امللحد وتشنيعه على حد السرقة

د.ربيع أمحد

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على خامت املرسلني وعلى أصحابه الغر امليامني  ،و على
من أتبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد :

فقد انتشر يف عصران مرض اإلحلاد  ،وهو أحد األمراض الفكرية الفتاكة إذ يفتك ابإلميان و يعمي
احلواس عن أدلة وجود اخلالق الرمحن ،و جتد املريض جيادل يف البديهيات و جيمع بني النقيضني
ويفرق بني املتماثلني ،وجيعل من الظن علما و من العلم جهال و من احلق ابطال و من الباطل حقا .

ومن عوامل انتشار هذا املرض اجلهل ابلدين و ضعف العقيدة واليقني واالسرتسال يف الوساوس
الكفرية والسماع والقراءة لشبهات أهل اإلحلاد دون أن يكون لدى اإلنسان علم شرعي مؤصل .

وشبهات أهل اإلحلاد ما هي إال أقوال بال دليل وادعاءات بال مستند  ،ورغم ضعفها و بطالاهنا إال
أاهنا قد تؤثر يف بعض املسلمني لقلة العلم وازدايد اجلهل ابلدين ولذلك كان البد من كشف شبهات
ومغالطات ودعاوي أهل اإلحلاد شبهة تلو األخرى و مغالطة تلو املغالطة ودعوى تلو الدعوى حىت
ال ينخدع أحد بكالمهم وشبههم .

و يف هذا املقال سنتناول إبذن هللا تشنيع املالحدة على حد السرقة ودعواهم أن قطع يد السارق
عقوبة وحشية فيها ضرب من القسوة اليت تبعث على االمشئزاز و تتناىف مع اإلنسانية الراقية الرحيمة
نسان الذي طبق عليه هذا احلد اب ِإل ِ
 ،وتصيب ا ِإل ِ
عاقة والبِطالة إذ يصري مقطوع اليد ال يستطيع
العمل إذا كان يف عمله يعتمد على يده فيصبح عالة على اجملتمع  ،و إذا قطع يد شخص بريء

ظنا من القضاء انه سارق فال ميكن رد يده إليه لكن يف عقوبة احلبس ميكن أن يتم تعويض الشخص
عنها  ،و قطع يد شخص سوف يولد منه شخصا حاقدا على اجملتمع و سوف حيول مشاعر احلب
يف قلبه جتاه الناس و اجملتمع إىل مشاعر انتقام و سوف يبقى حيلم بيوم ينتقم فيه منهم  ،و عقوبة
قطع اليد سوف تؤثر على نظرة اجملتمع للسارق حيث أنه سوف يعرفه اجلميع بسبب يده املقطوعة
و لن يعود يثق به أحد وقبل بيان فساد هذه الشبهة حيسن بنا ذكر بعض مفاسد السرقة .

مفاسد السرقة

للسرقة العديد من املفاسد منها :
ظلم الناس ابلتعدي على أمواهلم واالعتداء عليها ،وضياع أموال الناس وأكلها ابلباطل ،وأخذها
بغري حق وحرمان الناس من أمواهلم ،وإفساد معاشهم وترويعهم ،و اضطراب أمنهم على أمواهلم
،وإذا انتشرت السرقة أدت إىل إشاعة اخلوف بدل األمن والقلق بدل الطمأنينة والفوضى بدل
االستقرار .

