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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

بل حكم ونظم كافة شئون احلياة الدنيا بل حكم ونظم كافة شئون احلياة الدنيا بل حكم ونظم كافة شئون احلياة الدنيا بل حكم ونظم كافة شئون احلياة الدنيا     حيث مل يكتف بتشريع العبادات للناس،حيث مل يكتف بتشريع العبادات للناس،حيث مل يكتف بتشريع العبادات للناس،حيث مل يكتف بتشريع العبادات للناس،    ،،،،إن الدين اإلسالمي دين كامل وشامل لكل أمور احلياةإن الدين اإلسالمي دين كامل وشامل لكل أمور احلياةإن الدين اإلسالمي دين كامل وشامل لكل أمور احلياةإن الدين اإلسالمي دين كامل وشامل لكل أمور احلياة
عقوEت عقوEت عقوEت عقوEت أيضاً، فسن للناس قواعد ونظمًا يسريون عليها ويهتدون Aا، فمن أخذ  Aا فقد رشد وأنقذ  نفسه، ومن مال عنها فإن اإلسالم قد قرر له أيضاً، فسن للناس قواعد ونظمًا يسريون عليها ويهتدون Aا، فمن أخذ  Aا فقد رشد وأنقذ  نفسه، ومن مال عنها فإن اإلسالم قد قرر له أيضاً، فسن للناس قواعد ونظمًا يسريون عليها ويهتدون Aا، فمن أخذ  Aا فقد رشد وأنقذ  نفسه، ومن مال عنها فإن اإلسالم قد قرر له أيضاً، فسن للناس قواعد ونظمًا يسريون عليها ويهتدون Aا، فمن أخذ  Aا فقد رشد وأنقذ  نفسه، ومن مال عنها فإن اإلسالم قد قرر له 

ية ومقاصد محيدة حيافظ اإلسالم Aا على كيان ية ومقاصد محيدة حيافظ اإلسالم Aا على كيان ية ومقاصد محيدة حيافظ اإلسالم Aا على كيان ية ومقاصد محيدة حيافظ اإلسالم Aا على كيان رادعة على حسب جنايته، وهذه العقوEت مل تشرع جزافا، بل إن للعقوEت يف اإلسالم أهدافا سامرادعة على حسب جنايته، وهذه العقوEت مل تشرع جزافا، بل إن للعقوEت يف اإلسالم أهدافا سامرادعة على حسب جنايته، وهذه العقوEت مل تشرع جزافا، بل إن للعقوEت يف اإلسالم أهدافا سامرادعة على حسب جنايته، وهذه العقوEت مل تشرع جزافا، بل إن للعقوEت يف اإلسالم أهدافا سام
        ....اTتمع من الوقوع يف هاوية  الرذيلةاTتمع من الوقوع يف هاوية  الرذيلةاTتمع من الوقوع يف هاوية  الرذيلةاTتمع من الوقوع يف هاوية  الرذيلة

        ما مفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالم؟ما مفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالم؟ما مفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالم؟ما مفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالم؟ 
    وما منهجه يف صون احلقوق؟وما منهجه يف صون احلقوق؟وما منهجه يف صون احلقوق؟وما منهجه يف صون احلقوق؟ 
    ما هي خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم وما مقاصدها؟ما هي خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم وما مقاصدها؟ما هي خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم وما مقاصدها؟ما هي خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم وما مقاصدها؟ 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):امليم الساكنةامليم الساكنةامليم الساكنةامليم الساكنةأحكام أحكام أحكام أحكام ((((    يةيةيةيةالتجويدالتجويدالتجويدالتجويد    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    ––––    1111
اإلظهار، ويسمى إظهارا شفوn، وتكون أشد إظهارا عند الواو اإلظهار، ويسمى إظهارا شفوn، وتكون أشد إظهارا عند الواو اإلظهار، ويسمى إظهارا شفوn، وتكون أشد إظهارا عند الواو اإلظهار، ويسمى إظهارا شفوn، وتكون أشد إظهارا عند الواو : : : : عندما lيت أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليم، حكمها هناعندما lيت أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليم، حكمها هناعندما lيت أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليم، حكمها هناعندما lيت أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليم، حكمها هنا    ::::امليم الساكنةامليم الساكنةامليم الساكنةامليم الساكنة

