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ABSTRACT 

It appears to those who follow the side of crimes and punishments in the people of Al-Jahiliyyah 

find that they did not have an organized judicial system, they were controlling the tribal leader 

who represents the government and power, and was governed by the custom without being 

associated with a system or legislation or law, and that the arbitration was known in ignorance. 

The researcher focused on this study that Islam came to beautify the arbitration and called it, and 

made it a stage to be invoked by the judge or entrusted to opponents to resolve disputes, and put a 

system to control it. One of the punishments that came out of the pre-Islamic Sharia is punishment: 

establishing the borders against the perpetrators, from cutting off the hand of the thief, the 

crucifixion of the road cutter, and the punishment of punishment and other borders. The scholars 

of this study relied on the method of historical induction. One of the most important results of this 

article is that Islam came to some of the works of ignorance in terms of what is praised by them, 

and what was familiar and soon acceptable reasonable and the rest of them had the laws of the 

prophets before them, they were called from that side and called to it. 
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 البحث ملخص

فكانوا حيتكمون  نظام قضائي منظم,هلم يظهر ملن يتتبع جانب اجلنايات والعقوبات عند أهل اجلاهلية جيد أنه مل يكن 
 والسلطة, وكان حيكم بينهم وفق األعراف دون أن يكون مرتبطاً بنظام أو تشريع أو إىل شيخ القبيلة الذي ميثل احلكم

ب فهذ  جاء  أن اإلسالم على هذا الدراسة يف الباحث ركز وقد. معروفة يف اجلاهليةكانت ن عادة التحكيم  وأ, قانون
. يضبطه له نظاماً  ووضع ,املنازعاتا به، وجعله مرحلة يستأنس هبا القاضي أو يركن إليها اخلصوم لفض التحكيم وسََ 

قاطع  من قطع يد السارق وصلب ومن العقوبات اليت جاءت هبا الشريعة اجلاهلية عقوبة: إقامة احلدود على اجلناة،
املنهج االستقراء االستداليل  على الدراسة ايف هذ الباحث اعتمد وقدوغريها من احلدود.  وعقوبات القصاصالطريق 

ما كان و من حيث ما يتمدح به عندهم، أن اإلسالم جاء لبعض أعمال اجلاهلية  م نتائج هذا املقالمن أهالتارخيي. و 
 .وا إليهاع  ك اجلهة ود  بوا من تلوط  ، خ  قبلهم وملا كان الباقي عندهم من شرائع األنبياء من املعقول املقبول وقريباً  مألوفاً 

 , التهذيب.اإلسالم العقوبات, اإلقرار,نايات, اجل, اجلاهلية ,: أعمالالكلماتمفاتيح 
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 المقّدمة
العربية  أن من عادة القبائليرى  من خالل االطالع والقراءة للقضاء يف جانب اجلنايات والعقوبات عند أهل اجلاهلية

رجاهتا قد وضعت كل اجملتمعات على اختالف د, و من خالفات وقع بينهمأن تلجأ إىل شيوخ القبائل لتحكمهم فيما 
بدائية كانت أو متقدمة عقوبات لردع اجملرمني وزجرهم وتأديبهم لكيال جيرموا حبق أنفسهم وحبق جمتمعهم وهي تتالءم 

وك ت ب  ,كما أن اجلرائم تكون منبثقة من واقع احمليط الذي يعيش اجملرم فيه,  بالطبع مع واقع اجملتمع والظروف امللمة به
انوا يقيمون احلدود على القاتل والزاين والسارق, فجاء اإلسالم فأقرهم عليها. التاريخ تشهد أن العرب يف اجلاهلية  ك

سوء الفهم من البعض أن أعمال اجلاهلية كلها تربج وعصبية وتشريعات  :يف تكمن هذه الدراسة مشكلة فإن   وعليه
قال إىل وقد قسمت املف هبا, ة, وهلذا فإن األعمال اليت كانت عند اجلاهلية حق ما دام واإلسالم قد أقرها واعت باطل

 : مبحثني رئيسيني وحتت كل مبحث ثالثة مطالب, وذلك كالتايل
 الجناياتالمتعلقة ب األعمال: المبحث األول

 القصاص المطلب األول:
قد أمجعت العقول السليمة واتفقت األديان كلها على استنكار االعتداء على حياة الغري بدون حق، قال تعاىل عقب 

ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفسٍ ﴿ :اعتداء ولد آدم قابيل على أخيه هابيلقصة 

وفرضت عقوبة صارمة , (1)﴾أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا
ريعة ساوية نزلت والقصاص ش, عوض يرضى به أهل القتيل مبا فعل، أو وفاقاً  للمعتدين، وهى القصاص من القاتل جزاءً 

قال اهلل تعاىل:  ,نزلت على موسى عليه السالم وكانت شريعة اليهود اليتشأن التوراة  يفهبا الكتب األوىل، قال تعاىل 
 َواْلُرُروَ  نِّ ْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّ َوَكتَْبنَا َعلَ ﴿

 . (2)﴾قَِصاص  
املنقولة ود األلفاظ أجبقبل اإلسالم كانوا يتمسكون مببدأ القصاص من القاتل، مربرين ذلك يف اجلاهلية والعرب 

عوا عليه من إباء الضيم وعدم ب  وقد محلهم على هذا املوقف ما ط   ،(3)"القتل أنفى للقتل" عنهم يف هذا الباب قوهلم:
الرضا باهلون، فكانوا يرون االعتداء على احليلة من أشد ما جيرح فيهم هذا الشعور، كما أهنم كانوا يباهون بعدد القبيلة، 

ف ع  ض  هتا وي  قو   ن  وه  ن بالرجال ويرون االعتداء على واحد منهم اعتداء على القبيلة كلها، ي  يفاخرون باألوالد ويتكاثرو 

                                                           

 .32, آية:املائدةسورة  (1)
 .45آية:, املائدةسورة  (2)

, دار إحياء التاث العريب, 5/229,أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي, فخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري (3)
 ه.1420بريوت,
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نب الذى لألخذ بثأره، ال يكاد يتخلى عن ذلك إنسان حىت ال يوصم باجل ون مجيعاً ب  هيبتها بني القبائل األخرى، فيه  
تاس الَكر م لييقول  .ما بعده عار يرونه عاراً  جلاهلية اليت ا عمالوهو من أ القصاص -العرب  - عقوباهتمومن : "أَن س 

من شواهد و  وافقت حكم اإلسالم على تفصيل مل يكن يف اجلاهلية كالقتل العمد وشبه العمد واخلطأ وشبه اخلطأ
بلغ كالم عندهم وأوجزه وهو القتل أنفى للقتل، غري أن القصاص عندهم مل أالقصاص عندهم قوهلم املشهور الذي هو 

ومن  ,كن كما ورد يف الشريعة النفس بالنفس والعني بالعني والسن بالسن واجلروح قصاص بل رمبا قتلوا بالواحد مجعاً ي
  :واهلامة عندهم ,ليب املشهورةشواهد ذلك قصة ك  

صاص، وقد نص على الق, (4)"ذ بثارهؤخَ طائر يتولد من روح املقتول يكون على قربه ومل يزل يصيح اسقوين اسقوين حىت ي  
ابات أي: على وجوب قتل القاتل ومعاقبة اجلاين بنوع جنايته، مبعاقبته بنفس الفعل الذي فعله باجملين عليه يف بعض الكت

اة إنسان بشرية، وعقوبة من يزهق الناس ويقضي على حي اجلاهلية, ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل؛ ألنه أزهق نفساً 
القتيل  والقتل العمد، يقاص بالقتل، وهو أن يطلب أهل, نته يده حبق إنسان مثلهملا ج إزهاق روحه، أي: قتله قصاصاً 

