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 تمهيد. 1
، ودبوجػب اؼبػادة «اإلسػالـ ديػن الدولػة»مػن دسػتور الدولػة اعبرائريػة علػى أف  3تنص اؼبػادة 

ثػػػورة اإلسػػػالمي وقػػػيم ق لػػػلل ُ لف السػػػلوؾ اؼب ػػػا ]…[ال هبػػػوز للماسسػػػات أف تقػػػـو بػػػػ» 8
التعػذيب سػلوؾ ماسسػام يُبػارس بطريقػة ؿبكمػة  أفّ يػّدؿ علػى اعبرائػر بينما واقع  .«نوفمرب

ّهػرت بححػدث مراكػر التعػذيب الػ  جُ مػن ائػات اؼبيف  للػبالد ومنظمة دبوافقة السلطات العليا
ب والسػػػػػائقني مػػػػػن اعبالديػػػػػن واغبػػػػراس والكتػػػػػا ىػػػػائال اف عػػػػػددعتػػػػاد التعػػػػػذيب والػػػػ  توظِّػػػػػ

 .واألطباء
اعبمػػع بػػني االنتمػػاء لممسػػالـ وفبارسػػة التعػػذيب يثػػري قضػػية حكػػم ال ػػريعة اإلسػػالمية  إفّ 

خبصػػوص ىػػذه اؼبمارسػػة، كمػػا ياكػػد أنبيػػة فهػػم اغبقػػوؽ الػػ  كفلهػػا اإلسػػالـ لممنسػػاف عامػػة 
 .ىذه ىي اؼبسائل احملورية ال  ستتطرؽ إليها ىذه الورقةو  .م خاصةلمتهَ لو 

أو دبوافقػػة أو إذعػػاف  مػػن طػػرؼلتعػػذيب تسػػلي  أدل جسػػدي أو عقلػػي  ػػديد نقصػػد با
. اغبصػػوؿ علػػى معلومػػات أو انتػػراع اإلقػػرار أو الرتىيػػبكد  لغػػرض ؿبػػدَّ  ،مػػن سػػلطات الدولػػة
ن عقوبػػة قانونيػػة فرضػػتها ؿباكمػػة عادلػػة عػػاألدل النػػات   يف ىػػذا اإلطػػار وال ي ػػمل التعػػذيب

ٌ أفَّ (. تعرير أو قصاص أو حد) علػى م إكػراه اؼبػتهَ »ىذا التعريف ىو أوسع من مفهػـو  وبنيِّ
الوعيػػػػد بػػػاألدل اعبسػػػػدي أو النفسػػػػي، أو تنفيػػػذ ىػػػػذا الوعيػػػػد، غبمػػػػل  ألفّ  ذلػػػػ ، و «قػػػرارإلا

أو  –عػػػرتاؼ اػػػري اإلرادي ال يحخػػػد بعػػػني االعتبػػػار فبارسػػػة إغبػػػاؽ األدل ال ػػػ ص علػػػى اال
أو لن ػػر الرعػػب  واش،أو /و ميػػلالنتػػراع اؼبعلومػػات، أو لقلػػب الضػػ ية إذل ع –الوعيػػد بػػو 
 .يف اجملتمع
تػنص اتفاقيػة األمػم اؼبت ػدة ؼبكاف ػة إذ تػو ووولػو، تعريف آخػر هبػب ذكػره لدقّ  ىنال و 

أيُّ عمل ينت  عنو أدل أو عذاب  ديد، جسػدياً كػاف أـ »: التعذيب ىو التعذيب على أفّ 
 ص ثالػػث عقليػػاً، يل ػػق عمػػداً ب ػػ ص مػػا بقصػػد اغبصػػوؿ مػػن ىػػذا ال ػػ ص أو مػػن  ػػ

على معلومات أو على اعرتاؼ، أو معاقبتو على عمػل ارتكبػو أو ي ػتبو يف أنػو ارتكبػو، ىػو 
أو عنػػدما يل ػػق مثػػل  –أو  ػػ ص ثالػػث أو زبويفػػو أو إراامػػو ىػػو أو أّي  ػػ ص ثالػػث 

ىػػذا األدل أو العػػذاب ألّي سػػبب مػػن األسػػباب يقػػـو علػػى التمييػػر أيػػاً كػػاف نوعػػو أو وبػػرض 
أو يسػػػكن عنػػػو موظػػػف رظبػػػي أو أي  ػػػ ص آخػػػر يتصػػػرؼ بصػػػفتو  عليػػػو أو يوافػػػق عليػػػو
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وال يتضمن ذل  األدل أو العذاب النا ئ فق  عن عقوبات قانونية أو اؼبالـز ؽبػذه . الرظبية
  «.العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ؽبا

 بعد ىذا التوضيح التعريفي وقبل التطرؽ إذل أحكاـ الت ريع اعبنائي اإلسالمي، سػيطَِّلعُ 
يرسػػم تطػػور فبارسػػة  اً مػػوجر  اً تارىبيػػ اً عرضػػ الثػػايأواًل، سػػيتناوؿ اعبػػرء . نيالقػػارئ علػػى سبهيػػدَ 

، كمػػا ينػّوه بحنبيػػة وإغباحيػة ىػػذا اؼب ػػكل يف يومنػا ىػػذاالتعػذيب منػػذ اغبضػارات القديبػػة إذل 
مي  ؼبفهػػػو  اـبتصػػػر  اوصػػػف الثالػػػثـ اعبػػػرء ثانيػػػاً، يقػػػدّ . اإلسػػػالميو العػػػادل العػػػر   ةاعبرائػػػر وبقيػػػ

ف أساسػػػػياف وضػػػػرورياف إلدراؾ موقػػػػف مػػػػامفهو  اكرامػػػػة اإلنسػػػػاف والعػػػػدؿ يف اإلسػػػػالـ، ونبػػػػ
 .الت ريع اعبنائي اإلسالمي من التعذيب

يستعرض ىػذا اعبػرء حيث لدراسة طبيعة التعذيب يف ميراف ال رع  الرابعص اعبرء صِّ وخُ 
ػػاألدلػػة األساسػػية الػػ  ربُ  اس اإلكػػراه الػػذي يُعتػػرب ربػػًر التعػػذيب، أكثرىػػا مبنيػػة علػػى أسػػ  جِّ
َُمػػػػيِّرة للتعػػػذيب

العلمػػػاء الػػػذين أجػػػازوا مػػػن ويتنػػػاوؿ أيضػػػاً ىػػػذا اعبػػػرء أدلػػػة أقليػػػة . الطبيعػػػة اؼب
ويتضػػمن ىػػذا اعبػػرء . ضػػرب اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػػرار، كمػػا يسػػتعرض دحػػ  ىػػذه األدلػػة

اإلنسػاف يف  قػوؽغبموقف العلماء اؼبعاصرين من التعػذيب كمػا جػاء يف البيػاف العػاؼبي أيضا 
 .اإلسالـ

موقػػػف الت ػػػريع اعبنػػػائي اإلسػػػالمي مػػػن التعػػػذيب علػػػى أسػػػاس  اػبػػػام وينػػػاقجل اعبػػػرء 
ىػذا اؼبنظػور ينػدرج يف مػذىب اؼبنفعيػة  إفّ . رابػعال عواقبو، بداًل من طبيعتػو كمػا طرحػو اعبػرء

 أي اإلباحػة إذا –أصػل اإلباحػة والت ػًر يف األعمػاؿ ىػو عواقػب األعمػاؿ  الذي يػرعم أفّ 
النصػوص  عػنالنظػر  بغػ ّ  –الت ًر إذا رجح عك  ذلػ   وأرج ن اؼبنفعة على اؼبضرة 

علػػػى و . ِقَيِمهػػػا األخالقيػػػة الباِطنػػػة عػػنأو /أو اغبَػػدس األخالقػػػي ب ػػػحف ىػػػذه األعمػػػاؿ، و/و
وا إذل مػػػذىب اؼبنفعيػػػة غبجيػػػة مػػػوقفهم إزاء تسػػػلي  األدل علػػػى ا عكػػػ  مػػػا فعلػػػو الػػػذين عبػػػ

ب ػموؿ ولػي   –ىػذا اعبػرء سي صػي ويسػتعرض  إفّ فػ، (دي مثالً منهم اؼباور )عليو  ىاؼبدع
العواقػػب الفعليػػة   ذل ونعػػب بػػ .عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػػذَّب واؼبعػػذِّب واجملتمػػع –بانتقػػاء 
 .ريخ ولػػػي  العواقػػػب الونبيػػػة كمػػػا وردت يف اغبسػػػابات اؼبنفعيػػػةاّجلن يف واقػػػع التػػػكمػػػا ُسػػػ

مػػػػة يف اإلسػػػػالـ كمػػػػا أ ػػػػا تنػػػػايف فطػػػػرة ب ؿبرّ عواقػػػػب التعػػػػذي أفّ  وسػػػػيربىن ىػػػػذا اعبػػػػرء أيضػػػػاً 
 .اإلنساف وأخالقو
مسػػحلة اغبكػػػم ال ػػػرعي مػػن بػػػاب مقاصػػػد التعػػذيب، بػػػدالً مػػػن  السػػػادسويقػػارب اعبػػػرء 

ضبل اؼبتهم على اإلقػرار، وصبػع العملومػات، واػرس ون ػر الرعػب يف اجملتمػع  اأنبهو عواقبو، 
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بطريقػػػة تعتمػػػد علػػػى و صػػػد بالتفصػػػيل مػػػن ىػػػذه اؼبقا الّ اعبػػػرء كػػػىػػػذا يتنػػػاوؿ و . للػػػت كم فيػػػو
 
ُ
 .م يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمييسبقة والتقيالت ليل وإبانة اؼبفرتضات اؼب

 السػػابعيركػػر اعبػػرء حيػػث ف مػػن ىػػذا اؼبقػػاؿ إذل أمػػور عمليػػة تاليػػاالرءاف ؽ اعبػػطػػرّ تيكمػػا 
ة للوقايػة سػالمياإلقواعػد ال الثػامنيعػرض اعبػرء بينمػا على حكم تعػوي  ضػ ايا التعػذيب، 

 .من التعذيب
مبػػػػدئيا دل يعػػػػن يف السػػػػابق وال يعػػػػب يف ربػػػػًر التعػػػػذيب  ، إفّ لألسػػػػف ال ػػػػديدفعػػػػاًل، و 
واػبالفػة الرا ػدة وفػرتات عػابرة  تنفيذ ىذا الت ًر يف الواقػع، باسػتثناء عهػد النػ  اغباضر 

ارات وىػػذه الفجػػوة بػػني ال ػػرع والواقػػع ىػػي أيضػػاً  ػػحف اغبضػػ. أخػػرى مػػن تػػاريخ اؼبسػػلمني
األخرى، وضباب السريّة والعار الذي يكسػو ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية عػرب العػادل ىػو  ػاىد 

سػػلوؾ مػػوظفي تنفيػػذ ال ػػرع، يعػػرض اعبػػرء لودبػػا أف اإلسػػالـ يضػػع قواعػػد . حػػي علػػى ذلػػ 
 .أىم ىذه القواعد لكفالة تطبيق أحكاـ ال رع ب حف التعذيب الثامن

 .صوؿ ربًر التعذيب يف اإلسالـأله الدراسة تل يصاً ؽبذ التاسعأخرياً يقدـ اعبرء 

 التعذيبمالحظات عن تاريخ . 2
ففػػػػي مصػػػػر القديبػػػػة والصػػػػني وبػػػػالد . فبارسػػػػة التعػػػػذيب ترقػػػػى إذل عػػػػدة حضػػػػارات قديبػػػػة إفّ 

. ـ.ؽ 3355 سػػػنة فمػػػثال يف. وطبيعيػػػا اروتينيّػػػ االيونػػػاف ورومػػػا كػػػاف التعػػػذيب القضػػػائي أمػػػر 
عذب السجناء اغبثّيني ليستك ػف مواقػع اعبػيجل اغبِثػّي كاف اؼبل  اؼبصري رمسي  الثاي ي

 .مربطوريتواالذي كاف يهدد 
ويف بػػػػالد اليونػػػػاف القديبػػػػة كػػػػاف العبيػػػػد يُعػػػػذَّبوف غبملهػػػػم علػػػػى إدانػػػػة أنفسػػػػهم أو علػػػػى 

بينمػا  ويف أثينا كاف القانوف وبظر تعػذيب اؼبػواطنني اإلاريػق . ال هادة ضد أ  اص آخرين
وقػػػػاؿ . سػػػتعمل كثػػػػرياً الستك ػػػاؼ اغبقيقػػػػة يف اؼبقاضػػػاةنػػػػب يُ تعػػػػذيب العبيػػػد واألجا كػػػاف

 1«.بالثقة أل ا مرتبطة بنوع من اإلكراهنة جديرة التعذيب دبثابة بيّ » أرسطو أفّ 
وعلى خػالؼ مػا (. quaestio)ويف روما القديبة كاف الت قيق بالتعذيب يسمى السااؿ 

تفػػرؽ بػػني اؼبػػواطن والعبػػد يف جػػواز  طوريػػة الرومانيػػة الرب مإل ػػرعو القػػانوف اليونػػاي، كانػػن ا
ومعػػروٌؼ . حف ي ػػهد ضػػد سػػيِّدهبػػيسػػمح للعبػػد يكػػن التعػػذيب، إالّ أف القػػانوف الرومػػاي دل 

ب اعبيػوش اؼبهرومػة، وعػذب انتيوكػوس إبيفػان  عػدداً كبػرياً مػن أف يوليوس قيصر كػاف يعػذِّ 
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ذبوف العبيػد والطبقػات اليهود غبملهم على اػبضوع للسلطة الرومانية، كما كػاف األسػياد يعػ
 .الكادحة عذاباً وح ياً ألتفو األسباب

يقػػػص لنػػػا القػػػرآي الكػػػًر عػػػن بعػػػ  مػػػا كػػػاف يف األمػػػم السػػػابقة مػػػن تعػػػذيب عبػػػاد ا  و 
قتػػل أصػػ اب األخػػدود النػػار : سػػب انو وتعػػاذل ، يف كلمػػات عظيمػػة اؼبعػػل، فيقػػوؿاؼبػػامنني

فهػذا م ػهد حػي  ،2ف بػاؼبامنني  ػهودذات الوقود إذ ىػم عليهػا قعػود وىػم علػى مػا يفعلػو 
االبػػا مػػا يػػادي التعػػذيب إذ ونبػػا كثػػريا مػػا هبتمعػػاف يف حػػادث واحػػد  ،للتعػػذيب والقتػػل معػػا

ب قػػػد يقصػػػد مػػػن التعػػػذيب القتػػػل البطػػػيء حػػػ  ي ػػػفي ال ػػػديد إذل القتػػػل، كمػػػا أّف اؼبعػػػذِّ 
 عػػاذلتقبػػاىم ا  ويػػذكر القػػرآف الكػػًر أيضػػا مػػا كػػاف يفعػػل فرعػػوف ببػػب إسػػرائيل وقػػد . اليلػػو

وإذ قػػػاؿ موسػػػى لقومػػػو اذكػػػروا نعمػػػة ا  علػػػيكم إذ أقبػػػاكم مػػػن آؿ فرعػػػوف : بفضػػػلو ومنّػػػو
يسػػومونكم سػػوء العػػذاب يػػذحّبوف أبنػػاءكم ويسػػت يوف نسػػاءكم ويف ذلكػػم بػػالء مػػن ربكػػم 

 .3عظيم
 (ص)فالرسػػػوؿ . اإلسػػػالـ حػػػـر فبارسػػػة التعػػػذيب إفّ فػػػو بقيػػػة ىػػػذا اؼبقػػػاؿ، ػيِّنوكمػػػا ستبػػػ

جديػػدة  ئاء الرا ػػدوف كلهػػم حظػػروا إكػػراه اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػػرار وأسسػػوا مبػػادواػبلفػػ
وعلػػػػػى نقػػػػػي  مػػػػػا ورَّثتػػػػػو القػػػػػوانني واؼبمارسػػػػػات القضػػػػػائية اليونانيػػػػػة . إلقامػػػػػة البينػػػػػة اعبنائيػػػػػة

 .ال ريعة اإلسالمية أبطلن ص ة إقرار اؼبكره مطلقاً  إفّ فوالرومانية، 
  ف انتهػػػن اػبالفػػػة الرا ػػػدة وقػػػاـأومػػػا 

ُ
حػػػ  أخػػػذت ظػػػاىرة التعػػػذيب  ضو ضػػػالع  ُ ْلػػػاؼب
حػد الصػ ابة ى ػاـ بػن حكػيم بػن حػراـ أهػذا ف. تتف ػى علػى يػد أعػواف اغبكػاـ اؼبتسػلطني

 :فقػاؿ ،على رأسهم الرين بّ وصُ  ،وقد أقيموا يف ال م  ،نو مر بال اـ على أناسأيروي 
 فّ إ" :يقػوؿ (ص)  ي ظبعػن رسػوؿ اإمػا أ»: قػاؿ «.بوف يف اػبراجيعذَّ » :قيل «؟ما ىذا»

 4«".ا  يعذب الذين يعذبوف يف الدنيا
ماـ اعبليل سعيد بن اؼبسيب يتعرض للتعذيب على يد أحد والة بػب أميػة ال وىا ىو اإل

كيػف يبػايع وىػو . عهػد عبػد اؼبلػ  بػن مػروافالعطػاء البيعػة لػورل إنو امتنػع عػن ال ألإل يء 
البيعػػػة  ذخػػػأولػػػي  بالتوريػػػث و  ،مػػػةاأل ارضػػػمػػػر ينعقػػػد بال ػػػورى وبأف واليػػػة اؼبسػػػلمني أيعلػػػم 

 .كراه والضرب بالسياطبالقوة واإل 
وارل اؼبدينػػػة لعبػػػد  – ظباعيػػػلإضػػػرب ى ػػػاـ بػػػن » :مػػػا نصػػػو جػػػاء يف الطبقػػػات الكػػػربى

متناعػو عػن إعطػاء البيعػة لػورل عهػده ضػربا ب اليّ سػالسػعيد بػن اؼب اإلمػاـ – فااؼبل  بن مػرو 
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: فلمػا كػػروا بػػو قػػاؿ ،اف مػن  ػػعر حػػ  بلػ  رأسػػو الثنيػػةػَّ بػػتُ وطػاؼ بػػو بِ  ،مربحػا طبسػػني سػػوطا
وا  لػػوال أي ظننػػن أنػػو الصػػلب مػػا لبسػػن : "قػػاؿ." إذل السػػجن: "قػػالوا" ن تكػػروف  ؟أيػ"

 5«."ىذا التباف أبدا
فيسػػػحلو  ،بالعػػادل حطػػي  الريػػات ىيػػػات ،اضػػأحػػد عمػػػاؿ بػػب أميػػة أي ،ويف عهػػد اغبجػػاج

ـ افػػإي عاىػػدت ا  عنػػد اؼبقػػ ،عمػػا بػػدا لػػ  سػػل، نعػػم»: قػػاؿ «نػػن حطػػي ؟أأ»: اغبجػػاج
تليػػن ابف إو  ،إف سػػائلن ألصػػدقن ،علػػى ثػػالث خصػػاؿ( مقػػاـ سػػيدنا إبػػراىيم عنػػد الكعبػػة)

نػ  أأقػوؿ فيػ  »: قػاؿ «؟فمػا تقػوؿ يفَّ »: قػاؿ اغبجػاج «. ػكرفف عوفيػن ألإو  ،ألصربف
يف أمػػري اؼبػػامنني فمػػا تقػػوؿ »: قػػاؿ «.مػػن أعػػداء ا  يف األرض تنتهػػ  احملػػاـر وتقتػػل بالظنػػة

وإمبػػػػا أنػػػػن خطيائػػػػة مػػػػن  ،قػػػػوؿ أنػػػػو أعظػػػػم جرمػػػػا منػػػػ أ»: قػػػػاؿ «.عبػػػػد اؼبلػػػػ  بػػػػن مػػػػرواف
ف  ػػػػقق لػػػػو أنتهى بػػػػو العػػػػذاب إذل افػػػػ ،فػػػػحمر اغبجػػػػاج أف يضػػػػعوا عليػػػػو العػػػػذاب «.خطايػػػاه
 ،قصػبة قصػبة –يستلوف  –وا يبدوف لمث جع ،وه باغبباؿدو  ،مث جعلو على غبمو ،القصب
 :فقػػػاؿ «.إنػػػو يف آخػػػر رمػػػق» :فقيػػػل لل جػػػاج. ائاً  ػػػيمنػػػو  ظبعػػػوه فمػػػا ،نت لػػػوا غبمػػػواحػػػ  
تيتػو أنػا وصػاحب لػو فقلنػا حف – يوىػو الػراو  –قاؿ جعفػر « .أخرجوه فارموا بو يف السوؽ»
وكػػاف عمػػره شبػػاي . است ػػهدفػػحتوه ب ػػربة مث  «. ػػربة مػػاء» :قػػاؿ «.لػػ  مػػاء نػػاحطط»: لػػو

 6.ع رة سنة رضبو ا 
كػػاف  الرىػػراء، عػػوا أ ػػم مػػن سػػاللة فاطمػػةن حكمػػوا مصػػر وأدّ الػػذي ويف عهػػد الفػػاطميني

 ،بكػػػر النابلسػػػي ومػػػنهم العػػػادل الراىػػػد أبػػػو ،قتػػػلوال لتعػػػذيبوف لالكثػػػري مػػػن العلمػػػاء يتعرضػػػ
مث ضػػربو بالسػػياط ضػػربا  ػػديدا  ، ػػهاد ىػػذا العػػادل يف أوؿ يػػـوإأمػػر اؼبعػػر الفػػاطمي ب حيػػث

 أفجعػػل يسػػل و وىػػو يقػػر  يبيهػػود جػيء، و لػػثمث سػػل و يف اليػػـو الثا ،مربحػا يف اليػػـو الثػػاي
فلما بلغن تلقػاء قلبػو طعنتػو بالسػكني فمػات  ،فحخذتب رقة عليو»: قاؿ اليهوديف ،القرآف
 7«.رضبو ا 

ىو إمػاـ دار اؽبجػرة مالػ  بػن  فها ،عالـئمة األودل يسلم من التعذيب واإلىانة ح  األ
ف أال إىب أوسػبب ذلػ  أنػو  ،مري اؼبدينةبل أبني ثالثني إذل مائة سوط من قِ  ضرب ماأن  يُ 

ت ن يف أيػاـ اؼبػحموف واؼبعتصػم ليقػوؿ وكػذل  اإلمػاـ أضبػد يُبػ .يف  بعدـ وقوع طػالؽ اؼبكػره
عليو ح  أ د اغبيوانات ربمػال  ال تقوىفيجلد بالسياط جلدا  ديدا  ،فيحىب ،خبلق القرآف

 .هدَ ن جلَ كما يروي ذل  مَ 
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سػالمي كلػو مظػادل وتعػذيب كمػا يريػد التػاريخ اإل ب أفّ يعػ ىذا الفإّف  ،ولكن لممنصاؼ
بػػػػد مػػػػن إبػػػػراز فػػػػرتات الضػػػػعف والتمػػػػرؽ  ويف نفػػػػ  الوقػػػػن ال .إبػػػػرازه اؼبست ػػػػرقوف وأذنػػػػا م

فكػاف ذلػ  مػن  ،وما سادىا من فساد وإذالؿ للرعية وإىانػة للعلمػاء ،والتناحر على اغبكم
    .(خلاالتاتار، ارو الصليبني،  حاجتيا ) أىم العوامل ال  أدت إذل اؽبرائم التارىبية الكربى
 اؼبلػػػػوؾو منػػػػذ سػػػػقوط اإلمربطوريػػػػة الرومانيػػػػة إنػػػػو وأمػػػػا تػػػػاريخ التعػػػػذيب عنػػػػد الصػػػػليبني، ف

وظفػػن الكنيسػػة ىػػذه اؼبمارسػػة ، كمػػا باإلرىػػاب ىماالتعػػذيب للػػت كم يف رعايػػ وفسػػتعملي
قضػائية فقػد داـ  وخبصوص التعػذيب كوسػيلة. كراىّية غبمل الناس على اعتناؽ اؼبسي يةإل ا

التعػػػػػػذيب ف ووِظػػػػػػ. حػػػػػػ  القػػػػػػرف الثالػػػػػػث ع ػػػػػػر ب «احملاكمػػػػػػات بالتعػػػػػػذيب»اسػػػػػػتعمالو يف 
الستك ػػاؼ اغبقيقػػة يف اؼب اصػػمات القضػػائية اعتقػػاداً أف إؽبػػاً عػػادالً وعاؼبػػاً بكػػل  ػػيء ال 

إلظهػػار  –األمػػر  ىمبا ػػرة ودبعجػػرة إذا اقتضػػ –قبتػػو، بػػل ويتػػدخل اعميقبػػل إدانػػة الػػربيء و 
 اعليػو أمػاـ صػليب أيػديهم ىاؼبػدعي واؼبػدع خالؽبػا ؿباكمات يوقػف جرت مثالقد ف. اغبق

. ظهػر صػدقو وإدانػة خصػموفػإف ذلػ  يلوقػن أطػوؿ  يديػو اسػتطاع مػدّ  امنهمػ افبدودة، وأيّػ
 اقضػػائي اؿباكمػػات باؼببػػارزة حيػػث تعتػػرب نتيجػػة الرتا ػػق باألسػػل ة حكمػػ ىنػػاؾ نكمػػا كانػػ
ديػػد حب للكػػيّ  عليػػو ىة إخضػػاع عضػػو مػػن جسػػد اؼبػػدعوعػػرؼ أيضػػا ىػػذا العهػػد فبارسػػ. اإؽبيػػ

 أفّ  علػػى انيػػةنػػة ربّ اء ؿُبْػػرِؽ اعتقػػاداً أف السػػالمة مػػن اغبػػرؽ سبثػػل ضبايػػة إؽبيػػة وبيّ ؼبػػأو  سػػاخن
ـ عنػػدما أعلػػن البابػػا  3338ظػػر ىػػذه احملاكمػػات قانونيػػاً إالّ بعػػد سػػنة ودل ربُ . م بػػريءاؼبػػتهَ 

تػػػرف أ ػػػا تسػػػتند إذل اعتقػػػاد خػػػاطئ وزبضػػػع يف ؾبلػػػ  ال( Innocent III)الػػػربيء الثالػػػث 
 .األبرياء للتعذيب حتماً 

التنفيػػذ حػػ  بػػدأت ؿباكمػػات  مػػا كػػاد ربػػًر احملاكمػػات بالتعػػذيب يػػدخل يف طَػػْورلكػػن 
يف سنة ( Innocent IV)بعدما أجاز البابا الربيء الرابع ( Inquisition)التفتيجل الكاثوليكية 

وىػػذا التطػػور . مػػني بالبدعػػة واؽبرطقػػة علػػى اإلقػػرارهَ ـ اسػػتعماؿ التعػػذيب غبمػػل اؼبت 3383
وسبيّػػػرت ضبػػػالت . نة اعبنائيػػػة بانػػػب ال ػػػهادةيِّ ػأدى إذل بػػػروز اإلقػػػرار كػػػحىم مبػػػدأ إلقامػػػة البػػػ

 

، الػػذي يتنػػاوؿ تػػاريخ (ياؼبنظػػور التػػارىب)، يف اعبػػرء الرابػػع مػػن ىػػذا الكتػػاب قػػراءة يف تػػاريخ التعػػذيبعػػروة،  .راجػػع ع    
 .أكثر فبارسة التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية بتفصيل

ىذه الوسػيلة البدائيػة كانػن . ف ضبورا  واليوناف القديبةاعبذور التارىبية ؽبذه اؼبمارسة ترجع إذل مصر القديبة وقانو  إفّ   ب 
 أو اؼبػػػادِل كػػػاف النػػػاس ريخضػػػاعو لضػػػروب مػػػن االمت ػػػاف اػبِطػػػإُتصػػػطََنع ؼبعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف اؼبػػػتهم بريائػػػاً أو ؾبرمػػػاً، وذلػػػ  ب

 .لسيطرة قوى خارقة للطبيعة اوبسبونو خاضع
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الكنيسػػػػة بػػػػالتوقيف بال ػػػػبهة والتعػػػػذيب حػػػػ  اإلقػػػػرار مث اغبكػػػػم الػػػػ  قامػػػػن  ػػػػا  لتفتػػػػيجلا
نػػن تسػػمح ىػػذه احملاكمػػات للمػػدعى عليػػو ونػػادراً مػػا كا. باإلعػػداـ حرقػػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ

لد، اعبَ ) مرور الرمنزدادت قسوًة مع إ ا اأما خبصوص وسائل التعذيب ف. أف يقابل اؼبدعي
، واالسػػػػرتاباد وبػػػػرت أثْػػػػداء النسػػػػاء    واػبنػػػػق باؼبػػػػاء، واؼبِْ لعػػػػة، ت واغبرمػػػػاف مػػػػن األكػػػػل والنػػػػـو

نت ػػػػػرت ضبػػػػػالت ؿباكمػػػػػات وإذل ىػػػػػذا، فقػػػػػد ا(. خلالعضػػػػػات اعبُػػػػػرذاف، اؼبعػػػػػذَّب   يعػػػػر تو 
مػػني اؼبتهَ  لػػي كمػػا اتسػػع اسػػتهدافها لي ػػمل . أوروبػػا الوسػػطى واعبنوبيػػة أرجػػاء يفالتفتػػيجل 

بالسػ ر، مث  اؼب ػتبو فػيهنّ النسػاء مػن  اومترايػد اضػ م ابالبدعة واؽبرطقة ف سب، بل عػدد
أدى  ويف النهايػػة. ـ 3183اليهػػود واؼبسػػلمني يف التفتػػيجل اإلسػػباي بعػػد سػػقوط ارناطػػة يف 

القمعػػي إذل تطػػور التعػػذيب مػػن سػػالح يف اغبػػرب الدينيػػة إذل سػػالح يف اغبػػرب  ىػػذا اؼبػػدرج
وىكػػػذا قَػػػػنَّن التفتػػػيجل اإلسػػػباي االسػػػتنطاؽ بالتعػػػذيب، كمػػػا أصػػػدرت . الطبقيػػػة والسياسػػػية

 اَسَسة التعػذيب عرفهػح ػرائع لػػمَ  ةبع ع ر أكػرب ؾبموعػاأوروبا يف القرف السادس ع ر والس
 .العادل
 ػػػػهد بدايػػػػة معارضػػػػة أوروبػػػػا للتعػػػػذيب كوسػػػػيلة بوليسػػػػية قػػػػد القػػػػرف الثػػػػامن ع ػػػػر ف أمػػػػا

يطػػػارل قيصػػػر إلوقضػػػائية غبمػػػل اؼبػػػتهم علػػػى اإلقػػػرار، وىػػػذا بعػػػدما انت ػػػرت أفكػػػار احملػػػامي ا
 –نػػذاؾ آ ةلغػػ اثنػػني وع ػػرينرجم إذل تُػػ نافػػذٍ  يف كتػػابٍ  –الػػذي نػػاقجل ( Beccaria)بكاريػػا 
 األبريػػػاء نػػػة اعبنائيػػػة وأنػػػو يعاقػػػبيب اػػػري ضػػػروري إلقامػػػة البيّ التعػػػذ أفّ  الػػػ  تقػػػوؿ األطروحػػػة
ػدانني ونػاقجل أْفَضػلّية ،جوراً 

ُ
. إصػالحهم مػن عقػا م كما اخػرتع فكػرة إصػالح اؼبسػاجني اؼب

أوروبػا، يف أؼبانيػا سػنة دوؿ ففي بداية القرف التاسػع ع ػر أصػبح التعػذيب ؿبظػوراً يف معظػم 
. ـ 3583ـ ويف روسيا سػنة  3758فرنسا سنة ـ، يف  3751يطاليا سنة إـ، يف  3718

 .ـ 3531ودل ربظر الكنيسة الكاثوليكية التعذيب إالّ يف سنة 
حظػر التعػذيب قانونيػاً يف أوروبػا دل يبنػع القػوى االسػتعمارية األوروبيػة مػن  إفّ فولألسف 

ارسػػات فب إفّ و . التاسػػع ع ػػر والع ػػرين نييف القػػرن افبارسػػتو يف قػػارات إفريقيػػا وآسػػيا وأمريكػػ

 

عصػػميو إذل عارضػػة خ ػػبية مث يُػػرتؾ فجػػحة ليسػػق  علػػى حببػػل م ػػدود إذل مِ   ػػكل مػػن التعػػذيب يرفػػع فيػػو ال ػػ ص  ت 
 .األرض
 .أداة تعذيب قديبة يُبَّ  عليها اعبسد    
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سػػػػيا معلومػػػػة لػػػػدى آالتعػػػػذيب اإلسػػػػبانية يف أمريكػػػػا، والفرنسػػػػية يف إفريقيػػػػا، والربيطانيػػػػة يف 
 .اعبميع

نبعاثػػاً جديػػداً وعلػػى نطػػاؽ واسػػع لظػػاىرة التعػػذيب اويف القػػرف الع ػػرين عا ػػن أوروبػػا 
ة الػػذي مارسػػتو اعبيػػوش واؼب ػػابرات يف اغبػػرب العاؼبيػػة األوذل والثانيػػة، وكػػذا األنظمػػة الفا ػػي

وعلػػػى خػػالؼ مػػا أظهرتػػػو ؿباكمػػات التفتػػيجل يف القػػػروف الوسػػطى مػػػن . والنازيػػة وال ػػيوعية
تركيػػػر علػػػػى التعػػػػذيب اعبسػػػػدي لفػػػػرض العقيػػػػدة الدينيػػػػة، أظهػػػػرت ضبػػػػالت القمػػػػع الفا ػػػػية 

وأدت . والنازية وال يوعية اغبديثة اعتماداً أكرب علػى التعػذيب النفسػي لفػرض اإليديولوجيػة
لعلمػػي يف أوروبػػا إذل تطػػورات مهمػػة يف دراسػػة التعػػذيب وكيفيػػات ىػػذه األحػػداث والتقػػدـ ا

 .و، وىذا كلو ساىم يف انت اره عرب العادلئتقانو وذبهيره وإدارتو وتدريسو وكذا إخفاإ
واليـو أصب ن فبارسة التعذيب ظاىرة مستوطنة يف العديػد مػن الػدوؿ يف إفريقيػا وآسػيا 

 ةدولػ 331ـ ورام تصديق  3883ففي سنة . وال رؽ األوس  وأمريكا الوسطى واعبنوبية
 علػػػى اتفاقيػػػة مناىضػػػة التعػػػذيب، فػػػإفّ ( ةدولػػػ 383مػػػن ؾبمػػػوع )يف األمػػػم اؼبت ػػػدة  عضػػػو

دولػػة سبػػارس  388اجمللػػ  العػػاؼبي لػػرد اعتبػػار وحقػػوؽ ضػػ ايا التعػػذيب أحصػػى أكثػػر مػػن 
تطابق وىذا االكت اؼ اإلحصائي ي 8.تفاقيةالالتعذيب بانتظاـ، ومنها دوؿ صّدقن على ا

ب تُعػػػػذِّ  ةدولػػػػ 53وجػػػػود  3881 سػػػػنة الػػػػ  أحصػػػػن يف ةمػػػػع نتػػػػائ  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػ
 9.جري فيها التَػْعدادأُ  ةدول 388معارضيها السياسيني من ؾبموع 

عػػدداً كبػػرياً مػػن ىػػذه البلػػداف عانػػن كثػػرياً مػػن التعػػذيب يف عهػػد االسػػتعمار األورو   إفّ 
ارسة الوح ية بعد االستقالؿ، ولكن سرعاف مػا وكانن  عو ا تحمل يف استائصاؿ ىذه اؼبم

مػػاؿ واحتػػازت الن ػػب اغباكمػػة علػػى ىػػذه اؼبمارسػػة القمعيػػة وكيَّفتهػػا الضػػطهاد بػػن اآيّ خُ 
منتقديها، وىذا أحياناً بالتعاوف مع أمريكا وبع  الدوؿ األوروبيػة وروسػيا وإسػرائيل الػ  ال 