استحقاق السارق لقطع يده التي باشر بها السرقة

من املسلم به أن عقاب أي شخص البد أن يتناسب مع جسامة اجلرمية اليت ارتكبها فكلما زادت
جسامة اجلرمية زاد العقاب ،والسارق قد اعتدى على أموال الناس و أخذها بغري حق بغيا وظلما
وحرم صاحب املال من ماله ،وأفسد على الناس معاشهم وظلمهم أشد ظلم وروعهم أشد الرتويع
،وتعترب يده أكرب مساعد له على فعله فهي آلة و أداة ظلمه وعدوانه وبطشه وسطوه فاستحق
بذلك قطعها و إتالفها جزاءا وفاقا .
عتاش ويرتزق ،ولكنَه َح لوهلَا إِىل
وهللاُ – عز وجل  -هو الذي َمنَ َح اإلنسان اليَ َد
ليكسب هبا ويَ َ
َ
ٍ
ال ال ُق لوةُ الباغيةُ اليت يَ ْعتَ ُّد هبا ،ويَ ْعتَدي هبا على اآل َخرين،
ب أَ ْن تُ ْقطَع ،وأَ ْن تُز َ
أَداة للعدوانَ ،
فناس َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وسيلة ختريبية،
وحوهلَا إِىل
وهو الذي أَساءَ لنفسه وليده ،وهو الذي َعطللَها عن مهمتها ا ِإلجيابيةَ ،
ولذلك أَدلبَهُ هللاُ ب َقط ِْعها.1
وقطع يد السارق فيه ضرب من القسوة والغلظة والعذاب نكاال له على ما اقرتفه من اجلرم العظيم
،وهذه القسوة اليت يف العقوبة سببها فعل أشد قسوة ولعظمه وعظم آاثره عظم احلد و العقاب.

وحد السرقة ليس مكافأة بل عقوبة على فعل ُُمَ َرم ،و ال عقوبة بال قسوة و أمل ،و القسوة ليست
شرا يف كل أحواهلا ،و البد أن تشتمل العقوبة على عقاب رادع و أمل حسي أو معنوي أو االثنني
معا يزداد بزايدة جسامة اجلرمية ،وإال ملا كان للعقوبة أثر يف الزجر والردع .
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ومن مل يبال بغلظة العقوبة وأقدم على السرقة فال بد من إقامة احلد عليه بقطع يده لتطهري اجملتمع
منها كي ال يفسد ابقي اجملتمع كما يستأصل العضو الفاسد يف جسد اإلنسان كي ال يفسد ابقي
اجلسد .

وقد يقول قائل " :إن قطع يد السارق يساوى من سرق قطعة ذهب مع من سرق ألف قطعة  ،و
من سرق للمرة األلف مع من يسرق للمرة األوىل " ،ويقول آخر " :إن عقاب السارق بقطع يده
ليس فيه مساواة بني اجلرمية والعقاب ،فقد يكون املسروق ضئيالً ،ولقد ح لد نصاب السرقة على

مذهب من حده بقدر ضئيل ،وهو ربع دينار أو عشرة داننري ، "..وإن ذلك الكالم يبدو ابدئ

الرأي وجيهاً وهو عند هللا و عند أهل الفكر واإلصالح والعدل االجتماعي والرمحة العامة الشاملة
ليس بوجيه ،ألنه التماثل بني اجلرمية والعقوبة ليس بشرط  -ال يف نظر القانونيني وال يف شريعة

السماء ،إال إذا كانت العقوبة قصاصا ،فإن القصاص أساسه التساوي .
وأما فيما عدا القصاص فالتساوي ليس بشرط ألن املقصد من العقوبة ليس هو املقصود من
الضمان املايل ،أبن يضمن املعتدي على مال غريه بقدر ما أتلف له من مال ،وما ضيع له من
منافع ،إمنا املقصود من العقوبة هو الردع ،ومنع التفكري فيها من كل أمرئ تكون نفسه مستعدة
هلذا األمث ،وحاله تسهل له ارتكاب ذلك اجلرم ،فالعقوبة إصالح اجتماعي وهتذيب عام وزجر
نفسي لآلحاد و الشذاب .