عند اجلاهليني أن  والقاعدة القانونية ,من أهل القاتل تسليمه إليهم لقتله: ويقال لذلك "الَقَود" وبذلك يغسل دم القتيل
وعادات األعراب مببدأ حق "ويل الدم" وقد أخذت أعراف  ,(5)فهو تطبيق قاعدة القصاص ,"الدم ال يغسل إال بالدم"

لوجود  راً ولكن نظ ,وهبذا املبدأ عمل أهل املدر أيضاً  ,د أو بأخذ الثأر أو بأخذ الديةوَ يف أخذ حق "الدم", وذلك بالقَ 
 عند العرب املستقرين، فقد تساهل هؤالء بعض التساهل يف موضوع حق "األخذ االجتماعيةاختالف يف طبيعة احلياة 

من جيل إىل اجليل الذي  ب ة تنتقل، وقبول الدية سَ ة  س  وخ   ة  عَ ، بينما تشدد األعراب فيه، واعتربوا القعود عنه ض  بالثأر"
لقاتل يف وبذلك جند مبدأ حق معاقبة ا ,غسل إال بالدمحى إال بغسلها باألخذ بالثأر، فإن الدم ال ي  يليه، وهي ال ت  

 .(6)ويكون قتل القاتل عند اجلاهليني حبد  السيف, : أهل الوبرأي أيدي أصحاب القتيل يف قانون األعراب،
لواحد ا ومل يعرف العرب يف اجلاهلية نظام القصاص مبفهومه يف اإلسالم، بل كانت بعض القبائل ال ترضى

لة بني اجلرمية عندهم على أساس املماث مقابل قتيلهم، وكذا يف اجلروح كانوا يطالبون بالزيادة, فالقصاص مل يكن قائماً 
دة, وهو ما ر  والعقاب، بقدر ما هو قائم على التفاضل والتمييز الطبقي الذي مل تكن تنظمه عالقة ثابتة أو قاعدة مط  

 أبطله اإلسالم كما قالت الطائية بنت هبدل بن قرقة:

                                                           

تاس ماري األلياوي الَكر م لي، بطرس بن جربائيل, الَكر م لي, جملة لغة العرب العراقية (4) وزارة األعالم، اجلمهورية العراقية مطبعة  ,4/124,123,يوسف عو اد أَن س 
 م.1931م=1911, بغداد,اآلداب

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/253,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (5)

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/257,256,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (6)
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ٍن م ن  ابن  َكر يَهةٍ  ص   أَما يف  َبين  ح 
 

***  
 

َشم  م َن ال َقو    (7)م  َطال ب  التـِّرَات  َغَشم 

 

 

 
 
 

ر ٍئ ملَ  َيك ن  َله   ًا ب ام   فيَـق تل  َجرب 
 

 *** 
 

 (8)بـََواًء َوَلك ن  اَل َتَكاي َل بالد م  
 
 

 العرب قدمياً , و كان أو وضيعاً   إال واحد شريفاً  ولكن سقطت املكايلة يف الدماء منذ جاء اإلسالم فال يقتل بدل الواحد
 :ى للقتل" يعين"القتل أنف: كانوا من قواعدهم اليت حيتكمون إليها وهي قواعد عقلية قوهلمكما ذكرنا آنفا:  قبل اإلسالم  

، ومثال ذلك تشريع اهلل تعاىل للقصاص، كما يف قول (9)إذا عرف القاتل أنه إذا قتل يقتل فإنه سيحجزه ذلك ويدفعه
, (10)﴾ى بِاألُنثَىنثَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ  ﴿ اهلل تعاىل:

حكام اليت جاء هبا فهذا حكم من األ ,(11)﴾َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاة  يَاأُولِْي األَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُون﴿ وقال تعاىل:
ومع هذا فقد قرر املشركون يف جزيرة العرب نفس احلكم قبل جميء اإلسالم، ألن عقوهلم أملت عليهم أن قتل , الدين

صر عبارة وأحسن  القرآن عنها بأخوقد عرب   ,القاتل فيه من حفظ األنفس ما فيه، فكانوا يقولون "القتل أنفى للقتل"
لى أن القبيلة  ع, ولكنه نظام قام يف اجلاهليةكان موجوداً القصاص   يتبني لنا مما سبق أن .(12)بيان يف اآلية السابق ذكرها

، "الثأر"كلها تعترب مسئولة عن اجلناية اليت يقتفها أي فرد من أفرادها وهذا املنظور رمبا جتده اآلن واضحًا يف قضية 
م وال جريرة، ل من فعل وآخرين من قبيلته ممن ال ذنب هلق صاحبه بني اجلاين وغريه بل رمبا تعدى وقتفرِّ والذي ال ي  

ام اجلاهلي هذا النظولكن يف املقابل هذ ب  ,وضبطَه وحر َر نظامهجاء وأقر مبدأ القصاص, لكن التشريع اإلسالمي 
َواِزَرة  ِوْزَر  ِِزرُ َوالَ تَ ﴿, قال اهلل تعاىل: علن أن اجلاين وحده هو املسئول عن جنايته وهو وحده الذي يؤخذ جبريرتهأو 

 َأع َدى إ ن  " :-صل ى اهلل عليه وسلم  -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل و  ,(13)﴾أُْخَرى
َاه ل ي ة " َر قَات ل ه ، أَو  قـََتَل ب ذ ح ول  اجل  ، َأو  قـََتَل َغيـ  َرم  اإلسالم أمر تنفيذ القصاص وقد جعل ,(14)الن اس  َعَلى الل ه  َمن  قـََتَل يف  احلَ 

 .بيد ويل األمر وبأمره, وليس ملن جاء لينف ذ حكم القصاص

                                                           

مكتبة لبنان , 122,أبو يوسف يعقوب بن إسحاق, ابن السكيت, كتاب األلفاظ( الغشمشم: الذي يركب رأسه ال يثنيه شيء عما يريد ويهوى,  7(
 م.1998,ناشرون

 ., بدون تاريخ1/69,حبيب بن أوس الطائي, أبو تام, ديوان احلماسة (8)
  ., بدون تاريخ74,عياض بن نامي السلمي, شرح مقاصد الشريعة (9)

 .178, آية:البقرةسورة  (10)
 .179, آية:البقرةسورة  (11)
 .م18/11/2009 :حتريراً يف . http://www.islamweb.net. 5/848.فتاوى الشبكة اإلسالمية (12)
 .18, آية:فاطرسورة  (13)
هـ 1421,مؤسسة لرسالة, 6681, رقم:11/264,بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينأبو عبد اهلل أمحد ابن حنبل, , مسند اإلمام أمحد بن حنبل (14)

 . م2001-
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 الدية على العاقلة المطلب الثاني:
أخذ الفقه اجلاهلي بأصل تعويض الضرر وإزالته عم ن وقع الضرر عليه، وذلك بدفع تعويض عادل يرضى عنه، أو قد 

اهلية وأقرها والدية كانت معروفة يف اجل, "الدية" عليه، ويقال لذلك: ترضى عنه ورثته يف حالة وفاة من وقع االعتداء
ب الدية، والعقل يف كالم العر قال األزهري:  ة كانت موجودة يف اجلاهلية؛ وهي ضمان الدم باملال،ن  فهذه الس   اإلسالم،