        ....وجوب عدم الغن يف امليم الساكنة عندما lيت بعدها أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليموجوب عدم الغن يف امليم الساكنة عندما lيت بعدها أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليموجوب عدم الغن يف امليم الساكنة عندما lيت بعدها أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليموجوب عدم الغن يف امليم الساكنة عندما lيت بعدها أحد حروف اهلجاء غري الباء وامليم: : : : والفاء، واإلظهاروالفاء، واإلظهاروالفاء، واإلظهاروالفاء، واإلظهار
IIIIIIII     - - - -    اA اتوثيق النصوص والتعريفA اتوثيق النصوص والتعريفA اتوثيق النصوص والتعريفA توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::التعريف بسورة البقرةالتعريف بسورة البقرةالتعريف بسورة البقرةالتعريف بسورة البقرة    - - - -     1111
آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت Eملدينة املنورة، آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت Eملدينة املنورة، آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت Eملدينة املنورة، آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت Eملدينة املنورة،     286286286286مدنية، عدد آ�nا مدنية، عدد آ�nا مدنية، عدد آ�nا مدنية، عدد آ�nا     ::::سورة البقرةسورة البقرةسورة البقرةسورة البقرة

حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى     مسيت Aذا االسم إحياء للمعجزة اليت ظهرت يف زمن موسى عليه السالم،مسيت Aذا االسم إحياء للمعجزة اليت ظهرت يف زمن موسى عليه السالم،مسيت Aذا االسم إحياء للمعجزة اليت ظهرت يف زمن موسى عليه السالم،مسيت Aذا االسم إحياء للمعجزة اليت ظهرت يف زمن موسى عليه السالم،
ها� على قدرة هللا ها� على قدرة هللا ها� على قدرة هللا ها� على قدرة هللا لعله يعرف القاتل، فأوحى هللا إليه أن lمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا �ذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون بر لعله يعرف القاتل، فأوحى هللا إليه أن lمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا �ذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون بر لعله يعرف القاتل، فأوحى هللا إليه أن lمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا �ذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون بر لعله يعرف القاتل، فأوحى هللا إليه أن lمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا �ذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون بر 

من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع شأ�ا كشأن سائر السور املدنية اليت تعاجل النظم والقوانني من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع شأ�ا كشأن سائر السور املدنية اليت تعاجل النظم والقوانني من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع شأ�ا كشأن سائر السور املدنية اليت تعاجل النظم والقوانني من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع شأ�ا كشأن سائر السور املدنية اليت تعاجل النظم والقوانني     جل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، سورة البقرةجل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، سورة البقرةجل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، سورة البقرةجل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، سورة البقرة
        ....التشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا�مالتشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا�مالتشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا�مالتشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا�م

        ::::التعريف بعائشة �التعريف بعائشة �التعريف بعائشة �التعريف بعائشة �    - - - -     2222
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صديق، إحدى زوجات النيب     ::::عائشةعائشةعائشةعائشة صديق، إحدى زوجات النيب هي عائشة بنت أيب بكر ال صديق، إحدى زوجات النيب هي عائشة بنت أيب بكر ال صديق، إحدى زوجات النيب هي عائشة بنت أيب بكر ال املومنني، ولدت يف السنة الرابعة بعد البعثة، تزوجها املومنني، ولدت يف السنة الرابعة بعد البعثة، تزوجها املومنني، ولدت يف السنة الرابعة بعد البعثة، تزوجها املومنني، ولدت يف السنة الرابعة بعد البعثة، تزوجها ، وإحدى أمهات ، وإحدى أمهات ، وإحدى أمهات ، وإحدى أمهات ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهي عائشة بنت أيب بكر ال
الشخصية، كانت من أفقه الصحابة وأعلمهم Eألحكام، الشخصية، كانت من أفقه الصحابة وأعلمهم Eألحكام، الشخصية، كانت من أفقه الصحابة وأعلمهم Eألحكام، الشخصية، كانت من أفقه الصحابة وأعلمهم Eألحكام، ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وهي صغرية السن، روت كثريا من األحديث وخاصة ما يتعلق حبياة الرسول وهي صغرية السن، روت كثريا من األحديث وخاصة ما يتعلق حبياة الرسول وهي صغرية السن، روت كثريا من األحديث وخاصة ما يتعلق حبياة الرسول وهي صغرية السن، روت كثريا من األحديث وخاصة ما يتعلق حبياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الرسول الرسول الرسول 

        ....هجرية ليلة السابع عشر من رمضانهجرية ليلة السابع عشر من رمضانهجرية ليلة السابع عشر من رمضانهجرية ليلة السابع عشر من رمضان    58585858توفيت سنة توفيت سنة توفيت سنة توفيت سنة 
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        

