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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  : مقدمة
احلمد هللا الذي ميزنا عن كثري من األممم بشرع حكيم نتحاكم إليه ، فتصدر األحكام الشرعية من  إن

" وحد السرقة قال تعاىل :رج بأحكام حتوي حدودا كحد الزنا القاضي استنادا للكتاب والسنة ، وقد خت
 ُتْؤِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن اللَِّه ِديِن ِفي َرْأَفٌة ِبِهَما َتْأُخْذُكْم وََلا ٍةَجْلَد ِماَئَة ِمْنُهَما َواِحٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني الزَّاِنَيُة
  .٢النور :  اْلُمْؤِمِنَني " ِمَن َطاِئَفٌة َعَذاَبُهَما َوْلَيْشَهْد اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه

 ِمنْ  َتاَب َفَمْن) ٣٨( َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَّهُ  اللَِّه ِمَن َنَكاًلا َكَسَبا ِبَما َجَزاًء َأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق" 
  .٣٩املائدة : َرِحيٌم " َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ َعَلْيِه َيُتوُب اللََّه َفِإنَّ َوَأْصَلَح ُظْلِمِه َبْعِد

اللَِّه َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفَقْد َظَلَم ﴿َوِتْلَك ُحُدوُد  قد حذر اهللا تعاىل من اقتراف احلدود، فقال تعاىل:و
  ].١[الطالق:   َنْفَسُه﴾

  ].١٨٧[البقرة:  ﴿ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َفَال َتْقَرُبوَها﴾ :-جل شأنه-وقال 

حد يعمل يف األرض خري ألهل األرض من « وقال صلى اهللا عليه وسلم حمذرا ومرغبا إلقامة تلك احلدود :
أقيموا حدود اهللا يف القريب والبعيد، وال تأخذكم يف اهللا لومة «  :وقال ،  ١»ثالثني صباًحاأن ميطروا 

  .٢»الئم

والردود عليها مجعته من أقوال أهل العلم واملختصني  يف اإلسالم فهذا حبث خمتصر حول شبهات العقوبات
  . عله خالصًا لوجهه الكرميسائال املوىل عز وجل أن جي

   

                                                             
  ) ، وقال األلباني (حسن).٨/٧٥ورواه النسائي في سننھ () ، ١٥/١٢٤رواه أحمد في مسنده ، مسند أبو ھریرة ( ١
  رواه أبو داوود في سننھ ، وقال األلباني (حسن). ٢
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  : العامة الشبهات:  أوًال
  : وجامدة قدمية الشرعية العقوبات أن(  : األوىل الشبهة* 
  : العصر هلذا مالئمة تعد ومل ، احلضارة وجتاوزا ، الزمان عليها عّفى قد

 إىل ا ورجعة ، الراقية باإلنسانية تقهقر ا فاألخذ.  والصناعي التقين والتحضر ، واملدنية التقدم عصر
 . ٣)الوسطى والقرون ، الدامس الظالم عهود

  
  : الشبهة هذه دحض -
 ولكن ، منه ُنقلت أو فيه صدرت الذي بالزمان والتشريعات األحكام يزن ال املنصف العاقل أن( – ١

  . منها املبتغاة للغاية وحتقيقها ، صالحيتها مدى هو به ُتَقّوم الذي امليزان
 ما كل وال ، فاسدًا البادية يف نشأ ما كل وال ، مقبوًال جديد كل وال ، مردودًا قدمي كل فليس ؛ وعليه
  . صاحلًا احلضر يف نشأ
 اهللا شريعة هو وإمنا ، قاصرًا بشريًا اجتهادًا وال ، األرض بقاع من بقعة ليس التشريع هذا مصدر أن - ٢

 ِإالَّ َأْرَسْلَناَك َوَما[  ، وآخرهم أوهلم ، وحاضرهم باديهم ، وعجمهم عرم:  للعاملني ورمحة هدى أنزهلا اليت
 ُقْل[  ،)  ٢٨:  سبأ] (  َوَنِذيًرا َبِشًريا لِّلنَّاِس َكافًَّة ِإالَّ َأْرَسْلَناكَ  َوَما[  ،)  ١٠٧: األنبياء] (  لِّْلَعاَلِمَني َرْحَمًة
  .)  ١٥٨:  األعراف] (  َجِميعًا ِإَلْيُكْم اللَِّه َرُسوُل ِإنِّي النَّاُس َياَأيَُّها

 لوهم استجابة هو وإمنا ، سليم عقلي منطق على مبنيًا ليس ؛ للقدمي ونبذهم باجلديد هؤالء تعلق أن - ٣
 ، خرياته ومكنون بذخره حيتفظ يزال ال بأنه منها ظنًا ، نوعه كان أيًا باجلديد تتعلق اليت النفسية األوهام من

 فوائده على وقضى ، خرياته استحلب قد الزمن بأن وتومهها به لتربمها أيضًا نوعه كان مهما القدمي وتعاف
  . وأنفع أجدى هو ما إىل جتاوزه قد يكون أن بد ال البشري العقل وأن ،
 ، الزمن مع تتطور اليت الوضعية العقوبات على الشرعية العقوبات قياس من جاءت الشبهة هذه أن - ٤

  .وأكمل أجدى هو ملا وحتقيقًا ، األخطاء من فيها ملا تالفيًا ، واحلني احلني بني والتبديل التغيري فيها وحيصل
 إىل خاطئة نظرة وهذه ؟ الشرعية العقوبات يف ذلك مثل نفعل ال فلم ؛ ُتعدل أو ُتلغى القوانني دامت وما

  .اإلسالمية الشريعة
                                                             

  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ٣
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 مدى على ، للجرائم ومكافحتها ، الناس ملصاحل ومحايتها ، لألمن الشرعية العقوبات هذه حتقيق أن - ٥
 من تشريع أا على دليل ؛ واألجناس والثقافات البيئات اختالف مع ، فيها طبقت اليت املاضية القرون
  . ٤)خالهلا من تتحقق اليت الثمرة حيقق أن وال ، مقامها غريها يقوم أن ميكن ال وأنه ، خبري حكيم

  
  : االمشئزاز على تبعث اليت واهلمجية بالقسوة تتسم الشرعية العقوبات أن( : الثانية الشبهة* 

  .٥)وكرامته اإلنسان حلقوق ومحايته ، وإنسانيته ، العصر هذا وروح تتناسب وال
  : الشبهة هذه دحض -
  : وجوه من داحضة شبهة وهذه(

