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بسم هللا الرحمن الرحيم
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المقدمة:
لما خلق هللا سبحانه وتعالى الخلق لم ٌتركهم سدى ,وإنما أرسل إلٌهم الرسل إلقامة الحجة
علٌهم ,وقد ختمهم بنبً الرحمة فأرسله بهذه الرسالة العامة والشرٌعة التامة التً كان كل
األدٌان السابقة علٌها إعدادا لها ,ففً كل فترة ٌنزل من الدٌن ما ٌناسب الطور الذي تمر به
البشرٌة حتى إذا وصلت إلى نضجها أنزل هللا إلٌها الدٌن الصالح لكل زمان ومكان ,وقال فٌه
مْت َعلَ ٌْ ُك ْم نِعْ َمتًِ َو َرضِ ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َم ُ
سبحانهْ " :ال ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
اإلسْ ال َم دٌِنا"ٔ.
ٌت لَ ُك ُم ِ
ولن تزال نصوص الوحٌٌن ذات خصوبة ٌؽطً نتاجها كل ما ٌ ِج ّد من الوقائع ,ولن تنضب
موارد الفقه على كثرة البحوث والدراسات ,ومن حكمة هللا تعالى أن جعل من األحكام ما هو
ثوابت ومحددات ال دخل الجتهاد البشر فٌها ,وما هو قابل للتؽٌٌر مع مراعاة الظروؾ الزمانٌة
والمكانٌة ..فكانت الحاجة قائمة إلى البحث باستمرار فً تلك األحكام للوقوؾ على حقٌقتها
وتصنٌفها فً موقعها الشرعً من حٌث الثبات والتؽٌر ,وتعتبر العقوبة بالقتل من العقوبات التً
تتنوع أسبابها ,بحٌث تكون تارة أشبه بالعقوبة الحدٌة وتارة أشبه بالعقوبة التعزٌرٌة حسب
المصلحة فٌها والمقصد منها ,وذلك أن بٌان علل األحكام ومقاصد الشرٌعة وأهدافها من أبرز ما
اتسم به علماء هذه األمة حٌث بٌنوا أن لكل حكم من أحكام اإلسالم وظٌفة ٌؤدٌها وؼاٌة ٌحققها
ومقصدا وهدفا ٌقصده وٌستهدفه لتحقٌق مصلحة لإلنسان أو دفع مفسدة عنه.

ٔ

سورة المائدة ٖ.
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ونظرا لما أثٌر حول عقوبة اإلعدام فً هذا العصر من الشبهات كانت الحاجة داعٌة إلى بٌان
مقاصد الشرع منها وال تتضح الصورة عنها إال ببٌان مفهوم المقاصد وتأصٌلها وبٌان مقصد
الشارع من العقوبة بصفة عامة لذلك اقتضت مصلحة تبوٌب البحث ومنهجٌته أن ٌكون الحدٌث
ضمن المباحث اآلتية:
المبحث األول :مفهوم المقاصد وتأصٌلها.
المبحث الثاني :مقاصد الشرع من العقوبة.
المبحث الثالث :مشروعٌة اإلعدام "القصاص" وحكمته.
المبحث الرابع :مقصد العدل وشفاء الؽٌظ من عقوبة اإلعدام
المبحث الخامس :المقصد األمنً من عقوبة اإلعدام
"القصاص".
الخاتــمة :وتتضمن أهم النتائج وأهم التوصٌات
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"القصاص".

المبحث األول :مفهوم المقاصد الشرعية وتأصيلها
أوال :تعريف المقاصد الشرعية
تجدر اإلشارة إلى أن الباحثٌن فً المقاصد تعددت ألفاظهم فً تسمٌة المقاصد؛ فمنهم من عبر
عنها "بمقاصد الشرٌعة" ,ومنهم من عبر عنها بمقاصد الشرع ,ومنهم من عبر "بالمقاصد
الشرعٌة" ,وهً مصطلحات بمعنى واحدٕ .
ولكً نصل إلى تعرٌؾ المصطلح المركب ال بد من تعرٌؾ مفردتٌة فً اللؽة واالصطالح.
ٔ -المقاصد فً اللؽة واالصطالح
أ -المقاصد لؽة :جمع مقصد ,والقاؾ والصاد والدال أصول ثالثة تدل على إتٌان
األسد ولم ٌجاوز الحد ,وهو على
الشًء وأمِّه ,وقصد األمر قصدا توسط وطلب
َ
قص ٍد أي على رشد ,وطرٌق قصد أي سهل ٖ .وهذا المعنى هو المناسب للمقاصد
التً نحن بصدد بحثها.
ب -المقاصد اصطالحا :ال ٌختلؾ المعنى االصطالحً عن المعنى اللؽوي للمقاصد,
فهً جمع مقصد والمقصد هو الهدؾ والؽاٌة التً ترجى وترؼب فً استقامة
واعتدال وٌسرٗ.

ٕ -الشرٌعة فً اللؽة واالصطالح:
أ -الشرٌعة لؽة
الشرٌعة فً اللؽة هً الطرٌقة ,مأخوذة من الشرٌعة التً هً مورد الناس
لالستقاء ,سمٌت بذلك لوضوحها وظهورها ,وجمعها شرائع .وٌقال طرٌق شارع أي
ٌسلكه الناس عامة ,فهو فاعل بمعنى مفعول ,كما ٌقال طرٌق قاصد أي مقصود والجمع
شوارع٘.

ٕ

ـ الرٌسونً ,نظرٌة المقاصد عند اإلمام الشاطبً ص ٘.
ٖ
ـ ابن فارس ,مقاٌٌس اللؽة ٘" ٖ9٘/قصد".
ٗ
ـ ابن زؼٌبة عز الدٌن ص .ٔٙ
٘
ـ المقري ,المصباح المنٌر " ٔٔ1شرع".
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ب -الشرٌعة اصطالحا:
لقد تعددت عبارات العلماء فً تعرٌؾ مصطلح الشرٌعة ولكنها وإن اختلفت ألفاظها
فإنها ال تختلؾ فً مضمونها كثٌرا ,ومن أكثر تلك التعرٌفات شموال تعرٌفها بأنها:
"كل ما س ّنه هللا تعالى لعباده من األحكام لٌؤمنوا به وٌعملوا بمقتضاه"

