
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أتكجو بجزيؿ الشكر كعظيـ اإلمتناف ككبير اإلحتراـ إلى كؿ  مف أمد يده كتكـر 
كسعى لتعكد ىذه الثمرة العممية بحبلكة  ، بعممو مف أجؿ إنجاز عممي ىذا بسخائو كتفضؿ

غناء مكتباتنا الجامعية كلؤلمانة الع ،كطيب مف شأنو إثراء ساحتنا المعرفية ممية بؿ كا 
      كاألخبلقية أخص شكرم ألستاذم المكقر كمف حباني اهلل ألنعـ بإشرافو ك عظيـ تفيمو

داخؿ الكطف ككافة أعضاء ك مككنات األسرة الجامعية  ك جميؿ تعاكنو الدكتكر: يقاش فراس
 العزيز ك بعدد مف الكميات المغاربية ك العربية .

اإلخكة كالسيما و مى مكاقفو كتخريجاتاستندت ع ككاتب كباحث كأقر بفضؿ كؿ مثقؼ
 . بكؿ مف المغرب ك مصر ك السعكدية  األشقاء 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطركحتيألفت النفكس أف تككف اليدايا مادية أك أشياء قابمة لمتقدير المادم، ك لكف 
ىذه ك ما اشتممتو مف أفكار ك قيـ ك رسائؿ تتجاكز قيمتيا عمميا ك أدبيا كؿ تقدير مادم 

 ا بمغ قيمة ك مقدارا .ميم

ركح في العاـ أىدييا لكؿ مف قدر ك يقدر العمـ ك أىمو، ك في الخاص أىدييا ل
التي ما دخرت جيدا في مؤازرتي ماديا   -حفظيا اهلل - كالدتي ك -طيب اهلل ثراه -كالدم 
داريا مف خبلؿ اشرافيا كمعنك       عمى التسجيبلت جميعيا ك تكبدىا عناء المسافات يا بؿ كا 

 .مة في أشرؼ المقامات مقاـ القضاءكحرمي زكجة ك زمي لغبلكتيـ،ك كذا إخكتي 
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لكؿ دكلة مف دكؿ العالـ سياستيا الجنائية ك فمسفتيا العقابية ك تصكراتيا النظرية 
المتأمؿ في ك  ،اإلجتماعييف  تحقيؽ األمف ك السمـكالعممية في مجاالت مكافحة الجريمة ك 

في أمر السياسة الجنائية الكضعية التي  كالمتدبر ، اا كنكعن التزايد اليائؿ في نسب اإلجراـ كم  
رغـ ما تكصؼ بو مف تطكر الدراسات العممية كالخبرات الفنية إال أف الجريمة ظمت تزاحميا 

لتشييدات الكبرل لممؤسسات العقابية بأنكاعيا إلى ظاىرة او كالمنتب  ،في ىذا التطكر
كتصنيفاتيا كبعتادىا كميزانياتيا الضخمة، يعي أف الحاجة إلى سياسات كتشريعات بديمة أمر 

 .في غاية مف الضركرة العاجمة كالممحة، كليس نظاـ الحدكد إال كاحد مف أقكل البدائؿ

ث عف نظاـ التشريع الحديث عف نظاـ الحدكد ىك جزء أصيؿ متأصؿ مف الحديك 
   تميز كتمايز يحممو مفاإلسبلمي بمفاىيمو كنظرياتو كبنائو النظرم كالعممي كما  الجنائي

 األخرل.عف التشريعات المقارنة كالنظـ 

ككمثؿ ىذا الحديث ال يخمك مف جدؿ كخبلؼ تبعا لمفمسفات السائدة كالمشارب 
      القكل كالحمبلت الثقافية  عا لمكازيفكالمراجع التاريخية كاإلديكلكجية، كحتى تب الفكرية

في إطار ما يصطمح عميو بالعكلمة الثقافية التي ال تقؿ خطكرة كتأثيرا عمى العكلمتيف 
 كالعسكرية، بؿ ىي مف تحددىما كتؤطرىما .ة السياسي

يناؾ أسباب ذاتية كأخرل مكضكعية حممتنا إلى اختيار ىذا المكضكع مف ك عميو ف
األخرل، فأشياء كثيرة معطمة أك مشكشة تحتاج إلى إلتفات الباحثيف المكضكعات  سائر

كقضايا الديمقراطية كالتنمية كحقكؽ اإلنساف، كلكف أف تعطؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك 
عمى أصالتيا كأتباعيا األكفياء، فإف مكضكعنا يسحب البساط األخضر عمى كافة  يشكش

كبيرىا  -مكضكع أك حاؿ ما لـ تأخذ األمةالمكضكعات األخرل، بؿ أنو ال يستقيـ 
قضايا الشريعة عمكما كقضية الحدكد خصكصا مأخذ جد، قبيؿ أف يأخذنا اهلل  -كصغيرىا

 أخذ عزيز مقتدر.

فإختيارنا ليذا المكضكع ىك رد عممي كأخبلقي كدعكم عمى كؿ مف يكيدكف لئلسبلـ 
يطعنكف كيشكككف في صبلحية  كالمسمميف المخمصيف لكجو اهلل كدينو الحنيؼ، عمى الذيف



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة   

 

 
2 

نظـ الشريعة اإلسبلمية ليذا العصر، كذلؾ تحت تأثير الغزك الفكرم الغربي الذم ىبت 
 .عمى الديار اإلسبلمية رياحو

  ك مف أىـ األسباب المكضكعية :
 انتشار اإلنحراؼ كاإلجراـ بألكاف كأشكاؿ مختمفة كخطيرة .   -

  .لحد مف الظكاىر اإلجراميةعجز السياسات الجنائية كالعقابية عمى ا -

جيؿ المسمميف بدينيـ كضآلة حصيمة الفكر اإلسبلمي لدييـ، لككف أغمبيـ لـ  -
يدرسكا الشريعة اإلسبلمية الدراسة الحقة، كثير منيـ حجبكا حجبا تاما عف 
أحكاميا، فمـ يعرفكا أسرارىا كال ما تحققو ليـ مف فكائد كمنافع، فراحكا يياجمكف 

 مـ كال ىدل ناىيؾ عف مياجمييا بعمـ كقصد. شريعتيـ بغير ع

كال نخفي السبب األقكل في اختيارنا ليذا المكضكع، كالمتمثؿ في مطالعتنا لمقاالت  
متعددة كالتي يأتي فييا أف عقكبات الحدكد ىي تذكير بعصكر الجاىمية كتعدم ك كتابات 

 عمى مفيـك الدكلة المدنية المعاصرة، ك تتضمف في غالبيتيا : 

إف العقكبات الكاجب تحديدىا لقاء الجريمة المرتكبة يجب أف تستيدؼ إصبلح  -
عادة تربيتو كالعمؿ عمى اندماجو اجتماعيان بالمجتمع، أم تكبتو، كما  الجاني كا 
أف العقكبة يجب أف تعمؿ عمى تربية األشخاص اآلخريف، في حيف أف العقكبات 

م المعاقبة لقاء الجريمة الشرعية تضع في المرتبة األكلى الجزاء كيدؼ! أ
المرتكبة، فالزاني يرجـ كالسارؽ تقطع يده كالقاتؿ يقتؿ كشارب الخمرة يجمد،  
كبالرغـ مف أف تنفيذ العقكبة عمكمان قد مر بمراحؿ مف أجؿ جعميا ممبية لمسياسة 

مف قبؿ الجاني  اصة عمى طريؽ ردع ارتكاب الجريمةالجنائية لمدكلة كخ
عادة تربيتو نفسو بنفسو مف خبلؿ كاآلخريف كذلؾ بدفع ا لجاني نحك اإلصبلح كا 

 تطبيؽ العقكبات غير المقيدة لمحرية أك اتخاذ تدابير كاإللحاؽ اإلجبارم بالعمؿ
أك تدابير اإلفراج الشرطي أك كقؼ تنفيذ العقكبات المقيدة لمحرية أك تيسير دفع 

ية صارمة لمغاية، الغرامة أك ما شابو، إال أف المبلحظ ىك أف العقكبات الشرع
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فيي تستيدؼ كقاعدة اجتثاث الجاني مف المجتمع بقتمو )في جرائـ القتؿ( أك 
رجمو حتى المكت أك صمبو أك جعمو عاجزان بقطع يده أك قطع يده كرجمو عف 
خبلؼ أك ما شابو، بؿ إف عقكبات القطع ىي كصمة عار ال تمحى بالنسبة 

األقطع لمسرقة كىك ما يعني عزلو لمجاني، فالقطع دليؿ ال يمحى عمى ارتكاب 
بالنسبة لممجتمع، كىؿ يمكف أف نتحدث عف إمكانية اندماج األقطع، إال فيما 
ندر بالمجتمع الذم تسبب في قطع يده؟ بؿ قؿ إنو عمى الضد مف ذلؾ سيقؼ 
ضده بارتكاب المزيد مف الجرائـ، مع تكخي الحذر ىذه المرة عند ارتكاب الجرائـ 

لتي ذاؽ قسكتيا، أما إذا تاب فإنو سيككف عالة عمى المجتمع العقكبة ا  خشية
 كمتشرد أك متسكؿ، كىك ما يمكف أف يعاقب عميو كفقان لمقانكف. 

إف إدراج العقكبات الشرعية في القكانيف العقابية يمكف أف يثير سؤاالن عف  -
ير تعارض ىذا مع التزاـ الدكلة باإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية، بؿ إف الدسات

كعادة تنص عمى عدـ جكازية استعماؿ الكسائؿ البشعة غير اإلنسانية في تنفيذ 
العقكبات، بؿ إنيا تحـر سف أم قكانيف تبيح ذلؾ، كلك نظرنا إلى عقكبات 

مف حيث التنفيذ إال  كالجمد كالرجـ كالصمب كالقطع كغيرىا، لما أمكف كصفيا
نسانية فيما لك قكرنت بالتدابير بالبشاعة البالغة، ككذا بعدـ مراعاتيا لمبدأ اإل

العقابية الكضعية، فالعقكبات الشرعية مثبلن غالبان ما تنفذ في األماكف العامة بؿ 
إف الشيكد في عقكبة الزنا يجب أف يباشركا التنفيذ، أما إذا تعمؽ األمر بتعدد 

 الحدكد كالقصاص فإف عممية التنفيذ تككف بالغة البشاعة. 

ة تتعارض خاصة مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ إف العقكبات الشرعي -
كالعيد الدكلي  8411كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كالثقافية لعاـ  8491

لمحقكؽ المدنية كالسياسية لنفس العاـ، كعمى أساس اإلعبلف العالمي السابؽ 
لكثائؽ اتفاقية دكلية مفصمة لحقكؽ اإلنساف، فيذه ا 61الذكر ىناؾ أكثر مف 

الدكلية ينظر إلييا باعتبارىا مدكنة عالمية لحقكؽ اإلنساف تعترؼ بيا كؿ الدكؿ 
كىك ما يعني تجسيد مضاميف ىذه الكثائؽ الدكلية  ،حتى أكثرىا دكتاتكرية
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حران في  بنصكص تفصيمية في القكانيف الدكلية أك الكطنية فالشارع الكطني ليس
ف تـ كضع تشريعات تتعارض مع الحقكؽ كالحري ات األساسية لئلنساف، حتى كا 

ذلؾ ألغراض دينية، كبيذا الصدد تنص المادة الخامسة مف اإلعبلف العالمي 
عمى عدـ تعريض أم إنساف لمعقكبات أك  8491لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

" مف 6المعامبلت القاسية أك الكحشية أك الحاطة لمكرامة كما كتنص المادة "
كالسياسية عمى عدـ جكازية العقكبة أك المعاممة  العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية

 أك غير اإلنسانية أك الميينة.  القاسية

إضافة إلى ما ذكر أعبله، تعتبر العقكبات الشرعية مساسان بكظيفة الدكلة في إيقاع  
العقاب، فالعقكبة استنادان إلى الدستكر يجب أف تحدد بحكـ قضائي بات، أم أف العقكبة 

قبؿ الييئات القضائية، في حيف أف بعض األحكاـ الشرعية تشطب عمى  يجب أف تحدد مف
 في العفك مثؿ ىذا النص الدستكرم الياـ، كذلؾ ارتباطان بمنح المجني عميو أك كرثتو الحؽ
ف صدر حكـ مف قبؿ المحكمة بإيقاع العقكبة الشرعية نفسيا.  عف الجاني، حتى كا 

سالتنا التي اخترنا ليا ىذا العنكاف ك كذا ىذا إف ر  ،ك في ىذا السياؽ الفكرم ك المكاقفي
عدد مف التساؤالت حكؿ ما يثار مف جدؿ ك ما يكجو  التكقيت إنما الغاية السامية ىي تناكؿ

 مف سياـ النقد ك التجريح : 

 ما ىك مفيـك ك أسس السياسة الجنائية في الفكر اإلسبلمي تجريما ك عقابا؟ -

 ؟  ما ىك مفيـك ككظائؼ عقكبات الحدكد -

 ىي دعائـ شرعية عقكبات الحدكد ؟ ما -

 فيما تتجمى ضمانات حقكؽ اإلنساف في تطبيؽ عقكبات الحدكد ؟  -

 تحقيؽ ثبلثة أمكر رئيسية:  ياالغرض منك مثؿ ىذه التساؤالت 

إظيار مدل فاعمية عقكبات الحدكد في محاربة الجرائـ الخطيرة، كفي سبيؿ  -
العامة التي يقـك عمييا نظاـ الحدكد الكصكؿ إلى ىذا تعرضنا إلى بياف األسس 
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كمناقشة اإلعتراضات كالمخاكؼ المثارة حكلو، مع بياف جرائـ الحدكد كالحكمة 
 أك الغاية مف كراء تشريعيا. 

 في معالجة قضايا الكاقع اإلسبلميإبراز أىمية اإلحتكاـ إلى الشريعة اإلسبلمية  -
أك  م نظاـ  أك تشريعكف أال نقكؿ ىذا مف نبع عاطفة دينية، بؿ ألىمية أف يك

مف معتقدات كمسممات كمنتجات البيئة، كالشريعة اإلسبلمية بالنسبة فكر نابعا 
 لممسمميف رمز لمعدالة كالرحمة كالسماحة.

الكقكؼ عند الضمانات القانكنية كالقضائية التي أحيطت بنظاـ الحدكد كالتي  -
ني مف أزمات دستكرية تتجاكز ما أحيط بالنظـ الكضعية ذاتيا التي لطالما تعا

 أك قانكنية أك إجتماعية تفرز إنحرافا في المجاليف التشريعي كالقضائي.

اعتمدنا في معالجتنا لمكضكع الرسالة عمى الجمع بيف عدد  ك تحقيقا ليكذا أىداؼ
مف المناىج بحسب ما تقتضيو الدراسة، المنيج التاريخي في حدكد ضيقة عند التطرؽ إلى 

لمدارس الفقيية كالعممية، كالمنيج الكصفي في بياف المفاىيـ كالخصائص تاريخ العقكبة كا
المتعمقة بنظاـ الحدكد كالمنيج التحميمي في مناقشة الحكمة مف عقكبات الحدكد ككظائفيا 
المختمفة، كالمنيج المقارف في مقارنة الفمسفتيف الجنائية كالعقابية بيف التشريعيف الكضعي 

 كاإلسبلمي.
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يتميز النظاـ الجنائي اإلسبلمي بأحكاـ متعددة، كبمبادئ كنظريات أساسية تجعمو 
يختمؼ عف غيره مف النظـ كالتشريعات األخرل، إذ يقـك ىذا النظاـ عمى اعتبارات مف الديف 

 كاألخبلؽ كالمقاصد التي تنظـ مجاالت عديدة مف حياة المسمميف في الدنيا كاآلخرة. 

األحكاـ كالخصائص األساسية، أنو نظاـ يقـك عمى أساس الديف، إذ كمف أىـ ىذه 
 أنو جزء مف شريعة تعد ىي بدكرىا القسـ الثاني مف الديف اإلسبلمي. 

فاإلسبلـ عقيدة كشريعة، كالعقيدة ىي اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كالرسؿ جميعا 
 كسائر الغيبيات.  كالبعث كالحساب كالجنة كالنار

عة فيي ما سنو اهلل مف عبادات كتشريعات كأخبلؽ كأنظمة كأحكاـ تتعمؽ أما الشري
 بعبلقة اإلنساف بنفسو كبربو كبأخيو المسمـ، كعبلقتو بالككف كاإلنساف كالحياة ككؿ. 

 الشريعة بيذا المعنى ىي قكاعد تنظـ أمكر الحياة الدنيا، تدعك إلى الخير، كتعمؿ
ضمة أكلى الركائز التي يقـك عمييا المجتمع، كال شؾ عمى درء المفاسد، كتجعؿ األخبلؽ الفا

أف الديف ىك أساس األخبلؽ الحميدة كمنبع كؿ الفضائؿ الحسنة، كبيذا فيي صالحة لكؿ 
زماف كمكاف، كال تتأثر بتغير األعراؼ كالتقاليد  حماية ألسس المجتمع الصالحة كدعائمة 

تشريع حؽ العقاب حفاظا عمى مصالح التي ال تتبدؿ، كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال ب الثابتة
 اإلسبلـ المعتبرة. 

    فالتشريع الجنائي اإلسبلمي جزء مف عقيدة شاممة، كشريعة محكمة، تحتكم 
عمى تعاليـ سمحة كمقاصد سامية، كمف ىنا شرع اإلسبلـ عقكبات مختمفة مف حدكد 

قيقيا إليجاد الحياة كقصاص كتعازير تبعا إلختبلؼ مقاصد الشريعة اإلسبلمية التي تريد تح
 عمى أسس الحؽ كالعدؿ كالرحمة كالمساكاة.  الطاىرة النقية القائمة

كإليجاد مثؿ ىذا المجتمع الطاىر، كجب مكافحة الجريمة التي تيدده في كيانو 
كدعائمو األساسية، كىك األمر الذم تتفؽ عميو كؿ التشريعات كالنظـ البشرية، كيأتي النظاـ 

عمى رأس تمؾ التنظيمات كميا، كىك في الكقت ذاتو متفرد بمزايا العقابي اإلسبلمي 
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تكجد مجتمعة في أم تشريع آخر، خاصة تمؾ المتعمقة بارتباطو بالضكابط  كخصائص ال
 الركحية كالقكاعد األخبلقية كمصالح اإلسبلـ المعتبرة . 

ى ال كىذه األكصاؼ التي نحف بصدد إطبلقيا عمى تشريعنا الجنائي اإلسبلمي، كحت
يقكؿ قائؿ أنيا مف لغك اإلنشاء أك لغة الذات األنانية، سنعمؿ إف شاء اهلل عمى مبلمستيا 
مف خبلؿ قراءة تحميمية لكؿ مف فمسفة العقكبة في التشريع اإلسبلمي، ككذا الكقكؼ عند 

 .لعقكبات الحدكد األسس العامة
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      العقكبة خاصية أساسية لكؿ نظاـ قانكني، كىي الجزاء الذم يرتبو المشرع 
عمى مخالفة النصكص التجريمية، كىي تختمؼ باختبلؼ النظـ الشرعية عف النظـ الكضعية 
بؿ تختمؼ في دائرة النظـ الكضعية ذاتيا بحسب السياسات الجنائية كالعقابية، كالفمسفة 

 مد كتصكراتو لمصالحو العميا كسبؿ حمايتيا مف اإلعتداء. السائدة في كؿ ب

كفي معرض الحديث عف التشريع اإلسبلمي، فما مف ريب أف لمعقكبة فيو منزلة 
تشريعية خاصة كتحظى بالرعاية كالقداسة تشريعا كقضاء، كيؼ ال ؟ كالعقكبة ىي األداة 

كحفظ المقاصد الشرعية  التشريعية كالجزاء الردعي لحماية مصالح المجتمع اإلسبلمي
كالكميات الخمس في الشريعة اإلسبلمية، بؿ أف العقكبة في صكر منيا ىي حقكؽ هلل ال 

أك التنازؿ عف تطبيقيا  أك الشفاعة فييا، كما ىك حاؿ عقكبات الحدكد  يجكز التياكف فييا
 التي ىي مدار بحثنا الذم نحف بصدده إف شاء اهلل تعالى. 

نا بأىمية المكضكع، أف التطرؽ إلى فمسفة العقكبة في التشريع كقد رأينا كبحسب كعي
اإلسبلمي ستساعدنا في فيـ فمسفة عقكبات الحدكد، إذ أف فيـ فمسفة الكؿ يفضي إلى فيـ 
فمسفة الجزء، كىذا الفيـ مف شأنو إزالة الغمكض عف المكضكع كالرد البناء عمى المزاعـ التي 

 اإلنساف كالكرامة اإلنسانية .  تدعي بمخالفة عقكبات الحدكد لحقكؽ

كليذا الغرض نتعرض لسياسة اإلسبلـ في التجريـ كالعقاب مقارنا بالسياسات 
الكضعية  باعتبار الجريمة ىي سبب في كجكد العقكبة كبينيما عبلقة تبلزمية "ال عقكبة ببل 

يـك مف أثر ىاـ جريمة" لمفيـك العقكبة في الشريعة اإلسبلمية كالنظـ الكضعية، لما ليذا المف
في فيـ بنية كفمسفة العقكبة في النظاميف الشرعي كالكضعي مف جية، كتحديد الطبيعة 
القانكنية لمعقكبة مف جية أخرل، مف حيث ىؿ العقكبة ىي حؽ مف حقكؽ الضحية أـ 

 العقكبة ىي حؽ مف حقكؽ اهلل أـ ىي حؽ مشترؾ؟. أك المجتمع أـ الدكلة؟ 

 مؼ التعريفات كالتحاليؿ التي رافقت العقكبة شرعاكىك ما سيتضح مف خبلؿ مخت
 ككضعا. 



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
11 

 : سياسة اإلسالـ في التجريـ والعقاب  المبحث األوؿ

لكؿ نظاـ سياسة تفسره كتبرر كجكده كأحكامو، كلئلسبلـ في مجاؿ التجريـ كالعقاب 
ث السياسة كتميزه نعالج في ىذا المبح  جو المتميز، كلمكقكؼ عند انفرادهسياستو الفريدة كمني

الجنائية كسياسة التجريـ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات الكضعية كسياسة 
 اإلسبلـ في منع الجريمة. 

 المطمب األوؿ : البنياف الفكري لمسياسة الجنائية 

يقكؿ المفكر العربي عبد الرحماف بف خمدكف في مقدمتو الشييرة " قد بينا أف البشر 
ذا ال يمكف حياتيـ ككجك  دىـ إال باجتماعيـ، كتعاكنيـ عمى تحصيؿ قكتيـ كضركراتيـ، كا 

اجتمعكا دعت الضركرة إلى المعاممة كاقتضاء الحاجات كمد كؿ كاحد منيـ يده إلى حاجتو 
يأخذىا مف صاحبو، لما في الطبيعة الحيكانية مف الظمـ كالعدكاف بعضيـ عمى بعض 

قتضى القكة البشرية في ذلؾ، فيقع التنازع كيمانعو اآلخر عنيا بمقتضى الغضب كاألنفة كم
ذىاب النفس، المفضي ذلؾ  إلى   كىي تؤدم المفضي إلى المقاتمة إلى اليرج كسفؾ الدماء كا 

 . انقطاع النكع كىك ماخصو البارم سبحانو بالمحافظة"

كالمحافظة عمى النكع اقتضت درء المفاسد كجمب المصالح، ككذلؾ رسـ السياسات 
مة بحفظ المقاصد الشرعية كتحقيؽ المنافع الدنيكية كاألخركية، كمف تمؾ الشرعية الكفي

 السياسات الشرعية السياسة الجنائية، كالتي مدار حديثنا في مطمبنا ىذا.

 سياسة التجريـ الفرع األوؿ: ماىية 

إف الكقكؼ عند سياسة التجريـ في نظامي الشريعة كالقانكف يقتضي منا قراءة 
السياسة التي تشكؿ اإلطار الفكرم كالعممي لمتشريعات  جنائية عمكما، ىذهلمفيكـ السياسة ال
 الجنائية كالعقابية.
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 أوال :  مفيـو السياسة الجنائية

نتعرض لمفيـك السياسة الجنائية في كؿ مف التشريع الجنائي الكضعي كالتشريع 
 الجنائي اإلسبلمي.

 في القانوف الوضعي 1المقصود بالسياسة الجنائية -1

يت السياسة الجنائية بقدر كبير مف االىتماـ مف قبؿ الميتميف بشؤكف الجريمة حظ
كالكقاية منيا كالتصدم ليا، كيعتبر الفيمسكؼ األلماني فكيرباخ أكؿ مف استعمؿ تعبير 
السياسة الجنائية كذلؾ في بداية القرف التاسع عشر ككاف يقصد بيا " مجمكع الكسائؿ التي 

عيف في بمد ما مف أجؿ مكافحة اإلجراـ فيو" كيبقى ىذا التعريؼ يمكف اتخاذىا في كقت م
2غامضا ألنو ال يحدد نطاؽ ىذه السياسة

.  

كقد ظيرت عدة اتجاىات فقيية في تعريؼ السياسة الجنائية، ككانت ىي األخرل 
قاصرة ألنيا لـ تعط السياسة الجنائية دكرىا الحقيقي في تطكير القانكف الجنائي كمنيا 

المجمكعة المنظمة مف المبادئ التي تعتمدىا الدكلة  فكف ليزت" الذم عرفيا بأنيا"تعريؼ "
 .       3لتنظيـ عممية محاربة الجريمة

                                           
1

عرؼ المالكية الجناية بأنيا " كؿ ما يمس البدف كاألطراؼ "نقبل عف مالؾ بف آنس، المدكنة الكبرل، دار الفكر  -  
ف عبد الرحماف ، كانظر في ذلؾ: أبك عبد اهلل محمد ب444لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت، لبناف، المجمد الرابع، ص

المعركؼ بالحطاب، كتاب مكاىب الجميؿ لشرح  مختصر خميؿ، كبيامشو التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار  المغربي
،كما عرفيا كىبة الزحيمي"  276ـ ،المجمد السادس، ص 1978 –ػى 1398الفكر العربي، بيركت، لبناف، الطبعة الثانية، 

ع عمى نفس اإلنساف أك أعضائو، كىك القتؿ كالجرح كالضرب"، عف كىبة الزحيمي  ىك إطبلؽ الجناية عمى اإلعتداء الكاق
 .490ص  ،الجزء الثالث ـ، 2002- ػى 1423الفقو المالكي الميسر، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، سكريا، الطبعة الثانية، 

 .11ص  ،ر، دار النيضة العربية، مص1972أحمد فتحي سركر، أصكؿ السياسة الجنائية، طبعة  - 2

 .123، مؤسسة نكفؿ بيركت ، لبناف، ص 1980مصطفى العكجي، دركس في العمـ الجنائي، طبعة  - 3
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"أف دكر السياسة الجنائية يكمف في مكاجية الجريمة بالجزاء  ركاعتبر دكنديك دكفايي
الدفاع االجتماعي  كقد تبمكرت فكرة السياسة الجنائية أكثر فأكثر ببركز مدرسة ،1كالقمع"

بزعامة مارؾ انسيؿ كالذم عرفيا بأنيا "عمـ كفف غايتيما صياغة قكاعد كضعية في ضكء 
، كالمبلحظ أف أغمب التعريفات الحديثة 2معطيات العمـك الجنائية بغية التصدم لمجريمة"

لمفيـك السياسة الجنائية تسير في نفس ىذا االتجاه األخير مركزة عمى األساس العممي 
كىكذا نجد الدكتكر عبد السبلـ بف حدك عرفيا بأنيا "تمؾ الكسائؿ الفنية التي يعتمد عمييا 

كعرفيا الدكتكر أبك الفتكح بأنيا "الفمسفة التي  3المشرع عند تحديد سياسة التجريـ كالعقاب
 تكمف كراء الخط الذم يرسمو المشرع عند تحديده الجرائـ كالعقكبات".

 نائية في الشريعة اإلسالمية  المقصود بالسياسة الج  -2

بعد أف بيف ابف خمدكف في مقدمتو الشييرة بأف الجريمة كاقعة اجتماعية البد مف  
كجكدىا في كؿ مجتمع بشرم، استطرد ىذا المفكر المسمـ العربي بعد ذلؾ ليقدـ الحؿ الذم 

البد ليذا أرتاه لمكاجيتيا، حيث يرل بأنو البد مف كجكد حاكـ يزع الناس كيحكميـ كأنو 
 الحاكـ مف أداة كالبد ألداتو مف سياسة ينتظـ بيا أمر الناس. 

وحكمو فييـ تارة يكوف مستندا إلى شرع منزؿ مف عند "…يقكؿ ابف خمدكف:  
 .       4"اهلل، وتارة إلى سياسة عقمية يوجب انقيادىـ إلييا ما يتوقعونو مف ثواب ذلؾ الحاكـ

في مكاجية حتمية اإلجراـ  إتباعيابغي عمى الحاكـ فما المراد بيذه السياسة لتي ين 
 في المجتمع ؟.

                                           
 . 125ص ،مصطفى العكجي، مرجع سابؽ - 1
 .126مصطفى العكجي، مرجع سابؽ ، ص   - 2
 .32 ص، 2000 عبد السبلـ بف حدك، الكجيز في القانكف الجنائي المغربي، الطبعة الرابعة - 3
 ، دار الكتب العلمية، 1996عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، شرح وتعليق عبد الواحد وفي، طبعة  - 4

 .156ص 
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 المراد بالسياسة الشرعية - أ

ارتأينا قبؿ أف نتعرض لتعريؼ السياسة الجنائية الشرعية أف نحاكؿ أكال اإلحاطة  
بالسياسة الشرعية بصفة عامة، ألف السياسة الجنائية جزء مف السياسة الشرعية كمعرفة 

عرفة األخص، كفيما يمي نستعرض معنى السياسة الشرعية في الشريعة األعـ تفضي إلى م
 اإلسبلمية  كقد ذكر الفقياء تعاريؼ كثيرة لمسياسة الشرعية منيا:

ف لـ يضعو  -1 ىك ما كاف فعبل يككف معو الناس أقرب إلى الصبلح كأبعد عف الفساد كا 
 .1الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كال نزؿ بو كحي

الة األمر في أف يعممكا ما تقتضي بو المصمحة مماال يخالؼ ىي التكسعة عمى ك  -2
ف لـ يقـ عميو دليؿ  .2أصكؿ الديف كا 

 يؤكد فقيو آخر بأف السياسة الشرعية ىي استصبلح الخمؽ بإرشاده إلى الطريؽ المنجي -3
عمى العامة كالخاصة في ظاىرىـ كباطنيـ  في الدنيا كاآلخرة، فيي مف األنبياء

يف كالممكؾ عمى كؿ متـ في ظاىره ال غير كالسياسة مف العمماء مف السبلط كالسياسة
 .3عمى الخاصة في باطنيـ ال غير كرثة األنبياء

 .4كعرفيا آخركف بأنيا تغميظ جزاء جناية ليا حكـ شرعي حسما لمادة الفساد -4

تشترؾ التعاريؼ السابقة في كصؼ السياسة الشرعية بأنيا األحكاـ الشرعية      
الحاكـ مف تدبير كتصرؼ، لكنيا اختمفت في بعض الجكانب، كمف ذلؾ عف  كما يصدر

 التعريؼ األخير الذم قصر السياسة الشرعية عمى بعض مشمكالتيا حينما خصيا بتشديد

                                           
1
ابف القيـ الجكزية، طرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، الجزء الثالث، تحقيؽ محمد حامد الفقي، بدكف طبعة، دار الكتب العممية  -  

 .10لبناف، ص 
 ، ، دار الجيؿ بيركت1993لسياسة الجزائية في فقو العقكبات اإلسبلمي المقارف، المجمد األكؿ، طبعة أحمد حصرم، ا -  2

 .106ص 
 . 107أحمد حصرم، مرجع سابؽ، ص   -  3
 . 104ؽ، ص بأحمد حصرم، مرجع سا -  4
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كتغميظ العقكبة في حيف أف ىذه األخيرة جزء مف السياسة الجنائية التي بدكرىا جزء مف  
 السياسة الشرعية. 

عميو ىك ذاؾ الذم كضعو الدكتكر محمد بكساؽ كالذم جاء كلعؿ أىـ تعريؼ كقفنا 
فيو بأف السياسة الشرعية ىي العمؿ عمى جمب أقصى ما يمكف مف المصالح لمجماعة كدفع 

كفي جميع المجاالت االقتصادية  ما أمكف مف المفاسد عنيا بإقامة الشريعة تنفيذا كاجتيادا
كفي حاؿ االختيار كاالضطرار كالسمـ  جتماعيةكالسياسة كاإلدارية كالثقافية كاألخبلقية كاال

كالحرب كتصريؼ الشؤكف اليكمية بالتدبير كالحكمة كالتذرع بكافة الكسائؿ كالطرؽ المادية 
 .1كالفكرية كالحسية كالمعنكية في ضكء نصكص الشريعة كركحيا كمقاصدىا"

 معنى السياسة الجنائية الشرعية - ب

يـ الجكزية مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كانت الشريعة كما كصفيا بحؽ ابف الق
، 2كمصالح العباد في المعاش كالمعاد، كىي عدؿ كرحمة كميا كمصالح كميا كحكمة كميا

كالسياسة الشرعية مف ثـ ال تخرج عف تحقيؽ ىدفيف أساسييف أكليما: جمب المصالح أك بناء 
قامتيا كتنميتيا، كثانييما: دفع المفا سد أك حماية البناء المقاـ الكميات الخمس بإيجادىا كا 

 لمكميات الخمس بمنع زكاليا كاإلخبلؿ بيا كاالعتداء عمييا.

كالسياسة الجنائية باعتبارىا جزءا مف السياسة الشرعية، فإنيا تعمؿ  عمى ترسيخ 
ىذيف اليدفيف في جانبيما الجنائي، كذلؾ بدفع المفاسد الناتجة عف الجريمة أك المتكقع 

عمى تكفير األمف لؤلمة كصيانة الحقكؽ كالممتمكات كالعمؿ عمى حصكليا منيا عبلكة 
 تحقيؽ ذلؾ بكافة الطرؽ كالكسائؿ كاستصدار األنظمة المناسبة كاتخاذ اإلجراءات المبلئمة

 

                                           
الرياض  األمنية، لمعمـكديمية نايؼ محمد بف المدني بكساؽ، اتجاىات السياسة الجنائية المعاصرة كالشريعة اإلسبلمية،  أكا  - 1

 . 15، ص 2002
 .03، ص1977ابف القيـ الجكزية، أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، المجمد الثالث، الطبعة الثانية،  دار الفكر بيركت  -2
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سكاء أكانت مادية أـ فكرية حسية أـ معنكية دكف الخركج عف أسس الشريعة كقيميا  
ة التجريـ كتغميظ العقكبات أك تخفيفيا كمقاصدىا كأىدافيا كىكذا تدخؿ ضمنيا سياس

كالتعازير بصفة عامة، لكنيا ال تككف مرادفة لمتعزيز عمى اعتبار أف السياسة الجنائية تشمؿ 
اتخاذ اإلجراءات الكقائية كالمنعية كالتدابير االحترازية كغيرىا مف الكسائؿ التي تمنع االعتداء 

كاؿ كسفؾ الدماء كغيره سكاء اتصؿ ذلؾ كاإلخبلؿ باألمف كانتياؾ الحرمات كنيب األم
 بالجماعة أك باألفراد.

عمى ضكء ما تقدـ، فإف التعريؼ المختار لمسياسة الجنائية في الشريعة اإلسبلمية 
ىك: "العمؿ عمى درء المفاسد الكاقعة أك المتكقعة عف الفرد كالمجتمع بإقامة أحكاـ الحدكد 

كافة الكسائؿ كالطرؽ الممكنة فكرية كانت أـ كالقصاص كغيرىا، كالتذرع لتحقيؽ األمف ب
1أك معنكية في ضكء مبادئ الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا كركحيا"ة مادية حسي

. 

 2التجريـ ثانيا :  مفيوـ سياسة 

نتعرض في الجزئية المكالية إلى إبراز مفيـك سياسة التجريـ في كؿ مف القانكف 
 الكضعي كالقانكف الجنائي اإلسبلمي.

 

 

 
                                           

 . 16محمد بف المدني بكساؽ، مرجع سابؽ، ص   -1
 عنيا بحد أك تعزير" في كتابو : األحكاـ السمطانية كالكاليات عرؼ الماكردم الجريمة بأنيا: "محظكرات شرعية زجر اهلل -2

الجريمة ىي "، كعرفيا عبد القادر عكدة: 273، ص 1985الدينية، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 
ة عمى تحريمو أك ترؾ فعؿ محـر ،معاقب عمى تركو أك ىي: فعؿ أك ترؾ نصت الشريع إتياف فعؿ محـر معاقب عمى فعمو

بيركت، لبناف، الطبعة الثالثة  كالعقاب عميو، في كتابو: التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي، مؤسسة الرسالة
، كما عرفيا منصكر رحماني: "ىي فعؿ أك امتناع يخالؼ قاعدة 66الجزء األكؿ، ص  –ـ  1994 – ػى 1415عشر 

الكجيز في القانكف الجنائي  كترتب لمف يقع منو جزاء جنائيا "، كتابو : منصكر رحمانيجنائية تحظر السمكؾ المككف ليا، 
 .83، ص 2006دار العمـك لمنشر، الحجار عنابة، )الجزائر( ،  العاـ )فقو ، قضايا(
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 1يوـ سياسة التجريـ في القانوف الوضعيمف -1

تتضمف سياسة التجريـ بياف القيـ كالمصالح الجديرة بالحماية العقابية كمنع إلحاؽ 
الضرر بيا بإىدارىا كتدميرىا كميا أك جزئيا كالتيديد بانتياكيا ألف األضرار الجنائية ما ىي 

حمية يحصييا المشرع كيبينيا إال نشاط مخؿ بالحياة االجتماعية كالذم يمحؽ المصالح الم
في نصكص تمحقيا باألفعاؿ المتضمنة بالتجريـ كما تشمؿ سياسة التجريـ بياف العقكبات 
كالتدابير المناسبة لكؿ جريمة حسب نتائج العمـ الحديث ككؿ ذلؾ ضمف نصكص القانكف 

مبلئـ تحقيقا الجنائي الذم يحدد النتائج الضارة التي تستكجب التجريـ كمقابمتيا بالجزاء ال
جتماعي إكعميو فبل يعد كؿ ضرر  كتأكيدا لممبدأ المشيكر "ال جريمة كال عقكبة إال بنص"

 .       2ضررا جنائيا ألف األضرار الجنائية محصكرة كاالجتماعية كثيرة كغير محصكرة

كتتعدد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية كفقا لظركؼ كاحتياجات كؿ مجتمع 
يده كنظمو االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كعميو يعتبر التجريـ ىك أقصى كتتأثر بتقال

 مراتب الحماية التي يضفييا التشريع عمى نكع معيف مف المصالح التي تيـ المجتمع.

كلما كانت المجتمعات بنظميا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية تتفاكت فيما بينيا 
 .  3بينيا د تبعا لذلؾ مف اختبلؼ سياسة التجريـ فيمافي تحديد ىذه المصالح فإنو كالب

ذا كانت القيـ كالمصالح ذات األىمية القصكل في المجتمع تحظى بحظر انتياكيا  كا 
 كالتيديد بو تحت طائمة العقاب، فإف القيـ كالمصالح األقؿ أىمية ال تعرل مف

                                           
" السياسة كقفنا عمى تعارؼ أخرل لمسياسة الجنائية الشرعية منيا تعريؼ الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي:  - 1

الجنائية في الشريعة اإلسبلمية ىي عبارة عف نظرية عامة، شاممة تحكـ نظاـ الحياة في المجتمع كتعبر عف مصالحو 
الرئيسية كتنبني عمى مجمكع المبادئ التي يقـك عمى دعائميا ىدا المجتمع، منظمة قكاعد المسؤكلية كالجزاء فيو عمى أف 

 كظيفتو األخذ بيده المبادئ كالحفاظ عمى أسسيا ". يتكلى ىدا المجتمع حاكـ صالح تككف
 . 50محمد بف المدني بكساؽ، مرجع سابؽ، ص   - 2
 . 19ك 18أحمد فتحي سرك، مرجع سابؽ، ص   - 3
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نما تترؾ في العادة لمقانكف المدني أك القا  نكف اإلدارم أك لممربيف أك الحماية بإطبلؽ كا 
 لمكعاظ كالجمعيات الخاصة كالنقابات لممحافظة عمييا.  

 مفيوـ سياسة التجريـ في الشريعة اإلسالمية   -2

عمى  مية عمى إضفاء الحماية الجنائيةيقـك مفيـك التجريـ في الشريعة اإلسبل
فظيا باعتبار مجمكعة مف المصالح كالقيـ كالمبادئ التي تعمؿ الشريعة السمحة عمى ح

أىميتيا في حفظ كياف المجتمع، فالشريعة اإلسبلمية تعتبر األخبلؽ الفاضمة أكلى الدعائـ 
التي يقـك عمييا المجتمع، كليذا فيي تحرص عمى حماية ىذه األخبلؽ كتتشدد في ىذه 

 .1الحماية بحيث تكاد تعاقب عمى كؿ األفعاؿ التي تمس األخبلؽ

 األخبلؽ عمى ىذا الكجو، أف الشريعة اإلسبلمية تقكـكالعمة في اىتماـ الشريعة ب
عمى الديف الذم يأمر بمحاسف األخبلؽ كيحث عمى الفضائؿ كييدؼ إلى تككيف الجماعة 
الصالحة  فالنظاـ الجنائي اإلسبلمي جزء مف الشريعة اإلسبلمية التي تقـك عمى أساس الديف 

ي اإلسبلمي قكة كفاعمية الرتباطو بعقيدة كالديف بما لو مف قدسية كحرمة يكفؿ لمنظاـ الجنائ
المسمـ ككجدانو الديني،حيث ال يخفى أف تككيف الفرد الصالح الذم يككف في مجمكع 
 تصرفاتو نزاعا إلى الخير عزكفا عف الشر مف أىـ مقاصد اإلسبلـ، كىك ما جعؿ المشرع

 ني كالعقائدم.الدي اإلسبلمي في تجريمو لمعديد مف التصرفات كاألفعاؿ ييتـ بالجانب

إلى جانب ذلؾ، إف النظاـ التجريمي في الشريعة اإلسبلمية ينحك في تجريمو لبعض 
السمككات كاألفعاؿ إلى حماية مصالح األفراد في مختمؼ تجمياتيا االقتصادية كاالجتماعية 
فالمقاصد الرئيسية لمشريعة اإلسبلمية تشتمؿ عمى مصالح العباد، فما مف أمر شرعو اإلسبلـ 

 الكتاب أك السنة إال كانت فيو مصمحة حقيقية.  ب

                                           
 .69عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقكانيف الكضعية، ص   - 1
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كحاصؿ القكؿ أف فقياء الشريعة قد جمعكا مختمؼ ىذه المصالح التي عمؿ المشرع 
اإلسبلمي عمى حفظيا كحمايتيا في أصكؿ خمسة يأتي في مقدمتيا حفظ الديف باعتباره 

ات التي تطاؿ ىذا المقـك األساسي لكياف المجتمع اإلسبلمي، لذلؾ نجده جـر بعض السمكك
ثـ نجد حفظ النفس، كىكذا جـر كؿ فعؿ  المقـك منيا جريمة الردة كتشدد في العقاب عمييا

…( اعتداء عمييا كيأتي حفظ العقؿ في المرتبة الثالثة )تجريـ الخمر كالمخدرات كالمسكرات
 …(.كيحتؿ حفظ الماؿ المرتبة الرابعة يميو حفظ النسؿ )تجريـ القذؼ لممحصنات

 لفرع الثاني: األساس النظري لسياسة التجريـ ا  

تنبني سياسة التجريـ عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس النظرية كالفمسفية التي 
تضع النمكذج العاـ الذم تعتمده التشريعات الجنائية في تجريـ أفعاؿ كسمككات األفراد 

ظيكر القانكف الجنائي كقد عرفت ىذه األفكار كالنظريات تطكرات متبلحقة منذ  كالجماعات،
مع المجتمعات القديمة التي كانت كراء انبعاث فكر جنائي جديد تمثؿ في بركز مجمكعة مف 
المدارس الفقيية، كبالمقابؿ فإف فمسفة التجريـ في الشريعة اإلسبلمية ارتبطت أساسا بتحديد 

تشريعات الجنائية المسؤكلية الجنائية لؤلفراد، كىك ما أعطاىا صبغة متميزة عف غيرىا مف ال
 الكضعية.

  أوال : مراحؿ تطور سياسة التجريـ في القوانيف الوضعية

تتأثر قكاعد التجريـ بكصفيا قكاعد اجتماعية، بالمتغيرات االجتماعية التي تعكس ما 
ذا ما استعرضنا التاريخ  ينشأ في المجتمع مف تحكؿ في القيـ األخبلقية كالسياسية كالثقافية كا 

ة التجريـ نجده مر بمراحؿ رئيسية ثبلث : مرحمة األسرة كالعشيرة قبؿ تككف العاـ لسياس
الجماعة السياسية، ثـ مرحمة قياـ الدكلة الحديثة كأخيرا مرحمة البحث العممي كالدراسة 

 الفمسفية.

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
20 

 التجريـ في المجتمعات القديمة  -1

 مرت المجتمعات القديمة بعدة مراحؿ :

 مجتمع االلتقاط - أ

التجريـ في ىذه المرحمة بالحاجة إلى الطعاـ، فظيرت جرائـ االعتداء ارتبط مفيـك 
عمى األشخاص، أما جرائـ األمكاؿ كالجرائـ األخرل فمـ تكف مكجكدة لككف الممكية سكاء 

كفي غياب قانكف مكتكب اعتمدت المجتمعات  الخاصة أك الجماعية لـ يعط ليا أم أىمية.
يا، كمع مركر الكقت تركزت لدل اإلنساف في تمؾ البدائية عمى كسائؿ غيبية لحؿ مشاكم

فالمخالؼ ليذه القكاعد كاف يذىب بو الكىـ إلى أف الجزاء الخفي قريب الحمكؿ بو، فينتابو 
 الخكؼ الشديد الذم يؤدم إلى مرضو كمكتو، كقد سمي ىذا النكع مف التجريـ "بالتابك".

 مجتمع الصيد - ب

في عشائر تحترؼ الصيد كالعمؿ باألرض في ىذه المرحمة بدأ اإلنساف ينظـ نفسو 
لى حماية أرضيا مف االغتصاب  1فتكلدت الحاجة إلى حماية رجاليا مف االعتداء عمييـ، كا 

إلى  كذلؾ في صكرة رد فعؿ جماعي تمثؿ في االنتقاـ في مرحمة أكلى ليتطكر بعد ذلؾ
 جرائـ القصاص.

      القتصادم الناتج كلما تطكر مجتمع الصيد إلى الرعي بدأت أىمية العامؿ ا
عف تممؾ المكاشي كاألبقار، كحينيا ظيرت أىمية جرائـ األمكاؿ، فتزايدت الحاجة إلى تجريـ 

 كؿ اعتداء عمييا. 

 

 

                                           
 ،ساسية في تطكر المؤسسات كالكقائع االجتماعية، مطبعة سبارطيؿ، المغربالميدم السرسار، الثكابت كالمتغيرات األ  - 1
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 مجتمع الزراعة - ت

في ىذه الفترة نشأت الممكية الخاصة، كظير مفيـك األسرة التي أضحت تممؾ قطعة 
ل ظيكر الممكية إلى انقساـ المجتمع لطبقات ، كىكذا فقد أد1أرضية تستغميا إلشباع حاجاتيا

اجتماعية، الشيء الذم أدل إلى ارتفاع جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ، كفي المراحؿ األكلى 
لمجتمع الزراعة كانت سمطة التجريـ كالعقاب كميا بيد األب، فيك السيد كالقاضي يأمر 

 كينيى كيعاقب مف يخالفو.

 الدولة الدينية  - ث

الدكلة الدينية ظيرت أىمية رجاؿ الديف في مجاؿ التجريـ، مما نتج لما ظير نظاـ 
عنو تعاظـ األىمية الجنائية لجرائـ انتياؾ األدياف كعمى كجو الخصكص جرائـ اإللحاد 

 . 2كالسحر كانتياؾ المقدسات كالتي أضحت أشنع الجرائـ كأبشعيا

     حفاظا تضخمت جرائـ االعتداء عمى الممؾ اإلالىيكفي عصر ممكؾ الحؽ 
عمى شخصو كممكو كسمطتو، ىذا إلى جانب ما نالتو جرائـ االعتداء عمى األشخاص 

 كاألمكاؿ مف أىمية خاصة.

 التجريـ في المجتمعات الحديثة   -2

كاف التجريـ في المجتمعات القديمة كخاصة مع الدكلة الدينية يتميز بالعشكائية 
، إضافة إلى غياب تقنيف كاضح كما كاف كتحكـ األىكاء في تجريـ أفعاؿ كتصرفات األفراد

 عف ذلؾ مف جيؿ المخاطبيف بمقتضيات النص الجنائي المسمط عمييـ. يترتب

لكف بعد التطكرات الفكرية كالعممية كاالقتصادية التي عرفتيا أكربا، انقمبت ىذه 
الكضعية رأسا عمى عقب، كانعكس ذلؾ عمى التشريعات الحديثة التي أصبح تحرير 
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ا مف اختصاص" المجاف الفنية "كبذلؾ ممؾ الفقو كما يقكؿ األستاذ أحمد الخمميشي مشاريعي
ككاف مف أثر ذلؾ أف استكلت الدكلة بصفة نيائية  1التكجيو العاـ لسياسة التجريـ كالعقاب،

 .عمى سمطتي التجريـ كالعقاب

 درسكتقرر المبدأ األساسي الشيير ال جريمة كال عقكبة إال بنص سابؽ عمى يد الم
 التقميدية األكلى.

 أىـ المدارس الفقيية المنظرة لسياسة التجريـ  -3

استحكذت دراسة السياسة الجنائية بصفة عامة كسياسة التجريـ بصفة خاصة منذ 
ـ باىتماـ المفكريف كفقياء القانكف الكضعي، فيما عرؼ بمرحمة الدراسات 81منتصؼ القرف 

ممية لمقانكف الجنائي الحديث، كقد شكمت ىذه الفمسفية أك مرحمة الدراسات العقمية كالع
المرحمة بحؽ قفزة نكعية في الفكر الجنائي الحديث كثكرة بيضاء في مكاجية النظـ التجريمية 
التقميدية كتفسير الظاىرة اإلجرامية كىك ما تـ تكريسو عمى صعيد مختمؼ المدارس الفقيية 

التقميدية الحديثة  فالمدرسة الكضعية كانتياء  بدءا بالمدرسة التقميدية األكلى كمركرا بالمدرسة
 بمدرسة الدفاع االجتماعي.

      2المدرسة التقميدية األولى -3-1

يطمؽ عمييا كذلؾ المدرسة الكبلسيكية، مف أىـ ركادىا نذكر اإليطالي بيكاريا 
Beccaria (8649-8671 كاإلنجميزم بنتاـ )Bentham (8171-8664 كاأللماني )

(، كقد قامت ىذه المدرسة عمى انتقاد النظـ الجنائية 8177-8661)  Fuerbaachفكيرباخ
القائمة آنذاؾ عمى استبداد الحكاـ كتعسؼ القضاة خصكصا في الجرائـ الدينية كالسياسة 
نظرا لقمة النصكص الجنائية مف جية كجيؿ العامة المخاطبيف بيا بالمكجكد منيا مف جية 

 أخرل .
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           ت البناء الفكرم كالنظرم عند أقطاب المدرسة التقميديةكقد شكمت ىذه المرتكزا
في ميداف تجريـ أفعاؿ كتصرفات األفراد كحؽ الدكلة كدكرىا في ىذا الباب، كتتمخص فمسفة 
المدرسة التقميدية في مجاؿ التجريـ بتأكيدىا عمى أف إضفاء الصفة الجرمية عمى أفعاؿ 

بالحريات كالحقكؽ الطبيعية كالمكتسبة التي يتمتع بيا  كتصرفات اإلنساف يمثؿ مساسا خطيرا
األفراد كتفاديا ألم تعسؼ أك تحكـ فإنو يتكجب عمى المشرع أف يبيف في نصكص تشريعية 

يتبصرىا األشخاص كيككنكا عمى بينة منيا حتى إذا ما اقترفكىا  مكتكبة األفعاؿ التي يجرميا،
ست المدرسة التقميدية عمى يد مؤسسييا بيكاريا صاركا مذنبيف يحؽ عمييـ العقاب، كبذلؾ أر 

، في حيف يرل بنتاـ 1"ال جريمة وال عقوبة إال بنص سابؽمبدأ الشرعية الجنائية القاضي"
بأف معيار التجريـ الذم يجب أف يتقيد بو كؿ مشرع عند كضعو لسياسة التجريـ، ىك تحقيؽ 

 آؿ إلييا حؽ التجريـ بمقتضى العقد ما يعرؼ "بالمصمحة  أك المنفعة العامة"، فالدكلة كقد
االجتماعي الذم أقر ليا بمكجبو األفراد بيذا الحؽ يجب عمييا أف تتمثؿ مصمحة المجتمع 
كالتي تشكؿ أساس ىذا الحؽ كأال تتجاكزىا عند كضع النصكص كالقكاعد الجنائية، بحيث 

بالتالي أف يتناكؿ يككف مناط التجريـ ىك الضرر الذم يحدثو الفعؿ بالمجتمع، كال يجكز 
 التجريـ مجرد النكايا أك المعتقدات.

  المدرسة التقميدية الجديدة  -3-2

، ككارسكف Rossiتزخر ىذه المدرسة بأسماء المعة مف العمماء أمثاؿ: ركسي  
Garçon  ككاركGarraud كككزك ،Gozot ككرارا ،Garrara. 

لمفيمسكؼ األلماني كانت  كقد ارتكزت المدرسة النيككبلسيكية عمى نظرية العدالة
Kant  كاتخذتيا أساسا ألفكارىا كنظرياتيا في التجريـ كالعقاب، كتقـك فمسفة التجريـ عند ىذه

المدرسة عمى ضكء نظرية مفكرىا "كانت" عمى منظكمة مف المبادئ كألسس النظرية نجمميا 
 فيما يمي:
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 فيما يتعمؽ بحؽ الدولة في التجريـ  - أ

بشدة تبرير سمطة الدكلة في التجريـ بناء عمى نظرية العقد  " يرفضكانتفإننا نجد " 
1االجتماعي

التي أخذت بيا المدرسة التقميدية األكلى كالتي ذىبت إلى القكؿ بأف األفراد قد  
تنازلكا لمدكلة عف ىذا الحؽ )حؽ التجريـ( مقابؿ شراء أمنيـ كطمأنينتيـ، كاقتصر "كانت" 

جتمع كفقا لنظاـ مف القكانيف العامة يخضع لو الجميع ىي عمى التأكيد بأف الحياة داخؿ الم
 .دالتي تكفؿ حماية حقكؽ كمصالح األفرا

 فيما يتعمؽ بمعيار التجريـ  - ب

فمف الكاضح بأف تأثير نظرية العدالة المطمقة التي قاؿ بيا "كانت" أدل إلى تغيير 
في المدرسة معيار التجريـ، فبعد أف كاف قاصرا عمى تحقيؽ المصمحة االجتماعية 

الكبلسيكية امتد أيضا ليشمؿ فكرة العدالة، كقد عبر "كانت" عف ذلؾ بمبدئو الشيير القاضي 
كىك ما يترتب عنو  2بأف التجريـ يجب أف يككف ال أكثر مما ىك عادؿ كؿ أكثرا مما ىك نافع

فات أف المشرع بامتبلكو لمسمطة التجريمية يجب عميو أال يتجاكز عند تجريمو ألفعاؿ كتصر 
األشخاص ما تقتضيو المصمحة سكاء العامة أك الخاصة، بحيث يككف ممزما دائما بالعمؿ 
عمى التكفيؽ بيف المصالح الفردية مف جية كالمصالح الجماعية مف جية ثانية، كما أنو 
يتكجب عمى المشرع الجنائي أيضا أال يتجاكز ما تقتضيو العدالة، كىك الشرط الجكىرم الذم 

حمايتيـ مف أم شطط أك تعسؼ مف قبؿ السمطة صاحبة الحؽ في التجريـ  يضمف لؤلفراد
فبل يتسنى ليا إذ ذاؾ التمكيح بعصى التجريـ في كجكه األفراد كمما شاءت ذلؾ كىكذا فإنو 
مف الكاضح بأف سياسة التجريـ عند المدرسة التقميدية الحديثة تنبني عمى معياريف أساسيف 

الدكلة لحقيا في التجريـ ىما: معيار المصمحة مف جية  البد مف تحقيقيما عند ممارسة
 معيار العدالة مف جية ثانية.

                                           
 .47مرجع سابؽ، ص  أحمد فتحي سركر، - 1
 . 66عبد السبلـ بف حدك، مرجع سابؽ ص   - 2



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
25 

  1المدرسة الوضعية أو الواقعية -3-3

 Lombrosoنشأت ىذه المدرسة عمى يد ثبلث فقياء إيطالييف ىـ لكمبركزك 

"  :( ككاف أستاذا لمطب الشرعي كىك صاحب كتاب8171-8494) "اإلنساف المجـر
"األفاؽ  :( ككاف أستاذا لمقانكف  الجنائي كىك صاحب كتاب8111-8414)  Ferriكفيرم

كأخيرا ، الجديدة لمعدالة الجنائية" الذم نشر فيما بعد تحت عنكاف "السكسيكلكجية الجنائية"
 .8111الذم كاف قاضيا كنشر كتابو في عمـ اإلجراـ سنة   Carrofaloكاركفالك 

لمنيج العممي في تنظيرىا لمسياسة الجنائية كقد استندت المدرسة الكضعية عمى ا
الكضعية، ففسرت الجريمة عمى ضكءه، كاستعانت بو في تحديد رد الفعؿ ضد الجريمة 

 كالتدابير المانعة ليا.

كمف خبلؿ ىذا التفسير العممي لمظاىرة اإلجرامية نشأ ألكؿ مرة عمـ اإلجراـ ككانت 
أساسو السياسة الجنائية، كىكذا فإف سياسة  نتائج ىذا العمـ ىي المصدر الذم تحددت  عمى

عمى  تنبني عند المدرسة الكضعية -التجريـ باعتبارىا عنصرا مف عناصر السياسة الجنائية
إعطاء األكلكية لحماية المجتمع كالمصالح المرتبطة بو كجعميا فكؽ جميع االعتبارات 

في تجريـ األفعاؿ التي كالمصالح األخرل، كلتحقيؽ ذلؾ فإنو يجب عمى المشرع التكسع 
 تيدد بالخطر مصمحة المجتمع دكف انتظار كقكع الضرر. 

فالمشرع عميو أف يككف بالتالي نشيطا كفعاال في تجريـ أفعاؿ كتصرفات األفراد التي 
تمس كياف كمصالح الجماعة كال يكتفي بانتظار كقكع الخطر كتحقؽ الضرر ليقكـ بيذه 

 المياـ.
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المدرسة الكضعية، فيما يتعمؽ بالسياسة التجريمية كىك تقسيـ كلعؿ أىـ ما جاءت بو 
 .1الفقيو كاركفالك لمجرائـ "جرائـ طبيعية" ك"جرائـ مصطنعة"

فالجريمة الطبيعية ىي كؿ سمكؾ غير أخبلقي يككف منافيا لمشاعر العدؿ كالخير 
ائـ يتميز بتكافؽ كاالستقامة في المجتمع، كالقتؿ كالسرقة كىتؾ األعراض، كىذا النكع مف الجر 

 . 2جميع المجتمعات عمى تجريمو منذ أكلى التشريعات التي عرفيا اإلنساف

أما الجريمة المصطنعة أك االعتبارية : فيي التي تككف مف صنع ككضع المشرع 
كتختمؼ مف مجتمع إلى آخر حسب الظركؼ الحضارية كالتاريخية لكؿ بمد، كيتيح ىذا النكع 

سمطتو التجريمية عمى كؿ فعؿ قد يرل في حدكثو مساسا بالمصالح مف الجرائـ لممشرع بسط 
 العامة أك الخاصة التي يتكلى حمايتيا بالنصكص كالقكاعد الجنائية، كعميو فإنو يتكجب 

أف يككف نشيطا كفعاال كأال يتردد في إضفاء الصفة الجرمية  - كما سبؽ -عمى المشرع 
 ية لمصالح المجتمع كاألفراد.عمى مثؿ ىذه األفعاؿ الضارة كالخطيرة حما

 مدرسة الدفاع االجتماعي  -3-4

 مة في تطكر الفكر الجنائي الحديثظيرت مدرسة الدفاع االجتماعي كآخر مرح
كىي تعتبر بحؽ الثكرة الثالثة في مسيرة ىذا األخير، كتضـ ىذه المدرسة اتجاىيف رئيسييف: 

تطرفت في مبادئيا فانحسرت، أما االتجاه األكؿ كتمثمو مدرسة جنكا لمدفاع االجتماعي كالتي 
الثاني فجسدتو مدرسة باريس لمدفاع االجتماعي التي دافعت عف القانكف الجنائي، كأعادت 

 لمشرعية الجنائية مكانتيا القانكنية المعاصرة.
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 مدرسة جنوا لمدفاع االجتماعي   -3-5

في  Gramatica أسس ىذه المدرسة المحامي اإليطالي الشيير كراماتيكا
"مبادئ الدفاع االجتماعي" كقد عرض كراماتيكا تصكرا  األربعينيات كقدـ نظرياتيا في كتابو:

حيث اعتبرىا عبارة عف حالة نفسية كشخصية لدل بعض األشخاص نتيجة  جديدا لمجريمة
لما سماه باالضطراب أك الخمؿ االجتماعي، المتكلد عف عدـ قدرة المجتمع عمى تكفير 

سائؿ التي تجعؿ سمكؾ األفراد متبلئما مع التعايش االجتماعي كالطبيعي، الظركؼ كالك 
جتماعيا، كلذلؾ يدعك كراماتيكا إلى جعؿ المجتمع إفالمجـر إذف ال يعدك أف يككف إنسانا ال 

كليس الجريمة أك المجـر محكر النظاـ القانكني، كيمكف تجميع أفكار كراماتيكا فيما يتعمؽ 
 مدكؿ فيما يمي:بالسياسة التجريمية ل

المرتكز عمى معايير مكضكعية أساسيا: الفعؿ  1نادل كراماتيكا بإبداؿ قانكف العقكبات -
، الضرر  بطريقة جديدة لمكافحة الجريمة تككف أكثر كاقعية . الجريمة، المجـر

 كبعيدة عف النظريات التشريعية التي لـ تستطع تفادم اإلجراـ. -
خرؽ بو اإلنساف النظاـ االجتماعي كيعتبره عمبل نفي الصفة الجرمية عف الفعؿ الذم ي -

 اجتماعيا يكجب معاممة تختمؼ عف أحكاـ القانكف الجنائي المعركفة.
يقترح كراماتيكا تصحيح مساكئ القانكف الجنائي بمقكماتو كأدكاتو الحالية كذلؾ بربطيا  -

جريمة  بمفيـك "الدفاع االجتماعي" كيرل ضركرة استبداؿ مصطمحات مثؿ قانكف جنائي
، بأدكات كمصطمحات مماثمة ىي: قانكف الدفاع االجتماعي الفعؿ االجتماعي،  مجـر

 الفرد االجتماعي.

                                           

حسف صادؽ المرصفاكم، الدفاع االجتماعي ضد الجريمة ككضعو في المجتمع العربي، المجمة العربية لمدفاع 1 -
 .45ص  ،1981، مطبعة النجاح الجديدة، 18العدد االجتماعي، 
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مف ىذه النظرة المتطرفة لكراماتيكا كمحاكلتو القضاء عمى القانكف الجنائي، ككؿ  
تيار أدكاتو المعركفة مف مدرستو، لـ يكتب ألفكاره التطبيؽ كال الذيكع بؿ كانت سببا لظيكر ال

 االجتماعي الحديث. 

 مدرسة باريس لمدفاع االجتماعي -3-6

إذا كاف كراماتيكا قد أخرج بتطرفو كدعكتو اإلنسانية المبالغ فييا الظاىرة اإلجرامية 
 مف مجاؿ القانكف الجنائي، بؿ نادل بإقصاء ىذا األخير كاالستعاضة عنو بجممة مف مبادئ

اد مف ىذه االنتقادات المكجية لكراماتيكا في بناء الدفاع االجتماعي، فإف مارؾ آنسؿ استف
بعيدا عف الغمك كالتطرؼ الذيف ميزا  نظرية كراماتيكا  1نظرية جديدة لمدفاع االجتماعي

كتنبني السياسة التجريمية عند مارؾ آنسؿ في ظؿ نظريتو الجديدة لمدفاع االجتماعي عمى 
 : النقط مجمكعة مف األسس كالمبادئ، نكردىا مختصرة في ىذه

سياسة التجريـ باعتبارىا عنصرا مف عناصر السياسة الجنائية، يجب أف تنشد المقاـ  -
عف  األكؿ حماية الفرد كمصالحو عمى اعتبار أف الدفاع عف المجتمع ال يتحقؽ إال

، كلكنو لـ يبالغ في تقديس حقكؽ األفراد عمى حساب 2طريؽ خميتو األكلى كىك الفرد
 بأف الفرد ىك أصؿ المجتمع كغايتوكراماتيكا، الذم اعتبر  مصمحة المجتمع كما فعؿ

كأف الدكلة ال تممؾ تقييد حريتو مف أجؿ السعي لتحقيؽ أىداؼ بعيدة عف غايات 
 اإلنساف ككائف اجتماعي.

تشريعات جنائية لمكاجية  كجكدعمى نقيض كراماتيكا، أكد مارؾ آنسؿ عمى أىمية  -
لضماف حقكؽ األفراد مف أم تعسؼ مف قبؿ ىذه ، ك 3الجرائـ داخؿ المجتمعات البشرية

التشريعات دعا مارؾ آنسؿ إلى احتراـ القكانيف الجنائية التي تضعيا الدكؿ لمبدأ 

                                           
  . 12، ص 1967الجديد، ترجمة حسف عبلـ، طبعة  االجتماعيمارؾ أنسؿ، الدفاع  -1
 . 88، مرجع سابؽ، ص رأحمد فتحي سرك  - 2

 . 49حسف الصادؽ المرسفاكم، مرجع سابؽ، ص  - 3
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الشرعية الجنائية، كالعمؿ ما أمكف عمى التقميص مف النصكص كاألحكاـ التجريمية مع 
مارؾ آنسؿ تكفير الضمانات البلزمة لحماية حقكؽ كمصالح األفراد، كبذلؾ أعاد 

 لمقانكف الجنائي قيمتو النظرية كالعممية في مكاجية الظاىرة اإلجرامية.

يتضح مف خبلؿ مختمؼ األفكار كاآلراء أف النظرة الكضعية لمجريمة كالعقكبة ال 
ة يمكف أف تستقر عمى ما يضمف اإلستقرار لممجتمع، إذ أف كؿ نظرة تعبر عف قناعة بشري

 ديكيكجية أك نزعة مثالية متطرفة.أك مصمحة سياسية أك نظرية إ

 ثانيا : فمسفة التجريـ في الشريعة اإلسالمية

إف ىدؼ المشرع مف التجريـ ىك تبييف الفعؿ الشرير الذم عمى الفرد اجتنابو، لكف 
باالضطبلع عمى المذاىب الفقيية اإلسبلمية التي تعرضت لمكضكع المسؤكلية الجنائية 

ي أم جدكل لمتجريـ ألنو يعتبر الجاني مجبر فيما يقـك بو لمجاني، نجد أف ىناؾ اتجاه ينف
 مف أفعاؿ كغير مسؤكؿ عنيا كىك مذىب الجبرية.

كبالمقابؿ يرل مذىب المعتزلة أف الجاني مسؤكؿ مسؤكلية مطمقة عمى ما اقترفتو 
يداه كعميو البد مف كجكد نصكص شرعية تجريمية تحد مف نتائج أفعالو كتصرفاتو كتقننيا 

 مذىب ثالث كىك مذىب االشاعرة المذىبيف السابقيف. كيتكسط

 مذىب الجبرية : -1

تعتبر الجبرية عند البعض بدعة كتنسب إلى الييكد فيي مف قبيؿ اإلسرائيميات  
التي دست عمى اإلسبلـ كقكاميا أف اإلنساف ال يخمؽ أفعالو، كأصبل ال إرادة لو كال اختيار 

نما تنسب األفعاؿ ذلؾ ألف اهلل ىك خالؽ األشياء كاإلراد ات كاألفعاؿ فالفعؿ هلل كحده، كا 
لؤلفراد عمى سبيؿ المجاز كنتيجة لذلؾ ال يجكز تكميؼ اإلنساف بعمؿ ال دخؿ لو فيو كال 

 يصح تكاب اإلنساف كال عقابو تجاه شيء لـ يفعمو، كيستند مذىب الجبرية عمى أساسيف:

        ألفعاؿ كال قدرة ليـ سبؽ عمـ اهلل بأفعاؿ الناس كقد كتب عمييـ ىذه ا -أ 
 عمى تغييرىا.
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     .1أف اهلل ىك خالؽ اإلنساف -ب 

كقد تصدل ليـ بعض العمماء في الرد عمى مذىبيـ كالحسف البصرم، كقد قاؿ 
عنيـ ابف تيمية، ىؤالء قـك مف العمماء كالعباد كأىؿ الكبلـ كالتصكؼ أثبتكا القدر كأمنكا بأف 

نو خالؽ كؿ شيء، كىذا اهلل رب كؿ شيء كمميكو، كأ نو ما شاء كاف كما لـ يشاء لـ يكف، كا 
إلى  بيـ غبل حسف كصكاب، كلكنيـ قصركا في األمر كالنيي كالكعد كالكعيد كأفرطكا حتى

اإللحاد فصاركا مف جنس المشركيف الذيف قالكا " لك شاء اهلل ما أشركنا كال آباءنا كال حرمنا 
 .2مف شيء"

 مذىب المعتزلة   -2

        لمعتزلة في العراؽ كاشتيركا بالقكؿ أف اهلل خالؽ لكؿ شيء كقد خمؽ نشأ ا 
في اإلنساف قكة تمكنو مف سمكؾ الطريؽ الذم يريده كمف ثـ فإف أتى بمعصية فيي مسندة 

إلى إرادتو، فاهلل سبحانو كتعالى ال يعاقب اإلنساف عمى أمكر ليست مف أفعالو، كال  ليو أمإ
را ثـ يفرض عميو عقكبة الرتكابو، فمئلنساف إرادة حرة مطمقة في كؿ ما يقبؿ أف يقدر عميو أم

أَِّب  " :كبذلؾ فيك مخير في أفعالو كلو أف يختار بيف الشر كالخير كالدليؿ قكلو تعالى 3يفعمو

ب َوفُٛساً  َِّ اِ َٚ ب َشبِوشاً  َِّ ًَ اِ ج١ِ ِٓ ككذاؾ " 4" ََ٘ذ٠َْٕبُٖ اٌغَّ ََ٘ذ٠َْٕبُٖ إٌَّْدَذ٠ْ ؽ عمـ اهلل بأفعاؿ كسب 5"َٚ
الناس ال يجكز أف يككف مانعا مف اإليماف، كأف اهلل غير خالؽ ألفعاؿ الناس كأف العامؿ 

أك المكجب لفعؿ اإلنساف ليس مف خمؽ اهلل بؿ مف خمؽ الشيطاف كالنفس األمارة    الداعي
 بالسكء.
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شريرة كىكذا فإف تكفر اإلنساف عمى حرية اختيار يفرض تكضيح كتحديد األفعاؿ ال
 كيجتنبيا كيعاقب إذا ما قاـ بيا. الفردحتى يعمميا 

 مذىب األشاعرة   -3

عند الجبرية ال قدرة لئلنساف كال إرادة كال فعؿ، كعند المعتزلة لئلنساف قدرة مطمقة 
َُ  كىذا الرأم األخير يتعارض مع قكلو تعالى " ْْ ٠َْغزَم١ِ ُْ أَ ُى ْٕ ِِ ْٓ َشبَء  َّ َْ ااِلَّ  *ٌِ ب رََشبُءٚ َِ َٚ ْْ أَ

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ، أما عند األشاعرة لو قدرة كلكف ال تأثير لقدرتو بجكار قدرة اهلل، كلو 1"٠ََشبَء َّللاَّ
في  أفعاؿ كاهلل خالقيا، كلو إرادة أيضا تستند أفعالو إلييا كبذلؾ يعد مختارا في أفعالو كيكفي

دتو كاختياره كلكف ىذه اإلرادة تسمية أفعالو أفعاؿ اختيارية الستناد تمؾ األفعاؿ إلى إرا
كاالختيار عند األشاعرة ليست مف اإلنساف، بؿ خاصة بخمؽ اهلل كلذا يقاؿ عندىـ أنو مختار 

رادتو لفعمو مخمكقاف هلل تعالى لـز أف ر في أفعالو مضط في اختياره، كبالنظر إلى أف فعمو كا 
إلى اختيار  دـ استناد اختيارهيككف مضطرا فييما جميعا، إال أف استناد فعمو إلى اختيار كع

آخر بسبب كصؼ األفعاؿ باالختيارية كىك المعنى بككف اإلنساف مختارا في أفعالو عند 
ف لـ يكف ىذا االختيار بيده.  األشاعرة، أما أفعالو فمستندة إلى اختياره كا 

أف  كأماـ تبايف المدارس الفكرية اإلسبلمية عمى شاكمة نظيراتيا الكضعية يستخمص
حتكاـ إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كبتعبير أدؽ إلى األحكاـ القرآنية كالنبكية، كما أجمع اإل

عميو عمماء األمة سمفا كخمفا يمثؿ الحؿ األمثؿ لبناء منظكمة جنائية كعقابية تتميز بالقداسة 
 كالميابة.
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  المطمب الثاني: الجانب الوقائي في السياسة الشرعية

اإلسبلمية جميعيا ىك تحقيؽ السبلمة كشيكع الخير ككأد  األصؿ في التشريعات
أسباب كعكامؿ الشر في ميدىا كالعمؿ الدؤكب عمى بناء أسس الخير كالرحمة كالبر كاألمف 
كالعدؿ كالصفاء كالصدؽ كالكئاـ كاألخكة كالتكافؿ كالتضامف كالمكاساة كالتعاكف عمى البر 

كالجكر كالبطر كالغدر كالغركر كصكال إلى تككيف كالتقكل ككراىية الفساد كالعصياف كالظمـ 
اإلنساف العاقؿ المؤمف الصالح الذم يساىـ في بناء مجتمع يأمف فيو الجميع فبل يخاؼ فيو 

 أحد كالعادؿ الذم ال يظمـ فيو أحد كالمتكافؿ الذم ال يجكع فيو أحد.

ذا كاف معنى الكقاية كالمنع مف الجريمة ىك اتخاذ الكسائؿ كاإلجر  اءات التي تحكؿ كا 
دكف قياـ الشخصية اإلجرامية في المجتمع أك تمنع حدكث الجريمة ممف اتصؼ باإلجراـ 
فإف سياسة الكقاية كالمنع مف الجريمة في التشريع اإلسبلمي تعد مجاال كسطا في السياسة 
الشرعية أم بيف شطرييا اإليجابي كالسمبي أك ما يسميو عمماء األصكؿ الحماية مف جانب 

كجكد كالحماية مف جانب العدـ بؿ ىك مجاؿ التكامؿ كالتآزر كالتعاضد كالتعاكف بيف البناء ال
كالتنمية مف جية كالحماية كالردع مف جية أخرل لتحقيؽ األمف الشامؿ كاالستقرار الكامؿ 
   كالحياة الطيبة التي ينشدىا اإلسبلـ ألف البناء السميـ الذم يتبلفى الثغرات كيتجنب الخمؿ

صبلح  مف شأنو عدـ إتاحة الفرصة لمعكارض السمبية كمنع مف جانبيا عمى سد الثغرات كا 
 الخمؿ كىنا تمتقي سياسة البناء كسياسة الحماية لتحقيؽ الكقاية كالمنع المنشكد.

كالمنيج اإلسبلمي التكاممي يحقؽ ببل ريب أعمى درجات الكقاية كالمنع مف الجريمة 
نما سعى في تشريع أحكامو إلىألنو ال ينتظر كقكع الجريمة ح إيجاد  تى ييب لمحاربتيا كا 

مجتمع متكامؿ تسكده المحبة كيقـك عمى الكالء العقدم كالطمأنينة كيسمـ مف اآلفات كبكاعث 
اإلجراـ بداية بالفرد كمركرا باألسرة كامتدادا لجميع طبقات المجتمع، كالمنيج الذم رسمو 

خبل ص كأمانة كقاـ عمى ذلؾ رجاؿ مؤىمكف تأىيبل كافيا اإلسبلـ إذا ما تـ تنفيذه بصدؽ كا 
 إلى تحقيؽ مستكل مف األمف لـ يبمغو نظاـ قبمو كلف يبمغو نظاـ بعده.  فإنو يفضي
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 1الفرع األوؿ:  تربية الفرد عمى العقيدة الصحيحة

كأساس العقيدة كأصميا ىك اإليماف باهلل الكاحد الفرد الصمد الذم ال شريؾ لو كال 
ال ند لو، الكاحد في ذاتو كصفاتو كأفعالو، فإف ترسيخ معرفة اهلل تعالى بأسمائو مثيؿ لو ك 

الحسنى كصفاتو العبل، كأنو القادر عمى كؿ شيء، الخالؽ لكؿ شيء، العظيـ الذم ال نياية 
لعظمتو يعمـ السر كما خفي، كأف اإلنساف محتاج إليو مقيكر بيف يديو كال يستغنى عف ربو 

يكرث يقظة الضمير كالتييؤ الستجابة األمر كالكقكؼ عند النيي كذلؾ طرفة عيف كؿ ذلؾ 
لما يعممو مف عظمة اآلمر كسطكة كقير الناىي، كىنا يجتمع في نفس الفرد الخشية كالرغبة 
كالحياء فيحدث ذلؾ أثرا فعاال كنتائج باىرة تعصـ مف الكقكع في المعاصي كارتكاب الجرائـ 

كيستحضر عظمة اهلل في قمبو فإنو كمما ىـ بفعؿ قبيح تكقؼ  فكؿ مف ينشأ عمى ىذه العقيدة
ككؼ نفسو كعدؿ عنو حياء مف ربو، تعظيما لجنابو كخكفا مف عقابو كرغبة في نعمو كثكابو 
نما  كعميو فكمما كاف الضمير حيا يقظا ذاكرا لمقتضيات اإليماف فمف ينجرؼ إلى اإلجراـ، كا 

مف ضعؼ إيمانو حتى غمبتو الشيكة أك الغافؿ الذم  يتكرط في فعؿ القبائح كارتكاب الجرائـ
نسي ربو أك أدخؿ عمى نفسو ما يجعؿ ضميره ميتا كناقدا لئلحساس كلعؿ أبمغ ما يفسر لنا 
ىذا المعنى حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف قاؿ: "ال يزني الزاني حيف يزني كىك 

ر حيف يشربيا كىك مؤمف كالتكبة مؤمف كال يسرؽ حيف يسرؽ كىك مؤمف كال يشرب الخم
 .2معركضة بعد"

فإف رقابة الضمير أساسيا خكؼ اهلل تعالى الذم يرل مكاننا كيسمع كبلمنا كبيده 
ليو مصيرنا فنحف عندما نتكمـ عف الضمير فإننا ننطمؽ مف ركف كأساس  محيانا كمماتنا كا 

    باب جدية تدفعومتيف كلسنا في ذلؾ كمف يتكمـ عف الضمير دكف منطمؽ صحيح أك أس

                                           
1
تبسٚخ   www.saaid.net:  ٙبذس ػبذ انذًٛذ ًْٛست، انؼمٛذة انصذٛذت ٔ أحشْب فٙ انتشبٛت، صٛذ انفٕائذ يٕلغ إسالي - 

 06/09/2013آخش تصفخ 
انظر: صحيح سنف أبي داكد لمحمد ناصر الديف األلباني، الجزء الثالث،  ركاه ابف ماجة كأبك داكد كصححو األلباني، -  2

 .887ص 

http://www.saaid.net/
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نما ىي أكىاـ كصكر باىتة مف الشعكر الذاتي تدفع بعض الناس  إلى الكؼ عف الجرائـ كا 
إلى البعد عف الجرائـ تمقائيا دكف مؤثر خارجي أك باعث مقاكـ لمشركر كدافع مرجح لمخير 
ف كانا ال ننكر أثر الضمير حتى عند غير المسمميف، لكف ذلؾ األثر يبقى مف قبيؿ  كا 

ألماني كالصدؼ مف غير أف يتأسس عمى منيج منطقي معقكؿ أك مبرر كاقعي مقبكؿ، إذ ا
 ال أماف إذا ضاع اإليماف.

 1 الفرع الثاني: أثر العبادات في إصالح الفرد 

، كىي اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ 2العبادات جمع عبادة
دة ىي كؿ طاعة هلل جؿ كعبل ما كاف منيا كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة، كعميو فإف العبا

مطمكبا عمى سبيؿ الكجكب كىك الكاجب أك الفرض أك عمى سبيؿ الندب كاالستحباب كىك 
ؿ، كالعبادة قد تككف نطقا بالمساف أك اعتقادا بالجناف أك عمبل بالجكارح، كىي قالتطكع أك الن

لك كاف مصمحة خالصة لمفرد بمفيكميا الشامؿ تتسع لكؿ عمؿ يراد بو كجو اهلل تعالى، ك 
كلكؿ عبادة في اإلسبلـ حكـ كأسرار ال تحصى كال تعد، كأبرز تمؾ الحكـ كاألسرار أثرىا 
البالغ في أخبلؽ الفرد كسمككو، كعبلقتو بغيره مف أقكل المؤثرات كالبكاعث التي تكجو الفرد 

كب الجريمة إلى السمكؾ الصحيح كالعمؿ الصالح، كتنفره مف االنحراؼ كتبعده مف در 
كالفساد، كفيما يمي عرض سريع ألثر العبادات األساسية في اإلسبلـ كأركانو التي بني عمييا 

 في إصبلح الفرد كتحصينو مف اإلقداـ عمى ارتكاب الجرائـ:

  الةػالص - أ

الصبلة صمة بيف العبد كربو كىي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ كمبانيو العظاـ 
يا اهلل عز كجؿ عمى عباده خمس مرات في اليـك كالميمة فأمر بؿ ىي عمكد اإلسبلـ فرض

                                           
1
سبجذة طّ يذًٕد انفٓذأ٘، أحش انؼببدة فٙ ًَظ انتشبٛت اإلسالو، يجهت األَببس نهؼهٕو اإلساليٛت، َمال ػٍ انًٕلغ  - 

 12/09/2016تبسٚخ آخش تصفخ   mwww.riyadhalelm.coاإلنكتشَٔٙ: 
2
انؼببدة نغت يٍ ػبذث، أػبذ،ػببدة ، ٔ ْٙ اإلَمٛبد ٔ انخضٕع كًب جبء فٙ: سؼٛذ دٕٖ، انؼببداث فٙ اإلسالو ، انمسى  - 

و َمال ػٍ : سبجذة طّ يذًٕد انفٓذأ٘، أحش انؼببدة فٙ ًَظ  1994-1414ِداس انسالو، األصْش، انطبؼت انؼبششة، انخبنج، 

 275بٛت اإلسالو ، يشجغ سببك، ص انتش

http://www.riyadhalelm.com/
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غَ بإقامتيا عمى الكجو الذم يرضيو فقاؿ سبحانو: ) َِ اْسَوؼُٛا  َٚ َوبحَ  ا  اٌضَّ ُٛ َٚ آَر الَحَ  ٛا اٌظَّ ُّ أَل١ِ َٚ 

َٝ كأمر بالمحافظة عمييا في أكقاتيا المحددة فقاؿ جؿ كعبل ) 1(اٌشاَِّوؼ١ِٓ َزبفِظُٛا َػٍ

اد َٛ َٓ  ، كقاؿ أيضا )ى 2(اٌّظٍ ْج ِ٘ ٌَْسَغَٕبِد ٠ُْز َّْ ا ًِ اِ ْٓ ا١ٌٍَّْ ِِ ُصٌَفبً  َٚ َٙبِس  الحَ ؽََشفِٟ إٌَّ ُْ اٌظَّ أَلِ َٚ

 َٓ اِوِش٠ ١ِّئَبِد َرٌَِه ِرْوَشٜ ٌٍِزَّ كىي مف أعظـ القربات كأفضؿ الطاعات كأقكل مظاىر  3(اٌغَّ
كأبرز عبلمات المؤمنيف كقرة عيكف تعظيـ العبد لربو كأدنى ما يككف العبد قربا مف ربو فييا 

 الصالحيف.

الصبلة بما فييا مف تكبير كتسبيح كاستغفار كتبلكة كقرآف كقياـ بيف يدم اهلل كرككع 
كسجكد فكؿ ما فييا مف أقكاؿ كأفعاؿ تفيد استحضار عظمة اهلل كقدرتو كاستشعار كجكده 

قمب كيقظة مستمرة لمضمير كقربو مف العبد كنظره إليو كسماعو منو كفي ذلؾ كمو حياة لم
تجعؿ العبد حريصا عمى االستجابة إلى ربو كمكافقتو فيما يحب كالبعد كالنفكر عما يبغض 
كيسخط ككمما بقي الضمير حيا يقظا ظؿ مراقبا متفحصا لمكاردات عمى القمب مف بكاعث 

قاـ طكاؿ كدكافع فيرد القبيح منيا كيرفضو كيجيز الحسف منيا كينفذه، كلما كانت الصبلة ت
اليـك كالميمة كفي أكقات متقاربة ماعدا كقت النـك الذم يمتد مف صبلة العشاء إلى كقت 
الفجر ككقت العمؿ كاالنشغاؿ بطمب الرزؽ الذم يمتد مف الفجر إلى ما بعد الزكاؿ فإف 
المداكمة عمى إقامتيا في أكقات تجعؿ الضمير حيا خبلؿ اليـك كمو كبخاصة أكقات اليقظة 

غ دكف انقطاع كفي ذلؾ أثر كبير كرقابة دائمة تقي الفرد مف الشركر كالفجكر كالقبائح كالفرا
ألُ اٌظالح اْ اٌظالح  رٕٙٝ ػٓ اٌفسشبء ٚ"...  :لىكالمنكر كلذلؾ قاؿ جؿ شأنو تعا

إٌّىشِ  َٚ"...4. 

                                           
 .43 اآلية سكرة البقرة،  -  1
 .237 اآلية سكرة البقرة،  -  2
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فإف الفحشاء كالمنكر تجتمع فييما جميع صكر الجرائـ كأنكاعيا كأسبابيا إذ الفحش  
ظير قبحو لكؿ ذم عقؿ سميـ كالمنكر ىك كؿ ما عابتو العقكؿ الصحيحة كالفطر ىك ما 

السميمة ككرىتو. كالصبلة بما فييا مف صمة باهلل كذكره كاستحضار عظمتو كقيره كجبركتو 
حسانو تبعد العبد كتنياه عف جميع تمؾ الجرائـ كلذلؾ سميت الصبلة ذكرا قاؿ  كفضمو كا 

الحَ ٌِِزْوِشٞ ميو السبلـ "...سبحانو كتعالى لنبيو مكسى ع ُْ اٌظَّ أَلِ ، ثـ إف الصبلة تجمع 1"َٚ
بيف الطيارة الحسية كالطيارة المعنكية كفي ذلؾ مف راحة الباؿ كطيب النفس كطمأنينة القمب 
كاستقامة السمكؾ ككؿ ذلؾ يفضي إلى إشاعة جك الفضيمة كالرحمة كالمحبة كىذا الجك ينافي 

العنؼ الكراىية  كالجريمة ثـ إف اجتماع أىؿ الحي في اليـك الكاحد مراتع الرذيمة كالقسكة ك 
خمس مرات في صفكؼ متراصة ال فرؽ فييا بيف حاكـ كمحكـك أك غني كفقير أك سيد 
كمسكد بؿ ىـ في الصبلة عباد هلل مستاككف كفي ىذا المقاء الكريـ مف التعاكف كالتفقد 

خكة الحقة كالتضامف، كتزكؿ أسباب العداكة بعضيـ لبعض كالتعاكف ما يشيع جك المحبة كاأل
كالبغضاء كالكراىية كالحسد بينيـ فبل يكيد بعضيـ لبعض ال يظمـ بعضيـ بعضا كيصبحكف 
يدا كاحدة كعينا ساىرة لحماية كحفظ المصالح المشتركة كالدفاع الجماعي عف أىؿ الحي 

كالطمأنينة كينغص  كأعراضيـ كأمكاليـ ضد كؿ منحرؼ أك مجـر دخيؿ يعكر صفك األمف
حياة أىؿ الحي، كما أف تكرار الحضكر الجماعي لمصبلة عمى مدار اليـك كالميمة يشعر 
الحي باألمف كاألماف إذ ال يخمك كقت مف ىذه الحراسة الجماعية الدائمة كالمستعدة لمنجدة 

 كاإلغاثة ضد كؿ اعتداء إجرامي أك عمؿ تخريبي.

  الزكػاة - ب

ثالث مف أركاف اإلسبلـ العظاـ كىي: ماؿ معمـك اكجب ىي أخت الصبلة كالركف ال
َِ اهلل تعالى أخذه مف األغنياء كرده عمى الفقراء " ْسُشٚ َّ ٌْ ا َٚ  ًِ بئِ ُْ َزكٌّ ٌٍِغَّ ِٙ اٌِ َٛ ِْ فِٟ أَ كال  2"َٚ

                                           
 .14 اآلية سكرة طو،  -  1
 .19 اآليةسكرة الذاريات،  -  2
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يخفى أثر الزكاة في استتباب األمف كالكقاية مف الجرائـ إذ إف لمزكاة آثارا اقتصادية 
 دة غير أنف ىنا أكتفي بأثرىا الفردم عمى مف يعطييا كمف يأخذىا.كاجتماعية عظيمة الفائ

فأما مف يدفعيا فإنيا تزكي نفسو كتطيرىا مف رذيمة البخؿ كالشح المكرثة لمضيؽ 
تباع السبؿ  كالقمؽ كسكء الخمؽ كتتبع الصغائر كاالحتكاؾ الضار بالمحيط ألتفو األسباب كا 

رماف المستحؽ لو، كىذا ما حذر منو رسكؿ اهلل غير المشركعة الكتناز الماؿ كاكتسابو كح
مف  صمى اهلل عميو كسمـ كنبو إلى أف جماع ىذه الرذائؿ المفضية الرتكاب الجرائـ منبعيا

الشح فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ "كاتقكا الشح فإف الشح أىمؾ مف كاف قبمكـ حمميـ عمى أف 
 .1سفككا دماءىـ كاستحيكا محارميـ"

إياكـ والشح، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بالشح، أمرىـ بالبخؿ كفي ركاية أخرل "
 ".فبخموا وأمرىـ بالقطيعة فقطعوا، وأمرىـ بالفجور ففجروا

كفكؽ ذلؾ كمو فيي طيرة كزكاة لمقمب تخمي النفس مف الذنكب كاإلثـ كتحمييا 
ُْ بالرضا كالطمأنينة كالسماحة كراحة الباؿ كعز مف قائؿ " ِٙ اٌِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ ُْ  ُخْز  ُِّٙشُ٘ َطَذلَخً رُطَ

َٙب ُْ ثِ ِٙ ١ رَُضوِّ َٚ"...2. 

