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 حملات يٍ َظاو انحجسٍى وانؼماب يف ضوء أحكاو انشسٍؼة اإلظاليَة

 :عا و نأ ةثالث يف رصحنت ليصفتلاو  نايبلاب ةيمالسإلا ةعير شلا ماكحأ اذل تضر عت يتلا مئار جلا نإ
 : جسائى احلدود اننوع األول

 .والشرب وىي كل جردية يعاقب مرتكبها بعقوبة مقدرة حداً، كجردية الزنا والسرقة والقذف
  :جسائى انمصاص واندٍات اننوع انثاٌَ

 .وىي اجلرائم ادلعاقب عليها بقصاص أو دية
 : جسائى انحؼصٍس اننوع انثانث

كل جردية مل يرد فيها حد مقدر من العقوبة، ويًتك أمر تقدير العقوبة إىل القاضي، سواء  
 .على حق من حقوق ا أو على حق من حقوق العبادكانت اجلردية 

ويف ىذه ادلقالة تعرض لبعض مالمح نظام التجرمي والعقاب يف التشريع اإلسالمي، واليت 
 :ا ضمن رلموعة من التساؤالتأرتلته

إذا كانت العقوبة يف ذاهتا أذى ينزل باجلاين، ورمبا تكون قصاصاً، فكيف يقرىا الشرع مع   -
 كون القصاص إنقاص من عدد األمة؟

( وىي أساس العقوبات يف الفقو اإلسالمي)ىل راعى الشرع بتقدير عقوبة القصاص  -
 ؟... ٍت عليو ومكان وزمان اجلردية وغَت ذلكاعتبارات معينة تتعلق باجلردية واجلاين واجمل

 ىل عقوبة القصاص تتناىف مع مبدأ الرزتة الذي جاءت بو الشريعة اإلسالمية ؟ -
 ؟( العدل فوق القانون، والرزتة فوق العدل)ما مدى صحة ادلقولة  -
من قبيل االنتقام من اجلاين ؟ وىل يعد من  -يف النفس أو األعضاء  -ىل يعد القصاص  -

كما زعم ادلبطلون وادلتقولون على اإلسالم؟ وىل تتناىف   ية وال يتفق مع رقي النفس والفكراذلمج
 عقوبة القصاص مع اعتبار العقاب هتذيباً وإصالحاً لنفس اجلاين؟ 

 ىل عملت الشريعة على منع وقوع اجلردية، وكيف كان ذلك؟  -
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لصاصاً، فكَف ٍمسُّها انشسع يغ كوٌ انؼموبة يف ذاهتا أذى ٍنصل باجلاٌَ، وزمبا جكوٌ  -أوالً

  ؟ انمصاص إَماص يٍ ػدد األية

وىي من ىذه الناحية ضرر يف ظاىرىا، إذ العقوبة يف ذاهتا أذى ينزل باجلاين زجرًا لو،  -َؼى
فإذا كان عدد األمة قد نقص واحداً ىو أذى لو ونقص من عدد األمة، قاِتل  رجل أنَّ قتلَ 

وادلفسدة  لكن قانون ادلصلحة -!ىذا صحيح-حدًا آخر بالقود منوزدنا النقص واباعتدائو فقد 
حيتم إنزال العقاب باجلاين؛ ليس بقصد العقاب، بل ألنو أصبح مصدر أذى لؤلمة رتعاء، أو 

مرة أخرى على االعتداء على لكل من يتصل بو، ولو ترك من غَت عقاب الجًتأ ىو أو غَته 
جيد ادلعتدي من يزجره، ويف ذلك ضرر وفساد كبَتين اآلخرين بشىت أنواع االعتداء دون أن 

 .ينزالن باألمة
 :وهنا لضَحاٌ جوجباٌ انؼماب

أنَّ القاتل معتٍد على األمة، بل على حق احلياة الذي أوجبت أحكام اإلسالم : أوذلما
َنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  ﴿: احًتامو؛ فقد قال ا تعاىل بعد أن ساق قصة قتل قابيل ألخيو ىابيل  َكَتب ْ

َا اأَلْرضِ  يف  َفَسادٍ  َأوْ  نَ ْفسٍ  ِبَغَْتِ  نَ ْفساً  قَ َتلَ  َمن أَنَّوُ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  َعَلى يعاً  النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكَأَّنَّ  َوَمنْ  رتَِ
َا َأْحَياَىا يعاً  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأَّنَّ ياة، ىذا النص يَعَتِب االعتداَء على النفس اعتداًء على حق احل ﴾ رتَِ