ٙ

ٖ -مقاصد الشرٌعة
لم ٌحرص علماء المقاصد القدامى على تعرٌؾ مصطلح "مقاصد الشرٌعة" مثل ما عنً
به المتأخرون ,ولعل سبب ذلك هو وضوحها عندهم ,أو لكون المصطلح كان شائعا
بٌنهم ,وعلى الرؼم من كون اإلمام الشاطبً هو شٌخ المقاصد فإنه لم ٌعن بتعرٌفها
وإعطائها حدا جامعا ما نعا ,ولعل مما زهده فً ذلك أٌضا كونه كتب كتابه "الموافقات"
للعلماء الراسخٌن فً علوم الشرٌعةٌ ,دل لذلك قوله فً مقدمة كتابه " ...وال ٌسمح
للناظر فً هذا الكتاب أن ٌنظر فٌه نظر مفٌد أو مستفٌد ,حتى ٌكون رٌان من علم
الشرٌعة أصولها وفروعها ,منقولها ومعقولها ,ؼٌر مخلد إلى التقلٌد والتعصب
7

للمذهب"

ونقتصر هنا على تعرٌؾ لرائد المقاصد فً هذا العصر أحمد الرٌسونً ,فبعد ما أفاض
فً االعتذار للمتقدمٌن عن عدم تعرٌفها ,وذكر ما قاله أبرز المتأخرٌن المهتمٌن بها
خلص إلى تعرٌؾ مختصر وهو أن مقاصد الشرٌعة "هً الؽاٌات التً وضعت
الشرٌعة ألجل تحقٌقها لمصلحة العباد"

1

ٙ

ـ ابن القٌم
7
ـ الشاطبً ,الموافقاتٔ.17/
1
ـ الرٌسونً ,أحمد ,نظرٌة المقاصد عند الشاطبً ص.1
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ثانيا :تأصيل المقاصد
المطلع على نصوص القرآن واألحادٌث النبوٌة ٌستخلص منها الكثٌر من المقاصد الشرعٌة التً
تهدؾ إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ,وذلك ما نبه إلٌه سلطان العلماء ابن عبد السالم بقوله:
"لو تتبعنا مقاصد ما فً الكتاب والسنة لعلمنا أن هللا أمر بكل خٌر دقه وجله ,وزجر عن كل
شر ,دقه وجله ,فإن الخٌر ٌعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد ,والشر ٌعبر به عن جلب
المفاسد ودرء المصالح"
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ولهذا فإن إلثبات المقاصد طرقا متعددة عن طرٌق النقل وعن طرٌق العقل ,ونشٌر هنا إلى
نماذج منها:
ٔ -فمن دالالت النقل على المقاصد:
أ -إخبار هللا سبحانه وتعالى عن أهمٌة كتابه وعن عظم فوائده والؽرض من إنزاله,
والكتاب هو أصل الشرٌعة وأساسها كما فً قوله تعالى " ٌَا أَ ٌُّ َها الناسُ َق ْد َجاء ْت ُكم
هللا
م ْوعِ َظة مِّن ر ِّب ُك ْم َوشِ َفاء لِّ َما فًِ ال ُّ
ٌِن ,قُ ْل ِب َفضْ ِل ّ ِ
ور َوهُدى َو َرحْ َمة لِّ ْلم ُْؤ ِمن َ
ص ُد ِ
ُون"ٓٔ.
َو ِب َرحْ َم ِت ِه َف ِب َذل َِك َف ْل ٌَ ْف َرحُو ْا ه َُو َخٌْر مِّما ٌَجْ َمع َ
اب َو ْالم َ
ان لِ ٌَقُو َم الناسُ
وقوله سبحانه "لَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا ُر ُسلَ َنا ِب ْال َب ٌِّ َنا ِ
ٌِز َ
ت َوأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ْال ِك َت َ
ٔٔ
ِب ْالقِسْ طِ "...
ب -أن "الحكٌم" من صفات هللا سبحانه وتعالى وقد تكررت هذه الصفة فً أكثر من
موضوع من القرآن ,وذلك للتنبٌه إلى أن أحكامه سبحانه وتعالى إنما شرعت
لمقاصد ولم تشرع عبثا ,بل إنها لمقاصد الناس الدنٌوٌة واألخروٌة.
ج -أنه سبحانه وتعالى أخبر فً أكثر من موضع من كتابه أنه هو الرحٌم وأنه أرحم
ٌِن"ٕٔ ,وقوله سبحانه:
الراحمٌن ,كما فً قوله تعالىْ ٌَ " :ؽ ِف ُر هللا ُ لَ ُك ْم َوه َُو أَرْ َح ُم الرا ِحم َ
" َو َرحْ َمتًِ َوسِ َع ْ
ت ُكل َشًْ ٍء"ٖٔ ,وقوله سبحانهَ ..." :وأَ ْن َ
ٌِن ,ٔٗ"...وكذلك
ت َخٌْرُ الرا ِحم َ
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ـ قواعد األحكام فً مصالح األنام ٔ.ٔٙٓ/
ٓٔ
ـ سورة ٌونس ٘7و.٘1
ٔٔ
ـ سورة الحدٌد ٖ.
ٕٔ
ـ سورة ٌوسؾ ٕ.9
ٖٔ
ـ سورة األعراؾ .ٔ٘ٙ
ٗٔ
ـ سورة المؤمنون .ٔٓ9
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أخبر أن الؽاٌة من إرساله رسوله صلى هللا علٌه وسلم هً الرحمة للعالمٌنَ " :و َما
ٌِن"٘ٔ.
اك إِال َرحْ َمة لِّ ْل َعالَم َ
أَرْ َس ْل َن َ
د -إخباره سبحانه وتعالى بأن حكمه أحسن األحكام لمطابقته ومالءمته للحكمة
والمصلحة ,فلو لم ٌطابق المصلحة المرادة لما اتصؾ بأنه أحسن األحكام ,ومن أمثلة
ون".ٔٙ
هللا حُ ْكما لِ َق ْو ٍم ٌُو ِق ُن َ
ون َو َمنْ أَحْ َسنُ م َِن ِ
ذلك قوله تعالى" :أَ َفحُ ْك َم ْال َجا ِهلٌِ ِة ٌَ ْب ُؽ َ
هـ ـ إخبار هللا تعالى فً مواطن كثٌرة من القرآن الكرٌم بتعلٌل أحكامه وهو مسلك من
مسالك العلة المعروفة وهً عمدة كثٌر من مقاصد الشرٌعة العامة والخاصة ,ومن أمثلة
ذلك قول هللا تعالى" :و َك َذل َِك َج َع ْل َنا ُك ْم أُمة َو َسطا لِ َت ُكو ُنوا ُ
ون
اس َو ٌَ ُك َ
ش َهدَ ا َء َعلَى الن ِ
الرسُو ُل َعلَ ٌْ ُك ْم َش ِهٌدا َو َما َج َع ْل َنا ْالقِ ْبلَ َة التًِ ُك ْن َ
ت َعلَ ٌْ َها إِال لِ َنعْ لَ َم َمنْ ٌَت ِبعُ الرسُو َل مِمنْ
ٌَ ْن َقلِبُ َعلَى َع ِق َب ٌْ ِه" ,ٔ7وقولهَ " :ومِنْ َحٌ ُ
ْث َخ َرجْ َ
ك َش ْط َر ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام
ت َف َو ِّل َوجْ َه َ
َو َحٌ ُ
اس َعلَ ٌْ ُك ْم حُ جة" ,ٔ1وقولهَ " :ولِ ُت ْك ِملُوا
ْث َما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم َش ْط َرهُ لِ َئال ٌَ ُك َ
ون لِلن ِ
ُون" ,ٔ9وقوله تعالى" :إِنا أَ ْن َز ْل َنا
َولِ ُت ْك ِملُوا ْالعِد َة َولِ ُت َك ِّبرُوا هللاَ َعلَى َما َهدَ ا ُك ْم َولَ َعل ُك ْم َت ْش ُكر َ
ٌِن َخصِ ٌما"ٕٓ ,وقوله
اك هللا ُ َوال َت ُكنْ ل ِْل َخائِن َ
اس ِب َما أَ َر َ
ْك ْال ِك َت َ
إِلٌَ َ
اب ِب ْال َح ِّق لِ َتحْ ُك َم َبٌ َْن الن ِ
هللا حُ جة َبعْ دَ الرُّ س ُِل"ٕٔ ,إلى ؼٌر
اس َع َلى ِ
ٌن لِ َئال ٌَ ُك َ
ٌن َو ُم ْنذ ِِر َ
تعالى" :رُ سُال ُم َب ِّش ِر َ
ون لِلن ِ
ذلك من اآلٌات المشتملة على التعلٌل الدال على أهمٌة الحكمة والمصلحة فٌها وهو
ماعبر عنه العالمة ابن عاشور بقوله(:واستقراء أدلة كثٌرة من القرآن والسنة الصحٌحة
ٌوجب لنا الٌقٌن بأن أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة منوطة بحكم وعلل راجعة للصالح العام
للمجتمع واألفراد)