ولقد اهنجت القوانني احلديثة ذلك املنهاج فهي ال تنظر يف جرائم السرقات وحنوها إىل مقدار
املسروق مبقدار نظرها إىل نفس السارق ،وما يرتتب على جرميته من إشاعة للخوف وإزعاج لألمن،
ولذلك تضاعف العقوبة إذا اعتاد اجلرمية وتكررت منه ،وقد حتكم ببضع سنني يف سرقة بضعة
جنيهات ،والتفاوت كبري بني اجلرمية والعقاب ،بل تعطي اجلرمية وصفاً إن ارتكبها من غري اعتياد،
ووصفاً آخر إن اعتادها وألفها ،فتكون العقوبة مبقدار خطر اجملرم على اجملتمع ،ومبقدار اجلرأة على

الشر ،ينشرها برتكه فيفسد الناس.2

قطع يد السارق من باب ارتكاب أخف الضررين و دفع أعلى املفسدتني
الشك أن قطع يد السارق فيه ضرر ومفسدة عليه وقد يعيقه عن العمل لكن يف ترك قطعها
وبقاءها سليمة شر على اجملتمع ،وضرر على اجملتمع ،و من أمثلة األفعال املشتملة على املصاح
واملفاسد مع رجحان مصاحلها على مفاسدها قطع يد السارق فإنه إفساد هلا ،ولكنه زاجر حافظ
جلميع األموال فقدمت مصلحة حفظ األموال على مفسدة قطع يد السارق .3
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وقد يقول قائل  " :إن قطع يد السارق يربح اجملتمع شخص معاق وعالة على غريه " واجلواب
أن مصلحة اجملتمع مقدمة على مصلحة الفرد ،واإلضرار ابلسارق أحد أفراد اجملتمع عن طريق
قطع يده أقل ضررا ومفسدة من اضطراب أمن اجملتمع ،وعيش اجملتمع يف رعب وذعر وقلق إثر
تفشي السرقة والسراق .

العقوبة
وإقامة حد السرقة حيتاج إلثبات شروط و انتفاء موانع واحلدود تدرأ ابلشبهات ،و كما أن َ

مشددة فإن أدلة اإلثبات كذلك مشددة فيها ،و قطع يد السارق قطع ليد شريرة ال تعمل وال
تنتج ،بل إاهنا يد خبيثة ِ
تعطل العمل واإلنتاج وتضيِع على العاملني املنتجني مثرات أعماهلم وإنتاجهم
.

وكل ذي لب يدرك أن قطع يد السارق أقل ضررا من ظهور اآلاثر السيئة اليت تسببها السرقة يف
اجملتمع ،ولوال عقوبة اجلناة واملفسدين ألهلك الناس بعضهم بعضا ،وفسد نظام العامل ،وصارت
حال الدواب واألنعام والوحوش أحسن من حال بين آدم.4

ويد السارق يد خبيثة خائنة ،واليد اخلائنة مبثابة عضو مريض جيب برته ليسلم اجلسم ،والتضحية
ابلبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول .5
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و قطع يد السارق أهون عند هللا وعند كل من يفهم حكمة شرع هللا ،من أن تنتهب األموال ويسود
اخلوف بدل األمن  ،وترتكب اجلرائم واجلناايت على األرواح يف جنح ظالم الليل البهيم  ،وليسأل

الذين ينفذون حكم الشارع يف هذا :كم جرمية سرقت أفضت إىل موت املسروق؟ وكم يد تقطع كل
عام إذا أقيم حد السرقة؟ مع مالحظة أن احلد ال يقام إال إذا انتفت كل شبهة ،كما قال عليه
السالم" :أدرءوا احلدود ابلشبهات ما استطعتم" إن نتيجة اإلحصاء ستوضح ال حمالة أن عدد

املقطوعني حبكم هللا دون من ميوتون حتت سلطان اهلوى وغواية الشيطان.6

و قد يقول قائل  " :إن عقوبة قطع اليد سوف تؤثر على نظرة اجملتمع للسارق حيث أنه سوف

يعرفه اجلميع بسبب يده املقطوعة و لن يعود يثق به أحد ،ويف هذا إضرار ابلغ ابلسارق" ،واجلواب
هذا مطلوب ملزيد من الزجر والردع على جرمية السرقة ففي القطع تنفري للمجتمع من السارق كي

يعترب به غريه  ،إذ يعرف كل من يرى يده املقطوعة أنه قد سرق وأقيم عليه احلد فيعترب و يرتدع من
أن يفعل مثل فعله فال يقدم على السرقة  ،و أيضا إذا علم اإلنسان أن هذا الشخص قد قطعت
يده بسبب السرقة فإنه سيحذر منه و حيتاط منه حىت ال يسرقه .

