حمىق اإلَساٌ

وردع اجلرميح يف انسُح انُثىيح

أ.و .د .أياد طه سرحاٌ
جايعح دياىل
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ادلمذيـــــح
ِ
ْح ِّق َكا ِرُىو َف (ٓ)ٚ
احلمد هلل رب العادلٌن القائل َ وأَ ْكثَػ ُرُى ْم لل َ
والسبلـ على خامت االنبياء وادلرسلٌن القائل (بعثت باحلنيفية السمحة)(ٕ) وعلى الو
(ٔ )

والصبلة

وصحبو اٗنعٌن أما بعد -:
فمن خبلؿ البحث يف ادلنهج النبوي حلقوؽ االنساف وردع اجلردية تربز أمهية
البحث يف انو يلقي الضوء على طرؽ ومناىج الدفاع عن حقوؽ االنساف ومالو من
حقوؽ وما عليو من واجبات يلتزـ هبا .
وعلى ضوء ما تقدـ فقد تكوف لنا مكاسب ضلمي هبا حقوقنا من الضياع واإلىدار
والتزامات جيب علينا أف نؤديها حىت نتمتع هبذه احلقوؽ .
كذلك البد من االشارة اىل اف ادلنهج النبوي الشريف كاف لو الدور البارز يف ردع

اجلردية واإلرىاب الف أحكاـ الدين االسبلمي السامية نابعة من مصدر ال يأتيو الباطل من
خلفو وال من بٌن يديو لذلك أصبحت شريعتنا ّننهجها القومي صاحلة للتطبيق يف كل زماف
ومكاف .
ولذلك شرعت لنا حقوؽ فيما بيننا كأفراد وحقوقاً مشرتكة تكفل أف ال يعتدي

احدنا على االخر وكذلك وضعت عقوبات مناسبة تكفل منع االعتداء على أي فرد،
ود هِ
ود هِ
ك ُى ُم الظهالِ ُمو َف
اَّلل فَأُولَئِ َ
قاؿ تعاىل :تِل َ
وىا َوَم ْن يَػتَػ َع هد ُح ُد َ
ْك ُح ُد ُ
اَّلل فَ َبل تَػ ْعتَ ُد َ
(.)ٖ()ٕٕٜ
إنو الدستور االسبلمي ادلستقيم والشريعة مل تقتصر على العبادات واالعتقادات
امنا كانت كذلك شريعة معامبلت تضع حدودا وقيودا لعبلقة البشر بعضهم ببعض .

( )1سورة المإمنون  /آٌة . 07
( )2قال الهٌثمً  :رواه أحمد والطبرانً وفٌه علً بن ٌزٌد االلهانً  ،وهو ضعٌف  ،المعجم الكبٌر  ، 126/8 ،مسند االمام أحمد . 226/5 ،
( )3سورة البقرة  /أٌة . 229
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إف فائدة احلقوؽ تتحقق ّندى التزاـ االشخاص هبا فإعبلف حقوؽ االنساف العادلي
وما جاء فيو من حقوؽ وحريات مل يكن ّنثل الكماؿ الذي جاء بو ادلنهج القرآين وادلنهج
النبوي الشريف إذا أنو نص على أعظم القيم وادلبادئ وادلثل .
بل أنو وضع ميزاف العدؿ بٌن الناس وتضمن تكفل تنفيذ العقوبات واألحكاـ
اجلنائية كي يضحى اجملتمع االسبلمي رلتمع خًن وتعاوف كاجلسد الواحد إذا أشتكى منو
عضوا تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى .

إف االضلراؼ عن احلق ىو ظلم كبًن  ،الف الظلم وضع الشيء يف غًن موضعو

والظلم قد يكوف من ظواىر االضلراؼ عن احلق  .وقد يكوف االضلراؼ يف ادلفاىيم
الفكرية ،أو يف التطبيقات السلوكية والغالب يف أصحاب االضلراؼ اهنم ال يكونوف
سللصٌن يف طلب احلقيقة  ،وحياولوف دائما أف جيسدوا يف اضلرافهم يف السلوؾ فلسفة
فكرية مزينة باألصباغ واأللواف الفكرية اخلادعة ليربروا هبا اضلرافهم .
وىنا تربز أمهية البحث يف ىذا ادلوضوع أذ ديكر بعض ادلاكرين  ،ويتسرع بعض
ادلنخدعٌن  ،فينادوف بادلساواة العامة بٌن الناس ٗنيعا  ،يف كل أمور احلياة ويروف اف ذلك
من العدؿ  ،ومن أجل ذلك نبهت النصوص القرآنية واحلديثية على ارتباط ميزاف العدؿ
ِ
ّنقاييس احلق  ،قاؿ تعاىل  :ه ِ
يك لَ َع هل
اب بِا ْحلَِّق َوال ِْم َيزا َف َوَما يُ ْد ِر َ
اَّللُ الهذي أَنْػ َز َؿ الْكتَ َ
يب (.)ٗ()ٔٚوعلى مقاييس احلق وموازينو تتم عملية الوزف الصحيح الذي
ال ه
سَ
اعةَ قَ ِر ٌ
يظهر فيو وجو العدؿ .

وعلى ضوء ما تقدـ جاء ُنثنا الذي أمسيناه بػ (منهج السنة النبوية يف حقوؽ

االنساف وردع اجلردية ) .كي يسلط الضوء على ادلنهج النبوي القومي على ٓنقيق العدالة
من خبلؿ أنصاؼ ادلظلوـ ومعاقبة الظامل .
وقد اعتمت كثًنا يف ٔنريج االحاديث على الكتب الستة وىي ( صحيح
البخاري ،صحيح مسلم  ،سنن الرتمذي  ،سنن النسائي  ،سنن ايب داود  ،سنن ابن
ماجة ) كذلك مت االعتماد يف فك رموز االحاديث على كتاب ( مفتاح كنوز السنة )
والذي وضعو باللغة االنكليزية د .أ .ي .فنسك  ،ونقلو اىل اللغة العربية زلمد فؤاد عبد
( )4سورة الشورى  /اٌة . 10
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الباقي .وكذلك اعتمدنا على ادلصادر احلديثة ال ي تتكلم عن احلقوؽ والواجبات وكذلك
اجلردية وردعها.
وقد قسمنا ُنثنا اىل ثبلث مباحث -:
جاء ادلبحث االوؿ يف التعريف عن احلق واجلردية واستعماؿ الكلمتٌن يف السنة
النبوية وقسمناىا اىل مطلبٌن  :جاء ادلطلب االوؿ يف تعريف احلق وادلعاين ادلستخدمة
فيها  ،وجاء ادلطلب الثاين يف تعريف اجلردية وادلعاين ادلستخدمة فيها.

أما ادلبحث الثاين فقد تكلمنا فيو عن االضلراؼ عن احلق واىم اقسامو وسبل

اصبلحو يف السنة النبوية وقسمناه اىل مطلبٌن  .وقد جاء ادلطلب االوؿ لنتكلم فيو عن
االضلراؼ عن احلق يف ادلفاىيم الفكرية  .وجاء ادلطلب الثاين عن االضلراؼ عن احلق يف
التطبيقات السلوكية  .مث جاء ادلبحث الثالث لنبٌن فيو اجلردية وعبلقتها بادلفاىيم االخرى
وطرؽ ردعها  .وقد قسمناه اىل مطلبٌن جاء ادلطلب االوؿ عن عبلقة اجلردية بالعنف
والعدواف واإلرىاب  ،اما ادلطلب الثاين وقد تكلمنا فيو عن أىداؼ تطبيق الردع على
اجملرمٌن يف السنة ادلطهرة .
مث ختمنا ُنثنا ِنإنة بينا فيها اىم النتائج ال ي توصلنا اليها وأخًناً قائمة
اذلوامش وقائمة ادلصادر ادلعتمدة يف ُنثنا ادلوسوـ بػ ( منهج السنة النبوية يف حقوؽ
االنساف وردع اجلردية ) .

انثاحث
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ادلثحث االول

تعريف احلك واجلرميح

واستعًال انكهًتني يف انسُح انُثىيح
ادلطهة االول  :تعريف احلك وادلعاَي ادلستخذيح فيها :

احلق لغة  -:نقيض الباطل وٗنعو حقوؽ وإحقاؽ ويف التلبية يقوؿ العبد (لبيك

حقا اي غًن باطل وحق االمر حيق وحيق صار حقا ثابتا متيقنا ال يشك فيو كما يف قولو
تعاىل لََق ْد َح هق الْ َق ْو ُؿ َعلَى أَ ْكثَ ِرِى ْم فَػ ُه ْم َال يُػ ْؤِمنُو َف ( )٘( )ٚأي وجب وثبت .
وحق االمر حقا  ،تيقنو  ،تقوؿ حققت االمر وأحققتو إذا كنت على يقٌن من ػ ػ ػ ػ ػ ػو

وأحق فبلف قاؿ حقا وادعاه فثبت لو ويقاؿ أحقو على احلق غلبو وأثبتو عليو  .وحقيقة
الشيء منتهاه وأصلو ادلشتمل عليو وقيل فبلف حقيق بكذا ّنعىن خليق بو وىو مأخوذ من

احلق الثابت(.)ٙ

قاؿ اجلرجاين ( :احلق  :اسم من امسائو تعاىل  ،والشيء احلق  :أي ثابت حقيقة ،
ويستعمل يف الصدؽ والصواب ايضا  ،يقاؿ  :قوؿ حق وصواب  .ويف اللغة  :ىو الثابت
الذي ال يسوغ انكاره  .ويف اصطبلح أىل ادلعاين  :ىو احلكم ادلطابق للواقع  ،ويطلق

على االقواؿ والعقائد واألدياف وادلذاىب باعتبار اشتماذلا على ذلك ويقابلو الباطل )(.)ٚ

فاحلق لغة يدور حوؿ معاين كثًنة منها الثبوت  ،والوجوب  ،اليقٌن  ،الصدؽ ،
اإلخبلص ادلطابقة وادلوافقة للواقع وىو نقيض الباطل  .فتلك ادلعاين تبٌن ما لئلنساف وما
عليو  ،فمالو فحق وما عليو فواجب  ،ومها متبلزماف فكل حق يستلزـ واجبا بل واجبٌن ،

واجب على كل الناس اف حيرتموا حقو وال يتعرضوا لو اثناء فعلو  ،وواجب على ذي احلق
نفسو وىو أف يستعمل حقو يف خًنه وخًن الناس .
( )5سورة ٌس  /اٌة . 0
( )6لسان العرب  ،ابن منظور  ،مادة حقق  ،ج ، 1ص  ، 51-57-49وٌنظر  ،العٌن  ، ،للفراهٌدي  /ج ، 1ص  ،339وٌنظر  ،القاموس المحٌط ،
الفٌروز ابادي  ،ص . 804
( )0التعرٌفات  ،الجرجانً  ،ص . 127
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وقد خفي الواجب الثاين على كثًنين ألهنم قصروا نظرىم على الواجب القانوين
ومل يعدوه اىل الواجب االوؿ غالبا ويلزـ الناس باحرتاـ حق ذي احلق وأال فالعقوبة من
ورائهم  ،وال يتدخل يف الواجب الثاين غالبا بل يرتؾ تنفيذه اىل ذي احلق نفسو أو اىل
الرأي العاـ .
احلق اصطبلحا  -:من خبلؿ التتبع والدراسة دلعىن احلق او احلقوؽ مل اجد تعريفا
بادلعىن العاـ لكلمة احلق وقد يكوف السبب يف ذلك ىو معرفتهم بكل ما تعين ىذه
الكلمة من معاين جليلة ْنوؿ يف خواطرىم  ،فادلتابع للمنهج القرآين واحلديثي وأقواؿ
الفقهاء  ،جيد اهنم يستخدموهنا يف بياف أمور كثًنة تتعلق باحلقوؽ والواجبات  .وديكن لنا
أف صلملها فيما يلي -:

هِ
اَّللَ َح هق
ين آ ََمنُوا اتهػ ُقوا ه
ٔ -يطلقوهنا على حق هللا على عباده  ،قاؿ تعاىل يَا أَيُّػ َها الذ َ
تُػ َقاتِِو َوَال َٕنُوتُ هن إِهال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف (ٕٓٔ). )ٛ(
ٕ -وكذلك حق الرعية على الراعي  ،قاؿ الرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا عليو
وسلم) ( :كلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو)(.)ٜ

ٖ -وحق الراعي على الرعية وذلك ُنسن االتباع والسمع والطاعة .
ٗ -حق العبلقات االسرية كحق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج  ،وحقوؽ
الوالدين  ،وحقوؽ االبناء .

