
 المحاضرة الثانية / فقه جنايات رابعة 
 فمسفة التشريع الجنائي اإلسالمي

فقال اهلل تعالي في سورة البقرة القصاص( أساس العقوبات اإلسالمية)     
( أي التساوي بين اإلثم المرتكب والعقوبة ولكم في القصاص حياة()971اآلية)

تعالي في عقابو األمم السابقة الرادعة فقد عبر القرآن عن العقوبة بالمثالت فقال 
( أي إن 9()ويستعجمونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خمت من قبمهم المثالت)

العقوبات مماثمة لمذنوب واآلثام، فالعقوبات اإلسالمية عامة تقوم عمي المساواة بين 
( وتمك غاية وىدف تسعي إليو كافة النظم قصاصاالجرم والعقوبة ولذلك تسمي)

 وجودة في العالم، ولم يصل إلييا إال النظام اإلسالمي.القانونية الم

الوقوع  وقال أىل العمم في تسمية الحدود حدودًا ألنيا تفصل وتمنع وتحجز من     
في الجريمة واإلثم الذي يضر صاحبو وال يقتصر ضرره عميو بل يتعداه إلى غيره، 

 عمى ارتكاب المعاصيومن ىنا قالوا سميت الحدود حدودًا ألنيا تمنع من اإلقدام 

وألنيا من جية أخرى تمنع من ارتكب المعصية من العود إلييا إذا أخذ عقوبتو 
الزاجرة وىذا من رحمة اهلل سبحانو وتعالى بالعباد وبأمة اإلسالم أنو لم يجعل  المكافأة

العدوان عمى ثوابت استقرار المجتمعات أمرًا يرجع إلى تقدير الخمق ومن ترك  أمر
 سبحانو وتعالى تخبط. شرع اهلل

لذلك انتشرت الجرائم في تمك المجتمعات ووصمت معدالت الجريمة فيو أرقاما       
قياسية مخيفة تيدد بأفول نجم الحضارة الغربية، وقد بدأت صيحات التحذير من أفول 

 (.2ىذه الحضارة في كل الدول الغربية ومن مضي عمي نيجيا)

لعدل والرحمة متالزمان وال يفترقان أبدا أحدىما الرحمة ىي أساس اإلسالم وا     
الزم لألخر فالرحمة من لوازم العدل وثمرة من ثمراتو فال توجد الرحمة مع الظمم، كما 
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ال يمكن أن يكون العدل مخالفا لمرحمة ويستوي في ذلك العدل بين الناس والعدل بين 
بين الرحمة والرأفة فاألولي  الدول فالعدالة الحقيقية ىي الرحمة الحقيقية، وىناك فرق

أوسع من الثانية وتكون في الخير العام والعدالة، أما الرأفة فإنيا إحساس بالشفقة 
عمي من يتألم سواء كان ىذا األلم عدال أم غير عدل، ومنيي عنيا عندما يكون 

 (.3األلم ناتج عن إنزال عقوبة رادعة عن الشر ومانعا لإلثم)
ائي في اإلسالم لحفظ الكميات الخمس التي ال تقوم الحياة وييدف النظام الجن     

وال تستمر بدونيا وىم) حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ 
المال( وأي جريمة ىي اعتداء عمي أحدي ىذه الكميات السابقة، فقد شرعت كافة 

م الغزالي في كتابو العقوبات في اإلسالم لممحافظة عمييا، ولقد أوضحيا حجة اإلسال
المستصفي فقال )) إن جمب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخمق، وصالح الخمق في 
تحصيل مقاصدىم، لكنا نعني بالمصمحة المحافظة عمي مقصود الشرع ومقصود 
الشرع من الخمق خمسة، وىو أن يحفظ عمييم دينيم، وأنفسيم، وعقميم، ونسميم، 

ه األصول الخمسة فيو مصمحة، وكل ما يفوت ىذه وماليم، فكل ما يتضمن حفظ ىذ
األصول، فيو مفسدة، ودفعيا مصمحة، وىذه األصول الخمسة حفظيا واقع في رتبة 
الضرورات، فيي أقوي المراتب في المصالح، ومثالو قضاء الشرع بقتل الكافر 
المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلي بدعتو، فإن ىذا يفوت عمي الخمق دينيم، 