أحػػدث  علػىنهػا مػن العػػادل الثالػث ائب زبتػػدير مدارسػاً سػرية لتػػدري يػةؼب ابراتاراؿ أجهرهتػا تػ
 .تقنيات التعذيب

طاف ية ىػػػو اسػػػتوفبػػػا هبعػػػل دراسػػػة حكػػػم ال ػػػريعة اإلسػػػالمية مػػػن التعػػػذيب ضػػػرورة ملّ ػػػ
فبارسة التعذيب يف العادل العر  واإلسالمي، وكذا تفاقم ىػذه الظػاىرة حيػث أصػبح ال ػرؽ 

 10.ب وتكنولوجيػة الػت كم السياسػياألوس  وواؿ إفريقيا أكرب إقليم مستورد لعتاد التعذي
قلػيم منػذ إلما زالن منظمػات حقػوؽ اإلنسػاف تن ػر تقػارير عػن فبارسػة التعػذيب يف ىػذا او 
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فبارسػػػة التعػػػذيب يف ، 3883لسػػػنة  ة،أثبػػػن آخػػػر تقريػػػر ؼبنظمػػػة العفػػػو الدوليػػػ قػػػدف. عقػػػود
 . واػبلي  األوس  وال رؽ العر  معظم دوؿ اؼبغرب

يف  ور الػ  وثِّقػن بالتفصػيل يف ىػذا الكتػاب، يقػوؿ التقريػر أنّػضػافة إذل حالػة اعبرائػوباإل
بل ال رطة النتػراع استمرت فبارسة التعذيب وإساءة اؼبعاملة على نطاؽ واسع من قِ » تون 

بػل حػراس السػجوف اعرتافات من السجناء اعبنائيني والسياسيني على السواء، وكذل  مػن قِ 
  عنهػػػػا البفػػػػ  عػػػػدد حػػػػوادث التعػػػػذيب اؼببلّػػػػ» ربيػػػػةاؼبملكػػػػة اؼبغويف  11«.ؼبعاقبػػػػة اؼبعتقلػػػػني

لػني البفاضاً مل وظاً يف السنوات األخرية، ولكن استمر ورود اؼبعلومات الػ  تفيػد أف اؼبعتقَ 
لوف معاملة سيائة النتراع االعرتافػات بوف أو يعامَ احملبوسني حبساً انعرالياً ونرالء السجوف يعذَّ 

اسػػػتمر ورود أنبػػػاٍء »اعبماىرييػػػة الليبيػػػة ويف  12«.يفهمواؼبعلومػػػات مػػػنهم، أو ؼبعػػػاقبتهم وزبػػػو 
لني السياسيني للتعذيب ب كل منػتظم أثنػاء احتجػازىم دبعػرؿ عػن العػادل حوؿ تعّرض اؼبعتقَ 

ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػػ  وردت أنبػػاء عنهػػا الضػػرب، والتعليػػق مػػن اؼبعصػػمني، . اػبػػارجي
ؼبػرفقني، والصػعق بالصػدمات الكهربائيػة، عمود يػتم إدخالػو بػني الػركبتني وابواسطة والتعليق 

لػػػػػػني وتسػػػػػػبِّب ؽبػػػػػػم جروحػػػػػػاً واإلحػػػػػػراؽ بالسػػػػػػجائر، وإطػػػػػػالؽ كػػػػػػالب  رسػػػػػػة هتػػػػػػاجم اؼبعتقَ 
 13«.خطرية

اسػػػتمر تف ػػػي التعػػػذيب علػػػى »قػػػد مصػػػر يف  يقػػػوؿ التقريػػػر أفّ فأمػػػا خبصػػػوص اؼب ػػػرؽ، 
وعاً، وكانػػػػن أكثػػػػر أسػػػػاليب التعػػػػذيب  ػػػػي ]...[ .نطػػػػاؽ واسػػػػع يف أقسػػػػاـ ومراكػػػػر ال ػػػػرطة

حسػػػػػبما أفػػػػػادت األنبػػػػػاء، ىػػػػػي الصػػػػػعق بالصػػػػػدمات الكهربائيػػػػػة، والضػػػػػرب، والتعليػػػػػق مػػػػػن 
اؼبعصمني أو الكاحلني، واأل كاؿ اؼب تلفة للتعذيب النفسي، دبػا يف ذلػ  التهديػد بالقتػل 

 الػػيمنويف  14«.ر أو إحػػدى قريباتػػووالتهديػػد باالاتصػػاب أو االعتػػداء اعبنسػػي علػػى احملتَجػػ
سػجينة توفيػن  د أفّ كمػا تػردّ . رين تعرضوا للتعذيب أو اؼبعاملػة السػيائةتجَ بع  احمل ورد أفّ »

وردت أنبػػػاء أقػػػل عػػػن التعػػػذيب خػػػالؿ العػػػاـ »ا سػػػوريويف  15«.يف اغبجػػػر نتيجػػػة التعػػػذيب
 ة، ولكن اآلية الػ  تسػمح دبمارسػتو ظلػن علػى حاؽبػا، ودل ذُبػر، علػى مػا يبػدو، أيػ3888

واسػػػتمر تعػػػذيب السػػػجناء . بالتعػػػذيب وسػػػوء اؼبعاملػػػة ربقيقػػػات يف اؼبػػػراعم السػػػابقة اؼبتعلقػػػة
ر واػػػريه مػػػن مراكػػػر االعتقػػػاؿ، دمُ السياسػػػيني وإسػػػاءة معػػػاملتهم بصػػػورة منظمػػػة يف سػػػجن تَػػػ

وفػػرع الت قيػػق العسػػكري يف دم ػػق واريىػػا مػػن اؼبراكػػر الػػ  يػػديرىا " فػػرع فلسػػطني"ومنهػػا 
الدوليػػػة مػػػن سػػػجن تػػػدمر وحبسػػػب األنبػػػاء الػػػ  وردت إذل منظمػػػة العفػػػو  .األمػػػن السياسػػػي
، فقػػد اسػػتمرت فبارسػػة التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بصػػورة روتينيػػة، وإف  3888خػػالؿ العػػاـ 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور قضائي 
 

 

571 

+ + 

+ + 

فػػػػيهم اؼبرضػػػػى، احُتجػػػػروا يف حػػػػب   اوورد أف السػػػػجناء السياسػػػػيني، دبػػػػ. كانػػػػن أقػػػػل حػػػػدة
والركػػل اؼبتكػػرر " الفلقػػة"انفػػرادي يف زنػػازين ربػػن األرض، وأ ػػم تعرضػػوا للضػػرب بحسػػلوب 

السػػػػػػػجناء وكػػػػػػػاف . ى إذل كسػػػػػػػور يف الفقػػػػػػػراتعلػػػػػػػى الظهػػػػػػػر واألرداؼ، فبػػػػػػػا أدّ  خصوصػػػػػػػاً 
نفػػػ  روف بضػػػرب زمالئهػػػم اؼبسػػػاجني، وخاصػػػة أولائػػػ  الػػػذين ينتمػػػوف إذل امَ ف يُػػػو السياسػػػي

ضػػػػوا السػػػػجناء السياسػػػػيني الػػػػذين رفضػػػػوا تنفيػػػػذ األوامػػػػر قػػػػد تعرّ  اغبػػػرب السياسػػػػي، وورد أفّ 
  16«.للتعذيب
اء عػن وقػوع تعػذيب وسػوء معاملػة، دبػا يف ذلػ  فبارسػات وردت بع  األنب» لبنافويف 

، والوقػوؼ مػدة . وح ية من جانب ال ػرطة وتضػمنن أسػاليب التعػذيب اغبرمػاف مػن النػـو
حيػػػث " الفػػػروج"طويلػػػة، والتعػػػذيب النفسػػػي، والضػػػرب، والصػػػعق بالصػػػدمات الكهربائيػػػة و
األردف يف و  17«.يُػػػرب  الضػػػ ية بقضػػػيب خ ػػػ  دوار ي ػػػبو سػػػيخ ال ػػػي ويتعػػػرض للضػػػرب

اسػػػػػتمر ورود أنبػػػػػاء عػػػػػن التعػػػػػذيب وإسػػػػػاءة اؼبعاملػػػػػة علػػػػػى أيػػػػػدي أجهػػػػػرة األمػػػػػن وإدارات »
وقػػد احُتجػػر معظػػم الضػػ ايا دبعػػرؿ عػػن العػػادل اػبػػارجي يف مركػػر االعتقػػاؿ التػػابع . السػػجوف

ى التعػػػػذيب تفّ ػػػػ» السػػػػلطة الفلسػػػػطينيةويف  18«.لػػػػدائرة اؼب ػػػػابرات العامػػػػة يف وادي السػػػػري
ودل ذُبػػػػػر السػػػػػلطة  ]...[. علػػػػػى أيػػػػػدي قػػػػػوات األمػػػػػن الفلسػػػػػطينية اؼب تلفػػػػػةوسػػػػػوء اؼبعاملػػػػػة 

ـ اؼبسػػاولني عػػن ذلػػ  إذل الفلسػػطينية ربقيقػػا يف ال ػػكاوى اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب، كمػػا دل تقػػدّ 
ض السػػجناء السياسػػيوف واؼبعتقلػػوف لضػػروب تعػػذيب تعػػرّ »قػػد ف العػػراؽأمػػا يف  19«.العدالػػة
عػػدموا، عنػػدما أُعيػػدوا إذل عػػائالهتم، عالمػػػات وقػػد ظهػػرت علػػى أجسػػاد الػػذين أُ . وح ػػية

الصػػعق : ومػػن أسػػاليب التعػػذيب اعبسػػدي ال ػػائعة. تعػػذيب واضػػ ة، منهػػا اقػػتالع العينػػني
بالصػػػػػدمات الكهربائيػػػػػة، اغبػػػػػرؽ بالسػػػػػجائر علػػػػػى ـبتلػػػػػف أجػػػػػراء اعبسػػػػػم، خلػػػػػع األظػػػػػافر، 

لضػػرب علػػى ا)فػػرتة طويلػػة، الضػػرب باألسػػالؾ، الفلقػػة لاالاتصػػاب، التعليػػق مػػن األطػػراؼ 
التهديػػد : ومػػن أسػػاليب التعػػذيب النفسػػي. ، وثقػػب اليػػدين دبثقػػب كهربػػائي(بػػاطن القػػدمني

بػػالقب  علػػى أقػػارب اؼبعتقػػل وإيػػذائهم أو بااتصػػاب إحػػدى قريباتػػو أمػػاـ عينيػػو، وعمليػػات 
السػػلطات صػادقن يف أواسػػ   وورد أفّ  .فػػرتات طويلػةلاإلعػداـ الػونبي، واغبػػب  االنفػرادي 

تطبيػػق عقوبػػة قطػػع اللسػػاف كعقوبػػة علػػى القػػدح وإبػػداء اؼبالحظػػات الػػ  علػػى  3888عػػاـ 
 20«.الرئي  وعائلتوبسب  

تلقن منظمة » اؼبملكة العربية السعوديةيف  ويقوؿ التقرير أنفاػبلي ، دوؿ أما خبصوص 
مػػن األعػػواـ السػػابقة،  العفػػو الدوليػػة يف ىػػذا العػػاـ عػػدداً مػػن اؼبػػراعم اػباصػػة بالتعػػذيب أقػػلّ 
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ل التعػػػذيب وسػػػوء ـ وجػػػود رقابػػػة قضػػػائية علػػػى القػػػب  واالعتقػػػاؿ ظػػػل أمػػػراً يسػػػهّ لكػػػن عػػػد
 إجػػػػراء ربقيقػػػػات فيمػػػػا ورد مػػػػن أنبػػػػاء التعػػػػذيب يف ما ػػػػرات تبػػػػنّي  ةودل تظهػػػػر أيػػػػ. اؼبعاملػػػػة

وظػػل . السػػنوات اؼباضػػية، ومنهػػا أنبػػاء عػػن حػػاالت وفػػاة أثنػػاء االحتجػػاز بسػػبب التعػػذيب
ليػػػاً، ومػػػن بيػػػنهم مػػػن وبتمػػػل أف يكونػػػوا سػػػجناء رأي، السػػػجناء السياسػػػيوف احملتجػػػروف انعرا

عػػػػػة ربػػػػػن وطػػػػػحة التعػػػػػذيب أو القسػػػػػر وظلػػػػػن االعرتافػػػػػات اؼبنترَ . ضػػػػػني ػبطػػػػػر التعػػػػػذيبمعرّ 
وردت أنبػػػاء عػػػن عػػػدة » دولػػػة الب ػػػرينويف  21«.سػػػت دـ بصػػػفتها الػػػدليل الوحيػػػد لممدانػػػةتُ 

وبعػػػ  . 3888 ض فيهػػػا ؿبتجػػػروف للتعػػػذيب أو اؼبعاملػػػة السػػػيائة خػػػالؿ عػػػاـحػػػاالت تعػػػرّ 
الضػػ ايا مػػن األحػػداث الػػذين ا ػػتبهن السػػلطات يف كتػػابتهم عبػػارات مناىضػػة لل كومػػة 

ظلػػػن منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة تتلقػػػى أنبػػػاء عػػػن فبارسػػػة » دولػػػة قطػػػرويف  22«.علػػػى اعبػػػدراف
 23«.التعذيب وسوء اؼبعاملة

 تكريم اإلنسان والعدل في اإلسالم. 3
 تكريم اإلنسان. 1.3

 عػّر وجػػلّ بػاحرتاـ كبػػري يف اإلسػالـ ألف اإلنسػػاف مػن ـبلوقػػات ا   ظػػىربإف كرامػة اإلنسػاف 
وكػػّرمهم بصػػريح قولػػو يف كتابػػو  ،بػػب آدـ فححسػػن صػػورىم سػػب انو وتعػػاذلا   خلػػق. اؼبميَّػػرة
ولقػػػد كرّمنػػػا بػػػب آدـ وضبلنػػػاىم يف الػػػرّب والب ػػػر ورزقنػػػاىم مػػػن الطّّيبػػػات وفّضػػػلناىم : الكػػػًر

ىػػذا اإلنسػػاف قػػد كّرمػػو ا  يف » فّ إيقػػوؿ را ػػد الغنو ػػي  .24فضػػيالعلػػى كثػػري فبّػػن خلقنػػا ت
السماء بذكره يف اؼبأل األعلى وأسجد مالئكتو اؼبقربني لو، فال عجب أف يكرمػو يف األرض 
دبا وىبو من عقل وإرادة ونطق، وما سّ ر لو يف ىذا الكوف من طاقات، وما أنرؿ عليو من 

ا  يػـو ما مػن  ػيء أكػـر علػى »: قاؿ (ص)أف الن   روى الطرباي 25«.ىداية رسلو وكتبو
اؼبالئكػػة ؾبػػربوف  –وال اؼبالئكػػة : قيػػل يػػا رسػػوؿ ا  وال اؼبالئكػػة؟ قػػاؿ. القيامػػة مػػن ابػػن آدـ
 26«.دبنػرلة ال م  والقمر
الضػػػروريات واغباجيػػػات  :فػػػك الكليػػػات الثالثػػػةالػػػ  ربال ػػػريعة صػػػاف بوكرامػػػة اإلنسػػػاف تُ 

وريات ىي الت ريعات األولية ال  يقػـو عليهػا التكليػف، وتسػتقيم  ػا والضر . والت سينيات
حيػػػػػػاة النػػػػػػاس يف معا ػػػػػػهم ومعػػػػػػادىم، واغباجيػػػػػػات أمػػػػػػور ُ ػػػػػػرعن للت فيػػػػػػف مػػػػػػن حػػػػػػدة 
الضروريات، وىي تضم الرخص ال  جاءت  ا ال ػريعة، والت سػينيات ىػي مػا كػاف راجعػا 

 .إذل مكاـر األخالؽ، وؿباسن العادات
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وريات ىي حفك الدين، وحفك النف ، وحفك العقل، وحفك النسػل، فحىم أنواع الضر 
 ،وحفػػك اؼبػػاؿ، وعلػػى ىػػذه الكليػػات تقػػـو حيػػاة النػػاس  ػػرعا، وبانعػػدامها تضػػطرب اغبيػػاة

وأىػػم ىػػذه الكليػػات كليػػة حفػػك الػػدين وبإقامتهػػا رُبَفػػك . ولػػذل  قيػػل إ ػػا ثابتػػة يف كػػل ملػػة
ب اغبياة يف اعبانب اػبلقي واالجتمػاعي مصاحل الناس وتصاف، وبانعداـ ىذه الكلية تضطر 

ويصري الناس عبػارة عػن أسػراب مػن القطيػع، ال يعرفػوف لل يػاة اإلنسػانية مقصػدا وال اايػة، 
 .وذل  طم  لالعرتاؼ بالربوبية واأللوىية ال  أوجدهتم

 سػب انو وتعػاذلويلي حفك الدين يف الرتتيػب مػن حيػث األنبيػة حفػك الػنف ، ألف ا  
وملكهػػا ومنػػع كػػل مػػن يتجػػرأ علػػى إيػػذائها إال بإذنػػو، ف رمػػة الػػنف  باقيػػة مػػا خلػػق األنفػػ  

راعن أحكاـ ال ريعة وحػدودىا، فمػن اعتػدى عليهػا اسػت ق العقوبػة اؼبناسػبة الػ  وضػعها 
بارئ ىػذه النفػوس، فكمػا أّف اؼبعتػدي علػى الػدين مسػت ق لغضػب ا  وسػ طو، فكػذل  

 .ؾ  ، والتصرؼ يف مل  الغري ال هبوز حباؿاؼبعتدي على النف  معتد على ما ىو فبلو 
وأمػػػػا حفػػػػك النسػػػػل فػػػػألف يف بقائػػػػو بقػػػػاء لل يػػػػاة اإلنسػػػػانية ويف انعدامػػػػو إعػػػػداـ لل يػػػػاة 
الب ػػرية ال ؿبالػػة، وؽبػػذا ُ ػػرع الػػرواج، ألنػػو موجػػد للنسػػل، وُ ػػرع حػػد الرنػػا ألف الرنػػا مػػدعاة 

اغبيػاة، وبػو ينػتظم معا ػهم  وأما حفك اؼباؿ فظاىر ألف اؼبػاؿ عصػب. لممعراض عن الرواج
 .ويقّل هتارجهم، ولذل  ُ رعن أحكاـ اؼبعامالت، وحد السرقة واغبرابة

وما ذكرناه آنفا من وجوب احملافظة على النف  وعدـ االعتػداء عليهػا أمػر قطعػي، وقػد 
وال تقتلػوا الػنف  الػ  حػرـّ ا  : تعلػىجاءت النصوص متضافرة يف ىػذا اؼبعػل ومنهػا قولػو 

وال تقتلػػػػػػوا أوالدكػػػػػػم خ ػػػػػػية : وقولػػػػػػو ،27بػػػػػػاغبق ذلكػػػػػػم وّصػػػػػػاكم بػػػػػػو لعلكػػػػػػم تعقلػػػػػػوفإال 
ومػن يقتػػل : عػّر مػن قائػل وأالػك النهػي يف قتػل النفػوس اؼبامنػة بغػػري حػق فقػاؿ ،28إمػالؽ

 .29مامنا متعمدا فجراؤه جهنم خالدا فيها واضب ا  عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما
يف تػػػػاريخ مػػػػن نوعػػػػو مبلغػػػػا فريػػػػدا  (ص)رسػػػػوؿ ا   عنػػػػد اإلنسػػػػافبلػػػػ  اغبػػػػ  بكرامػػػػة و 
قػد حػدث ف .ص ابو ح  فيمػا ي ػبو اؼبػراحأوكيف ال وىو اغبريص على اسرتضاء  ،الب رية

 «.ديأوجعتب، فحق» :رجال مرة بقضيب أو بسواؾ، فقاؿ الرجل (ص)ف وخر اؼبصطفى أو 
بػػل أعفػػو لعلػػ  »: فقبػػل بطنػػو مث قػػاؿ 30«.اسػػتقد»: فقػػاؿ ،العػػود الػػذي كػػاف معػػو فحعطػػاه

 31«.ت فع  ا يـو القيامة
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 العدل. 2.3
 .قامة العدؿ ودفع العدوافإإف كرامة اإلنساف ال رُبمى إالّ ب

والعػدؿ . وطبسػني مػرة اواحػد ا ذكرىػ العدؿ والقس  مػن أىػم تعػاليم القػرآف الكػًر الػف
ئكػة وأولػوا واؼبال  ػِهد ا  أنّػو ال إلػو إالّ ىػو: الػذي يقػوؿ عّر وجلّ صفة من صفات اؼبوذل 
إف ا  ال يظلػم النػاس  ػيائاً : مػن كػل ظلػم فيقػوؿ تعػاذلا   ويتربأ .32العلم قائماً بالقس 

لكل نف  ظََلَمػن  ولو أفّ : أيضا جّل جاللوكما يقوؿ   .33ولكن الناس أنفسهم يظلموف
ىػػػم ال مػػػا يف األرض الفتػػػدت بػػػو وأسػػػّروا الندامػػػة ؼبػػػا رأوا العػػػذاب وقضػػػي بيػػػنهم بالقسػػػ  و 

 .34يظلموف
لقػػد أرسػػلنا ُرُسػػلنا بالبينػػات : والعػػدؿ مػػن أعظػػم مهػػاـ الرسػػل حيػػث يقػػوؿ اػبػػالق تعػػاذل

 .35وأنرلنا معهم الكتاب واؼبيراف لِيَػُقوـَ الناس بالِقس ِ 
ذي  اءيتػػإا  يػػحمر بالعػػدؿ واإلحسػػاف و  فّ إ: عبػػاده بالعػػدؿ فيقػػوؿ عػػّر وجػػلّ ويػػحمر ا  

ا  يػػحمركم أف تػػاّدوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا  فّ إ: أيضػػا تعػػاذلسػػب انو و قػػوؿ وي .36القػػرىب
يػػأ أيهػػا : اه اػبصػػمذبػػكمػػا يػػحمر بالقسػػ  حػػ    .37حكمػػتم بػػني النػػاس أف ربكمػػوا بالعػػدؿ
 ،تعػػػدلوا الّ ف قػػػـو علػػػى أأء بالقسػػػ  وال هبػػػرمّنكم  ػػػناالػػػذين آمنػػػوا كونػػػوا قػػػوامني    ػػػهد

  .38عدلوا ىو أقرب للتقوى واتقوا ا ا
والقػػرآف الكػػًر ينهػػى عػػن الظلػػم بػػنف  القػػوة الػػ  يػػحمر  ػػا بالعػػدؿ، ففيػػو مائػػات اآيػػات 

وال :  عػػػّر وجػػػلّ فمػػػثال يقػػػوؿ ا  . لػػػم والباطػػػل واؼبنكػػػرظالػػػ  ت ػػػجب البغػػػي والعػػػدواف وال
وتعػػػاونوا علػػػى الػػػرب والتقػػػوى وال تعػػػاونوا علػػػػى اإلمث و ،39وبػػػب اؼبعتػػػدين تعتػػػدوا إف ا  ال

إمبػا يريػد ال ػيطاف أف و ،41وينهى عن الف  اء واؼبنكػر والبغػي: كما يقوؿ  .40والعدواف
  .42يوقع بينكم العداوة والبغضاء

 طبيعة التعذيب. 4
 مو اإلسالمإكراه حر   التعذيب .1.4

وعػدـ اتبػاع  ،ويحم يف مقدمتها لػرـو العػدؿ ،ريةثال ارع يف معاقبة اعبناة عوامل ك لقد راعى
تجػػاوز العقوبػػة القػػدر احملػػدد  ػػرعا توال ، ونتػػداإبعػػد إال حػػد أب فػػال يعاقَػػ ،تىػػواء والنػػػروااأل

صػػالح إربقيػػق الػػردع و كمػػا هتػػدؼ العقوبػػة إذل   .يو بغضػػو للجػػاأب مهمػػا كػػاف اػػيك اؼبعاقِػػ
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 إكيل وربطيم نيب والتذالتع الغرض منهااغباؿ ولي  
ُ
يب ذلذا كاف ربػًر التعػ. دافنسانية اؼب

و بػػدعوى وجػػػود أ ،قة  ػػرعاواء مػػن خػػالؿ تنفيػػذ العقوبػػة اؼبسػػت َ سػػالمية سػػيف ال ػػريعة اإل
 .بهتمة يف حق اؼبعذَّ 

التعذيب، وىذا ألف التعذيب نوع  القرآف الكًر صريح يف عدـ جواز اإلكراه ومن مثَّ  إفّ 
مػا »وىو    واإلكراه لغًة ىو ضبل اإلنساف على فعل  يء ال وببو أو ال يرضاه،. من اإلكراه
فعػل يفعلػو اإلنسػاف »كمػا ي ػري إذل   43حسػب اؼبالكيػة،« فبػا يضػره أو ياؼبػوباإلنساف يفعل 

ؼ اإلكػراه بحنػػو م فيعػػرّ ابػػن القػيّ أمػا  44.يف رأي اغبنفيػػة« بغػريه فيػػروؿ رضػاه أو يفسػػد اختيػاره
مهمػػا كػػاف  ػػكل الضػػغ   45،«ضػػغ  يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة مرىبػػة ربملػػو علػػى التعاقػػد»
مبا ػػػرة أو اػػػري مبا ػػػرة بواسػػػطة )ا كانػػػن طريقػػػة تركيػػػره ومهمػػػ( تسػػػلي  األدل أو الوعيػػػد بػػػو)

اإلكػراه يت قػق يف كػل مػا كػاف ضػرراً يف جسػم  »يقػوؿ ابػن حػـر أف وؽبػذا (.   ص ثالػث
 46«.بنو أو أبيو، أو أىلو أو أخيو اؼبسلماأو ماؿ، أو توعد بو األمر يف 

أو  ،و عقلػػي جسػػدي أدلإمػػا بتسػػلي  أ –وباعبملػػة، فالتعػػذيب كمػػا عرفنػػاه يف التمهيػػد 
فػػػػو ر كػػػل ال ػػػػروط اؼبطلوبػػػة لت قيػػػق اؼبعػػػػل ال ػػػرعي لممكػػػػراه كمػػػا عرّ يػػػػوفّ  – مػػػا يػػػد دبالته

 :السرطاوي، أي
ه كالسلطاف أو نائبػو، فػإف أف يكوف اإلكراه صادراً من   ص قادر على اؼبكرَ  .3

 د بو فال إكراه؛ه قادراً على فعل ما ىدّ دل يكن اؼبكرِ 

 ب منو؛لِ دبا طُ  د بو إذا دل يقرّ دِّ ا ىُ ه وقوع مأف يغلب على ظن اؼبكرَ  .3

د بو ضاراً حبيث يعدـ الرضا أو يفسػده كالضػرب واغبػب  أف يكوف األمر اؼبهدَّ  .1
 والقيد وىذا ىبتلف من   ص آخر؛

ه أف يكػػوف اإلكػػراه بالوعيػػد أو التهديػػد بػػحمر يو ػػ  أف يقػػع وال يػػتمكن اؼبكػػرَ  .1
 47.من اؼبقاومة أو الفرار منو أو االستعانة بالغري

 

: اؼبكػُروه. دل يَػْرَضػوُ : تكػرَّه وتكػاره ال ػيء. ضبلػو عليػو قهػراً : أْكػَره فالنػاً علػى أمػر. قػُبح فهػو قبػيح: كرُه األمػر أو اؼبنظػر     
السػػجن َكػره، والوعيػد َكػػره، »: وعػن  ػػريح أنػو قػاؿ. وبػػالفتح مػا أكرىػ  الغػػري عليػو االبػاء واؼب ػقة،: الَكػْره والُكػػْره. ال ػر

 (311-33/313احمللي راجع )« .والضرب َكره

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  أصوؿ ربًر التعذيب يف اإلسالـ 
 

 

578 

+ + + + 

+ + 

 كمػػػا يقػػػوؿ  ،48ال إكػػػراه يف الػػػدين :يقػػػوؿ عػػػّر وجػػػلّ ىكػػػذا، فػػػإف ا   األمػػػروإذا كػػػاف 
يف  امػػفػػإذا كػػاف اإلكػػراه ؿبرّ  ،49أفحنػػن تكػػره النػػاس حػػ  يكونػػوا مػػامنني :سػػب انو وتعػػاذل

 .ظر اإلكراه يف ما سواهفإنو من األوذل أف وبُ ( أي الدين) حف أعظم الغايات واؼبصاحل 
 يوىػػػػ ،لػػػػقواسػػػػتعالء علػػػػى اػبَ  ،ث علػػػػى التعػػػػذيب قسػػػػوة يف القلػػػػب ػػػػ  أف الباعػػػػ وال

فألقطعػػن : رض أمثػػاؿ فرعػػوف القائػػل للسػػ رة اؼبػػامنني ػػقياء اؼبفسػػدين يف األعالمػػات األ
عػػػذابا   ػػػدّ أنػػػا يّ أ وألصػػػلبّنكم يف جػػػذوع الن ػػػل ولػػػتعلمنَّ  ،أيػػػديكم وأرجلكػػػم مػػػن خػػػالؼ

عػػػّر يف قولػػػو ( ػبطػػػاب لفرعػػػوفاوإف كػػػاف )حكػػػم  ػػػامل  التعػػػذيب يفورد وقػػػد  .50بقػػػىأو 
يػة مػن أيل وال تعػذ م قػد جائنػاؾ بئسراإرسل معنا بب حرسوال رب  فإنا فحتياه فقوال : وجلّ 

فرعػػػوف تحؽّبػػػو وتعذيبػػػو للمستضػػػعفني  ورثأولقػػػد  ،51ربػػػ  والسػػػالـ علػػػى مػػػن اتبػػػع اؽبػػػدى
 .بتوضوف دبصريه وسوء عاقعِ ويا لين فراعنة العصر يتّ  ،خرةاػبري يف الدنيا واآ

يل ػػق  مػػا (ص)، فبػػني الرسػػوؿ العريػػر وقػػد جػػاءت السػػنة تحكيػػدا ؼبػػا جػػاء يف كتػػاب ا 
ف ا  يعػػػػذب إ» :ذ يقػػػػوؿإالصػػػػ يح الػػػػذي رواه اػبمسػػػة  ثخػػػػرة يف اغبػػػديباؼبعػػػذبني يف اآ

ويقػػػوؿ . علػػػى فعػػػل مبػػػاح ف يعاقػػػبأ تعػػػاذلوحا ػػػا    52«.الػػػذين يعػػػذبوف النػػػاس يف الػػػدنيا
 53«.ما بغري حق لقي ا  وىو عليو اضبافمسل اهر ظ دمن جل»: يضاأ

: (ص)بعدما قاؿ اؼبصػطفى  التعذيب جائر الستك اؼ اغبقّ  ولي  لقائل أف يقوؿ أفّ 
مػػػػا  تعػػػػاذلوإذا رفػػػػع ا   54«.رفػػػػع عػػػػن أمػػػػ  اػبطػػػػح والنسػػػػياف ومػػػػا اسػػػػتكرىوا عليػػػػوإف ا  »

أو اؼب ػػابرات؟ اسػػتكره عليػػو اؼبعػػذَّب فكيػػف هبػػوز للمعػػذِّب أف يضػػعو علػػى ؿبضػػر ال ػػرطة 
 عنو؟ تعاذلوكيف هبوز للم كمة أف تُأخذ اؼبعذَّب على ما رفعو ا  

فهػػذا مػػارل  ،مػػاال خػػذت لػػوأمػػن » :قػػاؿ (ص)روى البيهقػػي يف الػػدالئل أف رسػػوؿ ا  و 
يعب مػن عاقبتػو بغػري حػق  55،«منو ومن جلدت لو ظهرا فهذا ظهري فليقتصّ  ،فليحخذ منو
يػػل لوبالتػػارل فهػػذا د ،باعتبػػاره قػػدوة وحاكمػػا ذلػػ  (ص)  وقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا. مػػب فليقػػتصّ 

 .لة  رعيةحددانتو بإبن ثحد من اري أف تأعلى عدـ جواز معاقبة 
 ،(ص)نساف ؿباطػة بسػياج مػن الصػيانة واغبصػانة يف عهػد الرسػوؿ ن كرامة اإلولقد ظلّ 
 .خلفائو الرا دينوكذا يف عهد 
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 ورأي جواز ضرب المتهم ودحض  . 2.4
ح وإقنػػػاع الػػػدالئل ال ػػػرعية يف ربػػػًر تعػػػذيب اؼبػػػتهم، ذىػػػب بعػػػ  العلمػػػاء إذل وراػػػم وضػػػو 

وانقسػػمن وجهػػة نظػػر مػػن يقػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم إذل    .إباحػػة ضػػربو غبملػػو علػػى االعػػرتاؼ
ة وبرىنهػػا باؼبصػػل ة، وصػػنف صػػنفني، صػػنف دل يسػػتند إذل نصػػوص الكتػػاب وال إذل السػػنّ 

 .(ص)ثر عن الرسوؿ دبا أُ  استدؿّ 
مػع قػوة التهمػة  –ال القاضػي  –أنػو هبػوز لألمػري »األوؿ مػا ذكػره اؼبػاوردي ويف الصنف 

أف يضػػرب اؼبػػتهم ضػػرب التعريػػر ال ضػػرب اغبػػد، ليحخػػذه بالصػػدؽ عػػن حالػػو فيمػػا قػػرؼ بػػو 
ويف دراسػػػتو  57.«لػػػوارل اؼبظػػػادل أف يسػػػتعمل مػػػن فضػػػل اإلرىػػػاب» كمػػػا ذكػػػر أفّ   56،«واهتػػػم

 اؼباوردي دل يورد أيّ  فّ إ»: قاؿ أضبد عبد ا  اػبليفةاؼبقارنة لالعرتاؼ واإلقرار اري اإلرادي 
إف رأي اؼبػػاوردي وم ػػاطريو مػػن ىػػػذا  58«.ة أو إصبػػػاعقػػاؿ بػػػو مػػن كتػػاب أو سػػنّ أسػػاس ؼبػػا 

 م ذبرّ هَ باحة تعذيب اؼبتػّ إ» فّ إأبو الليل  ؿكما يقو الصنف يستند إذل اؼبصل ة فق ، ولكن  
 59«.عليو من اؼبصاحلربوىا ما يرتتب يإذل ألواف من الظلم وال رور 

الغرارل على القائلني بواز ضرب اؼبتهم يف ربليػل رائػع مفعػم بفقػو أبو حامد ماـ اإل ويردّ 
 :فيقوؿ  ،اؼبقاصد وموازنة اؼبصاحل

 ،ي مصػػل ة اكت ػػاؼ اعبريبػػة مػػن خػػالؿ ضبػػل اؼبػػتهم علػػى االعػػرتاؼ  ػػاأ – ىػػذه اؼبصػػل ة فّ إ
 ،مػػواؿ والنفػػوس معصػػومةاأل فّ أوىػي  ،خػػرىأ مقابلػة دبصػػل ة –ا صػػ ا أذل إيصػاؿ اغبقػػوؽ إو 
كػن حجػة تفػاف دل  ،بػن باغبجػةثف اعبنايػة تأو  ،ف ال يعاقب إال جػافأمن عصمة النفوس  وإفّ 

 

رب فقػ  ولػي  التعػذيب، ولكػن دبيػراف العواقػب الَعَمليػة يسػت يل الفػرؽ بػني ىػذه اإلباحػة خصػن الّضػ من اؼباكد أفّ     
ِكليهمػػػا   التعػػذيب ألفّ  ألػػواف مػػػن اأواًل، الضػػػرب لػػي  إالّ لونػػ. لثالثػػة أسػػبابإباحػػة ضػػرب اؼبػػػتهم وإباحػػة تعذيبػػو، وىػػػذا 