ن القاتل كان أل يت الدية عقالً مِّ ألهنا كانت أمواهلم، فس   ألن الدية كانت عند العرب يف اجلاهلية إبالً  يت عقالً س   
ويقال للذين يتعاقلون على دفع  ,(15)لف أن يسوق الدية إىل فناء ورثة املقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إىل أوليائهكَ ي  

وكان مما جاء يف كتب الرسول إىل القبائل: هم على معاقلهم األوىل، أي: الديات اليت كانت يف  ,الدية: "العاقلة"
 :فيه نصار كتاباً كتب بني قريش واأل  ويف احلديث: ,يؤدوهنا كما كانوا يؤدوهنا يف اجلاهلية على مراتب آبائهم اجلاهلية

نَـه م  َمَعاق َله م  األ  وىَل  ..." ر وَن م ن  قـ َري ٍش َعَلى َربـََعاهت  م  يـَتَـَعاقـَل وَن بـَيـ  ي: يكونون على ما كانوا عليه من أ ",....ال م َهاج 
ولقد كانت العاقلة موجودة يف اجلاهلية، وأقرها اإلسالم؛ ملا فيها من األلفة والتكاتف  .(16)وإعطائها أخذ الديات

اها ومقاديرها فلذلك مل مبعنيف اجلاهلية الدية معروفة عند العرب كانت و , والتابط واحملبة بني األقرباء بعضهم بعضاً 
 العمد ويف اخلطأ، عن دم القتيل يف كيفيات خمتلفة، فكانت عوضاً الدية على   نعلو جيوقد كان العرب  ,لها القرآنفصِّ ي  

 :يف احلماسة فأما يف العمد فكانوا يتعريون بأخذها قال
يَةً  َبل  ال َماَل ف د   فـََلو أن  َحيًّا يـَق 

 
َعَما *** َنا هَل م  َسي اًل م َن ال َمال  م ف   َلس ق 

يب أخ وه م  َوَلك ن  أََب قـَو م  أ     ص 
 

تار وا َعَلى الل نَب  الد مَ  ***  (17)ار َضا ال عار  فَاخ 
 , قال زهري:وقد كانت مائة من اإلبل وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها مبا يتاضون عليه 

 تـ َعف ى الك لوم  بال م ئنَي َفَأص َبحت  
 

 *** 
 

ر م    يـ َنج م َها َمن  لَي َس فيها مب  ج 
ينجِّمها أي:  ,التعفية: التمحية من قوهلم: عفا الشيء يعفو إذا امنحى ودرس الكلوم والكالم: مجع َكل م وهو اجلرح، 

 ريء الساحة بعيداً من هو ب يقول: تحى وتزال اجلراح باملئني من اإلبل، فأصبحت اإلبل يعطيها جنوماً  ,يعطيها جنوماً 
كذلك و  عن اجلرم يف هذه احلروب يريد أهنما مبعزل عن إراقة الدماء وقد ضمنا إعطاء الديات ووفيا به وأخرجاها جنوماً 

ولقد كانت دية النفس يف األصل عشرة من األبل يف اجلاهلية كما جاء يف نذر عبد املطلب وذهاهبم  ,(18)تعطى الديات

                                                           

 م.2001, بريوت,دار إحياء التاث العريب, 1/159,حممد بن أمحد بن األزهري اهلروياألزهري, أبو منصور , هتذيب اللغة (15)
 ه.1414, بريوت,دار صادر, 11/462,ياإلفريق يالفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعحممد بن مكرم بن على، أبو , بن منظورالسان العرب,  (16)
 م.2003 -هـ 1424, بريوت,دار الكتب العلمية, 158,أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين, املرزوقي, شرح ديوان احلماسة (17)

 .م2002 -هـ 1423,دار احياء التاث العريب, 141,عبد اهلل حسني بن أمحد بن حسنيالز و َزين، أبو , شرح املعلقات السبع (18)
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ل ى اهلل عليه ص -عبد املطلب جد رسول اهلل واألصل فيها قصة ائة من األبل, مث ارتفع هذا العدد اىل م ,(19)اىل العر افة
قد صح النقل عن عبد اهلل بن عباس أنه قال: "... كان عبد املطلب ابن هاشم نذر أن َتواىف له عشرة  رهٍط ف, -وسلم 

فلما تواىف له عشرة، أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد اهلل بن عبد املطلب، وكان  ,أن ينحر أحدهم
أحب الناس إىل عبد املطلب، فقال عبد املطلب: اللهم هو أو مائة من اإلبل مث أقرع بينه وبني اإلبل، فطارت القرعة 

بل  ألهنم كانوا يف اجلاهلية ما يفعله العظماء يتخذونه سنة،ة؛ نًّ فنحر املائة من اإلبل وصارت س   ،(20)على املائة من اإل 
كمون ام العرب كانوا حير أن بعض حك  ك  وذ  ا, فأصبحت الدية مائة من اإلبل، فجاء اإلسالم وهي مائة من اإلبل فأقره

من  سوقد نسب بعضهم هذا احلكم إىل "أيب سي ارة العدواين", الذي كان يفيض بالنا ,يف الديات مبائة من اإلبل
أول من ودي باإلبل من العرب: زيد بن بكر بن هوازن قتله وقيل  ,(21)أول من جعل الدية مائة من اإلبل وهواملزدلفة، 

فجعل فيه عامر بن الظرب العدواين مائة من اإلبل، وهى أول دية قضى فيها , عامر بن صعصعة أخوه معاوية جد بين
من سن الدية مائة من اإلبل فأخذت به  فقالوا إنه أول ,املطلبونسب بعض آخر هذا احلكم إىل عبد  ,(22)بذلك

 .(23)يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -قريش والعرب وأقره رسول اهلل 
وأمجع أهل قال القرطيب يف تفسريه: , (24)ويف أن أو ل من سن  الدية مائة من اإلبل عبد املطلب هو املشهور

, (25)يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -اهلية حتملها العاقلة فأقرها رسول اهلل السري والعلم أن الدية كانت يف اجل
 ليمن إىل اليومبل ال زال يف ا - عند العرب وحتميل العاقلة الدية من باب املعاونة، وقد كان حتمل العاقلة الدية معروفاً 

                                                           

ت هلم: قد جاءين اخلرب،  ل...فوجدوا العر افة خبيرب فركبوا إليها, فلما قص  عليها عبد املطلب قصته استمهلتهم إىل الغد، وملا عادوا إليها يف اليوم التايل قا"( 19(
, دار القلم, 1/161,حممد بن حممد بن سويلم, أبو ش هبة, السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة, "من اإلبل....كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة 

وجاء يف كنز العمال, قال: "عن ابن عباس قال: كانت الدية عشراً من اإلبل، وعبد املطلب أول من سن دية النفس مائة من اإلبل، ه, 1427دمشق,
, املتقي األفعالكنز العمال يف سنن األقوال و   على ما كانت عليه", -صل ى اهلل عليه وسلم  -فجرت يف قريش والعرب مائة من اإلبل؛ وأقرها رسول اهلل 

-ه1401,مؤسسة الرسالة ,40397رقم: ,15/129,عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري ,هلنديا
  .م1981

 .م1994-هـ 1415 , املدينة املنورة,مكتبة العلوم واحلكم ,1/93,92,أكرم ضياء العمري, السرية النبوية الصحيحة (20)

 .ه1408, طنطا,دار البشري, 30,أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران, العسكري, األوائل (21)
-ه1403 , بريوت,دار الكتب العلمية ,264,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري, ابن حزم, مجهرة أنساب العرب (22)

 م.1983
 م.1968, بريوت,دار صادر, 1/89, أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء البصري البغداديابن سعد, , الطبقات الكربى (23)
دار الكتب , 5/295,اخلطيب الشربيين, مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي, مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (24(

