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 .المحاضرة السابعة: مقاصد العقوبات في الشريعة اإلسالمية
 اجلزء األول:

 أوال: مدخل مفاهيمي إلى الجريمة والعقوبة.
 مفهوم العقوبة:  -1

من جمموع نصوص الشريعة ميكن أن يكون تعريف العقوبة بأهنا: إيالم متعمد شرعا، مناسبا حلال 
ُر آثارها والزجر عن   تكراراها يف اجملتمع اإلسالمي.اجلناية، مقصوٌد به َجب ْ

والعقوبة من جانب اللغة تعين أن هناك فعال قد سبق وهو جناية على أحد الضروريات، وبغري هذا 
اإليالم ال يقع جرب اجلناية وترميمها، وكذا ال حيدث الزجر عن تكرارها، وهذا يف إطار العدل، ومن ََثَّ  

 بة.كانت املالءمة والتناسب بني اجلناية والعقو 
 أنواع الجنايات في شريعة اإلسالم. -2

 تنقسم اجلنايات إىل ثالث جمموعات، وهي:
: وهي تلك العقوبات املقدرة شرعا، ال يزاد عليها وال ينقص منها، وهي: جرائم الحدود -

 حد الردة، حد البغي، حد احلرابة، حد الزىن، حد القذف، وحد شرب املسكرات، وحد السرقة.
وهي اجلرائم اليت جيري فيها القصاص سواء يف النفس وما دوهنا  :جرائم القصاص والدية -

من األعضاء، وملالك القصاص )صاحب السلطان فيه( احلق أن يعفو عنه إىل الدية، أو يعفو عفوا مطلقا 
 حىت الدية، يتنازل عنها. ويطلق عليها بعض الفقهاء باجلنايات.

أمر القوبة  جملموعتني السابقتني، ويفرَّض: وهي ما تضمن جناية مل تندرج يف اجرائم التعزير -
 .يطة باجلناية والرروف احمفيها للقاضي، مع مراعاة مبدأ: املالءمة بني اجلرمية وعقاهبا، واعتبار حال اجلاين

 تعريف الحدود لغة وشرعا: -3
 : قال ابن فارس: "احلاء والدال أصالن: األول: املنع، والثاين: طرُف الشيء.الحد لغة -أ

قال: وحد العاصي مسي حداً ألنه مينعه عن  فاحلد: احلاجز بني الشيئني، وفالن حمدود إذا كان ممنوعاً.
 .املعاودة"

ة حقاً هلل رة واجب: عرفه الكسائي بقوله: "واحلد يف الشرع عبارة عن عقوبة مقدَّ الحد شرعا -ب
وقال  .وقال الفتوحي: "هو عقوبة مقدرة شرعاً يف معصية مينع من الوقوع يف مثلها" .تعاىل عز شأنه"

 .الشربيين: "هو عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه"
ويالحظ على هذه التعاريف أهنا ال تسلم من االعرتاض، فالتعريف األول تعريف جامع مانع طبقاً 

قائل: إن حد القذف حقٌّ خالص هلل أو حقُّه منه غالب، إال أنه ال يصلح لتعريف احلد للمذهب احلنفي ال
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عند املذاهب األخرى اليت ترى أن حد القذف حق لآلدمي أو حقه فيه غالب، فتلك املذاهب تعترب هذا 

 .التعريف تعريفاً لبعض احلدود ال جلميعها
وأما التعريفان اآلخران فيالحظ أهنما غري مانعني، فهما ينطبقان على القصاص؛ إذ هو عقوبة 

مقدرة شرعت للمنع من معاودة الفعل، وشْرُط صحة التعريف أن يكون جامعاً ألجزاء املعرَّف مانعاً من 
 .دخول ما عداها

التعريف املختار للحد: هو عقوبة مقدَّرة شرعت لصيانة األنساب واألعراض والعقول واألموال 
 وتأمني السبل.