        ::::األلفاظ والعباراتاأللفاظ والعباراتاأللفاظ والعباراتاأللفاظ والعباراتمدلوالت مدلوالت مدلوالت مدلوالت     - - - -     1111
o ادفعواادفعواادفعواادفعوا    ::::ادرءواادرءواادرءواادرءوا....    
o أن يوقع على اجلاين مثل ما جىنأن يوقع على اجلاين مثل ما جىنأن يوقع على اجلاين مثل ما جىنأن يوقع على اجلاين مثل ما جىن    ::::القصاصالقصاصالقصاصالقصاص....    
o مجع لبيب، وهو العاقلمجع لبيب، وهو العاقلمجع لبيب، وهو العاقلمجع لبيب، وهو العاقل    ::::األلباباأللباباأللباباأللباب....    
o عقوبة مقدرة وجبت حقا � تعاىلعقوبة مقدرة وجبت حقا � تعاىلعقوبة مقدرة وجبت حقا � تعاىلعقوبة مقدرة وجبت حقا � تعاىل: : : : هو احلاجز بني شيئني، وشرعاهو احلاجز بني شيئني، وشرعاهو احلاجز بني شيئني، وشرعاهو احلاجز بني شيئني، وشرعا: : : : مجع حد، لغةمجع حد، لغةمجع حد، لغةمجع حد، لغة    ::::احلدوداحلدوداحلدوداحلدود....    

        ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -  2222
    ....املتمثلة يف حفظ الضرورnت اخلمس ومنهجه يف ذلكاملتمثلة يف حفظ الضرورnت اخلمس ومنهجه يف ذلكاملتمثلة يف حفظ الضرورnت اخلمس ومنهجه يف ذلكاملتمثلة يف حفظ الضرورnت اخلمس ومنهجه يف ذلكبيان وظيفة التشريع اجلنائي اإلسالمي بيان وظيفة التشريع اجلنائي اإلسالمي بيان وظيفة التشريع اجلنائي اإلسالمي بيان وظيفة التشريع اجلنائي اإلسالمي  �
        ....العدل والرمحة من مسات التشريع اجلنائي اإلسالميالعدل والرمحة من مسات التشريع اجلنائي اإلسالميالعدل والرمحة من مسات التشريع اجلنائي اإلسالميالعدل والرمحة من مسات التشريع اجلنائي اإلسالمي �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    السياق الرتبوي واحلقوقي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي واحلقوقي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي واحلقوقي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي واحلقوقي للتشريع اجلنائي يف اإلسالم::::        

        ::::موقع التشريع اجلنائي يف منظومة احلقوق يف اإلسالمموقع التشريع اجلنائي يف منظومة احلقوق يف اإلسالمموقع التشريع اجلنائي يف منظومة احلقوق يف اإلسالمموقع التشريع اجلنائي يف منظومة احلقوق يف اإلسالم    - - - -     1111
        ::::مفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالممفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالممفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالممفهوم التشريع اجلنائي يف اإلسالم    - - - - أ أ أ أ 

هو جمموع األحكام الشرعية احملددة للعقوEت املفروضة على من اعتدى على إحدى الضرورnت اخلمس، أو هو جمموع األحكام الشرعية احملددة للعقوEت املفروضة على من اعتدى على إحدى الضرورnت اخلمس، أو هو جمموع األحكام الشرعية احملددة للعقوEت املفروضة على من اعتدى على إحدى الضرورnت اخلمس، أو هو جمموع األحكام الشرعية احملددة للعقوEت املفروضة على من اعتدى على إحدى الضرورnت اخلمس، أو     ::::التشريع اجلنائي يف اإلسالمالتشريع اجلنائي يف اإلسالمالتشريع اجلنائي يف اإلسالمالتشريع اجلنائي يف اإلسالم
        ....حق من احلقوق فأحلق Aا ضررا خفيفا أو شديداحق من احلقوق فأحلق Aا ضررا خفيفا أو شديداحق من احلقوق فأحلق Aا ضررا خفيفا أو شديداحق من احلقوق فأحلق Aا ضررا خفيفا أو شديدا

