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Summary of research on the role of applying Sharia punishments 
The system of Islam is not all boundaries as they portray it, and its 
basis is a doctrine, ethics, and its pillars are rituals and rituals, and 
its mechanisms are transactions, and the boundaries are considered 
part of transactions, and everyone is an integrated system of 

homogeneous elements  

Islamic Sharia scholars unanimously agree that the application of 
punishments, limits, and injunctions against perpetrators of crimes 
protect society, preserve the group, and deter deviants and 

criminals, and all of this is for the sake of mankind  

There are discretionary punishments for every forbidden act for 
which no specific text has been mentioned with a worldly 
punishment, and it also includes crimes for which the punishment 
was assessed by a text but the conditions of this punishment were 
not met, and created an evident suspicion of the limit 

And created suspicion draining limit  

Penalties of the incumbent legislation did not deter them, but they 
entered prison for a few periods and then released, and they had 
received specialized training courses for those who are more 

experienced and more dangerous in the field of thefts  

Bandits are called grand theft, because they take money in a place 
where the owner cannot help 
What some countries do in terms of assaulting the approved 
support for refugees and displaced persons provided by 
international and Islamic relief bodies and committees is among the 
contemporary examples of piracy carried out by these countries. 
Also within the scope of contemporary piracy is what some 
countries do with their unjust systems of assaulting some people's 
money and appropriating Their need and terrorizing their families 

and their families ... under the guise of unfair man-made laws  

There are many types of excuses: reprimanding, desertion, 
defamation, imprisonment, flogging and financial punishment, 
dismissal from office, deportation from the homeland, and murder 
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in some serious crimes for those among whom the crime is 
repeated without being deterred by punishment such as the Muslim 
spy who spies for the enemy 
key words : 

Borders - Transactions - Rituals - Assault - Refugees - Piracy - 
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