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 )شكر وتقدير(

 

االسيتا   و األباكي   المتنيا ا أتقيد  بزيليا اكشيوا واتمامي بحثيي ذي بمشيئة هللا وعونه وبعد ا    

وكميا   أطاوحتييعلي   اإلشياا اكفاضا اكدكتور عبد اكلطيف عبيد اكحمييد اكعياني كتف يله بقبيو  

وكيا  ق مسيار.  ب كه من جهود علمية قيمة وتوجيهات سدلدة ساذمت في اتميا  ذي ا اكبحيت وتعميي

 مشاقه  في تخفيف متاعب اكبحت و كتشزيعه كي االثا االكبا

 سلساوال لسعني أال ا  اقد  كلمة شوا واعتياز اك  االختين اكعيليتين كال من اكدكتورة     

اكدكتورة فاطمة زبار االستا تين فيي ماكيي احييال اكتيااع اكعلميي اكعابيي فيي جامعية اكعاني و    

كي من توجيهات ومالحظات دقيقة ومااجعة فصيو  اكدراسية ، فلهميا منيي اكشيوا  بغداد،كما قدمتا

 واكعافا  باكزميا   

و اقد  شواي اك  رئيسة قسم االجتماع اكدكتورة ناذدة عبد اكوالم كما قدمتيه كيي مين مسياعدة،     

لمية فيي كعوشواي وتقدلاي اك  اكدكتور نبيا نعما  االستا  في قسم االجتماع اك ي كا  كزهود. ا

تخي  اكبحيت، واقيد  جيليا اكشيوا  اكتيي قيميةاكمالحظيات اك مااجعة بعض اكفصو  وتقدلمه كي 

اك  اكدكتور كالم حمية فيي اكقسيم  اتيه كميا قدميه كيي مين معلوميات ومصيادر تخي  اكموضيوع، 

كلتوجيهيات اكسيدلدة  نفسيه اكقسيم ة اكزليلة بهيزية احميد شيهاب فييواقد  شواي واعتيازي كالستا 

تي قدمتها كي بخصوص موضوع االطاوحه وابدال اكمشورة بشأنها  وشواي اك  جميي  اسيات ة اك

 اكقسم اك لن كا  كزهودذم اكعلمية اذمية كبياة في مسياة اكبحت اكعلمية  

كما وتشوا اكباحثة االستا  اكفاضا اكدكتور حمدا  اكوبيسي استا  اكتارلخ في كلية االداب كتقدلم    

 كمصادر اكعلمية اكخاصة باكدراسة  اكمشورة وبعض ا

واقد  وافا شواي وتقدلاي اك  االستا ة نبيلة عبد اكمنعم رئيسة ماكي احيال اكتااع اكعلمي فيي   

جامعيية بغييداد كمييا قييدمت كييي ميين خدميية التمييا  ذيي ا اكبحييت، وكيي كد اكييدكتورة نييدال نزييم اكييدلن فييي 

من مشقة اكبحيت، واكي  جميي  اسيات ة كما قدمت كي من مساعدات ضاورلة كلتخفيف اكماكي  اته 

اكماكي وكا من قد  كي لد اكعيو  التميا  اكبحيت، كي كد اقيد  شيواي وتقيدلاي كليدكتورة شيهازاد 

دي ببعض اكمعلومات اكخاصية باكبحت كميا اقيد  في كلية اكتابية كلبنات الرفا االستا ة  عبد اكوالم

لية اكتابية بنات كقاالتها االطاوحة كغولاً كجيلا اكشوا واكتقدلا اك  د  خدلزة زبار االستا ة في 

وكي كد اقيد  جيليا شيواي واعتييازي اكي  جميي   وتوجيهي اك  تصحيح االخطال اكلغوولة فيهيا 

 افااد اساتي كلدعم واكتشزي  واكاعالة اكتي اوكونيها خال  ماحلة اكدراسة 

 

 

فييت عنييي اكوثيييا ميين واخيي  باكيي كا اختييي اكغاكييية خاكييدة اكتييي شيياركتني مسييياة بحثييي ذيي ا وخف

 مصاعبه فلها مني وافا اكشوا واالمتنا  واكحب 



وأتقد  باكشوا اك  سيواتارلة قسيم االجتمياع كويا مين االخيوات زلنيب وزلنية، واكي  اكعياملين فيي 

موتبة قسم االجتماع وموتبة اكغياكي وموتبة كلية االداب واكموتبة اكماكيلية وموتبية ماكيي احييال 

 اكعليا في كلية االداب  اكتااع وموتبة اكدراسات

تسيعفني  االطاوحية مين اكي لن كيموأقد  شواي وامتنياني اكي  كيا مين شياركني فيي اكميا  ذي .    

 اك اكاة في  كا اسمائهم   

 ا علينا من نعمه واكامنا بنعمة اكعلم واكحمد واكشوا هلل أوال وأخاا عل  ما منه وف   

 "رشدا ا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنانوقل ربي آت"

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 اكباحثة                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 :االستنتاجات 

فاد واكمزتم  في اكفتاة اكتي سبقت مما تقد  لظها أ  موضوع اكعقوبة كا  موض  اذتما  اك

 وقد ازداد ذ ا االذتما  في ظا االسال ؛االسال ،

يكت كانت بحق أد  عليه اكسال  نتيزة كمخاكفته اواما اكخاكق االعظم وكيس أو  عقوبة ان    1

 الرتوابه جالمة 

تطور ذ ا اكمصطلح نتيزة كلتطور اك ي مات به اكبشالة عبا اكعصور اكتارلخية قبا   2

اكعقاب أت  فادي فال  فأصبح نتيزة رد فعا ازال كا جالمة تاتوب بحق االخالن  االس

  ثم تطور اك  عقاب جماعي 

 ظلت اكعقوبات تأخ  اكمسار نفسه حت  بعد مزئ االسال  واعتماد اكقاآ  اكوالم واكســنة  3

قو  عل  اساس إلال  اكمزا  وإل ائه بقصد ردعه اكنبولة وك كد اكشالعة اكفقهية،ت

 ة كالخالن اصحيح وجعله عبرجاعه اك  اكطالق اكوإ

 ذناك نوع من أالرتباط أالجتماعي واكدلني واكتارلخي واكسياسي في تنفي  اكعقوبة  أصبح  4

 أوبنظا االعتبار شخصية اكمزا   لأخ وكنوع من االرتباط االجتماعي واكدلني كا    5

 ماتوب اكخطأ باكاغم من اكمساواة في طاق تنفي  اكعقوبة 

أو اكعما  االجتماعية أو اكصحيةحسب اكحاكة  األشخاصج تنفي  اكعقوبة بحق تدر  6

 وغياذا 

األخ  بنظا االعتبار شخصيه اكفاد واكمستوى االجتماعي اك ي لنتمي إكيه في حاكة   7

ردعه، وذ . اكخاصية قائمة عل  اساس شخصيته االجتماعية وكيس اكمستوى اك ي لوو  

 تيزة كفعله  عليه اكفاد ومدى تقبله كلادع ن

صعوبة تنفي  اكعقوبة عل  اكاغم من قسوتها في بعض االحيا  ال  اكهد  من  كد   8

في حاكة اكينا اكتي تحتاج  ال اكحصاتحقيق شاوط في غالة اكصعوبة عل  سبيا اكمثا  

 اك  اربعة شهود عيا   

 

 

 

 

 



 العقوبة وابعادها االجتماعية في عصر صدر اإلسالم والعصر الراشدي

 

 

 والمنهجي للبحث الفصل األول : اإلطار العام

 

 المبحث االول: االطار العام للبحث وتحديد المفاهيم

 

 : اإلطار العام للمشكلة.    أ

 .أهمية البحث 1

 .مشكلة البحث 2

 .هدف البحث3

 : تحديد المفاهيم . ب  

 

 حث الثاني: دراسات السابقة ونظريات البحث المب

 أ: دراسات السابقة       

 ب: نظريات البحث       

 

 المبحث الثالث: االطار المنهجي للبحث

 

 

 

 

 

 بحث وتحديد المفاهيم المبحث األول: اإلطار العام لل
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 االطار العام للمشكلة -أ

 

 أهمية البحث .      1

 

 .مشكلة البحث       2

 

 هدف البحث.       3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول: االطار العام للبحث وتحديد المفاهيم

 االطار العام للمشكلة -أ

 أهمية البحث -1

 

العقوبة ، بوجه عام ، صرف عامة الناس عن تكرار ما فعله الجاني كي ال يتعرض لمثل ما حل به من أيالم .      

ع مان الجريماة بصارف المجارمين المحتملاين عان سابيلها . أماا والهدف األساسي منهاا هاو الاردح لحماياة المجتما

ال سايما ان الشارح ماد مارر  وجوهرها هو األلم الذي يخشى اإلنسان أن ينالاه ذاا ماا امادم علاى ارتكااب الجريماة ،

مقابال  للجرائم التي تهدد كيان المجتمع  العقوبة جزاءا  
(1)

. 

ات ، وهااي مقومااات ال بااد ماان وجودهااا لتسااتقيم حياااتهم وهااذ  فتشااريع العقوبااة ماان ه  ايتهااا حصااانة المجتمعاا

المقومات ، هي العرض والمال والعقل والنفس والدين . ولذلك أطلق عليها تسمية الضرورات الخمس 
(2)

. 
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ومد ينتج السلوك اإلجرامي أحيانا  عن اضطراب عقلي يعاني مناه المجارم فهاو حاين يرتكام جريماة سيصاب       

واطن  ير الصاال  او للمواطناة السايئة وهاي تعباث بقاوانين المجتماع األمار الاذي ياددي الاى أحادا  مثال  سيئا  للم

ضرر كبير في المجتمع . أما حين يكاون ضارر الجريماة عادوانا  عال واخا او ماا نطلاق علياه اسام الضاحية أو 

مه للضحية عن الضارر أضرارا  بحقومه بصورة مباورة او  ير مباورة ، يكون عقاب المجرم عندئذ تعويضا  يقد

الذي لحق به . لذلك فأهمياة العقااب تكمان فاي ذعاادة لقاة المجارم بنفساه وارهاار احتراماه للنظاام والقاانون وحفا  

حقااوا الضااحية التااي أهاادرها المجاارم نتيجااة فعلااه اإلجرامااي ، فالعقاااب اان يعيااد المجاارم الااى حظياارة المجتمااع 

هو االنتقام مان الجااني كماا كاان يتصاور الابعع ، وماع الاك كعنصر جديد نافع وكمواطن صال  ، وليس القصد 

فالعقوبة في حد ااتها تعد أاى يلحاق بالجااني بسابم ذهاللاه بنظاام المجتماع ، أال أنهاا فاي اإلساالم وارع  تحقيقاا   

 ألناه اصاب  مصادر أاى لالماة للمصلحة العامة ، فقانون المصلحة والمفسدة هو الذي يحتم ذنزال العقاب بالجاني،

وللجماعة التي يعيش بينهما فلو ترك الجاني بغير عقاب ألدى  الك الى تماديه في األجرام األمر الذي يادفع  يار  

من المفسدين الى االمتداء به فتنتشر الجريمة وتتألم الجماعة وينهار كيان المجتمع ومصالحه 
(3)

 . 

 

 . 71العلم للطباعة والنشر ص .فوزي ، وريف محمد ، مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي ، دار1

من علم االصول وبديله فوات  الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصاول  ( ، المستصفى 505.الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد )2

 .287،ص10هـ،ج1328،بغداد،مكتبة المثنى ،المطبعة االميرية بوالا مصر،1الفقه،ط

ي بكر الدمشقي ، أعالم المومعين ، مدم له محمد محي الدين عبد الحميد ، مراجعاة احماد .ابن ميم الجوزية ، أبو عبد ه محمد بن أب3

، ج 1961عبد الحليم العسكري ، القاهرة 
3
، ص 

95-96
 . 

 

والجرائم ربما تمس مصال  من ارتكبها وخصيا  ولكن الشريعة نه  عنها أيضا  ال لكونها مصاال  فاي حاد          

لى ذفساد الجماعة والحاا أضارار جسايمة باالمجتمع . كماا هاو الحاال فاي الزناا والسارمة ااتها وانما كونها تددي ا

 والرووة و ير الك.  على الر م من كونها ليس  لها مصال  او اعتبار في اإلسالم .

فأهمية العقوبة أان هي الحد من الجريمة ومنع المجرم من التمادي في أعمالاه السايئة ماع ذصاالحه وحفا           

 ستقرار المجتمع وحماية أفراد  .ا

تتناول هذ  الدراسة معرفة العوامل التي تدلر على الجاني ،واألسباب التي تاددي باه الاى ارتكااب الجريماة         

ومدى تألير العقوبة عليه وسبل الحد من وموح الجرائم وطارا معالجتاه كتاوفير ماا يمكان تاوفير  مان مساتلزمات 

واسااتخدام التشااريعات االلهيااة ، واألحاديااث النبويااة لتطبقهااا فااي   ،  يعة اإلسااالميةالحياااة الكريمااة وضاامن الشاار

المجتمعات ومدى النجاح الذي حققته في عصر صدر اإلسالم والخالفة الراودة وانعكاسها على الوامع الحالي بعد 

ريعة اإلساالمية يمكان ان أصبح  القوانين الوضعية وبه عاجزة عن تحقيق الحد من الجريمة ، فالعقوبات في الش

 ان تكون نافذة المفعول في كل عصر وزمان كما أسلفنا الك .
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وينبغي اإلوارة الى أن الجهد العقلي اإلنساني ذاا ما تحرر مان مياود الشارح فاناه ال يصال الاى أدارك الحقيقاة      

ي ، وهاذ  القاوانين عباارة عان والك بين في اهتالف القوانين اإلنسانـية وتـضاربهـا وتعدد نظرياات الفكار القاانون

ردود فعل لومائع هاصة ، عرضة للتغيير حاين تتغيار الوامعاة بسابم تطاور او تغيار هاذ  القاوانين ، بينماا الشارح 

يـبقى لابـتا . يـضاف الى الك ان الشرح سابقا  ) كقانون ( على األحدا  . بينما القوانين الوضعية تأتي متأهرة عن 

أ لم تظهر ألارها على المجتمع لم تأتي السلطة لحل المشكلة وعندما تبدأ بحلها يتغير الواماع المشكلة . فالمشكلة تبد

 مما يقضي وضع حلوال  جديدة .

ويكمن عدم جدوى الحلول األولى لتأهرها عن مباورة المشكلة والدليل على ان حلول المشاكل تاأتي متاأهرة       

وأهرى وهذا مما يجعال  مدةنجدها عرضة للتغير بين  ذاجاني حين ترى االضطراب في موضوح عقوبة ذعدام ال

البشرية فاي اضاطراب دائام.   وماد أواار ه تعاالى الاى هاذ  الحقيقاة وأكاد علاى أن البشارية ذاا لام تأهاذ باألحكاام 

 السماوية الثابتة العامة والمطلقة فأنها في حروب ومناررات .

ن األفراد أال انهم ينسبونها الى اآللهة إلضفاء القدسية على هذ  األوامر لذا لما كان  العقوبات سابقا  تصدر ع      

 والجبار البشر على طاعتها واتباعها وتنفيذها بشكل طوعي .

 

كما ترمي الدراسة الى التعرف على االبعاد االجتماعية  ومادى تاألير العقوباة عليهاا فاي عصار صادر اإلساالم        

د من الجريمة ووعور أفراد المجتمع بالمسدولية تجا  أي عمل سلبي يقومون به وتقاديم والخالفه الراودة وكيفية الح

أنفسهم أمام القضاء لالمتصاص منهم وللقصاص من نفسه عن السلوك  السيئ  الذي مام به وبشاكل علناي ، ولاذا مال 

كاذلك الحاال فاي عصار عدد الجرائم  في عهد الرسول )صلى ه عليه وسلم ( حتى وصال الاى ساتة جارائم فقا  ، و

 الخلفاء الراودين .

وعلى هذا األساس سوف نقوم بتشخيا بعع العوائق التي  تعترض طريق تطبيق مباادئ الشاريعة اإلساالمية      

 ألار هذ  المعومات ومواجهتها وامتراح بعع الحلول المناسبة والممكنة لها .          على في الوم  الحاضر وتقضي 
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 مشكلة البحث -2

عرف  العقوبة منذ ان هلق االنسان االول وهو ابونا ) آدم( عليه السالم حين حذر  ه تعالى من االكل             

ما وال )) وق   من وجرة بعينها في موله تعالى  ل نا يا آد ٌم اسُكن انت وزوجك الج نة  و كال ِمنه ا ر غداً ح يُث شئِتُُ

 (1) ...((جر ة فت كُونا ِمن  الظالِمين ... فأزلُهما الشَّيطاُن ع نها فأخر ج هُما مم ا كانَّا فيهت قربا هذِه الش

والمقصود من هذا القول الكريم ان االمدام على ما هو محذور سيعد انم ال يغتفر، فلما تجاوز )آدم(              

جه من الجنة ونسله بعد  ليصب  عبرة البنائه من عليه السالم الخالق انزل  عليه العقوبة المعروفة وهي اهرا

 البشر.

وتكمن  اهمية التنبيه او التحذير في كون ان االنسان ربما يكون  افال  عن نتيجة ما يسببه عمله في               

يحمله  الحاا ااى بالطرف االهر، او ان يكون متجاهال لها، أي )للنتيجة( لكنه حين يعلم بوجود عقوبة فأن الك مد

 على التفكير بما سينعكس عليه وخصيا وبذلك يصب  التنبيه بمثابة رادح له.
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وبتقادم الزمن بدأ االنسان ممارسة العقوبة وتحول  الى راهرة اجتماعية ارتبط  بمبررات فلسفية             

 مة والتصدي للمجرمين.ودينية عديدة، وال زال  حتى يومنا هذا تعكس االيمان العام بجدواها في مواجهة الجري

فالشريعة االسالمية وجدت ألجل حماية حقوا االفراد وصيانة حقوا المجتمع وتنظيم ودون الحياة من              

هالل مواعد اهالمية، و مثل عليا تتصل بتربية الضمير االنساني وتوجيه النفس البشرية نحو ميم الحق والفضيلة 

عومة بااليمان الكامل بعقيدة حقة تكسم االنسان حصانة اهالمية  وافية ازاء أي وتغذيتها بمثل اهالمية سامية مد

 .( 2)راف او العدوان على مصال  المجتمع الرئيسية نحا راء دنيوي يقود الى اال

فالعقوبات الشرعية تستمد علتها ومبرر ورعيتها من اهدافها  االجتماعية االساسية لحماية المصال  الرئيسية  

ذا امرت الشريعة  في المجتمع االسالمي والتي تتضمن حف  الدين والنفس والعقل والنسل وحف  المال .الخمسة 

االسالمية عقوبات اساسية اربع لكل انتهاك او عدوان على هذ  المصال  وهذ  العقوبات الحدية والدية والتعزيرية 

 والتي نفذت من هالل افعال( 1)والقصاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36-35.سورة البقرة : اية 1

 .133.الدوري، عدنان، اصول علم االجرام، علم العقاب ومعامبة المذنبين، الكوي ، منشورات اات السالسل، بال.ت، ص2

 133المصدر نفسة ،ص.3

         

 

 

 

سية االرسول وامواله وتطبيقا الموال ه تعالى وتنفيذا  لما ورد في القرآن  من اجل حماية مصال   المجتمع االس  

وتحقيق ابعاد  االجتماعية في العدل والمساواة وحماية االرواح والممتلكات وسار على نهج الرسول محمد) صلى 

 خلفاء الراودين من بعد .ه عليه وسلم( ال

فالشريعة االسالمية منبع للتقاليد والقيم واساليم الفكر والعمل التي تنظم منهج الحياة الصحي  للمجتمع            

وصارت سبامة ال لم االفكار و المبادئ التي سنتها القوانين الوضعية  من اجل حماية المجتمع من الجريمة 

ة ومسوة بعضها الظاهرة اال ان الغرض منها يى الر م من ودة العقوبات الشرعوالوموف عليها بالعقوبة وعل

اساسا  من مبل الخالق الرحيم بعباد  ،   ليس  بقصد التعذيم او االنتقام او التنكيل بالمجرم فهي عقوبات ورع

لمجتمع على حد فهي رحمة حازمة تبغي الخير الذي يقصد من ورائه حماية المصلحة الحقيقية لكل من المجرم وا

 سواء.

لذا فأن العقوبة هي اجراء يتحقق بعد وموح الجريمة ال مبل وموعها والذي يقود الى تحقيق مطلم الردح           

 ومنع اية جريمة مماللة يمكن ان يكررها المجرم نفسه او أي وخا اهر  ير .
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ورد في القرآن الكريم ))أن النفس بالنفس  امرت الشريعة االسالمية ضرورة معامبة المجرم بالمثل كما          

 ( .2)والعين بالعين ..... والجروح مصاص...(( 

          

ان من الضروري مضاعفة االلم الناوئ عن العقاب حتى يتجاوز هذا  (3)ويرى الفيلسوف االنكليزي جيري بنثام  

داية ان يحقق مطلم الردح، الى عالنية االلم مقدار اللذة التي حققها المجرم بجريمته الذي من وأنه في الب

 العقوبات وجعلها امام اعين الناس.

ان الشريعة االسالمية سبق   هذا المنظار بقرون عدة حين اوار ه في كتابه العزيز: ))... َولِيشهَد         

َن الُمدِمنيَن ((   ليتحقق مطلم الردح. ( 4)َعذابَهُما طائِفة مِّ

الشريعة االسالمية عالج  مشكلة العقوبة من زاوية انسانية عريضة تفوا نطاا المفهوم  لذلك نجد ان         

الغربي المعاصر للسياسة الجنائية لقد مدم  لنا هذ  الشريعة دفاعا  اجتماعيا متعددا  الجوانم و االهداف  ومنهجا 

 متكامل الورائف لرسم سياسة ورعية للعقوبة اات صيغة اسالمية بحتة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .45.سورة المائدة، اية 1

م، 1961هـ/1381مزيدة،  ، مكتبة دار العروبة ،2. بهنسي، احمد فتحي، العقوبة في الفقه االسالمي، دراسة فقهية متحررة، ط2

 .51ص

 (2النور،أية ).سورة 3

 

 

فاالحكام الشرعية االسالمية تنظيم وامل لكافة العالمات الفردية والجماعية الدنيوية منها والروحية كبير بينها اال 

لة، ان االهتالف يكمن في بني البشر انفسهم فليس باالمكان وضع الحلول والعالج بشكل كامل او لاب  اليِة مشك

نتعامل مع االنسان الذي ال يمكن ان تدهله المختبر وتجري عليه  وال سيما  و اننا في  البحو  االجتماعية

 التجارب في أي وم  تر م فيه بحيث نستطيع ان نغير مبادئه وتحول افكار  ومعتقداته متى وئنا.
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 هدف البحث . 3

 

أساسيتين أحدهما عقاب أهروي يقوم على الترهيم بغضم ه وعذاب يتخذ العقاب في اإلسالم صورتين      

ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ...((اآلهرة كقوله تعالى   ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  ))... َولَُهم في األَ
(1)

. والصورة األهرى عقاب  

ع اإلسالمي دنيوي ينصم على بعع األفعال التي يترتم على ارتكابها او االمتناح عنها بعع الضرر بنظام المجتم

، او بعقيدته او بحياة أفراد  أو بأموالهم او بأعرافهم أو بمشاعرهم او بغير الك من االعتبارات األهرى 
(2)

. كقوله  

لبَاِب ((سبحانه وتعالى  ََ  )) ... َولَُكم في القَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُْولي األَ
(3)

 . 

ماة أو الوماياة أو مكافحتهاا ، فاالنهي عان الجريماة لوحاد  ال فالعقوبة في الشاريعة اإلساالمية هادفها هاو مناع الجري     

 يتحقق أال ذا امترن بعقوبة محددة تددي الى ذيقاح األلم بالجاني ومبررة بحكمة الالهية .         

 ويمكن ان نذكر بعع أهداف العقوبة ومردودها على الوامع االجتماعي مثل :       

 لمجتمع ككل ..تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد ا1

 .ذمرار العدالة في المجتمع .2

 .حماية المجتمع اإلسالمي .3

 .ذصالح الجاني .4
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أن من أهم أهداف البعد االجتماعي للعقوبة التي جاء بها اإلسالم هي تحقياق مبادأ المسااواة والقضااء علاى التمياز       

ياق هاذا المبادأ والاذي يادل علاى الاك ماا جااء فاي بين الناس ومد وردت في القران الكريم آيات عديدة تهدف وتلزم تحق

 القران الكريم :

ا إنَّ أك  رم ُكم ِعن   وأُنث ى و ج علن ُكمُ ش ُعوباً و قَ اِِ ل لِتع ار فُ وإ ذك ٍر   ها النَّاُس ِإن ا خ ل قن ُكمّ ِمن    ُ  ُ بي ٌر    )) ي ا أُي  ُ َِ ِعل يٌم  اتق  اُكم   إنَّ اهلل   د اهلل  
(4  . 

   

 

 

 . 114، أية  .سورة البقرة1

 الدار السعودية للنشر ، – 4المال والحكم في اإلسالم ، ط –.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي 2

بال ، ت ، ج 
1
، ص 

68
 . 

 . 179.سورة البقرة ، أية 3

 . 13.سورة الحجرات ، أية 4

 

 

 

و الساِرُق والس ارق ة  فاقط ُعوا ايدي  ُهما جزاًء بم ا ك س َا وهناك اآليات الكريمات التي ساوت في العقوبة لقوله تعالى : ))

 .( 1)ِِ (( نكالً ِمن  اهللِ 

.كان (2)وأمان    وتشير االيات الى وضع موازين المساواة وذزالة الفوارا بين الناس وتدعوا الى التعايش بسلم    

 عليه وسلم( وكذلك في عهد الخلفاء الراودين يعمل بمبدأ المساواة في المجتمع االسالمي في عهد النبي ) صلى ه

 من بعد .

ومن االهداف االهرى لالبعاد االجتماعية للعقوبة هي تحقيق )العدالة( ، وردت كلمة العدالة في القرآن الكريم    

 .(3)قوله تعالى :) َوذاا َحَكْمتُم بَيَن النَّاس أَْن تَحُكمْوا بالَعدل.... (ب

)صلى ه عليه وسلم( على هدي القرآن الكريم في تطبيق احكام العدالة ووجع المسلمين  وسار الرسول الكريم   

 على التمسك بها.

الح طومن ادوات تنفيذ العدالة القضاء اوال  لم القيم و التقاليد لانيا ، فبالنسبة للقضاء فأن معنا  يقتصر في االص    

، وعرفه العرب مبل ( 4)يصدر عن والية عامة  واورح على فصل الخصومات ومطع المنازعات فهو ملزم

 .(5)االسالم بصيغة التحكيم 
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والهدف االهر للعقوبة في الشريعة االسالمية هو اصالح الجاني ويتحتم علينا ايضاح ان الهدف من العقوبة ال    

مجتمع لكي يعني زجر المجرم أو التأديم لذاته فحسم بل تنشد اصالح الجاني وتوبته وصالحه ودمجه في ال

 يكون انسان سوي وليس التشفي او االنتقام منه.

فالعقوبة وسيلة وليس  اية وسيلة للحد من الجريمة واصالح المجرم و تحقيق العدالة والمساواة فالهدف من     

 دراسة  االبعاد االجتماعية للعقوبة في عصر صدر االسالم والخالفة الراودة كي نتمكن من ابراز اهمية العقوبة

وتأليرها على الوامع االجتماعي العربي االسالمي والدور الكبير الذي لعبته في الحد من الجريمة  بعد ان كان  

المجتمع  ير متراب  ، والذي نرجو  ان يعاد هذا النظام ويطبق على صعيد العالم لتحقيق ما تصبوا اليه جميع 

جتمع االسالمي في تلك الحقبة الزمنية على الر م من القوانين واالعراف الدولية للتوصل الى ما وصل اليه الم

صعوبة تهيئة جميع الظروف التي تفكر بها الباحثة ألجل حل مثل هذ  المشكلة، فضال  عن أن المجتمع متعدد 

االجناس والديانات والمعتقدات والقيم ، ومترامي االطراف والمختلف تكنولوجيا من حيث اساليم االتصال 

 اد المجتمع الواحد ، فلذا ال يمكن وضع الحل والعالج بشكل كامل او لاب  الية مشكلة .والتعامل مع افر

 

 . 38: آية.سورة المائدة ،1

 468،  ص  م 1968-هـ 1388دار العلم للماليين ، –.الصال  ،صبحي النظم االسالمية ،نشأتها ،تطويرها ،بيروت 2

 . 58.سورة النساء ،آية :3

 6هـ ،ص1300ين بن الحسن علي بن هليل ،معين الحكام ،المطبعة االميرية ،.الطرابلسي ،عالء الد4

 .9، ص1م، ج1959مطبعة محمد حميد ه، –هـ (،انساب االوراف ،القاهرة 296.البالاري ،احمد بن يحيى )ت5

 

 يمتحديد المفاه -ب

 والضرورية في مجال يعد تحديد المفاهيم أو المصطلحات العلمية من األمور اات األهمية الكبيرة ،   

البحااو  العلميااة بوجااه عااام 
(1)

، والبحااث االجتماااعي بشااكل هاااص، والااك ذاا مااا علمنااا أن التعاماال مااع الظااواهر  

الطبيعية يكون مقتصرا" على استعمال األجهزة والمختبرات التي يمكن للباحث ان يتحكم بها . أما الباحاث فاي العلاوم 

ماعية متغيرة من فترة ألهرى ومن مكان الهر االجتماعية فهو يتعامل مع رواهر اجت
(2)

، ولذا فاأن تفسايرها يختلاف  

 من وخا آلهر بحسم طبيعة المجتمع الذي يتعامل معه ويقوم بدراسته .

 فأي بحث ال يمكن أن يفهمه القارئ ذاا لم يسبقه تحيد دميق للمفاهيم والمصطلحات الواردة في بحثه .      

 سة وضمن عنوانها الرئيس مصطل  :وسيرد في هذ  الدرا      

: يمكن أن يتضمن هذا المصطل  معاني متعددة والك الهتالف أنواعاه وأسااليبه والهاتالف الجهاات التاي  العقوبة 

 تقوم بتنفيذ  .
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فهنالك العقاب اإللهي : الذي صدر من ه ضمن الشرائع الساماوية وهاو عقااب دنياوي وأهاروي ويطباق مان مبال        

ء والرسل على ارض الوامع االجتماعي . اما العقاب القانوني او العقاب الجزائي فهو الذي تومعه الدولة كحاق مان األنبيا

األفاراد وضاب   حقوا سيادتها على األفراد والك مان هاالل ماا تشارعه مان أنظماة وماوانين ومراسايم التنظايم نشااطات

سلوكهم 
(3)

قا  لحق التأديم مثل حق الوالدين أو من هو مسدول عنهم فاي . والى جانم الدولة هناك عقوبات يعمل بها وف 

عقاب األبناء ، وحق الزوج في عقاب زوجته في حالاة هروجهاا عان الحاق المساموح لهاا بالتصارف فياه ، وكاذلك حاق 

 المعلم في معامبة التلميذ المقصر في واجبه وحق رب العمل في عقاب العامل .  

العقوبات وتفرعاتها ويرمي الى تحسين نظام العقوبات ومعرفة افقها في تحقيق  اية  الذي يشمل كل أنواح علم العقاب :

العقاب من اهتيار العقوبة المالئمة لمنع ارتكاب الجريمة 
(4)

 . 

 

، ص 1971،  3.د.حسن ، عبد الباس  محمد ، أصول البحث االجتماعي ، القاهرة ، مكتبة االنجلوا المصرية ، ط1
173
 . 

ه  لو ، وأهر ، السلوك المنحرف لألبناء دراسة اجتماعية نفسية النحراف الصغار ، مطبعة حكومة الكوي  ، باال .ت ،  .حسين ، عبد2

ج
1
، ص 

15
  

.د.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ،مصدر سبق اكر  ، ص3
16
  . 

،ص 1969،  1عة الحديثة بالبصرة ، ط.د.الداودي ،  الم  ، ورح مانون العقوبات العرامي ، القسم العام ، دار الطبا4
13
 . 

 

 

 

 

لفظة تأتي بمعنى الجزاء ، مال ابن منظاور فاي  " لساان العارب " : )) العقااب والمعامباة أن تجازي  : العقوبة في اللغة 

الرجل بما فعل سواء ، وعامبه بذنبه معامبة وعقابا : أهذ  به وتعقب  الرجل ذاا أهذته بذنم كان منه (( 
(1)

  . 

 وسنعرضها لدى بعع المذاهم منها  :عقوبة شرعاً ال

 فقهاء الشافعية : .1

الماوردي عرفها بأنها : زواجر وصفها ه تعالى للردح عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به  . أ
(2)

 . 

وعرفها العز بن عبد السالم بانها )) زواجر عن اإلصرار على انم ماضي ومفسادة مالبساة اإللام علاى فاعلهاا ،  . ب

زواجر عن مثل انم ماض منصرم او عن مثل مفسدة منصرمة (( او 
(3)

 . 

 .فقهاء الحنفية : 2

أ.وعرفها الكوكبي فقال : )) العقوبة هي التي تجم جزاء للفعل المحظور (( 
(4)

  

ب.أما الطحاوي فقد فرا بين العقوبة والعقاب فكلمة عقاب تختا بالعذاب األهروي كما جاء في القاران الكاريم بهاذا 

 .  5))) ِإن ُكلٌّ ِإالَّ ك ذَّب  الرُُّسل  ف ح قَِّ عق اِب   المعنى مال تعالى : 
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 " و م ن ُيشاقِّ اهلل  فِإنَّ اهلل  ش ِديُد اِلعق اِب "وقال تعاا  
(6)

فُخُذوُه و م ا ن  ه  اُكم ع نُ ه ف  انت  ُهواإ و ات َُّق واإ اهلل  أتاكم)) وم ا تعالى . ومال   الرَُّسوُل  

 .  7)هلل  ش ِديُد اِلعق اِب    ِإنَّ ا

 .فقهاء المالكية :3

عرفها القرافي بقوله : )) والعقوبة هي زواجر أما على حدود مقدرة واما تعزيرات  ير مقدرة ((   
(8)

 . 

 .فقهاء الحنابلة :4

جم وترك محرم في أ.عرفها ابن تيمية فقال : )) العقوبة جزاء على انم ماض بما كسم نكاال  من ه ، والتأدية وا 

المستقبل (( 
(9)

 . 

 1956دار صادر للطباعة والنشر،  –هـ( ، لسان العرب ، بيروت 711.ابن منظور ، أبو الفضل جمال بن محمد )ت 1

م،ج
2

،ص
833
 . 

كتام العلمياة ، لبناان دار ال –هـ ( ، األحكام السلطانية والوالياات الدينياة ، بياروت 450.الماوردي أبو الحسن علي بن محمد حبيم )ت 2

م ، ص1978 -هـ 1398
221
 . 

.العز بن عبد السالم ، مواعد األحكام في مصال  األنام ، ج3
1
، ص  

186
 .. 

هـ ،ج1324المطبعة األميرية ،  –الكوكبي : ذرواد الطالم الى منظومة الكوكم في علم األصول ، القاهرة  .4
2

،ص
270
 . 

 14.سورة ص ، أية 5

 . 4.سورة الحشر ، أية 6

 . 7. سورة الحشر ، أية 7

هـ( تهذيم الفروا والقواعد السنية بهامش كتاب الفروا ، 684.القرافي : وهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن )ت 8

دار المعرفة للطباعة والنشر ، بال .ت ، ج –لبنان  –بيروت 
1
، ص 

211
  

بد السالم ، السياسة الشرعية في ذصالح الراعي والرعية ، مطبعة دار الكتاب العربي ، مية ، ابن العباس احمد بن عبد الحليم بن عي.ابن ت

بال . ت ، ص 
123 –124

 . 

 

وابن ميم الجوزية عرفها بأنها : )) العقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجم ومنها ما هو مقدر ومنها ماا هاو   ب.   

 ير مقدر (( 
(1  )

. 

 تعاريف سنجد أنها متقاربة الى حد ما في المعنى او أن بعضها يكمل األهر .وذاا استعرضنا هذ  ال     

أي تعذبتم )) فعاقبتم (( العقبى هي جزاء األمر . وفي موله تعالى 
(2)

 ، ومولهم عامبة الرجل معامبة وعقوبة وعقابا  . 

 وانشد الشاعر :    

 فنعم والي الحكم والجد عمر     

الحق ذو عقب ذكر  الهل                      
(3) 

للعقوبااة كمااا اكاار فااي بعااع المصااادر العقاااب : انااه أي أجااراء يااددي تقلياال احتمااال حاادو   التعريففا االصفف الحيأمااا    

المماللة  مفالسلوك في المستقبل في الموا
(4)

 . 

لعقااب هاو الجازاء علاى والعقاب هو اإليذاء الجسدي كالضرب او اإليذاء النفسي كالتوبيخ واالنتقاد والمعنى العاام ل    

 الذنم وحسم نوح العمل الذي يقوم به الفرد .
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ويعرف عدنان الدوري العقاب القانوني : او العقاب الجزائي كما يدعو  البعع : )) فهو الذي تومعه الدولاة كحاق      

اد وضااب   ماان حقااوا ساايادتها علااى األفااراد والااك ماان هااالل مااا تشاارعه ماان مااوانين ومراساايم لتنظاايم نشاااطات األفاار

سلوكهم والى جانم الدولة فهنااك عقوباات ماد تفارض وفقاا  لحاق التأديام كحاق الوالادين ومان فاي حكمهماا فاي عقااب 

األبناء وحق المعلم في عقااب التلمياذ وحاق رب العمال فاي عقااب العامال وحاق الازوج فاي  عقااب زوجتاه فاي بعاع 

الشرائع أو القوانين (( 
(5)

. 

 ة وضعها العاملون في المجال القانوني نذكر منها :وهناك تعاريف عدة للعقوب   

  

نصااوص عليهااا فيااه مصاالحة للمجتمااع الااذي أصااابه ضااررها مهااي الجاازاء الااذي يقاارر  القااانون للجريمااة ال :العقوبففة

ويومعها القاضي على مرتكبها 
(6)

  . 

 

ـ ، صه1318.ابن ميم الجوزية ، الطرا الحكمية في السياسة الشرعية ، مطبعة اآلداب ، 1
384
 . 

،بيروت  دار  2الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق : احمد عبد الغفور عطار ، ط ، الجوهري :اسماعيل بن حماد الجوهري .2

ج م،1979هـ/1399العلم للماليين 
1
، ص  

186 

3
ج.1972القاهرة ، الباابي الحلباي، 2طمعجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم محمد هارون ،،  ابن زكريا ،ابو الحسين احمد بن فارس. 

4
 

، ص
78
  . 

، ص 1995،  3األمارة العربية ، ط –.د.الخطيم ، جمال ، تعديل السلوك اإلنساني ، مكتبة الفالح 4
178
 . 

.د.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ، مصدر سبق اكر  ، ص5
16
 . 

صدر سبق اكر  ، ص.د.نشأت ، اكرم ، القواعد العامة في مانون العقوبات ، م6
298
 . 

 

وعرفها د.محمود  )) بأنها جزاء يقرر  القانون وتومعه المحكمة على من تثب  مسئوليته عان الجريماة ويتناسام     

معها (( 
(1)

   . 

وماان هااذين التعااريفيين يتبااين لنااا ان العقوبااة جاازاء للجريمااة ، ومقااررة لمصاالحة المجتمااع ولاايس لمصاالحة           

ال يجاوز تومياع العقوباات التاي يقررهاا القاانون ألي جريماة أال بمقتضاى حكام صاادر مان محكماة المجني علياه ، و

مختصة بذلك 
(2)

 . 

أن تكااون مقااررة ماان مباال  أي ان العقوبااة مباال أن تفاارض علااى الجاااني يجاام أن تتااوفر فيهااا عاادة وااروط منهااا :       

رتكاب الجريمة ، وان تكون لمصلحة المجتمع ، وان القانون ، أن تومعه المحكمة على من تثب  مسدوليته وأهليته ال

 يكون الحكم صادر من محكمة مختصة .

وهناك تعريف آهر للعقوبة : على أنها )) األلم الذي ينبغي ان يتحمله الجاني عندما يخالف امر القاانون أو نهياه      

، والك لتقويم ما في سلوكه من اعوجاج، ولردح  ير  عن االمتداء به (( 
(3)

 . 
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ومن العلماء من يقدم للعقوبة تعريفا  ذجرائياا  جامعاا  ذا يعارف العقااب بأناه تنفياذ ماا يترتام عان مسادولية مخالفاة       

بعع القواعد القانونية التي تفرضها سلطة اات موة تفوا موة الشخا الذي يخالفها
(4)

. 

نها جزاء يقرر  القانون ويومعه القاضي على من العقوبة في القانون : عرف  أيضا  من مبل رجال القانون على أ     

تثب  مسدوليته عن الجريمة 
(5)

، ليصيم به المتهم في بدنه او حريته او ماله  
(6)

 .  

ولكن الدكتور محمود نجيم يرى من وجهاة نظار  ان هاذا التعرياف ال يكشاف عناصار العقوباة ومقوماتهاا فيعرفهاا 

يمة ويتناسم معها (( كونها )) ايالم مقصود يومع من اجل الجر
(7)

 . 

وعرف احمد فتحي بهنسي العقوبة : )) هي جزاء وضعه الشارح للردح عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمار      

به فهي جزاء مادي مفروض سلفا  يجعل المكلف يحجم عان ارتكااب الجريماة . فاااا ارتكبهاا زجار بالعقوباة حتاى ال 

برة لغير  (( يعاود الجريمة مرة أهرى كما يكون ع
(8)

 . 

 

 . 536، ص 1974( ، القاهرة ، 9د.مصطفى ، محمود محمود ، ، ورح مانون العقوبات ، القسم العام ، ط)1

 .365،ص1992مطبعة الزمان،-الحديثي:فخري عبد الرزاا، ورح مانون العقوبات والقسم العام ، بغداد.2

م ، ص1979ابي ،القاهرة ، .د.عبيد ، رؤوف ، مبادئ القسم العام من التشريع العق3
763
 . 

4. Hart, Herbert and Adophus Lwonel , and Responsibility . New york .1968 .P.I .  

نقال  عن عدنان ، الدوري ، أصول علم األجرام ، ص
16
 . 

، ص 1973دار االنهضة العربية ،  –،القاهرة 2.د.حسني ، محمود نجيم ، علم العقاب ،ط5
32

-
33
 . 

 ،  1982و عامر ، محمد زكي ، دراسة في علم األجرام والعقاب ، دار الجامعة للطباعة والنشر ، د.أب 6

ص
228
. 

 .33.د.حسني ، محمود نجيم ، علم العقاب ،مصدر سبق اكر  ، ص7

.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سبق اكر  ، ص8
9
 . 

 

ماعياة : فيعارف العقوباة  : )) هاي التاي تقررهاا الجماعاة فيماا يتعلاق بسالوك أما معجم مصاطلحات العلاوم االجت    

أعضائها والتي تقع على المارمين إللزامهم بالخضوح لقواعدها وموانينها (( 
(1)

 . 

بإمكاننااا تلخاايا مااا تقاادم بااالقول انااه هااو كاال جاازاء يقااع علااى الفاارد او الجماعااة ماان  التعريففا اإلجرا ففي للعقوبففة :

الهي ونقصد باه منازل مان ه تعاالى او عان طرياق المصادر الثااني وهاو القاانون الوضاعي بسابم  مصدرين األول

مخالفة ارتكب  من الطرف األول والهدف من العقوبة الحاد مان الجريماة وحماياة مصاال  المجتماع وتحقياق العدالاة 

لقياام بعمال مشاابه او الرجاوح االجتماعية ، مع جعل العقوبة عامل زجر للمذنم ورادعا" لآلهرين بما يحاول دون ا

 للمخالفة نفسها مرة أهرى . 
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مكتباة لبناان سااحة ريااض  –.بدوي ، احمد زكاي ، معجام مصاطلحات العلاوم االجتماعياة ) ذنجليازي ، فرنساي ، عرباي ( ، بياروت 1

م ، ص 1978الصال  ، 
395
        . 

 



 : دراسات السابقة ونظريات البحث المبحث الثاني

 

 

 

 الدراسات السابقة  : أ

 عراقية                     

 عربية                     

 

 

 نظريات البحث:  ب

 نظريات العقوبة     

 المدرسة التقليدية الكالسيكية القديمة -1

 النظرية االقتصادية   -2

 النظرية الثقافية   -3

 ة النظرية النفسي  -4

 النظرية االجتماعية   -5

 نظرية العقوبة في الفقه االسالمي 
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 المبحث الثاني 

 دراسات السابقة ونظريات البحث

 دراسات سابقة: ) عراقية ، عربية( -أ
 

يعتمد الباحث في المجاات  اتتتمايةاع ي ار ساا اا   اامنع ية فجةاع ف الن ياا ال ستياا  لل ات اس  ةاا        

صل الةفا ةما  بنه في البحث نتةجع تتاكم الخبت  لديفم في ة فج البحث الع مي . لذا تكما أهمةاع ال تائج التي يتو

نتاتاا  اليةات س  اواا كاناو ةتوافناع ةا  أااا الباحاث الجديااد  اي ةخال اع لاه س تلاكل أا اةع صا بع تماد الااداا  

غةته   بان كاناو أ  ييجاماان س ة اة ان ممع وةا  يا عع س لكا تسل تفوسه ذا  أهمةع كبةت  ةا خلل ة اقلته أااا 

 الةفا ةا توصل الةه ةا ةع وةا  تديد  .

لند ت ايل ةو وع العنومع ماحثون يد  ةا توانب ةخت  ع لما له ةا تذيا يمةنع تمتد كما  ا بةا الار مداياع       

 خ ق اإلنسان .

ع الدي ةع فنط ات أنفا تطوا  يتب اوا  يكاناو يكان مدايع العلج لفذه الملك ع اتتتمايةع اللائكع ةا ال احة      

 ياتتتمايةع مما فةفا النانونةع .  لفا تلعباتفا المخت  ع لما يص و الةه لتلمل الجوانب السةا ةع ياتقتصاسيع

 لذا   ت ايل في هذا المبحث  : األمعاس اتتتمايةع ل عنومع في الداا ا  العتاقةع يالعتمةع ية فا       

 عراقية .دراسات 1

 أ.ساا ع شفتزاس يبد الكتيم توفةق ال عةمي المو وةع :

ب.))العناب ي ر الس وك اإلتتاةي مةا ة اهةم اللتيعع يال ستيا  العنامةع((
(1)

 . 

تت ايل هذه الداا ع اثت اإل ل  في يقايع المجتم  ةا الجتيمع مالموازنع ةا  ال ستياا  اتتتمايةاعس هاذه ةاا      

ع البحااث اذ يلااةت ال صاال الثالااث ةكانتااه فااي ساا ااع المو ااوع  أن الفااد  ةااا العنومااا  حةااث يلقتااه ممو ااو

اللتيةع ل مان ةص حع المجتم  اإلنساني يكةانه ةاا خالل تحنةاق ةصاالحه يالماتاس لاه ان يكاون  ااةةان ةحنناان 

 ماأل ا  ةناصد شتيةع .

 ع ية فا :فند توص و الباحثع الر ات ت تاتا  التالةع في ةجال العنوم     

.تحنةق العنومع اتختييع يحتمةتفا يلكل تانبان يقائةاان ي اتيايان تناه يناو  فاي الا  ا اإلنساانةع سافا  اتلتا ا  1

 ماللتع .

.حننو العنومع اللتيةع اإل لةةع أغتا فا تيتماسها ي ر التسع يال تت .2

 

المجتما  ةاا الجتيماع ساا اع ةنااناع ةا  ال ستياا  اتتتمايةاع س  .ال عةمي س شفتزاس يبد الكتيم توفةق س اإل ل  يأثته فاي يقاياع1

   .  1987هـ س 1408تاةعع ميداس س  –ا الع ةاتستةت ةندةع الر ك ةع اللتيعع 
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. حننو العنوما  اللتيةع اإل لةةع مالـتغــم ةـا شدتفا س أغتا افا المع وياع ) التحماع يالعدالاع ( معةادان ياا 3

 ن اليايع ةا ان لفا ممستحنةفا للصل  يالتدسيب .النسو  ياتنتنا  . ت

التع يات (  –النصاا  )الاديا (  –.ي  تس ال سا  العنامي اإل لةي ممس ك فتيد فاي تنساةمه ل عنوماا  ) الحاديس 4

 لةجم  يمحكمع ماليع يتوافق يسةم أغتاض العنومع يالتسع العا  يالخا  يالعدالع س ياتصل  يالتدسيب . 

لع و يا العنومع اي ي ناطفا أي ينناصفا ةحنناع مفاذا ايماق ةعااني ال تات يالاتسع ةا  ةتاياا  الحةطاع .تحتيم ا5

 يالحذا يمعد ال ست في يثبا  هذه الجتائم مما يك ل تحنةق العدالع يسف  الس م يا الجاني .

مثال ماإل ال  الاذ  يعاد يتتى الباحثع ان الحل الكاةل ل ملك ع في  تيا  التمسك مفداياع الاوحي اتلفاي المت     

الحل ال ات  لفا تن الم فج اتلفي الذ  تولر ةعالجع توهت المع ال  التاي ياانر ة فاا ال كات الج اائي العاالمي 

التي تم تلخةصفا ل ) ةلك ع م اا اإلنسان يفق أطت تتمويع يأخلقةع صحةحع تجعل ةا الوازع الذاتي خةت ااسع 

 تيمع .ةا الوقوع في متاثا اتنحتا  يالج

 .دراسة باسم محمد شهاب الموسومة 2

)) تعدس الجتائم يأثته في العناب (( 
(1)

  

يقد أثاا هذا المو وع تدتن اكثت ةا غةته ةا المو ويا  النانونةع الج ائةع لةا فنط في ةجال فنه       

 النانون الج ائي مل في ةجال تطبةق هذا النانون أي ان .

ال ستيع ال وا ي ر يصتنا الذ  ت ساس فةه الجتيماع يينال يادس المجاتةةا فاي الوقاو يتس ط هذه الداا ع        

الذ  تكون فةه مدةا الحاتع لح ول ةلكلت ا ةجتس التعت  ي ةفا . يي ر التغم ةا الثاتاا ال كات  الاذ  ي ا  

ب حولفاا ةاا لخدةع هذا المو وع لكا يسل ه اك الم ياد ةاا المو اويا  التاي ت تناا  أهمةتفاا ممناداا ةاا كتا

 محوث يساا ا  مسبب أن األهمةع الكبتى تعت  ي د التطبةق. 

ت نض خاصع ةا يتع اق فةفاا متعادس الجاتائم يكثةات  هاي الجواناب   تؤكد الداا ع ي ر ان كثةت ةا النتااا        

 التي اغ ل الملتيون ةعالجتفا .

فج المناان يذ اك  ي ر الموق  التلتيعي يالن ائي أةا الم فج الذ  اتبعه الباحث في هذه الت الع ففو الم        

لبعض الديل ك تنسا يييطالةا يةصت ك ماذج ةتندةع ي ر غةتها . يت ايل كذلك اللاتيعع اإل الةةع الياتاا التاي 

كان لفا حصع في هذا البحث . ت ألنفا ت اان ةاا تتاث اا يةا اة ا مال نبعاان صاافةان ي بياي ان ت نمات ي ةاه مصامو 

 نحتاته في محث ا هذا . يهو ةا 

 أةا أهم ال تائج التي تم التوصل لفا يالنتيبع ةا ةو وع البحث هي :    

 

 .شفاب س ما م ةحمد س تعدس الجتائم يأثته في العناب س ساا ع ةـناانع س ا الع ةـاتستةت غةـت ةـ لوا  1

   . 1994 -هـ 1414س ةندةع الر ك ةع النانون مجاةعع ميداس س 
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سيا في امتداع األ الةب  حنةني لتعدس الجتائم يلكل نستيع ذا  أمعاس حنةنع كان ل  نفاا المس مةا.تب وا 1

 المخت  ع تن ال العناب الم ا ب محق ةا تتعدس تتائمه. 

.يه ا يتى ان اللتيعع اإل لةةع قد أيصو متعدس العنوما  في حالاع اقتاتا  تاتائم ةتعادس  امتاداان ةاا العنوماع 2

 العنومع األصعب . يه ا يكما التلامه مةا هذا البحث يةو وع ساا ت ا .األخ  الر 

.يةا اثت تعدس الجتائم في العناب توص  ا الر أن ه اك تم ع ةا المباسئ العنامةع أخذ  مفا التلتيعا  كافع ةا  3

ةتايا  نوع العنومع ي د  يتوس تبايا فةما مة فا فمبدأ )التعدس الماس ( ل عنوما  ةثلن الذ  يعد اقد  ةا سيئ الر أن

ت  ةذها محق ةتتكبفا س ييتد  تيا  ا تحداث نص في قانون أصول المحاكما  الج ائةع ين ي مت  ةاذ العنوماع 

األشد أيتن . ثم توص  ا الر اختل  ت  ةذ العنوما  في اللتيعع اإل لةةع يما ةوتوس في النانون الو عي يذ ت  ذ 

 الباحث أي ان أن ذلك يعوس الر طبةعع العنوما  في  ل هذه اللتيعع .  العنومع األخ  أيتن س ييعتند

يقد انتفر الباحث فةما يخص ةبدأ العنومع األشاد ل تلاتيعا  التاي أل ةاو النا اي الحكام مالعنوماع المناتا  لكال   

ةما ي ااد (ع لمااا يحنااق ةااا فائااد  يسةمااع ت  اا142تتيمااع يةااا ثاام الحكاام مدشاادها ية فااا النااانون العتاقااي فااي   )

 ا تبعاس يت  ةذ العنومع األشد أل   بب كان .

يتوصل الباحث مدن اللتيعع اإل لةةع قد حننو م ستيع التداخل ةا لم تساتطة  الناوانةا الو اعةع تحنةناه ةاا     

 خلل األخذ ممبدأ العنومع األشد .

يعع اإل الةةع يذلااك الااذ  يةاا  ااما ات ات تاتا  أن ه اااك فااتي شا ا  مااةا أن تحجااب الاذ  تعتفااه اللاات      

يعتفه النانون فعنومع النتل في  ل اللتيعع هي التي تجب ةا سينه ةا ينوما  يلفذه النايد  ت صةل  ي ر نحو 

 الذ  اآه الباحث .                                              

 .دراسة بان حكمت عبد الكريم الموسومة 3

ثته في العناب ساا ع ةناانع (( ب. )) اتيتةاس ي ر األتتا  يأ
(1)

 

أن الفد  ةا قانون العنوما  الحد ةا الجتيمع ل دفاع يا المجتم  يلكا لةا ةا ة سوا العنومع النا اةع التاي    

يعاقب مفا المذنب س يانما العمل ي ر يصلحه أي ي له يا المجتم  اذا ةا  ل يلكل خطتان ي ةه . يتلةت الباحثع 

و وع )) اتيتةاس ي ر األتاتا  (( يلاكل ةؤشاتان لخطاوا  المجات  ييةعاناه فاي ذلاك ياختةااا  بب اختةااها ل م

 اف ل الو ائل العنامةع سين ت  ةذ الجتيمع يلذلك تم اختةاا المو وع لأل باب التالةع :

صبح هذا .اتيتةاس ي ر األتتا  ةا األةوا الخطةت  التي تؤيل الر يد  نجا  ةؤ سا  العدالع الج ائةع لذا ا1

 المو وع ةحل اهتما  يمحث في المؤتمتا  الوط ةع ياإلق ةمةع يالديلةع .

 

.يبد الكتيم س مان حكمو س )) اتيتةاس ي ر األتتا  يأثته في العناب ساا ع ةناانع (( ا الع ةاتستةت غةت ة لاوا  س ةندةاع الار 1

   .1994 -هـ 1414تاةعع ميداس س  –ك ةع النانون 
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 اطا خ ل أهدا  العنومع التي لم ت جح في الحد ةا زياس  هذه الساهت  ..البحث في ةو2

 يةا خلل ذلك توص و الباحثع الر معض ات ت تاتا  التالةع :   

أ.تبةا ل باحثع أن ة فو  العنومع في العنةد  اإل لةةع نام  ةا النتان الكتيم الذ  يساتفد  تحنةاق العدالاع يالاتسع 

 ا  .مكل حالتةه العا  يالخ

ب.ت يمكا اتيتةاس ي ر تكتاا ال عل ألنه يحمل في طةاته ةواق  ن سةع تمثل المةل الر ةماا ع ال عل الذ  يمثل 

 ا الخطت يي ع التلديد أي الت تس في العناب .مةك

ـيةت  ج.أةا ق ةع اتيتةاس ي ر األتتا  في ال نه اإل لةي التي تسفت في تتائم التعازيت ألنفا حـتكع الحةا  المتا

 يالمتـجدس  في المكان يالـ ةان لمحـديسيـع  

تااتائم الحااديس يالنصااا  س ففااي ثامتااع ت تتيةاات ة ااذ يااد  قااتين س فااي حااةا تمثاال تااتائم التعااازيت الجااتائم التااي 

 أفتزتفا طبةعع التند  التن ي يالع مي الذ  يلمل تمة  ايته الحةا  . 

ن يق  ف ه ينومتاه س اغام ان اللاواهد فاي التااايال اإل الةي تلاةت س.اتيتةاس ت يمكا أن ين  في تتائم الحديس يا

 الر ندا  اتيتةاس في تتائم الحديس يالنصا  .

ية خص النول فان الباحثاع تؤكاد ي ار أن الناوانةا ياللاتائ  الو اعةع الةاو  مت سةماتفاا المخت  اع تعكاا ةاا      

يدلوتي الذ  له تدثةت ةحاديس ي اتيان ةاا ي اع  أةاا  ةاا األ الةب الوقائةع التي تتلئم ة  الم سوا الخ ني ياأل

يصاسفه في ةجتمعاتفا ةا أتتا  س يانحتا  أت أنفا ت تصال الار المساتوى الاذ  يصا و لاه اللاتيعع اإل الةةع 

التي تعتمد ي ر قو  الع صت الخ ني يفعالةع ال مةت الدي ي ال امعع ةاا تعالةمفاا اإلنساانةع المتتكا   ي ار األيماان 

 لعنةد  الصحةحع .يا

 ثانياً : دراسات عربية  

 

 .دراسة احمد فتحي بهنسي الموسومة 1

)) العنومع في ال نه اإل لةي ساا ع فنفةع ةتحتا  (( 
(1)

  

تفد  هذه الداا ع الر ا تختاج  أي اكتلا  نستيا  العنومع ةا ةؤل ا  ال نه اإل لةي ل موازنع ةا  ال ناه       

ل الةفا ال نه اإل لةي  . يأهمةته تكما هل توصال الباحاث الار ةاا كاان يتةاي الةاه أ  ت س اليتمي يالتي لم يتوص

 يآت فةمكا النول مصلحةع اللتيعع اإل لةةع في المجالةا ال ةاني يالمكاني سسين التن ةد .

 ياهم ةا توصل الةه الباحث ةا خلل ذلك :  

 

ةاـكتبع ساا العاـتيمع سط –ةي ساا ع فنفةاع ةتحاتا  س النااهت  .مف سي ساحمد فتحي س العنومع في ال نه اإل ل1
2
 -هاـ 1381 ياد  س ة

1961 .   
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 .أ ا  العناب في اللتيعع اإل لةةع كما في ال نه اليتمي قائم ي ر فكت  العدل يالت كةت يةص حع المجتم .1

 اللتيةع ت توق  أت مال  ا. توافت ةنوةا  العنومع في ال نه اإل لةي كما في ال نه اليتمي ةا ناحةع 2

.أن العنومع اللخصةع ت تصةب أت الجاني يت تتعداه س يأياس مان الديع لةسو ينومع تاتس كا اتث اا ل مبادأ يانماا 3

 هي ت اا يديا مةا العنومع يال مان فتحمة فا ت يختج يا العنومع اللخصةع . 

في ذلك الر النتان الكتيم ياألحاسيث ال بويع اللتي ع فالكل  .ت فتي في تطبةق العنومع مةا أفتاس المجتم  ةست دان 4

  وا ةع . 

.تطوا فكت  العنومع في المتاحل التي ةت  مفاا يم ياو قاياد  هاذا التطاوا اكائ هاا فاي اإل ال  يذ حولفاا الار 5

 نستيع ةتطوا  هي النصا  .

 .دراسة محمد أبو زهرة الموسومة :2

ةي (( )) ف س ع العنومع في ال نه اإل ل
(1)

  

يفااد  فااي ساا ااته هااذه ف ساا ع العنومااع ألنفااا األصاال المنصااوس ياليااتض الم لااوس  تن الجتيمااع تنااوس الاار        

العنومع تتمةمان ل بةان ت  ةما التلز  مةا العنومع يالجتيمع ثامو س يت يمكا مةاان العدالاع فاي العنوماع أت ماإلشااا  

ديدان اذا كاناو الجتيماع شاديد  فاي أثااهاا س يالعكاا صاحةح س يأي اح فاي الر ةنداا الجتيمع س فةكون العناب شا

 ةوا ة  كثةت  لت ا ب العلقع مةا العنومع يالجتيمع .

يت ينصد الباحث ةا يتفع نسته تنتيب ال نه اإل لةي في هذا المو وع ماتيتماس ي ر النوانةا الخاصع        

اإل لةي هـو هللا يلةا ةا شتيه اما األاض س يأيتـد مان العـنوما  مه س يانما يتى ان أصول العناب في ال نه 

األا ةع اس فعل لما ي ع ه اإلنسان ةا أي اع اتتمايةع ياقتصاسيع يغةتها س ياللاذ يا هذه األي اع ي  ل ماه 

 العناب يان هذا النانون السماي  تاا تصل  البلت يانفم  وا ةع أةا  شتع هللا .

 وصل الةه الباحث : ين خص ةا ت     

 .أن الحديس يالك ااا  ت تثبو أت م ص ألنفا ينوما  ةندا   .1

 .ا تمد ةا معض ال نفاا يتوب الحديس مالنةا  يهو في نست المؤل  اسياا غةت   ةم ةا كل األيته .2

طفا يهاي الحاد .ا ت باط العنوما  المندا  ةا ال صو  أقصر العنوما  التي يتم تطبةنفا يذا ةا ا اتوفو للاتي3

تجايزها محكمه ييذا لام تساتو  شاتيطفا س فادن العنااب يكاون ينااب مماا يأت ي ر لما سينفا س فل يصح ل نا ي 

 سينفا .

 
 
 . 1963.أمو زهت  ةحمد س ف س ع العنومع في ال نه اإل لةي س ةطبعع تاةعع الديل العتمةع س 1
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 مناقشة الدراسات السابقة   

 تاقةع :.الداا ا  الع1

ل باحثع شفتزاس يبد الكتيم ال عةمي  المو وةع )) العناب ي ار السا وك اإلتتاةاي  :1أ.اتبعو الباحثع ساا ع اقم 

 مةا الم اهةم اللتيةع يال ستيا  العنامةع (( .

س  .التلامه ةا حةث اتهتما  ممباسئ اإل ل  ياليايع ة ه تحنةق التحماع يالعدالاع ف الن ياا اإلصال  يالتدسياب1

 ييد  اتباع النسو  ياللد  .

 .التطامق ة  ةا ننو  مداا ته في ت ايل أنواع العنوما  ملكل ةتس سل مدا ةا اشدها الر أخ فا في التطبةق .2

.في ك تا الحالتةا تم التوصل الر حل الملك ع في أنواع الم فج اإللفي ةا اتل م اا اإلنسان فاي المجتما  س يفاق 3

 حةع تجعل ةا الوازع الذاتي خةت ةا أ  ااسع في ةجال اتنحتا  يالجتيمع .أطت تتمويع يأخلقةع ص

 

 الداا ع ا تعم و  هذه . اما دراسة باسم محمد شهاب الموسومة )تعدد الجرائم واثرة في العقاب (2

تتتمايةاع يهو أحد الم اهج التي ا تعم تفا الباحثع فاي ا االتفا المو اوةع العنوماع يأمعاسهاا ا المنهج المقارن    

في يصت صدا اإل ل  يالخلفع التاشد  س يتطتقو الداا ع الار اللاتيعع اإل الةةع يالعنوماع فةفاا يهاي تا ا 

 ةا األطتيحع التي نحا مصدسها يت  ةما أن الباحث أخذها ةا ناحةع قانونةع .

 ار ياد ال نفااا المسا مةا .الكل  يا أيل تب وا حنةني لتعادس الجاتائم س الاذ  يلاكل نستياع ذا  أمعااس حنةنةاع ي2

 ل الخ  اا يال نفاا يا العنومع ( .ايهذا ةا يؤكد ةو وع محث ا في ال صل التام  المبحث الثالث ) أقو

.نصو اللتيعع اإل لةةع ي ر ت وع العنوما  يفنان ل جاتائم الحاسثاع س يالمتعادس  س يه اا يكماا التلاامه ماةا هاذا 3

 البحث يالبحث الذ  مةا أيدي ا .

لتوصل الر تحنةق هد  يغايع العنومع ةا حةث ال تت ياإلصل  أةا يته اتختل  ةا مةا ساا ت ا العنومع .ا4

 يأمعاسها اتتتمايةع ة  تعدس الجتائم يأثتها في العناب .

 .انفا تت ايل المو وع ةا ناحةع قانونةع محتع يمحث ا يدا  المو وع ةا ناحةع اتتمايةع .1

ملااكل ة صاال الاار أنااواع الجااتائم يالعنومااا  فااي العصاات اإل االةي س يانمااا الاار أنااواع .هاذا البحااث لاام يتطااتي 2

الجتائم يالعنوما  الصاسا  محق ةتتكبفا س ماتيتماس ي ر النوانةا الو عةع س أةا ساا ت ا فتت ايل النتان يالسا ع 

 ال بويع يأقوال الخ  اا يال نفاا في هذا المجال .

 

 م الموسومة )االعتياد على األجرام وأثره في العقاب دراسة مقارنة (.دراسة بان حكمت عبد الكري3

  :فند انصبو في ةجال الداا ا  النانونةع ياك   فةه ي ر    

 .يتض معض أنواع العنوما  التي تطتق ا الر تانب ة فا خلل ساا ت ا .1



 28 

يذا ت تفااد  الاار يلحاااي األذى  .التوصاال الاار ة فااو  العنومااع فااي اللااتيعع اإل االةةع ةااا خاالل النااتان الكااتيم2

 ممتتكب الجتيمع مل لدف  الم ا د س يهذا قتيب اللبه ةا ال تائج التي توص و الةه ساا ت ا .

.التوافق ة  الباحثع في ةجال اتيتةاس ي ر األتتا  س يذ أن ينوما  الحديس يالنصا  غةات قام اع ل تيةات يكاا 3

 لمكان يطبةعع الواق  اتتتمايي يالحدث ي بب الجتيمع .ينوما  التعازيت التي تتيةت يفق ال ةان يا

يهكذا نجد مان ساا اع )ماان( تدخاذ الجاناب الناانوني ل  ناه الج اائي اإل الةي فاي حاةا ساا ات ا تدخاذ الجاناب      

 اتتتمايي ل عنومع األةت الذ  يلكل ننطع اتختل  في توانب كثةت  ي د ةوازنع الداا تةا.

 لعربية مناقشة الدراسات ا

 .دراسة احمد فتحي بهنسي الموسومة1

 )) العنومع في ال نه اإل لةي ساا ع فنفةع ةتحتا  ((  

توصل الباحث مدن العناب في ال نه اإل لةي أ ا ه العدالع يالتك ةت يغةتهاا ةاا اتال ةصا حع المجتما  يهاذا    

  حع المجتم  يالعدالع أي ان .ةا نتاه في ساا ت ا مدن أ ا  العنومع في ال نه اإل لةي تحنةق ةص

.ايتمد الباحث ي ر النتان الكتيم ياألحاسيث ال بويع لتو ةح أهمةع العنومع ييد  الت تيق في تطبةنفا مةا أم ااا 2

 المجتم  ةا ةتتكبفا س يهذا ةا  تنا ي ةه في ساا ت ا فةما يخص هذا المجال .

 .دراسة محمد أبو زهرة الموسومة 2

 في ال نه اإل لةي (()) ف س ع العنومع 

 فند ايتمدنا ي ر ن ا الم فج الذ   اا ي ةه فةما يخص ال ستيع اإل لةةع في ال نه اإل لةي .

.يكذلك ةا توص و الةه ةا نستيا  ي لةةع في ال نه اإل لةي يت صةل العنوماا  التاي كاناو ت ا ل ممتتكبةفاا 2

 كل ياحد  حسب الجتيمع المتتكبع .

 ثع ةا يتوس التلامه مةا ساا تفا يالداا ا  أيله يت  ةما في ةجال تص ة ا  العنومع ..يا ت اس  الباح3

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 ب: نظريات العقوبة

أن الم فااو  ال ساات  ل عنومااع قااديم قااد  الوتااوس اإلنساااني يتاااا  نتةجااع اس فعاال فطاات  يفااتس  ي اار اقااد         

اتنتنا  ال اتس  ي ادةا كاان اإلنساان يعاةت حةاتاه  تتيمع حص و آنذاك كما  بق ذكته *. كانو قائمع ي ر أ ا 

البدائةع األيلر  س ثم تطوا ةع ر العنومع ة   فوا ةع ر الس طع في الجمايع . ياتخذ  صواان يد  ة فا أ تته س 

ثم تطوا الر اتنتنا  ال تس  محق الجاني غةت العائ ع التي ي تمي الةفا المج ي ي ةه س ثم اتخذ  صاوا  النصاا  

جتماا  العلااةت  الواحااد  فااي حالااع يقااوع العااديان مااةا أفتاسهااا ياتنتنااا  الجمااايي يذا حصاال ايااـتداا مااـةا فااي ة

العلائت
(1)

 . 

يم لد  الديل س ا تي و العنومع كو ة ع لتحنةق أغتاض  ةا ةع ةاا قبال السا طع س ماتنتناا  ةاا خصاو  الحااكم س 

شاكاتن ةاا العاذاب يالتلاويه محجاع التك ةات ياا الاذنب س يلفذا تمث و العنوماع مصا ع النسااي  ياللاد  اذ ت ام و أ

 ةتخذ  ص ته الدي ةع في ذلك الوقو س النائمع ي ر ةبدأ " الت ويض اتلفي " ةا قبل الحاكم .

يمعد يصت التك ةت يالتسع تخ صو العنومع ةا ت ك األفكاا ي ا طتفا س يذ نتاهاا فةماا معاد أخ اعو لاـمعاني      

اإلنـسانةع يالتحمع 
(2)

س ياصبح الـيتض ة فا حمايع يتوطةاد ال ساا  العاا  . ف الن الار يصال  المجات  يتدهة اه  

يهكاذا نجاد ان غالبةاع ي مااا األتاتا  الناداةر يمعاض .لةتت  الر حةاته اتتتمايةع حماياع يتوطةاد ال ساا  العاا  

 وا ةا أا ةع ةلتتكع المعاصتيا . ةما يالجوا ةو وع تبتيت العنومع اي  ببةع الس وك اإلتتاةي انط ن

ياحد  ملكل أي مدخت يذا اخت ط ةط ب تبتيات العنوماع لساببةع الجتيماع ةاا ال احةاع الم فجةاع اذ صااا ةاا المتعاذا 

أحةانان ال صل مةا ال ستيا  التي ت ايلو ت سةت الس وك اإلتتاةي مت ك ال ستيا  التاي اهتماو ممو اوع العنوماع 

 يتبتيته .

 

 يةا معدها. 56يتت  ال صل الثالث   

المطبعاع اتةةتياع  –.ساي س تتي  س  افويل س المجتم  يةلاك ه س ةندةع لمباسئ ي م اتتتماع س تتتمع اماتاهةم اةا   س النااهت  1

س   1938سموتي س 
423
ةطبعع اتيتمااس سط –ي ستيبد الم ك س ت د  مك س المو ويع الج ائةع س ةصت  

1
  1942 –هاـ  1360س  

س ج
5
س   

9
ي   

474
. يي ست مف سي س احمد فتحي س العنومع س ةصدا  بق ذكته س   

13
. س.حس ي س ةحموس نجةب س ي ام العنااب  

س   1966س ساا ال ف ااع العتمةااع سس
40
يةااا معاادها . ي ستس.يثمااان أةااال يبااد الااتحةم سال ستيااا  المعاصاات  ل عنومااع س محااث فااي   

س   1976( س 2-1 ع الج ائةع النوةةع س يدس خا  )مجال
233
 . 

. فت في هذا العصت ) ) التلتي  الك سي النائم ي ار أ اا سي ةاع فةفاا الكثةات ةاا الاتي  اإلنساانةع ين ياع التخ ةا  ال سابي يذلاك 2

الدةاا يملاايع العنوماا  قبال ان يتحاول اتاال الك ةساع لتتاال اقطااع  لتعاوس معاد ذلاك العنوماع الار  لتطوا اتال الك ةسع ةا يااقع

س   1961ساا المعاااا  س  –. ي ساات س.س ااوقي س كمااال س ي اام الاا  ا العنااامي أصااوله يتطبناتااه س ةصاات صاا تفا اتنتناةةااع ..
32
  .

مف سي س احمد فتحي س العنومع س ةصدا  بق ذكته س  
14
 . 
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 األةت الذ  ينوسنا ل تطتي ملكل ةوت  الر معض هذه الت سةتا  التي يلاا الةفا م ستيا  العناب يهي : 

 أهم نظريات العقاب 

 القديمة (  ة.) المدرسة التقليدية الكالسيكي1

(  1794 – 1738ةا أهم الكتاب الذيا كان لفم اثت في النتن الثاةا يلت : اإليطالي ))  ة ا مكااياا (( )        

 Dei delett edell اذ تجد هذا التدثةت في ةبحثه )) ةنالع حول الجتائم يالعنوماا  (( الاذ  نلاته ماإليطالةاع  ))

pene )) 

 ينلت معد ذلك ثلث ةتا  ماإلنك ة يع : 

)
((An Essag on Crimes and Punishments))

1)
. يذا لنةاو المنالاع صادى كبةاتان يقباوتن حسا ان ةاا قبال 

 فولتةت . يكانو ياحد  ةا اكثت الجدات  قتاا  .

مد ة ه لتج ب الحتيب اي ال و ر كتب مكاايا ل ستيع المجتم  المتعاقد مكونفا  تيا  ت       

شتيطع ان تع ا ةسبنان كمعةاا اي اتتتمايةع س ينـاقت ال كت  النائمع محق الـديل فـي ينــ ال الــعنومع 

ةنةا  ل جتائم يالعنوما  مداان ةا األفعال التي توق   تاان كبةتان مالديلع الر األذى المحديس الذ  ين  ي ر 

تكما تم  األفعال غةت الحس ع اي اللتيت  التي تستحق  اهاتةا الوحدتةا النةا ةتةالمواطا اي ال تس س يمةا 

 العناب س ييتوب اخذ العمل يلةا ال ةع كمنةا  اي ةعةاا لألذى معةا اتيتباا.

يزاس مكاايا أن الفد  ةا العناب يجب أن ت يجعل ةا المعتد  مائسان اي تعوي ان ل معتدى ي ةاه مال أن يكاون      

مان يقائةان ية ا بان تن ال اقل األلام مالمعتاد  أ  التخ ةا  ةاا قساو  العنوماع ياقاتاا قاياد  شاتيةع ل عنوماا  س ينا

يأقا  العنومع ي ر أ ا  الم  عع اتتتمايةع  
(2)

 . 

ا يلكي يكون العناب ةؤثتان يجب ان يكون ةحدسان ي تيعان . ية سمان لجتائم ةحدس  يياتى مكااياا اناه اذا لام تكا    

ل عنومع فائد  فةجاب ان ت يار س يتصابح الساجون ناوع ةاا التادايب ل جااني  س كاي يصابحوا ةاواط ةا صاالحةا س 

ييجب ان تتص  النوانةا مالو و  يان تكون ةعتيفع لجمة  المواط ةا 
(3)

 . 

 

1Lbid , Encyclopeedia Britannica , ‘’Crimina Law Vol.5 , P.281.                         .   

2 lbid , p. 281                                                                                                           . 

 . النـفوتي س ي ـي يـبد الـناسا  63-62ي ست س.حس ي س ةحموس نجةب س يـ م العناب س ةـصدا  امق س  

س شت  قانون العنوما  س  
177
 
– 178  

. 

س   1982ةكتبع ةكايى س  –أمو ياةت س ةحمد زكي س ساا ع في ي م األتتا  يالعناب س مةتي   
201
 . 

3                                                                                          .lbid ,vol . 5 , p . 281.  
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ويتيع ياإلنسانةع ي دةا أصبحو هذه األفكاا ةجساد  فاي قاانون يتكما معض نناط ال ع  في أفكاا مكاايا الت    

س يم كتانه يتيا ةه ياا ال تيقاا  اتتتمايةاع ل معتاديا  1791العنوما  الذ  صدا خلل الثوا  ال تنسةع يا  

شااد  الم  ااع يتج ااب األلاام همااا البايثااان التئةسااان لساا وك ال ااتس س ةعااوتن ي اار ة فااو  مسااةط يةس اال  أنة تت ااان 

ـتيمع س يهاـكذا تاـبنر لمنالاع ماـكاايا أهاـمةتفا لكاـونفا يباد  الطتياق تيااس  تنةاةم ةتطتفاع لمسااهت ياد  فااي ل جا

التطبةق األ ا ي ل ستيع ي م العناب  1764النانون الج ائي . يقد ي   مكاايا يا  
(1)

 . 

ان ةا أفكاا مكااياا تحاو مع   Jeremy Berthamي   ال ة سو  يالمص ح النانوني اإلنك ة   تةت م ثا        

ال وا  س يايتند م ثاا  ةثال مكااياا ةاا قب اه ان تادثةتا  الناوانةا الج ائةاع النا اةع يالمعماول مفاا كاناو مديفةاع س 

يلةا ممنديا أحد أن ي كت ان ال سا  الج ائي في أياما خلل النتن الثاةا يلت كان يحلةان ل ياياع س يتتمثال قاو  

ط  فااي العنوماع يااؤس  الاار نتةجااع يكسااةع ةلاةتان الاار ان اتاااتن يعاادةون مساابب  ااتقع يتفاع نساات م ثااا  أن اإلفااتا

ختي  أي تحدس ةواطا ال اع  فاي نستيتاه فاي ايتمااس ه ي ار ي ام الا  ا النائال مماذهب الم عاع يماافتتاض ان 

تمة  التتال يعم ون معنلنةع س يم ثا  هو أحد اتباع ل مدا ع ال  عةع . 
(2)

  

 

 ادية .النظرية االقتص2

 

 The socialist “تستمد هذه ال ستيع فت ةاتفا األ ا ةع ةا أفكاا المدا ع اتشتتاكةع في ي م األتاتا          

school”   يكاان لابعض       .لت سةت الجتيمع يطبةعع السا وك اإلتتاةاي موتاه ياا  1850التي  فت  ة ذ يا

العنااب ةاا خللاه ما فااا ةادى اتخاتل  فاي السةا اا  الع ماا اهتما  مفذا اتتجاه اتقتصااس  يةحايلاع تبتيات 

العنامةااع التااي ةاا ااتفا المجتمعااا  البلااتيع يباات ةتاحاال تطواهااا التاااايخي يكةاا  تاادثت  ةثاال هااذه السةا ااا  

العنامةع مبعض العواةل يالستي  اتقتصاسيع موته خا  
(3)

 . 

لمجتمعا  العنامةع لةا طام  العصت الذ  نلد  يتى أنصاا اتتجاه اتقتصاس  أن أهدا  العناب يف س ا  ا     

فةه كعصت اإلقطاع ييـصت الـثوا  الـص ايةع س ييصت ال ف ع يهذه تمثل ةتاحل اقتصاسيع ةتعاقبع 
(4)

 . 

 

 

سال اشاات ةكتبااع 1968. ااذاتنده س اسييااا هااـ . ياينالاادكتيا س ةباااسئ ي اام األتااتا  س تتتمااعةحموس الساابايي يزةة ااهس)الناهت س1

 .70نةويواك( - و ةصتيعسماتشتتاك ة  ةؤ سع فتانك ةا ل طبايع يال لتس الناهت اتنج

lbid , Encyclopaedia Britannicd , ‘’Crimina Law’’ , Vol.5,P.281  .                       .2  

.س.الديا  س يدنان س أصول ي م األتتا  س ةصدا  امق س  3
79
 . 

.المصدا ن سهس  4
79
 . 
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ةا ااع العنامةااع  اااهت  ةتكبااع تنااو  ي اار ةجمويااع ةتداخ ااع ةااا العواةاال يالسااتي  الدي ةااع  يال  ساا ةع ان الس   

( س يهماا ةاا  Kircheimer( ي)كتشفايمت Ruschياتتتمايةع يالسةا ةع ياتقتصاسيع س ينول الع مان )ايش 

 ةؤيد  الت سةت اتقتصاس  يةا المتحمسةا لتس العناب الر أا ةع اقتصاسيع .

أن ال سا  العنامي أل  ةجتم  ةا المجتمعا  ت يلكل  اهت  ةستن ع ت  تس منوانةا خاصع مفا مل هاي تا ا        

ت يتج أ ةا ال سا  اتتتمايي الك ي 
(1)

 . 

لذا يمكا النول ان اكثت الت سةتا  اتقتصاسيع الصتفع التي  فت  ة ذ ة تصا  الناتن الما اي تعكاا فاي       

  التن ةااد  الوا ا  لااتمط الجتيماع مواقاا  اقتصااس  اي مساااهت  ال نات ييلقااع حتمةاع اي تبتيااع الواقا  ذلااك اتهتماا

اقتصاسيع . يهي ةحايت  ي مةع اائد  أت أن هذه ال ستيع أخ نو في ي فااا يتاوس يلقاع  اببةع اي حتار يلقاع 

ي ة ةع مةا  اهت  ال نت يالجتيمع 
(2)

   . 

الر حنةنع أن معض المماا ا  العنامةع قد تعكا معاض الصا ع اتقتصااسيع يةا هذا الم ط ق يمكا التوصل       

ات انه ةا غةت الممكا اس اغ ب المماا ا  العنامةاع الار يواةال اقتصااسيع صاتفع  اي انفاا تناو  ي ار تا ا ةاا 

 األا ةع اتقتصاسيع صتفه ةا ال احةع الواقعةع .

 .النظرية الثقافية 3

طااا الثناافي العاا  موصا ه ماتـست  ياـنو  ي ار أ اا  ياتمط الاـعناب اي ةاـبتااته يهي تـ سةت اتـتمايي نا      

( ةتتبطع ملبكع ةتكاة ع ةا الع اصات الماسياع يالمع وياع التاي يتكاون ة فاا نساةج الثنافاع cultaral اهت  ثنافةع )

لعناااب س قائمااع ي اار العاةااع ل مجتماا  . يتوصاا  أهاادا  ال ستيااا  الثنافةااع مدنفااا ةحايلااع ي مةااع لتبتياات  اااهت  ا

يتع اي ان طبةعاع العنااب يةماا ااته  Cultural Consisten فت ةع ثنافةع هاي )التوافاق أي الت ا اق الثناافي(  

المخت  ااع ت مااد أن تكااون ةتوافنااع ية سااجمع ةاا  كاال المعااايةت الثنافةااع التااي تلااكل النايااد  الوا ااعع لساا وكةا  

يأخلقةا  المجتم  
(3   .) 

ي ر ةدى العصوا ياحدان ت يخت   مال سبع الر أنواع الجتائم أي المجتةةا أن سفم يذلاك تحنةناان ي ل العناب      

لمط ب المسايا  المط نع في العناب 
(4)

. 

 أت أن ةثل ت ك المماا ا  يالمبتاا  لم تجد لفا الةو    دان ينلنةان يبتاها في الوقو الحا ت س    

 

Rusch George , and otto Kircheimer , Punishment and Social struture columbia .1  university press, 

1939. PP.206-207 .    

.الديا  سيدنان س أصول ي م األتتا  س ةصدا  امق س  2
81
 . 

Sutherland and Donald cressey, Principles of criminology of criminolog 3      .        

10 th   Edition .J.B. Lippincott co. , 1978.PP. 308-309.     

.س.الديا  س يدنان س أصول ي م األتتا  س ةصدا  امق س  4
82
 . 
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 ففي مل شك ت ت سجم الةو  ة  ثنافع هذا العصت يت تت اغم ة  ةتيةتا  الحةا  المعاصت  .

ض يالط اب اتقتصااسيع س يان لذا نجد ان العنومع في ةجتمعات ا المعاصت  لم تعد تندا محسااب قاوانةا العات       

يهااج يدفعاه المجات   تحديد العنومع ةا حةث شادتفا اي خ تفاا ت يجات  الةاو  ةاا خالل ات ااي األفاتاس ي ار تساويع سه

المديا الر المجتم  الدائا مص ع ينامةع ةثل الحبا لمد  ةع وةع س اي التعاذيب س فالمجتمعاا  البلاتيع تساعر الار 

ةا ة اي تفا تخ ة  المعانا  البلتيع يل
(1)

 . 

أن األا ةا  الثنافةع النديمع التي كانو يوةان ةا   دان ةلتييان لتبتيت معض المماا اا  العنامةاع النا اةع ت        

األخلقةع التي تص ح ا ا ان لتجتيم ال عل اتتتاةي ذاته أي لتبتيت  تص ح الةو  لت م الحديس ال اص ع مةا المعايةت

قسو  العناب ن سفا  
(2)

 . 

 .النظرية النفسية4

تعتمد هذه ال ستيع ي ر تنديم معض أنصاا ةدا ع التح ةل ال  سي ت سةتهم النائم ي ر ي م ال  ا مال سبع      

 لطبةعع العناب يمتايا معض ةماا اته المخت  ع مةا اللعوب .

تع ي مدن ا تمةعان كبلان يمت ك ( التي    he scape goat theoryييند  هذا الت سةت ي ر فت ةع ) كبت ال داا      

قداان ةا الدياف  الج سةع يالعديانةع ال طتيع التي تست    يشبايفا اي التعبةت ي فا ملكل اي مدخت 
(2)

. يلعل يناب  

المجتةةا هي يحدى ت ك الن وا  التي ا تعم تفا المجتمعا  البلتيع إلشاباع معاض هاذه الادياف  ال طتياع الكاة اع 

كذا فدن المجتمعا  اإلنسانةع تحتاج سائمان الر طائ ع ةاا المجاتةةا لكاي تعااقبفم يلةاؤسيا لفاا ةاا لدى أفتاسها . يه

هو ةحذيا ي ةفا ةا أشةاا غةت ةلتييع تتغب النةا  مفا . فالمجتةةا ه ا هم كبت ال داا 
(4)

 . 

داا الاذ  ي صاب ي ةاه أةا التا  األخت ل ع ماا فاي هاذا المجاال يا ص ماان العادي فاي الحاتيب يمثال كابت ال ا     

العديان البلت  الكاةا ساخل اللاعوب المتحااماع . يهاو تعبةات ياا ت اك ال  اياع العديانةاع س التاي كاان يمكاا ان 

توته الر المجتةةا يا طتيق ينامفم ك ما ااتكبوا تتيمع مةا يقو ألخت 
(5)

. 

ا ال  اياا  العديانةاع الكاة اع فاي ت يةما تند  نستخ ص مان أنصاا التح ةل ال  سي يتين في العناب ةتآ  تعك  

 تصعةدها مبعض المماا ا  اتتتمايةع الملتييع أي المنبول . شعوا المجتمعا  التي تحتاج ت تييفا اي

 

.الديا  س يدنان س أصول ي م  اإلتتا  س  1
83
 . 

.المصدا ن سه س  2
83
 . 

.المصدا ن سه س  3
83
 . 

4.  Menninger , Karl . The crime of punishaent , viking ,1968, p.p 24-25  

5                                     .Reiward .paut.society and Irs criminals,international universities 

press.1950.p253 
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 يهااذا ي  اا  المجتمعااا  فااي ةماا اااتفا العنامةااع لتسااةت ةتوازنااع ةاا  ةواقاا  ت ااك المجتمعااا  يزاا الجاا ا اي    

ةماا اته يذ ي عد  العناب نفائةان ي دةا تيةب المحتةا  الج سةع أي ت عد  ال وامط اتتتمايةع نحو الجا ا موتاه 

 يا  يتسفت قسو  العناب

الع  ةع كما ت اة و المجتمعا  في ةواق فا يزاا الج ا اي تطتفو في تحتيم التعبةت ي ه  عيةماا اته اللينسانة   

ملكل كبةت 
(1)

 . 

 ية االجتماعية :.النظر5

 فاات  ةحااايت  ي مةااع لت سااةت العنومااع كساااهت  اتتمايةااع يتبتياات اخااتل  ةماا اااته مااةا المجتمعااا        

 المتباي ع .

يند  الت سةت اتتتمايي ل عنومع ي ر فت ةع " الكةان اتتتماايي  اي " الت ساةم اتتتماايي " التاي تااا مفاا       

( الااذ  ياا ص ي اار ةبااداا  Durkheim))  ( ))1858 – 1917ةاال سياكفااايم العااالم  يال ة سااو  ال تنسااي " اة

 1893تنسةم العمل ةا خلل كتامه تنسةم العمل اتتتمايي 
(2)

ان تمة  اسيس  . اذ يتى هذا ال ة سو  اتتتمايي 

 ذاتاه يالخا ا  لداتاع التما اك اتتتماايي ماةا فعل المجتمعا   د الجتيماع هاو حصاة و الت ساةم اتتتماايي 

 .فتاسها

ةاا ةجتما  الار أخات تبعاان  المخت  اع الذ  مدياه ينو  ي ر يحد  المصالح ياألهدا  ياألنماط الس وكةع لألفتاس    

تختل  ت سةم المجتم  ن سه ف ي المجتمعاا  المةكانةكةاع ت يحت اا الاويي الجمعاي الجا ا اتكبات ةاا الوتاوس 

ي اا تتسم مداتع يا احع ةاا الع ا  يتباتز هاذه الحنةناع ال تس  لألي اا س مل العواط  التي يتعتض لفا األ

تحتيما  الجمايع  ت حق ماألفتاس ي دةا يختقون في قسو  اي شد  العنوما  التي 
(3)

 . 

اةا المجتمعا  ذا  الت اةا س فك ما ازساسا الت اةا ا وخان زاس  أهمةع ال امةت الجمعاي . يهكاذا تساتبدل       

ر العنوما  التاسيع منانون ةدني ياساا  يفد  الر الح ا  ي ر حنوي األفاتاس مادتن ةاا النانون الج ائي النائم ي 

العنومع 
(4)

   . 

ييتى ان التما ك الع و  في المجتمعا  المعاصت  س يتمة  ماتسيس ال عال المجتمعةاع العنامةاع ماللاد  يالنساو  س 

عاع غةات ينامةاع ةثال التعاويض الماالي يالدياع فند مدأ  ماتنحساا أي الا يال اذ  اةحل ةح فاا اسيس فعال ذا  طبة

 يالتسويا  المالةع الس ةمع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األتتا  س  ةصدا  امق س   .الديا  س يدنان س أصول ي م1
85
 . 

.تةماشة  س نةنوت س نستيع ي م اتتتمااع طبةعتفاا يتطواهاا س تتتماع س.ةحماد ةحماوس ياوس  يس.ةحماد الجاوهت  س س.ةحماد ي اي 2

ساا المعاا  س ط –ةحمد س س.السةد ةحمد الحسة ي س الناهت  
5
س   1978س  

168
 يةا معدها . 

            108  1983س  ةطبعع تاةعع الموصلس –لحس ي س ال ستيا  اتتتمايةعس الموصل .س.ال وا  سقةاس يس.يبد الم عم ا3

ةطاام  ساا الحكمااع  –ياس ال كات اتتتماايي ساا اع تحـ ة اـةع فاي تاـاايال ال اـكت اتتتـماياـي س مياداس ا.س.الحساا س احساان ةحماد س4

س   1991ل طبايع يال لت س 
233
. 
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اتتمايةاع اخاتى لت ساةت طبةعاع التباايا فاي المماا اا  العنامةاع يهاي " التجاانا يه اك نستياع أي فت اةع       

( يكون العناب خ ة ان يق ةلن مة ما ي ساس العناب  (Homgoneousيالتيايت اتتتمايي " س فالمجتمعا  المتجانسع 

ل ت اةع ياالم ( . ةاا حةاث تعادس صا وفه س ياائاد هاذه ا Helt  erogencousفي المجتمعاا  غةات المتجانساع ) 

ياد  التجاانا يالت اافت الناائم  ر( الذ  فست التبايا في قسو  العناب التي تتتا  الاsorokinاتتتماع )  وايكا 

ساخل المجتم   
(1)

 . 

لاذا فاادن اسيس ال عاال الت اامةع نحااو الجتيمااع تصاابح ذا  طبةعاع ينامةااع شااديد  يةعفااا تصاابح ينومااع كاال ةااا       

عاس يةصاسا  األةوال ةماا ا  ياةع خلل ةد  الثواا  موته يا  اإليدا  يالسجا يال  ي ياألم
(2)

 . 

 .نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي6

. فناد تعاتض هاذا العاالم   أةا نستيع العنومع في ال نه اإل لةي التي قدةفا األ تاذ العلةع س.ةحماد أماو زهات      

اإل االةي . أةااا العناااب األخااتي  فاااألةت فةااه يكمااا هااو الاار األصااول التااي قااا  ي ةفااا العناااب الاادنةو  فااي ال نااه 

ةعتي  يتت  الر هللا تعالر . يهو الع ةم الحكةم س يان كان العناب األختي  أ ا  الصل  في الدنةا ياآلخات  س 

فدنه ت ي  ذه قاض ةما يخطئون ييصةبون س ينما ي  ذه يل  اليةوب س يهو خةت ال اص ةا  
(3)

 . 

ان النانون الدنةو  )الوص ي( لم تت ح أغتا ه مصواتفا الحالةع ات معد تطوا ال كات البلات  يي ر التغم      

الذ  ا تيتي قتينان  طوي ع  
(4)

.لكا الن اا الدنةو  تجت  فةه أحكاةفا مة ا  يايمان س يتحتمل الصادي ااتحاان  

س يتحتمل الكذب ةتتوحان 
(5)

 . 

تيتي ي عه  وى يلت  ا وا  ات ان النواياد العنامةاع لام تلاتع ات معاد أةا ال سا  العنامي اإل لةي ف م يس     

هجاات  الت ااول صاا ر هللا ي ةااه ي اا م الاار المدي ااع الم ااوا  
(6)

. هااذه الحنبااع النصااةت  تاادان يالبعةااد  فااي النااد  يااا  

 يصتنا فدنفا تمتد الر النتن السام  المةلس  الذ  تاا  م سا  ينامي ةتكاةل ت

 مةا يديه يت ةا خ  ه س يلم يتمكا ال كت البلت  اغم ةحايتته التي ا تمت  قتينان  يدتةه الباطل ةا

 ان يصل الر ةا يصل الةه اإل ل   س ةو حان ل ا : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الديا  س يدنان س أصول ي م األتتا  س ةصدا  امق س  1
87
 . 

 2Sorokin , Pitirim social and cultureal Dynamices American Book Company,     .   

 1937 p.p 630-632 . 

 

.أمو زهت  س ةحمد س ف س ع العنومع س ةصدا  امق س  3 
27
 .  

 . 409س   1961 – 1960ةطبعع ال ف ع س ةصت س  –الناهت  .س.لة ه سةحمد كاةل س ال سم السةا ةع س 4

.أمو زهت  س ةحمد س المصدا السامق س  5
27
 . 

.مف سي س احمد فتحي س العنومع في ال نه اإل لةي س ةصدا  بق س  6
61
 . 
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األةات فةاه  .كة  حااب اإل ل  الجتيمع مدان س يالبايث ي ر العناب ةا يجت  فةاه العنااب الادي و  س يةاا يتاتك1

 الر العناب األختي  .

.يلمل ذلك يمو  العناب لكل ةا يتتكب تتيمع س ياللديد في ينومع األحتاا األقوياا يالتخ ة  في ينومع 2

ال ع اا يا فت ان العناب يكون ةنصواان ي ر المجت  ت يتعداه الر غةته . قال  ةدنا أمو مكت )اض( في أيل 

 خطبع له :

عة  حتر اخذ الحق ة ه يال عة  ي د  قو  حتر اخذ الحق له ... (( )) النو  ي د       
(1)

 . 

.يكون العناب غ ةسان يةدى التساةح فةه ان تكون العنومع قصا  ةا الجاني تدسيبان له يزتتان ياةان ت يلحظ فةه 3

ةنداا الجتيمع مل نويفا 
(2)

 . 

لنا ااةع مال ساابع ل جتيمااع يالعنومااع ةعااان . يأنااوع ت ااك .ييبااةا أي ااان اثاااا يةعاااني اللاابفا  التااي تااداأ العنومااا  ا4

 اللبفا  ةا حةث قوتفا ي ع فا ةا يتتتب ي ر ين ال العناب المعةا مسببفا .

 مناقشة النظريات :

يلم اقلع نستيا  العناب التي تند  ذكتها تمد ةا ا لنول أنفا تسل ةجتس ةحايت  نستيع لت سةت ةماا اا       

ةااا أتاال ة اا  الجتيمااع يالتصااد  لفااا مد ااالةب يااد  يدخااذ مع اافا طااام  ال ااةا ييااد  اللااد   المجتمعااا  البلااتيع

 يمع فا طام  النسو  اللديد  ياتنتنا  ياإليل  .

 فالمدرسة الكالسيكية القديمة : 

 . أغ  و شخص المجت  ييواةل انحتافه .1

 . كما أيلو اهتماةفا مالجتيمع مص تفا كائا قانوني .2

 ومع خالةع ةا ةعاني اإلصل  يالتدهةل .. تدتي العن3

تدثةت الطبنةع ياةتةازاتفا يهــذا ةا كـان  ائدان في ذلك  اية  ذلك فدنفا حننو ةبدأ المسايا  ميض ال ست ي       

العصت س ييا اا ةـباسئ الص ع اللتيـةع ل  سا  الج ائي ل حد ةا   طع الن اا المط ق . ياغم  ةا تحم ه 

ى ةا ة طق أي ةا ت تفجه ةا ة فج ي مي أت أنفا ت ت ست ل ا طبةعع العم ةع التي ي لد ي فا اس ال ستيا  األخت

 ال عل ن سه نتةجع لبعض السما  ا تقتصاسيع أي الثنافةع أي ال  سةع أي اتتتمايةع .

 مساهت  ال نت .  أ. ين أصحاب ال ستيع اتقتصاسيع لم يندةوا ل ا المعاسلع الع مةع السببةع التي تتمط الجتيمع

 

.اما اتثةت س الكاةل في التاايال س ةصدا  امق س ج1
2

س  
154
 . 

.أمو زهت  س ةحمد س ف س ع العنومع في ال نه اإل لةي س ةصدا  بق ذكته س  2
26
 . 
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د ب. أةا نستيع الت ا ق الثنافي ت تو ح ل ا كة  تعمل ي اصت الثنافع ذاتفا ي ر تيةةت اسيس ال عل المجتمعةع  

 الجتيمع أي  د اتنحتا  مصوا  ياةع .

. أةا الت سةتا  ال  سةع ففي تزالو محاتع الر ة يد ةا الديم الع مي إلي ا  يم ةع الاتع م ذاتفاا التاي يكتساب ج

 األفتاس ةا خللفا اسيس فع فم نحو الجتيمع .

اهت  اتتتمايةع س ألن المجتما  ملاكل لذا نجد ان أ  نستيع تدخذ ياةلن ياحدان ةا غةت الممكا تمثل ياق  الس     

يااا  يتكااون ةااا  ااو ةؤ سااا  تمثاال تمةاا  توانااب المجتماا  يهااي : المؤ سااع اتقتصاااسيع س الدي ةااع سالتتمويااع س 

 األ تيع س العسكتيع س يالصحةع .

ستياا  يممجموع هذه المؤ سا  تتكاةل الساهت  اتتتمايةع ييتم ت سةتها ملكل كاةل س يمما ان كلن ةاا ال      

 السامنع اخذ ياةل ياحد لذا فما غةت الممكا أن ن ست أهمةع العنومع يأمعاسها اتتتمايةع ةا خلل تانب ياحد .

ينخ ص ةا ذلك ان الحنةنع التي يمكا ل باحث ان يتوصل الةفا ةا خلل ال ستيا  يالماداا  العنامةاع التاي       

فةفاا س انفاا لام تاتمكا ةاا حال ةلاك ع العنوماع لم ا  الجتيماع ذكتناها س يةا  مته ةا تواناب ييجامةاع لكال ياحاد 

يانحسااها في المجتم  يالسبب في ذلك س ان كل ةا هذه المداا  يال ستيا  تعوس الر ةسالع ال ست  ةاا تاناب 

س ةتجاه ع الجوانب األختى كما هو الحال مال سبع الر نستيع العنومع في اإل ل  التي  تكون ةحوا اهتماة اا فاي 

ذه الداا ع ةا خالل التتاوع الار نصاو  الناتان الكاتيم ياألحاسياث ال بوياع اللاتي ع يأفعاال يأقاوال الخ  ااا ه

انحسااا الجتيماع نتةجاع لطبةعاع العنوماا  التاي تام تطبةنفاا محاق ةتتكبةفاا فاي العصات اإل الةي  ةدىيال نفاا س 

 ي المجتم  ي ر ةتيا ال ةا .األيل نتةجع لتطوا األمعاس اتتتمايةع ي ر ةتيا ال ةا يأثتها ف
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 المبحث الثالث

 اإلطار المنهجي للبحث 

 

باحث في أي من االختصاصات الطبيعية أو يمثل البحث العلمي الدراسة الموضوعية التي يقوم بها ال       

اإلنسانية هادفة الى معرفة واقعية ذات معلومات تفصيلية عن مشكلة معينة يعاني منها المجتمع اإلنساني على 

الصعيدين المادي والحضاري للمجتمع 
(1)

 . 

ناهج البحث العلمي في العصور ويرتبط التقدم العلمي للبحث بالمنهج ، ومن هنا كان االهتمام الكبير بتقنين م       

التاريخية المختلفة حتى وقتنا الحاضر 
(2)

   . 

وتنوعتتا القضتتايا االجتماعيتتة ففستتحا المجتتائ أمتتام مستتا ل منهجيتتة اكثتتر تشتتعبال متتن تلتت  التتتي فتتي العلتتوم       

األخرى 
 (3)

، اذ من البديهي ان تعتمد كل الدراسات والبحوث على مناهج علمية 
(4)

أهميتة كبيترف فتي  ، لما لت  متن 

جمع المعلومات والحقا ق وتصنيفها وتحليلها  
(5)

 . 

( بأن  األسلوب او الطريقة او الوسيلة التي يستعملها الباحتث بهتدف الوصتوئ التى methedويعرف المنهج )      

وموضوعية مناسبة   المعلومات التي يريد الحصوئ عـليها بـطرق عـلمية
(6)

 . 

المنهج العلمي ان  الفحص او التقصي المنظم الذي يهتدف  Marry Mac Doneldنالد وتعرف ماري ماكدو      

الى مادف المعرفة بطريقة تسمح بالنقل والنشر والتعميم لنتا ج تل  الدراسة والتأكد من صالحيتها للتعميم  
(7)

 . 

 وئ الى الحقيقة العلمية .يشكل المنهج بصورف عامة مجموعة من األساليب والقواعد العامة التي تسعى للوص     

 

جامعتة  –دار الكتتب للطباعتة والنشتر  –.د.الحسن ، احسان محمد ، و د.عبد المنعم الحسني ، طرق البحتث االجتمتاعي ، الموصتل 1

، ص 1981الموصل ، 
23
 . 

،ص 1981مطبعة المعارف ،  –.حافظ ، ناهدف عبد الكريم ، مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية ، بغداد 2
5
 . 

منشورات عويدات ، ط –.بودون ، ريمون ، مناهج علم االجتماع ، ترجمة هالة شبئوون الحاج ، بيروت 3
1
، ص 1972،  

5
 . 

4. Rosenthal , M. , and Yudin , A Dictionary of Philosophy Progress Publisher,      Moscow , 1967 . 

PP.264 -  276.    

 

، ص 1968ج البحث العلمي ، القاهرف ، .بدوي ، عبد الرحمن ، مناه5
30
 . 

بعض التطبيقات على المجتمع الريفي ، مطبعة البيضتا   .الفا دي ، محجوب عطية ، طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية مع6

، ص 1994،  1جامعة عمر المختار ،ط
23 

.المصدر نفس  ، ص7
24
 . 

 

 

 



 40 

فتي كتابت  ل االور قتانون الجديتد ل .  1620التجريبي بوضتو  عتام اذ صاغ فرنسيس بيكون قواعد المنهج         

اما ديكارت فقد حاوئ ان يكشف المتنهج المتيدي التى حستن ستير العقتل متن ختالئ البحتث عتن الحقيقتة فتي العلتوم 

من خالئ ) مقائ في المنهج (  1637وكان ذل  عام 
(1)

 . 

لوصوئ الى معرفة الحقيقتة بطريقتة موضتوعية منظمتة عتن لذا يمكن القوئ بان المنهج العلمي هو محاولة ا        

طريق استعمائ األساليب العلمية وحسب التخصتص ، لحتل المشتكلة موضتوع الدراستة 
(2)

.   وعلتى هتذا الضتو   

يصبح منهج المعرفة القا مة على مواد المعرفة 
(3)

   . 

ويمثل طريق الباحث للوصوئ الى المعارف والحقا ق     
(4)

ن األهوا  الشخصية واألحكام المسبقة التي ، بعيداً ع 

من الممكن ان تجعل  منحازاً الى فكرف معينة ضد أخرى ، األمر الذي ييدي التى نتتا ج خاطئتة وأحكتام بعيتدف عتن 

الموضوعية والحياد
(5)

 . 

وسبب اختالف وجهات نظر البتاحثين وتنتوع اختصاصتاتهم تهترت اكثتر متن طريقتة لمتنهج البحتث العلمتي ،     

تبلورت ميلفات عدف لمعالجة مناهج البحث كل حسب طريقت  و
(6)

 . 

فالباحث االجتماعي مثالً  ليسا لدي  الحرية المطلقة في اختيار نتوع المتنهج التذي يرفتب فتي استتعمال  ، الن      

ا ، كل تاهرف أو مشكلة بحثية لها صفات تختلف عن األخرى تفرض على الباحتث منهجتاً معينتاً لدراستتها أو حلهت

أن اختيار الباحث لمنهج دراست  لم يكن اعتباطاً أو حسب اختياره ل  ، بتل يفرضت  نتوع وطبيعتة الموضتوع التذي 

يدرس 
(7)

  . 

لذا علتى الباحتث استتعمائ اكثتر متن طريقتة منهجيتة للحصتوئ علتى المعلومتات والحقتا ق المطلوبتة فتي البحتث    

همتتائ الطترق األختترى فتي دراستتة معينتة يتتيدي بالبحتث التتى العلمتي ، الن االعتمتاد علتتى طريقتة بحثيتتة واحتدف و 

 أخطا   و مالبسات وسلبيات تيثر في صحة المعلومات  و الحقا ق التي يحاوئ

 

 24.الفا دي ، محجوب عطية ، طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،مصدر سابق ،ص1

.المصدر نفس  ، ص2
24
 . 

مطبعتة  –ون االجتماعي للمناهج ) معتالم تربويتة ( ، أشتراف د.احمتد حستين اللقتاني ،القتاهرف .د.ابراهيم ، محمود ابو زيد ، المضم3

، ص 1984نهضة مصر ، 
44
 . 

.حافظ ، ناهدف عبد الكريم ، مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية ،مصدر سابق ، ص4
11
 . 

، ص 1983رات دار االفتتاق الجديتتدف ، منشتتو –.د.عمتتر، معتتن خليتتل ، الموضتتوعية والتحليتتل فتتي البحتتث العلمتتي ، بيتتروت 5
18
  .

 بتصرف .

 .السماك ، محمد ازهر سعيد ، د.قيس سعيد الفهادي ، صفا  يونس الصفاوي ، أصوئ البحث العلمي  ، 6

ط
3
، ص 1986جامعة صال  الدين ،  –، العراق  

32
 . 

.عمر، معن خليل ، الموضوعية والتحليل ، مصدر سابق ، ص7
43-44

 . 
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وصل لها وتوضيح جوانبها الذاتية والموضوعية  الباحث الت
(1)

 . 

األمر الذي ييدي الى تالفي النقص الحاصل في المنهج الواحد ،فضالً عن استثمار مزايا المناهج المختلفة    
(2)

  ،

لذا فقد سرنا في موضوع بحثنا على منهج علمي متكامل قا م على  فنا  وحدات  وعناصره الدراسية من الجوانب 

منهجية التي تتألف منهتا ، األمتر التذي ستاعد علتى جمتع المعرفتة العلميتة المتخصصتة بكتل عنصتر او موضتوع ال

أساسي يتكون من البحث متمثلة بالمنهج التاريخي والمتنهج التحليلتي والمتنهج المقتارن التتي فرضتها لنتا موضتوع 

 البحث وهي كاألتي :

 

 .المنهج التاريخي : 1

صتتف وتستتجيل للوقتتا ع واألنشتتطة الماضتتية للمجتمتتع اإلنستتاني يقتتدم هتتذا المتتنهج علتتى و    
(3)

، وبستتب صتتعوبة  

مالحظة األحداث الماضية بشكل مباشر مائ الباحث الى استعمائ األدوات التاريخية كالوثا ق والمصادر المتعلقتة 

 بالحدث والظاهرف االجتماعية ويدرسها بشكل استقرا ي يقوم على أساس 

أستتباب حتتدوثها وعالقتهتتا ببقيتتة الظتتواهر األختترى فتتي تلتت  الحقبتتة الزمنيتتة  النقتتد والتحليتتل ومعرفتتة
(4)

.متتن اجتتل  

الوصوئ الى نتا ج تمثل حقا ق وتعميمات تساعد على فهم الماضي المستندف في ذل  على بنا  حقا ق للحاضر من 

اجل الوصوئ الى قواعد للتنبي بالمستقبل 
(5)

. 

 ( . 1406 – 1332) لرحمن بن خلدونعند عبد اومن استعمل المنهج التاريخي 

 ويرجع الفضل ل  بالموازنة بمن سبق  من الميرخين والمفكرين في ناحيتن مهمتين األولى التفريق     

بين التاريخ وفلسفت  ، والثانية محاولت  في معرفة العلل واألسباب المختلفة للحوادث والوقا ع 
(6)

.  

دما ربتتط الحتوادث التاريخيتة االجتماعيتتة بعضتها بتتبعض وربتط العلتتة واستتعمل ابتن خلتتدون المتنهج التتتاريخي عنت

 بالمعلوئ . وينقل لنا دي بور عن ابن خلدون قول  :

.الحسن ، احسان محمد ، واخر ، طرق البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص1
25
، ينظر:  الحسن  حسان محمد ، األسس العلمية  

، ص 1986لطليعة ، دار ا –لمناهج البحث االجتماعي ، بيروت 
8  - 9 

. 

. الفراجتتي ، جمعتتة ابتتراهيم حستتين مهتتدي ، ل المضتتامين االجتماعيتتة فتتي فكتتر الفتتارابي ، دراستتة اجتماعيتتة تحليليتتة ،  ) أطروحتتة 2

م ، ص 2003 -هـ  1424كلية اآلداب ،  –دكتوراه فير منشورف ، جامعة بغداد 
62
 . 

، ص 1993مطبعة دار الشيون الثقافية ،  –تخدام مصادر المعلومات ، بغداد .قنديلجي ، عامر ابراهيم ، البحث العلمي واس3
80
 . 

.عمر ، معن خليل ، الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص4
45
 . 

، ص 1988مطبعة التعليم العالي والبحث العلمي ،  –.محجوب ، وجي  ، طرا ق البحث العلمي ومناهج  ، جامعة بغداد 5
211
 . 

.د.الحسن ، احسان محمد ، وزميل  ، طرق البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص6
123
 . 
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 ذا أردنا اشتقاق أمر من أمور المستقبل فيجب علينا دا مال أن نقيس ما يصل الينا من أخبار الماضي بمقياس       

الحاضر  
(1)

 . 

 قع فيها الميرخ كما يقوئ ابن خلدون : وان د.احسان محمد الحسن يشير الى األخطا  التي قد ي    

أن األمور الذاتية التي تتعلق بميوئ الباحث وأهوا ت  وميتوئ وأهتوا  متن ينقتل عتنهم ومتدى تتأثر الباحتث            

بهذه الميوئ واألهوا  . والجهتل بتالقوانين التتي تخضتع لهتا الظتواهر و عتدم معرفتة طبيعتهتا
(2)

، واورد لنتا بعتض 

كتن ان تعتد متن األستس المهمتة فتي منهجت  التتاريخي منهتا الموازنتة بتين الحقتب التاريخيتة يمكتن النصا ح التي يم

استعمالها للتعليل والتحليل للوصوئ الى القوانين العامة التي تحكم الظواهر المختلفة
(3)

. 

المتذاهب جتم واخيراً ينظر ابتن خلتدون التى التتاريخ متن ناحيتة علميتة متن ختالئ قولت  )) التتاريخ متن فزيتر       

الفوا د ، شريف الغاية ، اذ هو يوقفنا على أحوائ الماضين من األمتم متن أخالقهتم واألنبيتا  ، والملتوك فتي دولهتم 

وسياستهم ، حتى تتم فا دف االقتدا  في ذل  ... ولم تحكم أصوئ العادف وقواعد السياسة وطبيعة العمتران واألحتوائ 

و مزلة القوم ، و الحيد عن جادف الصدق ... ((  يـيمن فيـها مـن العـثور ،في االجتماع اإلنساني ... فـربما لـم 
(4) 

م ( الفيلسوف اإليطالي ل جيوفاني تيستا فيكو ل مبدع المنهج التاريخي في 1668 – 1774) vicoويعد )فيكو(   

ة ، وعلتى الباحتث ان علم االجتماع ، فقد حدد هذا المفكر مسارات التغير في المجتمع البشتري او تنظيمتات طبيعيت

يتتبع جتذور الظتواهر االجتماعيتة ويصتعد فتي بحثت  التى أقصتى متا تمكنت  معلوماتت  التاريخيتة عتن العصتر التذي 

تهرت في  تل  الظاهرف 
(5)

 . 

 

 

 

، ص 1938مكتبتة االنجلتو المصترية ،  –.دي بور ، ) الفلسفة في اإلسالم ( ، ترجمة محمد عبد الهتادي أبتو ريتدف ، القتاهرف 1
273
 

– 

274
، نقالل عن عمر ، معن خليل ، الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص 

51
   . 

.الحسن ، احسان محمد ، وزميل  ، المصدر سابق ، ص2
124
 . 

.المصدر نفس  ، ص3
125
 . 

مصتر للطباعتة والنشتر ،  –دار النهضتة  –، القتاهرف  3.ابن خلدون ، عبد الرحمن ، المقدمة ، تحقيق د.علي عبد الواحد وافتي ، ط4

، ص 1979
291
 . 

 . 59، ص 1983ميسسة الجامعة للدراسات والنشر ،  –، بيروت 1.حسين ، الحاج حسين ، علم االجتماع األدبي ، ط5
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ر ونظر المفكر ل سان ستيمون ل التى تطتور اإلنستانية نظترف تقتوم علتى دراستة الواقتع وعلتى استتفادف التيتا         

الفكري في أحكام الماضي وحقا ق  معبراً في ذل  التاريخ اإلنساني  وحتدف متكاملتة ومتماستكة 
(1)

فدراستة الوقتا ع  

واألحداث التي حدثا في الماضي وتحليلها بأسلوب علمي يمكننا من تفسير الظواهر االجتماعيتة وتحوالتهتا التتي 

الظاهرف المدروسة  تحدث في الوقا الحاضر ، ويمكننا في المستقبل في مجائ
(2)

وهذا بال شت  يوضتح لنتا أهميتة  

المنهج التاريخي بالنسبة للباحث االجتماعي وان موضوع دراستنا للعقوبة وأبعادها االجتماعيتة فتي عصتر صتدر 

اإلسالم والخالفة الراشدف اعتمده علتى كثيتر متن المعلومتات التاريخيتة التتي تمتتد التى حقتب مختلفتة ، األمتر التذي 

لالعتمتتاد علتى المتتنهج التتاريخي بشتتكل أساستتي لالستتثمار واالستتتفادف متن تلتت  المعلومتات فتتي استتتعرض ستاعدنا 

وتحليل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونيتة والعلميتة والدينيتة ، فتي ذلت  العصتر اذ  وضتحا 

ستالمية منتذ قيتادف الرستوئ صتلى ه عليت  الباحثة طبيعة الظروف واألوضاع التي مرت بها وعاشتتها الخالفتة اإل

وسلم وحتتى نهايتة الخالفتة الراشتدف ، مشخصتة انتواع العقوبتات والقتوانين الصتادرف التتي توصتلا  ليهتا فتي ذلت  

العصر من تقتدم وتطتور وانخفتاض نستبة ارتكتاب الجترا م ونوعيتة الجترا م والعقوبتات الموجهتة لهتا ، كمتا أثبتنتا 

فتتي الفصتتل الثالتتث التتذي وضتتح متتن خاللتت  طبيعتتة العقوبتتات فتتي الحضتتارات الستتابقة ، بتطبيتتق المتتنهج التتتاريخي 

 والفصل الرابع والخامس وكيفية استعمائ العقوبات في المجتمع اإلسالمي .

م ( اعتترف كونتا بأهميتة اإلعتادف التاريخيتة لعلتم االجتمتاع  1857– 1798أما المفكر لأوكسا كونتال )       

في كتابات  الن  نظر الى قانون المراحل التثالث كقتانون أساستي وعتام فتي تطتور المجتمتع تبين ذل  بصورف جلي  

اإلنساني ، وهذا القانون ما هو أال تعميم من التاريخ 
(3)

وموجز هذا القتانون ،  أن اإلنستانية مترت بمراحتل ثتالث  

( التتتي تستتتعمل النتتاس فيهتتا  ) الدينيتتة ةستتيطرف فتتي كتتل منهتتا نمتتط ختتاص متتن التفكيتتر ، المرحلتتة األولتتى الالهوتيتت

التفسيرات العاطفيتة والشخصتية فتي تعليتل ستلوكهم وتصترفاتهم ويخضتع فيهتا المجتمتع لستيطرف األنبيتا  ورجتائ 

الدين  
(4)

 . 

