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 انؼقٌباث اإلساليٍت

 ًػقدة انتناقض بٍنيا ًبني يا ٌسًى

 بطبٍؼت انؼصس احلدٌث
  :من ادلعلـو أف العقوبات ُب الشريعة اإلسالمية تنقسم إىل نوعُت

عقوبات مقدرة بنصوص من الكتاب والسنة، ال تدع رلاالً لتغيَتىا، مهما تطورت األزمنة 
 .واختلفت األمكنة

تقديرىا إىل بصَتة احلاكم ادلسلم، على أف ال تتجاوز حدوداً وعقوبات فرض الشارع 
 .معينة

مهات اجلرائم واالضلرافات لق جبرائم أساسية ىي ُب احلقيقة أ، فيتعفأيا اننٌع األًل ينيًا
ادلختلفة اليت قد تشيع ُب اجملتمع، وىي ال ختلو من أف تكوف انتهاكًا لكلّي من حقوؽ اهلل 

نسانية، أو انتهاكًا لقيم أخالقية ذات خطورة اجتماعية قوؽ اإلوجل، أو لكلّي من احلعز 
 .وآثار ىامة

للضروريات ادلتعلقة بكليات ادلصاحل ىي اجلرائم اليت تعد انتهاكًا مباشرًا : وبتعبَت آخر
 .اخلمس، اليت قامت شرعة اإلسالـ لتحقيقها وزتايتها

ن مقتضى خطورهتا ىذه أف أناط فكاف م. الدين، واحلياة، والعقل، والنسل، وادلاؿ: وىي
مر النظر فيها عائدًا إىل بنصوص صرػلة واضحة، وأف ال يدع أ الشارع هبا عقوبات زلددة

جتهادية فيها من جانب، وسدًا لسبل اجتهادات العلماء واحلاكمُت، حتسبًا لألخطاء اال
 :وىي. التهاوف ُب أمرىا من جانب آخر

 .للدينوقد شرعو اهلل حفظاً  :قتم املستد -

 .وقد شرعو اهلل حفظاً للحياة :ًانقصاص -

 .، وقد شرعو اهلل تعاىل حفظاً للعقوؿًحد انشسب -



 يطو بلا رو تكد لا                   العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض بينها وبُت ما يسمى بطبيعة العصر احلديث

 www.naseemalsham.com     ـاشلا ميسن عقو م                                                      ٕ

 .وقد شرعهما اهلل تعاىل حفظاً لألنساب واحلرمات :ًحد انصنا ًانقرف -

 .وقد شرعهما اهلل تعاىل حفظاً لألمواؿ :ًحد انسسقت ًقطغ انطسٌق -
 .يرى عّد القصاص من احلدودوقد ذىبنا مذىب من . فهذه ىي احلدود

 .وأعلى درجاهتا القتل، ٍب القطع، ٍب الضرب أو الضرب ـ النفي والتغريب
، فيتعلق جبرائم واضلرافات فرعية، ال بد أف ؽلت كل منهما بنسب ًأيا اننٌع انثانً ينيًا

وف إىل واحدة من تلك اجلرائم األساسية اليت حدد الشارع عقوباهتا، ولكنها ال تعدو أف تك
 .مقدمة إليهما، أو ذيالً من ذيوذلا، أو نوعاً من التهييج ضلوىا والدعوة إليها

فلئن كانت اجلرائم األساسية اليت نص الشارع على عقوباهتا إىدارًا دلا ىو ضروري 
لتحقيق ادلصاحل اخلمس اليت ذكرناىا، فإف سائر اجلرائم األخرى تعد إىداراً دلا ىو حاجّي أو 

 .حتقيق تلك ادلصاحل ذاهتاحتسيٍّت من أجل 
فمن اجل ذلك عهد الشارع إىل ويل األمر برسم العقوبة اليت يراىا مناسبة لكل اضلراؼ 
أو جرؽلة من ىذه اجلرائم الفرعية، على أف تراعى ُب ذلك شروط وقيود معينة ال رلاؿ 

 .وتلك ىي التعازير. ُب ىذا ادلقاـللحديث عنها 
عن النوع األوؿ، وىو ما يسمى باحلدود، فإين ألعتقد وإذا كاف حديثنا ُب ىذا الصدد 

أف أىم عقدة تربز ُب ىذا ادلوضوع وحتتاج إىل ادلعاجلة والنقاش ُب عصرنا ىذا، ىو 
 .التناقضات القائمة ُب أذىاف كثَت من الناس، بُت ىذه احلدود وطبيعة العصر الذي ضلن فيو

احلدود وتطبيقها ُب أي رلتمع من  بل إنٍت ال أتصور أف يقـو أي عائق ُب طريق تنفيذ
، إال إذا كاف ذترة ذلو التناقضات  .اجملتمعات اليـو

 فما ىي ىذا التناقضات؟
 وما مصدرىا وقيمتها ُب ضوء العلم؟

 ٍب ما ىو سبيل القضاء عليها؟
 .على ىذا الًتتيب سنسَت ُب معاجلة حبثنا ىذا إف شاء اهلل
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 ؟ يا ىً حقٍقت ىره انتناقضاث: أًالً
الباحث قد ؼليل إليو أف مظاىر ىذه التناقضات كثَتة متعددة اجلوانب، غَت أي إف 

أعتقد أهنا تنتهي إىل مظهرين اثنُت ال ثالث ذلما، وسأشرح كاًل منهما بشيء من النظر 
 .والتفصيل

فقد اجتازت .. ىذا الثبات اليت تتسم بو احلدود ُب الشريعة اإلسالمية  :املظيس األًل
من الزمن، مبا حتملو ىذه القروف من طوارئ العادات والظروؼ وادلدنيات،  أربعة عشر قرناً 

وىي ىي، مل تتطور ومل تتبدؿ، مل تعُل إىل مزيد من الشدة، وال تدانت إىل شيء من اللُت 
 !واخلفة

فهي تترـب من القدًن وتعافو، . والنفس اإلنسانية أينما كانت، تعاين من عقدة ضد القدًن
!.. ف الزمن استحلب خَتاتو واعتصر كل ما قد كاف فيو من نفع وجدوى إذ ؼليل إليها أ

