الرحمة يف ت�شريع العقوبة

إعداد:

أ .د .حسني مطاوع الترتوري

عميد كلية الشريعة  -جامعة اخلليل  -فلسطني
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على درب��ه ،إلى يوم الدين،
وبعد :فهذا البحث عنوانه “ :الرحمة في تشريع العقوبة”.

أهداف البحث:
أتطلع في هذا البحث إلى حتقيق األهداف التالية:
1 .1إثبات أن الرحمة ُخلق كرمي حثَّ عليه الشارع.
2 .2بيان مفهوم العقوبة في اإلسالم.
3 .3بيان مراعاة الشارع للرحمة قبل وقوع اجلرمية.
4 .4بيان مراعاة الشارع للرحمة في إثبات اجلرمية ودرء احلدود
بالشبهات.
5 .5بيان مراعاة الشارع للرحمة في تشريع العقوبة وتنفيذها.
6 .6بيان مراعاة الشارع للرحمة بعد تنفيذ العقوبة.

منهج البحث:
اتبعت في كتابة هذا البحث املنهج الوصفي ،مستفي ًدا من املنهجني
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االستنباطي ،واالستقرائي ،كما هو حال ُجل أبحاث الدراسات الشرعية
واإلنسانية ،وذلك حتقي ًقا ألهدافه على الوجه األكمل.

محتوى البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة ،وخمسة مباحث ،وخامتة.

املقدمــة :تضمنت عنوان البحث ،وأهدافه ،ومنهجه ،ومحتواه.
املبحث األول :الرحمة والعقوبة.

املبحث الثاني :رحمة الشارع قبل وقوع اجلرمية.

املبحث الثالث :رحمة الشارع في إثبات اجلرمية.

املبحث الرابع :رحمة الشارع في تشريع العقوبة وتنفيذها.
املبحث اخلامس :رحمة الشارع بعد تنفيذ العقوبة.
اخلامتة :في نتائج البحث.
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املبحث األول
الرحمة والعقوبة
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول
الرحمة في اللغة واالصطالح
الرحمة في اللغة :ال ِّر َّق ُة وال َّت َع ُّط ُ
ض ُه ْم بَ ْع ً
ضا.
َراح َم القو ُمَ :ر ِح َم بَ ْع ُ
ف ،وت َ
ص ِف الْ ُق ْرآنِ ( :ﭑ ﭒ
وال َّر ْح َم ُة :الْ َمغْفِ َرةُ؛ َو َق� ْو ُل اللَّه تعالى في َو ْ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ) [الأعراف  ،]52 :أَي َهادِ ًيا
َو َذا َر ْح َم ٍة؛ َو َق ْو ُل اللَّ ُه تعالى( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [التوبة ،]61:أَي:
ُه َو َر ْحم ٌة ألَنه َكا َن َس َب َب إِميانهمَ .و َق ْو ُل اللَّ ُه تعالى( :ﯥ ﯦ ﯧ
الضعِ ِ
بعضهم بَ ْع ً
يف وال َّت َع ُّطف
ضا ِب َر ْح َمة َّ
ﯨ) [البلد ،]17:أَي :أَوصى ُ
َعلَيْهِ .
وال َّرحمن ال َّرحيم :اسمانِ ُمشتَ ّقانِ من ال َّر ْحمة .و َر ْحم ُة اهلل وسعت
فالن إذا
كل شيء( ،ﭡ ﭢ ﭣ) [يو�سف ،]64:ويقال :ما أق َر َب ُر ْح َم ٍ
كا َن ذا َم ْر َح ٍ
مة وب ٍّرَ ،و َق ْو ُل اللَّ ُه تعالى( :ﯘ ﯙ ) [الكهف  ،]81 :أي :أَبَ َّر
بالوال َديْن من القتيل الذي َقتَلَه ا َ
ض ُر . 
خل ْ
الرحمة في االصطالح :ع َّرف ابن الق ِّيم الرحمة بأنها :صفة تقتضي
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إيصال املنافع واملصالح إلى العبد ،وإن َك ِر َهتْها نفسهَ ،
وش َّقت عليها(((.
وميكن تعريف الرحمة بأنها :ال ِّر َّق ُة وال َّت َع ُّط ُ
ف التي تقتضي إيصال املنافع
واملصالح إلى العبد ،وإن َك ِر َهتْها نفسهَ ،
وش َّقت عليها.

فالرحمة ال تتنافى مع املشقة ،فاألب على ما في قلبه من رحمة فائضة
على ابنه إال أنه يعطيه الدواء املر الذي يؤدي إلى الشفاء ،ويحمله على
تعلم ما ينفعه في دينه ودنياه ،ويُحسن أدبه ،ومينعه عما يهوى ويشتهي
في العاجل ،إن كان املنع يُحقق مصلحة له ،قد ال يدركها .وال يُع ُّد من
الرحمة ترك من لك والية عليه يفعل ما يضره في بدنه وإن كان يحبه
عمن لك عليه والية وتتركه
ويشتهيه ،وال يُع ُّد من الرحمة أن تغض الطرف َّ
في غ ِّيه وضالله وعصيانه .وال يُع ُّد من الرحمة أن تترك العاصي غافلاً
متلبسا مبا نُهي عنه ،بل الرحمة احلقيقية أن تأمره
عن فعل ما أُمر به ،أو
ً
باملعروف وتنهاه عن املنكر ،وإن شق عليه األمر والنهي ،فبهما يحصل له
النفع وتتحقق مصلحته احلقيقية.

ومن رحمة اهلل تعالى بعبده أنه ابتاله ومنعه من كثير من شهواته(((،
قال رسول اهلل ِ ( :Sإ َذا أَ َح َّب اللَّ ُه َعبْ ًدا َح َماهُ ال ُّدنْ َيا َك َما يَ َظ ُّل أَ َح ُد ُك ْم
يَ ْحمِ ي َسقِ ي َم ُه الْ� َم��ا َء)((( .وتظهر رحمة اهلل بعبده إذا ابتاله ،أنه يرفع
يب الْ ُم ْس ِل َم
درجته بابتالئه له ،ويكفر خطاياه قال رسول اهلل َ ( :Sما يُ ِص ُ
ص ٍب َولاَ َه ٍّم َولاَ ُحز ٍْن َولاَ أَ ًذى َولاَ َغ ٍّم َحتَّى َّ
الش ْو َكةِ يُ َشا ُك َها
ص ٍب َولاَ َو َ
مِ ْن نَ َ
ِإلاَّ َك َّف َر اللَّ ُه ِب َها مِ ْن َخ َطايَاهُ)(((.
ص عليهم الدنيا و َك َّدرها؛ لئال يسكنوا
ومن رحمة اهلل تعالى بخلقه أن ن َّغ َ
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إليها ،أو يطمئنوا بها؛ ليرغبوا في النعيم املقيم في اجلنة ،فابتالء اهلل

(((
(((
(((
(((

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم .174/2
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم .174/2
يب.
رواه الترمذي برقم وقال َحدِ يثٌ َح َس ٌن َغرِ ٌ
رواه البخاري برقم .5210

تعالى العبد طريق موصل إلى اجلنة ،وهذه هي الرحمة احلقيقية ،قال
(ح َّف ْت الْ َج َّن ُة بِالْ َم َك ِار ِه َو ُح َّف ْت النَّا ُر ب َّ
ِالش َه َو ِ
ات)(((.
الرسول ُ :S

ومن رحمة اهلل تعالى بخلقه أن حذرهم نفسه ،لئال يغتروا به ،فيعاملوه
مبا ال يليق بجالله وعظمته وقوته وكبريائه ،فقال تعالى ( :ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)[�آل عمران.((( ]30:

املطلب الثاني
رحمة اهلل تعالى ورسوله

باخللق

الرحمة  :صفة من صفات اهلل تعالى أثبتها لنفسه في آيات كثيرة
من القرآن؛ أحيا ًنا يذكر اهلل تعالى صفة الرحمة ذاتها ،كما في قوله
تعالى( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [الكهف ،]58:وقوله تعالى ( :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ) [الأنعام  .]54 :وأحيا ًنا يذكر اهلل تعالى االسم املتضمن
للصفة ،كما في قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ) [الفاحتة.]1:
وأحيا ًنا يذكر اهلل تعالى الفعل الدال على الصفة ،كما في قوله تعالى:
(ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [الإ�سراء.]54:
وأثبت الرسول  Sلربه صفة الرحمة في أكثر من حديث ،منها :قوله
ِسعِ ني َ ُج ْز ًءا
َ :S
(ج َع َل اللَّ ُه ال َّر ْح َم َة مِ ئَ َة ُجزْءٍ َف َأ ْم َ
ِس َع ًة َوت ْ
س َك ِعنْ َدهُ ت ْ
اح ًدا َفمِ ْن َذل َ
ض ُج ْز ًءا َو ِ
اح ُم الْ َخل ْ ُق َحتَّى تَ ْر َف َع
َوأَنْ َز َل فِ ي الأْ َ ْر ِ
ِك الْ ُجزْءِ يَتَ َر َ
س َحافِ َر َها َع ْن َولَدِ َها َخ ْش َي َة أَ ْن ت ُِصي َب ُه)(((.
الْ َف َر ُ
واهلل أرحم الراحمني كما قال اهلل تعالى على لسان موسى ( :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ) [الأع� ��راف،]151:
(((
(((
(((

رواه مسلم برقم .5049
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم .175/2
رواه البخاري برقم .5541
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ووصف الرسول  Sربه بأنه أرحم الراحمني كما في قولهَ ...( :ف َيقُو ُل اللَّ ُه
َع َّز َو َج َّل َش َف َع ْت الْ َملاَ ِئ َك ُة َو َش َف َع ال َّن ِب ُّيو َن َو َش َف َع الْ ُمؤْمِ نُو َن َولَ ْم يَبْ َق ِإلاَّ أَ ْر َح ُم
ال َّر ِ
ض َقبْ َض ًة مِ ْن الن َِّار َفيُخْ ِر ُج مِ نْ َها َق ْو ًما لَ ْم يَ ْع َملُوا َخيْ ًرا َق ُّط.((()...
ني َف َي ْق ِب ُ
احمِ َ
ومن أسماء اهلل احلسنى «الرحمن» ،و«الرحيم» ،وهما مشتقان من
الرحمة ،والرحمن على وزن َفعالن ،وهي تدل على السعة واالمتالء ،فهذه
الصفة تدل على سعة رحمة اهلل .والرحيم ،على وزن فعيل ،مبعنى فاعل،
فهو اسم يدل على الفعل ،أي :أن رحمة اهلل واصلة إلى اخللق .فاالسمان
معا يدالن على رحمة اهلل الواسعة الواصلة إلى خلقه((( ،مصدا ًقا لقول
اهلل تعالى ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)[الأعراف.]156:
ومن صور رحمة اهلل بخلقه أن أرسل لهم محم ًدا  Sيعلمهم الكتاب
واحلكمة ويزكيهم ويخرجهم من ظلمات اجلهل والضالل إلى نور الهداية
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ) [اجلمعة .]2:وأخبرنا أن رحمة
الرسول  Sتعم املؤمنني والكافرين في قوله ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ)[الأنبياء].

