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 30مقاصد العقوبات : المحاضرة التاسعة
 

 . المقاصد الخاصة والجزئية للعقوبات الشرعية: ثالثا
، ترمي إليهمبا حتققه و ، األول يتعلق باملقاصد اخلاصة بالعقوبات، يكون الكالم عنها على شقني

 .  للهاال والثاين املقاصد اجلزئية لكل حد من حدود اهلل إذ أقتصر هنا على بعض العقوبات للتمثيل
ات وردع املقتدي تشرتك فيها لل العقوب، وإرضاء اجملين عليه، تأديب اجلاين: إذ املقاصد العامة

فنجده ، العامة داملقاصل،  هااملقاصد اخلاصة منها ما ال تتحقق يف بعض مابين، احلدية والقصاص والتعزيرية
غريه من   اجلاين بقدر ما يقصد بهفمثال القصاص ال يتحقق قطع الثأر يف، عقوبة أخرى يف عقوبة دون

 . أوليائه
 .المقاصد الخاصة للعقوبات -1

وليس ُُيفظ نظاُمها إال بسّد ثلمات اهلرج والفنت ، املقصد العام من العقوبات "حفُظ نظام األمة
بدفع  ناسوإال مل يزدد ال، وأن ذلك ال يكون واقعا موقعه إال إذا تولَّته الشريعة ونفذته احلكومة، واالعتداء

، امواليت حي خادمة للمقصد الع، لعقوبات يف اإلسالماخلاصة لقاصد املوميكن تلخيص أهم  "الشّر إال شرًّا
يف  ونبني ذلك ،بل هي وسيلة لتحقيقه، أو تعود باإلبطال عليه، إذ ال ميكنها أن تكون خمالفة أو مناقضة له

 : العناصر اآلتية
 يم اإلنسان المسؤولية عن أفعالهتعل . 

 وهلذا فليس. وإمنا ُيمله من لان أهال لذلك، املسئولية عبء ال يقوى لل إنسان على محله
ة وحتمل ألن التالزم غري مطرد بني ارتكاب اجلرمي، مبستبعد أن يقع الفعل املؤمث من إنسان مث ال يسأل عنه

اين أهال ألن ون اجلفهو يقضى يف الوقت نفسه بأن يك، وإذا لان العدل يقضى بعقاب اجلاين. عقوبتها
بكون اجلاين  بل يرهتن لذلك، وهلذا فاستحقاق العقاب ال يرهتن فقط بارتكاب اجلرمية. يسأل عن أفعاله

 . أهال لتحمل املسئولية
اإلسالمية؛  وهو لذلك يف الشريعة، ومناط املسئولية يف القانون الوضعي هو التمييز وحرية االختيار

، ليةوضابط العقل فيها هو البلوغ والسالمة من اآلفة العق. وحرية االختيارفمناط التكليف فيها هو العقل 
 . أما ضابط االختيار فهو حرية اإلرادة والقدرة على االمتثال

وعن المجنون حتى يعقل ، عن الصبي حتى يبلغ الحل: رفع القلم عن ثالث" :وقوله 
وال يسأل  ،يبلغ احللم لعدم التمال عقلهال يسأل الصغري الذي مل " ف)يفيق( وعن النائم حتى يستيقظ

وال يسأل من أتى فعال حمظورا نتيجة إلراه تعرض له فأعطب إرادته أو عطلها لعدم ، اجملنون لزوال عقله
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ألن العدل يأىب عقاب من لان وقت ، ذلك أنه ال يكفي للعقاب إتيان مادة الفعل أو صورته. اختياره

 . يارارتكاب الفعل فاقد العقل أو االخت
شخص العقوبة جتعل ال. دبالتأديب الراجع إىل إصالح الفر  وقد عَّبَّ ابن عاشور عن هذا املقصد

" : قال تعاىل. اويرتدع عن العودة إليه، فيتعلَّم حتمُّل مسؤولية أفعاله، يذوق العواقب املؤملة لفعله السيء
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِ  اِرُق َوالسَّ ، [83: املائدة] "يمٌ يَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًًل ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحكِ َوالسَّ

ًدا فَ " : وقال تعاىل َجَزاٌء ِمْثُل َما يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ًَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِّ
َعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكيَن َأْو َعدْ قَ َتَل ِمَن ا ُل َذِلَك ِصَياًما لن َّ

ا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انْ   . [59: املائدة] "َقامٍ تِ لَِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِِه َعَفا اللَُّه َعمَّ
 واًلنتقام قطع دابر الثأر . 