 م.1994,العلمية
دار الكتب  ,5/321,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (25)

  .م1964 -هـ 1384,القاهرة -املصرية 
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وكانت اإلبل أعز شيء وأنفس شيء عند  ,(26)وكانوا يعدونه من مكارم األخالق فجاء اإلسالم وأقرهم على ذلك -
إىل عمرو بن حزم  كتاب  -صل ى اهلل عليه وسلم  -العرب، وجاء اإلسالم فجعلها رأساً يف الدية، ولذلك ملا كتب النيب 

زم، عن عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح جعل اإلبل أساساً وابتدأ هبا، ,فيه الفرائض والسنن والديات هل اليمنأ
نن والديات، فيه الفرائض والس كتب إىل أهل اليمن كتاباً   -صل ى اهلل عليه وسلم  -جده: أن رسول اهلل  أبيه، عن

 تها:خ  س  وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه ن  
د  إىل شرحبيل بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل، واحلارث بن عب -صل ى اهلل عليه وسلم  -من حممد النيب "

ًنا قـَت اًل َعن  بـَيـِّنَ  َأن  َمن  اع َتَبطَ : "وكان يف كتابه: أما بعد "قيل ذي رعني ومعافر ومهدان كالل ٍة فَإ ن ه  قـََود  إ ال  َأن  يـَر َضى م ؤ م 
ب ل   َن اإل   ائًَة م  يََة م  ، َوإ ن  يف  النـ ف س  الدِّ ت ول  ل َياء  ال َمق   صل ى اهلل عليه -وجاء عن عبد اهلل بن عمرو، عن النيب  ,(27)...".أَو 

ب ل  " قال: -وسلم  ائَة  م ن  اإل   د ، قَت يل  الس و ط  َوال َعَصا، م  ب ه  ال َعم  طَأ  ش  ألن اإلبل حمل إمجاع، وكل و  ,(28)...".قَت يل  اخلَ 
اإلبل  وأمجع أهل العلم على أن على أهلاإلشراف: ", وقال ابن املنذر يف ةن  العلماء متفقون حبمد اهلل على هذه الس  

يف اجلاهلية مائة من اإلبل، وجاء اإلسالم فأقر هذا القدر من كانت دية النفس  , ومن هنا نعلم أن (29)"مائة من اإلبل
 .وفرض إىل جانبها الفضة والذهب والبقر والشياه واحللل حسب البيئات ,اإلبل

، مث إنه -لم صل ى اهلل عليه وس - يف اجلاهلية مائة من اإلبل فأقرها الرسول وكانت الدية: "قال ابن أيب ليلى
فرض على أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة 

صل ى اهلل عليه  - عطاء عن جابر قال: فرض رسول اهللوروى  ,(30)"آالف درهم، وعلى أهل اليمن احللل مائة حلة
قال اخلطايب:  ,(31)، يف الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي-وسلم 

ومها ، يريد قيمة اإلبل اليت هي األصل يف الدية وإمنا ق"كانت قيمة الدية: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهيف قول 
لذهب مثامنائة دينار زمانه من ا يفعلى أهل القرى لعزة اإلبل عندهم فبلغت القيمة  -عليه وسلم  صل ى اهلل - رسول اهلل

لغ وعزت اإلبل يف زمانه فب -رضَي اهلل عنه  -ومن الورق مثانية آالف درهم فجرى األمر بذلك إىل أن كان عمر 

                                                           

 .بدون تاريخ, 186, فهد عبد اهلل, نيل املرام شرح آيات األحكام (26)
مكتب املطبوعات , 4853رقم: ,8/57,أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين, النسائي, السنن الصغرى للنسائي اجملتىب من السنن = (27)

  م.1986, حلب,اإلسالمية
فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2627, رقم:877 /2,أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد, ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (28)

 .م1952,البايب احلليب
 ,رأس اخليمة اإلمارات ,مكتبة مكة الثقافية ,7/388,أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوريابن املنذر, , اإلشراف على مذاهب العلماء (29)

  .م2004-هـ 1425
 م.1986, بريوت,دار مكتبة اهلالل, 231,عوض أمحد إدريس, الدية بني العقوب والتعويض يف الفقه االسالمي املعاصر (30)
 .م1989 - هـ1409,املكتب اإلسالمي, 2/139,إبراهيم بن حممد بن سامل, ابن ضويان, منار السبيل يف شرح الدليل (31)
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موضوع الديات من املوضوعات اليت أقرها أن خنلص إىل  ,(32)بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثين عشر ألفاً 
 إال أنه ضبطه مبجموعة من األحكام حتدد نطاقه، وحتفظ حدوده. ,اإلسالم امل يبتدعهو اإلسالم من عمل اجلاهلية، 

 القسامة المطلب الثالث:
أن صاحب م , فكما نعلكانت القسامة مما يعمل به العرب يف اجلاهلية، فجاء اإلسالم وأقرها وهذهبا وجعل هلا شروطاً 

ا فمنها يف اجلاهلية حسنة فأقره حكاماً بعث مبكارم األخالق ودفع الظلم فرأى أ -صل ى اهلل عليه وسلم  -الشرع 
. -اهلل عليه وسلم  صل ى -الوليد بن املغرية فأقرها رسول اهلل أبو طالب وقيل القسامة وأول من قضى هبا يف اجلاهلية 

مل يعرف بني قوم و  على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيالً  لياء الدم مخسون نفراً أن يقسم من أو والقسامة: 
، أو ، وال يكون فيهم صيب، وال امرأة، وال جمنون، وال عبدقاتله، فإن مل يكونوا مخسني أقسم املوجودون مخسني مييناً 

 ,(33)م الديةة، وإن حلف املتهمون مل تلزمهيقسم هبا املتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف املدعون استحقوا الدي
جلة اليت العقوبة املعأهنا كانت موجودة يف اجلاهلية ما ورد يف األخبار عن القسامة احلديث و ومن أمثلة ما ذكره أهل 

تلحق بصاحب اليمني الكاذبة، ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش، اسه خداش بن عبد اهلل بن أيب قيس العامري 
 رضي اهلل عنهما قال: عن ابن عباس, من بين هاشم ية، رجالً يف روا

ينا بين هاشم: كان رجل من بين هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ ف  "إن أول قسامة كانت يف اجلاهلية لَ 
أخرى، فانطلق معه يف إبله، فمر رجل به من بين هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثين بعقال أشد به عروة 

، فقال الذي استأجره: اً واحد فلما نزلوا عقلت اإلبل إال بعرياً  ,فشد به عروة جوالقه جوالقي ال تنفر اإلبل، فأعطاه عقاالً 
 ,أجله قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها, ما شأن هذا البعري مل يعقل من بني اإلبل؟ قال: ليس له عقال

ة قال: هل أنت مبلغ عين رسالة مر  ,هد املوسم؟ قال: ما أشهد ورمبا شهدتهفمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتش
قال فكنت: إذا أنت شهدت املوسم فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بين هاشم، فإن  ,من الدهر؟ قال: نعم

ره أتاه أبو طالب ي استأجفلما قدم الذ ,ومات املستأجر ,قتلين يف عقال أجابوك فاسأل عن أيب طالب فأخربه أن فالناً 
مث  اً قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حين ,فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه

هاشم، قالوا:  قال: يا بين ,إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واىف املوسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش
 ,ه يف عقالقتل قال: أمرين فالن أن أبلغك رسالة أن فالناً  ,أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبقال: أين  ,هذه بنو هاشم

