القاضي أم   - ىو األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر -وأصلو ، كانت تقع يف األسواؽ
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واحلكم  ة اليت تضمن إثبات احلقوؽادلنازعات ادلدني فقد كاف اختصاصو فض ،و احلاكمأ
 .(11) بابار إىل أبإيصاذلا 

 :ةجرائيالنظم اإل 
 :ةقساـ ثالثة إىل أاجلنائي ىلدعاو ل م الباحثوف يف النظم اإلجرائيةيقسّ     

  :النظام االتهامي .1

، رفُت متكافئُتبُت ط ةا خصومهنّ أ ىعل ةاجلنائي ةالدعو  ىو نظاـ ينظر فيو إىلو     
 ىحتقيق وعل اءاتتسبقها إجر  أفْ  ة إىلمن غَت حاج مباشرةً  القاضي ترفع إىل

مث ػلكم  ،اخلصـو وترجيح ما يًتجح لديو منها دلةة بُت أيقـو بادلوازن فْ القاضي أ
 .ذلك مبقتضى

 :المحاكمة قبلنظام التحري والتحقيق  .1

فيها التحقيق واالهتاـ  ىغلر  ةللمحاكم ةفيو مبرحلة سابق وىو نظاـ دتر الدعوى
للتحري  ةجهز أ ةتشكل الدولرة نظمة ادلعاصويف األ .ة والقرائندلمع فيها األوجتُ 

  .دلة والقرائنع األيالتحقيق وجتمو 

كما يقـو ،  ليهاإ ةلتتمكن من حتقيق ادلهاـ ادلوكلبسلطات نفوذ  ةجهز وتتمتع ىذه األ
 .عنو ةالدفاع عن ادلتهم بتجميع ما يساعد يف دفع التهم

 :النظام الذي يمزج بين النظامين .3

ويعتمد النظاـ ، للمحاكمة ةالسابق ةرحلنقيب يف ادلتيعتمد نظاـ التحري وال
 .االهتامي أثناءىا

وقد تغلب أحد  ةبُت النظامُت بنسب متفاوت - عادةً  -دتزج  والتنظيمات ادلعاصرة
 ف  أوضحنا أ فْ وقد سبق أ .ىخر ة أخر يف مرحلو وتغلب النظاـ اآلالنظامُت يف مرحلت

ختيار ىذا اا تركت ظلّ وإ، نظمةاأل من ىذه اختيار أيّ بمل تصرح  ةسالمي  اإل ةالشريع
تاروا أفضل السبل لتحقيق ؼل فوا بأفْ ل  ذين كُ ال -أو ذاؾ الجتهاد أولياء األمور  النظاـ
من  واليةو جهة أو أخذ بو يف عصر كل من ىذه النظم قد أُ   . ولذلك فإف  العدالة

 ضلو مور علىاألتنظيم ىذه  ذ ليس يف الشرع نصوص توجب. إ(11)واليات احلكم 
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، كما حتكم غَتىاحتكم ىذه األمور   ةا كلي  حكامً أعامة و  صواًل لكن ىناؾ أ، معُت
  (.13)مبقتضاه  وحتقيق العدالة -جل شأنو -يكوف اذلدؼ تطبيق شرع اهلل  فْ وأبرزىا أ

    * * * * 
 :حقوق المتهم في مرحلة التحقيق

إذا  (لحملم اللنب أو اهتَِ ) :يقاؿ، نتأو انْ  تغَّت  ()تعب( ک مَ )هتَِ   اللغة منادلتهم يف
ة مشتقة هامَ ػِ ت ف  إ :ويقاؿ الريح ركود عم )هتم احلر( إذ اشتدّ  :ويقاؿ .ذلكبو أريد 

و عللوقيل من الثان لشدة حرىا و  .صلدفاضها عن واطلمن األوؿ لتغَت رػلها 
 .األنسب
ا من هنّ ة والتاء مبدلة من )الواو( ألوالريبالشك  :- اذلاء وفتحها فبسكو  -والتهمة 

 .ذ أيت مبا يتهم عليوإ -( اكرامً ( مثل )أكـر إاًمااهتم الرجل اهت) :( ويقاؿ)الوىمِ 
  (.14)متهم( )واهتمتو بالتثقيل( فهو )
وردت كلمة )ادلتهم( مبعناىا يف اللغة يف بعض األحاديث  -صالح يف اإل (ادلتهم)

عث رسوؿ ب :يره قاؿصنف من حديث أيب ىر عبد الرازؽ يف ادل هاو ر منها ما ، ثارواآل
وقيل وما  .وز شهادة خصم وال ظنُتجت و النّ إ :ا يف السوؽمناديً  -  -اهلل 

 (.15) دينو"ادلتهم يف  :قاؿ ؟الظنُت
 (.16)" وال ظنُت يف طالؽ ال جتوز شهادة متهم :" كاف يقوؿ :وعن إبراىيم قاؿ

ا من "ادلتهم" أخذً  عليو بداًل  ىستعماؿ لفظ ادلدعفقد شاع ا -يف عرؼ الفقهاء ا أم  
ى و والدع، (17)الغَت  ىق علحثبات قوؿ يطلب اإلنساف بو إ :" وىواءدعاالمن "

ي وعمرو ىو عَ د  مُ ػفزيد ىو ال ،عمرو مااًل  ىزيد علصدر فإذا ادعي م اسم مبعٌت
ها يف ىسم الدعو واال، دعاءاال :وادلصدر، بو ىدعأو مُ  ىدعمُ  وادلاؿ، عليو ىعَ د  مُ ػال

 :فهي، يف اللغة غَت التهمة والدعاوى .على "دعاوى"وغلمع ، ال تنوفألف تأنيث ف
غَته  ىبار قحق لو علإخ :- ةفعند احلنفي -ا يف عرؼ الفقهاء وأم   .تلقائًياخبار اإل

 (.18)احلاضر معو يف رللس القضاء 
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ىي  -وعند الشافعية  (.19)ا وجب لقائلو حقً ، قوؿ لو سلم :ىي -وعند ادلالكية 
ة اإلنساف إىل ا إضافبأهنّ  - فها احلنابلة. وعرّ (34)غَته عند احلاكم  ىق لو علخبار قحإ

  (.31)متو ذيف  نفسو استحقاؽ شيء يف يد غَته أو
قاؿ  نْ عليو" فمنهم مَ  ىع"ادلد  و عي"واختلفت كلمات الشعراء يف تفسَت كلميت "ادلد  

 .ؾ إذا ترؾيًت  ال نْ مَ  :عليو ىعوادلد  ، إذا ترؾ ترؾ نْ عي" مَ "ادلد  
ثبت  نْ مَ  :عليو ىوادلدع، يدعي باطًنا يزيل بو ظاىرًا نْ مَ  :عيادلد   :قاؿ نْ ومنهم مَ 

ب غلُ  نْ مَ  :عليو ىوادلدع، اخلصومة ب علىال غلُ  نْ مَ  :قاؿ نْ ومنهم مَ  .حالو على ظاىرًا
(31.) 

وىدـ  ،لقانوف اللغة حـرىذا  " إف   :ألقواؿ بقولوعلى ىذه ا فكمصنوقد عب الشيخ 
 (.33)….. " لقاعدة العربية 

ذلذه تفسَتات ال صلة بينها وبُت ادلعٌت اللغوي معظم ىذه ال ألف   ؛وىو كذلك :قلت
ة أو ويّ الح إذا أرادوا نقل مادة لغطصأصحاب اإل علـو أف  ومن ادل، الكلمات

 األصلي من مالحظة صلة ما بُت ادلعٌتال بد ذلم  ون  فإ ،استخدامها يف مصطلحاهتم
  .راد استعماذلا فيواجلديد الذي يُ  وبُت ادلعٌت، ةللمادة اللغويّ 

 وى"االدعاء" وما تصرؼ منو عند الفقهاء أكثر ما يستعمل يف الدعا ومن البُت أف  
 ةجار كالقرض والغصب والبيع واإل  :حواؿ الشخصية فقطادلتعلقة باحلقوؽ ادلالية واأل

والنكاح والطالؽ واخللع والعتق ، للماؿة ادلوجبة باوالرىن والصلح والوصية واجلن
ىو الذي كاف  ىف ىذا النوع من الدعاو أل ؛وضلو ذلك، والنسب والكتابة والتوكيل

ما ؽلنع من استخداـ لفظ  - ىناؾ –ليس  ولكن .للقضاء بالنظر فيو غالًباؼلوؿ 
عد  ؿ بنسب يف ىذا اجملااأل بل قد تكوف التسمية ىي، ةئي"ادلتهم" يف القضايا اجلنا

 .الحطصالثر يف اواأل ةكل ما عرفناه من اللغ
    * * * * 
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  :الجنائية ىأقسام المتهمين في الدعاو 
  :ثالثة أقساـ إىل ئيةاجلنا ىم الفقهاء ادلتهمُت يف الدعاو يقسّ 

 يكوف من أىل تلك التهمة. بعد أفْ والصالح يُ  ىمتهم معروؼ بالتقو  .1

 .قد ارتكب ما ادعي عليويكوف  بعد أفْ ال يُ  متهم معروؼ بادلعصية والفجور .1

 .ُتحلالمن ا عرؼ بأيّ متهم رلهوؿ احلاؿ ال يُ  .3

ا وال تتخذ ضد ىذا النوع هتامو من غَت دليل مقبوؿ شرعً فال يقبل ا -ا األوؿ أمّ  
قة أىل الفضل مبجرد االهتاـ لئال يستهُت األشرار مبضايمن الناس إجراءات  -

 عقوبة ادلدعي أو ادلتهم دلثل ىذا النوع من وقد اختلفوا يف، هتاـواألقدار مبجرد اال
  :قولُت ىالناس عل

و ال أنّ  سهب إىلأوذىب مالك و  .و يعاقبأنّ  -عند مجهور الفقهاء  -ا مأصحه
 .ثارة الشبهات حولووإ، و قصد بدعواه إيذاء ادلتهمنّ يعاقب ادلدعي إال إذا ثبت أ

"استصحاب  :ىو -ادلسألة والدليل األصويل الذي يقـو عليو حكم اجلمهور يف ىذه 
 ."حاؿ الباءة األصلية

، حاب احلاؿ مع األخذ باألحوط يسوغاف تقييد حريتوصفاست -الثان  ا القسمأمّ  
مبجرد إنكاره يكتفى وال ، أو عدمو، ما نسب إليو ةوالتثبت من صح، والتحقيق معو

