
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 "(قهًفأسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "على 

 جواب سؤال

 حكم تعذٌب المعتقل

 إلى االستاذ جمعة

 السؤال:

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته شٌخنا الفاضل

ٌمر المعتمل بأمر ٌشن به أنه الفاعل دون وجود دلٌل ملموس ولكن فمط مجرد ما حكم استخدام الضرب لكً 

هل ٌجوز استخدام أبر  :والشك الثانً من السؤال ؟مع العلم أنه تحت الضرب ٌنتج فً النهاٌة أنه الفاعل ،شكون

 ؟إلى الموتالمبرح المؤدي أحٌانا  هلوسة كً ٌمر المتهم بما لدٌه ألنهم ٌبررون استخدامها التماء الضرب

 والٌة سورٌا -وكم جمعة برو أخ

 

 :الجواب

 ،رحمة هللا وبركاتهوعلٌكم السالم و

إن التعذٌب للمتهم جرٌمة كبرى فً اإلسالم ٌعالب مرتكبها عموبة شدٌدة وفك أحكام الشرع، كما أن انتزاع 

تى لو ثبتت التهمة على االعتراف بالتعذٌب ال لٌمة لهذا االعتراف فً إجراءات المضٌة، لٌس هذا فحسب بل ح

المتهم بالمحاكمة المضائٌة السلٌمة المستمٌمة فال ٌجوز أن ٌمرر الماضً عموبة على المتهم فٌها تعذٌب، بل فمط 

 العموبات التً نص علٌها الشرع... ولتوضٌح ذلن نمول:

وال ٌعالب أحد إال  من ممدمة الدستور، ونصها: )األصل براءة الذمة، ٖٔلمد فصلنا هذا األمر فً المادة  -ٔ

: أخرج الب(، وأنمل بعض ما جاء فً شرحهابحكم محكمة، وال ٌجوز تعذٌب أحد مطلماً، وكل من ٌفعل ذلن ٌع

ِ »مسلم عن وائل بن حجر لال:  ًّ : ٌَا َرُسوَل ، َجاَء َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت َوَرُجٌل ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى النَّبِ ًُّ فَقَاَل اْلَحْضَرِم

ٌْسَ ّللاَِّ  ًَ أَْرِضً فًِ ٌَِدي أَْزَرُعَها لَ : ِه ،  ، إِنَّ َهَذا قَْد َغلَبَنًِ َعلَى أَْرٍض ِلً َكانَْت ألَبًِ، فَقَاَل اْلِكْنِديُّ لَهُ فٌَِها َحقٌّ

 ِ ِ: أَلََك بٌَِّنَةٌ؟ قَاَل:  الَ، قَاَل: فَلََك ٌَِمٌنُهُ، قَاَل: ٌَا  فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ ًّ ُجَل فَاِجٌر ال ٌُبَاِلً ِلْلَحْضَرِم ِ، إِنَّ الرَّ َرُسوَل ّللاَّ

ٌَْس لََك ِمْنهُ إِالَّ َذِلكَ  ٍء، فَقَاَل: لَ ًْ ُع ِمْن َش ٌَْس ٌَتََورَّ ٌِْه َولَ ، وأخرج البٌهمً بسند صحٌح لال: لال «َعلَى َما َحلََف َعلَ

 ففً الحدٌث األول كلف الرسول «. البٌنة على المدعً، والٌمٌن على من أنكر»النبً علٌه الصالة والسالم: 

أن  المدعً بالبٌنة، وهذا ٌعنً أن المدعى علٌه بريء حتى تثبت إدانته، وفً الحدٌث الثانً بٌّن رسول هللا 

 األصل فً وجوب البٌنة إنما هو على المدعً، وهو دلٌل على أن المدعى علٌه بريء حتى تثبت إدانته...

تثبت إدانته، فال ٌجوز تعذٌبه بأٌة وسٌلة النتزاع االعتراف منه، ولد وردت حتى  وهكذا فإن المتهم بريء -ٕ

 أدلة شرعٌة تنهى نهٌاً صرٌحاً عن ذلن:

إن هللا تعالى حرم االعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، ولرر عموبة شرعٌة على من  -أ

ٌِْر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا َوالَِّذٌَن ٌُؤْ ﴿ولال هللا تعالى:  ٌعتدي على شًء من ذلن، ذُوَن اْلُمْؤِمنٌَِن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَ

 ً  .﴾بُْهتَاناً َوإِثْماً ُمبٌِنا

إِنَّ هللاَ »، ٌَمُوُل: اَل: أََما إِنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ لَ َعْن ِهَشاِم ْبِن َحِكٌِم ْبِن ِحَزاٍم، حه فً صحٌ أخرج مسلم -ب

