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  مقدمـة

  ، والصالة والسالم على رسول اهللا ومن وااله ،احلمد هللا رب العاملني
  :أما بعد

فهذا البحث يتضمن الرد على شبهة االعتراض على إقامـة احلـدود   
ضـمن أعمـال   ، وذلك من خالل سلسلة الرد على الشبهات ،الشرعية

    ."بن الدن للدراسات القرآنية عوض حممد كرسي املعلم "
املهندس ، لرعاة الكرسيهذه املقدمة أتقدم بالشكر اجلزيل  ويف ختام

جمموعة بكر بن حممد بن عوض بن الدن مدير عام ورئيس جملس إدارة 
ن، حممد عـوض بـن الد  بن حيىي املهندس سعادة ، والسعودية بن الدنا

، ويرحم اهللا تعاىل والد القائمني اإلدارة واملدير العام بالنيابة رئيس جملس
ذلك الرجل الـذي سـمي   ، املعلم حممد عوض بن الدن: على الكرسي
األستاذ الدكتور عبد اللطيـف  لسعادة الشكر موصول و، الكرسي بامسه

مخاخم مستشار جمموعة ابن الدن السعودية، ونائب الـرئيس للتطـوير   
كمـا   على جهوده املباركة يف عنايته وتقديره هلذا الكرسـي،  اإلداري 

أسـامة بـن   / مدير اجلامعة األستاذ الدكتورأتقدم بالشكر اجلزيل ملعايل 
أمحد بن حامد نقادي وكيل اجلامعـة  / ولسعادة الدكتور، صادق طيب

عبدامللك بن علي / ولسعادة األستاذ الدكتور، لألعمال واإلبداع املعريف
/ سعادة الدكتور: اجلنيدي عميد معهد البحوث واالستشارات ووكيليه

، هيثم بن حسن لنجـاوي / ة الدكتوروسعاد، عبداهللا بن أمحد الغامدي
، وإىل أصحاب السعادة أعضاء جلنة أحباث الكراسي العلميـة باجلامعـة  

حممد بن عبداهللا احللواين املشـرف  / والشكر اجلزيل إىل سعادة الدكتور
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وللشيخ ، على الكرسي الذي بذل جهداً مشكوراً يف مراجعة هذا البحث
ملساعد الـذي قـام بالتنسـيق    إبراهيم بن حممد أول الباحث ا/ الفاضل
  .الطباعي

   ،،،واهللا تعاىل ويل التوفيق

  
  حكمت بن بشري بن ياسني. د.أ

أستاذ كرسي املعلم حممد عوض بن الدن 
  للدراسات القرآنية
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  الرد على شبهة االعتراض على إقامة احلدود الشرعية

تستقيم ا  وشرع فيه أحكاماً، خلق اهللا تعاىل اإلنسان وأنزل القرآن
إقامة احلدود اليت  تسهم إسهاماً عظيماً  :ومن هذه األحكام، احلياة الدنيا

حفظ الدين والـنفس واملـال    :وهي، يف حتقيق مقاصد الشريعة اخلمسة
فإقامة احلدود حتافظ على هذه الضرورة مـن عـدة   ، والعقل والعرض

  .حماور
ن بعض الفئـات  فإ، ومع هذه احملافظة اجلادة على الضرورات اخلمس

فتثري الزوابع لنقـد هـذه   ، من أرباب القوانني الوضعية تعصف رياحها
وتارة تزعم أا تعطل ، فتارة  تصفها بالرجعية، األحكام القرآنية احلكيمة

وحتط من قـدر  ، وتشوه بعض أجزاء بدن اإلنسان، تنمية املوارد البشرية
  :    تيةواجلواب عنها يف املسائل الست اآل ،كرامة اإلنسان

  :قلة تنفيذ احلدود الشرعية :أوالً 

إن إقامة احلدود الشرعية ال تنفذ إال يف نطاق ضيق حمدود؛ فقد يظن  
واحلق ، بعض الناس أن إقامة  احلدود يف اإلسالم كإقامة الصالة يف كثرا

لكن عدد احلدود اليت تقام هي ، أن أحكام الشريعة اإلسالمية تعد باملئات
، والقـذف ، والـزىن ، والبغـي ، والردة، )قطع الطريق (ة احلراب :سبعة

  .وشرب اخلمر، والسرقة
وذلك بعـد   ،وعند تنفيذها ال ميكن ذلك إال بعد مراحل وضوابط 

أو  ،كـاالعتراف  ؛وإقامة احلجة على اجلـاين  ،التأكد من وقوع اجلرمية
، وقد يصل عددهم إىل أربعة شـهود يف جرميـة الـزىن    ،الشهادة عليه
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مما يدل علـى التحـري والتثبـت    ، فيهم العدالة وعدم التهمةويشترط 
   .واالحتياط ذا العدد الذي انفرد عن بقية اجلرائم األخرى

    كما أن جرميـة الـزىن  ، واحلكمة يف ذلك أن اهللا تعاىل حيب الستر( 
   .)١()فكأن كل شاهدين يشهدان على أحدمها ، ال تقع إال من اثنني

مل     وكان من متام حكمته ورمحته أنه  :-اهللا رمحه  -قال ابن القيم 
كما مل يعذم يف اآلخرة إال بعد إقامة احلجـة  ، يأخذ اجلناة بغري حجة

ما      أو، إما منهم وهي اإلقرار :وجعل احلجة اليت يأخذهم  ا، عليهم
وهي ، وإما أن تكون احلجة من خارج عنهم ،يقوم مقامه من إقرار احلال

فال أحسن يف العقول والفطر ، وعدم التهمة، ترط فيها العدالةواش، البينة
وال أوفق ، ولو طلب منها االقتراح مل تقترح أحسن من ذلك، من ذلك

   .)٢(منه للمصلحة
فإنه منذ أن نـزل   ،وعلى سبيل املثال على قلة تنفيذ احلد هلذه اجلرمية

حد الزىن مل نسمع يف تاريخ أُمة اإلسالم أن أُقيم حد الزىن بتوافر أربعـة  
وكذلك مل حتد امرأة حىت لو متت عليها الشهادة كما يف املالعنة ، شهود

مل يقم احلد على املـرأة يف   �فقد ثبت أن النيب  ،إذا مل تقر ذه اجلرمية
بشريك  �مية قذف امرأته عند النيب أن هالل بن أ :قصة املالعنة وذلك

يا رسـول   :فقال ."يف ظهرك البينة أوحد"  :�فقال النيب ، بن سحماءا
 �ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النيب  اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجالً

والذي بعثك بـاحلق  " :فقال هالل ."البينة وإال حد يف ظهرك : " يقول
                                                 

  .١٦٠وسائل اإلثبات ص  )١(
  .١١٩/  ٢املوقعني عن رب العاملني عالم إ )٢(
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فنــزل جربيـل    ، ما يربئ ظهري من احلدفلينـزلن اهللا، إين لصادق

�   فقرأ حـىت بلـغ    ،]٦: النور[�m����������������±l  :وأنزل عليه

�m���������������������	�����
l]فأرسل إليها �فانصرف النيب  ،]٩: النور، 
، إن اهللا يعلم أن أحدكما كـاذب : " يقول �والنيب، فجاء هالل فشهد
قامت فشهدت ؟ فلما كانت عنـد اخلامسـة   ؟ مث " فهل منكما تائب 

فتلكّأت ونكصت حىت ظننا  :قال ابن عباس .إا موجبة :وقفوها وقالوا
فقال الـنيب   .فمضت ، ال أفضح قومي سائر اليوم :مث قالت، أا ترجع

فإن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليـتني خـدلّج    ، أبصروها "  :�
"  :�فقال النيب ، اءت به كذلكفج ،"الساقني فهو لشريك ابن سحماء 

    .)٣( " لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن
ويستفاد من هذا احلديث الشريف احترام مكانة املرأة وعدم إهـدار  

   .كلمتها ودمها حتى وإن علم أا كاذبة
فإن هـذا  ، وأقيم حد الرجم، وحىت لو ثبتت جرمية الزىن باالعتراف

     الزاين الذي يرجم لو طلب منهم التوقف عن ذلـك إلدالء مـا عنـده    
فينبغي أن يوقف الرجم ويسمع منه هل ما يقوله يعتد به أو ، ما يدفع عنه

  ال ؟  

                                                 

سورة النور ، التفسري تابك - ٤٧٤٧ح  ٣٠٤ -  ٣٠٣/  ٨صحيح البخاري ) ٣(
      .ممتلئ :ومعىن خدلّج، سابغ عظيم :ومعىن، اآلية نفسها
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وقد صح أن ماعز بن مالك فـر حـني وجـد مـس احلجـارة      
   .)٤("هالّ تركتموه ؟ "  :�فقال رسول اهللا ، ومس املوت

فوجـد مـس احلجـارة    "  :رواية ابن إسحاق بسند جيـد ويف 
فـإن قـومي قتلـوين     �يا قـوم ردوين إىل رسـول اهللا    :صرخ بنا

    ، غـري قـاتلي   �وأخـربوين أن رسـول اهللا   ، وغروين مـن نفسـي  
 �فلمـا رجعنـا إىل رسـول اهللا     .فلم ننـزع عنـه حـىت قتلنـاه   

فهال تركتموه وجئتموين بـه ؟ ليسـتثبت رسـول اهللا    "  :وأخربناه قال
   .)٥("منه  �

ةقال اخلبري القانوين معايل األستاذ عبد اهللا بن الشيخ حمفوظ بن بي:  ) 
 إن الغاية الكربى واهلدف األمسى للتشريع اجلنائي هو تقليل اجلرمية واحلد

وحقـه يف  ، من اإلجرام للمحافظة على حقوق اإلنسان يف احلياة واألمن
وهو حق مل يراع مبـا فيـه   ، وحقه يف صيانة نسله، احملافظة على ملكيته

وبقدر ما ينجح التشريع اجلنائي يف  ،الكفاية يف التشريع اجلنائي الوضعي
  . احملافظة على هذه احلقوق يكون جناحه أو فشله

وإذا كان التشريع اإلسالمي قد حـارب االعتـداء علـى هـذه     
فإنـه أسـرع بعـض     ،ها بتطبيق عقوبات قويةاحلقوق وبال هوادة في

ممـا   ،النوافذ يف وجه مرتكيب بعض اجلرائم العظيمـة لتـدارك اخلطـأ   

                                                 

ح  ٢٨/  ٨إرواء الغليل ( رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه األلباين  )٤(
٢٣٦٠ .(  

  .) ٣٥٤/  ٧إرواء الغليل (  .وهذا إسناد جيد :قال الشيخ األلباين )٥(
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إىل  يدل داللة واضحة علـى أن العقوبـة املقـررة ـدف أساسـاً     
  . ) ٦(إصالح اجلانح وصالح اتمع

  :عدم إقامة احلدود عند الضرورة والشبهة :ثانياً

فقد راعى اإلسالم ، ال تقام احلدود عند الضرورات وعند الشبهات 
، عدم إقامة احلدود يف حاالت الضرورة ويف حالة اإلكراه واجلوع والفقر

|��{����m:وورد يف القرآن الكرمي عدة آيات يف ذلك منها قوله تعـاىل 
�����������������	��
��������~������
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��³��²��±��°l ]١٤٥: األنعام[.      
االضطرار ال خيلو أن يكون بإكراه من ظامل أو جبـوع    :قال القرطيب

  . يف خممصة
والذي عليه اجلمهور من الفقهاء والعلماء يف معىن اآلية هو من صريه 

   .وهو الصحيح، العدم والغرث وهو اجلوع إىل ذلك
   .معناه أُكره وغُلب على أكل هذه احملرمات :وقيل

                                                 

  .٨٧حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان يف االسالم ص  )٦(
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أخذه العدو فيكرهونه على حلم يعين أُكره عليه كالرجل ي :قال جماهد
إال أن اإلكراه يبيح ذلك إىل آخر ، اخلنـزير وغريه من معصية اهللا تعاىل

   .اإلكراه
    فإن كانـت دائمـة   ، وأما املخمصة فال خيلو أن تكون دائمة أو ال

إال أنه ال حيلُّ له أَكْلُها وهو جيـد  ، فال خالف يف جواز الشبع من امليتة
    .)٧(فيه قطعاًمال مسلم ال خياف 

إنا بـأرض  ، يا رسول اهللا :قلت :وثبت عن أىب واقد الليثي أنه قال
     إذا مل تصـطبحوا "  :فما حيل لنا من امليتة ؟ قـال ، خممصة  تصيبنا ا

  .)٨("فشأنكم ا  ومل تغتبقوا ومل حتتفئوا بقالً
           إذا"  :قولـه  .ضمور الـبطن مـن اجلـوع    :املخمصة :قال العيين
 :     قولـه  .يعين به العشـاء " ومل تغتبقوا "  .يعين به الغداة" مل تصطبحوا 

   من جفأت القـدر إذا رمـت   ، أي مل تقْلوه وترموا به"  مل جتتفئوا بقالً"
        .ومادته جـيم وفـاء ومهـزة   ، ما جيتمع على رأسها من الزبد والوسخ

  )٩(.مضيق عليكمأي امليتة استمتعوا ا غري " فشأنكم ا " 

                                                 