ومن أدلة اهتمام الشارع بالرحمة ،أن اهلل افتتح سور القرآن -باستثناء
سورة براءة -بالبسملة ،التي تتضمن صفتي «الرحمن» ،و «الرحيم».
وأما رحمة الرسول Sباخللق فلها صور متعددة ،كلها تشهد حرصه
على أمته ،كما وصفه ربه تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ)

[التوبة.]128:
(((
(((

رواه مسلم برقم .269
شرح العقيدة الواسطية البن عثيمني .38/1

ومن أدلة اهتمام األنبياء بالرحمة أنها تصدرت طلبهم في دعائهم؛
فكان دع��اء أبينا آدم  وأمنا ح��واء إلى اهلل تعالى بطلب الرحمة،
قال اهلل تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ) [الأع�� ��راف .]23:ودع��ا نوح  مبثل ذل��ك ،قال اهلل تعالى:

(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [هود  .]47:ودعا أيوب  مبثل ذلك ،قال اهلل
تعالى( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ )
[الأنبياء ،]83:ودعا موسى  مبثل ذلك ،قال اهلل تعالى( :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ)[الأعراف .]155 :
وعلَّم اهلل املؤمنني أن يدعوه راجني رحمته ،فقال اهلل تعالى ( :ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ)[البقرة ،]268:وقال اهلل
تعالى ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ)[امل�ؤمنون ،]109:ودعاء التابعني بإحسان إلى ربهم بالرحمة قال
اهلل تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨ)[احل�شر .]10:

وطلب الفتية أصحاب الكهف في دعائهم من اهلل الرحمة ،قال اهلل

تعالى( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ) [الكهف .]10:وطلب بنو إسرائيل من اهلل النجاة برحمته،
ق��ال اهلل تعالى( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ) [يون�س .]86:وكان
دع��اء املالئكة إلى ربهم مقتر ًنا بالرحمة قال اهلل تعالى ( :ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ
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ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬ)[غافر.]7:

وسمى اهلل اجلنة رحمة؛ ألن غالب نعيمها رحمة اهلل ،وألن املؤمنني
يدخلونها برحمة اهلل ،وحتى األنبياء قال اهلل تعالى ( :ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [�آل عمران  ،]107:وجاء في احلديث
الصحيح (َ ...قا َل اللَّ ُه تَ َبا َر َك َوتَ َعالَى ِلل ْ َجنَّةِ أَنْ ِت َر ْح َمتِي أَ ْر َح ُم ب ِِك َم ْن
أَ َشاءُ مِ ْن ِع َبادِ ي .((()...

املطلب الثالث
العقوبة في اللغة واالصطالح
العقوبة لغة :من العقاب ،واملعاقبة ،وهي :أن جتزي املرء مبا فعل سو ًءا،
بت الرجل إذ أخذته بذنبه(((.
وعا َقبه بذنبه معاقبة وعقا ًبا :أخذه به ،وتع َّق ُ
اج� ُر َو َ
ض َع َها اللَّ ُه تعالى لِل َّر ْد ِع َع ْن
العقوبة في اصطالح الفقهاءَ :ز َو ِ
�اب َما َح َظ َر َوتَ � ْر ِك َما أَ َم � َر ِب��هِ ((( .أو هي :اجل��زاء املقرر ملصلحة
ا ْر ِت� َك� ِ
اجلماعة على عصيان أمر الشارع(((.
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وسميت العقوبات زواجر؛ ألنها متنع من يفكر باجلرمية من اقترافها،
ومتنع غيره عندما يشاهد ما حل باجملرم من نكال من اقتراف اجلرمية
أو حتى التفكير فيها ،فالعقوبة فيها من الشدة ما مينع من ارتكابها أو
التفكير بذلك .والزجر في العقوبة يحقق مصلحة ملن لم يرتكبها بطاعته
لربه والفوز بجنته ،وعدم تعرضه لهوانها وخزيها.
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري برقم .4492
لسان العرب البن منظور .619/1
األحكام السلطانية للماوردي .443/1
التشريع اجلنائي في اإلسالم لعبدالقادر عودة .166/2

والعقوبات ال تكون إال على مخالفة الشارع من فعل محظور؛ كالزنا،
والقذف ،والسرقة ،والقتل ،أو ترك مأمور؛ كترك الصالة ،أو االمتناع
عن أداء احلقوق املالية إلى أصحابها .ولم يُق ِّيد التعريف العقوبة بكونها
دنيوية أو أخروية فجاء جام ًعا لهما.

واإلنسان (من حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في
الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية ،فصار شري ًرا يستعمل التمييز في
استنباط وجوه الشر ويتوصل إلى األغراض باملكر واحليلة واخلداع ويُظهر
الشر في معرض اخلير ،وهذه أخالق الشياطني)((( .و(كل إنسان فيه شوب
من هذه األصول األربعة أعني :الربانية ،والشيطانية ،والسبعية ،والبهيمية،
وكل ذلك مجموع في القلب)((( .فإن غلبت اإلنسان األخالق الشيطانية،
والسبعية ،والبهيمية ،عصى واستحق العقوبة .فإن غضب أصبح يتعاطى
أفعال السباع من :القتل ،والقذف ،والشتم .وإن غلبت شهوته أصبح يتعاطى
أفعال البهائم من :الزنا ،والسرقة ،وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد وضع اهلل للجرائم التي يرتكبها اإلنسان عقوبات ،بحسب كل
جرمية ،فعقوبة اجلرائم التي متس اجملتمع ،وتهدد كيانه ،تختلف عن
عقوبة اجلرائم التي متس األفراد.
وقسم العلماء اجلرائم بحسب جسامة العقوبة إلى ثالثة أقسام:
َّ
جرائم احلدود ،وجرائم القصاص ،وجرائم التعازير.
اس ٌم ِل ُعقُوبَ ٍة ُم َق َّد َرةٍ ت َِج ُب َح ًّقا ِللَّهِ تَ َعالَى(((.
احل ُّد في االصطالحْ :
(((
(((
(((
(((

وح ُّد ال ِّن ْس َبةِ إلَى ال ِّزنَا،
واحلدود املقدرة في الشرع سبعة(((َ :ح ُّد ال ِّزنَاَ ،

إحياء علوم الدين للغزالي .10/3
إحياء علوم الدين للغزالي .11/3
املبسوط للسرخسي  ،36/9وما بعدها ،وع َّرفه ابن النجار في منتهى اإلرادات بأنهُ ( :عقُوبَ ٌة
ُمق ََّد َرةٌ َش ْر ًعا فِ ي َم ْع ِص َي ٍة) ،انظر :شرح منتهى اإلرادات للبهوتي . 335/3
السرِ َقةِ َ ،و َق ْط ِع
(ا َّت َف َق الْ ُف َق َهاءُ َعلَى أَنَّ َما يُ َط َّب ُق َعلَى َجرِ َ
الس ْكرِ َ ،و َّ
ميةِ ُك ٍّل مِ ْن ال ِّزنَى َوالْ َق ْذ ِفَ ،و ُّ
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وهو القذف ،-وح ُّد شرب اخلمر ،وح ُّد السرقة ،وح ُّد احلرابة ،وح ُّدالردة ،وح ُّد البغي.
والقصاص في االصطالح :أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل(((؛ قتلاً  ،أو
جرحا ،أو قط ًعا.
ً

والتعزير في االصطالح :التأديب؛ ألنه مينع من تعاطي القبيح(((.
ويجب العزير على كل مكلف في كل معصية ال حد فيها وال كفارة(((.
اج ِت َهادِ ا ِإل َمام
( َوأَ َّما َق ْد ُرهُ َفلاَ َح َّد لَ ُه َفلاَ يُ َق َّد ُر أَ َقلُّ ُه َولاَ أَ ْكثَ ُرهُ بَ ْل ب َ
ِح َس ِب ْ
ِصار على ما دون الْ ُح ُدود َولاَ لَ ُه ال ِّن َهايَ ُة ِإلَى
على قدر الْ ِجنَايَة َويلْزم الاِ ْقت َ
َح ِّد الْ َقتْلِ ) (((.
ومن رحمة اهلل تعالى أن جعل العقوبة على اجلاني ،فال تنال غيره،
فيتحقق مقصد تشريعها ،وهو تأديبه وإصالحه ،فال يفكر في ارتكاب
اجلرمية ،خشية العقوبة.
اجملني عليه
وتتجلى رحمة اهلل تعالى في أن جعل العقوبة ترضي
ِّ
وأهلُه ،بعد تنفيذها باجلاني .ويترتب على ذلك شيوع األمن والطمأنينة
واالستقرار ،في اجملتمع.

وتنفيذ العقوبة باجلاني في الدنيا يُعفيه من العقوبة األخروية ،وهذه
صورة من صور رحمة اهلل تعالى في تنفيذ العقوبة باجلاني(((.
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(((
(((
(((
(((
(((

َّ
الطرِ يقِ يُ ْعتَ َب ُر َح ّدًاَ ،واخْ تَلَفُوا فِ ي َما َو َرا َء َذل َ
ِك) .انظر :املوسوعة الكويتية . 132-131/17
التعريفات للجرجاني .225/1
مطالب أولي النُهى للرحيباني .220/6
بدائع الصنائع  ،63/7الذخيرة للقرافي  ،118/12اجملموع للنووي  ،121/20مطالب أولي النُهى
للرحيباني .220/6
الذخيرة للقرافي .118/12
كما سيظهر هذا في ثنايا البحث ،وبخاصة في املبحثني الرابع واخلامس.

املبحث الثاني
رحمة الشارع قبل وقوع اجلرمية
أباح اهلل تعالى لعباده كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ،وأمرهم بفعله،
وح� َّرم عليهم كل ما يضر بهم ،وأمرهم بتركهَّ ،
دل على ذلك قول اهلل
تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ) [الأعراف .]157:وقول اهلل تعالى ( :ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [النحل .]90:

وفضل اهلل تعالى رسوله  Sعلى األنبياء مبا تضمنته شريعة اإلسالم
َّ
من إباحة الطيبات لها ،والتيسير على األمة ،قال اهلل تعالى ( :ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ) [الن�ساء .]162-161:وقال الرسول ُ ( :Sف ِّضل ْ ُت َعلَى الأْ َنْ ِب َياءِ
يت َج َوامِ َع الْ َكل ِِم َونُ ِص ْر ُت بِال ُّر ْع ِب َوأ ُ ِحلَّ ْت ل َِي الْ َغنَا ِئ ُم َو ُجعِ ل َ ْت ل َِي
ِب ِس ٍّت أ ُ ْع ِط ُ
ض َط ُهو ًرا َو َم ْس ِج ًدا َوأ ُ ْر ِسل ْ ُت ِإلَى الْ َخلْقِ َكا َّف ًة َو ُخ ِت َم ب َِي ال َّن ِب ُّيو َن)(((.
الأْ َ ْر ُ

(((

رواه مسلم برقم .812
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وس َّد الشارع األبواب التي تؤدي إلى وقوع اجلرمية؛ فر َّبى الناس على
َ
االلتزام بأوامر اهلل تعالى ،واجتناب ما نهى عنه ،ووصف الرسول S
اج ُر َم ْن
ِسانِهِ َويَدِ ِه َوالْ ُم َه ِ
املسلم بقوله( :الْ ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم الْ ُم ْس ِل ُمو َن مِ ْن ل َ
َه َج َر َما نَ َهى اللَّ ُه َعنْ ُه)(((.

وجعل اإلسالم األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الفرائض الكبرى،
وحث عليهما في قول اهلل تعالى (:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)[�آل عمران  ،]104:وحذر
الرسول  Sمن التهاون في أداء هاتني الفريضتني فقالَ ( :وا َّلذِ ي نَف ِْسي
ِب َيدِ ِه لَتَ ْأ ُم ُر َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َولَتَنْ َه ُو َّن َع ْن الْ ُمنْ َك ِر أَ ْو لَيُ ِ
وش َك َّن اللَّ ُه أَ ْن يَبْ َعثَ
اب لَ ُك ْم)((( .وال يخفى أن فريضة
َعلَيْ ُك ْم ِع َقا ًبا مِ نْ ُه ثُ َّم تَ ْد ُعونَ ُه َفلاَ يُ ْست ََج ُ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أسباب منع اجلرمية.

