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 40العقوبات مقاصد  :المحاضرة العاشرة
 

لحفظ الضروريات  في العقوبات التدابير الشرعية
 المقاصدية.

 

: "ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن ه( رمحه اهلل 505)ت: قال حجة اإلسالم الغزايل
و من حفظ هذه األصول اخلمسة فهضتحيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما ي

 .ما يُفوُِّت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" مصلحة، وكل
ا طرق شرعية ال تتم :" املقصود من أن هذه احكام شرعية هله(151 )يقول ابن القيم رمحه اهلل

والة األمور والعقوبة تكون على فعل حمرم، أو ترك فإقامة احلدود واجبة على مصلحة األمة إال هبا.... 
 واجب..."

من خالل كالم احلجة يتبني لنا أن الوسائل والتدابري واإلجراءات اليت هبا يتم حفظ الضروريات 
 مصلحة شرعية، وبالرعاية واالهتمام دلت الشريعة، إذ ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

 

 .تدابير الشرعية لحفظ الدين في باب العقوباتالأوال: 

وحفظ الدين أهمُّ مقاصد الشريعة اإلسالمية، وال ميكن أن يكون هذا املقصد العظيم معرَّضاً للضياع 
 واإلجراءاتري ومن التداب .والتحريف والتبديل؛ ألن يف ذلك ضياعاً للمقاصد األخرى وخراباً للدنيا بأسرها

حترمي لشريعة الغراء يف حفظ هذه الكلية، وهي تدابري كثرية، منها: تشريع اجلهاد والرتغيب فيه، و اليت اختذهتا ا
 عالردة، وحترمي االبتداه، جتنب املشككني واملوسوسني، ومنع انتشار الفلسفات الباطلة والفاسدة يف اجملتم

والتحذير من الشرك والكفر، وتطبيق العقوبات على املذنبني من أهل املعاصي، والتحذير من اإلسالمي، 
علمية نماذج تدبري الردة واالبتداع، كمن . حنن نقتصر على العقوبات فقديد ب السحر وتشريع عقوبتهم. 

 وث.حومفتاحا له يف البحث فيها ملا يستقبله من متطلبات البيهتدي هبا الطالب لغريها، منهجية 
 .تحريم الّردة -1

سالم قال البعلي: "الردة اإلتيان مبا خيرج به عن اإل الردة هي أخطر جرمية هتدِّد دين اإلنسان وتنقضه.
 تكمن خطورة الردة يف حماذير كثرية منها: .إما نطقاً وإما اعتقاداً وإما شكاً"
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 .في حماية الدين ق حدِّ الردَّةأثر تطبي

هلذا احلد أثره الواضح يف اجملتمع، وذلك أنه يكون مؤثراً يف التمسك بالدين؛ ألن املسلم يشهد أن ال 
إله إىل اهلل وأن حممداً رسول اهلل وهي شهادة إقرار على التسليم بكل أحكام اإلسالم، وهو يعلم حني يقر 

 .تله إن ارتد، فقبل وأذعن خمتاراً وحافظ على دينه وازداد متسكه بهبالشهادة أن من أحكام هذا الدين ق
يقول شيخ اإلسالم يف احلكمة من قتل املرتد: "فإنه لو مل يُقَتل لكان الداخُل يف الدين خيرج منه، 

 .للدين، فإن ذلك مينع من النقص ومينعهم من اخلروج عنه"فقتُله حفٌظ ألهل الدين و 
ويقول عبد القادر عودة: "وتُعاقب الشريعُة على الردة بالقتل ألهنا تقع ضدَّ الدين اإلسالمي وعليه 

لتساهل يف هذه اجلرمية يؤدي إىل زعزعة هذا النظام ومن مثَّ عوقب يقوم النظام االجتماعي للجماعة، فا
عليها بأشد العقوبات استئصاالً للمجرم من اجملتمع ومحاية للنظام االجتماعي من ناحية ومنعاً للجرمية وزجراً 

عنها من ناحية أخرى، وال شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن اجلرمية، ومهما  
ت العوامل الدافعة إىل اجلرمية فإن عقوبة القتل تولِّد غالباً يف نفس اإلنسان من العوامل الصارفة عن كان

