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 العقاب: هوس 

 نقد الخطاب المحافظ في جدل اإلعدام 

 

 

   الملّخص 

مع تجدد األحداث اإلجرامية. ونر�د أن �ساهم �� هذا النقاش   ماإلعدايتجدد النقاش �� تركيا �� عقو�ة 

بنقد ا�خطاب الدي�ي ا�حافظ نْقدا بناًء من ناحية املضمون ومن ناحية األسلوب. إن محور نقدنا هو غفلة  

وِهن مقاال��م
ُ
وتجعل    ،أ�حاب ا�خطاب ا�حافظ عن املقاصد ال�لية للنصوص املتعلقة بالقضية ف�ي ت

كما أ��ا �عّسر عل��م عرض خطاِ��م �� صيغة نظر�ة محكمة. وقد    ،بخطاب إيديولو�� دنيوي خطا��م أشبھ  

ت غفل��م أيضا �� غياب  
ّ
بخطورة قضية املصط�حات واملفاهيم ال�ي علها تدور ال�جاالت الفكر�ة.    الو��تجل

  ، فتھ مبت�� مسؤوالومن محاور النقد خفاء األصل القرآ�ي بأن ا�خطاب موّجھ أساسا إ�� اإل�سان الفرد بص

 للن�اعات السياسية والتحز�ات    ينب��و�أنھ ال  
ً
أن تجعل القضايا ال�ي �ع�ي و��م �ل إ�سان �� نفسھ �حّية

القرآ�ي يدعم قواعد معار�ىي اإلعدام وُ�خفي ع�� أ�حاب ا�خطاب الدي�ي   املبدأالطائفية. إن غياب هذا  

 الفر�دة للدي
ُ
 مبدأ العفو الذي هو امل��ة

َ
كما أنھ يوقع    ،ن ولنبوة األنبياء دون اإليديولوجيات البشر�ةأهمية

أ�حاب ا�خطاب الدي�ي �� اإلخالل بال��تيب ب�ن املقاصد ال�لية وا�جزئية أو ب�ن القرآن امل�ي والقرآن املد�ي  

و�ة فيقصرون اآليات الواردة �� املسألة ع�� الشأن القضائي وع�� تحقيق العدل ب�ن الناس �� املظالم الدني

مع أن دالال��ا األخالقية أعمق وأبلغ. و�� ا�ختام حاولنا أن نصوغ ا�خطاب القرآ�ي فيما يخص اإلش�ال ��  

� عن التحّدي الوارد �� القرآن الكر�م مع اإلشارة إ�� التحديات ال�ي يواجهها املسلمون �� نقد 
ّ

صيغة تج�

 العقو�ات الشرعية عموما و�� القصاص خصوصا. 

 

 . الشريعة اإلسالمية، املقاصد، القصاص، العفو، اإلعدام تيح:ال�لمات املفا
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Abstract 

With the emergence of new types of crimes, debates on capital punishment have reemerged 

in Turkey. As such, we would like to contribute to these debates by offering constructive 

criticism to both the style and content of the conservative discourse vis-à-vis capital punishment. 

Throughout our study, we have explained that the fact that conservatives are unaware of the 

universal objectives of the primary texts dealing with this issue weakens their discourse and by 

transforming it into a worldly, ideological discourse, impedes them from developing it into a 

cogent theory. This weakness reveals itself in the very concepts and terms used. Yet another area 

of critique is that although the Qur’an deals with each and every individual as someone being 

tested, the debate has been turned into a venue for political polarization and conflict, which only 

serves to strengthen the argument made by opponents to capital punishment and to draw 

attention away from the fundamental principle of forgiveness that distinguishes the reality of 

prophethood from other worldly ideologies. This stems from an ignorance of the distinction 

between Meccan and Medinan verses while interpreting Qur’anic verses and/or of the 

distinction between universal and divisive (AR: kulli and juz’i) ends in the theory of objectives. 

Consequently, the more profound moral nuances of primary religious texts are neglected and 

Qur’anic verses are reduced to texts dealing specifically with worldly disagreements between 

people. Our study puts forth an alternative discourse that reflects the Qur’anic challenge and 

concludes by drawing attention to the challenges that Muslims face with regard to sharia 

punishments and talion. 
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 المدخل والتمهید   . 1

ب من أجزاء   ِ
ّ

�ان �غي�� الدستور العثما�ي الذي �ان �ستند ع�� الشريعة اإلسالمية بدستور جديد رك

ن أهّم محطات الَتحّول وِمن أك�� التجليات ِالنتفاء تركيا ا�حديثة من تراث   ِ
َ

دسات�� �عض الدول الغر�ية مل

�� ذلك االتجاه وتتبع األحدث فاألحدث  سلفها املسلم ولتوجيھ وجهها نحو الغرب. و���ا ال تزال تواصل س��ها  

مما يص�� إليھ الغرب من فلسفة وقانون ومنا�ج �� شؤون ش�ى. و�ن ا�جدل �� الِوْجهة والذي بدأ قبل قرن�ن  

قة. و�ن   ِ
ّ
أو أك�� ال يزال مستمرا إ�� يومنا هذا ب�ن أطراف معارضة وأخرى مَواِفقة وثالثة �� الفئات املوف

�� خصوص قضية عقو�ة اإلعدام ملا يث��ه تكرر    األخ��ة و�ل قد اشتد �� اآلونة  ذلكم ا�جدل العر�ض الط

األحداث اإلجرامية �� نفوس الناس من الغضب والغيظ ع�� ا�جناة ا�جرم�ن وألسباب أخرى. و�ن شرائح  

�ي  محافظة من ا�جتمع ال���ي تطالب اليوم بتشريع هذه العقو�ة من جديد �عد أن ألغيت من القانون ال�� 

الِقيم   زعماء  ومن  العلمانية  دعاة  من  آخرون  العقو�ة  هذه  ويعارض  الغرب.  بالد  ألك��  اتباعا  ا�حديث 

اء �� مضمونھ و�� من�جھ   بنَّ ا�حداثية. و�ننا نحب أن �ساهم �� هذا ا�جدل بنقد خطاب ا�حافظ�ن نقدا 

 إصالحھ وتقو�ِمھ ولإلضافة إليھ ولإلصالح ب�ن األطراف امل
َ
تنازعة. وال نر�د نقض مقال��م من  وأسلو�ھ �غية

أصلها إذ نؤمن بالنصوص الدينية ال�ي يؤمن ��ا ا�حافظون من دعاة اإلعدام. و�ستع�ن ع�� ذلك املقصد  

 �� بالنظر  اإلسالمية  الشريعة  القرآ�ي و�� منظومة أح�ام  السياق   �� بالبحث عن موضع عقو�ة اإلعدام 

 
ُ
 .ّص عل��ا أو أش�� إل��ا �� نصوص الشريعة�عض مقاصدها ال�لية وا�جزئية بحسب ما ن

 ا��شك�ل و��ّل ال��اع. 1.1

ر محل الن�اع �� املسألة    البدءلعل أّول ما يحسن بھ   هو �عِي�ن مدار ا�خالف بالضْبِط. أي يجب أّوال أْن ُيحرَّ

َهاِء حّ�ى يتبّ�ن �لُّ ِذي دعوى ما لھ وما عليھ �� إثبات دعواه و�� إبطال دعوى خصمھ. هذا و�ذا  
َ

ِ�ِعبارة الُفق

ا�جرم باإلعدام باألخص    نظرنا �� حديث ا�خائض�ن �� هذه القضية نجد أ��م متنازعون أساسا �� عقو�ة 

أي بقتلھ، وأ��م يّتِفُقوَن ع�� وجوب منع اإلجرام ولكّ��م يختلفون �� الُعقو�ة و�� نوعها، وأن املعارض لعقو�ة  

بأنھ إضاعة   ُينكر أن ي�ون اإلعدام هو الوسيلة قائال  ُيِقرُّ �عقو�ة زاجرة أو وسيلة ما، ولكنھ  اإلعدام قد 

لكھ اإل�سان، و�أنھ ليس ألحد سلب هذا ا�حّق، و�أّن اإلعدام ال يزجر عن ا�جرائم  ل�حياة ال�ي �� أعّز ما يم

. هذه �� متعلقات  
ٌ
كما ُيظّن، وال َينقص من �سب��ا بحسب اإلحصائيات. وأنھ ال رجوع فيھ إن وقع فيھ خطأ

 منكري اإلعدام �� تركيا ع�� العموم والتقر�ب. 

م �� هذه الدراسة دعاة الشريعة فإ��م يدافعون عن اإلعدام  وأّما الطرف اآلخر �� الن�اع والذي �سم��

بأن اإلعدام حكُم هللا �عا��، ومقت�ىى شريعتھ وسنة رسولھ عليھ السالم وقد عِملت بھ األمة سلفا وخلفا  

ى العدل، وأنھ زاجر ناجع ملن ��ُ  ّم  إ�� يومنا هذا. وأنھ ال يزال ُ�عَمُل بھ �� �عض البالد الغر�ية، وأنھ ُمْقَت�ىَ

فهم املقتول من ورائھ، وما أشبھ  
ّ
بان��اك األنفس واألعراض، وأنھ شاف ألولياء املقتول والضعفاء الذين خل

  
َ
ى اإلنصاف أن نؤكد هنا ع�� أّن دعاة الشريعة َيذكرون مع اإلعداِم الّدية ذلك من االستدالالت. وِمْن مقت�ىَ

إلعدام دون العفو والدية، فهو يظهر �� خطا��م والعفَو. ولكن الذي �غلب ع�� خطا��م هو اإل�حاح ع�� ا

 كشعار ينادون ��ا أو كرايٍة يرفعو��ا.