ألهنا من  ،القيام بالتطبيق للعقاب يف اإلسالم مسؤوليةوهذا املقصد يتحقق من خالل ما جعل من 
يت تدفع الذي يثمر عنه إذهاب النزعة الشيطانية ال، رضا اجملين عليه: مقاصدها اليت تستتبع املقصد العام

 . لوليه سواء ألان أحدا من أفراد عائلته أو عصابتهبصاحبها لالنتقام 
الفوضى من تكرار  من انتشار، ين واجملين عليه واجملتمعقبته فساد وهرج يلحق بالناس اجلاوالتأثر عا

عة فالشريعة جعلت العقوبة وطرقها وليفياهتا من مسالك قطع هذه النز ، ويعيش الناس بأس بعضهم، اجلرمية
ومنع وقوع الثأر  " :يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل، وخاصة اجملين عليه وأوليائه، لناساإلبليسية يف نفوس ا

 .الذي يؤدي إىل العدوان والفوضى عند عدم معاقبة اجلاين
رار وراء بل يتغرّي منط سلوله وعدم االجن، فاهلدف من العقوبة هو ردع نفس اجلاين من تكرار اجلرمية

  .ليت يؤول أمرها إىل رجيمة تضر به وباجملتمع الذي وقعت فيها، الشهوات والنزوات النفسية
وليشهد عذابهما "  :ري قوله تعاىلوتفس، ونص الفقهاء يف بيان تطبيق عقوبة القصاص ومعىن القود

اجلاين  وهي وسائل لنزع رذيلة الثأر بني اجملين عليه وأوليائه وبني. " يدخل فيها األولياءطائفة من المؤمنين
 . فال راّد حلكم اهلل تعاىل، خبضوع الكل حلكم الشرع العزيز. أو أوليائه
 قطع فكرة اًلقتداء بالجناة . 

رف الشخص أن فعال من األفعال السيئة ترتتب عليه عندما يع زجر الناس عن ارتكاب اجلرائم
لوقوع يف تلك فإن ذلك يبعث يف نفسه الرهبة من ا، ويرى تطبيق تلك العقوبة على اجملرمني، عقوبة قانونية

د شرع اإلسالم وق. وبذلك تكون العقوبة وازعا ماديا يدعم الوازع الذايت الناتج عن اإلميان والتقوى، األفعال
ُهَما ِمَََة فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِ " : قال تعاىل، لعقوبات عالنية زيادة يف حتقيق ذلك الزجرإقامة بعض ا ن ْ
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ْشَهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة يَ َجْلَدٍة َوًَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َولْ 

 . [2: النور" ]َن اْلُمْؤِمِنينَ مِ 
ت الوضعية يف مل تفلح نظرية من النظريا، حسم غريزة االقتداء والتتبع للمجرمني من قبل أفاد اجملتمع

لسفات وأصحاب الف، وهذا بشهادة علماء اجملتمعات الغربية، حتقيق ذلك مبا حققته احلدود والقصاص
 . هيف اإلسالم يف حتقق الردع لغري اجلاين يف االقتداء ب فتسهم العقوبة. اإلنكارية للعقوبات الشرعية

 توفير األمن والبيَة الصالحة . 
، الناسبني ياة حلااستقرار من املقاصد اخلاصة اليت حتققها العقوبات الشرعية يف اجملتمع ولألفراد 

 . يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهمف، ُيتاج إىل األمن والذي
ال يعمل ف ،فهي وسيلة لتحقيق هذا املقصد األمين، عقوبة الردة لتوفري األمن الديين: ظهر ذلك يفي
على تشكيك عامة الناس يف دينهم من خالل  وامللحدون وفسادي األفكار من أهل الفلسفات املرجفون