يجاب حد الشرب، إذ بو حفظ  اؤه بإيجاب القصاص،وقض إذ بو حفظ النفوس، وا 
يجاب حد الزني، إذ بو حفظ النسب واألنساب،  العقول التي ىي مالك التكميف، وا 
وزجر الغصاب والسراق، إذ بو يحصل حفظ األموال التي ىي معايش الخمق وىم 

 (4مضطرون إلييا، وتحريم تفويت ىذه األمور الخمسة(()
ن لم تكن دائما ذاتية ولكنيا تعد من البدىيات، كما إن      والمصالح المعتبرة وا 

المنافع إضافية فقد تكون منافع قوم فييا ضرر بآخرين وقد تكون منفعة عاجمة تدفع 
منفعة آجمة، مادية أو معنوية لذلك يجب عند تجريم الفعل أو إباحتو النظر إلي 
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كما أن المصمحة المعتبرة من الشارع تختمف عن منافعو ومضاره والتوازن بينيما، 
المذة والشيوة، فالشيوات واألىواء أمور شخصية وقتية وقد تكون انحرافا وأحيانا 
تتعمق بأمور ال تنفع وال تجدي بل تضر، واليوى انحراف عن الفكر فيدفع لمفساد 

ح التي ومن ثم لمجريمة، وأغراض البشر وغاياتيم ليست دائما متجية إلي المصال
يحمييا اإلسالم، أنما يحمي اإلسالم األغراض والمنافع الشخصية المتفقة مع 
المصالح العامة التي يحمييا اإلسالم، لذلك تقرر إقامة العقاب عمي أساس حماية 
المصالح اإلنسانية المتمثمة في حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ 

من العدالة، وظيرت منطقية وحيوية ومضمون النسل، وحفظ المال، واعتبار العقوبة 
( والمالحظ أن اآلية ولكم في القصاص حياة يا أولي األلبابومفيوم اآلية الكريمة ) 

( أي أصحاب العقول النيرة المفكرة وليست أولي األلبابالكريمة اختتمت بالنداء عمي)
 الضالة المظممة وتمك إعجاز آخر.    

قانونية الوضعية الموجودة في العالم قد جرمت االعتداء ورغم أن كافة النظم ال     
عمي أي من ىذه األصول الخمسة، ولكنيا فشمت في المحافظة عمييا حتى أن 
مجتمعات ىذه النظم منيا من انيار تحت وطأة الجريمة ومنيا من ىو في سبيمو إلي 

ة محققة في ذلك االنييار، فمعدالت الجريمة بمغت أرقام قياسية مرعبة تنذر بكارث
تمك المجتمعات، ولم ينجح فيما فشمت فيو ىذه النظم الوضعية إال الشريعة اإلسالمية 

 خاصة في السياسة الجنائية من حيث التجريم والعقوبة والموائمة بينيما،
إن القانون ضرورة ال مفر منيا لمجماعة وال غني عنيا لمبشر وىو في حقيقتو      

سعادىا، وتستمد القوانين وجودىا وشرعيتيا ليس إال أداة أوجدتيا الجم اعة لخدمتيا وا 
من حاجة الجماعة إلييا، فوظيفة القوانين عامة ىي خدمة الجماعة وسد حاجاتيا 
سعادىا، فوظيفة القانون تتمثل في تنظيم الجماعة ومنع المظالم وحفظ الحقوق  وا 

كل قانون ال تحقق  وتحقيق العدالة وتوجيو الشعوب نحو النافع والمفيد، لذلك فإن
نصوصو ىذه الوظيفة أو تخرج عمييا يفقد مبررات وجوده ومسوغات مشروعيتو، 

 (.5ويعد باطال ال يطاع وال يحترم ويجب نبذه وعدم تطبيقو)
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تختمف القوانين باختالف األمم والشعوب ألن القانون مرآة صادقة لماضييا      
ا وتقاليدىا وآدابيا ونظميا ودينيا وحاضرىا فيو يعبر عن نشأتيا وتطورىا وأخالقي

ومعتقداىا، فقانون أي أمة أو شعب يتضمن القيم العميا السائدة في األمم والشعوب، 
لذلك وجدنا القوانين تسمي بأسم األمم والشعوب، فيناك القانون األمريكي والقانون 