 2021  يناير) كانون الثاني /(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(236) 

 تقييد. 2.1

ِضّية سياسية تتعلق  
َ
ال بد أن ننّبھ هنا أننا ال نخوض �� هذه القضية من حيث ُيقحم ف��ا �عُض الناس ق

ير�دو��ا �حسابات سياسية    بالظروف ا�خاصة ب��كيا، وذلك أن �عض الدعاة إ�� �شريع عقو�ة اإلعدام قد

أو لضغائن عنصر�ة. وال نقصد ما يقصد هؤالء إثباتا وال نفيا. إذ نرى أّن إقحام هذا ا�خالف السيا�ىي ا�ح��  

والن�اع العنصري �� هذه القضية العلمية إفساد للبحث العل�ي الذي يحتاج إ�� خلّو البال وصفاء القلب.  

��ا منذ أن استباح ا�خوارُج دَم ا�خليفة الثالثة عثمان بن عفان لشأن  وقد ّضر �سييس الدين أمة اإلسالم كث

إ�� أهداف سياسية غر�بة عن روحھ وحقيقتھ. إن   الدين مطّية  خذ 
ّ
ات سيا�ىي. بل ضر جميع األمم حيث 

ا�حدود تدرأ بالش��ات �� املظالم ال�ي ف��ا نصوص دينية صر�حة، فكيف ُيَتجّرأ ع�� حّد القتل �� القضايا  

 سياسية ال�ي �� نظر ومحض رأي.  ال

و�ناًء ع�� ما تقّدم فإننا ما نر�د �� عملنا هذا إال أن نناقش عقو�ة اإلعدام �� ا�جرائم العادية من حيث  

�� قضية علمية يتدارسها الباحثون املتخصصون �عيدا عن التسييس الظاهر املذ�ور لنكشف أن القضية  

 حية لإليديولوجيات بألوا��ا ا�ختلفة شاَ��ا �سييس آخر أخفى فصارت القضية �

 أ��ية ا��وضوع.  3.1

إن القضية تكتسب أهمي��ا من أهمية األمن اإل�سا�ي، ذلك أّن اإلعدام نوع من العقو�ة، وأن العقو�ات  

�ان األمن   للمجتمع. وملا  ل�جرائم، ولضمان األمن لإل�سان، وتأم�ن االستقرار  أو وضعت درءا  قد شرعت 

م ا�خطب ف��ا، و�� �ل ما يتعلق ��ا من قر�ب    أعظم مطالب اإل�سانّية جماعاتواالستقرار من  
ُ
وفرادى عظ

ومن وجھ آخر فإّن ا�خوض �� هذه القضية هو �� حقيقتھ خوٌض �� الدين واج��اد  أو �عيد. هذا من وجھ.

منھ ا�جرأة ع��  �� أح�امھ وتأو�ٌل آليات كتابھ وتقديم لها وتأخ��، فهو من هذه الناحية عظيم الشأن لتض

القول �� الدين والتقّول ع�� الشارع تبارك و�عا��. ون�حظ أّن الطرف املدافع عن اإلعدام ال يأ�ي بصيغة  

 شاملة توافق سياق اآليات القرآنية كما أ��م ال يفهمون انتقادات الطرف املعارض لإلعدام.

أش  الذي  الك��  ا�جدل  عن  تتفرع  اإلعدام  قضية  فإّن  ثالث  وجھ  تجليات  ومن  من  تجّل  ف�ي  إليھ.  رنا 

بينما يبدي الطرف   إل��م،  نّزل  بما  يتم�� أحدهما بتصديق الرسل واإليمان  ب�ن طرف�ن  التدافع ا�حضاري 

اآلخر ي االستغناء، بل تظهر يبدي الشك واالرتياب �� رساالت هللا �عا��، إذ يصفو��ا بأ��ا قول البشر، ومن  

فهم ال من عند هللا.  
ّ
صال هذه القضية ا�جزئية با�خالف الك�� والتدافع ا�خضاري  وْضعهم وت�ل

ّ
هذا و�ن ات

ھ �� هذا التدافع و�فرض وجوده فال يدفع: 
َ
يوجب ع�� الطرف املؤمن أمر�ن اثن�ن إن �ان ير�د أن ُيثِبت ذات

ا  فاألول هو إثبات القول ب�حة عقو�ة اإلعدام ضمن املنظومة ال�لية ألح�ام الشريعة بما يوافق مقاصده

ال�لية و�ما يضافر عقائد اإلسالم. واألمر الثا�ي هو البيان. وأع�ي بالبيان بناء املقوالت ع�� ما ال ُ�ستطاع  

دفعھ من األدلة وال��اه�ن، فال ُيكتفى بما وصفھ علماء األصول باألدلة الظنية، أو بما وصفھ �عض الفالسفة  

يدا للدليل ال��ها�ي والقط��. ذلك أّن الطرف املعارض  باألدلة ا�خطابية، ال باألدلة ا�جدلية إال تبعا وتأك

منكرا   �ان  سواء  علما�ي  بأنھ  نفسھ  ويسّ�ي  العلم  و�نتحل  والفكر،  املعرفة  ع��  زعمھ   �� �ستند  لإلعدام 

صا بالزمن املا�ىي. فلما �ان معتَمُد الطرف املعارض   للنصوص الدينية من أصلها أو �ان مؤّوِال لها أو مخّصِ
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َما وجب أن ي�ون ا�جواب والرّد عليھ  لإلعدام هو  
َ

العلم والفكر واملعرفة، و�ان ال ير�ىى غ��ها �� القضية حك

ال   إثباتا عقليا  يثبت دعواه  أن  يلزمھ  اإلعدام  إ�� عقو�ة  الدا��  إن  أخرى  و�عبارة  و�ر�ىى.  يأ�ي  حيث  من 

ها، فال ينب�� أن يفزع إ�� النصوص الدينية �جزا عن اإلثبات ال عق��. وهذا الشرط ليس بِبدع  �ستطاع ردُّ

ف. بل هو فرع يقتضيھ أصل التحّدي بمعارضة القرآن. فإن القرآن قد أثبت نفسھ بنفسھ، وأ�جز  
ُّ
وال ت�ل

منكر�ھ بنظم معانيھ ودقائق أح�امھ كما اختاره ا�حققون ال بالصرفة امل��مة املاهية، وال بدقائق لغو�ة  

األولون األقحاح. و�عبارة ثالثة ان دعاة الشريعة يجب عل��م أن يثبتوا  وأسرار بالغية مما ال �علمھ إال العرب  

دعواهم �� القضية بمع�ى �� نفس القضية فال يفزعوا إ�� خوارق األنبياء السابقة، وال إ�� قداسة النصوص  

 الدينية، وال إ�� تراث عظيم ألسالف عظماء، إال تبعا وتأكيدا.

 م��ج البحث. 4.1

بحث النصوص الدينية املتعلقة با�جنايات سردا لنحّصل ا�حاصل ولم نذكر أصناف  لم �سرد �� هذا ال

ذلك  �ل  ألّن  مة. 
َ

ا�حك الوج��ة  تقاسيمھ  رشد  ابن  عن  أوردنا  وال  العقو�ة  أنواع  وال  الشريعة   �� ا�جر�مة 

عة ب�ن الناس محّصل �� كتبھ، والبحوث �� ذلك موفورة وميسورة. و�نما نر�د التنبيھ ع�� ما �� اآلراء الشائ

 نقِده وتقو�مھ. فإن نقد السقيم قد يقّرب نحو ال�حيح خطوة و�ن لم يكن الظفر  
َ
ٍل �غية

َ
من عوٍج وخل

 عن ِعَوِج التصورات من�ٌج ناجع �� حل اإلش�االت �� 
َ

ف
ْ

ش
َ

بال�حيح �عينھ. و�ّن نْحَت املفاهيم و�لور��ا والك

 ما �عذر فيھ االتفاق. البحث العل�ي فيما أمكن حلھ، و�� تقليل ا�خالف في

انتقدنا خطاب ا�حافظ�ن �� قضية اإلعدام من وجه�ن فاألول هو نقد املضمون من أوجھ مختلفة حيث  

والتأو�ل   التعليل  تحتمل  و��  الدينية.  النصوص  من  واحد  غ��  وف��ا  كث��ة،  أوجها  القضية  لهذه  إّن 

نظم تلك الن
ُ
صوُص نظما محكما. وأما الوجھ الثا�ي فهو  والتخصيص وللفقهاء ف��ا اج��ادات، و�نب�� أن ت

نقد من�ج عرضهم ملقال��م وأسلوب خطا��م ونرى أن ما با�خطاب الدي�ي ا�حافظ من َضْعف إنما منشأه  

