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  الملخص

, ش�كلي الع�دوان ال�ذي یمك�ن ان یلح�ق ب�اي دول�ة              :      لقد أظھ�رت ھ�ذه الدراس�ة      

والع��دو ال��داخلي وھ��و م��ا ی��سمى  , و م��ا ی��سمى بال��دھم وھم��ا الع��دو الخ��ارجي وھ�� 

وذل�ك م�ن خ�الل ت�سلیط ال�ضوء عل�ى الماھی�ة و ال�دوافع والعالج�ات لتل�ك            , بالفتق

وھ�ذه الدراس�ة    , والم�نھج االس�تنباطي   , وذلك بإتب�اع الم�نھج االس�تقرائي      , الجرائم

  :الموسومة بعنوان

یة في المفھوم و ال�دوافع   دراسة مقاصد-الفتق والدھم في النظام اإلسالمي       ( 

قد قدمنا فیھا بیانًا لحقیقة الفتق والدھم و عالقتھم�ا بج�رائم اإلفتی�ات              ) والعالجات

ثم بیان األسباب والدوافع الداعیة إل�ى  , على السلطات في نظام الدولة في اإلسالم      

وم�ا ھ�ي العالج�ات المقترح�ة لع�الج تل�ك الظ�اھرة الخطی�رة م�ن                  , ارتكاب الجریمة 

  . المقاصدیة اإلسالمیةالناحیة

  .  المقاصد– االفتیات– الدھم -الفتق :  الكلمات المفتاحیة 
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Summary: 

     This study has shown the two forms of aggression 

that can be inflicted on any country, namely the 

external enemy, the so-called state, and the internal 

enemy, the so-called gap, by shedding light on the 

nature, motives and treatments for those crimes, by 

following the inductive method, This study, entitled: 

     (Hernia and their father in the Islamic system - a 

study of Makassidip concept, motives and 

treatments) have provided a statement of the fact of 

hernia and their father and their relationship to the 

crimes of fatwas on the authorities in the system of 

state in Islam, and then to explain the reasons and 

motives to commit the crime, and what treatments 

are proposed to treat this phenomenon Dangerous 

from the point of view of Islam. 

Keywords: Hernia - Dham - infertility - Makassed. 
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 المقدمـــــــــــة

الذي خلقنا من الع�دم، وام�تن علین�ا بنعم�ة العق�ل، فھ�دانا لإلس�الم                     الحمد هللا   
ًا لتعلیم األحك�ام للب�شریة عل�ى م�نھج خی�ر األن�ام،       بفیض اإلیمان، فضًال منھ وكرم   
، أت�م علین��ا نعم��ھ،  )١()َعلَّ��َم اْلِإن��َساَن َم�ا َل��ْم َیْعَل��مْ : (وأش�ھد أن ال إل��ھ إال اهللا، القائ�ل  

: وحثنا على التفقھ في شریعة اإلسالم، وأشھد أن محمدًا عبد اهللا ورسولھ القائ�ل             
ك وكرھ���ت أن یطل���ع علی���ھ واإلث���م م���ا م���ا ح���اك ف���ي ص���در , الب���ر ح���سن الخل���ق(

  :، وبعد)٣()َفِبُھَداُھُم اْقَتِدْه: (، قال تعالى)٢()الناس
إن الخروج على الحدود ھو خروج على :"    فیقول الجویني في الغیاثي 

ھو حقیقة , أم غیر مقدرة,  وما الخروج على حدود اهللا مقدرة كانت)٤(".الشریعة
وبالتالي , یعتنا اإلسالمیة الغرَّاءخروج على النظام التشریعي الذي جاءت بھ شر

إن وضع الشرائع، : " یقول الشاطبي . فھو تمرد على صاحب الشریعة سبحانھ
  )٥(".إنما ھو لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا 

   وعلى ضوء ذلك فإن تشریع العقوبات المناسبة في الدولة اإلسالمیة یعد صمام 
وال�ذي یمث�ل نظام�ًا مت�سقًا ض�من منظوم�ة نظ�م              أماٍن للمجتمعات اإلن�سانیة كاف�ة،       

أن ش���ریعة اهللا حق���وق : ال���شریعة اإلس���المیة المتع���ددة، فنق���ول وبع���د االس���تقراء 
وحدود، جاءت ھذه الشریعة لتسعد العوالم بحق، وع�دل، وحری�ة م�سئولة، بعی�دًا                

لتك�ون تل�ك الم�صالح من�سجمة ان�سجامًا تام�ًا م�ع ن�وامیس          , عن الھوى والت�شھي   
واقع الحیاة، وبذا تحقق بمعنى المواءمة واالتساق ب�ین عالق�ة مقاص�د             الكون في   

یقول اإلمام الشاطبي في ھذا الصدد . المكلفین و مقاصد التشریع اإلسالمي الحكیم
ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخلق، وھذه المقاص�د ال تع�دو            : تكالیف الشریعة :" 

أن : ن تك�ون حاجی�ة، والثال�ث     أ: أن تكون ضروریة، الثاني   :  أحدھا -: ثالثة أقسام 
  )٦(".تكون تحسینیة 

  -:مشكلة الدراسة وأسئلتھا 
  -:تسعى ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة 

                                           
  . ٥آیة رقم  , سورة العلق  –)١(
حدیث رقم , باب تفسیر البر واإلثم : في كتاب الصلة والبر واآلداب, صحیح مسلم , مسلم –)٢(

  ) .٦٥١٧( حدیث رقم ,وفي روایة ما حاك في نفسك ) ٦٥١٦( 
 .  م٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦، دار الجلیل، ١صحیح مسلم المسمى بالجامع الصحیح، ط : أنظر 

  . ٩٠آیة رقم  , سورة األنعام  –)٣(
دار الكت�ب  , ١ط, ١٠٠غیاث األمم في التیاث الظلم ،ص : عبد الملك بن عبد اهللا  ,  الجویني –)٤(

 .   م١٩٩٧, بیروت لبنان, العلمیة
، ٢الموافقات في أصول الشریعة، ج :   الشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي–)٥(

 . ة، بیروت ، دار المعرف٦ص 
 . ٨، ص ٢الموافقات، ج :   الشاطبي–)٦(
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ما ھي حقیقة الفتق والدھم ؟وما عالقتھما بجرائم اإلفتیات على السلطات : األول
  في نظام الدولة في اإلسالم؟

افع الداعیة إلى ارتكاب الجریمة؟ وما ھي ما ھي األسباب والدو: السؤال الثاني
  العالجات المقترحة لعالج تلك الظاھرة الخطیرة من الناحیة المقاصدیة اإلسالمیة؟

  :أھمیة الدراسة وأھدافھا 
ف�ي النظ�ام الجن�ائي      : الفت�ق وال�دھم   "     تبرز أھمیة ھذه الدراس�ة الموس�ومة ب�ـ          

الك��شف ع��ن  " فع والعالج��ات  دراس��ة مقاص��دیة ف��ي المفھ��وم و ال��دوا  -اإلس��المي
, أو الخ�ارج , سواء من ال�داخل , أشكال العدوان الذي یمكن أن یھدد كیان أي دولة  

  .من الناحیة المقاصدیة, وعالجاتھ, وبیان دوافع ھذا العدوان
   -:أماأھداف ھذه الدراسة فتكمن في ما یأتي 

 السلطات في بیان حقیقة الفتق والدھم و عالقتھما بجرائم اإلفتیات على: أوًال
  .نظام الدولة في اإلسالم 

ثم الكشف العالجات , بیان األسباب والدوافع الداعیة إلى ارتكاب الجریمة: ثانیًا
  .المقترحة لعالج تلك الظاھرة الخطیرة من الناحیة المقاصدیة اإلسالمي

  :منھج الدراسة 
ك بتتب��ع وذل��: ف��ي ھ��ذه الدراس��ة  الم��نھج االس��تقرائي       لق��د اس��تخدم الباحث��ان   

  . والمنھج االستنباطي ,النصوص الشرعیة المتعلقة بموضوع الدراسة
 -:الدراسات السابقة 

    بعد الجولة االستقرائیة في الكتب والرسائل الجامعیة ذات العالقة بموضوع 
أنھ لم یوجد حسب علم الباحثان دراسة سابقة انفردت بدراسة ھذا , بحثنا

وھذا ما یأمل الباحثان إبرازه في دراستھما ھذه . الموضوع من الناحیة الشرعیة
, ومع ذلك فھناك دراسات سابقة تكلمت بشكل عام عن ھذا الموضوع. بعون اهللا

  -:ومن ھذه الدراسات, أو تعرضت من بعید إلى جوانب منھ
محم���د ج��الل أب���و الفت��وح ش��رف ومحم���د  عل��ي عب���د     : دراس��ة للباح��ث    .١

دار المعرف�ة  , یات وم�ذاھب  الفك�ر ال�سیاسي ف�ي اإلس�الم شخ�ص     : المعط�ي 
  .م١٩٨٧, الجامعیة

الفك�ر ال�سیاسي العرب�ي    : الدكتور محمد عوض الھزایمة : دراسة للباحث    .٢
 .م٢٠٠٥, ١ط,  دارسة في الجانب األیدلوجي–اإلسالمي 

األمن ال�وطني ف�ي ع�صر       :األستاذ الدكتور ذیاب البداینة     : دراسة للباحث    .٣
 .م ٢٠٠٩, وزارة الثقافة, مطبعة السفیر, العولمة

أس�لحة ال�دمار    : ال�دكتور عب�د المجی�د محم�ود ال�صالحین         : دراسة للباحث    .٤
 ٢٣ العدد -مجلة الشریعة والقانون, الشامل وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي

 .م٢٠٠٥ ربیع األول –
وظیف��ة (  وق��د كان��ت بعن��وان : فھ��د یوس��ف الك��ساسبة : دراس��ة للباح��ث  .٥

وھ�ي  , دار وائ�ل ,) راسة مقارن�ة  العقوبة ودورھا في اإلصالح والتأھیل د   



 - ٧٩٥ -

, رسالة دكتوراة في الق�انون م�ن جامع�ة عم�ان العربی�ة للدراس�ات العلی�ا               
فقام�ت  , وقد أبدت مدیریة األم�ن الع�ام إھتمام�ا واض�حًا ف�ي ھ�ذه الدراس�ة               

بالتع��اون م��ع , بن��شر ملخ��صھا ومحاورھ��ا ف��ي مجل��ة النزی��ل التابع��ة لھ��ا   
ھ��ـ ـ      ١٤٣١, مطبع��ة ال��سفیر   ,٣وذل��ك ف��ي الع��دد رق��م   , وزارة الثقاف��ة

  . م٢٠١٠
الجوانب التربویة في :(سحر عبد الكریم محمد الھزایمة : دراسة للباحثة  .٦

نوقشت في جامعة الیرموك ف�ي  , وھي رسالة ماجستیر   ) آیات القصاص   
  .م٢٠٠٤في سنة , تخصص التربیة في اإلسالم 

  :   خطة البحث 
  -:وھي كما یأتي, خاتمةو, ومبحثین,   تم تقسیم خطة البحث إلى مقدمة

التعریف بحقیقة الفتق والدھم و عالقتھما بجرائم اإلفتیات على : المبحث األول
  .وفیھ  اربعة مطالب, السلطات في نظام الدولة في اإلسالم 

وبی��ان األس��باب الدافع��ة و الداعی��ة إل��ى    , بی��ان ماھی��ة الجریم��ة  : المبح��ث الث��اني 
قترح�ة لع�الج تل�ك الظ�اھرة الخطی�رة م�ن            وم�ا ھ�ي العالج�ات الم      , ارتكاب الجریمة 

وفی��ھ اربع��ة مطال��ب وك��ل مطل��ب یف��رع من��ھ ع��دة   , الناحی��ة المقاص��دیة اإلس��المیة
  . فروع

وبع��دھا قائم��ة . وتت��ضمن أھ��م النت��ائج الت��ي توص��ل إلیھ��ا الباحث��ان  : ث��م الخاتم��ة 
  .المراجع
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  املبحث األول

ات على التعريف حبقيقة الفتق والدهم وعالقتهما جبرائم اإلفتي

  السلطاتفي نظام الدولة يف اإلسالم

  اطب اول

  أم او اظم ادو  ام

    تنقسم األمة في نظام الدولة في اإلسالم  إلى قسمین من الوالیة من حیث 
  )١( -:مھام التكلیف الواردة بالمنھج اإلسالمي وھما 

وھم علماء المسلمین في المجال ) القوى الشعبیة(والیة حاكمة وتسمى : األولى
والتي تساھم بالعمل , العاملین على نصرة اإلیمان, والتشریعي, السیاسي
  .ویجب اتباعھا, السیاسي
وتتكون من مجموع األمة التي آمن أفرادھا ) سلطة حفظ ( والیة حافظة : الثانیة 

 والمحدد ,والتزموا بتعالیمھ لتحقیق وظیفة اإلنسان ھذا الوجود, بمنھج اهللا
وھي في عنق كل من شھد أن ال , واإلستخالف في األرض, والعمارة, بالعبودیة

وھي تلك األمة التي ائتمت بمنھج اهللا قوًال , إلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا
  .وبالتالي فھي أمة صنعتھا تعالیم كتاب, وعمًال

امة دین اهللا في وواجبھم إق,  باعتبار ھذا القسم من الوالیة مخاطب بالتكلیف
  :وتنقسم الوالیة الحافظة بدورھا إلى قسمین . وحمایة مؤسساتھ, األرض

وھي مجموع أفراد ) وھي جماعة المسلمین (  القاعدة الشعبیة :القسم األول 

  .األمة 

وأھل , وتتكون من أھل الحل والعقد) وھم العلماء( القوى الشعبیة :القسم الثاني

  )٢(.أھل اإلمامةو, وأھل االختیار, الشورى
,  ومن ھنا ظھرت فكرة ھذه الدراسة ببیان وظاف القاعدة الشعبیة اإلسالمیة

  -:المتمثلة بما یأتي 
 .وإدارتھا , إقامة المرافق العامة .١
 .الحسبة باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر  .٢
 .ومعیارھا التكلیف ال التشریف, واإلمارة, كالوالة, تولي الوظائف العامة .٣

                                           
ص , األحكام السلطانیة والوالی�ات الدینی�ة  : علي بن محمد بن حبیب البصري ,   الماوردي  –)١(

الدول�ة وش�كلھا ف�ي    : النظام الدستوري اإلسالمي .م  ٢٠١٤, مطبعة السفیر , ٨١ ٠ ١٣
 .١٩١-١٩٠ص , اإلسالم

 .٢١١-٢٠٧ص , الدولة وشكلھا في اإلسالم  :   النظام الدستوري اإلسالمي–)٢(
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 . بإسداء النصیحة للھیئة الحاكمة ,النصح .٤
 .والشورى , البیعة .٥
 .واإلختیار, وترشیح أھل الحل والعقد, الصالة بالمساجد .٦
 )١ (.التضامن اإلجتماعي  .٧
وتكییفھا الشرعي ھو فرض عین في ثالثة : والطاعة بالمعروف, النصرة .٨

 -:وھي, حاالت على كل مسلم
  .الفتق : األولى
  .الدھم : الثانیة 
  )٢ (.الجائحة : الثالثة 

موضوع ھذه ) والدھم , الفتق:  (      فما ھو التكییف الشرعي لمسألتي
وما األحكام الشرعیة المتعلقة بھما في النظام السیاسي للدولة في , الدراسة

  اإلسالم ؟

ب اطا  

ًواط ً قا  فرا ) دادو اا(  

: وفتَّق, انشق: وانفتق, شقھ:  الشئ فتقًاأما لغة فالفتق مأخوذ من فتق  . أ
 )٣.(تشقق: وتفتق , مبالغة في الفتق

ھو العدوان الداخلي على النظام السیاسي : وأما اصطالحًا فالفتق ھو  . ب
  )٤().واإلشتباك بین الناس, والفتنة,أو ھو اإلنقالب( للدولة 

صر    ل��م یمك��ن م��ن المت��صور أن یبق��ى اإلس��تقرار ال��سیاسي ال��سائد ف��ي الع��    
وال لع�دم  , ال لإلفتقار إلى الدس�تور الم�نظم للجماع�ة   , النبوي على ما ھو علیھ   
ولك��ن لغی��اب القی��ادة الت��ي اس��تطاعت أن تح��وي ك��ل     , ت��وفر القی��ادة الحكیم��ة 

فقام��ت الفئ��ة الباغی��ة الت��ي نال��ت م��ن الوح��دة الدینی��ة زم��ن الخلق��اء   , األخط��ار
م�ن  , ة ال�سیاسیة الدینی�ة  نتیجة لذلك بزَّت وبرزت الم�ذاھب الفكری�      , الراشدون
  )٥(:محاورھا

 .الخالفة واإلتجاھات المعارضة  -١
 .حروب الردة  -٢

                                           
 .٢٠٦ص ,   المرجع السابق–)١(
 .٥٠ص, األموال, أبو عبید بن سالم. ٢٠٥ -٢٠٤ص ,  المرجع السابق نفسھ–)٢(
 ).فتق (مادة , ٢ط, ٦٧٢ص , ٢ج , المعجم الوسیط:  إبراھیم أنیس وآخرون –) ٣(
أب��و عبی��د ب��ن .  ٢٠٤ص ,  ف��ي اإلس��الم الدول��ة وش��كلھا:  النظ��ام الدس��توري اإلس��المي –) ٤(

 .ص      , األموال, سالم
 دارس��ة ف��ي الجان��ب   –الفك��ر ال��سیاسي العرب��ي اإلس��المي    : محم��د ع��وض  ,  الھزایم��ة–) ٥(

  .٦٦ – ٦٠ص , األیدلوجي
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,     الفتنة وشق الصف اإلسالمي من خالل طائفة من الفتن واإلغتیاالت للخلفاء
  -:منھا 
  .فتنة حروب الردة في فترة خالفة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ: أوًال 
 .خطاب رضي اهللا عنھفتنة اغتیال عمر بن ال: ثانیًا 
  .فتنة مقتل الخلیفة عثمان بن عفان : ثالثًا 
  )١(.فتنة مقتل الخلیفة علي بن أبي طالب: رابعًا 
 .ظھور األطیاف الحزبیة  -٣
 .ھـ ٣٦موقعة الجمل  -٤
 .موقعة صفین  -٥
ظھور المذاھب السیاسیة والعقائدیة عقب وفاة الرسول على اهللا علیھ :ثالثًا 
  )٢(.وسلم

ب اطثا  

ًطوا  مدا  )ردو اا(  

, غشوھم: دھمًا, یدھمونھم, ودَھموھم, أما لغة فالدھم مأخوٌذ من دِھموھم  . أ
 )٣ (.ودھمك دھمًا, وكلَّ ما غشیك فقد دھمك

وأما اصطالحًا فالدھم ھو غارات العدوان الخارجي الذي یتعرض لھ النظام   . ب
  )٤(.السیاسي للدولة

غارة العدو : الدھم قید التشریع اإلسالمي حالة الحربوعلى ضوء ذلك فقد 
بقیود فیھا داللة واضحة على إنسانیة , في حالة اإلعتداءات الخارجیة) الخارجي
ودین الیسر ال ,  والسماحةدین التسامح, فاإلسالم دین سالم ومحبة, اإلسالم
َوَلا : (ىقال تعال, دین المجادلة بالتي ھي أحسن,ودین السالم ال الحرب,العسر