 به يقصد ، جرمية ارتكاب على مقرر جزاء هي وإمنا ، مربور عمل على مكافأة ليست العقوبة أن:  أوًال
 الرجل تأديب حىت.  والردع الزجر يف أثر أي لتطبيقها فليس ؛ مؤملة العقوبة تكن مل وإذا: والردع اإليالم
  .وإصالحه تأديبه ليتأتى ، والقسوة اإليالم من شيء فيه يكون أن بد ال ؛ ولده

  : احلكيم الشاعر قال وقدميًا
  يرحُم َمْن على أحيانًا فلَيْقُس ... حازمًا َيُك وَمْن ، ليزدجروا فقسا
 يفهم حبيث ؛ أصًال عقوبات توجد ال حىت ، أبدًا جرمية املجتمع يف توجد أال يتمىن اإلنسان أن شك وال
 ، يتحقق أن ميكن ال حلم هذا ولكن.  واختيار طواعية عن فيؤديه عليه وما ، عليه فيقتصر له ما فرد كل

 شريرة ونفوس ، عليها وما هلا مبا تلتزم ال محقاء جاهلة نفوس فهناك.  املعاش بالواقع تصطدم خيالية ورغبة
  . حقوقهم وخبسهم باآلخرين لإلضرار وسعت ، واإلفساد اإلجرام فيها تأّصل قد ظاملة

 خرج فمن.  م املضارة وعدم ، اآلخرين حقوق واحترام ، بااللتزام إال وتنتظم تستقيم أن ميكن ال واحلياة
 بقسوة إال ردع وال ، وشرعًا عقًال واجبًا ردعه كان ، وبغريه بنفسه لإلضرار وسعى ، االلتزام هذا عن

  . والضعف بالرخاوة موسومًا كان إذا عقابًا العقاب يكون وال ، العقاب من مشتق العقوبة واسم.  وإيالم
 بدون العقوبة معها ُفقدت القسوة ُفقدت فلو ، العقوبة ملعىن األساسي الركن ميثل -  إذًا -  القسوة فعنصر
  . شك

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣یز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعز ٤

 
  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ٥
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  ؟ ما جرمية على العقوبة قسوة عندها تقف أن جيب اليت الدرجة هي ما ولكن
 تكون أن جيب القسوة أن أي ؛ استلزمتها اليت اجلرمية خطورة مدى تصور هو الدرجة هذه حيدد الذي إن

  . ذلك بنقص ،وتنقص آثارها وشدة خطورا بزيادة فتزيد ، للجرمية مالئمة
 وإن.  العقاب فلسفة حتليل يف اختلفوا مهما ، والتقنني بالتشريع املشتغلني مجيع عند وفاق حمل احلقيقة وهذه

  . ذلك على شاهد أكرب الوضعية العقابية القوانني اختالف
 فيها خالف ال اليت القاعدة هذه مقتضى على زائدة بقسوة الشرعية العقوبات يصف من الناس يف كان فإذا

 يف يعتربوا أن دون ، العقوبات هذه عليها رتبت اليت اجلرائم خطورة تقومي يف خيطئون أم ذلك فسبب ؛
 بالوحشية توصف اليت الشرعية العقوبات تغليظ يف واحلكمة،  خلطورا ،وتقوميه هلا املشرِّع نظرة ذلك

 ، جلية ظاهرة ؛ املقدرة العقوبات من وغريها ، السارق وقطع ، الزاين ورجم ، القاتل قتل من ، واهلمجية
  على اعتداء تتضمن منها واحدة وكل ، املفاسد أمهات هي اجلرائم هذه فإن

 وجوب على زمان كل يف والعقالء الشرائع أمجعت واليت ، الكربى اخلمس املصاحل من أكثر أو واحدة
  . بدوا احلياة تستقيم أن ميكن ال ألا ؛ وصيانتها حفظها
  . لغريه ورادعة ، له زاجرة تكون حىت ، العقوبة عليه تغّلظ بأن جديرًا منها لشيء املرتكب كان هذا وألجل

 هلا توفر ما كل مع ، اإلسالمية الشريعة تطبق ال اليت الدول من بكثري تعصف الكربى اجلرائم ذي هي وها
  . واستخبارية وإدارية أمنية وأجهزة ، وتقين مادي وتقدم ، وقدرات إمكانيات من

 وأشفقوا ، املجتمع مصلحة ونسوا ، املجرم مصلحة اعتربوا قد العقوبات هذه يف الطاعنني هؤالء أن:  ثانيًا
  : اجلرمية قسوة عن وغفلوا ، العقوبة واستكثروا ، الضحية وأمهلوا ، اجلاين على
 ، الشرعية العقوبات يف بالعدالة موقنني خلرجوا ، معًا االثنتني والحظوا ، باجلرمية العقوبة قرنوا أم ولو

  . جلرائمها ومساواا
 ، القفل ويكسر ، اجلدار ينقب ، متخفيًا الظالم جنح يف يسري وهو السارق فعل مثًال استحضرنا فإذا

 تقع ما وكثريًا ، يقاومه من قتل على وعازمًا ، البيوت حرمة هاتكًا ، اآلمنني ويرّوع ، السالح وُيشهر
  . متييز غري من فيقتل تبعاا من الفرار أو ، سرقته إمتام إىل السارق ا يتذرع كوسيلة القتل جرمية
 املرعب السارق وجه على أعينهم ويفتحون يستيقظون وهم البيت يف واألطفال النساء حالة تصورنا وإذا

  . يواجهه من يهدد سالحه شاهر وهو ، الشرس
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 ، نفوسهم يف للرعب وبث ، حلركتهم وتعطيل ، مجيعًا الناس عند قلق من السارق فعل ُيحدثه ما وتصورنا
 موجود وهو ، املال يبغي السارق ألن ؛ واألقفال باملغاليق وتأمينها ، أمواهلم محاية يف لطاقام وإذهاب
  . متييز دون إلجرامه معرضون فهم ، مجيعًا عندهم

 إا:  عقوبته عن قلنا ملا ؛ الظاملة اآلمثة يده بقطع قارناه مث ، السارق فعل حيدثه مما بعضه أو هذا تصورنا لو
  . ظاملة قاسية

 وظلم ، وأضرار أخطار من فيها وما ، جرائمها نستحضر أن علينا ، العقوبات بقية يف الشأن وهكذا
 وما ، العمل جنس من اجلزاء وجعل ، يناسبها ما جرمية لكل شرع قد تعاىل اهللا أن نستيقن حىت ، واعتداء

  . للعبيد بظالم ربك
 وقطع الفاسدين ببتر إال ذلك هلم يتيسر ولن ، مطمئنني آمنني يعيشوا أن للناس أراد تعاىل اهللا أن:  ثالثًا