يف قطع يد السارق ردع ملن تسول له نفسه بالسرقة
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إن من تسول له نفسه ابلسرقة إذا استحضر عقوبة السرقة ،وأنه إذا سرق ستقطع يده فقد يستيقظ
ضمريه و ويؤنب نفسه ويرجع عن السرقة ،وبذلك تكون عقوبة قطع يد السارق وسيلة لكف الناس
عن اإلقدام على السرقة ولريتدعوا أشد الردع فكلما اشتدت العقوبة قوى املنع ،وكم من إنسان
يرتدع عن السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده فصار يف ذلك حفظ ألموال الناس .

و قطع يد السارق خري له و للمجتمع من أن يعاقب بعقوبة أخف من قطع اليد فيتجرأ بعض الناس
على السرقة وتستشري السرقة يف اجملتمع إذ من أمن العقوبة الرادعة أساء األدب ،ومن املعلوم أن

عقوبة اجلناة واملفسدين ال تتم إال مبؤمل يردعهم ،وجيعل اجلاين نكاال وعظة ملن يريد أن يفعل مثل

فعله ،وعند هذا فال بد من إفساد شيء منه حبسب جرميته يف الكرب والصغر والقلة والكثرة.7

وقطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويسمه مبيسم الذل والعار وهو أجدر العقوابت مبنع
السرقة وأتمني الناس على أمواهلم  ،وكذا على أرواحهم ؛ ألن األرواح كثريا ما تتبع األموال ،إذا
قاوم أهلها السراق عند العلم هبم. 8
وألن الداعي إىل السرقة يف الغالب رغبة الكسب والثراء وهو داع قوي يف الطباع ،ومن يسرق
مرة كثري ما يتشوق إىل السرقة مرة أخرى إذا مل جيد عقاابً يردعه ومينعه ،و من أيخذ القليل كثري
ما يتدرج على سرقة الكثري ،ولذلك غلظت عقوبة السرقة ملقابلة قوة الداعي رمحة بضعاف

 - 7إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم 79/3
 - 8تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا 215/7

النفوس ،وإعانة هلم على النفور من السرقة فال يقدمون عليها فإذا أقدموا عليها بعد هذا التحذير
الشديد كان العقاب شديدا .

يف قطع يد السارق معاقبة له بنقيض قصده

إن السارق حينما يفكر يف السرقة إمنا يفكر أن يزيد كسبه بكسب غريه ،فهو يستصغر ما يكسبه
عن طريق احلالل ،ويريد أن ينميه عن طريق احلرام  ،وهو ال يكتفي بثمرة عمله فيطمع يف مثرة

عمل غريه ،وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على اإلنفاق  ،أو الظهور لرياتح من عناء الكد والعمل
 ،أو ليأمن على مستقبله  ،فالدافع الذي يدفع إىل السرقة ويرجع إىل هذه االعتبارات وهو زايدة

الكسب أو زايدة الثراء .