إذ ؼليل إليها أنو قد يكوف مليئًا مبا مل يكتشفو الزمن . وىي حتفل بكل جديد وتتشوؽ إليو
 !..من النفع واخلَت بعد 

، يليب سائر خذ أحدث قانوف اجتمعت على وضعو جلنة من خَتة علماء القانوف
حاجات العصر وينسجم مع سلتلف ظروفو وأحوالو، ٍب قدمو إىل سواد الناس على أنو رلموع 
أحكاـ قدؽلة تعود إىل عهد جستنياف، ٍب انظر كيف يعافو أكثر ىؤالء الناس، وتأمل كيف 

 !.ؼلتلقوف فيو نقيصة تلو األخرى 
 .قطار العربيةٍب انظر إىل أي قانوف مدين يطبق اليـو ُب أي قطر من األ

إف قياـ أكثر من نصف مواده على أحكاـ الشريعة اإلسالمية ُب ادلذاىب ادلختلفة، مل 
ػلل دوف قبوؿ الناس لو وإقباذلم عليو، ذلك ألف تاريخ ميالده الذي سجل عليو واستقبلو 

ـَ إىل الناس على أنو إبداع جديد، ال على أف نصف و أو الناس بو تاريخ حديث، وألنو إظلا ُقّد
 .أكثر منتزع من أحكاـ قدؽلة ىي أحكاـ الشريعة اإلسالمية

إال أولئك  -عقدة القدًن واحلديث  -وال يستثٌت من التأثر من ىذه العقدة النفسية 
الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد ُب سبيل أف يعتقوا عقوذلم من األوىاـ، وأف ػلرروىا من 

 .غوائل النفس واألىواء
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طيعوا أف يعتقوا عقوذلم من ىذه العقدة النفسية، إال بعد أف استعانوا على أهنم مل يست
مبفتاح ال بد منو، سنتحدث عنو، عندما ػلُت البحث ُب سبيل القضاء على ىذه 

 .التناقضات
احملور األوؿ للمشكالت ادلتعلقة حبياتنا  -ويا لألسف  -إف قصة القدًن واجلديد تشكل 

وإنو ليشتد األسف عندما نعلم أنو زلور نفسي رلرد، ال شأف لو . األخالقية والتشريعية العامة
 .حبكم العقل وحتليلو إطالقاً 

أي فنحن مسوقوف فيما ونرفضو من النظم والتشريعات والقيم األخالقية، مبقتضى 
 .إػلاءات نفسية، ال مبوجب أحكاـ عقلية

ود الشرعية ُب فهذا ادلظهر األوؿ، من أىم األسباب ُب رفض من يرفضوف تطبيق احلد
رلتمعاتنا اإلسالمية، إهنم يشمئّزوف نفسيًا من أف تعود اللوحة القدؽلة ذاهتا، بعد أف ركنت 
حينًا من الدىر ُب سلزف التاريخ، فتصبح واقعًا يفرض نفسو ُب اجملتمع، وإذا الزاين غُللد أو 

 !.يُرجم، والسارؽ يُقطع، والشارب غُللد 
ود الشريعة اإلسالمية أو أكثرىا، ُب نظر سواد كبَت من ما تتسم بو حد :املظيس انثانً

 .الناس، من القسوة اليت تبعث على االمشئزاز ُب نفوسهم
إف احلكم بقطع يد السارؽ أو رجم الزاين، ينطوي : كثَتوف ىم أولئك الذين يقولوف

عد اجملتمع ذلك ألف النظرة اإلنسانية احلديثة، ت!.. على قسوة ترفضها إنسانية القرف العشرين 
مشًتكًا لسبب أو آلخر مع اجملـر فيما قد أقدـ عليو، فكاف من العدالة أف يتقاسم معو 

 .ادلسؤولية
 !..ومن العجيب أف عصرنا ىذا ينادي بشعارات تنتمي إىل نقيض ما ىو ثابت فيو 

إنو يهتف باحلرية، وما رُئيت احلرية احلقيقية للفكر والبحث أضعف منها ُب ىذا العصر 
.!. 

وىو ينادي بالعدؿ واحلق، وما رُئي العدؿ واحلق ُمَيّتمُت ضائعُت، كما يُػّتما وُضّيعا ُب 
 !..ىذا العصر 

وما رئيت إنسانية أىوف منها أماـ أي غاية من الغايات ُب . وىو ينادي باإلنسانية والرفق
 !..ىذا العصر 
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الشريعة اإلسالمية،  ومع ىذا فإنك لتجد الكثَت شلن ؼلجل أف يذعن ألحكاـ احلدود ُب
كأف قانوف الّسحل وادلقصلة ليس من أبرز ما ؽلتاز . العشرين إنسانية القرف: أماـ ما يسميو

 .بو القرف العشروف
فهذاف ادلظهراف، إليهما مرد كل عامل من عوامل االمشئزاز من احلدود الشرعية وتطبيقها، 

 .عند طائفة من الناس
 :ضٌء انؼهىيصدز ىرا انتناقض ًتقٌميو ػهى 

ما ىو مصدر كل من ىذين ادلظهرين ومبعثهما؟ وما ىي : واآلف غلدر بنا أف نتساءؿ
قيمتهما احلقيقية ُب ميزاف النظر العلمي الذي غلب أف ضلتكم إليو؟ ويتمثل اجلواب على ىذا 

 :التساؤؿ ُب النقاط التالية
حتدثنا عنهما إظلا  ال يشك أي باحث ُب أف مبعث كل من ىذين ادلظهرين اللذين :أًالً

 .ىو مركز الوىم ُب النفس، ال وحي ادلنطق والعقل
فإف فرار اإلنساف من القدًن واحتفالو باجلديد، ليس إال أثرًا من آثار طبيعة ادللل ُب 
النفس اإلنسانية، فإف أردت أف تفلسف ىذا العامل وتبحث لو عن ادلصطلحات ادلعروفة 

