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  :تمهيد  
  

التحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى       في ظل تعقد الحياة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط السلوك و           
ضبط السلوك المنحرف حيث إن رجل األمن ال         تضافر جهود كل أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة و        

ور دون تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لذا يصبح الزماً على المجتمع            حده القيام بهذا الد    يستطيع و 
 معرفيـة وثقافيـة و     اجتماعية و  غير الرسمية تنشئة أفراده تنشئة أسرية و       بجميع مؤسساته الرسمية و   

  .حضارية
 

  :االنحراف    تعريف الجريمة و- 1
  

هـو   جروم و  جمع الكلمة إجرام و    ، و اشتقت كلمة الجريمة في اللغة من الُجرم وهو التعدي أو الذنب          
َعرَّفت الشريعة اإلسـالمية الجريمـة       َأْجَرم فهو مجرم وجريم و     اْجتََرَم و  قد َجَرَم َيْجِرُم و    و. الجريمة
 .محظورات شرعية زجر اهللا عنها بحد أو تعزير: بأنها

  

  :   أقسام الجريمة من  حيث مقدار العقوبة- 2

  

وضعها الحلول لمشكالتها على مبدأ ين متكاملين   مواجهتها ألحداث الحياة و   تقوم الشريعة اإلسالمية في   
  . تغير الفروع هما ثبات األصول و

التي تتـأثر بتطـور      في الجوانب المتغيرة و    ففي جوانب الحياة التي ال تتغير تأتي الشريعة باألحكام و         
قواعد كليـة قابلـة لتعـدد     عامة ونمو معارفها تأتي الشريعة بمبادئ       توسيع مناشطها و   المجتمعات و 
  . اختالف الصور التطبيقات و

إذا طبقنا هذه القاعدة على نظام العقوبات نجد الشريعة قد جاءت بالنص القاطع على جرائم العقوبات                 و
  . التي ال تتغير صورتها لصلتها بثبات الطبيعة العامة لإلنسان الثابتة التي ال يخلو منها مجتمع و

تركت العقوبة للـسلطة     و التجريم  بالجرائم فقد واجهتها بالنص على المبدأ العام القاضي         أما غير تلك    
يساعد على كف الـشر عـن        ظروف المجرم و   و       المختصة في المجتمع لتحدد ما يناسب الحال      

ثـة  طبقا لهذا المبدأ فإن أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة اإلسـالمية ثال               و. المجتمع
 . التعزير– القصاص -الحدود : أنواع

  
  



 

   : الحدود–أوال 
  :  الحدود تعريف – 1

  .محظورات شرعية زجر اهللا عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا هللا تعالى ويقصد بها
  
  :  خصائص عقوبات الحدود - 2
  : تتميز الحدود بما يلي  و
  . أنه ال يجوز النقص منها أو الزيادة فيها /1
ذلك بعد أن يرفع     ز العفو عنها ال من قبل القاضي أو السلطة السياسية أو المجني عليه و             أنه ال يجو   /2

  . أمرها إلى السلطة أما قبل ذلك فيمكن العفو عنها من قبل المجني عليه
يراد به الحق العام الهادف إلى تحقيـق         هو تعبير يرد في اإلسالم و      أنها حقوق واجبة هللا تعالى، و      /3

  .ة للمجتمعالمصلحة العام
 
 : جرائم الحدود – 3

  : جرائم الحدود هي 
  :السرقة  /1
  . أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه:  تعريفها هي -
  : يشترط لتحقيق السرقة الموجبة للحد عدة شروط :  شروط تحقق السرقة الموجبة للحد-
من حرزه المعد لحفظه،  لمجني عليه، وذلك بأن يخرجه السارق من حيازة ا  أن يكون األخذ تاما و- 1
  ).أي السارق(يدخله في حيازته  و
  .   كون المال المسروق منقوال- 2
  : ذلك يتوفر باألتي    كون المال المسروق متقوما و- 3
  .أن ال يكون الشرع قد أهدر قيمته بأن حرم االنتفاع به /أ
فإذا وجـدت   . عاملهم وال يتسامحون فيها عادة    أن يكون من األشياء التي يجعل الناس لها قيمة في ت           /ب

َوالسَّاِرقُ َوالسَّاِرقَةُ فَاقْطَُعواْ َأْيِدَيُهَما    : ((تلك الشروط ولم توجد شبهة تدرأ الحد عن السارق لقوله تعالى            
  ]38/المائدة)) [َجَزاء ِبَما كََسَبا نَكَاالً مَِّن اللِّه َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

