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 20مقاصد العقوبات  : المحاضرة الثامنة
 

 العقوبات في الشريعة ليست نكاية باإلنسان.: أوال
 " السماحة أول أوصاف الشريعة وأكرب مقاصدها".: قال اإلمام الطاهر بن عاشور رمحه اهلل

ص ن فاملتأمل يف نصوص اإلسالم يقع يف َمْقَنٍع من اليقني بأن الشريعة اإلسالمية ال تشتمل يف أي
الم إذا فاإلس، وهذا من خصائص شريعة اإلسالم بال منازع، منها على نكاية باإلنسان أو باألمة اإلنسانية

وإذا شّدد أو نسخ حكما من إباحة إىل حترمي أو حنو ، رّخص وسّهل فقد جاء على الظاهر من مساحته
 احته.مع الرفق؛ وهو ما يستنبط منه مسوالتدرّج هبا إىل مدارج اإلصالح ، ذلك فَِلَرْعِي صاحل األمة اإلنسان

ضي إىل ومعىن كوهنا حممودة أهنا ال تُف، السهولة احملمودة فيما يضن الناس التشديد فيها: فالسماحة
 ضرٍّ أو فساد. واستقراء الشريعة دّل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين.

ىل دين الفطرة. وأمور الفطرة راجعة إ وحكمة السماحة يف الشريعة أن اهلل تعاىل جعل هذه الشريعة
 سهل عليها قبوهلا.، فهي كائنة يف النفوس، اجلبلة

ني فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها ب، وقد أراد اهلل أن تكون الشريعة اإلسالمية شريعة عامة ودائمة
نتشار يم يف اوقد ظهر أثر هذه اخلاصية أثر عظ، وال يكون ذلك إال إذا انتفى عنها اإلعنات، األمة سهال

 الشريعة وطول دوامها. 
 العقوبات إصالحا لحال الناس. -1

ولذلك مل جيز أن تكون الزواجر والعقوبات إال إصالحا حلال الناس مبا هو الالّزم يف نفعهم دون ما 
قاب فوق وألنه لو كان الع، ألنه لو أصلحهم ما دونه ملا جتاوزته الشريعة إىل ما فوقه، دونه ودون ما فوقه

ن فاحلدود والزواجر والعقوبات ال جيوز أن تكو  الزم للنفع لكان قد خرج إىل الّنكاية دون جمرد اإلصالح.ال
ستثناء وال املكانة االجتماعية ا، فلم جتعل الدين عائقا لتحقيق ذلك، وهي مرهتنة به، إال إلصالح الناس

 لذلك.
ني وصالح ما ب، حه بصالح عملهواملقصد العام من التشريع" هو حفظ نظام األمة واستدامة صال

فجميع تصرفات الشريعة حتوم حول إصالح حال اإلنسان يف  يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه.
وما العقوبات والزواجر واحلدود إال إلصالح حال ، لتصلح أحوال األمة يف مجيع أحواهلا، سائر أحواهلا

وليس ُُيفظ نظامها إال بسّد ثلمات اهلرج والفنت ، ةفمن أكرب مقاصد الشريعة حفظ نظام األم، الناس
حىت  ،وان ذلك ال يكون واقعا موقعه إال إذا تولته الشريعة بالتشريع ونّفذته احلكومة الشرعية، واالعتداء
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فمقصد الشرعة من تشريع احلدود والقصاص والتعزير وأوروش اجلنايات ، يكون مسلكا ألهل االنتقام والثأر

 وزجر املقتدي باجلناة.، وإرضاء اجملين عليه، أديب اجلاينت: ثالثة أمور
من أجل  ،فالعقوبات والزواجر يف الشريعة ليس نكاية باإلنسان بقدر ما هي إصالح له ولغريه

 وال يكون ذلك خارد، على قواعد معلومة يؤيس أهل الفساد من اإلقدام على اجلرائم، إصالح جمموع األمة
توبة احملارب قبل القدرة عليه حرصا على األمن وحثّا ألمثاله على اإلسوة الصاحلة  فقد قُبلت، قواعد العدل

