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 إهــــداء

 

 
 احلرب ليست فقط ما حيرق أجسادان، ولكن أيًضا ما حيرق فكران

 وما يستمر فينا من رماد حىت بعد مخود احلريق!!

 أهدي هذا اجلهد املتواضع لكل سوّي احرتق من أجل التصدي لتلك احلرب

..الظالمولكل من يبحث عن النور يف عتمة   
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 املقدمة
احلمد هلل رب األرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه األمساء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل ال دار 

منهم من أحد إال وأتى بكتاب وضياء، مث اختتمت  جزاء، فتوالت إليهم الرسل واألنبياء، وما
والسالم على خامت األنبياء حممد ابن عبدهللا وعلى آله وصحبه  ةوالصالالغراء، الرساالت ابلشريعة 

بعد: اأم األنقياء،  

جب العقاب والردع واجلزاء يف الدنيا والعذاب و منها وما بطن وأ رفإن هللا حرم الفواحش ما ظه
 لشرائعه ةوالنكال يف اآلخرة لكي تستقيم النفس على هنجه، وتظل مستوية على صراطه، متمثل

إن كانت الغريزة اجلنسية قد فطرت يف النفس البشرية على حب اللذة والشهوة فإن هللا قد بني و 
نساب ومحاية للشرف لإلنسان الطريق السوي إلشباعها فقد شرع الزواج وصان األعراض محاية لأل

متهان.االمن الدنس و   

والعمل  قبل أعداء املسلمنيمما دعاين للكتابة يف هذا املوضوع احلرب الشرسة إلفساد اجملتمع من و 
فقد سامهوا يف تلميع  على إذابة معتقداهتم واالنسالخ من عقائدهم وحضارهتم ليصبحوا اتبعني هلم،

النماذج السيئة واألفكار املنحرفة ونشر الفواحش واألمراض األخالقية وزعزعة اإلميان وإدخال 
تشبه هبم.الشبهات، فينبغي التوعية واحلذر من االنسياق وراءهم وال  

:موضوع حبثي عن وقد اخرتت أن يكون  

اجلرائم األخالقية مبفهومها العام اليت متس الشرف والكرامة اإلنسانية، وال شك أن هذا ابب واسع 
من هذه اجلرائم اليت تتم برضا سأذكر بعًضا  ايصعب اإلحاطة به وملّ شتاته يف حبث قصري كهذا؛ ولذ

اجملتمعات وتفكيك كيان األسرة.الطرفني وكانت سبب يف احنطاط  من  

يهدف البحث إىل الوقوف على حقيقة اجلرائم األخالقية والتصدي هلا واحلفاظ على اجملتمع و 
اإلسالمي وصيانته، وبيان موقف الشريعة اإلسالمية والنظام اجلنائي السعودي منها، وبيان أثر شيخ 

أقواله يف الوقائع القانونية املعاصرة.اإلسالم ابن تيمية واالستفادة من تراثه واالستناد إىل   
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وال بد للباحث أن تعرتيه بعًضا من الصعوابت والعقبات، ومما واجهين أثناء إعدادي هذا البحث 
العقبات تشعب اجلرائم األخالقية وصعوبة حصرها ولكن حاولت ذكر أمهها وأكثرها انتشارًا، ومن 

بعد معونة من هللا وتوفيق مت اجتياز هذه العقبات ا ضيق الوقت احملدد إلجناز البحث، ولكن أيضً 
واخرتت أن يكون عنوان البحث "أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي" "اجلرائم 

 األخالقية" فقد حتدثت فيه عن ماهية تلك اجلرائم وأثر أقوال الشيخ فيها وفق اخلطة التالية:

التمهيد -  
لزان الغري موجبة للحد.ا ماملبحث األول: جرائ  - 

.الشذوذ ماملبحث الثاين: جرائ  - 
.اخللوة احملرمة والتحرش والفجور ماملبحث الثالث: جرائ  - 
املبحث الرابع: جرائم التخبيب والتغييب واهلروب واإليواء.  - 
قانونية مت الفصل فيها استناًدا إىل أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية. عاملبحث اخلامس: وقائ  - 
املبحث السادس: البناء العقدي وأثره يف مكافحة اجلرمية.  - 

.اخلامتة-  
.الفهارس-  

ه.ا على فضله ومنوبعد محد هللا وشكره على إهنائي هذا البحث، فله احلمد أوال وآخرً   

أمي -حساهنم إيل الشكر واالمتنان فلن أبلغ معشار إأتقدم بشكر من لو كتبت هلم أمسى عبارات 
منذ أن وطئت قدماي أول مراحلي  كل غايل ونفيس وكانوا خري سند ومعني يل  فقد قدما يل-وأيب

 الدراسية حىت هذه اللحظة، فال أملك إال الدعاء هلما بطول العمر وحسن العمل وبلوغ اجلنان.
الذي احتواين وأرشدين إىل كل خري ونفع،  -معهد الفتيات للقرآن الكرمي-وال أنسى شكر معهدي

رشا البليهد ابلشكر مشرفيت أ. صوأخ الشامخ،ل من بذل وساهم يف هذا الصرح ا كفجزى هللا خريً 
على ما قدمته يل من علم انفع وعطاء متميز وإرشاد مستمر حىت إمتام هذا البحث، فجزاها هللا عين 

 خري اجلزاء وجعل ذلك يف ميزان حسناهتا.

صغرية أو   أو كانت له إسهامة ولكل من مد يل يد العون، أو أسدى يل معروفا، أو قدم يل نصيحة،
 كبرية يف إجناز هذا البحث فله خالص الشكر والتقدير.

ا لوجهه الكرمي.وأسأل املوىل أن يتقبل مين هذا العمل وجيعله خالصً   
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 التمهيد

 التعريف مبصطلحات البحث الرئيسية:

حتدد اجلرائم  اجلنائي يطلق على فئتني من القواعد اجلنائية، األوىل نالقانو  التعريف ابلقانون اجلنائي:
الفئة الثانية  اابلقانون اجلنائي املوضوعي، أم ىوتعني العقوابت والتدابري الوقائية املقررة هلا، وتسم

فتنظم إجراءات اقتضاء الدولة حقها يف العقاب من حيث التحري عن وقوع اجلرمية ومعرفة مرتكبها 
  )1(.ابلقانون اجلنائي الشكلي ىذ العقوبة بعد احلكم عليه، وتسموتنفي

 ،كسب  ياجرتم: أ جرم جيرم جرما و ليقا ،مشتقة من جرم مبعىن كسب وقطعاجلرمية يف اللغة: 
 )2(.هجيرمه جرما: قطع هوجرم

عرفها حظي مفهوم اجلرمية العام واخلاص يف الشريعة اإلسالمية بتعريفات عدة فقد  دلق :اصطالًحا
 )3(املاوردي أبهنا "حمظورات شرعية زجر هللا عنها حبد أو تعزير"

 )4(واحملظور هو إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به وكوهنا شرعية أي أن الفعل حمرم شرعاً.
 :إىل ثالثة أقسام وتنقسم اجلرائم من حيث جسامة العقوبة املقررة هلا