ىبتلفاف يف درجػة « التعذيب»و« الضرب» ثانياً، قد يرعم البع  أفّ . ينطوي على تسلي  األدل غبمل اؼبتهم على اإلقرار
وصػياح اؼبػتهم « ضػربيُ »تهم الػذي ق بني صياح اؼبيفر تاألدل اؼبسل  على اؼبتهم، ولكن ىذا القوؿ مردود ألنو يست يل ال

يف تسػليٍ  مػا لػألدل ؿبكػـو  «التعػذيب»و «الضػرب»ؿباولة لت ديد ال روط الضرورية للتمييػر بػني  ة، وأي«بعذيُ »الذي 
يف طبػع و ػكل األدل « التعػذيب» نمػيتميػر « الضػرب»ثالثػاً، إف قيػل أّف . االعتباط واالفتقار إذل الدليل ال رعيبعليها 

يسػػتنداف إذل نفػػ   «التعػػذيب»و« الضػػرب»وكِػػال  ،ف اإلحسػػاس بػػاألدل واحػػد ال يتجػػرَّأالرد ىػػو أم، فػػاؼبػػتهَ اؼبسػػل  علػػى 
بػاؼبعل ال ػرعي لممكػراه  )وال  ػ  أف إباحػة ضػرب اؼبػتهم غبملػو علػى اإلقػرار مػا ىػي إالّ إباحػة إكراىػو . اؼبنطق اإلكراىي
اسػت اؿ ربطػو ب ػكل ؿُبػّدد مػن تسػلي  األدل، وىػذا ألف تػاريخ  بػيح اإلكػراه،عػالوة علػى ذلػ ، إذا أُ (. كما ُعرِّؼ أعػاله

وبج  ذبريبياً أنو كلما أبيح التعذيب يف  كل ما وربػن  ػروط ( دبا فيو تاريخ التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية)التعذيب 
ر بعػػ  وَصػػوَّ . ؿبصػػروة مػػا، كلمػػا البػػن النػػػرعة ؼبمارسػػتو يف أ ػػكاؿ أكثػػر فػػحكثر وح ػػيًة وربػػن  ػػروط أقػػل فحقػػل ربديػػداً 

التعػذيب طريػق ـبتصػػر إذل  كػل مػن تػوىَّم أفّ »: ب بػو اؼبثػلرِ كمػا ُضػ  ،«السػرطاف»مػارِّخي التعػذيب ىػذا اؼبيػل االنِْبثػاثي بػػ
 «.إذل الباطل واعب يمحتماً سلكو، نقلو فاغبق 
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مػػػر موىػػػـو اايتػػػو الت ػػػوؼ إذل أل ،فضػػػربو تفويػػػن غبػػػق عصػػػمتو اؼبتػػػيقن ،فػػػال جنايػػػة وال عقوبػػػة
اؼبػتهم  فمصػل ة ،قػرارهإ اءمصػل ة اؼبػدعي يف ضػرب اؼبػتهم رجػ نفاف كان ،تحكيد عصمة اؼباؿ

فوجػب الوقػوؼ عنػد . خروذل من اآأ – برعاية مصل تو – حدنباأولي   ،ضرار بويف ترؾ اإل
حسماً ؼبادة الفساد وح  ال يفتح بػاب الػدعوى  ،ال حبق وجبإحدود ال رع يف أف ال عقوبة 

ء قػـو وأمػواؽبم  دمػا الدعى قـوعطى الناس بدعواىم ألو و  ،على كل من يضمر اؼبرء عليو حقداً 
مث بػػػني أف ال سػػػبيل اذل معرفػػػة وجػػػو التهمػػػة الػػػ  تػػػربر . كمػػػا قػػػاؿ النػػػ  صػػػلى ا  عليػػػو وسػػػلم

ال  ،بكثػرة تػردده علػى اؼبوضػع الػذي جػرت فيػو السػرقة، و فيكوف اؼبػتهم معروفػا بالسػرقة ،العقوبة
ذا إصػػػة وخبا ،مثالػػػوأفلػػػي  مػػػن الضػػػروري مػػػن سػػػرؽ  ػػػيائا أنػػػو يسػػػرؽ  ،يكفػػػي وال يػػػربر العقوبػػػة
 60.فاف ذل  يكوف أبل  زاجر لو عن السرقة واريىا ،عوقب على سرقتو األوذل

 قػػػائلنيال، فحدلػػػة (ص)ثػػػر عػػػن النػػػ  أمػػػا يف صػػػنف القػػػوؿ بضػػػرب اؼبػػػتهم اسػػػتدالالً دبػػػا أُ 
الػربري بضػػرب مػن ايّػػب  (ص)اخػذ مػن واقعتػػني، األوذل ىػي الواقعػة الػػ  أمػر فيهػػا الرسػوؿ تُ 

علػػى جػػواز  الػػواقعتني دلػػيال يعتػػربفمػػثال ابػػن القػػيم اعبوزيػػة . اإلفػػ  اؼبػػاؿ، والثانيػػة ىػػي قضػػية
 .غبملو على اإلقرار –كقطع الطريق   –ضرب اؼبعروؼ بالفجور 

االعػػػػػػرتاؼ أو اإلقػػػػػرار اػػػػػػري » فوذل يعطػػػػػػي اػبليفػػػػػة يف حبثػػػػػػو بعنػػػػػواللواقعػػػػػة األبالنسػػػػػبة و 
 :فيقوؿتفاصيلها « راديإلا

قػػاؿ ضبػػاد بػػن سػػلمو،  :الطػػرؽ اغبكيمػػةالقػػيم يف مالفػػو  مػػاـ ابػػنورده اإلأوالواقعػػة علػػى كبػػو مػػا 
ىل أف رسوؿ ا  صلى ا  عليو وسلم قاتل إ»:أخربنا عبيد ا  بن عمر عن نافع عن ابن عمر

ف هبلػػػوا أفصػػاغبوه علػػى  ،رض والػػررع والن يػػلفغلػػب علػػى األ، ذل قصػػرىمإعبػػحىم أخيػػرب حػػ  
و ػػػرط علػػػيهم أالّ يكتمػػػوا وال  ،راء والبيضػػػاءولرسػػػوؿ ا  الصػػػف ،ضبلػػػن ركػػػا م منهػػػا، وؽبػػػم مػػػا

بػػوا مسػػكا فيػػو مػػاؿ وحلػػي غبيػػي بػػن أخطػػب  عهػػد، فغيّ  فػػاف فعلػػوا فػػال ذمػػة ؽبػػم وال ،بػػوا  ػػيائاً يغيّ 
 :عػػػم حيػػػي قػػػاؿ (ص)وؼبػػػا سػػػحؿ الرسػػوؿ  ،جليػػػن النضػػريأذل خيػػرب، حػػػني إكػػاف احتملػػػو معػػػو 

واؼبػػاؿ أكثػػر  ،العهػػد قريػػب: سػػالـفقػػاؿ رسػػوؿ ا  عليػػو الصػػالة وال. واغبػػروب ،ىبتػػو النفقػػاتأذ
ر ػده عػن حفمسو بعػذاب ف ،ذل الربري بن العواـإودفعو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ . من ذل 

  61«.  اغبقيق بالنكث الذي نكثواأوقتل رسوؿ ا  ابب  ،الكنػر يف مكاف خرب
 :قد ُدِح  استنباط جواز ضرب أىل التهم من ىذه القصة بثالث حج و 
 بكذب الرجػل  (ص)على اغبقيقة ال على التهمة، وذل  لعلمو  ر فيها مببّ األم فّ إ

عليػو مػن يُقػاس دلػيال، فػال  (ص)ىلكتو اغبػروب، وكفػى بعلمػو أالكنػر قد  فّ أيف زعمو 
فػػإذف األمػر ىػػو يف اغبقيقػػة . هم جملػرد ظنػػوف أو  ػػكوؾ ال دليػل عليهػػاحامػن حولػػو الػػتّ 

ولػي  مػن قبيػل  ،عػن أداء حػق واجػب يف ذمتػوب اؼبمتنػع مػن بػاب معاقبػة اعبػاي اؼبػذنِ 
 62.متعذيب اؼبتهَ 
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 اغبادثػػة وقعػػن مػػع اليهػػود ويف ظػػروؼ اغبػػرب، فهػػي متعلقػػة بػػحمر اعبهػػاد واغبرابػػة  فّ إ
 63.بعضهم البع  مع بني اؼبسلمني واريىم، فال يقاس عليها تعامل اؼبسلمني

 ف ياكػد فيهػا أعلى  (ص)مر يتعلق ب روط الصلح ال  حرص الرسوؿ الكًر األ فّ إ
 «.وال عهػػد ،فػاف فعلػوا فػال ذمػة ؽبػم ،ال ػرط ىػو أال يكتمػوا وال يغيبػوا  ػيائا» علػى أفّ 

 ،قرار مػتهم بارتكػاب جريبػة علػى مثػل مػا تقػـو عليػو دراسػتنا ىػذهإفاؼبوضوع ال يتعلق ب
 .خالؿ ب رط الصلح والذمةإو  ،بل نكث بعهد

الػب للطعينػة الػ  ضبلػن كتػاب بػن أ  ط حيػث قػاؿ علػيّ  –أما بالنسبة لقضػية اإلفػ  
طالعػػػػػن يف مػػػػػ   »: فيقػػػػػوؿ اػبليفػػػػػة – حاطػػػػػب فانكرتػػػػػو فهػػػػػددىا بالك ػػػػػف إف دل زبػػػػػرج

 ،أنػػػا (ص)بعثػػػب رسػػػوؿ ا  " :الب ػػػاري يف بػػػاب اعباسػػػوس، عػػػن علػػػي رضػػػي ا  عنػػػو قػػػاؿ
 ػػا طعينػػة ومعهػػا   فّ إفػػ ،توا روضػػة خػػاخحانطلقػػوا حػػ  تػػ: سػػود، قػػاؿواؼبقػػداد بػػن األ ،والػػربري
فقلنػػا لت ػػرجن : "نكػػرت وجػػود كتػاب معهػػا وقػػاؿ علػػيّ أدركوىػػا أذ إو ." تػاب ف ػػذوه منهػػاك

 ،(ص)ذل رسوؿ ا  إفحتينا بو  ،فلما رأت اعبد أخرجتو من عقاصها ،و لنجردن أالكتاب 
ذل أنػاس مػن اؼب ػركني مػن أىػل مكػة ىبػربىم بػبع  أمػر إ ةذا فيو من حاطػب بػن أ  بلتعػإف

 64«."(ص)رسوؿ ا  
مبػّب فنيد استقراء إباحة التهديد واإلرىاب الستك اؼ اغبق من ىذه الواقعة فهػو أما ت
 ألفّ  (ص)ضبل اؼبرأة للكتاب كاف حقيقة ولي  هتمػة بالنسػبة للنػ   أواًل، إفّ . حجتنيعلى 

 إفّ فوكما يقوؿ را د الغنو ي . بوحي من السماء، ولي  فوؽ ذل  بينة (ص)اػبرب جاءه 
م لل ػاكم أف يسػت دـ وسػائل التعػذيب غبمػل اؼبػتهَ  دثػة للت ػريع بػحفّ االستدالؿ  ػذه اغبا»
دل يتصػػػرؼ مػػػن موقػػػع  (ص)النػػػ   أفّ ذلػػػ  . ى اإلقػػػرار باطػػػل ومػػػدخل إذل فسػػػاد عظػػػيملػػػع

إذ قد جاءه اػبرب اليقػني عػن . السياسة ال رعية، موقع القاضي احملقق، وإمبا من موقع النبوة
 قػق، وكػل الػذي تبصػدد ظػن اسػت دـ فيػو التهديػد للا  عّما فعلتو تلػ  اؼبػرأة، فلػم يكػن 

  65«.هتديد بالتفتيجل فعلو عليّ 
التهديد بتفتيجل الثياب لي  كالتعػذيب أو اغبػب ، ألنػو إذا  فّ إ»: ثانياً، يقوؿ أبو الليل

الكتاب معها ال ؿبالة، ودل يكن من سبيل الست راجو إالّ بالتنقيب يف ثيا ا، كاف  ثبن أفّ 
 66«.اً حبكم الضرورةذل  أمراً م روع
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 ،حػداأب نػو عػذَّ أودل يثبػن عنػو  ىعلػذل الرّفيػق األإ (ص)انتقل الرسػوؿ الكػًر  لقد فعال
 «اإلسػالـ اؼب ػابرام»ري أعػداء اإلسػالـ ومنظّػ ، ومهمػا اسػتغلّ اتال ػبه مهما ثارت حولو

ىػػذه  ا تقرتفػومػػ ربيػرتني الػػواقعتني لتاىػ اإلسػػالمي اليػـوو  يف األنظمػة القمعيػة يف العػػادل العػر 
 .ةيستند إذل السنّ  كونومن تعذيب اؼبسلمني   األنظمة

 موقف العلماء المعاصرين من التعذيب. 3.4
نسػػاف يف اإلسػػالـ عػػن اؼبػػاسبر اإلسػػالمي العػػاؼبي الػػذي انعقػػد قػػوؽ اإلغبصػػدر البيػػاف العػػاؼبي 

 . ـ3853سبتمرب  38ىػ اؼبوافق 3183من ذي القعدة  33يف باري  يـو 
كبػن مع ػر اؼبسػلمني، ضبلػة لػواء الػدعوة إذل ا ، يف  –نُعلػن  »: خل البيػافجاء يف مدو 

ىػػذا البيػػاف باسػػم اإلسػػالـ، عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف،  – يمسػػتهل القػػرف اػبػػام  ع ػػر اؽبجػػر 
ة، ال تقبػل حقػوؽ أبديّػ – ػذا الوضػع  –وىػي . رةة النبويػة اؼبطّهػمستمدة مػن القػرآف والسػنّ 

إ ػػا حقػػوؽ  ػػرعها اػبػػالق سػػب انو، فلػػي  مػػن . وال تعطػػيالً  حػػذفاً، وال تعػػدياًل، وال نسػػ اً 
حػػق ب ػػر، كائنػػاً مػػن كػػاف، أف يعطلهػػا، أو يعتػػدي عليهػػا، وال تسػػق  حصػػانتها الذاتيػػة، ال 
بػػػإرادة الفػػػرد تنػػػازالً عنهػػػا، وال بػػػإرادة اجملتمػػػع فبػػػثالً فيمػػػا يقيمػػػو مػػػن ماسسػػػات أيػػػاً كانػػػن 

 «.طبيعتها، وكيفما كانن السلطات ال  زبوؽبا
ال هبوز تعذيب اجملػـر فضػال ( أ»: ق اغبماية من التعذيب اؼبتعلقة حب، 7وجاء يف الفقرة 

كمػػا ال هبػػوز (. رواه اػبمسػػة" )إف ا  يعػػذب الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا: "عػػن اؼبػػتهم
 إفّ : "عػرتاؼ بريبػة دل يرتكبهػا، وكػل مػا ينتػرع بوسػائل اإلكػراه باطػلضبل ال  ص علػى اال

؛ (رواه إبػػن ماجػػة بسػػند صػػ يح" )عػػن أمػػ  اػبطػػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا عليػػو ا  وضػػع
تو، وكرامتػو يمهما كانن جريبة الفرد، فكيفما كانػن عقوبتهػا اؼبقػدرة  ػرعا، فػإف إنسػان( ب

 «.اآدمية تظل مصونة

 عواقب التعذيب. 5
كمػػػا ص اآف مسػػػحلة  ػػػرعية التعػػػذيب علػػػى أسػػػاس عواقػػػب التعػػػذيب ولػػػي  طبيعتػػػو  نػػػتف ّ 

ونعػػب بعواقػػب . القػػادـ الفصػػلمقاصػػده كمػػا سػػنفعلو يف  لػػي السػػابق، و  اعبػػرءطرحنػػاه يف 
التعذيب تل  العواقب الفعلية، ال  حدثن يف الواقع وسّجلها التاريخ إذل يومنا ىػذا، بػدالً 
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ة نيّػػأولائػػ  الػػذين أبػػاحوا فبارسػػتو للمصػػل ة، أحيانػػاً بِ  ىمػػن نتائجػػو اؼبفرتضػػة يف أوامػػر وفتػػاو 
   .ة ولكن دائماً ببعد عن واقع ال يءحسن

، ننػػػاقجل علػػػى ضػػػوء ال ػػػرع «مػػػن نظػػػر إذل العواقػػػب َسػػػِلَم مػػػن النوائِػػػب»وعمػػػالً باؼبثػػػل 
آثػاره علػى اؼبعػذِّب  3.8، وقد خصص اعبرء 3.8عواقب التعذيب على الض ية يف اعبرء 

 .عواقب التعذيب على باقي اجملتمع 1.8بينما يتناوؿ اعبرء 

 لى المعذَّبالعواقب ع. 1.5
لػي  فبارسػة الستك ػاؼ اغبػق بػل ىػو اعتػداء علػى  ،هة نظر اؼبعػذَّبجِمن وِ ، التعذيب إفّ 

 .جوىر إنسانيتو وأفظع حدث يف ذاكرتو
أو نفسػػػػياً، ال يبكػػػػن تصػػػػنيف عواقػػػػػب /وبػػػػالرام مػػػػن إمكانيػػػػة تسػػػػلي  األدل جسػػػػدياً و

لػػ  سػػنعتمد علػػى ىػػذا ِإّمػػا جسػػدية وإّمػػا نفسػػية، ومػػع ذ( أحػػد أمػػرين)التعػػذيب علػػى أ ػػا 
 .التصنيف لتبسي  عرضها

مػػن جػػراء )ل اعبسػػدية ومنهػػا الػػورـو واألَنْػػداب يػػإف عواقػػب التعػػذيب الظػػاىرة ىػػي العقاب
أو العصػػػبية /أو اؽبيكليػػػة و/، واإلصػػػابات العضػػػلية و(لػػػد أو اغبػػػرؽ أو القطػػػعالضػػػرب أو اعبَ 

ك لل وظيفػة التغذيػة يف   ، واختالالت لوِظيفية األعضاء(بسبب التعليق والعرض للم لعة)
والرضػػوح التناسػػلية، ( مػػن جػػراء الضػػربات علػػى الػػرأس)اؼبػػخ والصػػمم واالضػػطراب البصػػري 
 (.بسبب البرت)وأحياناً فقداف بع  أعضاء اعبسم 

داع والرع ػػػات والػػػوىن ـ والصُّػػػالاآثػػػار اعبسدينفسػػػية للتعػػػذيب تنطػػػوي علػػػى اآ وأعػػػمّ 
أيضػا الُسػهاد  ت ػملكمػا . معويػة واضػطرابات جنسػيةوالعرؽ والغ ياف وكذا أوجاع َمِعديّة 

وجػػواثيم وذكريػػات ُمَتطَفِّلػػة وخفقػػاف وكػػذا نَػْوبػػات الػػذعر الػػ  االبػػاً مػػا تسػػتمر طيلػػة سػػنني 
 .التعذيب عدة بعد حدوث

صػػاب القػػدرات الفكريػػة بصػػعوبة غالبػػاً مػػا تُ ف. أمػػا العواقػػب النفسػػية فهػػي عػػدة أصػػناؼ
والعواقب ذات الطابع العػاطفي ت ػمل فقػداف . غب  التوجوالرتكير وفقداف جرئي للذاكرة و 

ال ػػػػعور بػػػػاألمن والثقػػػػة والتلقائيػػػػة والتوقعيػػػػة، وال ػػػػعور باالسػػػػتالب واالستضػػػػعاؼ واغبقػػػػارة 

 

 (.اغبا ية السفلية ح راجع)نبثاثية ؽبذه اؼبمارسة إلاألدل والصياح والدـ والغائ  وقرقعة األجساد، والطبيعة ا    

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  أصوؿ ربًر التعذيب يف اإلسالـ 
 

 

558 

+ + + + 

+ + 

القنػػػوط وسػػػلوؾ  تػػػادي إذل يػػػار العصػػػ ، وكػػػل ىػػػذه العواقػػػب قػػػد الوالعػػػار، وكػػػذا القلػػػق وا
ا صػنف العقابيػل السػلوكية فينطػوي علػى أم. االنت ارإذل ر للذات قد ينتهي ارتدادي ومدمّ 

اغبػػػػذر اؼبفػػػػػرط يف العالقػػػػات اإلنسػػػػػانية والصػػػػعوبة يف احملافظػػػػػة علػػػػى العالقػػػػػات مػػػػع النػػػػػاس 
 .ذاتذباه ال أو نكماش على النف  والنػروؽ وأحياناً العدوانية ذباه األقاربالوا

الػذين يػاذوف و : بقولػو تعػاذلمػو ا  ىذه العواقػب ىػي أ ػكاؿ ـبتلفػة مػن األذى حرّ  إفّ 
كمػا ىػي ىػدـ ؼب لػوؽ   .67اؼبامنني واؼبامنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا  تاناً وإشباً مبيناً 

وىػػذه العواقػػب  68«.سػػاف بنيػػاف ا ، ملعػػوف مػػن ىػػدـ بنيػػاف ا اإلن»: (ص)قػػاؿ فيػػو النػػ  
يف  (ص)انتهاؾ واضح لسػالمة اؼبسػلم يف نفسػو وعرضػو دبوجػب مػا قالػو الرسػوؿ  ىي أيضاً 

دمػػاءكم وأمػػوالكم وأعراضػػكم وأب ػػاركم  إفّ »: خطبتػػو اؼب ػػهورة الػػ  ألقاىػػا يف حجػػة الػػوداع
ومػػػا أبعػػػد الػػػذين يبي ػػػوف ىػػػذه العواقػػػب مػػػن قػػػوؿ  69«.ك رمػػػة يػػػومكم ىػػػذا علػػػيكم حػػػراـ
مػػا أطيبػػ  ومػػا أطيػػب روبػػ ، ومػػا أعظمػػ  ومػػا »: وىػػو أمػػاـ البيػػن اغبػػراـ (ص)الرسػػوؿ 
غبرمػػػػة اؼبػػػػامن عنػػػػد ا  أعظػػػػم مػػػػن حرمتػػػػ ، مالػػػػو والػػػػذي نفسػػػػي بيػػػػده ، حرمتػػػػ أعظػػػػم 
 70!«ودمو

 ربًر إتالؼ جسد اإلنساف. 1.1.8
إف ىذه اغبرمة ىي عصػمة وسػياج وبمػي بػو اإلسػالـ اإلنسػاف مػن أي اعتػداء علػى جسػده 

 .يف العواقب اعبسدية للتعذيب منكر كبري فإفّ  مَثَّ وعقلو، ومن 
اؼب لوقػػات  عػػناإلنسػػاف  وىػػو مػػا يبيػػر تعػػاذلجسػػد اإلنسػػاف مػػن أعظػػم ـبلوقػػات ا   إفّ 

اويّػة فقػ  بػل ىػو موضػع للػروح،  يواعبسم لي  مػادة حِ . األخرى خصوصاً باإلدراؾ واغب 
كمػػا ىػػو حػػاٍو للهويػػة الدينيػػة والثقافيػػة والسياسػػية دبوجػػب امتصاصػػو يف إيقاعاتػػو وِوضػػعاتو 

كمػا يبلػ  اعبسػم   71(.عبسػمىػذا ا) فيو جداو تي الذير الدين والرماف واؼبكاف الرموز ال  سبيّ 
ذاكػػرًة، ال دبعػػل اسػػت الة نسػػياف اغبركػػات الػػػ  يتعلمهػػا اإلنسػػاف يف طفولتػػو ف سػػب، بػػػل 

   .أعضػػاء اعبسػػد  ػػهوداً سي ػػهدوف علػػى اإلنسػػاف يػػـو القيامػػة الػػذي يعتػػربوبػػاؼبعل القػػرآي 
 ي، والنهػأمانػة مػن عنػد ا  لكونػووال ننسى تعاليم اإلسالـ ال  تحمر باغبفػاظ علػى اعبسػد 

 .عن وووح  
 

    هم وأرجلهػػم دبػػا كػػانوا يعملػػوفييػػـو ت ػػهد علػػيهم ألسػػنتهم وأيػػد (31:النػػور) ؛ اليػػـو لبػػتم علػػى أفػػواىهم وتكلمنػػا
 (.18:ي ) هم وت هد أرجلهم دبا كانوا يكسبوفيأيد
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وا ػػتملن . اإلسػػالـ عػػن تسػػلي  األدل علػػى اعبسػػد إالّ حبػػق ىأف ينهػػ اريبػػالػػي  فوؽبػػذا 
يػػات يف النهػػي عػػن الضػػرب واللطػػم، فمػػثال جػػاء يف اغبػػديث أف امصػػادر اغبػػديث علػػى رو 

لػػو مػػاالً فليحخػػذ منػػو، ومػػن جلػػدت لػػو ظهػػراً فهػػذا ظهػػري مػػن أخػػذت »: قػػاؿ (ص)النػػ  
إالّ يف  ىظهػر اؼبػامن ضبػ» (:ص)وقد جاء أيضا يف اغبديث عػن الرسػوؿ  72«.ومن فليقتصّ 
كنػػػػن أضػػػػرب االمػػػػاً رل بالسػػػػوط، »: وعػػػػن ابػػػػن مسػػػػعود البػػػػدري قػػػػاؿ 73«.أو حػػػػق حػػػػدّ 

ػػ" علػػم أبػػا مسػػعودا: "فسػػمعن صػػوتاً مػػن خلفػػي دنػػا ا فلػػم أفهػػم الصػػوت مػػن الغضػػب، فلمَّ
بػػا مسػػعود أفَّ ا  أقػػدر عليػػ  منػػ  اعلػػم أ: "فػػإذا ىػػو يقػػوؿ (ص)مػػبَّ إذا ىػػو رسػػوؿ ا  

  74«.فقلن ال أضرب فبلوكاً بعده أبداً ." على ىذا الغالـ
مػػن »: السػػننأمػػا األحاديػػث ب ػػحف اللطػػم، فمنهػػا اغبػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود يف 

سػابع أَيْػػُتب لقػد رَ »: وعػن أ  علػي سػويد بػن مقػرِّف قػاؿ 75«.لطػم فبلوكػو فكفارتػو أف يعتقػو
أف  قػػػػػػرِّف مالنػػػػػػا خػػػػػػادـ إالّ واحػػػػػػدة لطمهػػػػػػا أصػػػػػػغرُنا فحمرنػػػػػػا رسػػػػػػوؿ ا  سػػػػػػبعة مػػػػػػن بػػػػػػب م

 76«.نُػْعِتقها
تػػػػالؼ اعبسػػػػد موضػػػػوعها الػػػػػُمثْػَلة، أي إـ وىنػػػػاؾ صبلػػػػة أخػػػػرى مػػػػن األحاديػػػػث الػػػػ  ربػػػػرّ 

إذا بعػػث  (ص)كػػاف النػػ  »: فعػػن بريػػدة بػػن اػبصػػيب قػػاؿ. التنكيػػل بػػاغبي وت ػػويو اؼبيػػن
ودبػػػن معػػػو مػػػن  تعػػػاذل حاجػػػة نفسػػػو أوصػػػاىم بتقػػػوى ا أمػػػرياً علػػػى سػػػرية أو جػػػيجل أو يف 

 تغلػوا وال ااػروا باسػم ا  ويف سػبيل ا ، قػاتلوا مػن كفػر بػا ، ال: "اؼبسلمني خرياً، مث يقوؿ
 ىذات اإلنسػػاف يف ضبػػ ويف حػػديث آخػػر ياكػػد أفّ  77«".تغػػدروا، وال سبثلػػوا وال تقتلػػوا وليػػدا

إالّ أمرنػا  (ص)رسػوؿ ا  مػا خطبنػا »: حصػني ـ بعػد موتػو، قػاؿ عمػراف بػنؿبمي وحـر ؿبرّ 
ويف  78«.بالصػدقة و انػػا عػػن اؼبثلػة، حػػ  الكفػػار إذا قاتلنػاىم، فإننػػا ال مبثػػل  ػم بعػػد القتػػل

نُّ ظُػُروا إذا أنػا ِمػان»: علي بػن أ  طالػب لل سػن واغبسػني ؼبػا ضػربو ابػن ملجػم قػاؿية وص
 (ص)وال يبثَّػػػل بالرجػػػل، فػػػإي ظبعػػػن رسػػػوؿ ا   مػػػن ضػػػربتو ىػػػذه فَاْضػػػرِبُوُه َضػػػْربًَة ِبَضػػػْربٍَة،

عن مال  أنو »: وجاء يف موطح إماـ مال  79«".إيَّاكم واؼبثلة، ولو بالكلب الَعُقور: "يقوؿ
سِلم َمْيتػاً كَكسػرِِه وىػو حػيّ : "كانن تقوؿ  (ص)بلغو أف عائ ة زوج الن  

ُ
." َكْسُر َعْظم اؼب

 80«.تعب يف اإلمث
 

تػػػالؼ إعتػػػداء علػػػى جسػػػد اإلنسػػػاف ميتػػػاً، فكيػػػف يُعقػػػل إباحػػػة ـ اإلسػػػالـ االفػػػإذا حػػػرّ 
 جسده وىو حي؟
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منػٌع  –وما أخطر الكلب العقػور ومػا أعػداه  –ويف النهي عن اؼبثلة ولو بالكلب العقور 
ًٌ باتّ  قاطٌع لتسلي  أيّ  وىناؾ . تالؼ أجسادىاإل أدل اري ضروري على ـبلوقات ا  وربر

، ومنهػا حػديث سػعيد (ميتػة وحيػة كانػن أ)اغبيوانػات عدة أحاديث ب ػحف اجتنػاب إيػذاء 
. مػػع ابػػن عمػػر يف طريػػق اؼبدينػػة فػػإذا ِالمػػو يرمػػوف دجاجػػة خرجػػنُ »: بػػن ُجبػػري الػػذي قػػاؿ

وعػػن  81«."إف رسػػوؿ ا  لعػن مػػن مثّػػل بػػاغبيواف: "فقػػاؿ" مػػن فعػل ىػػذا؟: "ابػػن عمػػرفقػاؿ 
ْرُمونَػُو، وقػد جعلػوا ِلصػاحب الطػري  ابن عمػر أنػو مػرَّ بفتيػاف مػن قػريجل قػد َنَصػُبوا طػرياً وىػم يِ 

من فعػل ىػذا؟ لعػن ا  »: ُكلَّ خاِطاَئٍة من نَػْبِلِهْم، فلما رَأَوا ابن عمر تَػَفرَّقوا، فقاؿ ابن عمر
ػذ  ػيائاً فيػو الػروح ارضػاً  (ص)من فعل ىذا، إفَّ رسوؿ ا   وعنػو أيضػاً أف  82«.لعػن مػن ازبَّ

سػػجنتها حػػ  ماتػػن، فػػدخلن فيهػػا النػػار، ال ىػػي  ةٍ عُػػذِّبن امػػرَأُة يف ِىػػرَّ »: قػػاؿ (ص)النػػ  
وعػػن ابػػػن  83«.أطعمتهػػا وسػػقتها، إذ حبسػػػتها، وال ىػػي تركتهػػػا تحكػػل مػػن خ ػػػاش األرض

 84«.لعن ا  الذي وظبو»: ِسَم يف َوْجِهو، فقاؿمرَّ عليو ضِبَاٌر قد وُ  (ص)الرسوؿ  عباس أفّ 
نطلق غباجتػػو، فرأينػػا ضُبَّػػرًَة يف سػػفر، فػػا (ص)مػػع رسػػوؿ ا  ا نَّػػكُ »: وعػػن ابػػن مسػػعود قػػاؿ

ػػرَُة فجعلػػن تَػْعػػِرُش فجػػاء النػػ   َهػػا، فجػػاءت اغُبمَّ : فقػػاؿ (ص)معهػػا فَػْرَخػػاف، فحخػػذنا فَػْرَخيػْ
مػن حػرَّؽ : "ورأى قريػة مبػل قػد حرَّقناىػا، فقػاؿ." من َفَجػَع ىػذه ِبَولَػِدىا؟ ُردُّوا َولَػَدَىا إليهػا"

  85«."يعذِّب بالنار إالَّ ربُّ النارِ  إنو ال ينبغي أف: "قاؿ." كبن: "قلنا" ىذه؟
ٌ أفّ   ِضػَلة يف التكػًر دبوجػب قػوؿاطباع اؼب لوقات متف وإذا تقّرر ىذا كلو، وإذا كاف بػنيِّ

فكيػػف  ،86وفّضػػلناىم علػػى كثػػرٍي فبػػن خلقنػػا تفضػػيالً  ]…[دـ آ ولقػػد كّرمنػػا بػػب تعػػاذل ا 
 حق؟ غريب اهتالفإدـ و آ عقل إباحة تسلي  األدل على أجساد ببتُ 

 ربًر إتالؼ عقل اإلنساف. 5.1.8
عواقػب سػجوف الطغػاة تػاّدي ال ؿبالػة إذل  ةيػبِ قْ أّف جّل وسائل وطػرؽ التعػذيب اؼبتوّخػاة يف إ

 ّوؽبمػاأ ،ضػرارض لنػوعني مػن األعقػل السػجني يتعػرّ  فّ إو . ماذية للعقل كما أ رنا إليو أعاله
. ج ، وتػػػحثري ىػػػذه العوامػػػل رىيػػػبوالعرلػػػة واؽبػػػوا ،نػػػاجم عػػػن ضػػػغوط القلػػػقىػػػو و  ،مبا ػػػر

وذلػػ   ،جهرتػو اؼب تلفػةأ  و يويػنجم عػن الضػعف الػذي يل ػق بػاغبب ،وثانيهمػا اػري مبا ػر
والتهػػػاوف يف معاعبػػػة السػػػجناء مػػػن  ،ةوتػػػحثري الظػػػروؼ اؼبناخيػػػة اغبػػػادّ  ،بسػػػب سػػػوء التغذيػػػة

 .طهماوسأمراض اؼبنت رة يف األ
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علػػى سػػائر اؼب لوقػػات، ولػػواله  نسػػافمنػػاط التكليػػف وسػػبب الت ػػريف لمم والعقػػل ىػػو
 رونػػو مػػن ؼبو  ،والقػػرآف ىػػو أعظػػم الكتػػب السػػماوية تكريبػػا للعقػػل .لكػػاف كبػػاقي اغبيوانػػات

ذل إوتػػػػدعو  ،العلػػػػم النػػػػافع، ولػػػػذل  وردت ع ػػػػرات اآيػػػػات يف كتػػػػاب ا  زباطػػػػب العقػػػػل
 :عػػػػاذلقػػػػػولو تتعقيبػػػػو يف كثػػػػري مػػػػن اآيػػػػات بر كر والتػػػػذكّ عمالػػػػو مػػػػن خػػػػالؿ التفكػػػػري والتػػػػدبّ إ
وذلػػػػػ   ،لبػػػػػاباأل ، كمػػػػػا مػػػػػدح أورل«روفيتػػػػػذكّ »، «روفيتػػػػػدبّ »، «روفيتفّكػػػػػ»، «يعقلػػػػػوف»

ف يف ذلػػػ  لػػػذكرى إ: حػػػدى اآيػػػاتإيف  تعػػػاذلفقػػػاؿ  ،لرجاحػػػة عقػػػوؽبم وسػػػداد تفكػػػريىم
 .87لبابألورل األ

ذل أفضػل اغبلػوؿ يف إبقيمة العقل واالجتهاد يف التفكري للوصوؿ  (ص)ه الرسوؿ وقد نوّ 
 ،ذل الػػيمن لريعػػى  ػػاوف اؼبسػػلمني ىنػػاؾإرسػػل أحػػد صػػ ابتو موضػػع، فهػػا ىػػو يُ كثػػر مػػن أ

 «.أقضػي بكتػاب ا »: قػاؿ «؟كيػف تقضػي إذا البػ  قضػاء»: ويسحلو عند وداعػو قػائال
: قػػاؿ «فػػإف دل ذبػػد؟»: قػػاؿ «.بسػػّنة رسػػوؿ ا »: قػػاؿ «؟فػػإف دل ذبػػد يف كتػػاب ا »: قػػاؿ
رسػوؿ ا  ؼبػا رسػوؿ اغبمػد   الػذي وفػق »: ؿو قػيو  يْطمائن الن ف «.أجتهد رأيي، وال ألو»