 الفرنسي والقانون المصري والقانون السوري وغيرىم.
ذا ثبت انتسا       ب القانون لألمة ثبتت شرعيتو وأىميتو لحكميا، وطبقو الناس وا 

عن رضي نفس وطيب خاطر، ألن األمة في ىذه الحالة أنما تحكم نفسيا بنفسيا، 
وتخضع لما تدين بو من عقائد وقيم ومثل عميا، لذلك يحرص المقننون في كافة 

تطبيقيا عمي أمة األنظمة القانونية الموجودة في العالم عمي تعديل القوانين حال 
أخري غير أمتيا لتوافق األمة األخيرة، ألن إلزام أمة بتطبيق قانون أمة أخري دون 
مراعاة الفروق بينيما معناه إلزاميا التخمي عن عاداتيا وتقاليدىا وآدابيا ومميزاتيا 
ونظميا وشرائعيا، بل يصل األمر إلي مطالبتيا بالتخمي عن نظاميا االجتماعي 

دينيا، وىذا ما حدث لمدول اإلسالمية أبان فترة االحتالل، مما أخرج ىذه  والتفريط في
فساد ىذه المجتمعات.   القوانين عن أىدافيا وغاياتيا، وأدت إلي فساد وا 

لسن التشريعات والقوانين أصول وقواعد عامة ومسممات يجب مراعاتيا ألنيا      
غراضو وأىدافو السابق أساس النصوص وأصل المواد، حيث تدور وتقوم عمييا أ

بيانيا، ولكن الحكام وأذياليم وأتباعيم في المجالس التشريعية أفسدوا ىذه األصول 
وشوىوىا، واستبدلوىا بأخبث في نفوسيم وبما يحصنيم ويضمن ليم االستقرار عمي 

 كراسييم حتى الممات. 
يغ في نصوص والقانون يتكون من جسم وروح فال يمكن أن يحقق أىدافو إال إذا ص     

ومواد تحفظ المعاني القانونية الرفيعة من التحريف واالنحراف والنسيان، وىذا ىو جسم 
القانون، وروح القانون تتمثل في سمطان القانون عمي الناس وتقاس صالحية القانون بمدي 
تقبل األفراد لو وقوة سمطانو عمييم الذي يقوم عمي عنصرين، عنصر روحي خالص)نفسي(، 

صمة بين القانون وقموب األفراد ونفوسيم، وتكمن في رضاء األفراد وقابميتيم لتطبيق وىو ال
واحترام القانون، وال يتحقق ذلك إال إذا قامت نصوص القانون عمي عقائد تؤمن بيا األفراد أو 



دين يتبعونو أو مبادئ وتقاليد وقيم يحرصون عمي احتراميا، وعنصر اإللزام وىو الجزاء الذي 
 (.6القانون عمي مخالفتو كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطالن وغيرىم)يرتبو 
إن القوانين الوضعية كانت قبل الثورة الفرنسية مزيجا من القواعد اآلمرة والناىية الموروثة      

عن الرومان وغيرىم إضافة إلي بعض المبادئ األخالقية والعادات والتقاليد والسوابق 
القواعد الدينية التي تختمف باختالف الدين والمذاىب، وبعد الثورة الفرنسية  القضائية ثم بعض

ورفع شعار )اشنقوا أخر ممك بأمعاء أخر قسيس( تم تجريد القوانين الوضعية من كل مالو 
عالقة بالدين والعقائد واألخالق والفضائل اإلنسانية، وأصبحت ىذه القوانين تنظم عالقات 

ن األمن ونظام الحكم، وذلك تحت زعم تحقيق وتطبيق الحرية والمساواة األفراد المادية وشئو 
واإلخاء بين األفراد، ولكن أدي ذلك إلي فساد األخالق وانتشرت الفوضى مما أشاع روح 
التمرد واالستيانة بالقانون وكثرت الثورات وتعددت االنقالبات، وغاب االطمئنان وأنعدم 

 األمن. 
مية حمت تمك المشكمة ببساةة ومنة  حيث ساوت بين األفراد ولكن الشريعة اإلسال     