  
  
  
  



 

  :  الحرابة / 2
هي خروج فرد أو جماعة  إلى الطريق العام بغية منع سلوكه أوأخذ أموال سالكيه أو االعتداء علـى                   و

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّه َوَرُسولَُه َوَيـْسَعْوَن ِفـي اَألْرِض           : ((أرواحهم ودليل عقوبتها قوله تعالى      
واْ َأْو تُقَطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجلُُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينفَْواْ ِمَن اَألْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفـي                فََساداً َأن ُيقَتَّلُواْ َأْو ُيَصلَّبُ    

قد نصت هذه اآلية على عدة عقوبـات لتعطـي           ، و ]33/المائدة)) [الدُّنَْيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ     
أما إذا تاب المحارب قبل أن      . لكل حال الحكم الذي يناسبها     خيارات متعددة أمام مختلف الحاالت فيعطى     

يقع في يد السلطة وأقلع عن فعل الحرابة فإنه يسقط عنه حد الحرابة كما نصت على ذلك اآليات السابقة 
  . إال أنه يطالب بحقوق اآلخرين من مال أو نفس إن كان قد ارتكب جناية على نفس أو مال

  
  : الزنا  /3
تختلف عقوبة الزنا باختالف حال الجـاني فـإن           وطء الرجل المرأة التي ال تحل له، و        هو: تعريفه   -

الزَّاِنَيةُ َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد مِّنُْهَما ِمَئةَ       : ((كان الزاني غير محصن فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى          
  .ثبت هذه العقوبة بأحاديث كثيرةقد ي أما المحصن فعقوبته اإلعدام، و]  2/النور)) [َجلَْدٍة

  : لتطبيق هذه العقوبة يجب توفر عدة شروط : شروط هذه العقوبة  -
التأكد التام مع اتفاقهم في كل تفاصـيل    شهادة أربعة عدول على حصول الفعل مع اليقين الكامل و          - 1

أوقع عليهم حد القذف     وضعه فإن لم يتفقوا على ذلك اعتبر إبالغهم كاذب، و          مكانه و  الفعل، وزمانه و  
  .بدال من إيقاع حد الزنا على المتهم

عـن  .  عدم توفر شبهة تسقط الحد فإذا توفرت أية شبهة أو وجد أي مخرج للمتهم سقط عنه الحد                 - 2
 الحدود عن المسلمين مـا      اادرؤو(سلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      : عائشة رضي اهللا عنها قالت      

 يخطئ في العفو خير له من ان يخطـئ          أن اإلمامسلم مخرجا فخلوا سبيله فان      جدتم للم  استطعتم فان و  
  ].البيهقي: رواه[. )في العقوبة

  :بالنظر في العقوبات اإلسالمية كلها يظهر تالزم أمرين فيها :  الحكمة من هذه العقوبات -
  .  األول كثرة االحتياطات لصالح المتهم، و كثرة القيود على تطبيق العقوبة-أ
  : هذا يضمن أمرين شدتها، و  صرامة العقوبة و-ب

 حفظ األمن العام وتقليل معدل اإلجرام نظرا لصرامة العقوبة فالقاتل الذي يعلم أنه سـيقتل و               :  األول  
األسرة الذي يعلم أنه سيرجم أو يجلد مائة         المعتدي على العرض و    السارق الذي يعلم أنه ستقطع يده و      

جريمة  قبل اإلقدام عليها، بينما إذا علم أنه سيحبس فقط ألشهر أو سنوات قد ال                جلدة سيفكر في نتائج ال    
  .يبالي بالعقوبة وبالتالي ال يقلع  عن الجرم



 

صيانة حياة المتهم وإعطاؤه كل الضمانات بأن ال تطبق عليه العقوبة إال بعـد اسـتنفاذ كـل                  :  الثاني  
إذا نظرنا إلى الزنا نجده ينطوي على نفس الميزة  و. البحث عن السبل التي تدرأ عنه العقوبة  األعذار و 

  . وكانت عقوبة حازمة)  أربعة عدول (حيث تشدد في وسائل إثباته 
  
  : القذف  /4
هو اتهام بزناً لم تقم على      : هو اتهام المحصن العفيف البريء بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر             و

َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَـْم      : ((ة القذف في قوله تعالى      إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوب      
]  4/النـور [. ))َيْأتُوا ِبَأْرَبَعِة شَُهَداء فَاْجِلُدوُهْم ثََماِنيَن َجلَْدةً َولَا تَقَْبلُوا لَُهْم شََهاَدةً َأَبداً َوُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ             

