إن اعتبار املكلف يف الشريعة اإلسالمية والسعي إلسعاده يف الدنيا واآلخرة أمر مقطوع
به؛ وهلذا االعتبار مظاهر كثرية؛ منها سعي الشريعة لوضع القواعد املنظمة حلياة اإلنسان ،اليت
سريا ال يشق عليه ،كما شرعت له شرائع تراعي حاله وترفق به،
تضمن أن يسري يف احلياة ر
وتضع حدا للمشقة اليت قد تعرض له يف حياته طب رقا للسنن الكونية القاضية أن اإلنسان خلق
يف كبد ،فال بد أن يسعى وجيد ليحصل مصاحله الدنيوية واألخروية؛ وهلذا راعت الشريعة
املشقة اليت تطرأ على املكلف يف عبادته ومعاملته ،فشرعت له ما يدفعها به وحيقق له املقصود،
ومع هذا كله فإن الشريعة مل تلغ كذلك العوارض اليت تكون سببرا يف حجب اإلنسان عن احلق،
وإبعاده عن املصلحة من اتباع للهوى واجلهل والظلم ،فهي عوارض إذا اتصف هبا اإلنسان رد
احلق ،واستبدل الشهوات والشبهات ابألمور الواضحات ،ورأى األشياء على غري حقيقتها،
وهنا جاءت الشريعة ابحلدود وجعلتها أدوات ردعيةر وإجراءات وقائيةر ،تعاجل هبا الظواهر السلبية
للجرمية اليت يصدرها اإلنسان يف حق نفسه ،أو حق غريه ،وهذ اإلجراءات ختتلف عن
اإلجراءات البشرية يف كوهنا ختدم املقصد العام للشرع ،وليس للنفس البشرية فيها أي أتثر ،كما
انتقاما من جمتمع معني؛ لذلك مل ختل هذه احلدود من رفق ابلناس،
أهنا ليست ردة فعل ،وال ر
انتقاما وليست مقصودة لذاهتا ،فإهنا مل تطغ على حساب
مع أهنا عقوابت ،لكن ألهنا مل تشرع ر
الشرع ومقصده ،فقيدت بقيود تضمن تفادي اخللل الذي قد ينتج من تطبيق حد أو قصاص،
وهذا ما سوف نفصله إن شاء هللا يف هذه الورقة العلمية ،وقبل اخلوض فيه نبني مكانة رفع
احلرج يف الشريعة:
ذلك.

وشرعا ليتبني حكمه بعد
مكانة رفع احلرج يف الشريعة :وحيسن بنا أن نبني معناه لغة ر
رفع احلرج لغة واصطالحا:

تدل مادة (رفع) يف اللغة على معان عدة ،ترجع يف أغلبها إىل معىن العلو واإلزالة ،وهي
نقيض الوضع واخلفض ،قال هللا  يف صفة القيامة{ :خافضة رافعة} [الواقعة ،]3:قال الزجاج:
املعىن :أهنا ختفض أهل املعاصي وترفع أهل الطاعة .والرفع :ضد اخلفض ،ويف احلديث( :إن

هللا يرفع القسط وخيفضه)( .)1كما تدل مادة (رفع) يف االستعمال على اإلكرام والفوقية ،فمثال
اإلكرام قوهلم" :نساء مرفوعات"؛ أي مكرمات ،ومثال الفوقية قوله تعاىل{ :وف رش مرفوعة}

()2
أيضا مبعىن التعظيم ومنه
[سورة الواقعة]34:؛ أي مصفوفة بعضها فوق بعض  .أتيت مادة (رفع) ر
قوله تعاىل{ :يف ب يوت أذن اَّلل أن ت رفع ويذكر فيها اْسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال} [سورة
النور]36:؛ أي تعظم .وأقرهبا للمعىن الشرعي هو اإلزالة.