 88«.يرضاه رسوؿ ا 
ىو عمر بػن اػبطػاب  فها ،و التكريبي للعقل يف عهد اػبالفة الرا دةىذا التوجّ  ويستمرّ 
ذل إلبػػػاب مكانػػػة خاصػػػة يف تسػػػيري  ػػػاوف الدولػػػة دوف االلتفػػػات األ رلوأو  ىَهػػػيػػػورل ذوي النػُّ 

ولكػن أمػري  ،و ػياخ بػدر راػم صػغر سػنّ أضػر ؾبالسػو مػع نعم لقد كاف ابن عباس وب. همسنّ 
 .دبجلسو لتوقد فكره وقوة ذاكرتو اؼبامنني أغبقو
وحظػػر تنػػاوؿ كػػل مػػا مػػن  ،وىػػي العقػػل ،تػػالؼ تلػػ  اعبػػوىرة الثمينػػةإسػػالـ ـ اإللقػػد حػػرّ 

ال يف حاالت خاصػة تسػتوجبها إودل يبح ذل   ،ذىابو ولو ماقتا كاػبمور واؼب دراتإ حنو 
األدلػػػة علػػػى ربػػػًر كػػػل مػػػن و  «.الضػػػرورات تبػػػيح احملظػػػورات» :وتػػػدخل يف قاعػػػدة ،الضػػػرورة
مبا اػبمر إيا أيها الذين آمنوا : تعاذلرات اؼبريلة للعقل من كتاب ا  قولو رات واؼب دّ اؼبسكّ 

مػن أما و  .89زالـ رج  من عمل ال يطاف فاجتنبوه لعلكم تفل وفنصاب واألواؼبيسر واأل
 90«.حراـ مسكركل مسكر طبر وكل »:(ص)وؿ قوؿ الرسفة، السنّ 
وخاصػػة اؼبسػػلم، دل يػػن  منهػػا العقػػل  ،نسػافت فيهػػا كرامػػة اإلة السػػ يقة الػػ  تػػردّ اؽبػوّ  فّ إ
والعلػػـو  ،سػػالمي مػػن االسػػتفادة مػػن الكثػػري مػػن اؼبعػػارؼفاالسػػتبداد حػػـر العقػػل اإل ،أيضػػا

راء ات بػالعقوؿ ذات اآصػابكمػا أغبػق الكثػري مػن اإل .ذات العالقة بػاغبكم وال ػورى مػثال
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قامػػػة و مػػػن خػػػالؿ اإلأ ،واالجتهػػػادات اؼب الفػػػة سػػػواء عػػػن طريػػػق وسػػػائل التعػػػذيب ،اعبريائػػػة
 .العاعبربية اؼبصادرة ؼبصادر اؼبعرفة واالطّ 

رة الػػػ  وىػػػو العقػػػاقري اؼب ػػػدّ  ،وىنػػػاؾ عامػػػل آخػػػر يػػػرتؾ آثػػػارا ضػػػارة علػػػى العقػػػل وقدراتػػػو
 .رادي والػػوعي للضػػ يةم اإلربطػػيم الػػت كّ  وذلػػ  مػػن أجػػل ،سػػتعمل يف مراكػػر التعػػذيبتُ 
ولكػػػن  ،دبصػػػل اغبقيقػػػة ي ىػػػذا النػػػوع مػػػن العقػػػاقريرادة ظبّػػػقػػػل واإلعخفػػػاء ويالهتػػػا علػػػى الوإل

وال ػػريعة  ،قػػواؿ الصػػادرة عػػن تحثريىػػا لل قيقػػةالدراسػػات العلميػػة تاكػػد عػػدـ مطابقػػة كػػل األ
 ػى رسػوؿ »: أـ سػلمة قالػن فعن. ـ استعماؽبا ؼبا ؽبا من أضرار على العقل وال  صيةربرّ 
واػبػدر  ،واؼبفػرت كمػا قػاؿ العلمػاء ىػو مػا يػورث الفتػور 91«.عن كل مسكر ومفرت (ص)ا  

 .يف األطراؼ

 العواقب على المعذِّب. 2.5
لقػػػػد أبػػػػرزت و . د أيضػػػػاً التعػػػػذيب َوخػػػػيم العاقبػػػػة علػػػػى اعبػػػػالّ  كثػػػػرياً مػػػػا يغيػػػػب عػػػػن البػػػػاؿ أفّ 

 ةالّ يف أوامػر وُ  قُػػنِّن َس يف الواقػع التػارىبي ولػي  كمػارِ و التعذيب كما ُمػ –دراسات التعذيب 
د ما أُبِيَح يف لػوف ؿبػدّ كلّ نبثاثية، أي  إرعة ػفبارستو زبضع لن أفّ  –الذين أباحوه  ىاألمر وفتاو 

ر تدرهبياً إذل ألػواف أكثػر فػحكثر وح ػيًة وربػن  ػروط أقػل ما تطوّ وربن  روط حصريّة، كلّ 
ؿ ر ىػو السػبب أـ النتيجػة يف ربػوّ إف كػاف ىػذا التطػوّ  اآفاري واضح ح  إنو . فحقل حصراً 

كبػػػرافهم ا وف نفسػػػياً بالتػػدري  إذل سػػػاديني، فتجػػدديػػػن يتغػػريّ اعبالّ  أفّ  اؼباّكػػداؼبعػػذِّب، ولكػػػن 
 .ُعْرؿ أُناس ديدة على  ازدياد التجارب ال  يسّلطوف فيها آالمايرداد مع 
فبالرام من توظيػف اعبالديػن . تهماعبالدين أ  اص عاديوف خاصة يف بداية وظيف إفّ 

علػػػى أسػػػاس ال  صػػػية الت كُّميّػػػة واؼبيػػػوؿ للطاعػػػة العميػػػاء، وبػػػالرام مػػػن تسػػػوي  التعػػػذيب 
ذوا اؼبعػػػػذَّبني ألف ا ب علػػػػى اؼبعػػػػذِّبني أف يُػػػػيديولوجيػػػػة أو دينيػػػػة، ففػػػػي البدايػػػػة يصػػػػعُ إبػػػػذرائِع 

ل باؼبعػػػذَّبني إذا دل د أف ينّكػػػفػػػال يبكػػػن للجػػػالّ . ال ػػػعور بػػػالعطف والػػػذنب يعػػػرقالف عملهػػػم
قصػائية وحبجػرىم يف ظػػروؼ إنسػػانيتهم سػابقاً، وىػذا بنبػرىم بحلقػػاب إهُبػردىم مػن قيمػتهم و 

ي إذل مػػػػني مػػػػن إنسػػػػانيتهم يػػػػادّ وذبريػػػػد اؼبتهَ (. خلا ونتنػػػػني نيدميّ ووسػػػػ ني وَمػػػػ ةعُػػػػرا)مهينػػػػة 
 92.دي إذل تغريات أكثر عمقاً يف نفسية اعبالّ ت ديد سوء معاملتهم، وىذا بدوره يادّ 

نػػن أقػػدـ وأحػػدث  ػػهادات التعػػذيب يف التػػاريخ نفػػ  العواقػػب لعمليػػة التغػػري لقػػد دوّ 
تطبَّعػػػوا علػػػى حػػػرفتهم حػػػ  أفضػػػى  ػػػم األمػػػر إذل تعػػػذيب  بوفمعػػػذِّ : داعبػػػالّ  لػػػدىالنفسػػػي 
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ب القػػدرة إذل درجػػة أ ػػم  يّ كلّػػوف أ ػػم أصػػب وا  يتونّبػػ وفأزواجهػػم وأوالدىػػم يف بيػػوهتم، ومعػػذِّ
بونػػو ويسػػبّ ويت دّ  تعػػاذل  يتنافسػػوف مػػع ا  ف اكبرفػػنو ونو لػػيالً و ػػاراً والِعيػػاُذ بػػا ، وكػػذا معػػذِّ

. ر وحػ  النكرومانيػة   ارتباطها بتسلي  األدل وانتهائهػا أحيانػاً إذل السػادية ِجْنسيتهم إذل حدّ 
مار الػػذام، سػػبيل دل يػػن   النفسػػي البػػاطن يف فبارسػػة التعػػذيب ىػػو سػػبيل للػػدّ وقػػانوف التغػػرّي 

وخالصػة عواقػب التعػذيب    .ن سلكو إالّ القليل، فمنهم من تويفِّ نادماً ومنهم من انت رفب
 .93واآخرة اخسر الدني: تعاذل على اؼبعذِّب ىي قوؿ ا 

اؼبعػذِّب ىػو اؼبضػموف السػادي يف صػلب عمليػة تسػلي   لدىؾ الت ويل النفسي ؿبرّ  إفّ 
ن بعضػػهما الػػبع  فبػػا ىػػو عليػػو اغبػػاؿ وال توجػػد ذبربتػػاف أبعػػد مػػ. األدل علػػى إنسػػاف أعػػرؿ
علػػػػى أف جػػػػوىر التعػػػػذيب ىػػػػو السػػػػلطة  والتعػػػػرض لػػػػو، وىػػػػذا يػػػػدؿّ األدل بالنسػػػػبة لتسػػػػلي  

يف  ( Fromm)وحسػػػب مػػػا أفػػػاد بػػػو فػػػرـو (. علػػػى األجسػػػاد واألنفػػػ  واغبيػػػوات)والسػػػيطرة 
مظاىرىػا  فإف نواة السادية ال  ت رتؾ فيهػا كػل ت ريح النػرعة التدمريية لدى اإلنسافكتابو 

 94(.ب ػػػػراً أـ حيوانػػػػاً )ىػػػػي الولػػػػع بػػػػامتالؾ السػػػػيطرة اؼبطلقػػػػة والالؿبػػػػدودة علػػػػى كػػػػائن حػػػػي 
ؿ إذل أ ػياء قابلػػة للسػػيطرة وأف هبػػب علػػى الكائنػات اغبيػػة أف تت ػػوّ فإنػو وبالنسػبة للسػػادي 

والػػػذي يثػػػري السػػػادي وهبعلػػػو يهػػػرع إذل بسػػػ  سػػػيطرتو ىػػػي تلػػػ  . تػػػدخل يف دائػػػرة فبتلكاتػػػو
السػادي وبتقػر ويريػد  ة ال  تتمير بعدـ قدرهتا على الدفاع عن نفسػها، إذ أفّ يّ الكائنات اغب

وال  ثػريه إالّ مػن ال حػوؿ لػوالت كم يف من يفتقر إذل القوة وال يقدر علػى رّد العػدواف، وال يُ 
  صػا  م أفّ ويغمػر السػادي السػرور والن ػوة حػني يعلَػ. نر اؼبتمكّ باؼبقتدِ  ثرت ، اري مكقوة

 

كالتقليػػل مػػن )معنػػوي  إذل الغػػري أو توجيػػو عػػدواف( كالضػػرب)دواف مػػادي بتوجيػػو ُعػػ(  ػػباعهاإأو /و)ا ػػتقاؽ اللػػذة     
واالبػػاً مػػا سبتػػرج السػػادية بالن ػػاط اعبنسػػي، فػػال ي ػػتق السػػادي لذتػػو . إليػػو(  ػػحف اآخػػر وعػػدـ مراعػػاة م ػػاعره وكرامتػػو

 .(3531-3718)إذل اؼبْركير دو ساد  سم منسوبالوا. ي واؼبعنويدّ ااعبنسية إالّ من إيقاع الضرر اؼب
فّصل حوؿ العالقة بني السػلطة والتعػذيب والسػادية اؼبلل رح . ؼبضاجعة اعبثثسم باؼبيل واال تهاء كبراؼ جنسي يتّ ا  ر 

 .E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973والنكرومانية راجع الكتاب 
عنػد اؼبػوت ػبػوفهم  صػوفرمة اؼباكدة للقتل الكيفي والتعػذيب كػاف بعػ  اػبلفػاء يتنغّ بتحثري اغب»: يقوؿ اؽبادي العلوي    

اغبمد   الذي جعلهم : "وبلغن الفقيو أبو حاـز فقاؿ. فقاؿ عبد اؼبل  بن مرواف ليتب كنن اساالً . من دخوؿ جهنم
لػوددت أي أقلػن العثػػرة : "وقػاؿ الواثػق العباسػػي ]...[." وف عنػد اؼبػوت مػػا كبػن فيػو، وال نتمػػل يف اؼبػوت مػا ىػم فيػػويتمنّػ

وقػػاؿ والػػده عنػػد  ]...[." دىا حيػػاً وميتػاً ال يػراي ا  أتقلّػػ: "وطُلػػب منػػو العهػد لولػػده فقػػاؿ." سػيوأي ضبػاؿ أضبػػل علػػى رأ
فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ أنظػػر ىػػادي العلػػوي، ) «."عمػػري ىكػػذا قصػػري دل أفعػػل مػػا فعلػػن لػػو كنػػن أعلػػم أفّ : "اؼبػػوت

 (.187. ، ص3888 ، مركر األحباث والدراسات اال رتاكية يف العادل العر ، قربصالسياسي
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 عنهػػا عػػربِّ م باغبريػػة مػػن قبػػل أصػػبح ربػػن سػػيطرتو التامػػة، تلػػ  السػػيطرة الػػ  يُ آخػػر كػػاف يػػنع
 .عل ىذا ال  ص يتحدلبالسادي 

إف الرابػػة يف الػػت كم اؼبطلػػق يف األعػػرؿ، الػػ  ىػػي صػػلب فعػػل التعػػذيب، تتعػػارض مػػع 
 يقػػوؿ اؼبفكػػر اإلسػالمي علػػي عػػرت بيجػػوفيتجل أفّ . التوجيهػات الروحيػػة األساسػػية لممسػالـ

داً بكثػري مػن األمػور الػ  ال قػدرة لػو عليهػا، فاإلنسػاف اػري اف ُوِضع يف ىذا العػادل مقيّػاإلنس
عتػرب الػوعي األدل واؼبػوت، يُ بػيف ىذا العادل الذي يحم حتماً بعدـ األماف و و  95.للعادل ئمكاف

بالوضػػع اإلنسػػاي ومكانػػة اإلنسػػاف اػباصػػة يف العػػادل واالعػػرتاؼ دب دوديػػة إرادتػػو وقدرتػػو، 
    .ر وقبوؿ ىذا األخري، اؽبدؼ األظبى لممسالـدَ الوعي بعدـ ؿبدودية القَ  وكذا

اؼبيػػػل السػػػادي يف بػػػاطن فعػػػل التعػػػذيب ىبػػػرتؽ الت ػػػريع  فضػػػال عػػػن ذلػػػ ، ال  ػػػ  أفّ 
أحكاـ اغبرب يف اإلسػالـ ال تبػيح قتػل الضػعفاء  وإفّ . اإلسالمي فيما يتعلق دبعاملة األعرؿ

ر واإلجهػاز علػى اؼبػدبِ تّبػاع عػن ا (ص)كمػا  ػى الرسػوؿ   96(.خلاالنساء والصبياف والرىباف )
وسبنػع النػواىي اؼبماثلػة اؼبفصػلة، الػ  أدذل  ػا علػي بػن أ   97.اعبريح وىػذا يف سػاحة القتػاؿ

 :سادية وتكب ها كل نػرعة  طالب لقادتو وجنوده،
حػػػػ  ة، وتػػػرككم إيػػػػاىم ال تقػػػاتلوا القػػػػـو حػػػ  يبػػػػدؤوكم فػػػػحنتم حبمػػػد ا  عػػػػر وجػػػل علػػػػى حّجػػػػ

يبػػدؤوكم حجػػة أخػػرى لكػػم، فػػإذا قػػاتلتموىم فهرمتػػوىم فػػال تقتلػػوا مػػدبراً وال ذبهػػروا علػػى جػػريح 
وال تك فوا عورة وال سبثلوا بقتيل، فإذا وصلتم إذل رحاؿ القـو فػال هتتكػوا سػرتاً وال تػدخلوا داراً 

مػػرأًة بػػحذى وإف اإالّ بػإذف، وال تحخػػذوا  ػيائاً مػػن أمػػواؽبم إالّ مػا وجػػدو يف عسػػكرىم وال هتيجػوا 
 98. تمن أعراضكم وسبنب أمراءكم وصل اءكم، فإ ن ضعاؼ القوى واألنف 

 أواًل، إذا منػػػع اإلسػػػالـ إيػػػذاء األعػػػرؿ الػػػذي ربقػػػقّ . ويرتتػػػب علػػػى مػػػا سػػػبق اسػػػتنتاجاف
عدوانػػو بوجػػوده يف سػػاحة القتػػاؿ، فكيػػف يعقػػل إباحػػة تسػػلي  األدل علػػى األعػػرؿ الػػذي دل 

م دل يػػبح ىػدـ اؼبعػػذَّب ف سػػب، ، مػػن أبػاح تسػػلي  األدل علػى اؼبػػتهَ تثبػن فيػػو التهمػة؟ ثانيػػاً 
 .بل وأباح عواقبو السادية على اؼبعذِّب أيضاً 

 

ماتػو وال مػن جهػود الػنف  والبػدف ظبػو مػن قوانينػو وال نظامػو وال ؿبرّ ااإلسػالـ دل يحخػذ  إفّ »: بيجػوفيتجلويقوؿ أيضػا     
... من غبظة فارقػة تنقػدح فيهػا  ػرارة وعػي بػاطب: طالب اإلنساف  ا، وإمبا من  يء ي مل ىذا كلو ويسمو عليوال  يُ 

إنػػو . مػػن حقيقػػة التسػػليم  ... الحتمػػاؿ كػػل مػػا يػػحم بػػو الوجػػود التهيػػامػػن ... ن الرمػػافمػػن قػػوة الػػنف  يف مواجهػػة ؿبػػ
 .يف  اية اؼبستند 88راجع اؼبصدر رقم « !سم إسالـالوا... استسالـ  
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ر مػػػوِطن وقػػػد تصػػػوّ . د اػػػري مقبولػػػة يف اإلسػػػالـوباعبملػػػة، فعواقػػػب التعػػػذيب علػػػى اعبػػػالّ 
يف  وفصػػليّ ألا وفاػبيػػاؿ ال ػػع  يف ـبتلػػف اغبضػػارات عػػرب التػػاريخ أّف اعبالديػػن ىػػم اؼبسػػاول

االنتباه واػبوؼ والغضب والكره واللعن، اػري  جلّ  وفعملية التعذيب، وقد استجلب اؼبعذِّب
أ م ض ايا إذل حٍد مػا، ضػ ايا الطُغػاة الػذين أمػروا  ػذه اؼبمارسػة الوح ػية لل فػاظ علػى 

يديولوجيػػػػػػة أو مصػػػػػػل ية أاوىا بػػػػػػذرائع دينيػػػػػػة أو ائػػػػػػ  الػػػػػػذين سػػػػػػوّ لحكمهػػػػػػم، وضػػػػػػ ايا أو 
 (.منفعية)

 عواقب أخرى. 3.5
فبارسػة التعػذيب تػحثر سػلبياً علػى  إفّ فػ، سواءإضافًة إذل وخيم العاقبة على اؼبعذَّب واؼبعذِّب 

اؼبعػػػػذَّب يصػػػػطنع  عػػػػة بػػػػاإلكراه اػػػػري موثوقػػػػة ألفّ معػػػػروٌؼ أف اؼبعلومػػػػات اؼبنترَ . بػػػػاقي اجملتمػػػػع
قضػػائي يسػػتند نظػػاـ  أيّ فػػإف اؼبريػػد مػػن األدل، وبالتػػارل  جنّػػبمعلومػػات واعرتافػػات باطلػػة لت

والنظػػاـ القضػػػائي . إفسػػاد العػػػدؿباالسػػتبداد ومػػػن مث بالظلم بال ػػػبهة و بػػإليهػػا ؿبكػػـو عليػػػو 
. تلػػف  ػػرعية نظػػاـ اغبكػػم ويضػػعفوتػػارل يُ لوبا   حقػػاد ال ػػعب علػػى اغبكػػاـ،أر اعبػػائر يفّجػػ

اسػػػػرة يين الفراعنػػػػة والكحعتػػػػرب، فػػػػاربة ؼبػػػػن نظمػػػػة والطُغػػػػاة ِعػػػػيف تػػػػاريخ زواؿ الػػػػدوؿ واأل إفّ و 
 كاـ اعببابرة؟ اغبالقياصرة و و 

مػواطن ي ػعر  كػلّ يصػبح  ها اػبوؼ حيث ة تعيجل ربن نظاـ يبارس التعذيب يَػُعمُّ أمّ إّف 
  مسػػتمر مػػن مالحقػػة أزالـ ديػػن، ويعػػيجل يف تػػوجّ ظهػػره قػػد يكػػوف عرضػػة لسػػياط اعبالّ  أفّ 

 .االست بارات وبطجل الغاصبني
إ ػاعة أخبػار  اء اػبػوؼ، إفّ مػن جػرّ إضافًة إذل  لل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر و 

 ػػػػعرىا ضػػػػعف معنوياهتػػػػا وتُ ة تثػػػػػبِّ  نِبَّػػػػػَتها وتُ ىػػػػذه اؼبمارسػػػػة الوح ػػػػية علػػػػى يػػػػد أبنػػػػاء األّمػػػػ
ي إذل رحيل اؼبواطنني حبثا عن األمن على نفوسػهم وحريػاهتم وحقػوقهم باإلذالؿ، وىذا يادّ 

وىػػو  أالـبػػروف سبلكػػو،  عػػرّ أل ةاألّمػػوح فقػػداف ر ىػػذا النػػػ عػػنب واالبػػاً مػػا يرتتّػػ. وعػػن الكرامػػة
ػػػػ األدمغػػػػة ريهػػػػا، وسػػػػادىا الرعػػػػاع ومفكّ  إطاراهتػػػػامػػػػن قياداهتػػػػا و  األمػػػػة أُفراػػػػنومػػػػ   رة،اؼبفكِّ

 .ها و ب خرياهتا وتكري  تبعيتهاوالغثاء، سهل على األعداء مس ُ 

 

مػتكم الػذين رببػو م وتصػلوف علػيهم ئيػار أخِ » :(ص)قا لقػوؿ الرسػوؿ ابػني اغبكػاـ وال ػعب، مصػدالػّتالعن وي ػيع     
 (رواه مسلم) «. م ويبغضونكم وتلعنو م ويلعنونكمو متكم الذين تبغضئو رار أ ،عليكم ويصلوف
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روا إباحػة التعػذيب بػرعم اؼبصػل ة كػاف ؽبػم مفهػـو ؿبػدود وانتقػائي الذين بػرّ  وال جـر أفّ 
( على الفرد واجملتمع والدولة)عواقب التعذيب  كلؽبا، وال    أ م أنبلوا إدراج  ومتغرِّض

 .إ كالية امتثاؽبا لل رع عنالنظر  غ ّ يف حساباهتم اؼبنفعية، وىذا بِ 

 مقاصد التعذيب. 6
إذعػػاف منهػػا، بسػػلطات الدولػػة أو دبوافقتهػػا أو  مػػن طػػرؼؽ اآف إذل مقاِصػػد التعػػذيب نتطػػرّ 

 .َمْسحلة  رعية ىذه اؼبقاِصد يف اإلسالـ ونتف َّص
 :س ألكثر من َمْقصد، ومن أكثر اؼبقاصد تواتراً التعذيب يُبارَ  إفّ 
 ضبل اؼبتهم على اإلقرار؛ .أ 

 درات اؼبعذَّب البدنية والنفسية؛تالؼ قُ إ .ب 

( أو بعػػػػػػد ذلػػػػػػ  بقلػػػػػػب اؼبعػػػػػػذَّب إذل واش)صبػػػػػػع اؼبعلومػػػػػػات أثنػػػػػػاء التعػػػػػػذيب  .ج 
 امهم أو إيذاءىم؛اهتّ    على أ  اص آخرين أوتجسّ لل

 .عب يف اجملتمعارس ون ر الرّ  .د 
مقصػػد  3.1يعػػاا الفصػل ف. ردناَقجل  ػرعية ىػػذه اؼبقاصػد برتتيػب معػػاك  ؽبػذا الّسػسػتُ 

أ ػ اص  نلػتف ُّص مسػحلة صَبػع اؼبعلومػات عػ 3.1ص الفصػل ّصػإرىاب اجملتمػع، بينمػا خُ 
عػػػذَّب وىويتػػػو اؼب  ػػػرعية إتػػػالؼ ذاتمػػػدى تنػػػاوؿ سػػػبق قػػػد و . آخػػػرين تسػػػتهدفهم السػػػلطة

 1.1وأخػػػرياً قػػػد خصػػػص الفصػػػل . 3.8واسػػػتقراره، وىػػػذا مػػػن بػػػاب العواقػػػب، يف الفصػػػل 
 .قية اإلقرار ربن التعذيباؼبناق ة  رعية ومصد

 إرىاب المجتمع. 1.6
إذا كػػػػػاف التعػػػػػػذيب وسػػػػػػيلة لالسػػػػػػتنطاؽ إزاء الضػػػػػ ية، فإنػػػػػػو وسػػػػػػيلة لممسػػػػػػكات إزاء اػػػػػػري 

ُف إلخػػػػراس اؼبعارضػػػة و ػػػرائح كاملػػػػة مػػػن اجملتمػػػػع، أي التعػػػػذيب يُوظَّػػػ فعػػػاًل، إفّ . الضػػػ ية
 .للت كم يف ال عب، وىذا من خالؿ اػبوؼ الذي ينت ر من اؼبعذَّب إذل اريه يف اجملتمع

ظهػػره أصػػل كلمػػة التنكيػػل، وىػػو الُصػػنع التعػػذيب يقػػـو بػػدور إذاعػػي لل ػػوؼ كمػػا يُ  إفّ 
نػو تناسػب الػُمػثْػػَلة بالػَمػثُػػَلة، وىػي مػا يبيّ  ه وهبعلػو عػربًة لػو، وكمػابالذي يُنّكل مثااًل وبذِّر اػريَ 

 .أصاب القروف اؼباضية من العذاب وىي ِعبَػٌر يُعترب  ا
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 األىواؿ ال  عػاى –ىو أو ذويو  –َمبَعث إذاعة اػبوؼ ىو اؼبعذَّب، ف ينما يروي  إفّ 
رمػري لكػل  ؿ اؼبعاناة الفردية إذل خوؼ صباعي وإرىابمنها ينت ر اػبرب بني الناس، وتت وّ 
 –وىكػذا يسػود القلػق والرعػب نتيجػة إدراؾ النػاس .  رائح اجملتمع ال  تتماثل مع اؼبعػذَّب

ضبايػػػة مػػػن قػػػدرة  ةوجػػػود أيّػػػلعػػػدـ  –الػػػذين يتمػػػاثلوف معػػػو يف وضػػػعو وطموحاتػػػو يف اجملتمػػػع 
وىػػػػذه اػباّصػػػػػّية اإلذاعيػػػػة . ديػػػػن علػػػػى انتهػػػػاؾ سػػػػالمتهم اعبسػػػػدية واؼبعنويػػػػةلطة واعبالّ الّسػػػػ
وإذا جػػاءىم أمػػر مػػن األمػػن أو اػبػػوؼ : يػػة القرآنيػػةوؼ بالػػّذات ىػػي مػػا ت ػػري إليػػو اآلل ػػ

  .99أذاعوا بو
م فيو مػن القػرآف الكػًر الػذي ويبكن استنباط عدـ  رعية مقصد ترعيب اجملتمع للت كّ 

قػػرف األمػػن االجتمػػاعي مػػن جهػػة، ويُ  تعػػاذلقػػرف اػبػػوؼ االجتمػػاعي باالسػػتكبار علػػى ا  يُ 
إذل اسػتبداؿ اػبػوؼ إ ػارة  تعػاذلقولو ومثاؿ ذل  . ، من جهة أخرىعّر وجلّ   باإلسالـ 

منػوا آوعػد ا  الػذين : االجتماعي باألمن االجتماعي نتيجة استبداؿ االستكبار باإلسػالـ
منكم وعملوا الصاغبات ليست لفّنهم يف األرض كما اسػت لف الػذين مػن قػبلهم وليمكػنّن 

وليبػػػػدلّنهم مػػػػن بعػػػػد خػػػػوفهم أمنػػػػاً يعبػػػػدونب ال ي ػػػػركوف    ؽبػػػػم ىؽبػػػػم ديػػػػنهم الػػػػذي ارتضػػػػ
  .100 يائاً 

الّ مػػػن عػػػاش ويػػػالت الطُغػػػاة وأجػػػواء القالقػػػل إإّف األمػػػن نعمػػػة كػػػربى ال يعػػػرؼ قػػػدرىا 
يف  جّل جاللواؼبوذل  ا  ذكرنبلولذ ،اءذذل الغإمن ك اجتو ذل األإنساف ف اجة اإل ،والف 

ىػذا البيػن الػذي أطعمهػم مػن  فليعبػدوا ربّ : اؿعػم علػى قػريجل فقػبػو مػن نِ  معرض ما منّ 
وإذ جعلنػػا البيػن مثابػػة للنػػاس : أيضػاً  سػػب انو وتعػػاذلوقػاؿ  .101جػوع وآمػػنهم مػن خػػوؼ

مػػػن الػػ  يتمتعػػػوف  ػػػا بينمػػا يعػػػيجل النػػػاس مػػػن اف مكػػػة بنعمػػػة األر سػػكّ كمػػػا ذّكػػػ  .102وأمنػػا
ف النػاس آمنػا ويت طّػ حرمػا ا جعلنػانّػدل يػروا أوَ أ: تعاذلحوؽبم يف قلق وخوؼ، فقاؿ اؼبامن 

الدولة العادلة يعيجل اؼبػواطن  ويف ظلّ  .103باطل يامنوف وبنعمة ا  يكفروفأفبالمن حوؽبم 
 .و ارربلأ ينما حلّ أيف أمن وطمحنينة 

اػبػػوؼ يالحػػق اؼبػػواطن حػػ  يف عقيدتػػو ونفسػػو  فػػإفّ  ،ذا سػػاد االسػػتكبار والطغيػػافإأمػػا 
مػػن ؼبوسػػى إالّ ذرِّيػػػّة مػػن آ افمػػ: تعػػاذللػػ  قػػوؿ ا  وعائلتػػو وبيتػػو ومالػػو وعرضػػو، ومثػػاؿ ذ
وال  ػ  أف الرتويػػع واإلرىػاب نػػوع  .104هػػم أف يفتػنهميقومػو علػى خػػوٍؼ مػن فرعػوف وممم

وقػد جػاء يف كتػاب ا  . من التعػذيب اؼبعنػوي الػذي يُل ػق بصػاحبو أضػراراً نفسػية جسػيمة
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شبػػػا إاكتسػػػبوا فقػػػد احتملػػػوا  تانػػػا و نػػػات بغػػػري مػػػا اممنني واؼبا والػػػذين يػػػاذوف اؼبػػػ: عػػػّر وجػػػلّ 
 .و اري ذل أو بضرب أعدـ جواز إيذاء اؼبسلم برتويع عن فتفيد اآية  .105مبينا

وورد يف روايػػػة  106«.ع مسػػػلماؼبسػػػلم أف يػػػروّ  ال وبػػػلّ »:(ص)ة قػػػوؿ الرسػػػوؿ ومػػػن السػػػنّ 
ولقػػػد حػػػرص اؼبصػػػطفى  107«.عػػػوا اؼبسػػػلم فػػػإف روعػػػة اؼبسػػػلم ظلػػػم عظػػػيمال تروّ »: الطػػػرباي

رتويػع الػ  كانػن الو أة ّ ػوالتنػره عن كل مظػاىر األ ،من بني اؼبسلمني اعة األإعلى  (ص)
 (.خلاسػل ة ة واػبػدـ واغبجػاب والعسػاكر اؼبدججػة باألسػرّ الفػرش واأل)ؾبال  اؼبلػوؾ  ربفّ 

 ،وكحنػػو أمػػاـ ملػػ  مػػن اؼبلػػوؾ ،خائفػػا صمرتعػػد الفػػرائ (ص)ذل النػػ  إجػػاء رجػػل  لػػذل  ؼبّػػا
أو كمػا  ،«يدمبا أنا ابن امرأة كانن تحكل القدّ إف علي  ىوّ »: بقولو (ص)طمحنو اؼبصطفى 

علػي بػن أ  طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه علػى ة ويف وصػي 108.قاؿ عليو الصالة والسػالـ
لػػن تُػَقػػدَّس أُمَّػػٌة ال يُاَخػػُذ : "يقػػوؿ يف اػػري مػػْوِطن (ص)إي ظبعػػن رسػػوؿ ا  »: مصػػر قػػاؿ

د مػن ت ري إذل الػرتدّ ( يف الكالـ)والتعتعة  109«".ِمَن الَقِويِّ اري ُمتَػتَػْعػِتع لِلضَِّعيف ِفيَها َحقُّوُ 
 .عجر وعي، واؼبراد ىنا أخذ الضعيف حقو من القوي بدوف خوؼ

وضػػماف مػػا  ،تعػػاذل مثلػػة يف الػػورع وتقػػوى ا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع األ وىػػا
كػرت عنػد عمػر امػرأة ذُ  فّ أعبػد الػرزاؽ روى ال ػافعي والبيهقػي و  .قبم عػن ترويػع دل يقصػده
ذ إفبينمػا ىػي يف الطريػق  «!ويلهػا مػا ؽبػا ولعمػر يػا»: ليها فقالػنإبن اػبطاب بسوء فبعث 
فاست ػػار عمػػر أصػػ اب . فصػػاح صػػي تني مث مػػات دىافحلقػػن ولػػ ،فرعػػن فضػػر ا الطلػػق

 «.واؿ ومػػػػاّدب مبػػػػا أنػػػػنإال  ػػػػئ عليػػػػ ، »: فقػػػػاؿ لػػػػو عثمػػػػاف وعبػػػػد الرضبػػػػاف (ص)النػػػ  
ف دل هبتهػػدا إو  أ،خطػأف اجتهػدا فقػػد إ»: فقػاؿ علػػي «مػا تقػػوؿ؟»: وصػمن علػػي فقػاؿ لػػو

عرمػػن عليػػ  ال » :فقػػاؿ عمػػر «.لقػػنحفرعتهػػا فأنػػن أنػػ  ديتػػو عليػػ  أل إفّ . اؾفقػػد اّ ػػ
 ،ودل ينكػػر عثمػػاف وعبػػد الرضبػػاف ذلػػ  «.]يعػػب قػػـو عمػػر[برحػػن حػػ  تفرقهػػا علػػى قومػػ  

 110.صباعاإار وص ،ذل قولوإفدؿ على أ ما رجعا 

 َجمع المعلومات. 2.6

قلػػب عػػن طريػػق أو بعػػد ذلػػ   –انتػػراع اؼبعلومػػات أثنػػاء التعػػذيب  وقابػػٌل لممثبػػات أيضػػاً أفّ 
ينػػاق   ئػػورؼ أو إيذاهتػػاـ ىػػذا الطّػػالللتجسػػ  علػػى طػػرٍؼ ثالػػث أو  –اؼبعػػذَّب إذل واش 

ب أـ ِنسػػػػبًة إذل ال ػػػػرع اإلسػػػػالمي، وىػػػػذا سػػػػواء َأُحِكػػػػَم علػػػػى االسػػػػتنطاؽ ِنسػػػػبًة إذل اؼبعػػػػذَّ 
 .اؼبعذِّب أـ ِنسبًة إذل الطرؼ الثالث
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ب. 1.5.9  اغبكم ِنسبةً إذل اؼبعذَّ
 .استنطاؽ اؼبعذَّب ىبالف ال رع يف أمرين إفّ فعلى ربًر اإلكراه يف ذاتو،  ةعالو 