 . إظهار الردة والطعن يف عقائد اإلسالم وشرائعه
فضل وسيلة والقصاص أ. فال يتجرأ الناس على القتل، لنفوسوعقوبة القصاص لتوفري األمن على ا

ي اأْلَْلَبا ِِ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأولِ " : وقد عَّب القرآن الكرمي عن ذلك بقوله، للحفاظ على احلياة
ُقونَ  يه ئة أصعب ما تكون ففالناس إذا ما أقّلوا قيمة الروح اإلنسانية لانت البي. [175: البقرة] "َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

هي من صور معيشة و ، الناس ترتقب التهجم على حياهتا يف لل حلظة، لتصبح مثل حياة املفرتسات، احلياة
 . الضنك

ال مل جتعل األمو . الناس على سرقة أموال غريهمفال يتجرأ ، وعقوبة السرقة ليأمن الناس على أمواهلم
احل ال ما جيلب فيما خيدم مص، تطوير واالستثمار والتنمية هلاإذ بال، للنهب بقدر ما هي عصب احلياة الدنيا

 . املفاسد
 فال يتجرأ الناس على اهتام غريهم بالفاحشة والطعن يف، وعقوبة القذف ليأمن الناس على أعراضهم

 . أنساهبم
لك من ملا يف ذ، فالعقوبات شرعت حلماية الضروريات اخلمس من وجوه الفساد والتعدي عليها

بل لما قال ، مومن دوهنا ال تستقي، لنها عليها مدار حياة األفراد واجملتمعات، اجملتمع وعلى األفراد فساد يف
 . تكون على هرج ومرج وفوت حياة: الشاطيب

ئة على وطرق حماربتها صارمة لانت البي، واجلماعية إذا ما لانت وسائل الفساد منبتة الفرديةفاحلياة 
تنمية يف وهو ما يدفعهم لل، ويعيشوا يف راحة وأمان، ون يف مأمن من لل غائلةواألفراد يكون، الصالح مهيئة
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مبا يفسدها من  رهاوختديوبدل تعطيل العقول ، فبدل السرقة لألموال تكون تنميته وتزليته، جماالت احلياة

  .ماهلا فيما يعود بالصالح على الفرد واجملتمعإعواملسكرات فيكون بتنشيطها و  دراتاملخ
ويقمع وجود الرذائل يكون يف مأمن أخالقي ، سان إذا ما لان يف جمتمع ُيارف فساد االخالقواإلن

وتنشأ أوالدهم على  ،اإلباحية تشويها للفطرة اجملتمعاتال لما تعيش ، مما ُيفظ على األبناء التنشئة الفطرية
" القصاص حياة ولكم في" : ىلله تعاو قيف اليت نّبهنا املوىل ، وهذا لله من سبل احلياة. الفطري االحنراف

 . [175: ]البقرة
 عقوبة السجن وسيلة لتضرر غير الجاني. 
ة ففيها اعتداء على حقوق الزوج: وٌء واعتداء على احلقوقهي عقوبة للُّها س عقوبة بالسجن 

يع لطاقات وتضي، وفيها تضييع لوقت السجني يف غري فائدة. واألوالد حبرماهنم من راعيهم وعائلهم
هلم  وتعليم اإلجرام حني يلتقي السجناء الذين ليس، وفيها إفساد ألخالقهم. املساجني وخَّباهتم دون عائد

الدولة باإلنفاق  وفيها إهدار ألموال. ام باجملرمني احملرتفني فيتعلمون منهم فنون اإلجرامرصيد سيء يف اإلجر 
وقد بدأ األوروبيون يقلصون من عقوبة السجن يف اجلرائم غري اخلطرية . على مئات األلوف من السجناء
 . "ويعوضوهنا بعقوبة "ِخْدَمة اجملتمع

يف وقد  ،لما هو الشأن يف النظم العقابية الوضعية،  عقوبة أصلية يف النظام اإلسالمي فهي ليست
وذلك يف قوله  ،وهي َحْبس املرأة اليت ترتكب الفاحشة يف بيتها، عقوبة السجن القرآن الكرمي عقوبة تشبه

 َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ نْ َوالالَِّتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم فَإِ  ": تعاىل
ولكنها ُنِسَخت وشرعت ، [19: النساء] "ِفي اْلبُ ُيوِت َحتَّى يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيال

ر فهي ختتلف عن عقوبة السجن املطبَّقة يف العص، وفضال عن لوهنا ُنِسَخت. عقوبة اجللد بدال منها
فال تتضرر أسرهتا  ،املرأة يف حبسها عن أسرهتا ًل تُفصلرد إقامة جَّبية يف البيت حبيث فهي جم، احلديث

 . بفصلها عن بيتها
 لتصحيح والتقويما محطة . 

 إًل بذنب وما رفع إًل بتوبةما نزل بالء 
بيد  ،يف نظر القوانني الوضعية وعلمي اإلجرام والعقاب يُرى اجلاين أنه من ضيع لل فرص اإلصالح

توجب على اجملتمع ف، أن الفكر املعاصر لثري من النظرية الفقهية يف علم العقاب ترى اجملرم حمل رمحة ورأفة
فهو ، يهمما أفضى هبم إىل إنكار لل عقوبة قاسية عل، يم سلولهويستق، النظر إليه وإعانته مبا يصلح حاله

 . تفريط مقابل إفراد
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يقول شيخ  ": لكن يف الشريعة اإلسالمية العقوبة مل تكن نكاية بقدر ما هي رمحة باجلاين نفسه

اإلحسان  وإرادة، فهي صادرة عن رمحة اهلل اخلالصة، " إهنا شّرعت رمحة من اهلل لعباده: اإلسالم رمحه اهلل
قصد الطبيب من لما ي وعالج له من االحنراف له وتصحيح لسلوله تأديبورمحته باجلاين ألن العقوبة . هلم

 .معاجلة املريض
ألن ، عنه فال ينبغي للمؤمن أن يستنكف، والعقوبة هو نوع من أنواع الطاعة هلل تعاىل واالمتثال ملره

" . .  .ا الذين آمنوا كتب عليهم القصاص في القتلىيا أيه" : اخلطاب يف تشريع القصاص للمؤمنني
 ،والقائم بتنفيذ العقاب هو ويل األمر، خطاب يشمل املؤمنني مجيعا يف االمتثال ألمره[ 137: ]البقرة

، وقعة واملخطط هلابتسليم اجملرمني والتبليغ عن اجلرائم املت، والعامة مطالبة بتحقيق ما ميكن به تنفيذ العقوبة
لما هم مطالبون أيضا بكل ما يساعد على تنفيذ االحكام العقابية  ،  ليت مت تنفيذها ووقعتأو تلك ا

 .وانتفاء شهادة الزور وغريها، حىت ال تضيع احلقوق يف لتماهنا، لالشهدة حبق
واستئصال  ،وإيقاع العقوبة على اجملرم يكون بنية إصالحه وتربيته ال بنية االنتقام منه واالنتصار عليه

 . فمن فعل ذلك فهو خمطئ، تهشأف
فالعقوبة بذا الطريق سواء املعاقب أو املطبق للعقوبة أن تكون نيتهم امتثال أوامر اهلل اهلل يف مواجهة 

 . إمنا جعلت الشريعة جللب مصاحل العباد. اإلصالح هبا ال غري وإرادة، اجلرائم
 : د أمورا ثالثة" ينوي اإلمام بإقامة احل: يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل

ذلك وال ينوي ب، ألن هذا مما أوجبه على العباد، االمتثال ألمر اهلل عز وجلفي إقامة احلدود: أوًل
 . التشفي أو االنتصار

دفع فسادهم ل واهلل أمر بإقامة احلدود على فاعلها، ينوي دفع الفساد ألن هذه املعاصي فساد: ثانيا
 . وفساد غريهم املنتظر

ينوي ف هذا اجملرم الذي يقيم عليه احلد ومن بني اخللق الذين يصلحهم، اخللق إصالح: ثالثا
 . وأن اهلل يغفر له ما سلفه إصالح