أما احلرج فإن معناه الضيق ،وهو الذي يدل عليه االستعمال عند أهل اللسان ،ويستخدم
يف معان أخر جمازية كاإلمث واحلرام ،قال بن األثري" :احلرج يف األصل :الضيق ،ويقع على اإلمث
كثريا"( .)3ومثال جميئه مبعىن الضيق
واحلرام .وقيل :احلرج أضيق الضيق .وقد تكرر يف احلديث ر
يف قوله هللا تعاىل{ :ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا} [األنعام .]125 :ويقال
حرجت العني حترج؛ أي حتار .وتقول :حرج علي ظلمك؛ أي حرم .ويقال :أحرجها بتطليقة،
أي حرمها .ويقولون :أكسعها ابحملرجات ،يريدون :بثالث تطليقات .واحلرج :السرير الذي
حتمل عليه املوتى(.)4

وقد نص صاحب اتج العروس أن احلرمة واإلمث جمازين يف معىن احلرج(.)5
أما يف االصطالح :فإن لفظ احلرج ورد يف سياقات متعددة؛ بعضها ينص على رفعه،
والبعض اآلخر يطلب عدم وجوده من املكلف جتاه القضاي العقدية ،ويذم عليه ،فهذا التنوع
يف األسلوب جعل ملدلول الكلمة معان واسعةر وشاملة ،وقد دلت نصوص شرعية على نفي
خصوصا ألعذار قامت
مجيعا وعن بعض أفرادها
ر
احلرج عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن أمته ر
هبم.

( )1ينظر هتذيب اللغة ( .)216/2واحلديث رواه مسلم ( )179بلفظ« :إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام،
يرفع القسط وخيفضه ،ويرفع إليه عمل النهار ابلليل ،وعمل الليل ابلنهار».
( )2ينظر :لسان العرب (.)129/8
( )3النهاية يف غريب احلديث (.)361/1
( )4مقاييس اللغة (.)50/2
( )5اتج العروس (.)476/5

فمن أمثلة رفعه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله سبحانه{ :ما كان على النيب
ورا} [سورة
من حرج فيما ف رض اَّلل له سنة اَّلل يف الذين خلوا من ق بل وكان أمر اَّلل قد ررا مقد ر
األحزاب" .]38:فهذه خماطبة من هللا تعاىل جلميع األمة ،أعلمهم أنه ال حرج على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف نيل ما فرض هللا له وأابحه من تزويج زينب بعد زيد ،مث أعلم أن هذا
وحنوه هو السنن األقدم يف األنبياء من أن ينالوا ما أحل هللا هلم"( ،)1وكذلك قوله تعاىل:
يما} [سورة األحزاب.]50:
{لكيال يكون عليك حرج وكان اَّلل غف رورا رح ر
ومن أمثلة نفيه عن األمة قوله سبحانه{ :وجاهدوا يف اَّلل حق جهاده هو اجت باكم

وما جعل عليكم يف الدين من حرج} [سورة احلج" ،]78:معناه :أن املؤمن ال ي ب ت لى بشيء من
ُّ
الذنوب إال جعل هللا له منه خمر رجا؛ ب عضها ابلت وبة ،وب عضها برد املظامل والقصاص ،وب عضها
ِبن واع الكفارات ،ف ليس يف دين اإلسالم ذنب ال جيد العبد سب ريال إىل اخلالص من العقاب

فيه"(.)2

ومن أمثلة نفيه عن نوع خمصوص من األمة قوله تعاىل{ :ليس على األعمى حرج وال
على األعرج حرج وال على المريض حرج ومن يطع اَّلل ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها
يما} [سورة الفتح" ،]17:فآلية .أصل يف سقوط التكليف عن
األهنار ومن ي ت ول ي عذبه عذ رااب أل ر
العاجز ،فكل من عجز عن شي سقط عنه ،فتاررة إىل بدل هو فعل ،واتررة إىل بدل هو غرم،
وال فرق بني العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال"(.)3

وهذه االستعماالت ترجع معىن رفع احلرج إىل رفع الضيق والشدة ،وبه فسرت اآليت
القرآنية اليت مرت معنا.

( )1تفسري ابن عطية(.)387/4
( )2تفسري البغوي(.)403/5
( )3تفسري القرطيب(.)226/8

شرعا يرجع إىل معنيني؛ أحدمها :أن احلرج هو ما ال يطاق ،واآلخر :هو
واحلرج املنفي ر
ما ليس يف الوسع مما ال يقدر عليه املكلف ،وإذا قدر عليه؛ فإن ذلك يكون مبشقة خترج

ابملكلف عن املعتاد(.)1

ولذا كان من شرط التكليف العلم والقدرة قال يف املراقي:
والعلم والوسع على املعروف

شرط يعم كل ذي

تكليف()2

ولذلك ورد تفسري رفع احلرج عن السلف؛ ِبنه ما كان على بين إسرائيل كقرض موضع
قتال ،وحترمي السلب ،وعدم جواز الصالة إال يف
النجاسة ،وأداء الربع يف الزكاة ،وكون التوبة ر
املسجد ،وعدم حل الغنائم(.)3