 .اجلرمية ما يكبت العوامل الدافعة إليها ومينع من ارتكاب اجلرمية يف أغلب األحوال"
 .االبتداع في الدينيم تحر  -2

واالبتداع استدراك على الدين بنية املبالغة يف التقرب إىل اهلل عّز و جل، واملستدرِك ال بد أن يرى 
نقصا يف املستدَرك عليه، فيجتهد يف إمتام النقص وسد الثلمة، فكيف يتجرأ املبتدع إذا على الزيادة يف دين 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ل:" جزم اهلل سبحانه وتعاىل بكماله فقا
 [، ومن مث فإن املبتدع يف اإلسالم بدعة فقد زعم أحد األمرين: 00" ]املائدة:اإلسالم دينا
 يعتور الرسالة اخلامتة،  نقصالإما أن  -
 يانة والتقصري يف تبلي  الدعوة.متهم باخلأم أن النيب  -

من  ":الأنه ق مام مالكباهلل، روى ابن املاجشون عن اإل الكفر، والعياذ وكالمها يورد املبتدع موارد
يوم أكملت الألن اهلل تعاىل يقول:"  ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا خان الرسالة،

 ."فما لم يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا دينكم،لكم 
 .أثر تطبيق عقوبة المبدع في حفظ الدين
الفهم، وجاهل مبقاصد الشريعة، أو يكون  بأدواتإذا كان كل بدعة حتل حمل السنة، واملبتدع جاهل 

الغاية، فهو عمي بعد علم، إمنا تعمى القلوب اليت يف الصدور، متبع للهوى، والتمسك عاملا فاسد النية و 
 بالسنة يكفر الكبائر، أما خمالفتها واالبتداع يف الدين حتبط احلسنات، وتقعد به جرائرهم.
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، ويأمن كل من ابتدع يف دين  بإذهابوتطبيق العقوبة على هؤالء حيقق حفظا للناس يف دينهم، 

شريعة حكام الأتشويش وريب يدخل على عقائدهم أو ك على دينهم، وحتفظ عقوهلم من كل الناس بذل
ليكون للناس نرباس يستنريون به، وميكن هلم منهج حياة يتنّعمون بالعيش يف وتعبداهتا، ألن إرسال الرسول

 منني مطمئنني.آظله 
دبّره، ويصد عن فهم القرآن وت ،خواص االبتداع يف الدين أنه يصدي القلب وجيعل عليه الرانمن و 

والزجر ملن ابتدع جيعل الناس  ،ذ خري اهلدي هدي النيبإا، والعمل مبا فيه، واالنتفاع بالسنة واالقتداء هب
 .كني من هذا اخلري واالنتفاع بهيف مت

 

 .اتالتدابير الشرعية لحفظ النفس في باب العقوب ثانيا:

 .القتلتحريم  -1
القتل جرمية خطرية هلا أضرارها على األفراد واجملتمعات، وقد ذكر اهلل تعاىل حترميها يف مواطن من 

يف موضعني من القرآن،  [151القرآن قال تعاىل: }َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ ٱلن َّْفَس ٱلَِِّت َحرََّم ٱللَُّه ِإالَّ بِٱحلَّْق{ ]األنعام:
قال القرطيب: "وهذه اآلية هنٌي عن قتل النفس احملرَّمة مؤمنًة كانت أو معاهدة إال باحلق الذي يوجب 

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأني :" ومن ذلك قوله وحرمها رسول اهلل .قتلها"
 ."والتارك لدينه المفارق للجماعة رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني والنفس بالنفس

 القتل. ةعقوبيع ر شت 
واحد ل لكو  غري العمدي، وهذا األخري ينقسم بدوره إىل شبه العمد واخلطأ.و  ديالعم أنواعالقتل 

  منها عقوبة تليق به، وتناسب واقعه، وحتقق مقصده.
 القصاص.عقوبة تشريع  -أ

َلى "قال تعاىل:  [.111البقرة:] "ٰيأَي َُّها ٱلَِّذيَن ءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ٱْلِقَصاُص ِفي ٱْلَقت ْ
قال شيخ اإلسالم مبينا هذا النوع: "هو أن يقِصد من يعلُمه معصوماً مبا يقتل غالباً، سواء كان يقتل 