 )٦ () .َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن وقولھ تعالى)٥ (.)ُتَجاِدُلوا َأْھَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن

                                           
, ٥ج�زء  , علي البیج�اوي : تحقیق, اإلصابة في تمییز الصحابة   : ابن حجر   ,  العسقالني   –) ١(

الفك��ر ال��سیاسي العرب��ي : محم��د ع��وض , الھزایم��ة.  ه١٤١١,  بی��روت ,دار الجی��ل, ١٠٩ص 
 .  بتصرف٨٧ – ٦٠ص ,  دارسة في الجانب األیدلوجي–اإلسالمي 

 . المرجع السابق نفسھ –) ٢(
 ، دار إحیاء التراث العربي ،مؤسسة التاریخ ١لسان العرب ، ط     :  ابن منظور اإلفریقي     –) ٣(

 .٢١١ص , ١٢، مجلد ) دھم( م ، مادة ١٩٩٥ - ھـ١٤١٦العربي ، بیروت لبنان ، 
محم�د  , الب�وطي . ٢٠٤ص , الدولة وش�كلھا ف�ي اإلس�الم    :   النظام الدستوري اإلسالمي     –) ٤(

دار , ١١ط ,١٢٧ص , فقھ السیرة النبویة مع موجز لت�اریخ الخالف�ة الراش�دة        : سعید رمضان   
 . م ١٩٩١, دمشق, الفكر

  ).     ٤٦:  العنكبوت    ( –)٥(
  ) .   ٢٥٦: البقرة   ( –)٦(
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َفاْعُف َعْنُھْم َواْصَفْح ۚ ِإنَّ :(  وقولھ )١ ().اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن:( وقولھ سبحانھ 
َوَأن :(  وقولھ)٣ ().َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِمیَل:(  وقولھ)٢ ().اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن
 )٥ ().َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة :( وقولھ)٤ ().َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوىٰ

  )٦ ().ى اللَِّھ َۚوِإن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَھا َوَتَوكَّْل َعَل:( وقولھ سبحانھ وتعالى 
أن الشرائع :   وعلى ضوء ما سبق فإنھ یجدر بنا التنبیھ إلى قضیة ھامة وھي

والدیانات واألمم والشعوب قبل اإلسالم لم تفرق بین حرب ظالمة وبین حرب 
إال أن اإلسالم قد رفض أن , وكم ارتكبت المھازل واآلثام باسم الحروب, جائزة

, وإنما جنح إلى السَّلم أوًال,  غایة في حد ذاتھاتكون الحروب الحیوانیة الشرسة
  )٧ (.فإن طمع فیھم طامع كان علیھم حینئذ أال یجبنوا في مالقاتھ ومحاربتھ 

ونھب ,  حیث إن مبادئ حضارتنا اإلسالمیة قد حرمت الحروب ألجل الغزو
أو الجائزة ھي ما , وإنما الحروب المشروعة, وإذالل كرامة الشعوب, األموال

  :ت تھدف إلى تحقیق غایتین ھما كان
  .الدفاع عن عقیدة االمة وأخالقھا : األولى 
  .الدفاع عن حریة الشعب واستقاللھ وسالمھ : الثانیة 

 .وحمایة أماكن العبادة لكل الدیانات ,  لھذا كلھ ضمن اإلسالم حریة العقائد كلھا
)٨(  

ُھم ِبَبْعٍض لَُّھدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّھ النَّاَس َبْعَض:(  قال تعالى 
َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّھ َكِثیًرا ۗ َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمن َینُصُرُه ۗ ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ 

  )٩().َعِزیٌز
      كما أن اإلسالم نادى بأن الدفاع عن الضعفاء المستذلین في الشعوب 

َما :( لقولھ سبحانھ , )١٠(ألخرى واجب علینا كزاجب الدفاع عن حریتنا وكرامتناا
َلُكْم َلا ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذیَن 

                                           
  ) .  ٣٤: فصلت   ( –)١(
   ) .  ١٣: المائدة    ( –)٢(
  ) .   ٨٥: الحجر    ( –)٣(
  ) .     ٢٣٧: البقرة   ( –)٤(
  ) .     ٢٠٨: البقرة  ( –)٥(
  ) .     ١٠: األنفال    ( –)٦(
سي ف�ي اإلس�الم شخ�صیات    الفك�ر ال�سیا  :   محمد ج�الل أب�و الفت�وح و عل�ي عب�د المعط�ي           –) ٧(

  .٩٨ و ٩٧ص , ومذاھب
 .٩٨  المرجع السابق ص–) ٨(
   ) .  ٤٠: الحج    ( –)٩ (
الفك�ر ال�سیاسي ف�ي اإلس�الم شخ�صیات         :   محمد جالل أبو الفتوح و عل�ي عب�د المعط�ي            –) ١٠(

  .٩٨ص , ومذاھب
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ِم َأْھُلَھا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلیا َواْجَعل َیُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َھِٰذِه اْلَقْرَیِة الظَّاِل
  )١().لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصیًرا

وإنما ھي حرب ,     فالحرب في اإلسالم إذن لیست في سبیل الطغیان والفساد
إصالح في سبیل اهللا تعالى على الفساد والمفسدین والمحاربین هللا ولرسولھ 

  .سادًا والذین یسعون في األرض ف
, وعلیھ فمنذ وفاة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم دب الخالف بین العرب

  .وظھرت النزعات والحركات السیاسیة والدینیة والعصبیة والقبیلة
وننشر الخراب , ونظلم, فنفسد,      فإذا قامت الحرب كان علینا أال ننسى مبادئھا

لما كان یبعث , كر الصدیقومن ھنا جارت الوصایا التي قدمھا أبو ب, والدار
حیث وجھ ألسامة بن زید طائفة من الوصایا الدالة على أن الحروب , الجیوش 

وال , ال تمثلوا: والرحمة فقال , اإلسالمیة ھي وصایا مقیدة بمبادئ اإلنسانیة
وال , وال تحرقوه, وال تعقروا نخًال, وال إمرأة, وال شیخًا كبیرًا, تقتلوا طفًال صغیرًا

وسوف , إال لمأكلة, وال بعیرًا, وال بقرة, وال تذبحوا شاة,  شجرة مثمرةتقطعوا
  )٢ (.تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ

بإدعائھم بأنھ ما ,        وعلى ضوء ما یشاع حول اإلسالم من شبھات اإلرھاب
ة منصفة بعیدًا عن اإلفراط انتشر إال بحد السیف یجب بسط ھذه المسألة بطریق

إن غایة الجھاد في اإلسالم ھو إقامة : یقول البوطي بھذا الخصوص. والتفریط
وقد مر بمراحل تدریجیة , المجتمع اإلسالمي وتكوین الدولة اإلسالمیة الصحیحة

حتى استقر حكم الجھاد في اإلسالم على قتال كل من وقف عقبة في طریق 
و واجب المسلمین في كل عصر إذا توفرت لدیھم وھذا ھ, المجتمع اإلسالمي

  ).٣(والعدة الالزمة , القوة
     فمناط شرعیة الجھاد ھو الحاجة إلى إقامة المجتمع اإلسالمي بكل ما یتطلبھ 

أما القتال , أو دفاعیًا, وال عبرة بكونھ ھجومیًا, من النظم والمبادئ اإلسالمیة
لذي ال عالقة لھ بالجھاد المصطلح علیھ الدفاعي المشروع فذلك نوع من القتال ا

أو , كدفاع المسلم عن مالھ): قتال الصائل( وھو ما یسمى بـ , في الفقھ اإلسالمي
  )٤(.أو حیاتھ, أو أرضھ, عرضھ

                                           
    ) .  ٧٥: النساء     ( –)١(
الفك��ر ال��سیاسي ف��ي اإلس��الم شخ��صیات : لمعط��ي  محم��د ج��الل أب��و الفت��وح و عل��ي عب��د ا–) ٢(

   .١٠٠ – ٩٩ص , ومذاھب
, فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخالف�ة الراش�دة   : محمد سعید رمضان    ,   البوطي  –) ٣(

 .م ١٩٩١, دمشق, دار الفكر, ١١ط ,١٢٦ص 
  .١٢٧ص ,   المرجع السابق نفسھ –) ٤(
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والتشویھات التي دست على ,       وبعد ذلك فقد أشار البوطي إلى المغالطات
فبین أنھا تتمثل ,ام اإلسالميفكرة الجھاد في اإلسالم إلثارة الشبھات حول النظ

  )١ (-:منسجمتان في باطن األمر وحقیقتھ ھما , ّأطروحتین متناقضتین في الظاھر
, ھي التي تنادي بأن اإلسالم لم ینتشر إال بحد السیف: اُألطروحة األولى .١

 .والبطش, والقھر, واإلكراه
ال , وھي التي تھتف بأن اإلسالم دین سالم ومحبة: اُألطروحة الثانیة .٢

وال یحارب أھلھ إال إذا ُأرغموا , یشرع الجھاد فیھ إال لرد العدوان المداھم
 . على ذلك وبودئوا بھ

        ومع ذلك فما كان ھدف أرباب الغزو الفكري من إشاعة ذلك من خالل 
ثم اإلنتظار حتى تؤتي تلك اُألطروحة , إشاعة فكرة أن اإلسالم دین الدم والبطش

وبینما , وإنكار ھذا الظلم في حق اإلسالم,  المسلمینُأكلھا من ردود فعل
قام من ُألئك المشككین أنفسھم من , المسلمون یلتمسون الرد على ھذا الباطل

وراح یرد ھذه التھمة , اصطنع الدفاع عن اإلسالم بعد طول علم وبحث متجردین
رد العدوان ال یشرع فیھ الجھاد إال لضرورة , وسالم, إن اإلسالم دین محبة: قائًال

وال یرغب أھلھ في الحرب ما وجدوا , )بحالة الدھم من العدو الخارجي(المداھم 
, فردد بسطاء المسلمین بأن اإلسالم ما ھو إال دبن مسالمة, إلى السالم من سبیل

وفات ھؤالء بأن , ال شأن لھ باآلخرین إال إذا داھموه في عقر داره, وموادعة
,  السلوك بمقدمات ووسائل مدروسة مختلفة:الغرض المقصود من ذلك كلھ ھو

وإماتة روح الطموح في , تنتھي إلى نسخ فكرة الجھاد من أذھان المسلمین
  )٢(.نفوسھم

  )٣( -:لهذا قسم التشريع اإلسالمي عالقته بالعالم اإلنساني إلى أقسام ثالثة هي 

 .وقد حرم الفقھاء القتال بینھم : المسلمین .١
وإذا نقضوا العھد , ھدون عھد الذمة طبق علیھمفإن قبل المعا: المعاھدین .٢

 .وجب محاربتھم 
فیجب أن , وال من المعاھدین, فھؤالء لیسوا من المسلمین: األعداء .٣

فإذا , وبالحكمة, أو إلى المعاھدة بالموعظة الحسنة, یدعوا إلى اإلسالم
فیجب ھنا , واستخدموا القوة, رفض األعداء اإلستماع إلى القول الحسن

                                           
التأص�یل  : أسامھ رض�وان , الجوارنھ: نظر في ذلكوا. ١٢٧ص ,   المرجع السابق نفسھ    –) ١(

بح�ث  , الفقھي لجرائم اإلرھاب وتكییفھا ال�شرعي ف�ي ع�صر العولم�ة دراس�ة مقاص�دیة إس�المیة              
 .  م٢٠١٧, ٤٤مجلد , ١العدد , الجامعة األردنیة, منشور في مجلة دراسات الشریعة والقانون

   .١٢٩ – ١٢٧ص ,   المرجع السابق نفسھ –) ٢(
الفكر السیاسي في اإلس�الم  : محمد جالل أبو الفتوح و علي عبد المعطي: أنظر في ذلك      –) ٣(

دار , ٣ط, ١٢٤ص  , الدیمقراطی�ة ف�ي اإلس�الم     : عباس  , العقاد   .١٠١ص  , شخصیات ومذاھب 
 المعارف 
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حیث ال محل مع القوة إال ,  العدو الخارجي المداھم بالجھاد بالقوةرد ھذا
  .وال یفل الحدید إال الحدید, القوة

ف�ي ح�االت   , وآداب�ًا عام�ة   ,      ومع ذلك كلھ فقد وض�ع اإلس�الم أحكام�ًا ھام�ة           
فمن ھ�ذه األحك�ام     , وفي حالة الحرب عموماً   , اإلعتداءات بالمداھمة الخارجیة  

عب���د المجی���د . ف���ي ذل���ك م���ا تعرض���ت إلی���ھ دراس���ة د الت���ي ینبغ���ي أن تراع���ى
" أس��لحة ال��دمار ال��شامل وأحكامھ��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي " ال��صالحین بعن��وان 

  -:وملخصھا
  )١(.مراعاة آداب الحرب في اإلسالم: أوًال
  )٢ (.أحكام األسرى : ثانیًا

  اإلفتیات على السلطات: المطلب الرابع
  -: حقیقة االفتیات: أوًال 

افت���ات ب���أمره، أي م���ضى علی���ھ، ول���م یست���شر أح���دًا، : یق���ال:  ی���ات لغ���ةاالفت.   أ
واالفتی�ات افتع�ال م��ن الف�وت، وھ��و ال�سبق إل��ى ال�شيء  دون ائتم��ار م�ن ی��ؤتمر،       

إذا انفرد برأیھ دونھ في التصرف فیھ، ویفتات علیھ في أمر بناتھ؛           : وافتات علیھ 
  )٣(.أي یفعل في شأنھن شيء بغیر أمره

فھ��و إح��الل ول��ي ال��دم نف��سھ مح��ل  :   ف��ي االص��طالح ال��شرعيأم��ا االفتی��ات.    ب
  .السلطات التنفیذیة في تنفیذ العقوبة التي ثبتت لھ

وذل��ك ,       لھ��ذا یمن��ع ص��احب الح��ق م��ن اس��تیفاء حق��ھ بنف��سھ،لتعلق الح��ق ب��ھ  
، )٧(، والحنابل�ة )٦(، وال�شافعیة )٥(، والمالكی�ة  )٤(باتفاق الفقھاء األربعة م�ن الحنفی�ة      

وإغالقًا لباب الفساد، لھذا فإذا استأثر ول�ي ال�دم ص�احب الح�ق          , للذریعة وذلك سداً 
وح�ضوره ف�إن علی�ھ    ,أو م�ن یق�وم مقام�ھ   ,باستیفاء حقھ بنفسھ بال إذن من الحاكم  

عقوب���ة تعزیری���ة باعتب���اره مرتكب���ًا لجریم���ة االفتی���ات عل���ى ال���سلطات العام���ة، ال 
  .باعتباره قاتًال 

                                           
أسلحة الدمار ال�شامل وأحكامھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المیالدكتور عب�د المجی�د        :   انظر في ذلك    –) ١(

 .٥٠ص ,حینالصال
 .  المرجع السابق –) ٢(
 . ٧٨، ص ٢، مجلد )فیت ( لسان العرب، مادة :   ابن منظور-) ٣(
نت�ائج  : قاض�ي زاده، ش�مس ال�دین أحم�د ب�ن ق�وده      . ٣٠٧ال�در المخت�ار ، ص   :   الحصفكي  –)٤(

، دار الكت��ب العلمی���ة،  ١، ط ٢٥٧ – ٢٤٢، ص ١٠األفك��ار ف��ي ك��شف ش��رح ف��تح الق��دیر، ج       
 .  م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، بیروت لبنان

مواھ�ب الجلی�ل   : الجكني ال�شنقیطي  . ٣٦١ -٣٥٨، ص ٤الشرح الصغیر ، ج :   الدردیر      –)٥(
، مؤس�سة الن�داء،   ١، ط ٥١٩، ص   ٢الكافي  ، ج     : ابن عبد البر     . ٢٨٤ – ٢٠٨، ص   ٤، ج   

 .  م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤
  .١١، ص ٨ج , حلیة العلماء :   القفال الشاشي –)٦(
  .٤٠٨ – ٤٠٧ص , منتھى اإلرادات : نجار   ابن ال–)٧(
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ویحرم اس�تیفاء  :"ل؛ ما جاء في منتھى اإلرادات    ومما قال الفقھاء في ھذا المجا     
 وف�ي  )١(". قوٍد بال ح�ضرة س�لطان أو نائب�ھ، ول�ھ تعزی�ر المخ�الف، ویق�ع الموق�ع            

  )٢(".إقامة الحد إلى اإلمام أو من فوض إلیھ ذلك :" الحلیة 
  .أصحاب الحق باالستیفاء: ثانیًا 

تیفاء، وذل��ك عل��ى ص��احب الح��ق باالس� :     الخ�الف ق��ائم ب�ین الفقھ��اء ف��ي م�سألة   
  -: قولین

ھو كل وارث للمال سواء كان من ذوي الف�روض أو الع�صبة؛ وھ�ذا     : القول األول 
  :ما ذھب إلیھ جمھور

: ، واستدلوا لما قالوا بما ی�أتي )٥(والحنابلة,)٤(والصحیح عند الشافعیة , )٣( الحنفیة
-  

 )٦().ِھ ُس�ْلَطاًنا َفَل�ا ُی�ْسِرف فِّ�ي اْلَقْت�لِ     َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِّ     : (قولھ تعالى 
أصبح من المعلوم عند أھل العلم ممن خوطب بھذه اآلیة، أن ول�ي             : ووجھ الداللة 

فھو من جعل اهللا تعالى لھ میراث�ًا من�ھ، ول�م یختل�ف الم�سلمون                ,)وارثھ( المقتول  
ل�دم، كم�ا   في أن العقل موروث كم�ا ی�ورث الم�ال، وإن ك�ان ھ�ذا فك�ل وارث ول�ي ا             

ك��������ان لك��������ل وارث م��������ا جع��������ل اهللا ل��������ھ م��������ن می��������راث المی��������ت، زوج��������ة  
أو والدًا، ال یخرج أحد منھم من والیة ال�دم إذا ك�ان لھ�م        ,أوولدًا,أوأمًا,أوابنة,كانت

  )٧(. أن یكونوا بالدم ماًال
( مستحق االستیفاء في النفس ھو العاصب الذكر، واالحتراز بقی�د           :  القول الثاني 

جرح، ألنھ حق للمجني علی�ھ ال للعاص�ب؛ وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ                 ھو عن ال  ,)النفس  
  -:خالفًا لباقي األئمة، ویستدل لھم بما یأتي  ,)٨(المالكیة

  .ھؤالء ھم أقرب الناس لھ، بدلیل اختصاصھم بأعظم تركتھ-١

                                           
 . ٤٠٨ – ٤٠٧منتھى اإلرادات، ص :   ابن النجار–)١(
 . ١١، ص ٨حلیة العلماء، ج :   القفال الشاشي–)٢(
الھدایة في شرح : المرغیناني، برھان الدین. ٢٤٢، ص ٧بدائع الصنائع، ج :   الكاساني–)٣(

، ص ٤ م، ج ١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦ربي، لبنان بیروت، ، دار إحیاء التراث الع١بدایة المبتدئ، ط 
٤٤٦. 