ٕٕ

٘ٔ

ـ سورة األنبٌاء .ٔٓ7
ٔٙ
ـ سورة المائدة ٓ٘.
ٔ7
ـ سورة البقرة ٖٗٔ.
ٔ1
ـ سورة البقرة ٓ٘ٔ.
ٔ9
ـ سورة البقرة ٘.ٔ1
ٕٓ
ـ سورة النساء ٘ٓٔ.
ٕٔ
ـ سورة النساء .ٔ٘ٙ
ٕٕ
ـ مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة ٓ.ٔ1
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ٕ -أما العقل :فمن المعلوم والمعقول:
أ -أن هللا سبحانه وتعالى راعى مصالح عباده فً مبدئهم ومعاشهم حٌث أوجدهم من
العدم وسخر لهم النعم وامتن علٌهم بها كما فً قوله تعالى "ألَ ْم َت َر ْوا أَن هللاَ َسخ َر
ض َوأَسْ َب َػ َعلَ ٌْ ُك ْم ن َِع َم ُه َظاه َِرة َوبَاطِ َنة"ٖٕ.
لَ ُك ْم َما فًِ الس َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ ْاألَرْ ِ
ب -أن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان مكرما مشرفا كما فً قوله تعالىَ " :ولَ َق ْد َكر ْم َنا
َبنًِ آ َد َم"ٕٗ,ومن لوازم التكرٌم أن تتحقق للمكرم مصالحه على أحسن الوجوه وإال
لم ٌكن مكرما وذلك ٌقتضً توافر الضرورٌات الخمس من حفظ دٌنه ونفسه
وعرضه وعقله ومالهٕ٘.

ٖٕ

ـ سورة لقمان ٕٓ.
ٕٗ
ـ سورة اإلسراء ٓ.7
ٕ٘
ـ أبو زهرة ,الجرٌمة والعقوبة فً الفقه اإلسالمً ,ص ٕٖ.

9

المبحث الثاني :مقاصد العقوبة
مما ٌساعد على بٌان مقاصد العقوبة ,معرفة مفهومها اللؽوي واالصطالحً فنبدأ بتعرٌفها
ونثنً بمجملة بمقاصد الشرع منها
ٔ -العقوبة فً اللؽة واالصطالح
أ -العقوبة لؽة :اسم مصدر من عاقبه ٌعاقبه معاقبة وعقابا إذا جازاه بشرّ على ذنب
اقترفه.ٕٙ
ب -العقوبة اصطالحا:
عرؾ الفقهاء العقوبة بعدة تعرٌفات من أشهرها ما ذكره الماوردي من أن العقوبات
الحدٌة هً "زواجر وضعها هللا تعالى للردع عن ارتكاب المعاصً"

ٕ7

والماوردي هنا ٌؤكد أهمٌة العقوبة فً الردع ,وٌكتفً بذلك عن التصرٌح بالجزاء
واإلٌالم الذي ٌوقع على الجانً ,ولكً ٌشتمل تعرٌؾ العقوبة على األمرٌن معا
ٌقال إنها "جزاء قرره الشارع الحكٌم ٌنزل بالجانً للردع عن ارتكاب المعاصً".
ٕ -مقاصد العقوبة فً الشرٌعة
المتأمل فً كالم العلماء على مفهوم العقوبة ٌستنتج منه أن لها مقاصد عظٌمة فً
الشرع ,ومن تلك المقاصد ما هو عام تتعدى مصلحته إلى المجتمع ومنها ما هو خاص
بالمعا َقب نفسه ,ولذلك ذكر فً بعض تعارٌفها أنها "موانع قبل الفعل وزواجر بعده"
و زٌد أٌضا فً بعض التعرٌفات عنصر آخر هو أنها جوابر أي أنها تطهر المعاقب
وتزكٌه وهذا مقصد خاص.
وتتسم فلسفة العقوبة فً التشرٌع اإلسالمً بسمات اختصت بها الشرٌعة اإلسالمٌة عن
ؼٌرها من النظم ,ومن تلك السمات:
أ -أن الشرٌعة اإلسالمٌة تعنى بالجانب الوقائً عناٌة كبٌرة قبل العناٌة بالجانب
العالجً ,بخالؾ األنظمة الوضعٌة التً تسوق مواد تقنن العقوبة بأن من فعل كذا
فعل به كذا ,أما الشرٌعة فتضفً توجٌهات بلٌؽة تحرك الضمٌر وتذكره بأن العقاب
األخروي أقسى وأكثر إٌالما من العقاب الدنٌوي ,فعند ما ٌنص القرآن الكرٌم على
ِصاصُ "ٌ ٕ1نص على الجزاء األخروي
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم ْالق َ
عقوبة القاتل بقوله تعالىُ " :كت َ
لمن ٌقدم على ذلك الفعل حتى ال ٌقدم علٌه أساسا فٌنبه القرآن بقوله تعالى" َو َمنْ
ٕٙ