م اليت ليس فيها حّق أو تلك اجلرائ، بيد أن القاتل غيلة مل يُقبل فيه العفو لشناعة وفظاعة جنايته، بالتائب
ا لقواعد األمن يع وختريبملا فيها من انتهاك كيان التشر ، -كالسرقة وشرب اخلمر الزنا واحلرابة–ألحد معني 

 مان يف اجملتمع.واأل
 الحكمة من جعل العقوبات في األبدان. -2

للمعارضني أن يصفون بالشناعة وهو ما سوّغ ، معظم العقوبات يف اإلسالم أذى يف األبدان
وملعرفة ، ةوهذا للسر العظيم يف مقاصد الشريع، ومل جيل العقوبة يف األموال إال يف نزر يسري منها، والوحشية

ذلك البد أن تفهم هذه العقوبات يف إطار أهنا شرعت العقوبة إلصالح الفرد وإصالح حال الناس من 
ة هي ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه ونيله ما واملصلح، حيث جلب املصلحة ودفع املفسدة

حىت يكون منعما على اإلطالق من حيث مواقع ، على اإلطالق، والعقلية، تقتصيه أوصافه الشهوانية
 الوجود.

 واستدامة صالحه بصالح، وال يعترب هذا غريبا يف شريعة مقصدها العام هو حفظ نظام األمة
اضح ولكن كالم الشاطيب و ، كما ال ميكن أن حنصر املصلح جبانب دون غريه،  سانوهو اإلن، املهمني عليه

 وما بني يديه وغريها.، والعمل، للعقل، بل هو مشول الصالح، لقوله "على اإلطالق"، يف العموم
اس  حىت يكون وقعها يف زجر الن، وعلى هذا األساس جعلت العقوبات يف اإلسالم أذى يف األبدان

فلو  ، وخمتلف الناس، على مّر العصور وخمتلف األمكنة، حمل إمكانية إحساسهم مجيعا هباوردعهم ، كلهم
 وتعذر حتقق الردع منه.، وتفاوت الناس يف اإلحساس به، كان العقاب باملال لتعذر ذلك

الذي  ألنه األذى، " وهلذا كان معظم العقوبات أذى يف األبدان: يقول الطاهر ابن عاشور رمحه اهلل
 خبالق العقوبة باملال فإهنا مل جتئ يف الشريعة..."، لف إحساس البشر يف التأمل منهال خيت
 العقاب حسن تدبير أمر المجتمع.  -3

، اجملتمع ويف اجلرائم هو لتنظيم سلوكيات، يف الدرس العقايب يقال إن العقوبة جعلت لتنظيم األمر
ري بل هو تنظيم للسلوك الفردي واجلماعي يف القيام بالسلوك غ، وإحداث اهللع، وليس خللف الفزع فيهم

 وال امللحق أذى للغري.، احملدث للضرر
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 أن العقاب هو نتيجة الطبيعية لكل سلوك سليب يف، أن ما استقر يف فهم البشر وتفكريهمغري 

بغفل  ،بيد أن هذا الفهم هو نظرة قاصرة حلقيقة العقاب، يلحق الضرر سواء باألفراد أو باجملتمع، اجملتمع
 ، واالهتمام باملعاَقِب الذي شّط بسلوكه عن اجلادة، دور املعاِقبِ 

قاب من زاوية املعاِقب أو املشرع يتخّطى البعد السلوكي كلية إىل أفق املسرير واملنظم فالنظر إىل الع
 وفق إطار مفاهيم السياسة وأبعادها الواسعة.، الذي يرد هلم اإلصالح والصالح، للمجتمع

، م سلوكهمن إصالح لألفراد يف حتسني، فالعقاب من هذه الوجه هو حارس للمقصد املراد حتققه يف اجملتمع
 أو يف ممتلكاهتم. ، لألفراد يف ذواهتم، مبا ُيقق األمن والسلم

لك على ويعتادون بذ، ويف حق اجملرم العقوبة تكفُّهم عن االهنماك يف شيء من سيء األخالق واألفعال
ر فتسوقهم بذلك إىل معايل األمو ، وسيء األفعال، ضبط النفس عما تدعوهم إليه من اللذات القبيحة

 ىل مصاف النبل اخللقي.وترتقي هبم إ
 حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف ُّٱ: فالقرآن الكرمي ينبهنا يف قوله تعاىل

