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التشریع الجنائي في اإلسالم و منھجھ في حفظ الحقوق
الوحدة الحقوقیة

I -السیاق التربوي والحقوقي للتشریع الجنائي في اإلسالم

موقع التشریع الجنائي في منظومة الحقوق في اإلسالم- 1

مفھوم التشریع الجنائي-ا
المفروضة على من اعتدى على إحدى الضروریات الخمس، أو حق ھو مجموع األحكام الشرعیة المحددة للعقوبات : التشریع الجنائي

.من الحقوق فالحق بھا ضررا خفیفا أو شدیدا 

.مفھوم الجنایة وأقسامھا-ب
ھي كل فعل مضر جرمتھ الشرعیة من قول أو عمل ،یحدثھ لإلنسان ضد نفسھ أو غیره على إحدى :الجنایة-أ

.الضروریات
.....ھي الجزاء الذي یستحقھ الجاني نظیر ما وقع منھ من معصیة : والعقوبة

.تنقسم إلى حدود وتعاز یر وقصاص ودیات:أقسامھا-ب
.جمع حد وھي عقوبة مقدرة شرعا على ذنب سواء كانت حق للعبد أو هللا : فالحدود
.وھي تأدیب على ذنب ال حد فیھ وال كفارة :روالتعازی
.وھي اسم للمال الذي یدفع ألھل القتیل عوضا عن دم ولیھم وتطییبا لخاطرھم من قبل من یجب علیھ ذلك : والدیات

السیاق التربوي للتشریع الجنائي في اإلسالم-2

.العقیدة أساس التشریع الجنائي-ا

وال یقوم بناء اإلسالم إال بإقامة ھذه الطوابق وھدم جزء منھ ھدم ....الشریعة ، وبناء الشریعة طبقات لیس بالحدود وحدھا تقام -
........فالتشریع الجنائي اإلسالمي مرتبط بغیره من مكونات الدین ویحتل الرتبة األخیرة بینھا . للجمیع 

الوعي والحصانة التربویة والعقدیة، فوازع الدین والتقوى لن یفلح أي تشریع جنائي لوحده في الحد من نسب الجریمة في غیاب-
.من أقوى ما یصرف الناس عن ارتكاب الجرائم .......وخوف اهللا 

العبادات دعامة التشریع الجنائي-ب
رتبطة بالتربیة الذاتیة صرف المسلم عن ارتكاب الجرائم،فالعبادة في اإلسالم مإضافة إلى العقیدة ،فالعبادات الیومیة لھا دور كبیر في -

« :كما قال تعالى . والتزكیة الروحیة
.وتالعنكب» )45(

السیاق الحقوقي للتشریع الجنائي في اإلسالم-3
ارتباطھ بسیاق حقوقي، تكفلھ منظومة من التشریعات الوقائیة التي تحقق مقاصدھا : إن أھم ما یمیزه عن غیره من األنظمة األخرى ھو

اإلنسان وحارب كل ما في اعتداء ،وقدر العقل باعتباره أساس تكریم ...،ودعا إلى التعفف والستر....، فاإلسالم حارب الفقر 
ومتى اختلت إحدى الشروط أوقف ولي األمر تطبیق الحدود مؤقتا حتى تتحقق الظروف المواتیة ألن تطبیقھا في ھذه . الخ......علیھ،

إنھ سمع tبیل عن عباد بن شرح. وخلفائھ بعدهeكما ورد ذلك في حاالت عدیدة على عھد النبي .....الحالة یعد إخالال بمیزان العدالة
108ص » الحدیث.......أصابنا عام مخمصة: رجال من بني غبر قال

II-وظیفة التشریع الجنائي اإلسالمي في حمایة الحقوق.

جریة قاسیة جزاء وفاقا للجرائم المرتكبة ، فاالعتداء على ومن أجل ذلك شرع اإلسالم عقوبات ز:حمایة األنفس واألمن االجتماعي-ا
وشرع حد الحرابة جزاء على جریمة الفساد في األرض ....النفس شرع لھ القصاص أو الدیة في حالة تنازل صاحب الدم عن حقھ

: وقال تعالى .»......«:والبغي وتھدید أمن المجتمع واستقراره قال تعالى 
».....
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تك أعراض الناس والطعن في أنسابھم واتھامھم دون بینة، والتي یكون االعتداء علیھا بھ:حمایة األعراض والنظام االجتماعي-ب
، مما یفضي إلى اھتزاز القیم األخالقیة وانفصام العالقات ...ویكون بالزنا أو بالقذف ومن شأن ذلك إشاعة الفاحشة في المجتمع 

«:قال تعالى.لزنا وحد القذفومن ھنا شرعت العقوبات الزاجرة والمانعة من انتشار ھذه الجرائم وھي حد ا.الزوجیة واألسریة
. 2345سورة النور اآلیات » ......

العقوبات وقد سن الشارع.......... بعد توفیر اإلسالم مناخ التكافل والتراحم وتھییئھ أسباب الوفرة و:حمایة األموال وحق التملك-ج
«: الزاجرة المانعة من االعتداء على ممتلكات الغیر وحقوقھم بدون وجھ حق، وضمانا لشیوع األمن واالستقرار قال تعالى

.38سورة المائدة اآلیة »

III-خصائص التشریع الجنائي في اإلسالم

اإلسالم ال یقضي بھذه .
االعتراف، والشھادة بشروطھا، ( ة فیھ عن طریق وسائل اإلثبات المتفق علیھا ، العقوبات الرادعة إال في حالة التأكد المطلق الذي ال شبھ

، )والیمین، والقرائن المصاحبة 

 .
 .

« :وصدق اهللا العظیم إذ یقول.
.سورة البقرة » ) 179(
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