ـ المقري ,المصباح المنٌر ٓ"ٔٙعقب"
ٕ7
ـ الماوردي ,األحكام السلطانٌة ٕ٘7
ٕ1
ـ سورة البقرة .ٔ71
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ب هللاُ َعلَ ٌْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َعد لَ ُه َع َذابا
ٌَ ْق ُت ْل م ُْؤمِنا ُم َت َعمِّدا َف َج َزاؤُ هُ َج َهن ُم َخالِدا فٌِ َها َو َؼضِ َ
َعظِ ٌما".ٕ9
فهنا ٌتوقؾ صاحب الضمٌر إذا كان معه مثقال ذرة من اإلٌمان عند االستماع إلى
الوعٌد الشدٌد بالجزاء بدخول جهنم ,وبؽضب هللا تعالى علٌه ,ولعنه له ,وما أعد له
من العذاب العظٌم زٌادة على ذلك وعندما ٌنص على جلد الزانً فإنه ٌفٌد
بالنصوص المجرمة المنفرة من هذه الجرٌمة كما فً قوله تعالى" َو َال َت ْق َربُوا ِّ
الز َنا
هللا إِ َلها َ
آخ َر َوال
ُون َم َع ِ
ٌِن ال ٌَ ْدع َ
ان َفا ِح َشة َو َسا َء َس ِبٌال" وقوله تعالى" َوالذ َ
إِن ُه َك َ
ون َو َمنْ ٌَ ْف َع ْل َذل َِك ٌَ ْل َق أَ َثاما *
س التًِ َحر َم هللاُ إِال ِب ْال َح ِّق َوال ٌَ ْز ُن َ
ون الن ْف َ
ٌَ ْق ُتل ُ َ
اعؾْ لَ ُه ْال َع َذابُ ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة َو ٌَ ْخلُ ْد فٌِ ِه ُم َهانا"
ُض َ
ٌ َ
ب -أن الشرٌعة اإلسالمٌة تهدؾ إلى الردع وتتشوؾ إلى الدرء وترؼب فً الستر وقد
طفحت نصوص الكتاب والسنة بهذه المعانً؛ فمن قصدها إلى الردع أنها أمرت
بإعالن الحدود لٌسمع المجتمع وٌشاهد فال ٌقدم أفراده على الجرم ,كما فً قوله
تعالى" :الزانِ ٌَ ُة َوالزانًِ َفاجْ لِ ُدوا ُكل َوا ِح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْلدَ ٍة َوال َتأْ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َر ْأ َفة فًِ
ٌِن"ٖٓ.
اّلل َو ْال ٌَ ْو ِم اآلخ ِِر َو ْل ٌَ ْش َه ْد َع َذا َب ُه َما َطا ِئ َفة م َِّن ْالم ُْؤ ِمن َ
ون ِب ِ
هللا إِن ُكن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
ٌِن ِ
د ِ
وقد دلت نصوص كثٌرة على تشوؾ الشرٌعة إلى الدرء وترؼٌبها فً الستر ,ومن
تلك النصوص ما جاء فً الحدٌث الصحٌح أن رجال اعترؾ عند النبً صلى هللا
علٌه وسلم بالزنا وطلب أن ٌقام علٌه الحد "فأعرض عنه النبً صلى هللا علٌه وسلم
حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم أبك جنون؟ قال:
ال ,قال :آحصنت قال نعمٖٔ.
وجاء فً بعض الرواٌات أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌحول وجهه عنه
وٌستفسره عن فعله لعله ٌقول قوال أو ٌعرض إعراضا ٌدرأ به عنه الحدٕٖ مما ٌدل
على عدم رؼبة الشرع فً إٌقاع العقوبة وإنما كان الردع هو الؽاٌة والهدؾ
األساس منه.
ٖٖ

وجاء فً حدٌث آخر "من أصاب من هذه القاذورات شٌئا فلٌستتر بستر هللا"

ٕ9

ـ سورة النساء ٖ.9
ٖٓ
ـ سورة النور ٕ.
ٖٔ
ـ صحٌح البخاري مع الفتح ٕٔ ٖٕ/رقم الحدٌث ٕٓٙ1
ٕٖ
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي ٕٔٔٓ٘/
ٖٖ
ـ الموطأ ,ص ٕ٘ ,1كتاب الحدود برقم ٕٔ.
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وكذلك جاء فً الحدٌث الذي تلقته األمة بالقبول وأطبقت على تطبٌق فقهه وهو
حدٌث" :ادرؤوا الحدود بالشبهات"ٖٗ.
ومن مقاصد الشرٌعة إلى الردع الخاص أنها تهدؾ إلى إصالح الجانً وتقوٌم حاله
من جهة ,وإلى تكفٌر ذنبه وتطهٌره من اإلثم من جهة أخرى.
فكما أن العقوبات زواجر عن الوقوع فً الجرٌمة ,فإنها تعتبر جوابر أٌضا تكفر
ذنب من أقمٌت علٌه كما جاء فً حدٌث عبادة بن الصامت رضً هللا عنه أنه قال
كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه فً مجلس فقال" :باٌعونً على أال تشركوا باّلل
شٌئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بٌن أٌدٌكم
وأرجلكم وال تعصوا فً معروؾ فمن وفى منكم فأجره على هللا ومن أصاب من
ذلك شٌئا فعوقب فً الدنٌا فهو كفارة له ,ومن أصاب من ذلك شٌئا ثم ستره هللا فهو
إلى هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه"