جراء ما ، فيه عاىلتحكم اهلل  لتنفيذومن هذا لله تظهر لنا مقصدية التصحيح يف اجلاين الذي ينقاد 
لو قاموا بواجب ف، ء اهلل تعاىل مبا حكملقضا التسليموأوليائه عليهم ، ارتكب من معاصي وآثام يف جرائمه

وتصحيح لويل األمر الذي يتنبه إىل سن التعليمات واالوامر ، النصح له ملا وصلت األمور إىل هذا احلد
 . والقوانني اليت حتمل الناس على الطاعة واخلوف من عقوبة اهلل تعاىل
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قف وال ت، يد الظامل عن ظلمهلما أن للجرمية مظهر مجاعي من حيث أن اجملتمع الذي ال يأخذ ب

هلل تعاىل بالعودة إىل ا، فهي فرصة لتصحيح االحنراف الذي وقع. مسندة للمظلوم فهم مع اجلاين شرلان
 . واالمتثال له والتضرع برفع الظلم والفساد فيهم

 
 .لحدودلالجزئية مقاصد ال -2

قوبات والعاملتعلقة بأنواع احلدود ، اجلزئيةقاصد إن هذا املطلب سريلز على مجلة من امل 
ول إىل للوص، استثمارهاذه املقاصد اجلزئية ميكن . هجرا  وهلم الزنا. . . ولحد ، السرقةلحد ،  املنصوصة

مبا أن العلماء قدميا  اهتموا من خالل مدوناهتم العلمية و من خالل منهج االستقراء. قطعية،  مقاصد عامة
لكي ، التدوينقة بعد أن نذوهبا يف بوت، املتناثرةهذه الكنوز  مجع بعضإعادة  فتحتاج إىل، اجلزئيةباملقاصد 

 . متفرقةأبواب  عية يفقطنصل إىل قواعد 
 مقاصد حد الزنا . 

ر سوال البشر، إال ما لان يف اخلداعاليت مل تقرها شريعة مساوية، وعقالء  خالقيةاألمن املفاسد الزنا 
 بني الفاعلني على مّر التاريخ، غري ما لان من أهل االحنالل والفساد التارخيي اليت ترويها لتب التاريخ.

 .من فاسد اًلخالقالتطهير  -
اجملتمع، و يف األفراد  األخالقياإلسالمية حرمت الزنا لرذيلة أخالقية، من أجل التطهري والشريعة 

َوًَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن " :حىت ال تبقى ملثل هذه اخلسائس وجود بني املسلمني، فقد جال املوىل
 [82إلسراء:ا] "فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل 

 نع هدابا عياهن وهذه اآلية الكرمية اهلل فيها لقبحها،هي ما يسترت به من املعاصي نعم، و فاحشة 
"َما  قَاَل: يبّ نّ َعِن الالفعل، فيه من عظم الذنب ولَّب ا مل .يهاعو دو  هاببسأ ةطالخم وه، و هتبار قم نعا و نالزّ 

 .1ي رَِحٍم ًَل َيِحلُّ َلُه"فِ َوَضَعَها رَُجٌل  ِمْن َذْنٍب بَ ْعَد الشرك أعظم عند اهلل من نطفة
 النسب األسري وتوابعه.حصانة  -

ها اختالط وهي لثرية، من فيه،من أجل دفع املفاسد اليت  تعاىل رمية الزنا شرعه اهللجأنه حد لما 
 األنساب باختالط املياه للرجال، فال يعرف الرجل ابنه وال أباه أعاذنا اهلل.

النسب غري خال من ليس من األسرة بدعوى جاهلة، فيتضرر بذله األهل من حيث إدولذا 
ُيرم البعض من أسرته وأبيه ويتضرر ولذا اإلرث يأخذه من ال يستحق، لما أن هذه احلالة  الصايف،

                                       
 .187:برقم  الورع،يف لتاب بن أيب الدنيا رواه  -1
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تلط به خاألقارب لفقد قريب هلم، فريث من ال يستحق وُيرم املستحق، وهذا نتيجة اختالط املياه فا

 .النسب
فزاجٌر عن مفاسد الزنا وعما فيه من : وأما حد الزنا ":رمحه اهلل يقول اإلمام العز بن عبد السالم