وأيقظ اإلسالم في النفس اإلنسانية خشية اهلل ومراقبته ،قال اهلل
تعالى ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ )[ق  ،]18:وقال اهلل تعالى( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
وعد الرسو ُل  Sمراقب َة اهلل تعالى إحسا ًنا في
ﭷﭸ) [احلديدَّ ،]4:
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قوله( :الإْ ِ ْح َسا ُن أَ ْن تَ ْعبُ َد اللَّ َه َك َأ َّن َك تَ َراهُ َف ِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن تَ َراهُ َف ِإ َّن ُه يَ َر َ
اك)(((.
ونهى الرسول  Sعن الوقوع في الشبهات بقوله( :الْ َحلاَ ُل بَ ِّي ٌن َوالْ َح َرا ُم
َّاس َف َم ْن ا َّت َقى الْ ُم َش َّب َه ِ
ات
ات لاَ يَ ْعل َ ُم َها َكثِي ٌر مِ ْن الن ِ
بَ ِّي ٌن َوبَيْنَ ُه َما ُم َش َّب َه ٌ
حريصا على إبعاد الناس
استَبْ َرأَ لِدِ ينِهِ َو ِع ْر ِضهِ  .((()...فإذا كان الشارع
ً
ْ
عن الشبهات فيكون حرصه على إبعاد الناس عن اجلرائم أولى.
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري برقم .9
رواه الترمذي برقم  ،2095وقال « :حديث حسن».
رواه البخاري برقم .48
رواه البخاري برقم .4404

ووضع الشارع ضمانات لعدم وقوع املسلم في اجلرمية؛ ففي الزنا
نهى الشارع عن االقتراب منه في قول اهلل تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [الإ�سراء ،]32:وأمر بستر العورة في قول تعالى:

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ) [الأحزاب ،]59:وأَ َمر بغض
البصر في قول اهلل تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ) [النور ،]30:ونهى الرسول
 Sعن اختالط الرجال بالنساء ،وعن سفر املرأة من غير َم ْح َرم ،في
قوله ( :Sلاَ يَخْ ل ُ َو َّن َر ُج ٌل بِا ْم َرأَةٍ َولاَ ت َُسافِ َر َّن ا ْم َرأَةٌ ِإلاَّ َو َم َع َها َم ْح َر ٌم)(((.
فإذا ارتكب مكلف جرمية الزنا بعد كل هذه الضمانات استحق العقوبة
الرادعة ،إذا توفرت الشروط ،وانتفت املوانع.
وللوقاية من الوقوع في السرقة حث اإلسالم على العمل املشروع،
وعده عبادة ،وفي سبيل اهلل ،قال اهلل تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
مسرعا قالوا :لو
ﭷ ﭸﭹ) [الذاريات .]56:وملا رأى الصحابة شا ًبا
ً
كان هذا في سبيل اهلل ،فقال الرسول ( :Sإن كان خرج يسعى على
ولده صغا ًرا فهو في سبيل اهلل ،و إن كان خرج يسعى على أبوين شيخني
كبيرين فهو في سبيل اهلل وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في
سبيل اهلل وإن كان خرج يسعى رياء و مفاخرة فهو في سبيل الشيطان)(((.
َ
حد الكفاية لكل فرد في اجملتمع ،فأوجب اهلل تعالى
وضمِ ن اإلسالم َّ
نفقة للقريب الفقير في مال قريبه الغني ،قال اهلل تعالى( :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ) [الإ�سراء .]26:وأوجب اهلل
تعالى على الغني زكا ًة للفقير ،في قوله تعالى ( :ﮡ ﮢ ﮣ
(((
(((

رواه البخاري برقم .2784
صحيح اجلامع الصغير لأللباني .301/1
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ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ)
[التوبة . ]60:وشرع اإلسالم الصدقات التطوعية ،وحثَّ عليها فقال الرسول
ص َب َح فِ يهِ ْم ا ْم ُر ٌؤ َجا ِئ ٌع َف َق ْد بَ ِرئَ ْت مِ نْ ُه ْم
َ ...( :Sوأَ ُّي َما أَ ْه ُل َع ْر َ
ص ٍة أَ ْ
ذِ َّم ُة اللَّهِ تَ َعالَى)((( .وب َّين الرسول  Sأن الصدقة ال تُنقص املال،فقال:
ص َد َق ٍة .((()...وقرر الرسول  Sضمان الدولة
ص َما ُل َعبْ ٍد مِ ْن َ
( َما نَ َق َ
ني مِ ْن
للضعفاء والعاجزين ،املتمثل في قوله ( :Sأَنَ��ا أَ ْولَ��ى بِالْ ُمؤْمِ ِن َ
ضا ُؤهُ َو َم ْن تَ َر َك َمالاً
ني َفتَ َر َك َديْنًا َف َعل َ َّي َق َ
أَنْف ُِسهِ ْم َف َم ْن تُ ُو ِّف َي مِ ْن الْ ُمؤْمِ ِن َ
ٌ
مكلف بعد ذلك استحق العقوبة الرادعة ،وهي
َف ِل َو َرثَتِهِ )((( .فإذا سرق
قطع اليد ،إذا توفرت شروط القطع ،وانتفت املوانع.
ونظ ًرا لألسباب الوقائية التي شرعها اإلس�لام خشية الوقوع في
اجلنايةَ ،قلَّت جرائم احلدود ،والقصاص ،والتعزير ،في اجملتمع املسلم
بشكل ملحوظ.
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(((
(((
(((

رواه أحمد برقم  ،4648وقال أحمد شاكر قي حتقيقه للمسند « :58/7إسناده صحيح».
رواه الترمذي برقم  ،2247وقال« :حديث حسن صحيح».
رواه البخاري برقم .2133

املبحث الثالث
رحمة الشارع في إثبات اجلرمية
من رحمة اهلل تعالى بعباده أن جعلهم بريئني من أية تهمة أو جرمية،
ما لم تثبت الدعوى بالبينة .فال تثبت التهمة إال بإحدى وسائل اإلثبات
شرعا.
املعتبرة
ً

وقرر العلماء أن األصل براءة الذمة((( ،فال إلزام ألي إنسان بحق أو واجب
إال بدليل .وقد شهد لهذا األصل القرآن والسنة؛ قال اهلل تعالى( :ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ)[البقرة  ،]282:وقال اهلل تعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
) [الطالق  .]2:وملَّا استغفر النبي  Sلعمه أبي طالب بعد موته على الشرك،
وتابعه املؤمنون باستغفارهم ألقاربهم الكفار أنزل اهلل تعالى النهي عن ذلك
فقال( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ)[التوبة .]113:وب َّين
لهم أنهم غير مؤاخذين باستغفارهم قبل النهي عنه ،فلم يُكلفوا إال بعد
نزول اآلية ،قال اهلل تعالى ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ)[التوبة  .]115 :وأما السنة
اس دِ َم��ا َء ِر َج ٍال
فقول الرسول ( :Sلَ ْو يُ ْع َطى الن ُ
َّاس ِب َد ْع َوا ُه ْم لاَ َّد َع��ى نَ ٌ
ني َعلَى الْ ُم َّد َعى َعلَيْهِ )(((.
َوأَ ْم َوالَ ُه ْم َولَكِ َّن الْ َيمِ َ
(((

(((

كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري  ،378/3الفروق للقرافي  ،150 ،61/3املستصفى للغزالي
 ،159/1العدة ألبي يعلى .1272/4
رواه مسلم برقم .3228
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وتثبت اجلرمية بإقرار اجملرم عند األئمة األربعة(((- ،وهو حجة قاصرة
ور ِولاَ يَةِ الْ ُمقِ ِّر َع ْن َغيْ ِر ِه َف َي ْقت َِص ُر َعلَيْهِ )((( ،وهذا
ُص ِ
على املتلفظ به-؛ ( ِلق ُ
من رحمة اهلل تعالى بعباده أنه لم يؤاخذ اإلنسان بجريرة غيره ،وإمنا
بفعله ،مصدا ًقا لقول اهلل تعالى ( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ )[الأنعام.]164:

وتتأكد رحمة اهلل تعالى بالعباد اشتراط عدالة الشهود ،وقد ذهب
األئمة األرب��ع��ة((( إل��ى ذل��ك .فهي صمام األم��ان في استبعاد الفسقة
والعصاة ،الذين ال يتقون اهلل .قال السيوطي( :الْ َف ِ
س لَ ُه َو ِاز ٌع
اس ُق لَيْ َ
اش ِت َر ُ
اط الْ َع َدالَةِ فِ ي َّ
دِ ين ٌِّيَ ،فلاَ يُوثَ ُق ِبهِ َف ْ
َّاس
الش َها َد ِة  ...ل ِِحف ِْظ دِ َماءِ الن ِ
الض َي ِاعَ ،فل َ ْو ُق ِب َل فِ ي َها َق ْو ُل الْ َف َسقَةِ
اعهِ ْم َوأَ ْع َر ِ
ض ِ
َوأَ ْم َوالِهِ ْم َوأَبْ َ
اضهِ ْم َع ْن َّ
َو َم ْن لاَ يُوثَ ُق ِبهِ لَ َ
اع ْت.((()...
ض َ
واشترط العلماء تزكية الشهود في احلدود والقصاص خاصة ،وإذا
طعن اخلصم فيهم عامة؛ لتحقيق املقصد الشرعي من الشهادة ،وجتنب
شهادة الزور(((.
ولتحقيق املقصد الشرعي من الشهادة اشترط الفقهاء أن تكون عن ب ِّينة
وعلم ،بعي ًدا عن الظن .وأن يكون الشاهد معاينًا للمشهود به ،وأن يتحمله
بنفسه ال بغيره؛ ألن الشهادة معناها املعاينة واحلضور((( ،قال النسفي:
َّ
(الش َها َدةُ الإْ ِ خْ َبا ُر ِب َما َق ْد ُش ِ
اه َدةُ إي َق ٍان)(((.
اه َدةُ عِ َي ٍان أَ ْو ُم َش َ
وه َد أَ ْيُ :م َش َ
(((
(((
(((
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(((
(((
(((
(((

املبسوط للسرخسي  ،185/14فتح القدير للكمال بن الهمام  ،319-317/8درر احلكام لعلي
حيدر  ،81/4تبيني احلقائق  ،3/5منح اجلليل لعليش  ،418-417/6األم للشافعي  ،238/3أسنى
املطالب لألنصاري  ،287/2كشاف القناع للبهوتي  ،453/4الفروع البن مفلح .603/6
فتح القدير للكمال بن الهمام .321/8
العناية للبابرتي  ،420/7التاج واإلكليل للمواق  ،161/8أسنى املطالب ألبي زكريا األنصاري
 ،339/4مطالب أولي النهى للرحيباني .611/6
األشباه والنظائر للسيوطي ص 386وما بعدها.
انظر :املبسوط للسرخسي  ،104/20الذخيرة للقرافي  ،297/12املهذب للشيرازي ،342/3
شرح منتهى اإلرادات للبهوتي .520/3
طلبة الطلبة للنسفي ص.132
طلبة الطلبة للنسفي ص.132

وألن البينة اسم ملا يُبني احلق ويظهره ،فلو لم تستند الشهادة إلى علم ال
تسمى بينة ،لذلك تَ َو َّجب على املدعي إقامة البينة .وقد ترجم البخاري
في صحيحه فقال( :بَاب ِإ َذا اخْ تَل َ َف ال َّر ِ
اه ُن َوالْ ُم ْرتَهِ ُن َونَ ْح ُوهُ َفالْ َب ِّينَ ُة َعلَى
ني َعلَى الْ ُم َّد َعى َعلَيْهِ ) .وقال الرسول ( :Sالْ َب ِّينَ ُة َعلَى
الْ ُم َّدعِ يَ ،والْ َيمِ ُ
ني َعلَى َم ْن أَنْ َك َر)((( .وأخبر اهلل تعالى أنه سيعطي الشفاعة
الْ ُم َّدعِ يَ ،والْ َيمِ ُ
ملن شهد له باحلق والوحدانية عن علم ،وهم :عيسى وعزير واملالئكة ،فقال:
( ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ)

[الزخرف ( .]86:قال الشافعي :وال يسع شاه ًدا أن يشهد إال مبا علم؛ والعلم
من ثالثة وجوه ،منها :ما عاينه الشاهد فيشهد باملعاينة ،ومنها :ما سمعه
فيشهد مبا أثبت سم ًعا من املشهود عليه ،ومنها :ما تظاهرت به األخبار
مما ال ميكن في أكثره العيان ،وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا
الوجه)((( .وقال املرغيناني( :وال يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه
إال النسب واملوت والنكاح والدخول ووالية القاضي فإنه يسعه أن يشهد
بهذه األشياء إذا أخبره بها من يثق به)(((.