ُب الَّ  ْنٌَاٌُعَذِّ بُوَن فًِ الدُّ  .«ِذٌَن ٌُعَذِّ
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ٌَْرةَ، لَاَل: لَاَل َرُسوُل هللاِ فً صحٌحه  خرج مسلمأ -ج لَْم أََرُهَما، قَْوٌم  أَْهِل النَّارِ ِصْنفَاِن ِمْن »: َعْن أَبًِ ُهَر

 .«...َمعَُهْم ِسٌَاٌط َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر ٌَْضِربُوَن بَِها النَّاسَ 

 االعتراف باإلكراه ال لٌمة له فً إجراءات المضٌة وال اعتبار ألنه لم ٌؤخذ باالختٌار:كما أن انتزاع  -ٖ

ِ فً سننه ابن ماجه  أخرج - تًِ اْلَخَطأَ، »: َعْن أَبًِ َذّرٍ اْلِغفَاِرّيِ، لَاَل: لَاَل َرُسوُل َّللاه َ قَْد تََجاَوَز َعْن أُمَّ إِنَّ ّللاَّ

ٌْهِ   فما ٌستكره المرء علٌه ال ٌؤاخذ علٌه.، «َوالنِّْسٌَاَن، َوَما اْستُْكِرُهوا َعلَ

ِ  المستدرن على الصحٌحٌنأخرح الحاكم فً  - ُ َعْنُهَما، لَاَل: لَاَل َرُسوُل َّللاه ًَ َّللاه : َعِن اْبِن َعبهاٍس َرِض

ٌْهِ » تًِ اْلَخَطأَ، َوالنِّْسٌَاَن، َوَما اْستُْكِرُهوا َعلَ ُ َعْن أُمَّ  .«تََجاَوَز ّللاَّ

وكذلن فإن التهمة إذا ثبتت بالبٌنات الشرعٌة على المتهم أمام لاٍض له صالحٌة المضاء، وفً مجلس  -ٗ

لٌس بعموبات حرمها الشرع، أو لم لضاء بالحك والعدل فإنه ال ٌجوز أن تكون العموبة إال بما نص علٌه الشرع، و

ال تجوز العموبة بما جعله هللا عذاباً فً اآلخرة والدلٌل علٌه ما أخرجه البخاري من حدٌث أبً  فمثالً:  ٌنص علٌها

ُ »لال:  هرٌرة أن النبً  ُب بَِها إِالَّ ّللاَّ فظ: وأخرج أبو داود من حدٌث ابن مسعود فً لصة بل «َوإِنَّ النَّاَر ال ٌُعَذِّ

ُب بِالنَّاِر إِالَّ َربُّ النَّارِ » وعلى هذا فإنه إذا ثبت على المتهم أمام لاض له صالحٌة المضاء وفً «. فَِإنَّهُ ال ٌُعَذِّ

مجلس لضاء أنه ارتكب الجرٌمة المتهم بها، فإنه ال ٌجوز أن ٌعالب بالنار وال بما هو مثلها مثل الكهرباء وال 

ٌجوز أن ٌولع علٌه إال العموبات التً نص الشارع علٌها. فال ٌعالب أحد بالحرق  وكذلن ال .بشًء ٌعذب به هللا

بالنار، وال ٌعالب أحد بملع األظافر، أو رموش العٌن، وال بتسلٌط الكهرباء علٌه، أو بإغراله بالماء، أو بصب 

بل ٌمتصر فً معالبته على  الماء البارد علٌه، أو بتجوٌعه، أو بإبمائه دون حاجات تحمً من البرد، أو غٌر ذلن.

 ما ورد الشرع به من عموبات، وما عدا ذلن ٌحرم على الحاكم أن ٌجعله عماباً للمذنب...

ولهذا ال ٌجوز تعذٌب أحد مطلقاً، ومن فعل ذلك خالف الشرع. وإذا ثبت أن أحداً قد عذب غٌره فإنه ٌعاقب 

 ...على ذلك

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

  هـ1ٖٗٔصفر  2ٕ

  م2ٕٔٓ/ٔٔ/2ٕ الموافك

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/552679948262414/?type=3&theater 

 :واب من صفحة األمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/TehwWgmFRki 

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/802972197111431168?lang=ar 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/552679948262414/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/552679948262414/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/TehwWgmFRki
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/TehwWgmFRki
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/802972197111431168?lang=ar