ىل وهلا عقوبة حمددة شرعاً ال جمال للتخفيف والتشديد وال حق هلل تعا اوفيه جرائم احلدود: -1
 .الردة( البغي، احلرابة، السرقة، ،شرب اخلمر القذف، )الزان، العفو فيها وهي سبعة حدود:

دية مقدرة حقاً لألفراد فإذا عفى اليت يعاقب عليها بقصاص أو  يوه جرائم القصاص والدية: -2
 والقتلالعمد، القتل العمد، والقتل شبه )اين وهي مخسة جرائم اجملين عليه سقطت العقوبة عن اجل

 .(النفس خطأً  نواجلناية على ما دو  ،النفس عمدا نواجلناية على ما دو اخلطأ، 

                                                        
 .9اجلنائي يف الشريعة والقانون، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، صاألحكام العامة للنظام  (1)
 .12/90ب: البن منظور، لسان العر  (2)
 .219، ص1985املاوردي، (3)
 .18مكافحة اجلرمية يف اململكة العربية السعودية خالد سعود البشر،ص (4)
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تقدر من قبل الشارع كما يف احلدود والقصاص والدية وإمنا تركت  ملهي اليت  اجلرائم التعزيرية: -3
للحاكم الشرعي تقدير تلك العقوبة مبا يراه مناسباً لظروف اجلرمية واجملرم، وال جمال حلصرها ومنها 

 اجلرائم األخالقية اليت متس الشرف والعرض وهي موضع دراستنا يف هذا البحث.

 )1(العلماء على أن التعزير مشروع يف كل معصية ليس فيها حد" قفقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: "وات

 )2(على ذنوب مل تشرع فيها احلدود" بوقال املاوردي: التعزير "أتدي

 )3(يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة" بهو "التأدي روقال ابن القيم: التعزي

هللا تعاىل أوجد احلدود على مرتكيب اجلرائم اليت تتقاضاها الطباع وليس عليها  نوكما قال أيضاً: إ
وازع طبعي، واحلدود عقوابت ألرابب اجلرائم يف الدنيا كما جعلت عقوبتهم يف اآلخرة النار إذا مل 

على  نصوح مل يعذبه يتوبوا مث إنه تعاىل جعل التائب من الذنب كمن ال ذنب له، فمن لقيه اتئباً توبةً 
 (4)ما ارتكبه.

 

 

 

 

 

  

                                                        
 .35/402شيخ اإلسالم ابن تيمية: جمموع الفتاوى، (1)
 .386السلطانية والوالايت الدينية، ص املاوردي: األحكام (2)
 .2/118أعالم املوقعني: ابن القيم اجلوزية (3)
 .156ابن القيم: مرجع سابق، ص (4)
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 األولاملبحث 

 جرائم الزان الغري موجبة للحد

 ويف الزان، مقدمات شرعاً  هبا يقصد واليت للحد موجبة الغري الزان جلرائم املبحث هذا يف طرقنت
 اجلرمية. يف الشروع هبا يقصد القانون

 الفطرية الدوافع حتارب ال فهي نظيف، جمتمع إنشاء يف الوقاية على تعتمد اإلسالمية فالشريعة
 للزان، املؤدية الطرق كل حرمت املقابل ويف الزوجات وتعدد النكاح على حثت لذا تنظمها، ولكن

 للذريعة. سداً  حرام فهو احلرام إىل أدى ما الفقهية القاعدة يف جاء كما
 متطيبات، لنساءا وخروج الزوج، لغري العورات وكشف الزينة، وإبداء والتربج، احملرم، النظر :مثل

 ابلقول. واخلضوع
 أول يف يقصدها مل وإن اهللكة، موارد إىل صاحبها تنقل الشيطان، سهام من سهم احملرمة فالنظرة

﴿ :تعاىل قال وهلذا األمر                                 

                                   

    ...  ﴾ اآلايت، يف الفرج وحفظ البصر غض بني تعاىل هللا ربط كيف فتأمل .النور 

 مرض وسائل من البصر إطالق ألنو  القلب رائد البصر ألن الفرج حفظ قبل غضابل بدأ وكيف
 (1)ذلك. من السالمة أسباب من البصر وغض الفاحشة، ووقوع القلب

 دون فيما واملباشرة املفاخدة و شرعية الغري واخللوة والضم واملعانقة التقبيل الزان: مقدمات صور ومن
 موجبة اتمة الزان جرمية اعتربت اإليالج مت إذا ذلك على بناءً  – الفرج يف إيالج غري من أي الفرج
ا فعل فمن -شرعاً  عليه املنصوص للحد  قوله لعموم حمرم منكر أتى فقد املقدمات هذه من شيًئ

 ﴿:تعاىل                                       

                       ﴾ املؤمنون 

 

                                                        
 .27259انظر:موقع اإلسالم سؤال وجواب للشيخ حممد املنجد، السؤال رقم: (1)

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/27259 
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 الظاملني، اجلائرين أي العادين. من فإنه ميينه ملك أو زوجته بغري ذلك فعل من أن :الداللة وجهو 

 (1).عليه محير  ما إىل جتاوز ألنه
 (2).عليه الحد أنه على الفقهاء اتفق فقد ذلك ومع

واستدلوا على ذلك مبا رواه ابن مسعود رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 شيء،فضممتها إيل وابشرهتا وقبلتها، وفعلت هبا كل  البستان،فقال: اي رسول هللا إين لقيت امرأة يف 

 غري أين مل أجامعها؟ 

 ﴿:، قال تعاىلاآليةقال فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت هذه               

                           ﴾ دهو 

أله خاصة أم للناس  هللا،رسول  اي عمر:فقال  عليه،النيب صلى هللا عليه وسلم فقرأها  هقال فدعا
 (3)فقال :)بل للناس كافة( كافة؟

 

ومع ذلك  اجلماع،إال  االستمتاعأن هذا الرجل استمتع من هذه األجنبية جبميع أنواع  وجه الداللة:
فدل على سقوط احلد  األمة،ن ذلك جلميع فلم يقم عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم احلد، وأخرب أ

 مناسباً.إىل تعزيره مبا يراه اإلمام (5)وذهب مجهور الفقهاء  (4)اجلماع  نما دو على 
 (6) .فوجب إيقاع التعزير على املرتكب كفارة،وعللوا قوهلم أبنه منكر ال حد فيه وال  

 غريه.ويردع  شره،ولكن يعزر تعزيراً مينع  عليه،واحلاصل أن من فعل شيء من مقدمات الزان فال حد 
كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميه: املعاصي اليت ليس فيها حد مقدر وال كفارة ،كالذي يقبل و 

الصيب واملرأة األجنبية ، أو يباشر بال مجاع ، إىل غري ذلك من احملرمات : فهؤالء يعاقبون تعزيراً 