الصياغة   و�تقان  النظم  متانة  ألن  �غر�ب  وليس هذا  النصوص.  نظم   �� وَوهن  النظر�ة  الصياغة   �� خلل 

و�ح األسلوب  �جودة  الضامن   �� التصور  النظر�ة  عن  �اشف  األسلوب  وأّن  قضية.  �ل   �� العرض  سن 

ية الفكر�ة، وال سبيل إ�� حسن العرض إال مع نظم محكم ونظر�ة متينة. 
ْ
 النظري وعن البن

  
ً
ملا �ان مدار بحثنا هو نقد تصورات الدارس�ن دون دراسة املوضوع نفسھ جعلنا خطة البحث صيغة

م الدراسة  هذه  صلب  وجعلنا  الهدف  ذلك  وقد  تخدم  ف��ا.  نحن  ال�ي  املقدمة  �عد  مستقلة  نقدية  باحث 

تداول �� علومها.  
ُ
استأ�سنا �� �سمية عناو�ن تلك املباحث بألفاظ ومصط�حات ترد �� نصوص الشريعة وت

�� قضية   ا�خائض�ن  تصورات  م��ا ع�� عوج  ُيطلع  منافذ  أو  أدوات  واأللفاظ  املصط�حات  تلك  جعلنا  أي 

 اإلعدام.
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 النقد محاور  .  2

با. 1.2  البدء مغ��

ن�ج بمجموعها منظومة  
َ
إن أول ما يجب التنبيھ عليھ هو أهمية قضية املصط�ح. ذلك أن املصط�حات ت

فكر�ة، وأّن ل�ل مصط�ح موضعا معلوما �� ذلك النسيج سواء أ�ان موضعا مركز�ا أم �ان موضعا جانبيا،  

صنع م��ا املصط�حات إنما تنتخ 
ُ
ب بدقة وعناية وال سيما مصط�حات القرآن الذي  وأن ألفاظ اللغة ح�ن ت

ِمھ املفهومي و�سيِجھ املصطل��
ْ
 .1هو م�جز بنظ

هذا و�ن اإلعدام ِبْدع من املصط�حات وال نصا�ح ا�خصَم عليھ، إذ ال �علم لھ موردا �� منظومة الشريعة  

، ين��ض لي�ون مصط�حا مركز�ا.  وال    اإلسالمية. و�ن أخذ بمعناه اللغوي ومفهومھ الظاهر فإن موضعھ جزئيٌّ

ِسياُق القتِل �� القرآن أعم وأوسع، إذ �عّم ما �ان با�حق وما  
َ
ذلك أّن هذا اللفظ، إن �ان يراد منھ القتل، ف

�ان �غ�� حق. وأما إن �ان يراد منھ العقو�ة فالعقو�ة أيضا أعم إذ ال يختص بالقتل، كما أن العقو�ة أو  

  العقاب يدل بجذره اللغوي ع��  
ُ
التناوب والتعاقب حيث إن العقو�ة أمر �عقب ا�جر�مة أو �عقب النقمة

 �� ثقافة العرب �� جاهلي��م وال�ي بمقتضاها تفهم آيات القرآن. وأما إن �ان يراد من لفظ  
َ
 والغنيمة

َ
النعمة

اإلعدام معاقبة ا�جرم بالقتل با�خصوص فهو يندرج �� القرآن تحت القصاص الذي يدل ع�� التناصف  

 والتناوب بجذره اللغوي و�صيغتھ الصرفية والذي هو مبدأ ك�� وحقيقة وجودية غ�� وهمية. 

ثم إن لفظ اإلعدام الذي نقل إ�� اللغة العر�ية من اللغات األخرى ثم إ�� اللغة ال��كية من العر�ية ��  

. 2هو الذي ال مال لھ"تار�خ ما مر�ٌب من ناحية أخرى. و�� أن مع�ى العدم �� اللغة هو الفقدان، "والعديم  

واإلعدام �� سياق العقو�ة ُ�شعر بإزالة املعَدِم من ا�حياة والوجود. وهو مع�ى ال يالئم عقائد اإلسالم حيث  

ِ�ي بجسده وجسمھ و�حياتھ الدنيا، فإنھ باق بروحھ ليبعث يوم  
َ
إن املوت ليس عدما، و�ن اإل�سان و�ن ف

اإلعدام موضع اس��اتي�� �� النظرة القرآنية إن �ح التعب��، القيامة من جديد. ولهذه العلل ليس للفظ  

با�حياة اآلخرة، و�عت��   ال�ي ال تؤمن  الغر�ية  النظرة  يتناغم مع أصولها. و�نما لفظ اإلعدام يق��ب من  وال 

 األمور بظواهرها ومظاهرها. 

وِ��َن، هذا و�ن �ان دعاة الشريعة ال �علمون هذه األمور أو �انوا غافل�ن ع��ا، فقد ب
ُ
ل

ْ
دأوا هذا األمَر مغ

�ون عل��ا،  وخاضوا �� هذه املعركة العلمية مكشوف�ن. فإننا لم �سمعهم يذكرون هذه األمور ولم نَرهم ينّ�ِ

بل يذكرون املصط�حات كما يذكرها خصومهم و�بدؤون ا�خالف معهم حيثما بدأوا، و�قفون حيثما وقفوا.  

تخرج من أفواههم سواء �� اإلعدام أم �� القضايا األخرى فال �ستعملوا    و�ان أو�� ��م أن ينت��وا لل�لمات ال�ي

 
همية قضية  -1

ٔ
نية المعرفة (المدينة المنورة: مجمع الملك   المصطلح انظر، الشاهد البوشيخي،ال

ٓ
نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرا

 .فهد لطباعة المصحف الشريف، بدون تاريخ)
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الفكر،    ا اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون (دار  مقاييس  الرازي، معجم  القزويني  )،  1399/1979فارس بن زكرياء 

4/248 . 



 يوسف تمل   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هوس العقاب

 

(239) 

تة لبيان املع�ى األص�� 
ّ
ألفاظ خصومهم ع�� إطالقها والتسليم لها. اللهم إال أن يقصدوا بھ املوافقة املوق

 وللتفاهم.  

 وهْم ال��اءةِ ا��صلية. 2.2

اليوم. و�ن دعا األمة  أمراض  القضايا من أعضل  ا�جر�مة إن �سييس  �� قضية  تورطوا  الشريعة قد  ة 

، مع أن ا�جر�مة ظاهرة إ�سانية تتجاوز  3والعقو�ة ح�ن دخلوها من ُجْحر السياسة الذي هو كُجحر الضّب 

الضيِق   ا�جحر  هذا   �� تورط  وقد  اجتماعية.  قضّية  ت�ون  أن  قبل  فردية  معضلة  وأ��ا  السياسة  حدود 

ل القرآنية العليا ال�ي الطرفان، و�ن دعاة الشريعة ألوم �� ورط 
ُ
��م وأقّل عذرا من خصومهم لغفل��م عن املث

ترسم ا�حقائق بأسلوب م�جز. وأما الطرف اآلخر فهو مضطر إ�� �سييس تلك القضية لفقر نظر���م ولَوَهِن  

 قاعد��م.

ي وعقو�اتھ بأ��ا وحشية و�دائية و  ا�ىِ
َ
�نب�� ذلك أن معار�ىي اإلعدام قد انطلقوا �� زعمهم من ذّم امل

عون لها حال   تجاوزها. وهم َيِ�ُجون هذه القضية من باب السياسة و�أتو��ا �أ��ا محض قضية اجتماعية و�دَّ

اإلعدام   وألغوا  قانونا،  العقو�ات  أ�سنة  السياسيون  وقاد��م  املفكرون  زعماؤهم  ت�لف  ولهذا  سياسيا. 

أ�سنة ع��  قدروا  وال  ا�جرائم  إلغاء  �ستطيعوا  لم  أ��م  مع  عصا    دستورا  بأيد��م  القوَم  و�أن  ا�ْجرِم�ن. 

�حر�ة، فهم َ�ِعُدون الناس مستقبال زاهرا ومجتمعا سلمّيا �ا�جنة خاليا من اإلجرام واإلعدام من غ�� أن  

 ي�ون ع�� أفراد ا�جتمع �لفة ومسؤولية �� نيل هذه الغاية العالية. 

لها، و�ِ�ُجون القضية من حيث و�جها يقع دعاة الشريعة �� الورطة نفسها و�قابلون دعوى خصومهم بمِ 
ْ
 ث

خصومهم، و�ق��حون اإلعدام حال سياسيا. و�ن خطا��م يوهم أن القضاء الشر�� عصا �حر�ة وأ��ا سوف  

م��ا. و�أنما   الوقاية   ��  ومسؤولية 
ٌ
�لفة أفراده  ي�ون ع��  أن  ا�جر�مة من غ��  ا�جتمع من إش�ال  خلص 

ُ
ت

 طّبقت ف��ا الشريعة واإلعدام.  يقولون إن ا�جنة �انت �� األرض أيام

كال، ال هذا وال ذلك. إن قضية ا�جر�مة قضية إ�سانية فردية قبل أن ت�ون قضية اجتماعية سياسية  

يفال تنفع ف��ا       الِع�ىِ
َ
. إن ا�جر�مة

ُ
ّر ��ا الناَس القادة

ُ
 ويغ

ُ
السياسية ال�حر�ة ال�ي كث��ا ما يدع��ا الساسة

ظَهر ع�� اإل�سان وتنب
َ
 ت

ٌ
ع من عْمِق نفسھ ومن فساد باطنھ، و�ّن أول قْتل �� األرض قد ارتكبھ أحُد ظاهرة

اب�ي آدم ال ابُن إبليس. و�ن أبانا آدم هو الذي ج�ى الثمرة من ال�جرة ا�حّرمة، فعوقب ع�� جنايتھ �عقو�ة.  

