فإن مات حتت التعذيب ،فال خيلو من حالني:
مشروعا في مثل حاله ،وحصل بالقدر
 -1أن يكون الضرب
ً
املشروع دون ظلم واعتداء ،ففي هذه احلال يكون هد ًرا
ال ضمان فيه ،وال شيء على من ضربه.
َ
َ
ْ
ً
ْ
فِ
ِ
عِ
ي أ ْهلِ ال ل ِم خلفا ي
قال ابن قدامة في «املغني»َ « :و َل نَ ْعل َ ُم بَ ْ َ
َسا ِئرِ ْ ُ
وع ،مِ ْن َغيْرِ
ال ُدودِ  ،أَ َّن ُه إ َذا أُت َِي ِب َها َعلَى الْ َو ْجهِ ْال َ ْش ُر ِ
ِف ِب َها؛ َو َذل َ
ض َم ُن َم ْن تَل َ
ِك ِلَ َّن ُه َف َعل َ َها ِب َأ ْمرِ اللَّهِ
زِ يَا َدةٍ  ،أَ َّن ُه َل يَ ْ
َوأَ ْمرِ َر ُسولِهِ َ ،ف َل يُ َؤ َ
اخ ُذ ِبهِ ».
وهذا الضرب وإن لم يكن في ٍ
شرعي؛ لكنه في حكمه؛ ألنه
حد
ِّ
ضرب مشروع ومأذون فيه ،وما ترتب على املأذون فهو غير
ٌ
مضمون.
مشروعا لكن حصل فيه
 -2أن يكون التعذيب غير مشروع ،أو كان
ً
اعتداء كماً أو كيفاً ،ففي هذه احلال يتحمل املعتدي الضمان:
أ -فإن كان فعله يقتل املتَّهم يقينًا أو غال ًبا ،لطبيعة الوسيلة،
كاملنع من الطعام ،أو العالج ،أو الضرب باآلالت احلادة،
ٍ
مرض ،فإن
لضعف ،أو
أو كان املتهم ال يحتمل هذا األذى
ٍ
اجلناية تكون من باب «القتل العمد» عند جمهور الفقهاء،
ويكون احلق فيها ألهل امليت في االختيار بني القصاص،
أو الدية ،أو العفو دون مقابل.
مكان
شخص أو ٍ
ب -وإن كان الفع ُل ال يقتل عاد ًة ،أو وقع على
ٍ
ال ميوت منه اإلنسان غالباً ،فهذا من باب «القتل شبه
العمد» ،جتب فيه الدية املُغلَّظة إال أن يعفو أهل القتيل.
إن َقتِي َل
َع ْن َعبْدِ اللَّهِ بْنِ َع ْم ٍرو أَ َّن َر ُسو َل اللَّهِ [ َقا َل( :أَال َّ
َْ
صا ،فِ يهِ مِ ائَ ٌة مِ ْن ا ِإلبِلِ
الس ْو ِط أَ ْو الْ َع َ
ال َطأ ِشبْهِ الْ َع ْمدِ َ :قتِي ُل َّ
 :مِ نْ َها أَ ْربَ ُعو َن فِ ي بُ ُ
طو ِن َها أَ ْوال ُد َها) رواه أبو داود ،والنسائي.
يب ِب َأ ْن زَا َد
قال في «كشاف القناع»َ « :و ِإ ْن أَ ْس َر َف فِ ي ال َّت ْأدِ ِ
ْصو ُدَ :...
ضمِ َن؛
ص ُل ِبهِ ْالَق ُ
َف ْو َق ْال ُ ْعتَادِ  ،أَ ْو زَا َد َعلَى َما يَ ْح ُ
ون فِ ي َذل َ
ِك َش ْر ًعا».
ِلَ َّن ُه َغيْ ُر َم ْأ ُذ ٍ
وقال السرخسي في «املبسوط»َ « :وأَ َّما ِشبْ ُه الْ َع ْمدِ َ :ف ُه َو َما
الس ْو ِط أَ ْو ْ َ
تَ َع َّم ْدت َ
ال َجرِ أَ ْو الْ َيدِ َ ،ف ِإ َّن
ض ْربَ ُه بِالْ َع َ
صا أَ ْو َّ
ي:
فِ ي َه َذا الْفِ ْع َل َم ْعنَ َي ْ ِ
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صدِ الْ َف ِ
الض ْر ِب.