شرعا هو ما كان غري مطاق للمكلف ،أو كانت فيه
فيتبني من هذا أن احلرج املرفوع ر
مشقة خارجة عن املعتاد يلحق املكلف هبا العنت ،إما بسببها أو بسبب الدوام عليها ،فأما
متكاسال
املشقة املعتادة -وهي املقارنة للفعل ،اليت إذا ترك الفعل ألجلها عد التارك له
ر
حرجا كاحلدود
ر
ومتهاون -فإهنا ال تعترب ،وشرط املشقة أال ت عارض مبا هو أشد منها ،فال تعترب ر
واجلهاد والعقوابت ،فإهنا وإن كانت املشقة هبا حاصلة على النفس واملال ،لكن ال ميكن
تعطيلها ،وذلك للمصلحة الراجحة املرجوة منها ،ونفصل ذلك يف القسم املوايل ،وهو أقسام
رفع احلرج.
أقسام رفع احلرج:
ابب الرخصة كله مبين على رفع احلرج ،وذلك ظاهر ،ومنه قوله تعاىل{ :فمن اضطر يف
خممصة غري متجانف إلمث فإن اَّلل غفور رحيم} [سورة املائدة ،]3:وقوله{ :ف ليس عليكم جناح
أن ت قصروا من الصالة إن خفتم أن ي فتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا ُّمبينرا}
[سورة النساء .]101:فإذا تبني هذا علم أن الرتخص يف الشريعة على قسمني:
( )1ينظر :املوافقات (.)116/2
( )2مراقي السعود سيد عبد هللا احلاج إبراهيم العلوي (ص.)2
( )3ينظر فواتح الرمحوت ( ،)118/1أحكام القرآن البن عريب (.)293/3

طبعا؛ كاملرض الذي يعجز معه عن
األول :أن يكون يف مقابلة مشقة ال صرب عليها ر
مثال ،أو عن الصوم لفوت النفس.
استيفاء أركان الصالة على وجهها ر
شرعا؛ كالصوم املؤدي إىل عدم القدرة على احلضور يف الصالة ،أو على إمتام أركاهنا،
أو ر
وما أشبه ذلك.
اآلخر :أن يكون يف مقابلة مشقة ابملكلف قدرة على الصرب عليها ،وأمثلته ظاهرة.
فأما األول؛ فهو راجع إىل حق هللا؛ فالرتخص فيه مطلوب ،ومن هنا جاء حديث" :ليس

من الرب الصيام يف السفر"( ،)1وإىل هذا املعىن يشري النهي عن الصالة حبضرة الطعام أو" :وهو
يدافعه األخبثان" ،فالرتخص يف هذا املوضع ملحق هبذا األصل ،وال شك أن الرخصة ههنا
جارية جمرى العزائم ،وألجله قال العلماء بوجوب أكل امليتة خوف التلف ،وأن من مل يفعل
ذلك فمات؛ دخل النار.
وأما الثان؛ فراجع إىل حظوظ العباد ،لينالوا من رفق هللا وتيسريه حبظ؛ إال أنه على
ضربني:
أحدمها :أن خيتص ابلطلب حىت ال يعترب فيه حال املشقة أو عدمها؛ كاجلمع بعرفة
مطلواب مطل رقا طلب
أيضا ال كالم فيه أنه الحق ابلعزائم ،من حيث صار
واملزدلفة؛ فهذا ر
ر
مباحا ،لكنه مع ذلك ال خيرج عن كونه رخصة؛ إذ الطلب
العزائم ،حىت عده الناس سنة ال ر
الشرعي يف الرخصة ال ينايف كوهنا رخصة؛ كما يقوله العلماء يف أكل امليتة للمضطر ،فإ رذا هي
رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة ،ويف حكم العزمية من حيث كانت مطلوبة طلب
العزائم.
والثان :أال خيتص ابلطلب ،بل يبقى على أصل التخفيف ورفع احلرج؛ فهو على أصل
اإلابحة ،فللمكلف األخذ ِبصل العزمية وإن حتمل يف ذلك مشقة ،وله األخذ ابلرخصة.
واألدلة على صحة احلكم على هذه األقسام ظاهرة؛ فال حاجة إىل إيرادها ،فإن تشوف
أحد إىل التنبيه على ذلك فيقال:
( )1البخاري (.)1946