                                                           

 -هـ 1351, حلب,العلميةاملطبعة , 4/24,اخلطايب, أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت, معامل السنن وهو شرح سنن أيب داود (32)
 .م1932

املكتبة , 4/62,أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري, جمد الدين ابن األثري, النهاية يف غريب احلديث واألثر (33)
 .م1979 -هـ 1399 بريوت,, العلمية
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فأتاه أبو طالب فقال له: اخت منا إحدى ثالث: إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت 
بين هاشم كانت  فأتته امرأة من ,لففأتى قومه فقالوا حن ,حلف مخسون من قومك أنك مل تقتله، وإن أبيت قتلناك به

حتت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن جتيز ابين هذا برجل من اخلمسني وال تصرب ميينه حيث 
، يصيب  أن حيلفوا مكان مائة من اإلبل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت مخسني رجالً  ,تصرب األميان، ففعل

 ,مثانية وأربعون فحلفوا وجاء ,بعريان فاقبلهما مين وال تصرب مييين حيث تصرب األميان، فقبلهما كل رجل بعريان، هذان
 قال ابن عباس: 

أن القسامة مل تكن س ن ة وي فهم من هذا , (34)نفسي بيده ما حال احلول ومن الثمانية وأربعني عني تطرف" الذي فو"
نه وقد ذكر "ابن حبيب" القصة املذكورة، لك, سن ها من سالمة فطرتهفيما بني العرب، ولكن أبو طالب هو أول من 

وا فذكر أنه ملا أقبل أولئك احلي الذين كان "عامر" عهد إليهم مبا عهد، وأخرب  ,نسب القسامة فيها إىل "الوليد بن املغرية"
 تناهوا وتناصفوا، مث ,عبد مناف عمدوا إىل "خداش" فضربوه، وصاح الناس: اهلل اهلل يا بين ,"بين عبد مناف" خرب عامر

ر نسبها إىل وذكر يف ذلك أبيات شع ,وصاروا يف أمره إىل "الوليد بن املغرية"، وهو يومئذ أسن قريش، فحكم بالقسامة
 :"أيب طالب"

 هلم إىل حكم ابن صخرة إنه
 

 سيحكم فيما بيننا مث يعدل ***
 
 

 كما كان يقضي يف امور تنوبنا  
 

 اجلميل ويفصلفيعمد لألمر  ***
 
 

ونظام القسامة يف اإلسالم هو الذي كان يف اجلاهلية،  ,(35)وصخرة أم الوليد بن املغرية وهي بنت احلارث بن عبد اهلل
عن  -يه وسلم صل ى اهلل عل - النيبسلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار موىل ميمونة زوج  أيبعن  فقد روى مسلم

أَقـَر   -سلم صل ى اهلل عليه و  -َأن  َرس وَل الل ه  : "من األنصار -صل ى اهلل عليه وسلم  -رجل من أصحاب رسول اهلل 
َاه ل ي ة   صل ى  -وعن ابن املسيب رمحه اهلل: كانت القسامة يف اجلاهلية، مث أقرها , (36)"ال َقَساَمَة َعَلى َما َكاَنت  َعَلي ه  يف  اجل 

سالم هلا، وحكمة إقرار اإل ,(37)يف جب  من جباب يهود نصاري الذي وجد قتيالً يف اإلسالم يف األ -اهلل عليه وسلم 

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 3845, رقم:5/43, عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري, حممد بن إساعيل أبو , صحيح البخاري (34)
 أمحد بن حممد بن أَب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييبالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ;ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 .هـ1323,املطبعة الكربى األمريية، مصر ,6/179,املصري، أبو العباس، شهاب الدين
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,337,336,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (35)
, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,4442رقم:, 5/101,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (36)

 بدون تاريخ.
دار , 3/85,احلليب, نور الدين علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، ابن برهان الدين, السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون (37)

 .ه1427, بريوت,الكتب العلمية
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 فقدة، قد وقعت يف اجلاهلي, فكما أن القسامة نفس، وحىت ال يذهب دم القتيل هدراً هنا مظهر من مظاهر محاية األأل
، وحميصة بن بن زيد رافع بن خديج قاال: خرج عبد اهلل بن سهلو  عن سهل بن أيب حثمةكذلك,   وقعت يف اإلسالم

دفنه، مث أقبل ف مسعود بن زيد، حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف بعض ما هنالك، مث إذا حميصة جيد عبد اهلل بن سهل قتيالً 
هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرمحن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب  -صل ى اهلل عليه وسلم  -إىل رسول اهلل 

َر يف  ": -صل ى اهلل عليه وسلم  -يه، فقال له رسول اهلل عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحب ، فصمت،  " السِّنِّ َكربِّ  ال ك بـ 
 قال هلم:مقتل عبد اهلل بن سهل، ف -صل ى اهلل عليه وسلم  -فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اهلل 

َبك م  أَو  " ق وَن َصاح  َتح  نَي ميَ يًنا فـََتس  نَي ؟ قَال وا: وََكي َف حَن ل ف  وملَ  "قَات َلك م   َأحَت ل ف وَن مَخ س  س  َم  ؟ قَاَل: فـَت بَـرِّئ ك م  يـَه ود  خب  َهد   َنش 
َاَن قـَو ٍم ك ف اٍر؟ فـََلم ا رََأى َذل َك َرس ول  اهلل  "ميَ يًنا َبل  أمي  َله   -صل ى اهلل عليه وسلم  -  ، قَال وا: وََكي َف نـَق  قال  ,(38)أَع َطى َعق 

حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد األحكام وركن من أركان مصاحل  عياض: قال القاضيالنووي 
وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار احلجازيني والشاميني والكوفيني  ,العباد

 .(39)وإن اختلفوا يف كيفية األخذ به

 العقوباتب المتعلقة األعمال ي:المبحث الثان

 رجم الزاني والولد للفراش المطلب األول:
د ة، إال أن اإلسالم ت   رغم جاهليتهم لقد كان أهل اجلاهلية  ميرفضون الزنا، ويرونه عاراً، ومل يز د اإلسالم ذلك إال ش 

ة، فجاء اإلسالم على دفن ابنته وهي حي  رية فالرجل اجلاهلي كانت حتمله الغَ , مكارم األخالق وضبطها بضوابط الشريعة
 لغرية:فيقول الشاعر م فتخراً با, الرجال والنساء رية خ ل قاً مي دح بهوكانت الغَ , رية، وحر م وأد البناتوأقر  الغَ 

 ألسَنا حنن  قد  علمت  معد  
 

 *** 
 

 (40)َغداَة الروع  أجدَر أن  نَغارا
ومما يدل على أن الزنا كان مكروهاً ومنبوذاً يف اجلاهلية قبل اإلسالم, من ق بل أصحاب العقول السليمة والنفوس احلر ة,  

زنني قالت هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن ال يسرقن وال ي -صل ى اهلل عليه وسلم  -ا بايع النيب مل  
وقال  ,جلاهلية يعرفون الزنا إال  لإلماء وهلذا عنت بقوهلا احلرة العفيفة ألن احلرائر كن عفائفأو تزين احلرة فما كانوا يف ا

 :على نفسه اجلاهلية يفوكان ممن حرم الزنا واخلمر  الياميسلوم اال
                                                           

, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,3444رقم:, 5/98,مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني , صحيح مسلم (38)
 بدون تاريخ.

حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي احلوراين حميي الدين  أبو زكريا , النووي,املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (39)
 .ه1392, بريوت,دار إحياء التاث العريب, 11/143,الشافعي الدمشقي

  م.1998,اإلمارات ,أبو ظيب ,اجملمع الثقايف ,2/431,ر بن املثىنمَ ع  أبو عبيدة مَ , شرح نقائض جرير والفرزدق (40)
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 َساَلم ت  قـَو م ي بـَع َد ط ول  َمظَاَظةٍ 
 

*** 
 

 َوالس ل م  أَبـ َقى ل أل  م ور  َوَأص َرف  
َي أَث ريَة     َوتـَرَك ت  ش ر َب الر اح  َوه 

 
َرف   ***  َوال م وم َسات  َوتـَر ك  َذل َك َأش 

 
 

 َوَعف ف ت  َعن ه  يَا أ َمي م  َتَكر ًما
 

َعل  ذ و احل  َجا ال م تَـَعفِّف   ***  (41)وََكَذاَك يـَف 
 
 

، كما أشار إىل ذلك يف اجلاهلية املوت عند العرب ألهنا زنا، وعقوبتها تستوجب عقوبة صارمةهي اليت واخليانة الزوجية 
انيون يعاقبون الزاين كان العرب   وقد والزاين هو من يتصل بامرأة حمصنة غريبة عنه ,"ستابون" يف أثناء كالمه على العرب

أن االسالم و  والزانية بالرجم باحلجارة حىت املوت وال يستبعد بعض الباحثني أن تكون عقوبة الرجم معروفة يف اجلاهلية
لزنا الذي يعاقب اأن و  ,اليت ال تتعارض مع مبادئه وتعاليمه من أحكام كان يسري عليها اجلاهليونأقر ها كما أقر سواها 

ت املر  ,عليه اجلاهليون، هو زنا املرأة احملصنة من رجل غريب بغري علم زوجها، وهو خيانة وغدر أة احلرة لذلك عري 
أو ل من رجم يف الزنا يف اجلاهلية ربيع بن حد ان؛ مث جاء اإلسالم بتقريره يف أن كر وذ   .(42)احملصنة، إن زنت ومست به

فقد  ,(43)تقريرهب مث جاء اإلسالم أكثم بن صيفي حكيم العرب للفراش يف اجلاهلية أن أول من حكم أن الولدو  ,احملصن
، َول ل َعاه  " :قال -صل ى اهلل عليه وسلم  -ورد يف احلديث عن أَب هريرة أن رسول اهلل  َجر  ال َوَلد  ل ل ف رَاش  يتبني و  ,(44)"ر  احلَ 

ريرة، وزيد عبيد اهلل: أنه سع أبا هعن  ,من كان يأخذ الفدية عنه ةاجلاهليأهل من بعض األخبار الواردة عن الزنا أن  لنا
ا بكتاب اهلل، فقام اهلل إال قضيت بينن فقام رجل فقال: أنشدك -صل ى اهلل عليه وسلم  -ا عند النيب ن  ك  :  بن خالد، قاال

لى هذا فزىن ع قال: إن ابين كان عسيفاً  "قل"خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب اهلل وأذن يل؟ قال: 
ب عام، من أهل العلم، فأخربوين: أن على ابين جلد مائة وتغري بامرأته، فافتديت منه مبائة شاة وخادم، مث سألت رجاالً 

َنك مَ ": -صل ى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب  ,وعلى امرأته الرجم نَي  بـَيـ  ي ب َيد ه  أَلَق ض  ر ه ، َوال ذ ي نـَف س  ا ب ك َتاب  الل ه  َجل  ذ ك 
َرأَة  َهَذا،امل ائَة  َشاٍة َواخلَاد م  َرد ، َعَلي َك َوَعَلى اب   ائٍَة َوتـَغ ر يب  َعاٍم، َواغ د  يَا أ نـَي س  َعَلى ام  ", فَإ ن  اع تَـَرَفت  فَار مج  َها ن َك َجل د  م 

فيظهر منه أن من مجلة عقوبات الزنا  ,بعد نزول األمر بالرجم ةاحلادث ههذ توقد كان ,(45)فغدا عليها فاعتفت فرمجها
ختالف إىل الزنا، هو بسبب ا ةاجلاهليأهل واختالف وجهة نظر , خذ فدية وتغريبكان أخذ فدية، أو أ  ةعند اجلاهلي

                                                           

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,239,238,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (41)
 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/232,231,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (42)
 م.1987دار الفكر, دمشق,, 1/496,495,أمحد بن عليالقلقشندي, , صبح األعشى يف صناعة اإلنشا (43)
, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,3688رقم:, 4/711,احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني مسلم بن , صحيح مسلم (44)

 .بدون تاريخ
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 6827, رقم:8/167,البخاري, حممد بن إساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (45)

 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم ترقيم حممد 
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لزنا من فلما جاء اإلسالم وجعل ا ,حلكمه وتعدد قبائلهم، وعدم وجود دين واحد هلم خيضعون مجيعاً  عاداهتمو عرفهم 
 احملرمات، تغري حكمهم عليه وصار شرعهم يف ذلك هو شرع اإلسالم.

 يد السارققطع  المطلب الثاني:
يء من دون واالستيالء على ش, ألهنا تكون دون علم صاحب املسروق يف اجلاهلية عند العرب السرقة عيباً  لقد كانت

عندهم  د نقصاً عأما االستيالء على شيء عنوة وباستخدام القوة، فال ي   ,علم صاحبه عيب عندهم، وفيه جنب ونذالة
يس يف عمله فل ,ستعمل حق القوة، فأخذه بيده من صاحب املال املسلوبعد سرقة، ألن السالب قد اوال ي   وال شيئاً 

 أخذ مال الغري، اليت تعين مثل: "اإلغارة" قوا بني لفظة "سرق" وبني األلفاظ األخرىولذلك فر   ,جنب وال غدر وال خيانة
 فقالوا: , الغالبجرأة وإقدام وتكون الغارة باخليل يفشجاعة و  يعتقدوهناملا , غري تست وال حتايل ولكن من

فإن أخذه من ظاهر، فهو خمتلس ومستلب  ,لغريه "السارق عند العرب من جاء مستتًا إىل حرز، فأخذ ماالً 
ت وقطع ليمىن،ايقطعون يد السارق  -يف اجلاهلية  -وكانوا  ,(46)ومنتهب وحمتس، فإن منع ما يف يده، فهو غاصب"

طعت بن خالد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم، سرق يف اجلاهلية فق وابصةمنهم ة, يف اجلاهلية يف السرق قريش رجاالً 
ار بن عدى ابن واخلي ,م حىت ماتج  مث سرق فر   راراً وق طع م   ,قال هشام: وقطع عوف بن عبيد بن عمر بن خمزوم ,يده

بن عوف  ومدرك ,وعبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم، قطع يف سرقة إبل ,نوفل بن عبد مناف
رقا حلي بن قيس بن عدي السهمي وكانا س ومليح بن شريح بن احلارث بن أسد، ومقيس ,بن عبيد ابن عمر بن خمزوم

 .(47)الكعبة يف اجلاهلية
ففزع  ,محلت البعض على السطو على أموال الناس وعلى سرقة ما جيدونه أمامهم كانت شديدة، ويظهر أن املخمصة

وقطع السارق كان  ,(48)من ذلك أهل مكة، وعمل زعماؤها على التفكري يف اختاذ أقسى العقوبات يف حق السارق
ملن قطع يف اجلاهلية  اً بن الكليب عقد باب يف شرح البخاري أن احلافظ بن حجرقد نقل ف يف اجلاهلية فأقره اإلسالم معروفاً 