. ٨٣، ص ٧روضة الطالبین ، ج : النووي. ٣٩، ص ٤مغني المحتاج ، ج :   الشربیني–)٤(
 . ٥١، ص ٥المھذب، دار القلم دمشق، الدار الشامیة بیروت، ج : الشیرازي، أبو اسحاق

. ١٨٧ – ١٨٦، ص ٥لریاض، ج الشرح الكبیر، كلیة الشریعة، ا:   ابن قدامھ المقدسي–)٥(
المحرر في : أبو البركات، مجد الدین. ٥٣٤ – ٥٣٣، ص ٥كشاف القناع ، ج : البھوتي 

 . ١٣١ – ١٣٠، ص ٢ م، ج ١٩٥٠ھـ ـ ١٣٦٩الفقھ، مطبعة السنة المحمدیة، 
  ) .٣٣: اإلسراء   ( –)٦(
 بدائع الصنائع، ج :الكاساني. ٣٦٩ص , تفسیر الجاللین : المحلي و السیوطي :   أنظر –)٧(

  . ٥١، ص ٥المھذب، ج : الشیرازي .٢٤٢، ص ٧
حاشیة : الدسوقي. ٣٥٨، ص ٤الشرح الصغیر، دار المعارف، مصر، ج:   الدردیر–)٨(

 . ٢٥٦، ص ٤الدسوقي ، ج 
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فتكون بینھم , ھم الذین یعقلون إذا جنى، وھذا دلیل على المعاونة بینھم وبینھ -٢
  )١(.النصرة

  .یرى الباحثان ان رأي الجمھور ھو االنسب لقوة االدلة وحجیتھا    و
المؤیدات التشریعیة المقاصدیة من وراء منع ولي الدم من االستئثار بتنفیذ       : ثالثًا

  .العقوبة بنفسھ
  المؤی��دات الت��شریعیة المقاص��دیة م��ن وراء من��ع ول��ي ال��دم م��ن تنفی��ذ ھ��ذا الح��ق 

ار باس��تیفاء تنفی��ذ الق��صاص إال بح��ضور  المب��اح ل��ھ، وع��دم ال��سماح ل��ھ باالس��تئث  
  -: الحاكم أو من یمثلھ؛ تتمثل ما یأتي

  . التأكد من سالمة االستیفاء، وتوافر شروط صحتھ-١
وحفظ��ًا ,  إظھ��ارَا لجدی��ة الدول��ة ف��ي تنفی��ذ األحك��ام، ومنع��َا م��ن ت��أخیر تنفی��ذھا   -٢

  .لھیبتھا
  . التأكد من سالمة الحكم قبل اإلذن بتنفیذه-٣
بحج�ة ثب�وت   , خشى أن یقتل أولیاء القتیل شخ�صًا بریئ�َا م�ن أھ�ل القات�ل      ألنھ ی  -٤

  )٢(.جرمھ بالتواتر، أو بحجة أنھ أقر بارتكابھ الجریمة
  )٣(.  قلة من یحسن استعمال السیف في ھذا الزمان-٥
باس�تیفاء حق�ھ عل�ى    , تمنع ولي الدم م�ن أن ی�ستأثر لوح�ده     :  الضرورات الیوم  -٦

 تق���ضي بحرم���ان أولی���اء ال���دم م���ن اس���تیفاء الق���صاص  الطریق���ة القدیم���ة، وأنھ���ا
بأنفسھم، وترك االستیفاء لمن تعینھم الدولة م�ن الم�وظفین الخبی�رین، ولألولی�اء      

  )٤(.أن یأذنوا لھم بمباشرة التنفیذ، أو أال یأذنوا إن رأوا العفو

 انقسمت األمة العربية على نفسها إلى    وبالرجوع إلى التاريخ اإلسالمي فقد

  )٥(:عدة فرق 

حیث دخل , جماعیة وھم الذین رضوا خالفة أبي بكر وعمر وعثمان: األول 
  .  ھؤالء في طاعة بني أمیة

                                           
اإلحسائي، محمد . ٥٤٥ – ٥٤٣الجریمة والعقوبة، دار الفكر العربي، ص :   أبو زھرة–)١(

، دار ٤١٨، ص ٤لك شرح ترتیب المسالك إلى أقرب المسالك، ج تبیین المسا: آل مبارك
 . العرب

: اب��ن النج��ار . ١٢٠الق��صاص وال��دیات ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة، ص     : زی��دان:   أنظ��ر –) ٢(
 . ٤٠٨ و ٤٠٧، ص ٢منتھى اإلرادات، ج 

 . ١٥٥، ص ٢التشریع الجنائي اإلسالمي، ج :  عوده–) ٣(
 . المرجع السابق نفسھ –) ٤(
الفك�ر ال�سیاسي ف�ي اإلس�الم شخ�صیات      :   محمد ج�الل أب�و الفت�وح و عل�ي عب�د المعط�ي           – )٥(

 –الفك�ر ال�سیاسي العرب�ي اإلس�المي         : محم�د ع�وض     , الھزایمة . ١٢٧  - ١٠٨ص  , ومذاھب
 .  بتصرف٨٧-٧٨ص , دارسة في الجانب األیدلوجي
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وأن , الشیعة وھم الذین رأوا أن الخالفة یجب أن تكون في بیت النبي: الثاني 
  .ثم ألوالده من بعده, تلك الخالفة حق لعلي بن أبي طالب

 عرف التطرف واإلرھاب في التاریخ وھم الخوارج وھم أول من: الثالث 
فقد وقف ھؤالء مع , حیث ظھروا في أواخر عھد الخلفاء الراشدین, اإلسالمي

  .حزب الشیعة في وجھ بني أمیة
واغلقوا أبواب الحوار مع , وخاصًا بھم,  وقد فھم الخوارج الدین فھما خاطئًا

دت بینھم وبین وقد عق, وآرائھم, حیث إنھم ال یعترفون إال بأفكارھم, اآلخر
, وعمر بن عبد العزیز, عبد اهللا بن عباس: مثل, علماء األمة مناظرات كثیرة

فلم یستجیبوا فسالت دماٌء كثیرة في مواقع مختلفة نتیجة , والحسن البصري
  )١(.وغلوھم في الدین, وتنطعھم, وتشددھم, وتطرفھم, تعنتھم

طوال )  والخوارج والسنة الشیعة: (  وقد استمر النزاع بین تلك الفرق الثالث 
  .العھد األموي 

وكاد یقضي , الزبیریین حیث اشتد خطرھم في الحجاز والعراق ومصر: الرابع 
وحزب الزبیریین ترجع نشأتھ على مسرح , على نفوذ األمویین في بالد الشام

األحداث في اإلسالم بعد الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان وخروج طلحة والزبیر 
فقد اتخذ عبد اهللا بن الزبیر من تأمین عثمان , لى علي بن أبي طالبوعائشة ع

ألن استخالف عثمان لھ دون أصحابھ , لھ على داره سببًا كافیًا ألحقیتھ بالخالفة
وكان سند ابن الزبیر , لدلیل قاطع على كفاءتھ ومقدرتھ على القیام بمھام األمور

مما عده , ي مرضھ األخیرفي ذلك ھو تأمین الرسول أبا بكر للصالة وھو ف
وعندما رأى عبد اهللا بن الزبیر أنھ یستحق , المسلمون كافیًا إلسناد الخالفة إلیھ

فكان لھ دور بین معاویة , الخالفة حتى في عھد علي عمل على تحقیق أغراضھ
  .وعلي رضي اهللا عنھم جمیعًا 

 واسقاط ,المرجئة حیث كان لھا أثر كبیر في إضعاف نفوذ األمویین: الخامس
  .الدولة األمویة

المعتزلة وھم أصحاب اإلعتزال الذین تركوا میدان المعركة بین : السادس 
واعتزلوا , ولم یخوضوا في المعترك السیاسي بینھما, األمویین والعلویین

واسقاط الدولة , حیث كان لھم أثر كبیر في إضعاف نفوذ األمویین, الفریقین
تزلة منذ نشأتھا كطائفة دینیة ال دخل لھا في وقد ابتدأت فرقة المع, األمویة

  .لكنھا لم تلبث أن خاضت غمار السیاسة, السیاسة

                                           
 اإلس��الم شخ��صیات الفك��ر ال��سیاسي ف��ي:   محم��د ج��الل أب��و الفت��وح و عل��ي عب��د المعط��ي –) ١(

الواض���ح ف���ي الثقاف���ة : خال���د إب���راھیم , یحی���ى رام���ز و الفتی���اني, ك���وكش .١٣١ص , وم���ذاھب
 . م ٢٠٠٩, دار المسیرة, ٢ط, ١٨٦ص , اإلسالمیة
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خاصة ,    ھذا وقد كان للمعتزلة األثر الكبیر في میدان الفكر السیاسي اإلسالمي
كل ذلك كان داعیًا إلى تأسیس الفكر اإلرھابي  )١(.الشیعة والخوارج: في فرقتي

  .نغلق على الذات المتطرف المتعصب والم
وبیان عالقتھ ,  أما تطبیق الحرابة فیمكن الرجوع فیھا إلى بحث آخر للباحث

  )٢ (.باإلرھاب

  املبحث الثاني

وبيان األسباب الدافعة و الداعية إىل ارتكاب , بيان ماهية اجلرمية

وما هي العالجات املقرتحة لعالج تلك الظاهرة اخلطرية من , اجلرمية

  ية اإلسالميةالناحية املقاصد

  اطب اول

رد اا  فرا  

االعتزام؛ والتوجھ، والنھوض نحو الشئ، على اعتدال :       فالمقصد لغة یعني
طلبتھ بعینھ ) ضرب(كان، أو جور، فقصدت الشئ لھ، والیھ، قصدا، من باب 

  )٣(. وإلیھ قصدي، ومقصدي، بفتح الصاد، والجمع مقاصد
والتي تبحث في المضامین القیمیة للخطاب الشرعي؛ " المقاصد"   ونظریة 

  )٤(".لھا " وھو ضد الفعل ": الحكمة" واختص المقصد بھذا المعنى باسم 
مقاصد "فقد كان قدامى العلماء یعبرون عن كلمة ,     أما المقاصد اصطالحًا

 مع بتعبیرات مختلفة، وكلمات كثیرة، تتفاوت من حیث مدى تطابقھا" الشریعة
مدلول المقاصد الشرعیة ومعناھا ومسماھا، لھذا لم یبرز على مستوى البحوث 
والدراسات الشرعیة، واألصولیة، تعریف محدد ومفھوم دقیق للمقاصد، یحظى 

                                           
الفك�ر ال�سیاسي ف�ي اإلس�الم شخ�صیات      :   محمد ج�الل أب�و الفت�وح و عل�ي عب�د المعط�ي           –) ١(

  .١٣١ص , ومذاھب
التكیی��ف الفقھ��ي لج��رائم اإلرھ��اب وتكییفھ��ا ال��شرعي ف��ي   : انأس��امھ رض��و,   الجوارن��ة–) ٢(

الجامع���ة , مجل���ة دراس���ات ال���شریعة والق���انون,  دراس���ة مفاص���دیة إس���المیة–ع���صر العولم���ة 
 .م٢٠١٥, مقبول للنشر, األردنیة

: الفی�ومي ، احم�د ب�ن محم�د      . ٣٥٥ ص ٧لسان العرب ، مادة ق�صد ، ج      :  ابن منظور    –)٣(
 . ، مطبعة مصطفى حلبي  ٥٠٤ ص ٢ المصباح المنیر ، ، ج

 ، المرك�ز  ٢ ، ط ٩٨تجدید الم�نھج ف�ي تق�ویم الت�راث ، ص      : عبد الرحمن ، طھ     :  أنظر   –)٤(
 ٧٠ف�ي االجتھ�اد التنزیل�ي، ص    : جحیش ، بشیر ب�ن مول�ود   . الثقافي العربي ، الدار البیضاء        

   ٧١و 
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بالقبول واالتفاق، من قبل كافة العلماء أو اغلبھم، أما المعاصرون؛ فقد ذكروا 
  )١(.ى معنى المقاصد ومسماھاتعریفات تتفاوت في جملتھا من حیث الداللة عل

     لھذا فالمتتبع لمن كتب في المقاصد من األوائل، ال یكاد یقف على تعریف 
محدد لمصطلح المقاصد، كأمثال العز بن عبد السالم، والشاطبي، حیث حرم ھذا 
المصطلح عند قدماء األصولیین، من إعطاء حد لھ، حتى من الشاطبي نفسھ، 

ور علم المقاصد كمبحث مستقل في أصول الفقھ في ویعود ذلك إلى عدم تبل
، )٢(زمنھم، حیث كان مبثوثًا في ثنایا مباحث المناسبة، والمصلحة، واالستحسان

، أما الشاطبي، فرغم كونھ صاحب النقلة النوعیة لعلم المقاصد، )٣(وسد الذرائع
یقل عن بما قعد لھ، وفصل فیھ وجعلھ مبحثًا مستقًال من مباحث أصول الفقھ، ال 

المباحث األخرى إن لم یفقھا، إال أن الرجل لم یكن معنیا بالحدود والرسوم، بل 
كان یرنو إلى مشروع تجدیدي ألصول الفقھ موجھ للعلماء، فھو إذا لم یعمد إلى 
وضع حد، أو رسم للمقاصد، بل بدأ مباشرة ببیان المقاصد من خالل بیان 

 وقصد المكلف، وھذا التقسیم عند قصد الشارع،: أقسامھا، وقسمھا إلى قسمین
یجمع مدلول المقاصد الذي یمتد لیشمل المقاصد المصلحیة والداللیة : الشاطبي

لھذا یقول , )٤(للخطاب الشرعي والمرتبطة في تحققھا واقعا بامتثال المكلف
أال ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید حتى یكون ریان في علوم : " الشاطبي

                                           
معج��م : س��انو   .  ٤٧ ، ص ١االجتھ��اد المقاص��دي حجیت��ھ وض��وابطھ ، ج  :  الخ��ادمي  –) ١(

 .٤٣٤ – ٤٣١مصطلحات أصول الفقھ ، ص 
تعریف أبي الحسن الكرخي من  : عرف بعدة تعریفات منھا  االستحسان اصطالحًا–) ٢(

ھو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمھ في نظائرھا إلى خالفھ لوجھ  :الحنفیة حیث عرفھ
لى الخصوص ، والمنسوخ إلى الناسخ وھذا یوجب كون العدول عن العموم إ .أقوى منھ

ترك الحكم  : وتعریف القاضي أبي یعلى من الحنابلة حیث عرفھ . استحسانًا، وھو لیس كذلك
ترك وجٍھ من وجوه االجتھاد  : وتعریف أبي الحسین البصري المعتزلي. إلى حكم ھو أولى منھ

وقد مال إلى  ,ولغیر شامل شمول األلفاظ لوجھ ھو أقوى منھ، وھو حكم طارئ على األ
موقع ملتقى اھل الحدیث .والیھ یمیل الباحثان.  ترجیح ھذا التعریف الفخر الرازي واآلمدي

 على الشبكة العنكبوتیة
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=١٠٨٥٥٣ 

وسیلة مشروعة في األصل تؤدي إلى مضادة قصد الشارع في المآل أي أنھ في منع كل )٣(
حالة ما إذا كانت ھنالك وسائل وطرق مشروعة أصًال، تؤدي في ظرف من الظروف، أو 
بالنسبة إلى شخص من األشخاص، أو واقعة من الوقائع، إلى نتائج تضاد أو تصادم قصد 

، فإن على المجتھد عندئذ أن یحكم على ھذه الشارع من تحقیق المصالح أو درء المفاسد
الواقعة أو ھذه الوسیلة المؤدیة إلى مثل ھذا المآل بالبطالن أو بالمنع، منعًا من التسبب في 
إحداث المفاسد، وحفاظًا على مقاصد الشارع الحكیم من التضاد أو التناقض بین األصل والغایة 

 .٧٩ت األفعال وأثرھا في تغییر األحكام انظر الذھب، حسین، مآال. أو الوسیلة والمقصد
 ،  كتاب األم�ة الع�دد   ٧٢ – ٧١في االجتھاد التنزیلي ، ص :  جحیش ، بشیر بن مولود   –) ٤(

 .م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، قطر ، ١، ط ٩٣رقم 
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عھا منقولھا ومعقولھا، غیر مخلد إلى التقلید والتعصب الشریعة، أصولھا وفرو
  )١(". للمذھب 

      غیر أن المحدثین ممن انتھضوا لتناول المقاصد، وصیاغة نظریتھا بقالب 
حدیث، لم یفوتھم أن یعرفوا المقاصد الشرعیة، وعلى رأس ھؤالء یأتي محمد 

الدین الخادمي، الطاھر بن عاشور، وعالل الفاسي، وأحمد الریسوني، ونور 
وأحمد بوعود وغیرھم من علماء المقاصد، حیث أن جمیع ھذه التعریفات 

المعاني، والحكم، واألھداف، والغایات، واألسرار : للمقاصد الشرعیة تدور حول 
الملحوظة في األحكام الشرعیة، المترتبة علیھا سواء أكانت تلك المعاني حكما 

الیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد، وھو جزئیة، أم مصالح كلیة، أم سمات إجم
  )٢(. تقریر عبودیة اهللا تعالى، ومصلحة اإلنسان في الدارین

 روح الشریعة اإلسالمیة وواقع التشریع الیوم –   یقول الزرقا عند حدیثھ في 
ھذه ھي الخطوط التي تصور لنا روح الشریعة اإلسالمیة  " -:في العالم اإلسالمي

ھجھا التطبیقي وأحكامھا، خطوط ثالث، تلقي الظالل استیحاء من أصولھا ومن
االستحسان، والمصالح : واأللوان على الصورة، فتكسبھا وضوحا، وبروزا، وھي

المرسلة، ثم المبادئ اإلنسانیة، ثم التمسك بالمقاصد، والتسامح بالوسائل 
المراد بالمقاصد معناھا االجتماعي وھو كل ما ھو ضروري : ( المتطورة، فقال

 ھذه ھي الخطوط الرئیسیة لروح الشریعة اإلسالمیة –قامة الحیاة الصالحة إل
الدالة على أصالة وثبات واستجابة لحاجات الزمن وعمق بالجذور، لكن ضیعھ 

  )٣(). وعزلھ عن الحیاة الیوم أبناء عققة جھلوا تراثھم والمرء عدو لما جھل
ح العباد في العاجل إن وضع الشرائع إنما ھو لمصال: "    ویقول الشاطبي

واآلجل معا، وتكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخلق، وھذه 
  )٤(".المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام، أن تكون ضروریة، أو حاجیة، أو تحسینیة

مقاصد التشریع العامة؛ ھي المعاني الملحوظة : "       ویقول ابن عاشور
ا، وال تختص مالحظتھا بالكون بنوع للشارع بجمیع أحوال التشریع أو معظمھ

خاص من أحكام الشریعة، فیدخل بھا أوصاف الشریعة، وغایتھا العامة؛ 

                                           
  .  ٢ ، ص ١الموافقات في أصول الشریعة ، ج :  الشاطبي –) ١(
مقاصد ال�شریعة اإلس�المیة ،   : ابن عاشور   .١٠ ، ص    ٢ج  , الموافقات  : الشاطبي :  أنظر –)٢(

