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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

بالند كه تمدنشان چنان تمدني است كه براي اولين بار در  مي ها به خود غربي كه زماني
هاي مختلف اعالن  ها را به طور رسمي در همه دولت طول تاريخ بشري حقوق انسان

كند كه آنها براي اولين بار در تاريخ قرن بيستم اعالميه جهاني  مي و افتخار نموده است
و آن را به عنوان نمونه عالي در به رسميت شناختن  اند حقوق بشر را تصويب نموده

در اينكه  اند دارند، فراموش كرده و يا خود را به فراموشي زده مي حقوق انسان محسوب
رن قبل به اسم مبدأ واحد بشريت به رسميت شناخته و قرآن كريم اين حقوق را چهاره ق

 :فرمايد مي تثبيت نموده است، چنانكه

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ّا َّاُس ٱ َٓ َٓ�ٰ  ٓذٓكرٖ  ّمنن ُ�مٓ�ٰ ٓخلٓقۡ  َِن
ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ ٓ�ٰ وٓٓجٓعلۡ  ٓوأ نٓل ٓوٓ�ٓبا ٓٓعآرفُوٓ  � ْۚ �ن َّ  ا  ِن

 ۡ�
ٓ
ن ٱ عنندٓ  ٓرٓمُ�مۡ أ َّ  ۡ�

ٓ
� ٰ َّ  ُ�مۚۡ ٓقٮ ٓ ٱ ِن اي مردم ما شما « .]13[الحجرات:  ﴾١ ٓخبن�ٞ  ٓعلنيمٌ  َّ

ها قرار داديم تا همديگر  ها و شعبه ها را از زن و مردي خلق كرديم و شما را در قالب گروه انسان
ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست. به حقيقت كه  ناسيد به راستي كه گراميرا باز ش

 .»و آگاه استاهللا تعالي بسيار دانا 
نژاد و دين،  پوست، اين آيه خطاب به همه مردم است كه علي رغم اختالف در رنگ،

و در والدت و اصالت مساويند و قرآن با اين اصل وحدت  اند از زن و مرد آفريده شده
 ديگري جز به تقوي برتري ندارد.  اينكه هيچ فردي بر جنس بشري را ثابت گردانيد و

كند  مي ادي عالي بسياري است كه برعظمت و اصالت آن داللتقرآن كريم شامل مب
 كنيم: مي يي از آن اشارهها كه به نمونه

ٓ  قٓد ّ�نينن� ٱ �ن  ٓراهٓ ِنكۡ  ٓ�ٓ ﴿ آزادي در نظر و عقيده: -1 َّ ن لۡ ٱ مننٓ  دُ رّرشۡ ٱ َّّٓ  .]255: ة[البقر ﴾ٓ�ّ
و در جايي ديگر . »تدر دين اجباري نيست، هدايت از گمراهي به خوبي آشكار شده اس«
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ٰ  قُۡل ﴿ فرمايد: مي ٓهآَ ُّ ٰ لۡ ٱ َٓ �ٓ َٓ �ۡ  ٓ�ٓ  ١ فنُرو
ٓ
َٓ ٓ�عۡ  ٓما ُبدُ أ َُتمۡ  ٓوٓ�ٓ  ٢ ُبُدو

ٓ
ٰ  أ �ٓ َٓ ٓ  بنُدو �ۡ  ٓما

ٓ
 ٓوٓ�ٓ  ٣ ُبدُ أ

 ۠ َٓا
ٓ
ندٞ  � َُتمۡ  ٓوٓ�ٓ  ٤ ٓ�ٓبدّ�مۡ  ّما ٓ�ب

ٓ
ٰ  أ �ٓ َٓ ٓ  بنُدو �ۡ  ٓما

ٓ
ٓ  دنيُنُ�مۡ  لُٓ�مۡ  ٥ ُبدُ أ گو اي ب« ﴾٦ دنينن  ٓو�ن

كنيد.  پرستم. و شما نيز معبود به حق مرا عبادت نمي پرستيد، نمي كافران: من آنچه را كه شما مي
كنم و شما نيز به مانند من عبادت  كنيد، عبادت نمي من به آن صورت كه شما عبادت مي و

 .»نماييد، دين شما براي خودتان و دين من نيز براي خودم نمي

ٰ ﴿ مايد:فر مي عدالت در معامالت: -2 ٓهآَ ُّ نينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ وۡ  ا
ٓ
ْ أ ن  فُوا  .]1: ة[المائد ﴾ُعُقودن لۡ ٱب

و در جاي ديگر  .»ايد: هرگاه با كسي پيمان بستيد به آن وفا نماييد كساني كه ايمان آورده اي«

وۡ ﴿ فرمايد: مي
ٓ
ْ ٓوأ نٓعهۡ  فُوا ن ٱ دن ب ٰ  ِنٓذا َّ ْ  ٓوٓ�  ٓهدّ�مۡ ٓ�  ٱ ّٓنُقُضوا

ٓ
ٓهآّوۡ  دٓ ٓ�عۡ  نٓ ٓ�ٰ يۡ ۡ�  .]91[النحل:  ﴾كنيدن

هنگامي كه با اهللا عهد بستيد به آن وفا كنيد و بعد از آنكه عهد و پيمان را محكم نموديد آن را «

نينٓ ٱ﴿ فرمايد: و همچنين مي .»نقض نكنيد َّ  
ۡ
َٓ يٓأ ْ رّرنٓ�وٰ ٱ ُ�لُو َٓ  ٓ�  ا ُقوُمو ُقومُ  ٓكٓما ِنّ�  ُٓ نيٱ ُٓ َّ 

ّبُطهُ  َٓ ٓت َّ ٱ ُٓ ۡ ٱ مننٓ  نُ ٓ�ٰ يۡ ر ۚ ر ٰ  ٓمّسن نٓك ٓ� ُهمۡ  ر َّ ٓ َن ْ قٓارُوٓ  ب َّٓما ا ن ْۗ رّرنٓ�وٰ ٱ ُل منثۡ  عُ يۡ ۡ�ٓ ٱ ِ ّل  ا َٓ ٓ
ُ ٱ ٓوأ ّرمٓ  عٓ يۡ ۡ�ٓ ٱ َّ َٓ  ٓو

ْۚ رّرنٓ�وٰ ٱ ٓ  ٓ�ٓمن ا نهن  ّمنن عنٓظةٞ ٓموۡ  ۥٓءهُ ٓجا مۡ  ٓسلٓٓف  ٓما ۥفٓلٓهُ  َٓتٓ�ٰ ٱفٓ  ۦّرّ�
ٓ
ۖن ٱ ِنٓ�  ۥٓ ُرهُ ٓوأ ٰ  ٓ�دٓ  ٓوٓمنۡ  َّ َٓ ْو