الثانية عدم قبول شـهادته إال بعـد         و     ف إحداهما جلده ثمانين جلدة،      فقد حددت اآلية عقوبتين للقاذ    
  .توبته، باإلضافة إلى العقوبة األخروية إن لم يتب

قد شرع حد القذف لحماية سمعة األفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي اإلشاعات الذين ال شغل                   و
  : م بحلين متكاملين فمن أجل صيانة األعراض جاء اإلسال. لهم إال نهش األعراض

  .األخذ بالظن التجسس و و        تحريكه لدوافع اإليمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة :  األول -
  .تقواه ردعته العقوبة هو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه و و :  أما الثاني-
  
  : شرب الخمر / 5

 ((من مقتضيات ذلـك أنـه        درء المفاسد عنهم، و    من أهداف اإلسالم الكبرى تحقيق مصالح الناس و       
 أموالهم و عقولهم و حفظ لهم نفوسهم و و] 157/األعراف)) [ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيِهُم الْخََبآِئثَ

  . أعراضهم
  . تشريعه العقوبة لشاربها من أحكامه التي تتجلى فيها كل تلك المقاصد تحريمه للخمر و و

العرض والـدين وقـد      و    العقل   النفس والمال و  :هي   ذلك أن الخمر تهدم الكليات الخمس جميعا و       
لكن الحقيقـة   و. أن ضررها ال يتعدى ذلك   يتصور المرء ألول وهلة أن الخمر إنما تذهب العقل فقط و          

العرض ذلك أن معاقرتها تحصر شاربها فـي شـهواته           العقل و  المال و  و  النفس   أنها تذهب الدين و   
يتبلد إحساسه الديني فال يفيـق       بذلك ينطفئ وجدانه و    الدنيا دون أن يحمل فكرة عليا أو رسالة سامية و         

  .أبداً
تؤدي إلى األمراض القاتلة المستعصية إضافة إلى ما تـستنزفه مـن ثـروات               كما أنها تفتك بالنفس و    

عالج من  غياب عن العمل ومصروفات و و     ا إلى ما تسببه من حوادث لو نظرن و. عامة خاصة و
ثم هي قبل ذلك تجرد اإلنسان من خاصيته التـي          . األمراض المتسببة عنها لوجدنها تكلف الدول الكثير      



 

هو الذي سخر بطاقته العقلية التي وهبه اهللا ما في الكون            هي العقل، حيث يلتحق بالبهائم و      بها يتميز و  
  .  منفعته حته ولمصل

اَألْزالَُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل     َو       اَألنَصاُب   الَْمْيِسُر وَ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإنََّما الْخَْمُر وَ      : ((قال اهللا تعالى    
 الَْبغْـَضاء ِفـي الْخَْمـِر وَ       نَكُُم الَْعَداَوةَ وَ  الشَّْيطَاِن فَاْجتَِنُبوُه لََعلَّكُْم تُفِْلُحوَن ،ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيطَاُن َأن ُيوِقَع َبيْ         

ولما كانت الخمر   ]  91 - 90/المائدة)) [َعِن الصَّالَِة فََهْل َأنتُم مُّنتَُهونَ     َيُصدَّكُْم َعن ِذكِْر اللِّه وَ     الَْمْيِسِر وَ 
وبة حدية وهـي    األضرار المادية والمعنوية فقد رتب اإلسالم على شاربها عق         تسبب كل هذه المفاسد و    

  ... جلد ثمانين جلدة
  

  : القصاص –ثانيا 
  :  تعريف القصاص - 1
أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني       (هو النوع الثاني من أنواع العقوبات في اإلسالم والمقصود به            و

  وفاة الجاني إن قطع منه عضوا أو جرحه فعل به مثل ذلك إن أمكن ما يؤد إلى و        عليه فإن قتله قتل و    
  . النظر في ذلك يرجع إلى أهل االختصاص

  
  :  أهم قواعد القصاص - 2

  : للقصاص عدة قواعد من أهمها 
قال .  أن القصاص ال يستحق إال في القتل العمد أو الجرح العمد أما الخطأ فال يستحق فيه القصاص                  - أ

: وقـال تعـالى   ] 178/البقـرة )) [َصاُص ِفـي الْقَتْلَـى    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الْقِ      : ((اهللا تعالى   
  ] 45/المائدة)) [َوالُْجُروَح ِقَصاٌص((
  أن جرائم االعتداء على األشخاص قد جعل اإلسالم إلرادة المجني عليه أو أوليائه دورا أساسـيا                  - ب