                                                        
 .970صالقرشي احلنبلي املعروف اببن اجلوزي،  نزاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج عبد الرمح :انظر (1)
 .2/275احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون ، ه؛ وتبصر 5/262شرح فتح القدير البن اهلمام  (2)
 .4250،ح281،ص7مسند أمحد،ج (3)
 .8/455الباري البن حجر  ح؛ وفت17/82شرح صحيح مسلم للنوري انظر:  (4)
 .6/257القناع للبهويت ف؛ وكشا2/257احلكام البن فرحون  ة؛ تبصر 7/235بدائع الصنائع للكاساين انظر:  (5)
 .2/270املهذب للشريازي  (6)
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على حسب كثرة ذلك الذنب يف الناس وقلته ، فإذا كان كثرياً زاد الويل  هوتنكيالً وأتديباً بقدر ما يرا
، وعلى حسب جسامة الذنب ، يف العقوبة ؛ خبالف ما إذا كان قلياًل، وعلى حسب حال املذنب 

إيالم اإلنسان ، كالوعظ والتوبيخ واهلجر وترك السالم  هقل التعزير حد ؛ بل هو بكل ما فيوليس أل
النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة الذين خلفوا ، أو ابلضرب واحلبس ، عليه حىت يتوب كما هجر 

 (1)وأما أعاله ؛ فقد قيل ال يزاد على عشرة أسواط .
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .343ص217، مرجع سابق/95انظر: ابن تيمية  (1)
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 املبحث الثاين
 جرائم الشذوذ

 

خلق هللا تعاىل الكون وجعله قائماً على نظام الزوجية، ومن ذلك َخلق اإلنسان؛ و جعله ذكراً و 
هو اآلدمية، وفطر هللا كالً من الذكر  ن لنوٍع واحدٍ وسّنة هللا يف خلقهما أهّنما جنسان خمتلفاأنثى، 

إذ ال غىن  مل ابألنثى، واألنثى تكمل ابلذكرواألنثى خبصائص خمتلفٍة عن اآلخر، ومن هنا فالذكر يك
النسل وأن يكون  يف هذا اجلنس عن طريق ن يتم االمتدادأبفقد شاءت سنة اهلل ألحدمها عن اآلخر، 

م أبدواره اليت فطره هللا اآلخر ويقو  ل ألحٍد من اجلنسني أن حيتّل حمال يصحّ وأنثى و من التقاء ذكر 
شمئز تقبيح ٌف للفطرة السوية وعمٌل لخمامشني فعل  للمرأة املرأةفإتيان الرجل للرجل وإتيان ، عليها

 نكره.منه العقول السليمة وتست
ملثلية اجلنسية املصطلحات أو تلميعها ابمن ابب تبديل  يف وقتنا احلايل ونهالشذوذ اجلنسي أو ما يسم

ملظهر اخلارجي فقط كنوع من التغيري إىل أن وصلوا بزعمهم إىل وزعموا أنه حماكاة للجنس اآلخر يف ا
 قلب الفطرة السوية.

َرسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ عليه َلَعَن  ):وملعون فاعله لقوله صلى هللا عليه وسلم والتشبه يف مجيع صوره حرام
َتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء ابلّرَِجالِ 

ُ
َتَشبِِّهنَي ِمَن الّرَِجاِل ابلنَِّساِء، وامل

ُ
 (1) (وسلهَم امل

أن النيب صلى هللا عليه وسلم )ويف سنن أيب داود عن أيب يسار القرشي عن أيب هشام عن أيب هريرة 
رسول هللا يتشبه ابلنساء  ذا؟ فقيل: ايه لما اب ه ابحلناء فقال:أتى مبخنث وقد خضب رجليه ويدي

 :عالنقيو إين هنيت عن قتل املصلني(  :فقال ؟رسول هللا أال نقتله فأمر به فنفي إىل البقيع، فقيل: اي
 فقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بنفي املخنث ألن فيه إفساد للرجال والنساء، فقد انحية املدينة،

هللا هلم من النساء والنفي يف وقتنا  حالنساء ويفتنت به، ومييلون إليه الرجال فيعرضوا عما أاب تعاشره
 (2) احلايل يكون ابحلبس.

                                                        
 .5885،ح159،ص7واملتشبهات ابلرجال،ج:صحيح البخاري،كتاب:اللباس،ابب:املتشبهون ابلنساء  (1)
 .309ص، 95/217انظر : ابن تيمية، مرجع سابق، (2)

 



 (10)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

فالشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، فدفع بعض الشر خري 
كذلك املرأة إذا ، من قطعه بعد وقطع الشر وحماربته آن ظهوره كي ال ينتشر ويستفحل خريٌ  ،من تركه

تشبهت ابلرجال حتبس شبيهاً حباهلا إذا زنت، سواًء كانت بكرًا أو ثيباً، فإن جنس احلبس مما شرع يف 
 (1)جنس الفاحشة.

من الرجال واملرتجالت من  وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني أنه لعن املخنثني
 (2) من بيوتكم( أخرجوهم (وقال النساء

﴿:  ومما هو أعظم من ذلك عمل قوم لوط الذي بسببه حل هبم العذاب لقوله تعاىل    

                                      

                              

                                                 

                   ﴾ األعراف 

دون ذلك وبعضهم يرى فيه  اختلف الفقهاء يف عقوبة اللواط فمنهم من قال حده كحد الزان وقيلو 
عليه الصحابة: أن يقتل االثنان األعلى واألسفل سواًء كانوا حمصنني أو  التعزير، والصحيح الذي اتفق

غري حمصنني لقوله صلى هللا عليه وسلم )من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل واملفعول 
 (3) به(

 يف كيفية القتل، فمنهم من قال حيرق ومنهم من قال يرجم تلف الصحابة يف قتله ولكن اختلفواومل خي
 (4). ومنهم من قال يرفع على أعلى جدار يف القرية ويرمى به ويتبع ابحلجارة كما فعل هللا بقوم لوط

                                                        
 .312ص، 95/217الفتاوى، ابن تيمية  عانظر: جممو (1)
 .5886،ح159،ص7صحيح البخاري،كتاب:اللباس،ابب:إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت،ج(2)
 .1456،ح124،ص3 ،ابب:ماجاء يف حد اللوطي،جسنن الرتمذي،كتاب:أبواب احلدود عن رسول هللا )3(
 .334ص95/217انظر: ابن تيمية، مرجع سابق؛(4)



 (11)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

يَ ْنظُُر الرهُجُل إىل َعْورَِة  ال يد اخلدري رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال:)وعن أيب سع
ْرأَةُ الرهُجِل، وال 

َ
ْرأَِة،إىل َعْورَِة  امل

َ
ْرأَةُ  تُ ْفِضيِضي الرهُجُل إىل الرهُجِل يف ثَ ْوٍب واِحٍد، وال وال يُ فْ  امل

َ
ْرأَةِ إىل  امل

َ
يف الث هْوِب  امل

 (1)(الواِحدِ 
النيب صلى هللا عليه وسلم أن تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد خشية  ىهن وجه الداللة:

 (2) .التماس، وسداً لذريعة قضاء الشهوة، والنهي هنا يقتضي التحرمي
 عليهما ألنه حدال  على أنه إذا تدالكت امرأاتن فهما زانيتان ملعونتان والراجح أنهالفقهاء اتفق  وقد