اعلِ إلَى َّ
الْ َع ْمدِ ب ْ
ِاع ِت َبارِ َق ْ
صدِ مِ نْ ُه إلَى الْ َقتْلِ ؛ ِل َّنَ
َو َم ْعنَى ْ َ
ال َطأِ ب ْ
ِاع ِت َبارِ انْعِ َد ِام الْ َق ْ
يب ُدو َن الْ َقتْلِ ».
استَ ْع َمل َ َها آلَ ُة َّ
الض ْر ِب لِل َّت ْأدِ ِ
ْاللَ َة ا َّلتِي ْ
سادسًا :االعتراف الصادر من املتهم بسبب التعذيب إذا لم
شرعا ،وال يعت ُّد به.
يعتضد بأدلة أو قرائن :ال قيمة له
ً
ُ
ميانِهِ إ َِّل َم ْن أ ْكرِ هَ
قال تعالى في املكرهَ { :م ْن َك َف َر بِاللَّهِ مِ ْن بَ ْعدِ ِإ َ
ص ْد ًرا َف َعلَيْهِ ْم َغ َ
ض ٌب
َو َقلْبُ ُه ُم ْط َمئ ٌِّن ب ْ ِ
ِال َ
ميانِ َولَكِ ْن َم ْن َش َر َح بِالْ ُك ْفرِ َ
اب َع ِظي ٌم} [النحل.]106 :
مِ َن اللَّهِ َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
فإذا كان الشرع لم يؤاخذ الناطق بالكفر عند اإلكراه ،فمن باب
أولى أال يؤاخذ غيره بإقراره إذا كان على سبيل اإلكراه.
تا َو َز َع ْن أ ُ َّمتِي ْ َ
وفي احلديث( :إ َِّن اللَّ َه َق ْد َ َ
ال َط َأَ ،والن ِّْس َيانََ ،و َما
استُ ْكرِ ُهوا َعلَيْهِ ) رواه ابن ماجه ،وحسنه بعض العلماء.
ْ
َ
و َقا َل ُع َم ُر بْ ُن ْ َ
س ال َّر ُج ُل أَمِ ينًا َعلَى نَف ِْسهِ ِ :إ َذا أ َج ْعتَهُ،
ال َّط ِ
اب« :لَيْ َ
أَ ْو أَ ْوثَ ْقتَهُ ،أَ ْو َ
ض َربْتَهُ» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.
أي :ال يؤمن أن يقر اإلنسان على نفسه بجرم لم يفعله بسبب
اجلوع والضرب.
وال بد من التفريق بني مقام الضرب والتهديد ألجل الوصول إلى
احلقيقة والصدق فيما يقول ،فهذا مشروع ،وبني فعل ذلك ليق َّر
بجرم معني ال دليل عليه إال اعترافه حتت اإلكراه ،فهذا ال يجوز،
ويُعد إقراره الغ ًيا ال عبرة به.
على أنه لو أدى االعتداء في التعذيب إلى كشف أدلة وقرائن في
القضية ،فال تُر ُّد هذه األدلة حلرمة الوسيلة املوصلة إليها.
سابعًا :يجوز حبس املتهم ملصلحة التحقيق ،وينبغي أن يكون
مكان احلبس مناس ًبا والئ ًقا ،وأن يُن َفق عليه ،ويُطعم كفايته،
حسب القدرة وامليسور.
َ
روى البيهقي في «السنن الكبرى» َع ْن َج ْع َفرِ بْنِ ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن أ ِبيهِ ،
أَ َّن َع ِل ًّيا َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َل فِ ي ابْنِ ُمل ْ َجم [وهو عبد الرحمن
بن ملجم اخلارجي قاتل علي بن أبي طالب] بَ ْع َد َما َ
ض َربَ ُه
اسقُوهَُ ،وأَ ْح ِسنُوا أَ َسا َرهَُ ،ف ِإ ْن ِع ْش ُت َف َأنَا َول ُِّي
ِبهِ « :أَ ْطعِ ُموهَُ ،و ْ
استَ َق ْد ُتَ ،و ِإ ْن ُم ُّت َف َقتَلْتُ ُموهُ،
َدمِ ي ،أَ ْعفُو ِإ ْن ِشئْ ُتَ ،و ِإ ْن ِشئْ ُت ْ
َف َل ُ َ
ت ِّثلُوا».