ٖ٘

قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا الحدٌث "وٌستفاد من الحدٌث أن إقامة الحد
كفارة للذنب ولو لم ٌتب المحدود ,وهو قول الجمهور".ٖٙ
المبحث الثالث :مشروعية اإلعدام "القصاص" وحكمته
شاع فً هذا العصر مصطلح اإلعدام استؽناء عن مصطلح القاص واإلعدام مأخوذ
العدَ ُم والعُدم بمعنى فقدان الشًء وذهابه.
من عدم الشً ٌعدمه اذا فقده  ,ومنه َ
أما معناه اإلصطالحً فإنه الٌختلؾ فٌما ٌبدو عن معناه اللؽوي كثٌرا ,وذلك ما
اقره مجمع اللؽة العربٌة وأثبته المعجم الوسٌط بقوله "أعدم الجالد المجرم نفذ فٌه
حكم اإلعدامٌ ,قال قضى القاضً بإعدام المجرم قضى بإزهاق روحه قصاصا" ,
وفً هذا الكالم داللة على أنه مرادؾ للقصاص فً نظر المجمع .
ولما كان "القصاص" هوالتعبٌر القرآنً الشامل لجزاء الجناٌة على النفس وعلى
مادون النفس من الجراحات واالعتداء على األعضاء كان هو األولى باإلستعمال,
السٌما إذا اعتبرنا قاعدة أنه "المشاحة فً االصطالح"
ولمعرفة مفهوم القصاص وأدلة مشروعٌته وبٌان حكمته أثر كبٌر فً معرفة
مقاصد الشرع منه ,وذلك ما نبٌنه فً هذا المبحث باختصار:
ٖٗ

 أخرجه الترمذي بلفظ "ادرؤوا الحدود عن المسلمٌن ما استطعتم" وابن ماجه بلفظ "ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا" سننالترمذيٕ ,ٖٗ1/سنن ابن ماجهٕ.1٘ٓ/
ٖ٘
ـ صحٌح البخاري مع الفتح ٔ 1ٔ/الحدٌث رقم .ٔ1
ٖٙ
ـ فتح الباري بشرح صحٌح البخاري ٔ.1ٙ/
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أوال :القصاص في اللغة واالصطالح
ٔ -القصاص فً اللؽة :مأخوذ من القص بمعنى القطع أو بمعنى التتبعٌ ,قال
قصٌت الظفر إذا قطعته وقصصت األثر تتبعته ,وقصصت الخبر إذا حدثت به
على وجهه ,ومصدره القص ,وقاصصته مقاصة وقصاصا إذا كان لك علٌه
دٌن مثل ماله علٌك فجعلتما الدٌن فً مقابلة الدٌن ,مأخوذ من اقتصاص األثر,
ثم ؼلب استعمال القصاص فً قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع.ٖ7
ٕ -القصاص فً االصطالح :ال ٌختلؾ التعرٌؾ االصطالحً عن التعرٌؾ
اللؽوي بكثٌر حٌث عرؾ الفقهاء القصاص بأنه "معاقبة الجانً بمثل جناٌته".ٖ1
ثانيا :أدلة مشروعية القصاص
لقد وردت نصوص كثٌرة من الكتاب والسنة تدل على مشروعٌة القصاص
وأنه حق متقرر ألولٌاء الدم وأنه ٌجب فً جناٌة العمد سواء كانت على النفس
أو على ما دونها ومن تلك النصوص:
صاصُ فًِ ْال َق ْتلَى ْالحُرُّ ِب ْالحُرِّ
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم ْال ِق َ
ٌِن آ َم ُنوا ُكت َ
ٔ -قوله تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها الذ َ
َو ْال َع ْب ُد ِب ْال َع ْب ِد َواأل ُ ْن َثى ِباأل ُ ْن َثى َف َمنْ ُعف ًَِ لَ ُه مِنْ أَخٌِ ِه َشًْ ء َفا ِّت َباع ِب ْال َمعْ رُوؾِ
ان َذل َِك َت ْخفٌِؾ مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َرحْ َمة َف َم ِن اعْ َتدَى َبعْ دَ َذل َِك َفلَ ُه
َوأَدَ اء إِلَ ٌْ ِه ِبإِحْ َس ٍ
ٖ9
ون"
اص َح ٌَاة ٌَا أُولًِ األَ ْل َبا ِ
ب لَ َعل ُك ْم َتتقُ َ
َع َذاب أَلٌِمَ ,ولَ ُك ْم فًِ ْالق َ
ِص ِ
س
ٕ -وقوله تعالى فً شأن بنً إسرائٌلَ " :و َك َت ْب َنا َعلٌَ ِْه ْم فٌِ َها أَن الن ْف َ
س ِبالن ْف ِ
ؾ ِباألَ ْنؾِ َواأل ُ ُذ َن ِباأل ُ ُذ ِن َوالسِّن ِبالسِّنِّ َو ْالجُ رُو َح
ْن َواألَ ْن َ
َو ْال َعٌ َْن ِب ْال َعٌ ِ
ِك ُه ُم
ارة لَ ُه َو َمنْ لَ ْم ٌَحْ ُك ْم ِب َما أَ ْن َز َل هللا ُ َفأُولَئ َ
صد َق ِب ِه َفه َُو َكف َ
ِصاص َف َمنْ َت َ
ق َ
ُون"ٓٗ.
الظالِم َ
س التًِ َحر َم ّ
الح ِّق َو َمن قُ ِت َل َم ْظلُوما
هللا ُ إِال ِب َ
ٖ -وقوله تعالىَ " :والَ َت ْق ُتلُو ْا الن ْف َ
ان َم ْنصُورا"ٔٗ .إلى ؼٌر
َف َق ْد َج َع ْل َنا ل َِولِ ٌِّ ِه س ُْل َطانا َفالَ ٌُسْ ِرؾ ِّفً ْال َق ْت ِل إِن ُه َك َ
ذلك من اآلٌات.