 أما المرحلة الثانية التي أطلق عليها كونا المرحلة الميتافيزيقية فكان تفسير الظواهر فيها يقوم       

 

 61-60علم االجتماع األدبي ،مصدر سابق ، ص.حسن ، الحاج حسين ، 1

، ص 1975مكتبة االنجلو المصرية ،  –، القاهرف 1.د.عارف ، محمد ، المنهج في علم االجتماع ، ط2 
29
 . 

.الحسن ، احسان محمد ، وأخر ، طرق البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص3
128
 . 

جتماعي ، مصدر سابق ، ص.عمر ، معن خليل ، الموضوعية والتحليل في البحث اال4
49
 . 
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على أساس  رجاعها الى أفكار فلسفية مجردف ختارج نطتاق الطبيعتة ، وعتد كونتا العصتر التذي عتا  فيت          

ضمن هذه المرحلة . أما المرحلة الثالثة فأطلق عليها المرحلة الوضعية وتدرس فيها الظواهر دراسة علمية تهدف 

لها الى اكتشاف القوانين التي تخضع 
(1)

  . 

 

 “ Comparative Method “.المنهج المقارن 2

يعني هذا المنهج الكتشاف الخصا ص العامة لظاهرف معينة ضتمن مجتمتع معتين ضتمن وضتع اقتصتادي أو        

اجتمتتاعي لفئتتة معينتتة متتن النتتاس فتتي الماضتتي والحاضتتر ، ومتتن ثتتم التنبتتي بالمستتتقبل لهتتذه الظتتاهرف أو الحالتتة ، 

عادف أما عن طريق المقارنة عبر الزمن في الماضي والحاضر ، أمتا النتوع األختر فهتو المقارنتة  والموازنة تكون

بين موضوعين وتاهرتين أو جماعتين في وقا واحد 
(2)

 . 

 ثالثة طرق للمقارن هي : ل اميل دور كهايم لوقدم لنا     

 أ.ان تكون بين نظم وتواهر المجتمع الواحد .

 دف في مجموعة مجتمعات متجانسة من حيث الدرجة والنوع .ب.وكذل  بين النظم السا 

ج.وبين نظم سا دف في مجتمعات متمايزف وفير متشاب  وليسا من شكل اجتماعي واحد 
(3)

 . 

اما العالمة لهربرت سبنرل : فقد كانا دراست  التي قارن فيها بين المجتمع العسكري والصناعي خير ما يعكس   

بيرف الحجةمقارنة وحدات اجتماعية ك
(4)

  . 

ل : بين الجماعة  األولية والجماعة الثانوية الن الجماعتة االجتماعيتة  ل جارلس هرتن كوليومقارنة األستاذ       

مهما كبر حجمها ال يمكن عدها من النوع البعيد المدى كالطبقة او المجتمع العام او الحضارف او المدينة  
(5)

 . 

متن العلمتا  متنهم )  ج علتى متا ذكتر متن العلمتا  فحستب بتل كتان محتط اهتمتام كثيترلم يقتصر هتذا المتنه           

ماكيفر وهيجل وماركس وابن خلدون ورسو وبار سونز (، الذين استعملوا هذا المنهج جنباً الى جنب متع المنتاهج 

األخرى 
(6)

  . 

 

.الحسن ، احسان محمد ، وزميل  ،  طرق البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص1
129
 . 

.الفا دي ، محجوب عطية ، طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية ، مصدر سابق ، ص2
87
. ينظر : الحسن ، احسان محمد ،  

وزميل  مصدر سابق ، ص
130
 . 

.عمر ، معن خليل ، مصدر سابق ، ص3
101
 . 

.المصدر نفس  ، ص4
101
 . 

. المصدر نفس  ، ص5
103
 . 

، ص 1980مطبعة السعادف ،  –، القاهرف 3البحث االجتماعي ، ط .د.عبد الباقي ، زيدان ، قواعد6
441 
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لذا يعد هذا المنهج من أساليب البحث األساسية في علم االجتماع التي ال يكتفي بإبراز اوج  الشب  واالختالف بتين 

وامتل الكافيتة الظواهر بل يتعدى  ذل  الى استعمائ المقارنة في الشر  والتفستير وتحديتد خصتا ص الظتاهرف والع

والضرورية ألحداثها 
(1)

 . 

لذا يمكن القوئ ان هذا المنهج يمثل محوراً مهماً لدراستنا هذه اذ تتم استتعمال  فتي الفصتوئ االوئ والثتاني والثالتث 

والرابتتع التتذي كتترس للمفتتاهيم والمصتتطلحات العلميتتة والشتترعية والقانونيتتة ، وللمقارنتتة بتتين القتتوانين الستتماوية 

ما استعانا بهذا المنهج لتوضيح طبيعة المجتمع اإلسالمي الذي يمكن في اطاره بلوغ الخير األفضل والوضعية ، ك

والكمائ األكبر ، والتعاون االجتمتاعي وعدالتة ومستاوات  ومقارنتت  بالمجتمعتات االخترى . وكتذل  البتراز أهميتة 

اجتتل مقارنتهتتا بأحكتتام وأشتتكائ العقوبتتة العقوبتتة بالنستتبة للبعتتد االجتمتتاعي وتأثيرهتتا علتتى السياستتة واالجتمتتاع متتن 

 وأنواعها قبل اإلسالم وبعده .

 .المنهج التحليلي :3

يقوم هذا المنهج على تجز ة العناصر الظاهرف وفق أصناف ومعايير معينة ، لكن األمر ال يتوقف عند هتذا الحتد   

، كمتتا هتتو معتتروف ان الظتتواهر االجتماعيتتة مترابطتتة ومتداخلتتة وتيفيتتاً 
(2)

التتتالي فتتـأن بحتتث تتتاهرف معينتتة ، وب 

كاألمية مثالً يجب ان ترد الظاهرف الى أصولها وان يوضح صالتها بالظواهر األخرى ، أي ان المرحلة األختـيرف 

متن التحلتـيل تتتـمثل فتتي  عتـادف الـتتـركيب ، متـع مالحتتـظة ان الباحتث ال ينقتل الواقتع كمتتا هتو وحستب الن بعتتض 

الً ، و نما يعيد صيافة الواقع في  طار تصوري معين ، لتذل  فتأن القتدرف علتى جوانب هذا الواقع فير تاهرف أص

التصور المبدع تعتبر أساساً هاماً من أسس التحليل الكفو  
(3)

   . 

فالباحث عنتدما يتعتدى وصتف الحالتة ، ويحتاوئ أن يفستر وجتود تلت  الظتاهرف فهتذا يستمى بالدراستة التحليليتة     

فسيرية وتسمى أيضاً بالدراسة الت
(4)

 ،الن الباحث يحاوئ معرفة سلوك األفراد موضع الدراسة .

الستبب التذي عند التحليل البد ان نبحث عن المتغير التابع وهو النتيجة ، كمتا يجتب علتى الباحتث أن يبحتث عتن   

يودي الى ذل  التصرف 
(5)

 . 

 441،ص1980ف(،مطبعة السعاد-)القاهرف3.د.عبد الباقي، زيدان،قواعد البحث االجتماعي،ط1

.حافظ ، ناهدف عبد الكريم ، مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية ، مصدر سابق  ،ص2
81
 . 
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 ضع الى منهجين ر يسين هما :أذن المنهج التحليلي يخ  

 .المنهج االستنتاجي.1

 .المنهج االستنباطي.2

هو البد  بالجز  واالنتها  بالكل أي أننا نبدأ من العوامل والمتغيرات التي تسبب فالمنهج االستنتاجي :   

ي أدت الى وقوع وقوع تاهرف اجتماعية او سياسية او اقتصادية،  فالباحث يستطيع أن يحدد العوامل واألسباب الت

هذه الظاهرف 
(1)

. وهذه العوامل واألسباب يمكن تحديدها قبل وقوع الظاهرف لذا فالمنهج االستنتاجي منهج قبلي  

وتنبي 
(2)

 . 

  Deductive Methodالمنهج االستنباطي أما   

الظاهرف سوا  كانا يقوم على أساس البد  من الكل واالنتها  بالجز  ، أي منهج بعدي وليس قبلي يفسر          

تاريخية او اجتماعية او سياسية بعد وقوعها مثل عقوبة اإلعدام كعقوبة جزا ية تجب أن تحلل الى عناصرها 

 األولية أي التعرف على العوامل التي دفعا بالقاضي الى  صدار مثل هذا الحكم.

عناصرها األولية وذل  بعد وقوعها أذن فالمنهج االستنباطي هو تحليل الظاهرف االجتماعية التاريخية الى    
(3)

 . 

 وعلى هذا األساس فان هناك أنواع عدف من التحليالت تستعمل في مجائ البحث االجتماعي منها:      

 .التحليل المقارن :1

 يقوم على أساس تفسير وتحليل وقا ع مقارنة الوجهات االجتماعية ضمن النظام االجتماعي الواحد.         

مل هذا المنهج الذي شاع وذاع بين علما  األديان الذي عقدوا المقارنات بين ما تشاب  واختلف من واستع     

الظواهر الدينية في سا ر المجتمعات البشرية مع تفسير التشاب  او التوافق عن طريق االحتكاك والهجرف 

واالنتشار
 (4)

 أخرى .    ة، ولقد اختلطا هذه المناهج بتفاسير سيكولوجي 

 

   

 . 28/5/2005.تفسير د.احسان محمد الحسن من خالئ المقابلة في 1

2.  .C.Blak Inductive Method , Issues in Social Research , New York Tohu Wilex and sons , 1991 , 

P,115. 

3                                                                                         .                    Ibid , P.126  

.اسماعيل ، قباري محمد ، قضايا علتم االختالق دراستة نقديتة متن زوايتة علتم االجتمتاع ، ط4
1
،  1975، المطبعتة العامتة للكتتاب ،  

ص
82
 . 
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 .تحليل المضمون :2

ريتتة والستتلوكية والمنطقيتتة ان هتتذا المتتنهج ال يواجتت  المبحتتوثين وجهتتاً لوجتت  ،  نمتتا يستتتعمل معطيتتاتهم الفك        

مترابطة مع البيئة االجتماعية وأحداثها وشخصياتها رابطتاً  ويستقصي الحقا ق ويحللها ويبني علي  أحكاماً  علمية

كل ذل  بالمدف الزمنية لدراست  
(1)

 . 

 .التحليل المادي التاريخي :3

واهر المحيطة باألسباب والنتا ج المتفاعلة ، ال يكتفي هذا التحليل بمعرفة أسباب الظاهرف بل يهتم بالظ         

وانما ويستعمل في موضوع ل الحاجات البشرية ل من خالئ دراست  للفرد الن النظرية المادية التاريخية ترى 

الفرد بأن  كا ن ذو حاجات ومصالح متنوعة ، ويربط هذا التحليل بين الحاجات والشعور اإلنساني . فالتاريخ في 

ساعد الباحث على معرفة كيـفية تكوين اإلنسان اجتماعياً والذي هو موضوع علم االجتماع  هذا التحليل ي
(2)

  . 

 . التحليل الحضاري 4

فنيتتة بالمعلومتتات وعميقتتة التتدال ل وذات قيمتتة علميتتة مهمتتة ، والحضتتارف تقتتدم للباحتتث  فأن الحضتتارف أدا      

سة طرق حياف الناس المختلفة ، ودراسة طبيعة االنستان مجموعة من التفسيرات والتحليالت العامة والخاصة بدرا

المرنة ،فهي تساعده من خالئ أبعادها المكانية والزمانية وصفاتها العامة 
(3)

 . 

واهم من استعمل ) الحضارف ( كأداف لتفسير وتحليل كثير من العمليات والظواهر والمشاكل االجتماعيتة نتذكر      

 بعضاً منهم :

دكسن والمبرت ومحي الدين صابر استعملوا اثر الحضارف على السلوك االجتماعي من .ورويكر ودنس و1

 تفسير الشخصية البدوية .

 وهذا ما تطرقنا ل  في الفصل الخامس في تأثير العقوبة على الشخصية .

 .استعمائ كل من ماري كريدميد وهوروكس وسترودب   الحضارف في دراساتهم لتحليل تنظيم األسرف .2

تعمائ محمد عثمان نجاتي الحضارف في تفسير القلق النفسي ومشاكل تكييف اإلنسان  لألنظمة الجديدف .اس3
(4)

. 

مما تقدم نستطيع القوئ بان الباحثة بحاجة الى المنهج التحليلي للتوصتل التى النتتا ج واألستباب للعقوبتة ومتدى      

ألطروحة.تأثر المجتمع بأنواع العقوبات خاصة في الفصل الخامس من ا

 

.عمر ، معن خليل ، الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، ص1
258
 . 

.المصدر نفس  ، ص2
258
 

–
 

259
 . 

.المصدر نفس  ، ص3
270
. 

.المصدر نفس  ، ص4
173
 

–
 

174
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 تمهيد :

 
ن واستعملها للقصاص من الجن واألنس على السواء ثم إبليس عرفت العقوبة منذ أن خلق هللا تعالى الكو       

ََ ل يا إبلياَ قَ ))  َ حين عصاه . وجاء ذكـر لهذه العـقوبة في قولـه تعالى  ََ ََ  َ  َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ د اك ان تسج  عَ ن َ ما مَ  َس

 ََ ََ ََ ََ  َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ  خَ ما َ َل ََ رَ دي استكب َ يَ ب َ  لقت  َ  ت أم كَن ََ قَ   الينَ ت من الَع َ  ر   ٌيٌَ ا خَ أنَ  اَل ََ خلقت  ه من  ََ ََ  ِّني م  َن

ََ لَ وخَ نار َ  ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ن   ته م  َق َ  طَي عليك لعنتي الى يوم  ِّوان رجيٌمٌَ ََ  نها فانكَ ج م  ن قال فاخر 

َ  الد    َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  ي   َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ    .  (1)((  ن 

وهذا األمر يعني ان العقوبة قانون بعيد في القدم وانه ُعرف قبل أن يخلق أدم )ع( وينزل على وجه األرض       

تضمن القانون إرادة سمماوية لمنما الب مر ممن ارتكماع المعاصمي . وقمد نزلمت همذه التوجيهمات الربانيمة عمن . وي

َ  قَ  اَل ا   ))طريممق الرسممل بممالوحي وا.لهممام .وجهممة العقوبممة ألدم وهممو فممي الجنممة قممال تعممالى   َ ََ  َ يع  ا  م  ا جَ نَه  ط  ا م  ب 

  (2)... ((  دوٌ ع   ض  بعَ كم ل  عض  بَ 

وضعي الذي يضعه األفراد قد ارتكز بالدرجة األولى على القوانين السماوية في مراحل أن قانون العقوبات ال     

تطوره ألنه يقوم باألساس على اإلرادة القابلة للتحول 
(3)

 ، اذ ليس هناك قواعد ثابتة مستمدة من طبيعة البشر . 

ماء التاريخ ، يؤكددون أن اكردر الشدرا   وطبقاً لهذه القاعدة فأن تاريخ العقوبة ، كما يرى العلماء وال سيما عل      

والقوانين متشابهة الى حد كبير فيما بينها سواء من ناحية مباد هدا ونممهدا أم مدن ناحيدة األدوار التدي مدرت بهدا ، 

والعوامل التي شاركت في تطورها . ولكن من الصدع  وضد  أسدس ثابتدة وواضدحة حدول الحقبدة التدي نشدا فيهدا 

رف عليه عند الشعوب القديمة القانون بالمعنى المتعا
(4)

 

والجدير بالذكر ان سياسة العقاب في مراحل تطورها قدد ضضدعت لتدأثير  العقا دد الدينيدة التدي حدددت للعقوبدة      

مسددارها ومهاهيمهددا ، ومددا انددزال العقوبددة بالجدداني أال لنددرث تطهيددره مددن اإلثددت الددذي اقترفدده ، وبالتددالي لتطهيددر 

ل ذلك من احل تهد ة غض  الرب المجتم  من هذا اإلثت وك
(5.)

 

 

 . 78 – 75.سورة ص ، اآليات 1

 . 123.سورة طه ، أية 2

 .25، ص 1989مطبعة الجاحظ ،  –منقحة ومزيدة ، بنداد  2.د.الوتري ، منير محمود ، القانون ، ط3

 .     15، ص 1973قست عام ، مطبعة القاهرة ،  –.حسني ، محمود نجي  ، عقوبات 4

 .15نهسه ، ص .المصدر5
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 المبحث األول :

 

 الجذور التاريخية للعقوبة

 
 

اذا أردنا التقصي عن الجذور التاريخية للعقوبة ، فبإمكاننا القول أنها وجدت منذ ان ضلق هللا تعالى الكون        

))  قال تعالى       والنواهي فأطاعوه . روالمال كة وبث الروح فيها قبل البشر . وفرث على ضلقه األوام

 ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ اَ ولَ لهَ  لَ قاَ َف ََ ََ ََ اً َ ر َ و ك  وعاً ا  يا طَ تَ ألرض  ائ  ََ ََ الَ َق ََ ََ ََ   (( نا طائع ينَ يَ تأ أَت
(1)

ولت يعصيه أحدا أال ابليس  

استنكاراً لخلقه أدم أبى وأنكـر السجود واألنقياد ألوامره مستكبراً 
(2)

، وقـد امهله هللا تعالى على فعلِه  فـأضر  

ريَن إ لى يَوم  الَوقت  المَعل وم  ، لعقوبة والعذاب  الى يوم يبعرون ، اذ قال في كتابه الكريت ا  َ )) فَإ نََّك م َن المن َظ

  (3)((  صينَ خل  م الم  نه  م   ادكَ بَ أال ع   م أجمعينَ وينه  الغ  ََ  تكَ َ  ِّعزفب  ل َ اَ قَ 

  فَ ق لنَ ا عليه وقد حدذره هللا تعدالى قبدل فقدال تعدالى وأول من غواه ابليس كان آدم )ع( اذ جعله يتذوق ما حرم        

َ  ول   لَّكَ  د وٌ عَ َ ذا َ  ِّياأدم إ ن  َ  َ  ن    فَ َتق َقى  ك م ا م  َن الجَ رجن  َك َفاَل ي خ  َزوج 
(4)

وقبدل حينده واسدتحقاقه ، وحدين فعدل انكشدهت   

ه ورحمدة بده لكدان لزامداً عورته وانحطت درجته ، وشمت به أعداؤه ، ولوال سبقت كلمة من ربه تهضالً منده عليد

عليه العقوبة وعلى كل من عصى مـن ذريتـه كـان يتعجل بالـعقـوبة مـن ساعته لكنه أمهل الى وقت ما ، فلما تاب 

ُ  ر لَن اَ َوترَامنَ ا لََنك  وَننَّ م  َن الَخاس  ر يَن  َ    قَ ااَل رَبَّن اَ وندم استحق النهدران والعهدو  ُ َس َنا َوإ ن لَّ م َتر  ظَلمنَ ا أَن
(5)

. فنهدر هللا لده  

 وضهف عنه العقوبة وم  ذلك انزل هللا تعلى أدم )ع( من الجنة الى األرث .

َ  ك م ل  عض  م يَعا بَ ها جَ نَ ا م  قَال ا ب طَ    َ قال تعالى       (6)   د وٌ ض عَ بَع

 

 . 11.سورة فصلت ، أية 1

.رسا ل أضوان الصهاء و ضالن الوفاء ، بيروت دار صادر ، بال .ت. ، ج2
3
، ص 

458
 . 

 . 83و 80.سورة ص ، اآليتان 3

 . 117.سورة طه ، أية 4

 . 23.سورة األعراف ، أية 5

 .123.سورة طه ، أية 6
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وفددي األرث ولدددت عنددد اإلنسددان ) أبندداء ادم ( النيددرة المالمددة ، والحسددد المهسددد فددي طبيعددة اإلنسددان         
(1)

 

بيدل ألضيده هابيدل مدن اجدل قربدان قدمده كدل واحدد منهمدا ، اذ كدان والطم  وغيرها . وضير شاهد على ذلدك قتدل قا

)) َوات     َعلَ  يه م نَ بَ  َأ ابنَ  ي اَدَم ب   الَ ق  ، أحدددهما يرجددو مددا عنددد هللا فددي حددين أن األضددر قدددم قرباندده اضددالص فقددال تعددالى 

قرباناً فَ ت  ق ب َ  م ن َأَاد   َما ، َوَلم ي  تَ َقَب  م ن األَخر  ، قَ  ئن َبَسطَت إَلىَّ يََدَك إ ذَ َقرباَ   ََ اَلَ ألقَ ت  َلَنَك ، قَاَل إ نَماَ يَ تَ َقَب   اهلل  م َن المت ق يَن ، ل 

قت لك ، إ ن ي َأَخ اف  اهللَ َرَ  الَع ال ميَن إ ن ي أ ر ي د  َأن تَ ب  وَأ ب  إ   ََ ََ أَل ط  َيد ي إ لَيك    ص َ ا   مثم ي و إمث م َك ، فَ َتك  وَن م  ن أَ ل َتقت ل ني َما أَنَا  ب َباس 

ر يَن فَ بَ عَ  يه  فَ َقتَ َله  ، فََأَصبَح م َن الَخاس  رض  النَّار  َوَذل َك َجزأؤ ا  الَّظ ال مَين ، َفَطوَعت َله  نَُس ه  قَتَ  َأخ  ََ ََ ًَ ََ ََ في اأَل َث اهلل  غ َراباً يَبَ ث   

يه  ، قََال يَا َويلَتي َأعج َزت  َأن َأك  ونَ  ريَه  َكيَف ي وار ي َسوَءَة َأخ   َ ََ َس وءَة َأخ  ي فََأص بَح م  َن النَّ اد م يَن ، م  ن  ل ي  ث َ  َ  ذاَ الر  را   فَ أوار  م 

رض  َفَكأَنََّم ا ق َ  ََ ََ ََ ََ تَ َ  النَ اَ  جم يع اً ،َ وَم ن َأاَياَ  ا َأج   َذل ك َكَتبناَ َعَلى بن ى إ سَرائ يَ  أَنَّه  َمن قَ َتَ  نََُسا ب َري ر نَُس  َأو َفساد  في اأَل

 (2)َأاَيا النَّاَ  َجم يعاً (( َفَكأنَّماَ 

يتضح من النص الكريت ان الطبيعدة االرضدية فدي الطبيعدة االنسدانية ، فدال شديء يدردع االشدرار اال القصداص     

العادل ، وبتلك يحيا الناس حياة طيبة في الجملة في هذه األرث ، والجزاء األوفى عند هللا العليت الحكيت  
(3)

 . 

نوعاً من التطور فدي المجتمعدات البدا يدة والتقليديدة أذ اتجهدت نحدو التخصدص بشدكل قليدل  وقد شهدت العقوبة    

وأصبح أنزالها بالمجرمين من قبل المجتم  وأفدراده ولديس مدن هللا تعدالى مباشدرة ، فدالمجتم  البددا ي هدو مجتمد  

تنمت العالقات االجتماعيدة بدين عرقي تقليدي يقوم فيه وجود القانون المكتوب وتني  فيه أية صينة قانونية جامدة 

أفرادها وجماعاته ، فهو مجتم  تقليدي يعتمد كليداً علدى قواعدد العدرف العامدة والتقاليدد المتوارثدة التدي تشدكل فدي 

مجموعهددا األرضددية الواحدددة لكافددة المعددايير التنميميددة الضددابطة لسددلوك األفددراد والجماعددات 
(4)

. وفددي مرددل هددذه  

عقوبتهددا حقيقتددان نسددبيتان ترتبطددان عضددوياً بالتركيدد  االجتمدداعي الكلددي للمجتمدد  المجتمعددات تكددون الجريمددة و

 البدا ي .

 

.أبو زهرة ، محمد ، فلسهة العقوبة في الهقه اإلسالمي ، محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات القانونية ، القاهرة دار الهكر العربي 1

، ص 1963، 
79
 . 

 . 32 – 27.سورة الما دة ، اآليات 2

.أبو زهرة ، فلسهة العقوبة في الهقه اإلسالمي ، المصدر السابق ، ص3
79
 . 

.د.الدوري ، عدنان ، أصول علت األجرام ، علت العقاب ومعاملة المذنبين ، المصدر السابق ، ص4
40
 . 
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 ي ككدل فحسد  بدل هدي أن الجريمة في هذا المجتم  ال تشكل فعالً ضاراً بأحد أفراد المجتم  أو بدالمجتم  البددا   

أثت وضطيئة وعدوان على القدوى النيبيدة التدي تسديطر علدى حيداة هدذا المجتمد  . وغالبدا مدا يريدر الهعدل اإلجرامدي  

غض  القوى الروحية التي ترسل ، كما يعتقدون ، بددورها نقمتهدا علديهت مجسدداً بهيئدة وبداء يصدي  جميد  أفدراد 

لص من المجرم بأي شكل من األشكال . فالخوف من العقوبات النيبيدة المجتم  ، ولهذا تسارع الجماعات الى التخ

التي ترسلها القوى الخهية . اذن من أقوى عوامل الضبط االجتماعي في المجتمعات البدا ية  
(1)

.  لذا فدان العقوبدة  

وتطدارد مصير المجتمد   في هذا المجتم  ذات صهة غيبية ألنها تصدر عن قوى روحية غير مـنمورة تتـحكت في

الهرد ، وتمدل بمنمدورهت تبحدث عدن المجدرم حتدى تجدده . وتندال منده باالنتقدام الشدديد فضدالً عدن المعتقدد النيبدي 

لمصدرها فهي في المجتم  البدا ي أداة اجتماعية تحقق تماسك أفراده ، وتحهظ توازنه وتعمل على تكامله وتكاتهه 

فهي اذن تحقق وظيهة اجتماعية سامية  
(2)

  . 

ولمنمور العقوبة وظيهة ثانوية ، فيما يتعلق بالجاني نهسه وبأسلوب التعامل معده ، اذ تحقدق مطلبدين أساسدين       

معاً هما القصاص والردع . ويمكن القول أن العقوبات في المجتمعدات البدا يدة ذات طبيعدة نسدبية ، غيدر متشدابهة 

عيدة ، كندوع الهعدل ذاتده ، وكميدة الضدرر بسب  ضضوعها لمجموعة مدن العناصدر الحضدارية والمدروف االجتما

الناتج عنه ، ومنزلة الجاني بين أفراد مجتمعده ، ومددى العالقدة التدي تدربط بدين جماعدة الجداني وجماعدة المجندي 

عليه 
(3)

، وغيرها من االعتبارات االجتماعية وهكذا نجد أن أسلوب وطرق تنهيذ العقوبة لالقتصاص مدن الجداني  

 المحيطة بالجاني او الجماعة التي ينتمي اليها . قد تنوع تبعاً للمروف

ومن هذا المنطلق فان المجتم  البدا ي ال يعدرف مبددأ فرديدة العقداب فالقصداص علدى سدبيل المردال ال يقتصدر      

على شخص الجاني وحده بل يشمل غيره من افراد عشيرته او جماعته 
(4)

       . 

ف العقداب بدالمعنى المتعدارف عليده ، الن العقداب لدديها أجدراء لدت يقصدد بده لذا فأن المجتمعات البدا ية لت تعر     

ايقاع األلت بالجاني او فرث الضرر العمدي من قبل الجماعة كهدف أساسي للعقاب 
(5)

 . 

 

 

. د.الدوري ، عدنان ، أصول علت األجرام ، علت العقاب ومعاملة المذنبين ، المصدر السابق ، ص1
41
 . 

، ص.المصدر نهسه 2
41
 . 
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.المصدر نهسه ، ص3
41
 . 

 . 1963.أبو زيد ، احمد ، العقوبة في القانون البدا ي ، المجلة الجنا ية القومية ، العدد الرالث ، المجلد العاشر ، نوفمبر ، 4

. الدوري ، مصدر سابق ، ص5
43
 . 

 

       

 

صورات النيبية وتمتزج بطقوس سحرية يتضح مما سبق أن فكرة العقوبة في المجتم  البدا ي تختلط ببعض الت    

 معقدة سواء كان ذلك بإجراءات التحقيق في التهمة او في أسلوب تنهيذ العقوبة بحق الجاني .

وهكذا نجد ان المجتمعات البدا ية مارست نوعين من العقوبات أحدهما عقوبات مادية ملموسة تلحدق بدالمجرم      

والمقاطعة والنهي واإلعدام وذلك عن بعض الجرا ت الشخصية والداضلية * ذاته وهذه تتدرج بين التوبيخ والتعزير 

. األضر عقوبدات ذات صدهة روحيدة غيبيدة هددفها الدتخلص مدن الجداني ترضدية للدرب والقدوى النيبيدة والتضدحية 

للهاعل طلبا لمنهرة هذه القوى وال سيما في الجرا ت التي تتصف بالقدسية او المجتمعية 
(1)

 . 

مطل  األساسي للعقوبة في المجتمعات البدا ية لت يكن ايقاع األلت أو الضرر المتعمد فحسد  بدل الدتخلص أن ال     

من الجاني والتضحية به من اجل ارضداء اآللهدة ودرء نقمدة القدوى الروحيدة فصدالً عدن تدوبيخ الهدرد والحدط مدن 

 أحيانا ً في بعض الجرا ت الشخصية . منزلته االجتماعية او الوقاية المجتمعية بإعدام الجاني او الرأر منه 

لذا فأن نمدرة سدريعة فدي تداريخ الحيداة االجتماعيدة بوجده عدام تمهدر لندا كيدف أن المجتمعدات البشدرية علدى       

اضتالف درجة تطورها الرقافي استهادت من بعض ردود الهعل االجتماعية ذات الطبيعة العقابية ضد بعض األفراد 

ويسدديئون الددى أعرافهددا وتقاليدددها أو يدنسددون مقدسدداتها أو ينحرفددون عددن معاييرهددا  الددذين يخرجددون عددن طاعتهددا

 االجتماعية او األضالقية او الدينية .

هذه صهة العقوبة بالنسبة للمجتمعدات البدا يدة والقديمدة ، أال أن المختصدين بهدذا الموضدوع يدرون بدان تداريخ      

، تتشدابه فيمدا بينهدا سدواء مدن ناحيدة مباد هدا ونممهدا او مدن ناحيدة العقوبات في اكردر الشدرا   والقدوانين القديمدة 

األدوار التي مرت بها وكذلك العوامل التي أدت الى تطورها . وال يمكن وض  أسس ثابتة حول المرحلة التي نشأ 

فيها القانون عند الشعوب القديمة  
(2)

كتها المجتمعات . وبقدر ما تعلق األمر بالجان  العقابي فأن كل السبل التي سل

القديمة ، والمراحل التدي مدرت بهدا العقوبدة ضدالل حقبدة تطورهدا سدارت وفدق مراحدل ثالثدة 
(3 )

التدي تعدد مراحدل 

 : انتقالية من االبتدا ية الى مراحل اكرر تطوراً وتنميماً داضل المجتم  الواحد ونوجز هذه المراحل بما يلي

 

التي ترتك  ضد األشخاص النرباء الذين ال ينتمون الدى العا لدة الواحددة . وهدذه الجدرا ت *الجرا ت الشخصية : يقصد بها هنا الجرا ت 

 يمكن ان تكون مرادفة لجرا ت القتل واإليذاء والسرقات الواردة بقوانيننا الجنا ية المعاصرة .

الجرا ت الداضلية : يقصد بها الجرا ت التي تتعلق بأفراد األسرة الواحدة . وهذه ال تعد جرا ت ذات ضطورة ولذلك ال تواجه بأي عقداب . 

 ( . 42) راج  د. عدنان الدوري ، أصول علت األجرام ، ص
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 .  44.الدوري ، عدنان ، أصول علت األجرام ، المصدر السابق ، ص1

، مدضل تاريخ القوانين ، ص.جعهر ، علي محمد 2
12
 . 

.بدر ، محمد عبد المنعت وزميله ، المبادئ ، ص 3
486  –

 
489
 . 

 

 المرحلة األولى : حق االنتقام أو الثار 

فددي العصددر القددديت كددان حددق االنتقددام الهددردي أساسدداً للعقوبددة ، اذ يتددرك للمجنددي عليدده الخيددار فددي اللجددوء الددى      

لتي ترضيه ، اذ لت يكن هناك قانون منمت يتناول تهسير او تحديد هذا الحق استعمل هذا الحق بالكيهية ا
(1)

 . 

 أما بالنسبة الى الحالة القانونية في المجتمعات القديمة فأنها كانت تستند على فكرتين :    

حكدت القدانون  أولهما : سيادة رب األسرة على أفرادها وتسمى بالسلطة األبوية . والرانية : هي السلطة الجماعية أو

(2)
أو باالنتماء ، جميعهت ضضدوعاً تامداً فدي  اً ، اذ يخض  المنتسبون ألسرة واحدة ، سواء كان ذلك االنتساب حقيقي 

حقوقهت الخاصة لسلطات رب األسرة ، فكلمته تمرل القانون الداضلي ، ويمرلون ألرادته ويطيعونده طاعدة عميداء . 

وحرياتهت وأموالهت ، سدواء حكدت بيدنهت بالعددل ام ال ، ودون أن يكدون  وتصل سلطاته غير المحدودة الى أرواحهت

لهت حق في التملت وااللتماس 
(3)

 . 

وهكذا ظهرت سلطتان لتوجيه العقوبة هما سلطة رب العا لة ومن ثت سلطة القبيلدة . اللتدان توحددتا فدي تنمديت       

للتين تقرران نوع هذه العقوبة او القصاص . والى جان  االنتقام بالجاني نتيجة األذى الذي يوقعه بالمجني عليه وا

القصاص يمل االنتقام المطلق هو الوسيلة لمقابلة االعتداء الموجه من أحد أفراد أسرة أو قبيلة معينة الى فرد ثدان 

ينتمي الى أسرة او قبيلة أضري وكريراً ما كان هذا االنتقام الهردي يتطور الى انتقام جماعي 
(4)

   . 

أمددا طبيعددة العقوبددة فددي العصددور القديمددة فكانددت عقوبددة بدنيددة أال أنهددا كانددت صددارمة للنايددة توقدد  بحددق             

مرتك  الجريمة للتخلص مدن جرا مده مردل بتدر أحدد أعضداء جسدمه او تشدويهه او تجريدده مدن حدق االنتمداء الدى 

هترسدة ، أو فدي العدراء تحدت طا لدة القبيلة وذلك عدن طريدق النهدي او الطدرد ووضدعه تحدت رحمدة الحيواندات الم

رجال القبا ل للتصرف به كيهما يشاوؤن 
(5)

. بمعنى أضرضلعده  مدن العا لدة أو القبيلدة ونهيده أو تسدليمه الدى القبيلدة  

المتضررة ، ولهذه القبيلة الحق فدي االنتقدام منده او جعلده مملوكدا أو محكدت عليده بتنهيدذ بعدض األعمدال اإلجباريدة 

تله لها دتهما او تق
(6)

 . 

أال أن هذا النوع من العقوبات اصبح نوعاً من اشباع األهدواء الشخصدية مدن قبدل المتنهدذين بدالمجرم . اذ لعد      

 الملت دوره في االنتقام البش  وارتكاب الجرا ت ونشر الهوضى وروح الخصومة بين األطراف .

 
.مدكور ، محمد سالم ، الوجيز في المدضل للهقه اإلسالمي ، ص1

272
 . 

، ص 1949مطبعة بنداد ،  –.البزاز ، عبد الرحمن ، الموجز في تاريخ القانون ، بنداد 2
23
. 

، ص 1979.أبو ألوفا ، احمد ، تاريخ األنممة القانونية واالجتماعية ، بيروت ، 3
14
 . 

.د.نشأت ، اكرم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، ط4
1
، ص 1988مطبعة الهتيان ،  –،  بنداد  

17
 . 
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.عبد الستار ، فوزية ، مبادئ علت االجرام وعلت العقاب ، ط5
5
 . 212، ص 1985، بيروت ،  

القست العام ، ج –.د.الخلف ، علي حسين ، الوسيط في شرح قانون العقوبات العراقي 6
1
، بال ،ت. ص 

14
 . 

 

     

 

بنهسده وبشدكل مباشدر و بمقددار الضدرر الدذي وحس  هذا النمام كان الـجاني يسلـت الى المجني عليه ليندتقت منده   

لحقه من جدراء جريمتده . فكدان القاتدل يعاقد  بالقتدل ، والضدارب بالضدرب وشداهد الدزور بقطد  لسدانه والسدارق 

بقط  يده 
(1)

، م  األضذ بنمر االعتبار ان هذه المرحلة تميزت بعدم وجود فكرة المسؤولية بشكل تام ، فالهرد كان  

  به االعتداء حتى ولو صدر هذا االعتداء من حيوان او طهل غير راشد ينتقت من الذي أوق
(2)

 . 

لقددد اسددتمر تنهيددذ العقوبددات علددى هددذا النحددو حتددى ظهددور نمددام ) الصددلح والتعددويض ( ) الديددة ( وهددي تمرددل        

اني او عشديرته الدى المرحلة الرانية من تطور نمام العقوبة التي يمكن ايجازها بما يلي : مبلغ من المال يدفعده الجد

المجني عليه مقابل تنازلهت عن األضرار بالرأر وذلك تهادياً لمخاطر الحرب 
(3)

. 

وجاءت هذه المرحلة نتيجة تزايدد عددد الجماعدات اإلنسدانية   المرحلة الثانية : الصلح والتعويض ) الدية (

يداتهت ولندرث التقليدل مدن األضدرار وتكتلها  وتعدد حاجدات األفدراد وادراكهدت أهميدة  الجاند  االقتصدادي فدي ح

الناتجة عن الجريمدة والعقوبدة الدذي سداد مددة طويلدة ، تبندت بعدض الجماعدات مبددأ التعدويض المدالي ذا المدردود 

االكردر فا دددة بالنسددبة للمجنددي عليهدة وذويدده او حتددى قبيلتدده واصددبح بدديالًعن االنتقددام  العينددي المطلددق او المحدددود 

لضر الحاصل بضرر أضر أو ضرر اكرر وهكذا تت اقرار الدية بعقوبة القصاص المضاعف ل
(4)

 . 

اذ أنها تدف  باالتهاق بين الجاني والمجني عليه أو بدين أفدراد أسدرته او عشديرته فدي اغلد  األحيدان ، ويدتت          

ديدة  عن طريق تنازل المجني عليه أو ذويه من الرار مقابـل
(5)

ديدة محددداً أول يددفعها الجداني ، ولدت يكدن مقددار ال 

األمر ، وكما كانت تدف  أما بعدد من الماشية أو ما كان يتعامل به أصحاب تلك الجماعة ،او كان ذلدك قبدل ظهدور 

 العملة النقدية ، وبعد اكتشاف النحاس صارت الدية تدف  بشكل سبا ك من النحاس .

وال يقصدد بددف  المدال مدن قبدل الجداني للتعدويض  وبعد ظهور العملة النقدية أصبحت الدية تقدر نقداً .               

 عن الضرر الذي سببه للمجني عليه فحس  كما هو ظاهر في معنى العقوبة ، ولذلك فأن التعويض أو

 

 

 

القست العام ، مصدر سابق ، ط –.د.الداودي ، غال  ، شرح قانون العقوبات العراقي 1
1
، ص 

15
 . 

المبادئ ، المصدر السابق ، ص.البدر ، محمد عبد المنعت وزميله ، 2
486
 وما بعدها . 

.أبو ألوفا ،احمد ، تاريخ األنممة القانونية واالجتماعية ، المصدر سابق ، ص3
47
 . 
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.نشأت ، اكرم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص4
18
 . 

اعية ، صلمخاطر الحرب . أبو الوفا ، احمد ، تاريخ األنممة القانونية واالجتم5
17
 . 

 

 

 

الدية تهوق أحيانا مستوى الضرر الذي الحق بالشخص،فهو ممن يدفعه الجاني ليشتري به حياته 
(1)

   . 

كانت الدية في العصور األولى اضتيارية ، فقد تقبلها عشيرة الجاني أو المجني عليه أو ترفضها ويعتمد ذلك علدى  

ة التدي يطلبهدا منده المجندي عليده اذا كدان ذا قدوة ، وكدذلك يسدتطي  نهوذها وقوتها . وقد يرفض الجاني أحيانا" الدي

المجني عليه رفض الصلح ويصر على األضذ بالرار 
 (2 )

. 

عرفددت الديددة فددي شددريعة نبددي هللا موسددى )ع( ، والشددرا   الرومانيددة والجرمانيددة . وتطددور مههومهددا وحدددد       

عليده بقبولهدا  مقدارها وأصبحت نماماً اجبارياً تلزم عا لدة المجندي
 (3)

. وعلدى هدذا األسداس حدل نمدام التعدويض  

المادي او الدية على االنتقام والرأر ، واستمر علدى مدا هدو عليده حتدى بددأت سدلطات الدولدة بدالمهور واالسدتقرار 

عندها نشأت فكرة العقوبة العامة ضمن االنتقام العام 
(4)

 . 

 

 المرحلة الثالثة : العقوبة بعد نشوء الدولة :

 

حين تطورت المجتمعات البشرية وازداد تركيبها السدكاني تعقيدداً وبدرزت ظداهرة الطبقدات وظداهرة الملكيدة       

العامددة والخاصددة والسددلطة العامددة المركزيددة مددن جاندد  بدددأ مههددوم الجريمددة هددو األضددر يتبلددور مددن ضددالل مههددوم 

مجندي عليده معداً اجتماعي جديد اذ صار الهعدل الخداطج جريمدة موجهدة ضدد الدولدة وضدد ال
(5)

. ولدذلك اعترفدت  

الدولة بالعقوبة وعنيت بتنميت قواعدها ، وأقرت الدية ، واهتمت بتحديد مبالنها فتبلدورت بدذلك العقوبدات للجدرا ت 

المرتكبة ضد األشخاص 
(6)

 . 

معاقبة  وهكذا انتقل العقاب من الحق الشخصي الخاص بالمجني عليه او المتضرر من الجريمة الى حق الدولة في

 كل من يرتك  فعالً يشكل جريمة .

 

 
 

.بدر ، محمد عبد المنعت ، وزميله ، المبادئ ، ص1
488
 وما بعدها . 

.د.الداودي ، غال  ، شرح قانون العقوبات العراقي ، مصدر سابق ، ص2
15
 . 

. المصدر نهسه ، ص3
15
 . 

 1957حزيدران ،  –لة منشورة في مجلة القضاء ، العدد الرالث مدايس . برتو ، عبد الجليل ، نقد ال حة قانون العقوبات الجديد ، مقا4

، ص
368
 . 
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.د.الدوري ، عدنان ، أصول علت األجرام ، مصدر سابق ذكره ، ص5
44
 . 

.عدوث ، محمدد محددي الددين ، القددانون الجندا ي مبدادؤه األساسددية ونمرياتده العامددة فدي التشدريعين المصددري والسدوداني ، القدداهرة 6

، ص 1963
12
 . 

 

 

 

وم  استقرار عبادة األسالف في هذه المرحلة وظهور ر يس الجماعة كوسيط بدين أفدراد جماعتده واآللهدة ،        

والذي كان يمرل في الوقت نهسه ر يساً للدين أيضدا . وبدذلك حدل الددين محدل القدوة فدي تنمديت العالقدات بدين أفدراد 

الجماعة الواحدة او بين أفراد الجماعات المختلهة 
(1)

 . 

ورغت ذلك فلت يكن العقاب في تلك المرحلدة يسدتند علدى أيدة قاعددة فقهيدة او مبدررات فلسدهية محدددة فاسدتعمل      

العقاب البدني مرالً كرد فعل رسمي أو أجراء واقعي للتصدي للجريمة دونما هدف معين أو أرضدية فلسدهية يسدتند 

عليها 
(2)

  . 

رحلة الحقة اتخذت األحكام اإللهية صهة العمومية ال سيما وان المنازعدات ولكن بمرور الزمن وفي م               

والوقا   المتشابهة أضذت تتكرر بعد زيادة التكتالت البشرية وتكوين العالقات االجتماعية واالرتباطات الوثيقة في 

ي تصدر عن المسيئين بالقضاة الى اصدار أحكام متشابهة بصدد المنازعات والوقا   الت مجال االقتصاد مما حدى

وألسباب أهمها سلطة التشري  والتنهيذ والقضاء والعتقادهت ان االلهة هي مصدر ما ينطقون به من احكام فوجد  

علدديهت مراعدداة مددا سددبق وان يحكمددوا بدده ضشددية غضدد  االلهددة علدديهت أي نشددات عددادة دينيددة ذات طبيعددة قضددا ية 

وابق قضا ية تتحكت في المستقبل في المنازعدات المماثلدة مقتضاها ان األحكام القضا ية المتشابهة اصبحت س
(3)

  .

وم  التطور الذي صاح  وجود تنميت للدولة او التطور االقتصادي أصبحت حاالت اللجدوء الدى االنتقدام الهدردي 

اقل بكرير عن السابق في حين ازدادت حاالت اللجوء الى ر يس الجماعة واالحتكام اليه فيما يحدث من منازعدات 

بين األفراد . وكان ر يس الجماعة بدوره يشاور رجال الدين الذين كانوا يمرلون ارادة اآللهة من اجل أيجاد الحكدت 

المناس  من ضالل العادات والتقاليد السا دة 
(4)

. وبذلك اصبح التقدارب واالتهداق بدين الدولدة والسدلطة الدينيدة يسدد  

العقوبددة وأرضدداء جميدد  األطددراف وتربيددت القددانون لمصددلحة  الهجددوة بددين الحكددت الوضددعي والروحددي لتوحيددد مبدددأ

المجتم  ككل . وفي ظل هذه التقاليدد العرفيدة لدت يعدد الحداكت يحكدت باسدت االلهدة  ،  وانمدا أصدبحت السديادة للشدع  

وذلك بعد ان اصبح الشع  مصدر السلطات
(5)

 . 

درج الناس على اتباعهدا فدي معدامالتهت جديالً بعدد واستمرت األعراف والتقاليد معموالً بها بمرابة قوانين حين      

 جيل التي ال بد لهت من احترامها ضشية العقوبة التي تنزل بهت عند مخالهتها .

 
، ص 1963.أبو طال  ، صوفي ، مبادئ تاريخ القانون ، القاهرة ، 1
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 . 
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، صبيح ، تاريخ القانون العراقي القديت ، بنداد ، ط.مسكوني 3
1
، ص 1971،  

40
 . 

.جعهر ، علي محمد ، مدضل تاريخ القوانين ، مصدر سابق ذكره ، ص4
17
 

– 18
 . 

.المصدر نهسه ، ص5
18
. 

 

 

اعددة لت تستقل المرحلة الجديدة التي نشأت وعرفت بمرحلة التدوين عن مراحل تكوين الشدرا   بسدب  ان الق       

القانونية اكتملت ضصا صها مـنذ عصر التقاليد الدينيةومرحلة التقاليد العرفية وبدأت القاعدة القانونية تنهصدل عدن 

الدين واتسمت بكيانها المستقل 
(1)

  . 

غل  على العقوبات في هذه المرحلة طاب  القسوة والشددة وعددم المسداواة فدي العقداب . فعلدى سدبيل المردال لدت      

انون )مانو(* مبدأ المساواة في العقوبة اذ كانت تختلف باضتالف الطبقات التي ينتمي اليها كدل مدن المدتهت يعرف ق

والمجنددي عليدده 
(2)

. فاإلبعدداد االجتماعيددة للعقوبددة ومبرراتهددا االجتماعيددة المختلهددة كددالردع أو اإلصددالح او تقددويت 

هدي أبعداد ظهدرت فدي مراحدل متدأضرة مدن تداريخ  شخصية المجدرم او تعديلده او رد اعتبداره او تأهيلده او عالجده

المجتمعات البشرية . اتصلت الجذور التاريخية العميقة للعقوبة ببداية الخلق واستمرت الى وقتنا الحاضر م  تعدد 

أشكالها وأسلوب تنهيذها كالً حس  واقعها االجتماعي وتأثيرهدا ، علدى األفدراد والجماعدات وال سديما ابعدد تكدوين 

السددكانية وتأسدديس المجتمعددات والحكومددات واألنممددة والقددوانين العرفيددة منهددا والمكتوبددة ، االلهيدددة التجمعددات 

 والوضعية .

وقد ضض  مههوم العقوبة للتنيدر مدن وقدت آلضدر ، ومدن مجتمد  الضدر ، ومدن حضدارة ألضدرى تبعدا" لمتاندة       

تقرار واألمن في تلك الحضدارات مدن ضدالل الحضارة والدولة وقوتها في السيطرة والحد من الجرا ت لتحقيق االس

 تطبيق العقوبات على المخالهين لقوانينها . وهذا ما سنقدمه من ضالل المبحث الراني لهذا الهصل .
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1
، ص 
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 المبحث الثاني

 القديمةتأثر فكرة العقوبة ببعض الحضارات 

 

من األمور السائدة قديماً االعتقاد بان الحياة األولى لإلنسان، ال تختلف كثيراً عن حياة الحيوان مثل ردود        

أفعاله الغريزية عند تعرضه ألي شكل من أشكال األذى أو العدوان الذي ربما يلحق بجسمه وفي ذلك بعض من 

مراحل التي مر بها أدى الى أيجاد بعض الوسائل البديلة لتفريغ تلك الحقيقة اال ان بتطور ثقافة اإلنسان خالل ال

االستجابات الغريزية في قنوات حضارية أخرى ألخذ الثأر من المعتدي او القصاص من الجاني . وال شك ان 

او مسيرة العقوبة الطويلة تزامنت مع تاريخ حضارة اإلنسان نفسها لذلك كانت العقوبة في ذاتها ظاهرة حضارية 

حصيلة الحضارة نفسها . واذا كان جوهر العقوبة ال زال يعكس تلك الرواسب الغريزية الحيوانية لالنتقام من 

المعتدي او الثأر من الجاني اال ان مثل هذه الرغبة الفطرية لم تعد بدائية بسيطة في طبيعتها ، كما قد يظن بعضهم 

راكمة من البواعث الفطرية الممزوجة بمصالح ، اذ أصبحت تتضمن تركيب معقد يحتوي على مجموعة مت

دنيوية ومشاعر دينية ومتطلبات الحياة االجتماعية 
(1)

. 

كماا يااذكر ابااو عباد ل االندلسااي  أن أول ملااك علاى األر( هو)كيااومرت( باان أدم )ل( . ولماا أحااس النااا        

بيناا ولايس فاي العصار مان يوازياك ، فاضامم بحاجة لمن يقودهم ساروا اليه وقالوا له :أنت أكبرنا وأشرفنا وبقية أ

امرنا اليك ، وكن القائم فينا فأننا سمعك وطاعتك والقاائلون بماا تاراه فأجاابهم الاى ماا دعاوه الياه ، واساتوثق مانهم 

توكيد العهود والمواثيق على السمـع والـطاعـة وتـرك الخالفـة عليه 
(2)

 . 

ند بدء تكوين المجتمعات اذ بدأ أفرادها تسيير أمورهم بيد شخص وهذا ما يدل على بداية تشكل الحضارات ع      

معين من اجل حماياة الكال مان الفارد ، ماع التغاضاي او التناازل طواعياة عان بعاض مان حقاوقهم مقابال حماايتهم 

 والقبول ، بقناعة تامة بأية عقوبة قد تصدر من الحاكم إزاء عمل سئ ربما يقوم به أحد أفرادها .

رة أذن هي ذلك الكال المكاون مان األفعاال والتاراش البشاري الاذي ينتقال اجتماعياا مان جيال ألخار . فالحضا       

وهذا الكال هاو الاذي يمياز اإلنساان نظياره الحياوان ، ويجعلاه الكاائن الوحياد الاذي يساتطيع السايطرة علاى ماوارد 

األر( 
(3)

  . 
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نهاا ذلاك الكال المعقاد الاذي يشامل علاى المعاار  ادوارد تايلر للحضارة فينص علاى أ رأما تعريف البروفسو      

والمعتقاادات والفنااون واالخااالق والقااوانين والتقاليااد والفلساافة واألديااان وبقيااة المواهااب والقابليااات والعااادات التااي 

اكتسبها اإلنسان من مجتمعه الذي يعيش فيه 
(1)

 . 

عقوبااة بحضااارة معينااة ونباادأها بااأولى لااذا ساانتطرق الااى العقوبااة فااي الحضااارات المختلفااة ، وماادى تااأثر فكاارة ال

 الحضارات القديمة التي نشأت على وجه األر( .

 .العراق القديم 1

تعد القوانين العراقية  القديمة من اقدم القوانين المدونة المكتشفة في العالم حتاى االن ، فقاد تميازت بخصاائص      

قانونيااة متطاورة نجااد صاداها حتااى فاي القااوانين  وضاعتها فاي مقدمااة القاوانين القديمااة الناضاجة إذ أخااذت بمبااد 

عشاتار كمبادأ  –نماو وقاانون لبات  –المـعاصرة . فـعلى سبيل المثال ال لحصار المبااد  التاي اخاذ بهاا قاانون اور 

التعويض في معاقبة المجارمين أي تعاويض المجناي علياه ماديااً عان الضارر الاذي الحقاه الجااني باه بماا يتناساب 

بدأ ال زال يعمل به في احدش القوانين ، ومنذ عهد قاانون اشانونا بادأ اتباال مبادأ جدياد الاى وجسامة الضرر وهو م

  جانب مبدأ التعويض هو مبدأ القصاص .

والقصاص يعني إيقال الضرر نفسه على الجاني أي مبدأ العين بالعين والسن بالسان ، وهومبادأ قاانوني أخاذت باه 

العالمية الوضعية ومنهاا الاـقوانين الاـعراقية الوضعاـية التاي تعاقاب القاـاتل الشرائع السماوية ، وكثير من القوانين 

بالقـتـل ) النفس باالنفس ( غيار أن قاانون حماورابي ، وكاذلك القاوانين ا شاورية قاد غالات أحيانااً فاي تطبياق هاذا 

المبدأ وال نعر  مدى ما كان يطبق فعال  ًفي  الحياة االعتيادية 
(2)

  . 

القوانين العراقية القديمة بمبدأ القوة القاهرة او بما يسمى باالحوادش الطارئاة ومعناهاا ان الملتازم وكذلك أخذت     

 ال يعفى من التزامه أال إذا اصبح تنفيذ ذلك االلتزام مستحيال بقوة قاهرة خارجة عن اإلرادة .

 والعقوبات في هذه المرحلة أخذت أشكاال مختلفة منها :   

أن الكون خلق من قبل اإلله فان جميع القوانين وعلى اختال  أنواعها ترجع الاى اإللاه بماا بما  عقوبات إلهية :

كاجينا ( الذي كان ، على األرجاح ، ينتماي الاى طبقاة الكهناة  –في ذلك حكم األشخاص ، كما هو الحال عند )اور 

ت واضاطهاد الناا  فضاالً عان ولكن الحكام الكهنة ومعهم الكهنة أيضا ممن سبقه قد احرصوا على ابتزاز الثاروا

 . سيطرتهم حتى على أمالك المعابد التي استغلوها لمصالحهم الشخصية
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كاجينا ( إصالحاته االجتماعياة المشاهورة . حكام ) اور  –الى جانب من المفاسد والمساوىء وجه )اور             

كاجينا ( ، ثمانية اعوام ، واتخذ في السنة الثانية من حكمِه لقاب ملاك ، اذ كاان فاي بااد  االمار مجارد حااكم أي  –

كاجينا ( عدد من اإلصالحات منها العودة الى القاوانين القديماة العادلاة مفساراً  –ذا اقر ) اور ( . لEnsi)انسي ( )

) نائاب االلاه ووكيلاه    بثقاة اناه   عمله انه جاء بأمر من االله ) ننجرسو ( اله دولاة للشار لاذلك مان حقاِه ان يقاول

حقا( 
(1)

 . 

سلم الضعيف واألرملة الى القاوي ، كماا تناولات ماواد قانوناه ( بأنه لن يوكاجينا ( الهه )ننجر س–عاهد )اور       

تحديد سلطات الطبقة الحاكمة التي كان هو نفسه على رأسها . وعمل كذلك على معالجة الجرائم وتنظيم العقوباات 

الخاصة بها  لغر( الرجم على السارق 
(2)

 . 

رة عن هذه التشريعات اإلصاالحية التاي يمكان لعل هذه الفقرات التي وضعت على هيئة مواد احكام تعطينا فك     

عدها اقدم تشريعات في تاريخ البشرية 
(3)

. وال يفوتنا ان نشير الى ان هذه المساو  التي ذكرت كانت ترتكب في  

كاجيناا ( مختااراً إيااه مان باين الجماول  –غابر األيام ، ولكن حين أعطى اإلله )ننجرسو( ملوكياة لكاش الاى )اور 

على محمل الجد وجعل سلطان )ننرجساو( يعلاو علاى  با مربتنفيذ اإلرادة اإللهية فأخذ هو من جانبه  الغفيرة امره

 سلطة الحكام .

لم يستمر المشرل المصلح بالحكم زمناً طويال فقد قضى عليه حاكم المدينة المعادية )لوكال زاكيزي ( ، الذي       

في مدينة )اوما ( وعمال   –  Nisaba )وه كاهن االلهة ) نصابا   نشا من عائلة تنتمي الى طبقة الكهنة فقد كان أب

اوما  مع أباه في منصب الكهنوتية ، ولكن قابلياته العسكرية مكنته من تبوء الحكم في دولة مدينة
(4)

 . 

ا بعد القضاء على الملك ) اور كاجينا ( ، نجح )لوكاال زاكيازي ( فاي توطياد سالطته فاي هاذه المنطقاة مما          

أدى الاى إلحااق دمااار شاامل بدولاة لكااش وقاد بلاغ ماان العظام والشامول بحيااث اناه تارك صاادى فاي نفاو  الكتااا، 

واألدباء ، فقد ترك لنا أحدهم رثاًء مؤثراً فيه ، حل بلكاش ومعابادها وأهلهاا مساتنزالً العقاا، االلهاي علاى )لوكاال 

زاكيزي ( 
(5)

 . 

 

،  53، الوجيز في تاريخ حضاارة وادي الرافادين ، منشاورات دار البياان ، 1قديمة ،  .باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات ال1

،  1973 -هـ 1393
1
، ص 

319
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
320
 . 

. المصدر نفسه ، ص3
320
. 

.المصدر نفسه  ، ص4
321
 . 

.المصدر نفسه ، ص5
322
 . 
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لتاريخ شخص اخر استطال التغلب على _لوكاال وقد تحققت اللغة اذ ظهر في حدود ذلك الزمن على مسرح ا      

زاكيزي ( ونزل منه السلطة والزعامة ذلك هو ) سرجون االكادي ( يعناي ان العقوباة كانات ال تصادر مان البشار 

فحسب بل من ا لهة أيضاً . فكان هذا االعتقاد سائداً منذ ذلك الحين .لام تكان نهاياة ) لوكاال زكيازي ( نهاياة حكام 

لة مثل بقية السالالت بل هي خاتمة عصر تاريخي او حضاري زاهر وفاتحاة عصار جدياد فاي ملك ، او حكم سال

تاريخ حضارة وادي الرافدين 
(1)

 . 

وكان هناك نول من العقا، موجه من ا لهة اكثر قوة الى ا لهة أخرى ، كالعقا، الموجه من عشتار ) الهاة        

 ت عشتار عليه .الحب ( الى اإلله تموز او تموزي * عندما غضب

وخالصتها ان عشتار غضبت على حبيبها وزوجها تموز فانزلته الى األر( السفلى ، عاالم األماوات وحبساته    

فيه . وكان من سنن هذا العالم ان مـن دخله ال يستطيع الخارو  مناه بماا فاي ذلاك ا لهاة نفساها أال أن يضاع باديالً 

 عنه في ذلك العالم **  

ا، نادر الحصول ويؤكد علاى حقيقاة تطاور العقوباات واختالفهاا تبعااً للازمن وطبيعاة الشاعو، ومثل هذا العق     

 التي كانت تتكون منها المجتمعات ومعتقداتهم انذاك.   

وهناك نول من العقوبات الملكية صدرت من أحد ملوك بالد ما بين النهرين  )اياناتم ( ملك لكش على ) اوما (     

 بعد انتصاره عليها .

و تنصُ العقوبة على حفر نهر على الحدود ما بين الدولتين ،ولضمان مياه الاري الكافياة حفار )ايانااتم( ايضااً       

خزاناً  للمياه ووسع فيه خليفته )انتيمنا ( 
(2)

 . 

 

 .322،ص 1، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،  1. باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  1

*الذي انتقلت شهرته وممارسة عبادته من حضارة وادي الرافدين الاى أقاوام وحضاارات واصالة يعاود الاى للهاة الخضاار والنباتاات 

والماشية وقد شال أمر اقترانه بآلهة الحب عشتار ) انانا ( . نشأت حول تموز وعشتار جملة أساطير أشهرها األسطورة الجميلة التي 

 سومري وبالرواية البابلية أيضاً .وصلت الينا في اصلها ال

كي ( ، وبالبابلية ) أرضة ال تاري ( وكذا العبارتين تعني ) األر(  -نو -**يسمى بالعالم األسفل او عالم األموات بالسومرية ) كور

ال النجااة مناه ، أال أن منها     وال نعلم نهاية االسطورة على وجه التأكيد فهل بقي تماوز رهيناة ذلاك العاالم واناه اساتطالتي ال رجعة 

كيكاال ( ان يظال تماوز  –أخر ا راء حول هذا الموضول يقاول اناه تام االتفااق باين عشاتار وباين أختهاا ملكاة العاالم األسافل )ابار  

 Geshtin-anniaأناا ،  –حبيس ذلك العالم طوال نصف العالم ويخر  منه في النصف الثاني مقابل االحتفاظ بأخته المسماة ) كشتى 

) أي خمرة السماء ( بديال  عنه في العالم األسفل في النصف الثاني من العالم الذي يخر  منه تموز الاى الحيااة والمارجح أن يكفان ( 

، باقر ، طه ، المصدر نفسه ، ص في مطلع الربيع ليتحل الخصب والحياة في األر( . 
334
 . 

. باقر ، مصدر سابق ، ص 2
335
.  

 

 



 65 

ة العقوبات قد تطاورت فاي مفهومهاا وتحولات الاى عقوباات ذات ماردودات اجتماعياة ال ويالحظ هنا ان طبيع     

تخااص البشاار فحسااب او عقوبااات إلهيااة باال ارتبطاات بالمصاالحة العامااة بكونهااا جماعيااة فااالملوك االكااديين اتبعااوا 

ألنهام تبناوا  القسوة ازاء بعض المدن السومرية بسبب إعالن أهلها الثورة علايهم ولايس الن أهلهاا مان الساومريين

 السياسة نفسها تجاه بعض المدن األكدية التي أظهرت العصيان . 

وعلى الرغم من احاتالل بعاض الماالك  االكاديين الجادد محال أهال بعاض المادن الساومرية ، لكان توجاد أدلاة      

أمالكهم  تاريخية مهمة تشير الى المعاملة العادلة القانونية التي عومل بها األهالي الذين انتزعت منهم
(1)

. 

نماو ( الاذي اشاير الاى انتداباه مان قبال الاه مدينتاه بنااًء   علاى  –وجاء في شريعة مؤسساي سااللة اور ) اور      

الابالد ويمناع القاوي مان اضاطهاد الضاعيف وهاي ماادة  تفويض الهي من االلهة األرفع منزلة منه ليقايم العادل فاي

كاجينا ( ، وإصالحاته والتي تكلمنا عنهاا ساابقاً ومان  –عات ) اور تتكرر في شرائع العراق القديم ابتداًء من تشري

مثل هذه الواجبات التشريعة أن يصدر الملك أوامره وأرادته لتنظيم إدارة الدولة ومحاكمها وتعين القضاة المنفذين 

للسلطة 
(2)

 . 

إرادة ا لهة فقاد جعلات القارارات  وباإلضافة الى الشرائع التي تصدر من قبل سلطة الملك العليا المستندة الى      

التي تصدرها المحاكم أحكاماً ملزمة أي سوابق قضائية يسار عليها في معظام الحااالت وقاد وصال اليناا مان عهاد 

( لوحا  معظمها من لكش عبارة عن مجموعة سجالت بالقرارات التي أصدرها قضاة 150ساللة اور الثالثة نحو )

ا يخااص بعاض الجاارائم مثاال األحاوال الشخصااية و المااداينات والبيول،وكااذلك المحااكم فااي شااؤون مختلفاة منهااا ماا

بعض الجرائم المرافعات كانت تجري أمام النا  
(3)

 . 

أما ا شوريين فكانوا امة محاربة في جميع عهودهم وتميزوا عن البابليين في هاذه الناحياة وساجلوا بأنفساهم        

قواد جيوشهم. ولم ينفرد األشوريون بهذه الصفة بل ان األمام التاي جااءت الفظائع والمظالم التي ارتكبها ملوكهم و

مثل الدولة الرومانية  بعدهم بسنين ال سيما األوربية فاقت ا شوريين في إحالل الدمار والهالك بالشعو، المغلوبة

براعاة مان  التي كانت في عهادها الجمهاوري القاديم المضااهي  للعصار ا شاوري الوسايك فلام يكان الروماان اقال

 ا شوريين بل فاقوهم في فنون التدمير والتعذيب واللهو بقتل األسرى .

 

 

. باقر، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مصدر سابق ، ص1
396
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
396 – 397

 . 

. المصدر نفسه، ص3
398
 . 
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مان اإلمبراطورياات القديماة بشاهرة الظلام والقساوة  والغريب في األمر ان ينفرد ا شوريون دون غيارهم    
(1)

  .

مما جعل اسمهم مرادفاً للصفات والنعوت البغيضة وال سيما بين الشعو، األوربية ومرد ذلاك يرجاع الاى الدعاياة 

 نوالتشهير اللذين نالهما االشوريون على ايدي مادوني التاوراة مان جاراء العالقاات العدائياة بيانهم وباين العبارانيي

والضربات الشاديدة التاي وجههاا الايهم ا شاوريون 
(2)

.أال ان االشاوريون ليساوا بتلاك الهمجياة التاي وصافهم بهاا  

األوربيون اذ كانت لهم قوانينهم الخاصة التي نظمات حيااتهم ووضاعت لهاا شاروط لتطبيقهاا . فعلاى سابيل المثاال 

لمقارر لهاذا الجارم وهاي عقوباة القتال ان تكاون يشترط القانون ا شوري في مجال جارائم الزناا لتطبياق العقوباة ا

الواقعة في منزل الجاني وان يكون عالماً ان المزني بها متزوجة 
(3)

 . 

وتعاقب بالعقوبة نفسها الزوجة التي تنتهاز فرصاة مار( او ماوت زوجهاا لسارقة كال أموالاه او بعضاها ،         

ويعاقب القانون العقوبة نفسها من أخفى المال المسروق 
(4)

 . 

وهناك من يذكر ان االشوريين قد استعملوا الضار، والتهشايم وقطاع الارأ  والاذرل والسالخ لتنفياذ العقوباة        

وال سيما عقوبة القتل 
(5)

. ولكن نصوص المدونات العراقية القديمة ال تثبت ما يذكر صحة هاذه األقاوال وبالشاكل  

 المذكور . 

 *  . العقوبة في عصر حمورابي1
 

يعد اعظم ما أنجزه حمورابي في عصره تشريعه القوانين وتثبيتها على الحجر ورقم الطين ، وتوزيعها على        

المدن البابلية لكي يطلع النا  عليها ويساير وفاق موادهاا الحكاام والقضااة مان اجال تطبياق العادل باين الناا  
(6)

 ،

 قصاص بالمثل .ومن  المواد القانونية الصارمة الخاصة بعقوبة الموت ومبدأ ال

 
. باقر، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مصدر سابق ،  ص1

529
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
529
 . 

.د.رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة ، ط3
1

، ص 1979دار الحرية للطباعة ،  –، بغداد 
187

( مان مدوناة اشانونا 28، المادة )

 وري .( من القانون ا ش13، والمادة )

( من اللوح األول من القانون ا شوري ، ص3.المصدر نفسه ، الفقرة األولى من المادة )4
183
. 

. الجوهري ، منصور ، حماية النفس وسالمة الجسم ، ط5 
1
، ص 1996،  

168
 
– 169

 . 

ورابي ، وكماا يظهار ق.م ( . أن شاريعة حما 1750 – 1792*حمورابي هو ساد  ملوك ساللة بابل األولى امتدت مدة حكمه مان )

( ماادة ، لكان التخرياب الواقاع فاي أحاد أجازاء المسالة حاال دون 300( مادة ، ويقول أنها كانت تزيد علاى )282من موادها البالغة )

معرفة عدد المواد التالفة بصورة دقيقة ، والشريعة هذه عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها ، وهذا ال يعني ان حمورابي 

قد نسخ نصاًً  لما سبقه من القوانين وحذ  من مواد الشرائع السابقة ماا كاان ال يتفاق وطبيعاة العصار الاذي يعايش فياه وإضاافة الاى 

شااريعته مااواد جدياادة اقتضااتها مصاالحة الدولااة فااي ذلااك الوقاات . انظاار د. ابااراهيم ، لبيااد ، د. فاااروق عماار ، عصاار النبااوة والخالفااة 

الراشدة ، ص
106
. 

، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة ، المصدر السابق ، ص.د. رشيد 6
106
  . 
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ويجدر ان نذكر ان المواد القانونية السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص بالمثل وترجح التعويض والغرامات      

المادية 
(1)

 . 

عمال الحاق الفاردي أي ومن المباد  األخرى التي اخذ بها قانون حمورابي مبدأ عادم جاواز التعساف فاي اسات      

انه ال يجوز للشخص أن يتجاوز على غيره أثناء استعماله حقاً من حقوقه كأن يتسابب فاي اغاراق الحقال المجااور 

له أثناء قيامه بسقي حقله ، وإذا ما حصل فـان الـفاعل يـلزم بتعويض الضرر الذي أوقعه بجاره 
(2)

 . 

دي الرافدين على حماية أموال أبناء المجتماع وتنبياه ماواطنيهم وهذا النول من العقوبة يعكس حرص ملوك وا     

بعاادم التفكياار بالمصاالحة الخاصااة دون رعايااة أو اهتمااام بالمصاالحة العامااة للمجتمااع ، وتجنااب المسااا  بحقااوق 

 ا خرين من أبناء مجتمعه والهد  من ذلك حماية حقوقه وحقوق غيره .

وباات الخاصاة باالمجتمع الجال الاردل العاام عان ارتكاا، أي مان اقر حمورابي في مسلته ماواد أخارى تنااول العق

 األفعال المعاقب عليها وال سيما عقوبة القتل . 

 ومن هذه المواد على سبيل المثال ال الحصر :   

.ادعاء الشخص ملكيته لمال مسروق وجد في حيازة غيره وعجزه عن إثبات صحة دعواه 1
(3)

 . 

 مل :.جرائم االختطا  واالغتصا، وتش2

أ.اغتصااا، الفتيااات المخطوبااات اذا كاناات المجنااي عليهااا ماان طبقااة األحاارار 
(4)

، ألن الحضااارات القديمااة ومنهااا  

الحضارة العراقية كانت حضارات طبقية ومثل هذه العقوباة تؤكاد علاى حارص القاانون علاى الادفال عان مصاالح 

الطبقات العليا
(5)

زوجات ، ويعاقب في هاتين الحالتين الجاني دون . ويعاقب بنفس العقوبة من يغتصب النساء المت 

المجناي عليهااا ، أمااا إذا اسااتدرجت المجنااي عليهااا بواسااطة امارأة أخاارى ، فااأن األخياارة تعاقااب بالقتاال فضااال عاان 

الجاني 
(6)

 . 

،.إذا كرهت امرأة زوجها بحيث قالت : ال تأخذني 
(7)

، فيجب در  قضيتها في مجلس بلدتها فأن كانت محترمة  

 ترتكب خطأ ، وان كان زوجها يخر  ويحك من قدرها كثيراً فأن هذه المرأة ليس  ، لم

 

. د. رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة ، المصدر السابق ، ص1
106
 
– 107

 . 

 . 207. د.العلي ، صالح احمد ، العراق في التاريخ ، مصدر سابق ، ص2

د ، المصدر السابق ، ص( من مدونة حمورابي ، فوزي رشي11.المادة )3
106
 . 

 ( من مدونة حمورابي ، المصدر نفسه .13( من مدونة اشنونا والمادة )26.المادة )4

م ص1984.فتحي، المرصفاوي،القانون الجنائي والقيم الخلقية،دراسة تاريخية مقارنة، القاهرة،دار النهضة العربية،5
175
 . 

 ( من مدونة حمورابي .155والمادة )( من القانون االشوري ، 23(و)12.المادتان )6

.أي بمعنااى ال تلمسااني وتقصااد المضاااجعة ، انظاار تعليااق قااانون حمااورابي ، صاافحة رائعااة ماان حضااارة وادي الرافاادين ، ترجمااة 7

، ص 1961، سنة  3العدد ، مستل  من   مجلة كلية ا دا،   ،  األمينوتعليق د.محمود 
48
. 
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حقها المتأخر ، ترجع الى بيت أهلها ولكن اذا ثبت عدم احترا  تلك الزوجة  لها ذنب ،ويجب عليها ان تأخذ       

( التالياة :   اذا لام تكان متحفظاة 143فحكمها ماا تضامنته الماادة )
*
، وتخار  وتخار، بيتهاا ، وتحاك مان شار   

د أطرا  الجاني زوجها ، فيجب عليهم ان يلقوا تلك المرأة في الماء . وكان ذلك نوعا من العقوبة في بيئتهم ان تش

ويقذ  في النهر . اما إذا كان اإللقاء في النهر للتحكيم فال تشد األطرا     
(1)

. 

وليس بوسعنا اال ان نصف هاذه األفكاار والقارارات التاي أخاذ بهاا فاي تلاك العصاور القديماة بأنهاا غاياة فاي        

اءت باه الشاريعة اإلساالمية ، والهاد  منهاا الرقي الفكري واالجتماعي والعقلي ذلك أنها ال تختلاف كثياراً عماا جا

تنظيم العالقات االجتماعية والحد من الجريمة والخيانة الزوجية وحماية اهم عنصر في الحياة االجتماعية أال وهو 

 بناء أسرة سليمة ذات نسل صحيح . 

ثباات الجريماة علياه . وهناك كذلك جريمة اختطا  الرجاال ومثال هاذه الحالاة يقتال الخااطف بمجارد إ              

وهذا ما ورد في مدونة حمورابي . أما في مدونة اشانونا فاال يقتال الخااطف أال إذا توفيات الرهيناة المختطفاة لادى 

الخاطف 
(2)

 . 

وفي تشريع اشنونا أيضاً على الازو  ان يكاون عقالنيااً عناد الازوا  باأن يبحاث عان المارأة التاي تنساجم معاه      

فإذا ما تم الزوا  وأنجبت منه فيجب ان يتحملها بخيرها وشرها وال يفكر بالطالق طالما هاي  لدوام الوئام بينهما ،

ام لولده وأال اضطر التخلي عن أمالكه .حيث ينص القانون على تجريد الزو  من كافاة أمالكاه لطاالق الزوجاة ، 

كاان ماا يملكاه قلايال  فاناه كاان وفي كثير من األحيان كان يضطر الى العيش معها كاي ال يخسار أمالكاه . اماا إذا 

يتركه لها مفضال  كسب حريته على العيش في جحيم الحياة الزوجية  
(3)

 . 

( 21( و)35لم تخلو القوانين من عقوبات القتل للمجرمين الذين يعمدون الى السرقة والغش فقد نصت المادة )     

 من مدونة حمورابي على :

السرقة بأحداش ثقب في المنزل المسروق  لسرقة بعض محتوياتها او   من انتهز فرصة حريق المنازل     -

يقتل  
(4)

 . 

 

*أي تاجر بجسمها خلسة ، ، ص
48
  . 

.د.رشيد ، فوزي ، مصدر سابق ، ص1
48
. 

 ( من مدونة اشنونا ، فوزي رشيد ، المصدر السابق .24( من مدونة حمورابي ، والمادة )14.المادة )2

بحاث مقاارن فاي الشاريعة اإلساالمية والقاانون ، رساالة ماجساتير  –حرية الازوجين فاي التفرياق قضااًء  .الطه ، احمد حسن ، مدى3

م ، ص 1975      -هـ  1394مطبوعة ، كلية ا دا، ، جامعة بغداد ، مطبعة العاتي ، بغداد 
13
 . 

 ( من مدونة حمورابي .21و  35.المادتان )4
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خل المدن التلبس بالسرقة في الطريق العام دا -
(1)

 . 

غش الخمور  -
(2)

 . 

وتشير وهناك عدد أخر من الموراد في مسلة حمورابي التي أصدرت في هذا الموضول يمكن الرجول اليها .      

جميع المواد القانونية الى ان العقوبة ال تقع على الجاني إال إذا كان له قصد جنائي في ارتكاب الجريمة ، اما اذا 

 . (3)قعت عن غير قصد فعقوبتها مخففة ان وجدت كانت الجريمة قد و

اتخذت العقوبات في العراق القديم أشاكاال مختلفاة وأسااليب عادة حرصات جميعهاا علاى رعاياة المجتماع وحمايتاه 

 واالبتعاد والحد من الجريمة كي يحيا بأمان وسالم. 

مااة ، وبشااكل خاااص قااانون حمااورابي وعلااى الاارغم ماان ان العقوبااات التااي حااددتها القااوانين العراقيااة القدي      

والقوانين األشورية الوسيطة تعكس لنا بعضا من القسوة الى درجة تصل أحيانااً بتطبياق مبادأ القصااص مثال قتال 

ابن البناء الذي بنى بيتاً فأهمل في عمله مما أدى الى انهياره وتسبب في قتل صاحب البيات أو أدى الاى بتار جازء 

حالة ارتكاا، الجااني عان قصاد جريماة ضاد شاخص لخار فأحادثت قطعااً فاي أحاد من أعضاء جسمه . وكذلك في 

 أعضائه .

يبدو أن مثل هاذه العقوباات لان تكان تنفاذ فعليااً بال كاان يصاار الاى تعاويض المجناي علياه أو ذوياه ماديااً وقاد      

ة البدنية على الجااني أشارت الى ذلك صراحة القوانين ا شورية الوسيطة اذ خيرت المجني عليه بين إيقال العقوب

أو اخذ التعويض منه
(4)

يتضح لنا من هذا النص أن العقوباات كانات تسان الاى الحاد األعلاى مان القساوة كاي تكاون 

رادعاً قوياً ألفراد المجتمع ، لكن الواقع مغاير تماما فيبدو أن تطبيق هذه القوانين أو إنزال العقوبة على الجناة كان 

 التي تقع فيها الجريمة او األذى الناجم عنها . مختلفاً ويعتمد على الظرو 

ومهما كانت بعض العقوبات التي نصت عليها القوانين العراقية القديمة قاسية وصارمة أال أنهاا ال تصال إلاى       

قسوة القوانين التي سنت في العصور الوسطى فهي لم تعر  تعذيب المتهم وال التمثيل به وهو على قياد الحيااة أو 

ع أعضاء جسده أو وضعه تحت رحمة الحيوانات المفترسة كما تضمنت ذلك قوانين إنكلتارا بعاد مارور اكثار تقطي

من ثالثة أال  سنة على تاريخ قانون حمورابي 
(5)

 . 

 

 ( من مدونة حمورابي .22.المادة )1

 ( من مدونة حمورابي . 16،  15.المادتان ) 2

خ ، مصدر سابق ، ص. العلي ، صالح احمد ، العراق في التاري3
207
 . 

.العلي ، المصدر نفسه ، ص4
208
 . 

.باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مصدر سابق ،ص5
528
 بتصر  . 
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 . العقوبة في مصر :2

 
لم يأتنا قبال عهاد االساكندر الكبيار مان عهاود الحضاارة المصارية أال نصاوص قليلاة عان الشارائع المصارية       

القضائية . ويمكن القول انه لم يصلنا حتى أالن شريعة مدونة من مصر القديمة على نحو ما مر بناا مان  واألنظمة

 شرائع بالد وادي الرافدين .

إال أن هناك إشارات وأدلة غير مباشرة عن وجود بعاض الماواد المكتوباة فاي العهاود القديماة وال نعار  شايئاً     

مصر القديمة تنحصار فاي الوثاائق القانونياة ، وال نجاد اال القليال منهاا الاذي اخر عنها . وسبيلنا في معرفة شرائع 

 2294 – 2420حفظ في ورق البردي ، واقدم وثيقة في هذا البا، حكم قضائي مدون من عهد الساللة السادسة )

ق.م ( 
(1)

فااي  وهااذا يعنااي ان الداللااة علااى وجااود القااانون فااي مصاار لاام يظهاار لال بعااد قاارون عاادة علااى وجودهااا 

 الحضارة السومرية وربما يرجع ذلك الى صدفة االكتشا  .

ق .م ( كااان يحكاام مصاار فااي عهااد المملكااة القديمااة  1700 – 3188فااي عهااد المملكااة القديمااة والوسااطى )        

حكومة ملكية مطلقة السلطان الفرعون كان المشرل الوحيد . ومصدر قانون 
(2)

  . 

ق .م ( في الكرنك مادة قانونية أصدرها الملك منها فر(  1314 – 1349يب اما في مسلة الملك ) حر مح       

العقوبات الصارمة بحق بعض الموظفين اللذين يعملون وفق أهوائهم، وفيها فر( العقوبات الصارمة بحقهم 
(3)

 ،

 وهذا يوضح سلطة الملك الواسعة على رعيته سواء كان المواطن عادياً ام من موظفي المملكة. 

أما نصاوص القاانون الجناائي المصاري ماا ذكاره ) دياودره ( . ومنهاا علاى سابيل المثاال ال الحصار الحكام         

باإلعدام على شاهد الزور ومن يمتنع عن تقديم العون لم يتعر( للموت وهو قادر علاى إنقااذه ، ومان يقادم علاى 

ه مان مصادر ) مشابوه ، غيار حاالل ( تزوير في بيان يقدمه للسلطات الحكومية من مصدر دخله او من يكون دخل

 ومن يقتل أنساناً حراً كان ام عبداً .

 

 

.باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ، حضارة وادي النيل ، ط1
2
شركة التجارة والطباعة المحادودة  –منقحة ، بغداد  

م ،  1956 -هـ  1375، 
2
، ص 

143
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
144
صاريون الفرعاون بعاد ان نصاب ا هااً ، تجاب طاعتاه ، فكانات إطاعاة أواماره واجبااً دينيااً . وقاد عباد الم 

مقدساً . ولم تقتصر سلطة الفرعون على كوناه سالطاناً بياده مصاير رعيتاه مان حيااة او ماوت بال كاان أيضااً مسايطراً علاى جهاودهم 

وأعمالهم وأمالكهم . ينظر : المصدر نفسه ، ص
144
 . 

ر سابق  ، ص.باقر ، طه ، مصد3
145
 . 
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وهناك الحكم بعقوبة أخف من الموت وهاي الجلاد بواساطة الساياط الاى مان ياتهم بريئااً بجريماة لام يرتكبهاا ،       

وعلى األباء واألمهات الذين يقتلون أوالدهم أمام النا  ، وكذلك عقوبة قطع أجزاء من الجسد بصورة تدريجية ثم 

د والديه أو كليهما  حرقه حياً فوق األشواك من يقتل أح
(1)

 . 

أما عقوبة الزنا بغير إكراه فكانت للف جلدة للزاني وجدل انف الزانية كي يتشاوه وجههاا وال تعاود لمثال هاذا       

 الفعل بإغوائها الرجال بينما المرأة الزانية في حضارة العراق القديم أن كان الفعل بإرادتها تقتل .

 امل فكان يؤجل تنفيذ حكم اإلعدام فيها حتى تضع حملها* . أما بالنسبة الى المرأة الح    

أمااا عقوبااة قطااع فكاناات تقااام علااى كاال ماان يغااش فااي الكياال والمياازان او يااز  األختااام أو النقااود أو يحاارم ماان     

رجولته التي دفعته لهذا العمل المشين 
(2)

 . 

على إساءته واألنصا  فيها من الشر  كان قدماء المصريين يعتقدون بالحياة ا خرة وان المسيء يحاسب    
(3)

  . 

فكان اعتقادهم هذا يقدم على أسا  العذا، األليم  لألشارار واناه الميات قبال أن يصال الاى العقاا، ال باد مان        

الحسااا، ، والحسااا، يكااون أمااام محكمااة تتااألف ماان اثنااين واربعااين قاضااياً يرأسااها ) اوزيااريس( نفسااه . ويسااأل 

كمة عما قدم من خير ، وما قدمت يداه من شر . واذا انتهى الحسا، يؤمر المحاسب أن يمار الشخص من قبل المح

على الصراط وهو طريق ممدود فوق الجحيم ، فاإذا اجتاازه الشاخص نجاا وارتقاى الاى مرتباة ا لهاة ، وإذا ساقك 

الشر فاي الحيااة الادنيا مان يداه ، لهذا نجد أن هناك من تجنب عمل  تفهو عندئذ قد نال الجزاء األوفى على ما قدم

اجل حماية اإلنسان في الحياة ا خرة 
(4)

  . 

هنا يتضح الجمع بين الحياة الدنيا والحياة بعد الموت لخلاق مجتماع مساتقر خوفااً مان العقوباة الدنيوياة واألخروياة 

 وقد استمر هذا النهج في كثير من الحضارات والمجتمعات األخرى .

 م لنا اعترافاً سلبياً نذكر منه :أما شاميبلون فقد قد      

الحقيقة أني حامل الحقيقة ، أنناي لام أخان أحاداً ، ولام أغادر بأحاد ، ولام اجعال أحاد مان ذوي قرابتاي فاي  ة يا ساد

ضنك ، ولم أقم بدنية في موئل الحقيقة ، ولم أماز  عمل بشر قك ، وجافيت الضر واألذى 

 

 ( ، رام ل    3ة التراش الروحي لإلنسان .الماجدي ، خزعل ، الدين المصري ، ) سلس1

، ص 1999دار الشروق للنشر والتوزيع ،   -
295
 . 

 *هذا النول من الحكم اصبح ساري المفعول في العهد اإلسالمي وكما سنرى في الفصول القادمة . 

.الماجدي ، خزعل ، الدين المصري ، المصدر السابق ، ص2
295
 . 

ات في مقارنات األديان ، القسم األول ، الديانات القديمة ، مطبعة يوسف ، بال .ت ، ص .ابو زهرة ، محمد ، محاضر3
16 – 17

 . 

.المصدر نفسه ، ص4
17
 . 
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، ولم اعمل باعتباري رئيس أسرة ما ليس من عمل ربها ، ولام اكان سابباً فاي خاو  خاائف ، وال أعاواز معاوز ، 

ال يليق با لهة ، فلم أجع أحداً ، ولم ابك أحداً ، ولم اقتل نفساً ، وماا وال ألم متألم ، وال بؤ  بائس ، لم اقدم على ما

حرضت أحداً على قتل او خيانة ، ولام اكاذ، ، ولام اسالب المعاباد ذخائرهاا ، وال الموميااء طعامهاا ، ولام ارتكاب 

م اسارق الماشاية مان في كهنوتِهِ  . ولم اغل في األسعار ، ولم أطفف الكيال والميازان ، ولا لمراً ال يليق مع كاهن

مرعاها ، ولم اصاطد طيار ا لهاة ، ولام ادفاع المااء فاي عهاد الفيضاانات ، ولام احاول مجارى ترعاة ، ولام أطفائ 

الشعلة في ساعتها ، ولم اخدل ا لهة في قرابينها المختارة .فأنا نقي ، انا نقي انا نقي 
(1)

. وهذا دليل علاى حارص  

هذه األعمال الن كال عمال منهاا لاه عقوباة خاصاة باه ، كماا تادل الكلماات  اإلنسان على تبرئة نفسه قبل مماته من

على ان هناك توجيه او قانون لتنظيم الحياة االجتماعية داخل المجتمع لحماية النا  من بعضهم لبعض ، والزمهم 

اعتبار بالكف عن االعتاداء علاى ا خارين وأال وقعات علايهم العقوباة والحاق بهام األذى خاصاة بعاد الماوت الاذي 

 بمثابة الحياة الباقية الطويلة األمد .

مما تقدم يمكن ان نالحظ ان القانون الجنائي المصري تميز بالقساوة المتناهياة فاي التطبياق فكاان التعاذيب           

مألوفاااًً  فااي بااا، العقوبااات وتشاامل فااي بعااض األحيااان حتااى الشااهود أنفسااهم كمااا ان هناااك أنواعاااً   غريبااة ماان 

ام على سبيل المثال ال الحصر ترك المحكاوم علياه فريساة للتماسايح أو يسامح لبعضاهم باالنتحاار ، عقوبات اإلعد

والبعض عوقبوا ببتر أعضائهم ثم يمارسون أعماالً شاقة في معساكرات اعتقاال خاصاة . ويشابه العار  القاانوني 

المسروق مضااعفاً مارات  المصري شريعة حمورابي وال سيما في التعويض عن السرقات بإجباره على دفع قيمة

عدة ، والعر  نفسه موجود في القوانين الرومانية أيضاً 
(2)

 . 

ومن أمثلة القانون الدولي في عهد اإلمبراطورية * المعاهدة الشهيرة التي أبرمت باـين الـفرعاـون وعمسايس       

وصلنا نص هذه المعاهدة الدولة  ) حاتو سيل ( الثالث . وقد ق . م ( وبيـن الـملك الحيثي 1231 – 1297الثاني )

مدونا بالبابلية وبالخك المسماري وهي معاهدة صلح وحلف أحد بنودها اتفاق الطرفاان علاى تساليم المجارمين مان 

كل بلد الى بلد الطر  األخر 
(3)

   . 

 

. أبو زهرة ، محمد ، ، مصدر سابق ، ص 1
19 –20

 . 

 . 147، مصدر سابق ، ص2، ج.باقر ،طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 2

 *أن اقدم تحكيم في النزال بين الدويالت كان في عصر فجر السالالت في العراق القديم .

.باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  3
2

،مصدر سابق ، ص
147
 . 
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أنتشارهم ، واتسال رقعة وهذا يدل على وجود اتصال حضاري بين الحضارات القديمة بتسليم المجرمين للحد من 

 ممارسة الجريمة وكذلك من اجل معاقبتهم في بلدهم وفق أنظمتها . 

و اخيراً ال بد من القول انه على الرغم من ان الشرائع المصارية لام تصالنا مدوناة أال أن ذلاك ال يعناي               

ي بناء قضاائهم إضاافة الاى وجاود أعارا  عدم وجودها ، او على األقل افتقار المصريين القدماء لقوانين عهدت ف

سائدة ذات المصدر الديني بشاكل خااص . إذ كاان الفرعاون يقاف علاى را  السالطة الحاكماة القائماة علاى العادل 

 والمساواة والتقوى .

 . العقوبة عند اليونان3

 
.م ق  624اعتمدت الشرائع عناد اإلغرياق علاى االعارا  المتداولاة فاي مجاتمعهم حتاى حادود        

(1)
ثام بادأت  

الشرائع تظهر منذ هاذا التااريخ ، وكاان القاانون مقدساا  تاألف مان مجموعاة عاادات واعارا  قديماة مساتمدة مان 

 فطرة النا  األصلية ،أسرارها محفوظة في صدور قضاة من مرتبة األشرا  وال يعرفها أحد غيرهم .

اسامه )داراكاون( وكانات هاذه القاوانين )الادار وقد دونت القوانين بعاد انتشاار الكتاباة تحات أشارا  شاخص        

الكونية( تحكم بالموت لكل ذنب تقريباً 
(2)

  *. 

ونتيجة  هذه القسوة اتفاق االثنياون فيماا بيانهم علاى مانح سالطات ديكتاتورياة لصاولون الاذي حظاا بثقاة جمياع      

طبقات النا ، له وأمانته واستقامة أخالقه 
(3)

 ق.م )أرخونا ( 594. إذ تم انتخابه في سنة  

)أي القاضي او الحاكم األعلى ( ، وخولوه السلطة المطلقة لإلصالح العام أو بوجه خاص دفع الظلم والحيف عان 

الفالحين والزارل . وقد اصدر ) صولون ( قانوناً ُعر  باسمه وامتازت شريعته بضمان احقاق الحقوق وبأصول 

ألحرار التقاضي . وسادت شريعته بين جميع المواطنين ا
(4)

 . 

وتوالي بعد ذلك سن شرائع مختلفة تخص المجتمع اليوناني ونتيجة لذلك تنوعت  

 

. باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  1
2
، مصدرسابق ، ص 

536
 . 

توفياق حساين ، بغاداد ، .ويبدو انها كما يقول احد االثنيين قد كتبات بالادم ، بارن ، انادرو روبارت ، تااريخ اليوناان ، ترجماة محماد 2

، ص 1989مطبعة التعليم العالي ، 
130
 . 

*وقانون )دراكون ( هو اول قانون يدون عر  بالصرامة والشدة حتى ان صافة ) درايكاوني ( أصابحت تساتعمل فاي بعاض اللغاات 

ن لهام شاريعة مدوناة كاي ال يُسااء االوربية تعني ) الصارم و الشديد ( وكان الدافع لتدوينه هو رغبة االثنياين وكفااحهم المساتمر لتكاو

استخدام التقاليد القانونية غير المدونة ينظر: باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  
2
،المصدر السابق ، ص 

536
 . 

، مصادر .ينحدر من اسرة ملكية عريقة ولكنه كان متوسك الغنى تاجرا  جال العالم وخبره بارن ، انادرو روبارت ، تااريخ اليوناان 3

سابق ، ص
130
  . 

.باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  4
2
، ص 

536 –537
 . 
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العقوبات حسب طبيعة الحاكم او الملك ، اال أن الشدة كانت سائدة عليها ومن الحكام الطغااة فااالريس حااكم         

فاي تااريخ اليوناان الشاعبي ويحكاى عناه اناه ق.م ( ، وكان مثاال للشدة والقسوة  555 – 570مدينة اكراغا  * )

كان يشاوي أعاداءه وهام أحيااء داخال تناور مان النحاا  يحماى حتاى األحمارار . ، كناول مان تطبياق العقوباة وال 

نعر  ما مقدار هذه الحكاية من صاحة . ومان العقوباات التاي عرفهاا اليوناان الارجم ، التاي نفاذت بعاد ان ساحقت 

تي ضعفت بسبب خيانة حليفها أحد ملوك اركارياا ، وقاد رجماه شاعبه فيماا بعاد علاى اسبارطة التمرد في مسينيا ال

خيانته حتى الموت 
(1)

 . 

وقد شكلت العقوبة ضمن الحياة االجتماعية في اليونان في بعض األحيان نوعاً مان التقالياد االجتماعياة التاي        

ال االسابارطيين كاانوا يعرضاون علاى الماراقبين يُعدَّ على أساسها وكل اسبارطي جندي محاار، ويقاال ان األطفا

)االيغور ( ، فأذا ما اتضح لهوالء ان األطفال ضعا  او معتلون أمروا بتركهم على جبل تايجينو  حتاى يموتاوا 

.واماا األصاحاء مانهم فيتركاون ألمااتهم لتاربيتهم حتاى سان الساابعة ، ليؤخاذوا بعاد هاذا السان ويرباون فاي زمارة 

زياً واحدا بال اكمام صيفاً وشتاًء ، وفراشهم من القصب ، وطعامهم قليل رتيب ال طعم لاه ال  صغيرة ، اذ يرتدون

يكاااد يشاابعهم ويقاايم اودهاام .وكااان علااى هااوالء الصاابية اكمااال طعااامهم القلياال بمااا تسااتطيعون ساارقته ماان الحقااول 

ابااا  لهاام علااى غاادرهم والبساااتين المجاااورة ، وكااانوا يتعرضااون للضاار، اذا أمسااك بهاام وهاام يساارقون ، ال عق

وخيانتهم ، وانما لفشلهم في سوء استطالعهم للمكان 
(2)

  . 

ان هذا النول من التقليد االجتماعي في توجيه العقوبة الفراد المجتمع يهاد  الاى خلاق مجتماع قاوي االرادة         

فاي نهاياة االمار ، ويعاد  قادر على تحمل المسؤولية واالبتعاد عن الضعف الذي يؤدي الاى انهياار المجتماع برمتاه

 هذا الفعل بمثابة حماية للمجتمع سواء عن طريق توجيه العقوبة استعمال القسوة في تربية ابنائهم .

وهنا تتمثل أراء افالطون أخطرها وأكثرها بعداً عن الواقع . كما ينقل لنا د.عمر عاودي الخطياب فهاو يارى        

 على سبيل المثال :

الشاار ومنااع انتشاااره وامتااداده إعاادام األوالد الااذين يولاادون ألباااء أشاارار ، وعاادم السااماح )) ... أن وسااائل حصاار 

للضااعفاء والمرضااى ماان األوالد بالبقاااء ، وعلااى الدولااة ماان اجاال تشااجيع الخياار ، كمااا ياادعي ، أن تفصاال األوالد 

 هم ،االسوياء األصحاء عن إبائهم منذ والدتهم وان تجعل انتسابهم الى الدولة ال الى إبائ

 
 

*تسمى االن أغريجنتو ، وهي أخر ما أسسه اليونانيون في المدن الكبيرة في صقلية . المصدر السابق ،ص
120 –121

 . 

.براون ،المصدر نفسه  ، ص1
124
 . 

. المصدر نفسه  ، ص2
125 – 126

 . 
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ة العامة وليس لهم والء وان تشر  على تربيتهم حتى ينشاوا دون ان يعر  الواحد منهم اباه ، ليخرجوا الى الحيا

اال للدولة ... (( 
(1)

 . 

أما بالنسبة للعبيد والمقيمين إقامة دائمة ، من غير المواطنين في اثيناة ، فهام همجياون ، وغيار منضابطين ،        

ومتساايبون الااى اقصااى درجااات التساايب فيسااد     العبااد عليااك طريقااك ، وال يتزحاازح ماان مكانااه ، وال يساامح لااك 

بب في ذلك لو سمح بضر، العبد وعير الموطنين لكان من السهل ان يخطئ المرء فيضار، مواطنااً بضربه والس

اثنياً 
(2)

وهو يحسبه عبداً الن المواطنين ليسوا احسن مظهرا من العبيد والغرباء وال احسان لباسااً . ولاذا قاد يكاون  

لمعيشة ، لذلك كان مثول العبد امـام المحااكم العبيد االثنيين مرتاحين ومترفين وان يبلغ بعضهم مستوى عالياً من ا

ان استدعت الضرورة سمال شهادته في قضية معروضة على المحكمة فالقانون يـقضي بان تاـأخذ شهاـادته تحات 

التعذيب، لـكن بعـد الحصول علاى  أذن سايده اوالً 
(3)

وفاي اغلاب االحياان كاان اولئاك الساادة كثياراً ماا يرفضاون . 

االذن بتعذيب عبيادهم عناد ادالئهام بشاهادتهم . واذا ماا حادش واصاا، العباد عاهاة دائماة فاي بدناه جاراء التعاذيب 

فيجب في هذه الحالة دفع تعويض للسيد لقد كانت العبودية امراً بشعاً . اما المولى فله مطلق التصر  بعبده ، فهاو 

يعاقبه اما بالجلاد بالساوط ، او باالطحن علاى الرحاى ، وكاان االباق او الاوارد مان الابالد المتبربارة يكاوى بالحدياد 

المحمااى علااى جبهتااه ، اال ان حياااة العبااد وشخصااه كانااا مكفااوالن بالقااانون كمااا ذكرنااا سااابقاً فهااو ال يعاادم اال بعااد 

صدور حكم القانون عليه 
(4)

 . 

لنفي من قبل الشعب اليوناني عامة ، وسكان اثينا بصورة خاصاة وطبقات علاى االجاناب ولقد عرفت عقوبة ا      

والمواطنين على حد سواء . وان كان التمييز في طبيعتها حديث العهد نسيبا ً . وقد اصبح معروفاً بعد هاذا التميياز 

 ان النفي يطبق على األجنبي واإلبعاد يطبق على المواطن .

جنبي على مغادرة البالد وعادم العاودة اليهاا . والهاد  مان ذلاك تنقياة الابالد مان العناصار و ألزمت عقوبة نفي األ

وكما يقول الفقيه ) لوجاوز ( عان هاذه العقوباة فاي مؤلفاة   انهاا عقوباة ساهلة وال تكلاف غاليااً األجنبية الخطيرة . 

ولكنها لم تكن بعيدة عن االنتقاادات   
(5)

غاياة ذلاك انهاا تفار( علاى األجنباي . فاان عادم المسااواة فيهاا واضاح لل 

وحده وال تشمل المواطن 
(6)

 . 

 

.د. الخطياب ، عمار عاودة ، المساالة االجتماعياة باين اإلساالم والانظم البشارية ،ط1
5
،  5مؤسساة الرساالة ، بياروت ، ط -، بياروت  

م ، ص 1986 -هـ  1406
46
 . 

.برون ، اندرو روبرت ، تاريخ اليونان ، مصدر سابق ، ص2
295
 . 

.برون ، اامصدر نفسه ، ص3
296
 . 

.كحالة ، عمر رضا ، العالم اإلسالمي ، العر، قبل اإلسالم ) البعثاة المحمدياة ( ط4
2
دمشاق، ط –المطبعاة الهاشامية   -،دمشاق  

2
  ،

م ،   1958 -هـ 1377
1
، ص 

163
  . 

،ص1963مطبعة اإلرشاد ،  –.د.الجاسم ، حمودي ، شرح قانون العقوبات البغدادي ، بغداد 5
215
. 

، ص 4، عدد  1949.دوبوا ، المجلة الدولية للعلوم الجنائية والبوليس الفني ، 6 
260
 وما بعدها . 

، ص 11، ملزمااة عاادد  1958)بمناساابة نفااي األجانااب ( مجلااة قااانون العقوبااات السويساارية ، 
140
، نقااال عاان د.الجاساام ، حمااودي،  

صالمصدر نفسه ، شرح قانون العقوبات البغدادي ، 
215
 . 
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كما تختلف أثارها باختال  األشخاص ومراكزهم المالية  والشخصية ذلك ان شخصاً له قيمته او مجرد أن       

يكون ثرياً يمكن ان يكون مقبوالً بسهولة في بلد اخر بعكس الشخص الفقير او الذي ال قيمة لشخصيته . وان هذه 

 أساليب العقا، . فقد تثير العقوبة ال تراعي ابداً فكرة التهذيب المرجوة من

صعوبات جمة حينما تطبق على األشخاص الذين ال جنسية لهم 
(1)

 . 

وهناااك بعااد اجتماااعي اخاار عنااد اليونااان فااي اسااتعمال العقوبااة ضااد الماارأة فااي حالااة اجتماعيااة خاصااة وهااي       

فاي تنفياذ أجراءتاه ، وهاو  الطالق . فقد عر  اليونانيون الزوا  كما عر  الطالق أيضاً ، وأطلاق العناان للازو 

بدوره لم يدخر وسعا في أيجاد سبل تعسفية في تطبيقه فهو يطلق المرأة إذا انحرفت وثبت عقمها او من دون سبب 

بطااـالق وال إساااءة مااـن قااـبلها ن، او طردهااا ماان داره ماان غااـير إيااذا أيضاااً 
(2)

. لقااد أعطااى اليونااانيون وحتااى فااي  

ى قمة الرقي ، كل الحاق للرجال فاي الاتخلص مان زوجتاه عناد انحرافهاا او عصرهم الذهبي وحين وصلت اثينا ال

فشلها في إنجا، األطفال ، لكنهم يحرمون المرأة من هاذا الحاق المشارول إذا ثبات العقام ماثال عناد الازو  ، وهاذا 

عقماه ،  عكس ما جاء به االسالم الذي كفل  للمرأة حقها في طلب الطالق فاي حالاة إسااءة الرجال لهاا او فاي حالاة

 وال يرتضي االساءة اليها بأي حال من االحوال . 

يقول ول ديورانت :   اما اذا كاان الرجال نفساه عقيماا فقاد كاان القاانون يجياز والارأي العاام يحباذ ان يساتعين      

. الزو  في هذه المهمة بأحد اقربائه ، وكان الطفال الاذي يولاد نتيجاة لهاذا االتصاال الجنساي ينساب للازو  نفساه .

علماً بأنهم ال يجيزون تعدد الزوجات وابقاء على الزوجة العقيم كعال  ، و يلجأون الى تعاقاـب أقربائاه عليهاا بماا 

فيه من اهانة لها ، و إضرار بسبب ذلك الفعال الشانيع  
(3)

وال تملاك المارأة طالقااً وال فرقاة اخارى ، واذا حصاله  

أمرها الى  االركون  ليطلقها من زوجها . نعام حصال   للنسااء ووقعت عليها إساءة او تجاوز فبإمكانها ان ترفع 

عند اهـل اثينا حق الطالق ومقاومة األزوا  اال إنهن كـن يـتقـين شـر الـوقول فيه   
(4)

   . 

وهذا النول من العقوبة بحق المرأة وهي كحالاة اجتماعياة تاودي الاى إلحااق الضارر بعنصار اجتمااعي هاام        

سااان ضااعيف غياار قااادر علااى الحصااول علااى حقوقااه حتااى بالحااد االدنااى رغاام انهااا تشااكل نصااف وتحويلااه الااى ان

 المجتمع وتحتل مكانه كبيرة فيه تماماً كالرجل اال ان هذا النول من العقوبات 

 

، ص 1963مطبعة اإلرشاد ،  –. د.الجاسم ، حمودي ، شرح قانون العقوبات البغدادي ، بغداد 1
116
  . 

قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ،مصدر سابق ،  .ول ديورانت ، 2
2
، ص 

115
 . 

.المصدرنفسة ،  3
2
، ص 

115
 . 

.الطه ، احمد حسن ، مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء  ، بحث مقارن في الشريعة االسالمية والقانون ،ص4
19
 . 
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 خلق فجوة عميقة في الواقع االجتماعي للمجتمع اليوناني .

كان سقوط اليونان في ايدي الرومان يعد تغيراً شامل في بعض المجاالت السياسة والعلوم والحياة واخيراً      

 االجتماعية ومنها :

األفكار والعقول فأنها النظام السياسي القديم وأدراك الوهن للمباد  األخالقية السائدة وتقويض أسا  االعتقاد      

لى أن الفلسفة هي الهادي األمين ، وأصبحت القضية الهامة التي تشغل با لهة األسطورية الموروثة وميل النا  ا

الفلسفة هي عالقة اإلنسان باإلنسان . ولكن سرعان ما تملك الناا  أياام مجاد الدولاة الرومانياة. اإلحساا  العمياق 

تئماة ، وكاان بالسخك من العقوبات القاساية الن مديناة هاذا العصار )الرومااني ، اليونااني ( كانات متناافرة غيار مل

التناقـض يسود الحـياة االجـتماعية فاستولى علاى الناا  إحساا  بظلام شاديد 
(1)

، وشاعور بوجاو، الخاالص مان  

ذلك النظام الجائر ، وال سيما في مجال العقوبات ذات األثار الباالغ فاي حيااة المجتماع وشاعروا باالتمييز باين أبنااء 

 رى أو على األقل ال تكون بنفس الحدة وما شابه ذلك .الشعب الواحد فالعقوبات التي شملت فئة دون أخ

 . العقوبة عند الرومان4

  

قبل التحدش عن العقوبة في عهد الرومان ال بد لنا من أن نعطي نبذة مختصارة عان القاانون الرومااني الاذي        

، أخارى غيار األمام يأتي في مقدمة التراش الرومااني الاذي انتقال الاى أورباا وعان طريقهاا ، اثار فاي امام وشاعو

األوربية ولأللمام بشيء عن القانون الباد ان نجاري علاى مانهج الفقهااء الروماان فاي التميياز باين القاانون المادني 

(jus civile   )
(2)

  (Jus Gentium)وقانون الشعو،  
(3)

 والقانون الطبيعي . 

(Jus Naturale ) 
(4)

تطبيقه على الرومان وحدهم . اما قانون  ، فاألول هو القانون الروماني القديم الذي اقتصر 

الشعو، فهو بعرفهم القانون المشترك بين جميع الشعو، ، ومنه اساتمدوا األحكاام التاي تطباق علاى األجاناب فاي 

اإلمبراطورية واصطلحوا على تسمية القانون الطبيعي بأنه ذلك القانون الذي تخضع له جميع الكائناات الحياة مان 

لنبات . وقد اثر قانون الشعو، في القانون الرومااني المادني اذ وساعة وهاذ، فياه . أماا فكارة اإلنسان والحيوان وا

 القانون الطبيعي فـقد أخذها الـرومان مـن 

 

.د.الخطيب ، عودي ، المسالة االجتماعية بين اإلسالم والنظم البشرية ، مصدر سابق ، ص1
58
. 

ر تطبيقه على الرومان وحدهم ، باقر طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات ، .يمثل هذا القانون الروماني القديم الذي اقتص2
2

، ص
638
 

. 

.الذي يعد بعرفهم القانون المشترك بين جميع الشعو، ، ومنه استمدوا األحكام التاي تطباق علاى األجاناب فاي اإلمبراطورياة  الاذي 3

الحضارات ،  كان مشابها  للقانون الطبيعي عند اليونان ،باقر طه ،مقدمة في تاريخ
2

، ص
638
 . 

.القانون الذي يخضع له جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ، وقد اخذ هذا القانون من الفلسفة اليونانية ، مصادر نفساه ، 4

 
2

، ص
638
. 
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الفلساافة الااـيونانية ولااـكن قـانااـون الشااعو، عااـند الااـرومان كااـان مشابااـهاً القااـانون الطبيعااي عااـند الرومااان   
(1)

  .

فـالقـانـون الـروماني المدني القديم ، في الواقع كان ضيقا  في منشأه ، فهو يتمثل بالعر  والعاادة والادين ، وكاان 

قبل تدوينه في األلواح االثنى عشار * ساراً بياد رجاال الادين ثام نجاح العاوام فاي حمال السالطة علاى تدويناه . وقاد 

 رومان وفئة من النا  الذين كانوا يتمتعون .اقتصر في باد  األمر في عهد الجمهورية على ال

.يرى أصحا، القانون الطبيعي ان وجود قانون يكمن في طبيعة العالقات والروابك االجتماعية وان هذا القانون 1

ثاباات ال يتغياار بالنساابة الااى الزمااان والمكااان وبوسااع عقاال اإلنسااان ان يكشااف قواعااده واحكامااه فهااو بااذلك مثاال 

بموجبها ظواهر الكون والطبيعة . وطريقة الكشف عن هذا القانون في الظواهر االجتماعية  النواميس التي تجري

ان يجهد العقل البشري فياه فيساتنير بهاا فاي وضاع القاانون الوضاعي . ونشاأت فكارة القاانون الطبيعاي علاى هيئاة 

 فلسفة عند اليونان .

حيث ميزوا بينه وبين الدين وجعلاوا الاوحي المصادر  وفي اإلسالم قال المعتزلة بفكرة القانون الطبيعي أيضا      

الثاني والعقل هو الكاشف عـن القـانـون الـطبيعـي ) باقر طه ،  بحقوقه بموجب معاهدة خاصة  
(2)

 . 

اما ما يخص العقوبات عند الرومان فقد كاان للروماان القادماء تقالياد قانونياة متعاددة تناولات القضاايا المدنياة       

مرافعات المدنية والـقوانـين الجـزائية . والتي اكسبت القاانون سالطة وضاعية بادل السالطة المطلقاة التاي واجراء ال

كان يتمتع بها الملوك بوحي الهي 
(3)

 . 

واستعمل الرومان القدماء بعض انوال العقوبات التاي كاان اإلعادام يقاف علاى رأساها ألنهاا عادت مان أعظام       

ها بطاارق بدائيااة متعااددة ومنهااا علااى ساابيل المثااال ال الحصاار الاادفن حياااً ، اوقطااع العقوبااات التااي تمياازت بتنفيااذ

األوصال ، وهذا ما حصل لملك  ألبا  لما نكث بوعده فامر)تلس( بشدة الى عربتين سارتا في اتجااهين متضاادين 

  Ancus Martius)فمزق جسمه أرباً ولم يرى خليفته)أنكس مارتيو 

العسكرية  بأساً في اتبال هذه الفلسفة
(4)

 . وقد شملت عقوبة الموت كذلك اغراق المتهم بالماء ، او  

 

 

.باقر ، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،  1
2

، ص
638
 . 

انظر د.عبد الرزاق احمد السنهوري بك ود.احمد ابو شايت ، نقاال عان أصاول القاانون ص
40
، حاول  113 – 109وماا بعادها ومان  

 كوين القانون الروماني .الفقه والقضاء في ت

*ساجلت األلااواح االثناى عشاار مان قباال لجناة تكوناات مان عشاارة أعضااء فااي القارنين الخااامس والسااد  ق.م وظلاات أساسااً للقااانون 

الروماني في طيلة تسعة قرون . قد تضمنت قوانين أعطي بموجبها كبار الحكام نفوذاً واسعاً  على البالد وكان لها تأثير بالغ في نشار 

قانون الروماني كما عد حدثاً هاماً في تاريخ الرومان ، حيث صبغته بالصيغة الدنيوية بدالً من الدينياة . انظار ول ديورانات ، قصاة ال

الحضارة والحضارة الرومانية ،  
1
، م 

3
، مصدر سابق ، ص 

67  – 68 – 69 – 70 
 . 

.باقر ، مصدر سابق ، ص2
639
 . 

جرام ، علم العقا، ومعاملة المدنيين ، مصدر سابق ،ص.د.الدوري ، عدنان ، أصول علم األ3
156
  . 
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،   1972،  3.ول ، ديورانت ، ، الحضارة الرومانية ، ترجمة محمد بدران ، الجنة التأليف والترجماة والنشار ، ط4
1
، م 

3
 ( ،9 – 

( ، ص 10
30
 . 

ي الجبااال .  وماان الجاارائم صاالبه ، او قطااع رأسااه ، او قطااع جساامه الااى نصاافين ، او بجرحااه او برميااه ماان أعااال

االخاارى التااي كااان يعاقااب عليهااا الرومااان باإلعاادام هااي جريمااة الزنااا وخطااف إحاادى العااذارى أو المتبااتالت 

المنقطعات للعبادة ، واإلعدام شمل في مثل هذه الحاالت كل من الفاعلين وشركائهم 
(1)

  . 

ضبك الجاني أثناء السرقة أو أثناء محاولتاه الهار،  نفذ اإلعدام أيضاً بحق السارق ، ولكن في حالة التلبس أي إذا 

 حامالً الشايء المساروق ، فاإذا كاان الساارق عباداً كاان للمجناي علياه بعاد جلاده حاق قتلاه بالقائاه مان أعلاى جبال 

RochTerpienne) أما إذا كان السارق حراً ،بالغاً وجه المجني عليه ضده إجراءات إلقااء الياد فيقضاي الحااكم )

ه بعد جلده بإلحاقه ب
(2)

 . 

والتعذيب واللهو كقتل األسرى اذ وقد فاق الرومان األمم األخرى في ابتدال أساليب توجيه عقوبات التدمير         

كانوا يدعونهم بقتل بعضهم بعضاً او رميهم كفريسة للوحوش الضارية في مالعبهم ) امغيثياتر ( حيث النساء 

 . (1)دة هوالء األشخاص وهم يتعذبون ويهلكون والشيوخ واألطفال يسلون أنفسهم بمشاه

أما الوسيلة التي ينفذ فيها حكم اإلعدام فكانت حسب طبيعة الجريمة فمثالً كاان الجااني يوضاع فاي كايس مان        

الجلد ومعه كلب وديك وثعبان وقرد ويخاط عليه ثم يحمل والحيوانات التي تنهشه وتعذبه فيلقى في البحر او النهر 

أي قتال األ، ومان فاي حكماه ولام يساتعمل السايف وال  (Parricide)ستناداً الى  شريعة بمبيا  الخاصاة . وذلك ا

النار في إعدام الجااني بال كاان بهاذه الطريقاة عقابااً بمرتكاب هاذه الجريماة التاي هاي مان ابشاع وأشانع ماا يقترفاه 

اإلنسان من الجنايات 
(2)

 ، بحق المجتمع وحق نفسه واصله . 

ى جانب عقوبة الموت كان الرومان يستعملون عقوبة " الجلد " بحق مرتكبي بعض الجرائم التي سبق وال      

ذكرها وهي سرقة الحر ، والحالة الثانية إذا كان السارق غير بالغ فهنا يكون عقابه الجلد فقط ضمن قانون " 

المنازل هي من الجرائم العامة  كورنيليا " الذي يرى أن بعض أنواع االعتداء كالضرب والجرح وانتهاك حرمة

 . (3)وان عقوبتها حسب هذا القانون كانت  الجلد او النفي 

ويعني بعقوبة النفي األبعاد وتطبق في جرائم القتل واالختال  وبعض أنوال االعتداء كالضر، والجرح وانتهااك 

فاي القاتال إذا كاان مان طبقاة حرمة المنزل التاي عادت مان الجارائم العاماة ، كماا يانص التشاريع الرومااني علاى ن

األشرا  
(4)

   . 

 

 ،1980 –مطبعة جامعة بغداد  –.البشير ، محمد طه ، د.هاشم حافظ ،القانون الروماني األحوال وااللتزام،بغداد 1

ص
205
. 

.مدونة جوستنيان ، الكتا، الرابع ، البا، الثامن عشر ، ص2
319
 . 

ي الرافدين ،مصدر سابق،  .د باقر ، طه ، ، الوجيز في تاريخ حضارة واد1
1
، ص 

529
 . 

. مدونة جوستنيان ، الكتا، الرابع ،مصدر سابق ، ص2
318
  . 

، ص 1982، جامعة الكويت ، 3.الترمانيتي ، عبد السالم ، الوسيك في تاريخ القانون والنظم القانونية ، ط3
371 

   . 
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.شلتوت ، محمود ، فقه القران والسنة ، مصر ، بال .ت . ص4
103
 . 

 

يؤكد هذا النص على عدم وجود مساواة في سياسة  العقا، التي انتهجها القانون الروماني . واستناداً الى   شريعة 

جوليا   الخاصة بمعاقبة األمناء على أموال الدولة او على الممتلكات المقدسة او الدينية كانوا إذا ما اختلساوا شايئاً 

غيار الروسااء المكلفاون بإدارتهاا  منها يعاقبون بعقوبة النفي اذا كانوا من
(1)

وتطباق عقوباة النفاي أيضااً فاي حالاة  

إغواء إحدى العذراى أو األرامل بغير إكراه وإذا كان الجاني ينتمي الى بيئة دنيا 
(2)

  . 