كىذه أخبلؽ حسنة تفضي إلى حسف العشرة كالسمكؾ السميـ النافع كالبعد عف 
 السمكؾ االستفزازم القبيح.

مر فيو حب تثكالزكاة لمف يأخذىا تسد حاجتو كتمجـ ثكرة الكراىية لمغير عنده ك 
يـ كاعتقاده انو كمما نمت أمكاؿ األغنياء اآلخريف كالحرص عمى مصمحتيـ كالتضامف مع

فعندما تترابط المصالح المشتركة كتتشابؾ كيشعر الفقراء  أكثركمما كاف حظو أكفر كنصيبو 
بالعدؿ كاإلحساف كتطير الزكاة قمكبيـ مف الحقد كالحسد يزكؿ دافع الكيد كالغدر كاإلجراـ 

                                           
سناده  -  1 صحيح عمى شرط مسمـ عند الحاكـ ككافقو الذىبي كصححو ركاه أبك داكد بمفظ مختمؼ كأخرجو الحاكـ، كا 

 .1/318، مرجع سابؽ، صحيح سنف أبي داكد األلباني، 208،  707/1األلباني، انظر: جامع األصكؿ، 
 .103 اآلية سكرة التكبة ،  -  2
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حدىـ بؿ أشرككا كجعمكا ليـ نصيبا معمكما ألف إخكانيـ لـ ييممكا شأنيـ كلـ يستأثركا بالنعـ ك 
يأخذكنو ببل منة كال أذل كال تحقير كال ازدراء كفي ذلؾ تحقيؽ لؤلخكة كالكئاـ كالمكدة بيف 

منابعيا كيسكد األمف كيعـ جميع شرائح المجتمع كفئاتو فتضمر بكاعث الجريمة كتجؼ 
 . 1الرخاء

  الصياـ - ت

ـ كمعناه اإلمساؾ عف شيكتي الفرج الصـك ىك الركف الرابع مف أركاف اإلسبل
كالبطف طكاؿ شير رمضاف مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس كقد أمر اهلل بو كبيف 

ب ُوزَِت َػٍَٝ " :الحكمة في االلتزاـ بو فقاؿ تعالى َّ َُ َو ١َب ُْ اٌظِّ ُٕٛا ُوزَِت َػ١ٍَُْى َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 ُْ ُْ ٌََؼٍَُّى ْٓ لَْجٍُِى ِِ  َٓ ٌَ اٌَِّز٠ "تَتَّمُٕ
2

، كنصح صمى اهلل 3"الصيام جنة" :كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ، 
، كالتقكل في اآلية كجنة 4"فبٔٗ ٌٗ ٚخبءعميو كسمـ مف ال يقدر عمى الزكاج بالصـك كقاؿ: "

مف المعاصي  في الحديث األكؿ كجاء في الحديث الثاني ألفاظ تفيد الكقاية مف الزنا كغيره
دة كيضيؽ مجارم الشر كيضعؼ بكاعث الجريمة كدكافعيا بحبسو ف الصياـ يقكل اإلراأل

النفس عف الشيكة التي ىي الدافع األقكل في كؿ معصية إذ الشبع يطمؽ نيمة الجكارح 
كيقكم شيكاتيا بينما الجكع يحد مف شيكتيا كيسكنيا كذلؾ قيؿ إنو إذا شبع البطف جاعت 

ذا جاع البطف شبعت الجكارح.  الجكارح كا 

الذم يدع الطعاـ كالشراب كىك يشتييو ال يمنعو مف ذلؾ إال طاعة اهلل  كالصائـ
بالغيب ابتغاء مرضاتو كخكفا مف عقابو كحياء مف جنابو، كفي ذلؾ دليؿ عمى حياة الضمير 
كشعكره بمراقبة اهلل تعالى لو كعممو بحاتمو كسماع كبلمو كرؤية مكانو كمف كاف ىذا حالو 

                                           
1
نت جبيؼٛت يشبس إنّٛ فٙ يذًذ بٍ ػبذ انًذسٍ انؼٛببٌ، أحش انضكبة ٔ انصذلت فٙ انٕلبٚت يٍ انجشًٚت ، يمتطف يٍ سسب - 

 10/09/2014تبسٚخ آخش تصفخ  www.medadcenter.comانًٕلغ اإلنكتشَٔٙ: 
 . 183 اآلية سكرة البقرة ،  -  2
       6كؿ، جركاه البخارم كمسمـ كمالؾ في المكطأ، كأبك داكد كالنسائي، انظر: جامع األصكؿ في أحاديث الرس -  3
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 .428، ص  11/426ركاه البخارم كمسمـ كغيرىما، انظر: جامع األصكؿ  -  4
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ي كلف يسمؾ سبؿ االنحراؼ كال يتكرط في فعؿ الجرائـ، ألف مف مع اهلل فمف يبارزه بالمعاص
يصـك عف الحبلؿ كىك يشتييو فيك أجدر كأكلى بالصياـ عف الحراـ كاإلجراـ كمف صاـ 
شيرا في السنة عف الحبلؿ أمكنو الصياـ عف المعاصي بقية عمره، ثـ إف الصياـ ىك 

يحب كيشتيي مع شدة الحجة إلى أف  ى ترؾ ماممدرسة الصبر ببل منازع ألنو يعكد المرء ع
يحيف كقت اإلذف كحبس النفس كؿ تمؾ المدة مع تكرارىا يكميا كسنكيا يحمي الشخص بخمؽ 

مف كؿ شر كضرر كمكركه  الصبر الذم ىك شرط النجاح في كؿ شيء كسبب النجاة
 .1كخطر

لفرد كالخبلصة الجامعة في أثر الصـك في الكقاية مف الجريمة ىك أف الصـك يمكف ا
   مف زماـ نفسو كمف ممؾ زماـ نفسو قادىا إلى النجاح كالفبلح مف أقصر الطرؽ كأكصميا
إلى السعادة كالحياة الطيبة في الدنيا كالخمكد كالنعيـ المقيـ  في األخرة كأبعدىا كجنبيا طريؽ 

كتو الضبلؿ كالفساد كظممات الجرائـ كجحيميا كمياكم التعاسة كالخسراف كاليكاف، أما مف مم
 نفسو فقد خاب كخسر كضاع كىمؾ كيصير إلى حاؿ ال يرضاىا العاقؿ لمحيكاف كقد يفعؿ
 مف يفقد زماـ نفسو بيا أشد ما يفعمو العدك بعدكه، كقصص اإلدماف عمى المخدرات أكضح
مف كؿ دليؿ، كمف ىنا تأتي أىمية الصـك الذم ينمي القدرة عمى التحكـ في الغرائز 

 ط المصمحة العاجمة كاآلجمة كالشيكات كيضبطيا بضاب

 لمفرد، فبل يأتي المرء بفعؿ إال إذا أذف فيو الديف كالعقؿ كصدؽ مف قاؿ:

ف تفطمو ينفطـ  2كالنفس كالطفؿ إف شب عمى          حب الرضاع كا 
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 : 1الحػػج - ث

الركف الخامس كفريضة العمر كالتجمع  إف لمحج أثر عظيـ في ترسيخ العقيدة ، فيك
ر العظيـ الذم ال نظير لو في عالـ الدنيا كفكائده كمنافعو ال تعد كال تحصى متالكبير كالمؤ 

َػٍَٝ  قاؿ عز كجؿ مخاطبا نبيو إبراىيـ عميو السبلـ " َٚ ٌَْسحِّ ٠َؤْرَُٛن ِسَخبالً  ْْ فِٟ إٌَّبِط ثِب أَرِّ َٚ

١كٍ  ِّ ًِّ فَحٍّ َػ ْٓ ُو ِِ  َٓ ٍش ٠َؤْر١ِ ِِ ًِّ َػب ُْ  *ُو َٕبفَِغ ٌَُٙ َِ َُٙذٚا  ٍَ  ١ٌَِْش ِ فِٟ أ٠ََّب َُ َّللاَّ ٠َْزُوُشٚا اْع َٚ

بدٍ  َِ ْؼٍُٛ ، كىك ركيزة الكحدة اإلسبلمية الجتماع كحدة الزماف كالمكاف فيو فبل طكاؼ  2..."َِ
إال بالبيت العتيؽ في مكة المكرمة كال مكقؼ إال في عرفات كيخيـ الجميع في منى 

نافعو الدنيكية غير خافية حيث يتحقؽ كيحتفمكف بالعيد في يكـ كاحد، كفكائد الحج الدينية كم
لمفرد مف المغفرة كالثكاب كيتمتع باأللطاؼ الربانية كالنفحات اإليمانية حتى يرجع طاىرا نقيا 

من حج ىذا البيت فـلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم  كيـك كلدتو أمو قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: "

 .3"ولدتو أمو

االمتناع عف بعض المباحات طكاؿ مدة إحرامو كالحاج كالصائـ يمتـز أثناء إحرامو ب
كالتزامو بمباس اإلحراـ كترؾ المخيط كترؾ التطيب كقص الشعر كقتؿ الصيد كمباشرة 
الزكجة كعقد النكاح، كفي ىذا االمتناع طاعة هلل كابتغاء مرضاتو فكائد جمة يجني ثمارىا 

نعاما فكؽ ما يتحقؽ لو مف قكة اإلدا رة كامتبلؾ زماـ النفس كقيادتيا عفكا كغفرانا كثكابا كا 
خضاع شيكاتيا كرغباتيا إلى ميزاف الشرع كالعقؿ مع تنمية خمؽ الصبر عمى عشرة الناس  كا 
 كالتعاكف معيـ كمشاركتيـ كاإلحساف إلييـ مع الكؼ عف إلحاؽ األذل بيـ بقكؿ أك عمؿ أك

نما يمنعو مف ذلؾ طاعة ربو  خصكمة كجداؿ كلحاجة مع كجكد دكاعي ذلؾ كبكاعثو كا 
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ٌَْسحِّ "...  كاستجابة لقكلو جؿ شأنو ال ِخَذاَي فِٟ ا َٚ ال فُُغَٛق  َٚ ، كبذلؾ يجتمع 1..."فاَل َسفََث 
مستقيما صالحا  لمفرد مف طيارة القمب كقكة اإلدارة كالصبر كحسف الخمؽ ما يجعمو شخصا

صات نافعا يساىـ في إسعاد مجتمعو عندما يرجع إليو كيحرص عمى كقايتو مف المنغ
 كالمكاره يفر مف القبائح كالجرائـ فراره مف األسد.

ذا أضفنا إلى ما تقدـ مف فكائد كثمار ما يتحقؽ لمحاج في ىذا السفر البعيد  كا 
كالمؤتمر الككني الجامع الذم أخرجو مف العزلة كضيؽ القرية كالمدينة كالبمد إلى العالـ 

ف كالثقافات كالمعارؼ كاألخبار كيتحقؽ األرحب الذم يرل فيو كيشيد مختمؼ األجناس كاأللكا
فيو مبدأ األخكة  كالمساكاة بينيـ فتذكب العصبية كالقكمية كالقبمية كالمذىبية التي تفرؽ 
الصفكؼ كتؤجج الخبلفات كالحركب المفضية إلى اإلفساد في األرض كفي ذلؾ كمو ما 

كالتربكم، كفي ىذا اإلنفتاح يجعؿ الحاج أكسع إدراكا كأكثر ثقافة ميما كاف مستكاه التعميمي 
عمى العالـ آثار ال تحصى أىميا عمك اليمة كحمؿ ىـ مصمحة األمة عند طائفة مف 
ىتماماتو تكبر فيعكد صالحا مصمحا طاىرا مطيرا كالماء طاىر  المسمميف ألف عالمو يتسع كا 

ة كدركب النفس مطير لغيره كبذلؾ ال يكتفي ىذا الصنؼ مف الرجاؿ بالبعد عف مراتع الرذيم
نما يصبح عامبل فعاال في مقاكمتيا كمنعيا كالكقاية منيا.  الجريمة كا 

   اإلسالمية والتشريع الشريعة في العقوبة الثاني: مفيـو المبحث
 الجنائي الوضعي                                   

تشكؿ العقكبة الخاصية األساسية لكؿ نظاـ قانكني كضعيا كاف أك شرعيا، كىي 
 سات كاألنظمة الجنائية كالعقابيةثابة أقكل المعايير في قياس مدل فعالية كصبلحية السيابم

 كقد كانت العقكبة مادة دسمة كمكضكعا الفتا في عدد كاسع مف الدراسات كعمى اختبلؼ
 التخصصات العممية كالبحثية.  

                                           
 .197اآلية كرة البقرة ، س -  1
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ائي كألف بحثنا يدكر حكؿ عقكبات الحدكد بكصفيا جزءا أصيبل مف التشريع الجن
اإلسبلمي  فإنو مف األىمية بما كاف التطرؽ إلى العقكبة عمكما مف حيث تعريفيا كأسسيا 
كفمسفتيا تحضيرا كتمييدا كتيسيرا لفيـ البناء النظرم كالقانكني كالعممي لعقكبات الحدكد التي 
ظمت إلى زماننا محؿ نقاشات حادة كجداالت محتدمة بشأف صمتيا كتأثيرىا عمى ما يصطمح 

 و بحقكؽ اإلنساف كالحريات الفردية.   عمي

 العقوبة تعريؼ : األوؿ المطمب

إف تعريؼ العقكبة ىك بمثابة نتيجة مف نتائج مبدأ الشرعية الجنائية الذم كفمتو 
النظـ الكضعية كالشرعية معا، كالذم يشكؿ صماـ األماف لمحريات الفردية كالحقكؽ 

 مف زكايا متعددة لغكية كاصطبلحيةبالعقكبة كفي بحر بحثنا ىذا نحاكؿ التعريؼ  الشخصية
 :ياآلتإسبلمية كقانكنية عمى النحك 

 الفرع األوؿ: التعريؼ المغوي لمعقوبة 

 سكءا فعؿ بما الرجؿ تجزم أف كالمعاقبة العقاب منظكر" ابف قاؿ السكء، عف الجزاء

 1". العقكبة كاإلسـ

 عكضو بإحسانو بمعنى خيرا اهلل أعقبو فبلف عقاب، مثؿ بالخير لمجزاء أيضا كيقاؿ

 : الذبياف النابغة الشاعر قاؿ خيرا اإلحساف بعد كأبدلو

 الرشد. عمى هلل كأد أطاعؾ كما بطاعتو فأعقبو أطاع مف

 كعاقبتو جازيتو بخير الرجؿ، "أعقب تقكؿ: العرب أف البستاني اهلل عبد الشيخ قاؿ

 .2عقاب" بالشر زاء.الج كعمى عاقبة بالخير الجزاء عمى فأطمؽ بشر، جازيتو

                                           
 . بعدىا كما 211 ص ،ؿاألك  المجمد تاريخ، لبناف، بدكف، بيركت دار ،ربالع لساف منظكر، إبف - 1
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 مف اإلنساف ما يمحؽ ىي العقوبة أف" المحيط القامكس في البستاني بطرس كأضاؼ 

 وتطمؽ اآلخرة بعقاب تختص بالتعزير، وقد العقوبة تختص وقد الدنيا في الذنب بعد المحنة

 .1"المدنية باعتبار الدنيا بأمر المتعمقة الشرعية األحكاـ عمى العقوبة

َ٘ب" :تعالى قكلو كمنو اآلخرة ىي قبةكالعقب، كالعا  ال ٠ََخبُف ُػْمجَب كالعقب المعاقب  2"َٚ
 .3مف عاقب كالمدرؾ بالثأر

ُْ ِٔفَبلبً " :كأعقبو بطاعتو جازاه كالعقبى جزاء األمكر، كمنو قكلو تعالى أم  4"فَؤَْػمَجَُٙ
 .5أكرثيـ بخميـ نفاقا، كأعقبيـ اهلل أم جازاىـ بالنفاؽ

 لمعقوبة الشرعي عريؼ: التالفرع الثاني

 :ك القانكني اإلسبلمي يفكرد تعريؼ العقكبة في كؿ مف القرآف الكريـ ك الفقي

  الكريـ القرآف في العقوبة معاني  -1

 كثبلثيف ثمانية في كذكرت العقاب، لكممة الكريـ مرادفة القرآف في العقكبة كممة جاءت

األمـ  ذكر بعد كذلؾ تعالى اهلل عصى لمف األخركم الكعيد يتضمف شكؿ خبر في تارة مكضعا،
 كتخكيؼ العقاب األخركم إلى إضافة دنيكيا عقابا لعصيانيا تعالى اهلل عاقبيا كالتي الغابرة

 كفيما المعتدم، ضد العادؿ شكؿ الجزاء في تأتي أخرل كتارة ، المعاصي ترؾ لغرض لمعباد

 مفيكميا. حكؿ أقكاؿ المفسريف مع اآليات ىذه لبعض سرد يمي

                                           
 أحمد بف محمد منصر أبي كأيضا، 143 ، 2لساف، المجمد  لبناف مكتبة دار المحيط، القامكس البستاني، بطرس - 1

 .280  ، ص لبنا الجزء األكؿ، مكتبة المغة تيذيب معجـ األزىرم
 .(15) اآلية  : الشمس سكرة - 2
، كانظر ابراىيـ مصطفى كأحمد حسف الزيات كحامد عبد القادر 619ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سابؽ، ص  -  3
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 . 77 اآلية ػ سكرة التكبة ،   4
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ب " : تعالى قاؿ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ  ِ خَ َّللاَّ َّ ْي ِْٔؼ ْٓ ٠ُجَذِّ َِ َٚ ٍَخ  ْٓ آ٠ٍَخ ث١َِّٕ ِِ  ُْ ُْ آر١ََْٕبُ٘ ًَ َو ًْ ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َع

ٌِْؼمَبةِ  َ َشِذ٠ُذ ا َّْ َّللاَّ ٌِْؼمَبةِ "  تعالى: قكلو في القرطبي اإلماـ قاؿ .1"َخبَءْرُٗ فَبِ َ َشِذ٠ُذ ا َّْ َّللاَّ  "فَبِ
 عقبو، آثار لو في بالمجازاة يمشي المعاقب كأف العقب مف مأخكذ كالعقاب عيدالك  خبر يتضمف

3القدر كعقبة ،2الراكب عقبة كمنو
 .4بذنبو عاقبو كقد الذنب، بعقب كالعقكبة يككناف فالعقاب 

 المنيى حسب األفعاؿ يككف اآلخرة عقاب أف التفسير عمماء عند عميو متفؽ ىك كمما 

 زماف إلى يعكد لمنيي ككأف المخالؼ فعميا، المتركؾ األكامر أك ا،الدني في كالمرتكبة عنيا

بفعمو  فييا المتمبس المحظات تمؾ في عمييا كاف الصكرة التي تعاد أف كبعد عميو ليجازل الفعؿ
  .راألم بتركو أك

ثُٛا ثِآ٠َبرَِٕ  " تعالى: قكلو كنيا ُْ َوزَّ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َْ ْٛ ُ َوَذْأِة آِي فِْشَػ ُْ َّللاَّ ب فَؤََخَزُ٘

ٌِْؼمَبةِ  ُ َشِذ٠ُذ ا َّللاَّ َٚ  ُْ ِٙ  . 5" ثُِزُٔٛثِ

 كىك نيكا عنو، ما إتياف عمى اعتادكا أف بعد لذنكبيـ نتيجة كاف اآلية ىذه في فالعقاب

 اهلل. بآيات التكذيب

 تعدل عمى الظمـ أك تعاكف أك ظمـ لمف مجمؿ كعيد صيغة في أيضا العقاب يأتي كقد 

ََ  " :تعالى قكلو في كذلؾ رالغي عمى ٌَْسَشا َش ا ْٙ ال اٌشَّ َٚ  ِ ُٕٛا ال رُِسٍُّٛا َشَؼبئَِش َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

اَِرا َزٍَ  َٚ أبً  َٛ ِسْػ َٚ  ُْ ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ َْ فَْؼالً  ََ ٠َْجزَغُٛ ٌَْسَشا ٌْج١ََْذ ا َٓ ا ١ ِِّ ال آ َٚ ٌْمَالئَِذ  ال ا َٚ  َٞ َْٙذ ٌْ ال ا َٚ ُْ ٍْزُ

ُٔٛا َػٍَٝ فَبْططَبُدٚ َٚ رََؼب َٚ ْْ رَْؼزَُذٚا  َِ أَ ٌَْسَشا ْغِدِذ ا َّ ٌْ ْٓ ا ُْ َػ ُٚو ْْ َطذُّ ٍَ أَ ْٛ ُْ لَ ُْ َشَٕآ َُّٕى َِ ال ٠َْدِش َٚ ا 

ٌِْؼمَبةِ  َ َشِذ٠ُذ ا َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ  ِْ ا َٚ ٌْؼُْذ ا َٚ  ُِ ُٔٛا َػٍَٝ اإِلْث َٚ ال رََؼب َٚ  ٜ َٛ اٌزَّْم َٚ ٌْجِشِّ   .6"ا

                                           
 .211 اآلية البقرة،  سكرة  - 1
 .إليو عاد الرككب أراد كمما لككنو  منو الرككب إعتاد الذم ، المكضع الراكب عقب - 2
  .مالو فيو كنزي صندكؽ لو كمفيء لمش الرد مكضع : القدر -  3
   العربي، دار الكتب المصرية، الكتاب دار عنيا مصكرة طبعة القراف، الجزء الثاني، ألحكاـ الجامع القرطبي، اهلل عبد - 4

28. 
 .11 اآلية عمراف،  آؿ سكرة - 5
   .2 اآلية المائدة،  سكرة - 6
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 ما كؿ كالتقكل إتقاء الخير، في التكسع كالبر كالتقكل، البر عمى بالتعاكف اهلل أمر فقد 

 تركا. أك فعبل كدنياه، دينو في صاحبو يضر

          كالخركج المعاممة في كالعرؼ الشرع حدكد تجاكز بيا فيعني كممة )العدكاف( أما 
 .1العدؿ عف

ارَّمُٛ" اآلية: معنى في بحثو في الرازم اإلماـ قاؿ  ٌِْؼمَبةِ َٚ َ َشِذ٠ُذ ا َّْ َّللاَّ َ اِ  المراد 2"ا َّللاَّ

 يطيؽ كال العقاب شديد اهلل إف محارمو، مف شيئا تستحمكا كال اهلل إتقكا يعني كالكعيد، التيديد بو

 .3عقابو أحد

 بالتخكيؼ عمماء التفسير عند يسمى ما كىك الرحمة مع القرآف في العقكبة كردت كقد

 تعالى اهلل أف كرغـ رحيـ كىك غفكر العقاب، سريع بأنو نفسو لىتعا اهلل كيكصؼ كالترجية

 التفسير عمماء أف إال اآلخرة عقاب ىك السالفة ىذه اآليات في العقاب كأف باإلمياؿ مكصكؼ

 : كجييف مف التعبير يفيـ ىذا أف يركف

ٌِْؼمَب" قكلو: كلذلؾ، فإف قريب، آت كؿ إف : األوؿ الوجو َ َشِذ٠ُذ ا َّْ َّللاَّ  بو يعني 4"ةِ اِ

اِزَذحٌ " حيث قاؿ: المعنى، بيذا أخرل مكاضع في ذكره الذم فاآلخرك  العقاب َٚ ُشَٔب ااِلَّ  ِْ ب أَ َِ َٚ

ٌْجََظشِ  ٍر ثِب ّْ  . 5" َوٍَ

َُٔٗ ثَِؼ١ذاً  " : أيضا كقاؿ ْٚ ُْ ٠ََش ُ ََٔشاُٖ لَِش٠جبً  * أَِّٙ َٚ"6. 

 فيككف الدنيا دار في قواستح لمف العقاب سريع تعالى اهلل يككف قد الثاني : الوجو

 .1الجية ىذه عمى الخطيئة لمكاقع تحذيرا

                                           
 .129 ص ،بتصرؼ ، بنافل بيركت، المعرفة دار ، الجزء السادس،رالمنا تفسير ، رضا رشيد - 1
 .2 اآلية  المائدة سكرة - 2
 . 132، صلبناف ،تبيرك  العربي الكتاب دار ، الطبعة األكلى،11الكبير الجزء  التفسير الرازم، الجصاص بكر أبك - 3
  .3 اآلية، المائدة سكرة - 4
 .50اآلية  ، رالقم سكرة - 5
 .7ك 6، اآليتاف ؾالمعار  سكرة - 6
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          يدخؿ اآلخرة كقد عذاب منيا كيفيـ عمكما العقكبة ذكرت ذكرناىا التي اآليات ىذه
   بعذابو اهلل أصابيـ حيث األمـ السابقة ذكرت التي اآليات خاصة الدنيكم العقاب مفيكميا في
 اآلخرة. في ببالعقا كتكعدىـ الدنيا في

       لبلعتداء الكاقع كرد العقكبة ذكرت التي اآليات بعض سرد إلى اآلف كسننتقؿ
ِٗ " :تعالى قكلو كمنيا  الغير مف ُْ ثِ ب ُػٛلِْجزُ َِ  ًِ ْث ِّ ُْ فََؼبلِجُٛا ثِ ْْ َػبلَْجزُ اِ َٚ"2. 

ِٗ " :أيضا كقاؿ َٟ َػ١ٍَْ َُّ ثُِغ ِٗ ثُ ب ُػٛلَِت ثِ َِ  ًِ ْث ِّ ْٓ َػبلََت ثِ َِ َٚ  ٌّٛ َ ٌََؼفُ َّْ َّللاَّ ُ اِ ُ َّللاَّ ١ٌََُٕظَشَّٔٗ

 .3"َغفٌُٛس 

 كىك ما فيو التجاكز ككذلؾ اعتداء، بغير العقاب تحريـ ثبت السالفتيف اآليتيف ففي

ُْ  " :تعالى قكلو في أخرل آية فصؿ في ب اْػزََذٜ َػ١ٍَُْى َِ  ًِ ْث ِّ ِٗ ثِ ُْ فَبْػزَُذٚا َػ١ٍَْ ْٓ اْػزََذٜ َػ١ٍَُْى َّ فَ

ارَّ  َٚ َٓ زَّم١ِ ُّ ٌْ َغ ا َِ  َ َّْ َّللاَّ ٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ  َ  .4"مُٛا َّللاَّ

 ماؿ مف كتحؿ دمؾ، أباح مف تبيح أف لؾ أف عمى دليؿ كىذا" : العربي ابف قاؿ

 : ؿتفصي كفي ذلؾ 5فيؾ" قاؿ ما بمقدار عرضو فخذ عرضؾ أخذ كمف مالؾ استحؿ

 بيدؾ كأخذؾ لثأرؾ اعتؾباستط ال الحاكـ بحكـ لكف لؾ، دمو فمباح دمؾ أباح مف أما

 فيو. خبلؼ كال

 ال مف قاؿ فمنيـ العمماء، فاختمؼ مالؾ جنس مف ليس بما مالو مف تمكنت مف أما
عندم            الصحيح كىك ذلؾ مقدار بأخذ قيمتو بتحرم قاؿ مف كمنيـ الحاكـ، بحكـ إال يؤخذ
 . 1العربي" ابف : "أم

                                                                                                                                    
  العربي الكتاب دار عنيا،  مصكرة طبعة المصرية، الكتب دار القرآف ألحكاـ الجامع القرطبي محمد اهلل عبد أبك - 1

 .159، 158ص الجزء السادس،
 . 126اآليةالنحؿ،  سكرة - 2
 .60 اآليةالحج،  سكرة - 3
 .  194 اآلية البقرة،  سكرة - 4
 بذلؾ. المختصة كالسمطة تطبيقيا يفيةكك عمييا النص حيث مف العقكبة شرعية بمبدأ يعرؼ ما كىك - 5



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
47 

  .2قريبو أك  إبنو إلى كال أبكيو لىإ تتعداه كال عرضو فخذ عرضؾ أخذ مف كأما

ف عميو تكذب أف لؾ ليس لكف  3بالمعصية. تقابؿ ال المعصية فإف عميؾ كذب كا 

 مقدار تتعدل أف ال يجب التعزير في العقكبة أف الكافي، التفصيؿ ىذا مف كظير

 العقكبات. أنكاع ذلؾ في تفصيؿ كسيأتي المجتمع، أك بالشخص لحؽ الذم الضرر

 اإلسالمي الفقو في قوبةالع تعريؼ  -2
 .4بو" أمر ما كترؾ عنو نيي ما ارتكاب عف لمردع الشارع كضعو جزاء "العقكبة -

  المنحرفيف  أفراد المجتمع لدل يحدث الذم لمشذكذ ضركرم عبلج ىك الجزاء كىذا
 لممجتمع. أضرارا محدثيف الفطرة عف

شرعا  مأمكر بو عؿف ترؾ أك عنو، منيى فعؿ إتياف عف ناتجة ذاتيا في كالعقكبة 
 5المعنكم كالركف الشرعي المادم، كالركف الركف الثبلثة، بأركانيا الجريمة ارتكبت إذا كتحصؿ

 كمكانع المسؤكلية. اإلباحة أسباب انعداـ مع

ذا تسبب  الذم لو، فالقاتؿ زجرا بالجاني ينزؿ أذل أنيا نجد العقكبة مفيكـ في تأممنا كا 
 حيث مف بالمجتمع ضررا إلى إلحاقو إضافة بالقاتؿ أضر قتمو عند إنساف ركح إزىاؽ في

 كىك منو أخطر ضرر سبقو الضرر ىذا أف بتبصر الحظنا تمعنا إذا أننا غير منو، فرد إنقاص

ذا كعدكانا، الحياة ظمما حؽ عمى االعتداء     كميـ الناس حياة تصبح المشكؿ ىذا نعالج لـ كا 
 المجتمع. مصمحة يضمف ليا حؿ إيجاد مف لنا كال بد خطر في

                                                                                                                                    
 الجريمة تنفي كلذلؾ عميو معتدل حؽ إدعاء إلى إضافة الفقو، في تقرر كما الممؾ شبية لكجكد السرقة لحد نفي ىنا - 1

 العقاب. معيا كينتفي
 المفظ بنفس التيمة در  لو جاز كاذب أنت لئلنساف قاؿ فمف إتيمو، قد الجاني كاف كلك فيو ليس بما يتيمو ال أف كمعناه - 2

 معصية. ألنو بذلؾ عميو يرد ال زاف، أنت لو قاؿ مف كلكف
 .113 ،112 ص ،لبناف بيركت، ،المعرفة الجزء األكؿ، دار  القرآف، أحكاـ العربي، إبف - 3
 التراث إحياء دار الجزء األكؿ، الطبعة الرابعة، الكضعية، بالقكانيف مقارنا اإلسبلمي الجنائي التشريع عكدة، القادر عبد - 4

 .209 ص ـ، 1985 ػى 1405 سنة ، لبنا بيركت، العربي
 .353 ص ،لبناف بيركت، العربي الفكر دار ، الجزء األكؿ،اإلسبلمي الفقو في كالعقكبة الجريمة زىرة، أبك - 5
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 المصمحة، فعالجكىا مف ناحية مف العقكبة إلى نظركا العمماء مف كثيرا نجد كلذلؾ 

 الكضعية النظريات بيف أصحاب عميو متفؽ أمر كىك المصالح كجمب المفاسد، درء باب

 النتيجة. تتحقؽ بو الذم المنيج حيث مف أنيـ اختمفكا إال اإلسبلمية، الشريعة عمماء كتحميبلت

 بعدىا لنا ليا ليتسنى النظرية التحميبلت مع لمعقكبة الفقيية التعريفات بعض يمي كفيما 

 الفريقيف. كؿ آراء بيف المقارنة

عف ارتكاب  عرؼ الماكردم العقكبة بقكلو "الحدكد زكاجر كضعيا اهلل تعالى لمردع 
ة الشيكات ما حظر كترؾ ما أمر"، كيشرح تعريفو ىذا قائبل: " لما في الطبع مف مغالب

المميية عف كعيد اآلخرة بعاجؿ المذة، فجعؿ اهلل تعالى مف زكاجر الحدكد ما يردع بو ذا 
الجيالة حذرا مف ألـ العقكبة كخيفة مف نكاؿ الفضيحة ليككف ما حظر مف محارمو ممنكعا 

 . 1كما أمر بو مف فركضو متبكعا  فتككف المصمحة أعـ ك التكميؼ أتـ"

قكبة قاصر عمى تعريؼ الحدكد كالقصاص لككف ىذا األخير كلكف ىذا التعريؼ لمع
عقكبة مقدرة، كبعض الفقياء يطمؽ كممة الحد عمى كؿ عقكبة مقدرة كليذا نرل الماكردم 

"التعزير تأديب عمى ذنكب لـ تشرع فييا الحدكد   :يعرؼ عقكبة التعزير في مكاف آخر بقكلو
 .2كيختمؼ حالو باختبلؼ حالو كحاؿ فاعمو"

ؼ عبد القادر عكدة العقكبة في كتابو : التشريع الجنائي اإلسبلمي بقكلو كعر  
"العقكبة ىي الجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر الشارع" كىك نفس تعريؼ 

 .  3العقكبة لدل فقياء القانكف الكضعي

                                           
ات الجامعية، الجزائر عمي بف محمد حبيب البصرم الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، ديكاف المطبكع -  1

 .191، ص 1983
 .204عمي بف محمد البصرم الماكرذم، مرجع سابؽ، ص  -  2
 ،عكض أحمد ادريس، الدية بيف العقكبة كالتعكيض في الفقو  اإلسبلمي المقارف، الطبعة األكلى، دار مكتبة اليبلؿ -3

 .458، ص 1986بيركت 
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         كألحمد فتحي بينسي تعريفو حيث يقكؿ: "إنيا جزاء كضعو الشارع لمردع
ارتكاب ما نيى عنو كترؾ ما أمربو، فيي جزاء مادم مفركض سمفا يجعؿ المكمؼ  عف

ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبيا زجر بالعقكبة حتى ال يعاكد الجريمة مرة أخرل كما  عف يحجـ
 .1يككف عبرة لغيره"

 اهلل محارمو. أسبابيا كحدكد إرتكاب مف مانعة لككنيا حدكدا الفقياء سماىا فقد

 عرؼ حيث الحنفية جميكر عند الحد تعريؼ عميو كالتعميؽ التعريؼ ىذا ديؤي كمما

 .2تعالى" هلل حقا كاجبة مقدرة بأنو " عقكبة الحد الحنفية

 .3شرعا " مقدرة "عقكبة : ىك الحد الجميكر كعند

 في كتابو عكدة القادر عبد أكرده الذم التعريؼ لمعقكبة، الشاممة التعريفات كمف

 عصياف عمى الجماعة لمصمحة المقرر الجزاء ىي "العقكبة بقكلو: اإلسبلمي الجنائي التشريع

 .4الشارع" أمر

كما عرفيا الحنفية بأنيا الحد، كالحد ىك العقكبة المقدرة مف اهلل تعالى، كعمى ىذا  
"بأنيا األلـ الذم يمحؽ  :6، كقد عرفيا الطحاكم5ال يسمى القصاص حدا ألنو حؽ لمعبد

                                           
 .13ـ، ص1980ػ ى 1400مي، الطبعة الرابعة، دار الشركؽ، بيركت، أحمد فتحي بينسي، العقكبة في الفقو اإلسبل  - 1
 .12، ص 1991لبناف، الطبعة األكلى،  بيركت، الفكر كأدلتو، الجزء السادس، دار اإلسبلمي الفقو الزحيمي، كىبة - 2
 .12  سابؽ، ص الزحيمي، مرجع ىبةك  - 3
 .609 ص سابؽ، مرجع الكضعية، لقكانيفبا مقارنا اإلسبلمي الجنائي التشريع عكدة القادر عبد - 4
المرغياني برىاف الديف أبك الحسف عمي بف أبي بكر، اليداية شرح بداية المبتدئ، الجزء الثاني، طبعة أكلى، المطبعة  - 5

 .80ص  ،ػى 1326األخيرية، 
انو عمما كزىدا، كىك أحد الطحاكم ىك أحمد بف محمد بف سممة بف سبلمة بف عبد اهلل الفقيو الحنفي، ككاف أجكد زم - 6

، مفسر جاكز التسعيف عاما، كخرج منو حكالي ػى 322كتكفي  ػى 229التقات كالحفاظ، كىك ابف اخت المزني كلد سنة 
 1406ثمانكف كتابا، كانظر الحنبمي، عبد الحي بف أحمد شذرات الذىب، الجزء الثاني، طبعة أكلى، دار ابف كثير، دمشؽ  

 .288، ص 1398الفرج محمد بف اسحاؽ، الفيرست الجزء األكؿ، دار المعرفة، بيركت،  ، كانظر أبك288، ص ػى
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  ، كما يعرفيا الشافعية أنيا زكاجر كضعيا اهلل تعالى لمردع 1ى الجنايةاإلنساف مستحقا عم
 .2عف ارتكاب ما حظر كترؾ ما أمر بو

 نراه ما التميزات حسب ىذه كأىـ البعض، بعضيا عف تتميز التعريفات ىذه أف شؾ كال

 كجزاء العقكبة اعتبر مف أصحاب التعريفات فمف كتخصيص، التعريؼ تعميـ حيث مف ىك
          السنة أك الكتاب في محددة العقكبات ىذه سكاء كانت عمكما الشارع أمر مخالفة عف
 لكلي التقدير أمر كترؾ الشرع في مقدرة غيرىا أك الحدكد تسمى بعقكبة ما كىي اإلجماع أك

 كتسمى عقكبة الشريعة، مبادئ كفؽ كاألحكاؿ الحاؿ ظركؼ حسب أك المجتيديف األمر

 مقدرة كانت العقكبة سكاء مف الجماعة مصمحة تبني الرأم ىذا مىع سار فمف التعزير،

 كالتعازير. مقدرة غير أك كالحدكد،

        غيره  دكف بالحد العقكبة يخص فيك األربعة األئمة الثاني كىـ الفريؽ أما -
 جميكر الفقياء. قكؿ كىك عقابا كليس تأديب عندىـ التعزير ألف التعزير عقكبات مف

 .3معا كالجميكر الحنفية عند الحد تعريؼ في يتمثؿ جاهاالت كىذا 

 فالحنفية الحد. خصائص مضمكف في إختمفكا أنيـ إال الرأم ىذا عمى إتفاقيـ كرغـ

 .4الكريـ" بالقرآف ثبت ما الحدكد "إف : قالكا

 حد قطع السرقة، حد الخمر، شرب حد الزنا، حد : فقط خمسة أنيا قرركا كلذلؾ

 أف كعندىـ لمعباد حقا الحدكد لككنو مف القصاص يجعمكا لـ أنيـ العمـ مع القذؼ، كحد الطريؽ

                                           
أحمد الطحاكم الحنفي، حاشية الطحاكم عمى الدر المختار، الجزء الثاني، طبعة األكفست، دار المعرفة، بيركت  - 1

  .388، ص 1975ىػ 1395
الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ، طبعة ثالثة،  انظر الطرابمسي، عبلء الديف، أبي الحسف بف خميؿ، معيف - 2

  .195ـ، ص  1973ىػ  1393مطبعة مصطفى البابمي الحمبي، 
 .بتصرؼ 13  ص ،ؽساب مرجع ، كأدلتو اإلسبلمي الفقو الزحيمي، كىبة - 3
 يدكف الخامسة، مصر، بعةالط الجزء الخامس، ،ؼاألكقا كزارة األربعة المذاىب عمى الفقو الجزيرم، الرحماف عبد - 4
 .8 ص،  ختاري
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       عقكبتو  تحديد عدـ رغـ سادسا أضاؼ حدا بعضيـ أف إال فقط، تعالى هلل حؽ الحدكد
 السحر. حد كىك القرآف، في

 سكاء عقكبة مقدرة ىك شرعا الحد أف عمى فاتفقكا الحنفية غير الفقياء الجميكر أما

 عشر ثبلثة الحدكد معظميـ كاعتبر اهلل، حؽ مع لمبشر حؽ فييا كاف أك تعالى هلل حقا كانت

 .1فقط سبعة عمى اقتصر كمنيـ مف

ىكذا نجد أف الفقياء اختمفكا في تعريفاتيـ لمعقكبة في الفقو اإلسبلمي لككف بعضيـ 
 اكتفى بذكر أنكاعيا، كالبعض اآلخر ركز عمى خصائصيا.

لذم يشتمؿ عمى ذكر أنكاع العقكبة كخصائصيا الجكىرية كال شؾ أف التعريؼ ا
 كالحكمة منيا ىك الذم يككف أقرب إلى الشمكؿ. 

 كما يمكف استخبلصو مف التعريفات السابقة اآلتي: 

العقكبة ىي جزاء مادم محدد مقدر مقدما مف الشارع في الحدكد كالقصاص 
عف ارتكاب المنييات كترؾ المأمكرات  تقديره لمحاكـ في التعزير، بغية الزجر كالردع كمتركؾ

قامة المجتمع الصالح عمى أساس العدؿ  كبيدؼ الحفاظ عمى حياة الجماعة كسبلمتيا، كا 
 . 2كالحؽ كالفضيمة

فالعقكبة إذف إجراء تقكيمي في المستقبؿ كتؤدم إلى إصبلح المجـر فبل يعكد             
 .3إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرل

 

 
                                           

 .8، 7ص  السابؽ ، المرجع عبد الرحماف الجزيرم،  - 1
  قاسي سي يكسؼ، مدل فاعمية عقكبات الحدكد في محاربة الجرائـ الخطيرة، رسالة مقدمة لنيؿ درجة ماجستير -  2

 .32، الجزائر، ص 1992ىػ 1412المعيد الكطني ألصكؿ الديف، 
 .71ـ العكا، في أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي، دار المعارؼ، القاىرة،  بدكف سنة نشر، ص محمد سمي  - 3
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 ةلمعقوب انونيالق التعريؼ  -3

بتعريفات تكاد تككف  الحديث العصر في العقكبة الجنائي القانكف عمماء أغمب عرؼ 
"العقكبة ىي الجزاء الجنائي الذم يفرضو المجتمع بكاسطة ىيئاتو  كاحدة  فمنيـ مف قاؿ أف

ى مرتكبي الجرائـ لردعيـ، كردع غيرىـ بما تباشره العقكبة أيضا مف تيديد مالقضائية ع
رى  . 1اب في نفكس الكافة"كا 

     كقاؿ آخر أنو يمكف تعريؼ العقكبة بأنيا "جزاء يقرره الشارع كيكقعو القاضي
 .2عف ارتكاب جريمة" مسؤكليتو تبثثعمى مف 

فالعقكبة ىي الجزاء الذم يفرضو قانكف العقكبات عمى مرتكب الجريمة لمخالفتو 
ى حماية المجتمع كصيانة حياة أفراده أكامره كنكاىيو، فاليدؼ مف العقكبة ينصب أساسا عم

مف ذلؾ ىك اعتداء عمى كياف المجتمع كعرقمة لتقدمو  يءكسبلمتيـ،الف كؿ اعتداء عمى ش
كىذا العدكاف ذاتو ىك الذم استكجب تدخؿ المجتمع بالعقاب كتتكلى ذلؾ ىيئة خاصة، كىي 

 .3السمطة القضائية كمف خبلؿ الدعكل الجنائية

 الجريمة مرتكب عمى يكقع الذم : الجزاء بة أيضا بأنياكىناؾ مف يعرؼ العقك 

 المجتمع. لمصمحة

 لـ كالحديثة حيث القديمة الجنائية المدارس إلى يعكد القانكني التعريؼ ىذا كأصكؿ 

 بينيما. الشديد الخبلؼ رغـ عنيا يخرج

                                           
 1988الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، المدخؿ إلى عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، محمد صبحي نجـ، -1

 .70ص 
 1989 كاف المطبكعات الجامعية، الجزائرالطبعة الثالثة، ديمنصكر، المكجز في عمـ اإلجراـ كالعقاب،  إبراىيـ إسحاؽ - 2

 .122ص 
 عكض محمد، الكجيز في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الطبعة األكلى، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية -3

 .  4ك 3، ص 1978مصر،



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
53 

 ؼالشكمي كالتعري التعريؼ لمعقكبة، تعريفيما في رأييف إلى إنقسمت المدارس كىذه  
 : المكضكعي

"العقكبة  التالي: بالتعريؼ النصكص شكمية حسب يعرفكنيا الشكمي التعريؼ فأنصار 
 بإتباع تطبؽ النصكص التجريمية، كالتي مخالفة عمى كجزاء المترتبة القانكنية النتيجة ىي

     مسؤكليتو ثبتت مف عمى القضائية السمطة كبكاسطة الجنائية بالدعكل الخاصة اإلجراءات
 .1" الجريمة عف

 كىما: الشرعية كجكبا العقكبة في صفتيف يشترط أنو التعريؼ ىذا خصائص كمف

 كالمساكاة.

      الجنائي المنصكص  لمنص التجريـ خضكع الفريؽ ىذا عند بالشرعية كيعني 
 العقاب كمف في بيا لمقكاعد المعمكؿ طبقا النص ىذا سرياف كأثناء تكقيعيا قبؿ العقكبة عمى

 .2قانكف" بغير أمف أك تدابير عقكبة كال المشيكرة "ال جريمة القاعدة نجد كاعدالق ىذه

 .3شدة" أقؿ منو ما كاف إال الماضي عمى العقكبات قانكف يسرم المادة "ال نص ككذلؾ

 مغايرة تطبيؽ عقكبات عدـ فاشترطكا التطبيؽ، عند القكاعد ىذه شرح في تكسعكا كقد

 مقررة عقكبة كؿ تطبيؽ مف ال بد حيث الجنائية، المسؤكلية ثبكت عند لمفعؿ التجريمي لمنص

 لككف الردع بحجة األدنى الحد النزكؿ عمى األقصى كال الحد عمى التعدم يجكز كال لمجريمة،

 بالنصكص. مقيدة بؿ الشكمية النظرية مطمقة كفؽ ليست القاضي حرية

 ثبتت كؿ مف عمى كبةالعق تطبيؽ بيا فيعني : المساكاة ىي التي الثانية الصفة أما

      المكجو النقد العقاب، كفندكا بعمكمية يعرؼ ما كىك استثناء، دكف الجريمة في مسؤكليتو
 األقصى الحد اختياره حيث العقكبة مف تطبيؽ في القاضي سمطة يخص فيما نظريتيـ إلى

                                           
 .615 لبناف، ص ت،بيرك  العربي لفكرا دار العاـ(، الطبعة الرابعة، )القسـ العقكبات قانكف سبلمة محمد مأمكف - 1
 .المعدؿ كالمتمـ 08/06/1996 في الصادر الجزائرم العقكبات قانكف مف األكلى المادة نص - 2
 ، مرجع سابؽ. الجزائرم العقكبات قانكف مف األكلى المادة نص - 3
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 فأ حيث جاف، لكؿ االجتماعية الظركؼ جريمة، ككذا بكؿ الخاصة الظركؼ حسب كاألدنى
 بيا. يؤخذ التي ىي الظركؼ دامت ما المحض العدؿ بعينيا كىك المساكاة ىك المبدأ ىذا

 أىميا: االتجاه ليذا شديدة إنتقادات كجيت كقد

 ىي التجريمية بؿ النصكص خالؼ مف لكؿ قانكنية نتيجة مجرد ليست العقكبة أف 

 لمجتمع مفككقاية ا كتقكيمو الجاني ردع حيث مف مميزاتيا ليا إجتماعية حالة

 كميا األمكر كشرفو كىذه كمالو حريتو في اإلنساف تمس ككنيا إضافة إلى خطره،

 فتطبؽ خطأ إقتراؼ متبعة عند شكميات مجرد ال كالتحميؿ الدراسة تستكجب مقدسة

 المخطئ. عمى

 التي جعمتو كاألسباب حالو عف نغفؿ أف لنا يمكف كال اإلنساف تصيب العقكبة إف 

 السميمة. االجتماعية الحالة عف االنحراؼ يفضؿ

 أصحاب غير أف العقكبة، تعريؼ في المكضكعية النظرية نشأت اإلنتقادات ىذه كمف

 أىميا: نذكر اتجاىات مختمفة إلى ذكره اآلتي التعريؼ ىذا في ذىبكا النظرية ىذه

 : األوؿ الرأي 

 لممحكوـ الشخصية الحقوؽ مف حرماف أو انتقاصأنيا " عمى العقكبة يعرؼ 

 .1"عميو

 التالية: في النقاط نمخصيا مكضكعية مبادئ عمى التعريؼ ليذا شركحيـ في كاعتمدكا

 يحمي قانكف العقكبات أف رغـ الشخصية، حقكقو في الجاني يصيب أذل العقكبة إف

 فكانت قانكنا المحمية المجتمع عمى مصمحة تعدل الحقكؽ ىذه صاحب أف غير الحقكؽ، ىذه

 أمنو. لمحفاظ عمى مجتمعال ىذا فعؿ رد العقكبة

                                           
 .615  سابؽ، ص مرجع سبلمة، محمد مأمكف - 1



 ـــــــــــــــــــــــــ  فـلسفة العقوبة في التشريع اإلسالميالفصل األول : 
 

 
55 

تمرد  عبارة عف ىك االعتداء كىذا شرعية نصكص عمى تعدل عقابو قبؿ الجاني إف 
 فالعقكبة كلذلؾ األساسية كالجكىرية، كمصالحو المجتمع حماية مياميا مف التي الدكلة عمى

 اىذ أصحاب أم كيقركف االجتماعي تعكيضا لمضرر كليست القانكف، سيادة لتأكيد كسيمة ىي
 الجريمة أذل بتعادؿ يعرؼ ما كىك الجريمة، لخطر معادلة تككف البد كأف العقكبة بأف - الرأم

 العقكبة. مع أذل

 سيادة ىي تأكيد عامة كظيفة تؤدم أف يجب العقكبة أف يقرر أنو اإلتجاه ىذا كخبلصة

 القانكف.

 : الثاني الرأي

 بعض مف عميو ـلممحكك  حرماف أك إنقاص ىي" العقكبة أف اإلتجاه ىذا أنصار يرل

   ذاتو الجاني قبؿ مف جرائـ جديدة إرتكاب خطر مكافحة كىي معينة لغاية الشخصية حقكقو
 .1الجنائي" القانكف بأحكاـ المخاطبيف اآلخريف األفراد بقية أك

 : ىما أمريف عمى تعريفيـ الرأم ىذا أصحاب كبني

   ولمفاعؿ نفس المستقبؿ في رائـج إرتكاب لمنع كقائية صفة العقكبة إف : األوؿ األمر
 بالجزاء. تيديد كلغيره لمعكدة مانع جزاء فممفاعؿ لغيره أك

          اإلجرامي الخطر بجسامة يقترف كأف البد العقكبة تطبيؽ أف : الثاني األمر
 عمييا. المعاقب اإلجرامية بالكاقعة منو أكثر في المستقبؿ

 . اإلجراـ مكافحة كظيفة تؤدم أف يجب العقكبة أف الرأم ىذا كخبلصة  

 .2كبسببيا" الجريمة مرتكب عمى يكقع "إيبلـ : بأنيا العقكبة كيعرؼ : الثالث الرأي

                                           
 . 615 سببك، ص مرجعساليت،   يذًذ يأيٌٕ -  1

 .616 ص مرجع سابؽ، سبلمة، محمد مأمكف - 2
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 تتحقؽ بذاتو كبو مقصكد اإليبلـ أك األذل أف يرل بأنو سابقو التعريؼ ىذا كيخالؼ

 أكثر اإلنتقاـ يةنظر  فيو الذم تبرز القانكف لسيادة تأكيدا كليس أخبلقية قيمة ىي التي العدالة

 تتكافر أف العقكبة النظرية في ىذه لتأكيد -ىذا الرأم  أصحاب أم -كيشترطكف اإليبلـ مف

 الثبلث: الصفات فييا

 .ارتكب بمثؿ ما الجاني مقابمة لككنو أساسيا ىدفا عندىـ يعتبر الذم : لقصاصا - أ

 يمحؽ ذلعندىـ أ كىك القكؿ في تناقضا بدكنو العقكبة يعتبركف كالذم :اإليالـ - ب

 بو. قاـ الذم لؤلذل مماثبل بالجاني
     إال ال عقكبة حيث جكىرىا في العدالة تحقيؽ لغرض العقكبة في الشخصية: - ت

 الفعؿ. مرتكب عمى

 الثبلثة. الجنائية المدارس عف تعبر أنيا السابقة التعريفات في يبلحظ كما

 انبيا الشكميبج شامبل تعريفا العقكبة نعرؼ أف تقدـ ما إلى إستنادا كيمكف

 مرتكب عمى  القاضي الشارع كيكقعو يقره الذم الجزاء ىي العقكبة" : كىك كالمكضكعي

    الجريمة".

 التالية: عمى االعتبارات مبنى الكضعية لنظريات سردنا بعد نراه الذم التعريؼ كىذا -

  جزاء العقوبة -1

 التامة غير الجريمة عمى الجزاء كيستحيؿ ليا أساسية صفة يعتبر العقكبة في كالجزاء

 األذل في يتمثؿ كىك القضائية بعد اإلدانة كالمعنكم، الشرعي المادم، الركف الثبلثة: بأركانيا

 الكسائؿ مف غيرىا عف العقكبة بو تتميز حيث بدنو، أك أك مالو حريتو، في الجاني يصيب الذم

 مسبقا العمـ بو عند اإلجراـ ؿتقمي في مؤثرا أساسيا عامبل ككنو إلى إضافة الكقائية كاالحتياطية،

 العكدة. في يفكر فبل ينزجر بالعقكبة محـر بفعؿ قاـ كالذم المحرمة األفعاؿ عمى اإلقداـ فيقؿ
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 1المختصة القضائية السمطة طريؽ عف الجزاء توقيع -2

    جاف كؿ عكقب لك حيث االجتماعي، االضطراب مف يقمؿ لككنو مبدأ ميـ كىذا  
 ثأرا كألصبح العقاب المعتدم، عمى لحقده األخير ىذا غمك مف قعلك  عميو المجنى مف طرؼ

 قضائية جية مف بالحكـ كجبت العقكبة كلذلؾ عقاب، كقع كمما الفساد كلزاد لو نياية ال متتاليا

 .ةاإلدان بعد مستقمة

نمخصو  إختبلفا جكىريا ىناؾ أف إلى كالقانكني الشرعي التعريفيف بيف التقارب كرغـ
 : رنةالمقا ىذه في

 يضر ما كالعمـك لكؿ الشمكلية عمى ركزت لمعقكبة تعريفيا في اإلسبلمية الشريعة إف

 بقصد الزجر قبؿ التربية أبرزت قيمة حيث كاإلستقرار، األمف لو يكفر كما المجتمع بمصالح

 الذم لمحد السابؽ تعريفيا كاضح  في كذلؾ تنتشر الرذيمة، أف قبؿ آفة كؿ مف المجتمع حماية

 اهلل رحمو تيمية إبف قاؿ إذ الشيئيف بيف الحاجز المغة كتب بعض أك في المعصية مف منعال ىك

 العقكبات تسمية كأما ... الحبلؿ كالحراـ بيف الفصؿ بيا يراد القرآف كالسنة لفظ في : " الحدكد

 .2حادث " عرؼ فيك حدا المقدرة

 كقكلو الكريـ القرآف في ةظاىر  كىي إلييا التقرب أسباب بتحريـ بدأ المشرع نجد كلذلؾ 

َ٘برِِ  " : تعالى ِ فاَل رَْمَشثُٛ  .3" ٍَْه ُزُذُٚد َّللاَّ

 أف أكشؾ فعؿ محـر مف اقترب مف كؿ لككف الجريمة، مف الكقاية باسـ يعرؼ ما كىذا

 : مبدأ المثاؿ سبيؿ عمى منيا كثيرة نذكر اإلسبلمية الشريعة في ىذا عمى كاألمثمة فيو، يسقط

 إذا كذلؾ الزنا إتياف جريمة عمى الصبر ضعيؼ كؿ يبعد مبدأ كىك األجنبية،ب الخمكة تحريـ
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 الجريمة في الكقكع لتفادم محرمة مما جعميا الزنا فاحشة إرتكاب في سبب الخمكة أف عممنا

ثارة التبرج فتنة إلتقاء عمى المؤمنات الحجاب فرض ككذلؾ  الرجاؿ. غريزة كا 

 عقكبة فحدد ليا بالمجتمع، أضرت كأف سبؽ أفعاؿ يحـر فيك الكضعي  القانكف أما

 بؿ المجتمع، تضر األفعاؿ التي مسبقا يعرؼ ال الكضعي المشرع لككف الجماعة لمصمحة

 معالجتيا إستحالة إلى  يؤدم المجتمع مما في تنتشر ال كحتى كقكعيا عند عمييا يتعرؼ

 المجتمع في الخطيرة فاتاإلنحرا أماـ كضعفو القانكف الكضعي عيب ىك كىذا بغيرىا بالعقكبة

 فعاؿ. عبلج اآلف بدكف لحد كبقائيا

 القانكف الكضعى إلييا يصؿ لـ كالتي الذكر السالفة بحكمتيا الشريعة أف إلى إضافة

 بالمجتمع تضر المفاسد التي في فشددت الخطر، حسب اإلجراـ عالجت الساعة، حد إلى

 كحالتو المجتمع تطكر حسب الفقيية تاألخرل لئلجتيادا الجرائـ كتركت حدكدا، فييا كفرضت

 يعرؼ بالتعازير. ما كىك األمنية

 الشريعة اإلسالمية في العقوبة وغايتيا مشروعية:  الثاني المطمب

الحديث عف مشركعية كغاية العقكبة في أم نظاـ جنائي، ىك بحث في أساس 
 العقكبة مف جية كالمبادئ التي تحكميا مف جية أخرل.

 اس العقاب في الشريعة اإلسالمية الفرع األوؿ : أس

 المطيرة أك السنة الكتاب في عمييا منصكص اإلسبلمية الشريعة في العقكبة مشركعية

 التي األفعاؿ تحريـ بعض الخاصة، كنصت عمى الحدكد في غبار عمييا ال صريحة بنصكص

 المجتمع. مصمحة حسب لكلي األمر العقكبة تحديد كتركت بالمجتمع تضر

 عمى سكاء كذلؾ بينيـ الكاقعة الجرائـ العقكبات عمى لعباده شرع أف تعالى حكمتو كمف

 كغيرىـ. كالقتؿ كالقذؼ كالسرقة أك الماؿ العرض البدف أك أك النفس
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 كأمكاليـ حياتيـ عف الناس يأتمف حتى الردع كالزجر محددة كىي لغاية ذلؾ كؿ

ال رَْمزٍُُٛا  " :كأعراضيـ  كقاؿ اهلل في حؽ القاتؿ ٌَْسكِّ َٚ ُ ااِلَّ ثِب ََ َّللاَّ  .1" إٌَّْفَظ اٌَّزِٟ َزشَّ

 2"لزوال الدنيا أىون على اهلل من قتل امرئ مسلمكقكلو عميو الصبلة كالسبلـ: "

َٛ " :كقاؿ اهلل سبحانو كتعالى في حؽ المرتد ُ٘ َٚ ْذ  ُّ ِٗ ف١ََ ْٓ ِد٠ِٕ ُْ َػ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َْشرَِذْد  َِ َٚ

ٌَئَِه َزجِطَْذ أَ  ْٚ ُ ا٢ِخَشِح َوبفٌِش فَؤ َٚ ١َْٔب  ُْ فِٟ اٌذُّ بٌُُٙ َّ  .3"ْػ

 اإلسبلمية كىي: في الشريعة لمعقكبة العامة األسس اإلسبلـ عمماء بيف كما 

 الشريعة اإلسبلمية عمماء كاتفؽ الجريمة، عف تنشأ التي المضرة كدفع المصمحة جمب
   أىميا عديدة راتإعتبا الرأم كفؽ ىذا كعممكا التجريـ، أساس ىك نفسو األساس ىذا أف عمى

 التي بسبب المضرة عنو منييا يصبح كبذلؾ حرمتو يعني الشرع في لمفعؿ التجريـ أف 

 عنو ينتج لما الخمر تعالى حـر اهلل فقد كالمجتمع لؤلفراد إيذاء فيو مجـر فعؿ ككؿ عنو، تنتج
       لناسا إنتيى فإذا عمى األمكاؿ كاألبداف كالعقكؿ كالمجتمع لئلنساف معمكمة أضرار مف
 الصكاب عف إنحرؼ مف كلكف تقع، لـ الجريمة لككف ليـ فبل عقاب المحـر ىذا شرب عف

 بيذا زجره ليتأدب مف بد ال كاف إكراه دكف بغيره أك بنفسو اإلضرار قاصدا عنو كارتكب المنيى

      التجريـ أساس نفسو العقاب ىك فأساس كلذلؾ الشرعي النيي معو ينفع لـ داـ ما الزجر
 اإلسبلمية. الشريعة في
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 غير مباشرة، فعندما بطريقة المصمحة جمب ىك حقيقتو في التجريـ أساس نجد كليذا

 لؤلفراد كالمنفعة لممصمحة جمبا كاف ذلؾ إنما شربيا عف كنيى الخمر تناكؿ الحكيـ الشارع حـر

         كليـكعق كأبدانيـ الناس أمكاؿ عمى إلى المحافظة حتما يؤدم ذلؾ داـ ما كالمجتمع،
 ضركريا الشرعي األساس بيذا اإلقرار يجعؿ مما بداىة المنافع معمكمة ىذه فكؿ الضرر مف

عتباره األساس  لمعقكبة. األصمي كا 

 اإلسبلمي بنظريات الجنائي التشريع ميداف في الباحثيف العمماء بعض تأثر كقد -

 تحقيؽ بأنيا فييا أقركا كجيزة خبلصة في العقكبة أساس بذكر إكتفكا حيث الغربييف، الفبلسفة

 عمى  المجـر جزاء كجكبا يقتضي العدؿ أف بحكثيـ إلى في كتكصمكا الذنب عف كالتكفير العدؿ

 الذنب عف التكفير ىي عندىـ العقكبة كىذه الجريمة جسامة في شدتيا تتجاكز ال بعقكبة جريمتو

 كالشريعة الردع كالتكفير ريةبنظ كسميت الكسطى القركف في الغرب تبناىا التي كىي النظرية

 . منيا بريئة اإلسبلمية

 نتائج معاكسة إلى كيتكصؿ بحكثو نتائج في أقكاليـ يناقض الفريؽ ىذا أف غير

 كىك الجرائـ عف التي تنتج األضرار مف المجتمع حماية ىك العقكبة أساس بأف كيقر لتحميبلتيـ

 حرية مبدأ كتقرير الفرنسية الثكرة الغرب بعد في الجنائية العمـك في الباحثيف بيف عميو متفؽ أمر

 عبر المسمميف عمماء أقره أمر كىك ذكره سيأتي لمعقكبة كما الحديثة بالنظرية كسميت الرأم

 العصكر.

 ىي جعؿ المصمحة الذم الرأم العقاب أساس في المختمفة اآلراء بيف مف اخترنا كقد -

 : ييم افيم نمخصيا ىامة العتبارات كىذا العقاب، أساس

 أساس المصمحة عمى مبنية اإلسبلمية الشريعة في العقكبة أف باإلستقراء ثبت لقد

 المضرة كدفع المنفعة جمب "إف :بقكلو الغزالي اإلماـ ذلؾ كضح كقد الشرع تبناىا التي الحقيقية

ظة المحاف بالمصمحة كنعني ممكننا، تحصيؿ مقاصدىـ في القصد كصبلح الخمؽ، مقاصد
 كأمكاليـ كعقكليـ كأنفسيـ دينيـ، عمييـ يحفظ أف لمخمؽ كىي الخمسة لشرعيةا مقاصد عمى
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 األصكؿ ىذه يفكت ما ككؿ مصمحة فيك الخمسة األصكؿ ىذه يتضمف حفظ ما فكؿ كنسميـ

   .1مصمحة" مفسدة، كدفعيا فيك

 عمييا المعتمد األصكؿ ىي األمكر الخمسة ىذه أف عمى العمماء إجماع نجد كلذلؾ -

 أف غير كضعية أـ دينية كانت سكاء عامة في الشرائع األساس كىي البشرية، اةالحي في

 الكضعية التشريعات كاختمفت لمنعيا كفيمة بعقكبة عمييا حاربت اإلعتداء اإلسبلمية الشريعة

 الشريعة اإلسبلمية عمماء بيف كما لتشريعاتيا، أساس جعمتيا أنيا رغـ عمييا كيفية العقاب في

2يمي فيما نمخصيا لمعقكبة ةالعام ئالمباد
 : 

 مرتبطة لككنيا العقكبات الشرعية، مجاؿ في تكمف تطبيقاتيا ليا الشرعية المبادئ -

 بيذه مساس ىك ما ككؿ كالعقؿ كالماؿ كالنسؿ كالنفس الديف حفظ ىي التي الشرع بمقاصد

 ضركرم مقاصدال ىذه عمى المحافظة لككف السنة، الكتاب أك في حد كلو إال الثابتة المقاصد

ف لممجتمع الحاؿ  ظركؼ كفؽ تتبدؿ مقاييس فميا األخرل المضار كأما كيانو، ىدمت ىدـ كا 
 بالتعزيرات . يعرؼ ما كىك كمصالحو، المجتمع فائدة حسب كاألحكاؿ

      التربية التدريجية اإلسبلمية، خاصية لمشريعة النفسية الخصائص أىـ كمف -
 كاحدة مرة باإلنساف المحرمات الضارة عمى التكقؼ تعالى اهلل يفرض لـ حيث تشريعاتيا في

     كثير في كذلؾ أحكاميا تشريع في أنو تدرج خمقو بطبائع العالـ تعالى اهلل حكمة مف كلكف
 أسمكب بأحسف دينو اهلل أتـ كحتى اإلسبلمية، فترة الرسالة أثناء القائمة الحياة مجاالت مف

السميمة  الطبائع تقبمتو بؿ العقكبات بقساكة كال بالقكة سبلـاإل يفرض نكعو كلـ مف فريد تربكم
 في أساسيا التشريع مبدأ في التدرج يركف العمماء بعض نجد لذلؾ مشقة، كال عناد ببل طكعا

 لككنيا مبادئيا مف مبدأ ال مف خصائصيا أنو يجد نصكصيا في الجدم التمعف أف إال الشريعة

 كفؽ بالتدرج المجتمع إصبلح يمكف كلكف بالتدرج تطبيقيايعاد  فبل قرنا، عشر خمسة منذ تمت
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ظيار الشرعية باألحكاـ العمؿ بفكائد كتبصيرىـ المجتمع بتربية أفراد أم أحكاميا عكاقب  كا 
 بتركيا. األمكر

 لفرع الثاني: مبادئ العقوبات في الشريعة اإلسالميةا

 كعدالة مشرعيادئ التي تجسد رحمة تضمنت الشريعة اإلسبلمية عددا مف المبا
 كالتي تجاكزت بكثير ما تتغنى بو التشريعات الكضعية.

  الرحمة مبدأ -1

 كتيذيبيا إصبلح النفكس مسمكيا، في اإلسبلمية الشريعة تبنتيا التي األىداؼ أىـ مف

      كحثت تخذتوا إال ليذا الغرض سبيبل تدع لـ حيث البشرية الجماعة سعادة عمى كالعمؿ
 المبادئ ىذه أىـ كمف غيرىا عف ثابتة كمتميزة مبادئ عمى قائمة دىانج كلذلؾ إتباعو عمى

 إلى ىك اإلحساف الرقة كمعنى كالمغفرة كالرأفة كالعطؼ عمى الرقة تدؿ لغة كالرحمة الرحمة

 .رالغي

1كلكؿ المخمكقات األحكاؿ كؿ في اإلحساف تعني اإلسبلمي التشريع في كالرحمة
 كنجد 

الخبر  كصكؿ قبؿ سكاء عمى مرتكبيا التكبة كأثر فييا التشريع تدرج حيث مف الحدكد في ذلؾ
 بعده أك الحاكـ إلى

 بالشبيات فمف الحدكد كدرء الحاالت بعض كالتعطيؿ في التأجيؿ ككذلؾ2

 اآليات ككانت اليجرة، بعد إال يحـر فمـ بالتدريج كاف الخمر أف تحريـ نجد التشريع تدرج حيث

 إلى أف سكر حالة في كاف مف عمى الصبلة تحريـ ثـ منافعو مةكق مضاره تبيف القرآنية المكية

األََٔظبُة " : المائدة سكرة في تعالى قكلو أنزؿ َٚ ١ِْغُش  َّ ٌْ ا َٚ ُش  ّْ ٌَْخ ب ا َّ ُٕٛا أَِّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َْ ُْ رُْفٍُِسٛ ِْ فَبْخزَِٕجُُٖٛ ٌََؼٍَُّى ١ْطَب ًِ اٌشَّ َّ ْٓ َػ ِِ َُ ِسْخٌظ  األَْصال َٚ"3 

                                           
 أخشجّ انذذٚج ..."يءش كل في اإلحسان تبك اهلل إن": سهى صهٗ هللا ػهّٛ ٔ  هللا سسٕل دذٚج رنك ػهٗ ٚذل - 1

 .2002 سُت دضو، ابٍ داس 1413 سلى دذٚج انذٚبث كتبة فٙ انتشيٛز٘
 الحرابة. حد كىك الحاكـ عمـ بعد التكبة فيو تجكز حد ىناؾ - 2
 (.90) اآلية المائدة سكرة - 3
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 منو أكثر شكؿ تأديبي في كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ عيد في الخمر حد كاف كقد -

 حاجزا ذلؾ لو يككف لكي المسمميف في كسط كغيرىا باألحذية السكراف يضرب كاف حيث عقكبة

 التائب أف عمى الجميكر إتفؽ فقد الحدكد، في كأثرىا ككذلؾ التكبة تناكلو إلى العكدة عف معنكيا
   غيرىما أك القذؼ أك السرقة حد كاف سكاء عنو يعفى الحاكـ إلى الخبر كصكؿقبؿ  الحد مف
 خبلؼ ففيو الحاكـ إلى األمر كصكؿ بعد أما

1. 

 الغامدية قصة في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف ثبت فقد كالتعطيؿ التأجيؿ كأما 

   .2برؤه يرجى الذم المريض ككذلؾ كالرضاعة الحمؿ بسبب

 البركدة. شدة أك شديدا الحر كاف إذا أجيموت إلى إضافة

 عكدة حيف إلى كقتو كفي الحرب دار في مرتكبو عف الحد تأجيؿ فيك التعطيؿ كأما 

 .3إقامتو تجب حيث اإلسبلـ دار إلى الجيكش

 .4كالشافعية كغيرىما مالؾ اإلماـ منيـ العمماء مف فريؽ الرأم ىذا خالؼ كقد

 إثبات التشديد في مدل نعرؼ كنحف بالشبيات، دكدالح درء الرحمة مظاىر أىـ كمف 

   الكشؼ عمى الجاني إذا تعمد إال إثباتو يستحيؿ حيث خصكصا، كالزنى عمكما الحدكد كؿ
 في كالخطأ شبية كجكد بمجرد الحد حرمت إقامة السمحاء الشريعة فإف ذلؾ كرغـ نفسو عف

 حد البرمء. في الخطأ مف خير الفاعؿ براءة

 

 

                                           
 .439 ص ،المعرفة، بيركت ني، دارالمقتصد، الطبعة السادسة، الجزء الثا كنياية المجتيد بداية رشد، إبف - 1
 .291 ص ، الجزء العاشر،ػى 1323 السعادة، مطبعة صادر دار المدكنة مالؾ، اإلماـ - 2
 بيركت، السمفية،  ـ، المكتبة 1983 - ػى 1403 طبعة الجزء العاشر،الكبير،  كالشرح المغنىمكفؽ الديف ابف قدامة،  - 3

 .537 ص، لبناف
 .171ص  ،مصر المصرية، الكتب دار راف، الجزء السادس، الطبعة األكلى،الق أحكاـ القرطبي، - 4
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  العقوبة رجعية عدـ مبدأ  -2

 إال يؤاخذ الناس ال تعالى اهلل أف عمى تدؿ كميا قطعية بنصكص المبدأ ىذا ثبت لقد

َٓ َززَّٝ َْٔجَؼَث َسُعٛالً " : تعالى قاؿ كما بيـ منو رحمة يرشدىـ أف بعد ث١ِ َؼزِّ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ."1
 

 نفي عمى زيادة الضبلؿ ألىؿ األعذار في إستقصاء "كىذا عاشكر: بف الشيخ قاؿ

 .2الحجة" كقطع إعذار مقاـ كالمقاـ غيرىـ بإجراـ مؤاخذتيـ

 كفرىـ أيعذبكف عف 3الفترة أىؿ حكؿ اإلسبلمية الفرؽ عمماء بيف حاد جداؿ كقع كقد

 اإليماف ترؾ عف القكؿ بتعذيبيـ إلى المعتزلة فذىب ال، أـ المحرمة أفعاليـ كعف بالحؽ

 كتب ناقشتو مشيكر اختبلؼ كىذا ال يعذبكف، الفترة أىؿ أف بقكليـ األشاعرة كخالفيـ كالتكحيد

 عميو أطمؽ كما بينيـ النزاع ا:" كمحؿيفق الخبلؼ الشككاني مصدر كلخص األصكؿ،

ف الجميكر المتأخريف،  متعمؽ بالمدح العقؿ ككف كىك المتقدميف مف كثير عند مخالفا كاف كا 

 كعند بالشرع إال ال يثبت ذلؾ أف ةاألشعري فعند عاجبل، آجبل أك كالعقاب، كالثكاب، كالذـ،

 يستحؽ ألجمو مخصكص كجو عمى كاقعا العقؿ  لككف إال ليس ذلؾ أف كافقيـ كمف المعتزلة

 .4العذاب" فاعمو

 أف يمكف أك شرعا العالـ بيا عمى أتطبؽ العقكبة شركط حكؿ تدكر المسألة ىذه فإف 

 العقاب حكؿ كاف الظاىر حسب كقع مالجداؿ الذ أف إال الفعؿ؟، حرمة يعمـ ال مف بجيمو يعذر

 محمو ىنا الكبلـ يككف كبذلؾ المحـر الفعؿ عف كجزاء العقكبة المستحقة عمى كليس األخركم

 تعالى كعقكبة اهلل مف لكف دنيكيا العذاب يككف كقد كالتعازير الحدكد محمو الديف كليس أصكؿ

                                           
    .15 اآلية ، اإلسراء سكرة - 1
 .ناشر دكف  51/52 ص،  15ج كالتنكير، التحرير عاشكر، بف الطاىر - 2
 األنٕسٙ كرن ٔضخ ٔلذ انخبَٙ أدسكٕا ال ٔ إنٛٓى يشسم األٔل ٚكٍ ٔنى ،رسكليف بٍٛ كبَٕا يٍ ْى  انفتشاث أْم - 3

 .40 ، ص15 انجضء نبُبٌ، ، بٛشٔث انؼشبٙ، انتشاث إدٛبء داس انًؼبَٙ،  سٔح  تفسٛشِ فٙ انذسٍٛ هللا ػبذ بٍ يذًٕد
 .7مصر، ص  ة،اإلتحادي األكلى، دار الطبعة الفحكؿ، إرشاد الشككاني، محمد بف عمي بف محمد - 4
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ْٓ " في قكلو: الىتع اهلل كتاب في عميو منصكص ىك كما اإلنذار بعد منو عادلة ِِ ٍَْىَٕب  ْ٘ ب أَ َِ َٚ

 َْ ِٕزُسٚ ُِ َٙب   .1 "لَْش٠ٍَخ ااِلَّ ٌَ

 قضاء بو ترؾ المأمكر أك المحـر إتياف عف كالعقاب التجريـ حاؿ ليس ىنا الحاؿ فإذا

 الغيبي جانبو مف المكضكع ىذا رأينا ترؾ لذلؾ اإلنذار بعد المعذبيف كأحكاؿ الغيب حاؿ كلكف

 عقكبة رأل مف فيناؾ أيضا فيو مختمؼ مكضكع التجريمي، كىك نظاـال حيث مف كمعالجتو

األرض  بقاع في إنتشر أف بعد اإلسبلـ بأحكاـ يسمع لـ مف إنعداـ بالتحريـ بسبب العالـ غير
 العالـ غير فريؽ آخر كيرل اإلسبلـ ديار في خاصة كدعاة، كمساجد جامعات لنشره كشيدت

ال عكقب، عرؼ لما عاد فإف يعمـ أف إلى بالتحريـ  ركاه ما ذلؾ عف كدليميـ عميو فبل عقكبة كا 

 ".البارحة زنيت رجؿ فقاؿ بالشاـ الزنى ذكر"المسيب قاؿ:  إبف بسنده عف داكد أبك

 إف" :فرد بقكلو فيو عمر إلى فكتب "حرمو اهلل أف عممت ما" :قاؿ تقكؿ،  ما لو فقيؿ

ف فحدوه، حرمو أف اهلل عمـ  . 2"فحدوا عاد فوا   فأعمموه عمـ يكف لـ وا 

 الحادثة.  بعد شرع فيما العقكبة رجعية أف المبدأ ىذا في عمكما القكؿ كيمكف

نما التابعيف كال الصحابة عف كارد غير الرسالة زماف بو كنعنى المشيكر:  كاف قكليـ كا 
 مفاءالخ عيد في العربية الجزيرة دينو، كانتشر في اهلل أتـ أف بعد أنو غير "قبمو ما يجب اإلسالـ"

 عمؿ مف كثير في كارد العقكبة رجعية عدـ مبدأ فإف مف البمداف، كغيرىا خاصة الراشديف

 الخطاب السالؼ. بف عمر عف ثبت ما كىك الفعؿ حرمة يجيؿ كاف الفاعؿ إذا الصحابة

 ىذا زماننا في أنو زالت، غير إف كيزكؿ باقية، العمة كانت إذا ساريا الحكـ ىذا كيبقى

 النشر لكسائؿ نظرا مشيكرا أمرا كغيرىـ أصبحت المسمميف عند اإلسبلـ عرفةفم األمر، يختمؼ

                                           
 .209ٔ  208 فاالشعراء، اآليت سكرة - 1
 اليندم المتقي كأخرجو، 148ص  لبناف، ، تبيرك  السعادة مطبعة ، الجزء الرابع،الحدكد كتاب د، داك  أبي سنف - 2

 أحمد، صادر عف دار اإلماـ مسند ىامش عمى مطبكع 404 ص ،2ج األقكاؿ كاألفعاؿ سنف في العماؿ كنز منتخب
 .فيركت، لبنا الطباعة كالنش، 
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 بو العكس كأعنى ثبت إذا إال عنو منيى لفعؿ المحـر بجيؿ النص اإلحتجاج يمكف كال الحديثة،

يجكز  ال حيث كمية  األمر فيختمؼ التعزيرات في أما خاصة، الحدكد في بالتحريـ ىذا الجيؿ
  ةالعقكبات التعزيري تقدير عند الماكردم: "يجب قكؿ معنى كىك اضي،الم عف العقاب مطمقا

 .1اإلنذار" قبؿ بالتأديب يعجؿ كال اإلنكار يقدـ أف

 بكسائؿ النشر لو المحددة العقكبة مع المحـر الفعؿ نشر يشمؿ ىنا المراد كاإلنذار 

 بو أمر لما بتحريمو كاف عالما مف يؤدب ذلؾ بعد ثـ الناس عند يعرؼ حتى األمة لدل المتكفرة

 ما كىك مطمقا عميو يعاقب فبل لو العقكبة التحريـ كتحديد قبؿ كاف ما كأما الشرعييف، األمر أكلى

 بتحريميا. األمر صدكر قبؿ المرتكبة األفعاؿ عمى رجعية العقكبة عدـ باسـ يعرؼ

  المساواة مبدأ  -3

         منذ  كذلؾ لسماكما القانكف أماـ المساكاة مبدأ اإلسبلمية الشريعة قررت لقد
   ذلؾ كاف خاصة سكاء القضاء كأماـ عامة كالكاجبات الحقكؽ في قرنا، عشر أربعة مف أزيد
 تعالى. اهلل مف حدكد بحد عميو حكـ مف عمى العقكبة تطبيؽ في أك المخاصمة في

َٙب  ٠َب" تعالى: اهلل قاؿ حيث جميعا، لمناس بؿ فقط لممسمميف مقررا المبدأ ىذا كليس - أ٠َُّ

ُْ ِػْٕ  ُى َِ َّْ أَْوَش ًَ ٌِزََؼبَسفُٛا اِ لَجَبئِ َٚ ُْ ُشؼُٛثبً  ٍَْٕبُو َخَؼ َٚ أُٔثَٝ  َٚ ْٓ َرَوٍش  ِِ  ُْ ِ إٌَّبُط أَِّب َخٍَْمَٕبُو َذ َّللاَّ

 ُْ "أَْرمَبُو
2. 

 إن أال الناس أييا يا": بسنده أحمد اإلماـ عنو ركاه فيما كسمـ عميو اهلل صمى كقاؿ -

 ألحمر وال عربي على  لعجمي وال ،عجمي على لعربي فضل ال أال واحد، أباكم إن أال ربكم واحد،

 .3".. بالتقوى إال أحمر على ألسود وال أسود على

                                           
 .249مصر، ص ف،الحمب مصطفى مطبعة ،ـ1393ْالطبعة الثانية لسنة ، السمطانية األحكاـ، الماكردم الحسف أبي - 1
 .13 اآلية ،الحجرات سكرة - 2
 . 449ص ،06 ء، جز  ةالصحيح األحاديث سمسمة األلباني الديف نصر كصححو أخرجة - 3
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 يعرؼ بالشفاعة فيما اإلسبلمية الشريعة في عمكما الناس بيف المساكاة كتتجمى -

 الحسنة الشفاعة نكاأحكاميا كبي فصمكا الشريعة عمماء أف إال شرعا فييا مرغب أنيا كرغـ

ْٓ ٌَُٗ " : تعالى قكلو التقسيـ ىذا عمى كدليميـ السيئة كالشفاعة ْٓ ٠َْشفَْغ َشفَبَػخً َزَغَٕخً ٠َُى َِ

َٙب ْٕ ِِ  ًٌ ْٓ ٌَُٗ ِوْف ْٓ ٠َْشفَْغ َشفَبَػخً َع١ِّئَخً ٠َُى َِ َٚ َٙب  ْٕ ِِ  .1"َِٔظ١ٌت 

       التجاكز عف ؿالسؤا "ىي: بأنيا الشفاعة اإلسبلمية الشريعة عمماء عرؼ كقد
 .2حقو" في الجناية كقعت الذم مف الذنكب عف

 ىي اإلثـ كالعدكاف عمى إعانة ككؿ حسنة، شفاعة ىي كالتقكل البر عمى إعانة فكؿ

3سيئة شفاعة
  . 

ذا  قبؿ الحدكد لكف في تككف كقد فييا، مندكب فيي الحدكد غير في الشفاعة كانت كا 

 غير الجاني كاف السيما إذا العقكبة مف أنجع فييا ككفت الحالة ىذه ففي بيا، الحاكـ عمـ

 نفسيا كازعا العثرة تمؾ لو كتبقى كؿ الذنكب مف تكبتو إلى يؤدم قد شره فإف بعصيانو، معركؼ

 لحظات حياتو. مف لحظة كؿ في لو يتجمى

 عياف فإف شيكد مف أك عميو المجنى مف سكاء الحاكـ إلى األمر كصؿ إذا أما -

    لمغير مانعا لتككف حاجزا المناسبة بالعقكبة فييا الردع مف كالبد الكؿ حديث تصبح المسألة
 كالضعيؼ كالشريؼ كالمحككـ ذلؾ الحاكـ كيستكم المعاقب، فيو كقع ما المثؿ في الكقكع مف

 الشفاعة حؽ أعطى كلك اإلجتماعي، باألمف يعرؼ اإلسبلمي فيما المجتمع نجاح سر ىك كىذا

 اإلنعكاس ألف اإلسبلمي المجتمع في األمف تحقؽ لما لغيره أك ك حاكـأ لشخص الحدكد في 

 الشفاعة كبدؿ بعد يعاقب ال مف داـ ما اإلجراـ ككثرة اإلنتقاـ في يزيد العامة في نظر السيئ

 بالشفاعة قريش عندما ىمت كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ عيد كقع في ما الحقائؽ ىذه عمى

                                           
 .85 اآلية النساء سكرة - 1
 .67 ناشر ص بدكف مصر، ، كأكالده الحمبي البابي مصطفى مكتبة كمطبعة شركة التعريفات،  كتاب الجرجاني، - 2
ىػ، 1399  مصر، القاىرة، السمفية، المكتبة كالرعية، الراعي إصبلح في الشرعية السياسة تيمية، إبف أحمد الديف تقي -  3
 .34  ص
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 في البخارم اإلماـ أخرجو الذم في الحديث القصة كردت كما سرقت التي المخزكمية حؽ في

 التي المخزكمية المرأة أىمتيـ قريشا إف:  تقال تعالى عنيا اهلل رضي عائشة عف صحيحو

رسكؿ  حب أسامة إال عميو يجترأ كمف كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف يكمـ فقالكا سرقت،
 اهلل، حدكد حد مف في فقاؿ: تشفع كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فكمـ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

 تركوه الشريؼ سرؽ إذا كانوا أنيـ قبمكـ كاف ضؿ مف إنما الناس يأييا" : ؿفقا فخطب قاـ ثـ

ذا  لقطع سرقت محمد بنت فاطمة أف لو اهلل وأيـ، الحد عميو فييـ أقاموا الضعيؼ سرؽ وا 

 .1"يدىا محمد

 كلك كحـر التمييز المساكاة طريؽ كسمـ عميو اهلل صمى هللا رسكؿ رسـ الكاقعة كبيذه -

 كانت كىي كسمـ عميو صمى اهلل اهلل رسكؿ ببنت مثبل كضرب الناس، أشرؼ في ذلؾ كاف

 مف خكلؼ إف الذم المبدأ ىذا مخالفة التأكيد حرمة ىذا كؿ عنو، اهلل رضي عمى اإلماـ زكجة

 المجتمع. في خمؿ كقع كاف أم

          ي الشريعة اإلسبلمية ىك ما تشتمؿمشركعية العقكبة فكما يؤكد كيعزز 
 بأمكرمف خصائص نكعية كفريدة مقارنة بالعقكبات الكضعية، فالعقكبة اإلسبلمية اختصت 

"فأحكاـ اإللو  2لـ تختص بيا أم تشريعات أك عقكبات كضعية أخرل، يقكؿ ابف عبد السبلـ
 كالشرائط التي شرعيا كما أف تدبيره كتصرفو مضبكطة بالحكـ كمحالة عمى األسباب سبحانو

 .3في خمقو مشركط بالحكـ المبنية المخمكقة"

                                           
،  إبف دار ، الصحيح الجامع في الترميذم اإلماـ أخرجو -1  في يشفع أف كراىية في جاء ما ، باب440لبناف، ص  حـز
 .لحدكدا

العز بف عبد السبلـ : ىك عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي، الدمشقي، عز الديف الممقب  -  2
، فقيو أصكلي شافعي، أخد الفقو عف فخر الديف ابف عساكر كاألصكؿ ػى 577بسمطاف العمماء، كلد كنشأ في دمشؽ سنة 
 ، أنظر العكرم الحنبميػى 660ة كبالنيي عف المنكر كنصرة لمحؽ، كتكفي سنة عف األمدم، مكاقفو مع السبلطيف معركم

 .301شذرات الذىب ، مرجع سابؽ ، ص ، عبد الحي
الجزء الثاني، طبعة  السبلـ، أبك محمد عز الديف، عبد العزيز السممي، قكاعد األحكاـ في مصالح اآلناـ، ابف عبد -  3

 .  153، ص 1980ىػ  1400ثانية  دار الجيؿ، 
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 كمف خصائص العقكبة إلى جانب المشركعية: 

   شخصية العقوبة -1

، فبل تتعدل  المقصكد بشخصية العقكبة أف العقكبة ال تصيب إال شخص المجـر
، فقد قاؿ اهلل تعالى:  ِْٚصَس أُْخَشٜ أاَلَّ "العقكبة إلى غير المجـر اِصَسحٌ  َٚ ًُّ " :كقاؿ تعالى 1"رَِضُس  ُو

١َِٕ٘خٌ  ب َوَغجَْذ َس َّ ب َسثَُّه كقاؿ تعالى: "  2"َْٔفٍظ ثِ َِ َٚ َٙب  ْٓ أََعبَء فََؼ١ٍَْ َِ َٚ  ِٗ ًَ َطبٌِسبً فٍََِْٕفِغ ِّ ْٓ َػ َِ

ٍَْؼج١ِذِ  ٌِ ٍَ  .3"ثِظَالَّ

 عمومية العقوبة   -2

طبيؽ، فيي في الشرع اإلسبلمي تطبؽ أم أف العقكبة تعـ جميع البشر في الت
 بالعدالة  يتساكل أماميا الجميع، الغني كالفقير، الحاكـ كالمحككـ مف غير تفريؽ. 

فقد أقر الرسكؿ الكريـ عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ قاعدة العدالة في تطبيؽ األحكاـ 
اهلل عنو  بشكؿ كاضح جمي ال يحتمؿ شكا، فعندما طمب أىؿ قريش مف أسامة بف زيد رضي

"أييا الناس  :أف يشفع في أمر المرأة المخزكمية التي سرقت، أغضب ذلؾ رسكؿ اهلل كقاؿ
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا  إنما أىمؾ الذيف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه كا 

 .4عميو الحد كأيـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا"

   مف أسباب نجاح الشريعة عمى مر العصكر كاألزماف فيذه الخاصية ىي سبب
عمى خبلؼ القكانيف الكضعية إذ يتمتع الرئيس أك المسؤكؿ بالحصانة فبل يخضع لمعقكبات 

 كباقي الشعب . 

                                           
 .164اآلية سكرة األنعاـ،  -  1
 .38 اآليةسكرة المدثر،  -  2
 .39اآلية سكرة النجـ،   -  3
مسمـ، صحيح مسمـ،  700، ص 1688البخارم، صحيح البخارم، كتاب الحدكد باب قطع السارؽ، حديث رقـ  -  4

 .1170، ص  6788كتاب الحدكد باب كراىية الشفاعة في الحد، حديث رقـ 
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فالقكانيف الكضعية تميز دائما بيف رئيس الدكلة ممكا كاف أك رئيس جميكرية كبيف 
، فالقكانيف الكضعية تعفي المفكضيف السياسييف مصدر القانكف وباقي أفراد الشعب بحجة أن

الذيف يمثمكف الدكؿ األجنبية مف أف يسرم عمييـ قانكف الدكلة التي يعممكف فييا، كيشمؿ 
 .1اإلعفاء حاشيتيـ كأعضاء أسرتيـ

      كلنا أف نستكشؼ ىذه المبادئ الرزينة كالقيـ الخبلقة في فمسفة نظامنا العقاب
 سس نظاـ الحدكد بكصفو نظاما متميزا كمتفردا. مف خبلؿ الكقكؼ عمى أ

                                           
 .313عبد القادر بف عكدة ، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي، مرجع سابؽ، ص  -  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريؼ الشرعي بعقكبات الحدكدالمبحث األوؿ:  

 :  تعريؼ الحد كحكمو الشرعيالمطمب األوؿ

 تطبيؽ مبدأ الشرعية عمى جرائـ الحدكد  المطمب الثاني:

 المبحث الثاني: ارتباط تشريع عقكبات الحدكد بمقاصد الشريعة اإلسبلمية

 المطمب األكؿ: مميزات الشريعة اإلسبلمية

 المطمب الثاني: كظائؼ عقكبات الحدكد
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لحماية أم نظـ أك أحكاـ أك مناىج سف اإلسبلـ قكانيف تضمف عدـ االعتداء عمييا، 
أك مضايقة، كدكف تعد حدكد  إيذاءكتكفؿ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع االستمتاع بحياتو دكف 

 الشرع.