 بدراسة نفسھ،
ْ
ف دراسة قضية العقو�ة، فلَيبدأ

ّ
أو ليف��ْض    وع�� ذلك فمن أراد أن �عا�ج ا�جر�مة، وت�ل

 ا�حكَم ع�� الناس 
ْ

ْر عقو�ة الرجم ع�� ابنتھ، ثم �عد ذلك ليت�لف أّن جر�مة القتل صادرة من ابنھ أو يقّدِ

 والقضاء بي��م �� هذه القضية، ولَيِعْدهم بالعافية والشفاء إن �ان هو م��ا بر�ئا.

 
مهات  "  -3

ٔ
مم السالفة. وهو في حديث صحيح ورد في المصادر اال

ٔ
 ضربه النبي عليه السالم في اتباع المسلمين سَنن اال

ٌ
جحر ضّب" مثل

بو عبدالموثوقة. انظر، محمد بن إس
ٔ
  3456رقم:    4/169ه)،  1422(دار طوق النجاة،    صحيح البخاري هللا البخاري الجعفي،    ماعيل ا

ِكر عن بني إسرائيل. 
ُ

 باب َما ذ
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عاة الشريعة أن يوردوها مورد  إن قضية ا�جر�مة أو إش�ال العقو�ة قضية إ�سانية فردية، فال ينب�� لد

ملرض   ناجعا  تر�اقا  اإلعدام  يق��حوا  أن  لهم  ينب��  ال  كما  األّول،  للوجھ  وتأكيدا  تبعا  إال  سياسية  قضية 

ِقي من   ، ا�جر�مة. ألن اإلعدام �� صيغتھ الشرعية �يٌّ 
َ
وال�يُّ آخر الدواء. وقد شّرع اإلسالم قبل ال�ي شرائع ت

ّده، كما أن ا�حّل األسا�ىي الذي يق��حھ اإلسالم إلش�ال ا�جر�مة هو أ�سنة  ا�جر�مة مما ال �سعنا هنا ع 

 اإل�سان باإليمان.  

 �ِ�يان مبدأ العفو. 3.2

إّن الذي �غلب ع�� خطاب دعاة الشريعة هو اإل�حاح ع�� تطبيق عقو�ة اإلعدام مع أن العفو أفضل ��  

ثقافة وفضيلة عند العرب    غرامة واإلصالحالشريعة من طلب القصاص. بل �ان تدارك النفوس بالدية وال

 ح�ى �� جاهلي��م قبل اإلسالم. فقد مدح شاعرهم قوما بذلك �� أبيات، إذ قال: 

ْصَبحْت 
َ
أ

َ
ئ�َن ف ِ

ْ
لوُم بامل

ُ
ى ال� َعفَّ

ُ
ْيَس ف��ا ِبُمْجِرِم  �

َ
 ُيَنّجُمَها َمْن ل

ْم ُ��ِر�قوا بيَ��ْم ِمْل 
َ
 َول

ً
َراَمة

َ
ْوٌم ِلَقوٍم غ

َ
 4َء ِمْحَجِم ُيَنّجُمَها ق

مبد ذكر  ��ملون  ال  أ��م  مع  خطا��م،  عموم   �� ال��تيب  هذا  الشريعة  دعاة  ر 
ّ

مع    أ يؤخ والدية  العفو 

اإلعدام. وليس هذا املوقف خاصا بدعاة الشريعة �� تركيا. فقد صرح األستاذ الدكتور ع�� عزوز قائال بأّن  

"الن�ي عن الفعل أو األمر بإتيانھ ال يكفي وحده �حمل الناس ع�� إتيان الفعل أو االن��اء عنھ. ولوال العقاب  

. وأشار  5العبث فالعقاب هو الذي يجعل لألمر والن�ي مع�ى مفهوما"ل�انت األوامر والنوا�� أمورا وضر�ا من  

الذين   النادرة  للقلة  ال  بالعقاب،  ين�جرون  الذين  الغالبة  للك��ة  شِرعت  العقو�ات  أن  إ��  أيضا  األستاذ 

  يمتثلون لألوامر والنوا�� حياًء من هللا وخجال من عصيانھ �عا��. وهذا يدل ع�� أن الدكتور ع�� عزوز يرى 

 العقو�ة أصال �� معا�جة ا�جرائم.

العْفو أو الدية ��   بمبدأغ�� التصر�ح املذ�ور، �ش�� إ�� أن دعاة الشريعة، و�ن اع��فوا    ،ومن وجھ آخر

 لتقليل ا�جرائم وملنع انتشارها، يدّل ع�� أن العفو عْندُهم حلٌّ 
ّ
عرض كالمهم، فإن اق��احهم اإلعدام حال

ل من ِ�ْسَبة ا�جرائم �� ظ��م وزْعِمهم.  فر�ّ� عارٌض وليس أصال. و�ن
ّ
ما األصل هو اإلعدام. وهو الذي َسيقل

الدواء و�عُض ا�حّل، وليس األصل األول وال ا�حل   إنما �� آخر  العقو�ة  إذ  وهذا يخالف الشريعة نفسها 

 الوحيد.

 
ْوَزني،  -4 حمد بن حسين الز�

ٔ
 . 141)، ص:1423/2002(دار إحياء التراث العربي،  شرح المعلقات السبعحسين بن ا

كاديمية للدراسات عة اإلسالمية"، "مقاصد العقوبة في الشري علي عزوز،5 -
ٔ
 . 49-42)، 2015( 7 واإلنسانية االجتماعيةاال
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 هْدم قا�دة ا���ن.  4.2

مبدأ العفو هْدٌم لقاعدة الدين كما أن ذلك    إن املبالغة �� شأن العقو�ة وا�ِحْرَص ع�� تطبيقها مع إهمال

أ دعٌم لقاعدة ا�خصم و�شييد لبنيانھ. ذلك أن العقو�ة تنب�ي ع�� مبدأ ا�جازاة والتماثل. و�� مقت�ىى مبد

 التدافع ب�ن األسباب والصراع ب�ن األضداد و�� عقيدة ا�خصم الذي ال �عرف ل�حياة تفس��ا سواها. 

ع األ 
ُ
سباب قد يصدق ع�� العالقات ب�ن ا�حيوانات، بل قد يصدق ح�ى ع�� ما  إن مبدأ الصراع وتَداف

ب�ن اإل�سان واإل�سان من حيث إنھ حيوان بخلقھ البيولو��. ولكن إذا اعت��ناه بُبعده اإل�سا�ي الّسامي، 

ال��ي�ي، و�تعا�� عن �عده  فإن مبدأ الصراع ينتقض و�تخلف إن استطاع اإل�سان أن يتغلب ع�� طبعھ 

فل ا�حيوا�ي. وهو ما دعا إليھ األنبياء والرسل. ولعل العفو من أدّل األلفاظ ع�� ذلك املع�ى اللطيف. السا

إذ العفو إنما هو �خاء النفس وترك مقت�ىى الغضب مع املقدرة أو ترك مقت�ىى الشهوة والرغبة مع إم�ان  

ِل 
ُ
ا ُيْنِفُقوَن ق

َ
َك َماذ

َ
ون

ُ
ل

َ
َعْفَو"النيل كما جاء �� قولھ �عا�� "َوَيْسأ

ْ
 . 6 ال

ي�ون  وحكمة، وقد  �عدل  قّدر  إذا  يحسن موقعھ  قد  بل  حال.  �ل  باطل ع��  العقاب  إن  هنا  قول 
َ
ن ال 

. ولكن العقاب   ب عليھ طْبُعھ ال��ي�يُّ
َ
 إذا َعِ�َي اإل�سان عن �عده اإل�سا�ي، وغل

ً
العقاب ب�ن الناس ضرورة

ب و�ما  
َ
�� املعاق إما  إذا أقيم �حض  مع ذلك ال يخلو من دافع حيوا�ي  �� املعاِقب و�ما ف��ما جميعا. فهو 

رك. وأما العفو فال ي�ون إال مع  
ّ

ھ ال يخلو من شائبة الش
ّ
الّنقمة النفسية ولم ُيْ�َن ع�� النية السليمة، فإن

ب البعد اإل�سا�ي ع�� البعد ا�حيوا�ي، اللهم إال أن يلتمس العا�� �عفوه حظا دنيو�ا أو ِر�اء وسمعة وهو  
ّ
�غل