ُ
 �نٓك فٓأ

ۡص 
ٓ
َٓ ٓ�ٰ  �نيٓها ُهمۡ  َّارن� ٱ ُب ٓ�ٰ أ و ُ خيزند مگر  خورند برنمي يكه ربا ميكسان« .]275: ة[البقر ﴾٢ �ن

مانند برخواستن كسي كه شيطان بر اثر تماس او را آشفته كرده است. اين بدان سبب است كه 
ستد را حالل و ربا را حرام  آنان گفتند: داد و ستد مانند ربا است. حال آنكه خداوند داد و

ٰ ﴿ فرمايد: جايي ديگر مي در و. »گردانيده است ٓهآَ ُّ نينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ نٓديۡ  ّٓٓدايٓنُتم ِنٓذا ا  ِنٓ�ٰ  نٍ ب
ٓجلٖ 

ٓ
نُبۢ  ٓنُ�مۡ بّيۡ  ُتبكۡ ٓوۡ�ٓ  ُتُبوهُۚ �ۡ ٱفٓ  ّمٓسّ�ٗ  أ ن  ٓ�ّ � ٓعدۡ لۡ ٱب   ٓوٓ�  لن

ۡ
َ ٓ�ّنٌب  ٓب يٓأ

ٓ
 ٓكٓما ُتٓب يٓ�ۡ  أ

ۚ ٱ ٓعّلٓمهُ  ُ نيٱ لنلن مۡ ٓوۡ�ُ  ُتۡب ٓيكۡ فٓلۡ  َّ ُن ٓوۡ�ٓ  ُّ �ٓۡ ٱ هن ٓعلٓيۡ  َّ ٓ ٱ ّت بۡ  ٓوٓ�  ۥٓرّ�هُ  َّ ۡس ُٓ  ﴾...ا ٔٗ ٓشۡ�  هُ مننۡ  َٓ
ايد هرگاه به قرضي تا سررسيد معين با يكديگر معامله  اي كسانيكه ايمان آورده«  .]282: ة[البقر

اي  اي بر اساس عدالت ميان شما بنويسد و هيچ نويسنده ندهنموديد آن را بنويسيد. بايد نويس
است. و كسي كه بدهكار  گونه كه خداوند او را آموزش دادههمان ،نبايد از نوشتن خودداري كند

آن چيزي  از از خداوند كه پروردگار اوست بترسد و است بايد امالء كند و او بنوسد. و
 .»نكاهد....
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اي است كه بر  اي از اصول عادالنه مجموعه ي:قوانين مربوط به احوال شخص  -3
گذاري شده است، اسالم براي آن نظام كاملي  حوال شخصي انسان در خانواده پايهاساس ا

دادن و شيرخوارگي،  را بطور مفصل كه شامل مسائل ازدواج، طالق، بارداري، عده، شير
چنان در احكام كلي آن واست.  باشد، قرار داده ندان و اقوام مينفقه، ميراث و حقوق فرز

تواند از آن قابليت استفاده كند و احكامي را متناسب با  وسعتي وجود دارد كه مجتهد مي
 هاي متغير استنباط نمايد. ها و مكان زمان
ترين دليل بر عظمت و بزرگي قرآن، تشريع براي  به حق بزرگ قانون جنائي: -4

ويب شده در قوانين اسالمي چنان هاي تص باشد. سختگيري پيشگيري از جرم و جنايت مي
با ظرافت طرح ريزي شده كه همه جوانب عدالت و حكمت و رحمت را شامل است. به 

اي كه در ضمن منع كردن از انواع تجاوزها، امنيت و آسايش را براي بندگان خداوند  گونه
 آورد. به ارمغان مي

 هاي شريعت اسالمي پايه

و اصولي بنا گردد كه از آن براي  ها ر اساس پايههر قانونگذاري و تشريعي الزم است ب
بقا و دوامش در بين مردم كمك گيرد تا به عدالتش راضي و از حكمتش مطمئن باشند و 

 ها در زندگي مصالح فرد و مجتمع را تأمين نمايد. به لطف اهللا شريعت اسالمي داراي پايه
ه مردم با اطمينان و اعتماد باشد ك مي و اصول ثابتي است و از چنان ويژگيي برخوردار

باشد  مي تمام آن را پذيرفته و در مقابلش تسليمند، چون قوانينش با فطرت سالم هماهنگ
كه آن همان ويژگي است اهللا تعالي انسان را بر اساس آن خلق نموده است كه غير قابل 

م را هاي سال باشد. و همچنانكه همه شواهد بر آن گواه است، عقل مي تبديل و تغيير
 كند، به جهاد در راه اهللا دعوت مي دهد، به كار و كوشش تشويق مي مخاطب خويش قرار

 باشد. مي نمايد، و منادي ايثار، آزادي، مساوات، احسان و نيكوكاري مي
 توان به اين موارد اشاره نمود: مي از جمله اصولي كه شريعت اسالم بر آن مبتني است
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كند و آن را آسان  ز حد توان تكليف نميشريعتي است كه مردم را زيادتر ا -1

چون تكاليف اسالم جملگي در حد توان انسان و فاقد چنان مشقتي است كه  گيرد. مي

 �ن  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓجٓعٓل  ٓوٓما﴿ فرمايد: مي انسان نتواند آن را انجام دهد. خداوند در وصف آن
ٓرجٖ  مننۡ  ّ�نينن ٱ  فرمايد: مي و .»تي قرار نداده استخداوند در دين بر شما سخ« .]78الحج: [ ﴾َٓ

ُ ٱ يُٓ�ّلنُف  ٓ� ﴿ كس را جز به قدر توانش  خداوند هيچ« .]286: ةالبقر[ ﴾ٓعٓهاوُسۡ  ِنّ�  ًسآَفۡ  َّ

 .»كند تكليف نمي
قوانين اسالم براي تمام مردم آمده و به حاالت فردي، جزئي و شخصي توجه  -2

 نشده است.
است تا قوانين آن  يي قرار دادهها در هنگام ضرورت براي مردم رخصت -3

مثالً در اسالم روزه ماه رمضان واجب است اما براي مسافر و  موجب مشقت نگردد.
 مريض رخصت است.