 [741: ]النساء َّٱ  هل مل خل
واألخالق  ،والفسادوكف عن األذى ، فالعقوبة باعتبار املآل الذي تنتهي إليه من تربية حسنة

 والشيم الذميمة.، اللئيمة

 مقاصد الستر في المعاصي. -4
إىل رجٍل  " أن رجاًل خطب: عن أيب الزبري الليثي املكي، روى اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل يف موطأ

  ."وللَخربِ ماَلَك : القمث ، يضربهفبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فضربه أو كاد ، قد كانت أحدثت فذكر أهنا، ُأخته
  وأن، مشروعزنت أمر : أي، أحدثتكان هذا الرجل قد حسب أن إخباره اخلاطب بأن خمطوبته 

به وإخباره بذلك غري مشروع ؛ فلذلك ضر ، وكان خمطئاً يف حسابه ذلك كتمانه ضرب من الغش للخاطب.
واهلّم على الضرب  ،ديٌب ظاهرفالضرب تأ، عمر أو كاد يضربه ؛ ألنه لو فعل أمرًا مشروًعا ملا أدَّبه على فعله

لشيخ الطاهر امقاصد الشرعية يف السرت عمن أحدثت فيقول و تأديب أيًضا إذا كان الرجل من أهل الفضل ؛ 
أمر بسرت املسلم فيما زلَّ فيه من املعاصي فقال يف  ووجه الفقه يف هذا كله أن النيب : "رمحه اهلل تعاىل

ه زجر الذي أن: " ويف احلديث اآلخر ه اهلل في الدنيا واآلخرةمن ستر مسلمًا ستر " : احلديث الصحيح
صل العلم ا ُياليت مبجموعه، اآلثاروغري ذلك من  ". َهالا سترته بردائك ": أخربه بزنا رجٍل مسلم فقال له

 السرت ألن يف األمة؛ما مل خيش ضرُّ على  مقاصد الشريعة الستر على المسلمين في المعاصيبأن من 
 : منها، كثريةمصاحل  

 . إبعاد املقرتف عن استخفاف الناس به وكراهيتهم له: أولً 
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 .مشتهر بهفيحدث من ذلك سوء نية لل، بهأن يف التسميع باملعاصي مظنته قصد التشويه : ثانياً 

نبيها؛ومنها أن إشاعة املعاصي تسهل أمرها على : الثاً ث  يقول، رتكبيهامإذ النقائص تسهل بكثرة  متجَّ
وهذا مما يشري إليه ، دوالفساإنَّ له نظائر وأسوة يف غريه فبإشاعتها توقظ عيون الدعارة : إليهامن تنزع نفسه 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واألخرة " : قوله تعاىل
 .[71: النور] "واهلل يعلم وأنتم ل تعلمون

ومنها أن من حصلت منه املعصية على وجه الفلته إذا سرت أمره بقي له وقاية ومروءته فلعله ال : رابعاً 
  أنا الغريق فما خويف من البلل.: فقال، االتقاءفإذا افتضح زال ذلك ، املعصيةيعاود تلك 

الم من دوام سوذلك ينايف مقصد اإل، بهومنها أنَّ التشهري ُيدث عداوة بني املشهرر واملشهَِّر : خامساً 
 املسلمني.األلفة واحملبة بني 

  .لعقوباتالمقاصد العامة ل: ثانيا
د فإنه سيجد بأن " علم مقاصد الشريعة " قد نضج واتضحت إن املطالع للمؤلفات يف علم املقاص

فإن  ،معامله كثريًا يف كتاب " مقاصد الشريعة اإلسالمية" لإلمام حممد الطاهر بن عاشور " رمحه اهلل تعاىل"
قد كان و ، مبحثًا وناقش فيه أغلب اجلزئياتوأفرد هلا ، اإلمام قد تعرض لكثري من املباحث الكلية واجلزئية

 :  موضعنيلذلك جنده يناقش األمر يف، من تلك املباحث اليت اعتىن اإلمام ابن عاشور هبا احلدود جزئاً صد ملقا
 اإلمام فقد بني، ليست الشريعة بنكاية: فقد حتدث عن مقاصد احلدود يف مبحث: األول 