 ، ال��دار البی��ضاء ،  ٣مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة ومكارمھ��ا، ص   : الفاس��ي ، ع��الل   . ٥١ص
الخ�ادمي    . ١٩نظریة المقاصد عن�د اإلم�ام ال�شاطبي ، ص    : الریسوني . مكتبة الوحدة العربیة    

فق�ھ الواق�ع ،   : بوعود ، أحمد    . ٥٣ – ٥٢ ، ص    ١حجیتھ ضوابطھ ، ج     االجتھاد المقاصدي   : 
 ، كت��اب األم��ة ،  وزارة األوق��اف وال��شؤون اإلس��المیة ،  ١٤٨ – ١٤٤أص��ول وض��وابط ، ص 

 . ھـ ١٤٢١ ، ٧٥قطر ، العدد 
روح ال�شریعة اإلس��المیة وواق��ع الت�شریع الی��وم ف�ي الع��الم اإلس��المي،    : الزرق�ا، م��صطفى   –)٣(

  .  ١٦ – ١١ص  , ٥سابع للتعرف على الفكر اإلسالمي، رقم الملتقى ال
   .  ٧ و ٦ ، ص ٢الموافقات ، ج :  الشاطبي  –)٤(
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والمعاني التي یالحظھا التشریع، ومعاني لیست ملحوظة بسائر أنواع األحكام 
لكنھا ملحوظة بأنواع أخرى، ومنھا حفظ نظام األمة، واستدامة صالحھ بصالح 

  )١(".اإلنسان
المقاصد ھي المعاني الملحوظة في األحكام : " فھا الخادمي بقولھ   كما عر

الشرعیة، والمترتبة علیھا، سواء أكانت تلك المعاني ِحكما جزئیة، أم مصالح 
تقریر عبودیة اهللا، : كلیة، أم سمات إجمالیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد، ھو

  )٢(" .ومصلحة اإلنسان في الدارین
, التشریعیة, قاصد بأنھا مجموعة من المؤیدات الغائیة   ھذا ویمكن تعریف الم

, والتي تخلق في نفوس المكلفین سھولة االنقیاد لألحكام الشرعیة, والعلمیة
  .واإللتزام بھا 

بمعن�ى  ,جاءت لتأیید األحك�ام ال�نظم اإلس�المي         ,    فالمقاصد ھي مَؤیِّدات تشریعیة   
ة لمنظوم��ة األحك��ام اإلس��المیة أن تل��ك المقاص��د الت��شریعیة ج��اءت مؤیِّ��دة  ومقویِّ��

  .واالنقیاد, مما یخلق في نفس المكلف سھولة االلتزام, عمومًا
تأتي مؤَّیدة من قبل تلك المنظومة من األحك�ام       ,    كما أن تلك المقاصد التشریعیة    

  .التشریعیة

وكذلك , هي لتأييد المقاصد  : فأحكام النظام التشريعية اإلسالمية     ,     وبالنتيجة  

حيـث تنقـسم المقاصـد      . مقاصد جاءت لتأييد تلك النظم واألحكام الشرعية      فال

والمصالح المقصودة من التشريع اإلسالمي بحسب قوة ذاتها  إلى أقسام ثالثة            

  -: أو إلى درجات ثالث هي

 التكمیلیات ( التحسینات .  الحاجیات.  الضروریات.(  
لح الدین والدنیا، بحیث إذا ھي التي ال ُبّد منھا في قیام مصا:      فالضروریات

فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد، وتھارج، وفوت حیاة، 
وحل الفساد وعمت الفوضى، واختل نظام الحیاة، وفي األخرى فوت النجاة 
والنعیم، والرجوع بالخسران المبین؛ أي ال تقوم الحیاة الناس بدونھا فھي 

رار بقائھم ووجودھم، حیث إن فقدانھا جمیعا، أو ضروریة لوجود الناس والستم
  وھي , فقدان أحدھا یحول الحیاة من إنسانیة بشریة، إلى حیوانیة شھوانیة دنیئة

                                           
   .٦٣ و ٥١مقاصد الشریعة اإلسالمیة ، ص:   ابن عاشور  –)١(
 .٥٣ – ٥٢، ص ١االجتھاد المقاصدي  ، ج :    الخادمي –)٢(
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  )١(.والمال, النسب,العقل,النفس, حفظ الدین: 
إال أن , بح�����سب ترتی�����ب الغزال�����ي ,        وق�����د ُذك�����رت ال�����ضروریات الخم�����س  

وال���شاطبي ق���د اس���تبدلوا ض���رورة    , يوال���راز, ك���ابن ال���سبكي : بع���ض العلم���اء 
ك���ابن : سادس���ة إلیھ���ا )الِع���رض( وم���نھم م���ن أض���اف , بالن���سل)الن���سب ( حف���ظ 

ودلَّل���وا عل���ى ھ���ذه اإلض���افة أن م���ن ع���ادة العق���الء  , وال���شوكاني, ال���سبكي ك���ذلك
وم����ا ف����دي بال����ضروري فھ����و  , وأم����والھم دون أعراض����ھم, أن یب����ذلوا أنف����سھم
ه؛ ألن اإلن���سان ق���د یتج���اوز   وھ���و أح���ق ب���الحفظ م���ن غی���ر    , بال���ضرورة أول���ى 

, وال یتج����اوز عم����ن جن����ى عل����ى عرض����ھ , أو مال����ھ, عم����ن جن����ى عل����ى نف����سھ 
ك����ضرورة ) الِع����رض ( َرجَّ����َح , فن���زوال بمفھ����وم ال����ضروریات للحی����اة الب���شریة  

  )٢(.سادسة توضع إلى جانب الضرورات
وھي التي یحتاج إلیھا الناس لیعیشوا بیسر وسعة :    وأما الحاجیات فمعناھا

 عن المشقة والحرج والضیق، وھي مفتقر إلیھا من حیث التوسعة، ورفع بعیدًا
الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم 

 ویمكن أن )٣(. تراع تلك الحاجیات دخل المكلفین على الجملة الحرج والمشقة
  .صّنمثل لھا بالرفق والتخفیف المترتبان على تشریع الرخ

                                           
 ، ٢روض��ة الن��اظر ، مجل��د : اب��ن قدام��ة  .  ٨ص  , ٢ج : ال��شاطبي ، الموافق��ات :  أنظ��ر –)١(

المقاص��د العام��ة   : الع��الم   . ٢٩٥ – ٢٩٤أب��و زھ��ره ،     أص��ول الفق��ھ ، ص      . ٥٣٩ص 
اب���ن    . ٢٤ و ٢٣المؤی���دات الت���شریعیة ، ص  : الخی���اط   . ٨١ -٨٠- ٧٩لل���شریعة، ص 

ي ف��: جح��یش ، ب��شیر ب��ن مول��ود   . ٨٣ - ٧٩مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة ،  ص : عاش��ور 
، وزارة األوق�اف وال�شؤون   ١ ،  ط  ٩٣ ،  كتاب األمة العدد رقم        ٧٨االجتھاد التنزیلي ، ص     

 ، ١٤٩ – ١٤٤فقھ الواق�ع ، ص   : بوعود ، احمد    . م  ٢٠٠٣-ھـ  ١٤٢٤اإلسالمیة ، قطر ،     
 -ھ�ـ  ١٤٢١ ، وزارة األوقاف والشؤون اإلس�المیة ، قط�ر ،   ١ ، ط ٧٥كتاب األمة العدد رقم  

بح��وث ف��ي الفق��ھ الطب��ي وال��صحة النف��سیة م��ن منظ��ور  :  ، عب��د ال��ستار أب��و غ��ده. م ٢٠٠٠
:  الری���سوني ، أحم���د  . م  ١٩٩١ -ھ���ـ ١٤١١ ، دار األق���صى ، ١ ، ط١٨٦إس���المي ، ص 

 ، دار ال��سالم ، دار األم��ان ،  ١ ،  ط ١٦٤ – ١٤٩محاض��رات ف��ي مقاص��د ال��شریعة ، ص    
  . ٧٢، ص ضوابط المصلحة : البوطي .  م  ٢٠٠٩ھـ  ١٤٣٠الریاض ، 

بحاش��یة البن��انیوتقریرات  ( جم��ع الجوام��ع  : ت��اج ال��دین  , اب��ن ال��سبكي  :   انظ��ر ف��ي ذل��ك  –)٢(
ش�رح  : ش�ھاب ال�دین   : والقراف�ي   . دار إحیاء الكتب العربی�ة       ,٢٨٠ص   , ٢جزء  ,) الشربیني  

مكتب�ة الكلی�ات االزھری�ة    , , ١ط , ٣٩١ص ,  طھ عبد الرؤوف سعد   : تحقیق  , تنقیح الفصول   
ص  , ١ج, المست���صفى : الغزال���ي  . ٢١٦ص , إرش���اد الفح���ول : ال���شوكاني . ودار الفك���ر , 

المح�صول ف�ي    : ال�رازي    . ٥٣٧ص   , ٢مجل�د   , روض�ة الن�اظر     : ابن قدامة المقدسي     . ١٣٩
ص , نظری�ة المقاص�د عن�د اإلم�ام ال�شاطبي           : الری�سوني    . ٢١٨ص   , ٢ج, علم أصول الفق�ھ     

٦٣ .  
مقاصد الشریعة اإلسالمیة ،  : ابن عاشور   . ١٠ص  , ٢ج:  الموافقات الشاطبي ، : ر أنظ –)٣(

المقاص��د العام��ة لل��شریعة، : الع��الم  .٢٩٥أب��و زھ��ره ، أص��ول الفق��ھ ، ص  . ٨٣ – ٧٩ص 
ف���ي : جح���یش    . . ٢٤ و ٢٣المؤی���دات الت���شریعیة ، ص : الخی���اط   . ٨١ -٨٠- ٧٩ص 

  .١٤٩ – ١٤٤قھ الواقع ، ص ف: بوعود ، احمد  . ٨١االجتھاد التنزیلي ، ص 
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األخذ بمحاسن العادات، ومكارم األخالق، وتجنب :    وأّما التحسینیات فمعناھا
األحوال المدّنسات التي تأنقھا العقول الراجحات، وإذا فاتت، فال یختل نظام 
الحیاة، وال یصیب الناس حرج، ولكن تخرج حیاتھم عن النھج األقوم وما 

أن حیاة الناس توجد بدونھا، وال تستدعیھ الفطر السلیمة والعادات الكریمة؛ أي 
یكون ھناك عسر ومشقة إذا تخلفت، ولكن وجود ھذه المصالح تجعلھم في 

  )١(.بحبوحة من الحیاة، وفي حال من النعمة؛ تجعل حیاتھم كاملة
   وھي مرتبة ھكذا ترتیبًا اجتھادیًا بحسب سلَّم األولویات، ثم إن العالقة بین 

ي عالقة تكاملیة، ال تستقیم حیاة اإلنسان إال المقاصد اإلنسانیة الكبرى فھ
 رغم أن الضروریات –بوجودھا جمیعھا معا فھي مرتبطة ببعضھا البعض 

 لھذا كان في إبطال األخف جرأة على –أكدھا، ثم تلیھا الحاجیات، ثم التحسینیات 
ما ھو آكد منھ ومدخل لإلخالل بھ، فصار األخف أنھ حمى لآلكد، والراتع حول 

 یوشك أن یقع فیھ، للوصول إلى تقریر النتیجة الھامة وھي أن ألجل حفظ الحمى
  .الضروري ال بد من المحافظة على الحاجیات والتحسینیات بصفة عامة 

ب اطا  

دا ن ا راث اواوا دواا  

الجرم من جنى الذنب علیھ یجنیھ جنایة، جره الیھ، وھو الذنب و: الجنایة لغة
  )٢(.وما یفعلھ اإلنسان مما یوجب علیھ العقاب أو القصاص في الدنیا واآلخرة 

 اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع على نفس أو مال أو :أما اصطالحا فالجناية 

غیر ذلك، أو على األفعال الواقعة على نفس اإلنسان أو أطرافھ، وھي القتل 
  )٣(.حدود والقصاصوالجرح والضرب واإلجھاض، أو على جرائم ال

جزاه : ھو المكافأة على الشيء، كالجازیة:  أما العقوبة والجزاء ، فالجزاء لغة
 وذلك ألن بھ یجازى المجرم ویعاقب على جریمتھ، وجنایتھ، )٤ (.بھ وعلیھ جزاء

  .ومخالفتھ للتشریع، وخوف العقاب یلزم الناس باإلتباع 

                                           
مقاصد ال�شریعة اإلس�المیة ،    : ابن عاشور  . ١٠ص , ٢ج: الشاطبي ، الموافقات   :  أنظر   –)١(

المقاص�د العام�ة لل�شریعة،      : الع�الم     . ٢٩٦أبو زھره ، أص�ول الفق�ھ ، ص           . ٨٣ – ٧٩ص  
ف�����ي : جح����یش  .. ٢٤ و ٢٣المؤی����دات الت�����شریعیة ، ص  : الخی����اط    . ٨١ -٨٠- ٧٩ص 

: زھ�ران ، ف��رج  . ١٤٩ – ١٤٤فق��ھ الواق�ع ، ص  : بوع�ود    . ٨٢الجتھ�اد التنزیل�ي ، ص   ا
 ،  دار ١٧ – ٩المسكرات أضرارھا وأحكامھا دراسة مقارن�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة ، ص            

 . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣مصر للطباعة ، 
 : ، والفیروزب����ادي) جن����ى (  ، م����ادة ٣٩٣ ، ص ٢ل����سان الع����رب ، ج :  اب����ن منظ����ور –)٢(

  .  ١٦٤١القاموس المحیط ، ص 
  . ٦٧ ،  ص ١التشریع الجنائي اإلسالمي  ، جزء : عوده  :  أنظر –)٣(
 ، ٤، ط ١٦٤٠الق��اموس المح��یط ، ص :   الفیروزب��ادي ، مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب   –)٤(

 .   م ١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥مؤسسة الرسالة ، 
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ت شرعیة زجر اهللا عنھا بحد ھي محظورا:    والجریمة في االصطالح الشرعي
أو ترك فعل محرم الترك , أو تعزیر، وذلك بإتیان فعل محرم معاقب على فعلھ 

معاقب على تركھ، أو ھي فعل أو ترك نصت الشریعة على تحریمھ والعقاب 
ومعنى ذلك أن الفعل أو الترك ال یعتبر جریمة إال إذا تقررت علیھ عقوبة، , علیھ

  )١(.أو الترك عقوبة فلیس بجریمةفإن لم تكن على الفعل 

, حيث يمكن بيان العوامل المساهمة في ارتكاب الجرائم من الناحية المقاصدية

  -: من خالل الفروع اآلتية 

  إتباع هوى النفس: الفرع األول 

أمرالھوى أنھ عمیق الجذور في النفس اإلنسانیة، :"     یقول الدكتور األشقر
ھ على النفس، أن الشھوات التي یھواھا العبد، والسبب في قوة الھوى، وسیطرت

مخلوطة بكیانھ وھو یشعر باللذة الحاضرة عندما ینال ھواه، وما تشتھیھ نفسھ، 
ویعبر عن ذلك بالعوامل الداخلیة؛ من دوافع فطریة بیولوجیة، ودوافع مكتسبة 

  )٢(".أو نفسیة اجتماعیة
الدافع والباعث على العمل،     فأكثر الناس تحركھم أھواؤھم، فیكون الھوى ھو 

وفي الوقت نفسھ ھو الغایة التي یسعى صاحب الھوى إلى تحقیقھا، وبذلك یكون 
   فما ھو الھوى المذموم المؤدي إلى اإلجرام؟)٣(الھوى ھو اإللھ الذي یعبده،

وأكثر :"      یقول ابن تیمیة في السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة
ة بین الناس في البوادي والحواضر إنما ھي البغي وترك سبب األھواء الواقع

  )٤(".العدل  
    

                                           
بح�وث  : أب�و غ�ده ، عب�د ال�ستار       . ١٨ ص المؤیدات الت�شریعیة ، :  الخیاط ، عبد العزیز    –)١(

 ، دار ١ ، ط٢٠٠ – ١٩٧ف���ي الفق���ھ الطب���ي وال���صحة النف���سیة م���ن منظ���ور إس���المي ، ص     
الت��شریع الجن��ائي اإلس��المي مقارن��ا    : ع��وده ، عب��د الق��ادر    . م ١٩٩١ -ھ��ـ ١٤١١األق��صى، 

 -ھ����ـ ١٤١٨ ، مؤس����سة الرس����الة ، بی����روت ،  ٦٦ ، ص ١ ، ج ١٤بالق����انون الوض����عي ، ط 
األحك�ام ال�سلطانیة والوالی�ات الدینی�ة ،ص         : الماوردي، علي ب�ن محم�د ب�ن ح�سین           . م    ١٩٩٧

الجریم�ة والعقوب�ة ف�ي الفق�ھ     : أب�و زھ�ره ، محم�د    .  ،  دار الكتب العلمیة ، بیروت لبن�ان   ٢٧٣
 . ،  دار الفكر العربي  ٢٤ و ٢٢و ٢١اإلسالمي، ص 

  ١ ،  ط٤١٥ما یتعبد بھ ل�رب الع�المین  ، ص   مقاصد المكلفین فی:  األشقر ، عمر سلیمان   –)٢(
 . م  ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١، مكتبة الفالح ، الكویت 

 .٤١٥مقاصد المكلفین فیما یتعبد بھ لرب العالمین  ، ص :  األشقر ، عمر سلیمان –)٣(
السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعی�ة  ، ص     :  ابن تیمیة ، احمد بن عبد الحلیم           –)٤(

 .  م ٢٠٠٨ ، دار الفاروق ،  ١ ،  ط ١٦٣
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المعروف في استعمال الھوى عند اإلطالق بأنھ المیل : " قال ابن رجب الحنبلي
  )١(". إلى خالف الحق

فالنفوس لھا أمر ونھي، وھي تأمر بتحصیل مطلوباتھا التي :"   ویضیف األشقر
تھواه النفوس یكون بفعل ما تھواه، واإلنسان ال بد تحبھا وتتلذذ بھا، وتتبع ما 

وإتباع . أن یتصور مراده الذي یھواه، ویشتھیھ في نفسھ، و یتخیلھ قبل فعلھ
َوَمْن َأَضلُّ : " ، قال تعالى)٢("الھوى باالستجابة للنفس األمارة من أعظم الضالل 

  )٣( ".  ِممَِّن اتََّبَع َھَواُه ِبَغْیِر ُھًدى مَِّن اللَِّھ
   ھذا وقد نظم الشاطبي مجموعة من القواعد المنظمة القائمة على أساس إتباع 
الھوى، وما یترتب على إتباع الھوى من انعكاسات جرمیة خطیرة على الفرد 

  -:والمجتمع، وباالستقراء؛ یمكن بیانھا وعرضھا، والتصرف ببیانھا، بما یأتي
جاء ضمن المحمود؛ ألنھ إذا تبین إتباع الھوى، طریق إلى المذموم، وإن : أوًال