  .٢/٢٢٥اجلامع ألحكام القرآن  )٧(
وهو إسناد صحيح على شرط  .٢١٩٤٨ح ، ٥/٢١٨مسند اإلمام أمحد بن حنبل  )٨(

  .) ٢١/١٤٣عمدة القاري للعيين (الشيخني 
   . ١٤٣- ٢١/١٤٢عمدة القاري  )٩(



١١ 
  

            رفـع عـن أمـيت اخلطـأ والنسـيان      "  :�وقد ثبت عن الـنيب  
  )١٠(".عليه  وما استكرهوا

وكذلك حد السرقة ال يقام يف ، فاملكره على الزىن ال يقام عليه احلد
ومنها يف ااعة كعام الرمادة يف زمـن عمـر بـن    ، كثري من احلاالت

   .�اخلطاب 
فيصـادف  ، هو أن يقصد بفعله شيئاً :اخلطأ :قال احلافظ ابن رجب

   .فيصادف قَتلُه مسلماً، أن يقصد قَتل كافرٍ :مثل، فعله غري ما قصده
وكالمها معفو ، فينساه عند الفعل، أن يكون ذاكراً لشيء :والنسيان

مبعىن أنه ال إمث فيه  ولكن رفْع اإلمث ال ينايف أن يترتب على نسيانه ، عنه
   .حكم

، فال إمث عليه بذلك، وصلى ظاناً أنه متطهر، ن من نسي الوضوءكما أ
     )١١(. فإن عليه اإلعادة مث إن تبني أنه كان قد صلى حمدثاً

ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو  :قال ابن حجر
أو مهـا  ، وإمنا اختلف العلماء هل املعفو عنه اإلمث أو احلكم، عنه باتفاق

  .)١٢(وظاهر احلديث األخري وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل ؟معاً

                                                 

، ٤٣٧٥ح  باب يف احلد يشفع فيه -احلدود  -أخرجه أبو داود يف السنن  )١٠(
اإلحسان ح ( بان يف صحيحه وابن ح، ٤٦٥ه البخاري يف األدب املفرد ح وأخرج
)  ١٧/٣١٦انظر بذل اهود ( وحسنه صالح الدين العالئي ، وقواه ابن حجر، )١٥٢٠

  .) ٦٣٨السلسلة الصحيحة ح( وصححه األلباين مبجموع طرقه 
  .٢/٣٦٦من جوامع الكلم  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً )١١(
   .٥/١٦١فتح الباري  )١٢(
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   :وهو نوعان :حكم املكره :قال احلافظ ابن رجب
كمـن  ، وال قدرة له على االمتناع، من ال اختيار له بالكلية :أحدمها
أو محـل  ، وأدخل إىل مكان حلف على االمتناع من دخوله محل كرهاً

وال قدرة له على االمتناع ، ك الغريوضرب به غريه حىت مات ذل، كرهاً
وال يترتب عليه حنث يف ميينه عند مجهور ، فهذا ال إمث عليه باالتفاق… 

   .العلماء
فهذا الفعل يتعلق به ، من أَمره بضرب أو غريه حىت فعل :والنوع الثاين

لكن ليس غرضه الفعـل  ، فإنه ميكنه أالَّ يفعل فهو خمتار للفعل، التكليف
وهلذا ، غري خمتار من وجه، فهو خمتار من وجه، دفع الضرر عنه بل ؛نفسه

  اختلف الناس هل هو مكلف أو ال ؟ 
، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم مل يبح له أن يقتلـه 

هذا إمجاع من العلماء املعتد ، فإنه إمنا يقتله باختيار افتداء لنفسه من القتل
  )١٣(.م

وأن من أكـره  ، فاتفق العلماء على صحته، قوالوأما اإلكراه على األ
وقد ، وال إمث عليه، أن له أن يفتدي نفسه به معترباً على قول حمرم إكراهاً

����m���x��w��v���u��t��s: دل عليه قول اهللا تعاىل

����l ]١٠٦: النحل[.    
     :وقـال ، أنه وصى طائفة مـن أصـحابه   �وأما ما روي عن النيب 

كمـا  ، فاملراد الشرك بالقلوب، "باهللا وإن قطعتم وحرقتم ال تشركوا "
                                                 

  .٣٧١- ٣٧٠/ ٢من جوامع الكلم  العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاًجامع  )١٣(



١٣ 
  

���m������������������~��}��|��{��z��y��x:قال تعاىل

��������l ] وقال تعـاىل  .]١٥: لقمـان:�m���|��{��z��y

���������~������}��l ]١٤( ]١٠٦: النحل(.   
وهبة الزحيلي حاالت الضرورة وتوصل إىل أربـع   .د. وقد درس أ

، والـدواء ) اجلـوع أو العطـش   ( ضرورة الغذاء  :عشرة حالة وهي
، والسفر، والعسر أو احلرج وعموم البلوى، والنسيان واجلهل، واإلكراه
  .)١٥( والنقص الطبيعي، واملرض

فكل هذه احلاالت هلا أحكامها ورخصها وتسهيالا وعدم املؤاخذة 
وهذا من عظمة هذا الدين أن يراعي هذه احلاالت وما فيـه مـن   ، فيها

   .السماحة والعفو والتوسيع على الناس وعدم التضييق والتشديد واحلرج
تعترب نظريـة الضـرورة يف    :قال الفقيه القانوين الفرنسي  المبري 

الفقه اإلسالمي أكثر جزماً ومشـوالً مـن فكـرة وجـد أساسـها يف      
شـرط بقـاء احلـال    ( لعام يف نظرية الظروف املتغرية القانون الدويل ا

ويف القضـاء اإلداري الفرنسـي يف نظريـة     ،)على مـا هـو عليـه    
ويف القضاء اإلجنليزي فيمـا أدخلـه مـن املرونـة     ، الظروف الطارئة

على نظرية إيقاف تنفيذ االلتزام حتت ضـغط الظـروف االقتصـادية    
ري األمريكـي يف  ويف القضـاء الدسـتو   ،اليت نشأت بسبب احلـرب 

   .)١٦(نظرية احلوادث املفاجئة
                                                 

  .٣٧٣-٢/٣٧٢من جوامع الكلم  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً )١٤(
  .٧٤، ٧٣نظرية الضرورة الشرعية ص : انظر )١٥(
     .٣١٥املصدر السابق ص  :انظر )١٦(



١٤ 
  

انونيـة  وكـذلك املدرسـة الق  ، وجند تأثر املدرسة القانونية األملانية
   .بالفقه اإلسالمي يف نظرية الضرورة الشرعية الفرنسية اإلجنلو سكسونية

ون العام على تقوم نظرية الضرورة يف القان :وهبة الزحيلي .د .يقول أ
ألن  ؛عليها حق الدفاع الشرعي يف القانون اجلنائي يبىننفس األسس اليت 

دفاع الدولة عن نفسها كدفاع اإلنسان عن نفسه ضد ما ـدده مـن   
  .أخطار

   :ويقول املستشرق لويس يونغ 
إن أشياء كثرية ال يزال على الغرب أن يتعلمهـا مـن احلضـارة    

  .)١٧( اإلسالمية منها نظرة العرب املتساحمة
هذا احلديث الشريف مراعاة الظروف الطارئة علـى  وهكذا نرى يف 

ويعد قاعدة مهمة استفاد منـها   ،اإلنسان اليت خترج عن نطاق استطاعته
    .أرباب القانون

قواعد مهمة يف ضروب وقد ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السالم 
إذا  :)فصل يف اجتماع املفاسد اردة عـن املصـاحل   : ( الضرورة فقال

وإن تعذر اجلميع درأنا  ،معت املفاسد احملضة فإن أمكن درؤها درأنااجت
فإن تساوت فقد يتوقف وقد يـتخري   ،األفسد فاألفسد واألرذل فاألرذل

بـني مفاسـد    وال فرق يف ذلـك ، وقد خيتلف يف التساوي والتفاوت
أحدها أن يكره علـى   :والجتماع املفاسد أمثلة ،احملرمات واملكروهات

فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصـرب   ،ث لو امتنع منه قتلقتل مسلم حبي
وإن قـدر   ،ألن صربه على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه ؛على القتل

                                                 

    .)٣٢٧(اإلسالم ص نقالً عن قالوا عن ) ١٠(با ص والعرب وأور :انظر )١٧(



١٥ 
  

على دفع املكروه بسبب من األسباب لزمه ذلـك لقدرتـه علـى درء    
وإمنا قدم درء القتل بالصرب إلمجاع العلماء على حتـرمي القتـل    ،املفسدة

فوجب تقدمي درء املفسدة للمجمع على  ،ستسالم للقتلواختالفهم يف اال
   .املفسدة املختلف يف وجوب درئها وجوب درئها على درء

 ،لواط فإن الصرب املختلف يف جوازهوكذلك لو أكره على الزىن وال 
  .وال خالف يف حترمي الزىن واللواط

وكذلك لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فـإن   
ملكره على الشهادة به أو احلكم به قتالً أو قطع عضو أو إحـالل  كان ا
؛ ألن االستسالم أوىل من التسبب حمرم مل تجز الشهادة وال احلكمبضع 

  ،أو إتيان بضع حمـرم ، أو قطع عضو بغري جرم ،بغري ذنب إىل قتل مسلم
وإن كانت الشهادة أو احلكم مبال لزمه إتالفه بالشهادة أو باحلكم حفظاً 

  .كما يلزمه حفظها بأكل مال الغري ،ملهجته
أو غص ومل جيد ما يسيغ من  ،وكذلك من أكره على شرب اخلمر  

ألن حفظ احلياة أعظم يف نظـر   ،فإنه ال يلزمه ذلك ،سوى اخلمر الغصة
   .كوراتالشرع من رعاية احملرمات املذ

ألن حرمـة   ،إذا اضطر إىل أكل مال الغـري أكلـه   :املثال الثاين
وفوات النفس أعظـم مـن إتـالف     ،مال الغري أخف من حرمة النفس

وهذا من قاعـدة اجلمـع بـني إحـدى املصـلحتني       ،مال الغري ببدل
   .)١٨( وبذل املصلحة األخرى وهو كثري يف الشرع

                                                 

    .٨٠-١/٧٩قواعد األحكام  )١٨(



١٦ 
  

باجلسد ومحايته من إقامة كـثري  وفيما تقدم يتضح عناية السنة النبوية 
   .وتقليل وقوعها بوجود أي شبهة، من احلدود

، ينظر يف سبل اإلثبـات  عند وقوع جرمية تقتضي حداً �كان النيب 
كمـا يف قصـة   ، فإذا مل جيد فإنه ال يقيم احلد بل يدرأ احلد بالشبهات

كمـا يف  و ،املالعنة اليت سيأيت ذكرها يف حقوق املرأة يف املبحث الثامن
فدفع  ، إذ مل يثبت من هو القاتل ،أمر املقتول من املسلمني عند يهود خيرب

  .)١٩( الدية ألهل املقتول مبائة من اإلبل �النيب 
ويف ذلك أثـر   .وهي قاعدة فقهية مشهورة، وفيه درء احلد بالشبهة

     ادرؤوا اجللد والقتل عـن املسـلمني   " : صحيح عن ابن مسعود موقوفاً
   .)٢٠("استطعتم ما 

وهـو يف   �أتى رجل رسـول اهللا   :قال �وصح عن أيب هريرة 
فأعرض عنه حىت ردد عليه ، يا رسولَ اهللا إين زنيت :املسجد فناداه فقال

أبك  :فقال �فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النيب ، أربع مرات
       :�فقـال الـنيب    .نعـم  :فهل أحصنت ؟ قال :قال .ال :جنون ؟ قال

   .)٢١("اذهبوا به فارمجوه " 
فإن الغالـب أن   ،إمنا قاله ليتحقق حاله ،"أبك جنون "  :قال النووي

مع أن لـه  ، يصر على اإلقرار مبا يقتضي بقتله من غري سؤال اإلنسان ال
ويف الرواية األخرى أنه سأل قومه عنـه   ،طريقاً إىل سقوط اإلمث بالتوبة

                                                 

  .٦٨٩٨باب القسامة ح  -الديات  -انظر صحيح البخاري  )١٩(
  .) ٢٦/  ٨انظر إرواء الغليل ( أخرجه ابن أيب شيبة والبيهقي بسند ثابت   )٢٠(
  .٦٨١٥باب ال يرجم انون وانونة ح - احلدود  -صحيح البخاري  )٢١(



١٧ 
  

وهذا مبالغة يف حتقيـق حالـه ويف صـيانة دم    ، ما نعلم به بأساً :فقالوا
وأن احلدود ال جتب عليه  ، وفيه إشارة إىل أن إقرار انون باطل، املسلم

فيه أن اإلمام يسأل عن " هل أحصنت "  :�قوله  .وهذا كله جممع عليه
وفيـه   ،شروط الرجم من اإلحصان وغريه سواًء ثبت باإلقرار أم بالبينة

   .)٢٢(رارهمؤاخذة اإلنسان بإق
لعلـك  "  :ملا أتاه ماعز بن مالك قال �ويف رواية صحيحة أن النيب 

            :�قـال رسـول اهللا    .ال :قـال  ."قبلت أو غمزت أو نظـرت ؟  
   .)٢٣(فعند ذلك أمر برمجه :قال .نعم :قال -ال يكين  -" أنكتها؟" 