ك مل ولذل" :فمن ذلك قوله، لإلصالح عقوبات إالوما تضمنت من ، بأن الشريعة جاءت رمحة ومتساحمة
جيز أن تكون الزواجُر والعقوباُت واحلدوُد إال إصالحاً حلال الناس مبا هو الالزم يف نفعهم دون ما دونه ودون 

الزم للنفع وألنه لو كان العقاُب فوق ال فوقه؛ألنه لو أصلحهم ما دونه ملا جتاوزته الشريعُة إىل ما  فوقه؛ما 
 ".الحلكان قد خرج إىل النكاية دون جمرد اإلص

فقد حتدث عنه يف القسم الثاين من كتابه " مقاصد الشريعة " حني حديثه عن املقاصد : الثاين 
فمقصد  ":قولي كلية حيثفقد أفرد مبحثاً للحديث عن مقاصد العقوبات وخلصها بثالثة مقاصد  ، اخلاصة

، وإرضاء اجملين عليه ،تأديب اجلاين :الشريعة من تشريع احلدود والقصاص والتعزير وأُُروِش اجلنايات ثالثةُ  أمور
 "وزجر املقتدي باجلاين

 : فسوف أشرع يف بياهنا، ولكي تتضح معامل املقاصد الثالثة 
 :مقصد التأديب -1

التأديب مما ختلو منه القواعد واملواد القانونية، غري أن قواعد الشريعة فيها من التأديب ما ال جيهله إال 
 من هو بعيد عن تشريعاهتا.
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تلك  وابط لتحققض يف اجلاين وضع الفقهاء يف العقوبات وتأديباأجل أن حتقق العقوبة إصالحا ومن 

 تفريط، وتتمثل هذه الضوابط يف: املصلحة للجماعة، بتوازن ووسطية ال إفراط أو
 له عن العود معاودة اجلرمية، فهذا زجره عن : أن تكون العقوبة حبيث تكفي لتأديب اجلاين وكفر أولً 

 إىل اجلرمية. فاجلاين ال يفكر يف ارتكاب جرمية أخرى ملا ذاق من العقاب.
 ان تكون العقوبة كافية لزجر الغري عن ارتكاب اجلرمية، حبيث إذا فكر يف اجلرمية وعقوبتها، وجدثانياً: 

دوة بأهل قما يعود عليه من نفع اجلرمية، وهو قطع لدابر الأن ما يعود عليه من ضرر العقوبة قد يزيد على 
 اإلجرام، وخاصة الشباب.

 تناسب بني اجلرمية والعقوبة، فال تكون العقوبة أشد من اجلرمية املرتكبة ألنهأن تكون هناك ثالثاً: 
ظلم للجاين، وال تكون أقل منها فهو من العبث ومتكني الفاعلني من القيام هبا مرة أخرى. بل جيب أن تكون 

 من حيث وقعها وضرر على الفرد واجملتمع.العقوبة بقدر اجلرمية املرتكبة 
تكن العقوبة عامة، ال تعين بفالن من الناس أو عالهنم، بل كل من ارتكب تلك اجلرمية أن رابعاً: 

 يستحق العقوبة احملددة هلا.
اختذ الشريعة يف نصوصها أنواعا من التأديب، ومل يغب ذلك يف جمال العقوبات، إىل جانب ذلك فقد 

ي كلها ، سواء احلدود أو القصاص او التعزير، فهيتبادر إليه يف النظر إىل العقوبات الشرعية بل هو أول ما
ظام األمن يف مثل هذه املناسبات والظروف، باعتباره أنه أخل بن بالتأديباجلاين، إذ هو أوىل  تأديبتنشد إىل 

، حتأديب وإحسان ... وكلها إصال عقوبة الشرع كلها ":رمحه اهلل يقول اإلمام العز بن عبد السالمالعام. 
يه نظرة الرمحة ، إذ اجلاين ينظر إلالتأديبفنعم  ".والزجر عن الشر ، سبباً يف احلث على اخلري إحسان لكوهنا

 لنفسه. جرمه من حق اإلصالح يبخسهوالرأفة، فال مينعه أو 
كب، وعظم عظم اجلرم املرتومن أعلى مراتب التأديب وصوره يف التشريعات اإلسالمية جند احلدود، ل