 -اهلل عليه وسلم  صل ى -لكعبة فقطعوا يف عهد عبد املطلب جد النيب بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال ا
وذكر من قطع يف السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن خمزوم ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وغريمها وأن 

ة، اجتمعت وثالثني سن مخساً  -صل ى اهلل عليه وسلم  -قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول اهلل  ,(49)السابق لذلك عوفاً 
رادوا رفعها فوق القامة، فأ وإمنا كانت رضماً  ون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهام  قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يه  

                                                           

 .1984=1965,دار اهلداية ,25/443,مرتضى الز بيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض  , تاج العروس من جواهر القاموس (46)
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,328,327,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (47)
 .م2001- هـ1422,دار الساقي ,9/82,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (48)
 .ه1379, بريوت,دار املعرفة, 12/88,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري (49)
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للكعبة، وإمنا كان يكون يف بئر يف جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز  سرقوا كنزاً  وتسقيفها، وذلك أن نفراً 
ذكر هشام بن حممد بن السائب و  ,(50)قال ابن هشام: فقطعت قريش يده, ح بن عمرو من خزاعةموىل لبين ملي كاً وي  د  

 أذنيه شنفان من ذهب عيناه ياقوتتان، ويف ر ما زاره دفن فيه غزاالً كان يغشى البيت، وآخ    أن  بابك بن ساسان :الكليب  
من ذهب بدر تني، والسيوف القلعية اليت مل تكن إال  لفارس، وهو الغزال الذي سرقه أبو هلب، وذاك أن  أبا هلب كان 

الكعبة،  واهلل ما نعو ل على شيء إال  على غزال يشرب ومعه ديك ودييك، موليان خلزاعة، فنفد شراهبم فقال أبو هلب:
  رقوه، فعظم ذلك على قريش وقطعوا املوليني ومل يقووا على أيب هلب ملكان بين هاشم، وفيه يقول حسان:فس

 أبا هليب فبني  يل حديثكم
 

 (51)أين الغزال عليه الدر  من ذهب ***
 ك بن عوف بنمدر  : أساء من قطعت قريش يده من قريش يف السرقفقال وقد ذكر حممد بن حبيب يف كتابه املنمق 

 عبيد بن عمر بن خمزوم سرق يف اجلاهلية مراراً فقطعت قريش يده مث عاد فسرق فرمجوه حىت مات واخليار بن عدي بن
نوفل بن عبد مناف سرق يف اجلاهلية فقطعت يده ومليح بن شريح بن حلارث بن السباق بن عبد الدار قطعت يده يف 

مرو قطعت يده يف أمر الغزال وعبيد اهلل بن عثمان بن عأمر غزال الكعبة ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم 
والوليد  ,(52)بن كعب بن سعد بن تيم قطعت يده يف اجلاهلية يف سرقة إبل ووابصة بن خالد بن عبد اهلل عمر بن خمزوم

  رسول اهلل وأو ل من قطع يف الس رقة يف اجلاهلية، فقطع...يف اجلاهلية "الكعبة"من خلع نعليه لدخول  أو ل بن املغرية
وقال  ,(53)"ا واجلديدمنهم قل  الوليد اخلَ  ال وثويَب  " وكانوا يقولون يف اجلاهلية: يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -

ع السارق يف ط  وقد ق  , (54)﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَعُوْا أَْيِديَُهَما َجَِزاء بَِما َكَسبَا﴿ القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:
اجلاهلية، وأول من حكم بقطعه يف اجلاهلية الوليد بن املغرية، فأمر اهلل بقطعه يف اإلسالم، فكان أول سارق قطعه رسول 

يف اإلسالم من الرجال اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت  -صل ى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
ي عبد وقطع عمر يد ابن سرة أخ, وم، وقطع أبو بكر يد اليمين الذي سرق العقدسفيان بن عبد األسد من بين خمز 

                                                           

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ,1/193,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , النبوية البن هشامالسرية  (50)
 .م1955 -هـ 1375,البايب احلليب وأوالده مبصر

 .ه1417, بريوت,دار صادر 3/25,هباء الدين البغداديحممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون، أبو املعايل، , بن محدونا, التذكرة احلمدونية (51)
هـ 1405,بريوت,عامل الكتب, 421,420,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, املنمق يف أخبار قريش (52)

 .م1985 -
 م.1992, القاهرة,اهليئة املصرية العامة للكتاب, 552,حتقيق: ثروت عكاشة ,بن قتيبة الدينوري, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم, ااملعارف (53)
 .38, آية:املائدةسورة ( 54)
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فجاء اإلسالم وأمر بقطع يد السارق, ولكنه حد د فيما تقطع فيه يد السارق, يف  ,(55)الرمحن ابن سرة وال خالف فيه
َطع  يَد  الس ار ق  إ ال  يف  ربع دينار فصاعداً, فقد ورد يف احلديث: "  .(56)" ر ب ع  د يَناٍر َفَصاع ًدااَل تـ ق 

 صْلب قاطع الطريق المطلب الثالث:
حكام اإلعدام يف وكانت تستخدم يف تنفيذ أ تلة شائعة يف األمم الس ابقة,تلة معروفة, وكانت هذه الق  عقوبة الص لب ق  

أو غريها وشاع يف  على خشبة الشد, وقد جاء يف معىن الصلب: "اإلمرباطورية الرومانية قبل ميالد املسيح بفتة طويلة
وورد أن الصلب كان يف اجلاهلية عقوبة قاطع  ,(57)"تعليق الشخص بنحو حبل يف عنقه ليموت وهو املتعارف اليوم

ومما يدل على  ,(58)من بين عبد مناف بن دارم من تيم كان يقطع الطريق الطريق, وقد صلب النعمان بن املنذر رجالً 
صلبه على خشبة، و "خبيب بن عدي" األنصاري أن الصلب كان موجوداً ومعروفاً عند العرب يف اجلاهلية, قـَت ل املشركني 

ارب اهلل ملن حوقد ورد يف القرآن الكرمي ما يفيد وجود الصلب وتقطيع األيدي واألرجل  ,(59)مات وبطعنه بالرماح حىت
 :ىلوأفسد يف األرض, قال اهلل تعا

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوْا أَْو يَُصلَّبُو﴿ َع ْا أَْو تُقَطَّ إِنََّما َجَِزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن ّللاه

ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوْا ِمَن األَْرضِ  ل ى ص -وروى ابن أيب شيبة عن إبراهيم التيمي: أن النيب  ,(60)﴾أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ
صبية؟ قال: قال: فمن لل "نعم"صلب عقبة بن أيب معيط إىل شجرة فقال: أمن بني قريش؟ قال:  -اهلل عليه وسلم 

                                                           

دار الكتب  ,6/160,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (55)
   .م1964 -هـ 1384,القاهرة -املصرية 

, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,9444رقم:, 5/121,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (56)
 بدون تاريخ.