قيق الشرعية ولسلطة التح، ما نسب إليو ةت من حقيقال بد من التثببل ، وال بيمينو
 .أو القاضي حبس ادلتهم للتحقيق، سواء كانت الوايل

 .عرؼ بب وال فجورالذي ال يُ  -وىو ادلتهم رلهوؿ احلاؿ  -ا القسم الثالث أم  
ىذا عامة  ذىب إىل .ينكشف حالو قيق معو حىتفللقاضي أو الوايل حبسو والتح

وأبو ، أمحد وأصحابوو ، وأصحابومالك  :عليو أكثر األئمة ونصّ ، علماء اإلسالـ
 -النيب  أف  " :وذلك حلديث بز بن حكيم عن أبيو عن جده ؛(34) حنيفة وأصحابو

 - ىو "التعويق -عندىم  -ومفهـو احلبس  (35)" وليلة حبس يف هتمة يوًما" 
أو  ةادلراقبأو وضعو حتت ، سواء كاف موضعو يف سجن معد لذلك، ةوحتديد احلري

 .زلددمو باحلضور يف مكاف اإلز 
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 -فقد اختلفوا فيها كذلك  ،للقاضي أو الوايل حبس ادلتهم ذلااليت ػلق  ةا الفًت أم  
األمر مًتوؾ الجتهاد  أف   وبعضهم ذىب إىل، فبعضهم قدرىا بشهر، قولُت على

 (36).الوايل أو احلاكم

  :بد من مالحظتها القواعد التي ال 
 وأقامت عليها كثَتًا، اليت اىتمت با الشريعة ىناؾ قاعدة "الباءة األصلية" وىي من القواعد

فهي قاعدة متينة ال تزوؿ ، اليقينية ةومل تسمح بنفيها أو تقييدىا بغَت األدل، من األحكاـ
فكل  ،"قاعدة "اليقُت ال يزوؿ بالشك "ةالباءة األصليّ ذلك فقد ارتبطت بقاعدة "لو ، بشك

كثَتة   ويف أبواب من الفق ويدخالف مًعا، يلمن القاعدتُت ترتبط باألخري ارتباط الفرع األص
 .جًدا

ب على بد من التوفيق بينهما وبُت محاية اجملتمع من أخطار زلتملة يغل ف الاوىاتاف القاعدت
أو ، ضروريات الناس من تلك األخطار ةمحايو  ،جراءات دلنعومل تتخذ إ فْ الظن وقوعها إ

اجملتمع لو  ىعل افيو ضررً  الظن أف   ىعل فهل يوقف حكم قاعدة الباءة مبا يغلب .حاجياهتم
 ؟ترؾ أـ ال

"سد و قواعد "األخذ باألحوط"ولعل يف ، يف التقسيم الذي مر للمتهمُت بعض اجلواب 
احلقوؽ اخلاص ة  محاية ىحرص علكما اإلسالـ   ف  فإ، اجلواب ة" بقيزاؿالضرر يُ "و "رائعالذ

اجلماعة حتت ستار  ىعل يطغى رد أفْ فليس للف، اجملتمع كذلك لإلنساف حرص على محاية
ياتو قحجة دفع ويصادر حر ، الفرد ويظلمو يطغى على للمجتمع أفْ  ليس كما،  ووحريت وحقوق

 ،من احلقوؽ أعلها حق احلياة ةلو جبمل قرّ وأ، كـر اإلنسافاإلسالـ   ف  إ. الضرر احملتمل عنو
دـ البالد وغَتىا ما مل يصطلتقلب يف وسالمة البدف والعرض والشرؼ واحلرية الشخصية يف ا

كنو أو ينظر يقتحم مس فليس ألحد أفْ  ،ة حرمةاخلاص   ووحليات، ودلسكنو حرمة، بأمر شرعيّ 
أو ، أحاديثو أو قراءة رسائلو نصت علىػلاوؿ الت وليس ألحد أفْ ، ذنوداخل داره إال بإ إىل

 .شأنو ةذلك من خاص  غَت 
ومحاية ، فال بد من حتقيق األمن للمجتمع .شلاثلةيتمتع قحقوؽ  ولكن اجملتمع بوصفو رلتمًعا

احلد من تلك  ىذا كاف حتقيق ىذه احلقوؽ يتوقف علوإ، ومنع ظهور اجلرؽلة فيو، مصاحلو
ذلك يكوف من قبيل ما تفرضو  فإف   ،ببعضها أو إيقاؼ العمل، احلقوؽ اليت يتمتع با الفرد
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من  -ؽلثل احلد الذي يعطي  -إذف  -رة فما تقتضيو الضرو  .والضرورة تقدر بقدرىا، الضرورة
 ا لتحقيق أصلفسلطة احملقق خروج عن أصل مقرر شرعً  ،ادلتهم ىللمحقق عل -السلطة 

 .ا ال يتم إال بامقرر شرعً  آخر
حقوؽ ادلتهم  يضع بعض القيود على أو لقاضي التحقيق أفْ ق ف الشرع للمحقَ ذَ أَ  اوإذْ  

ا دتثل سلطة قاضي التحقيق قيودً  ىو قد وضع علفإنّ ، لتحقيق األصل ادلتعلق باجملتمع
  .ضمانات للمتهم

ا ها الشريعة للمتهم واليت دتثل يف الوقت ذاتو قيودً تفما ىي الضمانات أو احلقوؽ اليت وضع
 .!!؟سلطة التحقيق ىعل

* * * * 
مع عدـ حامت حولو الشبهات زلددة  نْ علي مَ  السلطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق

فهو حتت  (.37)"  مساه "أسَتًا - -رسوؿ اهلل  ف  ولذلك فإ، ساس قحقوقو األخرىجواز ادل
 .رعاية الدولة

عو من التصرؼ بصورة يًتتب عليها .. تعويق الشخص ومن." :وبأنّ ، ؼ ابن القيم احلبسويعر  
  .(38)خرين"باآل حلاؽ األذىإ

صل  فاأل .قاعو مبجرد الشبهةفال غلوز إي، ولكن بعض الفقهاء يعتب احلبس من جنس احلدود
  :كما يشاء،  ينتقل حيث يشاء فلو أفْ ، حرية اإلنساف مكفولة أف  

 ُُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اِْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشور (39) 
 .(44)بغَت حق عن السعي يف األرض ػلبس إنسانًا فليس ألحد أفْ 

 -فقد أودع رسوؿ اهلل ، واالىتماـ بشأنو وبالغة بالسجُت ورعايت ةوقد عٍت اإلسالـ عناي
- الرجل يسألو عن  ىوكاف يكثر ادلرور عل، يرعاه ويكرمو أمره أفْ ، عند رجل سجيًنا

  .السجُت
 لع علىويطّ ، يزور السجن فجأة ليتفقد أحواؿ السجناء يب طالببن أ وكاف عليّ 

 .(41)واىمشك
والفقهاء  .لو سائر حقوقوتصوف و ، توفر للسجُت الغذاء والكساء والعالج الدولة أفْ  وعلى

بس حُ  نْ السجناء ليطلق كل مَ  إذا تقلد عملو التفتيش على لقاضيأوؿ واجبات ا يعتبوف أف  
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 مع بينهم وبُت خصومهم ليتأكد من أف  يسأؿ عن أسباب حبسهم وغل عليو أفْ ف، ظلًما
  .و زلكـو عليو باحلقوأنّ ، تزاؿ قائمة ومة الاخلص

، واسم أبيو وجده، يكتب امسو القاضي الذي أمر قحبسو أفْ  فعلى، بس إنسافوإذا حُ     
 .وتاريخ ابتداء احلبس وانتهائو، بسوالسبب الذي من أجلو حُ 

احملبوسُت ادلعزوؿ يسألو عن  يبعث إىل أفْ  القاضي وخلفو غَته فعلى القاضي اجلديد زؿوإذا عُ 
 .وأسباب حبسهم

 :سلطة إصدار قرارات الحبس
سلطة احملقق  أف   فذىب ادلاوردي إىل، يصدر قرارات احلبس تلف الفقهاء فيمن لو أفْ واخ

نا فليس ز واهتم لديو شخص بسرقة أو ، اا أو قاضيً كمً ا كاف ح فْ فإ، وختالؼ صفتالف بتخت
فيتحقق من ، شف عن حالوبسو حيت يكػل فال غلوز لو أفْ ، من أثر - عنده –ذلذه التهمة 

يأمر باحلبس إذا  األمَت أو وايل اجلرائم فلو أفْ  ةا إذا كاف الناظر يف التهمأم  ، براءتو أو إدانتو
وقد تبع ، ا ضعيفة أو خثيثةيطلق ادلتهم إذا اتضح أهنّ  وعليو أفْ ، التهمة قوية أو غليظة أىر 
 .(41)ىذا كثَت من الفقهاء  اوردي علىادل
 :دة الحبسم

رأي اإلماـ  ىليس مبقدر بل ىو موقوؼ عل :وقيل .شهر :فقيل، اختلفوا يف مدة احلبس
 .(43)وىذا أشبو  .هادهتواج
 :منها، حتياطي " جائز عند احلاجة إليو بشروط كثَتة" احلبس اال شلا مر أف  اتضح وقد     

آلمر باحلبس ا ةصفومنها ما يتصل ب، بس ادلتهم من أجلهاما يتعلق بالغاية اليت حُ 
  .(44)  مدتوومنها ما يرجع إىل ،األمر ومنها ما يعود إىل، واختصاصو

ة يف كل الشرعيّ  ةىذه األمور كلها لويل األمر رلاؿ واسع لتنظيمها حسبما تقتضيو السياس    
  .فهي مل توضع يف قوالب جامدة ال ؽلكن التصرؼ فيها، زماف ومكاف

 
 :وأحاديث ةتفتيش المتهم ومسكنو ومراقب

ؽلس جسمو أو بشرتو أو  ـ أفْ وحرّ ، موقد صاف اإلنساف وكرّ  - سبحانو وتعاىل -اهلل  ف  إ
  .(45).. " .ومالو وعرضو وادلسلم حراـ دم كل ادلسلم علىنتهك مسكنو "أو يُ  ،عرضو
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َر بُ ُيوِتُكمْ  :وقاؿ تعاىل َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوتًا َغي ْ
ُروَن  ٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ فَِإن لَّْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَىا  *َعَلى َأْىِلَها َذِلُكْم َخي ْ

 ا تَ ْعَمُلوَن َعِليمٌ َحتَّى يُ ْؤَذَن َلُكْم َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو َأزَْكى َلُكْم َواللَُّو ِبمَ 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َواَل  :وقاؿ جل شأنو (46)