اء من القصَّار، أو بغري ذلك كالتحريق والتغريق واإللق وُكوذين ده كالسيف وحنوه، أو بثقله كالسندانحب
واخلنق وإمساك اخلصيتني حِت خترج الروح، وغم الوجه حِت ميوت، وسقي السموم وحنو ذلك  مكان شاهق

من األفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القَود، وهو أن ميكَّن أولياء املقتول من القاتل فإن أحبوا قتلوا، وإن 
 . أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس هلم أن يقتلوا غري قاتله"
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 .الدية المغلظة تشريع -ب

أال إن في قتل الخطأ شبه العمد  ":"النوع الثاين الذي يشبه العمد، قال النيب قال شيخ اإلسالم:
مد؛ ألنه مساه شبه الع "منها أربعون خلفة في بطونها أوالدها ما كان في السوط والعصا مائة من اإلبل

 .قصد العدوان عليه بالضرب لكنه ال يقتل غالباً، فقد تعمَّد العدوان ومل يتعمَّد ما يقتل"
 .الدية والكفارة تشريع -ج

ُقواْ َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمناً َخطَئاً فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه ِإالَّ أَ " قال تعاىل: " ن َيصَّدَّ
مه وال لاخلطأ احملض وما جيري جمراه، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً بغري ع تلق [.22]النساء:

نكسر، والكفارة من أجل جرب املشرعت الدية هنا . قصده، فهذا ليس فيه قَوٌد، وإمنا فيه الدية والكفارة
نْ ُبُه تَ ْرُك أُوِجَبْت مَتِْحيًصا َوَطُهورًا ِلَذْنِب اْلَقاِتِل، َوذَ  حفظ حدود اهلل، يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل:"و 

ِل َحقِّ اللَِّه تَ َعاىَل التََّحفُِّظ َحِتَّ َهَلَك َعَلى َيَدْيِه اْمُرٌؤ حَمُْقوُن الدَِّم. َوِقيَل: أُوِجَبْت َبَداًل ِمْن تَ ْعِطيااِلْحِتَياِط وَ 
 ". َلُه َتَصرَُّف اأْلَْحَياءلَّ يف نَ ْفِس اْلَقِتيِل، فَِإنَُّه َكاَن لَُه يف نَ ْفِسِه َحقٌّ َوُهَو الت َّنَ عُُّم بِاحْلََياِة َوالتََّصرُُّف ِفيَما َأحَ 

 .آثار تطبيق عقوبة القصاص  -2
 إرضاء أولياء المقتول وإذهاب غيظهم وإخماد الفتن: -أ

 ء: إن أولياء املقتول تغلي قلوهبم بالغيظ حِت يؤثروا أن يقتلوا القاتلَ قال شيخ اإلسالم: "قال العلما
وأولياءه، ورمبا مل يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثرياً من أصحاب القاتل، وقد يستعظمون قتَل القاتل لكونه 

لقاتل، ورمبا ا عظيماً أشرف من املقتول فيفضي ذلك إىل أن أولياء املقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء
حالف هؤالء قوماً واستعانوا هبم وهؤالء قوماً فيفضي إىل الفنت والعداوات العظيمة، فكتب اهلل علينا 

 .القصاص وهو املساواة واملعادلة يف القتلى، وأخرب أن فيه حياًة، فإنه حيقن دَم غري القاتل من أوالء الرجلني"
 .والزجر للقاتل وغيرهردع ال -ب

ُقونَ " قال تعاىل:  [. 112]البقرة: "َوَلُكْم ِفي ٱْلِقَصاِص َحيَ ٰوٌة يُأوِلي ٱألْلبَٰ ِب َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
قال  .ل"تقال أبو العالية: "جعل اهلل القصاص حياًة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه خمافة أن يُق