ييدؼ أساسا إلى تطيير المجتمع مف الفساد كالمفسديف، كقطع لدابر فنظاـ الحدكد 
الجريمة المنيكة لجسـ األمة كحياتيا، كميما تعالت أك خفتت األصكات المشككة في ىذا 
النظاـ أك الرافضة جممة كتفصيبل لكؿ ما يمت بالصناعة اإلسبلمية مف نظـ كتشريعات 

ر الحضارم البناء ترتكز عمى قاعدة الحجة كمناىج، فإف األصكؿ العممية كقكاعد الحكا
  .كالبياف كىك ما استدعى كقكفنا عند أسس نظاـ الحدكد

 المبحث األوؿ: التعريؼ الشرعي بعقوبات الحدود

إف فيـ كتفسير أحكاـ عقكبات الحدكد، يبدأ بالكقكؼ عند تعريفيا  كبياف حكميا 
التحميمية كالمقارنة كحدىا مف ستكشؼ الشرعي كاإلحاطة بكافة أنكاع الحدكد، فيذه اإلحاطة 

لنا مدل شرعية نظاـ الحدكد كفعاليتو مف عدميا، كتساعدنا في تأييد حجج معارضي ىذا 
 النظاـ أك دحضو.

 المطمب األوؿ : تعريؼ الحد وحكمو الشرعي

مف متطمبات الشرعية الجنائية التعريؼ بالجريمة كالعقكبة معا، بؿ كباإلجراءات 
تابعة كالتحقيؽ كالمحاكمة كالتنفيذ، كىذا التحديد يشكؿ كاحدا مف الضمانات المتخذة في الم

 األساسية في المادة الجنائية كالمرتكزات اليامة في تجسيد كبمكرة مفيـك العدالة الجنائية. 
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 1الفرع األوؿ : تعريؼ الحد

ة كتمييزه إف تعريؼ الحد يقتضي منيا منيجيا تحديد داللتو المغكية كاإلصطبلحية مف جي
 عف القصاص كالتعازير مف جية أخرل . 

 أوال : معنى الحد لغة واصطالحا 

 الحدود لغة  -1

الحدكد جمع حد، كأصؿ الحد : المنع كالفصؿ بيف الشيئيف، كلذا يقاؿ : لمحاجز بيف 
 . 2الشيئيف حدا، ألنو يمنع اختبلط أحدىما باألخر

 . 3ـرمنتياه، كمنو حدكد الدار، كحدكد الح يءكحد كؿ ش

، كالثاني ألنو يمنع4كيقاؿ لمسجاف كالجبلد حدادا، األكؿ لمنعو الناس مف الدخكؿ
 .  5مف الخركج في السجف مف  

 . 6كيمنع دخكؿ غيره فيو يءيجمع معنى الش ألنو، يءكيطمؽ الحد عمى المعرؼ لماىية الش

                                           
كردت تعاريؼ متنكعة في : الكاساني، عبلء الديف أبي بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة اإلماـ  الجزء  -  1

ح فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، الجزء الخامس ، كابف اليماـ كماؿ الديف محمد، شر 4149 ص  ،التاسع، القاىرة
 ، بيركت، الجزء التاسعػى1460، كالسرخسي، شمس الديف، المبسكط، تصنيؼ خميؿ الميس، دار المعرفة، 3بيركت، ص 

زء ، كالعاصمي، عبد الرحماف، حاشية الركض المربع شرح زاد المستنقع، الطبعة الثالثة، مؤسسة فؤاد، بيركت، الج36ص
 .300ص السابع، 

 في المغة ، ابف فارس أبك الحسف أحمد بف زكريا، معجـ المقاييس140ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .239ـ ، ص 1994 -ػى 1415تحقيؽ شياب الديف أبي عمرك، الطبعة األكلى، دار الفكر، بيركت، 

 .140ابف منظكر، مرجع سابؽ، ص  -  3
الطبعة  ،محمكد فاخكرم كعبد الحميد مختار فتح ناصر الديف، المغرب في ترتيب المعرب، تحقيؽالمطرزم أبك ال - 4

 .186ـ ، ص 1979 – ػى 1399حمب،  األكلى، الجزء األكؿ  مكتبة أسامة بف زيد،
  كؿاألزىرم أبك منصكر محمد  بف أحمد، معجـ تيذيب المغة، تحقيؽ رياض زكي قاسـ، الطبعة األكلى، الجزء األ -  5

 .759، ص  2001-ػى1422دار المعرفة،  بيركت  
ابف ىماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، شرح فتح القدير، الطبعة الثانية، الجزء الخامس، دار الفكر، بيركت،  -  6

مسكدة في ، كابف تيمية، مجد الديف أبك البركات عبد السبلـ بف عبد اهلل  بف أبي القاسـ ، ال212ص  .بدكف سنة الطبع
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د منفردة ، غير أنو لـ تر 1كقد كردت كممة حدكد في القرآف الكريـ أربعة عشر مكضعا
نما مضافة   إلى لفظ الجبللة، كقد جاءت كميا بمعنى أحكاـ اهلل كأكامره كنكاىيو. كا 

 كحدكد اهلل نكعاف : 

حدكد حدىا اهلل لمناس في مطاعميـ كمشاربيـ كمناكحيـ، كغير ذلؾ  : النوع األوؿ
    التي أحميا كحرميا كنيى عف تعدييا، كسميت حدكدا ألنيا نيايات نيى اهلل األمكرمف 

 . 2عف تعدييا

عقكبات كضعيا اهلل لمف ترتكب ما نيى اهلل عنو، مثؿ حد الزنا كحد  : النوع الثاني
القذؼ مما يقاـ عمى مف أتى الزنا أك القذؼ، كسميت حدكدا ألنيا تمنع مف إتياف ما جعمت 

كحداد ، 5، يقاؿ كذلؾ لمف يقيـ الحد "حدادا"4، كيقاؿ حده  أم أقاـ عميو الحد3عقكبات فييا 
 . 7أك منعت نفسيا عنو ، ألنيا منعت عف ذلؾ6المرأة ترؾ زينتيا كخضابيا بعد كفاة زكجيا

 الحدود إصطالحا   -2

 اختمفت عبارات الفقياء في تعريؼ الحد كبياف ذلؾ : 

                                                                                                                                    

أصكؿ الفقو، جمعيا شياب الديف أبك العباس كأحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني، تحقيؽ محمد محي الديف عبد 
 .570الحميد، بدكف سنة الطبع دار الكتاب العربي، بيركت، ص 

 ػى1386، القاىرة عطية اهلل أحمد، القامكس اإلسبلمي، بدكف رقـ الطبعة، الجزء الثاني، مكتبة النيضة المصرية -  1
 .50ـ ، ص 1996

 .140ابف منظكر، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .759األزىرم، معجـ تيذيب المغة، مرجع سابؽ، ص   -  3
 .126ـ، ص1971-ػى1390الصحاح، المكتبة األمكية، دمشؽ،  الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، مختار - 4
 .186مرجع سابؽ، ص المطرزم، المغرب في ترتيب المعرب،  - 5
 .187، كالمطرزم، المغرب في ترتيب المعرب ، ص 126الرازم، مختار الصحاح، ص  - 6
 .187المطرزم، المغرب في ترتيب المعرب، مرجع سابؽ، ص  - 7
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"كليـ تعريؼ آخر بأنو  1 "عقكبة مقدرة كاجبة حقا هلل تعالى: عرفو الحنفية - أ
 ر تقييد بأنو حؽ هلل تعالى. مف غي 2"العقكبة المقدرة شرعا" 

فالتعريؼ األكؿ يخرج القصاص كالتعزير، ألف القصاص حؽ لمعبد، فيجرم فيو 
، بينما التعريؼ الثاني يخرج التعزير فقط  3الصمح كالعفك، كألف التعزير عقكبة غير مقدرة

 يصح العفك كيككف القصاص داخبل في مفيـك الحد، كعمى ىذا يككف الحد قسميف: قسـ ال
 .4فيو كقسـ أخر يصح فيو، كالتعريؼ األكؿ ىك المشيكر

الحد بأنو: "ما كضع لمنع الجاني مف عكده لمثؿ فعمو كزجر  عرؼ المالكية - ب
كىذا التعريؼ يبيف الغاية مف إقامة الحد، كىي ردع الجاني مف العكد  5غيره"

 لمثؿ فعمو، كزجر غيره مف اإلقداـ عمى مكجبات الحد. 
     عقوبة مقدرة وجبت حقا هلل تعالى كما في الزنابأنو: " الحد الشافعية عرؼ - ت

 . 6"أو آلدمي كما في القذؼ

     عقوبة مقدرة شرعا في معصية لمنع الوقوعالحد بأنو : " عرؼ الحنابمة –ث 
 .1" في مثميا

                                           
ار الكاساني، عبلء الديف  أبك بكر بف مسعكد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، الجزء السابع، د - 1

، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز، رد المحتار عمى در المختار، 33، ص 1982 -ػى1402الكتاب العربي، بيركت، 
 .140ـ ، ص 1987 – ػى 1407الطبعة الثانية، الجزء الثالث،  دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

 .212ابف اليماـ، شرح فتح القدير، مرجع سابؽ، ص  -  2
 .33، بدائع الصنائع، مرجع سابؽ، ص الكاساني -  3
، ابف نجيـ، ابراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ 212ابف اليماـ، شرح فتح القدير، مرجع سابؽ، ص  -  4

 .3ـ ، ص 1997  – ػى 1414الطبعة األكلى، الجزء الخامس، دار الكتب العممية، بيركت، 
لداني في تقريب المعاني، تحقيؽ صالح عبد السميع األزىرم، بيركت، دار الكتب القيركاني، ابف أبي زيد، الثمر ا -  5

 ، مشار إليو في: إلياـ محمد عمي طكير، الشبية كأثرىا في الحدكد كالقصاص568العممية، مكة المكرمة دار الباز، ص 
 . 13مرجع سابؽ، ص 

فاظ المنياج، الطبعة الرابعة، الجزء الرابع المكتبة الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني أل  -  6
 .155، ص 1955 – ػى 1375التجارية الكبرل ، بيركت، بإشراؼ شركة سابي، 
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 مف خبلؿ التعريفات السابقة يتبيف أف لمعمماء رأييف في تحديد مفيكـ الحد. 

الحدكد في العقكبات المقدرة التي ىي حؽ هلل أك حؽ اهلل فييا حصر :  الرأي األوؿ
 غالب، كىذا ىك المشيكر عند الحنفية . 

تكسيع دائرة الحدكد لتشمؿ كؿ عقكبة مقدرة، مف غير تفريؽ بيف ما  : الرأي الثاني
 كاف حقا هلل كحقا لؤلدمي، فيي بذلؾ تشمؿ القصاص، كىذا رأم الشافعية كالحنابمة.

راجح ىك الذم يكسع دائرة الحدكد ليشمؿ القصاص، أما تسمية عقكبات كالرأم ال
، كلكنو 2بعينيا حدكدا دكف أف يدخؿ فييا القصاص، فيك عرؼ كاصطبلح جرل عميو الفقياء
 غير مسمـ بو، ألف كؿ ما يمكف بسببو أف يسمى الحد حدا، مكجكد في القصاص.

 اإلرتباط بيف المعنى المغوي والمعنى اإلصطالحي  -3

 : 3يتبيف مما سبؽ أف ىناؾ ارتباطا كثيقا بيف المعنى المغكم كالمعنى اإلصطبلحي

فالحدكد تمنع الجاني مف أف يعكد إلى مثؿ فعمو، كتمنع غيره مف اإلقداـ عمى مثؿ  - أ
 ’ ىذه األفعاؿ المكجبة لمعقكبة 

 الحدكد عقكبة مقدرة ال يزيد عنيا كال ينقص منيا. - ب
 دييا.الحدكد نيايات نيى اهلل عف تع - ت
 رار حتى ال يتجاكزكا حمى األطيارالحدكد تضع حدا لؤلش - ث

 

                                                                                                                                    
- ػى1405البيكتي، منصكر بف يكنس، الركض المربع بشرح زاد المستنقع ، الطبعة الخامسة، عالـ الكتب، بيركت    -  1

عمي بف سميماف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ  ،المرداكم، عبلء الديف 444ـ، ص 1985
المبجؿ أحمد بف حنبؿ، صححو كحققو محمد حامد الفقي، الطبعة األكلى، الجزء العاشر، دار إحياء التراث العربي بيركت، 

 .14نقبل عف إلياـ محمد عمي طكير، مرجع سابؽ، ص  150ـ، ص  1957-ق1377
تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ، السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، الطبعة الرابعة، دار المعرفة  ابف تيمية، -  2

 .116ـ، ص  1969بيركت ، ، لمطباعة كالنشر
 .15إلياـ محمد عمي طكير، مرجع سابؽ، ص  - 3
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 ثانيا: تمييز الحد عف القصاص والتعازير 

 تعريؼ القصاص  -1
  القصاص لغة - أ

 ، كىذا الفعؿ يرد عمى عدة معاني: -قصص -القصاص مأخكذ مف فعؿ قص

 .1القطع، يقاؿ قص الظفر أك الشعر – 

    ذ مف اتباع األثر ثـ غمب استعمالو تتبع األثر أك الخبر: " كالقصاص مأخك  –
 . 2في قتؿ القاتؿ  كجرح الجارح، كقطع القاطع"

المماثمة كالمساكاة: القصاص ىك مقاصة كلي المقتكؿ القاتؿ، كالمجركح الجارح  –
 كىي مساكاتو إياه في قتؿ اك جرح، ثـ عـ في كؿ مساكاة".

 القصاص اصطالحا –ب 

    تمؼ كثيرا عف المعنى المغكم، كيبدك ذلؾالمعنى اإلصطبلحي لمقصاص ال يخ
 مف اكتفاء كثير مف العمماء بالتعريؼ المغكم فقط، إال أف ىناؾ بعض التعريفات منيا:

، كالمقصكد بالجاني ىنا ىك مف ارتكب جناية 3ىك أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ –
 فييا اعتداء عمى النفس بالقتؿ أك الجرح أك إتبلؼ بعض األعضاء.

 .4عاقبة الجاني عمى جريمة القتؿ كالجرح كالقطع عمدا بمثميام –

                                           
بير لمرافعي، صححو مصطفى السقا الفيكمي،  أحمد بف محمد بف عمي المقرم، المصباح المنير في غريب  الشرح الك - 1

 .164بدكف رقـ كسنة الطبع  مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ، مصر، ص 
 .164الفيكمي، المصباح المنير، مرجع سابؽ ، ص  - 2
عف  ، نقبل  99الجرجاني، أبك الحسف، عمي بف محمد بف عمي، التعريفات، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، ص  - 3

 .17إلياـ محمد عمي طكير مرجع سابؽ، ص 
 1968-ػى1387الزرقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، الطبعة العاشرة، الجزء الثاني، دار الفكر، دمشؽ،  -  4

 .671ص 
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     كمف تعريفات القصاص أيضا : "ىك أف يفعؿ بالشخص مثؿ ما فعؿ بغيره  –
 . 1"قتبل أك دكنو مف األضرار الجسميةمف كجكه األذل الجسمي سكاء كاف أ الفعؿ 

 تعريؼ التعزير  -2

 التعزير لغة –أ 

 كالمنع، كما يأتي بمعنى التعظيـ كالتبجيؿ. التعزير يأتي بمعنى: الردع

 .تأديباكمف معانيو أيضا التأديب: كليذا يسمى الضرب دكف الحد 

 التعزير اصطالحا –ب 

 تختمؼ عبارات الفقياء في تعريؼ التعزير كما يأتي : 

 . 2إنو عقكبة غير مقدرة –

 . 3دتأديب دكف الح – 

 . 4أديب عمى ذنكب لـ يشرع فييا الحدت – 

         فييا كال كفارة، سكاء أكانت حقا هلل  ألحدإنو تأديب عمى كؿ معصية  – 
 .5أك آلدمي

 

 

                                           
-ػى1418زيداف عبد الكريـ، القصاص كالديات في الشريعة اإلسبلمية، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، بيركت،  -  1

 .11، ص 1998
السرخسي، شمس الديف، المبسكط، المجمد الخامس، الطبعة األكلى، الجزء التاسع، دار الكتب العممية، بيركت    - 2

 .36ـ ، ص 1999 – ػى 1414
 .191، الشربيني،  مغني المحتاج، مرجع سابؽ، ص 346ابف اليماـ ، شرح فتح القدير، مرجع سابؽ، ص  -  3
 .20، مرجع سابؽ، ص إلياـ محمد عمي طكير -  4
 .191الشربيني ، مغني المحتاج، مرجع سابؽ، ص  -  5
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 العالقة بيف الحدود والقصاص والتعزير   -3

بالرغـ مف أف العقكبات بجميع أقساميا تيدؼ إلى حماية حقكؽ األفرد كالمحافظة        
أف ىناؾ ثمة فكارؽ بينيا، كمف ىذه ، إال 1عمى المصمحة العامة كتيدؼ إلى التأديب كالزجر

 الفكارؽ : 

 مف حيث العفو والشفاعة  - أ

      تقبؿ العفك مطمقا، سكاء مف المجني عميو الحدكد ككنيا حقا كاجبا هلل فيي ال
  كما أنيا ال تقبؿ الشفاعة عند كصكليا  –سكل حد القذؼ عند غير الحنفية  -أك أكليائو 

        بكت فتجكز الشفاعة فييا، أما القصاص سكاء كافإلى الحاكـ أما قبؿ الكصكؿ كالث
 . 2في النفس أك في ما دكف النفس فيجكز لممجني عميو أك كليو العفك، كما تجكز الشفاعة

 أما التعزير، كألنو حؽ لمفرد فإنو يصح العفك كتجكز الشفاعة . 

 مف حيث سمطة القاضي    - ب

مسبقا، فينحصر دكر القاضي            العقكبات في الحدكد كالقصاص مقدرة مف الشارع
 في تطبيقيا عمى الجاني إذا ما ثبتت لديو انو يستحقيا، فميس أف يزيد أك ينقص منيا. 

أما في جرائـ التعازير، فقد بينت الشريعة بكجو عاـ ما يعتبر معصية، ككضعت 
 مناسبة  عقكبات تعزيرية مختمفة، كتركت لمقاضي الحؽ في اختيار العقكبة التي يراىا

مف بيف تمؾ العقكبات التعزيرية، فيك يممؾ سمطة كاسعة في اختيار العقكبة، كلو 
 . 3كذلؾ الحؽ في كقؼ تنفيذىا مراعيا ظركؼ المجـر كالجريمة

 
                                           

  أبك يعمي الفراء، محمد بف الحسيف الفراء الحنبمي، األحكاـ السمطانية، تحقيؽ محمد حامد الفقي، بدكف سنة الطبع -  1
 .279دار الفكر، بيركت، ص 

 .236الماكردم، األحكاـ السمطانية، ص  - 2
 .82تشريع الجنائي، مرجع سابؽ، ص عكدة، ال -  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  األسس العامة لعقوبات الحدودالفصل الثـاني :  

 

 
80 

 مف حيث إثبات الجريمة  - ت

يشترط في إثبات جرائـ الحدكد كالقصاص شركطا خاصة، فبل تقبؿ فييا شيادة 
       عمى الزنا أربعة شيكد، إلى غير ذلؾ مف الشركط، أماالنساء  كيشترط في الشيادة 

 . 1في جرائـ التعزير فإف الحاؿ مختمؼ، إذ مف الممكف فييا أف يقضى بشيادة شاىد كاحد

 مف حيث مف تقاـ عميو  - ث

 .  2الحدكد كالقصاص ال تقاـ عمى الصبي، كالتعزير يقاـ عميو

ألف استيفاءىا إليو كال  –د الحنفية عن –كالحدكد كذلؾ ال تقاـ عمى اإلماـ الحاكـ 
يمكف أف يستكفي مف نفسو، بخبلؼ حقكؽ العباد كمنيا القصاص فإنو تستكفى منو مثؿ 

 .3سائر أفراد الرعية، ألف استيفاءه مف إلى أكلياء الحؽ، كذلؾ ألف حؽ العبد فيو ىك الغالب

 مف حيث ما يوجبيا  - ج

القصاص، أما فإنو تأديب قد  الحدكد المقدرة ال تككف إال عمى معصية ككذلؾ
اليككف معو عصياف، كمف صكره تأديب الصبياف كالمجانيف استصبلحا ليـ مع أف أفعاليـ 

 . 4ال تكصؼ بأنيا معصية

 مف حيث الدرء بالشبية أو عدمو  - ح

المشيكر في كتب الفقو أف الشبية تدرأ الحدكد كالقصاص، كال تدرأ التعزير، كىذا ما 
 2الشبية ال تسقط التعزير"كفي قكؿ آخر: " 1التعزير يثبت مع الشبية"أكرده بعض الفقياء: "

. 

                                           
 .23إلياـ محمد عمي طكير، مرجع سابؽ، ص  -  1
 .177ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار، مرجع سابؽ ، ص  -  2
 .277ابف اليماـ، شرح فتح القدير، مرجع سابؽ، ص  -  3
 .23إلياـ محمد عمي طكير، مرجع سابؽ، ص  -  4
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ذا كاف  كلكف بعض العمماء المعاصريف يركف أف التعزير يدرأ بالشبية، كذلؾ كألنو كا 
المقصكد مف درء الحد بالشبية تحقيؽ العدالة كضماف صالح المتيـ، فإف كؿ المتيميف 

 . 3النظر عف نكعية الجرائـ المنسكبة إلييـ بحاجة إلى تكفير ىذه الضمانات ليـ بغض

 الفرع الثاني : وجوب إقامة عقوبات الحدود 

إف الكجكب في الشريعة اإلسبلمية يشمؿ تنفيذ شريعة اهلل عمكما كتنفيذ عقكبات 
الحدكد بكصفيا جزء أصيبل منيا، كىكذا كاف عمى المسمميف أف يقيمكا حياتيـ كينيضكا 

ف في تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية تحقيؽ لمذات بعزائميـ سكاء كأفراد أ ك أمة أك دكلة، كا 
 كاليكية اإلسبلمية الحقة، ككذلؾ خبلفة حقيقية فكؽ األرض كعمارة صالحة ليا .

 أوال : وجوب تنفيذ شرع اهلل عموما 

إف شريعة اهلل ليست ثراتا نستحضره أك أطبلال نقؼ عندىا، كليست مجرد مرحمة 
الحضارات كاألمـ الماضية كالحاضرة، إنما الشريعة اإلسبلمية كاجبة تاريخية كلت كما كلت 

 التنفيذ كدائمة الصبلح، كمف اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة الدالة عمى ذلؾ : 

 مف القرآف الكريـ  -1

  " ْٕ ِِ ِش  ِْ ٌِٟ األَ ْٚ أُ َٚ ُعَٛي  أَِؽ١ؼُٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِؽ١ؼُٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُْ ٠َب أ٠َُّ ْْ رََٕبَصْػزُ ُْ فَبِ ُى

أَْزغَ  َٚ َِ ا٢ِخِش َرٌَِه َخ١ٌْش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبَّللَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ ْْ ُوٕزُ ُعِٛي اِ اٌشَّ َٚ  ِ ُٖٚ اٌَِٝ َّللاَّ ٍء فَُشدُّ ْٟ ُٓ فِٟ َش

٠ِٚالً  "رَؤْ
4

ب أُِٔضَي ا١ٌَِْ "  :ٚلٌٛٗ  َّ ُٕٛا ثِ َِ ُْ آ ُ َْ أََّٔٙ ٛ ُّ َٓ ٠َْضُػ ُْ رََش اٌَِٝ اٌَِّز٠ ْٓ لَْجٍَِه أٌََ ِِ ب أُِٔضَي  َِ َٚ َه 

 ُْ ُٙ ْْ ٠ُِؼٍَّ ُْ أَ ١ْطَب ٠ُِش٠ُذ اٌشَّ َٚ  ِٗ ْْ ٠َْىفُُشٚا ثِ ُشٚا أَ ِِ لَْذ أُ َٚ ٛا اٌَِٝ اٌطَّبُغِٛد  ُّ ْْ ٠َزََسبَو َْ أَ ٠ُِش٠ُذٚ

                                                                                                                                    
عابديف ابف ابراىيـ، األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف، بدكف رقـ الطبعة، دار الكتب ابف نجيـ، زيف ال -  1

 ـ  1980 – ػى1400العممية، بيركت، 
، مطبعة األخيرةفي قكاعد كفركع فقو الشافعية، الطبعة  السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحماف، األشباه كالنظائر -  2

 123ـ، ص  1959 – ػى1378 مصطفى البابي الحمبي، مصر،
العكا محمد سميـ، في أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، شركة نيضة مصر لمطباعة  -  3

 .130إلى  127ـ ص  2006كالنشر، الجيزة، 
 .59 اآلية سكرة النساء،  -  4
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" َػالالً ثَِؼ١ذاً 
1

اَِرا، ٚلٌٛٗ أ٠ؼب "  اٌَِٝ َٚ َٚ  ُ ب أََٔضَي َّللاَّ َِ ا اٌَِٝ  ْٛ ُْ رََؼبٌَ ٌَُٙ ًَ ُعِٛي َسأ٠ََْذ  ل١ِ اٌشَّ

َْٕه ُطُذٚداً  َْ َػ ٚ َٓ ٠َُظذُّ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ  .2" ا

ُْ َزَشخبً "  ِٙ َُّ ال ٠َِدُذٚا فِٟ أَٔفُِغ ُْ ثُ ب َشَدَش ث١ََُْٕٙ َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َززَّٝ ٠َُسىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ال ٠ُْئ َٚ فاَل 

ٛا رَْغ١ٍِّبً  ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب لََؼ١َْذ  َّّ ِِ"3. 

ُْ ثِ "  ُْ ٠َْسُى ٌَ ْٓ َِ َٚ َْ ٌَْىبفُِشٚ ُْ ا ٌَئَِه ُ٘ ْٚ ُ ُ فَؤ ب أََٔضَي َّللاَّ َّ  ..." ،" ُ ب أََٔضَي َّللاَّ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْسُى ٌَ ْٓ َِ َٚ

 َْ ٛ ُّ ُْ اٌظَّبٌِ ُ٘ ٌَئَِه  ْٚ ُ َْ "،"فَؤ ٌْفَبِعمُٛ ُْ ا ٌَئَِه ُ٘ ْٚ ُ ُ فَؤ ب أََٔضَي َّللاَّ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْسُى ٌَ ْٓ َِ َٚ"4. 

ب أََٔضيَ  " َّ ُْ ثِ ُْ ث١ََُْٕٙ ْْ اْزُى أَ ب  َٚ َِ ْٓ ثَْؼِغ  ْْ ٠َْفزَُِٕٛن َػ ُْ أَ اْزَزْسُ٘ َٚ  ُْ ُ٘ اَء َٛ ْ٘ ال رَزَّجِْغ أَ َٚ  ُ َّللاَّ

َّْ وَ  اِ َٚ  ُْ ِٙ ُْ ثِجَْؼِغ ُرُٔٛثِ ْْ ٠ُِظ١جَُٙ ُ أَ ب ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ َّ ُْ أََّٔ ا فَبْػٍَ ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَ ِ ُ ا١ٌََِْه فَب ْٓ إٌَّبِط أََٔضَي َّللاَّ ِِ ث١ِشاً 

 َْ َُ  *ٌَفَبِعمُٛ َْ  أَفَُسْى ٍَ ٠ُٛلُِٕٛ ْٛ ِ ُزْىّبً ٌِمَ ْٓ َّللاَّ ِِ  ُٓ ْٓ أَْزَغ َِ َٚ  َْ ١ٍَِِّخ ٠َْجغُٛ ِ٘ ٌَْدب  .5"ا

"  ٍُ ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِطَشاٍؽ  َِ ِْٙذٞ  َ٠ ُ َّللاَّ َٚ َبٍد  ج١َِّٕ ُِ ٌَْٕب آ٠َبٍد  َّٕب  *ٌَمَْذ أََٔض َِ َْ آ ٠َمٌُُٛٛ َٚ

 َٛ َُّ ٠َزَ أَؽَْؼَٕب ثُ َٚ ُعِٛي  ثِبٌشَّ َٚ  ِ َٓ ثِبَّللَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ٌَئَِه ثِب ْٚ ب أُ َِ َٚ ْٓ ثَْؼِذ َرٌَِه  ِِ  ُْ ُْٕٙ ِِ اَِرا ُدُػٛا   *ٌَّٝ فَِش٠ٌك  َٚ

 َْ ْؼِشُػٛ ُِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ُْ اَِرا فَِش٠ٌك  َُ ث١ََُْٕٙ ِٗ ١ٌَِْسُى َسُعٌِٛ َٚ  ِ ِٗ   *اٌَِٝ َّللاَّ ٌَْسكُّ ٠َؤْرُٛا ا١ٌَِْ ُْ ا ٌَُٙ ْٓ ْْ ٠َُى اِ َٚ

 َٓ ْزِػ١ِٕ ٌَئَِه أَفِٟ لٍُُٛثِ   * ُِ ْٚ ًْ أُ َسُعٌُُٛٗ ثَ َٚ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ ْْ ٠َِس١َف َّللاَّ َْ أَ َْ ٠ََخبفُٛ َْ اْسرَبثُٛا أَ َشٌع أَ َِ  ُْ ِٙ

 َْ ٛ ُّ ُْ اٌظَّبٌِ ْْ ٠َمٌُُٛٛا  *ُ٘ ُْ أَ َُ ث١ََُْٕٙ ِٗ ١ٌَِْسُى َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ اَِرا ُدُػٛا اٌَِٝ َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َي ا ْٛ َْ لَ ب َوب َّ أَِّ

أَؽَؼْ  َٚ ْؼَٕب  ِّ َْ َع ْفٍُِسٛ ُّ ٌْ ُْ ا ُ٘ ٌَئَِه  ْٚ أُ َٚ ُْ  *َٕب  ٌَئَِه ُ٘ ْٚ ُ ِٗ فَؤ ٠َزَّم١ِ َٚ  َ ٠َْخَش َّللاَّ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ ٠ُِطْغ َّللاَّ َِ َٚ

 َْ ٌْفَبئُِضٚ  .6" ا

 كاآليات في ىذا المقاـ عديدة متعددة يصعب حصرىا أك إجماليا. 

 مف السنة النبوية   -2

 كر حديثيف اثنيف : كمف أقكاؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ نذ

                                           
 .60 اآلية سكرة النساء،  - 1
 .61 اآلية سكرة النساء،  - 2
 .65 اآلية سكرة النساء،  - 3
 .47ك 45ك 44سكرة المائدة، اآليات  -  4
 .50ك 49سكرة المائدة، اآليتاف  - 5
 52إلى  46سكرة النكر، اآليات  - 6
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 من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاني فقد عصى اهلل ..." ."

كاف رسكؿ اهلل يأخذ البيعة عمى أصحابو بالسمع كالطاعة، كما جاء عف عبادة بف 
بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر  الصامت أنو قاؿ: " 

بالحق أينما كنا ال   ننازع األمر أىلو وعلى أن نقول أثرة علينا وعلى أن ال  والمنشط والمكره وعلى
 .1"نخاف في اهلل لومة الئم

     كمف ىذا كغيره يتبيف لنا أف اهلل تعالى أنزؿ كتابو كأرسؿ رسكلو ليداية الناس 
          إلى سكاء السبيؿ، كىك أعمـ بنفكس عباده، كما ينفعيـ كما يضرىـ، فكضع ليـ 

 مف التشريعات ما يحمي مصالحيـ كبحفظيا كيدرأ عنيـ المفاسد كالشركر.

كليذا كاف مف مياـ الخمفاء ككالة األمكر األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لقكلو 
ْؼُشٚتعالى "  َّ ٌْ ُشٚا ثِب َِ أَ َٚ َوبحَ  ا اٌضَّ ْٛ آرَ َٚ الحَ  ٛا اٌظَّ ُِ ُْ فِٟ األَْسِع أَلَب ُ٘ َّٕب ىَّ َِ  ْْ َٓ اِ ا اٌَِّز٠ ْٛ َٙ َٔ َٚ ِف 

ُِٛسِ  ِ َػبلِجَخُ األُ َّلِلَّ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ْٓ ا  .2" َػ

كال يتـ صبلح المعاش كالعباد في طاعة اهلل كرسكلو كما يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل 
إال باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ألف بو صارت األمة خير أمة أخرجت لمناس بقكلو 

ٍخ تعالى: "  َِّ ُْ َخ١َْش أُ ْٕزُ َْ ُو ُٕٛ ِِ رُْئ َٚ َٕىِش  ُّ ٌْ ْٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ رَ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ أُْخِشَخْذ ٌٍَِّٕبِط رَؤْ

 ِ ْٓ كقكلو أيضا : " 3"...ثِبَّللَّ َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ٠َؤْ َٚ ٌَْخ١ِْش  َْ اٌَِٝ ا خٌ ٠َْذُػٛ َِّ ُْ أُ ُْٕى ِِ  ْٓ ٌْزَُى َٚ

َْٕىشِ  ُّ ٌْ ب ، كقكلو " 4"...ا َّّ َٓ فٍََ أََخْزَٔب اٌَِّز٠ َٚ ِٛء  ْٓ اٌغُّ َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٓ َْٔد١َْٕب اٌَِّز٠ ِٗ أَ ُشٚا ثِ ب ُروِّ َِ َُٔغٛا 

 َْ ب َوبُٔٛا ٠َْفُغمُٛ َّ ٛا ثَِؼَزاٍة ثَئ١ٍِظ ثِ ُّ  . 5"ظٍََ

                                           
 154كالنسائي، الجزء السابع، ص  13كمسمـ، الجزء السادس، ص   77ركاه البخارم، الجزء التاسع، ص  - 1
 41 اآلية سكرة الحج،  - 2
 110 اآلية ة  آؿ عمراف، سكر  - 3
 .71 اآلية سكرة التكبة،  - 4
 .165 اآلية سكرة األعراؼ،  - 5
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كال ريب أف مف أعظـ المسائؿ التي تتعمؽ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك 
صالحيـ كتمنع الجناة مف الفساد في األرض، ألف اهلل ليزع إقامة الحدكد التي تحمي لمناس م

 .1بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف

اهلل تعالى شرع الحدكد كأكجب إقامتيا كتنفيذىا عمى مف يستحؽ العقاب كمما  إف
ثبت الحد كاستكفى شركطو، ألف ذلؾ مف شأنو أف يحقؽ األمف كيحافظ عمى الفضيمة كيمنع 

، فيبتعد عنيا الناس خشية أف تمحقيـ تمؾ العقكبة كألف استقرار النظاـ الجرائـ بالزجر كالردع
عمى  كجماعات في الدكلة كاجب يستمـز معاقبة المجرميف كالعصاة حتى يطمئف الناس أفرادا

 أبدانيـ كأعراضيـ كأمكاليـ.

فعف عبادة بف الصامت رضي اهلل عنو  قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 . 2"ا حدود اهلل في القريب والبعيد، وال تأخذكم في اهلل لومة الئمأقيمو " 

فيي الصرامة في إقامة الحدكد، فبل يجكز أف تحمؿ أحدا رأفة عمى مجـر استحؽ 
ْٓ ٠َزََؼذَّ عقكبة الحد بأف يسقطو أك يخفؼ عنو لقكلو تعالى "...  َِ َٚ َ٘ب  ِ فاَل رَْؼزَُذٚ ٍَْه ُزُذُٚد َّللاَّ رِ

 ِ َْ ُزُذَٚد َّللاَّ ٛ ُّ ُْ اٌظَّبٌِ ٌَئَِه ُ٘ ْٚ ُ ، فبل يحؿ ألحد أف يتعدل الحدكد كال تجاكزىا كال عدـ 3" فَؤ
 الكقكؼ عندىا.

ذا كاف الجياد في قتاؿ األعداء لدفع أذل  كفي إقامة الحدكد عبادة كجياد،  "كا 
المعتديف كحماية األمة منيـ، فإف تنقية األمة مف عناصر الفساد مف الجياد أيضا، ألنو 

     ياد لحماية الديف كاألخبلؽ كالفضيمة كصكف لممجتمع مف عناصر الفساد التي تنخر ج
في عظامو كال قكة ألمة يسكدىا اإلنحبلؿ الخمقي، كال أمف فييا كال سبلمة كفكؽ ذلؾ ال 

 .4سبيؿ لمحاربة األعداء إال إذا كاف المجتمع سميما مف الفساد"
                                           

 .84جامع األصكؿ البف كثير، الجزء الرابع، ص  ىك مشيكر مف كبلـ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، انظر -  1
 .109كالبييقي، الجزء التاسع، ص   111ركاه ابف ماجة، الجزء الثاني، ص  -  2
 .229 اآلية سكرة البقرة،  -  3
 .69ك 66أبك زىرة ، العقكبة، مرجع سابؽ، ص  -  4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  األسس العامة لعقوبات الحدودالفصل الثـاني :  

 

 
85 

ر جمية في حماية أسس المجتمع كركائزه كالحكمة مف كجكب إقامة الحدكد تظي    
 كما رأينا كبالتالي :

 فحد الردة يحمي نظاـ الدكلة اإلجتماعي ألنيا دكلة تقـك عمى أساس الديف. -
 كحد البغي يحمي نظاـ الحكـ القائـ عمى أساس العدؿ كالحؽ. -
 ك حد الزنا يحمي نظاـ األسرة كيحفظيا مف اختبلط األنساب. -
 األفراد كيقي أعراضيـ مف مقالة السكء كالبيتاف. ك حد القذؼ يحمي سمعة -
 ك حد السرقة يحمي نظاـ الممكية كيحفظ األمكاؿ مف السمب كالنيب. -
 ك حد الحرابة يحمي األنفس كاألمكاؿ بحماية الطرؽ كضماف سبلمة المركر فييا. -
 ك حد الشرب يحمي اإلنساف في عقمو كجسمو. -

   يدؼ تحقيؽ مصمحة الفرد كالجماعةفالحدكد قامت عمى أساس حكـ جميمة تست  
 في كؿ زماف كمكاف، كيعكد ذلؾ باستتباب األمف كاإلستقرار، فتحفظ الدماء مف أف تسفؾ
   كاألعراض مف أف تنتيؾ، كاألمكاؿ مف أف تضيع أك تسرؽ، كالعقكؿ مف أف تختؿ كالديف

 مف أف يتخذ ىزؤا كلعبا .

كاإلنتاج، الشيء  ، فيتجيكف إلى العمؿيسكد النظاـ، كيطمئف الناسفبإقامة الحدكد  
الذم يدفع بالمجتمع إلى الرقي كالتقدـ،  فتكثر األرزاؽ كتزيد البركة لقكلو صمى اهلل عميو 

 .1"حد يعمل بو في األرض خير ألىل األرض من أن يمطروا أربعين صباحاكسمـ: "

ؽ "كىذا ألف المعاصي سبب لنقص الرز  : كفي ىذا الصدد يقكؿ إبف تميمة 
كالخكؼ  مف العدك، كما يدؿ عميو الكتاب كالسنة فإذا أقيمت الحدكد ظيرت طاعة اهلل 

 .2كنقصت معصيتو فحصؿ الرزؽ كالنصر"

                                           
كحديث  .402كأحمد، الجزء الثاني، ص  76، كالنسائي، الجزء الثامف، ص 111ركاه ابف ماجة، الجزء الثاني، ص  - 1

 أبي ىريرة أخرج نحكه الطبراني في األكسط مف حديث ابف عباس مرفكعا . 
 .103جكزية، السياسة الشرعية، مرجع سابؽ، ص ابف القيـ ال  2
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فبإقامة الحدكد يسكد األمف كالنظاـ كينصمح حاؿ األمة كينتشر الرخاء كيعـ الغيث  
ارَّ  مصداقا لقكلو تعالى: " َٚ ُٕٛا  َِ ٌْمَُشٜ آ ًَ ا ْ٘ َّْ أَ ْٛ أَ ٌَ بِء َٚ َّ ْٓ اٌغَّ ِِ ُْ ثََشَوبٍد  ِٙ ا ٌَفَزَْسَٕب َػ١ٍَْ ْٛ مَ

األَْسعِ  َٚ بِء  َّ ْٓ اٌغَّ ِِ ُْ ثََشَوبٍد  ِٙ األَْسِع ٌَفَزَْسَٕب َػ١ٍَْ َٚ"...1. 

بًء َغَذلبً : "أيضاك يقكؿ  َِ  ُْ ٛا َػٍَٝ اٌطَِّش٠مَِخ ألَْعم١ََْٕبُ٘ ُِ ْٛ اْعزَمَب أٌََّ َٚ"2. 

ْٛ ك يقكؿ في شأف أىؿ الكتاب: " ٌَ َٚ ْٓ ِِ  ُْ ِٙ ب أُِٔضَي ا١ٌَِْ َِ َٚ  ًَ اإِلِٔد١ َٚ َساحَ  ْٛ ٛا اٌزَّ ُِ ُْ أَلَب ُ أََّٔٙ

 ُْ ِٙ ْٓ رَْسِذ أَْسُخٍِ ِِ َٚ  ُْ ِٙ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ ُْ ألََوٍُٛا  ِٙ  . 3..".َسثِّ

كما الحدكد إال خير كسيمة لمقضاء عمى الجريمة، كىي األداة السميمة الصحيحة  
محة التي ال يزجرىا كال يردعيا إال العقاب البدني التي تعد حائبل مانعا أماـ النفكس الجا

ف كاف فيو أذل لمف ينزؿ بو، إال أنو رحمة كعدؿ عمى المجتمع.  كالذم كا 

يقكؿ ابف قيـ الجكزية أف: "عقكبات الشارع جاءت عمى أتـ الكجكه كأكفقيا لمعدؿ       
 .  4كأقكميا بالمصمحة"

  المذنب كالقضاء لديو    إصبلحالكبير في  فعقكبات الحدكد تنفذ تنفيذا يككف لو األثر
عمى كؿ رغبة في العكدة إلى الجريمة، كليذا قاؿ الفقياء أنيا مكانع قبؿ الفعؿ، زكاجر 

 .5بعده

إف العقاب عمى الجرائـ ضركرة مف ضركريات الحياة اإلجتماعية، ال مفر منو، كلكال 
م يجعؿ لؤلمر كالنيي معنى العقاب لكانت األمكر كالنكاىي ضربا مف العبث، فيك الذ

        لمتطبيؽ عند بعض الناس كليذا فميس ألحد أف يمغي تمؾ الحدكد الشرعية أك يعطميا
 أك يؤجميا بغير عذر شرعي.

                                           
 . 96 اآلية سكرة األعراؼ،  -  1
 .16 اآلية سكرة الجف،  -  2
 .66 اآلية سكرة المائدة،  - 3
 .103ابف القيـ الجكزية، السياسة الشرعية، مرجع سابؽ، ص  -  4
 . 3حاشية ابف عابديف، الجزء الرابع، مرجع سابؽ، ص - 5



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  األسس العامة لعقوبات الحدودالفصل الثـاني :  

 

 
87 

  عواقب إىماؿ عقوبات الحدود ثالثا:

إف مف عطؿ إقامة الحدكد اجترأ عمى اهلل كحاربو كخالؼ أمره بتعطيؿ أحكامو، يقكؿ 
ْٓ ..." را كمكعدا مف يضيع حدكده بالعذاب األليـ:اهلل تعالى محذ َْ َػ َٓ ٠َُخبٌِفُٛ ١ٍَْْسَزْس اٌَِّز٠ فَ

 ٌُ ُْ َػَزاٌة أ١ٌَِ ْٚ ٠ُِظ١جَُٙ ُْ فِْزَٕخٌ أَ ْْ رُِظ١جَُٙ ِٖ أَ ِش ِْ  .1"أَ

َٙ كيقكؿ أيضا: " ٍُْٗ َٔبساً َخبٌِذاً ف١ِ ٠َزََؼذَّ ُزُذَٚدُٖ ٠ُْذِخ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ ٠َْؼِض َّللاَّ َِ َٚ ٌَُٗ َٚ ب 

 ٌٓ ١ِٙ ُِ  .2"َػَزاٌة 

من حالت شفـاعتو دون حد من حدود اهلل فيو مضاد اهلل  كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "

 . 3"في أمره

ىماليا ينجـ عنو عكاقب كخيمة مف جراء النيي عف المعركؼ  إف تعطيؿ الحدكد كا 
 هلل تعالى فييـ "كاألمر بالمنكر،الشيء الذم يمحؽ المعنة كما لحقت ببني إسرائيؿ كقد قاؿ ا

 ِٓ ِػ١َغٝ اْث َٚ َٚد  ُٚ ِْ َدا ًَ َػٍَٝ ٌَِغب ْٓ ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٓ اٌَِّز٠ ٌُِؼ
4

  َُ ْش٠َ ا ، َِ ْٛ ب َػَظ َّ َرٌَِه ثِ

 َْ َوبُٔٛا ٠َْؼزَُذٚ ب َوبُٔٛا *َٚ َِ َٕىٍش فََؼٍُُٖٛ ٌَجِْئَظ  ُِ  ْٓ َْ َػ ْٛ َ٘ َْ  َوبُٔٛا ال ٠َزََٕب  .5" ٠َْفَؼٍُٛ

لحاؽ الضرر بو، كقد صكر رسكؿ اهلل كترؾ إقام ة الحدكد معناه ىبلؾ المجتمع، كا 
صمى اهلل عميو كسمـ خطر الكقع في ضياعيا أك تعديميا، أك السككت عف إىماليا، كضركرة 

"مثؿ القائـ عمى حدكد اهلل كالكاقع فييا، كمثؿ قكـ استيمكا  تطبيقيا كالحرص عمييا، بقكلو :
بلىا كبعضيـ أسفميا، فكاف الذيف  في أسفميا إذا إستقكا مف عمى سفينة  فأصاب بعضيـ أع

                                           
 .63اآلية  سكرة النكر، -  1
 .14 اآلية، النساءسكرة  -  2
  .ركاه أبك داكد كأحمد كالبييقي -  3
 .79ك 78سكرة المائدة، اآليتاف  - 4
 .79ك 78سكرة المائدة، اآليتاف  - 5
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الماء مركا مف عمى فكقيا، فقالكا لك أنا خرقنا في نصيبنا خرقا كلـ نؤذ مف فكقنا  فاف 
ف أخذكا عمى أيدييـ نجكا جميعا"  .1يترككىـ كما أرادكا ىمككا جميعا، كا 

ى ظيرىا فريقاف، يريد فقد شبو الرسكؿ المجتمع بالسفينة كىي تمخر البحر، كعم
أحدىما أف يخرؽ فييا خرقا، فمك ترؾ ىؤالء السفياء كما يريدكف، فاف السفينة ستتدفؽ إلييا 
المياه كتغرؽ بمف فييا، فبل بد مف منعيـ مف التصرؼ بيذه الطريقة التي تؤدم إلى ىبلكيـ 

الجماعة كحقكقيا كىبلؾ المجتمع، كال يككف ذلؾ إال بإقامة حدكد اهلل لممحافظة عمى حياة 
 في األمف كاإلستقرار.

ال فستككف األمة كما يقكؿ أحد العمماء مؤلفة مف عنصريف:" )فعصاة( متمردكف    كا 
عمى ربيـ كعمى أمتيـ كعمى مجتمعيـ ك)ك ضعفة( خانعكف منافقكف ال يأمركف بخير كال 

ؽ ليا احتراـ كال ينيكف عف منكر كأمة تؤلؼ مف ىذيف الفريقيف ال يرجى ليا فبلح، كال يتحق
 .2تقدير"

ىدار لممصالح التي جاءت الشريعة اإلسبلمية  كبضياع الحدكد ضياع لممقاصد كا 
لحفظيا كحمايتيا، فبل يحفظ ديف كال نفس كال عقؿ كال نسؿ كال ماؿ، كىؿ يصمح بقاء أمة 

 .3تضيع فييا المصالح العظاـ التي ىي أصكؿ الحياة السعيدة في األرض"

رار لممنكر، كتشجيع عمى نشر الجرائـ، كتعاكف عمى شيكع الفساد كفي تعطيميا إق
المسكرات كالمخدرات كتعاطييا في األسكاؽ كاإلعتداء  العدكاف بيف الناس بالقتؿ عمنا، كتناكؿ

الشريعة  كأبعادعمى النسؿ كاألمكاؿ، كما يصعب إحصاؤه في ظؿ القكانيف الكضعية 
في  ف مظاىر االنحبلؿ كاالنحراؼ كالضياع حتىاإلسبلمية عف الحكـ كما نتج كعف ذلؾ م

أكثر الدكؿ تحضرا كتقدما حيث ينادل فييا رئيس دكلة شعبو فيقكؿ: "ال يخرج أحدكـ بعد 

                                           
 .318كالترمذم، الجزء الثالث، ص  182ركاه البخارم، الجزء الثالث، ص  - 1
 . 44في تحقيؽ األمف كاإلستقرار في المجتمع، ص الغزالي خميؿ عيد، الحدكد الشرعية كأثرىا  - 2
 .29عبد اهلل بف أحمد قادرم، الحدكد كالسمطاف، ص  -3
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الغركب، كال يحممف في جيبو أكثر مف ثبلثيف دكالرا، لكي ال يتعرض لممجرميف كقطاع 
 . 1الطريؽ"

 مجاالت األخبلقية كالسياسيةكمع إىماؿ الحدكد، كانت النتيجة أزمات في شتى ال
كاإلجتماعية، بؿ ضياع الببلد كالعباد كسكء العاقبة، كقد قاؿ صمى اهلل عميو : "يكشؾ األمـ 
أف تداعى عميكـ كما تداعى األكمة إلى قصعتيا فقاؿ قائؿ: كمف قمة نحف يكمئذ؟ قاؿ: بؿ 

عدككـ الميابة منكـ  أنتـ يكمئذ كثير كلكنكـ غثاء كغثاء السيؿ، كلينزعف اهلل مف صدكر 
كليقذفف اهلل في قمكبكـ الكىف، فقاؿ قائؿ : يا رسكؿ اهلل كما الكىف؟ قاؿ: حب الدنيا  ككراىية 

 .2المكت"

كقد ينخدع بعض الناس كيركف أف دكؿ الغرب، ال تطبؽ شيئا مف شرع اهلل، كىي  
أف كاقع ىذه الدكؿ ، كلكف ىؤالء ينسكف 3تعيش أزىى عصكر اإلزدىار كالقكة كالمتعة كالتقدـ

، رغـ كؿ االحتياطات التي اإلجراـظاىره تقدـ كنمك كباطنو قمؽ كانحبلؿ كتزايد في معدؿ 
تتخذىا تمؾ الدكؿ بكسائؿ شتى كأجيزة متطكرة  كذلؾ بسبب اإلبتعاد عف األحكاـ الربانية 

 كمحاربتيا.

َٓ َوفَُشٚايقكؿ اهلل تعالى: "  ََّٔه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠ ٌْجاِلِد  ال ٠َُغشَّ ُْ * فِٟ ا اُ٘ َٚ ؤْ َِ  َُّ ًٌ ثُ زَبٌع ل١ٍَِ َِ

َٙبُد  ِّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  ُُ ََّٕٙ  . 4"َخ

ٍء َززَّٝ اَِرا ك يقكؿ أيضا: "  ْٟ ًِّ َش اَة ُو َٛ ُْ أَْث ِٙ ِٗ فَزَْسَٕب َػ١ٍَْ ُشٚا ثِ ب ُروِّ َِ ب َُٔغٛا  َّّ فٍََ

جْ  ُِ  ُْ ُْ ثَْغزَخً فَبَِرا ُ٘ ُ٘ ب أُٚرُٛا أََخْزَٔب َّ َْ فَِشُزٛا ثِ ِ * ٍُِغٛ ُذ َّلِلَّ ّْ ٌَْس ا َٚ ٛا  ُّ َٓ ظٍََ َِ اٌَِّز٠ ْٛ ٌْمَ فَمُِطَغ َداثُِش ا

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ  .1"َسةِّ ا
                                           

 –رئيس الكاليات المتحدة األمريكية  –، مف نداء كجيو الرئيس ريغف 98ك 97محمد قطب، حكؿ تطبيؽ الشريعة، ص  - 1
 إلى شعبو كقت تكليتو كنشرتو الصحؼ حينو .

 .278كركاه أحمد، الجزء  الخامس، ص  210د، الجزء الثاني، ص أخرجو أبك داك  - 2
قاسي سي يكسؼ، مدل فاعمية عقكبات الحدكد في محاربة الجرائـ الخطيرة رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير،  - 3

 .158، ص 1999، الجزائر -المعيد الكطني العالي ألصكؿ الديف
 .197ك 196سكرة آؿ عمراف، اآليتاف  - 4
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كأية سعادة يشعر بيا اإلنساف، كأم تقدـ أك نمك يفيد المجتمع، كأم اطمئناف يحس  
ف بو األفراد، إذا لـ يكف ىناؾ أماف عمى النفس كالعرض كالعقؿ كالماؿ مف اعتداء المعتدي

ذا لـ يكف ىناؾ عقاب زاجر رادع لمف تسكؿ لو نفسو  كنيب كاغتصاب المجرميف، كا 
 عمى مقكمات الجماعة كمصالحيا. اإلعتداء

كال ريب أف المجتمع اإلسبلمي الذم يقيـ حدكد اهلل في ظؿ أحكاـ اإلسبلـ يصير 
في حياتو مستقرا مجتمعا فاضبل نظيفا، ال ترتكب فيو الجرائـ إال نادرا كسرا، كمجتمعا ىادئا 

واهلل  في نظامو، مطمئنا في رعاياه، كالذم كصفو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "... 
ليتمن ىذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ال يخاف إال اهلل والذئب على  

 . 2..."غنمو

 تطبيؽ مبدأ الشرعية عمى جرائـ الحدود   المطمب الثاني:

ية يقتضي في التحديد المسبؽ لمجرائـ كالعقكبات المقررة ليا، كما إف مبدأ الشرع
    يقتضي تبياف كافة العناصر المادية كالمعنكية كالقانكنية المككنة لمكاقعة المعتبرة جريمة  
ك حدا كمف ىنا يككف البحث في ىذه الجزئية مف البحث أمرا ضركريا لمحكـ عمى مدل 

 حدكد.انطباؽ مبدأ الشرعية في باب ال

 الفرع األوؿ: الحدود وأدلة مشروعيتيا   

اختمؼ العمماء فيما يجب فيو الحد، فذكر البعض منيـ سبعة عشرة شيئا، كحصرىا 
 البعض األخر في سبعة أشياء، كما قاؿ غيرىـ أف حدكد ال تتجاكز أربعة أك خمسة أك ستة.

                                                                                                                                    
 .45ك 44، اآليتاف األنعاـسكرة  - 1
، كتماـ الحديث عند البخارم "عف خباب بف 413داكد، الجزء األكؿ، ص  كأبك 26ارم، الجزء التاسع، ص  ركاه البخ -2

األرت قاؿ: شككنا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك متكسد بردة لو في ظؿ الكعبة، فقمنا: أال تستنصر لنا أال تدعكا 
قاؿ: قد كاف مف قبمكـ يؤخذ الرجؿ فيحفر لو في األرض فيجعؿ فييا فيحاء بالمنشار فيكضع عمى رأسو فيجعؿ لنا ؟ ف

نصفيف كيمشط بأمشاط الحديد ما دكف لحمو كعظمو فما يصده ذلؾ عف دينو ، كاهلل ليتمف ىذا األمر حتى يسير الراكب 
 كلكنكـ تستعجمكف "مف صنعاء إلى حضر مكت ال يخاؼ إال اهلل كالذئب عمى غنمو 
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ر، أم ما ثبت كعمى كؿ فمف المتفؽ عميو : الزنا كالقذؼ كالحرابة كشرب الخم 
كالزندقة، كسب  بالقرآف الكريـ فقط، كمف المختمؼ فيو: الردة، كالبغي ك حد العارية كالسحر

 اهلل كسب األنبياء، كترؾ الصبلة تكاسبل، كالفطر في رمضاف .

كاإلتجاه الذم سنتبعو في تحديد الجرائـ التي تستكجب عقكبة الحد ىك ما عميو 
 دكد سبعة عمى النحك التالي: فتككف أنكاع الح جميكر الفقياء

  حد الشرب -1حد الحرابة،  -9 حد السرقة، -7حد القذؼ،  -1حد الزنا،  -8
حد البغي، كذلؾ لككف مصدر ىذه العقكبة القرآف الكريـ كالسنة النبكية  -6حد الردة،  -1

أكال كككف جرائـ الحدكد تمس بمصالح الناس الضركرية كتعتدم عمييا في شتى المجاالت 
قتصاديا كسياسيا ثانيا.  إجتماعيا كأخبلقيا كا 

بآيات  ثابتةثـ أف عقكبة الحدكد ليا حد معمكـ كمقرر مف قبؿ الشارع الحكيـ، كىي 
 مف القرآف الكريـ، مثؿ حد الزنا كحد القذؼ كحد السرقة كحد الحرابة كغير ذلؾ.

 كالغامدية  بالسنة النبكية القكلية كالفعمية، كقصة ماعز ثابتةكما أف الحدكد 
 كالمخزكمية  كغيرىا مف األحاديث الشريؼ الدالة عمى إقامة كافة أنكاع الحدكد.

كالحدكد ثابتة كذلؾ بفعؿ الخمفاء الراشديف كجميع الصحابة رضي اهلل عنيـ، كىك  
 كما سيتضح لنا في مكاضعو. ما عميو إجماع األمة،

ا يؤدم إلى إرتكاب أنكاع كال شؾ أف العقؿ السميـ يرفض الفساد كاإلنحراؼ ككؿ م
 الجرائـ كالشركر حفاظا عمى أمف األفراد كسبلمتيـ في األنفس كاألمكاؿ كاألعراض.

يقكؿ إبف القيـ الجكزية متسائبل:"ىؿ ترل ردع المفسديف كالجناة عف فسادىـ  
كجناياتيـ ككؼ عدكائيـ مستحسنا في العقكؿ مكافقا لمصالح العباد أك ال تراه كذلؾ؟ فإف 

"ال أراه كذلؾ" كفانا مؤكنة جكابو بإقراره عمى نفسو بمخالفة جميع طكائؼ بني آدـ     قاؿ
عمى إختبلؼ ممميـ كنجميـ كدياناتيـ كآرائيـ، كلكال عقكبة الجناة كالمفسديف ألىمؾ الناس 
بعضيـ بعضا كفسد نظاـ العالـ، كصارت الدكاب كاألنعاـ كالكحكش أحسف مف حاؿ بني 
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ؿ تتـ المصمحة إال بذلؾ"، قيؿ لو: مف المعمـك أف عقكبة الجناة كالمفسديف كأف قاؿ: "ب آدـ.
ال تتـ إال بمؤلـ يردعيـ كيجعؿ الجاني نكاال كعظة لمف يريد أف يفعؿ مثؿ فعمو  كعند ىذا 

 .1فبل بد مف إفساد شيء منو بحسب جريمتو في الكبر كالصغر كالقمة كالكثرة."

أف معاصي ما شرع اهلل فييا الحد كذلؾ كؿ معصية  أعمـ كلكلي اهلل الدىمكم قكلو: "
قتصادا عمى طمأنينة المسمميف  جمعت كجكىا مف المفسدة بأف كانت فسادا في األرض كا 
ككانت ليا داعية في نفكس بني آدـ ال تزاؿ تييج فييا، ككاف فيو ضرر ال يستطيع المظمـك 

يا بيف الناس، فمثؿ ىذه ، ككاف كثير الكقكع فياألحيافدفعو عف نفسو في كثير مف 
يبلـمبلمة شديدة عمييا  إقامةالمعاصي ال يكفي فييا الترىيب بعذاب اآلخرة بؿ ال بد مف   كا 

 .2يككف بيف أعينيـ ذلؾ فيردعيـ عما يريدكنو"

فمف الحكمة شرع العقكبات المقدرة كالمحددة لتككف معركفة لدل الجميع فتقطع دابر 
تحديد بعض العقكبات لبعض الجنايات الخطيرة كالمتباينة الجريمة كاإلنحراؼ كمف الحكمة 

ليبقى المجتمع يسير في آماف كطمأنينة نحك الخير  في شدة ضررىا عمى األفراد كالجماعات،
 كاإلزدىار.

تماما لمعناىا نذكر أنكاعيا كفمسفتيا. كفيما يمي  تعريؼ الحدكد كا 

 أوال :  حد الزنا

ىا زجرا كعقابا، نظرا لخطكرة الزنا عمى المجتمع يعتبر حد الزنا أخطر الحدكد كأقكا
 كاألمة عامة، كمساسيا بمقاصد الشريعة اإلسبلمية. 

 التعريؼ بجريمة الزنا  -1

                                           
شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف القيـ الجكزية، أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، دكف ذكر  - 1

 .103ك 102سنة كدار الطبع ،الجزء الثاني ، ص 
لجزء الثاني، دار التراث، أحمد المعركؼ بشاه كلي اهلل الدىمكم، حجة اهلل البالغة ، دكف ذكر رقـ كسنة الطبع ، ا - 2

 .158القاىرة، ص 
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الزنا في اصطبلح الفقياء ىك" اسـ لمكطء الحراـ مف قبؿ المرأة الحية في حالة 
    كعف شبيتو  اإلختيار في دار العدؿ ممف التـز أحكاـ اإلسبلـ العارم عف حقيقة الممؾ

      كعف حؽ الممؾ كعف حقيقة النكاح كشبيتو  كعف شبية اإلشتباه في مكضع اإلشتباه 
، كىناؾ مف عرفو بأنو "تغييب البالغ العاقؿ حشفة ذكره  في أحد 1في الممؾ كالنكاح جميعا"

رج ، كآخر عرفو "إيبلج الذكر بف2الفرجيف مف قبؿ أك دبر ممف ال عصمة بينيما كال شبية"
 . 3محـر لعينو خاؿ عف الشبية مشتيى يكجب الحد، كدبر ذكر كأنثى كقبؿ عمى المذىب"

       لـ يتفؽ الفقياء عمى تعريؼ مكحد لمزنا، كنكرد خبلصة مكجزة لتعريؼ الزنا
 في المذاىب األربعة: 

يرل إبف عابديف مف الحنفية أف الزنا "ىك كطء الرجؿ المرأة في القبؿ مف غير ممؾ   - أ
 .4يتو"كشب

"الزنا ىك كؿ كطء كقع عمى غير نكاح صحيح  كنقؿ إبف رشد األندلسي عف المالكية، - ب
 .5كال شبية نكاح كال ممؾ يميف"

 

"الزنا ىك تغييب البالغ العاقؿ حشفة ذكره في أحد الفرجيف  كلمماكردم عف الشافعية :  - ت
 .6مف قبؿ أك دبر ممف ال عصمة بينيما كال شبية."

                                           
 .415الكاساني عبلء الديف، الجزء التاسع ، ص  -1
 .378الماكردم، أبك الحسف عمي، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، دار الكتب العممية، بيركت، ص -2
مشار إليو في: صقر زيد حمكد السيمي،  144ك 143زكريا، منياج الطالبيف، دار الفؾ، الجزء الرابع، ص النككم، أبك - 3

ـ 1994- ػى1414قاعدة درء الحدكد بالشبيات كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية، رسالة استكماؿ درجة ماجستير، 
 . 22، ص 

 .4حاشية ابف عابديف، مرجع سابؽ، ص   - 4
د الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، الجزء اإلماـ القاضي أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد الشيير بابف رش - 5

 .500، ص 1975الثاني، مطبعة الحساف  القاىرة، 
عمي بف محمد حبيب البصرم الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات  - 6

 .193، ص 1983الجامعية، الجزائر، 
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نبمي أف "مف كطىء إمرأة في قبميا حراما ال شبية لو في كطئيا كعف إبف قدامة الح  - ث
أنو زاف يجب عميو الحد إذا كممت شركطو كالكطء في الدبر مثمو في ككنو زنا ألنو 

 .1كطء في فرج إمرآة ال ممؾ لو فييا كال شبية ممؾ فكاف زنا كالكطء في القبؿ"

بف رشد يقكالف  كالناظر في ىذه التعاريؼ أنيا متقاربة، كىذا ما جعؿ  إبف قدامة كا 
 أنو ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في تعريؼ الزنا كىك متفؽ عميو بالجممة مف عمماء المسمميف.

فالزنا إذف ىك تعمد الكطء المحـر ببل شبية كممؾ، الشيء الذم يرتب عميو عقكبة 
مر   لحد. ة يعتبر زنا يكجب اأالحد مف الحدكد، فكؿ إتصاؿ جنسي غير شرعي بيف الرجؿ كا 

 أما مجرد اإلستمتاع فيما دكف الفرج ال يعاقب عميو بالحد كيستكجب التعزير.

 دليؿ مشروعية الزنا   -2

نذكر بعض األدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة عمى أف نتطرؽ إلى أدلة  
 أخرل خبلؿ دراستنا.

 مف القرآف الكريـ -2-1

ُ َوب " َٔٝ أَِّٗ ال رَْمَشثُٛا اٌضِّ َعبَء َعج١ِالً َٚ َٚ  . 2" َْ فَبِزَشخً 

 " ِٓ ب َسْأفَخٌ فِٟ ِد٠ َّ ِٙ ُْ ثِ ال رَؤُْخْزُو َٚ ٍَْذٍح  بئَخَ َخ ِِ ب  َّ ُٙ ْٕ ِِ اِزٍذ  َٚ  ًَّ أِٟ فَبْخٍُِذٚا ُو اٌضَّ َٚ ا١َِٔخُ  اٌضَّ

ب ؽَبئِفَ  َّ َْٙذ َػَزاثَُٙ ١ٌَْْش َٚ َِ ا٢ِخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبَّللَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ ْْ ُوٕزُ ِ اِ َٓ َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ  . 3" خٌ 

ال"  َٚ ٌَْسكِّ  ُ ااِلَّ ثِب ََ َّللاَّ َْ إٌَّْفَظ اٌَّزِٟ َزشَّ ال ٠َْمزٍُُٛ َٚ ِ اٌَِٙبً آَخَش  َغ َّللاَّ َِ  َْ َٓ ال ٠َْذُػٛ اٌَِّز٠ َٚ 

ٍَْك أَثَبِبً  ًْ َرٌَِه ٠َ ْٓ ٠َْفَؼ َِ َٚ  َْ ٠َ  *٠َْضُٔٛ َٚ ِخ  َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ٌَْؼَزاُة ٠َ َٙبٔبً ٠َُؼبَػْف ٌَُٗ ا ُِ  ِٗ  .4" ْخٍُْذ ف١ِ

                                           
قدامة، شمس الديف ابف قدامة المقدسي، المغني كالشرح الكبير، الجزء العاشر، دار الكتاب لئلماميف: مكفؽ الديف ابف  - 1

 .151ـ، ص  1983 – ػى 1403العربي، بيركت 
 .132اآلية سكرة اإلسراء،  -  2
  .3اآلية سكرة النكر،  -  3
 .168 اآليةسكرة الفرقاف،  - 4
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 مف السنة:   -1
ال يزني الزاني حين يزني وىو  عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " - أ

مؤمن، وال يشرب الخمر حين يشرب وىو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وىو مؤمن، وال  
 .1"ينتيب نيبة يرفع الناس إليو فييا أبصارىم وىو مؤمن

 عني خذوادة بف الصامت قاؿ:  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "عف عبا  - ب
جلد   خذوا عني، قد جعل لين سبيال، البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب:

 .2"مائة والرجم

مسلم   ال يحل دمعف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :"   - ت

، بالنفس النفس ثيب الزاني ولهلل  وأني رسول اهلل إ ال بإحدى ثالث: ايشيد أن ال إلو إال ا
 .3."للجماعة المفـارق لدينوكالتارؾ 

ىذا  قصة ماعز كالغامدية كالعسيؼ التي كردت مف جيات مختمفة سنذكرىا في غير  - ث
 لمكضع.  

 ال يزني الزاني حين يزني وىوكعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل " - ج
يشرب حين يشرب وىو مؤمن، وال يقتل وىو   مؤمن، وال يسرق حين يسرق وىو مؤمن، وال

                                           
كأبك داكد  ،127، كالترمذم، الجزء الرابع، ص54زء األكؿ، ص، كمسمـ، الج196ك 195البخارم، الجزء الثامف،ص  - 1

، كأحمد، الجزء الثالث 461، كابف ماجة، الجزء الثاني، ص64، النسائي، الجزء الثامف، ص270الجزء الثاني، ص
 .346ص

 لثاني،، كأبي داكد، الجزء ا445، كفي ركاية الترمذم، الجزء الثاني،ص115ىذه ركاية مسمـ، الجزء الخامس، ص - 2
: تقديـ الثيب عمى البكر، كفي أخرل ألبي داكد: " كرمي بالحجارة "بدؿ " الرجـ" ، كركاه أحمد، الجزء الخامس  229ص
 .108، نقبل عف سي يكسؼ، مرجع سابؽ،ص 114ص ، كابف ماجة،الجزء الثاني،327ص

، كالترمذم، الجزء 106مس، ص، كمسمـ، الجزء الخا06الحديث متفؽ عميو: ركاه البخارم، الجزء التاسع، ص - 3
، كابف ماجة، الجزء الثاني،ص 103، كالنسائي، الجزء السابع، ص219، كأبك داكد، الجزء الثاني، ص429الثاني،ص 

 .194، كالبييقي، الجزء الثامف، ص382كأحمد ، الجزء األكؿ، ص ،110
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قـال عكرمة : قـلت البن عباس : كيف ينزع منو اإليمان ؟ قـال: ىكذا وشبك بين  ، 1"مؤمن

 .2"أصابعو، ثم أخرجيا فـإن تاب عاد إليو ىكذا وشبك بين أصابعو

 عقوبة الزنا  -3

ىك الحبس كاألذل بالكبلـ مف تكبيخ كتعيير لقكلو كاف حد الزنا في بداية اإلسبلـ 
ُِٙذٚا تعالى:" ْْ َش ِ ُْ فَب ُْٕى ِِ َّٓ أَْسثََؼخً  ِٙ ُِٙذٚا َػ١ٍَْ ُْ فَبْعزَْش ْٓ َِٔغبئُِى ِِ ٌْفَبِزَشخَ  َٓ ا اٌالَّرِٟ ٠َؤْر١ِ َٚ

 ُ ًَ َّللاَّ ْٚ ٠َْدَؼ ُد أَ ْٛ َّ ٌْ َّٓ ا فَّبُ٘ َٛ ٌْج١ُُِٛد َززَّٝ ٠َزَ َّٓ فِٟ ا ِغُىُٛ٘ ِْ َ َّٓ َعج١ِالً فَؤ ٌَُٙ  * ُْ ُْٕى ِِ َٙب  ِْ ٠َؤْر١َِبِٔ اٌٍََّزا َٚ

اثبً َسِز١ّبً  َّٛ َْ رَ َ َوب َّْ َّللاَّ ب اِ َّ ُْٕٙ أَْطٍََسب فَؤَْػِشُػٛا َػ َٚ ْْ رَبثَب  ِ ب فَب َّ  . 3" فَآُرُٚ٘

بئَخَ َخٍْ ككذلؾ في قكلو تعالى: " ِِ ب  َّ ُْٕٙ ِِ اِزٍذ  َٚ  ًَّ أِٟ فَبْخٍُِذٚا ُو اٌضَّ َٚ ا١َِٔخُ  ال اٌضَّ َٚ َذٍح 

َْٙذ َػَزاثَُٙ  ١ٌَْْش َٚ َِ ا٢ِخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبَّللَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ ْْ ُوٕزُ ِ اِ ِٓ َّللاَّ ب َسْأفَخٌ فِٟ ِد٠ َّ ِٙ ُْ ثِ ب ؽَبئِفَخٌ رَؤُْخْزُو َّ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ"4 . 

 كحد الزنا إذف ثبلث : 

 الرجـ  -3-1

محصف الحر، كقد ثبت عنو الرجـ ىك الرمي بالحجارة حتى المكت عقكبة لمزاني ال
رسكؿ اهلل بالقكؿ كالفعؿ، أما القكؿ : " فعف عبد اهلل أف الرسكؿ قاؿ ال يحؿ دـ امرئ مسمـ 
يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل إال بإحدل ثبلث : الثيب الزاني كالنفس بالنفس كتارؾ 

 عميو كسمـ برجـ ماعزا ، أما الفعؿ فقد أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل5دينو المفارؽ لمجماعة"
 كالغامدية كصاحبة العسيؼ كالييكدم كالييكدية .

                                           
، أبك داكد، 127ذم، الجزء الرابع، ص، الترم54، مسمـ، الجزء األكؿ، ص196ك 195البخارم، الجزء الثامف، ص - 1

 346، كأحمد الجزء الثالث، ص461، ابف ماجة، الجزء الثاني، ص64، النسائي، الجزء الثامف، ص270الجزء الثاني، ص
. 

 .61، مشار إليو في: صقر زيد حمكد السيمي، مرجع سابؽ، ص 26البخارم ، الجزء الثامف، ص  -  2
 .16-15 اآلية سكرة النساء،   - 3
 .2اآلية سكرة النكر،  - 4
 .111مف ىذا البحث، ص  3: امظر اليامش رقـ  الحديث متفؽ عميو - 5
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 الجمد والتغريب  -3-2

أنثى، كقد تبث الجمد بالنص  كىذه العقكبة تككف بحؽ الزاني البكر سكاء كاف ذكرا أك
القرآني الكريـ كأكدتو السنة النبكية الشريفة كالتغريب ثبت في السنة الشريفة كاألصؿ في ذلؾ 

 أكضحناه في  سياؽ عرضنا لمشركعية الزنا أعبله.

 : ثانيا : حد القذؼ

 .لحد القذؼ تعريفو الشرعي، كأدلة مشركعيتو في الكتاب كالسنة كاإلجماع

 تعريؼ القذؼ   -1

 في المغة  -1-1

رمى، كمنو قكلو  ىك الرمي كقذؼ بالشيء يقذؼ قذفا فانقذؼ : 1القذؼ لغة  
١ٌَْ  "... :تعالى ِٗ فِٟ ا ًِّ َخبٍِٔت  ، كقكلو : "...2..."ُِّ فَبْلِزف١ِ ْٓ ُو ِِ  َْ ٠ُْمَزفُٛ  .3..."ُدُزٛساً * َٚ

ٌَْسكِّ " :كالقذؼ بالحجارة الرمي بيا، كقذؼ قذفا: رمى بو بقكة كفي القرآف  ًْ َْٔمِزُف ثِب ثَ

ِ٘كٌ  َٛ َصا غُُٗ فَبَِرا ُ٘ َِ ًِ ف١ََْذ ٌْجَبِؽ َّْ َسثِّٟ ٠َ  " :، كقكلو تعالى 4."..َػٍَٝ ا ًْ اِ َُ لُ ٌَْسكِّ َػالَّ ْمِزُف ثِب

ٌْغ١ُُٛةِ   أم يرمي بالحؽ فيسحقو. 5"ا

 كقذؼ المحصنة، رماىا بالزنا، كأـ ما كاف معناه. 

 اإلصطالح   -1-2

                                           
 .526، كمختار الصحاح، مرجع سابؽ ، ص  75 ك 74، مرجع سابؽ، ص 11لساف العرب، الجزء  - 1
ِٗ فِ  " اآليةكتماـ  39 اآلية سكرة طو،   - 2 ِٗ فِٟ اٌزَّبثُِٛد فَبْلِزف١ِ ْْ اْلِزف١ِ ٌّٚ أَ َػُذ َٚ  ٌِٟ ٌّٚ ًِ ٠َؤُْخْزُٖ َػُذ بِز ُُّ ثِبٌغَّ َ١ٌْ ِٗ ا ٍْمِ ُ١ٍْ ُِّ فَ َ١ٌْ ٟ ا

ٌِزُْظََٕغ َػٍَٝ َػ١ِْٕٟ َٚ  ِّٟٕ ِِ َسجَّخً  َِ ٌْم١َُْذ َػ١ٍََْه  أَ َٚ  ٌَُٗ ." 
ِِ " اآلية كتماـ  9ك 8 اآلية سكرة الصافات،  - 3  َْ ٠ُْمَزفُٛ َٚ إٍل األَْػٍَٝ  َّ ٌْ َْ اٌَِٝ ا ُؼٛ َّّ ًِّ َخبٍِٔت )ال ٠َغَّ ُْ 8ْٓ ُو ُٙ ٌَ َٚ ( ُدُزٛساً 

اِطتٌ  َٚ  . " َػَزاٌة 
 .18اآلية سكرة األنبياء، - 4
َْ " اآلية ، كتماـ 18 اآليةسكرة األنبياء،  - 5 ب رَِظفُٛ َّّ ِِ  ًُ ٠ْ َٛ ٌْ ُْ ا ٌَُى َٚ ٌِ٘ك  َٛ َصا ُ٘ ُغُٗ فَبَِرا  َِ ًِ ف١ََْذ ٌْجَبِؽ ٌَْسكِّ َػٍَٝ ا ًْ َْٔمِزُف ثِب  ".  ثَ
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      إذا قذؼ رجؿ رجبل محصنا ؼ ىك الرمي بالزنا، كفي المباب ": القذ عند الحنفية -أ 
 .1ثمانيف سكطة" أك إمرأة محصنة بصريح الزنا، كطالب المقذكؼ بالحد حده الحاكـ

"القذؼ األعـ: نسبة أدمي غيره لزنا أك قطع نسب مسمـ  كاألخص:  : يقكؿ إبف عرفة -ب 
الحدة نسبة آدمي مكمؼ غيره حرا عفيفا مسمما بالغا، أك صغيرة تطبيؽ الكطء  بإيجاب

 .2أك قطع نسب مسمـ فيخرج قذؼ الرجؿ نفسو" لزنا
مسمـ أك كافر التـز حقكؽ  عاقؿ مختارقذؼ بالغ  إذاعند الشافعية: جاء في المذىب: " -ج 

المسمميف مف مرتد أك ذمي أك معاىد محصنا ليس بكلد لو بكطء يكجب الحد كجب 
 .3عميو الحد"

"كالمراد ىنا الرمي بالزنا في معرض ليخرج الشيادة بالزنا فبل حد  : كقاؿ الشربيني
 .4فييا إال أف يشيد بو دكف أربعة"

 .5ة: "القذؼ ىك الرمي بالزنا": قاؿ ابف قدام عند الحنابمة -د 

اإلصبلح الفقيي ىك الرمي أف المراد بالقذؼ في  : نستخمص مف ىذه التعاريؼ
 أك نفي النسب.بالزنا 

 .6فرية، ألنو مف اإلفتراء أم الكذب كالبيتاف أيضاكيسمى القذؼ 

        فالقذؼ اذف ىك الرمي بالفاحشة ألحد مف الناس مف غير أف يأتي بدليؿ 
 شيكد.مف ال

 
                                           

، مشار إلييما في : قاسي سي يكسؼ، 43، كحاشية ابف عابديف، الجزء الرابع، ص 195، الجزء الثالث، ص المباب - 1
 .109مدل فاعمية عقكبات الحدكد في محاربة الجرائـ الخطيرة ، مرجع سابؽ، ص 

 .109، مشار إليو في : قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 298مكاىب الجميؿ، الجزء السادس، ص  - 2
 .110، مشار إليو في : قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ،ص272ص لميذب، الجزء الثاني،ا  - 3
 .155مغني المحتاج، الجزء الرابع، ص  - 4
 .201 ص المغني كالشرح الكبير، الجزء العاشر، - 5
 .269 منح الجميؿ، الجزء التاسع، ص  - 6
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 دليؿ مشروعية حد القذؼ  -2

 . كاإلجماعالقذؼ كبيرة مف الكبائر ثبت تحريمة في الكتاب كالسنة      

 مف الكتاب  -2-1

"  ُْ ٌَُٙ َٚ ا٢ِخَشِح  َٚ ١َْٔب  َٕبِد ٌُِؼُٕٛا فِٟ اٌذُّ ِِ ْئ ُّ ٌْ ٌَْغبفاِلِد ا ْسَظَٕبِد ا ُّ ٌْ َْ ا ٛ ُِ َٓ ٠َْش َّْ اٌَِّز٠ اِ

 ٌُ  .1" َػَزاٌة َػِظ١

 2السنة مف -2-2

اجتنبوا السبع الموبقـات، عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" -أ
قـالوا: يا رسول اهلل وما ىي، قـال: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق وأكل  

 . 3"الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافـالت

لما نزؿ عذرم قاـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى المنبر عف عائشة قالت: " -ب
 .4فذكر ذاؾ كتبل، كتعني القرآف، فمما نزؿ مف المنبر أمر بالرجميف كالمرأة فضربكا حدىـ"

 

 

                                           
 .23 اآليةسكرة النكر،  - 1
، كالقرطبي، أبك عبد اهلل محمد، الجامع ألحكاـ 155رجع سابؽ، الجزء الرابع، ص : الشربيني محمد، م انظر في ذلؾ  -2

 . 134القرآف، الطبعة األكلى، الجزء اإلثني عشر، دار الكتب العممية، بيركت ، ص 
 .12ركاه البخارم، الجزء الرابع، ص - 3
كقاؿ : ىذا حديث حسف غريب، كركاه ، 17 ، كالترمذم، الجزء الخامس، ص240 ركاه أبك داكد، الجزء الثاني،ص - 4

، كالنسائي كأحمد ػ كذكره التبريزم في مشكاة 250 ، كالبييقي، الجزء الثامف، ص120 أيضا ابف ماجة، الجزء الثاني، ص
المصابيح، كركاه عبد الرزاؽ كعبد بف حميد كابف المنذر كركاه أيضا الطبراني مف حديث أبي اليسر، كأشار إليو البخارم  

 منو . 20ىذا الحديث حسف يحتج بو )لممزيد راجع : األحاديث في حد القذؼ لخالد عبد الرزاؽ الغاني، صفعمى 
 ك)أمر بالرجميف( ىما : حساف بف ثابت كمسطح بف أثاثة .

في حديث جاء مف طريؽ النفيمي كلـ يذكر  240 )المرآة( ىي : حمنة بنت جحش، )راجع : أبك داكد، الجزء الثاني، ص
 111شة ، فيككف الحديث مرسبل(، نقبل عف سي يكسؼ، مرجع سابؽ،صفيو عائ
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  اإلجماع   2-3

، فقد أجمعت األمة مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى اف اإلجماعأما 
قامتوكأنو يجب تجنبو،كما لـ يختمؼ عمماء المسمميف عمى كجكب الحد  لكبائر،القذؼ مف ا  كا 

 .1ببل زيادة كال نقصاف عمى مف يثبت ارتكابو جريمة القذؼ

 عقوبة جريمة القذؼ   -3

 ذكر اهلل تعالى عقكبات القذؼ في القرآف الكريـ : 

ٍَْذحً فَبخْ فالقاذؼ يجمد ثمانيف جمدة لقكلو تعالى: " عقوبة الجمد : -أ َٓ َخ ب١ِٔ َّ ُْ ثَ "، ٍُِذُٚ٘
ذا كانت طبيعة عقكبة الجمد أنيا ذات حديف أ ذات حد  دنى كأعمى، فإنيا في جريمة القذؼكا 

كاحد ىك ثمانكف جمدة ثابتة بالنص القرآف الكريـ كىي عقكبة فكرية تنتيي بمجرد تنفيذىا عمى 
 القاذؼ. 

ة الفسؽ التي تمييا، ذلؾ كىي عقكبة تابعة لصف عقوبة عدـ قبوؿ الشيادة : -ب
ف كانت تكبة القاذؼ تعيد إليو  أف الفسؽ يذىب العدالة، كمف ال عدالة لو ال شيادة لو، كا 

َٓ رَبثُٛا" :أىمية الشيادة  لشمكؿ قكلو تعالى "، لكؿ ما قبميا، كىك ما يعني استغراؽ ااِلَّ اٌَِّز٠
 . اإلستثناء بالتكبة لكؿ العقكبات التي سبقت ذلؾ اإلستثناء

  : حد السرقة اثالث

 .كعيتو في الكتاب كالسنة كاإلجماعلحد السرقة تعريفو الشرعي كأدلة مشر 

 تعريؼ حد السرقة  -1

 في المغة  -1-1

                                           
، األحكاـ السمطانية لمماكردم، مرجع 269، منح الجميؿ، الجزء التاسع،ص43حاشية ابف عابديف، الجزء الرابع، ص - 1

 .201 ، كالمغني، الجزء العاشر، ص198سابؽ، ص
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السرقة في المغة ىي: أخذ مالو خفية فيك سارؽ كيقاؿ سرؽ السمع كالنظر، إسترؽ 
ٍَْٕب، كفي القرآف الكريـ: "1الشيء: سرقو مستخفيا مستترا ٌَمَْذ َخَؼ َ٘ب  َٚ َّب َص٠َّٕ َٚ بِء ثُُشٚخبً  َّ فِٟ اٌغَّ

 َٓ ٍُ  *ٌٍَِّٕبِظِش٠ ٍْ َسِخ١ ًِّ َش١ْطَب ْٓ ُو ِِ َ٘ب  َزفِْظَٕب َٚ*  ٌٓ ج١ِ ُِ َٙبٌة  َغ فَؤَْرجََؼُٗ ِش ّْ ْٓ اْعزََشَق اٌغَّ َِ  .2" ااِلَّ 

  في اإلصطالح   -1-2

 أما تعريفيا في لساف الشرع فيي مختمفة كمتعددة :   

إذا سرؽ العاقؿ البالغ عشرة في المباب ما يأتي: " جاء تعريؼ الحنفية : –أ 
دراىـ، أو ما قيمتو عشرة دراىـ مضروبة أو غير مضروبة، مف حرز ال شبية فيو، وجب 

 .3"عميو القطع

    أما السرقة فيي أخذ ماؿ الغير مستترا قاؿ ابف رشد: "تعريؼ المالكية:  -ب 
ىي أخذ مكمؼ نصابا فأكثر " : السرقة" كقاؿ العبلمة في تعريؼ مف غير أف يؤتمف عميو

 .4"مف ماؿ محتـر لغيره بال شبية قوية خفية بإخراجو مف حرز غير مأذوف فيو

السرقة بفتح السيف وكسر جاء في كفاية األخيار ما يمي: " تعريؼ الشافعية: –ج 
خراجوعمى وجو الخفية  الراء ىي: اخذ ماؿ الغير  .5"مف حرزه وا 

نصابا  اإلسبلـمف سرؽ كىك بالغ عاقؿ مختار التـز حكـ كيقكؿ صاحب الميذب: "ك 
 ".6مف الماؿ الذم يقصد إلى سرقتو مف حرز مثمو ال شبية لو فيو كجب عميو القطع

                                           
، كالقامكس الفقيي لغة 144ص  المغة، الجزء الثالث، ، كمعجـ متف246ك 245 لساف العرب، الجزء السادس، ص - 1

صطبلحا، ص  .171 كا 
 .18ك 17ك 16سكرة الحجر، اآليات  -  2
 .112ص ، مشار إليو في سي يكسؼ، مرجع سابؽ،201ك 200 المباب، الجزء الثالث، ص - 3
 .515 بداية المجتيد، الجزء الثاني، ص - 4
 .116كفاية األخيار، الجزء الثاني، ص  - 5
 .277 الميذب، الجزء الثاني، ص - 6
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معنى السرقة أخذ الماؿ جاء في المغني كالشرح الكبير أف: "تعريؼ الحنابمة:  –د 
  .1"واإلستتار عمى وجو الخفي

ك باختبلؼ النظرة  نيا مختمفة باختبلؼ المذاىب،يتضح لنا مف ىذه التعريفات أ 
مف خبلليا الفقياء لتعريؼ السرقة، كاإلرتكاز عمى الناحية المغكية أك حسب  التي ينظر

   الشركط التي كضعكىا لمسرقة كالسارؽ، كاإلجماؿ كما يقكؿ أحد العمماء، قد يككف أنسب 
 .2في التعريفات"

ف الفقياء كضعكا شركطا يجب تكافرىا لكي كيظير لنا مف ىذه التعريفات كذلؾ أ
تستكجب السرقة العقكبة المنصكص عمييا، كىذه الشركط منيا ما يتعمؽ بالسارؽ كمنيا ما 

 يخص الماؿ المسركؽ كما يتعمؽ بالسرقة في حد ذاتيا. 

فالسرقة ىي أخذ البالغ العاقؿ المختار نصابا مف ماؿ الغير مف حرزه خفية كببل 
 شبية.

 وعية حد السرقة دليؿ مشر  -2

لما كانت جريمة السرقة مف الجرائـ الكبيرة نيت عنيا الشريعة اإلسبلمية           
 كحرمتيا  كشرعت حد السرقة كىك ثابت بالقرآف كالسنة كاإلجماع.

 القرآف الكريـ  -2-1

َّ  يقكؿ اهلل تعالى:" ب َخَضاًء ثِ َّ بِسلَخُ فَبْلطَؼُٛا أ٠َِْذ٠َُٙ اٌغَّ َٚ بِسُق  اٌغَّ َٚ ِ ْٓ َّللاَّ ِِ ب َوَغجَب ََٔىبالً 

 ٌُ ُ َػِض٠ٌض َزِى١ َّللاَّ َٚ "3. 

 

 
                                           

 .239 المغني، الجزء العاشر،  ص - 1
 .112 ص ، نقبل عف : سي يكسؼ، مرجع سابؽ،44 ص حسف عمي الشاذلي، أثر تطبيؽ الحدكد في المجتمع، - 2

 .38 اآليةسكرة المائدة،  -  3
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 السنة الشريفة  -2-2

أما السنة النبكية الشريفة فقد كردت أحاديث كثيرة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 كسمـ، كنذكر منيا :

لعن اهلل السارق يسرق  " عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: -أ

  1."بيضة  فتقطع يده، و يسرق الحبل فتقطع يدهال

عف عائشة قالت: "أف قريشا أىميـ شأف المرأة المخزكمية التي سرقت فقالكا:  -ب
مف يكمـ فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ؟ فقالكا: كمف يجترئ عميو إال أسامة حب 

صمى اهلل عميو كسمـ: تشفع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ؟ فكممو أسامة، فقاؿ رسكؿ اهلل 
أىمؾ الذيف قبمكـ: أنيـ كانكا  إنمافي حد مف حدكد اهلل ؟ ثـ قاـ فإختطب، فقاؿ: أييا الناس 

ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد كايـ اهلل لك أف  إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه، كا 
 . 2فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا"

اهلل صلى اهلل عليو وسلم بسارق فقطعو، فقـالوا: ما  أتى رسول  عف عائشة قالت: " -ج

 .3"كنا نراك تبلغ بو ىذا، فقـال : لو كانت فـاطمة لقطعتيا

 اإلجماع   2-3

انعقد إجماع األمة عمى كجكب قطع يد السارؽ، كقد نفذ الخمفاء الراشدكف حد 
عدىـ بالشركط السرقة بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقد أجمع المسممكف عمى تنفيذه ب

التي حددىا الفقياء بالدقة كالتفصيؿ، كمف شكاىد تنفيذ الخمفاء لحد السرقة "أف سارقا سرؽ 

                                           
 ، 65لنسائي، الجزء الثامف، ص، كا113، كمسمـ، الجزء الخامس، ص200البخارم، الجزء الثامف، ص  -  1
 .114الحديث متفؽ عميو ركاه ميمـ، نقبل عف سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2

 .72ركاه النسائي، الجزء الثمف، ص  - 3
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، فقكمت بثبلثة دراىـ مف صرؼ  في زمف عثماف بف عفاف أترجة، فأمر بيا عثماف أف تقـك
 ".1إثني عشرة درىما بدينار، فقطع عثماف يده

كثيرة الكاردة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف سكرة المائدة كاألحاديث ال 71فاآلية 
كاجماع األمة كؿ ذلؾ يكفي لداللة عمى ثبكث القطع في السرقة كقعت مف الرجاؿ أك مف 

 النساء .