وقد حاربت الشريعة اإلسالمية هذا الدافع يف نفس اإلنسان بتقرير عقوبة القطع؛ ألن قطع اليد أو
الرجل يؤدي إىل نقص الكسب؛ إذ اليد والرجل كالمها أداة العمل أاي كان ،ونقص الكسب يؤدي

إىل نقص الثراء  ،وهذا يؤدي إىل نقص القدرة على اإلنفاق وعلى الظهور  ،ويدعو إىل شدة الكدح
وكثرة العمل والتخوف الشديد على املستقبل .
فالشريعة اإلسالمية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية اليت تدعو الرتكاب اجلرمية

بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جرمية السرقة ،فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية ،وارتكب

اإلنسان جرمية مرة كان يف العقوبة واملرارة اليت تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة ،فال

يعود للجرمية مرة اثنية .9

قطع يد السارق فيه قسوة هي عني الرمحة

ال ننكر أن قطع يد السارق فيه ضرب من القسوة والغلظة ،ولكن هذا الضرب من القسوة
والغلظة ملصلحته ومصلحة اجملتمع الذي يعيش فيه فقبل اإلقدام على السرقة إذا تذكر املرء أنه
ستقطع يده رمبا خاف وارتدع فيمتنع عن السرقة ويكف عنها فيسلم ،ويسلم اجملتمع من شره .

والتشديد يف عقوبة السرقة فيه ردع ألفراد اجملتمع عن اقرتاف هذه الفعلة املشينة وبذلك أيمن كل
فرد من أفراد اجملتمع من أن تسرق أمواله فتحفظ أموال الناس وبذلك يكون إقامة حد السرقة
أنفى للسرقة ويشعر كل إنسان يف اجملتمع أبنه مصون يف ماله .

ويف قطع يد السارق صيانة للمجتمع ابستئصال اليد اخلبيثة منه ليدفع شرها البالغ غاية اخلطورة
عن اجملتمع ،ويف ذلك رمحة ابجملتمع .
ومن يدعي أن قطع اليد ليس من قوانني الرمحة فقد نظر إىل الرمحة ابلسارق وترك الرمحة ابملسروق

،و بني أيدينا اثنني :سارقاً ومسروقاً معتداي ومعتداي عليه جانيا وُمنيا عليه ووراء ذلك ُمتمع جيب
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أن يسوده األمن واألمان ال الفوضى واالضطراب والقلق ،فإذا أراد ذو عقل أن خيص برمحته أحد
الفريقني ،أخيص برمحته من اعتدى وسرق وروع اآلمنني أم خيص برمحته من اعتدى عليه ،واجملتمع

الذي جيب أن يبدل خوفه أمنا ،ويسوده األمان ؟

والسارق مل يرحم الناس بل ظلمهم وروعهم و اعتدى على أمواهلم و أخذها بغري حق فاستحق

بذلك عدم ختفيف العقوبة ،ووجوب تنفيذ احلد عليه ومن ال يرحم الناس ال يرمحه هللا .

إن قانون العقل يقول :إن الرمحة تكون مبن وقعت عليهم اجلرمية ،وهم اآلحاد واجلماعة ،والنكال
الشديد مبن وقعت منه اجلرمية ،وإن النكال هبذا هو الرمحة هبؤالء ،فلينل حكم هللا من جرميته ولتكن
شاهد عار إيل يوم القيامة ،لريتدع من غوى وال يضل من اهتدى ،وعسى أن يكون العقاب لذنبه
إن اتب وأانب.10

مفاسد استبدال عقوبة قطع يد السارق حببسه ملدة معينة
إن استبدال عقوبة قطع يد السارق ابحلبس ملدة معينة له العديد من املفاسد والسلبيات ،ولقد
خلص "عبد القادر عودة"رمحه هللا عيوب عقوبة احلبس بعدة نقاط مؤيدة ابألرقام اإلحصائية فذكر
منها :
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أوال :إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج فالشك أن الدولة سوف تتحمل نفقات كبرية إلعداد

السجون وصيانتها والعناية هبا ،ومع ذلك فال يزال السجناء يعانون يف كثري من الدول من قلة

العناية والرعاية.