و آنچه مربوط به آن است در اركان پنجگانه خالصه شده است.  كمي تكاليف: -4

ُِّعوهَ  فَالَ  فََرهللائَِض  فََرَض  هللاََّ  إِنْ « فرمايد: مي رسول اهللا ََ َّ  اُُ ََ ًَدهللا ََ َُ ََها فَالَ  َُ َُ َ�َ�  َ�ْعتَ ََ 

ْشَِاءَ  َ�نْ 
َ
خداوند واجباتي را بر شما قرار داده، با ترك «. ]رواه الدارقطني[. »َُنْتَِهُكوَها فَالَ  أ

 ،كردن و سستي در انجامش آن را ضايع نكنيد و حدودي را مقرر فرموده از آن تجاوز نكنيد
ن نزديك مشويد و استفاده نكنيد و در مورد چيزهايي به قصد چيزهايي را حرام كرده است به آ

 .»رحمتش بر شما سكوت كرده است در مورد آن بحث نكنيد
: اصلي است كه اسالم براي معالجه عادات مذموم كه در تدريج در احكام -5

هاي مردم ريشه دوانيده بودند استفاده كرده است و به تدريج بدون به كار بردن شدت  دل
نهي و تحريم آنها توانسته به اصالح آن اقدام نمايد. براي مثال براي حذف عمل در 

شراب در زندگي مردمي كه حياتشان با آن مخلوط شده بود با تحريم تدريجي و يك 
شيوه حكيمانه آن را از زندگي مردم دور نمود بدون اينكه چنان حرج و سختي را 

 احساس كنند.
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چنانكه  ،يكي ديگر از اصول تشريعي اسالم استحركت كردن بر مبناي مصالح عامه: 
بعضي از احكام كه نسخ آن موجب مصالح عموم بوده است، نسخ گرديد. چنانچه در 
احكام مربوط به وصيت و آيات ميراث موجود است. يا تحويل قبله از مسجد االقصي به 

 سول اهللاسوي كعبه در مكه مكرمه از آن جمله است. و در سنت نيز شاهد آن هستيم، ر

ِّ « فرمودند: ُقبُورِ  ِزَ�اَرةِ  َ�نْ  َ�َهِْتُُ�مْ  ُكنُْت  إِ
ْ
ّكرُ  فَِِّ�َها فَُزَُرََها هللال ََ [مسند امام . »هللاآلِخَرةَ  ُُ

من شما را از زيارت قبرها منع كردم و حال به زيارت آنها برويد چون موجب نرمي «. احمد]
 .»امت استها و جاري شدن اشك چشمان و وسيله يادآوري قي دل

 مهمترين مبادي اسالم

كند و  مي مردم را بر اساس پرستش و عبادت معبودي واحد جمع مبدأ توحيد: -1

ٰ  قُۡل ﴿ پردازد: مي بر همين مبنا به دعوت اهل كتاب هۡ َٓ
ٓ
ْ ٓ�ٓعارٓوۡ  بن كنٓ�ٰ لۡ ٱ ٓل أ ٓ  ٓ�نٓمةٖ  ِنٓ�ٰ  ا ِ ٓسٓوا  ء

ّ�  ٓنُ�مۡ ٓوٓ�يۡ  ٓنٓنابٓيۡ 
ٓ
ٓ ٱ ِنّ�  ُبدٓ َٓعۡ  � اي كه  سوي كلمه بگو اي اهل كتاب: به« .]64عمران:  آل[ ﴾َّ

 .»همه به آن اعتقاد داريم بياييد و آن اينست كه جز اهللا را عبادت نكنيم
چنانچه  كند. اي رابطه مستقيم بين خالق و مخلوق ايجاد مي بدون هيچ واسطه -2

ٓ دۡ ٱ ٓرّ�ُ�مُ  ٓوقٓآل ﴿ فرمايد: مي اهللا تعالي سۡ  ُعو�ن
ٓ
ۡب أ از من بخواهيد تا « .]60غافر: [ ﴾لُٓ�مۡ  ٓتجن

يُب  قٓرن�ٌبۖ  فٓإنّ�ن ﴿ فرمايد: مي و در جاي ديگر .»اجابت نمايم جن
ُ
َن  ِنٓذا ّ�اعن ٱ ٓوةٓ ٓدعۡ  أ : ةالبقر[ ﴾ٓدٓ�

خوانند اجبت  همانا من نزديكم و دعاي درخواست كنندگان را آن هنگام كه مرا مي« .]186
 .»نمايم مي

عقل مسئول تكاليف انسان است، خصوصاً در  دهد. يعقل را مخاطب قرار م -3

ْ �ۡ ٱفٓ ﴿ فرمايد: مي باشد. چنانكه مي آنچه به امور دنيا و شناخت پروردگار مربوط وا ُ  ٓت�ن
 ٰ ْو�ن َٓ

ُ
 ٱ أ

ٓ
فٓٓ� ﴿ فرمايد: مي و. »اي اهل بصيرت عبرت گيريد«. ]2الحشر: [ ﴾رن ٓ�ٰ بۡ ۡ�

ٓ
َٓ ٓ�عۡ  أ  ﴾قنلُو

إا ا ترُ ا هللالعباد   هللالرجات « روايت است كه فرمود: اهللا از رسول .»انديشيد؟ آيا نمي«
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هاي بندگان باعث باال رفتن درجات نزديكي  به درستي كه عقل« .»قنَ ر هم   دَر ققولم
 .»شود به اهللا مي

نينٓ ٱ رّر�ٱ وٓعنٓبادُ ﴿فرمايد:  مي اهللا تعالي احاطه شدن عقيده به اخالق فاضله: -4 َّ 
مۡ  ُٓ َٓ و  ٱ ٓ�ٓ  َُ

ٓ
َٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓخآطٓبُهمُ  �ٓذا اَٗ ٓهوۡ  ضن �ۡ� ْ  هنلُو بندگان « .]63[الفرقان:  ﴾٦ امٗ ٓسٓ�ٰ  قٓارُوا

روند هنگامي كه جاهالن آنان را مورد خطاب قرار  رحمان با آرامش و تواضع بر زمين راه مي
 .»سالم گويند: دهند، مي مي

م اسالم به هر دو مربوط است احكا در تشريع اسالمي دين و دنيا با هم برابرند. -5

ٓ  ٓتغن �ۡ ٱوٓ ﴿ كند و اين فرموده قرآن مصداق آن است: مي سوي هر دو دعوت و به ٰ  �نيٓما  ٓك ٓءآّٮ
ُ ٱ ۖ �ٱ ّ�ارٓ ٱ َّ ٓرةٓ يٓبٓك  ّٓنٓس  ٓوٓ�  خن َۡ ٱ مننٓ  َٓصن در آنچه خداوند به تو « .]77[القصص:  ﴾ٓياّ�

 .»بهره خويش را از دنيا فراموش مكن است آخرت را در نظر داشته باش اما داده
ّا﴿ :فرمايد مي خداوند مساوات و عدالت در بين همه مردم: -6  ٓذٓكرٖ  ّمنن ُ�مٓ�ٰ ٓخلٓقۡ  َِن
 ٰ�َٓ

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ ٓ�ٰ وٓٓجٓعلۡ  ٓوأ نٓل ٓوٓ�ٓبا ٓٓعآرفُوٓ  � ْۚ �ن َّ  ا ن ِ  ۡ�

ٓ
ن ٱ عنندٓ  ٓرٓمُ�مۡ أ َّ  ۡ�

ٓ
� ٰ  .]13[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ ٓقٮ

ها  ها را از زن و مردي خلق كرديم و شما را در قالب گروهها و شعبه شما انسان اي مردم ما«
ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين  را باز شناسيد به راستي كه گراميقرار داديم تا همديگر 

 خطاب به دخترش و رسول اهللا. »شماست. به حقيقت كه اهللا تعالي بسيار دانا و آگاه است

اي فاطمه از مال من هرچه « .»فِ� ال أغ� قنك من هللاَ شيئاً  !� تا فاط ةق هللا« فرمايد: مي
 .»كنم خواهي درخواست كن اما تو را از خدا بي نياز نمي مي

و به طور قطع قانوني است براي تمام جوانب  امر به معروف و نهي از منكر. -7
 رود. مي اصالح بكار

 ٱ �ن  ُهمۡ وٓٓشاونرۡ ﴿ فرمايد: مي چنانكه قرآن شورا يكي از مبادي اسالم است. -8
ٓ
 ﴾رن مۡ ۡ�

 .»و در امور با آنها مشورت كن«. ]159عمران:  [آل
شود و از  مي به عنوان يك اصل مهم در زندگي جمعي از آن ياد عفو و گذشت: -9

  نمايند. مي آميز تعبير آن به زندگي مسالمت
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 .]256: ةالبقر[ ﴾ّ�نينن ٱ �ن  ٓراهٓ ِنكۡ  ٓ�ٓ ﴿ فرمايد: مي اهللا تعالي آزادي در فكر و انديشه: -10
 .»در دين هيچ اجباري نيست«

ق فقير بر در همين رابطه خداوند زكات را به عنوان ح هاي اجتماعي: همكاري -11
است و اين امر به معني تفضيل و برتري ثروتمندان بر فقرا و  مال ثروتمند قرار داده

 قدرت اركان آن راهنماييمستمندان نيست. اين مبادي ما را به عظمت تشريع اسالم و 
ها  ها و مليت دهد كه قوانين اسالم در هر زمان و مكاني در بين گروه مي كند و نشان مي

كند كه هرگاه امت  مي صالحيت كافي براي سعادت بشر را دارد و اين اصل ما را رهنمون
 اسالمي در تمام شئونات زندگي پذيراي قانون اسالم باشد عظمت و بزرگي و ترقي را

شد كه از شريعت اسالمي  نصيب خود نموده است. و امت اسالمي هنگامي ضعيف
منحرف و راه جمود و تقليد را پيش گرفته و در صدد وضع قوانين متناسب با آرزوها و 

و همين مسائل باعث شد آنها از قوانين وضعي و قراردادي بشر  اند شهوات خويش برآمده
ي تواناي همراهي و هماهنگي با تحوالت زمان و سود جويند با اين فرض كه فقه اسالم

حال آنكه قانونگذاري اسالمي در  ،پيشرفتي كه تمدن جديد مقتضي آن است را ندارد
ها و جناياتي كه انتشار يافته برآمده و حدود را  براي بسياري از جرماي  صدد حل ريشه

ان به موارد زير تو مي كه ،است مقرر داشته است كه موجب اتمام آنها در صورت اجر
 اشاره نمود:

 ها و جنايت انتشار يافته] رمبراي ج ياي [حل ريشه

 قتل نفس

َٓ  ٓوٓما﴿ فرمايد: مي اهللا تعالي نُمؤۡ  ٓ� َ مننٍ ر
ٓ
قۡ  أ ۚ  ٔٗ ٓخٓ�  ِنّ�  منًناُمؤۡ  ُتٓل ُٓ  ا ٔٗ ٓخٓ�  منًناُمؤۡ  ٓ�ٓتٓل  ٓوٓمن ا

هۡ  ِنٓ�ٰ  ّمٓسّلٓمةٌ  ٓودنيٓةٞ  منٓنةٖ ّمؤۡ  ٓرٓ�ٓبةٖ  رن�رُ ٓ�ٓتحۡ 
ٓ
َ ِنّ�ٓ  ۦٓ لنهن أ

ٓ
ْۚ  أ َٓ  فٓإَن يّٓصّدقُوا  ّلُ�مۡ  ٓعُدّوٖ  �ٍ قٓوۡ  منن ٓ�

َٓ  �َ منٓنةٖ� ّمؤۡ  ٓرٓ�ٓبةٖ  رن�رُ ٓ�ٓتحۡ  مننٞ ُمؤۡ  وُٓهوٓ  يٓةٞ  ُٞ ّمنيٓ�ٰ  ٓنُهمٓوٓ�يۡ  ٓنُ�مۡ بٓيۡ  �قٓوۡ  منن ٓ�  ِنٓ�ٰ  ّمٓسّلٓمةٌ  فٓدن
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هۡ 
ٓ
ٓيامُ  ٓ�ندۡ  ّلمۡ  ٓ�ٓمن منٓنةٖ� ؤۡ مّ  ٓرٓ�ٓبةٖ  رن�رُ ٓوٓ�ۡ  ۦلنهن أ ن  نن ٓر�ۡ ٓشهۡ  فٓصن َۡ نٓع ۗن ٱ ّمننٓ  ٓ�ةٗ ّٓوۡ  ُمٓتٓتاب َّ  َٓ ُ ٱ ٓوٓ� َّ 

كنيمٗ  ٓعلنيًما هيچ مؤمني را نسزد كه مؤمن ديگري را جز به اشتباه بكشد « .]92[النساء:  ﴾٩ آَ
خانواده او خونبها پرداخت و هركس مؤمني را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمني را آزاد و به 

نمايد مگر آنكه آنان گذشت كنند. و اگر از گروهي است كه دشمن شمايند و وي مؤمن است 
بايد بنده مؤمني را آزاد كند. و اگر از گروهي است كه ميان شما و ميان آنان پيماني است بايد به 