 فيما هم متساوون فيه وخالفت بينهم فيما هم مختمفون فيه.
ظمت الشريعة اإلسالمية تحكم المجتمعات اإلسالمية في الدول العربية واإلسالمية منذ      

ميبي، والغريب في أن دخميا اإلسالم إلي أن ابتميت باالستعمار)األستخراب( الغربي الص
األمر أنيم أطمقوا عمي االحتالل الغربي لمدول العربية واإلسالمية )استعمارا( زورا وبيتانا، 
ألن أي كممة تدخل عمييا في المغة العربية حروف)أست/أ/س/ت( يكون معناىا طمب الشيء 

ب الذي دخمت عميو مثل)استعالم( أي طمب العمم بشيء، ومصطمح )استعمار( مفادىا طم
 العمران، فيل كان االحتالل الغربي الصميبي لمدول العربية واإلسالمية طمبا لمعمران؟ .

لذلك يجب بداية بيان معاني ومفاىيم مضمون المصطمحات التي نستعمميا، وتحريرىا      
من الغزو الثقافي الغربي، وتعرية المصطمحات الغربية وبيان مفاىيميا ومضمونيا، وعدم 

تعمال المصطمحات والمفاىيم اإلسالمية في كافة العموم حتى يتم أسممة العموم استعماليا واس
 والثقافة واآلداب بل والحياة حتى يعود اإلسالم ليحكم كافة تصرفاتنا وتحركاتنا.

لذلك نحن نري أن االحتالل الغربي الصميبي لمدول العربية واإلسالمية كان استخرابا      
 وليس استعمارا.
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أذن فقد دخمت القوانين الوضعية الدول العربية واإلسالمية مع ىذا االستخراب الغربي      
الصميبي، وتمت تنحية وعزل اإلسالم ليس كدين فقط بل أيضا كيوية وتشريع ومنياج حياة 
وقانون وتم عزلة عن منصة الحكم والتشريع والقضاء، في الدول العربية واإلسالمية، 

نين الوضعية تحت زعم األخذ بأسباب المدنية األوربية والتقدم األوربي والمدنية واستبدالو بالقوا
الحديثة، كأنما التقدم األوربي والمدنية الحديثة مرجعة وسببو ىذه القوانين الوضعية، رغم تفاىة 
تمك الحجة الفارغة فقد وجدت عقوال ميزوزه وميزومة فكريا صدقتيا بل آمنت بيا وقاتمت من 

 ىا وتمقينيا لمنشء في كافة مراحل التعميم.أجل نشر 
أن ىذه القوانين الوضعية المستوردة والمفروضة ىي قوانين الدولة الرومانية عمييا مسحة      

الذين طبقوا اإلسالم منيج  –من النصرانية وأن ىذه القوانين لم تمنع أبناء اإلسالم األوائل 
لرومانية فقط بل ىدميا وانتيت اإلمبراطورية من ليس ىزيمة الدولة ا -حياة وتشريع وقضاء 

الرومانية من عمي الوجود في أعوام قميمة ولم تمنع ىذه القوانين ىذه اإلمبراطورية من اليزيمة 
وال من االنييار، كما أن ىذه القوانين لم تمنع اليزيمة المنكرة الدول األوربية في الحروب 

 الصميبية.
عا لمتشريع والقوانين اإلسالمية فالشريعة اإلسالمية أفضل أن تأخر المسممين ليس راج     

وأسمى من أي قانون وضعي وقد شيد بذلك كبار من عمماء القانون في العالم الغربي،  أنما 
يرجع تأخرىم لترك تعاليم اإلسالم، فتركيا مع اإلسالم خالفة عظيمة ودولة كبري تيابيا كل 

عظيمة وىزيمتيا ىزائم منكرة، وتركيا اآلن دولة تستجدي الدول الغربية فقد لقنت أوربا دروسا 
الدخول في االتحاد األوربي، ولو كانت ىذه الفرية صادقة لكانت الدول العربية واإلسالمية قد 
بمغت حاليا درجة كبيرة في التقدم والرقي وكانت تنافس أوربا حاليا في النيضة والتقدم العممي 

 بحت من دول العالم الثالث النامي.ولكن العكس ىو الذي حدث حيث أص
وىم فريقان األول لم يدرس تصمح لمعصر الحاضر(  يردد البعض بأن الشريعة اإلسالمية )ال