        ::::مفهوم اجلناية يف الشريعة اإلسالميةمفهوم اجلناية يف الشريعة اإلسالميةمفهوم اجلناية يف الشريعة اإلسالميةمفهوم اجلناية يف الشريعة اإلسالمية    - - - - ب ب ب ب 
هي كل فعل مضر حرمته الشريعة من قول أو عمل حيدثه اإلنسان ضد نفسه أو ضد غريه من الناس، سواء هي كل فعل مضر حرمته الشريعة من قول أو عمل حيدثه اإلنسان ضد نفسه أو ضد غريه من الناس، سواء هي كل فعل مضر حرمته الشريعة من قول أو عمل حيدثه اإلنسان ضد نفسه أو ضد غريه من الناس، سواء هي كل فعل مضر حرمته الشريعة من قول أو عمل حيدثه اإلنسان ضد نفسه أو ضد غريه من الناس، سواء     ::::اجلناية يف الشريعة اإلسالميةاجلناية يف الشريعة اإلسالميةاجلناية يف الشريعة اإلسالميةاجلناية يف الشريعة اإلسالمية

قد رتب اإلسالم عقوEت على كل فعل حرمه الشرع، وتنقسم قد رتب اإلسالم عقوEت على كل فعل حرمه الشرع، وتنقسم قد رتب اإلسالم عقوEت على كل فعل حرمه الشرع، وتنقسم قد رتب اإلسالم عقوEت على كل فعل حرمه الشرع، وتنقسم ، و ، و ، و ، و تعلق األمر Eإلضرار Eملعتقد أو Eلنفس أو Eلنسل أو Eلعقل، أو Eلعرض أو Eملالتعلق األمر Eإلضرار Eملعتقد أو Eلنفس أو Eلنسل أو Eلعقل، أو Eلعرض أو Eملالتعلق األمر Eإلضرار Eملعتقد أو Eلنفس أو Eلنسل أو Eلعقل، أو Eلعرض أو Eملالتعلق األمر Eإلضرار Eملعتقد أو Eلنفس أو Eلنسل أو Eلعقل، أو Eلعرض أو Eملال
        :  :  :  :  إىلإىلإىلإىل

    ....مجع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا على ذنب سواء كانت حق للعبد أو �مجع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا على ذنب سواء كانت حق للعبد أو �مجع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا على ذنب سواء كانت حق للعبد أو �مجع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا على ذنب سواء كانت حق للعبد أو �    ::::حدودحدودحدودحدود �
        ....عقوبة دنيوية شرعها اإلسالم لتحقيق املساواة والعدل بني جرائم االعتداء على األنفس واألجساد، وبني العقوبة Eملثلعقوبة دنيوية شرعها اإلسالم لتحقيق املساواة والعدل بني جرائم االعتداء على األنفس واألجساد، وبني العقوبة Eملثلعقوبة دنيوية شرعها اإلسالم لتحقيق املساواة والعدل بني جرائم االعتداء على األنفس واألجساد، وبني العقوبة Eملثلعقوبة دنيوية شرعها اإلسالم لتحقيق املساواة والعدل بني جرائم االعتداء على األنفس واألجساد، وبني العقوبة Eملثل    ::::قصاصقصاصقصاصقصاص �
صل حد اجلناية    ¤ديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود،¤ديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود،¤ديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود،¤ديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود،    ::::تعازيرتعازيرتعازيرتعازير � صل حد اجلنايةوهي عقوEت يقدرها القاضي جلنح ال ت صل حد اجلنايةوهي عقوEت يقدرها القاضي جلنح ال ت صل حد اجلنايةوهي عقوEت يقدرها القاضي جلنح ال ت         .  .  .  .  وهي عقوEت يقدرها القاضي جلنح ال ت
        ....تطييبا خلاطرهم من قبل من جيب عليه ذلكتطييبا خلاطرهم من قبل من جيب عليه ذلكتطييبا خلاطرهم من قبل من جيب عليه ذلكتطييبا خلاطرهم من قبل من جيب عليه ذلكع ألهل القتيل عوضا عن دم وليهم ع ألهل القتيل عوضا عن دم وليهم ع ألهل القتيل عوضا عن دم وليهم ع ألهل القتيل عوضا عن دم وليهم وهي اسم للمال الذي يدفوهي اسم للمال الذي يدفوهي اسم للمال الذي يدفوهي اسم للمال الذي يدف    ::::دnتدnتدnتدnت �

        ::::السياق الرتبوي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي للتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق الرتبوي للتشريع اجلنائي يف اإلسالم    - - - -     2222
        ....﴿َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾: : : : التشريع اجلنائي يف اإلسالم بغريه من مكو�ت الدين من عقيدة وعبادات انطالقا من قوله تعاىلالتشريع اجلنائي يف اإلسالم بغريه من مكو�ت الدين من عقيدة وعبادات انطالقا من قوله تعاىلالتشريع اجلنائي يف اإلسالم بغريه من مكو�ت الدين من عقيدة وعبادات انطالقا من قوله تعاىلالتشريع اجلنائي يف اإلسالم بغريه من مكو�ت الدين من عقيدة وعبادات انطالقا من قوله تعاىل    ارتبطارتبطارتبطارتبط