ٌر ب�ن الناس ِسَباِ��ٌّ ولوٌن حيوا�ي. ال
ْ

  �عنينا هنا ألنھ مك

م ضرره إذا 
ُ
ليس العفو من فروع الفقھ اإلسالمي. بل هو من أصول الدين ومن �ليات القرآن امل�ي، ويعظ

��ىي فال يجوز إهمالھ، لذلك ال بد من التأكيد عليھ والتذك�� بھ. أما العقاب فال يحتاج إ�� تذك�ٍ� كث�� سوى  

ا�جاهل ا ح�ى  نفسھ  عن  بھ  و�دافع  إ�سان،  �ل   �� غر�زة  العقاب  إذ  املقادير،  و�يان  العدل  إ��  إلرشاد 

ْع    وا�حيوان. وأما العفو فهو ثمرة العلم وال ي�ون إال مع الص��
َ
 اْدف

ُ
ة

َ
ئ ّيِ

 السَّ
َ

 َوال
ُ
َحَسَنة

ْ
ْسَتِوي ا�

َ
� 

َ
وا�حلم، "َوال

ِذي َبيْ 
َّ
ا ال

َ
ِإذ

َ
ْحَسُن ف

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
 ِبال

ُ
 ذ

َّ
اَها ِإال قَّ

َ
ِذيَن َصَ�ُ�وا َوَما ُيل

َّ
 ال

َّ
اَها ِإال قَّ

َ
ُھ َوِ��ٌّ َحِميٌم * َوَما ُيل نَّ

َ
أ
َ
� 

ٌ
و  َنَك َوَ�ْيَنُھ َعَداَوة

ٍ َعِظيٍم"
ّ
 . 7َحظ

��ة. 5.2  تقد�� ا��خصة مك�ن العز

ألّن   الشريعة.  يوافق  وال  القرآ�ي  ا�خطاب  يخالف  العقو�ة  ع��  الشريعة  دعاة  إ�حاح  هو  إن  العقاب 

الرخصة �� الشريعة بالنسبة للمتعَدى عليھ أو لولّيھ، بينما العز�مة �� العفو والص��، وقد تّمت اإلشارة  

 
ُ
ِ�ْن َصَ�ْ�ت

َ
ِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ َول

ْ
َعاِقُبوا ِبِمث

َ
ْبُتْم ف

َ
ُهَو  إ�� هذا املبدأ �� العقو�ة عموما �� قولھ سبحانھ "َوِ�ْن َعاق

َ
ْم ل

 
 .2/219البقرة  -6
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ْ�ٌ� ِللصَّ 
َ

َداٌء  8اِبِر�َن"خ
َ
ْعُروِف َوأ

َ ْ
َباٌع ِبامل ِ

ّ
ات

َ
ْيٌء ف

َ
ِخيِھ �ى

َ
ُھ ِمْن أ

َ
َمْن ُعِفَي ل

َ
صوصا �� قولھ سبحانھ "ف

ُ
، و�� القتل خ

"
ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك  ِمْن َرّ�ِ

ٌ
ِفيف

ْ
خ

َ
ِلَك ت

َ
ْيِھ ِبِإْحَساٍن ذ

َ
 9ِإل

�ة اإلعدام سيحّل مش�لة  وأما خطاب دعاة الشريعة فإنھ يوهم �عكس ذلك، كما يوهم بأن تطبيق عقو 

ا�جر�مة من أصلها، كما أن تقديمهم القصاص ع�� العفو، وفرَحهم بھ ال يوافق الشعارات ال�ي ينادون ��ا  

 من أن اإلسالم دين الرحمة والسماح والسالم.

 �لط القرآن ا��د�ي با��طاب ا����. 6.2

�ي و��ن العهد املد�ي من فرق �� أسلوب  يجوز أن نؤّسس النقد السابق ع�� أمر آخر وهو ما ب�ن العهد امل

ا�خطاب و�� مقاصده، وما يقتضيھ ذلك الفرق �� فقھ الواقع. ذلك أّن أك�� اآليات ال�ي ذكر ف��ا قتل النفس  

 إلقامة ا�حدود بمعناها  
ٌ
إنما �� آيات مكّية. وقد ُعلم أن العهد امل�ي لم تكن فيھ للن�ي وال للمؤمن�ن سلطة

إذ  اليوم.  �ّح   املعروف  إن  األخال��  اإليما�ي  والتأسيس  النظري  البناء  عهد  العهد  فكيف    �ان  التعب��، 

ن.  وٌب أمُرها ومتلّوِ
ُ

 �شريع عقو�ة اإلعدام لسلطات َمش
َ
 استنبط دعاة الشريعة من هذه اآليات ضرورة

كما    محض  قانو�ي  إن قتل النفس �� أك�� سياقاتھ �� القرآن امل�ي. و�� القرآن املد�ي لم ُيذكر �شريع

يورده دعاة الشريعة و�صدرونھ. بل ذكر �� سياق آخر، وهو استعظام قتل النفس وت�جينھ و�يان نقضھ  

ِكر عَرضا وتَبعا وجوابا لسؤال قد يرد ببال  
ُ
لإليمان با� �عا��، و�ن املثلية املشار إل��ا �� جزاء القتل إنما ذ

الم إذا ت�لمنا بمصط�حات األصولي�ن كما يت�ح �� ا�خاطب. أي إن التشريع القانو�ي ليس ما سيق لھ الك

َنا لِ 
ْ
ْد َجَعل

َ
ق

َ
وًما ف

ُ
ل
ْ
ِتَل َمظ

ُ
َحّقِ َوَمْن ق

ْ
 ِبا�

َّ
ُ ِإال َّ

َم � ِ�ي َحرَّ
َّ
ْفَس ال وا النَّ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
  آية اإلسراء "َوال

ْ
 ُ�ْسِرف

َ
ال

َ
اًنا ف

َ
ط

ْ
ِھ ُسل َوِلّيِ

 
َ
 ت

َ
اَن َمْنُصوًرا * َوال

َ
ُھ � ْتِل ِإنَّ

َ
ق

ْ
ُه"ِ�� ال دَّ

ُ
ش

َ
َغ أ

ُ
ى َيْبل ْحَسُن َح�َّ

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
 ِبال

َّ
َيِتيِم ِإال

ْ
. فمن الوا�ح أن  10ْقَرُ�وا َماَل ال

 واِزُعها اإليماُن ِبا� �عا��.
ٌ
 السياق العام هو وصايا أخالقية

ِجُد أن اآليات ال�ي تناولت قْتل النفس إنما  
َ
تناولتھ �� سياق التشنيع  واألمر سواٌء �� القرآن املد�ي، إذ ن

والوعيد من غ�� �عّرض �ُحكمها الدنيوي ب�ن القاتل واملقتول أو أوليائھ كما �� قولھ �عا�� "َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا  

اًبا َعِظيًم 
َ

ُھ َعذ
َ
َعدَّ ل

َ
َعَنُھ َوأ

َ
ْيِھ َول

َ
ُ َعل َّ

ِضَب �
َ
اِلًدا ِف�َ�ا َوغ

َ
ُم خ ُه َجَهنَّ

ُ
َجَزاؤ

َ
ًدا ف . وأما قتل ا�خطأ الذي  11ا"ُمَتَعّمِ

سبق ذكره �� اآلية السابقة �� سورة النساء، فهو ال �عنينا �� هذا السياق. ألنھ �شِبُھ املوَت العادي بالنسبة  

عن    
ّ

�شذ ال  فإنھ  والدية،  الكفارة  لھ  هللا  شرع  قد  حيث  قضيتنا،   �� يدخل  أنھ  اف��ضنا  و�ن  الن�اع.  �حل 

 قتل و�ناسب املقاصد ال�لية للقرآن. السياق القرآ�ي الك�� لقضية ال

 
 .16/126النحل  -8
 .2/178البقرة  -9

 . 34-17/33إلسراء  -10
 . 4/93لنساء  -ا11



 يوسف تمل   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هوس العقاب

 

(243) 

 قصاص �دل و�نصاف. 7.2

ُح 
ْ

� ا�
َ

ْت�
َ

ق
ْ
ِقَصاُص ِ�� ال

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
رُّ  وأما القصاص الذي شرع �� املدينة بقولھ �عا�� "َيا أ

ى"
َ
�

ْ
ن
ُ ْ
ى ِباأل

َ
�

ْ
ن
ُ ْ
َعْبِد َواأل

ْ
َعْبُد ِبال

ْ
ُحّرِ َوال

ْ
�شريعا قانونيا صرفا، و�ن �ان �� أسلوب التشريع والتقر�ر  فإنھ ليس 12ِبا�

الذي هو سمة اآليات التشريعية املدنية. إذ ال تخلو اآلية من التنبيھ ع�� العدل الذي هو مبدأ أخال��. بل 

ھ عليھ �� اآلية فضال عما �� آخر اآلية من ا�حث ع�� العفو الذي هو مبدأ أخال�� أيضا  . مبدأ العدل هو املنبَّ

بأنھ  ا�حكم  ورد  إذ  اآلية،  ظاهر  يوهمھ  ما   
َ

خالف العْفو  مبدأ  اللغوي  بمعناه  �عم  قد  القصاص  إن  ثم 

د املكتوب بحرف "ع��" الذي �شعر بالوجوب كما أن العفو جاء �� أسلوب االستثناء من  
ّ

مكتوب كما أك

 القصاص الك��. 