  رابعا: حد الحرابة

 لحد الحرابة تعريفو الشرعي كأدلتو في الكتاب كالسنة كاإلجماع : 

 ريؼ حد الحرابةتع -1
 التعريؼ المغوي  -1-1

 :الحارب : المشمح أم الغاصب الناىب، الحرابةلعرب ما نصو: "جاء في لساف ا
 .3، كالحرابة مشتقة مف الحرب أم نقيض السمـ2الذم يعرم الناس ثيابيـ"

"حرب حربا : سمبو جميع ما يممؾ، حاربو  كفي القامكس الفقيي لسعيد أك جيب :
 : قاتمو. محاربة

 الكبرل. بالسرقة أيضاكتسمى الحرابة قطع الطريؽ كما تسمى 

"المص كالجمع : قطاع كقطع: )بضـ القاؼ كفتح الطاء  كالمقصكد بقاطع الطريؽ:
المشددة( كىـ المصكص الذيف يترقبكف المارة كيعارضكنيـ كيقطعكف طريؽ أبناء السبيؿ ألخذ 

 ما يممككف بالقكة.

 
                                           

 .720،719أخرجو مالؾ في المكطأ، ص - 1
 .101لساف العرب، الجزء الثالث، ص - 2
كمعجـ مقاييس  41، صاألكؿاح لحماد الجكىر، الجزء كالصح 249انظر في ذلؾ: تاج العركس، الجزء الثاني، ص -3

 . 307ك306، صاألكؿ، كتيذيب المغة، الجزء 48المغة، الجزء الثاني، ص
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  التعريؼ اإلصطالحي -1-2
إلخافة سبيؿ بأخذ ماؿ "الخركج  الحرابة عف المالكية مثبل ىي كما قاؿ إبف عرفة : - أ

 إلمرةمحتـر بمكابرة قتاؿ أك خكفو أك ذىاب عقؿ أك قتؿ خفية أك لمجرد قطع طريؽ ال 
فيدخؿ قكليا كالخناقكف كالذيف يسقكف الناس السكراف ليأخذكا  كال لنائرة كال عداكة،

 .1أمكاليـ محاربكف"
عمى  ب مكابرة اعتماداالبروز ألخذ ماؿ أو لقتؿ أو إرعاكيرل الشافعية أف الحرابة: "  - ب

 .2"الشوكة مع البعد عف الغوث

فالحرابة ىي قطع الطريؽ بحمؿ السبلح قصد أخذ األمكاؿ أك القتؿ أك إرىاب الناس 
كزاد الفقياء أف يككف ذلؾ بمكضع ال يمحقو الغكث كيتعذر طمب اإلغاثة كاإلعانة كفقد 

 .3الغكث يككف لمعبد أك لمضيؽ"

 دليؿ مشروعية حد الحرابة  -2

 لكريـ القرآف  -2-1

َ  ": األصؿ في مشركعية حد الحرابة قكلو تعالى َْ َّللاَّ َٓ ٠َُسبِسثُٛ ب َخَضاُء اٌَِّز٠ َّ أَِّ

 ِِ  ُْ أَْسُخٍُُٙ َٚ  ُْ ِٙ ْٚ رُمَطََّغ أ٠َِْذ٠ ْٚ ٠َُظٍَّجُٛا أَ ُٛا أَ ْْ ٠ُمَزٍَّ َْ فِٟ األَْسِع فََغبداً أَ ْٛ ٠َْغَؼ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ ْٓ

 ْٛ ْٚ ٠ُٕفَ ٌُ ِخالٍف أَ ُْ فِٟ ا٢ِخَشِح َػَزاٌة َػِظ١ ٌَُٙ َٚ ١َٔب  ٌٞ فِٟ اٌذُّ ُْ ِخْض ْٓ األَْسِع َرٌَِه ٌَُٙ ِِ َٓ  *ا  ااِلَّ اٌَِّز٠

 ٌُ َ َغفٌُٛس َسِز١ َّْ َّللاَّ ٛا أَ ُّ ُْ فَبْػٍَ ِٙ ْْ رَْمِذُسٚا َػ١ٍَْ ًِ أَ ْٓ لَْج ِِ  .4"رَبثُٛا 

 

 

                                           
 ،: سي يكسؼ ، نقبل عف254، كشرح العبلمة زركؽ، الجزء الثاني، ص314مكاىب الجميؿ،الجزء السادس، ص - 1

 .115ص مرجع سابؽ،
 .180مغني المحتاج، الجزء الرابع، ص - 2
 .189ص مغني المحتاج، الجزء الرابع، - 3
 .34ك 33سكرة المائدة، اآليتاف  - 4
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 السنة الشريفة  -2-2

ابة في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ عف عائشة كرد حديث في أصؿ مشركعية حد الحر 
ال يحل دم إمرئ مسلم يشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل إال بإحدى  رضي اهلل عنيا: "

ثالث: رجل زنى بعد إحصان فـإنو يرجم، ورجل خرج محاربا هلل ورسولو فـإنو يقتل أو يصلب أو ينفى  
صمى اهلل عميو كسمـ في مثؿ الذم يقطع الطريؽ  كقاؿ،1"يقتل نفسا فيقتل بيا  أومن األرض  

فيقتؿ مف لقيو مف المارة ليأخذ مالو: "...ك مف خرج عمى أمتي يضرب برىا كفاجرىا، كال 
 .2يتحاش مف مؤمنيا، كال يفي لذم عيد عيده فميس مني كلست منو"

 ىذه ىي بعض أدلة الحرابة الذم استكجبتو جناية إنتياؾ حرمات المجتمع.

  حد الشرب خامسا:

 : لحد الشرب تعريفو الشرعي كأدلتو في الكتاب كالسنة كاإلجماع

  تعريؼ حد الشرب  -1

نتناكؿ في ىذا التعريؼ مفيكـ الشرب كالخمر كما يترتب عنيما مف سكر كفقداف 
 العقؿ بعد تعاطييما.

 تعريؼ الشرب   -1-1

، كيفيد لفظ المراد بالشرب ىنا تناكؿ الشراب المسكر الذم يصؿ إلى الحمؽ مف الفـ
، كسكاء كاف متخذا مف الفكاكو كالثمار 3الشرب أنو مختص بالمانع ال باليابس أك الجامد

كالعنب كالتيف كالرطب، أك كاف متخذا مف الحبكب كالقمح كالشعير كالذرة كاألرز،أـ كاف 
                                           

  إليو ، مشار474 ص الثالث، الجزء راجع سبؿ السبلـ، ، كالنسائي كصححو الحاكـ،219أبك داكد، الجزء الثاني، ص - 1
 .116ص مرجع سابؽ، في: سي يكسؼ،

  عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ: "مف خرج  ، كتمامو:21 أخرجو مسمـ، الجزء السادس، ص - 2
 مف الطاعة كفارؽ الجماعة فمات مات ميتة جاىمية... "

، نقبل عف : سي يكسؼ، مرجع سابؽ 352، كحاشية الدسكقي، الجزء الرابع، ص406 ص بمغك السالؾ، الجزء الثاني، - 3
 .116ص
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 متخذا مف مكاد أخرل قديمة أك حديثة، ك قد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " ليشربف
  .1ناس مف أمتي الخمر كيسمكنيا بغير اسميا"

، كسكاء أسكر أك لـ 2كذىب جميكر الفقياء أف كؿ شراب حراـ كثيره كقميمو حراـ
 صمى اهلل عميو كسمـ: كؿ مسكر خمريسكر سمي خمرا أـ سمي غير ذلؾ، قاؿ رسكؿ اهلل 

سكاء شرب ككؿ خمر حراـ"، أما الحنفية:  فيقصركف الشرب عمى تناكؿ الخمر خاصة  
 .3القميؿ منيا أك الكثير

  تعريؼ الخمر -1-2

 .4التغطية كالمخالطة في ستر : الخمر لغة -أ 

كقد كرد في تسمية الخمر خمرا ثبلثة أقكاؿ، ذكرىا صاحب المستعذب في شرح 
 غريب الميذب:

 :أنيا تخمر العقؿ أم تستره، أخذ مف خمار المرأة الذم تستر بو رأسيا  القوؿ األوؿ
 شجر الكثير الذم يغطي األرض، قاؿ : فقد جاكزتما خمر الطريؽ .كالخمر ال

  :أنيا تخمر نفسيا لئبل يقع فييا شيء يفسدىا كخصت بذلؾ لدكاميا القوؿ الثاني
تحت الغطاء لتزداد جكدتيا كشدة سكرتيا كمنو قكلو عميو السبلـ: خمركا اآلنية أم 

 .5غطكىا

                                           
، كركاه الطبراني، انظر في ذلؾ مجمع 313ك 312 النسائي، الجزء الثامف، ص، ك 489 ص ابف ماجة، الجزء الثاني، - 1

 .116ص ، مشار إليو في: سي يكسؼ، مرجع سابؽ،57 ص الزكائد، الجزء الخامس،
، 301ك 300 ص ، كالنسائي، الجزء الثامف،129 ، كأبك داكد،الجزء الثاني، ص194 ص الترمذم، الجزء الثالث، - 2

 ، كالبييقي، الجزء الثامف،343 ص ، كالجزء الثالث،167 ، كأحمد، الجزء الثاني،ص332 لثاني، صكابف ماجة، الجزء ا
 57 كركاه الطبراني في الكبير كاألكسط، انظر ذلؾ في: مجمع الزكائد، الجزء الخامس، ص 296ص

 117، مشار إليو في: سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص279 مخاصر الطحاكم، ص - 3
 332ك 331 الجزء الثالث، ص معجـ متف المغة، - 4
، 135 ، كأبك داكد، الجزء الثاني، ص106 ، كمسمـ ، الجزء السادس، ص145 ركاه البخارم، الجزء السابع، ص - 5

 بمفظ :" خمركا آنيتكـ".
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  : 1طوألنيا تخامر العقؿ أم تخالالقوؿ الثالث . 

  أما الخمر في اإلصطالح الشرعي   -ب 

: ىؿ تشمؿ كؿ شراب مسكر أـ ىي تككف  فقد اختمؼ الفقياء في مفيـك ىذه الكممة
 مف العنب فقط.

يرل جميكر الفقياء مف مالكية كشافعية كحنابمة كغيرىـ أف الخمر ىي كؿ شراب 
شعير أك الذرة أك العسؿ مسكر سكاء أكاف مف عصير العنب أـ مف مادة أخرل كالتمر أك ال

من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا،   إنأك غير ذلؾ مف األشياء، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "

 ". ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا

 سكر بصره : غشى عميو كمنع مف النظر. -
 أسكره الشراب : جعمو سكرانا. -
 كسكارل بفتح السيف كضميا . كالسكراف خبلؼ الصاحي، كالجمع: سكرل -
 كالسكر بضـ السيف كسككف الكاؼ: نقيض الصحك: التغطية عمى العقؿ. -
 كالسكر بفتحتيف: شراب يتخذ مف التمر. -

ىك غيبة العقؿ كفقد الكعي مف جراء تناكؿ مسكر، كالسكراف ىك  إذففالسكر 
مف السماء كال  الذم ال يعقؿ األرض اإلنسافحنيفة  أبيالشخص الفاقد لعقمو، كىك عند 

 يكسؼ السكراف ىك الذم يككف أكثر كبلمو الخمط كاليذياف. أبيمف الرجؿ، كعند   المرأة

 كىذا الرأم األخير ىك المعتمد عند الحنفية كعميو جميكر األئمة .

 دليؿ مشروعية حد الشرب   -2

 لقد ثبت تحريـ الخمر كسائر أنكاع المسكرات بالكتاب كالسنة كاإلجماع.

 
                                           

 .286 بأسفؿ الميذب، الجزء الثاني، ص - 1
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  رآف الكريـالق -2-1

ٚسأنَٕك ػٍ انخًش ٔانًٛسش فمم فًٛٓب إحى كبٛش ٔيُبفغ نهُبط " المرحمة األولى:

 . 1..."ٔإحًًٓب أكبش يٍ َفؼًٓب

ب  " المرحمة الثانية: َِ ٛا  ُّ ُْ ُعَىبَسٜ َززَّٝ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ الحَ  ُٕٛا ال رَْمَشثُٛا اٌظَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َْ  .2..."رَمٌُُٛٛ

َُ ِسْخٌظ " الثالثة: المرحمة األَْصال َٚ األََٔظبُة  َٚ ١ِْغُش  َّ ٌْ ا َٚ ُش  ّْ ٌَْخ ب ا َّ ُٕٛا أَِّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َْ ُْ رُْفٍُِسٛ ِْ فَبْخزَِٕجُُٖٛ ٌََؼٍَُّى ١ْطَب ًِ اٌشَّ َّ ْٓ َػ حَ * ِِ َٚ ٌَْؼَذا ُْ ا ْْ ٠ُٛلَِغ ث١ََُْٕى ُْ أَ ١ْطَب ب ٠ُِش٠ُذ اٌشَّ َّ أَِّ

ٌْجَْغَؼبَء  ا َٚ َْ ٕزَُٙٛ ُِ  ُْ ْٔزُ ًْ أَ َٙ الِح فَ ْٓ اٌظَّ َػ َٚ  ِ ْٓ ِرْوِش َّللاَّ ُْ َػ ُو ٠َُظذَّ َٚ ١ِْغِش  َّ ٌْ ا َٚ ِش  ّْ ٌَْخ  . 3" فِٟ ا

  4السنة الشريفة -2-2

األحاديث الناىية عف شرب الخمر كعف كؿ مسكر كالدالة عمى تحريميا تفيد  إف
اهلل عميو كسمـ تحريـ الخمر  كثبت عف النبي صمىبكثرتيا، حيث يقكؿ ابف قدامة: " اليقيف

الكاردة في تحريـ الخمر تتناكؿ كؿ  األحاديثبأخبار تبمغ بمجمكعاتيا رتبة التكاتر" كأف ىذه 
عف شاربيا، كليس المتعامؿ بيا مف قريب أك مف بعيد  اإليمافما يتصؿ كيحيط بيا مف بعد 

عمى مف تناكؿ القميؿ  أنكرت التداكم بيا، بؿ نجد السنة قد قررت عقكبة الحد أنياكحتى 
 منيا أك الكثير.

  كمف ىذه األحاديث الشريفة : 

 ."كؿ شراب أسكر فيك حراـ" -

 "كؿ شراب مسكر حراـ". -

                                           
 .219اآلية سكرة البقرة،  -  1
 .43 اآليةسكرة النساء،  - 2
 .91ك 90اآلية مائدة، سكرة ال -  3
4
 .120ص سي يكسؼ، مرجع سابؽ، - 
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أتى برجؿ قد شرب الخمر عف أنس بف مالؾ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ"  -
 ."أربعيفبجريدتيف نحو 

كسمـ في الخمر بنعميف  عف أبي سعيد قاؿ: جمد عمى عيد النبي صمى اهلل عميو -
 أربعيف فمما كاف زمف عمر بدؿ نعؿ سكطا".

طالب:  أبياستشار عمر بف الخطاب في الخمر يشربيا الرجؿ، فقاؿ لو عمي بف  -
ذا ىدى افترى أو كما قاؿ، فجمد عمر في " نرى أف نجمده ثمانيف فانو شرب سكر ىدى، وا 

 ."الخمر ثمانيف

تشار الناس، فقاؿ عبد الرحمف : أخؼ الحدود فمما كاف عمر اسكفي ركاية: " -  
 " .ثمانيف فأمربو بعمر

أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يضرب في الخمر بالنعاؿ " عف أنس: -
 ".والجريد أربعيف

  1اإلجماع -3-2

نعقد   األمة فيما يخص تحريـ الخمر كال يكجد ىناؾ اختبلؼ بيف أىؿ  إجماعكا 
زكؿ آية التحريـ منف سكرة المائدة، كىذا ما نجد في الكثير مف العمـ كمف يعتد بقكلو بعد ن

 كتب الفقو كاألحكاـ.

 وقد أجمع عمى ذلؾ المسمموف إجماعا ال شؾ فيو وال شبيةكيقكؿ الشككاني: "
 ".وأجمعوا أيضا عمى تحريـ بيعيا واإلنتفاع بيا  ما دامت خمرا

 

 

                                           
1
 121ص سي يكسؼ، مرجع سابؽ، - 
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  سادسا: حد الردة

الحدكد التي حدد اهلل عقابيا بالنص الشرعي كذلؾ   تعد جريمة الردة كاحدة مف جرائـ
 ألىمية العقاب عمييا  في تحقيؽ الردع العاـ .

 تعريؼ الردة   -1
 الردة لغة   -1-1

 الردة لغة: الرجكع عف الشيء إلى غيره. -
 .كارتد عنو: تحكؿ كرجع، فيك مرتد ارتد -

 هلل تعالى: "...كاإلرتداد: الرجكع، كالردة بالكسر اسـ منو أم االرتداد، كمنو قكؿ ا

 َٓ ْٕمٍَِجُٛا َخبِعِش٠ ُْ فَزَ ٚا َػٍَٝ أَْدثَبِسُو ال رَْشرَذُّ َٚ "1. 

كمنو المرتد عف اإلسبلـ أم الذم رجع كتحكؿ عنو، كما جاء في قكلو تعالى: "... 
ْٓ ٠َْشرَ  َِ َٚ ْْ اْعزَطَبُػٛا  ُْ اِ ْٓ ِد٠ُِٕى ُْ َػ ُٚو ُْ َززَّٝ ٠َُشدُّ َْ ٠ُمَبرٍَُُِٛٔى ال ٠ََضاٌُٛ ْذ َٚ ُّ ِٗ ف١ََ ْٓ ِد٠ِٕ ُْ َػ ُى ْٕ ِِ ِذْد 

َٙب  ُْ ف١ِ ٌَئَِه أَْطَسبُة إٌَّبِس ُ٘ ْٚ أُ َٚ ا٢ِخَشِح  َٚ ١َْٔب  ُْ فِٟ اٌذُّ بٌُُٙ َّ ٌَئَِه َزجَِطْذ أَْػ ْٚ ُ َٛ َوبفٌِش فَؤ ُ٘ َٚ

 َْ  .2"َخبٌُِذٚ

  الردة شرعا  -1-2

   كفي اإلصبلح الفقيي، فاف المقصكد بالردة ىك الرجكع عف الديف اإلسبلمي     
 كلفيـ الردة شرعا اخترنا ىذيف التعريفيف:

الرجوع عف اإلسالـ إلى الكفر وقطع اإلسالـ  يقكؿ كفاية األخيار أف الردة ىي: " -أ
 " .رة باإلعتقادويحصؿ تارة بالقوؿ وتارة بالفعؿ وتا

الذي ثبت إسالمو ببنوتو مرتد يقكؿ الشيخ محمد عميش ىك: "كفي تعريؼ ال -ب
ف لـ ينط  ."ؽ بالشيادتيف، أو بنطقو بيما عالما بأركاف اإلسالـ ممتزما ليالمسمـ وا 

                                           
 .21 اآليةسكرة المائدة،  -  1

 .217 اآلية سكرة البقرة،   -   2
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     فالردة ىي الرجكع عف اإلسبلـ كتركو إلى الكفر، فبل يككف مرتدا إال مف دخؿ
في اإلسبلـ عف إقتناع كيقيف ثـ رجع غمى الكفر، فالردة خاصة بالمسمميف الذيف يبدلكف 

 مسمـ مرتدا إذا غير دينو.دينيـ دكف غيرىـ، فبل يمكف إعتبار غير ال

  دليؿ مشروعية حد الردة  -2

 القرآف الكريـ  -2-1

ُْ  "  -أ ٍَ ٠ُِسجُُّٙ ْٛ ُ ثِمَ َف ٠َؤْرِٟ َّللاَّ ْٛ ِٗ فََغ ْٓ ِد٠ِٕ ُْ َػ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َْشرَذَّ  َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

ٌْىَ  ٍح َػٍَٝ ا َٓ أَِػضَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ٠ُِسجَُُّٛٔٗ أَِرٌٍَّخ َػٍَٝ ا خَ َٚ َِ ْٛ ٌَ َْ ال ٠ََخبفُٛ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ َْ فِٟ َعج١ِ ُِ٘ذٚ َٓ ٠َُدب بفِِش٠

 ٌُ اِعٌغ َػ١ٍِ َٚ  ُ َّللاَّ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ  ِٗ ِ ٠ُْئر١ِ ًُ َّللاَّ ٍُ َرٌَِه فَْؼ  .1" الئِ

"  ٌَ ْٚ أُ َٚ  ُْ ثَزُُٙ ْٛ ًَ رَ ْٓ رُْمجَ َُّ اْصَداُدٚا ُوْفشاً ٌَ ُْ ثُ ِٙ بِٔ َّ َٓ َوفَُشٚا ثَْؼَذ ا٠ِ َّْ اٌَِّز٠ َْ اِ بٌُّٛ ُْ اٌؼَّ  ئَِه ُ٘
"2. 

ْٓ "  -ج َِ  ْٓ ٌَِى َٚ  ِْ ب َّ ٌّٓ ثِبإِل٠ ئِ َّ ْط ُِ ٍْجُُٗ  لَ َٚ ْٓ أُْوِشَٖ  َِ ِٗ ااِلَّ  بِٔ َّ ْٓ ثَْؼِذ ا٠ِ ِِ  ِ ْٓ َوفََش ثِبَّللَّ َِ

 ٌُ ُْ َػَزاٌة َػِظ١ ٌَُٙ َٚ  ِ ْٓ َّللاَّ ِِ ُْ َغَؼٌت  ِٙ ٌُْىْفِش َطْذساً فََؼ١ٍَْ ُْ اعْ  *َشَشَذ ثِب ُ ٌَْس١َبحَ َرٌَِه ثِؤََّٔٙ زََسجُّٛا ا

 َٓ ٌَْىبفِِش٠ ََ ا ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا َ ال ٠َ َّْ َّللاَّ أَ َٚ ١َْٔب َػٍَٝ ا٢ِخَشِح   .3"اٌذُّ

  السنة الشريفة -2-1

"عف عكرمة أف عميا حرؽ قكما أرتدكا عف اإلسبلـ، فبمغ ذلؾ ابف عباس فقاؿ:  -أ
كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لك كنت أنا لقتمتيـ بقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ رس

                                           
 .54 اآليةسكرة المائدة،  -  1
 .86اآلية سكرة آؿ عمراف،  -  2
 107ك 106سكرة النحؿ، اآليتاف  -  3
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ال  ألحرقيـ، ألف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ " أكف، كلـ 1"من بدل دينو فـاقتلوه"

 .2"، فبمغ ذلؾ عميا فقاؿ : صدؽ ابف عباس"تعذبوا بعذاب اهلل

ىذا حديث حسف صحيح، والعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ في قاؿ الترميذم :"   
 .3"المرتد

من  أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : "عف زيد بف أسمـ بمفظ : "المكطأ  كفي

 .4" غير دينو فـاضربوا عنقو

ال يحل دم أمرئ  عف إبف مسعكد قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : " -ب
مسلم يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل، إال بإحدى ثالث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، 

 .5"لتارك لدينو المفـارق للجماعةوا

بعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ أبا مكسى األشعرم إلى اليمف، ثـ اتبعو معاذ  -ج
بف جبؿ فمما قدـ عميو ألقى لو كسادة قاؿ: انزلك إذا نزؿ رجؿ عنده مكثؽ، قاؿ: ما ىذا ؟ 

ضاء اهلل      ق -قاؿ: كاف ييكديا فأسمـ، ثـ تيكد، قاؿ: أجمس، قاؿ: ال أجمس حتى يقتؿ 
 .6فأمر بو فقتؿ"  -كرسكلو ثبلث مرات

 .7"وكاف قد استتيب قبؿ ذلؾكفي ركاية ألبي داكد: "    

 

                                           
(، سنف النسائي، الجزء 1483) كسنف الترمذم، رقـ الحديث 75 ح البخارم، الجزء الرابع، صانظر ذلؾ في: صحي - 1

 .(6922، رقـ الحديث )267 ، صحيح البخارم بشرح فتح البارم البف حجر، الجزء الثاني، ص104السابع، ص 
 . 10ىذه ركاية الترمذم، الجزء الثالث، ص - 2
 .11ك 10الترمذم، الجزء الثالث،  ص  - 3

، ك ىك مرسؿ كقد كصمو البخارم عف طريؽ أيكب عف عكرمة عف ابف عباس، جامع 631أخرجو مالؾ في المكطأ،  - 4
 .480األصكؿ، الجزء الثالث، ص

 .10ركاه الترمذم، مرجع سابؽ، ص - 5

 . 19ركاه الترمذم، الجزء التاسع، ص - 6

 .220أبك داكد، الجزء الثاني، ص - 7
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  سابعا: حد البغي

مف أخطر الجرائـ التي تيدد النظاـ السياسي لمدكلة اإلسبلمية جريمة البغي لذا 
إلى الخركج عف ذلؾ  عمدت الشريعة اإلسبلمية إلى محاربة الدكافع الداعية ليؤالء البغاة

 النظاـ كألىمية عقاب ىذه الجريمة عمى تحقيؽ الردع العاـ كحماية األمة. 

  تعريؼ البغي  -1

  1 البغي لغة -1-1

التعدم، كبغى عميو يبغي بغيا : اعتدل كاستطاؿ كظمـ، كتجاكز حده   : البغي - 
ُ اٌشِّ  فيك باغ جمع بغاة، كفي القرآف قكلو تعالى:" ْٛ ثََغؾَ َّللاَّ ٌَ ا فِٟ األَْسِع َٚ ْٛ ِٖ ٌَجََغ ْصَق ٌِِؼجَبِد

ِٖ َخج١ٌِش ثَِظ١ٌش  ُ ثِِؼجَبِد ب ٠ََشبُء أَِّٗ َِ ُي ثِمََذٍس  ْٓ ٠َُٕضِّ ٌَِى َٚ"2. 

والبغي أصمو الحسد ثـ سمي الظمـ بغيا ألف الحاسد جاء في لساف العرب: " -
 ."يظمـ المحسود جيده أراغو زواؿ نعمة اهلل عميو عنو، وبغى بغيا : كذبا

كفي مختار الصحاح: "ككؿ مجاكزة كافراط عمى المقدار الذم ىك حد الشيء فيك  -
 بغي".

 3التعريؼ الشرعي -1-2

  البغي عند المالكية - أ

في غير معصية  إمامتوالبغي ىو االمتناع مف طاعة مف ثبت قاؿ ابف عرفة : "
 ".مغالبة  ولو تأوؿ

                                           
، كمختار الصحاح، 209كتيذيب المغة، الجزء الثامف، ص  39 ركس، الجزء العاشر، صانظر ذلؾ : تاج الع -  1
، مشار إلييـ في : عمار عباس الحسيني، كظيفة الردع العاـ لمعقكبة 243، كالقامكس المحيط، الجزء األكؿ، ص 59ص

 .363 ، منشكرات الحمبي الحقكقية، ص2011)دراسة مقارنة في فمسفة العقاب(، الطبعة األكلى، 
 ك الغاية مف التجريـ حفظ األمف العاـ.

 .27سكرة الشكرل، اآلية  -  2
 .123قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص - 3
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  البغي عند الشافعية –ب

اصطبلح العمماء ىك المخالؼ لبلماـ العدؿ، الخارج  "البغي : الظمـ، كباغي في
 عف طاعتو بإمتناعو مف أداء ما كجب عميو أك غيره". 

  البغي عند الحنابمة –ج

فإف البغاة ىـ: "قـك مف اىؿ الحؽ يخرجكف عف قبضة اإلماـ، كيرمكف خمعو، 
 لتأكيؿ سائغ كفييـ منبعة يحتاج في كفيـ إلى جمع الجيش" .

  الحنفية البغي عند –د 

العدؿ، ولـ يستبيحوا ما  اإلماـقوـ مسمموف خرجوا عمى " فإف أىؿ البغي ىـ
خالفوا بتأويؿ  إنمااستباحو الخوارج مف دماء المسمميف وسبي ذراعيـ، وىـ البغاة ألنيـ 

 " . جائز باعتقادىـ لكنيـ مخطئوف فيو، فيـ فسقة

العدؿ قصد عزلو أك منع فالبغي جريمة، المقصكد منيا الخركج عف طاعة اإلماـ 
 حؽ هلل أك آلدمي قد كجب. 

كالبغاة ىـ جماعة مف المسمميف خرجكا عف طاعة اإلماـ بطريؽ الغمبة، أم 
       مستعممي القكة بما ليـ مف شككة كمنعة، كليـ في الديف تأكيؿ معيف يستدلكف بو 

 عمى خركجيـ. 

 1أدلة مشروعية حد البغي  -2

 نة كاإلجماع .ثبت حد البغي بالكتاب كالس

 القرآف الكريـ  -2-1

ب َػٍَٝ  " –أ َّ ْْ ثََغْذ اِْزَذاُ٘ ِ ب فَب َّ َٓ اْلزَزٍَُٛا فَؤَْطٍُِسٛا ث١ََُْٕٙ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ  ِْ ْْ ؽَبئِفَزَب اِ َٚ

ْْ فَبَءْد فَؤَْطٍُِسٛا ث١ََْٕ  ِ ِ فَب ِش َّللاَّ ِْ ٌَْؼْذِي األُْخَشٜ فَمَبرٍُِٛا اٌَّزِٟ رَْجِغٟ َززَّٝ رَفَِٟء اٌَِٝ أَ ب ثِب َّ ُٙ

                                           
           .124قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ،  - 1
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 َٓ ْمِغِط١ ُّ ٌْ َ ٠ُِستُّ ا َّْ َّللاَّ أَْلِغطُٛا اِ َٚ*  َ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ  ُْ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ حٌ فَؤَْطٍُِسٛا ث١َْ َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ب ا َّ أَِّ

 َْ ٛ ُّ ُْ رُْشَز  . 1" ٌََؼٍَُّى

أَِؽ١ؼُٛا اٌشَّ  " -ب َٚ  َ ُٕٛا أَِؽ١ؼُٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ْْ ٠َب أ٠َُّ ِ ُْ فَب ُْٕى ِِ ِش  ِْ ٌِٟ األَ ْٚ أُ َٚ ُعَٛي 

َِ ا٢ِخِش َرٌَِه  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبَّللَّ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ ْْ ُوٕزُ ُعِٛي اِ اٌشَّ َٚ  ِ ُٖٚ اٌَِٝ َّللاَّ ٍء فَُشدُّ ْٟ ُْ فِٟ َش َخ١ٌْش رََٕبَصْػزُ

٠ِٚالً  ُٓ رَؤْ أَْزَغ َٚ"2  . 

ُ  " -ج اِزَذحً فَجََؼَث َّللاَّ َٚ خً  َِّ َْ إٌَّبُط أُ ُْ َوب َؼُٙ َِ أََٔضَي  َٚ  َٓ ِٕزِس٠ ُِ َٚ  َٓ ِش٠ جَشِّ ُِ  َٓ إٌَّج١ِّ١ِ

 ْٓ ِِ َٓ أُٚرُُٖٛ  ِٗ ااِلَّ اٌَِّز٠ ب اْخزٍَََف ف١ِ َِ َٚ  ِٗ ب اْخزٍََفُٛا ف١ِ َّ َٓ إٌَّبِط ف١ِ َُ ث١َْ ٌَْسكِّ ١ٌَِْسُى ٌِْىزَبَة ثِب ب ا َِ  ثَْؼِذ 

 ُ ََٙذٜ َّللاَّ ُْ فَ َبُد ثَْغ١بً ث١ََُْٕٙ ٌْج١َِّٕ ُْ ا ِْٙذٞ  َخبَءْرُٙ َ٠ ُ َّللاَّ َٚ  ِٗ ٌَْسكِّ ثِبِْرِٔ ْٓ ا ِِ  ِٗ ب اْخزٍََفُٛا ف١ِ َّ ُٕٛا ٌِ َِ َٓ آ اٌَِّز٠

 ٍُ ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِطَشاٍؽ  َِ "3. 

  السنة الشريفة -2-2

 ".مف أتاكـ وأمركـ جميع يريد أف يفرؽ جماعتكـ فاقتموه" -أ

الجماعة شبرا، فمات ؽ مف رأى مف أميره شيئا يكرىو فميصبر فإنو مف فار" -ب 
 ".فميتة جاىمية

مف بايع إماما  فأعطاه صفقة يده وثمرة قمبو فميطعو اف استطاع، فاف جاء " -ج
 ".آخر ينازعو فاضربوا عنؽ األخر

ىؿ تدري يا ابف أـ " كعف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : -د
ال يجيز " قاؿ : اهلل كرسكلو أعمـ قاؿ:" عبد : كيؼ حكـ اهلل فيمف بغى مف ىذه األمة ؟

 " .عمى جريحيا وال يقتؿ أسيرىا، وال يطمب ىاربيا، وال يقسـ فيؤىا

 "."...فمف أراد أف يفرؽ أمر ىذه األمة وىي جميع فاضربوه بالسيؼ مف كاف -ق

                                           
 .10-9سكرة الحجرات، اآلية  -  1
 .59سكرة النساء، اآلية  -  2
 .213سكرة البقرة، اآلية  -  3
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 فإذا"...و السمع والطاعة عمى المرء فيما أحب أو كره ما لـ يؤمر بمعصية،  -ك
 ".فال سمع وال طاعةأمر بمعصية 

 :اإلجماع  -2-3

انعقد إجماع الصحابة كعمماء المسمميف مف بعدىـ عمى جكاز قتاؿ البغاة لآلية 
 .حجرات، كلؤلحاديث الكاردة في ذلؾالتاسعة مف سكرة ال

كبعد بياننا لمتعاريؼ كالتقسيمات الشرعية لمحدكد، تقتضي منا الدراسة الكقكؼ عند 
دراكيا عمى ىدل كبصيرة  مف تشريع الحدكد، المقاصد كالعمؿ الشرعية ألف معرفتيا كا 

 يساعدنا في فيـ أسرارىا كمسكغات تشددىا كتعظيـ الشرع اإلسبلمي ليا. 

  1الفرع الثاني : أساس تشديد العقاب في جرائـ الحدود

ىذه األخيرة مف الخطكرة بما كاف  أفتبرز عمة تشديد العقاب في جرائـ الحدكد في 
لتساىؿ فييا إلى انحبلؿ األخبلؽ كفساد المجتمع كاضطراب نظامو كازدياد عدد حيث يؤدم ا

الجرائـ فيو كىي نتائج إذا ابتميت الجماعة بيا تفرؽ شمميا كاختؿ نظاميا، لذا كاف التشدد  
في ىذه الجرائـ مرده إلى اإلبقاء عمى األخبلؽ كحفظ األمف كالنظاـ أم حفظ  مصمحة 

 الجماعة. 

الحدكد بيذا النحك مف القساكة لتحقيؽ غاية الردع، كتحقيؽ  كمف ىنا شرعت
 الكظائؼ التي سبقت اإلشارة إلييا في مطمبنا األكؿ.  

 المبحث الثاني: ارتباط تشريع عقوبات الحدود بمقاصد الشريعة 
  اإلسالمية

إف اعتبار تشريع عقكبات الحدكد جزء أصيبل مف التشريع اإلسبلمي يفرض عمينا 
بلقة بيف عقكبات الحدكد تشريعا كحكمتو بمقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىذه العبلقة إبراز الع

                                           
 .276سيني، مرجع سابؽ، ص عمار عباس الح -  1
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تساعدنا عمى مبلمسة مدل أصالة نظاـ الحدكد ككذلؾ عمى الرد المؤسس عمى جممة مف 
 السياـ التي تطعف في شرعية ىذا النظاـ.

 المطمب األوؿ: مميزات الشريعة اإلسالمية 

سدا كركحا، كشرع اإلسبلـ كجعؿ منو عقيدة خمؽ اهلل اإلنساف كجعؿ منو ج
 1كشريعة.

نما ىك  فاإلسبلـ لـ يكف عقائد كعبادات كآداب تراعي الجكانب الركحية فحسب، كا 
 تشريعات كقكانيف تراعي كذلؾ الجكانب المادية لئلنساف في شخصو كمجتمعو.

أف بأس  كمف الضركرة بما كاف أف نتطرؽ إلى مميزات الشريعة اإلسبلمية، كال
نعرؼ بالشريعة اإلسبلمية بادئ األمر، فالشريعة مف الناحية المغكية معنياف: المعنى األكؿ 

 فيك مكرد الماء الذم يقصد لمشر بو كأما المعنى الثاني فيك الطريقة المستقيمة.

ؿ كفي اإلصبلح الفقيي يراد بالشريعة مجمكعة األحكاـ التي أكحاىا اهلل إلى الرسك 
 العباد حتى ينجكا في الدنيا كاآلخرة. مف رسمو ليعمؿ بيا

نطبؽ عمييا المعنياف المغكياف السابقاف ألف يالمعنى اإلصطبلحي  بيذا كالشريعة
كمف جية أخرل ىي نظاـ   2شريعة اهلل مف جية تطير الركح البشرية كما يطير الماء األبداف

ُْ ثِ " إعكجاج فيو كما يؤكده قكلو تعالى: محكـ ال ْٓ ٠َْؼزَِظ َِ َٚ ٍُ ْغزَم١ِ ُِ َٞ اٌَِٝ ِطَشاٍؽ  ِ فَمَْذ ُِ٘ذ  بَّللَّ

"3.       

كباإلضافة كممة "إسبلـ" تعرؼ الشريعة اإلسبلمية بأنيا تمؾ األحكاـ المنزلة عمى 
 رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ ليتبعيا الناس كافة . 

                                           
ـ، مكتبة الفبلح الككيت 1985 –ىػ  1405عمر سميماف األشقر، خصائص الشريعة اإلسبلمية، الطبعة الثالثة  - 1
 .92ص
 2009مف اإلعجاز التشريعي في القرآف الكريـ، طبعة  نمكذج -أعمر يحياكم، الخصائص العامة لمشريعة اإلسبلمية - 2

 .12الجزائر ص  ،ر كالتكزيعدار ىكمة لمطباعة كالنش
 .101سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 3
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  الفرع األوؿ: أصالة الشريعة اإلسالمية

أصيمة كمستقمة عف غيرىا مما كضعو البشر مف  تكصؼ الشريعة اإلسبلمية بأنيا
نظـ أك شرائع، ألنيا تجد مصدرىا في الكحي اإلليي كفي ىذا يقكؿ الدكتكر عبد الرزاؽ 

فإف ىذا القانكف بدأ لركماني في كتابو أصكؿ القانكف "السنيكرم مقارنا بيف الشريعة كالقانكف ا
إلجراءات الشكمية، أما الشريعة عادات كما قدمنا، كنمى كازدىر عف طريؽ الدعكل كا

قياس المنطقي اإلسبلمية فقد بدأت كتابا منزال مف عند اهلل كنمت كازدىرت عف طريؽ ال
... إال أف فقياء المسمميف امتازكا عف فقياء العالـ باستخبلصيـ أصكال كاألحكاـ المكضكعية

مكه بعمـ أصكؿ كمبادئ مف نكع آخر ىي أصكؿ استنباط األحكاـ مف مصادرىا كىذا ما س
 1الفقو.

إنني أشعر حينما أقرأ في كتب الفقو  " E.Zeysكىك ما ردده العالـ الفرنسي إ.زايس 
اإلسبلمي أني قد نسيت كؿ ما أعرفو عف القانكف الركماني... كأصبحت  أعتقد أف الصمة 

البشرم منقطعة بيف الشريعة اإلسبلمية كبيف ىذا القانكف، فبينما يعتمد قانكننا عمى العقؿ 
تقـك الشريعة عمى الكحي اإلليي... فكيؼ يتصكر التكفيؽ بف نظاميف قانكنيف كصبل إلى 

 2ىذه الدرجة مف اإلختبلؼ".

تأسيسا عمى ذلؾ خمت الشريعة اإلسبلمية مف النظـ الجائرة كالسيما الميز العنصرم 
نظاـ الكقؼ كاالستثار بالسيادة كتضمنت مف المبادئ كالنظـ ما لـ يكجد في غيرىا مثؿ 

كلبياف أىمية النظـ التي تميزت بيا الشريعة اإلسبلمية  كنظاـ الشفعة كربط القانكف باألخبلؽ
يكفي أف نشير إلى أنو في إطار الدراسات االجتماعية التي قامت بيا جامعة الدكؿ العربية 

، أعمف أحد أساتذة عمـ 8411كمندكبك األمـ المتحدة بدمشؽ في شير ديسمبر مف عاـ 

                                           
بغداد  ،، مؤسسة الرسالة، بيركت، مكتبة القدس11طبعة  ،عبد الكريـ زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية - 1

 .39ص  1989
 .75-74عبد الكريـ زيداف، مرجع سابؽ، ص  - 2
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االجتماع أف نظاـ الكقؼ ال يصمح فؽ لعبلج مشكؿ الفقر في الدكؿ العربية، بؿ حتى في 
 . 1العالـ المتحضر

لذلؾ قرر رجاؿ القانكف عمى إثر مؤتمر الىام لمقانكف المقارف المنعقد في سنة 
أف الشريعة اإلسبلمية لـ تؤخذ مف غيرىا كتعتبر مصدرا مف مصادر التشريع العاـ  8471
 . 2ـ بو مف الحيكية كالمركنة كالقابمية لمتطكرلما تتس

حيث كانت الشريعة اإلسبلمية مطبقة لزماف طكيؿ، فحسب ما ذكره المؤرخ األلماني 
"مكسييـ" في كتابو "تاريخ النسبية" استفاد رجاؿ القانكف كخاصة الفرنسيكف كاأللماف الكافدكف 

إلى  يا في بمدانيـ، لكف دكف اإلشارةإلى ىذا البمد مف النظـ اإلسبلمية كعممكا عمى تطبيق
 .3أصميا خشية رد فعؿ المقصييف مف المسيحييف

ال ترجع عبلقة األنظمة الغربية بالشريعة اإلسبلمية إلى ما كرثكه عف عيد األندلس 
فحسب بؿ أضحى الفقو كالتشريع الغربياف يستمداف ما ىك مناسب مف الفقو اإلسبلمي كمما 

مف ذلؾ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ المعتبرة مف النظريات بمغا درجة مف التطكر، ك 
إلى األخذ بنظاـ الشفعة، إذ جعؿ لممزارع أف  8491، كاىتداء المشرع الفرنسي سنة 4الحديثة

لى تقرير مسؤكلية عديـ 5يمارس حؽ الشفعة إذا باع المالؾ األرض التي يزرعيا لغيره ، كا 
عمى  يكجد مف ىك مسؤكؿ عنو أك تعذر الحصكؿفي حالة ما لـ  8411التمييز في سنة 

 .6تعكيض مف ىذا المسؤكؿ

                                           
، 2001الجزائر،  –التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية، دار ىكمة  أ.عمر يحياكم، الكجيز في األمكاؿ الخاصة - 1
 .38ص

 .09عبد الكريـ زيداف، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .40، ص1992، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 2طبعة -المدخؿ لدراسة التشريع اإلسبلمي–بمحاج العربي - 3
 . 74-73 عبد الكريـ زيداف، مرجع سابؽ، ص - 4
، 1984العدد األكؿ، نكفمبر،  ي عمي سميماف، الشريعة اإلسبلمية كمصدر لمقانكف طبقا لمقانكف المدني الجزائرم،عم - 5

 . 134ص 
 .133عمي  عمي سميماف، مرجع سابؽ، ص  - 6
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كما أحكج البشرية اليكـ إلى األخذ بالمزيد مما يتضمنو الفقو اإلسبلمي مف نظريات 
في مختمؼ فركع القانكف، كىنا نذكر ما جاء بو األستاذ "شبرؿ" عميد كمية الحقكؽ  كمبادئ

إف البشرية لتفتخر بانتساب رجؿ كمحمد إلييا، إذ  ،8416بجامعة فيينا في مؤتمر الحقكؽ 
أنو رغـ أميتو استطاع قبؿ بضعة عشر قرنا أف يأتي بتشريع سنككف نحف األكربيكف اسعد ما 

 .1نككف لككصمنا إلى قمتو بعد  ألفي سنة

     كترجع ىذه المكانة إلى ككف الشريعة اإلسبلمية جاءت لتخرج الناس مف الظممات       
بِد اٌَِٝ نكر، كىـ ما نقرأه في اآلية الكريمة: "إلى ال َّ ْٓ اٌظٍُُّ ِِ  ُْ ُٙ ُٕٛا ٠ُْخِشُخ َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّز٠ ٌِ َٚ  ُ َّللاَّ

ُْ ، كبالتالي فيي رحمة كميا كما يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى "2"إٌُّٛسِ  ْٓ َسثُِّى ِِ َخٌ  ُْ ث١َِّٕ فَمَْذ َخبَءُو

خٌ  َّ َسْز َٚ ًُ٘ذٜ  ٌَمَْذ ِخْئَٕ  كقاؿ " 3" َٚ َٚ َْ ُٕٛ ِِ ٍَ ٠ُْئ ْٛ خً ٌِمَ َّ َسْز َٚ ٍُ ًُ٘ذٜ  ٍْ ٍَْٕبُٖ َػٍَٝ ِػ ُْ ثِِىزَبٍة فَظَّ بُ٘

"4. 

كتفريعا ذلؾ قامت الشريعة اإلسبلمية عمى أسس تضمف لؤلفراد كالجماعات معيشة 
كريمة ككاسعة، كىي: السماحة، قمة التكاليؼ التدرج في التشريع، تحقيؽ مصالح الناس 

قامةجميعا   نيـ.العدؿ بي كا 

 5السماحة -1

يقصد بالسماحة السيكلة كالسير، كالشريعة اإلسبلمية تقـك عمى ىذا األساس كما 
َٙبيتبيف ذلؾ في آيات كثيرة، " ْعَؼ ُٚ ُْ  6"ال َُٔىٍُِّف َْٔفغبً ااِلَّ  ال ٠ُِش٠ُذ ثُِى َٚ ١ٌُْْغَش  ُْ ا ُ ثُِى ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ

                                           
  مشار إليو .18، ص 1994سعيد بكزيد، مدخؿ إلى دراسة الشريعة اإلسبلمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  - 1

 .42أعمر يحياكم، مرجع سابؽ، ص في : 
 .257سكرة البقرة، اآلية  - 2
 .157سكرة األنعاـ، اآلية  - 3
 .52سكرة األعراؼ، اآلية  - 4
 .42أعمر يحياكم، مرجع سابؽ، ص  - 5
 .152سكرة األنعاـ، اآلية  - 6
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ٌْؼُْغشَ  ًَ  "  1" ا ُ ١ٌَِْدَؼ ب ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ ْٓ َزَشجٍ َِ ِِ  ُْ ـ الطبيعة البشرية التي تنفر ءما يبل ك، كى2"َػ١ٍَُْى
مف الضيؽ كالشدة، لذلؾ التؼ الناس حكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  كدخمكا في ديف 

ٍِْت  "... :اإلسبلـ فرادم كجماعات كما يخبرنا بذلؾ اهلل تعالى في قكلو ٌْمَ َْٕذ فَظّبً َغ١ٍِعَ ا ْٛ ُو ٌَ َٚ

ٛ ْٔفَؼُّ ْٓ  ااَل ٌِهَ  ِِ ْٛ ، كقد أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أصحابو أف يقتدكا بو في ىذه 3"َز
يسروا وال تعسروا  " :الخصمة، فعف أنس رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  قاؿ

 .4"وبشروا وال تنفروا

ب أَِّ ": بناء عمى ذلؾ كبعدما فصؿ اهلل تعالى المحرمات مف األكؿ الشرب في قكلو َّ

 ِ ًَّ ٌَِغ١ِْش َّللاَّ ِ٘ ب أُ َِ َٚ ِْٕض٠ِش  ٌِْخ َُ ا ٌَْس َٚ  ََ اٌذَّ َٚ ١ْزَخَ  َّ ٌْ ُْ ا ََ َػ١ٍَُْى ُش  ، "5"َزشَّ ّْ ٌَْخ ب ا َّ ُٕٛا أَِّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

ِْ فَبْخزَِٕجُُٖٛ  ١ْطَب ًِ اٌشَّ َّ ْٓ َػ ِِ َُ ِسْخٌظ  األَْصال َٚ األََٔظبُة  َٚ ١ِْغُش  َّ ٌْ ا َٚ ُش  ّْ ٌَْخ ، قدر ظركؼ 6" ا
ُخٍَِك  " نساف كأراد أف يخفؼ عميو كما جاء في قكلو تعالىاإل َٚ  ُْ ُْٕى ْْ ٠َُخفَِّف َػ ُ أَ ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ

ُْ َػِؼ١فبً  ، فقرر أف حالة الضركرة تخرج مف يتناكؿ تمؾ المحرمات مف دائرة المنع 7"اإِلَٔغب
َُ ػَ فيقكؿ: " ال َػبٍد فاَل اِْث َٚ ْٓ اْػطُشَّ َغ١َْش ثَبٍؽ  َّ ِ فَ ِٗ َّللاَّ ُْ ااِلَّ  ك" 8".١ٍَْ ََ َػ١ٍَُْى ب َزشَّ َِ  ُْ ًَ ٌَُى لَْذ فَظَّ َٚ

 ِٗ ُْ ا١ٌَِْ ب اْػطُِشْسرُ َِ "9. 

                                           
 .185سكرة البقرة، اآلية  - 1
 .06سكرة المائدة، اآلية    - 2
 159مراف، اآلية  سكرة آؿ ع - 3
 .28 ، ص1999، اليمامة لمطباعة كالنشركالتكزيع، دمشؽ، 7مصطفى دم البغا، مختصر صحيح البخارم، طبعة  - 4

 .43أعمر يحياكم، مرجع سابؽ، ص مشار إليو في: 
 .173اآلية سكرة البقرة،  - 5
 .90 اآليةسكرة المائدة،  - 6
 .08اآلية سكرة النساء،   - 7
 .173اآلية رة، سكرة البق - 8
 .119 اآليةسكرة األنعاـ،  - 9
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كعمى ذلؾ كضع فقياء اإلسبلـ قاعدة فقيية كمية مقتضاىا الضركرات تبيح 
 .1المحظكرات"

  قمة التكاليؼ -2

ذ أف الشارع تعتبر قمة التكاليؼ نتيجة منطقية لمتسيير كرفع الحرج عف المكمفيف إ
ُْ الحكيـ ضيؽ مف دائرة الممنكعات ككسع في المباحات، ففي قكلو تعالى: " ْذ َػ١ٍَُْى َِ ُزشِّ

َْٕخِٕمَخُ  ُّ ٌْ ا َٚ  ِٗ ِ ثِ ًَّ ٌَِغ١ِْش َّللاَّ ِ٘ ب أُ َِ َٚ ٌِْخِٕض٠ِش  ُُ ا ٌَْس َٚ  َُ اٌذَّ َٚ ١ْزَخُ  َّ ٌْ ا
2

لَُٛرحُ    ْٛ َّ ٌْ ا َٚ
3

٠َخُ   زََشدِّ ُّ ٌْ ا َٚ
4 

إٌَِّط١َسخُ  َٚ
5

 َِ َٚ ُْ َِ َرٌُِى ٛا ثِبألَْصال ُّ ْْ رَْغزَْمِغ أَ َٚ ب ُرثَِر َػٍَٝ إٌُُّظِت  َِ َٚ  ُْ ١ْزُ ب َروَّ َِ جُُغ ااِلَّ  ًَ اٌغَّ ب أََو

"، كما ذكر المحرمات مف الطعاـ عمى سبيؿ الحصر كالباقي فيك حبلؿ طيب، عمبل  فِْغكٌ 
ًَّ  بقكلو تعالى: " ًْ أُِز ُْ لُ ُٙ ٌَ ًَّ بَرا أُِز َِ ْعؤٌَََُٛٔه  ُْ اٌط١َِّّجَبدُ  َِ  .6" ٌَُى

كمما سبؽ يتبيف أف مظاىر التسيير ال تكمف فقط في التكسيع في مجاؿ المباحات 
بما أف الطيبات جاءت بمفظ عاـ سكاء تعمؽ األمر بما يحؿ أكمو أك بمف يجكز الزكاج بيف، 

قا لقكلو بؿ أنو لمس التيسير في نطاؽ الممنكعات أيضا ألف الشارع لـ يحـر إال خبيثا مصدا
ٌَْخجَبئِثَ تعالى: " ُْ ا ِٙ َُ َػ١ٍَْ ٠َُسشِّ َٚ ُْ اٌط١َِّّجَبِد  ٌَُٙ ًُّ ٠ُِس كال يجد ذك الفطرة السميمة أية مشقة   7"َٚ

 الجتناب ىذه الخبائث.

كبصفة عامة لقد تضمنت الشريعة اإلسبلمية مبادئ عامة، دكف التطرؽ لمتفاصيؿ 
ا يخدـ مصالح الناس، ففي قكلو تعالى: تاركة ذلؾ لممجتيديف عبر األزمة كاألمكنة بم

                                           
 .44مرجع سابؽ، ص ، أ عمر يحياكم - 1
 المنخنقة: الميتة خنقا.  - 2
 .المكقكدة: المقتكلة ضربا - 3
 المتردية: الساقطة مف عمك إلى أسفاؿ فماتت. - 4
 النطحة: المقتكلة بنطح أخرل ليا.  - 5
 .04 اآلية سكرة المائدة،   - 6
 .157 اآليةة األعراؼ، سكر  - 7
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شِ " ِْ ُْ فِٟ األَ ِْٚسُ٘ َشب  لعن اهلل الراشي": أك عندما قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 1"َٚ
كلـ يحدد عقكبة الراشي أك المرتشي أك الرائش، أك بمعنى آخر لـ يكمؼ  2"والمرتشي والرائش

المرتشيف، بؿ ترؾ ذلؾ لظركؼ بشيء لتحقيقو الرضا بمف يتكلكف أمكر الحكـ أك لزجر 
الحاؿ كحاجات الجماعة فالمجتمع في مكاف كزماف معنييف ىك الذم يفصؿ في األسمكب 
الذم تحقؽ بو المشاركة في الشيء العاـ كفي تقدير العقكبة التي تردع المكظفيف المرتشيف، 

 .3"أنتم أعلم بأمور دنياكمكفي ذلؾ يقكؿ الرسكؿ الكريـ: "

  الشمولية –3

، بحيث أحاطت أحكامو بمختمؼ شؤكف الحياة كبكافة 4اإلسبلـ نظاـ شامؿ إف
ٌَْٕب َػ١ٍََْه "... :أنشطة اإلنساف الركحية كالمادية مف أمكر الديف كالدنيا كاآلخرةػ يقكؿ تعالى َٔضَّ َٚ

 َٓ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٍْ ثُْشَشٜ ٌِ َٚ خً  َّ َسْز َٚ ًُ٘ذٜ  َٚ ٍء  ْٟ ًِّ َش ٌِْىزَبَة رِْج١َبٔبً ٌُِى ْؽَٕب فِٟ "...  :أيضاكيقكؿ  5"ا ب فَشَّ َِ

ءٍ  ْٟ ْٓ َش ِِ ٌِْىزَبِة    .6..."فِٟ ا

كقد نظمت الشريعة اإلسبلمية شؤكف الفرد كاألسرة كالمجتمع كالدكلة في مختمؼ 
مجاالت العقائد كالعبادات كالمعامبلت كالعادات كالعقكبات، كما أخذت عمى عاتقيا تنظيـ 

 .7السمـ، كغير ذلؾ مف األمكرمياديف األخبلؽ كالسياسة كاالقتصاد كالحرب ك 

 

                                           
 .159 اآليةسكرة آؿ عمراف،  - 1
 ركاه أحمد كأبك يعمي كالبزار كالطبراني. - 2
 .ركاه مسمـ كالترميذم - 3
، ككذلؾ يكسؼ القرضاكم، الخصائص 109سيد قطب، خصائص التصكر اإلسبلمي، دار الشركؽ، بيركت ص  - 4

أعمر ، انظر في ذلؾ: كما بعدىا 105مؤسسة الرسالة بيركت، ص ـ، 1985 ػى1405العامة لئلسبلـ، الطبعة الثالثة، 
 .يحياكم، مرجع سابؽ

  .89 اآليةسكرة النحؿ  - 5
 .38اآلية سكرة األنعاـ،    - 6
 .57ص مرجع سابؽ، قاسي سي يكسؼ،  - 7
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  الثباث والخمود -4

مف أبرز خصائص الشريعة اإلسبلمية كذلؾ أنيا ثابتة كخالدة كالمقصكد بالثبات أف 
ال مجاؿ لمبحث كاالجتياد فييا عند كركد نصكص قطعية في ثبكتيا كدالالتيا مثؿ أمكر 

مثؿ ىذه األحكاـ ال تتغير العقائد كالعبادات أك القصاص كالحدكد في مجاؿ العقكبات، ف
 بتغير الزماف كالمكاف، كال تتأثر بتبدؿ األعراؼ كالتقاليد.

نصكص الشريعة، ما قالو األستاذ محمد الصباغ مف "أف  ثباتكلعؿ مف أىـ مزايا 
 أحكاميا يجؿ شيكع معرفتيا بيف الناس ميسرا كتتحكؿ ىذه المعرفة إلى عرؼ شائع،  ثبات

 .  1صبح رعاية أحكاميا أكثر كأدؽ"كتقاليد ذاتية، كبذلؾ ت

كال يعني ذلؾ أف ىذا مف شأنو تجمد العقكؿ كالتفكير، كقد يصطدـ التشريع 
اإلسبلمي بمصالح حسب الزماف كالمكاف، كعمى ىذا األساس فتح اإلسبلـ باب االجتياد 

لتي كالبحث كالنظر، كيشمؿ ىذا الجانب مياديف كثيرة، كلكف كفؽ محكر المقاصد كالمصالح ا
 جاءت الشريعة إلقامتيا كحماتيا.

أما ككف الشريعة اإلسبلمية خالدة، أنيا صالحة كؿ زماف كمكاف كأف أحكاميا قابمة 
لمتطبيؽ في كؿ كقت، ألف اهلل تعالى تعيد بخمكدىا كحفظيا مف التبديؿ كالتغير أك الضياع 

َٚ "  :كقد جاء في قكلو تعالى ْوَش  ٌَْٕب اٌزِّ ُٓ َٔضَّ َْ أَِّب َْٔس  2".أَِّب ٌَُٗ ٌََسبفِظُٛ

   المرونة -5

إذا كانت الشريعة اإلسبلمية تتصؼ بالثبات كاالستقرار كالدكاـ، فإنيا تتميز مع ذلؾ 
 بالمركنة، كىي قابمة لمتطكر كفؽ حاجات الجماعة المتغيرة كالمتجددة عبر الزماف كالمكاف.

                                           
سبلمي، بيركت، ص ـ، المكتب اإل1977 -ػى 1397محمد الصباغ، التشريع اإلسبلمي كحاجتنا إليو، الطبعة الثانية،  - 1
39 . 
 .15اآلية سكرة الحجر،   - 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  األسس العامة لعقوبات الحدودالفصل الثـاني :  

 

 
126 

شرع اإلسبلمي تقبؿ كعمى ىذا األساس ىناؾ جانب مف القضايا كالمسائؿ في ال
التغير كالتبدؿ تركيا الشارع الحكيـ لبلجتياد كالنظر كالبحث تبعا لتغير الظركؼ كاألكضاع 

 االجتماعية كتعدد الحاجات البشرية.

كفي ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر محمد عقمو "إف جانب المركنة في التشريع اإلسبلمي 
ة مع كؿ كضع جديد إال كلئلسبلـ فييا جعمو قادرا عمى التكيؼ كمكاجية التطكر كالمبلئم

حكـ إما بالنص أك االجتياد، كبالتالي فيي ال تضيؽ بالكقائع المستجدة كحاجات الناس 
 .1كمصالحيـ"

   العدالة -6

كمف الخصائص التي تميزت بيا الشريعة اإلسبلمية العدالة بيف الناس جميعا، يقكؿ 
َٓ اٌ " :اهلل تعالي ُْ ث١َْ زُ ّْ اَِرا َزَى ٌَْؼْذيِ َٚ ٛا ثِب ُّ ْْ رَْسُى ُْ  كقاؿ أيضا "... 2" َّٕبِط أَ ُْ َشَٕآ َُّٕى َِ ال ٠َْدِش َٚ

 َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ َ َخج١ٌِش ثِ َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ  ٜ َٛ َٛ أَْلَشُة ٌٍِزَّْم ٍَ َػٍَٝ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا اْػِذٌُٛا ُ٘ ْٛ  .3" لَ

ُ  كجؿ "... كفي دفع الظمـ قاؿ عز ب َّللاَّ َِ َٚ َٓ ١ ِّ ٍْؼبٌَ ٍّْبً ٌِ ، كقد عنيت 4" ٠ُِش٠ُذ ظُ
 الشريعة بالعدالة كالحث عمييا في جميع شؤكف الحياة في األقكاؿ كاألفعاؿ، كقكؿ تعالى "...

َْ َرا لُْشثَٝ ْٛ َوب ٌَ َٚ ُْ فَبْػِذٌُٛا  ٍْزُ اَِرا لُ َٚ..."5. 

قامة القسط بيف الناس لقكلو6فأساس الشريعة كمبناىا قائـ عمى العدؿ   :تعالى ، كا 

                                           
مكتبة الرسالة الحديثة، عماف األردف، ، ـ1989ىػ 1405مقاصد كخصائصو، الطبعة األكلى، ، محمد عقمو، اإلسبلـ - 1

 . 93ص 
 .58 اآليةسكرة النساء،   - 2
 .8، اآلية المائدةسكرة  - 3
 .108 اآليةسكرة آؿ عمراف،   - 4
 .152اآلية نعاـ، سكرة األ - 5
العدؿ لغة ىك القصد في األمكر كىك خبلؼ الجكر، يقاؿ عدؿ الحاكـ في الحكـ يعدؿ عدال كىك عادؿ، انظر في  -  6

، كابف منظكر، لساف العرب 151ذلؾ : الفيكمي، المصباح المنير، باب العيف، فصؿ العيف مع الداؿ، مرجع سابؽ، ص 
، أما اصطبلحا عرفو ابف عطية: "العدؿ ىك كؿ مفركض مف عقائد كشرائع 514ص باب البلـ فصؿ العيف، مرجع سابؽ، 
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ٌْمِْغؾِ " ََ إٌَّبُط ثِب َْ ١ٌَِمُٛ ١َضا ِّ ٌْ ا َٚ ٌِْىزَبَة  ُْ ا ُٙ َؼ َِ ٌَْٕب  َْٔض أَ َٚ َبِد  ٌْج١َِّٕ ٍَْٕب ُسُعٍََٕب ثِب   .1" ٌَمَْذ أَْسَع

ِٗ  كتككف العدالة في العقكبة كما قاؿ تعالى: " ُْ ثِ ب ُػٛلِْجزُ َِ  ًِ ْث ِّ ُْ فََؼبلِجُٛا ثِ ْْ َػبلَْجزُ اِ َٚ

ْٓ َطجَشْ  ٌَئِ َٚ َٓ بثِِش٠ َٛ َخ١ٌْش ٌٍِظَّ ٌَُٙ ُْ  . 2" رُ

كمف العدالة في العقكبة المساكاة في تطبيقات، فبل فرؽ في ذلؾ بيف الحاكـ 
عميو الصبلة  كالمحكـك كعظيـ كحقير، كغنني كفقير، كفي ىذا المعنى قاؿ رسكؿ اهلل

إذا سرق فييم  إنما ىلك الذين من قبلكم: أنيم كانوا سرق فييم الشريف تركوه، و " كالسبلـ:

 . 3"الضعيف أقـاموا علييم الحد وأيم اهلل لو أن فـاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا

 :  الواقعية والمثالية -7

مثالية التشريع اإلسبلمي تكمف في أنو يقكـ عمى أساس الديف كاألخبلؽ كفي إطار 
 .4الفضيمة كالمثمى العميا

لمادية كال طبيعة اإلنساف، كتظير إال أف اإلسبلـ كمنيج كاقعي لـ يفضؿ الحياة ا
ىذه الكاقعية في جميع المجاالت : عبادات كمعامبلت كعادات كعقكبات، فالشريعة تأخذ 
بعيف االعتبار حدكد طاقات اإلنساف، فمـ تعتبره أبدا ممكا منزىا عف الخطأ كالضعؼ حيث 

لحرج، يقكؿ راعت الظركؼ االستثنائية كأكجدت المخارج المناسبة في أكقات الضيؼ كا
ٌَْخجَبئِثَ  تعالى: " ُْ ا ِٙ َُ َػ١ٍَْ ٠َُسشِّ َٚ ُْ اٌط١َِّّجَبِد  ٌَُٙ ًُّ ٠ُِس ُْ ": كيقكؿ أيضا 5..."َٚ ََ َػ١ٍَُْى ب َزشَّ َّ أَِّ

                                                                                                                                    

عطاء الحؽ"، انظر في ذلؾ القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  الجزء العاشر،  في أداء األمانات كترؾ الظمـ كاإلنصاؼ، كا 
انظر في ذلؾ الجرجاني عمي  كعرفو الجرجاني "العدؿ عبارة عف األمر المتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط، ،148ص 

 .191(، التعريفات، الطبعة األكلى، دار الكتاب العربي، بيركت، صػى1415بف محمد )
 .25 اآليةسكرة الحديد،  - 1
 .126 اآليةسكرة النحؿ،  - 2
 .حديث صحيح  - 3
 كما بعدىا. 192سي قطب، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .157اآلية سكرة األعراؼ،  - 5
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ال َػبٍد فَبِ  َٚ ْٓ اْػطُشَّ َغ١َْش ثَبٍؽ  َّ ِٗ فَ ِ ثِ ًَّ ٌَِغ١ِْش َّللاَّ ِ٘ ب أُ َِ َٚ ِْٕض٠ِش  ٌِْخ َُ ا ٌَْس َٚ  ََ اٌذَّ َٚ ١ْزَخَ  َّ ٌْ َ َغفٌُٛس ا َّْ َّللاَّ

 ٌُ  .1" َسِز١

فاهلل سبحانو خبير بأحكاؿ عباده شرع ليـ مف التعاليـ كالتكاليؼ ما فيو السيكلة 
ْٓ َزَشجٍ  كالتخفيؼ لمفيـ كالتطبيؽ، يقكؿ تعالى: "... ِِ  ُْ ًَ َػ١ٍَُْى ُ ١ٌَِْدَؼ ب ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ كيقكؿ  2..."َِ

١ٌُْْغشَ  أيضا:  " ُْ ا ُ ثُِى ٌُْؼْغشَ  ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ ُْ ا ال ٠ُِش٠ُذ ثُِى َٚ".... 3. 

كقد قررت الشريعة الكثير مف القكاعد، تدؿ كميا يسر اإلسبلـ فمف ذلؾ "المشقة 
 رء"د تجمب التيسير" ك"إذا ضاؽ األمر اتسع" "الضرر يزاؿ" "الضركرات تبيح المحظكرات"

 .4بالشبيات" الحدكد

 ضعي الفرع الثاني: الشريعة اإلسالمية والقانوف الو 

بعد تطرقنا ألصالة الشريعة اإلسبلمية كمميزاتيا يككف مف مقتضيات دراستنا إبراز 
أكجو التمييز بيف الشريعة كالقانكف الكضعي حتى نبرز طبيعة كفمسفة كؿ نظاـ كنستجمي 

 كتشريعا كنظاما. خصكصية األحكاـ الشرعية كضركرة االحتكاـ إلييا منيجا

أف نتعرض أكال إلى عناصر االختبلؼ بيف  كعميو يككف مف األىمية بما كاف
 الشريعة كالقانكف، كمميزات الشريعة عف القانكف ثانيا.

 ر االختالؼ بيف الشريعة والقانوفأوال: عناص

تبرز مظاىر اإلختبلؼ بيف الشريعة كالقانكف مف زكايا مختمفة، كألسباب مكضكعية  
 خمكؽ.كمنطقية، إذ ىك إختبلؼ بيف صناعة الخالؽ كصناعة الم

 

                                           
 .173اآلية ، سكرة البقرة - 1
 .06اآلية سكرة المائدة،  - 2
 .185اآلية سكرة البقرة،  - 3
 .61قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، - 4
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  الشريعة اإلسالمية مف عند اهلل بينما القانوف الوضعي مصدره اإلنساف -1

لما كانت الشريعة اإلسبلمية تقـك عمى الكحي اإلليي فإنيا منزىة مف الجكر كاليكل 
َْ عمبل بقكلو تعالى: " ٛ ُّ ُْ ٠َْظٍِ ْٔفَُغُٙ َّٓ إٌَّبَط أَ ٌَِى َٚ ُُ إٌَّبَط َش١ْئبً  َ ال ٠َْظٍِ َّْ َّللاَّ "اِ

، كمف 1
مظاىر ىذا الظمـ ما نصت عميو مختمؼ الدساتير في العالـ بشأف عدـ متابعة أعضاء 

، في حيف أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كاف يتشدد  2البرلماف بسبب جريمة اقترفكىا
في مسألة المساكاة بيف الناس حتى أف أحد أمراء الفساسنة فر إلى الرـك خكفا مف 

الشريعة اإلسبلمية أم مظير مف مظاىر تمييز رؤساء الدكؿ في القصاص، كما ال تعرؼ 
ألف النبي صمى  4أك إعفاء الممثؿ الدبمكماسي مف المتابعة في الدكلة المستقبمة 3المحاكمة

"أييا الناس مف كنت : اهلل عميو كسمـ كاف في مرض المكت قاؿ كىك جالس عمى المنبر
 فميستفدنت شتمت لو عرضا فيذا عرضي منو كمف ك فميستفدجمدت لو ظيرا فيذا ظيرم 

منو كمف أخذت لو ماال فيذا مالي فميأخذ منو كال يخشى الشحناء مف قبمي فإنيا ليست مف 
ف أحبكـ إلي مف أخذ مني حقا إف كاف لو أك حممني فمقيت ربي كأنا طيب  شأني أال كا 

نو كمما نيى إلى أكثر مف ذلؾ أل -باجتياده–، بؿ إف عمر رضي اهلل عنو ذىب 5النفس"
عف شيء قاؿ لبنيو "لقد أمرت الناس اليـك بكذا كاهلل لك أكتي بمخالؼ منكـ إال ضاعفت لو 

 .6العقاب"

                                           
 .44 اآليةسكرة يكنس،  - 1
مف الدستكر الجزائرم "ال يجكز الشركع في متابعة أم نائب أك عضك مجمس األمة  110في ىذا الصدد نصت المادة  - 2

ازؿ صريح منو أك بإذف حسب الحالة مف المجمس الشعبي الكطني أك مجمس األمة الذم يقرر بسبب جريمة أك جنحة أال يتن
 رفع الحصانة عنو بأغمبية أعضائو".

 مف الدستكر الجزائرم. 158لقد تـ تكريس ىذا التمييز في المادة  - 3
ص ، 1994الجزائر  -الجامعية انظر محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات - 4

190. 
، ص 2000، الدار الجامعية، بيركت، 3انظر رمضاف عمي السيد الشرنباصي، المدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلـ، طبعة  - 5
38. 
 .32ص  ،1975انظر محمد أبك زىرة، التنظيـ اإلسبلمي لممجتمع، دار الفكر العربي، القاىرة،  - 6
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أضؼ إلى ذلؾ ما يبلحظ مف تمييز بيف األغنياء كالفقراء في القكانيف الجنائية 
عندما تنص عمى إمكانية اإلفراج المؤقت بكفالة، كفي ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر رمضاف 

"أما الفقير فيك في أغمب األحياف عاجز عف دفع الضماف فيظؿ  عمي السيد الشربناصي:
رىيف محبسو كقد يككف لو أكالد يرعاىـ يضيعكف بحبسو كقد تقضي المحكمة ببرائتو مما 
نسب إليو فتككف النتيجة أنو حبس ال ألنو أجـر بؿ ألنو عجز عف دفع الكفالة أك بتعبير 

 .1آخر ألنو فقير"

الشريعة فيي بمنأل عف ذلؾ مثؿ ىذه اإلجراءات التعسفية ألنيا ال تقبؿ أف  أما
 يضار فقير بفقره.

كذلؾ نظرا لككف الشريعة مف عند اهلل فإف المسمـ ليا مطيع دكف حاجة إلى 
جراءات تضمف ذلؾ كما ىك سارم في القانكف الكضعي، ذلؾ الف المخاطب  مؤسسات كا 

ادِ  بة اإلليية، كقد قاؿ تعالى: "باألحكاـ الشرعية يشعر بالمراق َٛ َّ ُُ َغ١َْت اٌغَّ َ ٠َْؼٍَ َّْ َّللاَّ  اِ

 َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُ ثَِظ١ٌش ثِ َّللاَّ َٚ األَْسِع  َٚ "2. 

ٍء أَْزَظ١َْٕبُٖ ِوزَبثبً  كقاؿ أيضا: " ْٟ ًَّ َش ُو ، كعميو فإف الشريعة اإلسبلمية ليا مف 3" َٚ
 " ف ألكامرىا كنكاىييا، فيقكؿ تعالى بشأنيـ:القداسة كالرىبة ما يجعؿ المخاطبيف بيا يضاعك 

ُْ اِ  ُْ آ٠برُُٗ َصاَدْرُٙ ِٙ اَِرا ر١ٍَُِْذ َػ١ٍَْ َٚ  ُْ ِخٍَْذ لٍُُٛثُُٙ َٚ  ُ َٓ اَِرا ُرِوَش َّللاَّ َْ اٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ب ا َّ َػٍَٝ أَِّ َٚ  ً بَٔب َّ ٠

 َْ ٍُٛ وَّ َٛ ُْ ٠َزَ ِٙ  .4" َسثِّ

كبالتالي فإنيا تستحكذ عمى الضمير  اف،فتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية إذا يرتبط باإليم
الفردم كالجماعي، لذا كاف اإلقرار بالجـر مما تكرر كثيرا في التاريخ اإلسبلمي رغـ أف 
الفاعميف كانكا عمى عمـ بقسكة العقكبة الف الميـ عندىـ ىك أف يتطيركا مف اإلثـ، كفي 

                                           

 .53، ص أعمر يحياكم، مرجع سابؽ - 1 
 .18 اآليةسكرة الحجرات،  - 2
 .29 اآليةسكرة النبأ،  - 3
 .02 اآليةسكرة األنفاؿ،  - 4
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الناس بصفة عامة إال أنيـ الكقت الحاضر رغـ عدـ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في معامبلت 
يكثر ارتيادىـ مجالس الفقياء كالمفتيف لمعرفة األحكاـ الشرعية لتطبيقيا عمى أرض الكاقع 
كيستجيبكف لنداء الشرع بخصكص الصدقات كالزكاة، بينما يحاكلكف دكما اإلفبلت مف 

يخص إبراـ الضرائب كيكثر التزكير كالغش لمتحايؿ عمى القانكف بؿ أكثر مف ذلؾ حتى فيما 
عقد الزكاج فإنيـ يعقدكنو بحضكر إماـ المسجد قبؿ المجكء إلى ضابط الحالة المدنية رغـ 
ككف إبراـ الزكاج أماـ السمطة اإلدارية يستجيب لمقتضيات الشريعة اإلسبلمية كعميو فإف 

    .1سمطاف الشريعة أقكل مف سمطاف القانكف

  يقةقواعد الشريعة شاممة بينما قواعد القانوف ض -2

إذا كاف أساس االلتزاـ بقكاعد التشريع اإلسبلمي ىك عنصر اإليماف، فإف المسمـ 
يقيـ لؤلخبلؽ كزنا في تصرفاتو القانكنية المختمفة بحيث ييتـ بظاىر كباطف التصرؼ كال يمح 
عمى حقو إذا كاف ظاىره حبلال كباطنو حراما، فالمسمـ ال يمجأ إلى اإليصاء بما جاكز ثمث 

خفي نيتو في شكؿ بيع صكرم إضرارا بالكرثة كال يجكز لو أف يقرض بفائدة ثـ التركة كي
يحتاؿ باعتباره نسبة الفائدة ثمنا لمبيع في عقد ثاف، كقد نبو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى 

إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجتو من بعض، فـأقضي  ذلؾ قائبل :"
أسمع منو، فمن قضيت لو من حق أخيو بشيء، فـال يأخذ منو شيئا، فـإنما أقطع لو من  لو على ما  

 .2"نار

أما القانكف فيك خاؿ مف مثؿ ىذه المعاني كال يعترؼ بااللتزاـ األخبلقي، فمك سقط 
الديف مثبل بالتقادـ فبل يمكف أنو يعٌكؿ عمى القانكف إلنصاؼ الدائف، بينما في الشريعة ال 

ُْ  ـ إلى حبلؿ كال الحبلؿ إلى حراـ، قاؿ تعالى: "يتحكؿ الحرا ٌِْغَٕزُُى ب رَِظُف أَ َّ ال رَمٌُُٛٛا ٌِ َٚ

ٌَْىزِ  ِ ا َْ َػٍَٝ َّللاَّ َٓ ٠َْفزَُشٚ َّْ اٌَِّز٠ ٌَْىِزَة اِ ِ ا ٌَ ٌِزَْفزَُشٚا َػٍَٝ َّللاَّ ََ٘زا َزَشا َٚ ََ٘زا َزالٌي  ٌَْىِزَة  َة ال ا

                                           
 .55أعمر يحياكم، مرجع سابؽ ص   - 1
 .55أعمر يحياكم، مرجع سابؽ ص  - 2
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 َْ ـ اهلل كال تطمئف بصفة عامة لقكاعد القانكف الكضعي ،  لذلؾ تطمئف القمكب لحك1"٠ُْفٍُِسٛ
ب َشَدَش لما فييا مف الضيؽ كالحرج، قاؿ تعالى: " َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َززَّٝ ٠َُسىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ال ٠ُْئ َٚ فاَل 

ٛا رَْغ١ٍِّبً  ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب لََؼ١َْذ  َّّ ِِ ُْ َزَشخبً  ِٙ َُّ ال ٠َِدُذٚا فِٟ أَٔفُِغ ُْ ثُ  .2"ث١ََُْٕٙ

 في الشريعة دنيوي وأخروي بينما في القانوف دنيوي فقط  الجزاء  -3

ال يعكد احتراـ قكاعد الشريعة اإلسبلمية إلى عنصر اإليماف فقط بؿ إلى الخكؼ 
ُْ  مف سكء العاقبة في الدار اآلخرة كذلؾ، قاؿ تعالى: " ِٙ أَْوٍِ َٚ  ُْٕٗ لَْذ ُُٔٙٛا َػ َٚ ثَب  ُْ اٌشِّ ِ٘ أَْخِز َٚ

اَي إٌَّبِط ثِبٌْ  َٛ ِْ ُْ َػَزاثبً أ١ٌَِّبً أَ ُْٕٙ ِِ  َٓ ٍَْىبفِِش٠ أَْػزَْذَٔب ٌِ َٚ  ًِ ب فِٟ  ، كقاؿ أيضا: "3" جَبِؽ َِ  ِ َّلِلَّ َٚ

ادِ  َٛ َّ ٌُْسْغَٕٝ اٌغَّ َٓ أَْزَغُٕٛا ثِب َٞ اٌَِّز٠ ٠َْدِض َٚ ٍُٛا  ِّ ب َػ َّ َٓ أََعبُءٚا ثِ َٞ اٌَِّز٠ ب فِٟ األَْسِع ١ٌَِْدِض َِ َٚ 
كالحدكد كالقصاص كالدٌية  صية فمو جزاء في الدنيا. بناء عمى ذلؾ إذا كقع أحد في مع4"

بطاؿ التصرؼ كجزاء في اآلخرة كما في  قكلو تعالى: " ذاً فََدَضاُإُٖ  كا  ِّّ زََؼ ُِ ٕبً  ِِ ْئ ُِ  ًْ ْٓ ٠َْمزُ َِ َٚ

أََػذَّ ٌَُٗ َػَزاثبً َػِظ١ّبً  َٚ ٌََؼَُٕٗ  َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َغِؼَت َّللاَّ َٚ َٙب  ُُ َخبٌِذاً ف١ِ ََّٕٙ أ٘ إنٗ  –بد ٔيٍ ػ، "5" َخ

َْ  -انشبب َٙب َخبٌُِذٚ ُْ ف١ِ ٌَئَِه أَْطَسبُة إٌَّبِس ُ٘ ْٚ ٌَْغبفِالِد  ، "6"أُ ْسَظَٕبِد ا ُّ ٌْ َْ ا ٛ ُِ َٓ ٠َْش َّْ اٌَِّز٠ اِ

 ٌُ ُْ َػَزاٌة َػِظ١ ٌَُٙ َٚ ا٢ِخَشِح  َٚ ١َْٔب  َٕبِد ٌُِؼُٕٛا فِٟ اٌذُّ ِِ ْئ ُّ ٌْ  .7" ا

فقط فبل يتسع فيو عنصر االلتزاـ، إذ أما القانكف الكضعي لما كاف الجزاء فيو دنيكيا 
يمجأ الفرد إلى مخالفتو تحقيقا لمآربو كمما استطاع أف يفمت مف سمطة القضاء، فبل مصمحة 
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إذا مف فصؿ الديف عف القانكف ألف بالكازع الديني يمكف مف أف يأمف اإلنساف عمى نفسو 
  .1كمالو كعرضو

لما  قانكف مؤقتة في الزماف كالمكافالشريعة صالحة لكؿ مكاف كزماف بينما قكاعد ال
، صمحت لئلتباع مف قبؿ األمة عبر الزماف كالمكاف 2كانت الشريعة اإلسبلمية دعكة عالمية

ألنيا" مبنية عمى اعتبار الحكـ كالعمؿ التي ىي مف مدركات العقكؿ ال تختمؼ باختبلؼ 
خاصة مثؿ أحكاؿ  ، كلكف ىذا ال يعني أف الناس يحممكف عمى إتباع أحكاؿ امة3األمة"

، خاصة كأف الفقياء رحميـ اهلل قد كضعكا قاعدة عظيمة مفادىا 4العرب في زماف التشريع
في الشريعة اإلسبلمية فبل  ابتث، أما ما ىك 5أنو "ال يذكر تغير األحكاـ بتغير األزماف"

ة حكـ يجكز البتة تعدية ألف اهلل أعمـ بمصالح عباده كال تعجز الفطرة اإلنسانية عف معرف
ب ٠َْدَسُذ ثِآ٠َبرَِٕب ااِلَّ  كعمؿ ذلؾ، قاؿ تعالى: " َِ َٚ  َُ ٍْ ٌِْؼ َٓ أُٚرُٛا ا َبٌد فِٟ ُطُذِٚس اٌَِّز٠ َٛ آ٠َبٌد ث١َِّٕ ُ٘ ًْ ثَ

 َْ ٛ ُّ ٌَْسكَّ ، ك قكلو أيضا "6" اٌظَّبٌِ َٛ ا ْٓ َسثَِّه ُ٘ ِِ َُ اٌَِّزٞ أُِٔضَي ا١ٌََِْه  ٍْ ٌِْؼ َٓ أُٚرُٛا ا ٠ََشٜ اٌَِّز٠ َٚ

 ْٙ َ٠ ١ذِ َٚ ِّ ٌَْس ٌَْؼِض٠ِض ا بءُ  ، كقاؿ أيضا "7" ِذٞ اٌَِٝ ِطَشاِؽ ا َّ ٌْؼٍَُ ِٖ ا ْٓ ِػجَبِد ِِ  َ ب ٠َْخَشٝ َّللاَّ َّ  . 8" أَِّ

قد يقكؿ قائؿ أف الشريعة اإلسبلمية لما تصؼ بو مف قسكة في الحدكد كالقصاص 
ذا الزماف، غير فإنيا ال تأخذ بعيف االعتبار البعد اإلنساني كبالتالي فبل صبلحية ليا في ى

صاحبو يعالج المسائؿ بصفة سطحية بعكس الشريعة اإلسبلمية  باعتبار أف ىذا الزعـ باطؿ
التي تأتي بحمكؿ جذرية، إذ أنيا تحارب الدكافع النفسية لممجـر مما يجعمو يتجنب كبائر اإلثـ 
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المذة حيف ففي جريمة الزنا يككف الدافع النفسي القتراؼ ىذه المعصية الكبرل ىك الشعكر ب
كعميو   -الجمد –إتياف امرأة محرمة كلصرؼ العاصي عف ذلؾ كجبت مقاكمة المذة باأللـ 

، ذلؾ ألف اهلل سبحانو تعالى يعرؼ 1يتككف شعكر نفسي يمنع حتى التفكير في اقتراب الزنا
نفسية اإلنساف فقرر ما يقكميا كما يريحيا في آف كاحد الف المتضرر مف جريمة القتؿ مثبل 

مما يخمد نار الثأر بؿ حتى نار الفتنة الكبرل  -القصاص -مئف عند تطبيؽ حدكد اهلل يط
مف  كلئف اىتمت الشريعة اإلسبلمية بالمصمحة الجماعية بالدرجة األكلى لما تكفره عقكباتيا

شيكع في األخبلؽ الفاضمة كاألمف عمى العرض كالنفس كالماؿ، إال أنيا لـ تيمؿ مصالح 
محاكمة، إذ جرل العمؿ في عصرم الرسالة كالخبلفة الرشيدة عمى تمقيف الجاني أثناء ال

السارؽ ما يسقط عنو الحد إذا تثبت الجريمة باإلقرار، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف 
رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أتى بسارؽ فقاؿ:" ما أخالو سارؽ" كفي ىذا حث لو عمى الرجكع 

اب رضي اهلل عنو بيذا إذ لما أتى بسارؽ قاؿ لو:" في إقراره، كقد عمؿ عمر بف الخط
يمكف القكؿ أف الشريعة اإلسبلمية  3بعد ىذه العينة 2أسرقت؟ قؿ ال، فقاؿ: "فخمى سبيمو"

ـ األفراد ءصالحة لكؿ زماف كمكاف ألف فييا مف المبادئ كاألحكاـ كالجزئيات ما يبل
 .4و كثير التغيركالجماعات، كىك ما يفتقر إليو القانكف الكضعي رغـ أن

  : مميزات الشريعة عف القانوف ثانيا

بعد إجراء المقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي يتضح أف الشريعة تتسـ 
 تتميز بمميزات، نذكر األساسية منيا: الكماؿ كالسمك الدكاـ.

 

   الكماؿ  -1
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فمنيا جميع كىك أمر منطقي ألف مصدرىا اهلل المنزه مف كؿ صفات النقص ألنو 
األحكاـ التي تحقؽ ىذه الميزة، كيتعمؽ األمر باألحكاـ اإلعتقادية كالتيذيبية كالعممية التي 

َْ  " :ينبغي أف يمتثؿ ليا المسمـ دكف مفاضمة بينيا ألنيا غير قابمة لمتجزئة، فيقكؿ ُٕٛ ِِ أَفَزُْئ

 َ٠ ْٓ َِ ب َخَضاُء  َّ َْ ثِجَْؼٍغ فَ رَْىفُُشٚ َٚ ٌِْىزَبِة  ََ ثِجَْؼِغ ا ْٛ َ٠ َٚ ١َْٔب  ٌَْس١َبِح اٌذُّ ٌٞ فِٟ ا ُْ ااِلَّ ِخْض ُْٕى ِِ ًُ َرٌَِه  ْفَؼ

 َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّّ ًٍ َػ ُ ثَِغبفِ ب َّللاَّ َِ َٚ ٌَْؼَزاِة  َْ اٌَِٝ أََشذِّ ا ٚ ِخ ٠َُشدُّ َِ ٌْم١َِب ُْ  ، كقكلو: "1" ا َٓ آر١ََْٕبُ٘ اٌَِّز٠ َِ

ْٓ األَ  ِِ َٚ ب أُِٔضَي ا١ٌََِْه  َّ َْ ثِ ٌِْىزَبَة ٠َْفَشُزٛ ال ا َٚ  َ ْْ أَْػجَُذ َّللاَّ ْشُد أَ ِِ ب أُ َّ ًْ أَِّ ْٓ ٠ُِٕىُش ثَْؼَؼُٗ لُ َِ ْزَضاِة 

آةِ  َِ  ِٗ ا١ٌَِْ َٚ ِٗ أَْدُػٛ  ِٗ ا١ٌَِْ َٓ  ، "2" أُْشِشَن ثِ ١ ِّ ْمزَِغ ُّ ٌْ ٌَْٕب َػٍَٝ ا َْٔض ب أَ َّ َْ  *َو ٌْمُْشآ َٓ َخَؼٍُٛا ا اٌَِّز٠

 َٓ ُْ لَبٌُٛا ٌٍَِّزِ  ، "3"ِػِؼ١ ُ ُُ َرٌَِه ثِؤََّٔٙ ُ ٠َْؼٍَ َّللاَّ َٚ ِش  ِْ ُْ فِٟ ثَْؼِغ األَ ُ َعُِٕط١ؼُُى َي َّللاَّ ب َٔضَّ َِ َٓ َوِشُ٘ٛا  ٠

 ُْ  .4" اِْعَشاَسُ٘

بناء عمى ذلؾ اتسمت الشريعة اإلسبلمية بفعالية معتبرة ال نجد ليا مثيبل في أم 
 نظاـ كضعي مادامت األخبلؽ كالعقيدة تقـك التصرؼ، فعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل

، كما 5"رحم اهلل رجال سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)ص( قاؿ" عنيما: أف رسكؿ اهلل
ٌْفَْسَشبِء  " :أف الصبلة تكجو المسمـ فمقا كمعاممة، فيقكؿ تعالى ْٓ ا َٙٝ َػ ْٕ الحَ رَ َّْ اٌظَّ  اِ

َْٕىشِ  ُّ ٌْ ا َوبحَ  " 6" َٚ آرُٛا اٌضَّ َٚ الحَ  ٛا اٌظَّ ُّ أَل١ِ تكفي الحذر في معامبلتو سكاء فإف المؤمف ي 7" َٚ
غيرىا مادامت ىذه المعامبلت كثيقة الصمة بالجانب التعبدم ألنيا  نغمؽ األمر بالعقكد أك

 ذكرت بعد الصبلة.