 ام احلد إال على اإليالج واإلخراج .يتضمن إيالجاً وال يق ال
 (3) .توجل وال خترج فأشبه املباشرة دون الفرج وإمنا عليهما التعزير واملرأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .338،ح183،ص1صحيح مسلم، كتاب: احليض، ابب: حترمي النظر للعورات،ج (1)
 .1/111انظر: حاشية الدسوقي للدردير (2)
 .80آل الشيخ ،ص مانظر: جرائم الشذوذ وعقوبتها يف الشريعة والقانون، عبد احلكي (3)

 
 
 



 (12)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 املبحث الثالث
 اخللوة احملرمة والتحرش والفجور مجرائ

 

نظراً ملا للخلوة احملرمة من آاثر متهد للوقوع يف الرذيلة، وتفضي للفاحشة والزان فإن الشارع حرمها 
لون رجل ابمرأة ال خي)كما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 

 (1). إال ومعها حمرم(وال تسافر املرأة 
 بشهوة أو بدون. مي يشمل اخللوة ابألجنبية على أية حال سواءً فالنهي هنا يقتضي التحرمي والتحر 

ومن ذلك هنى الشارع عن االختالط بني الرجال والنساء ألنه طريق إىل اخللوة احملرمة مث إىل الفاحشة 
الرتبية والتعليم أو دوائر العمل ومنها فساد الدين والدنيا، سواًء كان هذا االختالط يف معاقل 

 تشفيات واألسواق.كالشركات واملس
)وال ريب أن متكني النساء من اختالطهن ابلرجال أصل كل بلية وشر،  :قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل

وهو من أعظم أسباب نزول العقوابت العامة، كما أنه من أسباب فساد العامة واخلاصة واختالط 
 (2).الرجال ابلنساء سبب لكثرة الفواحش والزان(

 إىل مفسدة وجب قطعه سداً واحرتازاً لتلك املفسدة. يفكل ما يفض
ومما يدخل يف هذا أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه نفى نصر بن احلجاج من املدينة إىل البصرة ملا 

مسع ابفتنان النساء به، وكان أوالً قد أمر حبلق شعره ليزيل مجاله فلما رآه من أحسن الناس وجنتني 
ة مع أنه مل يصدر منه ذنب وال فاحشة يعاقب عليها، وهذا من ابب غمه ذلك فنفاه إىل البصر 

 (3)التفريق بني من خيشى عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه.

                                                        
 .59،ص4،كتاب: اجلهاد والسري،ابب:من اكتتب يف جيش فخرجت امرأته حاجة،ج3/1094صحيح البخاري، (1)
 .281الطرق احلكمية يف السياسية الشرعية: ابن القيم اجلوزية، ص (2)
 .313ص، 95،217انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  (3)



 (13)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

الفاحشة إنشاد أشعار الذين يف قلوهبم مرض من العشق واالستماع هلم، وحمبة  جومن أقوى ما يهي
 به يهيج القلوب املريضة ويدعوها إىل الفواحش والفجور ابألصوات املطربة، فالغزل الفاحش والتغين

 (1)إىل الزان. وأي هو ما يدع :الفاحشة، كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزان، رقية الزان
ومنه اهتم القانون ابلتحرش اجلنسي وهو حديث عهد مقارنة بباقي اجلرائم األخالقية األخرى إال أنه 

-ليدة األمس إذ يروي لنا القرآن الكرمي قصة يوسفضاربة يف القدم وليست و  كظاهرة اجتماعية ،
 ﴿:تعاىلمع امرأة العزيز يف قوله -ه السالمعلي                   

                                      ﴾ يوسف 

خيرب تعاىل عن امرأة العزيز اليت كان يوسف يف بيتها مبصر  :يقول اإلمام احلافظ ابن كثري الدمشقي
فراودته عن نفسه ومحلها ذلك إىل التجمل وإبداء زينتها لإلغواء به، فهذا الفعل يعد شكالً من 

 ،اإلغواء :منهاتحرش يف وقتنا واسع وله معان عدة أشكال التحرش اجلنسي وإن كان مفهوم ال
أو  ،واالبتزازات اجلنسية ،واملضايقات ،والتعرض ،واالحتكاك ،واخلديعة ،والفساد ،واإلاثرة ،واإلغارة

 (2)ابألحرى املراودة عن النفس والتحريض على ارتكاب اجلرمية.
ونصت الئحة الذوق العام يف اململكة العربية السعودية واليت دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

خيتلف تقديرها حسب لكل من ارتكب ه على التعزير ابملال ودفع غرامات مالية 28/1/1441
املخالفة املرتكبة ومنها "التصرفات اخلادشة للحياء اليت تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية "يعاقب عليها 

 رايل سعودي.6,000رايل سعودي ويف حال التكرار 3,000لمرة األوىل بغرامة مقدارهال
أن العقوابت البدنية  ااستمد املشرع السعودي مشروعية التعزير ابملال من قول شيخ اإلسالم: "كمو 

 كقطع السارق واترة تكون دفعاً عن املستقبل كقتل القاتل: فكذلك  ىاترًة تكون جزاء على ما مض
من إزالة املنكر؛ وهي تنقسم كالبدنية إىل إتالف وإىل تغيري، وإىل متليك  ولية؛ فإن منها ما هاملا

 (3)الغري."
 

                                                        
 .313صانظر: ابن تيمية، مرجع سابق،  (1)
 .5صلقاط مصطفى، التحرش اجلنسي،  ة: جرميانظر (2)
 .113ص، 217،95سابق،  عابن تيمية: مرج(3)



 (14)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

فقد نظم املشرع السعودي وجرم كل فعل خمالف للدين اإلسالمي ومن ذلك عاقب كل من ارتكب 
الف القوانني الوضعية يراه مناسب، خب شيئا من هذه اجلرائم وترك للقاضي تقدير العقوبة التعزيرية مبا

تلك األفعال وال تعاقب عليها ألهنا متت برضا من الطرفني  ماليت ال حتكم بشرع هللا فإهنا ال جتر 
 ائم اليت تتم ابإلكراه كاالغتصاب .واقتصرت التجرمي والعقاب على اجلر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (15)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 املبحث الرابع
 التخبيب والتغييب واهلروب واإليواء مجرائ

 

 ﴿: قال تعاىل ،سبب يف أذية املؤمنني واملؤمنات هللا من كانتوعد            

                          ﴾ األحزاب 
 

والزوج  ،إفسادها عليه ياملرأة على زوجها: أ"ختبيب هو:  كما عرفه ابن حجر اهليتميفالتخبيب 
 (1)على زوجته"

 والتخبيب يف النظام اجلنائي:
 (2)الوشاية واخلداع واإلفساد؛ من أجل التفريق واإلفساد بني الزوج وزوجته.هو 

 

فالتخبيب هو من مجلة إيذاء املؤمنني واملؤمنات بغري جرم، بل إنه جبميع صوره وحاالته من اإلفساد 
األرض، ومن عمل الشيطان، ودليل على ضعف اإلميان، وصاحبة قليل املروءة ظامل لنفسه، معتد يف 