، ولهام عقوباة أخارى اتخاذوها كأسالو، للمعاقباة علااى  االساترقاق ) لقااء اليااد (كماا اساتعمل الروماان عقوباة      

لجرائم وال سيما جريماة غاش المادين والسارقة ، فقاديما لام يكان المادين ليجارص علاى التصار  فاي أموالاه بعض ا

أضرار بدائنة ألن قانون األلواح االثنى عشر كان يقضي بقتل المدين او اساترقاقه فاي حالاة إعسااره ، مماا ياؤدي 

عليها   الى فقده لحريته او حياته كما يعد غش الدائنين جريمة ينبغي المعاقبة
(3)

  . 

اا         ، أي وال  دد  أماا بالنساابة لعقوبااة السارقة للمتلاابس بهااا او التااي اعتار  بهااا الجاااني ولام يصاااحبها ظاار  مش 

تقترن بحمل السالح فالقاضي الروماني كان يحكم بتسليمه الى المعتدى عليه الذي يقتاده الى منزله ليعامله معاملة 

عن ثأره مقابل دية يتفق عليها مع الجاني العبيد ، أال إذا عفا عنه وتنازل 
(4)

 . 

من نظام العقا، الروماني دعوى التخلي ، التي ترجع الى فكرة االنتقام الشخصي من مرتكب الجريماة وهاو وتض  

 يضقي عليها الصفة الجنائية أيضا.

فقاك بال هنااك عقوبااة  ولام تقتصار العقوباات فاي النظااام الرومااني علاى العقوباات لمرتكباي الجاارائم الكبيارة       

لمرتكبي الجرائم األقل خطورة ولها أبعاد اجتماعية مؤثرة على المجتمع واألفراد بشكل عام . ومن هذه العقوباات 

 العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية . 

وفاار( الرومااان عقااوبتي الغرامااة والتعااويض فااي بعااض الجاارائم         
(5)

تعمل ، ففااي قااانون االثنااى عشاار اساا 

اسلو، الغرامة في العقا، ، اذ حددت مقادير الغرامات التاي تفار( علاى الجااني فاي بعاض الجارائم فماثال  فاي 

اذا كاان المجناي علياه   ( ا  300حالة كسر عظم نصت احدى المواد على وجو، دفع الجااني غراماة مقادرها )

( ا  أن كان المجني عليه عبدا  150حرا  و)
(6)

 . 

 

، ص 9يان ، الكتا، الرابع ، البا، الثامن عشر ، تقريرات خاصة بالجرائم الفقرة . مدونة جوستن1
319
  . 

( ، ص4. المصدر نفسه ، الفقرة )2
317
 . 

.البشير ، محمد طه ود. هاشم حافظ ، القانون الروماني ، مصدر سابق، ص3
224
 
–

225 

، ص 1947شيد ، .البنا ، جبرائيل ، درو  في القانون الروماني ، بغداد مطبعة الر4
92
 . 

. .د.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ، مصدر سابق ، ص5
156
 . 

Wolfgang , kunkel, Roman Legal and Constitutution History , Oxford , 1973 , P.28 –29 .6   
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بعاض الجارائم  أن أسلو، الغرامة المالياة التاي وضاعها الروماان لام يكان بشاكل ساليم ومنطقاي فقاد تكاون فاي     

محدودة او متغيارة تبعااً لقيماة الشائ المساروق او الضارر الحاادش فاي الابعض االخار او تبلاغ الغراماة فاي بعاض 

االحيان نصف الضرر او ثالثة أمثاله ، وهذا اصبح مصدراً لإلثراء على حسا، ا خرين 
(1)

. 

راح القانون الروماني إشارة الى العقوبة الساالبة وهناك أيضاً عقوبات سالبة للحرية اال اننا لم نجد فيما كتبه ش     

للحرية ، ولكن عدم اإلشارة الى مثل هذه العقوباة ال يعناي عادم معارفتهم اياهاا ، والادليل علاى ذلاك قياام أفالطاون 

ق .م ( بتنظيم مدينتاه فاي كتاباه ) القاوانين ( اقتارح احاالل عقوباة الساجن محال العقوباات البدنياة   347 – 427)

صالية الزائدة لنذاك االستئ
(2)

 . 

وعلى الرغم من ان روما عرفت العقوبة السالبة للحرية اال انها كانت تستعمل في األغلب كوسيلة       

لالحتفاظ بالمتهمين لحين محاكمتهم ، كأجراء من إجراءات التحقيق كالتوقيف ، اما إذا اتخذ التوقيف عقوبة فانه 

. وشملت كذلك ( 3)يطبق على المواطنين األحرار اال في حاالت نادرة  كان يطبق على األرقاء والجنود وال

الغرباء وليس المواطنين الرومان ، اذ ان اغلب العقوبات كانت فورية وال بد ان تكون لها نتائج إيجابية على 

والصغار األقل ألحد األطراف سواء كان المجني عليه او الفائدة للحكومة نفسها ففي حالة المجرمين األحداث 

كان العقاب يتم بإجبارهم على العمل كمحاربين او إشراكهم في المبارزات ، وتنفذ عقوبة السجن بحق الكبار 

 . (4)منهم ، والعمل الشاق في المناجم والمراكب الشراعية وال سيما خالل الحاجة الشديدة لأليدي العاملة 

الوصم علاى الوجاه والتشاهير العلناي باالطوا  باألساواق ومن العقوبات األخرى التي استعملها الرومان هي       

العامة ، وبتر األعضاء وحرق الكتاب وغيرهاا 
(5)

. وهكاذا نجاد ان الروماان القادماء كاانوا يساتعملون جمياع هاذه  

العقوبااات التااي تاام ذكرهااا دونمااا تحديااد لتوعيتهااا لكاان بصااورة اختياريااة اذ كاناات العقوبااات تخضااع فااي فرضااها 

 ية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية .العتبارات إدار

 

 

 

 

.البنا ، جبرائيل ، درو  في القانون الروماني ، مصدر سابق ، ص1
92
 . 

.بدوي ، محمد ، القانون والجريمة والعقوبة في التفكير االجتماعي الفرنسي ، مصر ، بال.ت ، ص2
34
 . 

.المصدر نفسه، ص3
34
 . 

جرام ، مصدر سابق ، ص.د.الدوري ، عدنان ، أصول علم األ4
156
 . 

.المصدر نفسه ، ص5
156
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 . العقوبة في الجزيرة العربية قبل اإلسالم :5

 
عرفت الجزيرة العربية ثالثة أنماط من الحياة العامة في عصر ما قبال اإلساالم : وهاي الحكوماة المركزياة         

،  ،حواضر األخرى وبادية الجزيرة أو األعارافي جنو، الجيزة واليمن ، وحكومات المدن في مكة ويثر، ، وال

 ووفق األنماط اختلفت النظم العقابية السائدة في بالد الجزيرة .

فقد كان نظام الحكم في البداية خاضعاً للعر  البدوي الجاهلي وال يساير بحساب قاوانين موضاوعة فاألساا        

ي عندهم سيادة شيخ او ملك وفقاً للصفات التي يحترمها البدو
(1)

، ومن ابرز القبائل لنذاك التاي كانات لهاا السايادة  

التامة هي قبيلاة قاريش التاي كانات مساتمدة سالطتها مان مكاناة الكعباة الدينياة وموقعهاا التجااري وكبداياة للتطبياق 

االجتماعي فيما يخص تطبيق القانون على الظالم والمظلوم وما تضمنه حلف الفضول 
(2)

 . 

في الجزيرة العربية وبشكل خاص مكة كانات قبيلاة قاريش ، إذا امتاازت بحيازتهاا للرئاساة  ومن ابرز القبائل      

دون سائر القبائل حيث استمدت سلطتها من مكانة الكعبة الدينية وموقعها التجاري ، إضافة الى ما تمتلكه من عدة 

) حلاف الفضاول ( وعدد في الحرو، . ومما زاد من منزلتها رفعة ما أطلق عاـليه المؤرخاون تسمياـة 
(3)

. وكاان  

اول من تكلم به ودعا اليه الزبير بن عباد المطلاب والسابب لعقاده يرجاع الاى أن رجاال مان زبياد قادم مكاة بضااعة 

اشتراها العاصي بن وائل ولم يدفع ثمنها ، فصاح الزبيدي بأعلى صوته : 
(4)

 

 يآل فهر لمظلوم بضاعته 

 ببطن مكة نأتي الدار والنفر           

 

.د.إبراهيم ، لبيد ، ود.فاروق عمر ، عصر النبوة والخالفة الراشدة ، مصدر سابق ، ص 1
16- 17 

. 

،  ص  1968.صبحي الصالح ، النظم اإلسالمية ، بيروت ، 2
47 
. 

بال .حلف الفضول : حلف عقدته قريش ، تضمن احد بنوده العمل على استرجال الحاق المغتصاب ، وبعباارات التوكياد النهاائي ) ما3

بحر صوفه ( وما ) رسا حراء وثبير مكانهما ( . إضافة الاى التاساي فاي المعاا  ، وهاو التكافال االجتمااعي . والتسامية ماأخوذة مان 

قولهم ) لقد دخل هوالء في فضل من األمر (* . ومهما اختلفت األسبا، التي أدت الى عقد هذا الحلف فان حرص قريش الشديد على 

ي مكة وما حولها هاو أحاد العوامال التاي دفعتهاا إلبراماه ** . وألغارا( تنظايم ساير القوافال التجارياة فقاد تجارتها وتحقيق األمن ف

عهدت قريش الى بعض القبائل القاطنة على طاول طرقهاا التجارياة بحماياة القوافال وحراساتها القوافال وحراساها مقابال ثمان وباذلك 

 الجتماعية ( او األبعاد االجتماعية ( حيث ساعد على تقليل عدد قطال الطرق .ضمنت أمن تجارتها كما ان لهذا مردودا  ) للرعاية ا

*.ينظر : ابن هشام ، ابو محمد عبد الملك المعافري ت
213
، السايرة النبوياة البان هشاام ، قاوم لهاا مكلاف عليهاا ، طاه عباد الارصو   

 .123، ص 1،   1975دار الجبل ، –سعد ، بيروت 

دار صاادر للطباعاة والنشار ،  –هـ( تاريخ اليعقوبي ، بياروت  284بن ابي يعقو، بن واضح الكتا، )ت**وينظر اليعقوبي ، احمد 

م ،   1960 -هـ  1379
1
، ص 

214
. وانظر ، صبحي ، الصالح ، النظم اإلسالمية ، مصدر سابق ، ص 

47
 . 

.ابااان هشاااام ،  4
1

، ص
23

،مااارو  الاااذهب ومعاااادن (346، ينظااار : المساااعودي ،اباااو الحسااان علاااي بااان الحساااين بااان علاااي )ت

، ص 2الجوهر،تحقيق،محمد محي الدين عبد الحميد،بيروت،المكتبة االسالمية،بال.ت، 
279 – 280

 . 
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 ومن البنود التي اتفقوا عليها في هذا الحلف :

 .أن ترد الفضول الى أهلها .1

 .ال يعزل ظالم مظلوما .2

في أبرمهاا للمعاهادة علاى قوتهاا وثروتهاا فضاال عان  وال فرق في ذلك بين قريش وغير قريش ، وقد اعتمدت     

ذلك ما كان يتمتع به زعيمها عبد المطلب بن هاشم من با  ورباطة جا  عند تصديه لغزو االحبا  لمكة 
(1)

 . 

ثم ظهر في مكة مجموعة من الرصساء فشكلوا ما يشابه حكوماة جمهورياة بسايطة لهاا مجلاس أعياان يقارر فياه     

مدينة بعد المداولة والشورى بينهم لذا فكان هاذا المجلاس يفار( عقوباات صاارمة علاى كال مان السياسة العامة لل

 يخالف سياسة رجاله .

العقوباة الكبارى فكاناات قطاع العالقااة ماع العشاايرة وماا يسامى ربااا لنباذ أو الخلااع     
(2)

وهاو اشااد عقاا، يمكاان ان  

يلة والنسب أمر أخار . وقطاع عالقاة الفارد بقبلتاه يفر( على عربي في ذلك الوقت ، فعندهم ال يوازي رابطة القب

يعرضه لإلهانة والعدوان
(3)

 والخطر الذي قد يودي بالتالي الى القضاء على حياته .

عرفت بالد الجزيرة العربية أنواعاً عدة من الجرائم ، األمر الذي يودي الى تطبيق أنوال مختلفة من العقوباات     

 ن الفرد لنذاك مرتبك بالعشيرة اوالً ثم القبيلة ثانياً فهو جزء من الكل .التي لها أبعاداً اجتماعية لكو

ونتيجة لهذه الظروف وغيرها ظهر مجموعة من افراد الجزيرة مارسوا مهمة القضاء والحكم بين الناس لحل    

ر المشاكل وتوجيه العقوبات للمجرمين من هوالء على سبيل المثال ال الحصر : امية بن الصلت الشاع

وقيس بن ساعدة األيادي  من اشهر قضاة العر، وفصحائهم وخطبائهم وقد قال  . (4)المعروف ، وورقة بن نوفل 

 : )) يرحم اهلل قسا(( فيه رسول ل )صلى ل عليه وسلم ( 

 

 

.المسعودي ، مرو  الذهب ومعادن الجوهر ، المصدر السابق،  1
2
، ص 

279 –280
 . 

، عصر النبوة والخالفة الراشدة ، مصدر سابق ، ص .إبراهيم ، لبيد ، واخر2
16
 . 

.المصدر نفسه، ص 3
16
 . 

. ورقة : ابن عم السيدة خديجة )ر(( زوجة الرسول محمد )صلى ل عليه وسلم ( وكان شيخا  كبيرا  يحفظ االنجيل : د.حسن ، 4

در سابق ،  حسن ابراهيم ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ، مص
1
، ص 

74
 . 
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)) اني ألرجو ان يبعث يوم القيامة امة وحده (( 
(1)

 

وكر  العر، الهة القضاء وهي مناة * المتالكها سالطة القضااء باالموت اذ أوكلاوا الياه أمار الحكام باالموت       

على الجناة 
(2)

 .  

مى بدار الندوة الذي ياتم فياه تنظايم مرافاق ونتيجة لذلك شكل العر، مجلساً مهمته األشرا  على القضاء ويس     

الحياة العامة في مكة وتنظيم سياسة المجتمع فيما يخص توجيه العقوبة للمخالفين 
(3)

 . 

فقد سمي هذا النول من الحكومات بحكومات المدن ألنه كانت تحكم نفسها بنفسها  
(4)

، لذا فقد اتخذت العقوباة عناد 

 نها :العر، قبل اإلسالم  اوجهاً عدة م

عقوبة القتل وكانت اشد العقوبات التي يتم تطبيقها ألبشع الجرائم ، وال يكاد أي مجتمع او حضاارة او عصار       

او نظام منها قديماً وحديثا  . ففي الجزيرة العربية لم يكن مبدأ الثاار مالئمااً ماع حيااة العار، المتحضارين فاي مكاة 

باادأ القصاااص ماان القاتاال نفسااه وماان شااواهد القصاااص عناادهم قااولهم والحواضاار ا خاارة فاسااتبدلوا هااذا المباادأ بم

المشهور  القتل انفى للقتل   
(5)

قتل ، وعقوبة الصلب لمن يقطع الطرياق ، أي ان القاتل يُ  
(6)

. حرصااً مانهم علاى  

فقاون حماية الطرياق لتسايير أمار القوافال والتجاارة لتاوفير مساتلزمات الحيااة واالماان للجمياع فكرساوا رجااالً يرا

القوافل مقابل أجور مجزية ، وال سيما ان مجتماع مكاة بشاكل خااص كاان يعتماد كلياا علاى التجاارة فمان الطبيعاي 

يبذلوا جهدهم لحماية هذا المورد فأنزلوا أقصى العقوبات بحق كل من حااول التعار( لقاوافلهم ، لاذا نجاد ان هاذه 

تماع ساواء علاى مساتوى قبلاي او تجااري ،  وأيضااً العقوبة كانت تطبق فاي حالاة المساا  بالمصالحة العاماة للمج

 تنزل هذه العقوبة على مستوى األفراد ونزل عقا، القتل أيضاً بالزاني

 

مطبعاة  –.راجع خطباة قاس بان سااعدة فاي ، صابح االعشاى وصاناعة االنشاا ، للقلقشاندي ، اباو العباا  احماد بان علاي ، القااهرة 1

،   1917كوستاتومة وشركاه ، 
1
، ص 

212
 . 

*وهو من اقدم األصنام الشهيرة في الكعبة ، واحتل موقعاً كبيراً في نفوسهم حتى سموا أبنائهم بعبد منااة وزياد منااة تيمنااً باه وعظماه 

االزد واالو  والخزر  حتى أمرا الرسول )صالى ل علياه وسالم ( علاي بان اباي طالاب )ر(( بكساره عناد فتحاه لمكاة فاي السانة 

: د.حسن ، حسن إبراهيم ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،  الثامنة للهجرة . ينظر 
1
، ص 

71
 . 

. د.حسن ، مصدر سابق ، ص2
71
 . 

.إقامة قصي جد النبي )صلى ل عليه وسلم ( ، وكان أول رئيس اشتهر في قريش وعلى يده انتظمت مرافق الحياة العاماة فاي مكاة 3

يكون بمجلس الشورى يجتمع فياه الشايول للبحاث فاي أماور القبائال : ينظار إباراهيم ، لبياد ، واخار ، عصار ودار الندوة هذا اشبه ما 

النبوة والخالفة الراشدة ، مصدر سابق ، ص
15
 . 

، ص 1980.حومد ، عبد الوها، ، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، الكويت،4
130
 . 

ي الجاهلية ، تحقيق محمد بهجة االثري ،   مجلة المجمع العلمي العراقي   ، نيساان ، .االلوسي ، محمد شكري ، عقوبات العر، ف5

، م 1984
35
  ،

2
، ص 

36
 . 

هـ( المحبار، رواياة اباي ساعيد الساكري ، تصاحيح ايلازه يخاتن طبعاة الزالجتنساتر ، 245.البغدادي ،ابي جعفر محمد بن حيب )ت 6

، ص 1942حيدر اباد ، 
327
   . 
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ارة حتى الموت برجمه بالحج
(1)

واساتمر معماوالً بهاذه العقوباة حتاى فاي اإلساالم إذ ذكار ذلاك فاي القاران الكاريم  

 وسنتطرق اليه في الفصول القادمة .

ويعاقب بالقتال كال مان يعتااد علاى ارتكاا، الجارائم بشاكل مساتمر والساارق الاذي يعااود السارقة يارجم حتاى      

الموت 
(2)

ر الجزيرة وحولهاا يشابه ذلاك األساا  فاي العصاور األولاى لظهاور وكان اصل هذه العقوبة في حواض 

 الدول .

وكان اهل المدن في الجزيرة ينظرون الى الجارائم التاي يعاقاب عليهاا بالقتال كالسالب واالعتيااد علاى اإلجارام     

 كونها جرائم عامة تمس المصلحة العامة للمدينة .

الى ظهور مبدأ المسؤولية الفردية  أن استبدال عقوبة الثأر بالقصاص من القاتل أدى
(3)

 . 

فكرة الردل في حالة االعتياد على األجارام والسالب ، والثانياة  –فعقوبة القتل تهد  الى فكرتين ، األولى           

فكرة العدالة في حالة القتل العمد . وهذا ال يعني غيا، فكرة االنتقام الفردي  فقد ظل له الدور الباارز فاي اصال  –

ه العقوبة ، فكثيراً ما كان العربي المتمدن يقرر العقوبة بنفسه وينفذها دون الرجول الى رئيس المدينة هذ
(4)

 . 

وتختلف طبيعة العقوبات عند األعرا، في بادية الجزيرة . فالقتل جزاصه الثأر من القاتل وقبيلته ، وكاان ذلاك       

و اكثار . وهناا تكمان المساؤولية الجماعياة للثاار فاال يشاترط ينتهي ، في اغلاب األحياان ،الاى حار، باين قبيلتاين أ

مطالب بالثأر عد قاتال في نظر اُل ُ االنتقام من القاتل نفسه بل ان كل فرد من أفراد القبلية التي ينتمي اليها الجاني يُ 

والعاـصبية فيلتازم كال وأفراد قبيلته . والقبيلة بكاملها تتحمل مسؤولية فعله الن حياة القباـيلة تاـقوم علاى التاـناصر 

فرد من القبيلة بنصرة أخاه ظـالماً أو مظـلوماً 
(5. )

 

لذا كان الهد  من الثأر عندهم الردل عان ارتكاا، جارائم القتال ، اال انهام كاانوا يغاالون فاي الثاار ويطلباون غيار 

اإلنسان بالبهيمة  القاتل بالقتل والعدد بالواحد والرجل بالمرأة والحر بالعبد بل كانوا كثيراً ما يطلبون
(6)

 . 

أما جريمة الزنا فكان الرجل من األعرا، يقتل زوجته الزانية مع شريكها إذا ظفر به      
(7)

 . 

 
. االلوسي ، محمد شكري ، عقوبات العر، في الجاهلية ، المصدر السابق ، ص1

32
 . 

.البغدادي ، المحبر ، المصدر السابق ، ص2
328
 . 

تاريخ العر، القديم، ط .علي ،جواد، المفصل في3
1

،   1970مطبعة دار العالمين ، –، بيروت 
5

، ص
488
 . 

.الترماتيني ، عبد السالم ، الوسيك في تاريخ القانون ، المصدر السابق ، ص4
363
 . 

. الترماتيني ، مصدرسابق ، ص5
363
 . 

.شلتوت ، محمود ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، دار الشرق ، ص6
307
 . 

، عبد السالم ، الوسيك في تاريخ القانون ، مصدر السابق ، ص. الترماتيني 7
336
 . 

 



 86 

 

 

ولهذا خا  بعض األعرا، من العار والمذلة فأخذ ينظر الى المرأة بأنها من عنصر خبيث ، ومن طبيعة وضيعة 

قياساً الى طبيعة الرجل ونتج ذلك ان ظهرت عادة التخلص من البنات بقتلهن او وأدهن بعد والدتهن 
(1)

، على ان  

نيا خشية الفقر والعار ، وال سيما في هذا األمر لم يكن شائعا  عند العر، بل كان ساريا  في بعض الطبقات الدُ 

بني أسد وتميم 
(2)

( 3) (( َوِإَذا المَوُءوَدُة ُسِئَلت بَِأِى َذنٍب قُِتَلت)) . وقد نهى عن ذلك القران الكريم في قوله تعالى  

     . 

ة لجريماة السارقة للماارة األولاى التاي لاام تتكارر إذا اساتطال صاااحب األغارا( المساروقة ان يثباات وبالنساب       

ملكيتها فبإمكانه استردادها إذا ما راهاا فاي ياد أي أعراباي . أماا إذا أصار الرجال الاذي بحوزتاه المساروقات علاى 

يادفع المادعي بملكياة  األغارا( ملكيتها وثبت انه اشتراها من شاخص معاين بعاد أدائاه اليماين ، ففاي هاذه الحالاة 

ثمنها كامالً . ومن العادات المعمول بها بين األعرا، اناه إذا تمكان صااحب األغارا( مان أيجااد الساارق يصابح 

من حقه استرداد ما تبقى منها فضال عـن ثمن ما بـيع بالـكامل ويتحمل السارق كـافة المصروفات التي نتجت عان 

ذلك 
 (4)

 سارق تتمثل بمبدأ التعويض في الوقت الحاضر او الدية. ،وهذه العقوبة بحق ال 

واستخدمت عقوبة قطع اليد في السرقة منذ عصر قبل اإلسالم ، ويقاال أن عباد المطلاب هاو أول مان قطاع          

في السرقة فاي الجاهلياة ثام اساتعمل الرساول ل صالى ل علياه وسالم هاذه العقوباة لانفس السابب 
(5)

، تبناى أبنااء  

 جزيرة طرقاً عدة في إنزال العقوبة بالجناة ومنها :ال

القتل بالسيف ، من اكثر الطرق المألوفة في معاقبة المحكوم عليه بالقتل عند العر، وعقوبة القتال بالصالب         

بياب بان عادي األنصااري بصالبه علاى خشابة وطعناه بالرمااح حتاى ، فقد عاقب المشركون أحد المسلمين وهاو خُ 

مات 
(6)

 . 

 

.د.لبيد ، إبراهيم ، واخر ، عصر النبوة والخالفة الراشدة ، مصدر سابق ، ص1
242
 . 

.د.حسن ، حسن إبراهيم ، تاريخ اإلسالم ، مصدر سابق ، ص2
65
 . 

 . 9 – 8.سورة التكوير ، ا يتان 3

، 1دار ا فااق العربياة ، ط، .باشا ، أيو، صبري ، مرلة جزيرة العر، ، ترجمة احماد فاؤاد متاولي ، والصفصاافي احماد المرساي4

م ، ص 1999 -هـ  1419القاهرة ، 
290 – 291

 . 

، ص 1891.ابن رسته ، أبو علي احمد بن عمر ، االعالق النفسية ، ليدن ، مطبعة بريل ، 5
191
 . 

.ابن حبيب ، المحبر ، ص6
479

هاـ( اإلصاابة 853. وينظر: ابن حجر العسقالني،شها، الدين أبو الفضل احمد بن محمد بن علي )ت 

في تميز الصحابة، ط
1

هـ،  328مكتبة المثنى،  -، بغداد
1

، ص
418
 .  2222برقم  
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زيادة الى عقوبة الرجم التي سـبق ذكـرنا ان السارق بعد تكرار القطع يعـاقب باـها 
(1)

التاي تبناهاا عار، الجاهلياة  

(2)
اذ قتل عـبد ل بـن طارق بالـحجارة بـسببها  

(3)
 . 

اك عقوبة الخنق التي استعملها بعض الملوك لنذاك منهم النعماان بان المناذر الاـذي امار بخاـنق عادي باـن وهن      

زيااد الااـعبادي حتااى الااـموت 
(4)

محاادودا ً وتنفااذ هااذه العقوبااة بالتضااييق علااى رقبااة الجاااني  ، اال ان استااـعماله كااان 

وبة الحرق التي كانت سارية في أطارا  الجزيارة بواسطة حبل وهو األكثر اتباعاً أو الجلد أو باليد وغيرها . وعق

ر  فاوا )بالمحرقاة( وُعاراذ كان المناذرة يعاقبون من ينتصرون عليهم في الحر، بإحراقهم فاي مناازلهم حتاى عُ 

ملكهم )بالمحرق( 
(5)

 . 

حتاى يصال  وهناك من يقول أن العر، استعملوا أسلو، تقطيع األيدي واألقدام وأعضاء الجسم لتنفيذ العقوبة      

الجناة الى الموت 
(6)

 . 

وتـوجد عـقوبة اقـل درجة من الموت في حالة القتل غير العمد وهي عقوبة الدية*     
(7)

 . 

يتبااين لنااا ممااا تقاادم أن األبعاااد االجتماعيااة للعقوبااة بااالجزيرة العربيااة وأطرافهااا كإحاادى الحضااارات التااي ساابقت 

لضاامان التوقااف او االمتنااال عاان االعتااداء علااى ا خاارين ، وتصاابح اإلسااالم كااان البعااد االجتماااعي لتطبيقهااا هااو 

العقوبة حاضرة في ذهن من يروم االعتداء على أخيه اإلنسان وفي ذلك محاولة من السلطة المتنفذة لزجر اإلنسان 

بياة ، والنهي عن ارتكا، أعمال الشر ، والحث على عمل الخير ، وحماية افراد المجتمع مما ساد بين القبائال العر

 فضال عن ذلك ضبك الجنس البشري من 

 

. ابن حبيب ، المحبر ، ص1
479

. وينظر: ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تميز الصحابة،  
1
،  ص  

328
 . 

.الجوهري ، منصور أبو المعاطي ، حماية النفس وسالمة الجسم ، ط2
1
ص ، 1986،  

169
 . 

هاـ ( ، االساتيعا، فاي أساماء األصاحا، مطباول علاى هاامش كتاا، 463محماد )ت  .ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد هلل بن3

م ،   1939 -هـ  1358العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، مصر ، مطبعة مصطفى محمد ، 
2
، ص 

313
 . 

.علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العر، القديم ، مصدر سابق ،  4
5
، ص 

586
 . 

. المصدر نفسه ،  5
5
، ص 

467
 . 

.الجوهري ، منصور أبو المعاطي ، حماية النفس وسالمة الجسم ، مصدر سابق ، ص6
169
 . 

اني الذي كان يفيض بالناا  مان المزدلفاة . ويقاال ان عباد المطلاب  يارة العدو  *الدية : أول من سنها وكان قدرها مائة من االبل أبو س 

صلى ل عليه وسلم في اإلساالم . ينظار ابان رساته االعاالق النفساية ،  اول من سن ذلك فأخذت به قريش والعر، . واقره رسول ل

مصدر سابق ، ص
191
 . 
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.المصدر نفسه ، ص7
191
 . 

 

االنقرا(  وحماية أفراده من اإلفراط في الرد علاى الجارائم ، كماا حادش فاي حار، البساو  التاي راح ضاحيتها 

 اية المجتمع وضمان األمن واالستقرار .أعداداً كبيرة من البشر خالل اربعين عاماً ، واخيراً حم

وال بد من ان ننوه الى أن ما تناولناه من بحث ال يشمل جميع الحضارات التي قامت فاي العاالم القاديم بال أن        

هناك حضارات أخرى ال يسعنا دراستها جميعاً خالل هاذا المبحاث نظاراً لكونهاا ليسات موضاول بحثناا األساساي 

 نية والهندية )البراهمة ( والفارسية وعيرها .مثل : الحضارة الصي

ختامااً ال باد لناا مان القاول ان الحضاارات القديماة كانات تماار  العقوباات المقاررة المعتار  بهاا قانونااً كاالحرق 

والصلب وتقطيع األوصال وصلم األذان وقطع الشفاه واللسان والوشم بأداة محماة فاي الناار ولابس أطاواق الحدياد 

 لد والحبس .والنفي والج

ولم تكن العقوبات ، في اغلب األحياان ، تاتالئم ماع ناول الجريماة التاي أقارت لهاا . فاالبرغم مان قساوة بعاض      

 العقوبات التي سبق ذكرها ، وفظاعة بعضها اال أن عقوبة اإلعدام كانت جزاء لكثير من الجرائم البسيطة . 

ل المسؤولية والعقا، إزاء ما ارتكبته من جرم فكذلك كان فضال عن ذلك كون اإلنسان الحي أهالً لتحم       

األموات بل حتى الحيوان والجماد يحملون القسك األوفى من العقا، ،فأجاز القانون محاكمة اإلنسان حياً كما 

 أجاز محاكمته ميتاُ ، وأجاز محاكمة الحيوان والجماد .

من المجرم ذاته وإرها، غيره ، وفكارة االنتقاام واإلرهاا،  ان األسا  الذي استندت عليه العقوبة هو االنتقام     

هي األرضية التي سوغت تقرير العقوبات القاسية ، وهي التي سوغت التمثيل باالمجرم وتشاويه جسامه ، بال هاي 

التي أقرت محاكمة األماوات والحيواناات والجمااد . فالميات لان يشاعرا بالمحاكماة ولان يتألماا مان أحكامهاا ، ولان 

 عن الفعل الذي حوكم من اجله ، ألنه ال يعقل شيئاً ، وال يفهم سبب العقوبة . تردعه 

أن محاكمة األماوات والجماادات والحيواناات وانازال العقوباات بجمياع المجارمين او الماذنبين بقصاد او دون       

وذلاك كلاه يصاب مان  قصد تؤدي بال شك الى ردل النا  وارهابهم ، وتتمثل فكرة االنتقام بهذا الفعال خيار تمثيال

اجل حماية المجتمع وتحقيق االستقرار والعدالة وعدم االعتداء فيما بين األفراد او حتى على مستوى  المجتمعاات 

 والحضارات .

وتتأثر العقوبات كالً حسب الحضارة التي تنفذ فيها  ومنها ما تكاون قاساية ألبساك الجارائم ، ومنهاا ماا تكاون       

قااة االجتماعيااة التااي ينتمااي اليهااا المااذنب أي حسااب اهتمااام الحضااارة بااالفرد او المجتمااع او أخااف وطااأة تبعاااً للطب

 الجماعة .
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 المبحث الثالث :

 العقوبة في األديان السماوية
 
 

ارتبطت نشأة القوانين وتطورها لدى المجتمعات البشرية بالفكر الديني ، بوجه عام ، ذلك أن أولى القووانين         

 القديمة ظهرت بصيغة أحكام إلهية يستلمها رجال الدين ويطبقونها بمفردهم دون سواهم.

ُُ  ونتيجة للتطور        ت بعد ذلك شرائع الحضاري تحولت  تلك األحكام اإللهية الى أعراف وتقاليد ثابتة ، ثم سُن

مكتوبة او مدونات قانونية ظلت بعض أحكامها باقية الى حد أالن ال  سيما وان الرساالت السوماوية للهوا تنبوع مون 

اسية ال فرق بين شوص  وأرور مصدر واحد وتصب في معين واحد وبذلك لان ال بد وان يصبح الناس أمامها سو

،
(1)

ِِ  ََوَحنََذا يلنذ  َ َوَمذا وال سيما وان هللا تعالى حذرهم من الفرقة بقوله :   يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً َوالَّذ )) َشَرَع َلُكم ِ ّمَن الدِّ

يَنَ َواَل تَتَفرَُّقوْا     (2) ِفنِه ((َوصَّنََا ِبِه ِيبَراِهنَمَ وُموَسىَ وِعنَسى ََن ََِقنُموْا الدِّ

وبذلك ظلت األحكام االلهيوة المصودر الوحيود للقوانون ، أال أنهوا لوم ت وا علوى حالهوا اذ بودأت تتضوا ل رو ل       

العصووور المتتاليووة واحتلووت األعووراف القانونيووة مكانووة ويووعية ظوواهرة ليصووبح فووي النهايووة المرجووع القووانوني أو 

 جميع القضايا المدنية والجزائية . القضائي هو المسؤول عن تن يم شؤون الحياة من 

أال أن رواسب بعض المعتقدات الدينية ظلت قائمة الى جانوب األعوراف والقواعود القانونيوة الويوعية ، لكنهوا       

انحصرت في نطاق ييق ال يتعدى مجال الع قات االجتماعيوة ذات األووول الدينيوة لوالزوال والطو ق واإلر  

من القضايا التي تعرف اليوم بالمواد الشصصية أو األحوال الشصصية والووية والوقف وغير ذلك 
(3)

 . 

وال بد لنا من القول ان العقوبة في الشرائع السماوية جميعا" تهدف الى الووول الى العدالوة وحمايوة الفضويلة      

في الجرائم الواقعوة علوى واألر ق ، والعدالة فيها ينبغي ان تتجه بحيث تكون العقوبة مساوية للجريمة واثارها .و

اآلحاد ، التي ال تكون العقوبة فيها لحق هللا تعالى أي حق الفضويلة والمجتموع ، فوان العقوبوة تماثوا القودر للجريموة 

الواقعة على المجني عليه 
(4)

 . 

 

 

الفجالة ،ب .ت ، ص –.عبد الباقي ، زيدان ، علم االجتماع الديني ، القاهرة ، مكتبة غريب 1
23
 . 

 . 13سورة الشورى ، أية .2

.د.الدوري ، عدنان ، أوول علم األجرام ، مصدر سابق ، ص3
93 – 94

 . 

.أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، ص4
18
 . 
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 لذا سنتطرق الى الديانات السماوية وطرق اتباعها لمبادئ العقوبة وأبعادها االجتماعية ونبدأ أوالً :

 . العقوبة عند اليهود 1

عدت الشريعة الموسوية من أقدام الشورائع الدينيوة فوي تواريد األديوان السوماوية أال أنهوا بقيوت شوريعة راووة       

باتبوواع هووذا الوودين ،  )بنووي اسوورائيا ( وحوودهم ، فهووي ال تطبووق علووى غيوورهم ، أنهووا ليسووت ديانووة دعوووة لالمسوويحية 

واإلس م 
(1)

أال أن اإلس م لم ينكر الشريعة الموسوية إذ ظلوت فوي ن ورهم ، إحودى الشورائع  له لما يراها بعضهم 

السماوية لكن المسلمين ، بنفس الوقت ، لم يقروها اذ يجب اتباع ما لوم يورد نصوه بنسوصة فهوي اذن جوز  ال يتجوزأ 

 ورثها لعباده .من الوحدة المتكاملة للشرائع السماوية األررى التي شرعها واقرها هللا سبحانه وتعالى وا

وال زالت هذه الشريعة تمثا األريية القانونيوة التاريصيوة لكثيور مون القواعود الدينيوة والقانونيوة التوي ظهورت       

الحقا" في اوربا ر ل العصور الوسطى 
(2)

 . 

ان مووا يتصووا بمويوووع العقوبووة وفلسووفتها ومبرراتهووا ي حوول ان الشووريعة اليهوديووة احتف ووت بووبعض مبووادئ او 

اسب االنتقام الفردي وذلك فوي حالوة القتوا والسورقة والقصواص ، اذ عاقبوت القاتوا بالقتوا سووا  لوان أنسواناً أو رو

( ما نصه )) ان الثور اذا قتا انساناً يورجم واذا لوان 21حيواناً . لما ورد في التوارة في سفر الصرول االوحاح )

قتا واحبه(( ثورا نطا ولم يربطه واحبه فقتا انساناً يرجم الثور وي
(3)

لما طالبت الشريعة بتسليم القاتا المتعمد  

 لولي الدم لقتله واالنتقام منه ، ونفي القاتا غير المتعمد الى بـلد ارـر رشـية انتقام اوليا  المجني عـليه منه. 

فسوها ، فقود وتعاقب الشريعة اليهودية ايضا" على جريمة يور  االبووين او شوتمهما او معانودتهما بالعقوبوة ن      

دمعوه عليوه  او أموهُ  أبواهُ  ِّقتا . قد سبفأنه يُ  او أمهُ  أباهُ  ِّ))ولا انسان سب (4)(20ورد في سفر االويين اإلوحاح )

 ))..
(5)

. ولذلك يعاقب في حاله جريموة الزنوا بوالتلبس ، والزنوا بالمحوارم ، وزنوا المورأة المتزوجوة او المصطوبوة   

قتا الزاني والزانيوة ، وإذا ذا زنى رجا مع امرأة ، فاذا زنى مع امرأة قريبة فانه يُ وورد في التوارة أيضاً  .. )) فإ

 ايطجع رجا مع امرأة ابـيه فقد لشف عـورة ابيه ، 

 

، ص 1975.الترمانيني ، عبد الس م ، تاريد التن يم والشرائع ، مطبوعات جامعة الكويت 1
206
 . 

، مصدر سابق ، ص. د.الدوري ، عدنان ، أوول علم اإلجرام 2
94 
. 

.الترمانيني ، عبد الس م ، تاريد التن يم والشرائع ، مصدر سابق ، ص3
234 – 235

 . 

 ( 19( وسفر االوبين اإلوحاح )2( و)21( . وسفر الصرول اإلوحاح )22( و )13.التوارة ، سفر التثنية ، اإلوحاح )4

ألمانيوا ، سوفر  –رجمة من اللغات األولية ، ترجمة ندا  الرجا  شتوتغارت .الكتا  المقدس وهو أسفار العهدين القديم والجديد ، مت5

 . 186– 185( ، ص20االوبين اإلوحاح )
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رجا مع لنته فانهموا يقوت ن ل هموا . قود فعو  فاحشوة دمهموا  انهما يـقت ن لـ هما دمهما عـليهما ، وإذا ايطجع

بالنار يحرقونه واياهموا لكوي ال يكوون رذيلوة  بيونكم ... وإذا اروذ  عليهما .. وإذا اتصذ رجا امرأة وامها فذلك رذيلة

رجا أرته بنت أبيه او بنت أمه ، ورأى عورتها ورأت هي عورته ، فذلك عار . يقطعان أموام أعوين بنوي شوعبهما 

 )) ..
(1)

ي التووارة ، وتعاقب الشريعة اليهودية أيضا على السرقة في حالة التلبس ، وقد حذر هللا تعوالى مون ذلوك فو 

بقوله : )) ال تسرقوا وال تكذبوا وال تغدورا أحدلم بصاحبه .. ((
(2)

ومن سرق إنساناً وباعه او وجود فوي يوده يقتوا  

قت  فالسرقة حرمها هللا تعالى منذ نزول الشريعة السماوية األولى وعلى الرغم من ارت ف العقوبوة أال أنهوا تمثوا 

ررين إسا ة للمجتمع واغتصا  لممتلكات اآل
(3)

. 

قتا با سقط فوي الفوراف فوأن قوام وتمو  )) وإذا تصاوم رج ن وير  أحدهما األرر بحجر او بلكمة ولم  يُ      

رارجاً على عكازه يكون الضار  بريئاً ، اال انه يعوض عطلته وينفق علوى شوفائه ، وإذا يور  إنسوان عبوده أو 

مواً أو يوومين ال ينوتقم منوه النوه مالوه ، وإذا تصاووم رجو ن أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه ولكن اذا بقوي يو

وودموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصا أذية يغرم لما يضع عليوه زول المورأة ويودفع عون يود القضواة ، وإذا 

حصلت أذية تعطي نفساً بنفس ، وعيناً بعين ، وسناً بسن ، ويداً بيد ورج  برجوا ، وليواً بكوي ، وجرحواً بجورح ، 

اً  برض ، وإذا ير  إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها ، يطلقه حر عويا عون عينوه ، وان اسوقط سون وري  

عبده  أو سن أمته يطلق حراً عن سنه (( 
(4  )

 

وقد جا  في التوارة التي بين ايدينا ، مع ما فيها من تحريف ، ما يفيد بأن ولي الدم له الحق في ان يقتوا فقود         

سفر العدد ما نصه )) ان القاتا يقتا ، وان يربه بحجر مما يقتوا بوه فهوو قاتوا .. ان قتوا يقتوا ولوي الودم  جا  في

يقتا القاتا حين يصادفه ، ولكن ان دفعه بيده ب  عداوة او القى عليه اداة ب  تعمد او حجر مما يقتوا بوه بو  ر يوة 

الجماعة بين القاتوا مون ولوي الودم وتورده الجماعوة الوى  تقضي اذيتة اسقط عليه فمات وهوليس عدو له ، وال طالبا

مدينة تلجئه .. وال تأرذ فدية عن نفس القاتا المذنب للموت ، با انه يقتا (( 
(5)

 . 

 

.الكتا  المقدس ، مصدر سابق ، ص1
186
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
184
 . 

.المصدر نفسه ، ص3
184
 . 

 .اإلوحاح الحادي والعشرين .4

 مس والث ثون ..اإلوحاح الصا5
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ذلرت فيها عقوبات مصتلفة تص  المجتمع والجماعة والفرد ، ۥوهناك نصوص عدة وردت في التوراة         

يتويح فيها القسوة والشدة التي لانت عندهم : فالقانون اليهودي القديم ارذ عبداً المسؤولية الجماعية اذ يقتا ۥ

من الووايا العشر ( ، أال أن هذا الحكم نسد او تبدل في حقبة الحقة ،  األبنا  بجريمة األبا  ) الووية الثانية

فاستبدلت المسؤولية الجماعية بمسؤولية الجاني نفسه أي المسؤولية الشصصية عن الجريمة 
(1)

 . 

من ر ل النصوص التي استقيناها من لتا  اليهود المقدس بمقدورنا استص ص أمر الشك فيه وهو أن        

 ىالعقوبة والقصاص موجودة وثابتة في التوراة . ورغم رجوعنا اليها لمصدر رئيس بسب نزولها علشريعة 

موسى )ع ( اال ان ال نأرذها على محما الجد لكنا ننقله ألجا التوييح وتثبيت وجود العقوبة عند اليهود . فمن 

إذ وادفه من غير مقاياة وال دراسة غير المعقول ان ينزل على موسى )ع( ان ولي الدم ينبغي عليه قتا القاتا 

القضا  وفحصه 
(2)

. وال هو بالمعقول أيضا أن من شتم أباه او أمه يقتا ، الن الع قات بين األبا  واألبنا  أقوى  

مـن ان تـهدم  ويستغني الـوالدين عـن أبنائهم لمجرد السـب او الشـتم بـهذه البساطة فـفي جـريمة لـهذه غـالبا ما 

بيعة العقوبة مصففة دارا األسرة مقارنة مع جرم من نفس النوع ارتكب مع اآلررين ، لما هو الحال في تـكون طـ

السرقة اذ تقطع يد السارق ولكن إذا سرق االبن من أبيه ف  تقطع يده ، وال يقتا االبن بدل اال  وغيرها لثير. 

 أي عصر من العصور .فض ً الى أن التاريد لم ينقا لنا حكماً من هذه األحكام ر ل 

والسبب في ذلك يرجع الى ) عدم تطبيق التوراة نصاً ( بسبب تمرد بني إسرائيا على أحكام هللا تعالى       

وانحرافهم عن منهج الحق ، وأعرايهم عن الحكم العادل والن ام القويم الذي تضمنته التوراة المنزلة من هللا 

ا ابتعدوا عن التعاليم المقدسة ، ولجوا في لفرهم وطغيانهم ، واستغرقوا تعالى على نبيه موسى )ع( . فبني إسرائي

في حياة مادية فاسدة ، تميزت باإلسراف في الشهوات والملذات ، والحرص على الثروات ، واستباحة الربا،والا 

المال الحرام ، وظلم الضعفا ،وايطهاد الفقرا  
(3)

 . 

علهم يرعوا ويؤمنوا ويستقيموا ويعودوا الى طريق الرشد بدل  ولذلك ظهرت دعوة المسيح )ع( موجهة اليهم

اإلنكار والجحود . ولم يؤمن بالمسيح )ع( اال نفر قليا منهم ، واندفع سائرهم يشنون عليه وعلى دعوته حم ت 

ظالمة من التشهير واالفترا  
(4)

 . 

 

.د.الدوري ، عدنان ، أوول علم األجرام ، مصدر سابق ، ص1
95
 . 

و زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سبق ذلره ، ص..أب2
78 
. 

.د.الصطيووب ، عموور عووودة ، المسووالة االجتماعيووة بووين اإلسوو م والوون م البشوورية ، ط3
5
 -هووـ  1406مؤسسووة الرسووالة ، ،  –، بيووروت  

م ، ص 1986
67
 . 

. المصدر نفسه ، ص4
67
 . 
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فضلية في الحياة ، وانهم شعب هللا المصتار مما حدى بهم الى استعمال القوة وذلك بسبب شعور اليهود بان لهم األ

المفرطة والتعصب في العقوبات التي نسبوها الى التوراة بعد وياغتها بالشكا الذي يناسب واقعهم ، علماً بان 

لزنا والسرقة واأليرار القران الكريم واألحاديث النبوية الشريفة قد ألدت على وحدة العقوبات في جرائم القتا وا

لثيراً عما جا   فباآلررين ، بالقتا بالمثا او النفي والزنا وقطع اليد وغيرها . فهي في اليهودية ينبغي أن ال تصتل

في تعاليم اإلس مية على الرغم من نسد بعضها وتغير بعضها األرر تبعاً للواقع االجتماعي السائد في المجتمع 

 آنذاك .  

أثرت األبعاد االجتماعية للعقوبة في المجتمع اليهودي بالقيم واألعراف االجتماعية وشعورهم بالفوقية لقد ت        

) أي انهم افضا الناس وألثرهم رقياً (   لذلك سادت القسوة وال لم عندهم وراوة من قبا أوحا  ر وس 

 األموال ومارسوها إزا  الضعفا  والفقرا  من قومهم .

 انة المسيحية . العقوبة في الدي2

اشير الى ان نصوص االنجيا ال تماثا نصوص التوراة التي تضمنت على الكثير من القسوة با ان ما          

جا  في لتا  المسيحيين لان على النقيض من ذلك ولم يأرذ ما جا  في لتا  اليهود . فقد جا  في انجيا متى ما 

 نصه :

، واما أنا فأقول لكم ،ال تقاموا الشر بالشر ، با مون لطموك علوى رودك  "سمعتم انه قيا عين بعين وسن بسن       

األيمن ، فحول له األرر ايضا ومن أراد أن يقترض منك ف  ترده ،سمعتم انه قيا تحوب قريبوك وتوبغض عودوك ،  

يكم فيطردنكم واما أنا فأقول لكم احبوا أعدا لم ، بارلوا العينكم  ، أحبو مبغضكم ، وولوا ألجا الذين يسيئون ال

 "..
(1)

 

ويرد على ذلك بان ما جا  في التوراة هو شريعة اإلنجيا ما لم يوجد ما يصالفه علوى انوه حكوم مقورر ثابوت .        

سون ى فمجورد وووايا بوالعفو وليسوت بشوريعة أو ن وام ي  واما ما اقتطفناه من إنجيا مت  
(2)

. وعلوى ذلوك تصورل لوا  

 سئ .    ن المُ عبارات اإلنجيا داعية الى العفو ع

ضر  معتدي ال يقتا قاتا ، وال يُ  من جانب ارر ليس بوسعنا تصور ان السيد المسيح )ع( يضع تشريعاً ين  ان

، وال يسجن ظالم فن وام لهوذا ال يصوح تطبيقوه اال بوين الم ئكوة بوا ال حاجوة للمصلوقوات السوماوية لوه النهوم عبواد 

مووا يووؤمرون ، لمووا ال يمكوون ان نتصووور ان يحوود  بيوونهم نووزاع مطهوورون ال يعصووون مووا أموورهم هللا بووه ويفعلووون 

 وتضار  فهذا ن ام من الطبيعة األريية هذه الطبيعة التي تنطوي 

 

.ابو زهورة ، محمود ، فلسوفة العقوبوة ، ص1
78
. وان ور د.عبود الصوالق النوواوي ، التشوريع الجنوائي فوي الشوريعة اإلسو مية والقوانون  

الويعي ، مصدر سابق ، ص
270 – 271

 . 

.النواوي،د.عبد الصالق، التشريع الجنائي في الشريعة اإلس مية والقانون الويعي،مصدر سابق، ص2
271
 . 
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عليها جوانح اإلنسان التي تقوده الى الغيرة ال المة والحسد المفسد وهي مثالب ال توجد أال فوي البشور 
(1)

. وعليوه  

نعدام تشريع يقت  من المعتدي ، فوان فوي وسوع القووي اتهوام الضوعيف فالطبيعة البشرية تميا الى العدوان ، فإذا ا

وعندئذ ال يجد الضعيف من ينصره وذلك من شوانه ان ينتهوي بوالمجتمع الوى االنهيوار الكاموا . وذلوك لوون القووي 

بح يصيبه الضعف عاج ً أم أج ً وسرعان ما ي هر في المجتمع ذاته أقويا  آررين يلعبون الدور نفسه وهكذا تص

الحياة االجتماعية راوة باألقويا  ، ومجتمع لهذا ال تقوره ايوة ديانوة سوماوية فالنواس جمويعهم سواسوية ، ولكوا لوه 

حقه وعليه واجبه ، حق الحماية من المجتمع وواجب الطاعة للقانون الذي يحميه ويحمي أبنا  جنسوه مون البشور . 

لتقمع شرهم وتقضي على نزعتهم اإلجراميوة او علوى األقوا فالعقوبة هي الجزا  األوفى لألشرار ، فهي ال بد منه 

 تحد من رطورتهم على المجتمع الذي يجب أن يعي  أفراده في ظا ن ام يعرف العقوبة والقصاص العادل .

ومما يؤلد اعتراف الدالالت العقائدية لأللفاظ المسيحية األربعة ، التي سيرد ذلرها ، بوجود العقوبة نتيجة الصطوأ 

 . واأللفاظ جا ت بالترتيب في داللتها وهي : الصطيئة ، ثم الفدا  ، ثم الصلب ، ثم الص ص . اإلنسانرتكبه الذي ي

 وسنلص  معنى األلفاظ األربعة وفق وجهة ن ر المسيحيين :   

فك  من  " أن هللا سبحانـه وتعـالى لـما رـلق أدم مـن تـرا  ، وقـال لـه يادام اسكـن أنت وزوجك الجنة ،        

لما نقول نحن  –حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من ال المين ، فأزلهما الشيطان عنها .. فهذه المعصية 

فاوبحا هما وذريتهما تحت سلطان هذه الصطيئة ، ال ينفكون منها ، واستحق  –وهي الصطيئة عند النصارى 

األبد ، وهذا هو ناموس العدل الذي ال يتغير ، يستحقه من  عقا  اآلررة وه ك –بصطيئة والديهم  –البشر جميعاً 

 عصى هللا سبحانه عندهم ومن ور  رطيئتِه آدم وزوجه . 

فان عاقب هللا آدم وذريته على رطيتهم به ك األبد ، فذلك ما يوجبه ناموس عدله في حكمه ، ولكون نواموس        

موس الرحموة ، فتطلوب األمور شويئا يجموع بوين الرحموة رحمته يسوتوجب العفوو عونهم ،تنواقض نواموس العودل ، نوا

والعودل ، فكانوت الفديووة التوي يووتم بهوا نوواموس العودل ، ويتحقوق بهووا نواموس الرحمووة. ولكون ينبغووي ان تكوون الفديووة 

طاهرة غير مدنسة . فأوجبت المشويئة ان يتصوذ جسودا يتحود فيوه ال هووت والناسووت ، فاتصوذا فوي بطون امورأة مون 

ريم ،  فيكون ولدها أنساناً لام ً من حيث هو ولدها .. فكان المسيح الوذي اتوى ليكوون فديوة لصلقوه ، ذرية آدم هي م

 وهذا هو "الفدا " ثم احتما هذا اإلنسان الكاما المسلط على راس بني أدم ، فمات المسيح على الصليب .

 

ص.أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، 1
78
 
– 79.
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فاستولى ناموس العدل بذلك حقوه واسوتوفى نواموس هو ك األبود وهوذا هوو الصولب . ولوان احتموال ذلوك للوه        

رطوواة ۥلفووارة لصطايووا العووالمين ، تصلصووهم موون نوواموس هوو ك األبوود ، وهووذا هووو الصوو ص . ولمووا لووان البشوور للهووم 

ينجويهم مون عقوا  الشوريعة اإللهيوة العوادل المصيوف سووى  بصطيئة أبيهم آدم وأمهم فهم هوالكون هو ك األبود ، وال

أيمانهم بالمسيح الفادي ... " 
(1)

  

في عقيدتوه ، بوا هوو منهوي  وعلى الرغم من أن ما تقدم من مدلوالت الصطيئة في الديانة المسيحية ال اوا له      

بأنوه ال توزر وازرة وزر أرورى ، وتكوذيب ان يعتقد توار  الصطيئة النه إذا ما اعتقد ذلك لذ  ربر هللا في لتابِه  

ربر هللا واعتقاد ر فة لفور مجورد ، ال يصتلوف فوي ذلوك أحود مون المسولمين وال العقو   وعاموة المسولمين أو غيور 

 المسلمين .

أال أننا مع ذلك نرى من رو ل تفسوير الصطايوا األربوع للمسويحيين واعتقوادهم بوه يؤلود علوى يورورة وجوود        

ا رطأ وال بد أن النصوص التي قال بها متى هي غير ممكنة التطبيق في أي مجتمع أو عصر او زمان العقوبة لك

اال في عالم الفضلية ، وهو عالم مثالي ال يمكن تحقيقه الن اإلنسان له مشاعر وأحاسيس تتغير بين فترة وأررى ، 

 ع عليه .ف  يمكن لبتها او لبح جماحها وال بإمكانه التسامح في لا اعتدا  يق

 أودرت الكنيسة الشرقية أنواعاً مصتلفة من العقوبات ل ً حسب نوع الجرم وسنستعرض نماذل منها .        

ينبغووي ان تصوودر العقوبووات القانونيووة موون روو ل محووالم تعمووا بموجووب قوووانين ثابتووة ولكوون أعطووى للقايووي       

 الص حية في البت في بعض الحاالت الصاوة .

ئووات التووي تسوون القوووانين موونهم : الكرسووي الرسووولي ، البطريوورك رئوويس األسوواقفة األعلووى ، واألسووقف أمووا الهي      

 االبرشي ، وغيرهم من رجال الدين المسيحيين ، ولكا من هوال  األشصاص سلطان محدود رال  لك ً منهم .

مجموعوة قووانين الكنوائس  وسنوجز بعض من طبيعة العقوبات الصادرة من الكنيسة نصاً لما جا  فوي لتوا  )     

 الشرقية (

.فوي تطبيوق القوانون الجزائوي حتوى ولوو توم التعبيور عون القوانون بألفواظ تقريريوة 1البنود  – 1409القانون  -

 ،يستطيع القايي انسجاماً مع يميره وفطنته .

 

 

)  6/6/2004ثووـقافية عـقائووـدية ،  ، ر يووة   .شووالر ، مووـحمود محموود ، اسوو م اون اليوون ، اسووتلهام الووـترا  المسوويحي فووـي االبووـداع1

 انترنيت ( .

 

 

 

 



 97 

.تأجيا فرض العقوبة الى وقت الثر م  مة إذا رأى الحالم ان يرراً البر سينجم عن تنفيذ وتسورع لمعاقبوة 1   

 المذنب .

.االمتناع عن فرض العقوبة ، أو فرض عقوبة أرف إذا رأى ان الموتهم قود اووطلح وعووض تعويضواً مناسوباً 2   

 ة قد عاقبته أو من المتوقع أن تعاقبه عقاباً لافياً .نيالشك والضرر ، أو إذا لانت السلطة المد من

.توزيع العقوبات على أزمنة متساوية ، إذا لان المتهم قد ارتكب عودة جورائم وبودا أن تورالم العقوبوات باه وة 3   

 عليه .

 للمرة األولى وقد عرف من قبا بنزاهة السيرة .حة من ارتكب جرماً مصل.تعليق إلزام تنفيذ العقوبة ل4    

البند أ.يمكن وفقاً للتقاليد القديمة للكنائس الشرقية ان تفرض عقوبات يقتضي فيها لقيام الموذنب  – 1426القانون  -

بأعمال تأديبة وأعمال عبادة أو محبة تكوون علوى جانوب مون الجديوة مون وولوات معينوة ، أو حوج تقووى او وويام 

ٍُ راص أو ود  رياية روحية ، ذلك اذ لم يحدد الشرع عقوبة أررى . أو قة ٍ

 من ليس في وسعه قبول تلك العقوبات ، فتفرض عليه عقوبات أررى . -2البند

البند أ.مع االحتفاظ بما يرسمه الحق الصاص ، يصير التوبيد العلنوي أموام مسوجا أو شواهدين ،  – 1427القانون -

 يمكن التثبت بوثيقة ما من تسليم الرسالة ومن مضمونها . أو برسالة على أن يكون ذلك بحيث

ق التوبيد العلني عينه بالمذنب عاراً اع م مما يستوجبه لح.يجب االحتراز من ان ال ي2البند 
(1)

. 

ممووا تقوودم يتضووح أن اغلووب العقوبووات الكنسووية تعتموود علووى الجانووب المعنوووي وال يعتموود علووى الجانووب المووادي    

 صففة وتفقد الشدة في أغلب األحيان.والعقوبات تكون م

وبناً  على ما تقدم نستطيع الجزم بأن ما ورد في اإلنـجيا مـن ووايا بالعفو فوي الجورائم الشصصوية ال يعود         

 ُُ ير في اتباعها وأال فالقانون هو الوذي ينفوذ، وعلوى تشريعا عاماً واجب التنفيذ با وويته لشص  المجني عليه ُخ

ذلك ترى اإلنجيا جا  بالنسبة للعقوبات مكم ً للشدة التي اشتملت عليها التوراة 
(2)

 . 

 

.مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ، نقلها عن األووا ال تينوي ، المطوران يوحنوا منصوور المطوران ليورتس سوليم نسوبُترس ، األ  1

ي ، ) العقوبة في الكنيسة ( طحنا الفارور
1
، ص  1993مـنشورات المـكتبة الـبولسية ،  –، بيروت  

و 750و  742و  738
 

752
 . 

 .د.النواوي ، عبد الصالق ، التشريع الـجنائي في الشريعة اإلس مية والقـنون الويعي ، مـصدر سابق 2

، ص
271 – 272

 . 
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ة والعفو على حد سوا  ، يأمر بالقصاص ويتبعه بوالعفو . هنواك سوؤال ان الكريم متضمناً لعنصري الشدوجا  القر  

نقوول  التسا لينبغي طرحه ها تقر المسيحية عقوبة القتا المنصوص عليها في التوراة ام ال ؟ ولإلجابة على هذا 

 : ارتلف رجال الدين المسيحي في ذلك واتبعوا اتجاهين :

الوى حود القتوا ) ألن الكنيسوة تكوره الودم (أحدهما : يرى ان العقوبات ال يجوز ان تصا 
(1)

(  أوغسوطينفالقوديس ) 

على سبيا المثال عبر عن هذا االتجاه بويوح حينموا قوال عون عقوبوة القتوا )) انهوا انتهواك ووارخ لحقووق اإللوه 

السيد الوحيد للحياة(( 
(2)

ن انهوا لانوت . وتميا الى هذا االتجاه في العصر الحالي الكنيسة الكاثوليكية على الرغم م 

في العصور السابقة قد أسرفت في تقرير هذه العقوبة وتنفيذها بأبشع الوسائا 
(3)

  . 

أما االتجاه األرر فيمثله ابورز الف سوفة ال هووتيين وهوو القوديس )توموا األلوويني ( الوذي قورر )) أن العقوا         

ذنب وتأديب في هذه الحياة (( رادع ومصلح وعاما من عواما الس م في المجتمع فهو تعويض عن ال
(4)

 . 

وقوود دافووع لثيوور موون رجووال الكنسووية وقديسوويها  عوون العقوبووة ورصوووواً عقوبووة القتووا واعتبروهووا مشووروعة        

رصوواً إذا ما فاق رطرها الواقع االجتماعي ، في حالة ترك المجرمين على قيد الحياة ، وعلى فائودة إوو حهم 

 وهدايتهم .

ا المرلسية ( انه ال يوجد في الكتا  المقدس ن  بشأن عقوبة القتا من وجهة ن ره ، عدا الون  ويرى )باب       

على ) قتا القاتا ( 
(5)

. ويقول أيضاً انه ال توجود نصووص لعقوبوة القتوا بوا توجود اجتهوادات وعلوى ذلوك فالديانوة  

دين المسويحي ، بصوفة راووة . المسيحية أجازت هوذه العقوبوة ، بصوفة عاموة ، واجازهوا عودد لبيور مون رجوال الو

ويؤلد الواقع العملي والتاريصي انهم لم يكتفوا بإجازة العقا  فحسب با أسرفوا في ذلوك الوى أبعود الحودود وطالوت 

 هذه العقوبة الكثير من الناس وما قامت به محالم التفتي  وما يسمى بمحالم الهرطقة * رير دليا على ذلك .

 

، ص 1960دام ، " مجلة المحاماة " ، العدد األول ، .مقصد ، رليا ، عقوبة اإلع1
297 
. 

، ص1990،1مكتبة مبدولي،ط-.د.عبد الهادي ، اسامة توفيق ، اشهر حواد  اإلعدام على مر التاريد ،القاهرة2
143
 . 

.حومد ، عبد الوها  ، دراسات معمقة في الفقه الجنائي ، مصدر سابق ، ص3
129
 . 

دام ،  "مجلة المحاماة " ، مصدر سابق ، ص.مقعد ، رليا ، عقوبة اإلع4
296
 . 

.ان ر المقابلة التي أجراها معه أسامة توفيق عبد الهادي في لتابه ) اشهر حواد  اإلعدام على مـر التاريد ( ، ص5
145
 وبعدها . 

وربوا فوي العصوور الوسوطى ، *الهرطقة )هي( ابدا  آرا  رارجة على آرا  الكنيسة وتعاليمها ، ين ر عاشور ، سوعيد عبود الفتواح ، أ

ط
5

، ص 1972المصرية ، ،  و، مطبعة أال نجل
523
 
– 524 

 . 
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لووم ينجووو موون عقوبووة القتووا حتووى السوويد المسوويح )ع( نفسووه حووين رأى اليهووود ان الفقوورا  والضووعفا  موون النوواس     

الحكوام عليوه ومونهم قياوورة الوروم ، امنوا به ، والتفوا حوله فارذوا يكيدون له ، ويؤلبون استجابوا لدعوته ، و

وانتهى األمر بهم الى جعا الحالم الروماني يصدر أمراً بالقبض عليوه والحكوم بإعداموه وولباً 
(1)

، ولانوت تهمتوه  

 معصية القيصر . 

َُُووُه )) َوَمذا قَذتَذُُذو ويذلر القران الكريم بهذا الصدد ان هللا تعالى لم يمكنهم من رقبته بوا نجواه مون أيوديهم        ُه َوَمذا َصذ

 َولِكن ُشوَِّه َلُهم ((
(2)

 . 

لم تقتصر العقوبة على السيد المسيح )ع( وتوقفت عند هذا الحد بوا شوملت رجوال الودين المسويحيين مون بعوده       

مثا ) مارتن لوثر وساقونا روال ( وهم من أقطا  المذهب البروتسوتانتي الوذين قتلووا بأبشوع وسويلة وهوي أحورقهم 

 بتهمة الكفر . أحيا  

 وقد عاقبت الكنيسة التي تقدم نفسها على أنها راعية المسيحية وحاملة لوائها بهذه العقوبة على ابسط الجرائم .      

وربما لان التناقض الذي شا  موقف المسيحية إزا  هوذه العقوبوة دلوي ً علوى ان هوذه الشوريعة بشورية لسوبب       

بالديانوة المسويحية ليسوت مباحوة فحسوب بوا لونهوا يورورية ، راووة اذا لوان  التحريف الذي لحق بها . فالعقوبوة

الجاني يشكا رطراً على الواقع االجتماعي وعلى المجتمع وتأثيرها على األبعاد االجتماعيوة لوون الجريموة تحوث 

ة تحود مون الشور على األبعاد عن القيم والعادات االجتماعية التي تربط أبنا  المجتموع الواحود ، فوي حوين أن العقوبو

لها العنان اذا ما وجد اإلنسان الجو المناسب له ، والقوانين في والحه  طلقُ الكامن في النفس البشرية والتي ربما يُ 

لووذا نوورى ان العقوبووة موجووودة ومقووررة فووي اإلنجيووا قبووا تحريمووه لمووا هووي موجووودة فووي التوووراة قبلووه وتوون  فيهووا 

 ية بشكا راص .الشرائع السماوية لافة والشريعة اإلس م

 

.د.الصطيب ، عمر عودة ، المسألة االجتماعية بين اإلس م والن م البشرية ، مصدر سابق ، ص1
68
 
– 69

 . 

 . 157.سورة النسا  ، آية 2
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 .العقوبة في اإلسالم :3

ث الوى قوموه لانت حياة البشرية في عصورها األولى ، ذات أشكال محدودة المطلب ، فقد لوان لوا نبوي يبعو       

بصفة راوة ويحما اليهم من هدى السما  ما يرشدهم الى وراط هللا المستقيم ، وما يعينهم على تقويم حياتهم في 

الدنيا 
(1)

 ، وحسب ما هداهم هللا . 

وبذلك يق  علينوا القوران الكوريم قصو  رسواالت األنبيوا  سوبقوا الرسوول محمود وولى هللا عليوه وسولم بقولوه     

 تعالى :

ِِ وحاً ِيَلى َقومِ َوَلَقد ََرَسََُا نُ  )) -  (2)َغُنرُه (( اعُوُدوا اهلَل َما َلُكم مِّن ِيله   َ فَذَقال يَا َقومِ  ِه

ِِ َََخاهُ  -   (3)((  َغنُره ُ  ُدوْا  اهلَل َما َلُكم مِّن اَله  اعوُ  م ُهوًدا قَاَلَ يَا َقومِ )) َوِيلى عاد 
 (4)َغنُرُه ((  اعُوُدوْا اهللَ َما َلُكم مِّن ِيله   اَل َ يَا َقومِ م َصِالحاً قَ )) َواَلى ثَمُوَد ََِخاهُ  -
 (5))) َوُلوطا" ِيذ قَاَل ِلَقوِمِه ... ((  -
   (6)َغنُرُه((  اعُوُدوْا اهللَ َما َلُكم مِّن ِيله   َ يَا َقومِ  )) َواَلى َمدَيَن َََخاُهم ُشَعنًوا قَاَل َ يَا َقومِ  -
 (7)بَعِدِهم مُّوَسى َوَهاُروَن ِيَلى ِفرَعوَن َومَُئِه  ((  )) ثُمَّ بَذَعثََا ِمن -
 ويقصد به النبي عيسى بن مريم عليه الس م .  (8) (( )).. َوَرُسواًل ِيلى بََي ِيَسرائِنلَ  -

وسارت البشرية في تطورها مع رسا هللا المتتابعين اليها حتى لان التهيؤ الكاما ، بفجر رسوالة جديودة روتم        

بها الرساالت السماوية السابقة والتما ورح الحضارة اإلنسانية في وورتها التامة بوالدة الرسوول محمود وولى 

 هللا عليه وسلم وبرسالته السماوية مجسدة بالدين اإلس مي .

م لوم وعلى الرغم مون ان اليهوديوة والمسويحية لوان لهوا اتبواع لثيورون آمنووا بعقيودة التوحيود ، اال أن أي مونه       

يستطع االنتشار والسيطرة في ب د العر  ، فاليهود في ذلك الوقت عدت دين الشوعب المصتوار ولوم يورض العور  

على انفسهم الصضوع له والتضحية باستق لهم ، ولانت المسيحية ان ذاك ديناً معقداً تعددت فيه الفورق وارتلفوت ، 

لمقتبسوة مون ديون زرادشوت لما يعف مذهب التوحيد لما القاه من معارية العناور ا
(9)

. وموع ذلوك فقود مهودت  

المذاهب واألفكار واآلرا  اليهودية والمسيحية والفارسية الطريق ل هور المصلح المنت ر وهو النبي محمد ولى 

 هللا عليه وسلم .

 
.عبد الباقي ، زيدان ، علم االجتماع الديني ، مصدر سابق ، ص1

22
 . 

 . 23.سورة المؤمنون : أية 2

 . 50.سورة هود : أية 3
 . 61.سورة هود : أية 4

 . 80.سورة األعراف : أية 5

 . 84.سورة هود : أية 6

 . 75.سورة يونس : أية 7

 . 49.سورة ال عمران : أية 8

.د.حسن ، إبراهيم حسن ، تاريد اإلس م ، مصدر سابق ،ل 9
1
، ص 

74
 . 
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م باإلسـ م الـذي رييه هللا تعالى له و التباعه، ديـناً ، بعـد وبذلك اتجـه الرسول محمد ولى هللا عـليه وسـل       

تثـبيت العـقيدة وتـرشيحـها ، الى تـكـاليـف تـزيدمن قوة اليقين واأليمان وتبعد اإلنسانية عن الشرور ، وتعود 

وهذا يحمله على لمسلم حب الصير للناس والسعي فيه او تشعره بأنه اخ لغيره من البشر القريب منهم او البعيد ، ا

التنازل عن آثرته الفطرية وغرائزه الحيوانية ويشعر بضرورة المساواة ، فيعدل وينتصف من نفسه لغيره وال 

يترك غيره يستبد به وهكذا يعي  الناس جميعاً في مجتمع يسوده العدل واإلرا  والمساواة وتحترم فيه حقوق 

اإلنسان الطبيعية 
(1)

االجتماعية للعقوبة والهدف األساسي منها في تحقيق العدالة . وهنا ت هر لنا األبعاد  

والمساواة التي ظهرت في اإلس م اذ تقلصت الجريمة وتضا لت الى حد لبير نتيجة لشعور المسلمين بالقناعة 

 وتمسكهم الشديد بدينهم .

لمودينتين المتحضورتين أحكامواً ظهر اإلس م في مكوة أوالً ثوم فوي المدينوة بعود الهجورة النبويوة ولوان لهواتين ا       

 وأعرافاً وتقاليد عريقة ثابتة فلم ينسد اإلس م منها لا ما لانت عليه سوى ما التصق بها في  مسحه الجاهلية .

أقرت الشريعة اإلس مية بعض األعراف السائدة في ذلوك الوقوت وألغوت أو حرموت او عودلت الوبعض األرور       

يم الزنا وتشديد عقابه ، وجلود القواذف وشوار  الصمور وأقورت مبودأ القصواص فوي لمعاقبة السارق بقطع يده وتحر

الجنايات على النفس وعلى ما دون النفس وترلت الصيار بين تطبيق القصاص وبين قبول الدية حقناً للدما  
(2)

  . 

ترلوت ألولوي األمور فالشريعة اإلس مية ويعت حدوداً بعقوبات مقدرة لعدد محدد من الجورائم الصطيورة ثوم        

أو للقايي الذي ينو  عنه الحرية في ارتيار العقوبات الم ئمة في حالة األفعال الجرمية التي لم يحدد لها عقوبوة 

 مقدرة .  

الشريعة أذن هي لا ما شرعه هللا لعباده من أحكام ومبادئ لتن يم ع قة اإلنسان بربه ) العبوادات أو ع قوة        

نسووان أو ع قتووه بووالمجتمع أو ع قتووه بالحيوواة والمعووام ت ( . أنهووا مجموعووة األحكووام والقواعوود اإلنسووان بأريووه اإل

والمبادئ التي يجب على الناس العما بها وااللتزام بأحكامهوا لحفول مصوالحهم وتحقيوق أمونهم وطموأنينتهم وأقاموة 

يورا  والعقوبوات وغيرهوا مون المجتمع الصوالح ، وهوي تشوما علوى لوا موا يتعلوق بشوؤون األسورة واألمووال والم

شؤون الحياة  
(3)

  . 

 

.د.إبراهيم ، لبيد ، عصر النبوة ، مصدر سابق ، ص9
211
 . 

.د.الدوري ، عدنان ، أوول علم األجرام ، مصدر سابق ، ص1
97
 . 

دار العلوم للطباعوة  –عودية سلسولة الكتوا  الجوامعي ، الكتوا  السوابع ، المملكوة السو –.الغار ، عبد الواحد محمد ، الثقافة اإلس مية 3

والنشر ، ص
28 – 34

 . 
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واما ما يص  العقوبة وهو مويوع بحثنا فقد اهتمت الشريعة اإلس مية بشكا لبيور فيوه إذ فريوت العقوبوة       

موون اجووا تقووويم السوولوك اإلنسوواني وحمايووة المجتمووع موون الجوورائم التووي تهوودد المجتمعووات اإلنسووانية ويقضووي علووى 

ساسية التي يطلب حمايتها وهي الدين والعرض والمال والعقا والنفس لوذلك حوار  اإلسو م الجورائم المقومات األ

وويع لها من العقوبات ما يجنب المجتمع شر الوقووع فيهوا ، فشورعت عقوبوات علوى عودد مون الجورائم مون اجوا 

 ردع مرتكبيها وتقويماً لسلولهم وموع ة لغيرهم .

ية تتصا قوانينها بقانون السلوك اإلنساني العام وتتفوق أحكامهوا موع قوانون األرو ق ذلك أن الشريعة اإلس م       

 والفضيلة ، تعاقب على ما يرتكب من الرذائا  ، بيد أن عقابها ينقسم الى قسمين :

 األول : العقا  الدنيوي ، والثاني العقا  األرروي .

غيور مسوتتر وال يوجود شواهد يثبوت عملوه فوان عقابوه فما يمكون أن يثبوت علوى الجواني بشوكا ظواهر للعيوان و       

سيكون دنيوياً ويعاقب الشرع عليه في الدنيا ، وما ال يمكن أن تجري فيه البينات وليس ظاهًر مكشووفاً ، وال بيننوا 

معروفاً يكون العقا  عليه أموام هللا تعوالى يووم القياموة 
(1)

م . فمرتكوب الجريموة أو الصطيئوة يعاقوب بموا ارتكبوه أموا 

 القايي في الدنيا ، ويحالم على ذلك أيضاً أمام هللا يوم القيامة .

وال بد أن نذلر ان الشريعة اإلسو مية تضومنت تشوريعاً جنائيواً لوام ً حودد فيوه موا يعود مون األفعوال المعاقوب        

ا ) ثموانين ( جلودة ، عليها مع عقوبتها ، لجريمة الزنا التي عقوبتها لانت ) مائة ( جلودة وجريموة القوذف وعقوبتهو

وجريمة السرقة وعقوبتها قطع اليد وجرائم القصاص وعقوبتها معاقبة المجرم بمثا فعله 
(2)

 . 

هذه األنواع من العقوبات على الرغم من وجود تشوابه موع بقيوة األديوان السوماوية األرورى ، اال أن الشوريعة        

م والسنة النبوية الشريفة وما روي من أقوال الصحابة وأفعالهم اإلس مية حددتها بدقة البر من ر ل القران الكري

(3)
فووي التووزام المسوولمين بضوورورة التمسووك بالسوولوك الحسوون ، واالبتعوواد عوون الجوورائم وهووذا مووا يويووح األبعوواد  

عوا االجتماعية للعقوبة وأهميتها في تحسين السلوك اإلنساني ، واآليات القرآنية واألحاديث النبوية لكوا عقوبوة تج

عملية ردع اآلررين وايحة من ر ل تقلي  عدد الجرائم في المجتمع اإلس مي سوا  في عصر الرسول محمد 

 ولى هللا عليه وسلم او الصلفا  الراشدين . ومن هذه اآليات البينات يمكن ان نذلر بعضاً منها :

 (4)َجذَُدة  .. ((  ُكذلَّ واِحد  ِمَُهَما ِمْاَئةَ   )) الزَّانَِنُة َوالزَّاني فَذاجُُِدواْ ففي حق الزنا قال تعالى :      
 

، مصدر سابق ، ص ي. أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه االس م1
21
 . 

ص .د.الداودي ، غالب ، شرح قانون العقوبات العراقي ) القسم العام ( مصدر سابق ،2
20 . 

ن مؤنس ، واحسان وادق العمد ود.فؤاد زلريا ، ط،.وبوزورت ، شارت ، ترا  اإلس م ، ترجمة ، د.حسي3
2
، الكويت ، عالم  

م ، ص1988 -هـ  408المعرفة سلسلة لتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدا   ، 
155
. 

 . 2.سورة النور ، أية 4
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ياعووـاً لووـ نسان والمحرمووات فالبعوود االجتموواعي موون هووذه العووـقوبة هووـو تحريووـم الووـزنا الن فووـيه ي      
(1)

، وهتووك  

األعراض واإلر ل بالحياة األسرية والتي تؤدي بالتالي الى وجود أطفال مشردين وانتشار االنحوراف سووا  بوين 

 األحدا  منهم أو الكبار .

يَن ُيِحوُّوَن ََن َتِشنَع الَفاِحشَ وقد توعد هللا القاذف في قوله تعالى :        ِِ ينَ )) ِينَّ الَّ ِِ نَنا َ ا ُة فِى الَّ اٌب ََلِنٌم فِى الدُّ َِ َمَُوْا َلُهم َع

رِة َواهلَل يَعُذُم َوََنذذُتم اَل َتعَُمذذُوَن ((  َِ قوود لووره إظهووار الزنووا والووتكلم بووه فتوعوود موون يحووب أشوواعته بووين  فاا تعالاا    (2)َواألِخ

القوواذف وتبرئووه لعوورض المقووذوف وال الموؤمنين بالعووذا  الشووديد فووي الودنيا واآلروورة . والعقوبووة هووذه ألجووا تكوذيب 

وسيلة للناس الى العلم بكذبه فجعا ) حده ( تكذيب له 
(3)

. 

ُُ َواّلَسذارَِقُة  وعـقوبة السرقة حـددت بقطع اليود وذلور ذلوك فوي القوران الوـكريم بوـقول ر  العوزة :         )) َوالَسذاِر

ولكوون لهووا أبعوواد اجتماعيووة لبيوورة لكونهووا فريووت لمصوولحة قطووع اليوود عقوبووة شووديدة  (4)( فَذذاقعَُعوْا ََيذذِديَذُهَما ... (

المجموع . ومع ذلك فقد شرط التشريع اإلس مي شروطاً مصتلفة أللمال أرلان السرقة ف  قطع فوي أيوام المجاعوة 

 والفقر وال قطع ليد سارق قليا وغيرها مما سيذلر بشكا الثر تفصي ً في الفصول القادمة أن شا  هللا .

ذا بالنسوبة لبقيوة العقوبووات التوي سونذلرها الحقواً ولكوون األبعواد االجتماعيوة لكوا عقوبووة تكمون فوي لونهووا وهكو       

أساسية لتكوين مجتمع من م ومنضبط لحماية مصالح المجتمع والعوي  بسو م وأموان وحفول حقووق النواس جميعواً 

 الضعيف والقوي على حد سوا  .

بشصصية المجرم وان ال ينصوب اهتمامنوا  فوي العقوبوة القائموة علوى فكورة  مع هذا علينا ان ال ننسى االهتمام       

الجرائم الصطيرة التي تمس ن وام الجماعوة ، الن األروذ بفكورة التأديب والزجر أي حماية المجتمع فقط ال سيما في 

ة حماية المجتمع في لا عقوبة يمنع من الن ر الى شصصية المجرم في الجرائم للها الصطيرة والبسيط
(5)

 . 

وال يمكن إو ح المجتمع دون إو ح الشص  ، فلهذا اهتم الرسوول وولى هللا عليوه وسولم بالمسولم حتوى إذا      

 (6))) ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم (( لان الشص  مجرم فقال 

 

.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، ص1
18
 . 

 . 19ة .سورة النور ، أي2

. بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، ص3
19
 . 

 . 38.سورة المائدة ، أية 4

.عودة ، عبد القادر ،التشريع الجنائي ، مصدر سابق ، ل5
1
، ص 

624
 . 

.البصوواري ، وووحيح البصوواري ، ل6
8
، ص 

196
محموود الجووزري ، جووامع : ين وور ابوون األثيوور ، مجوود الوودين أبووو السووعادات المبووارك بوون  

األوول في أحاديث الرسول تحقيق نصووية وررل أحاديثه عبد القادراالرنا وط ، ط
1
م ،  1969 -هوـ 1389، مطبعة الم مح ،  

ل
3
، ص 

595
  . 
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فإذا عوقب الشص  المجرم واراد الناس مقاطعته لعمله السي  نجد أن الرسول الكريم ولى هللا عليوه وسولم        

عتووه بووا بعوود أن نووال عقابووه يوورى ووولوات هللا عليووه وسوولم انووه موون الضووروري إرجاعووه الووى حضوويرة يوورفض مقاط

المجتمع واالندمال بأفراده ونبذ التشهير به أو أبعاده عن المجتمع ، والبعد االجتماعي هنا وايح من ر ل معاقبة 

 ر باألجرام .المجرم وأو حه وأعادته الى المجتمع وعدم تشجيعه على العودة أو االستمرا

)... لذا يجب القول ان اول عقوبة منذ رلق الكون لانت موجهة من هللا سبحانه وتعالى الى إبليس قال تعوالى        

إبليس الذي عصى أمره في امتناعه عن السجود آلدم عليه الس م . أما العقوبوة  (1))  قَاَل فَاخُرج ِمََها فَِإنََّ  رَِجنٌم ..((

انت موجه من هللا عزة قدرته الى أبونا آدم عليه الس م حين روالف وووية وبتحوريض مون إبلويس األولى للبشر فك

ُِ الَجَِّة ..(( .فعاقبهما إذا  َُنِهَما ِمن َوَر  . (2))) .. َوَطِفَقا َيخِصَفاِن َع

متعوددة أنواعواً ثم توالت العقوبات البشرية بعد نزول )ادم( عليوه السو م الوى األرض اذ عرفوت الحضوارات ال      

مصتلفة من العقوبة متشابهة في الشكا والتنفيذ ، مث  عقوبوة القتوا والورجم والقطوع والجلود وغيرهوا مون العقوبوات 

ٍ  ..((األررى ، فوجه  تعالى في ذلك اآلية  ال َِ ُُُهمّ ِمذن ِخ  )) .. ََن يُذَقتَُُّوْا ََو ُيَصَُّووْا ََو تُذَقعََّع ََيِديِهم َوََرُج
(3)

ن هوذه أال أ 

العقوبات تصتلف من حيث الهدف واألبعاد االجتماعية وفقواً للعصور وطبيعوة الواقوع االجتمواعي لهوذه الحضوارة أو 

 تلك .

أما بالنسبة للرساالت السماوية وبناً  عليه فأنها جا ت للها مجسدة بشكا وحي نزل على رسا هللا ولوات         

ت له روافد وتفرعت منه جوداول يوروي موا يوذبا مون تلوك العقيودة ويمود هللا وس مه عليهم جميعاً . لمثا نهر تكون

الحياة اإلنسانية بالنما  على هدى هللا سبحانه وتعالى ، وينبع هذا النهور حيوث يووحي هللا الوى م ئكتوه سوفرائه الوى 

لى هللا عليوه رسله او يكلم رسله ، سفرائه الى رلقه ، وقد انتهوى مصوب هوذا النهور المغودق برسوالة نبينوا محمود وو

 وسلم .

وعلى الذين يعيبون العقوبة في الفقه اإلسو مي ان يعلمووا أنهوا وردت فوي التووراة ، وبعوض نصوووها باقيوة       

الى حد أالن في أيديهم يقر ونها ، ولم يكن في اإلنجيا موا يعاريوها ، ولوذلك لانوت العقوبوات واجبوة علويهم مثوا 

ا فوي العهود القوديم وهوو التووراة حجوة علوى النصوارى اذا لوم يكون فوي العهود عقوبة الرجم على سبيا المثال بحكم م

الجديد وهو اإلنجيا ما يصالفها 
(4)

 . 

 
 . 34.سورة الحجر ، أية 1

 . 22.سورة األعراف ، أية 2

 . 33.سورة المائدة ، أية 3

. أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، ص4
115
 . 
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وعلى الرغم من لون اليهود والنصوارى ال يطبقونهوا لكون ذلوك ال يعوارض حجتهوا بوا ويجوب األروذ بهوا موا        

 دامت قد وردت في الكتا  المقدس .

وقد أشار القران الكوريم الوى نفوس هوذه العقوبوات اذ جوا ت مشوابهة لموا جوا  فوي الوديانات السوماوية بقولوه           

(1)مَّ يَذتَذَولَّوَن ِمن بَعِد َذِلَ  ََ َوماَ َُْولِئَ  بِالمُؤِمَِنَن ((اهلَل َ ثُ  ِفنَها ُحكمُ  التَّوراةُ  مُ وَنَ  َوِعََدهُ مُ َحكِّ ))وًَكنَف يُ تعالى :
 . 

ولو ال التشابه في اإلحكام والعقوبات في الديانات السماوية لما ارجع هللا تعالى الحكم الوى التووراة وال سويما        
 

اوة بعقوبة الجلد فقد لان سبب نزولها هو أن أحد لبار اليهود زنى فاستغل وا ان يطبقووا عليوه حكوم تلك اآلية الص

الرجم في لتابهم ، فجا وا الى النبي ولى هللا عليه وسلم عسى ان يكون عنده مون اإلحكوام موا يكوون أروف علويهم 

(2)
 نجيا لذلك . أال أن حكم القران لم يصالف ما جا  في التوراة وما سار عليه اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 43.سورة المائدة ، أية 1

. . أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلس مي ، مصدر سابق ، ص2
115
 . 

 



 الفصل الثالث
 

 

 العقوبات البدنية

القران الكريم ، السنة النبوية ، الخلفاء الراشدين ، الفقهاء ، 

 ونماذج منها :
 

 

 

 

 المقدمة

 

 المبحث األول :      عقوبة القتل .

 

 المبحث الثاني :      عقوبة الصلب .

 

 المبحث الثالث :      عقوبة الرجم .

 

 جلدالمبحث الرابع :      عقوبة ال

 

 المبحث الخامس:     عقوبة القطع .

 

 المبحث السادس:     عقوبة الضرب .
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 المقدمة :

 
للعقوبة مفاهيم عدة حسب تنوع االتجاهين التي تخدمها سواء كانت فقهية اٍو سياسيية ا  اجتماعيية او نانونيية        

 ... الخ .

بن العربي فيقول : )) .. اعلم انه ال بد لجميع بني اد  من العقوبة  فالعقوبة كما يؤكد على ذلك الشيخ محيي الدين  

... فال بد له من األلم ... (( 
(1)

. 

ويعلق على ذلك رؤوف عبيد نائالً ان العقوبة هي : )) اإلثم الذي ينبغي ان يتحمله الجاني عندما يخيال  ممير       

ولردع غيره عن االنتداء به ((القانون او نهيه وذلك لتقويم ما في سلوكه من اعوجاج 
 (2)

 

فالعقوبة مذن تقو  على مساس الم ينزل باإلنسيان ججيراً ليه او تبديبياً او عبيرة لغييره م ومعتميداً فيي ذليك عليى       

تعاليم اإلسال  التي تتوخى مصالح الناس م وحاجياتهم الضيرورية م ورفياهيتهم م وعيادتهم االجتماعيية فيي الحيياة 

 الخالدة في الحياة األخرى . الدنيا وسعادتهم

نظرية العدالية االجتماعيية فيي اإلسيال  هيي الحقيوي الطبيعية لانسيان والقيوانين التيي تتضيمن هيذه  مساسمن       

الحقوي وتنظيمها م كما تشمل ميضاً التكافل االجتماعي والحقوي الطبيعة وهي : حق الحياة م وحق الحرية م وحق 

التملك . العلم م وحق الكرامة م وحق
 (3 )

  

مما الجرائم والعقوبات في الشريعة اإلسالمية فيبدو ان بعض األفعال كان ينظر اليها على منهيا جيرائم تسيتند        

عقوباتها الى كتاب اإلسال  على مبدم القصاص كما كانت عليه شريعة موسى )عليه السيال  ( وهيذا المبيدم موجيود 

في جميع الشرائع الفطرية 
(4)

(ومنواله  بعضهم عقوبة الجريمة مرهونة التحديد بفعل الرسول  ). وعد 
(5)

. 

وبعد من توفى هللا رسوله نشا اإلجماع القياسي بسبب الفراغ الحاصل لعد  وجود نص نراني او حديث نبوي        

(6)
للمشاكل المختلفة  م ثم تطور هذا المفهو  في عهد الصحابة )رضي هللا عنهم ( فبضفوا له األحكا  المختلفة تبعاً  

التي كانت تصادفهم نتيجة اتساع رنعة الدولة 
(7)

. 

واستمر تطور مفهو  العقوبة بمقدار الجريمية فالقصياص ميثالس مسياس العقوبيات فيي الفقيه اإلسيالمي فمين نتيل      

الجيرائم فيي يقتل ومن فقب عيناً تفقب عينه م ومن ضرب يضرب م وهكذا م فان مقادير العقوبات مشتقة مين مقيادير 

الفقه اإلسالمي .
 (8)

 

 
هـ/ ج1320. الشافعيم علي بن برهان الدين الحلبيم السيرة الحلبية مبيروتم دار الفكرم1

1
م ص 

116
 . 

م ص 1979.عبيد م رؤوف م مبادئ القسم العا  من التشريع العقابي م القاهرة 2
762
 . 

دة م مصدر سابق م ص.د.ابراهيم م لبيد م ومخر م عصر النبوة والخالفة الراش3
230
 . 

مطبعة عيسى البابي الحلبيي م بيال .ت م ص –.لوبون م غوستان م حضارة العرب م نقلها الى العربية عادل جعيتر م ) القاهرة 4
386
 

. 

.عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م ج5
1
م مصدر سبق ذكره م ص 

72
 . 

ه اإلسالمي م مصدر سبق ذكره م ص.بهنسي م احمد فتحي م العقوبة في الفق6
30
 . 

.المصدر نفسه م ص7
3
 . 

.مبو جهرة م محمد م فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م مصدر سابق م ص8
10
 . 
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 ولكن يالحظ انه عند تقدير الجريمة من اعتبار ممور ثالثة :

 .مقدار األذى الذي ينزل بالمجني عليه .1

 لذي تحدثه الجريمة . ..مقدار الترويع واإلفزاع العا  ا2

.مقدار ما فيها من هتك لحمى الفضيلة اإلسالمية م ومقدار الزجر والردع في العقوبة 3
(1)

. فبن الزجر العا  واثير  

 العقوبة في ردع المعتدين كي ال يقع محد في مثلها .

 لى ثالثة منسا  .وتنوعت العقوبات في الشريعة اإلسالمية تبعاً للجرائم التي كانت ترتكبم وتقسم ا    

م.عقوبات جرائم الحدود: وهي الزنى والقذف به م شرب الخمر م السرنة م الحرابة مالردة مالبغي. 
(2 )

 

 ب.عقوبات جرائم القصاص م وهي االعتداء على النفس مو ما دونها الى األطراف والمنافع .

تالف الذنب ولها منواع ج.عقوبات جرائم التعزيرموهي التبديب واالستصالح والزجر ويختل  باخ
(3) 

واستعملت العقوبة بشكل عا  لتطبيق السياسة العقابية من خالل تاريخ البشرية متمثلة ببربع طري مساسية لم تشهد 

ألحدها من تطور وهي : األبعاد عن الجماعة بالقتل والنفي ثم الحبس مو التعذيب البدني مو االحتقار االجتماعي او 

فقدان المال
(4)

يعها استعملت بطيري مختلي  تبعياً للتطيور اليديني واالجتمياعي اليذي حصيل خيالل المراحيل م جم  

 التاريخية كما هي عليه اليو  م فهناك العقوبات البدنية والمالية والنفسية . 

 

 

 

 

 

 

 
.مبو جهرة م محمد م فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م المصدر السابق م ص1

10
. 

هيـ مج 1328هـ ( م بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م مطبعية الجماليية م  587ين مبي بكر بن مسعود )ت .الكاساني م لعالء الد2
7
 

م ص
33
دار الفكييير -لبنيييان  -هيييـ( المغنيييي والشيييرح الكبييييرم بييييروت620. ينظييير : ابييين نداميييةم عبيييد هللا بييين احميييد بييين محميييدم )ت 

 .م ج1984هـ/1404
10
م ص 

116
  

لبنيان المكتيب التجياري للطباعية والتوجييع  -هيـ(  م المحليي م بييروت456ليي بين احميد بين سيعيد)ت ينظر : مبين حيز   ابيو محميد ع

والنشر. بال.ت م ج
11
م ص 

118
 . 

الزلمي م مصطفى م المسؤولية الجنائية م ج
1
م ص 

33
 . 

جامعية  -مية اليى كليية السيريعة .الكرطاني م محمد صالح إبراهيم م كيفية استيفاء العقوبات في الفقه اإلسالمي ) رسالة دكتوراه مقد3

  م ص 1996– 1416بغداد  م 
6
 . 

.سذرالند م مبادئ علم األجرا  م مصدر سابق م ص4
345
 . 
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 المبحث األول : العقوبات البدنية

 
 

 

 عقوبة القتل

 مصادر التشريع الجنائي في االسال  

 القرآن الكريم  .1

 عقوبة القتل في القرآن 

 السنة النبوية الشريفة .2

 قوبة القتل من خالل السنة النبوية ع

 عقوبة القتل من وجهة نظر الخلفاء  .3

 عقوبة القتل من وجهة نظر الفقهاء  .4

 شروط التنفيذ.

 االلة المستعملة في العقوبة  . م

 ب. ونت تنفيذ العقوبة 

 ج.القائم على تنفيذ العقوبة.
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 المبحث األول :

 العقوبات البدنية
مؤلم الذي تحدثه في بدن الجاني وتنقسم العقوبة البدنية في الشريعة اإلسالمية اليى منسيا  عيدة ونعني بها األثر ال   

 هي :

 .القتل 1

 .الصلب 2

 .الرجم 3

 .الجلد 4

 .القطع 5

.الضرب6
(1)

 . 

وسنتطري الى هذه العقوبات بشيي ء مين التفصييل فيي القيران الكيريم والسينة النبويية المطهيرة ومنيوال الخلفياء     

قهاء لبيان مدى مبعادها االجتماعية ومثرها فيي المجتميع وميدى إمكانيية الحيد مين الجريمية ألجيل خليق مجتميع والف

 إسالمي خالي من المعاصي مليء باألمان والرحمة والعدالة والمساواة .

 أوالً القتل 

ومعناه معروف م نتله إذا مماته بضرب بحجر مو سم     
(2)

 . 

ول نتلته نتالً مي مجهقت روحه فهو نتيل .والقتل : إجهاي الروح م فنق
 (3)

  

عقوبيية القتييل باإلعييدا  يمكيين وصييفها ببنهييا العقوبيية الرئيسيية ميين بييين سييائر العقوبييات التييي ال يمكيين إصييالح       

مضرارها عند تطبيقها على الجاني كما ينبغي على المشرع اليتحفظ فيي وضيع شيروط مو سينن لتطبيقهيا فيي حالية 

ئم الخطيرة جداً وهكذا يكون مجال تطبيقها في جرائم القتل العمد حصراً وحين يبدو خلق الجاني تطبيقها في الجرا

وضعياً الى درجة كبيرة وهذا هو المجال االعتيادي في جميع نوانين العقوبات التي نصيت عليى هيذه العقوبية .
 (4)

 

 وبشكل خاص القوانين الوضعية .

حظة وان ال يسرف في تطبيقها ومال فقدت العقوبة كل ما تحويه من نيمة ومن مها  المشرع ان يكون دنيق المال   

إرهابية ومال فان هذه العقوبة يفضل استبدالها بعقوبة مخرى .
 (5)

 

 
.بهنسي م احمد فتحي م العقوبة في الفقه اإلسالمي م مصدر سابق م ص1

167
 . 

م ينظيير :  54م ص 9لمصييرية للتييبلي  والترجميية بييال .ت م ج.األجهييري م مبييي منصييور محمييد بيين محمييد م تهييذيب اللغيية م الييدار ا2

مقاييس اللغة م ص
56
م وكتاب العين م ج 

5
م ص 

127
 . 

م ج 1912هـ( م المصباح المنير م المطبعة األميرية م 770.الفيومي ماحمد بن محمد بن علي)ت 3
2
م ص 

753
 . 
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م ص 1954.جي  ماتسد م "مجلة المؤسسات اإلصالحية ونانون العقوبيات" م 4
449
م نقيالً عين د.الجاسيم م حميودي م شيرح نيانون  

العقوبات البغدادي م مصدر سابق م ص
39
 . 

.المصدر نفسه م ص5
39
 . 

نفذت عملية القتل ألول مرة في عهد مد  عليه السال  عندما نتل ) نابيل مخاه هابييل ( فيبول نتييل هيو هابييل          

نا  ن الكيريم فيي سيورة المائيدة : )ومول ناتل هو نابيل وند ذكر ذلك في القيرا َس نا  س َس ُي َِن   ِ ُس ِس ىِ ن س َس نَ س َىسنَي  َس َس ئن   َس ِل

اىََِ س ((  بس اىعس افي هللا سرس ُي ِ ، ََِِي  سخس ق َس َس ِِ ِألس ِ ىس َِىسَ َس  ٍَ َِ ا َس َِ
(1) 

فسه إضافة لقد تجسدت العقوبة في هذه اآلية الكريمة بالشعور بالند  وهي عقوبة ذاتية عانب نابيل بها ن        

لكونها اول عقوبة نزلت على األرض من الخالق العظيم .
 (2)

 

وند اتخذ القتل مراحل ومشكاالً مختلفة عبر التاريخ مال من النتيجية كانيت وال تيزال واحيدة وهيي إجهياي روح       

م األنبيياء كائن حي بغض النظر عن جنسه م لقد ونع هذا النوع من منواع الجيرائم البشيعة عليى اشيرف النياس وهي

وانل الناس وضاعة وهيم المجيرمين فالعقوبية بالقتيل مين منيد  العقوبيات سينتها اليدول القديمية واليديانات السيماوية 

السابقة لاسال  ألجل مكافحة الجريمة وكان نطانها واسيعاً فعيدد األفعيال المعانيب عليهيا بالقتيل فيي العيراي القيديم 

يهوديية اكثير مين اثنيين وعشيرين فعيالً وكانيت تنفيذ بوسيائل بشيعة كيالحري يزيد عن مربعين فعالً . وفيي الديانية ال

والغري والخوجنة * 
(3)

 

وعند النظر الى مونع العقوبية بالقتيل فيي النظيا  العقيابي فيي الشيريعة اإلسيالمية يتضيح جليياً خصيائص هيذه       

اجير وفيي القيانون هيي عقوبية العقوبة فهي عقوبة مصلية وبدنية تطبق في بعض جيرائم الحيدود والقصياص والتعي

القانون وسالبة للحيياة فيي نظير اليبعض األخير حمصلية وبدنية في نظر فريق من شرائ
(4)

موال تونيع مال عليى اكثير 

 الجرائم جسامة وهي الجنايات الخطرة م كما انها مستصالية ثابتة غير نابلة للتدرج .

ى السينة النبويية الشيريفة م وكيذلك منيوال ومفعيال الفقهياء م نصت على العقوبة بالقتل آيات كريمة م إضافة ال       

ويجدر بالذكر انه ند يعانب بالقتل حتى في العقوبات التعزيرية وهي التي تعد مين انيل منيواع العقوبيات م فالقيانون 

يجوج ذلك والمشرعون بدورهم يستندون الى نصوص شرعية تقرر هذه العقوبة من وجهة نظرهم
(5)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 28.سورة المائدة م مية 1

.ابن كثير م تفسير القران العظيم م مصدر سابق م ج2
1
 م ص   . 

إذ ا مصاب الرمية ونفذ فيها م ومنها خيزي السيهم م وخيزي النبيل م وخيزي اليرمح م *الخوجنة" خزي : الخري . الطعن الهم وخس  

دار صادر م بال .ت م ج –( م بيروت 711ابن منظور م مبي الفضل جمال الدين محمد بن مكر  األفريقي المغربي )ت
10
م ص 

79
 . 

تعياجير م دراسية مقارنية م رسيالة دكتيوراه مقدمية اليى .شجاع الدين م عبد المؤمن عبد القادر عليي م العقوبية بالقتيل فيي الحيدود وال3

  م ص1995 -هـ 1416كلية الشريعة م –جامعة بغداد 
265
 . 

. المصدر نفسه م ص4
265
 . 

 .265.المصدر نفسهمص5
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ولهييذه العقوبيية فييي الشييريعة اإلسييالمية دور متميييز ميين صيييانة المصييالح الضييرورية هييي : الييدين واليينفس         

والمال . كما من لها مغراض واضحة فيي اليردع عين ارتكياب الجيرائم  ومشيفاء غييظ موليياء اليد  م  والنسل والعقل

 وتحقيق العدالة والتكفير عن الذنب في اآلخرة .

مما في القانون الوضعي فقد اعتمد مبدم شرعية العقوبة مال من مسياس العقوبية بالقتيل فيي هيذا القيانون الفائيدة         

 المة المجتمع .المرجوة منه هي س

وما يزال الصراع واضحاً بين منصار األبقاء مو إلغاء العقوبة بالقتل في حين القي هذا الصراع بظالله على         

 التشريعات العقابية في الدول المختلفة 

 واهم تقسيم لعقوبة القتل في الشريعة اإلسالمية كما هو شائع :       

لحييدود وميين هييذه العقوبييات ) العقوبيية بالقتييل للمحييارب والمرتييد والزانييي تخييص جييرائم ا  .عقوبييات الحييدود :1

 المحصن ( .

 .عقوبات القصاص والدية : تخص القصاص والدية ومن هذا القسم العقوبة بالقتل نصاصاً .2

.عقوبات التعزير : تخص جرائم التعاجير ومن هذا القسم العقوبة بالقتل تعزيراً 3
(1)

 زير () وهي اشد عقوبة بالتع 

ومن هنا يمكن القول من ثبات الينص المقيرر للعقوبية بالقتيل فيي الشيريعة اإلسيالمية فيي الحيدود والقصياص        

وتغيره في التعزيرم  تتبنى الجوانب الثابتة والمتغيرة في المجتمع اإلسيالمي ومين اجيل هيذا الجانيب الثابيت كانيت 

الحييدود والقصيياص الن هييذه العقوبيية تحمييي الييدعائم الرئيسيية العقوبيية بالقتييل ثابتيية بييالنص علييى سييبيل التبييييد فييي 

للمجتمع المسلم التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان . 
(2)

 

مما المتغيرات في اإلنسان والمجتميع التيي نيد تفيرج جيرائم جدييدة م فيبن الشيريعة اإلسيالمية نيد نصيت عليى        

القتل تاركة للقاضي اختيار العقوبية المالئمية م فتكيون العقوبية مجموعة من العقوبات التعزيرية من بينها العقوبة ب

بالقتل في جرائم التعزير هيي الحيد األنصيى والقاضيي مخييربين فيرض الحيد األدنيى مو األنصيى بحسيب خطيورة 

الجريمة والمجير  وكميا ييراه مناسيباً لنيوع الجريمية . والهيدف مين ذليك تحقييق مصيلحة الجماعية ولييس الفيرد او 

الطائفة 
(3)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ص 1987.مبو حسان م محمد م محكا  الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية م األردن م مكتبة المنارة م 1

181
نظير : عيودة م . ي 

عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م  ص
634
 . 

الكبيسي م حمد عبيد م ومحمد شالل حبيب م المختصر فيي الفقيه الجنيائي اإلسيالميم ط2
10

  م ص 1989م المطبعية  م 
21
. ينظير :  

عوده م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م ج
1
م ص 

160
 . 

 م ص1982هـ/1402السعوديةم مكتبة عكاظةم–مجدة 1.عكاج م فكري م فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون مط3
38
. 
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مال من النص المقرر لتلك العقوبية فيي القيانون الوضيعي فانيه عرضية للتغيير والتبيديل بحسيب مهيواء الحكيا         

حيان مهواء المحكومين ) فيي اليدول الديمقراطيية(  يصيبح محكومياً غالبا كما في الدول الدكتاتورية وفي بعض األ

بالسلوك ال حاكماً للسلوك 
(1)

 

 

 مصادر التشريع الجنائي في اإلسالم 

نبل التطري الى موضوع العقوبة في القران والحديث والفقه ال بد ان نذكر ان مصادر التشريع الجنائي فيي         

 عليه جمهور الفقهاء هي : اإلسال  بشكل عا  حسب ما اتفق

 .القران1

 .السنة2

 .اإلجماع 3

 .القياس 4

هي األدلية التيي تسيتعملها األحكيا  م ومين المتفيق علييه ميضياً من الحكيم  ةويرى الفقهاء من المصادر التشريعي      

الذي يدل عليه واحد من هذه األدلة األربعة هو حكم واجب االتباع  
(2)

 

 

 .القران 1

 

( والميدون بيين دفتيي المصيح  المبيدوء بسيورة الفاتحية  هو كتاب هللا المنيزل عليى رسيوله محميد )             

واجبة االتباع مياً كان  المختو  بصورة الناس . وال خالف في واجب الطاعة ألنه حجة لكل مسلم ومسلمة ومحكامه  

نوعها 
(3)

والعبيادات ومحكيا  مخيرى ييراد بهيا تنظييم الدولية  م ألنه يراد بها إنامة الدين إذ منها تشمل محكيا  العقائيد 

 والجماعة .

ومحكا  القران على اختالفها وتعددها منزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا واآلخرة م ومن ثم كان لكيل عميل         

فيراد دنيوي وجه مخروي في الفعيل التعبيدي مو الميدني مو الجنيائي مو الدسيتوري مو اليدولي ليه مثيره  وعالنيات األ

بعضهم ببعض ومحكا  المعامالت والعقوبات واألحوال الشخصية والدستورية الدولية وغيرها 
(4)

. 

 
 .102. ابي م المعاطي مالنظا  العقابي االسالميممصدر سابق مص1

.عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م ج2
1
م ص 

164
 . 

.المصدر نفسه م ج3
1
 .166مص  

 .166مص1لمصدر نفسهمج.ا4
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المترتب عليه في الدنيا من مداء الواجب م مو مفاده الحيل والمليك م مو إنشياء الحيق مو جواليه مو إنيزال عقوبية        

مخرى مترتبة عليه في اآلخرة م وهيو المثوبية مو العقوبية األخرويية  
(1)

مسيتندا ًعليى كيون المقصيود مين الشيريعة 

خرة وتعد وحدة ال تتقبل التجزئة مو جملة ال تقبل االنفصال م لعد  وجود شريعة مخيرى إسعاد الناس في الدنيا واآل

على وجه األرض معمول بها سلكت مسلك الشريعة اإلسالمية فال ينبغي مذن من تقاس الشريعة في هذا بغيرها
(2)

. 

 عقوبة القتل في القران 

 ن م جزء دنيوي وجزاء مخروي .تضمنت جميع آيات األحكا  في القران الكريم جزائي        

َس ))وال سفالقران ان يحر  القتل اذ ذكر هللا تعالى :        َس  وي ُي ق   س َِ هللا االَ َناىس  حنَر س  ِّس اىُن ف  ا اى َ  ِح َِ َِ َِ َِ َِ نوس  ِق   َس

َس وَاً  سَظ ي ُل سقي  َ  َا ىِ  س عس جس  ق   فس َي ُّ هِ وى َس َِ  َرف  َ َاَاً فال  َس َس ف  الس َس َس ه كا س  لِ ُس قس َس وراً((  س َصس َس
(3) 

والقتل في هذه اآلية له ثالث اوجه هي : الكفر والزنا ونتل المظلو       
(4)

 

نيات لووا          مما النوع اآلخر من عقوبة القتل وهو عقوبة القتل بالمثل لذا نصت اآلية الكريمة في نوله تعالى : )) وس

وا  إ نَّ هللاس  الس تسعتسدو ينس ويقسات لوونًكم  وس ب يل  هللا  الَّذس ييثو في سس ين حس يوهوم مث مسخر جو هوم وس ييثو ثسق فتوميوو انتولويوهوم حس ين م وس عتسد  با المو  الس يوح 

م ... ((  وكو جو مسخرس
(5)

 

(م في المدينة يقاتل من ناتله ويك  عمن ك  عنه مي التي تقو  على مساس العقاب وحينما كان الرسول )        

بالمثل
(6)

 

َس ق عقوبية القتيل نوليه تعيالى : )) ... فيبن  سواآلية األخرى التي نزلت بحي         َس َس َس َو تل يم وانو هو ا فخيذوو وليو  تس م هو وو

يراً ((منو وا  ذو تتخ  ُّم وال موهو دتو وج   ثو حي   الس نسص  ل يّاً وس هم وس
 (7)

 

بحق والمؤذي للمسلمين . لوتعكس لنا اآلية الكريمة عقوبتين هما األسر والقت  
 (8)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م ج1
1

م ص
166
 

–167
 . 

.المصدر نفسه م ص2
167
 . 

 . 33سورة اإلسراء م مية 3

ناصر الدين ابو الخير عبد هللا بن عمر الشيراجي م منوار التنزيل ومسرار التبويل المسمى ) تفسير البيضاوي ( .البيضاوي م االما  4

هـ م ص 1305دار الفكر للطباعة والنشر والتوجيع م  –م بيروت 
375
 . 

 . 191– 190سورة البقرة م مية 5

.ابن كثير م تفسير القران الكريم م مصدر سابق م ج6
1
م ص 

226
 . 

 . 89.سورة النساء م مية 7

 –.السيوطي م جالل الدين محمد احمد المحلي م والشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن مبي بكر السيوطي م تفسير الجاللين م بييروت 8

م ص 1982دار المعرفة م 
121
 بتصرف . 
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نن)) وس ويقييول تعييالى مبينيياً وخيييم عانبيية البغييي والحسييد والظلييم فييي خبييرا بنييي مد          ُ ننعس  لي ا َس َس َس  سننَ       سَنن  ا س أ ا

 َِ َِ حِ اىِ ِب َِ َِ نلي هللاي  قِّ َس ِس ُ َس َناس  ََ ناسل َِ ِس قس ُي ََن ق
ِر قسنالس ألس َِ س األخس َسل  ِ ُس َي ىس   ا وس َس َِ   سحس ِه َِلس  ِي ُي اَاً فس َس َِ س َِذ قسَرَاس قير َِن ُ َي ن س اى َِ  

َس ِ   ٍَ َِ ا َس َِ ا   َس
ا  س َس ُي َِ   ِ ُس ِس ىِ َس س َ س َىسَي  َس َس ئ   َس اىََِ س (( ِل بس اىعس افي هللا سرس ُي ِ ، ََِِي  سخس ق َس َس ِِ ِألس ىس َِىسَ

(1) 

وتدل هذه اآلية على العقوبة الدنيوية واالخروية البني اد  نتيجة االعتداء . 
(2)

 

يرائ يلس         لسيى بسن يي إ سس تسبنسا عس لسك كس ن مسجل  ذس ين سنستسيلس  وتشير هذه اآلية بالقتل الواحد مو الجماعة بقوله تعالى )) م  مسنَّيهو مس

بنَّماس مسحيسا النَّاسس جس  ن مسحيساهسا فسكس مس يعاً وس مس ا نستسلس النَّاسس جس بنَّمس َ  فكس اٍد في األرض  ير  سنفٍس مسو فسسس يعاس ... (( نًفسا  بغس م 
(3)

 

وتوحي هنا اآلية الكريمة ببنه ال فري في القصاص بين الواحد والجماعة       
(4)

لكيل نيوع مين حدد تعيالى عقوبية 

يبس هللاو  اً ف يهسيا سوغسض  اليد  هسينَّمو خس هو جس اؤو زس داً فسجس م  تسعس ناً ما ؤم  ن يسقتول  مو مس نسيهو  منواع القتل ففي القتل العمد نال : )) وس لسعس ييه  وس َس لس عس

يماً (( ظ  اباً عس ذس دَّ لسهو عس مسعس وس
 (5.)

 

رحمة هللا تعالى م كما من ناتل العمد يقتل به وتوضح هذه اآلية القتل العمد م يؤدي بالقاتل الى األبعاد عن 
(6)

 

َس ))وال سمميييا نتيييل المظليييو  فيييي نوليييه تعيييالى       َس  نننوي ُي ق   س َِ هللا االَ َننناىس  حنننَر س  ِّس اىُننن ف  ا اىننن َ  ِح َِ َِ َِ َِ َِ نننوس  ِق   َس

ُِل س َس وَاً  سَظ ي قي َ  َا ىِ  س عس جس  ق   فس َي ُّ هِ وى َس َِ  َرف  َ َاَاً فال  َس َس ف  الس َس َس ه كا س  لِ ُس قس َس ور  س َصس  (7)اً(( َس

مي لورثيية المقتييول الحييق فييي نصيياص القاتييل غييير متجيياوج فييي الحييدود وبثبييوت القصيياص بقتلييه وفييي اآلخييرة     

بالثواب والولية فان هللا تعالى نصره حيث موجب القصاص له وممر الوالة بمعونته ومما للذي يقتله اليولي إسيراف 

بإيجاب القصاص مو التعاجير م والوجر على المسرف 
(8)

 

يماً ((       ح  م  رس انس ب كو م  إ نَّ هللاس كس كو نفوسس َس الس ستقتولووا  مس ولحماية النفس رحمة بها نال تعالى : )) ... وس
(9)

 

 

 .  28 – 27سورة المائدة م مية 1

ابن كثير م تفسير م مصدر سابق م ج2
2
م ص 

41
 . 

 . 32.سورة المائدة م مية 3

 .49مص 2.ابن كثير متفسير مصدر سابق مج4.

 .94.سورة النساءماية 5

.السيوطي م شرح الجاللين م مصدر سبق ذكره م ص6
122 – 123 

. 

 . 33.سورة اإلسراء م مية 7

. البيضياوي م األميا  ناصير الييدين مبيو الخيير عبييد هللا بين عمير الشيييراجي م منيوار التنزييل ومسييرار التبوييل المسيمى       ) تفسييير 8

البيضاوي ( م مصدر سابق م ص
375
 . 

 . 29.سورة النساء م مية 9
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ويعني ال تقتلوا منفسكم بارتكاب ما يؤدي الى هالكها 
(1)

 

ُِلس َظ ي َس وس والقاتل كما جاء في الدين اإلسالمي يقتل : )) ..      َس وَاً  س  قي َ  َا ىِ  س عس جس  ق   فس َي ُّ هِ وى ف  َِ  َرف  َ َاَاً فال 

َس  َس َس الس َس َس .. (  لِ ُس قس
(2)

 

ٍن مسنس يسقتولس  وال بد من نذكر من هللا   ؤم  انس ل مو ا كس مس سبحانه وتعالى فرض القتل على كل من يقتل ونوله تعالى )) ...  وس

ةو إ لسى مسهل ه  ..((  لَّمس سس يةٌ ما د  نسٍة وس ؤم  نسبسٍة ما طبً فستسحر يرو رس َس ناً خس ؤم  ن نستسل مو مس طب وس َس ناً مالَّ خس ؤم  مو
(3) 

 من بوجه من الوجوه ونوله )مال خطب ( نالوا هذا استثناء منقطع* وهذا يعني ليس لمؤمن من يقتل مخاه المؤ

لم يفرض هللا تعالى عقوبة القتل إلزاماً بل مكد وجوب العدل في القصاص وفتح باب العفو ممامهم كميا نيال :        

رث  ا)) سيا مسياه را ب الحو اصو في القستلىس الحو مو الق صس ليكو ت بس عس نووا  كو ينس ممس هو  الَّذ  َس ف يي لس ين عو األونثسى سفمس  َ بد  واألونثسى ب  بدو ب العس والعس

ذاٌب ا ليٌم ( ل ك فسلسهو عس ن  اعتسدسى بسعدس ذس ف  .. فسمس روو ٌي فسات باعو ب المعس يه  شس خ  َس ن مس م 
(4)

 

ونصد بذلك كتيب علييكم العيدل فيي القصياص ميهيا المؤمنيون حيركم بحيركم وعبيدكم بعبيدكم ومنثياكم ببنثياكم ) مي 

ساواة الى جانب العدل ( وال تتجاوجوا وال تعتدوا كما اعتدى من نبلكم وغيروا حكم هللا فيهم .الم
 (5)

 

 وند رسم لنا القران الكريم بصورة واضحة العقوبات التي تخص القاتل والمقتول ومجالت كل       

 

 
 
. السيوطي م شرح الجاللينمالمصدر السابقم ص1

109
جم ابن كثير ممصدر سابق م  

3
م ص 

318
 . 