 .وىو متساٍو عند اجلميع، فمن اعتدى عليو فقد اعتدى على اجلميع
أن االمتناع عن إنزال العقوبة باجلاين فيو تعريض اجلميع لؤلذى؛ لذا قال سبحانو يف : ثانيهما

َا ﴿أي بالقصاص ذلا  ﴾ َأْحَياَىا َوَمنْ  ﴿النص السابق  آخر يعاً  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأَّنَّ : ادلائدة] ﴾ رتَِ
ٖٕ]. 

رمبا كانت أسباب ادلصاحل مفاسد فيؤمر " :يؤكد ىذا ادلعٌت اإلمام العز بن عبد السالم بقولو
هبا أو تباح، ال لكوهنا مفاسد، بل لكوهنا مؤدية إىل ادلصاحل، كقطع األيدي ادلتآكلة حفظاً 

 ."لؤلرواح، وكادلخاطرة باألرواح يف اجلهاد
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 ، بل إنَّ ا شرعت لدفع ادلفاسد، ودفع الفساد يف ذاتو مصلحةفالعقوبة أذى يف ذاهتا، لكنه
ٌم على جلب ادلنفعة دفع الضررِ   . مقدَّ

( أظاض انؼموبات يف انفمه اإلظاليٌ)هم زاػي انشسع بحمدٍس ػموبة انمصاص وهٌ  -ثاََاً

  ؟... اػحبازات يؼَنة جحؼهك باجلسمية واجلاٌَ واجملين ػهَه ويكاٌ وشياٌ اجلسمية وغري ذنك
 :لقد راعى الشرع عدداً من االعتبارات عند تقدير عقوبة القصاص، منها

 .الذي أنزلو اجلاين باجملٍت عليومقدار األذى  -أ
 .مقدار الًتويع واإلفزاع العام الذي أحدثتو اجلردية -ب
 .مقدار ما يف اجلردية من ىتك حلمى الفضيلة يف اجملتمع -ت
 .زجر للجاين وردع لآلخرين مقدار ما يف العقوبة من -ث

 ؟ جحنافي يغ يبدأ انسمحة انرً جاءت به انشسٍؼة اإلظاليَةهم ػموبة انمصاص  -ثانثاً
 ﴾لِّْلَعاَلِمُتَ  َرزْتَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما﴿إقرار اإلسالم دلبدأ الرزتة من خالل قول ا تعاىل لنبيِّو 

ال يتناىف مع عقوبة القصاص اليت قررىا الشرع على اجلاين جزاًء مبا كسبت  [ٚٓٔ: ألنبياءا]
 . يداه

. ألهنا عدل، والعدل فيو الرزتة، ىذا من ناحيةبل إن تطبيق عقوبة القصاص ىي عُت الرزتة؛ 
من ال يَرَحْم "ومن ناحية أخرى فإن اجلاين مل يرحم غَته فاعتدى عليو، ومن مقررات الشرع أن 

روَن قواىم ادلادية والبدنية والعقلية . "ال يُرَحمْ  فليس من الرزتة الرفق باألشرار، والذين يسخِّ
 .لالعتداء على دماء وأموال اآلخرين

إن الرفق هبؤالء ىو عُت القسوة يف مؤداه، وإن كان ظاىره الرزتة والعطف، لذا قرر النيب  بل
وألجل ىذا فقد . من ال يَرحم ال يُرحم: صلى ا عليو وسلم فيما قرر أن من قوانُت الرزتة أن

من ارزتوا من يف األرض يرزتكم ): صلى ا عليو وسلم من الدعوة إىل الرزتة فقال أكثر النيب
، فلما أكثَر النيب من ذكرىا سألو (ال تنزع الرزتة إال من شقي): وقال أيضاً . (يف السماء



 فير شخ وبأ دمزل َتسيت .د                         ةب يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالميات من نظام التجرمي والعقا

 www.naseemalsham.com     ماشلا ميسن عقو م                                                            ٗ

يا رسول ا قد أكثرت من ذكر الرزتة، وإنا لنرحم أبناءنا  :عليهم فقالوا الصحابة رضوان ا
 .(ما ىذا أريد؛ إَّنا أريد الرزتة بالكافة): وأزواجنا، فقال عليو الصالة والسالم