 

   وػالسم  -2
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مف  أرقىيعتبر السمك نتيجة لمكماؿ ألف الشريعة تتضمف مبادئ كأحكاما كنظريات 
الجاىمية كالظمـ مستفحبل، فكضعت مستكل المجتمع، ففي الكقت الذم نزلت فيو كانت 

ال جريمة أحكاما في منتيى التطكر مما لـ يصؿ إليو الفكر البشرم آنذاؾ، كمف ذلؾ مبدأ "
 " الذم كرد أصمو في الشريعة اإلسبلمية في أكثر مف آية، قاؿ تعالى: "وال عقوبة إال بعض

َٓ َززَّٝ َْٔجَؼَث َسُعٛالً  ث١ِ َؼزِّ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ "1" ،  َِ َٙب َٚ ِِّ ٌْمَُشٜ َززَّٝ ٠َْجَؼَث فِٟ أُ ٍَِه ا ْٙ ُِ َْ َسثَُّه  ب َوب

ُْ آ٠َبرَِٕب  ِٙ  .2"َسُعٛالً ٠َْزٍُٛا َػ١ٍَْ

عندما منح الممؾ جكف العيد األكبر  8181في حيف أف المبدأ لـ يعرؼ إال سنة 
 8669لمشعب اإلنجميزم، ثـ انتقؿ إلى إعبلف الحقكؽ في الكاليات المتحدة األمريكية سنة 

عبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف في فرنسا سنة  8616كقانكف العقكبات النمساكم سنة  كا 
 .3المعتبر المثؿ األعمى لمختمؼ الدكؿ 8614

   الدواـ  -3

كتعتبر ىذه الميزة نتيجة لمكماؿ كالسمك ألف الشريعة اإلسبلمية ال تضيؽ أحكاميا 
ف، ال تستشؼ صفة الدكاـ مف خبلؿ كنظرياتو لتستجيب لكؿ مصالح الناس في الزماف كالمكا

، بؿ 4مركنة التشريع اإلسبلمي باعتباره يضك المبادئ العامة في كثير مف األحياف فحسب
نبلحظ ىذه المركنة حتى فييا ىك قطعي كذلؾ عمبل بمبدأ تغير الفتكل بتغير األحكاؿ 

 .5كاألزمنة كاألممة كاألعراؼ كمف ذلؾ

                                           
 .15اآلية سكرة اإلسراء،  - 1
 .59اآلية سكرة القصص،   - 2
عادؿ قكرة، محاضرات في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجريمة، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر،  - 3

 .39-38، ص 1988الجزائر، 
 كما بعدىا. 69محمد عبد الجكاد، مرجع سابؽ، ص  - 4
-29، ص 1988فيفرم –، جانفي 10ية اإلسبلـ ليست تحجرا كال ميكعة، مجمة الرسالة، عدد مبارؾ العبكدم، كسط - 5
31. 
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 عنو في المدينة النفي بالشاىد الكاحد مع لما كاف عمر بف عبد العزيز رضي اهلل
ُْ  اليميف ليحكـ لممدعي رغـ أف اهلل تعالى يقكؿ: " ْٓ ِسَخبٌُِى ِِ  ِٓ ١َِٙذ٠ْ ُِٙذٚا َش اْعزَْش ، لكنو 1" َٚ

عندما كاف في الشاـ يشترط الشاىديف إلصدار حكمو كلما سئؿ عف ذلؾ قاؿ كجدنا أىؿ 
 الشاـ عمى غير ما ىـ عميو أىؿ المدينة.

ُْ مف المقرر في الشريعة أف النيي عف المنكر كاجب عمبل بقكلو تعالى: " ُْٕى ِِ  ْٓ ٌْزَُى َٚ

 َْ ْفٍُِسٛ ُّ ٌْ ُْ ا ٌَئَِه ُ٘ ْٚ أُ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ْٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ٠َؤْ َٚ ٌَْخ١ِْش  َْ اٌَِٝ ا خٌ ٠َْذُػٛ َِّ لكف  2" أُ
 إلى منكر أشد. يي عف المنكر يفضيىذا الكاجب يتحكؿ إلى الحراـ إذا كاف الن

)ص(  ى تائب، كىك ما يستشؼ مف حادثة كقعت زمف الرسكؿػدكد عمػعدـ إقامة الح
فجاء أحد الرجاؿ عنده فقاؿ يا رسكؿ اهلل إني أصبت حدا مف حدكد اهلل فأقمو عمي فرد عميو 

و عميو الرسكؿ الكريـ: ىؿ صميت معنا ىذه الصبلة ؟ فأجاب باإليجاب، كحينئذ قاؿ ل
 3."اذىب فـإن اهلل قد غفر لك حدكالصبلة كالسبلـ لما رأل أنو تاب حقيقة: "

 اسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد قطع اليد لسارؽ في عاـ المجاعة.

ألنيا صادرة مف  4إذف يتبيف مف ىذه األمثمة كغيرىا مما لـ نذكره أف الشريعة رحمة
5يمكف أف يمارس في عنصر خمكد ىذه الشريعة. خالؽ ذم رحمة دائمة بعباده، كعميو فبل

 

  المطمب الثاني: مقاصد الشريعة اإلسالمية في عقوبات الحدود

بعد بياف مميزات الشريعة اإلسبلمية في مطمبنا األكؿ يككف مف األىمية البحثية    
كالضركرة المنيجية أف نقؼ عند مقاصد الشريعة اإلسبلمية في عقكبات الحدكد كذلؾ مف 

 ؿ إبراز مقاصد الشريعة اإلسبلمية ككذا كظائؼ عقكبات الحدكد.خبل
                                           

 .282اآلية سكرة البقرة،  - 1
 .104 اآليةسكرة آؿ عمراف،   - 2
 . 65أ. عمر يحياكم، مرجع سابؽ، ص - 3
 .03، ص1973ابف تيـ الجكزية، أعبلـ المكقعيف، الجزء الثالث، دار الجيؿ، بيركت،  - 4
 85، ص 1987، دار الشركؽ القاىرة، بيركت، 8انظر محمكد شمتكت، مف تكجييات اإلسبلـ، طبعة  - 5
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  الفرع األوؿ: مقاصد الشريعة اإلسالمية

كثيرا ما تناقش مسائؿ ذات صمة بالشريعة اإلسبلمية كالسيما في مجاالت الحبلؿ 
ى كالحراـ التجريـ كالعقاب، المرأة كالمجتمع، حرية المعتقد كحكـ الردة دكنما فيـ عميؽ أك حت

إدراؾ سميـ أك معرفة سابقة بمقاصد الشريعة اإلسبلمية كالتي تساعدنا كتيسر لنا فيـ العمؿ 
كاألحكاـ ككذلؾ فيـ مناط التشريع كحكمتو بعيدا عف أم انحراؼ أك تعصب في األفكار 

 كالمذاىب.

إف إدراجنا لمقاصد الشريعة اإلسبلمية ضمف خطة بحثنا إنما نابع عف إدراكنا 
ألة كمدل مساىمتيا في جبلء الجيؿ بيا أك الغمكض في فيميا كفي االنتصار بأىمية المس

لمشريعة اإلسبلمية كالرد البناء لكؿ محاكالت النيؿ مف األحكاـ الشرعية أك التشكيؾ في 
 أك التسكيؽ لمنظـ الكضعية عمى أنيا أكثر مركنة ككاقعية. صبلحيتيا

شبيات التي أثيرت بشأف عقكبات إف إثارة ىذه المسألة إنما ييدؼ إلى إسقاط ال
 الحدكد خصكصا كحقكؽ اإلنساف عمكما. 

 أوال : معنى مقاصد الشريعة

يدؿ  المقاصد لغة جمع مقصد، ذكر ابف فارس أف القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿ ثبلثة
اكتناز في  أحدىا عمى إتياف شيء كأمو، كثانييما عمى كسر كانكسار، كثالثيما عمى

المعاني لمقاصد الشريعة ىك المعنى األكؿ، كأما في االصطبلح فقد . كأقرب ىذه 1الشيء
 : عيٌرفت مقاصد الشريعة عدة تعريفات، منيا ما يمي

الممحكظة  : حيث قاؿ: "مقاصد التشريع العامة ىي المعاني كالًحكـتعريؼ ابف عاشور -8
ي بالككف ف لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا،  بحيث ال تختص مبلحظتيا

الشريعة، كغايتيا  نكع خاص مف أحكاـ الشريعة" ثـ أضاؼ: "فيدخؿ في ىذا أكصاؼ

                                           
 . 859ـ، ص2001ىػ1422ابف فارس، أحمد، معجـ مقاييس المغة، دار إحياء التراث العربي، طبعة أكلى، بيركت،  - 1
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العامة  كالمعاني التي ال يخمك التشريع عف مبلحظتيا، كيدخؿ في ىذا أيضا معاف مف 
، 1كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا" الًحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ،

 فقط، كقد عٌرؼ المقاصد الخاصة بعد ذلؾ فقاؿ: "ىيلممقاصد العامة  كىذا تعريؼ

العامة  الكيفيات المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة، أك لحفظ مصالحيـ
أسس ليـ  في تصرفاتيـ الخاصة كي ال يعكد سعييـ في مصالحيـ الخاصة بإبطاؿ ما

 .2مف تحصيؿ مصالحيـ العامة"
ي ف الشارع ىي المصالح التي تعكد عمى العباد فقاؿ: "كمقاصد وعّرفيا يوسؼ العالـ  -1

كأخراىـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع أك عف طريؽ دفع  دنياىـ
  .3المضار"

"مقاصد الشريعة ىي الغايات التي كضعت الشريعة  : عّرفيا أحمد الريسوني بقولو  -7
 .4ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العباد"

 .5"كضعت" لكاف أحسف كلك عبر بمفظة " أنزلت" بدال مف

في  راعاىا الشارع : "المقاصد ىي المعاني كالًحكـ كنحكىا التي وعّرفيا اليوبي بقولو -9
  6."التشريع عمكما كخصكصا؛ مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد

                                           
ـ، دار النفائس، عماف، األردف 2001-ىػ1421ابف عاشكر محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، طبعة ثانية  - 1

 .251ص 
 .415ابف عاشكر، مرجع سابؽ، ص  - 2
ـ، دار الحديث، القاىرة 1997ىػ1417العاؿ يكسؼ بف حامد، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، الطبعة الثالثة،  - 3

، ص  .79كالدار السكدانية، الخرطـك
إلماـ الشاطبي، الطبعة الرابعة، الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، الرياض، ص الريسكني أحمد، نظرية المقاصد عند ا - 4
19. 
 . 19ىػ، دار األندلس الخضراء الجدة، ص 1419القرني عكض بف محمد، مقاصد التشريع، طبعة  - 5
ر اليجرة، ىػ، دا1418اليكبي، محمد سعد، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، طبعة أكلى،  - 6

 .37الرياض، السعكدية، ص 
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كالمترتبة عمييا سكاء ، الشرعية "المعاني الممحكظة في األحكاـ : وعّرفيا الخادمي بأنيا -1
  "كمية، أـ سمات إجمالية ما جزئية، أـ مصالحأكانت تمؾ المعاني ًحك

 .1كمصمحة اإلنساف في الداريف كىي تتجمع ضمف ىدؼ كاحد، ىك تقرير عبكدية اهلل

ميـ ىك أف المقاصد شرعت لتقرير العبكدية هلل،  كأنيا  كقد تميز تعريفو بتأكيد أمر
 اء أكانت تمؾ المعاني حكماكأيخذ عمى ىذا التعريؼ التطكيؿ فعبارة "سك . شاممة لمدنيا كاآلخرة

ال  "المترتية عمييا" جزئية أـ مصالح كمية" ال داعي ليا في التعريؼ، كفيو تكرار،  فعبارة
 داعي ليا؛ ألف المعاني مترتبة عمى األحكاـ باألصؿ

2. 

  ثانيا: أقساـ مقاصد الشريعة

  :3تنقسـ مقاصد الشريعة إلى عدة أقساـ كما يمي

 4: لحاجة إلييا كقكتيا كتأثيرىا كىي ثبلثة أنكاعمف جية ا القسـ األوؿ:

كالضركرة عند عمماء المقاصد ىي األمر الذم يترتب عمى فقده أك  مقاصد ضرورية: -1
  .اختبللو ىبلؾ النفس أك فكت الحياة

كالضركرات ىي: المحافظة عمى الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿ، فالديف 
كمحاربة البدع، كالنفس حفظيا  بأركاف اإلسبلـ الخمسة كالجيادحفظو يككف باإليماف كاإلتياف 

يككف بالقياـ عمييا كتكفير أسباب العيش ليا كمشركعية القصاص لمف اعتدل عمييا، كالعقؿ 
المسكرات كالمخدرات، كالنسؿ يككف حفظو بالنكاح كضبط النسب  يككف حفظو بالعمـ كتحريـ

                                           
 .17ىػ، مكتبة الرياض، السعكدية، ص 1424الخامدم نكر الديف، عمـ المقاصد الشرعية، طبعة أكلى  - 1
 .50ـ، ص 2000ىػ 1421البدكم يكسؼ بف أحمد، مقاصد الشريعة عند ابف تيمية، طبعة أكلى،  - 2
 .بعدىاكما  71لممزيد أنظر الخادمي، مرجع سابؽ، ص  - 3
ىػ، دار ابف عفاف، الجيزة، جميكرية مصر العربية، الجزء 1421الشاطبي إبراىيـ بف مكسى، المكافقات، طبعة أكلى،  - 4

 .18الثاني، ص 
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يجاب الضماف كحدالزنى كالماؿ يككف حفظو بتنميت كتحريـ السرقة عمى مف  و كعدـ إتبلفو كا 
  .تعدل عميو

يفتقر إلييا مف جية التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم في  كىي التي مقاصد حاجية:  -2
مثاليا في العبادات: رخص المرض كالسفر، كالنطؽ بكممة  الغالب إلى الحرج كالمشقة،

 اإلجارة كالمضاربة لمعامبلت:اإلكراه، كفي العادات: إباحة الصيد، كفي ا الكفر عند
  كفي الجنايات: فرض الدية عمى العاقمة، كتضميف الصٌناع.

 كىي ما ال يرجع إلى ضركرة أك حاجة، كلكف يقع مكقع التحسيف : مقاصد تحسينية  -3

آداب األكؿ :  كالتزييف، مثاليا في العبادات: إزالة النجاسة كستر العكرة، كفي العادات
 .منع قتؿ الحر بالعبد: ت: منع بيع النجاسات، كفي الجناياتكالشرب، كفي المعامبل

 :1مف جية محؿ صدكرىا،  كتنقسـ إلى نكعيف القسـ الثاني:

كدرء  كىي الغايات الحميدة كاألىداؼ العظيمة، مف جمب المصالح مقاصد الشارع:  -1
  المفاسد، التي أراد اهلل حصكليا مف تشريع أكامره كنكاىيو.

كأقكالو  ىي األىداؼ التي قصدىا المكمؼ مف تصرفاتو كاعتقاداتوك  :مقاصد المكمؼ  -2
العادة كالعبادة، كبيف  كأفعالو، كىي التي تميز بيف القصد الصحيح كالقصد الفاسد، كبيف

 .ما ىك خالص هلل كبيف ما ىك رياء كسمعة

 :  مف جية زمف حصكليا كىي نكعاف : القسـ الثالث

بيا أمر  إلى مصمحة دنيكية، فالصبلة يقصد كال يمنع أف تؤدم مقاصد أخروية:  -8
كالزكاة يقصد  ،رأخركم ىك رضكاف اهلل كثكابو كأمر دنيكم ىك تجنب الفحشاء كالمنك

كالتكافؿ بيف أفراد  بيا أمر أخركم ىك رضكاف اهلل كثكابو كأمر دنيكم ىك المحبة
ك صفاء كثكابو كأمر دنيكم ى ىك رضكاف اهللك  رخآالمجتمع كالصـك يقصد بو أمر 

                                           
 .8الشاطبي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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كثكابو كأمر دنيكم ىك التعارؼ  ىك رضكاف اهللك  خرآ النفس كالحج يقصد بو أمر
 كالتجارة.

  كىي التي ترجع إلى تحصيؿ مصالح الدنيا أك دفع مفاسدىا. المقاصد الدنيوية :  -1

 :1مف جية تعمقيا بعمـك التشريع كخصكصو كىي ثبلثة أنكاع : القسـ الرابع

 تراعييا الشريعة في أحكاميا كميا أك أغمبيا، التي كىي :لمقاصد العامةا  -8
 .كالضركريات التي تقدمت

 كىي التي تيدؼ الشريعة إلى تحقيقيا في باب معيف مف أبكاب : المقاصد الخاصة  -1

  .التشريع،  كأحكاـ النكاح، كالتصرفات المالية،  كالقضاء، كالعبادات
 أك إيجاب) حكـ تكميفيكىي ما يقصده الشارع مف خطابو في  :المقاصد الجزئية  -7

مانع أك  أك ندب، أك كراىة، أك إباحة(، أك حكـ كضعي)شرط، أك سبب، أك تحريـ
 .عمة(

  2مف جية القطع كالظف كىي ثبلثة أنكاع : القسـ الخامس

كىي التي تكاتر عمى إثباتيا طائفة كثيرة مف النصكص الشرعية  المقاصد القطعية:  -8
قامة ا  .لعدؿكالتيسير،  كرفع الحرج، كا 

مثؿ:  كىي تقع دكف مرتبة القطع كاليقيف،  كتختمؼ األنظار بشأنيا :الظنية المقاصد  -1
 المتيـ بالسرقة تحريـ القميؿ مف النبيذ، كتطميؽ الزكجة مف زكجيا المفقكد، كضرب

 .كتكريث المطمقة ثبلثا في مرض المكت
دة، كالحقيقة كىي التي يتخيؿ أف فييا جمب مصمحة أك دفع مفس المقاصد الوىمية : -7

  أنيا خبلؼ ذلؾ.

 : مف جية تعمقيا بعمـك األمة كأفرادىا كتنقسـ إلى ثبلثة أنكاعالقسـ السادس : 

                                           
 .298الشاطبي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .299الشاطبي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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كىي التي تتعمؽ بالخمؽ كافة كيعكد نفعيا عمى عمكـ األمة مثؿ: حفظ  مقاصد كمية : -8
قامة العدؿ  . القرآف كالسنة مف التحريؼ،  كا 

 ب الخمؽ كتدفع الفساد عف معظميـ مثؿ:: كىي التي تتعمؽ بأغممقاصد أغمبية  -1

 .تضميف الصٌناع، كحفظ األمكاؿ في المصارؼ، كالعبلج في المستشفيات

 1مف جية أصميتيا كتبعيتيا ىي نكعاف: القسـ السابع :

مطمقة ال  كىي التي ال حظ فييا لممكمؼ؛ ألنيا قياـ بمصالح عامة المقاصد األصمية: -8
الضركريات  كىي ف صكرة كال بكقت دكف كقتتختص بحاؿ دكف حاؿ كال بصكرة دك 

 المعتبرة في كؿ ممة، كىي ضركرات عينية ككفائية.

كىي التي ركعي فييا حظ المكمؼ فمف جيتيا يحصؿ لو مقتضى  : المقاصد التبعية  -1
 جبؿ عميو مف نيؿ الشيكات كاالستمتاع بالمباحات، كىي خادمة لممقاصد األصمية ما

 كمكممة ليا.

 ةعمـ مقاصد الشريعثالثا: فوائد 

 لعمـ المقاصد فكائد سكاء لمعامي أك لممجتيد. فمف أىـ فكائد عمـ المقاصد لمعامي 

 2ما يمي:

في شتى  كًحكمو، كمراميو الجزئية كالكمية، العامة كالخاصة، إبراز عمؿ التشريع، -8
مجاالت الحياة، كفي مختمؼ أبكاب الشريعة، مع إبراز محاسف الشريعة، فالكشؼ 

ألف النفكس البشرية  يقنع الناس بيا، كيرغبيـ فييا؛ عف مقاصد الشريعة كأىدافيا لمناس
 .كظيرت منفعتو تحب ما ينفعيا، كتميؿ قمكبيا إلى ما كضحت طريقتو

المسمـ، لتككف عنده القناعة في دينو  زيادة اإليماف باهلل، كترسيخ العقيدة في قمب  -1
هلل، التي ىي الغاية مف الخمؽ، مما يكسب العبكدية  فيزداد محبة لو كيمتـز بو، كيحقؽ

                                           
 .دىاكما بع 300الشاطبي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 كما بعدىا 101، كالبدكم، مرجع سابؽ، ص 10كاليكبي، مرجع سابؽ ص  52-51الخامدم، مرجع سابؽ، ص  - 2
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الفكرم كالعقدم كالتيارات المستكردة، خاصة في كقتنا  المسمـ مناعة ضد الغزك
 .الحاضر

 جعؿ قصد المسمـ مكافقا لقصد الشارع، فإذا عرؼ المقاصد كسعى إلى تحقيقيا   -7

  صارت مقاصده تبعا لمقاصد شريعتو،  فبل يتيرب منيا كال يتحايؿ عمييا.
مثبل:  ذلؾ أف المكمؼ إذا عمـمتثاؿ عمى أحسف الكجكه كأتميا، عكف المكمؼ عمى اال  -9

العميا، سيعمؿ  أف المقصد مف الحج التأدب الكامؿ مع الناس كالتحمي بأخبلؽ اإلسبلـ
عائدا بعد حجو كيكـ كلدتو  جاىدا قصد تحصيؿ تمؾ المرتبة العميا التي تجعؿ صاحبيا

 .أمو
كأعماليـ، عمى كفؽ مراد الشارع كمقصكد األمر  أداء كظائفيـعكف المسمميف عمى   -1

النصكص، كظكاىر الخطاب، كمباني األلفاظ كفي  كالنيي، كليس عمى كفؽ حرفيات
كتفنيد آلراء المفتريف، الذيف يتيمكف الشريعة بالجمكد  ذلؾ دحض لشبو المغرضيف،

أىمية المقاصد  الكفاء بمتطمبات العصر كحاجات الناس، كتظير ، كعدـركالقصك 
الداعية، في ترتيب سمـ األكلكيات في الدعكة إلى اهلل، فيقدـ الضركريات  بالنسبة إلى

 كيقدـ األصؿ عمى التابع، كيقدـ ما فيو مصمحة عامة الحاجيات كالتحسينيات، عمى
 عمى ما فيو مصمحة خاصة، كيحذر الناس مف الضرر الذم خطره أكبر، كيخاطب

 "."فقو الكاقع كمستكياتيـ مف الفيـ. كيسمى بعضيـ ىذا الناس عمى قدر عقكليـ

   المقاصد  التقميؿ مف االختبلؼ كالنزاع الفقيي كالتعصب المذىبي، كذلؾ باعتماد عمـ  -1
 بينيا. في مسألة بناء الحكـ،  كتنسيؽ اآلراء المختمفة، كدرء التعارض

ر السمؼ؛ ألف عمـ كآثا عمى قبس مف نكر الرسالة المحمدية معالجة مشكبلت العصر  -6
 العصر. المقاصد لو صمة قكية بيما، كلو فكائد عظيمة في ىذا

      كحدكد تمنع مف الغمك   يمكننا عمـ المقاصد مف كضع ضكابط كقكاعد، كرسـ معالـ  -1
 .بالنصكص في الديف، كفي الكقت نفسو تمنع مف الفكضى كالتبلعب
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 1:مجاالت خمسة ىي أما فكائد عمـ المقاصد لممجتيد،  فيمكف حصرىا في

عبكديتو  فيـ النصكص، كتفسيرىا، كمعرفة دالالتيا، فالشارع قصد مف أحكامو تحقيؽ  -8
تحتاج إلى  كتحقيؽ مصالح عباده كدفع الفساد عنيـ، فإذا كردت نصكص شرعية

كالمقاصد التي  تفسير فإنيا تفسر كيحدد مجاؿ إعماليا كتطبيقيا في ضكء المصالح
لمنص الشرعي، بؿ  . كىذا المنيج ال يمتـز التفسير الحرفيكردت النصكص لتحقيقيا

يستميـ الًحكـ كالمصالح التي جاءت مف أجميا النصكص، لمتكفيؽ بيف خاصتي األخذ 
 ال يخؿ فيو المعنى بالنص، كال بظاىر النص كااللتفات إلى ركحو كمدلكلو عمى كجو

تناقض، فاإلستنباط في اختبلؼ فيو كال  بالعكس لتجرم الشريعة عمى نظاـ كاحد ال
 .الحكـ كتحديد تطبيقو ضكء المقاصد سيعيف الفقيو عمى فيـ

بينيا، فتككف مقاصد الشريعة بذلؾ كسيمة  الترجيح بيف األدلة المتعارضة كالتكفيؽ  -1
 .كتضييؽ شقة النزاع بيف المسمميف بيف كجيات النظر لمتقميؿ مف االختبلؼ، كلمتقريب

لـ ينص عمييا بالخصكص: فاالجتياد المقاصدم يكسع الكقائع التي  معرفة أحكاـ  -7
 الشرعي، حتى تتسع الشريعة لكؿ ما يجد مف الحكادث كالنكازؿ. كىذا كفيؿ دائرة النص

إلى  بدكاـ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لمعصكر كاألجياؿ التي أتت بعد عصر الشارع
 .انقضاء الدنيا

 ،الزمانية )فقو الكاقع كتحقيؽ المناط(ك  تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى الظركؼ المكانية -9
المصالح،  اإلحاطة بأعراؼ الناس كعاداتيـ. فربط النص  كليذا كاف مف لكاـز مراعاة

كالظركؼ المحتٌفة كاألعراؼ المتبدلة،  يخمص العقؿ المسمـ مف  باألحكاؿ المتغيرة
 .الفقو  كيمثؿ المعيار في التعامؿ مع األحكاـ الشرعية الفكضى كانفبلت

التكازف كاالعتداؿ في األحكاـ كعدـ االضطراب: فالمجتيد يجعؿ مقاصد  تحقيؽ  -1
نصب عينيو؛ لتضيء لو الطريؽ، كتصحح لو المسار، كتعينو عمى الكصكؿ  الشريعة

                                           
 .101البدكم، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 الحؽ كالعدؿ، كالصكاب، كالسداد، ألف المقاصد كالميحكمات التي ترد إلييا إلى

كاعتداؿ  ببل  يات، فتجرم األحكاـ عمى اتزافالمتشابيات كالكميات التي ترد إلييا الجزئ
 .1خمؿ أك اعتبلؿ

  رابعا: عالقة المقاصد بالمصالح

 العبلقة بينيما كثيقة ألف جمب المصالح كدرء الفاسد مف أىـ مقاصد الشريعة

 :2كتنقسـ المصالح مف جية شيادة الشرع ليا إلى ثبلثة أقساـ ىي ،اإلسبلمية

كىك اقتباس  القياس، فيي حجة، كيرجع حاصميا إلى مصالح شيد الشرع العتبارىا،  -8
مف مشركب أك مأككؿ، فيحـر  الحكـ مف معقكؿ النص كاإلجماع، مثالو: كؿ ما أسكر

مناط التكميؼ، فتحريـ الشرع  عمى الخمر،ألنيا حرمت لحفظ العقؿ الذم ىك قياسا
 .الخمر دليؿ عمى مراعاة ىذه المصمحة

  الو: فتكل بعض العمماء لبعض الممكؾ لمف جامع مصالح شيد الشرع لبطبلنيا، مث  -1
      بعتؽ رقبة في نيار رمضاف: أف عميو صياـ شيريف متتابعيف زجرا لو، كلـ يأمره

في تقديـ  مخالفة لمنص مع اتساع مالو  لعدـ انزجاره بذلؾ، فيذه مصمحة باطمة ألنيا
 .اإلعتاؽ عمى الصـك

  .لبطبلف،  كىذه ىي المصمحة المرسمةما لـ يشيد لو الشرع باالعتبار كال با  -7

 لحؽ كمف يريد الباطؿ عمى حد سكاءكالمصمحة سبلح ذك حديف يدعييا مف يريد ا
الشرع، كقد  كلذلؾ فإف المصمحة المقصكدة في ىذا البحث ىي المصمحة المنضبطة بضكابط

حيث أصدر بيانا شافيا  بٌينيا مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي

                                           
 .101البدكم، مرجع سابؽ، ص  - 1

 ، الجزء األكؿ، دار صادرػ1995الغزالي أبك حامد محمد بف محمد، المستصفى مف عمـ األصكؿ، طبعة أكلى،  - 2
 .266-257بيركت، لبناف، ص 
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األحكاـ الشرعية مبنية عمى أساس  ىػ ذكر فيو أف8911قرارا في دكرتو الخامسة عشرة عاـ 
 :1القرار جمب المصالح كدرء المفاسد،  كفيما يمي نص

كىك الحفاظ عمى الديف، كالنفس  المراد بالمصمحة المحافظة عمى مقصكد الشارع -
التي لـ ينص الشارع عمييا بعينيا أك نكعيا المرسمة ىي  كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿ، كالمصمحة

 .1باالعتبار أك اإللغاء، كىي داخمة تحت المقاصد الكمية

 : يجب أف يتأكد الفقيو مف كجكد ضكابط المصمحة كىي -1
 . أف تككف حقيقية ال كىمية -
   كمية ال جزئية -
  عامة ال خاصة -
 . محة أخرل أكلى منيا أك مساكية لوال تعارضيا مص -
 . صد الشريعةمبلئمة لمقا -

بينيا عمى  كقد كضع العمماء معايير دقيقة لمتمييز بيف أنكاع المصالح،  كالترجيح
الناس إلى ثبلثة أقساـ،  أساس بياف متعمؽ ىذه المصالح، فقسميكىا مف حيث تعمقيا بحياة

 : كرتبكىا حسب درجة اعتبارىا، كىذه األقساـ ىي

 الضركريات -
 الحاجيات -
  التحسينيات -

مراعاة  فقيا أف تصرؼ كلي األمر عمى الرعية منكط بالمصمحة، فعميو مف المقرر  -2
 .ذلؾ في قيامو بإدارة شؤكنيا، كعمى األمة طاعتو في ذلؾ

االقتصادية  : لممصمحة المرسمة تطبيقات كاسعة في شؤكف المجتمع، كفي المجاالت  -3
 .كاالجتماعية كالتربكية كاإلدارية كالقضائية كغيرىا

                                           
مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ مف منظمة المؤتمر اإلسبلمي، قرارات كتكصيات الدكرة الخامسة عشر المنعقد  - 1

 141ـ، القرار رقـ 2004مارس  11-6ىػ المكافؽ لػ 1425مف المحـر عاـ  19-14بمسقط، سمطة عماف،  في الفترة مف 
(7/15). 
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 الشريعة كمكاكبتيا لحاجات المجتمعات اإلنسانية.كبيذا يظير خمكد 

 1وظائؼ عقوبات الحدود  الفرع الثاني:

كتمتاز عقكبات الحدكد بعدة أىداؼ كأغراض تميزىا عف غيرىا مف العقكبات   
كلكننا نتحدث عف  في القكانيف الكضعية، كىذه الكظائؼ أك األىداؼ كثيرة كمتعددة، الجنائية

 :أىميا فيما يمي

 الحدود تراعي مصمحة المجتمع :  أوال

 أف المقصد األسمى مف تشريع األحكاـ ىك مصمحة الخمؽ في مبدئيـ كمعاشيـ
كيترتب  كمعادىـ، إذ بيا تصاف دماؤىـ كأغراضيـ كأمكاليـ، كال حياة ليـ بدكنيا في الدنيا

 عمى ذلؾ حفظ المصالح الحقيقية التي أساسيا األخبلؽ كالفضيمة.

إذا نحف استقرينا مكارد الشريعة اإلسبلمية " الطاىر بف عاشكر: يقكؿ الشيخ محمد
الدالة عمى مقاصدىا مف التشريع استبياف لنا مف كميات دالئميا كمف جزئياتيا المستقرأة أف 
المقصد العاـ مف التشريع فييا ىك حفظ نظاـ األمة كاستدامة صبلحو بصبلح المييمف عميو 

صبلح عقمو كصبلح عممو كصبلح ما بيف يديو مف كىك نكع اإلنساف، ك يشمؿ صبلحو 
 .2مكجكدات العالـ الذم يعيش فيو "

كما دامت األفعاؿ أما مصالح كأما مفاسد، فما مف مصمحة إال كاقرىا اإلسبلـ 
 كشرعيا كسف ليا ما يحمييا، كما مف مفسدة إال كحرميا كشرع ليا ما يدرأ خطرىا.

 "إف المقصد األعظـ مف الشريعة أيضا:كفي ىذا المعنى يقكؿ الشيخ ابف عاشكر 
ىك جمب الصبلح كدرء الفساد ك ذلؾ يحصؿ بإصبلح حاؿ اإلنساف كدفع فساده فانو لما 

                                           
 .162سؼ، مرجع سابؽ، صقاسي سي يك  - 1
 .63ابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، ص - 2
 .162قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص  -2
 .64ابف عاشكر، مرجع سابؽ، ص  -3
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كاف المييمف عمى ىذا العالـ كاف في صبلحو صبلح العالـ كأحكالو كلذلؾ نرل اإلسبلـ 
كىك النكع عالج صبلح اإلنساف بصبلح أفراده الذيف ىـ أجزاء نكعو، كبصبلحو مجمكعة 

 .7كمو"

كال يمكف جمب المصالح كدفع المفاسد إال إذا كانت ىناؾ زكاجر كركادع تحمي 
 .1المجتمع مف كؿ خطر محدؽ"

 كعمى ىذا األساس شرعت العقكبات المختمفة لممحافظة عمى جميع ىذه المصالح
تقكض  كصيانتيا كحماية المجتمع ككؿ المفاسد كالشركر كاآلفات اإلجتماعية األخرل التي

ككانت عقكبات الحدكد مكجية بصفة خاصة لمحاربة الجرائـ الخطيرة  بنيانو كتركع أمنو.
 التي تمس الجماعة في صميـ ضركرياتيا.

إذف فالمقصكد مف إقامة الحدكد ىك تحقيؽ المصمحة التي تعكد إلى كافة الناس نك 
ردء المفاسد أكلى مف بناء عمى قاعدة التي تقكؿ :"إف  لك كاف ذلؾ بإىماؿ مصمحة الفرد،

أم تغميب صالح الجماعة عمى صالح الفرد،ألف اعتناء الشرع بالمنتييات  جمب المصالح"،
إذا نييتكم عن  مف اعتنائو بالمأمكرات، كما يقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :"... أشد

 .1"شيء فـاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فـأتوا منو ما إستطعتم  

 ظر عف شخصية الجاني كعف الضرر الذم يمحقو، بؿ كلككذلؾ كمؼ بصرؼ الن
لذا لـ يترؾ  تسبب بفعمو في فساد يمس المجتمع ككؿ، ألنوعمى حساب إىدار مصمحتو، 

نما تمسؾ باآلثار  نظاـ الحدكد حؽ العفك أك الشفاعة ألحد إذا كصؿ األمر إلى القضاء، كا 
نيا.ك أم تساىؿ في ىذا، كأم شفقة المترتبة عمى الجماعة، كمف ثـ يتجو إلى رفع الفساد ع

زدياد معدؿ اإلجراـ  بالمجـر يؤدم حتما بالمجتمع لمضياع كاضطراب في نظامو، كا 
 كاإلنحراؼ.

                                           
 .102، ك مسمـ، الجزء الرابع، ص117ركاه البخارم، الجزء التاسع، ص - 1
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يذاء الجناة في ىذه الحالة ليس شرا، بؿ كمما أقيمت الحدكد نتجت عنيا المصمحة  كا 
 أما لمفرد كأما لمجماعة أك لئلثنيف معا.

العقكبات الشرعية كميا أدكية  إفسبلـ ابف تميمة: "كفي ىذا الصدد يقكؿ شيخ اإل
، كىي مف رحمة اهلل بعباده، كرأفتو بيـ، كالداخمة في قكلو "نافعة يصمح اهلل بيا مرض القمكب

َٓ  : " تعالى ١ ِّ ٍَْؼبٌَ خً ٌِ َّ ٍَْٕبَن ااِلَّ َسْز ب أَْسَع َِ "، فمف ترؾ ىذه الرحمة النافعة لرأفة يجدىا  َٚ
إذ ىك في ذلؾ  أعاف عمى عذابو كىبلكو، كاف كاف ال يريد إال الخير،بالمريض فيك الذم 

كبمف يربكنو مف أكالدىـ  جاىؿ أحمؽ كما يفعمو بعض النساء كالرجاؿ الجياؿ بمرضاىـ،
كغممانيـ كغيرىـ في ترؾ تأديبيـ كعقكبتيـ عمى ما يأتكنو مف الشر كيترككنو مف الخير رأفة 

 اكتيـ كىبلكيـ".بيـ، فيككف ذلؾ سبب فسادىـ، كعد

فإذا سمـ لمجماعة أنيا كاستقرارىا، كلـ تخؼ عمى دمائيا كأعراضيا كأمكاليا، كلـ    
زدىارىا أم عائؽ.  يقؼ في طريؽ تقدميا كا 

 1تأديب الجاني وغيره ثانيا :

سبؽ كاف قمنا أف المقصد مف تشريع العقكبات ىك إصبلح حاؿ الناس كحفظ نظاـ 
المصمحة العامة كما يقكؿ ابف عابديف: "أنيا شرعت لمصمحة  الجماعة، فيي كسيمة لتحقيؽ

تعكد إلى كافة الناس مف صيانة األنساب كاألمكاؿ كالعقكؿ كاألعراض، لئلنزجار عما 
 .2يتضرر بو العباد مف أنكاع الفساد، كىك كجو تسميتيا حدكدا"

فالحكمة األصمية مف كضع الحدكد ىي معاقبة كؿ مف يعتدم عمى مقكمات 
جتمع األساسية، فيي ما شرعت إال لمزجر كالردع، شأنيا شأف كؿ التشريعات العقابية: الم

 تيديد كتخكيؼ كجزاء مقابؿ الجريمة.

                                           
 .164قاسي سي يكسؼ، ص - 1
 .3 جزء الرابع، صحاشية ابف عابديف، ال -2
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كمف ىذا تظير لنا أف الخصائص المميزة لعقكبات الحدكد مف حيث أغراضيا 
أثنيف : ردع خاص كىك تأديب الجاني، كردع عاـ كىك زجر غير الجاني  أمريفتتككف مف 

 ف أف يفعؿ مثؿ ما فعؿ.م

  تأديب الجاني -1

شرعت الحدكد لمنع اقتراؼ الجرائـ الخطيرة،فإذا كقع فييا أحد الناس فيعاقب كيؤدب 
كيصمح كيذكؽ كباؿ أمره لمضرر الذم ألحقو بالمجتمع، كإلستطالتو كتعديو عمى الغير، فبل 

يترتب عمييا مف ألـ مادم مف طبيعة العقكبة البدنية كما  إذيعكد إلى ما ارتكبو مرة أخرل، 
بدنيا يحدث في كقت قصير  اءدأكمعنكم، أنيا تصده عف ذلؾ، فمنيا ما يمحؽ بالجاني 

كىي إصبلحو دائما كقطع اليد، أك اإلستئصاؿ في حالة اليأس مف  أثراكالجمد أك يترؾ بو 
 .1التي ال يجدم فييا الردع كاإلعداـ

عمى  النزكع إلى الشذكذ كاإلعتداء كال شؾ أف النفكس الشريرة التي يغمب عمييا
 الغير، ال يزجرىا غالبا إال عقكبات رادعة مف الحدكد.

صبلحو ىك إزالة الخبث مف نفسو  كيبدك إىتماـ الشارع اإلسبلمي بتأديب الجاني كا 
الذم دفعو إلى إقتراؼ الجناية، كألصدؽ دليؿ عمى أف العقكبة ال ترتبط بفكرة اإلنتقاـ مف 

كمما كانت المعصية خطأ أك ظيرت أية شبية فاف ذلؾ يسقط الحدكد فبل المجـر ىك أنو 
 يعاقب إال إذا ارتكب فعبل مخالفة لمشرع كمعاقبة بدكف شؾ أك ريب.

 تأديب غير الجاني -2

مف األغراض النفعية لمعقكبة ما يردع الجاني عف سمكؾ مسمكو ألنو يرل كيسمع ما 
مف اقترافيا،ك ىذا ىك الردع العاـ الذم يجعؿ  ىك باشر تمؾ الجناية، فيمنعو ذلؾ أفيمحقو 

،فبل يجترئ عمى إرتكاب  مف العقكبة عبرة لمف تسكؿ لو نفسو أف يفعؿ مثؿ ما فعؿ المجـر
    تمؾ الجريمة.

                                           
1
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ْٓ  " كلعؿ مف الحكمة مف تنفيذ الحدكد عمنا لقكلو تعالى: ِِ ب ؽَبئِفَخٌ  َّ َْٙذ َػَزاثَُٙ ١ٌَْْش َٚ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ العامة مف االتجاه إلى الجريمة، كمف ثـ يمتد أثر العقكبة إلى مف  ىي منع 1"ا
 يحتمؿ ارتكابو الفعؿ المحظكر.

الحد يردع المحدود، ومف شيده وحضره يتعظ بو ويزدجر  أف" يقكؿ ابف العربي:
 ".ألجمو،  ويشيع الحديث بو مف بعده

دع كابتعد رأل آخر تقطع يده أك قد قطعت ألجؿ السرقة، خاؼ كارت إذافالشخص 
ذاغالبا عف السرقة  أبصر تنفيذ الجمد أك الرجـ عمى شخص معيف، فإف ىذه العقكبات  كا 

 تمنع بذاتيا مف اقتراؼ جرائـ الزنا أك القذؼ أك شرب الخمر كنحك ذلؾ.

في  أف تحقؽ الجاني مف تنفيذىا عميو حقا كعدال كمما كقع -فمثؿ عقكبات الحدكد 
بائع كلك كانت تمؾ النفكس شريرة كمنحرفة بطبعيا    ىي ببل شؾ ترىب الط -جرائميا 

أكثر مما تفعمو عقكبة الحبس أك السجف التي  كتكقفو عف األقداـ عمى إرضاء غرائزه الفاسدة،
 تشجع عمى العكد لقمة زجرىا لممجـر أك ردعيا لغيره.

 كمما تقدـ نخمص عمى أف كظائؼ الحدكد في ىذا المجاؿ تستيدؼ إصبلح الجاني
يـ سمككو، كزجر الناس عف اإلقتداء بو، كبذلؾ يتحقؽ الردع العاـ كالخاص في آف كتقك 

 ذلؾ يؤدم عمى منع الجريمة أك التقميؿ منيا قد اإلمكاف. أفكاحد، كال شؾ 

كىذه النظرية في المنع العاـ كالخاص تشغؿ أفكار المختصيف بعمـ العقاب كفمسفة 
 .مف التأييد الجنائي في العصر الحديث، حيث تجد الكثير
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 1ثالثا: محاربة الدوافع التي تدعو إلى الجريمة بالدوافع التي تصرؼ عنيا

إف النفس البشرية كثيرا ما تستيكييا نزكات الشيطاف، ككثيرا ما تميؿ إلى الشيكات 
كالممذات كالتعدم عمى الغير، ككؿ جريمة مصدرىا لذة أك شيكة تعاقب بعقكبة تذىب كؿ 

 ذكؽ أك إستمتاع.

ك ذلؾ بتحقيؽ الزجر  فكانت عقكبات الحدكد إلقامة العدؿ كاستقامة أحكاؿ العباد،
 كما رأينا، كلكف دكف زيادة لما يستحقو الجاني. كالردع البلزميف

فمـ يشرع في السرقة اإلعداـ، كال في القذؼ قطع المساف، كال في الزنا اإلخصاء 
نما شرعت العقكبات عمى أساس محاربة الدكافع ال  خاصة بكؿ جريمة.كا 

تباع المسالؾ   يتضح لنا أف اإلسبلـ بطريقتو ىذه ال يكره أحدا عمى الفضيمة كا 
الحسنة، بؿ يريد إقناع الناس عمى سمكؾ طريؽ االستقامة كاألماف،فحد الحدكد الفاصمة بيف 

كالباطؿ، كبيف الحبلؿ كالحراـ، لحماية الفضائؿ كالحرمات كىي ال تتعارض مع ميكؿ ؽ الح
 نساف كحاجياتو.اإل

فحد الردة ال يجر الناس عمى اعتناؽ اإلسبلـ جبرا، كحد البغي ال يعني التسمط في 
الحكـ  كحد الزنا ال يتعارض مع الزكاج، كحد القذؼ ال يقصد السككف عف أم كبلـ كحد 

ال يمنع اإلنساف امتبلؾ األمكاؿ كالسعي لمحصكؿ عمييا ككذلؾ  ،السرقة الصغرل كالكبرل
ب ال يعني عدـ التمتع بالطيبات، كلكف الحدكد جاءت منظمة لكؿ ىذا فبل تشكيؾ حد الشر 

في  كالدسائس الفتف في العقيدة كال نزع لثقة المسمميف بدينيـ، كال يرضى اإلسبلـ إيقاد نار
أك أف  كاف عف طريؽ الحبلؿ إذااألمة كاإلخبلؿ بنظاـ الدكلة، كما ال يمنع التمتع بالجنس 

كيحدد اإلسبلـ  اآلخريفأيو كيعبر عف فكره، كلكف دكف المساس بأعراض ر  اإلنسافيبدم 
مف مسكر أك  إلى فقداف العقؿ الكسائؿ المشركعة لمحصكؿ عمى الماؿ، كيمنع كؿ ما يؤدم

مع الطبيعة البشرية مف حيث احتياجاتيا  ضمخدر، "كلك أف اإلسبلـ فرض حدكدا تتعار 
                                           

 .166قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص -  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  األسس العامة لعقوبات الحدودالفصل الثـاني :  

 

 
154 

أك يدعك عمى  كية الخاصة أك يحـر حرية الرأمكمشاعرىا كاف يحـر الزكاج أك يمنع المم
التحميؿ مف كؿ القيكد كالخركج عمى مقتضى العقؿ أك يفرض دينا عمى الناس أك يمزميـ 
بعقيدة، لكف ذلؾ جدير بأف يمقى المعارضة كيكاجو الرفض، كلكف اإلسبلـ حرص عمى 

 .1لعمـ"مصالح كحمى الحقكؽ، كال نظف أف ما فرضو يتعارض مع العقؿ كأثبتو ا

        فالحدكد تحارب الدكافع التي تدعك إلى الجريمة بالدكافع التي تصرؼ عنيا 
 مع حرصيا عمى حماية المصالح الضركرية لؤلفراد.

  رابعا :عدالة عقوبات الحدود

تقـك عقكبات الحدكد عمى العدالة كالمساكاة،مستيدفة الصالح العاـ كقطع دابر 
ألنيا كجبت حقا هلل تعالى، فيي قائمة عمى الفصؿ بيف الحؽ  اإلجراـ لحفظ األمف كالنظاـ،

كىي بطبيعتيا،تقكـ عمى العدؿ ال تتجاكزه  كال  كالباطؿ كالخير كالشر، كاليدل كالضبلؿ،
، كبيف قكم كضعيؼ كال بيف غني  كفقير كما  تخرج عف نطاقو، فبل فرؽ بيف حاكـ كمحكـك

سرؽ فييـ  إذاا ضؿ مف كاف قبمكـ أنيـ كانكا جاء في الحديث الصحيح: "يا أييا الناس إنم
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد، كأيـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد  الشريؼ ترككه، كا 

 سرقت لقطع يدىا" .

عقكبات عادلة عالما، بحيث لـ تفرؽ بيف الذكر كاألنثى، إذا كاف كبلىما عاقبل 
ال رَِضُس  تؤاخذ غير الجاني بجنايتو لقكلو تعالى: "بالغا مختارا عالما بالتحريـ، كما أنيا ال َٚ

ِْٚصَس أُْخَشٜ اِصَسحٌ  َٚ"...2   

كمف العدالة فييا أف العقكبة متناسبة مع الجرائـ مف حيث الخطكرة كالتركيع الذم 
تحدثو ىذه األخيرة، كمقدرة األكلى عمى قطع دابر الجريمة، كذلؾ كمو دكف مجاكزة لما 
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الردع، فكمما كبرت الجناية كبر جزاؤىا ليككف ما حظره اهلل "مف محارمو  يستحقو المجـر مف
 .1ممنكعا، كما أمر بو مف فركضو متبكعا فتككف المصمحة أعمـ كالتكميؼ أتـ"

      كفي ىذا الصدد جاء ابف قيـ الجكزية: "مف المعمـك ببدائو العقكؿ أف التسكية  
، بؿ مناؼ لمحكمة كالمصمحة، فإنو أف ساكل في العقكبات مع تفاكت الجرائـ غير مستحسف

ف ساكل بينيا في أعظميا كاف خبلؼ  بينيـ في أدنى العقكبات لـ تحصؿ مصمحة الزجر، كا 
الرحمة كالحكمة إذ ال يميؽ أف يقتؿ بالنظرة كالقبمة كيقطع بسرقة الحبة كالدينار ككذلؾ 

كالعقكؿ، ك كبلىما تأباه حكمة مع استكاء الجرائـ قبيح في الفطر    التفاكت بيف العقكبات
حسانو الى خمقو، فأكقع العقكبة تارة بإتبلؼ النفس إذا إنتيت الجناية    الرب تعالى كعدلو كا 
في عظميا الى غاية القبح كالجناية عمى النفس أك الديف أك الجناية التي ضررىا عاـ  

 تمؾ المفسدة". فالمفسدة التي في ىذه العقكبة خاصة، كالمصمحة الحاصمة بيا أضعاؼ

         كاألحكاـفإذا كانت العقكبة المقدرة شديدة كقاسية إال أنيا غالية في الدقة 
كفي رعاية مصمحة الناس عمى أكمؿ الكجكه، كذلؾ في اإلحتياط في إثبات الجرائـ بإشتراط 

 كدرء الحدكد بالشبيات كنحك ذلؾ. شركط صعبة التكفر

 رخامسا: عقوبات الحدود جعمت لمتطيي

يستيدؼ اإلسبلـ مف كراء تشريع عقكبات الحدكد إستئصاؿ الجريمة مف جذكرىا 
 ك صكف العبلقات اإلجتماعية بيف األفراد. بتطيير المجتمع كتيذيب النفس،

اإلسبلـ يربى في الناس كفي المجـر نفسو االعتقاد الجاـز بأف اهلل مراقبو  إف
ليطير نفسو كركحو مف الذنب، كلينجك كمحاسبو كما مف حد حده إال كىك لصالح اإلنساف،

ْٓ  مف عذاب اآلخرة بالتكبة  كاإلنابة إلى اهلل،  يقكؿ اهلل تعالى: "... َْ َػ َٓ ٠َُخبٌِفُٛ ١ٍَْْسَزْس اٌَِّز٠ فَ
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 ٌُ ُْ َػَزاٌة أ١ٌَِ ْٚ ٠ُِظ١جَُٙ ُْ فِْزَٕخٌ أَ ْْ رُِظ١جَُٙ ِٖ أَ ِش ِْ َٓ  ، كيقكؿ أيضا: "1"أَ َّْ َسثََّه ٌٍَِِّز٠ َُّ اِ ٍُٛا  ثُ ِّ َػ

 ٌُ َ٘ب ٌََغفٌُٛس َسِز١ ْٓ ثَْؼِذ ِِ َّْ َسثََّه  أَْطٍَُسٛا اِ َٚ ْٓ ثَْؼِذ َرٌَِه  ِِ َُّ رَبثُٛا  َٙبٌٍَخ ثُ َٛء ثَِد  .2"اٌغُّ

 فاإلسبلـ في مكافحتو لمجريمة شرع نكعيف مف الحماية: 

 : أوليما: حماية داخمية

يقترب مف حدكد اهلل كال كذلؾ بتربية الضمير كتقكية اإليماف، فعمى المؤمف أف ال 
َ٘ب تعداىا لقكلو تعالى: "... ِ فَال رَْمَشثُٛ ٍَْه ُزُذُٚد َّللاَّ ِ فَال  ، كقكلو : "...3..."رِ ٍَْه ُزُذُٚد َّللاَّ رِ

َ٘بر  .4."..ْؼزَُذٚ

ٍَْه  كيعمـ المؤمف أف بذلؾ يقترب مف رضكاف اهلل كيناؿ الجزاء الحسف، يقكؿ اهلل تعالى : " رِ

 ِ َرٌَِه  ُزُذُٚد َّللاَّ َٚ َٙب  َٓ ف١ِ َٙبُس َخبٌِِذ٠ ْٔ َٙب األَ ْٓ رَْسزِ ِِ ٍُْٗ َخَّٕبٍد رَْدِشٞ  َسُعٌَُٛٗ ٠ُْذِخ َٚ  َ ْٓ ٠ُِطْغ َّللاَّ َِ َٚ

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُص ا ْٛ ٌْفَ  .5"ا

قتراؼ مثؿ جرائـ الحدكد معناه ضعؼ اإليماف، كبعد عف جادة الطريؽ كما قاؿ  كا 
لعبد حين يزني وىو مؤمن، وال يسرق حين يسرق وىو  ال يزني ا" 6رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

"،  قاؿ عكرمة: قمت البف مؤمن وال يشرب حين يشرب وىو مؤمن، وال يقتل حين يقتل وىو مؤمن
عباس: كيؼ ينزع اإليماف منو؟ قاؿ: ىكذا، كشبؾ بيف أصابعو ثـ أخرجيا، فإف تاب عاد 

 .7إليو ىكذا كشبؾ بيف أصابعو"
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 :1جر والوعيدثانييما: حماية بالز 

كذلؾ بتشريع الحدكد كمعاقبة المجرميف في الدنيا، كليعمـ الجاني أنو إذا قدـ نفسو 
لمعقكبة في الدنيا قبؿ األخرة، فإف ىذه العقكبة تطيره كتزكيو، كفي ذلؾ يقكؿ رسكؿ اهلل 

في   من أصاب شيئا من ذلك فعوقب بوو صمى اهلل عميو كسمـ عف ركاية لمبخارم ك مسمـ: "...
لدنيا فيو كفـارة لو ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهلل عليو فـأمره إلى اهلل إن شاء عفـا عنو وإن  ا

 ".شاء عذبو

، إنما ىي كسيمة لتحقيؽ المصمحة العامة  فميس في الحدكد عداء أك كراىية لممجـر
 كمف يتعداىا فيك ظمـ مف اإلنساف عمى نفسو.

ٍَْه ُزُذٚدُ ... كقد قاؿ اهلل تعالى:  رِ َُ َْٔفَغُٗ  َٚ ِ فَمَْذ ظٍََ ْٓ ٠َزََؼذَّ ُزُذَٚد َّللاَّ َِ َٚ  ِ   .2..."َّللاَّ

كال شؾ أف الكعيد بعذاب اآلخرة لمف نجا مف العقاب في الدنيا يشعر أف عذابيا أشد 
ٍُْٗ َٔبساً َخبٌِذاً  كأعظـ، يقكؿ اهلل تعالى: " ٠َزََؼذَّ ُزُذَٚدُٖ ٠ُْذِخ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ ٠َْؼِض َّللاَّ َِ َٚ  ٌَُٗ َٚ َٙب  ف١ِ

 ٌٓ ١ِٙ ُِ  .3" َػَزاٌة 

 ىذا الشعكر الذم أنشأه اإلسبلـ في نفكس معتنقيو يجعؿ اإلنساف يبتعد بطبعو أف
ذا  عف المخالفات كاآلثاـ بمجرد التفكير فيما يترتب عمييا مف عقكبات في العاجؿ كاآلجؿ كا 

مف  عميو لكي ينجك كقع أحد الناس فإف قكة إيمانو تدفعو إلى طمب الطيارة بإقامة الحد
 عذاب اآلخرة.

كقاص أتى بأبي محجف الثقفي يكـ القادسية كقد شرب  أبيكمف ذلؾ أف سعد بف 
الناس، "فكثب  ألقىالخمر فأمره بو إلى القيد، فترجى زكجة سعد أف تفكو ففكت قيكده حتى 

       أبك محجف عمى فرس لسعد يقاؿ ليا البمقاء، ثـ أخذ رمحا ثـ خرج فجعؿ ال يحمؿ 
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عمى ناحية مف العدك إال ىزميـ، كجعؿ الناس يقكلكف: ىذا ممؾ، لما يركنو يصنع، كجعؿ 
سعد يقكؿ: الصبر صبر البمقاء، كظفر أبي محجف في القيد، فمما ىـز العدك رجع أبك 
محجف حتى كضع رجميو في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كاف مف أمره، فقاؿ سعد: 

محجف: قد ي ، فخمى سبيمو، فقاؿ أبأببلىـليكـ رجبل أبمى لممسمميف ما ال كاهلل ال أضرب ا
 .1"بيرجتني فك اهلل ال أشربيا أبدا كنت أشربيا إذ يقاـ عمى الحد كأطير منيا، فأما

كغيرىا كثير  تبيف أف العقكبة في اإلسبلـ، القائمة عمى أساس  -فيذه الحكادث 
الكضعية، خاصة في الدكؿ المتقدمة، فإنيا تفقد تكقظ الضمير كتفتح باب القكانيف  - الديف

اإلحساس بالمسؤكلية كتجعؿ الجاني يشعر بالذنب كحب االنتقاـ بعد إقامتو بالسجف مدة 
كذلؾ إلبتعاد مثؿ ىذه العقكبات عف ركح الديف كلككنيا ثمرة طبيعية لقياـ  أك قصيرة طكيمة

 حضارة كازدىار ببل ديف.

ت كالمخدرا الخمقي، كما تبعو مف انتشار الخمر الفساد إفكيقكؿ محمد قطب: "
كالشذكذ كالجريمة، ىك ثمرة طبيعية لقياـ حضارة جاىمية ببل ديف، إنو ليس انحرافا عارضا 

تتجنبو لكقاية نفسيا مف الدمار،كما يتكىـ بعض المعجبيف بيا  أفكاف يمكف ليذه الحضارة 
كجدت فرص متاحة لممتع دكف ضابط  الخائفيف عمييا ؟ إنما ىك نتاج أصيؿ ليا، فحيثما 

 .2مف ديف ينظـ ذلؾ المتاع، كانت النتيجة كاحدة...اإلغراؽ في الشيكات، ثـ اإلنحراؼ"

فيذا كمو يدؿ عمى أف عقكبات الحدكد جعمت لتطيير الببلد كالعباد مف الفجكر 
 كالشركر.
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لـ يقـ ىذا  اف، مامجاؿ لمحديث عف حقكؽ اإلنساف في أم نظاـ عقابي ك ال
األخير عمى دعائـ الشرعية الجنائية في صكرتييا المكضكعية كاإلجرائية مف جية، كلـ يكفؿ 

مف متابعة كتحقيؽ كمحاكمة، انتياء  - حقكؽ المتيـ في جميع مراحؿ الدعكل العمكمية
 مف جية أخرل .   - بالتنفيذ

كف الحقكؽ ككفالة الحريات كالشؾ أف الشريعة اإلسبلمية كانت السباقة زمانيا في ص
كمراعاة مصالح العباد كالببلد، كليس قكلنا ىذا مف منطمؽ أننا نديف بديف اإلسبلـ، كلكف 
لممؤرخيف كالباحثيف المكضكعييف في مختمؼ بقاع العالـ أقكاؿ كشيادات حكؿ عدالة كرحمة 

 ىذا الديف الذم خصو اهلل بالكماؿ كالمركنة في التنزيؿ كالتشريع. 

في عزة المسمميف يـك انتصركا لدينيـ، كفي ذلتيـ يـك استبدلكه بشرائع كأعراؼ  كلنا
 إتباعوما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، خير دليؿ عمى ما في اإلسبلـ مف حكمة كرفعة في 

 كما أمرنا القرآف العظيـ كسنة النبي الكريـ. -دنيا كديف  -كالعمؿ بأحكامو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ضاء اإلسبلمي عمى مبدأ الشرعية: استناد القاألكؿالمبحث 

  المطمب األكؿ: تعريؼ القضاء

 القضاء اإلسبلمي  مبادئالمطمب الثاني: 

 اإلسبلمي النظاـ اإلجرائيفي  المتيـ: كفالة حقكؽ الثانيالمبحث 

 اإلسبلمي في اإلتياـ اإلجرائي: النظاـ األكؿالمطمب 

 ةفي المحاكمة العادل المتيـلثاني: تأميف حؽ ا المطمب

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ائم الشرعيةقيام الخصومة الجزائية على دعالفصل األول : 

 

 
162 

الجزائية في التشريع الكضعي الجزائي عف مفيكميا في  الخصكمةيختمؼ مفيـك 
التشريع الجنائي اإلسبلمي سببا كأطرافا نظرا إلختبلؼ طبيعة كؿ منيما، كىي نتيجة طبيعية 
لئلختبلفات المسمـ بيا بيف التشريعيف حكؿ مفاىيـ الجريمة كالعقاب كالمصمحة كالحؽ  

 . ؤكلية الجنائية كأساسيا كحدكدىاسككذلؾ مناط الم

كلكف الخصكمة الجزائية كفؽ المنظكر اإلسبلمي نجدىا أكثر اتصاال بالشرعية 
كحرصا عمى حفظ المصالح الشرعية المعتبرة، فيي في غالب األحكاؿ اإلجرامية تتصؿ 
باستيفاء حؽ اهلل تعالى في العقاب سكاء كاف حقا خالصا لذاتو عز كجؿ كما في جرائـ 

 الحدكد ماعدا حدم القذؼ كالسرقة، أك مشتركا مع حؽ العبد كجرائـ القصاص كالتعازير.

 اإلسالمي  النظاـ اإلجرائيلمبحث األوؿ: كفالة حقوؽ المتيـ في ا

    تقـك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية عمى الفضيمة كالقيـ اإلنسانية كالتسامح، كيطمؽ
فيي شريعة متكاممة جاءت مف أجؿ إتقاذ البشر  "الشريعة السمحاءعمى الشريعة اإلسبلمية "

عمى الرحمة  لقيـ السماكية العميا، كقامتمف أدراف الرذائؿ كالعادات السيئة، كالرقي بو نحك ا
، كحماية اإلنساف مف ظمـ ركالمغفرة كالعمؿ الصالح كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنك

في مبادئيا  2ف ىي الشريعة اإلسبلمية ، فحقكؽ اإلنسا1اإلنساف لنفسو كمف ظمـ غيره عميو
  .كمقاصدىا

كحقكؽ المتيـ ىي جزء مف حقكؽ اإلنساف تتعمؽ أساسا بالدعكل الجزائية، كلمكقكؼ 
عندىا عمدنا إلى قراءة كصفية كتحميمية لمنظاـ اإلجرائي اإلسبلمي في اإلتياـ، ككذا قاعدة 

                                           
، كالقطب محمد القطب 2001سييؿ حسيف الفتبلكم، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دار الفكر العربي، بيركت،  -  1

، كغبلـ محمد نيازم، حقكؽ 10، ص 1976 اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، دار الفكر العربي، القاىرة، بدكف سنة الطبع،
 .13، ص  1971إلسبلمية  القاىرة، اإلنساف في اإلسبلـ، مجمع البحكث ا

محمد الحسيني مصيمحي، حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة  -  2
 ،121، ص1983، كعبد الكاحد الفار حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في اإلسبلـ، مجمة الثقافة اإلسبلمية، جدة، 1998

 .25، ص  2007 – ػى 1428ع، األردف، يؿ حسيف الفتبلكم، حقكؽ اإلنساف دار الثقافة لمنشر كالتكز نقبل عف سيي
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لشرعية الجنائية في صكرىا المحاكمة العادلة، كىي قراءة تصب في جكىر مستمزمات ا
 المكضكعية كاإلجرائية كالتطبيقية .

 المطمب األوؿ: النظاـ اإلجرائي اإلسالمي في اإلتياـ 

لقد ميز النظاـ اإلجرائي اإلسبلمي بيف اإلتياـ الخاص كالعاـ  ككنو ارتبط في مجاؿ 
جرائي ة تككف في النياية الدعكل الجزائية بنكع الجريمة كما يترتب عمييا مف آثار مكضكعية كا 

جميعيا نظاما اتياميا، كاضح المعالـ كالطرؽ يتمتع بخصائص كاستقبللية عف باقي النظـ 
 اإلتيامية األخرل.

 الفرع األوؿ : تقسيـ الجرائـ إلى عامة وخاصة 

لقد قسـ الفقو اإلسبلمي الجرائـ إلى عامة كخاصة تبعا لمعيار المصمحة المحمية 
 الي : بالتجريـ عمى النحك الت

 أوال : الجرائـ العامة 

إف كلي األمر يقكـ بمباشرتيا ألنيا تقع في المقاـ األكؿ عمى حقكؽ اهلل تعالى، كىي 
يعترؼ المشرع اإلسبلمي بدكر  ، كفييا ال1التي تكصؼ أك تعرؼ إصطبلحا بجرائـ الحدكد

يا عمى إببلغ حتى إيقاؼ تحريك لممجني عميو أك المضركر في مباشرتيا أك التنازؿ عنيا أك
منو كذلؾ لظيكر اإلعتداء فييا عمى الصالح العاـ لممجتمع، كتسمى الدعاكل الناشئة عف 

أك مف  ىذا النكع مف الجرائـ الماسة بالحؽ العاـ بدعاكل الحسبة عمى اعتبار أف كلي األمر
يقع ، ألف كاجب استيفائيا 2يقـك مقامو ىك الذم يتكلى تحريؾ اإلدعاء في الدعكل الجزائية

                                           
كىي الجرائـ التي تقع اعتداء عمى حؽ اهلل كحؽ العبد إال أف حؽ اهلل تعالى ىك الراجح كالغالب، كينصرؼ معنى اهلل  - 1

  .تعالى في ىذا الصدد إلى معنى حؽ المجتمع )الحؽ العاـ(
حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعكل الجنائية الناشئة عف الجرائـ الماسة بسبلمة جسده   عصاـ أحمد محمد، -  2

   محاضرة ألقيت في المؤتمر الثالث حكؿ حقكؽ المجني عميو في اإلجراءات الجنائية لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي 
جمعيا عبد الخالؽ ثركت، دار النيضة العربية، ص  ، مجمكعة محاضرات1989مارس  14إلى  12في القاىرة مف 

179. 
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عميو أك عمى مف ينيبو مف أىؿ اإلختصاص ككلي المظالـ كالحسبة كالشرطة كؿ فيما 
ألف اليدؼ مف إقامة جميع الكاليات في النظاـ اإلجرائي  األمريخصو مف مياـ ذلؾ 

اإلسبلمي ىك تحقيؽ المعركؼ كمنع المنكر، كألجؿ إقامة الحدكد كحفظ الحقكؽ، فالشريعة 
كمف  د كحقكؽ، كلذلؾ فإنو يسكغ لكؿ مسمـ رفع الدعكل بيااإلسبلمية في جممتيا حدك 

مقتضى قاعدة التضامف عمى تحقيؽ المعركؼ كمنع المنكر سميت بدعكل الحسبة كىي 
كظيفة دينية يقكـ بيا القائـ عمى أمكر المسمميف كتككف البينة في دعكل الحسبة مف المدعي 

 . 1فييا الذم يككف مدعيا كشاىدا في نفس الكقت

د ميز التشريع اإلسبلمي ممثبل في الكتاب العزيز كالسنة النبكية المطيرة بيف كلق
نكعيف مف الجرائـ العامة، فبعضيا يندرج ضمف ما يسمى بجرائـ الحدكد كالتي حصرىا الفقو 

 كالسرقة كالحرابة كالردة كالبغي اإلسبلمي في سبع حدكد كىي: الزنا كالقذؼ كشرب الخمر
ائـ غير المحددة حصرا كقد ترؾ األمر لكلي األمر تحديدىا كفؽ كالبعض اآلخر مف الجر 

مقتضيات كحاجات المجتمع اإلسبلمي كجرائـ اختبلس األمكاؿ العمكمية كالخاصة كالرشكة 
كتحريض القصر عمى الفسؽ كالدعارة كالنصب كتبييض األمكاؿ، فيذا النكع مف الجرائـ 

 .  2عيظير فييا اإلعتداء عمى الصالح العاـ لممجتم

 ثانيا: الجرائـ الخاصة 

   لقد اعترؼ المشرع اإلسبلمي لممدعي المدني سكاء كاف مجنيا عميو أك مضركرا
في الدعكل الجزائية الناشئة عف الجرائـ الخاصة أنو صاحب الحؽ األصيؿ فييا مف حيث 

جرائـ  ، فالمدعي المدني سكاء بصفتو مجنيا عميو أك مضركرا في3تحريكيا كمباشرة إجراءاتيا
                                           

مشار إليو في عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصـك أثناء مرحمة  4شبخ اإلسبلـ ابف تيمية، كتاب الحسبة، ص  -  1
 جزائر، ال2010 – ػى 1431المحاكمة الجزائية  في التشريعيف الكضعي كاإلسبلمي، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، طبعة 

 .36ص
محمد محمكد سعيد، حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعكل العمكمية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ص  -  2

 .138ك 137
 .5، ص 1955_ عبد العزيز عامر، التعزبر في الشريعة اإلسبلمية، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  3
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 كغيرىا مف الجرائـ التي تمحؽ كتأخذ حكميا مما يقع عمى حؽ خاص 1القصاص كالديات
يككف لو تحريؾ الدعكل الجزائية عنيا باعتبار أف ذلؾ مف حقو، فمو مكنة اإلقتصاص كما 
لو تركو، كقد استند فقياء الشريعة اإلسبلمية في تبرير ذلؾ إلى أف الجرائـ المستجكبة 

نكعيف مف اإلعتداء أحدىما مباشر يناؿ مف جسـ المجني عميو كاآلخر  لمقصاص ىي عمى
غير مباشر يناؿ مف المجتمع الذم يتألـ لذلؾ عمى اعتبار أنو ييتـ بسبلمة أعضائو، كلك 
أف المساس بجسـ المجني عميو يفكؽ بكثير ما يناؿ المجتمع مف إعتداء كلذلؾ اعتبرت 

ئـ الخاصة التي قررت الشريعة اإلسبلمية لممدعي جرائـ القصاص كالديات مف طائفة الجرا
ذلؾ ال  أفمضركرا مكنة متابعة الجاني مف إعفائو، غير  أكالمدني سكاء كاف مجنيا عميو 

يمنع كلي األمر أك مف يمثمو مف تعقب تمؾ الجرائـ جميعيا نيابة عف المجتمع بعقكبات 
الضبط يتمثؿ في خرؽ قكاعد  تعزيرية بمساسيا كلك بصفة غير مباشرة بحؽ عاـ لممجتمع

ىدار حالة األمف كالسبلـ التي تسكد أفراد المجتمع ، كيتضح أف تحريؾ 2اإلجتماعي كا 
الدعكل في ىذه الجرائـ يككف مف المجني عميو أك المضركر أك كلي األمر مف خبلؿ تقديـ 

إذا  يةي إذا تكافرت شركط القصاص كالدشككل إلى ىذا األخير مطالبا اإلقتصاص مف الجان
كاف القصاص متعذرا أك غير ميسكر، كبيذا يككف فعبل لممجني عميو  في جرائـ القصاص 
صبلحية تحريؾ الدعكل الجزائية في ىذه الطائفة مف الجرائـ الخاصة مف خبلؿ الشككل إلى 

بيذه الشككل فيبلحقو بجزاء  األخيرعنو، فيرفع القيد الكارد عمى ىذا  كلي األمر أك مف ينكب

                                           
تقع اعتداء عمى حؽ اهلل تعالى مشكبا بحؽ العبد إال أف حؽ العبد فييا ىك جرائـ القصاص كالديات ىي الجرائـ التي  - 1

الراجح كيسمي فقياء الشريعة اإلسبلمية جرائـ القصاص بالجنايات، كأقرت الشريعة اإلسبلمية القصاص كفقا لمبدأ المساكاة 
َّْ إٌَّْفَظ "بيف جميع الناس كاعتبرت أركاحيـ كأعضاءىـ كحكاسيـ متساكية مصداقا لقكلو تعالى  َٙب أَ ُْ ف١ِ ِٙ َوزَْجَٕب َػ١ٍَْ َٚ

ٌُْدُشَٚذ لَِظبصٌ  ا َٚ  ِّٓ َّٓ ثِبٌغِّ اٌغِّ َٚ  ِْ َْ ثِبألُُر األُُر َٚ األََٔف ثِبألَِٔف  َٚ  ِٓ ٌَْؼ١ْ َٓ ثِب ٌَْؼ١ْ ا َٚ مف سكرة المائدة، كلقكلو  45 اآلية " ثِبٌَّْٕفِظ 
ُْ فَبْػزَُذٚا َػ١ٍَْ تعالى "  ْٓ اْػزََذٜ َػ١ٍَُْى َّ ُْ فَ ب اْػزََذٜ َػ١ٍَُْى َِ  ًِ ْث ِّ  مف سكرة البقرة. 194 اآلية " ِٗ ثِ

 .180عصاـ أحمد محمد، مرجع سابؽ، ص  - 2
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ذا كاف المجني عميو ناقص األىمية أك فاقدىا جاز لكلي النفس ىذا الحؽ عمى القصا ص، كا 
 . 1مقتضى ما يحكـ بو القاضي

فالدعكل الجزائية في جرائـ القصاص كالديات ال تتحرؾ إال بشككل مف المجني 
، فبل يسكغ 2أك مف يقـك مقامو تتقيد بيذه الشككل األمرالمضركر، كأف سمطات كلي  أكعميو 

و تحريؾ أك مباشرة الدعكل الجزائية بغيرىا كال يمكف لو أف يحكـ عمى الجاني بعقكبة ل
القصاص إذا لـ يقدـ المجني عميو شككل، كلك في األحكاؿ التي يقيـ فييا الدعكل عف ذات 

 ، إذا ترتب عف الجريمة أنتياؾ حؽ األمف كاإلستقرار في المجتمع. 3الفعؿ تعزيرا

ة اإلسبلمية أف عقكبات الجرائـ العامة قد شرعت إلستيفاء كلقد رأل فقياء الشريع
حؽ المجتمع المعبر عنو بحؽ اهلل في الفقو اإلسبلمي الذم نالتو باإلعتداء، كأف عقكبات 
الجرائـ الخاصة كىي المعبر عنيا بحؽ الفرد قد شرعت إلستيفاء حؽ ىذا األخير الذم 

 كقعت الجريمة إعتداء عميو.  

 4لمترتبة عف تقسيـ الجرائـ إلى عامة وخاصةا اآلثارثالثا: 

لقد خمص فقياء الشريعة اإلسبلمية إلى استخبلص كاستنتاج عدة أثار قد تترتب 
 عف تقسيـ الجرائـ إلى جرائـ عامة كجرائـ خاصة، كأىميا : 

                                           
محمد أبك كىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي، القسـ العاـ، دار الفكر العربي، طبعة  - 1

 .560، مصر، ص ػى1368
 .183مرجع سابؽ، عصاـ أحمد محمد،  - 2
جرائـ التعازير تقع اعتداء عمى حؽ  اهلل كحؽ العبد، كدكف أف يؤدم ىذا اإلعتداء إلى تحقيؽ أم مف جرائـ الحدكد  - 3

        كجرائـ القصاص كلـ ينص التشريع اإلسبلمي عمى تحديدىا أك تحديد مقدار عقكبتيا، كقد ترؾ تقديرىا لكلي األمر
 دكف حصرىا كتحديدىا كاحدة كاحدة شكؿ كاسع كمرف كفؽ ضكابط كمية شاممة لمجزئيات كالكقائعأك القاضي، كلقد طبقت ب

كالتعزير معناه التأديب عمى ذنكب لـ تشرع بشأنيا عقكبات مقدرة بشرط أف تككف مف جنس ما تبيحو الشريعة في عقكباتيا 
ر ممدكح خميؿ البحر، مبادئ قانكف أصكؿ المحاكمات عمى أف ال تبمغ مقدار العقكبة المقدرة لمحدكد كالقصاص، لممزيد ينظ

 .31، ص 1998الجزائية، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، طبعة أكلى، مصر، 
 .39عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص  - 4
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عدـ جكاز القضاء بعمـ القاضي في الجرائـ العامة بخبلؼ الجرائـ الخاصة،  -8
لجريمة الخاصة يكرث بينما الحؽ المتكلد عف الجريمة العامة ال كأف الحؽ المتكلد عف ا

يكرث، كأف الحؽ المتكلد عف الجريمة الخاصة قابؿ لمعفك خبلفا لمجرائـ العامة كجرائـ 
 الحدكد. 

كتابة بخبلؼ الجرائـ  أكالجرائـ الخاصة يمكف إثباتيا بشيادة األخرس إشارة   -1
رأ بالشبيات كال تجكز الشفاعة فييا لما فييا مف إعتداء العامة المسماة بجرائـ الحدكد التي تد

 عمى مصالح عامة كعمى العكس مف ذلؾ تجكز الشفاعة في الجرائـ الخاصة 

حؽ اإلتياـ أك المتابعة في جرائـ الحدكد مخكؿ لكؿ فرد في المجتمع ماعدا  -7
دكد التي ال تقاـ جريمتي القذؼ كالسرقة المتيف يعتبرىما أغمب الفقو اإلسبلمي مف جرائـ الح

عمى الحاكـ نفسو كاقتصارىا عمى المجني عميو كحده كقد  فييما الدعكل مف أم فرد كلك
     اإلتياـ حؽ لممجني عميو لكجكد مصمحة  أفبرركا ذلؾ فيما يخص جريمة القذؼ عمى 

، كبرركا كذلؾ حؽ 1في العقكبة تنمحي بيا أثار جريمة القذؼ المرتكبة في حؽ المجني عميو
إلدعاء عمى المجني عميو كحده في جريمة السرقة العتبار أف الركف المادم في جريمة ا

السرقة ال يتـ كال يتحقؽ إال بعد إثبات أف الماؿ مممكؾ، كىذه الممكية ال تتحقؽ إال 
 األمربالخصكمة، كفي كبل الحالتيف بعد تحريؾ الدعكل تأخذ حكـ الحد  ال يسكغ لكلي 

 فتنقضي الدعكل كيتعيف عمى القاضي الجزائي الفصؿ فييا .  التنازؿ عنيا أكالعفك 

   حؽ اإلتياـ في جرائـ غير الحدكد كالقصاص كالدية يأخذ حكـ جريمة الحد -9
    الدية بحسب طبيعة الحؽ إف كاف يظير المساس بو أكثر ىك حؽ عاـ  أكأك القصاص 

أك جريمتي حدم القذؼ  أك خاص، فاإلتياـ يككف خاصا إذا تعمؽ بجرائـ القصاص  كالدية
عمى المجني عميو منيا يغمب عميو اإلعتداء  كالسرقة، ككؿ جريمة يككف اإلعتداء الذم كقع

                                           
، ترك ـ، بي 1984 – ػى 1404عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة،  - 1

 .175لبناف، ص 
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عمى مصمحة خاصة كالعكس صحيح أيضا بحيث يككف اإلتياـ عاما متى كاف الحؽ محؿ 
 اإلعتداء مف الجاني يكصؼ بأنو عاـ. 

  إلسالميالفرع الثاني: طرؽ اإلتياـ في النظاـ اإلجرائي ا

 و يأخذ بالتقسيـ الثنائي لمجرائـلقد بدأ النظاـ اإلتيامي اإلسبلمي فرديا في عمكم
كيفرؽ بيف الجريمة الخاصة كالعامة، كقد حدد طائفة مف الجرائـ اعتبرىا مف قبيؿ الجرائـ 
الخاصة كأككؿ بكؿ مف المجني عميو كالمضركر منيا أمر تحريؾ الدعكل كمباشرتيا كخكؿ 

يا المطالبة بكؿ الحقكؽ، كما حدد طائفة مف الجرائـ التي اعتبرىا عامة، كمنح لكؿ لو بمكجب
أك  فرد مف أفراد المجتمع أمر تحريكيا كمباشرتيا دكف أف يعتبر مالكا ليا، كخكؿ لكلي األمر

مف ينكب عنو أمر تحريكيا كمباشرتيا إذا تقاعس أفراد المجتمع عف القياـ بذلؾ كأكسبو بذلؾ 
مف  المبلحقة كالمتابعة كمبدأ، كعمى أساس ذلؾ عرؼ الفقو اإلسبلمي نكعيفمشركعية 

اإلتياـ الخاص أك الفردم كمجالو جرائـ  فاألكؿاإلتياـ أحدىما خاصا كاآلخر عاما، 
مف  القصاص كالدية كالثاني جرائـ الحؽ العاـ أك الشعبي كمجالو جرائـ الحدكد كغيرىا

اـ لممجتمع، كيظير مف خبلؿ ما سبؽ تبيانو أف اإلتياـ الجرائـ التي تقع إعتداء عمى حؽ ع
مف منظكر النظاـ اإلجرائي اإلسبلمي طريقاف ال ثالث ليما ىما اإلتياـ الفردم كاإلتياـ 

 الشعبي العاـ. 

 أوال: اإلتياـ الفردي 

لقد خكؿ النظاـ اإلجرائي اإلسبلمي لممجني عميو أك المضركر الحؽ في المتابعة   
الجاني قصد تكقيع عقكبة القصاص أك الدية في جرائـ اإلعتداء عمى النفس  القضائية ضد

، كيبرر فقياء الشريعة اإلسبلمية تخكيؿ المدعي المدني حؽ اإلدعاء سكاء كاف 1كما دكنيا
مجنيا عميو أك مضركرا بعدة مبررات، مف أىميا أف ىذه الجرائـ ينصب أثرىا مباشرة عمى 

                                           
كىي الجرائـ التي تسمييا القكانيف الكضعية بالجرائـ الماسة بحياة األشخاص كسبلمة أجساميـ، كقد ضمنيا المشرع  - 1

قانكف  303إلى  254الجزائرم في الفصؿ مف الباب الثاني تحت عنكاف الجنايات كالجنح ضد األشخاص في المكاد مف 
 العقكبات.
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دمو مف بعده في حالة قتمو، كيعززكف ىذا التبرير بحجج كأسانيد المجني عميو ثـ عمى اكلياء 
ٍْطَبٔبً  ..."مف الكتاب كالسنة نذكر منيا قكلو تعالى  ِٗ ُع ِّ١ٌِ َٛ ٍَْٕب ٌِ ْظٍُِٛبً فَمَْذ َخَؼ َِ  ًَ ْٓ لُزِ َِ َٚ ٌَْسكِّ  ثِب

ُٕظٛساً  َِ  َْ ُ َوب ًِ أَِّٗ ٌْمَْز ِٗ  ..." كقكلو تعالى أيضا  1"فاَل ٠ُْغِشْف فِٟ ا ْٓ أَِخ١ ِِ  ٌَُٗ َٟ ْٓ ُػفِ َّ فَ

خٌ  َّ َسْز َٚ  ُْ ْٓ َسثُِّى ِِ ٍْ َرٌَِه رَْخف١ٌِف  ِٗ ثِبِْزَغب أََداٌء ا١ٌَِْ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ٌء فَبرِّجَبٌع ثِب ْٟ كقكلو تعالى  2" ... َش
َٛ َوفَّبَسحٌ ٌَُٗ " كذلؾ  ِٗ فَُٙ َق ثِ ْٓ رََظذَّ َّ سمـ ، كمف السنة ما ركم عف النبي صمى اهلل عميو ك 3" فَ
"من  : كقكلو أيضا يقتل"  أن"من قتل لو قتيل فيو بخير النظرين، إما أن يفتدى وإما   :أنو قاؿ

خبل فيو بالخيار بين إحدى ثالث إما أن يقتص وإما أن يأخذ العقـل وإما أن يعفو،   أوأصيب بدم  
 .  4فـإن أراد رابعة فخذوا على يديو "

جنائي اإلسبلمي يعتمد عمى نظاـ كيتجمى مف خبلؿ األدلة السابقة أف التشريع ال
اإلتياـ الفردم أك الخاص في جرائـ القصاص كالدية، بحيث خكؿ ىذا الحؽ لممجني عميو 
كحده في جرائـ اإلعتداء عمى ما دكف النفس سكاء ادعاه مجنيا عميو أك مضركرا مفترضا 

كلي الدـ حتمية إصابتو بالضرر، كفي جرائـ اإلعتداء عمى النفس فإف ىذا الحؽ يككف ل
، كىذا 5سكاء أصالة عنو أك نائبا عف المجني عميو أك كارثا منو ىذا الحؽ عمى رأم ثاف

 الحؽ لو حدكد كنطاؽ. 

ْظٍُِٛبً  " :كقد عبر القرآف الكريـ صراحة بمفظ السمطاف في قكلو تعالى َِ  ًَ ْٓ لُزِ َِ َٚ

ٍْطَبٔبً  ِٗ ُع ِّ١ٌِ َٛ ٍَْٕب ٌِ        ص كالعفكاص أك اإلختيار بيف القصاكمعناه تخكيؿ حؽ القص 6"فَمَْذ َخَؼ
 أك القصاص كالدية أك العفك مطمقا. 

 

                                           
 .33 اآلية سكرة اإلسراء، - 1
 .178 اآليةسكرة البقرة، - 2
 .45اآلية سكرة المائدة،  - 3
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 : اإلتياـ العاـ ثانيا

الفقو اإلسبلمي كما أسمفنا ميز بيف الجرائـ تبعا لجسامة كطبيعة العقكبة المقررة 
    بشأنيا فأكليا الحدكد كىي الجرائـ المعاقب عمييا بعقكبة الحد كىي غير قابمة لئلستبداؿ 

اإلسقاط كتتمثؿ في الزنا كالقذؼ كالحرابة كالردة كالبغي، كثانييا جرائـ القصاص  أك العفك أك
كالدية فاألكلى يعني بيا الجزاء المماثؿ لؤلذل الذم يمحؽ المجني عميو، كالثانية تعنى دفع 

ؿ الخطأ مبمغ مف الماؿ تعكيضا لممجني عميو، كتتمثؿ في جرائـ القتؿ العمد كشبو العمد كالقت
كالجناية عمى ما دكف النفس عمدا كعمى ما دكف النفس خطأ، كثالثيما جرائـ التعزير كىي 
الجرائـ التي تركت الشريعة اإلسبلمية أمر تجريميا كالعقاب عمييا إلى السمطة التشريعية 
ممثمة في شخص كلي األمر أك مجمس الشكرل أك ما يعرؼ بالمجمس الشعبي أك النيابي 

تـ ذلؾ كفؽ ما تقتضيو مصمحة المجتمع اإلسبلمي مع ثبكت نيي الشرع عنيا لما حديثا، كي
، كىي كثيرة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 1تتضمنو مف مفاسد يجب درؤىا

   التزكير بكؿ صكرة كالغش كالرشكة كالقذؼ في غير الزنا كالنصب كخيانة األمانة كالتعامؿ
ـ المتنكعة حقكقا مختمفة حسب طبيعتيا بحيث يظير الحؽ في الربا كتنشأ عف ىذه الجرائ

في جرائـ الحدكد باعتبارىا تقع اعتداء عمى حؽ اهلل تعالى، أك أف حؽ اهلل فييا غالب  العاـ
أك ككنيا تمس كياف المجتمع كمقكماتو بالرغـ مف كقكعيا بعضيا مباشرة عمى أحد الناس 

خالصة ليس لمعبد فييا حؽ كجرائـ الزنا  كىناؾ مف الفقياء مف يقسـ الحدكد إلى حدكد
كشرب الخمر كالردة كقطع الطريؽ كالبغي، كحدكد لمعبد فييا حؽ إلى جانب حؽ اهلل تعالى 
كىما السرقة كالقذؼ، كقد يجد ىذا التقسيـ أىمية في جرائـ الحدكد كيرتب نتائج ليا بعضيا 

سقاط الحدكد أما في جرائـ القصاص كالدية فقد  ،2أىميتيا بعضيا يتعمؽ باإلثبات كالتقادـ كا 

                                           
 المؤتمر ،مدفاع اإلجتماعيأحمد يكنس سكر، التنظيـ القضائي في اإلسبلـ، تقرير مقدـ إلى الحمقة العربية الثالثة ل - 1

 .239ك 238، ص 1972المنعقد بدمشؽ، 
أحمد عكض ببلؿ، اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعكدية، دار النيضة العربية  -  2

 .584ـ، ص  1990 – ػى1411القاىرة ، 
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غمب عمييا حؽ المجني عميو عمى الحؽ العاـ، كلذلؾ أجاز التشريع الجنائي اإلسبلمي 
لممجني عميو أك ذكيو العفك عف العقكبتيف المقررتيف ليا، غير أف ذلؾ ال يمنع أف تمس ىذه 

رية لمرتكبييا حتى كلك عقكبة تعزي الجرائـ الحؽ العاـ مما يبيح شرعا لممثؿ المجتمع تقرير
 المضركر.  أكسقطت العقكبتاف المقررتاف لو شرعا قصصا كدية بعفك المجني عميو 

أما جرائـ التعزير فيي عمى نكعيف منيا الذم يقع اعتداء عمى حؽ المجتمع كمنيا 
، فاألكؿ يعد انتياكا ألكامر اهلل عز كجؿ كشرعو كترؾ الزكاة 1ما يقع اعتداء عمى حؽ الفرد

رؾ الصبلة كفتح محاؿ لبيع الخمكر كالعمؿ بالربا، كبالتالي يككف العقاب حقا هلل كت
، كأما النكع 2تعالى،كىك بيذا ال يقبؿ السقكط أك العفك حتى يرجع فاعميا بالتكبة النصكح

الثاني مف الجرائـ فيك اتياـ األفراد بالباطؿ كقذفيـ في غير حد القذؼ كعدـ تسديد الديف   
نى، كلممجني عميو دكر بارز في ىذا النكع مف الجرائـ سكاء طمب العقاب قبؿ في حالة الغ

الحكـ بو أك بعده كىك في كؿ األحكاؿ ليس لو الحؽ في التنازؿ إال عمى حقكقو الشخصية 
أما الحؽ العاـ أك حؽ المجتمع فبل يمتد إليو، كبيذا المفيـك تتميز دعاكل الحؽ الخاص   

 عف دعاكل الحؽ العاـ. 