ٖ7

ـ المقري الفٌومً ,المصباح المنٌر ٖ" ٔ9قصص"
ٖ1
ـ الجرجانً ,التعرٌفات ,ص ٖ ,ٔ1و د .عبد هللا الركبان القصاص فً النفس ,صٖٔ.
ٖ9
ـ سورة البقرة ٔ71و.ٔ79
ٓٗ
ـ سورة المائدة ٘ٗ.
ٔٗ
ـ سورة اإلسراء ٖٖ.
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ٗ -قوله صلى هللا علٌه وسلم فٌما ٌروٌه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أنه صلى
هللا علٌه وسلم قال" :من قتل له قتٌل فهو بخٌر النظرٌن إما أن ٌودي وإما
أن ٌقاد"

ٕٗ

ٌب ِب َق ْتل أو َخبْل  ,فإنه ٌختار إحدى
٘ -وقوله صلى هللا علٌه وسلم " َمنْ أُصِ َ
َ
ٌأخذ ال ِّدٌ َة  ,فإِن أراد
ثالث  :إِما أن ٌَ ْق َتص  ,وإِما أن ٌَعْ فُ َو  ,وإِما أن
الرابعة  ,فخذوا على ٌده ,ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألٌم"ٖٗ.
 -ٙومما ٌدل على مشروعٌة القصاص فٌما دون النفس ما جاء فً الحدٌث
الصحٌح عن أنس رضً هللا أن الربٌّع ـ وهً ابنة النضر ـ كسرت ثنٌة
جارٌة فطلبوا األرش وطلبوا العفو فأبوا ,فاتوا النبً صلى هللا علٌه وسلم
فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر :أتكسر ثنٌة الربٌع ٌا رسول هللا؟ ال
والذي بعثك بالحق ال تكسر ثنٌتها ,فقال ٌا أنس"كتاب هللا القصاص"ٗٗ.
ومن المعلوم أن حلؾ أنس رضً هللا عنه لٌس اعتراضا على حكم رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم وإنما لثقته فٌما عند هللا ولذلك قال فٌه النبً صلى
هللا وسلم " :إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره"٘ٗ.
فهذه بعض النصوص الواردة فً حكم القصاص فً النفس ومادونها وهً
تدل داللة قاطعة على مدى حرص الشرٌعة اإلسالمٌة على حماٌة األنفس
وصٌانة الدماء.

ٕٗ

ـ صحٌح البخاري مع الفتح ٕٔ ٕٖٔ/الحدٌث رقمٓ.ٙ11
ٖٗ
ـ سنن أب داوود ٗ ٖٙٙ/رقم الحدٌث .ٗٗ9ٙ
ٗٗ
ـ صحٌح البخاري مع الفتح ٘ ٖٙٓ/الحدٌث رقم ٖ.ٕ7
٘ٗ
ـ المرجع السابق رقم الحدٌث نفسه.

14

ثالثا :حكمة مشروعية القصاص
لقد بٌن هللا سبحانه وتعالى حكمة مشروعٌة القصاص بٌانا شافٌا موجزا ال ٌرقى إلى مستواه أي
ب
اص َح ٌَاة ٌَا أُولًِ األَ ْل َبا ِ
تعبٌر بشري مهما بلؽت فصاحته وذلك فً قوله تعالىَ " :ولَ ُك ْم فًِ ْالق َ
ِص ِ
ون".ٗٙ
لَ َعل ُك ْم َتتقُ َ
فقد بٌن جل ذكره أن الؽرض من مشروعٌة القصاص المحافظة على حٌاة بنً اإلنسان ,فإن علم
مرٌد القتل أنه سٌقتل إذا قتل دفعه ذلك إلى االمتناع عن القتل خوفا من إٌقاع العقوبة علٌه.
ولم تكن حكمة مشروعٌة القصاص منحصرة فً المحافظة على حٌاة اإلنسان ,بل أن تحقٌق
العدالة بٌن الجانً والمجنً علٌه مراعى عند إٌقاع هذه العقوبة ,فكما حرم الجانً المجنً علٌه
من التمتع بحٌاته وجب أن ٌحرم الجانً من الحٌاة لٌكون الجزاء من جنس العمل ,كما أن فً
القصاص شفاء لؽٌظ أولٌاء المجنً علٌه ,ومراعاة الجانب النفسً لورثة المقتول أمر البد منه
لتهدأ نفوسهم وٌزول ؼٌظ صدورهم فٌمتنعوا من االنتقام الذي قد ٌتجاوز الجانً إلى كل من له
صلة به.ٗ7
أما ما أثاره بعض الكتاب المعاصرٌن حول مشروعٌة القصاص وأن إباحة الشرٌعة له ٌعتبر
نوعا من الهمجٌة ال ٌتفق مع ما بلؽه الفكر اإلنسانً من التحضر والرقً حٌث جعلت أساس
تلك العقوبة االنتقام الشخصً من الجانً ,وأن الشرٌعة لم تضع عند تقدٌر تلك العقوبة اعتبار
تهذٌب الجانً واستصالحه وتقوٌم سلوكه.
فقد تجاهل أصحاب هذه الشبهة عن قصد أو عن ؼٌر قصد كثٌرا من الحقائق المسلم بها ,ذلك
أن االنتقام ٌختلؾ اختالفا كبٌرا عن القصاص؛ فالمنتقم ال ٌضع فً اعتباره تحقق المساواة بٌن
ما فعله الجانً وبٌن العقاب الذي ٌوقع علٌه ,كما أن المنتقم ال ٌقتصر فً االنتقام على الجانً
نفسه بل ٌتعداه إلى ؼٌره من أقاربه وأصدقائه فً حٌن أن المساواة فً القصاص شرط أساس,
وإذا تعذرت المساواة لسبب من األسباب وجب العدول عن القصاص إلى عقوبة أخرى ,وفضال
عن ذلك فإن مقدار االنتقام ٌختلؾ باختالؾ قوة المنتقم وضعفه فكلما كان المنتقم قوٌا كان
االنتقام أشد وأبعد أثرا وهذا بخالؾ القصاص؛ فإن قوة المقتص أو ضعفه لٌس لهما أثر على
نوع القصاص إذ القصاص إنما ٌكون بحكم الحاكم حسب القواعد الشرعٌة.

ٗٙ

سورة البقرة .ٔ79
ٗ7
الركبان ,عبدهللا .الفصاص فً النفس ص ٔ1و.ٔ9
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وٌتولى ولً األمر أو من ٌُنٌبه اإلشراؾ على تنفٌذه ,فال شبه إذن بٌن االنتقام والقصاص كما
ٌزعم أولئك المؽرضون ,بل إن االقتصاص من الجانً ٌعتبر من أقوى الموانع التً تمنع من
االنتقام إذ بالقصاص ٌشفً ولً المجنً علٌه ؼٌظه فال ٌبقى بعد ذلك ما ٌدفعه إلى االنتقام من
الجانً أو من ؼٌره.ٗ1
ولما كان القصاص عقوبة متناهٌة فً الشدة وضعت له الشرٌعة ضوابط وحدودا دقٌقة تنظمه,
وهذه الضوابط (الشروط) بعضها ٌتعلق بذات القاتل وبعضها ٌتعلق بالمقتول ,ولٌس هذا محل
تفصٌلها.