نصا   القرآن  وأخذنا  اللغوي  بمعناه  القصاص  اعت��نا  إذا  من  ولكن  العفو  الستثناء  مع�ى  فال  �امال 

فقد تقرر �� األصول أّن "تخصيص العام محال " كما نبھ عليھ    .القصاص، وال لتخصيص أحدهما باآلخر

الغزا�� حامد  القصاص"    13أبو  أن  وذلك  العبارة.   �� التجوز  ع��  التعادل  إال  ع��  تدل  �لها  إطالقاتھ 

. وملا �انت ا�حياة الدنيا �� النظرة القرآنية موصولة  14شور." كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عا والتناصف 

با�حياة اآلخرة األبدية �ّح أن �عت�� العفو ضر�ا من القصاص، أع�ي قصاص ا�حقوق الدنيو�ة با�حقوق  

األخرو�ة �عادال وتناصفا. أي أّن العا�� �عفو عن حقھ الدنيوي ألجر أخروي أو البتغاء مراضاة هللا ال�ي ال 

ِمها. �عدل 
َ
 بحق �� م��اٍن لثْقِلها وِعظ

ْعُروِف  
َ ْ
ِبامل َباٌع  ِ

ّ
ات

َ
ْيٌء ف

َ
ِخيِھ �ى

َ
أ ِمْن  ُھ 

َ
ل َمْن ُعِفَي 

َ
وأما الدية ال�ي أش�� إل��ا مع معان أخرى �� قولھ �عا�� "ف

ْيِھ ِبِإْحَسان"
َ
َداٌء ِإل

َ
رع  ، فهو ضرب من القصاص أيضا من حيث إنھ �عو�ض النفس باملال، ونظّن أن الشا15َوأ

سبحانھ اكتفى باإلشارة إل��ا �� قتل العمد مع �عض اإل��ام ليو�ل ا�حكم إ�� اج��اد ا�ج��دين تكر�ما للنفس  

ال ت�ون موضع تجارة و�يٍع وشراٍء. وقد يجوز االج��اد �� تحج�� الدية بحسب املقاصد فيما    اإل�سانية ل�ي

ن تصر�حا فليست كذلك. أل��ا تتضمن مع�ى عقو�ة  نظن. وأما الدية �� قتل ا�خطأ وال�ي نّص عل��ا �� القرآ

ا�خاطئ ع�� إهمال ا�حزم، وترك العزم كما تتضمن مع�ى اإلصالح وا�ج�� لنفوس األولياء إذا ما شّق عل��ا  

 تقّبل القدر. و�� أيضا مّما أو�ىي فيھ بالتصّدق والعفِو ع�� �ل حال. 

 ينب�� أن يقتصر بھ ع�� عقو�ة اإلعدام  والذي نخلص إليھ من التحليل السابق أن مبدأ القصاص ال 

ع�� مع�ى نقمة عاجلة دنيو�ة حيث إن داللة اآلية ع�� عقو�ة قاتل العمد ليست داللة نصية بل �� داللة  

 اقتضاء، إذ اآلية تنّص بنظمها أساسا ع�� اإلنصاف والعدل الذي هو مبدأ ك�� كما قلنا.
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ٔ
ولى (دار الكـتب العلمية  المستصفى،ا

ٔ
 .245)،1413/1993الطبعة اال
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 هدم بنيان ال��ك.  8.2

ش�ل آية القصاص بظاه
ُ
واألن�ى تقر�را لعرف    و��ن الذكر  رها وتنفي العدل والتماثل ب�ن العبد وا�حر�

العرب زمن التن�يل. فألجل هذا اإلش�ال صرفها املفسرون عن ظاهرها وقّيدوا معناها بروايات مختلفة �� 

 تدل ع��  إن تأو�ل املفسر�ن �حيح ع�� العموم. ولكن ال بد هنا من التنبيھ ع�� أن اآلية ال  16سبب نزولها.

ٍق ب�ن الذكر واألن�ى وال ب�ن العبد وا�حر. إذ لو �ان األمر كذلك لَنّصْت اآلية عليھ بنص صر�ح،  
َ
عدل مطل

وملا اختلف الفقهاء �� االقتصاص من الرجل للمرأة ومن العبد ل�حر. وقد اختلفوا �� ذلك كما نقل ابن رشد  

 .17اختالفهم بإيجاز وحسن بياٍن 

خفية ع�� اعتباِر ما ب�ن ا�حر والعبد وما ب�ن الذكر واألن�ى من تفاوٍت بالنسبة لقضية    بل اآلية تدل داللة

القتل. ذلك أن القتل والقتال �� عرف العرب �ان �عب��ا عن العزة وا�جد والغلبة و�ثبات الذات �� جدال  

 و�قول "أنا أحيي وأمِ 
َ

. و�ان ذلك العرف  18يت"ا�حياة كما تدل ع�� ذلك أشعارهم. و�ان القوُي يأ�ل الضعيف

جار�ا عندهم ب�ن الرجال األحرار دون النساء والَعبيد، إذ لم �عتدوا بالعبد كفئا ل�حر �� جدال العزة ل�ونھ  

ِقها  
ْ
ل

َ
ِ��ا وِل�ِن خ

َ
نوث

ُ
وها كفؤا أل مسلوب العزة أصال حيث �ان العبد متاعا يباع ويش��ى. وكذلك املرأة فلم �عدُّ

 فقد قال شاعرهم:

تب 
ُ

 19وع�� الغانيات جّر الذيول"  القتل والقتال علينا  "ك

و�عبارة أخرى إن الرجال لم ي�ونوا �ع��ون بقتل العبد، وال بقتل املرأة ح�ى ُيزَجروا بالقصاص بل �انوا  

�ع��ون بقتل أكفا��م. فزجرهم الشرع بالقصاص العدل كما زجرهم من وجھ آخر بالوعيد إذ ساوى ب�ن 

د و�ن ُمْؤِمًنا    �عا�� “َوَمْن الشرك �� أن عقا��ما �� اآلخرة ا�خلود �� جهنم. وهو �� قولھ    القتل املتعمَّ َيْقُتْل 

َعِظيًما" اًبا 
َ

َعذ ُھ 
َ
ل َعدَّ 

َ
َوأ َعَنُھ 

َ
َول ْيِھ 

َ
َعل  ُ َّ

� ِضَب 
َ
َوغ ِف�َ�ا  اِلًدا 

َ
خ ُم  َجَهنَّ ُه 

ُ
َجَزاؤ

َ
ف ًدا  الكفر  20ُمَتَعّمِ عقاب  وهو   .

 والشرك.

املظالم    �� الناس  ب�ن  العدل  تحقيق  ع��  وال  القضائي  الشأن  ع��  مقصورة  ليست  القصاص  آية  إن 

واالع��از حيث "إن العزة    نيو�ة. بل لها دالالت أعمق من ذلك ومقصد أك��. إذ �� تن�ى عن العلو والعتوالد

 
ن،جاممحمد بن جرير بن يزيد الطبري،    ،انظر  -16

ٓ
ويل القرا

ٔ
حمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة    ع البيان في تا

ٔ
)،  1420/2000تحقيق ا

3/357. 
حمد بن رشد،    -17

ٔ
بو الوليد محمد بن ا

ٔ
)، 1425/2004بدون تحقيق (القاهرة: دار الحديث،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  انظر، ا

4/180 . 
 . 2/258البقرة  -18
المبرد،    -19 يزيد  بن  محمد  العباس  بو 

ٔ
دب،ا

ٔ
واال اللغة  في  العربي   الكامل  الفكر  دار  (القاهرة:  إبراهيم  الفضل  بي 

ٔ
ا محمد  تحقيق 

1417/1997 ،(3/180. 
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 �� آية القصاص  21� جميعا"
ً
ّوة

ُ
. وتنّص ع�� أن الناَس سواٌء. بل هم إخوان إذ َسّ�ي ما ب�ن القاتل واملقول أخ

ْيءٌ 
َ

ِخيِھ �ى
َ
ُھ ِمْن أ

َ
َمْن ُعِفَي ل

َ
ْيِھ ِبِإْحَساٍن" �� قولھ سبحانھ "ف

َ
َداٌء ِإل

َ
ْعُروِف َوأ

َ ْ
َباٌع ِبامل ِ

ّ
ات

َ
 22ف

اسمھ    ��  � ومنازعة  لإليمان  نقض  والنقمة  بالقتل  العزة  طلب  ولكن  للو��.  حّق  القصاص  طلب  إّن 

د �� سّتة مواضع �� القرآن بأنھ متفرد بھ. 
ّ

 "الواحد القهار" الذي أك

القتل قد �غتفر النفوس ا�جر   . إن جر�مة  القتل  و�ّن  شفى بوعد اآلخرة، ولكن 
ُ
باملال و� داوى 

ُ
ت �حة قد 

اُء"  والقتال للعلّو وا�ْجد لْوٌن من ألوان الشرك. و 
َ

ْن َ�ش
َ
ِلَك ِمل

َ
ِفُر َما ُدوَن ذ

ْ
َرَك ِبِھ َوَيغ

ْ
ْن ُ�ش

َ
ِفُر أ

ْ
 َ�غ

َ
َ ال َّ

 . 23"ِإنَّ �

 الغف�� عن ��ّ ا��مانة وا��ست���ف. 9.2

ّص من املوت. و�ن �ّل قتل موٌت وليس �ل موٍت قتال. و�قال قتل فالن فالنا  إن القتل �� لسان العرب أخ

. وملا �ان القتُل أخصَّ من املوت ل�ْونھ فعال اختيار�ا و�انت  24إذا رو�� سبُب املوِت وتأث�ُ� املتو�� لفعل القتل

ر �� م
َ
ْنظ

ُ
سألة القتل و�� عقو�تھ من  وظيفة اإل�سان وقيمتھ إنما تتج�� بأفعالھ االختيار�ة، وف��ا وجب أن ت

هذه الزاو�ة حيث إن اإل�سان يتمّ�� بأفعالھ االختيار�ة من ال��يمة، و�نال صفة ا�خليفة �� األرض، وتحمل 

 األمانة الر�انية. 