.. من آثار ما يسمونو برد الفعل الشرطي ُب النفس  عند علماء النفس فهو ليس إال أثراً 
نتيجتاف لبعض ما يتقادـ عليو العهد من األشياء، رأت النفس أف التمزؽ واالستهالؾ 

فتوعلت أف كل ما أخذ طابع القدـ، ال بد أف يالزمو التمزؽ واالستهالؾ، وسيطر ىذا ادلثَت 
 !..ل مع كل ما ىو قدًن الوعلي على النفس فغرس فيها االمشئزاز من التعام

ولكن، أفإف كاف ىذا القانوف النفسي سالح ادلخرقُت واخلادعُت من الناس ُب ىذه 
 احلياة، لصرؼ خصومهم عن احلق والتلبيس عليهم ما أمكن، أفيصبح ُب مقياس ادلنطق

والعقل أف نستعمل ضلن أيضًا ىذا السالح لنلبس بو على أنفسنا وطلادع بو عقولنا، فنتخذ 
؟من  و عذراً ُب طي جانب من أخطر اجلوانب التشريعية ُب حياتنا اإلسالمية اليـو

لئن كانت النفس البشرية ختيل إىل صاحبها أف القدًن قد زاؿ منو نفعو، وجنيت منو 
ورب جديد كاف ... يقرر أف قيمة كل قدًن وجديد جبدواه وآثاره ذتاره، فإف العقل البشري 

ورب قدًن شهدت الدنيا كلها أنو ال كاف وال يزاؿ ينبوع . فمبعث شقاء ودمار على اإلنسا
 .سعادة وخَت لو
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ولقد علم كل إنساف  أف مقومات احلياة ُب ىذه الدنيا ال تزاؿ تنبع من معينها القدًن 
مل ؼلتلف .. مشس وماء وأرض وىواء، وزرع وضرع : الذي عرفو فجر احلياة فوؽ ىذه األرض

 .إىل اليـو اإلنسانيةشيء من ذلك منذ أقدـ العصور 
فهل قاطع أصحاب النفوس اليت تشمئز من القدًن ىذه ادلقومات األساسية للحياة 

 لقدمها؟ وىل حتولوا ساعة عن التعامل معها؟
أال، إف احملاور الثابتة ُب بنية ىذا النظاـ الكوين، حتتاج بال شك، إىل زلاور ثابتة تقابلها 

وليست عملية الًتبية والتعليم إال حتريراً للنفس اإلنسانية من  ُب بنية ادلبادئ والقيم اإلنسانية،
 .سجن أوىامها، وتصعيداً ذلا إىل مستوى االنسجاـ مع ىذه احلقيقة اليت ال مرية فيها

وما كانت شرعة العقوبات ُب نظاـ الشريعة اإلسالمية إال تطبيقًا ذلذا القانوف ذاتو فقد 
و أو درجة ادلفسدة فيها ما بُت عصر وآخر، مهما عمدت إىل اجلرائم اليت ال يتبدؿ وج

ٍب أحالت سائر ... تطورت احلياة والنظم، فقرنت هبا عقوبات ثابتة ثبات معٌت اإلجراـ فيها 
اجلرائم واجلنح واالضلرافات األخرى، وىي اليت قد تتفاوت درجة اخلطورة وادلفسدة فيها من 

وادلتبصر مبصلحة األمة، يقرر ذلا ص لدين اهلل عصر إىل آخر، إىل بصَتة احلاكم ادلسلم ادلخل
 .من العقوبات ما يرى أنو اخلَت وادلصلحة

ىذا الذي نقرره فيما يتعلق بعقدة القدًن واجلديد، ىو الذي نقرره أيضاً فيما يتعلق  :ثانٍاً
تعد بادلظهر الثاين، وىو ختيل أف احلدود اليت فرضتها الشريعة اإلسالمية تتسم بالقسوة اليت مل 

 .تتناسب وعقلية ىذا العصر
كاف من ادلفضل أال توجد ُب اجملتمع عقوبات أصاًل، وأف يكوف الناس كلهم : إننا نقوؿ

أحرارًا ُب كل ما قد يفعلوف ويذروف، ولكن طبيعة النظاـ االجتماعي أوجبت نوعًا من 
قابة، واقتضى وتفاوت الناس ُب تقديرىم دلقتضيات ىذا النظاـ أجب نوعًا من الر . االلتزاـ

 .وضع مؤيدات جزائية حتذر وتردع، وال ردع وال حتذير بدوف قسوة وال إيالـ
وإذا كاف ىذا الكالـ منطقياً إىل ىذا احلد، فلنتساءؿ بعد ذلك عن ادليزاف الذي غلب أف 
ػلتكم إليو ُب معرفة الشدة والقسوة ادلناسبتُت، واللتُت غلب أف تقف عند حدودعلا شرعة 

 جلزائية على اختالفها؟ادلؤيدات ا
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من ادلعلـو أف شرع عقوبة، من حيث ذاهتا، ليس إال فرعًا عن النظرة ادلعينة إىل اجلرؽلة 
إال تبعًا لتقوًن اجلرؽلة اليت اقتضتها ولإلؽلاف مبدى  و تلُتأفما تشتد العقوبة .. اليت استوجبتها

إىل العقوبة حبد ذاهتا، مفصولة وبناء على ىذه احلقيقة الواضحة، كاف توجيو النقد . خطورهتا
عن النظر ُب خطورة الفعل الذي استوجبها، غباًء عجيباً، وذىواًل عن أوضح النظم العامة 

 .اليت يقـو عليها شرع العقوبات
رب كلمة واحدة ال نرى ذلا عندنا شأناً، يتفوه هبا فرد من رعايا دولة رلاورة، تواجهو 

ظمى نرى وجوب مكافحتها أكثر شلا يكافح داء بسببها عقوبة اإلعداـ، ورب فاحشة ع
وبيل، تشيع بُت رعايا تلك الدولة، فال يؤبو هبا وال يلتفت إليها بأي نقد أو استنكار، ولقد 
كاف قدماء الروماف يغمسوف أوالدىم ُب الساعات األوىل من والدهتم ُب مياه غامرة أو نبيذ 