  : خلقه يف اهللا سنة وهذه.  دابرهم
 على اإلقدام من مناص فال ، بعضه أو كله بقطعه إال له عالج ال ، فاسد عضو فيه كان إذا اإلنسان فإن

 املبضع ضربه أليس ؛ أخيه جسم من الفاسد العضو هذا املرهف مببضعه يستأصل الذي الطبيب وهذا.  ذلك
  !؟ القسوة مظاهر من مظهرًا جسمه من الفاسد اجلزء وقطعه ، حلمه يف

 هالك من تركها على يترتب مبا قيست إذا وخباصة ، واملصلحة والرمحة احلكمة عني هي قسوة ولكنها
 الفرد وما ، كله اجلسم هو واملجتمع.  بقائها مصلحة تفوق وأوجاع آالم من عنها ينشأ وما ، وتلف
  .أعضائه من عضو إال الفاسد
  : إليهم أعذر قد ؛ الرادعة العقوبات عليهم ويقرر ، املجرمني هؤالء يستأصل أن قبل اإلسالم أن:  رابعًا
 هلم كانت لو ؛ اقترفوها اليت اجلرمية عن إلبعادهم يكفي كان ما والوقاية التربية وسائل من هلم قدم حيث
  . ترحم نفوس أو ، تعقل قلوب

. اضطرار شبهة وال مسّوغ دون ارتكبها قد اجلرمية ارتكب الذي الفرد أن يضمن حىت أبدًا يطبقها ال إنه مث
  . املؤملة الرادعة للعقوبات واستحقاقه ، وشذوذه فساده على دليل هذا كل بعد فيها فوقوعه

 الثروة توزيع على عمل فقد ، السرقة من متنع اليت الوسائل توفري بعد إال السارق يد يقطع ال مثًال فهو
 وأمر ، واألقارب الزوج على النفقة وأوجب ، للفقراء معلومًا حقًا األغنياء أموال يف وجعل ، عادًال توزيعًا
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 يف هلم الكفاية متام بتوفري أفرادها كفالة عن مسؤولة الدولة وجعل ، اجلار إىل واإلحسان الضيف بإكرام
  . كرمية الئقة حياة يعيشون حبيث ، وغريها ومسكن وملبس مطعم من الضرورية احلاجات

 طاقته مبقدار يعمل أن من قادر كل ومتكني ، يستطيعه ملن الكرمي العمل أبواب بفتح أفرادها تكفل أا كما
  . للجميع املتساوية الفرص ويئة ،

 موانعها وانتفاء ، ثبوا من يتحقق فإنه ؛ ذلك بعد وقعت فإن ، للسرقة املعقولة الدوافع اإلسالم مينع وبذلك
  .٦) واالضطرار احلاجة بدافع يرتكبها كأن ، تسقطها شبهة وجود وعدم ،

 بالطريق الدافع هذا إشباع على يعمل ولكنه. البشر على إحلاحه وعنف اجلنسي الدافع بقوة يعترف (وهو
 الظروف حالت إذا املال بيت من إمتامه على ويعني املبكر، الزواج إىل فيدعو الزواج، طريق: املشروع
 وعلى الشهوة، تثري اليت اإلغراء وسائل كل من املجتمع تنظيف على كذلك وحيرص. إمتامه دون اخلاصة
 الفراغ أوقات شغل وعلى اخلري، سبيل يف وتوجهها الفائضة احليوية الطاقة تستنفد اليت العليا األهداف وضع

 حىت العقوبة بتوقيع يبادر ال فهو ذلك ومع. اجلرمية تربر اليت الدوافع مينع كله وبذلك اهللا، إىل التقرب يف
  .شهود أربعة لرياه حىت احليواين اهلبوط يف وإمعانًا املجتمع بتقاليد استهتارًا ا تبجح قد مرتكبها يكون
 بني تباعد كلها اليوم، املوجودة واخللقية واالجتماعية االقتصادية األحوال أن هو الذهن إىل يتبادر ما وأول

 فهو وإال كله يؤخذ أن ينبغي واإلسالم. صحيح وذلك. اجلرمية وبني بينهم وتقرب الزواج، وبني الشباب
 الشباب تدفع اليت اجلنونية املثريات هذه تكون فلن اإلسالم حيكم وحني. اجلاهلية احنرافات عن مسؤول غري

 ولن. الطريق يف اهلائجة والفتنة املبتذلة واألغاين اخلليعة والصحافة العارية السينما تكون لن. اهلبوط إىل دفعًا
 وتوقع عليها قادرون وهم بالفضيلة الناس يطالب فقط وعندئذ. الزواج من الناس مينع الذي الفقر يكون
  .٧معذورين ) غري وهم العقوبة عليهم

 مرات أربع صرحيًا إقرارًا ا أقر من على إال يقيمها فال ، إثباا يف شديدًا احتياطًا حيتاط فإنه وقعت إذا مث( 
 حىت بارتكاا، تبجح قد يكون أو ، عليه احلد تنفيذ حىت إقراره عن يتراجع ومل ، باحلد تطهريه وطلب ،

  . احلال هذه على وهو شهود أربعة لرياه
 احلدود يدرأ مث ، اجلرمية دوافع من أوًال املجتمع وقاية على يعمل ، العقوبات بقية يف اإلسالم شأن وهكذا

  . االحتياط يف زيادة بالشبهات

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ٦
  .١٣٩-١٣٨إلسالم ، محمد قطب ، ص:شبھات حول ا ٧
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 ُيحِوج وال ، ابتداء وقوعها مينع الذي والردع التخويف هو العقوبات هذه من الكربى الغاية أن : خامسًا
  : احلدود أضيق يف إال إليها اللجوء إىل
 وعلى ، يوم كل ستطبق ، الوضعية كالعقوبات أا خطًأ يتصورون العقوبات ذه يشنعون الذين هؤالء فإن

 وهذا ، ُيقطع وهذا ، ُيجلد هذا:  هائلة جمزرة اإلسالمي املجتمع يف فيتصورون ، الناس من غفرية أعداد
  . ُيرجم
 يف غارقة يسرية أعداد وعلى ، حمدود نطاق يف إال تنفذ تكاد ال ؛ الرادعة العقوبات هذه أن الواقع ولكن
  . ٨) واستقرارها أمنها وزعزعة ، األمة إيذاء ويف ، واإلفساد الشر يف ومتأصلة ، الفساد