أذى به ومل يُفوضه الشرع إىل من ت، األنساب وإرغام أنف العصبات واألقارب املياه واشتباهاختالط مفاسد 
  ."ألنه لو فوضه إليهم ملا استوفوه غالبا  خوفا  من العار واالفتضاح هبا؛من أولياء املزين 

 .والبكر نالتفرقة بين المحص منلمقصد ا -
الرجم يف جرمية الزنا، وهي عقوبة تفضي إىل املوت، للفاعل، وقد بينا يف قول ابن القيم رمحه اهلل أما 
ا القتل هالك احلرث والنسل فشالل يف معانيه أو يف ألثرهع القتل من ه ما تشابه به زنا احملصن مالذي نقلنا

 إلمام الدهلويا ففي حديث هذه العقوبة معلومة يف الشريعة، غري جمهولة، ومقاصد . الذي فيه هالك ذلك

وحد غري احملصن اجللد ؛ ألنه لما يتم ، )إمنا جعل حد احملصن الرجم: يقول ،عن مقاصد الرجمرمحه اهلل 
وال يتم دون ذلك لعدم متام العقل ومتام اجلثة ولونه من الرجال ، التكليف ببلوغ مخس عشرة سنة أو حنوه

أمره وت العقوبة املرتتبة على التكليف بأمتية العقل وصريورته رجال  لامال  مستقال  بفلذلك ينبغي أن تتفا
ومل ، يدفصار واسطة بني األحرار الكاملني وبني العب، مستبدا  برأيه ؛ وألن احملصن لامل وغري احملصن ناقص

 ."يعتَّب ذلك إال يف الرجم خاصة ألنه أشد عقوبة شرعت يف حق اهلل
 .حقوقهم ، وهم حمتاجون، فال يضّيعالقصاص فحق الناسأما و 

ن وألن املعصية ممن أنعم اهلل عليه وفضله على لثري م الرجم؛وأما حد السرقة وغريها فليس مبنزلة 
لبكر وإمنا جعل حد ا، فمن لان من حقها أن يزاد يف العقوبة هلا، ألهنا أشد الكفران وأشنع؛خلقه أقبح 

ثرة تكون إمنا عوقب بالتغريب ألن العقوبة املؤ و ، مائة جلدة ألهنا عدد لثري مضبوط ُيصل به الزجر واإليالم
 . سمانيةواألول عقوبة ج، وإحلاق حياء وخجالة وعار وفقد مألوف يف النفس ،إيالم يف البدن: على وجهني

  .وال تتم العقوبة إال بأن جتمع الوجهني: والثانية عقوبة نفسانية
 األرقاء. على عقوبةالمن تنصيف صد المق -

العبيد فاجلرمية جرمية واحدة، وأثرها على النفس واجملتمع واحد، فما السر يف تنصيفها عن عقوبة أما 
اِت ِمَن اْلَعَذا ِِ فَِإْن أَتَ ْيَن ِبَفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصنَ  فَِإَذا ُأْحِصنَّ اهلل تعاىل:" قال احلر، 

كن هذه الفئة فاقدة حلريتها، فال مي أول ما يعتَّب أن ،األمهية، وهذا فيه أمر يف غاية [29]النساء: ". َذِلكَ 
رمحه  رالشيخ الطاهأن يعامل لامل احلرية معاملة فاقدها، واحلرية مقصد من مقاصد الشريعة، لما بينها 

م هبا، نع  ت، فناسب هنا أن ال يشابه فاقد احلرية واملاهلل، لما اختلفت معاملة احملصن عن معاملة غري احملصن 
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العقوبات  ، بل العدل يفيعة اإلسالميةر شوالظلم، وهو ما تنزهت عنه الور وية بينهما، ملا فيه من اجلسوالت

 الشرعية أمر مؤلد.
ياء وهو تنفيذ احلد على العبيد يولل إىل أول، آخر أشار إليه اإلمام حجة اهلل الدهلوي رمحه اهللمر أ