أنھ مضاد بوصفھ لوضع الشریعة، فحیثما زاحم مقتضاھا في العمل، كان مخوف 
ألنھ سبب تعطیل األوامر، وارتكاب : " لألسباب التالیة التي ذكرھا الشاطبي فقال

وألنھ إذا اتبع، واعتید، ربما أحدث للنفس ضراوة , النواھي، لكونھ مضاد لھا
ى یسري معھا في أعمالھا، وال سیما وھو مخلوق معھا ملصق بھا وأنسا بھ حت

 .")٤(  
    وذلك ألن االسترسال في إرضاء النفس، من شأنھ أن یوجج في اإلنسان 
ھواه، ویعوده على العمل إلرضاء نفسھ دون التقید بقیود الشرع، فإذا حصل، 

  )٥(.تھذا جره ھواه إلى تجاوز أحكام الشریعة، والدخول في المحظورا
حیث أن إتباع . إتباع األھواء یؤدي إلى االحتیال على أغراض الشریعة: ثانیا 

الھوى في األحكام الشرعیة، مظنة الن یحتال بھا على أغراضھ فتصیر كاآللة 
  )٦ . (المعدة القتناص أغراضھ

بطالن كل عمل كان المتبع فیھ الھوى؛ ألنھ ال بد لكل عمل من حامل یحمل : ثالثًا
فإذا لم یكن لتلبیة الشارع في ذلك مدخل، فلیس إال مقتضى الھوى علیھ، 

  )٧(.والشھوة وما كان كذلك فھو باطل 

                                           
ج�امع العل�وم والحك�م ف�ي ش�رح خم�سین ح�دیثا م�ن جوام�ع الكل�م ،                 :  الحنبلي ، ابن رجب      –)١(

 -ھ�ـ  ١٤١١ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  شارع س�وریا ،      ١ ،  ط   ٣٩٨ ، ص    ٢جزء  
 .  م ١٩٩١

 .٤٢٠  ، ص مقاصد المكلفین فیما یتعبد بھ لرب العالمین:  األشقر ، عمر سلیمان –)٢(
   .  ٥٠ سورة القصص ، آیة رقم –)٣(
  .١٧٥ و ١٧٤ ، ص ٢الموافقات  ، جزء :  الشاطبي –)٤(
الموافق��ات ، : ال��شاطبي . ١٥٧نظری��ة المقاص��د عن��د اإلم��ام ال��شاطبي ، ص  :  الری��سوني –)٥(

    ١٧٦ ص ٢جزء 
    . ١٧٦ ص ٢الموافقات  ، جزء :  الشاطبي –)٦(
 .    بتصرف ١٧٣ ص ٢سھ  ، جزء  المرجع السابق نف–)٧(
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    فإذا كان كذلك، لم یصح ألحد أن یدعي على الشریعة أنھا وضعت على 
مقتضى تشھي العباد وأغراضھم، إذ ال تخلو أحكام الشرع من األحكام التكلیفیة 

م، ظاھر مصادمتھما لمقتضى االسترسال الداخل الخمسة، فالوجوب، والتحری
یجب علیھ التزام األمر، سواء أكان لھ " افعل كذا " فإذا قیل لھ : تحت االختیار

یجب علیھ التزام النھي، سواء أكان " ال تفعل كذا" فیھ غرض أم ال، وإذا قیل لھ 
لھ فیھ غرض أم ال، فإذا اتفق للمكلف فیھ غرض موافق، وھوى باعث على 

لھذا اتفقوا على ذم من اتبع ,)١(مقتضى األمر، أو النھي فبالغرض ال باألصل
شھواتھ، وسار حیث سارت بھ، حتى أن من تقدم ممن ال شریعة لھ یتبعھا، كانوا 
یقتضون المصالح الدنیویة بكف كل من اتبع ھواه في النظر العقلي، وإذا كان 

عت على مقتضى تشھي كذلك، لم یصح ألحد أن یدعي على الشریعة أنھا وض
، وذلك ألن أھواء العباد غیر محكومة بمیزان، وال تعتمد )٢(العباد وأغراضھم 

. الحجة والبرھان، وإنما ھي محبوبات ومكروھات یراد من ورائھا اللذة العاجلة
)٣(  

   والسبب في قوة الھوى على النفس أن الشھوات التي یھواھا العبد مخلوطة 
 ھذا ھو الباعث الرئیسي، )٤(.ذة الحاضرة عندما ینال ھواهبكیانھ، وھو یشعر بالل

والدافع األول للفعل الجرمي الذي یرتكبھ المكلف، أما بقیة البواعث والدوافع 
  .اإلجرامیة فغالبا ما تعود علیھ بطریقة أو بأخرى

  ضعف اإلرادة: الفرع الثاني 

  - :  والسبب في ضعف اإلرادة التي نستطیع تحقیقھا أمور أھمھا
أن األعمال التي نروم تحقیقھا ال تتوقف على مجرد إرادتنا لھا، فھناك .١

ذاتیة، وھي ما یعبر عنھ باالنفعاالت الداخلیة لإلنسان، وخارجیة، ) عوائق(حوائل
وھي ما یعبر عنھ بالعوامل الخارجیة لھ، حیث إن ھذه االنفعاالت، و تلك 

فعلھ، فاألجساد قد تضعف عن العوامل، تمنع اإلنسان من تحقیق ما یعزم على 
  .تحقیق المراد بسبب عظم المراد

، أو الظالـم )المحارب(الفقر، والمرض، والھرم، والعدو الذي یقطع الطریق .٢
  )٥(. الذي یحبسھ في داره

    وبعد ھذا كلھ یمكن القول بأن أسباب انتشار الجریمة عموما في المجتمعات 
  -:یر، تتمثل بما یأتياإلسالمیة في عصرنا خصوصًا بشكل كب

                                           
 .     بتصرف ١٧١ و ١٧٠ ص ٢ المرجع السابق نفسھ  ، جزء –)١(
    .   ٤٢١مقاصد المكلفین  ، ص :  األشقر –)٢(
 .     بتصرف ١٧١ و ١٧٠ ص ٢الموافقات  ، جزء :  الشاطبي –)٣(
 .      بتصرف ٤١٥مقاصد المكلفین  ، ص :  األشقر –)٤(

الجوان�ب التربوی�ة ف�ي آی�ات الق�صاص ،      : الھزایم�ھ     . ٨٣اص�د المكلف�ین  ، ص   مق:  األشقر  –)٥(
  .     بتصرف٧ و ٦ص 
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الغزو الغربي الفكري المسموم والمنحرف، الداعي إلى نشر اإلباحیة والتحلل : ١
الخلقي والتفلت من آداب الشریعة اإلسالمیة، وما یرتبط بذلك من العقائد 

  .الفاسدة، وعالقتھا بالمكتسبات المادیة من العلوم والمخترعات
الدینیة السلیمة؛ حیث إن سھم التربیة ضعف الوازع الدیني وعدم التربیة : ٢

الدینیة بین المسلمین غیر وافي في التربیة الدینیة الصحیحة، وتنشئة الجیل 
الصالح، وتغذیتھ باإلیمان الصحیح والعلم النافع، وھذا ھو السبب في اختالط 
المسلمین بالغربیین حتى غدا المسلمون متشبھین بأھل الغرب، لعدم تحصینھم 

  .مان المنیع الذي یكون واقیا من التردي في ھوة الرذائل السحیقةبحصن اإلی
  .عدم إقامة الحدود، وتطبیق العقوبة الرادعة على المجرمین: ٣
  .مجاملة األصدقاء المنحرفین: ٤
  .الھروب من مواجھة المشاكل: ٥
  .غیاب الرقابة األسریة واالجتماعیة والحكومیة: ٦
اإلسالمیة مثال في سھولة الحصول على تھاون بعض الحكومات العربیة و: ٧

  .أصناف المسكرات والخمور والمخدرات
:      ھذا وقد تناولت الباحثة الھزایمة، العوامل المساھمة في ارتكاب الجریمة

العوامل الداخلیة، وتتمثل بالدوافع الفطریة البیولوجیة، والدوافع : فقالت
والعوامل الخارجیة، . االنفعاالتوكما تتمثل ب, المكتسبة النفسیة، واالجتماعیة

  )١(.والمتمثلة باألسرة، واألصدقاء، والمدرسة

  االحتيال على الشرع: الفرع الثالث

الحیلة اسم من االحتیال، وھو قلب األفعال الحق : "     عرف علوان الحیلة فقال
باطال والباطل حقا، وقد یكون في نوع من الذكاء والفطنة حتى یوھم بفعلھ ھذا 

 فالمعروف باصطالحنا الیوم، )٢(". یتوافق مع العقل في الظاھر بصورة ما أن 
  )٣(.أنھ قوة أو شدة في المكر والخداع، أي لدیھ خبث ومكر ودھاء

  -: فقال" الدكتور فھمي علوان "    ویشتمل االحتیال على مقدمتین، ذكرھما 
  .قلب أحكام األفعال بعضھا إلى بعض في ظاھر األمر: ألولى  "
". جعل األفعال المقصود بھا في األمور األخالقیة معاني لقلب تلك األحكام :لثانیةا
ألن إتباع : "  وعلى ھذا األساس فقد بین إمامنا الشاطبي السبب في ذلك؛ فقال)٤(

  )٥(". الھوى في األحكام الشرعیة مظنة ألن یحتال بھا على أغراضھ 

                                           
  .٧ و ٦الجوانب التربویة في آیات القصاص   ، ص :   الھزایمة  –)١(
 ، ١٢٣ – ١٢٢الق��یم ال��ضروریة ومقاص��د الت��شریع اإلس��المي ، ص     :  عل��وان ، فھم��ي  –)٢(

 .  م ١٩٨٩ب، الھیئة المصریة العامة للكتا
 . ، دار صادر ، بیروت ١٩٦ ، ص ١١لسان العرب ، مجلد :  ابن منظور –)٣(
  . ١٢٣ و ١٢٢ المرجع السابق نفسھ  ، ص –)٤(
  .    ١٧٦ ،ص ٢الموافقات  ، جزء :  الشاطبي–)٥(
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  اطب اث

 راا دوات ا دا ن ا  

  كبح جماح النفس عن هواها: الفرع األول

  بالمحاسبة الدائمة للنفس وضبط األعصاب عند مواجھة األمور
   إن تخلیص النفس من نوازعھا و دوافعھا اإلجرامیة، لیس باألمر السھل 
المیسور، فھو یحتاج إلى جھد وعناء طویلین، وملئ النفس باإلیمان الصحیح، 

ن اهللا ھو الحاجز الصلب أمام دفعات الھوى العنیفة، وھذا ما یقصد والخوف م
بمرتبة اإلحسان، والرقابة الذاتیة، ورقابة الضمیة، أو ما یسمى بالضمیر والحس 

  )١(.األخالقي
  )٢(:   والمحاسبة تكون على أحوال

  . أن یحاسب العبد نفسھ قبل أن یقدم على الفعل-١
  .فقھ بالصبر عن مواقعة المعاصي والذنوب أن یعصي داعي الھوى وال یوا-٢
  . استعراض العبد الدائم والمستمر للعمل الصادر عنھ-٣

  التدرج والتدرب والتمرن بالصبر والمجاهدة: الفرع الثاني

      فالعالج الثاني المقترح ھو التدرب والترویض للنفس لدفع الباحث الحاث 
 ترك ما ال یؤمن أذاه، وھذا یفتقر والتدرج في. على اإلجرام بباعث مانع من ذلك
   -: إلى صبر ومجاھدة یھونھا أشیاء

 التفكر في أن اإلنسان لم یخلق للھوى، وإنما ھیئ للنظر في العواقب والعمل -١
  .لآلجل

 التفكر في عواقب األمور، فكم قد فوت الھوى من فضیلة، وكم أوقع في -٢
  .رذیلة

، اآلنیة السریعة، ثم یتصور األذى  أن یتصور العاقل انقضاء غرضھ وشھوتھ-٣
  .الحاصل، والحسرة الطویلة، عقیب اللذة الفانیة

 أن یتصور ذلك في حق غیره، ثم یتلمح عاقبتھ بفكره، فإنھ خیر ما یعلم بھ -٤
  .عیبھ، أنھ إذا وقف في ذلك المقام

 أن یتفكر فیما یطلبھ من اللذات، فإنھ سیخبره العقل أنھ لیس بشيء، وإنما -٥
  .ن الھوى عمیاءعی
 تدبر الذل والقھر في نفسھ نتیجة شھواتھ الزائفة، وھواه القاتل الممیت، وما -٦

  .من أحد غلبھ ھواه إال وجد في نفسھ ذل القھر

                                           
 .   المجلد السادس٣٨١٩  ، ص ٣٠في ظالل القرآن ، جزء :  قطب ، سید –)١(
: رس��الة  الھزایم��ة    : وانظ��ر ف��ي ذل��ك أی��ضا    . ٤٢٧المكلف��ین ، ص مقاص��د :  األش��قر –)٢(

 .١١٠الجوانب التربویة في آیات القصاص ، ص 
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 أن یتفكر في فائدة ونتیجة المخالفة للھوى واالنحرافات؛ من الذكر الجمیل في -٧
  .الدنیا واألجر لصاحبھ في اآلخرة 

ركز على الجوانب النفسیة، والجوانب االجتماعیة، ألبناء  عمل دراسات ت-٨
  )١(.المجتمع اإلسالمي، للوصول إلى حلول حقیقیة لإلجرام

   وكل ذلك یمكن تحقیقھ بقوة اإلرادة، وھذا ال یتأتى إال بعلم وبصیرة، علم 
بالحالل والحرام، فإذا شغل العبد قلبھ ووقتھ بإرادة طاعة اهللا، والتوجھ إلیھ، 

  )٢(.ارحھ باألعمال الخیرة قویت تلك اإلرادة، وجاءت العزیمة الصادقةوجو
 - میزان العمل –ولإلنسان في ھذه المجاھدة ثالثة أحوال، ذكرھا الغزالي في 

   -:على النحو اآلتي 
أن یكون الحرب بینھم : ثانیًا. أن یغلبھ الھوى فیملكھ وال یستطیع لھ خالفا:  أوًال

أن یتغلب ھو على ھواه، فیصیر :  ثالثًا.  وتارة علیھا الیدسجاال، تارة لھا الید،
وھذا . مستولیا علیھ، ال یقھره بحال من األحوال، وھذا ھو الخالص من الرق

  )٣(.النوع ھو ما یحتاجھ المجتمع المسلم القوي

  الفرع الثالث

تفعيل دور أجهزة الدولة الرقابية بشكل محقق لمقاصد تأسيسها وترسيخ 

  قوى اهللا في القلوباإليمان وت

،ارتباط وثیق بنصوص الكتاب والسنة، ومن ثم )٤( لتأصیل الرقابة في اإلسالم
  -:رض الواقع، فأما النصوص القرآنیةأبتطبیقاتھ العملیة على 

  -: فاآلیات في ھذا الباب كثیرة منھا
َنَة اْلَأْعُیِن َوَما ُتْخِفي یْعَلُم َخاِئ: ( وقولھ تعالى)٥().ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد(: قولھ تعالى

الَِّذي َیَراَك : ( وقولھ تعالى)٧().َوُھَو َمَعُكْم َأْیَن َما ُكنُتْم: ( وقولھ تعالى)٦().الصُُّدوُر
  )٨().َتَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِدیَن*  ِحیَن َتُقوُم

                                           
الجوان��ب التربوی��ة ف��ي آی���ات    : الھزایم��ة    , ٣٦ و ٣٥ص , ذم الھ��وى  :  اب��ن الج��وزي   –)١(

 . وما بعدھا ١١٨القصاص  ، ص 
     .٤٢٧مقاصد المكلفین ، ص :  األشقر –)٢(
 ، دار الحكم�ة ، دم�شق   ٥٠می�زان العم�ل ،ص   : زالي ، أب�و حام�د محم�د ب�ن محم�د              الغ –)٣(

 .سوریة 
التأص�یل الفقھ�ي ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة اإلس�المیة وال�نظم              : أسامة رض�وان    ,   الجوارنة  –)٤(

المجل��ة األردنی��ة ف��ي  , بح��ث من��شور ف��ي جامع��ة آل البی��ت  , ١٥٥ – ١٥٢, اإلداری��ة المعاص��رة
 .م٢٠١٣, ٩المجلد, ٣العدد , الدراسات اإلسالمیة

 .١٤  سورة الفجر ، آیة رقم –)٥(
  .      ١٩  سورة غافر ، آیة رقم –)٦(
  .      ٤  سورة الحدید ، آیة رقم –)٧(

    .      ٢١٩ - ٢١٨  سورة الشعراء ، آیة رقم –)٨ (
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بالنظر إلى جملة النصوص القرآنیة المتقدمة :   وجھ الداللة من ھذه النصوص
كر والمتعلقة في موضوع الرقابة والمراقبة، فإن جمیعھا یدعو ویشیر إلى الذ

، المراقب والراصد )اهللا الرقیب (الرقابة، صفة من صفات اهللا تعالى، ھي صفة 
  .لحركات، وأعمال العباد، حیث یحاسبھم وفق أعمالھم ھذه

 تجسیدھا     أما فیما یتعلق بتأصیل الرقابة في السنة النبویة المطھرة، فیمكن
بمبدأ اإلحسان كأصل من أصول الدین الثالثة؛ والمتمثلة باإلسالم، واإلیمان، 

بینما نحن جلوس عند : " واإلحسان، فعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قال
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، 

یا : فقال. . . . سفر وال یعرفھ منا أحد،شدید سواد الشعر، ال یرى علیھ اثر ال
أن تعبد اهللا كأنك : فأخبرني عن اإلحسان، فقال صلى اهللا علیھ وسلم... محمد

  )١(". تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك
     فاإلحسان؛ أصل من أصول الدین، وقاعدة مھمة من قواعد العلم، وھو من 

اإلخالص فیھا، : ن إحسان العبادة ھوجوامع الكلم التي أوتیھا علیھ السالم، فإ
والخشوع، وفراغ البال حال التلبس بھا، ومراقبة المعبود، بل یغلب على العبد 
مشاھدة آثار، أو صفات اهللا بقلبھ، حتى كأنھ یراه بعینھ، وان یستحضر اهللا 

، واإلحسان نھایة اإلخالص، )الخوف من اهللا(سبحانھ وتعالى مطلعا علیھ 
قاع العمل على أكمل وجوھھ في الظاھر والباطن، لھذا فمن كان واإلخالص ھو إی

  )٢(.یعمل في دائرة اإلحسان، فھو داخل في اإلسالم واإلیمان
، أن تتمثل في  اإلسالم ومن تطبیقات الرقابة في الواقع العملي اإلنساني في نظر 

  -: يالمبادئ اآلتیة مرتبة بحسب األولویة وقورة االرتباط بموضوع الرقابة وھ
  .والیة القضاء. ٣.  والیة المظالم. ٢.  والیة الحسبة. ١

     أما والیة الحسبة وھي ما یعنینا أوال ھنا، وھي إحدى الوالیات التي جعلھا 
اإلسالم  قائمة على الرقابة وعلى األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، فھي إذا 

ى أفعال األفراد رقابة إداریة تقوم بھا الدولة عن طریق وال مختص عل
وتصرفاتھم، لصبغھا بالصبغة اإلسالمیة، لتحقیق المجتمع اإلسالمي، ورد الناس 

  .إلى ما فیھ صالحھم، وإبعادھم عما فیھ ضررھم
ھي أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ، : "    وقد عرف الماوردي الحسبة، فقال

  )٣(". ونھي عن منكر إذا ظھر فعلھ

                                           
 . ٥٠  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الوحي ، باب س�ؤال جبری�ل ، ح�دیث رق�م        –)١(

وم��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب معرف��ة اإلیم��ان واإلس��الم والق��در وعالم��ة ال��ساعة ، ح��دیث رق��م        
١٠٢٠. 