أما األول ،فألن املشقة إذا أدت إىل اإلخالل ِبصل كلي؛ لزم أال يعترب فيه أصل العزمية،
إذ قد صار إكمال العبادة هنا واإلتيان هبا على وجهها يؤدي إىل رفعها من أصلها ،فاإلتيان

مبا قدر عليه منها -وهو مقتضى الرخصة -هو املطلوب( .)1وقبل اخلروج عن هذا الباب جيدر
التنبيه إىل أن اعتبار الرخصة من قبيل رفع احلرج دليل على أهنا ليست مبنية على التخيري
مطل رقا ،بل هو عارض هلا؛ ألن رفع احلرج موجود مع الواجب كما هو احلال يف الصوم وقصر
رفعا للحرج وهو واجب ،والصالة شرع قصرها مع
أيما معدودات ر
الصالة ،فإن الصوم شرع ر
وجوهبا ،وهكذا فاألصل أهنا ليست مبنية على التخيري ملا يعرض هلا من الوجوب.
شرعا بقي لنا أن نبني للقارئ أسباب
فإذا تبينت األقسام اليت ينحصر فيها رفع احلرج ر
شرعا.
رفع احلرج ر
أسباب رفع احلرج شرعا:
وهي ترجع إىل سببني كما يقول الشاطيب رمحه هللا:

األول :اخلوف من االنقطاع من الطريق ،وبغض العبادة ،وكراهة التكليف ،وينتظم حتت
هذا املعىن اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.
والثان :خوف التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة ابلعبد املختلفة األنواع ،مثل قيامه
شاغال
على أهله وولده ،إىل تكاليف أخر أتيت يف الطريق ،فرمبا كان التوغل يف بعض األعمال ر
وقاطعا ابملكلف دوهنا ،ورمبا أراد احلمل للطرفني على املبالغة يف االستقصاء ،فانقطع
عنها،
ر

عنهما(.)2

ومراعاة للمعىن األول أمرت الشريعة مبا يطاق وهنت اإلنسان عما ال يطيقه أو إلزام نفسه
شرعا ،كالنذر وغريه ،ففي احلديث" :عليكم من األعمال ما تطيقون ،فإن هللا ال
مبا مل يلزمه ر

( )1املوافقات للشاطيب( )495_494_493/2بتصرف.
( )2املصدر السابق(.)234/2

ميل حىت متلوا ،وإن أحب األعمال إىل هللا ما دووم عليه ،وإن قل"( ،)1وهنت عن النذر فقال

عليه الصالة والسالم "إنه ال يرد شيئرا ،وإمنا يستخرج به من البخيل"(.)2

وأما الثان" ،فإن املكلف مطالب ِبعمال ووظائف شرعية ال بد له منها ،وال حميص له
عنها ،يقوم فيها حبق ربه تعاىل ،فإذا أوغل يف عمل شاق ،فرمبا قطعه عن غريه ،وال سيما
قاطعا عما كلفه هللا به ،فيقصر
حقوق الغري اليت تتعلق به ،فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه ر
ملوما غري معذور؛ إذ املراد منه القيام جبميعها على وجه ال خيل بواحدة
فيه ،فيكون بذلك ر
منها ،وال حبال من أحواله فيه"(.)3

وهذا العرض هلذه املسألة خاصةر املقصود منه ربطها بغريها ،فقد ظن كثري من الباحثني
املعاصرين أن سعي الشريعة لرفع احلرج والسماحة مناقضة لتشريع احلدود واجلنايت ،مما قد
تستكرهه النفوس وال ترضاه ،وحنن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الشريعة ،فهي سلطة فوقية
متعالية على اجلميع ،بل حسبنا أن نبني أن توهم التعارض بني رفع احلرج واحلدود غري وارد،
بل احلدود نفسها مل خترج عن النسق العام للشريعة ،وذلك ما سوف نبني يف العنوان املوايل:
رفع احلرج يف احلدود:
مع أن احلدود زواجر لدفع املفسدة عن املكلف وعن اجملتمع ،إال أن هذه الزواجر
والعقوابت مل ختل من مراعاة املعىن العام امللحوظ يف مجيع األحكام الشرعية ،وهو رفع احلرج،
فلذلك كانت احلدود الشرعية مع إلزاميتها ومطلوبيتها قد احتيط فيها ألجل أال تطبق تطبي رقا
خاطئرا ،كما حصل االستثناء فيها من أجل تفادي األخطاء اإلجرائية اليت قد يرتكبها منفذو
األحكام الشرعية من قضاة وغريهم ،وميكن تقسيم رفع احلرج يف احلدود إىل قسمني:
أ -قسم عام يف كل احلدود.
ب -وقسم يف كل حد على حده.