 تعريف التعزير لغة وشرعا:  -4
، والكلمة والنصرقال ابن فارس: "العني والزاء والراء كلمتان: إحدامها التعريم  :التعزير لغة -أ

[، 9]الفتح: ﴾َوتُ َعّزُروُه َوتُ َوقّ ُروهُ  ﴿ وىل النصر والتوقري كقوله تعاىل:األخرى ِجنس من الضرب، فاأل
  واألصل اآلخر التعزير وهو الضرب دون احلد، قال:

 "علّي إذا ما كنت غير مريب      وليس بتعزير األمير خزاية
ال املاوردي: وق .، وكذا قال البعليقال ابن اهلمام: "التعزير تأديب دون احلد"التعزير شرعا:  -ب

 أو وقال الرملي: "هو التأديب يف كل معصية هلل ."التعزير هو التأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود"
 واملتأمل يف هذه التعريفات يرى ما يلي: .وال كفارة"آلدمي ال حد هلا 

اتفاقها يف جنس التعريف، وهو )التأديب( وهو حقيقة لغوية للتعزير، فصارت هذه احلقيقة  -
 الشرعية منقولة عن احلقيقة اللغوية.

ه احلقيقة يف الشرع ال بد هلا من زيادة قيد وهو )دون احلد(، لكن يف التعريف األول ُجعل أن هذ -
 ر وحمله وموجبهد على موضع التعزيهذا القيد على ذات التأديب، ويف التعريف الثاين والثالث ُجعل هذا القي

 تعريف القصاص لغة وشرعا: -5
صحيح يدل على تتبع الشيء، من قال ابن فارس: "القاف والصاد أصل القصاص لغة:  -أ

ذلك قوهلم: اقتصصت األثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله 
 .باألول، فكأنه اقتص أثره"

 ."القصاص هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل" قال اجلرجاين:القصاص شرعا:  -ب
 الفرق بين الحدِّ والتعزير والقصاص: -6

 الفرق بين الحد والقصاص وبين التعزير: -أ
 ختتلف عقوبة احلد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أمهها: 
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أن العقوبة احلدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع ال جمال لالجتهاد فيها، وليس ألي  -

راجعة تهادية، عقوبة اجإنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي 
ة وحالَة مراعياً يف ذلك ظروَف اجلرمي ،وحيدِّد قدَرها ،، فهو الذي خيتار نوَعها)القاضي( اجتهاد احلاكمإىل 

 د العقوبة.نه حتديوالقاضي املؤهل هو من يفعل ذلك، وليس كل الناس ميك .اجملرم االجتماعية والنفسية
العقوبة التعزيرية جيوز إيقاعها على الصيب وعلى اجملنون الذي لديه بعض اإلدراك ألنه عقوبة  -

وتأديب هؤالء جائز إذا ثبت اقرتافهم ملا يستوجب التعزير، أما وتقع على حسب حال اجملين؛ تأديبية، 
فقهاء ن التكليف من أهم الشروط اليت نصَّ الالعقوبة احلدية والقصاص فإهنا ال توقع على أي من هؤالء، أل

 ، فالفرق بني بينهما.على وجوب توفرها فيمن يقام عليه احلد
ف احلدود أن التعزير خيتلف باختالف الناس، فتعزير ذوي اهليئات أخفُّ من غريهم، وهذا خبال -

". وتعزير اجملرم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم:" ملا يف حديث رسول اهلل  .والقصاص فالناس فيها سواء
 وأخطأ.ذي ثبت يف حخقه العود )صاحب سوابق( خيتلف على من كان متصفا بالعدالة ال

أن التعزير إذا كان يف حق من حقوق اهلل تعاىل جتب إقامته كقاعدة، لكن جيوز فيه العفو عن  -
العقوبة والشفاعة إن رُئي يف ذلك مصلحة أو كان اجلاين قد انزجر بدونه، وإذا كان التعزير جيب حقاً 