 .ويف الكتب املتقدمة: )القتل أنفى للقتل(، فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح وأبل  وأوجز" كثري:ابن  
د فالعقوبة فال يعود إىل جرمه لعلمه إن عا سلوكه، تعديليزجر بعقوبة تصلحه وتسهم يف ل فالقتا

 الشر رمني، باالقتداء يستحب يف اخلري والصالح ال يفدابر االقتداء باجمل فيقطعتتكرر عليه، أما غريها 
 والفساد.
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 .رعية لحفظ العقل في باب العقوباتالتدابير الش ثالثا:

اوات وأن ُيسخَّر له ما يف السم ،إن العقل هو الذي استحقَّ به اإلنسان أن يكون خليفًة يف األرض
الم لذلك حرَّم اإلسالعمل،  واألرض الكون، وهو أيضاً مناط التكليف، فقد جعله الفقهاء شرطاً لصحة

تناوَل اخلمر وكل خمدِّر، وشرع يف ذلك احلد أو التعزير تأديباً ملتعاطيها وراحًة لغريه ومحايًة للمجتمع من 
 .خطرها وحمافظًة على أمن األمة

 .شرب الخمرتحريم  -1
  شرب الخمر.عقوبة تشريع 

قال اإلمام البخاري يف صحيحه: "باب ما جاء يف ضرب شارب اخلمر"، مث أخرج بسنده عن أنس 
جلد أبو بكر و بن مالك رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب يف اخلمر باجلريد والنعال، 

 .أربعني
وإمرة أيب بكر فصدراً من  هد رسول اهلل قال: كنا نؤتى بالشارب على ع وعن السائب بن يزيد 

سقوا حِت كان آخر إمرة عمر فجلد أربعني، حِت إذا عتوا أو ف خالفة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
  .جلد مثانني

قال ابن حزم: "واتفقوا أن من شرب نقطة مخر وهو يعلمها مخراً من عصري العنب وقد بل  ذلك حدَّ 
ليه إذا كان جيب عاإلسكار ومل يتب وال طال األمر وظفر به ساعَة شرهبا ومل يكن يف دار احلرب أن الضرب 

 .حني شربه لذلك عاقالً مسلماً بالغاً غرَي مكَره وال سكران، سِكر أو مل يسكر"
لثمانني، ا أيضاً: "واتفقوا أن احلد أن يكون مقدار ضربه يف ذلك أربعني، واختلفوا يف إمتاموقال 

 .واتفقوا أنه ال يلزمه أكثر من مثانني"
 .المخدرات ترويجتعاطي و تحريم  -2

 جريمة تعاطي المخدرات وأضرارها. -أ
 :، أضرارها بالغة اخلطورة فمن ذلكتعاطي املخدرات جرمية خطرية انتشرت يف زماننا هذا

 الضعف اجلسمي ،تصلب الشرايني، هبوط عام يف اجلهاز املركزيك   :صحيةال ،
حرمان اجلهاز العظمي من الكميات  -ه ، ز التنفسي ومسالكه والتهاب الشعباضطراب اجلها

 املطلوبة للجسم.
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 هبوط عصيب و  توتُّر وشعور بقلق شديد وانقباضال نفسية وهي كثرية أيضاً فمنها:ال

مهات لدى لتو الت والتخيا مع التدرج يف الشدة كلما قرب موعد تناوهلا. ،ال يستقر املدمن معه
 .واملهانةوالتذلل  .متعاطيها
 :املخدرات تعمل على جتسيم املشاعر واالنفعاالت، وأكثر  اجتماعية ومنها

املتعاطني تتأثر هتيُّؤاهتم وتتضخَّم إىل أقصى درجة، فيؤدِّي ذلك إىل عدوانه على اآلخرين، فهي 
التسبب يف حوادث السيارات؛ ألن تناوله يقرِّب البعيد يف النظر ويبعِّد كما  باعث للجرمية.