ُسوا َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِىْ  ُتُموُه َتَجسَّ
 إىل "َمْن استمع :- الصالة والسالـ وعلي -وقاؿ   (47)َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ 

 مَت إذا ابتغىاأل ف  إ" :وقاؿ ."ف صب يف أذنيو اآلنك يـو القيامةلو كارىو وىم حديث قـو 
 :، فقاؿتقطر حليتو مخرًا الوليد بن عقبة ىذا" :وقيل البن مسعود ."فسدىمالريبة يف الناس أ

  ."نأخذه بو يءيظهر لنا ش ولكن أفْ إنا قد هنينا عن التجسس "
زلجن الثقفي يشرب اخلمر مع أبا  حدث أف   -رضي اهلل عنو  -عمر بن اخلطاب  وروي أف  

 :زلجن وقاؿ أبف .رجل حيت دخل عليو فإذا ليس عنده إال فانطلق عمر، أصحاب لو يف بيتو
  ." فخرج عمر وتركوػلل لك قد هناؾ اهلل عن التجسس ىذا ال ف  إ"

بادلدينة  -رضي اهلل عنو  -حرست ليلة مع عمر بن اخلطاب " :وقاؿ عبد الرمحن بن عوؼ
ىذا  :عمر فقاؿ .مرتفعة ولغطقـو ذلم أصوات  ىإذ تبُت لنا سراج يف بيت بابو رلاؼ عل

 ؟ف شرب فيما ترىآلاة بن خلف، وىم بن أميبيت ربيعة 
فانصرؼ ، ناسسال جتسسوا" وقد جت" :قاؿ اهلل تعايل .اهلل عنو ا قد أتينا ما هنىأنّ  أرى :تقل

  .عمر وتركهم
يظهر ما يقتضي  ذلك ما مر حىت ىالصيانة كما دؿ عل ةكلها واجب  -وحرمات اإلنساف 

  .اض منهااالنتق
ىو هتمة ال سبب ذلا ا ي إظلّ وزلل التحذير والنه :ػيقاؿ القرطب -تهمة ال -والظن يف اآلية  

 :وقاؿ .ما يقتضي ذلك و يظهر عليومل، تهم بالفاحشة أو يشرب اخلمر مثاًل يُ  نْ كمَ ،  يوجبها
، ويبحث عنو، يتجسس خب ذلك ويريد أفْ ، ابتداءً  ةالتهم مبعٌت -ىنا  -ودليل كوف الظن 

شئت  فْ وإ .عن ذلك -  -النيب  فنهى، ما وقع من تلك التهمةق بصر ويستمع لتحقويت
إمارة صحيحة  لوعرؼ كل ما مل تُ   ف  إ :ا سواىاجتنابا عمّ الظنوف اليت غلب ا والذي ؽليزقلت 

وذلك إذا كاف ادلظنوف بو شلن شوىد منو السًت ، ا واجب االجتنابكاف حرامً ،  وسبب ظاىر
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اشتهر بُت  نْ فظن الفساد واخليانة زلـر خبالؼ مَ  -والصالح وأونست منو األمانة يف الظاىر 
 .. . واجملاىرة باخلبائث، الريب الناس بتعاطي
 أفْ  :والثانية، ..فيجوز احلكم با، بوجو من وجوه األدلة ىحالة تعارؼ وتقو  :فللظن حالتاف

فال  .فهذا ىو الشك، من ضده فال يكوف ذلك أوىل ،يقع يف النفس شيء من غَت داللة
 .(48) وىو ادلنهي عنو، غلوز احلكم بو

وال ، وال تفتيش مسكنو وال مراقبتو، تفتيش شخص تفتيًشا ذاتًياغلوز  و النّ على أ :وىذا يدؿ
 ستاره أو كشف أيّ سًت من أ وال ىتك أيّ ، فونية كانت أو غَتىاية تلتسجيل أحاديثو اخلاص  

اجملرد من الدالئل  ألف   ؛و قد يكوف ارتكب ما يقتضي العقابسر من أسراره جملرد الشك بأنّ 
مثل ىذا الشك  يبٌت على وال غلوز أفْ ، ن احلق شيًئاٍت مغال يُ ، مث صاحبوآ يئوالقرائن ظن س

  .مارات الصحيحة أو األدلة ادلعتبةشيء إال إذا تعزز بالقرائن أو األ
ادلتكلمُت يف أحكاـ القرآف سلكوا مسلك الفقهاء يف جتويز و  -ىنا  -سرين ويالحظ أف ادلف

 نْ وبُت مَ ، والصالح ىالتقو  ظاىرىم يدؿ على نْ قوا بُت مَ ففر ، القبض واحلبس االحتياطي
 على ن التجسس زلمواًل فاعتبوا النهي ع، م من أىل الفجور وادلعصيةأهنّ  تدؿ ظواىرىم على

فجوزوا التجسس عليهم والنهي عن  :ا اآلخروفأمّ ، والصالح ىأىل التقو  التجسس على
والفجور السابق أو االهتاـ ، وال سلصص لو، عاـ ييء والتجسس يف الكتاب والسن ةالظن الس

أو  ومسكنلشخص أو در مبقتضاىا حرمة امنهما ليكوف قرينة أو أمارة هتُ  بو ال يصلح أيّ 
 .اـرة من واقع احلاؿ ترجح جانب االهتينة أو أمار خر لو ما مل يعزز ذلك دليل أو قآ يءلش

أيب  ىسس علقد توقف عن التج -رضي اهلل عنو  -عمر بن اخلطاب  وشلا يؤيد ىذا أف  
قف ابن كما تو   .الشراب إىلا بادليل وكالعلا كاف معروفً ، وربيعة بن أمية، زلجن الثقفي

 .الشراب يد بن عقبة مع اشتهاره بادليل إىلالول مسعود عن ذلك فيما نسب إىل
، ت ألحاديث الشخصنصادلسكن والتدتنع تفتيش الشخص و  - إذف –ة سالمي  فالشريعة اإل

شكل من األشكاؿ إال إذا  ة بأيّ اخلاص   وواستباحة حيات، رسائلو ع علىطالو واالومراقبت
تلك الدالئل أو القرائن فمًتوؾ ا تقدير أم  ، عالقتو باجلرؽلة قامت دالئل أو قرائن تدؿ على

 .الفاقهة لتعاليمو وأحكامو، للسلطة ادلنفذة حلكم الشرع
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، ة رسولوابتة لإلنساف بكتاب اهلل وسن  ىذه احلقوؽ ث تدرؾ أف   ىذه السلطة أفْ  على كما أف  
لضرورة  عن األصل الثابت بالكتاب والسن ة ال يباح إال تقييدىا أو االنتقاص منها خروج وأف  

 ػلكم بو علىأو ، اجملرموف -من العقاب  -ينجو  من أفْ  عومحاية اجملتم، الكشف عن اجلرؽلة
 وينبغي أفْ ، الضرورة وما تقتضيتتجاوز  ال غلوز لسلطة التحقيق أفْ  وولذلك فإنّ ، األبرياء
أو اقتحاـ  ،يش امرأةتيقـو بتف أفْ - مثاًل  –فليس لرجل ، ةيف كل ذلك اآلداب الشرعي   تراعى

 .ذلا باجلرؽلة ةومصادرة حاجات ال صل، نساء أو ضلو ذلك كإتالؼ أمواؿ البيت على
  :الموجهة إليو ةالمتهم في التهم ءلةمسا .3

ولو ، كشف احلقيقة  اجلواب عنها يساعده على أف   ؿ ادلتهم األسئلة اليت يرىيسأ للمحقق أفْ 
  .غليب كما سيأيت ادلتهم أفْ  يفرض على ولكن ذلك ال .ليوة إادلوجه ةيواجهو بالتهم أفْ 

* * * * 
 :حقوق المتهم

 :يتمتع ادلتهم مبجموعة من احلقوؽ ؽلكن تلخيصها مبا يلي
أو ، فساد دليل االهتاـثبات ا بإإم  ، هتاـ عن نفسودفع ادلتهم اال أيّ  :حق الدفاع .1

ألنو إذا مل  فال بد من دتكُت ادلتهم من شلارسة ىذا احلق، نقيضو بإقامة الدليل على
ػلمل  توفاالهتاـ بطبيع، إدانة هتاـ إىلحتوؿ اال يسمح للمتهم مبمارسة ىذا احلق

الدفاع باالهتاـ تبز ومن اقًتاف ، وقدر الشك فيو ىو قدر الدفاع ورلالو، الشك
ولذلك فإف الدفاع ال يعتب من حقوؽ ادلتهم  .اليت ىي ىدؼ التحقيق (49)احلقيقة 

وواجب عليو يف ، بل ىو حق للمجتمع، شاء أعللو فْ إو ، شاء مارسو إفْ  -وحده  -
 ف  فإ ،ال يداف وىو بريءو وإذا كاف ادلتهم صاحب مصلحة يف أنّ  ؛الوقت ذاتو

، يداف وىو بريءال تقل عن مصلحة ادلتهم نفسو يف أال رة للمجتمع مصلحة ظاى
ة ولذلك كلفت الشريعة اإلسالميّ  ؛فيختل بذلك نظاـ أمنو :وال يسمح بتفلت رلـر

ففي احلديث  .سبب من األسباب حاؿ وأليّ  بأيّ  حق الدفاع ومنعت حرمانو منو
حُت واله اليمن  -رضي اهلل عنو  -بن أيب طالب  قاؿ لعليّ  - -النيب  ادلرفوع أف  

فإذا أتاؾ اخلصماف فال تقضُت ألحدعلا ، الناس سيتقاضوف إليك إف   "يا عليّ  :-
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، يتبُت لك القضاء أفْ  ىأحر  فإنو ،تستمع من اآلخر كلما مسعت من األوؿ حىت
 .(54)"وتعلم عن احلق

إذا أتاؾ " :و قاؿ ألحد قضاتوأنّ  -رضي اهلل عنو  -وروي عن عمر بن عبد العزيز 
فلعلو قد فقئت عيناه ، يأيت خصمو صم وقد فقئت عينو فال حتكم لو حىتخلا

 .مجيًعا"

  فْ فإ، عليو و حقو بشرط يكوف قادرًاألنّ  ؛ادلتهم نفسو هيتوال واألصل يف الدفاع أفْ 
منع  ولذلك فقد ذىب بعض الفقهاء إىل ؛عن ذلك مل تصح إدانتو عاجزًا كاف