ِِ
هِ
سائِ ِل
وـ (ٕٗ) لِل ه
ين ِيف أ َْم َواذل ْم َح ٌّق َم ْعلُ ٌ
٘ -احلقوؽ ادلالية  ،كما يف قولو تعاىل َ والذ َ
َوال َْم ْح ُر ِوـ (ٕ٘))ٔٓ(وقولو صلى هللا عليو وسلم ( :أف هللا قد أعطى كل ذي حق
حقو  ،فبل وصية لوارث )(ٔٔ).

( )8سورة ال عمران  /اٌة . 172
( )9صحٌح مسلم  ،كتاب االمارة  ،باب فضٌلة االمام العادل وعقوبة الجائر  ،رقم الحدٌث (4045
( )17سورة المعارج  /اٌة . 25-24
( )11سنن ابم ماجة  ،البن ماجة  ،كتاب الوصاٌا  ،باب الوصٌة لوارث  ،رقم الحدٌث ( ، )2013ورقم ( ، )2014وٌنظر  ،سنن الترمذي ،
للترمذي  ،كتاب ابواب الوصاٌا  ،باب ماجاء الوصٌة لوارث  ،رقم الحدٌث ( ، )2127ورقم ( ، )2121وقال فً الموضعٌن ( :هذا حدٌث حسن
صحٌح ) .
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 -ٙحق احلياة والعيش  ،وىذا احلق مع وضوحو قد جهلتو بعض االمم يف بداوهتا ،
فبعض قبائل العرب يف جاىليتها كانت تئد البنات خوفا من العار  ،وتئد االوالد خشية
الفقر  .وىذا احلق من أقدس احلقوؽ بعد حقوؽ هللا وحق نبيو (صلى هللا عليو وسلم)
فكل من يتعدى على االنساف يف حقو بالعيش يف ىذه احلياة بالقتاؿ وضلوه فقد أوجبت
الشريعة أشد العقوبات على الفاعل وهللا جل وعبل قد أعطى ذلك احلق مل سلب حقو
يف العيش  ،قاؿ تعاىل :
ِ
ُوِل ْاألَلْبَ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أ ِ
ص ِ
اب لَ َعله ُك ْم تَػتهػ ُقو َف (. )ٕٔ()ٜٔٚ
َ ولَ ُك ْم ِيف الْق َ

والكثًن من االستعماالت االخرى ال ي تدؿ على أف الشريعة االسبلمية يف تقريرىا

للحقوؽ صلد أهنا مقصود هبا ٓنقيق مصاحل الناس على سبيل االختصاص واالستئثار ،
وىذه ادلصاحل قد تكوف مصاحل عامة للمجتمع بأسره  ،وقد تكوف مصاحل خاصة لؤلفراد،

وقد تكوف مصاحل مشرتكة بينهما (ٖٔ) .

والناظر يف ادلعىن اللغوي واالصطبلحي جيد تطابق ادلعىن بٌن أقواؿ اىل اللغة
وفقهاء الشريعة وبٌن ما جاء بو شرعنا شلثبل بكتاب هللا ومنهج نبيو زلمد (صلى هللا عليو
وسلم) يف سنتو الطاىرة .
ادلعاين ادلستخدمة فيها كلمة احلقوؽ يف السنة النبوية:
ادلسلم يؤمن ّنا ألخيو ادلسلم من حقوؽ وآداب ْنب عليو  ،فيلتزـ هبا ويؤديها
ألخيو ادلسلم  ،وىو يعتقد أهنا عبادة هلل تعاىل .

وتلك اآلداب واحلقوؽ كثًنة وقد نغفلها لكثرهتا ولكننا سنقف أماـ اجلزء االكرب

وادلهم منها حىت تتحقق ادلنفعة يف ُنثنا واخلاص بكل معاين احلقوؽ والواجبات ال ي البد
بٌن واضح يف
لنا أف ضلققها كي يسعد الناس ّنا شاء ذلم أف يسعدوا  .وادلنهج النبوي ىو ُ

بياف لفظ (احلق) باختبلؼ ادلقاـ الذي وردت فيو االحاديث والغرض منها  ،ومعناه العاـ

ال خيلو من معىن الثبوت وادلطابقة للواقع(ٗٔ).
( )12سورة البقرة  /اٌة . 109

( )13مصادر الحق فً الفقه االسالمً  ،عبد الرزاق السنهوري  ،م ، 1ص  ، 17-9وٌنظر  ،الفقه االسالمً وادلة وهبة الزحٌلً  ،ج ، 4ص. 8
( )14منهاج المسلم  ،ابو بكر الجزائري  ،ص  ، 91بتصرف .
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وصلد اف الشريعة االسبلمية ّنجملها شلثلة بالقراف الكرمي والسنة النبوية قد
قسمت احلقوؽ اىل ٗنلة من االقساـ وضلن بصدد ذكر ادلتعلق منها باحلديث الشريف يف
ُنثنا ىذا وديكننا أٗناذلا بااليت -:
القسم االوؿ  -:أحكاـ اعتقاديو  :وىي ال ي نزلت لبياف حقوؽ وواجبات االنساف
وتنظيم عبلقتو بربو تبارؾ وتعاىل .
القسم الثاين  -:أحكاـ العبادات  :وتلك تنظم عبلقة االنساف بربو من ناحية الواجبات
على االنساف أف يأتيها  ،فيما يتعلق َنانب العبادات  ،مثل الصبلة والصوـ وغًنىا .

القسم الثالث  -:أحكاـ ادلعامبلت  :وىي ال ي تنظم عبلقة ادلسلم باجملتمع االسبلمي
بغًنه  ،مثل عبلقة االنساف بأخيو ادلسلم  ،وعبلقة االنساف بغًنه  ،وعبلقة االنساف تلك
تتضمن نواحي ادلعامبلت ادلالية  ،وعبلقات االحواؿ الشخصية .
القسم الرابع  -:أحكاـ الزواجر والعقوبات  :وىي تلك االحكاـ  ،ال ي وضعت حلماية
احلقوؽ االصلية ؟ ،وضماف تطبيقها واحرتامها من الكافة  ،وحسن تنفيذىا وااللتزاـ هبا ،
وىذه االحكاـ ىي ال ي نص عليها الشارع احلكيم  ،باعتبارىا أحكاـ جنائية اسبلمية ،
تضمن لنا عدـ سلالفة ادلسلم ألحكاـ دينو خاصة اذلامو منها  .وىي أحكاـ ضرورية يف
غاية االمهية  ،والبد منها فبل يوجد رلتمع اسبلمي بدوف ىذه االحكاـ  ،باعتبارىا احلارس
االمٌن على االلتزاـ وعدـ التعدي على حقوؽ الغًن  ،وال يوجد تشريع اسبلمي يف بلد من
ببلد ادلسلمٌن  ،يف شىت أضلاء الدنيا  ،إال ويأمل يف التطبيق والتنفيذ اجلاد ُنيث يلتزـ

ادلسلموف بأحكامو ويبتعدوا عن سلالفتو  ،إال اذا وجدت الزواجر والعقوبات ال ي تنهي

الشخص عن ىذه ادلخالفة(٘ٔ).

وىذه االقساـ االربعة عاجلتها السنة النبوية عبلجا شافيا حيث وضعت االمور يف
نصاهبا وأعطت لكل ذي حق حقو  ،فقد جاء يف احلديث الشريف أف رسوؿ هللا (صلى
هللا عليو وسلم) قاؿ ( :أتدروف ما ادلفلس ؟)  .قالوا  :ادلفلس فينا من ال درىم لو وال
متاع فقاؿ ( :أف ادلفلس من أم ي من يأيت يوـ القيامة بصبلة وصياـ وزكاة ويأيت قد شتم
ىذا وقذؼ ىذا وأكل ماؿ ىذا وسفك دـ ىذا وضرب ىذا فيعطي ىذا من حسناتو
( )15العقوبة فً التشرٌع الجنائً االسالمً  ،د .هانً دمحم كامل المناٌلً  ،ص . 21-27
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وىذا من حسناتو فأف فنيت حسناتو قبل أف يقضي ما عليو أخذ من خطاياىم فطرحت
()ٔٙ

عليو مث طرح يف النار)

 .وقاؿ الرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا عليو وسلم) :

( لتؤدين احلقوؽ اىل اىلها يوـ القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء)(.)ٔٚ

والسنة النبوية وضعت منهجا لئلنساف يف أف ما يتبناه حقيقة من عدمها ومن
ذلك قوؿ النيب زلمد (صلى هللا عليو وسلم) حلارثة رضي هللا عنو ( :لكل حق حقيقة فما

حقيقة أديانك  ...احلديث)()ٔٛوأنطبلقا من احلق ذاتو فاف لذات احلق حقوقا على الناس،

ومن ىذه احلقوؽ صيانتو بكل ما ديكن من أساليب ووسائل وإال ضاعت معادلو،
وطمست أثاره  .فمعرفة احلقوؽ الواجبة من بٌن االساليب والوسائل ال ي يتم هبا ٘ناية

احلق  ،أذا فذلك واجب من باب  ،ما ال يتم الواجب اال بو فهو واجب(.)ٜٔ

وإذ ما أردنا أف نتتبع ادلنهج النبوي وجدناه يعطي لكل قسم من االقساـ االربعة
نصيبا من ادلعاين والدالالت وقد يكوف لآلداب واحلقوؽ ادلشرتكة النصيب االكرب ففي
حجة الوداع جاء يف احلديث الشريف (أف دمائكم وأموالكم وأعراضكم حراـ عليكم ...
(ٕٓ)

احلديث )

(وكذلك قولو (كل ادلسلم على ادلسلم حراـ دمو ومالو وعرضو)

(ٕٔ)

وكذلك جاء يف ادلعاين والدالالت عدـ مساس االنساف بسوء أو أف يناؿ منو ّنكروه قاؿ
الرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا عليو وسلم)( :ال حيل دلسلم أف يروع مسلما )(ٕٕ) وقولو(

عليو الصبلة والسبلـ)  (:ادلؤمن من أمنو ادلؤمنوف على أنفسهم وأمواذلم)(ٖٕ) بل ذىبت

( )16مسند االمام احمد . 373/2 ،
( )10صحٌح مسلم  ،كتاب البر  ،باب تحرٌم الظلم  ،رقم الحدٌث (. )6614
( )18مجمع الزوائد  ،للهٌثمً  ،باب فً حقٌقة االٌمان وكماله  ،قال الهٌثمً ( :رواه الطبرانً فً الكبٌر وفٌه ابن لهٌعة  ،وفٌة من ٌحتاج الى الكشف
عنه )  .وأخرجه فً رواٌة أخرى عن أنس (رضً هللا عنه ) مثله  .ثم قال فٌه  ( :رواه البزار وفٌه ٌوسف بن عطٌة الٌحتج به ) مجمع الزوائد  ،ج1
 ،ص. 50
( )19توجٌهات نبوٌة على الطرٌق  ،د .السٌد دمحم نوح  ،ج ، 2-1ص 149بتصرف .
( )27صحٌح مسلم  ،كتاب القسامة والمحاربٌن والقصاص والدٌات  ،باب تغلٌظ تحرٌم الدماء واالعراض والدماء  ،رقم الحدٌث (. )4477
( )21صحٌح مسلم  ،كتاب البر  ،باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله وأحتقاره  ،ودمه وعرضه وماله  ،رقم الحدٌث ()6500
( )22مسند االمام أحمد  ، 362/5 ،وٌنظر  ،سنن ابً داود  ،كتاب االدب  ،باب الرجل ٌروع الرجل ومن أخذ الشًء على المزاح  ،رقم الحدٌث
(. )4996
( )23مسند االمام احمد بن حنبل  ، 153/3 ،وٌنظر  ،سنن الترمذي  ،كتاب االٌمان  ،باب ماجاء فً ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده ،
رقم الحدٌث (. )2628-2620
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الكثًن من معاين احلقوؽ حىت وأف كانت االذية صغًنة بعدـ اجلواز لقولو (صلى هللا عليو

وسلم ) ( :ال حيل دلسلم أف يشًن اىل أخيو بنظرة تواذيو )(ٕٗ).