 اجلهل بل ، فهمها يف السطحية مظاهر من مظهر ؛ اإلسالمية الشريعة حدود يف والشدة القسوة ادعاء (إن
 حدودها يف يبدو قد ما أن يدرك اإلسالمية للشريعة دارس كل وإن.  وقيودها وأنظمتها بطبيعتها العجيب

 عمًال يكون أن من أكثر وقائي تربوي أسلوب فهو.  وديد تلويح قسوة يكون أن يعدو ال القسوة من
  .٩) للمجتمع السليمة التربوية األسس أدق من تنطلق ذا وهي.  الوقوع بعد عالجًا أو انتقاميًا

 ا األخذ على أمجع ، كربى فقهية قاعدة وهي ، بالشبهات ُتدرأ احلدود أن اإلسالمية الشريعة أعلنت (لقد
  . والفقهاء األئمة مجاهري
 فيه متت الذي بالظرف أو ، باملتهم يطوف احلد إقامة شروط تكامل لعدم احتمال أي أن:  القاعدة ومعىن
 التعزيرية العقوبات أنواع من يراه مبا عنه يستعيض أن احلاكم وعلى.  ثبوته ويلغي احلد ُيسقط ، اجلرمية

  . األخرى
 الكثرية التطبيقات هلا فنجد ؛ وننظر ؛ تتناهى تكاد ال متنوعة كثرية االحتماالت هذه أن فنجد لنتأمل وإننا

  ١٠) وفتاواهم الفقهاء خترجيات يف املتنوعة التطبيقات هلا جند كما ، والتابعني الصحابة عهد يف واملختلفة
   

                                                             
 .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد   ٨
 طریق العودة إلى اإلسالم ، محمد البوطي ٩

 المرجع السابق ١٠
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 النظرية مع تتفق ال فهي : فيه البيئة وتأثري املجرم شخصية مل الشرعية العقوبات أن( :  الثالثة الشبهة* 
 من ضحية هو بل ، حوله مبا متأثر ، املزاج منحرف ، النفس مريض وأنه ، املجرم نفسية حتليل يف احلديثة
  يتقاسم أن العدالة من فكان ، عليه أقدم فيما آلخر أو لسبب معه مشتركًا يعّد والذي ، املجتمع ضحايا

  . ١١)عقابه ال عالجه على يعمل وأن ، املسؤولية معه
  : الشبهة هذه دحض -
  : وجوه ثالثة من داحضة شبهة أيضًا وهذه(

 تدفع العصبية واألمراض النفسية والعقد ، تكوينه يف بعيد أثر ذات بالفرد املحيطة الظروف أن:  األول الوجه
  . الظروف هذه بإزاء حبتًا سلبيًا كائنًا ليس ذلك مع اإلنسان ولكن.  اجلرمية إىل أحيانًا

 الغرائز وإىل ، اإلنسان يف املحركة الطاقة إىل ينظرون - علمهم بطبيعة - أم ؛ النفسيني املحللني عيب إن
 وإىل ، له الضابطة الطاقة إىل ينظرون ال ولكنهم ، هلا واالستجابة إشباعها إىل تدفعه واليت ، ذاته يف الكامنة
  واالستجابة ، اجلرمية ارتكاب على اإلقدام عن تعقله أن املفترض من كان اليت العقلية قدراته
  . الدافعة الغرائز هلذه املطلقة

 الضابطة، الطاقة إىل ينظرون وال ،)  الدينامو(  إىل ، املحركة الطاقة إىل ينظرون قطب حممد قال كما إم
  . اخلارج من عليها مفروض غري البشرية النفس كيان من أصيل جزء أا مع ،)  الفرامل(  إىل
 هلي ؛ أحد به يدر مل لو حىت معينة سنٍّ بعد فراشه يف يتبول فال إفرازاته يضبط الطفل جتعل اليت الطاقة إن

 وراء أو ، اجلاحمة الشهوة وراء دائمًا ينساق فال ، وتصرفاته انفعاالته تضبط اليت الطاقة ، ا شبيهة أو ، ذاا
  .الطارئة الرتوة

 بالغًا كان من على إال تقام فال ، واملجانني الصبيان عن والقصاص احلدود اإلسالم أسقط هذا وألجل
  .عاقًال

 ، اجلرائم الرتكاب مسوِّغًا تصلح ال وثقافته وبيئته النفسية أحواله فإن ؛ خمتارًا عاقًال بالغًا املجرم دام فما
  . اآلخرين على واالعتداء

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣مجلة البیان ، عدد دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ،  ١١
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 مما ؛ إليها تنتهي حدود وال ، معني ضابط يضبطها وال متني أساس على تقوم ال عائمة األمور هذه أن كما
 األمن وزعزعة ، الفوضى وانتشار ، اجلرائم كثرة مث ومن ، الرادع العقاب من املجرمني إفالت إىل يؤدي

  .واالستقرار
 من ذلك يف تنطلق ال ؛ واملجرمني اجلاحنني ملعاقبة أحكامها ترسم إْذ اإلسالمية الشريعة أن:  الثاين الوجه
 بعض يف مسؤوًال املجتمع جتعل هي بل ، عليه أقدموا ما عاقبة وحدهم وحتميلهم ، فيهم املسؤولية حصر

 وأوضح ، احلقيقة هلذه جتسيد أبلغ بالشبهات احلدود درء وقاعدة ، ارتكبوها اليت اجلرائم هذه عن احلاالت
  .عليها برهان
 اليت الشرعية العقوبات يف ؛متحققة للمريض كالعالج العقاب جعل يف املعترضني رغبة أن:  الثالث الوجه

  . واملجتمع باملجرم الرمحة أساس على مبنية هي
 وقد ، مّرًا كريهًا يكون فقد ، النفس تشتهيه لذيذًا يكون أن فيه ُيشترط ال العالج أن فام هؤالء ولكن

 املريض حق يف بالرمحة موصوفًا عالجًا يبقى الصور هذه مجيع يف وهو ، األعضاء وقطع الدماء إسالة يتضمن
  . منه االنتقام من خاليًا ،

 الفاسدة واألعضاء ، األمراض جراثيم من وتطهريه املجتمع لوقاية ُشرعت العقوبات أن هؤالء فات كما
 ، الفاسدة األعضاء هذه عن التغاضي أن نسوا أو وغفلوا ، واملعدية املزمنة األمراض فيها سرت اليت

 سائر يف وانتشاره ، واستفحاله املرض تفاقم عنه سينتج ، وصحتها صالحها يف رغبة ، معها والتسامح
  . اجلسم يسلم ومل العضو يستصح فلم ، اجلسم
 والتذكري الوعظ عالج معهم جيدي ال ملن عالجًا لتكون ُشرعت فقد ، العقوبات يف الشأن هو وهذا