ر كس نيافت بايد دو ماه پشت و اگ خانواده وي خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمني را آزاد كند.
اي از جانب خداوند، روزه بگيرد، و خداوند همواره داناي سنجيده كار  سر هم به عنوان توبه

جۡ  مننۡ ﴿: فرمايد مي و همچنين. »است
ٓ
ٰ  لن أ نٓك ٓ� ٰ  ٓنآكٓتَۡ  ر ٓ�ٓ  ٓ ٰ ِنسۡ  بٓ�ن َّهُ  ءنيٓل َٓ

ٓ
نٓغۡ�ن  �سۢٓ َٓفۡ  ٓ�ٓتٓل  ٓمن ۥ�  ب

وۡ  ٍس َٓفۡ 
ٓ
 ٱ �ن  فٓٓسادٖ  أ

ٓ
َّٓما ضن �ۡ� َۡ  ٓوٓمنۡ  آ�نيعٗ  َّآس ٱ ٓ�ٓتٓل  فٓٓكَٓ

ٓ
ٓ  ٓيآهاأ ٓما َّ َۡ  فٓٓكَٓ

ٓ
ۚ ٓ�نيعٗ  َّآس ٱ ٓياأ  ٓولٓٓقدۡ  ا

 ٓ ن  رُُسلُٓنا ُهمۡ ٓء�ۡ ٓجا نٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱب َّ  ُُمّ  تن ّي ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ُهمّمننۡ  �ٓكثن�ٗ  ِن نٓك ٓ�  ٱ �ن  ر
ٓ
َٓ رُٓمۡ�ن  ضن �ۡ� و « .]32: ة[المائد ﴾٣ فُو

اسرائيل مقرر داشتيم كه هركس كسي را جز به قصاص قتل بكشد،  ين روي بر فرزندان بنياز ا
چنان است كه گويي همه مردم را كشته باشد. و هركس كسي را زنده بدارد، گويي تمام مردم را 
زنده داشته است و قطعاً پيامبران ما داليل آشكار براي آنان آوردند، پس از آن بسياري از ايشان 

ّ « فرمايد: مي و رسول اهللا. »كنند مين زياده روي ميدر ز ُ ْسِلمِ  ُُ
ْ
ُ ْسِلمِ  َ َ  هللال

ْ
َرهللامٌ  هللال  َدُمهُ  ََ

 ُ
ُ
َمال شريعت  .»جان و مال و ناموس هر مسلماني بر مسلمان ديگر حرام است«. »ََِقرُْضهُ  ََ

زيرا در اسالم مقام انسان بسيار  ،داند ها مي ترين جرم از خطرناك اسالمي تجاوز به نفس را

ٓ  ٓنآكّرمۡ  ٓولٓٓقدۡ ﴿فرمايد:  مي باشد. اهللا تعالي مي بلند مرتبه و به «. ]70[اإلسراء:  ﴾ٓءآدمٓ  بٓ�ن

اسالم باالترين منزلت را براي انسان قرار داده و . »راستي ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم
مايد مجازات سختي را در نظر گرفته است. كسي كه بر زندگي ديگران به ناحق تعدي ن

در نظر اسالم كشتن يك نفر به مانند كشتن تمام مردم است، براي همين اهللا تعالي 
 (يعني اينكه همانگونه كه كافر كشته است مانند مجازات كافر قرار داده مجازات قاتل را

ل، شريعت اسالم شود، مجازات قاتل نيز اين است كه كشته شود). و با اين حكم عاد مي
 است. براي جلوگيري از دشمني قرار دادهاي  قصاص را وسيله
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در نزد اسالم خون كسي بر ديگري برتري ندارد. اسالم از حاكم مسلمانان كه يكي از 
كند. زيرا اسالم به قاتل به اين اعتبار  مي را قصاص زيردستانش را به عمد به قتل رساند،

ادن آن كار بسيار زشت حيات را از مقتول گرفته، كودكانش را كند كه او با انجام د مي نگاه
يتيم نموده و همسرش را بيوه كرده است. و حرمت مجتمع را كه او را مكلف كرده بود به 
آن خدمت كند شكسته است و همچنين او به احساسات جامعه تعدي نموده و از قوانين 

كند  مي اريخ بشري را براي ما بيانو شيوه آن خارج گشته است. قرآن اولين جنايت قتل ت
هابيل را از روي ظلم و دشمني كشت. جريان از اين قرار  كه در آن قابيل پسر آدم

ازدواج كنند.  اند بود كه آدم به فرزندانش امر نمود با خواهراني كه با آنها متولد نشده
پس او  ،لد شده بوددختري كه با قابيل متولد گشته، زيباتر از دختري بود كه با هابيل متو

از اين كار خودداري نمود و اصرار داشت (خواهري كه با او متولد شده بود) با او ازدواج 
(تا  كند. هابيل آزمايشي را كه وحي آسماني بود و پدرش به او امر نموده بود را پذيرفت

اشتند خواهد ازدواج نمايد). قرار گذ مي هركه در اين آزمايش موفق گردد با آن دختري كه
هايي كه به اهللا تقديم كردند اهللا تعالي قرباني هابيل را  كه اهللا بين آنها داور باشد. از قرباني

قبول و آنچه را كه از آن قابيل بود را رد نمود. قابيل خشمگين گشت و به حكم اهللا 
خواست برادرش را بكشد پس او را  مي راضي نشد، و بر دشمنيش پافشاري نمود و

 كشت.
آنچه كه بين دو برادر از نزاع و دشمني جاري شد چيزي جز شري از تمام 

هاي حسادت نبود كه در وجود قابيل آن بيماري سست و ضعيف بزرگ شد و آن  شرارت
جنايت بسيار بزرگ كه قتل باشد را در پي داشت. قلب آدم از اين عمل اندوهگين گشت 

مود تا اينكه اهللا تعالي در عوض و روزهاي واپسين را در درد و رنج سپري كرد و صبر ن
آن شيث را كه روشني چشمانش بود به او عطا نمود. و او را آماده جانشيني بعد از 

 خودش كرد.
هنگامي كه بزرگ و قوي و نيرومند شد پدرش به او امر نمود تا با قتل قابيل در 
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شده بود،  عوض كشتن برادرش معامله به مثل كند. شيث، قابيل را كه گريزنده و فراري
 سوي مرگ سوق داد و حق را بر او جاري نمود. اهللا تعالي تعقيب نمود و او را به