وىذا نرباس أخر ومصباح منًن من مصابيح السنة النبوية ادلطهرة يف احلقوؽ
والواجبات  ،فأف االنساف قد حيتاج اىل من ينصره وال خيذلو يف أي موطن أحتاج فيو اىل

نصره وتأييده(ٕ٘).

لقولو (عليو الصبلة والسبلـ) ( -:انصر اخاؾ ظادلا او مظلوما )وسئل النيب (عليو

الصبلة والسبلـ) عن كيفية نصره وىو ظامل فقاؿ ( :تأخذ فوؽ يديو ) ّنعىن ٔنربه عن
الظلم وٓنوؿ بينو وبٌن فعلو فذلك نصرؾ لو(.)ٕٙ

إف ٗنلة ىذه االحاديث على صاحبها الصبلة والسبلـ  ،ىي يف احلقيقة عبارة عن الرسالة
ال ي ٘نلها رسوؿ هللا (صلى هللا عليو وسلم ) اىل اجملتمع البشري قوال وفعبل  ،وتوجيها
وسلوكا  ،وقلب هبا موازين احلياة  ،فبدؿ مكاف السيئة احلسنة  ،وارشد الناس اىل طريق
الصواب ،وعرفهم باحلقوؽ والواجبات  ،ال ي من شأهنا أف ترتقي باإلنساف كي يعيش حياة
سعيدة يف رلتمع تسوده العدالة وتسوده ادلثل العليا .

( )24فٌض القدٌر شرح الجامع الصغٌر  ،للمناوي .643/5 ،
( )25منهاج المسلم  ،ابً بكر جابر الجزائري  ،ص  ، 92بتصرف .
( )26صحٌح البخاري  ،كتاب المظالم  ،باب أعن أخاك ظالما او مظلوما  ،رقم الحدٌث ( ، )2444/2443وٌنظر  ،صحٌح مسلم  ،كتاب البر  ،باب
نصر االخ ظالما او مظلوما  ،رقم الحدٌث (. )6616

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

220

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

ادلطهة انثاَي  :تعريف اجلرميح وادلعاَي ادلستخذيح فيها -:

اجلردية لغةً :من خبلؿ البحث وجدنا أف لفظة اجلردية ذلا معاين كثًنة منها  :اف اجلردية :
الذنب مطلقا أو اجلناية مطلقا ،قاؿ القربوز ابادي  ( :جرـ عليهم واليهم جردية  :جىن

واجلرـ بالضم  :الذنب كاجلردية ( ،)ٕٛوجرـ جيرـ  ،جرما  :أذنب(.)ٕٜ
جناية ،كأجرـ )(.)ٕٚ
ُ
واجلرـ مصدر اجلارـ ،وجرـ اذا عظم جرمو(ٖٓ) .واجملرـ ادلذنب ،واجلارـ اجلاين(ٖٔ) ،منو
(ٖٗ)

أجراـ(ٕٖ) ،وأجرتاـ وأجراـ فهو رلرـ وجرمي (ٖٖ) .وْنرـ على فبلف  :أدعى ذنبا مل يفعلو
وٗنع جردية جرائم

(ٖ٘)

فإذا نظرنا اىل ٗنيع ادلعاين وجدناىا ال تتعارض مع ادلعىن العاـ

دلصطلح اجلردية  ،اذا اجلردية  :كل ذنب أو ما يف معناه  ،من جناية وقبح ورداءة يكتسبو
ادلرء حقيقة  ،متجاوزا بو احلدود ادلشروعة (وىو اخلروج) ،زلتمبل عواقبو ال ي قد يكوف
منها االنقطاع والتغيب عن االخرين .
اجلردية اصطبلحا  :وردت عدة تعريفات للجردية يف ادلعىن االصطبلحي وقد أخذنا منها ما
ينفعنا يف ُنثنا ىذا كي تعم الفائدة ونصل اىل مبتغانا بأذف هللا  .قاؿ ابو احلسن ادلارودي

( :اجلرائم  :زلظورات شرعية  ،زجر هللا تعاىل عنها ُ ،ند  ،أو تعزير )( .)ٖٙوعرفها
االستاذ عبد هللا سامل احلميد بقولو ( :ىي عصياف هللا بفضل زلضور ،زجر هللا عنو ،برتتيب

حد على فاعلو ،عقوبة أو تعزيزا على فعلو ،جزاءً يف الدنيا أو عذابا يف االخرة)(.)ٖٚ

( )20المعجم الوسٌط  ،مادة جرم .
( )28القاموس المحٌط  ،مادة جرم .
( )29المعجم الوجٌز  ،مادة جرم .
( )37لسان العرب  ،مادة جرم .
( )31المعجم الوجٌز  ،المادة السابقة .
( )32المعجم الوسٌط  ،مادة جرم .
( )33المعجم الوسٌط  ،المادة السابقة .
( )34لسان العرب  ،مادة جرم .
( )35المعجم الوجٌز  ،المادة السابقة .
(ٌ )36نظر االحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة  ،البً الحسن الماوردي  ،ص . 285
(ٌ )30نظر التشرٌع الجنائً االسالمً  ،عبد هللا سالم  ،ص. 17
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وما ْندر االشارة اليو ىنا بأف تذكر لفظا أخر ذا صلو باجلردية  ،أال وىو اجلناية ،
فكثًن من العلماء ال يروف فرقا بٌن اجلردية واجلناية  ،فهما مرتادفاف يف االصطبلح

الفقهي( .)ٖٛويقاؿ  :لباب اجلرائم يف الفقو االسبلمي  :باب اجلنايات(.)ٖٜ

وأف ادلنهج االسبلمي يريد باإلنساف خًنا  ،وىدفو احلصوؿ على ادلنافع وٓنقيقها يف
اجملتمع ادلسلم  ،وأف ادلصاحل واحلقوؽ ذلا أولوية يف احلماية  ،و٘نايتها تكوف بتوقيع
العقاب  ،وقيل توقيع العقاب يعلن ادلشرع عن حسن الثواب  ،وجزيل العطاء بالنسبة
للشخص الذي التزـ باخلطاب الشرعي  .واجلزاء الذي ينالو ادلسلم الصادؽ الذي التزـ

بالدين االسبلمي وأجتنب ادلنكرات وفعل ادلعاصي ومنها اجلرائم  ،ىو الفوز باجلنة ،
وادلسلم يف ٓنقيق ىذا اذلدؼ عليو االلتزاـ بالشرع االسبلمي احلنيف .
وّنا أننا نتكلم عن اجلردية فبلبد لنا أف نعرؼ حقيقة بأف اجلرائم كثًنة ال ديكن
حصرىا َنانب واحد ولكن ضلن بصدد ذكر معاين تتعلق باجلنايات وال ي من شأهنا إفساد
اجملتػ ػمع وطرؽ الوقايػ ػ ػة من ك ػ ػل اجلػ ػرائ ػ ػم لتكػ ػوف عبلجاً ي ػ ػع ػ ػاجل شخوص اجملتمع فيما
بينهم وبٌن غًنىم.

ادلعاين ادلستخدمة فيها كلمة اجلردية يف السنة النبوية -:
يعد ىذا ادلوضوع من ادلواضيع ادلهمة  ،اذا تظهر أمهيتو يف أنو يلقي الضوء على
االسباب ال ي تؤدي اىل اجلردية وطرؽ الوقاية منها وذلك من خبلؿ السنو النبوية ادلطهرة،
فاليوـ تقف االنظمة الوضعية حائرة يف كيفية القضاء على معظم اجلرائم البشرية ،ومل ْند
ذلا عبلجا ناجحا  ،والرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا علية وسلم )منذ أكثر من ألف

وأربعمائة سنة  ،وضع الوقاية والعبلج  ،من أجل القضاء على اجلردية  ،بكل صورىا
وأشكاذلا ادلختلفة  .والسنة النبوية الطاىرة مل تنظر اىل اجلردية  ،كجردية وحسب  ،وإمنا
نظرت اىل جذورىا وبواعثها  ،فعملت على عبلجها ّ ،نا يكفل سعادة الفرد واجملتمع .

(ٌ )38نظر التشرٌع الجنائً  ،عبد القادر عودة  ، 60/1 ،وٌنظر الجناٌة فً الفقه االسالمً والقانون الوضعً  ،لمسفر الدمٌنً  ،ص. 31
( )39الجرٌمة احكامها العامة فً االتجاهات المعاصرة والفقه االسالمً  ،د .عبد الفتاح خضٌر  ،ص. 12
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ومن خبلؿ الدراسة صلد اف العقوبات االسبلمية تتكفل ّ ،ننع اي اعتداء يقع على
احلقوؽ يف ظل االسبلـ  ،وذلك بوضع العقوبات والزواجر  ،ال ي تنهي االنساف عن سلالفة
القانوف  ،ألهنا تزجر ادلكلف ادلسلم  ،عن سلالفة الشرع  ،كما تسمى يف االصطبلح
القانوين احلديث  ،بالعقوبات الرادعة ال ي تكفل االحرتاـ للقانوف .
وادلنهج النبوي الكرمي ذكر اسبابا كثًنة من شأهنا أف تدفع االنساف اىل فعل
اجلردية ،وخصوصا ضعف الوازع الديين وعدـ ادلراقبة  ،والظلم  ،واألفكار ادلشبوىة،
وغًنىا الكثًن  ،وقد اتفقت السنة النبوية يف الكثًن الغالب مع القوانٌن الوضعية ،

وافرتقت عنها يف بعض االمور  ،ومنها -:
أ -أهنا سابقة للقوانٌن يف ىذا العبلج .
ب -أهنا ربانية من عند هللا  ،فهي معصومة  ،أما مصدر القوانٌن فهم البشر  ،والبشر
خيطئ ويصيب .
ج -أهنا تعترب االخبلؽ الفاضلة االساس الذي ينبين عليو اجملتمع وال تستهٌن بو  ،بل
ْنازي كل فعل أو كل قوؿ ديس االخبلؽ ِ ،نبلؼ القوانٌن الوضعية .
والوقاية من اجلردية يف السنة النبوية تعم احلاكم واحملكوـ  ،والراعي والرعية  ،ببل
فرؽ  ،وإهنم سواء يف ٓنمل ادلسؤولية ادللقاة على عاتق كل فرد من افراد اجملتمع  ،وإهنم
سواء يف الوقاية من اجلردية .
فالسنة النبوية تدعو ا اىل تطبيق القوانٌن الرادعة ُنق من أجرـ  ،الف اجملرـ أف

أفلت من العقاب  ،أزداد ضراوة  ،وذلك ال دينعو من االجراـ مرة أخرى ويزداد الظلم و
الطغياف ،ويسود االجحاؼ واخلوؼ يف اجملتمع الواحد .
ولذلك كاف الزاما علينا اف نلتمس االساليب والوسائل من اذلدي النبوي
الشريف ،فقد جاء يف التعريف ِنطر اجلردية والتحذير من الوقوع فيها  ،قولو (صلى هللا
عليو مسلم) (:اجتنبوا السبع ادلوبقات) قيل  :يا رسوؿ هللا  ،ومن ىن ؟ قاؿ ( :الشرؾ
باهلل  ،والسحر  ،وقتل النفس ال ي حرـ هللا إال باحلق  ،وأكل ماؿ اليتيم  ،واكل الربا ،
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والتوِل يوـ الزحف  ،وقذؼ احملصنات الغافبلت ادلؤمنات)

(ٓٗ)

الصبلة والسبلـ)  ( :سباب ادلسلم فسوؽ وقتالو كفر)(ٔٗ).