عن طرؼ ثالث لتفادي اؼبريد من األدل، فقد أكره على  اأواًل، إذا اصطنع اؼبعذَّب أخبار 
ويقػػػوؿ  ،111وال تقػػػف مػػػا لػػػي  لػػػ  بػػػو علػػػم: تعػػػاذل يقػػػوؿ ا . ـكػػػذب ؿبػػػرّ الكػػػذب، وال
نَػْيِو ما دل تَػَريَاى أف رَ ى الفِ أفْػرَ »: (ص)الرسوؿ   112«.يُرَِي الرجل َعيػْ

، األسػراركػره علػى إف ػاء ثانياً، إذا صدؽ اؼبعذَّب يف أخباره عن الطػرؼ الثالػث، فقػد أُ 
 ،113العهػػد كػاف مسػػاوال وأوفػػوا بالعهػد إفّ : لّ عػػّر وجػيقػػوؿ اؼبػوذل  إذعنػو  وىػذا أمػر منهػػيّ 

وأنػػا ألعػػب مػػع الغلمػػاف، فسػػّلم علينػػا،  (ص)أتػػى علػػّي رسػػوؿ »: وعػػن ثابػػن عػػن أنػػ  قػػاؿ
بعثػػب : "فقلػػن" مػػا َحَبَسػػَ ؟: "فلمػػا ِجائػػُن قالػػن. فبعثػػب يف حاجػػة، فحَْبطَػػْحُت علػػى أمػػي

ال زُبْػػربَفَّ ِبِسػػرِّ : "قالػػن." ِسػػرٌ إ ػػا : "قلػػن" مػػا حاجتُػػُو؟: "قالػػن." غبَاَجػػةٍ  (ص)رسػػوؿ ا  
 114«."وا  لو حّدثن بو أحداً غبّدثت  بو يا ثابن: "قاؿ أن ." أحداً  (ص)رسوؿ ا  

ب. 5.5.9  اغبكم ِنسبةً إذل اؼبعذِّ
 – أيضػافيػو موظِّ يف و  –التعػذيب أصػلو نػػرعتاف يف اؼبعػذِّب واسػطة الب ث عن األسرار ب إفّ 

 .ىا اإلسالـؤ وكالنبا يدر 
ػػػػو ُمت ػػػػكِّ  خاصػػػػًة إزاء سػػػػالمة نوايػػػػا  األوذل ىػػػػي سػػػػوء الظػػػػن، أي عقليػػػػة مرتابػػػػة وَتوجُّ

وعػن  .115فإف تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الركاة ف لُّػوا سػبيلهم: يقوؿ تعاذلاؼبسلمني، وا  
مػن قػاؿ ال إلػو إالّ ا  : "يقػوؿ (ص)ظبعػن رسػوؿ ا  »: أ  عبد ا  طارؽ بن أ ػيم قػاؿ

ويتميَّػػر قػػادة  116«.يُعبػػد مػػن ُدوف ا ، َحػػُرـَ مالُػػو ودُمػػُو، وِحسػػابو علػػى ا  تعػػاذل وكفػػر دبػػا
 وأنػ (ص)وي عػن النػ  األنظمة اؼب ابراتية بتوسيع دائرة ال ػبهة بػدالً مػن تضػييقها، بينمػا رُ 

أفػال  ػققن عػن قلبػػو »: بعػد مػا قػاؿ ال ػهادة قػاؿ لَ ُجػؼبػا بلغػو خػرب قتػل أسػامة بػن زيػد الرَّ 
إيػػػػػاكم والظػػػػػن فػػػػػإف الظػػػػػن أكػػػػػذب » (ص)وقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿ  117.«علػػػػػم أقاؽبػػػػػا أـ ال؟حػػػػػ  ت
 .وبذِّر اؼبسلمني من االرتياب من إخوا م 118«اغبديث

كلمػػا وقعػػن صباعػػة فريسػػة الوسػػواس بػػحف األبالسػػة زبتفػػي وراء سػػواء الظػػاىر،    ويُقػػاؿ أنػػ
انيػػة، خاصػػًة يف سػػلوؾ فاإلسػػالـ يكػػبح العقليػػة الُذىانيّػػة اؽبَذي. كلمػػا ترايػػدت األبالسػػة فيهػػا
 119«.األمػػري إذا ابتغػػى الريبػػة يف النػػاس أفسػػدىم فّ إ»: (ص)الراعػػي إزاء رعيتػػو، بقػػوؿ النػػ  

تػو وخػامرىم بسػوء م رعيّ ف ورل األمػر إذا اهّتػأ» –حسب ؿبمد رأفػن سػعيد  –ومعل ذل  
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وقػػػػد التػػػػـر اػبلفػػػػاء  120.«ارتكػػػػاب مػػػػا ظػػػػن فػػػػيهم ففسػػػػدواإذل الظػػػػن فػػػػيهم دفعهػػػػم ذلػػػػ  
فعمػر بػػن اػبطػػاب  . وف باجتنػػاب ثقافػة ونفسػػية الدسيسػػة يف معػامالهتم مػػع رعايػػاىمالرا ػد

إّف ناسػػػػاً كػػػػانوا يُاَخػػػػُذوف »: كػػػػاف يحخػػػػذ باألِدلػػػػة الظػػػػاىرة دوف التوسػػػػوس بالسػػػػرائر فيقػػػػوؿ
ػػاَ نَْحُخػػذُُكم اآف دبػػا ظهػػر لنػػا (ص)بػػالوحي يف عهػػد رسػػوؿ ا   ، وإّف الػػوحي قػػد انقطػػع، وإمبَّ

أظهر لنا خريا أّمّناُه وقرّبناُه، ولي  لنا مػن سػريرتِِو  ػيٌء، ا  وُباسػُبُو يف  من أعمالكم، فمن
ْقُو وإف قػػاؿ سػػريرتو حسػػنةو سػػريرتِِو، ومػػن أظهػػر لنػػا ُسػػ كمػػا يقػػوؿ   121«.ءاً دل نَْحَمْنػػُو ودَل ُنَصػػدِّ

 122«.لي  من العدؿ القضاء على الثِّقة بالظن»: علي بن أ  طالب
الب ػػػث عػػػن األسػػػرار واألخبػػػار  إفّ . الرابػػػة يف الػػػت كم اؼبطلػػػقأمػػػا النػػػػرعة الثانيػػػة فهػػػي 

الب ث عػن الصػورة اؼب فيػة ؼب ػاوؼ : التعذيب ما ىو إالّ عالمة على سعٍي مطلقواسطة ب
إذل التعػػذيب ىػػي أنظمػػة تسػػعى إذل اؼبناعػػة بالسػػلطاف  ااألنظمػػة الػػ  تلجػػ إفّ  123.اغبكومػػة

االلتػػراـ بواجبػػات اغبكػػم و ػػعرت اؼبطلػػق علػػى أجسػػاد وحيػػوات النػػاس بعػػدما عجػػرت عػػن 
 .لنقد واؼبعارضةإزاء ا باػبوؼ والعطوبّية

اإلسالـ، ويف حالػة األنظمػة نظر ولكن مثل ىذه األنظمة اري الكفاة ليسن  رعية يف 
للوصػػػوؿ سػػػعي    وحػػػده، وأيّ نبػػػا لطاف واغبكػػػم اؼبطلػػػق الّسػػػ ر أفّ اإلسػػػالـ يػػػذكّ فالكفػػػاة 

 .(3.8راجع الفصل . )ـ وؿبكـو عليو بالدمارإليهما يناق  التوجو الروحي لممسال

 اغبكم ِنسبةً إذل الطرؼ الثالث. 6.5.9
مػػػن وجهػػػة نظػػػر الطػػػرؼ الثالػػػث، تػػػربز أربعػػػة حجػػػ  تػػػدؿ علػػػى أف قصػػػد صبػػػع اؼبعلومػػػات 

 .بالتعذيب ىبالف ال رع

 الحجة األولى. 1.3.2.6

. وىػػذا بػػدوف إذنػػو   يف التعػػذيب ؿباولػػًة للوصػػوؿ إذل معلومػػات دل يعلنهػػا الطػػرؼ الثالػػث،
 يقػػػوؿ ا . د ؿباولػػػة الوصػػػوؿ إذل خصوصػػػية النػػػاس باالسػػػتائذاف واإلذفولكػػػن اإلسػػػالـ يقيّػػػ

منوا ال تدخلوا بيوتاً اري بيوتكم ح  تستحِنسوا وُتسػلُِّموا علػى أىِلهػا آأيّها الذين ا ي: تعاذل
سػػتائذاف ِمػػْن إمّبػػا ُجعِػػَل اال»: (ص)رسػػوؿ ا  قػػاؿ و  .124ذلكػػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػػذّكروف

 

 (.َحاِضرة علناً )علناً  ابوف عبمع معلومات يبكن اغبصوؿ عليهعذِ دي الدولة ال يُ جالّ  بالطبع نفرتض ىنا أفّ     
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االسػػػػػػػتائذاف ثػػػػػػػالث، فػػػػػػػإف أُِذَف لػػػػػػػ  وإالّ »: أيضػػػػػػػاً  (ص)كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ   125،«َأْجػػػػػػػِل الَبَصػػػػػػػر
 126«.فاْرجع

 الحجة الثانية. 2.3.2.6

سػتار أل ال ىتكػإذل خصوصية الطرؼ الثالث يبثّ  –الوصوؿ  ؿباولة عنراً يسَبْي –الوصوؿ  إفّ 
اية خصوصػياتو متحصػل يف معظػم حق اإلنساف يف ضب إفّ و . مو اإلسالـاغبياة اػباصة قد حرّ 

حػق اإلنسػاف يف اختيػار مػا »، و«نعػراؿالاغبق يف ا»األدياف واغبضارات، وقد ُعرِّؼ بََدلِػّياً بػ
إحاطة اغبياة اػباصػة  وإفّ . «اغبق يف العرلة والتسرت والسرِّية»، و«علنو من حياتو وما ىبفيويُ 

 –  اؼب ػابرام يعتقػده دعػاة التسػلُّ  كمػا  –منيع ال تقصد ارتكاب اعبػرائم يف اػبفػاء  جبسيا 
كرامػػة اإلنسػػاف واسػػتقاللو، وسػالمتو مػػن تطػػاوؿ سػػلطة الدولػػة يػة  ابػل ىػػي حػػق أساسػػي غبم
عػػػرض اإلنسػػػاف ومسػػػكنو ومكتبػػػو  ايػػػةاغبم ه ػػػمل ىػػػذتف أويبكػػػن . وضػػػغ  اجملتمػػػع عليػػػو

 .وصندوقو وبريده وخطو اؽباتفي ومركبو واري ذل  ؿبلو صبغة خاصة
ـ دخوؿ فهو وبرّ  ،ستارىاأـ كل ما يهت  وحرّ  ،ياة اػباصة بسياج منيعوأحاط ال رع اغب

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا اػري بيػوتكم حػ  : تعاذل وقوللذ م إال بإالغري    بيوت
ف دل ذبػػدوا فيهػػا أحػػدا إفػػ. ذلكػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػذكروف ،ىلهػػاأتستحنسػوا وتسػػلموا علػػى 

زكى لكػم وا  دبػا تعملػوف أارجعوا فارجعوا ىو لكم ف قيل إو  ،فال تدخلوىا ح  ياذف لكم
ن الفػػػرد مػػػن تطػػػاوؿ وضػػػغ  اجملتمػػػع ويف حػػػديث ياكػػػد حرمػػػة اغبػػػدود الػػػ  ربّصػػػ .127علػػيم

 إفّ  128«.وا عينػػو فػػال ديػػة لػػوا ذ ػػم ففقػػإيف بيػػن قػػـو بػػدوف طّلػػع مػػن ا»: (ص)يقػػوؿ النػػ  
لػدفاع عػن الػنف ، وياكػد علػى أّي اق اإلعفاء عن الدية الذي يبن و ىذا اغبديث ُي بِػػو حػ

 .التطفُّل يف خصوصيات الناس ىبالف ال رع حاؿ أفّ 

 ةثالحجة الثال. 3.3.2.6

اؼبعػذَّب أداة يبثل ساً حيث التعذيب عبمع اؼبعلومات عن طرٍؼ ثالٍث يبكن اعتباره ذبسّ  إفّ 
وىػػذا . اؼبعلوماتيّػػة ن أو التصػػوير أو التموضػع اإللكرتونيػػة أواؼبراقبػة علػػى اػػرار أجهػرة التنّصػػ

ة ربػػػًر دت السػػػنّ وأّكػػػ .129ذبّسسػػػواوال : تعػػػاذلالفعػػػل منػػػاق  سبامػػػاً لل ػػػرع دبوجػػػب قولػػػو 

 

ب أف يػراه عليػو النػاس ويػودع فيػو ر اإلنسػاف مػن كػل مػا ال وبػفاؼبسػكن ىػو  ػكل َحيِّػرّي لل صوصػية بداخلػو يت ػرّ     
 .أسراره، وفيو سرت لعوراتو
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سػػوا، وال إيػػاكم والظػػن فػػإف الظػػن أكػػذب اغبػػديث، وال ذبسّ »: (ص)  بقػػوؿ النػػ  التجّسػػ
 وال ،النا ػائة اإلسػالميةحاديث السابقة يف واقػع الدولػة د اآيات واألوتتجسّ  130«.سواربسّ 
فهػا ىػو الصػ ا  عبػد ا  بػن .   على اؼبسػلم ولػو كػاف اػبليفػة نفسػوتجسّ أف ي هبرؤأحد 

ىذا فػالف تقطػر غبيتػو »: فيقوؿ لو بع  القـو ،بو بكر الصديق اغبراسة ليالأمسعود يوليو 
ف َيظَهػػْر لنػػػا  ػػيٌء نحُخػػػذ إنَّػػا قػػػد نُػػػِهيَنا َعػػػِن التَّجسُّػػ ، ولكػػػن إ» :فيجيبػػو عبػػػد ا « .طبػػرا
 131«.وِ بِ 

  مػن معرفػة أخبػار النػاس الػ  ر التجّسػاألخذ بالظاىر ىو اؼبيراف الفاِصػل الػذي يبيّػ إفّ 
وائل الرتمػذي مػن حػديث ففي . على الرعية –وواجبها يف اغبقيقة  –ىي من حق الدولة 

يسػحؿ النػاس عمػا يف النػاس، وقػاؿ ابػن التلمسػاي يف  (ص)ابن أ  ىالػة الطويػل كػاف النػ  
ىػػػو ليعػػػرؼ بػػػو الفاضػػػل مػػػن  مبػػػاإ  اؼبنهػػػي عنػػػو، و لػػػي  مػػػن بػػػاب التجّسػػػ» : ػػػرح ال ػػػفا

اؼبفضوؿ فيكونوف عنده يف طبقػاهتم، ولػي  ىػو مػن الغيبػة اؼبنهػي عنهػا، وإمبػا ىػو مػن بػاب 
ويف الوقػػػن اغباضػػػر يبكػػػن للدولػػػة معرفػػػة أخبػػػار النػػػاس عالنيػػػًة  132«.النصػػػي ة اؼبػػػحمور  ػػػا

جتماعيػػػػة، وفبثلػػػي العمػػػاؿ واغبػػػػرؼ الدين والعلػػػـو ادب ػػػاورة اؼبمثلػػػني اؼبنت بػػػني، وعلمػػػػاء الػػػ
خل، وكػػذا بواسػػطة الدراسػػات والت قيقػػات واإلحصػػاءات اوالطّػػالب، واألئمػػة والصػػ افيني، 

فالػػػػذي يبيِّػػػر معرفػػػػة . خلالػػػرأي العػػػػاـ واالسػػػتطالعات واحملادثػػػػات واؼبناق ػػػات اواسػػػتفتاءات 
الػػدوؿ الػػ  تعتمػػد علػػى  التػػاريخ أفّ   ىػػو عنصػػر السػػرِّية، وأَثْػبَػػَن أخبػػار النػػاس مػػن التجّسػػ

فقػػداف ثقػػة الرعايػػا  ػػا واللجػػوء إذل بإلطِّػػالع علػػى أحػػواؿ رعاياىػػا ؿبكػػوـٌ عليهػػا يف االسػػرِّية 
   .اإلرىاب ولو جرئياً 

 

  ويف العهػد اغبػديث أصػبح التجّسػػ. لػوف يف ضػوء ال ػفافّية واحملاسػبةو الطغػاة يردىػروف يف ظػالـ السػرِّية وير  يُقػاؿ أفّ     
ؼ خصوصػػيات اجملتمعػػات اإلسػػالمي حيػػث تسػػتهدو ىامػػاً للسػػلطة خاصػػًة يف الػػدوؿ اؼب ابراتيػػة يف اإلقلػػيم العػػر   داُمَولِّػػػ

حقػوؽ اإلنسػاف واألئمػة والصػ افيني والِنقػابّيني يف اؼبعارضني والعلمػاء واؼبفكػرين والبػاحثني واحملػامني واؼبناضػلني )اؼبسلمة 
 نػاوروفسػوف ويبكػروف ويُ من طرؼ ضػباط متسػّلطني وؿبصَّػنني مػن احملاسػبة يتجسّ ( خلاوالطالب واؼبنظمات اري اغبكومية 

غ انتهاكها خصوصيات اؼبواطنني بذريعة األمػن القػومي، ولكػن ىذه األنظمة اؼب ابراتية تسوّ  وص يح أفّ . رُت وراء الُسػ من
عمػػػػل ال ػػػػرطي ال يسػػػػهل إالّ يف دولػػػػة » معارضػػػػة اػبصوصػػػػية بػػػػاألمن ىػػػػي َوْرطػػػػة زائفػػػػة وقيػػػػاس أَقْػػػػرف ال أسػػػػاس لػػػػو، ألفّ 

ىي أكرب خطػر علػى أمػن اجملتمػع، خالفػاً ؼبػا يعتقػده أالبيػة الدولة  وباإلضافة فإفّ  (.Orwell)كما يقوؿ أرواؿ « بوليسية
األمػػػػن  تاغبكومػػػػات زبػػػػدـ اؼبػػػػواطنني ببنػػػػاء اإلدارات واؼبػػػػدارس واؼبست ػػػػفيات وربمػػػػيهم بإن ػػػػاء قػػػػوا صػػػػ يح أفّ . النػػػػاس

خػػػري كانػػػن فمػػػثال يف العقػػػد األ. واعبيػػػوش، ولكنهػػػا تػػػرىبهم أيضػػػاً كمػػػا تسػػػجنهم بػػػال حػػػق وتعػػػذ م وزبػػػتطفهم وتبيػػػدىم
 1نراعػاً مسػل اً كانػن  381مػن ضػمن )األالبية الساحقة من النػراعات اؼبسل ة حروباً داخلية تعػارض الػدوؿ ب ػعو ا 

ويف نفػ  العقػد أحصػن منظمػة العفػو الػدورل أف أكثػر مػن نصػف دوؿ العػادل سبػارس التعػذيب (. نراعات فقػ  بػني دوؿ
ين اختطفػن وأخفػن الػدوؿ مػا ري وخػالؿ العقػدين األخػ. مػةمنها تعدـ اؼبعارضني السياسيني بػال ؿباك%  18وأكثر من 
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 الحجة الرابعة. 4.3.2.6

ك ف بعػد أو بيِّنػات قضػائية ضػد طػرٍؼ ـبالفات دل تُ  اقتناصكاف مقصد التعذيب ىو   إذا
 .يف أمرينفهذا اؼبقصد ال يطابق ال رع  –من قصد انتراع أخبار سياسية  سبييراً  –ثالث 

فهػػا ىػػو اؼبصػػطفى . ل ربسسػػاً للعػػورات، وىػػذا ىبػػالف ال ػػرعأواًل، مثػػل ىػػذا اؼبقصػػد يبثّػػ
يػا مع ػر مػن أسػلم »: ؿيقػو نسػاف فد القتنػاص عػورات اإلينهى حػ  عػن ؾبػرد الرتّصػ (ص)

 فّ إوال تتبعػوا عػوراهتم، فػ ،وىموال تعػريّ  ،تػاذوا اؼبسػلمنيذل قلبو، ال إيباف بلسانو ودل يف  اإل
مػػن تتبػػػع عػػػورة أخيػػػو اؼبسػػلم تتبػػػع ا  عورتػػػو، ومػػػن تتبػػع ا  عورتػػػو يفضػػػ و ولػػػو يف جػػػوؼ 

صػعد اؼبنػرب  (ص)النػ   ويروي الرتمذي ىذا اغبديث مػن أ  بػرزة اإلسػالمي أفّ  133«.رحلو
كمػا اسػػتدؿ العلمػػاء الػػذين . فنػادى بصػػوت رفيػػع، وىػذا بيػػاف غبػػق اإلنسػاف يف سػػرت عوراتػػو

بعػد أمػره  (ص)فهموا من ال رع وجػوب تضػييق طػرؽ استك ػاؼ الفػواحجل بقػوؿ الرسػوؿ 
وعػن  134«.من ارتكب  يائاً من ىذه القاذورات فليسترت بسرت ا »: بلد من اعرتؼ بالرنا

إن  إف اتَّبْعن عورات اؼبسػلمني أَفَسػْدتَػُهم، : "يقوؿ (ص) ا  عن رسوؿظب»: معاوية قاؿ
اقتنػػػػاص  ػػػػاوف اؼبسػػػػلمني اػباصػػػػة و ػػػػرطتها  فػػػػال  ػػػػ  أفّ  135«."أو كِػػػػْدت أف تُفِسػػػػَدُىم

ازديػػاد عػػدد اؼب الفػػات الػػ  تُفَ ػػى للػػرأي العػػاـ إذل ينتهػػ  حقػػوقهم وحريػػاهتم، كمػػا يػػادي 
ػػر وقػػد. وأخالقهػػاإذل إضػػعاؼ معنويػػات األمػػة ومػػن مَثَّ  اقتنػػاص عػػورات اؼبسػػلمني باؼبيػػل  ُفسِّ

وف أف الػػذين وببّػػػ إفّ : الػػذي يقػػوؿ تعػػاذلوىػػذا منبػػوذ مػػن ا   136إل ػػاعة الفاح ػػة فػػيهم،
  .137خرةآمنوا ؽبم عذاب أليم يف الدنيا واآت يع الفاح ة يف الذين 

د ف يتفّقػػوياكػػد عمػػر بػػن اػبطػػاب عػػدـ جػػواز اقتنػػاص عػػورات النػػاس، وقػػد روي أنػػو كػػا
ر عليػػػو فوجػػػده يرتكػػػب ، فتسػػػوّ أحػػػواؿ الرعيػػػة يف اؼبدينػػػة فسػػػمع صػػػوت رجػػػل يف بيتػػػو يتغػػػلّ 

: فقػػاؿ« ا  أظننػػن أف ا  تعػػاذل يسػػرتؾ وأنػػن علػػى معصػػية؟ يػػا عػػدوّ »: معصػػية، فقػػاؿ لػػو
عصػين ا  يف واحػدة فقػد عصػيَن أنػن  ف كنػنُ إ، ال تعجػل علػيّ  ؟أنن يا أمري اؼبامنني»

تػػوا البيػػوت مػػن أو ، وقػػاؿ تعػػاذل سػػن علػػيّ وقػػد ذبسّ  ذبّسسػػواوال سػػب انو يف ثػػالث، قػػاؿ 
ال تػػدخلوا بيوتػػا اػػري بيػػوتكم حػػ  تستحنسػػوا  ػػحنو  رت علػػي، وقػػاؿ جػػلّ وقػػد تسػػوّ  أبوا ػػا

                                                                                                                         
ػػػد رومػػػاؿ . ألػػػف  ػػػ ص عػػػرب العػػػادل 188و 388بػػػني  األنظمػػػة » أفّ ( Rummel)ويقػػػوؿ الباحػػػث يف قتػػػل الػػػدوؿ اؼبتعمَّ

تلػوا يف مػرات عػدد الػذين قُ  1مليوف من مواطنيهػا ومػن األجانػب يف ىػذا القػرف، أي حػوارل  378 السياسية قتلن حوارل
، يف اعبػرء الثػاي مػن ىػذا ت ػريح إرىػاب الدولػة يف اعبرائػر، بػاوي. راجػع ي)« .غبػروب الدوليػة واألىليػة والثػوراتصبيع ا

 (.الكتاب، اؼبنظور السياسي
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ف عفػػوت إفهػػل عنػػدؾ مػػن خػػري »: قػػاؿ عمػػر« .ودخلػػن بغػػري إذف ىلهػػاأوا علػػى وتسػػلمّ 
 ىػػذه الروايػػة تػػدؿ علػػى أفّ  138.ب وتركػػوفعفػػا عنػػو عمػػر بػػن اػبطػػا «.نعػػم»: قػػاؿ« ؟عنػػ 

مسػاولية تفّقػػد أحػػواؿ الرعيػػة ال تقتضػػي مراقبػػة و ػػرطة خصوصػػياهتم وانتهػػاؾ حرمػػة حيػػاهتم 
 .اػباصة، كما ال تستلـر سل  وسائل اري م روعة للك ف عن التجاوزات

 مقصد انتراع بينات قضػائية مػن اؼبعػذَّب الهتػاـ طػرؼ ثالػث مػا ىػو إالّ عبػث، ثانياً، إفّ 
حجيػػة  أفّ  معلػػوـٌ » –ن اإلكػػراه ربػػإذل بُطػػالف اإلقػػرار  إضػػافةً  –رع اإلسػػالمي يف الّ ػػ ألفّ 

علػػى عػػدة أ ػػ اص وأقػػػر  يعػػخاصػػًة يف بػػاب اعبنايػػػات، فلػػو ادُ  اإلقػػرار قاصػػرة علػػى اؼبقػػرّ 
 139«.أحدىم فاقراره قاصٌر على   صو

 حمل المتهم على اإلقرار. 3.6
سػػػبقة رئيسػػػية عػػػن ماىيػػػة ار يسػػػتند إذل افرتاضػػػات مُ التعػػػذيب غبمػػػل اؼبعػػػذَّب علػػػى اإلقػػػر  إفّ 
نػػة اعبنائيػػة، أي عػػن طبيعػػة اؼبعطيػػات الػػ  تتعلػػق حبقيقػػة أو بطػػالف اإلّدعػػاءات اعبنائيػػة، البيّ 

  ودبػا أفّ . نػةوعن اؼببادئ والوسائل الكت اؼ البيّ 
ُ
سػبق ىػو مػا يُعتقػد ِضػْمناً بحنػو االفػرتاض اؼب

 
ُ
ضبػل )سػبقة يف اإلدعػاء بػواز التعػذيب ؽبػذا اؼبقصػد ص يح أو متفق عليو، فاالفرتاضات اؼب

ة واعبػػـر واإلقػػرار والبينػػة واغبقيقػػة واألدل، واغبقيقػػة اءىػػي مػػن  ػػحف الػػرب ( اؼبعػػذَّب علػػى اإلقػػرار
الػػدليل علػػى ربػػًر ىػػذا اؼبقصػػد سػػيعتمد علػػى   إفّ فػػوبنػػاء علػػى ىػػذا، . اؼبسػػت رجة بالتعػػذيب

ىنػػة عػػدـ  ػػرعيتها دبوجػػب اؼببػػادئ اإلسػػالمية ك ػػف وإبانػػة ىػػذه االفرتاضػػات اؼبسػػبقة مث بر 
 .للبينة اعبنائية

  إفّ 
ُ
. 3.1.1سػػػبق األوؿ ىػػػو القرينػػػة علػػػى اعبػػػـر وتػػػحم مناق ػػػتو يف الفصػػػل االفػػػرتاض اؼب
ؽ الفصػل عليو، كمػا يتطػرّ  ىالبينة على اؼبدع ءإ كالية ربميل عب 3.1.1ويتناوؿ الفصل 

1.1.1  
ُ
فهػػػػػو  1.1.1أمػػػػػا الفصػػػػػل . دل واغبقيقػػػػػةسػػػػػبق حػػػػػوؿ العالقػػػػػة بػػػػػني األلالفػػػػػرتاض اؼب

مالحظػػات  8.1.1ـ الفصػػل قػػدّ وأخػػرياً يُ . ص لعػػرض موقػػف ال ػػرع مػػن إقػػرار اؼبعػػذَّبّصػػـبُ 
 .يقةإضافية عن العالقة بني األدل وطرؽ استك اؼ اغبق

 القرينة على الرباءة. 1.6.9
. قضػاء   معقوؿ من طػرؼ ال عترب كل   ص بريائاً إالّ إذا ثبن عك  ذل  بدوف أيّ يُ 

ولكن فعل التعػذيب يسػتبق اغبكػم باعبنايػة األصػلية بػدالً مػن الػرباءة ، وىػذا ألنػو ال هُبْػدي 
 اؼبعػػذِّب نَػْفعػػاً أف وبػػاوؿ انتػػراع اإلقػػرار باعبنايػػة مػػن اؼبػػتهم إف دل ُيسػػبِّق َمْقصػػده باالعتقػػاد أفّ 
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ف وإمػا بػريء، ودبػا عليو إمػا جػا ىبعبارة أخرى، دبا أف اؼبدع. اؼبقصود يف ُعْقر اؼبتهم ءال ي
اؼبعػذِّب  يرتتػب علػى ذلػ  أفّ فإنػو نػة، اإلكراه قػادر علػى اسػت راج البيّ  اؼبعذِّب يعتقد أفّ  أفّ 

 .عليو جاف ىيعتقد مسبقاً أف اؼبدع
وىػو أّف األصػل  ،يف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي االقرينة على اعبناية تنته  مبدأ ىام إفّ 

إدانػة فإنػو يبقػى عريػرا مكرمػا ال يتعػّرض لػو  ء حػق اؼبػر ما دل تثبن يفو  ،يف األ  اص الرباءة
ال ػػرع  أّصػػل وقػػد .إال إذا ثبػػن بالبينػػة مػػا يوجػػب عقوبتػػو ،ال سػػلطاف وال اػػريه ،أحػػد بػػحذى

أنػػو  (ص)، عػػن ابػػن عػػاب  عػػن الرسػػوؿ ا  اغبنيػػف ىػػذه القاعػػدة بلفػػك اغبػػديث ال ػػريف
مػػواؽبم، ولكػػن اليمػػني علػػى عطػػي النػػاس بػػدعواىم الدعػػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وألػػو يُ »: قػػاؿ
  140«.عليو ىاؼبدع
ربمػي الضػعفاء ( أو القرينة على الرباءة يف اػبطاب القػانوي اغبػديث)الرباءة األصلية  إفّ 

وأمػا مبػدأ . واؼبستضعفني والذين ال حوؿ وال حيلة ؽبم مػن تُػَهػم ومكػر اؼبعتػدين واؼبتسػلِّطني
اآخػرين، وكػل قػانوف  االءذبسػيد لرابػات ىػ، فهػو (أو القرينػة علػى اعبنايػة)اعبناية األصػلية 

علػػػى ىػػػذا اؼببػػػدأ ؿبكػػػـو عليػػػو بعػػػدـ التفريػػػق بػػػني اغبػػػق والباطػػػل وبػػػني العػػػدؿ والظلػػػم،  يُبػػػل
    .(ص)ؿ الن  اقكما « دماء رجاؿ وأمواؽبمإدعاء أناس »وبتف ي ظاىرة 

 بػػن عػػامر عػػن عبػػد ا . ولقػػد ظػػل مبػػدأ الػػرباءة األصػػلية ؿبرتمػػاً يف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة
رقن عيبػػػة رل، ومعنػػػا رجػػػل مػػػنهم، فقػػػاؿ لػػػو يف ركػػػب إذ جائنػػػا ذا اؼبػػػروة ُسػػػ انطلقػػػنُ »: قػػػاؿ

فرجعػن إذل عمػر بػن اػبطػػاب ." مػا أخػذهتا: "، فقػاؿ"يػا فػالف أردد عليػو عيبتػو: "أصػ ا 
لقػػد : "فقلػػن." ]الػػذي اهتػػم[أظنػػو صػػاحبها : "فعػػددهتم، فقػػاؿ" مػػن أنػػتم؟: "فحخربتػػو، قػػاؿ
 141«"أتػحم بػو مصػفوداً بغػري بينػة؟: "قػاؿ عمػر." اؼبػامنني أف آم بػو مصػفوداً  أردت يا أمػري

توقيػف  عليو يف تكبيلو قبل البينػة، ومعػل ذلػ  أفّ  ىفعمر ىنا يستنكر إغباؽ الضرر باؼبدع
إالّ إذا ثبػن  ائابينة على اعبناية وهبب أف يعترب بري ي ل ذل  عليو كل ىوحب  واهتاـ اؼبدع

 .ب كل قاطع( إدانتو)عك  ذل  

 

 فػإفّ  – اولػي  قانونػ –حكػم اؼبسػتكرب واقػع  لي  القانوف يف كنهو سوى وسيلة اؼبستضعف ؼبقاومة اؼبستكرب، ودبا أفّ     
 .ت دد حكم اؼبستكربالقانوف يبدأ حيث ي
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وقد قّرر الفقهاء يف قواعدىم أّف األصػل بػراءة الذمػة، وعلػى ىػذا ال هبػد اؼبعتػدي منفػذا 
للنيػػػل مػػػن أعػػػراض األبريػػػاء وأمػػػواؽبم ودمػػػائهم، ويف ىػػػذا تطهػػػري للمجتمػػػع مػػػن سػػػوء الظػػػن 

 .لص ةاوضباية وقباة الذين ربـو حوؽبم  بهات ال أساس ؽبا من 

 البينة على اؼبدعي. 5.6.9
ْضػػَمر أفّ  إفّ فػػافة إذل َتَضػػمُّن أصػػلية اعبنايػػة، باإلضػػ

ُ
نػػة البيّ  فعػػل التعػػذيب يفػػرتض بالَسػػْبق واؼب

عليػو  ىإذل اسػت راج البينػة مػن اؼبػدع اللجػوءما جدوى إذ . عليو ىاعبنائية فُبَْوَضعة يف اؼبدع
عليػو ىػو موقػع ووعػاء  ىاؼبدع بو أفّ  اإف دل يكن مسّلم( بتسلي  األدل على جسده ونفسو)
 غبقيقة؟ا

 أفّ  ىػػذا االفػػرتاض الضػػمب يعػػارض الت ػػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي الػػذي قعَّػػدفػػإف وبػػالطبع 
 .«نة على اؼبدعي واليمني على من أنكرالبيّ »

 وتحكػػػد أفّ « بينػػػةال»يػػػات قرآنيػػػة عديػػػدة ت ػػػري إذل آيػػػة ىػػػذه القاعػػػدة تسػػػتند إذل جّ حُ  إفّ 
البينػػػة لػػػي  الطػػػرؼ الػػػذي مصػػػدر  كمػػػا توّضػػػح أفّ  ،اإلثبػػػات علػػػى الطػػػرؼ اؼبػػػدعي ءعػػػب
ُسػػُلُهم بالبّينػػات فمػػا كػػاف ا  لػػيظلمهم ولكػػن كػػانوا رُ  أتػػتهم :تعػػاذل قػػوؿ ا يفمػػثالً . ينكػػر
 ءعػب نػة ظلػٌم، كمػا ىػو دليػٌل علػى أفّ برىػاٌف أف التهمػة بػدوف بيّ إنػو   142يظلموف أنفسهم
نة علػى البيّ »قاعدة ويبكن أيضا استنباط . الُرُسل ولي  على الذين أنكرواعلى  اغبق إثبات
دل يكػن الػذين كفػروا مػن : ياهتاآيف أوؿ  عّر وجلّ  نة ال  يقوؿ اؼبوذلمن سورة البيّ  «اؼبدعي

 .ح  تحتيهم البينةمنفّكني أىل الكتاب واؼب ركني 
لػػو »: بػػوي ال ػػريفنة فريجػػع إذل اغبػػديث الأمػػا دليػػل م ػػروعية ىػػذه القاعػػدة مػػن السػػنّ 

نػػػة علػػػى مػػػن ادعػػػى ى أنػػػاس دمػػػاء رجػػػاؿ وأمػػػواؽبم، ولكػػػن البيّ عػػػالنػػػاس بػػػدعواىم الدّ  ىعطػػػيُ 
جاء رجل من حضرموت ورجل من كنػدة »وروى الرتمذي أنو  143«.واليمني على من أنكر