ال واهللا أنه قد زىن اآلخـر  :  قال"  فلعلك"  :�قوله  :قال النووي
معىن هذا الكالم اإلشارة إىل تلقينه الرجوع عن اإلقرار بالزىن واعتـذاره  

" لعلك قبلت أو غمزت " كما جاء يف الرواية األخرى ، بشبهة يتعلق ا
اختصاراً أو تنبيهاً واكتفاء بداللـة  " لعلك "فاقتصر يف هذه الرواية على 

ففيـه  ، أي لعلك قبلت أو حنـو ذلـك  ، ال على احملذوفالكالم واحل
، استحباب تلقني املقر حبد الزىن والسرقة وغريمها من حدود اهللا تعـاىل 

والـدرء  ، ألن احلدود مبنية على املسـاهلة  ،وأنه يقبل رجوعه عن ذلك
وحقوق اهللا تعاىل املالية كالزكـاة والكفـارة   ، خبالف حقوق اآلدميني

وقد جاء تلقني ، ولو رجع مل يقبل رجوعه، تلقني فيهاوغريمها ال جيوز ال

                                                 

  .١٩٣/  ١١صحيح مسلم بشرح النووي  )٢٢(
وصححه األلباين  ٤٤٢٧وأبو داود يف السنن ح  ٣٣٨/  ١أخرجه أمحد يف املسند  )٢٣(

   .) ٧/٣٥٥إرواء الغليل ( 



١٨ 
  

اشـدين ومـن   عن اخللفاء الر �الرجوع عن اإلقرار باحلدود عن النيب 
   .)٢٤(عليهبعدهم اتفق العلماء 

        :فقـال  �جاء ماعز بن مالـك إىل الـنيب   " :ويف رواية مسلم قال
 :قال" وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه "  :فقال .يا رسول اهللا طهرين

: � فقال رسول اهللا .يا رسول اهللا طهرين :مث جاء فقال، فرجع غري بعيد
مث جـاء  ، فرجع غري بعيد :قال ."وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه " 

مثل ذلك حـىت إذا كانـت    �فقال النيب  .يا رسول اهللا طهرين :فقال
.. .مـن الـزىن   :فقال" فيم أطهرك ؟ "   :� الرابعة قال له رسول اهللا

   .)٢٥(احلديث 
ويستفاد من احلديث أنه ال ميكن إقامة احلد إال بعد االعتراف أربـع  

وأن اإلمام يتأكد مـن سـالمة عقـل    ، مرات وهي تعادل أربعة شهود
   .املعترف

            :فقـال  �جاء ماعز بـن مالـك إىل الـنيب     :قوله :قال النووي
 ،"ارجع فاستغفر اهللا وتب إليـه  ، وحيك"  :فقال .يا رسول اهللا طهرين

ومثلـه يف   .إىل آخره ،مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين ،فرجع غري بعيد
وحيك ارجعي فاستغفر اهللا وتويب : " طهرين قال :حديث الغامدية قالت

رحياً وقد جاء ذلك ص، هذا دليل على أن احلد يكفِّر ذنب املعصية ."إليه 
من فعل شـيئاً مـن   "  :�وهو قوله  �يف حديث عبادة بن الصامت 

ويف ، وال نعلم يف هذا خالفـاً  ،"ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو كفارته 
                                                 

  .١١/١٩٥صحيح مسلم بشرح النووي  )٢٤(

  .٥/١١٩باب من اعترف على نفسه بالزىن  -احلدود  -صحيح مسلم  )٢٥(



١٩ 
  

هذا احلديث دليل على سقوط إمث املعاصي الكبائر بالتوبة وهو بإمجـاع  
  .لماملسلمني إال ما قدمناه عن ابن عباس يف توبة القاتل خاصة واهللا أع

وهـي حمصـلة    ،فإن قيل ما بال ماعز والغامدية مل يقنعـا بالتوبـة  
بل أصرا على االقـرار واختـارا الـرجم    وهو سقوط اإلمث  ،لغرضهما

، متيقن على كل حال صيل الرباءة باحلدود وسقوط اإلمثفاجلواب أن حت
وأما التوبـة فيخـاف أالَّ تكـون    ، �وال سيما وإقامة احلد بأمر النيب 

، فتبقى املعصية وإمثها دائماً عليه ،وأن خيل بشيء من شروطها، نصوحاً
فأراد حصول الرباءة بطريق املتيقن دون ما يتطرق إليه احتمال واهللا أعلم 

)٢٦(.  
، أما من شهد على أحد بالزىن فإنه ال يكفي إال بأربعة شهود عدول

وقد حصل ذلك يف ، فإن شهد أقل من ذلك فإنه يقام عليهم حد القذف
ملا شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد  �عمر بن اخلطاب  زمن

   حدهم حد القذف ملا ختلف الرابـع زيـاد  ، على املغرية بن شعبة بالزىن
  .)٢٧(فلم يشهد

وكان عمر بـن  ، وقد سلك الصحابة املنهاج النبوي يف درء احلدود
، فقد أُيت بامرأة ليس هلا زوج قد محلت ،يدرأ بعض احلدود �اخلطاب 

                                                 

  .١٩٥/  ١١صحيح مسلم بشرح النووي  )٢٦(
إرواء ( وصححه األلباين  ٣٣٥ - ٨/٣٣٤أخرجه البيهقي يف السنن الكربى   )٢٧(

  .) ٨/٢٩الغليل 



٢٠ 
  

إين امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما  :فقالت، فسأهلا عمر
  .)٢٨(فدرأ عنها احلد، استيقظت حىت فرغ

لَأَنْ أخطئ يف احلدود بالشبهات أحب إيل مـن   :وثبت عن عمر قال
  .)٢٩(أن أقيمها بالشبهات

 �أتـى عمـر    :عنهما أنه قالرضي اهللا ، وقد ثبت عن ابن عباس
فمر علي بـن  ، فأمر ا أن ترجم، فاستشار فيها أناسا، مبجنونة قد زنت

زنت فأمر ، جمنونة بين فالن :ما شأن  هذه ؟ قالوا :فقال، �أيب طالب  
أما ، يا أمري املؤمنني :فقال، مث أتاه، ارجعوا ا: فقال، ا عمر أن ترجم

وعن النائم حىت ، عن انون حىت يربأ :ثالثةعلمت أن القلم قد رفع عن 
ال  :قال فما بال هذه ؟ قال :بلى :وعن الصيب حىت يعقل ؟ قال، يستيقظ

  .)٣٠( فجعل يكرب :شيء فأرسلها عمر قال
    ،برجم جمنونة مطبق عليهـا اجلنـون   �مل يأمر عمر  :قال اخلطايب

ولكن هذه امرأة ، وال على أحد ممن حبضرته، وال جيوز أن خيفى هذا عليه
أالَّ يسقط عنها احلد ملا  �فرأى عمر ، وتفيق أخرى كانت جتن أحياناً
أن  �ورأى علـي  ، إذ كان الزىن منها حال اإلفاقة، يصيبها من اجلنون

                                                 

إرواء الغليل ( حه األلباين وصح ٨/٢٣٥أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )٢٨(
٨/٣٠(.  
املقاصد احلسنة ص ( أخرجه ابن حزم يف اإليصال له بسند صحيح  :قال السخاوي )٢٩(

٣٠ (.  
 ٤٣٩٩ح  باب يف انون يسرق أو يصيب حداً -احلدود  - انظر سنن أيب داود  )٣٠(

ط يف جامع ورناؤألوصححه ا ٣٦٩٩وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ح 
 .٥٠٧/  ٣األصول 



٢١ 
  

، واحلدود تـدرأ بالشـبهات  ، اجلنون شبهة يدرأ ا احلد عمن يبتلى به
افـق اجتـهاد   فو، فلعلها قد أصابت ما أصابت وهي يف بقية من بالئها

   .)٣١( ...اجتهاده يف ذلك فدرأ عنها احلد �عمر
وقد وردت قواعد فقهية يف الشبهات الدارئة للحدود ذكرها سلطان 

، الشبهات دارئة للحدود وهي ثالثـة  :العلماء العز بن عبد السالم فقال
يف الفاعل وهو ظن حل الوطء إذا وطئ امـرأة يظنـها أـا     :إحداهن

شبهة املوطوءة كـوطء الشـركاء اجلاريـة     :الثانية .زوجته أو مملوكته
   .يف السبب املبيح للوطء كالنكاح املختلف يف صحته :الثالثة .املشتركة

، ألنـه غـري آمث   ؛فأما الشبهة األوىل فدرأت عن الـواطئ احلـد  
واملهـر واجـب    ،والعدة واجبة علـى املوطـوءة   ،والنسب األحق به

ألن مـا فيهـا مـن ملكـه      ؛حلـد وأما الشبهة الثانية فدرأت ا .عليه
       ،وما فيهـا مـن ملـك غـريه يقتضـي التحـرمي       ،يقتضي اإلباحة

بـل لـو أكـل     ،فال تكون املفسدة فيه كمفسـدة كـالزىن احملـض   
اإلنسان رغيفاً مشتركاً بينه وبني غريه مل يـأمث بأكـل نصـيبه مثـل     

وكـذلك لـو قتـل     ،بل يأمث به إمث الوسائل ،إمثه بأكل نصيب شريكه
        ،د األوليــاء اجلــاين بغــري إذن شــركائه أمث ومل يقــتص منــهأحــ

وكـذلك الوسـائل إىل    ،مث من قتل من ال شريك له يف قتلـه إوال يأمث 
فـإن صـالة مـن فاتتـه      ،املصاحل ال يثاب عليها مثل ثواب املصـاحل 

يثاب على الوسـيلة منـهما مثـل     وال ،ة من صالتني لزمه أداؤمهاصال
 ،ولذلك فعلهما بتـيمم واحـد علـى األصـح     ،ثواب الواجبة منهما

                                                 

  .٢٢٩/  ٦انظر خمتصر سنن أيب داود للمنذري  )٣١(



٢٢ 
  

وإمنـا غلـب   ... وأما الشبهة الثالثة فليس اختالف العلماء هو الشبهة
ألن املصـلحة العظمـى يف اسـتيفاء     ؛درء احلدود مع حتقق الشـبهة 

واحلدود أسباب حمظرة فـال تثبـت إال عنـد     ،اإلنسان لعبادة الديان
   .)٣٢(كمال املفسدة ومتحضها

ألحاديث الفعلية توضيح وتطبيق حلق حفـظ الـنفس   مما تقدم من ا
ولبيان جواز عدم إقامة احلد عنـد  ، للعناية ا يف دفع إقامة احلدود عنها

   .عدم الثبوت ملا يوجب احلد بسبب الشبهة أو عدم االعتراف بالذنب
يف كثري من حاالت السرقة ال يقطع السارق كما يأيت يف الفقـرات  

   :اآلتية
   .٣٣" فصاعداًيف ربع دينارإالقطع تال "  :� ثبت عن النيب -١
 :قال أبو داود ،"ال قطع يف مثر وال كثر "  :أنه قال � ثبت عنه -٢
   .)٣٤( اجلمار :الكثر
فقـد   ،يقام عليه احلدال ب ماالً علناً غري خفية فوكذلك إذا  -٣

ومن انتهب بـة   ،ليس على املنتهب قطع"  :أنه قال �ثبت عن النيب 
   ."مشهورة فليس منا 

   ".ليس على اخلائن قطع" وثبت عنه أيضاً  -٤
   .)٣٥( "وال على املختلس قطع" وكذلك  -٥

                                                 

  .١٣٧/  ٢قواعد األحكام يف مصاحل األنام  )٣٢(
   .١٦٨٤ح ،٣/١٣١١صحيح مسلم،  )٣٣(
وصححه األلباين يف صحيح ، ٤٣٨٨باب ما ال يقطع فيه ح  -احلدود  -السنن   )٣٤(

   .٣٦٨٨سنن أيب داود ح



٢٣ 
  

ألن القطع ثبت بالنص  :ووجه عدم القطع فيهما :قال السهارنفوري
ألنـه يف   ؛واخليانة ليسـت بسـرقة  ، يف السرقة واالنتهاب واالختالس

   .)٣٦(ويف اخليانة ليس األخذ من احلرز ،فيةاالنتهاب ليس األخذ اخل
فقد  ،وكذلك إذا وقعت سرقة أثناء السفر فإن السارق ال يقطع -٦

فـأُيت   ،ة يف البحرأكنا مع بسر بن أرط :ثبت عن جنادة بن أيب أُمية قال
 �مسعـت رسـول اهللا    :قد سرق خبتية فقال ،مصدر ،بسارق يقال له

   .)٣٧("ال تقطع األيدي يف السفر ولوال ذلك لقطعته "  :يقول
   .)٣٨(األنثى من اجلمال اخلراسانية وهي طوال األعناق :ومعىن خبتية

   .وكذلك ال يقطع العبد إذا سرق من مال سيده -٧
   .وال األب من مال ابنه -٨
   .وال الشريك من شريكه -٩

   .)٣٩( وال الدائن من مدينه لوجود الشبهة -١٠

                                                                                                                                          

باب القطع يف اخللة  -احلدود  -السنن  - هذه الروايات الثالث أخرجها أبو داود  )٣٥(
 -  ٣٦٩٠ح ( وصححها األلباين يف صحيح سنن أيب داود ، ٤٣٩٣- ٤٣٩١واخليانة ح 

٣٦٩٢ (.    