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غير أ َّنه ال يجوز توقيف أو سجن أقارب املتَّهم أو املجرم،
أن املسؤولية
لالعتراف ،أو لتسليم نفسه؛ فمن قواعد الشريعةَّ :
اجلنائية شخصية ،فال يسأل عن اجلرم إال فاعله وال يؤخذ
امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة بينهما .قال تعالى:
{ َوال تَزِ ُر َوازِ َرةٌ وِ ْز َر أُخْ َرى} [األنعام.]164 :
وجاءت أحاديث الرسول [ تؤكد هذا املبدأ حيث يقول:
َ
ِجرِ ي َر ِة أَ ِخيهِ ) رواه النسائي.
(ل يُؤ َْخ ُذ ال َّر ُج ُل ب َِجرِ ي َر ِة أَ ِبيهِ َ ،و َل ب َ
وأخريًا:
فإ َّنه ال بد في جميع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن
للمتهم ،من مراعاة احلفاظ على حقوقه وحقوق ذويه ،وأن يكون
بالغ رسمي معتمد ،دون
ذلك بعلم القضاء وإشرافه ،ووفق ٍ
جتسس أو انتهاك حلرمات البيوت.
ٍ
ولعل مما يعني على ذلك األخذ باللوائح واألنظمة املتعلقة
باإلجراءات اجلزائية ،واللوائح التنظيمية ألصول االتهام،
واالعتقال ،والسجن ،ونحو ذلك (*).
واحلمد لله رب العاملني
=========
(*) ومن ذلك الكتب اإلجرائية للقانون العربي املوحد ،ينظر
(القانون العربي املوحد -دراسة وتقييم).

حكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه،
والواجب جتاه من ميوت حتت
التعذيب
الســؤال :هــل جيــوز اعتقــال اإلنســان جملــرد التُّهمــةِ،
أو لوجــود شــبهات تــدور حولــه؟ ومــا كيفيــة التحقيــق
معــه؟ وطريقـ ُ
ـة أخــذ املعلومــات منــه؟ ومــا احلكــم فيمــن
مــاتَ بســبب التعذيــب والضــرب؟
اجلواب:
احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وبعد:
فاألصل في اإلنسان براءةُ الذمة ،فال يجوز توقيفه أو حبسه
ٍ
تهمة معتبرة ،ويكون التعامل معه خالل
إال بب ِّينة شرعية ،أو
مات
ذلك مبا يتوافق مع إنسانيته وكرامته ،فإن تض َّرر املتهم أو َ
الضرر ،وبيان ذلك
بسبب التعذيبَ ،و َجب على املتَسبب ضمان َّ
فيما يلي:

 -2وإن كا َن مستو َر احلال ،ال يُعرف بخير وال شر ،أو كان معرو ًفا
بالفجور وارتكاب اجلرائم واملوبقات :فيجوز توقيفه وسؤاله
للتوثق من حاله ،والتأكد من التهمة املوجهة إليه.
يم بْنِ
ويدل على ذلك :ما رواه أحمد وغيره َع ْن بَ ْهزِ بْنِ َحكِ ِ
اسا مِ ْن َق ْومِ ي
ُم َعاوِ يَ َةَ ،ع ْن أَ ِبيهِ َ ،ع ْن َج ِّد ِه َقا َل( :أَ َخ َذ ال َّنب ُِّي [ نَ ً
فِ ي تُ ْه َم ٍةَ ،ف َح َب َس ُه ْم).
قال الطرابلسي في « ُمعني احلكام»« :أَ ْن يَ ُكو َن ْال ُ َّت َه ُم َم ْج ُهو َل
الالِ ِعنْ َد ْ َ
ْ َ
الاكِ ِم َوالْ َوالِي َل يَ ْعرِ ُف ُه ِب ِب ٍّر َو َل ُف ُج ٍورَ ،ف ِإ َذا ا ُّد ِع َي
س َحتَّى يَنْ َك ِش َف َحالُهَُ ،ه َذا ُح ْك ُم ُه ِعنْ َد
َعلَيْهِ تُ ْه َم ٌةَ ،ف َه َذا يُ ْح َب ُ
ال ْس َل ِم».