 (3)على نفسه وغريه.
عليه مسؤولية جنائية وعقوبة رادعة؛  بأايً كان شكل التخبيب يعترب جرمية يف الشرع والقانون، ويرتت

 رة.ك األسيوالوقيعة بينهما وتفك يتسبب يف اإلفساد بني الزوجني امل
ليس منها َمْن  ":رضي هللا عنه وقد هنى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال من حديث أيب هريرة

 )4("أو عبًدا على سيِِّدهِ  زْوِجها،خبهَب امرأًَة على 
رجل خبب أي خدع امرأة على زوجها حىت طلقها يعاقب عقوبة  وقال شيخ اإلسالم: "يف

 )5(. بليغة"
                                                        

 .28/2العباس أمحد بن حممد، وابن حجر اهليتمي: أب (1)
 .18املسؤولية اجلنائية يف التخبيب ،يوسف التوجيري،ص (2)
 .2انظر: يوسف التوجيري، مرجع سابق،ص (3)
 .2175،ح437،ص2كتاب: الطالق،ابب: فيمن خبب امرأة على زوجها،جسنن أيب داوود،   (4)

 

 .7/2429، دبن يونس، كشاف القناع عن منت اإلقناع، إبراهيم أمحد عبد احلمي رالبهويت: منصو (5)
 



 (16)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

ابلفاحشة فيه أن اهتام عائشة رضي هللا عنها  ثفيها جرم التخبيب، حيمن ذلك حادثة اإلفك 
ختبيب وإفساد على مقام الرسول صلى هللا عليه وسلم، والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم وهذه 

  )1(اآلية يستدل هبا على كل من أفسد العالقة بني الزوجني، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.
الم: عن إمام للمسلمني خبب امرأة على زوجها حىت فارقته وصار خيلو هبا فهل سئل شيخ اإلس

 حكمه؟ ايصلى خلفه؟ وم

فأفىت شيخ اإلسالم: أبن إمام املسلمني إذا كان خمبب فال يوىل عليهم، وال يصلى خلف من ظهر 
 )2(فجوره وهللا أعلم.

من أكرب الكبائر  وماله فقال: هوذكر ابن القيم أن إفساد الزوجة على زوجها أعظم من ظلم أخذ 
فإنه إذا كان الشارع هنى أن خيطب على خطبة أخيه، فكيف مبن يفسد امرأته أو أمته، ويسعى يف 

التفريق بينهما، ويف ذلك من اإلمث ما لعله ال يقصر عن إمث الفاحشة إن مل يزد عليها وال يسقط حق 
هللا فحق العبد ابق فإن ظلم الزوج إبفساد  الغري ابلتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق

 )3( زوجته، واجلناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله، بل ال يعدل عنده إال سفك دمه.
 وهذا يدل على عظم جرمية التخبيب يف الشرع اإلسالمي.

فهي حاالت وإن كان التخبيب تفرقة بني الزوجني فالتغّيب واهلروب واإليواء تفرقة بني الفتاة وذويها 
حمدودة حتماً وليست ظاهرة يف جمتمع متماسك ولكن يبقى الوعي أساس التعامل معها والتصدي 

 لكل من سولت له نفسه وحرض الغري على ارتكاب أايً من هذه اجلرائم ضمناً أو صراحًة.
ة، أما الفتاة أو الزوجة دون علم وليها لفرتة قصرية كقضاء حاجة أو زاير  جيقصد به: خرو  فالتغييب

اهلروب فيقصد به خروج الفتاة أو الزوجة من منزل وليها دون إذنه لفرتات طويلة يتضمن ذلك املبيت 
 )4(خارج املنزل.

 

                                                        
 .21صالتوجيري مرجع سابق،  ف: يوسانظر(1)
 .23/363: ابن تيمية، مرجع سابق،انظر(2)
 .273صالقيم،  نالكايف، اب ب: اجلواانظر(3)
 .16516دمىن احليدري جريدة الرايض، العد (4)



 (17)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

آوى الالهجَئ: أَواه، أنزله عنده ومِشله ، اًء، فهو ُمئٍو، واملفعول ُمئًوىآِو، إيو  آوى يُئِوي لغًة: واإليواء
 )1(.رعايته

أو  -يلجأن إليه-: حتريضهن على اهلروب وتوفري هلن مسكن يقمن فيه واملراد إبيواء الفتيات
 مساعدهتن للسفر خارج اململكة العربية السعودية.

خترج من منزله إال إبذنه أو إبذن  ابن تيمية: "وال لفاخلروج بدون إذن الويل حمرم إبمجاع الفقهاء، قا
 (2) نتهاك عرضها أو قتلها.ويستثىن من ذلك اخلروج لضرورة قصوى كمن خشيت ا الشارع"

الفتيات جرمية يعاقب عليها الشرع والقانون، وضرب مثاالً على  بقال احملامي أمحد احمليميد: هرو 
ذلك ابعتبار هروب الزوجة عن بيت الزوجية خمالفة شرعية تستوجب سقوط حقها يف النفقة 

واحلضانة، كما اعترب هروب الفتاة إىل غري ذي حمرم جرمية يعاقب عليها الشرع مثلما جرم القانون 
 )3(عامالت.هروب السجينات واملكفولني وال

فقد أصدرت احملكمة اجلزائية جبدة مؤخراً حكماً ابلسجن ملدة عشرة أشهر مع اجللد مخسني 
 سوطاً يف حق ثالث فتيات هربن من منزل أسرهتن والسكن يف شقة مع شابني ال تربطهما صلة قرابة، 

م جرمية جلدة الرتكاهب 600وتضمن احلكم أيضاً معاقبة الشاابن ابلسجن ملدة سنتني واجللد 
 )4(اإليواء.

 
 
 
 
 

                                                        
 .142معجم اللغة العربية املعاصر، أمحد خمتار، ص (1)
 .384ص، 95/217ابن تيمية، مرجع سابق،  (2)
   Alwatan.com.sa: مقال: هروب الفتيات عقوق أم حبث عن احلقوق، الوطن أون الين.انظر (3)
 احملكمة اجلزائية جبدة.األحكام الصادرة من  (4)



 (18)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 ث اخلامساملبح
 شيخ اإلسالم ابن تيمية. وقائع قانونية مت الفصل فيها استناًدا إىل أقوال

 

آلراء ابن تيمية رمحه هللا منزلة عظيمة يف املذهب وكان معظماً لإلمام أمحد رمحه هللا وألقواله 
متحليان ابإلنصاف أن اختيارات شيخ اإلسالم وأصوله، قال ابن القيم رمحه هللا " وال خيتلف عاملان 

ال تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأيب اخلطاب، بل وشيخهما أيب يعلى، فإذا كانت اختيارات 
هؤالء وأمثاهلم وجوها يفىت هبا يف اإلسالم وحيكم هبا احلكام، فالختيارات شيخ اإلسالم أسوة هبا إن 

 (1)لتكالن "مل ترجح عليها، وهللا املستعان وعليه ا

 1434لعاممية يف جمموعيت األحكام القضائية ويف هذا املبحث بيان على اإلفادة من تراث ابن تي
اليت نشرهتا وزارة العدل والزالت موجودة على موقع الوزارة ومرجع للقضااي املعاصرة، 1435وعام 

ا إىل أقوال شيخ اإلسالم وقيام القضاة بتسبيب األحكام الصادرة من الوقائع املطروحة إليهم استنادً 
 وسوف أذكر بعضاً من هذه الوقائع على سبيل املثال ال احلصر.