الختناؽ فمات، مات غَت مأسوؼ أو ضلوه، حىت إذا عجز أحدىم عن مقاومة أسباب ا
ستهجاف أو استنكار، ولو فعل ذلك دوف أف ينظر القضاء إىل ىذا العمل بأي ا!.. عليو 

 !..حد من الناس اليـو لعوقب عليو عقاباً قد يصل بو إىل ادلوت أ
أف أحدًا شلن ػلًـت عقلو، ال يشغل فكره بالتعجب من  -مع ىذا كلو  -وواضح 

 .ت بُت أمة وأخرى أو عصر وآخرمفارقات ىذه العقوبا
ألنو يعلم ما قد يعلمو كل عاقل أف شرع العقوبات ُب أي امة إظلا يًتتب على ما اقتنعت 

العاـ لسالمة العقوبة، أف اإلنساين و بو من فلسفة للقيم ونظرة إىل احلياة، وإظلا الشرط القانوين 
مل يكن لو من شأف هبا أو تنسجم مع فلسفة األمة اليت أخذت هبا، ال تنقاد لرأي من 

 .التفات إليها
وإذا كاف الناس يروف أف لكل أمة أف تقيم نظاـ الروادع فيما بينها على أساس ما انتهت 

على فرض أدىن  -إليو من نظرة إىل احلياة وقيمتها، فإف الشريعة اإلسالمية غلب أف دتلك 
مع ادلوازين اليت وضعتها  فتشرع من العقوبات ما يتالءـ. ىذا احلق نفسو -االعتبارات 

 .للكوف واإلنساف واحلياة
ف أوإذا ما أراد أحد أف يوجو إليها أي نقد يتعلق بنظاـ ما فيها من روادع، فإف عليو 

يتجو قبل ذلك بالنقد إىل تقوؽلها األساسي للحياة، ال أف ػلصر نظره فيما تفرع عن ذلك 
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األساسي للحياة  جو بالنقد إىل تقوؽلهابسائق الضرورة من ادلقتضيات واألحكاـ، وعندما يت
 .البحث والنقاش يأخذ احلديث عندئذ رلرى آخر ُب

ومع أف ىذا الكالـ الذي أقولو، ليس إال ترديداً حلقيقة واضحة، ال ؽلكن أف تغيب عن 
باؿ واحد من علماء الفكر والقانوف، فإف خصـو الشريعة اإلسالمية ينصرفوف عنها، بصدد 

 !..دود فيها، كما لو كانوا على جهل تاـ هبذه احلقيقة نقدىم ألحكاـ احل
، ُب أف تزىق روحًا إنسانية كرؽلة، من أجل كلمة  يعذروف دولة ما من دوؿ العامل اليـو

، ويدافعوف عنها حبجة أف ذلا ذاتيتها ادلعينة اليت جعلتها صاحبة حق ُب أف تنظر واحدة
ولنفرض أهنا من وضع )يعذروف شرعة اإلسالـ  ٍب ال.. نظراهتا اخلاصة إىل ادلصاحل والقيم 

بناء  ُب أف حتكم بقطع يد السارؽ وقتل الزاين،( دولة وليست من وضع اخلالق جل جاللو
على ما ذلا من ذاتية مستقلة أعطتها ىي األخرى احلق ُب أف تنظر نظراهتا اخلاصة إىل القيم 

 .وادلصاحل
اليت شرعت ُب حقها احلدود، على أهنا  وإظلا تنظر الشريعة اإلسالمية إىل اجلنايات

أمهات ادلفاسد اليت من شأهنا أف تقضي على جوىر ادلصاحل اخلمس اليت يدور عليها سائر 
 .ما قد شرعو اهلل لعباده من األحكاـ

 .تدمَتاً جوىرياً مباشراً ( النسل)فالزىن مثاًل، مدمر دلصلحة 
فتاكة تدمر مصلحة ادلاؿ تدمَتاً واليد اليت تذوؽ طعم السرقة، تستحيل إىل جرثومة 

وغلب أف نالحظ ىنا، أف اإلسالـ ال يصنف جرؽلة السرقة مع األخطاء . جوىريًا مباشراً 
تصاب بو اليد اليت اعتادت على واالنزالقات العفوية العابرة، بل ىو يعدىا مرضًا خطَتًا 

ال يكاد يعثر  السرقة وذاقت طعمها، فهي تغدو بذلك آفة من اآلفات االجتماعية اليت
 (.وقد دلت الدراسات النفسية على ىذه احلقيقة)العلماء وادلربوف على سللص منها 

فمن أراد أف ينتقد شيئاً من احلدود، فإف عليو أف يبدأ بنقد ىذه ادلنطلقات، وليس لو أف 
 .يقفز فوقها، ٍب يقف عند النتيجة الطبيعية ىنا، ينتقدىا ويصفها بالشدة والقسوة

تجو األنظار إىل نقد ىذه ادلنطلقات ذاهتا، فإف علينا أف هنيئ ذلا رلاالت وعندما ت
مستقلة أخرى، نناقش فيها مدى خطورة ىذه اجلنايات بعيدًا عن ىذا الذي طلوض ُب 

 .احلديث عنو اآلف
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 :باإلضافة إىل ىذا الذي ذكرناه، نقوؿ :ثانثاً
ظهر من مظاىر السطحية ُب إف ادعاء القسوة والشدة ُب حدود الشريعة اإلسالمية، م

 .فهمها، بل اجلهل العجيب بطبيعتها وأنظمتها وقيودىا
يعلم كل دارس للشريعة اإلسالمية وعقوباهتا أف ما يبدو ُب حدودىا من القسوة، ال 
يعدو أف يكوف قسوة تلويح وهتديد، فهو أسلوب تربوي وقائي أكثر من أف يكوف عمالً 

 .وىي هبذا تنطلق من أدؽ األسس الًتبوية السليمة للمجتمع. انتقامياً أو عالجاً بعد الوقوع
ومع أف كشف السًت عن ىذه احلقيقة أماـ رتاىَت الناس، يتناَب مع ادلعٌت الًتبوي الذي 
تستهدفو شريعة العقوبات ُب اإلسالـ، فإف الضرورة تدعو إىل إبراز ىذه احلقيقة والتبصَت هبا، 