اثنيا :إفساد املسجونني ويقول هبذا الصدد وكان من املمكن أن تتحمل اجلماعة هذه اخلسارة

الكبرية سنوايً أي نفقات هذا السجن والسجناء لو كانت عقوبة احلبس تؤدي إىل إصالح

املسجونني ،ولكنها يف الواقع تؤدي ابلصاح إىل الفساد وتزيد الفاسد فساداَ على فساده،

فالسجن جيمع بني اجملرم الذي ألف اإلجرام ومترس أبساليبه ،وبني اجملرم املتخصص يف نوع من

اإلجرام وبني اجملرم العادي ،كما يضم السجن أشخاصاً ليسوا مبجرمني حقيقني ،وإمنا جعلهم

القانون ُمرمني اعتبارا كاحملكوم عليهم يف محل األسلحة أو لعدم زراعة نسبة معينة من القمح

والشعري ،وكاحملكوم عليهم يف جرائم اخلطأ واإلمهال ،إىل آخر ما ذكره رمحه هللا .فحاصل ما ذكر
أن السجن أصبح مدرسة إجرامية يلقن فيها اجملرمون العتاة واملعتادون املبتدئني من اجملرمني.

إىل أن قال :ولقد دلت املشاهدات على أن الرجل يدخل السجن ألمر ال يعتربه العرف جرمية
كضبط قطعة سالح معه ،وكان املعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكره اجملرمني وأينف أن

يكون منهم ،فإذا خرج من السجن حبب إليه اإلجرام واحرتافه بل صار يتباهى به إىل آخر ما

ذكر ،وهو كالم جيد مدعم ابإلحصائيات فيحسن الرجوع إليه.

اثلثا :قتل الشعور ابملسئولية :وعقوبة احلبس فوق أاهنا غري رادعة فإاهنا تؤدى إىل قتل الشعور

ابملسئولية يف نفوس اجملرمني ،وحتبب إليهم التعطل ،خاصة من يقضى منهم مدة طويلة يف السجن.

رابعا :انعدام قوة الردع :إن عقوبة احلبس قد فرضت على أساس أاهنا عقوبة رادعة ولكن الواقع قد
أثبت أاهنا ال فائدة منها وال أثر هلا يف نفوس اجملرمني ،فالذين يعاقبون ابألشغال الشاقة وهى أقصى

أنواع احلبس ال يكادون خيرجون من السجن حىت يعودوا الرتكاب اجلرائم ،ولو كانت العقوبة رادعة
ملا عادوا ،ملا عوقبوا عليه هبذه السرعة مث ذكر إحصائيات تدعم ذلك.
ومن الطريف ما ذكره بعض الكتاب أاهنم يف أمريكا قاموا بعرض أفالم على السجناء عن بعض
اجملرمني وكيف كانت اهنايتهم احملزنة ،وأن اجلرمية مل جترهم إال إىل اخليبة والفشل ،مث استطلعوا آراء

السجناء ليعرفوا مدى أتثرهم هبذه األفالم وأتثريها يف سلوكهم ،وكان الباحثون يتوقعون أن يعترب
السجناء مبصري اجملرمني ويتعظوا ،ولكن الذي حصل هو أن السجناء كانوا يركزون على البحث يف
نقاط الضعف يف اخلطط اليت سلكها اجملرمون ،ويركزون على األخطاء اليت صدرت عنهم ،وكانت

سببا يف القبض عليهم ،فكانوا يقولون لو أن اجملرم عمل كذا لنجا ،ولو أنه مل يعمل كذا ملا قبض
عليه وهكذا ،مما يدل على أتصل الروح اإلجرامية يف هؤالء ،وأن السجن مل يزدهم إال عتوا ومتردا،

مصادقا ملا ذكره عودة رمحه هللا.

خامسا :ازدايد سلطان اجملرمني بعد خروجهم من السجن ومتردهم على اجملتمع.
سادسا :اخنفاض املستوى الصحي واألخالقي نظرا ألن السجون اثبتة املساحة .بينما السجناء
يزداد عددهم يوما بعد يوم ،وابلتايل ينخفض مستوى اخلدمات اليت تقدم هلم.