 دود فليس ألحد مطلقاً لألفراد فإن لصاحب احلق أن يعفو وإن مل ير يف ذلك مصلحة. أما جرائم احل
إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إال إذا كان احلد قذفاً، فإن للمجين عليه أن يعفو عن 

 .القاذف عند غري احلنفية
  م بثبوهتا عند قيام الشبهة، سواء كانت حقاً خالصاً هللاحلدود تدرأ بالشبهات، فال جيوز احلك -

كحد الزنا والسرقة والشرب، أو مشرتكة بني اخلالق واملخلوق كحد القذف، وهذا خبالف التعزير فإنه حيكم 
 فالشبهة مسقطة للحدود والقصاص وليست كذلك يف التعزير. .بثبوت موجبه مع قيام الشبهات

أن التعزير يسقط بالتوبة بال خالف، واحلدود ال تسقط بالتوبة على الصحيح إال احلرابة فإنه  -
 .[43]املائدة:﴾ْيِهمْ ِإالَّ ٱلَِّذيَن تَابُوْا ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُروْا َعلَ  ﴿ة قبل القدرة عليهم لقوله تعاىل:يسقط بالتوب

فهو  ،التعزير خيتلف باختالف األعصار واألمصار، فُربَّ تعزير يف بلد يكون إكراماً يف آخر -
 عقوبة متغري حبسب العادات واألعراف، بينما احلدود والقصاص فهي عقوبات ثابتة، ال يشوهبا التغيري.

 الفرق بين الحد وبين القصاص: -ب
 خيتلف احلد عن القصاص من عدة أوجه أمهها:

يف القصاص يشرع العفو عنه والشفاعة فيه، سواء كان يف النفس أو فيما دوهنا، وهذا خبالف  -
 .احلدود فال يقبل فيها العفو وال تصحُّ فيها الشفاعة بعد بلوغها احلاكم إال يف حد القذف عند غري احلنفية
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لبوا بالقصاص اأن القصاص حق من احلقوق اليت تنتقل إىل ورثة املستحّق بعد موته، فلهم أن يط -

املستَحّق ملَورِّثهم ما مل يكن قد عفا عن ذلك قبل وفاته، وهذا خبالف احلدود فال مدخل لإلرث فيها إال 
 .إذا كان احلد قذفاً وكان املقذوف قد طالب به أثناء حياته

تيفاء احلد خاّص باإلمام أو من ينوب منابه، وليس ألحد من الناس أن يقيم احلد على من أن اس -
استوجبه ما مل يكن اإلمام قد فوَّض إليه ذلك، وهذا خبالف القصاص فإن للمجين عليه أو وليِّه احلق يف 

 .استيفائه إذا كان حيسن االستيفاء على الوجه الشرعي
 .أنه جيوز االعتياض عن القصاص باملال، خبالف احلدود فإهنا ال تقبل املعاوضة -
 .خل للتحكيم فيهاأن التحكيم جائز يف القصاص، خبالف احلدود فال مد -
 هل الحدود زواجر أم جوابر؟ -ج

اختلف العلماء يف احلدود: هل هي جوابر وكفارات ملن أقيمت عليه أم هي جمرد زواجر عن 
 ارتكاب احلدود وليست كفارات؟

 .الحدود جوابر وكفاراتالقول األول: أن 
 .قال القاضي عياض: "أكثر العلماء ذهبوا إىل أن احلدود كفارة" وهذا قول أكثر أهل العلم.

 .ارة"وبذلك ترجم البخاري يف الصحيح فقال: "باب احلدود كفّ 
وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلَة  دليل هذا القول: استدلوا حبديث عبادة بن الصامت 

بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئا وال  "قال وحوله عصابة من أصحابه: العقبة أن رسول اهلل 
تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وال تعصوا في  تسرقوا وال

معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، 
ايعناه على فب "ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

 ."فهو كفارتهومن أتى منكم حداً فأقيم عليه  "، يف رواية:ذلك
 .صريح يف أن إقامة احلدود كفارات ألهلها"قال ابن رجب احلنبلي: "وهذا 