 التفّكك األسري بسبب ما حيصل من املدمن  القريب أحياناً، فيقع احلادث وال يشعر السائق.
ن امن العدوان على أهله وأوالده، بل رمبا والده ووالدته، وهذا التعدي قد يصل إىل درجة العدو 

 .بالقتل أو على العرض باهلتك، فتفكَّك األسر بذلك، فيؤدي بدوره إىل تفّكك اجملتمع
 آثار تطبيق عقوبة تعاطي الخمر والمخدرات. -3

 :قال حممد بن عبد الرمحن البخاري: "وأما حّد الشرب فهو مشروع  صيانة العقول
لصيانة العقول، فإن العقل أعز األشياء، به الثواب والعقاب واخلطاب، فمن جىن عليه استحق 
العقوبة، فليس عقله ونفسه خبالص حقِّه، بل هلل تعاىل فيه حق التخليق، وللعبد حق االنتفاع، 
فإذا جىن على حق اهلل تعاىل شرع الزاجر، فاهلل تعاىل شرَّفه بالعقل وأحلقه باملالئكة، بل فضل 

بعضهم عليهم، فهو بشرب اخلمر أحلق نفسه بالبهائم، فجوزي بالعقوبة زجرًا له عن هذا 
 .الصنيع"
 واملخدرات. حفظ أرواح الناس وممتلكاهتم وأعراضهم من عبث أهل اخلمور 

 

 التدابير الشرعية للمحافظة على العرض في باب العقوبات رابعا:

ولت الشريعة اإلسالمية األعراض عنايًة خاصة، فأوجبت صيانَتها واحملافظَة عليها وحرَّمت االعتداَء أ
فاع عن العرض وإن أدى إىل قتل املعتدي، وجعلت عليها أو النيل منها بأي وجه من الوجوه، وأمرت بالد
 .املتساهل يف عرض حمارمه ديوثاً يستحق غضب اهلل

 . الزنا تحريم -1
 تُ ُلوَن َوٱلَِّذيَن الَ َيْدُعوَن َمَع ٱللَِّه ِإلَٰ َها ءاَخَر َوالَ يَ قْ  "قال تعاىل: من الكبائر: الزنا

ْفَس ٱلَِّتى َحرََّم ٱللَُّه ِإالَّ ِبٱْلَحّق َوالَ يَ ْزنُونَ  قال القرطيب: "ودلت اآلية على أنه  [.61]الفرقان: "ٱلن َّ
 .ليس بعد الكفر أعظم من قتٍل بغري حق مث الزنا"
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أن تجعل هلل نداً  "قال: قلت: يا رسول اهلل، أّي الذنب أعظم؟ قال:  وعن عبد اهلل بن مسعود 

 أن "، قلت: مث أّي؟ قال:"قتل ولدك من أجل أن يطعم معكأن ت "، قلت: مث أّي؟ قال:"وهو خلقك
 .قال ابن قدامة: "الزنا حرام، وهو من الكبائر العظام" ."تزاني حليلة جارك

 .اللواطتحريم  -2
قال ابن  ،يف الكبائر من أهل العلم معصية عظيمة وكبرية من كبائر الذنوب، وقد ذكرها غري واحد

القيم: "ولكن جناسة الزنا واللواطة أغلظ من غريها من النجاسات من جهة أهنا تفسد القلب 
  .وتضعف توحيده جداً"

 الزنا.لجريمة عقوبة التشريع  -
 الزاين إما أن يكون حمصنا أو غري حمصن.

 .الرجم للمحصن عقوبة -أ
قال ابن قدامة: "مسألة يف وجوب الرجم على الزاين احملصن رجالً كان  الزاين احملصن: وهي الرجم: 

يع يف مجأو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار 
 .األعصار، وال نعلم فيه خمالفاً"

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حِت يقول " :قال: قال عمر وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما
قد أحصن يضة أنزهلا اهلل، أال وإن الرجم حقٌّ على من زىن و قائل: ال جند الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فر 

 ."البينة أو كان احلمل أو االعرتافإذا قامت 
 :الجلد والتغريبعقوبة  -ب
ُهَما ِمْاَئَة َجْلَدةٍ ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّا" قال تعاىل:  [.2]النور: "ِنى َفٱْجِلُدوْا ُكلَّ َواِحٍد ّمن ْ