( )1مسلم (.)782
( )2صحيح البخاري (.)6608
( )3املوافقات (.)247/2

فأما القسم األول :فهو ظاهر يف طلب الشريعة التوبة ،ويف بياهنا أن التوبة رافعة للحد
قبل القدرة على صاحبه ،كما يف احلدود اليت هي خالصة هلل تعاىل ،فإن التوبة فيها له تعاىل
خالصا للعبد فإن الرتافع إىل القاضي ليس موجبرا للحد
كحد الردة ،وما كان من العقوابت
ر
دون النظر إىل اإلجراءات االستثنائية اليت توجب الرفق ،فقبلت سحب الشكاية مطل رقا حىت
مع ثبوت احلد .وقد يكون رفع احلرج بتخفيف العقوبة كما هو احلال يف القتل ،قال
تعاىل{:يأيُّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القت لى احلُّر ابحلر والعبد ابلعبد واألنثى
ابألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع ابلمعروف وأداء إليه ِبحسان ذلك ختفيف من
ربكم ورمحة فمن اعتدى ب عد ذلك ف له عذاب أليم} [سورة البقرة .]178:فقوله{" :فمن عفي
له من أخيه شيء}؛ أي :من دم أخيه؛ أي :ترك له القتل ،ورضي منه ابلدية .ودل قوله{ :من
أخيه} على أن القاتل مل خيرج عن اإلسالم{ ،فاتباع ابلمعروف}؛ أي :مطالبته ابملعروف،
أيمر آخذ الدية ابملطالبة اجلميلة اليت ال يرهقه فيها .و{أداء إليه ِبحسان} :أيمر املطالب ِبن
ال يبخس وال مياطل{ .ذلك ختفيف من ربكم} ،قال سعيد بن جبري :كان حكم هللا على
أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد ،وال يعفى عنه ،وال يؤخذ منه دية ،فرخص هللا ألمة حممد،

فإن شاء ويل املقتول عمدار قتل ،وإن شاء عفا ،وإن شاء أخذ الدية"( .)1وللتخفيف يف احلدود
مظاهر؛ منها:
أوال :مراعاة األهلية :فال يطبق احلد على فاقد األهلية أي كان ،واألهلية تعين عندهم:

"صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه"( .)2ولذا ال يقع احلد على فاقد األهلية
نقصا يصل معه أن يكلف ،لكنه رفع عنه
كليا ،كاجملنون والصيب واملكره ،أو فاقدها ر
فقدان ر
التكليف بسبب العارض من نوم أو نسيان أو خطأ ،فقد قال عليه الصالة والسالم« :رفع
القلم عن ثالثة :عن النائم حىت يستيقظ ،وعن املبتلى حىت يربأ ،وعن الصيب حىت يكرب»(،)3
وكان من فقه أيب داود -رمحه هللا -أنه بوب هلذا احلديث يف سننه بقوله" :ابب يف اجملنون

( )1زاد املسري أبو الفرج بن اجلوزي (.)137/1
( )2أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (ص.)80
( )3سنن أيب داود (.)4398

يسرق أو يصيب حدا"( ،)1وبوب له الرتمذي يف سننه بقوله" :ابب من ال جيب عليهم احلد".
عموما.
ففقدان األهلية مسقط للحد ر

فأي حد عرضت له شبهة فإنه يدفع هبا ،وذلك لقول
اثنيا :دفع احلدود ابلشبهاتُّ :
النيب صلى هللا عليه وسلم« :ادرؤوا احلدود عن المسلمني ما استطعتم ،فإن وجدُت للمسلم
خمر رجا فخلُّوا سبيله ،فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري له من أن خيطئ يف العقوبة»( .)2وقال
عمر بن اخلطاب« :لئن أعطل احلدود ابلشبهات أحب إىل من أن أقيمها ابلشبهات»(.)3