و رمبا لو  نّ أل ،الشهادة ضده صابكتمل نا  ولو، جرائم احلدود لىاألخرس ع معاقبة
إظهار كل ما يف  يقدر على و النّ أل ؛احلد عنو أشبهة تدر  ا ادعىلرمب كاف ناطًقا
الشهادة مل يعتب ذلك  ولو أقيم عليو احلد باكتماؿ -وحدىا  - شارةنفسو باإل

 .(51)و إقامة للحد مع الشبهة نّ أل، اًل دع
  :ستعانة المتهم بمحامٍ ا

وال من  ،فيما اطلعنا من نصوص الشريعة -فال نعلم  -يدافع عنو  نْ مَ ػاستعانة ادلتهم با أم  
 حكاـ القضاءأوالكاتبوف يف  ،بإباحتوأو  ما فيو تصريح قحظر ذلك -أقواؿ األئمة اجملتهدين 

 نْ العمل بطلب ادلتهم مَ  عملية الدفاع وتنظيمها وىل جرى ب القاضي مل يتعرضوا إىلأدو 
 .يدافع عنو أـ ال

ة كانت رلالس علنية حافلة رلالس القضاء يف العهود اإلسالميّ  أف   ىلوذلك رمبا يعود إ
ابة فقهية أمينة ويشكل وجود ىؤالء يف الغالب رق، يف البلد وىا كبار أىل العلم والفقايغش

 .يقضي بالعدؿ أفْ  تساعد القاضي على
وينفذ  ىوكيلو بعد الدعو  ىلو وكيل عل نْ مَ  ىعل قد جوز احلكم ةماـ أبا حنيفاإل ف  على أ

  .. ومبثلو قاؿ اآلخروف(53)ى ادلدعى عليواحلكم عل
يكوف أبلغ من  فلعل بعضكم أفْ  و يأتيٍت اخلصما أنا بشر وإنّ ظلّ ويف احلديث الصحيح " إ   

ا ىي قطعة من ظلّ فإ، قضيت لو قحق مسلم نْ و صادؽ فأقضي لو بذلك فمَ بعض فاحسب أنّ 
 .(54)ار فليأخذىا أو ليًتكها " الن
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فظ واللغط واجمللس وسائر لوجوب التسوية بُت اخلصمُت بال نصوص الشرع متضافرة على إف  
وادلعرفة والبياف واحلجة أمر  يأصمُت يف الفهم والر اختالتفاوت بُت ادل وإذا عرفنا أف  ، األمور

عليو  -د بالوحي يترفع للمؤ ة مبا يف ذلك اخلصومات اليت متكاد ال ختلو منو خصو  واقع
أو  التسوية تؤدي إىل طريقة سليمة ؽلكن أفْ أية  نقرر بأف   نا نستطيع أفْ فإنّ  -الصالة والسالـ 

 .ىذا األمر طريقة مشروعة ال غبار عليهايف ما يقرب منها 
ادلتهم مبساعد للدفاع صايف الذىن ال يكدر صفاء ذىنو خوؼ وال قلق أمر  ةفاستعان
واحلكم ، ة التهمة ادلوجهة إليوساعدة زلاميو ىذا من معرفة حقيقمبادلتهم مكن ليت ؛مشروع

وكيفية ، واألدلة الواقعية الدارئة ذلا، وأدلة االهتاـ وقوهتا من ضعفها، ادلتعلق باالشرعي 
نا نستطيع فإنّ ، عٌى اآلخرو ال يقع القاضي حتت تأثَت حجة أحد اخلصمُت و ولكي، استعماذلا

 ولو أفْ ، ؽلارسو بنفسو لو أفْ ، حق الدفاع حق أصيل ثابت للمتهم اطمئناف أف  بكل  نقرر أفْ 
  .نو من ذلكؽلكّ  القاضي أفْ  ىوعل، يفوضو لغَته

ضليز  فال بد أفْ ، يكوف أبلغ حجة من اخلصمادلدافع عن العيي قد  إف   :يقوؿ ولقائل أفْ     
 !يف ىذا أمر متعذر -ما هبين -تسوية فال .ىو أبلغ نْ ػّ مبيستعُت  فْ أل -يف ىذه احلالة  -لو 

  .ويتسلسل األمر وال ينتهي
أفضل من حرماف أحد فذلك ، نبحث عن التسوية أو ما يقرب منها علينا أفْ  إف   :واجلواب

وجعل ، وتفنيد أدلة خصمو، ظهار أدلتووإ، غليد بسط حجتو نْ مَ ػستعانة باخلصمُت من اال
وإقامة ، إحقاؽ احلق وتعينو على، لوقوع يف الباطلبينة من األمر تعصمو من ا قاضي علىال

 ال ؽلكن تالفيو. -أنفسهما  -التفاوت يف بالغة اخلصمُت  فإف   وإالالعدؿ 
فنظر ، أمحد بن بقيالقاضي  رجلُت اختصما إىل أف  "  :اخلشٍت يف تاريخ قضاة قرطبة حكى

. فقاؿ م فيو مالزمة احلقولعلو توس، يدري ما يقوؿ واآلخر ال، أحدعلا ػلسن ما يقوؿ إىل
: أعزؾ فقاؿ لو .ي صاحبك يدري ما يتكلمن أر فإ، يتكلم عنك نْ يا ىذا لو قدمت مَ  :لو

 .(55)ما أكثر َمْن قتلو قوؿ احلق  :اضيفقاؿ الق .ا ما كافا ىو احلق أقولو كائنً اهلل إظلّ 
يف  ةاالستعان بو إىلأشار  فْ فإ ،ينوب عنك نْ مَ ػاستعن ب :قاؿ لو فْ " فإ :ولكن ادلاوردي قاؿ

 نْ و وال يعُت لو مَ ل جاز ىاالستعانة يف حتقيق الدعو  أشار بو إىل وإفْ  .عنو مل غلزاالحتجاج 
 .(56)يستعُت بو "



19 

 

االستعانة مبَْن ػلاجج عنو. واآلخر ال  ىػلرض اخلصم العيي عل :أحدعلا، فهذاف قاضياف
قرب اف األمر كذلك فلعل األرجح واألذا كوإ .يّةادلسألة اجتهاد أف   يرى ىذا. شلا يدؿ على

   .لو زلامًيااخلصم روح الشريعة جواز اختاذ  إىل
سواء يف ذلك جرائم احلدود اليت تكوف يف  ؛ولعل ىذا احلق يًتجح أكثر يف القضايا اجلنائية

 .م ادلشًتكة بُت حق اهلل وحقوؽ العبادئأو اجلرا - تعاىل -حق اهلل 
، منو بدوف شك وقحجت حلََْن وأبلغأَ  ادلعاصرة يواجو ادلتهم خصًما ائيةيف النظم اإلجر  ف  كما أ

ودحض ، بسط أدلتو يعينو على نْ مَ  فهو أحوج ما يكوف إىل، وىو النيابة أو االدعاء العاـ
ال يسمح لو بذلك إال أو ، ختاذ احملامي يف مرحلة التحقيقسمح لو باولكن ىل يُ  ؛أدلة اهتامو

 .؟يف مرحلة احملاكمة فقط
واألوىل ، فلعل األصلح للمتهم، وترجحت مشروعية اختاذ احملامي، إذا اعتبت اجتهادية    

من  ذلك ألف   ؛افق احملامي موكلو يف ادلرحلتُتر ي ادلختلفة أفْ  لتحقيق جوانب الدعوى
ووجود ، فرة ضدهاواألدلة ادلتو ، بالواقعة ادلسندة إليو ػلاط ادلتهم علًما مستلزمات الدفاع أفْ 

وما عليو يف ذلك ويساعده يف دحض ، ما لو ىو علهوينب، فهم ما أسند إليو ىو علنييع نْ مَ 
اليت جتعل من ادلرجح  -ة أمر لو كثَت من اجلوانب اإلغلابيّ  -وجتميع أدلة النفي ، أدلة االهتاـ

  .مواجهتو باالهتاـ ثحييؤذف للمتهم باالستعانة باحملامي من  أفْ 
 
 * * * * 

 :هم حقو في الصمت والكالمالحق الثاني للمت
ودوف ضغط أو إكراه أو ، تامة ةادلتهم من إبداء أقوالو يف حريّ  ىذا احلق دتكُت ومقتضى

اإلدالء بأقواؿ  ويدفعو إىل ؛اإلرادة احلرة للمتهم ىيؤثر عل ءتعذيب أو خديعة أو أي شي
 .(57)التنومي ادلغناطيسي أو غَت ذلك  أو، معينة كاستخداـ العقاقَت ادلخدرة

ذا وإ، وللمتهم كذلك الصمت واالمتناع عن اإلجابة عن كل أو بعض أسئلة احملقق   
  .وال يعاقب بعقابو، يعتب شاىد زورفال  ما أجاب بو كاف كذبًا وتبُت أف  ، أجاب

سقط العتباره قرار مُ اإلورجوعو عن ، نفسو قحق أو قحد فلو الرجوع عنو ىعل وإذا أقرّ     
 .مطلًقا
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 :الكالم ىاه علاإلكر عدم 
... فال ػلل االمتحاف يف ." :قاؿ ابن حـز، اإلقرار ىفال غلوز إكراه ادلتهم حلملو عل    
ة ثابتة وال و مل يوجب ذلك قرآف وال سن  ألنّ  ؛وال بتهديد سجنبمن األشياء بضرب وال  يءش

 –تعايل  - بل قد منع اهلل ؛الثالثة من الدين إال من ىذه األصوؿ يءوال ػلل أخذ ش، إمجاع
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم  إف  " :بقولو - -اهلل  لساف رسوؿ ذلك على من

وال سبو إال قحق ، فال ػلل ضرب مسلم، البشر والعرض - تعاىل -ـ اهلل فحر   ."ـعليكم حرا
 .(58)ة ثابتةأوجبو قرآف أو سن  

لغلبة الظن  هب يصدؽ يف إقرار فادلقر سل :قرار االختياراإلمن أىم شروط صحة  وإف      
و ضار يعرؼ أنّ  ؼلب عن نفسو بشيء يتصور من العاقل أفْ ال إذ  ،كذبو  برجحاف صدقو على

 .يكن لو ما يبرهما مل با 
، الصدؽ بداللة اإلكراه ىعل هخبار ى اإلقرار ترجح جانب الكذب يف إأكره عل ذافإ    

ولذلك  ؛وىو ضرر اإلكراه، دفع ضرر أكب هقرار و قصد بإأنّ  -آنذاؾ  -الظن  ىويغلب عل
وال يًتتب ، باطل هقرار ى اإلقرار قحق أو جناية فإأكره عل نْ مَ  أف   فقد ذىب مجهور الفقهاء إىل

 ..ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِن  .. :لقولو تعاىل ؛من األشياء عليو شيء
(59) .