إن اال�شغال بالعقو�اِت والبدار إ�� فرضها م�ان االهتمام بتعليم اإل�سان و�رشاده إ�� معا�ي اإل�سانية،  

. ألنھ �ع�ى املبدأو�يان مغزى ا�حياة واملص�� والوظيفة الوجودية لإل�سان ال يناسب امل��اج القرآ�ي من حيث  

بالعقو�ا  ع 
َ
وتدف قهر 

ُ
ت ��يمِة   

َ
من�لة اإل�ساُن  ل  ُين�َّ من  أن  اإل�سان   � تمّ�ِ ال�ي  الصفاِت  بنفي  ُ�شعر  كما  ت، 

ا�حيوان كصفة الو�� وا�حر�ة واإلرادة. إن اإل�سان ��ذه الصفات صار خليفة �� األرض و��ا حمل األمانة  

الر�انية. إن خطاب دعاة الشريعة موهون من هذه الناحية أيضا، و�ان أو�� ��م أن يج��دوا �� استنباط  

 
ّ

وأال النصوص،  اإلسالمي  معا�ي  للفقھ  ا�جاهز  بال��اث  يكتفوا  القضائي، وال  ا�حكم  املسألة ع��  يقصروا   

 الذي أعد ل�جانب القضائي خاصة.

 ا�����ل ب��تيب ا��قاصد. 10.2

ذا��ا. بل 
ّ
اِ��ا وال لِل

َ
صان لذ

ُ
 مفسدة القتل �� الشريعة ل�ون املوت شرا مْحضا، كما أن ا�حياة ال ت

ُ
درأ

ُ
ال ت

يا مع مصا�حها العاجلة ومنافعها الفانية إنما �� �عم أر�د م��ا مقاصد غ�� دنيو�ة �االبتالء  إن ا�حياة الدن

باملنعم ا�حقيقي سبحانھ قبل ذلك �لھ.   �� اآلخرة، و�التعر�ف  امله�ن  بالنعيم املقيم والعذاب  و�التعر�ف 

إذ   إ�� هذا األصل عند حّد حدود مقاصد الشريعة  أبو إ�حاق الشاط�ي  نّبھ  ا�جتلبة    ح“املصا�قال  فقد 

 
 . 10/65يونس  -21
 .2/178البقرة  -22
 . 48،116/ 4النساء  -23
بو القاسم الحسين بن محمد -24

ٔ
صفهانى،   ا

ٔ
ن،الراغب اال

ٓ
بيروت:  -عدنان الداودي، (دمشقصفوان  تحقيق: المفردات في غريب القرا

 . 655)، 1412دار الشامية، -دار القلم
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شرعا واملفاسد املستدفعة إنما �عت�� من حيث تقام ا�حياة الدنيا ل�حياة األخرى ال من حيث أهواء النفوس  

 .25�� جلب مصا�حها العادية أو درء مفاسدها العادية"

 الدنيا أعظم غاية لإل�سان، وال 
ُ
ا خلق ُهللا   ينب��لْيست ا�حياة

َ َ
أن ت�ون أك�� همھ. أل��ا لو �انت كذلك مل

القرآن ع��    �� أث�ى  �� الشريعة ع�� �ل حال. ولكن هللا �عا�� قد  القتُل والقتال  ِرَه 
ُ

ك
َ
ول املوَت �عد ا�حياِة، 

لوجيات  املؤمن�ن بأ��م َيقتلون وُ�قتلون. إن مْفهوم ا�حياة ومعناه مختلف �� النظرة القرآنية عما �� اإليديو 

البشر�ة. إذ ا�حياة إنما �� وسيلة التعر�ف با� �عا�� ووسيلة اإلعداد لآلخرة. وملا �ان مفهوم ا�حياة مختلفا  

�� النظرة القرآنية عما �� اإليديولوجيات البشر�ة و�ان لها مع�ى مقّدس التصالها با� �عا�� و�اآلخرة وجب  

بات األخرى �� جوهرها وَعَرِضها، فال يبنون مقِصد صون  ع�� دعاة الشريعة أن يم��وا خطا��م عن ا�خطا

إيديولوجية �شر�ة لتوافق أهواء   َ�عِرضون أح�اَم الشريعة �� صورة  الدنيا، وال  ا�حياة ع�� عبادة ا�حياة 

مِ 
ُ
َما ن نَّ

َ
َيْحَسُبوَن أ

َ
ر الناس باملوت دوما. "أ ِ

ّ
ُهْم  الناس. إن الشريعة �س��دف حفظ ا�حياة، ولكّ��ا ال تفتأ تذك دُّ

ُعُروَن"
ْ

 َ�ش
َ

ْ�َ�اِت َبْل ال
َ

خ
ْ

ُهْم ِ�� ا�
َ
َسارُِع ل

ُ
 .26ِبِھ ِمْن َماٍل َوَ�ِن�َن * �

هذا، و�ذا نظرنا �� خطاب دعاة الشريعة، نجد أنھ ينحرف عن هذا األصل �عض االنحراف إذ َ�عرضون  

أك أن  مع  دنيوي  اجتما��  اِجع ملرض 
َ
ن تر�اق  صورة   �� للشريعة  القضائي  ��  ا�جانب  وا�جرائم  األمراض   ��

ال من قبل فقدان العقو�ات الشرعية. إن    ،ا�جتمع املسلم إنما تنشأ من ضعف اإليمان با� واليوم اآلخر

الشريعة شفاء لألمراض بجانبھ اإليما�ي أوال ثم يأ�ي جانبھ العقا�ي وزجره القضائي تأكيدا وتثبيتا. إن الذي  

الذي استحسن تطبيق اإلعدام ضمن الدستور ال���ي العلما�ي مثال  نقلناه �� أول الفصل من رأي العالم  

 لذلك االنحراف. 

إن تقديم جانب اإليمان �� معا�جة إش�ال ا�جر�مة ومقت�ىى املن�ج ا�حكيم ليس من�جا معدوما �� تراث  

�عض   أن  رسائلھ   �� فذكر  ا�جرم�ن.  إرشاد   �� السبيل  هذا  هللا  رحمھ  النور�ىي  سعيد  سلك  فقد  األمة، 

ال�جناء ممن قتلوا نفس�ن فأك�� قد استفتوا النور�ىي �� قتل حشرات تؤذ��م ليال. و�ان ذلك التحول �عد 

أن عَرفوا النور�ىي �� ال�جن، وفهموا عنھ الرسالة القرآنية. و�ان ذلك األمر يِث�� َ�َجب املوظف�ن القائم�ن 

 .27ع�� ال�جن

قصدا جزئيا للشريعة. وهو موجود أيضا �� الشرائع  ليس ِعقاب ا�جرم، وال إعدامھ إال أمرا فرعيا وم

النفس  القتل هو ت�ج�ن قتل  �� قضية  النبوات  بھ  القرآ�ي، والذي انفردت  الك��  البشر�ة، و�نما املقصد 

الزكية بناء ع�� القيمة الوجودية لإل�سان و�خطورة أفعالھ االختيار�ة. هذا و�ن رأس األمر هو اإليمان با�  

س ع�� أصل اإليمان وتحفظ بھ. ولعل ا�حدود من أجل �عا�� و�اليوم   اآلخر. واألح�ام والشرائع إنما تؤسَّ

 والُ��هاُن. 
ُ
 ذلك ال تقام �� غْ�� ديار اإلسالم حيث ُيفقد البياُن وال تقوم ا�ُحّجة

 
الغرناطي  -25 محمد  بن  موسى  بن  ابن  الموافقاتالشاطبي،    إبراهيم  (دار  سلمان  ل 

ٓ
ا حسن  بن  مشهور  عبيدة  بو 

ٔ
ا تحقيق   ،

 . 2/63)، 1417/1997عفان،
 . 56-23/55المؤمنون  -26

27- Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, (İstanbul: EnvarNeşriyat, 2016), 410 . 
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 الت�ّدي . 11.2

�� القضايا ا�خالف باملعارضة  القرآ�ي  للتحدي  نا  الدي�ي متضّمِ ب�ن املؤمن�ن  ينب�� أن ي�ون ا�خطاب  ية 

مر بذلك �� القرآن، وأثبت نبوتھ بالرسالة القرآنية نفسها ال  
ُ
و��ن غ��هم. فقد ُعلم أن الن�ي عليھ السالم أ

وال ع��  األسالف،  من  جاهز موروث  تراث  �ستند ع��  يكن  ولم  التعب��.  �ّح  إن  وحدها  ا�جانبية  باألدلة 

�ستند عل��ما كث�� من أ�حاب ا�حظاب ا�خطاب الدي�ي كما    ،قدسية الدين �� ا�جتمع باملفهوم املعاصر

 اليوم.