ول اإلمام ابن ويقاحلرمة املنتهكة من قبل الفاعل، فناسب أن يكون التأديب على وفق اجلناية املرتكبة. 
ا انزجار وقد قصدت الشريعة من التشديد فيه، ألهنا جمعولة جلنايات عظيمة احلدوُد؛وأعلى التأديب " :عاشور

 ".الناس وإزالة خبث اجلاين
 "حه ...وإمنا استصال، إن تأديب اجملرم ليس معناه االنتقام منه ":عودةويقول الدكتور عبد القادر 

 ،والشريعة ليس مقصدها معاقبة الناس بل تأديبهم حلفظ مقاصد الشريعة عموما من تشريع العقوبات
ن جيعلون إين لست مم ":ولذلك يقول العالمة أمحد الريسوين يف سياق بيان قيمة ومصاحل حد السرقة قوله

ة التشريع تيب ضمن خريطوإمنا احلدود جزء صغري ومتأخر يف الرت  ،احلدود تطبيق الشريعة مرادفًا إلقامة
 ."اإلسالمي
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 اس، وهو خمالف حلقيقة أمرها، إذ جاءتاءت للنكاية بالنالقول بأنه مرادف يوحي ان الشريعة جألن 

 التماثل ـ بني السيئات ال يقتضى بالضرورة أن تكون صورة العقوبة أو -التناسب لتحقيق مصلحة الناس.
مماثلة لصورة العدوان. وإمنا حسب العقوبة أن تكون زاجرة ومقومة، أي مانعة للجاين من العود ومطهرة لنفسه 

ما دبه حذرا من أن ينزل به ما نزل باجلاين. وهذا الغرض بشقيه يتحقق عن يلتأسمن الشر، ومانعة غريه من ا
 تصيب العقوبة اجلاين يف حق من حقوقه فتذيقه قدرا من األمل يكفي لزجره وتقوميه.

 الرمحن البخاري حممد بن عبد ما يذكره الفقهاء يف العقوبات اخلاصة باجلرائم، يقول صور التأديبومن 
ب لعباده "وأما حد القذف فتأدي فيذلك بقوله التأديبمقصد  بشأن العقوبة املقررة جلرمية القذف موضحا

 هعن عدوان اللسان وسوء الظن باإلخوان وإذالل من شرفه اهلل تعاىل وكرمه، فإن املؤمن عند اهلل عزيز واهلل ب
لطيف، فال يليق باألخ من األخ أن ينسبه إىل ما يشينه، وإن علم بأن عاين زِناه فاألليق بأخوة اإلسالم 

وهو تأديب عام للناس من حيث الزجر واخلاص باجلاين من حيث عدم  .إسبال السرت عليه والتودُّد إليه"
 العود.

  ، يقولأديبيةتنظام العقاب يف اإلسالم يف تشريع التعزير الذي هو عقوبة وتظهر فكرة التأديب يف 
كذلك   ، وعرفه، وكذا قال البعلي: "التعزير تأديب دون احلد"احلنفي رمحه اهلل اهلمامكمال الدين بن 

وسار على هذا  .: "التعزير هو التأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود"الشافعي رمحه اهلل بقوله املاوردي
 .التأديب يف كل معصية هلل أو آلدمي ال حد هلا وال كفارة": "هو رمحه اهلل الرملياملسلك اإلمام 

وز إيقاعها على جيوعلى هذا  التعاريف،هو ظاهر يف هذه  باألساس األول، كما تأديبيةفالتعزير عقوبة 
اليت يتطلب  والقصاصخبالف احلدود الصيب وعلى اجملنون الذي لديه بعض اإلدراك ألنه عقوبة تأديبية، 

نتيجة كقصد  امل ق هذاويتحق، وتأديب هؤالء جائز إذا ثبت اقرتافهم ملا يستوجب التعزيرالتكليف، توقيعهما 
 ألنظمة.العصاة اجملرمني اخلارجني عن ا تأديبمن ة يف احلد من اجلرمية، يرات الشرعيالتعز  تطبيقل وأثر

 
 .مقصد إرضاء المجني عليه -2

جلرمية عن ذلك لكونية، وما القوانني اا، وهو ما تسري به الفزيائيةلكل فعل ردة فعل قانون يف العلوم 
ببعيد، وخاصة إذا ما كانت اجلرمية واقعة على أناس ال يردعهم شيء، فليس هناك مسلك أمامهم إال االنتقام، 

ور الذي الرغم من التط ، علىةاملعاصر ات وهو ما عاشت به اجلاهلية قبل اإلسالم، وحال كثري من اجملتمع
 أحرزه العلم اجلنائي يف الوقت احلايل.