 الحدود ليست جوابر.القول الثاني: 
وذهب بعض العلماء إىل أن احلدود ليست جوابر وكفارات بل هي للزجر عن الوقوع فيما أوجب 

 .اهلل رمحه التابعني ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري املفسرين كالبغوياحلد، وهو قول بعض 
ِلَك لَ ذ ﴿ بقوله تعاىل يف آخر آية احلرابة:دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول  ُهْم ِخْزٌى ٰ 

نْ َيا   [.44]املائدة: ﴾َوَلُهْم ِفى ٱآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ِفى ٱلدُّ
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فأخرب سبحانه أن جزاَء فعلهم عقوبٌة دنيوية وعقوبة أخروية إال من تاب فإهنا تسقط عنه العقوبة 

 املسألة فقالوا: ال يقال يف احلدود: إهنا كفارات، وال يقال: إهنا غري  وتوقَّف بعض العلماء يف .األخروية
ال أدري الحدود كفارة ألهلها أم " قال: واستدلوا: حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب  .كفارات

  ".ال
 القول الراجح: 

صحُّ حديث عبادة أ أقوى من الثاين، إذ القول األول الذي قال به اجلمهورمما تقدم يتبني لنا أن 
 .فيه التصريح يف املسألة وقد ترجم عليه البخاري بذلكو  ،إسناداً بل هو متفق عليه

قال ذلك قبل أن يعلمه  حديث أيب هريرة ال يعارض حديث عبادة الحتمال أن يكون النيب  ّماأ
وتفيصل  .سقالينوابن حجر الع وتبعه ابن رجب احلنبلي َث علمه فأخرب به جزماً، وهبذا مجع القاضي عياض

 هذا اجلمع على النحو اآليت:
 استشكال.  

أورد بعض العلماء إشكاال على من قال يف اجلمع بني حديثي أيب هريرة وعبادة بأن النيب صلى اهلل 
وعليه  يث أيب هريرة، َث أعلم بذلك فأخرب بهعليه وسلم مل يعلم أن احلدود كفارة ألهلها وعليه حيمل حد

حيمل حديث عبادة، ووجه االستشكال أن أبا هريرة متأخِّر اإلسالم عن عبادة ويف حديث عبادة ذكر أن 
 !؟رَ املتأخِّ  تلك املبايعة كانت يف بيعة العقبة وهي قبل اهلجرة، فكيف ينسخ املتقدمُ 

 الجواب على هذا االستشكال. 
وال   يكن ليلَة العقبة بال ترّددمل بأن حديث عبادة لقد أجاب العلماء على هذا االشكال 

أَي َُّها ٱلنَّبِ ي﴿، ومما يدلُّ على ذلك أن اآلية املذكورة يف حديث عبادة وهي قوله تعاىل: شك   ىُّ ِإَذا َجاء ََ ٰ 
[، كان نزوهلا 21]املمتحنة: ﴾ َعَلى  َأن الَّ ُيْشرِْكَن ِبٱللَِّه َشْيئاً َوالَ َيْسرِْقَن َوالَ يَ ْزنِيَن...ٱْلُمْؤِمنَ  ُت يُ َباِيْعَنَك 

 .يف فتح مكة، وذلك بعد إسالم أيب هريرة بنحو سنتني
قال احلافظ ابن حجر: "وإمنا وقع اإلشكال من قوله هناك: أن عبادة بن الصامت وكان أحد 

فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة  .."بايعوني على أن ال تشركوا "قال:  النقباء ليلة العقبة قال: إن النيب 
العقبة، وليس كذلك، بل البيعة اليت وقعت يف ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة يف العسر واليسر 

 .واملنشط واملكره وهو حديث عبادة أيضاً"
: "وإمنا حصل االلتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتني معاً، وقال احلافظ أيضاً 

وكانت بيعة العقبة من أجّل ما يتمدَّح به، فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهاً بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة 
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 وقعت ىلاليت صدرت على مثل بيعة النساء عِقب ذلك توهَّم من مل يقف على حقيقة احلال أن البيعَة األو 