لك جند من األمهية مبكان أن َّنيِّز بُت الرزتة اليت مبعٌت االنفعال النفسي والعاطفي اليت وبذ
ىي مبثابة استجابة  اليت العامة تتجو حنو مرتكب اجلردية، واليت يشًتك فيها كل الناس، وبُت الرزتة

 .حلكم الشرع، وحلكم العقل، وليست استجابة حلكم العاطفة اجملردة
 الشريعة اإلسالمية، أمر مطلوب، وتقره اليت ىي استجابة لالنفعاالت العاطفيةن الرزتة إنعم، 

لكن بشرط أال تؤدي إىل تعويق الرزتة العامة اليت تفرض العقوبة العادلة؛ لذا يقول سبحانو 
ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجِلُدوا َوالزَّاين  الزَّانَِيةُ  ﴿ :وتعاىل ن ْ  اللَّوِ  ِدينِ  يف  رَْأَفةٌ  هِبَِما تَْأُخْذُكم َواَل  َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  مِّ

وهبذا يتبُت أن الرأفة باجلناة تتناىف مع اإلديان  [ٕ: النور] ﴾ اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّوِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن
فدل ىذا على أنو ليس من مع أن ا وصف ادلؤمنُت بأهنم رزتاء بينهم، با واليوم اآلخر، 

 .يف شيء الرفق باجلاين الرزتة
اللهم َمن َوِلَ من أمِر أميت شيئاً فرفق هبم فارفق بو، ومن وَِل من ) :فمن رزتة النيب بأمتو قولو

 .(فُشقَّ عليو أمِر أمَّيت شيئاً فَشقَّ عليهم
ة ثلة بإقامىذه الرزتة اخلاصة والرفق بأفراد األمة ينبغي أال تطغى على الرزتة العامة باألمة ادلتم

العدل بُت األفراد، جند مصداق ذلك يف حال سيدنا عمر رضي ا عنو حيث كان رحيماً 
بأوالده، لكن ذلك مل دينعو من إقامة احلد على أحد أبنائو، وكان رضي ا عنو إذا أمر الناس 

 ال أمرًا دعا ولده وسائَر آِل اخلطاب وقال ذلم لقد عزمُت اليوَم أمرًا ودعوُت الناَس إليو، وا
رضي ا  -وىكذا كان حال سائر الصحابة . أوتى مبخالٍف منكم إال وضاعفُت لو العقاب

 .-عنهم رتيعاً 
أضيُف إىل ما سبق أن القصاص فيو حياٌة للجميع، واحلياُة للجميع فيها عدٌل ورزتة وتقوى، 

 .تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  أُوِلْ  يَاْ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  يف  َوَلُكمْ : قاَل تعاىل
 ؟(انؼدل فوق انماَوٌ، وانسمحة فوق انؼدل)يا يدى صحة املمونة  -زابؼاً
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، - الشرعية والقانونية -ىذه ادلقولة اليت أطلقها كبار علماء القانون ومؤلت الكتب ادلعاصرة 
 :وىي مؤلفة من قسمُت

ما جاَء إال خلدمة العدالة، ىذه القضية سليمة؛ ألن القانون (: العدل فوق القانون) :األول
على القاضي أن يطوِّع نصوص القانون لتحقيق ومل تكن العدالة يف خدمة القانون؛ من أجل ىذا 

 .من أقضية فيما يعرض لو معٌت العدالة
ا القسم الثاين من ادلقولة فهو  ىذا اجلزء من ادلقولة السابقة ال نقره وال (: الرزتة فوق العدل)أمَّ

يقرر أن الظلم فيو رزتة، إذ ماذا بعد العدل إال الظلم، والظامل ال ديكن أن يكون  نرضى بو، ألنو
 .رحيماً 

إقرار  -إن شاء اقتص وإن شاء عفا  -وإن معٌت الرزتة بالظامل من غَت دتكُت اجملٍت عليو منو 
ويروى يف ذلك أن أبا بكٍر الصّديق . وإشاعة للفساد يف األرض قوحلوضياع  لظلم الضعيف

القوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منو، " :ا عنو كان أرحم الناس فقال رضي
 . "والضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلق لو