وذ َّم اهلل تعالى الذين يتبعون الظن ،وهو ما ال يستند إلى دليل ،أو
يستند إلى الهوى ،ونهانا عن اتباعه ،وحذرنا منه ،بأدلة كثيرة منها :قول
اهلل تعالى( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)[الإ�سراء  ،]36:وقول اهلل تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ)

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
[الأنعام ،]116:وقول اهلل تعالى ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

(((

(((
(((

اسَ ،قا َل:
قال الزيلعي في نصب الراية ( :144-143/5أَخْ َر َج ُه الْ َبيْ َهقِ ُّي فِ ي « ُسنَنِهِ « َع ْن ابْنِ َع َّب ٍ
َّاس ِب َد ْع َوا ُه ْم لاَ َّد َعى رِ َجا ٌل أَ ْم َوا َل َق ْو ٍم َودِ َما َء ُه ْم ،لَكِ َّن الْ َب ِّينَ َة َعلَى
َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ ( : Sلَ ْو يُ ْع َطى الن ُ
ني َعلَى
ني َعلَى َم ْن أَنْ َك َر) انْتَ َهى َ .والْ َحدِ يثُ فِ ي
يحيْنِ " ِبلَف ٍْظ» «لَكِ َّن الْ َيمِ َ
الْ ُم َّد ِعيَ ،والْ َيمِ َ
«الص ِح َ
َّ
اسَ ،و َم ْعنَاهُ تَق ََّد َم فِ ي َحدِ ِ
يث الأْ َ ْش َع ِث بْنِ
الْ ُم َّد َعى َعلَيْهِ » ،أَخْ َر َجاهُ َع ْن ابْنِ أَبِي ُملَيْ َك َة َع ْن ابْنِ َع َّب ٍ
َقيْ ٍس َ :
(ش ِ
يحيْنِ ").
الص ِح َ
اه َداك ،أَ ْو يَمِ ينُهُ) ،فِ ي " َّ
أحكام القرآن للشافعي .136/2
الهداية للمرغيناني -مع شرحها العناية للبابرتي.388/7 -
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ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ) [يون�س ،]36:وقول اهلل تعالى ( :ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟﰠ ﰡ
ﰢﰣ) [اجلاثية  ،]32:وقول اهلل تعالى ( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [النجم ،]23:وقال الرسول :S
الظ َّن َف ِإ َّن َّ
( ِإ َّيا ُك ْم َو َّ
الظ َّن أَ ْك َذ ُب الْ َحدِ ِ
يث .((()...

أما احلكم بالظن الغالب الذي يستند إلى دليل ،فإنه مشروع ،بل إن
أكثر طرق اإلثبات ال تفيد إال ظنًا غال ًبا ،كشهادة الشهود فإنها ال تفيد
إال غلبة الظن ،الحتمال كذِ بهما .وقد ن َّبه الرسول  Sعلى أن القاضي
يحكم بالظن الغالب بقولهِ ( :إ َّن ُك ْم تَخْ ت َِص ُمو َن ِإلَ َّي َولَ َع َّل بَ ْع َ
ض ُك ْم أَ ْن يَ ُكو َن
ِح َّجتِهِ مِ ْن بَ ْع ٍض َف َأ ْق ِض َي لَ ُه َعلَى نَ ْح ٍو مِ َّما أَ ْس َم ُع مِ نْ ُه َف َم ْن َق َط ْع ُت
أَلْ َح َن ب ُ
لَ ُه مِ ْن َح ِّق أَ ِخيهِ َشيْ ًئا َفلاَ يَ ْأ ُخ ْذهُ َف ِإ َّن َما أَ ْق َط ُع لَ ُه ِبهِ قِ ْط َع ًة مِ ْن الن َِّار)(((.
ومن رحمة اهلل تعالى باجلاني أن جعل الستر عليه في احلدود أولى
(ع ْن يَ ِزي َد بْنِ نُ َعيْ ٍم َع ْن أَ ِبيهِ أَ َّن َم ِ
اعزًا أَتَى ال َّن ِب َّي S
من رفعها للسلطان َ
َف َأ َق َّر ِعنْ َدهُ أَ ْربَ َع َم َّر ٍات َف َأ َم َر ِب َر ْجمِ هِ َو َقا َل ِل َهز ٍَّال :لَ ْو َستَ ْرتَ ُه ِبثَ ْوب َ
ِك َكا َن
َخيْ ًرا لَ َك)(((.
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ومن رحمة اهلل تعالى باجلاني أن جعل أمره موكولاً إليه إذا ستره إن
الصامِ ِت َقا َل بَايَ ْع ُت َر ُسو َل
شاء عذبه ،وإن شاء غفر لهَ .
(ع ْن ُع َبا َدةَ بْنِ َّ
اللَّهِ  Sفِ ي َر ْه ٍط َف َقا َل :أُبَا ِي ُع ُك ْم َعلَى أَ ْن لاَ ت ُْش ِر ُكوا بِاللَّهِ َشيْ ًئا َولاَ ت َْس ِر ُقوا
َولاَ تَ ْزنُوا َولاَ تَ ْقتُلُوا أَ ْولاَ َد ُك ْم َولاَ تَ ْأتُوا ِببُ ْهت ٍَان تَ ْفتَ ُرونَ ُه بَيْ َن أَيْدِ ي ُك ْم َوأَ ْر ُج ِل ُك ْم
صونِي فِ ي َم ْع ُر ٍ
اب مِ ْن
ص َ
وفَ ،ف َم ْن َو َفى مِ نْ ُك ْم َف َأ ْج ُرهُ َعلَى اللَّهِ َو َم ْن أَ َ
َولاَ تَ ْع ُ
ِك َشيْ ًئا َفأُ ِخ َذ ِبهِ فِ ي ال ُّدنْ َيا َف ُه َو لَ ُه َك َّفا َرةٌ َو َط ُهو ٌرَ ،و َم ْن َستَ َرهُ اللَّ ُه َف َذل َ
َذل َ
ِك
(((
(((
(((

رواه البخاري برقم .4747
رواه مسلم برقم .3231
رواه أبو داود برقم .3805

ِإلَى اللَّهِ ِإ ْن َشا َء َع َّذبَ ُه َو ِإ ْن َشا َء َغ َف َر لَ ُه)(((.

َق��ا َل :لَ َّما أَتَى
اس
(ع ْن ابْنِ َع َّب ٍ
وحيث توجد الشبهة يُدرأ احلدَ ،
اع ُز بْ ُن َمال ٍِك ال َّن ِب َّي َ Sقا َل :لَ ُه لَ َعلَّ َك َق َّبل ْ َت أَ ْو َغ َمز َْت أَ ْو نَ َظ ْر َت َقا َل :لاَ
َم ِ
يَا َر ُسو َل اللَّهِ َقا َل :أَ ِن ْكتَ َها -لاَ يَ ْكنِيَ -قا َلَ :فعِ نْ َد َذل َ
ِك أَ َم َر ِب َر ْجمِ هِ )((( .ويؤكد
(عبْ ُد اللَّهِ بْ ُن بُ َريْ َدةَ َع ْن أَ ِبيهِ أَ َّن َم ِ
اع َز بْ َن َمال ٍِك الأْ َ ْسلَمِ َّي
هذا املعنى ما رواه َ
أَتَى َر ُسو َل اللَّهِ َ Sف َقا َل :يَا َر ُسو َل اللَّهِ ِإ ِّني َق ْد َظل َ ْم ُت نَف ِْسي َو َزنَيْ ُت َو ِإ ِّني
أ ُ ِري ُد أَ ْن ت َُط ِّه َرنِي َف َر َّدهَُ ،فل َ َّما َكا َن مِ ْن الْغَدِ أَتَاهُ َف َقا َل ::يَا َر ُسو َل اللَّهِ ِإ ِّني َق ْد
َزنَيْ ُت َف َر َّدهُ ال َّثا ِن َي َةَ ،ف َأ ْر َس َل َر ُسو ُل اللَّهِ ِ Sإلَى َق ْومِ هِ َف َقا َل ::أَتَ ْعل َ ُمو َن ِب َع ْقلِهِ
صال ِِحينَا فِ ي َما
بَ ْأ ًسا تُنْكِ ُرو َن مِ نْ ُه َشيْ ًئا َف َقالُواَ :ما نَ ْعل َ ُم ُه ِإلاَّ َوفِ َّي الْ َع ْقلِ مِ ْن َ
س ِبهِ
نُ َرىَ ،ف َأتَاهُ ال َّثا ِلثَ َة َف َأ ْر َس َل ِإلَيْهِ ْم أَيْ ً
ضا َف َس َأ َل َعنْ ُه َف َأخْ َب ُروهُ أَ َّن ُه لاَ بَ ْأ َ
َولاَ ِب َع ْقلِهِ َ ،فل َ َّما َكا َن ال َّرا ِب َع َة َح َف َر لَ ُه ُح ْف َر ًة ثُ َّم أَ َم َر ِبهِ َف ُر ِج َم)((( .فإن السبب
الذي جعل الرسول  Sيرد ماعزًا ،ويسأل عنه التأكد من عدم وجود
اب :ألَ ْن أ ُ َع ِّط ُل الْ ُح ُدو َد
ُشبهة تنفي استيفاء احلد .و( َقا َل ُع َم ُر بْ ُن الْ َخ َّط ِ
ات أَ َح َّب ِإلَ َّي مِ ْن أَ ْن أُقِ ي َم َها فِ ي ُّ
ب ُّ
الشبُ َه ِ
ِالشبُ َه ِ
ات)(((.

(((
(((
(((
(((

رواه البخاري برقم .6914
رواه البخاري برقم .6324
رواه مسلم برقم .3208
املصنف البن أبي شيبة  ،566/9قال السخاوي في املقاصد احلسنة ( :74/1وكذا أخرجه ابن
حزم في اإليصال له بسند صحيح) .ومثل هذا املعنى ُروي عن عمر -بسند ضعيف -أنه لم
يَقطع يد السارق في عام اجملاعة .وروى الترمذي برقم  1344عن عائشة أنَّ الرسول  Sقال:
است ََط ْعتُ ْم َف ِإ ْن َكا َن لَ ُه َمخْ َر ٌج فَخَ لُّوا َسبِيل َ ُه َفإِنَّ الإْ ِ َما َم أَ ْن يُخْ ِط َئ
(ا ْد َرءُوا الْ ُح ُدو َد َع ْن الْ ُم ْسلِمِ َ
ني َما ْ
لاَ
(حدِ يثُ َعائ َ
ِش َة نَ ْعرِ ُف ُه
فِ ي الْ َع ْفوِ خَ يْ ٌر مِ ْن أَ ْن يُخْ ِط َئ فِ ي الْ ُعقُوبَةِ ) ،وهو ضعيف ،قال الترمذيَ :
وعا ِإلاَّ مِ ْن َحدِ ِ
يث ُم َح َّمدِ بْنِ َربِي َع َة َع ْن يَزِ ي َد بْنِ زِ يَ ٍاد ال ِّد َم ْشقِ ِّي َع ْن الز ُّْهرِ ِّي َع ْن ُع ْر َوةَ َع ْن
َم ْر ُف ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َعائ َ
َ
كِ
كِ
ٍ
َّ
ص ُّح َو َق ْد ُروِ َي نَ ْح ُو
أ
يع
و
ة
ي
ا
و
و
ه
ع
ف
ر
ي
م
ل
و
ه
و
ح
ن
اد
ي
ب
د
ي
ي
ن
ع
ع
ي
و
ه
ا
و
ر
و
S
ِي
ب
ن
ال
ن
ع
ة
نِ
رِ
ُ
زِ
زِ
ِش َ ْ
َََ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ٍ َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ضعِ ٌ
َه َذا َع ْن غيْرِ َو ِ
اب ال َّنب ِِّي  Sأن ُه ْم قالوا مِ ثل ذلِك َويَزِ ي ُد بْ ُن زِ يَ ٍاد الدِّ َمشقِ ُّي َ
يف
ص َح ِ
اح ٍد مِ ْن أ ْ
َ
َ
َ
فِ ي الْ َحدِ ِ
يث َويَزِ ي ُد بْ ُن أبِي زِ يَ ٍاد الْ ُكوفِ ُّي أثْ َب ُت مِ ْن َه َذا َوأ ْق َد ُم).
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املبحث الرابع
رحمة الشارع في تشريع العقوبة وتنفيذها
جعل الشارع العقوبة على اجلاني ،فال تنال غيره ،قال اهلل تعالى:
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ) [الأنعام ،]164:وقال
اهلل تعالى ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ)
[النجم ،]39-38:وقال اهلل تعالى ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ) [ف�صلت.]15:
ِ
واملقص ُد من تشريع العقوبات في اإلس�لام حتقيق عبودية الناس
خلالقهم بتطبيق شرعه ،وإصالح حالهم لتتحقق لهم السعادة في الدنيا،
والفوز في اآلخ��رة .وليس املقصد من تشريع العقوبات التضييق على
الناس ،والتنكيل بهم.
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واملتأمل في تشريع العقوبات في اإلسالم؛ سواء أكانت ح��دو ًدا ،أم
قصاصا ،أم تعزي ًرا ،يالحظ أنها حتقق عدة مقاصد ،أظهرها الردع
ً
اخلاص ،وسماه ابن عاشور التأديب((( ،وهذا راجع إلى حتقيق مقصد
تشريع العقوبة ،وهو إصالح الفرد ،فإن تفكير اجلاني مبا ميكن أن يقع
(((