الشريعة من شىت جوانبها، وما دمنا ضلاوؿ تثبيت القناعة الدراسة ذلذه ما دمنا ُب مرحلة 
 .بضرورة األخذ هبا ُب حياتنا القانونية

 :ًتربش ىره احلقٍقت إذا الحظنا األيٌز انتانٍت

 .لقد أعلنت الشريعة أف عقوبة الزاين احملصن ىي الرجم :أًالً
ذه العقوبة وىو إعالف سليف، وتلويح بسالح رىيب وال شك، ولكنها شرطت إليقاع ى

االعًتاؼ القاطع الصريح، أو شهادة أربع شهود برؤية الفعل على حقيقتو، : أحد الشرطُت
 .ويشًتط رتهور الفقهاء أال تتخالف شهاداهتم

وعندما يقع ىذا الشيء النادر، فإف . فأما اإلقرار، فشيء نادر ال يقاـ عليو أي اعتبار
الزاين، قبل أف يتفوه باالعًتاؼ القاطع  على القاضي أف يبادر فيقطع سبيل اإلقرار على

 .الصريح، وأف ينصحو بالتوبة والسًت
التامة فيها، تنقلب ردعاً وأما الشهادة، فإف علينا أف نالحظ أف ثالثة أرباع الشهادة 

للشاىد وزجراً لو عن التفوه بالشهادة، كي يظل ادلتهم ُب زتاية من السًت وصلوة من العقاب، 
عدد الشهود ما مل يتكلموا أربعاً، يعدوف آذتُت متلبسُت جبرؽلة القذؼ،  وحسبك أف تعلم أف

وتغدو شهادهتم سببًا إلنزاؿ العقوبة عليهم بداًل من أف تكوف موجبًا ألخذ ادلتهم جبرؽلة 
 .الزىن
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فإذا ما تكامل الشهود أربعاً، فإف العقوبة تتحوؿ عندئذ إىل ادلشهود عليو، حيث 
رلرد فعل الفاحشة، وإظلا : قد يتصور، ولكن مناط العقوبة ليس كما يستحق عقوبة الزىن

ادلناط ىو ما أقدـ عليو ىذا اجملـر من تلويث صفحة اجملتمع، بإشاعة الفاحشة فيو، فإنو مل 
يقًتؼ جرؽلتو ىذه حبيث رآه متلبسًا هبا أربعة من الرجاؿ الثقات العدوؿ، إال وىو مستعلن 

رامة األمة ومسعة اجملتمع، وتصرؼ من ىذا القبيل من شأنو أف بعملو ُب الناس، مستهُت بك
 .ينشر وباء الفاحشة فيو كما تنتشر النار ُب اذلشيم

ال جـر أف فاحشة ترتكب هبذا الشكل تستدعي عقوبة صارمة حتقق الغاية ادلرجوة منها، 
 .وىي العربة والردع

وىي، كما تعلم، قاعدة . لشبهاتلقد أعلنت الشريعة اإلسالمية أف احلدود تدرأ با :ثانٍاً
فقهية كربى، أرتع على األخذ هبا رتاىَت األئمة والفقهاء، وىي قبل أف تكوف قاعدة فقهية، 
حديث مروي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورد بصيغ متقاربة، مرفوعًا وموقوفاً، 

د عن ادلسلمُت ادرؤوا احلدو ): والصيغة ادلوقوفة مروية عن عائشة رضي اهلل عنها بلفظ
بالشبهات، فإف وجدًب سلرجًا فخلوا سبيلو، فإف اإلماـ ألف ؼلطئ ُب العفو خَت من أف 

 ٔ.(ؼلطئ ُب العقوبة
ولئن كاف ُب بعض طرؽ ىذا احلديث مقاؿ، فإنو على كل حاؿ من األحاديث اليت 

و تلقتها األمة بالقبوؿ بدءًا من عصر الصحابة فما بعد، أي فمضمونو حكم رلمع علي
 .مكتسب بذلك درجة اليقُت والقطع

ومعٌت القاعدة أو احلديث أف أي احتماؿ لعدـ تكامل شروط إقامة احلد يطوؼ بادلتهم 
أو بالظرؼ الذي دتت فيو اجلرؽلة، يسقط احلد ويلغي ثبوتو، وعلى احلاكم أف يستعيض عنو 

 .مبا يراه من أنواع العقوبات التعزيرية األخرى
ا التطبيقات الكثَتة وادلختلفة ُب عهد الصحابة والتابعُت، كما جتد وإنا لنتأمل، فنجد ذل

 .ذلا التطبيقات الكثَتة ادلتنوعة ُب خترغلات الفقهاء وفتاواىم

                                                           
 ٔٙ/ٔالفتح الكبَت  -احلديث أخرجو ابن شيبة والًتمذي واحلاكم والبيهقي  ٔ



 يطو بلا رو تكد لا                   العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض بينها وبُت ما يسمى بطبيعة العصر احلديث

 www.naseemalsham.com     ـاشلا ميسن عقو م                                                      ٔٔ

ومن ذلك ما رواه ابن القيم أف امرأة رفعت إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو، وقد 
، وأعادت ذلك وأيدتو، فقاؿ نعم يا أمَت ادلؤمنُت: اهتمت بالزىن، فسأذلا عن ذلك، فقالت

 .فدرأ عنها احلد. إهنا لتستهل بو استهالؿ من ال يعلم أنو حراـ: علي رضي اهلل عنو
ومثل ذلك قصة ادلرأة اليت رُفعت إىل عمر بن اخلطاب أيضًا وقد أقرت بالزىن، فلما أراد 

ما زتلك على الزىن؟ : لعل هبا عذراً، ٍب قاؿ ذلا : عنوأف يأمر بررتها، قاؿ علي رضي اهلل
كاف يل خليط، وُب إبلو ماء ولنب، ومل يكن ُب إبلي ماء وال لنب، فظمئت : فقالت