 .دلا عداه من باب أوىل فيكوف مسقطًا، إلمث الكفر وعقوبتو افجعل سبحانو اإلكراه مسقطً 
 .(64)"طأ والنسياف وما استكرىوا عليوميت اخلعن أرفع " :- -ولقولو

 فأتوا، من احلاكة هتموا أناًسافا، رؽ ذلم متاعمن الكالعيُت سُ  قوًما - أف  " :دو بو داو وأخرج أ
، فأتوا النعماف، مث خلي سبيلهم ،اامً فحبسهم أي - -صاحب النيب  -النعماف بن بشَت 

 شئتم أفْ  إفْ  ؟فقاؿ النعماف ما شئتم !؟خليت سبيلهم بغَت ضرب وال امتحاف :فقالوا
 .مثل ما أخذت من ظهورىم مكر وإال أخذت من ظهو ، م فذاؾكخرج متاع فْ أضربم فإ

 .  -" (61) -فقاؿ: ىذا حكم اهلل وحكم رسولو  ؟ىذا حكمك :فقالوا

نفسو إذا أجعتو أو أوثقتو أو  ا علىليس الرجل أمينً : "- رضي اهلل عنو -وعن عمر
 .(61)ضربتو"

 .(63)"والضرب كره، والسجن كره، القيد كره والوعيد كره" :وعن شريح قاؿ
 .(64)"ة بدعةاحملن" :يب قاؿػن الشعوع
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السياسة ادلتهم من قبيل  ىضغط عل أىل العلم مل يعتبوا شلارسة أيّ  وشلا تقدـ يتضح أف  
 – موبل ذلك شلا حرّ ، شاء ترؾ فْ وإ، شاء فعل فْ قحيث يًتؾ أمرىا لويل األمر إ، ةالشرعي  
 . "ادلسلم حراـ دمو ومالو وعرضو لىادلسلم ع : " كل- -لساف نبيو  ىعل - تعاىل

مياه  اف منيضجن زاًل ػمننزال  "أقبل رجالف من بٍت غفار حىت :اؿعن عراؾ عن مالك ق
من  قرينتُتالغطفانيوف قد أضلوا  فأصبح، دىا ناس من غطفاف عندىم ظهر ذلموعن، ادلدينة

، ذكروا لو أمرىم فحبس أحد الغفاريُت - - بما إىل النيبفأقبلوا ، إبلهم فاهتموا الغفاريُت
حد أل - -فقاؿ النيب  .جاء بما ا حىتفلم يكن إال أسَتً ، اذىب فالتمس :وقاؿ لآلخر

غفر اهلل لك يا  :قاؿ الغفاري !استغفر يل :(احملبوس عنده :و قاؿأن  حسبت :)قاؿ الغفاريُت
 اليمامةيـو فكاف شلن استشهد  .سبيلوولك وقتلك يف  - -فقاؿ رسوؿ اهلل  .رسوؿ اهلل

(65). 
، ة يليإذا جئنا ذا ادلروة سرقت عيحىت يف ركب انطلقت  :وعن عبد اهلل بن أيب عامر قاؿ

 توفالف ادعيي يا :يبفقاؿ أصحا، ومعنا رجل يتهم
، فعددهتم ؟كم أنتم  :فقاؿ، وأخبتو، عمرو بن اخلطاب فرجعت إىل .ما أخذهتا :فقاؿ 

 .!!ا آيت بو مصفودً  لقد أردت يا أمَت ادلؤمنُت أفْ  :قلت (أظنو صاحبها الذي اهتم) :فقاؿ
 !!نها وال أسأؿ لك ع، ؟ ال أكتب لك فيهانةا بغَت بيأتأيت بو مصفودً  -عمر  أيّ  -فقاؿ 

 .(66)وال سأؿ عنا ، فما كتب يل فيها، فغضب :قاؿ

 -رضي اهلل عنو  -وعمر  .يتحلل من ذلك الذي أعاقو مبجرد االهتاـ - -فرسوؿ اهلل 
. ادلتهم دوف بينة و كاف يريد القبض علىأنّ بيهدر حق صاحب ادلاؿ ادلسروؽ مبجرد تصرػلو 

إبطاؿ اإلقرار الناجم عن  إىلالعلماء الكالـ ذىب مجاىَت  ىاإلكراه عل ةولعدـ مشروعي
 .(67)بو يءوعدـ إغلاب أي ش، ضغط

 رب أو حبس إذا كاف ادلتهم معروفًاتصريح اإلقرار مع اإلكراه بض وذىب بعض العلماء إىل
 -  -النيب  أف   -رضي اهلل عنهما  -حلديث ابن عمر  ؛كالسرقة وضلوىا  والفضوؿ بالفساد

 فصاحلوه على، األرض والزرع والنخل فغلب على، قصرىم ىلقاتل أىل خيب حىت أجلأىم إ
، الصفراء والبيضاء وسلرجوف منها -  -ولرسوؿ اهلل ، غللوا منها ما محلت ركابم أفْ 
 امسكً  وابفغي، زمة ذلم وال عهد فعلوا فال فْ فإ وال يغيبوا شيًئا ،اشًتط عليهم أال يكتموا شيًئاو 
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فقاؿ ، ت بنو النضَتيحُت أجل - بيخ احتملو معو إىلحليي بن أخطب كاف  ليفيو ماؿ وحُ 
أذىبتو  :فقاؿ ؟حيي الذي جاء بو من النضَتما فعل مسك  :لعم حيي - -رسوؿ اهلل 

 -  -فدفعو رسوؿ اهلل  !!العهد قريب وادلاؿ أكثر من ذلك  :فقاؿ !!النفقات واحلروب
ا قد رأيت حييً  :فقاؿ .بةدخل خر  -قبل ذلك  -وقد كاف حيي  .و بعذابالزبَت فمس إىل

  .(68)فوجدوا ادلسك يف اخلربة ، فذىبوا وطافوا ؛يطوؼ يف خربة ىا ىنا

ئوا إىل العهد قاتلوا وأجلما بُت نكثوا بعد يف يهود زلار  -كما ىو ظاىر   -واحلديث     
مسلم فأين ىذا من تعذيب ، وهبيّ غم أهنّ  وا شيًئا خطَتًا كل القرائن تشَت إىلفعاىدوا أال يغيب
  !؟الباءة ىمتهم ال يزاؿ عل

 :قاؿ السرخسي يف ادلبسوط، متأخري احلنيفية صحة إقرار ادلكره بعض ذىب إىلوشلن     
ة اإلقرار بالسرقة مع أفتوا بصح - رمحهم اهلل تعاىل -ين من مشاؼلنا وبعض ادلتأخر " (69)

 ."طائعُت –يف زمننا  -ؽ ال يقروف السرا الظاىر أف   ألف   ؛اإلكراه
ئل عن و سُ أنّ  -رمحهم اهلل  -وعن عصاـ بن يوسف من أصحاب صحايب أيب حنيفة     

ىاتوا بالسوط فما ضربوه  !سارؽ وؽلُت  :فقاؿ األمَت !عليو اليمُت  :فقاؿ ،سارؽ ينكر
ا أشبو بالعدؿ رً و جسبحاف اهلل ما رأيت  :(عصاـ فقاؿ )أيّ  .بالسرقة فأتى، أقر عشرة حىت

وسئل احلسن بن  با مكرًىا هأفيت بصحة إقرار  نْ ه البزازية من ادلشايخ مَ ويف إكرا .من ىذا
بن اوقاؿ (.74)" "ما مل يقطع اللحم ال يتبُت العظم :قاؿ ؟يقر حىت أػلل ضرب السارؽ :زياد

ضي فعل . وللقا.ضرب ادلتهم بسرقة السياسة وبو صرح الزيلعي فْ "..... إ :ايضً أ -عابدين 
 .(71)" ماـالسياسة وال ؼلتص باإل

من ادلتقدمُت   -يصفو حنفي  ويكفي أفْ ، متأخرو احلنفية ال دليل ذلم عليهم هوما ذكر     
 ىوكل ما ذكروه من تبير ال يكفي لدفع أو إضعاؼ أدلة اجلمهور عل، اجلورب -كعصاـ 

    .عدـ جواز انتزاع اإلقرار بالقوة
وإخفاء ادلاؿ ادلسروؽ مع ، بالسرقةقياـ السارؽ  ىما تضافرت القرائن عل ىوؽلكن محلو عل  

ومع ذلك ، ىذا ادلاؿ ادلسروؽ فيلجأ القاضي إىل، ةفر الشهادة بشروطها الشرعيّ اعدـ تو 
 .دلا ذىبوا إليو غلسدوا دلياًل  م ال يستطيعوف أفْ هنّ فإ
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 هويف السرقة ال يعتد بإقرار ، قرار ادلكره يف غَت السرقةمهور يف بطالف إوىم قد وافقوا اجل    
 .(71)و ال يقطع لشبهة اإلكراهنّ فإ -ا القطع أم   .إال يف رلاؿ تضمينو ادلاؿ ادلسروؽ

كاف قد صرح جبواز ضرب ادلعروؼ بالفجور ادلتهم بالسرقة ليعًتؼ   فهو وإفْ  -ا ابن القيم وأم  
 قراره ىوإ ف  يري أ و النّ فإ -رمحهما اهلل  - ةيميلشيخو ابن ت ى ادلاؿ ادلسروؽ تبًعايدؿ علو 

... ." :فقاؿ، عنده ىو العلة يف قطعو -د ادلاؿ ادلسروؽ بل وجو ، ادلوجب إلقامة احلد عليو
 ،يقر بادلاؿ ادلسروؽ فأقر بو وظهر عنده قطعت يده أفْ  ىعل (عذب أيّ )إذا عوقب ادلتهم 

ؽ معو الذي توصل ولكن بوجود ادلاؿ ادلسرو ، أكره عليو وليس ىذا إقامة للحد باإلقرار الذي
 .(73)"اإلقرارإليو ب

و ألنّ  يءفقط فليس بش (ادلكره مل يكن إال إقراره )أيّ  ا إفْ أم  " :فقد قاؿ ،ا ابن حـزوأم    
صح حترمي بشرتو ودمو  وقد، جتماعة وال ابإقرار ىذه صفتو مل يوجبها قرآف وال سن  أخذه 

يتحقق بو  اإلقرار أمر استضاؼ إىل فْ فإ، من ذلك إال بنص أو إمجاع ػلل شيءفال  :قُتيب
مع  -ولو القود  .فالواجب إقامة احلد عليو، و صاحب ذلكر بو وال شك أنّ ا صحة ما أقيقينً 