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للطاهر بن عاشور ص  ،518-516حيث ذكر ثالثة مقاصد
لتشريع العقوبات :تأديب اجلاني ،وإرضاء اجملني عليه ،وزجر املقتدي .وانظر :التشريع اجلنائي
اإلسالمي مقار ًنا بالقانون الوضعي ،لعبدالقادر عودة .610/1

عليه من عقوبة لو ارتكب اجلرمية ،يجعله يرتدع عنها .ويشهد لهذا
املقصد قول اهلل تعالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ) [املائدة  ،]38:فجعل اهلل تعالى قطع
يد السارق نكالاً  ،أي :عقوبة منه تعالى واقعة على السارق بسبب سرقته.
وللسارق أن يتصور كيف يكون حاله ويده تُقطع مع ما يصاحب ذلك من
ألم بدني ونفسي ،وله أن يتصور بقاءه طول عمره مقطوع اليد .فهذه يده
التي اعتدى بها على أموال الناس ،عاقبه اهلل بقطعها ،فكانت العقوبة
من جنس الدافع .وجعل اهلل تعالى جلد الزانية والزاني عذا ًبا ،في قوله:
(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [النور .]2:وعبر
عن هذا املقصد الكمال بن ال ُهمام فقال( :إ َّن َها -أي احلدودَ -م َوا ِن ُع َقبْ َل
اج ُر بَ ْع َدهُ :أَي ْ:الْعِ ل ْ ُم ب َ
ِش ْر ِع َّي ِت َها يَ ْمنَ ُع الإْ ِ ْق َدا َم َعلَى الْفِ ْعلِ َوإِي َقا ُع َها
الْفِ ْعلِ َز َو ِ
بَ ْع َدهُ يَ ْمنَ ُع مِ ْن الْ َع ْودِ إلَيْهِ )(((.
والتأديب في احلدود أشد من التأديب في غيرها؛ ألن جرائمها أفظع
وأغلظ من اجلرائم التي تقتضي القصاص ،أو التعزير ،فجرائم احلدود
في جلها -اعتداء على حقوق اهلل تعالى ((( .لذا ال يصح للحاكم إسقاطاحل��دود ،أو التنازل عنها إذا بلغته ،وهو ما ع َّبر عنه الفقهاء بقولهم:

(((
(((

فتح القدير للكمال بن الهمام .212/5
كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري  ،134/4املغني البن قدامة  ،203/10إعالم املوقعني البن
ِلصل ْ ِح فِ يهِ
َص ِبهِ أَ َح ٌد ولاَ َم ْدخَ َل ل ُّ
القيم  .85/1حق اللهَ :ما يَتَ َعلَّ ُق ِبهِ ال َّن ْف ُع الْ َعا ُّم ِلل ْ َعالَ ِم َفلاَ يَخْ ت ُّ
َ
َ
لاَّ
َ
َ
ِ
َفِ
خْ
ءٍ
َص
ت
ي
ئ
ل
و
أ
،
ي
ِش
ب
ع
ت
ن
ي
ن
أ
ْ
أو التنازل عنهَ .ويُن َْس ُب إلَى اللَّهِ تَ َعالَى تَ ْع ِظي ًما ،لأِ َ َّن ُه يَتَ َعالَى َع ْن ْ َ َ
ْ ْ
َ َّ
ضل ُ ُه ِبأ ْنَ
َ
َ
َ
ِلت َْشرِ ِ
ضا َف ُة إلَيْهِ
ِبهِ أَ َح ٌد مِ ْن الْ َج َبا ِب َرةِ ،فالإْ ِ َ
يف َما َع ُظ َم خَ َط ُرهُ َو َقوِ َي ن ْف ُع ُه َوشا َع ف ْ
َ
َ
ِصةِ ِللَّهِ تَ َعالَى ،أ ْو ال َّز َكاةِ ،أ ْو الْ َكفَّا َرةِ ،ويلحق بذلك ما قاله
َّاس َكا َّف ًةَ .كالْ ُح ُدودِ الْخَ ال َ
يَنْتَفِ َع ِبهِ الن ُ
ني
ابن قدامة في املغني َ ( 203/10ما َكا َن َح ًّقا لآِ َدمِ ٍّي َغيْرِ ُم َع َّي ٍنَ ،كالْ َو ْق ِف َعلَى الْ ُف َق َراءِ َ ،والْ َم َساكِ ِ
ِش ْيءٍ مِ ْن َذل َ
يع الْ ُم ْسلِمِ نيَ ،أَ ْو َعلَى َم ْس ِج ٍد ،أَ ْو ِسقَايَ ٍة أَ ْو َم ْق َب َرةٍ ُم َس َّبل َ ٍة ،أَ ْو الْ َو ِص َّيةِ ل َ
ِك) ،وما
أَ ْو َجمِ ِ
الظ َهارِ  ،أ ْوَ
َ
ِالطلاَ قِ  ،أَ ْو ِّ
لاَ
مي ال َّز ْو َجةِ ب َّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
قاله َ ( 203/10وكذلِك َما يَتَ َعل ُق ِبهِ َحقُّ أ َحدِ الغرِ َ
مييْنِ  ،كت َْحرِ ِ
إعتَاقِ ال َّرقِ يقِ  ،ت َُجو ُز الْ ِح ْس َب ُة ِبهِ َ ،ولاَ تُ ْعتَ َب ُر فِ يهِ َد ْع َوى).
ْ
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ال جتوز الشفاعة في احلدود((( ،ونقل النووي إجماع العلماء على ذلك
فقال( :وقد أجمع العلماء على حترمي الشفاعة في احلد بعد بلوغه إلى
(ع ْن َعائ َ
ِش َة
اإلمام)((( .وقد ظهر هذا املعنى جل ًيا فيما رواه البخاريَ :
أَ َّن ُق َريْ ًشا أَ َه َّم ُه ْم َش ْأ ُن الْ َم ْرأَ ِة الْ َمخْ زُومِ َّيةِ ا َّلتِي َس َر َق ْت َف َقالُواَ :و َم ْن يُ َكلِّ ُم
فِ ي َها َر ُسو َل اللَّهِ َ Sف َقالُواَ :و َم ْن يَ ْجت َِر ُئ َعلَيْهِ ِإلاَّ أ ُ َسا َم ُة ابْ ُن َزيْ ٍد ِح ُّب
َر ُسولِ اللَّهِ َ Sف َكلَّ َم ُه أ ُ َسا َم ُة َف َقا َلَ ::ر ُسو ُل اللَّهِ  Sأَت َْش َف ُع فِ ي َح ٍّد مِ ْن
ُح ُدودِ اللَّه؟ِ ثُ َّم َقا َم َفاخْ ت ََط َب ثُ َّم َقا َلِ :إ َّن َما أَ ْهل َ َك ا َّلذِ ي َن َقبْل َ ُك ْم أَ َّن ُه ْم َكانُوا
ِإ َذا َس َر َق فِ يهِ ْم َّ
الضعِ ُ
الش ِر ُ
يف أَ َقا ُموا َعلَيْهِ الْ َح َّد
يف تَ َر ُكوهُ َو ِإ َذا َس َر َق فِ يهِ ْم َّ
َوأيْ ُم اللَّهِ لَ ْو أَ َّن َف ِ
اط َم َة ِبن َْت ُم َح َّم ٍد َس َر َق ْت لَ َق َط ْع ُت يَ َد َها)(((.
وتولى اهلل تعالى احلكيم العليم اخلبير حتديد عقوبات جرائم احلدود
والقصاص في االعتداء على النفس ،وفي صور كثيرة من االعتداء على ما
ِب الْ ِجنَايَ ِ
ات لَ ْم يَ ُك ْن بُ ٌّد مِ ْن تَ َفا ُو ِت
دونها ،قال ابن القيمَ ( :فل َ َّما تَ َفا َوت َْت َم َرات ُ
َم َرات ِِب الْ ُعقُوبَ ِ
َّاس لَ ْو ُو ِّكلُوا إلَى ُعقُولِهِ ْم فِ ي
وم أَ َّن الن َ
اتَ ،و َكا َن مِ ْن الْ َم ْعل ُ ِ
َم ْع ِر َفةِ َذل َ
ِيب ُك ِّل ُعقُوبَ ٍة َعلَى َما يُن ِ
ص ًفا
ِك َوتَ ْرت ِ
َاسبُ َها مِ ْن الْ ِجنَايَةِ ِجن ًْسا َو َو ْ
َو َق ْد ًرا لَ َذ َه َب ْت بِهِ ْم الآْ َراءُ ُك َّل َم ْذ َه ٍبَ ،وت ََش َّع َب ْت بِهِ ْم ُّ
الط ُر ُق ُك َّل ُم َش َّع ٍبَ ،ولَ َع ُظ َم
الاِ خْ ِتلاَ ُ
ف َو ْ
اشت ََّد الْ َخ ْط ُبَ ،ف َك َفا ُه ْم أَ ْر َح ُم ال َّر ِ
احمِ ني َ َوأَ ْح ُك ُم الْ َحاكِ مِ ني َ ُم ْؤنَ َة
َذل َ
ِكَ ،وأَزَا َل َعنْ ُه ْم ُكل ْ َفتَ ُهَ ،وتَ َو َّلى ب ِِح ْك َمتِهِ َوعِ لْمِ هِ َو َر ْح َمتِهِ تَقْدِ ي َرهُ نَ ْو ًعا َو َق ْد ًرا،
َو َرت ََّب َعلَى ُك ِّل ِجنَايَ ٍة َما يُن ِ
َاسبُ َها مِ ْن الْ ُعقُوبَةِ َويَلِي ُق ِب َها مِ ْن ال َّن َكالِ )(((.
وتقوم عقوبات احلدود على دفع العوامل النفسية التي تدعو الرتكاب
اجلرمية بعوامل مضادة .ويظهر هذا جل ًيا في :عقوبة السرقة؛ فإن
الدافع للسرقة زي��ادة الكسب والثراء على حساب الغير ،وقد حاربت
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(((
(((
(((
(((

رد احملتار البن عابدين  ،3/4مواهب اجلليل للحطاب  ،320/6مغني احملتاج للشربيني ،492/5
شرح منتهى اإلرادات للبهوتي  ،336/3السياسة الشرعية البن تيمية ص. ،90-89
املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي . 186/11
رواه البخاري برقم .3216
إعالم املوقعني البن القيم .73/2

الشريعة هذا الدافع بأن جعلت عقوبتها قطع اليد؛ ألن اليد أداة العمل،
وقطعها يؤدي إلى نقص الكسب والثراء ،فعِ لم من تُس ِّول له نفسه السرقة
أن عقوبتها قطع اليد ،أكبر رادع عن التفكير فيها فضلاً عن ارتكابها(((.
وفي عقوبة الزنا؛ جعل الشارع اجللد على أساس محاربة الدوافع التي
تدعو للجرمية بالدوافع التي تصرف عنها ،فإن الدافع للزنا اشتهاء اللذة
واالستمتاع بالشهوة التي تصحبها ،والدافع الذي يصرف اإلنسان عن
الشهوة هو األلم ،وليتصور الزاني أمله وهو يُجلد مائة جلدة ،أو يُرجم
باحلجارة حتى املوت ،إن كان محصنًا ،فإن هذا سيكون أكبر دافع يصرف
عن الزنا((( .أما في القوانني الوضعية فإن الزنا ال يُعد جرمية يحاسب
إكراها (اغتصا ًبا) ،أو
عليها القانون ،إال في حاالت محددة ،إذا كانت
ً
كان املزني بها قاصرة ،أو كان اجلاني من أصول اجملني عليها ،أو كان
املزني بها متزوجة ،وفي هذه احلالة األخيرة يُعد الزنا جرمية ملساسه
بحق ال��زوج ،وهو حق خ��اص((( .خال ًفا للشريعة اإلسالمية التي عدت
الزنا من حقوق اهلل التي ال يجوز التنازل عنها .وفي القذف فإن الباعث
الذي يدعو القاذف لالفتراء احلسد واملنافسة واالنتقام ،وكلها تؤدي إلى
إيالم املقذوف وحتقيره ،فجاءت العقوبة الشرعية للقذف جلد ثمانني
جلدة ،إليالم القاذف إيال ًما بدن ًيا ونفس ًيا ر ًدا على تسببه بإيالم من قذفه
إيال ًما نفس ًيا ،فحاربت الشريعة اإلسالمية الدوافع النفسية الداعية إلى
جرمية القذف ،بعوامل نفسية مضادة .فإذا تصور من تسول له نفسه
َ
القذف عقوبته ،فإنه خير رادع له((( .وكذا يقال في عقوبة شرب اخلمر(((،
(((
(((
(((
(((
(((

التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .652/1
التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .644 ،642-641 ،636/1
انظر :قانون العقوبات العراقي اجلديد رقم  ،111لسنة  ،1969التشريع اجلنائي لعبدالقادر
عودة .642/1
التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .646/1
التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .649/1
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وفي عقوبة احلرابة((( ،وفي عقوبة الردة((( ،وفي عقوبة البغي((( ،جاءت
العقوبة لتدفع العوامل النفسية الداعية الرتكاب اجلرمية بعوامل نفسية
مضادة.