اء من وهذا ميك ن األولييف األحرار، وبذا يكون الرجم إذا لان حمصنا، العبيد، وليس للحالم لما هو احلال 
قت روحه، يف عرضه، وازه اهتم حيث:قتل العبيد بدعوى الرجم، وهو منها بريء، فيكون العبيد مظلوما 

 .بال قصاص وذهب دمه هدراوبرئ قاتله 
السّر يف تنصيف العقوبة على األرقاء أهنم يفّوض أمرهم إىل مواليهم، فلو ُشر ع فيهم جم َْزرة  :"بقوله

بده وُيتّج بأنه عبأن يقُتل املوىل  [من طرف األولياء ان ]عليهمبالغة أقصى املبالغ لُفتح ذلك باب العدو 
 إىل اهلالك." يفضيعل ما ال جُ ؤاخذة عليه، فُنِقص من حّدهم، و زان، وال يكون سبيل امل

 غري اب أن الرمحة يفمن بوعدم الرمحة والرأفة، هو الزاين يف إقامة العقوبة على التشهري مقصد و 
ظلم، ذ عفو يف مقام االخخالف أمرها تشجيع، والحملها فساد، والعدل يف غري موضعه جور، والرأفة يف 

 بقوله:" ،[22]النور:"َوًَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَّهِ  ":عند قوله تعاىل يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل:
وإمنا ، أحكامه أي، ألهنا تُعطل دين اهلل حممودة؛" إلفادة أهنا رأفة غري  في دين اهللوعلق بالرأفة قوله " 

رع احلد هو أرأف ذي شوفيه تعريض بأن اهلل ال. شرع اهلل احلد استصالحا  فكانت الرأفة يف إقامته فسادا  
 ."بعباده من بعضهم ببعض

، ملالمهم، غزير نفعه، قوية حجته  ن ذلك لثريمجلة مقاصد يف حد الزنا، وللعلماء يف بياذه ه
يعة وعدهلا، فنعم ويظهر رمحة الشر  واملستقصي لكالمهم يستفيد فائدة عظيمة، ويفيد به غريه، وخيدم الدين

 .املقصد والغاية
  مقاصد حد الخمر. 
 الخمر أعظم المفاسد.مفاسد  -

 ولقعلل ةالضَّارَّ  يه ثائباخلو  ،قالخاألَ و  ولقعلل ةعالنَّاف ماعطملا يا ههاحب أيتال اتالطَّي ب
 يتال مهبر  ةادبى علا عهب ونينعتس ييتال تاالطَّي ب نيتَّقمل لاَح اهللُ بأف قالخاألو  ولقعا تُ ْفِسُد الهنَّ أل ؛قالخاألو 

 2.هوا لقلي خالَّذ ودصقمل ايف مرُّهضت ليتا ثئاباخل مهيلع رَّمحو ا وا هلقلخُ 
ْن َمَفاِسِد َخَباِئِث أَْعَظُم مِ  واخلمر وما يلحق هبا من املخدرات وغريها َواْلَمَفاِسُد النَّاِشَئُة ِمَن اْلُمْسِكرِ 

ِِبَْلِد ، َوأََمَر النَّيبُّ هري غو  فَّانع نب انمثاَها عاأْلَْطِعَمِة، َوهِلََذا مسُ َيِت اخْلَْمُر " أُمَّ اخْلََباِئِث " َلَما مَسَّ 
 .َأمْجََع َعَلْيِه اْلُعَلَماءُ َشارهِِبَا، َوفَ َعَلُه ُهَو َوُخَلَفاُؤُه، وَ 

                                       
 بو عبد الرمحن ابن اجلوزي: التبصرة، حتقيق: عبد الواحد، أ -2
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وعن  ."ًل تشربّن خمًرا فإنها رأس كل فاحشة: "أمحد رمحه اهللمام إلا مسندويف حديث معاذ يف 

 "."إياك والخمر فإنها مفتاح كّل شرّ ُعثمان قال: 
 مفسد العقول:المسكر  -

لكليات الذي حفظتها لل ملة أرادت أن تصلح البشر، واإلصالح فيه، ملا فيه من من االعقل 
ا مت وفساد العقل هو فساد ملاملفسدات للعقل،  ، واخلمر مناإلهليالتعرف على نعم اهلل وإدراك اخلطاب 