فقػػػػػاؿ ." ىػػػػذا البػػػػب علػػػػى أرض رل يػػػػا رسػػػػػوؿ ا  إفّ : "، فقػػػػاؿ اغبضػػػػرمي(ص)إذل النػػػػ  
ألػ  : "لل ضػرمي (ص)فقػاؿ النػ  ." ىي أرضي ويف يدي، ولي  لػو فيهػا حػق: "الكندي
يا رسوؿ ا  إف الرجل فاجر، ال يبارل على ما : "قاؿ." فل  يبينو: "قاؿ." ال: "قاؿ" بينة؟

 ػػعن بػػن وعػػن األ 144«."لػػي  لػػ  منػػو إالّ ذلػػ : "قػػاؿ." حلػػف ولػػي  يتػػورع مػػن  ػػيء
: ، فقػاؿ(ص)كاف بيب وبني رجػل خصػومة يف بائػر فاختصػمنا إذل الرسػوؿ »: قي  أنو قاؿ
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مػن حلػف علػى يبػني يقتطػع : "فقػاؿ..." ذا وبلػف وال يبػارلإ: "فقلػن." يبينػو  اىداؾ أو"
 145«."لقي ا  وىو عليو اضباف –ىو فيها فاجر  – ا ماؿ امرىء 

إقامػة البينػة القاطعػة علػى مػدعي  ءعػب ىذه األدلة تػربىن علػى أفّ  كلّ   ؾبمل القوؿ أفّ و 
 .أف يُثبن براءتو، ويكفيو اليمني نة أوبيّ  ةعليو أف يحم بحي ىالتهمة، ولي  على اؼبدع
فعػػل التعػػذيب ينتهػػ  أيضػػاً قاعػػدة كفايػػة  ُدر اإل ػػارة إذل أفّ ذبػػوأخػػرياً وب ػػحف اليمػػني، 

ال  وردت عرب القروف إذل )فكل من قرأ  هادات التعذيب الفاجعة . اليمني على من أنكر
ب يعلم أفّ ( يومنا ىذا عػن صػياح  فهػم يتصػافبوفعليهم،  ى ال يستجيبوف ليمني اؼبدعنياؼبعذِّ

 تنّكػر تػاـّ علػى صػدقهم، وىػذا  عػاذلتاؼبعذَّبني الذين يقسػموف بػا  علػى بػراءهتم وُي ػهدونو 
ـ عليػو أوجػب ا  لػو النػار وحػرّ مسػلم بيمينػو فقػد  ئر مػمن اقتطع حق ا»: (ص)قوؿ الن  ل

 146«.اعبنة

 األدل واغبقيقة. 6.6.9
عليػو، نتطػرؽ اآف إذل آخػر حلقػة  ى عقػر اؼبػدعنة يفبعد تفّ ص أصلية اعبناية وسَبَْوُضع البيّ 

 حفّ بػػػاالعتقػػػاد الضػػػمب : يف سلسػػػلة االفرتاضػػػات اؼبسػػػبقة الػػػ  يسػػػتند إليهػػػا فعػػػل التعػػػذيب
بدوف اإليباف بقدرة ف. عليو قادر على است راج اغبقيقة منو ىتسلي  األدل على جسد اؼبدع

. م علػػى اإلقػػراريقصػػد ضبػػل اؼبػػتهَ التعػػذيب  األدل علػػى اسػػت راج اغبقيقػػة ال يبكػػن الػػرعم أفّ 
اً بني اغبقيقة واألدل، وربليلها من زوايػا ـبتلفػة ت ػمل يفيجب إذاً إبانة العالقة اؼبفرتضة ِضْمن

 .اؼبنظور ال رعي
أوؿ اؼبناق ػػػات  فبارسػػػة التعػػػذيب سػػػبقن اغبضػػػارة اليونانيػػػة القديبػػػة، إالّ أفّ  صػػػ يح أفّ 

 ومعلػػػوـٌ أفّ . ة ترجػػػع إذل الكتابػػػات اإلاريقيػػػةالدقيقػػػة حػػػوؿ العالقػػػة بػػػني التعػػػذيب واغبقيقػػػ
يف اغبيػػػػاة اليوميػػػػة يف ديبوقراطيػػػػة اليونػػػػاف القديبػػػػة، وكانػػػػن ىػػػػذه  اواقعػػػػ االتعػػػػذيب كػػػػاف أمػػػػر 

رجػاؿ ينتفعػوف حبقػوؽ )اؼبمارسة تسػتهدؼ العبيػد والنسػاء واألجانػب وتسػتثب مػواطب أثينػا 
العبيػػد أْوعيػػة  اليونػػاي القػػدً يعتقػػد أفّ وكػػاف اجملتمػػع (. أرِسػػتُػْقراطية وباغبصػػانة مػػن التعػػذيب

نػة اؼبنترعػة البيّ  وكػاف اإلاريػق يعتقػدوف أفّ . لل قيقة ويعترب التعػذيب أداة السػت راجها مػنهم
يف احملكمػػػػة، وىػػػػذا يرجػػػػع إذل  رّ مػػػػن جسػػػػد الَعْبػػػػد تَفػػػػوُؽ إثباتػػػػاً ووثوقػػػػاً  ػػػػهادة الرجػػػػل اغبُػػػػ

يف ىػػذا ( duBois) اوتقػػوؿ ُدبْػػػوَ . كهػػم إيػػاهإدرا  مالعبيػػد ال يتمتعػػوف بالعقػػل راػػ اعتقػػادىم أفّ 
 :  حفال
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حػػػٌق  –الَعْبػػػد يبلػػػ  جسػػػداً قويػػػاً لل دمػػػة وال يبلػػػ  عقػػػاًل، هبػػػب إكراىػػػو لينطػػػق بػػػاغبق  دبػػػا أفّ 
اغبيواف الذي ال يبل  إالّ  نوخالفاً ع. يستطيع أف يدركو رام أنو ال يتمتع بالعقل يف حد ذاتو

إف الَعْبػػػد قػػػادر علػػػػى فػػػوالكػػػالـ، (   اللواػػػوس)عقػػػػل القػػػدرة علػػػى اغبػػػ  ويعجػػػر علػػػى إدراؾ ال
 147.ال هادة عندما يُعذَّب جسده، وىذا ألنو يعرؼ العقل بدوف أف يبتلكو

حصػػػػانة األحػػػػرار واألسػػػػياد مػػػػن التعػػػػذيب كانػػػػن تسػػػػتند إذل  إفّ فػػػػومػػػػن جهػػػػة أخػػػػرى، 
 ػػػاىا، أواًل، يبكػػن للسػػيد أف يكػػذب كػػذباً ُمْقِنعػػاً يف احملكمػػة لتفػػادي عقوبػػة ىب. اعتقػػادين

ثانيػاً، كػاف . ويُبيػر اغبػق مػن الباطػل علػى عكػ  الَعْبػد( اللواػوس)السيد يتمتع بالعقػل  ألفّ 
الَعْبػػػػد جػػػػرء مػػػػن »: احقيقػػػػة السػػػيد مدفونػػػػة يف َعْبػػػػِدِه، أو بعبػػػػارة ُدبْػػػػوَ  اإلاريػػػق يعتقػػػػدوف أفّ 

َعْبػػػد د توجػػػد يف جسػػػد الد، وحقيقػػػة السػػػيّ  قيقػػػة الَعْبػػػد ىػػػي حقيقػػػة السػػػيّ فد، وبالتػػػارل السػػػيّ 
د عػػػػن طريػػػػق جسػػػػد َعْبػػػػده فيسػػػػت رج وَيِصػػػػل اؼبعػػػػذِّب إذل السػػػػيّ . وُتْكَ ػػػػُف منػػػػو بالتعػػػػذيب

  148«.اغبقيقة منو
تراث ىذه االعتقادات ب حف العالقة بني األدل واغبقيقة انت ر إذل حضػارات أخػرى،  إفّ 

عػالً ف. ن ىػذه االعتقػاداتعػرياً ذانفصػااًل جػ ولكن اغبضارة اإلسالمية انفصػلن يف بػدايتها
عليػػو وأ ػػا قابلػػة لالسػػت راج منػػو  ىة أو مدفونػػة يف اؼبػػدعحنػػة ـببّػػالبيّ  اإلسػػالـ دل يعتػػرب أفّ  إفّ 

عليػػاً والػػربري وسػػعداً يت سسػػوف األحػػواؿ ويلتمسػػوف  (ص)أرسػػل النػػ   قػػدف. بتسػػلي  األدل
 ورسػػػوؿ ا  –ا، وسػػػحلونبا  مػػػاألخبػػػار، فحصػػػابوا االمػػػني لقػػػريجل كانػػػا يبػػػدا م باؼبػػػاء فػػػحتوا 

فكػره القػـو ىػذا « .كبن سػقاة قػريجل بعثونػا نسػقيهم مػن اؼبػاء»: فقاال –قائم يصلي  (ص)
وسػػػجد سػػػجدتني  (ص)ورجػػػوا أف يكونػػػا أل  سػػػفياف فضػػػربونبا، وركػػػع رسػػػوؿ ا   واباعبػػػ

 مػػػػػػػا إصػػػػػػػدقا وا  ! ذباكم تركتمونبػػػػػػػا، وإذا كػػػػػػػاإذا صػػػػػػػدقاكم ضػػػػػػػربتمونب»: وسػػػػػػلم وقػػػػػػػاؿ
ٌ ىنػػا أفّ  149«.لقػػريجل تسػػلي  األدل يسػػت رج الباطػػل بػػدالً مػػن  يالحػػك أفّ  (ص)النػػ   وبػػنيِّ

إذل اغبػق والباطػل بواسػطة َيِصػل  (ص)رسػوؿ ال ودبػا أفّ . اغبقيقة كما كػاف يعتقػده اليونػانيوف
 .ن انتباىنا من خالؿ ىذه اغبادثة إذل قدرة األدل على است راج الباطللفالوحي، فإنو يُ 

تعػػذيب واغبقيقػػة مػػن سػػرية اػبلفػػاء ويبكػػن اسػػتقراء نفػػ  االعتقػػاد ب ػػحف العالقػػة بػػني ال
 –أو التهديػػػد بػػػو  –تسػػػلي  األدل  فكػػػاف عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب يُعلِّػػػم اؼبسػػػلمني أفّ . الرا ػػػدين

 

 .عقل أّوؿ    
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لي  الرجل دبػحموف علػى نفسػو إف أجعتػو أو »:   يتلف اغبقيقة بداًل من أف يك فها، بقولو
 150«.أخفتو أو حبستو أف يعرتؼ على نفسو
جع قػدرة األدل علػى اسػت راج الباطػل إذل قػدرة الكػذب ر أما الص ا  ابن مسعود فهو يُ 

عػػػػب سػػػػوطاً أو سػػػػوطني عنػػػػد سػػػػلطاف إالّ  ؤمػػػػا مػػػػن كػػػػالـ يػػػػدر »: علػػػػى ردع األدل، فيقػػػػوؿ
 151«.تكلمن بو

اؼبنترعػػة البّينػػة وعهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة كانػػن  (ص)عهػػد النػػ  يبكػػن إذاً القػػوؿ بحنػػو يف و 
عتقده يف ما بعد الطغاة على مب  اغبجػاج بتسلي  األدل تعترب باطلة، وىذا على عك  ما ا

 .بن يوسف، وعلى خالؼ ما اجتهد بو بع  العلماء مثل اؼباوردي
باغبضػػارة اإلسػػالمية  اىػػذا التعػػارض يف  ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة لػػي  خاّصػػ

 .وقد عاد يف عدة حضارات
ذيب علػى أ ػا الوسػيلة يعتػرب فبارسػة التعػ( Demosthenes)فمثاًل كاف اليوناي ديبوسػثينا 

ال ػهود األحػرار يكػذبوف أحيانػاً ولكػن »اؼبوثوقة الوحيػدة السػت راج اغبقيقػة، كمػا زعػم أف 
( Isaios)وحسػػب زعػػم إسػػايوس  152«.دل يتكّ ػػف بطػػالف أي تصػػريح ربػػن التعػػذيب أبػػداً 

ولكػن  153«.دف أي إنساف استُػْنِطَق ربن التعذيب ب هادة الػرور نتيجػة العػذاب أبػداً دل يُ »
عػػػة بالتعػػػذيب نػػػة اؼبنترَ البيّ  ن جهػػػة أخػػػرى قبػػػد أف أرسػػػطو يعػػػارض ىػػػذه اآراء ويعتقػػػد أفّ مػػػ

 : ليسن موثوقة، فيقوؿ

ولػي  . فبارسة التعذيب ىي نوع من البينة تبدو جػديرة بالثقػة أل ػا مرتبطػة ِبَضػْرب مػن اإلكػراه
قيقػي ووحيػد مػن من الصعب أف نُعنيِّ ما يُقاؿ يف  ػحف التعػذيب ومػا وبجػ  القػوؿ أنػو نػوع ح

إذا كػػػػػاف التعػػػػػذيب ضػػػػػدنا ويف ولكػػػػػن . إذا كػػػػػاف يف مصػػػػػل تنا –يف أنبيتػػػػػو  نيمبػػػػػالغ –البينػػػػػة 
احتمػاؿ  وإفّ . مصل ة خصمنا عبحنا إذل التنقيص من قيمتو بقوؿ اغبق عن كػل أنػواع التعػذيب

 بػػالرور يعػػادؿ احتمػػاؿ  ػػهادهتم بػػاغبق، فبعضػػهم مسػػتعد لت ّمػػل كػػل  ػػيء نيى ػػهادة اؼبكػػرَ 
 مػػن االعػػرتاؼ باغبقيقػػة، والػػبع  اآخػػر مسػػتعد كػػذل  الهتػػاـ أنػػاس آخػػرين زوراً رابػػًة يف بػػدالً 

نػة اؼبنػتػػرعة بالتعػذيب باطلػة، إذ أف البيّ  ويبكػن أيضػاً القػوؿ أفّ  ]...[. تفادي اؼبريد من التعذيب
اء واحملرتسني اعببن ـُبْػتَػّلي العقل وِصفاؽ اعبِْلد وال جعاف يت ملوف العذاب ببطولة، يف حني أفّ 

 

أخرجػو عبػد )« .لي  الرجل أمينا على نفسو إذا أجعتػو أو أوثقتػو أو ضػربتو أف يعػرتؼ علػى نفسػو»: ويف رواية أخرى    
 (الرزاؽ يف اؼبصّنف
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ولذل  يبكػن اعتبػار البينػة اؼبنترعػة . عندىم من اعبراءة ما يكفيهم قبل أف يروا التنكيل بحعينهم
 154.بالتعذيب اري موثوؽ  ا سباماً 

فمػن . وقبد نف  التعارض يف  حف العالقة بني التعػذيب واغبقيقػة يف اغبضػارة اؼبسػي ية
بػرأٍي يتطػابق مػع تعػاليم  للمػيالدقػرف التاسػع جهة قبػد أف البابػا ِنكػوالس األوؿ يصػرح يف ال

التعذيب جريبة مردوجة ألنػو » واػبالفة الرا دة، ويقوؿ فيو أفّ  (ص)اإلسالـ يف عهد الن  
ومػػػن جهػػة أخػػػرى قبػػد بابػػػاوات . «ويسػػل  عليػػػو األدل عبثػػاً  ،وبمػػل اإلنسػػػاف علػػى الكػػػذب

 .آخرين سبقوا وخلفوا البابا ِنكوالس قد أباحوا التعذيب
أحػد    لقدرة التعذيب على است راج الباطػل ىػو ِمػػ نة اػاليليو االيلػو، لٍ ثَ مَ  أْذىلُ  وردبا

 ، بالتهديػػد بالتعػػذيب  –الػػذي أكرىتػػو الكنيسػػة و أبػػرز الفيريػػائّيني والفلكيّػػني يف تػػاريخ العلػػـو
 وإفّ . علػػى الت لػػػي علنػػاً وركوعػػاً عػػػن أفكػػاره العلميػػػة –واإلعػػداـ حرقػػاً بال ػػػد إذل خػػازوؽ 

 –عمػر الالسػبعني مػن ينػاىر  اتقيّػ امامنػ رجػال كافو  –بالتعذيب أكره وضبل االيلو التهديد 
ألف ؿبكمػػػة التفتػػػيجل »: دوراف األرض حػػػوؿ ال ػػػم ، فقػػػاؿلػػػعػػػن اكت ػػػافو  علػػػى أف يرتػػػدّ 
مػػػػدار األرض حػػػػػوؿ [ مركػػػػػرىػػػػي ال ػػػػم  ثابتػػػػػة و  ي عػػػػػن الػػػػرأي اػبػػػػػاطئ أفّ أمػػػػرتب بػػػػالت لّ 

الػػ  تنػػاق  ... ذكورة كمػػا ألعػػن وأكػػره ىػػذه البػػدعإي أرتػػد عػػن األخطػػاء اؼبػػ... ، ]ال ػػم 
 «.ؿبكمة التفتيجل

ب. 7.6.9  بطالف اعرتافات اؼبعذَّ
 
ُ
ػػػػْرَعم االستك ػػػػايف يف فعػػػػػل بعػػػػد دراسػػػػة االفرتاضػػػػات اؼب

َ
سػػػػبقة ِضػػػػْمناً الػػػػ  يسػػػػتند إليهػػػػا اؼب

 .ؽ اآف إذل م روعية اؼبقصد الصريح حبمل اؼبتهم على اإلقرارالتعذيب، نتطرّ 
لغًة ىو ِمن قر ال يء قراً، والقرار إثبػات ِلَمػا كػاف مترلػرالً بػني اإلقػرار واعب ػود، واإلقرار 

قػػػػرار ىػػػػو مػػػػرادؼ االعػػػػرتاؼ، كمػػػػا عُػػػػرِّؼ واإل. فَػػػػػُيقاؿ أقػػػػر فػػػػالف بال ػػػػيء أي اعػػػػرتؼ بػػػػو
 هػػاب فيعمػػل إرادي، صػػادر عػػن طواعيػػة واختيػػار، ينطػػوي علػػى أخبػػار ينِسػػ»اصػػطالحاً بػػػ

 155.«عقابػػػو ننػػػو السػػػتوجبعصػػػدورىا  دة، لػػػو صػػػحّ لوقػػػائع ؿبػػػدّ  م إذل نفسػػػو ارتكابػػػواؼبػػػتهَ 
مػن سػورة  318مػن سػورة آؿ عمػراف، واآيػة  53ودليل م روعية اإلقرار مستمد من اآية 

ة فهػػو أمػػا مػػن السػػنّ . مػػن سػػورة يوسػػف 83مػػن سػػورة التوبػػة، واآيػػة  383النسػػاء، واآيػػة 

 

    Galileo Galilei (3811 ـ 3113 –. ـ.). 
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روايػػػػات رجػػػػم الغامديػػػػة سػػػػتمد مػػػػن األحاديػػػػث يف قضػػػػية مػػػػاعر وقضػػػػية زوجػػػػة العسػػػػيف و م
 .واعبهنية

 مػػن أركػػػاف وتنطػػوي أركػػاف اإلقػػرار علػػى اؼبقػػر واؼبقػػر لػػػو وموضػػوعو وصػػيغتو، ولكػػل ركػػن
بالنسبة للمقر تتفق اؼبذاىب صبيعاً يف  روط التكليف، أي ا رتاط العقل ف. اإلقرار  روطو

 .وكذا النائم ه واجملنوف واؼبعتوهقرار اؼبكرَ إوالبلوغ واالختيار، كما تتفق يف بطالف 
حكػػاـ وعػػدـ صػػ ة األ ،وبالتػػارل اؼبعػػذَّب ،هقػػرار اؼبكػػرَ إواسػػتدالؿ الفقهػػاء علػػى بطػػالف 

يػػة فاآ .156يبػػافكػػره وقلبػػو مطمػػائن باإلأال مػػن إ :ذلعػػاتخوذ مػػن قولػػو حالصػػادرة يف حقػػو مػػ
ف حذا كػػاف ىػػذا يف  ػػإفػػ. هقػػرار بػػالكفر علػػى اؼبكػػرَ سػػق  حكػػم اإلكػػراه يُ اإل  فّ أتفيػػد بوضػػوح 

 .سواه امفيقرار كراه حكم اإلسق  اإل وذل أف يُ وىو الكفر، فإنو من األ ،لذنوبا عظمأ
وي حادثػة تعػذيب عمػػار بػن ياسػر غبملػػو علػى ال ػرؾ حيػػث رُ  وىػذه اآيػة نرلػن َعِقػػب

وىػو يبكػي  (ص)عطاىم فانتهى إذل النػ  حاؼب ركني أخذوا عماراً فحرادوه على ال رؾ، ف أفّ 
خذؾ اؼب ركوف فغطوؾ يف اؼباء وأمػروؾ ن عينيو ويقوؿ أيبسح الدموع ععليو السالـ فجعل 

ىػػذا يػػدؿ علػػى أف  157.فعػػل ذلػػ   ػػمافػػإف أخػػذوؾ مػػرة أخػػرى ف ،أف ت ػػرؾ بػػا  ففعلػػن
اإلكػػراه علػػى الكفػػر مػػع طمحنينػػة القلػػب باإليبػػاف كػػذٌب يسػػق  حكػػم الكفػػر، كمػػا يوضِّػػح 

واتُراً يف حجيػػة بطػػالف أكثػػر األحاديػػث تػػومػػن . «للكػػذب بدنيػػةٌ  التعػػذيب ذبربػػةٌ »القػػوؿ أف 
والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا ح مػػ  اػبطػػأرفػػع عػػن »: (ص)الرسػػوؿ  قػػوؿاإلقػػرار ربػػن التعػػذيب 

 158«.عليو
 162والريديػػػػة 161واغبنابلػػػػة 160وال ػػػػافعية 159لػػػػذل  حكػػػػم صبهػػػػور الفقهػػػػاء مػػػػن اغبنفيػػػػة

 وعػدـ( باؼبعػذَّ )ه بػبطالف اعرتافػات اؼبكػرَ  163ماـ مالػ  نفسػوومتقدمي اؼبالكية دبا فيهم اإل
  .حكاـ ال  تصدر يف حقو رعية األ
مػاـ دار إ –مػاـ مالػ  لالػاة الوضػاءة مػن منظومػة فقػو اإللف نستعرض ىػذه اأبنا  وحريّ 
حكػاـ مػن فقهػو  ؽبػذه األنيذل اقتبػاس اؼبقننػني الغػربيإكثر من مرجع أ ار أوالذي  –اؽبجرة 
و أبعػػػد التهديػػػد مػػػن اغبػػػدود  يءقػػػر ب ػػػأذا إيػػػن أر أ: "قلػػػن» :نػػػةجػػػاء يف اؼبدوّ  164.الراخػػػر

: قػاؿ مالػػ " القيػد أو الوعيػد أو الضػػرب أو السػجن أيقػاـ عليػػو اغبػد أـ ال يف قػوؿ مالػػ ؟
مػػن أقػػر بعػػد التهديػػد أو قبلػػو، فالوعيػػد والقيػػد والتهديػػد والسػػجن والضػػرب هتديػػد عنػػدي  "

ويػػػػورد السرخسػػػػي يف اؼببسػػػػوط تعليػػػػل . قػػػػرار باطػػػػلي ال يقػػػػاـ عليػػػػو اغبػػػػد واإلأ 165«."كلػػػػو
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و قيػد أو حػب  أو ضػرب أكره رجال بتهديد أقاضيا  ولو أفّ » :فيقوؿ ،قرار  اإلبطالف ذل
قػػرار متمثػػل بػػني الصػػدؽ اإلف أل ،قػػرار بػػاطالو قصػػاص، كػػاف اإلأحػػ  يقػػر علػػى نفسػػو حبػػد 

والتهديػػػد  ،ح جانػػػب الصػػػدؽ علػػػى جانػػػب الكػػػذبذا تػػػرجّ إمبػػػا يكػػػوف حجػػػة إو . والكػػػذب
وجاء أيضا يف  166«.  اؿ عمر بن اػبطاببالضرب واغبب  يبنع رج اف الصدؽ على ما ق

نػػػو لػػػي  عليػػػو أ» :كراىػػػو باعبلػػػدإىػػػذا اجملػػػاؿ مػػػا قالػػػو ابػػػن  ػػػهاب عػػػن رجػػػل اعػػػرتؼ بعػػػد 
 167«.حد

ضػػرار اإل يػػتهم بقصػػد فالعاقػػل ال ،نػػو صػػادر عػػن حريػػة رأيأفهػػم منػػو قػػرار يُ اإل ذلػػ  أفّ 
 و بػاالعرتاؼ فػػالقرار دفػع الضػػرر عنػنػػو قصػد بػاإلأذا أكػره فيغلػػب علػى الظػن إمػا أو  ،بنفسػو
 . يقبل منو

جهػػرة التعػػذيب النظاميػػة مػػن اعرتافػػات ومػػا تصػػدره احملػػاكم أمػػا تنترعػػو  فّ أىكػػذا يتضػػح 
 .حكاـ ال ريعة العادلة بصلةأذل إحكاـ كلو باطل وجور وال يبن أمن 

 مالحظات تكميلية. 8.6.9
عقػب، كمػا يعكػ  التعذيب غبمل اؼبتهم على اإلقرار يقلب عملية احملاكمػة رأسػاً علػى  إفّ 

فاحملاكمػػػة تػػدرس البينػػػة الػػ  قػػػد تػػادي إذل العقوبػػػة يف . نػػػة والعقوبػػةالعالقػػة السػػػببّية بػػني البيّ 
ومعػػػػػل ىػػػػػذا القلػػػػػب أف األنظمػػػػػة . حػػػػػني أف التعػػػػػذيب يسػػػػػت دـ العقوبػػػػػة الصػػػػػطناع البينػػػػػة

دل إف »: لتعذيب تبدأ وتنتهي بالعقوبة وتعمػل علػى أسػاس القاعػدةح إذل االقضائية ال  تلج
َجػرَّأَ حػ  ال تت عاقبحنػ  جػاف سػتبت قػرر حنػ  جػاف، وإذا أب ح  تقػرّ  عاقبتكن جاف ست

 (ص)وىػػذا اإلسػػراؼ يف العقوبػػة يتنػػام سبامػػاً مػػع تعػػاليم النػػ   «.أبػػداً علػػى أف تكػػوف ذلػػ 
  168«.ماـ يف العفو خري من أف ىبطئ يف العقوبةإلألف ىبطئ ا»: الذي قاؿ

 

وروي أيضػاً عػن أمػػري اؼبػامنني يف الػذي تػدذل ي ػػتار  .«و ضػربتوأو أوثقتػو أذا أجعتػػو إمينػا علػى نفسػو ألػػي  الرجػل »    
عساًل فوقفن امرأتو على اغببل وقالن طلقب ثالثاً وإالّ قطعتو، فذكرىا ا  واإلسالـ، فقالن لتفعلن أو ألفعلن، فطلقها 

لنف  والعضو إذا يقاع ما يتلف اإوىذا يدؿ على أف التهديد ب( 5/318أنظر اؼبغب من ال رح الكبري . )ثالثاً، فرد إليها
 .ما ينجم عنوكراه وبطل لالختيار، وإذا فسد االختيار ربقق اإل  اصدر فبن ىو قادر على إيقاعو كاف مفسد
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. س  مبدأ وجوب التثبن والت قق قبل اغبكما ديث يإف ىذا اغبف إذل ذل  وباإلضافة
الثابػػن أنػػو ال يصػػح اغبكػػم علػػى إنسػػاف مػػا دل تثبػػن التهمػػة اؼبوجهػػة فأمػػا يف القػػرآف الكػػًر 

    .إليو بحدلة ال تقبل اؼبراجعة
مػػػة ومنفَّػػػذة يف الػػػدوؿ ىػػػذه اؼبقػػػايي  الصػػػارمة لتثبيػػػن وتوثيػػػق البينػػػة اعبنائيػػػة ليسػػػن ؿبرتَ 

ميػػػػر قػػػػوات األمػػػػن باػب ػػػػونة وضػػػػعف القػػػػدرات الفكريػػػػة والفسػػػػاد واؽبػػػػوج البوليسػػػػية أيػػػػن تت
والطاعة العمياء لوالة األمر، يف حني أف مهمة استك اؼ اغبق تتطلَّب الت كم يف الذات 

ويف عهػػػد اػبالفػػػة الرا ػػػدة أظهػػػر الصػػػ ابة ىػػػذه . والػػذكاء واغبنكػػػة والدقػػػة والنػػػػراىة والصػػػرب
بػػدوف إكػػراه اؼبػػتهم  يقػػة عػػدة طػػرؽ الستك ػػاؼ اغبقوا إذلا الصػػفات يف ربقيقػػاهتم، كمػػا عبػػ

التفريػػق بػػني ال ػػهود، واللجػػوء إذل أنػػواع اغبيػػل، والنظػػر يف القػػرائن، وكبػػو ذلػػ  فبػػا »منهػػا و 
 169.«يبني اغبق ويظهره

بػػػاحرتاـ اؼبعػػػايري  يقػػػةمػػػن اؼبتوقَّػػػع أف تسػػػهل مهمػػػة استك ػػػاؼ اغبقىػػػذا فإنػػػو  زماننػػػاويف 
 وّفرىػانػة اعبنائيػة، وىػذا بسػبب أسػاليب الت قيػق اعبنػائي الػ  اإلسالمية لتثبيػن وتوثيػق البي

ر علػى البينػة اػبارجيػة، كمػا ركِّ ر على اإلقرار بقدر ما تُ ركِّ ىذه األساليب ال تُ . التقّدـ العلمي
تعتمػػػػد أكثػػػػر فػػػػحكثر علػػػػى تقنيػػػػات م ػػػػتقة مػػػػن ِعلػػػػم األْحيػػػػاء والفيريػػػػاء والكيميػػػػاء وعلػػػػم 

علُ االجتمػػاع وعلػػم الػػنف  وعلػػم اإلن
َ
عبػػوء  وال  ػػ  أفّ . خلاماتيػػة و سػػاف وعلػػم العاديػػات واؼب

علػػػػػى إخفػػػػػاقهم اػبلقػػػػػي  األنظمػػػػػة العربيػػػػػة واإلسػػػػػالمية اغبديثػػػػػة إذل التعػػػػػذيب ىػػػػػو  ػػػػػهادةٌ 
د علػػى مػػيلهم السياسػػي إلرىػػاب ؾبتمعػػاهتم الػػذي وإفالسػػهم الفكػػري والعلمػػي، كمػػا ي ػػهَ 

   .يقةيطغى على واجبهم القضائي الستك اؼ اغبق

 

 .81و 85: ؛ النساء1: اغبجرات    
 منافسػًة دوليػة والنكتػة تقػوؿ أفّ . ي قد تلّ ص وتصػّور ىػذا الوضػع جيػداً ردُ ىناؾ نكتة  عبية عربية ظبعتها من زميل أُ     

وفريػػػق اؼب ػػػابرات الروسػػػية ( CIA)مريكيػػػة أل، فريػػػق اؼب ػػػابرات افِػػػَرؽ ةاف، وتبػػػارزت فيهػػػا ثالثػػػظمػػػن يف عّمػػػللم ػػػابرات نُ 
(KGB )يطلقػػو اغَبَكػػم )ة يقتضػػي اكت ػػاؼ أْرنػػب اوالفػػوز يف ىػػذه اؼببػػار . وفريػػق منت ػػب ـبػػابرات جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة

 ،مريكيػة للب ػث عنػػوألاف وذىػب فريػق اؼب ػػابرات ايف عّمػ احيػادي أرنبػػفػحطلق حكػٌم . يف أقصػر وقػػن( ُمسػبقاً يف اؼبدينػة
وجػاء دور الفريػق . باأل ػّعة ربػن اغبمػراءفوجده األمريكاف بعد نصف ساعة باستعماؿ طائرة عمودية ؾبّهرة بعتاد الرؤيػة 

نيػػة تعتمػػد علػػى ب بعػػد سػػاعة، أي ضػػعف وقػػن األمريكػػاف، وىػػذا باسػػت داـ تقنػػاف ورجػػع باألر الروسػػي، فانت ػػر يف عّمػػ
مطابقػػػػة أثػػػػار أقػػػػداـ اغبيوانػػػػات علػػػػى األرض وربليػػػػل االرتباطػػػػات بػػػػني حركػػػػات اغبيوانػػػػات الػػػػ  ربػػػػب األرانػػػػب وحركػػػػات 

أما فريق منت ب ـبػابرات جامعػة الػدوؿ العربيػة فلػم يػحت باألرنػب ال بعػد نصػف سػاعة . اغبيوانات ال  تفر من األرانب
فػػحمر . الليػػل ودل يرجػػع فريػػق منت ػػب اؼب ػػابرات العربيػػة بعػػد حػػلّ و  … أربعػػةف مث ثالثػػة مثتامضػػن سػػاعو . وال بعػػد سػػاعة
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 بعويض المعذَّ حكم ت .7
أو اؼبتسػبب  نفسػو لية الفاعػلو سالمية كل فعل ضار بالغري من مسا لقد اعتربت ال ريعة اإل

 ،ذا كػػػاف عػػػن عمػػػدإأمػػػا . حعػػػن خطػػػ وعليهمػػػا التعػػػوي  عػػػن الضػػػرر ولػػػو كػػػاف ناصبػػػا ،فيػػػو
 .الفاعل ةبقو ا عضفيوجب أي

ذمػػة الضػػماف إذل ذمػػة  ضػػم»والتعػػوي  يف اللغػػة يعػػب البػػدؿ واػبلػػف وقػػد عُػػرِّؼ بََدلِػػػّياً بػػػ
أو قيمتػػػو نفيػػػاً  –إف أمكػػػن  –هبػػػاب مثػػػل التػػػالف إ»و 170،«اغبػػػق اؼبضػػػموف عنػػػو يف التػػػراـ

سػاس ىػذه أو  171.«يء أو بدلػو باؼبثػل أو القيمػةواجػب رد ال ػ»، و«مكػافإلابقػدر للضػرر 
مانػػات إذل أىلهػػا وإذا حكمػػتم ألإف ا  يػػحمركم أف تػػادوا ا :عػػاذلت القاعػػدة اعبليلػػة قػػوؿ ا 

 ،172النػػػػػاس أف ربكمػػػػػوا بالعػػػػػدؿ إف ا  نعمػػػػػا يعظكػػػػػم بػػػػػو إف ا  كػػػػػاف ظبيعػػػػػاً بصػػػػػرياً  بػػػػػني
ضػػػػػرر وال  ال» :(ص)  بػػػػػو سػػػػػعيد اػبػػػػػدري حيػػػػػث يقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿأواغبػػػػديث الػػػػػذي يرويػػػػػو 

ف أنسػػاف أي ضػػرر بغػػريه كمػػا ال هبػػوز للمتضػػرر إف يل ػػق أال هبػػوز  أنػػو ومعنػػاه 173«.ضػػرار
 ،حػد مقاصػد ال ػريعة الغػراءأيػربز  أىػذا اؼببػد .لضػرريوقع الضرر دبن كاف األسبق يف إيقاع ا

ف أزالػة الضػرر هبػب إ فّ أو أ ،لػوثتػالؼ دبوعػدـ مقابلػة اإل ،فسػادصالح بدال مػن اإلوىو اإل
 .وأجرب للضرر ،نفع للمجتمعأفهذا  ،والضماف بدال من الضرر ،تكوف بالتعوي 

لية اعبنائيػػػة علػػػى و قػػػرر يف اؼبسػػػا اؼب أمػػػا اؼببػػػدأ ،ضػػػرار اؼباديػػػةالسػػػابق مقػػػرر يف األ أاؼببػػػد فّ إ
صػػػػل وذلػػػػ  انطالقػػػػا مػػػػن األ ،ي اؼبماثلػػػػة بػػػػني اعبنايػػػػة والعقػػػػابأ ،  فهػػػػو القصػػػػاصنفػػػػاأل
 ،مػػاومػػاداـ التعػػذيب فعػػال ضػػارا وؿبرّ  .174ف عػػاقبتم فعػػاقبوا دبثػػل مػػا عػػوقبتم بػػوإو  :يآالقػػر 
وفػػاة، ) جسػػدية ضػػراراأو ( تفويػػن مصػػاحل ـبتلفػػة)ضػػرارا ماديػػة أب ؽبػػا ق بالضػػ ية فيسػػبّ لَ ػػيَ 