نهن  ٓنآجٓعلۡ  ٓ�ٓقدۡ  الُومٗ ٓمظۡ  قُتنٓل  ٓوٓمن﴿ فرمايد: مي ّ نٓو�ن و هركس مظلوم « .]33اإلسراء: [ ﴾انٗ ٓ�ٰ ُسلۡ  ۦر
 .»ايم شته شود به سرپرست وي قدرتي دادهك

آن زيرا  ،ين است كه مجازات قاتل، كشته شونش استي عدالت اسالم اها از نشانه
بحث در مورد انگيزه  بيهودگي و بدون نرمي و بدون كيفر از طرف عادلي كه بدون بي

كنند براي آنان نيز در روز  مي است. و حتي كساني كه خودكشي قتل، آن را قرار داده
 اند اوند نااميد شدهچون آنها از رحمت خد ،فراهم شده استاي  قيامت عذاب خواركننده

 شوند. مي در حاليكه تنها كافران از رحمت اهللا نااميد

 جريمه جنگ و خونريزي به ناحق و تعرض به حقوق ديگران

َّٓما﴿ فرمايد: مي اهللا تعالي ن ِ  ٰ َٓ ْ ٓج نينٓ ٱ ُؤا َّ  َٓ ٓ ٱ ُ�ٓارنُ�و  ٱ �ن  َٓ ٓعوۡ ٓو�ٓسۡ  ۥٓورُٓسوٓ�ُ  َّ
ٓ
 فٓٓساًدا ضن �ۡ�

َ
ٓ
ٓقّتلُ  أ ْ وٓ ُُ وۡ  ا

ٓ
ْ يُٓصّلُبوٓ  أ وۡ  ا

ٓ
يۡ  ُ�ٓقّطعٓ  أ

ٓ
يهنمۡ � رۡ  دن

ٓ
ٓ�ٰ  ّمننۡ  ُجلُُهمٓوأ وۡ  ٍف خن

ٓ
ْ يُنٓفوۡ  أ  ٱ مننٓ  ا

ٓ
�ۡ� � ٰ  ضن نٓك ٓ�  رُٓهمۡ  ر

زۡ  َۡ ٱ �ن  يٞ خن �ّ ۖ ٓرةن �ٱ �ن  ٓورُٓهمۡ  ٓيا يمٌ  ٓعٓذاٌب  خن كيفر كساني كه با خدا و « .]33: ة[المائد ﴾٣ ٓعظن

كنند جز اين نيست كه آنها به قتل رسانيده يا به  ن فساد به پا ميجنگند و در زمي رسولش مي
اين ذلت و  ،صليب كشند و يا دست و پايشان را به خالف ببرند و يا آنان را تبعيد نمايند

 و رسول .»خواري عذاب دنيوي آنهاست اما در آخرت به عذاب بزرگي مبتال خواهند شد

ّ « فرمايد: مي ُ ْسِلمِ  ُُ
ْ
ُ ْسِلمِ  َ َ  هللال

ْ
َرهللامٌ  هللال ُ  َدُمهُ  ََ

ُ
َمال جان و مال و ناموس هر « .»ََِقرُْضهُ  ََ

تعرض به حقوق ديگران جريمه بزرگي است كه . »مسلماني بر مسلمان ديگر حرام است
كند و آنان را به كيفر اعمال  مي قانون اسالم در يكي از دو حالت زير آنان را جريمه

ه بر مال ديگران با قهر و خشونت و يا در پنهاني رساند. حالت اول: اينست ك مي خويش
 و دور از چشم ديگران دست يابد.
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حالت دوم: مانع عبور و مرور مردم شدن و بر راه آنها به قصد رعب و وحشت كمين 
 كردن تا بدين وسيله بر مالشان تسلط يابند.

كنند  مي محاربان گروههاي قوي و قدرتمندي هستند كه گاهاً همديگر را نيز حمايت
و قصدشان آزار و اذيت رساندن به مردم و به مخاطره انداختن جان و مالشان و ايجاد 

باشد و تا بدين وسيله آنها را در برابر آرزوها  مي رعب و وحشت و اضطراب در بين مردم
 و اميال خويش خاضع و فرمانبردار نمايند.

نگه داشتن بقيه اعضا  قرآن به صراحت كيفر اين جنايات را قطع دست راست و سالم
دارد تا در صورت دست كشيدن از اين اعمال بوسيله اعضاي باقيمانده روزي  مي اعالم

بينيم اين كيفر در آن واحد رأفت و رحمت را از يك سو و  مي حالل كسب كنند، چنانكه
 گيري را از سوي ديگر به همراه دارد و اين نوعي بازداشتن از جرم قساوت و سخت

و چنانكه اين كيفر مانع از جرم و تعدي نگردد، اسالم بعد از اين مرحله اجازه باشد.  مي
قتل آن را صادر نموده است و محارب را چه بتواند بر مال مردم دست يابد يا نتواند در 

 كند. مي هر حال وي را با كيفر قتل مجازات
 اشاره شده است. باشد مي ها كه در انتظار مجرمين و در آيه به انواع ديگر از مجازات

فرمايد: دست و پايشان را بر خالف هم قطع كنيد، تا با اين كار نصف وجود  مي چنانكه
شخص مجرم از حركت باز ايستد و كشتن و به صليب كشيدن آنها همگي به خاطر 

تمام اين احكام دليل  ،باشد مي يشان و خوار و ذليل نمودن جان و مال مردمها خالفكاري
سالم متوجه آثار جرم و جناياتي است كه در آن جان و مال و امنيت مردم است بر اينكه ا

گيرد و كيفر و عقوبت به تناسب جرم و  مي از زنان و مردان و كودكان مورد تعرض قرار
يابد و در دنياي باقي نيز عذابي دردناك در بدترين حالت در  مي جنايت آنها افزايش

 انتظارشان است.
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 ب جريمه حدود تنها با وسايل ثابت و تعريف شده اثباتدر شريعت اسالم ارتكا
گردد و آن هم يا به اعتراف صريح مجرم در حضور قاضي و يا شاهد و دليل موجود  مي

 گيرد.  مي است كه آن هم با شهادت دو مرد عادل در حضور قاضي دادگاه صورت
را كرده جامعه اسالمي آن هنگام كه احكام حدودات شرعي را در مجتمع خويش اج

است، سايه امنيت در جامعه گسترده و مردم از هر لحاظ دچار آرامش خاطر در مال و 
كوشند تا حد  مي ي خويش شده است. حتي مرتكبين جنايتها جان و ناموس و نظام