، غلب عليو ضرب دوف أفْ لو ادلا ظو ضربو ألنّ ، هكاف أو غَت   فضربو السلطا نْ مَ  ىعل -ذلك 
ما اعتدى  مبثل عتدوا عليوى عليكم فااعتد نْ فمَ ) – تعاىل -وىو عدواف وقد قاؿ اهلل 

  .(74) ( عليكم
اليقُت من طريق آخر  ىه ابن حـز من احلصوؿ علغَت ما أرادابن القيم يريد  ن أف  وال تظ

اجلمهور قد أبطلوا إقرار ادلكره حيت مع قياـ بعض  ف  فإ .رار أكره عليوال بإق، ليكوف بذلك
 الحتماؿ أف  ، ادلاؿ ادلسروؽ يف بيت ادلتهم ىكالعثور عل  هالقرائن الظنية ادلؤيدة لصحة إقرار 

    .(75)غَته وضعو يف بيتو نكاية بو 
                     

                     * * * * 

 :المذىب الراجح
فذلك ىو الذي يتفق ، كراه ويف إبطاؿ آثارهالراجح مذىب اجلمهور يف منع اإل  ال شك أف  

ار ادلكره وإقر ، من وجوب إقامة احلق والعدؿ -  -رسولو  ةما ورد يف كتاب اهلل وسنمع 
ىو التزاـ  -عن اجملتمع اخلطر حقيقة  أوالذي يدر  .ومعاقبتو مبقتضاه ليس عداًل ، ليس حًقا
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 ىلإكراه وسيلة إلحقاؽ احلق ذريعة واعتبار اإل ، الباطل احلق وإقامة العدؿ وسد الذرائع إىل
 .يف عفو خَت من أصابو بظلم وخطأ ىشرور ال حتص

  
 

 اإلقرار: ىالتحايل للوصول إل
نو ابن إقرار فقد حسّ  ىيف ادلتهم أو التحايل للحصوؿ منو عل ()البعثة ػبا ما مساه ابن حـز أم  

 ؛الذي رض رأس اجلارية يمع اليهود - -بفعل رسوؿ اهلل واحتج حلسنو ووجوبو ، حـز
 .اعًتؼ فأفاد منو بو ػلاوره ويداوره حىت - -حيث مل يزؿ رسوؿ اهلل 

؛ حسن : فهذاوقاؿ –رضواف اهلل عليهم  -الصحابة كما احتج لذلك بفعل بعض     
 .(76)ونقل عن مالك كراىتو لذلك ورد عليو  .كراه فيو وال ضربو ال إنّ أل

ليو ابن ىو األقرب لقواعد الشرع شلا ذىب إ -رمحو اهلل  -ولعل ما ذىب إليو مالك   
ًتاؼ بطريقة ليس فيها تعذيب االع ىلو عل إرادة ادلتهم وبعثًا ا علىيف التحايل تأثَتً  ف  فإ، حـز

ػلرص  ىذه اإلرادة اليت، ختيارهى إرادة ادلتهم وابل دلا فيو من التأثَت عل ؛أو إيذاء فقط
 .تبقي حرة أفْ  ىاإلسالـ احلرص كلو عل

 
 

   * * * * 
 :اإلقرار اإلرادي وحقو في الرجوع عنو

 :نوعاف ،وعدـ صحة ذلك، با همن حيث صحة رجوع ادلقر عن إقرار  -احلقوؽ 
فهي حقوؽ ، وىي احلدود، احلقوؽ اليت يصح الرجوع عن اإلقرار باالنوع اِلول:   .1

وؿ رجوعو باحلدود حت هرجع ادلقر عن إقرار فإذا ، بالشبهات تدرأ - تعاىل -خالصة هلل
 أواحلدود تدر ، وصدقو يف رجوعو، وىي احتماؿ كذبو يف إقراره، شبهة إىل

وسقط حد الزنا ، قراره صح رجوعومث رجع عن إ ،ناز فإذا أقر شخص بال، بالشبهات
وأىل ، وأيب ثور، وعثماف البيت ىوخالف يف ذلك ابن أيب ليل، عنو عند اجلمهور

 .(77)اىرالظ
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نعو يف ذلك م وإال، قبل رجوعو :بهةش كاف الرجوع إىل  إفْ  :فقاؿ، ل مالكوفصّ    
 .(78)يقبل  : الوالثانيةية ادلشهورة او وىي الر ، إحداعلا يقبل :روايتاف

ا وأم   .قراراإلا القذؼ فال يصح الرجوع فيو عن أم  ، واخلالؼ وقع يف السرقة وحد الشرب
و حق غلب لصيانة حق اآلدمي ألنّ  ؛ال يقبل فيو الرجوع :علاأحد :قطع الطريق ففيو وجهاف

 .(79)ػزلة حد الزنامنلو  ػزياًل يقبل وصححو بعضهم تن :والثان .حلد القذؼ

 - نو رسوؿ اهلليف صحة الرجوع عن اإلقرار باحلدود حديث ماعز حيث لقّ  واألصل    
- فلو مل يصح الرجوع ، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " ":الرجوع عن اإلقرار بقولو- 

رجعت عن إقراري " " :كقولو  احلدود يكوف صرػًلاوالرجوع عن  - -نو رسوؿ اهلل دلا لقّ 
 .احلد وضلوه وداللة كاذلروب من إقامة

 .وقبل التنفيذ وبعده، ويصح الرجوع قبل احلكم وبعده
  :النوع الثاني .1

مالية كانت أو غَتىا وىي  - مطلًقا -قرار فيها اإلاحلقوؽ اليت ال يصح الرجوع عن 
فإقراره قد أثبت حًقا  ،ادلقر ال ؽللك التصرؼ يف ملك الغَت ذلك ألف  ، حقوؽ الناس

وف احلق فال يقبل والرجوع عن ىذه احلقوؽ كذلك يكالة ذلك دعاء بإز ورجوعو ا للغَت
  .وداللة اصرػلً 

  :التعويض عن الخطأ القضائي :الحق الثالث
، االذي ػلبس احتياطيً  -ة ترى تعويض ادلتهم سالميّ الشريعة اإل ىل أف  يذىب بعض الباحثُت إ

 "احلكم  ىلإ -رضي اهلل عنو  - ىاب سيدنا عليّ بذ :مستدلُت لذلك -مث تثبت براءتو 
 بلغو أف   -رضي اهلل عنو  -سيدنا عمر بن اخلطاب  وذلك أف  ، "ة هض"اجمليف قضية  " بالغرة

ليسأؿ عن )ليها ل إوأرس، فأنكر ذلك، يدخل عليها كاف  (زوجها غائب :أيّ )امرأة معينة 
ذلا  ويلها ما يا :فقالت، يب عمرػأجي :فقيل ذلا (ليها من الرجاؿ وصلتهم بايدخل إ نْ صفة مَ 
، ا فألقت ولدىافدخلت دارً ، فضربا الطلق، فبينما ىي يف الطريق فزعت :! قاؿ ؟ولعمر

ليو فأشار ع - -فاستشار عمر أصحاب النيب  ؛مث مات، فصاح الصيب صيحتُت
 ،فأقبل عليو ،وصمت عليّ  :قاؿ، ومؤدبٍ  ا أنت واؿٍ ظلّ إ، و ليس عليك شيءأنّ  :بعضهم

كانوا قالوا يف   فْ وإ، يهم فقد أخطأ رأيهمكانوا قالوا برأ  فْ إ :(يعل :أيّ ) :قاؿ ؟تقوؿ ما :فقاؿ
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 .وألقت ولدىا بسببك، ك أنت أفزعتهان  فإ، ديتو عليك ! أرى أف .ينصحوا لكفلم  .ىواؾ
ىل وجوب ضماف إ (81)وقد ذىب احلنابلة ( 84)يقسم عقلو على قريش  ا أفْ فأمر عليً  :قاؿ

ووافقهم ، و ماتت بنفس السبب لوجبت عليو ديتهاا لهنّ أو ، اجلنُت على السلطاف بذا
، كما لو حدت احلامل فتلف ولدىا،  ذنب لو و الألنّ  ؛يف وجوب ضماف اجلنُت( 81)الشافعية

 .ماـ يضمنوفاإل
دخوؿ  أف  و ، هلل ولرسولو ال ينفذىا بشروطها عاصٍ  نْ مَ  وأف  ، قامة احلدود واجبةإ واحلق أف  

نهى عنو، وغلوؿ يُ  مر أفْ ألزوجها غائب منكر وشبهة ولويل ازؿ امرأة ػىل منرجاؿ أجانب إ
حُت ذىب  -رضي اهلل عنو  -ا ماـ عليً ولعل اإل .و ذريعة إىل مفاسد كبىدوف وقوعو ألنّ 

ىل اليت أدت إ األمر مل يكن يقتضي استدعاءىا بتلك الطريقة ىل التضمُت رأى أف  إ
ىل ىذه الدرجة من يؤدي إ ا وبشكل التنصح وىي يف بيته و كاف ؽلكن أفْ وأنّ ، جهاضهاإ

بادلتهم ال بأرفق الطرؽ  -يستدعي عند احلاجة  على احلاكم أفْ  يبُت بأف   و أراد أفْ وأنّ ، الفزع
 -ذا كاف قحق وبطريق معتاد مع قياـ ما يقتضي ذلك استدعاء ادلتهم إ ف  فإ وإال .بأعنفها

ال تعرضو للضماف  - بشروطو -لو  وشلارسة ويل األمر، حق من حقوؽ اجلماعة كما أسلفنا
 .(83)ال بالتعسف أو التعدي باستعماؿ ىذا احلق إ

تعرؼ عالـ استدعاىا  وقبل أفْ ، تواجو باهتاـ ىذه ادلرأة اسقطت قبل أفْ  ىل ذلك أف  يضاؼ إ
 ا على ىذه الواقعة فيو نظر.فبناء أحكاـ تتعلق بتعويض ادلتهم قياسً ، أمَت ادلؤمنُت

ولئك الذين ختطىء قحقهم أجهزة الدولة خالؿ دتنع اإلحساف إىل أ ع الولكن قواعد الشر 
عتذار أو الاسواء بنوع من ، يعيش فيو نْ كل مَ عملها ادلخلص ادلشروع حلماية اجملتمع ادلسلم و 

؛ بل لعل هتاـ عن نفس ادلتهموي الذي يساعد على إزالة آثار االالتعويض ادلادي أو ادلعن
 .ترغب فيوو ، قواعد الشرع حتض عليو