 .ه1415, بريوت,دار الكتب العلمية, 5/28,احلسييناأللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد اهلل , روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (57)
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,328,327,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (58)
دار , 1/187,بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي تقي الدينأمحد , املقريزي, إمتاع األساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع (59)

 .م1999 -هـ 1420, بريوت,الكتب العلمية
 .33, آية:املائدةسورة ( 60)
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يف  أبو داود وروى ,(62)أمر بصلبه فهو أول مصلوب يف اإلسالم: -صل ى اهلل عليه وسلم  -يقال أن النيب , (61)"النار"
"فأخذه  قال: -صل ى اهلل عليه وسلم  -ذهب على أن يقتل النيب  عن احلسن، قال: جعل املشركون لرجل أواقي   املراسيل

 ,(64)، فكان أول مصلوب يف اإلسالم(63)فصلبه على جبل باملدينة يقال له ذباب" -صل ى اهلل عليه وسلم  -النيب 
تبني مما سبق أن عقوبة الصلب كانت  ,(65)بعني التمر النمري"وقد صلب خالد بن الوليد "عقة بن جشم بن هالل 

اد يف األرض, حماربة اهلل ورسوله واإلفس يف جرميةموجودة يف اجلاهلية ملن يقطع الطريق, فجاء اإلسالم فجعلها كذلك 
د، فجعل الص لب األن  قط اع الط رق يستأسدون على الن اس، فريو عون اآلمنني، ويظهرون الفس, لعوارض خاص ة اقتضتها

 .عقوبة هلم، لريتدع به من سواهم من املفسدين

 مقالجدول لتلخيص ال
الذي أقره ل سيحتوي على مسمى العم, و حىت يسهل معرفته قالامل اضمون هذملخ صًا جدواًل ي عترب ملَ حنب أن نضع 

  , وهو كالتايل: لهوأصل العمل به يف اجلاهلية وموقف اإلسالم منه واحلكم الشرعي اإلسالم أو هذبه 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تاين ,أبو داود, املراسيل :( أخرجه أبو داود61( س   مؤسسة ,297رقم: ,231,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّج 
عقبة خاصة  نعم قد وجدت لقصة مث قال:, وضع فه األلباين وقال: ومجلة القول إين مل أجد هلذه القصة إسناداً تقوم به احلجة .ه1408, بريوت,الرسالة

بقايا قتلة  قبة: أتستعمل رجاًل منأصاًل, فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم, قال: أراد الضحاك بن قيس, أن يستعمل مسروقاً, فقال له عمارة ابن ع
ا أراد قتل أبيك, قال: مل -صل ى اهلل عليه وسلم  -أن النيب  -وكان يف أنفسنا موثوق احلديث  -عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد اهلل بن مسعود 

( من طريق 9/65( والبيهقي: )2686و داود: ), أخرجه أب-صل ى اهلل عليه وسلم  -من للصبية؟ قال النار, فقد رضيت لك ما رضى لك رسول اهلل 
جال ر  عبد اهلل بن جعفر الرقى, قال: أخربين عبد اهلل بن عمرو بن زيد بن أَب أنيسة عن عمرو بن مرة, قلت: وهذا إسناد جيد, رجاله ثقات كلهم

الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم،  أبو عبد الرمحن حممد ناصر, األلباين, إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلالشيخني, 
 .م1985 -هـ 1405 , بريوت,املكتب اإلسالمي ,1214رقم: ,5/40,39,األشقودري

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,479,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (62)

, 205,أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهلل بن بش ران بن حممد بن بش ران بن مهران البغدادي, ابن بشران, أمايل ابن بشران :( أخرجه ابن بشران63(
 .م1997 -هـ 1418 دار الوطن, الرياض, ,472رقم:

تاين ,أبو داود, املراسيل (64) س  , الرسالة مؤسسة ,829رقم: ,231,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّج 
  .ه1408بريوت,

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,479,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (65)
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 جنايات والعقوباتالمتعلقة بالالجاهلية عمال أ
 الحكم الشرعي موقف اإلسالم منه في الجاهليةأصله  عملال مسمى م

العقول السليمة وشريعة  القصاص. 1
 موروثة وع رف مت بع

هذ به اإلسالم بأن جعل 
اجلاين وحده الذي يؤخذ 
جبريرته وجعل أمر تنفيذ 

بيد ويل األمر القصاص 
وبأمره ال ملن جاء لينف ذ 

 حكم القصاص

حق واجب 
 ألولياء القتيل

 واجبة أقر ها اإلسالم الع رف الّدية . 2

 واجبة وقيل ال يعمل هبا أقر ها اإلسالم الع رف القسامة. 3

 واجب هذ به اإلسالم بإبطال الفدية  العقل السليم والفطرة رجم الزاني. 4

قطع يد . 5
 السارق

هذ به اإلسالم بأن حد ه يف  الع رف
 ربع ديناٍر فصاعداً 

 واجب

صلب قاطع . 6
 الطريق

الع رف وق تلة شائعة 
 موروثة

واجب وقيل اإلمام خمري  أقر ه اإلسالم
يف احلكم بني القتل 

 والصلب والقطع والنفي
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 الخاتمة
ضع يف جانب اجلنايات والعقوبات, خنلص إىل أن اإلسالم جاء فو أعمال اجلاهلية اليت أقرها االسالم وهذهبا وبعد معرفة 

نايات جلقواعده وشروطه وحدوده, حىت يبقي على الصاحل النافع ويلغي الباطل الفاسد من تلك التصرفات, ومن ضروب ا
 قطع يد السارقو  شللفرارجم الزاين والولد و  القسامةو  الدية على العاقلةو  القصاصاليت أقرها اإلسالم وهذهبا:  والعقوبات

 وقد توص ل الباحث يف مقاله ألهم النتائج التالية:, صل ب قاطع الطريقو 
ظام اجلاهلي هذا النولكن يف املقابل هذ ب  ,وضبطَه وحر َر نظامهجاء وأقر مبدأ القصاص, أن التشريع اإلسالمي  .1
أرواح  حفظ ترجع إىلواحلكمة من ذلك , جبريرته علن أن اجلاين وحده هو املسئول عن جنايته وهو وحده الذي يؤخذأو 

 .واهلل أعلم الناس وممتلكاهتم, وزجراً للجناة وردعاً لغريهم.
 أن الفطر والعقول الصحيحة تتوافق مع أحكام اإلسالم وتشريعاته. .2
 .أن اإلسالم جاء ليحقق مصاحل العباد ويدعو إليها .3
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 المراجع والمصادر
 القرآن الكرمي. *
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, القسطالين, أمحد بن حممد بن أَب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، 1

 هـ .1323أبو العباس، شهاب الدين, املطبعة الكربى األمريية، مصر, 
 بن آدم، ن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, األلباين, أبو عبد الرمح2

 م.1985 -هـ 1405األشقودري, املكتب اإلسالمي, بريوت, 
. اإلشراف على مذاهب العلماء, ابن املنذر, أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري, مكتبة مكة الثقافية, رأس 3

 م. 2004 -هـ 1425اخليمة اإلمارات, 
 ه.1408, العسكري, أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران, دار البشري, طنطا,. األوائل4
. التذكرة احلمدونية, ابن محدون, حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون، أبو املعايل، هباء الدين البغدادي, دار صادر, 5

 ه.1417بريوت,
. اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب, القرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس 6

 م. 1964 -هـ 1384القاهرة, -الدين, دار الكتب املصرية 
 م.1986بريوت, . الدية بني العقوب والتعويض يف الفقه االسالمي املعاصر, عوض أمحد إدريس, دار مكتبة اهلالل,7
. السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون, احلليب, نور الدين علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، ابن 8

 ه.1427برهان الدين, دار الكتب العلمية, بريوت,
 م.1994 -هـ 1415نورة, . السرية النبوية الصحيحة, أكرم ضياء العمري, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة امل9

 ه.1427. السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة, أبو ش هبة, حممد بن حممد بن سويلم, دار القلم, دمشق,10
. السرية النبوية البن هشام, ابن هشام, عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين, شركة 11

 م.1955 -هـ 1375يب احلليب وأوالده مبصر,مكتبة ومطبعة مصطفى البا
. الطبقات الكربى, ابن سعد, أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء البصري البغدادي, دار صادر, 12
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