 . 33سورة اإلسراء م مية 2

 . 92.سورة النساء م مية 3

*هناك عدة مراء عن سبب نزول هذه اآلية نذكر واحدة منها : والتي نزلت في عياش ابن مبي ربيعة م وذلك انه نتيل رجيالً يعذبيه ميع 

ل وهياجر وعيياش ال يشيعر فلميا كيان ييو  مخيه على اإلسال  وهو الحرث بن يزيد العامدي واضمر ليه عيياش السيؤ فاسيلم ذليك الرجي

 الفتح رآه فظن انه على دينه فحمل عليه فقتله فانزل هللا هذه اآلية .

)وتحرير رنبة مؤمنة ( وفي نتل الخطب واجبان محدهما الكفارة لميا ارتكبيه مين اليذنب العظييم وان كيان خطيب ومين شيرطها من تكيون 

لمة الى مهله ( هو )الواجب الثاني ( فيما بين القاتل ومهيل القاتيل ومهيل القتييل عوضيا" عتق رنبة مؤمنة فال تجزى الكافرة ) ودية مس

لهم عما فاتهم وهذه الدية إنما تجب مخماسا" كما رواه األما  محمد ومهل السنن ينظر : ابن كثير م تفسير القران م ج
1

م ص
534
 . 

 . 178.سورة البقرة م مية 4

ر سابق م ج.ابن كثير م تفسير القران م مصد5
1

م ص
209
 . 
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الغموض الذي يدور في هذا الموضوع كما يقول األندلسي نقال" عن االمدي : )) ... ولذلك نجد مين ال سيلطان     

لهييم كالييذئاب الشيياردة واألسييود الضيياربة م ال يبقييي بعضييهم علييى بعييض وال يحييافظون علييى سيينة وال عييرض (( 

(1)
 ل ذي حق حقه .فالقانون اإللهي نظم الحياة ومعطى لك

 وسنوضح ذلك من خالل ما نعرضه من منوال الرسول الكريم حول هذا الموضوع .   

 السنة النبوية الشريفة :

 (من نول مو فعل مو تقرير م وهي ثالثة منواع :تعري  السنة : ما مثر عن الرسول )     

 .سنة نولية 1

 .سنة فعلية 2

.سنة تعزيرية .3
 (2)

 

 (التي نالها في مختل  المناسبات مثل نولهلية : محاديث الرسول )موالً : السنة القو

 )) ال يحل نتل امرئ مسلم مال بإحدى ثالث .. (( . 

(مثيل نضيائه بالعقوبيية فيي الزنيا بعييد اإلنيرار م ونطعيه اليييد اليمنيى فيي السييرنة م ثانيياً : السينة الفعليية : مفعالييه )

 ونضائه بشاهد واحد ويمين المدعي .

(بسيكوته وعيد  السنة التعزيرية : ما صدر عن بعض مصحاب الرسول من منوال مو مفعال انرها الرسول ) ثالثاً 

إنكاره او بموافقة وإظهار استحسانه م فيعتبر عمل الصحابي او نوله بعد من انره الرسول كبنه صادر من الرسول 

نفسه .
 (3)

 

 مكانة السنة في القران 

ريع بعد القران م ومحكامهيا مين الناحيية التشيريعية ال تتجياوج ان تكيون واحيدة مين هي المصدر الثاني في التش    

 ثالثة :

موالً: مما من تكون سنة تقرر وتؤكد حكماو جاء به القران كتحريم القتل بغير حق م وشهادة الزور والسرنة . 
(4)

 

ثانياً : مو سنة مفصلة مفسرة حكماً جاء به القران شيامالً 
(5)

يا  بقوليه تعيالى  َ  مس ر  لتوبسييثنس ل لنَّياس  كس لنسيا إلسييكس اليذث مسنزس )) وس

)) ..  َ ثزلس اليهم  نـو
 (6)

 

 

اليدار العربيية  –  ( م بدائع السلك في طبائع الملك م لبييا وتيونس  1491 -هـ  896.األندلسي م مبو عبد هللا محمد بن األجري ) ت 1

للكتاب م بال .ت م ج
1
م ص 

92
 . 

رم التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م ج.عودة م عبد القاد2
1
م ص 

173
 . 

. م مصدر نفسه م ج3
1
م ص 

173
 . 

.المصدر نفسه م ج4
1
م ص 

174
 . 

. المصدر نفسه م ج5
1
م ص 

174
 . 
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 . 44.سورة النحل م مية 6

 مو سنة مثبتة حكماً سكت عنه القران * 

الينص القرآنيي فيي مواضيع عيدة لقوليه تعيالى :  وعدت محكا  السنة ملزمة واجبة االتبياع كميا هيو موضيح فيي    

َس  وهو إ   ا)) سيامسياهس دا ًَ عتوم  فيي سشييًء سفيرو م م فيإ ن ستنياجس ينكو ليي األمير  م  موو  يولس وس سو وا  الرَّ يعو مسط  وا  هللاس وس يعو نوا  مسط  ينس مسمو ليى هللا  الَّذ 

سوولس (( الرَّ وس
 (1)

سوولس ((   الرَّ وا هللاس وس يعو و )) ونل مسط 
 (2)

نيهو فيانتسهووا  ((   مو عس يا نسهسياكو مس وهو وس ًَ يذو يولس سفخو سو مو الرَّ بس اتساكو مس و )) وس
 

(3)
. فالسنة اذاً تشريع واجب االتباع بنص القران م وند اجمع الصحابة في حياة الرسول وبعد وفاته عليى وجيوب  

اتباع سنته .
 (4)

  

البشرية التي تمثل الرسول صلى هللا عليه وسلم والتي  ومن هنا نفهم انه ال توجد سلطة بشرية بل م من السلطة     

تكون مداة تنفيذ للسلطة اإللهية ومحكامها المتمثلية بالحياكم الشيرعي عليى األرض كميا يقيول اليدوري 
(5)

. واصيدي 

من مثل السلطة اإللهية في األرض هو الرسول صلى هللا عليه وسلم من حيث العدل والحلم والصبر وغيرها.
 (6)

   

مكانته في المجتميع وصيفاته العامية فكيان عليى جانيب كبيير مين األخيالي الحمييدة والفعيال السيديدة م نيال عنيه  اما

النضرين بن الحارث من بني عبد الدار : ند كان محمد صلى هللا علييه فييكم غالمياً حيدثاً مرضياكم فييكم ومصيدنكم 

حديثه ومعظمكم ممانة .
 (7)

 

 ة عقوبة القتل من خالل السنة النبوي

لعقوبة القتل حصة في األحاديث النبوية الشريفة م ستتوضح مين خيالل ميا نعرضيه مين منيوال الرسيول الكيريم     

 صلى هللا عليه وسلم حول هذا الموضوع وبعدها االجتماعي .

ر ئو الكبيا حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من القتل فعين انيس بين ماليك عين النبيي صيلى هللا علييه نيال )) اكبيرو       

َ  اإلشراك باهلل ونتل النف    َ  َ  َ  َ الزور ...(( والدين م ونولو ال   ويو وعقو  س 
 (8)

. 

ويقول صلى هللا عليه وسلم ليس المؤمن ان يقتل مخاه المؤمن بوجه من الوجوه م كما جاء في الصحيحين عين      

ي د و  ُّابن مسعود من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نيال : )) ال يحيل يٍَ  مسيل  رئ" مو ام  َو م يش  هللا م  ِّه االال السيَّ   من   هدو

َ  النّ  الث  ى ثس ِّىي رسول هللا م مال بإحدومنّ   َ الزاني والتارك لدينه المفياري للجماعية (( س م والثيب  النفو فس ب 
 (9)

   .

 ثم إذا ونع شيء من هذه الثالث فليس ألحد من آحاد الرعية من يقتله 

 
القران كقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )) وال تنكح المرمة على عمتهيا وال خالتهيا (( *يكون الحكم مساسه السنة وليس به دليل في 

ينظر: عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م ج
1
م ص 

175
 . 

 . 59.سورة النساء م مية 1

 . 32.سورة آل عمران م مية 2

 .7.سورة الحشر م مية 3

ئي اإلسالمي م ج. عودة م عبد القادر م التشريع الجنا4
1
م ص 

175
 . 

م ص1950مبال مطبعةم11.د.الدوري م عبد العزيز م النظم اإلسالمية مط5
25
 . 

.كحالةم عمر رضا م العالم اإلسالمي م ) العرب نبل اإلسال  ( م مصدر سابق م 6
1ج

م  
119ص

 . 

.المصدر نفسه م 7
1ج

م  
138ص

 . 

دار الجبيل م  –م صيحيح البخياري م بييروت  يهيم ابن المغير بن بردجبيه الجعيد.البخاري م مبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبرا8

 
3
م ج 

9
م ص 

3
 . 
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. ابن كثير م تفسير القران م مصدر سابق م ج9
1

م ص
534
 . 

 

ومنما ذلك الى األما  مو نائبه .
 (1)

 

فهو بخير النظرين مميا من  وهناك عقوبة القتل بالقتل كما نال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) من نتل له نتيل    

يفتدي واما من يقتل ((
 
. رواه الجماعة لكن لفظة الترمذي )) مما من يعفو واما من يقتل (( 

 (2)
   

ويدل على عد  سقوط الدية بسقوط القصاص     
(3)

م وخير مولياء المقتول مما تنفيذ العقوبة مو العفو بالدية
(4)

 

هللا علييه وسيلم منيواع العقوبيات منهيا دنيويية ومنهيا مخرويية كقوليه  ويتضح من خالل محادييث الرسيول صيلى     

 صلى هللا عليه وسلم : 

)) مول ما يقضي بين الناس يو  القيامة في الدماء (( 
(5)

رواه الجماعة ومبي داود م هذا تعظييم ألمير اليدماء م فيان  

عظيم المفسدة الوانعة بها مو بحسب فيوات البداءة تكون باألهم فبالهم م وهي حقيقة بذلك فان الذنوب تعظم بحسب 

المصالح المتعلقة بعيدمها . وهيد  البنيية اإلنسيانية مين اعظيم المفاسيد م وال ينبغيي ان يكيون بعيد الكفير بياهلل تعيالى 

اعظم منه .ثم يحتمل من حيث اللفظ : ان تكون هذه األولية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين النياس م ويحتميل من 

ي مولية ما يقتضى فيه مطلقاً م ومما يقيوي االول : ميا جياء فيي الحيديث من مول ميا يحاسيب بيه العبيد تكون عامة ف

صالته .
 (6)

 

ونال النبي صلى هللا عليه وسلم ميضاً م  )) من اعان على نتل مؤمن بشيطر كلمية لقيي هللا عيز وجيل مكتيوب بيين 

ايس من رحمة هللا ((عينه 
 (7)

 ان يغفيره اال الرجيل يميوت كيافراً مو الرجيل يقتيل . ونال : )) كيل ذنيب عسيى هللا

مؤمناس متعمداً (( 
(8)

وعن نتل النفس نال صلى هللا عليه وسلم : )) من نتل نفسه بحديدة فحديدتيه فيي ييده يتوجيا بهيا 

اً فيهيا في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها مبداً ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهينم خاليداً مخليد

مبداً ومن تردى مين جبيل فقتيل نفسيه فهيو يتيردى فيي نيار جهينم خاليداً فيهيا مبيداً (( 
(9)

وهيذا الحيديث لحمايية نفيس  

 اإلنسان من نفسه.وهذا مثال لقتل اإلنسان لنفسه:

 
.ابن كثير م تفسير القران م المصدر السابق  مج1

1
م ص 

534
هيـ ( / نييل 1255. ينظير : الشيوكاني : محميد بين عليي ابين محميد )ت  

دار الجبل . بال .ت م ج –االوطار وشرح منتقى األخيار من محاديث سيد األخيار م بيروت م لبنان 
7
م ص  

146
.وينظر : العييد مفقيي  

عيالم الكتياب  –الدين ابن دنيق م محكا  األحكا  شرح عمدة األحكا  م حققها وند  لها وراجع نصوصها : احمد محمد شاكر م بييروت 

م ط
1
م بال .ت م ج 

1
م ص 

217
 . 

.الشوكاني م نيل االوطار م المصدر السابق م ج2
7
م ص 

148
 . 

.المصدر نفسه م ج3
7
م ص 

148
 . 

. المصدر نفسه م ج4
7
م ص 

149
 . 

. المصدر نفسه م ج5
7
م ص 

196
 . وينظر : سنن مبي داود . 

.العيد م فقي الدين ابن دنيق م محكا  األحكا  م مصدر سابق م ج6
1
م ص 

220
 . 

.الشوكاني م نيل االوطار م ج7
7
م ص 

196
 م                      . 

.المصدر نفسه م ج8
7
م ص 

196
 م ينظر سنن النسائي .  

هـ ( م صحيح مسلم م تحقيق : محمد فؤاد عبد الباني م مطبعة دار محيياء التيراث العربيي م 261.مسلم : ابن الحجاج القشيري ) ت 9

( م البيياب غلييظ التحييريم نتييل اإلنسييان نفسييه  وينظيير  158م كتيياب األيمييان رنييم الحييديث )  1960   مييع طبعيية  1955-هييـ 1375

الشوكاني م نيل االوطار م مصدر سابقم ج
7
م ص 

198
 . 
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دب في هذا المسجد وما يخشى ان يكون جندب * كيذب ن  عن الحسن بن مبي الحسن البصري * نال : حدثنا جو       

ٌَ  م  كيان نيبلك   نال : نيال رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  )) كيان فييمن   على رسول صلى هللا عليه وسلم بيهو  رجيٌل

ٌح  فجزعس  َس  بها يدهو  ِّيناً فخزم فبخذ سك   جر  َو ا رس مس م فس  .  ى مات((ستّ حس  نا الد و

نال هللا تعالى : )) عبدي بادرني بنفسه م حرمت عليه الجنة ((       
(1)

اليي  وهذا نوع مخر مين العقوبية األخرويية 

 يكون اإلنسان سبب في الوصول اليها .

والحديث اصل كبير في تعظيم نتل النفس سواء كانت نفس اإلنسان مو غيره م الن نفسه ليست ملكه ميضاً في       

فيتصرف فيها على حسب ما يراه 
(2)

واشارة واضحة للعقوبة التي مصدرها ونفذها الرسول صيلى هللا علييه وسيلم  

ختالف كقوله : )) من نتل عبده نتلناه ومن جدع عبده جدعناه((بحق القاتل على ا
 (3)

     

)) من رجيالً نتيل عبيده   :  وتدرجت شدة العقوبة في هذا االتجاه الى األخ  وهي الجلد كما ينقيل لنيا الشيوكاني    

مره من يعتق رنبة ((متعمداً فجلده النبي صلى هللا عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وم
 (4)

 

وهناك نوع من القتل كعقوبة هو نتل  الذكر باالنثى       
(5)

كما نقل لنا البخياري نوليه :عين النبيي صيلى هللا علييه  

وسلم )) ان يهودياً نتل جارية على موضاح * لها فقتلها بحجير فجييء بهيا النبيي صيلى هللا علييه وسيلم وبهيا رميق 

مسها من نعم فقتله النبي صلى هللا عليه وسلم بحجرين ((فقال منتلك فالن فبشارت بر
 (6)

. 

 

سعيد من مكابر التابعين وسادات المسلمين م ومن مشاهير العلماء والزهياد الميذكورين م وفضيائله  مبا*الحسن ابن ابي الحسن : يكنى 

 كثيرة .

منهم من نسبه الى جده فيقول جندب بن سفيان كنيته مبو عبد *جندب : مبن عبد هللا بن سفيان البجلي العلقي م العلق بطن من بجيلة م و

هللا م كان بالكوفة م ثم صار الى البصرة م العيد م تقي الدين ابن الدنيق م محكا  األحكا  م  مصدر سابقم ج
2
م ص 

234
 . 

. العيد م فقي الدين ابن دنيق م محكا  األحكا  م مصدر سابق م ج1
2
م ص  

234
 . 

 . 234م ص 2ج.المصدر نفسه م 2

 . 156م ص7.الشوكاني م نيل االوطار م ج3

.المصدر نفسه م ج4
7
م ص 

157
 . 

.المصدر نفسه م ج5
7
م ص 

162
 . 

*االوضاح : حلي من الفضة يتحلى بها م سميت بها لبياضها م ومحدها وضح م ينظر : العيد ممحكا  األحكا  مج
2
 م

ص
226
 . 

م ص 9.البخاري م صحيح البخاري م ج6
5 – 6

هيـ  275 – 207نظر : ابن ماجه الحافظ مبي عبد هللا محمد بن يزييد الغزوينيي م ). ي 

  م ج 1954هـ  1373( سنن ابن ماجة م تحقيق : محمد فؤاد عبد الرجاي م دار محياء التراث العربي م 
2
م ص 

819
م رنم الحيديث )  

( وينظر : العيد م محكا  األحكا  م ج 2668 – 2665
2
م ص 

225 –226
 . 
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ميين هييذيل فرمييت محييدهما  نوكييذلك ونييع الدييية للجنييين فييي بطيين امييه م كمييا مشييار البخيياري : )) انتتلييت امرمتييا    

األخرى بحجر نتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى هللا عليه وسيلم فقضيى ان ديية جنينهيا غيرة عبيد او 

وليدة ونضى بدية المرمة على عانلتها وورثها ولدها ومن معهم ((
 (1)

. 

مذن لم تقتصر العقوبية عليى اإلنسيان الكاميل فحسيب بيل حيدد هللا ورسيوله عقوبية للجياني اليذي يتسيبب فيي نتيل    

 الجنين في بطن ممه لحماية النسل وبسالمة الجنين سالمة للمجتمع جيادة عدده فال يستهان بقتله .

وسلم فقال : )) مين وجيدتموه يعميل عميل نيو  وهناك عقوبة اللواط التي نص عليها الرسول صلى هللا عليه         

لوط فانتلوا الفاعل والمفعول به (( 
(2.)

  

وعن ابن عباس : ) انه سئل عن حد اللوطي فقال : ينظر اعلى بناء في القرية فيرمي به منسكا ثم يتبع الحجيارة (
 

(3)
   

ل مو الحري بالنار مو الرمي من معليى بنايية وال سيما وان مهل العلم اختلفوا في عقوبة هذه الجريمة منها القت       

مو الرجم وغيرها
(4)

  . 

فكل هذه األحكا  التي مصدرها الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت مستندة الى اآليات القرآنية في كيفية        

نتقا  مو نبول الدية معانبة الجاني مع إبقاء الحق لتقرير نوع العقوبة باالتفاي مع المعتدي عليه الذلة الخيار في اال

(5)
 . 

وتعرض التوبة على الجاني نبل تنفيذ العقوبة إرضاًء هلل والمجتمع     
(6)

. وفي حالة إجهاي الروح فان التوبة  

تعرض على الجاني بعد إنامة الحد عليه 
(7)

 . 

 

.البخيياري م صييحيح البخيياري م ج1
8
م ص 

202
م ج 

9
م ص 

14
-

15
م ج. ينظيير ابيين كثييير م تفسييير القييران  

2
م ص 

48
. ينظيير : القنييوجي  

البخاري م مبي الطيب صديق بن حسين بين عليي الحسييني م الروضية النديية شيرح اليدرر البهيية مط
1

دار النيدوة  –لبنيان  –م بييروت 

الجديد م ط
1
  م ج 1984-هـ  1404م  

2
م ص 

303
 . 

.القنوجي البخاري م الدرر البهية م مصدر سابق م ج2
2
م ص 

271 – 272
 . 

ر نفسه م ج.المصد3
2
م ص 

272
 . 

. المصدر نفسه م ج4
2
م ص 

272
 . 

.الدوري م عبد العزيز م النظم اإلسالمية م مصدر سابق م ص5
24
 . 

شييركة مكتبيية مصييطفى البييابي الحلبييي  -ممصيير1هييـ(منهاية المحتيياج مط1004.الرملييي م شييمس الييدين محمييد بيين ابييي العبيياس )ت 6

 م ج1938هـ/1357واوالده م
7
م ص 

414
 . 

طاني م مجيد صالح إبراهيم م كيفية استيفاء العقوبات في الفقه اإلسالمي م مصدر سابق م ص.الكر7
14 
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 عقوبة القتل من وجهة نظر الخلفاء 

صلى هللا عليه وسلم نص صريح في مسبلة الحكم من بعده بل ترك هذه المسالة من غير من لم يؤثر عن النبي      

ى للمسلمين ليختاروا من محبوا يبت فيها م ورمى من يترك األمر شور
(1)

 . 

الخالفة لغة مصدر)خل (:يقال)) خلفه خالفة م كان خليفته وبقي بعده والخليفة السلطان األعظم((
 (2.)

   

صيلى هللا علييه وسيلم م وفيي مما الخالفة في االصطالح : فهي رياسة عامة في ممور الدين والدنيا نيابة عين النبيي 

الخالفة هي حمل الكلفة على مقتضى النظر الشرعي فيي مصيالحهم األخرويية والدنيويية ذلك يقول ابن خلدون : و

الراجعة إليها
(3)

  . 

وان منزلة الخالفة من األمة كمنزلة الرسول من المؤمنين له عليهم الوالية العامة والطاعة التامة م وله حق القييا  

على دينهم م فيقيم فيهم حدوده وينفذ شرائعه 
(4)

 . 

 كر الصديق رضي هللا عنه أبو ب

لم تكن هناك إشارات واضحة عن الجرائم والعقوبات التي منيمت على المجرمين في عصر الخليفة مبو بكير رغيم 

ما مكده في خطبة  )) ... من منواكم عندي الضيعي  حتيى اخيذ ليه بحقيه وان مضيعفكم عنيدي القيوي حتيى اخيذ منيه 

الحق ...(( 
(5)

انبة المسيء واخذ الحق منه حتى  ولو كان نوياً مي انه مكد على ضرورة مع  
(6)

 . 

وكان الخليفة مبو بكر )رض ( يقضي بنفسه إذ معرض له نضا ء     
(7)

 من القضايا الجنائية التي  

 

 .د.حسن م حسن إبراهيم م تاريخ اإلسال  م السياسي والديني والثقافي واالجتماعي م مصدر سابق م 1

ج
1
م ص 

428
 . 

م المقدمة م مصدر سابق م ص .مبن خلدون2
166
 . 

.المصدر نفسه م ص3
166
 . 

.حسن م حسن إبراهيم م تاريخ اإلسال  السياسي والديني والثقافي واالجتماعي م ج4
1

م ص
429
 . 

هـ ( م جمال اليدين مبيي الفيرج م صيفة الصيفوة م حققيه وعليق علييه محميود فياخوري وخيرج محاديثيه  597 – 510.مبن الجوجية )5

اس نلعيية جييي م ومحمييود فيياخوري  مطمحمييد رو
1
  م ج 1969 -هييـ 1389دار الييوعي م مطبعيية األصيييل م  –م حلييب  

1
م ص 

260
  .

وينظر : حسن إبراهيم حسن م تياريخ اإلسيال  م ص
205
م وينظير : عبيد القيادر عيودة م التشيريع الجنيائي اإلسيالمي م ج 

1
م ص 

318
  .

م د.مفيد محميد نيوري م الينظم اإلسيالمية دراسية تاريخيية م بغيداد  منشيورات دار  وينظر ميضاً : د.فاروي عمرم ود.مليحة رحمة هللا

م ص 1987مطبعة جامعة بغداد م  –الحكمة 
214
 . 

.ابن الجوجية م صفوة الصفوة م مصدر سابق م ج6
1
م ص 

259
 . 

مبيو بكير الصيديق )رض( م دار الشيؤون .د.الحديثي م نزار م د.خالد جاسم الجنابي م هيئة كتابية التياريخ سييرة الخلفياء الراشيدين م 7

الثقافية العامة م ط
1
م ص 1989م  

73
. وينظر : د.لبيد إبراهيم ومخر م عصر النبوة والخالفة الراشدة م ص 

317
 . 
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نضى بها مبو بكر هي جريمة اللواط والعقوبة الموجهة لها إذ ممر بحري الالئط  والملوط به       
(1)

 . 

قوبة القتل للمرتدومنزله مبو بكر )رض( ع
(2)

صيلى هللا علييه وسيلم فيي تنفييذ هيذه م مقتيدياً بميا سيار علييه الرسيول 

 العقوبات .

نجد من األثر الذي رواه البيهقي من خالل مدلة القول السابقة ان الخليفة مبو بكر )رض( ممير خاليد بين الولييد        

كما نال البيهقي نفسه  -مرسل  -بإحراي اللوطي  
(3)

الشوكاني عن هذا األثر)) انه نيد روي مين وجيه اخير م ونال 

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي في غير هذه القصة نال : يرجم ويحري بالنار ((
 (4)

  

 ولم تقتصر عقوبة القتل على اللوطي فحسب في عهد الخليفة مبو بكر )رض( بل هناك عقوبة القتل للمرتد .       

جوب نتل المرتد : وروي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان ومعاذ ومبي موسى وابن واجمع مهل العلم على و       

عباس وخالد بن  الوليد رضي هللا عنهم جميعاً م وغيرهم ولم ينكير ذليك محيد فكيان إجماعياً وتضيافرت األدلية مين 

األحكيا  رافيض الكتاب والسنة على وجيوب عقوبية نتيل المرتيد م ال يجحيدها مال معانيد لاسيال  ممتنيع مين التيزا  

لكتاب هللا تعالى وسنة رسوله واجماع األمة 
(5)

 

عن ابين عبياس من النبيي صيلى هللا عللييه وسيلم نيال : )) مين بيدل دينيه فيانتلوه ((       
 (6)

وليم يفيري بيين الرجيل  

ائم والقتيل والمرمة  وإنزال هذه العقوبة بالمرتدين عندما نتل مرتدة يقال لهيا م  ميروان  الن اليردة مين معظيم الجير

جزاء لها م اذ شمل هيذا الجيزاء الرجيال والنسياء عليى السيواء 
(7)

م وهيذا يظهير لنيا بيان الخليفية مبيو بكير الصيديق 

)رض( بعمله هذا كان يمثل مداة تنفيذاً موامر هللا سبحانه وتعالى ورسيوله الكيريم هادفياً مين ذليك رد المعتيدين عين 

ن الجرائم والعن  ويظهر ذلك من خالل وصيته الى مسامة بين جييد جرائمهم من اجل بناء مجتمع إسالمي خالي م

 ابن حارثة حين سار بالجيش الى مشارف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوطار م ج.الشوكاني م نيل ا1
7
م ص 

278و 132
م وينظر : تبصرة الحكا  م ج 

2
م ص 

177
 . 

هـ ( م السنن الكبرى م وفي ذيليه ) الجيوهر النقيي ( لعيالء اليدين عليي بين عثميان 458.البيهقي م مبي بكر بن الحسين مبي علي )ت 2

هـ ( ط 745المارديني )ت 
1
هـ م ج 1302نظامية م ) الحيدر ابادي الدكن م مطبعة مكتبة دائرة المعارف ال 

8
مص 

232
م ينظير : نييل  

االوطيييييار م ج
7
م ص 

132
م بييييييروتم دار الفكرللطباعييييية 1. وينظييييير : ابييييين ندامةعبيييييد هللا بييييين احميييييد بييييين محميييييد مالمغنييييييم  ط 

 م ج1985هـ/1405والنشرم
9
م ص 

3
 . 

.السنن الكبرى م المصدر السابق م ج3
8
م ص 

232
 . 

ج.الشوكاني م نيل االوطار م مصدر سابق م 4
7
م ص 

132
 . 

.ابن ندامة م المغني م مصدر سابق م ج5
9
م ص 

3
 . 

.البيهقي م السنن الكبرى م مصدر سابق م ج6
8
م ص 

203
 . 

.ابيين يعلييى ممحمييد بيين عبييد الييرحمن بيين عبييد الرحيممتحفيية االحييوذي بشييرح الترمييذيم بيييروت لبنييانم دار الكتيياب العربيييمبال 7

 .21مص5تمج
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 تخونوا وال تغدروا وال تفعلوا وال تمثلوا وال تقتلوا طفالً وال شيخاً كبيراً وال امرمة م الشا  التي نال فيها :     )) ال

ال تعقروا نخيالً وال تحرنيوه م وال تقطعيوا شيجرة مثميرة م وال تيذبحوا شياة وال بقيرة وال بعييراً م وسيوف تميرون 

ند فرغوا منفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا منفسهم له ... (( ببنوا 
 (1)

. 

 الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

كان لعمر بن الخطاب الدور االكبر في معالجية هيذا الموضيوع النيابع مين كونيه نيد ميارس القضياء منيذ عهيد       

الرسول صلى هللا علية وسلم 
(2)

م ويظهر هذا من خيالل مول خطبية ليه مشيار فيهيا اليى معانبية المسييء : )) ومين  

 يسيء نعانبه ...((
(3)

م وكانت عقوبات تتميز بالقسوة والشدة  
(4)

 تراهو عالج عقوبات عدة منها : 

كان عمر )رض( إذا انسى في عقوبة شيخص فإنميا يفعيل ذليك ليزجير غييره مين الونيوع فيي معصيية وهيو رفييق 

برعيته يشهر عليها العصا ليخيفهم حتى إذا اضطر الى ضربهم مو دفعهم بيده
(5)

   . 

)رض( في إنزال عقوبة القتل بالمرتد كما نزلت في الكتاب والسنة وما نفيذه مبيو بكير )رض(  ولم يخال  عمر    

 كذلك .

مما جريمة اللواط : فقد خال  فيها من سبقه في منزال العقوبة بهذه الجريمة م فكان يرى من يلقى عليه حيائط م      

وايده عثمان بن عفان )رض(
 (6)

. 

جاني سواء فرد او جماعة روى عن ابن عمر )رض( : )) من غالفاً نتل غيله فقال وعن عقوبة القتل ومعانبة ال   

يير لييو اشييترك فيهييا اهييل صيينعاء لقتلييتهم ((  مو عو
(7)

كييان يقيير بوجييوب القتييل فييي الحييالتين مسييتنداً الييى نولييه تعييالى :  

َس وس )) س َس َس َس وجر مخرى ... (( جرهٌ روا وا  زو ت   الس
 (8)

 حرصاً منه على مالئمة الحكم  

بن األثير م الكامل في التاريخ م مصدر سابق م ج.ا1
2
م ص 

139
 . 

.حسنمحسييييين إبراهيممتييييياريخ اإلسال ممصدرسيييييابقمج2
1

مص
251

. ينظر:عميييييرم فيييييارويمواخرونم الييييينظم اإلسيييييالمية مصيييييدر 

سابقمص
201

موينظر ميضاً:إبراهيمملبيدمومخرمعصر النبوة والخالفة الراشدةمص
410
 . 

مطبعة  –( م تاريخ الخلفاء م تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد م بغداد  911ن بن احمد ) ت .السيوطيمجالل الدين عبد الرحم3

م ص 1983منير م 
143
 . 

. حسن م حسن إبراهيم م تاريخ اإلسال  م مصدر سابق م ج4
1
م ص 

251
 . 

.المصدر نفسه م ج5
1
م ص 

486
 . 

. الشوكاني م نيل االوطار م مصدر سابق م ج6
7
م ص 

132
لقول نقله الشوكاني في نيل االوطار وليم نجيد ليه دلييالً يسيتند الييه م .هذا ا 

ولذلك نميل في ترجيح الرمي الذي يذهب اليى نتيل الالئيط والمليوط بيه باآللية المعيدة لهيذا الغيرض بحسيب ميا هيو متعيارف علييه فيي 

ـل إذا مطلق فـــي لسان الشيرع كيان نيتال بالسيي  . الزمان والمكان عمالً بالحديث الشري  )) انتلوا الفاعل والمفعول به (( و )) القتـ

المـغني م ج
9
 م  

ص
148
 . ويمكن من تنفذ عقوبة القتل بما هو مسرع من السي  . 

.البخاري م صحيح البخاري م مصدر سابق م ج7
9
م ص 

10
 . 

 . 18.سورة فاطر م مية 8
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ألحوال المجتمع مع مطابقته لتعاليم اإلسال 
(1)

التيي نيا  بهيا الخليفية عمير )رض( مراد من  تجياليذا نجيد من المعال  

يهيييل للرعييية جميييع وسييائل الراحيية والطمبنينيية بالعييدل وصيييانة الحقييوي ليضييرب علييى ميييدي المعتييدين ويكيي  

المفسدين
(2)

 . 

 الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

سبقه من الخلفاء رضي هللا سار الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه على نفس النهج الذي سار عليه من    

عنهم من خالل متابعة المسيئين وإنزال منصى العقوبات بهم
(3)

موتفقده ألحوال الرعية 
(4.)

 

مما ما يخص عقوبة القتل فللخليفة عثمان )رض( موان  في هذا المجال على الرغم من نلتها اال من لها مهمية 

 سبيل المثال ال الحصر:كبيرة في تاريخ العقوبات في اإلسال  نذكر منها على 

هـ تولى الخالفة عثمان بن عفان )رض( جلس في جانب المسجد م ودعا عبيد هللا بن عمر بن  23في سنة   

الخطاب )رض( وكان نتل ناتل مبيه ) مبا لؤلؤة وآخرين ( * م مخذه سعد بن ابي وناص جلسة في داره ومحضره 

هذا الرجل فقال علي م مرى من نقتله م فقال بعض  عند عثمان )رض( فقال عثمان )رض( مشيروا علي في

المهاجرين نتل عمر ممس وتقتل ابنه اليو  م فقال عمرو بن العاص آن هللا ند معفاك من يكون هذا الحدث ولك 

على المسلمين سلطان فقال عثمان )رض( منا وليه وند جعلتها واحتملها في مالي
(5)

  . 

 تماعي يبخذ بنظر االعتبار في الحاالت االضطرارية وهناك عقوبات بديلة .وهذه داللة على ان الظرف االج     

فمن العقوبات التي عالجها هذا الخليفة ميضاً هي عقوبة المرتد فقد سار على نفس منهج من سبقه بوجوب نتل 

المرتد
(6)

م الن الغاية من هذه العقوبة حماية الدين والحيلولة دون العبث بتعاليمه  
(7)

واية عن عثمان م ففي ر 

)رض( : )) من آنساناو كفر بعد إسالمه فدعاه الى اإلسال  ثالثاً فببى فقتله ((
 (8.)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم م تاريخ اإلسال  م مصدر سابق م ج . حسن م حسن1
1
م ص 

251
 . 

.المصدر نفسه م ج2
1
م ص 

251
 . 

م ج 1885.الطبري م تاريخ الرسل والملوك م طبعة بريل م 3
5
م ص 

2840
 . 

.إبراهيم م لبيد م واخرم عصر النبوة والخالفة الراشدة م مصدر سابق م ص4
413
 . 

صينه رجالً نصرانياً من * مهل الحيرة م ونتل الهرمزان : ينظر ابن األثير م الكامل في التاريخ م بييروت م دار صيادر نتل كالً من حو

  م   1965 -هـ  1385م –
3
م ص 

75
 . 

.المصدر نفسه م  5
3

م ص
75
 . 

.المغني م ج6
9
م ص 

3
 . 

.شجاع الدين م عبد المؤمن عبد القادر علي م العقوبة بالقتل في الحدود والتعاجير م ص7
90 –91

 م  

.المحلي م مصدر سابق م ج8
1
م ص 

190
 . 
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مما اللواط فكانت عقوبته نفس العقوبة التي منامها الخليفة عمر بن الخطاب )رض( بإلقاء الحائط على االثنين
(1)

  . 

وفرض عقوبة الدية إذا نتل المسلم ذمياً    
(2)

م ويرى احمد ان المسلم اذا نتل ذمياً تضاع  عليه الدية فتكيون ديية  

ي دية كاملة وحجته ان عثمان )رض( نضى بهذا في رجل نتل رجالً من مهل الذمة الذم
(3)

 . 

 الخليفة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

الخليفيية علييي بيين مبييي طالييب )رض( بييبمور العداليية وتنظيييم المجتمييع فهييو نبييل خالفتييه مييارس القضيياء مهييتم      

مية خيارج الحجياج مذن الرسيول صيلى هللا علييه وسيلم ليبعض والتحكيم بين النياس م ولميا انتشيرت اليدعوة اإلسيال

الصحابة بالفصل في الخصومات م ومن ذليك انيه نليد عليياً نضياء الييمن وكيان حيديث السين ولكين علميه الرسيول 

صلى هللا الرسول صلى هللا عليه وسلم ادب القضاة فقال عليه السال  )) إذا جلس بين ييديك الخصيمان فيال تقضيين 

ن اآلخيير كمييا سييمعت ميين األول فانييه محييرى من يتبييين لييك القضيياء ((حتييى تسييمع ميي
 (4)

. واشييتهر علييي )رض(   

 بالقضاء والفتيا في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم من 

بين مئة وواحد وثالثين رجالً وامرمة 
(5)

. 

وافقياً بتليك العقوبية ميع ومن العقوبات التي عالجها هذا الخليفة )رض( رمى في عقوبة اللواط إذ ممر بحرنه مت     

الخليفة مبو بكر الصديق )رض( ومخالفياً فيهيا الخليفتيين عمير بين الخطياب )رض( وعثميان بين عفيان )رض(
 (6)

 

وكلك انزل عقوبات مختلفة بالمرتدين كالحري والقتل
(7)

م وكذلك عقوبة القتل بحيق القاتيل  
(8)

م ال سييما وان هيذا   

اإلثم ومن العقوبة .الخليفة كان يحذر الناس من ارتكاب 
 (9)

 

وفرض الدية على كل من افزع امرمة . وكانت حامل ملقت ولدها فمات م ففي عهيد الخليفية عمير بين الخطياب      

)رض( في حالة فزع المرمة التي ضربها الطلق حين بعث لها الخليفة عمر )رض( وملقيت وليداً فصياح ثيم ميات م 

الحسين   فقيال ديتيه علييك ألنيك مفزعتهيا فبلقتيه م فقيال  اتقول يا مبفانبل عمر )رض( على علي )رض( فقال : ما 

ال تبرح حتى تقسمها على نومك منعمر منسمت عليك 
(10)

 

. الشوكاني م نيل االوطار م مصدر سابق م ج1
7
م ص 

132
 . 

.عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي اإلسالمي م مصدر سابق م ج2
2
م ص 

185
 . 

.المصدر نفسه م ج3
2
م ص 

183
 . 

.عمر م فاروي م ومخرون م النظم اإلسالمية م مصدر سابق م ص4
201
 . 

. المصدر نفسهم ص5
201
 . 

مص 7.الشوكاني م نيل االوطار م ج6
132
 . 

مص  8.الشوكاني م نيل االوطار م ج7
5- 6

م صحيح البخياري م ج 
4
م ص 

196
 م الكرطياني م مجييد صيالح إبيراهيم م كيفيية اسيتيفاء العقوبيات فيي 

الفقه اإلسالمي م مصدر سابق م ص
155
 . 

.ابن األثير م الكامل في التاريخ م مصدر سبق ذكره م ج8
3

م ص
390 –391

 . 

هـ ( م صفة الصفوة م ج597.ابن الجوجي م جمال الدين مبي الفرج )9
1
م ص 

328
 . 

.المغني والشرح م مصدر سابق م ج10
9
م ص 

580
  . 
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 . ءراً بتحقيق العدالة ومعانبة المسيولذا كان لهذا الخليفة اهتماماً كبي

 ولسيدنا علي بن مبي طالب موان  جليلة في معانبة المرتدين نورد بعضاً منها :         

نيل لعلي )رض( ان هناك نوما" على باب المسيجد يزعميون انيك ربهيم فيدعاهم . فقيال لهيم ويلكيم ميا تقوليون    -

لكم إنما منا عبيد ميثلكم مكيل الطعيا  كميا تيبكلون واشيرب كميا تشيربون .. نالوا : منت ربنا وخالقنا وراجننا . نال وي

فاتقوا هللا وارجعوا فببوا .. فلما كان الثالث نال لئن نلتم ذلك النتلنكم ببخبث نتلة . فببوا مال ذلك م فيبمر عليي يحفير 

يرجعيوا فقيذف بهيم حتيى إذا لهم مخدود ...ومضير  النيار م ثيم نيال لهيم ... منيي طيارحكم فيهيا مو ترجعيوا فيببوا من 

احترنوا نال : مني إذ رميت ممراً منكراً مو ندت ناري ودعوت ننبرا (( 
(1)

مال من علياً )رض( يبد وليي ليم يحيرنهم  

مال انهم نالوا هذا القول العظيم فبراد من يعانبهم بعقوبة رادعة تهز القلوب وتقابل عظمة ادعائهم م لينزجر غيرهم 

 .بذلك م وهللا اعلم 

وممييا تقييد  نجييد ان الخلفيياء الراشييدين رضييوان هللا عليييهم سيياروا فييي معالجيية نضييايا هييذا الموضييوع تنفيييذاً          

 ألوامر هللا ورسوله الكريم م من اجل بناء مجتمع خالي من الجرائم وتنظيم الحياة االجتماعية في هذا المجتمع .

 

 عقوبة القتل من وجهة نظر الفقهاء 

 

عة اإلسالمية تؤاخذ على الفاعل طبقاً لنتيجة فعله ولييس لهيذا الخيالف مهميية ألنيه فيي تصيوير الفعيل من الشري     

القانوني والمهم من كل تشريع يعانب على الفعل بالعقوبة التي يراها مناسبة له . تبخذ تطبيقات على األفعال القائلة 

فيهيا تطبيقياً للقواعيد التيي مسيتند عليهيا الفقهياء ويسياعد  . ونورد منواعاً مختلفة من هذه األفعال ونبين آراء الفقهياء

 على فهم مسس الخالف بين اآلراء المختلفة .

.القتل بالمحدود 1
(2)

: وحكم المحدد من الجاني إذا احدث به جرحاً كبيراً فبدى الى الموت فهو نتيل عميد ال خيالف  

فيه بين الفقهاء
(3)

 

مقتل مو غرجه بإبرة مو شيوكة فيي غيير مقتيل فبقيي سيقيماً حتيى ميات مو  مما إذا جرحه جرحاً صغيراً في غير     

 مات في الحال ففي المسالة رميان :

 عند الشافعية واحمد : مولهما : من القتل ليس عمداً بل هو شبه عمد الن اإلبرة مو الشوكة والجرح ال -

 

.الشوكاني م نيل االوطار م ج1
8
م ص 

5-6
 . 

مي تفري مجزاء الجسم وال يشترط من يكون المحدد من حادة معينة م عودة  –حددة جارحة او طاعنة لها مور في البدن .المحدود : هو كل آلة م2

م عبد القادرم التشريع الجنائي اإلسالمي م ج
2

م ص
64
 . 

.المصدر نفسه م ج3
2
م ص 

64
 . 
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َس  تقتل غالباً م ووسييلة القتيل يجيب من تكيون ناتليه فيي حصيول القتيل م بعكيس غيير  المحيدد فيال بيد من يكيون نياتالً

غالبا ً
(1)

. 

وفي مذهب مبي حنيفة يرون القتل في حالة اإلبرة والشوكة شبه عمد الن اآللة لم تعد مصالً للقتلً 
(2)

 

 مما الجرح البسيط في غير مقتل فهو نتل عمد إذا مدى للموت وكان آلة ناتلة معدة للقتل .    

تل عمد سواء كان في مقتل او غير مقتل ما دا  الفاعل متعمداً ولم يبت بالفعل ويرى مالك من الجرح والغرج ن     

على وجه اللعب او التبديب
(3)

. 

القتل بمثقل* : ويرى الفقهاء من كل نتل بالمثقل هو نتل عمد م سواء كان المثقيل بقتيل غالبياً او ال يقتيل غالبياً ميا  -

اللعب والتبدب م ويرى الشافعي واحمد: من الضيرب بمثقيل يقتيل  دا  الفعل متعمداً على وجه العدوان ال على وجه

غالباً هو نتل عمد إذا مدى للموت كالعصا الغليظة والحجر وعمود الحديد م ويلحيق بالمثقيل ميا يعميل عمليه كإلقياء 

.. حائط مو سق  واإللقاء من شاهق م ويعتبر ان القتل عمداً ميضاً ولو كيان الضيرب بمثقيل صيغير كعصيا خفيفية .

الخ
(4)

     

ويرى مبي حنيفة  : ال يرى من يصل التعزير للقتل
(5)

في الجناية عمداً على النفس ) مي في القتل العمد ( 
 (6)

 . 

وهكذا نجد من الهدف األساسي من العقوبة في اإلسال  هو الردع وليس تعذيب النفس واالنتقا  مين الشيخص م      

 ورعاية مصالحه وسيادة العدالة فيه .وذلك لحماية مصلحة المجتمع وحفظ حقونه 

من القتيل حتييى اذا كييان فييي سييبيل هللا يجييب من يراعييي فييه الييذي يسييتحق القتييل والييذي ال يسييتحق وال يقتييل الجميييع 

فالعقوبة الجماعية ليس من مهداف اإلسال  بل انه نهى عنها وانتصرت العقوبة على صياحب الجير  نفسيه فحسيب 

 لاسال  في التعامل مع الغير . وهذه هي السياسة االجتماعية

 

.الرملي م مبي العباس م نهاية المحتاج الى شرح المنهاج م ط1
1
مطبعة البابي الحلبي م ج –م القاهرة  

7
م ص

238
. ينظر : المغني والشيرح الكبيير  

م ص
320
 - 

321
 . 

.عودة م التشريع الجنائي م ج2
2
م ص 

65
 . 

 . 65م ص 2.المصدر نفسه م ج3

 و ما ليس له حد العصا والحجر م ومراء الفقهاء مختلفة في المثقل .*المثقل : ه

.عودة م التشريع الجنائي اإلسالمي م ج4
2
م ص 

65
 . 

م ص 1318.ابن نيم الجوجية م الطري الحكمية في السياسة الشرعية م طبعة اآلداب م 5
106
 . 

م ص 1954دار مصر للطباعة م .السنهدري م عبد الرجاي م مصادر الحق في الفقه اإلسالمي م مطبعة 6
42
 . 
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ونال األميا  احميد : حيدثنا صيفوان عين عيسيى حيدثنا ثيور بين يزييد عين مبيي عيون عين إدرييس نيال سيمعت       

معاوية )رض( يقول سمعت النبيي صيلى هللا علييه وسيلم يقيول : )) كيل ذنيب عسيى هللا من يغفيره مال رجيل يميوت 

مداً (( وكذا رواه النسائي محمد بن المثنى كافراً مو الرجل يقتل مؤمناً متع
(1)

. 

 شروط التنفيذ 

القتل اعتداء على آدمية اإلنسان م وتهديد لحياة الجماعية ومتيى سيرى التسياهل فيي ذليك مدى اليى انتشيار القتيل     

وتحكيم األنويياء بالضيعفاء م كمييا راجيت روح الثيار ومين هنييا كيان فيي القصياص حييياة
(2)

تشيير . إذ يعيم األمين وين 

 السال  .

 وهناك شروط عدة يجب توافرها لتنفيذ عقوبة القتل نذكر منها :     

 .اآللة المستعملة في العقوبة .1

 .ونت تنفيذ العقوبة .2

 .القائم على تنفيذ العقوبة .3

 اآللة المستعملة في العقوبة  –أوالً 

 ان هما :اختل  في اآللة التي تستعمل في عقوبة القاتل فكان هناك رمي      

ييييي ن  ٳواألول : يعانيييييب باآللييييية التيييييي نتيييييل فيهيييييا القاتيييييل مسيييييتندين فيييييي ذليييييك اليييييى نوليييييه تعيييييالى : )) س  تمو ب  نس اس عس

َس َس  ييفس َ  م  ب  وا  بو ان  عس  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ يي ثييل  َ  ون ييا عو م   َ  َ (( ه  ب يي تمو ب 
 (3)

َس َس  م  كو لييي  دى عس تسييفميين اع  و )) س   َس  ه  لي ييوا عس تييد  اع  فس

  َ  َ َس ا اعس مس  ثل  م  ب  َس (( م  كو لي  دى عس تس
 (4)

  

َس  يس حرس ِّ ن  وهذا ما سار عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما نال : ))مس  ي غرنناه(( رس غس ِّ ن  ومس َس  اهو ننس ر  حس
(5)

. 

ومعالجييات الخلفيياء الراشييدين لهييذا الموضييوع فبشييار الخليفيية عميير ييين الخطيياب )رض( : يضييرب القاتييل        

لي وان مت فاآلمر لكم ضربة بضربة وان عفويتم فهو  بضربته : عندما طعنه مبو لؤلؤه نال : )) من عشت فاآلمر

انرب للتقوى (( 
(6)

. 

 

.ابن كثير م تفسير القران م ج1
1
م ص 

536
 . 

.د.السامرائي م نعمان عبد الرجاي مالعقوبات في الشريعة مهدافها ومسالكها م ط2
1
  م ص 1984 -هيـ  1404مكتبة المعيرف م  –م الرياض  

29
 

-30
 . 

 . 194مية  .سورة البقرة م3

 .126.سورة النحل م مية 4

م المغني والشرح م ج 43م ص 8.البيهقي مالسنن الكبرى م ج5
9
م ص 

388
 . 

.ابن األثير م الكامل بالتاريخ م  6
3
م ص 

390
 

– 391
 . 
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والخليفة علي بن طالب )رض( عندما ضربه عبيد اليرحمن بين ملجيم نيال )) ... ان عشيت فانيا وليي اليد  م وان    

بة كضربتي ((مت فضر
 (1)

  

وهذا ما استدل عليه بعد ذلك الفقهاء م من بعض المذاهب كالشافعية والظاهرية والحنابلة والمالكية    
(2)

     . 

و عد  التمادي في القتل فوضع اإلنسان القاتل نفسه محل القتيل يؤدي بالردع الكبير من نفسه ولآلخرين         

ر والرجوع الى نظا  الغاب ) الصراع من اجل البقاء والبقاء لألصلح ( وهذه وإشاعة األذى وتقليل معداد البش

المقولة تؤدي الى االختيار الطبيعي الذي يقرض الجنس البشري وهذا ما ال يراه اإلسال  صحيح وال يجوج بتنفيذ 

  وممن  العقوبة في عدد من الحاالت ومن الواجب على المجتمعات وان تمنح الحق للجميع بالعيش براحة

 واستقرار .

َس إذا نس  رمةو )) الم   نول الرسول صلى هللا عليه وسلم :    َس  تىس حس  قتلو داً ال ت  م  عس  ت  لس تس  ت  ها إن كانس طن  بس  ي  ا ف  مس  عو ضس تس َس

َس  ِّتىالً وحس ام  حس  فل س َس تسكس َس  ِّتىحس  م  جس ترس  م  لس  ت  جنس َس  ا وان  دهس ولس َ  ما في بس  عس ضس تس فلس سَس  ِّتىنها وحس ط  ا ((دهس ولس تسكس
(3 ) 

وفي هذه الحاالت فان تنفيذ العقوبة واجب ونائم بزوال المسبب لتبخير التنفيذ .   
(4)

 

 ثانياً : القائم على تنفيذ العقوبة 

يقصد يه الشخص الذي يقو  بتنفيذ العقوبة بحق المجني عليه مهما كان نوعها م مال من هذا التنفيذ له شروطه       

وحدوده 
(5)

وى عد  جواج االنتصاص من محد دون سلطان كما يقول القرطبي مستنداً بذلك الى م فقد اتفق مئمة الفت

يعاً  م  ا نستسلس النَّاسس جس بنَّمس َ  سفكس رض  َس اٍد في األس ير  نسفٍس مسو فسسس اً  بغس ن نستلس نسفسس  ... ((نوله تعالى في القران الكريم : )) مس
 

(6)
  

(( القتل   فبحسنو  نتلتم   وكذلك للرسول صلى هللا عليه وسلم : )) إذا     
 (7)

الن هللا تعالى وضع الحكم بيد هذا  

السلطان كي ينفذ هذه العقوبة على المجني عليه م وسار على هذا النهج الرسول الكريم الن تنفيذ عقوبة القتل في 

ه وتؤثر على المجتمع ضرورة اجتماعية ال يمكن العدول عنها ألنها الوحيدة التي تهز كيان اإلنسان وتفقده حيات

 حياة مفراد مسرته م وهي ضرورة ألصالح المجتمع من األخطاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن األثير م الكامل بالتاريخ م  1
3
ص م 

390
 

– 391
  . 

م شيرح السينة م ج 303م ص 2.ابن رشد م بدايية المجتهيد مج2
10
م ص 

165
م المحليي م ج 

10
م ص 

370
م المغنيي والشيرح م ج 

9
م ص 

387
 

– 388
م  

الخرشي م ج
9
م ص 

29
م حاشية العدوي م ج 

8
م ص 

29
 . 

.ابن ماجة م السنن م ج3
2
م ص 

899
 . 

.المغني والشرح م ج4
9
م ص 

461
م جم ينظر الخرشي  

8
م ص 

25
 . 

هـ (مالجامع في محكا  القران م ط671.القرطبي : مبو عبد هللا محمد بن احمد األنصاري ) ت 5
3

 م 

  م ج 1967 -هـ  1387) دار الكتاب العربي ( م 
2
م ص 

256
  . 

 .  32.سورة المائدة م مية 6
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 .حديث .7

 

 

 ... الخ .التي ند يرتكبها بعض من األفراد دون واجع ديني او اجتماعي     

وهكذا نجد من هذه العقوبة في القانون الوضعي استندت على مبدم شرعية تنفيذ عقوبة القتل    
(1)

م ال سيما انه ال  

توجد مية عقوبة مخرى تعادل عقوبة اإلعدا  في طبيعتها العقابية 
(2)

م لما لها من مهمية لمصلحة المجتمع 
(3)

. على  

ضها ويطالب بإلغائهاالرغم آن هذه العقوبة لها من يعار
(4)

 

ومع ذلك بقيت في بعض نوانين العقوبات استجابة لجانب كبير من الرمي العا  الذي يطالب بإبقائها وبهذه 

المناسبة يمكن ان نقول بان مية عقوبة مخرى ال يمكن من تعادل عقوبة اإلعدا  في نيمتها العقابية ومدى تبثيرها 

قوبات العسكرية بهذه العقوبات ولهذا السبب تحتفظ جميع نوانين الع
(5)

م ويذهب بعض مصحاب الرمي ميضاً الى 

التبكيد بان األعمال اإلجرامية ند كثرت في البالد التي ملغت عقوبة اإلعدا  فكانت المطالبة بإعادتها ملحة في 

 البالد التي نامت بإلغائها .

مهلها الدين اإلسالمي ال يمكن فيها استبعاد هذه  وفي العراي كما هو الحال في جميع الدول األخرى التي يعتنق   

العقوبة فقوة المشاعر الدينية وشدة اآلداب العامة والتقاليد المدونة ال تسمح للنهوض ضد هذه العقوبة التي تعد 

ضرورية الستتباب العدالة وحماية المجتمع
(6)

    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبة بالقتل في الحدود والتعاجير م رسالة دكتوراة م ص.شجاع الدين م عبد المؤمن عبد القادر علي م العق1
266
 . 

م   ص 1963مطبعة الشعب وارشاد م  –.د.جاسم م حمودي م شرح نانون العقوبات البغدادي م بغداد 2
35
 . 

م ص 1949كلية الحقوي في بغداد م  –.العكيلي م عبد األمير م محاضرات في العقاب م ملقيت على طالب الص  األول 3
55
 . 

.د.جاسم م حمودي م شرح نانون العقوبات م المصدر السابق م ص4
36
 . 

.المصدر نفسه م ص5
35
 . 

.العكيلي م عبد األمير م محاضرات في العقاب م مصدر سابق م ص6
55
 . 
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 عقوبة الصلب 

ينقللناالماوردي:))فيقومعلىأساسغرزخشبةفياألرضثمالمفهوما الصطالحيللصلبكما

يربطعليهاخشبةأخرىعرضاًفيضعقدميهعليهاويربطمنأعالهاخشبةيربطعليهابيديه،ويبلجأييشف

بطنهبرمح...أويطعنبالرمحفيثديهاأليسروتخضخضبطنهبالرمحالىأنيموت
(1)

.

وارتكاب الناس، المتآمرينعلىأمن الحرابة جريمة ضد العقوباتألنها اشد من العقوبة هذه تعد لذا

جرائمالقتلوالسلب،وشقعصاالطاعةللحاكملغيرغايةاألجرام.فرضسلطانه
(2)



، الناسارتكابها يطال الذي االجتماعي للوضع  سلبية نتائج من الجريمة لهذه الحاكمينولما على وتمرد

وإهماللكلالفضائلاإلنسانيةواالجتماعيةوكاناإلصالحيتقاضىترويعهوالءويمتنعواعنترويعاآلمنين،

وأفساداألرض،ومحاربةهللاوالسعيبالشر،وكذلكوضعلهماإلسالمتلكالعقوبة،وهيالقتلمندونصلب

اًللغير.والقتلبصلبأجسادهمزجراًلهمومنع
(3)



فالصلبعقوبةشديدةمقصودبهاحمايةالناسوحمايةالمجتمعمنقطاعالطرقومعذلكفانالمشرعاخذ

بيدالمجرموتشجيعاًلهعلىاالستقامةوالتوبةوتيسراًعليهطمأنتهعلىنفسهوعفاعنهانحضرتائباًقبلالقدرة

عليه.

هدفانهماالعدلوالتكفيرومصلحةالمجتمع.فهذهالعقوبةيتحققفيها
(4)



فقداختلفغيرواحدمنالسلففيكيفيةتنفيذهذهالعقوبةكمايقول:))...فالغيرواحدمنالسلفواالئمة

ثم واختلفواهليصلبحياًويتركحنىيموتبمنعهمنالطعاموالشراب،وبقتلهبرمحأونحوهاويقتلأوالً

لغيرهمنالمفسدينوهليصلبثالثأيامثمينزلمتىيسيلصديدهفيذلككلهخالفيصل بتنكيالًوتشديداً

محررفيموضعه...((
(5)



 عقوبة الصلب في القران 

منها:عقوبة نذكر حسبموضعها واحدة كل تمثل مراتعدة الكريم القران الصلبفي وردتكلمة

ق من نفذت التي ...الصلب (( تعالى قوله في كما الصلب بها يتم التي الكيفية فيها موضحا" الفرعون بل

ُُ ُُ ُ خالنوع جذُفيُمُوألصلبنُك  ُ  ُ ى((ابا"وأبق ذ ع ِّدأش نا ي ٵِّنلمُولتع ل 
(6)





ياتالدينية،مصرهـ(األحكامالسلطانيةوالوال450.الماوردي:أبيالحسنعليبنمحمدبنحبيبالبصريالبغدادي،)ت1

،ص1978مكتبةالتوفيقية،–
70


–71
.

.أبوزهرة،محمد،فلسفةالعقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص2
97
.

.المصدرنفسه،ص3
97
.

.بهنسي،احمدفتحي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص4
21
.

.المصدرنفسه،ص5
51
.

 .71ةطه،أية.سور6
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وهنافضالًعنسببإنزالهذهالعقوبةبحقالجانيفانهيوضحفيهاالوسيلةالتييتمفيهاالصلب
(1)

وقسوة

هذهالعقوبةكمانصعليهافياآليةالكريمة.
(2)



ال إعطاء ظالموعدم الصلبفيالمجتمعمنقبلحاكم حكم فيها ينفذ أولمرة انهذه حريةألفرادواعتقد

أبناء على إجباري وتسلط الفردية الحريات على ضغط وهذا ، به يرغبون الذي الدين اعتناق في المجتمع

المجتمع.

 يح  س  الم  ق ت لنا  إ نَّا ق و ل ه م  و  (( تعالى: فيقوله كما منقبلاليهود السالم أصابنبيهللاعيسىعليه ما أما

 ري م  م  يس ىاب ن  اع  نهُم  مِّ ل فيش كٍّ ت لفُوا  فيه  اخ  ين  الَّذ  وإ نَّ لك نُشبِّه ل هُم  ل بُوهُو  اص  م  اق ت لُوهُو  م  هللا و  ُسول  ر  ن  م  ل هُمب ه 

اقت لُوهًي ق ين ا(( م  و  الَّظنِّ لٍمإ الَّاتِّب اع  ع 
(3)



مناآليةالكريمة،جاءتهذهالعقوبةمنبابالتهكملميحصلهناتنفيذفعليلعقوبةالصلبكماهوواضح

واالستهزاءباليهود
(4)

 ذكرنامنأقسىالعقوباتلكييكونعبرةلغيرهوأمامالجميعوبقائه العقوبةكما وهذه

:فترةمعلقليراهاكبرعددمنالناس.أماالتنفيذالفعليلعقوبةالصلبكماوردفيسورةيوسفبقولهتعالى

((ه رمنرأس الطيُفتأكلُصلبُفيُ))...وأمااآلخرُ
(5)

أنزلتعقوبةالصلبهذهلمجرمحقيقيهوالخبازعندما

أرادسمالملك
(6)

.

أمافيعصرصدراإلسالمفقدنصتأيةكريمةللحكمبالصلبولكنلمنأدىالىأيالموأذاءالمجتمع

 وأنفسهم وأموالهم فيقولهوسلبحرياتهم الصلبكما التييجوزفيها يوضحالمواضع الكريمة وفياآلية ،

 ُ أ  أ نُيقتَّلُوا  اداً  فس   ُ  ُ رض   ُ األ  في ون  ع  يس  و  ُسول هُ ر  و  هللا  ار بُون  يُح  ين  الَّذ  اُؤا  ز   ُ ج  ا إ نَّم  (( : لَّبُوا تعالى يُص  و 

الٍفأ خ  ن  ا رُجلُهُمم  يه مو  أ ي د  ُتقطع  األرض ...((أ و  ن  يُنف وا م  و 
(7)



ولم قتلوا وإذا ، وصلبوا المالقتلوا واخذوا قتلوا قطاعالطرقاذا اآليةيوضحفيها قالالجمهورهذه

يأخذواالمالقتلواولميصلبواوإذااخذواالمالولميقتلواقطعتأيديهموأرجلهممنخالفوإذاأخافواالسبيل

المالنفوافياألرضولميأخذوا
(8)

.

واماالصلبحياًويتركحتىالموت،يقتلأوالًثميصلبتنكيالًوتشديداًلغيرهمنالمفسدين
(.9)

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،ج1
3
،ص

158


–159
.

.المصدرنفسه،ج2
3
،ص

158


–


159
.

.158–157.سورةالنساء،أية3

،تفسيرالقرانالعظيم،مصدرسابق،ص.ابنكثير4
574
.

.41.سورةيوسف،أية5

.البيضاوي،أنوارالتنزيلوأسرارالتأويل،مصدرسابق،ص6
315
.

.33.سورةالمائدة،أية7

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،مصدرسابق،ج8
2
،ص

51
.

.المصدرنفسه،ج9
2

،ص
51
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 السنة النبوية عقوبة الصلب في 

يردالصلبكعقوبةتعزيريةفيهانصثابتوصريحأالانالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمنفذهذهلم          

العقوبةعندما:صلبرجلعلىجبليقالله"أبوناب"واليمنعإذاصلبمنتناولالطعاموالشرابوال

اأرسلولميتجاوزبصلبهثالثةأيام.يمنعمنالوضوءللصالةويصليومياًويعيدإذ
(1)

كماصلبالنبيصلىهللاعليهوسلم:"عقبةبنأبيمعيط"الىسدرة
(2)



وماروىعنعائشة)رضيهللاعنها(أنالنبيصلىهللاعليهوسلم:قال:))اليحلقتلامرئمسلميشهد

فيإحدىثالث:زانبعدإحصانورجلقتلفيقتلبهورجلخرجمحارباًأنالالهأالهللاوأنيرسولهللاأال

باهللورسولهفيقتلاويصلبأوينفيمناألرض((
(3)

.يدلهذاالحديثأنالصلبمنالعقوباتالجائزةبمن

كفروحاربوزنى.
(4)



 عقوبة الصلب في عهد الخلفاء الراشدين 

ىالخلفاءالراشدينمستندينفيذلكالىالقرانالكريموالسنةالنبويةالشريفة.والقتهذهالعقوبةمسارهالد

 الخليفة عمر بن الخطاب )رض( 

وعنهذهالعقوبةلهنموذجفيإصدارهذاالحكم.

فعن"عوفبنمالك"قالبينماأناامشيبالشامإذابينيدينصرانييسوقبامرأةمسلمةفنخسبهافصرعت

فتجللهافحذفتهبعصافحجته،فأتىعمر)رض(،قال"عوفبنمالك":رأيتهذاالنصرانييسوقبامرأة

مسلمةفأمربحبسهثمدعيتفقال:هوالءلهمعهدفأوفوالهمماوفوالكموإذاأبدلوافالعهدلهم،ثمأمربه

فصلب
(5)

.

والهدفمنهذهالعقوبةهيتحقيقالعدالةوتوجيههالتؤديبالتاليالىالزجرواالمتناعلآلخرين.

 الخليفة عثمان بن عفان )رض( 

رسمالخليفةعثمانبنعفان)رض(السياسةالتييسيرعليهافياألقاليموضمنهذهالعبارات




،مصدرسابق،ص.الماوردي،األحكامالسلطانية1
70
.وينظر:بهنسي،احمدفتحي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق

،ص
178
.

ط2 العزيزمصطفىالراغي، عبد ، ،صححهوعلقعليهوشرحأحاديثه أخبارالقضاة بنخلفبنحيان، محمد .وكيع،
1


م،ج1950-هـ1369مطبعةاالستقامة،–،القاهرة
3
،ص

190
.

.البيهقي،السننالكبرى،مصدرسابق،ج3
2
،ص

283
.

.الشوكاني،نيلاالوطار،مصدرسابق،ج4
7
،ص

8
.

.وكيع،أخبارالقضاة،مصدرسابق،ج5
3
،ص

15
.
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هـفقدكنبالىعماله:))..أالوانأعدلالسيرةأن24فيحوادثسنة44،ص5التيذكرهاالطبريج

فيأمورالمسلمينوفيماعليهمفتعطوهممالهموتأخذوهمبماعليهم،ثمتثنوابالذمةفتعطوهمالذيلهمتنظروا

وتأخذوهمبالذيعليهم،ثمالعدوالذيتنتابونفاستفتحواعليهمبالوفاء((
(1)

لقدكانللخليفةعثمان)رض(اهتمام

 اهتمامه من نابع االهتمام المسلمينوهذا بأمور ابنواضح لنا نقل كما الحقوالعدالة يسوده مجتمع فيبناء

عساكرعنالخليفةعثمانتطبيقهلهذهالعقوبة:))انالخليفةعثمانأمربقتلبعضالمصريينوصلببعضهم

))...
(2)

أن بذلكالىقولهتعالى))أنماجزاءالذينيحاربونهللاورسولهويسعونفياألرضفساداً مستنداً

واأويصلبواأوتقطعأيديهموأرجلهممنخالف((يقتل
(3)



أالأنهذهالعقوبةلمتنفذلوقوعالصلحمعالمصريين
(4)

.

لحصول تنفيذه يتم ولم واحدة يصدراالمرة لم عثمان)رض( الصلبفيعهد يبدوأنعقوبة وعلىما

لتوبةقبلانتصليدالعدالةاليهم.الصلحواالتفاقبينالطرفيناومايمكنأننسميها

(فلميحصلعلىمايبدوحادثيؤديالىتنفيذعقوبةالصلببحقأيعلي بن أبي طالب )رضأماالخليفة

شخص.



 عقوبة الصلب عند الفقهاء :

 

فةومنها:ناقشالفقهاءفقدعالجالفقهاءهذهالعقوبةمستندينفيذلكالىالقرانالكريموالسنةالنبويةالمشر

كيفيةالصلبوهليكونقبلالقتلأوبعدهأمأنهعقوبةمستقلة،وقدوردعنالشافعيةوالحنابلة:الصلبعندهم

يجيءبعدالقتلولهمفيهذاالتبريرحججهي:

.نصالقرانالكريمالقتلمقدمعلىالصلب1
(5)

لَّبُوا ... يُص  و   ُ ((:))ُيقتَّلُوا أ 

.الصلبعندهمليسمقصوداًبهردعالمحاربوانماالتشهيربهفيرتدعبذلكغيره.2

.أنالنبيصلىهللاعليهوسلمنهىعنالمثلةبقوله:))أنهللاكتباألحسانعلىكلشيفإذاقتلتمفاحسنوا3

القتله((
(6)

.

.حسن،حسنإبراهيم،تاريخاإلسالم،ج1
1
،ص

456


المصدرنفسه،ج.2
1
،ص

456


.33.سورةالمائدة،أية3

هـ(البدايةوالنهاية،ط774.أبوالفداء،ابنكثيرالدمشقي)ت4
2

م،ج1974-هـ1394مكتبةالمعارف،–،بيروت
7
،ص

186
.

.ابنقدامة،المغني،ج5
9
،ص

48
.

.البخاري،صحيح،ج،ص.6
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الىمصلحةوظاهرم نهذاأنوظيفةالعقوبةعندالفقهاءالشافعيةوالحنابلةوظيفةاجتماعيةينظرفيها

الجماعةالالىشخصالمجرم.

أيأنوظيفة : يقتلمصلوباً ثم يصلبالمحاربحياً : وقولأبيحنيفةوأبييوسفوالمالكيةوغيرهم

الى فيها ينظر شخصية المالكية عند أوالًالعقوبة شخصالمجرم
(1)

الحي الصلبمعاقبة من القصد الن
(2)

 ،

والصلبهوزيادةفيالعقوبة
(3)

وهوابلغفيالردعمنالزجر
(4)

،السيماإذاصلبوتركحياًحتىيموت
(5)

.

ونخلصمنالقولأنعقوبةالصلبتقومعلىأساسردعالناسمنأمراليمكنتكرارهمناجلحماية

.جتمعوليساالنتقاممنشخصمعينالم



 شروط تنفيذ عقوبة الصلب 

 

يتمتنفيذعقوبةالقتلبالصلبفيحالةقيامالمحارببقتلالنفسواخذالمال،واإلفسادفياألرضوأثارة

الفتنةفيصفوفالمسلمين
(6)

ألرضوهو،وهوماينطبقعليهأيضاً)التكييفالقانوني(لجريمةاإلفسادفيا

تنظيمعصاباتغرضهاالسلبوالنهبوالقتلواالعتداءعلىاألعراض
(7)

.

فالتشددوالعقوبةعلىهذهالعصاباتكانحقا"اكثرمماتشددعلىاألفراد،فالفردالذييرتكبجريمةبمفرده

تأديةاكبرقدرمنالجرائماقلخطراًعلىأمنالجماعةوسالمةالمجتمعمنالذينيجتمعونللشرويتفقونفي

وأخطرهادونانينالهمأذىكبيراًوهكذايعيثونفياألرضفساداً.

من له منالضمير بها ليرتدع قاسية عميقة المسؤولة الجهة من لهم الموجهة العقوبة تكون ان بد ال لذا

يزعبالقران(المجرمين،وانالخليفةعثمان)رض(قال:))يزعهللابالسلطانوال
(8)



،1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .د.الجنابي

والقانونالوضعي،مصدرسابق،صعبدالخالق،التشريعالجنائيفيالشريعةاإلسالمية
265
.

.ابنقدامة،مصدرسابق،ج2
9
،ص

147
.

.الكاساني،البدائع،مصدرسابق،ج3
9
،ص

4292
.

هـ،ج1325المطبعةاألميرية،–.وينظر:الشافعي،محمدبنإدريس،كتابآالم،القاهرة4
6

،

ص
152
.

.المحلي،ج5
11
،ص

317
.

،محمد،اإلنــسانبــينالــماديةواإلسالم،عيسىالبابيالحلـبيوشركائه،ط.د.قطب6
4
،ص1965،

196
.

.المصدرنفسه،ص7
196
.

.المصدرنفسه،ص8
197
. 
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 عقوبة الصلب في القانون الوضعي 

 ال العراقي فالقانون الصلب عقوبة تنفيذ وعدم تنفيذ في بسيطين مثالين صلبسنذكر عقوبة ينصعلى

تلكالمنصوص تعدمنقبلأفعالالحرابةومنها المحاربعلىالرغممنانهيعاقببالقتلعلىأفعالكثيرة

وغيرها(.194،355،423،440،479عليهافيالمواد)
(1)



انظاهربحيثيراهالناسأمافيالقانوناليمني:فانعقوبةالصلبتنفذبربطالمحكومعليهبعدقتلهفيمك

مدةيقررهاالحكموالتزيدعلىثالثةأيام.
(2)



وعليهفانللدولةالحقفياستخدامأينوعمنالعقوباتمهماكانتقاسيةألجلضمانتحقيقاالطمئنان

النزهةوالمتعةلكلفردسواءكانفيبيتهاومنصرفاًالىعملهأوالىأيمكانيذهباليهحتىإذاكانألجل

البريئة،أياالستمتاعباالطمئنانالكاملعلىنفسهوأهلهوماله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القادر،العقوبةبالقتلفيالحدودوالتعازير،مصدرسابق،ص.عليشجاع،عبدالمؤمنعبد1
156
.

منقانوناإلجراءاتالجزائيةاليمني486.المادة2
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 عقوبة الرجم 

الزاني المحصن رمياً بالحجارة او ما قام مقامها  يقوم على أساس قتلالرجم : 
(1)

 . 

انِى َفاجلُِدوْا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُهما وورد مصطلح هذه العقوبة في قوله تعالى : ))              اِنيُة والزَّ الزَّ

(2)ِماَْئَة َجلَدٍة ... (( 
 

مرئ مسلم أال بإحدى ثالث : )) الثيب وفي الحديث المشهور للنبي صلى هللا عليه وسلم )) ال يحل دم ا      

الزاني ... ((
 (3)

 

ويمثل الرجم حالة متصلة بالزنا لو ترك من غير عقاب لتعطل الزواج ومعلوم ان ثمة وأدلة بين الزواج      

يغلق باب الزنا . جوالزنا فكل مجتمع ييسر الزوا
 (4)

 

ا أمراً عسيراً فان كانت بالبينة فشهادة أربعة ووجدت الشريعة أن هذه العقوبة شديدة جداً فرضت الثباته   

يشهدون بالرؤية فأن كانوا ثالثة جلدوا حد القذف حتى ال يقدم للشهادة أال الواثق المتأكد ، وحتى لو ثبت األمر 

بشهادة فيلزمهم البدء بالرجم فأن تخلفوا ال تجب العقوبة، أما أن كان اإلثبات باإلقرار فيجوز فيه العدول
(5)

  

ونلخص من ذلك أن الشريعة اإلسالمية مع رغبتها األكيدة في تحريم الزنا الن فيه ضياعا" لإلنسان    

 وللمحرمات وهتكاً لألعراض لم تهمل شخصية الجاني بل تدرجت في العقاب بحسب حال الجاني في نفسه .

 عقوبة الرجم في القران 

 منها :وردت عقوبة الرجم في القران الكريم بمواضع عدة       

ََ لو  قاَ قال تعالى : ) َ - ََ ا َي ََ ََ ََ  ب  ي  عَ ا َش َ  ينا ضَ ف   لنراكَ  ان  ٳو ول  ما تق  قه كثيراً م  ا نفَ َم ََ اً َ ف  عي   طكَ ره  ََ  آلووَل

 ََ َ  ب  نا  ليَ عَ  أنتَ  ما  وَ ََ  مناكَ رجَ َل (( زيز  َع
 (6)

 

الحجارة وقيل لسببناك وليس وهنا هدد بتنفيذ هذه العقوبة بالحجارة اي لو ال معزة قومك علينا لرجمناك قيل ب      

عندنا لك معزة
(7)

  . 

 

. بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1
174
  . 

 . 2.سورة النور ، أية 2

 .283،ص3. والبيهقي،ج 6، ص 9.البخاري ، صحيح البخاري ، ج3

سابق ، ص .السامرائي ، نعمان عبد الرزاق ، العقوبات في الشريعة ، مصدر4
23 –24 

. 

. بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص5
18
  . 

 . 91.سورة هود ، أية 6

، ص 2.ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، مصدر سابق ، ج7
457 – 458

 . 
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َ   ن  عَ  نتَ أَ  ب  أراغ  ال َقَ وقال تعالى أيضاً :  )) َ -      ((  ِّرني مليانك وأهج  م  ألرج   ته  تنَ ََ  ملُّن لئ يم  اه  ياأبرَ ِّهتي ال 
 (1)

  

.ويعني هنا السباب والشتم
(2)

وزاد على ذلك البيضاوي : الشتم والذم او الحجارة حتى تموت او تبعد        .     

عني ... (( 
(3)

 

ِ  إوأما قوله تعالى : ))        ِ  ِ ِ  ِ   م  ك  ب  ر  و  ي  رب  ب  ِ   ذت  ني ع  ِ   ِ ِ  م  ن ترج  أ   ِ  ِ (( ون 
 (4)

لرجم هنا هو الرجم باللسان أي وا 

الشتم
(5)

. 

 وهذا يدل على أنه بالشتم والسب والذم او الرمي بالحجارة حتى الموت ، أي قوالً وفعالً .          

نَّا    م  مِّ م  َولَيََمسنَّك  َمنَّك  ا  لَنَرج  م  لَئ ن لَّم تَنتَهو  ا  إ نَّا َتطَيَّرنَا ب ك  َعَذاب  أل يم  (( وذكر تعالى أيضاً : )) َقالو 
 (6)

. وقال قتادة  

الرجم هنا بالحجارة ، وقال مجاهدة بالشتم وهي عقوبة شديدة .
 (7)

 

ا إَذاً     أ - و  لَّت ه م َولَن  تفلــح  يد وك م في م  م أَو ي ع  ك  مو  م يَرج  وا  َعلَيك  بَداً ((وقوله وعز من قال:)) إ نَّه م  إ ن يَظهَر 
 (8)

  .

لى ان يصلحوهم ويعيدوهم في ملتهم التي كانوا عليها او يموتواوهنا يتم الرجم ا
(9)

 . 

َ  وقوله تعالى : )) َ - َ  تنَ ََ  ِّن لمئَ وا لَ قال  ومين ((رج  المَ  منَ َ   ِّننلتكو   وح  ان  يً  ته 
 (10)

.قال له لئن لم تنته عن دعوتك  

إيانا الى دينك لنرجمنك فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب هللا منه.
 (11)

  

 جم من خالل السنة النبوية المطهرة الر

استند الرسول صلى هللا عليه وسلم في تنفيذ هذه العقوبة على القران الكريم ومن الحاالت التي قام بحقها هذه        

العقوبة فكان يطبق من خاللها شروط القران الكريم متثبتاً من األمر قبل تنفيذها 
(12)

 . 

: ال نجد حدين  م يقول قائل  ج  ِّطاب )رض( قائالً )) ... اياكم أن تهلكوا عن أية الروأكد ذلك الخليفة عمر بن الخ   

: زاد عمر  هللا صلى هللا عليه وسلم ورجمنا ، والذي نفسي بيده لوال أن يقول الناس   في كتاب هللا فقد رجم رسول  

بتة . فأنا قد قرأناها (( ما الوه  م  ج  فارَ  والشيخة   بن الخطاب في كتاب هللا تعالى لكتبتها : الشيخَ 
(13)

  

 

 . 46.سورة مريم ، أية 1

. ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، مصدر سابق ،ج2
3
، ص 

123
 . 

.البيضاوي ، تفسير ، مصدر سابق ، ص3
407
 . 

 . 20.سورة الدخان ، أية 4

. ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، ج5
4
، ص 

140
 . 

 .    18.سورة يس ، أية 6

بن كثير ، تفسير القران الكريم ، ج. ا7
3
، ص 

567
 . 

 . 20.سورة الكهف ، أية 8

. ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، ج9
3
. 77، ص 

 

 . 116.سورة الشعراء ، أية 10

. ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، ج11
3
، ص 

341 

.مالك ، الموطأ ، مصدر سابق ، ص12
590
 . 

.المصدر نفسه ، ص13
592
 . 
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َ   مائة  د َجل  ََ  بالثيب   وعن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال : )) .. والثيب          ((  مَ رج  وال 
(1)

والحاالت التي  

نفذ بها الرسول صل هللا عليه وسلم هذه العقوبة هي الزنا وغيرها من الحاالت التي تكون فيها العقوبة االختيارية 

 ، وهذه بعض النماذج :

األنصاري أن رجالً من اسلم أتى رسول هللا صلى هللا عليه فحدثه انه قد زنى فشهد على .عن جابر بن عبد هللا 1

نفسه أربع شهادات فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن 
(2)

. 

 ي.أما عن الغامدي : عن عمران بن حسين : أن امرأة من جهينة أتت نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت يا نب2

عت فأتيني بها ففعل ضَ ها فإذا وَ اليَ  ِّنس  .فدعا نبي هللا صلى هللا عليه وسلم وليها فقال أح   ِّليعَ  ه  م  داً فأق  حَ  بت   أص  هللا

فأمر بها نبي هللا فرجمت 
(3)

  

وهنا يتضح البعد االجتماعي بهذا النوع من العقوبة االختيارية التي تؤدي الى اإلصالح االجتماعي بطريقة      

ة بتقديم المذنب نفسه الى العدالة ، وما يدل أيضاً على الضبط االجتماعي ووصول اإلنسان الى مرحلة االنا طوعي

 العليا .

.صاحب العسيف : عن أبي هريرة قال : كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم .. )) قام رجل فقال اقضي بيننا 3

.... فقال النبي صلى هللا عليه وسلم والذي  فزنى بامرأته   بكتاب هللا وأذن لي قال قل قال ان ابني عسيف على هذا

على أمرآة هذا  سيا أني القضين بينكما بكتاب هللا جل ذكره ... على أبنك جلد مائة وتغريب عام ، وغد   نفسي بيده  

ها((مَ فرجَ ََ  تَ ترفَ فأن اعترفت فأرجمها ،فغدا عليها فأعَ 
 (4)

 

 نص على ذلك البخاري .فاالعتراف بالجرم يقود الى الرجم كما 

وهذا دليل على ان التوعية االجتماعية لإلصالح االجتماعي تسير نحو التطور الذي يؤدي الى هيكله البناء        

االجتماعي لكل مجتمع يبدأ من أبسط المقومات االجتماعية ألخذ الحق منه ودعم المجتمع للقضاء على كل ما يخل 

 كان نوعها وأهميتها .بتنظيم أي مؤسسة اجتماعية مهما 

.اليهوديان : عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر )رض( قال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهودي ويهودية 4

قد احدثا جميعاً فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتحبية  قال عبد هللا بن سالم 

التوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على أية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له هللا ب ل، ادعهم يا رسو

 أبن سالم ارفع يدك فإذا أية الرجم تحت يده فأمر بهما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.صحيح مسلم ، مصدر سابق ، ج1
3
، ص 

1316
 ، أخرجه أيضا" أبو داود والترمذي وغيرهم .

.البخاري ، صحيح البخاري ، ج2
8
، ص 

204
 . 

. وينظر : نيل االوطار ، ج591.مالك ، الموطأ ، ص3
7
، ص 

279
ة ، ج، ينظر ، الروضة البهي 

9
، ص 

101
 . 

. البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ،ج4
8
، ص 

208
.ينظر : موطأ مالك ، ص 

591
 . 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجما ، قال ابن عمر فرجما عند البالط فرأيت اليهودي  أجنا ً  عليها
(1)

. وطبق 

خرى فالرجم كانت عقوبة منصوص عليها في الرسول صلى هللا عليه وسلم هذه العقوبة على أصحاب الديانات األ

كل األديان السماوية والهدف األساسي منها هو حماية الجنس البشري األصيل وتنظيم الحياة العائلية والحياة 

 الزوجية وحماية اآلسرة من التفكك ، واألبناء من عدم معرفة إبائهم والولد لوالده وهكذا .

أو أمر برجمهم الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ورجم الخلفاء الراشدين من فهوالء أذن هم الذين رجمهم        

 بعده تطبيق لما قام به الرسول صلى هللا عليه وسلم . 

 عقوبة الرجم عند الخلفاء الراشدين 

اكبر ذكرنا ان الرسول صلى هللا عليه وسلم اقر الرجم ونفذه على عدة أشخاص رجاالً منهم او نساء. وهذا         

سند يستند عليه الخلفاء الراشدين لتنفيذ عقوبة الرجم باالتفاق ، فرجم عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم جميعاً 

 ، واستند الخلفاء الراشدين في هذا الموضوع على ما جاء ومنهم : 

عقوبات        في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وأولى  الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه ( :

الرجم التي أنزلها بحق الزاني . قال عمر )رض( انزل هللا اية الرجم فقراناها وعقلتاها ووعيناها رجم رسول هللا 

أية الرجم في كتاب هللا  وهللا ما نجد   صلى هللا عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل  

فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا والرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 

... (  أو االعتراف   البينة أو كان الحبل  
(2 )

. 

ن في كتاب هللا فقد رجم يد  حَ  ال نجد   قائل   كما قال عمر )رض( : ) ... إياكم أن تهلكوا عن أية الرجم يقول         

هللا صلى هللا عليه وسلم ورجمنا ..... (( رسول  
 (3)

  . 

وقال عمر )رض( أال ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد ، والشاب إذا زنى وقد أحصن رجم      
(4)

 

 فالعقوبة أذن واحدة ومتساوية بحق الجميع الكبير منهم والصغير الشاب والشيخ المرأة والرجل .

ونفذ الخليفة عمربن الخطاب )رض( هذه العقوبة بصورة فعلية ، )) عندما اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه       

وجد مع آمراته رجالً فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي الى آمراته يسألها عن ذلك ، فاتاها ... فذكر لها الذي 

َ  تمت على االعتراف وأقِّجها لعمر بن الخطاب .. وِّقال زو ((  رجمت  مر ف  ر بها ع 
(5) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ،ج1
8
، ص 

205
.ينظر : موطأ مالك ، ص 

589
 . 

مصدر نفسه ،ج. ال2
8
، ص 

209
. ينظر : ص 

592
 . 

.موطأ مالك ، ص3
592
 . 

.بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، ص4
79
 . 

. موطأ مالك ،مصدر سابق، ص5
592
 . 
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وهناك حالة تأخير عقوبة الرجم في عهده كتأجيل رجمه )رض( للمرأة الحامل حتى تضع ، وال يرجم      

لمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم المجنون وقال علي لعمر : أما ع

حتى يستيقظ
(1)

  . 

وهكذا نجد ان هناك نوع من المرونة االجتماعية في تطبيق هذه العقوبة عندما تكون هناك أسباب خاصة       

 لفرد .تحول دون تنفيذ هذه العقوبة بما يتوافق والحالة االجتماعية التي يكون عليها ا

 الخليفة عثمان بن عفان )رضي هللا عنه( :

والخليفة عثمان )رض( سار على نفس المنهج الذي كان قائماً عليه مستنداً في ذلك الى القران الكريم والسنة      

 النبوية المطهرة لتأجيل الرجم لحين زوال السبب .

ََ فعن مالك بلغه  : أن عثمان بن عفان : أتى بامرأة قد و        م ، فقال له رجَ ، فأمر بها ان ت   أشهر   في ستة   ت  دَ َل

َن َشه راً (( ََوفََصال ه   ل ه  مَ علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ، أن هللا تبارك وتعالى يقول في كتابه : )) َوحَ  ثالَثو 
 

(2)
ع   و))َوالَوالَدات    الده  ي رض  ََ حَ  ِّنَن أَو  ََ لي  وَل َ  ين  َكام   َ ن أَراََد أَن ن  ََ َضاعَ  تمَّ ي   لم  (( ةَ الرَّ ََ

 (3)
  

فال رجم عليها فبعث عثمان بن عفان )رض( في أثرها ... ((       
 (4)

على الرغم من أن هذه المرأة المذنبة لم 

 تصدر عنها اإلنكار والدفاع عن نفسها من قبلها أو من قبل اآلخرين .

 الخليفة علي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( :

نا علي )رض( دور في تنفيذ عقوبة الرجم وفي الحد منها إذا لم تستوف  الشروط الكافية لذلك وكان لسيد        

حتى قبل ان يكون خليفة للمسلمين ، ومن أول الجرائم هي الزنا
(5)

، وتأجيل تنفيذ هذه العقوبة في حالة وجود  

األسباب كالحمل وغيرها 
(6)

 . 

كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنها حملت فجاء بها موالها الى  وما روي عن الشعبي انه قال :               

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )رض( فقال أن هذه زنت واعترفت ، فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم 

الجمعة ...
 (7)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .205،ص8.البخاري،صحيح البخاري،مصدر سابق،ج1

 . 15.سورة االحقاف ، أية 2

 . 233.سورة البقرة ، أية 3

، مالك ،مصدر سابق، ص .موطأ4
593
 . 

.البخاري ، صحيح ، ج5
8
، ص 

204
 . 

.البيهقي  السنن الكبرى ، مصدر سابق ، ج6
8
، ص 

22
 . 

 . 204، ص 8.البخاري ، صحيح البخاري ، ج7
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 ومن الجرائم األخرى التي تنفذ بها هذه العقوبة منها :        

قطع للرحم واعتداء عليها وهذا وصف  تستحق فاعله تغليط  .الزنا بالمحارم ، فضالً عن كونه فاحشة فهو أيضاً 1

العقاب عليه بالقتل
(1)

 . 

.واللواط سواء كان ذكر أو أنثى يعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصناً 2
(2)

 . 

عن مالك : انه سأل أبي شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط ، فقال أبن شهاب : عليه بالرجم أحصن أو لم 

يحصن
(3)

 . 

فالرجم عقوبة واجبة للواط لفظاعة العمل الذي يقوم به والمردود السلبي على المجتمع ، والتأكيد على قطع       

مثل هذا العمل مهما كان الشخص الذي قام به ، ولم يسمح ألي فئة أو إنسان القيام به لألضرار التي يسببها ذلك 

 العمل . 

 الرجم عند الفقهاء :

على وجوب الحد في الزنا وتطبق عقوبة الرجم إذا كان الزاني محصناً والجلد إذا كان غير لقد أجمع الفقهاء       

محصن ، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية واحمد و الزيدية
(4)

. 

 وقال أبي حنيفة وصاحباه : يرجم المحصن وال يجلد ، ويجلد غير المحصن وليس نفيه بحد .    

 شروط تنفيذ عقوبة الرجم :

 تستلزم هذه العقوبة دقة اإلثبات في الزنا فنالحظ ذلك في :        

 .اإلحصان 1

 .الشهادة 2

 .اإلقرار 3

.إذ أنها ال تطبق أال على الزاني المحصن 1
(5)

، هي والشهادة لباقي الحدود ستراً للعباد وتغليظا على المدعى  

م   نك  وا  َعلَيه نَّ أَربََعةً مِّ  (( بنص القران ))فاستَشه د 

" وسعد بن عبادة " قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ))أريت أني وجدت مع امرأتي رجالً أمهله حتى آتي   

بأربعة شهداء ؟ فقال رسول هللا : نعم ((
 (6)

 . 

 

.شجاع ، عبد المؤمن عبد القادر علي ، العقوبة بالقتل في الحدود والتعازير ، ص1
131
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
128
 . 

.موطأ ، مالك ، ص3
593
 . 

.تبصرة الحكام ، ج4
2

، ص
175
، مغني المحتاج ، ج 

4
، ص  

146
، وينظر : المغني ، ج 

9
، ص 

56
 . 

.البخاري ، صحيح ، ج5
8
، ص 

204
 . 

.موطأ ، مالك ، ص6
591
 . 
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.والشهادة ال بد أن تكون صريحة على رؤية الفعل نفسه2
(1 )

  . 

ت الذي يلزم به الحد : يقول بذلك مالك والشافعي وداود وغيرهم يكتفون يقود الى عدد المرا ي.واإلقرار الذ3

 بوجوب الحد إقرار مرة واحدة مستنداً على ما جاء في امرأة التي أرسل عليه السالم بقوله :

على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ساغد يا أني
(2)

 ، ولم يذكر عدداً .  

ه وابن أبي ليلى انه ال يجب  الحد أال بأربع إقرارات استناداً عن النبي صلى هللا عليه ويقول أبو حنيفة وأصحاب

 وسلم انه رد ماعزاً حتى اقر أربع مرات ثم أمر برجمه .

عن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يسأل المقرر أربع مرات عساه الرجوع عن القرار  تواغلب الروايا         

. 

إلقرار : يقول الجمهور انه يقبل منه رجوعه وال يحدالرجوع عن ا       
(3)

. بغض النظر عن جنس المرجوم ،   

وكذلك الطريقة التي ترجم فيها .ويتم في تنفيذ هذه العقوبة يحفر للمرجوم المشهود عليه كي يسهل الرجم على 

 . الراجمين بما يكفل القضاء على المرجوم بسرعة وعدم إصابة الراجمين بعضهم البعض

أما عن الحفر للمرأة وخالف الفقهاء في ذلك : أن المرأة إذا كان قد ثبت عليها الحد بالبينة فال مانع من         

الحفر لها ، الن الحد واجب التنفيذ وال عدول لها عنه ، أما إذا كان ثابتاً  باالقرار فال حفر لها ، الن الحفر يؤدي 

منها عن اإلقرار ، والمقر له أن يرجع والهرب مظهر للرجوع  الى تعطيلها عن الهرب الذي يعد رجوعاً 

والرجوع مسقط للحد ، وإذا رجمت المرأة بال حفر شدت عليها ثيابها لكيال تنكشف عورتها .
 (4)

 

والدليل على ذلك : ان الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما أمر برجم الغامدية أمر أن يحفر لها قريباً من        

السرة 
(5)

وان السبب في الحفر أو شد ثياب المرأة ليس فقط لعدم هروبها بل لوجود طائفة من المؤمنين يشاهدون  

ني َن ((  ؤم  َن الم  عذابها وكذلك الرجل ، عمالً بقوله تعالى : )) َوليَشهَد  َعذابَه َما َطائ فة  مِّ
(6)

وعندما تكون الطائفة  

على المرجوم بسرعة ، وحتى تحقق العقوبة وظيفتها في الردع  التي تحضر تنفيذ الحد من الكثرة بحيث يقضي

 والزجر ، فكلما كان العدد كبيراً كان العلم بتنفيذ العقوبة واسعاً في المجتمع .

 

 . 83.بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، ص1

 . 208، ص 8.البخاري ، صحيح ، ج2

. وينظر : بهنسي ، العقوبة  593ه وسلم ) فال تركتموه ( موطأ مالك ، ص.الرجوع الى قصة ماعز ورجوعه وقول صلى هللا علي3

في الفقه اإلسالمي ، ص
84
  . 

.العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوباتها في الشريعة والقانون ، ج4
2
، ص 

355
، نقال " عن عبد المؤمن عبد القادر علي الشجاع  

 ، العقوبة بالقتل في الحدود والتعازير .

 .52، ص9هـ، ج1324هـ(، المبسوط، القاهرة،490بكر محمد السرخسي)ت .ابا 5

 . 2.سورة النور ، أية 6
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 عقوبة الرجم في القانون الوضعي 

( على أن الالئط والملوط به ذكراً كان أم أنثى يعاقب بالرجم  264ينص قانون العقوبات اليمني في المادة )    

 حتى الموت أن كان محصناً .

حظ أن مشروع األزهر ينحو منحنى القانون اليمني فقد نصت المادة األولى الفقرة  من المشروع وفي مصر يال

على أن ) تعد اللواطة في حكم الزنا ( ومن ثم فان عقوبة اللواط هي عقوبة الزنا نفسها وتكون العقوبة في هذه 

 الحالة عقوبة حدية .

الة الزنا تنفيذ لما جاء في الشريعة اإلسالمية وتطبيق لها على وبذلك تنادي بعض القوانين العربية بالرجم في ح   

 الرغم من مرور الزمن وتغير المجتمع وعاداته وقيمه . 
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 عقوبة الجلد :

جلدته حداص: فياالصطالحيقالحددته الجلد
(1)

الجاني الحساسةضد يمثلإحدىالعقوباتالبدنية ألنه

والخوفمنآلمالضربفيالمقدمة والرادعلها
(2)

ثمحدالشربثمحد الزنا العقوبةحد ،واشدحدودهذه

القذف
(3)

،وهناكفرقفيإنزالهذهالعقوبةوالسيمابينزناالشخصالمحصنمنغيرالمحصنالناإلسالم

منحهبعضالعذربأنحففتهذهالعقوبةالىالجلدكعقوبةرادعة
(4)

.

 عقوبة الجلد في القران الكريم :

وردتعقوبةالحدبالجلدفيالقرانالكريمفيخمسآياتهي:

.تتناولهذهاآليةآتيانالفاحشةمنالنساءفيقولتعالى:))َوالالَّتييَأتِيَنالفَاِحشةََمننَِسائُِكمَفاستَشِهُدوْاَعلَي1 ِهنَّ

نُكْم،َفإِنَ المَوُت...((أَربََعةًمِّ فيالبُيُوِتَحتََّىيتَوفاهُنَّ شِهُدوْاَفأَمِسُكوهُنَّ
(5)



بالبينة ثبتزناها إذا والقاضيبحبسالمرأة اإلسالم انزلفيابتداء الحكم بانهذا اآلية ابنكثيرهذه يفسر

العادلةفيالبيتوالتخرجمنهحتىموتها
(6)

.

عِرُضوْاَعنهَُماوكذلكقالهللاتعالىبحقالر َِ يَأتِينِهَاِمنُكمَفأُذوهَُمافَإِنتَاَباََوأََصلحاََفأَ ِِ جلوالمرأة:))َوالَّلَذاِن

ِحيماً(( هللاََكاَنَتّواباًرَّ إِنَّ
(7)



قالابنعباسوسعيدبنجبيروغيرهما:أيبالشتموالتعييروالضرب،وكانالحكمكذلكحتىنسخههللا

بالجلدأوالرجم.

وقوله)فانتاباواصلحا(أياقلعاوتركاماكانعليهوصلحتأعمالهماوحسنتفالتعنفوهمابكالمقبيحبعد

ذلك،النالتائبمنالذنبكمنالذنبله،وقدثبتفيالصحيحين))إذازنتأمةأحدكمفليجلدهاالحدوال

الحدالذيهوكفارةلماصنعت((يثربعليها،اياليعيرهابماصنعتبعد
(8)

.هذهحكمةاإلسالمفيالتشجيع

علىالتوبةواالبتعادعنالخطأحتىإذاوقعألجلإصالحالمجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الفيومي،المصباحالمنير،ج1.
1
،ص

135
،شرحفتحالقدير،ج

4
،ص

112


–


113
.

.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،ص2
168
.

.المصدرنفسه،ص3
170
.

.الكرطاني،مجيدصالحإبراهيم،كيفيةاستيفاءالعقوبةفيالفقهاإلسالمي،ص4
20
.

.15ساء،أية.سورةالن5

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،ج6
1
،ص

462
.

.16.سورةالنساء،أية7

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،ج8
1
،ص

462–463
.
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انِى َفاجلُِدوْا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُهما ِماَْئَة َجلَدةٍ .جلدالزانيوالزانية:قالتعالى:))2 اِنيُة والزَّ ((...الزَّ
(1)

.

ويقصدبهماغيرالمحصنينبضربه
(2)

.

إاِل3َّ يَنِكُحهَا الَ انِيَةُ َوالزَّ أَوُمشِرَكةً يةً َِ َزاِن ينِكُحأالَّ انيالَ َزاٍنأَو.زواجالزانيوالزانية:قالتعالى:))الزَّ

َمَذلِكَعلىالمُؤِمنيََن(( ُمشِرٌكَوُحرِّ
(3)

.

وُهم ثَمانِيَن َجلَدةً قالوعزمنقالأماعنرميالمحصنات: ِِ :))َوالَِّذيَن يَرُموَن الُمحَصنَاِت ُثمَّ لَم يَأتُوْا ِبأربَعِة ُشَهداَء َفأجلُد

وْا لَُهم َشهاَدةً أَبَداً َوأْولئَِك ُهُم الفَاَسقُونَ  ُِ ((َوال َتقبُل
(4)



أربعةشهداءعلىزناهنبرؤيتهمفاجلدوهمكلوالعقوبةهنايكمنعلىالذينيرمونالعفيفاتبالزناثملميأتواب

واحدمنهمثمانينجلدةفيشيءالتيانهمشيءكبير
(5)



أنالحكمةمنهذاالتوجههوالحفاظعلىالمجتمعوتعزيزمكانةاألسرةوحفظمكانةالمرأةالشريفةوإذالل

انويحميالنسبمنالتلوثواالنهيار.وفيالمرأةالزانية،فالمجتمعاإلسالميمجتمعيحافظعلىكرامةاإلنس

أن التيتستطيعفيها يناسبوضعهنويخففمنعذابهنلعدمتمتعهنبالحرية حقاإليماءنزلهللاتعالىما

ِمَن الُمحَصناِت َعلى َما نِْصُف بِفاِحشٍةَفَعليِهنَّ أَتيَن ...َفإِن (( تعالى: الرفضقال أو القبول في رأيها تحكم

َخيٌرلَُّكْم...(( الَعذاِبَذلَِكلِمَنَخِشيالَعنََتِمنُكمَوانَتِصبُروْا
(6)

ويقصدهنابهذهاآليةالكريمةوكمافسرها

السيوطيإذازوجناإليماءواتينزنافعليهننصفماعلىالحرائراألبكارإذازنين،ولهننصفمنالحد

عليهنالعبيدفيجلدنخمسينويغربننصفسنةويقاس
(7)

فالجريمةعلىهذااألساستسيرسيراًطردياًمع

منزلةالفردفيمجتمعهتصغربصغرهوتكبربكبره،وكذلكالعقوبةقدوازناإلسالمبشريعتهالعادلةالرحيمة

زنىبحرة،أمابينهوبينالقانونالرومانيمثالًنجدهيتخذمنحنىمعاكسفقضاتهيحكمونبالقتلعلىالعبدإذا

إذازنىعضوالشيوخفيحكمعليهبغرامة
(8)

.فشتانامابيناالثنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2.سورةالنور،أية1

.السيوطي،تفسيرالجاللين،ص2
463
.

.3.سورةالنور،أية3

.4.سورةالنور،أية4

.السيوطي،تفسيرالجاللين،ص5
463
.

.25.سورةالنساء،أية6

.السيوطي،تفسيرالجاللين،ص7
108–109



108ص.أبوزهرة،فلسفةالعقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،8
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 عقوبة الجلد في السنة :.

علىنفس           التينزلتبها والمواضع العقوبة هذه فيمعالجة وسلم وسارالرسولصلىهللاعليه

هيإنزالهذه بها وأولالحاالتالتيقام األولى، بالدرجة عليه معتمداً القرانالكريم النهجالذيسارعليه

اصغيرالمحصنين،نظراًللحالةالتيسيمرونبهاقالصلىهللاعليهوسلم:))اليزنيالعبدالعقوبةباألشخ

حينيزنيوهومؤمن،واليسرقحينيسرقوهومؤمن،واليشربحينيشربوهومؤمن،واليقتلوهو

مؤمن((
(1)

يكونضعيفعندارتكابهنستنبطمنالحديثالشريفأنالمسلماليزنيوهومؤمنأيأنأيمانه

لهذاالجرموقديكونفيهفوةعندينهيعيشحالةبعيدةكلالبعدعنواقعهاالجتماعيفشهوتهوغريزتهقادتاه

الىوضعنفسهفيموقفكهذايسئالىنفسهوأسرتهومجتمعه.

عليهوسلم:قامرجلفقال.الزانيالمحصنوغيرالمحصن:فحددهابمائةجلدةللعقوبةكقولالنبيصلىهللا2

انشدكهللااالقضيتبيننابكتابهللاقالابنيكانعسيفاًعلىهذافزنىبأمراتهفاقتديتمنهبمائةشاةوخادم،

،وعلىأمراتهالرجمفقالالنبيوتغريبعامٍثمسألترجاالًمنأهلالعلم،فاخبرونيانعلىابنيجلدمائةٍ

لموالذينفسيبيدهالقضينبينكمابكتابهللاجلذكرهالمائةشاةوالخادمردوعلىأبنكجلدُصلىهللاعليهوس

مائةوتغريبعامٍ
(2)

.

.االعترافبجريمةالزنا:وماجاءفيمناعترفعلىنفسهبالزنا:انرجالًاعترفعلىنفسهبالزناعلىعهد3

ر،فقال))فوقهذا(فأتيبسوطجديدٍمكسوِسوط،فأتىبسوطٍبِرسولهللاصلىهللاعليهوسلمفدعابهرسول

ثمرتهُ تقطع فأتيبسوطٍلم )دونهذا( : ُِفقال رُك وسلمبَقد رسولهللاصلىهللاعليه به فأقر والن، به

َِ َِ جلدََف
(3)

.

ماسارعليهالرسولصلىوهناكنوعمنالتداخلوالنسخالواضحفيتنفيذهذهالعقوبةبينالقرانالكريمو

هللاعليهوسلمفياعتمادهعلىنصوصالقرانالكريمفيتنفيذهذهالعقوبةماوردفياآليةالكريمة:))َوالالَّتي

فيالبُيُو نُكْم،َفإِنَشِهُدوْاَفأَمِسُكوهُنَّ أَربََعةًمِّ َمننَِسائُِكمَفاستَشِهُدوْاَعلَيِهنَّ المَوُتيَأتِيَنالفَاِحشةَ ِتَحتََّىيتَوفاهُنَّ

َسبِيالً(( أَويَجَعلهللاُلَهُنَّ
(4)

. 





.البخاري،صحيحالبخاري،ج1
8
،ص

204
.

.البخاري،صحيحالبخاري،ج2
8
،ص

204
،وينظرموطأمالك،ص

591
.

.موطأمالك،ص3
593
.

.15.سورةالنساء،أية4
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لنبويالشريف:))خذواعنيخذواعنيقدجعلهللالهنسبيالًالبكربالبكرجلدمائةونفيويبينالحديثا

سنةوالثيببالثيبجلدمائةوالرجم((
(1)

.

اإلطالق،النالنسخيزول لهاالنالنسخرفعحكمظاهرة لآليةوليسناسخاً الحديثمفسراً منوعدوا

تعلىحبسهنالىأنيجعلسبيالفبينتالسنةالسبيلفكانبياناًالنسخاًبزوالالشرطوهناكشرطهللا
(2)

.

كما ، والجلد فكانتاألولىللثيبواألخرىللبكركالرجم اشدمناألخرى، وذكرتعالىعقوبتينأحدهما

كرفلولميكنواجباًلماوينصالرسولصلىهللاعليهوسلمعلىالتغريبوهيالعقوبةالثانيةللزانيوالزانيةالب

نصعليهالحديثالشريف،وسنوضحذلكبعداالنتهاءمنالجلدفيالزنى.

تيَنبَفاِحَشٍةَفَعليِهن4َّ َِ َفإِنأَ .االمة:وامااالمةفقدجعلهللاتعالىعقوبةالجلدكمافيقولهتعالى))َفإَِذاأُحِصنَّ

ذاِب...((نِصُفَماَعلىالُمحَصناِتِمَنالعَ
(3)

.

زنتولم إذا ُسئلعناالمة وسلم أنرسولهللاصلىهللاعليه الجهني: بنخالد وزيد وعنابيهريرة

تحصنفقال:))أنزنتفاجلدوهاثمأنزنتفاجلدوها،ثمأنزنتفاجلدوها،ثمبيعوهاولوبضفير((.*

ثالثةاوالرابعةقالأبنشهابالادريابعدال
(4)

.

النالرقيقواإليماءعليهمنصفعقوبةالجلدكمافيعقوبةالرجم.

 عقوبة الجلد عند الخلفاء الراشدين )رضي هللا عنهم (

 

فقدأقامهابحقشخصمارسالزناواعترفعلىالخليفةابوبكرالصديق)رض(:أقرتهذهالعقوبةمنقبل

نفيهنفسهفأمر)رض(بجلدهو
(5)

.عننافعانصفيةبنتأبيعبيدأخبرته:أنأبابكرالصديقأتيبرجلقدوقع

علىجاريةبكرفاحبلها،ثمأعترفعلىنفسهبالزنا،ولميكنأحصنفأمربهابوبكرفجلدالحدثمنفي
(6)

.



.صحيحمسلم،ج1
3
،ص

1316
،بشرحالسنة،ج

10
،ص

274
.

صالحابراهيم،كيفيةاستيفاءالعقوبات،مصدرسابق،ص.الكرطاني،مجيد2
19
.

.25.سورةالنساء،أية3

*قالمالك:والضفيرالحبل.

.موطأمالك،مصدرسابق،ص4
594
.

.المصدرنفسه،ص5
594
.

.المصدرنفسه،ص6
594
. 
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(عقوبة الجلد عند الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه

العقوبةعلىعبدكانيقومعلىعمررقيقالخمس،استكرهفقد نفذالخليفةعمربنالخطاب)رض(هذه

جاريةمنالرقيق،فوقعبها،فجلدهعمربنالخطاب)رض(ونفاهولمتجلدالوليدةألنهااستكرهت،السيماأن

المستكرهةالتعاقبكونهنااألمرليسبملكأرادتها
(1)

.

وعنعبدهللابنعياشبنربيعةالمخزوميقال:امرنيعمربنالخطابفيفتيةمنقريشفجلدناوالئدمن

والئداالمارةخمسينخمسينفيالزنا
(2)

.



 الخليفة علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه (: أما

افكسرثمرتهفقدجلدبسوطالثمرةفيهضرباًمتوسطاُأرادأنيقيمالحدفيالزن
(3)

.والمتوسطيعنيبين

الىالهالكوخلوالثانيعنالمقصودوهواالنزجاراألولالبرحوغيرالمؤلمألفضاء
(4)

استخدامالوسط ،لذا

ألجلتحقيقمغزىالعقوبة.



 رأي الفقهاء في عقوبة الجلد 

لدعلىقولهللاتعالىورسولهمحمدصلىهللاأستندجمهورالفقهاءفيتحديدعددالضرباتفيعقوبةالج

عليهوسلم،كماوجاءكاألتي:

))... فيالمَضاِجِعواضِربُوهُنَّ َواهُجُروهُنَّ فَِعظُوهُنَّ أ.قالتعالى))...َوالالَّتيَتَخافوَننُُشوَزهُنَّ
(5)

،تدلهذه

فيهذهداللةعلىمشروعيةالجلدتعزيراً.اآليةعلىأنللزوجحقتأديبزوجتهبالضربإذانشزتو

ب.أماالسنةالنبويةالمطهرةفهيفيقولالرسولصلىهللاعليهوسلم:عنأبيبردة)رض(قالكانالنبيصلى

هللاعليهوسلميقول:))اليجلدفوقعشرجلداتأالفيحدمنحدودهللا((
(6)

وعنالنبيصلىهللاعليهوسلم

))والعقوبةفوقعشرضرباتاالفيحداًمنحدودهللا((قال:
(7)





.موطأمالك،مصدرسابق،ص1
594
.

.المصدرنفسه،ص2
594
.

.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص3
170
.

المصدرنفسه،ص4
171
.

.34.سورةالنساء،أية5

بق،ص.البخاري،صحيحالبخاري،مصدرسا6
215
.

.المصدرنفسه،ج7
8
،ص

215
.
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ج.وقدسارالخلفاءالراشدونومنجاءبعدهممنأمراءالمسلمينعلىاعتبارالجلدعقوبةتعزيريةوذلكانعقد

اإلجماع.

كماذكرابنبردوعبدالرحمنبنجابرالذيحددفيالجلدبعشرجلداتوقدأخذ أمامقدارالجلدتعزيراً

مظاهرالحديثبمقدارالجلدكالًمناحمدوالليث،وبعضالشافعيةوابنوهبمنالمالكية،وهورأيالشوكاني

وابنحزم.أالأنجمهورأخرمنهمذهبالىعدمالتقيدبالعددالمذكور،وانهإذاتجاوزالعشرةاسقطفيالتعزير

(1)
.

ثةمذاهبأساسية:واختلففيالحداألعلىللجلدعلىثال

فيالمذهب األول : اليبلغبالتعزيرأدنىالحدود،واستدلوابقولالرسولصلىهللاعليهوسلم:))َمْنبَلََغحداً

غيرَحّدَفَهولهمنالمعيدين((
(2)



لشعبيوبعضواختلفأصحابهذاالمذهبفيمقدارالجلد،فذهباألمامأبيحنيفةوالشافعي،واحمد،وعنا

الزيدية:الىأربعينسوطاًالنأدنىالحدودثمانون،وحدالعبدنصفهافاليبلغاألربعين
(3)

.

وذهبأبويوسفوابنأبيليلى:يجوزأنيبلغالتعزيرتسعةوسبعينسوطاً،النأدنىالحدودثمانينسوطاً

وحدالعبدنصفالحدلذافهوليسبحدكامل
(4)

.

بعضالمذهب الثاني :أما قول وهذا ، الزنا حد يزيد أن ويجوز ، فيها الحد قدر فيمعصية التعزير اليبلغ

اصحابالشافعيةواحمدواستحسنهابنتيميةوابنقيمونقلهالشوكانيوقالبهبعضالزيدية
(5)

.

يه،ويجوزأنيعزربمثلالحدأنيكونالعددحسبمصلحة،وقدرالجريمةواجتهادالقاضيفالمذهب الثالث : 

بأكثرمنهاوبأقلوهذاهوالمشهورعندالمالكيةوبعضالحنابلةوالحنفيةوهوروايةعندالزيديةواألمامية
(6)

،

معتمدينفيذلكعلىمانفذهالصحابة.

إذجلدعمربنالخطاب)رض("صبيغبنعقيلالتميمي"متجاوًزفيذلكبحدلمارأىمنبدعته
(7.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نيلاالوطار،193،ص4ت،ج.التربيني،محمد،مغنيالمحتاجالىمعرفةالفاظالمناهج،القاهرة،مطبعةمصطفىمحمد،بال1

.330–329،ص7ج

،وضعفه.168،ص2.الجامعالصغير،ج2

.المبسوط،ج3
24
،ص

35


–36
،مغنيالمحتاج،ج

4
،ص

194
هـ(،البحرالزخار،840،ينظر:المرتضى،احمدبنيحيى)ت

ج
5
،ص

212
.

.المبسوط،مصدرسابق،ج4
24
،ص

35–


36
.

الشوكاني،نيلاالوطار،ج.5
7
،ص

329
،ينظر:المرتضى،ج

5
،ص

212
،البحرالزخار،مصدرسابق،ج

5
،ص

212
.

.المصدرنفسه،ج6
7
،ص

330
،البحرالزجار.
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.البحث7

وكذلكجلدعمربنالخطاب)رض(الذينقشعلىخاتمهواخذمنبيتالمالمائةجلدةثمفياليومالثاني

ضربهفياليومالثالثمائةمائةثم
(1)

ونفذذلكعمربنالخطاب)رض(أمامالصحابةولميعترضعليهأحدفكان

ذلكبمثابةاإلجماع.

أذنأنمقدارالجلديختلفباختالفاألشخاصلذافأنالمقصودمنالجلدهوالزجرعنارتكابالجرائم

نزجرهبالقليلمنالجلدوالبدمناإلكثارمنجلدهألجلردعه.وحتىفيمجتمعناالحالييوجدمناليمك

 عقوبة التغريب 

وهيعقوبةمرافقةللجلدفيحدالزنا،وهيتمثلعقوبةنفسيةتقومأساساًعلىعمليةنقلالجانيمنبلد

:النفيعبرالبلدالىبلدأخر،تحترعايةولياألمروهذامايكسبهاصفةرسميةالذينقصدبه
(2)

وعدالزاني

غريباًعنموضعأقامته
(3)

ونستدلمنهذافيحديثعنالرجلالعسيفللنبيصلىهللاعليهوسلم

مائة1ٍ علىأبنكَجلََد .... ابنيكانعسيفاً ان .... وسلم الىالنبيصلىهللاعليه مناألعرابجاء .)أنرجالً

(وتغريَبعام...(
(4)



،البكربالبكرجلدمائة2 .وقولالرسولصلىهللاعليهوسلم:))خذواعنيخذواعنيقدجعلهللالهنسبيالً

ونفيسنةوالثيببالثيبجادمائةوالرجم((
(5)



النكلماوفيهذينالحديثينللرسولصلىهللاعليهوسلمتأكيدعلىأنالتغريبعقوبةثابتةللزانيالبكر،

ينصعليهالرسولصلىهللاعليهوسلمفهوواجبالتنفيذ.

 عقوبة القذف 

بحقالقاذف تنفذ علىالزانيفحسببل الجلد تقتصرعقوبة ولم
(6)

التعاقبعلى اإلسالمية والشريعة ،

القذفأالإذكانكاذبا"وافتراءومخالفةالواقع.



هـ(،الخراج،ط182)ت.أبويوسفيعقوببنإبراهيم1
2
م،1952،القاهرة،المكتبةالسلفية،

ص
69
. 

،ص1987هـ(،مختارالصحاح،بيروت،666.الرازي،محمدبنابيبكربنعبدالقادر)ت2
470
.

.الشوكاني،نيلاالوطار،ج3
7
،ص

254
.

.البخاري،صحيحالبخاري،مصدرسابق،ج4
8
،ص

204
وطار،ص،ينظر:نيلاال

59
.

.مسلم،صحيحمسلم،ج5
3
،ص

1316
،بشرحالسنة،ج

10
،ص

274
.

.حدالقذفهو)فيالرجلاوالمرأةبالزنامنغيردليلففيشرعالقدماءالمصريينواليهودومنهمبشكلخاصيعاقبونالقاذف6

بقطعلسانه،ينظر:بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،ص
86
.
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هالجريمةلميعاقبعليهافيصدراإلسالموانمابدأتالعقوبةعليهابعدحادثتاإلفكالمعروفة*وردتوهذ

عقوبةالقذففيالقرانالكريمونذكرمنها:

ثَمانِيَنَجلَدةًقالتعالى:)) وهُم ِِ لَميَأتُوْاِبأربَعِةُشهَداَءَفأجلُد لَهُمَشهاَدةًَوالَِّذيَنيَرُموَنالُمحَصنَاِتُثمَّ وْا ُِ َوالَتقبُل

الفَاَسقُونَ َوأْولئَِكهُُم الَِّذيَنَيرُموَنالُمحَصناِتأَبَداً ِحيٌم،إِنَّ َغفُوٌررَّ هللاَ ِمنبَعِدذلَِكَوأصلُحوْاَفإِنَّ ،إاِلَّالَِّذيَنَتأبُوْا

رِةوَ َِ َِ خِ َِ
نيَاَوألَ لَهُمَعذاٌبَعِظيٌم((الَغافاِلِتالمُؤِمناِتلُِعنُوْافيالدُّ

(1)
توضحهذهااليةالكريمةفيهابيانحكم

جلدالقاذفللمحصنةوحددفيهاثالثةأحكام

.انيجلدثمانينجلدة.1

.انتردشهادتهأبداَ.2

.أنيكونفاسقاًليسبعدلالعندهللاوالعندالناس3
(2)



الَِّذيَنَيرُموَنالُمحَصناِتالَغافاِلِتويقولهللاتعالىأيضاً:عنحادثةاإلفك ويبرأالسيدةعائشة)رض(:)إِنَّ

رِةَولَهُمَعذاٌبَعِظيٌم(( َِ َِ خِ َِ
نيَاَوألَ المُؤِمناِتلُِعنُوْافيالدُّ

(3)


فأمهاتالمؤمنين وعدمنهللاتعالىللذينيرمونالمحصناتالغافالتالمؤمناتخرجفخرجالغالب، وهذا

ولىبالدخولفيهذامنكلمحصنةوالسيماالتيكانتسببالنزولوهيالسيدةعائشةبنتالصديق)رضيأ

هللاعنهما(.