فهي حتيي ضمري اTتمع، وتفعل الرقابة الذاتية لألفراد على نوازعهم وسلوكيا�م، فتقي كل واحد فهي حتيي ضمري اTتمع، وتفعل الرقابة الذاتية لألفراد على نوازعهم وسلوكيا�م، فتقي كل واحد فهي حتيي ضمري اTتمع، وتفعل الرقابة الذاتية لألفراد على نوازعهم وسلوكيا�م، فتقي كل واحد فهي حتيي ضمري اTتمع، وتفعل الرقابة الذاتية لألفراد على نوازعهم وسلوكيا�م، فتقي كل واحد     ::::العقيدة أساس التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعقيدة أساس التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعقيدة أساس التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعقيدة أساس التشريع اجلنائي يف اإلسالمفففف �
        ....زع من الدين من التفكري يف ارتكاب جرمزع من الدين من التفكري يف ارتكاب جرمزع من الدين من التفكري يف ارتكاب جرمزع من الدين من التفكري يف ارتكاب جرممنهم بوامنهم بوامنهم بوامنهم بوا

توقظ الضمري، وتزكي النفوس من نوازع الشر وتبعد Aا عن حافة االحنراف ومزالق اجلرمية، هلذا توقظ الضمري، وتزكي النفوس من نوازع الشر وتبعد Aا عن حافة االحنراف ومزالق اجلرمية، هلذا توقظ الضمري، وتزكي النفوس من نوازع الشر وتبعد Aا عن حافة االحنراف ومزالق اجلرمية، هلذا توقظ الضمري، وتزكي النفوس من نوازع الشر وتبعد Aا عن حافة االحنراف ومزالق اجلرمية، هلذا     ::::العبادات دعامة التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعبادات دعامة التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعبادات دعامة التشريع اجلنائي يف اإلسالمالعبادات دعامة التشريع اجلنائي يف اإلسالمو و و و  �
        ....ارتبطت العبادة يف اإلسالم Eلرتبية الذاتية والتزكية الروحيةارتبطت العبادة يف اإلسالم Eلرتبية الذاتية والتزكية الروحيةارتبطت العبادة يف اإلسالم Eلرتبية الذاتية والتزكية الروحيةارتبطت العبادة يف اإلسالم Eلرتبية الذاتية والتزكية الروحية

        ::::للتشريع اجلنائي يف اإلسالمللتشريع اجلنائي يف اإلسالمللتشريع اجلنائي يف اإلسالمللتشريع اجلنائي يف اإلسالمالسياق احلقوقي السياق احلقوقي السياق احلقوقي السياق احلقوقي     - - - -     3333
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        ::::إن أهم ما يتميز به التشريع اجلنائي يف اإلسالم ارتباطه بسياق حقوقي تكفله منظومة من التشريعات الوقائية اليت حتقق مقاصدهاإن أهم ما يتميز به التشريع اجلنائي يف اإلسالم ارتباطه بسياق حقوقي تكفله منظومة من التشريعات الوقائية اليت حتقق مقاصدهاإن أهم ما يتميز به التشريع اجلنائي يف اإلسالم ارتباطه بسياق حقوقي تكفله منظومة من التشريعات الوقائية اليت حتقق مقاصدهاإن أهم ما يتميز به التشريع اجلنائي يف اإلسالم ارتباطه بسياق حقوقي تكفله منظومة من التشريعات الوقائية اليت حتقق مقاصدها
صادية كالرE واالحتكار والرشوة للحد من ارتكاب     طريق العدالة االجتماعية، حارب اإلسالم الفقر وفرض الزكاة،طريق العدالة االجتماعية، حارب اإلسالم الفقر وفرض الزكاة،طريق العدالة االجتماعية، حارب اإلسالم الفقر وفرض الزكاة،طريق العدالة االجتماعية، حارب اإلسالم الفقر وفرض الزكاة،فعن فعن فعن فعن  � صادية كالرE واالحتكار والرشوة للحد من ارتكاب وحرم املفاسد االقت صادية كالرE واالحتكار والرشوة للحد من ارتكاب وحرم املفاسد االقت صادية كالرE واالحتكار والرشوة للحد من ارتكاب وحرم املفاسد االقت وحرم املفاسد االقت