فاستسقيتو فأىب أف يسقيٍت حىت أعطيو نفسي، فأبيت عليو ثالثاً، فلما ظمئت وظننت أف 
 َوالَ  بَاغٍ  َغيػْرَ  اْضطُر   َفَمنِ )، اهلل أكرب: نفسي ستخرج، أعطيتو الذي أراد، فسقاين، فقاؿ علي

 [.ٖٚٔ: البقرة] (ر ِحيمٌ  َغُفورٌ  الّلوَ  ِإف   َعَلْيوِ  ِإٍبَْ  َفال َعادٍ 
وتطبيقُا ذلذه القاعدة الفقهية، بل احلديث النبوي، ذىب رتاىَت الفقهاء من الشافعية 

سرؽ من شريك لو، أو واحلنفية واحلنابلة إىل أف السارؽ ال يقاـ عليو على حد القطع، إذا 
سرؽ من ماؿ أصلو أو فرعو، أو سرؽ أحد الزوجُت من ماؿ اآلخر، أو سرؽ من بيت ماؿ 

 .ادلسلمُت إذا كاف لو فيو نصيب، أو سرؽ أثناء غالء أو رلاعة عامة، على تفصيل ُب ذلك
روى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف عبداً من رقيق اخلُمس، سرؽ 

ماؿ اهلل سرؽ بعضو : )اخلُمس، فدفعو إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فلم يقطعو، وقاؿمن 
أرسلو، ): وقد سأؿ ابن مسعود رضي اهلل عنهما عمن سرؽ من بيت ادلاؿ، فقاؿ(. بعضاً 

 .(فما من أحد إال ولو ُب ىذا ادلاؿ حق
السارؽ إذا ادعى بل ذىب الشافعي ُب تطبيق ىذه القاعدة إىل أبعد من ىذا، فقرر أف 

 ٕ.ملكيتو دلا سرؽ، وأمكن أف يكوف صادقاً ُب دعواه، بنظر احلاكم، سقط عنو احلد

إف حد كل من القصاص والقذؼ، إظلا يستقر بعد مطالبة صاحب احلق بو، وىو  :ثانثاً
ادلقذوؼ وويل الدؾ، فإف عفا ادلقذوؼ سقط احلد عن القاذؼ، وىو مذىب الشافعية 

 .ر ورتع من األئمةواحلنابلة وأيب ثو 

                                                           
تعزيرية يراىا القاضي من سجن وضلوه، أي فليس معٌت سقوط احلد ُب كل ىذه احلاالت، تتحوؿ العقوبة من حد ثابت معُت إىل عقوبة  ٕ

 .لشبهة من ىذه الشبو، أف تربأ ساحة اجملـر
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وإف عفا ويل الدـ عن القصاص سقط القصاص، ووجبت الدية إف طالب هبا، وال يبقى 
 .على اجلاين بعد عفو صاحب احلق إال تعزير قد يراه احلاكم

وىكذا، فإف قسوة احلد ُب ىاتُت اجلرؽلتُت، على فرض التسليم هبما، ختتفي وتزوؿ هنائياً 
سو، وإف من دأب القضاء اإلسالمي أف ػلملو عليها بكلمة ينطق هبا صاحب احلق نف

 .القاضي بكل السبل ادلمكنة
فإف أمر إسقاطو رىن ( ومثلو ادلصر على ترؾ الصالة)أما حد ادلرتد، وىو القتل  :زابؼاً

مبن استوجبو واستحقو، أي إف سبيل انعتاقو من ذلك احلد عائد إليو ىو، وذلك بإعالنو 
واستغفاره شلا استوجب ارتداده وكفره، فإف ركب رأسو وأىب التوبة  التوبة والرجوع إىل احلق،

واإلنابة إىل اهلل تعاىل، رغم تكرير النصح والتحذير لو، فإظلا ىو وحده الظامل لنفسو والشديد 
عليها، وإف ُب عناده واستكباره على احلق الذي ال يكلفو أكثر من كلمة ينطق هبا، مستهيناً 

ذلك ألنو . واإلشفاؽ عليو، ما يستوجب إغالؽ أي سبيل إىل الرزتة بو بكل عقوبة يُهّدد هبا
ال يوجد أي معٌت لرزتة القانوف مبن يرفض أف يرحم ىو نفسو فإذا ما ألغي احلد لشبهة شلا 

 :قد أوضحنا، فإف اجلاين ال يؤخذ عندئذ إال مبسؤوليتُت اثنتُت
تلـز ذلك، كالسرقة وقطع الطريق، التسوية احلقوقية، إذا كانت اجلناية شلا يس :أًالمها

حيث غلب أف يغـر السارؽ ما قد سرقو بذاتو أو مبثلو أو قيمتو، وىو خطاب وضعي يواجو 
 .بو حىت من مل يكن أىالً للتكليف

عقوبة التعزير، ويتخَت احلاكم نوعها وكيفيتها وكميتها، حسب ما تقتضي بو  :انثانٍت
ت، ضمن قيود وتفصيالت ال رلاؿ لبحثها ُب ىذا وػلقق الغاية من شرع العقوباادلصلحة، 

 .ادلقاـ
ٌت عْ بعض الناس حدود الشريعة اإلسالمية، وإنو لنػَ  هبا تُ عَ فتلك ىي قصة القسوة اليت ينػْ 

ـ مبنهج الفضيلة ، يندفع إليو من ال يريد ذلذه األمة أف ترتقي إىل شيء من االلتزاظامل باطل
واخللق اإلنساين القوًن، ويشفق على وباء اإلباحية الذي تسفيو علينا رياح الغرب والشرؽ أف 

 .و أو تسكن رػلولينقطع سي
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من مظهر ىذه  "درامي"وإنو لشيء مثَت للعجب حقاً، أف يضّخم أناس، بأسلوب 
قلي، ٍب ال يلتفتوا بأي نظرة إىل القسوة اخليالية اليت عرفنا حقيقتها، ُب غيبوبة من التأمل الع

النتائج اإلنسانية احلميدة، اليت تنبسط ُب ساحة اجملتمع كلو لدى اختاذ قرار جاد بتطبيق ىذه 
 .احلدود