اثلثا الدعوة إىل السرت :وهي تشمل أمرين :سرت اإلنسان نفسه ومسارعته ابلتوبة وعدم
رفع أمره إىل القاضي ،وسرت املسلمني إيه كذلك ،فعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ،وحوله عصابة من أصحابه« :ابيعون على أن ال تشركوا
ابهلل شيئرا ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال أتتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم
وأرجلكم ،وال تعصوا يف معروف ،فمن وف منكم فأجره على هللا ،ومن أصاب من ذلك شيئرا
فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن أصاب من ذلك شيئرا مث سرته هللا فهو إىل هللا ،إن شاء

()4
مسلما سرته هللا يف الدنيا
عفا عنه وإن شاء عاقبه»  ،وقال عليه الصالة والسالم« :من سرت ر

واآلخرة»( ،)5وكل أهل احلديث خيرج هذه األحاديث يف ابب احلدود ،وقد علق صاحب عمد
ماعزا
القاري على حديث ماعز ر
قائال وفيه" :أن السرت مندوب لقول النيب  هلزال ملا أرسل ر
خريا لك» ،أخرجه أبو داود والنسائي عن يزيد
إىل النيب  ،قال له« :لو سرتته بثوبك لكان ر
سلما
بن نعيم عن أبيه ،وروى مسلم من حديث أيب هري رة قال :قال رسول هللا « :من سرت م ر
سرته هللا يف الدُّن يا واآلخرة»(.)6

( )1سنن أيب داود(.)134/4
( )2السنن الكربى للبيهقي(.)17057
( )3مصنف ابن أيب شيبة(.)28493
( )4البخاري ( )6784ومسلم (.)1709
( )5سنن ابن ماجه(.)2544
( )6عمدة القاري بدر الدين العيين ( )285/20بتصرف يسري.

عموما ،وهي تدل على أن احلدود
فهذه مجلة املسائل اليت راعتها الشريعة يف احلدود ر
ليست مقصودة لذاهتا ،وإمنا املقصود ردع اجملرم عن اجلرمية ،وقبل أن ننتقل عن هذه املوضوع
نسجل ملحوظة ،وهي أن ما جعلت الشريعة فيه حدا؛ فإنه ال ميكن العدول عن احلد واستبدال
غريه به مطل رقا ،إال إذا وجد نص شرعي يدل على ذلك ،فال ميكن أن ينظر إىل املعىن الشرعي
بعيدا عن احلكم ،مبعىن أن احلدود جعلت الشريعة هلا بدائل ،وهذه البدائل إما أن تكون إسقاطرا
ر
بدال
للحد ابلكلية لوجود السبب ،كالتوبة ابلنسبة للمحارب والزان واملرتد ،وإما أن تكون ر
ماليا مثل الدية يف القتل اخلطأ أو العمد الذي اختار األولياء فيه الدية على القتل والعفو.
القسم الثاين :مراعاة الشريعة رفع احلرج يف كل حد على حدة:
واملعان اليت يرجع إليها رفع احلرج يف احلدود -وتسمى ابلعوارض -ثالثة:
معىن يف احملدود خيتص به ،كاملرض الذي خياف معه إن حد أن تزهق
املعىن األول :ر
نفسه ،أو يتلف منه عضو آخر ،سواء كان احلد يف الزىن أو السرقة أو القذف.
معىن يف احملدود يتعلق بغريه ،كاحلامل خياف على جنينها إن حدت يف
املعىن الثاين :ر
قتل أو سرقة أو زىن أن ميوت جنينها.
معىن يف غريه ،كالزمن الذي يعلم اخلطر فيه فيؤدي إىل التلف إن حد،
املعىن الثالث :ر

مشتهرا مبعصية(.)1
قاتال ،أو غري معصوم الدم ،أو قذف
وكمن وطئ أمة له فيها شرك ،أو قتل ر
ر
ولو طبقنا هذه املعان على احلدود واجلنايت لوجدنها واضحة؛ ولذلك أمثلة:

أوال :القود (القصاص) سواء كان يف دم أو جرح :فإنه يشرتط فيه ثالثة شروط:
األول :تكافؤ الدماء ،فال يقتل مسلم بكافر.