 3قد قد يجتمع الدعكياف معا في آف كاحد إذا كاف الفعؿ المجـر مصدرا لمدعكييفك 
     ففي الجرائـ التي تقع مساسا بحؽ خاص فإف المجني عميو أك كليو ىك الذم لو الحؽ
        في إحالة الدعكل الناشئة عنيا لممحكمة لمعاقبة الجاني عمييا، كتتمثؿ تمؾ الجرائـ

جميكر في بعض جرائـ الحدكد كالسرقة كالقذؼ إلى جانب بعض جرائـ عمى الرأم الغالب لم
القصاص كالدية كبعض جرائـ التعزير كتمؾ الكاقعة عمى أحد الكالديف، أما  في جرائـ الحؽ 

                                           
نقبل عف عبد الحميد  74، ص 1978دار المعارؼ، اإلسكندرية، محمد سميـ العكا، أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي،  - 1

 .44ص  عمارة، مرجع سابؽ،
 ع اإلجتماعي المنعقد بدمشؽ سكريايكسؼ قاسـ، نظاـ التكبة كأثره في العقكبات، تقرير مقدـ إلى الحمقة العربية لمدفا - 2

 .311ك 310، ص 1912
 .586أحمد عكض ببلؿ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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عمى  رفعيا مف أم شخص كاف يطالب بتكقيع العقاب المقرر العاـ فإف الدعكل يجكز
 .1الجاني

 2نظاـ اإلجرائي اإلسالميالفرع الثالث: المبادئ العامة لم

لقد كضعت الشريعة اإلسبلمية بمقتضى أحكاميا مبادئ أساسية تشكؿ في جكىرىا 
ضمانا أكيدا لمحرية الشخصية التي تعد أىـ حؽ أساسي في أم مجتمع بريد النيكض بقيمو 

كألم  التميدة كقيـ اإلسبلـ الخالدة التي ال تقبؿ إطبلقا المساس بيا أك التنازؿ عنيا ألم كاف
 : دئ التي تحفظ كرامة اإلنساف نذكرسبب كاف، كمف أىـ تمؾ المبا

3أوال: مبدأ األصؿ في المتيـ البراءة
 

تيدؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إلى صكف الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية  
    كألجؿ ذلؾ قد أمر الشارع الحكيـ صراحة في عدة آيات قرآنية كأحاديث شريفة تعد     

 :في حد ذاتيا سندا كمرجعا صريحا في الداللة عمى ذلؾ المعنى كنذكر مف ذلؾ قكلو تعالى
ٛا ثِب " ُّ ْْ رَْسُى َٓ إٌَّبِط أَ ُْ ث١َْ زُ ّْ اَِرا َزَى َٚ َٙب  ٍِ ْ٘ بَٔبِد اٌَِٝ أَ َِ ٚا األَ ْْ رَُئدُّ ُْ أَ ُشُو ُِ َ ٠َؤْ َّْ َّللاَّ َّْ اِ ٌَْؼْذِي اِ

 ِٗ ُْ ثِ ب ٠َِؼظُُى َّّ َ ِِٔؼ ١ؼبً ثَِظ١شاً َّللاَّ ِّ َْ َع َ َوب َّْ َّللاَّ ٍَْٕبُٖ  " :كقكلو تعالى 4" اِ ُْ ثِِىزَبٍة فَظَّ ٌَمَْذ ِخْئَٕبُ٘ َٚ

 َْ ُٕٛ ِِ ٍَ ٠ُْئ ْٛ خً ٌِمَ َّ َسْز َٚ ٍُ ًُ٘ذٜ  ٍْ ، كطبقا بمبدأ البراءة األصمية لممتيـ فأف الحرية 5"َػٍَٝ ِػ
عمييا بقكلو صمى اهلل عميو  الشخصية ال يجكز المساس بيا مف أم كاف كال يجكز اإلعتداء

: "متى  ، كلقكؿ عمر رضي اهلل عنو6""إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا :كسمـ

 . استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارا"
                                           

 .86ك 85سميـ العكا، مرجع سابؽ، محمد  - 1
 .45عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص - 2
عبد الحميد عمارة، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي في الشريعة اإلسبلمية كالتشريع الجنائي الكضعي   - 3

 .93ك 92، ص 1998، الجزائر، األكلىدار المحمدية، الطبعة 
 .58ة اآليسكرة النساء،  - 4
 .52اآلية سكرة األعراؼ،  - 5
 .571حديث ركاه مسمـ، انظر اإلماـ شرؼ الديف النككم، رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف، ص  - 6
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 كطبقا ليذا فإنو ال يسكغ كال يجكز المساس بحرية المتيـ إال إذا تكافر الدليؿ الكامؿ
ريتو ينبغي أف تبقى مصانة إال بعد دحض الدليؿ عنو باإلدانة كفقا عمى ارتكابو لمجريمة، فح

لحكـ قضائي نيائي ألف القضاء في كؿ األحكاؿ ىك الحارس األميف كالطبيعي بصيانة 
الحريات الفردية، كطبقا لمبدأ البراءة األصمية فإف ثبكت اإلتياـ ينبغي أف ينبني عمى الجـز 

ماؿ، فالعدالة ال يضرىا إفبلت مجـر مف العقاب بقدر ما كاليقيف ال عمى الشؾ كالظف كاإلحت
يضرىا التعسؼ كالظمـ في حؽ األفراد دكف كجو حؽ، كقد نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

ما استطعتم فـإن كان لو مخرج فخلوا سبيلو   إدرؤوا الحدود عن المسلمين" :كسمـ عف ذلؾ بقكلو

 .1"ئ في العقوبةفـإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخط

 :ثانيا:  مبدأ الشرعية 

   تعد الشرعية الجنائية ضمانا لمحرية الفردية في مكاجية الظمـ كاإلستبداد الناتج 
عف أم سمطة تمارس حقيا في التجريـ كالعقاب خارج أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ككف ىذه 

لو عمى كجكد الشرعية األخيرة بمقتضى أحكاميا تعد كحدىا المعيار الذم يحكـ بو كمف خبل
 ، كيترتب عف تطبيؽ مبدأ الشرعية الجنائية نتيجتاف ىامتاف ىما : 2مف عدميا

 عدـ رجعية النصوص الجنائية اإلسالمية عمى الماضي :  –أ 

إف النصكص الخاصة بالتجريـ في الشريعة اإلسبلمية ال تسرم عمى الماضي   
َٓ َززَّٝ َْٔجَؼَث َسُعٛالً " : تعالىألنو ال تكميؼ قبؿ كركد الشرع مصداقا لقكلو  ث١ِ َؼزِّ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ "

كلقد تـ احتراـ ىذه النتيجة في كؿ النكاحي المكضكعية كاإلجرائية كحتى التطبيقية العتبار 
أف القضاء اإلسبلمي ظؿ ممتزما بالقاعدة األصكلية التي مفادىا "ال تكميؼ شرعا إال بفعؿ 

 . "عمما تحممو عمى امتثالوممكف مقدكر لممكمؼ معمـك لو 

 

                                           
 .110ص  ،حديث ركاه الترميذم، انظر اإلماـ الشككاني، نيؿ األكطار، الجزء العاشر - 1
 .142لتحقيؽ اإلبتدائي، مرجع سابؽ، ص عبد الحميد عمارة، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة ا - 2
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 التزاـ التفسير الضيؽ لمنصوص الجنائية اإلسالمية  –ب 

ترتبط أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إلى أبعد الحدكد بالنصكص التجريمية كاإلجرائية 
كتحيطيا بضكابط بالغة الدقة، فيي تمتـز بشكؿ تاـ بعدـ إعماؿ القياس في جرائـ الحدكد 

ا جرائـ التعازير فإنو جائز بقيكد كشركط حتى ال يخرج عف المبادئ كالقصاص كالكفارات، أم
الكمية لئلسبلـ، فالقاضي ممـز شرعا بعدـ جكاز التكسع في تفسير النصكص الخاصة 

 . 1بالعقكبة ألف ذلؾ سيؤدم في النياية إلى التشريع كىك أمر غير جائز في المكاد الجزائية

كطبقا ليذا المبدأ ال يسكغ لمقاضي الجزائي التكسع في تفسير النصكص الخاصة 
بالجريمة كالعقكبة سكاء كاف نصا قرآنيا أك حديثا شريفا أك نصا كضعيا سنو كلي األمر، ألف 
تكسعو في تفسير تمؾ النصكص سيؤدم إلى التشريع كىك أمر تحظره أحكاـ الشريعة 

األساسية لؤلفراد، كبناء عمى ذلؾ كضع فقياء الشريعة اإلسبلمية حفاظا عمى الحريات 
اإلسبلمية قكاعد لتفسير أحكاميا الجزائية بعضيا لغكم كاآلخر تشريعي، األكؿ يتعمؽ 

أك اشتراؾ األلفاظ كعمكميا كخصكصيا، كالثاني يتعمؽ بماىية القكاعد  بالدالالت كغمكضيا
مبدأم درأ الحدكد  ي ذلؾ كمو مراعاةالتشريعية كمقاصدىا الكمية، كقد أكجبت الشريعة ف

 . 2في العفككتفضيؿ الخطأ 

  مبدأ مساواة الخصوـ أماـ القضاءثالثا:  

مقتضى ىذا المبدأ أف جميع أطراؼ الخصكمة ليـ نفس الضمانات عند التجائيـ 
إلى القضاء دكف تمييز بينيـ ألم سبب كاف، فالشريعة اإلسبلمية تحرص عمى تقرير ىذا 

فمف الكتاب  منطمؽ نصكص قطعية الثبكت كالداللة سكاء في الكتاب أك السنةالمبدأ مف 
ْٚ  " :قكلو تعالى ُْ أَ ْٛ َػٍَٝ أَٔفُِغُى ٌَ َٚ  ِ ََٙذاَء َّلِلَّ ٌْمِْغِؾ ُش َٓ ثِب ١ ِِ ا َّٛ ُٕٛا ُوُٛٔٛا لَ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

                                           
أحمد فتحي بينسي، الشرعية الجنائية دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي، المجمة الجنائية القكمية  - 1

نقبل عف عبد الحميد عمارة ،ضمانات الخصـك أثناء مرحمة المحاكمة  ،173، ص 1976، العدد األكؿ، القاىرة، مارس 
 .47زائية، مرجع سابؽ، ص الج
 .185عبد القادر عكدة، مرجع سابؽ، ص  - 2
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ْٚ فَم١ِش ً أَ ْٓ َغ١ِّٕب ْْ ٠َُى َٓ اِ األَْلَشث١ِ َٚ  ِٓ اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ ْْ ا اِ َٚ ْْ رَْؼِذٌُٛا  ٜ أَ َٛ َٙ ٌْ ب فاَل رَزَّجِؼُٛا ا َّ ِٙ ٌَٝ ثِ ْٚ ُ أَ اً فَبَّللَّ

َْ َخج١ِشاً  ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ َْ ثِ َ َوب َّْ َّللاَّ ْٚ رُْؼِشُػٛا فَبِ ٚا أَ ُٛ ٍْ ، كمف السنة قكلو عميو الصبلة كالسبلـ 1 "رَ
لتي سرقت فقالكا مف فيما ركتو عائشة رضي اهلل عنيا أف قريشا أىمتيـ المرأة المخزكمية ا

يكمـ  فييا رسكؿ اهلل ؟ كمف يجترئ عميو إال أسامة حب رسكؿ اهلل، فكمـ رسكؿ اهلل فقاؿ " 
"ياأييا الناس إنما أضل من كان قبلكم أنيم  أتشفع في حد مف حدكد اهلل فقاـ فخطب فقاؿ 

وأيم واهلل لو أن  كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوه، وإذا سرق فييم الضعيف أقـاموا عليو الحد، 
، كلقد كصؼ اإلماـ الماكردم حدكد ىذه العدالة 2فـاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدىا "

كالمساكاة بيف الخصـك بقكلو "عمى القاضي أف ال يقدـ مسبكقا إال باختيار السابؽ كيجمع 
 قدـؿ صاحبو فتظير بو ممايمة المتبيف الخصميف في دخكليما عميو كال يستدعي أحدىما قب

كتضعؼ فيو نفس المتأخر بؿ يسكم في المدخؿ بيف الشريؼ كالمشركؼ كالحر كالعبد 
ف  كالكافر كالمسمـ، إذا دخبل عميو سكل بينيما في لحظو كلفظو إف قبؿ كاف إقبالو عمييما كا 

يجكز أف يقبؿ عمى أحد كيعرض عمى اآلخر إف تكمـ كاف  أعرض كاف إعراضو عنيما، كال
ف أمس ف  ؾ كاف إمساكو عنيماكبلمو ليما كا  كال يجكز أف يكمـ أحدىما كيمسؾ عف اآلخر كا 

 .3اختمفا في الديف كالحرية لئبل يصير ممايبل ألحدىما"

   كعميو فإف الشريعة اإلسبلمية لـ تعرؼ فكرة إمتياز أحد الخصـك كلك كاف رئيسا 
      اؼ الخصكمة أك أميرا عمى باقي أفراد الخصكمة، فطبقا لمبدأ مساكاة الخصـك يقؼ أطر 

مع بعضيـ بعضا عمى قدـ المساكاة ميما كاف الخصـ كلك كاف ممكا أك أميرا، كسكاء كقؼ 
 . أك بصفتو الشخصية  بصفتو ىذه

 

                                           
 .4 اآليةسكرة النساء،  - 1
 .صححييماحديث ركاه البخارم كمسمـ في  - 2
اإلماـ أبك الحسف الماكردم الشافعي، أدب القاضي، تحقيؽ محي الديف ىبلؿ السرحاف، الجزء الثاني، مطبعة اإلرشاد   - 3

 .249، ص 1971بغداد، 
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 رابعا:  مبدأ إستقالؿ القضاء 

تنفؾ عنو كال تنفصؿ، كبغيره  يعتبر مبدأ استقبلؿ القضاء صفة لصيقة بالعدؿ ال
فالقاضي في اإلسبلـ ينصب ليحكـ بيف الناس بالعدؿ ككفقا يفقد القضاء كجكده كذاتيتو، 

ال رَزَّجِْغ  "ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية مصداقا لقكلو تعالى:  َٚ  ُ ب أََٔضَي َّللاَّ َّ ُْ ثِ ُْ ث١ََُْٕٙ فَبْزُى

ٌَْسكِّ  ْٓ ا ِِ ب َخبَءَن  َّّ ُْ َػ ُ٘ اَء َٛ ْ٘ ْْ  "كلقكلو تعالى أيضا:  1" أَ ُْ أَ ُشُو ُِ َ ٠َؤْ َّْ َّللاَّ بَٔبِد اٌَِٝ  اِ َِ ٚا األَ رَُئدُّ

َٙب ٍِ ْ٘ ٌَْؼْذيِ  أَ ٛا ثِب ُّ ْْ رَْسُى َٓ إٌَّبِط أَ ُْ ث١َْ زُ ّْ اَِرا َزَى "القضاة ثالثة   :، كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ2"َٚ
إثنان  في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق وقضى بو فيو في الجنة ورجل عرف الحق ولم  

فقضى للناس على جيل فيو في  في النار، ورجل لم يعرف الحق  يقض بو وجار في الحكم فيو  
كمما يدؿ عمى قياـ المبدأ المذككر في الشريعة ىك خضكع القاضي كجكبا ألحكاـ  ،3"النار

كسمطاف الشرع كحده طبقا لما كرد في ركاية أبي داككد كأحمد بف معاذ بف جبؿ لما بعثو 
عرض لؾ قضاء، قاؿ أقضي بكتاب اهلل قاؿ رسكؿ اهلل إلى اليمف، " سألو كيؼ تقضي إذا 

ف لـ تجد في كتاب اهلل، قاؿ فبسنة رسكؿ اهلل، قاؿ فإف لـ تجد في سنة رسكؿ اهلل كال تجد  كا 
الحد هلل  " في كتاب اهلل، قاؿ أجتيد رأم كال آلك، قاؿ فضرب رسكؿ اهلل عمى صدره كقاؿ : 

 .4" الذي وفق رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل

 طبيؽ استقبلؿ القضاء تتحقؽ عدة ضمانات أساسية كنذكر منيا:كفي ظؿ ت

التساكم بيف األشخاص المقيميف في الدكلة اإلسبلمية، الحاكـ كالمحككـ سكاء  - أ
 .كالتنفيذفي إقامة الدعكل أك اإلجراءات المتبعة كفي تطبيؽ النصكص كتحرم العدالة 

                                           
 .48اآلية سكرة المائدة،  - 1
  .58اآلية سكرة النساء،  - 2
  مشار إليو في عبد الحميد عمارة  1952ث  سكريا، ي، دار الحد02سنف أبي داكد، كتاب األقضية، باب رقـ  - 3

محمد بف ، كانظر ابف ماجة الحافظ أبي عبد اهلل 49ضمانات الخصـك أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
  ػ.ى 1375راث العربي، بيركت، ت، مطبعة دار إحياء ال03يزيد القزكيني، سنف ابف ماجة، كتاب باب األحكاـ رقـ 

جبر محمكد الفضيبلت، القضاء في صدر اإلسبلـ )تاريخو كنماذج منو(، بدكف تاريخ الطبع، شركة الشياب، باتنة   - 4
 .234ك 233، ص 1987الجزائر، 
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ُْ ث١َْ "كفقا لما جاء في قكلو تعالى:  - ب زُ ّْ اَِرا َزَى ٌَْؼْذيِ َٚ ٛا ثِب ُّ ْْ رَْسُى  1"َٓ إٌَّبِط أَ
كبحسبو فإف القاضي في اإلسبلـ ال يجكز أف يتمقى أمرا أك تكجييا أك حتى إشارة   مف 

 . غير ىؤالء أكفة أك كزير أك أمير خمي

 إلزامية كالية القاضي لكؿ الناس، فيـ مجبركف عمى قبكليا كالتقيد بما يصدر - ت
طة في فصؿ الخصكمات، فاإلماـ الماكردم يرل كجكب عنيا، كالقاضي ىك صاحب السم

َٛن "معاقبة كؿ مف يتمرد عمى سمطتو مصداقا لقكلو تعالى:  ُّ َْ َززَّٝ ٠َُسىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ال ٠ُْئ َٚ فاَل 

ٛا رَْغ١ٍِّبً  ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب لََؼ١َْذ  َّّ ِِ ُْ َزَشخبً  ِٙ َُّ ال ٠َِدُذٚا فِٟ أَٔفُِغ ُْ ثُ ُٙ ب َشَدَش ث١ََْٕ َّ  .2"ف١ِ

خضكع القاضي لرقابة الرأم العاـ، العتبار أف ىذا األخير يفترض أف يككف   - ث
شاىدا دائما عمى أحكامو في دار القضاء، إلى جانب مراقبتو مف طرؼ اإلماـ الذم يجب 
عميو شرعا تفقد أحكاؿ قضاتو كنكابو فيتصفح أقضيتيـ كسيرتيـ في الناس كيراعي أمكرىـ 

ع ألحكاـ القضاة أف يسأؿ الثقاة عنيـ فإف كانكا عمى طريؽ كعمى اإلماـ أك القاضي الجام
ف كانكا خبلؼ ذلؾ عزليـ عمى شرط أف يتـ كفؽ تحقيؽ يكشؼ         اإلستقامة أبقاىـ كا 

         9، كىك ما تضمنتو المادة 3مف خبللو أف فعبل مخالؼ في تصرفاتو ألحكاـ الشرع
يقـك الشعب بمراقبة اإلماـ كأعكانو كسائر مف مشركع الدستكر اإلسبلمي التي تنص عمى : "
 . 4"الحكاـ كمحاسبتيـ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 كتتعزز ىذه المبادئ الكبرل بإقرار حؽ المتيـ في المحاكمة العادلة.

 

 

                                           
 .58اآلية ء، سكرة النسا - 1
 .56 اآليةسكرة النساء،  - 2
 .232عبد الحميد عمارة، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ، مرجع سابؽ، ص  - 3
مشركع الدستكر اإلسبلمي، مقدـ مف المجنة الفرعية المنبثقة عف المجنة العميا لكضع مشركع الدستكر اإلسبلمي كتقنيف  - 4

 .86، ص 1979الجزء الرابع، مصر، أفريؿ  ،لتذكارمالشريعة، مجمة األزىر، العدد ا
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 : تأميف حؽ المتيـ في المحاكمة العادلة المطمب الثاني

      نظاـ اإلجرائي اإلسبلميإذا كنا قد أكضحنا في مطمبنا األكؿ مبادئ كمعالـ ال
في اإلتياـ الجنائي، فمف مستمزمات الدراسة كتحضيرا لمرد عمى الشبيات كالحمبلت التي 
تستيدؼ التشكيؾ في أصالة كنجاعة نظاـ الحدكد خصكصا كنظـ اإلسبلـ عمكما، نمقي 

ىذا شيئا مف الضكء عمى قاعدة المحاكمة العادلة في التشريع الجنائي اإلسبلمي، لعؿ 
الضكء ينير العقكؿ التي انحرفت عف رشدىا، كيحمؿ رسالة صريحة لمف أجمكا شاف النظـ 

مي، مف عقيدة كشريعة الكضعية المنسكخة عف ببلد الغرب كأداركا ظيكرىـ لكؿ ما ىك إسبل
 .كنظـ حياتية

 في الشريعة اإلسالمية  1الفرع األوؿ: تعريؼ المتيـ

فييا  بعد تكافر مجمكعة مف األدلة الظاىر اإلتياـ صفة طارئة يكصؼ بيا الشخص
أنيا تفيد إدانتو، كىك ناتج عف تضاد بيف حماية الحريات الفردية كاألصؿ في اإلنساف البراءة 
مف جية كالمصمحة اإلجتماعية كالنظاـ العاـ مف جية أخرل، فمكضكع المكضكع حظى 

ضعية "ىك كؿ شخص تثكر باىتماـ الفقييف الكضعي كاإلسبلمي، كمف تعريفات المتيـ الك 
إلى  ضده شبيات ارتكابو فعبل إجراميا فيمتـز بمكاجية اإلدعاء بمسؤكليتو عنو، كالخضكع

اإلجراءات التي يحددىا القانكف كتستيدؼ تمحيص ىذه الشبيات كتقدير قيمتيا ثـ تقرير 

                                           
مف الناحية المغكية ىك المشككؾ في أمره أك الذم أدخؿ الشؾ كالريبة في أمره، انظر في ذلؾ دريد مميكة  ضمانات  - 1

 ،15ص  ،2003المتيـ أثناء التحقيؽ القضائي في ظؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، منشكرات عشعاش، الجزائر، 
القانكنية  بقكليا )المتيـ ىك شخص تفترض  المصطمحاتأما مف الناحية اإلصطبلحية فقد عرفتو ابتساـ القراـ في معجـ 

القانكنية في التشريع الجزائرم المؤسسة  المصطمحاتإدانتو بجنحة أك جريمة فتح بصددىا تحقيؽ(، ابتساـ القراف، معجـ 
، كلفظ المتيـ يطمؽ في الدعاكل الجنائية انظر في ذلؾ : عبد الحميد 154، ص 1992 الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر،

، ص 2000الطبعة األكلى القاىرة   ،األنصارم، حقكؽ كضمانات المتيـ في الشريعة كالقانكف، دار الفكر العربي إسماعيؿ
09. 
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الجريمة كمنيـ مف عرفو بأنو "الشخص الذم تطمب سمطة اإلتياـ نسبة  1اإلدانة" أكالبراءة 
 .  2محرضا فييا"أك متدخبل أك إليو كمعاقبتو عنيا بكصفو فاعبل أك شريكا 

كلقد عرؼ الفقو اإلسبلمي المتيـ عمى أنو "مف ادعي عميو فعؿ محـر يكجب 
كقد عرفو آخركف عمى أنو "مف يظف فيو ما  3عدكاف يتعذر إقامة البينة عميو" عقكبتو مف

 . 4"يكجب عقكبتو مثؿ القتؿ كالسرقة نسب إليو مف تيمة، أم مف فعؿ محـر

كلمكقكؼ عند مركز المتيـ في التشريع اإلسبلمي نكتفي بإبراز أىـ الجكانب القانكنية 
 كالشرعية. 

 أوال : شروط توافر صفة المتيـ 

مف حيث المبدأ ال تختمؼ شركط المتيـ في الشريعة اإلسبلمية عف التشريعات 
 الكضعية كنعدد أىميا : 

 إنسانا حيا  أف يككف   -8

 أف يككف إنسانا معينا    -1

ِْٚصَس أُْخَشٜ " :أف ينسب إليو الجـر لقكلو تعالى  -7 اِصَسحٌ  َٚ ال رَِضُس  َٚ "5. 

        "إن القـلم رفع على ثالثة     أف يككف بالغا عاقبل لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ:  -9

 .6"عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ

                                           
 .94ص، 1988الطبعة الثانية، القاىرة، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية،  - 1
ماف عبد المنعـ، أصكؿ المحاكمات الجزائية، الدعكل الجنائية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر يجبلؿ ثركت كسم - 2

 .205ـ، ص  1996 – ػى1416كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
الميف، الجزء الرابع، دار الجبؿ، الطبعة الثانية  تعريؼ مقتبس عف ابف القيـ الجكزية، أعبلـ المكقعيف عف رب الع - 3

 .128لبناف، ص 
انظر ابف حجر العسقبلني ، فتح البارم في شرح صحيح البخارم ،الجزء الخامس عشر، الطبعة الثانية، دار إحياء  - 4

 .116، ص ػى 1402الثراث العربي، بيركت، 
 .15 اآليةسكرة اإلسراء،  - 5

 يحو.ركاه البخارم في صح -  6
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ِْ " :أف يككف مختارا لقكلو تعالى  -1 ب َّ ٌّٓ ثِبإِل٠ ئِ َّ ْط ُِ ٍْجُُٗ  لَ َٚ ْٓ أُْوِشَٖ  َِ ، كمف 1"ااِلَّ 
ذلؾ ما فعمو الخميفة عمر بف الخطاب عمبل بمشكرة اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو مف عدـ 

 معاقبة المرأة التي زنت مف أجؿ دفع عطشيا الف الظمأ أكرىيا عمى الزنا. 

إلمكاف حصكؿ جريمة منو، كىك شرط متفؽ عميو، فإذا لـ يكف أف يككف با -1
 . 2باإلمكاف ذلؾ فبل تكجو التيمة، كما لك اتيـ مجبكب بالزنى

 ثانيا : أنواع المتيميف في الشريعة اإلسالمية 

يجرم فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى تقسيـ المتيميف أك المدعى عمييـ في الدعكل 
 .كؼ بالفجكر، كالمتيـ مجيكؿ الحاؿ: المتيـ البرمء، كالمتيـ المعر الجزائية إلى ثبلثة أقساـ 

كىك مف عرؼ بانو ليس مف أىؿ تمؾ التيمة، كيشتمؿ ىذا  المتيـ البريء: -8
القسـ عمى كؿ مف اشتير بالتقكل كالصبلح كشاع بيف الناس أنو مف أىؿ الخير كالبر 

 . 3كاإلبتعاد عف الشبيات كمكاطنيا

مسممكف عف حكـ المدعي )المشتكي( عمى المتيـ البرمء بعد كقد تحدث الفقياء ال
 ثبكت براءتو فيؿ يجكز عقابو أـ ال؟. 

 فانقسمكا إلى ثبلثة آراء : 

 .4األكؿ يذىب إلى عدـ العقاب - أ

                                           
 .116اآلية سكرة النحؿ،  -  1
المجبكب : ىكمف ليس لو ذكر لعمة مرضية أك تشكه خمقي، كيركل أنو اتيـ شخص بالزنا  فأمر النبي عميو الصبلة  - 2

، فأتاه عمي فإذا بو يتبرد في بئر فقاؿ لو عمي : )أخرج( فناكلو وكالسبلـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو بإقامة الحد عمي
 .فأخرجو ، فإذا ىك مجبكب ليس لو ألة يده 

حسني الجندم، أصكؿ اإلجراءات الجزائية في اإلسبلـ، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، الجزء الثاني، الطبعة  - 3
كانظر كذلؾ محمد رأفت سعيد، تعكيض المتيـ، كتاب المتيـ كحقكقو في الشريعة اإلسبلمية  ،100، ص 1992الثانية، 
 .308، 307، ص 1986الثاني، مطابع مركز الدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، الجزء 

بف محمد المعركؼ بابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمنياج األحكاـ،  الجزء  إبراىيـبرىاف الديف  -  4
 152الثاني، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، بيركت، ص 
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الثاني يركز عمى قصد المدعي، فإف كاف يقصد إيذاء المتيـ كعيبو كشتمو  –ب
نم  .  1ا كاف طالبا لحقو فبل عقابفيؤدب أم يعاقب، أما إذا كاف اليقصد ذلؾ كا 

 :2الثالث يرل أصحابو معاقبة المشتكي مطمقا كيستند ىؤالء عمى الحجج التالية –ج 

إف تكجيو التيمة إلى شخص معركؼ بالصبلح يجمب عميو الشيف لما فيو             -
 مف اإلضرار بسمعتو بيف أىمو كجيرانو كمعارفو كفتح باب يجمب إليو القيؿ كالقاؿ. 

إف معاقبة المدعي )المشتكي( عف اتيامو لمناس فيو جانب مف تكفير الحماية  -
 ألعراض أىؿ الصبلح كصيانة سمعتيـ. 

إنو لك ترؾ ىؤالء ببل زجر ألدل ذلؾ بيـ إلى التسمط بدعاكييـ عمى أعراض  -
    الشرفاء كأمكاليـ، كمثاؿ ىذا النكع مف الدعاكل أف تدعي امرأة عمى رجؿ تقي أنو زنا بيا

 أك مف يدعي عمى رجؿ صالح بأنو غصبو كسرقو. 

يستبعد أف يككف مف أىؿ التيمة أم  كىك مف ال المتيـ المعروؼ بالفجور: -1
         ارتكب ما ادعي عميو بو، كيقصد بو أيضا مف عرؼ بارتكاب المعاصي كبجرأتو

ىذا النكع عنو ارتكاب السرقات كالقتؿ كقطع الطرؽ أك الزنا ك  عمى المحرمات، كأف يشتير
مف المتيميف يتعيف عمى القضاة اتخاذ كافة السبؿ لمكشؼ عنيـ كاستقصاء األدلة بشأف 

 الفعؿ المسند إلييـ. 

 :  3كقد استعاف الفقياء ببعض الضكابط في تعييف ىذا النكع مف المتيميف كىي

المباشرة الفعمية لممعاصي: فبل يكفي مجرد تكقع حدكث معصية مف الشخص  -
 كر . لكصفو بالفج

                                           
، مصر كاآلداب ابف القيـ الجكزية، الطرؽ الحكيمة في السياسة الشرعية ، مطبعة المؤيد شمس الديف أبك عبد اهلل -1

 100، ص ػى 1317
حسف صبحي أحمد، عقكبة المتيـ في الفقو اإلسبلمي، كتاب المتيـ كحقكقو في الشريعة اإلسبلمية، الجزء الثاني  -2

 .17، ص 1986مطابع مركز الدراسات الرياض، 
 .101ص  ، مرجع سابؽ،حسني الجندم -3
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        يمكف أف يتخذ مف تكرار كقكع المعصية مف الشخص نفسو معيارا  -
عمى كصفو بالفجكر، فحدكث الفعؿ مرة كاحدة ال يجعؿ صاحبو مف معتادم الفجكر، كىذا 

 يشبو ما عميو الحاؿ في القانكف الكضعي بالنسبة لمعكد إلى اإلجراـ. 

المتيـ المعركؼ بالفجكر كحبسو  كقد أجاز الفقياء المسممكف لمكالي كالقاضي ضرب
إذا تكافرت أدلة قكية تؤيد ثبكت التيمة عميو كيككف ىذا الضرب كالحبس امتحانا لو كامتحانو 

 . 1يككف بقدر ما اتيـ بو كعمى قدر حالو كمدل إصراره عمى اإلنكار

كقبؿ أف يقكـ القاضي بضرب المتيـ أك حبسو، عميو أف يقكـ بالسؤاؿ عف المتيـ   
بسو، عميو أف يقكـ بالسؤاؿ عف المتيـ لمعرفة حالو ىؿ ىك معركؼ بما قرؼ أـ ال؟ أك ح

ف تمت إدانتو بمثؿ ىذا  فإف برؤكه مف ذلؾ خفت عميو التيمة كضعفت كلـ يغمظ عميو، كا 
 الفعؿ غمظت التيمة. 

 كيشترط لجكاز ضرب المتيـ ثبلثة شركط ىي : 

  .يا إلى المتيـ قكيةأف تككف التيمة قكية، أم أف األدلة عمى نسبت - أ

 أف يضرب المتيـ ضرب تعزير ال ضرب حد.  - ب

     .أف يككف القصد مف الضرب اإلستعبلـ عف حاؿ المتيـ فيما ارتكبو مف جرائـ - ت

 .2اتيـ بيا أك نسبت إليو   

كىك ال يعرؼ ببر كال فجكر، فإذا ادعي عميو المتيـ المجيوؿ الحاؿ :   -7
 بتيمة فإنو يحبس حتى يكشؼ حالو.

 
 

                                           
 .104ك 101حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .105ك 101حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص  - 2
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  العادلة 1الفرع الثاني : مضموف حؽ المتيـ في المحاكمة

كفي  ـ تتمثؿ إجماال في حقو بالعدالةحقكؽ اإلنساف أماـ القاضي في اإلسبل
         محاكمة عادلة كقد عبر عف ىذيف الحقيف البياف اإلسبلمي العالمي لحقكؽ اإلنساف

 في البنديف الرابع كالخامس.

  : حؽ العدالةأوال 

عمى ىذا الحؽ البند الرابع مف البياف اإلسبلمي العالمي لحقكؽ اإلنساف  كقد نص
 : 2كيتفرع عف ىذا الحؽ عدد مف المزايا

ْْ  "حؽ كؿ فرد أف يتحاكـ إلى الشريعة كأف يحاكـ إلييا دكف سكاىا لقكلو تعالى:  -أ اِ َِ

ُعٛيِ  اٌشَّ َٚ  ِ ُٖٚ اٌَِٝ َّللاَّ ٍء فَُشدُّ ْٟ ُْ فِٟ َش ُْ " :كلو أيضا، كق3" رََٕبَصْػزُ ْْ اْزُى أَ َٚ 

 ُْ اَءُ٘ َٛ ْ٘ ال رَزَّجِْغ أَ َٚ  ُ ب أََٔضَي َّللاَّ َّ ُْ ثِ  .4" ث١ََُْٕٙ

ُ  "مف حؽ كؿ فرد أف يرفع عف نفسو ما يمحقو مف ظمـ لقكلو تعالى:  –ب  ال ٠ُِستُّ َّللاَّ

 َُ ْٓ ظٍُِ َِ ِي ااِلَّ  ْٛ ٌْمَ ْٓ ا ِِ ِٛء  َش ثِبٌغُّ ْٙ ٌَْد لظمـ عف غيره بما يممؾ ، كمف كاجبو أف يدفع ا5 "ا
مظلوما، إن كان ظالما   "لينصر الرجل أخاه ظالما أو :مف قكة  لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ

 .6"فـلينيو فـإنو لو نصر وإن كان مظلوما فـلينصره

                                           
المحاكمة ىي المرحمة الختامية لمدعكل الجزائية كتعتبر أىـ مراحميا عمى اإلطبلؽ، إذ مف خبلليا يتقرر مصير المتيـ  - 1

حالة القضية إلى الجية المختصة  انظر في سكاء باإلدانة أك البراءة كتأتي ىذه المرحمة ب عد صدكر قرار غرفة اإلتياـ كا 
ص  ،1999ذلؾ : عكض محمد عكض، المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .13ص ،2000، كمحمد خميس، اإلخبلؿ بحؽ المتيـ في الدفاع، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، 492
لبشرم محمد الشكربجي، حقكؽ اإلنساف أماـ القضاء في اإلسبلـ، بحث منشكر في المجمد الثالث لحقكؽ اإلنساف، ا - 2

 .85ك 84، ص 1989دار العمـ لممبلييف، الطبعة األكلى، 
 .59 اآليةسكرة النساء،  -3
 .49 اآليةسكرة المائدة،  - 4
 .148 اآليةسكرة النساء،  - 5
  .حسيف النيسابكرم، صحيح مسمـ، الجزء الرابعمسمـ بف حجاج أبك ال - 6
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كمف حؽ الفرد أف يمجأ إلى سمطة شرعية تحميو كتنصفو كتدفع عنو ما لحقو مف 
ـ ىذه السمطة كيكفر ليا الضمانات الكفيمة أك ضرر كعمى القاضي المسمـ أف يقي ظمـ

"إنما اإلمام جنة يقـاتل من ورائو ويحتمى  : 1بحيدتيا لقكلو كاستقبلليا لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ
 بو ويتقى بو، فـإن أمر بتقوى اهلل وعدل فـإن لو بذلك أجرا وإن قـال بغيره فـإن لو عليو وزرا ".

ع عف حؽ أم فرد آخر كعف حؽ مف حؽ كؿ فرد بؿ مف كاجبو أف يداف –ج 
أال أخبركم بخير الشيداء؟ الذي يأتي بشيادتو قبل  : "الجماعة حسبة، إذ يقكؿ رسكؿ اهلل الكريـ

 أم يتطكع بيا حسبة دكف طمب مف أحد . ،2أن يسأليا"

ال تجكز مصادرة حؽ الفرد في الدفاع عف نفسو تحت أم مسكغ ، لقكلو عميو  -د
س بين يدي يديك الخصمان فـال تقضين حتى تسمع من اآلخر كما  إذا جل" الصبلة كالسبلـ: 

 .3 سمعت من األول فـإنو أحرى أن يتبين لك القضاء "

 .4إن لصاحب الحق مقـاال""كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ أيضا: 

  ثانيا: حؽ الفرد في محاكمة عادلة

حقكؽ قد نص عمى ىذا الحؽ البند الخامس مف البياف اإلسبلمي العالمي ل    
اإلنساف كنظرا ألىميتو القانكنية كالقضائية مف جية كاإلخبلقية كاإلنسانية مف جية أخرل، 

إلى إبراز مختمؼ جكانب ىذا الحؽ باعتباره أساس الشرعية الجنائية كالحقكقية  عمدنا
لمكضكعية كجكىرىا، بؿ كلتقدير مدل أصالة كمناعة الشريعة اإلسبلمية في أحكاميا ا

 .لتطبيقيةكاإلجرائية كا

 

                                           
 حديث صحيح متفؽ عميو - 1
 1080صحيح البخارم، الجزء الثالث، ص   - 2
 1344صحيح مسمـ ، الجزء الثالث، ص  - 3
 1220صحيح مسمـ، الجزء الثاني،   - 4
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 تعريؼ حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  -1

الحؽ ىك ميزة أك مصمحة معتبرة كجو الشارع نظره إلييا لككنيا ذات أىمية كبيرة 
فأضفى عمييا اعترافو كبالتالي منحيا الحماية القانكنية البلزمة ككضع الجزاءات المختمفة 

 . 1مة إجتماعية كبيرةالتي تفرض عند انتياؾ ىذه المصمحة كذلؾ العتبارىا ذات قي

كالمحاكمة تعني المرحمة الثانية لمدعكل الجزائية كىي مجمكعة اإلجراءات تستيدؼ 
تمحيص أدلة الدعكل جميعيا، ما كاف منيا ضد مصمحة المتيـ كما كاف في مصمحتو 

 .2كتيدؼ بذلؾ إلى تقصي الحقيقة الكاقعية كالقانكنية في شأنيا ثـ الفصؿ قي مكضكعيا

مف أىـ الحقكؽ المصيقة باإلنساف، كالعدؿ مف أسماء اهلل الحسنى كصفة  كالعدؿ ىك
مف صفاتو، كيأمر اإلسبلـ بالعدؿ أمرا عاما شامبل، فالناس عباد اهلل كخمقو كىـ يستككف 

 .3أبيضيـ كأسكدىـ، ذكرىـ كأنثاىـ

كالعدؿ كاجب عمى الكافة تجاه الكافة، كمف ثـ كاف الظمـ حراما عمى الجميع إزاء 
لجميع كلذلؾ كاف العدؿ حقا مف حقكؽ اإلنساف بمغ مرتبة الفريضة الكاجبة، كحقكؽ اإلنساف ا

 . 4لدل القضاء ىي كاجبات عمى القضاة كالكالة

أما حؽ المتيـ في محاكمة عادلة فإف تعريفو يقتضي أف نجمع فيو أىـ عناصر ىذا 
البعض بأنو "المحاكمة الحؽ ذلؾ ألنو ال يكجد تعريؼ محدد ليذا الحؽ كعمى ذلؾ عرفو 

التي تشتمؿ في الكاقع حقكؽ المتيـ مف إحاطتو عمما بالتيمة إلى اإلستعانة بمحاـ إلى عدـ 

                                           
، كمحمد 219، ص 1989مكصؿ، انظر عبد الباقي البكرم كزىير البشير، المدخؿ لدراسة القانكف، دار الكتب، ال - 1

، كمصطفى محمد الجماؿ، المدخؿ 7ة كىبة، القاىرة، بدكف سنة طبع، ص بكماؿ عبد العزيز الكجيز في نظرية الحؽ، مكت
 .32ك 31لدراسة القانكف، مكتبة مسيرة الحضارة مصر  ببل سنة طبع ،ص 

حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة،  ، انظر أيضا : حاتـ بكار،792محمكد نجيب حسني، مرجع سابؽ، ص  -  2
 .50دراسة تحميمية تأصيمية إنتقادية مقارنة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص 

ٛا ثِب يقكؿ اهلل تعالى " -  3 ُّ ْْ رَْسُى َٓ إٌَّبِط أَ ُْ ث١َْ زُ ّْ اَِرا َزَى َٚ َٙب  ٍِ ْ٘ بَٔبِد اٌَِٝ أَ َِ ٚا األَ ْْ رَُئدُّ ُْ أَ ُشُو ُِ َ ٠َؤْ َّْ َّللاَّ ب ٌْ اِ َّّ َ ِِٔؼ َّْ َّللاَّ َؼْذِي اِ

١ؼبً ثَِظ١شاً  ِّ َْ َع َ َوب َّْ َّللاَّ ِٗ اِ ُْ ثِ  .58اآلية " سكرة النساء،  ٠َِؼظُُى
 .86ك 85البشرم محمد الشكربجي، مرجع سابؽ، ص  -  4
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تعرضو لخطر العقاب أكثر مف مرة إلى حؽ الطعف في األحكاـ كفي التعكيض في حالة 
 .1إخفاؽ العدالة، كأف تككف المحكمة حيادية مستقمة ال تأثير عمييا"

يضا بأف حؽ المتيـ في محاكمة عادلة يعني "اإلمكانية في مقاضاتو كيمكف القكؿ أ
بشأف اإلتياـ الجنائي المكجو إليو، أماـ محكمة مستقمة محايدة منشأة بحكـ القانكف قبؿ 
اتيامو طبقا إلجراءات عمنية يتاح لو مف خبلليا الدفاع عف نفسو مع تمكينو مف مراجعة 

 .2كمت عميو"حدرجك مف المحكمة التي  الحكـ الصادر ضده مف قبؿ قضاء أعمى

كحؽ المتيـ في محاكمة عادلة في الشريعة اإلسبلمية فرضا كاجبا شرعيا فميس 
ألحد أف يعطمو أك يعتدم عميو كليذا الحؽ حصانة ذاتية التسقط بإرادة الفرد إذا ماتنازؿ 

 عنيا.

  طبيعة حؽ المتيـ في محاكمة عادلة -2

ىي طبيعة حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  تيا، فماتستمد األشياء أصالتيا مف طبيع
 ؟، تبرز طبيعة ىذا الحؽ في جممة مف الحقائؽ الجكىرية كالتي نذكر أىميا :

 إنو حؽ  - أ

الحؽ لغة ىك نقيض الباطؿ كيعني الثابت، فيك مصمحة ثابتة لمشخص عمى سبيؿ 
 .3القانكف اإلختصاص كاإلستئثار يقررىا الشارع الحكيـ، كىك مصمحة مشركعة يحمييا

ذا كانت الدكلة ىي صاحبة الحؽ في تكقيع العقاب عمى مف تثبت إدانتو عف  كا 
اقتراؼ فعؿ نص القانكف عمى تجريمو، فإف ىذا المتيـ تبرز مصمحتو في أف يحاكـ بعدالة، 
كىك ما يمقي عمى عاتؽ الدكلة التزاما بأف تييء لو سبؿ ذلؾ كتكفر لو الجية الكفيمة بالكفاء 

                                           
 .455، ص 1989انظر محمد محي الديف عكض، حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، دكف دار النشر،  -  1
، ص 1981انظر باسيؿ يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في فكر حزب البعث العربي اإلشتراكي، دار الرشيد لمنشر، بغداد،  -  2

الراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف كالشريعة اإلسبلمية، دار كائؿ  إبراىيـ، انظر أيضا: جابر 231ك 229
 .160، ص1999لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، األردف، 

 .10، ص  1977محمد لبيب شنب، دركس في نظرية الحؽ، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 3
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و فحؽ المتيـ في محاكمة عادلة يخكؿ لو مكنات معينة تعتبر بمثابة التزامات عمى بمفترضات
 عاتؽ الدكلة صاحبة الحؽ في تكقيع العقاب. 

 إنو حؽ عالمي   -ب 

ذلؾ ألف أغمب مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف كالمعاىدات اإلنسانية كالدكلية كمعظـ 
إلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، الدساتير قد تضمنتو، فقد نصت عميو المادة العاشرة مف ا

كالمادة ثبلثة عشر مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، كالمادة السادسة مف 
اإلتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف، كالمادة الثامنة مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، 

اإلنساف كالشعكب، كالمادة الخامسة كالمادة السابعة فقرة أكلى مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ 
 .1فقرة ثانية مف مشركع ميثاؽ حقكؽ اإلنساف كالشعب في الكطف العربي

نستنتج مف ىذا العرض القانكني أف حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ىك حؽ قانكني 
بمقتضى القانكف كعميو فإنو كاجب التطبيؽ ألف في تطبيقو تطبيؽ لمقانكف كتحقيؽ  مقرر

 إىمالو إىماؿ لمقانكف كسيادة الفكضى كالظمـ كىدر الحقكؽ. لمعدؿ كفي

 2إنو حؽ شخصي عاـ –ج 

فيك حؽ شخصي ألنو يستيدؼ حماية مصالح المتيـ بتمكينو مف أف يحاكـ بشأف 
اإلتياـ الجنائي المسند إليو أماـ المحكمة المختصة قي ذلؾ، كىك حؽ يتسـ بالعمكمية ألنو 

المتيـ فإنو يحقؽ مصمحة عامة ممثمة في كشؼ الحقيقة باإلضافة إلى حمايتو لمصمحة 
كاستيفاء حؽ المجتمع في العقاب ممف تعدل عمى المصالح التي يحمييا القانكف حفاظا    

 عمى أمنو كاستقراره.

 

                                           
بقكليا )ال يجكز القبض عمى  1215كقبؿ ذلؾ كمو نص عميو في المادة األكلى مف العيد األعظـ اإلنجميزم لسنة  -1

 قضائي(. شخص أك حبسو أك تجريده مف حريتو أك حرمانو مف حماية قانكنية إال بحكـ 
 .169الراكم، مرجع سابؽ، ص إبراىيـانظر في ذلؾ جابر  - 2
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  إنو حؽ غايتو العدالة -د

ذلؾ ألف ىذا الحؽ يكفر لممتيـ جميع الضمانات التي يحتاجيا مف أجؿ محاكمتو 
كنية عادلة حيث يتمتع المتيـ بحقو في الدفاع عف نفسو كمحاكمتو أماـ محكمة محاكمة قان

مستقمة محايدة كفي حقو بالطعف كالتعكيض عما يصيبو مف إخبلؿ في حقكقو اإلجرائية، 
كغيرىا مف الضمانات التي تكفؿ بمكغ العدالة بحسبانيا محكر الحؽ في المحاكمة العادلة 

 كجكىره.

 محاكمة عادلة عناصر حؽ المتيـ في  -3

اجتمعت عناصر المحاكمة العادلة في أجمؿ كأبيى تصكير كتقريب لمعقكؿ 
رضي اهلل عنو(، جمعت أىـ عناصر كمقتضيات حؽ اإلنساف في رسالة الفاركؽ )كاألذىاف 

أما بعد ي مكسى األشعرم، كنصيا كاآلتي: "في محاكمة عادلة ككانت مكجية إلى قاضيو أب
كسنة متبعة فافيـ إذا أكلي إليؾ فإنو ال ينفع التكمـ بحؽ النفاد  فإف القضاء فريضة محكمة

لو، آس بيف الناس في مجمسؾ كفي كجيؾ كقضائؾ حتى ال يطمع شريؼ في حيفؾ كال 
ييأس ضعيؼ مف عدلؾ، البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر كالصمح جائز بيف 

عى حقا غائبا أك بينة فاضرب لو المسمميف إال صمحا أحبل حراما أك حـر حبلال، كمف اد
أمدا ينتيي إليو، فإف بينو أعطيتو بحقو كأف أعجزه ذلؾ استحممت عميو القضية فإف ذلؾ أيمغ 

إلى  في العذر كأجمى لمعماء كال يمنعؾ قضاء قضيت فيو اليـك فراجعت فيو رأيؾ فيديت
مف التمادم  خيررشدؾ أف تراجع فيو الحؽ فإف الحؽ قديـ ال يبطمو شيء كمراجعة الحؽ 

بعضيـ عمى بعض إال مجربا عميو شيادة زكر أك مجمكدا  عدكؿفي الباطؿ ف كالمسممكف 
في حد أك ظنينا في كالء أك قرابة فإف اهلل تعالى تكلى مف العباد السرائر كستر عمييـ في 

 قرآف أكي الفأدلي إليؾ مما كرد عميؾ مما ليس نات كاإليماف، ثـ الفيـ فيما االحدكد إال بالبي
إلى اهلل كأشبييا  سنة ثـ قايس األمكر عند ذلؾ كاعرؼ األمثاؿ ثـ اعمد فيما ترل إلى أحبيا

ياؾ كالقمؽ كالغضب كالضجر كالتأذم بالناس كالتنكر عند الخصكمة، فإف القضاء  بالحؽ، كا 
في مكاطف الحؽ ممف يكجب اهلل بو األجر كيحسف بو الذكر فمف خمصت نيتو في الحؽ كلك 
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نفسو كفاه اهلل ما بينو كبيف الناس، كمف تزيف بما لبس في نفسو شانو اهلل، فإف اهلل عمى 
كاف خالصا، فما ظنؾ بثكاب  مف عند اهلل في عاجؿ رزقو  تعالى ال يقبؿ مف العباد إال ما

 . 1كخزائف رحمتو كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل"

ى القضاء، فضبل عما فييا  ىذه الرسالة تقرر حقكقا لئلنساف أماـ القضاء تكجبيا عم
 .ئ لئلجراءات القضائية في اإلسبلـمف آداب كمباد

(: إف ىذه الرسالة جمعت كؿ ما كاف المسممكف يعدكنو جكستاؼ جركنيباـك) كيقكؿ
جراءاتو  . 2المثؿ األعمى في تعريؼ شؤكف القضاء كا 

رضي  -كرد في كتاب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  اإلسبلمية ما اآلثاركمف 
"فـاخفض ليم   :إلى محمد بف أبي بكر حيف قمده مصرا يكصيو فيو –اهلل عنو ككـر اهلل كجيو 

جناحك وألن ليم جانبك وأبسط ليم وجيك وآس بينيم في اللحظة والنظرة حتى ال يطمع العظماء   
 . 3في حيفك وال ييأس الضعفـاء من عدلك علييم " 

ؽ كالحريات الجنائية ببل طائؿ، ما لـ كيظؿ التكريس القانكني أك الشرعي لمحقك 
تتعزز بقضاء قكم كمتحكـ بمبادئو كقكاعده، كالتي تجعؿ منو صماـ األماف عمى مبادئ 

 الحرية كالمساكاة. 

كألف حقكؽ المتيـ بتضمينيا في النصكص الشرعية كالقانكنية تظؿ مجرد قيـ أدبية 
في  ابية، كما مف شؾ أف القضاء يأتيكأخبلقية احتاج تفعيميا إلى أدكات تنفيذية كآليات رق

 ريادة ىذه األدكات كاآلليات. 

 

                                           
نقبل عف البشرم محمد الشكربجي   85، ص األكؿالنص كما كرد في أعبلـ المكقعيف إلبف القيـ الجكزية، الجزء  -  1

 .87ك 86مرجع سابؽ، ص
 .98، ص 1984مكتبة كىبة، مصر،  عبد المتعاؿ الجبرم، نظاـ الحكـ في اإلسبلـ بأقبلـ فبلسفة النصارل، -  2
 .240ك 239نيج الببلغة، شرح محمد عبده، مطبعة كتاب الشعب، القاىرة، بدكف تاريخ الطبع، ص  -  3
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 المبحث الثاني: عناية التشريع اإلسالمي بوالية القضاء 

إذا كانت الحقكؽ تحفظ بالقضاء، كالحريات تصاف بالقضاء، كالعدؿ يتحقؽ بالقضاء 
لقضاء كمف ىنا كاستقرار األكضاع كالمعامبلت يككف با، 1كعمارة المجتمع تككف بالقضاء

 كاف لمشريعة اإلسبلمية كافر العناية كاإلىتماـ بكالية القضاء نظرا لعظمتيا كخطكرتيا.  

كلقد احتؿ القضاء في نظامنا اإلسبلمي مكانة لـ يرؽ إلييا في ظؿ األنظمة 
"إنو من أجل العلوم قدرا  المعاصرة، فيذا اإلماـ عبلء الديف الطرابمسي يصؼ القضاء فيقكؿ: 

"تلك خطة األنبياء ومن بعدىم فـال شرف  في  ، كىذا النباىي يقكؿ: 2ىا وأشرفيا ذكرا"وأعز 

 . 3الدنيا بعد الخالفة من القضاء" 

 المطمب األوؿ:  تعريؼ القضاء في التشريع اإلسالمي 

ف كانت التعاريؼ كالمفاىيـ مف صمب الدراسات النظرية كالتأصيمية، فإف تعريفنا  كا 
يأتي لمفت القارئ إلى أف اىتماـ الفقو كالفكر اإلسبلمييف بالقضاء  لمقضاء في مطمب كامؿ

 كقؼ عند المسألة التعريفية، ثـ تعداىا إلى المسائؿ التنظيمية كالعممية.

 : تعريؼ القضاء لغة الفرع األوؿ

أصؿ كممة القضاء قضام، ألنيا مف قضيت، فأبدلت الياء ىمزة لتطرفيا إثر ألؼ 
 زائدة. 

                                           
قاؿ بف خمدكف "الظمـ مؤذف بالخراب ... كعمى قدر اإلعتداء كنسبتو يككف انقباض الرعايا عف السعي في اإلكتساب"  - 1

، كانظر محمد شبلؿ حبيب، ضمانات استقبلؿ القضاء في 316ؿ، بيركت، دكف سنة، صفي مقدمة ابف خمدكف، دار الجي
 .42 ص ،1982التشريع الجزائرم كالمقارف، مجمة العمـك القانكنية، كمية الحقكؽ، جامعة عنابة، الجزائر، العدد األكؿ  

زية، مجمة المحاماة المصرية، العدد جماؿ العطيفي، دراسات في استقبلؿ القضاء في الشريعتيف اإلسبلمية كاإلنجمي - 2
 .80، ص 1970الثاني، السنة الخمسكف، فبراير 

 .27عمار بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 . 1كمثؿ كممة قضاء قضية إال أنيا تجمع قضايا عمى كزف ىدايا كجمعيا أقضية،

 كقد جاء لفظ القضاء في المغة لمعاني متعددة : 

لََؼٝ َسثَُّه أاَلَّ رَْؼجُُذٚا ااِلَّ ا٠َِّبُٖ : " كمنو قكلو تعالى : الحتـ واألمر -1 أم أمر ربؾ حتـ  2"َٚ
دَ  كقكلو تعالى : " ْٛ َّ ٌْ ِٗ ا ب لََؼ١َْٕب َػ١ٍَْ َّّ   .4أم ألزمناه كحتمنا بو عميو 3"فٍََ

ُْ لو تعالى: "كمنو قك  :الفصؿ في الحكـ -2 َٟ ث١ََُْٕٙ ْٓ َسثَِّه ٌَمُِؼ ِِ خٌ َعجَمَْذ  َّ ال َوٍِ ْٛ ٌَ أم  5"َٚ
" أم قطع بينيـ: "قد قضى اكمنو يقاؿ لفصؿ الحكـ بينيـ، في  لقاضي بيف الخصـك

 . 6الحكـ

ِٓ فَمََؼبُ٘  كمنو قكلو تعالى: " اإليجاد والصنع: -3 ١ْ َِ ْٛ اٍد فِٟ ٠َ َٚ ب َّ " كمنو قكؿ َّٓ َعْجَغ َع
 الشاعر : 

 كعمييما مسركدتاف قضاىما            داكد أك صنع السكابع تبع
7  

 فٙ نتفسذٌ انكتبة فٙ إنٗ بُٙ اسشائٛم ٔلضُٛب"كمنو قكلو تعالى:  اإلعالـ واإلخبار: -4

 يمطٕع ْؤالء بشدا أٌ األيش رنك إنّٛ ٔلضُٛب، كقكلو تعالى: "8" يشتٍٛ األسض

 . 1، أم أخبرناه كأعممناه بذلؾ9 "يصبذٍٛ

                                           
 2005الجكىرم، اسماعيؿ بف حماد، معجـ مختار الصحاح، الطبعة األكلى، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت،   - 1

 .27، ص 
 .23 اآليةسكرة اإلسراء،   - 2
 .14 اآلية سكرة  سبأ،   - 3
الفيركز أبادم، أبك طاىر مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم، القامكس المحيط، بيت األفكار الدكلية، األردف   - 4

 .112، ص 2004
 .19 اآليةسكرة يكنس،  - 5
رآف العظيـ، الطبعة األكلى بف عمر القرشي الدمشقي، تفسير الق إسماعيؿابف كثير، الحافظ عماد الديف أبي الفداء   - 6

 .301 ، ص2001مؤسسة الرسالة، بيركت 
  .2006الرازم، محمد بف أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، الطبعة األكلى، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، -  7
 .4 اآليةسكرة اإلسراء،  - 8
 .66 اآليةسكرة الحج،  - 9
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 . 2كمنو يقاؿ: قضى فبلف دينو، أم أداه ككفاه األداء واإلنياء: -5

َُِٛعٝ كمنو قكلو تعالى: " اإلتماـ والفراغ : -6 ب لََؼٝ  َّّ فَبَِرا "، كقكلو تعالى: 3األجؿ"" فٍََ

الحُ فَبٔزَِشُشٚا فِٟ األَْسعِ  "لُِؼ١َْذ اٌظَّ
ُْ  "لو تعالى: ، كقك 4 َٕبِعَىُى َِ  ُْ كقكلو   5"فَبَِرا لََؼ١ْزُ

ْٓ لََؼٝ َْٔسجَُٗ  "تعالى:  َِ  ُْ ُْٕٙ ِّ  أم: مات كفرغ مف الدنيا. 6"فَ

تمامو.  كىذه المعاني المتعددة ترجع عند التأمؿ إلى معنى إحكاـ الشيء كا 

ـ إلى أنو إتماـ كقاؿ أبك البقاء الكفكم: "كقد أكثر أئمة المغة في معناه، كآلت أقكالي
 . 7الشيء قكال كفعبل"

كجاء في تيذيب المغة: "كقضى في المغة عمى ضركب كميا ترجع إلى معنى 
 . 8انقطاع الشيء تمامو"

 : الفرع الثاني : تعريؼ القضاء في اصطالحا

كاختمفت تعريفاتيـ في بياف حقيقة القضاء الشرعية  تعددت تعريفات الفقياء لمقضاء،
 ي :عمى النحك اآلت

  تعريؼ القضاء عند الحنفية – 8

 عرؼ فقياء الحنفية القضاء بعدة تعريفات، كىي كما يمي : 

                                                                                                                                    
 .3/25جع سابؽ، ابف كثي، تفسير القرآف العظيـ، مر  - 1
 .الجكىرم، معجـ الصحاح، مرجع سابؽ - 2
 .29اآلية سكرة القصص،  - 3
 .10اآلية سكرة الجمعة،  - 4
 .200اآلية سكرة البقرة،  - 5
 .23اآلية سكرة األحزاب،  - 6
، تكلى القضاء بالقدس، تكفسى الحسيني الكفكم الحنفي كلد  بىك أبك البقاء أيكب بف مك  - 7 ي بيا سنة  كفاء بالقـر

 .ػى 1094
 .211ابف حجر، تيذيب التيذيب، مرجع سابؽ، ص  - 8
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القضاء ىك الحكـ بيف الناس بالحؽ، كالحكـ بما أنزؿ اهلل عز كجؿ، كذكر ىذا  –أ 
 .1التعريؼ في بدائع الصنائع

      ء كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ انو لـ يبيف العناصر األساسية التي تميز القضا
 عف غيره، فيك غير مانع، إذ يدخؿ فيو حكـ مف ليست لو كالية قضائية كالمحكـ كغيره. 

 كمف شركط التعريؼ أف يككف مانعا ال يدخؿ فيو فرد مف أفراد غير المعرؼ.

 القضاء ىو فصؿ الخصومات وفض المنازعات  –ب 

في الدر المختار: كقد ذكر ىذا التعريؼ في الدار المختار كلساف في الحكاـ، كقاؿ 
 "كشرعا قطع الخصكمة". 

ألنو يدخؿ فيو الصمح بيف  عمى ىذا التعريؼ، 2كقد اعترض ابف العابديف
 .3الخصميف، كليذا رأل أف يزاد فيو عبارة "عمى كجو الخاص"

 القضاء ىو اإللزاـ، وفصؿ الخصومات، وفض المنازعات  –ت 

، كيبلحظ عنو اكتساب صفة 4ايةكىذا التعريؼ جاء في كتاب البناية في شرح اليد
جديدة ىي اإللزاـ، فيخرج بذلؾ اإلفتاء ألف ال إلزاـ فيو، كلكف يبقى مع ذلؾ تعريفا غير مانع  

 ألنو يدخؿ في اإللزاـ مف ال كالية قضائية لو. 

 

 

                                           
 .407الكاساني، عبلء الديف أبك بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابؽ، ص  - 1
ىك محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز الشيير بابف عابديف الدمشقي الحنفي، فقيو أصكلي، لو رسائؿ كمصنفات  - 2

 ة في الفقو كالمغة كغيرىا.كثير 
ابف عابديف، محمد أميف عابديف بف السيد الدمشقي، الرد المحتار عمى الدر المختار، دار الكتب العممية، بيركت   - 3

 .352، ص 2003
النشر العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، البناية في شرح اليداية، الطبعة الثانية، الجزء السابع، دار الفكر لمطباعة ك  - 4

 .3ص  ،ػى1411كالتكزيع،  بيركت 
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 ىو قوؿ ممـز يصدر عف والية عامة القضاء –ت 

و تعريؼ غير مانع، إذ ، كيعترض عميو في أن1كذكر ىذا التعريؼ في اإلختيارات
 يدخؿ فيو الكقائع العامة التي اليرجع النظر فييا إلى القاضي . 

  تعريؼ القضاء عند المالكية – 1

 ذكر فقياء المالكية لمقضاء عدد مف التعريفات نذكر منيا : 

القضاء ىك اإلخبارعف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ، كىذا التعريؼ البف  –أ 
 .  ، كتبصرة الحكاـ3في مكاىب الجميؿ، كقد نقؿ عنو 2رشد

اإلفتاء ألنو إخبار عف حكـ شرعي كلكف ليس  -سبيؿ اإللزاـ  -كيخرج بقكلو: عمى 
 عمى جية اإللزاـ.

 كنقد الحطاب ىذا التعريؼ مف كجييف : 

 : أف لفظ )اإلخبار( يتبادر عف ما يحتمؿ الصدؽ كالكذب  الوجو األوؿ
نما المراد أمر القاضي بحكـ شرعي عمى طريؽ  المقابؿ لئلنشاء، كليس ىذا مرادا ىنا، كا 

 اإللزاـ. 

 أف ىذا التعريؼ غير مانع، فإنو يشمؿ حكـ حكمي جزاء الصيد الوجو الثاني :
 كتنازع الزكجيف، كحكـ المحكـ، كغيرىـ ممف ليست ليـ كالية قضائية.

                                           
البعمي، عبلء الديف أبك الحسف، مف فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، اإلختيارات الفقيية، تحقيؽ : محمد حامد الفقي  - 1

 .82دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، ص 
قيو مالكي طبيب، أصكلي متكمـ، تكفي ىك أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد الحفيد، مف أىؿ قرطبة، ف - 2

 ػ.ى 595يمراكش، سنة 
المغربي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف، المعركؼ بالحطاب، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، الطبعة الثالثة،  - 3

 86، ص ػى 1412الجزء السادس، دار الفكر، 
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يما يقع القضاء ىك إنشاء إطبلؽ  أك إلزاـ في مسائؿ اإلجتياد المتقارب  ف –ب 
النزاع فيو  لمصالح الدنيا، كىذا تعريؼ) القرافي ( في كتابو اإلحكاـ في تمييز الفتاكل عف 

 األحكاـ .

 كيعاب عنو انو تعريؼ غير مانع أيضا . 

  1تعريؼ القضاء عند الشافعية -7

 عرؼ فقياء الشافعية القضاء بعدد مف التعاريؼ كنذكر منيا : 

رع في الكاقعة مف مطاع، كىذا التعريؼ منسكب القضاء ىك إظيار حكـ الش –أ 
 إلماـ الحرميف . 

 كيعترض عمى ىذا التعريؼ أنو تعريؼ غير مانع . 

 القضاء ىك فصؿ الخصكمة بيف خصميف أك أكثر بحكـ اهلل تعالى . –ب 

كاختار ىذا التعريؼ الخطيب الشربيني في اإلقناع، كابف قاسـ الغزم في شرحو 
 ب . لمتف الغاية كالتقري

كأخذ عمى ىذا التعريؼ أنو مقصكر عمى الفصؿ الفعمي، كالقضاء أعـ مف ذلؾ، 
ف لـ يفصؿ .   فإف القضاء معنى يكجب لو نفكذ الفصؿ، كا 

 كما يؤخذ عميو أيضا، أنو تعريؼ غير مانع . 

 القضاء ىك إلزاـ ممف لو اإللزاـ، بحكـ الشرع . –ت 

كتابو عماد الرضا، كالمقصكد بحكـ كقد عرفو بيذا القاضي زكريا األنصارم  في 
 الشرع أم: بمقتضى الحجج الشرعية .

                                           
1
 10، مرجع سابؽ، ص دايةالعيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، البناية في شرح الي - 
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كيخرج بيذا التعريؼ اإلفتاء: ال إلزاـ فيو، كيخرج بمفظ ) مف لو اإللزاـ ( حكـ غير 
 القاضي كالمحكـ كغيره.

 كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو مجمؿ، إذ ليس فيو داللة عمى مكضكع القضاء.

 لو في الكقائع الخاصة بحكـ الشرع لمعيف أك غيره. القضاء ىك إلزاـ ممف –ث 

كذكر ىذا التعريؼ الرممي في حاشيتو عمى أسنى المطالب، كأخرج باإللزاـ الفتاكل 
 كأخرج بالكقائع الخاصة العامة .

كيمكف اإلعتراض عميو: بأنو غير مانع إذ يدخؿ فيو الكقائع الخاصة التي ليس فييا 
ريؼ أمكاؿ األكقاؼ، كالمكاريث كنحكىا، كىذه ليست مف خصكمة  كتزكيج اليتامى، كتص

 عمؿ القضاء في األصؿ .

 المطمب الثاني: مبادئ القضاء في التشريع اإلسالمي 

ال مجاؿ لمحديث عف المحاكمة العادلة كشرعية أم نظاـ عقابي مالـ يقـ جياز    
حقكؽ اإلنسانية، القضاء عمى مبادئ رزينة كقيـ حصينة، فالقضاء ىك حامي الحريات كال

حقاؽ العدؿ، مما يتعيف الكقكؼ عند مبادئ القضاء  كىك الضامف األساسي لسيادة القانكف كا 
 في التشريع اإلسبلمي .

  الفرع األوؿ: مبدأ النظر إلى الجانب التعبدي

 :1ك يتجمي مبدأ النظر إلى الجانب التعبدم

في  لذا فإف األساسظيكر الكازع الديني في اليميف ككسيمة مف كسائؿ القضاء  -8
مشركعية اليميف المجكء إلى العقيدة الدينية بإشياد اهلل تعالى عمى صدقو، كتحمؿ 

 .الحنث كالكفارة كاليبلؾ عند الكذب

                                           
1
تبسٚخ  آخش تصفخ :     www.saaid.net.bookاَظش:انًببدئ انمضبئٛت فٙ انششٚؼت اإلساليٛت، انًٕلغ اإلكتشَٔٙ   - 

25/12/2014 

http://www.saaid.net.book/
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يبرز الكازع الديني أيضان في اإلقرار كالنككؿ كالصدؽ في الدعاكل حيث تحث العقيدة  -1
كمختمؼ أشكالو كىذا عمى مبدإ الصدؽ في كؿ شيء كتنيى عف الكذب بشتى صكره 

يقكد إلى صدكر اإلقرار الصحيح، كاالعتراؼ بالحقكؽ ألصحابيا، كالبعد عف االعتراؼ 
الكاذب الذم يقربو لدكافع خاصة يريد المقر إخفاءىا، فعف أبي ذر أنو سمع رسكؿ اهلل 

كمف ادعى ما ليس لو فميس  يقكؿ: "ليس مف رجؿ ادعي لغير أبيو كىك يعمـ إال كفر
يتبكأ مقعده مف النار، كمف دعا رجبلن بالكفر أك قاؿ: ىك عدك اهلل كليس كذلؾ منا، كل

، أم: رجع عميو، فقكلو: مف ادعى ما ليس لو، يدخؿ فيو الدعاكل 1إال حار عميو"
 الباطمة كميا . 

الشريعة ركزت عمى الكازع الديني ككسيمة لصيانة الحقكؽ كعدـ الظمـ كاالعتداء  كليذا  -7
ؿ اإلثبات أك تمكف أحد الخصـك مف قمب الحؽ إلى باطؿ بإثبات ما إذا تعسرت كسائ

ادعاه زكران كبيتانان، لـ يبؽ إال الكازع الديني الذم أشار إليو النبي الكريـ  عندما قاؿ: 
نكـ تختصمكف إلي، كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض  "إنما أنا بشر، كا 

أخيو شيئان فبل يأخذه فإنما أقطع لو فأقضي بنحك ما أسمع، فمف قضيت لو مف حؽ 
 قطعة مف النار فميأخذىا".

  : المبادئ القضائية األخرى الفرع الثاني

إلى جانب مبدأ النظر إلى الجانب التعبدم، ترتسـ معالـ الشرعية كالعدالة في 
 القضاء اإلسبلمي في عدد آخر مف المبادئ، نذكر أبرزىا كأقكاىا:

 

                                           
، كأحمد 1/79( 61–60ػـ رقػـ )أخرجو مسمـ في كتاب اإليماف ، باب بياف حاؿ إيماف مف رغب عػف أبيو كىك يعم - 1
، كأبك نعيـ 2/640( 593، كابف منده في كتاب اإليماف رقـ )155( ص 433كالبخارم في األدب المفرد رقـ ) 5/166

، كأخرج البخارم نحكه بمفظ : ال 7/403، كالبييقي في السنف الكبرل 1/150( 15في المستخرج عمى صحيح مسمـ رقـ )
كال يرميو بالكفر، إال ارتدت عميو، إف لـ يكف صاحبو كذلؾ في كتاب األدب، باب ما ينيى عنو  يرمي رجؿه رجبلن بالفسكؽ،
 .4/99( 6045مف السباب كالمعف رقـ )
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  1لظواىر دوف البواطف: مبدأ النظر إلى ا أوال

إف القضاء في اإلسبلـ يقع كفؽ اإلثبات المظير لمكاقعة كالحؽ أماـ القاضي فإذا 
 كاف اإلثبات صحيحان في الظاىر كالباطف كمطابقان لمكاقع كصادقان في نفس األمر فإنو يؤثر
و في المدعى بو ظاىران كباطنان فيحكـ لممدعى بالشيء ظاىران كيحؿ لو أخذه كاستعمال

كاستغبللو كتممكو كاالستفادة منو باطنان فيما بينو كبيف اهلل أم ينفذ الحكـ في الدنيا كاآلخرة. 
أما إذا كاف اإلثبات غير مطابؽ لمكاقع ككاف ظاىره يخالؼ باطنو فإف حكـ الحاكـ المبني 

نفس عمى اإلثبات ال يحؿ حبلالن كال يحـر حرامان كال يغير الشيء عما ىك عميو في الكاقع ك 
نما ينفذ في الظاىر فقط عند مف ال يعمـ الحقيقة كالباطف كتترؾ البكاطف هلل كترتبط  األمر كا 
بالحساب كالعقاب األخركم لعمـك حديث أـ سممة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل 

ا أنا بشر وإنو يأتيني الخصم فـلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فـأقضي  عميو كسمـ قاؿ : "إنـ

"كفي لفظ "  و بذلك فمن قضيت لو بحق مسلم فـإنما ىي قطعة من النار فـليأخذىا أو فـليتركيال
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فـأقضي نحو ما  

 . 2"أسمع فمن قضيت لو بحق أخيو شيئاً فـال يأخذه فـإنما أقطع لو قطعة  من النار

ذا المبدأ تختص بو الشريعة اإلسبلمية، ففي القكانيف الكضعية كيجدر بالذكر أف ى
ال يبحث في نفاذ الحكـ ظاىرا كباطنان ألنو بحث يستند إلى قضية الحبلؿ كالحراـ مف 
الجانب الديني كلذا لـ يتعرض لو شراح القكانيف، لكنيـ يعترفكف أف القضاء نسبي كأف أحكاـ 

قضائي مع احتماؿ الخطأ مف القاضي كالتزكير في القضاء ظنية كلكنيـ اعتبركا الحكـ ال
البينة اعتبركه حقيقة كاقعة كلك عمى حساب العدؿ كمنح الحكـ القضائي قكة القضية النافذة 

 ظاىران كباطنان. 

 

                                           
1
 انًببدئ انمضبئٛت فٙ انششٚؼت اإلساليٛت، يشجغ سببك  - 
2
 8ٔ  7تخشٚجّ فٙ انًبذأ األٔل: يبذأ انُظش، صسبك  - 
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 1ثانيا : مبدأ قياـ القضاء عمى الحجة والبرىاف 

      غث اإلثبات في القضاء الشرعي ىك المعيار في تمييز الحؽ مف الباطؿ، كال
      مف السميف كالحاجز أماـ األقكاؿ الكاذبة كالدعكل الباطمة كعمى ىذا: فكؿ ادعاء يبقى
في نظر القضاء الشرعي محتاجان إلى دليؿ كال يؤخذ بو إال بالحجة كالبرىاف، كقد ركل ابف 
عباس أف النبي  قاؿ:" لك يعطي الناس بدعكاىـ الدعى رجاؿ دماء رجاؿ كأمكاليـ كلكف 

 .2ليميف عمى المدعى عميو"ا

 .  3كلكف البينة عمى الطالب كاليميف عمى المطمكب(كفي لفظ )

ال تطاكؿ الناس عمى األعراض  ككجو الداللة : أنو ال يقبؿ االدعاء بدكف دليؿ، كا 
 .كا عمى األنفس كاألركاح كاألمكاؿكطالبكا بأمكاؿ اآلخريف، كاعتد

 الحؽ كلكال اإلثبات لضاعت الحقكؽؿ فدية لذا مف أقكاؿ فقياء اإلسبلـ : إف الدلي
كىتكت األنفس، كقكليـ: الشيادة سبب إحياء الحقكؽ كىي بمنزلة الركح لمحقكؽ، كىذه 

   ت عامة أـ خاصة، مالية أـ عائميةاألىمية لئلثبات عامة في جميع الحقكؽ سكاء أكان
 مييا القاضي في كؿ قضيةكيستند عمادية أـ معنكية أدبية يمجأ إلييا األفراد في كؿ نزاع، 

كمف ىنا فإف الشريعة كىي تممس أىمية اإلثبات كمكانتو في المجاؿ القضائي، قد عنيت 
      بتنظيـ أحكاـ اإلثبات، كالكسائؿ الشرعية لو، كطرؽ استعمالو بما لـ يكجد في غيرىا 

     كبناء  مف النظـ السابقة أك البلحقة، مف حيث تكامميا في ذاتيا، كتميزىا عف غيرىا،
 عمى ىذا المبدأ سنعرض أىـ خصائص اإلثبات في القضاء الشرعي فيما يمي : 

                                           
1
انذْٛشٙ ،انًببدئ ٔ األصٕل انمضبئٛت ، شبكت األنٕكت، دساسبث ششػٛت، فمّ ٔ أصٕنّ، ػبذ انًجٛذ بٍ ػبذ انؼضٚض   - 

 25/12/2014، تبسٚخ ىخش تصفخ  www.alukah.netانًٕلغ اإلنكتشَٔٙ:
ُبً لَهِٛالً أخرجو البخارم في كتاب التفسير، باب "  - 2 ًَ ِْٓى حَ بَِ ًَ ْٚ أَ َٔ  ِ ِْٓذ هللاَّ ٌَ بَِؼ ٍَ َْٚشتَُشٔ ٌَّ انَِّزٚ نَئِكَ  إِ ْٔ  "ال َخالَق نَُْٓى فِٙ اِٜخَشةِ  أُ

، كمسمـ في كتاب األقضية، باب اليميف عمى المدعى عميو رقـ 208 – 3/207( 4552، رقـ )77اآلية سكرة آؿ عمراف 
(1711 )3/1336 . 
ف الكبرل ، كالبييقي في السن23/140أخرجو ابف جرير الطبرم مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما في التفسير  - 3

 .، كأخرجو اإلسماعيمي في صحيحو10/252( 20989رقـ )
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يمتاز اإلثبات في الشريعة بأف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة لـ  الميزة األولى:
يحصرا طرؽ اإلثبات بعدد معيف كلـ يحدداىا بأدلة معينة، بؿ تشمؿ في منظكر الشرع كؿ 

حؽ كيظير بو كيستبيف، يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل "كبالجممة فالبينة ما يمكف أف يثبت بو ال
اسـ لكؿ ما يبيف الحؽ كيظيره كمف خصيا بالشاىديف أك األربعة أك الشاىد لـ يكؼ مسماىا 
نما أتت مرادان بيا الحجة كالدليؿ  حقو كلـ تأت البينة قط في القرآف مرادان بيا الشاىداف كا 

إف اهلل أرسمو رسمو وأنزؿ كتبو ليقوـ الناس بالقسط وىو هلل: "كيقكؿ رحمو ا 1كالبرىاف"
العدؿ الذي قامت بو السموات واألرض فإذا ظيرت أمارات العدؿ وأسفر وجيو بأي طريؽ 

قد بيف سبحانو بما شرعو مف الطرؽ أف ، كيقكؿ أيضان: "بؿ 2"كاف فثـ شرع اهلل ودينو
القسط، فأي طريؽ استخرج بيا العدؿ مقصودة إقامة العدؿ بيف عباده وقياـ الناس ب

، كىذا يعطينا مدل تطبيؽ اإلسبلـ المبدأ العاـ 3"والقسط فيي مف الديف ليست مخالفة لو
حقاؽ الحؽ، كقاعدة أف الشريعة جاءت لجمب المصالح كدرء  كقاعدة العمؿ بكجكب العدؿ كا 

نة مصادـ ليذا المبدأ لذا المفاسد فإىدار الدعاكل التي لـ يتح ليا اإلثبات بتمؾ الطرؽ المعي
فاألدلة المثبتة لمدعاكل غير محصكرة في عدد معيف. ألف الحصر في طرؽ معينة ال يستقيـ 

 . عامبلت كالمستجدات في ىذه الحياةكمصالح الناس المتنكعة كنكازليـ مع تغير الت

ؿ أف الشريعة كىي تقرر عدـ الحصر في طرؽ اإلثبات فإنيا ال تغف الميزة الثانية :
المبدأ العاـ الذم تدكر عميو أحكاميا كىك إقامة العدؿ بشتى أنكاعو كصكره لذا لما كاف 
القضاء أعظـ أسباب تحقيؽ العدؿ فإف الشريعة لـ تترؾ طرؽ اإلثبات مطمقة غير مضبكطة 
لقضاة الظمـ كالجكر باستعماؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ لتأسيس القضاء عمى مجرد أم 

ما عمى الخياؿ كالشؾ كاألمارات الكاىية، كالمؤدية إلى تضارب األدلة دليؿ كلك كاف قائ
كتياترىا كضياع الحؽ كلـ تعط القاضي الثقة المطمقة كىك بشر يحتمؿ منو الميؿ كاألغراض 
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الخاصة كالخطأ في االستنتاج كاالستنباط، لذا عنيت الشريعة اإلسبلمية بكسائؿ اإلثبات كفؽ 
الكاقعة  لبياف قيمة كؿ دليؿ ككيفية تقديمو ليظير الحؽ كتنكشؼقكاعد عامة كضكابط محددة 
 كمف ظكاىر ذلؾ ما يمي :

  يشترط في البينة أف يستند اإلثبات إلى العمـ كغمبة الظف فإف استند إلى شؾ  -8
َْ "أك كىـ فبل عبرة بو، قاؿ تعالى:  ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌَْسكِّ  َِٙذ ثِب ْٓ َش َِ ب "كقاؿ سبحانو:  ،1" ااِلَّ  َِ َٚ

ِْٙذَٔب َٕب َش ِْ  ًِ ب َػ َّ        ، كالظف الغالب يقكـ مقاـ اليقيف ألف الشريعة تقـك أحكاميا 2" ااِلَّ ثِ
نصاؼ المظمكميف كتحقيؽ العدالة  عمى الظف الغالب خاصة في االجتياد كالقضاء كا 

 الستحالة الكصكؿ إلى القطع كاليقيف دائمان.

لمعقؿ كلمشرع كلمحس كظاىر الحاؿ، لذا نجد يشترط في اإلثبات مكافقة الدليؿ  -1
الفقياء ال يسمعكف دعكل الفقير المعركؼ بالفاقة عمى أحد األغنياء ماالن جسيمان يستحيؿ 

 عادة أنو أصاب في حياتو ما يقرب منو.

منع اإلسبلـ القاضي أف يقضي بعممو، كىك المختار عند كثيريف مف فقياء  -7
 اإلسبلـ.

أحكاـ اإلسبلـ مكمؼ بتطبيؽ األحكاـ الشرعية الجزئية أف القاضي في ظؿ  -9
نات في كؿ دليؿ يعرض عميو كىك مقيد بتمؾ األحكاـ، كمع ذلؾ االتفصيمية الخاصة بالبي

فعميو أف يؤدم دكران إيجابيان فيما يعرض عميو مف التأكد كاالستيثاؽ مف كؿ دليؿ كصحتو 
: أف يسأؿ القاضي الشيكد كيناقشيـ فيما كتحرم الدقة فيو  كقد ذكر الفقياء مف أمثمة ذلؾ

يظير بو الحؽ خاصة عند التيمة كالشؾ، فيسأليـ عف مصدر الشيادة كطريؽ العمـ بيا 
ككيفية تحمميا كصفة المشيكد بو كالمشيكد لو كعميو، كلو تفريؽ الشيكد، كأيضان لو أف 

المعركضة عميو كفؽ يستنبط األمارات كالقرائف مف جميع األدلة المقدمة إليو كالكقائع 

                                           
  .86 اآليةسكرة الزخرؼ،  -  1
 .81 اآليةسكرة يكسؼ،  - 2
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مبلبسات الحكادث التي تقدمت أمامو كالقضية التي ينظرىا ليصؿ إلى الحقيقة كلتتككف 
 القناعة التامة بالحكـ المبني عمى ما قدـ إليو.

يمتاز القضاء في اإلسبلـ عف غيره بالجانب التعبدم، كليذا فالكسائؿ  الميزة الثالثة:
ع الديني بشكؿ ظاىر كجمي، فالقيـ األخبلقية كمبادئ اإلثباتية القضائية يظير فييا الكاز 

في  العقيدة تسيـ بنصيب كافر في اإلثبات كتكفر لو الحيطة كاالطمئناف في األداء كالفصؿ
النزاع، كتجعؿ مف اإلخبلؿ بو مناطان لمجزاء األخركم؛ كليذا فاألخبلؽ الفاضمة كالعقيدة 

منطؽ العدؿ كركيزة الحؽ كالقسطاس  السميمة، أساس كسائؿ اإلثبات في الشريعة كىي
 المستقيـ، كما تقدـ ذلؾ مفصبلن. 

أف الشريعة أقامت الحدكد كالصفات في اإلثبات لرعاية حقػكؽ اهلل  الميزة الرابعة:
الذم ال يصح الخركج عنو  1تعالى كلمحفاظ عمى مصالح المجتمع كجعمتيا مف النظاـ العاـ

ؼ فيو حقان فبل يحؽ لآلخر أف يصؿ إليو إال كما كزعت أعماؿ القضاء كجعمت لكؿ طر 
 بإذنو كمف أمثمة ذلؾ ما يمي: 

 أف التحميؼ حؽ لممدعي فبل يطمبو القاضي إال بعد طمبو . -8

 أف تكجيو اليميف حؽ لمقاضي فبل يحمؼ الخصـ إال بعد تكجيو اليميف إليو. -1

أف الحكـ حؽ لممدعي عند بعض الفقياء فبل يحكـ القاضي إال بطمب  -7
 .يالمدع

أف جميكر فقياء المسمميف ذىبكا إلى أف عدالة الشيكد مف حؽ اهلل، فبل يجكز  -4
التنازؿ عنيا أك التساىؿ فييا، كال تقبؿ شيادة الفاسؽ كلك رضي الخصـ اآلخر      أك اتفؽ 

ُْ :" الخصماف عمى قػبكؿ شيادتو، كتشترط التزكػية لقكلو تعالى  ُْٕى ِِ ْٞ َػْذٍي  َٚ ُِٙذٚا َر أَْش َٚ "2. 

                                           

ألنيا كضعت عمى المصالح العامة كتنظيـ المجتمع كأمنو كسبلمتو  ،ىي القكانيف العامة التي ال يجكز لؤلفراد مخالفتيا1 - 
 . 48سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان. انظر : كسائؿ اإلثبات لمزحيمي، مرجع سابؽ، ص 

 .  2اآلية سكرة الطبلؽ،  -1
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ُْٕىُ" كقكلو:  ِِ ا َػْذٍي  َٚ ِْ َر اْثَٕب
"1.  

ََٙذاءِ " كقكلو :   َٓ اٌشُّ ِِ  َْ ْٛ ْٓ رَْشَػ َّّ ِِ "2 .  

مف أمثمتو عدد الشيكد كصفاتيـ التي حددتيا الشريعة فبل يجكز العدكؿ   -1
عنيا، كىكذا مجمس القضاء في اليميف كغير ذلؾ، كؿ ذلؾ لبلحتياط كشدة التثبت صكنان 

مضركريات الخمس كمنعان لمدعاكل الباطمة كاألقكاؿ المزعكمة ليصؿ القضاء لمحقكؽ كحفظان ل
 .لعدؿ المذيف تيدؼ إلييما الشريعةإلى الحؽ كا

 ثالثا: مبدأ المساواة والعدالة في القضاء الشرعي 

 يع  هلل سبحانو كتعالى بما كردمف األصكؿ المقررة في الشريعة اإلسبلمية أف التشر 
ما كرد عف رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ، كحينئذ فاإلسبلـ بنزعو السيادة في كتابو الكريـ، كب

أماـ أحكامو 3التشريعية مف يد البشر قد كضع أرسخ قاعدة لكفالة حؽ البشر في المساكاة 
التميز عمى غيرىا  سيا الفضؿ أككتشريعو، إذ بذلؾ يقطع السبيؿ أماـ أية فئة قد تدعي لنف

ئية في الشريعة اإلسبلمية ىي مف عند اهلل، كالناس ميما عمت مف الفئات، فالقاعدة القضا
عمى أحد، كليذا  شرع اهلل متساككف ال امتياز ألحدمقاماتيـ أك سمت منازليـ فيـ أماـ 

فالقاضي في اإلسبلـ يعتمد في قضائو عمى التشريع اإلليي، فإذا كاف الناس أماـ التشريع 
نفيذ ما يختص منو بالقضاء سكاء كذلؾ  ال تفريؽ اإلليي سكاء عمى ما أسمفنا، فيـ أماـ ت

بينيـ بسبب األصؿ أك الجنس أك المكف أك الديف كليس في دار اإلسبلـ مف فرد ال تطكلو يد 

                                           
 .  106 اآلية سكرة المائدة، -2
 . 282اآلية سكرة البقرة،   - 3
المساكاة لغة السكاء كالعدؿ يقاؿ ساكل الشيء إذا عدؿ كساكت بيـ الشيئيف إذا عدلت، نقبل عف ابف منظكر، لساف  - 3

ٔا األََيبََبِث إِنَٗ أَ  ، كمنو قكلو تعالى "373العرب، مرجع سابؽ، ص  ٌْ تَُؤدُّ َ َٚأُْيُشُكْى أَ ٌَّ هللاَّ ٌْ إِ ٍَ انَُّبِط أَ ْٛ تُْى بَ ًْ إَِرا َدَك َٔ ْْهَِٓب 

ٕا بِبْنَؼْذلِ  ًُ في كالة األمر، كقاؿ عمي كـر اهلل كجيو عمى اإلماـ أف يحكـ بما أنزؿ  اآلية " كقاؿ أىؿ التفسير نزلت ىذه تَْذُك
ذا فعؿ ذلؾ عمى حؽ عمى الناس أف يسمعكا كيطيعكا كيجيبكا إذا دع كا، نقبل عف عمار بكضياؼ اهلل كأف يؤدم األمانة كا 

المحاكمة العادلة في النظاـ الجنائي اإلسبلمي كالمكاثيؽ الدكلية، دراسة مقارنة، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، المحمدية 
  .35ـ، ص 2010 ػى1432الجزائر، 
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القضاء، كلعؿ ذلؾ مف أبرز صفات القضاء في اإلسبلـ، كمما تميز بو عمى النظـ األخرل 
ى تحقيقيا كىي قيمة كىدؼ ليتحقؽ فالمساكاة في القضاء اإلسبلمي غاية تسعى العدالة إل

بذلؾ العدؿ الشامؿ الذم تصمح بو حاؿ الدنيا كىذا مقتضى ما تدؿ عميو عمكمات الشريعة 
ِْ ":  المحكمة مف تقرير قاعدة العدؿ المطمؽ الشامؿ قاؿ تعالى ٌَْؼْذِي ٚاإلْزَغب ُش ثِب ُِ َ ٠َؤْ َّْ َّللاَّ اِ

ٌْمُْشثَٝ ا٠ِزَبِء ِرٞ ا َٛ " : ، كقاؿ سبحانو 1" َٚ ٍَ َػٍَٝ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا اْػِذٌُٛا ُ٘ ْٛ ُْ لَ ُْ َشَٕآ َُّٕى َِ ال ٠َْدِش َٚ

ٜ َٛ أَْلَشُة ٌٍِزَّْم
جكب قاعدة العدؿ الشامؿ كمنيا ما كفي السنة أحاديث كثيرة تنص عمى ك  ،2"

ىك في خصكص القضاء كمف ذلؾ ما ركاه بريدة بف الحصيب  عف النبي  عميو الصبلة 
لقضاة ثالثة، واحد في الجنة واثنان في النار فـأما الذي في الجنة فرجل عرف  "اكالسبلـ  قاؿ: 

الحق فقضى بو ورجل عرف الحق فجار في الحكم فيو  في النار  ورجل قضى للناس على جيل فيو  
 .3"في النار  

لى تعقمو كالتفقو فيو ، كمف أبرز مظاىر المساكاة 4كالحاكـ كالمفتي أحكج شيء إليو كا 
ء اإلسبلمي، حادثة المرأة مف بني مخزـك التي سرقت حميان كقطيفة، فبعث قكـ أماـ القضا

مف  أسامة بف زيد بف حارثة ليشفع فييا، فرده الرسكؿ الكريـ قائبلن: "يا أسامة أتشفع في حد
 .5"حدكد اهلل ..؟ كأيـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا 

                                           
 .  90اآلية سكرة النحؿ: مف   -1
 .   8 اآليةسكرة المائدة: مف  -2
، كالترمذم في كتاب األحكاـ، باب  3/299( 3573األقضية، باب في القاضي يخطئ رقـ )أخرجو أبك داكد في كتاب  -3

، كابف ماجة في كتاب األحكاـ، باب الحاكـ 3/613( 1322ما جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في القاضي رقـ )
كقاؿ :  (4/101كـ )، كالحا3/461( 5922، كالنسائي في الكبرل رقـ )776/ 2( 2315يجتيد فيصيب الحؽ رقـ )

، 117 – 10/116( 20143، 20141إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ككافقو الذىبي، كالبييقي في السنف الكبرل رقـ )
 .6/73( 7531كفي شعب اإليماف رقـ )

 .   1/86انظر : أعبلـ المكقعيف  -4
إلى  الشفاعة في الحد إذا رفع أخرجو البخارم مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا في كتاب الحدكد ، باب كراىية  -5

، كمسمـ في 4/250( 6787، كفي باب إقامة الحدكد عمى الشريؼ كالكضيع رقـ )250–4/249( 6788السمطاف رقـ )
 .3/1315( 1688كتاب الحدكد، باب قطع السارؽ الشريؼ كغيره، كالنيي عف الشفاعة في الحدكد رقـ )
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الراجح مف قكلي العمماء منعان  ممو كىكإف الشريعة منعت القاضي مف الحكـ بع
 التيامو كتحيزه كالطعف في حياده.