وكذلك قولو (عليو

وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ وىو حيذر من القتل ( :ال تقتل نفسا ظلما إال كاف

على أبن أدـ االوؿ كفل من دمها  ،ألنو كاف اوؿ من سن القتل)(ٕٗ).

ىذا جزء يسًن من اذلدي النبوي يف التعريف ِنطر اجلردية  ،أما فيما يتعلق
بالعقوبة وخصوصا ادلتعلق منها بالقصاص  ،فيقوؿ (عليو الصبلة والسبلـ) ( :أوؿ ما

يقضى بٌن الناس يوـ القيامة يف الدماء)(ٖٗ) .ويقوؿ الرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا عليو
وسلم)( :لن يزاؿ ادلؤمن يف فسحة من دينو ما مل يصب دما حراما )(ٗٗ).

بل أف االمر أخطر من ذلك حىت وأف كاف باإلشارة قاؿ (عليو الصبلة والسبلـ):

(من أشار اىل اخيو ُنديدة  ،فأف ادلبلئكة تلعنو وإف كاف أخاه ألبيو وأمو)(٘ٗ).

وقاؿ (عليو الصبلة والسبلـ) ( :اذا التقى ادلسلماف بسيفيهما فالقاتل وادلقتوؿ يف

النار  .)ٗٙ()...والعقوبة يف اذلدي النبوي الشريف كما اسلفنا ال تفرؽ بٌن احد من افراد
اجملتمع صغًنىم وكبًنىم كافرىم ومسلمهم  ،فقد جاء يف احلديث الشريف ( :من قتل

نفسا معاىدا  ،مل يرح رائحة اجلنة  ،وأف رحيها ليوجد من مسًنة اربعٌن عاما)(.)ٗٚ

فهذا احلديث فيو داللة كربى على اف الكفار – وىم أىل الذمة ادلعاىدوف – معصوموف
من االذى كالقتل وضلوه  ،وأف قاتلهم بعيد عن اجلنة  ،فكيف احلاؿ بقتل ادلسلم ؟ .

( )47صحٌح البخاري  ،كتاب الوصاٌا  ،باب قوله تعالى (ان الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما انما ٌؤكلون فً بطونهم نارا وسٌصلون سعٌرا )  ،رقم
الحدٌث (. )2066
( )41صحٌح البخاري  ،كتاب الفتن  ،باب قول النبً (صلى هللا علٌه مسلم )(الترجعوا بعدي كفارا )  ،رقم الحدٌث ( ، )2066وٌنظر  ،صحٌح مسلم
 ،كتاب االٌمان ،باب بٌان قول النبً (صلى هللا علٌه ومسلم )(سباب المسلم فسق )  ،رقم الحدٌث (. )116
( )42صحٌح البخاري  ،كتاب الدٌات  ،باب قوله تعالى ( ومن احٌاها )  ،رقم الحدٌث ( ، )6860وٌنظر ،صحٌح مسلم  ،كتاب القسامة  ،باب أثم من
سن القتل  ،رقم الحدٌث (. )1600
( )43صحٌح البخاري  ،كتاب الرقاق  ،باب القصاص ٌوم القٌامة  ،رقم الحدٌث ( ، )6533وٌنظر  ،صحٌح مسلم  ،كتاب القسامة  ،باب المجازات
بالدماء فً االخرة  ،رقم الحدٌث (. )1608
( )44صحٌح البخاري  ،كتاب الدٌات  ،باب قوله تعالى ( ومن ٌقتل مإمن متعمدا )  ،رقم الحدٌث (. )6862
( )45صحٌح مسلم  ،كتاب البر  ،باب النهً عن االشارة بالسالح الى المسلم  ،رقم الحدٌث (. )2616
( )46صحٌح البخاري  ،كتاب الدٌات  ،باب قوله تعالى ( ومن أحٌاها)  ،رقم الحدٌث (. )6805
( )40صحٌح البخاري  ،كتاب الدٌات  ،باب اثم من قتل ذمٌا بغٌر جرم  ،رقم الحدٌث (. )6914
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ومن اجلدير بالذكر أف السنة النبوية دعت اىل زلاسبة دعاة الضبللة ومروجي الفساد .
فالنيب (عليو الصبلة والسبلـ) كاف حياسب اصحابو إذا ما أخطأوا أو أذنبوا وما كاف
يسكت على باطل قط  .فقد قاؿ أليب ذر دلا عًنٌ ببلؿ بسواد أمو ( :إنك أمرؤ فيك
جاىلية)( )ٗٛوقاؿ ألسامة بن زيد دلا قتل رجبل من الكفار بعد أف قاؿ  :ال إلو إال هللا :
(يا اسامة أقتلتو بعد ما قاؿ ال الو إال هللا )( )ٜٗويكرر ذلك عليو مبالغة باإلنكار .

واألمة ال ي ال تأخذ بردع اجلردية وزلاسبة ادلقصرين وأنصاؼ ادلظلومٌن  ،فأهنا تكوف
مهددة باخلطر والفناء .

وقد أشارت السنة اىل قضية حساسة ومهمة يف موضوع الثواب والعقاب  ،وىبلؾ االمم،
إذا اقامت احلدود على جزء من الناس وتركت االخرين ،يقوؿ (عليو الصبلة والسبلـ) :
(إمنا أىلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه  ،وإذا سرؽ فيهم

الضعيف أقاموا عليو احلد)(ٓ٘).

وادلشرع احلكيم هنى عن الشفاعة يف إقامة القصاص على اجلناة وأعتربىا دديومة لبقاء
اجلنس البشري والعدوؿ عنها والتغاضي ْناىها جردية ال تغتفر بل أف الشفاعة فيها تقضي
على احلياة  ،وصدؽ هللا تعاىل إذ يقوؿ :
ِ
ُوِل ْاألَلْبَ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أ ِ
ص ِ
اب لَ َعله ُك ْم تَػتهػ ُقو َف (.)٘ٔ()ٜٔٚ
َ ولَ ُك ْم ِيف الْق َ

( )48صحٌح البخاري  ،كتاب االٌمان  ،باب المعاصً من امر الجاهلٌة  ،رقم الحدٌث (. )37
( )49صحٌح البخاري  ،كتاب المغازي  ،بحث النبً (علٌه الصالة والسالم) اسامة ابن زٌد  ،رقم الحدٌث ( ، )4269وٌنظر  ،صحٌح مسلم كتاب
االٌمان  ،باب تحرٌم قتل الكافر بعد ان قال ال اله اال هللا  ،رقم الحدٌث (. )159
( )57صحٌح البخاري  ،كتاب الحدود  ،باب اقامة الحدود على الشرٌف والوضٌع  ،رقم الحدٌث ( ، )6080وٌنظر  ،صحٌح مسلم  ،كتاب الحدود ،
باب قطع السارق الشرٌف وغٌره  ،رقم الحدٌث (. )4426
( )51سورة البقرة  ،اٌة . 109
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ادلثحث انثاَي

االحنراف عٍ احلك ألسايه وسثم إصالحه يف انسُه انُثىيح
ادلطهة االول  :االحنراف عٍ احلك يف ادلفاهيى انفكريح

االضلراؼ عن احلق ظلم ،الف الظلم وضع الشيء يف غًن موضعو ،والظلم قد يكوف

من ظواىر االضلراؼ عن احلق وقسوة القلب  ،واالضلراؼ عن احلق يف ادلفاىيم الفكرية
يرجع اىل عدة أسباب -:

أ -فمنو ما يكوف ناشئا عن خطأ فكري ُنت  ،أدى اليو غموض احلقيقة  ،أو قصور
النظر  ،أو جهل بطريقة البحث السليم  ،أو حصر التفكًن يف جانب من جوانب
البحث  ،حيث احلقيقة موزعة يف جوانب شىت من الساحة  ،وبذلك ال تستبٌن

احلقيقة ،على وجهها الصحيح  ،فيكوف االضلراؼ عن احلق وقد يكوف ادلخطئ يف ىذا
السبب سللصا يف طلب احلقيقة  ،اال أنو مل يسلك السبيل ادلوصلة اليها  ،بعجزه ،
وضعف قدرتو  ،أو لتقصًنه  ،وهتاونو  ،واستعجالو النتيجة .
ب -ومنو ما يكوف ناشئا عن أتباع غًن بصًن  ،وتقليد أعمى  ،دفع اليو تعصب
ذميم ،أو ثقة عمياء  ،أو تعطيل ألدوات البحث وادلعرفة  ،وكل ذلك ينشأ عن جهل
أو تقصًن  ،أو ىوى .
ج -وفيو ما يكوف الباحث عليو ىوى من أىواء النفس  ،أو شهوة  ،من شهواهتا  ،أو
مطلب من مطالبها  ،فتزين لو أىواؤه  ،وشهواتو  ،ومطالبو  ،صورة من صور الباطل ،

فتجعلو ينادي بأهنا ىي احلق  ،وكثًنا ما حيسب بأهنا مزينة لو زورا وهبتانا  ،،ولكنو

يتغافل عن احلقيقة ويصرؼ نظر عنها حىت ال تظهر لو فتنغص عليو لذاتو  ،وتعكر

عليو صفو أىوائو وشهواتو(ٕ٘).

( )52االخالق االسالمٌة واسسها  ،عبد الرحمن حسن جنكة  ،ج،1ص  ، 017-079بتصرف .
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وقد نبهت السنو النبوية ادلطهرة اىل خطورة ىذه االسباب  ،فقد يكوف الباعث
على االضلراؼ عن احلق يف ادلفاىيم الفكرية  ،اجلهل وما يرتتب عليو من ضرر للفرد ،
ومن ضرر اجملتمع  ،وقد ادلح النيب (عليو الصبلة والسبلـ) اىل ىذا السبب عندما قاؿ :
(اف بٌن يدي الساعة ألياماً  ،ينزؿ فيها اجلهل  ،ويرفع فيها العلم  ،ويكثر فيها اذلرج ،
(ٖ٘)

واذلرج  :القتل )

فاجلهل مقدمة وىو السبب  ،والنتيجة االضلراؼ وذلك مدعاة

الرتكاب اجلرائم ومنها القتل  ،وغًنىا .وىي نتيجة متوقعة.