ف يعربوا عم مشاعر الرزتة ُب نفوسهم، بصدد ما يتخيلونو من قسوة أوأعجب من ىذا 
وتزىق  يها القرصنة وينتشر اإلجراـ،احلدود، ٍب ال يستشعروا أي رزتة باجملتمعات اليت تشيع ف
وَلَكْم مسعنا وقرأنا قصص أسر  !.. فيها األرواح طمعًا ُب دتزيق عرض أو الوصوؿ إىل ماؿ

 .طاؼ هبا ادلوت ُب جوؼ الليايل ادلظلمة، خنقاً أو تذبيحاً ابتغاء اقتناص ثروة من ادلاؿ
كل ىذه الشراسة ادلتوحشة ال حترؾ قلوب أولئك الذين ؽلثلوف الرزتة والرزتاء، حىت إذا 
أقبلت الشريعة اإلسالمية، تلوح بعصا التأديب اليت ال بديل عنها لتقي اجملتمع من الفوضى 

القسوة فجأة وتذكروا  ستشعرواا، من والنظاـ والرزتةوالوحشية ادلرعبة، وتغرس ُب مكاهنما األ
 !..رزتة على حُت غرة ال

حكامها دلعاقبة اجلاضلُت أإذ ترسم ف الشريعة اإلسالمية، أولقد تبُت من خالؿ ما ذكرتو، 
، ال تنطلق ُب ذلك من حصر ادلسؤوليات فيهم، وحتميلهم وحدىم عاقبة ما أقدموا اجملرمُتو 

وقاعدة درء . سؤوليةعليو أو انزلقوا فيو، بل ىي حُتمِّل اجملتمع قسطًا كبَتًا من السبب وادل
 .احلدود بالشبهات أبلغ جتسيد ذلذه احلقيقة، وأوضح برىاٍف عليها

 ؟ ىم ٌكفً ىرا انبٍاٌ يف انقضاء ػهى ىرا انتناقض املٌىٌو
وبعد فهل يكفي كل ما قد ذكرناه للقضاء على ىذا التناقض ادلوىـو بُت أحكاـ احلدود 

 وروح العصر وطبيعتو؟
غَت شيئاً، وال غلل عقدة، وال يقضي على الوىم الذي يسمونو إف كل ما قد ذكرتو، ال ي

 .التناقض
 .ستظل طبيعة االمشئزاز من القدًن، أياً كاف مضمونو، ىي ادلتغلبة

وسيظل ىواة اجلديد ينزعوف إىل التطوير والتغيَت مهما حدثتهم عن فضائل القدًن وتفاىة 
ة، مهما كاف الكالـ الذي ذكرناه اجلديد، وسيظلوف ينعتوف ىذه األحكاـ بالقسوة والشد

 .النظريوادلنطق واضحاً ومقبوالً على صعيد البحث 
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وباختصار، فإف أي انصراؼ إىل تزويق الشريعة اإلسالمية وجتميلها، أو إىل التفنن ُب 
لن يبدؿ  -وعظيم فوائدىا وآثارىا  ىل التبصَت مبزاياىا وصالحيتهاإعرضها وتيسَت السبيل 

من نظرة اخلصـو جتاىها، لذا فإنو لن يقوى على حل شيء من ىذه العقد، مهما أثبتنا 
 .دة خياؿ ووىمبالربىاف أهنا عق

 ؟ انتناقض: ػنو يا أً ػهى إشانت ىرا انري ٌقٌنٌٌإذاً فًا انسبٍم نهقضاء ػهٍ
السبيل ىو أف نعود هبؤالء الناس إىل أساس العقيدة اإلسالمية، اليت اجتو هبا القرآف غلى 

ماً، دوف أف ؼلاطبهم طواؿ تلك وينبو إليها عقوذلم ثالثة عشر عاالناس يغرسها ُب نفوسهم 
 .تشريعواحدة ُب الادلدة بكلمة 

السبيل أف نقنع ىؤالء الناس قناعة فكرية ووجدانية تامة، بأف التشريع اإلسالمي 
إظلا ىو حكم اهلل عز وجل، مل ينبع من أرض عربية وال اقتبس من أمة  (واحلدود جزء منو)

 .أدمغة قانونية (بعض ادلستشرقُتكما تصور )أعجمية وال اخًتعتو 
وإظلا تنزؿ وحياً من اهلل عز وجل على قلب نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم ليبلغو للناس، 

 .ولُيحّملهم تبعة تطبيقو والعمل بو
ولكن الواقع ليس  . وقد يبدو لنا أف ىؤالء الناس مقتنعوف هبذا كلو، ألهنم مسلموف

م باإلسالـ واإلؽلاف، ٍب يعلنوف مع ذلك مبلء أفواىهم كذلك، وما أكثر الذين ينعتوف أنفسه
 .أف الشريعة اإلسالمية غَت صاحلة للتطبيق اليـو

إين ألذكر جيداً صورة ىذا االزدواج الغريب، وقد بدا واضحاً ُب كلمة عجيبة قاذلا واحد 
قد  من الذين اشًتكوا ُب حوار مفتوح مع أحد الرؤساء، ُب ندوة نظمتها جريدة معروفة، ف

، بكل ما ية للحكممُب معارضتو للقوؿ بصالحية الشريعة اإلسالضيًا كاف ىذا الرجل ما
حّججت والدٌب وأخيت على غَت أنٍت مسلم وقد : ولكنو استدرؾ بعد ذلك قائالً . لكؽل

 !.. ُتحسايب مرت
كثره ُب صفوؼ أوما . ن اإلسالـ، إسالـ ادلظاىر والقشورإف علينا أال طلدع هبذا النوع م

، وإين ألعتقد أف العمل على إقامة  أحكاـ الشريعة اإلسالمية من حدود عامة الناس اليـو
إصالح حاذلم ىذه  كثر ادلسلمُت فيو من ىذا القبيل، ودوف التفات إىلأوغَتىا، ُب رلتمع 