  .٣٣٩/  ١٧بذل اهود  )٣٦(
، ٤٤٠٨باب يف الرجل يسرق يف السفر وانقطع ح  -احلدود  - سنن أيب داود  )٣٧(

  .٣٧٠٨األلباين يف صحيح سنن أيب داود ح  وصححه
    .٣٥٧/  ١٧انظر بذل اهود  )٣٨(
وانظر روائع البيان يف تفسري آيـات  ، ٢/٦٠٩بن العريب آن الظر أحكام القران - )٣٩(

   .١/٥٥٥األحكام 
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هذه احلاالت تلحق مبا سبق من درء احلدود ال قطع فيها لليـد   وكل
    .لالهتمام جبسد اإلنسان وتقليل قطع اليد منه

ـ      والشـريعة املطهـرة مـع اهتمامهـا      :هقال معايل الشيخ ابن بي
ال مـن  ، فإا تقدم للفرد ضـمانات أكيـدة  ، الشديد بسالمة اتمع

تنسـحب علـى احلـدود    حيث درء احلدود بالشبهات وهي قاعـدة  
ولكنـها قـدمت   ، وخباصة يف جرائم األخالق وحقـوق اهللا احملضـة  

، ضمانات على مستوى االجـراءات القضـائية ووسـائل اإلثبـات    
واشـترطت العدالـة   ، فمنعت القاضي من أن حيكم بعلمه الشخصـي 

وأعـذرت للمتـهم   ، وزيادة العدد على اثنني يف قضايا أخالقية معينـة 
 وأوجبـت األميـان  ، الشـاهد عنـد االقتضـاء   يف البينات ليجـرح  

ومل تعتـرب إال  ، وألغـت إقراراملكـره  ، حيث جيب التغلـيظ ، وغلظتها
خاصـة   واشـترطت شـروطاً  ، يف حالة طوع واختيار وحريـة  إقراراً

فيمن يتوىل القضاء من علم وورع ونزاهة واسـتقامة إىل آخـر مـاهو    
  .)٤٠(معروف يف كتب األحكام والقضاء

التدابري الوقائية من املنـع ىف الوقـوع ىف اجلرميـة مث    اختاذ : ثالثاً
  :االستغناء عن إقامة احلدود

فقد وردت تدابري وقائية عظيمة ىف القرآن احلكيم والسنة الشـريفة  
   :وأذكر منها التدابري الوقائية من جرمية القتل وهي كما يلي، املطهرة

                                                 

  .٨٣حوار عن بعد ص  )٤٠(



٢٥ 
  

�������m  :كما ىف قوله تعاىل، الترهيب من قتل العمد - ١

������������������	��
����

�����������������������l ]٩٣: النساء[.  
النهي عن العداوة والبغضاء كما صح عن النيب صلى اهللا عليـه   - ٢

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عبـاد اهللا       ( :وسلم أنه  قال
  .)٤١()إخوانا

����m�N���M:قوله تعاىلكما ىف  ،النهي عن احلسد والتجسس - ٣

��dl ]١٢: احلجرات[.   

��m����½��¼��»��º:النهي عن السخرية كما ىف قوله تعاىل - ٤
�����������	����
�����Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾

������������������������������������ ��!
"��#��$%�����&��'��(��)��*��+��,l    

   .] ١١: احلجرات[
الغضب كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه   النهي عن - ٥

   .)٤٢("ال تغضب " :قال عندما طلب منه رجل الوصية

                                                 

  .٥٧١٨ح  ٢٢٥٣/ ٦صحيح البخاري  )٤١(
  .١٠٠١١ح  ٦٨/ ١٦املسند   )٤٢(



٢٦ 
  

�����������m:األمر بالسماح والعفـو كمـا ىف قولـه تعـاىل     - ٦

����������������¢l ]١٠٩: البقرة[.    
كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه ، األمر بالرفق يف األمور كلها - ٧
إِنَّ الرفْق الَ يكُونُ فى شىٍء إِالَّ زانه والَ ينزع من شىٍء ( :أنه قال وسلم

هان٤٣( )إِالَّ ش(.   
منع محل السالح إال حلاجة مشروعة كما صح عن النيب صـلى   - ٨

  . )٤٤()من محل علينا السالح فليس منا( :اهللا عليه وسلم أنه قال

���m������K��J:قوله تعـاىل  اخلالف كما يفاألمر بالصلح عند  - ٩

N��M��LO�������Vl ]١: األنفال[.    

�mj����l��k:قوله تعـاىل  األمر بالعدل عند احلكم كما يف - ١٠

��o���n��m������|l ]٩٠: النحل[   

���m��r��q��p :قال تعـاىل ، اجلدل باليت هي أحسن - ١١

u���t��sv�������	l ]٥٣: اإلسراء[.  
من عدم أمان السالح كما صح عن النيب صلى اهللا عليه  احلذر - ١٢

إذا مر أحدكم يف مسجدنا أو يف سوقنا ومعـه نبـل   (  :وسلم أنه قال

                                                 

  .٦٧٦٧ح  ٢٢/ ٨صحيح مسلم  )٤٣(
  .٦٦٦٠ح  ٢٥٩٢/ ٦صحيح البخاري   )٤٤(



٢٧ 
  

من املسلمني  فليمسك على  نصاهلا أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحداً
   .))٤٥(منها بشيء

ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه  احلذر من املزاح بالسالح كما  - ١٣
فإنـه ال يـدري لعـل     ؛ال يشري أحدكم على أخيه بالسالح( : وسلم

   .)٤٦()زغ يف يده فيقع يف حفرة من النار ـالشيطان ين

���m���k��j :قولـه تعـاىل   احملافظة على السالح كما يف - ١٤
��w��v��u�����t��s��r��q��p�����o���������n��m��l

xy���{��z|���������l ١٠٢: النساء.  
، وسوسة الشيطان اليت حتث على هذه اجلرميـة  االستعاذة من - ١٥

إن الغضـب مـن    ( :كماروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
فإذا غضب  ،وإمنا تطفأ النار باملاء ،لق من الناروإن الشيطان خ ،الشيطان

   .)٤٧()أحدكم  فليتوضأ
   :ضعف القوانني الوضعية يف العقوبات: رابعاً  

سات املقارنة واإلحصـاءات الدقيقـة أن   لقد ثبت من خالل الدرا
 ؛القوانني يف العقوبات الوضعية مهما عدلت ورقعت فإا تافهة وسقيمة

����������:قال اهللا تعـاىل  .ألن الذين وضعوها ما عندهم من العلم إال القليل منه

�m�������������������������l ]وقـال اخلضـر   ، ]٨٥: اإلسراء
                                                 

       .٦٦٦٤ح  ٢٥٩٢/ ٦صحيح البخاري  )٤٥(

  .٦٦٦١ح  ٢٥٩٢/ ٦صحيح البخاري  )٤٦(
  .٤٧٨٤ح  ٦٦٤/ ٢سنن أىب داود  )٤٧(



٢٨ 
  

موسى إين على علم من علم اهللا علّمنيـه ال   يا: "ملوسى عليهما السالم
وعند   ،..."وأنت على علم من علم اهللا علمك اهللا ال أعلمه، تعلمه أنت

ما جاء عصفور فوقع على حرف السفينة اليت ركبها فنقر العصـفور يف  
ما علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقصه :"فقال اخلضر ،البحر نقرة

    .)٤٨(" حرهذا العصفور من هذا الب
فشريعة اخلالق هـي  ، أما علْم اهللا تعاىل فقد أحاط بكل خملوقاته علماً

ألنه أدرى خبلقه وما يصلح هلم مـن اآلداب واألحكـام    ،املناسبة خبلقه
احلدود الشرعية كحد  :ومن هذه األحكام الربانية ،والترغيب والترهيب

   .أهل البغي والزىن والسرقة والردة واحلرابة والقذف وشرب اخلمر
بل يف العامل اإلسالمي إال ما رحم  ؛وهذه األحكام مهجورة يف العامل

وعندما نقارن اتمعات اليت تقيم شعائر اهللا تعاىل وحدوده مع  ،اهللا تعاىل
ة عن اجلرمية جنـد احلكمـة   اتمعات اليت أمهلت هذه الروادع احلكيم

  .العظيمة
وعلى سبيل املثال نرى جتربة اململكة العربية السـعودية يف تطبيـق   

 إذ جنحـت جناحـاً   ، الشريعة اإلسالمية وجناحها الرائد يف إقامة احلدود
  ،والقتـل واجلهـل   وذلك بالقضاء على مظاهر السلب والنهب، باهراً

   .ف والنهي عن املنكرواألمر باملعرو، وانتشار األمن والعدل
فمعـدهلا حسـب    من أجل ذلك نرى نسبة اجلرائم ضـئيلة جـداً  

 ،يف ألف من السكان)  ٠.٣٢( هـ يصل إىل ١٤١٦اإلحصاءات عام 
                                                 

، ) ٤٧٢٥سورة الكهف ح  -التفسري  - صحيح البخاري ( حديث متفق عليه   )٤٨(
  .٢٣٨٠باب فضائل اخلضر ح  -الفضائل  -وصحيح مسلم (



٢٩ 
  

بينما جند نسبة اجلرمية يف بعض دول العامل أضعافاً مضاعفة لكل ألف من 
  :السكان هي

    إيطاليا ويف ،)٤١.٧١( ويف أملانيا الغربية ، سبانياإيف )  ٧٧.٢٦(    
ويف  ،) ٣٢.٢٧( ويف فرنسا  ،) ٦٠.٥٢( ويف الدامنارك ، ) ٢٠.٠٨( 

، ) ١٢.٤٢( ويف كوريا )  ٧٥.٠٠( ويف كندا   ،) ٧٥.٠٠( أستراليا
            إندونيسيا ويف ،) ٤.٧٤(  كينيا ويف ،) ١٠.٧٢( ويف غانا 

) ٤٩()١.٤٧( .  
، اليت حتكم بالقوانني الوضـعية فنرى الفرق الشاسع بني هذه البلدان 

واململكة العربية السعودية اليت حتكم بالشريعة اإلسالمية مما يدل على أن 
والسيما  لـو زاد االهتمـام   ، وأا جتربة رائدة يف العامل، هذا هو احلق

  .بالتدابري الوقائية األمنية للحد من اجلرمية لكانت النسبة أقل
ومنذ ، تطبق هذه التجربة املباركة وقد حاولت مجهورية السودان أن 

أن بدأت بتطبيق أحكام الشريعة فإن نسبة جرمية القتل اخنفضت بشكل 
هـ بلغـت عـدد    ١٤٠٢ففي عام ، ملموس يصل إىل النصف تقريباً

) ٦٧٠(هـ إىل  ١٤٠٣بينما اخنفضت يف عام  ،جرمية) ١١٥٥(اجلرائم 
وذلك حسـب  ، جرمية) ٦٦٣(هـ نزلت إىل ١٤٠٤مث يف عام  ،جرمية

  . )٥٠(دراسة ميدانية مدعمة باإلحصاءات الدقيقة

                                                 

أفدت هذه اإلحصاءات من كتاب حقوق اإلنسان يف اإلسالم وتطبيقاا يف اململكة  )٤٩(
    .١٣٢- ١٣١سليمان عبد الرمحن احلقيل ص . د.العربية السعودية لسعادة أ

    .٩٤و  ٩٣انظر الدوافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب ص  )٥٠(
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ويف مصر جاءت بعض القوانني متوافقة مع الشريعة وذلك يف عالج 
 ،وقد كان هلا األثر البالغ يف اخنفاض جرائم املخدرات، جتارة املخدرات

م يشـدد عقوبـة إحـراز    ١٩٢٨سنة  ٢١فقد صدر القانون ذو الرقم 
وصارت تقل سنة بعـد   ،ل جرائم املخدراتفأدى إىل تقلي ،املخدرات

جرميـة يف سـنة   )  ٢١١١٣( رات إذ كانت عدد جرائم املخد ؛أخرى
أي  ،م١٩٢٩ -م١٩٢٨جرمية يف سنة ) ١١٤٠٤ (فأصبحت ،م١٩٢٦

جرميـة يف سـنة   ) ٨٥٩٩(مث أصـبحت   ،اخنفضت إىل النصف تقريباً
 -م١٩٣٦جرمية يف سـنة  )  ١٩٢٢( ونزلت إىل  ،م١٩٣٠ -م١٩٢٩
جرميـة يف  )  ١٦٢٨( كما نزلت إىل  ،م أي اخنفضت إىل العشر١٩٣٧
   )٥١(.م١٩٤٣ -م١٩٤٢السنة 

بينما جند الدول اليت تتخبط ىف فوضى القوانني الوضعية تزداد فيهـا  
وإن قضية االهتمام بالدين يقلل ، نسبة اجلرمية بل تدخل يف أطوار جديدة

-١٩٩ص، إلجرامموسوعة القانون اجلنائي وعلم ا( فقد جاء يف ، منها
 Pierre Bouzat et Jean ) جـان بيناتـا   ( و ) لبيا بـوزا  (  ٢٠٣

Pinatei(:     أنه نتيجة النتشار التعليم وحتسـني الظـروف االقتصـادية
لشرائح عريضة من اتمع فإن جرائم القتل أصبحت يطغى عليها طابع 