 ندبه إلى ذلك وأنه من حق المجني عليه بل  في منع وقوع العقاب على الجاني حيث قرر جواز العفو و
فله أن يعفو عنه إلى الدية أو       ]  45/المائدة))[فََمن تََصدَّقَ ِبِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَّهُ     ((أجزل له الثواب في اآلخرة      
  ] 237البقرة)) [َأن تَْعفُواْ َأقَْرُب ِللتَّقَْوى َو: ((قال اهللا تعالى è .مطلقا من غير عوض دنيوي

  . ال يتواله أولياء الدم أو األفراد و  تتواله السلطة العامة،تنفيذه  أن توقيع العقاب و- ج
  
  :  الحكمة من القصاص - 3
  

  . القصاص على وجه الخصوص نجد أنها تتسم بسمتين متكاملتين بالنظر في العقوبات اإلسالمية عامة و



 

تها محاصـر   و             شدتها، وذلك للـردع عـن الجريمـة،        صرامة هذه العقوبات و   : األولى  
  . بصرامة
حماية  بالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه العقوبات، و        التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم و      : الثانية  

 في هذا السياق يأتي مبدأ درء الجرائم بالشبهات وتفسير أي شبهة في صالح المـتهم، و                المتهمين بها و  
جواز العفو كمـا فـي       و)  كالحرابة (دود  اعتبارها مسقطة للحد في بعض الح       و      فتح باب التوبة  

  . القصاص، بل الندب إليه والحث عليه
 يأتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث أنه يجمع بين محاصرة اإلجرام وحماية المجتمع منـه و                 و

 كفل له أفضل الضمانات لعدالة الحكـم عليـه و          صيانته حق الفرد المتهم وعدم أخذه بالظن والتهمة و        
 عن هذه الجـرائم لـصرامة       – أو معظمهم على األقل      –وبذلك يمتنع الناس    .ه من العقوبة ما أمكن    إنفاذ

بذلك يتحقق األمن العـام، وتـصان حرمـات          ال تنفذ هذه العقوبات عمليا إال في النادر و          و –العقوبة  
  .األفراد على حد سواء

  
  :  التعزير -ثالثا 

  : تعريف التعزير - 1
 و. ال كفـارة   ليس فيها حد و   ) جريمة(رة تجب حقا هللا أو آلدمي في كل معصية          هو عقوبة غير مقد    و

التعزير هو أوسع أنواع العقوبات، ذلك أن الجرائم التي حددت عقوبتها قليلة العدد أما ما عـدى تلـك                   
التعزيرات تمثل الجانب    و. القصاص فهو داخل ضمن نطاق التعزيرات      و    جرائم الحدود    -الجرائم  
يصلح المجرم   من العقوبات بحيث يالئم الظروف المختلفة للمجتمع بما يحقق المصلحة العامة و           المرن  

  . ويكف شره
التوبيخ لتصل إلى الجلد  و   قد عرف الفقه اإلسالمي أنواعا مختلفة من التعزيرات تتدرج من الوعظ  و

 القواعد العامـة للـشريعة      هذه التعزيرات متروكة لالجتهاد ضمن     مرورا بالعقوبات المالية والسجن و    
المقاصد الكلية لإلسالم بما يوازن بين حق المجتمع في الحماية من اإلجرام وحق الفرد في                اإلسالمية و 

  .رعاية حرماته تحصين حرياته و
 
  :   ال يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه- 2
 بل إن اإلنسان ال يعد مرتدَّا، وال يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصي مرتدَّا عن اإلسالم،  و

  .إن فعل فعال يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر
مهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن ال إلـه إال            فالمسلم ال يجوز اتهامه بالكفر مهما بلغ من اآلثام، و         

مر الكفر فـي قلبـه      است إنما المرتد من نطق بالكفر و      و. غيرها ال ينكر أمور الدين كالصالة و      اهللا، و 



 

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا، فإن قالوها، وصـلوا صـالتنا، و                : ( واطمأن به، قال  
: رواه ) [حسابهم على اهللا أموالهم إال بحقها و استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد ُحرَِّمتْ علينا دماؤهم و

  ].البخاري
  
  

   :الجريمة أثر  اإليمان في مكافحة - 3
  

اإليمان هو أن نؤمن باهللا ومالئكته و كتبه ورسله و اليوم اآلخر والقضاء       و القدر خيره و شـره،    
من استكمل عناصر اإليمان في قلبه، فيستحيل أن يجتمع معها جنوح إلى الجريمة، هذا اإليمان الـذي                 