وهكذا:قالعبدالرحمنبنزيدبناسلمهذافيعائشةومنصنعمثلهذاأيضاًاليومفيالمسلماتفلهما

قالهللاتعالى
(4)

جتمع،وجعلهمجتمعخاليمنالظلموالظالموخاليمنالشرحمايةوهذادليلعلىحمايةالم

األبرياءبتوجيههذهالعقوبةبحقاألشرار.

يوضحالحديثالشريف نهىالرسولصلىهللاعليهوسلمعنقذفالمحصناتالمسلماتجميعاًكما كما

هللاوماهن؟لاجتنبواالسبعالموبقاتقالوايارسوذلك:عنأبيهريرةعنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:))

والتولييوم  ،واكلمالاليتم، وقتلالنفسالتيحرمهللاأالبالحق،واكلالربا قالالشركباهلل،والسحر،

الزحف،وقذفالمحصناتالمؤمناتالغافالت((
(5)

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حادثةاإلفك:يمكنالرجوعالىالمصادرالتاليةلتفصيلالحادثة،تفسيرالقرطبي،ج
12
،ص

198–199–200
،الجصاصابوبكر

القر أحكام بنعليالرازي، المصرية،محمد البهية ج1347ان،المطبعة هت،،
3
،ص

29
 فيالفقه العقوبة فلسفة ، أبوزهرة ،

اإلسالمي،مصدرسابق،ص
99


–100
،بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص

88–89
.

.23و5-4.سورةالنور،أية1

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،مصدرسابق،ج2
3
،ص

264
.

.23.سورةالنور،أية3

.ابنكثير،تفسيرالقرانالعظيم،مصدرسابق،ج4
3
،ص

276


–277
.
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.البخاري،صحيحالبخاري،مصدرسابق،ج5
8
،ص

218
. 



(،وبرأهاولقدنفذالرسولصلىهللاعليهوسلمعقوبةالجلدكحدللقذفبعداتهامالسيدةعائشة)رض

لَُّكمَبلهُوَخيٌرَّ الََتحَسبُوهَُشّراً نُكْم مِّ ُعصبَةٌ باإلفِك َجاُءو الَِّذيَن إِنَّ (( : الكريمة هللاتعالىفياآلية ِِ لُكلِّ ، لُكم

ٍِأِمرى ٍِ ااكتََسَبِمَناإلثمِ،َوالَّذيَتولَّىِكبَرهُِمنهُملَهَُعذاٌبَعِظيٌم((ٍء ّمنهُممَّ
(1)



فأمرالرسولصلىهللاعليهوسلمبجلدمنخاضوافياإلفكفجلدكلواحدمنهمثمانينجلدة،وهوحد

القذففياإلسالم.
(2)



نصعلىذكر كما أيضاً يخصاألحرارفحسببلشملذلكقذفالعبيد القذفبما تقتصرعقوبة لم

))منقذفمملوكةوهوبرئمماقالجلديومالقيامةاالأنيكونكماقال((رسولهللاصلىهللاعليهوسلم:
(3)



السيماأنعقوبةجلدالقاذفبحقالعبدأجلتالىيومالقيامة.

والخالففيذلكأنالمحصنينفيالرجالداخلونبمضموناآليةكماشملتالمحصناتمنالنساءفيحالة

ذفهمقذفهفالحدواجبعلىقا
(4)

.

وخالفذلكنجدفيأحيانأخرىقديتمادىالسيدفيتوجيهالعقوبةللعبدوإيذائهلحدالوصولبهالى

قتلهنتيجةشدةالعقوبةوعدمتأجيلهذهالعقوبةكماقالصلىهللاعليهوسلم:))منقتلعبدهقتلناهومنجدع

عبدهجدعناه((
(5)

لكالشوكانيأنرجالًقتلعبدهمتعمداًفجلدهالنبيصلىهللاعليهوسلمونفاهسنةمشيراًالىذ

ومحاسهمهمنالمسلمينولميقدهبهوآمرهأنيعتقرقبة((
(6)



والهدفمنذلكهوعدماإلخاللبنظامالمجتمعوالحدمنازديادتفشيالمشكالتاالجتماعيةبينأفراده

عبدعلىسيدهلكثرةعددهماألمرالذييقودالىإهانةالسيدعلىالرغممنمبدأالمساواةالذيكانيسودكتجاوزال

المجتمعاإلسالميأالأنالتهاونفيطبيعةالعقوباتتؤديالىضعفالضبطاالجتماعي.







 .11.سورةالنور،أية1

نبوةوالخالفةالراشدة،مصدرسابق،ص.إبراهيم،لبيدوأخر،عصرال2
142
. 

.البخاري،صحيحالبخاري،مصدرسابق،ج3
8
،ص

218
.

.الجصاص،أحكامالقران،مصدرسابق،ج4
3
،ص

329
.

.الشوكاني،نيلاالوطار،مصدرسابق،ص5
156


–


157
.

.المصدرنفسه،ص6
156


–


157
.
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 الخلفاء الراشدين :

نفذهذهالعقوبةالخلفاءالراشدين.

رأىرجلين االجتماعيةبشكلخاصحينما العربيةاإلسالميةوالحياة للدولة المنظم : عمربنالخطاب)رض(

استبافقالأحدهمالألخر:وهللاماأبيبزانوالأميبزانية،ماستثارفيذلكعمربنالخطاب)رض(فقالقائالً

مهفقالآخرونقدكانألبيهوأمهمدحغيرهذانرىأنتجلدهالحد،فجلدهعمر)الحدثمانين(:مدحأباهوأ
(1)

.

بالجلدبالنالقذفيبذرالشكويقوضأمانها،ولهذايلزمالقاذفأنيثبتصحةقولهوقذفه،فأنعجزعوق

(2)
رفضالشهادةحتىيتوب،واليعودلقذفالناس.،وبالتاليتسقطبعضحقوقهالمدينةكماذكرناسابقاً:

 شرب الخمر :

وتنفذللجلدأيضاًكحدمنحدودشاربالخمرةإذكرمهللاتعالىابنأدمبالعقلعنسائرمخلوقاتهفقالتعالى

)) بَنيإَدَم منَا رَّ َِ َك َولَقَد ((
(3)

ي لكونه فيالمجتمع العقلمنضرورياتالحياة يعد التيتميز. الجوهرة مثل

فانشربالخمريعداعتداءعلىالفردوالمجتمع،فإذاماعمداإلنسانالى اإلنسانعنسائرخلقهتعالى،لذا

انعمهللاعليهمنسالمةالعقلبالشربيكونقدتعمدفيتغيرخلقهللاتعالىواعتدىعلىالتكريم اإلخاللبما

خلبشخصيتهاإللهيله،وبذلكيكونقدا
(4)

.

أماالضررالذييسببهالخمربالمجتمعفأنهيغريبانتشارالعداوةوالبغضاءفيهكماأخبرتعالىبقوله:))

َوالبَغَضاَءفيالَخمِروالميَِسِر(( َِ إِنََّمايُِريُدالشَّيطاُنأَنيُوقَِعبَينَُكُمالَعَداوةَ
(5)

.

سدعندهذيانه،فسريانالخمرالىعقلهيفقداتزانهواليقوىالسيطرةعلىتصرفاته،ويتمثلذلكالقولالمف

ليحفظ كاننوعها ًِ فقدمنعاإلنسانمنالجنايةعلىعقلهبتعاطيالمكسراتايأً ولذلكسميتبأمالخبائث،لذا

عقلهسليماًمتوهجاًمنتجاً
(6)

.

لمخامرتهالعقلموجبلذلكانينطلقاسمالخمرلغةعلىكلمايقولأهلاللغة:الخمرإنماس ميتخمراً

خامرالعقل
(7)

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابق،ص.موطأمالك،مصدرس1
596
.

.السامرائي،نعمانعبدالرزاق،العقوباتفيالشريعة،مصدرسابق،ص2
26
.

.70.سورةاإلسراء،أية3

.الكرطاني،مجيدإبراهيم،كيفيةاستيفاءالعقوبات،مصدرسابق،ص4
96
.

.91.سورةالمائدة،أية5

شريعة،مصدرسابق،ص.السامرائي،نعمانعبدالرزاق،العقوباتفيال6
31
.

.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص7
100
.
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وعرفواحدالشرب:حدالشربسببوجوبهالشربوهوشربالخمرخاصةقليلهاوكثيرهاسكرشاربهاام

لميسكر.

شربةالمسكرةوحدالسكر:حدالسكرسببوجوبالسكرالحاصلبشربماسوىالخمرمناال
(1)

.

 عقوبة الخمر في القران الكريم :

سلكالشارعاإلسالميمسلكالتدرجفيالتشريعحتىاليشقعلىالناساألمر،فانهللاتعالىلميشرع

التحريمجميعهابتداءبلكانعلىمراحلنذكرها:

)) َوِمنَ ثَمراِت النَِّخيِل َواألَعنَاِب َتتَِّخُذوَن ِمنهُ سورةالنحل.التفريقبينالرزقالحسنوغيرالحسن،قالهللاتعالىفي1

َسَكراً وِرزقاً َحَسناُ ، إِنَّ في ذلِك آليَة ًلِّقَوٍم يَعقِلُوَن ((
(2)

  . 

َماإِثٌمَكبِيٌر.وذكرسبحانهوتعالىبعدهامضارالخمربشكلصريحفقال:))يََسألُونََكَعِنالَخمِرَوالَميَسِرُقْلِفيه2ِ

َومنَافُِعلِلنَّاِسوإِثُمهَُماأَْكبَُرِمننَّفِعِهما...((
(3)



تُم.نهىهللاتعالىفيالمرحلةالثالثةمنشربقبلالصالة:قالتعالى))يَاأيُّهَاالَِّذيَنأمنُوْاالَتَقَربُوْاالّصالةََوان3

َن...((ُسَكاَرىَحتَّىَتعلَُموْاًماَتقُولُو
(4)

.

وسببنزولاآليةماذكرمنالترمذيعنعليبنأبيطالب)رض(قال:صنعلناعبدالرحمنبنعوف

الكافرونالاطعاماًفدعاناوسقانامنالخمرنفأخذتالخمرمنا:وحضرتالصالةفقدمونيفقرأت:))قلياأيه

قالفأنزلهللاتعالىهذهاآلية.اعبدماتعبدون،ونحننعبدماتعبدون،
(5)



.عندمانزلتهذهاآليةبحقشربالخمرقالعمربنالخطاب)رض(:اللهمانزلعلينابياناًثانياًفنزلتآيات4

ُبَواألَزالُمِرجٌسالَِّذيَنأَمنُوْاإِنََّماالَخمُرَوالَميِِسُرَواالنَصااالنهيالمطلقلشربالخمرفقالهللاتعالى:))َيّاأيُّه

بُوهُلَعلَُّكمُتفلُِحوَنإنََّمايُِريُدالشَّيطاُنأنيُوقَِعبَينَُكُمالَعداَوةََوالبَغضَ ِِ اَءفيالَخمِرَوالميَِسِرِمنَعَمِلالشَّيطاِنَفاجتَن

نتهُوَن(( هَلأنتُممُّ َِ َويُصدَُّكمَعنِذكِرهللاَِوَعِنالّصالِةَف
(6)



فقالعمربعدذلك:انتهيناانتهينا،ثمطافمنادىرسولهللاصلىهللاعليهوسلميقول:االانالخمرقد

حرقت.
(7)



بينتالنصوصالقرآنيةأنشربالخمركانمباحاًوالمحرمعلىالناسهوالسكرثمحرمالشربنفسهفيما

بعد.

ي،مصدرسابق،ص.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالم1
97
.

.67.سورةالنحل،أية2

.219.سورةالبقرة،أية3

.43.سورةالنساء،أية4

.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص5
99
.

.91–90.سورةالمائدة،أية6



 160 

.99.بهنسي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،مصدرسابق،ص7

فيعصرالرسولصلىهللاعليهفعقوبة شربالخمرلميردبهانصفيالقرانالكريمولمتكنمحدودة

فانالعقوبةالتي وسلموالالخلفاءالراشدينمنبعدهبمقدارمعلومالمنناحيةالكموالمنناحيةالكيف،ولذا

االجتماعيةتؤديبالتاليالىزجريفرضهاولياألمرعلىشاربالخمرويرىأنهابحسبمقتضياتظرفالبيئة

الجانيتعتبرعقوبةشرعية.

 عقوبة شارب الخمر في السنة النبوية الشريفية :

نهىالنبيصليهللاعليهوسلمعنكلمسكركلخمرالسيمابعدنزولأيةالنهيالتامعنشربالخمر

فنهاهةبمختلفأشكالهوأصنافه.

صلىهللاعليهوسلمانهنهىانينبذفيالدباءوالمزفت.فقيلفيرسولهللا1
(1)

.

.وكذلكنهىأنينبذالبُسروالرطبجميعاً،والتمروالزبيبجميعا2ً
(2)

.

.وكذلكنهىأنيشربالتمروالزبيبجميعاًوالزهروالرطبجميعا3ً
(3)

.

،ثملميتبمنهاحرمهافياآلخرة((.وقولهصلىهللاعليهوسلم:))منشربالخمرفيالدنيا4
(4)



وحذرالرسولصلىهللاعليهوسلممنشربالخمرلتأثرهالمباشرعلىاألمانوالعباداتومنذلكقوله:

))منشربالخمرلميقبلمنهصالةسبعاًفأنهيأذهبتعقلهلمتقبلصالتهأربعينيوماًوان

وانتاب أيماتماتكافراً تابهللاعليهوانعادكانحقاًعلىهللاانيسقيهطينةالخبال*،قولهماتكافراً

ألنعمهللاتعالىوأشبهالكفارفيلحوقالعقوبةالشديدةبه
(5)

.

ونلمحمنهذاالحديثعقوبتيندنيويةوأخرويةلشاربالخمريوجههاالرسولصلىهللاعليهوسلمللمسلمين

حفظشخصيةالفردالمسلموعدماذاللهمنخاللفقدانعقله.ألجل

وورددليلتحريمشربالخمرفيقولالرسولصلىهللاعليهوسلم:))...واليشربحينيشربوهو

مؤمن...قالعكرمةقلتالبنعباس:كيفينزعاأليمانمنه؟قالهكذاوشبكبينأصابعهثمأخرجها،فانتاب

عاداليههكذاوشبكبينأصابعه((
(6)

.



.موطأمالك،كتاباالشربة،مصدرسابق،ص1
608
.

.المصدرنفسه،ص2
608
.

.المصدرنفسه،ص3
609
.

.المصدرنفسه،ص4
609
.

والخبالالفسادقيلأضيفتاليهالفسادها أهلالناروصديدهم عصارة فيالحديثبأنها مفسرة الخبال: ينظر:*طينة . اجسامهم

العلمية،–القزوني،عبدالكريمبنمحمدالرافعي،التدوينفيأخبارقزوين،تحقيقعزيرهللاالعطاردي،بيروت دارالكتب

،ج1987
1
،ص

110
.

.المصدرنفسه،ج5
1
،ص

110
.
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.البخاري،صحيحالبخاري،ج6
4
،ص

176
.



وساقيهاوبايعهاومبتاعهاوعاصرهاومعتصرهاوحاملهاوالمحمولةاليهواكل.وقوله:لعنهللاالخمروشاربها6

ثمنها.
(1)



لذافقدرفضرسولهللاصلىهللاعليهوسلمهديةقدمتلهمنالشراب.

.فعنابنعباسوموكداًمنهذهالحالةعلىتحريمهاقالصلىهللاعليهوسلمأهدىرجللرسولهللاصلىهللا7

عليهوسلمراويةخمر،فقاللهرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:))أماعلمتأنهللاحرمها؟((قالال،فساره

رجلالىجنبهفقاللهصلىهللاعليهوسلم))بمساررته(؟فقال:أمرتهأنيبيعها،فقاللهرسولهللاصلىهللا

فتحالرجلالمرادتينحتىذهبمافيها((عليهوسلم))أنالذيحرمشربهاحرمبيعهاف
(2)

.

ونفذالرسولصلىهللاعليهوسلمهذهالعقوبة:فجلدفيالخمرباستخدامالجريدوالنعال.
(3)



وكذلكعنعمربنالخطاب)رض(:أنرجالًعلىعهدالنبيصلىهللاعليهوسلمكانالنبيصلىهللاعليهوسلم

ربفأتىبهيوماًفأمربهفجلد...قدجلدهفيالش
(4)



 عقوبة شرب الخمر عند الخلفاء الراشدين 

اختلفالخلفاءالراشدونفيعددالحدفيعقوبةالسكرفعنيزيدبنخصيفةعنالسائببنيزيدقالكنا

الفةعمرفنقوماليهبايدينانؤتيبالشاربعلىعهدرسولهللاصلىهللاعليهوسلموأمرهأبوبكروصدراًمنخ

ونعالناوارديناحتىكانأخرآمرهعمرفجلدأربعينحتىاذعتواوفسقواجلدثمانين((
(5)



سارعلىنفسالنهجالذيكانعليهالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمإذضربفيالخمرفالخليفة أبو بكر )رض(

بالجريدوالنعالوجلدأبوبكرأربعين
(6)

فانالجلدمايزيدعنأربعينجلدةفيحالةعدمالتماديفيالشرب.

فقداستشارعليبنأبيطالب)رض(فيهذهالعقوبةفقالله:نرىأنتجلدهالخليفة عمر بن الخطاب )رض(أما

ثمانينفانهإذشربسكروإذاسكرهذىوإذاهذىافترى،أوكماقالفجلدعمرفي



.وأخرجهأبوداودوالحاكم.132،ص2غير،مصدرسابق،ج.الجامعالص1

.608.موطأمالك،ص2

.البخاري،صحيحالبخاري،ج3
8
،ص

196
.

.المصدرنفسه،ج4
8
،ص

197
.

.صحيحالبخاري،مصدرسابق،ج5
8
،ص

197
.

.المصدرنفسه،ج6
8
،ص

196
.
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الخمرثمانين
(1)

.

يهذاالموضوعفقدوافقعمربنالخطاب)رض(كلمنعثمانبنعفان،وعبدهللابنعمرأماحدالعبدف

،قدجلدواعبيدهمنصفحدالحرفيالخمر.
(2)



ويزادحدالجلدفيحالةاالعتداءعلىالمجتمعواالفتراءعلىأفرادهمنخاللشربالخمرفيجلد:اكثرمن

اويجبرأربعينأمابالنسبةللعبد فكماهوفيبقيةأنواعالعقوباتوهونصفماعلىالحراذقديكونمضطراً

علىالشرب.

اجتنبواالخليفة عثمان بن عفان )رض( : (( فيالبدايةمنشربالخمرقائالً فقدحذرالخليفةعثمان)رض(

الخمرفأنهاامالخبائث((.
(3)



بدمعلقتهامرأةغويةفأرسلتاليهجاريتهافقالتلهاناندعوكلشهادةفانطلقانهكانرجلممنخالقبلكمتع

معجاريتهافطفقتكلمادخلباباأغلقتهدونهحتىأفضىالىامرأةوضيئةعندهاغالموباطيةخمر،فقالتاني

هذاالغالم.قالفاسقينيوهللامادعوتكللشهادةولكندعوتكلتقععلي.اوتشربمنهذهالخمرةكأساًاوتقتل

منهذاالخمركأساًفسقتهكأساًقالزيدونيفلميرمحتىوقععليهاوقتلالنفسفاجتنبواالخمرفأنهاوهللااليجتمع

وإدمانالخمراالليوشكأنيخرجأحدهماصاحبهاأليمان
(4)

.

بمنتربىفيحجرهعندماسمعانهيشربالخمرأالأنهذاالتحذيرتحولالىتنفيذفعليللعقوبةاذعاق

أبوزينبوأبومورععلىعثمان قدم فعندما ... (( قائال: العقوبة هذه ابناألثيرروايةفيتنفيذ لنا أورد كما

)رض(ومعهماغيرهماواخبراهانهشربالخمرويقصدونوليدبنعقبة،فارسلالىالوليدفقدمالمدينةودعاهما

فقال:أتشهدانأنكمارأيتماهيشرب؟فقاال:))القالفكيف؟قاالاعتصرناهمنلحيتهوهويقيءالخمرعثمان

فقالسأخذفيهبالحقانشاءهللاثمدعاعلياًفأمرهأنيجلدهفجلدهثمانين((
(5)

وهناكرأيأخريقولآنعلياجلده

أربعونجلدة
(6)

.

وتأكدمنشربهمنالخمرعاقبهعقوبةبدنيةأضافةالىالعقوبةالمعنويةفلماعلمعثمان)رض(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اباالشربة،مصدرسابق،ص.موطأمالك،كت1
607
.

.المصدرنفسه،ص2
607
.

هـ(،سننالنسائي،معهزاهرالربيعليالمجنبي:للحافظالخاللالسيوطي،3303.النسائي،أبوعبدالرحمنبنشعيب)ت3

ط
1
م،ج1964-هـ1383،مصر،مصطفىالبابيالحلبي،

8
،ص

315
.

.المصدرنفسه،ج4
8
ص،

315
.

.ابناألثير،الكاملفيالتاريخ،مصدرسابق،م5
3
،ص

106
،وينظر:المغني،ج

10
،ص

329
.وينظرابنكثير،البدايةوالنهاية،

مصدرسابق،ج
7
،ص

208
.

.النواوي،عبدالخالق،التشريعالجنائيفيالشريعةاإلسالمية،مصدرسابق،ص6
177
.
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سعيدبنالعاصبنأميهمكانهوهيعزله،وولى
(1)



 الخليفة علي بن أبي طالب )رض( :

كانالخليفةالرابععليكرمهللاوجههمتشدداًفيتنفيذالعقوبةبحقشاربالخمرإذيدل:))ماكنتألقيم

صلىهللاعليهوسلمحداًعلىأحداًفيموتفأجدفينفسيأالصاحبالخمرفأنهلوماتوديتهوذلكأنرسولهللا

لميسنه((
(2)



وكانلهالدورالكبيرفياالستشارةوتنفيذهذهالعقوبةبحقشاربالخمرفقداستشارهكماسبقالخليفةعمربن

الخطاب)رض(فيهذاالموضوع،وكذلكبعثهالخليفةعثمانبنعفان)رض(فيجلدالوليدفجلده
(3)



اختلففيمقدارالحدومنذلك:أماعندالفقهاءفقد

أبوحنيفةومالكوالحنابلةواألماميةوالزيدية:ثمانونجلدةاستناداًالىمافعلهالرسولصلىهللاعليهوسلم

الخليفةأبوبكر)رض(.وكانتعندعمروعلي واقرذلكمنبعده . يجلدشاربخمربجريدتينأربعونجلدة

(ثمانونجلدة)رضيهللاعنهم
(4)

.

يعدالسكرجريمةيعاقبعليهاهللاتعالىألنهاتخصعقلاإلنسانوهوأفضلمافيهوحينماأختارهللاتعالى

البشرلخالفتهوعمارةاألرضقدابرزقدرةهذاالمخلوقمنخاللفعلهوقابليتهعلىالتعلموعمارةاألرضودفع

فضلماباإلنسانليقومبكلهذتالتطورمنخاللتفكيرهوتخطيطهلها،واإلنسانعجلةالحضارةفالعقلهوأ

الذييتعاطىالخمرإنمايجنيعلىهذهالجوهرةالثمينة،إضافةالىأنالسكرانيتصرفبصورةغيرسليمةلذا

لحفظعقلهصاحياً يقدمللعالمكلإنتاجفقدمنعاإلنسانمناالعتداءعلىعقلهبتناولالخمراياًكاننوعها نقياً

جديد.

وبماأنالبعداالجتماعيلعقوبةالجلدليسالقتلاوالموتلذاوضعتالشريعةموانعلبعضاألعضاءفي

أوهالك الذيقديوديالىاتالفها منالجلد شيئاً بالضربحمايةللشخصالمعاقبكيالينالها الوصولاليها

المجلودوهي:

.الرأس:الضربعلىالرأسقديؤديالىفقدانالسمعوالبصراوذهابعقلهاوقتلهفالمقصودمنهذهالعقوبة1

تأديبهالقتله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ابناألثير،الكاملفيالتاريخ،مصدرسابق،م1
3
،ص

106
.

.صحيحالبخاري،ج2
8
،ص

197
.

.موطأمالك،كتاباالشربة،ص3
607
.

.مسلم،صحيحمسلم،ج4
3
،ص

1330
.
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هالكالشخص،لذاقال.الوجه:هوواجهةاإلنسانومجمعالمحاسنوالحواسالباطنةفربمايؤديإفسادهاالى2

صلىهللاعليهوسلم:))إذاضربأحدكمفليتجنبالوجه((
(1)

وفيحديثآخر))فليتقالوجه((
(2)

.

.الفرج:السببعدمتحملهللضرب،روى"عكرمةبنخالد"قالأتىعلياًرجالًفيحد،فقال:اضربو3

وعلىهذاقامإجماعالفقهاءاعطكلعضوحقهواجتنبوجههومذاكيره.
(3)

.

ويؤكدسيدناعلي)رض(عدمضربالوجهفضالًعنالفرجألنهكماذكررسولهللاصلىهللاعليهوسلم

مجمعالمحاسنومظهرمهملإلنسان.

والجالدمأموربتأديبهال.المقاتل:كالخصيتينوالفؤاد:النالضربعليهاربمايؤديالىقتلهأوانعدامفائدته،4

بقتله
(4)

.

وبعضاألحنافاستثنىالبطنوالصدرمنالجلدأيضاً.

اماالشروطفيحالتيحدالزنىوالقذفيحتاجالمقامعليهالحدأربعةشهودلعظماالمر.وانيكونهناكشرطين

:

أوالً:شهادةالشهود.

ثانياً:االعترفالشخصي.

مابالنسبةلشربالخمرفقدذكرشروطهسابقاً.وعندتنفيذالعقوبةالبدانيكونعلناسواءسواءكانجلداًا

َنالُمؤِمنيَِن((امرجماً،قالتعالى)) َوليَشهَْدَعذابَهَُماَطائِفةٌمِّ

البعداالجتماعيمنهجعلالعالمخالياًواخيراًالبدمنالقولأنأقامةحدالجلدهوحقاًهللتعالى،أماعن

منالفسادوالردععنمباشرةسببهفيالمستقبلوهويحدثبحدواحدوإذاكررهيحدثانيةأنالمقصودمنحد

الزناصيانةاألنسابومنحدالقذفصيانةاألعراضومنحدالشربصيانةالعقولفاليحصلجنسأالماقصد

بشرعه
(5)

.



،ج.المحلي1
11
،ص

168
.

.سننأبيداود،ج2
4
،ص

167
.

3( همام بن الرزاق عبد بكر ابي الرحمن211-126.الصنعاني، حبيب الشيخ وتعليق وتخريج ،تحقيق الرزاق هـ(،مصنفعبد

م،ج1971هـ/1390،منشوراتالمجلسالعلمي،1االعظمي،ط
7
،ص

370
.

.المحلي،ج4
11
،ص

168
ر،ج،وينظر:شرحفتحالقدي

4
،ص

127
.

.بهنسي،أحمدفتحي،العقوبةفيالفقهاإلسالمي،ص5
114
.
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 عقوبة الجلد بين الشريعة والقانون الوضعي :

وعلىالرغممنأنالكثيرمنالمشرعينفيالمجتمعالحديثيرونقسوةعقوبةالجلدفيالشريعةاإلسالمية

أن أال المؤلمة الجلد آلة منواستخدام أسالكاً بداخله ويحتوي البالستك من المصنوع حالياً المستعمل السوط

بالمجلود بليغاً يحدثتلفاً ما الجلداتوكثيراً عدد ودونتحديد الجناة المتهمونأو ويضرببه الرصاصعادة

فهذاغيرقانونيوالويكونأقسىواشدمنالشرعيالذيقالتعالىعنه))...والتأخذكمبهمارأفةفيدينهللا((

يوجدنصيجيزهأالانهمستخدمفعالًلدىرجالالشرطةوغيرهم
(1)

.

والقانونالوضعييقضيبمعاقبةالزوجةالتيثبتزناهابالحبسمدةالتزيدعلىسنتينللزوجالحقفيان

طأنيرتضيمباشرتهامرةأخرىيعفوعنزوجتهالزانيةحتىبعددخولهاالسجنحتىليطلقسراحهامنهبشر

(2)
.

 )المادة الزانيبتلكالمرأة الرجل نفسها الزوجالزانيالذييرتكب275ويعاقببالعقوبة أما عقوبات(

جريمةالزنافيمنزلالزوجيةفيعاقببالحبسمدةالتزيدعلىستةأشهر
(3)

.

زوجةالزانية،فالزوجيعاقببالحبسمدةالتزيدعلىستةأشهروتختلفعقوبةالزوجالزانيعنعقوبةال

أماالزوجةفتعاقببالحبسمدةالتزيدعنسنتين.

الزنىوليسهناكأساس لعقوبة فيالقانونالوضعيبالنسبة الزوجوالزوجة نرىالفرقبينحكم وهنا

التي بينالجميعسواءكانتأعتمدتعليهفيتشريعهعكسالشريعةاإلسالمية والعدالة المساواة أعتمدتمبدأ

انِى َفاجلُِدوْا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُهما ِماَْئَةَ جلَدٍة.. (( وامرأةاورجل)) اِنيُة والزَّ لميفرقبينالحبسالناصلالزَّ

العقوبةتكونواحدةبالنسبةللجميع.

ليسمعناهكمايدلعليهلفظهأوكماعرفتهالشريعةاإلسالميةويمكنالقولبانالزنافيالقانونالوضعي

))وطءفيغيرحالل((وأنمامعناه))خيانةالعالقةالزوجية((
(4)

.

(منهذاالقانون78أماالقذففيعرف:))يعدقاذفاًكلأسندلغيرهبواسطةإحدىالطرقالمبينةفيالمادة)

لوكانتصادقةأل أوأوجبتاحتقارهعندأهلأموراً لذلكقانوناً وجبتعقابمنسندتاليهبالعقوباتالمقررة

وطنه((
(5)

.



.الكرطاني،كيفيةاستيفاءالعقوبة،المصدرسابق،ص1
30
.

.النواوي،التشريعالجنائيفيالشريعةاإلسالميةوالقانونالوضعي،مصدرسابق،ص2
81
نالعقوبات.منقانو274.المادة

(عقوبات،المصدرنفسه،ص277.حسبالمادة)3
81
.

.المصدرنفسه،ص4
83
.

،ص1957مطبعةالمعارف،–.السامرائي،كامل،قانونالعقوباتالبغداديوتعديالتهوذيولهموحداً،بغداد5
146
.
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(إذأوقعالقذفأوالسب435بالمادة)ومايخصالقذففالعقوباتالخاصةبهمنقبلالقانونالوضعيحس

فيمواجهةالمجنيعليهمنغيرعالنيةأوفيحديثتلفونيمعهأوفيمكتوببعثبهاليهأوابلغهذلكبواسطة

بأحدىهاتين أو علىخمسينديناراً التزيد أشهروبغرامة عنستة التزيد الحبسمدة العقوبة أخرىفتكون

العقوبتين:

(فتذكرهالجريمةفيمايسندهأحدالخصومأومنينوبعنهمالىاألخرشفاهاأوكتابةمنقذف436مادة).أماال1

يقتضيههذا أوسبأثناءدفاعهعنحقوقهإمامالمحاكموسلطاتالتحقيقأوالهيئاتاألخرىوذلكفيحدودها

الدفاع.

وهوفيحالةغضبفوروقوعاعتداءظالمعليه.والعقابعلىالشخصإذاكانقدارتكبالقذفأوالسب2
(1)

.

ويعاقبقانونالعقوباتالبغداديالقاذفبالحبسمدةالتزيدعنثالثةسنواتأوبالغرامةإذاكانماقذفبه

جنايةأوجنحةوأمافياألحوالاألخرىفتكونالعقوبةالحبسمدةالتزيدعنستةأشهرأوالغرامة
(2)

.





















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص1969مطبعةاألزهر،-.قانونالعقوباتالجديد،أشرفعلىطبعهوعلقعليه،كاملالسامرائي،بغداد1
169–170

.

.السامرائي،كامل،قانونالعقوباتالبغدادي،مصدرسابق،ص2
147
.
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 عقوبة القطع :

 

هي عقوبة بدنية رادعة ، تؤدب نفس المجرم ، وتهذب من طبعه       
(1)

. أال أن الشريعة اإلسالمية ، الحاثة على   

الوعظ واإلرشاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ال تأبى إصالح نفس المجرم وتهذيبه داخل السجون ، 

د من ألم جسماني في اقتالع جذور األجرام المتجذرة في نفوس المجرمين ، المعاقبين منهم وغير ولكن ال ب

 المعاقبين ، لترويعهم من هول العقوبة . الن العقوبة الشديدة تمثل شبحاً مخيفاً لمن أراد األقدام على الجريمة .

تناسب المحقق لمصلحة الفرد والمجتمع ، كما لذا فأن عقوبة السارق بالقطع راعي فيها الشارع الحكيم ال        

راعى ذلك في باقي العقوبات الشرعية 
(2)

.  فلم يعاقب على القذف مثالً بالقتل بل اكتفى بالجلد وجعل لمن يسعى في  

األرض الفساد قطع اليد والرجل من خالف كما ورد في اآلية الكريمة * وجعل الفحش الجرائم ، من القتل عدواناً ، 

 نى الفاحش ، والخروج من اإلسالم ، اغلظ العقوبات وهو القتل . والز

وقضت حكمة هللا تعالى في هذه العقوبات جميعها أن تكون بدنية من اجل مساواة الجميع في اآلالم كي تتحقق       

العدالة والمساواة بين الناس جميعاً في ألم العقوبة الواحدة 
(3)

  . 

َ  وال شك آن هذه األمور الوالعقوبات هذه بأسر          تتقبلها نفس  ها ال تزيد عن كونها قتالً أو جلداً أو قطعاً

 الغني وال الفقير وال القوي وال الضعيف ويتألم منها الشريف كما تؤلم الوضيع .

لواحدة ، وعلى العكس منها عقوبة السجن إذ لم تتحقق فيها العدالة والمساواة بين المجرمين في الم العقوبة ا        

فلو أن عقوبة الحبس مناسبة للسرقة بدل القطع ، وفيها من الشدة ما يقابل الخطر الذي يترتب عليها لما عاد السارق 

 الى السرقة بعد أن نال عقابه ولما كثر أقدام غيره عليها خشية من شدة عقوبتها وجزائها .

 

 

مطبعة المدني ، ط –مي مقارناً بالقانون الوصفي ، القاهرة . الشهاوي : إبراهيم دسوقي ، السرقة في التشريع اإلسال1
1
 -هـ  1381،  

م ، ص 1961
18
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
19
 . 

.المصدر نفسه ، ص3
19
. 
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 تعريف القطع :

هو إبانة  ((*َوالساِرُق َوالساِرقُة َفاَقطُعوْا أيِدَيُهما ...)) ومعنى القطع الذي أمر به هللا في قوله تعالى :         

اليد وأزالتها ، الن القطع موضوع لإلبانة حقيقة ، لتبادرها منه ، والتبادر إجارة الحقيقة وهو المراد في االية ، 

النعدام القرينة الصارمة عنه الى غيره مما له به عالقة لمطلق المنع من السرقة بحبس أو ضرب أو غيرها
(1)

  . 

 تعريف السرقة :

ة لغوياً بمعنى : اخذ الشي على وجه االستخفاء . وزاد الفقهاء أن يكون في حرز مثله ، فمن وردت هذه اللفظ       

يأخذ المال الذي ال يكون محفوظاً في حرز مثله ال يعد سارقاُ يستحق قطع اليد
(2)

 . 

 عقوبة القطع في القران الكريم : 

ت الخاصة ، لذا أوجب هللا تعالى القطع في أن أغلب أنواع القطع تصدر بحق السارق اال في بعض الحاال        

السرقة ألجل صيانة األموال المحترمة ، وحفظاً لها من عبث المفسدين ، وشر الطامعين . ولم يشأ هللا تعالى ان 

 يجعل تلك العقوبة في الغصب واالختالس .

من عثر عليه من السراق ، لذلك من الحكمة تشريع عقوبة القطع في السرقة دون الغصب ونحوه تقام على        

 جزاء له وزجراً لغيره من المجرمين ، كيال يقدموا على هذه الجريمة ثانية .

 وبهذا يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة :       

 . (3) هللاُ َعِزيٌز َحِكيٌم (()) َوالَساِرُق َوالَّساِرَقُة َفاقَطُعوْا أَيِدَيُهَما َجَزاَء بَِما َكَسَبا َنَكالً ِّمن هللاِ و

كان القطع معموالً به في الجاهلية * فأقر في اإلسالم وزيدت شروط أخرى  كما كانت والدية والقراض وغير      

ذلك من العقوبات التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ( 
(4)

   . 

* سورة المائدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33، أية 

. الشهاوي ، السرقة ، ص1
9 
. 

.أبو زهرة ، فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص2
138
 . 

 . 38أية .سورة المائدة ، 3

*يقال أن أول من قطع األيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجالً يقال له )دويك مولى لبني مليح بن عمرو ( من خزاعة كان قد سرق 

كنز الكعبة ، ويقال سرقة قدم فوضعوه عنده وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر الى انه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به 

و كثير لعموم هذه اآلية . ابن كثير ، تفسير جسواء كان قليالً أ
2
، ص 

55
 . 

.ابن كثير ، تفسير ، مصدر سابق ، ج4
2
، ص 

55
 . 
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ولم يعد أنصاباً وال حرزاً بل  أخذوا بمجرد السرقة وقد سؤل ابن عباس عن قوله )) والسارق والسارقة فاقطعوا  

أيديهما أخاص أم عام ؟ فقال عام (
 (1 )

 . 

ومن تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فأن في باب الجنايات ناسب ان تعظم قيمة اليد        

 بخمسمائة دينار لئال يجنى عليها . 

 (( .َجَزاَء بَِما َكَسَبا َنَكالً ِّمن هللاِ وهللاُ َعِزيٌز َحِكيٌم  ولهذا قال تعالى : ))

أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقع ما استعانا به في ذلك نكاالً من  أي مجازاة على صنيعها السيء في أخذهما    

هللا أي تنكيالً من هللا بهما على ارتكاب ذلك )وهللا عزيز( أي في انتقامه )حكيم( في أمره ونهيه وشرعه وقدرها 
(2)

 

   . 

ماذج أخرى للقطع في ولم تقتصر اآليات القرآنية على قطع األيدي بسبب السرقة فحسب بل ذكر تعالى ن     

 مجاالت تختلف عن السرقة كأمثلة لما سبق اإلسالم .

ن ِخالٍف ثُمَّ       أرُجلُكم مِّ نَّ أ يِدي ُكْم و  فقال تعالى عن فرعون ومعاملته لمن يخالفه في حكمه وعقوبته لهم ))  ألُق ِطع 

ِعين  ((  لِّبن ُكْم أ جم  ألُص 
(3)

(( وقال وهذا يعني بقطع يد الرجل اليمنى و  ِعين  لِّبن ُكْم أ جم  رجله اليسرى او بالعكس ، ))ألُص 

في اآلية األخرى ) في جذوع النخل ( أي على الجذوع . قال ابن عباس : وكان أول من صلب واول من قطع 

األيدي واألرجل من خالف فرعون
(4 )

 . 

 قريش أول من قطعت اليد . في مجال القطع العام كان فرعون أول من قطع وفي مجال السرقة حصراً       

وكذلك بين هللا تعالى : أن فرعون توعد الذين أمنوا باهلل وكفرو بما جاء به فرعون حين قال : ))   قال  إِمنتُْم ل هُ       

كُ  َِ نَّ أيِدي  ر  فلس وف  ت عل مُون  أل ق طّع  ُكُم السِّح  لَّم  بيُرُكُم الَّذي ع  ن  ل ُكْم إنَّهُ ل ك  لِّبن ُكْم ق ْبل  أن أ ذ  ن ِخالٍف ألُص  أرُجل ُكم مِّ ْم و 

ِعين  (( أ جم 
 (5)

  . 

أال أيماناً وتسليماً وتوعدهم فرعون بقطع األيدي واألرجل  متهديدهم فلم ينفع ذلك  فيهم وتوعدهم فما زاده     

ن وهو ال يضيع والصلب فقالوا )ال ضير( اي ال حرج وال يضرنا ذلك وال نبالي به وأنا الى هللا عز وجل راجعو

اجر من احسن عمالً 
(6)

 . 

 

.ابن كثير ، تفسير ، ج 1
2

، ص  
55
 . 

. المصدر نفسه ، ج 2
2

، ص   
156

  . 

 . 124.سورة األعراف ، أية 3

.ابن كثير، تفسير ، المصدر سابق ، ج4
2
، ص 

238
 . 

 . 49.سورة الشعراء ، أية 5

. .ابن كثير، تفسير ، المصدر سابق ، ، ج6
2
، ص 

212 
. 
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كما حدد هللا تعالى عقوبات أخروية تصيب المجرمين بتقطيع أمعائهم كنوع من أنواع العقوبات القاسية فقال      

هُْم ((  اء  ميماً ف قَّطع  أ مع  َِ اًء ح  ُسقوْا م  الٌِد في النَّاِر و  ن هُو  خ  م  تعالى : )) ... ك 
(1)

 

طاع فيقطع ما في بطونهم من األمعاء واألحشاء عياذا باهلل تعالى أو سقوا ماء حميماً ، أي حاٍر شديد الحر ال يست    

من ذلك 
(2)

 . 

وال بد من القول أن حكم قطع يد السارق الوجوب ، ودل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع كما سنرى الحقاً ، فان  

آمر شأنه ذلك فهو لهقوله تعالى )فاقطعوا( أمر خال من القرينة الصارفة عن الوجوب فهو للوجوب ، الن كل 
(3)

  . 

 عقوبة القطع في السنة النبوية :

بينت السنة النبوية معنى القطع في اآلية الكريمة هو أال بانة قوالً وعمالً وعلى هذا األساس نفذ القطع في عهد        

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ) رضي هللا عنهم ( .

لسنة النبوية أن سارقاً عوقب بالحبس أو الضرب في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وفي ولم يثبت في ا       

عهد أصحابه من بعده بل كان العقاب المستمر ابانة أطراف السارق وبترها
(4)

 . 

 سالم .في اإل وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، وأمر هللا بقطعهِ    

وكان أول سارق في اإلسالم من الرجال قطع يده الرسول صلى هللا عليه وسلم )) الخيار بن عدي بن نوفل بن        

عبد مناف (( سرقة فقطعت يده وال ادري اهو اول من قطعت يده ام سبقه احد . قطع النبي صلى هللا عليه وسلم 

رة في سرقةايضاً يد عمرو بن سمرة وهو اخو عبد الرحمن بن سم
(5)

 . 

 و أول امرأة قطعت يدها في السرقة ابنة سفيان بن عبد االسد من بني مخزوم امر الرسول بقطعها،   

وقال لو كانت فاطمة لقطعتها
(6)

. 

 ووردت النصوص في حد السرقة والقطع في القران الكريم وننتقل اآلن الى السنة :      

 السارق يسرق البيضة فتقطع يده . ويسرق الحبل فتقطع يده ، قال .قوله صلى هللا عليه وسلم : )) لعن هللا1

االعمش كانوا يرون انه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون انه منها ما يسوي  دراهم
(7)

 . 

 .أما إقامة الحدود ) فكانت على الشريف والوضيع راي العدالة والمساواة في إقامة الحدود ( .2

 

 . 15.سورة محمد ، أية 1

. .ابن كثير، تفسير ، المصدر سابق ، ج2
4
، ص 

176
 . 

.الشهاوي ، السرقة ، مصدر سابق ، ص3
13
 . 

 . 13.المصدر نفسه ، ص4

.أبن رسته ، م5
7
، ص 

194
 . 

.المصدر نفسه ، م6
7
، ص 

193
 

– 194
 . 

. البخاري ، صحيح البخاري ، ج7
8
، ص 

198
. ينظر: ابن كثير، تفسير ، المصدر سابق ، ج 

2
، ص 

55 
. 
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عن عائشة )رض( ان قريشاً اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول هللا صلى هللا عليه       

وسلم ويجترئ عليه اال اسامة ُحُب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ، 

يها الناس انما ضلَّ من قبلكُم انهِم كانوا اذا سرق  الش ريف  أتشفع في حد من حدود هللا ، ثم قام فخطب قال : ياأ

قْت لقطع  محمُد يدها (( تركوه واذا سرق الضعيُف فيهْم اقاموا عليه الحّد،وايم هللا لو ان فاطمةُ بنت  محمِد سر 
 (1)

 . 

َُ  اليدُ  تقطعُ .و قوله صلى هللا عليه وسلم : ُ 3 َِ ربُ في ُ دينار فصاعداً  ِع
(2)

سول صلى هللا عليه وسلم . حدد الر  

 مقدار ما يقطع فيه اليد بالنسبة للسارق .

َُ  صلى هللا عليه وسلم في مجن ثمنهُ  ُّالنبي .ونقل عن عبد هللا بن عمر )رض(   : قال : قطعُ 4  مُ دراهِ  ثالثةُ
(3)

 . 

 ه وسلم : )) ال قطعُ صلى هللا علي ُّوالذي يقل عن هذا المقدار ال توجب فيه  قطع ونستدل على ذلك بقول النبي     

َِ  ريسه  ، وال في حُ  معلقٍ  ثمرِ في   َِ َُ  فإذا اواهُ  جبِل (( *ِّمجنفيما يبلغ ثمن الِ  ، فالقطعُ  ، او الجرينُ  المراُح
 (4)

. 

أما الشفاعة في السارق وقطع اليد كان مفعوالً بها في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين       

 سألة الى القاضي أو أولي األمر .لكن قبل أن تصل الم

ونستشهد بذلك بما حدث في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم في "صفوان بن عبد هللا بن صفوان" : أن          

صفوان بن امية قيل له أن لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة ، فنام في المسجد وتوسد   رداءهُ ، فجاء 

فجاء به الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فأمر رسول هللا صلى هللا  ذ صفوان السارقُ سارق فاخذ رداءه ، فأخ

ًَ  لهذا يا رسو ردْ فقال له صفوان أني لم اِ  عليه وسلم ان تقطع يدهُ  ؟ فقال رسول هللا صلى  هللا ، هو عليه صدقةً

ل أن تأتيني به((هللا عليه وسلم : فهال قبْ 
(5)

. 

تكون قبل ان يصل الى السلطان ألنها أصبحت امام القضاء وليس للقاضي حق العفوا إذا  فالشفاعة يجب ان       

 عرضت عليه أي حد من حدود هللا تعالى .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. البخاري ، صحيح البخاري ، ج1
8
، ص 

198
. ينظر: ابن كثير، تفسير ، المصدر سابق ، ج 

8
، ص 

199
. 

.المصدر نفسه ، ج2
8

، ص
199
 . 
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 قت العقوبة بالقطع ُردت شهادته اما إذا تاب واصلح قبلت شهادته .ولكن اذا ما تحق      

دود،كذلك إذا ت اب  ُقبلت شهادتهُ  ا ُقِطع ي ُدهُ  ُقبلْت شهادتُهُ وُكُل مح  دم  قال أبو عبد هللا إذا تاب السَّارُق بع 
(1 .)

 

اتمام الجرم فيها فهي        :أما السرقة التي ال قطع فيها على الرغم من وقوع و 

.قال مالك : واألمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده : انه ان كان ليس من خدمه ، وال ممن يأمن على بيته ، 1

ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ، انه ال قطع عليه ، وكذلك اآلمة إذا سرقت من متاع سيدها ال 

قطع عليها
(2)

 . 

اع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ان كان الذي .وقال كذلك : الرجل يسرق من مت2

سرق كل واحد منهما من حرز سوى البيت الذي هما فيه ، فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع 

فعليه القطع فيه
(3)

 . 

ي الشركة أو من له حق في المال ، فمادام الزوجين داخل البيت فهما شريكان فيه ومن غير الممكن القطع ف     

فضالً أن الحياة الزوجية مستمرة بينهما فالرجل والمرأة واحد في العيش والرجال قوامون على النساء والرابط 

األخر انه قد يكون بينهما أوالد فأن حق األب من حق األبناء حيث الرسول صلى هللا عليه وسلم الشخص الذي أتى 

 ع يده ، وبالعكس ، فال يجوز قطع يد أالم أو األب وهما يعيشان سوية داخل البيت الواحد .بابنه فطلب منه أن يقط

الذي ال يفصح انهما إذا سرقا من حرزهما وعلقهما ، فعلى من سرقها  واألعجمي.وكذلك تقطع يد الصبي الصغير 3

ا هما بمنزلة حسرية الحبل ، القطع وان خرجا من حرزهما ، وعلقهما فليس على من سرقهما القطع ، قال : وأنم

الجبل ، والثمر المعلق (( 
(4)

 . 

 فالسارق كان ال تقطع يده أال إذا سرق خفية ولم يكن الشيء أمانته .

واختلف الفقهاء كذلك في وجوب النصاب للقطع أال أن أصحاب هذا الرأي لم يتفقوا على قدر النصاب وانقسموا      

 الى فرقتين : 

 رقة أهل الحجاز ومنهم الشافعي وهو ان القطع في ثالثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب .الفرقة األولى : ف
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ي يوجب القطع هو : عشرة دراهمالفرقة الثانية : فرقة أهل العراق فعندهم النصاب الذ
(1)

،  واجتمعوا بقول ابن  

عباس قال لثمن المجن على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم عشرة دراهم وقد خالف ابن عمر في ثمن المجن 

فاالحتياط األخذ باألكثر الن الحدود تدراً بالشبهات
(2)

  . 

جان ألنها تختلف كاختالف الثياب وسائر     العروض فمن المعلوم ان ذلك التقويم لم تكن منهم لسائر الم     
(3)

  ،

 وكذلك تختلف باختالف الزمان والمكان .

 عقوبة القطع عند الخلفاء الراشدين ) رضي هللا عنهم ( 

من المعروف أن عصر الخلفاء الراشدين ) رضي هللا عنهم جميعاً ( هو امتداد لعصر الرسول الكريم صلى        

م فقد مرة خالل مدة خالفة كالً منهم نماذج تستوجب تنفيذ عقوبة القطع سواء في السرقة  أو جرائم هللا عليه وسل

أخرى ، علماً أن جرائم تستحق القطع أال أن الوضع كان غير مواٍت أو األشخاص غير قادرين على االمتناع من 

 العقوبة خالل عهدهم . السرقة فعفية عنهم وهذا ما سنوضحه من خالل استعرضنا لنماذج تنفيذ هذه

 الخليفة أبو بكر الصديق )رض( :

 

كان الخليفة الصديق )رض( يقضي بنفسه إذا عرضت أمامه قضية تستوجب القضاء على الرغم من استعانته       

 بعمر بن الخطاب )رض( في القضاء في بعض االقضية  .

حسب بل أخذت مجاالت عدة نذكر منها على لم تقتصر عقوبة القطع في عهد أبو بكر )رض( على السرقة ف     

 سبيل المثال ال الحصر :

كان " المهاجر بن أبي أمية أميراً " على اليمامة فرفع اليه امرأتان مغنيتان أحدهما غنت بما يسيء للنبي صلى      

هللا عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتها ، وغنت األخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها 
(4)

 . 

القطع تتميز بكونها من العقوبات الشديدة جداً سابقاً وحالياً موجة بحق المجرمين ليكون أثرها مدى حياة  فعقوبة

المجرم وعدم إمكانية التعويض عنها حتى بواسطة الوسائل الحديثة كاليد الصناعية التي ال يمكنها أن تسد محل اليد 

 االعتيادية مهما كانت كفائتها .

 

في الفقه اإلسالمي ، ص.بهنسي ، العقوبة 1
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 . 

.ابن كثير ، تفسير ، ج2
2
، ص 

56
 . 

. بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، المصدر السابق ، ص3
93
 بالهامش . 

.د.الحديثي ، نزار ، د.خالد جاسم  الجنابي ، هيئة كتابة التاريخ سيرة الخلفاء أبو بكر الصديق )رض( ، مصدر سابق ، ص4
75
 . 

 

 

 

 



 175 

جل  ، قدم فنزل على أبي بكر وع        ن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : )) أن رجالً من أهل اليمن اقطع اليد والرَّ

الصديق فشكا اليه أن عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يُصلي من الليل فيقول أبي بكر .وأبيك ما ليلُك  بليل سارق ، ثم 

ًَ السماء بنت ُعميسَّ امرأِة أبي  بكر الصديق ، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك انهم فقدوا عقداً

أو شهد   -بمن  بَّيت  أهل هذه البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ يزعم أن االقطع جاءه فاعترف به االقطع 

يه من سِرقتهِ فأمر به أبو بكر ، فقُِطعُت يدهُ اليسرى وقال أبو بكر : وهللا لدعاوه على نفسه اشدَّ عندي عل –عليه به 

))
(1 )

 . 

وال بد من اإلشارة أال أن مالمح هذه العقوبة لم  تتضح في عهد هذا الخليفة بصورة واضحة وذلك لقلة الجرائم     

التي كانت وقلة تنفيذ هذه العقوبة فعهده يقتصر على حاالت معينة أو كنماذج التباع ما فرضه اإلسالم من أوامر ، 

تثبيت أركان اإلسالم على الرغم من الحروب التي الزمت عهده وان عهده كان عهد جهاد و
(2)

 . 

 الخليفة عمر بن الخطاب )رض( :

كان الخليفة عمر بن الخطاب )رض( متمسكاً بحرفية الشريعة اإلسالمية من كونه كان قاضياً شديد النزاهة         

نحو نفسه وغيره 
(3)

ية مسلمة انه داخل في حدود اإلسالم يعمد الى ، بالتوسع والتساهل ، وكل عمل يأتيه يؤخذ قض 

إزالة الدوافع المعقولة قبل أن يفرض العقوبة ، فإذا حدت رغم هذا االحتياط الذي حرص عليه اشد الحرص ، أن 

قامت المبررات ، سقط الحد ولم يكن هناك جريمة
(4)

  . 

ا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى والروايات عن الخليفة في هذا االتجاه : )) أن رقيقاً لحاطب سرقو -

 عمر بن الخطاب )رض( فأمر عمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم ثم قال عمر أراك 

تجيعهم : ثم قال وهللا الغرمنك غرماً يشق عليك : ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت وهللا امنعها 

)االمر لحاطب( ثمانمائة درهم (( . من أربعمائة درهم ، فقال عمر أعطه 
(5)

 

وكذلك أمر عمر بن الخطاب كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا و أرسل وراءه من يأتيهم بهم فجاء بهم  -

فقال لعبد الرحمن بن حاطب : )) أما لو ال أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم هللا الكلوه 

 اذ تركتهم الغرمنك غرامة توجعك ((.لقطعناهم ولكن وهللا
 (6)
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ة فعد الجوع شبهة تمنع إقام –عام الجوع  –ومن الحاالت التي أوجد لها عالج هي : السرقة في عام الرمادة      

الحدود .
 (1)

  

 يتبن لنا أن أحكام الشريعة شرعت ألسباب ومقاصد تؤدي اليها وعلل تقتضيها أو ترك ظاهرة أحياناً .  

فالفرد والمجتمع هو المهم وليس العقوبة بحد ذاتها األساس فإذا كان الفرد مضطراً على هذا الخطأ لصيانة حياته     

 فانه ليس عليه عقوبة الضطراره على ذلك .ولم يهدف الى األضرار باآلخرين متعمداً 

 اما الحاالت التي لم ينفذ فيها الخليفة هذه العقوبة في العبد الذي يسرق من مال سيده .   

عن السائب بن يزيد : ان عبد هللا بن عمرو ين الحضر مي جاء بغالم له الى عمر ين الخطاب فقال له : اقطع يد 

: ماذا سرق ؟ فقال سرق مرآة المرأتي ثمنها ستون درهماً أرسله فليس عليه  غالمي هذا فانه سرق فقال له عمر

قطع خادمكم سرق متاعكم ((
 (2)

   

الن العبيد دائماً ال يعاقبون عقوبة كاملة مستندين في ذلك كما أشرنا الى القران الكريم عقوبة العبد نصف عقوبة 

سالمي يراعي الضعيف قبل القوي لهذا نرى الخليفة عمر السيد وكونه مغلوب على أمره وال سيما أن المجتمع اإل

بن الخطاب )رض(على الرغم من حرصه الشديد في تنفيذ أوامر هللا ورسوله وثبت الشريعة اإلسالمية ، أال انه 

اسقط الحد في السرقة في بعض الحاالت التي تستوجب حماية األمة منطلقاً في ذلك من حماية الفرد أوالً والمجتمع 

 نياً .ثا

 الخليفة عثمان بن عفان )رض(:

نفذ الخليفة عثمان بن عفان )رض( هذه العقوبة بحق أحد السراق عندما سرق أحد األشخاص أترجه ، فأمر بها    

عثمان )رض( ان تقوم ، فقومت بثالث دراهم من صرف أثنى عشر درهماً بدينار ، فقطع عثمان يده 
(3)

مستنداً في  

ّن ثمنهُ ثالثةُ دراهم (( ذلك على سنة الرسول ص لى هللا عليه وسلم : )) قطع النبي صلى هللا عليه وسلم في مج 
(4)

 

وذلك تنفيذاً لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية ولما سبقه بذلك الخلفاء الراشدين من قبله ومن اجل تكوين 

هذه العقوبة نابعاً من العمل على بناء مجتمع  مجتمع خاٍل من الجريمة . لذا نجد ان اتجاه هذا الخليفة في ممارسة

 خال من الجريمة .
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 الخليفة علي بن أبي طالب )رض( :

 

وادخل الخليفة علي بن أبي طالب )رض( اعتبارات عدة تدخل في معناها السرقة واقامة الحد في تنفيذ         

َ  : فاذا هزمتموهم فال تقتلوا مدبراً  وال تجهزوا على جريح  العقوبة بحق السارق كما ينقل لنا ابن االثير عنه قائالً

وال تكشفوا عورة وال تمثلوا بقتيل واذا وصلتم الى رجال القوم فال تهتكوا ستراً وال تدخلوا داراً وال تأخذوا شيئاً من 

أموالهم ... (( 
(1)

وهذا يعني اخذ المال من أي دار يعد سرقة وال يجوز أخذه ألنه داخل الحرز وكل ما هو داخل  

 عد سرقة يحق فيها القطع . الحرز  إذا اخذ منه

 واما العقوبات التي نفذها علي بن أبي طالب )رض( فمنها التأكد قبل تنفيذ القطع مما ورد قال :         

المؤمنين اني قد سرقت ، فانتهره ثم عاد الثانية ، فقال  ر)) كنت قاعداً عند علي )رض(   فجاء رجل فقال يا أمي -

رض( : قد شهدت على نفسك شهادة تامة ، قال فأمر به فقطعت يده ، قال : وأنا : أني قد سرقت ، فقال علي )

رأيتها معلقة في عنقه
(2)

 . 

هناك أنواع من التطور في المعامالت وتنفيذ األحكام لما يواجهه من تعديل ذاتي من قبل اإلنسان عندما        

 يعترف على نفسه فيطالب بتنفيذ العقوبة بحقه.

نوع من الخطأ يصل في تنفيذ هذه العقوبة لسبب أو ألخر كما ينقل لنا البخاري : )) في رجلين شهدا  وهناك         

ي ِة األولى  وقال لو علمت أنكما  على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاءا بآخر وقاال أخطأنا فابطل شهادتهما واخذ بِد 

تعمدتما لقطعتكما (( 
(3)

 . 

( الحل لمثل هذه الحالة عندما ثبت عدم صحة شهادته واتيا بالمجرم الحقيقي لم وأوجد الخليفة على )رض         

يأخذ بشهادتهما تعزيراً لهما وتأديباً كي ال يقوما بمثل هذا العمل مرة آخر قبل التأكد منه ولو ال عدم قصدهما من 

 هذا االعتراف لكان قطع يدهما جزاء بما قاال . 

من مرة فقد قال انه يحبس حتى يتوب ويضمن ما سرق وهو قول الخليفة علي بن  أما في حالة السرقة ألكثر      

ابي طالب )رض( انه أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به ثانية وقد سرق وقطع رجله ثم أتى به ثالثة فقال )) ال 

ن هللا اقطعه ان قطعت يده فبأي شي يأكل وبأي شيء يتمسح وان قطعت رجله فبأي شيء يمشي أني الستحي م

فضربه بخشبه وحبسه (( 
(4 )

  . 
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 . 374، ص 3.الزيلعي : فخر الدين عثمان ، نصب الراية ، ج4

 

هنا تطور تنفيذ هذه العقوبة بعد قطع اليد تقطع األرجل ْيعد في حد ذاته عقوبة مشددة على المجرم العائد الى        

الجريمة وذلك الجتماع الحرمان من منفعتين في وقت واحد فالحرمان من منفعة استعمال اليد ومنفعة استعمل 

ليد وحدها والرجل وحدها ومما يودي الشعور الرجل في وقت واحد اكثر من الحرمان الناتج عن استعمال ا

بالضعف واألثر األكبر عليه في الحياة العملية األمر الذي يكون رادعاً اكبر له ولآلخرين في إعادة  الكرة في 

السرقة يمثل ذلك التشرد في العقوبة ولكن في الوقت الذي كان الخليفة علي )رض( ال يقطع اكثر من ذلك لكي 

 ان يعتمد على نفسه قدر اإلمكان ، وعدم جعله عاله على المجتمع بشكل كامل .يستطيع اإلنسان 

واما ما ليس فيه قطع عند الخليفة علي )رض( فقد كان يقول : )) ليس على من سرق من بيت المال قطع ،        

ومن سرق من والن له في المال حقاً ، فيكون شبهه تمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من مال له شركة فيه ، 

الغنيمة من له فيها حق او لولده او لسيده ((
 (1)

 . 

وجاء قوله هذا استناداً الى قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : )) ال قطع على من سرق من بيت المال إذا         

كان مسلماً (( ويروى ذلك عن عمر )رض( وسأل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت المال فقال أرسله
(2)

 .  

هذه هي أخالق الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم جميعاً تتميز بااللتزام الكامل ألوامر هللا تعالى من جانب        

ومن جانب أخر اخذ في نظر االعتبار الرحمة بالرعية ، في حالة إذا ما وجدوا لهم أعذاراً كما هي أخالق رسولهم 

دم تعرض أبناء مجتمعهم الى القسوة الشديدة التي يتطلبها التشريع الحدود بالشبهات (( لع االكريم قال : )) ادرؤو

 المنصوص عليه بحق المخالفين والمجرمين لمنعهم من ذلك .

 عقوبة القطع عند الفقهاء :

اتفق المهتدون من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم على وجوب قطع يد السارق ، والحكمة عندهم من ذلك هو        

األمن والحث على العمل الذي ال تصلح المدينة بدونه بال غيرهم واحترامه واستتباالمحافظة على م
(3)

 . 

 أن االختالف الذي وقع بين الفقهاء بالنسبة للقطع قد ظهر في قدر النصاب للسرقة،فذهب األئمة الى :   

ما يبلغ ثمنها فما فوق .األمام مالك بن أنس )رض( : يرى النصاب ثالثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقتها أو 1

وجب القطع ، وعن أبن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثالثة دراهم ، وقال ما هلل رحمة 

هلل : وقطع عثمان )رض( في أترجة قومت بثالثة دراهم
(4)

  . 
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7
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.الحنفية حدودها بثالثة دراهم ، وللشافعية في اعتبار ريع دينار وهللا اعلم ، استناداً الى قول رسول هللا صلى هللا 2

في ربع دينار فصاعداً (( عليه وسلم قال : )) ال تقطع يد السارق اال
 (1)

 . 

.قال " أبن أبي ليلى " خمسة دراهم وقال " عكرمة " : أربعة دراهم وعن أبي هريرة )رض( وأبي سعيد الخدري 3

أربعون درهماً 
(2)

 . 

 ويرى الفقهاء التخفيف في العقوبة او في السرقة التي ال قطع فيها ، روى الترمذي عن عبد هللا بن محمد بن        

العاص )رض( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بغيةمن ذي حاجة غير متخذ 

خنيه فال شيء عليه . وزاد أبو داود والنسائي ، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة .
 (3)

  

ل : )) ال قطع في ثمر معلق وال في حريسة الجبل وفي موطأ مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا             

 *
(4)

 . 

كما روى الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي : ان عبداً سرق ودياً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده ،         

معه  فاستعدى مروان بن الحكم على العبد فسجنه ، وارد قطع يده ، فانطلق سيد العبد الى " رافع بن خديح " فمشى

رافع الى مروان بن الحكم ... قال : فما أنت صانع به ؟ قال : أردت قطع يده فقال له رافع : سمعت رسول هللا صلى 

هللا عليه يقول : )) ال قطع في ثمر وال كثر (( فأمر مروان العبد فأرسل . وفي رواية أخرى ألبي داود قال : )) 

فجلده مروان جلدات وخلى سبيله ((
 (5)

. 

ومن حكمة اإلسالم ورحمته بالمسلمين على الرغم من إنزال اشد العقوبات على المخالف منهم أال أن تلك      

القسوة هدفها حماية المجتمع وليس األضرار بالفرد ففي حالة سرقة المال المحرز أي كان في حرز بلغت قيمته 

ه قطعت يده اليمنى الكعب . وعن مالك : نصاباً وكان الشخص السارق بالغ العقل ال شبهة له في المال وال حرز

: أن سرق واليدان والرجالن جميعاً بها الشلل ، قال : يضرب ويحبس وال يقطع منه  ءسئل عن األطراف األشال

شي قال : ال يقطع شي من الشلل
(6)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهنا تكمن حكمة ورحمة هللا تعالى في عباده ال تقطع اليد الصحيحة اذا كانت األخرى شالء يل تقطع الشالء        

التي ليس عليها قطع لعدم الفائدة منها أو بالعكس الرجل الصحيحة كذلك ال تقطع اذا كانت لديه   رجل شالء ، وهذا 

ي هللا عنها (ما فعله أبو بكر وعمر )رض
 (1)

 . 

فليس هدف اإلسالم من القطع هو أحداث أضرار جسيمة للشخص ، تعوقه عن الحركة أو العمل مستقبال" ،         

 وكي ال يكون عالة على المجتمع ، ما دام هناك مخرج له لعدم قطع ما هو ذو فائدة له .

عندهم طرفان فقط وهما اليد اليمنى والرجل اليسرى ، يرى الحنفية : ال يقطع في السرقة الثالثة الن القطع        

 وفي الثالثة يعزر ويحبس حتى يحدث التوبة .

واستندوا بذلك على رواية سيدنا علي  )رض( لما أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتى به ثانية وقد سرق وقطع        

رجله ثم اتى به ثالثة فقال : )) ال اقطعه ... فضربه بخشبة وحبسه ((
 (2)

 . 

فبهذا يترك له فرصة العيش باعتماده على نفسه ال عاجزاً تماماً إذ ليس هذا هو هدف اإلسالم من العقوبة بل         

 هي عبرة وتأديب واتعاض .

 العفو عن السارق :

المتهم اشترطه المالكية في رواية لهم في جواز العفو عن السارق قبل رفع األمر الى األمام ، اذ ال يكون          

معروفاً بالفساد والسرقة سابقاً ، فإذا كان معروفاً بذلك فال يجوز العفو عنه مطلقاً ، وان كان ذلك قبل رفع األمر الى 

األمام 
(3)

. واستندوا بذلك الى قول الرسول صلى هللا عليه وسلم قال : )) تعافوا الحدود فيما بينكم مما بلغني من حد  

فقد وجب ((
 (4)

  . 

رجالً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن  –لقي  –واما الشفاعة قبل رفعها لألمام : بما روي أن الزبير بن العوام         

يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير فقال : ال ، حتى ، ابلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت السلطان فلعن هللا 

الشافع والمشفع
(5)

  . 
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وكذلك مر بسارق على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له ، فقيل لهما : او تريان ذلك ؟ فقاال : نعم ما لم يؤت به      

الى االمام 
(1)

  . 

فهذه النماذج التي ذكرت وسبقتها أحاديث نبوية شريفة تعبر عن إمكانية العفو عن السارق والشفاعة له               

ام فإذا ما وصل السارق الى األمام فال تجوز الشفاعة للسارق وال حتى العفو عنه ، الن ما لم يبلغ خبره الى األم

القطع حق هلل وحق هللا سبحانه وتعالى ال يبطل بمجرد عفو العبد ، كما في حديث سارق الرداء سابق عن صفوان 

 بن امية .

قات االجتماعية والتجاوزعنها :فجمهور وتطرق الفقهاء في مسالة اجتماعية  مهمة في مجال القطع ضمن العال     

فقهاء الشريعة اإلسالمية قالوا بعدم تكامل جريمة السرقة بين األزواج واألصول والفرع للشبهه فالمسالة ليست 

 نمتروكة الختيار صاحب المال كما هو الحال في القانون الوضعي ، باستثناء ما ذهب اليه الظاهرية وأبو ثور واب

المنذر
(2)

 . 

وما ذهب اليه المالكية والشافعية واحد في قول لها والظاهرية وبعض الزيدية بالنسبة للسرقة بين األزواج :     
(3) 

فال قطع وإذا كان محرزاً عنه ،  هوأذ سرق أحد الزوجين األخر، فقد اتفق الفقهاء على انه إذا كان غير محرز عن -

واحمد في رواية عنه والشافعي في أحد قوليه ، انه ال اقطع لوجود فانه قد اختلف الفقهاء في ذلك فقد قال أبو حنيفة 

في الزوجة او الزوج مهما يكن ال يمكن أن يكون  زنوع شركة مالية بينهما ، وان لم تكن موجبة للملك والن اإلحرا

إذا سرق  كامالً والحرز يجب أن يكون كامالً ليكون القطع ، ومن المأثور عن عمر )رض( : أنه منع قطع الخادم

بعض متاع البيت فأولى االنقطع الزوجة وهي اقرب مودة ورحمة 
(4)

      . 

ويرى الكثير من الفقهاء أن الوالد ال يقطع إذا سرق من مال ولده الن له شركة في هذا المال أثبتها قول النبي  -

ولدهصلى هللا عليه وسلم : )أنت ومالك ألبيك( فان هذا الحديث أثبت ملكية لألب في مال 
(5)

 . 

وال يقطع الولد ولو سفل أن سرق من مال أبيه وجده وان عال ، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة الن بينهما  -

قرابة تجعل ألحدهما حقاً في مال األخر ، ويستوفي أحياناً من غير قضاة ، فكان ثبوت ذلك الحق شبهه مسقطة 

للحد
(6)

  . 
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 وقال مالك وأبو ثور انه يقطع لعموم النص القراني  ، والن هذه القرابة ال تمنع أقامة الحدود .       

ب حتى يفيق من جنونه ، أما الصبي كذلك ال قطع في المجنون والصبي : أما المجنون فهو فاقد األهلية وال يحاس -

فهو ضعيف اإلدراك وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبي السابعة من عمره وتنتهي بالبلوغ ، ويحدد عامة الفقهاء سن 

حكماً ولو بلغ كان لم يبلغ فعالً، ولكن أبو حنيفة  اً البلوغ بخمسة عشر عاماً فإذا بلغ الصبي هذه السن عّد بالغ

لبلوغ بثمانية عشر عاماً. وفي قول بتسعة عشر عاماً للرجل وسبعة عشر عاماً للمرأة ، ويتفق شخصياً يحدد سن ا

ذلك مع رأي مذهب "مالك ". إذ يحدد أصحابه سن البلوغ بثمانية عشر عاماً بل يرى بعضهم تسعة عشر عاماً 
(1)

 

ال يحد إذ سرق أو زنا على سبيل  وفي هذه المرحلة ال يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسؤلية  جنائية ، ف     

المثال ، وانما يسال مسئولية تأديبية ، فيؤدب على ما يقوم به من الجرائم ، والتأديب وان كان في حد ذاته عقوبة 

على الجريمة أال انه عقوبة تأديبية ال جنائية مهما تكررت 
(2)

 .
 

 شروط وجوب القطع : 

ة هذه العقوبة بحق مرتكبها أال أنها ال تنفذ أال بتوافر شروط عدة يكون تطرقنا الى عقوبة القطع ومدى جسام       

 من الصعب تحقيقها ومن هذه الشروط هي : 

أوالً : أن يكون السارق مكلفاً : وتعني أن يكون بالغاً عاقالً ، ذكراً كان أو أنثى قال لرسول صلى هللا عليه وسلم : )) 

تيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ((رفع القلم عن ثالث : عن النائم حتى يس
 (3)

  . 

ثانياً : ان يكون السارق مختاراً في الفعل ، فال يقطع المكره على السرقة ، قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) رفع 

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 
(4)

 وبة .. ما دام اإلثم انتفى فال عقوبة ، والقطع عق 

ثالثاً : أن يكون السارق حراً، فال يقطع الرقيق ذكراً كان او أنثى ، على الرغم من اختالف الفقهاء في ذلك ولكن 

عنده  ةالمرجح ان أقر العبد على نفسه بالسرقة قطع كما فعل الخليفة علي )رض( حين قطع عبداً اقر بالسرق

فقطعه
(5)

  . 
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و لم ولكن مع ذلك يرى جمهور الفقهاء القوة مدركة ولما فيه من كمال صيانة األموال وحفظها ، فان القطع ل  

يشرع عقوبة لألرقاء على اعتدائهم باسرقة ألموال غيرهم ، فكانت األموال في خطر يهددها ، باعتداء أولئك 

األرقاء ، فلم تتم الحكمة المقصودة من شرع القطع حداً في السرقة
(1)

  . 

طع الحربي غير المستأمن رابعاً : ان يكون السارق ملتزماً لألحكام ، إذ ال والية لألمام غير الملتزم بها . فال تق

 ويقطع المسلم والذمي باتفاق األئمة األربعة وأصحابهم وكثير من الفقهاء .

خامساً : ان يكون السارق ممن ال شبهه له في مال المسروق منه والى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، فال يقطع الوالد 

ا الحدود بالشبهات ( ، وبما أن القطع عقوبة شديدة مثالً إذا سرق مال ولده ، قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) ادرو

فيجب اال تقام حتى يكون السبب تاماً واالعتداء ظاهراً ، ومع وجود شبهه للسارق في مال المسروق منه ال يتحقق 

 ما ذكر فالقطع حينئذ ال يناسب الجريمة .

 سادساً : ان يكون المسروق ماالً .

ترماً ، فال قطع في غير محترم شرعاً ،  مثل مال الحربي في دار الحرب ، سابعاً : ان يكون المال المسروق مح

وكالخمر والخنزير ، وآالت اللهو ، وكل ما نهى الشارع عن االنتفاع به
(2)

 . 

ثامناً : ان يكون المال المسروق نصاباً : وكما بينا ان الفقهاء قد اختلفوا في مقدار النصاب وفي أشترطه لوجوب 

 اره ، وفي الوقت الذي يعد فيه قيمة النصاب .القطع في مقد

النبوية الشريفة القطع : ما بربع دينار قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) ال تقطع  األحاديثوقد حددت            

يد السارق فيما دون ثمن الْمجنَّ ، قيل لعائشة : ما ثمن المجنَّ ؟ قالت ربع دينار((
 (3)

  . 

بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) قطع في مجن ثمنه ثالث دراهم ( والحكمة في أن اقل ما وعن أ         

يقطع فيه السارق هو ربع دينار او ثالثة دراهم او ما قيمته ذلك ، وهذا القدر تقريبا" يكفي لقوت الرجل الوسط 

ناس ، ففي األثر المعروف من اصبح آمناً في وأهله في اليوم الواحد وقوت الرجل وأهله له خطر وبال عند غالب ال

، ولذلك وجبت المحافظة عليه بما  اسربه ، معافي في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدينا بحذافيره

يردع العابث به المعتدى عليه
(4)

  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الشهاوي ، السرقة ، مصدر سابق ، ص1
25
 . 

المصدر نفسه ، ص .2
31
 . 

، أبن قيم الجوزية ، أعالم الموقعين ، طبعة فرج هللا زكي الكردي ،م 297، ص 7.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج3
2
، بال.ت ، ص 
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. 
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ومقابل ذلك أن هللا تعالى لم يشأ آن يكون مقدار ما تقطع فيه اليد كمقدار ديتها إذا اعتدى عليها أحد وحدد        

 ا يقطع فيه السارق حفظاً لها . بخمسمائة دينار ، حفظاً لألموال ، كما لم يشأ حكمته تعالى أن تكون دية اليد مقدار م

فلو كان مقدار ما يقطع فيه السارق خمسمائة دينار لكثر االعتداء عليها ، ولو كانت دية اليد ربع دينار أو ثالثة        

دراهم لكثر االعتداء عليها  فرعاية للجانبين اقتضت الحكمة ان يكون مقدار كل منهما كما ذكرنا
(1)

  . 

 ا المعنى عند الزنادة مثل أبو العالء المعري فأنشد يقول :وقد أخفى هذ      

 عسجد ودية              ما بالها قطعت في ربع دينار ؟ نيد بخمس مئي

 تناقض حالنـا إال السكون لـــه              وتستـــجير بموالنا من النـار 

 فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله :

أرخصها      صيانة المال . فأفهم حكمة الباريصيانة العضو أغالها  و
(2)

  

 وقيل ان الذي ذكر هذه الشبهة هو أبو العالء المعري ، ولكن الذي أجاب هو شمس الدين الكردي فقال : 

 قل للمعري : عار أيما عار 

 جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار .                               

 حكم  النقد من زناد الشعر عن  

 شعائر الدين لم نقدح بأشعار .                                     

فان تعدت فال تسوى بدينار .                                   
 (3)

  

 فقيمة اليد نصف إلف من ذهب .   

حفظ فيه المال تاسعاً : يشترط في القطع ان يؤخذ المسروق في حرزه : والحرز عند الفقهاء يعني الموضع الذي ي

عادة بحيث ال يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه فيه ، كالدور والحوانيت والخيم ... وهو يختلف باختالف الزمان 

والمكان ، ويتفاوت بتفاوت األموال وقوة السلطان وضعفه وعدله وجوره ، ولهذا ترك الشارع بيانه ، ولم ينص 

ة في البيع وأشباه ذلك مما يختلف باختالف العرض ولو كان له على تحديده ، كما لم ينص على بيان القبض والفرق

حد معين ، لما ترك الشارع بيانه
(2)

  . 

فجمهور الفقهاء ذهب الى أن اخذ المسروق في حرزه شرط في وجوب القطع ، فال يقطع السارق أال إذ اخذ     

 المسروق من حرزه .

 

. ابن كثير ، تفسير ، ج1
2
، ص 

65
 . 

في شرح صحيح البخاري ، ج .فتح الباري2
2
، ص 

86
، ينظر : االلوسي ، روح المعاني في تفسير القران ، مطبعة  منير ، بال .ت ،  

ج
3
، ص 

120
 . 

الشهاوي ، السرقة ، مصدر سابق ، ص .3
51
 . 
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 عاشراً : ان يكون المسروق مما ال يتسارع اليه الفساد .

يفة واحمد ، فال قطع عندهما في الرطب والعنب والفواكه الرطبة واختلف الفقهاء في هذا الشرط ، ذهب أبو حن     

واللحم ونحوها ، واستدلوا بذلك الى قول النبي صلى هللا عليه وسلم )ال قطع في ثمر وال كثر(
(1)

. 

ويرى بعض الفقهاء عدم أشتراطه فيقطع السارق عندهم ولو كان المسروق مما يتسارع اليه الفساد واستدلوا         

 . (2) َوالَساِرُق َوالَّساِرَقُة َفاقَطُعوْا أَيِدَيُهَما ((وله تعالى )) بق

فينبغي تعتيم القطع فيها ، حتى يتحقق المقصود من شرعية القطع وهو المحافظة على جميع األموال المحترمة .
 (3)

  

أال أن مالك وأصحابه ذهبوا حادي عشر: ان يطالب المسروق منه بماله واشترط بذلك األئمة الثالثة وأصحابهم ،   

 الى عدم اشتراطه فيقطع السارق عندهم متى ثبت عليه السرقة مطلقاً طالب المسروق منه بماله أوالً .

فان هللا تعالى أمر بقطع السارق مطلقاً طالبة ام لم يطالب ، وقد قطع الرجل في عهد الرسول صلى هللا عليه         

مي حتى بعد ان عفى عنه . وهذا ما يجعلنا نؤيد ما ذهب اليه مالك وأصحابه عن وسلم عندما سرق رداًء ، المخزو

 عدم اشتراط مطالبة المسروق بماله ،فان القطع في السرقة حق هلل سبحانه وتعالى .

ثاني عشر : والشرط األخير يجب ان تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين أو إقرار السارق طائعاً مستمراً على 

 استيفاء القطع .  إقراره الى

وجوب القطع باإلقرار مرة واحدة لقوة أدلته ، والن اإلقرار إنما اصبح حجة في الشرع مرجحان جانب         

الصدق فيه على جانب الكذب ونستدل بذلك لما روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم : أن عمرو بن عمب وبن 

 هللا ، أني سرقت جمالً لبني فالن ، لسوسمرة أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا ر

فأرسل اليهم النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا : أنا افتقدنا جمالً لنا . فأمر به النبي صلى هللا عليه وسلم فقطعت يده
(4)

  

 فقدم أمام النبي صلى هللا عليه وسلم الحد بإقرار السارق مرة واحدة . 

 

  

 

.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج1
7
، ص 
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 . 

 . 38.سورة المائدة ، أية 2

. الشهاوي ، السرقة ،مصدر سابق ،  ص3
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فالقطع أذن ال ينفذ بطرف يمكن ان ينتج عنه تلف ما ليس يستحق التلف هو وبقية الجسم أو الهالك ، ولهذا        

شدة الحر او البرد الن ذلك قد يساعد على القتل ولكن الغرض من في  ياالعتبار نص الفقهاء على أن الحد ال يستوف

العقوبة الزجر دون القتل ، وكذلك ال يقطع الحامل و المرضع يؤخر حتى تضع حملها أو يستغني وليدها عن 

لبنها
(1  )

.  ولم يقطع في السرقة الثانية حتى يندمل جرح القطع األول
(2)

  . 

نسانية التي تتمتع بها الشريعة اإلسالمية وخدمة اإلنسانية والمجتمع . فمن الذي يتجرأ وهذا نابع من الروح اإل        

على السرقة مرة أخرى إذا قطعت يده أو من الذي يفكر في السرقة إذا عرف أن مصيره قطع يده ، وفي ذلك البعد 

رت في نطاق ضيق االجتماعي للعقوبة يتحقق وذلك بتحقيق األمان للمجتمع ما دامت الجريمة قد انحص
(3)

  . 

فعقوبة القطع يتحقق فيها الجوهر والمظهر ، فالجوهر : فيها أيالم الجاني وردعه وردع الناس جميعاً ،        

والمظهر فيها أن يكون معروفاً بين الناس على خالف من قضى عقوبة الحبس وخرج من السجن فانه ال تميزه 

 يمتنعوا من العمل الذي قام به .عالقة وال يعرفه الناس كي يتحذرو منه و

وبما ان عقوبة القطع جريمة قاسية كما يقول أو يتصور البعض فان هذه الجريمة بحد ذاتها أقسى فالسرقة هي        

تهديد للجماعة واعتداء على أمنها ونطاقها اكثر مما هي تهديد واعتداء على األفراد والذين تقع عليهم ، فالفرد قد 

ماله فال يحزنه ما سرق منه بقدر ما يهدده هذا العمل ويخيفه على بقية ماله وبقدر ما يخيف يسرق منه بعض 

جيرانه ومعارفه وأهل بلده ويهدد أموالهم بخطر السرقة
(4)

 ،  فضررها        

 على الجماعة اشد من ضررها على اإلفراد .

بالجاني ولكنها مفيدة للمجتمع كما أن الجريمة وكفانا هللا شر ذلك أن قطع يد السارق أو رجله عقوبة تضر        

مفيدة للجاني مضرة بالمجتمع ، وقطع يد السارق وان كانت تؤذيه أال أنها تخيف كل إنسان هذا أفضل من ترك 

السراق يقضون على أمن الناس
(5)

 واستقرارهم وصيانة أموالهم .  

 

ي ، فقه الصحابة والتابعين ، ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية ، .د.يوسف ، محمد موسى ، محاضرات في تاريخ الفقه اإلسالم1

مصر ، مطبعة دار إلهنا ، ص –بوالق 
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 . 

.المغني والشرح ، ج2
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.النووي ، عبد الخالق ، التشريح الجنائي في الشريعة اإلسالمية ، مصدر سابق ، ص3
251
 . 

ي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائ4
1
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40
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 السرقة والقانون الوضعي :

 السرقة في الشريعة هي نفسها في القانون الوضعي عبارة عن اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً .       

( من قانون العقوبات الجديدة : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أرتكب سرقة 440جاء في المادة )        

 اجتمعت فيها الظروف االتية : 

 .وقوعها بين غروب الشمس وشروقها .1

 .من شخصيين فأكثر .2

 .أن يكون أحد الفاعلين حامالً سالحاً ظاهراً أو مخفياً .3

ل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار أو .أن ترتكب السرقة في مح4

... الخ  بكسر با
(1)

 . 

يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد : إذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة أو كسر عظم أو أذى أو         

يد على عشرين يوماً وأذ نشأ عن اإلكراه موت شخص مرض اعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تز

فتكون العقوبة باإلعدام أو السجن المؤبد
(2)

  . 

والذي ال يختلف عن قانون العقوبات البغدادي وتعديالته  1969حسب قانون العقوبات البغدادي الجديد لعام           

 1957وذيوله موحداً لعام 
(3)

 . 

 اإلسالمية في عقوبة السرقة نذكر منها : ــ   وهناك دول طبقت الشريعة 

( من قانون العقوبات اليمني على أن يعاقب بقطع يده اليمنى من الرسخ ورجله  307في المادة ) القانون اليمني :

 اليسرى من الكعب إذا اخذ ماالً منقوالً مملوكاً لغيره .

تقرير العقوبة بالقتل في الحرابة في المادةاتجه القانون الليبي اتجاه القانون اليمني في القانون الليبي :
 
( من 5)

 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة. 1972( لسنة 148القانون رقم ) 

 أما في المملكة العربية السعودية :

في هذه البالد عندما كانت تحت حكم قانون العقوبات الفرنسي في عهد الدولة العثمانية ما كان الحجاج          

على أموالهم وأرواحهم ما بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة أال في ظل حراسة قوية يستأمنون 

من قبل الجيش 
(4)

، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 1969.السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات الجديد ، بغداد ، مطبعة األزهر ، 1
171
 

– 172
 . 

.المصدر نفسه ،  ص2
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ولكن عند انتقال الحكم الى الدولة السعودية طبقت فيها شريعة القران ومن بينها األخذ بعقوبة القطع بحق        

السارق .
 (1)

 

ة السارق في اإلسالم هي التي صانت يد السارق من القطع كما صانت روح أن شدة قساوة حكم عقوب         

 المسروق منه ووفرت السالم للجميع . وعقوبة قطع يد السارق علنية وذلك ألجل المبالغة في الروع . 

 )) وعلق الدكتور "الدواليبي " في هذا المجال قائال  أنني أعلن انه قد مضى علي في هذه البالد سبع 

ولم اسمع ولم أشاهد قطع يد للسرقة وذلك لندرته وهكذا لم يبقى من هذه العقوبة اال قساوة الحكم التي جعلت  سنوات

الناس جميعاً في أمن واستقرار وحفظت حتى على الراغب في السرقة سالمة يده إذ منعته قساوة حكم العقوبة نفسها 

من الوقوع في الجريمة ((
 (2)

 . 

قوبة قد اليد عليها عندما تنتفي الشبهات عن الجريمة ومنها ان ترتكب بدافع المجاعة مثالً فجريمة السرقة وع      

 فأننا نميل الى رأي األساتذة الحقوقيين في قساوة العقوبة وضرورة التساهل بها كما فعل

ن الغالب الخليفة عمر بن الخطاب )رض( ، ولكن معظم جرائم السرقة في بالد الغرب هي جرائم مسلحة ولذلك كا

في جرائم السرقة ان ال تتم اال بعد قتل المسروق منه وأننا نتساءل لماذا الشفقة على يد السارق دون الشفقة على 

 رقبة المسروق منه .

وأخيراً فأن عقوبة السرقة وقطع اليد عليها أوصلت الى نتائج ملموسة من األمن واالستقرار واالطمئنان في        

فس والمال وانه من الواجب علينا التمسك بأحكام ديننا على العكس من القوانين البشرية إذ بات هذه البالد على الن

 اإلنسان في حكمه ال يأمن ال على نفسه وال حاله ... وهللا اعلم .

 

 

 

 

 

 

،  3/7/2004احمد ،  .المنتدى اإلسالمي العالمي للحوار، العقوبات والحدود في اإلسالم وعقوبة اإلعدام . د.الرفاعي ، حامد بن1

ص
2
 )انترنيت ( . 

.المنتدى اإلسالمي العالمي للحوار ، مصدر سابق ، ص2
2
 . 

 



 

 

 

 المبحث السادس

 

 عقوبة الضرب

 أ عقوبة الضرب في القرآن الكريم.

 

 ب. عقوبة الضرب في السنة النبوية الشريفة .

 

 الضرب لشاربي الخمر   

 الضرب عند المرض .  

 تأديب االبناء  

 

 ج. الضرب عند الخلفاء الراشدين .

   

 د. عقوبة الضرب من وجهة نظر الفقهاء.

 

 شروط الضرب .   

 ضعيوبة الضرب في القانون العقو
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 عقوبة الضرب :

 

تعد عقوبة الضرب من أخف العقوبات التي توقعها السلطة القضائية باألفراد مقارنة مع العقوبات السالفة          

 الذكر .

زلون ويعبر الفقه اإلسالمي عن الجلد في غير الحد بالضرب ، ويتحدث الفقهاء عن الضرب في التعزير فين        

فيه على حساب الهفوة في مقدار الضرب . وبحسب المرتبة في االمتهان والصيانة ، فهناك أناس يتعضون بالزجر 

اليسير ، وهناك من ال ينفعه أال الزجر الكثير ، ولذلك وجد التعزير على مراتب كتعزير أشراف االشراف 

بلغني انك تفعل كذا . وتعزير اإلشراف وهم األحرار  ويقصدهم العلماء والعلوية باالعالم وهو ان يقول له القاضي :

والداهاقين باالعالم والزجر والحبس وتعزير األخسة من القوم بهذا كله أضافه الى الضرب .
 (1)

 

ونجد أن العقوبات التعزيرية هي الغالبة في المجتمع اإلسالمي لقلة الجرائم التي تشملها العقوبة المقدرة في        

حدود القصاص وال
(2)

. ولها أنواع كثيرة وردت في كتب الفقه منها : الهجر والنفي والضرب وحلق الرأس  

 وغيرها. 

 عقوبة الضرب في القران الكريم : 

لم يخلو القران الكريم من ذكر ألية عقوبة سواء اتصفت باللين او الشدة لما لهما من تأثير على البعد        

ام العام للمجتمع ، فقد خصص هللا تعالى آيات بينات وضح فيها أثر العقوبة االجتماعي لكونهما جزء من النظ

وكيفيتها وأسبابها ونتائجها ذلك ان هللا تعالى محيط بما في السموات واألرض وعلى ذلك سعى الى تحقيق العدالة 

 االجتماعية بشكل يناسب الجميع ويرضيهم دون تميز بين شخص وأخر او بين مجتمعاً وأخر .

فالضرب في القران الكريم بين شدة العقوبة تارة وخفتها تارة أخرى كان تصل في الشدة حد القتل أو بالعكس        

 تصل من الخفة ما يصل الى تخفيف العقوبة جهد اإلمكان ومن هذه اآليات :

فداء ..."" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأمنا  بعد واما  -
 (3)

 

 والمقصود بهذه اآلية الكريمة ، ان هللا تعالى ارشد المؤمنين الى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين  

 

.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1
172
 . 

دكتوراة ، ط .د.أبو حسان ، عمر ، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية ، رسالة 2
1
، االردن مطبعة الزرقاء ، مكتبة المنار  

، ط
1
، ص 1987،   

553
 
–
 

554
 . 

 . 4.سورة محمد ، أية 3
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إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف أما األسرى الذين يقعون بأيدي المسلمين فيكون مصيرهم  بعد        

الق سراحهم دون قيد أو شرط أو تحرير رقابهم لقاء مبلغ انقضاء الحرب وانفصال المعركة ، متروكاً لهم  اما إط

من المال
(1)

  . 

وهنا يوضح لنا رب العزة ضرورة التشديد في الضرب خصوصاً للكافرين الذين يشكلون خطراً                   

ن من التمادي على المسلمين ألجل قطع دابر القوم الكافرين ويعز المسلمين فتظهر قوتهم ومقدرتهم ويمنع المشركي

 . معليه

وهناك حالة أخرى أمر هللا تعالى فيها بالضرب بشدة ليتعض اإلنسان في الدنيا ويحمي نفسه من عذاب اآلخرة        

 ، حتى في الساعات األولى من موته .

)) َفَكيف إِذاَ تَِوفَّتهُُم الَمالئَكةُ يَضِربُوَن ُوُجوهَهُم َوأَدبَاَرهُْم ((
 (2)

  . 

يفسر ابن كثير هذه االية الكريمة حالة من تجيئهم المالئكة لتقبض أرواحهم التي تابى الخروج من أجسادهم و       

فعندئذ تستخرجها المالئكة بالعنف والقهر والضرب .
 (3)

 

ومعنى ذلك ان اإلنسان قد يواجه العقاب حتى في آخر لحظة من حياته وهو وقت انتزاع الروح من الجسد وتجئ 

بة نتيجة لإلعمال السيئة التي قام بها في حياته فيتعرض لضرب المالئكة ويعد هذا العقاب دنيوي وأخروي هذه العقو

 في نفس الوقت .

 أما الضرب لغير البشر فقد وصفه هللا تعالى بقوله عن سيدنا إبراهيم عليه السالم :  -

" َفَراَغ َعلَيِهم َضرباً ِباليَميِن " 
(4)

  

معناها أن إبراهيم عليه السالم مال عليهم ضرباً باليمين ) يقصد االصنام ( . وقال قتادة ويفسر" الغراء "       

والجوهري فأقبل عليهم ضرباً باليمين الن اليد اليمنى هي اشد أقوى ولهذا تركهم جذاذاً 
(5)

. 

الرعب فأضربوا فوق بين هللا تعالى أنواعاً أخرى للضرب مثل قوله : " ... سألقي في قلوب الذين كفروا          

األعناق واضربوا منهم كل بنان" .
 (6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.أبن كثير ، تفسير ، ج1
4
، ص 

173
 . 

 . 27 .سورة محمد ، أية2

.أبن كثير ، تفسير ،ج3
4
، ص 

180
 . 

 . 93.سورة الصافات ، أية 4

، ج ق. أبن كثير ، تفسير ، المصدر الساب5
4
، ص 

180
 . 

 .12.سورة األنفال ، أية 6
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يفسر هذه اآلية الكريمة ابن كثير : ان هللا تعالى سيلقي الرعب والذلة والصغار على أولئك الذين يخالفون         

لقوها ، واجتزاز رقاب الكافرين فقطعوها وقطع أطرافهم أي أيديهم فويكذبون رسوله كما امر بضرب الهام فاوامره 

وارجلهم .
 (1)

 

يبين هللا سبحانه في هذه األيه الضرب بمختلف أشكاله كي يرتدع الناس عن القيام بأي عمل قد يؤدي الى            

. كما يستخلص منها ان الهدف هو الجمع بين مصلحة الدين ومصلحة الخروج عن طريق اإلسالم وتعاليمه الحنيفة 

 المجتمع من أجل خلق مجتمع يخلو من العداء والبغضاء حتى وان كان هذا األمر يتطلب استخدام العقوبة الشديدة .

 وأوصى هللا تعالى عباده بالضرب بخفة حين قال .           

َوال تَحنَ  . . . . " َ" َوُخذ ِبيَِدَك ِضغثاً َفأضِرب بِّهِ   
(2)

  . 

في هذه اآلية يخاطب هللا جل شأنه نبيه أيوب )ع ( فيقول : خذ بيدك ضغثاً وهي حزمة من الحشيش أو قضبان          

لضرب زوجتك ذلك أن النبي أيوب )ع ( كان قد أقسم بضربها مائةضربة ألبطائها عليه يوماً )وال تحن ( أي بترك 

)ع ( مائة عود من األذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة .ضربها . فأخذ أيوب 
 (3)

 

توضح اآلية أن هللا تعالى ال يعزر على ترك الواجب وأن كان هناك مبرر لتركه وانما يعين على األيتان          

متثال ألوامر عليه  قدر اإلمكان وذلك بهدي اإلنسان الى اللجوء الى المخففات في تنفيذه ، والهدف من ذلك هو  اال

 هللا تعالى بدل تركها نهائياً .

 التأديب بالضرب : -

في أغلب األحيان يكون الغرض من الضرب التأديب وقد أنزل هللا تعالى في هذا المجال عقوبة صريحة       

 بقوله :

ل هللا ُبَعَضهُم َعلى بَعٍض َِوبَما  اُموَن َعلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجاُل قَوَّ َوالالَّتي َتَخافوَن أنَفقُوْا ِمن أَمولِِهم . . . . )) الرِّ

 نُُشوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ َواهُجُروهُنَّ في المَضاِجِع واضِربُوهُنَّ فإِن أَطَعنَُكم فاَلَ تَبُغوْا َعلَيِهنَّ َسبِيالً 

إِنَّ هللَا َكاَن َعليّاً َكبِيراً ((
 (4)

 

 

أبن كثير ، تفسير ،ج .1
3
، ص 

292
 
–
 

293
  . 

 . 44.سورة ص ، أية 2

.السيوطي ، تفسير الجاللين ،  مصدر سابق ، ص3
603
 . 

 . 34.سورة النساء ، أية 4
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رجل من األنصار بامرأة له فقالت ( ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : أتى رسول هللا               

ثر في وجهها فقال رسول  هللا )صلى هللا عليه هللا ان زوجها فالن بن فالن االنصاري وانه ضربها فأ ليا رسو

 هللا وسلم ( : )) ليس له ذلك  (( . فأنزل هللا تعالى ))الرجال قوامون على النساء (( أي في األدب : فقال رسول

( ))) أردت أمراً وأراد هللا غيره (( . 

هن ضرباً غير مبرح وقوله واضربوهن إذا لم يرتدعن بالموعظة والهجران فلكم أن تضربو         
(1)

. 

لم يكن هنا الغرض من الضرب إيقاع األلم الشديد بل التأديب فحسب بعد الموعظة ، على أن أال يحدث أضراراً 

كبيرة بالمرأة . فالعالقة الزوجية ينبغي أن تخلو من الضرب واألذى وان حصل الضرب فهو لإلصالح والتقويم 

 لتأسيس حياة زوجية متينة .

 ب في السنة النبوية الشريفة :عقوبة الضر

كان المشركون يذهبون  الى ضرب المسلم وحرمانه من الطعام والشراب حتى انه كان ال يقوى على الجلوس      

يهود وتوجه له كلمات لتقبيحه أو أحيانا يضرب بل ُمن شدة الضرب الجل أن يرتد عن دينه وكان الشريف ال ُ

يضرب فكان ُتهديده بقطع تجارته ، أما الضعيف 
(2)

، أي كان هناك تمييز بين األفراد حتى في الذين يسلمون  

 فالشريف يترك والضعيف يضرب .

 تم تطبيق مبدأ العدالة االجتماعية التي تجلت في مبادئ القران الكريم  ))وفي عهد الرسول         

راد أال في حاالت استثنائية  منها على الى ضرب األف( )( ثانياً إذ لم يلجأ النبي أوالً وفي أحادي  الرسول)

 سبيل المثال : 
 الضرب لشاربي الخمر  -

حرم هللا تعالى على المسلمين شرب الخمر وانزل العقوبة الخاصة به لمن يعصي أوامره وهي الضرب         

ريرة قال : أُتي وكان من البديهي ان يطبق الرسول الكريم التعاليم السماوية التي جاءت بهذا الشان . فعن أبو ه

بسكران فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيد ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه،فلما () للنبي

 أنصرف قال بعض القوم أخزاك هللا . قال ال تقول هكذا ال تعينوا عليه        

الشيطان
(3)

جة لزيادة العقوبة عليه ، أي والمستخلص من هذا الحدي  الشريف انه طالما اخذ المذنب عقابه فال حا 

 ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه وعدم التمادي في العقوبة .

 

.ابن كثير ، تفسير ، ج1
1
، ص 

491
 
–
 

492
 . 

.حسن ، حسن إبراهيم ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ، مصدر سابق ، ج2
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.البخاري ، صحيح البخاري ، ج3
8
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 . 
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 أماكن الضرب  -

كان النبي الكريم ال يجيز الضرب على بعض أعضاء الجسم والتي يؤدي الضرب عليها الى أتالفها أو        

إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ": هالك المضروب " وعن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 
(1)

. الن الوجه 

 مجمع المحاسن والحواس وقد تفسد .

 رض :الضرب عند الم

ولي األمر من المسلمين باللجوء الى الضرب الغير المبرح أو الخفيف في ( )أوصى الرسول محمد           

حاالت المرض ، ففي حدي  له ، انه اشتكى رجل من األنصار حتى أفني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه 

برهم بذلك وقال : استفتوا لي رسول هللا جارية لبعضهم فرش لها فوقع عليها فلما وصل رجال قومه يقوَدُونه اخ

(( فاني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا  ذلك لرسول هللا) وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من )

(أن يأخذوا الفتر مثل الذي هو به ، لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ،ما هو أال جلد على عظم . فأمر رسول هللا)

(2)بوه بها ضربة واحدةله مائة شمراخ فيضر
 . 

وفي ذلك رحمة به أوالً ولكي ال تتعطل الحكمة من الضرب ثانياً وهي الزجر ، كما يجب ان تمس جميع الشماريخ 

 أعضاء المضروب ولكي ال يناله نصيب من األذى .

عد َخْمَش (أتي برجل قد زنى فأمر به فجرد فأذا رجل مقوفي حدي  " سهل بن سعد "  ان رسول هللا )       

(ما الضرب من هذا شيئاً فدعا بأثاليل فيها مائة شمروخ فضربه بها ضرب واحدة ،الساقين ، فقال رسول هللا )
(3)

 

مستنداً الى قوله تعالى : ))َوُخذ ِبيَِدَك ِضغثاً َفأضِرب بِِّه ََوال تَحنَ ...((
(4)

 
 

 ضرب المرأة 

( تشكو أن الكريمة السالفة الذكر* أن امرأة جاءت الى النبي)جاء في الحدي  الشريف أن سبب نزول اآلية       

اُموَن َعلى النَِّساِء " فرجعت بغير زوجها لطمها فقال رسول هللا) َجاُل قَوَّ (  )القصاص( فأنزل عز وجل " الرِّ

قصاص .
 (5)

  

 

.المحلي ، ج1
11
، ص 

168
 . 

.أبي داود سنن ، ج2
4
، ص 

161
 . 

المحلي ، ج .3
11
، ص 

174
 . 

 . 44.سورة ص ، أية 4

 . 34* سورة النساء ، أية 
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.أبن كثير ، تفسير ، ج5
1
، ص 

491
 . 

 

 

 

يتضح لنا أن الرجل إذا ضرب زوجته ألجل التأديب واإلصالح فال قصاص عليه ألن الرجل مسؤول عن        

 المرأة ولكن بشرط أال يكون الضرب مبرحاً وأل يؤدي الى حدوث عاهة .

(قال في حجة الوداع  " واتَقّوا هللا َفي النِْساَء وال يُوطَئنَّ فِراَشُكم ُأحٌد ذكر في صحيح مسلم ان الرسول )       

تَكّرهُونَهُ فأن فََعلَن فإِضِربُوهُنَّ َضرباً غير ُمبرٍح ٍولَهُنَّ ِرزقُهْن وَكْسَوتُهُنَّ بالمعُروف ."
 (1)

  

وقال الحسن البصري : يعني غير مؤذي . وقال الفقهاء : هو ان ال ينكسر قال ابن عباس وغيره ضرباً غير مبرح . 

فيها عضواً وال يؤثر فيها شيئاً 
(2)

 . 

( كان تنفيذاَ ألوامر الخالق ولكي ال تتجاوز المرأة حدها بان تضع نفسها أن ما نص عليه قول الرسول)      

( بإكرام المرأة ورعايتها فجاء في توجيه أحد ) بنفس مكانة الرجل خاصة وانه قوام عليها . وأوصى الرسول

جه وال تَْضِرب" الصحابة   " ... أطِعْمها إذا طََعْمت واكِسيها إذا َكسيت وال تُقبح الوَّ
(3)

 . 

ونهى عن العنت في معاملة المرأة بقوله " وال تضربوا إماء هللا "     
(4)

 . 

 

 تأديب األبناء  -

 

( : " ُمُروهُم وهَم أبناُء َسبْع ، واْضُربُوهم وهم أبناء ده بضربهم : قال رسول هللا)لولي األمر حق تأديب أوال     

َعشْر ، وفَِرقوا بينهم بالَمضاِجع "
(5)

  . 

عليم وليس لغرض العقوبة فحسب وعلى اال يؤدي ذلك الى تأي أن الضرب هنا يجئ لغرض التأديب وال            

 حق ضرب الطالب ألجل تعليمهم وأرشادهم لما فيه خير لهم .  أحداث ضرر كبير  . وللمعلم أيضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.أبن كثير ، تفسير ، ج1
1
، ص 

492
لطبري ، تاريخ ، ج. ينظر : أيضا" ا 

4
، طبعة بريل ، ينظر: أبن ماجة ، أبو عبد هللا  1754، ص 

هـ ( ، سنن ابن ماجة ، حققت نصوصه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار أحياء التراث  275محمد بن يزيد القزويني ) ت 

م ، ج 1975 -هـ  1395العربي ، 
1
، ص 3، باب  

594
 . 

.المصدر نفسه ، ج2
1
، ص 

492
 . 

هـ ( ، سنن أبو داود ، صنفه وجمعه وعليه تعليقات الشيخ احمد علي  316.السجستاني ، أبو داود بن سليمان بن إسحاق االزدي )ت 3

، ط
1
م ، ج 1952 -هـ  1371،مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،  

1
، ص 

494
 . 

. المصدر نفسه ، ج4
1
، ص 

495
 . 
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 ،ص. 7البخاري ،صحيح ، ج .5

 

 عقوبة الضرب عند الخلفاء الراشدين :

 سار الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم على خطا نبي اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم في معاقبة المذنبين .      

 الخليفة أبو بكر الصديق )رض( :

الحكومية أو اإلدارية  ةجرى الصديق في سياسة الدولة على سنة النبي صلى هللا عليه وسلم . ولم تكن اإلدار      

في عهده تحتاج الى استحداث نظام جديد يختلف عما كان معموالً به في العهد السابق . وقد اكتفى أبو بكر )رض( 

في إدارة الشؤون العامة بمكة والمدينة والجزيرة العربية مع أضافه بعض التعديل الذي اقتضاه توزيع العمل 

صلى هللا عليه وسلم وغياب المرجع األعلى الذي كانت ترتفع اليه جميع  وتفريق العبء الكبير بعد وفاة النبي

األمور 
(1)

. 

مع ذلك فان المدة القليلة التي أدار الخليفة أبو بكر )رض( أمور البالد لم تحدث خاللها مشاكل داخلية تستوجب      

لناس في أمور اكبر وأعظم منها وهي العقوبة وال سيما الضرب وان كان من العقوبات التعزيرية المخففة النشغال ا

 حروب الردة وتأمين الحدود بينه وبين فارس والروم ،؛ وتوطيد الحياة االجتماعية والسياسية .

 الخليفة عمر بن الخطاب )رض( :

كان عمر )رض( إذا ما عامل إنسان بقسوة فإنما كان يفعل ذلك ليزجر غيره من الوقوع في معصية فهو قد        

لى أحدهم العصا ألخافتهم أحيانا قد يضطر الى ضربهم أو دفعهم بيدهيشهر َع
(2)

. لكنه من جانب أخر كان يخشى   

فتفتنوهم  تجرموهمعلى الرعية من عنف األمراء وظلم الوالة فقال يخاطبهم : " أال تضربوا المسلمين فتذلوهم ، وال 

، وال تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " 
(3)

 . 

 لضرب في عهده في الحاالت االتية :وقد أنزلت عقوبة ا

 التزوير واستحصال المال من الخراج .  -

عن "  معن بن زائدة " .... قدم على عمر وهو يوقظ المتهجدين لصالة الصبح ومعه درته فجعل ناقته وجاريته    

وعليك من أنت . قال : المؤمنين ورحمة هللا وبركاته ، فقال :  رناصية ثم دنا من عمر فقال : السالم عليك يا أمي

معن بن زائدة جئتك تائباً. قال : أبت فال يحيك هللا فلما صلى صالة الصبح قال للناس مكانكم فلما طلعت الشمس قال 

 : هذا معن بن زائدة انتقش على خاتم الخالفة فأصاب فيه ماالً من 

 

، ص 1943.العقاد ، عباس محمود ، عبقرية الصديق ، مطبعة المعارف ، 1
170
 . 

.حسن ، حسن إبراهيم ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ، مصدر سابق ، ج2
1
، ص 

251
 . 

.ابن االثير ، ص 3
251
. ينظر : المصدر نفسه ، الكامل في التاريخ ، م 

3
، ص 

56
 . 
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ل له عمر ما تقول يا ابا الحسن خراج الكوفة فما يقولون فيه فقال قائل اقطع يده وقال قائل اصلبه وعلي ساكت فقا

المؤمنين رجل كذب كذبة عقوبته في بشرِه فضربه عمر ضرباً شديداً او قال مبرحاً وحبسه فكان في  رقال يا أمي

هللا ... ." ءالحبس ما شا
 (1)

  

ل ما قام به ولم يقبل الخليفة عمر )رض( التشفع له من أحد كي يأخذ جزائه وعقوبته ولكي ال يعود لمث              

هو وغيره ،و ال سيما وان الشفاعة ال تجوز إذا امتثل المجرم أمام القضاء ، وهكذا كانت العدالة في المجتمع 

 اإلسالمي .

 فقد سار على نهج ما كان سائداً في عهد الخليفتين السابقين .    أما عثمان بن عفان )رض(

مور القضاء كما في رواية معن بن زائدة التي سبق ذكرها . كثيراً ما يستشار في أ كان الخليفة علي )رض(      

وهناك رواية ثانية ذكرت عنه ووقعت أثناء خالفته " .... وخرج ) يقصد علي )رض( من همدان فرأى رجلين 

يقتتالن ففرق بينهما ثم مضى فسمع صوتاً : ياغوثاه باهلل ! فخرج يحضر وهو يقول : أتاك الغوث ، فإذا رجل يالزم 

المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطت أن ال يعطيني مغموزاً وال مقطوعاً وكان  ر فقال : يا أميرجالً 

المؤمنين فقال  يا أميرشرطهم يومئذ فأتاني بهذه الدراهم فأتيت ولزمته ولطمني فقال للالطم ما تقول ؟ فقال : صدق 

 رالمؤمنين قال ذلك إليك ثم قال : يا معش ريا أمي : أعطه شرطه فأعطاه وقال للملطوم: اقتص ، قال : أو عفو

المسلمين خذوه فأخذه فحمل على ظهر رجل كما يحمل صبيان الكتاب ثم ضربه خمس عشر درة وقال : هذا نكال 

لما انتهكت من حرمته  
(2) 

ين للنيل منهم والمستخلص من هذه الرواية انه ال يجوز التغاضي عن اخذ الحق العام فذلك يضع حداً للمجرم     

 ومعاقبتهم ألجل خلق توازن اجتماعي .

 عقوبة الضرب من وجهة نظر الفقهاء 

شرط من  دفق ديرى بعض فقهاء اإلسالم انه يلجأ الى الضرب في الجرائم التي جنسها الحد ، وال يجب عن     

شروطه .
 (3)

 

ا ما ذكره القدري أيضاً ، أن ما دون عدد الضربات : يرى الزيلعي أن عدد الضرب ثالثة وهو اقل الضربات وهذ

هذا العدد من الضربات ال يقع به الزجر . وهو يختلف باختالف األشخاص فال معنى أذن لتقديره مع حصول 

المقصود بدونه ولذلك يترك هذا التقدير الى القاضي بقدر ما يرى المصلحة فيه
(4)

 . 

 

فتوح البلدان ، المحقق رضوان محمد رضوان ، بيروت ، دار النشر ، دار هـ ( ،  279.البالذري ، احمد بن يحيى ين جابر )ت 1

هـ ، ص 1403الكتب العلمية ، 
449
 . 

.أبن األثير ، الكامل في التاريخ ، مصدر سابق ، م2
3
، ص 

40
 . 

هـ ( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج 587. الطاساني ، عالء الدين أبي بكر بن مسعود ) ت 3
7
، ص 

94
 . 

. الزيلعي ، فخر الدين عثمان ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي  ، ج4
3 

، ص
27
 . 
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العالنية : يستحب عند تنفيذ عقوبة الضرب أن يأمر األمام بعض الناس بحضور تنفيذها واستدلوا بذلك بقوله تعالى 

َن الُمؤِمنيَِن : "  " .َوليَشهَْد َعذابَهَُما َطائِفةٌ مِّ
 (1)

 

أذن أن أغلب العقوبات وال سيما القاسية منها ال يعاقب مرتكب الفعل من المرة األولى بل إذا استمر في ارتكابه 

 للجرم ونقصد بالعقوبات القاسية مثل القطع والقتل وغيرها .

 شروط الضرب :

 .يجب وجود مخالفة واضحة .1

 .عالنية التنفيذ من اجل الردع .2

التعزير ، وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشدة فيرى بعضهم  أن الشدة هي من  دشديد عن.يستخدم الضرب ال3

حي  الجمع وهو أن تجمع الضربات فيه على عضو واحد وال يفرق بخالف الحدود . وقال بعضهم  المراد بها 

الشدة في نفس الضرب وهو اإليالم
(2)

  . 

تبعية وتعزيرية في آن واحد . فإذا كانت عقوبة تعزيرية للحد يتضح مما سبق أن عقوبة الضرب هي عقوبة        

ولوحظ فيها مصلحة ظاهرة في ذلك والمقصود بالمصلحة التعود على شرب الخمر على سبيل المثال فيجوز 

لألمام والحالة هذه أن يضرب فوق األربعين تعزيراً على عودته وكذلك التشهير به
(3)

 . 

أتالف الخمارات استناداً الى ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب )رض( مع رويشد ومن العقوبات التبعية        

الثقفي في صرف خمارته وإراقة الخمر بعد ضربه كتكرار فعل البيع.
 (4)

 

وكذلك بالنسبة لجريمة القصاص فإذا اغتاض مسلم من ذمي يشتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقتله فان كان 

 ذلك باألدلة فال عقوبة عليه وان لم يثبت فعليه ديته وضرب مائة وسجن عام . شتامه يوجب قتله وثبت

يستخلص من نموذج القصاص غير المثبت ببينة من الممكن استخدام عقوبة الضرب للتأديب إضافة الى           

عليه أما  الدية وكذلك السجن حتى ال يتخذ ذلك ذريعة للقتل . فالدية أذن عوض عن القصاص وهي حق المجني

  الضرب والتعزير فهو تأديب وتهذيب وهو حق الجماعة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2 .سورة النور ، أية1

.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سبق ذكره ، ص2
174
 . 

.ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، مصدر سابق ، ص3
313
 . 

، 2هـ(، حاشية رد المختار على الدر المختار، شرح تنوير االبصار،ط1252.ابن عابدين: محمد امين الشهير بأبن عابدين)ت 4

 .277،ص3م، ج1966هـ/ 1386كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده ،مصر، شركة م
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ولهذا قد يكون التشدد في الجرائم التي فيها حكم الجلد مثال كالزنا لغير المحصن والقذف ، فأن تكررت هذه         

ل المثال فان كان القذف الجرائم من قبل الجاني فتشدد العقوبة عليه وتغليظ أداة الضرب . فجريمة القذف على سبي

لمرة واحدة فالضرب يكون بسوط غير غليظ وان تكرر منه القذف يضرب بسوط اكثر غلظة من المرة األولى 

وان اعتاد على القذف شدد عليه بالضرب ويقام عليه الحد للقذف ، وتضاعف عقوبة التعزير لتكرارها . وهو أمر 

 جماعة أو المجتمع .يرجع الى المصلحة التي تخص أما الفرد أو ال

والقصاص قد يكون الضرب بالعصا والسوط واللطمة والركزة  وإذا ما تركت أثراً وال قصاص فيها إذا لم       

تترك آثراً .
 (1)

ََ ََ  مْ كُ ليْ دى عَ تَ فمن اعْ )) َوقيل القصاص باللطمة والضربة استناداً الى قوله تعالى :   ََ وا تدْ اعْ َف

َْ َِ  هِ ليْ عَ  ََ ا اعَ مَ  ثلِ مِ ْب ََ ((  مْ كُ ليْ دى عَ َت
(2)

 

ََ ََ  تمُ بْ قَ اَ عَ  نْ ٳووقوله تعالى : )) َ  َِ مِ بْ وا ِبُ اقِ عَ َف َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َْ وقِ ا عُ مِ  ثِل َِ َِ ...(( هِ بِ  تمُ ِب
(3)

 

 أي أن عقوبة الضرب هو رد على الضارب الذي يلحق األذى باآلخرين .     