        ....جرائم األموال كالسرقةجرائم األموال كالسرقةجرائم األموال كالسرقةجرائم األموال كالسرقة
        ....طريق التعفف حارب اإلسالم اTون للحد من جرمييت الزىن والقذفطريق التعفف حارب اإلسالم اTون للحد من جرمييت الزىن والقذفطريق التعفف حارب اإلسالم اTون للحد من جرمييت الزىن والقذفطريق التعفف حارب اإلسالم اTون للحد من جرمييت الزىن والقذفوعن وعن وعن وعن  �
        ....طريق تكرمي العقل وحترمي اخلمر حارب اإلسالم السكر Eعتباره يسبب يف نسبة عالية من اجلرائمطريق تكرمي العقل وحترمي اخلمر حارب اإلسالم السكر Eعتباره يسبب يف نسبة عالية من اجلرائمطريق تكرمي العقل وحترمي اخلمر حارب اإلسالم السكر Eعتباره يسبب يف نسبة عالية من اجلرائمطريق تكرمي العقل وحترمي اخلمر حارب اإلسالم السكر Eعتباره يسبب يف نسبة عالية من اجلرائموعن وعن وعن وعن  �

مؤقتا حىت تتحقق الظروف املواتية، ألن مؤقتا حىت تتحقق الظروف املواتية، ألن مؤقتا حىت تتحقق الظروف املواتية، ألن مؤقتا حىت تتحقق الظروف املواتية، ألن قف ويل األمر تطبيق احلدود قف ويل األمر تطبيق احلدود قف ويل األمر تطبيق احلدود قف ويل األمر تطبيق احلدود إحدى شروط السياق احلقوقي للتشريع اإلسالمي أو إحدى شروط السياق احلقوقي للتشريع اإلسالمي أو إحدى شروط السياق احلقوقي للتشريع اإلسالمي أو إحدى شروط السياق احلقوقي للتشريع اإلسالمي أو     فإذا اختلتفإذا اختلتفإذا اختلتفإذا اختلت
        ....تطبيقها يف هذه احلالة يعد إخالال مبيزان العدالةتطبيقها يف هذه احلالة يعد إخالال مبيزان العدالةتطبيقها يف هذه احلالة يعد إخالال مبيزان العدالةتطبيقها يف هذه احلالة يعد إخالال مبيزان العدالة

IIIIIIII    ––––    وظيفة التشريع جلنائي اإلسالمي يف محاية احلقوقوظيفة التشريع جلنائي اإلسالمي يف محاية احلقوقوظيفة التشريع جلنائي اإلسالمي يف محاية احلقوقوظيفة التشريع جلنائي اإلسالمي يف محاية احلقوق::::        
الدن أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو الدن أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو الدن أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو الدن أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو : : : : اإلسالم عقوEت زجرية على كل اعتداء نتج عنه ضرر �حدى الضرورnت اآلتيةاإلسالم عقوEت زجرية على كل اعتداء نتج عنه ضرر �حدى الضرورnت اآلتيةاإلسالم عقوEت زجرية على كل اعتداء نتج عنه ضرر �حدى الضرورnت اآلتيةاإلسالم عقوEت زجرية على كل اعتداء نتج عنه ضرر �حدى الضرورnت اآلتية    رتبرتبرتبرتب

        ::::املال، وهذه التشريعات منهج فعال يف صون احلقوق األساسية لإلنسان من كل اعتداءاملال، وهذه التشريعات منهج فعال يف صون احلقوق األساسية لإلنسان من كل اعتداءاملال، وهذه التشريعات منهج فعال يف صون احلقوق األساسية لإلنسان من كل اعتداءاملال، وهذه التشريعات منهج فعال يف صون احلقوق األساسية لإلنسان من كل اعتداء
م القصاص جزاء للجاين وفاقا للجرمية اليت ارتكبها يف حق النفس، م القصاص جزاء للجاين وفاقا للجرمية اليت ارتكبها يف حق النفس، م القصاص جزاء للجاين وفاقا للجرمية اليت ارتكبها يف حق النفس، م القصاص جزاء للجاين وفاقا للجرمية اليت ارتكبها يف حق النفس، Eلنظر إىل نص االنطالق شرع اإلسالEلنظر إىل نص االنطالق شرع اإلسالEلنظر إىل نص االنطالق شرع اإلسالEلنظر إىل نص االنطالق شرع اإلسال    ::::محاية األنفس واألمن االجتماعيمحاية األنفس واألمن االجتماعيمحاية األنفس واألمن االجتماعيمحاية األنفس واألمن االجتماعي �

        ....وأول احلقوق يف القصاص قتل النفس واجلروح، ويسقط القصاص بعفو صاحب الدم مقابل دية أو تفويض يف حالة اجلروحوأول احلقوق يف القصاص قتل النفس واجلروح، ويسقط القصاص بعفو صاحب الدم مقابل دية أو تفويض يف حالة اجلروحوأول احلقوق يف القصاص قتل النفس واجلروح، ويسقط القصاص بعفو صاحب الدم مقابل دية أو تفويض يف حالة اجلروحوأول احلقوق يف القصاص قتل النفس واجلروح، ويسقط القصاص بعفو صاحب الدم مقابل دية أو تفويض يف حالة اجلروح
ءة، فحصن الرجال والنساء، وحرم ا�ام ءة، فحصن الرجال والنساء، وحرم ا�ام ءة، فحصن الرجال والنساء، وحرم ا�ام ءة، فحصن الرجال والنساء، وحرم ا�ام ملا هيأ التشريع اإلسالمي مناخ العفة، األصل يف الناس الرباملا هيأ التشريع اإلسالمي مناخ العفة، األصل يف الناس الرباملا هيأ التشريع اإلسالمي مناخ العفة، األصل يف الناس الرباملا هيأ التشريع اإلسالمي مناخ العفة، األصل يف الناس الربا    ::::محاية األعراض والنظام االجتماعيمحاية األعراض والنظام االجتماعيمحاية األعراض والنظام االجتماعيمحاية األعراض والنظام االجتماعي �

        ....أحدهم اآلخر Eلزىن دون بينة شرعية، وعد هذا الفعل قذفا يوجب حداأحدهم اآلخر Eلزىن دون بينة شرعية، وعد هذا الفعل قذفا يوجب حداأحدهم اآلخر Eلزىن دون بينة شرعية، وعد هذا الفعل قذفا يوجب حداأحدهم اآلخر Eلزىن دون بينة شرعية، وعد هذا الفعل قذفا يوجب حدا
اعترب السارق معتدn على مال حصنه الشرع، وعد عمله اعتداء على ملكية خاصة يف حرز فأوجب حد اعترب السارق معتدn على مال حصنه الشرع، وعد عمله اعتداء على ملكية خاصة يف حرز فأوجب حد اعترب السارق معتدn على مال حصنه الشرع، وعد عمله اعتداء على ملكية خاصة يف حرز فأوجب حد اعترب السارق معتدn على مال حصنه الشرع، وعد عمله اعتداء على ملكية خاصة يف حرز فأوجب حد     ::::محاية األموال وحق التملكمحاية األموال وحق التملكمحاية األموال وحق التملكمحاية األموال وحق التملك �

        ....السرقةالسرقةالسرقةالسرقة
IIIIIIIIIIII    ––––    المالمالمالمخصائص التشريع اجلنائي يف اإلسخصائص التشريع اجلنائي يف اإلسخصائص التشريع اجلنائي يف اإلسخصائص التشريع اجلنائي يف اإلس::::        

صبح ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته هو الوحشية، و  صبح ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته هو الوحشية، و اإلسالم يوفر ألفراد اTتمع من احلقوق ما يكفيهم حبيث ي صبح ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته هو الوحشية، و اإلسالم يوفر ألفراد اTتمع من احلقوق ما يكفيهم حبيث ي صبح ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته هو الوحشية، و اإلسالم يوفر ألفراد اTتمع من احلقوق ما يكفيهم حبيث ي اإلسالم ال يقضي Aذه العقوEت اإلسالم ال يقضي Aذه العقوEت اإلسالم ال يقضي Aذه العقوEت اإلسالم ال يقضي Aذه العقوEت اإلسالم يوفر ألفراد اTتمع من احلقوق ما يكفيهم حبيث ي
والقرائن والقرائن والقرائن والقرائن     االعرتاف، والشهادة بشروطها، واليمني،االعرتاف، والشهادة بشروطها، واليمني،االعرتاف، والشهادة بشروطها، واليمني،االعرتاف، والشهادة بشروطها، واليمني،((((الرادعة إال يف حالة التأكد املطلق الذي ال شبهة فيه عن طريق وسائل اإلثبات املتفق عليها، الرادعة إال يف حالة التأكد املطلق الذي ال شبهة فيه عن طريق وسائل اإلثبات املتفق عليها، الرادعة إال يف حالة التأكد املطلق الذي ال شبهة فيه عن طريق وسائل اإلثبات املتفق عليها، الرادعة إال يف حالة التأكد املطلق الذي ال شبهة فيه عن طريق وسائل اإلثبات املتفق عليها، 