 

ادعى املدعي ضد املدعى عليه بتأجري العمارة اليت يستثمرها شققاً على القضية األوىل: ملخص 
العزاب، ولكونه جاره ولتضرره من ذلك ولكون احلي تسكنه العوائل فقد طلب منعه من أتجري 

ب، فورد اجلواب بتحقق الضرر، فحكم القاضي إبخالء العمارة من العزاب، فصدق احلكم من العزا
  )2(حمكمة االستئناف.

قدم املهاجرون املدينة كان العزاب ينزلون داراً معروفة هلم متميزة عن دور  اقال ابن تيمية رمحه هللا: "مل
املتأهلني فال ينزل العزب بني املتأهلني، وهذا كله ألن اختالط أحد الصنفني ابآلخر سبب الفتنة، 

فالرجال إذا اختلطوا ابلنساء كان مبنزلة اختالط النار واحلطب، وكذلك العزب بني اآلهلني فيه فتنة 
 )3(، فإن الفتنة تكون لوجود املقتضي وعدم املانع"هلعدم ما مينع

                                                        
 .4/575ابن القيم: مرجع سابق (1)
 .7/112،  34األحكام القضائية، وزارة العدل جمموعة  انظر: (2)
 .1/361 ابن تيمية االستقامة، (3)



 (19)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

املدعي العام على املدعى عليه بفعل فاحشة الزان، والتسبب يف  ى: ادعملخص القضية الثانية
تغييب فتاة، وطلب إقامة حد الزان وتعزيره على تغييب الفتاة، ومصادرة هاتفه النقال املستخدم 

ابجلرمية، فأنكر املدعى عليه، فحكم القاضي برد الدعوى يف إثبات حد الزان، وحكم بسجنه ستة 
مصادرة هاتفه وإدخال قيمته يف حساب مؤسسة النقد، وصدق احلكم أشهر وجلدة ستني جلدة، و 

 )1(.من حمكمة االستئناف

قال ابن تيمية رمحه هللا:" والتعزير ابملال سائغ إتالفًا وأخذ، وهو جار على أصل أمحد، ألنه 
  )2(خيتلف أصحابه أن العقوابت يف األموال غري منسوخه كلها"

: رجلني وامرأتني ابالجتماع ي العام االهتام إىل أربعة أشخاصاملدع هوج ملخص القضية الثالثة:
عليهم، فأنكر الرجالن فعل الفاحشة،  إبحدى الشقق لغرض الفساد، وطلب إيقاع العقوبة التعزيرية

وأقروا ابالجتماع لغرض الفساد، وأقرت املرأاتن بفعل فاحشة الزان وأخذ املال مقابل ذلك، وشهدت 
وغرض الفساد، فحكم القاضي عليهم مجيعاً ابلسجن واجللد، مث صدق احلكم البينة بفعل الفاحشة 

 )3(من حمكمة االستئناف.

 ﴿: قال تعاىل قال ابن تيمية رمحه هللا: "                          

  ... ﴾ مبثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا حيملون  (4) السوء القوادةفعذب هللا عجوز ،  هود
 فعقوبة القوادة مبثل عقوبة أصحاب اجلرمية. (5) اخلبائث"

أن نعرف أن يف إقامة العقوابت رمحه من هللا لعباده، فيكون الوايل  يقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: ينبغ
فيعطله، ويكون قصده رمحة اخللق بكف الناس عن  شديًدا يف إقامة احلد، ال أتخذه رأفة يف دين هللا

املنكرات، ال شفاء غيظه وإرادة العلو على اخللق، فيكون مبنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن 

                                                        
 .11،35/26  ، وجمموعة األحكام15/130أيضاً  ر، وينظ14/260، 34 القضائية، مرجع سابق جمموعة األحكامانظر:  (1)
 .433ص ابن تيمية،االختيارات الفقهية، (2)
 .22/223، وينظر أيضاً:14،34/276،القضائية، مرجع سابق جمموعة األحكام (3)
فاحشة مقابل مال؛انظر:معجم اللغة العربية املعاصر، لقوادة:أي مسسار الفاحشة؛ توفري البغااي أو العامالت جلنس آخر لفعل ال ا(4)

 .1763أمحد خمتار، ص
 .28/306تيمية: مرجع سابق:ابن (5)



 (20)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

أتديبه، كما تشري األم رقة ورأفة لفسد الولد، وإمنا يؤدبه رمحة به وإصالحاً حلاله مع أنه يود ويؤثر أال 
 )1(ومبنزلة الطبيب الذي يسقي املريض الدواء الكريه.حيوجه إىل أتديبه، 

عقوبة اجلناة واملفسدين ألهلك الناس بعضهم بعضاً وفسد نظام  وقال ابن القيم رمحه هللا: "لوال
 )2(العامل وصارت حال الدواب واألنعام والوحوش أحسن حال من بين آدم"

قيق املصلحة هلم ودرء املفسدة عنهم وال ففي إقامة العقوابت حكمة بليغة أرادها هللا لعباده بتح
يتحقق ذلك إال ابلعدل واملساواة بني الناس فيعاقب كل جمرم سواًء كان حاكًما أو حمكوًما، غنًيا أو 

 فقريًا، رجالً أو امرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
 .8/329تيمية، مرجع سابق،  ن: ابانظر (1)
  .2/102ابن القيم اجلوزية، مرجع سابق،  (2)



 (21)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 املبحث السادس
 العقدي وأثره يف مكافحة اجلرمية. ءالبنا

 

 - اجلرمية:وأثره يف مقاومة ابهلل اإلميان 

جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم  "اإلميان حقيقة مركبة من معرفة ما يقول ابن القيم رمحه هللا:
 ،ضوًعا، والعمل به ظاهرًا وابطًناوالتصديق به عقًدا، واإلقرار به نطًقا واالنقياد له حمبًة وخ علماً،

 )1( العطاء هلل واملنع هلل"وتنفيذه والدعوة إليه حبسب اإلمكان، وكماله يف احلب هلل و 
فالقلب مىت تذوق حالوة اإلميان واطمأن إليه وثبت يف قلبه خشية هللا يف السر والعلن كان هذا دافعاً 

هلواه والشيطان، وإذا متكن اإلميان يف القلب جعل منه خلقاً جديداً يهذب سلوكه وينقيه من 
)ال يزين الزاين : رسول هللا صلى هللا عليه وسلمال الشوائب وجيعله انبذا ألعمال الرذيلة والفساد، ق

 )2( حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن(

فاإلميان احلقيقي هو الرادع األقوى لإلنسان مينعه من ارتكاب اجلرمية وحىت من التفكري فيها، فالشريعة 
اإلسالمية تعاجل اجلرمية عالجاً رابنياً فريداً من نوعه حيث بدأت تعاجل اإلمث واملعصية وهي داخل 

) الرب حسن : ه وسلم القلب وحتاول القضاء عليها وهي يف مهدها، قال رسول هللا صلى هللا علي
وذلك ألنه مناف لألخالق  (3)اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس(

به  سومكارم العادات فتخشى من إطالع الناس عليه ،إن جمرد معرفة اإلنسان أبن هللا يعلم ما توسو 
ة فاإلميان يوقظ الضمري رمينفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فذلك رادع قوي لعدم ارتكاب اجل

دائماً مراقباً للسلوك حمذراً الفرد مبا سيلقاه من عقاب، ولكن اإلميان درجاته متفاوتة  ويشعله وجيعله
 (4)تزيد ابلطاعات وتنقص ابملعاصي.