  .١٢)واإلنذار
   

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ١٢
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  : اخلاصة الشبهات:  ثانيًا
  : الزنا حد حول:  األوىل الشبهة* 
 أن جيب اليت احلرية هلذ مصادرة احلال هذه يف احلد وإقامة ، شخصية حرية الطرفني برضا الزنا إن:  يقولون(

  .١٣)احلديث العصر يف مقبوًال يعد مل له وإيذاء ، املجرم آلدمية إهدار فيه الزنا حد أن كما ، تصان
  : الشبهة هذه دحض -
 ليس اإلنسان ألن ؛ مردود متهافت قول فإنه ، الطرفني برضا الزنا وقع إذا الشخصية باحلرية االحتجاج أما(

  . بالضرر غريه على أو عليه يعود فيما إال ، احلرية مطلق فله.  غريه يضر أو ، يضره ما فعل يف حرًا
 أسرَتْيهما، وعلى ، الزانَيْين على كثرية أضرارًا له وأن ، سبيل شر الزنا أن واحلس والعقل بالشرع ثبت وقد

  . جمتمعهما وعلى
 فاعله معاقبة فوجب.  السيئة وآثاره أضراره يزيل وال ، الزنا يبيح ال بالتراضي الزنا وقوع فإن ؛ وعليه

  .يده على واألخذ
 الذي هو الزاين أن:  عنه فاجلواب ؛ رمجه أو جبلده الزاين آلدمية وإهدارها ، العقوبة هذه بقسوة القول وأما
 ، الكرامة موفور حمترمًا لبقي املنكرة الفاحشة هذه يفعل مل لو فإنه ، واإلهدار لإلذالل وعرضها نفسه أهان

  .١٤) معصومة ونفسه ، مصونة حرمته
 وال رهيب بسالح وتلويح ، خميف إعالن وهو.  الرجم هي املحصن الزاين عقوبة أن الشريعة أعلنت لقد(

 أربعة شهادة أو ، الصريح القاطع االعتراف:  الشرطني أحد العقوبة هذه إليقاع شرطت ولكنها.  شك
  . حقيقته على الفعل برؤية شهود

 أن القاضي على فإن ؛ النادر الشيء هذا يقع وعندما.  اعتبار أي عليه يقام ال نادر فشيء:  اإلقرار فأما
 والستر بالتوبة ينصحه وأن ، الصريح القاطع باالعتراف يتفوه أن قبل الزاين على اإلقرار سبيل فيقطع يبادر
  . ذلك يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هدي يذكر وكلنا.. 
 عن له وزجرًا للشاهد ردعًا تنقلب ؛ فيها التامة الشهادة أرباع ثالثة أن نالحظ أن علينا فإن:  الشهادة وأما

  . العقاب من وجنوة الستر من محاية يف املتهم يظل كي ؛ بالشهادة التفوه

                                                             
 .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ١٣
  المرجع السابق ١٤
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 وتغدو ، القذف جبرمية متلبسني آمثني يعّدون ؛ أربعة يتكاملوا مل ما الشهود عدد أن تعلم أن وحسبك
  . الزنا جبرمية املتهم ألخذ موجبًا تكون أن من بدًال عليهم العقوبة إلنزال سببًا شهادام

 ... الزنا عقوبة يستحق حيث ، عليه املشهود إىل عندئذ تتحول العقوبة فإن ؛ أربعة الشهود تكامل ما فإذا
 بعمله مستعلٌن وهو إال ، العدول الثقات الرجال من أربعة ا متلبسًا رآه حبيث هذه جرميته يقترف مل فإنه
  وباء ينشر أن شأنه من القبيل هذا من وتصرف.  املجتمع ومسعة األمة بكرامة مستهٌني ، الناس يف

  .١٥) اهلشيم يف النار تنتشر كما فيه الفاحشة
  
  : الردة حد حول:  الثانية الشبهة* 
 يف آية من أكثر يف اهللا قرره والذي ، الدين يف اإلكراه عدم ملبدأ مصادمة القاسية العقوبة هذه إن:  قالوا( 

 َوَلْو: [  وقوله ،)  ٢٥٦:  البقرة] (  الَغي ِمَن الرُّْشُد تََّبيََّن َقد الدِّيِن ِفي ِإْكَراَه َال: [  تعاىل كقوله ، كتابه
  ) . ٩٩:  يونس] (  ُمْؤِمِنَني َيُكوُنوا َحتَّى النَّاَس ُتْكِرُه َأَفَأْنتَ  َجِميعًا ُكلُُّهْم اَألْرِض ِفي َمن آلَمَن َربَُّك َشاَء

 النتشار سبب أا كما ،] ٢٩[ اإلنسان يراه الذي الدين اختيار يف الشخصية للحرية مصادمة كذلك وهي
  . املسلمني صفوف يف النفاق

  : الشبهة هذه دحض -
  . الدين يف اإلكراه عدم مبدأ من القرآن قرره ملا مصادم الردة حد إن:  قوهلم أما(

 فاإلسالم ، ابتداًء اإلسالم يف الدخول على اإلكراه هو إمنا اآليتني يف املنفي اإلكراه ألن ؛ صحيح غري فإنه
 ارتضاه الذي الدين وأنه ، وميزاته حلقائقه وإدراك ، واختيار ورغبة قناعة عن يدخله أن فيه يدخل ممن يريد
 فليس ، كذلك فيه دخل فإذا.  سواه دينًا أحد من يقبل ولن ، كلها األديان على مهيمنًا وجعله ، لعباده اهللا
  أدىن هو الذي ويستبدل ، باهلدى الضاللة ويشتري ، عنه ينكص أن بعد من له

   ؟ الضالل إال احلق بعد ماذا إْذ ؛ خري هو بالذي
 على وينكص ، عنه يرتد أن ميكن ال ؛ الوارفة ظالله يف وعاش ، اإلميان حالوة تذوَّق الذي القلب وإن

  . أبدًا صالٌح بعده له يرجى ال فسادًا وفسد ، هواه عليه غلب إذا إال ، عقبيه
  . وُيستأصل ُيقتل أن به فجدير ، حاله هذا كان ومن

                                                             
 طریق العودة إلى اإلسالم ، محمد البوطي  ١٥
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  . اإلنسان يراه مبا التدين يف الشخصية للحرية مصادمة إا:  قوهلم وأما
  : وجهني من عنه فاجلواب

 بصاحبها تلحق والردة ، بالغري أو بالنفس اإلضرار بعدم سبق كما مقيدة الشخصية احلرية أن:  األول الوجه
  . وأبلغه الضرر أشد املسلم وباملجتمع