 رابعا: مبدأ سرعة البت في فصؿ القضاء في المنازعات. 

 سبلـ مبدأ سرعة الفصؿ في النػزاعمف المبادئ التي يرتكز عمييا القضاء في اإل  
 في المحاكر اآلتية: كعدـ جكاز التأخير ببل مسكغ شرعي، كنشير بإيجاز إلى ىذا المبدأ 

      : مف األسس المقررة في عمـ القضاء الشرعي ضركرة اإلسراعالمحور األوؿ
في البت كالحكـ في القضية المعركضة، كعدـ التريث في إصدار الحكـ، إال إذا كاف ىناؾ 
ما يدعك لمتأخير. كمف القكاعد المقررة: "كجكب إصدار الحكـ عند استكماؿ القاضي سماع 

الخصميف كحججيما كدفكعيما"، كىذا ىك الذم كاف عميو القضاء في عيد النبي عميو كبلـ 
إلى  الصبلة كالسبلـ  حيث كاف يقضي بيف الخصـك في مجمس المخاصمة كلـ يكف يرجئيـ

كقت آخر  كما قضى بيف الزبير كاألنصارم في ماء شراج الحرة، ككما قضى بيف كعب بف 
لصمح بينيما بالنصؼ في ديف، كىكذا كاف القضاء في عيد مالؾ كعبد اهلل بف أبي حدرد با

خمفائو الراشديف رضي اهلل عنيـ فقد جاء في رسالة عمر رضي اهلل عنو إلى معاكية كىك 
أمير بالشاـ "أما بعد فإني كتبت إليؾ في القضاء بكتاب لـ آلؾ فيو كنفسي خيران، فالـز 

كاأليماف  حضر الخصماف فالبينة العدكؿإذا  خصاالن يسمـ دينؾ، كتأخذ بأفضؿ حظؾ عميؾ،
القاطعة، أدف الضعيؼ حتى يجترئ كينبسط لسانو، كتعاىد الغريب فإنو إف طاؿ حبسو ترؾ 
نما أبطؿ حقو مف لـ يرفع بو رأسان، كاحرص عمى الصمح  بيف  حقو، كانطمؽ إلى أىمو، كا 

 . 1الناس ما لـ يستبف لؾ القضاء"

                                           
 .16/66كذكره السرخسي في المبسكط  ،75 – 1/74أخرجو ككيع في أخبار القضاة  - 1
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ـ بعد تكافر أسبابيا كانتفاء مكانعيا يترتب عميو          ذلؾ أف التأخير في إصدار األحكا
، فكـ مف إنساف يترؾ حقو خكفان مف إىدار كقتو 1مف المفاسد كضياع الحقكؽ الشيء الكثير

 كمالو في التقاضي الذم يعمـ تيربو مف إصدار الحكـ، كمف قكاعد الشريعة " ال ضرر كال 

في مقصد  رحمو اهلل :"بقي عمينا إكماؿ القكؿ ، قاؿ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر2ضرار"
التعجيؿ بإيصاؿ الحقكؽ إلى أصحابيا كىك مقصد مف السمك بمكانو، فإف اإلبطاء بإيصاؿ 
الحؽ إلى صاحبو عند تعينو بأكثر مما يستدعيو تتبع طريؽ ظيكره يثير مفاسد كثيرة، منيا: 

نيا إقرار غير المستحؽ عمى حرماف صاحب الحؽ مف االنتفاع بحقو، كذلؾ إضرار بو، كم
االنتفاع بشيء ليس لو كىك ظالـ لممحؽ، كمنيا استمرار المنازعة بيف المحؽ كالمحقكؽ كفي 
ذلؾ فساد حصكؿ االضطراب في األمة، فإف كاف في الحؽ شبية لمخصميف كلـ يتضح 
المحؽ، مف المحقكؽ ففي اإلبطاء مفسدة بقاء التردد في تعييف صاحب الحؽ كقد يمتد 
التػنازع بينيما في تركيج كؿ شبيتو، كفي كبل الحاليف تحصؿ مفسدة تعريض األخكة 
اإلسبلمية لمكىف كاالنخراـ، كمنيا تطرؽ التيمة إلى الحاكـ في تريثو بأنو يرد إمبلؿ المحؽ 

مف  حتى يسأـ متابعة حقو، فيتركو فينتفع المحقكؽ ببقائو عمى ظممة فتػزكؿ حرمة القضاء
 .  3كاؿ حرمتو مف النفكس مفسدة عظيمة"نفكس الناس، كز 

                                           
المحاكمة العادلة، بؿ يكمؼ  كآلياتكلقد أدركت القكانيف الكضعية اليـك أف طكؿ أمد النزاع ال يمس فقط بحقكؽ المتيـ  - 1

خزبنة الدكلة نفقات أكبر بسبب طكؿ اإلجراءات، كما أدركت أف المبالغة في مدة الفصؿ في النزاع يسبب اآلالـ لممتيـ 
حؽ اإلنساف في  ككذلؾ محمد محمد مصباح القاضي، 53عمار بكضياؼ، مرجع سابؽ، ص كـ كضعو، لممزيد انظربح

 .63، ص 2008محاكمة عادلة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
كىك حديث صحيح: ثابت عف رسكؿ اهلل، أخرجو ابف ماجة مف حديث عبادة بف الصامت، كابف عباس رضي اهلل  - 2

 ،1/313، كأحمد 2/784( 2341 – 2340اب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره رقـ )عنيما في كت
، كابف عساكر في تاريخ كدينة 10/133( 20230، كرقـ )6/156(  11657، كالبييقي في السنف الكبرل رقـ )5/326

كالطبراني في األكسط  2/385( 2037، كابف الجكزم في التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ رقـ )51/284، 23/114دمشؽ 
 .(3777رقـ )

انظر: الشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دكف سنة  - 3
 .508الطبع، ص 
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سرعة البت في القضايا مشركط بشرط أساس، كىك أف يككف ذلؾ  المحور الثاني:
بعد دراسة القضية دراسة عميقة كاعية، ناشئة عف الفيـ الشرعي لمقضية، أما إذا لـ يستكؼ 

لخصميف ليس بالفصؿ بيف ا فييا ما يجب استيفاؤه مف طرؽ بياف الحؽ، فحينئذو اإلسراع
 .محمكدان 

بؿ يجب عمى القاضي أف يراقب أحكاؿ الخصـك عند اإلدالء بالحجج كدعكل 
الحقكؽ، فإف تكسـ في أحد الخصميف أنو أبطف شبية أك اتيمو بدعكل الباطؿ إال أف حجتو 
في الظاىر متجية كالذم بيده مف األدلة مكافؽ لظاىر دعكاه، فعمى القاضي التمعف في 

عف حقيقة ما تكىـ فيو، فإف مف الناس اليـك مف كثرت مخادعتيـ كاتيمت الفحص كالبحث 
 أمانتيـ، كيحسف أف يتقدـ إليو بالمكعظة إف رأل لذلؾ كجيان، كيخكفو باهلل سبحانو كتعالى. 

ال أمضى الحكـ عمى ظاىره، كمتى عرضت لو شبية فميقؼ كيكالي  فإف أناب كا 
كليجتيد في ذلؾ بحسب قدرتو، حتى تتبيف لو  الكشؼ كال يعجؿ في الحكـ مع قكة الشبية،

حقيقة األمر في تمؾ الدعكل أك تنتفي عنو الشبية، جاء في المغنى: إذا اتصمت بو الحادثة 
ف كاف فييا لبس أمرىما بالصمح، فإف أبيا أخرىما  كاستنارت الحجة ألحد الخصميف حكـ، كا 

 . 1إلى البياف فإف عجميا قبؿ البياف لـ يصح حكمو

 

 

                                           
انظر ابف قدامة المقدسي، المغني عمى مختصر الخرقي، ضبطو كصححو عبد السبلـ محتد شاىيف، الجزء التاسع،   -2
 .1994ة، بيركت، يطبعة األكلى، دار المكتبة العممال



 

 

 

 

 

 

 

 

 األكؿ: شركط تطبيؽ عقكبات الحدكد المبحث

 المطمب األكؿ: قطع األعذار قبؿ الجريمة

 : ثبكت الحد كفؽ مقتضى الشرعالثانيالمطمب 

 الثاني: أصؿ القكاعد الجنائية المعاصرة في نظاـ الحدكد المبحث

 : القكاعد الجنائية المعاصرة نظاـ الحدكداألكؿالمطمب 

 الضماف في تنفيذ الحدكد كتطبيقاتيا في: فكرة الثاني المطمب

 القضاء الجنائي السعكدم                 
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نظرا لخطكرة كشدة عقكبات الحدكد، كذلؾ لحكمة أرادىا اهلل عز كجؿ في تحقيؽ 
الردع العاـ كالخاص، كفي حفظ مقاصد شريعتو، كفي جمب المصالح كدرء المفاسد، فإنو ال 

أك تطبيقيا دكنما الكقكؼ عند جممة مف الضكابط الشرعية  يمكف الحديث عف ىذه العقكبات
التي اعتبرىا الشارع الحكيـ شرطا كاجبا عند إقامتيا كالتي تشكؿ سياجا منيعا لحماية ما 

 "حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية".  ػيصطمح عميو  ب

 –ذا تجريما كعقابا كمحاكمة كتنفي –كىذه الضكابط تجسد مفيـك الشرعية الجنائية 
كتبمكر كذلؾ أرقى صكر الحماية التشريعية كالقضائية لحقكؽ األفراد أماـ الجيات القضائية 

 عمى اختبلؼ درجاتيا كىيئاتيا.

 المبحث األوؿ: شروط تطبيؽ عقوبات الحدود 

 إف تطبيؽ عقكبات الحدكد شكمت كالزالت مف المكضكعات التي تذىب فييا كثير
د المسمميف كخارجيا  بالطعف كالتجريح في صبلحيتيا مف المذاىب كاآلراء مف داخؿ ببل
حساب الحؽ الجمي كاليدل البيف كجيبل أك تجاىبل  كمناصرتيـ لمقكانيف الكضعية عمى

لمرامي كمقاصد الشريعة اإلسبلمية الغراء، كمحاكلة منا لمرد الكجاىي كالبناء بالحجة كالبياف 
ف كنت كباحث  مف أف الشريعة الغراء بغنى عف  مسمـ أككبعيدا عف العصبية كاإلفتتاف، كا 

أم مرافعة أك مذكرة دفاع كىي منزلة مف رب عميـ كمشرع حكيـ، كليست قانكنا كضعيا 
في ظؿ أنظمة الحكـ التي  -ىي في ذاتيا لمشرعية كالعدالة  -صادرا عف سمطة قد تفتقر 

المثالية كالسيادة في غالبيتيا قائمة عمى معطيات سياسية ككاقعية بعيدا عف قيـ الحرية 
 األخبلقية. 

كمف ىنا كاف نظاـ الحدكد حريصا كؿ الحرص عمى التكفيؽ بيف المصالح الفردية 
كالجماعية، كال سيما تحقيؽ األمف كاإلستقرار داخؿ الجماعة مف خبلؿ الزجر كالردع 

اف لجناة كالعصاة، أك اإلنسكمحاربة الدكافع المؤدية إلى الجريمة كىي كامنة في نفكس ا
 . عمكما
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 كالبحث في مستمزمات تطبيؽ الحدكد ىك بحث في فكرتي الشرعية كالعدالة.  

 1المطمب األوؿ: قطع األعذار قبؿ الجريمة

      كألف مف خصائص الشريعة اإلسبلمية خاصية الرحمة بالعباد، كألف الرحمة 
      حديث مف مبادئ التشريع الجنائي اإلسبلمي عمكما كنظاـ الحدكد خصكصا، فإف ال

لـ يقرف بقطع األعذار قبؿ الجريمة، كبتكافر جممة مف  عف إقامة الحدكد ال يستقيـ ما
 . لسياسية كاإلجتماعية كاإلقتصاديةالشركط ا

كنبرز فحكل ىذا الكبلـ في عدد مف الصكر كالشكاىد التاريخية عمى رحمة شريعتنا 
 غؿ. كعدالة أحكاميا كضبللة مف يطعنكف في شرعيا عف جيؿ أك

  ةػالفرع األوؿ: السرق

الشريعة اإلسبلمية مبناىا كأساسيا قائـ عمى مبدأ العدؿ كالرحمة كالحكمة، ككؿ 
مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر، كعف الرحمة إلى ضدىا، كعف الحكمة إلى العبث 

 ليست مف الشريعة في شيء . 

ع عف السارؽ كٌتأسيسا عمى ذلؾ أسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد القط
، كقد سئؿ 2عاـ المجاعة، فقد ركم عنو أنو قاؿ: " ال تقطع األيدم في عذؽ كال عاـ سنة

       عمى ذلؾ أسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد القطع  اإلماـ أحمد عف قكؿ
عف السارؽ عاـ المجاعة، فقد ركم عنو أنو قاؿ: "ال تقطع األيدم في عذؽ كال عاـ سنة 

ماـ أحمد عف قكؿ  عمى ذلؾ أسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد القطع كقد سئؿ اإل
 تقطع األيدم في عذؽ كال عاـ سنة عف السارؽ عاـ المجاعة، فقد ركم عنو أنو قاؿ: "ال

كقد سئؿ اإلماـ أحمد عف قكؿ عمى ذلؾ أسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد القطع 

                                           
عبد السبلـ محمد الشريؼ العالـ، المبادئ الشرعية في أحكاـ العقكبات في الفقو اإلسبلمي، دراسة فقيية مقارنة،  -  1

 .222، ص 2002، الطبعة الثالثة، ELGAمنشكرات 
 .08ابف القيـ، أعبلـ المكقعيف، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 تقطع األيدم في عذؽ كال عاـ سنة أنو قاؿ: " ال عف السارؽ عاـ المجاعة، فقد ركم عنو
كقد سئؿ اإلماـ أحمد عف قكؿ عمى ذلؾ أسقط عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حد القطع 

 تقطع األيدم في عذؽ كال عاـ سنة عف السارؽ عاـ المجاعة، فقد ركم عنو أنو قاؿ: "ال
عمرم ال أقطعو إذا حممتو كقد سئؿ اإلماـ أحمد عف قكؿ عمر ىذا أتقكؿ بو ؟ قاؿ: أم ل

 . 1الحاجة، كالناس في شدة كمجاعة

كقد طبؽ عمر رضي اهلل عنو ىذا المبدأ في قضائو في مسألة غمماف حاطب  
كذلؾ أنيـ سرقكا ناقة لرجؿ مف مزينة، كأتى بيـ إلى عمر فأقركا عمى أنفسيـ فأمر أف تقطع 

ماف( أما كاهلل لكال أني أعمـ أنكـ أيدييـ ثـ ردىـ كقاؿ لعبد الرحماف بف حاطب )سيد الغم
تستعممكنيـ كتجيعكنيـ حتى أف أحدىـ لك أكؿ ما حـر اهلل عميو حؿ لو لقطعت أيدييـ، كأيـ 
اهلل إذا لـ أفعؿ ألغرمنؾ غرامة تكجعؾ ثـ قاؿ : يأمزني بكـ أريدت منؾ ناقتؾ؟ قاؿ: بأربعة 

 . 2مائة قاؿ فاذىب فاعطو ثماف مائة

لنسبة لغممو حاطب، عدـ إقامة الحد عمييـ بسرقتيـ ناقة كالذم كقع مف عمر با
المزني كقكلو يكميا لكال أني أعمـ أنكـ تستخدمكنيـ كتجيعكنيـ ألقمت عمييـ الحد، ثـ قضى 
عمى حاطب بضعؼ ثمف الناقة تعزيرا كتعكيضا بصاحبيا ألف الجكع ىك السبب في تناكليـ 

ىماليـ عمى  كىذا أمر يتحممو مف تسبب في إقداميـ ما حـر عمييـ بسبب تياكنو في شأنيـ كا 
إلى ذلؾ  السرقة، كىذا يدؿ عمى أف الحد يقاـ إذا لـ يكف ىناؾ ما يدعك إلى السرقة، كيضـ

 في المعصية.  لسارؽ، كاعتبار الحاجة عذراما كاف في عاـ المجاعة مف إسقاط الحد عف ا

                                           
يـ بف أحمد بف سالـ بف ضكياف، منار السبيؿ في شرح الدليؿ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، الطبعة  ابراى - 1

 .391ك 390، المطبعة الياشمية، دمشؽ، ص ػى 1378األكلى، 
 1393عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، الجزء العاشر، الطبعة األكلى، منشكرات المجمس العممي  - 2
 .242ص ، ػى
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ة تؤثر عمى ما ىك إلى القكؿ: "مقاصد الشريع 1كليذا ذىب الشيخ عبلؿ الفاسي
منصكص عميو عند اإلقتضاء، كليس تكقيؼ عمر بف الخطاب عقكبة السارؽ عاـ المجاعة 
مع أنيا منصكص عمييا في القرآف الكريـ إال ألف قصد الشارع معاقبة السارؽ ال الذم 

إذا جاع الناس ككاف عند غيرىـ ما يزيد  بأنوتفرض عميو الحاجة أف يظير بمظير السرقة 
 . 2تو أصبح مف حقيـ أف يأخذكه، كأف يقاتمكه عميومف حاج

ففي قضاء عمر أكثر مف دليؿ عمى أف الشارع يرحـ المضطر، كفيما كراء ذلؾ 
كمثمو فإف الشارع فرض ىذه العقكبة عمى مف يسرؽ بعد أف سد منافذ الحاجة كاستبعد 

أعطي أكال ما  الحرماف، فقبؿ أف ينيي عف معصية إذا كاف مف جنسيا ما ىك حبلؿ مشركع،
يحقؽ الكفاية كذلؾ بفتح أبكاب الخير كتيسيرىا لمحصكؿ عمى ما يغني عف الجريمة، كقد 
كافؽ مالؾ كأصحابو عمر في قضائو ىذا إذا كاف السارؽ مضطرا إلى السرقة مف جكع 
يصيبو، فإف القطع يسقط إذا سرؽ عمى تمؾ الحاؿ تخصيصا لو مف العمـك الذم دلت عميو 

 . 3حميؿ الميتة لممضطراآليات مف ت

ككذلؾ اإلماـ أحمد كما جاء عمى لساف ابف القيـ فقاؿ: ذىب أحمد إلى مكافقة عمر 
ثـ عقب  4في عدـ القطع، كتضعيؼ الثمف، ككافقو األكزاعي في سقكط الحد في المجاعة 

 . 5عمى ذلؾ بقكلو : كىذا محض قياس، كمقتضى مف قكاعد الشرع

                                           
بجامعة القركييف كمف قادة الفكر اإلسبلمي في المغرب العربي، مف كتبو  األكلىعبلؿ الفاسي مف عمماء الطبقة  - 1

 مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا. 
 .2، ص ػى 1382عبلؿ الفاسي، مقاصد الشريعة، مكتبة الكحدة العربية ، الدار البيضاء،  - 2
، مشار إليو في: عبد السبلـ محمد الشريؼ العالـ، 5770، ظير 170، الجزء الثاني، كرقة ابف فرس، أحكاـ القرآف - 3

 223مرجع سابؽ، ص 
محمد ، مشار إليو : محمد عبد السبلـ  5770، ظير 75ابف أبي زيد، النكادر كالزيادات، الجزء الخامس، كرقة  - 4

 .223الشريؼ، مرجع سابؽ، ص 
 .11، مرجع سابؽ، ص ابف القيـ، أعبلـ المكقعيف - 5
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ة بنظاـ التخطيط في المجاؿ اإلجتماعي كأرست كقد اىتمت الشريعة اإلسبلمي
قكاعده منذ عصر بعيد مما يؤكد سمك الشريعة اإلسبلمية كاستقبلليا عف القكانيف الكضعية 

 الغربية التي لـ تعرؼ نظاـ التكافؿ اإلجتماعي إال في زمف قريب جدا. 

كلة مف قياـ الد األكلىفالتكافؿ اإلجتماعي حاصؿ بيف المسمميف منذ المحظة 
في المدينة حيث استقبؿ األنصار إخكانيـ المياجريف باإليثار كالكـر ككانت الغنائـ  اإلسبلمية

 1عمى المجاىديف بالعدؿ كالقسط، كفرض الشارع الزكاة حقا لمفقراء كقرنيا بالصبلة تقسـ
 كأكجب عمى األقارب نفقة الفقراء منيـ، كحتـ عمى المخدـك نفقة الخادـ، كجعؿ نفقة الزكجة
 كاجبة عمى زكجيا فرضا كاجبا  ككذلؾ نفقة األب كاجبة عمى األكالد، كفي الزكاة جعؿ الفقير

إلى  كندبىك المتفضؿ عمى الغني بقبكليا كليس العكس، كألـز الجار بالصدقة عمى جاره، 
 الصدقات عمكما كحث عمييا . 

كنا تحققت كبفضؿ مبادئ الرحمة ىذه التي جعمت المجتمع اإلسبلمي متعاطفا كمتعا
الكفاية مف كجكه متعددة، فإذا انطمؽ بعد ذلؾ سارؽ إلى ماؿ المسمميف كساقو الجشع كالطمع 

 مف، كيخرج الماؿ مف حرزهكيقتحـ المأ إلى ما في أيدم الناس يسرؽ األمكاؿ، كينقب الدكر
عب فإنو اعتداء ال عذر فيو، كقير ظالـ ال مبرر لو فإف العقكبة حينئذ ضركرية إلزالة الر 
 كالخكؼ فيشيع األمف اإلجتماعي بيف الناس، كينتشر األمف بيف عامة أفراد المجتمع . 

  اػالفرع الثاني: الزن

كلممحافظة عمى األنساب كاألعراض أمر اهلل الناس بالزكاج، كحمؿ بعض األئمة 
األكامر بالزكاج عمى الكجكب منيـ أىؿ الظاىر فقالكا النكاح كاجب كتمسككا بظاىر قكلو 

َٓ إٌَِّغبِء " تعالى:  ِِ  ُْ ب ؽَبَة ٌَُى َِ ُْ أاَلَّ  "، كىـ محجكجكف بقكلو تعالى: 2"فَبِٔىُسٛا  ْْ ِخْفزُ ِ فَب

                                           
 كردت الزكاة مقركنة بالصبلة في القرآف الكريـ في إحدل كعشريف مكضعا.  - 1
 .3 اآليةسكرة النساء،  - 2
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 ُْ بُُٔى َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ ب  َِ  ْٚ اِزَذحً أَ َٛ تكجيو الدليؿ مف الكتاب، قاؿ  2، كقد نقؿ ابف عبد الرفيع1"رَْؼِذٌُٛا فَ
س بكاجب ألنو خير بينو كبيف ما ليس بكاجب الفقياء: في اآلية دليؿ عمى أف النكاح لي

 . 3باإلجماع، كىك ممؾ اليميف ألف الكاجب ليس فيو تمييز

الً "ككذلؾ بقكلو تعالى:  ْٛ ُْ ؽَ ُْٕى ِِ ُْ ٠َْغزَِطْغ  ٌَ ْٓ َِ ْْ رَْظجُِشٚا  ""، إلى قكلو تعالى: َٚ أَ َٚ

 ُْ  . 4"َخ١ٌْش ٌَُى

يقا لكعد الشارع رغب الرسكؿ كقطعا لمعبلئؽ غير المشركعة كرغبة في العفة كتحق
"التمس ولو  : ي قكلو تعالى صمى اهلل عميو كسمـفي الزكاج كحث عميو بتيسير أمر الميكر ف

لمف أراد الزكاج، كاعتذر بالحاجة كضيؽ ذات اليد، كقاؿ في بعض  5خاتما من حديد " 
. 7صداق أيسره ""خير ال، كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: 6الحاالت "زكجتكما بما معؾ مف القرآف"

"ثالثة حق على اهلل إعانتيم المجاىد في سبيل اهلل، والناكح يريد العفـاف، والمكاتب الذي  كقاؿ: 

إلى غير مف األحاديث الصحيحة الكاردة في الترغيب في النكاح كالحث عميو  8يريد األداء"
 الزكاجمف  مع التنصيص عمى أف أفضؿ النكاح أيسره، كىي دعكة صريحة لتمكيف المعسر

كما نراه اليـك مف المغاالة في الميكر، كاإلسراؼ في حفبلت الزكاج، كالتنافس في الكالئـ 

                                           
  .السابقةاآلية سكرة النساء،  -  1
    ىك أبك اسحاؽ ابراىيـ بف حسف بف عبد الرفيع التكنسي مف كتبو معيف الحكاـ، كرد عمى ابف حـز في اعتراضو - 2
، ابف مخمكؼ : شجرة النكر الزكية، الجزء االكؿ، طبعة دار ػى 733مى مالؾ في أحاديث خرجيا في المكطأ، تكفي سنة ع

 .225، مشار إليو : عبد السبلـ محمد الشريؼ، مرجع سابؽ، ص 207الكتاب العربي، بيركت، ص 
   .بدار الكتب الكطنية، تكنس، مخطكط 12343، ظير مخطكط رقـ 2ابف عبد الرفيع، معيف الحكاـ، كرقة  - 3
 .25 اآليةسكرة النساء،  -  4
  .أخرجو البخارم في الصحيح، كتاب النكاح باب عرض المرآة نفسيا عمى الرجؿ الصالح - 5
ص  أخرجو البخارم في الصحيح، كتاب النكاح باب التزكيج عمى القرآف بغير صداؽ، صحيح اليخارم، الجزء السابع، - 6

26. 
ف حمزة ىذا الحديث أخرجو الحاكـ كالبييقي عف عقبة بف عامر كقاؿ الحاكـ صحيح عمى شرطيما كأقره الذىبي قاؿ اب - 7

 .312ك 311: ابف حمزة : البياف كالتعريؼ في أسباب كركد الحديث الشريؼ، الجزء الثاني، ص 
النسائي بحاشية السيكطي كالسندم  أخرجو النسائي في سننو، كتاب الجياد، باب الركحة في سبيؿ اهلل عز كجؿ، سنف - 8

 .16ك 15، الجزء السادس، ص
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بشكؿ يتجاكز الحدكد المعقكلة إنما ىك تعسؼ يمنع الناس عف التنفيذ كاإلمتثاؿ فقد يعجز 
الكثير مف الشباب عف تغطية نفقات الزكاج فيضطركف إما إلى الزكاج مف مجتمع ال يتفؽ 

ما إلى اإلعراض عف الزكاج كاإلنصراؼ عنو في أ خبلقو كتقاليده مف تعاليـ اإلسبلـ، كا 
كبالتالي يجنحكف إلى ارتكاب أمكر محرمة تدعك إلى تفسخ األخبلؽ كانحبلليا، ككبل األمريف 

فإف الحؿ يكمف في إصدار تشريع مف كلي األمر يمنع  –كالحالة ىذه  –أحبلىما مر إذا 
الميكر، كاإلسراؼ في حاالت الزكاج، كمعاقبة المسرفيف كذلؾ اقتداء  بمقتضاه المغاالة في

برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كصحابتو رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف كاحتياطا لممجتمع لئبل 
 تتفشى فيو العزكبة التي ينتج عنيا انحراؼ األخبلؽ كشيكع الفساد.

ا، بؿ ىك في األصؿ دليؿ كالشارع ال يمنع مبالغة الرجؿ في إكراـ مف يريد زكاجي
كرامو ليا، كمقدمة يقدميا كدليؿ عمى   استعداده كعزمو عمى ما فيو الخيرعمى إعزازه كا 

كبذلؾ يكثؽ الميثاؽ الغميظ كيؤكد ما سيككف بيف الزكجيف مف عشرة بالمعركؼ إلى أقصى 
 .1حدكده

انة كبعد قطع األعذار يككف اإلقداـ عمى اإلعتداء عمى حرمات الناس كاإلستي
بقدسية األعراض عبثا يكجب الشدة، كيقتضي العقاب كالتأديب كأشد ما يككف العقاب كالردع 

عمى  حتى ينجك المجتمع مف آثامو، فكانت عقكبة الرجـ في حؽ الزاني المحصف جزاء كفاقا
األعراض، ككذلؾ الجمد كالنفي في حؽ غير المحصف كذلؾ ىك  اقترافو جريمة اإلعتداء عمى

 حيد الذم يردع الجناة كيكفر لمناس الطيارة كالكرامة. السبيؿ الك 

 

 

 

                                           
 .227عبد السبلـ محمد الشريؼ العالـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
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   ر ػالفرع الثالث: الخم

الشؾ أف الخمر أفة إجتماعية فتاكة، فيي مف أخطر األمراض عمى المجتمع لما 
ضاعة الماؿ، كزكاؿ العقؿ كأفضؿ ما  فييا مف المخاصمة كالمشائمة كقكؿ الفحش كالزكر، كا 

 . ذكر، كاستحبلؿ ماؿ الغير بغير حؽالصبلة كالكالصد عف  –في اإلنساف عقمو

كىي عادة جاىمية قديمة في التاريخ، كال يمكف قطع األعذار ما لـ يستجب أىؿ 
العمـ كالفتكل إلى تحريـ إنتاج الخمكر كتصنيعيا كالمتاجرة فييا، كعمبل بالقاعدة الفقيية التي 

ر التي يجب التركيز عمييا فكؽ ما درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح"، كمف األمك "تقكؿ: 
 سبؽ بياف أف حرمة الخمر مف المعمـك مف الديف بالضركرة . 

كينبغي لمحاكـ أف يشير العقكبة في الخمر، كيتشدد فيو، كيمنع تداكلو بالبيع 
كالشراء، كمنع دخكؿ مرابيحو في خطة المكازنة العامة، كتطبيؽ الغرامات المالية عمى 

 ار قبؿ الكقكع في الجريمة.المخالؼ قطعا لؤلعذ

فقد أحرؽ عمر بف الخطاب بيت ركيشد الثقفي، ككاف حانكتا لمخمر، كقد كاف نياه 
عف ذلؾ كتقدـ إليو، كلـ يعجؿ عمر تأديبو إال بعد ما أنكر عميو ذلؾ كأنذره كقد شدد عمر 

نكار عمى بائع الخمر، كقاؿ لو: "أنت فكيسؽ كلست ركيشد بعد أف كرر فعمتو، كتجاىؿ اإل
 . 1كالتحذير كاإلنذار

 المطمب الثاني: ثبوت الحد وفؽ مقتضى الشرع 

لـ تستكؼ شركطيا، كأحكاميا في في ثبكتيا كتنفيذىا كفي  إف الحدكد ال تقاـ ما
 –ة ػذلؾ تجسيد لفكرة الضمانات في إقامتيا، كبمكرة نظرية كعممية لمبادئ الشرعية الجنائي

  .–تجريما كعقابا كتنفيذا 

 

                                           
 .228عبد السبلـ محمد الشريؼ العالـ، ص   - 1
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  رع األوؿ: توافر شروط تطبيؽ الحد المراد إقامتوالف

انتقاميا، بؿ تقاـ متى تكافرت شركطيا كحاالتيا   ال تطبؽ الحدكد تطبيقا تعسفيا أك
 كانتفت مكانعيا كشبياتيا، كركعي في ذلؾ كمو آداب في إقامتيا عدال كرحمة. 

 أوال : شروط تنفيذ عقوبة الحد في الزنا 

 حد في الزنا إال بشركط : ال يجب تنفيذ عقكبة ال

 1شرط التكميؼ – 1

      ر بل ينبغي أف تقاـ الحد عمى الصغيالتكميؼ ىك أف يككف الزاني مكمفا، ف   
"رفع القـلم عن  اهلل عميو كسمـ  أك المجنكف أك المعتكه أك النائـ أك المكره  كذلؾ لقكلو صمى

 .2" ن المجنون حتى يعقـلثالث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وع

أما السكراف فيقاـ عميو الحد ببل خبلؼ، ألنو مفتقد العقؿ بمعصية السكر كىك 
، كعمى ذلؾ لك ثبت الزنا كجب أف يقاـ الحد عمى كؿ مف الزاني كالزانية 3بالعقكبة األكلى

ف  بحسبو مف اإلحصاف كعدمو، فإف كاف أحدىما محصنا كاف عميو حد اإلحصاف كالرجـ، كا 
الجمد كالتغريب عمى الخبلؼ، كلك أقر أحدىما الزنا  اف بكرا كاف عميو حد اإلبكار، كىكك

دكف اآلخر كجب الحد عمى المقر كحده أما الذم لـ يقر، فبلشيء عميو إال أف تثبت عميو 
عنده أف زنا بامرأة سماىا، فبعث رسكؿ  رجبل أتاه فأقر أفالجناية بالبينة، كعف النبي الكريـ 

ى اهلل كعميو كسمـ إلى المرأة فسأليا عف ذلؾ، فأنكرت أف تككف زنت، فجمده الحد اهلل صم
 .4كتركيا"

 
                                           

 - ػى 1428 ،: أمير عيد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ، الطبعة الثالثة ، مشار إليو7ك 4انظر سبؿ السبلـ، ص  - 1
  .، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ، جميكرية مصر العربية  2007

  .(4/141أبك داكد ) -  2
  .(2/498األنكار ألعماؿ األبرار كمعو حاشية الكمثرم كحاشية الحاج ابراىيـ ) -  3
 ( . 4/159أبك داكد ) - 4
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  شرط اإلختيار – 2

أكرىت عمى الزنا أك كقع عمييا  امرأةاإلختيار كىك أف يككف الزاني مختارا، فمك أف 
ن، وما  رفع عن أمتي الخطأ والنسياأحد كىي نائمة فبل حد عمييا، كذلؾ لمحديث المشيكر "

 .1"استكرىوا عليو

كقد ركل البييقي أف امرأة اجتمع عمييا الناس حتى كادكا أف يقتمكىا يقكلكف زنت  
زنت، فأتى بيا عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كىي حبمى، كجاء معيا قكميا كأثنكا عمييا 
ا بالخير فقاؿ عمر: أخبريني عف أمرؾ، قالت يا أمير المؤمنيف كنت امرأة أصيب مف ىذ

 رجمي  فقذؼ في مثؿ الشياب ثـ ذىبالميؿ، فصميت ذات ليمة، ثـ نمت كقمت كرجؿ بيف 
 . 2لعذبيـ اهلل، فخمى سبيميا" –أك قاؿ األخشبيف  –فقاؿ عمر: لك قتؿ ىذه مف بيف الجبميف 

أما لك كاف المكره عف الزنا رجبل، فثمة خبلؼ في كجكب الحد عميو مف عدمو  فقد 
يككف  الكطء ال أفراجح مف مذىبيـ إلى انو يحد، ككجو قكليـ في ذلؾ ذىبت الحنبمية في ال

إال باإلنتشار، كىك اإلنتشار ينافيو اإلكراه، فما داـ اإلنتشار قد حصؿ فذلؾ يعني أف اإلكراه 
 . 3قد انتفى، فيمزمو الحد

كذىبت الشافعية كآخركف إلى عدـ كجكب الحد عمى الرجؿ الذم يزني مكرىا 
 . 4عمـك الخبر "رفع عمى أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو" كحجتيـ في ذلؾ

ككذلؾ قالكا : إف الحدكد تدرأ بالشبيات، كال جـر أف يككف اإلكراه شبية فيمتنع معيا 
الحد كيستكم في ذلؾ أف يككف المكره رجبل أك امرأة، ككبلىما في الحكـ عند مقتضيات 

 . 1اإلكراه سكاء، ال فرؽ بيف ذكر كأنثى
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أما الحنفية فاإلكراه عندىـ في رفع التكميؼ ما كاف كاقعا بفعؿ السمطاف، فأمر 
ف لـ يتكعد المكره المأمكر، أما اإلكراه الكاقع مف  –عندىـ  –السمطاف  معتبر إكراىا حتى كا 

غير السمطاف فبل يككف معتبرا إال أف يعمـ المكره المأمكر مف داللة الحاؿ أنو إذا لـ يمتثؿ 
 . 2قتمو أك قطع يده أك رجمو أك ضربو ضربا يخاؼ معو عمى نفسو أك تمؼ عضك منولؤلمر 

أما المالكية ليـ في ذلؾ قكالف: أحدىما أنو ال حد الزاني يزني مكرىا، كىك قكؿ 
بعض عمماء المذىب منيـ ابف رشد كالمخمي كابف العربي، كثانييما أف عميو الحد  كىك قكؿ 

 . 3في المذىب أكثر المالكية، كىك المعتمد

 شرط العمـ بالتحريـ  – 3

كاف حديث عيد باإلسبلـ أك ناشئا  فإنو ال حد عمى مف جيؿ التحريـ، كذلؾ كما لك
يدعيو يحتمؿ الصدؽ، أما إذا كاف  ببادية بعيدة عف المسمميف، فإف كاف كذلؾ صدؽ ألف ما

 ناشئا بيف المسمميف فبل يصدؽ فيما ادعى. 

مف األنكحة الباطمة كنكاح المعتدة، ألف مثؿ  يءريـ شككذلؾ لك ادعى الجيؿ بتح
ىذا يجيؿ كثيرا، كيخفى عمى غير أىؿ العمـ، كألف ذلؾ كمو شبية، كالشبيات تدرأ بالحدكد 

 .4لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ "ادرؤكا الحدكد بالشبيات"

 شرط انتفاء الشبية  – 4

الحدكد مبينة عمى الدرء  فإذا كاف ثمة شبية في عممية الزنا فبلحد، كذلؾ الف
في ذلؾ متضافرة، كمنيا حديث عبد اهلل بف مسعكد: "ادرؤكا  كاألحاديثكاإلسقاط بالشبيات، 

                                                                                                                                    
، مشار إليو 498ك 2الحاج ابراىيـ، ص األنكار ألعماؿ األبرار لمشيخ يكسؼ األردبيمي كمعو حاشية الكمثرم كحاشية  - 1

 .249في : أمير عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص 
 .282انظر ابف نجيـ، األشباه كالنظائر، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .249أمير عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .225األحكاـ السمطانية لمماكردم، ص -  4
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كمف جممة الشبيات الدارئة لمحد  1الحدكد بالشبيات، ادفعكا القتؿ عمى المسمميف ما استطعتـ"
درئ لشبية الزكجية ما لك كطئ زكجتو في دبرىا، فإف الحرمة في ذلؾ معمكمة، لكف الحد من

كحؿ اإلستمتاع بيا، فبلحد بؿ تعزير، كال يحد كذلؾ بكطء امرأة في نكاح مختمؼ في صحتو 
كالنكاح بغير كلي أك بغير شيكد، أك نكاح المتعة كالشغار، ككذلؾ نكاح األخت في عدة 

حميؿ فإف أختيا  كنكاح الزكجة الخامسة في عدة الرابعة المطمقة طبلقا بائنا، ككذلؾ نكاح الت
مثؿ ىذه األنكحة ال يكجب حدا لحصكؿ الشبية باإلختبلؼ فييا، فإف االختبلؼ في إباحة 
الكطء فيو شبية، كالحدكد تندرئ بالشبيات، كىك قكؿ عامة العمماء ببل خبلؼ  قاؿ ابف 

 المنذر في ذلؾ "أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ أف الحدكد تدرأ بالشبية".

 ند الحاكـ ثبوت الزنا ع – 5

إف ثبكت الزنا عند غير الحاكـ ال يمتفت إليو كال يعكؿ عميو في إقامة الحد، فإف حد 
 العقكبات في الجنايات تنفيذإال عف طريؽ الحاكـ، فيك الذم يناط بو  تنفيذهالزنا ال ينبغي 

سكاء ذلؾ في القصاص أك الحدكد أك التعازير، كعمى ىذا األساس : لك أقر بالزنى أماـ 
لشيكد في غير حضرة الحاكـ، فإنو ال يعتبر كليس لمقاضي أك الحاكـ أف يقبؿ ىذه الشيادة ا

 عمى أف الزنا تثبت لدل الحاكـ بأحد الشيئيف : اإلقرار كالبينة . 

 ثانيا : شروط تنفيذ عقوبة الحد في القذؼ 

 شرط التكميؼ  – 1

 عقكبة الحد في الزنا . تنفيذكما بيناه في شركط 

 

 

 

                                           
 .110ك 8نيؿ األكطار لمشككاني، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 ف يكوف المقذوؼ محصنا أ – 2

ُْ  " :لقكلو تعالى ََٙذاَء فَبْخٍُِذُٚ٘ ُْ ٠َؤْرُٛا ثِؤَْسثََؼِخ ُش ٌَ َُّ ْسَظَٕبِد ثُ ُّ ٌْ َْ ا ٛ ُِ َٓ ٠َْش اٌَِّز٠ َٚ

ٍَْذحً  َٓ َخ ب١ِٔ َّ لذلؾ ال ينبغي أف يضرب حد القذؼ مف قذؼ غير المحصف بؿ يعزر تعزيرا  1"ثَ
عفيؼ كالذم يجامع مثمو عف الزنا  كبيذا فإف لؤلذل كالمحصف ىك المسمـ الحر العاقؿ ال

 شرائط اإلحصاف لممقذكؼ الذم يجب الحد بقذفو ىي خمسة: العقؿ كالحرية كاإلسبلـ كالعفة
عف الزنى كاف يككف المقذكؼ كبيرا يجامع مثمو، كعميو ال ينبغي أف يحد مف يقذؼ المجنكف 

، كالف كبل مف المجنكف كالصبي معدـك أك الصبي أك العبد، ألف شعكرىـ بالمعرة ضعيؼ أك
يجب مف أجمو الحد لك كاف مقذكفا كذلؾ، ككذلؾ ألحد في  ال يجب عميو  حد بالكطء، فبل

"مف أشرؾ فميس  قذؼ الكافر ألنو غير محصف، كقد جاء عف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ
 بمحصف". 

 2أف ال يكوف القاذؼ والدا لممقذوؼ – 3

ف سفؿ، كما لك كاف حفيده، كيدخؿ في الكالد األصؿ كا   ف عبل، فمك قذؼ كالد كلده كا 
فإنو ليس عميو حد، سكاء كاف القاذؼ أبا أك أما، كذلؾ ألف عقكبة القذؼ تجب لحؽ آدمي، 
فبل تجب لمكلد عمى الكالد كالقصاص، أما إذا قذؼ الكلد أباه أك أمو كجب عميو الحد كىك 

 مف مذىب الحنبمية. قكؿ الحنفية كالشافعية كالمالكية، كالراجح 

 أف يقذؼ بالزنا الذي يوجب الحد  – 4

يحتمؿ غير ما  : صريح ككناية، الصريح فيك القكؿ الكاضح الذم الالقذؼ نكعاف
دبرؾ زنى، كنحك ذلؾ  زاني، أك فرجؾ زنى، أك يحممو المفظ، كىك أف يقكؿ: أنت زنيت أك يا

لتأكيؿ أك التفسير أك التحيؿ ك يقبؿ امف الكبلـ، أما الكبلـ المكني الذم ال يككف صريحا أ
 : يا لكطي، يا فاسؽ، فإنو ال يكجب الحد. مثؿ

                                           
 .4 اآلية، رسكرة النك  - 1
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 عدـ إثبات القذؼ بأربعة شيداء  – 5

َٓ "فإذا أتى القاذؼ بأربعة شيداء فبل حد عميو، كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تبارؾ:  اٌَِّز٠ َٚ

َٙذَ  ُْ ٠َؤْرُٛا ثِؤَْسثََؼِخ ُش ٌَ َُّ ْسَظَٕبِد ثُ ُّ ٌْ َْ ا ٛ ُِ ٍَْذحً ٠َْش َٓ َخ ب١ِٔ َّ ُْ ثَ كيشترط في الشيكد 1 ""اَء فَبْخٍُِذُٚ٘
 إكتماؿ النصاب . 

 ثالثا : شروط تنفيذ عقوبة الحد في السرقة 

 أف يكوف السارؽ مكمفا  – 1

 كقد شرحنا شرط التكميؼ في حدم الزنا كالقذؼ.   

 أف يكوف الماؿ المسروؽ متقوما  – 2

أك كمبا أك جمد ميتة، فإنو ال تقطع يده، ككذلؾ كعمى ىذا: لك سرؽ خمرا أك خنزيرا 
لك سرؽ صنما أك أداة مف أدكات المميى كما لك كاف مزمارا أك قيثارة أك عكدا أك نحك ذلؾ 

 مف المعازؼ، فإنو ال قطع عميو. 

 كتقكيـ الماؿ مف مسائؿ العرؼ كمستمزمات المكاف كالزماف. 

 أف يبمغ المسروؽ النصاب  – 3

ف كاف دكف ذلؾ فبل قطع، كثمة تفصيؿ إذا بمغ الماؿ  المسركؽ نصابا قطع، كا 
في حقيقة النصاب، كليـ في ذلؾ جممة مف األقكاؿ، لكننا نقتضب منيا قكليف  لمعمماء

 أساسيف رئيسييف  يعكؿ عمييما في اعتبار مقدار النصاب الذم يكجب الحد عمى السارؽ : 

المالكية كالشافعية كالحنبمية  كىك الجميكر مف أىؿ العمـ كفييـ : القوؿ األوؿ
كالشيعة اإلمامية كآخركف، فقد ذىب ىؤالء إلى أف نصاب السرقة ىك ربع دينار أك ثبلثة 
دراىـ كمع ذلؾ فإف الشافعية غالبا ما يذكركف النصاب بربع دينار أك ما يساكيو مف األشياء 

 فاألصؿ عندىـ ربع دينار.
                                           

 .4اآلية سكرة النكر،  - 1
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إلى تحديد النصاب بعشرة دراىـ، كىي معادلة ىك لمحنفية، فقد ذىبكا  : القوؿ الثاني
 بدينار كاحد، فإذا نقص المسركؽ عف ىذا المقدار فبل قطع. 

 :1أف يكوف الماؿ المسروؽ محرزا – 4

كىك أف يأخذه السارؽ مف حرز، كالحرز ىك المكضع الحصيف، أك ىك المكاف الذم 
 تاع، أم جعمتو في حرزؿ أحرزت الميحفظ فيو، كالجمع : أحراز مثؿ حمؿ كأحماؿ، نقك 

 . 2كيقاؿ حرز حريز لمتأكيد، كما يقاؿ حصف حصيف، كنقكؿ احترز مف كذا أم تحفظ منو

 كمف أمثمة كتطبيقات ىذا الشرط : 

لك سرؽ ماال ثمينا كالذىب كالفضة كغيرىا مف المجكىرات مف البيكت  - أ
غمقة إغبلقا محكما كاألمكنة الحريزة كالدكر المنيعة، ككاف ذلؾ في داخؿ العمراف، كىي م

     كجب القطع، ألف مثؿ ىذه األماكف حرز بنفسو مادامت عمى ىذه الييئة مف اإلحكاـ 
 فييا حافظ مستيقظ فقد كجب القطع في التغميؽ أما إذا لـ تكف مغمقة  فإنو ينظر إذا كاف

ذا كاف الحافظ نائما أك غائبا فترة السرقة ل ـ يجب ألف المكاف محرز بالحافظ المتنبو، كا 
 القطع، ألف المكاف بات غير محرز. 

       كلك سرؽ في بيت في غير العمراف، كما لك كاف في البر أك الصحراء - ب
 البستاف حافظ لـ تقطع يده أكأك سرؽ مف البساتيف، فإنو ينظر كذلؾ، إذا لـ يكف في البيت 

ألمكنة مف غير سكاء كاف ذلؾ مغمقا أك مفتكحا، ألف الماؿ ال يككف محرزا في مثؿ ىذه ا
ف كاف الحافظ نائما ككاف المكاف مغمقا، كجب القطع أيضا لئلحراز أما إذا  حافظ مستيقظ كا 

                                           
 .352أمير عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  - 1
أمير عبد العزيز  ، كانظر :226كاألحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص  ،140مختار الصحاح، مرجع سابؽ، ص  - 2
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إذا لـ يكف فييا حافظ البتة  كأماكاف نائما كالمكاف مفتكح لـ يقطع، ألنو بات غير محرز، 
 .1فميست حرزا بحاؿ

 لك سرؽ مف السكؽ ككاف في السكؽ حارس قطع، ألف المسركؽ بكجكد - ت
ذا لـ يكف في السكؽ حارس )حافظ( ال يجب القطع ألـ المسركؽ  الحارس بات محرزا، كا 

 كالحالة ىذه غير محرز.

 انتفاء الشبيات  - 5

 كمف الشبيات التي تدرأ الحد عمى الجناة : 

لك أصابت الناس مجاعة فاجتاحتيـ حالة مف المسغبة المضنية التي تميف فييا  - أ
حتى تجنح أنفس كثيرة لمسرقة كيعزز ذلؾ بقكلو تعالى:      العزائـ كتسترخي معيا اليمـ

" ٌُ َ َغفٌُٛس َسِز١ َّْ َّللاَّ ِ ٍُ فَب زََدبٍِٔف إِلْث ُِ َظٍخ َغ١َْش  َّ ْخ َِ ْٓ اْػطُشَّ فِٟ  َّ كاآلية تعني أف مف دعتو ضركرة  2"فَ
و فيو مف الجكع أك غيره إلى أكؿ الميتة كسائر المحرمات فإف اهلل غافر لو ذلؾ كال إثـ عمي

3 . 

لك سرؽ مف بيت ماؿ المسمميف ما يبمغ النصاب، فبل حد عميو، ألنو كاحد      - ب
    مف المسمميف كلو في ىذا البيت حؽ، فبل جـر أف تككف ىذه شبية تدرأ الحد، فقد أخرج 

 .4"ليس على من سرق بيت المال قطععف البييقي عف عمي رضي اهلل عنو أنو كاف يقكؿ : "

 فيذ عقوبة الحد في الحرابة رابعا : شروط تن

 منيا :  ثمة شركط سبعة لك تحققت كاف لممحاربيف أحكاـ الحرابة، كنذكر   

 أف تقع جناية في خارج المصر أو داخمو  – 1
                                           

(، نقبل     74، 7/73(، كالبدائع ) 3/183(، كالكافي، مرجع سابؽ، ) 2/278ـ، الميذب، مرجع سابؽ، )ابف اليما - 1
 .356عف: أمير عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص 

 .03 اآليةسكرة المائدة،  - 2
 .290(، كمختار الصحاح ، ص 6/64تفسير القرطبي ) - 3
 (.3/180(، كالكافي ) 8/282البييقي )  - 4
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أف تقع جناية في خارج المصر، ىك قكؿ الحنفية كالحنبمية في قكؿ ليـ ككجو ىذا 
لطريؽ إنما يككف عادة خارج القكؿ: أف حد الحرابة مخصكص بقطاع الطرؽ، كقطع ا

 في داخؿ المصر فبل مدعاة لمرىبة المصر حيث الرىبة كانعداـ األمف كانقطاع الغكث، أما
ذ ذاؾ ال تككف لممعتديف شككةإلى ذلؾ إمكانية الغكث عند الحاجة في الغالب يضاؼ  ، كا 

 . 1ى المختمسفإذا ما اعتدكا بأخذ الماؿ قيرا كانكا مف المختمسيف، كمعمـك أنو ال حد عم

      كذىب آخركف مف العمماء إلى كجكب حد الحرابة عمى الذيف يقطعكف الطريؽ
      في داخؿ المصر كفي خارجو، كذلؾ الف اآلية تتناكؿ بعمكميا كؿ محارب سكاء كاف

    أك في خارجو، بؿ إف ىذا العدكاف لك كجد داخؿ المصر، لكاف أشد كأعظـ  في المصر
خكؼ، فكاف ذلؾ أكلى بإقامة الحد، كىك قكؿ المالكية كالشافعية كالظاىرية في نشر الفزع كال

كالشيعية كاإلمامية كالحنبمية في الراجح مف مذىبيـ كىك ما قاؿ بو الميث كاألكزاعي كأبك 
 .  2يكسؼ كأبك ثكر

 أف يككف مع المحاربيف سبلح  -1

 أف يككف المحارب مكمفا  -7

 أف يؤخذ الماؿ مف حرز  -9

ف يبمغ الماؿ المأخكذ النصاب عند الحنفية كما في السرقة، كالمالكية لـ أ -1
 يشترطكا النصاب. 

 العدكاف جيارا كعمنا  – 1

 أف يظفر بيـ اإلماـ قبؿ أف يتكبكا  – 6

                                           
 (.142، 6/141ظبلؿ القرآف لسيد قطب )في  -  1
، نقبل عف : أمير 64(، األحكاـ السمطانية لمماكردم، مرجع سابؽ، ص 8/287ابف قدامة، المغني، مرجع سابؽ، ) - 2

 .372عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص 
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 1فإف ظفر بيـ قبؿ تكبتيـ أقاـ عمييـ الحد 

نكشاؼ كبيذا نككف قد أكضحنا، بأف الحدكد ال تقاـ إال بعد التحقؽ كالتبيف، كا
المفسدة كالجـر انكشافا ال يعتريو لبس أك شبية تحكؿ دكف إقامة الحد تطبيقا لقاعدة " درأ 

 الحدكد بالشبيات.

 كاألمر ال يقتصر عمى مسألة اإلثبات، بؿ يتعداىا إلى مسألة التنفيذ. 

  الفرع الثاني: إثبات الحدود بالبينة واإلقرار

بت بيا الجرائـ كتنبني تثف أىـ القكاعد التي ال يثبت الحد إال ببينة أك إقرار، ىي م
 عمييا العقكبات في الفقو الجنائي اإلسبلمي، كدليؿ ىذه القاعدة مف الكتاب كالسنة : 

 أوال: دليؿ البينة 

 ..."  فبعزشٙذٚا ػ١ٍٙٓ أسثؼخ ِٕىُ" ... يقكؿ اهلل تعالى:  - 8

ى واليمين على من  "البينة على من ادعكقكؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ:  - 1
 أنكر".

  ثانيا : دليؿ اإلقرار 

ٚارا أخز َّللا ١ِثبق إٌج١١ٓ ٌّب آر١زىُ ِٓ وزبة ٚزىّخ ٚثُ "قكلو تعالى:  – 8

ٚأخزرُ ػٍٝ رٌىُ اطشٞ،  أألشسرُخبءوُ سعٛي ِظذق ٌّب ِؼىُ ٌزئِٕٓ ثٗ ٌٚزٕظشٔٗ لبي 

 . 2"ِؼىُ ِٓ اٌشب٘ذ٠ٓ ٚأٔبلبٌٛا ألشسٔب   لبي فبشٙذٚا 

"من أصاب من ىذه القـاذورات شيئا فـليستتر   3قكؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ: – 1
 .  بستر اهلل، فـإنو من يبدي لنا صفحتو نقم عليو حد اهلل"

                                           
 .375أمير عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  -  1
 .81اآلية آؿ عمراف،  ةسكر  - 2

 عميو .حديث صحيح متفؽ  - 3



 ــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني: ضوابط تطبيق عقوبات الحدود في التشريع اإلسالمي

 

 
227 

فكجو الداللة : أف مف يقر كيعترؼ بارتكابو جرما فإنو يقاـ عميو الحد، كرجـ الرسكؿ 
 الكريـ ماعزا كالغامدية، كذلؾ بإقرارىما . 

   الحدود ثاني: أصؿ القواعد الجنائية المعاصرة في نظاـالمبحث ال
إف الشبيات المثارة بشأف التعارض بيف تطبيؽ عقكبات الحدكد كمبادئ حقكؽ         

اإلنساف المعاصرة يمكف دحضيا انطبلقا مف ككف نظاـ الحدكد عمكما يشتمؿ عمى غالبية 
ر الحقكؽ كالحريات الفردية، كتشكؿ كالتي ترقى لتكصؼ بدستك  القكاعد الجنائية المعاصرة،

 ركيزة مف الركائز الكبرل لممكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف بمختمؼ أشكاليا كتدرجاتيا. 

كأىـ القكاعد الجنائية المعاصرة، قاعدة تفسير الشؾ لمصمحة المتيـ كالمعركفة في 
مثؿ اإلكراه مانع مف كقكاعد أخرل  –قاعدة درء الحدكد بالشبيات  –الفقو الجنائي اإلسبلمي 

، كقاعدة حظر -اإلكراه ال يكجب الحد  –مكانع المسؤكلية الجنائية كالمسماة في مكضكعنا 
 -ال مجاؿ لئلجتياد في الحدكد  –القياس في النصكص الجنائية كالمسماة في دراستنا 

 –كقاعدة تطبيؽ الكصؼ األشد في حالة تعدد الجرائـ كالتي يطمؽ عمييا في فقو الحدكد 
 . -تداخؿ الحدكد 

 المطمب األوؿ: القواعد الجنائية المعاصرة في نظاـ الحدود 

إف القكاعد الجنائية الكبرل في النظـ الكضعية المقارنة نجد آثارىا كتفصيبلتيا     
 في نظاـ الحدكد، كىك األمر الذم سنبرزه بالتنظير كالتطبيؽ.

 الفرع األوؿ: قاعدة درء الحدود بالشبيات 

 القاعدة أصؿ كدليؿ كتطبيقات في التشريع اإلسبلمي: ليذه 
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 أوال: أصؿ القاعدة

تعتبر ىذه القاعدة مف أىـ القكاعد المتعمقة بالعقكبات كأشيرىا، كىي أصؿ مف 
أصكؿ الفقو الجنائي اإلسبلمي، كقد ذكرت في كتب الفقو بصيغ متقاربة، فعند الحنفية: قاؿ 

 : "كالحدكد تندرئ بالشبيات" . - رحمو اهلل – 1أبك الميث السمرقندم 

كممف ذكرىا مف الحنفية أيضا : السرخسي، كالكاساني، كابف اليماـ، كالعيني، كابف 
 .2نجيـ  كسعدم جمبي، كابف مكدكد المكصمي

، كقاؿ "إنو يقاؿ ادرؤكا 3كقاؿ اإلماـ مالؾ: "فإذا كطئيا درئ عنيا الحد بالشبية"
 .4الحدكد بالشبيات"

 : ابف رشد، كالقرافي، كالكنشريسيكاستندكا عمييا أيضا ىذه القاعدةكممف ذكركا 
 النفراكم الخرشي، الكشناكم، كقاؿ الشيرازم: "ألف الحد يدرأ بالشبية". 

كالعبلئي   دم، كتاج الديف السبكي، كالزركشيكممف ذكرىا أيضا مف الشافعية: الماكر 
 كالنككم، كالسيكطي، كغيرىـ. 

 معكا عمى أف درء الحد بالشبيات". : "كأجلمنذرقاؿ ابف ا

 كالحد يسقط بالشبيات". كقاؿ ابف قدامة: "

                                           
، بركاية كترتيب العبلء العالـ السمرقندم، مشار إليو 3/1254أبك الميث السمرقندم، نصر بف محمد، مختمؼ الركاية  -  1

قكاعد كضكابط عقكبات الحدكد كالتعازير، دراسة تأصيمية تطبيقية، أطركحة  في : ابراىيـ بف فيد بف ابراىيـ  الكدعاف،
 .81ص ، 2007 -ػى 1428عمى درجة دكتكراه الفمسفة في العمـك األمنية،  مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ

، تعميؽ: الشيخ /محمكد أبك دقيقة، دار 4/103ابف مكدكد المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، اإلختيار لتعميؿ المختار  - 2
 .81، ص ؽع سابالكدعاف، مرج إبراىيـابراىيـ بف فيد بف الكتب العممية، بيركت، لبناف، مشار إليو في : 

، ركاية اإلماـ سحنكف عف اإلماـ عبد الرحماف بف قاسـ، دار الفكر  الطبعة 27-6/97مالؾ بف أنس، المدكنة الكبرل  - 3
 .1998-1419األكلى، بيركت، لبناف، 

 .6/2328مالؾ بف أنس، مرجع سابؽ  - 4
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كممف ذكر ىذه القاعدة مف الحنابمة أيضا المقدسي، كالزكرشي، كابف مفمح، 
 كالبيكتي. 

 كلفيـ ىذه القاعدة األصيمة في نبدأ يشرح ألفاظيا ككمماتيا. 

 شرح كممة قاعدة  – 1

 تعريؼ القاعدة لغة  –أ 

 .1اؼ كالعيف كالداؿ أصؿ مطرد منقاس ال يخمؼ، كىك يضاىي الجمكسالق

ذ يرفع  كالقاعدة أصؿ األس كالقكاعد األساس كقكاعد البيت أساسو، كفي التنزيؿ "كا 
سماعيؿالقكاعد مف البيت  إبراىيـ  .2"كا 

أربع  كقكاعد اليكدج خشبات قاؿ الزجاج القكاعد أساطيف البناء التي تعمده،
 .3مو تركب عيداف اليكدج فييامعترضة في أسف

 تعريؼ القاعدة إصطالحا -ب 

 لقد عرؼ العمماء القاعدة في اإلصطبلح بعدة تعريفات منيا : 

 . 4"األمر الكمي الذم ينطبؽ عميو جزيئيات كثيرة، يفيـ أحكاميا منيا" -

 . 5"األمر الكمي المنطبؽ عمى جميع جزيئياتو" -

 . 6يئياتو لتعرؼ أحكاميا منو""حكـ أكثرم ال كمي، ينطبؽ عمى أكثر جز  -

                                           
 .864 اب القاؼ، فصؿ القاؼ كالعيف، صابف فارس أحمد، معجـ مقاييس المغة، دار إحياء الثراث العربي، كت - 1
 .127 اآليةسكرة البقرة،  - 2
 .443 لبف منظكر، لساف العرب، مرجع سابؽ، مرجع سابؽ، ص - 3
(، األشباه كالنظائر، الطبعة األكلى، الجزء األكؿ، دار الكتب العممية  ػى1411السبكي، عبد الكىاب بف عمي، ) - 4

 .21 بيركت، ص
 .195 اح المنير، مرجع سابؽ، صالفيكمي، المصب - 5
، (، غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر، الطبعة األكلى، الجزء األكؿػى1450الحمكم، أحمد بف محمد ) - 6

 .51دار الكتب العممية، بيركت، ص 
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 .1"صكرة كمية تنطبؽ كؿ كاحدة منيا عمى جزيئياتيا التي تحتيا " -

 شرح كممة الدرء  – 2 

الدرء في المغة ىك الدفع، كدرأتو عني أم : كدرأتو عني أم : دفعتو، كدرأت عنو 
 ، كمنو قكلو تعالى : 2الحد أم: أسقطتو 

قامتيا بالبحث كالنظر فيما يمنع ذلؾ، ككأف كمعنى درء الحدكد أم : دفع إيجابيا  كا 
 . 3إيجاب الحد كمنعو يتدفعاف، فتعمؿ الشبية عمى دفع الكجكب

 شرح كممة الشبية  – 3

 الشبية لغة  –أ 

، كتأتي عمى 4الشبية مأخكذة مف شبو : كجمعيا، شبو كشبيات، مثؿ غرؼ كغرفات
 عمى عدة معاني :

 ،كفي المثؿ "مف أشبو أباه فما ظمـ "  المثؿ،  يقاؿ : أشبو الشيء أم : ماثمو
 . 5كالمتشابيات مف األمكر المتماثبلت

 كفي األمر لبسة أم شبية، يعني 1، لبس عميو األمر أم خمط6اإللتباس  ،
 .  2ليس بكاضح

                                           
كتبة العبيكاف، الرياض (، شرح الكككب المنير، الطبعة الثانية، الجزء األكؿ، مػى1418محمد بف أحمد ) ابف النجار، - 1

 .49 ص
، مشار إلييما في: ابراىيـ بف فيد بف ابراىيـ، مرجع 1/32، الجكىرم عف الصحاح 282العيف، ص  الفراىيدم، - 2

 .83سابؽ، ص 
ى الفاداني، الفكائد الجنية حاشية المكاىب السنية، شرح الفرائد البيية في نظـ القكاعد الفقيية في األشباه كالنظائر عم - 3

 – ػى1417مذىب الشافعية، إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات بدار الفكر، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، الجزء الثاني، 
 .135ـ، ص  1997

 .516ابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .503، ص 13ابف منظكر، لساف العرب، الجزء  - 5
 .328سابؽ، ص  الرازم، مختار الصحاح، مرجع - 6
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 الشبية إصطالحا  –ب 

 عرؼ الفقياء الشبية تعريفات عديدة كمنيا : 

 ، كعند الشافعية "الشيء 3بتعرفيا الحنفية بأنيا "ما يشبو الثابت كليس بثا

 .4المجيكؿ تحميمو عمى الحقيقة كتحريمو عمى الحقيقة"

كعرؼ الحنابمة الشبية بأنيا: "كجكد صكرة المبيح مع انعداـ حكمو أك حقيقتو" أما 
 عمى الرغـ مف اىتماميـ في مكضكعيا.  بالنسبة لممالكية، فمـ يرد في كتبيـ تعريؼ لمشبية،

 صرة لمشبية : كمف التعريفات المعا

: "ىي الحاؿ التي يككف عمييا بأنيا عرؼ الشيخ محمد أبو زىرة الشبية –أ 
المرتكب أك تككف بمكضكع اإلرتكاب، كيككف معيا المرتكب معذكرا في ارتكابيا، أك يعد 

 معذكرا عذرا يسقط الحد عنو، كيستبدؿ بو عقابا دكنو". 

 ـ يتناكؿ الشبية في طرؽ اإلثباتكيؤخذ عمى ىذا التعريؼ، أنو ليس جامعا ألنو ل
 أك الشبية التي تككف في الظركؼ المحيطة بالمرتكب. 

بأنيا : "الشيء الغامض الذم يصاحب  عرفيا الزحيمي في وسائؿ اإلثبات –ب 
 أمرا فيمتنع تمييزه عف غيره. 

 كىذا التعريؼ ال يختمؼ كثيرا عف المعنى المغكم، إذ يفيد اإللتباس كاإلشكاؿ. 

عرفت الشبية بشكؿ  –باستثناء تعريؼ أبي زىرة  –ظ عمى التعريفات السابقة كيبلح
 عاـ سكاء كانت في العقكد أك المعامبلت أك األحكاؿ الشخصية كغيرىا. 

                                                                                                                                    
 .210، كالفيكمي، المصباح المنير، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص590الرازم، مختار الصحاح، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .590الرازم، مختار الصحاح، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .127ابف نجيـ، األشباه كالنظائر، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .415الفاداني، مرجع سابؽ، ص  - 4
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 أما الشبية في العقكبات فمف الممكف تعريفيا بأنيا: "التباس أك إشكاؿ في جريمة
 .ا بالكمية أك مخفؼ لمحكـ عنو، إممف الجرائـ مانع مف إيقاع العقكبة عمى المتيـ

 ثانيا : دليؿ القاعدة  

 كردت عدة أحاديث مشتممة عمى ىذه القاعدة نذكر بعضا منيا : 

عف عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  –أ 
أن يخطئ     "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فـإن كان لو مخرج فخلوا سبيلو، فـإن اإلمام

 . 1 "في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

"ادفعوا الحدود  عف أبي ىريرة )رضي اهلل عنو( قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل:  –ب 
 . 2ماوجدتم لو مدفعا" 

"ادرؤوا الحدود  عف ابف عباس )رضي اهلل عنو( قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل:  –ج 
 .3بالشبيات"

                                           
، قاؿ الترمذم : يزيد بف زياد 1424قـ ر  4/25ف الترمذم كتاب الحدكد باب ما جاء في درء الحد الترمذم، سن - 1

كقاؿ : ىذا  4/384الدمشقي ضعيؼ كىك أحد الركاة في سند الحديث، الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف كتاب الحدكد 
 د بف زياد شامي متركؾ، البييقي  حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه تعقبو الذىبي بقكلو : قاؿ النسائي : يزي

كقاؿ :  "تفرد بو يزيد بف زياد  17535رقـ  12/469السنف الكبرل كتاب الحدكد، باب ما جاء في درء الحدكد بالشبيات 
الشامي عف الزىرم كفيو ضعؼ"، كضعفو ابف حجر، احمد بف عمي في التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

مركز الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة  الرياض، المممكة العربية السعكدية،  ، إعداد4/1369
الكدعاف، ضكابط كقكاعد عقكبات الحدكد  إبراىيـبف فيد بف  إبراىيــ، مشار إليو :  1997- ػى 1417، األكلىالطبعة 

 . 85كالتعازير، مرجع سابؽ، ص 
، قاؿ 2545رقـ  3/219و، كتاب الحدكد باب الستر عمى المؤمف كدفع الحدكد بالشبيات ابف ماجة، سنف ابف ماج -  2

البكصيرم : ىذا إسناد ضعيؼ، البكصيرم أحمد بف أبي بكر، تعميقات مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )مطبكع   مف 
  ،ـ 1996 – ػى 1412ركت، لبناف، سنف ابف ماجو(، تأليؼ الشيخ خميؿ مأمكف شيحا، دار المعرفة، الطبعة األكلى، بي

 .85الكدعاف، مرجع سابؽ، ص  إبراىيـبف فيد بف  إبراىيـمشار إليو في: 
، مف تقديـ خميؿ 186أبك حنيفة، النعماف بف ثابت، مسند أبي حنيفة، )مطبكع مع شرحو لمبل عمي القارم(، ص  - 3

ـ، كقد اكرده السيكطي: جبلؿ الديف عبد  1984 – ػى 1404محي الديف الميس، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
  األكلى، دار الفكر، بيركت، لبناف، الطبعة 1/52الرحماف  بف أبي بكر في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 

في جزء   ى"، كعزاه البف عدم في الكامؿـ ، بزيادة "كأقيمكا الكراـ عثراتيـ إال في حد مف حدكد اهلل تعال 1981 –ػى 1401
 



 ــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني: ضوابط تطبيق عقوبات الحدود في التشريع اإلسالمي

 

 
233 

 ثالثا: تطبيقات القاعدة في العقوبات 

      –كبمغة النظـ المعاصرة الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ  –الشؾ ينتفع بو المتيـ  – 8
 كعمى ىذا األساس فتطبيؽ القاعدة يكجب ما يأتي : 

 في نسبة الجريمة إلى المتيـ .  –ما أمكف  –اعتماد اليقيف  –أ 

 . 1أم شؾ ميما كانت نسبتو كميما كاف محمو فإنو يدرأ الحد عف المتيـ -ب

: فالقاضي إذا شؾ في الحد، أرجـ أـ جمد، فإنو ال يقيـ الحد بؿ يعز       تطبيقاتيامف ك 
كأف التردد بيف جنسيف مف العقكبة إذا لـ يككنا قتبل، يقتضي إسقاطيما كاإلنتقاؿ            

 .  2إلى التعزير

كمنيا أيضا: األخذ في جرائـ الحدكد كعقكباتيا بأقصى سف التكميؼ"، فقد أجاب 
ماـ مالؾ عندما سئؿ عف إقامة الحد عمى الصبي قبؿ أف يبمغ أقصى سف اإلحتبلـ اإل

فأجاب: بأنو مف المستحب عنده أال يقيـ عميو الحد حتى يبمغ مف السف ما ال يجاكزه غبلـ 
 . 3إال احتمـ

أنو قاؿ: "الحمـ أدناه أربع عشرة كأقصاه ثماف عشرة، فإذا جاءت  4كجاء عف الثكرم
 . 1بأقصاىما" الحدكد أخذنا

                                                                                                                                    

لو مف حديث أىؿ مصر كالجزيرة كعف ابف عباس، كرمز لو بالحسف، كضعفو األلباني، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، 
  .ـ 1988 – ػى1408، بإشراؼ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، الطبعة الثانية، 258رقـ  37ص 

 204ص  –ـ  1986 – ػى 1406، الطبعة الثانية، 26كيت، الجزء المكسكعة الفقيية، طباعة ذات السبلسؿ، الك - 1
 .205ك
 .57السيكطي، األشباه كالنظائر، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .125العكا، أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص سميـ  - 3
بعيف، كركل عف االعمش أدرؾ جماعة مف كبار التا ػى 97الثكرم : سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيب، كلد سنة  - 4

كعبد اهلل بف دينار، كاف ثقة مأمكنا ثبتا كثير الحديث، صنؼ كتاب الجامع، حدث عف األكزاغي كأبك حنيفة، تكفي ستة 
 147، ابف الجكزم : صفة الصفكة، الجزء الثالث، ص 350ابف سعد: الطبقات الكبرل، الجزء السادس، ص  ػى 161

 . 234ك 229ء، الجزء السابع، ص ، الذىبي : سير أعبلـ النببل15ك
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كذلؾ ألف األصؿ في صغار السف أنيـ غير مسؤكليف جنائيا، فإذا ارتكب شخص 
جريمة ال يعاقب عمييا إال إذا كاف قد بمغ أقصى سف التكميؼ ألف ما تبث بيقيف ال يزكؿ 

 بالشؾ. 

مف خبلؿ تطبيقات قاعدة " اليقيف ال يزكؿ بالشؾ "في مجاؿ العقكبات اتضح بجبلء 
ثيؽ بينيا كبيف قاعدة الحدكد تدرأ بالشبيات، حيث تعتبر قاعدة الحدكد تدرأ الترابط الك 

 ."بالشبيات قاعدة متفرعة مف قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ

 األصؿ براءة الذمة  – 2

تعني ىذه القاعدة أف األصؿ في ذمـ الناس أف تككف فارغة مف أم إلتزاـ، ألف 
صفة طارئة كال يثبت إال بدليؿ، لما يستصحب الناس يكلدكف كذمميـ فارغة، كاإللتزاـ 

 األصؿ المتيقف منو كىك فراغ الذمة إلى أف يثبت عكس ذلؾ . 

ألنو خمؽ  –كبياف ىذه القاعدة في مجاؿ العقكبات : أف براءة المتيـ ثابتة باليقيف 
كأف انشغاؿ ذمتو بالجريمة ثابت باإلحتماؿ، فيرجح ما ثبت باليقيف عمى ما تبث  –بريئا 

باإلحتماؿ كالشؾ، فإذا اتيـ شخص بالقتؿ أك السرقة أك غير ذلؾ مف الجرائـ المكجبة لمحد 
 فإف ذلؾ المتيـ برمء إلى تثبت عميو الدعكل . 

"الحدكد تدرأ بالشبيات" كالتي  مع قاعدة كبيذا تمتقي قاعدة "األصؿ براءة الذمة"
دفع العقكبة عف المتيـ ما  تكجب التحرم الدقيؽ قبؿ الحكـ عمى المتيـ، بؿ كتعمؿ عمى

 أمكف. 

كقاعدة األصؿ براءة الذمة، مقررة في النظـ الجنائية الحديثة، التي تقرر أف األصؿ 
 في اإلنساف أنو برمء حتى تثبت إدانتو. 

 
                                                                                                                                    

الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف اليماـ، المصنؼ، الطبعة الثانية، تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي، بيركت،  - 1
 .337ـ، ص  1983 – ػى 1403المكتب اإلسبلمي، الجزء السابع، 
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 الفرع الثاني: القواعد الجنائية المعاصرة األخرى 

 إلى قكاعد أخرل: كال يقتصر األمر عمى قاعدة درء الحدكد بالشبيات، بؿ يتجاكزىا

 1أوال: إقرار قرينة البراءة في الشريعة اإلسالمية

مف أىـ المبادئ األساسية التي تقـك عمييا الشريعة اإلسبلمية ىي مبدأ براءة الذمة 
كالذم ييدؼ إلى تحقيؽ العدالة لممتيـ كالمحافظة عمى الحرية الفردية لمشخص دكف مساس 

 2"ٌٚمذ وشِٕب ثٕٟ آدَ" :رميا المكلى سبحانو عز كجؿ فقاؿإىانتيا أك تحقيرىا بعدما ك بيا أك
٠ؤ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٔٛا ارا خبءوُ " :فأصؿ مبدأ البراءة األصمية لممتيـ مستمد مف قكلو تعالى

 .3" فبعك ثٕجؤ فزج١ٕٛا أْ رظ١جٛا لِٛب ثدٙبٌخ فزظجسٛا ػٍٝ ِب فؼٍزُ ٔبد١ِٓ

 .4"ِٓ اٌظٓ اْ ثؼغ اٌظٓ اثُ ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا اخزٕجٛا وث١شا": كقكلو تعالى

ليذا فقدا اعتبر الشارع الحكيـ األدلة كالدرع الكاقي لمقاضي كالمتيـ معا قصد 
   الكصكؿ بو إلى إحقاؽ الحؽ، فاشتراط تكافر أدلة معينة في بعض الجرائـ الخطيرة  يحد 

ارع عز مف تطبيؽ القاضي لمعقكبة دكف تيقنو مف كقكع الجريمة فعبل، كيظير افتراض الش
كجؿ البراءة في المتيـ كأصؿ عاـ في جرائـ الحدكد، فمتى قامت لدل القاضي شبية ثبكت 

                                           
ميبلدم عمى أف األصؿ في اإلنساف البراءة  1789كقد نص إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف غداة الثكرة الفرنسية عاـ  - 1

في المادة الحادية عشر: "كؿ شخص متيـ  1948ديسمبر  10، كنص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 
بجريمة يعتبر بريئا إلى أف يثبت ارتكابو ليا قانكنا في محاكمة عمنية، تككف قد كفرت لو جميع الضمانات البلزمة لمدفاع 

العامة  مف االتفاقية الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية كالتي كافقت عمييا الجمعية 14، كما جاء في نص المادة عف نفسو
مؤكدة عمى مبدأ افتراض براءة المتيـ بحيث كاف ليذه االتفاقية قيمة قانكنية  16/12/1966لؤلمـ المتحدة الصادرة في 

بحيث يمتد أثره ليشمؿ كافة الدكؿ األعضاء لؤلمـ المتحدة كصادقت الجزائر مسممة باعتبارىا تقنينا دكليا لحقكؽ اإلنساف 
, كما كرد النص عمى ىذا المبدأ في االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف 25/04/1989عمى ىذه اإلتفاقية في 

"كؿ شخص يتيـ  أف: بمدينة ركما في المادة السادسة، بحيث نصت عمى 04/11/1950كالحريات األساسية الصادرة في 
. ك تظؿ قرينة 144ص -مرجع سابؽ– بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أف تثبت إدانتو قانكنا، أحمد حامد البدرم محمد

 البراءة جكىر المحاكمة العادلة .
 .70:  اآلية االسراء سكرة  - 2

 .06:  اآلية الحجرات سكرة  - 3

 .12: اآلية  الحجرات سكرة  - 4
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ارتكاب الجريمة المكجبة لعقكبة مف عقكبات الحدكد كجب عميو أف ال يحكـ عمى المتيـ 
كفي  ،1بعقكبة الحد كقد يجكز مع ذلؾ الحكـ عمى المتيـ بعقكبة تعزيرية في حاالت معينة

أنو ال عقاب كال إثـ إال بإعبلـ مسبؽ مف الشارع  اإلسبلميةكدت الشريعة ىذا الصدد أ
 .2" ِٚب وٕب ِؼزث١ٓ ززٝ ٔجؼث سعٛالالحكيـ لقكلو تعػالى "

    فكؿ ىذه النصكص المستكحاة مف لب الشريعة اإلسبلمية تنظر إلى اإلنساف 
لة بحكـ قضائي مبني عمى أنو برمء كال تنتفي عنو تمؾ البراءة إال إذا أدانتو محكمة عاد

    عمى دليؿ قطعي كما أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أكصى في الكثير مف أحاديثو 
عمى اجتناب الظف بحيث قالت عائشة رضي اهلل عنيا عف الرسكؿ صمى عميو كسمـ قاؿ: 

 ىء  سبيلو،فـإن اإلمام إن يخط"ادرؤوا الحدود  عن المسلمين ما استطعتم، فـإن كان لو مخرج فخلوا  
 .3في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة"

فيذا الحديث يبيف بكضكح قاعدة افتراض البراءة في المتيـ كالتي تشمؿ كافة أنكاع 
الجرائـ كذلؾ لثبكت أصؿ البراءة في جرائـ الحدكد كالقصاص العتبار أف القاعدة كضعت 

 .لتحقيؽ العدالة كلضماف صالح المتيميف

ير ىذيف االعتباريف سكاء كاف منيا في جريمة مف جرائـ ككؿ متيـ في حاجة لتكف
الحدكد أك جرائـ التعازير، كما أنو صمى اهلل عميو كسمـ فضؿ الخطأ في العفك عمى الخطأ 
في العقكبة كالحكمة منيا ىك عدـ الحكـ بالعقكبة إال بعد التثبت مف أف المتيـ قد ارتكب 

يعة اإلسبلمية استنادا إلى ىذا الحديث بحيث كىك ما سار عميو فقياء الشر  الجريمة فعبل.

                                           
، بلمية كالتشريع الجنائي الجزائرمالشريعة اإلس ميد عمارة، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي فيعبد الح - 1

 .98صمرجع سابؽ، 

 .15األحزاب اآلية : سكرة  - 2

 .101ص  عبد الحميد عمارة ، مرجع سابؽ، - 3
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أسسكا مقكلة مشيكرة كثيرة كىي )ألف ألقى اهلل بذنب العفك عف المسيء خير لي مف أف ألقاه 
 .1بذنب أحد برمء(

كمف خبلؿ ما تقدـ فإنو يمكف القكؿ بأف الشريعة اإلسبلمية قد أقرت مبدأ المسؤكلية 
 في المتيـ البراءة ضي أف يفترض، كأكجبت عمى القاالجزائية منذ أكثر مف أربعة عشر قرنا

ذا أدانو فإنو ال يككف ذلؾ إال بناء عمى حجج قطعية الثبكت تفيد الجـز كاليقيف كاليقيف  كا 
 .مبنيا عمى العقؿ كالمنطؽ السديد المطمكب ىك اليقيف القضائي ال الشخصي كالذم يككف

 ثانيا : ال مجاؿ لإلجتياد في الحد 

حينما تحدث عف المكاط كأنو  –رحمو اهلل  –القاعدة اإلماـ الكاساني نص عمى ىذه 
: "إف الكاجب بيذا الفعؿ ىك التعزير لكجييف ...  2ليس لزنا، كأف فيو التعزير، حيث قاؿ

       الثاني : أنو ال مجاؿ لئلجتياد في الحد بؿ ال يعرؼ إال بالتكقيؼ، كلئلجتياد مجاؿ
 في التعزير" . 

: "كؿ معصية ليا حد مقدر، ال قريبا في ىذا المعنى –رحمو اهلل  –امة كقاؿ ابف قد
 تجكز الزيادة عميو". 

 معنى القاعدة  - 1

إف مف األسباب التي جعمت الحدكد تسمى بيذا اإلسـ، ىك ككنيا محددة كمقدرة 
فعقكبات الحدكد تكقيفية، قد جاءت النصكص الشرعية ببيانيا كتفصيميا، فبل تجكز الزيادة 

 فييا كال النقص منيا، بؿ تطبؽ كما جاءت .

  دليؿ القاعدة – 2  

 مف القرآف الكريـ -
                                           

الجنائية )دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية لممتيـ في مرحمة المحاكمة   ةأحمد حامد البدرم، الضمانات الدستكري - 1
 .17كالقكانيف الكضعية(، ص 

 .12/499، ابف قدامة، المغني، مرجع سابؽ، 10/109الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابؽ،   - 2
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اٌضا١ٔخ ٚاٌضأٟ فبخٍذٚا وً ٚازذ ِّٕٙب "تقدير عقكبة الزاني في قكلو تعالى :  –أ 

 .  1"ِبئخ خٍذح

ٚاٌغبسق ٚاٌغبسلخ فبلطؼٛا أ٠ذ٠ّٙب  "تقدير عقكبة السارؽ، في قكلو تعالى:  –ب 

 . 2"ب ٔىبال ِٓ َّللا َّٚللا ػض٠ض زى١ُ خضاء ثّب وغج

ٚاٌز٠ٓ ٠شِْٛ اٌّسظٕبد ثُ ٌُ ٠ؤرٛا "تقدير عقكبة القذؼ، في قكلو تعالى:  –ج 

 .3 "ثؤسثؼخ شٙذاء فبخٍذُٚ٘ ثّب١ٔٓ خٍذح ٚال رمجٍٛا ٌُٙ شٙبدح أثذا ٚأٌٚئه ُ٘ اٌفبعمْٛ 

 مف السنة الشريفة  -

 لعسيؼ.رجـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  لماعز، كحديث ا

 ثالثا : اإلكراه ال يوجب الحد 

 أصؿ القاعدة  – 1

ىذه القاعدة جميمة القدر كعظيمة األثر، ذات أىمية كبرل في جرائـ الحدكد، فما داـ 
الفاعؿ مكرىا عمى التصرؼ، فإف ذلؾ كفيؿ بسقكط األثر المترتب عميو كقد نص عمى ىذه 

: " فإف المكره ال حد عميو" كقاؿ ابف 4القاعدة جمع مف أىؿ العمـ، فقاؿ الرصاع التكنسي
   ، كنص عمييا 5قدامة : "كال نعمـ مف أىؿ العمـ خبلفا في أف إقرار المكره ال يجب بو حد"

 مف المعاصريف السعداف بقكلو : "إقرار المكره ال يجب بو حد". 

 

 
                                           

 . 2 اآليةسكرة النكر،   - 1
 .38اآلية سكرة المائدة،  - 2
 .4 اآليةسكرة النكر،  - 3
مشار إليو : ابراىيـ بف فيد ابف ابراىيـ الكدعاف، مرجع سابؽ،  698، حدكد ابف عرفة، ص الرصاع التكنسي - 4

 .144ص
  .119السعداف ، القكاعد كالضكابط الفقيية في كتاب المغني ، ص  - 5
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 معنى القاعدة  - 2

 بالقتؿ، أك بفكات عضكإف المكره إذا فعؿ فعبل كاف كاقعا فيو تحت التيديد الشديد 
مف األعضاء، أك ضرب مبرح ال يستطيع تحممو، فإنو ال يؤاخذ بذلؾ الفعؿ، كال يترتب عميو 

 أثر، كىذا تخفيؼ مف اهلل كرحمة، كمف يسر ىذا الديف كسماحتو. 

 دليؿ القاعدة  -3

 ِٓ وفش ثبَّلل ِٓ ثؼذ ا٠ّبٔٗ اال ِٓ أوشٖ ٚلٍجٗ ِطّئٓ ثبإل٠ّبْ" : قكؿ اهلل تعالى

  .  1"ٌٚىٓ  ِٓ ششذ  ثبٌىفش طذسا فؼ١ٍُٙ غؼت ِٓ َّللا ٌُٚٙ ػزاة ػظ١ُ 

ٚال رىش٘ٛا فز١برىُ ػٍٝ اٌجغبء اْ أسدٔب رسظٕب ٌزجزغٛا ػشع  ..." : كقكلو تعالى

    . 2 "اٌس١بح اٌذ١ٔب ِٚٓ ٠ىش٘ٙٓ فبْ َّللا ِٓ ثؼذ اوشا٘ٙٓ غفٛس سز١ُ 

ن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا  "إن اهلل رفع عقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
 .3عليو"

كعف عبد الجبار بف كائؿ بف حجر عف أبيو قاؿ: "استكرىت امرأة عمى عيد رسكؿ 
 .."..اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فدرأ الحد عنيا رسكؿ اهلل الحد، كأقامو عمى الذم أصابيا

  فؽ عميو حدود تتداخؿمت: ال ثالثا

  أصؿ القاعدة  – 1

اعدة مف األصكؿ اليامة في فقو العقكبات، حيث تتجمى فييا سعة رحمة اهلل ىذه الق
 بمف زؿ مف عباده، ككقع في دائرة الجريمة، كلنتأمؿ ما قالو األئمة في ىذه القاعدة : 

 ". التداخؿ: "مبنى الحدكد عمى  –رحميـ اهلل-، كابف نجيـ، كالحداد السرخسي قاؿ

                                           
 .106 اآليةسكرة النحؿ،  - 1
 .33اآلية سكرة النكر،  - 2
 .حديث صحيح متفؽ عميو - 3
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: "كالحدكد كميا سكاء في اإلرجاع،  -اهلل رحمو  –كقاؿ عبد الكىاب البغدادم 
 كالصفة كما كاف منيا مف جنس كاحد، كسببو كاحد تداخؿ كأجزأ كاحد عف جميعو".

في حديثو عف التداخؿ في العقكبات: "فإف كانت هلل  –رحمو اهلل  –1وقاؿ الزركشي
 " ...تعالى مف جنس كاحد تداخمت كما لك تكرر منو الزنا، كىك بكر يحد مرة كاحدة 

: "إف الحدكد تتداخؿ، بؿ تندرج في أقكل منيا كىك -رحمو اهلل  –2الكشناوي وقاؿ
 القتؿ".

   : "كلك زنا أك شرب، فأقيـ عميو بعض الحد، فعاد-رحمو اهلل  –3السيوطي وقاؿ
دخؿ الباقي في الحد الثاني، كلك قذفو مرات كفى حد كاحد " كقاؿ مجد الديف  إلى الجريمة

ذا اجتمعت حدكد اهلل تعالى تداخؿ منيا الجنس الكاحد دكف -رحمو اهلل  – 4البركات أبو : " كا 
 األجناس، إال أف يككف فييا قتؿ فيستكفى كحده كيدخؿ فييا سائرىا ".

  السعوديالقضاء  فكرة الضماف في تنفيذ الحدود وتطبيقاتيا في  المطمب الثاني:

ك المضنات، بؿ المسألة محاطة إف تنفيذ الحدكد ال يككف أمرا مترككا لؤلىكاء أ
 بقكاعد إجرائية كمكضكعية تشكؿ ضمانا لمشرعية كالعدالة .

   الفرع األوؿ: فكرة الضماف في تنفيذ الحدود

تكافرت شركطو كدليمو مف بينة أك إقرار كاف الزما تنفيذه  إف الحد، إذا ما     
كافة القضايا المحيطة بالتنفيذ مف مكجبات اإليماف، كقد اىتـ الفقو اإلسبلمي ب كجكبا شرعيا

 مف حيث كيفية تنفيذه، كما تعمؽ بأمكر العفك كالشفاعة في الحدكد. 