وتقوم عقوبة القِ صاص على دفع العوامل النفسية التي تدعو للقتل
بعوامل مضادة؛ فالقصاص أع��د ُل عقوبة تُطبق على القاتل املتعمد
املعتدي ،فهي قائمة على مجازاة اجلاني بعقوبة رادعة مبثل فعله .فإن
وح ُّب التَّغلب واالستعالء،
الذي يدفع اجملرم للقتل واجلرح ،تنازع البقاءُ ،
وإذا علم أنه سيُقتل إن َقتَل غيره ،وأنه سيُقطع إن َق َطع غيره ،وسيُجر ُح
إن جرح غيره ،فهذا رادع له عن ارتكاب اجلرمية ،ح ًبا لبقائه ح ًيا ،أو بقاء
عضوه ،أو بقاء بدنه سلي ًما من غير جرح .فالشارع واجه الدافع النفسي
عند اجملرم الذي يُفكر في االعتداء على غيره بالقتل أو القطع أو اجلرح،
بدافع نفسي ُمضاد يَصرفه عن جرميته(((.
وعمو ًما فإن إيقاع العقوبة في الشريعة اإلسالمية قائم على العدل،
بعي ًدا عن األهواء .فعقوبة اجلرمية قائمة على املماثلة حتقي ًقا للعدالة،
قال اهلل تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ) [ال�شوري .]40:وانطال ًقا من مبدأ العدالة كانت معظم
العقوبات أذى في األب��دان؛ ألنه ال يختلف إحساس البشر في التألم
منه ،بخالف العقوبة بالتغرمي باملال فهي تختلف باختالف يسر الناس
وغناهم(((.
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(((
(((
(((
(((

(((

التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .657-656/1
التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .662/1
التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .663/1
بعض القوانني الوضعية تُعاقب بالقصاص على جرمية القتل ،لكنها ال تُعاقب بالقصاص على
جرائم اجلراح والقطع ،وهي بهذا تُجانب الصواب؛ ألن الرادع األكبر للمجرم إحساسه بأنه
سيُفعل به كما فعل مبن اعتدى عليه ،عندها سيفكر مائة مرة قبل أن يُقدم على جرميته ،وستكون
النتيجة ردعه .انظر :التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .665-664/1
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للطاهر بن عاشور ص  ،516حيث ذكر املقاصد الثالثة األولى.

ولنتصور حال املعت َدى عليه عندما تُقطع يده عدوا ًنا ،أو تُفقأ عينه
ُعدوا ًنا ،فيعاقب املعتدِ ي بغرامة مالية ،أو بالسجن ،ثم يخرج مِ ْن ِسجنه
إن
سليم األعضاء ،ويبقى املعت َدى عليه يعاني((( .عندها نقول مستيقننيَّ :
ما شرعه اهلل من قِ صاص اجملرم مبثل ُجرمه هو العدل واخلير للناس في
صرت عقولنا عن إدراكه ،وصدق اهلل تعالى القائ ُل:
الدنيا واآلخرة ،وإن َق ُ
(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ) [امللك] ،والقائ ُل ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ)[البقرة. ]140:
ومن رحمة اهلل باملقر مبا يوجب ح ًدا أنه يُترك إذا هرب أثناء إقامة
احلد عليه؛ ألن هروبه ُشبهة تُ َؤ ِّث ُر على اعترافه((( .ودليل ذلكَ :ق ْول
الرسول  Sفي حق ماعز ملا هرب أثناء الرجمَ ...( :فل َ َّما ُر ِج َم َف َو َج َد
س الْ ِح َجا َر ِة َج ِز َع َف َخ َر َج يَ ْشتَ ُّد َفلَقِ َي ُه َعبْ ُد اللَّهِ بْ ُن أُنَيْ ٍس َو َق ْد َع َج َز
َم َّ
يف بَعِ ٍير َف َر َماهُ ِبهِ َف َقتَل َ ُه ثُ َّم أَتَى ال َّن ِب َّي َ Sف َذ َك َر َذل َ
ص َحابُ ُه َفنَ َز َع لَ ُه ِب َو ِظ ِ
ِك
أَ ْ
ُوب اللَّ ُه َعلَيْهِ ) ((( .فلوال أَن ال ُّر ُجوع
ُوب َف َيت َ
لَ ُه َف َقا َلَ :هلاَّ تَ َر ْكتُ ُموهُ لَ َعلَّ ُه أَ ْن يَت َ
اعتَ َر َف َولَ ْم
ِص َف ْ
َم ْقبُول لم يكن لقوله َ Sفا ِئ َدة((( .وأُتي الرسول ِ Sبل ٍّ
وج ْد َم َع ُه َمتَا ٌع ،فقال لهَ ( :ر ُسو ُل اللَّهِ َ :Sما أَ َخالُ َك َس َر ْق َت َقا َل بَلَى
يُ َ
َم َّرتَيْنِ أَ ْو ثَلاَ ًثا َقا َل َف َقا َلَ :ر ُسو ُل اللَّهِ  :Sا ْق َط ُعوهُ .((()...

(((
(((
(((
(((
(((

التشريع اجلنائي لعبدالقادر عودة .667-664/1
بدائع الصنائع للكاساني  ،61/7الذخيرة للقرافي  ،197 ،61/12احلاوي الكبير للماوردي
 ،77/11الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة .309/4
رواه أبو داود برقم .3836
بدائع الصنائع للكاساني  ،61/7احلاوي الكبير للماوردي .77/11
بدائع الصنائع للكاساني  ،61/7واحلديث رواه اإلمام أحمد برقم .21470
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املبحث اخلامس
رحمة الشارع بعد تنفيذ العقوبة
تتجلى رحمة اهلل في أنه يترتب على تنفيذ العقوبة باجلاني إرضاءُ
اجملني عليه وأهلُه((( ،ويظهر هذا املقصد جل ًيا في القصاص ،فإن الناس
ِّ
مجبولون على حب االنتقام ممن اعتدى عليهم .ولو لم يُشرع القصاص في
القتل العمد ،وفيما دونه في اجلناية على ما دون النفس ،لوجدنا من ُجني
عليه يثور لينتقم لنفسه ،وجند أهله يؤازروه حمية وعصبية ،وكذا يهب
أهل املقتول لألخذ بالثأر ،وال يقف األمر عند ٍ
حد معني ،بل يتطور ويُسرف
أهل املقتول في قتل القاتل وغيره ،من األنفس البريئة التي ال دخل لهم
في ارتكاب اجلرمية ،ويعيش الناس في قلق ورعب ،ويبقى مسلسل القتل
قائ ًما .ولو التزم الناس بشريعة ربهمَ ،
وط َّبقوا القصاص العادل ،كما قال
اهلل تعالى ( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)
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[املائدة  ،]45:وكما قال الرسول ( :Sلاَ يَ ِح ُّل َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْسل ٍِم يَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ ِإلَ َه
ْس بِال َّنف ِْس
ِإلاَّ اللَّ ُه َوأَ ِّني َر ُسو ُل اللَّهِ ِإلاَّ ِب ِإ ْح َدى ثَلاَ ٍث ال َّث ِّي ُب الزَّانِي َوال َّنف ُ
اعةِ )((( .ولو التزم الناس َ
وط َّبقوا القصاص من
َوالت َِّار ُك لِدِ ينِهِ الْ ُم َف ِار ُق ِلل ْ َج َم َ

(((
(((

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للطاهر بن عاشور ص  ،518-516وانظر :التشريع اجلنائي
اإلسالمي مقار ًنا بالقانون الوضعي ،لعبدالقادر عودة .610/1
رواه مسلم برقم .3175

غير إسراف كما قال اهلل تعالى( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
) [الإ�سراء  ،]33:ملا وقعوا في الضنك الذي يعيشون .قال اهلل تعالى ( :ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [طه .]126-123:

حرص الرسول  Sشدي ًدا على إرضاء أهل اجملني عليه ،حتى
وكا َن
ُ
(ع ْن َعائ َ
ِش َة
ال تأخذهم العصبية وحب االنتقام فيُسرفوا في أخذ حقهم َ
ص َد َقتِهِ
ص ِّد ًقا َفلاَ َّج ُه َر ُج ٌل فِ ي َ
أَ َّن ال َّن ِب َّي  Sبَ َعثَ أَبَا َج ْه ِم بْ َن ُح َذيْ َف َة ُم َ
َف َ
ض َربَ ُه أَبُو َج ْه ٍم َف َش َّج ُه َف َأتَ ْوا ال َّن ِب َّي َ Sف َقالُوا :الْ َق َو َد يَا َر ُسو َل اللَّهِ َف َقا َل:
ض ْوا َف َقا َل :لَ ُك ْم َك َذاَ ،و َك َذا َفل َ ْم يَ ْر َ
ال َّن ِب ُّي  Sلَ ُك ْم َك َذا َو َك َذا َفل َ ْم يَ ْر َ
ض ْوا َف َقا َل:
ضوا  .((()...فبقي الرسول  Sيزيد أهل اجملني عليه
لَ ُك ْم َك َذا َو َك َذا َف َر ُ
(ج َواز
حتى أعلنوا رضاهم
ً
صريحا .ويظهر في هذا احلديث من الفقه َ
ض��اء الْ َم ْش ُجوج ِب َأ ْكثَر مِ ْن ال ِّديَة فِ ي دِ يَة َّ
ِإ ْر َ
الش َّجة ِإ َذا َطل َ َب الْ َم ْش ُجوج
صاص)((( .ويَظهر هذا جل ًيا في حكم الرسول  Sبالقصاص كما في
الْقِ َ
َقا َلَ :ك َس َر ْت
(ع ْن أَنَ ٍس
قصة ال ُّربَ ِّيع ملا كسرت ثنية جارية من األنصار َ
ص ِارَ ،ف َطل َ َب الْ َق ْو ُم
ال ُّربَ ِّي ُع َو ْه َي َع َّم ُة أَنَ ِس بْنِ َمال ٍِك :ثَ ِن َّي َة َج ِاريَ ٍة مِ ْن الأْ َنْ َ
س ابْ ُن
ص ِ
اصَ ،ف َأتَ ْوا ال َّن ِب َّي َ ،Sف َأ َم َر ال َّن ِب ُّي  Sبِالْقِ َ
الْقِ َ
ص َ
اصَ ،ف َقا َل :أَنَ ُ
َّض ِر َع ُّم أَنَ ِس بْنِ َمال ٍِك :لاَ َواللَّهِ  ،لاَ تُ ْك َس ُر ِس ُّن َها يَا َر ُسو َل اللَّهِ َ ،ف َقا َل
الن ْ
اصَ ،ف َر ِض َي الْ َق ْو ُم َو َق ِبلُوا الأْ َ ْر َ
ش،
س كِ ت ُ
َاب اللَّهِ الْقِ َ
ص ُ
َر ُسو ُل اللَّهِ  :Sيَا أَنَ ُ
(((