 األمة عقيدة يف والطعن ، الدين على العدوان حيصل وا.  واآلخرة الدنيا وخيسر ، املرتد عمل حيبط فبالردة
  . شؤوا مجيع عليه تقوم الذي ونظامها

 ألن ؛ اإلنسان يرتضيها اليت العقيدة اختيار يف الشخصية احلرية مع تتناىف ال الردة عقوبة أن:  الثاين الوجه
 من انتقاله يف سليم منطق له يكون وبأن.  ويفعل يقول مبا مؤمنًا اإلنسان يكون أن توجب العقيدة حرية
  . الناس أمام ذلك وإعالنه ، أخرى إىل عقيدة
 ديٍن من خيرج الذي ذا وَمْن ؟ الوثنية إىل التوحيد ديانة من خيرج ملن ، السليم والعقل املنطق يكون أين ومن
 ما تسويغ العقل يستطيع وال ، واملصلحة للعدل مناقض دين إىل ، املستقيم والعقل للفطرة موافق فيه ما كّل
  ؟ فيه
 أو ، للهوى اتباعًا القومي الدين هذا من خيرج إمنا ، حقيقية فكرية حرية ذو وهو ، أحد ذلك يفعل ال

 ولعبًا هزوًا األديان اختاذ اإلسالم حارب فإذا.  فيه وطعنًا لإلسالم كيدًا أو ، يطلبها املادة إىل جنوحًا
 أي يف احلرية وليست.  واملخربني العابثني هؤالء من والرأي الفكر حلماية ذلك يفعل فإمنا ؛ وعبثًا وتضليًال

  حسن على مبين اختيار هي إمنا ؛ حقوقًا أو حدودًا يعرف ال عابثًا انطالقًا أبواا من باب
  .احلقائق وتبني اإلدراك

 سيقتل أنه علم إذا املرتد ألن ؛ املسلمني صفوف يف النفاق انتشار إىل تؤدي الردة عقوبة إن:  قوهلم وأما
  . قلبه يف ليس ما وأظهر ، كفره الناس على أخفى

 هم االرتداد منهم يكثر َمْن أن ؛ذلك النفاق من املانعة العوامل أكرب من املرتد عقوبة فإن ، هذا غري واحلقيقة
 من عورام وكشف املسلمني على التجسس يف رغبة أو ، دنيوي طمع أو هلوى اإلسالم على الدخالء
 منذ منافقون فهم ، نفوسهم يف حاجة لتحقيق دخلوه وإمنا ، واقتناع رغبة عن يدخلوه مل فهم ، الداخل
  . حاجتهم قضاء عند عنه االرتداد على ،عازمون فيه دخوهلم
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 عقوبة يف أن ندرك وذا ، ابتداء اإلسالم يف الدخول من امتنعوا ؛ ارتدوا إذا ينتظرهم املوت أن علموا فإذا
  . ١٦)لعددهم زيادة فيها وليس ، املنافقني لرقاب قطعًا الردة

  
  : واحلرابة السرقة حد حول:  الثالثة الشبهة* 
 بعض وتعطيل ، فيه البطالة بإشاعة وذلك ، باملجتمع إضرار فيها األطراف بتقطيع العقوبة إن:  قالوا(

 على عالة أصبحوا الذين واملقطعني املشوهني وتكثري ، واإلنتاج العمل يف تسهم كانت اليت البشرية الطاقات
 التربية مع باحلبس العقوبة هذه عن يستعاض أن فيجب ، واإلنفاق الكسب عن عجزهم بسبب املجتمع

  .١٧)والتوجيه
  : الشبهة هذه دحض -
  . للحقائق وقلب صرحية مغالطة هو بل ، الصحيح والنظر اإلنصاف ينقصه زعم وهو!!  يزعمون هكذا(

 أمن ويهددون ، فسادًا األرض يف يعيثون جيعلهم ؛ رادعة عقوبة دون واملحاربني السّراق ترك أن ذلك
 ، مصاحلهم ويعطلون ، والكسب العيش سبل الناس على ويقطعون ، احلرمات ويهتكون ، املجتمع

 ويستبيحون ، اآلخرين جهود ويسرقون ، مساكنهم يف واألطفال النساء ويفجعون ، مأمنهم يف وخييفوم
  . حق بغري أمواهلم

 ما حتصيل يستطيعون ألم ؛ املشروع والكسب العمل عن والقعود البطالة إىل يدعوهم ذلك أن كما
  . الطريق وقطع السرقة طريق عن يريدون

 سلك يف وينتظمون ، العمل عن سينقبضون املشروعة بالسبل األموال حتصيل يف املجتهدين العاملني أن كما
 ، األحوال وتفسد ، األعمال فتتعطل ، والضياع باالستالب مهددة أمواهلم دامت ما ؛ العاطلني الكساىل

  . املال ومجع التكسب عن الناس ويقعد
 يف فكان ، وطمأنينته واستقراره املجتمع أمن معه يسرق وإمنا ، فقط املال يسرق ال السارق أن ذلك ومعىن

 حفظ يف وجهده ووقته طاقته واستنفاد ، اإلنسان قدرات وشل ، العمران خراب السراق هؤالء مع التساهل
  . ومحايته ماله

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ١٦
 
 .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ١٧
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 وهتك ، األعراض وانتهاك ، واجلرح القتل من املباشرة اجلرائم أقسى -  الغالب يف -  تتبعها السرقة أن كما
 لقتل أو ، أنفسهم عن فيدافعون م الظفر خشية دائمًا يتسلحون السراق وإن.  وغريها ، البيوت حرمات
.  عنهم ويعلن يكشفهم أن منه خيشون أو ، مرادهم حتقيق وبني بينهم وحيول ، طريقهم يف يقف من وجرح

  .١٨) السرقة ألجل قتل جرمية ارتكاب غري من الكربى املدن يف يوم مير يكاد وال
 ا قصد عقوبات أا لنعرف سنة أربعمائة يف مرات ست إال ينفذ مل السرقة حد أن نعلم أن (ويكفي
 قبل اجلرمية أسباب من املجتمع وقاية يف اإلسالم بطريقة معرفتنا أن كما. ابتداء وقوعها مينع الذي التخويف

  .١٩احلدود ) هذه فيها توقع اليت النادرة احلاالت يف العدالة إىل تام اطمئنان يف جتعلنا العقوبة توقيع
 وحفظ ، أمثاله من اجلناة زجر إىل يؤدي فإنه ، له وزجر باملجرم تنكيل أنه كما ، واحد طرف فقطع( 