عله من أهل جفبدل أن يشكر العبد ربَّه على نعمة التكرمي، وُيمده ملا  ،أشنع تصرفالتكرمي له، وهو 
 الالتمييز والتفضيل على سائر املخلوقات، فأنكر لل ذلك ولفر هبا، بل غيبها، ليكون بذلك مساويا ومماث

 لغريه من املخلوقات.
اخلمر  ":ويقول اإلمام الدهلوي .يةيمبهالعقل؛ وهو التهيج والرعونة وال بآخر ينتج عن تغييوأمر 
فإن شارهبا يالحي  ،مفسدة يف الناس: بني اهلل تعاىل أن يف اخلمر مفسدتني: أقول وللمجتمع،مفسدة للفرد 

ويزول عقله  ،فإن شارهبا يغوص يف حالة هبيمة، نفسه ومفسدة فيما يرجع إىل هتذيب، القوم ويعدو عليهم
 ".الذي به قوام اإلحسان

الذي هو  ،فزاجٌر عن شرِب لثريه املفِسد للعقل: وأما حد اخلمر ":يقول اإلمام العز بن عبد السالم
ن  طر مالعقل الذي هو أخ الظنُّ بإفسادفما ، واهلل ال ُيب الفساد يف شيء حقري، من أشرف املخلوقات

 .". . .ولذلك أوجَب احلد يف شرب اليسري منه لكونه وسيلة  إىل شرب الكثري خطري!لل 
 .الدين مفاسد الخمر في -
ًل " :انعثمقول و  "ربها وهو مؤمنالخمر حين يش ًل يشر ِ ":الصحيحنينزع اإلميان: لما يف • 

 ".يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه إًليجتمع اإليمان وإدمان الخمر في صدر رجل 
 من شرهبا و  عن عبد اهلل موقوف ا: "هي ألَّب الكبائر، من شرهبا هنار ا ظّل مشرل ا، مةوروي خيث

 .ليال  بات مشرل ا"
 " :جه ابن " خرّ مدمن الخمر إن مات لقي اهلل كعابد وثنويف املسند عن ابن عباس مرفوع ا
 3.صحيحهحّبان يف 
 ْيطَاُن َأْن يُوِقَع ب َ  "وقال اهلل تعاىل:والبغضاء بني الناس:  العدواة َنُكُم اْلَعَداَوَة ِإنََّما يُرِيُد الشَّ ي ْ

[، فال سعادة للعبد وال 51دة:]املائ "َواْلبَ ْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالةِ 
 بكل ما صّد عن ذلك. االشتغالفالح بدون ذلر اهلل والصالة؛ فلذلك حّرم عليه 

                                       
 ( 9956( والبيهقي يف "الشعب" )9847( عن ابن عباس مرفوع ا وابن حبان )17272( وعبد الرزاق يف "املصنف" )272/ 1رواه أمحد يف "املسند" ) -3
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 من حديث  4صحيحهبن ماجه وابن حّبان يف منع قبول الصالة والتوبة: وخرّج النسائي وا

 َماَت َدَخَل َشِر َِ اْلَخْمَر َوَسِكَر، َلْم تُ ْقَبْل َلُه َصاَلٌة َأْربَِعيَن َصَباًحا؛ فَِإنْ  َمنْ  "عبد اهلل بن عمرو مرفوع ا:
 ".َن َصَباًحاَلْم يَ ْقَبُل اهللُ َلُه تَ ْوبٌَة َأْربَِعيوعند النسائي: " "هِ ْن تَا َِ تَا َِ اللَُّه َعَليْ النَّاَر، َوإِ 
 حىت  يوم ا، وإن سكر الرابعة مل يرض اهلل عنه ويف مسند ابن وهب: "سخطه اهلل عليه أربعني

 يلقاه".
 
 
 أخر لثرية واملستقصي هلا يأيت بالفوائد العظيمة، وخيدم الدين وجيلي للناس قبحها.مقاصد و 

 
 

 اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى 
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