وقد يكوف السبب ادلهم  ،ىو شيوع ادلذاىب اذلدامة  ،والفرؽ الضالة  ،الطارئة

على الفكر االسبلمي القومي فنرى ادلنحرفٌن عن احلق يتسابقوف  ،لينهلوا من تلك
االفكار الضالة  ،وجيعلوا منها منهجا الضلرافهم  ،ونبينا الكرمي (عليو الصبلة والسبلـ)
لفت اىل ذلك بقولو(:افرتقت اليهود على أحدى أو اثنتٌن وسبعٌن فرقة ،وتفرقت
النصارى على احدى أو اثنتٌن وسبعٌن فرقة ،وتفرتؽ ام ي على ثبلث وسبعٌن فرقة)(ٗ٘).

ومن االضلراؼ اف يتكلم الناس فيما جيهلوف ،فقد خرج رسوؿ هللا (صلى هللا عليو
وسلم) ذات يوـ  ،والناس يتكلموف يف القدر  ،فغضب النيب (عليو الصبلة والسبلـ) ،
فقاؿ ذلم ( :مالكم تضربوف كتاب هللا بعضو ببعض  ،هبذا أىلك من كاف قبلكم )(٘٘).

ويف اجلملة  :كل ما يؤدي اىل الكف عن ادلعاصي  ،أو اىل فعل اخلًن  ،فو إصبلح .
واإلصبلح يف االضلرافات الفكرية  ،يتعلق بنوعٌن - :
االوؿ  -:فيما يتعلق ُنق هللا تعاىل  ،من عبادات وغًنىا .

الثاين  -:فيما يتعلق ُنقوؽ العباد  ،وادلتعلقة منها بادلعامبلت وتشمل البيع والشراء وما
يتعلق بشؤوف االفراد فيما بينهم  ،وبٌن غًنىم من الناس(.)٘ٙ

( )53صحٌح البخاري  ،كتاب الفتن  ،باب ظهور الفتن  ،رقم الحدٌث ( ، )0763-0762وٌنظر  ،صحٌح مسلم  ،كتاب العلم  ،باب رفع العلم وقبضه
 ،وظهور الجهل والفتن فً اخر الزمان  ،رقم الحدٌث (. )6823
( )54سنن ابً داود  ،كتاب السنة  ،باب شرح السنة  ،رقم الحدٌث ( ، ) 4585وٌنظر  ،سنن الترمذي  ،كتاب االٌمان  ،باب ماجاء فً افتراق هذه
االمة  ،رقم الحدٌث ( ، )2647وٌنظر  ،سنن ابن ماجه  ،كتاب الفتن ،باب افتراق االمم  ،رقم الحدٌث ( ، )3991قال الترمذي  ( :هذا حدٌث حسن
صحٌح ) .
( )55سنن ابن ماجه  ،كتاب النبً ( علٌه الصالة والسالم )  ،باب فً القدر  ،رقم الحدٌث ( ، )85وٌنظر  ، ،احمد فً المسند برقم (. )6686
( )56الموسوعه الفقهٌة  ،وزارة االوقاف والشإون الدٌنٌة  ،الكوٌت  ،ج ، 5ص  63-62بتصرف .
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والبد لئلنساف اف يزكي نفسو من االضلراؼ بكل اشكالو  ،وخصوصا ادلتعلق منها
بادلفاىيم الفكرية .إف تزكية النفوس وإصبلحها وتطهًنىا ؤنليصها من شرورىا وآثامها
ونواقصها وغرس الفضائل فيها ذلي من اىم أىداؼ وغايات الرتبية ّنختلف مؤسساهتا
وعناصرىا  ،وعلى رأس تلك ادلؤسسات الرتبوية ال ي توجو اىتمامها اىل االصبلح
والتزكية ،كاألسرة وادلدرسة  ،واإلعبلـ  ..وغًنىا.
ومن امثلة االحاديث ال ي وردت فيها معاين التزكية واإلصبلح  ،يف الدعاء الذي

رواه ابن عباس (رضي هللا عنهما) ،قاؿ  :مسعت رسوؿ هللا (صلى هللا عليو وسلم) يقوؿ
ليلة حٌن فرغ من صبلتو ( :اللهم أين أسألك ر٘نة من عندؾ هتدي هبا قليب  ،وْنمع هبا
أمري  ،وتلم هبا شعثي  ،وتصلح هبا غائيب  ،وترفع هبا شاىدي  ،وتزكي هبا عملي ،

...احلديث)(.)٘ٚ

ويف حديث أخر يتضمن دعاء ايضا  ،فقد جاء يف احلديث الذي رواه ،زيد بن
االرقم  ،أف رسوؿ هللا (صلى هللا عليو وسلم) كاف يقوؿ (:اللهم أين اعوذ بك من العجز
والكسل واجلنب والبخل واذلرـ وعذاب القرب ،اللهم آت نفسي تقواىا  ،وزكها أنت خًن
من زكاىا  ،أنت وليها وموالىا  ،اللهم أين أعوذ بك من علم ال ينفع  ،ومن قلب ال
خيشع  ،ومن دعوة ال يستجاب ذلا)

()٘ٛ

وقد ذكر االماـ النووي  ،ر٘نو هللا  :معىن

(زكها) :طهرىا  ،ولفظة (خًن) ليست للتفضيل  ،بل معناه ال مزكي ذلا أال أنت(.)ٜ٘

ومن خبلؿ ما تقدـ  ،يبلحظ أف مدلوؿ تلك االحاديث  ،يدور حوؿ ادلعاين

وادلفاىيم  ،ال ي تتعلق بالتنمية والتطهًن واإلصبلح  ،والتخليص من الشوائب والشرور
واآلثاـ  .وكل ذلك يكوف موجبا لئلنساف يف عدـ االضلراؼ عن تلك االسس  ،وال ي من
شأهنا  ،تكوين االنساف الصاحل يف نفسو  ،ادلصلح لغًنه  ،ومتناسقا مع كل العقائد ،
والتصورات االسبلمية  ،للكوف واحلياة  ،واإلنساف .

( )50سنن الترمذي  ،كتاب الدعوات  ،باب  : 37منه  ،رقم الحدٌث (. )3419
( )58صحٌح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة  ،واالستغفار  ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم ٌعمل  ،رقم الحدٌث (. )6942
( )59شرح صحٌح مسلم  ،للنووي . 41/9 ،
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ادلطهة انثاَي  :االحنراف عٍ احلك يف انتطثيماخ انسهىكيح

إذا مل يكن جحود احلق ناشئاً عن خطأ فكري  ،صور لدى اجلاحد احلق باطبلً ،
والباطل حقاً  ،فأف جحود احلق  ،عندئذ يرجع اىل اضلراؼ خلقي يف النفس.

وىناؾ عدة عناصر ،من عناصر االضلراؼ اخللقي ،الدافعة اىل جحود احلق،

والكفر بو ،مع ظهوره ،ووضوح أدلتو  .فمنها  :الكرب والعجب بالنفس  ،والرغبة بالفجور

استجابة ألىواء النفس وشهواهتا ،واحلقد ،واحلسد ،وكراىية الداعي اىل احلق ،والتقليد

االعمى والتعصب الذميم ،والغضب ،واخلوؼ ،وغًنىا الكثًن(ٓ .)ٙإف غلبة االىواء
والشهوات ودوافع النفس ،على سلطاف االرادة ،واالضلراؼ هبذا السبب وحده ال يشكل

خطرا كبًنا على احلق ،ما مل يعم وينتشر وٕنتد ظلمتو اىل البصًنة ،فتغشي عليها ،وتطمس
عنها وجو احلق فبل تراه .
وادلنحرؼ عن احلق يف التطبيقات السلوكية بغلبة االىواء والشهوات ودوافع
النفس  ،كثًنا ما يكوف صيدا قريب ادلناؿ من ايدي اجملرمٌن الشياطٌن  ،الذين يزينوف
الباطل اخلادـ ألغراضهم  ،فيوقعونو يف شباكهم  ،ويسخرونو يف سبلهم  ،ويزينوف لو
الباطل بفلسفاهتم ادللونة اخلادعة حىت يعتقدىا ويؤمن هبا ويقاتل من أجلها  ،وعندئذ
يكوف أداة طيعة يف أيديهم  ،وسبلحا من أسلحتهم ،وجنديا مسخرا ألىوائهم(ٔ.)ٙ

ونبهت السنة النبوية ادلطهرة اىل خطر االضلراؼ عن احلق يف التطبيقات السلوكية،

ودعت اىل ٗنلة من السبل  ،ال ي من شأهنا دفع االنساف عن االضلراؼ  ،واألمثلة على
ذلك كثًنة -:
فقد حثت السنة على اختيار الصديق الصاحل  ،دلا لو من دور مهم يف االصبلح،
فقد جاء يف احلديث الذي رواه ايب موسى  ،عن النيب (عليو الصبلة والسبلـ)  :قاؿ (أمنا
مثل جليس الصاحل  ،وجليس السوء  ،كحامل ادلسك ونافخ الكًن  ،فحامل ادلسك  ،أما
حيذيك  ،وأما أف تبتاع منو  ،وأما اف ْند رحيا طيبا  ،ونافخ الكًن  ،أما اف حيرؽ ثيابك ،

وأما اف ْند منو رحيا منتنة )(ٕ.)ٙ

( )67االخالق االسالمٌة  ،عبد الرحمن حسن جنكة  ،ج ،1ص  010بتصرف .
( )61المصدر السابق  ،ج ، 1ص  017بتصرف .
( )62صحٌح البخاري  ،كتاب الذباح والصٌد والتسمٌة على الصٌد  ،باب المسك  ،رقم الحدٌث ( ، )5534وٌنظر  ،مسند االمام احمد . 0370/13 ،
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وكذلك جاء يف اي اجللساء خًن  ،يف حديث ابن عباس ( رضي هللا عنو ) قاؿ :
قيل  :يا رسوؿ هللا  ،اي جلسائنا خًن ؟ قاؿ ( :من ذكركم هللا رؤيتو  ،وزاد يف علمكم

منطقة  ،وذكركم باآلخرة عملو )(ٖ.)ٙ

وعن عبد الصمد بن معقل أنو مسع وىبا(ٗ ،)ٙخيطب الناس على ادلنرب فقاؿ :

وىوى متبعاً  ،وقرين السوء  ،وإعجاب ادلرء بنفسو(٘.)ٙ
أحفظوا مين ثبلثاً  :إياكم
ً

وكذلك من ادلظاىر ال ي تؤدي اىل االضلراؼ السلوكي االعجاب بالنفس والكرب ،

ولقد عرؼ الرسوؿ الكرمي زلمد (صلى هللا عليو وسلم) الكرب بأبرز مظاىره يف السلوؾ ،
فقد جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا (عليو الصبلة والسبلـ ) :
(ال يدخل اجلنة من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من كرب ) فقاؿ رجل  :إف الرجل حيب أف
يكوف ثوبو حسنا ونعلو حسنا  ،فقاؿ رسوؿ هللا (عليو الصبلة والسبلـ) ( :إف هللا تعاىل

ٗنيل حيب اجلماؿ  ،الكرب بطر احلق وغمط الناس )(.)ٙٙ

والغالب يف اصحاب االضلراؼ  ،اهنم ال يكونوف سللصٌن يف طلب احلقيقة
والبحث عنها  ،ولكنهم حياولوا أف جيدوا  ،الضلرافهم يف السلوؾ فلسفة فكرية مزينة
باألصباغ  ،واأللواف الفكرية اخلادعة  ،ليربروا هبا اضلرافهم  ،وىؤالء عباد أىوائهم
وشهواهتم ومن الصعب جدا ارجاعهم اىل احلق  ،عن طريق إقناعهم بو بوجهو ادلشرؽ اذ
ىم مكابروف رلرموف  ،وليسوا َناىلٌن وضالٌن سبيل احلق .