(((

رواه أبو داود برقم  ،4534وقال العظيم أبادي في عون املعبود َ ( :173/12قا َل الْ َبيْ َهقِ ُّي َ :و َم ْع َمر
بْن َر ِ
اص َم ُه مِ ْن اللَّ َجاج .
ِسنَاده َفقَا َم ْت ِبهِ الْ ُح َّجة) .وقالَ ( :فلاَ َّجهُ)  :نَاز ََع ُه َوخَ َ
اشد َحافِ ظ َق ْد أَ َقا َم إ ْ
ُوصا َو ُه َما ِب َم ْعنًى ( َف َش َّج ُه ) َ :ج َر َح َرأْسه َو َش َّقهُ،
َوفِ ي نُ ْسخَ ة الْخَ َّطاب ِّي َفلاَ َحاهُ بِالْ َحاءِ الْ ُم ْه َملَة َمنْق ً
َو َّ
الش ّج َ
اصة َو َج ْرحه َو َشقّهَ ( .ف َأتَ ْوا)  :أَ ْي أَ ْهل ال َّر ُجل الْ َم ْش ُجوج ( َفقَالُوا الْ َق َود ) :
ض ْرب ال َّرأْس خَ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
صاص َونطلبهُ).
َّص ِب ِبفِ ْع ٍل ُمق ََّدر أ ْي ن ْح ُن نرِ يد القِ َ
بِالن ْ
عون املعبود للعظيم أبادي .173/12
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س َم َعلَى اللَّهِ لأَ َبَ َّرهُ)(((،
َف َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ  :Sإ َِّن مِ ْن ِع َبادِ اللَّهِ َم ْن لَ ْو أَ ْق َ
فانظر كيف َق ِبل القوم األرش وتنازلوا عن القِ صاص ملا حكم لهم الرسول
بالقِ صاص ،فكان تنازلهم عن طيب خاطر ،ال يُتصور بعده انتقام من
اجلاني ،أو أهله.
طي لصفحة اجلاهلية واالنتقام ،وإبطا ُل
وفي إرضاء أهل اجملني عليه ٌّ
األخذ بالثأر ،ووض ُع دم اجلاهلية ،كما قال الرسول  Sفي حجة الوداع:
اه ِل َّيةِ
ضو ٌع َوأَ َّو ُل َد ٍم ُو ِض َع مِ ْن دِ َماءِ الْ َج ِ
( َوإ َِّن ُك َّل َد ٍم َكا َن فِ ي الْ َج ِ
اه ِل َّيةِ َم ْو ُ
َد ُم الْ َح ِار ِث بْنِ َعبْدِ الْ ُم َّطل ِِب َكا َن ُم ْستَ ْر َ
ض ًعا فِ ي بَنِي لَيْ ٍث َف َقتَلَتْ ُه ُه َذيْ ٌل)(((.

وال يقتصر رضا املعت َدى عليهم في تشريع القصاص ،بل يتعداه إلى
تشريع العقوبات كلِّها ،مبا فيها من عدل ،يُرضي املعت َدى عليه ،ويجعله
ال يُفكر في االنتقام ،كما في سائر احلدود ؛ كالقذف ،وال ِّزنا ،والسرقة،
واحلرابة ،والبغي .فإن جلد القاذف إرضا ٌء للمقذوف وتبرئة لعرضه ،بل
(((
ال تتحقق توبة القاذف إال بتكذيب نفسه ،كما قال احلنفية((( ،والشافعية
واحلنابلة((( .وجل ُد الزاني غير احملصن ،ورجم احملصن إرضا ٌء للمزني بها
مغتصبة ،وإرضا ٌء ألهلها في كل األحوال .وقط ُع يد السارق إرضا ٌء
إن كانت
َ
ملن ُسرق ماله ،وح ُّد احلرابة،وح ُّد البغي إرضاءٌ للمعتدى عليهم ،وألهلهم.
ومن رحمة اهلل بعباده بعد تنفيذ احلاكم العقوبة باجلاني شيوع األمن
والطمأنينة واالستقرار ،في اجملتمع ،فيتحقق ال��ردع العام((( ،الثابت

(((
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(((
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري برقم  .4245قال املطرزي في املُغرب ص ( :71ال َّث ِن َّي ُة ِل َو ِ
اح َد ِة ال َّثنَايَا َو ِه َي الأْ َ ْسنَا ُن
ص ِ
اح َب ِت َها) ،وجاء في املوسوعة
الْ ُمتَ َقدِّ َم ُة اثْنَتَانِ َف ْو ُق َو ِاثْنَتَانِ أَ ْس َف ُل ،لأِ َنَّ ُك ّاًل مِ نْ ُه َما َم ْ
ض ُمو َم ٌة إلَى َ
اج ُب فِ ي الْ ِجنَايَةِ َعلَى َما ُدو َن ال َّنف ِْسَ ،و َق ْد يُ ْطل َ ُق َعلَى
الكويتية «( :104/3األرش»ُ :ه َو الْ َما ُل الْ َو ِ
بَدَلِ ال َّنف ِْسَ ،و ُه َو ال ِّديَ ُة).
رواه الترمذي برقم  ،3012وقال :حديث حسن صحيح.
فتح القدير للكمال بن الهمام .400/7
األم للشافعي  ،225/6وانظر .94/7
كشاف القناع .425/6
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للطاهر بن عاشور ص  ،518-516وقد سماه ابن عاشور =

ف��ي ق��ول اهلل

تعالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ) [البقرة  .]179:وه��ذا راج��ع إلى حتقيق مقصد الشريعة من
تشريع األحكام ،وهو إصالح اجملتمع ،ويشهد لهذا املقصد آيتا املائدة
والنُّور اللتان سبق ذكرهما ،فج ْع ُل الشارع قطع يد السارق عقوب ًة من اهلل
جتع ُل غيره يرتدع عن السرقة ،فإن من رأى إيقاع العقوبة بالسارق ،وقطع
يده ،جتعله يفكر طويلاً  ،ويتردد كثي ًرا قبل أن يُقدم على هذه اجلرمية،
ومن يرى جلد الزاني ،وإيقاع العقوبة به ،مع ما يصاحبها من ألم بدني
من اجللد ،وألم نفسي من فضيحته أمام الناس جتعله ً
أيضا يفكر طويلاً ،
ويتردد كثي ًرا قبل أن يُقدم على هذه اجلرمية.
ويظه ُر قص ُد الشارع للردع العام أنه جعل للمحارب أربع عقوبات،
أشدها صلب القاتل بعد قتله ،الذي يحقق عقوبة ال��ردع العام بشكل
واض��ح ،فلكل من يُفكر في جرمية احلرابة؛ مِ ْن قتل اآلمنني ،وسرقة
أموالهم ،أن يتصور نفسه مقتولاً ثم مصلو ًبا ،فإن هذا سيكون أكبر رادع
له عن التفكير في هذه الفعلة الشنعاء ،فضلاً عن ارتكابها(((.
وتتجلى رحمة اهلل باجلاني بعد تنفيذ العقوبة اخلالص من العقوبة
األخروية((( ،وهذا مقصد مهم في تشريع العقوبات؛ فإن اهلل يتوب على
اجلاني التائب الذي تُقام عليه العقوبة ،قال اهلل تعالى بعد أن قرر قطع
يد السارق( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ) [املائدة  .]39:واهلل تعالى أعدل أن يُثَ ِّني العقوب َة على اجلاني
الذي ينال جزاءه في الدنيا .وبذلك حتق ُق العقوب ُة مصلح ًة أخروية من
عدم عقاب اجلاني في اآلخ��رة ،فضلاً عن توبة اهلل تعالى عليهَ .فهِ َم
(((
(((

= زجر املقتدي ،وانظر :التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،لعبدالقادر عودة
.610/1
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،لعبدالقادر عودة .609 ،658/1
لم يذكر ابن عاشور هذا املقصد .وأرى أنه مقصد مهم ،كما يظهر في شرحه.
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هذا املعنى ماعز والغامدية ملا جاءا إلى الرسول  Sتائبني طالبني أن
(جا َء َم ِ
اع ُز بْ ُن َمال ٍِك ِإلَى ال َّن ِب ِّي S
يُطهرهما بالعقوبة ،روى اإلمام مسلمَ ،
َف َقا َل :يَا َر ُسو َل اللَّهِ َط ِّه ْرنِي َ ...ف َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ  :Sأَ َزنَيْ َت َف َقا َل :نَ َع ْم
َاب تَ ْوبَ ًة لَ ْو ُق ِس َم ْت بَيْ َن أ ُ َّم ٍة
َف َأ َم َر ِبهِ َف ُر ِج َم َ ...ف َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ  :Sلَ َق ْد ت َ
لَ َو ِس َعتْ ُه ْمَ .قا َل :ثُ َّم َجا َءتْ ُه ا ْم َرأَةٌ مِ ْن َغامِ ٍد مِ ْن الأْ َزْدِ َف َقالَ ْت :يَا َر ُسو َل اللَّهِ
استَغْفِ ِري اللَّ َه َوتُوبِي ِإلَيْهِ َ ،ف َقالَ ْت :أَ َر َ
اك
َط ِّه ْرنِيَ ،ف َقا َلَ :ويْ َح ِك ،ا ْر ِجعِ ي َف ْ
اع َز بْ َن َمال ٍِكَ .قا َلَ :و َما َذ ِ
ت ُِري ُد أَ ْن تُ َر ِّد َدنِي َك َما َر َّد ْد َت َم ِ
اك؟ َقالَ ْت :إنتي
ُحبْلَى مِ ْن ال ِّزنَى َ ...ف َر َج َم َها)((( ،وقال الرسول  Sفي حق الغامدية في
ص ِ
اح ُب َم ْك ٍس
حديث آخرَ ( :ف َوا َّلذِ ي نَف ِْسي ِب َيدِ ِه لَ َق ْد تَابَ ْت تَ ْوبَ ًة لَ ْو تَابَ َها َ
الصامِ ِت َقا َل
صلَّى َعلَيْ َها َو ُدفِ ن َْت)(((َ .
لَغُفِ َر لَ ُه ثُ َّم أَ َم َر ِب َها َف َ
و(ع ْن ُع َبا َدةَ بْنِ َّ
بَايَ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ  Sفِ ي َر ْه ٍط َف َقا َل :أُبَا ِي ُع ُك ْم َعلَى أَ ْن لاَ ت ُْش ِر ُكوا بِاللَّهِ
َشيْ ًئا َولاَ ت َْس ِر ُقوا َولاَ تَ ْزنُوا َولاَ تَ ْقتُلُوا أَ ْولاَ َد ُك ْم َولاَ تَ ْأتُوا ِببُ ْهت ٍَان تَ ْفتَ ُرونَ ُه بَيْ َن
وف َف َم ْن َو َفى مِ نْ ُك ْم َف َأ ْج ُرهُ َعلَى اللَّهِ
صونِي فِ ي َم ْع ُر ٍ
أَيْدِ ي ُك ْم َوأَ ْر ُج ِل ُك ْم َولاَ تَ ْع ُ
اب مِ ْن َذل َ
ِك َشيْ ًئا َفأُ ِخ َذ ِبهِ فِ ي ال ُّدنْ َيا َف ُه َو لَ ُه َك َّفا َرةٌ َو َط ُهو ٌر .((()...
ص َ
َو َم ْن أَ َ
قال ابن القيم( :ثُ َّم بَل َ َغ مِ ْن َس َعةِ َر ْح َمتِهِ َو ُجودِ ِه أَ ْن َج َع َل ِتل ْ َك الْ ُعقُوبَ ِ
ات
َك َّفا َر ٍات لأِ َ ْه ِل َهاَ ،و ُط ْه َر ًة ت ُِزي ُل َعنْ ُه ْم الْ ُم َؤ َ
اخ َذةَ بِالْ ِجنَايَ ِ
ات إ َذا َقدِ ُموا َعلَيْهِ ،
َّصو ُح َوالإْ ِ نَابَ ُةَ ،ف َر ِح َم ُه ْم ِب َهذِ ِه
َولاَ ِس َّي َما إ َذا َكا َن مِ نْ ُه ْم بَ ْع َد َها ال َّت ْوبَ ُة الن ُ
الْ ُعقُوبَ ِ
اعا مِ ْن ال َّر ْح َمةِ فِ ي ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َرةِ)(((.
ات أَنْ َو ً
واعتقاد اجلاني بأنه سيعاقب في اآلخرة على فعله ،وأنه إذا عوقب
عليه في الدنيا يسقط عنه العقاب األخروي ،فضلاً عن توبة اهلل تعالى
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(((
(((
(((
(((