 :ف ال ريعة توجب ما يليإف، (خلاسب،  ،قذؼ ،إىانة)ضرارا أدبية أو ( خلاجروح، كسور، 
 ضرار مادية؛أتعوي  الض ية عما غبق  ا من  .3
 ،للضػػ ية يةر جسػػداب فيمػػا تسػػبب فيػػو مػػن أضػػر تطبيػػق القصػػاص علػػى اؼبعػػذِّ  .3

 وذل  زجرا للمعتدين وسدا للذرائع؛

                                                                                                                         
اف وىػػم يضػػربوف ضبػػاراً اغَبَكػػم بالب ػػث عػػن الفريػػق العػػر ، فوجػػدوا عناصػػر اؼبنت ػػب اؼب ػػابرام يف اابػػٍة يف ضػػواحي عّمػػ

 «!وإالّ سنعذب  ح  اؼبوت أن  أرنب قػرّ ! يا ضبار»: ويقولوف لو بو لكِّ نُ و رب دامياً ضُ 
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دبيػػة ضػػرار األديبػػو فيمػػا عػػدا ذلػػ  مػػن األحوت ،فاذقػػذا كػػاف الضػػرر إ قامػػة اغبػػدّ إ .1
 .مع تقدً كل ما هبر اػباطر للض ية

و اػػػريه، أهكػػػن كػػػرامتهم بتعػػػذيب اء للػػػذين انتُ ىػػػذه اغبقػػػوؽ الػػػ  كفلتهػػػا ال ػػػريعة الغػػػرّ 
 .سالمية يف عهد النبوة واػبالفة الرا دةالترمن  ا الدولة اإل

هػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع ف ،وقػػد سػػار علػػى ىػػذا الػػنه  اػبلفػػاء الرا ػػدوف
 ،لقبطي مغمور من ابن األمري عمرو بػن العػاصل نسانية ويقتصّ مثلة يف صوف الكرامة اإلاأل

بػن العػاص فسػبقو  وقبطيا تسػابق مػع ابػن عمػر  والقصة أ هر من نار على علم ومفادىا أفّ 
عمػػػر فحرسػػػل ذل اػبليفػػػة إفلطػػػم ابػػػن عمػػػرو ذلػػػ  القبطػػػي ف ػػػكى ىػػػذا األخػػػري ابػػػن األمػػػري 

: قػػػاؿ «ىػػػذا الػػػذي ضػػػرب ؟»: ذل عمػػػرو وابنػػػو فلمػػػا حضػػػرا قػػػاؿ اػبليفػػػة للقبطػػػيإالفػػػاروؽ 
، مث «نيكػػرمَ زد ابػػن األ» :فحخػػذ يضػػربو حػػ  اكتفػػى فقػػاؿ عمػػر «.اضػػربو» :فقػػاؿ ،«نعػػم»

 «؟حراراأاستعبدو الناس وقد ولدهتم أمهاهتم  م »: التفن ىباطب عمرو وقاؿ
ىانػػة لكرامػػة ذل اؼبسػػتوى الرفيػػع دبجػرد تلػػ  اإلإ اب قػػد ظبػذا كػاف عػػدؿ عمػػر بػن اػبطػػاإ

. قبػاط اػػري اؼبسػلمني، فكيػف بػػو لػو سػف  دـ أحػػد رعيتػو كائنػا مػػن كػاف بغػري حػػقأحػد األ
كفالػػػة حقهػػػا يف  وعلػػػى رأسػػػها ،زاء حقػػػوؽ الرعيػػػةإمػػػري دبسػػػاولياتو اعبسػػػيمة نػػػو اغبػػػ  العُ إ

فػػال  ،ال ػػريعة بالنسػػبة للقتػل العمػػد واغبرابػػة مػا العقوبػػات الػػ  قررهتػاأو  ،اغبيػاة الكريبػػة اآمنػػة
 .ولكن يبكن الرجوع إليها يف كتب الفقو ،يسع اجملاؿ لتناوؽبا

 قواعد إسالمية لسلوك موظفي تنفيذ القانون. 8
معارضػػػة اإلسػػػالـ للتعػػػذيب ال تكتفػػػي بت ػػػًر فبارسػػػتو ومقاصػػػده وعواقبػػػو، وال بإبطػػػاؿ  إفّ 

فاإلسػالـ يعػارض أيضػاً ىػذه . ؼبعذَّبني وعقوبة اؼبعذِّبنياإلقرار ربن التعذيب، وال بتعوي  ا
اؼبمارسػػة الوح ػػية بقواعػػد ُمْلرِمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر، وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف 

ونعػػب  ػػذا مسػػاورل ومػػوظفي اغبكومػػة الػػذين ي ػػاركوف يف عمليػػة الت قيػػق اعبنػػائي، . مػػنهم
فػػػني بػػػحمن العتقػػػاؿ واالسػػػتنطاؽ، وكػػػذا اؼبكلَّ والػػػذين يبارسػػػوف سػػػلطة التفتػػػيجل والتوقيػػػف وا

ال ػػػػػرطة والػػػػػدرؾ واعبػػػػػيجل  ي ػػػػػمل ذلػػػػػ اإلسػػػػػالمي اؼبعاصػػػػػر و ويف عاؼبنػػػػػا العػػػػػر  . الدولػػػػػة
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 واؼب ػػابرات اؼبدنيػػة والعسػػكرية، وضػػباط ومػػوظفي السػػجوف ومػػوظفي الرعايػػة الصػػ ية وأيّ 
   .مساوؿ حكومي آخر ي ارؾ يف تنفيذ القانوف

 3.5ص الفصػػػل ّصػػعػػػن التعػػذيب وإسػػػاءة اؼبعاملػػة بينمػػػا خُ النهػػي  3.5يتنػػاوؿ الفصػػػل 
 1.5وتػػحم مناق ػػة النهػػي عػػن اإلذعػػاف ألوامػػر التعػػذيب يف الفصػػل . اؼبعاملػػة نلألمػػر حبسػػ

بعػػػ   8.5ـ الفصػػػل وأخػػػرياً يقػػدّ . 1.5وتليهػػا مناق ػػػة األمػػر دبقاومػػػة التعػػػذيب يف الفصػػل 
 .تنفيذ القانوفباؼبعايري اإلسالمية لتوظيف اؼبكلفني 

 النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة. 1.8
فقػػد . لقػػد حظػػرت القواعػػد اإلسػػالمية لسػػلوؾ اؼبوظػػف فبارسػػة التعػػذيب أو إسػػاءة اؼبعاملػػة

اللَُّهمَّ َمن َورَل من أمر أُمَّ  َ ْيائاً َفَ قَّ َعَليهم، فَا ُقق عليو، وَمن َورَل »: (ص)قاؿ الرسوؿ 
وعػػن عائػػذ بػػن عمػػرو أنػػو دخػػل عبيػػد ا  بػػن  175«.ارُفق بػػومػػن أمػػر أُمَّػػ  َ ػػْيائاً َفرفَػػَق  ػػم، فَػػ

إفَّ َ ػػػػػػػػرَّ الرَِّعػػػػػػػػاِء : "يقػػػػػػػػوؿ (ص)ا  أْي بػُػػػػػػػػَبَّ، إي ظبعػػػػػػػػن رسػػػػػػػػوؿ »: زيػػػػػػػػاد، فقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو
مػػثالً  (ص)والرعػاء صبػع راع، واغبطمػػة ىػو العنيػف برعايػة اإلبػػل ضػربو النػ   176«."اغُبَطَمػةُ 

 .ؽبم وال يرضبهم لوارل السوء، أي القاسي الذي يظلمهم وال يرؽّ 
إي »: وح  ال يقع من معاوي عمر بن اػبطاب ذبػاوز علػى الرعيػة، يقػوؿ أمػري اؼبػامنني

 عػػػل بػػػو ذلػػػ  فلريفعػػػو إرلّ دل أبعػػػث عمػػػارل ليضػػػربوا أب ػػػاركم، وال ليحخػػػذوا أمػػػوالكم، فمػػػن فُ 
أي : "قػاؿ" و منػو؟رجال أدب بع  رعيتو أتقصّ  لو أفّ : "بن العاص وفقاؿ عمر . و منوأقصّ 

ومػن وصػايا  177«."أقص مػن نفسػو (ص)والذي نفسي بيده ألقصو، وقد رأين رسوؿ ا  
وأْ ػِعر قلبػ  الرضبػة للرَِّعيَّػة واحملبػة »: علي بن أ  طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه مصػر قػاؿ

كمػا قػاؿ علػي أيضػا يف تػرؾ العنػف   178«.ؽبم واللُّطف  م، وال تكونّنَّ عليهم َسػبُػَعاً َضػارِياً 
َعاِد الُعدواف على الِعبَ » :والصلف

َ
  179«.ادباِْئَ  الرَّاُد إذل اؼب

وخالفػػػاً لسػػػلوؾ اؼبسػػػاولني اؼبعاصػػػرين الػػػذين يػػػدرِّبوف مػػػوظفيهم علػػػى التعػػػذيب، فعنػػػدما  
إليػو يسػحلو يف توقيػع بعػ  العػذاب  –عامػل عمػر بػن عبػد العريػر  –بن أرطػحه  يكتب عد

 

فالقائمة اغبقيقية تتضػمن . التعذيب الذين توظفهم الدوؿ اغبديثة لتعذيب معتقليها ىذه القائمة ال رُبصي كل مقرتيف    
أيضػػا القػػوات  ػػبو العسػػكرية الػػ  تعمػػل بالتنسػػيق مػػع القػػوات الرظبيػػة، وقػػوات العصػػابات اؼبضػػادة للثػػورة والتابعػػة للدولػػة 

(counter-guerrilla)الذين يعملوف دبوافقة أو بحوامر من مساولني حكوميني ، ورفاؽ اؼبعتقل. 
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، رّد (  أي دل يػادوا مػا علػيهم مػن خػراج)على اؼبمتنعػني عػن أداء مسػت قات اػبرانػة العامػة 
فالعجػػب كػػل العجػػب مػػن اسػػتائذان  إيػػاي يف أمػػا بعػػد »: عليػػو عمػػر منكػػراً ذلػػ  فقػػاؿ لػػو

إذا ... نػة لػ  مػن عػذاب ا ، وكػحف رضػاي ينجيػ  مػن سػػ   ا عػذاب النػاس، كػحي جُ 
 بنايػاهتم أحػب أتاؾ كتا  ىذا فمن أعطػاؾ فاقبلػو عفػواً، وإالّ فاحللػو، فػوا  ألف يلقػوا ا 

 180«.إرل من أف ألقاه بعذا م
فاإلسػالـ . قواعد معاملة اؼبساجني ىي مثاؿ آخػر ؽبػذا النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي إفّ 
: يقػػػػوؿ ابػػػػن القػػػػيم اعبوزيػػػػة رضبػػػػو ا . ـ اغبػػػػب  يف سػػػػجوف هتػػػػدر فيهػػػػا آدميػػػػة اإلنسػػػػافوبػػػػرّ 
ومنعػػو مػػن  ،ال ػػ صمبػػا ىػػو تعويػػق إو  ،اغبػػب  ال ػػرعي لػػي  ىػػو اغبػػب  يف مكػػاف ضػػيق»

أو كػػػػاف بتوكيػػػػل اػبصػػػػم أو وكيلػػػػو عليػػػػو  ،و مسػػػػجدأالتصػػػػرؼ بنفسػػػػو سػػػػواء كػػػػاف يف بيػػػػن 
 فّ ألسػابق اوورد يف اؼبصػدر  181«.سػرياأومالزمتو لو، وؽبذا ظبػاه النػ  صػلى ا  عليػو وسػلم 

وذل  أنو  ،نو ال هبوز عند أحد من اؼبسلمنيإف ،وأما اغبب  الذي ىو اآف»: العلماء قالوا
وقػػد يػػرى  ،هبمػػع اعبمػػع الكثػػري يف موضػػع يضػػيق عػػنهم اػػري متمكنػػني مػػن الوضػػوء والصػػالة

وعػػن عمػػر بػن اػبطػػاب يف كتػػاب بعثػػو إذل  182«.ويػػاذيهم اغبػر والػػربد ،بعضػهم عػػورة بعػػ 
. وثػػاؽ ال يسػػتطيع أف يصػػلي قائمػػاً  يف ال تػػدعن يف سػػجونكم أحػػداً مػػن اؼبسػػلمني»: والتػػو

بػػػػػػدـ، وأجػػػػػػروا علػػػػػػيهم مػػػػػػن الصػػػػػػدقة مػػػػػػا يصػػػػػػل هم يف  وال تبيػػػػػػ  يف قيػػػػػػد رجػػػػػػالً مطلوبػػػػػػاً 
ردبػا  –ف يقفػل علػى احملبػوس بػاب السػجن أال هبػوز » :ويقوؿ الرملي الكبري 183«.طعامهم

 184«.عل يف بين مظلم وال ياذى حباؿوال أف هبُ  –يقصد بو اغبجرة 
 ػكل مػن أ ػكاؿ السػجوف بػل كػاف يػتم البػن يف القضػايا  ودل ي هد العهػد النبػوي أيّ 

اغبب  أسر واحملبوس يعػد أسػري وفقػاً للتسػمية  ، ألفّ (جرء من يـو)توقيف ؼبدة قصرية البعد 
مػػػن حػػػق احملبػػػوس سػػػرعة البػػػن يف الػػػدعوى حػػػ  ال يضػػػار  فّ ، فػػػإ(ص)الػػػ  ظبػػػاه  ػػػا النػػػ  

كمػػػا دل ت ػػػهد اػبالفػػػة الرا ػػػدة ذلػػػ  النػػػوع مػػػن السػػػجوف الػػػوارد وصػػػفو   185.معنويػػػاً وماديػػػاً 
 .يف القضاياوذل  لسرعة البن  ،عالهأ

 

وال يضرّبن رجل يف درىم خراج وال يُقاـ على رجػل، فإنػو بلغػب أ ػم »: وقد كتب القاضي أبو يوسف يف  حف اػبراج    
الة، اػبػػراج يف ال ػػم  ويضػػربو م الضػػرب ال ػػديد ويطلقػػوف علػػيهم اعبػػرار ويقيػػدو م دبػػا يبػػنعهم مػػن الصػػيقيمػػوف أىػػل 

. ص ،ىػػػ 3183 القػػاىرة ،راجػػع أبػػو يوسػف، كتػػاب اػبػراج، اؼبطبعػػة السػلفية)« .وىػذا عظػػيم عنػد ا   ػػنيع يف اإلسػالـ
 .335و 331
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 األمر بحسن المعاملة. 2.8
ال تنهى عن إساءة اؼبعاملػة للرعيػة ف سػب، بػل تػحمر بػػ  ةالقواعد اإلسالمية لسلوؾ الرعا إفّ 
واخفػ  جناحػ  : الرضبػاف عػر وجػل قػوؿ ذلػ ودليػل . حسػن اؼبعاملػة –وتحكد على  –

فػػػػػق يف األمػػػػػر  رفيػػػػػق وبػػػػػب الرِّ ا   إفّ »: (ص)ويقػػػػػوؿ النػػػػػ   .186ؼبػػػػن اتبعػػػػػ  مػػػػػن اؼبػػػػػامنني
 إفّ »: كمػػػا جػػػاء يف وصػػػية علػػػي بػػػن أ  طالػػػب لأل ػػػرت الن عػػػي ؼبػػػا والّه مصػػػر  187«.ُكلِّػػػوِ 

 188«.أفضل قُػرَّة عني الوالة استقامة العدؿ يف البالد، وظهور موّدة الرَّعيَّة

 النهي عن اإلذعان لألمر بالتعذيب. 3.8
ـ اإلذعػػػػاف لألوامػػػػر لقػػػػانوف ربػػػػرّ القواعػػػػد اإلسػػػػالمية لسػػػػلوؾ اؼبػػػػوظفني اؼبكلفػػػػني بتنفيػػػػذ ا إفّ 

بالتعذيب أو اريه من ضروب اؼبعاملة، كما ال ذبير التػذرع بػحوامر ُعليػا لتربيػر ىػذه اؼبمارسػة 
 .الوح ية

اإلذعػػػػاف للسػػػػلطة يلعػػػػب دوراً رئيسػػػػياً يف تنفيػػػػذ األوامػػػػر بالتعػػػػذيب وسياسػػػػة  معلػػػػوـٌ أفّ 
ى اػػػرار بػػػاقي اعبيػػػوش العربيػػػة علػػػ –قػػػوات األمػػػن والقػػػوات اؼبسػػػل ة اعبرائريػػػة  إفّ و . القمػػػع

علػػى  تقػػـومبنيػػة علػػى ىياكػػل تدرهبيّػػة  –اؼب ػػّكلة علػػى الػػنم  األورو  للسػػيطرة اإلمربياليػػة 
ىػػػذا أنػػػو سُبػػارس بػػػداخلها أنػػػواع ـبتلفػػػة مػػػن التػػػدريب علػػػى ومعػػػل . أسػػاس النظػػػاـ واإلذعػػػاف
بني الطاعػة اؼبطلقػة فمػن جهػة تنّمػى لػدى اؼبػدرَّ . نقيػاد األعمػى بالقػادةالاإلذعاف بالطاعػة وا

ألوامػر سػػ يفة واػبضػػوع اػبا ػػع للقػػادة، وىػػذا يػتم باسػػتعماؿ تقنيػػات الثػػواب عنػػد الطاعػػة 
ف مػػػن أي تكػػػوين يُعيػػػنهم علػػػى و ومػػػن جهػػػة أخػػػرى، وُبػػػـر اؼبوظفػػػ. والعقػػػاب عنػػػد العصػػػياف
روعة وال يُعّلموف كيفية عصياف األوامر اري اؼب ػ ةاألوامر اؼبتلقا أخالقيةاغبكم على  رعية و 

ملػػػة، فػػػالرتكير داخػػػل ىػػػذه اؽبياكػػػل يكػػػوف دائمػػػاً علػػػى الطاعػػػة اؼبطلقػػػة، عبوبا. والالأخالقيػػػة
« العػػدو»والػػوالء بػػال قيػػد وال  ػػرط، والعقػػاب، وااللتػػراـ باؽبيكلػػة، والتصػػميم علػػى ضػػرب 

   .فو اؽبيكلةعرّ كما تُ 

 

مػػػا يبكػػػن تعليمػػػو العسػػػكرية يف اعبرائػػػر يوضػػػح  التابعػػػة للطغمػػػةاألمػػػن واعبػػػيجل تكػػػوين قػػػوات إف التبّصػػػر يف منظومػػػة     
طقػػوس ، وذلػػ  بت ػػديد وثػػاؽ اجملنَّػػدينيسػػعى التكػػوين إذل ي بػػادئ األمػػر ففػػ. وح ػػية كالتعػػذيبوترسػػي و مػػن أعمػػاؿ 

. كػػالَعَلم مػػثالَطوَطميّػػة  وكػػذا الَقَسػم بػػالوالء لرمػػوز فواحػػد،  اواحػػدبصػػق ولطػم ورفػػ  اجملنَّػػدين تنطػػوي علػػى  ػػتم و تدريبيػة 
ضػػد العػػدو اػبػػارجي  هاوحراسػػ مثػػل كػػو م يبثلػػوف لببػػة األمػػة)لببػػوي  يسػػلوكاذبػػاه ؾبنَّػػدي الطغمػػة علػػى  تلقػػنيتم كمػػا يػػ

أيضػاً  والػ  تسػت دـ  ،، وتعلُّم لغة اجملموعة الداخلية ال  تضػ ِّم الفػروؽ بيػنهم وبػني بقيػة اجملتمػع(والداخلي وضد اػبونة
ذل حيوانػػات معاديػػة إوكػػل ىػػذا يهيػػئ ؾبنػػدي الطغمػػة للت ػػوؿ . كتربيػػر نفسػػي لكػػل األعمػػاؿ الفظيعػػة الػػ  يػػتم القيػػاـ  ػػا
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التعػػذيب  طني يففني اؼبتػػورّ ىػػذا الوصػػف مػػن علػػم الػػنف  االجتمػػاعي يبػػػنّي سػػلوؾ اؼبػػوظَ 
الطاعػة اؼبطلقػة إمبػا تكػوف   ولرسػولو فقػ ،  وال  ػ  أفّ . ومساوليتهم، ولكن ال يربره ق 

طاعػػة اإلمػػاـ واجبػػة فيمػػا  العلػػم أفّ بػػني أىػػل  فيػػو فبػػا ال خػػالؼ»: وكمػػا قػػاؿ علػػي بػػن حػػاج
وافػػق ال ػػرع وؿبرمػػة ربريبػػاً قاطعػػاً إذا خػػالف  ػػرع ا  تعػػاذل وخػػرج عػػن أحكػػاـ ال ػػريعة أو 

 189«.ببع  وكفر ببع  آمن
كػػػانوا ال : اذلعػػػتاإلذعػػػاف ألوامػػػر ُمنَكػػػرة سػػػلوٌؾ اػػػري مقبػػػوؿ دبوجػػػب قػػػوؿ ا   ِفعػػػالً إفّ 
نكٍر فعُلوه لَِبائَ  ما كانوا يفعلػوف، تػرى كثػرياً مػنهم يتولَّػوف الػذين كفػروا لبػائ  يتناىوف عن مُ 

ذا ال ػحف ويف ى .190ما قدمن ؽبم أنفسهم أف س   ا  عليهم ويف العذاب ىم خالدوف
: أيضػػػػاً  (ص)ويقػػػػوؿ  191«.ال طاعػػػػة ؼب لػػػػوؽ يف معصػػػػية اػبػػػػالق»: (ص)يقػػػوؿ اؼبصػػػػطفى 

طاعػػة اغبكػػاـ مقيػػدة  ودليػػل آخػػر علػػى أفّ  192«.مػػن أمػػركم مػػن الػػوالة دبعصػػية فػػال تطيعػػوه»
علػػى اؼبػػرء اؼبسػػلم السػػمع والطّاعػػة فيمػػا »: (ص)باتبػػاع ال ػػرع وأداء اغبقػػوؽ ىػػو قػػوؿ النػػ  

  193«.ْاَمَر دبَْعِصيٍة، فإذا أُِمَر دبَْعِصيٍة فال ظَبْع وال طَاَعةأحبَّ وَكرِه إالّ أف يػُ 
، فهػو أما تذرّ  ع اؼبوظفني بحوامر ُعليا لتربير فبارستهم التعذيب أو ا رتاكهم يف ىذا اعبـر

من أطاع والة األمػر يف معصػية ا  كػاف عاصػياً »: يقوؿ ابن القيم اعبوزية. عذٌر اري مقبوؿ
بطالف ذريعة الطاعػة  وإفّ  194«.د لو عذراً عند ا  بل إمث اؼبعصية الحٌق بوذل  ال يبه فّ إو 

أصبػع العلمػاء علػى »: تنطبق أيضاً على حجة اإلكػراه لتربيػر التعػذيب، فكمػا يقػوؿ القػرط 
 ،وال انتهػػاؾ حرمتػػو بلػػد أو اػػريه ،قتػػل اػػريه ال هبػػوز اإلقػػداـ علػػى قتلػػو علػػى مػػن أكػػره أفّ 

                                                                                                                         
ألوامػػػر ل يسػػػتتبع اإلذعػػػافالػػػذي  الضػػػغ  النفسػػػيوللتقليػػػل مػػػن ويف اؼبرحلػػػة الثانيػػػة، . تػػػربوف أنفسػػػهم أبطػػػاالللمجتمػػػع يع
اإلنسػػاي،  نػػرعهم الطػػابع اجملنَّػػدين علػػى ذـ خصػػومهم وضػػ اياىم و  تلقػػني وتطبيػػعيػػتم ( كالتعػػذيب)ضػػرار بالغػػة بإغبػػاؽ أ

ونظػػرا لكػػوف الرتىيػػب اعبسػػدي والنفسػػي .  يقومػػوف  ػػااألخالقيػػة لألعمػػاؿ الػػ  العواقػػبعلػػى الػػتمّلص مػػن كمػػا بػػدّربوف 
اؼبسػػتمر علػػى اجملنَّػػدين يبػػنعهم مػػن اسػػتعماؿ التفكػػري اؼبنطقػػي ويقػػّوي لػػديهم ردود الفعػػل الغريريػػة الالزمػػة للقيػػاـ بحعمػػاؿ 

ويػتم أيضػا  .(خلا بالضػرب واؼبنػع مػن ال ػرب والّتبػّوؿ)رىاؽ اجملنَّدين بصورة نظامية كجرء مػن تػدريبهم إنو يتم إفوح ية، 
 عصػيافاؼبعاقبػة عنػد الو ( ٍاخلِعػالوات من زبفيف للقواعد الّسارية ومن تسػروبات و )استعماؿ تقنيات اؼبكافحة عند الطاعة 

جتماعيػة للعنػف عػرب معاينػة الالصِّػيااة ا أيضػاً  وتوظػف، (هتديػد للمجنَّػدين ولعػائالهتممنع التسروبات واالمتيازات و من )
فقػاد إلطػرؽ ا كمػا يلجػح ىػذا التكػوين إذلن من اجملموعة وىم يرتكبوف أعماال فضيعة مث يُثابوف عليها،  أعضاء آخرياجملّند 

ْمقوتػػةالنظػػامي لل ساسػػية باألفعػػاؿ 
َ
 .صػػبح يف نظػػرىم أعمػػاال روتينيػػة عاديػػةتمػػن خػػالؿ تعريضػػهم التػػدرهبي ؽبػػا حػػ   اؼب
مػػن ىػػذا ( اؼبنظػػور السياسػػي)، يف اعبػػرء الثػػاي ةالغنغرينػػ :إدارة الدولػػة للجالديػػنكريبػػي، . للمريػػد مػػن التفاصػػيل راجػػع ؼ

 .يف  اية ىذا اؼبستند 83رقم اؼبصدر ، علم النف  والتعذيبسودفالد، . وراجع كتاب ب. الكتاب
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وال وبػػل لػػو أف يفػػدي نفسػػو بغػػريه ويسػػحؿ ا  العافيػػة يف  ،نػػرؿ بػػوويصػػرب علػػى الػػبالء الػػذي 
  195«.الدنيا واآخرة
الػػػ  توظػػػف اؼبتػػػورطني يف ىػػػذه ( والدولػػػة)التعػػػذيب مػػػن مسػػػاولية اؼباسسػػػة  صػػػ يح أفّ 

 اؼبمارسػػة الوح ػػية، ولكػػن ىػػذه اؼبسػػاولية اعبماعيػػة ال سب ػػي اؼبسػػاولية الفرديػػة داخػػل الكػػلّ 
د نوع من اعبرب اعبمػاعي الػذي ىبضػع لػو الفػرد داخػل اؼباسسػة ال اعبماعي، وىذا ألف وجو 

يسػػػػتهل  اسػػػػتقاللو الػػػػذام وقدرتػػػػو علػػػػى التصػػػػرؼ دب ػػػػ  إرادتػػػػو وعلػػػػى ـبالفػػػػة اؼبقػػػػررات 
كػلُّ اآية  وإفّ . ال  فطر الناس عليها عاذلتاعبماعية ال  تنته  ال رع وتعاك  فطرة ا  

دبػػا كسػػب رىػػنيٌ  ئمػػر اِ 
  197«راٍع وُكلُّكػػم مسػػاوؿ عػػن رِعيَّتِػػو كػػملُّ كُ » :(ص)وقػػوؿ النػػ   196

. ِكالنبػػا يػػدالف علػػى وجػػود مسػػاولية فرديػػة ال تقبػػل اإلنقػػاص أو الػػذوباف يف كيػػاف صبػػاعي
إف الػذين : الفػرد قػادر علػى عصػياف اعبػرب اعبمػاعي الفاسػد أفّ  ويصرح القػرآف الكػًر أيضػاً 

الوا ُكنَّػػا ُمسَتْضػػَعِفني يف األرض، قػػالوا أدل ئكػػة ظػػاؼبي أنفِسػػهم قػػالوا فِػػيَم ُكنػػُتم قػػالتَػَوفَّػػاُىم اؼب
 وإفّ  .198ت مصػػػرياً اءائػػػ  مػػػحواىم جهػػػنم وسػػػلَتُكػػػن أرُض اِ  واسػػػعًة فَػتُػَهػػػاِجروا فيهػػػا، فُحوْ 

: لّ جػو  رّ عػ اػبروج من الضغ  اعبماعي الضاؿ فبكن لكل من يهتدي دبقتضى قوؿ اؽبػادي
 مَّػػن ضػػلَّ إذا اىَتَديْػػػُتم، إذل ا  مػػرجعكم منػػوا علػػيكم أَنُفُسػػُكم ال َيُضػػػرُُّكم آيػػا أيُّهػػا الػػذين

  .199صبيعاً فُينباُئُكم دبا كنتم تعملوف
، فّكػػا ة توالسػػنّ  اؼبوظػػف قػػادر علػػى  أفّ  (ص)بػػنّي الرسػػوؿ قػػد د مػػا جػػاء يف القػػرآف الكػػًر

ال تكونػػػػوا إّمعػػػػة تقولػػػػوف إذا »:   حيػػػػث قػػػػاؿالعصػػػػياف أمػػػػاـ اؼبقتضػػػػيات اعبماعيػػػػة الظاؼبػػػػة، 
وإذا ظلمػػوا ظلمنػػا، ولكػػن وطِّنػػوا أنفسػػكم، إف أحسػػن النػػاس ربسػػنوا أحسػػن النػػاس أحسػػّنا 

علػػى أولائػػ  الػػذين ألغػػوا إرادهتػػم سبامػػا،  (ص)وقػػد ضبػػل النػػ   200«.وا فػػال تفعلػػواؤ وإف أسػػا
ال يقفػػن أحػػدكم »: ؿقػػاوأصػػب وا أذنابػػاً يتبعػػوف كػػل طػػااوت ولػػو كػػاف يُعػػذِّب اؼبسػػلمني، ف

 201«.تنػػرؿ علػى مػن حضػره حػني دل يػدافعوا عنػوموقفاً ُيضرب فيػو رجػل ظلمػاً، فػإف اللعنػة 
 قػاؿىم الظاؼبني وعواقب ىذا اؼبوقػف يف دار القػرار، ءرؤسا فو تبعذين ير الويف حديث يذكّ 

  202«.أىل اعبور وأعوا م يف النار»: (ص)الرسوؿ 

 
إف أحسػن النػاس  ]...[ال تكونوا إّمعة »نبا ينسب لسنن الرتميذي، ففي رواية الوجدت سردين آخرين ؽبذا اغبديث كِ    

إف أحسػػن النػػاس أف ربسػػنوا، وإف أسػػاءوا  ]...[ال تكونػػوا إّمعػػة »، ويف روايػػة أخػػرى «، وإف أسػػاءوا فػػال تظلمػػواأف ربسػػنوا
 «.أف تتجنبوا إساءهتم
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الذين يتذرعوف بعػدـ وجػود وسػائل أخػرى الكتسػاب الػرزؽ لتربيػر تػورطهم  وفأما اؼبوظف
: (ص)يب أو اػػػريه مػػػن ضػػػروب اؼبعاملػػػة، ف جػػػتهم باطلػػػة بقػػػوؿ الرسػػػوؿ يف فبارسػػػة التعػػػذ

تسػػى برجػػل مسػػلم كمػػن أكػػل برجػػل مسػػلم أكلػػة فػػإف ا  يطعمػػو مثلهػػا يف جهػػنم، ومػػن ا »
قػـو بػو مقػاـ فػإف ا  ي مقاـ ظبعةبرجل مسلم  ، ومن قاـمثلو يف جهنمكسوه فإف ا  ي ثوباً 

فيو وعيد رىيػب »ىذا اغبديث فيقوؿ أنو  ويعلق علي بن حاج على 203«.ظبعة يـو القيامة
ب أو ؼبػػػن يعي ػػػوف علػػػى حسػػػاب اؼبسػػػلمني ودمػػػائهم، فكػػػم مػػػن إنسػػػاف يضػػػاعف لػػػو اؼبرتّػػػ

 204«.التنكيل  مو الدرجة ألنو أحسن تعذيب اؼبسلمني 

 األمر بمقاومة التعذيب. 4.8
ة التعػذيب عػن اإلذعػاف لألوامػر بػالتوّرط يف فبارسػ ىالنمػوذج السػلوكي اإلسػالمي ال ينهػ إفّ 

قػوى وال توتعػاونوا علػى الػرب وال: اذلعتيقوؿ . ف سب، بل يحمر دبقاومتها ونصرة اؼبظلومني
إفَّ النػػاس إذا رأوا الظػػادل »: (ص)ة قػػوؿ الرسػػوؿ ومػػن السػػنّ  .205تعػػانوا علػػى اإلمث والعػػدواف

ُهػػػمُ  ولقػػػد أوجػػػب اؼبصػػػطفى  206«.بعقػػػاب منػػػوا   فلػػػم يحخػػػذوا علػػػى يديػػػو أو ػػػ  أف يُعمَّ
اً مسػلماً يف موضػع تنتهػ  فيػو ءمػر اِ ما مػن مسػلم ىبػذؿ »: اؼبسلم اؼبظلـو بقولونصرة  (ص)

مسػػلم  ئمػػر اِ حرمتػػو وينػػتقص مػػن عرضػػو إالّ خذلػػو ا  يف موضػػع وبػػب فيػػو نصػػرتو، ومػػا مػػن 
ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيو عرضو وتنته  حرمتو إالّ نصػره ا  يف موضػع وبػب فيػو 

ى يػػػػد الظػػػػادل ولتحطرنػػػػو علػػػػى اغبػػػػق أطػػػػراً، ذف علػػػػلتحخػػػػ»: أيضػػػػاً  (ص)وقػػػػاؿ  207«.نصػػػػرتو
 208«.ولتقصرنو على اغبق قصراً، أو ليضربن قلوب بعضكم ببع 

لقػد سػجل التػاريخ . إذاً ال  ػ  أف مقاومػة ىػذه اعبريبػة الوح ػية الزمػة وملرمػة، وفبكنػة
اؼبعاصػػػػر مبػػػػاذج عػػػػدة ؼبقاومػػػػة التعػػػػذيب مػػػػن داخػػػػل نظػػػػاـ اغبكػػػػم، منهػػػػا رفػػػػ  تنفيػػػػذ أمػػػػر 

أو اسػتنطاؽ مػن وبتمػل تعػذيبهم، /أو اعتقاؿ و/ورف  اإلذعاف ألوامر توقيف و التعذيب،
مػل عليهػا نات اؼبنترعة بالتعذيب أثنػاء احملاكمػات، ورفػ  سػياقة عربػات وبُ ورف  تقبل البيّ 

ف، ورفػػ  تػػوفري اػبػػربة الطبيػػة للجالديػػن، وتسػػريب أخبػػار موثوقػػة ودقيقػػة عػػن ىػػذه و اؼبعػػذَّب
يائػػػػات وطنيػػػػػة ودوليػػػػػة ـُبصَّصػػػػة ؽبػػػػػا ومناسػػػػبة، ومناىضػػػػػة الدعايػػػػػة اؼبمارسػػػػة الوح ػػػػػية إذل ى

د ال رائح االجتماعية اؼبستهدفة من حقوقها، ورف  التدريب يديولوجية األمنية ال  ذبرّ واأل
اد وتصػػػدير عتػػػاد وخػػػربة ري يف فبارسػػػة التعػػػذيب، ورفػػػ  اؼب ػػػاركة يف اسػػػت( ه أو تلقيػػػوءإعطػػػا)