 

 عقوبة الضرب في القانون الوضعي 

عقوبة ربما لكونها قريبة من عقوبة الجلد اذ ال يوجد فرق بينها النعدام قد يخلو القانون الوضعي من هذه ال     

 وجود عدد للضربات في الشريعة اإلسالمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مواهب الجليل ، ج1
6
، ص 

246
 
– 247

 . 

 . 194.سورة البقرة ، أية 2

 . 126.سورة النحل ، أية 3

 



 

 

 

 

 

 المبحث االول: العقوبة المالية

 

 

 عقوبة الدية .

 

 عقوبة المصادرة .

 

 عقوبة الجزية .
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 المبحث االول

 العقوبة المالية

 

 

لالختالف الزماني والمكاني فكانت  وهي إحدى أنواع العقوبات التي تم تطبيقها منذ عصور قديمة أال أنها اختلفت تبعا  

ي العصور الحاضر عقوبات حقيقية تنحصر في إلزام الجاني بتأدية أموال محددة للمدين أو الدولة . وتعد عندهم كما ف

 .( 1)على حسب العصور وأساس الثروة فيها مثل الغنم والثيران و اآلبل والمعادن النفيسة والنقود 

 للدماء وصونا   مجني عليه بالمال حقنا  أال أن التقاليد عند الشعوب القديمة قامت على أساس مصالحة الجاني ألهل ال

يشترى بالمال ومن ذلك نشأ ما أسموه بدل الصلح عن الجريمة أو الدية كما تسميه  ِِ ِِ ألنفسهم أي أن حق االنتقام كان ِ

 (2)العرب . 

ي الجرائم ففي شريعة موسى عليه السالم كانت الجروح تعوض بالمال عدا القتل . أما اليونان القدماء فقد كان التصالح ف

في جميع األحوال وللوصول الى الصلح كان البد من اتباع تقاليد خاصة تتمثل بعقد جلسة رسمية  ً  على المال جائزا

والمعادن النفيسة الى غير ذلك .وكان المال المتفق عليه  تيتعهد فيها القاتل بتقدم القارب القتيل كذا من النساء والحيوانا

كان الرجل الشريف في اثينة  ً  ومكانة الطرفين وتأثيرهما األدبي والمادي فمثاليقل ويكثر حسب ظروف الجريمة 

فحينئذ تنفذ أحكام قانون اللوائح . وسار الرومان على الطريقة نفسها ، وإذا لم يفلح المجرم في الصلح  يساوي وزنه ذهبا  

 . (3)االثنى عشر وسار الجرمان كذلك على الطريقة نفسها 

القبيلة المعتدى عليها متفقين  أفرادهلية ينظرون الى أن جرم الدم ال يمحوه غير الدم فكان جميع كان العرب في الجا

فع الى آهل األسود بن المنذر الذي قتله عندهم ومقداره ألف بعير كما د   ً  على ذلك أال أن الصلح على المال كان جائزا

 .(4)الحارث بن ظالم 

 

)مزيدة(، القاهرة، مكتبة دار  1ائية ، دراسة فقهية متحررة،ط.عبد الملك ، جندي ، الموسوعة الجن1

 : . 106، ص 5.، ج106،ص5م،ج1961هـ/1381العروبة،

.مجلة القضاء ، تبحث في الشؤون القانونية والقضائية واالقتصادية ، علي محمد الشيخ علي ، )بحث في الدية الشرعية أثرها في القوانين 2

 . 1، ص 1936بغداد  –، مطبعة الحكومة  1936كانون األول سنة  – 1355لعدد الخامس ، شوال سنة ا –العراقية ، السنة الثانية 

 . 2.مجلة القضاء ، علي محمود الشيخ علي ، بحث في الدية ، المصدر السابق ، ص3

 .2المصدر نفسه، ص
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من وجود قاعدة تكاد تكون عامة  ً  وكذلك كانت دية الحارث بن سفيان الصاردي ألف بعير.على أن ذلك لم يكن مانعا

 . (1)عنـدهم وهـي ان دية القـتيل في أغلب األحيان كانت مئة من اإلبل 

ي نوعان : األولى يترتب عليها ههي إنقاص للمال يفرضه القانون عقابا  عن جريمة ارتكبت و فالعقوبات المالية : إذا  

م عليه والثانية يترتب عليها جعل الحكومة دائنة بمبلغ من جعل الحكومة هي المالكة لشيء عيني كان مملوكا  للمحكو

( . ومن طبيعة هذه Amende، والثانية اسم غرامة   (Confiscation) المال . واألولى يطلق عليها اسم المصادرة

العقوبات ان الشيء المصادر أو المحكوم به كغرامة ال يخصص لتعويض الضرر الفردي بل يبقى منفصال  عن الرد 

 . (2)التعويضات المستحقة بسبب الجريمة و

فالعقوبات المالية أذن هي تلك العقوبات التي تصيب مال الشخص كالدية والمصادرة والجزية والسلب والتعويض عن 

 الربا .

 .عقوبة الدية1

ك أبو سيارة ، وهناك من سن مائة من اإلبل وأول من سن ذل (3)ذكر أن عقوبة دية القتل  في الجاهلية كانت عشر نوق 

العدواني الذي كان يفيض الناس من المزدلفة وقيل بل هو عبد المطلب جد الرسول صلى هللا عليه وسلم حين أفتدى ولده 

عبد هللا بعشر من النوق وكان علية تكرار التضحية عشر مرات. بعدها عدت حياة الرجل مساوية لمائة ناقة فأخذت بها 

 . (4)ى هللا عليه وسلم في اإلسالم قريش والعرب وأقرها رسول هللا صل

وقوم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه المائة ناقة بألف دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب وأثنى عشر ألف درهم   

ممن يتعاملون بالفضة ، واما سكان الخيام فهم يؤدوها بالنوق على أن تكون هذه النوق من سن محددة وذات صفات 

 .(  5)خاصة 

تساوى دية المرأة والرجل الى حد الثالثين ناقة ، فان زادت الدية على هذا العدد أخذت المرأة بنصف ما يأخذه وت  

 . (6)الرجل 

 

 . 2مجلة القضاء ، علي محمود الشيخ علي ، بحث في الدية ، المصدر السابق ، ص

 . 198.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص2

 9.دائرة المعرف اإلسالمية ، نقلها الى اللغة العربية محمد ثابت الفندي واحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس ، ج3

،380. 

.ممكن الرجوع الى خطبة حجة الوداع فقد اقر الرسول صلى هلل عليه وسلم 198،مصدر سابق ،ص7.ابن رسته ، االعالق النفسية ،م4

 ة فيها لالطالع على ذلك بشكل اوسع.المائة ناق

 . 380، ص  9.دائرة المعارف اإلسالمية ، المصدر السابق ، ج5

. 380، ص 9المصدر نفسه، ج
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 ويطبق قانون الدية بين األحرار والعبيد على السواء تطبيقا  لقانون العدالة والمساواة االجتماعية. 

ليهودي أو النصراني في حالة قتله من قبل عبد مسلم حق مالكه أن وشملت رعاية اإلسالم للمجتمع ككل إعطاء الحق ل

يدفع دية للقتيل حتى لو أدى به األمر الى بيع عبده ، لكن الشرع لم يبح للمالك تسليم عبده المسلم ألهل اليهود أو 

 . (1)النصارى 

دية من قتله وال ملكيته خشية أن  وإذا ما قتل نصراني أو يهودي فديته نصف دية المسلم الحر ، وقاتل النفس ال يرث

. وأخيرا  فالدية نوعان دية العمد ودية  (2)يكون ذلك هو الذي دفعه الى قتله كما وال تحق الدية على النساء واألطفال 

 الخطأ.

 أي اخذت   يت  ِّدته ، واتي  إذا أعطيت دِ  دية  اديته ِ ديا  .. ودية القتيل  و  ِ   يته  د  وقد و      ،  القتيل  ُّحق  : تعريف الدية.1

 . (3)ديته .. " 

 .(4) أو جرح أخر .الدية:أو العقل هي الغرامة أو التعويض يدفعه من قتل رجال  2

 . (5).عقوبة القصاص والدية:وهي المقررة لجرائم االعتداء على النفس أومادون النفس عمدا  أو     خطأ  3

 عقوبة الدية في القران الكريم

العادل فضال  عن العقوبات البدنية ت في القران الكريم الذي يمثل دستور اإلسالم وقانونه من العقوبات التي ورد    

 العقوبات المالية وهي أنواع مختلفة مثل :

َكانَلمؤمنَ ومَ  ))قال هللا تعالى : َِ يَ ودَ َمؤمنةَ َةَ بَ رَرق َ ريَ حَ طأَفتَ ؤمنا"َخَ مَ َلَ قتَ َِ َومنَ َخطأَ َلَاَِ ٳنا"َمؤمَ َلَ قتَ أنَيَ َا َِ َة  هَألَأنَلَ هَ ٵالىََ َةَ ملَ سَام 

َكانَمنَ ِّصديَ  َفأن َِ َنَ ؤمَ مَ مَوهوََ لكَ َوَ دَ عَ َمَ قوَ َقَّوا َكانَمنََ َمنةَ ؤَ مَ َةَ بَ رق َ َِ َحريرَ تَ ف  َِ بينكَ َقومَ وان َِ وبَ َم  َأهَ َسلمةَ مَ َُّفديةَ َيثاقَ همَمَ ين  هَلَ الى

َِ دََ جَ ي ََمَ وتحريرَرقبةَمؤمنةَفمنَلَ   ِ َِ صَ ف  َِ تابَ متَ شهرينََ َامَ ي   ِ  ِ عَ َتوبةَمنَاللَ َعين   .َ(6)اَ((َمَ ليما"َحكيَ وكانَاللَ 

 

 . 381، ص 9، ج دائرة المعارف اإلسالمية ، المصدر السابق

 . 381، ص 9.المصدر نفسه ، ج2

 ،. 383، ص 15.ابن منظور ، لسان العرب ،طبعة بيروت ،دار صادر ،بال ت، م3

 . 380، ص 9.دائرة المعارف اإلسالمية ، المصدر السابق ، ج4

. ينظر : ابن إدريس  374 – 373، محمد بن احمد الغرناطي المالكي ، القوانين الفقهية ، دار العلم للماليين ، بيروت لبنان ، ص.ابن جزى 

 . 268 - 267، ص3البهنوي ، الشيخ منصور بن يونس ، شرح منتهى االرادات ،بيروت ، دار العلم للماليين ،بال .ت، ج

 . 92.سورة النساء ، أية 6
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خ طأ َ(هللا سبحانه:ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه وقـوله  يقول  )الَا

َِ يَ ودَ َمؤمنةَ َةَ بَ رَرق َ ريَ حَ طأَفتَ ؤمنا َخَ مَ َلَ قتَ َِ َ)َمنَ )وقوله تعالى :  َِ َة  وفي هذا واجبان في القتل الخطأ . أحدهما  هَ((لَ هَ ٵالىََ َمةَ لَ سَام 

تجزئ . والواجب الثاني من ن خطأ  ومن شرطها عتق رقبة مؤمنة والكافرة ال  الكفارة لما أرتكبه من ذنب عظيم وان كا

َِ يَ ودَ خالل قوله تعالى "  َِ َة  " أي تعويض لهم عن قتيلهم وهذه الدية تجب أخماسا  كما روى األمام احمد هَلَ هَ ٵالىََ َمةَ لَ سَام 

لشافعي : اعلم مخالفا أن رسول هللا صلى هللا . وقيل أرباعا  وتجب على عاقلة القاتل ال في حاله. قال ا(1)وأهل السنن 

 .( 2)عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهو اكثر من حديث الخـاصة 

))َأي تجب دفع دية مصدقة الى أهله  أال أن يتصدقوا بها فال تجب. وقوله  ))َألَأنَيصدقواَ((وأما عن قوله تعالى      

َكانَمنَقومَعدوَلكمَوهوَمؤمنَفتحري أي إذا كان القتيل مؤمنا  وأولياؤه من الكفار أهل حرب فال دية لهم رَرقبةَمؤمنة((َفان

َكانَمنََ وقوله   وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ال غير . َِ بينكَ َقومَ )َوان َِ وبَ َم  ، أي أن كان أولياء القتيل أهل  ( يثاقَ همَمَ ين 

فدية كاملة وكذا أن كان كافرا  أيضا  عند طائفة من العلماء وقيل  ذمة . وبينكم وبينهم هدنة فلهم دية قتيلهم وان كان مؤمنا  

 . إضافة أن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . (3)للكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها  

َِ َِ )وقد تتحول العقوبة المالية الى عقوبة معنوية وهي      ِ َِ صَ ف  َِ تابَ متَ شهرينََ َامَ ي   ِ  ِ  ِ  ِ هو أي ال إفطار بينهما بل  (َعين 

 صوم متواصل فان افطر بعذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا في السفر هل يقطع أم ال ؟ .

والعقوبة في القران الكريم واجبة بالقتل مهما كلف األمر سواء كان ذلك عن طريق الخطأ فانه يعاقب عقوبة مالية      

إذا اضطر الى دفعها من بيت المال وان لم يستطع فالصيام وهي الدية وان لم يستطع أن يؤديها هو فمن عاقلته أو حتى 

تعويض عن الدية ألجل أشعاره بعظم الذنب الذي اقترفه بحق المجتمع وتوجيه العقوبة هو لحفظ التوازن االجتماعي 

بال وعدم اإلهمال في حماية الروح البشرية ولو كلف ألجل  أشعاره بعظم ما قام به من خالل دفع ثمن عمله ليذوق و

 فعله .

زيادة الى عدم التهاون في االعتداء على النفس خصوصا  إذا كان القتل خطأ  كي يتأنى في تصرفاته مستقبال  وليكون     

 درسا  لآلخرين .

 

 . 534، ص 1.ابن كثير ، تفسير القران العظيم ، مصدر سابق ، ج1

 . 535، ص 1.المصدر نفسه ، ج2

 . 535، ص 1.المصدر نفسه ، ج3
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 ومع ذلك فان هذا التصرف أي االعتراف على نفسه يعني وجود الوعي الذاتي لديه في أعلى مستوياته ) األنا العليا (.  

َتبَ كَ )): وعن أبن عباس رضي هللا عنه قال : كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال هللا لهذه األمة 

َِ َمَ كَ عليَ   ِ َِ لىَالىَقتَ فيَالَ َاصَ صَ الق   ِ وَأنَيقبلَفَ .َقالَابنَعباسَ:َفالعَ َ(1)((َيَ شَ َمنَأخيهَ َيَلهَ فَ عَ َنَ مَ هذهَاآليةَ،))َف 

َِاَِّالدية َ،َقالَ:َمدَ فيَالعا

َ.َ(2)((ََانَ سَ ؤديَبإحَ ي َوَ َروفَ بمعَ َلبَ  طَ أنَيَ َ عروفَ بالمَ َ باعَ ))َفأتَ 

 عقوبة الدية في السنة النبوية

 تعالى التي أكدت على تطبيق أوامره على الناس كافة دون تميز بين األشخاص نفيذ ألوامر هللات نبوية أاللسنة الما ا     

أو األقوام أال في بعض الحاالت التي تكون فيها هذه األوامر مشددة أو مخففة وقد حدد الرسول الكريم دية تخص كل 

 عضو من أعضاء الجسم .

كتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمرو بن حزم  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي    

ِ  في بينة فأنه قود أال أن يرضى          أولياء المقتول   ِ  ِ . ففي العقول " ( 3)الى أهل اليمن ان  من اعتبط  مؤمنا  قتال 

ة  ِمن اإلبل ِ، وفي المأم عا  مائ  ذ  ف إذا اوعي  ج   ِ ِس ما ئة  من اإلبل ، وفي األن  مِة ث ل ث  الّديِة ، وفي الجائفة أن في ال نف  و 

ش ر من اإلبلِ ،   ِِ إصبٍع مما هنالك  ع  ِل سون  ، وفي ك  م  ل خ  ون  ، وفي اليدِ خمسون  ، وفي الّرج  س  م  ين ِخ  ِمثل ها ، وفي الع 

مٌس "  ٌس ، وفي الموضيحة خ  م   .(4)وفي الّسن خ 

 . (5)نفسها وقد أشار الشوكاني في كتابه نيل األوطار الى العقوبة    

فالدية ال تؤدى عن إزهاق نفس فحسب بل تؤدى أيضا  عند أتالف شفتين أو عين أو لسان أو أذنين بما يلحق ضررا      

 .( 6)بالسمع فإذا أتلفت عين واحدة كانت ديتها مائة دينار وتزيد دية الجرح إذا ما أصاب جزء  آخر من الرأس 

 

 . 178.سورة البقرة ، أية 1

 . 7، ص 9ي ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، ج.البخار2

 . 212، ص 7.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج3

 . 611كتاب العقول ، ص –.مالك ، موطأ 4

 . 213 – 212، ص  7.الشوكاني ، نيل االوطار ، المصدر السابق ، ج5

 . 381.دائرة المعارف اإلسالمية ، المصدر السابق ، ص6
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استحقاق الشخص المتضرر ، وال يحق الدية لمن الحق له فيها ، أي يطــلب دم امــرئ هذه الحقوق تؤخذ حسب     

أْبغَض الناِس اىل اهلل ثالثة :ُ مْلِحد يف احَلَرِم ، وَمُبَتعِِ يف " بغيـر حـق . عـن ابـن عبـاس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : 

 . (1)"  بغـري حٍق لـرييق َدَمـُه اإلسالِم ُسـنَة الـجاهَّلية ، وُمِطـلب دم امـرئ

أشار الرسول صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث أن هللا يبغض من يطالب بدم امرئ بغير حق ولكن بما أن     

ظر لـ طمت   اإلسالم دين العدل والمساواة فهو ال يضيع حق مسلم حتى لو كان العبد وسيده . عن انس )رض( أن أبغه الن 

اِص جـارية  فكسرت   . (2)ثنيتها فأتوا النبي صلى هللا عليه وسلم فـأمـر بـالقـ ص 

، نذكر على سبيل المثال ال الحصر : أن رجال   صوهناك حاالت ال دية فيها على الرغم من حدوث ضرر للشخ    

ِ   ن  مِ  فنزع يده   لٍ ج  د ر  ي   ِّضع    ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  عض  م فقال : ي  موا الى النبي صلى هللا عليه وسلتص  مه فوقعت ثنيتاه فاخ  ف 

ِ  أح    .(3)"  ال دية لك   ل  فح  ال   م أخاه كما يعض  دك 

       ِ ِ   ت  رج  ـ  و عن صفوان بن معلى عن أبيه قال : خ  فأبـطلها النبي صلى هللا  نيته  فأنتزع  ث   رجـلٌ  ِّفعض زوةٍ ـ  في غ 

 .(4)عليه وسلم 

أو تغاضي عن حقوق اآلخرين و أنما عدها دفاعا  وال تعد مثل هذه الحاالت تساهل من النبي صلى هللا عليه وسلم      

عن النفس فمن حق كل إنسان حماية نفسه والدفاع عنها حتى وان أدى الى قتل الشخص المعتدي .فالشريعة اإلسالمية 

نظمت للحياة الجماعية كل دقائق حياتها فضال عن ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يقوم بدور الحاكم وعمل 

 حقيق الضبط االجتماعي في المجتمع اإلسالمي .على ت

 دية الجنين

اهتم النبي صلى هللا عليه وسلم بكل روح في المجتمع حتى وان كانت هذه الروح لم تخرج للحياة بعد فقد خصص      

رسول  للجنين دية ليثبت حقه . فعن ابي هريرة  أن امرأتين من هذيل دقت أحدهما األخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه

ًٍ هللا صلى هللا عليه وسلم بغ   ًِ  : عبدٍ  رٍة ًِ أو وِل  ً   دةٍ ِي
(5)

 . 

 

 . 7، ص 9.البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، ج1

 .10، ص 9.المصدر نفسه ، ج2

 . 9، ص 9.المصدر نفسه ، ج3

 . 9، ص 9.المصدر نفسه ، ج4

 . 615المصدر السابق ، ص –مالك ، الموطأ .5
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بخمسين دنيارا  أو ستمائة درهم ، ودية المرأة الحرة الم سلمة بخمسمائة  تقوم   رة  ي عبد الرحمن : الغ  وقال ربيعة بن أب

ِ  دينار أو ست ة االف درهم . قال مالك :    ِ ر خمسون دينارا  أو ستمائة درهم . قال : ش  ديتها والع   شر  ع   ِّرةجنين الح   دية  ف 

ي زايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا  ، قال مالك : سمعت انه  ِّرةون فيه الغ  في أن الجنين ال تك خالف  ولم اسمع أحدا  ي  

 .(1)إذا خرج الجنين  من بطن أمه حيا  ثم مات ، أن فيه الّدية  كامال  

 دية القتيل المجهول قاتله :

ه فخ   د  وا ِعن  دث  م بين حدث في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ان " دخل عليه نفر من األنصار  ف تح  جٌل ِمنه  رج  ر 

و ِم ف رِجعوا الى رسول صلى هللا عليه وسلم فقالوا : يا رس  ط  في الدَّ ح  ش  هم  يت  م  بصاِحب  ده  فإذا ه   ل  أيديهم  فقتل  فخرجوا بع 

م ِفخرج رسول هللا صلى هللا ش حط  في الدَّ حن  به يت  ج  بين أيِدينا فأذا ن  ا فخر  ان  يتحّدث  معن   عليه وسلم فقال : هللا ِصاحبنا ك 

م هذا ـ تلت  تم  ق  تل ـ ته  فأرسل الى اليهود فدعاهم فقال : أن  تل ـ ه  قالوا : ن رى  أّن اليهود ق   ِ ن  ترون  ق  نون  وم 
قالوا : ال،  بِمن  تظَّ

عين ثم ي م  ج   ِ  ِ لونا أ  قت  وه فقالوا ما ي بالون  ان ي   ِ ف ل  خمسين  من اليه ود ما قتل  ون  ن  قون قال : أترض  ن  قال : أفتستحَّ تفلو  ن 

مسين ِمنـكم  فــقـالوا ما كـَّنا  لنحلف   الــّدية  بأيـمان ِخ 
اه   (2) مـ ه   ف ـود  ـطل د  كــان قصد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  يب 

ـ ة   ِ دق  ائة  من إبِل الصَّ م 
(3 ). 

رسول صلى هللا عليه وسلم عن المسلمين كافة فهو لقد كان القصد من دفع دية القتيل من ابل الصدقة هو مسؤولية ال

يرثهم ويواديهم إذا لم تكن لديهم عاقلة ويستند ذلك حديث له رواه "المقدام الشامي" ، قـال رسول هللا صلى هللا عـليه 

 . (4) َعقُل عنه ُويرثُه "" أنا ََوارُث َمْن ال وَارَث لـُه أََْعقُل عُنه وأرثُه ، واخَلاُل واِرُث من ال وراثَ لََُه يوسلـم : 

أن القتيل في اإلسالم ال يذهب دمه هدرا  حتى إذا جهل قاتله ، ولكي يطيب خاطر أهله وأصحابه دفع الرسول صلى هللا 

عليه وسلم دية القتيل من مال الصدقة تخفيفا  عنهم وكذلك فان مبدأ دفع الدية بحد ذاته فيه تخفيٌف ورحمة وهذا ما نص 

 " ذلكَتخفيفَمنَربكمَورحمةلى " عليه قوله تعا

 

 . 615المصدر السابق ، ص –مالك ، الموطأ 

 .6390 – 6388، حديث رقم  10، الديات ، ص 9.البخاري ، صحيح البخاري ، ج2

 . 10، ص 9.المصدر نفسه، ج3

 . 139، ص 2.ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج4
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قصاص والدية بعد ان كان الواجب على بني إسرائيل القصاص فقط ولم والمقصود بالتخفيف هنا هو التخيير بين ال     

َ ))ففي التوراة كان النظام في قصاص األطراف قوله تعالى  (1)يكن فيهم الدية  َب النَّف سَو الع ين  َالن  ف س  َأ نَّ ن اَع ل يه مَف ي ها و كت ب  

َوالجر و حَ  َب ال سانا َوالنفَبالنفَوال سنَّ َك فَّارة َله َ ف م نَق ص اصَ  ب الع ين  َف  ه و  َب ه  وأكد ذلك رسول هللا صلى هللا عليه  (2) (( ...ت ص دق 

فأذا أراد رابعة فخذوا على  أو يعفو فهو اخليار بني إحدى ثالث أما أن يقتص أو يأخذ العقل*  من أصيب بدم أو خبل "وسلم حيث قال: 

ية كل ذي عهد في عهده ألف دينار . وروى أن عمرو بن أمية . كما جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم د (3) " يديه

 . (4)الصخري قتل مـنافقين فقـضى رسول هللا صلى هللا علـيه وسلم فهما بدية حرين مسلمين 

وال يجوز اإلفراط في العقوبة أي ال تؤخذ الدية ويطالب بالقتل فان ذلك تجاوز لحقوق المذنب وحقوق اآلخرين      

 نزل فيها تحديد في مقدارها ونوعيتها وكميتها .أيضا  ما دام 

ووضع الرسول صلى اله عليه وسلم حدودا  لعدم هدر الدم ضمن األسرة أو العشيرة أو القبيلة الواحدة إذا منع        

ارث من يقتل أحد أفراد عائلته حتى وان كان األب واالبن لعدم التمادي ومنع الطمع والجشع وحتى ال ترخص حياة 

نسان وتنهار العالقات االجتماعية داخل العائلة أو العشيرة الواحدة ألي سبب كان سواء كان ماديا  أو معنويا  أو غيره اإل

 .(5) ليس لقاتل شٌي " "، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

كل عضو من أعضاء  ولم يقتصر اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم على روح اإلنسان فحسب بل شملت رعايته      

يف الِسنَّ  ": جسم اإلنسان وكل ما له صلة بهذا العضو فعلى سبيل المثال ال  الحصر قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 .(6)مخُس من اإلبَل والضّرَس سن مـن األسنان ال يفضل بعـضها عـلى بعـض " 

 
 . 149، ص 7.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج1

 . 45أية .سورة المائدة ، 2

 .786، ص2*الخبل: الجراح  .ينظر : ابن ماجة، سنن، م

 ، ص    . 1. ينظر : ابن كثير ،  التفسير ، ج 148، ص 7.المصدر نفسه ، ج3

 . 185، ص 2. عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي ، ج4

 . 625.األمام مالك ، الموطأ ، مصدر سابق ، ص5

 . 620المصدر نفسه، ص
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الم في تعاليمه الناحية الجمالية للبشر ، فاألسنان هي واجهة الفم والفم واجهة الوجه ولذلك خصصت فدية راعى اإلس

 خاصة بأجزاء الوجه تختلف الواحدة عن األخرى .

الغرض منها إهدار مال الشخص بل  وضعت عقوبة الدية وهي عقوبة قاسية ألجل حماية الفرد في مجتمعه ، ولم يكن

 نفس اإلنسانية وأعضائها .للمحافظة على ال

ِفع  الى  ا ر  ومع ذلك فأن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم فضل العفو قدر المستطاع فعن انس انه قال : " م 

ْفِو. ر  فِيه بِالع  ، إالّ أ م  اص  ًِ هللاِ صلى هللا عليه وسلم ش يٌء فِيِه القِص  ًِ ًِ س وِل  (1)"  ر 

درؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فان كان له خمرج فخلوا أ " صلى هللا عليه وسلم وعن عائشة )رض( قالت : قال رسول هللا

 . (2)سبيله فان األمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة"

 فأذن أساس العقوبة في جميع مجاالتها الردع والرفق وحماية المجتمع .
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 عقوبة الدية عند الخلفاء الراشدين

حمل الخلفاء الراشدين ما تركه الرسول صلى هللا عليه وسلم على عاتقهم من أنظمة وأسس جديدة تطبق في مجتمعهم 

مما كان عليه من حيث القوانين والعادات والتقاليد والقيم فطوروا بعضها وغيروا بعضها  اكثر تعقيدا   الذي اخذ مسارات

  ِ في تلك  لتثبيت أركان اإلسالم واستمراره لكونه خاتم الرساالت ومناسب لكل عصر ومكان ومنها لم يكن تنفيذها سهال 

مة وحتى حياة اقرب الناس اليهم في اتخاذ قرارات الظروف ، خاصة وأنها كانت تمس دقائق حياتهم الخاصة والعا

وتنفيذها ومن ذلك العقوبة في مجاالتها المتعددة ومنها عقوبة الدية وهي كما أسلفنا تمثل بدال عن القصاص أي تخفيف 

تطاعوا أن اس عقوبة القتل الى ما يوازيها من المال والذي يصعب تقيمه ، أال أن الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم جميعا  

يقوموا بهذا الدور تكميال لما قام به الرسول صلى هللا عليه وسلم وأقاد للرعية من الوالة . وفعل عمر بن الخطاب 

 .(1))رض( مثل ذلك وتشدد فيه فقد  أعطى الخليفة ابو بكر)رض( القود من نفسه اكثر من مرة 

 .الخليفة أبو بكر )رض(1

الفة قال : انه ال حول وال قوة أال باهلل طوقت بامٍر عظيم من االمر ال قوة لي به عندما ولي أبو بكر الصديق )رض( الخ

 .(2)وال يران اال باهلل وقال : هل من أحد يتشكى ظالمة ؟ فما أتاه أحد فأثنى الناس على وليهم 

أبو بكر )رض( لم تعرف في عصره الجريمة على نطاق واسع بل حدثت بعض الجرائم المحددة أكد وكما ذكرنا سابقا  

من خالل قضائه االقتصاص من مرتكبيها على ضرورة معاقبة المسيء واسترداد حقوق اآلخرين منه وان كان ذا شأن 

 عدله واهتمامه حتى وان كان الشخص الذي وقع عليه األذى من غير المسلمين  . بين قومه موليا  

ة المسلم .وروى عن ابن مسعود انه قال : دية اهل عن الزهري انه قال : قضى أبو بكر وعمر في دبة الذي يمثل دي

. فنظرية أبي حنيفة في المساواة بين األشخاص دون النظر الى أديانهم تتفق مع االتجاهات (3)الكتاب مثل دية المسلمين 

ين الحديثة في التشريعات الوضعية فهي تسوي بين األشخاص وان اختلفت أديانهم في المسائل التي ال تبنى على الد

 .(4)والمتعلقة بالدنيا 

 

 . 319 – 318، ص 1.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج1

 . 259، ص1.ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج ، صفوة الصفوة ، مصدر سابق ، ج2

 . 183، ص 2.المصدر نفسه  ، ج3

 . 183، ص 2.المصدر نفسه ، ج4
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ِ   ر الصديق )رض( أن رجال قدم اليه قال أن عامال  كما ثبت عن الخليفة أبي بك  قطع يده قال له : وهللا لئن كنت صادقا 

 . أي يعاقبه بمثل ما عاقبه به أو يدفع له الدية .(1)ال قيدنك به 

 .الخليفة عمر بن الخطاب )رض(2

بكى عمر حتى خيف كما هو معروف عن الخليفة عمر بن الخطاب )رض( عدله و ورعه وخشيته من اآلخرة . "     

عليه وقال : ولمن نعطيها بما فيها ؟ فأجاب أبو  ذر : لمن سلت هللا أنفه ، والصق خده باألرض ، وان ال نقول أال خيرا  

 .(2)، وعسى ان دليتها الى من ال يطيق حملها اال تنجون من أثمها يوم القيامة " 

 الجنة أال واحدا   يوم القيامة ان أيها الناس ادخلوا جميعا   دىٍ وكان عمر )رض( يقول والذي نفس عمر بيده لو نادى منا   

 .(3)لظننت أن أكون أنا ذلك الواحد 

منه ولذلك أعطى القود من نفسه  وهذا ما كان يدعوه الى العدالة والمساواة بين الناس والحكم بما انزل هللا خوفا       

 يل له في ذلك قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيوتشدد فيه ، فأعطى القود من نفسه اكثر من مرة ولما ق

 .(5) وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعــطي الــقود مـن نـفسي( 4)القـود مـن نفسه 

وكان العقل قبل خالفته يعرف بالتعصيب فلما وضع الديوان اصبح العقل على أهل ديوان القاتل وهم المقاتلة من الرجال 

 . (6)ن البالغي

مع فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم عند تحمله العاقلة الدية عن الرجل الذي قتل ولم  وان هذا الفعل كان مناسبا      

يعرف قاتله . وترى أن فعل عمر )رض( كان يحضره الصحابة وال يظنون انه مخالفا  لما فعله الرسول صلى هللا عليه 

ن العاقلة كان للتناصر قبل وضع الديوان وبعد وضعه صار عاقلة الرجل أهل وسلم فدل على انهم عرفوا أن التحمل ع

عن الفرد قبل عشيرته رغم عدم تخليه عنها ، وهذا يعني وجود الضبط  ةديوانه ، أي اصبحت الدولة مشرفة ومسؤول

 االجتماعي والمسؤولية من قبل الدولة تجاه الفرد في المجتمع اإلسالمي .

 

 600،مالك، الموطأ،ص127، ص 1962اإلسالم عقيدة وشريعة ، القاهرة ، دار المعارف .شلتوت ، محمد ، 1

 (12 19. رواه الطبراني )214.الهاشمي ، عابد توفيق ، مدخل الى التصور اإلسالمي لإلنسان والحياة ، ص2

 . 214.المصدر نفسه ، ص3

 . 56، ص 3.ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، م4

 . 319، ص  1قادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج. عودة ، عبد ال5

،  4م، ج2000هـ/1421هـ(، بيروت. دار الكتب العلمية،1230. ينظر : حاشية الدسوقي محمد بن عرفة)ت  45، ص 8.الخرشي ، ج6

 . 256، ص3: بدائع الصنائع ، ج 282ص
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 .(1)العاقلة هي العصبة إذا لم يوجد    الديوان ويرى أبو حنيفة أن عاقلة الشخص أهل ديوانه ، ويقول ان         

المؤمنين  رروي أن رجال قتل في زحام في زمن عمر )رض( فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر رضي هللا عنهما : يا أمي

ن قاتله فال مانع م ف. وإذا كان بيت المال يؤدي في دية من ال يعر(2)ال يبطل دم امرئ مسلم فأدي دينه من بيت المال 

 أن يحمل الدية عمن ال عاقلة له .

وعليه فالمسلمين يرثون من ال وارث له فأنهم يعقلون عنه عند عدم وجود عاقلة له، وإذا تحمل بيت المال العقل       

 .(3)فأن الجاني يتحمل في الدية بقدر ما ينوبه لو كانت الدية على العاقلة 

 نموذج أخر عن القسامة في الدية .

فيهم ، فحذفه بالسيف  ِّذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فأنبته له رجلكانت ه     

خمسون  يقسم  فأخذوا اليماني فرفعوه الى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال انهم قد خلعوه فقال    لٌ ذي  فقتله فجاءت ه  

وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان يقسم فأفتدى يمينه منهم بألف من هذيل ما خلعوه قال فأقسم منهم تسعة وأربعون 

  ِ أخر فدفعه الى أخي المقتول فقرنت يده بيده قالوا فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا  درهم فأدخلوا مكانه رجال 

وأخلت  وا فماتوا جميعا  كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فأنهجم الغار على الخمسين الذين اقسم

 . (4)ثم مات  القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حوال  

هنا كانت العقوبة إلهية نزلت بهم نتيجة لكذبهم في محاولتهم أخذ دية في دم امرئ بغير حق . قال الرسول صلى         

امرئ بغري حق لرييق دمُهأبغض الناس اىل اهلل ثالثة .... ومطلب دم هللا عليه وسلم : 
(5)  . 

 

 

 

 

 256، ص3. بدائع الصنائع ، ج 45، ص 8. ينظر : حاشية الدسوقي ، ج 45، ص 8الخرشي ، ج

 . 518، ص 9.المغني والشرح ، ج2

 . 46، ص 8الخرشي ، ج

 . 12، ص 9.البخاري ، صحيح البخاري ، ج4

 . 7، ص 9.المصدر نفسه ، ج5

 

 

 

 

 



 214 

 م  دية الرح  

 عمر ) رض( الدية من األب عن أبنه لعدم التمادي في قتل األبناء حماية للمجتمع ووقف التفكك األسري.أخذ        

من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزف في جرحه فمات  عن عمر بن شعيب : أن رجال  

عشرين ومائة بعير حتى  قديرٍ  عدد على ماءِ بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر ا اقة  سر  فقدم  

اقدم عليك ، فلما قدم اليه عمر بن الخطاب اخذ من تلك اإلبل ثالثين حقه وثلثين جذعة وأربعين خلفه ثم قال : ابن أخو 

 .(1)خذها فأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " ليس لقاتل شئ " المقتول ؟ قال : هاأنا ذا قال :   

 الجسمدية أعضاء 

 قضى الخليفة عمر )رض( في أعضاء الجسم بما يأتي :   

عن اسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع     

 .(2)بجمل 

عن دية  . أما(3)وعن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب في األضراس ببعير      

يبصر اإلنسان به عواقب االمور وحسن االشياء وقبحها والدماغ كالفتيله لهذا  ءالعقل الذي يمثل النور والجوهر المضي

. وإذا وجبت الدية بذهاب العقل . وفي حديث لمعاذ بن جبل عن رسول هللا (4)النور يقوى ويضعف بقوة الدماغ وضعفه 

. وعن أبو المهلب أبي قالبة قال : رمى رجل بحجر في رأسه (5)ة من اإلبل " صلى هللا عليه وسلم " وفي العـقل مائ

 . فهو أي العقل اكبر وأعظم الحواس نفعا وقدرا  (6)فذهب لسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر بأربع ديات 

يهتدي الى مصالحه ، وهو فضال وهو ما يتميز به اإلنسان عن البهيمة فبواسطته يستطيع التمييز بين الخير والشر وبه 

 عن  ذلك شرط من شروط الواليات وصحة التصرفات وأداء العبادات .

 

. وقال مالك : األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أن قاتل العمد ال يرث في دية من قتل شيئا وال من ماله وال  625 – 624.موطأ مالك ، ص1

 وقع له ميراث . يحجب أحدا  

 .  620المصدر نفسه، ص

 . 620.المصدر نفسه ، ص3

 . 385، ص 8.البحر الرائق ، ج4

 . 86، ص 8.البيهقي : السنن الكبرى ، مصدر سابق ، ج5

 . 167، ص 9.مصنف ابن شيبة ، مصدر سابق ، ج6
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 مقدار الدية .

قرى فجعلها على أهل وكانت قيمة الدية في كل بلد من البلدان اإلسالمية قدرها الخليفة عمر )رض( على أهل ال     

. وكانت على عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم كما (2)رق أثنى عشر ألف درهم الذهب * ألف دينار وعلى أهل الوِ 

ذكرها عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ثمانمئة دينار أو 

ب يومئذ النصف عن دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه ثمانية آالف درهم ودية أهل الكتا

هللا فقام خطيبا فقال : أال أن اإلبل قد غلت . فقال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنى عشر 

لـة قال وترك دية أهل الذمة لم مائتي حـ   حلل  قر مائتي بقرة . وعلى أهل الشاءألفي شاة وعلى أهل ال  . وعلى أهل الب   ألفا  

 . (3)يرفعها فيما رفع من الدية 

يدل هذا الحديث على أن أهل اإلبل وان ايجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم الن اإلبل قد غلت ولو كانت        

 .(4)وال لذكره معنى  لإلبل ، وال كان لغالء اإلبل اثر في ذلك بنفسها لم يكن أيجابها تقويما   أصوال  

 طريقة الدفع

أصدره الصحابة  مما ال خالف فيه أن الدفع يكون مؤجال في ثالث سنين وأساس التأجيل في الدية كان أمرا          

الكرام بداية إذ قضى عمر بن الخطاب )رض( وعلي بن أبي طالب )رض( يجعل الدية في القتل الخطأ على العاقلة في 

لف لها من الصحابة فأتبعهم في ذلك أهل العلم . وأساس التأجيل انه مال يجب على سبيل المواساة ثالث سنين وال مخا

 كالزكاة . فلم يجب حاال  

           ِ عند مالك والشافعي واحمد لكن أبا حنيفة يرى التأجيل فيما يجب على العاقلة  وما ال تحمله العاقلة يجب ماال 

تحتاج الى مبلغ كبير وجمعه يطول الوقت للحصول عليه واشتراك العاقلة في دفعه . فالدية (5)وما يجب على الجاني 

يعطيهم الوقت الكافي لتهيئة المبلغ ولذا فان الخليفة عمر )رض( كان يرى ليس من اليسر جمع كل مبلغ الدية في نفس 

الم دين التسامح والتساهل مع الوقت وانه من المستحسن دفع العاقلة للدية بشكل دفعات للتخفيف عن كاهلهم ، واإلس

 تشدده في اخذ الحق للمظلوم .

 

 العراق . رق أهل  الوِ  مصر ، أهل   وأهل   الذهب أهل الشام   *قال األمام مالك : أهل  

 . 380، ص 3. ينظر : دائرة المعارف اإلسالمية ، مصدر سابق ، م 611المصدر نفسه ، ص

 . 184، ص 9ج.أبو داود ، سنن أبي داود ، مصدر سابق ، 3

 . 483، ص 9.المغني والشرح ، ج4

 . 201، ص 2.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج5
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 الخليفة عثمان بن عفان )رض(

ت في دية عند مقتل الخليفة عمر بن الخطاب )رض( ، إذ قتل عبد هللا بن في أول بيعته للخالفة تحتم عليه أن يبّ        

غينة( وكذلك الهرمزان . فأخذ سعد بن مر بن الخطاب قاتل أبيه أبا لؤلؤة الفارسي وقتل معه رجال  نصرانيا يدعى )ج  ع

أبي وقاص عبد هللا بن عمر وحبسه في داره وجرده من سيفه ثم ذهب الى الخليفة عثمان )رض( وكان عبد هللا يقول : 

في هذا الرجل ... فقال علي :  ِّحضره عثمان )رض( قال : أشيروا عليوهللا ألقتلن رجاال ممن شرك في دم أبي . فلما أ

أرى أن تقتله ، فقال بعض المهاجرين : قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم . فقال عمرو ابن العاص :" اما وهللا قد اعفاك 

 .(1)حتملتها في مالي ان يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان" فقال عثمان )رض( : أن وليه وقد جعلتها دية وا

منه دماء المسلمين من جهة وتطييب خاطر أهل المقتولين من جهة أخرى ويجئ هذا  وكان تصرف عثمان )رض( حقنا  

 ضمن سياسته الحكيمة بعدم ترك الخطأ دون عقوبة .

 الخليفة علي بن أبي طالب )رض(

اء، وقد مارسه كثيرا حتى قبل توليه الخالفة منذ من المشهود للخليفة علي بن أبي طالب )رض( حكمته في القض        

عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وحتى نهاية حكمه . ففي مجال الدية استشاره الخليفة عمر بن الخطاب )رض( في دية 

.  المرأة التي تسقط جنينها ، وقد سبق ذكره ، فأعطى الحكم المناسب الذي يرضي هللا تعالى ولم يجامل الخليفة في ذلك

 كما أقترح على الخليفة عثمان بن عفان )رض( قتل ابن عمر )رض( أال أن الظروف حينها لم تسمح بذلك .

 كان علي )رض( ال يحب سفك الدماء والخوض فيها حتى حين طعن نادى :

قاتلي ، انظر يا  " يا بني عبد المطلب ال ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنين ، أال ال يقتلن أال

ِ   حسن ان    . (2)مثلن  بالرجل ... " وال ت   أنا ِمت  من ضربتي هذه فأضربه ضربة 

وال تجهزوا على جريح  وله مقولة أخرى نهي فيها عن القتل في غير حقه : " فإذا هزمتموهم فال تقتلوا مدبرا        

 .(3)وتكشفوا عورة وال تمثلوا بقتيل ....." 

 فكان يرى أن معنى العفو هو الفصل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبدوفي موضوع الدية 

 

 . 75، ص 3ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، مصدر سابق ، م

 391، ص 3المصدر نفسه، م

 . 393، ص 3المصدر نفسه، م
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ن الخطاب )رض( ومن بعده وانه تجب ثلث الدية فقط في المأمومة * . وذهب في ذلك من قبله الخليفة عمر ب      

 . (1)الحنفية والشافعية وذهب بعض أصحاب الشافعي الى أنه يجب مع ثلث الدية مكومة لغشاوة الدماغ 

وحكم الخليفة علي )رض( في البيضتين ، إذ قيل أن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه وذهب الجمهور الى       

لي )رض( قال أن في اليسرى ثلثي الدية إذ النسل منها وفي اليمنى ثلثها . الواجب في كل واحدة نصف الدية ، أال أن ع

وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب قوله وفي الذكر الدية ، وهذا ما ال يعرف فيه خالف أهل العلم والدليل عدم الفرق 

 .(2)بين ذكر الشاب والشيخ والصبي

رض( داللة على علمه بأهمية كل عضو من أعضاء الجسم ومدى وهذا التحديد الدقيق من قبل الخليفة علي )        

تأثيره على الفرد وتأثير الضرر الذي يقع عليه لذا ميز في الدية بين البيضة اليسرى واليمنى . وقضى أيضا بالدية حين 

 .(3)قال : " في الصلب * الدية إذا منع من الجماع " 

لها مقدارها لكل جزء من أجزاء الجسم بتعويض المتضرر والتخفيف عنه وهكذا أولى اهتمامه بالدية بكل تفاصي        

 بما وقع عليه من مظلمة .

 

 الدية عند الفقهاء

 اختلف الفقهاء في الدية وبمن يدفعها وتعيينها ومن يحملها ومقدارها :    

ا  أو مجنونا  . فرأى مالك وأبو حنيفة .حمل الدية : تباينت آراء الفقهاء فيمن يحمل دية القتيل إذا كان القاتل حدثا  صغير1

واحمد : أن الدية الواجبة على الصغير والمجنون تحملها العاقلة ولو تعمد الفعل فبنظرهم أن عمد الصغير والمجنون خطأ 

ال عمد ، إذ ال يمكن أن يكون لهما قصد صحيح في الحق عمدهما بالخطأ . وفي مذهب الشافعي رأيان أحدهما ، يتفق مع 

 باقي األئمة وهو المرجح. رأي

 

 .216، ص 7*هي الجناية البالغة أم الدماغ وهو أو الجلدة الرقيقة التي عليه . الشوكاني ، نيل االوطار ، ج

 . 216، ص 7.المصدر نفسه ، ج1

 . 215، ص 7.المصدر نفسه ، ج2

،  7اء ال نفس المتن . الشوكاني ،  نيل االوطار ، ج*المراد بالصلب هنا ما في الجدول المنحدر عن الدماغ لتفريق الرطوبة في األعض

 . 215ص

 . 215، ص 7.المصدر نفسه ، ج3
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والثاني يرى أن عمد الصغير والمجنون عمد ألنه يجوز تأديبهما على القتل العمد وان كان ال يمكن القصاص          

 . (1)لهما منهما فكان عمدهما عمدا  كالبالغ العاقل وعلى هذا تجب الدية في ما

.العاقلة : إذا لم يكن للجاني عاقلة * أصال  أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير ال يتحمل كل الدية فهناك رأيان : 2

األول يرى أصحابه أن بيت المال يقوم مقام العاقلة فإذا لم تكن هناك عاقلة او كانت هذه العاقلة فقيرة دفعت الدية 

ن كانت ال تستطيع دفع كل الدية اخذ باقيها من بيت المال وهذا رأي مالك والشافعي وأبي جميعها من بيت المال ، وإ

 الحنفية واحمد .

أما الثاني : فأصحابه يرون أن الدية تجب في مال القاتل ، ألنه المسؤول األول وان ما تساهم به العاقلة وتحمله         

لة فيرد األمر ألصله وهذا الرأي رواية عن أبي حنفية لمحمد ويقول به إنما هو للتناصر والتخفيف فأذا لم تكن هناك عاق

 .(2)بعض الحنابلة  

 .وفاة الجاني : أختلف الفقهاء في حالة وفاة الجاني قبل االقتصاص منه :3

 أ.رأي أبو حنيفة ومالك أن الدية ال تجب في مال المتوفي بعد موته من تركته .

 .(3)جب في مال المتوفي ب.رأي احمد والشافعي أن الدية ت

.حق الدية : أن أخذ الدية هو حق وواجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه ، ام  ال تثبت الدية اال 4

 (4)بتراضي الفريقين أي الولي والقاتل وانه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم أال القصاص أو العفو

 ألة قوالن :وفي هذه المس

 

 . 179، ص 1.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج1

*العاقلة : من يحمل العقل . والعقل هو الدية وسميت عقال ألنها تعقل لسان ولي المقتول وقيل انه سميت كذلك ألنهم يمنعون عن القاتل 

 1ته فال يدخل في العاقلة االخوة ألم وال الزوج وال سائر ذوي األرحام ، المصدر نفسه ، جفالعقل على هذا هو المنع وعاقلة القاتل هم عصبا

 . 673ص ،

 . ينظر ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، 256، ص 7.بدائع الصنائع ، ج2

 . 674، ص  1ج

 .246، ص 7، جالمصدر نفسه

هـ ( ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، القاهرة ، المكتبة التجارية  595طبي االندلسي المالكي ) ت .ابن رشد ، أبي الوليد محمد القر4

 . 367، ص 2، ج 1975الكبرى ، 
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القول األول : لولي الدم أن يختار آنشاء اقتص وان شاء أخذ الدية رضي القاتل أم لم يرضى وهذا قول الشافعية      

 . (2)لب فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره والحنابلة وأبو داود واغ

أما القول الثاني : وهو قول أبو حنيفة واالوزاعي ومالك فيرون ال يجب للولي أال أن يقتص أو يعفو من غير دية      

 (3.)اال ان يرضى باعطاء دية القاتل 

" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن واستدلوا بذلك ) الفريق األول ( يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم :       

 .(4)يفتدي واما آن يقتل " 

 .(5).مقدار الدية : عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول : في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار 5

ِ  ع   اقله  .قال مالك : في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها ، وذلك أن خمس األصابع إذا قطعت ع  6 ،  ِّالكف قل 

ِِ ة من األبِ شرٌ ع  ِ   خمسين من األبل في كل إصبعٍ  ِِ ِِ  (.6)ِِ  ِل

الحكم بعثه الى عبد هللا بن  ه ، أن مروان ابن  : أنه أخبر    ِّ.أما عن األضراس : فعن أبي غطفان بن طريف السري7

مثل األضراس ؟  مِ الفـّ  دمِ مقـّ  عباس يسأله ماذا قي الضرسي قال : فرد في مروان الى عبد هللا بن عباس فقال : أتجعل  

من  مخسٌٌٌٌ ِّ" ويف السـنقال الرسول صلى هللا عليه وسلم  فقال عبد هللا ابن عباس لو لم تعتبر ذلك أال باألصابع ، عقلها سواءٌ 

ِِ من األسناِ  نٌ سِ  والضرس   "ِِِ االبل ِِِِِِ ِ   ِن  .(7)يفضل بعضها على بعض ال  

 .(8)الى في ذلك  معت  ، ما سِ  ِّثالث سنين أو أربع سنين قال مالك والثالث احبفي  تقطع   ة  .عن مالك انه سمع ، ان الديّ 8

.مقدار الدية : يرى األمام مالك أيضا  األمر المجتمع عليه أن ال يقبل من أهل القرى من الدية أال اإلبل ، وال من أهل 9

  ً  ً  ً ًِ العمود الذهب ، وال الورق ، وال من أهل الذهب ال  ً  رق ، وال من أهـل و   ً  ً ًِ ال  رق الذهب و 
(9)

 . 

 

 . 39.الخضراوي ، الشيخ محمد ، فقه الكتاب والسنة ، مصر ، مطبعة القاهرة ، بال.ت ، ص 2

 . 39.المصدر نفسه ، ص3

 . 8، ص 7.الشوكاني ، نيل االوطار ، مصدر سابق ، ج4

 . 617.األمام مالك ، الموطا ، مصدر سابق ، ص5

 . 619.المصدر نفسه ، ص6

نفسه ، ص .المصدر 7
620
 . 

 . 612األمام مالك ، الموطا ، مصدر سابق ، ص 

 . 612المصدر نفسه ، ص

 

 

وحسب ما أرى أن تقسيط المبلغ على ثالث سنوات أو اربع هو تخفيف عن القاتل الذي تقع عليه الدية إذ ربما يكون      

جتماعية للشخص المعاقب ، وكذلك أجباره غير قادر هو وعاقلته على دفعها دفعة واحدة وفي ذلك نوع من الرعاية اال
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على الدفع حتى بعد فترة من الزمن وعدم إعفائه منها من جهة أخرى حتى يستطيع الفقير دفعها بدل القصاص . ولم 

 تقتصر الدية فقط على األغنياء ألنهم  يستطيعون الدفع فورا  بدون تأجيل .

أو الورق فتدفع كال  حسب ما يتعامل به أهل بلده كي ال يشق عليه بالدفع أما في نوع الدية بالنسبة لإلبل أو الذهب        

 وال يتعرض لالبتزاز من قبل اآلخرين .

.إسقاط الدية : اتفق الفقهاء على أن المقتول عمدا  إذا كان له أبناء بالغون وعفا أحدهم فأن القصاص قد بطل ووجبت 10

 نين وفي القصاص وكذلك الزوجة أو الزوج أو األخوات ..كما اختلفوا في دية البنات مع الب(1)الدية 

فالمالكية ترى : ليس للبنات وال األخوات قول مع البنين واالخوة في القصاص أو الدية وال يعد قولهن مع الرجال ،      

 .(2)وكذلك األمر في الزوجة والزوج 

 . (3)اص وفـي إسقاط حـظه من الـدية وفي األخـذ به وقال الشافعية والحنفية : كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القص    

فالقصاص ال يتم أال بموافقة جميع األطراف المتضررة من القتل أو األلم وأال تتحول العقوبة من القصاص الى الدية 

كعقوبة مالية وهي أخف بكثير من عقوبة القصاص وهذا يوضح مدى تسامح اإلسالم في استبدال القصاص بالدية 

ض ليس كسب المال بل البقاء النفس بدل إزهاقها حتى لو كانت معادية ألحد األطراف فهي قد تكون غير قاصدة فالغر

 بإيقاع األذى باآلخرين .

، خمس وعشرون  بلت  إذا ق   دِ م  .دية العمد : وعن دية العمد إذا قبلت قال مالك : أن ابن شهاب كان يقول في دية الع  11

ِ  ، وخمس وعشرون  بنت مخاٍض   ِ ٍِ بنت ل   (4). ة  جذع  ، وخمس وعشرون   قه  ، وخمس وعشرون حِ  بوٍن

 

 

 . 368، ص 2.أبن رشد ، بداية المجتهد ، ج1

 . 369، ص 2المصدر نفسه ، ج
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وبة مالية تعويضا  عن القصاص وتخفيفا" له وذلك استنادا  الى مما تقدم يتضح أن الغالبية من الفقهاء عدوا الدية عق       

َِ منََاَِ َيفَ خفَ ..َتَ " .قوله تعالى  فأخذ المال هو تخفيف ورحمة من رب العالمين وتسهيل للقاتل ولم  (1) "... حمةَ رَ مَوَ كَ رب 

َِ مَ فَ ...َ َ)) يقتصرعلى أخذ الدية عوضا  عن القتل فيقول هللا تعالى وهنا يريد رب العزة  (2) (( ...َلهَ َرةَ كفا فهوَصدقَبهَ نَت 

أن تشيع الرحمة بين البشر بتفضل ولي المقتول على القاتل لتنظيم العالقات االجتماعية وتحقيق التضامن بين األفراد 

وال سيما في حالة القتل غير العمد ) الخطأ( وحتى في حالة العمد فان في الدية تعويض ألهل القتيل كيال يظل ورثته من 

بعده في حالة فقر وعوز خاصة إذا ما كان القتيل المعيل األول لألسرة . ولذا فقد فضل بعض الفقهاء الدية على 

 القصاص من أجل استمرار الحياة وخلق روح التسامح والتساهل .

شيئا وال من  .وارث الدية: قال األمام مالك: األمر الذي ال اختالف منه عندنا أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل12

 .(3)ماله وال يحجب أحدا  وقع له ميراث 

 .(4)وقول عروة بن الزبير : ال يرث قاتل من قتل 

 .(5) وحديث عمر بن الخطاب )رض( : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:ليس لقاتل شيء
 

عها . حرمان القاتل مورثة عن وأساس القاعدة لديهم هو من استعجل بالشيء قبل أو انه عوقب بحرمانه والتي من فرو

. ألنه قد يعتمد في القتل ألجل أن يرث القتيل بسرعة لذا اقتضت الحكمة حرمانه من ذلك . وقال الشافعية (6)اإلرث 

  ِ  حتى ال يستعجل القاتل بقتل موروثه للحصول على ماله حتى يمنع منه سدا   (7) واحمد وبعض الزيدية ال يرث شيئا 

 لحة .للحجة وانقضاء المص

 

 
 . 178.سورة البقرة ، أية 1

 . 45.سورة المائدة ، أية 2

 .    625.موطأ مالك ، ص3

 .المصدر نفسه .4

 . 625 – 624. موطأ مالك ، ص 143، ص 2.سنن ابن ماجة ، ج5

د الوكيل، القاهرة ، البابي .ابن نجيم، زين العابدين بن ابرهيم االشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان، تحقيق: عبد العزيز محم6

 .159، ص1986هـ/1387الحلبي،

 .161، ص7. المغني ، شرح،ج7
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 سمات الدية أو شروطها

 .العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية هي عقوبات قد ينقص أو يزيد منها وان كانت بطبيعتها ذات حدين .1

 و وال اإلسقاط من ولي األمر ..العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية ال تقبل العف2

.عقوبات جرائم القصاص والدية ينظر فيها الى الجريمة وال اعتبار فيها لشخصية المجرم . أما التعازير فينظر فيها 3

 .(1) الى الجريمة والى شخص المجرم معا  

نف واألذن والفم .من شروط الدية أن تكون هناك جريمة واضحة كالقتل أو األضرار بجسم اإلنسان كالعين واأل4

 واألرجل وغيرها كي تحسب له دية .

 . يعرف  .دفع الدية إجباري سواء عرف المخطئ أو لم  5

 .أن تكون الدية محددة لكل عضو من أعضاء اإلنسان ناهيك عن القتل الذي ديته مائة من اإلبل .6

فقيرة فالدولة مسؤولة عن ذلك إلثبات حق .تكون عاقلة المجرم مسؤولة عن دفع الدية وإذا لم تكن له عاقلة أو كانت 7

 المتضررين .

أن الجرائم التي تنال من جسم اإلنسان من قطع عضو من أعضاءه أو فقده أو أصابته بجرح أو شج أو ضرب         

فتحدد مثل هذه الجرائم بمقدار األذى الذي يلحق بها إذ قد يصل بعضها الى الموت أو حدوث عاهة مستديمة بجسم 

 ني عليه أو بجرح أو شج  دون ان يترك عاهة .المج

 وتنقسم هذه الجرائم الى نوعين أحدهما جرائم عمدية عقوبتها القصاص واألخرى عمدية وعقوبتها الدية .        

. كما اجمعوا في موضوع (2)وقد اتفق الفقهاء على مشروعية القصاص في الجرائم العمدية بأدلة من فقه القران والسنة 

األطراف بأن تقطع بالمثل العين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والجفن بالجفن والسن بالسن واللسان قصاص 

باللسان والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل يمين بيمين ويسار بيسار . وكذلك شأن القصاص في أنواع الشجاج 

يستوجب القصاص فيما أمكن المشابهة فيه فإذا امتنع وهي الجروح التي تصيب الجسم في غير الرأس والوجه حيث 

 .(3)القصاص وجب     باالرش )الدية ( 

 

 . 687 - 686، ص1عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج

 . 124.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ، ص2

 . 125.المصدر نفسه ، ص3
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تصيب الجسم في غير الرأس والوجه فيرى األمام أبو حنيفة عدم وجوب القصاص فيها سواء  أما الجروح التي        

كانت نافعة أو غير نافعة لعدم وجود التشابه عند استيفاء القصاص ، هذا ويرى اإلمامان الشافعي ومالك وفقهاء آخرون 

 .(1)ي الى العظم " وجوب القصاص في عموم الجروح بشرط إمكان المماثلة في كل جرح بالجسد ينته

وقد يسقط القصاص بالعفو أال أن ذلك ال يعفو الجاني من تنفيذ عقوبة التعزير عليه أو الحكم بالراسي أو الدية         

 ألن القصاص حق للمجني عليه أن أراد طلبه أو شاء اعفي عنه .

و حق من حقوق الجماعة الذي ال يجوز أما التعزير فهو حق للسلطة العامة في التأديب والتهذيب وه              

إسقاطه ، وإذا ما سقط القصاص بقبول العفو أو لعدم توفر شروطه وجبت الدية وهي تعويض مالي للمتضرر ال يشكل 

عقوبة في المعنى الجزائي . وهي أما أن تكون مقدرة بنص شرعي كما هو الحال في دية العين والسن واليد والرجل 

لجسامة الضرر  تـكون غيـر مـقدرة بـنص شرعي وفي هذه الحالة يترك تقديرها للقاضي وفقا  وغـيرها . وأمـا أن 

 .(2)ونوعية اإليذاء 

أما عن دفع الدية فهناك مشاركة من قبل العاقلة للقاتل أو المسيء لدفع الضرر عنه ، وأهمية ذلك تقع في آن الدية       

ل بحيث يصعب على الجاني دفعه لذا ال بدله من مساعدة العاقلة حتى وان غالبا ما تكون مبلغا باهضا وهو مائة من اإلب

 وذلك لعدة أسباب منها : كان القاتل موسرا  

 .أن الجاني ينتمي الى أهل وعشيرة وليس منقطع وفي حالة انقطاعه تقوم الدولة بدفعها أي انه يتبع الدولة .1

 ألصل المجني عليه ..ألجل التخفيف عنه في دفع المبلغ وتسديده بأكمله 2

من أفراد القبيلة قد اخطأ ، كما يتضمن دفع العاقلة للمبلغ جوانب نفسية  .كي تكون العشيرة بأجمعها على علم بأن فالنا  3

 لدى الجاني وكي يتجنب الوقوع في الخطأ مستقبال وكذلك في ردع لآلخرين من أفراد العشيرة .

من ضمن نظام اجتماعي ملتزم به وهو من ضمن هذا النظام ال يمكنه .ومساعدة العاقلة دليل على أن الفرد هو 4

الخروج عنه وفي حالة خروجه تكون العشيرة هي المسؤولة ألنه داخل في نظامها لذا ال بد أن تدفع المال عنه وفي ذلك 

ه بل على العكس فأن تأكيد على قوة التماسك االجتماعي في اإلسالم . فاإلسالم ال يحث على التفريق بين الفرد وعشيرت

ذلك يدفعه الى التمسك اكثر بها وجعله يحس ويضطر الى االرتباط الوثيق بها وهذا ما يجعله يفكر مرات عدة قبل 

 األقدام على أي عمل خاطئ فالمسؤولية لن تقع عليه فحسب بل على العشيرة برمتها ستضطر الى دفع ثمن تهوره لذا

 

 . 50 – 49، ص 8و ج 716، ص 7ق ، ج.ابن قدامة ، المغني ، مصدر ساب1

 . 126.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ، مصدر سابق ، ص 2
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كانت العقوبة المادية على الرغم من انها باهضة الثمن اال انها اخف من عقوبة القصاص كما أن لها دور كبير في    

 يما بين األفراد والجماعات .تنظيم الحياة االجتماعية واالرتباطات العشائرية والقبلية ف

 عقوبة الدية في القانون الوضعي

في العراق لم تجز الفقرة الثانية من المادة األولى من قانون العقوبات البغدادي لورثة المجني عليه المطالبة         

لحقوق على فرض أن بالقصاص أو الدية الشرعية . هذا من جانب ومن جانب أخر فان الطريق القانوني للمطالبة بهذه ا

موكوال به الى  ءبان القصاص الذي هو عقوبة وبدنية صار القضا علما   محكما   المقصود منها هنا الدية مسدود سدا  

 . (1)المحاكم الجزائية الكبرى وان المطالبة به حق ممثل الحق العام  

ألحكام التي صدرت من المحاكم الجزائية وصلت لذا فأن الحكم بالدية قد أوجد مشكلة قانونية في العراق الن ا           

أو  الى حالة من التباين واالضطراب ولم يسكت القضاء عليها وذلك لصعوبة الحكم بها في قضايا القتل الخطأ أو تسببا  

م شبه العمد ، فإن الدية في مثل هذه الحاالت إنما تقع على العاقلة ال على المجرم وال يوجد نص قانوني يخول المحاك

في صدر اإلسالم والخالفة  إشراك غير الفاعلين للجريمة مع فاعل الجريمة فأصبح من الصعب لديهم تنفيذ ما كان سائدا  

 الراشدة لذا وضع قانون العقوبات الجديد مواد جديدة لمثل هذه الحاالت ضمن القانون الجنائي وهي:

 ( في القتل العمد نصت هذه المادة :405ضمن المادة )

 .(2)يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد  ل نفسا  من قتا

 ( من هذا القانون تتضمن الضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ فتنص على :410أما المادة )          

على أخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل أخر مخالف  من اعتدى عمدا  

ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة . وتكون للقانون ولم يقصد من 

العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق اإلصرار أو كان المجني عليه من أصول 

 .(3)فته آو خدمته أو بسبب ذلك بخدمة عامة ووقع االعتداء عليه أثناء تأدية وظي أو مكلفا   الجاني أو كان موظفا  

 

 

 . 8، ص 5.د.علي ، علي محمود الشيخ ، مجلة القضاء )السنة الثانية ( عدد:1

. وممكن الرجوع اليه لمعرفة التفاصيل في هذا المجال وحسب  156.السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص2

 ( . 409 – 406المواد القانونية فيه من مادة )

 . 158.المصدر نفسه ، ص3
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 (411المادة )

عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم  من قتل شخص خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا  

 . (1)احتياط او عدم مراعاة القوانين واألنظمة واألوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 لت عقوبة القتل والقتل الخطأ وشبه الخطأ بين السجن المؤبد او المؤقت مع غرامة مالية قليلة مقارنة مع الدية .أي تحو

 أما ما يخص الجرح والضرب واإليذاء العمد :

 ( تنص على ما يأتي:412المادة )

اب أي فعل أخر مخالف على أخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتك .من اعتدى عمدا  1

 أحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة . للقانون قاصدا  

وتتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ على الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو 

بصورة دائمة أو تشويه جسم ال يرجى  أو جزئيا   كليا   اس تعطيال  نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أوتعطيل إحدى الحو

 .(2)زواله أو خطر حال على الحياة 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا نشا من الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني 

 .(3)أحداثها 

 ( تنص على :413والمادة )

أخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف او بارتكاب اي فعل أخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو على  .من اعتدى عمدا  1

 . (4)يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  مرضا  

 ن المحكمة( من قانون العقوبات المصري بأ216وقد أشار القانون المصري صراحة في المادة )

 

 

 

 . 159 - 158السامرائي ، قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص
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ذات الصالحية في ذات االختصاص في الحكم بالدية هي المحكمة الشرعية ، ومع وجود هذا الحق ، وتعيين المحكمة 

النظر فيها ، فأن ورثة المجني عليه ال يراجعون المحاكم الشرعية بل يصفون الحقوق الشخصية التي يدعونها 

( من القانون المدني المصري . ويعكس لنا القضاء المصري الحديث 151بالتعويض ويستندون في طلبهم الى المادة )

 . (1)البة بالدية الشرعية أمامها إال في قضية أو قضيتين انه لم يذهب أحد الى المحاكم الشرعية للمط

وكما مر بنا سابقا فأن القانون الوضعي يتبع دائما العقوبات المخففة يقابلها في ذلك زيادة الجرائم وازدياد عدد المجرمين 

 ك اآلخرين.فكلما كانت العقوبات أخف تشجع اآلخرون من ذوي النفوس الضعيفة في عدم االكتراث بأرواح وأمال

وما الشريعة اإلسالمية أال شريعة هللا التي إنزالها على عباده ال اعوجاج فيها تنظر الى المجتمع بعين الرحمة والرأفة 

بالنسبة  ةأخذة في االعتبار مصلحة الكل ال الفرد لذا اتصفت العقوبات فيها بكونها رادعة وغاية في االلتزام والمراعا

 . والجاني ثانيا   للمجني عليه وأهله أوال
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 عقوبة المصادرة

العقوبات المالية الى أتالف  -تقسم العقوبات المالية حسب رأي شيخ اإلسالم األمام ابن تيميه في صور تقسيمه ألنواع :

 تغيير وتمليك للغير .

لها مثل األصنام المعبودة من دون هللا ألنها صورة منكرة  فالمنكرات من األعيان والصور يجوز أتالف محلها تبعا  

 وما شابه ذلك جاز تحريفها وتكسيرها ، ويشمل أيضا   أو خشبا   يجوز أتالف المادة  التي صنعت منها وإذا كانت حجرا  

 هو مذهب مالك واشهر الروايتين عن احمد .أالت الطرب ويجوز أتالفها عند اكثر الفقهاء و

 تعريف المصادرة

للمصادرة في القانون الحديث هي تمليك الحكومة األشياء المتحصلة من الجريمة واآلالت التي استعملت أو التي من 

والمصادرة قد تكون خاصة ، وقد تكون عامة وهي محظورة في التشريعات الوضعية  (1)شأنها أن تستعمل فيها 

 حديثة.ال

متى وقعت على أشياء وقعت على أشياء ال خطر منها وال جريمة في حيازتها  أو تكون عقوبة كالغرامة التي تؤدي عينا  

وكال النوعين   (2) ، ومرة تكون أجراء يقتضيه النظام العام متى وقعت على أشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها

 موجودين في الشريعة اإلسالمية .

 ادرة عند الرسول صلى هللا عليه وسلم.عقوبة المص

 أما عقوبة مصادرة األموال وأتالفها فيذكر أن :

  ِ  ِ  ِ يرة  ف  حرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي الب  ِ  و  َنةَ ليَ َمنَ مََ عتَ طَ قَ ماََ )) زلت ن 

َِ َوهاَقائمةَ مَ تركتَ أوََ  َِ علىَأ ِ  َِ صولهاَفبأذ   ِ  (3) (( اللَ َن 

 .(4)يمثل عقوبة مالية وهي مصادرة مع أتالف فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم أغاضة لليهود  حديث أيضا  وهذا ال

ومن عدالة الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت العقوبة مهما كان نوعها لتشمل اقرب الناس اليه وأبناء أصحابه من اجل 

 الى قريب يكون وقعها على اآلخرين ابلغ . منع حاله خاصة لتكون عامة وبقدر ما تكون العقوبة صادرة

 

 . 204.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق  ، ص1

 . 205بهنسي ، المصدر نفسه ، ص

 . 5.سورة الحشر ، أية 3

 . 292، ص 2.تبصرة الحكام ، مصدر سابق ، ج4
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النبي صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم على ثوبين  ( قال : رأىرضي هللا عنهمافهذا عبد هللا أبن عمر )

ِِ معصفريِ  ِِ  .(1)فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما قال : بل احرقها  ِن

 فالعقوبة هنا بالرغم من كونها مالية وهي مصادرة الثوبين وحرقهما بالوقت نفسه فأنها عقوبة تأديبية رادعة لآلخرين .

 زعه  ن  ف  ِ   من ذهب في يد رجلٍ  س )رض( : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خاتما  وعن عبد هللا بن عبا

  ِ  ِ صلى هللا عليه وسلم :  هللاِ  ول  س  عدما ذهب ر  ل بِ للرج   يل  فق  ،   يدهِِِ ْيلها فِِِيجَعَفَ من نار دكم اىل مجرٍةأُح يعمُدوقال :  رحه  فط 

ِ   مك  خذ خات    ِ  .(2)صلى هللا عليه وسلم  هللاِ  ول  س  ر   رحه  قد ط  و   أبدا   ه  ذ  قال :ال وهللا ال أخ   ع بهِ نتف  أ 

ونأخذ من هذا الحديث دليل على أن أهمية المال كان لدى المسلمين اقل أهمية مقابل اإلطاعة ألوامر هللا ورسوله وهذا 

 من مهمات الضبط االجتماعي والسلطة

 االجتماعية في فرض العقوبة تجاه المخالفين .المركزية في الدولة العربية اإلسالمية من خالل أبعادها 

 وأما عن الشخص الذي يغل فقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بمصادرة أمواله وحرقها .

ه سهمه " ومنعو، في رواية أخرى :  (3) "وُهرُبواضِْ هأمتاَع رقوااِحفََ ِّلد َغـَل قََرُجاَل دمُتوَج" اذا ََومنه : قوله صلى هللا عليه وسلم :   

" (4) . 

وهذا يدل على انه يجوز لألمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى بمنعه سهمه من الغنيمة     

 (.5)وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة هي ضربه  

 عقوبة المصادرة عند الخلفاء الراشدين

ه وسلم في تنظيم المجتمع ولكل نظام سواء كان واتبع الخلفاء الراشدين سيرة نظام الرسول محمد صلى هللا علي    

اجتماعي أو اقتصادي فله بعده االجتماعي على الحياة العامة للمجتمع فلذا التزام الخلفاء الراشدين )رضي هللا عنهم ( 

 بمنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم من حيث توجيه العقوبة المالية للمخالفين والضرب على أيديهم ومعاقبتهم .

 

 . 144، ص 6.صحيح مسلم ، مصدر سابق ، ج1

 . 149، ص 6.المصدر نفسه ، ج2

 . 69، ص 3.سنن أبي داود ، ج3

 . 139، ص 8، ينظر نيل االوطار ، ج 69، ص 3.المصدر نفسه ، ج4

 . 140، ص 8.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج5
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 . (1) ومنعوه سهمهالغال وضربوه ، وفي رواية :  وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع    

فيجوز لألمام هنا وبامر من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يعاقب المغالي في ثالثة عقوبات وهي عقوبة حرق    

 . (2)المتاع ، وعقوبة منعه من سهمه من الغنيمة وأخرى عقوبة الضرب 

السلعة وزيادة الطلب عليها مما يؤدي  الة حدوث ظروف تؤثر على أهميةوااللتزام في ح ليكون عبرة لغيره أوال         

على  بالبعض برفع أسعارها وهذا ما يخل بالناحية المادية لبعض الناس وعدم قدرتهم في شراء ما يحتاجونه . أي حفاظا  

غنيمة مع العقوبة التوازن االقتصادي هذا وبسبب الضرر للبائع في خسارته بالبضاعة عدم حصوله على سهمه من ال

 البدنية  وهي الضرب .

: فقد تابعه أعمال عماله متوخيا  الدقة في األداء ومن خالف ذلك كان محل مسألة  الخليفة أبو بكر )رضي هللا عنه(عن 

 . (3)، قد تصل الى العقاب والعزل أو النقل أو مصادرة األموال 

 

. ووضع بابا  (4)ر سعد بن أبي وقاص لما احتجب عن الرعيةمق الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه(فقد أحرق 

لقصره والوالي عليه التقرب الى الرعية وتقضيه مصالحهم والتعرف عليهم من قريب وليس وضع األسوار أو األبواب 

 واالبتعاد عنهم وهذا معروف عند كل والي من الوالة عند استالم عمله ، فحرق القصر هنا مصادرة أتالف .

 فة علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه(الخلي

 

 .(5) ما روي عنه والخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنهما ( احرقا طعام المحتكر ودور قوم يبيعون الخمر       

هي من حق ولي األمر لمعاقبة كل جاني ألجل الضبط االجتماعي والسيطرة على  فالعقوبة المالية )المصادرة( إذا  

دوث المخالفات التي ال يمكن ان تحدد فيها عقوبات بدنية بل تعويض عنها بالعقوبات المالية كمصادرة المجتمع ومنع ح

 أتالف أو مصادرة مالية تذهب لبيت المال أو توزع للمسلمين والمحتاجين لها .

 

 . 139، ص 8الشوكاني ، نيل االوطار ، ج

 . 69، ص 3سنن أبي داود ، ج

 .228،ص1985ية والمجتمع في عصر الراشدين ، بيروت المطبعة األهلية ، .حركات ، إبراهيم ، السياس3

هـ، 1318، وينظر ابن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، مطبعة االداب، 293، ص2تبصرة الحكام ، مصدر سابق ، ج

 .267ص

 . 267. وينظر الطرق الحكيمة ، ص 181، ص 4الشوكاني ، نيل االوطار ، ج
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 وهذه هي الغاية األساسية لإلسالم من مصادرة بعض األموال من اجل حماية الكل بمعاقبة الجزء المضر .      

أما عن المصادرة المالية فقد كانت تعتبر مصادرة تبعية  في بعض المجاالت نذكر أهمها في عصر الرسول صلى هللا 

 لتبعية هي مصادر مال المرتد .عليه وسلم ومن وجهة نظر الفقهاء المصادرة عقوبة للردة ا

 

مال المرتد وهذا رأي  فذهب البعض منهم الى ان المصادرة تشمل كل ويختلف الفقهاء في مدى المصادرة

الشافعي ومالك ، والرأي األخر يرى ان مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذي يصادر وهو قول أبو حنيفة والرأي 

 األخر ان المال المكتسب بعد الردة ال يصادر ان كان المرتد من أهل دينه الذي اختاره وهي روايه غير مشهورة وأخيرا  

 . (1)كتسبه قبل الردة فهو من حق ورثته المسلمين وهذا رأي األمام احمد أما عن حاله الذي ا

كما يستثني األمام مالك من هذه القاعدة مال الزنديق والمنافق ويرى ان ميراثه لورثته المسلمين الن المنافقين في عهد 

 .(2)المسلمون لما ماتوا  أبناؤهمالنبي صلى هللا عليه وسلم ورثهم 

ق بين مذهب أبي حنيفة والمذاهب األخرى يرجع الى الخالف على تفسير ما روى عن رسول هللا صلى والفر         

 هللا عليه وسلم .

فالمذاهب الثالثة ال تجعل مال المرتد لورثته ألنه كافر وهم مسلمون وأبو  (( ال يرث الكافر املسلم ، وال املسلم الكافر))

 المرتد مال مسلم الن الردة كالموت في أزاله سبب الملك .حنيفة وأصحابه يتأولون فيقولون أن مال 

ويرى الظاهريون أن مال  ويتفق مذهب الشيعة والزيدية مع مذهب أبي حنيفة ورأى ابن يوسف و محمد ،         

 .(3)المرتد لورثته الكفار أن كان له ورثه فال هو فيء وال هو ميراث لورثته المسلمين 

 الية تصدر بحق المخالفين لتعاليم اإلسالم ويعاقبون عن فعلهم المسيء للمجتمع ولألفراد جميعا  وهناك مصادرة م        

 وهو عنصر مهم من عناصر الحياة االجتماعية والمالية بالوقت نفسه وهو :

 

 .662، ص 1عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج.1

 . 728، ص 1المصدر نفسه ، ج.2

 . 729، ص 2عودة ، عبد القادر ، مصدر سابق ، ج.3
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 عقوبة الربا

       ِِ وجد الربا منذ عصر ما قبل اإلسالم فعن زيد بن أسلم قال : كان الربا في الجاهلية ان يكون الرجل على رجِل

ِ  ترب  ى أم   ض  قال : أتق   االجل   فإذا حلّ  الى أجلٍ  الحق    ِ  ِ ِ  ي ؟ فان قضى أ  ِ  ذ وأال زخ  وأخر عنه في  في حقهِ  ادة 

ِِ األجِ  ِِ ِِ  . (1) ِل

ِِ المكروه الذي ال اختالف عند نافيه ، ان يكون للر   قال االمام مالك : األمر        ، فيضع   على الرجل الدين الى اجلٍ  لِ ِج

، قال : فهذا الغريم في حقه  ويزيده   المطلوب ، وذلك بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمهِ  ويعجله   عنه الطالب  

 . (2)الربا بعينه ال محل فيه 

نهى اإلسالم عن الربا حتى ال تضيع المروءة بين الناس ويفرق الشر والتكالب على المادة  كلمتهم كما نهى عن        

 . (3)أكل أموال الناس بالباطل 

 الربا في القران الكريم :

نعه هللا تعالى ألجل خلق روح التعاون ونزع البغضاء بينهم ولسوء هذا النوع من العمل بين المسلمين فقد م        

ومساعدة كل مسلم ألخيه المسلم دون أن يكون هناك مصلحة ألحد الطرفين ومضرة للطرف األخر أي خلق حياة 

))َى : اجتـماعية مــتوازنة بين أبناء المجتمع اإلسالمي ، ولذا نبذ هللا تعالى هذا النوع من العمل بقوله سبحانه وتعال

َِ َينَ ذَ والَ  َالَ َلونَ اكَ ي  َكَ ٳَونَ ومَ قَ لَي َ ٳربا َي َ مَ ل َِ قَ ا َِ َنَ مَ َانَ الشيطَ َهَ طَ تخب َ يَيَ ومَالذ  َِ الم   ِ  ِ  ِ  ِ َِ َِ َكَ ل َذَ َِ َس  َِ أنَ ب   ِ َِ َِ َمَ ه  َإنمَ قال  َيعَ اَالبَاوا

َِ ٵوَ رباََ الَ َثلَ مَ  َِ حَ وَ َيعَ البَ َاللَ َِّلحَ ِ  َِ ر   ِ َِ مَال  َِ مَ رباَف  َِ مَ َةَ ظَ موعَ َِ َآءهَ نَج  َِ تَ فانَ َربهَ نَ  َِ ىََ ه  َِ َرهَ وأمَ َِ َفَ لَ ماَسَ َهَ لَ ف   ِ  ِ َِ َاللَ َىَ إل  َنَ وم 

َِ عَ  َِ َولئكَ فأ َِ َاد  َِ َابَ أصحَ ِ   ِ  ِ َ.(4)ونَ((دَ هاَخالَ يَ فَ َهمَ َنارَ ال 

 .(5) ...((َربىَالصدقاتَ رباَويَ الَ َاللَ َقَ يمحَ ))َ َ وقال تعالى :

َوَ وقال :  ...َ َإَ الَ َمنَ َِ َبقيَ ماََ ذرواََ )) َكَ ربا َِ نتَ ن َت  َلم َفأن َمؤمنين َم َمَ بحرَ َفأذ نوافعلوا َوَ ب َالل َتَ َرسولهَ ن َرءوسَ مََ فلكَ مََ بتَ ان

 َِ َِ ٵِ  َِ تظلَ لََ كمََ موالَ ِ  َِ ونَولَتَ م  َ.(6)((ََونَ مَ ظل 

 . (7)واتفق أهل العلم أن الربا من الكبائر وان هذا العقد إذا ما وقع فهو باطل ، وال يجب أال رد رأس المال      

 
 .468.األمام مالك ، الموطأ ، ص1

 . 468.المصدر نفسه ، ص2

 . 177، ص 1حسن ، حسن إبراهيم ، تاريخ اإلسالم ، ج 3

 . 275.سورة البقرة ، أية 4

 . 276سورة البقرة ، أية 
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 . 279 – 278سورة البقرة ، أية 

 . 103، ص 2.القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، ج7

 

 

َِ إ))َو  ِ  ِ  ِ  ِ َِ َذوَ َنَ كاَ ََن   . (1) .((..َرةَ سَ الىَمَ َرةَ ظَ فنَ َِ َسرةَ ع 

َتَ "هذه األحكام الصادرة في القران الكريم يستفاد منها في جانب أخر من قوله عز وجل       َِ وان َرَ لكَ فَ َبتم  َسَ ؤوَ م

 َِ على جواز أخذ  ومفهوم الشرط يدل على جواز مال المربي مع التوبة ، ونستدل بهذه اآلية الكريمة أيضا   (2) مَ"كَ أموال 

 .(3)ما زاد على رأس المال سواء تاب أو لم يتب  ما ربح المربي من الربا وهو

 

 عقوبة الربا في السنة النبوية

وأوصى بتنظيم  (4)دعا الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع على حرمة الدماء واألموال         

َِ ))..بأحكام كتاب هللا تعالى  المعامالت بين الناس ومنع االستغالل ونبذ الربا عمال   َاللَو  َِ اتقوا  ِ قيَمنَالربواَأنََاَماَبَ روَ ذ 

 .(5)ؤمنينَ((مَمَ تَ كنَ 

العباس بن عبد املطلب ، هل بلغت   عميأبدُأ به ربا  كان يف اجلاهلية موضوع حتت قدمي وأول ربًا وكل ربًا)) ثم قال في خطبته :        

 . (6)؟ قالوا : نعم قال : اللهم أشهد (( 

هللا عليه وسلم على االنتباه من اخذ الربا سواء في عصره أو في العصور التي تليه فقال وقد شدد الرسول صلى     

 صلى هللا عليه وسلم :

 .(7)أم من حرام (( )) ليأتني على الناس زمان ال يبالـي الـمرء مبا أخـذ الـمال أمن حالٍل

 . 280. سورة البقرة ، أية 1

 . 279سورة البقرة ، أية 

 .103،ص2ري،الدرر البهية،ج.القنوجي البخا3

،  4، الطبري ، تاريخ ، ج 26، ص 1، .صحيح البخاري ، ج 187 – 185، ص 4.راجع نص حجة الوداع الى ابن هشام ، اشبرة ، ج4

بي ، اليعقوبي ، احمد بن أ 883 – 882، وكذلك  ، منهاج الصالحين ، ص 283 – 282. فينظر الحيدر أبادي ، الوثائق السياسية ، ص 1750ص

 – 1379،  2يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكا تب  العباس المعروف اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، بيروت دار صادر دار بيت ، م

 . 883_882وينظربليف،منهاج الصالحين ،ص. 112 – 109م ، ص 1960
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 . 77، ص 3.البخاري ، صحيح البخاري ، ج7

 

 

كما أكد  أن الربا عاقبته وخيمة لإلنسان في الدنيا واآلخرة " عن سمرة بن جندب )رض(  قال : النبي صلى هللا         

قائم وعلى وسط النهر  جٌلُردم منهَ منَ  ى  أتينا على نهٍرفانطلقنا حت ض مقدسٍة)) رأيت لليلة رجلني أتياني فأخرجاني اىل اْرعليه وسلم : 

ديه حجارة فأقبل الرجل الذي يف النهر فأذا أراد الرجل آن خيرج رمى الرجل حبجر يف  منه فرده حيث كان فجعل كلما جاء َيبنيَ  َ جٌلُرَ

 (1) كل الربا((ليخرج رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته يف النهر أ

رؤيا األنبياء صادقة فأن آِكل  الربا كمن هو في نهر من دم ال يستطيع الخروج منة مهما حصل على المال فهو         

 ذاهب من غير أجر بل يغرق في ذنوبه.

با ويقول ابن عباس )رض( أخر أية نزلت على النبي صلي هللا عليه وسلم في هذا المجال هي عن مؤكل الر         

َأيَ لقوله تعالى :  َأت َ أمنَ َينَ الذَ َاه))َيا َِ قَ وا َو  َالل َِ وا  ِ َبَ روَ ذ  َما َكنَ ا َأن َِ مَمَ تَ قيَمنَالربا  ِ  ِ  ِ َفأذ  َتفعلوا َلم نواَبحربَمنَاللَؤمنينَفأن

َِ ورسولهَوانَتَ  َِ إاموالكمَلَتظلمونَولَتظلمونَوَسَ ؤوَ مَرَ لكَ فَ َبتم   ِ  ِ  ِ  ِ َِ َذوَ َنَ كاَ ََن  َ.َ(2)..َ((َرةَ يسَ الىَمَ َرةَ ظَ فنَ َِ َسرةَ ع 

وهنا يوضح لنا أن هذه اآلية األخيرة التي نزلت على النبي صلى هللا عليه وسلم تنبيه له على توجيه الناس الى         

مع العقوبة  أن تابوا فلهم رؤوس أموالهم كاملة مع مصادرة ما أخذ من الربا أما من لم يتب فتصادر أمواله جميعا  

 األخروية .

خيرة : يجوز مصادرة جميع مال الربح ورأس المال مع عدم التوبة ويجوز مصادرة رأس المال فقط األ ةوالنتيج      

  ِ بيد ، وال  معها . يقول األمام الشافعي في باب الربا : إذا اختلف الصنفان فال بأس بالفصل في بعضه على بعض يدا 

ِ  خير في نسيئه وهكذا القول فيما اختلفت أجناسه فال بأس بالفضل في  بيد ، وال خير في نسيئه،  بعضهم على بعض يدا 

 .(3)مثل الذهب بالفضة سواء ال يختلفان

 من المعروف أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الشافعي فكل منهم يقابل الصحيح في العقوبات والتصرفات .       

 . 177، ص 3. البخاري ، صحيح البخاري ، ج1

 . 279 – 278.سورة البقرة ، أية 2

 1955،  2دار الكتاب العربي ، ج –.حمد ، موسى ، محمد يوسف ، محاضرات في تاريخ الفقه اإلسالمي وعصر نشأة المذاهب ، مصر 3

 . 158، ص
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 عقوبة الغرامة

 ةمحكممن المال تحدده الجهة المختصة وال معينا   تتمثل الغرامة بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى بيت المال مبلغا         

 .(1)مراعية عند التقدير جسامة الجريمة المرتكبة وال يجوز إبدال الغرامة بالحبس  ماليا  

 وإذا تعذر استيفاء الغرامة جاز للجهة المختصة إعطاء المحكوم عليه فرصة لتقسيطها أو استبدالها بعقوبة أخرى .      

كن استيفاؤها من الجاني وقد تكون هذه العقوبة األصلية وعرفت الشريعة هذا النوع من العقوبة فجعلته عقوبة أصلية يم

الوحيدة التي تستوفى  منه وقد تكون مع غيرها من العقوبات كما أنها ليس لها حد أدنى وال حد أعلى وانما ذلك مفوض 

 .(2)الى رأي القاضي 

حكومة المبلغ المعتمد في الحكم وهذه والغرامة في القانون المصري هي إلزام المحكوم عليه انه يدفع الى خزينة ال       

 .(3)عقوبة أصلية وال يوجد ما يمنع من آن تكون تكميلية ينص عليها القاضي أن      شاء 

 

 عقوبة الغرامة عند الرسول صلى هللا عليه وسلم

الشرع لديه عرفت الشريعة اإلسالمية الغرامة منذ عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وفي مجاالت عدة وكان          

 جواز عقوبة الغرامة المالية وهناك استدلوا بما يلي:

و روى النسائي : أن رجـال   س  لم فقال : يا ر  ل ى هللا علـيِه وس  ـوِل هللا ص  ى رس  نِة أت  زي  ف  ت رى في  حريسة  لمن م  ي  هللا : ك 

ل يس  في ش يء ِمن  الماِشيِة  ال و  ك  مثل ها والن  ل ؟ قال  : هي  و  ب  ا آواه  الج  ع  إال فِيم  ط   ِ ين   ق  ر  ِ  ف  ِ   ال ج  ل  جن  ففيِه  غ  ب  من  الم  ث 

ل دات نكال . قال يا رسو رامة  ِمثليِه وج  ن  الم جن  ففيِه غ  م  بلغ  ث  ا لم  ي  م  ِد و  ع  الي  هللا فكيف ترى في الثمر المعلق ؟  قال :  لق ط 

ا اواه الجرين ، فما أخذه من الجرين فبلغ ثمن المجن  ففيه هو ومثله والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع اال م

 . (4)القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال 

 

 

 

 

 . 172.مجلة البحوث االجتماعية والجنائية ، العدد األول ، ص1

 . 411 – 410.عامر ، عبد العزيز ، التعزير ، ص2

 . 201 – 200سالمي ، مصدر سابق ، ص.بهنسي ، العقوبة في الفقه اإل3

 . 201، ينظر : بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، ص 278، ص 8، البيهقي ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 86، ص 8.سنن النسائي ، ج4
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ق في واستدل على ذلك: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قضى على سارق الماشية من المرعى والثمر المعل

الشجر غرامة رد ما سرق ومثله معه زيادة الى الجلد وقضى على سارق الماشية من  المراح  والثمر من الجرين 

للمسروق في حالة عدم بلوغ المسروق ثمن المجن وكما هو معروف نصاب السرقة ، رد المسروق  لكونهما حرزا  

رق برد المثل او المثلين عقوبة له وأخذ المال كغرامة ومثلية معه والجلد حكم الرسول صلى هللا عليه وسلم على السا

  ِ  .(2)له  وذلك ألن الجريمة في الحالتين ال تستدعي قيام الحد عليه لهذا استبدل بعقوبة مالية مع الجلد تأديبا 

ضع فالشريعة اإلسالمية هي شريعة متكاملة ألنها من الخالق عز وجل لذا ال يخفى على هللا شيء وال ينقصه شيء في

األحكام قبل وقوعها وليس كما هو الحال في القوانين الوضعية التي تضع القانون بعد حدوث الفعل ، فهذا يدعى الى 

حسب تأثيره  مالحظة أن اإلسالم دين متكامل بحث في كل جوانب المجتمع ، فالعقوبات تأخذ أبعادها االجتماعية كال  

 التي تخص المجتمع ككل وعاقبتها وخيمة على المجتمع .على الفرد أو المجتمع فهناك العقوبة المشددة 

وهناك عقوبات ممكن أن تخفف في حالة إمكانية إرجاع أو تصليح ما اخذ أو تضرر لذا فالرسول محمد صلى هللا عليه 

وسلم أخذ بنظر االعتبار الحياة االجتماعية ونظمها بشكل متوازن ومترابط مع جميع أفراد المجتمع ودون اإلخالل 

بجانب من جوانبها . فالغرامة المالية مقابل السرقة مع عقوبة تعزيرية هي الجلد فهي عقوبة بالمثل مع آلم بدني . لكي 

 وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمجتمع . ال يعود لمثلهِ 

 

 الخلفاء الراشدين

، أنه قال لحاطب بن أبي  وما روى عن عمر بن الخطاب )رض( في الحادثة التي سبق ذكرها في موضوع السرقة

مما اضطرهم ذلك الى سرقة ناقة وذبحوها وأكلوها فأسقط الخليفة عمر )رض( الحد عنهم وقال :  هبلتعه لما جوع غلمان

  ِ ثمنها ؟ قال كنت امنعها من أربعمائة ، قال : أعطه  وهللا لئن تركتهم الغرمنك غرامة توجعك . فقال لصاحبها : كم 

 .(2)ثمانمائة 

حالة الغش كان الخليفة عمر بن الخطاب )رض ( يفرض غرامة على مرتكبها وهناك أراء مختلفة في هذا  وفي  

 المجال .

 

 . 177.الرشوة وأحكامها في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1
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 ، ص    . 7.الشوكاني ، نيل االوطار ، ج2

 

 

 

لصاحبه وذكره ذلك في رواية ابن  ن المغشوش أدبا  قال مالك في المدونة أن عمر بن الخطاب )رض( كان يطرح اللب

 .(1)القاسم : ورأى أن يتصدق به وضع ذلك في رواية الشهب وقال ال يحل ذنب من الذنوب مال إنسان 

يرى الخليفة  عمر بن الخطاب )رض( عقوبة الغش غرامة ان يتصدق بما غش فيه لعدم هدر المال واالستفادة منه من 

 ء .قبل اآلخرين الضعفا

 الخليفة علي بن أبي طالب ) كرم هللا وجهه( :

أن سيدنا علي )رض( خير من حكم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين الناس بما جاءت به الشريعة اإلسالمية من 

عدل ومساواة ، ففي حالة الغرامة فقد استغاث رجل بصوت مسموع : ياغوثاه باهلل فخرج يحضر نحوه ويقول أتاك 

ِ   بسبعة دراهم وشرطت ان ال يعطي مغموزا   المؤمنين بعت ثوبا   ر... . فقال يا أمي الغوث ... فأتاني بهذه  وال مقطوعا 

 رو لزمته  فلطمني .... . قال : أعطيه شرطه فأعطاه ، وقال للملطوم : اقتص قال : اعفوا يا أمي الدراهم ، فأمنيت  

مل صبيان الكتاب ثم ضربه خمس مل على ظهر رجل كما يح  ه فأخذه فح  المسلمين خذ رالمؤمنين ؟ .....  ثم قال يا معش

 .(2)عشر درة وقال هذا نكال لما انتهكت من حرمته " 

فالخليفة علي )رض( غرمه الرجل بإعطاء الدراهم الصحيحة بدل الدراهم المغموز والمقطوعة مع معاقبة أخرى هي 

 للجميع. ضربة خمس عشر درة ألخذ الحق العام مع الحق الخاص

 رأي الفقهاء في الغرامة

.اختلف الفقهاء فيما إذا كان من الجائز جعل الغرامة عقوبة عامة يمكن الحكم بها في كل جريمة .نرى البعض أن 1

 . (3)الغرامة المالية يصح أن تكون عقوبة تعزيرية عامة ، ورأى البعض أن ال يصح أن تكون الغرامة عقوبة عامة 

لفقهاء الذين يرون جعل الغرامة عقوبة عامة يقررون أنها ال تصلح أال في الجرائم البسيطة ، ولم .على كل حال فان ا2

 .(4)أعلى تاركين ذلك الى ولي األمر  أدنى أو حدا   يضعوا للغرامة حدا   أنيحاولوا 

 

 

 . 205. بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1

 ، الحادثة سبق أن ذكرت بالتفصيل في مكان أخر من األطروحة . 40، ص 3تاريخ ، مصدر سابق ، م.ابن األثير ، الكامل في ال2

 .705، ص 1.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج3

 . 706، ص 1.عودة،عبد القادر ،التشريع الجنائي االسالمي ،المصدر السابق ، ج4
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 لتحصيل غرامة المال : الطريقة المستخدمة

يجوز تحصيل قيمة الغرامة بطريق اإلكراه البدني ويكون هذا اإلكراه بالحبس البسيط ويجوز للمحكوم عليه باإلكراه 

 . (1)البدني أن يطالب بإبداله بعمل آخر ) يدوي او صناعي يقوم به ( 

 في الذمة . امة بعد الحكم تصبح دينا  دين ؟ وال شك أن الغرس في ال  ولكن هل يجوز في الفقه اإلسالمي الحب  

 على الدفع فلم يف بعد المطالبة .إذا كان قادرا   هناك رأي يقول أن المدين يحبس في كل دين لزمه  

ويقول أبو حنيفة أن المدين يالزم حتى ال يخفى المال الذي يأتيه عنهم ورأي آخر : أن الدين ال يحبس فيه ، والفقهاء 

 .(2)ومنهم من هو مخفف  مختلفون : منهم مشدد

الداللة الشرعية : من خالل الكتاب والسنة أنه ال يحبس في شيء من ذلك أال أن يظهر بقرينه انه قادر مماطل سواء 

كان دين عن عوض أو من غير عوض وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره فأن الحبس عقوبة ، والعقوبة تنفذ بعد 

ود فال يجوز إيقاعها بالشرع بل بتثبيت الحكم ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه فان تبين تحقيق سببها وهي من جنس الحد

ظلم وان لم يتبن  له ظلمه وتماطله ضربه الى أن يوفى أو يحبسه ، ولو أنكر غريمه إعساره فان عقوبة المعذور شرعا  

يه وسلـم  لغريم المفلس الذي لم يكن له ما له من حـاله شيء أخـر حتى يـتبين لـه حـاله وقـد قـال الـنبي صلى هللا عـل

 " ال خلوا ما وجدمتَ وَلَيَس لكم ااَل ذلَك "يوفى دينه : 

وهذا صريح في انه ليس لهم إذا اخذوا ما وجدوه أال ذلك وليس لهم حبس وال مالزمة وال ريب أن الحبس من جنس 

 .(3)الضرب بل قد يكون اشد منه 

في دين قط ، كذلك الخلفاء الراشدين الثالثة )رضي هللا  طوال عهده لم يحبس أحدا  أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  ِ  .(4) عنهم ( ولم يأمر الرسول وال أحد من خلفائه الراشديـن بالحبس على زوج في صداق امرأة أصال 

 

 

 . 302.بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1

 . 302.المصدر نفسه  ، ص2

 . 204ي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، صبهنس

 .ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.4
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 أما عن الخليفة علي بن أبي طالب )رض( :

 

م كان إذا جاءه الرجل بغريمه قال له كاذب وانه غيب ماله قال : هل حدثنا عبد الملك بن عمير يقول : ) أن عليا       

قال : فما تريد  قال ال أرضى بيمينهِ  ببينة على ماله يقضى لك عليه قال انه غيبه فيقول استحلفه باهلل ما غيب منه شيئا  

له وأنا حائل بينك  قال : أريد أن تحسبه لي قال : ال أمنك على ظلمه وال أحبه قال : إذا إلزامه ان لزمته كنت ظالما  

مهور األمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي كاإلتالف  والضمان والمهر .قلت : هذا الحكم عليه ج وبينه  

ونحوه فان القول قوله مع يمنه وال يحل حبسه بمجرد قول الغريم انه ملئ وأنه غيب ماله . قالوا : وكيف يقبل قول 

 .(1)أحمد ( غريمه عليه وال أصل هناك يستصحبه وال عوض . هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك و

فالسجن غير محبب للشخص المدان الذي عليه غرامة مالية ال سيما الذي ال يملك المبلغ المطلوب منه ألداء        

وهذا ما  الغرامة المفروضة عليه وذلك في حالة حبسه فمن أين يستطيع أن يحصل على المبلغ المطلوب منه ويسدده  

إذا لم يكن لديه من يستطيع أن يقدم له المساعدة ويسد عنه المبلغ  وخصوصا  يستوجب منه في هذه الحالة السجن المؤبد 

وفي هذا تشتت للعائلة ، وخلق حالة من  ، هذا من جانب ومن جانـب آخر فـان الحبس هو الفراق بين الفرد وعائلتهِ 

التي يرفضها اإلسالم أال العوز لهم وال سيما إذا كان هو الشخص المعيل الوحيد لهم . وكذلك السجن هو حبس الحرية 

، والحاجة الى الناحية المادية من اجل تقديم الطعام والشراب والحرس للمسجون وهذا  في الحاالت االضطرارية جدا  

  ِ ،لذا نرى أن الرسول صلى هللا عليه  الى الناحية اإلنسانية في حماية حياة الفرد وضمان كرامتهِ  مكلف للدولة ، فضال 

ره الحبس بالشكل المعروف وحتى في عهد الخلفاء الراشدين وال سيما في عهد الخليفة أبو بكر وسلم لم يجد في عص

)رض( بقي الوضع على ما كان عليه في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

 )رض( بني سجن بسيط لتنفيذ بعض األحكام وبحق مستحقيها.

تدفع من قبل مستحقيها دون الحاجة الى الحبس أو الضرب بل تدفع حسب قوانين الشريعة  فالغرامة المالية كانت

 اإلسالمية وقراراتها الخاصة بها .

 

 .203بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص
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 عقوبة المقاسمة :

ا عامة إذ تشمل في أغلب األحيان الوالة المقاسمة تعد من أنواع العقوبة التي يمكن أن تكون خاصة اكثر من كونه

 معين أو جامع خراج ، أو حتى عن مانعي الزكاة كما فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم . والمسؤولين على بلدا  

  ِ ِ  : "سّ  فقد أخذ النبي صلى هللا عليه وسلم شطر مال مانعي الزكاة : نقله عن بهزين قائال  صلى هللا عليه  ول  س  ر   عت  ِم

من  ُهَمعْز ِهِلِبٳر ْطَشا َووَهُذأِخانا ا فعَهَنَم ِّنوَما ،َ َهُرَجَأَ ُهفَل مؤجترًااُ طاَهاَع ْن... َم وٍنُبلََ أربعني أبنُة ّليف ُك ئبٍةسِا بٍلِِٳ ِّلويف ُكقول وسلم ي  

 .(1)فيها شيء "  ِدّمَحُم لِِِال  سِ ـْوتعاىل لَي َكَراَََبَت نَابِ ِرَ ماِتَزَع

ِِ فعقوبة المق  اسمة هنا صادرة من الرسول صلى هللا عليه وسلم على من امتنع  من دفع الزكاة وذلك بمقاسمة شطر مالِه

وتطبيقها حسب ما أمر به هللا  عن الزكاة * ، والهدف من ذلك هو تنظيم المجتمع والسير على تعاليمه وقوانينهِ  فضال  

 وعدم مخالفة أوامرهم . تعالى ورسولهِ 

 ي عهد الخلفاء الراشدين :عقوبة المقاسمة ف

 . عسيرا   كان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج ويحاسبون الوالة وعمال الخراج حسابا  

سمي بنظام المقاسمة ذلك بعمل إحصاء دقيق لثروة  وهو أول من سن نظاما      :  الخليفة عمر بن الخطاب )رض(

م أعمالهم بدفع نصف األموال التي جمعوها أثناء واليتهم التي ال يسمح بها الوالة قبل توليتهم ، ثم إلزامهم عند اعتزاله

كان عمر بن الخطاب يكتب أحوال عماله إذا والهم ، ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك من  ((يقول البالذري  (2) رواتبهم .

انـه قد فشت لك فـاشية من مـتاع  ، وربما أخذا منهم ، فكتب الى عمرو بن العـاص : "(3)الكسب بعد انتهاء مدة الوالية 

 ة ليقاسمكسلم  إليك محمد بن م   ورقيق وآنية وحيوان ، لم تـكـن حين وليت مصر(( ، ... فكتب اليه عمر .... وقد وجهت  

 

 

 ( . . ورواه بلفظ ) فأنا آخذوها وشطر مالهِ  103، ص 2، ينظر : سنن أبي داود : ج 15، ص 5.سنن النسائي ، ج1

لحديث إبراهيم الحربي وقال : أن الراوي بهزين حكيم ، قد غلظ في لفظ الرواية إنما هو )فانا آخذوها وشطر ماله ( أي اعترض على ا

المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة بمنعه الزكاة ، وقال الشوكاني : اآلخذ من خير الشطرين  هيجعل ماله شطرين ويتخير علي

 . 186، ص 4لية ألنه زائد عن الواجب : نيل االوطار ، جصادق عليه اسم العقوبة الما

 المطبعة الحسينية ، –، والقاهرة  1881ليدن ،  –.الطـبري ، تـأريخ الـرسل والـملوك ، طبعة دي غوبة 2

 . 2864، ص 1ج

 م،1956هـ( فـتوح البـلدان ، تحقـيق صالح الـدين الــمنجد ،القاهرة ،  279.البالذي: احمد بن يحيى )ت 3
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ِ  مالك فاطلعه طِ   .(1)ه ، واخرج اليه ما يطالبك ، وأعفه من الغلظة عليك فأنه برح الخفاء ، فقاسمه ماله " لع 

الى عمرو بن العاص : منهم سعد بن أبي وقاص عامله  أموالهم فضال   كما قاسمه الخليفة عمر )رض( من عماله أيضا  

حرين وقاسمه ماله ، قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الخليفة عمر على الكوفة ، وأبا هريرة عامله على الب

، كما قاسمه النعمان بن عدي بن حرثان عامله (2))رض( أخذ منه أثنى عشر ألف درهم ، استكثرها ثروة أبي هريرة 

 غيرهم .... و (3)على ميسان ، ونافع بن عمرو الخزاعي عامله على مكة ، ويعلى بن منية عامله على اليمن 

فهذا النظام الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب )رض( وهو المقاسمة او شطر المال لغير مقتنع عن مصدره أو غير 

متثبت ببينة عن مصدره ما يشبه قانون ) من أين لك هذا ( الذي طالما نادى به أصحاب كل ثروة جديدة ألجل تحقيق 

الناس الذي جاء بعد خالفة عمر )رض( كتسمية فعلية بحوالي اكثر من العدالة والمساواة  ورفع التمايز الطبقي بين 

( سنة أال أن قانون عمر )رض( نفذ بكل حذافيره ولم ينفذ هذا القانون بنفس العدالة والحق الذي جاء به عمر 1300)

 )رض( في الدول التي أقرته في حينها .

ـيق العـدالة والمساواة وعدم استغالل المناصب لصالح متولي وهي تحق فاألبعاد االجتماعية بهذا النظام واضحة تـماما  

للوالي وصيانة النفس اإلنسانية من الطمع وتركيز االهتمام  أو تقربا   األمر في العمل في تلك البالد واستغالل أهلها خوفا  

 على العمل من اجل خدمة المجتمع وليس ألجل االستفادة المادية وترك شؤون الناس مهملة .

 ط المقاسمة :شرو

 .أن تكون هناك بينة على الواقعة .1

 .اختالف المبلغ لدى الوالة عند المحاسبة عما حصل عليه بعد انتهاء مدة الوالية .2

 .تقسيم المال الحاصل عليه بعد تسليمه للوالية وليس له حق في المال الذي لديه قبل الوالية .3

 

هـ( ، العقد الفريد ، 328. وينـظر : ابن عبد ربـه : أبـو عـمر احمد بـن مـحمد ) ت  307، ص .البالذي ، فتوح البلدان ، المصدر السابق1

 . 47، ص1م ، ج 1948 -هـ  1367، القاهرة ، 1شرح وتصحيح احمد أمين احمد الزين ، وإبراهيم االبياري، ط

جيد الكبيسي ، موارد بيت المال في منطقة البحرين ، .العرب ، مجلة تعني بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري ، د.حمدان عبد الم2

هـ / أيار  1425 –، الربيعان  39، السنة  10و9الرياض المملكة العربية السعودية ، ج –تصدر عن دار اليمامة للبحث والنشر والتوزيع 

 .576م ، ص 2004يوليو ،  –حزيران ، مايو  –

 . 157، ص 2.اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، مصدر سابق ، م3
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 عقوبة السلب :

 السلب في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم

في مواضيع مخصوصة في مذهب مالك وأحد قولي الشافعي  يرى ابن قيم الجوزية : أن العقوبات المالية مشروعة أيضا  

 عليه وسلم ، وقد جاءت السنة عن رسول صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع منها أباحته صلى هللا

،  (1)سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ، مثل أمره صلى هللا عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها 

 وغيرها .

 ((فالرسول صلى هللا عليه وسلم جوز العقوبة بالمال وأخذ السلب من المقتول عن عوف بن مالك )رض( قال 

  ِ  ِ  ِ  ِ ِ  س   و فأراد  د  الع   ن  مِ  ال  رج  ر  مي  ح   ن  مِ  ال  رج  ِ   تل  ق  ِ   به  ل  ِ   يا  والِ ِ   ان  وك  ِ   يدِ ن الول  بِ  الد  خ   ه  نع  م  ف  ،  مِ ليه  ع 

ِ  س  ليه وِ هللا صلى هللا عِ  ول  رس  فأتى   ؟ قـال  ـبه  ل  س   يـه  عطِ ان ت   ـعك  ن  مـا م   الدِ خ  لِ  فقال   – ره  ب  فأخ   مالكٍ بن   ف  و  ع  ِِ  م  ل 

ِ  تك  اس    ِ  ِ  ِ ِ   هِ الي   ه  ع  . قال : ادف  هللاِ   ل  وس  يا ر   ه  رت  ـ  ث  ِِ رِ ب   ِّرفج   فٍ و  ع  بِ ِِ  الد  خ   ِّرم  . ف  ِ   ِ   دائِه  لك   ت  جز  أن   ل  ال :ه  ق   ِّمث 

ِ  س  ليه وِ عِ  صلى هللاِ  هللاِ  ل  وس  ر   ن  مِ  كِ ل   ت  ر  ك  ما ذ   ِ  ،    م  ل   ِ  ِ ِ  س  ليه وِ عِ  صلى  هللاِ  هللاِ  ول  رس  ِ   ه  عِ سمِ ف  ِِ فأس    م  ل   ب  تغض 

 .(2)(( د  خالِ يا    تعطيهِ ال    د  خالِ  اي   هِ تعطِ قال : ال  ف  

مع أن السلب كان من حقه وأقره الرسول صلى هللا عليه وسلم أال أن سوء تصرف عوف بن مالك لواليه اغضب 

 . (3)من أخذ السلب  الرسول صلى هللا عليه وسلم فعزره بالحرمان من السلب وهو عقوبة مالية في منعهِ 

ّ  ينِ نٍ جنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام ح  ل : خر  وعن ابي قتادة بن ربعي ، انه قا سلمين نا كانت للم  ي  التق   ، فلما

ِ  ل  و  ج    من ورأيه فضربته   له حتى أتيته   ت  من المسلمين ، قال : فاستدر   ال رجال  دع  م   من المشركين   رجال   : قال رأيت   ة 

 فأرسلني .... ثم ان الناس   الموت   ثم ادركه   الموتِ  منها ريح   ت  وجد   مني ضمة  فضّ  عليّ  ، فاقيل   على حبل عاتقهِ  بالسيفِ 

 شهد  : من ي   ثم قلت   ت  ". قال : فقم   ه  سلب   فله   ينةٍ ب   له عليهِ قتيال    ول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من قتل  رس  ِ   ا فقال  عو  ج  ر  

 قتادة ؟ اعليه وسلم مالك يا أبفقال رسول هللا صلى هللا  ت  لي ؟ .... ثم قال ذلك الثالثة ، فقم  

عنه يا  ذلك القتيل عندي ، فأرضهِ  ، وسلب   ا هللاِ  ل  وم صدق يا رس  من القو   ل  ج  القصة ، فقال ر   قال : فقصصت عليهِ 

 الى أسدِ  د  مِ يعني ذا يميني وقسم باهلل ، ال يع   هللا إذا   هللا ، فقال أبو بكر : ال هاء   لرسو

 

 . 199لفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص.بهنسي ، العقوبة في ا1

 . 149، ص 5.مسلم ، صحيح مسلم ، مصدر سابق ، ج2

 . 267ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص
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" ... فانه  إياه   فأعطهِ  دق  هللا صلى هللا عليه وسلم : " ص   فقال رسول   فيعطيك سلبه   ولهِ عن هللا ورسِ  قاتل  هللا ، ي   من أسدِ 

 .(1))أي اقتنيته ( في اإلسالم  ، تأثلته   لِ ألول ماِ 

فالسلب من حق من يقتل شخص من العدو في أرض المعركة وهذا ما يدل على أن أبي قتادة حصل على السلب في 

اعتدائه نين ، وهو جزء من العقوبة المالية وإعفاء حق المقاتل مما يرتدي القتيل وسلبه ذلك عقوبة له على معركة ح  

 على اآلخرين .

 

 عقوبة السلب عند الخليفة عمر بن الخطاب )رض( :

 

في خالفة عمر بن الخطاب )رض( عندما تحصن فيروز بن جشيش الملقب )المكعبر الفارسي ( بالزارة * ، وانضم اليه 

المسلمين وكان  مجوس كانوا بالقطيف وامتنعوا عن اداء الجزية فتصدى لهم العالء بن الحضرمي بمن كان معه من

مرز بان الزارة قد دعا الى البراز مبارزة البراء بن مالك فقتله واخذ سلبه فبلغ أربعين الف درهم ، ولما رأى الخليفة 

 .(2)مس في اإلسالم ، وكان هذا أول سلب خ   عمر )رض( كثرة المبلغ الذي حصل عليه البراء بن مالك خمسه  

الى موارد بيت المال ليكون مردودها الى  ا زاد عن حده المعقول يذهب خمسه  فالسلب هو حصة المقاتل ، ولكن إذا م

 المجتمع ككل وهذا ما قام به عمر بن الخطاب )رض( المؤسس الثاني للدولة العربية اإلسالمية للمرة األولى .

 .(3)ربيوبذلك يكون بيت المال قد أتته موارد أخرى من المنطقة المطلة على الساحل الغربي للخليج الع

 

 

 

 . 302 – 301.موطأ مالك ، ص1

 . 907، ص 2الزارة : بلدة كبيرة فيها عين بالبحرين ، ينظر : ياقوت الحموي ، البلدان ، ج

 ،1976هـ( ، األموال ، تحقيق : محمد خليل هراس ، القاهرة ، 224.ابن سالم ، أبو عبيد قاسم )ت 2

 . 93، ص ، ينظر : البالذري ، فتوح البلدان 321 – 320ص

 ، مصدر سابق ، 10-9.مجلة العرب ، د.حمدان الكبسي ، موارد بيت المال في منطقة البحرين ، ج3

 . 576ص
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 رأي الفقهاء بالسلب

بغير أذن األمام ، وال  ذلك ألحدٍ  ؟ قال : ال يكون   ن األمامِ ر إذ  بغيِ  ه  لب  له س   أيكون   ِّدومن الع   قتل  ِ   ئل مالك عمن  .س  1

  ِ  سلبهُُ فلُه قتل قتياًلنَ " َمقال :  ه وسلم  رسول هللا صلى هللا علي   ي أنّ لغن  ، ولم يب   االجتهادِ  هِ جِ ك من األمام األعلى و  ذل يكون 

 . (1)"  ننٍيُح أال يومََ

 يسأل عبد هللا بن عباس عن األنفال ، فقال ابن عباس ، الفرس من النفل ، رجال   .عن القاسم بن محمد أنه قال : سمعت  2

 .(2) والسلب من النفل ، قال : ثم عاد الرجل ولمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا  

منه أو كما فعل عمر بن ففي كل األحوال ان سلب المقتول من حق القاتل حتى إذا اجتهد به األمام ، أو أعطى جزاءا  

أن األمام له حق التصرف في الخطاب )رض( اخذ خمس السلب  البن قتادة وهو أول مرة ومع ذلك فأن هذا يدل على 

 السلب وبكميته وحسب الظرف الذي هم فيه وكمية السلب الحاصل عليه الشخص .