القانون وال الشريعة اإلسالمية والثاني درس القانون دون الشريعة اإلسالمية، وكال الفريقين 
جيل شيئا عاداه، ويكون عدوا  ليس أىال لمحكم عمي الشريعة اإلسالمية لجيمو بأحكاميا ومن

لو وبالتالي ال يصمح لمحكم عميو لسببين الجيل والعداوة، وىم يبنون رأييم الخاطئ عمي قياس 
خطأ وليس عمي دراسة عممية منظمة، العتقادىم أن القوانين الوضعية حاليا ال تمت بصمة 

ر وأوائل القرن التاسع إلي القوانين القديمة التي كانت مطبقة حتى أواخر القرن الثامن عش



نسانية  عشر، وأن القوانين الوضعية الحديثة قائمة عمي نظريات فمسفية واعتبارات اجتماعية وا 
لم تكن موجودة في القوانين القديمة، وبالتالي فيم ال تصمح لمعصر الحاضر لفقدانيا األسس 

عتبار الشريعة اإلسالمية التي تقوم عمييا القوانين الحديثة، ويبنون عمي ذلك استنتاج خاطئ با
من قوانين الماضي التي تفتقد األسس والنظريات والفمسفيات، فيذا القياس فاسد وخاطئ ألنو 
 –قياس بين مختمفين من عدة أوجو من حيث المصدر فالشريعة اإلسالمية مصدرىا اهلل 

ذين فطروا خالق الخمق، الذي ال يعتريو النقص والنسيان، بخالف البشر ال -سبحانو وتعالي
فالشريعة اإلسالمية إليية المصدر أي عمي النقص والطغيان والنسيان، ومن حيث الطبيعة 

عبادة وتشريع وحياة، فال يجوز وال يصح قياس ومقارنة الناس برب الناس، فالخالفات 
 جوىرية وعميقة، فال تصح المقارنة وال القياس فالمقارنة فاسدة والقياس باطل.

لمقوانين الوضعية بدأت مع تكوين األسرة والقبيمة فكممة رب األسرة كانت  أن النشأة األولي
قانون وكممة شيخ القبيمة كانت قانون، وظل القانون يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة، 

مع غيرىا من القبائل األخرى، فقد  ومع اختالف عادات األسر فيما بينيا وتقاليد القبيمة
العادات والتقاليد وجعمت منيا قانونا ممزما لكافة األفراد واألسر عمدت الدولة عمي توحيد 

والقبائل الداخمين في نطاقيا، ولذلك كانت لكل دولة قانون يختمف عن غيرىا من الدول، وفي 
القرن الثامن عشر تطورت القوانين عمي ىدي النظريات الفمسفية والعممية واالجتماعية 

لتي أسست عمي العدالة والمساواة والرحمة واإلنسانية، أصحبت قائمة عمي تمك النظريات ا
ونتج عن ذلك وجود قوانين متشابية في عدة دول ولكن بقي لكل دولة قانونيا المختمف عن 

 غيرىا من القوانين.
أما الشريعة اإلسالمية فيي تختمف من حيث النشأة مع القوانين الوضعية فمم تكن قواعد قميمة 

ادئ متفرقة ثم تجمعت وال نظريات أولية وتيذبت، ولم تتطور الشريعة ثم نمت وتطورت وال مب
اإلسالمية مع تطور الجماعة البشرية، أنما نشأت وولدت شابة كاممة مكتممة شاممة من عند 

 فيي كاممة بكمالو وخالدة بخموده،  -سبحانو وتعالي–رب العالمين 
فيي صالحة لكل زمان ومكان عمي مر العصور وكر الدىور لألفراد والجماعات والدول، فقد 
جاءت الشريعة اإلسالمية من يوم مولدىا بأحدث وأكمل النظريات التي منيا ما وصمت إليو 
القوانين الوضعية أخيرا ومنيا ما لم تصل إليو القوانين الوضعية حتى اآلن، مما يعني عدم 



أو مماثمة أو قياس فاالختالفات أسياسية وجوىرية بين الشريعة اإلسالمية وبين  وجود مقارنة
 (. 7القوانين الوضعية)
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