                                                        
 .107الفوائد:ابن القيم،ص (1)
 .2475،ح136،ص3صحيح البخاري،كتاب:املظامل،ابب: النهىب، ج (2)
 .2553،ح6،ص8واإلمث،جصحيح مسلم،كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب: تفسري الرب  (3)
 .84صبن سعود البشر،  داجلرمية يف اململكة العربية السعودية، خال ة: مكافحانظر (4)



 (22)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

نكرات على ترك الفواحش وامل فعلى العبد تقوية إميانه ابلتقرب إىل هللا ابلطاعات وأعظم ما يعني
﴿لقوله تعاىل:  إقامة الصالة                             

          ...  ﴾ لعنكبوتا 

كها فإذا أديت الصالة على وجهها يف أوقاهتا جلت صدأ القلوب وأذهبت أحقادها وهذبت سلو 
 )1(ن التفكري يف اجلرمية.من اآلاثم وأبعدهتا عوخلصتها 

والصوم له ما للصالة من السمو والطهارة فهو أفضل سالح للمؤمن بعد إميانه ابهلل وإقامة الصالة، 
فليتزوج فإنه أغض للبصر  (2)الباءةمنكم يؤكد ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )من استطاع 

  )(3)ابلصوم فإنه له وجاءيستطع فعليه وأحصن للفرج، ومن مل 
ومن ذلك حترص الشريعة على تكوين رأي عام فاضل تسوده عناصر اخلري وختتفي فيه بوادر 

الشر ويكون فيه السلطان والسيادة ألهل الرشد واإلصالح، لذلك دعت إىل األمر ابملعروف والنهي 
على تقوميه فعليه أن يوجهه التوجيه فإنه مىت ما رأى املسلم اعوجاجاً يف أخيه وكان قادراً  عن املنكر،

الصاحل ويدعوه إىل اخلري وطرق النجاة ابلرتغيب مبا عند هللا والرتهيب من عذابه من غري عنف وال 
غلظة بل يدعوه ابليت هي أحسن، وال ينبغي التساهل يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بل ال بد 

 )4(من احلزم والعزم واجلد.

العدوان ومنٌع من عروف والنهي عن املنكر تعاون على الرب والتقوى ودفع اإلمث و ففي األمر ابمل 
 ارتكاب اجلرائم.

من هنا جند أن الشريعة اإلسالمية حتمي الفضيلة ومتنع الرذيلة، نزلت من عند هللا كاملة جامعة  
وحكم مبا أنزل هللا  مانعة ال يعرتيها نقص وال خلل، فالوايل مىت ما جعلها مرجعاً ألحكامه وتشريعاته

 فقد حقق مصلحة عظيمة لرعيته.

                                                        
 .7صاملزاحم،  حممد عبد هللالشريعة اإلسالمية يف منع اجلرمية، آاثر تطبيق ا (1)
 .9/108الباءة: القدرة على معونة الزواج. انظر فتح الباري:  (2)
 .5065،ح3،ص7ابب: قول النيب"من استطاع منكم الباءة فليتزوج"،ج لنكاح،اب: اكت  صحيح البخاري، (3)
 .81انظر: حممد عبدهللا املزاحم، مرجع سابق، ص (4)

 



 (23)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

ملكي من نظام اإلجراءات  والثمانون بعد املئة الصادرة مبرسومونشري إىل نص املادة السابعة 
 ه.1435اجلنائية لعام 

 "كل إجراء خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية، أو األنظمة املستمدة منها، يكون ابطل"

شفه األنظمة الغربية بكل علمها وفلسفتها وقوانينها اجلنائية حىت وإن وهذا األمر الذي مل تكت
 رأينا مدى قوة القانون لديهم وقوة التجرمي والعقاب إال أن اجلرائم مبجتمعهم يف ازدايد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 (24)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 اخلامتة
 

فقد احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هللا الذي أعانين يف تقدمي هذا البحث، 
استنفذ جهدي ووقيت ولوال معونة هللا ملا توصلت إىل قطراته األخرية، كما أرجو أن أكون وفقت 

بطرحه، وارتقيت بدرجات الفكر والعقل وحنن ال ندعي الكمال فالكمال هلل وحده فإننا بشر نصيب 
 ة.وخنطأ، فإن وفقت فمن هللا وحده، وإن أخفقت فمن نفسي والشيطان، وكفاين شرف احملاول

 

 إليه يف هذا البحث: تمث إين أوجز أهم ما توصل
الشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، فدفع بعض  -

 الشر خري من تركه وقطع الشر وحماربته آن ظهوره كي ال ينتشر ويستفحل خرٌي من قطعه بعد.

الرذيلة، نزلت من عند هللا كاملة جامعة مانعة ال  أن الشريعة اإلسالمية حتمي الفضيلة ومتنع -
يعرتيها نقص وال خلل، فالوايل مىت ما جعلها مرجعاً ألحكامه وتشريعاته وحكم مبا أنزل هللا فقد حقق 

 مصلحة عظيمة لرعيته.

 اإلميان احلقيقي هو الرادع األقوى لإلنسان مينعه من ارتكاب اجلرمية وحىت من التفكري فيها. -

املشرع السعودي وجرم كل فعل خمالف للدين اإلسالمي ومن ذلك عاقب كل من  نظم -
 يراه مناسب. ارتكب شيئا من هذه اجلرائم وترك للقاضي تقدير العقوبة التعزيرية مبا

وختاماً أمحد ريب على تيسريه ومنه يف إكمال هذا البحث، واستغفره من كل نقص وزلل وصلى 
 ى آله وصحبه أمجعني.هللا وسلم على نبينا حممد وعل
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 فهرس اآلايت
 

 اآلية رقمها السورة رقم الصفحة
﴿ 54 األعراف 10      ...﴾ 

 ﴿ 81 هود 19             ...﴾ 

 ﴿ 114 هود 7                   ...﴾ 

 ﴿ 23 يوسف 13           ...﴾ 

 ﴿ 5 املؤمنون 6           ...﴾ 

﴿ 31 املؤمنون 6             ...﴾ 

﴿ 45 العنكبوت 22             ...﴾ 

 ﴿ 58 األحزاب 15                 ...﴾ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (26)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 فهرس األحاديث
 