 ، ٥ ،  ط ٩٦ و ٨٩ و ٨٨حاش���یة األص���ول الثالث���ة ، ص :   عب���د الوھ���اب  ، محم���د   –)٢(
             . م ٢٠٠١الریاض السعودیة ، 

 ،  بغ�داد  ٣٦٢الیات الدینیة  ، ص األحكام السلطانیة والو:   الماوردي ، علي بن محمد          –)٣(
 .             م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩، 
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  )١( -:  وھذا ضمن الضوابط اآلتیة 
  . أن عمل والي الحسبة فرض عین بحكم الوالیة-١
 األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، سواء كان تعلق ھذا المعروف بحق اهللا، -٢

أو تعلق بحق اإلنسان الخالص، أو الحق المشترك بینھما، فمن عملھ إذا البحث 
  .عن المنكرات الظاھرة إلنكارھا، وعن المعروف المتروك إلقامتھ

  .لتعزیر، والمعاقبة على المنكرات الظاھرة ا-٣
كالمقاعد في األسواق، فیقر أو ینكر :  االجتھاد في حدود العرف دون الشرع-٤

  .في ضوء اجتھاده
 في  القاضي فیھا بدور رقابي واضحإن األصل قیام   أما والیة القضاء، حیث 

 التي وذلك بإدارة شؤون الخصومات الخاصةتطبیق مبادئ القضاء العادل، 
تعرض علیھ بالفصل بین الناس في خصوماتھم ومنازعاتھم، ولبیان سلطة 
القاضي الرقابیة؛ ال بد لنا من اإلشارة إلى األمور التي یجوز للقاضي تعاطیھا، 

  : "حیث أن للقضاة تعاطي كثیر من األمور، منھا
 مراعاة شواھد الحال كأسلوب من أسالیب الحكم -٢.  الحبس في تھمة دم-١
 حبس الدعار؛ -٤.  الحبس الدائم فیمن تتكرر منھ الجرائم-٣. لقرائن والدالئلبا

حتى تظھر توبتھم، واإلغالظ على أھل الشر والقمع لھم، واألخذ على أیدیھم مما 
  )٢(". ضرب المتھم ضرب تعزیر مع قوة التھمة -٥. یصلح بھ العب والبالد

سلطات الدینیة ھو من باب    لھذا فالعمل الرقابي إذا في الوالیات؛ أو ال
السیاسة، والسلطنة في السیاسة جائز، وھو كل فعل یكون معھ الناس أقرب إلى 
الصالح، وابعد عن الفساد، حتى لو لم یضعھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وال 

  )٣(.نزل بھ وحي، ما دام أنھ لم یخالف ما نطق بھ الشرع

 أهمية الرقابة وخصائصها في اإلسالم: فرع

 منھا على    لقد أكد اإلسالم على أھمیة الرقابة في عدد من النصوص القرآنیة
  -: سبیل المثال ال الحصر

                                           
الجوان��ب التربوی��ة ف��ي : الھزایم��ھ   .٣٦٤-٣٦٢األحك��ام ال��سلطانیة   ، ص :   الم��اوردي –)١(

 .     بتصرف ١٤٦آیات القصاص ، ص 
ف�ؤاد  . د: السیاسة الشرعیة، دراسة وتحقیق وتعلی�ق :  دده أفندي، إبراھیم بن یحیى خلیفة      –)٢(

: وانظ���ر ف���ي ذل���ك أی���ضا  . ، مؤس���سة ش���باب الجامع���ة ١٢٠ –١١٦عب���د الم���نعم، ص  
،  دار الكت�ب العلمی�ة   ١٣الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، ص: الجوزیة، ابن قیم 
ض��مانات حق��وق اإلن��سان أم��ام المح��اكم     : اللبی��دي، إب��راھیم محم��ود  . ، لبن��ان بی��روت  
قانونی���ة، دار ش���تات للن���شر والبرمجی���ات، ، دار الكت���ب ال٢٩٠ – ٢٨١الجنائی���ة ، ص 

الرقابة اإلداریة من وجھة نظر اسالمیة، ص      : قنادیلي، جواھر أحمد  .  م ٢٠٠٩مصر ،   
 .  م  بتصرف ٢٠٠٧، مركز الخبرات المھنیة لإلدارة، القاھرة، ٢٦ – ٢٥

 .               بتصرف  ١٢٠-١١٦السیاسة الشرعیة ، ص :   دده أفندي –) ٣(
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 )١().َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه * َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُه: (قولھ تعالى
ُھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسُتَردُّوَن َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَّ:( وقولھ تعالى

بالنظر إلى : وجھ الداللة و)٢().ِإَلىٰ َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
النصوص القرآنیة السابقة، نجد أن المشرع الحكیم قد بنى سبحانھ الجزاء على 

  .لك بناء على ما سبق بیانھ أن اهللا رقیب مطلع على أعمال العبادضوء العمل، وذ
  وبعد االستقراء والنظر؛ یمكن بیان خصائص الرقابة الناجعة في اإلسالم، 

  -: والمحققة ألھدافھا في المجتمع المسلم بما یأتي
 ھي عبادة؛ فالرقابة في اإلسالم ذات طابع تعبدي، النطالقھا من تعالیم اهللا -١

ى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، والخوف من اهللا، والرغبة إلى اهللا، تعال
  )٣(. واالعتماد على اهللا

 الشمولیة؛ لعدم ارتكازھا على فئة معینة على حساب أخرى، فتغطي -٢
  )٤(.األشخاص جمیعا بجمیع جوانب نشاطاتھم

 بوجود اهللا معھ، وھي وقائیة  مصدرھا ذات المسلم وضمیره؛ وھو االستشعار-٣
وعالجیة؛ بمعنى أنھا تجعل على قلب العبد شرطیا من نفسھ، یراقب اهللا تعالى 

  )٥(.فیما یعمل
بمراقب���ة الن���اس؛  : بمراقب���ة اهللا وال���ضمیر؛ وش���عبیة :  ثالثی���ة األبع���اد؛ ذاتی���ة -٤

  )٦(. بمراقبة القائد والرئیس: وإداریة
ھ�ي الكلی�ات ال�شرعیة الخم�سة مرتب�ة           حمایة المقاصد ال�ضروریة الخم�سة؛ و       -٥

 – الن�سل  –ال�دین، وال�نفس، والع�رض   : بحسب س�لم األولوی�ات عل�ى النح�و اآلت�ي      
  )٧(.النسب، والعقل، والمال

                                           
  .        ٨ و ٧ة الزلزلة ، آیة رقم   سور–) ١(
  .       ١٠٥ سورة التوبة ، آیة رقم –) ٢(
الفك��ر ال��سیاسي ف��ي اإلس��الم دراس��ة ف��ي الجان��ب اإلی��دیولوجي،  :  الھزایم��ھ، محم��د ع��و –) ٣(

: المزج���اجي، احم���د ب���ن داوود األش���عري  . ٢٠٧ و ٢٠٦ م ، ص ٢٠٠٤ -ھ���ـ ١٤٢٥
 ھ�ـ ـ    ١٤٢١، ج�ده، ال�سعودیة،   ١،  ط ٣٦٢ – ٣٦١مقدمة في اإلدارة اإلسالمیة، ص 

 .      م٢٠٠٠
، دار الفك����ر، ١،  ط ٦٠اإلدارة التربوی����ة المعاص����رة، ص :  ع����ریفیج، س����امي س����لطي–) ٤(

مقدم���ة ف���ي اإلدارة : المزج���اجي، احم���د ب���ن داوود األش���عري .  م ،٢٠٠١ -ھ���ـ ١٤٢٢
 .          ٣٤٤اإلسالمیة، ص 

  ٣٦٦ – ٣٦٤رة اإلسالمیة ، ص مقدمة في اإلدا: شعري   المزجاجي، احمد بن داوود األ–)٥(
    ٣٧١ -٣٥٨مة في اإلدارة اإلسالمیة ، ص مقد: احمد بن داوود األشعري   المزجاجي،–)٦(
, ٢الموافق�ات، ج�زء   : ال�شاطبي :  انظر كتب المقاصد ال�واردة ض�من ھ�ذه الدراس�ة، ومنھ�ا          –)٧(

،  المؤس�سة الوطنی�ة   ٥١ة، ص   مقاصد الشریعة اإلس�المی   : ابن عاشور، محمد  .١٠ص  
 .     للكتاب، تونس
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 الموضوعیة والدقة والشفافیة؛ وذلك بالحیاد  في التصرف، وعدم التحیز -٦
  )١(. ةوالتغاضي عن زلل موظف لقرابة أو محسوبیة، أو التركیز على الشللی

  )٢(. مشروعیة الوسیلة والغایة؛ فالغایة ال تبرر الوسیلة-٧

  -:  حیث یمكن حصر أنواع الرقابة بأربعة أنواع ھي
رقابة الضمیر؛ وھي الرقابة الذاتیة، وھي رقابة تنبع من داخل النفس : أوال

اإلنسانیة، خشبة غضب اهللا، وسعیا إلى مرضاتھ والعمل على راحة النفس؛ وھي 
واع الرقابة تكلفة وأكثرھا فاعلیة حیث تمنع وقوع األخطاء قبل وقوعھا، أقل أن

ألن ھذا النوع من الرقابة مبني على أساس معرفة الفرد؛ ألسرار دینھ، وما 
یدعو إلیھ من وجوب التقوى، ومراقبة اهللا في السر والعالنیة، وأنھ تعالى ال 

النفس، یضاف إلى أنھا یعزب عن علمھ شيء، بل یعلم السر وأخفى، مما تخفیھ 
نابعة من نفس المؤمن، وإحساسھ الداخلي، ومنشأة اإلیمان الذي ال یخامره شك 
بان اهللا یحاسب اإلنسان على جمیع تصرفاتھ، وھو ما یمیز اإلدارة الرقابیة 
اإلسالمیة؛ ألن صالح الفرد، ھو صالح للجماعة، وبالتالي صالح لألمة، والمسلم 

ة الذاتیة، بنمو إیمانھ، ویقظة ضمیره الحي بذكر اهللا تنمو لدیھ حاسة الرقاب
تعالى، وقناعتھ الراسخة بان اهللا معنا أینما نكون، ومن النصوص القرآنیة التي 

َوُقِل اْعَمُلوا : (قولھ تعالى) الضمیر ( بینت بشكل واضح وجلي نوع رقابة الذات 
فرقابة اهللا عز وجل، ھي رقابة ) وَنَفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُن

الضمیر، فلیشعر اإلنسان منا بتحملھ لمسؤولیة الفردیة، والعدل، واألمانة، 
وتنبثق ھذه المسؤولیة من مراقبة اهللا، لھذا اإلنسان في السر والعالنیة، كما 
تصدرت الرقابة الذاتیة في اإلسالم أنواع الرقابة األخرى في اآلیة السابقة، وھي 

  )٣(. ل رقابة وقائیة بضمیر الفرد ضد االنحرافات السلبیةتشك
َوُقِل اْعَمُلوا : (    أما النوع الثاني من الرقابة، فقد ذكره اهللا تعالى في قولھ

حیث إن رقابة الرسول صلى اهللا علیھ ) َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن
في كل زمان ) الدولة (ذیة التي تمارسھا الحكومة وسلم تمثل رقابة السلطة التنفی

إذ كانت تتمثل رقابة الدولة سابقا بدیوان الحسبة، ویضاف إلى ذلك بأن ، ومكان
فبتفعیل : ھذا النوع من الرقابة یشتمل على نوع وقائي وآخر عالجي؛ أما الوقائي

                                           
 ، ٤٣اإلدارة التربوی��ة ف��ي الم��دارس ف��ي الع��صر العباس��ي ، ص      :  الرج��وب، محم��د ع��ل  –)١(

المزجاجي ، احم�د ب�ن داوود األش�عري    .  م ٢٠٠٢رسالة ماجستیر ، جامعة الیرموك ،       
 . ٣٦٣ – ٣٦١ و ٣٥٣مقدمة في اإلدارة اإلسالمیة ، ص : 

   .٣٤٨مقدمة في اإلدارة اإلسالمیة ، ص : اجي  المزج–)٢(
الرج��وب، .  ٢٨الرقاب��ة اإلداری��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر اس��المیة، ص :  قن��ادیلي، ج��واھر أحم��د –)٣(

اإلدارة التربویة في المدارس في العصر العباسي، رسالة ماجستیر، جامعة    : محمد علي 
مقدمة : د األشعريالمزجاجي، احمد بن داوو . المزجاجي   . ٤٤م، ص ٢٠٠٢الیرموك،  

المنظ���ور اإلس���المي والوض���عي   : ن���صیر . ٣٥٩ – ٣٥٧ف���ي اإلدارة اإلس���المیة، ص  
 .١٥١للرقابة ، ص 
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لمجتمع عاملي الترغیب والترھیب المؤدي إلى تولید روح التعاون بین أفراد ا
الواحد، مما یؤدي إلى تحقیق أھداف التنظیم المجتمعي بعد استعدادھم النفسي 

فبوضع الید على الداء وتشخیصھ ن فتصف : للتجاوب مع التعلیمات، أما العالجي
الدواء المناسب، ویتمثل ھذا الدواء بالنصح، أو اللوم، أو العقاب، وذلك تناسبا 

  )١(.من نوعیة الداء وقصد الفاعل
  أما النوع الثالث من أنواع الرقابة فھو الرقابة الشعبیة؛ أو رقابة الرأي العام  

  -: المسلم، إذ یتمثل ھذا النوع من الرقابة بثالثة عناصر ھي
 منع أي انقسام أو - ٣.   خلع المسؤول المنحرف- ٢.   النصح واإلرشاد- ١ 

  .ھدم قد یؤثر على الھیكل االجتماعي لألمة
العقوبـــات و حسن التنفیذ للعقوبة والبعد عن الوساطة السیئة  : الفرع الرابع

  والرشوة
     باإلضافة إلى التوعیة؛ ال بد من وضع القوانین الرادعة الزاجرة، ذلك ألن 

زواجر، وجوابر، والجرائم إما أن : العقوبات والحدود في التشریع اإلسالمي
على األمن، یستوجب ضمان تكون على األموال، أو على األنفس، واإلعتداء 

التعویض، واإلعتداء على األنفس یستوجب العقاب البدني، أو العقاب المالي، 
كالقتل والقطع، والعقوبات المالیة كالدیة، والغرامات المالیة، : والعقوبات البدنیة

  )٢(.زجرا، وردعا عن ھذه الجنایات، تحقیقًا للمصلحة
الردة، والبغي، والزنا، :  البدنیة فھي سبعة     وأما الجرائم المستوجبة للعقوبة

  )٣(.والقذف، والسرقة، وقطع الطریق، وشرب الخمر
 معلقا على موضوع الرشوة، - السیاسة الشرعیة -      یقول ابن تیمیة في

وأثرھا المدمر على الفرد والجماعة، موضحا من خاللھا المقاصد المؤیدة لحرمة 
في الحدود ھي إعانة الطالب، حتى تصیر معھ الشفاعة :  " الشفاعة في الحدود

                                           
المنظور اإلسالمي  : نصیر  . ٣٥٨ – ٣٥٦مقدمة في اإلدارة اإلسالمیة، ص      :  المزجاجي –)١(

 . بتصرف ١٥٢ و ١٥٧والوضعي للرقابة، ص 
أو أحك��ام الم��سؤولیة المدنی��ة والجنائی��ة ف��ي الفق��ھ    نظری��ة ال��ضمان  :   الزحیل��ي ، وھب��ھ   –)٢(

  ، دار الفك��ر المعاص��ر ، بی��روت لبن��ان ، دار الفك��ر ، دم��شق     ٨ ،  ط ٢٧٣اإلس��المي ، ، ص 
بح��وث ف��ي الفق��ھ الطب��ي وال��صحة   : أب��و غ��ده ، عب��د ال��ستار  . م٢٠٠٨ھ��ـ ـ     ١٤٢٩س��وریة ، 

م ١٩٩١ - ھ�ـ  ١٤١١،  ، دار األق�صى  ١ ، ط ٢٠٠ – ١٩٧النفسیة من منظور إس�المي ، ص        
 .   ٤١٥ ، ص ٢الوجیز في الفقھ اإلسالمي ، جزء : الزحیلي ، وھبھ . ٢٠٠ -١٩٧، ص 

نظری���ة ال���ضمان أو أحك���ام الم���سؤولیة المدنی���ة والجنائی���ة ف���ي الفق���ھ  :   الزحیل���ي، وھب���ھ–)٣(
، ص ٢الت�شریع الجن�ائي اإلس�المي، ج�زء     : ع�وده ، عب�د الق�ادر      . ٢٧٣اإلسالمي، ص   

، جمعی���ة  ١ ،  ط ٨٨ – ١٤ج���رائم الح���دود وعقوباتھ���ا، ص   : ة، زكری���ا الق���ضا . ٢١
 .  م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧عمان، المطابع التعاونیة، 
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 قال )١(.شفعا، بعد أن كان وترا، فإن أعنتھ على بر وتقوى كانت شفاعتھ حسنة
 وإن أعنتھ على إثم )٢(".مَّن َیْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُّھ َنِصیٌب مِّْنَھا :"تعالى

َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُّھ مَّن َیْشَفْع : " وعدوان كانت شفاعتھ سیئة؛ قال تعالى
  )٣("". َنِصیٌب مِّْنَھا

   كما یجب إقامتھ على الشریف، والوضیع، والضعیف، وال یحل تعطیلھ ال 
بشفاعة، وال بھدیة، وال بغیرھما، وال تحل الشفاعة فیھ، ومن عطلھ لذلك، وھو 

 ممن اشترى قادر على إقامتھ، فعلیھ لعنة اهللا، والمالئكة، والناس أجمعین، وھو
بآیات اهللا ثمنًا قلیًال، ألن ھذه المعاصي والجرائم، سبب لنقص الرزق، فإذا أقیمت 
الحدود والعقوبات، ظھرت طاعة اهللا تعالى، ونقص معصیتھ، فحصل الرزق، كما 
أن أخذ المال من الزاني، أو السارق، أو الشارب، أو قاطع الطریق، ونحوھم، 

تعطیل : ولي األمر ذلك، فقد جمع فسادین عظیمینلتعطیل الحد، حرام، وإذا فعل 
الحد؛ وھو ترك للواجب؛ وأكل السحت؛ وھو فعل للمحرم، فھم یأكلون السحت 