 .قال ابن قدامة: "وال خالف يف وجوب اجللد على الزاين إذا مل يكن حمصناً"
خذوا عين خذوا عين، قد جعل اهلل هلن  ":ال رسول اهلل قال: قوعن عبادة بن الصامت 

 ."والثيب بالثيب جلد مائة والرجم سبيالً؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،
  .عاماً يف قول مجهور العلماء"قال ابن قدامة: "وجيب مع اجللد تغريبه 

 .عقوبة اللواط تشريع -ج
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قال شيخ اإلسالم: "وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك، 

ني، ن األعلى واألسفل، سواء كانا حمصنني أو غري حمصنوالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أن يقتل االثنا
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط " قال:فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب 

 ، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف البكر يوجد على اللوطية"فاقتلوا الفاعل والمفعول به
 أنه أمر بتحريقه، وعن ، ومل ختتلف الصحابة يف قتله ولكن تنوعه فيه، فُروي عن الصديق قال: )يرجم(

غريه قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حِت ميوت حتت اهلدم، وقيل: حيبسان يف أننت موضع حِت 
ميوتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار يف القرية ويرمى منه ويتبع باحلجارة كما فعل اهلل بقوم لوط، 

 سلف، قالوا: ألن اهلل رجم قوموهذه رواية عن ابن عباس، والرواية األخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر ال
لوط، وشرع رجم الزاين تشبيهاً بقوم لوط، فريجم االثنان، سواء كانا حرين أو مملوكني، أو كانا أحدمها مملوكاً 

 .واآلخر حراً إذا كانا بالغني، فإن كان أحدمها غري بال  عوقب مبا دون القتل، وال يرجم إال البال "
 .طآثار تطبيق عقوبة الزنا واللوا -

 يف تطبيق عقوبيت الزنا واللواط آثار محيد، فمن ذلك:
  ل ما واحملافظة عليها من كالفردية واألسرية واجملتمعية  واألخالقصيانة أعراض األسر والعشائر

 من عشرية معينة جلرمية الزنا يؤدي إىليؤدِّي إىل اإلساءة إليها أو النيل منها، ألن ارتكاب فرد 
 .إحلاق العار جبميع أفراد تلك العشرية

 تسهم كما  .تقوية العالقة الزوجية واحملافظة على كيان األسرة ومحاية اجملتمع من التفكك واالهنيار
احملافظة على بقاء النوع اإلنساين من االنقراض؛ ألن شيوع الزنا يؤدي إىل ظهور جيل بعد ذلك ب

من اللقطاء الذين ال يُعرف آباؤهم، وهؤالء أكثر تعرضاً للهالك من سواهم، لعدم وجود من 
 .يتوىل رعايتهم على الوجه األكمل

 الناس تب على انتشار الفواحش بنيذاب اهلل تعاىل وسخطه املرت حفظ اجملتمع من ع 
فسية ويالهتما األخالقية والنمن األمراض اليت يسببها الزنا أو اللواط ومحاية اجملتمع منها ومن ، 

 واالجتماعية سواء على الفرد أو اجلماعة.
 .القذفتجريم  -0

قال ، الكبائر منفهو  .قال اخلطيب الشربيين: "املراد بالقذف هنا الرمي بالزنا يف معرض التعيري"
أن  هريرة  أيب روي عنملا  .اخلطيب الشربيين: "وهو من الكبائر املوبقات، سواء يف ذلك الرجل واملرأة"

لسحر الشرك باهلل وا "قيل: يا رسول اهلل، وما هن؟ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات "قال: رسول اهلل 



 2                                     دراسات مقاصدية                                      د/ صابر راشدي
ذف م الزحف وقوقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يو 

 ."المحصنات المؤمنات الغافالت
 .آثار تطبيقو  عقوبة القذفتشريع  -

 "َجْلَدةً  َوٱلَِّذيَن يَ ْرُموَن ٱْلُمْحَصنَٰ ِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوْا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء َفٱْجِلُدوُهْم ثََمانِينَ  "قال تعاىل:
ة اذف للمحصنة وهي احلرة البالغقال ابن كثري: "هذه اآلية الكرمية فيها بيان حكم جلد الق .[4]النور:

 .العفيفة، فإذا كان املقذوف رجالً فكذلك جيلد قاذفه أيضاً، وليس فيه نزاع بني العلماء"
ا املسلمون حد القذف، قال شيخ اإلسالم: "ومن احلدود اليت جاء هبا الكتاب والسنة وأمجع عليه

 فإذا قذف الرجل حمصناً بالزنا أو اللواط وجب عليه احلد مثانون جلدة، واحملصن هنا هو احلر العفيف"
  وأما حد بخاري: "حممد بن عبد الرمحن الله آثار محيدة على الفرد واجملتمع، يقول وتطبيقه

القذف فتأديب لعباده عن عدوان اللسان وسوء الظن باإلخوان وإذالل من شرفه اهلل تعاىل 
وكرمه، فإن املؤمن عند اهلل عزيز واهلل به لطيف، فال يليق باألخ من األخ أن ينسبه إىل ما يشينه، 

 .ودُّد إليه"وإن علم بأن عاين زِناه فاألليق بأخوة اإلسالم إسبال السرت عليه والت
 حماربة الرذيلة واستئصال كل ما من شأنه أن يؤدي إىل االحنراف اخللقي، 

آلف والوحدة مقصد التواالضطراب يف العالقات بني االفراد، املؤدية إىل النفرة والتفرقة خبالف 
العداوة  أسبابالقضاء علىهم يف حتقيق ذلك من خالل وتطبيق هذا احلد يس، بني املسلمني

 .والبغضاء بني أفراد اجملتمع
  تقوية الروابط اليت تضم أفراد األسرة بعضهم إىل بعض، ذلك أن شيوع القذف والرتامي به يؤدي

 .إذا كان مثرة اتصال مشروع أو غري مشروعإىل تشكك اإلنسان يف حقيقة منشئة وعما 
 

 : التدابير الشرعية لحفظ المال في باب العقوبات:اخامس

 اها حِت جعل املال شقيَق الروح ومساويًا هلا يف احلرمة فقداهتمَّ اإلسالم باألموال اهتماماً عظيماً ومح
، فحمى "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:

  وتطلعات الطامعني، وهنى سبحانه عن كل ما جيرُّ إىل أكل أموال الناساملال من أن متتدَّ إليه أيدي العابثني
بالباطل، وأي اعتداء على أموال الناس بأي وجه من الوجوه حرام، سواء كان عن طريق الكذب أو التحايل 

 .أو املماطلة أو السرقة أو غريها مما يستحله أصحاب النفوس الضعيفة
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 السرقة.تحريم  -1

ارَِقُة َفٱْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكٰ الً ّمَن ٱللَِّه َوٱللَُّه عَ  "قال تعاىل: اِرُق َوٱلسَّ  "زِيٌز َحِكيمٌ َوٱلسَّ
 .ملة"قال ابن قدامة: "وأمجع املسلمون على وجوب قطع السارق يف اجل [. 01]املائدة:

 .قال ابن تيمية: "وأما السارق فيجب قطع يده اليمىن بالكتاب والسنة واإلمجاع"
 :ق حد السرقةآثار تطبي -

شرع اهلل تعاىل عقوبة السرقة صيانة لألموال، ألن املال شيء عزيز على النفوس؛ إذ هو عصب  -1
احلياة، واإلنسان جمبول بطبيعته على حب املال حباً شديداً، فهو يبذل كل طاقته جلمعه، فكيف تكون 

ؤدي يف ري وجه حق؟! إهنا قد تحالته إذا وجد أن مثرة جهوده الطويلة قد ذهبت واستوىل عليها شخص بغ
 .بعض احلاالت إىل وفاة اجملين عليه أو إصابته خبلل يف قواه العقلية

 منشر األمن يف اجملتمع؛ ألن جرمية السرقة تؤدي إىل إفزاع سكان مجيع احلي إذ يرتقب كل منه -2
 .أنه اهلدف القادم للذين ارتكبوا تلك احلادثة، فيعيش الناس يف اضطراب وقلق