صاحبةاملصاحبة صاحبةامل صاحبةامل مة مة مة مة وعلى الرغم من أن العقوEت اإلسالمية قد تبدو يف بعض احلاالت عنيفة وقاسية إال أ�ا ال تطبق بتسرع، أو Tرد الشبهة وإمنا هي حمكو وعلى الرغم من أن العقوEت اإلسالمية قد تبدو يف بعض احلاالت عنيفة وقاسية إال أ�ا ال تطبق بتسرع، أو Tرد الشبهة وإمنا هي حمكو وعلى الرغم من أن العقوEت اإلسالمية قد تبدو يف بعض احلاالت عنيفة وقاسية إال أ�ا ال تطبق بتسرع، أو Tرد الشبهة وإمنا هي حمكو وعلى الرغم من أن العقوEت اإلسالمية قد تبدو يف بعض احلاالت عنيفة وقاسية إال أ�ا ال تطبق بتسرع، أو Tرد الشبهة وإمنا هي حمكو ، ، ، ، ))))امل
كن القول �Áا وضعت للردع والتحذير كن القول �Áا وضعت للردع والتحذير كن القول �Áا وضعت للردع والتحذير كن القول �Áا وضعت للردع والتحذير بعدد من اإلجراءات الدقيقة اليت ينبغي توافرها قبل إدانة اTرم، مما جيعل حتقيقها قليًال إن مل يكن �دراً، وميبعدد من اإلجراءات الدقيقة اليت ينبغي توافرها قبل إدانة اTرم، مما جيعل حتقيقها قليًال إن مل يكن �دراً، وميبعدد من اإلجراءات الدقيقة اليت ينبغي توافرها قبل إدانة اTرم، مما جيعل حتقيقها قليًال إن مل يكن �دراً، وميبعدد من اإلجراءات الدقيقة اليت ينبغي توافرها قبل إدانة اTرم، مما جيعل حتقيقها قليًال إن مل يكن �دراً، ومي

A تEتعاىل، الذي هو أرحم الرامحني وأعدل العادلني، وقد كان لتحديد هذه العقو َّÂوختويف املسلم من أن هناك جرائم ال يرضى عنها اA تEتعاىل، الذي هو أرحم الرامحني وأعدل العادلني، وقد كان لتحديد هذه العقو َّÂوختويف املسلم من أن هناك جرائم ال يرضى عنها اA تEتعاىل، الذي هو أرحم الرامحني وأعدل العادلني، وقد كان لتحديد هذه العقو َّÂوختويف املسلم من أن هناك جرائم ال يرضى عنها اA تEتعاىل، الذي هو أرحم الرامحني وأعدل العادلني، وقد كان لتحديد هذه العقو َّÂصورة وختويف املسلم من أن هناك جرائم ال يرضى عنها ا صورة ذه ال صورة ذه ال صورة ذه ال ذه ال
الضمري جعلهم ميتنعون عن ارتكاب اجلرائم من منطلق الضمري جعلهم ميتنعون عن ارتكاب اجلرائم من منطلق الضمري جعلهم ميتنعون عن ارتكاب اجلرائم من منطلق الضمري جعلهم ميتنعون عن ارتكاب اجلرائم من منطلق أثر Eلغ يف تكوين ضمري مجاعي لدى املسلمني عرب العصور ويف كل اTتمعات تقريباً، وهذا أثر Eلغ يف تكوين ضمري مجاعي لدى املسلمني عرب العصور ويف كل اTتمعات تقريباً، وهذا أثر Eلغ يف تكوين ضمري مجاعي لدى املسلمني عرب العصور ويف كل اTتمعات تقريباً، وهذا أثر Eلغ يف تكوين ضمري مجاعي لدى املسلمني عرب العصور ويف كل اTتمعات تقريباً، وهذا 

َصاِص َحَياٌة nَ أُوِيل اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾: : : : وصدق هللا العظيم إذ يقولوصدق هللا العظيم إذ يقولوصدق هللا العظيم إذ يقولوصدق هللا العظيم إذ يقول    ديين أكثر من خوفهم من تشريع مدين،ديين أكثر من خوفهم من تشريع مدين،ديين أكثر من خوفهم من تشريع مدين،ديين أكثر من خوفهم من تشريع مدين، َصاِص َحَياٌة nَ أُوِيل اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َوَلُكْم ِيف اْلِق َصاِص َحَياٌة nَ أُوِيل اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َوَلُكْم ِيف اْلِق َصاِص َحَياٌة nَ أُوِيل اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َوَلُكْم ِيف اْلِق         ....﴿َوَلُكْم ِيف اْلِق
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