  . منتجة عاملة ، طاهرة سليمة األطراف وآالف ، األرواح مئات
 واقع شهد فقد -  الوضعية القوانني يف احلال هو كما - باحلبس القطع عن االستعاضة إىل دعوم وأما

  . واستصالحهم املجرمني ردع يف العقوبة هذه إخفاق على احلبس عقوبة تطبق اليت الدول
 عن السجون ردعت فما ، مستمر وتفاقم دائم ازدياد يف أم يرينا نزالئها وعّد السجون على الطواف وإن

 مث اخلفية، وأساليبها السرقة فنون من كثريًا املجرمون فيها يتعلم مدرسة السجن أصبح بل ، قليًال إال اجلرمية
 ، اإلجرام أساليب وتلقني لإلفساد حمضنًا السجن فصار ، وإقدامًا وخربة خطورة أكثر ذلك بعد خيرجون
 ، اخلطط لرسم ممهدة ساحة السجن من جعلوا لقد بل ، باجلرمية العهد حدثاء من جدد متعاونني وكسب
  . القضبان خارج اإلجرام يف هلم إخوان يشاركهم ، املهمات وتقاسم
  . الذات وإثبات ، للنفس االنتقام يف ورغبة بالعداء شعور من السجن لديهم خيلق ما ذلك إىل أضف
 وكأنه السجن من وخيرج ، جرميته فُتنسى ، املجرم على وستر ، للجرمية إخفاء فيها السجن عقوبة أن كما

 املجرم حيمله ، العريض باخلط إعالن مبثابة فإنه الشرعي احلد تطبيق أما.  جرمًا يرتكب ومل ، ذنبًا يقترف مل
 ، به مسع أو رآه من كل بذلك فريتدع ، عاقبته وسوء ، فعله وقبح ، وخسته دناءته معلنًا ، كان حيثما

 عقوبة عليه قامت الذي األساس هو ذلك.  واألهواء املطامع وأهل املجرمون وينقمع ، البالء جذور فتنقطع
 البالد يف عليها القضاء أو السرقة من احلد يف العقوبة هذه جناح يف السر وهو ، اإلسالمية الشريعة يف السرقة

  .وحديثًا قدميًا فيها ُطّبقت اليت

                                                             
 المرجع السابق ١٨
 .١٣٩شبھات حول اإلسالم ، محمد قطب ، ص: ١٩
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 اقترفته ما جزاء وهو ، بأنفسهم فعلهم هو هذا فإن ؛ املجرمني من القليلة القلة هذه تعطل أو تشوه وكوا
  . للكافة الطمأنينة وحتقيق ، اجلماعة أمن حلماية منه بد ال أمر وهو.  وإجرام ظلم من أيديهم

 وال ُتعد ال عاملة أمينة أيديًا ويصونون ، كثرية نفوسًا حيفظون ؛ خائنة واحدة يدًا يقطعون حينما فهم
  . ُتحصى

 اللصوص جرأة عليهم جنت الذين واملقتولني واملجروحني املشوهني عدد بني يوازنون الناس ليت ويا
 أن يدركوا حىت ، وجمتمعام أنفسهم عن شرهم وقطع ، عدوام لكف ُيقطعون من وبني ، واملجرمني

 البشرية والقوى ، العاملة للطاقات وتوفري ، الناس ملصاحل وحتصني ، للمجتمع تأمني الشرعي احلد إقامة
  .٢٠) املنتجة

  
  : القصاص عقوبة حول:  الرابعة الشبهة* 
 حقًا القصاص جعل أن كما ، ودوافعه وظروفه املجرم شخصية تراعي ال قاسية عقوبة القصاص إن:  قالوا(

 يتفق وال ، األوىل اهلمجية من وهذا ، للعقاب أساسًا واعتباره ، االنتقام جلانب تغليب فيه ؛ القتيل ألولياء
  .٢١) واستصالحًا ذيبًا العقاب واعتبار ، واملدنية التحضر مع
  : الشبهة هذه دحض -
 يفعل القصاص ألن ؛ واإلنصاف العدل مقتضى هي ولكنها ، حق فهذا قاسية عقوبة القصاص أن أما(

 يف ظلم وال ، دقيقة مساواة والعقوبة اجلرمية بني املساواة سنن على جاٍر فهو ، عليه باملجين فعله مثل باجلاين
  . قصاص غري من اجلاين ُيترك أن الظلم بل ، القصاص

 تستلزمه الذي بالقدر املجرم شخصية تراعي الشريعة أن سبق فيما ذكرت فقد ، املجرم شخصية إمهال وأما
 عمد شبه أو خطًأ اجلناية كانت فإن.  بالغًا عاقًال عامدًا كان من على إال القصاص تقيم فال ، الرعاية هذه

  . أيضًا عليه قصاص وال ، خطأ فعمده ، جمنونًا أو صغريًا اجلاين كان وإن ، قصاص فال ،
 متاهات يف يوقع أن شأنه من ذلك فإن ؛ وتربيته وميوله املجرم نفسية مالحظة حبجة احلدود هذه جتاوز أما

 اجلرمية وانتشار ، العقاب من املجرمني إفالت إىل ويؤدي ، قلقة مضطربة القصاص أحكام وجيعل ، األهواء
  . عليها السيطرة وعدم

                                                             
  .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ٢٠
 
 .١٦، ص: ١٩٣دحض الشبھات التي تثار حول العقوبات الشرعیة ، د.عبدالعزیز الفوزان ، مجلة البیان ، عدد  ٢١
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 هذه تشريع حسنات من هذا فإن ، املجتمع حق من ال ، أوليائه أو عليه املجين حق من القصاص اعتبار وأما
 مبا وتلوعوا ، بنارها اكتووا الذين فهم ، مباشرة وأهله عليه املجين متس اجلرمية ألن ؛ مثالبها من ال ، العقوبة

  غيظ شفاء واحلكمة العدل من فكان.  مباشرة غري بصورة فيأيت املجتمع تضرر أما.  قريبهم على وقع
  . املطلق العفو أو الدية أو أحب إن القصاص من بتمكينه نفسه يف الغضب نار وإطفاء ، خاصة عليه املجين

 واالنتقام، الثأر يف الرغبة نفسه يف يقتل ، عليه اجلاين من ومتكينه عليه املجين غيظ بشفاء العناية أن شك وال
  . واالعتداء القتل يف اإلسراف من ومينعه
 حفظًا وحاله جرمه مع تتناسب تعزيرية بعقوبة يعاقبه أن فللقاضي ؛ اجلاين عن وليه أو عليه املجين عفا وإذا