  )٤(. من الرشوة أو الھدیة
كما أن : "    حیث یؤكد ابن تیمیة على دور الرشوة في الفساد في األرض فیقول

اد أھل البالد، وأھل الرشوة في الحدود؛ من أكبر األسباب المؤدیة إلى فس
األھواء، وھي سبب في سقوط حرمة المتولي، وسقوط قدره من القلوب، 
وانحالل أمره، مما یضعفھ عن إقامة حد آخر، فشارب الخمر مثال، إذا دفع بعض 
مالھ، فإنھ یطمع الخمار في ذلك، وھي كحالة تضمین الخانات والخمر؛ فإن من 

ل یأخذه لبیت المال، أو للولي سرًا، أو مكن من ذلك، أو أعان أحدًا علیھ بما
  )٥(".عالنیة، فذلك محرم بإجماع المسلمین 

    عن عائشة رضي اهللا عنھا أن قریشًا أھمھم شان المخزومیة التي سرقت، 
ومن یجترىء : ؟ فقالوا- صلى اهللا علیھ وسلم –من یكلم فیھا رسول اهللا : فقالوا

ة أتشفع في حد من حدود اهللا؟ إنما ھلك یا أسام: "علیھ إال أسامة بن زید، قال
بنو إسرائیل أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف، تركوه، وإذا سرق فیھم 

  الضعیف، أقاموا علیھ الحد، والذي نفس محمد بیده، لو أن فاطمة بنت محمد 

                                           
السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعی�ة  ، ص     :   ابن تیمیة ، احمد بن عبد الحلیم          –)١(

 .  م  ٢٠٠٨ ، دار الفاروق ، ١ ،  ط ٧٩
   .   ٨٥ سورة النساء ، آیة رقم –)٢(
  .٨٥ سورة النساء ، آیة رقم –)٣(
: وانظر أیضا . ٨٢ - ٧٩السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، ص :   ابن تیمیة–)٤(

 . م ٢٠١١، ٢،  ط ٤٥حقوق اإلنسان وضماناتھا في اإلسالم، ص : الزلمي، مصطفى إبراھیم
  .٨٤ -٨٣ ص السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة  ،:   ابن تیمیة  –)٥(
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  )١(".سرقت لقطعت یدھا

  عمل التدابير الواقية من ارتكاب الجريمة قبل حدوثها: الفرع الخامس

لقد بلغ المجتمع الغربي ): " التدابیر الواقیة من الزنا (      یقول صاحب 
المعاصر درجة من الحضارة المادیة لم تبلغھا حضارة من قبل، ومع ھذا فقد 
تمزقت أوصالھ االجتماعیة، وانھارت دعائمھ األسریة، فاجتاحتھ الفوضى، 

رأسھا انتشار ظاھرة وعمتھ البلوى، ویرجع ھذا إلى العدید من األسباب على 
الزنا في ذلك المجتمع، ومن المؤسف حقا، أن یمتد ھذا االنھیار االجتماعي إلى 
العدید من الدول اإلسالمیة التي لم تمتثل لكتاب اهللا تعالى، ولم تستجب لسنة 

  )٢(".رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، فخسرت دنیاھا وآخرتھا
  . العالجلھذا ال بد لنا من المواجھة بالوقایة قبل

    ویمكن عمل ھذه الوقایة من خالل اعتبار األفعال الجرمیة التي یعاني منھا 
المجتمع اإلنساني بمثابة المرض العضال، ونبدأ وقتھا بوصف العالج لھذا 
المرض، وذلك من خالل النظر إلى األمراض التالیة التي یعاني منھا المجرم، 

حریة اإلعتقاد في ظل " في كتابھ والتي ذكرھا الدكتور تیسیر خمیس العمر 
  : ، فقال"اإلسالم 

فالعوامل النفسیة المؤدیة والدافعة إلى ارتكاب الجریمة :  األمراض النفسیة-١
 -: ومثالھا ھنا جریمة الردة كنموذج تطبیقي ، وھذه العوامل تتمثل بما یأتي

 ( مركب االستعالء. األلم النفسي بسبب مخالفة الفطرة. مرض مركب النقص
  .إصابة المجتمع اإلسالمي بالوھن النفسي). األعلویة 

فالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة دافعة :  األمراض االجتماعیة واالقتصادیة-٢
  )٣(".إلى ارتكاب الجریمة بكل أشكالھا وأنواعھا

     ھذا وقد اتخذ اإلسالم نوعین عظیمین من سبل الوقایة الشدیدة من اإلجرام 
نفذت وأحكم تنفیذھا كان لھا األثر الحسن في راحة المجتمع وسالمتھ التي إذا ما 

  : من الشرور والمفاسد، ذكرھما شلتوت فقال
العمل على تھیئة اإلنسان لیكون عضو خیر وإنتاج في سعادة الجماعة .١

  .اإلنسانیة، فكلف الناس جمیعا بالعمل

                                           
 أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الحدود ، باب اقامة الحدود على الشریف والوض�یع ،       –)١(

  .٦٧٨٨ و باب كراھیة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى ال�سلطان ، حی�ث رق�م      ٦٧٨٧حدیث رقم   
ومسلم في صحیحھ ، كتاب الحدود ، باب قط�ع ال�سارق ال�شریف وغی�ره والنھ�ي ع�ن ال�شفاعة              

  . ١٦٨٩ و ١٦٨٨حدود ، حدیث رقم في ال
 ، مكتب��ة ٢ ،  ط ٩الت��دابیر الواقی��ة م��ن الزن��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ، ص  :   الھ��ي ، ف��ضل –)٢(

 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٦المعارف ، الریاض ، 
  . ٢٨٠ – ٢٥٢حریة االعتقاد في ظل اإلسالم ، ص :   العمر ، تیسیر خمیس  –)٣(
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أخرى نفسیة، سعیدة، ضمن اإلسالم لإلنسان فوق حیاتھ المادیة بالعمل، حیاة .٢
ترجع إلى كفالة حقوقھ الشخصیة واالجتماعیة، بتقریر العدل في أدق صوره، 

  )١(.وتقریر التواصي بالخیر والتناھي عن الشر

  توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل: الفرع السادس

  وتفريغ طاقاتهم بالعمل واإلنتاج

ة األرض، والقاعدة في اإلسالم، أن       العمل في اإلسالم ھو قانون اهللا لعمار
، كما أشار )٢() َوَلا ُتْؤُتوا السَُّفَھاَء َأْمَواَلُكُم: (المال قوام الحیاة، لقولھ تعالى

َوَلا : (اإلسالم إلى أھمیة المؤثرات االقتصادیة في السلوك البشري، قال تعالى
 تعالى قد حث على العمل والسعي ، حیث إن اهللا)٣()َتْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم َخْشَیَة ِإْمَلاٍق

والنشاط والحركة، وھو حث على وجوب العمل، وبذل أقصى ما في الطاقة، ولم 
یرض لعباده المؤمنین أن یبذلوا الیسیر من الجھد، أو یقنعوا بالقلیل من الرزق، 

   -: حیث اعتبر العمل، ذا أھمیة كبیرة من عدة نواحي ھي
  .أرض اهللا مادیا وروحیاأنھا قانون اهللا لعمارة  : أوال
  .الوسیلة الكبرى للتملك: ثانیا
  )٤(.السالح األول لمحاربة الفقر والجریمة: ثالثا

ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِھ ۖ : ( قال تعالى
  .)٥()َوِإَلْیِھ النُُّشوُر

ت إلی�ھ ف�ي اآلی�ة الكریم�ة  أنھ�ا ف�ي مع�رض الح�ث عل�ى طل�ب                 ومما یجب االلتفا  
الرزق، وتنص على تمھید األرض وخلوھا من كل عقبة یتعلل بھا الكسالى، فھ�ي    

 واإلس�الم ح�ین یح�ض عل�ى العم�ل، فألن�ھ ق�وام               )٦(.مذللة الصعاب موطأة األكن�اف    
عل�ى الف�رد    الحیاة، وأساس التطور، والتقدم، والقوة، كما أن فائدة العمل ال تع�ود             

وحده، بل تتعداه إلى المجتمع بأس�ره، ذل�ك ألن الف�رد وح�ده؛ ال ی�ستطیع أن یق�وم         
وذل��ك ألن  )٧(.بك��ل األعم��ال، فھ��و محت��اج إل��ى غی��ره، كم��ا أن غی��ره بحاج��ة إلی��ھ     

                                           
  .   ٢٩٧ – ٢٩٦دة وشریعة ، ص اإلسالم عقی:   شلتوت ، محمود –)١(
   .    ٥ سورة النساء ، آیة رقم –)٢(
   .    ٣١ سورة اإلسراء ، آیة رقم –)٣(
 ،  قدس��یة للن��شر والتوزی��ع ، ٦٦أس��س االقت��صاد اإلس��المي ، ص :    أب��و ص��فیة، فخ��ري–)٤(

 . م بتصرف ١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣
   .    ١٥ سورة الملك ، آیة رقم –)٥(
 .      م ١٩٥١القاھرة ، ،٣٨ – ٣٧وعیة وال رأسمالیة ، ص اإلسالم ال شی: لبھي الخولي ، ا–)٦(
:  وانظ�ر ف�ي ذل�ك أی�ضا     . ٦٨ – ٦٧أس�س االقت�صاد اإلس�المي، ص      :    أبو صفیة، فخري    –)٧(

،  مطبع�ة ال�سفیر،   ٤٧٥ – ٤٣٧مقدم�ة اب�ن خل�دون، ص       : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد     
 .م  ٢٠٠٩ألردن ، الناشر وزارة الثقافة ، عمان ا
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لھ��ذا كل��ھ وض��ع اإلس��الم مجموع��ة م��ن األس��س والقواع��د    .اإلن��سان م��دني بطبع��ھ
  -: الضابطة لذلك 

  .جھده وعملھ ولیس حسب حاجتھ جعل لكل إنسان حسب -١
  . جعل التنافس الحر بالمھارة مباح لتحسین اإلنتاج-٢
  )١(. وضع قیود العمل والكسب-٣

  

راب اطا  

ا رد ا ودق وام ارا  

   مما سبق یتبین أنھ ما من شریعة سماویة أنزلھا سبحانھ، إال لتحقی�ق م�صالح               
إن وض�ع ال�شرائع، إنم�ا ھ�و لم�صالح           : " یق�ول ال�شاطبي     . اجل واآلجل العباد  الع  

  )٢(".العباد في العاجل واآلجل معا 
وِتْلَك ُحُدوُد اللَّ�ِھ  :(وقال سبحانھ ) ٣().َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمینَ  : (قال تعالى   

 َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا ۚ َوَذِٰلَك ۚ َوَمن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاتٍ     
َم�ن َیْع�ِص اللَّ�َھ َوَرُس�وَلُھ َوَیَتَع�دَّ ُح�ُدوَدُه ُیْدِخْل�ُھ َن�اًرا َخاِل�ًدا ِفیَھ�ا َوَل�ُھ              *اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ 
  )٤ ().َعَذاٌب مُِّھیٌن

لى قمة سلم أولویات   لھذا جعل التشریع اإلسالمي المقاصد الضروریة الخمس ع
ھي التي ال : وعرفوا تلك الضروریات بأنھا , المقاصد من حیث قوتھا في ذاتھا 

ُبّد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على 
استقامة، بل على فساد، وتھارج، وفوت حیاة، وحل الفساد وعمت الفوضى، 

األخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران واختل نظام الحیاة، وفي 
المبین؛ أي ال تقوم الحیاة الناس بدونھا فھي ضروریة لوجود الناس والستمرار 

  بقائھم ووجودھم، حیث إن فقدانھا جمیعا، أو فقدان أحدھا یحول الحیاة من 

                                           
، ١ ، ط ٣٨األس��س االقت��صادیة ف��ي اإلس��الم ، ص :   الجزائ��ري، األمی��رة بدیع��ة الح��سني –)١(

النظ��ام االقت��صادي ف��ي  : نخب��ة م��ن الباحث��انین  .  م  ١٩٩٦ھ��ـ ـ     ١٤١٦دار الفك��ر ، دم��شق ، 
 .   م  بتصرف ١٩٧٧ ،  تونس ، ٥٨اإلسالم وأبعاده في المجتمع المعاصر ، ص 

، ٢الموافقات في أصول الشریعة، ج : اطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي  الش–)٢(
 . ، دار المعرفة، بیروت ٦ص 

  . ١٠٧آیة رقم ,   سورة األنبیاء –)٣(
  . ١٤ -١٣آیة رقم ,   سورة النساء  –)٤(
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  )١(. إنسانیة بشریة، إلى حیوانیة شھوانیة دنیئة
والتي تلحق ضررا بتلك , بعض األفعال المعاقب علیھامن ھنا تظھر أھمیة تجریم 

, واعتبار تلك األفعال جریمة یستحق فاعلھا العقاب, الضروریات أو بأحدھا
  -:لمجموعة من االعتبارات منھا 

أن بإتیان الجرائم ضرر بنظام الجماعة، وعقائدھا، وحیاة أفرادھا،  .١
اقتراف وأموالھم، وأعراضھم، فشرعت العقوبة لمنع الناس من 

  .الجریمة
إعطاء األوامر والنواھي معنى مفھوما، ألنھ لوال العقاب؛ ألصبحت  .٢

 .األوامر والنواھي، ضائعة وضربا من العبث
العقوبة للمصلحة؛ رغم أنھا مفسدة من جانب، إال أنھا تحقق مصلحة  .٣

الجماعة الحقیقیة، فھي عالج للنفسیة اإلنسانیة، والطبیعة البشریة، فإذا 
ان لمصلحتھ الخاصة، وما یترتب علیھا من عقوبات جراء نظر اإلنس

األفعال الجرمیة، فإنھ سینفر منھا، لرجحان المفسدة في العقوبة على 
 )٢(.المصلحة

حمل الناس على ما یكرھون ما دام أنھ یحقق مصلحة الجماعة،  .٤
  وصرفھم عما یشتھون ما دام 

حفت الجنة بالمكاره : " أن یحقق مفسدة الجماعة، قال صلى اهللا علیھ وسلم
  )٣(".وحفت النار بالشھوات 

حفظ مصالح الجماعة، وصیانة نظامھا، وضمان بقائھا قویة متضامنة،  .٥
  )٤(.ذات أخالق إسالمیة

                                           
، ص  ٢روض�ة الن�اظر ، مجل�د        : اب�ن قدام�ة     . ٨ص   , ٢ج  : ال�شاطبي، الموافق�ات   :  أنظر   –)١(

المقاصد العامة للشریعة، ص : العالم   . ٢٩٥ – ٢٩٤أبو زھره ، أصول الفقھ، ص        . ٥٣٩
مقاص���د : اب���ن عاش���ور   . ٢٤ و ٢٣المؤی���دات الت���شریعیة، ص  : الخی���اط . ٨١ -٨٠- ٧٩

ف�ي االجتھ�اد التنزیل�ي ،     : جح�یش ، ب�شیر ب�ن مول�ود           . ٨٣ - ٧٩الشریعة اإلس�المیة،  ص      
، وزارة األوق��اف وال��شؤون اإلس��المیة، قط��ر،  ١،  ط ٩٣ ،  كت��اب األم��ة الع��دد رق��م  ٧٨ص 

، كتاب األمة الع�دد رق�م   ١٤٩ – ١٤٤فقھ الواقع ، ص : م  بوعود ، احمد  ٢٠٠٣-ھـ  ١٤٢٤
أب�و غ�ده ،   . م ٢٠٠٠ -ھ�ـ  ١٤٢١، وزارة األوقاف والشؤون اإلس�المیة ، قط�ر ،   ١ ، ط    ٧٥

 ١ ، ط١٨٦إسالمي ، ص   بحوث في الفقھ الطبي والصحة النفسیة من منظور         : عبد الستار   
محاض�رات ف�ي مقاص�د ال�شریعة،      :  الریسوني، أحم�د  . م  ١٩٩١ -ھـ  ١٤١١، دار األقصى ،     

.  م  ٢٠٠٩ھ�����ـ  ١٤٣٠، دار ال�����سالم، دار األم�����ان، الری�����اض،   ١،  ط ١٦٤ – ١٤٩ص 
 .٧٢ضوابط المصلحة، ص : البوطي

    . ٦٩ و ٦٨، ص ١التشریع الجنائي ، ج:  عودة –)٢(
حیح م���سلم ، كت���اب الجن���ة وص���فة نعیمھ���ا وأھلھ���ا ، ح���دثنا عب���د اهللا ب���ن       ص���,   م���سلم –)٣(

 .     النسخة المضغوطة ١١٦٤ ، ص ٧١٣٠مسلم ، حدیث رقم 
     . ٦٩ و ٦٨ ،  ص ١التشریع الجنائي اإلسالمي ، ج :  عوده  –)٤(
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إن أفضل شرائع العالم تصبح : " حیث قال,     وھذا ما أكد علیھ محمد دراز
، أو الذین دعوا عاجزة، إذا فقدت اإلرادة الطیبة لدى الناس، الذین تنطبق علیھم

  )١(".إلى تطبیقھا
    لھذا كلھ یتبین أن الفقھ العقابي یمثل قاعدة الضمان لتطبیق أحكام الشریعة، 

الردع، والزجر، القائمتین في : وضمان االلتزام من قبل المكلفین وذلك بوسیلتي 
  .العقوبات الشرعیة الجنائیة

ن یعیش آمنا مطمئنا على إن من حق المسلم أ: "....   وبھذا یقول أبو رخیة
نفسھ ومالھ وعرضھ، وھذا الحق ال بد لھ من قوة تحمیھ؛ ألن الحق الذي ال 
تدعمھ قوة ضائع، ولذلك فإن العمل على إخافة الناس وإقالق راحتھم وجعلھم 
یعیشون في حالة من الذعر والخوف یحتاج إلى عقوبة رادعة تقطع دابر 

ربون یرھبون الناس، وأخبارھم تثیر في المجرمین المفسدین، ولما كان المحا
أوساطھم الھلع والفزع واالضطراب، والخوف على النفس، واألموال، والثمرات 
واألعراض، فإنھم یستحقون ھذه العقوبة التي شرعھا اهللا ،ألن ھذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعالیم 

". اءت لتحقق أمن الجماعة، وسالمتھا، والحفاظ على حقوقھا اإلسالمیة التي ج
)٢(  

 السر من وراء ذلك، مبینا من خالل - الغیاثي -    ھذا وقد بین الجویني في 
كالمھ المختصر المفید بأن الوسیلة األولى لحمایة نظام الدولة اإلسالمیة ھي 

خروج على حیث إن الخروج على الحدود ھو : " العقوبات والحدود، فقال
  )٣(".الشریعة

                                           
،ط ٥٤٦ص,١دس��������تور األخ��������الق ف��������ي الق��������رآن، ج     :  دراز ، محم��������د عب��������د اهللا   –)١(

 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨ ، ،مؤسسة الرسالة١
  . ١٨١الحدود  في الفقھ اإلسالمي ، ص : أبو رخیة  :   أنظر –)٢(
  .   ١٠٠غیاث األمم في التیاث الظلم ، ص :  الجویني –)٣(
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  الخـــــــــــــاتمة