ٗ1

المرجع السابق ,ص ٕٓؤٕ.
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المبحث الرابع :مقصد العدل وشفاء الغيظ في عقوبة اإلعدام
"القصاص"
تقدم الحدٌث عن مقصد الشارع الحكٌم من العقوبة فً الجملة وهً مقاصد لخصها العالمة ابن
عاشور بقوله" :فمقصد الشرٌعة من تشرٌع الحدود والقصاص والتعزٌر وأروش الجناٌات ثالثة
أمور :تأدٌب الجانً وإرضاء المجنً علٌه وزجر المقتدي بالجناة"

ٗ9

ولعل من أهم الحقوق التً تضمنتها الشرٌعة اإلسالمٌة لمصلحة المجنً علٌه ذلك الحق
المعروؾ بحق القصاص؛ حٌث تمثل فً تكرٌم التشرٌع الجنائً لإلنسان وحرصه على صٌانة
حقوقه أمام أي اعتداء ٌتصور تعرضه له .فالقصاص من حٌث المعنى هو المساواة بٌن الجرٌمة
والعقوبة ,ومن حٌث المضمون هو العقوبة المقدرة التً ثبتت مشروعٌتها بالكتاب والسنة
واإلجماع ,وفٌه مزاٌا كثٌرة ال توجد فً ؼٌره من العقوبات منها:
ٔ -أنه جزاء وفاق للجرٌمة التً هً اعتداء متعمد فكان من العدالة أن ٌؤخذ الجانً بمثل
فعله ,ولٌس من المعقول أن ٌفقد أب ولده وٌرى قاتله ٌروح وٌؽدو بٌن الناس ,وهو قد
حرم رؤٌة ولده ,كما أنه لٌس من المعقول أن ٌفقأ رجل عٌن رجل آخر ثم ٌراه ٌسٌر
بٌن الناس بعٌنٌن مبصرتٌن .وإذا قٌل إن القصاص عقوبة ؼلٌظة فً كلتا الحالتٌن ,فإنا
نقول إن الجرٌمة أؼلظ من ذلك حٌث وقعت ظلما وعدونا بؽٌر حق ,وال ٌجوز التفكٌر
فً الرحمة بالجانً دون التفكٌر فً الرحمة بالمجنً علٌه وبالمجتمع بأسره الذي تعتبر
العقوبة حماٌة له ,وال بٌان أبلػ من بٌان الحق سبحانه وتعالى بقولهَ " :ولَ ُك ْم فًِ
ون"ٓ٘.
اص َح ٌَاة ٌَا أُولًِ األَ ْل َبا ِ
ب لَ َعل ُك ْم َتتقُ َ
ْالق َ
ِص ِ
ٕ -أن إٌقاع عقوبة واحدة على فرد واحد ٌردع أعدادا ال ٌعلمها إال هللا تعالى ممن تسول
لهم نفوسهم اإلقدام على ذلك االعتداء ,حٌث ٌستقر فً نفوس األفراد أن الجزاء
ٌنتظرهم من جنس ما ٌقدمون علٌه طال الزمن أو قصرٔ٘.
فإذا شعر من تسوّ ل له نفسه اقتراؾ الجرم أنه لن ٌنفك من إنزال العقوبة به ,وأن الفرار
ٌجعله مشردا دائما ,وأنه لن ٌؽٌب عن أعٌن المتعقبٌن له ...كل ٌمنعه من ارتكاب
الجرٌمة ,وإذا ارتكبها ونزل به العقاب فإنه ٌقبله مطمئنا إلى عدالته؛ ألنه جزاء ما
جنت ٌداه ,وألنه حكم هللا تعالى فٌه الذي هو أحكم الحاكمٌنٕ٘.
ٗ9

ـ ابن عاشور ,مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة.
ٓ٘
ـ سورة البقرة .ٔ79
ٔ٘
ـ الفقً عادل محمد ,ص ٓ.7
ٕ٘
ـ المرجع السابق ,وانظر أبو زهرة ,الجرٌمة والعقوبة فً اإلسالم ص٘ٗ.
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ٖ -أنه ال ٌتم شفاء ؼٌظ المجنً علٌه إال بتمكٌنه من أن ٌصنع بالجانً مثل ما صنع به فال
ٌشفٌه السجن مهما طال زمنه وال الجلد مهما كثر عدده ,وال الؽرامة مهما كان مبلؽها,
وإنما ٌشفٌه التمكٌن من هذا الحق ,ثم هو بعد ٌعفو عن طواعٌة وقناعة أو ٌقتص ,ومما
ٌؤكد مالءمة هذا الحق للنفس البشرٌة وتقلٌله من الجرائم؛ انتشار اإلقدام على القتل
بؽٌر حق والتساهل فً الدماء فً كثٌر من المجتمعات التً عطلت هذه العقوبة.
وأشٌر فً ختام هذا المبحث إلى قول ابن القٌم رحمه هللا مؤكدا على هذه المعانً من
مقصد الشارع من عقوبة القصاص" :فكٌؾ إذا كان فٌه طهرة للمقتول وحٌاة للنوع
اإلنسانً وتشؾّ للمظلوم وعدل بٌن القاتل والمقتول ,فسبحان من تنزهت شرٌعته عن
خالؾ ما شرعها علٌه من اقتراح العقول الفاسدة واآلراء الضالة الجائرة"ٖ٘.

ٖ٘

ـ أعالم الموقعٌنٕ.ٔٓٗ/
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المبحث الخامس :المقصد األمني من عقوبة اإلعدام
"القصاص"
إلقامة عقوبة القصاص أثر كبٌر فً وقاٌة المجتمع من الجرٌمة ولذلك عبر القرآن بأن
فٌها الحٌاة للناس ,وتلك الحٌاة تشمل جمٌع نواحً الحٌاة الدٌنٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة ,فإن الناس إذا اطمأنوا على أنفسهم وذوٌهم اشتؽلوا بمصالحهم ,ولم ٌشكل
الهاجس األمنً قلقا لهم ,وال ٌتم ذلك إال إذا علم كل فرد من أفراد المجتمع أنه إذا قتل
سٌقتل لٌردعه ذلك عن اإلقدام على الجرٌمة.
وقد عبر ابن القٌم رحمه هللا تعالى عن هذا المعنى بقوله" :فلوال القصاص لفسد العالم
وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستٌفاء فكان فً القصاص دفع لمفسدة التجرؤ على
الدماء بالجناٌة واالستٌفاء"