وزيادة على بعض العوامل فـإن املـؤلفني    ،احليلة أكثر من طابع العنف
وتأثري الدين يف اخلفض  ،يذكران تأثري الريف يف ارتفاع عدد جرائم القتل

 .M. Thومها يذكران دراسة أجراها املستشرق القـانوين سـلني   ،منه

Sllin   يف موضوع العالقة بني العمل حبكم اإلعدام أو إلغائه من ناحية ،

                                                 

  .١/٧١٥اجلنائي اإلسالمي انظر التشريع  )٥١(



٣١ 
  

عزت ( ويذكر املؤلفان أيضاً دراسة  ،أخرىومستوى اجلرائم من ناحية 
اليت بينت أن تفاقم عدد جرائم القتل بكندا منذ سـنة  ) بن عبد الفتاح 

   .)٥٢(م يتدرج ضمن تصاعد عام جلرائم العنف١٩٦٢
وما ورد عن هؤالء اخلرباء الفرنسيني يؤكد ارتفاع اجلرميـة مبـرور   

ـ ! بل يعترف بدور الدين يف اخنفاضها  ؛الزمن      ي  آذان األمـم  فهل تع
  ما يقوله اخلرباء والعلماء ؟ 

   ومن األدلة املهمة يف ارتفاع معدل جرائم األموال ما جاء يف تقريـر 
)  املنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي التابعة للجامعـة العربيـة   ( 

رئيس وحدة حبوث األسرة بـاملركز   -حممود عبدالقادر .الذي أعده د
ومـا بعـدها    ٤٣ص  -وث االجتماعية واجلنائية بالقاهرة القومي للبح

   :وجاء فيه
، إن معدل اجلرائم ضد األموال يف ارتفاع مع عملية التنمية االقتصادية

إذ تزداد فرص االعتداء على األموال عندما يصبح اتمع أكثر إنتاجـاً  
حداث ومن مث جند أن نسبة عالية من جرائم األ ،وتعقيداً وحتضراً وتصنيعاً

 ...والشباب يف غالبية البالد ذات طابع اقتصادي مثل السرقة واالختالس
وتزييف العملـة أو املسـكوكات وريـب     ،وتزييف األوراق الرمسية

املخدرات واخلطـف لطلـب الفديـة والرشـوة وجـرائم السـوق       
  .)٥٣(...السوداء

                                                 

  .٦٠انظر الدوافع الرتكاب جرمية القتل ص  )٥٢(
  .باختصار. عبد الصبور شاهني ص ل. د.انظر كتاب دستور األخالق يف القرآن أ )٥٣(
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    :وقد قام األطفال األحداث بقسط كبري من هذه احلـوادث يقـول  
وقد اتضح طبقاً لبيانات حمددة من بعـض    :صالح الدين عبد املتعال .د

أن جـرائم   ،)سوريا ولبنان والعراق واألردن ومصـر  ( البلدان العربية 
وحـاالت التشـرد    ء على األشخاص واجلرائم اجلنسيةالسرقة واالعتدا

زة اليت تتزايد نسبتها وخباصة يف جماالت األحداث تعد من الظواهر البار
   .)٥٤(من عام إىل آخر تمرارباس

إن اإلحصاءات واملعلومات السابقة كلها تدخل يف ما ضبط وما بلّغ 
  :عبد الصبور شاهني .د.وأما ما مل يبلغ عنه فإنه أضعاف ذلك قال أ ،عنه

ويالحظ عند قراءة حبوث اجلرمية أا تؤكد دائماً أن اإلحصاءات الرمسية 
أو السجالت اخلاصة بارمني ال متثل حجم اتمع األصـلي ملـرتكيب   

وهي اليت ال تكشفها  ،املنظورة وغري ،فهناك اجلرائم اهولة ،اجلرائم فعالً
ويقـدم   ،هاواليت ال يبلغ وقوعها ضحايا ،جهود رجال الشرطة والضبط

ة اجلرمية بـالتغري  عالق( يف حبثه عن ، الدكتور صالح الدين عبد املتعال
ـ : على هذه احلقيقة يف جرائم النشل مثاالً) االجتماعي  ين فإن نسبة ا

لنشل قبل الواقعة األخـرية ومل يبلّغـوا   لعليهم من الذين تكرر تعرضهم 
وع من تكرر من جمم%  ٧٥السلطات عن هذه احلوادث السابقة بلغت 

  .)٥٥( تعرضهم للنشل

                                                 

نقالً عن املصدر  ٥٥انظر التغري االجتماعي يف البالد العربية وعالقته باجلرمية ص  )٥٤(
  . ١السابق ص ل 

  .انظر املصدر السابق ص ل ول ط )٥٥(
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بل هـي   ؛وال ريب أن عقوبات القوانني الوضعية ال تزجر وال تردع
   .أقرب إىل اإلغراء باجلرائم

وكذلك جرمية الشذوذ اجلنسي ففي بعض الواليات املتحدة األمريكية 
كانت نتيجة هذه اجلرمية اإلصابة مبرض اإليدز فبلغت عدد اإلصـابات  

       مث ارتفعت يف كل سـنة حـىت وصـلت   ، م١٩٨١حالة يف سنة  ٢٣١
وهذه الزيادة يف مدة أربـع  ، )٥٦(م ١٩٨٥ حالة يف سنة)  ١٧٠٥٠( 

    .م١٩٨٥سنوات فما بالك بالعشرين سنة اليت تلت 
ومما زاد ارتفـاع معـدل اجلرميـة     :ويقول الدكتور حممد علي البار

   .)٥٧(الثورات اإلصالحية ذات الطابع االشتراكي فقد زادت الطني بِلة
:   معاوية يف نتائج حبثه وتوقعاتهعبد اهللا. ويقول اخلبري بدوافع اجلرمية د

ومن البدهي مثالً أن نسبة اجلرائم اليت تستعمل فيها األسـلحة الناريـة   
وأنه باملقابل ستنخفض نسبة اجلرائم اليت تستعمل فيها اآلالت  ،سترتفع

احلادة والوسائل األخرى إذا ما تواصل توريد هذا النوع من األسـلحة  
واجلرائم اليت تقترفها اإلناث واآلخذة يف  ،وانتشارها بني املواطنني احلديثة

يـة  ولكـن حتم  ،التزايد يف عدد من األقطار العربية كنتيجـة ثانويـة  
يف ميـادين   وليات وقيامها بأدوار جديدةؤضطالع الفتاة أو املرأة مبسال

فإنه من املتوقع أن تواصـل   ،التعليم والشغل واملشاركة يف احلياة العامة
ونتوقع كذلك تطوراً يف أشكال اجلرمية نتيجة  ...ارتفاعها بصفة مطردة

مـا  و ،ونتيجة تطور وسائل اإلعالم على وجه اخلصوص ،التطور التقين
                                                 

    .انظر املصدر السابق ص ل ول ط )٥٦(
  .١٣٥انظر األمراض اجلنسية ص  )٥٧(
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وما تعرضه من أشـرطة  ، تبثه من أخبار خبصوص اجلرائم بشىت أنواعها
وإن مل  ،سينمائية تكون اجلرمية فيها أحياناً مصممة بطريقـة جهنميـة  

تصادفنا مثل هذه احلاالت يف العينات اليت أجرينا عليها البحث إال قليالً  
بعـض  إال أن الصحافة بدأت تطالعنا بأخبار يف هذا الشأن مفادهـا أن  

كالسطو على احملالت التجارية  ،جرائم القتل من النوع املدبر املخطط له
   .)٥٨(أخذت حتدث هنا وهناك يف بعض مناطق الوطن العريباليت 

وأن العالج ذه ، وإذا كان هذا التصعيد يف اجلرمية على هذه الوترية
يف  )الوضعية الوضـيعة  ( فماذا نتوقع أن تفرزه القوانني ، الصفة اهلزيلة

وذلك لطغيان  ،املستقبل ؟ ال شك أا ستحدث كارثة بشرية عامة طامة
وإن لطغيانه عالمة أكيدة لـدمار البشـرية    ،اخلبث والنتشاره السريع

أن كثرة اخلبث هي سبب  �ألنه ثبت عن املعصوم  ؛صاحلهم وطاحلهم
كما ثبت عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أن الـنيب  ، هالك األمم

فُـتح اليـوم ردم يـأجوج    ، ويل للعرب من شر قد اقترب"  :قال �
فقالت زينـب رضـي اهللا    .وحلق بإصبعيه اإلام والسبابة ،"ومأجوج 

نعـم إذا كثـر   "  :ليا رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون ؟ قـا  :عنها
    .)٥٩("اخلبث
 ،فإن الثبات على الشريعة اإلسالمية هو جناة لذلك اتمع الثابت ،لذا
فهذه األمة الثابتة على احلق ، ل هذه األمة خبري ما عظمت حرمتهافال تزا

                                                 

  .٢٦٩،  ٢٦٨الدافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب ص  )٥٨(
باب اقتراب الفنت ح  -ساعة الفنت وأشراط ال -أخرجه مسلم يف صحيحه  -  )٥٩(

٢٨٨٠.   
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تستطيع مبشيئة اهللا تعاىل أن متد يديها جلميع املسلمني ولغـري املسـلمني   
�������������������ليحذروا من مغبة ترك أحكام اهللا تعاىل واألخذ بآراء البشـر الضـعفاء  

�mS����R��Q��P��OT����X��W��V��Ul ]ــاء : النسـ
٢٨[.    

كبرية بني نتائج العقوبة ىف االسالم وبني القـوانني   وهلذا نرى فروقاً 
وقد حررت هذه الفروق سعادة األستاذة الدكتورة راوية أمحد ، الوضعية

   :الظهار فقالت

يهدف نظام التجرمي والعقوبة يف الشـريعة اإلسـالمية إىل محايـة     -١
ألن الـدين اإلسـالمي    ؛أخالق اتمع من األفعال اليت تسيء إليهـا 

وكانـت الـدعوة إىل    ،دين يـدعو إىل مسـو األخـالق ورفعتـها    
إمنـا بعثـت    ( :�فقـد قـال   ، األخالق من أعظم مهمات األنبياء

إن قضية األخـالق  هـي لـب املنـهج      .)٦٠()ألمتم مكارم األخالق
  .الذي ينظر إليها نظرة مشولية تشمل الفرد واتمع، اإلسالمي

   فهـي ، الوضعية فنظرا لألخالق نظرة ضيقة قاصرة أما القوانني   
والدليل علـى  ، وال تم حبماية الفرد واتمع ،ال تعبأ باألخالق الفاضلة

ومعىن هذا أا ال ، ذلك أا ال تعاقب على الزىن إذا كان برضى الطرفني
كذلك شرب اخلمر ال تعاقب عليه إال إذا أضـر  ، تعد الزىن من الرذائل

  .باآلخرين

                                                 

  .١/٧٥الصحيحة سلسة األحاديث -) ٥٩(
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والسبب يف هذه النظرة الضيقة أن واضعي القوانني األخالقيـة        
، الوضعية هم البشر أنفسهم الذين يسريون خلف أهـوائهم ونـزوام  

فاستغلوا سلطام وجـاههم  ، ويضعون مكاسبهم املادية فوق كل مبدأ
، لرفض هذه القوانني اليت ختدم أغراضهم الشخصية ومنـافعهم الذاتيـة  

ا خالف القوانني األخالقية اليت شرعها اخلالق العظيم العامل بكـل  وهذ
فكانت اتمعـات   ،النوازع واألهواء البشرية وكيفية ترويضها ومحايتها
وأكثر اخنفاضـاً يف  ، اليت حتكم بالشريعة اإلسالمية أكثر أمناً واستقراراً

اليت تتفشـى  نسبة اجلرمية مقارنة باتمعات اليت تطبق القوانني الوضعية 
وتسـيطر  ، وتنحط فيها القيم الروحية واألخالقية ،فيها اجلرمية بأنواعها

  .عليهم القيم املادية والنظرة النفعية
إن أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجلرائم والعقوبات صاحلة لكل -٢   

ألن واضعها هو املوىل عز وجل اخلبري  ؛فهي ثابتة ال تتغري، زمان ومكان
وما يكفل هلـم  ، وما صلح هلم يف دينهم ودنياهم، وال البشرم بأحيوالعل

  .احلياة الرغدة السعيدة ما استمرت البشرية
ألن عيوا وأخطاءها  ؛أما القوانني الوضعية فهي يف تغير مستمر     

إضافة إىل أن تغريهـا  ، فهي نتاج علم اإلنسان القاصر ،تظهر مع الزمان
اليت تسريها األهـواء  والطموحـات    مرهون بتغري  السلطات التشريعية
  .والرغبات الذاتية واملصاحل الفردية

ونشر العدل واالستقرار يقتضي وجود مـوازين وقواعـد ثابتـة يف    
ليظل كل فـرد علـى علـم     ؛التجرمي والعقاب ال تتغري بتغري احلاكمني
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    وما جيب عليه فعله وما جيـب عليـه تركـه    ، وبصرية حبقوقه وواجباته
  .ب عليه وما ال يعاقب عليهوما يعاق

، فصالحية أي قانون تقاس مبقدار ما يبث من الطمأنينة يف النفـوس 
وال يكفـي  ، وهذا اهلدف ال يتحقق بصورة كافية إال يف الشرائع اإلهلية