ال بد من القول ان شيخ اإلسالم ابن تيمية قسم العقوبات المالية الى ثالثة أقسام هي : اإلتالف والتغير والتمليك  وأخيرا  

 للغير :

ر يجوز أتالفها وكذلك أتالف المال العيني ، فقد قام رسول هللا صلى هللا .اإلتالف : فالمنكرات من األعيان والصو1

 . (3)عليه وسلم بتكسير أوعية الخمر واآلت اللهو ويجوز أتالفها عند اكثر الفقهاء وهو مذهب مالك واحمد

 بن عمرو لثوبه و اراقة اللبن المغشوش ، كما رمى صلى هللا عليه وسلم خاتم الذهب من يد صاحبه ، كذلك أمر عبد هللا

من  المعصفرين وغيرها ، وأتالف مثل هذه األشياء لعدم االستفادة منها لضررها الكبير على المجتمع فأتالفها خيرا  

 من األحوال . بقائها ، وال يمكن تغير هيئتها في أي حاال  

المحرم المنهي عنه من قبل الشرع الى  .التغير: أما التغير قد تقتصر العقوبة المالية فيه على تغير هيئة المال من شكلهِ 2

ِ   شكال    يمكن االنتفاع منه . آخر مباحا 

ِِ بِ وعن ابي هريرة )رض( قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتاني ج   ك ت  فقال لي : أتي  ِ   السالم   عليهِ  ل  ريِ

في  ، وكان   تماثيل   تر فيهِ سِ  رام  حِ  في البيتِ  ، وكان   تماثيل   على البابِ  ان  ك   انه   ِّإال دخلت   ون  اك   ني أن  يمنع   ة فلم  ارح  الب  

 ئةِ ر كهي  ي  قطع فيص  ي   يتِ التمثال الذي في الب   ر برأسِ ، فم   كلبٌ  البيتِ 

 

 . 302 – 301مالك، الموطأ ، ص

 . 302.المصدر نفسه ، ص2
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ِ  م  ، و   ن توطأنِ ذتي  بو  ادتين من  وس   نه  مِ  علِ ج  قطع فلي  فلي   ترِ لسّ ، ومر با الشجرةِ  صلى هللا  هللاِ  رسول  ، ففعل   فليخرج   ر بالكلب 

 .(1)عليه وسلم 

هذا النوع من العقوبة على الرغم من كونها مالية وتغير في شكل المال ال أن الهدف من هذا الحديث هو تنظيم        

هو محرم تحويله وتغير شكله ألجل االستفادة منها وعدم هدر المال إذا كانت المادة ممكن اقتصادي واجتماعي لما 

 االستفادة منها فاإلسالم دين تنظيم االقتصاد وصيانة الموارد المالية من الضياع والتلف قدر اإلمكان .

شخص أخر أو للدولة . وكما ذكرنا .التمليك للغير : ممكن اخذ العقوبة المالية من الجاني وتسليمها أو تمليكها الى 3

قضى الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن سرق من الثمر المعلق قيل أن يؤخذ الى الجرين بغرامة مثليه وجلدات  سابقا  

نكال ، وفيمن سرق من الماشية قبل أن تورى الى المراح بجلدات نكال ، وغرم مثله كما فعل ذلك الخليفة عمر بن 

 غريم الذي جوع غلمانه فسرقوا وضاعف ثمن الناقة .الخطاب )رض( بت

ومن ثم عقوبة للجاني من تكرار ما يسيء لآلخرين واألضرار بأموالهم ، وتحسين  مثل هذه العقوبات للردع أوال        

وعدم إهمالهم وتجويعهم وإذاللهم وجعله المسؤول عن أخطائهم مما يؤدي به الى رعايتهم  معاملة السيد لغلمانهِ 

" كلكم  . فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  واالهتمام به ، والحكمة من ذلك كبعد اجتماعي هو الراعي مسؤول عن رعيتهِ 

 . " عن رعيتِه راِع وكلكم مسؤوٌل

 العقوبات المالية في القانون الوضعي :

 .عقوبة المصادرة1

الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة في ( فيما عدا األحوال التي يوجب القانون فيها 101المادة )        

جناية وجنحة أن تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي 

 كانت معدة الستعمالها فيها ، وهذا كله بدون إخالل بحقوق الغير بحسن النية .

 .(2)الرتكاب الجريمة  وال أن تأمر بمصادرة األشياء المضبوطة التي جعلت آجرا  ويجب على المحكمة في جميع األح

 

 . 75 – 74، ص 4..سنن ابي داود ، ج1

 . 45 – 44.السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص2
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 .عقوبة الغرامة :2

ن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي ( : عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه با91أ.المادة )

المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية واالجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منها 

 وظروف الجريمة وحالة المجني عليه .

 . (2)نار ما لم ينص القانون على خالف ذلك وال يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار وال يزيد على خمسمائة دي

( على :إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء كانت مع الحبس أو بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه 93وتنص المادة )     

عليها بالحبس أو  عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة ال تزيد على نصف الحد األقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقبا  

 امة .الغر

  ِ عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة  ب.وإذا كانت الجريمة معاقبا 

 .(1)عن كل نصف دينار على أن ال تزيد مدة الحبس في جميع األحوال على سنتين  يوما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص 
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 .عقوبة الجزية :3

الجزية ليست من مستحدثات اإلسالم بل هي عقوبة قديمة فرضها اليونان على سكان آسيا الصغرى حوالي القرن 

قيل الميالد ، كما وضع الرومان والفرس الجزية على األمم التي أخضعوها وكانت سبعة أمثال الجزية التي الخامس 

 . (1)وضعها المسلمون ، ويبدوا ان العرب اخذوا هذا النظام من الفرس 

 الجباة .وحث قادة المسلمين على الرفق واألنصاف في جباية الجزية من الذميين وحماية أرواحهم وأموالهم من عبث 

واآلثار الواردة في معاملة المسلمين في صدر اإلسالم ألهل الكتاب كثيرة تشهد بروح العدل والرفق والشعور النبيل 

نحوهم وتقضي القاعدة الفقهية أو دستور اإلسالم فيما يتعلق بطريقة اخذ الجزية من مستحقيها بأنه " ال يضرب أحد من 

وال يقاموا في الشمس وال غيرها ، وال يجعل على أبدانهم شيء من المكاره ، ولكن أهل الذمة في استيدائهم الجزية *، 

 يرفق بهم ، ويحـبسون حتى

 (2)يؤدوا ما عليهم " 

وما يميز اإلسالم عن غيره من األمم التي فرضت الجزية هو ترجمة وعدم التمادي في جباية الجزية والتقليل في مقدار 

 .المال المفروض عنهم بشكل كبير 

على الرغم من أن الجزية تمثل مورد من موارد بيت المال وكذلك المبلغ المعين الموضوع ال يأخذ أال ممن تتوفر فيهم 

شروط خاصة وهي : جزء من الفيء يجبي في أوقات معينة من كل سنة لكي ال يرهق كاهلهم طوال السنة ، والجزية 

 . (3)موضوعة على الرؤوس وتسقط باإلسالم 

لجزية فرضت على أهل الكتاب كما وجبت الزكاة على المسلمين حتى يتكافأ الفريقان ، وهما رعية لدولة هذا وان ا

على  في االنتفاع بالمرافق العامة للدولة فليس الجزية دينا   واحدة في المسؤولية ، كما تكافأ في التمتع بالحقوق وتساويا  

، فمن وجبت عليه الجزية ومات أو اسلم قبل دفعها لم تؤخذ من  الذمي يستوفي منه بالوسائل التي تستوفي بها الديون

 .( 4)تركته ولم يطالب بها ورثته 

 
 . 41السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص 

 276.د.حسن ، إبراهيم ، وعلي إبراهيم حسن المصدر نفسة ،ص2

 *استيدائهم : أي لحملهم على دفع الجزية .

 276نفسه،صالمصدر 

 .470، ص 1المصدر نفسه ، ج
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 تعريف الجزية :

ى اليه ، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من عرفها القرطبي : " الجزية وزنها فعله ، من جزى إذا كافأ عما أسدِ     

 (1)األمن " 

ية على رقاب كما عرفها الماوردي : " واسمها مشتق من الجزاء ، فيجب على اولي األمر أن يصفوا الجز   

من دخل الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار اإلسالم ، ويلتزم لها ببذلها بحقين : أحدهما الكف عنهم ، 

 . (2)والثاني الحماية لهم ، ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين " 

ه ال فرق بين الغني هي : حق للمسلمين يجوز لهم االقتصار على بعض ما وجب والظاهر ان فالجزية    

عن الدم كان  والفقير والمتوسط في انهم يستوون في جواز أخذ هذا المقدار منهم ، الن الجزية لما كانت عوضا  

 ذو المال كمن ال مال له .

واما من ذهب الى انه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط وعلى المتوسط نصف ما على الغني ،         

 . (3)ملك ألف دينار أو ما يساويها .ويركب الخيل ، ويتختم الذهب ، والمتوسط دونه وجعلوا الغني من ي
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 . 310، ص 2.القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، مصدر سابق ، ج3

 

 

 

 

 عقوبة الجزية في القران :

 

أثبتت الجزية بنص قراني ومقدرة بالشرع فهي واجبة على كل من لم يدخل اإلسالم من أهل الكتاب ، وبعض الذمين ، 

 الكريم لهذه العقوبة كما قال تعالى :وهناك إشارة واضحة في القران 

َالذَ لوَ اتَ قَ "َ َ َبَ وَ َِ َباللَ َنونَ يؤمَ لََ َينَ ا َيَ َرَ اآلخَ َومَ يَ الَ ل ََونَ رمَ حَ ول َيَ وَ َولهَ رسَ وَ َاللَ َحرمَ ِّما َالذَ َقَ الحَاَدينَ َونَ دينَ ل َِ َنَ يَ من َالكَ أوت  حتىََتابَ وا

 َِ َ.َ(1)"ََونَ رَ اغَ صَ َمَ وهَ َِ َيدَ َنَ عَ َيةَ جزَ واَالَ طَ عَ ي 

في ذلك : انه ال تؤخذ الجزية أال من أهل الكتاب ومن أشبههم كالمجوس كما  ويشير ابن كثير لهذه اآلية الكريمة مستندا  

 . (2)صح فيهم الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذها من مجوس هجر

 . (3)لهم وغلبه " أي ان لـم يـسلموا )عـن يـد( أي عن قهر "َحتىَيعطواَ)الجزية(َوقـوله تعـالى :

َصاغرونَ( : ولها تأويالن : أحدهما أذالء مستكينين ، والثاني : ان تجري عليهم أحكام اإلسالم ، فيجب على ولي  )وهم

األمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهـل الـكتاب ليقروا بها في دار اإلسالم . ويلزم لهم ببذلها حقان 

والثانية : الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين كما ذكرنا  : أحدهما الكف لهم ،
(4)

 . 

هذه من رحمة اإلسالم على البشرية في عدم إجبارهم العتناق ما لم يقتنعوا به لذا فاهلل سبحانه وتعالى قد خير الناس في 

ولكن مع ذلك وضع شروط لعدم  كراهَفيَالدينَ""َلَإالدين الذي يرغبون فيه وعدم فرض الدين عليهم لهذا قال تعالى : 

 دخولهم في هذا الدين من عقوبة مادية )الجزية( لحمايتهم وبالوقت نفسه كف أذاهم عن المسلمين .
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 عقوبة الجزية في السنة النبوية :

 

الجزية كما نص عليها  القران الكريم مفروضة على غير المسلمين ، أما المسلمين فال جزية عليهم العتناقهم الدين    

 اإلسالمي الحنيف كما نص على ذلك الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك قائال  

 "قبلتان يف األرض ، وليس على مسلم جزية " ال يصلح 
(1)

. 

الجزية هي تعويض عن القتال فكان يخير غير المسلمين من أهل الذمة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن      

 بعده الخلفاء الراشدين في اإلسالم أو دفع الجزية أو القتال .

أمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى هللا ومن  صلى هللا عليه وسلم : إذا أمرففي حديث الرسول      

وال بسم هللا في سبيل هللا قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا  ثم قال : " أغزوا ً  معه من المسلمين خيرا

فأتيهن ما أجابوك فاقبل  ، وإذا القيت عدوك من المشركين فدعوهم الى ثالث خصال أو من خالل تمثلوا وال تقتلوا وليدا  

 كأعرابمنهم وكف عنهم ادعهم الى اإلسالم فأن أجابوك فاقبل منهم ... فأن أبوا أن يتحولوا فيها فاخبرهم انهم يكونون 

المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين وال يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء أال أن يجاهدوا مع المسلمين ، 

ألهم الجزية ، فـان أجـابوك فاقبل منهم وكف عنهم وان أبوا فاستعن باهلل عليهم وقاتلهم "فان هم أبوا فاس
(2)

  . 

أن أول من دفع الجزية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم هم أهل نجران وكانوا نصارى    
(3 )

. 

جزيتها ، وكان رسول صلى هللا عليه " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح الى البحرين يأتي ب

: قال : " قبل رسول صلى هللا  وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العالء بن الحضرمي " ، وقال الزهري مرسال  

 " . عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا  

مته من المعافري يعني أهل الذمة منهم ، وعن كل سنة او قي وقد جعل النبي على أهل اليمن على كل حالم دينارا          

؟ قال : جعل ذلك من قبل  أبي نجيح قال : قلت لمجاهد ما شأن أهل السام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينارا  

اليسار 
(4)

 . 

 

 . 210، ص 1.القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، مصدر سابق ، ج1
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 . 336، ص 2.المصدر نفسه ، ج2

المصدر نفسه ، ج.3
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وهذا ما يدل على ان الجزية لم تكن ثابتة وقطيعة على جميع البالد التي تفضل الجزية على القتال وذلك مراعاة لحالتهم 

 المالية فالبلد الغني تكون جزيته اكثر

ة ظروف كل مجتمع وعدم الضغط عليه وإرهاق أهله الن والبلد الفقير جزيته أقل وهذه حكمة الشرع اإلسالمي من مراعا

ومن ثم عدم تركهم يعتنقوا ما يشاءون في دولة اإلسالم دون  الهدف ليس العقوبة فحسب بل لتوجههم الى اإلسالم أوال  

 االهتمام واالنتباه لما لإلسالم من أهمية وسيطرة عليهم .

 ر العجم من اليهود والنصارى والمجوس .هذا وقد تم االتفاق على انها تقبل الجزية من كفا

مع ذلك فان الرسول العظيم صلى هللا عليه وسلم يرفض أن تأخذ الجزية من أهل الذمة باستعمال القسوة والقوة بل كان 

يوحي بعدم ظلمهم وال يوافوا وال يتكلفوا فوق طاقاتهم ،وال يؤخذ شيء من أموالهم اال بحق يجب عليهم . فقد روى عن 

ً  الرسو او كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه "  ل صلى هللا عليه وسلم انه قال : " من ظلم معاهدا 
(1)

 . 

 عقوبة الجزية عند الخلفاء الراشدين )رض هللا عنهم ( :

فقد قدرت الجزية من قبل الخلفاء الراشدين )رضي هللا عنهم ( بشكلها الدقيق وحددوا شروطها مع تحديد مقدارها لكل بلد 

نيته الن الهدف ليس اثقال كاهل الناس بل أشعارهم بأنهم عصوا ما جاء به هللا سبحانه وتعالى ولم ينفذوا حسب إمكا

 أوامره لهذا فرضت عليهم الجزية .

 .الخليفة ابو بكر الصديق )رض( :1

للردة أو انشغل الخليفة أبو بكر الصديق )رض( خالل المدة التي استخلف فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم بحروب 

 إرجاع ما انفرط من المسلمين في الردة ودفع الزكاة .

الحيرة على جزية معينة ، فكان على  أال أن ذلك لم يمنعه من استمرار جباية الجزية : فقد صالح خالد بن الوليد أهل

مرضى ( دراهم من وزن سبعة وأعفى ال10في السنة من وزن خمسة دوانيق ) الرجل ان يؤدي أربعة عشر درهما  

المزمنين وكان عندهم ألف رجل 
(2)

  ً (  ، صالح أهل بانيقا )قرب الكوفة( على ألف درهم وطيلسان )سنويا 
(3)

 . 
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 عقوبة الجزية عند الخليفة عمر بن الخطاب )رض( :

روط نجد هنا في عهد هذا الخليفة فقد تطور مفهوم الجزية إذ وضع أسس النظم اإلسالمية في العصر الراشدي ووضع الش

 لقبولها من غير المسلمين ،وحدد

  ً الختالف البالد ، فالبلد الفقير كانت الجزية المفروضة على مستحقيها اقل من أهل البلد األكثر غنى ،  مقدارها تبعا 

بمن يدفع الجزية ، وقبل  وكذلك هناك نوع من المرونة والتسامح عند العجز عن دفع الجزية من كبار السن وأوصى خيرا  

ك ال بد لنا من التطرق الى الشروط التي وضعها الخليفة عمر بن الخطاب )رض( على الجزية ال سيما وانها تمثل كل ذل

نوع من العقوبات المالية ومورد من موارد بيت المال . واهم الشروط التي حددها معنوية فهي من أوعب الشروط 

 –)رضي هللا عنهما( ونصه قال: كتبنا لعمر بن الخطاب المأخوذة عليهم ما تضمنه كتاب عبد الرحمن بن غنم الى عمر 

 : -حين صالح نصارى الشام 

" بسم هللا الرحمن الرحيم " : هذا كتاب لعبد هللا عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا أنكم لما قدمتم علينا 

ى أنفسنا أن ال نحدث في مدائننا ، وال فيما حولها وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم عل اذرا رين وسألناكم األمان ألنفسنا و

وال نهار .. . وان  ل، وال كنيسة ، وال لية ، وال صومعة راهب ، وال يمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في اللي ديرا  

... وال نمنع أحد من ،  ننزل من مر بنا من المسلمين ثالثة ليال نطعمهم ، وال نؤوي في منازلنا ، وال كنائسنا جاسوسا  

ذوي قرابتنا الدخول في اإلسالم أن أرادوه ... وال نتشبه بهم )في شي( من لباسهم .... وأن ال تظهر الصلبان على كنائسنا 

... وال نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ... وال نطلع عليهم في منازلهم " 
(1)

 . 

من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا  ن الخطاب )رض( بالكتاب ، زاد فيه : " وال تضرب أحدا  فقد أتيت عمر ب      

خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا، فال ذمة لنا ،وقد حل  –نحن  –وأهل ملتنا ، وقبلنا عليه األمان ، فان 

لكم منا ما يحل من أهل، المعاندة والشقاق" 
(2)

. 

فكتب اليه عمر )رض( : أن امض ما سألوه ، وزد فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوه على أنفسهم : " أن          

فقد خلع عهده "  عمدا   من سبايا المسلمين ، ومن ضرب مسلما   ال تشتروا شيئا  
(3)

. 

 

.ابن األزرق ،بدائع السلك في طبائع الملك،مصدر سابق ،ج1
1

،ص
684
 

– 685
تفسير ، ج ، ابن كثير ،

2
، ص

347
 

– 348
 . 

.المصدر نفسه ، ج2
2
، ص 

685
، والمصدر نفسه، ابن كثير ، ج 

2
، ص 

347
 

– 348
، الجزية وينظر : المارودي ، األحكام السلطانية ، ص 

164
 

– 

165
 . 



 252 

المصدر نفسه ، ج
2
، ص 

682
 . 165 -164الماوردي : األحكام السلطانية ، مصدر سابق ، ص، 

 

 

 

 

د ان العقوبة في عهد هذا الخليفة شهدت نوع من التنظيم و توضحت أهدافها ولم تكن مجرد عقوبة مالية وهكذا نج        

 فقط بل هي تنظيم للعالقات االجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ضمن شروط محددة فيها مصلحة للطرفين .

ذلك حسب إمكانية البلد وطبيعة تعامله بالنقود  وما يخص مقدار الجزية فقد حدد الخليفة عمر بن الخطاب )رض(         

  ً ألنه فعل  ق أربعون درهما  رِ و  المتداولة فيها : فأخذ من أهل الذمة الذين يستعملون الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل ال 

صحابي ال يصلح االحتجاج 
(1)

 . 

 لخطاب )رض( وأخذت الجزية منها :وسنذكر بعض نماذج من البلدان التي فتحت في عهد الخليفة عمر بن ا        

على ان يؤدي أهلها الجزية والخراج ، وأمنهم على  وجه الخليفة عمر )رض( عبد هللا بن بديل الى اصبهان ففتحها صلحا  

أنفسهم وأموالهم ، ووجه عروة بن زيد الخيل الطائي الى الري في ثمانية آالف مقابل فتحها ، ثم فتح المسلمون قومس 

 صلحا  
(2)

وكاتب سويد بن مقرن ، ملك جرجان ،و سار الى بالده ، وأوضح الطبري : شروط الصلح التي تعهد فيها  ،

أهالي هذه البالد بأن يؤدوا الجزية للمسلمين مقابل تأمينهم على أنفسهم وأموالهم وإطالق الحرية الدينية لهم .... كما 

شروط طالما أدى أهل جرجان الجزية ... وعلى أن محاسب تضمن هذا الصلح ان يلتزم المسلمون المحافظة على هذه ال

بلغ جهده *ومن ضربه حل دمه "  مسلما  
(3)

 . 

وهناك عدد من العقوبات اإلسالمية التي فتحت في عهد هذا الخلفية عن طريق اخذ الجزية وتأمين حياة المسلمين           

ء واإلصرار على عدم فرض الجزية ألجل ذلك ، " فما روى أن في تلك البلدان وبما أن الجزية لم يكن الهدف منها اإليذا

 الخليفة عمر بن الخطاب )رض( مر على باب قوم وعليه سائل يسأله :شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفهِ 

عمر  وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال يهودي : فما الجأك الى ما أرى ؟ قال : اسأل بجزية والحاجة والسن : فأخذ

فرضخ * له بشيء من المنزل ثم أرسل الى خازن بيت المال فقال :انظر هذا وضرباءه * فوهللا ما  بيده وذهب الى منزلهِ 

 عند الهرم ، "إنما الصدقات للفقراء والمساكين " والفقراء له  أنصفناه أن الكنا شيبته ثم تخذّ 

 

 . 210ص،  2.القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، مصدر سابق ، ج1

.البالذي ، فتوح البلدان ، مصدر سابق ، ص2
319 - 320 

. 

 *بلغ جهده ،ضرب ضربا بدأ يبلغ الجهد.

 .254،ص4.الطبري ، تاريخ المعدن ،ج3

 ليس بالكثير . *رضخ له : أعطه شيئا  

 *الضرباء ، جمع ضرب ، وهو الشيبة والنظير .
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"  ضع الجزية عنه وعن أمثالهِ هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب وو
 (1)

 . 

وبهذا نرى ان الخليفة عمر بن الخطاب )رض( فيما تكلم فيه عند وفاته : أوصى الخليفة من بعده بذمة رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وأن يتعامل من ورائهم وال يكلفوا فوق طاقتهم 
(2)

. 

متشدد في تنفيذ أوامر هللا ورسوله وان مع كل شده كانت تصاحبها الرحمة إذا احتاج مع أن الخليفة عمر)رض( كان        

األمر الى ذلك الن نظرته الى المجتمع هي نظرة تنظيم وعدالة ومساواة ، وليست نظرة سيطرة وتعسف عقوبة ال مبرر 

 قوميتهم .لها ويشمل ذلك كل أفراد المجتمع داخل الحدود اإلسالمية بغض النظر عن ديانتهم و

 

 الخليفة عثمان بن عفان )رض( :

 فقد انتفضت في عهده بعض البلدان الذي عدل عنها ففتحها من جديد منها :        

فتحت عن طريق الصلح و)الجزية( ومنها عن طريق القتال : ففي عهد يزدجر الثالث ظل العرب يطاردونه ويستولون 

ى الشرقية ، ومازال أمره يضعف حتى قتل بخراسان في خالفة عثمان بن على بالده حتى انه اضطر الى الفرار الى أقص

هـ( بموت يزدجر زالت الدولة الساسانية وتحققت دعوة النبي بتمزيق ملك االكاسرة 31عفان )رض( وكان ذلك سنة )
(3)

 

. كما أخذ الخليفة عثمان بن عفان )رض( الجزية من البربر 
(4)

. 

ما عاهد عليه عمر )رض( من الجزية بين البالد التي فتحت على الصلح )الجزية(  وفي الوقت نفسه بقيت على      

ً   واستمر على ذلك مع من لم ينقض عهده    . معه 

 

.حسن ، حسن إبراهيم ، النظم اإلسالمية ، ص1
276
دار العلم  –، ينظر : الصالح ، صبحي النظم اإلسالمية نشأتها وتطويرها ، بيروت  

م ، ص1968 -هـ 1388للماليين . 
365
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
277
 . 

، ص1حسن ، حسن إبراهيم ، التاريخ االسالمي ،مصدر سابق،ج
221
. 

.األمام  مالك ، الموطأ ، ص4
187
 . 

 *تعريف البربر:هم قبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية وغيرها استقرت في اقاليم المغرب المغرب المختلفة.

 .39،ص3.وينظر تاج العروس ،مصدر سابق ،م97،ص6،ج1971،1956المبتدأ والخبر ،بيروت ، ابن خلدون ،العبر وديوان
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 الخليفة علي بن أبي طالب )رض(:

سار الخليفة علي )رض(على نهج الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين في تنفيذ حكم الجزية وبما           

، وعلى األوساط أربعة وعشرين ،  ين من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما  روي عنه : انه كان يجعل على الموسور

 الفقراء اثني عشر درهما   وعلى
(1)

 . 

وبهذا فقد حدد سيدنا علي )رض( الجزية حسب المستوى المعاشي لكل شخص ولم تكن قطيعة للجميع وهذا ما يبين         

 اإلسالم وعدالته حتى في العقوبات التي توجه للمخالفين .اهتمامهم بالمجتمع ورعايتهم له ، ويمثل هذا رحمة 

كما أتبع الخليفة علي )رض( طريقة جديدة في أخذ الجزية ، اعتمدت أخذ األمتعة المساوية لقيمتها وذلك في سبيل        

التخفيف والرفق 
(2)

ً   ومن صاحب اإلبر ومن صاحب الحبال حباال   ، ما كان يأخذ من صاحب المسان مسانا     أبرا 
(3)

. 

أما عن مواعيد دفع الجزية فكان في نهاية السنة ال في بدايتها        
(4)

. فالخليفة علي )رض( بالرغم من اتباعه للسلف  

لظروف كل مجتمع من المجتمعات ،  الذين سبقوه أال انه ادخل بعض التعديالت في تنفيذ الحكم في عقوبة الجزية نظرا  

تهم كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب )رض( في الدية لكل أهل بلد أخذ ما هو متداول بينهم وعدم تحميلهم اكثر من طاق

 من األموال فأهل الذهب يأخذ منهم الذهب ، وكذلك بالنسبة ألهل الفضة ، وأهل الغنم والبقر وغيرها .

 

 

 

 . 310، ص1القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، مصدر سابق ، ج

، ص 1952المكتبة السلفية ،  –القاهرة  – 2هـ(، الخراج،ط182يعقوب بن إبراهيم )ت  .أبو يوسف ، القاضي2
122
. وينظر : ابن سالم  ،  

األموال،مصدر سابق، القاهرة ، ص
62
 . 

ابن سالم : أبو عبيد قاسم ، األموال ، المصدر السابق ، ص
62
 . 

 –، دمشق  1هـ( ، أحكام أهل الذمة ، تحقيق : صبحي الصالح،ط751ر )ت .ابن القيم الجوزية ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد ين أبي بك4

م ، ص1961مطبعة جامعة دمشق ، ، 
41
هـ( ، األحكام السلطانية ، 458. وينظر : أبو يعلى :القاضي محمد بن الحسين الفراد الحنبلي )ت  

، اندونسيا ، ط 2تحقيق : محمد حامد الفقي،ط
3
م ، ص1974-هـ 1394،  

144
 . 
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 عقوبة الجزية عند الفقهاء :

 

 اختلف الفقهاء في ما يجب الجزية عنه فقال بعض :

عن الدم وسكنى الدار ، وقال علماء المالكية :  عن النصر والجهاد ، وقال الشافعي ، وجبت بدال   الحنفية :إنما وجبت بدال  

عن القتل بسبب الكفر وجبت بدال  
(1)

ية مشتملة على التزام مفسدة قليلة لرفع مفسدة عظيمة ، . أما القرافي فيقول : أن الجز

وتقع مصلحة عليا ، وأخذ العوض عن المعصية متضمن لترجيح مصلحة حقيرة على مفسدة عظيمة ، وذلك الن الكافر 

إذا قتل فاته األيمان فشرعت الجزية رجاء أن يسلم في المستقبل 
(2)

 . 

 في ذلك : ضا  أما ممن تأخذ الجزية فقد أختلف الفقهاء أي

 أخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه .     

وقال أبو حنيفة : بل تأخذ من جميع األعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين وال تؤخذ من العرب أال من أهل 

أو السيف ، وفي حديث ابن شهاب : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ الكتاب ، ال يقبل من العرب أال اإلسالم 

الجزية من مجوس البحرين ، وان عمر بن الخطاب )رض( أخذها من البربر
(3)

. 

وقال األمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك                   
(4)

. 

ى أن مقدار المال المأخوذ من الجزية : فذهب بعض الفقهاء الى انه يجب على الفقير نصف ما على وهناك من ير

المتوسط وعلى المتوسط نصف ما على الغني ،وجعلوا الغني من يملك ألف دينار أو ما يساويها ، ويركب الخيل ويتختم 

الذهب ،والمتوسط دونه 
(5)

 . 

 

اإلسالمية ، مصدر سابق ، ص  .حسن ، حسن إبراهيم ، وأخر ، النظم1
275
 . 

.ابن األزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك ، مصدر سابق ، ج2
2

، ص
687
 . 

األمام مالك ، الموطأ ، مصدر سابق ، ص
187
 . 

.ابن كثير ، تفسير ، مصدر سابق ، ج4
2

، ص
347
 . 

 . 210، ص1القنوجي البخاري ، الدرر البهية ، مصدر سابق ، ج
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ك : ونصت السنة أن ال جزية على النساء من أهل الكتاب وال على صبيانهم ، وان الجزية ال تؤخذ أال من الرجال قال مال

الذين قد بلغوا الحلم قلت وعليه أهل العلم ، واما قدرها فضرب عمر بن الخطاب )رض( الجزية على أهل الذهب أربعة 

أرزاق المسلمين وضيافة ثالثة أيام ، إضافة الى  ق أربعين درهما  دنانير وعلى آهل الورِ 
(1)

، وقد صح من حديث معاذ  

، فاختلفوا في الجمع بينه  معافريا   أو عدلهِ  بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم الى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا  

المام المماكسة ليزداد ، وبين حديث عمر )رض( فقال الشافعي : اقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ويستحب ل

 وال يجوز أن ينقص من دينار وان الدينار مقبول من الغني والمتوسط والفقير .

وأبو حنيفة أوله حديث عمر على الموسورين وحديث معاذ على الفقراء الن أهل اليمن أكثرهم فقراء :على كل موسر 

أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط ديناران وعلى كل فقير دينار 
(2)

 . 

 وعلى هذا األساس حدد أبو حنيفة مقدار الجزية على ثالثة أقسام هي :

 . أ.أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما  

 . ب.متوسطون يؤخذ منهم أربع وعشرون درهما  

ج.فقراء يكسبون ويؤخذ منهم اثنا عشر درهما  
(3)

. 

يحصل على المياسير من أهل الذمة " ثمانية وأربعين واستدل بذلك بالخليفة الرابع علي بن أبي طالب )رض( انه كان 

" على األوساط " أربعة وعشرين " وعلى الفقراء أثنى عشر درهما   درهما  
(4)

. 

وقال مالك ال يقدر اقلها وال أكثرها وهي موكولة الجتهاد الوالة في الطرفين ، وذهب الشافعي : الى اجتهاد الوالة ويجتهد 

عهم أو التفضيل بحسب أحوالهم  رأيه في التسوية بين جمي
(5)

 . 

لعهدهم وقال أبو حنيفة وينقض به عهدهم أال أن يلحقوا بدار  .وأما عن امتناع أهل الذمة من أداء الجزية كان ذلك نقضا  4

كالديونالحرب ويؤخذ منهم جبرا  
(6) 

 

األمام مالك ، الموطأ ، مصدر سابق ، ص
188
 . 

.المصدر نفسه ، ص2
352
 . 

حسن إبراهيم ، تأريخ اإلسالم ، ج.حسن ، 3
2
، ص 

471
. ينظر : د. الكروي ، إبراهيم سلمان وأخر، المرجع في الحضارة العربية اإلسالمية   

منشورات ذات السالسل ، ط –، الكويت 
2
م ، ص1987-هـ 1407،  

128
. وينظر الماوردي ، األحكام السلطانية ، ص

163
 . 

 . 210، ص1صدر سابق ، جالقنوجي البخاري ، الدرر البهية ، م

 . 164 -163.الماوردي ، األحكام السلطانية ، ص5
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 . 166.المصدر نفسه ، ص6

 

 

 

 

.وبخصوص جباية الجزية : فقد أوصى صاحب الشرع وقادة اإلسالم بالرفق واألنصاف في جباتها من أهل الكتاب 5

 (1)قال : ليس في أموال أهل الذمة أال العفو.وصيانة أرواحهم وأموالهم من عبث الجباة والوالدة .عن ابن عباس أنه 

 

 شروط عقد الجزية :

 ويشترط في عقد الجزية شرطان أساسيان وهي مستحق ومستحب المستحق : ويتفرع الى ستة شروط هي :

 .أن ال يذكروا كتاب هللا تعالى بطعن فيه وال تحريف له .1

 ال ازدراء ..أن ال يذكروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتكذيب و2

 .أن ال يذكروا دين اإلسالم بذم له وال قدح فيه .3

 .أن ال يصيبوا مسلمة بزنا وال باسم نكاح .4

 من دينه وال يتعرضوا لماله وال دينه . ً  .آن ال يفتنوا مسلما5

 .أن ال يعينوا أهل الحرب وال يودوا أغنيائهم .6

وانما تشترط اشعارا  لهم وتاكيدا  لتغليظ العهد عليهم ويكون  وهذه الشروط الستة حقوق ملتزمة فنلزمهم بغير شروط ،

 . (2)ارتكابها بعد الشرط نقضا  لعهدهم  

  ً  هي : أما شروط المستحب فهي ستة أشياء أيضا 

 .تغير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار .1

 .أن ال يعلوا على المسلمين في األبنية ويكونوا أن لم ينقصوا مساوين لهم .2

 ن ال يسمعوهم أصوات نواقيسهم وال تالوة كتبهم وال قولهم في عزير والمسيح ..أ3

 .أن ال يجاهر وهم بشرب خمورهم وال بإظهار صلبانهم وخنازيرهم .4

 .أن يخفوا دفن موتاهم ، وال يجاهروا بندب عليهم وال نياحة .5

6  ً  بغال والحمير.وال يمنعوا عن ركوب ال وهجانا   .أن يمتنعوا من ركوب الخيل عناقا 

 
 277.حسن، حسن  إبراهيم ،وأخر،النظم اإلسالمية ،ص1

 .166الماوردي ،األحكام السلطانية،ص
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 فهذه األشياء المستحبة ال تلتزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة وال يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا  

 ها زجرا  وال يؤدبون ان لم يشترط ذلك عليهم .لعهدهم ، ولكن يأخذون بها اجبارا  ويؤمرون علي

 ومن الشروط األخرى للجزية :

 .تجب الجزية على أهل الذمة في السنة مرة واحدة فقط بعد انقضائها بشهور هاللية .1

 .من مات منهم فيها اخذ من تركته بقدر ما مضى فيها .2

 وموته وهذا ما يراه أبو حنيفة . أو إسقاطها باسالمهِ  .من اسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها3

 .ومن بلغ من صغارهم أو آفاق من مجانينهم استقبل به حول ثم اخذ بالجزية .4

 .يؤخذ الفقير بها إذا ايسر وينظر بها إذا اعسر .5

م أال أن يلحقوا بدار الحرب لعهدهم . وقال أبو حنيفة وينقض به عهده .وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية كان نقضا  6

كالديون  ويؤخذ منهم جبرا  
(1)

 . 

يتصدق عليه وال ممن  ال قدرة له على العمل ، وال من األعمى أو المقعد أو فالجزية ال تؤخذ من مسكين   .وأخيرا  7

المجنون وغيرهم من ذوي العاهات ، وال من المترهبين في األديرة أال إذا كانوا من األغنياء 
(2)

وال تجوز إال على ،  

الرجال األحرار العقالء وال يجب على المرأة وال صبي 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

الماوردي ،االحكام السلطانيه ، ص
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 . 

هـ ، ص1302.أبو يوسف ، كتاب الخراج ، طبعة بوالق ، 2
69
 

– 72
،  1933. ينظر : القرطبي ، الجامع ألحكام القران ، طبعة دار الكتب ،  
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8
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 .عقوبة الوعظ

 

 .عقوبة الهجر

 

 .عقوبة التوبيخ

 

 .عقوبة التهديد

 

 .عقوبة التشهير
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 المبحث الثاني

 العقوبات النفسية

 

ات اختلفت العقوبات النفسية في التاريخ القديم عنها في المجتمع اإلسالمي ، اتصفت بكونها عقوبات بدنية ذ       

 مردودات نفسية ، وتشمل في صورها وأنماطها القديمة العقوبات التالية :

الهدف من استخدام القصاص فيها تحقيق العدالة المثالية من ذلك قطع العضو الذي  : .العقوبات المثالية أو الخيالية1

التناسلي أو )االخصاء( للذكور استخدمه المجرم في جريمته كقطع لسان شاهد الزور أو قطع يد السارق ، أو قطع العضو 

منهم وغير ذلك من العقوبات . ولعل هذه العقوبات كان لها تأثير نفسي على المجرم ، والمراد بها أن تسبغ بعض الغرابة 

أو المظهر البعيد عن الطبيعة والفات أنظار الناس اليه واثارة سخريتهم . وما قطع اليد أو الشفة العليا أو قطع األذن أو أي 

عضو ظاهر في الجسم وهو أال وصم يوصم به المجرم يصاحبه طيلة حياته وهذا بحد ذاته عقوبة نفسية قاسية 
(1)

 . 

، وهي اقرب الى العقوبات االجتماعية التي تهدف الى الحط .من العقوبات النفسية األخرى الوسم او الوصم اإلجرامي 2

ع وصمة إجرامية ظاهرة عليه ، كالكي بالحديد المحمي لرسم من منزلة المجرم في مجتمعه والتشهير العلني به يوض

الحرف األول من حروف الجريمة التي ارتكبها المجرم على جبهته أو جبينه أو خده أو إحدى يديه أو بحلق رأس المرأة 

طوق معين حول عنق المجرم يرمز الى الجريمة التي ارتكبها  في الجرائم األخالقية أو بوضع
(2)

 . 

وقد مارست غالبية المجتمعات األوربية واألمريكية حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي عقوبات ذات           

مردودات نفسية كبيرة على المجرم ومنها عقوبة وضع المجرمين في أقفاص أو شدهم الى أعمدة أو الواح خشبية 

األوساخ أو الحجارة عليهم  إذ يقوم الجمهور برميوعرضهم على الجمهور في الميادين العامة بهدف إذاللهم وامتهانهم 

(3)
 . وتشكل هذه الظاهرة أقسى عقوبة نفسية للمجرم إذ يشارك بعقوبته أبناء مجتمعه أنفسهم . 

أال أن العقوبة النفسية في المجتمع اإلسالمي أخذت مجرى يختلف عما سارت عليه المجتمعات      

 

1.Gillin , John Lewis , Criminology and Penology , Appleton – Century co.. , 1935 , pp.203 –204 . 

 .191 -190.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام وعلم العقاب ومعاملة المذنبين ، مصدر سابق ، ص2

 . 191المصدر نفسه ، ص3
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الكالم بشكل مباشر أو غير مباشر يلقى القديمة وال سيما المجتمعات األوربية إذ يتم تنفيذ هذه العقوبات أما عن طريق 

على مسامع الجاني ، أو عن طريق ترك الكالم معه ، أو أي تصرف أخر من هذا النوع يمكن أن يؤثر على نفسية الجاني 

 وبما يوصل الى زجره .

ى سبيل المثال وعادة ما يستخدم في تنفيذ كل عقوبة الكالم المناسب له من حيث رقة العبارة أو شدتها . فعل         

العبارات التي تستخدم في تنفيذ عقوبة الوعظ تكون ارق من العبارات التي تستوفى بها عقوبة التوبيخ ، وعبارات التوبيخ 

 تكون اكثر رقة من عبارات عقوبة التهديد هكذا .

 وسنتناول في هذا المبحث العقوبات النفسية آالتية :

 .عقوبة الوعظ1

 .عقوبة الهجر2

 لتوبيخ.عقوبة ا3

 .عقوبة التهديد4

.عقوبة التشهير5  

 قبل الدخول في تفاصيل هذه العقوبات ال بد من تعريف بسيط للعقوبات النفسية.

كالضـرب ، ولكن يقتصر على ايالم شعور  ماديا   : ويقصد بها العقوبات التي ال تترك أثرا   تعريف العقوبة النفسية

حاله وتستقيم أموره  المجرم ان كان ذا شعور وايقاظ ضميره فيصلح
(1)

 . 

 .عقوبة الوعظ

 

يعتبر الوعظ عقوبة تعزيرية في الشريعة اإلسالمية ، ويجوز للقاضي ان يكتفي في عقاب الجاني بوعظه إذا  رأى       

أن في الوعظ ما يكفي الصالحه وردعه 
(2)

. 

َ  َ   ِّوزهننش  َ   ون  اف  خ  ت   التي  ل  " واوقد ورد نص كلمة الوعظ في القران الكريم بقوله تعالى :               في   ِّواهجر وهن ِّنوه  عظ  ف 

  َ وتدل هذه اآلية على الوعظ بدون عقوبة بدنية أو مالية وانما هي تمثل عقوبة نفسية دون الحاق أي ألم . (3)... "  اجع  ض  الم 

أو تذكيره أن  أن كان جاهال   جسمي بل هو ألم شعوري . فالوعظ هو تذكير  اإلنسان باهلل تعالى وقدرته وحكمته وبتعليمه

 كان ناسيا  
(4)

 . 

 

 . 188.ينظر : بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، ص 375، ص 2.الخالدي ، محمود ، األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية ، ج1

.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج2
1

، ص
702
 . 

 . 34.سورة النساء ، آية 3

 . 189العقوبة في الفقه اإلسالمي ، صبهنسي ، 
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ًَ "   وقوله تعالى :  َ   ل  س  ُّالر ء  نبا  من أ   ليك  ع   ُّصنق  َ   وكاًل َ  ما ن   َ  َ  َ  َ  َ  َ نين م  ؤ  م  ى لل  ر  ك  وذ   ة  ظ  موع  و   ُّقالح   ه  هذ  ي   ف   ك  اء  وج   ك  فؤاد  به    بت  ث 

 "(1). 

َ  ب   قولً م   ه  س  نف  أ   في   م  له  ِّ قل  و   م  ظه  وع   م  نه  ع   ض  ر  ع  " فأ  وفي سورة أخرى :   َ  غاً "لي 
(2) 

 الوعظ عند الرسول )ص(

 

قدم الرسول )صلى هللا عليه وسلم( عقوبة الوعظ على العقوبات الشديدة القاسية كالضرب مثال .  و شرح الرسول         

هللا ما  للقشيري انه قال :" يا رسو. وعن معاوية بن حيرة ا"  اجِعَضروهن يف الَموزهن واهُجنُش" فأن خفتمَ صلى هللا عليه وسلم : 

حق امرأة احدنا عليه : قال : " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر أال في 

غير مبرح  البيت " . وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن  بالموعظة وال بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا  
(3)

 . 

ال يستحق عليه عقوبة بدنية أو مالية . فالرسول  عامل بها المسلم إذا ارتكب أمرا  أخف وأول عقوبة نفسية ي  فالموعظة هي 

صلى هللا عليه وسلم أوصى بالوعظ قبل اتخاذ أي إجراء أخر .عن عمر بن أبي سلمة )رض( قال : ك نت  غالما  في َحْجِر 

 ِّسمََ  م  الَصفحةَ فقاَل لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " يا غ الرسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت يدي تطيش في 

ِمما يَليك " بيِمينَك وكلْ  لْ هللاَ تعالى ، َوك  
(4)

 . وفي هذا موعظة من الرسول صلى هللا عليه وسلم فيها تأديب لمن يسئ آكله .

قال : ال  ل بيمينك "" ُكسلم بشماله ، فقال : أكل عند رسول هللا صلى هللا عليه و بن االكوع )رض( أن رجال   ِّلمةسَ وعن َ

 ها اىل فيه "َعا رفمَم! فم ُرْبأال الِك ُهنَعما َم عْتتطم" ال اْسأستطيع قال : 
(5)

 . رواه مسلم . 

وأما الفقهاء فلهم رأي في هذا الموضوع . إذ ورد عن لسان ابن تيمية في كتابه )السياسة الشرعية في إصالح الراعي 

 وليس ألقل التعزير حد بل بكل والرعية( :

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 120.سورة هود ، أية 1

 . 63.سورة النساء ، أية 2

فسير ، مصدر سابق ، ج.ابن كثير ، الت3
1 

، ص
492
 . 

هـ( ن رياض الصالحين في كالم سيد المرسلين ، مصدر سابق ، 676 – 631.األمام النووي الدمشقي ، ابن زكريا يحيى ابن شرف )4

ص
245
 

– 246
 . 

 . 702،ص1.عودة،عبد القادر،التشريع الجنائي االسالمي ،مصدر سابق،ج5
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ل وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيجه واالغالظ  له ما فيه ايالم اإلنسان من قو     
(1)

 . 

وفي الشريعة من العقوبات التعزيرية ما هو دون الوعظ ، فالفقهاء يعدون مجرد إعالن الجاني بجريمته عقوبة تعزيرية 

وفي إحضاره الى مجلس القضاء عقوبة تعزيرية 
(2)

. 

 ين :عقوبة الوعظ عند الخلفاء الراشد

 

حاول الخلفاء الراشدين جاهدين توجيه أخف العقوبات للمخالفين خاصة أن كان الجرم غير متعمد ومن النمط الذي ال 

ما استخدمها  باآلخرين . ويمكن القول أن عقوبة الوعظ لم ينج منها أحد من المسلمين ، وهي عقوبة كثيرا   كبيرا   يوقع أذى  

 يل من ذوي الشأن في إدارة حكمهم كالوالة والقواد وغيرهم من عامة المسلمين .الخلفاء الراشدين حيال عدد غير قل

 .عقوبة الهجر2

يعد الهجر في الشريعة اإلسالمية من العقوبات التعزيرية ، ويدخل ضمن العقوبات النفسية بما ينسجم مع كونها عقوبة ال 

 تقع على البدن أو المال .

المتناع عن االتصال به أو معاملته بأي نوع أو طريقة كانتوالهجر يعني مقاطعة المحكوم عليه وا
(3)

. 

فقد يعاقب الرجل بهجره وترك السالم عليه حتى يتوب اذا كان في ذلك مصلحة ، كما هجر النبي صلى هللا عليه وسلم 

الثالثة الذين خلفوا 
(4)

 . وسيرد ذكرهم الحقا .

 لك أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين .وقد وردت مشروعية الهجر من خالل الكتاب والسنة وكذ

 الهجر في القرآن الكريم

َ  َ   ِّوزهننش  َ   ون  اف  خ  ... والالتي  ت   "قال هللا تعالى  ج   ِّنوه  عظ  ف  َ    ِّروهنواه  . ويقول ابن عباس )رض( عن (5) .. " اجع  ض  في الم 

هذه اآلية : أن ال يكلمها مع ذلك وال يحدثها  
(6)

. 

 في عدم  االتصال بالنساء اللواتي ارتكبن ذنبا ومقاطعتها وهو نوع من العقوبة النفسية . والهجر في هذه اآلية يتضح

 

 . 189بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ،مصدر سابق ، ص.1

عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج
1

، ص
702
 . 

م ، ص1976هـ/1396اهرة، دار الفكر العربي،، الق5.عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة االسالمية،ط3
445
 . 

 . 189بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ،مصدر سابق ، ص

 . 34.سورة النساء ، أية 5

.ابن كثير ، التفسير ، مصدر سابق ، ج6
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، ص
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 . 
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 عقوبة الهجر في السنة النبوية

بهجر الثالثة الذين خلفوا عنه في غزوة تبوك وهم كعب بن مالك عاقب النبي صلى هللا عليه وسلم بالهجر ، فأمر          

جروا خمسين يوما ال يكلمهم أحد وال يرد عليهم السالم وأمر النبي صلى ومرارة بن ربيعة العامري ، وهالل بن أمية ، فه  

هللا عليه وسلم ان يعتزلوا نسائهم 
(1)

َ  و  "   . حتى نزل قول هللا عز وجل بقبول توبتهم :   َ  َ  َ  َ َ  عل  َ   ى   َ  َ  َ  َ َ   الثة  ث  ال  ين الذ 

أ م ن   ظَّنوا أ ن  لَّ م لج   َ ا ر ح بت  وض ا قت  ع ل ي ه م أ ن  ف س ه م  و  م  األ رض  ب م  ضاق ت  ع ل يه  تَّى إ ذا   ف وا ح   َ م  ليت وب وا إنَّ خ لِّ َ  ع ليه  ِ  ث م  تا  َ إل  إل ي   ا هل  

يم  "  َ  الرَّح   . (2)ا هل ه و التَّوا

تعكس هذه اآلية الكريمة أن هللا قد غفر لهوالء ما ارتكبوه من ذنب فما كان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أن         

يتوب عنهم ويسامحهم . كما يتضح هنا البعد االجتماعي للعقوبة النفسية الناتجة عن هذه الحادثة فظهرت بشكل جلي منذ ان 

 عليه وسلم وأولهم كان كعب بن مالك ثم ازدادت عندهم عند سماعهم بعودة النبي ترددوا في اللحاق برسول هللا صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم من غزوته ، وحين قابله كعب كانت الواقعة عليه اشد واعظم حينما رأى أناس من أصحاب النبي صلى 

كعب وأصحابه سوى قول الحقيقة والتي هللا عليه وسلم يتعذرون ويسامحهم ألن أعذارهم كانت شرعية ومقبولة ولم يتمكن 

 لم تكن لتعذره عن الحاق بالنبي صلى هللا عليه وسلم .

والعقوبة الثانية : لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم ليعفو عن هوالء من تلقاء نفسه بل انتظر مدة حتى نزل العفو        

 عنهم من قبل هللا عز وجل .

 قاطعة الناس له وعدم التكلم أو التعامل معه .العقوبة النفسية الثالثة : م    

 العقوبة النفسية الرابعة : ترك زوجاتهم بأمر من الرسول صلى هللا عليه وسلم والمقاطعة دون الطالق .     

ل نزلت كل هذه العقوبات بهم من قبل النبي صلى هللا عليه وسلم حتى أمر هللا تعالى بالعفو عنهم وقبول توبتهم . وحين قاأ  

 هللا . من عندِ  عندك يا رسول هللا أمْ  نْ كعب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أمِ 

ة   قمر ... " قطعِ   نه  حتى كا   ه  هَ ر وجَ ناَ استَ  قال البل من عند هللا .وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذ سر          
(3)

 

 

.البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، ج1
6
، ص 

7 
تفصيل كامل لهذه العقوبة .  حيث يرد  7 -5لكتاب من صمكن الرجوع ل. وي

ينظرعودة ، عبد القادر ، وكذلك التراتيب اإلدارية ، ج
1
، ص 

301
.التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج 

1
، ص

702
 . 

 . 118.سورة التوبة ، أية 2

 . 8، ص2.البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، ج3
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 الخلفاء الراشدين عقوبة الهجر عند

عرف عن الخليفة عمر بن الخطاب )رض( عدله وحكمته ومما روي عنه ان ضبيع بن عسل التميمي لما سأل عن          

الذاريات والمرسالت والنازعات ضربه عمر بن الخطاب )رض( مرة بعد مرة ونفاه الى البصرة . وكتب الى أبي موسى 

، قال المحدث : فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه . ثم كتـب عـامل البـالد أبو  االشعري : ان حرم عليه مجالسة الناس

موسى الى الـخليفة عـمر )رض( يخبره بتوبته فأمره أن يخلي بينه وبين الناس 
(1)

 . 

ن تطالعنا رواية من عهد الخليفة عثمان بن عفان )رض( جاء فيها ان الخليفة عثمان )رض( هجرعبد الرحمَ  و          

 .(2)بن حنبل الى القموس من خيبر ، وكان سبب تسييره اياه انه بلغة كرهه مساوئ ابنه وخاله وانه هجاه 

َ  وعنه أيضا انه اعتل علة اشتدت به قديما حمران بن ايان ، وكتب عهدا       لمن بعده ، وترك موضع االسم ، ثم  َ 

ة بنت أبي سفيان ، فقرأه حمران في الطريق فأتى عبد كتب بيده : عبد الرحمن بن عوف وربطه وبعث به الى أم حبيب

الرحمن فأخبره ونمي الخبر وانتشر بذلك في المدينة . فدعا عثمان بحمران مواله ، فضربه مائة سوط وسيره )أي هجره( 

الى البصرة 
(3) . 

فة أو أولي األمر ، فاالمتناع أن تنفيذ عقوبات كهذه أي الهجر والنفي أو التسيير ال يمكن أن تصدر أال من خلي         

عن الكالم مع شخص أو مجالسته خالل مدة معينة عقوبة يقررها القاضي .ويظهر البعد االجتماعي هنا من خالل 

مقاطعة الناس للمذنب والذي هو فرد من مجتمعهم يعيش بينهم وعقوبة كهذه ال بد وان يشعر المذنب بالضيق النفسي 

 والحرج .

 

 

 

 

 

 

 . 702، ص1. ينظر : عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ج 310، ص 2حكام / مصدر سابق ، ج.تبصرة ال1

 . 173، ص  2.اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، مصدر سابق ، م2

 . 169، ص  3المصدر نفسه ، م
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 .عقوبة التوبيخ3

، في الحاالت التي تستدعي إعالن توبيخ مستخدم بطرق تختلف  باللوم وتتمثل بتوبيخ المتهم علنا   وتسمى أيضا           

 عما هي عليه في الوقت الحاضر عن طريق الصحف أو بقنوات إعالن أخرى .

أما في عصر صدر اإلسالم ، فالتوبيخ عقوبة تعزيرية ويطلق عليها في االصطالح الفقهي القهر واستخفاف          

بالكالم 
(1)

. 

شريعة اإلسالمية من العقوبات التعزيرية  فإذا رأى القاضي أن التوبيخ يكفي الصالح الجاني وتأديبه والتوبيخ في ال      

 اكتفى بتوبيخه .

 عقوبة التوبيخ في السنة

فعيرته بأمه ...  عاقب الرسول صلى هللا عليه وسلم بالتوبيخ وهذا ما رواه أبو ذر )رض( قال : ساببت رجال             

ذر أعيرته بأمه انك امرؤ فيك جاهلية "  اصلى هللا عليه وسلم : " يا أب فقال رسول هللا
(2)

 . 

وخاصم عبد الرحمن بن عوف عبد من عامة الناس الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فغضب عبد الرحمن وسب          

بيضاء على ابن سوداء سلطان أال     :" ليس البن : يابن السوداء ، فغضب النبي اشد الغضب ورفع يده قائال   العبد قائال  

بالحق" 
(3)

فأستخزى عبد الرحمن وخجل ووضع خده على التراب ثم قال للعبد : طأ  عليه حتى ترضى  
(4)

. 

هنا يظهر البعد االجتماعي للتوبيخ في كونه نوع من التأديب ، وتنظيم العالقات االجتماعية بين األفراد بما يحقق          

 ئواة والقضاء على التمييز العنصري حيث ساوى  االسالم بين األبيض واألسود ودعا الى نبذ الخلق السيالعدالة والمسا

في الجاهلية . فال فرق بين األبيض واألسود أال بالتقوى . وما نستدل من هاتين الحادثتين أن المسلم قد  الذي كان سائدا  

لتوبيخ وعدم العودة لتكرار فعل الخطأ  نالل تقبل الشخصيتياستوعب وتقبل التغير الذي حصل على مجتمعه وذلك من خ

مرة أخرى طاعة ألوامر النبي صلى هللا عليه وسلم . فالهدف من التوبيخ هو التأديب ، والتأديب استصالح وزجر على 

ذنوب لم تشرع فيها حدود وال كفاءات 
(5)

 . 

 الحق ، واالتهام بالباطل من اجل تحقيق المصلحة للجميع .وجه النبي صلى هللا عليه وسلم عقوبة التأديب لمن لم يرضى ب

 

 .188بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ،مصدر سابق ، ص

 .19، ص8.البخاري، صحيح،ج2

3. 
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4. 

.الطرابلسي ، معين الحكام ، ص5
189
 . 

 

 

ال  َمن األَْنصاِر َخاَصْم ا فعن حديث عبد هللا بن الزبير )رض(          بْير عند الن  بيَّ صلى هللا عليه وسلم في أَن  َرج  لزُّ

َصما عند النَبيَّ صلى ََ ة التَّْي يَْسق وَن بها النَّْخل : فقال األْنَصاريُّ : سرح الماَء يَمر  فأَبى َعليَه فاْخَت هللا عليه  سِراج الحرَّ

بيَر  ثم اْرسِ ٳوسلم فقال َرس ول  هللاِ صلى هللا عليه وسلم للزبير :  ل الماَء الى َجارَك . فغضب األْنصاريُّ فقال : أَن ْسق ياز 

بير  ثم إِْحبس الَماَء حتىَّ يَرْجِع الى الَجْدرِ ٳصلى هللا عليه وسلم ثم قال : كاََن ابن عمتك ؟ فتلون وجه َرس ول  هللاِ  سِق ياز 
(2)

. 

ثم منع الماء عنه كعقوبة مادية لعدم  أوال  في هذه الرواية وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم التوبيخ كعقوبة نفسية         

سقيه األراضي . وكان بإمكان الرسول صلى هللا عليه وسلم معاقبته بعقوبة تعزيرية لما قاله عنه ولكن الرسول صلى هللا 

 عليه وسلم أراد توبيخه وتأديبه وهو غالبا ما يلجأ الى استخدم العقوبات المخففة في البداية .

 د الخلفاء الراشدينعقوبة التوبيخ عن

وجه الخلفاء الراشدين عددا من الرسائل التوبيخية ألولئك الذين ارتكبوا أخطاء والتوبيخ في كثير من األحيان          

 يكون اشد على بعض الناس حتى من الضرب .

 الخليفة أبو بكر الصديق )رض(

وتصدى لها وعاقب المسئ هذا إذا ما حدثت في في خالل خالفته القصيرة وقعت بعض األخطاء التي عارضها         

 المدينة أما إذا وقعت خارجها فأنه كان يرسل رسائل توبيخ نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر .

 كتاب أبي بكر )رض( الى المهاجر في التي تغنت بهجاء المسلمين .

مين ونزعت ثنيتها فان كانت ممن تدعي اإلسالم فأدب " أما بعد : فأنه بلغني انَك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء المسل

ثلة *، وان كانت ذمية فلعمري كما صفحت عنه من الشرك اعظم ، ولو كنت تقدمت اليك في مثل  هذا وتَق دمه  دون ال   م 

ثَلةَ في الناس فأنها مأث  ال   عة واياك وِّلبلغت مكروها فأقبل الد أال في قصاص "  ِّمنضرةو   ِّمم 
(2)

. 

وسبب التوبيخ انه قام بعمل لم يرد ذكر عقوبته ال في القران الكريم وال في السنة النبوية وان ما تستحقه مثل هذه          

 الحالة هو التأديب وليس القطع الن اإلسالم دين التسامح والرحمة ، فالبعد

 

والمرجان ، ج ؤ.اللؤل1
3
، ص 

111
 . 

 *الُمثلة : أي تنكيل

، مصر ، شركة 2هرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة ، العصر الجاهلي وعصر صدر اإلسالم  ط.صفوت ، احمد زكي ، جم2

، ص1م ،ج1971 – 1391مكتبة ومطــبعة مصطفى البــابي الحــلبي وأوالده ، 
119
 . 
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 . االجتماعي األساسي للعقوبة عنده هو تأديب المسلم وردعه وليس اإليذاء وإيقاع أقسى العقوبات

لم يقتصر التوبيخ في عهد الخلفاء الراشدين على عامة الناس بل شمل أيضا أولئك الذين كانوا يتمتعون بمراكز         

)رض( خالد بن الوليد بتوبيخه حين تزوج في وقت غير مناسب  متقدمة في إدارة حكوماتهم . فقد عاقب أبو بكر

زن بسبب ما حدث لهم في معركتهم مع مسيلمة الكذاب . إذ تزوج على مشاعر المسلمين الذين كانوا في وقت ححفاظا  

 خالد ابنه فجاعه بن مرارة فبلغ ذلك أبا بكر فكتب اليه كتابا يقطر الدم نصه :

الٍف ومائتي رجل من المسلمين لم يحفف بعد"  نكح النساء ، وبفناء بيتك دم  " لعمري يابن ام خالد انك لفارغ ت       
(1)

 . 

 يخ عند الخليفة عمر بن الخطاب )رض(عقوبة التوب

كان الخليفة عمر بن الخطاب )رض( ال يرضى بإيذاء المسلمين لبعضهم حتى وان كان االستخفاف بكالم وعلى هذا      

ان ذلك كان على سبيل التعزير منه إياه ال على سبيل الشتم ". قيحمل قول عمر )رض( لعبادة بن الصامت " يا أحم
(2 )

بعض الناس بتوبيخهم بزواجر الكالم وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيه وال سب كما آن عقوبة
(3)

. 

ألحد قواده وهو العالء بن الحضرمي ألنه تصرف بحسب رأيه فبعث بذلك الكتاب  وجه الخليفة عمر )رض( توبيخا         

 الى عتبة بن غزوان يقول فيه :

هللا بذلك ، فخشيت  يردِ لمين فاقطعهم أهل فارس فعصاني وأظنه لم  من المس " ... أن العالء بن الخضرمي حمل جندا  

هم اليك من قبل أن يجتاحوا ينصروا وان ي  عليهم أن ال   م  غلبوا أو ينشبوا فأندب اليهم الناس ، واضم 
(4)

 . 

ى العالء لقي الفرس فهزمهم واصاب المسلمون منهم ما شاءوا واشتد غضب عمر )رض( عل فجهزه عتبة جيشا           

َِ ٳوكتب اليه يعزله ، وأمره بأثقل األشياء وابغض الوجوه اليه بتأمر سعد عليه فقال :  َِ َِ لحق بسعد فيمن قبلك فخرج َِ

بمن معه نحو سعد 
(5)

 . 

 

.صفوت ، احمد زكي ، جمهرة رسائل العرب ، ج
1
، ص 

115 
. الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج

3
، ص 

254
 . 

هـ ، ج1328هـ(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المطبعة ال توجد ، 587ن أبي بكر بن مسعود )ت .الكاساني ، عالء الدي2
7
، ص 

64
 . 

.الماوردي ، األحكام السلطانية ، ص3
228
 . 

 . 220،ص1.صفوة ،احمد زكي ،جمهرة رسائل العرب ،ج4

.المصدر نفسه ، ج5
1
، ص 

220
 . 
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لخليفة وجعل جيش المسلمين عرضة للخطر فقد أمر عمر )رض( بتوبيخه وعزله عن نتيجة لعصيان العالء أمر ا          

منصبه كعقوبة مادية ونفسية وذلك بقطع راتبه كعقوبة مادية وأخرجه من منصبه كعقوبة نفسية وفي هذا يتجسد حرص 

 الخليفة الشديد على بناء مجتمع إسالمي كفوء .

بن شعبة كتاب توبيخ بعد ما سمع عنه أخبارا  عنه . اذ ولي المغيرة بن شعبة ووجه الخليفة عمر)رض( الى المغيرة        

 17مي بما رمي . فعزله عمر وولى مكانه أبا موسى االشعري سنة البصرة بعد عتبة بن غزوان فبقي بها سنتين ثم ر  

ل فيها وعاتب واستحدث وأمر وكتب الى المغيرة . قال الطبري .. وانه ألوجز كتاب كتب به أحد من الناس : أربع كلم عز

ل" جَ ما في يدك والعَ  لمْ فس  : " أما بعد فأنه بلغني نبا عظيم فبعثت أبا موسى أميرا  
(1)

. 

لمراتب  وال بد هنا من اإلشارة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين لم يقيموا وزنا             

سواء كانت بدنية أو مالية أو نفسية بمن يستحقها فال فرق عندهم بين المسلمين حتى األشخاص إذ كانوا ينزلون العقوبات 

وان كانوا يمتون اليهم بصلة رحم ، فقد وبخ عمر بن الخطاب)رض( واليه على مصر عمرو بن العاص ألنه حابى 

بن عمر رجل من رعيتك وجامل عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ابن الخليفة فأرسل اليه يقول : " إنما عبد الرحمن 

ألحد من الناس  تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ، ولكن قلت : هو ولد أمير المؤمنين ، وقد عرفت أن ال هوادا  

عندي في حق يجب هلل عليه فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على      حتى يعرف سوء ما صنع " 
(2)

. 

 الخليفة علي بن أبي طالب )رض(

سار الخليفة علي بن أبي طالب )رض( على نهج الخلفاء الذين سبقوه وحافظ على األسس التي أرسوها خالل       

 إدارتهم للدولة اإلسالمية .

 رحين استخلف علي )رض( وقدم العراق أتاه أسقف نجران ومعه كتاب في أديم احمر فقال : أسألك يا أمي           

حك ! ان عمر كان رشيد يعني لما رددتنا الى بالدنا فأبى علي ان يردهم وقال : ويْ  يدك وشفاعة لسانك المؤمنين خط  

وكان عمر أجالهم ألنه خافهم على المسلمين ، وقد كانوا اتخذوا الخيل والسالح في بالدهم فأجالهم من نجران  –األمر 

اليمن وأسكنهم نجران العراق ."
 (3)

 

 

الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج
4
ص ، 

207
. ينظر أبن االثير: الكامل في التاريخ ، ج 

2
، ص

266
، ينظر : الماوردي ، األحكام السلطانية  

، ص
284
 ، عن سبب عزل المغيرة بن شعبة بالتفصيل . 

.إبراهيم ، لبيد وأخر، عصر النبوة والخالفة الراشدة ، مصدر سابق ، ص2
362
 . 

.صفوت ، احمد زكي ، جمهرة رسائل العرب ، ج3
1
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وجواب طلبهم تضمن توبيخا لهم إذ لم يخالف علي )رض( أوامر كان قد أصدرها عمر )رض( في إرجاعهم الى ارض 

جران اليمن ألنه ال يجوز إرجاعهم الى األرض التي كانوا يتميعون فيها بقوتهم حماية للمسلمين وللمجتمع اليماني بشكل ن

عام فكان لخروجهم من اليمن عقوبة لهم والتي استمرت خالل خالفة علي بن أبي طالب )رض( بعد ما وجد أن إرجاعهم 

 سيشكل خطورة على المسلمين .
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 عقوبة التهديد

 كاذبا   يمثل التهديد عقوبة نفسية وهو جزء من العقوبة  التعزيرية في الشريعة االسالمية بشرط ان ال يكون تهديدا  
(1)

 .

تبع هذه العقوبة حين يشعر القاضي أن المجرم الماثل أمامه ال يزال فيه بذرة خير وينفع معه الوعظ واإلرشاد فيهدده إذا وت  

مثلما فعل فسيكون نصيبه الضرب أو الحبس أو القتل عاد وفعل 
(2)

. وللقاضي الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها الى مدة 

 معينة .

وقد عرفت القوانين الوضعية عقوبتي التوبيخ والتهديد ، وأخذت بالتوبيخ القضائي كعقوبة للجرائم البسيطة وللمجرمين 

لزجرهم واصالحهم  المبتدئين ولمن يرى القاضي أن التهديد كاف
(3)

  . 

 تعريف التهديد

 أي استضعفته : وقال عدي : فالنا   ، من الوعيد واستهددت   د ، والتهداء  هدي  ، والتَ  رف ابن منظور التهديد : أي التَّهدد  ع  

 ة النبيلة بال  ط  الخ   أطلب   لم  

ا به  طال   ِّتهدس  ي   ن  ٳ قوة  
(4)

.
 

 التهديد في القران الكريم

ف  ق ال  م الي ل ي القران الكريم ، اذ قال تعالى : ورد التهديد ف ب  ن ه  ع ذا بًا ش د يدًا أ  " و تف قد  الط ي ر   ع ذ   َ ن  الغ ائ بين  أل  ا ن  م  ه د أم  ك  رى اله د 

ذ ب حَّنه  او ليأت تني  ب س ل طا ٍن مُّب يٍن "   َ  . (5)أو أل َ 

ين تفقد الطـير وكانت كلها  حاضرة عدا الهدهد ، فقال : أخطأ والنص القرآني يتحدث عن النبي سليمان عليه السالم ح

بصري من الطير أم غـاب فلم يـحضر فتوعـده وهدده بالعذاب الشديد . قال األعمش عن المنـهال بن عمـرو وعـن سعيد 

واضح . وقال  عباس : يعني نتف ريشه . وقوله )الذبحنه( يعني قتله ، و)او ليأتيني بسلطان مبين( أي بعذرعـن ابـن 

سفيان بن عينية وعبد هلل بن شداد : لما قدم الهدد قالت له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك فقال : هل استثنى ؟ قالوا 

 نعم قال : نجوت إذاٍ .قال مجاهد إنما دفع هللا عنه بيده ألمه .

 

 . 703ص،  1.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج1

 ،1. وينظر : عودة  ، التشريع الجنائي ،ج189.بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ،مصدر سابق ، ص2

 . 703ص

 . 703، ص 1عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج
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 التهديد هنا بما هو غير كاذب وبالعقوبة في حالة عدم تقديم الدليل على غيابه. يرتبط

 التهديد في السنة النبوية الشريفة

يستخدم في الجرائم أو األخطاء التي ال تحتاج الى إقامة الحد فيها التعزير والتهديد كنوع من أنواع التعزير الذي يؤدب 

حدث فيه ردة فعل تمنع  َ َِ َِ َِ َِ َِ  ه من العودة الى األجرام ألنه سيواجه عقوبة أشد قد تكون بدنية أو مالية .المخطأ وِي

استخدام الرسول صلى هللا عليه وسلم أسلوب التهديد من اجل حفظ العهد بينه وبين كثير من الناس ألجل حمايتهم . ومن 

 هم كتابا أخر نسخته :ذلك نذكر كتابه الى الداريين فلما هاجر الى المدينة قدموا عليه وسألوه أن يجدد ل

بسم هللا الرحمن الرحيم هذا ما انطَّى محمد رسول هللا لتميم الداري
(1)

وأصحابه وأني انطيتكم بيََت عيون وَحْبرَون ،   

المرطوم ، وبيت إبراهيم عليه الصالة والسالم  برَمتهم وجميع ما فيهم نط يةَ بتَّ ، ونفذت وسلمت ذلك لهم وال عقابهم من 

األبد فمن آذاهم فيها آذاه هللا  "بعد ابد 
(2)

 . 

 

 عقوبة التهديد عند الخلفاء الراشدين

واجه الخلفاء الراشدين مواقف عدة كان عليهم مجابهتها باستخدام عقوبة التهديد لمنعهم من التمادي في أخطاءهم وعدم 

 تكرارها مستقبال  .

 عقوبة التهديد عند أبو بكر الصديق )رض(

الم وقع في عهد الخليفة أبو بكر )رض( وتعني بذلك الردة وكانت بداية معركته معهم لكتاب تهديد اخطر حدث في اإلس

 وتضمن :

فقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد آن اقر باإلسالم وعمل به ، اغترارا باهلل ، وجهالة بأمره، وأجابه الشيطان ، 

ن ا  للم الئ  قال هللا جل ثناءه   َ  َ قل  ر به  أ ف تتخذون ه  و ذري ته  ." وإ ذ     س ق  ع ن  أ م ر     َ  َ فف  ن    د و ا ال   إ ب ليس  كا ن  م ن  الج  جد وا آلد م  فس ج  كة  اس 

ين  ب د لً  "   . (3)أولياء  من دوني وه م  لك م  ع د وَّ ب ئ س  لل   ظ ال م 
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واني اتقدت اليكم فالنا  في جيش من المهاجرين واألنصار والتابعين بإحسان وأمرته أال يقاتل أحدا  وال يقتله ، حتى يدعوه 

على ذلك ثم ال الى داعية هللا فمن استجاب له وأمر وكفَّ وعمل صالحا  قبل منه وأعانه عليه ومن أبى أمرته أن يقاتله 

تبقي أحد منهم قدر عليه 
(1)

تله و ان يسبي النساء والذراري ، وال يقبل من أحد أال    َْ وان يحرقهم بالنيران ، ويقتلهم كل ِق

اإلسالم ، فمن اتبعه فهو خير له ، ومن تركه فلن ي عجَز هللا  
(2)

 . 

ذان فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم ، وان لم " وقد أمرت  رسولي ان ي قر كتابي في كل مجمع لكم ، والداعية اآل

يؤذنوا عاجلوهم ، وأذن اذنوا سألوهم ما عليهم ، فأن أبوا عاجلوهم ، وأذن سألوهم ما عليهم فأن أبوا عاجلوهم ، وان 

ا إقبْل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم "  اقرو 
(3)

 . 

ت بعد اجتماعي واضح يتجسد في صنع الشخص ولفت انتباهه الى يتبع التهديد هنا عقوبة مشددة فهناك عقوبة نفسية ذا

 ضرورة تحفظه على سلوكه وأال ستكون عقوبة مشددة بانتظاره .

 عقوبة التهديد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رض(

ضاعفة ألنهم كان الخليفة عمر )رض( يبدأ بوعظ المسلمين في المسجد واما أهل بيته فيهددهم بان العقوبة ستكون عليهم م

محط أنظار الناس ويتحتم عليهم ان يكونوا قدوة لهم 
(4)

. 

وكثيرا  ما استخدم التهديد لقادة الجيوش والوالة وكل ما له سلطان على الناس . حتى انه يلجأ الى جمع الناس أثناء موسم 

الحج ليسألهم عن معاملة الوالة لهم ويعدهم بأنه سيقتص 
(5)

ه العقوبة لهم في حالة ثبوت إيذائهم لهم من كل ظالم .، ويوج 

 للرعية .

كتب الخليفة عمر )رض( الى واليه على مصر عمرو بن العاص حين تأخر في إرسال الخراج ، وإرجاع السبب الى 

 عماله جاء فيه :

فأني فكرت في  " بسم هللا الرحمن الرحيم : من عبد هللا عمر أمير المؤمنين الى عمرو بن العاص السالم عليك .. أما بعد .

أمرك والذي أنت عليه فأذا أرضك ارض واسعة عريضة رفيعة ، قد أعطى هللا أهلها عددا  وجلدا  وقوة في بر وبحر 

واعجب مما عجبت أنها ال تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك .. وظننت  أن ذلك سيأتنا على غير تريث .... 

 موقد تركت  أن ابتلى ذلك منك في العا
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تلفف  ، اتخذوك كهنا  ، وعندي  الماضي .... وقد علم ت انه لم يمنعك من ذلك أال عمالك عمال السوء ، وما ت والى *عليك و 

بأذن هللا دواء فيه شفاء عما أسألك عنه فال تجزع أبا عبد هللا ان يؤخذ منك الحق وتعطاه ، فأن النهر يخرج الََدر  و 

لحق  أبلج ، د ََ ََ عني وما عنه تلجلج ، فانه قد يرح الخفاء والسالم  أَ
(1)

. 

يالحظ في النص نوعا  من الوعظ مع التهديد في حالة عدم تأدية الخراج الذي اعتاد عمرو بن العاص إرساله الى الخليفة 

عدم التسديد عمر )رض( . وقد ارجع هذا العصيان الى عمال السوء . وهنا يتضح البعد االجتماعي في الوعظ والتهديد ف

يعني معصية وتأثير على الوضع االقتصادي واالجتماعي للمسلمين في مناطق أخرى من العالم اإلسالمي غير مصر . 

كما يهدف الى التأكيد على حصول جميع المسلمين على حقوقهم ز كما يؤكد على الظبط االجتماعي بين الرئيس 

 ل بنظام الدولة.يتفوت الفرصة على كل من يعمل على اإلخال سوالمرؤو

 وكتب الخليفة عمر )رض( الى عتبة بن غزوان كتابا  جاء فيه :

أن أعزب الناس عن الظالم واتقوا واحذروا أن يدال عليكم بعذٍر يكون منكم أو بَغى  ، فأنكم إنما أدركتم باهلل ما أدركتم ، 

فوا بعهد هللا وقوموا على أمره ..." على َعْهٍد عاهدكم عليه ، وقد تَقَدم  اليكم فيما أََخَذ عليكم ، فأو
(2)

. 

يتضمن الكتاب المطالبة بحق المجتمع من الناحية االقتصادية ألجل سد حاجة المسلمين في جميع األراضي التي تقع تحت 

 نفوذ الدولة اإلسالمية وال تقتصر على والية معينة فكل ما يدخل الى بيت المال يكون ملك للجميع .

 عهد الخليفة علي بن ابي طالب )رض(عقوبة التهديد في 

لم تكن لجهة التهديد التي أتبعها الخليفة علي بن أبي طالب )رض( غاية لمجرد معاقبة المذنب نفسيا  بل 

كان الهدف األساس منها هو اإلصالح وتنمية المجتمع وأداء العمل بشكل منظم وعدم اإلخالل بمبادئ 

 الدين اإلسالمي الحنيف .

لي )رض( الى يزيد بن قيس األرحبي :" أما بعد ، فأنك ابطأت يحمل خراجك وما ادري ما الذي حملك كتب الخليفة ع

 على ذلك . غير أني أوصيك بتقوى هللا  وأ حذرك أن تحبط اجرك وتبطل جهادك

 

 *الموالة:الخداع والمداهنة.
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بخيانة المسلمين،فأتق هللا ونزْه نفسك عن الحرام ، وال تجعل لي عليك سبيال ، فال أجد ب دا  من اإليقاع بك ، أو أعزز 

يا ، واحسن كما أحسن هللا اليك المسلمين وال تظلم المعاهدين ، وابتغ فيما أتاك هللا الدار اآلخرة ، وال تَْنَس نصيبك من الدن

، وال تبغ الفساد في األرض ، أن هللا ال يحب المفسدين  " 
(1)

 . 

 يتضح التهديد هنا من عقاب هللا له جراء عدم دفع أموال المسلمين والعقوبة الثانية الموجهة كانت من قبل الخليفة نفسه .

بعض عماله مستحثا فاستخف به وكتب اليه : " أما بع د  وبعث الخليفة علي بن أبي طالب )رض( رجال من أصحابه الى

دي قين ،  ف انك َشْمتَت رسولي وزجرته ، وبلغني انك بَخير  وتكثر من اإلدهان وألوان الطعام ، وتتكلم على المنبر بكالم الص 

لين ، فان يكن ذلك كذلك فنفسك ضررت وأدبي تعرضت . ويحك أن تقول العظمة والكبرياء  وتفعل إذا نزلت ، أفعال المح 

ردائي فمن نازعنيهما سخطت عليك ، بل ما عليك أن تدهن رفيها  ، فقد أمر رسول هللا بذلك ، وما حملك أن تشهد الناس 

عليك بخالف ما تقول ، ثم على المنبر حيث يكثرعليك الشاهد ، ويعظم مقت هللا لك ، بل كيف ترجو ، وانت متهوع في 

اليتم ، أن يوجب هللا لك اجر الصالحين ، بل ما عليك ، ثكلتك أمك ، لوصمَت هلل أياما  النعيم جمعته من األرملة و

وتصدقت بطائفة من طعامك ، فأنها سيرة األنبياء وأدب الصالحين ، أصلح  نفسك وتب من ذنبك وأدَّ حق هللا عليك 

والسالم " 
(2)

 . 

)رض( قد س طر في رسالته األخطاء التي وقع فيها كما و  في هذا الكتاب تهديد للمسيء ويالحظ أن أمير المؤمنين علي 

تحثه على ضرورة االلتزام باألدب واألخالق وعدم اإلسراف وتبذير أموال المسلمين واالنضباط النفسي وعدم إظهار 

 المساؤى علنا  ، وتجنب التقلب في التصرفات .

 وفي كتاب  ثالث موجه الى المنذر بن الجارود وهو على اصطخر :

" أما بعد فان صالح أبيك غرني منك فإذا أنت ال تدع انقيادا  لهواك أزرى ذلك بك ، بلغني انك تدع عملك كثيرا ، وتخرج 

الهيا  بمنبرها، تطلب الصيد وتلعب بالكالب واقسم لئن كان حقا  لنثيبك  فعلك ، وجاهل اهلك خير منك ، فاقبل اليَّ حين 

تنظر في كتابي والسالم "  
(3)

 . 

ذا تهديد أخر للذي ال يؤدي واجبه بشكل صحيح ، فتغمس باللذات وتاركا  الرعية رغم ان واجبه يحتم عليه مراعاة وه

الناس وحماية مصالحها وعدم إغفال واجبه المكلف به وهذا التهديد نابع من حرص الخليفة علي بن الخطاب )رض( على 

 مصالح المسلمين .
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 عقوبة التهديد في القوانين الوضعية

معينة طبقت القوانين الوضعية عقوبة التهديد بطرق مختلفة فبعضها يرى ان يحكم القاضي بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها لمدة 

فأن عاد المجرم أمكن تنفيذ العقوبة الموقوفة ، وبعضها يرى أن ال يصدر القاضي حكما  بل يوقف إصدار الحكم الى أمد 

معين . وآخرون يقولون باالكتفاء بإنذار الجاني أن ال يعود لجريمته"
 (1)

. فالتهديد يكون لمجرم يرى القاضي عن ماضيه  

اشد  هلحريته قد يكون ضارا لمثله فيهدده انه إذا ما عاد الى األجرام فسيكون جزأووحاضره أن العقاب البدني المقيد 

الجزاء 
(2)

 . 

وهذه الوسائل المختلفة التي تأخذ بها القوانين الوضعية ليست أال تطبيقات للتهديد بالعقوبة وبهذا تكون هذه القوانين ال 

 تأخذ بنظام التوبيخ والتهديد باعتبارها عقوبة

هاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، بينما عرفت الشريعة اإلسالمية هذين النظامين وغيرهما قبل أال في ن

ثالثة عشر قرنا  تقريبا   
(3)

. ومهما تطورت القوانين الوضعية فهي ضعيفة أمام الشريعة اإلسالمية التي نزلت مادتها من  

 بل الحدث وليس بعده .هللا تعالى الذي يعلم سر ما يخفى فهي منزلة ق
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.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج1
1
، ص 

703 
. 

بهنسي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص.2
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 . 

عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج
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، ص
704
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 عقوبة التشهير

من العقوبات النفسية التي تضمنتها الشريعة اإلسالمية التشهير ، وكان التشهير قديما  يطبق بالمناداة عن الذنب  الذي 

به المجرم في األسواق والمحالت العامة ، إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى . أما في الوقت الحاضر فالتشهير ممكن أن ارتك

يتم بإعالن الحكم في الصحف والمجالت أو لصقه في المحالت العامة  
(1)

 . 

 تعريف التشهير

ألساس فقول شيخنا    القيد بالشنعة غير الش هرة : بالضم ظهور الشيء في شنعه ، حتى يشهره الناس هكذا في المحكم وا

معروف وال يعرف لغير المصنف على تأمل نعم ذكره الجوهري من غير قيد فقال الشهرة : وضوح األمر ، يشهره شهر 

 )وشهره( تشهير . أما شتهر وشهره تشيهرا  )واشتهره فاشتهر( أي يستعمل الزما  ومتعديا  وهو صحيح قال :

  والتي        لمشتهر بالواديين غريب أ حب  هبوط  الواديين
(2)

 . 

 ويقصد بالتشهير أيضا  :

اإلعالن عن جريمة المحكوم عليه ، ويكون التشهير في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور 

والغش  
(3)

 . 

ديث أي أفشيتهوالتشهير لغة:اإلبراز واإلفشاء،يقال:شهرته بين الناس أي أبرزته،وشهرت الح
(4)

. 

 أما معناه الشرعي : فهو اإلعالن عن الجريمة وإبراز مرتكبها الى العيان لكي يشاهده الناس.

 التشهير عند الرسول صلى هللا عليه وسلم

" أو  " ليس منا من غش  "بما أن الغش والتزوير عقوبتهما التشهير فقد حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم من الغش فقال : 

 غشَّ فليس مين "من 
(5)

 

وفيما يتعلق بمعامالت غش المبيعات وتدليس األثمان فقد أنكره الرسول صلى هللا عليه وسلم ومنع منه وأدب عليه بحسب 

الحال فيه 
(6)

 . 

 

.عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج1
1

، ص
704

. 

لبنان ، مادة )شهر( بال.ت ، م –جواهر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس من 2
3
  ،

ص
320
 . 

عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج
1
، ص 

704
. 

.المصباح المنير ، ج4
1
، ص 

326
 . 

.السجستاني ، سنن أبو داود ، مصدر سابق ، ج5
2

، ص
244
 . 

األحكام السلطانية ، ص.الماوردي ، 6
285
 . 
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 وكذلك نهي عن قول الزور فقال

 

 عقوبة التشهير عند الخلفاء الراشدين :

روي أن الخليفة عمر بن الخطاب )رض( عاقب شاهد زور فأجلسه فوق ظهر دابة مقلوبا   وتس ويد وجهه . وعلق على 

د وجهه  ذلك ابن تيمية فقال : ألنه لما قلب الحديث قلب وجهه ، ولما سود وجهه بالكذب س و 
(1)

 . 

وفي الوقت الحاضر تنفذ هذه العقوبة بإيقاف الجاني على ظهر سيارة واإلعالن عن جنايته أمام المأل. وقد تأخذ طريقا 

أخر بعد انتشار وسائل اإلعالن كاإلذاعة والتلفاز والصحف والمجالت . ويتم ذلك من خالل إذاعة اسم الجاني أو عرض 

 لناس ، أو إذاعة اسمه فقط .صورته أمام ا

إن مثل هذه العقوبات النفسية ذات ابعاد اجتماعية كبيرة على الذات االنسانية و ربما تكون اكثر وقعا عليه مما لو ضرب 

او جلد او حتى قطع الن االلم النفسي اشد تأثيرا من االلم البدني فهذا يترك عالمات على الجسم فقط سرعان ما تزول 

ث شرخا  في النفس ،وبالتالي يؤدي الى امتناع االنسان عن القيام بأي عمل جراحي او متهور كي ال يتعرض وهذا ما يحد

الى مواقف كهذه .ومن الجدير بالذكر ان المجتمع االسالمي في عصر صدر اإلسالم كان الناس فيه على اتصال بعضهم 

أماكن أخرى بعيدة عن مكان الحدث ذلك أن اسمه  ىوفي عقوبة كهذه يمكن من مكان صغير محدود أن ينتشر الخبر إل

 سيذكر في األسواق واألماكن العامة .

وقد يحدث أحيانا أن ت علق يد السارق في رقبته كي يراه اآلخرين وهنا يتضح بأنه قد عوقب عقوبتين في آن واحد األولى 

 ان.بدنية والثانية نفسية وذلك كله يؤثر كثيرا  على الواقع االجتماعي لإلنس

 القوانين الوضعية

تأخذ القوانين الوضعية بعقوبة التشهير ، ومنها القانون المصري في بعض الجرائم كالغش والبيع بأكثر من السعر 

الجبري  
(2)

 . 

 أما القانون الوضعي في التزوير والجرائم األخرى في القانون العراقي :

 ثبتا  لدين أو تصرف في مال أو براءة ذمةكل من زور سندا  مؤجرا  أو م   –( 283فقد نصت المادة )

 

 . 120.ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، مصدر سابق ، ص1

 .704، ص 1عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ج
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سنين  أو سند يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية يعاقب باألشغال الشاقة أو الحبس مدة ال تزيد عن سبع 
(1)

 . 

كل من زور في سند آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنين وبالغرامة أو بإحدى هاتين  -( 284ونصت المادة )

العقوبتين  
(2)

 . 

 أما عن الغش في الموازين والمقاييس والمكاييل .

يل يعلم أنها مغشوشة قاصدا على أن كل من صنع أو باع أو تصرف في موازين او مقاييس أو مكا –( 288نصت المادة )

استعملها بطريق الغش يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة مع دفع غرامة ال تتجاوز خمسين ليرة أو بإحدى هاتين 

العقوبتين 
(3)

 . 

على أن كل من كان في حيازته موازين او مقاييس او مكاييل مغشوشة يقصد استعمالها في  -(289ونصت المادة )

بغشها يعاقب بغرامة ال تزيد عن خمس ليرات ، وفي حالة ارتكاب جريمة ثانية من هذا النوع في ظرف  التجارة مع علمه

سنة من تاريخ الحكم األول تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن شهرين مع دفع غرامة ال تزيد عن عشرين ليرة او 

إحدى هاتين العقوبتين 
(4)

 . 

د تحولت في العصر الحديث من عقوبة نفسية الى عقوبة مالية وبدنية )بالحبس يتضح مما تقدم ان بعض هذه العقوبات ق

 أو الغرامة( ، في حين أن الشريعة اإلسالمية اكتفت بالعقوبة النفسية لكونها اكثر تأثيرا  على النفس اإلنسانية .

 مورعدة نذكرمنها :وأخيرا  ال بد من القول أن العقوبات في الشريعة اإلسالمية ال بد وان تتوافر فيها أ

.ان يكون الباعث على العقوبة أوال  وأخيرا  هو حماية المصالح اإلسالمية المقررة وليس حماية األهواء والشهوت ، 1

سواء كانت هذه األهواء أهواء الحاكم نفسه ، ام أهواء حاشيته ام أهواء الناس ، فأن الهوى والمصلحة نقيضان ال 

التي تجب حمايتها بالعقوبات بحدود محكمة ، كما أن القياس الضابط للتفرقة بينما هو يجتمعان ، وقد حددت المصالح 

هو مقدار النفع والضرر فما يدفع اكبر ضرر وما يجلب  –هوى للحاكم واتباعه أو غيرهم ، وبين ما هو مصلحة الجماعة 

 اكثر نفع للناس يكون الحكم به تابعا  للمصلحة وما ليس كذلك يعد هوى .

 

 . 158وذيوله موحدا ، ص السامرائي ، كامل ، قانون العقوبات البغدادي وتعديالته.1

 . 159.المصر نفسه ، ص2

 . 160 -159المصدر نفسه، ص

المعدل وخاصة الفقرة ج   1931لسنة  47من قانون الموازيين والمقاييس والمكاييل ، رقم  16. وينظر:  المادة  160.المصدر نفسه ، ص4

 منها .
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لى انه ال يمنع ألمباحات المقررة أال إذا ترتب عليها ضرر مؤكد للجماعة ، وال يتدخل بعقاب في الحقوق المكتسبة ع

الثابتة أال إذا كان الضرر مؤكدا  ، وكان الضرر الناتج من استعمالها اكبر من ضرر الحرمان منها 
(1)

 . 

ي سرف  في عقاب وال ي سخف  بجريمة ، وإذا كانت العقوبة .ال بد أن يكون هناك توافق بين الجريمة والعقوبة ، فال 2

مناسبة للجريمة أحس المجرم بعدالتها فيخضع لها بحكم الترقب قبل وقوعها ، وليس التناسب بين ذات الفعل ، والعقوبة 

كاالغتصاب، وان  دائما  بل يالحظ فيها معنى التناسب بين الفعل والعقوبة ، إذا كان االعتداء على حق من حقوق العباد ،

يكـون التنـاسب بـين األثـر والـعقوبة في غـير ذلك 
(2)

. 

.أن تكون العقوبات التي يقررها ناجمة لمادة الشر أو مخففة له ، واال  يترتب على العقوبة إذا  أكيد أو إفساد اشد فتكا  3

 ي الكرامة ، كما نرى في عقوبة السجنبالجماعات وآال ال يكون في العقوبات إهانة لكرامة اإلنسانية ، وإضاعة معان

وما يجري بداخله فان إضاعة الكرامة اإلنسانية فيه أمر ظاهر وواضح ، ومن هانت كرامته داخلت روح الجريمة نفسه 

وتغلغلت فيها  
(3)

 . 

ئة من الناس .المساواة العادلة بين الناس جميعا  ، الن هذه المساواة موجودة في كل قانون عادل فال يطبق حكم على ف4

 دون أخرى فذلك يعني وجود ظلم ، والناس سواء متساوون أمام القانون ولهذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :

" الناس سواسية كأسنان الشط "
(4)

. 

.أن تكون العقوبة مانعة لحدوث الجريمة قبل وقوعها فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة تأديبية بحيث تؤدب الجاني 5

 لى جنايته وتزجر غيره .ع

.أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها : فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد ش ددْت العقوبة ، وإذا اقتضت 6

ففْت ،إذ ال يصح أن تزيد أو تقل العقوبة عن حاجة الجماعة   مصلحة الجماعة التخفيف خ 
(5)

 . 

 

 . 86سابق ، ص.أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة ، مصدر 1

 . 86المصدر نفسه ، ص

 . 86.المصدر نفسه ، ص3

، بيروت  2هـ( ، مسند الشهاب ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، ط 454.الشهابي القضاعي محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد هللا )ت4

 . 145، ص 1م ، ج1986-هـ  1407، مؤسسة الرسالة ، 

 . 206، مصدر سابق ، ص.الماوردي ، األحكام السلطانية 5
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.أن كل عقوبة غايتها إصالح األفراد وحماية الجماعة تعد عقوبة مشروعة وال يجب االقتصار على عقوبة دون غيرها 7

(1)
 . 

.ان تأديب المجرم ليس الهدف منه االنتقام منه شخصيا إنما إصالحه والعقوبات على اختالف أنواعها كما يصفها بعض 8

ا  "  تأديب واستصالح وزجر يختلف بحسب اختالف الذنب"الفقهاء في أنه
(2)

 . 

والعقوبات إنما ش رعت رحمة من هللا تعالى فهي صادرة عن حكمة الخالق أراد بها اإلحسان اليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب 

يقصد الطـبيب معالجة  الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك اإلحسان عليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولـده ، وكما

من تأديب أهل البذاء والسفاهة  فالمريض . ويالحظ في التأديب انه يختلف حسب األشخاص ، فتأديب أهل الصيانة أخ

  " اقيلوا ذوى اهليئات عثراتهم "وكما قال النبي محمد  صلى هللا عليه وسلم 
(3)

 . 

مختلفة فيه فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج  أن المقصود من التأديب هو الزجر عن الجريمة وأحوال الناس

الى اللطمة والى الضرب ومنهم من يحتاج الى الحبس   
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 576.بليق ، عز الدين ، منهاج الصالحين ، ص1

 . 206الماوردي ، األحكام السلطانية ، مصدر سابق ، ص

 . 206المصدر نفسه، ص

 . 577مصدر سابق ، ص.بليق ، منهاج الصالحين ، 4



 

 الفصل الخامس

 العقوبة وأبعادها االجتماعية

 

 

 

 اثر العقوبة على تكوين واعداد الشخصيةالمبحث األول : 

 .تعريف الشخصية1

 .تصنيف الشخصية2

 .المردود االجتماعي للعقوبة على الشخصية3

 

 

 العقوبة وأثرها على التربية والتنشئة:المبحث الثاني : 

 .تعريف التربية والتنشئة 1

 وبة والتنشئة والتربية االجتماعية.العق2

 .االسس المهمة لالسرة االنسانية3

 

 

 العقوبة والسياسة االجتماعيةالمبحث الثالث : 

 .تعريف السياسة االجتماعية1

 . السياسة االجتماعية األهمية والهدف2

 .السياسة االجتماعية للعقوبة في المنظور التاريخي والديني3

 ماعية للعقوبة .نماذج من السياسة االجت4
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 الفصل الخامس

 العقوبة وأبعادها االجتماعية

 

ان المتفحص لتعاليم اإلسالم يرى انها تهدف الى التأكيد علىى مصىالا البشىر م ومتالبىاتهم اليىرورية م         

عهىا هىي وسعادتهم االجتماعية في الحياة الدنيا واآلخرة الجل تحقيق رفاهيتهم والعدالة االجتماعيىة وهىذب بمجمو

أساس حفظ الحقىوق الابيعىة لسنسىان مىن خىالل القىوانين التىي سىنتها الشىريعة ورجىال الىدين م هذ تيىمن  هىذب 

الحقوق ونظمها م كمىا وتشىمل اليىبا االجتمىاعي م والحقىوق الابيعيىة وهىي م حىق الحيىاة وحىق التملى  وحىق 

مية مسلكاً تعري  فيه لجميع أفعال اإلنسان .  لقد سلك  الشريعة اإلسال (1)الكرامة وحق الحرية م وحـق العلم 

م لىذا كانى  الشىريعة اإلسىالمية ومىا أالى  أوسىع مىن  (2)الظاهر منها والباان وانته  الى تقرير حكم لكل فعل 

القانون شموالً م واكثر مرونة منه فهي تالئم كل أمان ومكان مع تاوراتِه . فهي ليسى  مىن صىنع الجماعىة او 

لجماعة وتفاعلها كما هي في القانون الوصفي م فهي من صنع هللا خالق كل شيء باتقان م ظهر  نتيجة لتاور ا

واساس الشريعة أنها لم تويع لتنظيم شؤون الجماعة فحسب بىل تكىوين األفىراد الصىالحين والجماعىة الصىالحة 

مىن  ىوانين العىالم أجمىع  م ولهىذا جىاء  نصوصىها اكثىر ر يىاً ورفعىة (3)وهيجاد الدولة المثالية م والعالم المثالي 

 ومنذ نأوله ولحد اليوم .  

فالجريمة تعد يرراً في معنى االلم م واعتداء يابىق علىى المجىرم هذ يمىس بعىق حقو ىِه بسىبب ارتكابىِه        

الجريمىىة . وهىىذب الفكىىرة تبقىىى حجىىر األسىىاس فىىي النظىىام اإلسىىالمي الىىذ  يهمىىه تحقيىىق العدالىىة وحمايىىة الهيئىىة 

م  (4)صالا الفرد الذ  يجب اصالحه وجعله فرداً بقىدر اإلمكىان لكىي ال يحقىق يىرراً بىالمجتمع االجتماعية وبم

ولذا تكون الشريعة اإلسالمية اكثر تاوراً من القوانين الويىعية فىي تنفيىذ العقوبىة وابيعتهىا وذلى  بىالرد  أوالً 

 عن اريق التخويف كوسيلة لمكافحة الجريمة .

" في هذا الخصوص الى أن العقوبىة مجىرد وسىيلة لتحقيىق منفعىة اجتماعيىة تتمثىل فىي ذهب العالم " بيثام        

حماية المجتمع من المذنب م وان المجرم يعا ب ليكافا األجرام م وعليه فان تنفيذ العقوبة يجب أن يكون منواىاً 

 بالمنفعة منها .

 

 . 230در سابق م ص.د.ابراهيم م لبيد م وأميله م عصر النبوة والخالفة الراشدة م مص1

 . 7.د.النواو  م عبد الخالق م التشريع الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون الويعي م مصدر سابق م ص2

 . 20م ص1.د.عودة م عبد القادر م التشريع الجنائي م مصدر سابق م ج3

 . 18.د.جاسم م حمود  م العقوبا  والنظم الو ائية م مصدر سابق م ص4
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نما ذهب " كان  " الى ان أساس مشروعية العقاب ليس مجرد تحقيق منفعة اجتماعية تتمثىل فىي حمايىة بي       

 . (2)المجتمع وانما هو العدالة المالقة أ  العدالة لذاتها مجردة عن فكرة المنفعة 

فيذ العقوبة واجىب ولهذا يرى " كان  " انه ال بد من هنأال العقوبة بالمجرم النه ارتكب خايئة مكما ان تن       

 وان لم يكن يجني من ورائها أية فائدة بل هي في الوا ع ما هي أال هرياء للشعور بالعدالة .   

وعلى الرغم من ذل  فان اآلراء  ىد فشىل  فىي تفسىير ال ايىة مىن العقوبىة وذلى  لعىدم شىمولها لكىل جوانىب       

غايته تنفيذ اهدافِه وهىذا هىو سىبب فشىلها . مىن جانىب  الحياة ولكل مؤسساتها بل شمل  جانباً واحداً من المجتمع

أخر يالحظ ان الشريعة اإلسالمية على العكس تماماً ذل  انها أخذ  بنظر االعتبار كل نواحي   الحياة وجوانبها 

 األساسية ولم تتر  ث رة اال واحتوتها عند تقرير العقوبة وتنفيذها .

ر  بتحديىدها حسىب درجىة جسىامة المسىؤولية الجأائيىة التىي بىدورها كل جريمة تقابلها عقوبىة يقىوم المشى       

تتحىىدد علىىى أسىىاس درجىىة الخاىىأ لالثىىم الجنىىائي الىىذ  يقترفىىه الفاعىىل بارتكابىىِه للجريمىىة . وهكىىذا ترتفىىع درجىىة 

 . (2)المسؤولية وبالتالي يأداد العقاب كلما كان الجرم اكبر اثر وجسامة من حيث أثارب وخاورة ميمونه 

يمكن القول ان العقوبة في أحيان كثيرة ترتبا بالظرف الذ  يمر بىِه المىذنب وبمالبسىا  أخىرى تصىاحب و     

الفعل الجنائي . ولهذب الظروف اثر كبير في تحديد العقوبة فهي  د تؤد  الى رفع درجة العقوبة او تخفيفها على 

 الفاعل .

سباب والظروف بكل جريمة فىي حالىة توجيىه العقوبىة فالشريعة اإلسالمية وحتى القانون الويعي اخذ باأل      

 لها م فالعقوبة أوالً واخيراً غايتها اإلصالح والرد  .

 

 

 

 

 

 

 . 18.الداور  م غالب م شرح  انون العقوبا  العرا ي م القسم العام م مصدر سابق م ص1

 . 109سابق م ص .محمود م يار  خليل م الوجيأ في شرح  انون العقوبا  / القسم العام م مصدر2
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 ولالمبحث األ

 اثر العقوبة على تكوين وإعداد الشخصية

       

من المعروف أن النفس  انسانيس ه  نل الم نألس اي ي نل ل ان سا انسانيسل يسؤني المانفوله وفن   نل  نألو         

طيقيتؤي ذلك ان الا سا انسايسل تتحكم     القألسات العق  ه والتسك ر واالسا ة والتع  م واالستبيه والتنكرر والتي ن،   

 ضال ون ذلك االسسعيالت السجألاس ه رين ايس بيل كة وايلم والسرح والحزن واليسف والغضب ومي يرغب بن  او 

 يفسر مف  .

والفشيط انسايسل  س سشيط ر ل صي س ون انساين الس  و ألة جام ه ووق  ه ووجألاس ه متكيم ه         
(1)

. 

س ع لكة نر منن النألوا ل الان سر ه وانسانين  نس المانفو  ونن أشيس القران الكنريم النا ان النفس  بمةيبنه مانت      

 جم ل   سر  ) الي ر والشر ( .

 )) َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها ، فَأَلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقواَها ((: قي  هللا تعيلا   
(2)

 

 (( )) ... ِإنَّ الن َّْفَسَ ألمارُة بِالسُّوِء ...وذرر الفس  االميسة بيلاسء بقسل  :   
(3)

  

والشيص يحي ب  ل الح ية الألس ي و ل يسم الق يمه و ا تق  ره الس  الم ألس الكي صألس وفن  ذلنك الان سا        

.و في يظؤر البعأل االجتميول ل عقسبه تجيه الشيص من خال  خس   ان تطيلن  العقسبنه منن قبن، المجتمنل  نل النألس ي 

وأ ي  ا  الألاخـ  ه  ـل ايخرى تـفثر و ا تعيم   مل اآلخنرين ومن قب، هللا تعـيلا  ل اآلخرة . رمي ان مشيوره 

وتعيم، اآلخرين  مع  . لكن الر س  ص ا هللا و    و  م سؤا ون وز  المكسب ونن المجتمنل وسبنكه بعنأل معيقبتن  

 (4)((   وحيب اتمتطرين )) كل بين ادم خطّاء وخري اخلطائني التوابون،ان اهلل حيب التوابني و :))ال  تعنوا الشيطان عليه ((بقسل  

ثيراً وووأل القرآن الكريم المغس  ن و م المفحر  ن ون الؤألى وجع، جزاء م الفيس  قي  :        ِِ )) َوَلَقْد َذرَاَنا لِجهَّنَم َك

 (5) ِمَن الِجنِّ ِواألنِس ... ُأْولَّئَك َكاألَنَّعاِم َبل ُهْم َأَضُل ، ُأَولََئَك ُهُم الَغاِفُلوَن ((

 

لؤيشمل   ويبأل تس  ق   مرجل الا الت سس ان المل لإلساين والح ية   م ألس  يبق   ص.ا1
26

. 

 . 8 – 7. سسة الشم    أيه 2

 . 53. سسة يس ف   أيه 3

.سواه ا مأل   ج4
3

  ص  
191و  184و 183

 . 

 . 179. سسة االوراف   أيه 5
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 صالة   قس  :  ورين الي  سه أبس بكر ال أليق )سض( يألوس  ل أوقيب ر،       

)) ال ؤم ال تألوفي  ل غمرة   وال تأخكسي و ا غرة   وال تجع في من الغي   ن (( 
(1)

 

 يلشيص المفحرف مضٌر ل مجتمل والفيس جم عيُ و كس هللا تعيلا وس سل  )صن ا هللا و  ن  و ن م( والي سنيء       

 ل  .الراشألين )سضل هللا وفؤم ( مف  ومن اذاه واجيزوا تسج   العقسبه 

وتتسننق الشننريعه ان ننالم ه مننل القننساس ن السضننع ه  ننل الغننرض مننن تقريننر الجننراظم ومعيقبننه مرتكب ؤنني  سظنني       

لم  حه الجميوه وص يسه سظيمؤي وضمين بقيظؤي 
(2)

. رمي أن الجريمه تتفيقض مل العقيظأل الأليف نه التنل تبتغنل خ نر 

انسايس ه و عي تؤي وتاعا  اظمي الا  ألايه المظ، 
(3)

 . 

 .تعريف الشخصية :1

 ل مجمسوه العفيصر والمم زات البييسلسج ه والا كسلسج ه التل تم نز  ن سا السنر  ونن اال نرا  االخنرين .       

وتكتاب  كه العفيصر والمم زات من قب، السر  ون طريق السساثه او الب ئه االجتميو ه خنال  المرا ن، التكسيف نه 

  ت  التل يمر بؤي قب، تكيم، وتب سس شي
(4)

  . 

يعرف العيلم الفسايسل " ر رت لبسن " الشي  ه بأسؤي     ه التسازن ب ن الا سا والب ئه     
(5)

. الن الشي ن ه  

ال تتك ف و ق وم  يت التغ ر العيم والقيظم و ا مسؤسم )الاسيه ( 
(6)

 . 

رك،  امي  يب ر*   رى الشي  ه بأسؤي     ه تسيو، سظم اي كيس المم زة ل حضيسة    
(7)

 . 

 .تصنيف الشخصية :2

ان  كننرة ت ننف ف الشي نن ه قأليمننه قننألم التننراس السكننري انساننيسل    قننأل لستننك اختال ننيت اي ننرا  السكريننه       

والانن سر ه سظننر الكتننيب والبنني ة ن ووم ننسا جي ننألين ل سصننس  الننا ايطننر الةيبننك لتشي  ننؤي وت ننف سؤي واي ننرا  

  و فننيا الننكرل والننبعض اقنن، ذرننيء    رمنني سال ننر التبننيين  ننل  سجننيت  ميت سننسن مننفؤم الماننيلم واالخننر وننألواسل

 االساجيم االجتميول  ؤفيا  ر  اجتميول واخر يم ، الا العزله . 

 

.الؤيشمل  مألخ، الا الت سس اال المل  الم ألس الايبق   ص1
139

 . 

م 1991المسص،    اس الحكمنه ل طبيونه والفشنر    .ومر   معن خ  ،   ووبأل ال ط ف وبأل الحم أل العيسل   المشكالت االجتميو ه  2

  ص
258

 . 

.الم ألس سسا    ص3
258

   . 
.م تش ،    يفكن   معجم و م االجتميع   م ألس  يبق   ص4

159
 . 

.م تش ،   الم ألس سسا    ص5
159

 . 

ص م  1981 - ـ 1401.الفسسي   ق     الحضيسة والشي  ه   المسص،    اس الكتب ل طبيوه والفشر   6
83

 . 

*ا وس  يب ر   ا تيذ االسةربسلسج ي اي بق  ل جيمعه ش كيغس. يعتبر منن المنل شي ن يت البحنن الفسانل االسةربسلنسجل ومنن أواظن، 

الع مننيء الننكين لستننسا استبننيه االسةربسلننسج  ن الننا أ م ننه  سا ننه الشي نن ه البشننريه  ننل  نن ية العالقننيت الفسانن ه القيظمننه و ننا  وا ننل 

 اي را  .   وا ت يجيت وطمس يت

.الفسسي   الم ألس سسا    ص7
82

 . 
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وتظؤر االختال يت ركلك واضحه من   ن الشك،  ؤفيا الق  ر والطسي، والبألين والفح ف   وركلك من سي  ه    

 ال سن رسس  ا مر أو اب ض و ككا .

رن الرابنل قبن، المن ال    وأو  من ا تم بت ف ف الشي  ه السال سه ال سسيس سن  ؤبسقراط   الكي ويش  نل القن     

  ويتم ز صي ب  بيلسيو  ه والاروه   اال اسن  يستقنر النا القنسة والةبنيت .  الدمويصفف امزجه البشر الا أسبعه : 

  و نس النكي تغ نب و  ن  الكيبنه  السوداوي  و س الاريل الغضب   قسي  اال اس  يؤتز اسسعيل ي  وباؤسله .  المتهيج

  و س البيس  الكي يتام بيلالمبيالة وال يفقي  باؤسله ويكسن ضع سي  ومسمي  غمي البلويم ، الا التشيؤم . 
(1)

 . 

وامي الشي  ه الاسيه وفأله  ؤنل   ن  ه التنسازن بن ن رن،  نكه ايمزجنه . ويعنأل  نكا المسؤنسم بألاينه لتكيمن،        

 نتمر تأث ر ني  تننا مسؤنسم الشي ن ه ولتةب نك  رضن ه ايمزجننه رأ نيس ل ت نف ف  نل الع نسس الس ننطا التنل ا

الع ر الحألين 
(2)

 . 

وامي و ا صع أل الألسا يت االجتميو ه الحأليةنه  قنأل تعنأل ت طنرة الت نف ف الحأليةنه ل شي ن ه وابرز ني مني        

  ال ننفف العقالس ننه  األولقألمنن  العننيلم االمريكننل ) ولنن م جنن م  ( الننكي قاننم الشي نن ه البشننريه الننا صننفس ن : 

Rationlist يص الننكين يؤتننألون  ننل تسك ننر م بيلمبنني   المةيل ننه المجننر ة ويغ ننب و نن ؤم الطننيبل   ويتمةنن، بيالشنني

  ويتمة، بييشييص الكين تان طر و نا تسك نر م   Empiricistال فف االمب ريقل  الثانيالرو ل واالخالقل . 

الحقيظق والحايبيت الع م ه والفسع ه 
(3)

 . 

و نس النكي تحكمن  الرؤينه  Intaovant: ال نفف االسطنساظل  امي العيلم )ريس  يسسغ (    فف الشي ن ه النا     

 السر يه التل تيضل ل  ه ايش يء الييسج ه بكات السر .

  و س المفستح   وتا طر و    الق م االجتميو ه  Extaoventوال فف االسبايطل        
(4)

 . 

ريتن   أ خن، و  ؤني ايسمنيط السرو نه انضني  ه ايسبعنه و نل النفم، السكنري   والنفم، وقأل و ل )يسسنغ ( منن سظ  

 العيطسل   والفم، الحال   والفم، التأم ل .

ويرى )بسسغ ( ان  كه ايسميط مسجس ة لألى جم ل الفيس   اال أن أ أل ي يفمس ارةر وفأل بعنض اي نرا  بح نن        

ر م وإ اي ؤم من ايسميط ايخرى يتمتل بقألس او ا من الا طرة و ا تسك 
(5)

 . 

 و فيا أسساع أخرى من الشي  يت سكرر مفؤي :

 

  ص  1990.الفسسي   ق     االسةربسلسج ي الفسا ه   المسص،    اس الحكمه ل طبيوه والفشر   1
190

 . 

.الم ألس سسا    ص2
191

 . 

. الم ألس سسا    ص3
191

 . 

لم ألس الايبق   ص.الفسسي   االسةربسلسج ي الفسا ه   ا4
191

 . 

. الم ألس سسا    ص5
191

 . 
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  وتتكنسن منن العفيصنر المشنترره بن ن أوضنيء المجتمنل   او   Basic Personalityالشي ن ه اي ي ن ه        

وفيصر الةقي ه المشترره التل تجمل ب فؤم وتس أل أ كنيس م وأ ي  انؤم وشنعسس م ومميس نيتؤم . وقنأل اشنترا  نل 

ح رال  من العيلم ن ) ريس س ر ( و ) لفتسن ( *. وقنأل  نميه ايو  بفنيء الشي ن ه االجتميو نه او تحأليأل  كا الم ط 

اال ي  ه ويعر ؤي ) ريس يفر ( بأسؤي ذلك الشك، من الشي  ه الكي يم ز الاسا  االوظنم منن ابفنيء المجتمنل ست جنه 

خبراتؤم الايبقه المشترره 
(1)

 . 

اي ي ننن ه  نننل متكيم نننه النننا  نننأل رب نننر وان وجس  ننني ينننف ي النننا تس  نننأل وينننرى ) لفتنننسن ( أن الشي ننن ه         

اال تجيبيت العيطس ه يوضيء المجتمل وتسؤم المساقف التل تت ، بق م مشترره تجمعؤم وتس أل ب فؤم
(2)

       . 

 

ه . ور تؤي ) يبسا ( : ان م ط ح الشي    Model Personalityوالشي  ه الةيس ه  ل الشي  ه المفسال ه     

المتسال ه يأل  و ا ارةر اسميط الشي  ه ش سوي   ل مجتمل مع ن او ثقي ه مع فه   وغيلبي مي تسجأل ارةر من 

شي  ه مفسال ه  ل انساين و ل ر، ساق اجتميول 
(3)

 . 

يتضح ممي تقألم ان المجتمل البشنري يضنم أسميطني  متبييفنه منن الشي ن يت   جنيءت اختال يتؤني بانبب وجنس        

ب ن مجتمل وآخر من سي  ه العي ات والتقيل أل وطب عه البشر السساث ه مفؤي والطب ع نه . وتسجنأل  اخن، رن،  السروقيت

شي  ه   و ا الرغم من اختالف اسساوؤي واشكيلؤي وسميذجؤي   ترر به متشنيبؤه منن الي نر والشنر . وتظؤنر قنسة 

 نين ا نتطيع رنبح جمنيح سسان  دؤنر لألين  وازع  كه الترر به  ل مألى إمكيس ه السر   ل الا طرة و نا ايسني الع  ني 

الي ر وتغ ب و ا الشر   وإذا مي دؤر العك   ين الشر يغ ب و ا ت نر يت  واوميلن  . أسفني ال سانتط ل القنس  ان 

الـي ر والشر يمكن ان ييتسـ ي من الـبشر بابب  ـطرت    ولـؤكا يـ عب وضل انسانين منـل االخ نيس المس حن ن او 

ََ اَن ِم ْن َاسَّ اها ((فَأَلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقواَها )) ن ورمي قي  هللا تعيلا : االشراس الييظف  ، َقَد افَ لَ   َم ْن كَكَاَه ا ، َوقْ د 

(4) . 

 

 * ريس س ر : ويلم التح  ، الفسال . لفتسن : ويلم االسةربسلسجل .

    ص 1999عرب ه ل مس سويت     ب روت   الألاس ال1.الحان   ا اين محمأل   مس سوه و م االجتميع  ط1
350

 . 

.الم ألس سسا    ص2
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 .المردود االجتماعي للعقوبة على الشخصية : 3

 ننل  المجرمننسن بسجنن  وننيم أشننييص اختننيسوا أو اضننطروا أ  يسنني  الننا اليننروج وننن ايوننراف المألس ننه       

مجتمعيتؤم بيستكيبؤم أ عيال  ضيسة بم  حه ت ك المجتمعيت. والجريمه  ل     ه الح ية االجتميو ه ذاتؤني ولنكلك 

  ين دؤسس جراظم ماتحألثه جأليألة معفيه دؤسس مقيومه جأليألة يسميط اجتميو ه جأليألة  ل المجتمل .

، النكي يؤنأل  طب عنه الح نية االجتميو نه سسانؤي والمجرم  بؤكا المعفا شنيص تي نف اجتميو ني  بيستكيبن  السعن        

ولننكلك  ننين مننن واجننب المجتمننل ان يت ننألى لؤننكا المجننرم بييقننيع وقسبننيت سا وننه او بننأخرى وقيظ ننه أ  يسنني او 

بإجراءات إصال  ه تقسيم ه أ  يسي أخرى 
(1)

 . 

خالقنل او لنألوم الفظنيم انلؤنل أذن   تشك، العقسبه  فني ضنروسة أخالق نه وأ اة ب نأل العألالنه الوني ة التنسازن اي     

ست جننه السعنن، انجرامننل الننكي صننألس وننن المجننرم  ضننال وننن رسسؤنني س   عنن، اجتمننيول إزاء  عنن،  ننر ي يعننأل  عننال 

ماننتؤجفي  ومفكننرا  وال اجتميو نني  .ان س و   عنن، المجتمننل تجننيه الجريمننه د ننك محتسظننه بأ م تؤنني العقيب ننه الةأسيننه 

 ننط حيت او مسنني  م بألي ننه أخننرى ومننل ذلننك  ننين أي وقسبننه يزيننأل  ننل الق يصنن ه مؤمنني ا ننتيألمك ل عقسبننه مننن م

قاستؤي او  سجتؤي ون مطيلب تحق ق  ألف العألاله ت بح وقيبي  ديلمي  غ ر وي   
(2)

 . 