 احلديث الراوي رقم الصفحة
 "بل للناس كافة" أمحد 7

َتَشبِِّهنَي " البخاري 9
ُ

ِمَن الّرَِجاِل َلَعَن َرسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ عليه وسلهَم امل
 ..."ابلنَِّساءِ 

 "إين هنيت عن قتل املصلني" أبو داوود 9

 "أخرجوهم من بيوتكم" البخاري 10

 من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط.."" الرتمذي 10

 "يَ ْنظُُر الرهُجُل إىل َعْورَِة الرهُجلِ  ال" مسلم 11

 "إال ومعها حمرمال خيلون رجل ابمرأة وال تسافر احملرم " البخاري  12

 "ليس منها َمْن خبهَب امرأًَة على زْوِجها" أيب داوود 15

 " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن" البخاري 21

 " الرب حسن اخللق" مسلم 21

 الباءة فليتزوج" منكم "من استطاع البخاري  22

 

 

 

 

 
 



 (27)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 املراجع واملصادر

 .القرآن الكرمي 
 

 :كتب السّنة 
-ه1430،تالرسالة العاملية، بريو  راألوىل( دا ط: ه،275)ت أبو داوود السجستاين،سنن أيب داوود  -1

 م2009
بن إمساعيل  دحمم ،وسننه وأايمهاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  صحيح البخاري،-2

 ه.1422( دار طوق النجاة،ه، ط: األوىل256ت)البخاري، 

مسلم بن احلجاج  املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،املسند الصحيح -3
 بريوت. دار إحياء الرتاث العريب، ه(261أبو احلسن النيسابوري )ت:

ه 1421بريوت، األوىل( مؤسسة الرسالة، ط: ه،241)ت أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، مسند أمحد:-4
 م.2001-

 

 :املعاجم 
عامل الكتب،  األوىل( ط: ه،1424أمحد خمتار عبداحلميد عمر )ت: د. اللغة العربية املعاصرة،معجم -5

 ه1429

 ه.1414بريوت، ط: الثالثة( دار صادر، ه،711مجال الدين ابن منظور )ت: لسان العرب،-6
 

 كتب الرتاث: 
حتقيق عبدالرمحن  ألوىل(،ط: ا ه،751)ت: ابن القيم حممد ابن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني،-7

 .القاهرة مكتبة ابن تيمية، الوكيل،

 دار احلديث، ه(450)ت: املعروف ابملاوردي، ،داديأبو احلسن علي بن حممد البغ األحكام السلطانية،-8
 القاهرة.

احملقق علي بن حممد البعلي، دار  ه(728)ت: تقي الدين أمحد بن عبداحلميد بن تيميةاالختيارات الفقهية، -9
 ه1397بريوت ، ،املعرفة

 ، جامعه اإلمام حممد بن سعود،حممد رشاد األوىل( احملقق د. ط: ه،728)ت: ابن تيمية االستقامة،-10
 ه.1403املدينة املنورة،



 (28)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

حممد بن أيب بكر ابن القيم  ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف=الداء والدواء-11
 ه.1418املغرب، األوىل( دار املعرفة، ط: ه،751زية)تاجلو 

 .ه1407ه،ط:األوىل( دار الفكر،974)ت: أمحد بن حممد اهليتمي الزواجر عن اقرتاف الكبائر،-12

 ه( دار الفكر.1230حممد بن أمحد الدسوقي )ت: الشرح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي،-13

ه،ط:األوىل( دار عامل 751حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية)ت: ية،الطرق احلكمية يف السياسة الشرع-14
 ه.1428مكة املكرمة، الفوائد،

 الثانية( دار الكتب العلمية، ط: ه،751)ت: حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية الفوائد،-15
 .ه1393بريوت،

 دار الكتب العلمية. ه(476الشريازي )ت:أبو إسحاق إبراهيم بن علي  ،اإلمام الشافعي املهذب يف فقه-16

الثانية( دار الكتب  ط: ه،587)ت: عالء الدين أبو بكر الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-17
 ه.1406العلمية،

: ط ه،799)ت: برهان الدين اليعمري ،ابن فرحون تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام،-18
 م.1986-ه1406،ت األزهريةاألوىل( مكتبة الكليا

األوىل( دار الكتاب  ط: ه،597)ت: مجال الدين عبدالرمحن بن علي اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري،-19
 ه.1422بريوت، العريب،

 ه( دار الفكر.861كمال الدين حممد بن عبدالواحد ابن مهام)ت:فتح القدير،-20

ه( دار الكتب 1051)ت: الدين ابن حسن البهويت، ، منصور بن يونسكشاف القناع عن منت اإلقناع-21
 العلمية.

جممع  ه(احملقق عبدالرمحن بن قاسم،728تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية)ت: ،جمموع الفتاوى-22
 ه.1416املدينة املنورة، امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،

 

 الكتب املعاصرة: 

 دار املنار، لثانية،الطبعة: ا حممد بن عبدهللا الزاحم، د. آاثر تطبيق الشريعة يف منع اجلرمية،-23
 ه.1412القاهرة،



 (29)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، يوسف بن عبدالعزيز التوجيري، املسؤلية اجلنائية يف التخبيب،-24
 .ه1434الرايض،

جامعة انيف العربية للعلوم  عبداحلكيم بن حممد آل الشيخ، جرائم الشذوذ وعقوبتها يف الشريعة والقانون،-25
 ه.1424األمنية، الرايض،

 م.2012كلية احلقوق بن عكنون،  جامعة اجلزائر، لقاط مصطفى، جرمية التحرش اجلنسي،-26

، أكادميية انيف األوىل :الطبعة خالد بن سعود البشر، د. ،مكافحة اجلرمية يف اململكة العربية السعودية-27
 ه.1421ض،الراي العربية للعلوم األمنية،

 

 :الصحف 
 ه.1434ذي القعدة6املوافق: ،16516العددجريدة الرايض، -28

 

 :املقاالت واملصادر اإللكرتونية 
 .وزارة العدل ه،1435وعام  ه،1434لعام األحكام القضائية  جمموعيت-29

https://moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/System1434.aspx 
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/System1435.aspx 

 الشيخ حممد صاحل املنجد. موقع اإلسالم سؤال وجواب،-30
https://islamqa.info/index.php/ar/answers/27259 

 لوطن أون الين.وره الثقفي، ان هروب الفتيات عقوق أم حبث عن احلقوق،-31
https://www.alwatan.com.sa/article/89830 

 
 
 
 
 
 



 (30)  أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف النظام اجلنائي السعودي

 

 

 

 فهرس
 1........................................................................................إهداء*

 2...................................................................................... املقدمة*
 4..................................................................................... *التمهيد

 6............................................................................. .*املبحث األول:

  9.............................................................................. .:الثاين *املبحث

 12.............................................................................*املبحث الثالث:
 15..............................................................................*املبحث الرابع:

 18.......................................................................... .*املبحث اخلامس:

 21.............................................................................*املبحث السادس:

 24..................................................................................... اخلامتة*
 25.............................................................................. فهرس اآلايت*
 26........................................................................... فهرس األحاديث*

 27...........................................................................املصادر واملراجع *
 

 
 
 
 

 