واستغفر ، يستغفر لو قد اعتذر للغفاري الذي حبسو وطلب منو أفْ  - -فرسوؿ اهلل 
 -ا من رسوؿ اهلل لو ودعا لو بالشهادة وذلك تعويض كبَت القيمة معنويً  - -رسوؿ اهلل 

-  ّوال يوجبو، ا يلحقو بسبب التهمة الباطلةيشهد دلذىب القائلُت بتعويض ادلتهم عم. 
-خوذلم اهلل  راءات التعسفية أو تلك اليت يتجاوز فيها الوايل أو أعوانو حدود ماجاإل اأم  

دوهنم مسئولوف عن العمد من ذلك وعن  نْ األئمة فمَ  األمة متفقة على أف   ف  إياه فإ -تعاىل
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كيف ال ورسوؿ ،  واحد من الرعية م يقاد منهم ويقتص منهم كما يقتص من أيّ اخلطأ وأهنّ 
 قيد من نفسو !!كاف ي  - -اهلل 

ـ ىو يف بيت ادلاؿ؟ أ ىل يقع يف مالو وماؿ عاقلتو :ماـواختلف الفقهاء يف ضماف خطأ اإل
 .(84)ىل كل من ادلذىبُت ذىب فريق إ

 الخاتمة
ار بل أردنا االقتص ؛سالـيف اإل "ادلتهم  "كل حقوؽ   ئقر نست أفْ  - فيما تقدـ -مل ضلاوؿ 

، داب القضاءجرائية والقضائية وآمجيع التشريعات اإل ف  فإ وإال .أعلها فقطعلى التنويو ب
داب وآ، وشروط القضاة وواليتهم، اكمواختصاصات احمل، جراءات التنفيذية للعقابواإل

، جراءات التعسفيةاإلكل ذلك فيو ما يعتب ضمانات للمتهم حتميو من ،  وادلرافعات ىالدعاو 
 .ىل سواء السبيلالضلراؼ على العودة إوتساعده بعد التعرض لنسانيتو وإوتصوف لو كرامتو 

ىل يومنا ىذا بنماذج إ - -رسوؿ اهلل منذ عصر  سالميّ اإل قع التارؼليّ القد احتفظ الو 
، يطوؿ بنا البحث لو أردنا التعرض ذلا، سالـ يف أروع صورهاإل رائعة للعدؿ الذي حققو

الرجاؿ والطبقات طافحة  فكتب التاريخ والسَت وتراجم، وليس العثور عليها بعسَت على أحد
 بتلك األمثلة الرائعة.

لكرامة  اىدارً بعض بالد ادلسلمُت من أكثر البالد إ -اليـو  -صلد  زف أفْ ولكن من احمل
 ومصادرة لسائر الضمانات اليت حتميو. ا آلدميتووامتهانً ، ا قحقوقوستحقاقً وا، نسافإلا

سالـ بة على اإلسُ  -يار ادلسلمُت  بعض ديف -سالـ ىل اإلدلنسوبوف إأولئك ا -د أصبح لق
وخَت، سالـ من عدؿ ف ػلوؿ دوف رؤية الناس دلا يف اإلىل حائل كثيإوحتولوا ، وادلسلمُت

  -ة سالميّ بسمعة األمة اإل وأضرّ ، يطاؽ ىل جحيم الإؿ جورىم وظلمهم حياة شعوبم وحوّ 
 ف  ولذلك فإ ؛نسافا إلال كرامة فيه، متوحشة علجية قية األمم أمةبوجعلها يف نظر  -ها كلّ 

ركة تقع بينهم وبُت تسارع بتأييد أعداء ادلسلمُت يف كل مع -ف اآل -معظم أمم األرض 
يعتدي على مواطنيو  نْ فمَ  :ا ىم ادلعتدوفادلسلمُت دائمً  عتقاد تلك األمم أف  ال، ادلسلمُت

 ا على أعدائو وخصومو؟!يكوف معتديً  ويستبيح حرماهتم كيف ال
يعقد ميثاؽ بُت  ولعل من ادلمكن أفْ ، ملة مؤشر صحوة على ىذا الواقع ادلؤ لعل ىذه الندو 

 :ة التاليةسالمي  اإل ئد ادلسلمُت يقـو على ادلباداحلكومات القائمة يف بال
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 .كل ادلسلم على ادلسلم حراـ دمو ومالو وعرضو  -1
ة رسولو سن  ال يستمد من كتاب اهلل و ، كل تشريع أو تنظيم أو تقنُت مهما كانت صفتو  -1
- - وال السَت مبقتضاه، غلوز العمل بو فهو باطل ال. 
 ظامل مرتكبها غلب أفْ ، ة يف حد أو تعزير باطلةسالمي  كل عقوبة مل ترد با الشريعة اإل  -3

 .يقتص منو مهما كانت درجتو
 :احلقوؽ أنواع ثالثة -4
جتب فيو  وما، روضفيو العقوبة لًتؾ مف جتب وىي نوعاف: ما، حقوؽ اهلل تعاىل -أ 

 .بارتكاب زلظور
 وػلبس با.، افتؤخذ عند االمتناع مع القدرة جبً ، : كالديوف وضلوىادميُتحقوؽ اآل -ب
دمي فحق اآل، كالسرقة  :ا للعبادوال تتمحض حقً ، ا هللدتحض حقً  "حقوؽ مشًتكة ال  -ج

 ."فرت شروط القطع اذا تو وحق اهلل قطع يد السارؽ إ ،ا عفاذإ رد ادلاؿ ادلسروؽ إال :فيها
 وليس وراء ىذه احلقوؽ الثالثة شيء.

 العقوبات نوعاف: -5
ذا أو يعطلها إ، يتهاوف فيها حد أفْ ليس أل .حقوؽ اهلل تعاىل :فاحلدود، وتعازير ،حدود

 .استوفيت شروطها
، وزجر عن ذنوب تتعلق قحق من احلقوؽ الثالثة ادلتقدمة، والتعازير وسائل تأديب واستصالح

 .وراء ىذه العقوبات شيء وليس
ة ة أو األمنيّ ة أو العسكريّ العرفيّ )عدـ جواز عقد احملاكم أو احملاكمات االستثنائية  -6

وزلاكم معتادة ، واحد سالميّ ووجوب إخضاع مجيع ادلسلمُت لنظاـ قضائّي إ، (ةاخلاص  
 .ةسالميّ كل ضمانات العدالة اإل  فر فيهاامعروفة االختصاصات والصالحيات تتو 

 ليها أيّ يقاضي إ يستطيع ادلتهم ادلظلـو أفْ  سالمي  " يف كل بلد إ زلكمة مظامل "تأسس  -7
 .موظف عمومي أو جهاز حكومي ظلمو أو ضربو بدوف وجو حق

كومات مرتبطة مبنظمة مستقلة عن مجيع احل "ة عليا سالمي  " زلكمة مظامل إتأسيس  -8
از رقابة فعاؿ تابع ذلا دلتابعة وسائل احلكومات سالمي أو غَتىا أو مستقلة مع جهادلؤدتر اإل

 األعضاء يف حتقيق العدالة.
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ة سالمي  ئ العدالة اإلضد احلكومات األعضاء اليت تنتهك فيها مباد وضع عقوبات زاجرة -9
لها على التزاـ جانب والضغوط األخرى اليت حتمّ ، ةة والسياسيّ مبا فيها ادلقاطعة االقتصاديّ 

 .غَتىم ة مواطنيها ادلسلمُت أوالعدالة يف معامل
لو من حقوؽ  شاعة الوعي الفقهي بُت ادلسلمُت ليعرؼ ادلسلم ماالعمل على إ -01

 .عليو من واجبات فيعمل على أدائها وما، فيحرص عليها
، وتنفيذ أحكامو، يأخذ بأيدي ادلخلصُت لتطبيق شريعة اهلل . نسألو تعاىل أفْ .اوختامً 

 .مسيع رليب ونّ إ، والوقوؼ عند حدوده
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 الهوامش

 
 94 :النحل (1
 15:ىالشور  (1
 8 :ادلائدة (3

 15:احلديد (4

 (1/141تاريخ اإلسالـ السياسي ) :نظرا (5

 ةمن أحاديث كثَت  أحكم بالظاىر " ويؤخذ ىذا ادلعٌت احلديث " أنا يشَت إىل (6
 (136-1/131/ؽ1راجع ىامش احملصوؿ يف علم الفقو)،صحت بعض طرقها

( بَتوت: 9/114نظر نيل األوطار )ا .سناد صحيحقي بإيهجو البحديث أخر  (7
حلاكم على ما يف الفتح الكبَت دار اجليل. كما أخرجو بقية أصحاب السنن وا

(1/14) 

 ( 1/458سالـ السياسي )تاريخ اإل :انظر (8

حكاـ ( واأل1/165-1/85عالـ ادلوقعُت )أنظر الكتاب وشرحو ادلسهب يف ا (9
( واحمللي 14/115)(، والسنن الكبى 71-71السلطانية للماوردي )

 .(739 -738)وادلقدمة  (75، 53-1/51  /ؽ1)واحملصوؿ ، (9/93)

 .(118راجع الطرؽ احلكمية ) (14

 (.744(، وادلقدمة )45راجع النظاـ القضائي ) (11

، (49سالـ ص )، والقضاء يف اإل(349اب القضاة )كتراجع الوالة و  (11
 (.48)والنظاـ القضائي 

 (.741ن خلدوف ص )راجع مقدمة اب (13

 :سالـ السياسيتاريخ اإل، ( وما بعدىا1154)راجع مقدمة ابن خلدوف  (14
 (.3/346و 1/55)
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( وقحث د. عوض زلمد 386 - 4/377)سالـ السياسي يراجع تاريخ اإل (15
كتوبر أ (98)ص  (14)العدد  الجتماعيّ ة للدفاع اعوض يف اجمللة العربيّ 

 ( ـ.1979)

 (116 - 115)انظر: الطرؽ احلكمية  (16

وادلرجع السابق يف تاريخ ، (73 - 69)راجع األحكاـ السلطانية للماوردي  (17
 .(386 - 4/377)سالـ السياسي اإل

والرأي  والعقل ادلصحوب بالذكاء،سالـ والذكورة والبلوغاإل :وىي سبعة (18
أحكاـ  -والعلم مبصادر التشريع ، وسالمة احلواس، واحلرية والعدالة، والفراسة

 (.64وأيب يعلي )، (74 - 69ادلاوردي )

 (115نظر الطرؽ احلكمية )ا (19

 ( 744راجع ادلقدمة ) (14

  (119 - 118)والطرؽ احلكمية ، ادلرجع السابق (11

زلمد عوض يف اجمللة قحث د. عوض ، (743 - 744) :راجع ادلقدمة (11
  (.143 -14/141) 1979كتوبر ة عدد أالعربيّ 

 .ادلرجع السابق (13

 ."وىم  "دة والتاج ما، (147،119)ادلصباح  :نظرا (14

وسنن ، (14/141)للبيهقي  ىوراجع السنن الكب ، (314/ 8)ادلصنف  (15
 (.1/119)و (1/111)دب القاضي للخصاؼ وأ ،(1199)ي ذالًتم

 (.8/311)ادلصنف  :نظرا (16

ومعُت احلكاـ ، (116)ولساف احلكاـ ، (188حكاـ )راجع احلدود واأل (17
(54). 