 ؛العقوبة إال بـنص جرمية وأهل القانون من أنه اللتحقيقه ما اتفق عليه 
ألن النص املقصود يف هذا املقام عرضة للتغيري والتبديل لـتغري احلكَّـام   

فال قيمة حقيقية هلذه القواعد حىت يوجد النص الثابت املقدس ، واألنظمة
وهذا لن يكـون مـادام   ، الذي ال تطوله أيدي البشر وخيضع له اجلميع

ذات  ولكن القاعدة اآلنفة الذكر تصبح، القانون من وضع فئة من البشر
عـن إرادة   إذا كان النص معرباً، قيمة فعالة يف سيادة العدل واالستقرار

  .اخلالق الذي ال جيادل حكمته املطلقة وعدله املتناهي أي شخص عاقل
والدليل الناصع على هذه احلقيقة هو واقع البشرية املعاش حىت بعد أن 

اُألمم املتحدة وتبنتها ، تقررت تلك القاعدة املذكورة منذ الثورة الفرنسية
  .يف البيان العاملي حلقوق اإلنسان

إن الدافع لتقرير هذه القاعدة هو منع ظلم احلـاكمني للمحكـومني   
الذين تتاح هلم الفرصة يف التجرمي والعقـاب مبـا يتوافـق وأهـواءهم     

 ؟ولكن هل حتقق العدل للبشرية بعد النص على هذه القاعدة، الشخصية
  .منع الظلم؟و وهل ساد االستقرار واألمن

ولكن الظلم بقـي  ، واحلقيقة أن نزراً يسرياً من هذه الغايات قد حتقق
والسبب يف ذلك أن تلك الفئات املتسلطة اليت قصد منعهـا  ، ومل ينقطع

من الظلم استطاعت بأساليبها اخلفية أن تتالعب باألحكام وبنصـوص  



٣٨ 
  

احلقيقـة  ألا يف  وتتحكم يف مصدر شريعة اجلرائم وعقوبتها؛ ،القانون
  .هي اليت تضع القانون

فإن  ،وعلينا أال خندع مبا يقال من أن الشعب هو الذي يضع القانون
فما من جتمع إنساين  ،معظم ما يصدر باسم الشعوب ال ميثل إرادا أبداً

، متنوعة تكون بيدها زمام األمور اتإال وتسيطر عليه فئات حتت شعار
إىل أولئك الذين أريد منع "  بنصال جرمية وال عقوبة إال" :فتعود قاعدة

، ريعيويصبحون هم أصحاب املصدر التش، العباد ىظلمهم وتسلطهم عل
  .فيكون اخلصم واحلكم واحداً

وال شك أن منشأ هذا الفساد يف القوانني الوضعية هو جعل األحكام 
  .التشريعية بيد البشر الذين تتحكم فيهم األهواء والرغبات الشخصية

وال حيق ألحد مـن   ،التشريع اإلسالمي فمصدره اإلله احلاكمأما     
أو يغري أو ، أو يزيد أو ينقص ،البشر مهما كانت منزلته أن حيلل أو حيرم

  .يبدل يف األحكام حبسب هواه
ألن أخطر اجلرائم وأكثرها وقوعاً  ؛وهذا واضح يف جانب العقاب   

ال يدع جماالً ألحد أن  قد حددت عقوباا وقدرا الشريعة اإلسالمية مبا
وبقية اجلرائم وإن أعطى ويل األمر سلطة واسعة يف تقـدير   ،يتالعب ا

ومبصلحة اُألمـة  ، لكنه مقيد يف ذلك باملبادئ العامة للشريعة ،عقوباا
كما أنه مقيد باحلد األعلى  ،املسلمة إىل غري ذلك من الضوابط الشرعية

ك اجلرائم اخلطرية اليت حـددت  الذي ال جيوز بلوغه يف العقاب على تل
  .عقوباا



٣٩ 
  

إن ربط التشريع اإلسالمي يف اجلرمية والعقوبات بالناحية العقدية  -٣
وأنه واجب ديين يثـاب   ،وقيامه على مبدأ الثواب والعقاب، عند األفراد

زلته يف ـكل ذلك جيعل للتشريع من ،فاعله و يعاقب تاركه عقاباً أخروياً
وتطبيقه برضا  هويساعد على تفعيل ،يف القلوب وميكن احترامه، النفوس

  .وقناعة دون شعور بالظلم أو القهر
فقوة االلتزام يف تطبيق الشرع اإلسالمي من احلاكم واحملكوم تصل    

ذلك ألن إقامـة هـذا   ، إىل درجة ال يصل إليها أي قانون يضعه البشر
االحتكـام   وكذلك، لحاكم واجباً دينياً يؤجر عليهالشرع تعد بالنسبة ل

  .وقربة من القربات فراد الشعب هو واجب ديين أيضاإليه بالنسبة أل
وهذا ما يفسر لنا إقبال املسلمني يف عهد الرسول صلى اهللا عليـه     

ها مهما بلغ ذلـك  وسلم على االعتراف جبرائمهم واستيفاء العقاب علي
املوىل عز ألم مؤمنون بأن واضع هذه العقوبات هو  ؛العقاب من الشدة

وأن يف هذا العقاب الدنيوي  ،وأن هناك آخرة عذاا أشد وأعظم، وجل
 وطمأنينة، تطهرياً للنفس مما اقترفت من ذنب وجرمية تعقبها راحة نفسية

ليسري حنو آخرته وقد ختلص من ثقل  ؛تساعد الفرد على التوبة والصالح
  .اآلثام والعقوبات

كانت من صنع الفئـة احلاكمـة يف   أما القوانني الوضعية فإا ملا    
لذلك مل يكن هلا مـن   معظم األحيان تضعها محاية ملصاحلها ومكاسبها؛

إذ ليس لواضـعي   ،االعتراف يف النفوس مثل ذلك االحترام لشريعة اهللا
هذه القوانني مؤهالت تكسبهم ثقة الـنفس كصـفة العلـم والعـدل     



٤٠ 
  

هذه املعاين ال توجـد   فإن ،زاهة والتجرد بالصورة املطلقة الكاملةـوالن
  .على وجه الكمال يف أي إنسان وإمنا هي من صفة خالق الكون

يتالءم نظام العقوبات يف اإلسـالم مـع الفطـرة البشـرية؛ ألن      -٤
ـ   ، م بتركيبـة الـنفس البشـرية   يمشرعه هو خالق هذه الفطـرة العل

ـ    ���m��N��M���Lع يف اجلرميـة والبصري مبا يردعها ويكفهـا عـن الوق

��S�����R��Q���P��Ol ]١٤:امللك[.  

مة العقوبات الشرعية يف اإلسالم للفطرة البشـرية أن  ءووجه مال    
وإن كان أقل أثراً يف حمصـلته   ،هذه الفطرة تتأثر بكل أمر عاجل وسريع

وتضـحي يف سـبيلها   ، فهي تطلب اللذة العاجلـة  ،من اآلجل البطيء
هذه املصاحل أكثر أمهية كذلك فإن الـنفس  وإن كانت  ،باملصاحل املؤجلة

وإن كان أثره  ،اإلنسانية ختاف من األمل العاجل الذي ينفذ عليها بسرعة
  .وضرره أقل بكثري من األمل اآلجل البطيء

وملا كانت العقوبات البدنية عاجلة يف تنفيذها سريعة يف إحـداث    
يكون كافياً عند اإلنسان فيذ اجلرمية نفإن جمرد التفكري فيها قبل ت، آثارها

وذا يكون لتشريع هذه العقوبات أبعد األثـر يف   ،العادي لالبتعاد عنها
وزجر من عنده قابلية إجرامية عن إخراجها إىل حيز  ،التقليل من اإلجرام

  .التنفيذ
فقـد جعـل    وألن تشريع العقوبات اإلسالمي يتالءم مع الفطرة   

، بدنية توقع على جسد اإلنسـان مها عقوبات ظساسية معالعقوبات األ
وهذا خالفاً للقوانني الوضعية اليت تقوم عقوبتـها علـى   ، وبعضها مايل



٤١ 
  

وكلها بعيـدة عـن الفطـرة    ، وبعض العقوبات األخرى ،سلب احلرية
  .لذا ال جند هلا تأثرياً فاعالً على الفرد واتمع ؛اإلنسانية
الضـرورات   إقامة احلدود من العوامل األساسية يف حفظ :خامساً
  .اخلمس

وقد فصل اإلمـام   ،وهي حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل
فـذكر أن تكـاليف    ،الشاطيب يف بيان قصد الشارع يف وضع األحكام

الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق بأن تكون هـذه املقاصـد   
  حبيث إذا فقـدت ، أي ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، ضرورية

وهذه املقاصد ، بل على فساد و ارج، مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة
حفظ الدين  :تسمى بالضروريات اخلمس وهي، منحصرة يف مخسة أمور

  : وحفظ هذه املقاصد يكون بأمرين ،والنفس والنسل واملال والعقل
وذلك عبارة عن مراعاـا  ، ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها :أحدمها
  .الوجود ويكون هذا بفعل ما به قيامها وثباا من جانب
وذلك عبارة عن  ،ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها :الثاين

وقد شـرع   .مراعاا من جانب العدم ويكون هذا بترك ما به انعدامها
اإلميان والنطق بالشهادتني وتوابعهما  -من حيث الوجود  -حلفظ الدين 

، اجلهـاد  -من حيث العدم  -وشرع حلفظه ، سالممن بقية أركان اإل
  .وعقوبة الداعي إىل البدع
إباحة أصـل الطعـام    -من حيث الوجود  -وشرع حلفظ النفس 

مـن   -وشرع حلفظها ، مما يتوقف عليه بقاء احلياة، والشراب واملسكن
   .عقوبة الدية والقصاص -حيث املنع 



٤٢ 
  

وأحكام احلضانة  النكاح  -من حيث الوجود  -وشرع حلفظ النسل 
، حرمة الزىن والقذف -من حيث املنع  -كما شرع حلفظها ، والنفقات

   .ووضع احلد عليهما
ما شرعه حلفظ النفس من  -من حيث الوجود  -وشرع حلفظ العقل 

 -كما شرع حلفظه ، تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء احلياة والعقل
   .ليهاحرمة املسكرات والعقوبة ع -من حيث املنع 

أصل املعامالت املختلفـة   -من حيث الوجود  -وشرع حلفظ املال 
حترمي السرقة والعقوبة  -من حيث املنع  -كما شرع حلفظه ، بني الناس

  .)٦١(عليه
وبالتايل فإن الضجة املثارة حول قسوة اإلسالم يف  :هقال العالمة ابن بي

جرائم األخالق لو اعتربت املعاجلة اإلسالمية يف مشوليتها املتمثلة يف عدم 
، واألمر بالستر وبتأثري التوبة ويف صعوبة اإلثبات، الرفع إىل احملاكم أصالً

وألدركنا أن ، لتحولت من استغراب إىل إعجاب ومن امشئزاز إىل اعتزاز
  .)٦٢( العقوبة الشديدة هي يف احلقيقة ديدية لردع ارم ومحاية اتمع

    :اتفاق األديان السماوية على إقامة احلدود :ًسادسا

ولو نظرنا يف احلدود بالشرائع والقوانني السابقة للبعثة النبوية الشريفة 
كما ، ومتفقة يف كثري من األحكام، لوجدناها متفقة مع حدود اإلسالم

التوراة واإلجنيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصالة  يف

                                                 

  .٢٩- ٤/٢٧و ١٢٠- ٢/١١٨املوافقات  )٦١(
  .٩١حوار عن بعد ص  )٦٢(



٤٣ 
  

وأغلبـه  ، وكذا القانون الروماين كما يف مدونة جونسـتنيان  ،والسالم
   .مأخوذ من التوراة واإلجنيل كما سيأيت مناذج منه يف املالحق

فمن نصوص التوراة ورد يف اإلصحاحات التاسع عشر إىل احلـادي  
وتشريعات منها النهي عن القتل والسرقة والزىن وشهادة والثالثني وصايا 

وقتل من خيطف  ،وقتل ضارب والديه والعنهما ،وقتل القاتل..  .الزور
والرجـل   ،واليـد باليـد   ،والسن بالسن، وقصاص العني بالعني ،أحداً

وقتل من يذبح  ،والرض بالرض ،واجلرح باجلرح ،والكي بالكي ،بالرجل
 واسترداد املسروق ، وعدم استبقاء الساحرات ،يمةآلهلة أخرى أو يأيت

   .وهدر دم السارق إذا قتله صاحب املال  ،من السارق بزيادة
ومن يضـاجع إحـدى   ، وسفْر اخلروج أوجب قتل من يلعن والديه

ومن يضاجع ذكـر   ،ومن يزين بامرأة أخرى مع قتل املزين ا ،احملرمات
وقتل املرأة اليت  ،مع قتل البهيمةومن ينـزو على يمة  ،مع قتل املضاجع

وقتل من يقرب ابنة ملولـك   ،جتعل البهيمة تنـزو عليها مع قتل البهيمة
سواء أكان من بين إسرائيل أم من الغرباء والدخالء الذين يعيشون  )٦٣(

وكل رجل أو  ،والعرافني )٦٤(وقتل من مييل إىل أصحاب التوابع ،عندهم

                                                 