شرعي بر آنان جاري شود تا گناه خويش را جبران و خود را پاك نمايد. اما آن هنگام كه 
ي دچار سستي گرديد و به بشري وارداتي از غرب مشغول جامعه در تطبيق حدود شرع

ي جرم ها شد فساد به اركان آن وارد و جرم و جنايت شايع گرديد چنانچه در شيوه
هشام پسر عبدالملك از خلفاء  نزديك است به غرب ملحق شود. در تاريخ آمده كه

ها و حوادثي از  ي مسلحانه را تعطيل كرد. جنايتها اميه يك سال حد دزدي و سرقت بني
اين قبيل افزايش يافت و جان و مال و ناموس مردم در معرض ناامني و دست برد ظالمان 

ي آشكار و غصب قهري اموال مردم در شهر و ها متعددي قرار گرفت و خطر دزدي
روستا فزوني يافت و اوضاع چنان دگرگون شد كه هشام همانگونه كه شرع اسالم فرموده 

يگاه خويش برگرداند و همان اعالم بازگشت به اجراي حدود به بود حدود را به جا
از  .تنهايي براي حفاظت از جان و مال مردم و منع مجرمين از تعدي كفايت نمود

ترين شيوه تعدي مسلحانه در زمان ما همين ناامني ايجاد شده در حجاز, قبل از  زشت
حجاج را مورد تعدي و آزار دستور حكومتي پادشاه سعودي براي حجاج بيت اهللا بود كه 

كشتند تا جائي كه فقهاء متأخرين بر هر حاجي كه قصد حج را داشتند,  مي و گاهاً آنها را
ي ها اش را بنويسد. حكومت ل از ترك محل زندگيش وصيت نامهدانستند كه قب مي الزم

كردند اما ملك  مي هاي حجاج نيروهاي مسلح ارسال مصر و سوريه همراه كاروان
, اند لملك آل سعود دستور داد احكام شرعي را همانگونه كه خدا و رسولش امر كردهعبدا

اجرا نمايند. دزدان مسلح و متجاوز به حقوق مردم از كيفرهاي شرعي كه بالفاصله به 
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سال اجراي احكام  24مدت  گويند در مي آمد به وحشت افتادند تا جايي كه مي اجرا در
خداوند از تقصيرات آن پادشاه كه دار فاني را وداع  دست قطع گرديد. 16حدود تنها 

 گفته درگذرد.
گيري اين كيفر اسالمي اظهار نارحتي كرده و آن را عملي غير  بعضي از مردم از سخت

بندند, تنها به  مي نگرند و چشم خود را از جنايات مي اما آنها تنها به كيفر اند انساني دانسته
 را به ديد ترحم اند ني كه مورد جنايت واقع شدهكنند و كسا مي جنايتكاران رحم

نگرند. آن كساني كه مالشان مورد دست برد و خونشان به ناحق ريخته شده است و  نمي
به ناچار به تناسب بزرگي جريمه و گناه بايد كيفر و عقوبت سخت و منع كننده باشد. و 

مْ  ال َمنْ « فرمايد: مي پيامبر ََ مْ  ال تَْر ََ و اگر . »شود نمي كه رحم نكند به او رحمكسي «. »تُْر
گيرد مطابق شريعت اسالم  مي هايي كه امروز در اروپا و آمريكا صورت كيفر تجاوزكاري

ها مجبور نبودند هزاران نفر لشكر آماده و اموال زيادي را جهت  گرديد حكومت مي اجرا
 صرف كنند. حفاظت امنيت براي مبارزه با اين گروههاي نابودكننده امنيت عمومي

 جريمه دزدي

ْ ٓطُعوٓ �ۡ ٱفٓ  رّسارنقٓةُ ٱوٓ  رّسارنُق ٱوٓ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال يۡ  ا
ٓ
ُهٓما� ُٓ ٓ  دن ۢ ٓجٓزا نٓما ٓء ٰ  ٓكٓسٓبا ب �َٓٓ �ٗ 

ۗن ٱ ّمننٓ  ُ ٱوٓ  َّ كنيمٞ  ٓعزن�زٌ  َّ دست زن و مرد دزد را به كيفر اعمالشان ببريد « .]38: ة[المائد ﴾٣ َٓ

. »اند و خداوند مقتدر و حكيم است ز طرف خداوند به سبب آنچه انجام دادهاين عقوبتي است ا

ّ « فرمايد: مي رسول اهللا ُ ْسِلمِ  ُُ
ْ
ُ ْسِلمِ  َ َ  هللال

ْ
َرهللامٌ  هللال ُ  َدُمهُ  ََ

ُ
َمال جان و مال و « .»ََِقرُْضهُ  ََ

 أنّ  لَوْ  هللاَِّ  ََأْ�مُ «فرمايد:  مي باز و. »ناموس و آبروي هر مسلمان بر همه مسلمين حرام است

ٍَ  بنَْت  فاط ةَ  دَت �  َها لقطعُت  َسَ ََ  قسم به ذات خداوند اگر فاطمه دختر محمد«. »تَ
 .»كنم مي دزدي كند دستش را قطع

دزدي فتنه خبيث و دامنه واري است كه به خاطر تسلط بر مال ديگري را وادار به 
ت خبيث دزد را شكل داده, نمايد و فساد دروني و تربيت بد كه طبيع مي گناهان متعددي
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دارد و  مي صاحبش را براي ارضاي ميل دروني, مخفيانه يا با اجبار و اكراه به هر كاري وا
رو شود از كشتن نفس ديگري نيز  و اعتراض در راه ميل به هدف روبهگاهاً اگر با مقابله 

نجر به خودداري نخواهد كرد, چه بسا به خاطر تصاحب اموال ديگران سرانجام دزدي م
قتل پدر و مادر و برادر گردد. همين فتنه خبيث در خيلي از موارد منجر به تشكيل 

برند و با استخدام  مي شود كه در خيلي از كشورها امنيت جامعه را از بين مي هايي گروه
ها و خزانه  امكانات زياد و تهيه سالح و مهمات و ايجاد رعب و وحشت اموال بانك

آورند و اموال اغنياء و ثروتمندان جامعه در معرض تصرف و  مي ها را به دست حكومت
ها براي مبارزه با اين باندهاي  شود و از طرفي ديگر دولت مي انهدام اين گروهها واقع

دهند اموال كثيري را صرف و  مي سرقت كه جان و مال مردم را در معرض نابودي قرار
 گيرند. مي نيروهاي زيادي را به خدمت