( )63مسند االمام احمد  ، 2430/4 ،وٌنظر  ،مجمع الزوائد . 08/17 ،
( )64وهو  :وهب ابن منبه ٌ ، ،نظر  ،المقصد االعلى فً تقرٌب احادٌث الحافظ ابً ٌعلى  ،باب التحذٌر من قرٌن السوء  ،م ، 2ص . 960
( )65مسند االمام احمد  ، 6114/17 ،وٌنظر  ،مجمع الزوائد . 226/17 ،
( )66صحٌح مسلم  ،كتاب االٌمان  ،باب تحرٌم الكتب وبٌانه  ،رقم الحدٌث (. )265
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والسلوؾ ىو ترٗنة االنساف أقوالو  ،اىل افعاؿ يزين هبا ظاىره وباطنو من حسن
اخللق كي يكوف من أحباب هللا وكذلك من أحباب الناس  ،فقد روى الرتمذي بإسناد
حسن عن جابر بن عبد هللا أف رسوؿ هللا (صلى هللا عليو وسلم) قاؿ  ( :أف من أحبكم
إِل وأقربكم مين رللسا يوـ القيامة أحاسنكم أخبلقا  ،واف أبغضكم إِل وأبعدكم مين يوـ
القيامة الثرثاروف وادلتشدقوف وادلتفيهقوف ) قالوا  :يا رسوؿ هللا قد علمنا الثرثاروف

وادلتشدقوف  ،فما ادلتفيهقوف ؟ قاؿ ( :ادلتكربوف)(.)ٙٚ

ؤنتلف ظواىر سلوؾ الناس تبعا الختبلؼ نسب ما يف نفوسهم من منحرفات

خلقية  ،فمن مرتبص قليبل ،ومن مرتبص طويبل  ،ومن زلتاؿ مرواغ  ،ليوفق بٌن إرضاء
ضمًنه  ،وإرضاء نفسو  ،ومن مصر مكابر يعجز عن اجتياز عقبات نفسو وىكذا فمن
الناس من يتهرب من إعبلف رجوعو اىل احلق  ،وحياوؿ تعليق البحث  ،مث يرتاجع تراجعا
ضمنيا على مراحل  ،حىت أذا نسي الناس  ،موقفو السابق أخذ يعلن مذىبو اجلديد مومها
بإعبلنو  ،أنو ىو ما كاف يراه قدديا  ،واف شيئا مل يتغًن لديو .
ومن الناس من يطوي البحث طيا هنائيا  ،فبل يعلن ولو بعد حٌن – رجوعو اىل

احلق  ،ويسكت عن رأيو القدمي  ،الذي أنكشف لو بطبلنو(.)ٙٛ

وقد ذكر ابن خلدوف يف مقدمتو ( :اف االجتماع البشري وىم معىن العمراف وأنو
البد يف االجتماع من وازع حاكم يرجعوف اليو واف العمراف البشري البد من سياسة ينتظم
هبا أمره  ،وحيث تعطي ىذه االفكار داللة واضحة على مدى فهمو وإدراكو بأف االنساف

سياسي اجتماعي بطبعو ويف حاجة اىل من يضبط سلوكو االجتماعي حىت تتحدد
العبلقات بٌن الناس وال يسود الظلم بينهم  ،وقد ٕنثلت وسائل الضبط يف اجملتمع يف رأيو

يف الدين والقانوف والعرؼ والعادات والتقاليد(.)ٜٙ

والصبلح والعمراف  ،البد بأف يكوناف نابعاف من إصبلح اإلنساف لذاتو حىت
يبتعد عن االضلراؼ بكل صوره وأشكالو .
( )60سنن الترمذي  ،كتاب البر والصلة  ،باب ماجاء فً معانً االخالق  ،رقم الحدٌث (. )2718
( )68االخالق االسالمٌة  ،عبد الرحمن حسن  ،ج ، 1ص . 013
( )69مقدمة ابن خلدون  ،ج ، 1ص . 219
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والبد لو من تدارؾ زالت الشياطٌن من االنس واجلن  ،الف الشيطاف جيري يف دـ
االنساف رلرى الدـ  .قاؿ (عليو الصبلة والسبلـ) ( :اف الشيطاف جيري من االنساف رلرى

الدـ )(ٓ .)ٚولذلك هنى أىل العلم  ،أف يقف االنساف موقف التهم  ،أي  :أف تقف

موقف هتمة ولو كنت أبرأ من أي بريء فبل تقف مواقف التهم(ٔ.)ٚ

وهللا جل وعلى ينظر اىل سلوكيات االنساف  ،ظاىرىا وباطنها  ،فقد يرى الناس ما تفعلو
جوارح االنساف الظاىرة  ،وهللا سبحانو وتعاىل يرى ما تفعلو اجلوارح والقلوب .

ويقوؿ (عليو الصبلة والسبلـ) ( :إف هللا ال ينظر اىل صوركم وأموالكم  ،ولكن ينظر اىل

أعمالكم وقلوبكم )(ٕ .)ٚفالقلب والعمل مها موطن نظر الرب سبحانو وتعاىل .

( )07صحٌح البخاري  ،كتاب االعتكاف  ،باب زٌارة المرأة زوجها فً اعتكافه  ،رقم الحدٌث (.)2738
( )01تحف نبوٌة  ،عائض القرنً  ،ص . 129
( )02صحٌح مسلم  ،كتاب البهر والصلة واالداب  ،باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله واحتقتاره  ،ودمه وعرضه وماله  ،رقم الحدٌث (. )6509
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ادلثحث انثانث

اجلرميح وعاللتها تادلفاهيى االخري وطرق ردعها
ادلطهة األول  :عاللح اجلرميح  ،تانعُف  ،انعذواٌ  ،االرهاب .

يعد العمل االجرامي احد مظاىر التطرؼ  ،كما  ،اشارت بعض الدراسات ،

حيث اضلراؼ بعض الشباب عن تقاليد رلتمعهم  ،الف التطرؼ  ،ىو حركة تتجاوز مداىا
احلدود ال ي وصلت اىل رلتمعاتنا االسبلمية  ،لذا فالعنف احد مظاىره من حيث
االسلوب  ،فالتطرؼ يؤدي اىل العنف واخلروج عن ادلألوؼ والقياـ بأعماؿ عنيفة كالقتل

والتخريب وغًنىا(ٖ.)ٚوالديكن دراسة ظاىرة العنف دوف التعرؼ على ادلتغًنات ال ي
تتداخل مع العنف مثل العدواف والغضب والقوة  ،فالعدواف سلوؾ يقصد بو أحداث
الضرر اجلسمي والنفسي  ،والعنف اجلانب النشط يف العدواف ويف ىذه احلالة تنفجر
العدوانية صرحية مذىلة يف شدهتا واجتياحها لكل احلدود وقد تنفجر عند العناصر ال ي مل
يتوقع منها سوى االستكانة والتخاذؿ  ،وتأخذ طابعا رمزيا على شكل سلوؾ جانح .
وأما العنف والغضب حيث اف الغضب الزائد يؤدي اىل حدوث الضرر للفرد
نفسو ولآلخرين وأتبلؼ االشياء وإفساد العبلقات بٌن الفرد وغًنه .
والعنف مظهر من مظاىر التعبًن عن الغضب دلشاعر الغضب كما تساىم القوة

عندما يفرض شخص ما قوتو على االخرين تساىم بالعنف(ٗ .)ٚأما عبلقة العنف والعمل
االجرامي بالعدواف فيتضح جليا بعبلقتو احلميمة ال ي تؤدي نفس االغراض وىناؾ

تصنيفات عديدة للعدواف منها -:

ٔ -العدواف العلين او الصريح الذي يقصد بو انزاؿ الضرر باآلخر او االخرين .
ٕ -العدواف الرمزي الذي يقصد بو التشهًن والسخرية وتدمًن ادلمتلكات.

( )03ظاهرة العنف االسباب والعالج  ،دمحم احمد بٌوبً  ،ص 83-82بتصرف .
( )04العنف االسري  ،اجالل فهمً  ،ص ، 10-16وٌنظر  ،العنف االسري فً الغرب  ،فهمً مصطفى ونورهان ابراهٌم  ،ص. 66
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وىذاف التصنيفاف  ،الغرض منهما  ،انزاؿ االذى باألشخاص او ادلمتلكات ،كما
اف الفعل او ادلمارسة العدوانية ٓ ،ندث ضررا جسمانيا  ،وىي تدخل يف احلرية
الشخصية ،والعمل العدواين لو مستويات سلتلفة  ،تبدأ باللفظ والذي يتمثل يف السب
والتوبيخ  ،ومصادرة الرأي  ،والعنف البدين  ،والذي يتمثل بالضرب والتعدي على
االخرين  ،وكذلك العدواف التنفيذي  ،ويتمثل بالتفكًن بالقتل  ،واالعتداء على حقوؽ

الناس او على شلتلكاهتم بالقوة(٘)ٚاما االرىاب فهو شكل اخر من اشكاؿ العدواف
والعنف واجلردية  ،والفعل االرىايب  ،ىو فعل من افعاؿ العنف واستعماؿ القوة  ،وانو

فعل يثًن اخلوؼ والرىبة  ،انو ذو تأثًنات سيكولوجية وردود فعل مقدمة سلفا  ،انو
ينطوي على تفريق بٌن الضحية ادلباشرة لو  ،وبٌن اذلدؼ العاـ الذي يسعى لتحقيقو ،انو
وسيلة للقتاؿ او اسرتاتيجية او تكتيك  ،انو فعل غًن معتاد  ،وخيرؽ القواعد السلوكية
ادلقبولة  ،وال ٓنده قيود إنسانية  ،اف الفعل االرىايب يتضمن االكراه  ،واالبتزاز ،واحلث
على االذعاف  ،فاإلرىاب فعل من افعاؿ العنف  ،او التهديد بو – والغاية منو  ،ايذاء
الكياف االنساين جسديا  ،والذي ديكن اف يصل اىل القتل – وابرز نواحي تلك السمة،

ىي اف اإلرىاب يتضمن انتهاكا عمديا(.)ٚٙ

إف اجلذور العميقة يف النفس االنسانية ىي اقوى من كل ما يرىبها  ،واف الغلبة
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ض َما َذلَا ِم ْن قَػ َرا ٍر ( .)ٚٛ()ٕٙوقد نبهت السنة ادلطهرة اىل
اجتُث ْ
َخبِيثَة ْ
خطر ىذه االنواع  ،وىي تدخل ّنجملها يف عنواف الغدر واخليانة  ،بقولو (عليو الصبلة
والسبلـ ) ( اف الغادر ينصب لو لواء يوـ القيامة  ،فيقاؿ ىذه غدرة فبلف بن فبلف)(.)ٜٚ