 .على ذلك"
من  ن نفس البيعة اليت كانت على حنو بيعة النساء وقعت لغري عبادة وبذا ميكن القول إ

 .لي الصحابة الذين تأخر إسالمهم كعبد اهلل بن عمرو بن العاص وجرير بن عبد اهلل البج
 

 ثانيا: إقامة الحدود الشرعية.
﴾ اٌب مُِّهينٌ َوَمن يَ ْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَ قال تعاىل: ﴿ 

َعدَّ ُحُدوَد َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن يَ ت َ وقد حذر اهلل تعاىل من اقرتاف احلدود، فقال تعاىل:﴿ [؛23]النساء: 
 [. 281ة: ﴾ ]البقر تِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفالَ تَ ْقَربُوَها[؛ وقال جل شأنه:﴿2﴾ ]الطالق:اللَِّه فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ 

، وقد أمر 1"من أن يمطروا ثالثين صباًحا حد يعمل في األرض خير ألهل األرض:" وقال  
أقيموا حدود اهلل في القريب والبعيد، وال تأخذكم في اهلل لومة بإقامة احلدود، فقال:"  الرسول 

 .2"الئم
 من هو المخاطب بإقامة الحدود؟ -1

 يكثر الكالم عند العامة وجهلة املسلمني يف تطبيق حدود اهلل تعاىل، ظنا منهم أهنم خماطبني بكل
 األوامر اليت تأتيهم يف ذلك، ومن بني هذه األوامر تلك املتعلقة باحلدود والقصاص والتعازير.

ُعوْا أَْيِديَ ُهَما َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَ خاطب اهلل املؤمنني باحلدود واحلقوق خطابًا مطلًقا كقوله:﴿
ُهَما ِمَئَة [ وقوله: ﴿48﴾]املائدة: َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مَِّن الّلِه  الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ

َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا [ وقوله: ﴿1﴾]النور: َجْلَدٍة َواَل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَّهِ 
[؛ لكن قد علم أن املخاطب بالفعل ال بد أن يكون 3﴾]النور: َمانِيَن َجْلَدةً بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم ثَ 

 وقد علم أن هذا فرض على" ال تكليف إال بمقدورللقاعدو:" قادرًا عليه والعاجزون ال جيب عليهم، 
[ وقوله: 122قرة: ﴾ ]البُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ فقوله: ﴿ ،الكفاية، وهو مثل اجلهاد؛ بل هو نوع من اجلهاد

ْبُكمْ [ وقوله: ﴿291﴾]البقرة: َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ ﴿ [ 49: ﴾]التوبة ِإالَّ تَنِفُروْا يُ َعذِّ
لى امة احلدود عوحنو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و" القدرة " هي السلطان ؛ فلهذا: وجب إق

 من مهمة العامة واحمكوم بوجه. وليس .ذي السلطان ونوابه

                                       
 يف صحيح اجلامع.  4241النسائي يف سنن، قال الشيخ األلباين: حسن، يراجع احلديث رقم:  - 1

، 1، من السلسلة الصحيحة، ج: 211قال الشيخ األلباين: صحيح، ملزيد من التفصيل يراجع احلديث رقم:  1431يف السنن، برقم:  ابن ماجة - 2
 .113ص:
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ألن لو نأخذ بالقول أن العامة تطبق بنفسها احلدود النتشر الفساد والفوضى، وكثر القتل 

 والقصاص املدعي من الناس، وهذا ما مل تأت الشريعة من اجل حتققه يف اجملتمع.
اد والطهر اإلسالم عن الفسلقد شرع اهلل تعاىل احلدود لالنزجار عما يتضرر به العباد، وصيانة دار 
ن والسلم . والتنريم واألممن الذنب؛ ليست حبكٍم أصلي إلقامة احلد؛ ألهنا حتصل بالتوبة ال بإقامة احلد