( )1ينظر :التلقني للقاضي عبد الوهاب املالكي (ص ،)242واملبسوط للسرخسي ( ،)86/9واألم للشافعي
(.)83/6

الثان :أن يكون اجلرح مما ال يعظم اخلطر فيه على النفس ،فإن كان كذلك فإنه ال

قصاص فيه ،بل فيه الدية كاجلائفة( ،)1واملأمومة(.)2

الثالث :أن يكون مما تتأتى فيه املماثلة ،فإن تعذرت مل يكن يف ذلك قود ،كالشلل وفقد

بعض البصر وبعض السمع(.)3

عائما
شرعا وشدته ،إال أن الشريعة مل جتعله
حد احلرابة :فهذا احلد مع خطورته ر
ر
مفهوما ر
شرعا" :هي اخلروج إلخافة
ميكن أن يطال كل أحد ،بل خصصته بنوع من الناس ،فاحلرابة ر
سبيل؛ ألخذ مال حمرتم مبكابرة قتال أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية ،وجملرد قطع الطريق
ال إلمارة وال نئرة وال عداوة"( ،)4فقوله( :اخلروج إلخافة سبيل ألخذ مال) أخرج ما كان من
اخلروج لغري إخافة السبيل وأخذ املال ،كإخافة العدو الكافر احملارب ،وتقييده املال ابحملرتم،
أخرج به ما كان غري حمرتم ،كاخلنزير واخلمر ،فإن أخذه وإتالفه ليس بشيء ،و(ال إلمرة اخل)
أخرج به هذه املسائل من احلرابة(.)5

فهذا التضييق ملعىن هذا احلد كاف يف رفع احلرج ،مع أنه من أشد احلدود ،وأود تنبيه
القارئ الكرمي إىل إخراج الشريعة البغاة من احملاربني ،وهذا فارق كبري بني النظرة الشرعية اليت
تنظر إىل اجلرائم حبسب خطرها ال حبسب تكييفها السياسي ،وبني القوانني الوضعية ،ففعل
اجلرمية بدافع ديين هو الذي يسمى يف أغلب القوانني ابإلرهاب ،وخيصون الدافع الديين
ابإلسالم عمليا ،فال يسمون اإلرهايب البوذي إرهابيا وال املسيحي اإلفريقي إرهابيا ،على ما
هم عليه من التشدد ،لكن للشريعة نظرة خمتلفة ،وهي أن اخلارج على السلطان بتأويل شرعي،
حكاما ختصه؛ منها أنه ال يقتل إن أسر ،وال يتبع إن فر ،إىل غري ذلك من
وإن قوتل ،فإن له أ ر
أيضا مع تضييق الشريعة ملعناه
األحكام املفصلة يف كتب الفقه ،وحد احلرابة الذي بني أيدينا ر
( )1هي اليت تصل إىل اجلوف.
( )2وهي اليت خترق إىل أم الدماغ.
( )3ينظر املقدمات املمهدات البن رشد ( ،)408/2والتلقني للقاضي عبد الوهاب املالكي (ص.)239
( )4احلدود البن عرفة (ص )140
( )5ينظر :شرح حدود بن عرفة (ص.)667

خمرجا ،وهو التوبة قبل املقدرة
وحصره يف طائفة معينة من الناس ،إال أن الشريعة جعلت منه ر
على صاحبه فيما يتعلق حبق هللا ،قال تعاىل{:إال الذين اتبوا من ق بل أن ت قدروا عليهم فاعلموا
أن اَّلل غفور رحيم} [سورة املائدة .]34:وأما حقوق اآلدميني فاملخارج منها معروفة ،وهي إسقاط
أصحاهبا هلا ،أما التوبة فال تكفي(.)1
حد السرقة واخلمر والزىن :وهذه احلدود ابهبا واحد ،وهي أن التوبة منها قبل الرفع
السراق إذا اتبوا وأصلحوا
للقاضي مسقطة هلا ،قال القرطيب رمحه هللا" :فأما الشُّراب و ُّ
الزنة و ُّ
وعرف ذلك من هم ،مث رفعوا إىل اإلمام فال ي ن بغي له أن حيدهم"( ،)2ومراجعة شرطها وضوابطها
تكفي يف معرفة مدى االحرتاز يف تطبيقها ،وهذا االحرتاز راجع إىل نظر الشريعة لإلنسان،
وهو أنه مكرم مصون عن كل نقيصة ،واألصل فيه هو اخلري والسالمة من العيوب واألوصاف