َعا َّمةِ ُعل َ َماءِ ْ ِ
س
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»َ « :ف ِإ َذا َجا َز َحبْ ُ
س ْال َ ْع ُر ِ
وف بِالْف ُُجورِ أَ ْولَىَ ،و َما َع ِل ْمت أَ َح ًدا مِ ْن
ْال َ ْج ُهولِ َف َحبْ ُ
يع َهذِ ِه
ني ْال ُ َّت َبعِ َ
أَئ َِّمةِ ْال ُ ْسلِمِ َ
ني َم ْن َقا َل َّ
إن ْال ُ َّد َعى َعلَيْهِ فِ ي َجمِ ِ
الد َعا َوى يَ ْحل ُ
ِفَ ،ويُ ْر َس ُل ب َِل َحبْ ٍس َو َل َغيْرِ هِ».
َّ
ُ
توقيف املتهم والتحقي ُق معه وفق األصول
ثانيًا :يجب أن يكون
الشرعية ،ومبا يتوافق مع إنسانيتِه وكرامته ،ويبقى بري ًئا حتى
يثبت ُجرمه.
وإذا كان املتَّهم ممن ال يُعرف بالفجور ،وإمنا وقعت فيه ال ِّريبة:
بضرب أو غيره؛ إلجلائه إلى اإلقرار.
فال يجوز إيذاؤه
ٍ
ويدل على هذا قولُه [ في يوم النحر مبكةَ ( :ف ِإ َّن دِ َما َء ُك ْم،
َوأَ ْم َوالَ ُك ْمَ ،وأَ ْع َر َ
اض ُك ْمَ ،وأَبْ َشا َر ُك ْمَ ،علَيْ ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َمةِ يَ ْومِ ُك ْم َه َذا،
ْت) رواه البخاري.
فِ ي َش ْهرِ ُك ْم َه َذا ،فِ ي بَلَدِ ُك ْم َه َذا ،أَالَ َه ْل بَلَّغ ُ
قوله (أبشاركم)َ :ج ْم ُع «بَ َش َرةٍ » َو ُه َو َظ ِ
النْ َسانِ .
اه ُر ِجلْدِ ْ ِ

احلرمة فيها عندهم».
واملصلحة املظنونة بضرب هذا املتهم معا َرض ٌة مبصلحةِ عصمةِ
األنفس واألموال التي تقتضي أال يعا َقب اإلنسان دون ثبوت
اجلناية عليه.
ثالثًا :إن كان املتَّهم معرو ًفا بالفجور واإلجرام واحتيج إلى
الكشف عن أدلة أو شركاء آخرين ،أو كان معه أسرار للعدو تنفع
وصاحب ذلك قرائ ُن ،ولم يقِ َّر من نفسه :جاز إيقاع
املسلمني،
َ
األذى عليه بضرب أو غيره للكشف عنها.
ويدل على هذا :أن النبي [ ملا فتح خيبر اشترط على اليهود
أَ ْن َل يَ ْكتُ ُموا َو َل يُ َغ ِّيبُوا َشيْ ًئاَ ،ف ِإ ْن َف َعلُوا َف َل ذِ َّم َة لَ ُه ْم َو َل َع ْه َد،
َف َغ َّيبُوا َم ْس ًكا َ
[ال ْسك :اجللد] فِ يهِ َما ٌل َو ُحل ٌِّي ِ ُ
يي بْنِ أَخْ َط َب،
ل ِّ
حيي» عن هذا احللي فأنكر ( َف َد َف َع ُه َر ُسو ُل
فسأل النبي [ «ع َّم ّ
اب) رواه ابن حبان في صحيحه.
اللهِ [ ِإلَى ال ُّزبَيْرِ َف َم َّس ُه ِب َع َذ ٍ
ص ٌل فِ ي َ
ض ْر ِب ْال ُ َّت َه ِم ا َّلذِ ي
قال ابن تيمية في «الفتاوى»َ « :ف َه َذا أَ ْ
اج ًبا ،أَ ْو َف َع َل ُم َح َّر ًما».
ُع ِل َم أَ َّن ُه تَ َر َك َو ِ
وقال ابن القيم في «الطرق ا ُ
حلكمية»َ « :ويَ ُسو ُغ َ
ض ْر ُب َه َذا ال َّن ْو ِع
يب ْال ُ َّت َه ِم ا َّلذِ ي َغ َّي َب
مِ ْن ْال ُ َّت َهمِ نيََ ،ك َما أَ َم َر ال َّنب ُِّي [ ال ُّزبَيْ َر ِبتَ ْعذِ ِ
َمالَ ُه َحتَّى أَ َق َّر ِبهِ ».