سابعا :ازدايد اجلرائم :وقد وضعت عقوبة احلبس على اختالف أنواعها حملاربة اجلرمية ولكن
اإلحصائيات اليت ال تكذب تدل على أن اجلرائم تزداد عاماً بعد عام زايدة تسرتعى النظر وتبعث
على التفكري الطويل مث أورد اإلحصائيات الرمسية اليت تؤيد ذلك.

اثمنا :وأمر مهم أغفله "عودة"رمحه هللا أال وهو وضع عوائل املسجونني .من ينفق عليها ،ومن يقوم
بشأاهنا ،ومن يتوىل تصريف شئواهنا وتدبري أمورها ،من يغمر صغارهم ابلعطف واملودة ،الشك أن
أسرة السجني سوف تتعرض للضياع ،ورمبا حلقت بوليها يف ركاب اإلجرام نتيجة االحنراف الذي

ينجرف هبا إىل اإلجرام ،وبسبب احلاجة املاسة وانعدام الشفقة والعطف ،ورمبا قيل إن اجملرم وجوده

كعدمه يف األسرة .بل قد يكون وجوده وابال عليها وسببا يف ضالهلا واحنرافها إن كان وليا هلا أو

ُمرد فرد من أفرادها رمبا قيل ذلك.

ولكننا نقول أوال  :إن أكثر املسجونني والعدد األكرب منهم ليسوا ُمرمني مبعىن الكلمة كما ذكر

"عودة"رمحه هللا ،وليست قضاايهم ابلقضااي اإلجرامية اخلطرية ،بل قد ال تكون جرمية على اإلطالق،
ولكنها خمالفة بسيطة وابلتايل فال خوف على السجني ألنه ليس ُمرما.

اثنيا :إن اجملرم مهما كان متماداي يف األجرام فإنه أوىل برعاية أسرته وهو أشفق عليها وأرحم هبا من

غريه ،كما أن احليواانت املتوحشة تعطف على أبنائها وتربيهم رغم ما فيها من القسوة والوحشية،

فكذلك هذا اإلنسان اجملرم اللهم إال يف اجلرائم اخلطرية جدا وهي قليلة اندرة فقد تقتضي املصلحة
عزلة الَمجرم وإبعاده عن أسرته ألال يفسدها وهذا اندر.11

و قد يقول قائل  " :إذا قطع يد شخص بريء ظنا من القضاء انه سارق فال ميكن رد يده إليه لكن
يف عقوبة احلبس ميكن أن يتم تعويض الشخص عنها فالبد من استبدال القطع ابحلبس" ،واجلواب
أن الشرع اشرتط شروطا صارمة إلثبات حد السرقة على املدعى عليه فال يثبت حد السرقة إال
ابإلقرار من السارق أو شهادة عدلني  ، ،وألزم القاضي بعدم احلكم بعلمه الشخصي ،بل ابلقرائن
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الظاهرة و األدلة املقدمة يف الدعوى  ،وبذلك يندر أن حيدث خطأ يف احلكم،والعربة ابلغالب ال
ابلقليل النادر .

وإن حدث خطأ يف احلكم فال يسأل القاضي يف هذه احلالة؛ ألنه حكم مبقتضى ما توفر له من أدلة
،والعقوبة ابحلبس غري رادعة وهلا العديد من السلبيات ،واستبدال حد السرقة ابحلبس حبجة إمكانية
اخلطأ يف احلكم ،وأن اليد ال ترد إن قطعت كمثل من يريد استبدال عملية برت عضو لوجود ورم
خبيث به خيشى تفشيه يف اجلسد ابلدواء حبجة إمكانية خطأ الطبيب يف التشخيص أو البرت .

هذا و احلمد هلل الذى بنعمته تتم الصاحلات