حال اجملين  إلغفالوهذه الشأفة البد من أن يكون العقاب معتربا له أثناء تقرير العقاب، فال جمال 
 .العقوبة ا تشريعم العقاب من أساسيعليه وأهله، ألن ذلك من الفساد يف العقاب، بل اعتبارها يف عل
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د، غذ ناسب العقوبة من ذلك وُيقق املقصعت حال اجملين عليه وظروفه، وما يوالشريعة اإلسالمية را

 .يين عليه وال من جهة املقتد من جهة اجلاين وال من جهة اجملالغاية هو منع تكرار الوقوع للعقوبة ال
فقد اعتربت الشريعة على حد تعبري العاشوري أن رضى اجملين عليه وأوليائه من مقاصد تشريع العقاب، 

كان مقصد إرضاء اجملين عليه مع العدل ناظراً إىل ما يف نفوس الناس من   وقد ":يقول موضحا لذلك رمحه اهلل
فلذا أبقت الشريعةُ  حق َّ تسلُّم أولياء القتيل قاِتَل صاحبهم بعد احلكم عليه من القاضي  االنتقام؛حب 

صورة ب بالقتل فيقودونه حببل يف يده إىل موضع القصاص حتت نظر القضاء وهو املسمى بالقود ترضية ٌ هلم
منزهة كما كانوا يفعلونه من احلكم عليه بأنفسهم . وهذا املعىن الذي هو إرضاُء اجملين عليه أعظُم يف نظر 

فإن معىن  ،ولذلك رجح عليه حني مل يكن اجلمُع بينهما وهي صورة القصاص اجلاين؛الشريعة من معىن تربية 
 "إصالح اجلاين فائت فيها ترجيحاً إلرضاء اجملين عليه

ل هو أعظم يف مبكان، ب األمهيةإرضاء ويل الدم أو اجملين عليه له من  واملتأمل هلذا النص يستنتج أنه:
 نسخ شأفة اجلرمية يف نفسه.بية، و د ذاته، من حيث الرت نظر الشريعة من اجلاين يف ح
ني تريبة اجلاين، كما رضا لدى اجملين عليه وبالرتجيح بني حتقيق ال يم يف االعتبارسومن نتائج هذا التق

اضح،  مقدم على تربية اجلاين بشكل و هو احلال يف عقوبة القصاص، قدم فيها إرضاء أولياء الدم أو اجلاين
 ."ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب"

رور واملفاسد، ، الذي هو منبع كل الشإذهاب غيظهمأوليائه، يتحقق به اجملين عليه ذاته أو إرضاء ويف 
ن إمخاد الفنت، اليت تعقب اجلرمية األم، موما االنتقام والثأر إال نتيجة له، كما أنه مسلك سوي ذكي يف 

ين عليه، بني عائالت اجلاين واجمل األمينت، وخلق البلبلة واالضطراب حرق، وقتل، وتعدي للحرماضرب، و 
ال العلماء: قجرمية القتل حالة أولياء املقتول، وكيف عاجل القصاص ذلك كله:" واجملتمع. يذكر لنا الفقهاء يف

إن أولياء املقتول تغلي قلوهبم بالغيظ حىت يؤثروا أن يقتلوا القاتَل وأولياءه، ورمبا مل يرضوا بقتل القاتل بل 
ل فيفضي ذلك يماً أشرف من املقتو يقتلون كثرياً من أصحاب القاتل، وقد يستعظمون قتَل القاتل لكونه عظ

إىل أن أولياء املقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، ورمبا حالف هؤالء قومًا واستعانوا هبم وهؤالء 
قوماً فيفضي إىل الفنت والعداوات العظيمة، فكتب اهلل علينا القصاص وهو املساواة واملعادلة يف القتلى، وأخرب 