 !..ُب أرض مستحجرة مل دتسها سكة حرث وال طافت هبا يد إصالح  ارو نثر البذيشب -
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 !..لن يطبق اإلسالـ بدوف مسلمُت : مرة أخرى أقوؿ
أو غرىا . فإذا أردنا تطبيق العقوبات اإلسالمية. تلك حقيقة ىامة ما ينبغي أف صلهلها

 .ذلذا األمر فلنهيئ القاعدة اإلسالمية وضلن نسعى لسعيناحكاـ اإلسالـ، أمن 
إىل تبصَت ادلسلمُت بإسالمهم، وإدخاؿ زلبة اهلل ورسولو، عي عن السيغفل وما أشبو من 

واخلوؼ من اليـو اآلخر ُب قلوهبم، ٍب ػلصر اىتمامو ُب إقامة ىذه ادلعامل، وبسط ىذه 
من يفعل ما أشبو : ادلظاىر، زاعماً عند نفسو أنو ينشئ بذلك وحده اجملتمع اإلسالمي، أقوؿ

!.. ذلك، مبن يًتؾ زللو التجاري فارغاً مهماًل، ٍب يبالغ ُب تزويق واجهنو بنماذج ادلعروضات 
ما يقدـ لصاحبها رحبًا أو يغٍت عنو غناء، لكاف ُب  فلو كاف ُب تلك الواجهة ومعروضاهتا

ويصلح  إقامة تلك ادلعامل وحدىا، وسًت واقع ادلسلمُت بتلك ادلظاىر، ما يقّوـ ذلم اعوجاجاً 
ذلم حااًل، وغلعلهم عند اهلل من الذين صدقوا ُب إسالمهم وأخلصوا لو ُب أعماذلم وعباداهتم 

..! 
 ولكن من ذا الذي يكوف ذا وعي ورشد، ٍب ينساؽ ُب سبيل ىذا الوىم؟ 

اإلسالمية اليت تربز  عاملادلىل ُب الناس مسلم أخلص هلل ُب إسالمو، ال يعلم أف سائر 
خفاقة ُب اجملتمع، وأف سائر النظم واألحكاـ اإلسالمية اليت تنبسط ُب جنباتو وأضلائو، إظلا 

ارًا لغراس القلوب وصالح النفوس، وأثرًا للرغبة ُب مثوبة اهلل تثبت وتستقر عندما تكوف ذت
وىل ُب الناس عاقل ال يدري أف األشجار .. والرىبة من عقابو إذ تأخذاف مبجامع األلباب ؟

اليت تقاـ مثبتة على ظاىر األرض، مآذلا أف تتهاوى ىنا وىناؾ عند ىبوب أوؿ عاصفة، ٍب 
 ..لحريق ؟وتتحوؿ حطباً ل ف تذبل فَػتَػْيبسأ

وأعياهنا، فها ىي ذي أمريكا قد  اهتإف كاف ادلقصد من التشريعات اإلسالمية العامة ذوا
العقوبات الرادعة، ا هتطبقت بعض ىذه التشريعات، يومًا ما، فحرمت اخلمرة، ورمست دلعاقر 

الذي اجتهت إليو عن رضى قربًا إىل اهلل، وال ذلك التشريع ت بذلك داولكن ال ىي استف
 .بقي مستمراً ُب ربوعها وطواعية،

للتخلص من الربا، وتزداد قناعتهم  وسيلة وُب أدلانيا يفكر بعض االقتصاديُت اليـو ُب
، بضرورة ختليص احلركة االقتصادية من أخطبوط الفائدة الروبية، فماذا يفيدىم  يومًا بعد يـو

طريق التنفيذ ؟ بل ىل من ضمانة بأهنم إف ساروا ُب ُب ميزاف مرضاة اهلل أف لو فعلوا ذلك
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، عما اقتنعت بو عقوذلم عقاهبم، ويعرضواأأللشرعي، لن يتململوا ٍب يرتّدوا على ذلذا احلكم ا
 حتت وطأة الرعونات النفسية والشهوات العارمة؟

حلة ُب العامة، مهما كانت صا إف السر ُب األمر، أف ىذه التشريعات اإلسالمية
حقيقتها، ومهما كانت ضرورية إلسعاد األمة، ال يصلح أف ؼلضع ذلا الناس إال من خالؿ 

عبيد شللوكوف ذلذا ادلشرّع  الؿ يقينهم ادلطلق بأهنمخ خضوعهم لسلطاف اهلل وأمره، ومن
 .عن أمره وال االبتعاد عن صراطو العظيم، فال يسعهم اخلروج

على تطهَت  ّلوُ م السعي إىل ىذا اليقُت واخلضوع، بسلوؾ طريق طويل، يعتمد جُ وإظلا يت
النفوس من رعوناهتا، وختليص القلوب من آفاهتا، ٍب ربطها بوحدانية األلوىية والربوبية هلل عز 

ور وجل، وتلك ىي مهمة الدعوة اإلسالمية اليت ألـز اهلل عباده ادلسلمُت هبا، وذلك ىو الد
العظيم الذي تؤديو وظائف ىذه الدعوة، عندما تكوف قائمة على أصوذلا ماضية ُب سننها 

 .الصحيحة
أف أعود إىل التأكيد بأف ىذا البياف ال يعٍت إرجاء النظر ُب تصحيح  فال بد ،ومع ذلك

عز وجل، وإظلا يعٍت أف يعلم ادلهتموف  اهلل ـالقوانُت والتشريعات، وإخضاعها ألحكا
العامة على ضوء شرع اهلل عز وجل، أف ذلذا التصحيح  القوانُت يحقوف على تصحوادلتحر 

فإف ىم ضلوا الطريق أو جتاىلوه، باء رتيع اىتماماهتم باخليبة . طريقاً، ال بد من سلوكو
وما . واخلسراف، ومل تتحقق أي قيمة للسعي واإلسراع إىل إقامة التشريعات اإلسالمية العامة

تنفيذ احلق الذي تطمح إليو، إذا كاف استعجالك ىذا ال يقربك منو  قيمة أف تستعجل ُب
 شيئاً، أو ال ػلقق منو إال صوراً وأشكاالً ال يكتب ذلا البقاء؟


