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موقع التشریع 
الجنائي في 

منظومة الحقوق 
في اإلسالم

قوبات المفروضة على من اعتدى على ھو مجموع األحكام الشرعیة المحددة للع: التشریع الجنائي: مفھوم التشریع الجنائي
.إحدى الضروریات الخمس، أو حق من الحقوق فالحق بھا ضررا خفیفا أو شدیدا 

إحدى ھي كل فعل مضر جرمتھ الشرعیة من قول أو عمل ،یحدثھ لإلنسان ضد نفسھ أو غیره على :الجنایة:مفھوم الجنایة
.....معصیةلجاني نظیر ما وقع منھ من الجزاء الذي یستحقھ اھي : والعقوبة. الضروریات

.  تنقسم إلى حدود وتعاز یر وقصاص ودیات:أقسامھا
.: فالحدود

.  وھي تأدیب على ذنب ال حد فیھ وال كفارة :  والتعازیر
.القتیل عوضا عن دم ولیھم وتطییبا لخاطرھم من قبل من یجب علیھ ذلك وھي اسم للمال الذي یدفع ألھل : والدیات

السیاق التربوي
للتشریع الجنائي 

في اإلسالم

ووازع الدین ...فالتشریع الجنائي اإلسالمي مرتبط بغیره من مكونات الدین ویحتل الرتبة األخیرة بینھا:العقیدة أساس التشریع-
یصرف الناس عن ارتكاب الجرائممن أقوى ما.. والتقوى وخوف هللا

إضافة إلى العقیدة ،فالعبادات الیومیة لھا دور كبیر في  صرف المسلم عن ارتكاب : العبادات دعامة التشریع الجنائي-
اْلِكَتاِب َوَأِقِم اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمنَ «:  كما قال تعالى . الجرائم،فالعبادة في اإلسالم مرتبطة بالتربیة الذاتیة والتزكیة الروحیة

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـُر َواللَُّه يـَْعَلُم َما َتْصنَـ  .   العنكبوت»)45(ُعوَن الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ
السیاق الحقوقي 
للتشریع الجنائي 

في اإلسالم

مقاصدھا،ارتباطھ بسیاق حقوقي، تكفلھ منظومة من التشریعات الوقائیة التي تحقق : ى ھوإن أھم ما یمیزه عن غیره من األنظمة األخر
ومتى اختلت إحدى الشروط أوقف ولي األمر تطبیق الحدود مؤقتا حتى تتحقق الظروف المواتیة ألن تطبیقھا في ھذه الحالة یعد إخالال 

عن عباد بن شرحبیل رضي هللا عنھ . نبي صلى هللا علیھ وسلم وخلفائھ بعدهكما ورد ذلك في حاالت عدیدة على عھد ال...بمیزان العدالة
108ص »الحدیث.. أصابنا عام مخمصة: إنھ سمع رجال من بني غبر قال

وظیفة التشریع الجنائي اإلسالمي في حمایة الحقوق: نيالمحور الثا

األنفسحمایة
:االجتماعيواألمن

:اسیة جزاء وفاقا للجرائم المرتكبةبتشریع اإلسالم لعقوبات زجریة ق
االعتداء على النفس القصاص أو الدیة في حالة تنازل صاحب الدم عن حقھ-
ْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن وَكَ «:حد الحرابة قال تعالى : جرائم الفساد في األرض والبغي وتھدید أمن المجتمع واستقراره- ْفَس بِالنـَّ َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّ َتبـْ

....".فساداِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض «: وقال تعالى .»المائدة ......َواْألَْنَف بِاْألَْنِف◌ُ 
األعراضحمایة

:الجتماعياوالنظام
ُهَما ِمئَةَ «:مثل جریمتي الزنا والقذف شرع اإلسالم في حقھما العقوبات الواردة في اآلیات التالیة الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

.2345سورة النور اآلیات »......َجْلَدةٍ 
األموالحمایة
:التملكوحق

ت الزاجرة المانعة من االعتداء على ممتلكات الغیر وحقوقھم بدون وجھ حق، وضمانا لشیوع األمن واالستقرار وقد سن الشارع العقوبا
.38سورة المائدة اآلیة »َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم «: قال تعالى

:خصائص التشریع الجنائي في اإلسالم: المحور الثالث

كد المطلق اإلسالم ال یقضي بھذه العقوبات الرادعة إال في حالة التأو.اإلسالم یوفر ألفراد المجتمع من الحقوق ما یكفیهم بحیث یصبح ارتكاب الجریمة في حد ذاته هو الوحشیة

وعلى الرغم من أن العقوبات اإلسالمیة قد تبدو في ،)االعتراف، والشھادة بشروطھا، والیمین، والقرائن المصاحبة (الذي ال شبھة فیھ عن طریق وسائل اإلثبات المتفق علیھا ، 
من اإلجراءات الدقیقة التي ینبغي توافرها، قبل إدانة المجرم، مما یجعل تحقیقها بعض الحاالت عنیفة وقاسیة إال أنها ال تطبق بتسرع، أو لمجرد الشبهة وٕانما هي محكومة بعدد

. وتخویف المسلم من أن هناك جرائم ال یرضى عنها اللَّه تعالى، الذي هو أرحم الراحمین وأعدل العادلینویمكن القول بأنها وضعت للردع والتحذیر . قلیًال، إن لم یكن نادراً 
عن ارتكاب العقوبات بهذه الصورة أثر بالغ في تكوین ضمیر جماعي لدى المسلمین عبر العصور وفي كل المجتمعات تقریبًا، وهذا الضمیر جعلهم یمتنعونوقد كان لتحدید هذه

.سورة البقرة»)179(ي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأولِ «:یقولوصدق هللا العظیم إذ.الجرائم من منطلق دیني أكثر من خوفهم من تشریع مدني

للمزید زوروا موقع قلمي
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