 .نه ُيقن دَم غري القاتل من أوالء الرجلني"أن فيه حياًة، فإ
 

 .مقصد زجر المقتدي بالجاني -3
العقوبة العادلة ـ فوق ما فيها من تأكيد للمثل العليا  من خصائص العقاب يف اإلسالم العدالة، ألن

والقيم اجملردة ـ كفيلة إذا ما أحسن تطبيقها وتنفيذها بزجر الناس كافة عن اإلجرام، وبصَد اجلاين نفسه عن 
ى ـ إنزال تلك من جهة أخر العود إليه. فأما زجر الكافة فيحققه التهديد بالعقوبة العادلة من جهة، وُيققه ـ 
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العقوبة فعال مبن أجرم. وأما ردع اجلاين فيحققه توقيع العقوبة املناسبة عليه وتنفيذها على حنو ُيول ما أمكن 

فالتعزير إمنا شرع لغاية، هي منع الفساد بالزجر عنه وإصالح مرتكبه. وما  دون ترديه يف اإلجرام من جديد.
  .رج عن هذه الغاية وال أن يقصر عنها، وإال عاد على أصله بالنقضينبغي له أن خي

وسهولة  ،... أن العقوبات املنصوصة يف اإلسالم تتسم بقوة الزجر ":أمحد الريسوين دكتورويقول ال
 ".... فهي زاجرة إىل أقصى احلدود للجناة ولغريهم، التنفيذ

عذابهما طائفة من  وليشهد" :ويستخلص اإلمام ابن عاشور هذه املصلحة من قوله تعاىل  
ر أمر أن حتض :"عن املصلحة املتحققة يف حضور املسلمني إلقامة احلد فيقول ،[20:]النور "المؤمنين

 ،مجاعة من املسلمني إقامة حد الزنا حتقيقاً إلقامة احلد وحذراً من التساهل فيه فإن اإلخفاء ذريعة لإلنساء
م بتغيري و فإذا مل يشهده املؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبني هلم إمهاله فال يعدم بينهم من يق

 دود.احلاملنكر من تعطيل 
ائفة من ط ، وحبضورغريهوفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد احلدود مع عقوبة اجلاين أن يرتدع 
 ".املؤمنني يتعظ به احلاضرون ويزدجرون ويشيع احلديث فيه بنقل احلاضر إىل الغائب

 احلدود والزواجر والعقوباتإذ وهذا متضمن يف املقصد العام من العقاب الذي هو إصالح اجلاين. 
ويذكر اإلمام أن إقامة احلد فيه صالح األفراد وحمقق ال جيوز أن تكون إال إلصالح الناس، وهي مرهتنة به، 

اة التحقق من إقامة العقاب على اجلن ، فإناألمةوهو راجع إىل إصالح جمموع  ":يف ذلك فيقول عنهالعدل 
 ، فكلاتاجلنايعلى قواعد معلومة يؤيس أهل الدعارة من اإلقدام على إرضاء شياطني نفوسهم يف ارتكاب 

حكمة الشريعة  كان من  ، فلذلكالعدلال جيوز أن يكون زجر العموم بغري  ، لكنهعقوبةمظهر أَثَّر انزجاراً فهو 
 "فلم خترج عن العدل يف ذلك، أن جعلت عقوبة اجلاين لزجر غريه

فالعقوبات والزواجر يف الشريعة ليس نكاية باإلنسان بقدر ما هي إصالح له ولغريه، من أجل إصالح 
جمموع األمة، على قواعد معلومة يؤيس أهل الفساد من اإلقدام على اجلرائم، وال يكون ذلك خارد قواعد 

 .العدل
فالعقاب من هذه الوجه هو حارس للمقصد املراد حتققه يف اجملتمع، من إصالح لألفراد يف حتسني سلوكهم، 

 مبا ُيقق األمن والسلم، لألفراد يف ذواهتم، أو يف ممتلكاهتم. 
ويف حق اجملرم العقوبة تكفُّهم عن االهنماك يف شيء من سيء األخالق واألفعال، ويعتادون بذلك على 

عما تدعوهم إليه من اللذات القبيحة، وسيء األفعال، فتسوقهم بذلك إىل معايل األمور  ضبط النفس
 وترتقي هبم إىل مصاف النبل اخللقي.
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