بل نبلحظ وصايا النيب (عليو الصبلة والسبلـ ) دلن يؤمر على سرية او جيش  ،ال ٔنلو
( )05العنف االسري  ،اجالل فهمً  ،ص. 9
( )06العنف والسٌاسة فً الوطن العربً  ،اسامة حرب  ،ص  24-21بتصرف
( )00سورة الرعد  ،اٌة 10
( )08سورة ابراهٌم  ،اٌة 26
( )09صحٌح البخاري  ،كتاب االدب  ،كتاب ما ٌدعى الناس بآبائهم  ،رقم الحدٌث ()5823
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من عدـ االيذاء واخليانة وإرىاب الناس  .فقد جاء يف حديث طويل قولو (عليو الصبلة

والسبلـ ) ( ....اغزو وال تغلوا وال تغدروا وال ٕنثلوا وال تقتلوا وليدا . )ٛٓ().... ،والكثًن
شلن ينزلقوف عن ادلنهج السليم  ،يكيفوف دين هللا ألنفسهم  ،وال يكيفوف انفسهم لدين
هللا  ،فيأخذوف من الدنيا ما يوافق امزجتهم  ،ويدعوف ما ال يوافقهم  ،فجرت علينا سنة
هللا تعاىل  ،كما جرت على االمم من قبلنا  .قاؿ تعاىل :
( وِمن اله ِذين قَالُوا إِنها نَصارى أ َ ِ
سوا َحظًّا ِشلها ذُّكِ ُروا بِ ِو فَأَ ْغ َريْػنَا بَػ ْيػنَػ ُه ُم
ََ
َ
َ َ
َخ ْذنَا ميثَاقَػ ُه ْم فَػنَ ُ
(ٔ)ٛ
اء إِ َىل يَػ ْوِـ ال ِْقيَ َام ِة ) (ٗٔ) .
ال َْع َد َاو َة َوالْبَػ ْغ َ
ضَ
ادلطهة انثاَي  :اهذاف تطثيك انردع عهً اجملريني يف انسُح ادلطهرج

جاءت النصوص القرآنية و احلديثية َ ،نملة من االحكاـ ومن ضمنها  ،تطبيق

القانوف على اجلميع وبالسوية وبدوف زلاباة يبعث الطمأنينة يف النفوس  ،وجيعل الضعيف
احملق يؤمن بأنو يف مأمن من ظلم القوي  ،ولذلك جاءت النصوص رادعة للظلم والظادلٌن،

بكل الصور وكل ادلسميات(ٕ.)ٛ

وقبل اخلوض يف اىداؼ تطبيق العقوبة والردع على اجملرمٌن  ،البد لنا من معرفة
حقيقة مهمة  ،وىي اف هللا جل وعبل  ،ورسولو الكرمي  ،أوجبوا علينا  ،االحتكاـ اىل
القراف والسنة يف منهجنا وتعبدنا  ،فتطبيق القصاص العادؿ باجملرمٌن  ،ىو جزء من تعبدنا

وتقربنا اىل هللا تبارؾ وتعاىل ولنأخذ نرباسا لذلك ادلنهج ؟ ،وىو قوؿ النيب (عليو الصبلة
والسبلـ )  ( :من اعاف على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي هللا مكتوبا بٌن عينيو آيس

من ر٘نة هللا )(ٖ .)ٛوالسنة ادلطهرة ذىبت اىل اكثر من ذلك  ،فلو كانت االذية باإلشارة
فقط  ،تأيت لعنة ادلبلئكة علية  ،يقوؿ الرسوؿ (عليو الصبلة والسبلـ )  ( :من أشار اىل
أخيو ُنديدة لعنتو ادلبلئكة حىت ينتهي واف كاف اخاه ألبيو وأمو )(ٗ.)ٛ

( )87جزء من حدٌث طوٌل اخرجه مسلم فً صحٌحه  ،كتاب الجهاد والسٌر  ،باب تؤمٌر االمام االمراء على البعوث ووصٌته اٌاهم باداب الغزو
وغٌرها  ،رقم الحدٌث ()1031
( )81سورة المائدة  ،اٌة 14
( )82السنة االلهٌة فً االمم والجماعات واالفراد  ،د .عبد الكرٌم زٌدان  ،ص .123
( )83سنن اب ماجة  ،كتاب الدٌات  ،باب التغلٌظ فً قتل مسلم ظلما  ،رقم الحدٌث ()2627
( )84صحٌح م سلم ،كتاب البر والصلة واالداب  ،باب النهً عن االشارة بالسالح الى مسلم  ،رقم الحدٌث ()6077
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أما مسات العقوبة والردع يف الشريعة  ،فيمكن اٗناذلا ّنا يأيت -:
ٔ -اهنا عقوبة شرعية  ،اي اهنا تستند اىل مصادر التشريع الثابتة  ،الكتاب والسنة .
ٕ -اهنا عقوبة شخصية  ،أي اهنا ال تتعدى اىل غًن مرتكبها  ،فبل يؤاخذ انساف َنردية
غًنه .
ٖ -اهنا عقوبة عامة  ،اي اهنا توقع على ٗنيع الناس  ،مهما اختلفت اقدارىم ،
وألواهنم  ،وجنسياهتم  ،فالكل خاضع دلنهج القراف والسنة(٘.)ٛ

إف ادلنهج االسبلمي يريد لئلنساف اخلًن والصبلح  ،وىدفو احلصوؿ على ادلنافع

وٓنقيقها باجملتمع ادلسلم  ،واف ادلصاحل واحلقوؽ ذلا اولوية يف احلماية  ،و٘نايتها تكوف
بتوقيع العقاب  ،وقبل توقيع العقاب يعلن ادلشرع عن حسن الثواب  ،وجزيل العطاء
بالنسبة للشخص اذا التزـ باخلطاب الشرعي .
وقد حفظ اجملتمع االسبلمي نفسو من اجلردية وحصنها بسور اخلوؼ وادلراقبة،
ألوامر ونواىي ادلشرع احلكيم  ،فقد اعلمنا ديننا اف الكوف بين على العدؿ  ،فبل جور،
وال ظلم  ،وال طغياف  ،الف اجملتمع االسبلمي قد افهم ٗنهوره  ،باف وراءىم حساب ،فأما
جنة عرضها السموات واألرض وأما نار ٓنرؽ كل شيء اعدت للمجرمٌن .
وكذلك حفظ اجملتمع ادلسلم نفسو من اجلردية عندما عظم العذاب الذي ينتظر
اجملرـ يف االخرة  ،فقد كاف الذي يرتكب جرما على عهد رسوؿ هللا (عليو الصبلة
والسبلـ )  ( :يأيت ويقوؿ ( يا رسوؿ هللا طهرين ) .

وكذلك حفظ االسبلـ رلتمعو من اجلردية  ،بالعقوبات احلامسة ادلنزلة من عند هللا

تعاىل ،وال ي ىي الدواء الناجع للداء اخلبيث  ،ويف ىذا ادلعىن يقوؿ (عليو الصبلة
والسبلـ)  ( :حلد يقاـ يف االرض خًنا ألىلها من اف ديطروا اربعٌن صباحا )(.)ٛٙ

( )85سلسلة المنهاج  ،المهلكات  ،هاشم دمحم علً  ،ص 34بتصرف
( )86سنن النسائً ،كتاب قطع السارق  ،باب الترغٌب فً إقامة الحد  ،رقم الحدٌث (. )4974
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والشك اف تطبيق النظاـ العقايب يف االسبلـ  ،وعلى رأسو عقوبات احلدود ،
يرتبط باإلدياف ّنا أنزلو هللا تعاىل وبينو نبيو الكرمي (عليو الصبلة والسبلـ)  ،عقيدة
ومنهجا ،ليشمل كل نواحي احلياة  ،كي ٓنٍن اجملتمعات بأماف  ،عندما تطبق العقوبة ضد
اجلاين وال يأبو بتكرار جرديتو ىو وغًنه من الناس .
إف تطبيق العقوبة يف ادلنهج القرآين واحلديثي  ،يرتبط بتطبيق رلموعة اىداؼ
البد لنا من ذكرىا وبياف احلاجة لتلك االىداؼ  ،وىي كما يلي :

أوالً  -:العقوبة ٓنقق الردع اخلاص للجاين  ،وٕننعو من العودة اىل جرديتو  ،وتصلح
شأنو وحالو  ،وإنزاؿ العقوبة على اجلاين ذلا داللة  ،وىي عدـ الرتدي للمجرـ يف عودتو
اىل اجلردية مرة اخرى .
ثانياً  -:العقوبة ٓنقق الزجر لبقية افراد اجملتمع  ،شلن تسوؿ لو نفسو الوقوع يف اجلردية ،

مثلما وقع هبا اجملرـ .

ثالثاً  -:ومن اىداؼ تطبيق العقوبة  ،بناء االخبلؽ القودية  ،من خبلؿ احياء الوازع
اخللقي القائم على القيم النبيلة  ،والضمًن احلي لئلنساف ّ ،نفهوـ التسامح يف معاملة
الناس  ،بأف يعاملهم كما حيب اف يعاملو  ،ومن ذلك يكوف لؤلخبلؽ الدور البارز يف بناء
اجملتمع ادلسلم .
رابعاً  -:العقوبات يف الشريعة تكفل احرتاـ احلقوؽ الشخصية واالجتماعية  ،فأساس

قياـ اجملتمع ادلثاِل  ،ىو أنك تؤمن بالعدالة بٌن كل الناس  ،وٓنفظ ذلم حقوقهم  ،وتصوف

حرياهتم  ،وٓنميهم من االعتداء  ،وتقيم بينهم التكافل االجتماعي  ،والتضامن االنساين ،
وىذا كلو ما دعا اليو ادلشرع احلكيم  ،كي تنعم بالبشرية بالسعادة والرخاء واحملبة
والتعاوف ،وت ػ ػلك االشي ػ ػاء ّنجم ػ ػل ػ ػها ىي زلط رع ػ ػ ػاية القػ ػ ػرآف ،ونبينا الكرمي (عليو
الصبلة والسبلـ)(.)ٛٚ

( )80العقوبة فً التشرٌع الجنائً االسالمً  ،د .هانً دمحم كامل  ،ص  63-51بتصرف
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وأنا اقلب يف ثنايا ادلصادر استوقفين حديثا شريفا يتكلم عن جردية من اجلرائم،
وىي جردية القتل  ،وشدة عتاب رب العزة للجاين  ،يقوؿ (عليو الصبلة والسبلـ ) ( :
جييء الرجل اخذا بيد الرجل فيقوؿ  :يا رب ىذا قتلين  ،فيقوؿ هللا لو  :مل قتلتو ؟ فيقوؿ
 :قتلتو لتكوف العزة لك  ،فيقوؿ فإهنا ِل  ،وجييء الرجل اخذا بيد الرجل فيقوؿ :إف ىذا
قتلين  ،فيقوؿ هللا لو  :مل قتلتو ؟

فيقوؿ لتكوف العزة لفبلف  ،فيقوؿ  :اهنا ليست لفبلف فيبوء بإٖنو(.)ٛٛ

فبل بد اف يكرر اجلاين يف نفسو دائما مل قتلتو ؟ حىت يشعر بإمث فعلو وما يستحق

على فعلو من عقوبة يزكي هبا نفسو يف الدنيا قبل وقوفو بٌن يدي اجلبار  ،الذي ال يظلم
عنده احد .

( )88صحٌح االحادٌث القدسٌة  ،حامد احمد الطاهر  ،ص .260

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

245

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

اخلامتـــــــح
احلمد هلل على فضلو ومنو  ،فقد اصلزنا ُنثنا على قدر ما وفقنا هللا عليو  ،فاحلمد
هلل أوالً وأخراً  .ويف اخلتاـ ديكن اف نلخص اىم النتائج ال ي توصلنا اليها يف ُنثنا يف
النقاط االتية -:
ٔ -جاءت السنة النبوية لتؤكد حقيقة ثابتة وىي  :اف حقوؽ االنساف ثابتة ُنكم هللا
تعاىل ،ادلثبت ذلا  ،واألمر ُنمايتها  ،والناىي عن انتهاكها  ،فهي بذلك حق وواجب يف
نفس الوقت .