لقد كشفت ھذه الدراسة عن مجموعة من النتائج واالستخالصات ھي على النحو 
  -:اآلتي  

والتعریف , بیان حقیقة الوالیات في النظام السیاسي للدولة في اإلسالم:  أوًال
  .إلسالمبجرائم الفتق وتطبیقاتھ وأحكامھ في النظام السیاسي للدولة في ا

ثم بیان العالقة بین , بیان حقیقة الدھم وأحكامھ في نظامالدولة في اإلسالم: ثانیًا
  .أحكام الفتق والدھم ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

وبیان األسباب الدافعة والداعیة إلى , التعریف بالمقاصد الشرعیة اإلسالمیة: ثالثًا
لحل تلك الظاھرة الخطیرة من وتقدیم بعض العالجات المقترحة , ارتكاب الجریمة

  .الناحیة المقاصدیة اإلسالمیة 
  

  :المراجع 

, اإلدارة التربویة في المدارس ف�ي الع�صر العباس�ي         : الرجوب، محمد علي   -١
 . م ٢٠٠٢رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك ، 

بحاش���یة البن���انیوتقریرات  ( جم���ع الجوام���ع  : ت���اج ال���دین , اب���ن ال���سبكي  -٢
 . تب العربیةدار إحیاء الك,)الشربیني 

منتھ�ى اإلرادات ف�ي جم�ع المقن�ع     : تقي الدین الحنبلي الم�صري , ابن النجا  -٣
 . من التنقیح وزیاداتھ، عالم الكتب

ال�سیاسة ال�شرعیة ف�ي إص�الح الراع�ي       : ابن تیمیة، احم�د ب�ن عب�د الحل�یم          -٤
 .  م  ٢٠٠٨، دار الفاروق ، ١والرعیة،ط 

ل�دون، مطبع�ة ال�سفیر،    مقدم�ة اب�ن خ  : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محم�د      -٥
 .م ٢٠٠٩الناشر وزارة الثقافة، عمان األردن، 

مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة،  المؤس��سة   : اب��ن عاش��ور ، محم��د الط��اھر    -٦
  .     الوطنیة للكتاب ، تونس

  . م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤  ، مؤسسة النداء، ١الكافي ، ط : ابن عبد البر -٧

اظر وجن�ة المن�اظر ف�ي       روض�ة الن�   : عبد اهللا بن أحمد   , ابن قدامة المقدسي   -٨
, مكتب���ة الرش���د, ٥ط, اص���ول الفق���ھ عل���ى م���ذھب اإلم���ام احم���د ب���م حنب���ل 

 .م١٩٩٧, الریاض

  .الشرح الكبیر، كلیة الشریعة، الریاض: ابن قدامھ المقدسي -٩
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، دار إحی��اء الت��راث  ١ل��سان الع��رب، ط  : اب��ن منظ��ور اإلفریق��ي   -١٠
  . م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت لبنان، 

المح��رر ف�ي الفق��ھ، مطبع�ة ال��سنة المحمدی��ة،   :  أب�و البرك��ات، مج�د ال��دین   -١١
 .  م١٩٥٠ھـ ـ ١٣٦٩

, مكتب���ة الف���الح, ١الح���دود  ف���ي الفق���ھ اإلس���المي،ط : ماج���د, أب���و رخی���ة -١٢
 . م١٩٩٧

الجریم��ة والعقوب��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي،  دار الفك��ر  : أب��و زھ��ره، محم��د  -١٣
 . القاھرة, العربي

أسس االقتصاد اإلسالمي،  قدسیة للنشر والتوزی�ع    :  ي  أبو صفیة ، فخر    -١٤
 .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣، 

بح��وث ف��ي الفق��ھ الطب��ي وال��صحة النف��سیة م��ن    : أب��و غ��ده، عب��د ال��ستار  -١٥
 . م  ١٩٩١ -ھـ ١٤١١، دار األقصى، ١ ، ط١٨٦منظور إسالمي، ص 

تبی��ین الم��سالك ش��رح ترتی��ب الم��سالك إل��ى  : اإلح��سائي، محم��د آل مب��ارك -١٦
  . ك، دار العرب اإلسالميأقرب المسال

، ١مقاصد المكلفین فیما یتعبد بھ لرب العالمین، ط: األشقر، عمر سلیمان -١٧
 . م١٩٨١ -ھـ١٤٠١مكتبة الفالح، الكویت 

 .م١٩٨٣, كشاف القناع عن متن االقناع، عالم الكتب: منصور , البھوتي -١٨

, ضوابط المصلحة في ال�شریعة اإلس�المیة      : محمد سعید رمضان  , البوطي -١٩
  . م٢٠٠٥,  دار الفكر,٤ط

فق��ھ ال��سیرة النبوی��ة م��ع م��وجز لت��اریخ  : محم��د س��عید رم��ضان , الب��وطي -٢٠
  . م ١٩٩١, دمشق, دار الفكر, ١١ط ,الخالفة الراشدة

فقھ الواقع، أص�ول وض�وابط، كت�اب األم�ة،  وزارة األوق�اف      : بوعود، أحمد  -٢١
 .ھـ١٤٢١، ٧٥والشؤون اإلسالمیة، قطر، العدد 

في االجتھاد التنزیلي ،  كتاب األمة العدد رقم : جحیش ، بشیر بن مولود  -٢٢
  .م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، قطر ، ١، ط ٩٣

، ١األسس االقتصادیة في اإلسالم، ط      : الجزائري، األمیرة بدیعة الحسني    -٢٣
 . م  ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦دار الفكر، دمشق ، 

ھب الجلیل من أدل�ة خلی�ل،     موا: أحمد بن أحمد المختار   ,الجكني الشنقیطي  -٢٤
 .م١٩٨٧, قطر, احیاء التراث اإلسالمي



 - ٨٣١ -

التأص��یل الفقھ��ي لج��رائم اإلرھ��اب وتكییفھ��ا   : أس��امھ رض��وان, الجوارن��ھ -٢٥
بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة      , الشرعي في عصر العولمة دراس�ة مقاص�دیة إس�المیة         

 .  م٢٠١٧, ٤٤مجلد , ١العدد , الجامعة األردنیة, دراسات الشریعة والقانون

الطرق الحكمی�ة ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة،  دار الكت�ب      : جوزیة ، ابن قیم   ال -٢٦
 .العلمیة ، لبنان بیروت

دار , ١غیاث األمم ف�ي التی�اث الظل�م ،ط        : عبد الملك بن عبد اهللا    , الجویني -٢٧
  .   م١٩٩٧, بیروت لبنان, الكتب العلمیة

ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار      : محمد بن علي بن محم�د  , الحصفكي -٢٨
 .م٢٠٠٢, بیروت لبنان, دار الكتب العلمیة, ١،ط

ج�امع العل�وم والحك�م ف�ي ش�رح خم�سین ح�دیثا م�ن            : الحنبلي، ابن رجب     -٢٩
 -ھ��ـ ١٤١١، مؤس��سة الرس��الة ، بی��روت،  ش��ارع س��وریا،   ١جوام��ع الكل��م،  ط

 .  م١٩٩١

االجتھ��اد المقاص��دي حجیت��ھ وض��وابطھ ، كت��اب    : ن��ور ال��دین  , الخ��ادمي -٣٠
 .ھــ١٤١٩, ٦٥العدد , رقط, وزارة االوقاف,األمة

 .م١٩٥١اإلسالم ال شیوعیة وال رأسمالیة ، القاھرة ، : الخولي، البھي  -٣١

 . م١٩٨٦, دار السالم, ٢ط, المؤیدات التشریعیة: عبد العزیز,  الخیاط -٣٢

السیاسة الشرعیة، دراس�ة وتحقی�ق      : دده أفندي، إبراھیم بن یحیى خلیفة      -٣٣
 .الجامعةفؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب . د: وتعلیق

 ، مؤس��سة ١دس��تور األخ��الق ف��ي الق��رآن ، ط   : دراز ، محم��د عب��د اهللا   -٣٤
 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨الرسالة ، 

ال�شرح ال�صغیر عل�ى اق�رب الم�سالك       : احمد بن محمد بن أحم�د       , الدردیر -٣٥
 .الى مذھب اإلمام مالك ، دار المعارف

ر دا, ١١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،ط     : محمد عرفة ,  الدسوقي -٣٦
  . م١٩٩٦, لبنان بیروت, الكتب العلمیة

, الری��اض, ١ط,المح��صول ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ    : فخ��ر ال��دین  ,ال��رازي -٣٧
 .ھــ ١٣٥٦

المعھ��د , ٤ط, نظری��ة المقاص��د عن��د اإلم��ام ال��شاطبي  : أحم��د , الری��سوني -٣٨
  . م١٩٩٥, الوالیات المتحدة األمریكیة, فرجینیا, العالمي للفكر االسالمي

، دار ال�سالم،   ١ض�رات ف�ي مقاص�د ال�شریعة،  ط           محا:  الریسوني، أحم�د   -٣٩
 . م  ٢٠٠٩ھـ  ١٤٣٠دار األمان، الریاض ، 



 - ٨٣٢ -

نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنی�ة والجنائی�ة   : الزحیلي، وھبھ     -٤٠
  ، دار الفك��ر المعاص��ر، بی��روت لبن��ان ، دار الفك��ر ،    ٨ف��ي الفق��ھ اإلس��المي،ط   

 . م٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٩دمشق سوریة ، 

روح الشریعة اإلسالمیة وواقع التشریع الی�وم ف�ي الع�الم           : صطفىالزرقا، م  -٤١
  .  ٥اإلسالمي، الملتقى السابع للتعرف على الفكر اإلسالمي، رقم 

حق�وق اإلن�سان وض�ماناتھا ف�ي اإلس�الم ،  ط      : الزلمي، مصطفى إبراھیم    -٤٢
 . م  ٢٠١١ ، ٢

ة المسكرات أضرارھا وأحكامھا دراسة مقارنة في ال�شریع       : زھران، فرج  -٤٣
  . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣اإلسالمیة، دار مصر، 

, ١الق��صاص وال��دیات ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة،ط    : عب��د الك��ریم  , زی��دان -٤٤
  .م١٩٩٨, مؤسسة الرسالة

دار الفك�ر   , ١١معج�م م�صطلحات أص�ول الفق�ھ، ط        : قطب م�صطفى  , سانو -٤٥
  .م٢٠٠٠, بیروت, المعاصر

 أصول الموافقات في: الشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي -٤٦
 . الشریعة، دار المعرفة، بیروت 

مغن��ي المحت��اج ال��ى معرف��ة الف��اظ المنھ��اج ،  : محم��د الخطی��ب, ال��شربیني -٤٧
 . م١٩٥٨, مصر, مطبعة الحلبي

  .   ٢٩٧ – ٢٩٦اإلسالم عقیدة وشریعة ، ص : شلتوت ، محمود  -٤٨

إرش��اد الفح��ول ال��ى تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م  : محم��د ب��ن عل��ي , ال��شوكاني -٤٩
 .تبيدار الك, األصول

المھ���ذب، دار القل���م دم���شق، ال���دار ال���شامیة  :  ال���شیرازي، أب���و اس���حاق  -٥٠
 .بیروت

ھـ ـ ١٤٢٦، دار الجلیل، ١صحیح مسلم المسمى بالجامع الصحیح، ط  -٥١
 .  م٢٠٠٥

, ١٩٩٤و  ١المقاصد العامة للشریعة اإلس�المیة، ط     : یوسف حامد ,  العالم -٥٢
 .الریاض, المعھد العالمي للفكر اإلسالمي

 ، المرك��ز ٢تجدی��د الم��نھج ف��ي تق��ویم الت��راث ، ط   : ھ عب��د ال��رحمن، ط��  -٥٣
 .الثقافي العربي ، الدار البیضاء

 ، الری����اض ٥حاش����یة األص����ول الثالث����ة ،  ط : عب����د الوھ����اب ، محم����د  -٥٤
  .             م ٢٠٠١السعودیة ، 



 - ٨٣٣ -

 ، دار الفك�ر ،  ١اإلدارة التربویة المعاصرة ،  ط      : عریفیج، سامي سلطي   -٥٥
 . م ،٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

عل���ي : تحقی���ق, اإلص���ابة ف���ي تمیی���ز ال���صحابة : اب���ن حج���ر, ع���سقالنيال -٥٦
 .. ه١٤١١, بیروت , دار الجیل, البیجاوي

دار المع�ارف   , ٣ط, ١٢٤ص  , الدیمقراطیة ف�ي اإلس�الم    : عباس  , العقاد   -٥٧
.  

الق��یم ال��ضروریة ومقاص��د الت��شریع اإلس��المي ، الھیئ��ة    : عل��وان، فھم��ي  -٥٨
 .  م ١٩٨٩المصریة العامة للكتاب، 

, دار الفك��ر, ١حری��ة االعتق��اد ف��ي ظ��ل اإلس��الم،ط : م��ر، تی��سیر خم��یسالع -٥٩
 . م١٩٩٨, بیروت لبنان, دار الفكر المعاصر , دمشق سوریة

التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالق�انون الوض�عي،      : عوده، عبد القادر   -٦٠
 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بیروت ، ١٤ط

مطبع�ة  ,١ط, ى ف�ي عل�م األص�ول      المست�صف : محمد ب�ن اب�ي بك�ر        , الغزالي -٦١
 .ھـــ١٣٥٦, الحلبي

می��زان العم��ل ، دار الحكم��ة ،   : الغزال��ي، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د        -٦٢
  .دمشق سوریة

مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة ومكارمھ��ا، ال��دار البی��ضاء ،   : الفاس��ي، ع��الل  -٦٣
 . مكتبة الوحدة العربیة 

 ،  ٤مح�یط ، ط     الق�اموس ال  : الفیروزبادي، مجد ال�دین محم�د ب�ن یعق�وب            -٦٤
  .   م ١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥مؤسسة الرسالة ، 

 .المصباح المنیر ، مطبعة مصطفى حلبي  : الفیومي، احمد بن محمد  -٦٥

نت�ائج األفك�ار ف�ي ك�شف ش�رح          : قاضي زاده، شمس الدین أحمد بن قوده       -٦٦
  .  م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ١فتح القدیر، ط 

ط�ھ عب�د ال�رؤوف      : تحقی�ق , شرح تنق�یح الف�صول    : شھاب الدین : القرافي -٦٧
 .ودار الفكر, مكتبة الكلیات االزھریة, ١ط, سعد

، جمعیة عم�ان، المط�ابع    ١جرائم الحدود وعقوباتھا،  ط      : القضاة، زكریا  -٦٨
 .   م ١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧التعاونیة ، 

, ١ط, حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء : محمد بن احمد , الشاشي -٦٩
 .م١٩٨٨,رسالة الحدیثةمكتبة ال

أسلحة الدمار الشامل وأحكامھا في الفقھ   : عبد المجید محمود  , الصالحین -٧٠
  .م٢٠٠٥ ربیع األول – ٢٣ العدد -مجلة الشریعة والقانون, اإلسالمي



 - ٨٣٤ -

الرقابة اإلداریة من وجھة نظر اس�المیة ، مرك�ز          :  قنادیلي، جواھر أحمد   -٧١
  . م٢٠٠٧الخبرات المھنیة لإلدارة ، القاھرة ، 

الواض��ح ف��ي الثقاف��ة   : خال��د إب��راھیم  , یحی��ى رام��ز و الفتی��اني  , ك��وكش -٧٢
 . م ٢٠٠٩, دار المسیرة, ٢ط, اإلسالمیة

ضمانات حقوق اإلنسان أمام المحاكم الجنائی�ة،       : اللبیدي، إبراھیم محمود   -٧٣
 . م ٢٠٠٩دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر  ، 

ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب  : بك��ر ب��ن م��سعودع��الء ال��دین اب��ي , لكاس��اني -٧٤
 . م١٩٨٦ -ھــ ١٤٠٦, بیروت لبنان, دار الكتب العلمیة,٢الشرائع، ط

األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة،  بغ�داد ،        : الماوردي، علي بن محمد    -٧٥
  .             م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩

ات األحك��ام ال��سلطانیة والوالی�� :  الم��اوردي، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن ح��سین    -٧٦
 . الدینیة،  دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 

األحك���ام ال���سلطانیة  : عل���ي ب���ن محم���د ب���ن حبی���ب الب���صري   , الم���اوردي -٧٧
  .م ٢٠١٤, مطبعة السفیر, والوالیات الدینیة

 .  لبنان -بیروت ,دار المعرفة, تفسیر الجاللین: المحلي و السیوطي  -٧٨

سیاسي ف�ي اإلس�الم   الفك�ر ال�  : محمد جالل أبو الفتوح و علي عبد المعطي   -٧٩
 ., شخصیات ومذاھب

، دار ١الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دئ، ط : المرغین��اني، برھ��ان ال��دین -٨٠
  . م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦إحیاء التراث العربي، لبنان بیروت، 

مقدم�ة ف�ي اإلدارة اإلس�المیة،  ط         : المزجاجي، احمد بن داوود األشعري       -٨١
  .     م٢٠٠٠ ھـ ـ ١٤٢١ ، جده ، السعودیة ، ١

النظام االقتصادي في اإلسالم وأبعاده في المجتمع       :  نخبة من الباحثانین     -٨٢
 .   م١٩٧٧تونس ، , المعاصر

ال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د : تحقی��ق, روض��ة الط��البین: اب��ي زكری��ا, الن�ووي  -٨٣
 .دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان, الموجود والشیخ علي محمد معوض

رسالة , تربویة في آیات القصاص الجوانب ال : سحر عبد الكریم  , الھزایمة -٨٤
  . جامعة الیرموك -ماجستیر في التربیة في االسالم

 دارس�ة ف�ي     –الفكر السیاسي العرب�ي اإلس�المي       : محمد عوض , الھزایمة -٨٥
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥, الجانب األیدلوجي

، مكتب�ة  ٢التدابیر الواقیة من الزنا في الفقھ اإلسالمي،  ط : الھي، فضل   -٨٦
 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٦ ، المعارف ، الریاض


	الكلمات المفتاحية :  الفتق - الدهم – الافتيات–  المقاصد.
	�Summary:
	   فيقول الجويني في الغياثي :" إن الخروج على الحدود هو خروج على الشريعة".(�) وما الخروج على حدود الله مقدرة كانت, أم غير مقدرة, هو حقيقة خروج على النظام التشريعي الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية الغرَّاء, وبالتالي فهو تمرد على صاحب الشريعة سبحانه. يقول الشاطبي : " إن وضع الشرائع، إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ".(�)
	    الفتنة وشق الصف الإسلامي من خلال طائفة من الفتن والإغتيالات للخلفاء, منها :-
	أولاً : فتنة حروب الردة في فترة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
	ثانياً : فتنة اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
	ثالثاً : فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان .
	رابعاً : فتنة مقتل الخليفة علي بن أبي طالب.(�)
	3- ظهور الأطياف الحزبية .
	4- موقعة الجمل 36هـ .
	5- موقعة صفين .
	ثالثاً :ظهور المذاهب السياسية والعقائدية عقب وفاة الرسول على الله عليه وسلم.(�)
	المطلب الرابع: الإفتيات على السلطات
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