گردد مجالي براي مصرف آن جز  مي يده شده نيز كه پيش اين مفسدين جمعاموال دزد
رود. و با اموال به دست آمده موجبات فساد  نمي به منظور راه فساد و تباهي جامعه به كار

گردد بيشتر موارد لهو و لعب و  مي دهد و اگر مالحظه شود معلوم مي در جامعه را شكل
هاي باد آورده كه در دست دزدان مسلح است,  وتقمار و بالهاي ديگر توسط همين ثر

ي ناشي از آن اسالم كيفرهاي ها شود. و با توجه به بزرگي جريمه دزدي و فتنه مي سبب
سختي را براي مقابله با آن مقرر كرده كه قاضي را بر احوال جامعه مسلط كرده و مضرات 

ها از نظر اسالم تأمين دهد و هدف از آن كيفر مي ناشي از مفاسد را در جامعه تقليل
خواهد آنچه براي حيات انسان الزم است  مي مصالح اجتماعي است. چون اسالم

چون اينها  ،نسل و مال محافظت نمود عقل, نفس, بنابراين بايد از دين, ،محافظت شود
 ،و اسالم براي تحقق اين هدف دو وسيله اساسي را آماده نموده است اند مايه دوام جامعه

اسالمي كه بر اي  هذيب نفس توسط خود انسان و آن را هم از طريق جامعه: تاوالً
 ريزي ها و تقوا پايه محبت, پاكي, تعاون و همكاري در خوبي ي استقامت,ها اساس پايه

 نمايد. مي شود, محقق مي
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ايست كه قانون جزائي اسالم براي حمايت  يله: برپايي و اجراي حدود، همان وسدوماً
پس براي حمايت از دين حد ارتداد، براي  ،حيات تدوين نموده است از ضروريات مهم

حفاظت از نفس حد قصاص، براي حفاظت از عقل حد شراب خواري و حدود زنا و 
 بهتان را نيز براي حمايت از ناموس و نسل جامعه مقرر و تشريع نموده است.

  مجازات دزدي
باشد، در نظر  مي ن قطع دستاسالم در مواجهه با جرم دزدي كيفر سختي را كه هما

گرفته است تا با اين كار بتواند ريشه اين جرم را بخشكاند و مانع آن شود كه كسي در 
دل وسوسه تعدي بر مال ديگران داشته يا بخواهد بصورت آشكارا و با زور و تعدي 

ن را براي دست به آن كار بزند. به آن خاطر قطع كردن دست در نظر گرفته شده، چون آ
 زدي به كار برده است.د

هاي بزرگ را تنها به وسيله كيفرهاي  هدف از تشريع اين مجازات اينست كه جرم
گيري نمود و الزم نيست در آن مسامحه شود چون جزا از  توان پيش مي سخت و دردناك

ر و موجب پرهيز ديگران جنس عمل است و كيفر با مجرم مالزم و در بين مردم آشكا
 خواهد شد.

 جراي حد بريدن دستشروط ا
 دد بايد داراي اين خصوصيات باشد:گر مي دزدي كه دستش قطع

اي  بالغ و عاقل باشد و گرفتاري و احتياجش آنچنان نباشد كه جز دزدي هيچ چاره
مال دزديده شده متعلق به شخص ديگري و در محل امني قرار گرفته باشد  ،نداشته باشد

دل پول آن نباشد. و اين شروط براي اجراي حد گرم طال يا معا 17و مقدارش كمتر از 
اينكه در نوبت اول  برند. فقهاء بر نمي سرقت است كه در غير اينصورت دست دزد را

دزدي، دست راست دزد را بايد بريد اتفاق دارند و در رأي بعضي از فقهاء موجود است 
عضاي حركتي سارق كه در بار دوم پاي چپش را بايد بريد و اين براي از كار انداختن ا
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كنند تا  مي است. در صورت تكرار مجدد بجاي قطع، براي مدت نامعلوم وي را زنداني
 اينكه يا بميرد و يا توبه نمايد.

 شود  حاالتي كه در آن دست دزد بريده نمي

اگر دزدي در اماكن عمومي در اثناي كار كردن روي دهد و هيچ محافظتي از مال 
ي روي دهد كه دزد اجازه داخل شدن به آنجا را دارد و مال يا در جاهاي ،صورت نگيرد

يا اينكه دزدي در بين  ،گونه محافظتي در آنجا گذاشته شده باشد دزديده شده بدون هيچ
اصل و فرع از والدين و فرزندان افراد خانواده روي دهد چنانكه بين پدر و فرزند يا زن و 

صاحب باشد، يا صاحب مال به دزد بدهكار  يا مال دزديده شده مجهول و بي ،همسر باشد
 باشد و بدهي او را پرداخت ننمايد و منكر بدهي او باشد و دزد نيز به اندازه حق خود از

 گردد. نمي در همه اين حاالت حد دست بريدن اجرا ،مال آن فرد بدزدد
ار قر گيرند، حد سرقت را مورد انتقاد نمي برخي از كساني كه حكمت اسالم را در نظر

ريزند در  مي نامند و بر دست بريده شده اشك مي رحمي داده و آن را سنگ دلي و بي
هاي گناهكار چه  زنند كه اين دست مي حاليكه فراموش كرده يا خود را به فراموشي

گناه، قتل، ويراني، فساد و ايجاد رعب و وحشت  ي را اعم از اذيت و آزار مردم بيجنايت
بي  ها كنند ولي به جنايت ديده مي . آنان به مجرم رحماند در بين مردم را باعث شده

گردد كه دولتهايي كه در  مي توجهند. اگر از روي واقعيت به موضوع نگاه شود، مشاهده
كنند جرم و جنايت در آنها تقليل يافته است و  مي ممالك اسالمي حدود اسالمي را تطبيق

ت و آن شريعت اسالم است. دليل آن همان چيزي است كه مملكت سعودي جاري اس
اين در حاليست كه قطع دست هم بسيار اندك روي داده است. چه خوب بود در دول 

كردند تا امنيت و آرامش  مي ممالك ديگر اسالمي نيز همانند مملكت سعودي اين كار را
آوردند. منصفانه بود كه به موضوع با اين ديد  مي جاني و مالي را براي مردمشان بوجود
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ها رغبت داشته باشد بلكه هدفش  قصد شريعت اسالم اين نيست كه به بريدن دست
باشد، و با اين كار دزد را از  مي ها به چنين سرانجامي از كيفر سالم نگه داشتن دست

 والسالم دارد. مي يي بازها ارتكاب چنين جرم
 براي ارتباط با مترجم به سايت ايمان مراجعه نماييد.
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