ٕ -اف مصطلح (حقوؽ االنساف) بادلعىن احلديث  ،ىو مصطلح جديد  ،لكنو يف حقيقة
االمر يعود اىل بدء اخلليقة  ،فمنذ اف خلق هللا اخلبلئق بدء الصراع بٌن اخلًن والشر ،
والصراعات ُند ذاهتا ىي رسالة  ،من اجل احلصوؿ على احلقوؽ ادلختلفة .
ٖ -جاءت رلمل االحاديث النبوية  ،وىي تشًن اىل كرامة االنساف يف العيش وعدـ
التهاوف يف التجاوز على حقوقو او اىدارىا  ،او تعويضها  ،او التنازؿ عنها  ،الف ادلانح
لتلك احلقوؽ ىو هللا جل وعبل .
ٗ -وقد بينت السنة النبوية للفرد ادلسلم على احرتاـ حقوقو وحقوؽ غًنه  ،وال جيوز ألي
كاف اف يسلبو تلك احلقوؽ ال ي يلتزـ هبا ْناه نفسو وْناه االخرين .
٘ -كما بينت السنة اف ادلتجاوزين على احلقوؽ ويقعوف يف اجلردية  ،البد ذلم من رادع
يردعهم  ،كي يصفو اجملتمع من االدراف  ،وٓنٍن اجملتمعات باألمن واألماف

 -ٙوكذلك بينت االحاديث النبوية  ،اف الردع يعم احلاكم واحملكوـ  ،والشريف
والضعيف  ،وإهنم سواسية يف ٓنمل ادلسؤولية .
 -ٚوقد تبٌن لنا جليبل  ،اف االضلراؼ قد يكوف فكريا  ،وقد يكوف سلوكيا ،و كبلمها
مدعاة للخطر  ،ألهنما يهدداف اجملتمع ويقطعاف اوصالو .
 -ٛقد يكوف ادلنحرفوف يف افكارىم وسلوكهم  ،اناس عشعش يف نفوسهم االعجاب
والكرب  ،حىت زين ذلم الشيطاف سوء ما يعملوف  ،ألهنم ال يروف بأعينهم  ،وإمنا بأعٌن
شياطينهم وىوى انفسهم .
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 -ٜقد ٔنتلف ادلسميات عن معىن اجلرائم ولكن اذلدؼ واحد  ،يسعى اجملرموف لفعلو ،
فتارة يكوف عمبل ديتاز بالعنف  ،وتارة اخرى بالعدواف  ،وأخرى باإلرىاب  ،وذلك يعين
تعدد االسباب وادلغزى واحد .
ٓٔ -وضعت السنة النبوية منهاجا خاصا لردع اجلردية  ،لدرء ادلفاسد عن اجملتمع  ،ومل
تتهاوف السنة يف قبوؿ الشفاعة يف ردع اجملرمٌن وىذا العمل مرتبط باإلدياف  ،وردع اجلردية
حيقق الردع العاـ لبقية افراد اجملتمع  ،الذين قد تسوؿ ذلم انفسهم يف اجلردية بكل صورىا.
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 -القرآف الكرمي

ادلصـــــــادر

ٔ -االحكاـ السلطانية والواليات الدينية  ،أليب احلسن ادلاوردي ٓ ،نقيق ا٘ند
البغدادي  ،دار ابن قتيبة  ،الكويت  ،طٔ . ٜٜٔٛ ،
ٕ -االخبلؽ االسبلمية وأسسها  ،عبد الر٘نن حسن جنكة ادليداين  ،دار القلم ،
دمشق  ،طٕ . ٜٔٛٚ،
ٖٓ -نف نبوية،عائض بن عبد هللا القرين،دار ابن حزـ،بًنوت،لبناف  ،طٔ. ٕٓٓٔ ،

ٗ -التشريع اجلنائي االسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي  ،لعبد القادر عودة  ،دار احياء
الرتاث العريب  ،بًنوت  ،طٗ. ٜٔٛ٘ ،
٘ -التشريع اجلنائي االسبلمي  ،لعبد هللا سامل احلميد  ،مطابع النصر احلديثة  ،الرياض،
طٖ . ٜٔٛٗ،
 -ٙالتعريفات  ،الشريف علي بن زلمد بن علي اجلرجاين  ،طٔ ٓ ،نقيق ابراىيم
االبياري  ،دار الكتاب العريب  ،بًنوت لبناف . ٜٔٛ٘ ،
 -ٚتوجيهات نبوية على الطريق ،د .السيد زلمد نوح ،دار الوفاء ،ادلنصورة ،طٓٔ،
ٕٗٓٓ.
 -ٛاجلردية  ،احكامها العامة يف االْناىات ادلعاصرة والفقو االسبلمي  ،د .عبد الفتاح
خضر  ،معهد االدارة العامة للبحوث  ،السعودية  ،طٔ . ٜٔٛ٘ ،

-ٜاجلناية بٌن الفقو االسبلمي والقانوف الوضعي  ،دلسفر الدميين  ،دار طيبة  ،الرياض ،
طٕ .ٜٔٛٔ،
ٓٔ -سنن ايب داود  ،سليماف بن االشعث السجستاين ٓ ،نقيق كماؿ احلوت  ،دار
اجلناف بًنوت  ،طٔ. ٜٔٛٛ ،
ٔٔ -سنن ابن ماجة  ،احلافظ ايب عبد هللا زلمد بن يزيد القزويين ٓ ،نقيق  ،عماد زكي
البارودي  ،دار التوفيقية للرتاث  ،القاىرة .
ٕٔ -سنن الرتمذي  ،أليب عيسى زلمد بن عيسى بن سورة  ،دار احياء الرتاث العريب ،
بًنوت  ،طٔ. ٕٓٓٓ ،
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ٖٔ -سنن النسائي  ،أل٘ند بن علي بن شعيب ايب عبد الر٘نن النسائي ،دار ابن
اجلوزي  ،مصر  ،طٔ. ٕٓٔٔ ،
ٗٔ-سلسلة ادلنهاج يف ادلهلكات  ،ىشاـ زلمد علي  ،قدـ لو عبد هللا عقيل سليماف
العقيل  ،طٕ. ٜٜٔٓ ،
٘ٔ -السنن االذلية يف االمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة االسبلمية  ،د .عبد الكرمي
زيداف  ،دار احساف  ،طهراف  ،طٔ .ٜٜٖٔ ،

 -ٔٙشرح النووي على صحيح مسلم  ،أليب زكريا زلي الدين بن شرؼ النووي  ،دار
احياء الرتاث العريب  ،بًنوت  ،طٕ .ٜٕٔٚ ،
 -ٔٚصحيح البخاري  ،اليب عبد هللا زلمد بن امساعيل البخاري  ،دار الغد اجلديدة،
ادلنصورة ،اعتنا هبا وضبط نصها  ،ا٘ند جاد .
 -ٔٛصحيح مسلم  ،اليب احلسٌن مسلم بن احلجاج بن مسلم القيشري النيسابوري،
دار صادر  ،بًنوت  ،طٔ .ٕٓٓٗ ،
 -ٜٔصحيح االحاديث القدسية  ،دراسة وٓنقيق أ .حامد ا٘ند الطاىر  ،دار الفجر
للرتاث  ،القاىرة  ،طٕ.ٕٓٓٛ ،
ٕٓ -ظاىرة العنف االسباب والعبلج  ،زلمد ا٘ند بيومي  ،دار ادلعرفة اجلامعية ،
االسكندرية .ٕٓٓٗ ،
ٕٔ -العقوبة يف التشريع اجلنائي االسبلمي  ،د .ظهاين زلمد كامل ادلنايلي  ،دار الكتب
القانونية  ،مصر  ،دار شتات للنشر و الربارليات  ،مصر . ٕٓٔٓ ،

ٕٕ -العنف االسري  ،اجبلؿ حلمي  ،دار قباء  ،القاىرة .ٜٜٜٔ ،
ٖٕ -العنف االسري يف الغرب  ،فهمي مصطفى  ،ونورىاف ابراىيم  ،مركز ابن سينا
للبحوث العلمية ٕٔٓٓ.
ٕٗ -العنف والسياسة يف الوطن العريب  ،منتدى الفكر العريب  ،عماف .ٜٔٛٚ ،
ٕ٘ -العٌن  ،اليب عبد الر٘نن  ،اخلليل بن ا٘ند الفراىيدي ٓ ،نقيق  ،مهدي ادلغزومي،
د .ابراىيم السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ،العراؽ ،دار الرشيد . ٜٕٔٛ ،
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 -ٕٙفيض القدير شرح اجلامع الصغًن  ،زين الدين زلمد عبد الرؤوؼ تاج العارفٌن بن
علي ادلناوي  ،دار الكتب العلمية  ،بًنوت  ،طٔ.ٜٜٔٗ ،
 -ٕٚالفقو االسبلمي وادلتو  ،وىبة الزحيلي  ،دار الفكر  ،دمشق  ،طٖ . ٜٜٔٛ ،
 -ٕٛالقاموس احمليط،للفًنوز ابادي ،دار الكتب العلمية،بًنوت،دار الباز،مكة ادلكرمة
-ٕٜلساف العرب  ،جلماؿ الدين ايب الفضل ابن منضور  ،دار لساف العرب  ،بًنوت .
ٖٓ -رلمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،للهيثمي  ،مؤسسة ادلعارؼ  ،بًنوت ٜٔٛٙ ،

ٖٔ -سلتار الصحاح،حملمد بن ايب بكر الرازي  ،دار الكتاب العريب  ،بًنوت .ٜٔٙٚ،
ٕٖ -مقدمة ابن خلدوف  ،عبد الر٘نن ابن خلدوف  ،دار الفكر  ،بًنوت  ،ضبط ادلنت،
خليل شحادة  ،مراجعة سهيل زكار .ٜٔٛٛ
ٖٖ -مصادر احلق يف الفقو االسبلمي دراسة مقانة بالفقو الغريب  ،عبد الرزاؽ
السنهوري ،دار اذلنا للطباعة والنشر  ،مصر  ،طٕ.ٜٔ٘ٛ ،
ٖٗ -منهاج ادلسلم  ،ايب بكر جابر اجلزائري  ،مكتبة العلوـ واحلكم  ،ادلدينة ادلنورة .
ٖ٘ -ادلسند االماـ ا٘ند بن حنبل  ،دار صادر  ،بًنوت .
 -ٖٙادلقصد االعلى يف تقريب احاديث احلافظ ايب يعلي  ،تصنيف  ،عبده علي
كوشك ،دار ابن حزـ  ،بًنوت  ،طٔ . ٕٓٓٔ ،
 -ٖٚادلوسوعة الفقهية  ،وزارة االوقاؼ والشؤوف الدينية  ،الكويت  ،مطبعة ادلوسوعة
الفقهية  ،طٔ . ٜٔٛٗ،

 -ٖٛادلعجم الوسيط  ،رلمع اللغة العربية  ،مصر  ،طٕ . ٜٖٜٔ ،
 -ٖٜادلعجم الوجيز  ،رلمع اللغة العربية  ،مصر .ٜٜٔٛ ،
ٓٗ -ادلعجم الكبًن  ،للطرباين  ،دار البياف العريب  ،مصر  ،طٕ .ٜٔٛ٘ ،
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