  . ٢٢) والفساد بالشر معروفًا اجلاين هذا كان إذا ذلك ويتأكد.  املجتمع حلق ومحاية ، العام للنظام
  

  الشبهة اخلامسة : حد شرب اخلمر :

زعم بعضهم أن تنفيذ حد السكر فيه انتهاك صارخ حلرية اإلنسان الشخصية، وتدّخل يف خصوصياته، (
 .٢٣)عن ما فيه من الغلظة والقسوة اليت يأباها عاملنا املتحضر اليوم فضًال

  واجلواب على هذه الشبهة من وجوه:

حد السكر حكم ثابت يف الشريعة اإلسالمية ال حيل ألحد تعطيله علمنا احلكمة منه أم مل نعلم. قال ( - ١
َواْلَمْيِسُر َواَألنَصاُب وَاَألْزَالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر  اهللا تعاىل:

َمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن * ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْل
  ].٩١- ٩٠[املائدة:   َعِن الصََّالِة َفَهْل َأنُتم مُّنَتُهوَن﴾الّلِه َو

إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اخلمر باجلريد والنعال، مث جلد أبو بكر « وعن أنس بن مالك قال:
أربعني، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون يف جلد اخلمر؟ فقال عبد الرمحن بن 

  ختريج احلديث».ف: أرى أن جتعلها كأخف احلدود، قال: فجلد عمر مثاننيعو
                                                             

 المرجع السابق ٢٢
قال الحدود الشرعیة في اإلسالم ، قسطاس إبراھیم النعیمي ، موقع جامعة اإلیمان م ٢٣
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إن اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية ليس له احلرية املطلقة يف مأكله ومشربه، بل هنالك ما هو ممنوع من  - ١
  تناوله لسبب من األسباب كالضرر والقذارة وحنومها.

، فقطع كل الوسائل املؤدية إىل تغييبه أو إتالفه واخلمر اهتم الشارع باحلفاظ على سالمة العقل البشري - ٢
  من أخطر هذه الوسائل.

إن اخلمر تضع متعاطيها يف وضع مزٍر مهني غري الئق باحليوان، فضًال عن اإلنسان، فتخرجه عن  - ٣
لد فيه احتشامه ووقاره بل وعن بشريته يف بعض األحيان، فاخلمر حتدث تغيًريا ضاًرا يف نفسية اإلنسان، فتو

  الشعور بالنقص واالحتقار والقلق واالضطراب النفسي.

إا إسراف للمال فيما يضر وال ينفع، يكلف الفرد والدول اخلسائر الفادحة.فقد ذكرت بعض التقارير  - ٤
م أن فرنسا ختسر على اخلمور يف العام الواحد ما يربو على (سبعة آالف مليون ١٩٨٠اليت نشرت عام 
اليات املتحدة األمريكية ختسر ما يربو على (ثالثني ألف مليون دوالر) سنوًيا، كما إا دوالر)، وأن الو

  تلهي اإلنسان عن عمله وتشغله عما ينفعه ويعود عليه وعلى جمتمعه بالنفع والفائدة.

إا حتول اإلنسان إىل شخص أناين ينفق ماله على ملذاته وشهواته ويترك زوجته وأوالده دون رعاية  - ٦
  .٢٤) اهتمام، فمن ذلك كله يعلم ملاذا جاء الشرع بتحرمي اخلمر وترتيب العقوبة الرادعة على من شراو

   

                                                             
مقال الحدود الشرعیة في اإلسالم ، قسطاس إبراھیم النعیمي ، موقع جامعة اإلیمان  ٢٤
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  الشبهة السادسة : حد القذف :

 .٢٥)زعم بعضهم أن حد القذف وهو اجللد مثانني جلدة شديد قاسي ال يصلح لزماننا هذا(

  واجلواب على هذه الشبهة من وجوه:

الشريعة اإلسالمية ال حيل ألحد تعطيله علمنا احلكمة منه أم مل نعلم. قال  حد القذف حكم ثابت يف( - ١
َبُلوا َلُهْم ﴿َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنَني َجْلَدًة َوَلا َتْق اهللا تعاىل:

[النور:  اْلَفاِسُقوَن * ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم
٥- ٤.[  

  حد القذف يرد للمجين عليه اعتباره، ويعيد عليه كرامته. - ٢

  ما يف هذا احلد من وقاية أعراض الناس مبنع إلصاق التهم م وتشويه مسعتهم. - ٣

ترك إقامة احلد جيرئ السفهاء على اام الشرفاء، مما يزرع يف املجتمع بذور احلقد والبغضاء والكراهية  - ٤
  بني الناس، ورمبا أفضى باملجين عليه إىل االنتقام بالقتل أو غريه حىت يسترد كرامته.

قاذف بدنًيا، ونفسًيا إن القاذف حني يقذف أخاه فإنه يؤمله إيالًما نفسًيا، فكان من املناسب إيالم ال - ٥
  جزاء صنيعه.

وملا كان القاذف يريد بقذفه حتقري املقذوف كان جزاؤه أن حيقر من اجلماعة كلها، وذلك بإسقاط  - ٦
  عدالته؛ فال تقبل له شهادة، ويوصف بالفسق حىت يتوب توبة نصوًحا.

فالرمي بالزنا وكثرة مساعه قد أن اإلسالم يسد مجيع األبواب املفضية إىل الزنا ويعاجلها بشىت الطرق،  - ٧
يهونه يف النفوس مما قد يغري ذه اجلرمية، فإذا كانت نادرة الذكر يف املجتمع فإا تبقى مرهوبة لدى 

  .٢٦)ه الناس، مستبشع الوقوع فيها، وبذلك حنافظ على نزاهة املجتمع وطهارت

                                                             
  المرجع السابق ٢٥
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  : اخلامتة

الدين احلنيف ُتثار عليه بني الفينة واألخرى عدة شبهات لتنفري الناس عنه إال أن  اوختاما .. يظهر لنا بأن هذ
اهللا عز وجل مظهره وناصره ولو بعد حني ، لذا لزم على أهل العلم وطلبته معرفة الشبهات اليت ُتثار حوله 

  .مث نشرها الكتب والرسائل املترمجة بعدة لغات  كتابة والرد عليها وجتليتها من خالل

 .نيأسأل اهللا أن ينفع مبا نقلت ومجعت إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا حممد وصحبه أمجع

  

                                                                                                                                                                                                                 
مقال الحدود الشرعیة في اإلسالم ، قسطاس إبراھیم النعیمي ، موقع جامعة اإلیمان  ٢٦

h p://www.jameataleman.org/main/ar cles.aspx?ar cle_no=1758  