أ��م القرآ�ي    ،هذا و�ذا تحدينا املعارض�ن وطالبناهم ببديل وجدنا  للمق��ح  يأتون ببديل  �أسالفهم، ال 

ق لهم إال ُجزئيات من غ�� َر�طها بنظر�ة  
َّ
ِسَوى رفض البديل القرآ�ي الذي هو القصاص الشر��. وال متعل

ينة. ثم إن ا�جزئيات واألسئلة ال�ي يتعلقون ��ا مقضية �� الشريعة ومجابة. ول�ل جزئيٍة موضٌع  مفهومة مت

�� النظم الك�� ا�حكم للشريعة. وع�� سبيل املثال قولهم بأن اإلعدام إضاعة ل�حياة ال�ي �� أعز ما يملكھ  

فظ حياة ا�ج�ي عليھ، شّرعت  اإل�سان و�أنھ ليس ألحد سلب هذا ا�حق. قلنا: هو �حيح. و�ن الشريعة، �ح

 ثم شّرعت العفَو ِلتداُرك حياة ا�جرم. وكذلك قولهم بأن اإلعدام ال يزجر عن ا�جرائم، كما  
ً
القصاص مبدأ

ألن   لهم.  عل��م ال   
ٌ
حّجة ولكنھ  أيضا  وهو �حيح  قلت:  اإلحصائيات،  بحسب  �سب��ا  َينقص من  ُيظّن وال 

�ة وْحدها بل تصو��ا أساسا بالزاجر ا�حقيقي الذي هو اإليمان  الشريعة ال تصون ا�حياة بالعقو�ة الدنيو 

لهذا   موضع  فال  الشر��  للقصاص  املعارض  وأما  بيتا. 
ْ
وتث تأكيدا  الدنيو�ة  بالعقو�ة  ثم  اآلخر  واليوم  با� 

 الزاجر ا�حقيقي �� قاموسھ إلعراضھ عن الو�� وشكھ �� اآلخرة. 

معار�ىي مقاالت   �� النظر  �عد  لنا  بدا  الذي  ا�جنة    إن  اش��اط  يتضمن  لإلعدام  نقدهم  أن  اإلعدام 

ا�خالصة �� ا�حياة الدنيا كما بينا ذلك �� صنو هذه املقالة. إن ا�جنة ليست �� هذه ا�حياة الدنيا و�ن أق�ىى  

ها اإليماُن بالشرائع الر�انية واالل��ام  
ُ
رط

َ
ما ت�ون هذه ا�حياة جّنة �سبية فانية إن ال��م الناس �شرطها. وش

 ��ا.

القرآنية حيث �ان   �� قضيتنا يتج�� بنظم جزئيات تلك القضيِة بمقت�ىى اآليات  القرآ�ي  ى  التحدَّ إن 

 القرآُن م�جزا بنظم معانيھ كما قال ا�حققون. ونقول بمقت�ىى ذلك:

العقو�ات   وكذلك  �عا��.  هللا  هو  ومقّدُرها  ا�جرُم،  اإل�سان  هو  �اس��ا  سماو�ة  عقو�ة  ا�جر�مة  إن 

فإن  شرا    الشرعية  ا�جر�مة  وليست  سبحانھ.  هللا  هو  مقاديرها  ومقّدر  ومشّرعها  اإل�سان  هو  ُمستِحّقها 

مطلقا وال شقاء محضا. إذ السعادة �� هذه الدنيا �سبية وا�خ�ٌ� ممزوج بالشر. فقد عا�ج الشارع إش�ال  

أرضھ  �� النَعم  عباده  ع��  سبحانھ  أسبغ  إذ  أحسن   �� بال�ي  ودفعھ  بالغة  بحكمة  لهم  ا�جر�مة  وأجزل   ،

  
ٌ
َبة ّيِ

َ
 ط

ٌ
َدة

ْ
ُھ َبل

َ
ُروا ل

ُ
ك

ْ
ْم َواش

ُ
ك وا ِمْن ِرْزِق َرّ�ِ

ُ
ل

ُ
ا�خ��ات ووفر لهم ف��ا الطيبات وأغناهم عن اإلجرام واالقتتال "�

ُفوٌر"
َ
كما أنھ سبحانھ لم يؤاخذهم با�جر�مة إذا ما َوقعْت �� حال ا�خمَصة وعند الضرورة. ثم �عث    28َوَربٌّ غ

لتت جر�مة إ��  إل��م الرسل وق
َ
اتت وف

َ
ّدم لهم البيان وأّد��م باإليمان كيال يقعوا �� االعتداء واإلجرام. ثم إن ف

 
28-  

ٔ
 . 34/15السبا
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ُ
الوجود فإن َجْ��ها األول هو العفو املطلق أو العفو �� الدنيا مع القصاص �� األخرى كيال تتضاعف ا�جر�مة

َها"
ُ
ل

ْ
ِمث  

ٌ
ة

َ
ئ َسّيِ ٍة 

َ
ئ َسّيِ "َجَزاُء  إ29بالعقو�ة حيث  ثّم  َفى  ، 

َ
باملال ملن ش الدية  العفُو املطلق فاملق��ح هو  ر 

ّ
ْن �عذ

رت الدية باملال فا�حّل هو الِقصاص العادل املطلق غ�� النس�ي وهو النفس بالنفس  
ّ

نفَسھ املال. ثم إن �عذ

 والع�ن بالع�ن.

 الخاتمة 

ختلف ف��ا اآلراء بحسب  إن االختالف �� عقو�ة اإلعدام ليس �غر�ب وال جديد و�نما تتلّون ف��ا املذاهب وت

الفكر�ة والفلسفية و�حسب ظروفهم االجتماعية. فقد �ان   الدينية والعقدية وتحوال��م  الناس  تصورات 

ألهل ا�جاهلية قبل اإلسالم أعراف �� قضية القتل وعادات �� عقو�تھ. و�انت تلك العادات واألعراف تدور  

وت الناس �� القيمة �� غالب األمر. وملا جاء اإلسالم وضع  ع�� املناعة القبلية والقوة العضلية وع�� زعم تفا

 نظاما جديدا لقضية القتل وحّول قط��ا عما �انت تدور عليھ �� ا�جاهلية. 

القضية ظّل   القتل، فإن قطب  �� قضية  بأح�ام جديدة ونطام نظام جديد  و�ن جاء  أن اإلسالم  غ�� 

ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا �� تخصيص آية القصاص    متشا��ا إذا نظرنا ف��ا من زاو�ة اختالف الفقهاء.

أشرنا �� 30كما  للمسلم�ن  مساو�ا  الكفر  أهل  ير  ولم  اإلسالم  أهل  ب�ن  ما  ع��  �عُضهم  حكَمها  قصر  إذ   ،

الدماء، وخصصْ��ا طائفة أخرى بما ب�ن الرجال فحسب، ولم يروا املرأة كفئا للرجل �� القصاص، كما أن  

القصاص باختالف ا�حر�ة والعبودية، وأضافت طائفة را�عة شرطا را�عا للقصاص  طائفة ثالثة قد أسقطوا  

هذه   من  اآلية  خصصوا  الذين  الفقهاء  �ان  إن  ا�جماعة.  من  للواحد  يقتصوا  ولم  العدد   �� التماثل  وهو 

خطاب   يوهمھ  كما  مثا��  مطلق  عدل  مقت�ىى  ليس  القصاص  فإن  ا�حق،  أصابوا  �عضها  من  أو  األوجھ 

 دعاة اإلعدام. ا�حافظ�ن من

إن دراسة آية القصاص من ناحية هذه األر�عة و�زالة الغموض ف��ا و�ح�ام التشابھ واجب محتوم ع��  

نة وال��تان،  
ّ
دعاة اإلعدام وزعماء اإلسالم. ألن األر�عة �� من املآخذ الك��ى ال�ي يبقى ف��ا املؤمنون تْحَت الظ

ب نحو الشريعة أصا�ُع   ، إذ �� تمس مقدسات العصر عند منكري اإلسالم. وذلك  اماال�� وِمْن أجلها تصوَّ

أن األول مما يمّهد لإلرهاب الدي�ي، و�ن الثا�ي �� مع�ى اإلهانة للمرأة وتحق��ها ونقض ملساوا��ا، وأما الثالث  

  �� العدل وشّك  �� نفس  ارتياب  الرا�ع فهو  يرفعها، وأما  أن  أراد اإلسالم  ال�ي  للعبودية  تقر�ر وتأكيد  فهو 

 وجوب اإلنصاف. 
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