   .وكان من طقوس الكنعانيني نذر أبنائهم ليحرقوهم له قرباناً ،هو معبود كنعاين )٦٣(
  ).املصدر السابق( 
أي أصحاب اجلنس وقد ورد يف سفر الالويني إذا كان يف رجل  :أصحاب التوابع  )٦٤(

أو امرأة جان أو تابعه فإنه يقتل باحلجارة يرمجونه وذلك يف اإلصحاح العشرين انظر 
  .٢٩٧مقارنة األديان اليهودية ص 



٤٤ 
  

 ،ويقتل هـؤالء رمجـاً باحلجـارة   ، امرأة كانا أصحاب توابع وعرافني
   .)٦٥(وأوجب حرق بنت الكاهن اليت تتفجر

ويف سفْر التثنية يف اإلصحاح الثاين والعشرين تشريع يف صدر دعوى 
    .عدم عذرية فتاة تزوجها رجل

فإن مل تثبت الدعوى أُدب الرجـل وغُـرم وألـزم بزوجتـه دون     
وإن تثبتـت تـرجم الفتـاة حـىت      ،أن يكون له حق بطالقهـا أبـداً  

وتشريع آخر يف صدد مضـاجعة شـخص لبكـر خمطوبـة يف      ،املوت
أمـا إذا ضـاجعها يف    ،املدينة برضائها حيث يرجم الرجـل والفتـاة  

  إذ يفـرض أن تكـون رفضـت وصـرخت     ، الصحراء فيقتل وحـده 
أما الرجل الـذي يضـاجع فتـاة غـري خمطوبـة       .ومل جتد من ينقذها

يب الفتاة مخسني مـن الفضـة وتكـون زوجـة لـه      فعليه أن يدفع أل
   .)٦٦(وليس له أن يطلقها كل أيامه

ــحاح  ــة    ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤ويف اإلص ــفْر التثني ــن س م
   .تشريعات متنوعة ومنها  األمر بقتل من خيطف إسرائيلياً ويسترقه

وأمـر  .. .واإلذن للقضاة باألمر جبلد املذنبني جلدات أقصاها أربعون
   .)٦٧( اليت متسك بعورة رجل يتشاجر مع زوجهابقطع يد الزوجة 

                                                 

 األديان  وانظر مقارنة ٧٨وص  ٧٢تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم ص : انظر  )٦٥(
  .٢٩٦اليهودية ص 

 .١٠٤املصدر السابق ص  :انظر  )٦٦(
  .١٠٦املصدر السابق ص  :انظر  )٦٧(



٤٥ 
  

وهو موافـق    ،وأما ما ورد يف اإلجنيل فإنه حوى ذلك اهلدي والنور

������������m��G��F��E���D��C��B��A:للتوراة قال اهللا تعـاىل 
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أمحد شليب بعض املوافقات منها حترمي القتل والزىن والسرقة  .وقد ذكر د

  . )٦٨(وشهادة الزور
قبـل   -وما نراه من القوانني واملواثيق املستمدة من الكتب السماوية 

وما ورد ذكره ، ما قبل اإلسالم عند اليونان والرومان وغريهم -حتريفها 
إبراهيم وموسى يف القرآن والسنة من شريعة األنبياء واملرسلني كصحف 
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  .٢٣٠، ٢٢٩املسيحية ص  ٢انظر مقارنة األديان ج   )٦٨(
  



٤٦ 
  

[��\��]��Æ����Å`��a���b��cd��e��f��gh��
i��j��k���lm���n��o��p����qr����s��t

uv�����w��x��yl ] فنرى ما شــرعه اهللا  .  ]١٥ – ١٣: الشـورى
ألمم السابقة يف زمن نوح وإبـراهيم وعيسـى   لتعـاىل لنا قـد شرعه 

  .وموسى صلوات اهللا وسالمه عليهم اليت ذكرت يف هذه اآليات الكرمية
ويف سورة األعلى موافقات ملا جاء يف صحف إبراهيم وموسى فقال 

��m������Q��P��O��N��M��L��K���J :اهللا تعاىل يف ايتها

���S��Rl] واإلشارة إىل ما تقدم من آيات يف هذه ، ]١٩ – ١٨: األعلـى

��m��Æ��Å����Ä��Ã��Â :وكذا يف سورة الـنجم يف قولـه تعـاىل   ، السورة
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���l ]اآليات اليت تليها ]٣٨ – ٣٦: النجم.   
األصويل الغزايل أنه مل ختتلف الشرائع يف حترمي الكفـر  وذكر العالمة 

   .)٦٩(والقتل والزىن والسرقة وشرب املسكر
مث علـق بـأن املصـاحل     ،وقد نقل هذا القول الشيخ حممد أبو زهرة

واحملافظـة   ،اخلمس اليت يعد طلبها ضرورة إنسانية متفقاً عليها بني الناس
ن األمورالبدهية اليت ال ختتلف عليها بفرض عقوبات لالعتداء عليها يعد م

   .)٧٠(فيها العقول وال ختتلف فيها األديان
                                                 

  .٢٨٨/  ١انظر املستصفى   )٦٩(
  .٤١/  ٢انظر اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي   )٧٠(



٤٧ 
  

وأا تترك معوقني ، وأما ما يشاع عن احلدود الشرعية أا غري صاحلة
وجتعل اتمعات تسـودها القسـوة   ، ف عاهاتلُّوخت، وتعطل طاقات

بل هذه احلدود هي احلل الوسط بني اإلفراط  ؛فإنه غري صحيح ؛والقهر
ولو تصفحنا تواريخ حضارات األمـم يف  ، والتفريط والتساهل التشديد

، ال تفرق بني الرجل والطفل ،القانون اجلنائي لرأينا عقوبات فيها العجب
 حـىت الطفـل يف  ، وال تترك احليوان وال انون وال اجلماد من العقوبة

، القتللترا يف القرن الثامن عشر من أجل الثامنة من عمره قد أعدم يف إجن
   Paul Fauconnet )بـول فوكنيـة   ( وقد سرد املستشرق الفرنسي 

اليت  وحبث الظروف ،وليةؤملسمجلة من األدلة يف دراسته االجتماعية عن ا
   فأثبت بالوقـائع  ،والً على سبيل االفتراضؤميكن للفرد أن يعد فيها مس

ارتقاء بل عن جمتمعات أكثر  ؛املأخوذة ال عن الشعوب البدائية فحسب( 
أثبت أن األطفال واملعتوهني ) يب من عصرنا يف التنظيم وحىت وقت قر
 ،ولة عقابيـاً ؤتعامل غالباً على أا مسكانت  ،وحىت احليوانات واألشياء
ـ  :وكتب املؤلف يقول ،وكانت تدان ذه الصفة ولية احليـوان  ؤفمس
 تقريباً بل العكس ؛قد تمحى أمام احلضارة ،ائيةالعقابية ليست ظاهرة بد

ة يف اتمعات الثالثة اليت خرجت يولؤولقد جند هذه املس ،هو الصحيح
ولذلك وجدنا طبقاً  ،والروم  ،واليونان ،إسرائيليف بين  ،منها حضارتنا

وهـذا اإلجـراء    ،وال يؤكل حلمه ،ألوامر التوراة أن الثور القاتل يرجم
وقال لنا أفالطون  .وعوقب باملوت ،مطبق حىت لو أقر املالك بأنه مذنب

ويرمـى   ،لو أن حيواناً يقتل إنساناً فإنه يقتل :)Ies Iois القوانني ( يف 

                                                                                                                                          

  



٤٨ 
  

كذلك خارج احلدود ولو أن شيئاً من اجلماد فإنه يرمى كذلك خـارج  
   .احلدود

اجلزاء املعد لنقل  فقد كان -ما قبل التاريخ  -واألمر كذلك يف روما 
يف الوقت الذي يطبق فيه على  ،واجب التطبيق على الثور حدود احلقول

   .اإلنسان
با املسـيحية  وومل يبلغ اجلزاء العقايب للحيوان أقصى مداه إال يف أور

يف القـرن   ،يف فرنساحني ظهرت الدعاوى ضد احليوانات أوالً  ،خباصة
واستمرت حـىت  ، باومث تفشت كبقعة زيت يف وسط أور ،الثالث عشر

تاسع عشـر عنـد السـالفيني يف    بل حىت القرن ال ،القرن الثامن عشر
   .اجلنوب

فإن الضمري اإلنساين مل ينظر إلـيهم   ،األطفال وااننيبأما ما يتعلق 
وال سيما يف حالة  ،بإخضاعهم جلزاء يتفاوت خطورته ،دائماً نظرة ظلم

ففي قـانون   .هاثأر اخلاص الذي يستهدف أسرة بعينأو ال ،قتل اإلنسان
أول شريعة مكتوبـة يف العهـد الرومـاين   وهي ( ثين عشر اإلاأللواح 

وضعها احلكام العشرة الذين سنوا شرائع الرومان خالل القـرن اخلامس 
) شر لوحاً من الربونزونقشوها على اثين ع ،).م.ق٤٥٠(قبـل امليـالد 

 ،بالغ خمففة بالنسبة إىل بعـض اجلنايـات  الولية الطفل غري ؤجند أن مس
د وضع مجيع الذين مل يبلغوا احللم يف هذا وق ،ولكنها ليست باطلة مطلقاً

فقد حدث تطور  ،أما بعد األلواح االثين عشر ،القانون على قدم املساواة
ورمبا كـان معاصـراً    ،ولكن هذا التطور متأخر ،أعفى األطفال الصغار

   .Hadrien) هلادريان(
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 ،ويف القرن الثامن عشر أيضاً أعدم طفل يف الثامنة من عمره يف إجنلترا
   .من أجل القتل أو احلريق

مث  ،وقد كان القضاة يف فرنسا يصدرون العقوبة العادية ضد انـون 
أما فيما يتعلـق جبرميـة    ،إلغائهاأو تص الربملان بتخفيف هذه العقوبةخي

ومن هنا كانـت النتيجـة    ،االعتداء على الذّات امللكية فال ختفيف فيها
  إلنسان البالغ السوي يبدو ايـة  بأن قصر العقوبة على ا :األوىل القائلة

  ..ولية خالهلا شيئاً فشيئاًؤأخذت املس ،لغته حقبة من التطورما ب
املشرع اليوناين يف القـرن السابع قبل امليالد ) دراكون ( وإن نظام 

الذي بقي يف أثينا حىت الغزو الـروماين أن عقـوبـة اخلطـأ كانـت  
  .النـفـي املؤقـت

) ثنـى عشــر قانون األلواح اإل(نني الرومانية أما يف أقـدم القوا 
 على إثر جناية غري متعمدة  ،ائهفإن الضحية الذي يبتر له عضو من أعض

   .مل يقبل الديةاإذ ،كان يستطيع أن جيري القصاص
صـادفة يعاقـب   ويف القانون الصيين كان القاتل بطريق السهو أو امل

   .يوبالنفباجللد مائة جلدة 
ومن املمكـن   ،ويف التوراة عوقب القاتل غري العامد بنوع من النفي

ويف  ،شرعاً لصاحب الدم أن يقتله لو أنه غادر منفاه قبل املدة احملـددة 
ض خالل سنوات كـثرية  القانون الكنسي كانت الكفارات القاسية تفر

   .خطايا ال إرادية ارتكبت بسبب اجلهلللتكفري عن 
حىت أوائل القرن التاسع عشـر مل يكــن القاتــل     ،ويف إجنلترا

إال  -عالوة علـى مصـادرة أموالـه     -غري املعتمد يفلت من اإلدانة 
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ويربز هـذا الوضـع األخـري أيضـاً يف القـانون       ،بفضل رمحة األمري
هـذا بالنسـبة إىل األمـم مـا قبـل اإلسـالم        .)٧١(الفرنسي القدمي

، عطى كـل ذي حـق حقـه   فلما جاء اإلسالم أ ،واملعاصرة للمسلمني
وقبل كل شيء حق اهللا تعاىل فإن القيام حبق اهللا تعـاىل حيقـق ضـمان    

   .حقوق اإلنسان مجلة وتفصيالً
وهذه األشباه بني الشريعة اإلسالمية وأهل الكتاب وما فيهـا مـن    

الصحيح غري احملرف تدل على أن الشرائع السماوية متشاة يف كثري من 
ولكن ما حصل ، وأن مصدرها واحد وهو اهللا سبحانه وتعاىل ،األحكام

وأكرب دليل رجم الزاين  ،من حتريف عند أهل الكتاب غير بعض األحكام
   .�عبد اهللا بن سالم  كما أقر بذلك ففي التوراة ورد صرحياً

 ؛وهذا ال يعين أن اإلسالم تأثر مبن سبق من الرومان أو أهل الكتاب
يصـلح   الـذي  امتاخليم املهيمن على بقية الكتب وبل جاء بالقرآن العظ

�m��r���q�����p��o :قـال اهللا تعـاىل  ، لكل زمان ومكان

z���y��x��w��v��u��t��s{�������©l�����������������  
  .]٤٨: املائدة[

أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب اهللا اليت  :يقول :قال اإلمام الطربي 

أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه  :يقول m�z���y{������lأنزهلا إىل أنبيائه 

                                                 

  .٢٢٦ - ٢٢٢انظر دستور األخالق يف القرآن ص   )٧١(
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وشهيداً عليها أا حق من عنـد اهللا  ، إليك يا حممد مصدقاً للكتب قبله
   .)٧٢( أميناً عليها حافظاً هلا

 m�z���y{l :وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله
   .)٧٣(القرآن أمني على كل الكتب قبله :قال .واملهيمن األمني :قال