                                           
الكدعاف، مرجع سابؽ ص  إبراىيـبف فيد ابف  إبراىيـكما بعدىا، مشار إليو :  1/155قكاعد الزركشي، المنثكر في ال - 1

93. 
 .2/262الكشناكم، أسيؿ المدارؾ، مرجع سابؽ،  - 2
 .243السيكطي، األشباه كالنظائر، مرجع سابؽ، ص  - 3
  .2/165المجد بف تيمية ، المحرر في الفقو   - 4
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  1أوال: كيفية تنفيذ الحدود عموما

نظرا لخطكرة نظاـ الحدكد، فإف تنفيذ الحد خصتو الشريعة اإلسبلمية بقكاعد حصينة 
ف كانكا جناة كلسبب معمكـ كضكابط منيعة لمحيمكلة دكف التعسؼ أك ىدر حقكؽ الناس، كا  

ىك قياـ الشريعة اإلسبلمية عمى جمب المصالح كدرء المفاسد، ككذلؾ اتساميا بالرحمة 
 . يءفي كؿ ش كالعدؿ

 اإلستيفاء في الحدود  -1

يقيـ الحدكد إال اإلماـ أك نائبو أك مف يفكض إليو اإلماـ ألنيا حؽ اهلل، كىك  ال
يو الصبلة كالسبلـ إال بإذنو كال في أياـ الخمفاء إال مكمؼ بيا  كلـ يقـ حد في عيد النبي عم

 بإذنيـ  فكاف الجناة يأتكف أك يؤتى بيـ إلى رسكؿ اهلل أك خمفائو فيقيمكف عمييـ الحدكد.

كركم عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كتب إلى األمصار أف ال تقتؿ نفس 
أم فتنة إذا كاف المجني عميو ىك دكنو  كجعؿ إقامة الحد لئلماـ أك نائبو مف شأنو أف يحسـ 

     الذم يقتص مف الجاني، ألف اإلماـ لو مف القكة كالسمطاف كالمناعة ما يجعمو يقتص 
 مف المجـر ببل حقد كال عداكة كال متابعة مف الجاني كأىمو. 

فتفكيض اإلستيفاء لغير اإلماـ ممف ال شككة لو كال قكة يجعؿ الجناة الذيف يراد 
 أفمييـ يستعصكف عميو، كلو أف يخاؼ تبعة العصاة أك أتباعيـ، كما يمكف إقامة الحد ع

تحدث مفاسد فتنة كبرل بيف مؤيديف كمعارضيف، مع اتيامو بالميؿ كالمحاباة، فبل يحصؿ 
الغرض المطمكب إال بقياـ اإلماـ باستيفاء الحدكد، كال يشترط أف يباشرىا بنفسو، كبيذا قاؿ 

 مالؾ كالشافعي . 

حنيفة فيرل في جريمة الزنا المعاقب عمييا بالرجـ إف ثبتت باإلقرار كجب  أما أبك
ف ثبتت بالشيادة يبدأ الشيكد، ثـ  عمى اإلماـ الحضكر كالبداءة بالرجـ ثـ يتبعو الناس، كا 

                                           
1
ٔافٙ انؼًش٘، كٛفٛت تُفٛز انذذٔد، جبيؼت َبٚف انؼشبٛت نهؼهٕو األيُٛت، َمال ػٍ انًٕلغ  سؼٛذ بٍ صْٛش بٍ صاٚذ آل  - 

 12/10/2013ش تصفخ : آخ خبسٚت   www.neelwafurat.comاإلنكتشَٔٙ: 

http://www.neelwafurat.com/
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ذا لـ يحضر الشيكد كال اإلماـ كاف ذلؾ شبية، كالحدكد تسقط  اإلماـ، ثـ سائر الناس، كا 
 بالشبيات. 

حنيفة بما ركم عف اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو أنو قاؿ "الرجـ رجماف: كاستدؿ أبك 
جـ البينة ثـ فما كاف منو بإقرار فأكؿ مف يرجـ اإلماـ ثـ الناس، كما كاف ببينة فأكؿ مف ير 

 . الناس"

أما الجميكر فاستدلكا بفعؿ الرسكؿ الكريـ الذم أمر بإقامة الحدكد عمى اختبلؼ 
يحضر  بنفسو، فقد أمر برجـ ماعز كلـ يخرج معيـ، ككذلؾ لـ أنكاعيا كلـ ينقؿ أف حضر
 .  1"اذىبوا بو فـاقطعوه ": رجـ الغامدية كقاؿ في سارؽ

كال شؾ أف الذم يقـك باستيفاء الحدكد ىك اإلماـ العادؿ الذم تكلى الحكـ بمقياس 
سمـ الشرع حتى يككف عممو دعما لمحؽ كالعدؿ كاإلنصاؼ، كحماية لمقكمات المجتمع الم

    ضب أك عاطفة أك عصبية لمذىب كمصالحو، كمجردا في حكمو مف كؿ كراىية أك غ
 أك جنس.

 2مكاف إقامة الحد   -2

ال ينبغي أف تقاـ الحدكد في أماكف معينة كالمسجد كأرض العدك، كذلؾ لحكـ كعمؿ 
 ربانية تعزز حكمة كمشركعية نظاـ الحدكد تحديدا، كنظـ الشريعة اإلسبلمية عمكما.

  إقامة الحدود في المساجد –أ 

"ال تقـام الحدود في المساجد،  :ال تقاـ الحدكد في المساجد لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ

، كفي ركاية البف ماجة "أف رسكؿ اهلل نيى عف إقامة الحد في 3وال يقتل الوالد بالولد"

                                           
1
  www.islamweb.netلغ اإلنكتشَٔٙ: سٔاِ ابٍ أبٙ دأد ، َمال ػٍ يٕسٕػت انذذٚج ببنًٕ 4731سلى انذذٚج  - 

 12/10/2013تبسٚخ آخش تصفخ 
2
 سؼٛذ بٍ صْٛش بٍ صاٚذ آل ٔافٙ انؼًش٘، كٛفٛت تُفٛز انذذٔد، يشجغ سببك - 
 .128، كابف ماجة، الجزء الثاني، ص 428ركاه الترمذم، الجزء الثاني، ص  - 3

 اجد ك قداستيا .لضماف حرمة المس

http://www.islamweb.net/
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"جنبوا مساجدكم  ، كركم عف كاثمة بف األسقع أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ: 1المساجد"
صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقـامة حدودكم  وسل  

 .  2سيوفكم واتخذوا على أبوابيا المطاىر، وجمروىا   في الجمع "

       كسمـ أف يستقاد  كعف حكيـ بف حزاـ بمفظ: "نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
3شعار، كأف تقاـ فيو الحدكد" في المسجد  كأف تنشد فيو األ

. 

   فالمسجد إذف مكاف لمعبادة كجب تعظيمو كتنزييو مف أم نجاسات أك بدع أك دـ
 أك قطع

 إقامة الحدود في الغزو  –ب 

نيى رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ عف إقامة الحدكد في الغزك خشية أف يترتب 
    بالكفار فيككف عكنا ليـ كداال  عمييا ما ىك أبغض مف تعطيميا كتأخيرىا، كأف يمحؽ

"ال تقطعوا   :أنو قاؿعمى عكرات المسمميف، كذلؾ لما ركم عف الرسكؿ صمى عميو كسمـ 

 .  4األيدي  في الغزو "

 تنفيذ العقوبة عالنية   -3

قامة الحدكد ىك زجر الجاني كغيره مف العامة، كال  إف المقصد األسمى مف العقكبة كا 
عف العقكبة كتنفيذىا عمى مرأل كمشيد الناس مصداقا لقكلو يحصؿ ذلؾ إال باإلعبلف 

ف كرد في حد الزنا، .. "، ١ٌٚشٙذ ػزاثّٙب ؽبئفخ ِٓ اٌّئ١ِٕٓ:  " ... تعالى  كىذا النص كا 
 . إال أنو يشمؿ سائر الحدكد داللة

                                           
 .128ركاه ابف ماجة،  الجزء الثاني، ص   - 1
ركاه ابف ماجة، كركاه الطبراني في الكبير مف أبي الدرداء، كأبي أمامة ككاثمة، انظر: قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ،  - 2

 .174ص 
 .328زء الثامف، ص ، كالبييقي، الج434، كأحمد، الجزء الثالث، ص 242ركاه أبك داكد، الجزء الثاني، ص  - 3
، انظر: قاسي سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 91، كأخرجو النسائي، الجزء الثامف، ص 5الترمذم، الجزء الثالث، ص  - 4

174. 
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كمف الحكـ في إعبلف إقامة الحدكد، أف القاضي أك الجبلد ال يتجرأ عمى مجاكزة 
ف نقص أك زاد منعو الناس مف ذلؾفيؼ منو، ك الحد أك التخ  .ا 

 : كيفية تنفيذ حد الزنا  ثانيا

إذا ثبت الزنا دكف شبية، كجب عمى القاضي أف يحكـ بعقكبة الحد كىي رجـ 
المحصف كجمد غير المحصف مائة جمدة كتغريبو، كىي حؽ هلل تعالى ال تقبؿ عفكا كال صمحا 

كمتى صدر الحكـ بالحد كاف التنفيذ غير أف لمتنفيذ   كال ابراءا كال تخفيضا كال استبداال،
 أحكاـ كمكانع نبينيا بالتفصيؿ.

       مة عمى استنباطيا، نكضحيالتنفيذ حد الزنا ضكابط كشركط عمؿ فقياء األ
شركط  -نا في الحاالت العامةشركط كضكابط تنفيذ حد الز  -مف خبلؿ النقاط التالية : )
 الحاالت الخاصة(.كضكابط تنفيذ حد الزنا في 

 شروط وضوابط تنفيذ حد الزنا في الحاالت العامة  -8

 العالنية في التنفيذ  - أ

: يجب أف يقاـ الحد عمى الزاني سكاء كاف جمدا أك رجما عمنا لقكلو تعالى    
 ".١ٌٚشٙذ ػزاثّٙب ؽبئفخ ِٓ اٌّئ١ِٕٓ"

محدكد، كيجب أف كتتحقؽ العبلنية إذا كانت العقكبة الرجـ، إذ أف عدد الرماة غير 
يككف مف الكثرة بحيث يقضي عمى المحدكد بسرعة، أما في الجمد فيكفي في إقامة الحد 
شخص كاحد، كقد ثار خبلؼ في عدد مف يحضر الجمد، فقاؿ البعض يكفي شخص كاحد 
مع مقيـ الحد، كقاؿ البعض شخصاف غير مقيـ الحد، كقاؿ البعض أربعة، كقاؿ آخركف 

 .1عشرة 

                                           
 .137ابف قدامة، المغني، الجزء العاشر، ص   - 1
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     1  ى التنفيذالقائموف عم - ب

مف المتفؽ عميو بيف الفقياء أنو ال يجكز أف يقيـ الحد إال اإلماـ أك نائبو، ألف     
الحد حؽ هلل تعالى كىك مشركع لصالح الجماعة، فكجب تفكيضو إلى نائب الجماعة كىك 
 اإلماـ يقيمو إف شاء بنفسو أك بكاسطة نائبو، كحضكره ليس شرطا في إقامة الحد ألف النبي

)اغد يا أنيس إلى امرأة ىذا فإف اعترفت  صمى اهلل عميو كسمـ لـ ير حضكره الزما فقاؿ:
 فارجميا(، كأمر عميو الصبلة كالسبلـ برجـ ماعز كلـ يحضر الرجـ.

إف إذف اإلماـ إلقامة الحد كاجب فما أقيـ حد في عيد رسكؿ اهلل إال بإذنو، كما أقيـ 
صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا  ا يركل عف رسكؿ اهللحد في عيد الخمفاء إال بإذنيـ، كمم

)أربع إلى الكالة: الحدكد كالصدقات كالجمعات كالفيء(، كاإلذف بإقامة  الحد إما أف  : قكلو
ما أف يككف  دائما يصدر إلى النكاب كالحكاـ  إذنايككف إذنا مؤقتا يصدر بمناسبة كؿ حالة، كا 

اؾ خبلؼ بيف أبى حنيفة مف ناحية كمالؾ ، كىن2بإقامة الحد عمى المحكـك عمييـ بو
 إذا كاف لمسيد أف يقيـ الحد عمى عبيده بنفسو. كالشافعي كأحمد مف ناحية أخرل عمى ما

 كيفية التنفيذ  - ت

 كنميز بيف كيفية تنفيذ الرجـ كبيف كيفية الجمد .

 ـكيفية التنفيذ في الرج - أ

شيء كلـ يحفر لو كلـ إذا كاف المرجـك رجبل أقيـ الرجـ عميو قائما، كلـ يكثؽ ب
أك يربط سكاء ثبت الزنا عميو ببينة أك إقرار،ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يحفر  يمسؾ

      لماعز قاؿ أبك سعيد : )لما أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ برجـ ماعز خرجنا 
 اهلل ما حفرنا لو كال أكثقناه كلكنو قاـ لنا( . إلى البقيع فك
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ذا ىرب ا لمرجـك ككاف مقرا  لـ يتبع كأكقؼ التنفيذ، أما إذا كاف مشيكدا عميو اتبع كا 
كرجـ حتى يمكت كلك اقتضى األمر ربطو، أما إذا كاف المرجـك امرأة فيجيز أبك حنيفة  
كالشافعي الحفر ليا إلى صدرىا ألف ذلؾ أستر ليا كيأخذ بذلؾ بعض الفقياء في مذىب 

ب أحمد ىك عدـ الحفر كىك مذىب مالؾ، كيرل أبك حنيفة أحمد، كلكف الرأم الراجح في مذى
جكاز الحفر لممرأة في كؿ حاؿ، أما الشافعي كالحنابمة القائمكف بالحفر فيركف الحفر في حالة 

عف  إذا كاف الحد ثابتا بالبينة فقط، فإف كاف ثابتا باإلقرار فبل حفر ألف ذلؾ يعطميا ما
عا عف اإلقرار، كالذم يترتب عنو سقكط الحد  لذا فإنو اليرب، كاليرب يعتبر في الحقيقة تراج

 .1تشد عمييا ثيابيا لكي ال تنكشؼ

كيرل البعض أف يصؼ الرماة ثبلثة صفكؼ كصفكؼ الصبلة كؿ ما رجمو صؼ 
تنحكا كحجتيـ في ذلؾ ما فعمو عمي في رجـ شراحة اليمزانية حيف أحاط بيا الناس كأخذكا 

)إذف يصيب بعضكـ بعضا، صفكا كصؼ الصبلة صفا الحجارة فقاؿ ليس ىكذا الرجـ: 
 .2خمؼ صؼ( 

كيذىب أبك حنيفة إلى أف الرجـ رجماف، رجـ سر كرجـ عبلنية كما ركم عف عمي 
في نفس الكاقعة،  فرجـ العبلنية أف يشيد عمى المرأة مافي بطنيا كتعترؼ بذلؾ فيبدأ فيو 

يكد ثـ اإلماـ ثـ الناس، كقد تـ ذلؾ اإلماـ ثـ الناس، كرجـ السر أف يشيد أربعة فيبدأ الش
بحضكر الصحابة، كالذيف لـ ينكركا عمى عمي ذلؾ فيككف إجماعا، كما أف بدء الشيكد 
بالرجـ يعد احتياال لدرء الحد، ألف الشاىد قد يجترمء عمى الشيادة الكاذبة كلكنو ال يجركء 

 عمى القتؿ.
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ـ، كلكنيما يرياف ذلؾ سنة كفي مذىب الشافعي كأحمد ال يشترط بدء الشيكد بالرج
مستحبة كىك ركاية عف أبى يكسؼ كىك مف أصحاب أبي حنيفة، كما ال يكجباف حضكر 

 اإلماـ كالشيكد.

أما في مذىب مالؾ فبل يعرؼ شرط بدء الشيكد كاإلماـ، كال حتى ككنو سنة 
 .1مستحبة ألف الحديث الكارد في ذلؾ لـ يصح عنده

رجـ في أم كقت في الصيؼ كفي الشتاء كفي كعف كقت الرجـ، فإنو يقاـ حد ال
الصحة كفي المرض ألنو حد ميمؾ فبل معنى لمتحرز مف اليبلؾ، كيستحسف لكؿ راجـ أف 

 يتعمد القتؿ.

كعف أعضاء الجسـ التي ترجـ، فإنو يستحسف أف يرجـ جميع البدف كيتقى الكجو 
ف كاف أفضؿ  .كا 

ا ال يقاـ في المساجد، كما يستحسف كعف المكاف الذم يقاـ فيو حد الرجـ، فإنو اتفاق
 أف يقاـ في مكاف متسع بعيدا عف المساكف حتى ال يتسبب ذلؾ في إصابة غير المرجكـ.

كعف نكع الحجارة كعددىا، فإف المرجكـ يرمى بحجارة معتدلة الحجـ كما يقـك مقاميا 
ت الخفيفة المرجـك بالحصيا كالخزؼ، كفي خبر ماعز أنو رمي بالعظاـ كالخزؼ، كال يرمى

حتى ال يطكؿ تعذيبو كال بالصخرات الكبيرة لئبل تدمغو فيفكت بو التنكيؿ المقصكد كالمختار 
أف تككف مؿء الكؼ، كعدد الحجارة المرمى بيا غير محدكد كينتيي األمر بقتمو  كال يقكـ 

 مقاـ الرجـ أم فعؿ يؤدم لممكت كالقتؿ بالسيؼ مثبل .

بعد  –صمى اهلل عميو كسمـ  -سئؿ رسكؿ اهلل  كعف مصير المرجكـ بعد ذلؾ، فإنو
(، أم أف أىؿ المرجكـ اصنعوا بو ما تصنعون بموتاكمرجـ ماعز عما يصنع بجثتو فقاؿ: )
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يستممكف جثتو فيصنعكف بيا ما يصنع بسائر المكتى فيغسمكنو كيكفنكنو كيصمكف عميو 
 .كيدفنكنو

1 

 كيفية التنفيذ في الجمد –ب    

ٚال رؤخزوُ ثّٙب سأفخ فٟ د٠ٓ "قد فسر البعض قكلو تعالى: عف طبيعة الضرب ف 

بأنيا شدة الضرب في حد الزنا، لكف الفقياء عمكما يشترطكف أف يضرب المحكـك عميو  "َّللا 
ال اعتبر المد  ضربا متكسطا مئة ضربة، كليس لمجبلد أف يمد يده بالسكط بعد الضرب كا 

فكؽ رأسو، كال أف يبدم إبطو عند رفع يده  ضربة أخرل، كليس لمجبلد أف يرفع يده إلى ما
ألف الضرب في ىذه الحالة يككف شديدا يخشى منو اليبلؾ كتمزيؽ الجمد، إذ أف حد الجمد 

 .2حد زاجر ال حد ىالؾ

كعف أداة الجمد فإنو يشترط أف يتـ الضرب بسكط غير يابس لئبل يجرح، كأف ال 
ال مف احتسبت الضربات بعدد ما لمسكط  يككف بطرفو عقد، أك يككف لو أكثر مف ذنب، كا 

نزع ثياب المحككـ عميو، فإف مالكا كأبك حنيفة يرياف أف تنزع عف الرجؿ ثيابو إال ما  أذناب
، كيرل الشافعي كأحمد أف ال يجرد المجمكد مف ثيابو، كأف يترؾ عميو القميص 3يستر عكرتو

 .4حشكة نزعتكالقميصاف، أما إف كاف عميو فركة أك مبلبس شتكية أك جبة م

كعف كضعية الرجؿ المقاـ عميو الحد، فإنو عند أبى حنيفة كالشافعي كأحمد يككف 
 قائما غير ممدكد، أما المرأة فتضرب جالسة ألنو أستر ليا.

كعف األعضاء محؿ الضرب فقد رأل أبك حنيفة أف الضرب يفرؽ عمى سائر 
و كسمـ: "اتؽ كجيو كمذاكره"، كال األعضاء إال الكجو كالفرج لقكلو رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

يجكز أف يجمع الضرب في عضك كاحد ألنو قد يفضي  إلى تمفو أك تمزيؽ في الجمد، كيرل 
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أبك يكسؼ أف يضرب الرأس ضربة كاحدة، كفي مذىب أحمد يركف اتقاء البطف أيضا، كىك 
ض لكف البعما يقكؿ بو بعض فقياء الحنفية، كيرل بعض الشافعية رأل أبى حنيفة كأحمد، ك 

 .1في الظير فقطيرل مع مالؾ أف يككف الضرب 

كعف الكقت الذم يقاـ فيو حد الجمد، قاؿ الجميكر عمى أنو ال يقاـ في الحر الشديد 
 .2كال في البرد الشديد إذا خشي اليبلؾ

أجمع : ) كعف عدـ استحقاؽ المجمكد اليالؾ لمدية، فقاؿ النككم في شرح مسمـ
 .3عميو الحد فجمده اإلماـ أك جبلده فبل  دية فيو كال كفارة(  العمماء عمى أف مف كجب

  شروط وضوابط تنفيذ حد الزنا في الحاالت الخاصة:  -  1
 تنفيذ حد الزنا عمى الحامؿ وعمى المريض:   - أ

 تنفيذ حد الزنا عمى الحامؿ:   1-أ

   مف المتفؽ عميو أف الحد ال يقاـ عمى حامؿ حتى تضع سكاء كاف الحمؿ مف زنا
أك غيره  كىذا ما حدث مع الغامدية، كفميا رجؿ مف األنصار حتى كضعت فقاؿ رسكؿ اهلل 
 صمى اهلل عميو كسمـ: )إذف ال نرجميا كندع كلدىا صغيرا ليس لو مف يرضعو(، فقاـ رجؿ

 مف األنصار فقاؿ إلي إرضاعو يا نبي اهلل فرجميا.

تعالى عنو فيـ عمر كيركل أف امرأة زنت في عيد عمر ابف خطاب رضي اهلل 
)إف كاف لؾ سبيؿ عمييا فميس لؾ سبيؿ عمى حمميا(   : برجميا كىي حامؿ، فقاؿ لو معاذ
(، كلـ يرجميا، كركم عف عمي كـر اهلل كجيو أنو  مثمؾ فقاؿ عمر: )عجز النساء أف يمدف

 قاؿ مثؿ ذلؾ.
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إلى غيره   العمة في تأخير تنفيذ الحد أال تصيب العقكبة غير الجاني كأف ال تتعدل
 فبل تزر كازرة  كزر أخرل، سكاء كاف الحد جمدا أك رجما.

يرل مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي كبعض الفقياء في مذىب أحمد أنو إذا كضعت 
المرأة حمميا ككاف الحد جمدا ال يقاـ حتى تشفى مف نفاسيا كتصبح قكية، كحجتيـ في ذلؾ 

لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زنت  ركم عف عمي كـر اهلل كجو أنو قاؿ: )أف أمة ما
فأمرني أف أجمدىا، فإذا ىي حديثة عيد بنفاس فخشيت أف أنا جمدتيا أف اقتميا فذكرت ذلؾ 

 .1لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ : دعيا حتى  ينقطع  عنيا الدـ ثـ أقـ عمييا الحد(

يؤمف معو التمؼ         يرل بعض الفقياء في مذىب أحمد إقامة  الحد في الحاؿ بسكط
فإف خيؼ عمييا مف السكط أقيـ بالنككؿ، يعني شمراخ النخؿ كأطراؼ الثياب، كحجة ىذا 
الفريؽ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر بضرب المريض الذم زنى فقاؿ: )خذكا لو مئة 

 شمراخ فاضربكه بيا ضربة كاحدة(.

 ة كالشافعي كأحمد أف ال يؤخر الحدكبالنسبة لمسألة التبيف مف الحمؿ، يرل أبك حنيف
كلك كاف مف المحتمؿ أف المرأة تككف حممت مف الزنا، ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ رجـ 

الييكدية كالجيينية كلـ يسأؿ عف استبرائيما، كقاؿ ألنيس : اغد  إلى امرأة ىذا           
 فإف اعترفت فارجميا.

ذا ادعت المرأة الحمؿ فيرل أحمد كبع ض الشافعييف قبكؿ قكليا كحبسيا حتى كا 
يتبيف أمرىا دكف الحاجة لمتحقؽ مف صحة ادعائيا،ألنو يتعذر إقامة البينة عميو فيقبؿ بالتالي 
قكليا فيو، كيرل بعض الشافعية كأبك حنيفة أف ال يقبؿ ادعاء المرأة إال بعد استطبلع مف لو 

ال نفذ  عمييا الحد، كيرل مالؾ أف يؤخر تنفيذ خبرة مف النساء فيقرركف أف ادعاءىا صحيح كا 
الحد سكاء كاف جمدا  أك رجما عمى الزانية المتزكجة  إذا مكث ماء الزنا ببطنيا أربعكف يكما 
كلك كاف الزكج قد استبرءىا كتؤخر أيضا إذا لـ يستبرئيا الزكج كلك لـ يمض  عمى الزنا 
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ف يككف بيا حمؿ  فإف لـ تحض أربعكف يكما كتؤخر المرأة    في الحاليف  لحيضة خشية أ
حتى تضع، أما غير المتزكجة  وبعد مركر ثبلثة أشير ظير عمييا الحمؿ أـ لـ يظير أخرت

فبل يؤخر تنفيذ الحد عمييا إف لـ تمض عمى ماء الزنا أربعكف يكما  في بطنيا، أك مضت 
د عمييا ىذه المدة كلـ يكف في اإلمكاف حمميا، كمتى كاف الحمؿ ممكنا أخر تنفيذ الح

 .1لحيضة

 تنفيذ حد الزنا عمى المريض:   2-أ  

الرجـ حد ميمؾ يجب تنفيذه عمى المريض بدكف تأخير، أما الجمد فالحكـ يختمؼ ما 
 إذا كاف المريض يرجى شفاؤه أك ال يرجى شفاؤه.

  :المريض الذي يرجى شفاؤه 

مة الحد           يرل مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي كبعض الفقياء في مذىب أحمد أف إقا 
عمى المريض قد يؤدم إلى تمؼ المريض، فيـ يركف بتأخيره، كحجتيـ في ذلؾ ما ركم    

مف حديث عمي حيف كمؼ بجمد أمة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زنت كالتي كانت حديثة 
 عيد بالنفاس .

كيرل بعض الفقياء في مذىب أحمد تعجيمو، كحجتيـ أف عمر ابف الخطاب رضي 
في  اهلل تعالى عنو أقاـ الحد عمى قدامى بف مضغكف في مرضو كلـ يؤخره، كانتشر ذلؾ

 ، كيعتبر الفقياء النفاس مرضا.2الصحابة فمـ ينكركه فكاف إجماعا

 :المريض الذي ال يرجى شفاؤه 

عمى المريض الذم ال يرجى شفاؤه  –الجمد  –اختمؼ الفقياء في تنفيذ حد الزنا 
 : بيف فريقيف نميز في ىذا المقاـك 

                                           
 .198ابف قدامة، الميذب، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .84شرح الزرقاني، مرجع سابؽ، ص  - 2
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يرل أف المريض الذم ال يرجى شفاؤه  الفريؽ األوؿ: "أبو حنيفة والشافعي وأحمد" 
مف مرضو يعجؿ بإقامة الحد عميو بسكط يؤمف  معو التمؼ كالقضيب الصغير كشمراخ 

 كاحدةالنخؿ، فإف خيؼ عميو مف ذلؾ جمع ضغث فيو مئة شمراخ فضرب بو ضربة 
 اهلل عميو كسمـ  في ضرب المريض الذم زنى.كحجتيـ حديث رسكؿ اهلل صمى 

فإنو ال يأخذ بيذا الرأم، كيرل ضرب المريض  أما الفريؽ الثاني )مالؾ وأتباعو(
 الميؤكس مف شفائو مئة جمدة.

 : 1تنفيذ حد الزنا في حاؿ تعدد العقوبات وفي حاؿ العود  1-3

 التنفيذ في حاؿ تعدد العقوبات: –أ 

لـ تتداخؿ أك يجب  ـك بيا عمى الجاني تنفذ جميعيا مااألصؿ أف العقكبات المحك
 بعضيا البعض األخر. 

 / التداخؿ: ويظير في حالتيف  1-أ     

إذا كانت الجرائـ جميعيا مف نكع كاحد كالزنا المتعدد ككاف ذلؾ قبؿ التنفيذ  األولى:
 حد.  فإف الجريمة الجديدة تتداخؿ مع عقكبات الجرائـ السابقة مادامت مف نكع كا

 حد كلك اختمفت أركانيا كعقكباتياالجرائـ مف نكع كا كيحدث التداخؿ أيضا مادامت
كالزنا مع إحصاف تتداخؿ عقكبتو مع عقكبة الزنا مف غير إحصاف، كىنا تككف العقكبة 

 األشد ىي الكاجبة أم الرجـ.

       إذا كانت الجرائـ مختمفة األنكاع، فينا تتداخؿ العقكبات، كيجزل  الثانية: 
 عف الجرائـ جميعا عقكبة كاحدة.

 

                                           
1
صبنخ بٍ َبصش بٍ صبنخ بٍ انخضٚى ، ػمٕبت انضَٗ ٔ ششٔط تُفٛزْب، َمال ػٍ انًٕلغ اإلنكتشَٔٙ:  - 
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  بػ/ الج2-أ  : 

االكتفاء بتنفيذ العقكبة التي يمتنع مع تنفيذىا  الجب في الشريعة اإلسبلمية ىك 
 1العقكبات األخرل، كال ينطبؽ ىذا المعنى إال عمى عقكبة القتؿ.

 تنفيذ حد الزنا في حاؿ العود: –ب 

   جريمة معينة بعد أف يعاقب عمييا تكابىك أف يكرر الشخص ار  : العود قانونا
: أف الحدكد عقكبات  كىك مشدد لمعقاب، كبالرجكع لمفقو اإلسبلمي نجد أقكاال مختمفة، األكؿ

ال مجاؿ لمزيادة أك النقص فييا، فإذا زاد القاضي في الحد فقد أخطأ بتجاكزه حد اهلل 
ضي أف يخفؼ في أداة الضرب أك فالتخفيؼ كالتشديد يككف فقط في تكييؼ قكة العقاب، فممقا

: أف باب التعزير مفتكح عمى ما يرل مف مصمحة، كالقكؿ الثاني يغمظ فييا عمى حسب
عف  مصراعيو  فإف رأل القاضي أف رجبل اشتد شره كزاد  فإنو يقيـ عميو تعزيرا منفصبل 

يكر ذىب إليو جم كقكؿ أخر : كىك ما الحد، كال يككف معو حتى ال يعتبر زيادة عميو،
الفقياء بأف تكرار الجريمة يؤدم إلى إغبلؽ باب التكبة التي تسقط الحد، ألنو ال تتصكر 

 .2التكبة مع تكرار الجريمة

 الفرع الثاني: تطبيقات قضائية لعقوبات الحدود في النظاـ السعودي

كمنيا  في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية األمثؿيعتبر النظاـ السعكدم النمكذج  
   الحدكد، كجمعنا عددا مف األحكاـ القضائية الصادرة عف ىيئات قضائية سعكدية أحكاـ 

 مف أجؿ الكقكؼ عند الضمانات الحقكقية كالجنائية في النطؽ بعقكبات الحدكد.

ك لتبياف أف تطبيؽ عقكبات الحدكد ال يخضع لميكل بؿ محاط بالضمانات ك 
 الشركط الشرعية .

 
                                           

 .447، 443، 442عبد القادر عكدة، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 : 1أوال: تطبيقات حد الزنا

 منطوؽ الحكـ الشرعي   -1

المدعي العاـ كما حؼ بيا                ل" كمما مف الدعكل كاإلجابة، كما جاء في دعك 
     مف قرائف كإلقرار المدعى عمييا أنيا حبمت مف الزنا كأنجبت طفبل، كأنيا كانت مكرىة 

في إقامة حد  في كاقعة الزنا كأف الذم فعؿ بيا الفاحشة ىددىا كغصبيا، كلما قرره العمماء
الزاني المحصف كلعدـ تكافر شركط إقامة الحد عمى المدعى عمييا إلدعائو اإلكراه كلحديث: 
)ادرؤكا الحدكد بالشبيات(، كألنو ال سكابؽ لممدعى عمييا لذا فقد حكمنا بدرء حد الزاني 
 المحصف عنيا كتعزيرىا بالسجف أربع سنكات مف تاريخ دخكليا السجف كجمدىا سبعة مائة
جمدة مفرقة عمى أربع عشر فترة متساكية بيف كؿ فترة كأخرل شير كاحد كال تخرج مف 

التعيد عمى كلي أمرىا بالمحافظة عمييا كرعايتيا، كيعرض الحكـ عمى  بأخذالسجف إال 
 المدعى عمييا قررت قناعتيا كصمى اهلل عمى محمد.

 التعميؽ عمى الحكـ   -2

ر القضية قد حكـ بدرء الحد لكجكد الشبية  في ىذا الحكـ الشرعي يتضح لنا أف ناظ
فالمدعى عمييا قد اعترفت بالزنا، كاعترفت أنيا حبمت مف الزنا كأنجبت طفبل، كلكف زناىا لـ 

نما  فالزاني غصبيا كىددىا، كادعاء اإلكراه اعتبره  أكرىتيكف بإرادة منيا حسب قكليا، كا 
قة بذلؾ كلعدـ كجكد بينة سكل إقرارىا القاضي شبية دارئة لمحد إلحتماؿ أنيا قد تككف صاد

كلكف مع درء الحد عنيا لـ تتـ تبرئتيا كلكف حكـ عمييا تعزيرا بالسجف كالجمد لكجكد قرائف 
تقكم التيمة ضدىا كمف تمؾ القرائف اعترافيا باإلختبلء المحـر مع كحمميا مف الزنا حيث ال 

دعاؤىا اإلكراه ىنا فيو نظر حيث أنو زكج ليا كما أنيا اعترفت بذلؾ كلكف ادعت اإلكراه، كا
مف خبلؿ اعترافيا بكجكد عبلقات مشبكىة يجعمنا نقكؿ ذلؾ إضافة إلى سككتيا عند اإلكراه، 

                                           
 انظر في ذلؾ قائمة المبلحؽ المرفقة ببحثنا. - 1
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كقد تـ القبض عمييا بعد ذلؾ لخركج شخص أجنبي منيا في ساعة  أنجبتكبعده إلى أف 
 متأخرة مف الميؿ، مما يعني رضاىا كسكء سمككيا. 

  طبقكا قاعدة درء الحدكد بالشبياتالفضيمة القضاة قد  كنرل كيؼ أف أصحاب
كدرأك لكجكد شبية عدـ اإلرادة كلـ ينظركا إلى القرائف المكجكدة عمى أنيا دالئؿ يثبت معيا 

نما نظركا إلييا كمقكية لمتيمة ضد المدعى عمييا كبيذا عمييا بعقكبة  احكمك  معيا الزنا كا 
قبؿ تمؾ المرأة، كلعؿ في ىذه القضية ما يكضح تطبيؽ تعزيرية تناسب الجريمة المرتكبة مف 

 قاعدة درء الحدكد بالشبيات في حد الزنا.

 1ثانيا: تطبيقات حد السرقة 

 : منطوؽ الحكـ الشرعي  -1

    )... كبعد سماع الدعكل كاإلجابة كحيث أنكر المدعى عمييما ما نسب إلييما 
ينة لو سكل اعترافيما، كادعيا اإلكراه مف المدعي العاـ، كحيث قرر المدعي العاـ أف ال ب

عميو لذا فإنو لـ يثبت لدينا ما يكجب إقامة حد السرقة عمى المدعى عمييما كحكمنا بدرء 
الحد عنيما كتعزير األكؿ... بأف يسجف سنتيف اعتبارا مف دخكلو السجف كبجمده ثبلثمائة 

أخرل شيرا كاحدا،... جمدة مفرقة عمى ست فترات كؿ فترة خمسكف جمدة بيف كؿ فترة ك 
كتعزير الثاني بالسجف لمدة سنة كاحدة اعتبارا مف دخكلو السجف كبجمده مائة كخمسيف جمدة 
مفرقة عمى ثبلث فترات كؿ فترة خمسكف جمدة كبيف كؿ فترة كأخرل مدة شير، كبتبلكة ما 

هلل عميو حكمنا بو عمى المدعى عمييما قررا قناعتيما بذلؾ كقررنا تمييزه كالمتبع كصمى ا
 كسمـ...(.

كقد جرل المكافقة عمى ىذا الحكـ مف قبؿ ىيئة التمييز التي تميز القضايا 
 المشتركة.

                                           
 انظر في ذلؾ قائمة المبلحؽ المرفقة ببحثنا. - 1
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 التعميؽ عمى الحكـ   -2

لك نظرنا إلى ىذه القضية لكجدناىا تتمثؿ في اتياـ شخص بالسرقة بمساعدة زميؿ 
إلببلغ عنيما ككانت لو يقـك بالمراقبة كتييئة الجك اإلجرامي، كقد تـ القبض عمييما بعد ا

في ساعة متأخرة  ىناؾ قرائف تجعؿ التيمة قكية كمف تمؾ القرائف معرفة نكع السيارة كرقميا
مف الميؿ في مكاف ليس ليـ بو عبلقة كقد أكد ىده التيمة أنو بعد القبض عمييما اعترفا 

 بتمؾ السرقات 

ىنا تكصؿ كصدؽ اعترافيما شرعا محدديف المكاف كالزماف نكع السرقة، كمف 
ما مرتكبيف لجريمة السرقة، كقد أحيبل مع المدعي العاـ إلى المحكمة ىاعتبار التحقيؽ إلى 

الكبرل بالرياض لممطالبة بإقامة حد السرقة عمييما السيما األكؿ منيما، كلكف أماـ القضاء 
و ينكر المدعى عمييما ما نسب إلييما جممة كتفصيبل فيسأؿ القاضي المدعي العاـ عف بينت

ثبت بيا السرقة كيقاـ تالتي تدينيما فيذكر أف لديو اعترافيما المصدؽ شرعا: نعـ ىذه بينة 
بيا الحد، كلكف عند اكتماؿ شركطيا فالشركط لـ تكتمؿ حيث ادعيا أنيما اكرىا عمى 

نما خكفا مف  اإلعتراؼ كأنيما اعترفا خكفا مف الشرطة، كأماـ القاضي فمـ يكرىيما كا 
عادة التحقيؽ كالضرب كما يدعياف. إعادتيما ثانية   إلى الشرطة كا 

ألنو لـ يصدر عف إرادة حرة كما أنيما لـ يستمرا عميو فقد رجعا عنو، كادعيا اإلكراه 
كادعاء اإلكراه اعتبره ناظر القضية شبية دارئة لمحد، فادعائيما لئلكراه قد يككف صحيحا كقد 

نما ي مكف أف يككف صحيحا خاصة كأنيما ادعيا يككف كذبا ألنو ال دليؿ يؤكد قكليما، كا 
اإلكراه ممف لو سمطة كمقدرة عمى ذلؾ كىـ الشرطة، كلكف ذلؾ لـ يتأكد فينا صارت الشبية 
دارئة لمحد، كلكنيما لـ يتركا مف غير عقاب تعزيرم نظرا لكجكد بعض القرائف التي تقكم 

 التيمة ضدىما، فدرء الحد ال يعني اإلفبلت مف العقاب.

التطبيقات القضائية كغيرىا كثير تككف ردا عمى الشبيات المثارة بشأف تطبيؽ كيذه ك 
 عقكبات الحدكد ك نذكر أىميا :
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 1الشبية األولى: جمود الشريعة اإلسالمية

زعـ بعضيـ أف الشريعة اإلسبلمية جامدة ال تساير متطمبات العصر كأف تطبيقيا 
 يتعارض مع حقكؽ اإلنساف.

 ة مف كجكه :كالجكاب عمى ىذه الشبي

  أف اإلسبلـ ديف كدنيا، كأنو كما اىتـ بتنظيـ عبلقة الفرد بربو اىتـ كذلؾ بعبلقة الفرد
 بأخيو اإلنساف كبعبلقتو بمجتمعو.

     ،األكؿ: ما يتعمؽ  كعميو فاألحكاـ الشرعية التي جاء بيا اإلسبلـ عمى نكعيف
يماف كعبادات كغيرىا،فيذه ثابتة ال تتغير بتغير  بعبلقة الفرد بربو مف  عقيدة كا 

الزماف كالمكاف، الثاني: ما يتعمؽ بيف الناس بعضيـ ببعض، كىك المعركؼ 
بالمعامبلت، كىذا بعضو ذك طابع اجتيادم، كىك يتميز بشئ مف المركنة، كمف ثـ 
جاءت أحكاميا عامة مجممة غير مفصمة تابعة لممصمحة العامة، حسبما يراه أىؿ 

 الحؿ كالعقد كأىؿ العمـ .

كمف ذلؾ مبدأ الشكرل، لـ تفصؿ الشريعة كيفية ذلؾ كتحديده، بؿ تركتو كفقان 
 لممصمحة العامة بعد كضع أطره العامة.

 الشبية الثانية: قسوة الحدود الشرعية -1

      زعـ بعضيـ أف إقامة الحدكد الشرعية بصفة عامة )مف قتؿ كقطع كرجـ( 
 تتناسب مع عصرنا الحاضر. التي ال عمى المجرميف فيو مف القسكة البالغة كالكحشية

 كالجكاب عمى ىذه الشبية مف كجكه:

    أف ىذه الحدكد ثابتة في الشريعة اإلسبلمية لحكـ عظيمة قد تظير لقـك كتخفى

                                           
شبيات حكؿ حقكؽ اإلنساف ك الحدكد في اإلسبلـ، نقبل عف المكقع اإللكتركني  الشيخ محمد بف حسيف القحطاني، - 1

www.startimrs.com     : 10:35الساعة  16/03/2016تاريخ آخر تصفح. 
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جيمناىا، فممو الحكمة  عمى آخريف، فبل يضرنا نحف المسمميف أف عرفنا الحكمة أك
 البالغة في كؿ تشريع.

  العقبلء أف كؿ عقاب البد فيو مف  شدة كقسكة، حتى لك أنو مما ىك مسمـ بو بيف
ضرب الرجؿ كلده مؤدبنا لو لكاف في ذلؾ نكع مف القسكة، فالزعـ بكجكد عقاب    

 شاؤكا . مف القسكة مكابرة ظاىرة، فميسمكىا ما يءمف دكف ش

 مف القسكة كالشدة فكيؼ ستككف رادعة كزاجرة  يءإذا لـ تشتمؿ العقكبات عمى ش
 ف كضعاؼ النفكس ؟! .لممجرمي

 تركنا إقامة الحدكد الشرعية لما تزعمكنو مف القسكة ألكقعنا أنفسنا كالمجتمع   أننا لك
في قسكة أشد منيا، فمف الرحمة بالمجتمع كبالمحدكد أف نقيـ الحد عميو، كلنضرب 

قكلكـ في الطبيب الذم يجرم عممية جراحية فيستأصؿ  مثاالن يقرب المراد: ما
مف  رىؼ بضعة مف جسـ المريض ليعالجو، أليس في ىذا مظيربمشرطو الم

مظاىر القسكة ؟ بمى، كلكنيا قسكة في الجزء  المستأصؿ، رحمة كشفقة في باقي 
 أجزاء اإلنساف.

ا عمى سبلمة جسـ المجتمع مف الفساد  ككذلؾ نقكؿ في قسكة الحدكد، فحرصن
 نو، ليسمـ باقي أعضاء المجتمع.كالمرض كاف مف الحـز كالعقؿ القسكة عمى الجزء الفاسد م

  أف اإلسبلـ قبؿ أف يحكـ عميو بالحد قدـ لو مف كسائؿ الكقاية ما كاف يكفي إلبعاده
عف الجريمة التي اقترفيا لك كاف لو قمب حي كضمير، لكنو لما أغمؽ قمبو كألغى 

 عقمو كنزع مف ضميره الرحمة استحؽ أف يعاقب مف جنس صنيعو.

 1عـ بقسوة حد السرقةالشبية الثالثة: الز   -2

زعـ بعضيـ أف تطبيؽ حد السرقة امتياف لكرامة اإلنساف كتشكيو لخمقتو كسمعتو، 
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 بؿ فيو تعطيؿ لجزء مف المجتمع كتمثيؿ لو.

 كالجكاب عمى ىذه الشبية مف كجكه :

  حد السرقة حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو، عممنا الحكمة منو
 أـ لـ نعمـ.

   أنو مف الرحمة بالمحدكد كبالمجتمع استئصاؿ اليد الفاسدة منو؛ منعنا النتشار الفساد
 كالفكضى كاختبلؿ األمف في المجتمع.

   طبلؽ السارؽ مف دكف عقاب رادع لو يجعؿ الناس في شغؿ شاغؿ لحماية
ممتمكاتيـ بأنفسيـ أك بكاسطة شركات األمف، كفي ىذا مف اليدر لؤلمكاؿ كاألكقات 

 الكثير.  ءيالش

   كلنتحاكـ إلى الكاقع : فمف المسٌممات عند مف عنده أدنى حد مف االطبلع أف إىماؿ
كلننظر إلى  تمعات غابة ال أمف فييا كال أمافىذا الحد أك استبدالو بغيره يصير المج

الرغـ مما كصمكا إليو مف الحضارة المدنية إال أف جرائـ بالمجتمعات الغربية، ف
ازدياد كبير، بخبلؼ المجتمعات التي تقيـ الحدكد، فإف األمف  السرقة عندىـ في

 فييا كاضح، كال يمكف مقارنة ما فييا مف السرقات بغيرىا مف المجتمعات.

     ثـ إف خير ما يدؿ عمى فعالية ىذا الحد ما نشاىده في المممكة العربية السعكدية
 فة.مف األمف كاألماف، فأيف ىي مف عكاصـ ببلد الحضارة الزائ

   كنحف كذلؾ نقطع طكؿ ىذه الببلد كعرضيا كال نرل مف زعمتـ بالمشكىيف مف حد
السرقة، كما ىذا إال لؤلثر البالغ الذم يتركو تطبيؽ الحد في أصحاب النفكس 

 الضعيفة مما يككف حائبلن بينيـ كبيف التفكير في السرقة، بٍمو اإلقداـ عمييا.

 السجف لمدة معينة فبل نرل لو أثرنا عمى السٌراؽ  أننا نشاىد ما جعمكه عقابنا لمسرقة مف
 بؿ ىك بمثابة المدرسة كالجامعة التي يتبادؿ فييا المجرمكف الخبرات اإلجرامية.

 يتـ تنفيذ حد السرقة في اإلسبلـ إال بعد تحقؽ شركط كضكابط معينة  عمى أنو ال
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الحد كسرقة مف  كبمكغ النصاب في الماؿ المسركؽ، كانتفاء الشبية التي تمنع إقامة
 قيو عمى قيد الحياة. أشرؼ عمى اليبلؾ كلـ يجد ما يب

 1الشبية الرابعة:  الزعـ بقسوة حد الزنا  -3

زعـ بعضيـ أف في جمد أك رجـ الزاني قسكة بالغة، كاعتداء عمى الحرية الشخصية 
 تتناسب كالقرف العشريف. لمناس، كما أف استخداـ الرجـ كسيمة لمقتؿ كحشية ال

 ب عمى ىذه الشبية مف كجكه: كالجكا

  حد الزنا حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو عممنا الحكمة منو أـ
 لـ نعمـ.

كأف اهلل تعالى حـر الزنا كغمظ عقكبتو لما لو مف اآلثار الكخيمة عمى الفرد  
 كالمجتمع فمف ذلؾ:

 تفشي الجرائـ الخمقية كاالنحبلؿ .     - أ

 األمراض الفتاكة كمرض نقص المناعة )اإليدز(.تفشي األكبئة ك  - ب

 تفكؾ أىـ رابطة اجتماعية: األسرة . - ت

 تيدـ النسيج االجتماعي كالرابط التكافمي بيف مجمكعاتو . - ث

فيو تقكيض لدعائـ األمـ كىدـ لمجدىا لما فيو مف تعطيؿ النسؿ الصالح كقتؿ  - ج
 كبنكة كأمكمة.النخكة، كالشيامة، كقطع الركابط اإلنسانية مف أبكة كأخكة 

لما يفرزه الزنا مف ضياع أنفس كميج في المجتمع دكف ذنب منيا، فابف الزنا  - ح
صنكؼ الحرماف كالميانة،  –بمذة لحظات مف كالديو  -ضائع منبكذ في المجتمع، يقاسي 

ا يكرىكف مجتمعاتيـ كيحقدكف عمى أىميا.  مما يكلد أشخاصن

                                           
1
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لحاؽ األبنا - خ ء بغير آبائيـ، كأخذىـ حقكقنا ال لما فيو مف الخمط في األنساب، كا 
 يستحقكنيا.

   الغريزة الجنسية مركبة في اإلنساف، فإذا لـ يجعؿ العقاب الرادع لمزنا تحكلت
 المجتمعات إلى بؤرة فساد كانحبلؿ.

  كما شدد الشارع في عقكبة الزنا إال أنو جعؿ لو مف االحتياطات كالشركط ما يضيؽ
 السبيؿ إلى إثبات الحد إال في حالتيف: معو إقامة الحد، فمـ يجعؿ الشارع

ا ال رجعة فيو كال إكراه.األولى  : اعترافيما اعترافنا صريحن

: شيادة أربعة عدكؿ بأنيما رأياىما حاؿ الزنا رؤية صريحة )أم رؤية الثانية
مع اتفاؽ رؤيا الجميع، كىذا العدد مف الشيكد يصعب تكافره، إال إذا كانا مجاىريف  اإليبلج(

 الناس بفعمتيما، كلذلؾ قٌؿ ثبكت الزنا بيذه الطريقة جدنا عبر التاريخ. أماـ

   ثـ إف الشارع الحكيـ فرؽ بيف المحصف كغير المحصف في العقكبة، فجعؿ عمى
غير المحصف مائة جمدة كتغريب عاـ، كحكـ عمى المحصف بالرجـ حتى المكت، 

 كال يخفى عمى ذم لب ما بيف االثنيف مف فرؽ.

  بؿ  -كاهلل أعمـ  -لعقكبة بالرجـ حتى المكت فميس المراد منيا مجرد القتؿ أما عف ا
المراد مف ذلؾ الزجر كالردع عف اإلقداـ عمى ىذه الجريمة الشنعاء في حقو كحؽ 
مجتمعو، ككذلؾ فييا مف العبرة لمف تسكؿ لو نفسو الزنا، لذا أمر الشارع بأف 

١ٌٚشٙذ ػزاثّٙب "ؿ اهلل تعالى : يحضر حاؿ تنفيذ الحد جماعة مف المؤمنيف، قا

 ."ؽبئفخ ِٓ اٌّئ١ِٕٓ

ثـ إف اإلسبلـ لـ يكجب ىذه العقكبة عمى الزاني إال بعد أف سد الطرؽ كالكسائؿ 
المفضية إلى الزنا، كمف ذلؾ: تحريـ النظر إلى المرأة األجنبية، كتحريـ الخمكة بيا كغيرىا 

 لشيكات.مف العكامؿ المؤدية إلى إثارة الغرائز كتأجيج ا

كعمؿ عمى عبلج ذلؾ بالحث عمى التبكير بالزكاج، كتيسير أمكره كمتطمباتو، حتى 
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 يتـ تفريغ ىذه الغريزة بالشكؿ المناسب.

 1الشبية الخامسة: الزعـ بشدة حد القذؼ  -4

 زعـ بعضيـ أف حد القذؼ كىك الجمد ثمانيف جمدة شديد قاس ال يصمح لزماننا ىذا.

 كجكه: كالجكاب عمى ىذه الشبية مف

  حد القذؼ حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو عممنا الحكمة منو
 أـ لـ نعمـ.

 .حد القذؼ يرد لممجني عميو اعتباره، كيعيد عميو كرامتو 

  .ما في ىذا الحد مف كقاية أعراض الناس بمنع إلصاؽ التيـ بيـ كتشكيو سمعتيـ 

  ياـ الشرفاء، مما يزرع في المجتمع بذكر ترؾ إقامة الحد يجٌرئ السفياء عمى ات
الحقد كالبغضاء كالكراىية بيف الناس، كربما أفضى بالمجني عميو إلى االنتقاـ بالقتؿ 

 أك غيره حتى يسترد كرامتو .

  ا نفسينا، فكاف مف المناسب إيبلـ القاذؼ إف القاذؼ حيف يقذؼ أخاه فإنو يؤلمو إيبلمن
   .بدنينا، كنفسينا جزاء صنيعو

 ف اإلسبلـ يسد جميع األبكاب المفضية إلى الزنا كيعالجيا بشتى الطرؽ فالرمي بالزنا إ
ككثرة سماعو قد ييكنو في النفكس مما قد يغرم بيذه الجريمة، فإذا كانت نادرة 
الذكر في المجتمع فإنيا تبقى مرىكبة لدل الناس، مستبشع الكقكع فييا، كبذلؾ 

  نحافظ عمى نزاىة المجتمع كطيارتو.

 

 
 

                                           
1
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1الشبية السادسة: الزعـ بأف إقامة حد السكر معارض لحرية اإلنساف -5
 

زعـ بعضيـ أف تنفيذ حد السكر فيو انتياؾ صارخ لحرية اإلنساف الشخصية، 
في خصكصياتو، فضبلن عف ما فيو مف الغمظة كالقسكة التي يأباىا عالمنا المتحضر  كتدخؿ
  .اليـك

 كالجكاب عمى ىذه الشبية مف كجكه:

 السكر حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو عممنا الحكمة منو  حد
 أـ لـ نعمـ.

  أف اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية ليس لو الحرية المطمقة في مأكمو كمشربو بؿ
 ىنالؾ ما ىك ممنكع مف تناكلو لسبب مف األسباب كالضرر كالقذارة كنحكىما.

 بلمة العقؿ البشرم، فقطع كؿ الكسائؿ المؤدية     لقد اىتـ الشارع بالحفاظ عمى س
 إتبلفو . إلى تغييبو أك

  حـر الشرع اإلسبلمي الخمر لما فييا مف أضرار بالغة عمى الفرد كالمجتمع كمف
 ذلؾ:

الخمر تدفع باإلنساف إلى ارتكاب المعاصي كاآلثاـ كالجرائـ، كتعرضو لعقكبة اهلل تعالى  - أ
 في الدنيا كاآلخرة.

في المائة مف حاالت  11ـ لييئة الصحة العالمية: إف 8419رير نشر عاـ كيقكؿ تق
 في المائة مف حاالت االغتصاب كجرائـ العنؼ: تمت تحت تأثير الكحكؿ. 19القتؿ، ك

لما في شرب الخمر مف الضرر البالغ عمى صحة اإلنساف، كتؤدم إلى إتبلؼ   - ب
 الطب الحديث.الجياز العصبي، كغير ذلؾ مف األمراض، كما ثبت ذلؾ ب

                                           
قسطاس إبراىيـ النعيمي، مقاؿ الحدكد الشرعية في اإلسبلـ، مكقع جامعة اإليماف، انظر في ذلؾ :  - 1

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1758 الساعة  10/03/2016، تاريخ آخر
22:30. 
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"إف الخمر ىي السبب المباشر كغير المباشر في خمسيف في  يقكؿ أحد األطباء :
الشرعي بكالية فرجينيا بالكاليات  المائة مف مجمكع حاالت الكفاة التي يفحصيا بمعمؿ الطب

 المتحدة".

 البغضاء كتصد عف ذكر اهلل كعف الصبلة. أنيا تسبب العداكة ك - ت

في كضع مزر مييف غير الئؽ بالحيكاف، فضبلن عف  إف الخمر تضع متعاطييا - ث
 اإلنساف.

إف الخمر تحدث تغييرنا ضارنا في نفسية اإلنساف، فتكلد فيو الشعكر بالنقص   - ج
 كاالحتقار كالقمؽ كاالضطراب النفسي.

 أنيا تجعؿ اإلنساف يظير بمظير غير الئؽ، فتخرجو عف احتشامو ككقاره.  - ح

 ينفع، يكمؼ الفرد كالدكؿ الخسائر الفادحة.أنيا إسراؼ لمماؿ فيما يضر كال  - خ

ـ أف فرنسا تخسر عمى الخمكر في 8419فقد ذكرت بعض التقارير التي نشرت عاـ 
العاـ الكاحد ما يربك عمى )سبعة آالؼ مميكف دكالر(، كأف الكاليات المتحدة األمريكية تخسر 

 ما يربك عمى)ثبلثيف ألؼ مميكف دكالر( سنكينا.

اف عف عممو كتشغمو عما ينفعو كيعكد عميو كعمى مجتمعو بالنفع أنيا تميي اإلنس - د
 كالفائدة.

أنيا تحٌكؿ اإلنساف إلى شخص أناني ينفؽ مالو عمى ممذاتو كشيكاتو كيترؾ زكجتو  - ذ
 .1كأكالده دكف رعاية كاىتماـ

  الشبية السابعة:  الزعـ بقسوة حد الحرابة -6

ىدار لكياف الفرد المتمدف، كىي ال زعـ بعضيـ أف عقكبة الحرابة عقكبة قاسية فييا إ
 تناسب إنساف ىذا القرف المتحضر كال تميؽ بو.

                                           
 .قسطاس إبراىيـ النعيمي، مرجع سابؽ - 1
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 كالجكاب عمى ىذه الشبية مف كجكه:

  حد الحرابة حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو عممنا الحكمة منو
 أـ لـ نعمـ.

 ـ باألمف فكاف البد أف الحياة اآلمنة المستقرة ال يمكف أف تتحقؽ إال في مجتمع ينع
 مف إيقاع عقاب صاـر عادؿ لكؿ مف يتيدد أمف المجتمع كيزعزع استقراره.

  أف ىؤالء المحاربيف أنفسيـ مجرمكف قد استعممكا السبلح، كركعكا النفكس كربما فتككا
بالناس، فيـ في أنفسيـ قساة الرحمة في قمكبيـ، فكاف مف عدؿ الشريعة أف يعاقبكا 

 جزاء صنيعيـ، كعبرة لغيرىـ مف أصحاب القمكب المريضة.بعقاب رادع غميظ 

  أف طبيعة ىذه الجريمة تختمؼ عنيا في باقي الجرائـ بمجاكزتيا االعتبارات العادية
التي تنطمؽ منيا الجريمة، فجريمة السرقة خفٌية قد كضع ليا الشرع حد القطع، لكف 

عمى أمف المجتمع لما تمت ىذه الجريمة تحت التيديد بالسبلح ازداد خطرىا 
كاستقراره، فناسب أف تغمظ عقكبتيا حسب نكع الجريمة أننا ندعك ىؤالء إلى النظر 
في حاؿ المجتمعات الغربية كالتأمؿ فييا بعيف البصيرة كاإلنصاؼ، فقد تجرعت تمؾ 

غصص  الجرائـ المنظمة كالسطك المسمح كالنيب العمني  -كالزالت  -المجتمعات 
عصابات منظمة في غاية القسكة كالبطش، كليقارف ىذا  كالخطؼ الذم تقكـ بو

الحاؿ بحاؿ المممكة العربية السعكدية التي تطبؽ أحكاـ الشريعة ليعمـ أثر تطبيؽ 
 ىذا الحد كغيره مف الحدكد الشرعية.

 1الشبية الثامنة: الزعـ بأف حد الردة انتياؾ لحقوؽ اإلنساف  -7

خؿ في حريات الناس الفكرية، كانتياؾ زعـ بعضيـ أف تنفيذ حد الردة يعد مف التد
 صارخ لحؽ اإلنساف في التديف.

                                           
1
َمال ػٍ انًٕلغ اإلنكتشَٔٙ : يُتذٖ انًذبيٍٛ انؼشة،  دة بٍٛ سُذاٌ انُصٕص ٔ يطشلت دمٕق اإلَسبٌ، دذ انش - 

www.mohamoon.com    15/09/2016تبسٚخ  آخش تصفخ 
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 كالجكاب عمى ىذه الشبية مف كجكه:

  حد الردة حكـ ثابت في الشريعة اإلسبلمية ال يحؿ ألحد تعطيمو عممنا الحكمة منو أـ
 لـ نعمـ.

  :البد ىنا مف التنبيو عمى أمريف راعاىما الشارع في تنفيذ حد الردة 

أف اإلسبلـ يحاسب عمى الظكاىر أما السرائر فأمرىا إلى اهلل، كعميو فبل  وؿ:األمر األ  - أ
 في نفسو فاهلل  ينفذ حد الردة إال فيمف جاىر بيا كأعمنيا كشييد عميو بذلؾ، فمف أسرىا

ال نفذ الحكـ. األمر الثاني: - ب  قبؿ تنفيذ الحد البد مف استتابتو ثبلثة أياـ، فإف تاب كا 

 ـ ىي األساس الذم تبنى عميو بقية األحكاـ كالتشريعات كليذا إف العقيدة في اإلسبل
 كاف حفظ العقيدة أكؿ األمكر الكاجب عمى الدكلة حمايتيا.

  أف الردة تبلعب بالديف كتعاليمو ال يرضاه الشرع، بؿ ينظر إليو، عمى أنو أشد مف
 الكفر.

  ساءة إلى أىمو، قد يمنع ب  ألتيا غيره مف أف في الردة دعاية خطيرة ضد اإلسبلـ كا 
فكير في الدخكؿ في اإلسبلـ، فكأف لساف حالو يقكؿ أنو أسمـ كجرب اإلسبلـ كلكنو 

 كجده غير صالح، كىذا مدخؿ ليدـ الديف قد يستخدمو أعداؤه.

   أف اإلسبلـ يريد ممف يدخمو أف يدخمو عف قناعة تامة، فإف لـ تحصؿ تمؾ القناعة
 فقد أكصد الباب في كجو المتبلعبيف.

 ف بدا ظاىرىا كذلؾ، فيك بارتداده خرج عمى نظاـ، ال ردة ليست مسألة شخصية كا 
كخركجو ىذا سيككف سببنا لبمبمة ىذا النظاـ، فالضرر لف يقتصر عمى المرتد نفسو، 
بؿ سيعـ كينتشر في المجتمع، فالردة في اإلسبلـ بمثابة ثكرة داخمية في المجتمع 

 .1المسممة
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المثارة نابعة أسا عف الجيؿ باألحكاـ ك المقاصد ك بيذا يمكف اعتبار الشبيات 
الشرعية، أك تعمد في التشكيؾ ك التجريح كمما تعمؽ المكضكع باإلسبلـ شريعة ك نظما ك 

 ىكية .
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كالنجاعة في  إبراز مختمؼ أكجو العدالة بعد دراستنا لشرعية عقكبات الحدكد كمحاكالتنا
صبلح الجاني ك  كلمس معنا القارئ الكريـ مجتمع معا  نككف قد لمسنا التحقيقيا لمردع الجنائي كا 
 .ليكية الحضارية كالثقافية لؤلمةأف اليكية التشريعية جزء ال يتجزأ مف ا

كمنابعيا ا التشريع كالقضاء كفؽ مصادرى عميو فإف اليكية اإلسبلمية تقتضي مناك 
نما ىي قرآف منزؿ يتمى األصيمة المتأصمة بدال مف استيراد التشريعات كالمنتجات الغربية، كأ

 آناء الميؿ ك النيار.

 ؾسبلـ مبادئ كقكاعد كقيـ  ككذلإف اإلسبلـ ليس تراثا أك فقط صبلة كصياما بؿ اإل
مناىج حياتية كأنظمة تشريعية كقضائية، كالعمؿ كفؽ الشرع كاجب األفراد كالجماعات 

لعرؼ المتكاتر تارة أخرل كالحككمات عمى حد سكاء، كتعطيؿ الشرع بالقانكف الكضعي تارة كبا
 يتنافى مع سبلمة العقيدة ك ركح اإليماف.

عصبياتنا بؿ ك  كلكف حيف نتحدث عف الشريعة الغراء ال يجب اإلنطبلؽ مف عكاطفنا
في  التسمح بالعمـ الشرعي كالفقو الغزير كاإلحتكاـ إلى فضيمة العمماء األجبلء كاإلستفاضة يجب

حكاـ الشرعية كمقاصدىا الكمية كالفرعية مف أجؿ التكصؿ البحكث كالدراسات كالكقكؼ عند األ
مف الشبيات كعارية مف التناقضات القيمية  ليةإلى منظكمات فكرية كتشريعية كقضائية خا

 كالكاقعية.

 ك الدكؿ كالحككماتأنتمي إلى الحضارة اإلسبلمية أدع -طالب  –كبصفتي 
قو اإلسبلمي في باب الجرائـ يف الفكالبرلمانات اإلسبلمية إلى العمؿ عمى تجميع ك تقن

كمحاكلة اإلستفادة مف الثغرات كالتناقضات التي تعرفيا المنظكمة القانكنية الكضعية،  كالعقكبات
 فبرغـ غزارة التشريعات العقابية إال أف الجريمة في تزايد ىائؿ كالمؤسسات العقابية باتت تكمؼ

 مف اإليبلـ ك اإلصبلح .في ذاتيا فقد كثيرا اب كتثقؿ كاىؿ الميزانيات العمكمية بؿ أف العق

رغـ  -ىذه الحقائؽ التي عاينتيا ليس كطالب باحث كحسب بؿ ككقاض ممارس 
عمى  مف خبلؿ الضغكط ك اإلكراىات التي يعيشيا القاضي الجزائي -تكاضع تجربتنا القضائية 
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عمى قضايا  أف تشتغؿ ضكء تراكـ الممفات الجزائية ناىيؾ عف النيابات العامة التي بدال مف
 مجتمعية جادة تشتغؿ عمى قضايا جزائية بسيطة  في الغالب.

ما يعزز مف أىمية كقيمة عقكبات الحدكد أنيا جاءت  في دكائر ضيقة كتتعمؽ بجرائـ ك 
عقكبات  إلىب قيكد ك ضمانات تذىب بنا في الغالقميمة الحدكث عمكما، كأف تطبيقيا أحيط ب

، جكاز أىميا: التشدد في كسائؿ اإلثباتتعطؿ بكثير مف القكاعد ك التعزير، فالحد ينصدـ كي
 الرجكع عف اإلقرار، درء الحدكد بالشبيات .

 عميو يمكف أف نمخص نتائج دراستنا في النقاط التالية :ك 

 ضعؼ السياسة ك القكانيف العقابية في احتكاء الظاىرة اإلجرامية كالحد منيا. -1

 ضعؼ الكازع الديني كاألخبلقي كالقانكني.إنحبلؿ القيـ اإلجتماعية بفعؿ   -2

بسبب عكامؿ أىميا : اتساع اليكة بيف النظاـ القانكني الكضعي كالكاقع اإلجتماعي العاـ   -3
 .ضعؼ األداء كاإلنتاج التشريعي ،مة، عدـ التحييفئعدـ المبل

الحاجة الماسة إلى بناء المجتمع عمى قيـ دينية ك أخبلقية ك حضارية كمرحمة أكلى   -4
 لتطبيؽ نظـ الشريعة اإلسبلمية.

غيرىا يضعنا أماـ تحديات جسيمة كمسؤكليات كبرل لمنيكض بتشريعنا ك ىذه النتائج 
 اإلسبلمي عمكما ك الجنائي خصكصا، ك نبرز ذلؾ مف خبلؿ اإلقتراحات التالية: 

 العمؿ عمى تقنيف أحكاـ النظاـ العقابي اإلسبلمي . -1

دة القضاة بما يكازف بيف المعارؼ العمؿ عمى تككيف نكعي كتخصصي لمسا -1
 القانكنية ك الفقيية ك العممية، ك يقكم الكازع الديني في الكجداف القضائي.

العمؿ عمى تقكية كتعزيز الخطط التنمكية في أبعادىا اإلقتصادية كاإلجتماعية  -7
.مةئمبلبكجو يضمف العدالة كالكالثقافية كخطكة أكلى كحاسمة لتطبيؽ النظاـ العقابي اإلسبلمي 
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 : القرآف وعمومو  أوال

 القرآف الكريـ -8

األكلى، دار  القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، الطبعة -1
 ػى8991الكتب العممية، بيركت، 

بف عمر القرشي الدمشقي تفسير  إسماعيؿابف كثير، الحافظ عماد الديف أبي الفداء  -7
 . 1998األكلى، مؤسسة الرسالة، بيركت،  القرآف العظيـ، الطبعة

 .، بدكف سنة لبناف بيركت، المعرفة، القرآف، الجزء األكؿ، دار أحكاـ العربي، إبف -9

  ثانيا: الحديث وعمومو

ابف ماجة الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجة، كتاب باب  -8
 .ـ8419-ػى8761ي، بيركت، راث العربت، مطبعة دار إحياء ال97األحكاـ رقـ 

ابف ماجة محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجة، طبعة دار إحياء الكتب العربية  -1
 .ـ8411-ىػ 8761عيسى البابي الحمبي، مصر، 

جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ البف األثير الجرزم، تحقيؽ عبد القادر  -7
 – ػى8764ؿ، دار البياف، سنة األرناؤكط، مطبعة المبلح كمكتبة الحمكاني، الجزء األك 

8464. 

صحيح سنف أبي داكد لمحمد ناصر الديف األلباني، الطبعة األكلى، مكتب التربية  -9
 .ـ8464 – ػى8994العربي لدكؿ الخميج، المكتب اإلسبلمي، الجزء األكؿ بيركت، 

صحيح مسمـ، كتاب المساقاة باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات، الجزء الثاني، نشر  -1
إدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، المممكة العربية السعكدية  رئاسة
 ـ.8419 -ػى8999

 -ىػ  8799البخارم محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، دار القمـ، دمشؽ  -1
 ـ.8419
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ابف حجر العسقبلني، فتح البارم في شرح صحيح البخارم،الجزء الخامس عشر   -6
 .ـ8418-ػى 8991راث العربي، بيركت، تلالطبعة الثاني، دار إحياء ا

صحيح سنف ابف ماجة لمحمد ناصر الديف األلباني، الطبعة الثانية، نشر مكتب  -1
التربية العربي لدكؿ الخميج، طبع المكتب اإلسبلمي، الجزء الثالث، بيركت     

 .ـ 8416 -ػى8996

ب التربية محمد ناصر الديف األلباني، صحيح سنف النسائي، الجزء الثاني، مكت -4
 ـ.8411-ىػ  8791العربي لدكؿ الخميج، الطبعة األكلى، 

النسائي، أحمد بف شعبي النسائي، سنف النسائي الكبرل، الجزء الثاني، حديث رقـ  -89
 ـ   8448ػ  ػى 8988، طبعة أكلى، دار الكتب العممية، بيركت،  7994

لى، دار السبلـ صحيح البخارم كتاب اإليماف باب مف استبرأ لدينو، الطبعة األك  -88
 ـ8446 -ػى8781بالرياض، 

، اليمامة لمطباعة كالنشر 6مصطفى دم البغا، مختصر صحيح البخارم، طبعة  -81
 .ـ8444كالتكزيع، دمشؽ، 

  ثالثا: القواميس والمعاجـ
مصطفى كأحمد حسف الزيات كحامد عبد القادر كمحمد عمي النجار              إبراىيـ -1

 ـ. 8418- ػى8718الثاني، مطبعة مصر،  مجمع المغة العربية، الجزء
عطية اهلل أحمد، القامكس اإلسبلمي، بدكف رقـ الطبعة، الجزء الثاني، مكتبة النيضة  -2

 ـ.8441 – ػى8711المصرية، القاىرة، 

 لبناف، بدكف سنة مكتبة دار ،2 المحيط، المجمد القامكس البستاني، بطرس -3

 تاريخ،  لبناف األكؿ، بدكف المجمد بيركت، العرب، دار لساف منظكر، إبف -4

 لبناف، بدكف سنة بيركت، األمريكية، المطبعة البستاف، معجـ المبناني، البستاني اهلل -5

لبناف،  المغة، الجزء األكؿ، مكتبة تيذيب معجـ األزىرم، أحمد بف محمد منصكر أبي -6
 بدكف سنة .
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 رابعا: الكتب القانونية 

الطبعة األكلى، دار النيضة العربية أصكؿ السياسة الجنائية،  ،أحمد فتحي سركر -1
 8461مصر،

دار  الطبعة األكلى، القسـ العاـ، عكض محمد، الكجيز في قانكف العقكبات، -2
 ـ.8461 المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،

 8466محمد لبيب شنب، دركس في نظرية الحؽ، دار النيضة العربية، القاىرة  -3

، مؤسسة نكفؿ، بيركت 8419ئي، طبعة مصطفى العكجي، دركس في العمـ الجنا -4
 .لبناف

يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في فكر حزب البعث العربي اإلشتراكي، دار الرشيد لمنشر  -5
 ـ.8418بغداد، 

عبد المتعاؿ الجبرم، نظاـ الحكـ في اإلسبلـ بأقبلـ فبلسفة النصارل، مكتبة كىبة   -6
 ـ.8419مصر، 

مكتبة المعارؼ، الطبعة األكلى أحمد الخمميشي، شرح القانكف الجنائي العاـ،  -7
 ـ.8411

 الثانية، ديكاف المدخؿ إلى عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، الطبعة محمد صبحي نجـ، -8
 ـ.8411المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

عادؿ قكرة، محاضرات في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجريمة، الطبعة الثانية،  -9
 ـ.8411 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،

محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية الطبعة  -10
 ـ.8411الثانية، القاىرة، 

محمد محي الديف عكض، حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، دكف دار النشر  -11
 ـ.8414
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 الكتب المكصؿ المدخؿ لدراسة القانكف، دار عبد الباقي البكرم كزىير البشير، -12
 ـ.8414

منصكر، المكجز في عمـ اإلجراـ كالعقاب، الطبعة الثالثة، ديكاف   إبراىيـ إسحاؽ -13
 ـ.8414المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات  -14
 ـ.8449الجزائر  -الجامعية

الجزائية، الدعكل الجنائية  ماف عبد المنعـ، أصكؿ المحاكماتيجبلؿ ثركت كسم -15
 ـ.8441 –ػى8981 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،

عبد الحميد عمارة، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي في الشريعة  -16
الجزائر  األكلىاإلسبلمية كالتشريع الجنائي الكضعي، دار المحمدية، الطبعة 

 ـ.8441

لسبلـ بف حدك، مبادئ عمـ اإلجراـ، الطبعة الثانية، المطبعة كالكراقة الكطنية عبد ا -17
 ـ.8444المغرب 

الراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف كالشريعة  إبراىيـجابر  -18
 ـ.8444اإلسبلمية، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، األردف، 

ي الدفاع، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، محمد خميس، اإلخبلؿ بحؽ المتيـ ف -19
 ـ.1999

عمر يحياكم، الكجيز في األمكاؿ الخاصة  التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية، دار  -20
 ـ.1998الجزائر،  –ىكمة 

دريد مميكة، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ القضائي في ظؿ قانكف اإلجراءات  -21
 ـ.1997الجزائية الجزائرم، منشكرات عشعاش، الجزائر، 

(، دار العمـك امنصكر رحماني، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ )فقو، قضاي -22
 ـ.1991لمنشر، الحجار عنابة، )الجزائر(،
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محمد مصباح القاضي، حؽ اإلنساف في محاكمة عادلة، دار النيضة العربية   -23
 ـ.1991القاىرة، 

كالمكاثيؽ الدكلية عمار بكضياؼ، المحاكمة العادلة في النظاـ الجنائي اإلسبلمي  -24
 -ػى8971دراسة مقارنة، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، المحمدية، الجزائر، 

 ـ.1989

عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصـك أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية في التشريعيف  -25
 –ػى8978طبعة  ،الجزائرالكضعي كاإلسبلمي، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، 

  ـ.1989

الحسيني، كظيفة الردع العاـ لمعقكبة )دراسة مقارنة في فمسفة عمار عباس  -26
 .، منشكرات الحمبي الحقكقيةـ1988العقاب(، الطبعة األكلى، 

محمد كماؿ عبد العزيز، الكجيز في نظرية الحؽ، مكتية كىبة، القاىرة، بدكف سنة  -27
 طبع

صر، مصطفى محمد الجماؿ، المدخؿ لدراسة القانكف، مكتبة مسيرة الحضارة، م -28
 ببل سنة طبع

محمد محمكد سعيد، حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعكل العمكمية، دراسة  -29
 .مقارنة، دار الفكر العربي، مصر

 الفكر دار (، الطبعة الرابعة، العاـ )القسـ العقكبات قانكف سبلمة محمد مأمكف -30

   .لبناف – بيركت العربي

سة تحميمية تأصيمية إنتقادية حاتـ بكار، حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، درا -31
 .مقارنة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية
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  خامسا: كتب الفقو اإلسالمي

المرغياني برىاف الديف أبك الحسف عمي بف أبي بكر، اليداية شرح بداية المبتدئ    -8
 .ـ8491-ػى 8711الجزء الثاني، طبعة أكلى، المطبعة األخيرية، 

-ػى 8719، المطبعة المنيرية، القاىرة، 1/811ابف حـز عمي بف أحمد، المحمى   -1
 .ـ8479

محمد أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي القسـ   -7
 .ـ8496-ػى8711العاـ، دار الفكر العربي، مصر، 

الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج الطبعة   -9
 8761الجزء الرابع المكتبة التجارية الكبرل، بيركت، بإشراؼ شركة سابي  الرابعة، 

 .ـ8411 –ػى

المرداكم، عبلء الديف عمي بف سميماف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ       -1
عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، صححو كحققو محمد حامد الفقي الطبعة 

 .ـ8416-ػى8766التراث العربي بيركت،  األكلى، الجزء العاشر، دار إحياء

 8711يكسؼ يعقكب با ابراىيـ الخراج، الطبعة الثالثة، المطبعة السمفية، القاىرة،   -1
 .ـ8411-ىػ

السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحماف، األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية   -6
 .8414–ػى8761الطبعة االخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، 

-ػى8711عبلؿ الفاسي، مقاصد الشريعة، مكتبة الكحدة العربية، الدار البيضاء،   -1
 .ـ8418

ابراىيـ مصطفى كأحمد حسف الزيات كحامد عبد القادر كمحمد عمي النجار مجمع    -4
 .ـ8418 - ػى8718المغة العربية، الجزء الثاني، مطبعة مصر، 
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لسبيؿ في شرح الدليؿ عمى مذىب ابراىيـ بف أحمد بف سالـ بف ضكياف، منار ا -89
ـ، المطبعة الياشمية 8411-ػى 8761 اإلماـ أحمد بف حنبؿ، الطبعة األكلى،

 .دمشؽ

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، الطبعة العاشرة، الجزء الثاني دار  -88
 ـ.8411-ػى8716الفكر، دمشؽ، 

رعية في إصبلح الراعي ابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ، السياسة الش -81
 .ـ8414كالرعية، الطبعة الرابعة، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، 

عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، الجزء العاشر، الطبعة  -87
 .ـ8469-ػى 8747األكلى   منشكرات المجمس العممي، 

لمكتبة األمكية دمشؽ  الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، مختار الصحاح، ا -89
 .ـ8468- ػى8749

غبلـ محمد نيازم، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، مجمع البحكث اإلسبلمية القاىرة   -81
 ـ.8468

إلماـ أبك الحسف الماكردم الشافعي، أدب القاضي، تحقيؽ محي الديف ىبلؿ  -81
 ـ.8468السرحاف، الجزء الثاني، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

 ـ.8467ـ المكقعيف، الجزء الثالث، دار الجيؿ، بيركت، ابف تيـ الجكزية، أعبل -86

الطرابمسي، عبلء الديف، أبي الحسف بف خميؿ، معيف الحكاـ فيما يتردد بيف  -81
-ػى8747الخصميف مف األحكاـ، طبعة ثالثة، مطبعة مصطفى البابمي الحمبي، 

 ـ.8467

الحفيد بداية اإلماـ القاضي أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد الشيير بابف رشد  -84
 ـ.8461المجتيد كنياية المقتصد، الجزء الثاني، مطبعة الحساف، القاىرة، 

أحمد الطحاكم الحنفي، حاشية الطحاكم عمى الدر المختار، الجزء الثاني طبعة  -19
 .ـ8461-ػى8741األكفست، دار المعرفة، بيركت، 
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 ـ.8461قاىرة محمد أبك زىرة، التنظيـ اإلسبلمي لممجتمع، دار الفكر العربي، ال -18

المكتب اإلسبلمي،  محمد الصباغ، التشريع اإلسبلمي كحاجتنا إليو، الطبعة الثانية، -11
 .ـ8466 -ػى8746بيركت، 

صحيح سنف أبي داكد لمحمد ناصر الديف األلباني، الجزء األكؿ، الطبعة األكلى،  -17
 .ـ8464–ػى8994 مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، المكتب اإلسبلمي بيركت،

، دار الشركؽ القاىرة  بيركت، 1حمكد شمتكت، مف تكجييات اإلسبلـ، طبعة م -19
 ـ.8416

، الفيرست، الجزء األكؿ، دار المعرفة، بيركت  إسحاؽأبك الفرج محمد بف  -11
 .ـ8461-ػى8741

محمد الطاىر بف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، الشركة التكنسية لمتكزيع،  -11
 .ـ8461تكنس 

 المكتبة كالرعية  الراعي إصبلح في الشرعية السياسة تيمية، فإب أحمد الديف تقي -16

 .ـ8464-ػى 1399 سنة مصر القاىرة، السمفية،

المطرزم أبك الفتح ناصر الديف، المغرب في ترتيب المعرب، تحقيؽ محمكد  -11
فاخكرم كعبد الحميد مختار، الطبعة األكلى، الجزء األكؿ، مكتبة أسامة بف زيد 

 .ـ 8464 – ػى 8744 حمب،

السبلـ، أبك محمد عز الديف، عبد العزيز السممي، قكاعد األحكاـ في  ابف عبد -14
 .ـ8419-ػى 8999مصالح اآلناـ، الجزء الثاني، طبعة ثانية، دار الجيؿ، 

أحمد فتحي بينسي، العقكبة في الفقو اإلسبلمي،  الطبعة الرابعة، دار الشركؽ   -79
 .ـ8419 -ػى 8999بيركت، 

، األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة    إبراىيـبديف ابف ابف نجيـ، زيف العا -78
 .ـ8419 –ػى8999النعماف  بدكف رقـ الطبعة، دار الكتب العممية، بيركت، 
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لئلماميف: مكفؽ الديف ابف قدامة، شمس الديف ابف قدامة المقدسي، المغني كالشرح  -71
 ـ.8417 –ػى8997الكبير، الجزء العاشر، دار الكتاب العربي، بيركت، 

عمي بف محمد حبيب البصرم الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية ديكاف  -77
 .ـ8417المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

الطبعة األكلى  الكبير، الجزء العاشر، كالشرح مكفؽ الديف ابف قدامة، المغنى -79
 .ـ 8417 -ػى 8997لبناف،  بيركت، السمفية،  المكتبة

ديف  أبك بكر بف مسعكد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  عبلء ال الكاساني، -71
 .ـ8417-ػى8991الطبعة الثانية، الجزء السابع، دار الكتاب العربي، بيركت، 

الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف اليماـ، المصنؼ، الطبعة الثانية،تحقيؽ حبيب  -71
 8417 –ػى 8997الرحمف األعظمي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، الجزء السابع 

 .ـ

البيكتي، منصكر بف يكنس، الركض المربع بشرح زاد المستنقع، الطبعة الخامسة    -76
 .ـ8411- ػى8991عالـ الكتب، بيركت 

عمر سميماف األشقر، خصائص الشريعة اإلسبلمية، الطبعة الثالثة، مكتبة الفبلح  -71
 .ـ8411 –ىػ 8991الككيت، 

لطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، يكسؼ القرضاكم، الخصائص العامة لئلسبلـ، ا -74
 .ـ8411 ػى8991بيركت، 

عكض أحمد ادريس، الدية بيف العقكبة كالتعكيض في الفقو اإلسبلمي المقارف  -99
 .ـ8411الطبعة األكلى، دار مكتبة اليبلؿ، بيركت، 

الحنبمي، عبد الحي بف أحمد، شذرات الذىب، الجزء الثاني، طبعة أكلى، دار ابف  -98
 .ـ8411-ػى 8991كثير، دمشؽ، 

السرخسي، شمس الديف، المبسكط، تصنيؼ خميؿ الميس، الجزء التاسع، دار  -91
 .ـ8411-ػى8991المعرفة، بيركت، 
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حسف صبحي أحمد، عقكبة المتيـ في الفقو اإلسبلمي، كتاب المتيـ كحقكقو في  -97
 .الشريعة اإلسبلمية، الجزء الثاني، مطابع مركز الدراسات، الرياض

عبد العزيز، رد المحتار عمى در المختار، الطبعة الثانية،   محمد أميف بف عمر بف -99
 .ـ8416 –ػى8996الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

جبر محمكد الفضيبلت، القضاء في صدر اإلسبلـ )تاريخو كنماذج منو( بدكف  -91
 .ـ8416تاريخ الطبع، شركة الشياب، باتنة، الجزائر، 

ت اإلسبلـ، الطبعة الثامنة، دار الشركؽ القاىرة  محمكد شمتكت، مف تكجييا -91
 .ـ8416بيركت، 

، مؤسسة الرسالة، 88طبعة ، عبد الكريـ زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية -96
 .ـ8414بيركت، مكتبة القدس، بغداد 

مكتبة الرسالة الحديثة،  - محمد عقمو، اإلسبلـ مقاصد كخصائصو، الطبعة األكلى -91
 .ـ8414 -ىػ8991عماف، األردف، 

أحمد عكض ببلؿ، اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة  -94
 .ـ 8449–ػى8988العربية السعكدية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، البناية في شرح اليداية، الطبعة الثانية الجزء  -19
 .ـ8449-ػى8988ر كالتكزيع، بيركت،السابع، دار الفكر لمطباعة كالنش

محمد عبد الجكاد محمد، بحكث في الشريعة األسبلمية كالقانكف، منشأة المعارؼ  -18
 .ـ8448باإلسكندرية 

المغربي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف، المعركؼ بالحطاب، مكاىب الجميؿ  -11
-ػى8981الجزء السادس، دار الفكر،  لشرح مختصر خميؿ، الطبعة الثالثة،

 .ـ8448

حسني الجندم، أصكؿ اإلجراءات الجزائية في اإلسبلـ، مطبعة جامعة القاىرة  -17
 .ـ8441كالكتاب الجامعي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 
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سعيد بكزيد، مدخؿ إلى دراسة الشريعة اإلسبلمية، ديكاف المطبكعات الجامعية،  -19
 ـ8449الجزائر، 

الخرقي، ضبطو كصححو عبد السبلـ  ابف قدامة المقدسي، المغني عمى مختصر -11
 .ـ8449محتد شاىيف، الجزء التاسع، الطبعة األكلى، دار المكتبة العممبة بيركت،

الغزالي أبك حامد محمد بف محمد، المستصفى مف عمـ األصكؿ، طبعة أكلى   -11
 .ـ8441الجزء األكؿ، دار صادرػ بيركت، لبناف، 

الطرؽ الحكيمة في السياسة الشرعية   شمس الديف أبك عبد اهلل ابف القيـ الجكزية، -16
 ـ.8441-ػى 8786مطبعة المؤيد كاألداب، مصر، 

العاؿ يكسؼ بف حامد، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، الطبعة الثالثة دار  -11
 ،  .ـ8446ىػ8986الحديث، القاىرة كالدار السكدانية، الخرطـك

الفرائد البيية في نظـ القكاعد  الفاداني، الفكائد الجنية حاشية المكاىب السنية، شرح -14
الفقيية في األشباه كالنظائر عمى مذىب الشافعية، إشراؼ مكتب البحكث 

 –ػى8986كالدراسات بدار الفكر، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى،الجزء الثاني، 
 .ـ 8446

األندلس الخضراء،  الطبعة األكلى، دار القرني عكض بف محمد، مقاصد التشريع، -19
 .ـ8444-ىػ8984كدية، جدة، السع

اليكبي، محمد سعد، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية الطبعة  -18
 .ـ8441 -ىػ8981األكلى، دار اليجرة، الرياض، السعكدية، 

زيداف عبد الكريـ، القصاص كالديات في الشريعة اإلسبلمية، الطبعة األكلى  -11
 .ـ8441-ػى8981مؤسسة الرسالة، بيركت، 

ىػ 8918كم يكسؼ بف أحمد، مقاصد الشريعة عند ابف تيمية، الطبعة األكلى البد -17
 .ـ1999
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الشاطبي إبراىيـ بف مكسى، المكافقات، الجزء الثاني، الطبعة األكلى، دار ابف  -19
 .ـ1999ػ- ػى8918عفاف، الجيزة، جميكرية مصر العربية، 

طبعة الثالثة الدار رمضاف عمي السيد الشرنباصي، المدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلـ، ال -11
 ـ.1999الجامعية، بيركت، 
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 :األطروحةممخص 

تعالج إشكالية عقكبات الحدكد مف حيث شرعيتيا ك أطركحتنا  إف   
   االجتماعينائي ك األمف فعاليتيا في مكافحة الجرائـ ك تحقيؽ كؿ مف الردع الج

انتشار اإلنحراؼ  ك دفعنا إلى طرح ىذه اإلشكالية مجمكعة مف األسباب أىميا
عجز السياسات الجنائية كالعقابية عمى  ،كاإلجراـ بألكاف كأشكاؿ مختمفة كخطيرة

جيؿ المسمميف بدينيـ كضآلة حصيمة الفكر ، الحد مف الظكاىر اإلجرامية
غمبيـ لـ يدرسكا الشريعة اإلسبلمية الدراسة الحقة، كثير اإلسبلمي لدييـ، لككف أ

منيـ حجبكا حجبا تاما عف أحكاميا، فمـ يعرفكا أسرارىا كال ما تحققو ليـ مف فكائد 
عف مياجمييا بعمـ  كمنافع، فراحكا يياجمكف شريعتيـ بغير عمـ كال ىدل ناىيؾ

  .كقصد

السياسة الجنائية في  تناكؿ عدد مف التساؤالت حكؿ  مفيـك ك أسسكقمنا ب
دعائـ  ك، ك مفيـك ككظائؼ عقكبات الحدكد ،الفكر اإلسبلمي تجريما ك عقابا

 .ضمانات حقكؽ اإلنساف في تطبيؽ عقكبات الحدكد ، كشرعية عقكبات الحدكد

عقكبات الحدكد في محاربة الجرائـ  شرعيةإظيار مدل ك اليدؼ مف بحثتنا، 
امؿ تعرضنا فيو إلى المرجعية التشريعية ، ك ىك ما خصصنا لو بابا كالخطيرة

  لعقكبات الحدكد.

ىك ما الكقكؼ عند الضمانات القانكنية كالقضائية التي أحيطت بنظاـ ك كذلؾ    
 خصصنا لو الباب الثاني مف بحثنا .

الجمع بيف عدد مف المناىج   اعتمدنا في معالجتنا لمكضكع الرسالة عمىك 
في الختاـ إلى بياف أصالة نظاـ الحدكد في  لنصؿبحسب ما تقتضيو الدراسة، 

 مكافحة اإلجراـ ك عدـ صحة ككاقعية الشبيات المثارة بشأنو .
  

 



 

 

Résumé de thése: 

      Nous avons parlé dans notre thése de légitimité el l 

efficacité dans la lutte contre les crimes, et nous avons aussi choisis ce 

sujet en raison de la faiblesse de la politique criminelle et punitive et 

l’ignorance de certains musulmans de la religion . 

    Et nous avons posé certain nombre de questions sur le 

concept et les fondements de la politique criminelle et le concept et les 

fonctions des peines  )EL HODOUD ( et les garanties des droits de 

l’homme . 

   Et pour démontrer la légitimité de ces sanctions nous avons 

discuté dans la première partie de notre recherche de la référence 

législative de ces sanctions. 

   Et nous avons consacré la deuxième partie de notre 

recherche pour étudier et voir  les garanties juridiques et judiciaires 

lors de l’application de ces peines et nous avons utilisé différentes  

approches selon les besoins de l’étude  

Et comme conclusion : les peines d’EL HODUD sont Légitimes 

et effectives et équitables . 

 
 

 

 

 

 

 