اهللا فإنه يخـشاه، و ال يرتكـب مـا          يستقر في القلب هو أكبر مانع من ارتكاب الجرائم، فالذي يؤمن ب           
يغضبه، بل يسعى إلرضائه بشتى الطاعات، فمن باب أولى أن يجتنب الجرائم، و الذي يـؤمن بـاليوم         
اآلخر، فال يقدم على الجرائم التي سيحاسب عليها في ذلك اليوم، و الذي يؤمن بالقضاء و القـدر فـال                    

  . ال يسعى وراء الحراميتمرد على حكم اهللا، و يرضى بما قسم اهللا له، و 

  
  : أثر  العبادة في مكافحة الجريمة - 4

  

أفعـال وأحاسـيس     العبادة في اإلسالم اسم يطلق على كل ما يصدر عن اإلنسان المسلم من أقـوال و               
  .تطابقاً مع إرادته ومشيئته استجابة ألمر اهللا تعالى و

... أو المشاعر واألحاسيس الّتي يعبد بها اهللا      ال تحديد لنوع األعمال أو األفكار أو األقوال،          فال حصر و  
العدل بين   أداء األمانة، و   و مساعدة الضعيف،  الجهاد، والتفكّر في خلق اهللا، و      الصدقة، و  فالصالة، و 

؛ فكّل تلك األعمال هي عبادة ما دام الداعي إلى فعلها،           ... عدم شرب الخمر،   رفض الظلم، و   الناس، و 
  .ألمر اهللا تعالىتركها، هو االستجابة  أو
نعلم أّن العبادة في اإلسالم ليست محّددة بمجموعـة مـن           .. انطالقاً من هذا التعريف لمفهوم العبادة      و

االسـتجابة   إنّما تتّسع لتشمل كل ما يصدر عن اإلنسان بدافع القربة إلى اهللا و             و.. األعمال التكاليف و 
  .االنتهاء بنهيه ألمره، و

ها العام تتناول ما جاء في الدين من أمر ونهي فان امتثال أوامر اهللا في جميـع                 إذا كانت العبادة بمفهوم   
أذى بـدا   قد نهى اإلسالم عن كل ما فيه ضـرر و  مناحي الحياة أمر البد منه لتحقيق معنى العبودية و  



 

ددة جاء هدا النهي في صور متع      هذا يشمل الجرائم المتعارف عليها كلها و       نهاية بالكبائر و   بالصغائر و 
  .في السنة النبوية تارة باإلجمال وأخرى بالتفصيل من أساليب القرآن الكريم و

  
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  

  ؟ لكم في القصاص حياة  اشرح قول اهللا تعالى و- 1
  قائية لمحاربة الجريمة اذكر ثالثة منها ؟  شرع اهللا أساليب و- 2
  ؟ عزيرالت القصاص و  ما هو الفرق بين الحدود و- 3
  ؟ ضح إجابتك بأدلة و       أخالقيا  اقتصاديا و المخدرات اجتماعيا و  ما هي أضرار الخمر و- 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

   :أجوبة التصحيح الذاتي* 
  

   ): لكم في القصاص حياة و(  : شرح قول اهللا تعالى- 1
ياة عموم الناس، و ال يمكـن       أي أن في القيام بحد القصاص على بعض األفراد المعتدين حفاظ على ح            

  . ألي عقوبة بديلة أن تحفظ حياة األفراد
  :قائية لمحاربة الجريمة   شرع اهللا أساليب و- 2
  . التربية السليمة/ أ
  .األمر بالمعروف و النهي عن المنكر/ ب
  . منع الشفاعة في إقامة الحدود و العقوبات/ ج
   : التعزير القصاص و  الفرق بين الحدود و- 3

أن الحدود مقدرة بينما التعزيرات فهي موكولة إلى تقدير القاضي، و الحدود ال يمكن إسقاطها بعـد و                  
  .وصول أمرها إلى القاضي، بينما القصاص فيمكن لولي الدم أن يسقطه، و يعفو على الجاني

  
    :المخدرات  أضرار الخمر و- 4

و تـضييع   . عتداءات و حـوادث الـسيارات      نشر العداوة و البغضاء، و الصراعات و اال          : اجتماعيا
  .األبناء و انتشار الطالق

  .تضييع المال وإهداره فيما ال ينفع، و إتالف الممتلكات بالحوادث : اقتصاديا
  .  ابتعاد المرء عن ربه، و ارتكاب الفواحش من زنا و قذف و سرقة : أخالقيا

  
  

  
 