ولقد انبهر علماء الغرب من دهاقنة القانون وعباقرة حقوق اإلنسان  
وهلذا نرى الثناء على هذه  ،بأحكام الشريعة اإلسالمية احلكيمة الرحيمة

األحكام  وإرشادام أنُ تيمم الوجوه شطر أحكام الشريعة اإلسـالمية  
    .لصياغة قانون جلميع الشعوب

أليس من الواقعية والتقدميـة   :رقال املستشرق الفرنسي مارسيل بوازا
وإن يتخيل إنشاء قـانون   ؟أن يؤمن املرء بقيمة اإلنسان وحريته وإرادته

لسوف يسـهم اإلسـالم يف    نضواء حتت لوائهتستطيع كل الشعوب اال
   .)٧٤(إنشاء ذلك القانون 

                                                 

  .٤٨٦/  ٨جامع البيان   )٧٢(
والبيهقي يف األمساء  ١١٥٠/  ٤وابن أيب حامت  ٤٨٨/  ٨أخرجه الطربي   )٧٣(

  .كلهم من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ١٠٩والصفات ص 
ومارسيل بوازار مفكر وقانوين فرنسـي معاصـر أوىل    ٢٤إنسانية اإلسالم ص   )٧٤(

وكتب عدداً من األحبـاث   ،الدولية وحقوق اإلنساناهتماماً كبرياً ملسألة العالقات 
هذا النص نقلته من كتاب قالوا عن (  .للمؤمترات والدوريات املعنية اتني املسألتني

   .) ٥٣اإلسالم ص 



٥٢ 
  

ــاين د ـــرق األملـ ــاير .وقــــال املستشـ  )٧٥(ج كامبفمـ
G.Kampffmeyer   إن االعتـداء  ":  عامل اإلسالم"رئيس حترير جملة

ولـن  ، ولن يرد املسلمني عن دينـهم  ،على اإلسالم ال ترجى منه فائدة
   .)٧٦(يعوق النهضة اإلسالمية بل سيقويها 

إن الفقـه   : Erwin Grafقال املستشرق األملاين جـراف إيـرون   
   .اإلسالمي ميكن أن يفيد اتمع احلديث

الفقه اإلسالمي ليست مرسومة على أحوال جمتمـع  يرى أن مبادئ و
هلذا ال ميكن نظرة الزعم بأن الفقه اإلسالمي عدو لكـل   ،معني بالذات

   .متقدم
 إن الشـريعة اإلسـالمية ليــست قـوة معاديـة      :ويقول أيضاً    

بــل ينبغـي اكتشـافها مـن      ؛للـحيـاة أو غريبة عـن احليـاة
تتكيـف بواسـطة التأويـل     وأن، جديد ملواجهة احلاجات اجلديـدة 

   .)٧٧()التمثيل أو القياس الفقهي ( قياس النظري 

يقـول   :ونقل األستاذ عالل الفاسي عدة أقوال عنهم  ومنها قولـه 
إن الفقه اإلسالمي مسلم به مـن حـدود اإلقيـانوس     :األستاذ جيبون

بل .. .واألطالنطي إىل ر الفانج بأنه الدستور ليس ألصول الدين فقط
                                                 

والعربيـة   رج ىف اللغات الشرقية يف ليبنريج، وختصص يف اإلسـالم احلـديث  خت )٧٤(
   .) ٤١٣/  ٢انظر كتاب املستشرقون (  .١٩٣٦ت  ،املعاصرة

نقالً عن كتاب قالوا عن (  .) ٣٥بإشراف كب ص ( انظر وجهة اإلسالم   )٧٦(
  ). ٦٨اإلسالم ص 

  .١١٤،  ١١٣موسوعة املستشرقني ص   )٧٧(
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وللشرائع اليت عليها مدار حياة نظـام النـوع   ، واملدنية لألحكام اجلنائية
   .اإلنساين وترتيب شؤونه
بالعـامل كلـه أن     -املشرع اإليطايل -كازيلي وقد أهاب مسيو ال

مـع   ألنه حسب قوله أكثر متشـياً  ؛يستمد قانونه من الشرع اإلسالمي
انون املقارن املنعقد سـنة  وقد قرر مؤمتر الهاي للق ،روح احلياة القانونية

  .اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدر القانون العامليم ١٩٣٢
يف ) هارفـارد  ( أسـتاذ القـانون جبامعـة    ) هـوكتنج  ( قال 

إن سبيل تقـدم املمالـك اإلسـالمية      :)روح السياسة العاملية (كتابه 
ليس يف اختاذ األساليب الغربية اليت تـدعي أن الـدين لـيس لـه أن     

، يف حياة الفرد اليومية وعن القـانون والـنظم السـماوية    يقول شيئاً
 وأحيانـاً  .للنمـو والتقـدم   وإمنا جيب أن جيد املرء يف الدين مصـدراً 

عما إذا كان نظام اإلسالم يسـتطيع توليـد أحكـام     :يتساءل البعض
وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تطلبـه احليـاة العصـرية ؟    ، جديدة

يف نظامـه كـل اسـتعداد داخلـي      هو أن :فاجلواب عن هذه املسألة
مـن الـنظم    ال بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضـل كـثرياً   و؛للنم

وسـائل النمـو والنهضـة يف    والصعوبة مل تكن يف انعـدام   ،املماثلة
وإين أشـعر   ،وإمنا يف انعدام امليـل يف اسـتخدامها  ، الشرع اإلسالمي

بكوين على حق حني أقرر أن الشـريعة اإلسـالمية حتتـوي بـوفرة     
  .  )٧٨(على مجيع املبادئ الالزمة للنهوض

  
                                                 

  .٢٠٠املقاصد الشرعية  ٧٨)(
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  املصادر واملراجع

لألمري عالء الدين بن  –اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  -
مؤسسة الرسالة  –حققه شعيب األرناؤوط  -الفارسي بلبان 

   .هـ ١٤٠٨ –الطبعة األوىل  –بريوت  –
 –حتقيق علي حممد البجاوي  –البن العريب  –أحكام القرآن  -

   .بريوت -دار املعارف 
بريوت  -املكتب اإلسالمي  -للشيخ األلباين  –إرواء الغليل  -

   .هـ ١٣٩٩ -الطبعة األوىل  -
 -دار إحيـاء التـراث العـريب     -والصفات للبيهقي األمساء  -

   .بريوت
حققه  –البن قيم اجلوزية  –عالم املوقعني عند رب العاملني إ -

  .بدون –حممد حمي الدين عبد احلميد 
 –دار املنارة  –للدكتور حممد علي البار  –األمراض اجلنسية  -

  .هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية  –جدة 
دار ، عفيف دمشقية.ترمجة د، بوازارمارسيل ، إنسانية اإلسالم -

 .م١٩٨٠بريوت ، األدب
تـويف   –نفوري محد السـهار أللشيخ خليل  –بذل اهود  -

  .بريوت –دار الكتب العلمية  -هـ  ١٣٤٦
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هــ    ٣٣٧البن أيب حامت الرازي ت  –تفسري القرآن العظيم  -
وطبع منـها  . ومكتوبة على اآللة الكاتبة يف جامعة أم القرى

  .املدينة املنورة –مكتبة الدار  –جملدان 
، طبعة دار إحياء التراث العريب، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب -

  . بريوت
جامع البيان عن تأويل القرآن أليب جعفر حممد بـن جعفـر    -

ونسـخة   -مطبعة مصطفى البايب احللـيب وأوالده   -الطربي 
بتحقيق حممود حممد شاكر ومراجعة أمحد حممد شاكر الطبعة 

ونسخة بتحقيق معايل األسـتاذ  ، دار املعارف مبصر -الثانية 
   .الدكتور عبد اهللا التركي

دار  -للحافظ ابن رجـب احلنبلـي    –جامع العلوم واحلكم  -
  .بريوت -املعرفة 

دار ، للدكتورة راويـة الظهـار  ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم -
  .هـ١٤٢٤، الطبعة األوىل –جدة  –احملمدي 

ملعايل الشيخ ، ل حقوق اإلنسان يف اإلسالمحوار عن بعد حو -
، ١ط، جـدة ، دار األنـدلس اخلضـراء  ، عبد اهللا بن بيـه 

  . هـ١٤٢٤
 –للدكتور حممد عبد اهللا دراز  –دستور األخالق يف القرآن  -

   .هـ ١٤٠٢ –الطبعة الرابعة  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 
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ور للدكت –الدوافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب  -
دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية  –عبد اهللا معاوية 

  .هـ ١٤١٠ –والتدريب بالرياض 
، دمشق، املكتب اإلسالمي، للشيخ األلباين، السلسة الصحيحة -

  .هـ١٣٩٩، ٢ط
لإلمام أيب داود سـليمان بـن األشـعث     -سنن أيب داود  -

الدين مراجعة وضبط وتعليق حممد حميي ، السجستاين األزدي
  .استانبول -تركيا  -املكتبة اإلسالمية  -بن عبد احلميد 

 -لإلمام البيهقي ومعه اجلـوهر النقـي    -السنن الكربى - -
  .طبعة دار الفكر -حتقيق عبد القادر عطا  -للعالمة املارديين 

 –دار إحياء التراث العـريب   –شرح صحيح مسلم للنووي  -
   .هـ ١٣٩٢ –الطبعة الثانية  –بريوت 

 -دار ابن كـثري   -حتقيق مصطفى البغا  -حيح البخاري ص -
 .٣ط -بريوت 

 –للشيخ األلبـاين   -صحيح سنن أيب داود باختصار السند  -
 ١٤٠٩الطبعة األوىل ، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج

  .هـ
لإلمام مسـلم بـن احلجـاج القشـريي      –صحيح مسلم  -

دار إحياء  -باقيحتقيق الدكتور حممد فؤاد عبد ال-النيسابوري
  .لبنان -بريوت-التراث العريب 
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دار إحياء التراث العريب  –للعالمة بدر العيين  –عمدة القاري  -
 بريوت   –

البن حجر العسـقالين   -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
نسـخة   -بـريوت  -طبعة دار الفكـر   -هـ  ٨٥٢ت  -

  .مصورة عن  الطبعة السلفية املصرية
النـدوة العامليـة   ، عماد الدين خليـل . د، مقالوا عن اإلسال -

   .هـ١٤١٢الطبعة األوىل   –الرياض  –للشباب اإلسالمي 
قواعد األحكام يف مصاحل األنام لسلطان العلماء العز بن عبـد   -

   .-بريوت  -طبعة دار الكتب العلمية  ،السالم
حتقيـق   -هـ  ٦٥٦ت -للمنذري  –خمتصر سنن أيب داود  -

  .القاهرة -طبعة مكتبة السنة احملمدية  -حممد حامد الفقي 
الطبعة الرابعـة   –دار املعارف  –املستشرقون لنجيب العقيقي  -

   .القاهرة –
بتحقيـق شـعيب األرنـاؤوط    ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

إشراف معايل األستاذ الدكتور عبـداهللا  ، وجمموعة من العلماء
، ١ط، بـريوت ، مؤسسـة الرسـالة  ، بن عبداحملسن التركي

  . هـ١٤٢١
حتقيق  -لإلمام ابن أيب شيبة  -املصنف يف األحاديث واآلثار  -

  -اهلنـد   -مطبوعات الدار السـلفية   -خمتار أمحد الندوي 
  .هـ ١٤٠١الطبعة األوىل 
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  .لبنان –دار الكتب العلمية  –للسخاوي  –املقاصد احلسنة  -
بقلم عبد ، أليب إسحاق الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة -

، الطبعة الثانيـة  –مصر  –املكتبة التجارية الكربى ، اهللا دراز
   .هـ١٣٩٥

دار  –للدكتور عبد الرمحن بـدوي   –موسوعة املستشرقني  -
    .م ١٩٨٤ –بريوت  الطبعة األوىل  –العلم للماليني 

للدكتور ، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي -
، الطبعـة الثانيـة   –وت بري –مؤسسة الرسالة ، وهبةالزحيلي

  .هـ١٣٩٩
مكتبـة   –للدكتور حممد مصطفى الزحيلي  –وسائل اإلثبات  -

  .هـ ١٤٠٢ –الطبعة األوىل  –دمشق  –البيان 
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  احملتوياتفهرس 

  
  الصفحة  املوضوع  م

  ٣  املقدمة   ١
الرد على شبهة االعتراض على إقامـة احلـدود     ٢

  الشرعية
٥  

  ٥  قلة تنفيذ احلدود الشرعية   ٣
  ٩  عدم إقامة احلدود عند الضرورة والشبهة   ٤
من املنـع يف الوقـوع يف   اختاذ التدابري الوقائية   ٥

  اجلرمية مث االستغناء عن إقامة احلدود
٢٤  

  ٢٧  ضعف القوانني الوضعية يف العقوبات  ٦
إقامة احلدود من العوامل األساسـية يف حفـظ     ٧

  الضرورات اخلمس
٤١  

  ٤٢  اتفاق األديان السماوية على إقامة احلدود  ٨
  ٥٤  املصادر واملراجع   ٩

  ٥٩  فهرس احملتويات  ١٠
  
  

  
  

 