  (.188حكاـ )احلدود واأل :نظرا (18

  (.164وادلعرب للمطرزي )، (93اجلرجان ) تعريفات :نظرا (19

يزاؿ  .ال(187عبد الرزاؽ الكبيسي ) خينا أمحدأ -احلدود واألحكاـ  :نظرا (34
 .سلطوطًا
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 (.468بن عرفة )اشرح حدود  (31

 (.4/334حاشية قليويب وعمَتة ) (31

 (.11/161الشرح الكبَت ) وادلغٍت وقحاشيت :راجع (33

لقيم مذىب الشافعي  يذكر ابن ا( ومل141الطرؽ احلكمية ) :راجع (34
 يءيف أي ش وادلدعي علي ف  اإلماـ الشافعي يذىب إىل أ ف  أل، يف ىذا وصحابوأ

   (7/87ـ )ادلدعي كما يف األ ىنكل ردت اليمُت عل فْ و حلف برئ وإنّ فإ، ػللف

والستيفاء احلقوؽ من ، ا للتأديبولكن الشَتازي ذكر استحباب اختاذ القاضي سجنً 
"  :ابن تيمية قولوونقل ابن القيم عن شيخ اإلسالـ ، (1/194دلهذب )ا :نظرفا، ادلماطلُت

، ال حبس غَتهبػللف ويرسل ادلتهم  ف  إ :يقوؿ -من أئمة ادلسلمُت  -ا وما علمت أخذً 
 وَمنْ  –من األئمة  –مذىًبا ألحد من األئمة األربعة وال غَتىم  – طالقوإ ىعل -فليس ىذا 

لنصوص  ا فاحًشا سلالًفاىو الشرع فقد غلط غلطً  -مو وعمو  على إطالقو –زعم أف  ىذا 
، سلالفة الشرع ىجترأ الوالة عل، الفاحش وؽلثل ىذا الغلط، وإلمجاع األئمة - -رسوؿ 

د من جهل وتولّ ، وتعدوا حدود اهلل، ولصاحل األمة، ة العاملياسالشرع ال يقـو بس وتوعلوا أف  
من الظلم والبدع والسياسة جعلها ىؤالء من  عنوا أ فريقُت قحقيقة الشرع خروج عنو إىلال

 ،الشرع ناقص ال يقـو مبصاحل الناس أف   :وزعموا، الشرع وجعلها ىؤالء قسيمة ومقابلة لو
ما تضمن خالؼ  فْ شرع وإىو ال -طالقات العموميات واإل منلئك ما فهموه و وجعل أ

لشرع أقبح خطأ وأفحشو والطائفتاف سلطئتاف يف ا .الصحيحةشهدت بو الشواىد والعالمات 
و نّ فإ ،عو بُت عبادهرسولو وشرّ  ىهلل علا أتوا من تقصَتىم يف معرفة الشرع الذي أنزلو اوإظلّ 

مارة وعالمة وال إبطاؿ إ، ومل يسوغ تكذيب صادؽ، أنزؿ الكتاب باحلق ليقـو الناس بالقسط
 ى تقـو إمارة علحيت ابل أمر بالتثبت يف خب الفاسق ومل يأمر برده مطلقً ، شاىدة باحلق
، ين كافواحلق دائر مع حكمو أ، فحكمو دائر مع احلق، كذبو فَتد  ىأو عل، صدقو فيقبل

ظنوىا عالمات  فتوسع كثَت من ىؤالء يف أمور .دليل صحيح كاف كاف وبأيّ   نْ ومع مَ 
وقصر كثَت من أولئك عن دولة وعالمات ظاىرة ظنوىا غَت ، با حكاًماأثبتوا وإمارات 
 (.144/ 143" /الطرؽ )ثبات األحكاـ صاحلة إل

 (.143)، (141الطرؽ ) :راجع (35
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 .أحكاـ ادلاوردي :راجع (36

 .الطرؽ احلكمية :انظر (37

 .نفسو عادلرج (38

لك (39
ُ
 .15:سورة ادل

 ( 11/141احمللي ) :راجع (44

 .( وما بعدىا1/138ادللوؾ ) وفق وج وشرحاخلرا  :انظر (41

 (.83حكاـ السلطانية للماوردي )األ :انظر (41

 (.143كمية )نظر الطرؽ احلا (43

 1979كتوبر )أ 14ع ، ةعوض زلمد عوض يف اجمللة العربي   .راجع قحث د (44
 .114ص  (ـ

 (.156/ 3)الفتح الكبَت  :نظرا.بعض حديث صحيح (45

 .من سورة النور (18: 17اآلية ) (46

، قد ثارت وما ورد بعدىا من األحاديث واآلمن سورة احلجرا (11اآلية ) (47
  (.334 - 331/ 16ر )نظفا، يب يف تفسَتىاػالقرط وأخرج

 -4/111)وابن كثَت ، (331 - 331/ 16يب )ػتفسَت القرط :نظرا (48
113.) 

 (.13/356فتح الباري ) :نظر/ ا .د والًتمذي بسند حسنبو داو أ وأخرج (49

 13)فتح الباري ما يف ىعل .د والًتمذي بسند حسنأخرجو أبو داو  (54
/356.) 

 .لعاشرعوض يف العدد ا .( قحث د149ة ص )اجمللة العربي   (51

 (. 171/  18)ادلبسوط  :نظرا (51

 (.154/ 13)وفتح الباري ، (1/336دب القاضي للخصاؼ )أ :راجع (53

بألفاظ وروي ، (151 - 151/  13)ىذا لفظ البخاري كما يف الفتح  (54
/ 3/ؽ1صوؿ )خراج احلديث يف احملمواطن إ :نظراف .عند أصحاب السنن ىأخر 
 .( بتحقيقنا14
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مارس ) 14ع ، ةيف اجمللة العربي  عوض عوض زلمد  قحث الدكتور :نظرا (55
 .114ص  (ـ 1979/  1978

 (.156)أدب القاضي  :انظر (56

العدد  (119)ص  1978ة / مارس / زوري اجمللة العربي  ػقحث د / مسَت اجلن (57
(7.) 

 .(141/ 11احمللي ) :نظرا (58

 .من سورة النحل (156)اآلية  (59

رغلنا لو بامش خت :/ انظر.احلديث لو ألفاظ سلتلفة متعددة بعضها صحيح (64
 .(1/319/ ؽ 1)احملصوؿ 

 (.4878)(، ويف النسائي احلديث رقم 4381السنن احلديث رقم ) (61

 (.14/193الرزاؽ ) مصنف عبد (61

 .ادلصدر نفسو (63

 .نفس ادلصدر (64

 (.117 - 14/116)الرزاؽ  مصنف عبد (65

كما   "اب وعيباتيَ عِ  "مجعها ، جتعل فيو الثياب ما :" ةُ يَ بػْ العَ  "و ادلرجع نفسو (66
 .القاموس وشرحو باب الباء فصل العُتيف 

 11نصاؼ )واإل، (454/ 6)وكشاؼ القناع ، (11/  15)ادلغٍت  :راجع (67
/ 7(، والبدائع )1/361)(، وادلهذب 1/144ومغٍت احملتاج )، (133/ 

والدسوقي على ، (185 - 9/184)وادلبسوط ، (3/175)واذلداية ، (189
، (398/ 1)وحترير الوسيلة ، (87/ 6واخلرشي )، (348/  3)الشرح الكبَت 

 (.5/3)والبحر الزخار ، (188/ 1)واحمللي 

بو داود خرجو أوأ، (9/137)خرجو البيهقي ورجالو ثقات بذا اللفظ أ (68
/ 7)وأخرجو احلافظ يف الفتح ، (3446بدوف ذكر لتعذيب الزبَت لعم حيي )

، والطرؽ (174/ 3حاشية ابن عابدين ) :وراجع، بنحو ذلك (367، 366
 (.8 - 7)حلكمية ا
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69) (9/385.) 

وعبارة احلسن   (3/174)تنوير األبصار وحاشية ابن عابدين عليو  :نظرا (74
و مامل يضرب السارؽ ال يظهر جسم السرقة الذي عب عنو أنّ  :كادلثل يريد

 .بالعظم

 (.159/  3)حاشية ابن عابدين  (71

 (.651/  4)ادلرجع السابق  (71

 (.144)الطرؽ احلكمية  :نظرا (73

 (.141/  11)نظر احمللي ا (74

 (.147 ،146/  8)شرح الزرقان على سلتصر خليل  :نظرا (75

 (.141/  11)احمللي  :نظرا (76

والقوانُت الفقهية ، (6/99)وكشاؼ القناع، (446/  1)راجع االفصاح  (77
/ 7)والبدائع ، (4/154)ومغٍت احملتاج ، (1/477)وبداية اجملتهد ، (344)

 (.94/ 9)وادلبسوط ، (61

  (.477 /1)البداية  :نظرا (78

  (.364/  1)ادلهذب  :نظرا (79

/  11)  واألثر (458 /9)، (18/  14)مصنف عبد الرزاؽ األثر  :نظرا (84
  /ؽ1وىامش احملصوؿ )، (14/  11)واحمللي ، (579/  9)وادلغٍت  (18
  (.1/191)وادلهذب ، بتحقيقنا (1/377

  (.9/579)ادلغٍت  :نظرا (81

  (.1/191)ادلهذب  :نظرا (81

بذا ذىب الظاىر  ينوب عنو شيًئا نْ األمر أو مَ  عدـ تضمُت ويل وإىل (83
قا بُت التلف الناجم عن بو يعلي فرّ وادلاوردي وأ (15 - 14/ 11)لي احمل :ظرانف

حكاـ فانظر األ .دوف األوؿ، ا يف الثانفضمّ ، والتلف الناجم عن التعزير، احلد
  (181وأحكاـ أيب يعلي )، (138السلطانية للماوردي )

 .السابقُت نظر ادلرجعُتا (84