ٗ٘

فال ٌخفى ما فً عقوبة القصاص بعد تحقٌقها للعدل والمساواة ,من حماٌة المجتمع من
انتشار الفوضى واالضطرابات وردع المجرمٌن عن الوقوع فً الجرٌمة ابتداء وزجر
لهم على العودة إلٌها ,وبهذا النظام الفرٌد استطاع اإلسالم أن ٌحقق األمن الداخلً
والخارجً للفرد والجماعة فكان له السبق على ؼٌره من النظم فً تحقٌق األمن
االجتماعً واالقتصادي ,وقد اعترؾ بهذه الحقٌقة ؼٌر واحد من علماء الؽرب ,من
ذلك ما صرح به المستشرق األمرٌكً "إدوارد" قائال:
ّ
أحط الدركات ,فالفوضى العظٌمة التً
"كانت بالد العرب قبل نبوة محمد ؼارقة فً
كان الناس منهمكٌن فٌها فً ذلك العصر وجرائم األطفال (ٌعنً قتلهم خشٌة الفقر) ووأد
البنات وهن أحٌاء والضحاٌا البشرٌة التً كانت تقدم باسم الدٌن والحروب الدائمة التً
كانت تنشب بٌن القبائل المختلفة ..كل هذه كانت سببا فً سٌادة الهمجٌة وازدٌاد الجرائم
وانتهاك الحرمات وهنا بزغ فجر عصر جدٌد ,واتى الٌوم الذي أعادت فٌه ٌد المصلح
العظٌم صلى هللا علٌه وسلم ما فقد من العدل والحرٌة والتسامح والفضٌلة".
كما أن هذه الحقٌقة قد رؼبت فً اإلسالم من كان ال ٌدٌن به ,ومن ذلك قول الكاتب
اإلنجلٌزي (برنارد شو)" :إن أوروبا اآلن بدأت تحس قٌمة محمد ـ صلى هللا علٌه وسلم
ـ وبدأت تعتنق دٌنه ,كما أنها ستبرئ العقٌدة اإلسالمٌة مما اتهمتها به أراجٌؾ رجال
أوروبا فً العصور الوسطى ,وسٌكون دٌن محمد هو النظام الذي تؤسس علٌه دعائم
السالم والسعادة ,وٌُستند على فلسفته فً حل المعضالت وفك المشكالت والعقد".

ٗ٘

ـ المرجع السابقٕ.ٕٕٔ/
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وتقول (لورا فٌتشا فالٌٌري) إحدى الكاتبات اإلٌطالٌات " :إن الناس لتتلهؾ على دٌن
ٌتفق وحاجاتهم ومصالحهم الدنٌوٌة ,وال ٌكون قاصرا على إرضاء مشاعرهم
وإحساساتهم ,وٌرٌدون أن ٌكون هذا الدٌن وسٌلة ألمنهم وطمأنٌنتهم فً الدنٌا واآلخرة
ولٌس هناك دٌن تتوفر فٌه هذه المزاٌا كلها بشكل رائع سوى دٌن اإلسالم"٘٘.

٘٘

محاسن اإلسالم ,للكاتبة نفسها صٓ٘.
وانظر لما سبق ,حسٌن باسالمة ,اإلسالم فً نظر الؽرب ص.ٗ7
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الخاتمة:
بعد رحلة ؼٌر قصٌرة عشت خاللها مع فن مقاصد الشرٌعة محاوال الوقوؾ على
مقاصدها من العقوبة بصفة عامة ومن عقوبة القاصاص بصفة خاصة استطعت أن
أسجل ماٌلً:
ٔ -أن علم المقاصد من العلوم الجلٌلة ذات األهمٌة الكبرى السٌما فً هذا العصر الذي
احتٌج فٌه إلى بٌان حكم الشرٌعة وأسرارها من األحكام التً شرعتها ألنه ال ٌتأتى فهما
والتتم القناعة بصالحٌتها لكل زمان ومكان إال بمعرفة تلك الحكم واألسرار.
ٕ -أن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة ٌجد أن الشرع بأجمعه ٌهدؾ إلى جلب المصالح
ودرء المفاسد ,سواء علم ذلك بصرٌح العبارة من تلك النصوص أو من دالالتها .
ٖ -أن استخدام مصطلح اإلعدام إنما ظهر فً العصر الحدٌث استؽناء به عن مصطلح
القصاص مع أن استعمال مصطلح اإلعدام الٌعفً من قسوة عقوبة إزهاق النفس من
جهة  ,والٌشمل العقوبة فٌما دون النفس من جهة أخرى  ,لذلك كان استعمال التعبٌر
القرآنً بالقصاص الشامل للمعاقبة على اإلعتداء على النفس ومادونها هو األولى
باإلستعمال.
ٗ -أن عناٌة الشرٌعة بالجانب الوقائً تفوق كثٌرا عناٌتها بالجانب العقابً ,وٌتضح ذلك
من ندرة النصوص المحددة للعقوبات واستفاضة النصوص المنفرة من الوقوع فً
موجباتها.
٘ -أن الشرٌعة اإلسالمٌة التحبذ إٌقاع العقوبات باإلفراد وإنما تهدؾ إلى الدرء وتتشوه
إلى الستر كما هو مستفٌض فً نصوصها النظرٌة وفً تطبٌقاتها العملٌة حٌث وضعت
سٌاجا متٌنا دون إٌقاع العقوٌة بالتشدد فً إثبات الجرائم الكبٌرة وفتح الباب الواسع
للدرء بالشبهات.
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كما رغبت قبل رفع القلم أن أوصي بما يلي :
ٔ -المزٌد من الدراسة واإلستقراء ألحكام الشرٌعة واستنباط عللها من خالل نصوص
الكتاب والسنة للمزٌد من القناعة بصالحٌة تلك األحكام لكل زمان ومكان.
ٕ -المزٌد من دراسة حكمة التشرٌع من العقوبات بصفة عامة ومن عقوبة اإلعدام
اص
"القصاص" بصفة خاصة لتكتمل القناعة بمضمون النص القرآنً " َولَ ُك ْم فًِ ْالقِ َ
ص ِ
ون ".
َح ٌَاة ٌَا أُولًِ ْاألَ ْل َبا ِ
ب لَ َعل ُك ْم َتتقُ َ
ٖ -المزٌد من اإلستطالع واإلستقراء لنتائج التطبٌقات الجزائٌة المعمول بها فً هذا
العصر وما حققته التطبٌقات المعتمدة على أحكام الشرٌعة وما حققته التطبٌقات المعتمدة
على قوانٌن وأنظمة أخرى.
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