األخرى طارئة عليه بسبب الشهوات أو الشبهات ،وعليه فإنه ال يقبل أن يوصف وص رفا يوجب
كذاب على املتهم،
حكما قضائيا إال ببينة معتربة ر
شرعا؛ ولذلك ْست الشريعة كل نقص يف البينة ر
ر
شرعا عالمة على الكذب يف
فحني طلبت الشهود يف الزىن جعلت نقصاهنم عن العدد املعترب ر
الشرع ،قال تعاىل{:لوال جاؤوا عليه ِبرب عة شهداء فإذ مل أيتوا ابلشُّهداء فأولئك عند اَّلل هم
الكاذبون} [سورة النور{" ،]13:لوال}؛ أي :هال{ ،جاءوا عليه}؛ أي :على ما قالوهِ{ ،برب عة
شهداء} يشهدون على صحة ما جاءوا به{ ،فإذ مل أيتوا ابلشُّهداء فأولئك عند اَّلل هم

الكاذبون}؛ أي :يف حكم هللا كذبة فاجرون"( .)3وقال عليه الصالة والسالم« :من حالت
شفاعته دون حد من حدود هللا؛ فقد ضاد هللا ،ومن خاصم يف ابطل وهو يعلمه ،مل يزل يف
سخط هللا حىت ينزع عنه ،ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما

قال»(.)4

ويضاف إىل ما سبق أن الشريعة قصرت هذه احلدود على أصحاهبا ،فال يؤخذ هبا
أبناؤهم وال أصدقاؤهم وال بنو عمومتهم؛ إذ ال تزر وازرة وزر أخرى ،والناظر يف نصوص الشرع
( )1ينظر :تفسري البغوي ( )140/2والقرطيب (.)158/6
( )2اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب(.)158/6
( )3تفسري القرآن العظيم البن كثري(.)140/3
( )4سنن أيب داود (.)3597

بعضا جيد أهنا جارية يف أحكامها على نسق
نظر املؤمن بكمال الشريعة وتصديق بعضها ر
واحد ،وهو جلب املصاحل ودرء املفاسد والرفق ابملكلف ،وهي يف كل ما شرعت من األحكام
واحلدود مريدة لليسر دون العسر ،وللخري دون الشر ،كما أهنا مهيمنة على الشرائع جامعة
لألحكام ،جاءت ابلنذارة والبشارة وابلوعد والوعيد ،فلم تغلب أحدمها على اآلخر حىت ال
ينقلب إىل ضده.
وقد قام كثري من أبناء اإلسالم حتت وطأة الثقافة الغربية املتغلبة وبنفسية منهزمة = بتأويل
سبيال لنفي
الشريعة وتقدمي ْساحتها على حساب أحكامها ،فجعلوا من السماحة والرمحة ر
العقوبة ،وذلك أمر ال يتناسب إال مع النفوس البشرية القائمة على االنفعال والعاطفة ،أما
الشريعة فإهنا شرعت ووضعت الضوابط ،وهي عاملة مبا تريد قاصدة له ،ولو كان يف ذلك
مناقضة للمقصد األصلي ملا شرعته؛ ملا يف ذلك من تضارب وتناقض ،لكن السبب يف هذا
التصور هو حصر الشريعة يف جانب الشعائر وإبعادها عن النظام العام ،مما يسهل على املتكلم
افرتاض أن هذا اجملال ليس من الشريعة ،وإال فلو استقر أمر هؤالء على أن الشريعة نظام لعلموا
أن من أولويت النُّظم اجلادة وضع تصور للجرمية ،ومن مث تكييفها حسب نظر النظام ومبادئه
للقضاي حمل النقاش ،فالشريعة حني شرعت األحكام نظرت إىل جانب قوة الدوافع عند
االنسان ،فكان أقسى احلدود هو الرجم يف حال ثبوت موجبه على صاحبه؛ ملا يف اإلنسان
من قوة الدافع اجلنسي ،مث نظرت إىل اجلانب املايل والنفسي فشرعت حد احلرابة؛ ألن احملارب
جيمع بني جمموعة من اجلرائم كاالغتصاب والقتل وأخذ األموال وإخافة الطرق ،فشرعت له
حد احلرابة بناء على خطر جرمه ،وحجم ضرره على اجملتمع ،وهكذا دواليك يف مجيع احلدود،
يف حني أهنا أسقطت كل احلدود الناجتة عن عدم القصد ،سواء ابلتأويل كما هو حال البغاة،
أو ابخلطأ والنسيان وفقدان العقل ،كما هو احلال يف القتل اخلطأ وغريه.
احلضرمي أمحد الطلبه