كمػػػا سػػػجلن حػػػاالت . خلاؼبتورطػػػة يف التعػػػذيب، التعػػػذيب، ورفػػػ  التعامػػػل مػػػع اؽبيائػػػات ا
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عديدة من مساولني على تنفيذ القانوف عجروا على مكاف تو مػن داخػل الدولػة، فاسػتقالوا 
 .وحاولوا مناىضتو من خارجها

 تنفيذ القانونبفين معايير لتوظيف المكلَّ . 5.8
همػػة تنفيػػذ وتتطلػػب م. ؾبموعتهػػا اػباصػػة مػػن االسػػتعدادات والكفػػاءات سػػتلـركػػل حرفػػة ت
بفعاليػػػػػة ونراىػػػػػة واحػػػػػرتاـ ال ػػػػػرع وقواعػػػػػد السػػػػػلوؾ اؼبػػػػػذكورة أعػػػػػاله، وبال ػػػػػعور  –القػػػػػانوف 
، واسػػتعدادات نفسػػية مالئمػػة، اموافقػػ اأخالقيػػ اؿبػػّددة، وطبعػػكفػػاءات ِحرفيػػة   –باؼبسػػاولية 

 .وقدرات فكرية مناسبة
ح إرىػػػا  الػػػدوؿ الػػػ  تسػػػت دـ التعػػػذيب كػػػحداة قضػػػائية أو سػػػال حولكػػػن االبػػػاً مػػػا تلجػػػ

تنفيػػذ القػػانوف علػػى أسػػاس ال  صػػية بفػػني للػػت كم يف اجملتمػػع إذل انت ػػاب وتوظيػػف اؼبكلَّ 
كما ُ رِح يف الفصل )التَ كُّمّية واؼبيل للطاعة العمياء، ال  ترّسخ إضافياً بواسطة التدريب 

فقػػػد وصػػػف  –واػبالفػػػة الرا ػػػدة  (ص)كمػػػا طُػػػػبِّق يف عهػػػد النػػػ   –أمػػػا اإلسػػػالـ (. 3.8
 .تنفيذ ال رعبري زبتلف كلياً عن ىذه اؼبقايي  الختيار وتوظيف اؼبكلفني معاي

كوف بعػػدي أمػػراء مػػن يإنػػو سػػ»: (ص)بالفعػػل، ففػػي مسػػاولية ورل األمػػر يقػػوؿ الرسػػوؿ 
فلػػي  مػػب ولسػػن منػػو ولػػي  بػػوارد علػػى اغبػػوض، قهم بكػػذ م وأعػػا م علػػى ظلمهػػم صػػدّ 

وارد علػػػػى  و مػػػػب وأنػػػػا منػػػػو وىػػػػوفهػػػػعػػػػنهم علػػػػى ظلمهػػػػم دل يقهم بكػػػػذ م و صػػػػدّ ومػػػػن دل ي
ىػػػذا يعػػػب أف »: ويف تعليقػػػو علػػػى ىػػػذا اغبػػػديث يقػػػوؿ صػػػب ي عبػػػده سػػػعيد 209«.اغبػػػوض

  يػػو ومتابعػػة أعمػػاؽبم الػػ  هبػػب أف تقػػـونمسػػاولية ورل األمػػر قائمػػة علػػى اختيػػار والتػػو ومعاو 
 على الصدؽ والعدؿ، أي الصػدؽ يف األخبػار والعػدؿ يف اإلنسػاف، حػ  يقػـو األمػن كلها
 210«.واألماف

وحرص حكاـ اؼبسلمني األوائل علػى اختيػار مػوظفي الدولػة مػن الرجػاؿ الػذين وبفظػوف 
ولػن أجعػل أمػان  إذل أحػد لػي  »: فمثاًل قاؿ عمر بػن اػبطػاب. لناس حقوقهم وكرامتهمل
بحىػػل، ولكػػن أجعلهػػا إذل مػػن تكػػوف رابتػػو يف التػػوقري للمسػػلمني، أولائػػ  أحػػق  ػػم فبػػن  اؽبػػ

: أختػػػارىم نؿ عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب يف وصػػػيتو ألحػػػد ىػػػاالء العمػػػاؿ الػػػذيويقػػػو  211«.سػػػواىم
 212«.اعترب منػرلت  عند ا  دبنػرلت  عند الناس»

فَػػَوؿِّ مػن جنػودؾ »: بػن أ  طالػب  رت الن عػي ؼبػا والّه مصػر، قػاؿ علػيألويف وصيتو ل
، فبَّػن يُػْبِطػُئ عػن ْلمػاً وأْفَضػَلُهم حِ  َقاُىْم َجْيبػاً ػأْنَص هم يف نفسػ    ولرسػولو وإلماِمػ ، وأنْػ
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يُثِػػػػػريُُه  وفبَّػػػػن ال   الغضػػػػب، ويسػػػػرتيُح إذل العُػػػػْذِر، ويػَػػػػْرأُؼ بالضُّػػػػعَفاء، ويَػْنبػػػػو علػػػػى األْقِويػػػػاء،
 213«.الُعْنف، وال يَػْقَعُد بو الضَّْعفُ 
مُثَّ اْخرَت للُ ْكم بني الناس أفضل َرِعيَّػِت  يف نفس  فبػن »: ويف نف  الوصية جاء أيضاً 

اػُبُصوـُ وال يتمادى يف الرَّلَّة، وال وَبَْصُر من اْلَفْيِء إذل اغبػقِّ      يق بو األُمور وال سُبِْ ُكوُ ال تض
إذا عرفػػػو، وال ُتْ ػػػِرُؼ نفسػػػو علػػػى طمػػػٍع وال يكتفػػػي بِػػػحدى فهػػػٍم دوف أْقَصػػػاه، وأوقَػَفُهػػػم يف 

َرُىم على َتَك ُّف األمور، ال بهات وآخَذُىم باغبج ، وأقَػلَُّهم تَػبَػرُّماً دبُراجعة اػبصم، وأصبػَ 
. وأصػػػَرَمُهم عنػػػد اتَِّضػػػاح اغبكػػػم، فبػػػن ال يَػْرَدِىيػػػو إطػػػراٌء، وال َيسػػػَتِميُلُو إاػػػراٌء، وأولائػػػ  قليػػػل

م ؿُبابػاًة وأثػَػرًَة، فػإّ م صِبَػاٌع مػن  ]…[ مُث أنظُر يف أمور ُعمال  فاستعِمْلُهم اختبػاراً، وال تُػوؽبِِّ
ِمنهم أىل التجربة واغبياء من أىل البُػُيوتات الصاغبة والقػدـ يف  ُ َعِب اعبور واػبيانة، وَتوخَّ 

مػػة، فػػإ م أكػػرـُ أخالقػػاً، وأصػػحُّ أعراضػػاً، وأقػػلّ  يف اؼبطػػاِمع إ ػػرافاً، وأبلػػُ  يف  اإلسػػالـ اؼبتقدِّ
 214«.عواقب األمور نظراً 

 خالصة. 9
ة التعػذيب منػذ بعد تعريف دقيق للتعذيب تناوؿ ىذا اؼبقاؿ عرضا تارىبيا يرسم تطور فبارسػ

لَتَصػػػػوُّر كرامػػػػة اإلنسػػػػاف والعػػػػدؿ يف  اـ طرحػػػػا مػػػػوجر ، مث قػػػػدّ يومنػػػػا ىػػػػذاالعصػػػػور القديبػػػػة إذل 
تضح الِقَيم األساسية ال  يستند إليها موقف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي مػن تاإلسالـ ح  
 .التعذيب

ا مػن ثالثػة منػاظري إف ىػذا اؼبقػاؿ قار ػفػألساليب السابقة ؼبعاعبة ىػذه اؼبسػحلة، لوخالفاً 
 .متاكملة، أي من باب طبيعة التعذيب، وباب مقاصده، وباب عواقبو

درس ىػػذا اؼبقػػاؿ طبيعػػة التعػػذيب يف فقػػد دبػػا أف اإلكػػراه ىػػو الطبػػع الفػػارؽ للتعػػذيب، و 
علػى ربػًر التعػذيب اسػتناداً إذل  ميراف ال رع باستعراض األدلة ال رعية الرئيسػية الػ  تػربىن

 

 .ينبو أي ي د ويعلو عليهم ليكف أيدىم عن ظلم الضعفاء    
  – ؿبػػ  فهػػوأي ا يف اػبصػػومة،  –كمنػػع   –وتقػػوؿ ؿبػػ  . أو أاضػػبو( دبعػل عسػػر اػبلػػق)كػػاف أؿبكػػو أي جعلػػو ؿب      

أي عسػر اػبلػق « رجل ؿبكاف»يعب تالجاً، و «سباحكاً »و. ومتم   –بفتح السكوف  –وفباح  وؿبكاف  –ككتف 
 .عبوج، أي ال ربملو ـباصمة اػبصـو على اللجاج واإلصرار على رأيو
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العلمػػاء الػػذين أجػػازوا مػػن قليػػة األودل يسػػو ىػػذا اؼبقػػاؿ عػػن عػػرض أدلػػة  .مضػػمونو القسػػري
 .ضرب اؼبتهم غبملو على اإلقرار، كما تناوؿ تفنيد ىذه األدلة

حكم الت ريع اعبنائي اإلسالمي يف التعذيب من باب عواقبػو، كذل  ناقجل اؼبقاؿ  قد و 
وا إذل مػذىب ا الػذين عبػلكن على عك  ما فعلو و . وىذا اؼبنظور يندرج يف مذىب اؼبنفعية

ىػذا اؼبقػاؿ أحصػى واسػتعرض  إفّ فػعليػو،  ىاؼبنفعية غبجية إباحتهم تسلي  األدل على اؼبػدع
ػػ  أف  –ب ػػموؿ ولػػي  بانتقػػاء  – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػػذَّب واؼبعػػذِّب واجملتمػػع، وحجَّ

  مػػة يف كتػػاب اىػػذه العواقػػب ؿبرّ  مضػػرهتا تػػرجح علػػى منفعتهػػا، وأىػػم مػػن ذلػػ  بػػرىن أفّ 
 .كما أف ِقَيِمها الباطنة تتنام مع فطرة اإلنساف وَحدسو األخالقي  (ص)وسنة رسولو  عاذلت

الػذي ينطػوي علػى ضبػل  –أما مقاربة مسحلة اغبكم ال رعي من باب مقاصد التعذيب 
فتناوؿ  –لومات، وارس ون ر الرعب يف اجملتمع للت كم فيو عاؼبتهم على اإلقرار، وصبع اؼب

اؼبقاصػػػد بالتفصػػػيل بطريقػػػة تعتمػػػد علػػػى الت ليػػػل وإبانػػػة اؼبفرتضػػػات  مػػػن ىػػػذه الّ اؼبقػػػاؿ كػػػ
 
ُ
 .م يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمييسبقة والتقياؼب

ربػػػًر فبارسػػػتو ومقاصػػػده ونتائجػػػو، بػػػل  علػػػىمناىضػػػة اإلسػػػالـ للتعػػػذيب ال تقتصػػػر  إفّ 
ه اغبرمػػػة، أحكامػػػاً لتعػػػوي  اؼبعػػػذَّبني وعقوبػػػة اؼبعػػػذِّبني عنػػػدما تنتهػػػ  ىػػػذكػػػذل  وت ػػػمل  

إضػػافٍة إذل قواعػػد إسػػالمية ُمْلرِمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر، وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف 
. إذل ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية –علػى ُمْنَ ػَدر الُسػوء والباطػل  –منهم، للوقايػة مػن انػرالقهم 

 قػػدـ عرضػػاً أوليػػاً  ؽ ىػػذا اؼبقػػاؿ بإهبػػاز إذل حكػػم تعػػوي  ضػػ ايا التعػػذيب، كمػػاطػػرّ قػػد تف
ألىم القواعد لسػلوؾ اؼبكلفػني بإنفػاذ ال ػرع مػن أجػل كفالػة تطبيػق أحكػاـ اإلسػالـ ب ػحف 

 .التعذيب
اإلسػالـ ديػن »وإذا كاف األمر ىكذا، فكيف يبكن اؼبوافقة بني زعػم الدولػة اعبرائريػة أف 

« اإلسػػالميق لػػلل السػػلوؾ اؼب ػػالف  ]…[ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػـو بػػػ» وأنػػو« الدولػػة
 فبارستها للتعذيب من جهة أخرى؟من جهة، و 
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اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »ؿبمػػػد أبػػػو الليػػػل، اؼبعاقبػػػة علػػػى التهمػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػالمي، مقػػػاؿ من ػػػور يف كتػػػاب   66
 .181-183. ع أيضا فقو السرية للبوطي، صجرا. 11مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية

 .87: البقرة   67
. ، ص3851، اؼبطبعػة العربيػة اغبديثػة، القػاىرة تعذيب اؼبتهم غبملػو علػى االعػرتاؼؽ اغبسيب، نقال عن عمر الفارو   68

37. 
 .أخرجو الب اري ومسلم يف الص ي ني  69
رأيػن رسػوؿ ا  صػلى ا  عليػو وسػلم يطػوؼ بالكعبػة ويقػوؿ مػا أطيبػ  »رواه ابن ماجة عن عبد ا  بن عمر، قػاؿ   70
حقػوؽ اإلنسػاف بػني عػدؿ اإلسػالـ نقال عن عبد ا  اغبامػد، . 158. البن حجر، صجر الروا. «إذل أخر اغبديث... 

 .33. ، ص3888، عبنة الدفاع عن اغبقوؽ ال رعية، لندف وجور اغبكاـ
71  E. Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1985 
 .8/31؛ ؾبمع الروائد 1/381؛ اؼبطالب العالية 1/187أنظر سرية ابن كثري : رواه البيهقي يف الدالئل  72
 .385. كتاب اغبدود ص  5ال عب ج . ط –الب اري   73
 .3188رواه مسلم   74
 .سنن أبو داوود، باب اغبدود  75
 (.13( )3185)رواه مسلم   76

وصػػيتو يف بػػاب تػػحمري اإلمػػاـ علػػى العػػوث و  3713، حػػديث رقػػم 1/3181أخرجػػو مسػػلم يف كتػػاب اعبهػػاد والسػػري   77
 .وأخرجو أبو داوود يف اعبهاد والرتمذي يف السري وابن ماجة يف اعبهاد. إياىم بأداب الغرو واريىا

، ورواه أبػػو داوود يف كتػػاب 38، 8/33، وأضبػػد يف اؼبسػند 1818حػديث رقػػم  7/317أخرجػػو الطػرباي يف الكبػػري   78
فإننػا ال مبثػل  ػم بعػػد  ]...[»: ة لل ػػديث تواصػلوالصػيغة الكاملػ. يف بػاب النهػػي عػن اؼبثلػة 3117اعبهػاد حػديث رقػم 

بطػو م إالّ أف يكونػػوا فعلػوا ذلػػ  بنػا، فنفعػػل ( أي ن ػق ونوّسػػع)ذا ػػم وأنػوفهم، وال نبقػػر آ( أي نقطػع)وال قبػػدع . القتػل
ا   التمثيػػل يف القتػػل ال هبػػوز إالّ علػػى وجػػو القصػػاص والػػرتؾ أفضػػل كمػػا قػػاؿ وقػػد صػػرح ابػػن تيميػػة أفّ « . ػػم مػػا فعلػػوا

-331:الن ػل) واصرب وما صربؾ إالّ بػا . وإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو ولائن صربو ؽبو خري للصابرين: تعاذل
. وقػػد أورد االقسػػرائي عػػن عقبػػة بػػن عػػامر اعُبَهػػب أنػػو قػػدـ علػػى أ  بكػػر بػػرأس ألحػػد بطارقػػة الػػرـو فػػحنكر ذلػػ (. 337
فصػوؿ مػن تػاريخ اإلسػالـ أنظر ىادي العلوي، ." )فال استتاف بفارس والرـو: "جابوفح." وف ذل  بنالإ م يفع: "فقاؿ لو
، نقػػػال عػػػػن االقسػػػػرائي 131. ، ص3888، مركػػػػر األحبػػػاث والدراسػػػػات اال ػػػرتاكية يف العػػػػادل العػػػر ، قػػػػربص السياسػػػي
 (.، ـبطوط يف مكتبة األوقاؼ ببغدادسياسة الدنيا والدين، (سعيد بن اظباعيل)اغبنفي 

، طبعػة جديػدة منق ػة دب طوطػة اإلْسػكوه، صبعػو ونسػق أبوابػو العالمػة ال ػريف الرَّضػي و ػرحو وضػب    البالاة   79
نصوصو اإلماـ ؿبمد عبػُده، وأ ػرؼ علػى فهرسػتو العلميػة عبػد ا  أنػي  الطبّػاع وعمػر أنػي  الطبّػاع، ماسسػة اؼبعػارؼ، 

 .138. ، ص3888بريوت 
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 .31/3818موطح إماـ مال ،  80
 .5/381سنن أبو داوود، باب اعبهاد؛ تاريخ بغداد . أخرجو الدرامي يف السنن  81

، بػػاب 3855، ال ػػهاب، اعبرائػػر ريػػاض الصػػاغبني، نقػػال عػػن اإلمػػاـ النػػووي، 3885، ومسػػلم 8/881الب ػػاري   82
 .181. ، ص353

 .181. ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص3313، ومسلم 1/381الب اري   83
 .185. ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص3337 مسلم  84
، 1/318، وصػ  و اغبػاكم 153 «األدب اؼبفػرد»، وأخرجػو الب ػاري يف (3178)رواه أبػو داوود بإسػناد صػ يح   85

 .188. ووافقو الذى ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص
 .78: اإلسراء   86
 .33: الرمر  87 
رتمذي وابن عدي والطرباي والبيهقي من حديث اغبويرث بن عمرو عػن نػاس مػن أصػ اب معػاذ أضبد وأبو داوود وال 88 

يف تارىبػو اغبػارث بػػن »: وقػػاؿ الب ػاري «.ال نعرفػو إال مػن ىػذا الوجػػو، ولػي  إسػناده دبتصػل»: عػن معػاذ، قػاؿ الرتمػػذي
رواه  ػعبة عػن أ  »: طب يف العلػلوقػاؿ الػدارق «.عمرو عن أص اب معاذ، وعنو أبو عوف ال يصح، وال يعػرؼ إال  ػذا

 .353 ص ،1 تل يص اغببري ج «.عوف ىكذا، وأرسلو بن مهدي، وصباعات عنو، واؼبرسل أصح
 .88: اؼبائدة  89 
ورواه مػػن وجػػو آخػػر  ػذا ويف روايػػة لػػو بالتقػػدً  «.كػػل مسػػكر طبػر، وكػػل مسػػكر حػراـ»: سػلم عػػن ابػػن عمػر بلفػػكم 90 

 .والتحخري ويف رواية ألضبد كذل 
 .رواه أبو داوود 91 

92  P. Suedfeld (ed), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing Corp., London 1990. 
 .33: اغب    93
94  E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973. 
95  A. A. Izetbegovic, Islam between East and West, American Trust Pub., Indiana 1989358. ، ص. 
 .راجع األحاديث يف الفصل السابق  96
، 3853، دار ال ػروؽ، بػريوت حقػوؽ اإلنسػاف بػني ال ػريعة اإلسػالمية والفكػر القػانوي الغػر ؿبمػد فت ػي عثمػاف،   97
 .15. ص
اعبػرء اػبػام ، بػاب تكتيػب ، تػاريخ األمػم واؼبلػوؾ للطػربيأنظػر . عن أبو ـبنف عن عبد الػرضبن بػن األزدي عػن أبيػو  98

 .3857الكتائب وتعبائة الناس للقتاؿ، ماسسة عر الدين للطباعة والن ر، بريوت 
 .51: النساء   99

 .88: النور   100
 .1-1: قريجل   101
 .338: البقرة   102
 .17: العنكبوت   103
 .51: ون  ي  104
 .85: األحراب   105
 .رواه أبو داوود 106 

ف أصػ اب النػ  صػلى ا  عليػو وسػلم يف سػفر معػو فحخػذ بعضػهم مػن أخيػو حػبالً كػا»رواه أبػو داوود مػن حػديث   107
سػكن عنػو واغبػديث . «اغبػديث إذل آخػر...ال وبػل »: وىو نائم فاسػتيقك ففػرع فقػاؿ رسػوؿ ا  صػلى ا  عليػو وسػلم
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نسػاف بػني عػدؿ اإلسػػالـ حقػوؽ اإلنقػػال عػن عبػد ا  اغبامػد، . اؼبنػذري، ورواه الطػرباي وابػن منيػع عػن النعمػاف بػن ب ػري

 .33. ، مرجع سابق، صوجور اغبكاـ
 .ص يح على  رط ال ي ني ودل ىبرجاه: رواه ابن ماجة، واللفك لو، واغباكم وقاؿ 108 

 .118.    البالاة، مرجع سابق، ص  109
رجػع سػابق، ص م ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمد رأفن سعيد، تعوي  اؼبتهم، مقاؿ ن ر يف كتاب  110 

111-111. 
 .11: اإلسراء   111
 .177، 33/171رواه الب اري . عن ابن عمر  112
 .11: اإلسراء   113
 .33/18وأخرجو الب اري ( 3153)رواه مسلم   114
 .8: التوبة   115
 (.31)رواه مسلم   116
قػـو علػى ِميػاِىهم، وغبِْقػن أنػا ورجػل إذل اغبَُرقَػِة مػن ُجَهينَػة فَصػبَّْ نا ال بعثنػا رسػوؿ ا  »: وعن أسامة بن زيد قػاؿ  117

ا َاِ يناه قاؿ ػا قَػِدْمنا ." ال إلو إالّ ا : "من األنصار رُجاًل منهم، فلمَّ فكفَّ عنو األنصاري وَطَعْنػُتُو بُرؿبِْي ح  قَػَتلتُػُو، فلمَّ
ػا كػاف ُمتَػَعػوِّذاً : "قلػن" يػا أسػامة أَقَػتَػْلتَػُو بعػد مػا قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟: "فقػاؿ رل اؼبدينة بل  ذل  الن   ." يػا رسػوؿ ا  إمبَّ

ويف « .َفَمػا زاؿ ُيَكرُِّرىػا علػيَّ حػ  سبنيػُن أي دل أُكػن أسػلْمُن قبػل ذلػ  اليػـو" أَقَػتَػْلَتُو بعد ما قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟: "فقاؿ
ا قاؽبا خوفاً من السِّالح يا: "قلن" أقاؿ ال إلو إالّ ا  َوقَػتَػْلَتُو؟: "فقاؿ رسوؿ ا   ]...[» : رواية  : قػاؿ." رسوؿ ا  إمبَّ
رواه لب ػػاري )« .َفَمػػا زاؿ ُيَكرُِّرىػػا علػػيَّ حػػ  سبنيػػُن أي أسػػلْمُن يومائػػذً " أفػػال  ػػققن عػػن قلبػػو حػػ  تعلػػم أقاؽبػػا أـ ال؟"

 .388و 385و 81؛ مسلم 373و 373ظ33
 

 .3811ومسلم  38/181الب اري   118
داب، بػػاب النهػػي عػػن التجسػػ  وأخرجػػو أيضػػاً أضبػػد يف اؼبسػػند آيف ا 1558امػػة، رقػػم رواه أبػػو داوود عػػن أ  أم.  119

 . وىو حديث حسن 1/1
مرجػع سػابق،  ،«اؼبػّتهم وحقوقػو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  اؼبػتهم، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   120
 .138ص 
 .8/358أخرجو الب ارّي  121 

 .731.    البالاة، مرجع سابق، ص  122
123  E. Fuchs's article in La Torture, le corps et la parole, Ed. Universitaires, Fribourg 1985. 
 .37: النور   124

 5/18، والنسػػائي 3738، وأخرجػػو الرتمػػذي 3381، ومسػػلم 33و 33/38عػػن سػػهل بػػن سػػعد، رواه الب ػػاري   125
 .13و

 .3183، والرتمذي 8358، وأخرجو أبو داوود 3381مسلم ، و 33/31عن أ  موسى األ عري، رواه الب اري   126
 .35-37: الّنور   127
 .رواه الب اريّ  128 

 .33: اغبجرات   129
، يف كتاب األدب، ومسػلم يف كتػاب الػرب والصػلة واآداب، بػاب ربػًر الظػن والتجسػ  والتنػاف  75رواه الب اري   130

 .والتناججل وكبوىا
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 .وسنده ص يح 1588لب اري ومسلم، أبو داوود رواه أبو داوود بإسناد على  رط ا 131 

مرجػع سػابق،  ،«اؼبػّتهم وحقوقػو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  اؼبػتهم، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   132
 .131ص 
 .رواه الرّتمذيّ  133 

 .5/118، السنن الكربى 3/318اؼبوطح مع تنوير اغبوال    134
 .حسن بإسناد( 1555)رواه أبو داوود   135

اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »ؿبمػػػد أبػػػو الليػػػل، اؼبعاقبػػػة علػػػى التهمػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػالمي، مقػػػاؿ من ػػػور يف كتػػػاب   136
 .87مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية

 .38: النور   137
 راجػع عبػد الواحػد ؿبمػد. أخرجها اػبرائطي يف مكاـر األخالؽ عن ثػور الكنػدي، ووردت مثػل ذلػ  روايػات ـبتلفػة  138

 . 388. ، ص3883، دار النهضة العربية، القاىرة قانوف حقوؽ اإلنساف يف الفكر الوضعي وال ريعة اإلسالميةالفار، 
 ،«اؼبػّتهم وحقوقػو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»عطية سادل، رجوع اؼبتهم عن اإلقػرار الصػادر منػو، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   139

 .318-311مرجع سابق، ص 
 .1/18ورواه أضبد والب اري وابن ماجة، الفتح الكبري ، 33/3رواه مسلم   140
نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  . 815. ، وموسػوعة فقػو عمػر ص38/337، وعبػد الػرازؽ 33/313احمللي   141

 .138مرجع سابق، ص  ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّية»اؼبتهم، مقاؿ من ور يف كتاب 
 .78: التوبة  142
 .8/338قي يف السنن باسناد ص يح كما قاؿ اغبافك، نيل األوطار رواه البيه  143
نقال عن ؿبمد أبػو الليػل، اؼبعاقبػة علػى التهمػة يف . 8/331، نيل األوطار 3188/187سنن الرتمذي حديث رقم   144

 .81مرجع سابق، ص  ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّية»الفقو اإلسالمي، مقاؿ من ور يف كتاب 
، نقال عن صبعة ؿبمد براج، تعوي  اؼبتهم عما يل قو بسبب الػدعاوي الكاذبػة، مقػاؿ من ػور 8/378تح الباري ف  145

 .381مرجع سابق، ص  ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّية»يف كتاب 
وحقوقػو يف  اؼبػّتهم»رواـ مسلم عن أ  أمامو، نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  اؼبػتهم، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   146

 .188مرجع سابق، ص  ،«الّ ريعة اإلسالمّية
147  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 
148  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 

ثػػو يريػػد بػػن ردمػػاف عػػن عػػن ابػػن اسػػ اؽ حد 3/18؛ وأخرجػػو ابػػن ى ػػاـ 317و 311. ، صفقػػو السػػريةالغػػرارل،   149
من حػديث علػي ابػن أ  طالػب  815سناد ص يح لكنو مرسل، وقد رواه أضبد رقم إوىذا . عروة ابن الربري  ذه القصة

نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػػعيد، . ، ـبتصػر مػن حػديث أنػ 8/378دوف قولػو مث قػاؿ ؽبمػا، ومسػنده صػ يح ورواه مسػلم 
 .131مرجع سابق، ص  ،«هم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّيةاؼبتّ »تعوي  اؼبتهم، مقاؿ من ور يف كتاب 

 .318. ، نقال عن صب ي عبده سعيد، مرجع سابق، ص118سليماف الطماوي، عمر ابن اػبطاب، ص . د  150
، نقػػػال عػػن ؿبمػػد أبػػػو الليػػل، اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي، مقػػػاؿ 311-33/313احمللػػى إلبػػن حػػـر   151

 .81مرجع سابق، ص  ،«ؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّيةا»من ور يف كتاب 
152  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, pp. 49-50. 
153  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 65. 
154  Rhetoric 1376b-1377a, in Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 67. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور قضائي 
 

 

835 

+ + 

+ + 

 
اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »أضبػػػد عبػػػد ا  اػبليفػػػة، االعػػػرتاؼ أو اإلقػػػرار اػػػري اإلرادي، مقػػػاؿ من ػػػور يف كتػػػاب   155

خبار عن حق ثابن علػى اؼب ػرب إ»ماـ أضبد، واإلحسب « ؼااالعرت »واإلقرار ىو . 81مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية
حسػب « خػرب يوجػب صػدقو علػى قائلػو فقػ  بلفظػو أو بلفػك نائبػو»مػاـ ال ػافعي، واإل حسب« عرتاؼلالوىو مرادؼ 

إلقػرار ىػو ا»أضبد فت ػي  نسػي وحسب . حسب اغبنفية« خبار عن ثبوت حق للغري على نق  اؼبقرإ»مال ، وماـ اإل
ر ظػػاىرة وبػػذل  ال ثبػػات لػػو عليػػو، وىػػو خػػرب يػػرتدد بػػني الصػػدؽ والكػػذب، فهػػو خػػرب ؿبتمػػل باعتبػػاإخػػر ال آخبػػار حبػػق إ

ذا اصػػط ب بػػديل معقػػوؿ يػػرجح جانػػب الصػػدؽ علػػى جانػػب الكػػذب، وىػػو ىبتلػػف إيكػػوف حجػػة، ولكنػػو جعػػل حجػػة 
 .نف  اؼبصدرراجع . «بػهذا عن البيع واؽببة وكبونبا واللتاف تفيداف القطع ال الظن

 .381: الّن ل   156
 .5/318اؼبغب من ال رح الكبري   157
 .بريأخرجو الطرباي يف الك 158 
 .3/371الفتاوي اؽبندية  159 
 .3/375كفاية األخيار   160 
 .8/338مغب احملتاج  161 
 .1/1الب ر الرخار  162 

 .3/381، جواىر اإلكليل  5/383حا ية العدوي على اػبر ي   163
 .381اؼبساولية اعبنائية يف الفقو اإلسالمي ص  164 
 .31/81اؼبدّونة  165 

 .31/78اؼببّس    166
 .373، ص38امة ج اؼبغب البن قد 167 

، نقال عن ؿبىي الدين عوض، رجوع اؼبتهم عن اإلقرار الصادر منو، مقػاؿ من ػور يف  7/335نيل االوطار لل وكاي   168
 .388مرجع سابق، ص  ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّية»كتاب 

اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »كتػػػاب ؿبمػػػد أبػػػو الليػػػل، اؼبعاقبػػػة علػػػى التهمػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػالمي، مقػػػاؿ من ػػػور يف    169
 .18مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية

اؼبػػّتهم وحقوقػػو يف »، مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب تعػػوي  اؼبػػتهم، نقػػال عػػن ؿبمػػد رأفػػن سػػعيد، 1/888أنظػػر اؼبغػػب   170
 .135مرجع سابق، ص  ،«الّ ريعة اإلسالمّية

 .، نقال عن نف  اؼبرجع3/385غرارل لالنجير ا  171
 .85: النساء   172
 .مسندا رواه ابن ماجو والّدارقطب وارينبا 173 

 .331: الّن ل   174
 .3535رواه مسلم عن عائ ة، رقم   175
 .3518أخرجو مسلم   176
 .11-13ىػ، ص  3153اإلماـ ؿبمد بن سليماف، جامع األصوؿ، اؼبدينة اؼبنورة   177
 .133.    البالاة، مرجع سابق، ص  178
 .731.    البالاة، مرجع سابق، ص  179
 .338. ؛ أبو يوسف اػبراج ص13. أبو عبيد، األمواؿ، ص  180
 .3/381الرتاتيب اإلدارية  181 
 .3/183الرتاتيب اإلدارية  182 
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 .383. ، مرجع سابق، صاإلسالـ وحقوؽ اإلنسافصب ي عبده سعيد،   183
 .11/378، ؾبموع فتاوي ابن تيمية 3/355حا ية الرملي على أسل اؼبطالب  184 

 .388. ، مرجع سابق، صاإلسالـ وحقوؽ اإلنسافبده سعيد، صب ي ع  185
 .338: ال عراء   186
 .388و 58و 1/17، وأخرجو أضبد 3318، ومسلم 38/178الب اري   187
 .113.    البالاة، مرجع سابق، ص  188
 .388. ، اعببهة اإلسالمية لممنقاذ، صفصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـأبو عبد الفتاح علي بن حاج،   189
 .78-75: اؼبائدة   190
 ...". ال طاعة ألحد يف " كرواه أضبد واغباكم وىو حديث ص يح، كما رواه الب اري ومسلم بلف  191

، مرجػػع سػػابق، فصػػل الكػػالـ يف مواجهػػة ظلػػم اغبكػػاـرواه ابػػن ماجػػة، ونقػػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج،   192
 .338 .ص
 .7/318، والنسائي 3787، والرتمذي 3131أبو داوود  ، وأخرجو3518، ومسلم 31/388الب اري   193
فصػل الكػالـ يف مواجهػة ظلػم ، ونقال عػن أبػو عبػد الفتػاح علػي بػن حػاج، 7/388ابن القيم اعبوزية، عوف اؼبعبود،   194

 .333. ، مرجع سابق، صاغبكاـ
ـ يف مواجهػػة ظلػػم فصػػل الكػػال، ونقػػال عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج، 38/351القػػرط ، أحكػػاـ القػػرآف،   195
 .313. ، مرجع سابق، صاغبكاـ

 .33: الطور   196
 .3835، وأخرجو داوود 3538، ومسلم 31/388و 3/137رواه الب اري   197
 .87: النساء   198
 .371: ، وراجع أيضاً األعراؼ 388: اؼبائدة   199
 .رواه الرتمذي  200

حقػػػوؽ ، نقػػػال عػػػن عبػػػد ا  اغبامػػػد، 81/الرواجػػػر رواه الطػػػرباي والبيهقػػػي بإسػػػناد جيػػػد، كمػػػا عنػػػد ابػػػن حجػػػر يف   201
 .13. ، مرجع سابق، صاإلنساف بني عدؿ اإلسالـ وجور اغبكاـ

 .رواه اغباكم يف اؼبستدرؾ 202 
فصػػل الكػػالـ يف رواه أضبػػد وأبػػو داوود واغبػػاكم وىػػو حػػديث صػػ يح، نقػػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج،   203

 .331. ، مرجع سابق، صمواجهة ظلم اغبكاـ
 .331. ، مرجع سابق، صفصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـأبو عبد الفتاح علي بن حاج،   204
 .3: اؼبائدة   205

، وإسػناده صػػ يح، 1888، وابػن ماجػػة 3/3، وأخرجػو أضبػػد 1888و 3318، والرتمػذي 1115رواه أبػػو داوود   206
 .3517وص  و ابن ماجباف 

 .رواه أبو داوود بسند حسن  207
، مرجػػع حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػني عػػدؿ اإلسػػالـ وجػػور اغبكػػاـ، نقػػال عػػن عبػػد ا  اغبامػػد، 371ف، اػبػػراج، أبػػو يوسػػ  208

 .13. سابق، ص
فصػػل رواه الرتمػػذي والنسػػائي ربػػن الوعيػػد ؼبػػن أعػػاف أمػػرياً علػػى الظلػػم، نقػػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج،   209

 .338. ، مرجع سابق، صالكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ
 .318. ، مرجع سابق، صاإلسالـ وحقوؽ اإلنسافب ي عبده سعيد، ص  210
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يف األقضية باب ما ال هبوز من الن ل، واسػناده صػ يح، وىػذا مػن حػديث طويػل  3/783أخرجو مال  يف اؼبوطح   211

. ، مرجػػع سػػابق، صاإلسػػالـ وحقػػوؽ اإلنسػػاف، نقػػال عػػن صػػب ي عبػػده سػػعيد، 338و 1/388وأنظػػر جػػامع األصػػوؿ 
315. 
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