رواه مسلم برقم .3207
رواه مسلم برقم  .3208واملكس :الضريبة واجلباية التي تؤخذ بغير حق .واملكس في البيع:
استنقاص الثمن ،وهذا املعنى املراد في احلديث .انظر :املغرب للمطرزي ص.444
رواه البخاري برقم .6914
إعالم املوقعني البن القيم .73/2

ُ
ويطلب إيقاع العقوبة الدنيوية عليه ،ومن
يعترف مبا فعل،
عليه ،جتعله
ُ
ثَ َّم ترتاح نفسه .خال ًفا لنظرة اجلاني الذي ال يؤمن باليوم اآلخر ،فإنه
يبذل قصارى جهده للهروب من العقوبة الدنيوية ،وإذا حصل له مراده،
ينتهي األمر بالنسبة إليه؛ لعدم إميانه بالعقوبة األخروية .لكن وجدنا في
القصص املذكورة كيف أسهمت العقوبة األخروية في اعتراف اجلاني،
الحق.
ومثوله أمام احلاكم من غير أن يُبحث عنه أو يُ َ
رب العاملني.
واحلمد هلل ِّ
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اخلامتة
نتائج البحث:
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خلص البحث إلى النتائج التالية:
الرحمة :هي ال ِّر َّق ُة وال َّت َع ُّط ُ
ف التي تقتضي إيصال املنافع واملصالح
إلى العبد ،وإن َك ِر َهتْها نفسهَ ،
وش َّقت عليها.
الرحمة صفة من صفات اهلل تعالى أثبتها لنفسه في آيات كثيرة من
القرآن ،واتصف بها األنبياء ،وعباد اهلل الصاحلني.
اج� ُر َو َ
ض َع َها اللَّ ُه تعالى لِل َّر ْد ِع َع ْن
العقوبة في اصطالح الفقهاءَ :ز َو ِ
اب َما َح َظ َر َوتَ ْر ِك َما أَ َم َر ِبهِ .
ا ْر ِت َك ِ
َس َّد الشارع األبواب التي تؤدي إلى وقوع اجلرمية .ووضع ضمانات
لعدم وقوع املسلم فيها ،لذا َقلَّت جرائم احلدود ،والقصاص ،والتعزير،
في اجملتمع املسلم بشكل ملحوظ.
وضع الشارع ضمانات لعدم إيقاع العقوبة على غير املتهم ،فال تثبت
اجلرمية إال ببينة.
مقاصد تشريع العقوبات في الشريعة؛ تأديب اجلاني ،وإرضاء اجملني
عليه ،وزجر املقتدي.
تتجلى رحمة اهلل تعالى باجلاني بعد تنفيذ العقوبة توبته عليه.
واحلمد هلل رب العاملني.

فهرس املصادر واملراجع
1 .1القرآن الكرمي.
2 .2األحكام السلطانية ،علي بن محمد بن حبيب املاوردي .بيروت ،دار
الكتب العلمية.
3 .3أحكام القرآن للشافعي  -جمع البيهقي ،أحمد بن احلسني بن علي
البيهقي ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط 1414 ،2هـ  1994 -م.
4 .4إحياء علوم الدين ،محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،بيروت ،دار
املعرفة.
5 .5أسنى املطالب شرح روضة الطالب للنووي ،زكريا بن محمد بن
زكريا األنصاري .بيروت ،دار الكتاب اإلسالمي.
6 .6األشباه والنظائر ،عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،بيروت ،دار
الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ 1990 -م.
7 .7إعالم املوقعني عن رب العاملني ،محمد بن أبي بكر بن أيوب املشهور
بابن الق ِّيم .راجعه :طه عبدالرؤوف سعد .القاهرة ،مكتبة الكليات
األزهرية 1388 ،هـ.
8 .8إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن
قيم اجلوزية ،حققه :محمد حامد الفقي ،الرياض ،مكتبة املعارف.
9 .9األم ،محمد بن إدريس الشافعي .القاهرة ،دار الشعب.
1010بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد
الكاساني .القاهرة ،مطبعة العاصمة ،الناشر :زكريا علي يوسف.
1111التاج واإلكليل خملتصر خليل ،محمد بن يوسف العبدري(امل َّواق).
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بيروت ،دار الكتب العلمية.
1212تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي الزيلعي .بيروت،
دار الكتاب اإلسالمي.
1313التشريع اجلنائي اإلسالمي مقار ًنا بالقانون الوضعي ،عبدالقادر
عودة .القاهرة ،دار التراث للنشر والتوزيع.
1414التعريفات ،علي بن محمد بن علي اجلرجاني .بيروت ،دار الكتاب
العربي ،ط1405 ،1هـ.
1515اجلامع اخملتصر من السنن عن رسول اهلل  Sومعرفة الصحيح
واملعلول وما عليه العمل ،محمد بن عيسى بن َسورة ،قرص مدمج .
موسوعة احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف ،اإلصدار ،1،2
1998م.
1616اجلامع املسند الصحيح اخملتصر من أمور رسول اهلل  Sوسننه
وأيامه ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري .قرص مدمج،
موسوعة احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف لتقنية املعلومات،
اإلصدار 1998 ،1،2م.
1717احلاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،علي بن محمد ابن
محمد بن حبيب املاوردي ،حققه ،الشيخ علي محمد معوض،وعادل
أحمد عبداملوجود ،ب��ي��روت ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه��ـ
1999-م.
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1818درر احلكام في شرح مجلة األحكام ،علي حيدر أفندي ،تعريب:
فهمي احلسيني ،بيروت ،دار اجليل ،ط1411 ،1هـ 1991 -م.
1919الذخيرة ،أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي ،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م.

2020رد احملتار-حاشية على الدر اخملتار شرح تنوير األبصار ،-محمد
أمني بن عمر بن عابدين .القاهرة ،مطبعة مصطفى احللبي ،ط،2
1966م.
2121سنن الترمذي = اجلامع اخملتصر.
2222سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث األزدي .قرص مدمج ،موسوعة
احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف ،اإلصدار 1998 ،1،2م.
2323سنن ابن ماجة،محمد بن يزيد القزويني .قرص مدمج ،موسوعة
احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف لتقنية املعلومات ،اإلصدار
1998 ،2‚1م
2424السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،أحمد بن عبداحلليم
ابن عبدالسالم بن تيمية .بيروت ،دار املعرفة.
2525شرح صحيح مسلم ،يحيى بن شرف النووي .بيروت ،دار الفكر،
 1401هـ.
2626شرح العقيدة الواسطية ،محمد بن صالح العثيمني ،حققه :سعد
فواز الصميل ،الرياض ،دار ابن اجلوزي ،ط1419 ،5هـ.
2727شرح منتهى اإلرادات ،منصور يونس البهوتي .بيروت ،عالم الكتب.
2828صحيح البخاري= اجلامع املسند.
2929صحيح اجلامع الصغير وزي��ادات��ه ،محمد ناصر الدين األلباني،
املكتب اإلسالمي.
3030صحيح مسلم= املسند الصحيح اخملتصر
3131طلبة الطلبة ،عمر بن محمد بن أحمد النسفي ،بغداد ،املطبعة
العامرة ،مكتبة املثنى1311 ،هـ.
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3232العدة في أصول الفقه ،محمد بن احلسني بن محمد الفراء ،حققه
أحمد بن علي بن سير املباركي ،ط 1410 ،2هـ  1990 -م.
3333العناية شرح الهداية ،محمد بن محمد بن محمود البابرتي ،بيروت،
دار الفكر.
3434عون املعبود شرح سنن أبي داود ،محمد شمس احلق العظيم أبادي.
املدينة املنورة ،املكتبة السلفية ،ط 3388 ،2هـ.
3535فتح القدير ،محمد بن عبدالواحد بن مسعود بن الهمام .بيروت،
دار إحياء التراث العربي.
3636الفروع ،محمد بن مفلح املقدسي .بيروت ،عالم الكتب.
3737ال��ف��روق «أن���وار ال��ب��روق في أن��واء ال��ف��روق» ،أحمد بن إدري��س بن
عبدالرحمن القرافي ،بيروت ،عالم الكتب.
3838الكافي في فقه اإلمام أحمد ،عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة،
بيروت ،دار الكتب العلمية 1414 ،هـ  1994 -م.
3939كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس البهوتي .الرياض،
مكتبة النصر احلديثة.
4040كشف األس��رار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،عبدالعزيز بن
أحمد بن محمد البخاري .بيروت ،دار الكتاب العربي1974 ،م.
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4141كفاية األخ��ي��ار ف��ي ح��ل غاية االخ��ت��ص��ار ،أب��و بكر ب��ن محمد بن
عبداملؤمن احلصني ،حققه :علي بلطجي ،ومحمد وهبي سليمان،
دمشق ،دار اخلير ،ط.1994 ،1
4242املبسوط ،محمد بن أحمد بن سهل السرخسي .بيروت ،دار املعرفة
للطباعة والنشر.

4343لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور .بيروت ،دار صادر1956 ،م.
4444املستصفى من علم األصول ،محمد بن محمد الغزالي حققه :محمد
عبدالسالم عبدالشافي ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ
 1993م.4545املسند ،أحمد بن حنبل بن هالل الشيباني .قرص مدمج ،موسوعة
احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف لتقنية املعلومات ،اإلصدار
1998 ،2‚1م.
4646املسند الصحيح اخملتصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن
احلجاج القشيري النيسابوري .قرص
رس��ول اهلل  ،Sمسلم بن
َّ
مدمج ،موسوعة احلديث الشريف ،القاهرة ،شركة حرف ،اإلصدار
1998 ،2‚1م.
4747املصباح املنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أحمد بن محمد
ابن مقري الفيومي .حققه :أحمد مصطفى السقا .القاهرة ،مطبعة
مصطفى احللبي.
صنَّف ،عبداهلل بن محمد بن أبي شيبة .بيروت ،دار الفكر.
4848امل ُ َ
4949مطالب أول��ي النهى في ش��رح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد
الرحيباني ،دمشق ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ 1994 -م.
5050املغني ،عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة املقدسي ،حققه:
عبداهلل بن عبداحملسن التركي ،وعبدالفتاح محمد احللو .القاهرة،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1413 ،2هـ.
5151مغني احملتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج-،مطبوع بهامشه حتفة
احلبيب للبجيرمي ،-محمد بن أحمد اخلطيب الشربيني .بيروت،
دار الفكر 1978 ،م.
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5252املقاصد احلسنة في بيان كثير من األحاديث املشتهرة على األلسنة،
محمد بن عبدالرحمن السخاوي ،حققه :محمد اخلشت ،بيروت،
دار الكتاب العربي ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
5353مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد الطاهر بن عاشور .حتقيق:
محمد الطاهر امليساوي ،ط ،2001 ،2عمان ،دار النفائس.
5454منح اجلليل شرح مختصر خليل ،محمد بن أحمد بن محمد عليش.
بيروت ،دار الفكر.
5555املغرب ،ناصر بن عبدالسيد أبي املكارم ا َملُ��ط � ِّر ِز ّي ،بيروت ،دار
الكتاب العربي.
5656املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،يحيى بن شرف النووي،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ط1392 ،2هـ.
5757املهذب في فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن علي الشيرازي ،بيروت،
دار الكتب العلمية.
َّ
احلطاب،-
خليل-املسمى بحاشية
5858مواهب اجلليل لشرح مختصر
َّ
َّ
باحلطاب.
محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي املعروف
طرابلس ،ليبيا ،مكتبة النجاح.
5959املوسوعة الفقهية ،الناشر :وزارة األوقاف الكويتية.
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6060نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي في تخريج
الزيلعي ،عبداهلل بن يوسف الزيلعي ،حققه :محمد عوامة ،بيروت،
مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
ط1418 ،1هـ1997/م.