 والسالمة من مقاصد الشريعة، وال يتحقق ذلك إال بفهم سليم لنصوصها.
 نطاق إسقاط اإلمام الحد. -2

مبا هو حق هلل تعاىل، أو ما يغلب فيه حق  إن حق اإلمام يف إسقاط احلد إذا وجد املسقط خاص 
اهلل، كحد الزنا والسرقة والشرب واحلرابة، أما ما هو حق للعبد، أو يغلب فيه حق العبد فليس لإلمام 

ووجه ذلك كما يقول الفقهاء: أن حقوق اهلل تعاىل مبنية ، إسقاطه، وإمنا يكون اإلسقاط من صاحب احلق
ما يسقطها، فاإلمام نائب يف االستيفاء حلق اهلل تعاىل فله إسقاطها. أما على التسامح والعفو، فإذا وجد 

حقوق العباد، فإن مبناها على الضيق والشح، والعبد حباجة إىل استيفاء حقه، فيتوقف االستيفاء على 
 طلبه. 

كما إن احلدود الشرعية وجبت بنص شرعي، ال تسقط بعد وجوهبا وثبوهتا عند اإلمام إال بنص  
، أو إمجاع، فال بد فيها من التوقيف أو االتفاق، فال جمال فيها لألهواء الشخصية، واألغراض شرعي

الدنيوية، وليس لذلك سبيل يف إسقاط حد أو وجوبه. ومن هنا: شرع التثبت يف احلكم على من فعل ما 
ات املالبسيوجب احلد؛ فشرع اإلقرار الصريح، وتعدد الشهود واإلمام مندوب إىل االستفسار عن كل 

ويف ذلك تعريم ألحكام اهلل، ووقوف عند حدوده، واحرتام حلقوق اإلنسان؛  احلكم،املمكنة قبل إصدار 
 .لئال يعاقب من ال يستحق العقوبةلئال يؤخذ الربيء بذنب غريه، و 

 العقوب والحق المعتدى عليه.     -3
يها على د يكون االعتداء فإن العقوبات الشرعية املقدرة تتفاوت من حيث احلق الغالب فيها: فق

حق اجلماعة، وأمر اهلل وشرعه غالًبا، ففي هذه احلالة يكون الغالب فيها حق اهلل تعاىل، فيجب استيفاؤه وال 
و خيص األفراد، وحقوق العباد، فيكون حق العبد ه -غالبًا–حيل ألحد إسقاطه, وقد يكون االعتداء فيها 

ذه ره، وتعدي حدوده، فمصلحة العقوبة فيها تعود إىل األفراد، ويف هالغالب، وفيها حق هلل، وهو: خمالفة أم
 احلالة يصح للعبد إسقاط احلد، كما يف حد القذف. 

إن ورود النصوص الشرعية يف وجوب تنفيذ احلدود معناه أن اإلمام ملزم باستيفاء احلد، إذا    
قاط على اء احلد، ال مينع ورود اإلستوفرت الشروط وانتفت موانعه. وورود النص القطعي يف وجوب استيف

تلك احلدود، فإذا طرأ على احلد ما يسقطه، وترجح لدى اإلمام إسقاطه، فله ذلك سواء قبل احلكم أم 
 بعده.
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 .الوضعية القوانين في العقوبات ثالثا: مقاصد

 االنتقام، حب لغريزة فريداً  مثالً  أوربا يف القانونية النرم ميثل كان الذي الروماين القانون أن رأينا
 نررة اجملرم إىل تنرر عشر الثامن القرن أواخر حىت فرلت النررة، تلك الوضعية القانونية النرم ونقلت
 أن نعلم أن ويكفي والتشهري، واالنتقام الرهاب يف املبالغة العقوبات أساس وكان وقسوة، عنفاً  تفيض

 اجلرائم هذه ومن باإلعدام جرمية مائيت على يعاقب عشر الثامن القرن أواخر حىت كان االجنليزي القانون
 جرمية عشرة ومخس مائيت على باإلعدام يعاقب الفرنسي القانون وكان شخص، من شلن من أكثر سرقة