أن فيه رادعاً ونكاالً وعربة لغريه، قال حممد رشيد رضا: "فالنكال هنا ما ينكِّل الناس ومينعهم أن  -0
لعمرو احلق إن قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويِسمه مبيسم الذلِّ والعار هو أجدر يسرقوا، و 

 .العقوبات مبنع السرقة وتأمني الناس على أمواهلم، وكذا على أرواحهم، ألن األرواح كثرياً ما تتبع األموال"
 الحرابة  تحريم -2

اربون أن اهلل تعاىل حكم على احملاربني بأهنم حيو جرمية احلرابة من اجلرائم العظيمة املفاسد واملخاطر، 
 [.00]املائدة: "اداً َيْسَعْوَن ِفى ٱألْرِض َفسَ ِإنََّما َجَزاء ٱلَِّذيَن ُيَحارِبُوَن ٱللََّه َوَرُسوَلُه وَ " اهلل ورسوله:

 .حد الحرابة تشريع -
ُلوْا َأْو ِإنََّما َجَزاء ٱلَِّذيَن ُيَحارِبُوَن ٱللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفى ٱألْرِض َفَساداً َأن يُ َقت َّ  "ال تعاىل:ق

نْ َيا َوَلُهْم ِفى ٰ ٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن ٱألْرِض ٰذِلَك َلُهْم ِخزْ ُيَصلَُّبوْا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ّمْن ِخلَ  ٌى ِفى ٱلدُّ
 [.00]املائدة: "ٱآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

وا إذا قتلوا وأخذوا املال قُتلوا وُصلبوا، وإذا قَتلوا ومل يأخذوا املاَل قُتل "قال ابن عباس رضي اهلل عنهما:
مل يأخذوا و اَل ومل يقتُلوا ُقطعت أيديهم وأرجُلهم من خالف، وإذا أخافوا السبيَل ومل ُيصلبوا، وإذا أخذوا امل

 ."ماالً نُفوا من األرض
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نيفة، يب حقال شيخ اإلسالم: "وهذا قول كثري من أهل العلم كالشافعي وأمحد، وهو قريب من قول أ

ومنهم من قال: لإلمام أن جيتهد فيهم، فيقتل من رأى قتَله مصلحًة وإن كان مل يقُتل، مثل أن يكون رئيساً 
مطاعاً فيهم، ويقطع من رأى قطَعه مصلحًة وإن كان مل يأخذ املال، مثل أن يكون ذا َجَلد وقوة يف أخذ 

ا وقطِّعوا وصلبوا، واألول قول األكثر، فمن كان من املال، كما أن منهم من يرى أهنم إذا أخذوا املال قُتلو 
احملاربني قد قتل فإنه يقتله اإلمام حداً ال جيوز العفو عنه حبال بإمجاع العلماء، وال يكون أمره إىل ورثة 

 .القتول"
 .تطبيق حد الحرابةآثار   -ج
 .من اهلالك واموالكم من كل سبيل  أنفسهممن أللناس يحقق ل احلفاظ على أرواح الناس وأمواهلم

ع رد يتحقق ذلك إال إذا كان هناك وال  االخذ غري الشروع، وقد مّر معنا محاية األنفس واملال.
 لكل من أراد اإلفساد يف األرض.

 العمل، و املؤدية بالناس لنيل مراميهم وقضاء حوائجهم، والروحية كاحلج  تأمني الطرق والُسُبل
 دية.وبالتايل نشاط احلركة االقتصا ،قتصادية من جتارة وسياحة وغريهاواملتعة كالسياحة، او اال

  األمن للناس يف أنفسهم وأمواهلم وهو من عناصر احلياة اآلمنة.حتقيق 
 
 
  :مالحظة 

يان جوانب بميكنه  ،املادة وغزيرة ةفهي مفيدطالب العلم أن جيعل مفردات هذه احملاضرة حبوثا له ميكن 
 شريعة يف جمال العقوبات محاية املقاصد الشرعية، غذ تعترب اجلانب األمين للحماية.ال
 

 
 .وبارك وسلم هوصحبوذريته سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله  علىاهلل وصلى 