رابعًا :األذى املشروع للمتهم يكون مبا ال يَ ُشق جل ًدا ،وال يُنهر
د ًما ،وال يَكسر عظ ًما ،وال بد من مراعاة ذلك في اآللة ،والكيفية.
فال يجوز تعذيب املتهم بالضرب على :الوجه ،والصدر ،والنحر،
والبطن ،ومكان العورة؛ ألنها مواضع مخوفة يُخشى عليه فيها
من الهالك ،أو الضرر.
وال يجوز تعذيبه :بالنار أو الكهرباء ،وال تعريضه للبرد أو احلر
الشديد ،أو جتريده من املالبس وكشف عورته ،أو قلع أظفاره
أو شعره ،أو حرمانه الطويل من الطعام أو النوم ،أو تعذيبه مبا
فيه إهدار آدميته كشتمه ولعنه وحتقيره ،أو منعه من العالج،
وغير ذلك من صور اإلذالل واالحتقار.
جهِ ) رواه مسلم.
فقد( :نَ َهى َر ُسو ُل اللهِ [ َعنِ َّ
الض ْر ِب فِ ي الْ َو ْ
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» َع ْن َعل ٍِّي ،أنه أُت َِي ِب َر ُج ٍل َس ْك َرا َن
ض ٍو َح َّقهَُ ،واتَّقِ الْ َو ْج َه
أَ ْو فِ ي َح ٍّدَ ،ف َقا َلْ :
«اضرِ ْبَ ،وأَ ْع ِط ُك َّل ُع ْ
َو ْال َ َذاكِ ي َر».
ِب :الْ َو ْجهََ ،والْ َب ْط َن،
قال السفاريني في «غذاء األلباب»َ « :ويَ ْجتَن ُ
َو ْال َ َو ِ
اض َع ْالَخُ و َف َة».
وجاء في «صحيح مسلم» َع ْن ُع ْر َوةَ بْنِ ال ُّزبَيْرِ  ،أَ َّن ِه َشا َم بْ َن َحكِ ٍيم
(إن الل َه يُ َع ِّذ ُب ا َّلذِ ي َن يُ َع ِّذبُو َن
قال ِإ ِّني َسمِ ْع ُت َر ُسو َل اللهِ [ ،يَقُو ُلَّ :
َّاس فِ ي ال ُّدنْ َيا).
الن َ
وس ِئ َل اإلمام َمال ٌ
ِك رحمه الله تعالى َع ْن َع َذ ِ
وص بِال ُّد ْهنِ
ص ِ
اب اللُّ ُ
ُ
[كالقطران ونحوه] َو ِب َهذِ ِه ْ َ
النَافِ ِس ا َّلتِي ُ ْ
ت َم ُل َعلَى بُ ُطونِهِ ْم.
َف َقا َلَ :
«ل يَ ِح ُّل َه َذاَ َّ ،
الس ْج ُن».
الس ْو ُط أَ ْو ِّ
إنا ُه َو َّ
س َّط َح
قِ ي َل لَهُ :أَ َرأَيْت إ ْن لَ ْم جنِ ْد فِ ي َظ ْهرِ ِه َم ْ
ض َر ًبا أَتَ َرى أَ ْن يُ َ
ض َر َب في أليتيه؟
َفيُ ْ
َف َقا َلَ :
الض ْر ُب فِ ي َّ
«ل َواَللَّهِ َما أَ َرى َذل َ
ِك ،إ َّ َ
ِالس ْو ِط
ِنا ُه َو َّ
الظ ْهرِ ب َّ
الس ْج ُن» .ينظر« :تبصرة احلكام» ،و»النوادر والزيادات».
َو ِّ
قال ابن رشد في «البيان والتحصيل»« :ال يصلح أن يُعا َقب أح ٌد
فيما يلزمه فيه العقوبة إال باجللد والسجن الذي جاء به القرآن،
وأما تعذيب أحد مبا سوى ذلك من العذاب فال يحل وال يجوز».

أو ً
ال :حكم توقيف املتَّهم الذي لم تقُم بين ٌة شرعي ٌة على ارتكابه
لشيءٍ من اجلرائم:
 -1إن كان ممن ُعرف بالفضل والصالح والسيرة احلسنة:
ٍ
شرعية تُثبت
فال يجوز توقيفه ملجرد التُّهمة دون وجود ب ِّي ٍنة
الدعوى ،بل قد يُعزَّر من يتَّهمه دون ب ِّينة.