 فكرة أن ولشك .واجلماد واحليوان املوات وأيضاً  احلياء تطال العقوبات وكانت .بسيطة جرائم معرمها
 .القاسية العقوبات هذه تقرير سوغت اليت هي والرهاب االنتقام

 عليه تقوم الذياألساس  هدم على يعملون االجتماع وعلماء الفلسفة بدأ عشر الثامن القرن ويف
 من ومنعه اجملرم من اجلماعة محاية العقوبة يف" روسو" فريى آخر، أساس على إقامتها وحياولون العقوبة

 يف املبادئ هذه الفرنسية الثورة وطبقت غريه، وزجر اجملرم بتأديب العقوبة" بكاريا" رَ وبرَّ  ، غريه إيذاء
" كانتالفيلسوف " وأما ، للجماعة مبنفعتها العقوبة وبرر" بنتام " وجاء ، م 1791 عام الصادر القانون

 تكون ل أن فرأى ،العدالة ومذهب املنفعة مذهب بني التوفيق بعضهم وحاول، بالعدالة العقوبة رَ برَّ  فقد
 أهنا السابقة للنرريات االساسية واخلاصية .العدالة به تسمح مما أكثر ول الضرورة تستدعيه مما أكثر العقوبة
 حل يف فشلت ولذلك ،اجملتمع على وأثرها جسامتها ومقدار اجلرمية على وركزت اجملرم شخصية أمهلت

 .العقاب مشكلة
 إىل والنرر تاماً  إمهالً  اجلرمية إمهال على تقوم وهي االيطالية النررية أو العلمية النررية ظهرت َث
 تفلح ومل .خطورته ودرجة وتارخيه وتكوينه اجملرم عقلية مع متناسبة العقوبة تكون أن فيجب اجملرم، شخصية

 .العقاب مشكلة حل يف أيضاً  النررية هذه
 يف يتمثل حبيث ،العلمية النررية وفكرة القدمية النرريات فكرة الفكرتني بني اجلمع البعض فحاول

 املختلطة النررية هذه ولكن ،اجملرم شخصية وفكرة ،والزجر التأديب فكرة :فكرتان جرمية كل على العقوبة
 احلوال أكثر يف ىاألخر  إحدامها تناقض فكرتني على :تقوم لنها ؛السابقة النرريات فشلت مما أكثر فشلت

 :كالتايل وهي الوضعية القوانني شراح لدى اجتاهات ةثالث اليوم ظهرت وقد
 استعادة على ومعاونته واستصلحه اجملرم تأديب العقوبة من الغرض أن هو السائد الرأي :أولها

 .اجملتمع يف مكانته
 .للصلح قابل غري اجملرم كان كلما استئصال أداة العقوبة تكون أن :والثاني
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 بارتكاب نفسه حتدثه من اجملتمع وإرهاب حلماية وسيلة تكون أن جيب العقوبة أن :والثالث

 .اجلرائم
 وهذه .بيةو ور األ البلد بعض به وأخذت التجاه هذا العقوبات لقانون الدويل التحاد أيد وقد

 أهنا وإما ،اجلرمية دون اجملرم إىل النرر إىل وإما ،اجملرم دون اجلرمية إىل النرر على إما تقوم مجيعاً  تاالجتاها
 تعدد منع وقد ،بعضاً  بعضها خيالف أنه االجتاهات هذه من وواضح .الفكرتني هاتني بني اجلمع على تقوم

 اجتاهاً  لنفسها دولة كل فاختذت الوضعية القوانني كل يف للعقوبة ثابت واحد أساس وضع من النرريات
 ما هو املر يف واحلاسم .فيها السائدة الفكرة حبسب أو اخلاصة مصلحتها مع متفقاً  تراه ما حبسب خاصاً 
 ة.العملي التجاربه ترهر 

 
 وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه

 
 
 