وهم  ؟ يٍ لبَم االَحماو يٍ اجلاٌَ -يف اننفط أو األػضاء  -هم ٍؼد انمصاص  -خايعاً

 ؟ ملحمونوٌ ػهي اإلظالوكًا ٍصػى املبطهوٌ وا -ٍؼد يٍ اهلًجَة وال ٍحفك يغ زلٌ اننفط وانفكس 

  ؟ وهم جحنافي ػموبة انمصاص يغ اػحباز انؼماب هترٍباً وإصالحاً ننفط اجلاٌَ -
سأقصر الكالم يف ىذه الفقرة على توضيح الفرق بُت االنتقام والقصاص، وبذلك تتضح 

 :الصورة دتاماً 
 .العقاب النازل بوفيو ادلنتقم بادلساواة بُت ما فعلو اجملرم وبُت االنتقام ال يتقيد  -أ

االنتقام قد يتجو إىل عقاب غَت اجملرم كما ىو عليو احلال يف عادات الثأر اجلاىلية اليت  -ب
ال يقرىا الشرع، ويعاقب عليها القانون، فليس من شأن أولياء اجملٍت عليو أخذ احلق بأنفسهم، 

وا شرعًا وعوقبوا قانوناً، فهذا شأن احلاكم أو من ينيب، وىو القاضي، فإن جتاوز أولياء الدم أذت
 .ألن يف جتاوزىم وأخذىم احلق بأنفسهم سلالفة ألمر احلاكم وافتئات على ادلصلحة العامة
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  ؟ هم ػًهث انشسٍؼة ػهي ينغ ولوع اجلسمية، وكَف كاٌ ذنك -ظادظاً
شريعة تدابَت احًتازية دلنع وقوع اجلردية أو للحد من وقوعها على أقل تقدير، من اختذت ال

 :ه التدابَتىذ
التهذيب النفسي لؤلفراد؛ ألن تربية الضمَت ىي األساس األول يف منع وقوع اجلردية أو  -أ

احلد منها، والعبادات بسائر أنواعها لًتبية الضمَت وهتذيب النفس وتنمية الوازع الديٍت لدى أفراد 
إن إحساس الشخص أنو من اجلماعة، يعيش  حيث. اجملتمع، وىذا لو أثر كبَت فيما حنن بصدده

يف ظلها وزتايتها، وأهنا منو وىو منها دينع من التفكَت يف اجلردية، أو دينع من اإلصرار على 
 .التفكَت فيها إن خطر خاطرىا

تكوين رأي عام فاضل ال يظهر فيو الشر، ويكون اخلَت فيو بيِّنًا واضحًا معَلناً؛ لذلك  -ب
األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، ونظمت ىذا اجلانب ادلهم من جوانب دعت الشريعة إىل 

 َوَجاِدذْلُم احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىِل  ادْعُ : الشرعية، حيث قال تعاىل السياسة
كل واحد من اجملتمع ، ومل تكتِف الشريعة هبذا التكليف العام الذي يقوم بو  َأْحَسن ِىيَ  بِالَّيِت 

 :حبسب قدرتو واستطاعتو، بل أوجبت على األمة هتيئة من خيتص هبذا األمر، فقال تعاىل
نُكمْ  َوْلَتُكن ةٌ  مِّ َْتِ  ِإىَل  َيْدُعونَ  أُمَّ َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اخلَْ  ُىمُ  َوأُْولَ ِئكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ

فاألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر هتذيب عام، وفيو تعاون على الِب والتقوى ودفع  اْلُمْفِلُحون
 .اإلمث والعدوان، أو منع اجلرائم من أن تقع

على ما يقع من اجلرائم، فإن العقاب زجر اجلاين وردع اآلخرين، ومنع لتكرار العقاب  -ج
من أجل ىذا  . جملتمع وحتقيق العدالة فيووقوع اجلردية؛ لذا كانت العقوبة أمرًا ال بد منو لتطهَت ا

وإذا مل جتِد ىذه . كان تقرير العقاب من وسائل منع حدوث اجلردية يف اجملتمع أو احلد منها
إنساٍن آخر، فإننا نصبح أمام واقعة التدابَُت نفعًا يف وقٍت معُت ولدا شخٍص ما، فاعتدى على 

ل ذلا أحكام بيَّنتها الشريعة اإلسالمية، ونصَّت  .عليها القوانُت الوضعية بشكل دقيق ومفصَّ
 واحلًد هللِ زبِّ انؼاملني

         