قال أبو احلسن الطرابلسي احلنفي في « ُمعني احلكام»« :أَ ْن
يَ ُكو َن ْال ُ َّد َعى َعلَيْهِ ِب َذل َ
س مِ ْن أَ ْهلِ ِتل ْ َك التُّ ْه َمةِ َ ،ك َما لَ ْو
ِك بَرِ ي ًئا لَيْ َ
ص ِ ً
الا َم ْش ُهو ًراَ ،ف َه َذا ال َّن ْو ُع َل َ ُ
تو ُز ُعقُوبَتُ ُه ا ِّت َفا ًقا».
َكا َن َر ُج ًل َ
ض َر ُب؛ بَ ْل
س َو َل يُ ْ
وقال ابن تيمية في «الفتاوى»َ « :ف َه َذا َل يُ ْح َب ُ
َو َل يُ ْست َْحل َ ُ
ف فِ ي أَ َحدِ َق ْولَ ْي الْ ُعل َ َماءِ ؛ بَ ْل يُ َؤ َّد ُب َم ْن يَتَّهِ ُم ُه فِ ي َما
َذ َك َرهُ َكثِي ٌر مِ نْ ُه ْم».
لكن ذلك ال مينع من سؤالِه ،أو البحث والتحقُّق من التُّهمة
املوجهة إليه.

ففي احلديث دالل ٌة واضحة على عصمة املسلم من اإليذاء
بالضرب والسب والشتم واإلهانة إال بحق يوجب ح ًدا أو تعزي ًرا،
فال يجوز هدر هذه العصمة ملجرد التهمة.
وإذا كان مجرد خدش البشرة محرماً ،فكيف بغيره من أنواع
الضرب والتعذيب؟!
قال القسطالني في «إرشاد الساري»« :ش َّبه الدماء واألموال
واألعراض واألبشار في احلرمة باليوم وبالشهر والبلد؛ الشتهار

يب الْ َبرِ يءِ !
اب َّت ْعذِ ِ
َف ِإ ْن قِ ي َلَ :ه َذا َفتْ ُح بَ ِ
اب
ال ْ
ال ْع َر ِ
اس ِت ْر َج ِاع ْالَ ْم َوالِ  ،بَلِ ْ ِ
قِ ي َل :فَفِ ي ْ ِ
ض َر ُ
اض َعنْ ُه ِإبْ َطا ُل ْ
يب أَ َش ُّد َ
الد ْع َوى ،بَ ْل َم َع
َعنِ ال َّت ْعذِ ِ
ض َر ًراِ ،إ ْذ َل يُ َع َّذ ُب أَ َح ٌد ِل ُ َج َّردِ َّ
يك فِ ي ال َّنف ِْسَ ،وتُ َؤ ِّث ُر فِ ي الْ َقل ْ ِب نَ ْو ًعا مِ َن َّ
ت ُ
ا ْق ِت َرانِ َقرِ ينَة َ ِ
الظنِّ ».

خامسًا :إن حصل للمتهم أو السجني ٌ
تلف بسبب التع ِّدي في
ضربه أو تعذيبه ،ففيه الضمان مبا يوجبه من عقوبة ،أو قصاص،
أو أَ ْرش (تعويض).
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أن املسلمني ظفروا في غزوة بدر
وقد روى مسلم في صحيحة َّ
برجل من املشركني ،ورجوا أن يرشدهم إلى قافلة أبي سفيان
وضربوه لإلقرار ،ولم ينكر عليهم النبي [ ذلك.
الس ْج ُن
قال الشاطبي في «االعتصام»َ « :ف ِإ َّن ُه لَ ْو لَ ْم يَ ُكنِ َّ
الض ْر ُب َو َّ
اب،
ُص ِ
الس َّراقِ َوالْغ َّ
استِخْ َل ُ
ص ْالَ ْم َوالِ مِ ْن أَيْدِ ي ُّ
بِالتُّ َه ِم؛ لَتَ َع َّذ َر ْ
يب َو ِسيل َ ًة
صل َ َح ُة فِ ي ال َّت ْعذِ ِ
ِإ ْذ َق ْد يَتَ َع َّذ ُر ِإ َقا َم ُة الْ َب ِّينَةِ َ ،ف َكانَ ِت ْال َ ْ
ال ْق َرارِ .
ِإلَى الت َّْح ِصيلِ بِال َّت ْعي ِ
ِني َو ْ ِ