وييت ف تأث ر العقسبه و ا الفس  البشريه من شيص الا آخر تبعي  الختالف  كه الفس  . ومن  كا المفط ق        

يّااي َّتُ َها النَّفُس المُطَمِئنَُّة ارِجّعي  : ))الا اسساع  ثالثه : )االولا(   الفس  المطمئفه   قي  تعيلا  قامك الفس  البشريه

َُلي َجنَّتي (( َُلي في ِعَباَاي َواا اَمة . يقول هللا تعالى :  (3) ِإَلى رَِبِك رِاِضَيًة مَّرِضَيًة فَأا لوَّ ََ آل أُقِسُم بَِيوِم )) والنفس اَل َِ

ي َِ آل ُأقِسُم بِالنَّفِس اللَّواَمِة الِق َِ على أخاائه وتقصيرب فهي ويـعـني ذلـ  نـفـس اإلنسان الـتي تـلـومـه  (4)(( اَمِة َو

 رائدتـه وميأانه . والـنفس االمـارة م  ـال تـعالى : 

 

 . 25.الدور  م عدنان م أصول علم األجرام وعلم العقاب ومعاملة المذنبين م مصدر سابق م ص1

2.Hall, Arthur Cleveland , Crime in its Relations to Social Progress, Now york       

  1902, pp.
367 – 395

 . 

 . 25نفالً عن الدور  م عدنان م أصول علم األجرام م مصدر سابق م ص

 . 30 – 27.سورة الفجر م أية 3

 .  2 - 1.سورة القيامة م أية 4
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م رَّبي .. (( )) َوَمآ أُبَِرُئ نَ ْفسِ   َِ (1)ي ِإنَّ النَّفَسَ ألمَّ ارَُة بِالسُّوِء ِإالَّ َماَ رَِح
   

ِِ َوِم  نُهم مُّْقَتِن  دن َوم  ِنُهْم َس  اِبُق ويننر   ننل القننرآن الكننريم ذرننر يسننساع مننن الننفس  انساننيس ه  ُهْم اَ  الِممن لِّنَفِس   )) َفِم  ن ْ

(2)بِالَخَيرِاَت بََأِذِن اهلِل .. (( 
 

ها أنوا  ثالثة فهىي مبعىث الحىث والنشىاا اإلنسىاني م وبىدونها تصىبا الحيىاة جامىدة وميتىة م لهىذا فالنفس ل      

 تفاوت  النفوس في درجا  الهداية واليالل م ليوجد الصرا  بين الحق والباال .

ىا نعرفهىا        مىن وخصائص النفس اإلنسانية ال يمكن رؤيتها بىالعين المجىردة وال نحسىها بىأ  مىن حواسىنا لكنف

خىالل انعكاسىىها علىى تصىىرفا  اإلنسىان المختلفىىة هذ تشىىكل فىي مجموعهىىا حصىيلة كاملىىة متكاملىة مىىن سىىلوكياته 

المتباينة التي يتفاعل بها مع نفسه أوالً ثم يتعامل بها مع الناس المحياة به والمخالاين له في أ  مكان أو أمان 

أهميتهىىا وهىىي : التفاعىىل الكامىىل المتكامىىل بىىين  وتىىدخل عوامىىل مهمىىة فىىي تكىىوين الشخصىىية لىىم ي فىىل اإلسىىالم (3)

العوامل الوراثية والمثيرا  البيئية وبشكل خاص الشخصية اإلسالمية ودعا الى تنشئتها االجتماعيىة علىى أسىس 

ربانية هيمانية بما يريي هللا ورسوله والمؤمنين م وبما يكفل لها ايب اإل امة فىي الىدنيا  الفانيىة وحسىن الثىواب 

م أخذاً بنظر االعـتبار التأثير النسبي لـكل من الوراثة والبيئة على الجوانب السىلبية للىنفس  (4)الخالدة  في اآلخرة

 البشرية واألنماا المختلفة من السلو  اإلنساني .

ويحذر االسالم من االلتجاء الى الفاسدين والمنحرفين عنه م واالستظالل بظلمهىم الن ذلى  يقىود الىنفس الىى      

الَ َترَكن ُوْا ِإلَ ى الَّ ِنيَن اََلم ُوْا فَ َتَمسَّ ُاُم النَّ اُر ، َوَم ا َلُا م مِّ ن ُاوِن اهلل اف رغبة أو رهبة م  ىال تعىالى : االنحر َِ )) َو

 (5) ِمن َأولَِياَء ثُمَّ اَل تُنَنُروَن ((

او سىىخرب لهىىواب والفاسىىق وفىىق حكىىم القىىرمن الكىىريم هىىو مىىن ابتعىىد عىىن اريىىق هللا م واتبىىع هىىواب فنبىىذ عقلىىه      

 . (6)ومصلحته وفي هذا تفريا وتقصير في حق نفسه وأمته 

 

 . 53.سورة يوسف م أية 1

 . 32.سورة فاار م أية 2

 . انترني  . 2002( م أبريل م 70.عمر م ماهر محمود م " التفسير اإلسالمي للسلو  اإلنساني " مجلة النفس المامئنة م عدد )3

 .عمر م المصدر نفسه .4

 . 113رة هود م أية .سو5

 . 40.الهاشمي م عابد توفيق م مدخل الى التصور اإلسالمي لسنسان والحياة م مصدر سابق م ص6
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ومما يؤثر على البعد االجتماعي لهذا الشخص حين ينظر اليه نظرة غير السو  وعدم االحترام ومن ثىم         

وسىهم مىن ألىم م كمىا يجعلىه عريىة لالنتقىاد مىن  بىل عأله من المجتمع جراء ما سببه لهم من أذى وتر  فىي نف

أفراد المجتمع الذ  هو جأء منىه . وبنىاء علىى هىذا يتوجىب علىى الشىخص االبتعىاد عىن كىل أذى ويىرر تجىاب 

مجتمعه . وال ينب ي من جهة أخرى م الت ايي عن دور المجتمع  في هصىالح هنسىان كهىذا بتقىديم المسىاعدة لىه 

 حوله . بإصالح البيئة الفاسدة من

هن التربية اليقظة واإلصالح مهمتان أساسيتان إلرساء نظام التربية في اإلسالم والذ  اسىتمد فعاليتىه مىن         

ِِ َمْْ نَ ى َوفُ رااَم ث م تَ َتفُا روا ... (( وله تعالى :  َِ تُقوُم وا لِلِّ  ِ     (1))) ُقْل ِإنَّما َأِعظُام ِبواِحَدٍة َأْن َِ و    )) قُ ْل َه ِن

 .(2) ي أْاُعو الى اهلِل َعَلى بِنَيرٍة  َأنَْا َوَمِن اتبَّعِنَي ، وُسْبحَاَن اهلِل ، َوماَ أنَْا ِمَن المُشرِكيَن ((َسِبيل

يمكن تصنيف بعيها على  أذن ال بد من القول ان األفعال بصورة عامة يختلا فيها الصالا والفاسد م وال       

ر . وبما ان اإلنسان أناني بابعه فأنه يتوق م فىي ال الىب م الىى أيثىار مىا أنها صالحة فقا أو فاسدة فقا اال ما ند

ترجا فيه كفة مصلحته الشخصية دون مراعاة منه لمصلحة الجماعة م ولذل  شرع  العقوبىة كعىالج للحىد مىن 

اة ابيعة مريية كهذب . والعقوبة بما تتيىمنه مىن التهديىد والوعيىد والتخويىف كفيلىة بحمىل اإلنسىان علىى مراعى

 مصلحة الكل في أفعاله وتصرفاته .

لقد أُ ر  العقوبة في اإلسالم لمن يحمل الناس على ما يكرهون ومن يحاول هفساد الجماعة والحاق اليرر       

 . (3) )) حفت اجلنة باتمكاره وحفت النار بالشروات ((تيمناً بقول الرسول الكريم : 

 وللعقوبة بعٍد اجتماعياً أخر هو :

 ني واصالحه زجر الجا

 . (4)ويعني به منع الجاني من تكرار جريمته مستقبالً م ومنع غيرب من ارتكاب الجريمة نفسها       

 .(5)ويرى بعق فقهاء الشريعة  هن "حدود الشر  موانع  بل الو و  وأواجر بعدب"

 ويعني هذا أن المعرفة بشرعية الحدود من القيام بالجريمة او العودة اليها .

 

 . 46رة سبأ م أية .سو1

 . 108.سورة يوسف م أية 2

 . 598م ص 4: سنن الترمذ  م ج 165م ص 7.مسلم م مسلم شرح النوو  م ج3

 . 293.عامر م عبد العأيأ م النعأير في الشريعة م مصدر سابق م ص4

 . 163م ص 2.الأيلعي م شهاب الدين احمد م حاشية الشلبي على شرح كنأ الد ائق م ج5
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شر  العقوبا  في الجنايا  الوا عة  أنقول ابن  يم الجوأية : )) كان من بعق حكمته سبحانه ورحمته ي       

بين الناس بعيهم على بعق في النفوس واالبدان واألعراق واألموال .. فأحكم سبحانه وجوب الأجر الرادعة 

الرد  والأجر مع عدم المجاوأة عن هذب الجنايا  غاية األحكام وشرعها على اكمل الوجوب المتيمنة لمصلحة 

 . (1)لما يستحقه الجاني من الرد  (( 

اعتىىرف )أنسىىل(د بعىىد  ىىرون بإنسىىانية المىىذنب ووجىىوب حفىىظ حقو ىىه وكرامتىىه مواالىىب بتأهيلىىه اجتماعيىىاً       

 وعالجه وتوجيهه واعادة بناء شخصيته ولم يعر اهتماماً للمجتمع ودورب األساس فىي بنىاء الشخصىية اإلجراميىة

 . (2)المذنبة بل أولى اهتمامه بالدرجة األولى م بالو اية الفردية دون المجتمع 

لقد أهتم عدد من علماء العصر الحديث بالشخصية تاركين المجتمع م في حين أن  سم أخر اولوا عنايتهم 

السواء فهماً بالمجتمع دون الشخصية م أال أن الشريعة اإلسالمية راع  كالهما معا أ  الشخص والمجتمع على 

 منها ان االفراد هم جأء من المجتمع م والمجتمع هو مجموعة من األفراد .

 من كل ما تقدم نستخلص أن البعد االجتماعي للعقوبة و مردودها على الشخص يتيمن :       

 .تؤد  الى التربية الذاتية .1

 .حمايته من المأالق .2

 .المحافظة على الذا  وعلى األسرة .3

   االجتماعي للفرد والمجتمع ..الرد4

 .محاولة القياء على الجرائم في المجتمع والتقليل من عددها .5

 .  ي ة التكيم، االجتميول  ل المجتمل .6

 

 . 96 – 95م ص 2.ابن  يم الجوأية م أعالم المو عين م مصدر سابق م ج1

ب وللفقىه السىائد شىرعيته . الىدور م عىدنان م أصىول علىم دأنسل : محامي فرنسي يدعى مار  أنسل م رد للقىانون الجأائىي اعتبىار

 . 249األجرام م ص

 .  251.الدور  م المصدر نفسه م ص2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث : العقوبة والسياسة االجتماعية

 

 

 

 

 .تعريف السياسة االجتماعية.     1                         
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 المبحث الثالث :

 العقوبة والسياسة االجتماعية

 
مما ال شك فيه أن العقوبة بحد ذاتها تعد أذى يُوقع على المذنب وهذذا االيذ ال ال بذد وان يذعلى علذى الم تمذع         

او بأخىى وكما سبق وذكىنا ان الشىيعة اإلس مية أجازت إنزال العقوبة بال ناة من اجل الصذال  العذاال    بطىيقة

فقانون المصلحة والمفسذدة هذو الذذح يحذتز إنذزال العقذاج بذالم ىال   حنذه ا ذب  يمزذل مصذدم إزعذاج وألذز ل مذة 

تمادح في احجذىاال ممذا يذعدح بذانخىين مذن ولل ماعة التي يعيش فيها   وتىك ال اني بغيى عقاج يعدح به الى ال

المفسدين الى االقتداء به فتنتشى ال ىيمة   وتضى ال ماعة وتضيع مصالحها وينهام كيانها 
(1)

 . 

 تىجع المصال  التي شىعت من اجلها العقوبة في اإلس ال  الى خمسة أسس هي :       

ن لذذز يىتذذدل بذذالطىا الوقاتيذذة التذذي  اقىهذذا اإلسذذ ال .حفذذا الذذدين والذذنفس والمذذال والنسذذل والعقذذل   تنفذذذ بحذذق مذذ1

وأعطاها احولوية في منع ال ىيمة والمتمزلة في تهذيب النفس والضميى الديني   والضذب  االجتمذاعي والتفافذل   

وحفا مصال  العباد عن طىيق العقوبة   أن ال ىاتز مبما تحقق مصال  لمىتفبها شخصياً مع ذلك نهذت الشذىيعة 

ا تعدح الى المفاسد   فعلى سبيل المزال : القتل  الزنا  السىقة وغيىها من ال ىاتز قد تفون فيها مصلحة عنها حنه

ذاتية لمىتفبها   ولفنها مصال  ليس لها اعتبام في اإلس ال حنها تعدح الى إفسذاد ال ماعذة والحذاا أرذىام بليغذة 

بالم تمع 
(2)

 . 

دف الى تحقيق المصلحة العامة وحماية الم تمذع وتحقيذق الذىدل والزجذى فالسياسة االجتماعية في اإلس ال ته      

وا  ح ال اني 
(3)

  . 

فهي م موعة القوانين والقىامات واإلجىاءات واالت اهات العامذة الخا ذة بالوقايذة وال ىيمذة والعقذاج أح        

لتي تحدد ات اه المشىل فذي الت ذىيز تعبى عن فلسفة الدولة من خ ل السياسة االجتماعية التي تشيى الى الخطوط ا

والعقاج ومنع ال ىيمة 
(4)

 . 

 

 . 96 – 95، ص 3.ابن قيم الجوزية ، أعالم الموقعين ، مصدر سابق ، ج1

 . 91.أبو زهرة ، محمد ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص2

ال   ص1965 -هذ 1358مطذابع كوسذتا تومذا     –صذى .بهنسي   احمد فتحي   السياسة ال ناتية في الشىيعة اإلس مية   م3
213
   

ينظى : د.الفبيسي   محمد عبيد   الحدود في الفقه اإلس مي   بحث منشوم في م لة كلية االمذاال  احعظذز   بغذداد   مطبعذة الىشذاد   

ال   ص1978 -ه  1398(   4العدد )
99
 . 

  . 122مجلة البحوث االجتماعية والجنائية ، العدد األول ، ص.4
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أن أهز ما ي حا علذى السياسذة االجتماعيذة فذي الشذىيعة اإلسذ مية هذي المعال ذة المتفاملذة فاإلنسذان بصذومة     

عامذذة ال يقذذدال علذذى سذذلوك غيذذى أنسذذاني اذا مذذا تذذوفىت لذذه إمفانيذذة إشذذبال حاجاتذذه  الحقيقيذذة بصذذومة إنسذذانية   وان 

احجىاال ظاهىة اجتماعية وليس ظاهىة فىدية 
(1)

   ومعال تها تبدأ بالبناء االجتماعي أوالً .  

وما يخص السياسة االجتماعية للعقوبة فأنها تضمنت ات اهات إنسانية عبىت عنها الشىيعة اإلس مية من           

خ ل القىآن الفىيز والسذنة النبويذة المطهذىة التذي اكذدت علذى توجيهذات وارذحة فذي الوقايذة والت ذىيز والعقوبذة 

 : وأهمها 

العقوبة هي أداة لىدل ومحاولة لت في امتفاج جىاتز جديذدة والعذادة تىبيذة المحفذوال عليذه   باسذتزناء ال ذىاتز     

 التي تخص حقوا احمة والدين   ومنعه من امتفاج ال ىاتز أو المخالفات مستقب ً .

الجتماعية بأنذه : )) مختذ ل  وهو أمى يمفن تحقيقه عن طىيق الضب  االجتماعي الذح عىف في مع ز العلوال ا  

ال ق وى ال تي ي مامسها الم تمع لل تأليى على أفذىاده  مذن عذىف وتقاليذد وأجهذزة يسذتعين بهذا علذى حمايذة مقوماتذه  

والحفذذاظ علذذى هقيمذذه وموا ذذفاته  أو يقذذاوال بهذذا وموا ذذفاته  أو يقذذاوال بهذذا مذذا عسذذى ان يتطذذىا اليهذذا مذذن عوامذذل 

مىد (( االنحىاف ومظاهى العصيان والت
(2)

 . 

وبصومة عامة فالضب  االجتماعي هذي كافذة الوسذاتل واحسذاليب الىسذمية وغيذى الىسذمية التذي مذن خ لهذا       

 تصدم التشىيعات القانونية التي تعكد على النظز واحعىاف واحسس الدينية التي تحقق التوازن االجتماعي .

النسذبة للشخصذية والتنشذاة االجتماعيذة والتىبيذة كذون الضذب  وكما أسلفنا ذلك عن احسذاليب غيذى الىسذمية ب      

والضب  االجتماعي هو الذح ي عل احفىاد أسوياء في الم تمع   ويلعب داخل احسىة دوماً مهماً فذي هذذا الم ذال 

ياء   فيتعلز الطفل قيماً وعادات ومعاييى الم تمع الذح يعيش فيه وعملية الضب  االجتماعي تعمل على تنظيز احش

والعمليات والوساتل للحيلولة دون الوقول في االنحىاف او الخطأ 
(3)

. 

 

  ص 1979دام الحىية للطباعة    –  بغداد  1977لسنة  35.قانون إ  ح النظاال القانوني مقز 1
64
  . 

( الهيئة المصرية العامة ، القاهرة  .مدكور ، إبراهيم ، معجم العلوم االجتماعية الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو2

 . 357، ص 1975، 

 1975.غيث ، محمد عاطف ، تأريخ التفكير االجتماعي واتجاهات النظرية في علم االجتماع ، بيروت ، دار النهضةة العربيةة ، 3

 . 340، ص
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يحذول دون االنحذىاف  ويذهب سيد قطب الذى : )) أن العقيذدة اإلسذ مية أوجذدت ذلذك الضذاب  النفسذي الذذح       

وهو راب  يعمل دون تسل  أو قهى أو مصلحة بل بىغبة نبيلة متطوعة وتلك الىغبة ال تبحث عن حدود القذانون 

لتق  عندها ملقية ألقالها   نافضذة يذديها وانمذا تبحذث عذن احفذاا العليذا وتحذاول الصذعود اليهذا وهذذا ال يذأتي عذن 

مشاد والتطلع الى هللا وطلب مراه(( طىيق التشىيع وانما يأتي بالتوجيه واإل
(1)

  

ومما يتعلق بال انب الىسمي للضب  االجتماعي فيتمزل بالعقوبة والسياسة االجتماعيذة مورذول بحزنذا الذذح        

تتواله الهياات التشىيعية في الم تمع 
(2)

 . 

ى موقذ  او تحديذد دقيذق لهذذا يصعب تعىي  السياسذة االجتماعيذة والقضذايا المىتبطذة بهذا إذ لذز نتو ذل الذ       

 المفهوال .

 تعريف السياسة االجتماعية 

يستخدال مصطل  السياسة االجتماعية في و   وتحليذل سياسذة الدولذة المتبعذة فذي تنظذيز وادامة الخذدمات         

 االجتماعية التي نقدمها حبناء الشعب .

اف علذى الخذدمات االجتماعيذة التذي تعتمذد علذى مبذدأ والسياسة االجتماعية التذي تتبعهذا الدولذة تتذولى احشذى       

الشمول والنوعية العالية وفاعلية الخدمات في محامبتها للمشاكل االجتماعية التي تواجه الم تمع
(3)

 . 

واحساليب المستخدمة لتحقيق نتاتج معينذة أو سذتىاتي ية تحديذد الحقيقذة  تإذاً هي م موعة من االستىاتي يا       

بذداتل المختلفذة متمزلذة فذي م موعذة مذن المبذادن المعلنذة والضذمنية والقذىامات التذي تقذ  وماء بعذ  واختيام ال

البىامج والتشىيعات والممامسات اإلدامية 
(4)

 . 

 .السياسة االجتماعية األهمية والهدف :2

شىيعة اإلس مية ( وتفمن أهمية وأهداف السياسة االجتماعية في تحول االهتماال نحو جهاز الدولة ) أو ال       

ك هاز أساسي مسعول عن حماية الم تمع وتحديد العقوبة الوامدة عن كل جىيمة ق بل وق وعها حج ل تح صين 

 ال م تمع وتوع يته 

 

.سيد قطب   في ظ ل القىآن   دام أحياء التىاث العىبي   ط1
7
  ج 1971  بيىوت    

6
  ص 

114
  . 

   1978دام المعذذامف   مفتبذذة نهضذذة الشذذىا    –مذذال القذذانوني والضذذب  االجتمذذاعي   بيذذىوت .أبذذو الغذذام   إبذذىاهيز   علذذز االجت2

ص
198
 .  

.ميتشل   دينفن   مع ز علز االجتمال ن مصدم سابق   ص3
202
. ينظى: د.الحسن   احسان محمد   موسوعة علز االجتمال    

مصدم سابق   ص
346
 . 

  ص 1978مفتبة لبنان    –االجتماعية   بيىوت .بدوح   احمد زكي   مع ز ومصطلحات العلوال 4
306
 . 
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ابناته  من احخطاء التي قد ال يعيها او تفون ساتدة قبل اإلس ال   وورع العقوبة والمنع إلحاطة اإلنسان علماً بذلك 

ةَم     َم  :من خ ل القذىآن الفذىيز والسذنة النبويذة المطهذىة . قذال تعذالى  ََ ْ  يما قلَصَام َح  ْ  )) َوَلُكم َََّكُكم َِ َل لبمَ  ََ ََ أُقولا قأَل

  (1)تَمتكصُوَن (( 

اما الهدف فأنه : نتيجة للمخلفات التي تركتها بعض األديان السماوية والقيم والعادات الباليةة مةن العصةور        

القديمة ، وال سيما في مجال التمادي في الجريمة واالنحراف وشرب الخمر والسرقة وغيرها،كل هذا يدعو الى 

 رورة وجود أساليب رشيدة لمواجهة هذه النتائج والتعامل مع أسبابها . ض

وكذلك تهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية اذ تعد الشةريعة اإلسةالمية مبةدأ العدالةة األساسةي الةذي يجةب         

َ  وق َ ، قةال تعةالى :  (2)تحقيقه في مظاهر النشاط اإلنساني  ََمل  قل َُ َِ  ُُ ُُ مَ َ مَ  )) َإنك قهلل  َمأ ََ ُوَمَ َو َمىَم ََام َن َوَإ تَم ذَِ َاق قلُص

ُوَن ((   َََّكُكْ َتذَكك ََُظُكْ َل َُ َوقلَبَغا       (3)قلَفحش ذَِ َوقلمُىَك

ًً على إقامة العدل كهدف أساسي في المجتمع اإلسالمي وألجلِه كرست آيات           ويؤكد القرآن الكريم مراراً

 قرآنية عدة للعدالة * 

وتبين هذه اآليات وغيرها األهمية الكبرى التي يمنحها اإلسالم للعدالة ال سيما في مجال األبعاد          

االجتماعية للعقوبة كسياسة اجتماعية لما تتركه من اثر فعال في حالة الخطأ بها وخاصة في حالة عقوبة القتل 

العتذار ، لذا يكون التحقق منها أمر ال بد أو القطع أو الرجم وغيرها والتي ال يمكن تعويضها حتى بالمال أو ا

 منه في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية للمجتمع .

وتمثل هذه األهداف اهتمام الشريعة اإلسالمية بالسياسة االجتماعية كذلك ككشف عن المشكالت        

 والمعوقات التي تواجه المجتمع من اجل حلها . 

 

  

 
 . 179.سورة البقرة ، أية 1

 . 32.براهيمي ، عبد الحميد ، العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالمي ، مصدر سابق،ص2

 . 90.سورة النحل ، اية 3

،  7، سةةورة الحشةةر ، أيةةة  152و 82، سةةورة االنعةةام : أيةةة  48و  42*ممكةةن الرجةةوع الةةى اآليةةات التاليةةة : سةةورة المائةةدة : أيةةة 

 وهدف العدل في القران الكريم .وغيرها من اآليات تبين أهمية 
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 .السياسة االجتماعية للعقوبة في المنظور التاريخي والديني.3

 أ.السياسة االجتماعية للعقوبة في المنظور التاريخي 

أن للعقوبة أبعاداً اجتماعية يمكن توضيحها من خالل األغراض التي تتحقق بها ضمن السياسة االجتماعية        

 لها :

 ة غىران :للعقوب

غىض قىيب احجل : او العاجل وهذو ايذ ال الم ذىال لمنعذه مذن العذودة الذى امتفذاج ال ىيمذة مذىة أخذىى  األول :

 ومدل انخىين ومنعهز من االقتداء به  .

 : هو الغىض البعيد المدى وهو حماية مصال  ال ماعة .ثانياً 

يخية المختلفة   قد تطومت احسس التي امتفزت عليهذا ولفن البد ان نذكى ان العقوبة   خ ل العصوم التام       

  مع اخت ف وخصو ية لفل م تمع من الم تمعذات وتأليىهذا الذذح ينفذىد بهذا كذل م تمذع وفذي كذل عصذى مذع 

االخت ف بين الحضامات   علذى الذىغز مذن ان الهذدف احساسذي للعقوبذة واحذد فذي جميذع المىاحذل والم تمعذات 

نب امتفبه بحق فىد او جماعة مع اخت ف طبيعة ونول العقوبة   وسنور  ذلك بشف ً وهو معاقبة ال اني على ذ

 مقتضب : ويتضمن أنوال االنتقاال وهي :

 اوالً : االنتقام الفردي: 

كان الفىد في العصوم احولى يأخذ حقه بيده وتساعده علذى ذلذك القبيلذة ولذز يفذن ل نتقذاال حذدود فقذد كانذت          

لبة القوة هي الغا
(1)

 . 

وكان متيس القبيلة يبسذ  الحمايذة علذى أفذىاد قبيلتذه وفذي الوقذت نفسذه يباشذى تطبيذق العقوبذة المعىوفذة فذي        

 أقسى أنواع العقوبات أثراً في المجتمع.وقتهز من رىج الى قتل او نفي من العشيىة وتمزل 

 ءان للعقوبة هما :ومع تطور الحياة االجتماعية وظهور سلطة عليا اكثر قوة ظهر مبد  

 أ.مبدأ القصاص : كالثار على قدر االعتداء مبدأ العين بالعين والسن بالسن .

ب.مبدأ الدية : وهو ان يقوم الجاني وعشيرته الى المجني عليه او عشيرته مبلغاً من المال ثمناً للثأر وافتداء عن 

 العدوان .

 ياً بإقرار من السلطة العليا .والنظام هذا كان بدايتِه اختيارياً ثم أصبح إجبار  

 

 . 13.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1
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 ثانياً : االنتقام اإللهي :

تطورت السياسة االجتماعية للعقوبة في عصر االنتقام اإللهي والردع واستمرار العمل بها حتى القرن          

ف والفزع وضرر المثل بالمجتمع ككل ولذلك شملت العقوبة حتى جثث الموتى الثامن عشر هو أحداث الخو

 والحيوانات وكان تعذيب المتهمين وتنفيذ الحكم عليهم عالنية في الميادين العامة .

 أما العصر اإلنساني فقد قسم السياسة االجتماعية للعقوبة على أثره الى ثالث مراحل هي : ثالثاً : 

تخللت العقوبة مبادئ االعتدال على أساس من المبادئ الدينية السامية فكانت العقوبات تشمل  أ.تشريع الكنيسة :

 .   (1)الحبس المؤبد أو المؤقت في الدير والكفارات الدينية كالحج والصدقات والنبذ من الكنيسة 

من العقوبة هو نشر أما عقوبة اإلعدام فلم يعمل بها في هذا العصر الن الهدف كما يرى بعض العلماء       

العدل ومراعاة المصلحة االجتماعية ولحماية المجتمع فضال عن ذلك أن الغاية من العقوبة ليس التعذيب أو 

 . (2)التكفير عن الذنب بل منع المجرم وغيره من األجرام 

 

ا ال جىيمذة وأقذىت بعذ  المبذادن  القانونيذة منهذ 1789وقد أخذت به الزومة الفىنسية عاال  :ب.تشريع الثورة 

وال عقوبة بغيى نص والعقاج واحد بالنسذبة ل ميذع المذواطنين   كمذا الغذت عقوبذات التعذذيب والذ مصادمة العامذة 

وبتى احعضاء وال  لد 
(3)

 . 

قانون مشبعاً بففىة المنفعة والمصلحة االجتماعية ومن بىم العقوبة منفعتها لل ميع  1810 دم عاال  ج.التقنين :

لفيلسوف اإلنفليزح )بنزاال( جاع ً  العقوبة حدين حداً أقصى وحداً أدنى   وادخذل نظذاال الظذىوف والتي نادى بها ا

المخففة . ومن جهة أخىى استعاد بع  العقوبات الشديدة   وزاد من عدد حاالت الحفز باإلعداال 
(4)

. 

 

 . 14.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1

 . 14ر نفسه ، ص.المصد2

 . 15.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص3

 .15.المصدر نفسه،ص4
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 ب.السياسة االجتماعية للعقوبة في المنظور الديني 

 

  :أ.الديانات السماوية 

يانة وتعاليمها المنزلة من هللا عز وجل تىتب  السياسة االجتماعية للعقوبة في كل ديانة ك ً وفق طبيعة الد           

على ذلك الم تمع   ولفن الهدف احساسي يظل واحداً وهو تحقيذق العدالذة وتزبيذت الفضذيلة واحخذ ا سذوى عنذد 

 اإلس ال او النصامى او اليهود . 

ومدت في التوماة عقوبة القصاص        
(1)

 مة والعقوبة .كسياسة اجتماعية لها وتتمزل في المماللة بين ال ىي 

م  ََّنك قلمىكفَ  قال تعالى في الذكى الحفيز مشيىاً الى ما جذاء فذي التذوماة :         ََ ْ َية ََ ََةَ  )) وََكَتبىم  َ ََّمة ََمةَ  وَم ل وَم لىكفَ  َوقل
مَو َكَفم ةَ   لكمهُ  َُ ُوَُح َقَا ح  َيَم  َتَالكَق َوَه يَم لَ َم َ  َوقألَنَف وَ ألَنَف َوقأُلُاَن وَ أُلُاَن َوقلاِّ ذ وَ َلاذ ِّ َوقلُج  َوَُم  لكمْ َ حُكمْ َوَمم  ََّنمَلَ  قهللُ يَُأو 

ُْ قلظك َلمُوَن ، َوقَمفكةَى  َ َََّ إثَ ةَهَ  ق ً لذ ُه مَ  قلتكموةقَ  وقَتةىم ُن ق نجةمَ  يةمه َوُهملًو َونُممُوة  َوَُُاملِّ ق ً لذَم َ وَمةَ  َ ل مَه َُ َُُالِّ  َْ  َُ َُ ََةَاَ قوَ   َمم َ ْ َو
َوَ َظًة َلَّمُتَصتةَ  ((  َ َ  قلتكوةقَ  َوُهلًو ُو  (2)وَةَ   ل َه َُ

ية للعقوبة في ال ىاتز الواقعذة علذى احفذىاد وحذق احفذىاد من هذه انيات الفىيمة يتبين لنا السياسة االجتماع       

فيها اكزى من حق الم تمع ويفون احسا  في القصاص هنذا هذو المماللذة بذين ال ىيمذة والعقذاج   أال أن السياسذة 

   االجتماعية للدين تدعوا الى التسام  لإلبقاء على المودة الوا لة   ولفن بعد أن يمفن الشىل الذولي مذن العقذاج

 ويعطيه   حية العدل ليضىج به المخطأ بحقه .فالتمفين من القصاص هو الىحمة . 

وان العقوبات التي تفون لضب  الفضيلة ال ينظى فيها الى مقدام ال ىيمذة بالنسذبة للم نذي عليذه وانمذا ينظذى        

فيها الى مقدام ألام ال ىيمة في الم تمع 
(3)

. 

 

 

 
 . 18العقوبة ، مصدر سابق ، ص.أبو زهرة ، محمد ، فلسفة 1

 .  46 – 45.سورة المائدة ، اية 2

 . 19.أبو زهرة ، محمد، فلسفة العقوبة ، المصدر السابق ، ص3
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 ب.الشريعة االسالمية :

ان الهدف من العقوبة هي تحقيق العدالة لذا كانت السياسة االجتماعية للشىيعة اإلس مية تعكد علذى                  

عطاء كذل ذح حذق حقذه كذي يشذعى اإلنسذان بفىامتذه ويطمذان علذى حياتذه ومعيشذته وسذ مته إ
(1)

. وهذذه العدالذة  

أقىتها الشىيعة اإلس مية وتشمل جميع طبقات الم تمع ب  استزناء   ولز تقتصى على العقوبة فحسب بل على كل 

َكمُتْ وَةَ  قلىك سَ نواحي الحياة   قال تعالى :  ََ ََلَ  .. (( )) َوَإَاق  (2)ََّنك َتحُكمُوق  وَ ل
  

والفضيلة التي عمل اإلسالم على حمايتها هةي الفضةيلة الخلقيةة التةي تةنظم السةلوك اإلنسةاني العةام مةن           

غير ان يهتم الرضاء الناس او مالءمتها لحاجاتهم إذا كانت فاسدة فال تخضع لألوضاع وال ألعراف الناس ، بل 

 . (3)ر أو الشر تحكم عليها بالخي

النا  دون تميز  كما إنها وحـرصت الشريعة اإلسالمية على الـمسير بمـبدأ الـمساواة بـين جـميع فـئات           

لز تستزني فىداً من احمة ولز تغفل عن تطبيق المساواة اماال الشىيعة والحق 
(4)

  . 

د سذمت علذى الشذىاتع الورذعية   ذلذك الن العقوبذات وهنا ن د ان السياسة االجتماعية للعقوبة في نظى اإلس ال ق 

التي تشتمل عليها القوانين الحارىة ليسذت مشذتقة مذن الفضذيلة الم ذىدة أو العدالذة الحقيقيذة   بذل هذي مشذتقة مذن 

أورذذال النذذا  وأعذذىافهز 
(5)

. فذذي حذذين أن الشذذىيعة اإلسذذ مية تتصذذل قوانينهذذا بقذذانون السذذلوك اإلنسذذاني العذذاال  

ق مع قانون احخذ ا والفضذيلة وهذي تعاقذب علذى مذا يىتفذب مذن الىذاتذل وعقابهذا نوعذان : عقوبذة وأحفامها تتف

 دنيوية وعقوبة أخىوية .

فشىيعة هللا تعالى ال تت ه الى احعىاف لفي تحميهذا بذل تت ذه اليهذا لتصذلحها وتقومهذا او تهذذبها   ولذيس           

ه احورال أن امتفذب خطذأ   بذل ال ميذع امذاال هللا عذز وجذل سذواء فيها ملك يحميه الملك ان امتفب ظلماً أو تحمي

حنه هو الحاكز فيها وهو خيى الحاكمين   فذ  فارذل وال مفضذول عنذد امتفذاج ال ىيمذة إنمذا الفضذل فذي التحلذي 

ومقدام احخذ بها  واحخ ابالفضاتل 
(6)

    

 

 -هةـ 1373المطبعةة الهاشةمية ،  –الرسالة الثانية ، دمشةق  –سالم .السباعي ، مصطفى ، الدين والدولة في اإلسالم ، هذا هو اإل1

 . 44م ، ص1953

 . 57.سورة النساء ، أية 2

.أبو زهىة   محمد   فلسفة العقوبة   مصدم سابق   ص3
19
 . 

 . 49.السباعي ، الدين والدولة ، مصدر سابق ، ص4
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.أبو زهىة   محمد   فلسفة العقوبة   مصدم سابق   ص5
19
 . 

 . 20المصدر نفسه، ص. 6

 

 

كي ت عل حياة الم تمع معسسة على القواعد احخ قية    وموجهة الى تحقيق غايات الفضيلة وهذه من    

المميزات التي ي ب ان تتميز بها السياسة االجتماعية للعقوبة كما تىيدها الشىيعة اإلس مية وتتصومها 
(1) . 

 

 :.نماذج من السياسة االجتماعية للعقوبة 4

تعددت العقوبات تبعاً للجرائم التي يرتكبها المجرم ، وهناك عقوبات البد من تنفيذها حسب ما أقرتها          

السياسة االجتماعية للشريعة اإلسالمية لكونها ضرورة من ضروريات حفظ األمن والنظام في المجتمع وحماية 

ماعية ومن اجل سالمة المجتمع ، ولكن هذه األفراد وجعل المجتمع قدر اإلمكان خاٍل من األمراض االجت

العقوبات قد عرض بعضاً منها بشكل مباشر وبعضها األخر بصيغة مواعظ وحكم لم تلبث ان تحولت الى 

عقوبات مباشرة مثل : شرب الخمر وهو أمر مألوف قبل اإلسالم ومقبولة ضمن األعراف والتقاليد غير ممنوع 

ا فرضت تدريجياً ألجل تقبلها من اآلخرين كون القيم والعادات فبعض األحكام لم تفرض مباشرة وانم

االجتماعية يصعب تغيرها وتبدليها من قبل أفراد المجتمع ، وبما ان لكل عقوبة منها أبعاداً اجتماعية مستقبلية 

قبل  تبرز من خالل توضيحها ألبناء المجتمع من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . أو توجيه من

الصحابة الكرام ، وشملت هذه العقوبة الجميع بشكل متساوي ، مع األخذ بنظر االعتبار بعض الحاالت الخاصة 

من شفائِه أو بعض الحاالت التي تمر بها المرأة  سمثل العمر أو المجنون حتى يفيق والمريض غير الميؤو

 خر يخفف كالً حسب ظروفِه الخاصة .كالحمل والنفاس وغيرها ، لذلك كانت العقوبات تؤجل والقسم اآل

 وسنستعرض بعضاً من السياسة االجتماعية للعقوبة وأبعادها االجتماعية .   

 

 .حد الزنا : 1

نرى ان النصوص تلحق بالجاني عقوبة قاسية ولكنها لم تهمل شخصيتِه فان كان غير محصن فعقوبته        

 ، بعد ثبوت الشهادة عليه . غير مهلكة وان كان محصناً فعقوبته الموت رجماً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمعارف بمصر دار ا –، القاهرة  4.د.الريس ، محمد ضياء الدين ، النظريات السياسة اإلسالمية ، ط1

 . 263، ص 1967 – 1966، 
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والشريعة اإلسالمية مع تأكيدها وبشدة على تحريم الزنا ويرجع السبب الى أن فيه ضياعاً لإلنسان        

وللحرمات وهتكاً لألعراض ، مع ذلك لم تهمل الشريعة اإلسالمية شخـصية الجاني بل تدرجـت في العـقاب 

 .    (1)ِه بحسب حـال الـجاني في نفس

 .حد السرقة :2

القطع عقوبة شديدة ولكنها فرضت لمصلحة المجموع وقد وضعت الشريعة اإلسالمية شروط عدة          

للسرقة ألجل اكتمال أركان السرقة ، فال قطع في أيام المجاعة والفقر ) كما في الحادثة التي حصلت في عهد 

 . (2)القليل وال قطع لمن يسرق ليقتات أو يسد  رمقه  الخليفة عمر بن الخطاب )رض(  وال قطع لسارق

والبعد االجتماعي لعقوبة السرقة الغرض منه ضمان سالمة األفراد والمجتمع والتشجيع على العمل        

 الشريف وصيانة الممتلكات العامة والخاصة والعيش بأمان واستقرار .

 .حد الحرابة :3

طلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم يعد من كبريات الجرائم وأ        

 . (3)محاربين هلل ورسولِه ، وساعين في األرض فساداً وغلظ عقوبتهم تغليطاً لم يجعله لجريمة أخرى

مجتمع فالبعد االجتماعي لهذه السياسة االجتماعية هي العقوبة الشديدة الهادفة الى تحيق الحماية للناس ولل        

من قطاع الطرق وصون حياتهم وممتلكاتهم ، ومع ذلك فالمشرع اخذ بنظر االعتبار توبة الجاني قبل التمكن 

تصدر أال من هو  منه وتيسيراً عليه ظمانه على نفسه وعفا عنه ان حضر تائباً قبل القدرة عليه ، كون التوبة ال

المجال امام الجناة لكي يرجعوا عن طريق  قابل لإلصالح محتفظاً ببعض ضميره الحي . وكذلك إلفساح

والن الهيئة  الجريمة وفي ذلك مصلحة للجماعة اكثر من مصلحة إقامة العقوبة عليها من حيث النتيجة ،

 . (4)االجتماعية إذا عاقبت على البدء في التنفيذ في جميع األحوال فأنها تدفع بالجاني الى إتمام تنفيذ الجريمة 

 

 

 . 18فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص .بهنسي ، احمد1

 . 18.المصدر نفسه ، ص2

 . 596.بليق ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ، ص3

 . 435.الجبوري ، هاشم فارس عبدون ، مسقطات العقوبة في جرائم الحدود ، مصدر سابق ، ص4
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 .(  1)ن هما العدل والتـكفير ومصلحة الـمجتمع فالعقوبة في الشريعة تتحقق فـيها وجـها          

 .حد القذف :4

ال تعاقب الشريعة اإلسالمية على القذف أال إذا كان كذباً واختالقاً ، فان كان تقريراً للواقع فال جريمة وال   

ن مفاسد . أما الذي يرمي رجل أو امرأة بالزنا من غير دليل فيعاقب من اجل صيانة المجتمع م (2)عقوبة عليه 

 أربعة هي :

 أ.مفسدة شيوع الفاحشة .

ب.مفسدة رمي البراء بالباطل ، وهو ظلم واقع بهم ، فال بد من قطع ألسنة الشر لحماية سمعة المقذوف وردع 

 القاذف .

 . (3)ج.خدش الحياء العام : وهـو رباط المجتمع الذي يربطه ، وهو وقاية له من الشر 

ر او ذوو المكانة في المجتمع مما يؤدي ذلك الى سهولة هذه الجريمة في قلوب د.ان الذين يقذفون عادة الكبا

 .  (4)الضعفاء ، إذ أن أشاعتِه عن إنسان كبير أو ذو شأن يضعف قوة النفس خصوصاً إذا كانت النفس لينة

ن العلم بكذبِه لذا فالمصلحة العامة تقتضي معاقبة القاذف دون مراعاة العتباراتِه الشخصية ، وال بد للناس م  

 . (5)فجعل حده تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف منعاً لهذِه الفاحشة 

 

 .حد الشرب :4

أن عادة شرب الخمر كما هو معروف كانت مألوفة قبل اإلسالم  ومحلله من قبل الجميع واغلب الناس          

او بصورة قطعية بل بشكل متدرج ليتمكنوا من يتناولون الخمر ومعتادين عليها لذا فاهلل تعالى لم يحرمها مباشرة 

 التعود على تركها .

 

 . 21..بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص1

 . 586.بليق ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ، ص2

 . 100. أبو زهرة ، محمد ، فلسفة العقوبة ، مصدر سابق ، ص3

  . 100.المصدر نفسه ، ص4

 . 19.بهنسي ، احمد فتحي ، العقوبة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص5
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 .(1)ومع ذلك فان تحريم الخمر مصدرهُ القرآن والعقاب مصدرهُ السنة ومقدار الحد مصدرهُ اإلجماع        

يرتكب جريمة في  فالسياسة االجتماعية لعقوبة شارب الخمر هي المحافظة على العقل ومن يشربها فإنما         

حق الجماعة ألنها تغري بالعداوة وتدفع الى الشر ، فان متعاطيها يندفع الى الشر ، والى القول الفاسد عند 

 هذيان السكر وذلك يضر بالجماعة لذا سميت ام الخبائث ألنها تفقد الشخص عقله واتزانه وضبطُه لنفسِه . 

ية تتبنى السياسة االجتماعية للعقوبة على سبيل المثال العقوبات وهناك عقوبات متعددة ذات أبعاد اجتماع       

المالية والنفسية التي سبق التطرق لها خالل الفصل السابق اذا تنظم السياسة االجتماعية والضبط االجتماعي من 

 الجانب المادي في المجتمع اإلسالمي والحياة االجتماعية من الناحية النفسية.

جتماعية التي قدمتها لنا اعتبارات نفعية إنما تهدف الى تحقيق مصلحة الهيئة االجتماعية فالسياسة اال        

بغض النظر عن األجواء التي تتم بها الجريمة لمنع ما سيحدث مـن الضر وليس مصلحـتها فـي المعـاقـبة عـلى 

ذاتِه لكن يشترط باإلضافة الى  يكفي في مباشرة حق العقاب أن يكون الجزاء عادالً في حد بدرة منـه ، فـأنه ال

ذلك أن يكون نافعاً ومفيداً في نتيجتِه ، وهذا الشرط من وجهة نظر رجال القانون ال يتوفر في العقاب على 

الشروع في جميع األحيان ، فأنها تدفع الجاني الى إتمام تنفيذ الجريمة ، اما إذا عفت عن كل ذلك مقدماً على من 

، فأنها تشجع الفاعل على العدول عن الجريمة ، ويعود امر عدم معاقبة من يعدل عن  يعدل على إكمال جريمتهِ 

الجريمة بمحض ارادتِه الى الرغبة في فتح المجال امام الجناة لمراجعة أنفسهم ، والعدول عما تورطوا فيه ، 

 . (2)جة الى عقابِه زيادة الى أن عدولِه االختياري يعد دليالً على عدم خطورتِه . األمر الذي ينفي الحا

أال أن القانون ال يعتد بالعدول إذا صدر عن الجاني بعد اتمامِه للجريمة ، وال ينظر اليه كسبب يدفع العقوبة   

 عنه ، الن عدولِه في هذه الحالة حصل بعد تمام واكتمال الشروع في الجريمة ، األمر

 

 . 588.بليق ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ، ص1

، ينظر : الخلف ، علي حسين ، وسلطان الشاوي ، المبادئ العامة  432 – 431، ص 4الملك ، جندي ، الموسوعة الجنائية ، ج.عبد 2

 . 170مطابع الرسالة،ص–في قانون العقوبات ، الكويت 
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د أن الذي يفرض مساءلتِه عن جريمته بصورة تامة ، كما لو أعاد السارق ما سرقه الى صاحبه بع         

 .( 1)سرقها منه 

ومما تقدم يتضح لنا ان السياسة االجتماعية للعقوبة برزت أبعادها االجتماعية من خالل ما فرضته          

الشريعة اإلسالمية ، وبما أنزله هللا تعالى في القرآن الكريم ونفذهُ على الواقع الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 

ن تبعهم من الصالحين ، ويشمل جميع نظم الحياة االجتماعية والعقوبة بشكل ، واتبعه الخلفاء الراشدون وم

خاص في تنظيم حياة المجتمع وفي تقديم كل ما يردع اإلنسان ويجنبه من ارتكاب الخطأ قبل تنفيذه وهو نموذج 

شريعاً ، ليس كما فريد من نوعِه لم يتغير ألنه الهي ، وشامل لم يترك صغيرة وال كبيرة اال وأحاط بها عـلماً وت

هـو الحال في القوانين الوضعية التي تتغير بتغير الزمان والمكان ، وحسب طبيعة المجتمع ، فالقانون ال يصدر 

قبل وقوع حدثاً معين ، لذا فالقانون يناسب الحدث في زمانِه ومكانِه ، فالقوانين الوضعية في تغيير دائم مما 

ل إضافات جديدة على القوانين وحذف بعض المواد القانونية التي قد يضعف القانون الوضعي ويؤدي الى إدخا

تعوق سير الحياة االجتماعية من وجهة نظرهم ، والسبب يعود الى أن القوانين الوضعية شرعت من قبل األفراد 

أو ، والفرد قد يخطأ ويصيب كما أن للفرد مشاعر وأحاسيس قد تؤثر عليه ، وقد يكون ميال لجهة دون األخرى 

لشخصاً دون اآلخر ، لذا تتغير القوانين الوضعية ، عكس القوانين اإللهية فهي األكثر عدالة واألكثر موضوعية 

ومساواة بين الجميع والمناسبة لكل عصر وزمان ومكان وفئة من فئات المجتمعات المختلفة وموضوعة قبل 

 كل حدث قبل حدوثِه .الحدث الن هللا تعالى هو خالق البشرية فهو القادر على تحديد 

وخالصة القول أن الشريعة اإلسالمية اتبعت السياسة التي أمر هللا سبحانه وتعالى بها ، فهي تهدف من           

 العقوبة الردع والزجر وال سيما في الحدود التي تتعلق بمصلحة المجتمع ، وتهدف في القضاء على الجرائم .    

   

 

 

 . 170طان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ص.الخلف ، علي حسين ، وسل1

 

 



 

 

 

 

 

 المبحث الثاني : العقوبة وأثرها على التربية والتنشئة:

 

 

 .تعريف التربية والتنشئة           1                            

 

 .العقوبة والتربية والتنشئة االجتماعية         2                            

 

 سر  انإنسانية.األسس المهمة لأل         3                            
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 المبحث الثاني 

 العقوبة وأثرها على التربية والتنشئة 

شرع هللا تعالى اإلسالم للبشر كافة وال تتحقق الشريعة اإلسالمية اال بتربية النفس والجيل والمجتمع على           

المية فريضة في أعناق جميع اآلباء األيمان باهلل ومراقبته والخضوع له وحده . ومن هنا كانت التربية اإلس

والمعلمين وامانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده 
(1)
 . 

وعرفت التربية اإلسالمية منذ بدء ظهور اإلسالم على يد المعلم األول الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم        

)) ُهو الَِّذي بَ َعَث في اأُلّميَِّن َرُسواًل ِمنُهْم تعالى : الذي أرسله هللا تعالى الى الناس كافة ليعلمهم أمور دينهم ودنياهم قال 

ُهُم الِكَتاَب َوالِحَكَمَة وِإن ُكانُوْا ِمن قَ ْبُل َلفِى َضاَلٍل مُ  َِ يِهْم َويُ َعّلُم يِهْم ِإيَاتِِه َويُ زَكِّ ََ   (2)ِبيٍن (( يَتُلوْا َعَل

يتهم من الجريمة ومردودها وجعلهم أفراداً صالحين وتمثل التنشئة الرعاية المعنوية لألوالد من اجل حما      

 في المجتمع خدمة لهم وللصالح العام . 

وهذا يتحقق من خالل مفهوم السلوك اإلنساني وتنشئتِه االجتماعية في رؤية اإلسالم من خالل القرآن        

 الكريم والسنة النبوية المطهرة .

عليه وسلم واصحابِه األبرار اسم )العرق( على مفهوم الجين الذي أطلق الرسول الكريم محمد صلى هللا         

يحمل الصفات الوراثية المتناقلة بين األجيال ، اذ وردت أحـاديـث كـثيرة أكـدت على أهـمـية اخـتيـار الشريـك 

ن عامالً الـصالح للحيـاة الزوجية حرصاً على توارث الصفات الجيدة والخصال عبر االجيال المتعاقبة التي تكو

بما (4) )) ختريوا لنطفكم فأن الْعِرِق دساس ((.كقوله محمد صلى هللا عليه وسلم :  (3)أساسياً في تشكيل سلوك البشر 

معناه ان أخالق اآلباء تنتقل الى األبناء وتتوارث خصائص سلوكياتهم عن طريق التنشئة والوراثة ، وقوله 

خلري والشر والعرق دساس (()) الناس معادن يف اصلى هللا عليه وسلم : 
 (5) . 

 

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  –األردن  –، عمان  1.د.العمايرة ، محمد حسن ، الفكر التربوي اإلسالمي ، ط1

 .22م ، ص2000 -هـ 1421

 . 2.سورة الجمعة ، أية 2

 ( 70لنفس المطمئنة " العدد ).د.عمر ، ماهر محمود ، التفسير اإلسالمي للسلوك اإلنساني ، مجلة " ا3

 . ) انترنيت (22/12/2000، الرياض ، 

 . 178.منتخب كنز العمال، ص4

 . 224.كشف الخفاء ، ص5
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حث اإلسالم على زواج الرجل الصالح من امرأة صالحة ذات سلوك حسن فهي بدورها تورث القيم       

لوك االنساني الجيد والسوي ويدعم هذا المعنى قول واألخالق والفضائل والخصال الحميدة بما يمثل اجماالً الس

ََ لِلطَِّيَبِت اُْولَِئَك ُمبرَُّءوَن مِ هللا تعالى :  يَِباُت للطيبين َوالطّيِّبُوِن َّ ُُوُلوَن َلُهم )) الَخِبيثَاُت للخبيثين َوالَخِبيُثوَن للخبيثات َوالّط ا يَ  مَّ

 ( 1)  مَّغفرٌِة َوِرزٌق َكرِيٌم ((

ذِه اآلية الكريمة الدور الذي تلعبه في تفسير السلوك اإلنساني . لكنه ال يعني ان اإلسالم ينفي وتظهر ه      

أهمية المؤثرات البيئية وتفاعلها مع العوامل الوراثية في تكوين شخصية الفرد وتنشئته وتعلمه وتحديد سلوكِه ، 

لإلنسان ، لما له من فطرة في معـرفـة الخير  إذ تعد البيئة المصدر الثاني واالساس في تحديد األنماط السلوكية

رؤيته بهذا الجانب فقال صلى هللا عليه  ، وللـرسول الكـريم  (2) )) َوَهدَيَناُه النََّجَدْيِن ((والشـر كـقولـه تعالى 

ة ما هي أال أال أن الميل الفطري للخير ونبذ الشر في النفس اإلنساني  (3)  )) احلاللُ  بني واحلراُم بني ((وسلم : 

 –فطرة  –خبرة وميل فطري عن الشر فهي تنكره وتعافه ، لذا سمى القرآن الكريم الخير معروفاً النه معروف 

فهي تعرفه وتألفه وتأنس بِه وسمى نقيضه الشر منكراً ،الن النفس اإلنسانية تنكره وتعافه وتستهجنه وال تقره 

َهوَن َعِن المُنَكِر َوُتؤِمُنوَن بِاهلِل (()) ُكنُتْم َخيِر ُأمٍَّة ُأخرِجَ فقال تعالى :  نَّاِش تَأمرُوَن بِاْلمَعُروِف َوتَ ن ْ َِ   (4) ْت لِل

 (5)وان هذا الخير المعروف فطرة لدى اإلنسان والشر الذي تنكره النفس اإلنسانية فطرة أصلية غير ملوثة       

))كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه او لم :أي نقية وتنسجم هذه اآلية مع قول رسول هللا صلى هللا عليه وس

ينصرانه او ميجسانه(( 
(6 ) 

يِن حِنفًا ِفطَرَت اهلِل الَّتي َفطَِر فالفطرة االنسانية اذن هي االسالم ، كما ورد في القرآن الكريم :       )) فََأقِم َوْجَهَك ِللدِّ
َهاَ الَ تبِديَل لَخلِق اهلِل ..   ( 7)  ( (النَّاَس ِعَلي ْ

 

 . 26.سورة النور ، أية 1

 . 10.سورة البلد ، أية 2

 . 626.يليق،منهاج الصالحين ،مصدر سابق،ص3

 . 110.سورة ال عمران ، أية 4

دار  –.د.العابدين ، عابد توفيق ، النفس اإلنسانية بميزان القرآن الكريم والكتاب المقدس ، سلسلة كتب علم النفس ، بيروت 5

 . 97، ص 1996التضامن ، 

 ، ورواه مسلم ، رقم الحديث  6599،  4775،  1359،  1358.البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث : 6

 . 293،  275،  233،  2( ، وروه احمد ، ج2658)

. 30.سورة الروم ، أية 7
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الخيرة وترعاها بما  غير ان األيدي التي تتلقف اإلنسان منذ والدتِه ليكون في رعايتها قد تزرع فيه الفطرة  

يرضي هللا ورسولِه والمؤمنين ، او تجعلها منحرفة فاسدة تدفعها الى الظالل عن الطريق المستقيم مما يجعلها 

تحت طائلة العقوبة والشعور باأللم . وخلق ذرية غير صالحة مقلدة للوالدين او ألحدهما نتيجته الفشل في التربية 

ألبوين عنه ، او نظرة المجتمع لهم الذي يؤدي الى عزلة اجتماعية وتنشئته والتنشئة أما بسبب ابتعاد أحد ا

مغايرة لميول المجتمع وافرادِه وخلق شخصية ضعيفة مهزوزة غير قادرة على االنسجام مع ذلك المجتمع الذي 

 يشكل هذا الفرد جزء مهم منه .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 298 

 
 تعريف التربية والتنشئة

 

 ة والتعليم :.التربي1

عمليةةة تمتةةال بالعموميةةة والرسةةمية يتةة ود اإلناةةان بموجبهةةا بمعلومةةاي تفاةةيرية وتعليميةةة    ت ةةب  القاعةةد         

والظواهر والنظرياي والمبادئ والقيم التةي تاةاعد فةي حةل  األشياءالعريضة التي ياتند عليها اإلناان في معرفة 

لفة عبر حياتِه  مشاكلِه اليومية او مجابهة المواقف المخت
(1)
 . 

 .الفكر التربوي :2

ان الفكةةر التربةةوي الةةذي ي ةةل  لمجتمةةع مةةن المجتمعةةاي قةةد ال ي ةةل  بعموميتةةه لمجتمةةع   ةةر مةةع شةةيء مةةن       

التفاوي بين المجتمعاي ، ويمكن تشبيه الفكر التربوي بأنه وليد ظروف معينة يقوى ويشتد في ظل هةذِه الظةروف 

الئمه ويضعف في ظروف   ر ال ت
(2)
 . 

 .التنشئة :1

تلقين الفرد قيم ومقاييس ومفاهيم مجتمعةه الةذي يعةيي فيةه    ي ةب  مةدرباأ علةى أشةعال مجموعةة أدوار تحةدد     

نمط سلوكِه اليومي وهي عملية مهمة لكل من الفرد والمجتمع 
(3)
   . 

 .التنشئة االجتماعية :2

 اعة اجتماعية حتى يتمكن من بواسطتها يتعلم الفرد طرق مجتمع ما او جم       

المعيشة في  لك المجتمع وبين تلك الجماعة 
(4)
 . 

 .والتنشئة االجتماعية :3

انتقال الثقافة من جيل الى   ر ، والطريقة التي يتم بها تشكيل األفراد منذ طفولتهم حتى يمكةنهم       

المعيشة في مجتمع  ي ثقافة معينة 
(5)
 . 

 

، ص 1981طباعة شركة المطابع النمو جية ،  –التعليم والتنمية االقت ادية ، بعداد  .الحبيب ، م دق جميل ،1
20
 . 

 . 15د.العمايرة ، محمد حسن ، الفكر التربوي اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص .2

 . 235.ميتشيل ، دينكن ، معجم علم االجتماع ، مصدر سابق ، ص3

 –، طنطئا  1مجتمع عملية التنشئئة االجتماعيئة ، ترجمئة محمئد سئمير حسئانين ، ط.اللين ، فريدريك ، وجبرالد هاندل ، الطفل وال4

 . 2، ص 1976مؤسسة سعيد للطباعة ، 

 . 400، ص 1982.بدوي ، احمد زكي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، بيروت ، مكتبة لبنان ، 5
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 واخيراً فالتنشئة االجتماعية 

معاأ من اجل تنشةةة الطفةل والوقةوف بوجةه أي انحةراف او تجةاول للمثاليةة علةى عملية يشترك بها األب واالم      

ماتوى الدولة والمجتمع 
(1)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ، انترنيت .2004سام الدين ، حضور األب واالم مهم للتفوق الدراسي ، إسالم اون الين ، .عرفة ، ح1
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 العقوبة والتنشئة والتربية االجتماعية :

أن السلوك اإلجرامي غالباً ما يكون من خالل عملية تطورية تبدأ عادة في مراحل الطفولة األولى ولهذا        

ز على مرحلة الطفولة والمراهقة والتعامل مع جماعات األطفال والمراهقين فان عمليات الوقاية يجب ان تترك

 . (1)قبل ان يتطور سلوكهم الى مراحل متردية يصعب مواجهتها بأسباب الوقاية

فالطفل ا اأ عندما يخرج الى الوجود يكون بحاجة الى من يرعاه في نفاه وماله ، ومن يتةولى أمةور حضةانته       

ية حياتِه والى حفظه وصونهُ وتربيته وتأديبه وتعلمه ، ويقوم عنه بمختلف األمةور التةي تت ةل و رضاعته في بدا

بشخ يتِه و اته 
(2)
، وتنشةتِه وهذا ما يامى بالتنشةة األسرية : كونها جهود تبذلها األسر  إلكاةاب الفةرد الطةابع  

اده أعةةداداأ تربويةةاأ واجتماعيةةاأ وعلميةةاأ بأتبةةاع االجتمةةاعي او تمثيلهةةا بةةالقيم والعةةاداي وثقافةةة أسةةرتِه ومجتمعةةه وأعةةد

الوسائل الناجحة في عملية التنشةة االجتماعية التي ال تقف عند مرحلة معينة بل عملية ديناميكية ماتمر  في حيا  

األبناء 
(3)
 . 

 ويقع على عاتقها القيام بهذه األمور :

ورب األسر  هو الشخص الماؤول عنها فاألسر :مجموعة أشخاص يشتركون معاأ في المعيشة ،       
(4)
 . 

من وجهة نظر اإلسالم بأنها : )) الصورة الطبيعية للحياة المستقرة التي تلبي رغبات اإلنسان  وتعرف األسر 

  (5)وتفي بحاجاتِه ، وهي الوضع الفطري الذي ارتضاه هللا لحياة الناس منذ فجر الخليقة (( 

َم حقيق ديمومتها وتنظيمها بدليل قوله تعالى : وحرصت األسرة كل الحرص لت        )) قُْل تََعالَوْا أَتُل َما َحرَّ

ن  ِْمالٍق نَّحُن نَ  لُوْا أَولََدُكم مِّ ًأ رُلقُُكم َو ِيَاهُْم َوالَ تَقَربُوْا َربُُكم َعلَيُكم أاَلَّ تُشِرُكوْا بِِه َشيةاأ َوبِالَوالَِديِن  َِحااناأ َوالَ تَقُت

اُكم بِِه لَعلَّكُ الفَواِحَي مَ  َم هللاُ  اِلَّ بِالَحقِّ َ الُِكم َوصَّ م تَعقِلُوَن (( ا ظَهََر ِمنهَا َوَما بَطََن َوالَ تَقتُلُوْا النَّفَس الَّتي َحرَّ
(6) 

 

.الدوري ، عدنان ، أصول علم األجرام ، م در سابق ، ص1
447
 . 

الدار القومية للطباعة والنشر ،  –أحكام األوالد في اإلسالم ، القاهر  .البري ، لكريا احمد ، التعريف بالشريعة اإلسالمية ، 2

م ، ص1964 -هـ 1384
75
 . 

كلية االداب   –.د.الق يري ، انعام جالل ، التنشةة االجتماعية في األسر  العراقية ،أطروحة دكتوراه غير منشور  ،  جامعة بعداد 3

، ص 1995قام االجتماع ،  -
18
 . 

، ص1974الع ي  فهمي ، موسوعة الم طلحاي االقت ادية واإلح ائية ، بيروي ، .هيكل ، عبد 4
104
. 

.عبد الواحد ، مصطفى ، األسرة في اإلسالم ، عرض عام لنظئام األسئرة فئي ضئوء الكتئاب والسئنة ، القئاهرة ، مطبعئة حسئان ، 5

 . 1م ، ص1961 -هـ 1381

 . 152 – 151.سورة االنعام ، أية 6
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ونت األسرة من اجل تحقيق أهداف وغايات أساسية ولها وظائف ال يمكن التخلي عنها ألنها نواة لذا تك      

البناء االجتماعي الذي يتوقف عليه استقرار المجتمع وازدهاره وينبغي ان تكون هذه النواة مستقرة تحكمها 

مية مستندة بذلك لقوله الكريم : عالقات هادفة وتسودها المودة ، وهي كذلك القانون الذي رسمته الشريعة اإلسال

َتسُكُنوْا ِإلَيهَا َوَجَعَل بَيَنُكم مَّودًَّة َورَْحَمَة إِ  َّ َِ م َأزَوجًا ِل َُ ُروِن (( )) َوِمن إياتِِه َأن َخَلَق َلُكم مِّن أَنُفِسًك وٍم يَ تَ َفكَّ نَّ في َذِلَكَ ألَيَاٍت لُِّ
(1)  

ى تحقيةةق هةةذه العالقةةة منطلقةةة مةةن وعةةي كامةةل لحمايةةة البنةةاء أن الضةةوابط التةةي وضةةعها هللا تعةةالى تهةةدف الةة     

األسري 
(2)
 . 

فالسر  عن ر جوهري من عناصر الواقع االجتمةاعي      
(3)
وجةدي علةى مةر التةأري   ، ومؤساةة عالميةة 

(4)
  ،

اتخذي صوراأ  مختلفة من مكان ال ر ومن مجتمةع ال ةر وحتةى ضةمن المجتمةع الواحةد نجةد لهةا صةوراأ عةد  
(5)
 

 تماي  ملحوظ . و

 

 األسس المهمة لالسرة اإلنسانية 

.لالسةةر  وظةةائف متعةةدد  منهةةا انهةةا تمثةةل المجةةال األول الةةذي يتعةةر  فيةةه الفةةرد لمختلةةف التةةأثيراي والعناصةةر 1

الثقافية في مجتمعه 
(6)
 . 

.وبفضل األسر  تتكون لدى الفرد الروح العائلية والعواطةف األسةرية المختلفةة وتنشةأ االتجاهةاي األولةى للحيةا  2

االجتماعية المنظمة 
(7)
 . 

.تقةةوم األسةةر  علةةى أوضةةاع وم ةةطلحاي يقرهةةا المجتمةةع ولياةةت عمةةالأ فرديةةاأ كمةةا فةةي حالةةة الةة واج والقرابةةة 3

صر األسر  كلها أمور يحددها المجتمع ويفرضها على األفراد ومن يخرج والعالقاي ال وجية والواجباي بين عنا

عليها يواجه بعقوباي رادعة 
(8)
  . 

 

 . 21.سورة الروم ، أية 1

 . 330.بليق ،منهاج الصالحين ، ص2
3         . Strak, Wehner (( The Fundamental forms of Social thought )) Routledge and           Kegan 

Paulitet London . 1962 , P.
67

 .                                                             

4             .Schneider, David M.and Rymond T.Smith, Class Differnces and Sex Role in      American 

Kinship and Family Structure “ Prentice . Hall,N.J.1973p.
5
.     

5.                .Murdock,G.P. “ Sociall Structure “ The Macmillan Co.N.Y, 1949 P.
5
  

 . 45، ص 1976.اليقاني ، فاروق عبد الحميد ، تثقيف الطفل ، اإلسكندرية ، الناشر منشأ  المعارف ، 6

.عبد الواحد ، م طفى ، األسر  في اإلسالم ، م در سابق ، ص7
13
 . 
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1
مطابع القبس التجارية ، ص –، الكويت  

54
 . 

 

 

.تعد األسرة اإلطار العام الذي يحد تصرفات أفرادها ويشكل حياتهم . فإذا كانت قائمة على أسس دينية تشكلت 4

التئئراث القئئومي والحضئئاري مئئن جيئئل الئئى جيئئل شخصئئية أفرادهئئا بالطئئابع الئئديني ألنهئئا وسئئيلة مئئن وسئئائل نقئئل 

 . (1)ومصدر العادات والتقاليد وقواعد السلوك والقيام بعملية التنشئة االجتماعية ألفرادها 

.هةةي العمليةةة التةةي يقةةوم بهةةا األب واالم معةةاأ فةةي تنشةةةة الطفةةل والت ةةدي ألي انحةةراف او تجةةاول للمثاليةةة علةةى 5

ماتوى الدولة والمجتمع 
(2)
  . 

وان أي ت دع يحدث لألسر  يعد في نظر الكثير من الباحثين سبباأ رئيااأ في انحةراف األحةداث وفةي ظهةور       

الالوك اإلجرامي عامة وعدد من مشاكل سوء التكيةف والتوافةق والمةر  النفاةي الةذي يتعةر  لةه األفةراد فةي 

حياتهم او في تفاعلهم مع أعضاء المجتمع اآل رين 
(3)
لدين او أحدهما توجيه عقوبة من قبله او قد ، قد يؤدي بالوا 

ت در عقوبة له من قبل المجتمع او الدولة مما يةؤثر علةى التنشةةة االجتماعيةة وعلةى نفاةية األطفةال أو األحةداث 

 وبالتالي ت ل الى ضعف العالقاي األسرية بين األباء واألبناء .

ًَ أي بالحد الذي ال تجاول فيه بحية   ولألب حق تأديب األوالد ضمن الحدود المقرر  شرعاأ أو     قانون أو عرفاأ

ي ل الى اإليذاء أو القتل مثالأ 
(4)
(5))) َقد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوْا     َأوالَدُهْم ... (( ماتنداأ بذلك الى قوله تعالى :  

   

ليها وهم أبنااء عشار ... ((   )) مرو أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم عوقال صلى هللا عليه وسلم :       
.وكئذلك  (6)

 (7) )) اكرموا أوالدكم واحسنوا أدبهم (( قوله صلى هللا عليه وسلم أيضاً 

ومن اعتبارات التأديب لألوالد يمثلها حئديث الرسئول صئلى هللا عليئه وسئلم فئي ردِه علئى رجئل سئأله مئا حئق   

( )) حتسن أمسه وأدبُه وضعه موضوعًا حسنًا (االبن فقال : 
(8) 

 

. الجرواوي ، عبد الرؤوف عبد الع ي  ، اإلسالم وعلم االجتماع العائلي ، ص1
54
 . 

 ، انترنيت . 2001.د.عرفة، حاام الدين ، حضور األب واالم مهم للتفوق الدراسي ، اسالم اون الين ، 2

،ص1965ة رويال ، مطبع –.د.غي  ، محمد عاطف ، المشاكل االجتماعية والالوك االنحرافي ، االسكندرية 3
161
 . 

.د.محمود ، ضاري  ليل ، الوجي  في الشرع قانون العقوباي ، م در سابق ، ص4
97
 . 

 . 140.سور  االنعام ، أية 5

.الاجاتاني ، أبو داود ، سنن ، ج6
1
، ص 

133
 . 

.ابن ماجة ، الانن ، م در سابق ، كتاب االداب ، م7
2
، ص 

1211
 . 

 . 74.بليق ، منهاج الصالحين ، ص8
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فـان كانئت العقوبئة الموجهئة مئـن قبئل اآلبئاء لئـألبناء ضئمن حئـدود األدب ألجئـل التنشئئة الصئالحة وتئـهيئة      

الطفئئل للمئئـجتمع بشكئئـل سلئئـيم وعئئـدم التئئـمادي بالـعقوبئئـة واألضئئرار باألبنئئاء فهئئو أمئئر وارد وال ضئئير فيئئه ، 

ولكن التمادي في استعمال العنف في التنشئئة مرفئوض مئن  واإلسالم ال يقف ضد هذا التأديب للتربية والتنشئة ،

)) قبل اإلسالم ألنه دين الرحمة ، ولألوالد مكانه في الحياة وضرورة ال يمكئن االسئتغناء عنهئا قئال هللا تعئالى : 

نْ َيا (( وتبين مكانة األوالد ، لذا كانوا  . وهي نعمة من هللا تعالى منة بها على عباده ، (1) الَماُل َوالَبنُوَن زِيَنُة الَحَياِة الدُّ

 . (2)محط رعاية في دولة اإلسالم بما يسهم في أعدادهم بعيداُ عن اآلفات والضرر 

أن البيت واألسرة هما الموطن األول الذي يؤثر في االتجئاه الئذي سئوف يتخئذه طفئل معئين ويتطلئب مئن         

حرفون . وال يوجئد هنئاك علئم حقيقئي لتنشئئة األطفئال اآلسرة ان تدرب أطفالها على الطريق الصحيح لكي ال ين

 . (3)والمعلومات الموجودة في هذا المجال أما غير مستخدمة أو غير متاحة لكثير من األسر 

وضعت الشريعة اإلسالمية بعض المبادئ األساسية في تنشئة األطفال ال سيما في مجال تربيتهم وتعليمهم        

التي البد من السير عليها من اجل اجتناب الوقوع في الخطأ ومن ثم توجيه العقوبة التي القيم والعادات والمبادئ 

 تؤثر على البعد االجتماعي في حياتِه وشخصيتِه وتؤثر على مستقبل حياتِه تجاه نفسه واآلخرين.

ألولى علئى تجنئب فعلى سبيل المثال ال الحصر من واجب األسرة في اإلسالم ان تنبه الطفل منذ النشأة ا         

ارتكاب الزنا بالمحارم رغم أن الزنا بكل أشئكالِه هئو حئرام ولكئن كئون هئذا النئوع اكثئر خطئورة مئن غيئره فقئد 

شددت الشريعة اإلسالمية العقوبة على الزاني الذي يعتدي على المحارم هادفة في ذلك الى الحفاظ على الروابط 

س ولـذلك وضعـت عـقوبة مضاعفة على مرتكبها ألنها تخئالف كئل القـدسية بين المحـارم من ان تـتلوث او تـدنـ

الشرائع السماوية لذا فان جزاءه القتل بصرف النظر عما إذا كان محصناً أو غير محصن والحكم نابع مئن قولئه 

تّ   ي )) ُحرَِم   ت َعلَ   يُكم ُأمََّه   اُتُكم َوبَ نَ   اُتُكم َوَأَخ   َواُتُكم َوَعمَّ   اُتُكم َوخ   االُتُكم َوبَ نَ   تعئئئالى :  َّ اُت االخ وبن   ات اأُلخ   ِت َوُأمَّه   اُتُكُم الاّل

ُكْم ((  َِ  (4)َأرَضعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّن الرَّضاَعِة َوُأمََّهاُت نَِّساِئ

 

 . 46.سورة الكهف ، أية 1

 . 74.عبد الواحد ، األسرة في اإلسالم ، مصدر سابق ، ص2

 . 227بق ، ص.سذرالند ، واخرين ، مبادئ علم األجرام ، مصدر سا3

 . 23.سورة النساء ، أية 4
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 . (1) )) من وقع على ذات حمرم فاقتلوُه ((وعن النبي صلى هللا عليه وسلم :      

وهناك حالة أخرى تطبع في تنشئة الطفل وهي " احتئرام الوالئدين " واالبتعئاد عئن عقوقهمئا وأال واجهئة عقوبئة 

على طاعة الوالدين لما لها من بعد اجتماعي كبير وغرضئه تحقيئق دنيوية وأخروية ، فمن واجب الفرد أن ينشأ 

َنا التماسك األسري ، فقد أوصى اإلسالم برعاية لألسرة من والدين وأوالدهم وجئاء فئي اآليئة الكريمئة :  )) َوَوصَّ ي ْ

َِ َوفِصاُلُه في َعاميِن َأِن اش َنساءِ اال يُر (( َن ِبَواِلديِه َحمْلتُه أمُُّه َوْهناً َعَلى َوهَن َِ   (2)ُكْر لِىو لَواِلَدْيَك ِإَلىَّ المَص

))....َوبِالَوالَ ديِن ِإْحس اناَ ِإمَّ ا يَ بُلَغنَّ ِعن َدَك الِكبَ  َر َأَح ُدُهَما ويوجه القرآن الكريم األبناء لرعاية إبئائهم قئال تعئالى :        

ُُل لَّهُماّ ُأفِّ َواَل تَنَهرُهَما َوُقل لَّ  . فاهلل سبحانه وتعالى ينهئى عئن معاملئة اآلبئاء معاملئة  (3)ُهَما َقواًل َكرِيم ًا(( َأوِكاَلُهَما َفاَل تَ 

سيئة حتى ولو بابسط الكلمات وهئي )كلمئة أف ( وأوجئب احتئرامهم الن احتئرامهم مئن احتئرام هللا وعئزهم مئن 

لى هللا عليه وسلم فئي عزِه فالذي يتوانى في مراعاة الوالدين يعاقـب من قبل هللا بالـغضب عليهم قال الرسول ص

 هذا المجال : 

)) رضى الرَّب يف رِضّى الوالِدينَّ َوسَخُط الرَّبَّ يف َسَخِط الَواَلِديَِّن (( 
(5) 

فمن حاد عن طاعة الوالدين او أذاهمئا فهئو مسئتحق للعقوبئة ولكئن لئيس عقوبئة مفرطئة تصئل الئى انحئالل       

تفكئك وحئرص اإلسئالم علئى دوام األسئرة الصئالحة ألنهئا نئواة األسرة بل الهدف منهئا هئو حمايئة األسئرة مئن ال

المجتمع ، فالعقوبة داخل األسرة هدفها األساس التماسك األسري من جهة وتنشئة أطفال حتى ال يشبوا منحرفين 

 وفي ذلك صيانة لهم ولمجتمعهم .

ن مضار في مجال الحياة االقتصادية وكذلك ال بد لألسرة أن تنشأ أبنائها على االبتعاد عن السرقة لما لها م      

فالسرقة تشجع على خلق أفئراد اتكئالين يحصئلون علئى مئا يمتلكئه غيئرهم بسئهولة ودون عنئاء وهئذا يئؤدي الئى 

 حصول فجوة بين أفراد المجتمع وعدم اإلحساس باألمان وزرع الخوف داخل المجتمع .

 

 . 275، ص 4.ابن االثير ، جامع األصول في أحاديث الرسول ، ج2

 . 14.سورة لقمان ، أية 3

 . 23.سورة االسراء ، أية 4

 )رواه الحاكم (   . 262، ص  4ابن االثير ، جامع األصول في أحاديث الرسول ، ج . 5   
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لذا يجب على الوالدين ان يحثوا وينبهوا أوالدهم على األمان واالعتماد على النفس وتذكيرهم بكالم هللا تعالى    

 السرقة :  في عقوبة

 . (2)َجَزاَء ِبَما َكَسَبا َنَكاًلِ ّمن اهلِل ((َوالَساِرُق َواّلَسارَِقُة فَاقَطُعوْا أَيِديَ ُهَما  ))     

 وأقوال الرسول وأفعالِه في معاقبة السارق منها :

)) ُيْقطُع َيُد الساَِّرِق يف ُرُبِع ِدِينَاِر َفصاِعدًا (( 
ل . ووضع األحداث التي تصدر بحق السارق .لالبتعاد عن مثل هذا العم (3)

أمامهم يكون لهم خير رادع في الوقت الحاضر ومستقبالً وليعرفوا فضاعة ما يقوموا به من خالل العقوبة التي 

حتى لو كان طفاًل سوف تطبع في عُله لتكون مانعًا له وألبنائِه مستُباًل ينُلها لهم  عن طريق توجه بحق الفاعل 

 ماعية ، ليعيش المجتمع بأمن وأمان وحرية وسالم .التنشئة االجت

وال يفوتنا ان ننبه هنا أن عقوبة األطفال في الشريعة اإلسالمية أخفى بكثير من عقوبة البالغين وذلك رأفة بهم 

 لعدم قدرتهم على التميز والوعي الكامل للعمل الذي يرتكبونه . وقد جاء ذكر ذلك في فصول سابقة .

لنسبة للجرائم األخرى والعقوبات الموجهة لها ال بد ألي أسرة أن تنشأ أبنائها باالبتعاد عن وكذلك با      

 الجريمة لكي ال ينالهم العقاب من اجل أعداد مجتمع خاٍل من الجرائم وخلق اسر ومجتمعات متماسكة ونظيفة .

الدتِه وبعدها وهما عامالن مؤثران أذن فاألسرة والوسط االجتماعي يمثالن البيئة الخارجية للطفل قبل و       

 في سلوك اإلنسان في جميع األحوال دون شك لهذا فان سلوك الفرد إنما هو حصيلة بجملة عوامل منها : 

 .صفات وراثية أصلية .1

 .خصائص وراثية وبيئية .2

 .عوامل اجتماعية .3

 .عدة مؤثرات ذاتية وطبيعية . 4  

 . (3).مبدأ الفروق الفردية 5

 

 . 38ورة المائدة ، أية .س1

.البخاري ، صحي  البخاري ، ج2
8
، ص 

199
 . 

.مجلة البحوث االجتماعية والجنائية ، العدد االول ، ص3
236
    . 
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وان للفروق الفردية اثر في تكوين الشخ ية ، فاإلناان يكتاةب مةن البيةةة أحيانةاأ مةا يح ةنه او مةا يعريةه ،       

هنا دور التربية األسرية واالجتماعية فهناك أنماط من التكيف العةاطفي فةي األسةر  وينضوي تحت مفهوم البيةة . 

والبيةةةة االجتماعيةةة ، فةة  ا مةةا اضةةطرب هةةذا التكيةةف كانةةت النتيجةةة التعةةر  للماةةؤولية القانونيةةة او العرفيةةة 

االجتماعية 
(1)
 . 

ثر المراحل  طور  وتأثيراأ على الطفةل أجمع علماء النفس على أن المرحلة المبكر  من عمر اإلناان هي اك      

سلباأ أو  يجاباأ . لذا تبقى األسر   اي تأثير كبير على سلوك الفرد وانماء الشر والخير ، واآلباء ماةؤولين امةام هللا 

تعالى وامام المجتمع عن سلوك أبنائهم ألنهم غالباأ ما يكونون مر   تعكس حقيقة اآلباء 
(2)
 . 

آلباء تحديد الالوك المراد تقليل العقوبة به أو تشديدها وعدم استخدام العقاب اعتباطاأ أو وفق لذا وجب على ا       

 م اج اآلباء وحالتهم االنفعالية بل يجب أن تكون العقوبة حاب الفعل أو الالوك الذي ت رف به الطفل .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص مجلة البحوث االجتماعية والجنائية ، العدد االول .1
236
 . 

.د.العاني ، عبد اللطيف ، القيم والمثل االجتماعية في اإلسالم أثرها من التح ين ضد الجريمة ، ندو  المنهج الربةاني فةي تح ةين 2

م ، ص1999 -هـ 1419المجتمع ضد الجريمة وبح  مقدم الى مرك  البحوث والدراساي في مديرية الشرطة العامة ، بعداد ، 
3

. 
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 : والتوصيات  االستنتاجات

التي سبقت  اهتمام الفرد والمجتمع في المدة مما تقدم يظهر أن موضوع العقوبة كان موضع

 االسالم،وقد ازداد هذا االهتمام في ظل االسالم؛

أول عقوبة انُزلت كانت بحق أدم عليه السالم نتيجة لمخالفته اوامر الخالق االعظم وليس  .1

 الرتكابه جريمة.

ذا المصطلح نتيجة للتطور الذي مرت به البشرية عبر العصور التاريخية قبل تطور ه .2

االسالم فأصبح نتيجة رد فعل ازاء كل جريمة ترتكب بحق االخرين .فالعقاب أتى فردي ثم 

 تطور الى عقاب جماعي .

االسالم واعتماد القرآن الكريم والســنة  يءظلت العقوبات تأخذ المسار نفسه حتى بعد مج .3

بوية وكذلك الشريعة الفقهية،تقوم على اساس إيالم المجرم وإيذائه بقصد ردعه وإرجاعه الى الن

 الطريق الصحيح وجعله عبرة لالخرين.

 أصبح هناك نوع من أالرتباط أالجتماعي والديني والتاريخي والسياسي في تنفيذ العقوبة. .4

ر شخصية المجرم أو مرتكب وكنوع من االرتباط االجتماعي والديني كان يأخذ بنظر االعتبا .5

 الخطأ بالرغم من المساواة في طرق تنفيذ العقوبة.

 تدرج تنفيذ العقوبة بحق األشخاص حسب الحالة الصحية أو االجتماعية أو العمر وغيرها. .6

األخذ بنظر االعتبار شخصيه الفرد والمستوى االجتماعي الذي ينتمي إليه في حالة ردعه،  .7

ساس شخصيته االجتماعية وليس المستوى الذي يكون عليه الفرد وهذه الخاصية قائمة على ا

 ومدى تقبله للردع نتيجة لفعله .

صعوبة تنفيذ العقوبة على الرغم من قسوتها في بعض االحيان الن الهدف من ذلك تحقيق  .8

شروط في غاية الصعوبة على سبيل المثال ال الحصر في حالة الزنا التي تحتاج الى اربعة شهود 

 .عيان 

الن  وألزمانيتعتبر القوانين الوضعية الخاصة بالعقوبة مرحلية نتيجة لالتساع المكاني   -9

 واضع قرارات تنفيذ العقوبة "شخصاً".

 الذي تحدث فيه الجريمة. للمجتمع  وألزمانيالعقوبة حسب التغير المكاني  تنفيذ  يعتبر قانون -10

تم على األغلب، بشكل علني وأمام الناس وفي ذلك ان تنفيذ العقوبة في الشريعة اإلسالمية ي -11

هدفين : األول الغاية فيه ردع اآلخرين ذلك أن مشهدا كهذا ال بد و أن يثير مشاعر الخوف في 

نفوس اآلخرين إذن هو بمثابة عامل ردع. والثاني : هدفه معاقبة الجاني جسدياً ونفسياً  فهو 

وضعه االجتماعي  ر، وبدون شك على تمعه سيؤثبوضعه هذا وإنزال عقوبة به أمام أهله ومج

 وإن كان انسانا ال ينتمي الى طبقة اجتماعية ذات شأن.حتى 

إن تطبيق العقوبة هو استجابة ألوامر هللا تعالى ورسوله الكريم وأولي االمر، والغاية من  -12

 هذه االوامر هي :
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 دماء المسلمين . حماية  -أ

 الكريم.احترام حق الناس في العيش  -ب

 تأمين مجتمع مستقر وهادئ. -جـ

ن العقوبة تؤدي الى الحد من ألحفظ االموال والممتلكات الخاصة والعامة من التجاوز عليها -د

صالحين يعملون بكل امانة وجد لبناء اوطانهم قديما الجريمة وهذا يقود الى ايجاد مواطنين 

 وحديثا .

يهدف الى حمايته من الخلل الذي يؤدي الى المفاسد  إن العقل البشري اثمن ما خلق هللا فهو -هـ

 واالغرار بالنفس والمجتمع على حداٍ سواء من التجاوز عليها من ضعاف النفوس .

ال بد لنا من االشارة الى ان االنسان ميال بطبعه الى صفة االنانية والى ايثار وتفضيل كل ما  -ر

س اليه، ودون مراعاة منه لمصلحة الجماعة يؤمن مصلحته الشخصية متناسيا في ذلك اقرب النا

يضع المذنب نصب عينيه  إنكهذا لعلها تفيد في  إنسانولذلك شرعت العقوبة كعالج لطبيعة 

 ودون التأكيد على تحقيق منافعه الشخصية. اآلخرينمصالح 

 ميل فطري للخير ونبذ الشر، فهي تعافه وتنكره لذلك سمى القرآن اإلنسانيةأن في النفس  -ز

معروفاً بالفطرة والنفس تعرفه وتألفه وتأنس به . وسمى نقيضه الشر  ألنهالكريم الخير معروفاً 

 .هوال تقروتحيد عنه وتستهجنه  منه تشمئز اإلنسانيةمنكراً الن النفس 

إن هللا تعالى يودع بين يدي األبوين أمانة ينبغي رعايتها والحفاظ عليها  و إرشادها الى  -و

ا بغفلة وقد يحدث إن ال يلتزم اإلباء بإنماء بذرة صالحة احيانا عن قصد واحيانالطريق السوي 

 وفاسدة ومنحرفة. منهم وبذلك تنشأ نفس ظالة

بالرغم من كل الدراسات والمعالجات التي تناولت هذا الموضوع الخاص بالقضاء على  -13

الجريمة من خالل دراسة العقوبة التي تمثل رد فعل لها نرى بان العودة الى الشريعة االسالمية 

 المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لما تحتويه من قيم ومبادئ العدالة والمساواة

 افضل من التطبيق من القانون الوضعي على الرغم من تقدمه في االسلوب والتنفيذ .

لقد نجحت الشريعة االسالمية في الحد من الجريمة ان لم تكن قد قضت على اكثرها وحقق  -14

احكامها مجتمعا فاضال تسوده الرحمة والعدالة والمساواة والحق واالنصاف ، المسلمون بفضل 

القانون الوضعي ظل عاجزاً عن الحد من الجريمة بل اخذت تتفشى يوماً بعد يوم  في حين نجد ان

الرسول "صلى هللا عليه  عدد الجرائم المعاقب عليها في عصربشكل اوسع وابشع، اذا  وصلت 

ستة عقوبات نفذت بحق المجرمين ، في حين ان عدد الجرائم في العصور المتقدمة ال وسلم" 

 لم . وبذلك كتب النجاح للشريعة االسالمية عكس القانون الوضعي .يمكن احصائها في العا
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 الخالصـــة:

 

ان دراسة مثل هذه المواضيع ذات الصلة بالعقوبات سواء كانت فردية   نستخلص مما تقدم      

او  جماعية او عبر العصور التاريخية تستمد اهميتها في الدراسات االجتماعية . وهي كذلك لها 

متعددة االبعاد واالهداف، ودور في تحديد السمات التاريخية واالجتماعية، ووضع االسس عالقة 

واالهداف الخاصة بها وبالمنهج التاريخي الذي كان له دور كبير في اظهار االبعاد االجتماعية 

لهذا الموضوع الموسوم "االبعاد االجتماعية للعقوبة في عصر صدر االسالم والعصر الراشدي" 

 حدد الحقبة الزمنية للعقوبة التي تمثلت فيها كأالتي:الذي 

يمثل العقاب او العقوبة الركيزة االساسية للبحث فأخذ هذا المصطلح اتجاهات فكرية قائمة  .1

عبر المراحل التاريخية التي على اساس العالقة بين المنظور التاريخي واالجتماعي للعقوبة 

 حددت في البحث.

االساسية للعقوبة ، كيف استكملت ووصلت الى اقصى مراحلها عالج هذا الموضوع االطر  .2

ودخلت فيها المعالجات االجتماعية والسياسية التي اتخذها او سار عليها اصحاب الشأن لذا نجد 

ان العقوبة وفق هذا المنظور قد تدرجت حالها كحال أي موضوع ، سواء كان اجتماعي او 

ءاً من ابسط تنفيذ حتى وصلت الى اوج التنظيم تاريخي او ديني او غيره، نحو التطور بد

 والتداخل في ضمن اطارها االجتماعي والتاريخي والسياسي.

مثّل القرآن الكريم الركيزة االساسية لهذا الموضوع والمرجع االساسي الذي ترجع اليه  .3

معالجة العقوبة ومنه انبرت المعالجات الفقهية وتطورت تلك العالجات في ضمن المنظور 

 الجتماعي والتاريخي لها.ا

تناولت الدراسة الحقبة التاريخية قبل االسالم المتمثلة بعصور ما قبل التاريخ واالديان  .4

السماوية وكانت اول عقوبة وردت هي العقاب االلهي الذي انزل بحق آدم عليه السالم لمخالفته 

 االوامر ، وتمثل هذا العقاب نتيجة رد فعل لمخالفة وليس لجريمة.

سرقة او زنا او كورت العقوبة بعد ذلك نتيجة لرد فعل ضد جريمة قامت كجريمة قتل او تط .5

غيرها واصبح لكل جريمة عقوبة خاصة بها أي  ان هناك نوع من التطور والتنوع في العقاب 

 .والجريمة

" وجهة نظر فقد كان مرجعه االول القرآن الكريم الذي يمثل صلى هللا عليه وسلمكان للرسول " .6

اشدين الذين كان لهم ردستور الذي يعود اليه لمعالجة هذا الموضوع، ولحقه في ذلك الخلفاء الال

لمطهرة ، ومن بعدهم مرجعيات في الرجوع لمعالجة العقوبة هما القرآن الكريم والســنة النبوية ا

 .فقهية  نظرة كان لهم دور في معالجة الجريمة والعقاب ، كل حسب وجهة نظر الفقهاء الذين
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أما ما يخص االبعاد االجتماعية فقد تناولت دراسة شخصية الجاني واالبعاد التي دفعته الى      

مثل هذا السلوك المنحرف والعوامل التي اثرت عليه سواء كانت سلبية او ايجابية او مسببات 

المساعدة على ارتكاب الجريمة مهما كانت بالنسبة للفرد ، وتدخل التنشئة االجتماعية في العوامل 

 الجريمة ، وكيفية تدخل العقوبة في السياسة االجتماعية وظهور واالبعاد االجتماعية من خاللها.

 

 

 

 

 

 "ومن اهلل العون والتوفيق"
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم:

 املصادر  العربية:
 هـ(,630ابن االثير ,عز الدين بن الحسين علي الشيباني )ت .1

 . 3،2م، م:1965هـ/1385الكامل في التاريخ ،بيروت ،دار صادر ودار بيروت ،              

 أبن االثير ,مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري , .2

 جامع االصول في احاديث الرسول ،حقق نصوصه وخرج احاديثه عبد القادر              

 . 5،4م، ج: 1969هـ/1389،مطبعة المالمح،1االرناؤوط ،ط              

 . إبن تيمية ,ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ,3    

 .1951بعة دار الكتاب العربي "،السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية ،"مط            

 . إبن ادريس البهنوي ,منصور بن يونس ,4    

 . 3شرح منتهى االرادات ،"بيروت ، دار العلم للماليين" ،بال .ت،ج            

 هـ(, 896ابن االزرق, ابو عبد هللا محمد بن االزرق االندلسي )ت .5

 .1الدار العربية للكتاب، بال .ت ،جبدائع السلك في طبائع الملك ،ام تونس ،             
 االزهري ,ابو منصور محمد بن محمد , .6

 . 9تهذيب اللغة ،القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ،بال .ت ،ج                

 هـ(235. إبن ابي شيبة,عبد هللا بن محمد بن ابي شيبة ابراهيم ابن عثمان )ت 7

 هـ/1390الهند ، -حاديث واالاار ، تققيق: متتار احمد ، بومبا المصنف في اال              

 م.1970             

 االلوسي ,محمد شكري, .8

 .3روح المعاني في تفسير القرآن ،مطبعة منير،بال .ت، ج               
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  اسد الغابة في تمييز الصقابة ، المكتبة االسالمية ، بال .ت.  .9

 غرناطي المالكي,. إبن جزى ,محمد بن احمد ال10 

 القوانين الفقهية ،بيروت ،"دار العلم للماليين" .           

 هـ(,370الجصاص ,ابو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي )ت.11 

 .3،2،1هـ/ج:1347احكام القرآن ،المطبعة  البهية المصرية ،              

 هـ( , 597ـــ 510. إبن الجوزي ,جمال الدين ابي الفرج )12

 صفة الصفوة ،حققه وعلق عليه مقمد فاخور ،خرج احاديثه مقمود فاخور  ومقمد                 

 .1م ،ج 1969هـ/1389،حلب ،دار الوعي ،مطبعة االصيل ، 1رواس قلعة جي،ط               

 هـ( 853. إبن حجر العسقالني ,شهاب الدين ابو الفضل احمد بن محمد بن علي )ت 13

 .1هـ ،ج1328،بغداد ،مكتبة المثنى ، 1االصابة في تمييز الصقابة ،ط                

 هـ(, 456. إبن حزم ,ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم )ت14

 المقلي ،المكتب التجار  للطباعة والتوزيع والنشر ،بيروت ــ لبنان ،بال .ت .                

 هـ(,620حمد )ت . ابن قدامة المقدسي ,عبد هللا بن احمد بن م15

 م.1984هـ/1404لبنان، دار الفكر  –المغني والشرح الكبير، بيروت              

 هـ/ 1405دار الفكر للطباعة والنشر, -, بيروت1. المغني في فقه االمام احمد بن حنبل , ط16

 م.1985              

 هـ(, 774. إبن كثير,عماد الدين ابو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي )ت 17

 .4،3،2،1م ( ،ج: 1985هـ/405تفسير القرآن العظيم ، )بيروت ،عالم الكتب ،                

 .3م. ج 1974هـ/1394، بيروت مكتبة المعارف ،2. البداية والنهاية ،ط 18

 هـ( , 275ـــ 207. إبن ماجة ,الحافظ ابي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )19

 هـ/1373ماجة ،تققيق مقمد فؤاد عبد الرزاق ،دار احياء التراث العربي  سنن إبن                

 م.1975هـ /1395م ،و طبعة 1954              

 . مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ، نقلها عن االصل الالتيني المطران يوحنا منصور 20
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 قوبة في الكنيسة"،والمطران كيرتس سليم نسبرس واالب حنا الفاخور  ، " الع             

 .1993،بيروت ، منشورات المكتبة البولسية،  1ط             

 هـ(,213.  إبن هشام ,ابو محمد عبد هللا المعافيري )ت 21

 . 14،1،ج 1975السيرة النبوية ،علق عليها طه عبد الرزاق،بيروت دار الجيل ،              

 هـ( ,316ني )ت . ابو داود,سليمان بن اسحق االزدي السجستا22

 ،مصر ،مطبعة   1سنن ابي داود ، صنفه وجمعه وعلق عليه الشيخ احمد علي ، ط              

 . 3،2،1م ،ج 1952هـ/1371مصطفى البابي القلبي و أوالده ،             

 . الكتاب المقدس ،وهو اسفار العهد في القديم والجديد ترجمة من اللغات االصلية ترجمة نداء 23

 الرجاء ، شتوتغارت ، المانيا .            

 . اخوان الصفا ,24

 .3رسائل اخوان الصفا وخالن الوفاء ،بيروت ،دار صادر ،بال .ت ،ج             

 هـ(,256.البخاري , ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعدي )ت25

 عزيز ابن باز ومقمد فؤاد عبد الباقي فتح البار  شرح صقيح البتار  ،تققيق عبد ال            

 .،8،2م ،ج1989هـ/1410بيروت ،دار الكتب العلمية               

 ،9،7،6،4،3،2ج دار الجيل،بال.ت، –، صقيح البتار  ، بيروت .    26 

 هـ(,245. البغدادي , ابو جعفر محمد بن حبيب)ت 27

 ايلزه يتتن ،طبعة الزالجتنستر ،حيدر المقبر ،رواية ابي سعيد السكر  تصقيح              

 .1942اباد              

 هـ( , 279. البالذري , احمد بن يحي بن جابر )ت28

 .1957ـــ 1956فتوح البلدان ،تققيق صالح الدين المنجد ، القاهرة               

 هـ/1403،طبعة أخرى ، تققيق رضوان مقمد رضوان ،بيروت دار الكتب العلمية              

 م.1982            

 .1،ج1959. انساب األشراف ،القاهرة ،مطبعة مقمد حميد هللا ، 29  
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 .البيضاوي ,االمام ناصر الدين ابو الخير عبد هللا بن عمر الشيرازي ,30

 انوار التنزيل واسرار التأويل المسمى )تفسير البيضاو ( ، بيروت ،دار الفكر للطباعة           

 م.1887هـ/1305والنشر و التوزيع ،        

 هـ(,458. البيهقي , ابو بكر احمد الحسني ابي علي )ت31

السنن الكبرى و فيي ييليه ) الجيوهر النقيي (لعيالء اليدين عليي بين عثميان الميارديني )ت            

 .8م،ج1884هـ/1302،حيدر آباد الدكن ،مطبعة مكتبة دائرة المعارف النظامية ،1هـ(، ط 745

 هـ(,279ــ209. الترمذي , ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )32

 ،حمص، 1سنن الترمذ  ،اعداد التعليق واشرف على الطبع عزت عبيد الدعاس ،ط          

 .4م، ج1967هـ/1387مطابع الفجر القديث ،         

 هـ(,255.  الجاحظ, ابو عثمان عمرو بن بحر )ت33

 ،القاهرة، مطبعة لجنة  1بيين ،تققيق وشرح عبد السالم مقمد هارون ،طالبيان والت          

 .2م،ج 1949ــ48هـ/1368ــ67التأليف والترجمة ،          

 . الخرشي, ابي عبد هللا محمد ,34

 دار  -الترشي على متتصر سيد  الجليل ، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدو  ، بيروت         

 . ت.صادر ، بال          

. الرملي, شمس الدين محمد بن ابي العباس بن احمد بن  حمزة ابنن شنهاب الندين المننوفي 35

 هـ(,1004المصري االنصاري )ت

نهاييية المقتييياج اليييى شيييرح المنهييياج، ومعيييه حاشيييية ابيييي الضيييياء ونيييور اليييدين بييين عليييي           

 .7م،ج 1938هـ/1357،مصر ،شركة مكتبة مصطفى البابي القلبي و اوالده ،1الشبراملسي ،ط

 هـ(,595.ابن رشد , ابي الوليد محمد القرطبي االندلسي المالكي)ت 36

 .2، ج 1975بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ،          

 الزهيري ,محمد بن معن منيع ابو عبد هللا البصري , 37

 .3ر صادر ، بال.ت، جالطبقات الكبرى، بيروت ،دا            
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 هـ( ,743الزيلعي ,فخر الدين عثمان ,بن علي)ت 38

تبيييين الققييائق شييرح كنييز الييدقائق ،وبهامشييه حاشييية  مصيير ،المطبعيية االميرييية، بييوالق،          

 .3م ،ج 1897هـ/1315الشلبي ،

 .3نصب الراية ,ج . 39  

 هـ( ,490. السرخسي, ابا بكر محمد )ت 40

 هـ.1324ط،، القاهرة ، المبسو           

 هـ(,911. السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن احمد)ت 41 

 . 1983تاريخ التلفاء ،تققيق مقمد مقي الدين عبد القميد ،بغداد،مطبعة منير،             

 .       السيوطي ، جالل الدين والشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ،تفسير الجاللين، 42

 .1982بيروت ،دار المعرفة ،              

 هـ(,224.إبن سالم ابو عبيد قاسم )ت43

 .1976االموال ، تققيق : مقمد خليل هراس ، القاهرة ،             

 ( ,211-126. الصنعاني , ابي بكر عبد الرزاق بن همام )44

 ،1العظمي، طمصنف عبد الرزاق ، تققيق وتتريج وتعليق الشيخ حبيب الرحمن ا            

 م.1971هـ/1390منشورات المجلس العلمي،             

 . الشافعي , محمد بن ادريس ,45

 .7،6م ،ج 1907هـ/1325كتاب االم ، القاهرة ، المطبعة االميرية ،             

 . الشافعي , علي بن برهان الدين الحلبي,46

 رة االمين والمأمون ، وبهامشها السيرة النبويةالسيرة القلبية ، من انسان العيون في سي            

 هـ.1320دار الفكر العربي، -واالاار المقمدية ألحمد زيني دحالن ، بيروت            

 . الشربيني , محمد ,47

 مصطفى مقمد، بال .ت. –مغني المقتاج الى معرفة الفاظ المناهج ، القاهرة               

 هـ(,454بن سالمة بن جعفر ابو عبد هللا )ت . الشهابي القضاعي , محمد48
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 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 2مسند الشهاب ، تققيق احمد عبد المجيد السلفي ،ط           

 .1م ،ج1986هـ/1407           

 هـ(,1255. الشوكاني , محمد بن علي بن محمد )ت 49

 األخيار ، بيروت ،دار الجيل ، نيل االوطار وشرح منتقى األخبار في أحاديث سيد           

 .7،4بال .ت ،ج:          

 هـ(, 310. الطبري ,ابو جعفر محمد بن جرير)ت50

 ،طبعة ليدن،طبعة 6م ،ج189، 5م ج1881تاريخ الرسل و الملوك ،طبعة بريل ،                

  .                             4القاهرة المطبعة االميرية،ج                 

 .  الطرابلسي ,عالء الدين بن الحسن علي بن خليل , 51

 هـ/1300معين القكام فيما يتردد بين التصمين من االحكام ، المطبعة االميرية ،            

 م.1882            

 هـ(,1252. ابن عابدين, محمد امين الشهير بأبن عابدين)ت 52

، مصيير، شييركة 2وير االبصييار،طماهييية رد المقتييار علييى الييدر المتتييار ، شييرح تنيي

 م1966هـ/1386مكتبة ومطبعة مصطفى البابي القلبي واوالده،

 هـ(,660.عز الدين , ابو محمد عز الدين ابن عبد السالم السلمي,)ت53

 مطبعة االستقامة ، بال.ت،–قواعد اإلحكام في األحكام في مصالح األنام ، القاهرة             

 .1ج:            

 عيد ,تقي الدين ابن دقيق,. ال54

 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ، تققيق وتقديم ومراجعة احمد مقمد شاكر ،            

 .1، بيروت ،عالم الكتاب،بال .ت،ج 1ط             

 هـ(, 328. ابن عبد ربه ,ابو عمر احمد بن محمد )ت 55

 1مد الزين ، وإبراهيم االبيار  ،طالعقد الفريد ، شرح وتصقيح احمد أمين ،اح           

 .1م، ج:1948هـ/1367القاهرة ،            
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 هـ(,505. الغزالي ,ابو حامد محمد بن محمد )ت 56

 المستصفى من علم االصول وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول            

 .10هـ، ج:1328الميرية بوالق،مصر، ، بغداد ــ مكتبة المثنى ، المطبعة ا1الفقه ،ط            

 هـ(,684. الفيومي , احمد بن محمد بن علي ابو العباس)ت 57

 .2، ج  1912المصباح المنير ، بوالق ، القاهرة ، المطبعة االميرية ،              

 

 هـ(,684. القرافي , شهاب ابو العباس أدريس بن عبد الرحمن )ت58

 القواعد السنية بهامش كتاب الفروق ، بيروت ،دار المعرفة للطباعةتهذيب الفروق و              

 .1والنشر ، بال .ت، ج:             

 هـ(, 671. القرطبي, ابو عبد هللا محمد بن احمد االنصاري )ت59

 م 1967هـ/138،  1934ــ1933الجامع ألحكام القرآن ، مطبعة دار الكتاب العربي ،              

 .8،2ج               

 .القزويني , عبد الكريم بن محمد الرافعي ,60

 التدوين في اخبار قزوين ، تققيق عزير هللا العطارد  ، بيروت ،دار الكتب العلمية،          

 1،ج:1987          

 

 هـ(821.القلقشندي, ابو العباس احمد بن علي ,)ت 61

 .1، ج 1917مطبعة كوستا تومة  وشركاؤه ،صبح االعشى وصناعة االنشا ، القاهرة،             

 . القنوجي , البخاري , ابو الطيب صديق بن حسين بن علي الحسيني,62

 م،1984هـ/1404، بيروت ، دار الندوة الجديد،1الروضة الندية شرح الدرر البهية ، ط          

 .2،1ج:          

 هـ(,751ابي بكر)ت . ابن قيم الجوزية, شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن63

، دمشيييييق ، مطبعييييية جامعييييية 1احكيييييام اهيييييل الذمييييية ، تققييييييق ، صيييييبقي الصيييييائ ، ط           
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 .1961دمشق،

 هـ.1318. الطرق الحكمية في السياية الشرعية, مطبعة االداب ,64

 . اعالم الموقعين, مطبعة فرج هللا زكي الكردي,بال .ت.65

 هـ(,587ود )ت. الكاساني , عالء الدين ابي بكر بن مسع66

 .7م ،ج 1910هـ/1328بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المطبعة الجمالية ،           

 . الكواكبي, 67

 إرشاد الطالب الى منظومة الكواكب في علم االصول ، القاهرة ، المطبعة االميرية،            

 .2م، ج1906هـ/1324           

 هـ(, 179ت . مالك ,ابو عبد هللا بن انس)68

.  16م،ج1905هييـ/1323المدونية الكبييرى ، روايية سييقنون ، القيياهرة ، مطبعية بييوالق ،           

 ،   10.  الموطأ ،كتاب العقول ،رواية يقيى بن يقيى  الليثي ، اعداد احمد راتب عرموش ،ط69

 م.1987هـ/1407بيروت،دار النفائس ،             

 هـ(,450بن محمد بن حبيب البصري البغدادي)ت . الماوردي , أبو الحسن علي 70

 .1978األحكام السلطانية والواليات الدينية ، مصر ،المكتبة التوفيقية ،             

 .1978هـ/1398طبعة بيروت ، دار الكتب العلمية ،             

 هـ( ,346.المسعودي , أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت 71

 لذهب ومعادن الجوهر ، تققيق مقمد مقي الدين عبد القميد ، المكتبة مروج ا            

 .2االسالمية ، بيروت ، بال.ت، ج             

 هـ(,840المرتضى : احمد بن نجني, )ت  .72

 .5البقر الزخار،بال ت،ج              

 هـ(,261.مسلم , ابن الحجاج القشيري )ت 73

 مد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار احياء التراث العربي،صقيح مسلم ، تققيق مق            

 م .1955هـ/1375            

 .6،5،كتاب االيمان ،باب)غلظ تقريم قتل االنسان نفسه (،ج1960طبعة             
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 هـ(,840. المرتضى: احمد بن يحيى )ت 74

 كتاب جواهر االخبار كتاب البقر الزخار والجامع لمذاهب علماء االمصار، وبهامشه           

 واالاار المستترجة من لجة البقر الزخار لالئمة، تققيق مقمد بن يقيى بهران            

 .5م. ج1975هـ/1394، بيروت ، مؤسسة الرسالة،2هـ( ط957الصعيد ) ت          

 (494-403. الباجي االندلسي, ابي الوليد سليمان بن خلف بن سعد)75

 .المنتقى ,76

 .6هـ/ج1332ح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن انس)رض(،مصر،مطبعة السعادة،شر     

 ابن نجيم ,زين  العابدين بن ابراهيم , .77

 االشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان ، تققيق : عبد العزيز مقمد الوكيل،          

 م.1968هـ/1387القاهرة ، البابي القلبي ،           

 هـ(,303النسائي, ابو عبد الرحمن بن شعيب )ت   .78

 ،مطبعة   1سنن النسائي ،معه زاهر الرمي على المجني للقافظ التالل السيوطي ،ط           

 .8م ،ج 1964هـ/ 1383مصطفى البابي القلبي ،           

 هـ(,676ــ631. النووي, ابو زكريا يحيى بن شرف )79

 م(.1985هـ 1405من كالم سيد المرسلين )بيروت ــ دار الجيل ،رياض الصالقين             

 . وكيع , احمد بن خلف بن حيان ,80

 اخبار القضاة ،صققه وعلق عليه وشرح احاديثه عبد العزيز مصطفى الراعي ،          

 .3م،ج 1950هـ/ 1369، القاهرة ،مطبعة االستقامة ،1ط          

 هـ(,626ابو عبد هللا الحموي الرومي)ت  . ياقوت الحموي , شهاب الدين81

 (.2، ج:1957ــ1955معجم البلدان ،)بيروت ، دار صادر ،          

 هـ(,284. اليعقوبي , احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب )ت 82

 .4،3،2،1م ، ج:1960هـ/ 1379تاريخ اليعقوبي ، بيروت دار صادر ،              

 هـ(,458مد بن الحسين الفراد الحنبلي )ت. ابو يعلى , القاضي مح83
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 م.1974هـ/1394, ،اندونيسيا  3االحكام السلطانية ، تققيق مقمد حامد الفقي ،ط             

 . ابي يعلى: محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم مبارك,84

 .5.ت،جلبنان، دار الكتاب العربي،بال -تقفة األحوي  بشرح جامع الترمذ ، بيروت           

 

 هـ(, 182. ابو يوسف ,القاضي يعقوب بن ابراهيم )ت85

 م. 1884هـ/1302،القاهرة ،المكتبة السلفية ،طبعة بوالق ، 2التراج ،ط            

 

         

 املراجع العربية احلديثة

 . ابراهيم , اكرم نشأت ,86

 .1998طبعة الفتيان،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،بغداد،م             

 . د. أبراهيم , لبيد و د. فاروق عمر فوزي,87

 عصر النبوة والتالفة الراشدة .             

 . د. إبراهيم محمود ابو زيد , 88

 المضمون االجتماعي للمناهج )معالم تربوية (، اشراف د.احمد حسين اللقاني ،القاهرة             

 .1984،مطبعة نهضة مصر              

 . الحيدر آبادي ,محمد حميد هللا ,89

 ، القاهرة، لجنة التأليف  2مجموعة الواائق السياسية للعهد النبو  والتالفة الراشدة ،ط          

 م.1956هـ /1376والترجمة والنشر ،         

 .  أبو الوفا , احمد ,90
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 .1979،تاريخ االنظمة القانونية واالجتماعية ، بيروت              

 . ابو زهرة , محمد ,91

 .1963فلسفة العقوبة في الفقه االسالمي ،مطبعة جامعة الدول العربية ،              

 ــ فلسفة العقوبة في الفقه االسالمي، مقاضرات القاها على طلبة الدراسات القانونية،        92  

 .1963القاهرة ، دار الفكر العربي ،             

 طالب ,صوفي , . ابو93 

 .1963مباد ء تاريخ القانون ، القاهرة ،             

 .  ابو عامر, محمد زكي , 94

 دراسة في علم االجرام والعقاب ،دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت ، مكتبة مكاو ،             

              1982. 

 . اسماعيل, قباري محمد , 95

 ، المطبعة العامة  1الق ..دراسة علمية نقدية من زاوية علم االجتماع ، طقضايا علم االخ           

 م.1975للكتاب ،           

 . البن, فردريك و جيرالد هاندل ,96

 ،مؤسسة  1الطفل والمجتمع عملية التشنئة االجتماعية،ترجمة مقمد سمير حسانين، ط           

 .1976سعيد للطباعة،          

 ايوب صبري ,.  باشا , 97

  1مرآة جزيرة العرب ، ترجمة احمد فؤاد متولي ،والصفصافي احمد المرسي ،ط           

 م.1999هـ/1419القاهرة ، دار االفاق العربية ،          

 .  باقر ,طه 98

 ،1986، بغداد، 2مقدمة في تارخ القضارات القديمة ، حضارة واد  الرافدين ،ط           

 .2،1ج            

 منققة ، بغداد،  2ــ ، مقدمة في تاريخ القضارات القديمة ،حضارة واد  النيل ، ط     .99 
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 .2م ،ج 1956هـ/1375شركة التجارة والطباعة المقدودة ،               

 م.1973هـ/1393ــ الوجيز في تاريخ حضارة واد  الرافدين ،منشورات دار البيان ،    100 

 المنعم واخر , . بدر, محمد عبد101

 المباد ء .                

 .  بدوي , عبد الرحمن ,102

 .1968مناهج البقث العلمي ،القاهرة ،              

 . بدوي , محمد , 103

 القانون والجريمة والعقوبة في التفكير االجتماعي الفرنسي ،مصر ، بال.ت .              

 . براهيمي ,عبد الحميد ,104

 .1997، بيروت ، لبنان ، 1العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد االسالمي ،ط             

 

 . برن , اندرو روبرت ,105

 .1989تاريخ اليونان ، ترجمة مقمد توفيق حسين ، بغداد ،مطبعة التعليم العالي ،            

 . البحري , زكريا احمد , 106

 مية : اطعام االوالد في االسالم ، القاهرة ،الدار القوميةالتعريف بالشريعة االسال           

 م.1964هـ/1384للطباعة والنشر ،           

 . البزاز , عبد الرحمن ,107

 .1949الموجز في تاريخ القانون ، بغداد ، مطبعة بغداد،            

 . البشير , محمد ,طه و د.هاشم الحافظ,108

 .1980.االموال و االلتزام ، "بغداد، مطبعة جامعة بغداد"،القانون الروماني .          

 . البنا,جبرائيل ,109

 .1947دروس في القانون الروماني ، بغداد، مطبعة الرشيد،          

 . بليق ,عز الدين ,110



 337 

 ، بيروت ، دار الفتح 3منهاج الصالقين من أحاديث وسنة خاتم األنبياء والمرسلين، ط            

 م.1984هـ/1404للطباعة والنشر ،           

 بهنسي,احمد فتحي ,. 111

 )مزيدة( ،) القاهرة ،مكتبة دار  2العقوبة في الفقه االسالمي ، دراسة فقهية متقررة ،ط            

 م.1961هـ/1381العروبة( ،            

 هـ/1358تسوماس (،السياسة الجنائية في الشريعة االسالمية ،) مصر ،مطابع كوستا      .112

 م.1965            

 .  د. عبد الرزاق ,فخري ,113

 شرح قانون العقوبات                

 . بودون , ريمون ,114

 ،) بيروت ،منشورات عويدات(،1مناهج علم االجتماع ،ترجمة هالة شبؤون القاج ،ط             

             1972. 

 , .  الترمانيتي , عبد السالم115    

 .1975تاريخ التنظيم والشرائع ، مطبوعات جامعة الكويت،                 

 .1982، جامعة الكويت ،  3الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ،ط.  116  

 تيماشيف, نيقوال, . 117

   نظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورها، ترجمة د.مقمود عودة ود. مقمد الجواهر              

 .1978، القاهرة دار المعارف،5ود.مقمد علي مقمد ود. سيد مقمد القسيني، ط             

 .  د. الجاسم , حمودي,118 

 .1963شرح قانون العقوبات البغداد  ، بغداد، مطبعة الشعب واالرشاد،              

 .   العقوبات والنظم الوقائية .119

 عزيز,. الجرواوي , عبد الرؤوف عبد ال120

 ، الكويت  ، مطابع القبس التجارية ، بال .ت. 1االسالم وعلم االجتماع العائلي ، ط            
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 .جعفر , علي محمد 121

 مدخل تاريخ القوانين                     

 الجنابي عبد  الخالق ,. د.122

 التشريع الجنائي في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي .            
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Abstract 

 

The social Dimensions of Penalty in the Early stage of Islam 

and the Rachides Caliphs Era 

 

      Islam considers justice as a fundamental principle which must be 

achieved in all aspects of the human activity . The holy Quran, while 

asserting the status of justice in every Islamic society, has assigned for 

every crime some sort of penalty appropriate to the action committed . 

    The penalty as such, then ,aims at recovering the social balance that 

may be disturbed by crime . 

     Studying social subjects in relation to penalty whether it is individual 

collective or historical , obtain their significance in the social studies , 

from the role they play not only in determining the social and historical 

features but also in establishing the foundations and objectives for its own 

and the historical methodology. The following points are the major topic 

of the research : 

--  Penalty is the core subject matter of the research. 

-- The research tackles how the fundamental  framework of penalty was 

accomplished to its topmost extent , and how social , political and 

historical treatments were incorporated into it. 

-- The holy Quran is the main methodological and legislative reference on 

the basis of which the research treats penalty . prophet Muhammad () 

made all his judgments according to Quran as being the main constitution 

whether in relation to penalty or other aspects of life. 
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The  Rashideen Caliphs followed the prophet suit in making the holy 

Quran and the prophetic sunnah their reference in dealing with penalty 

and other "fiqah" matters . 

-The research studies penalty in pre-historic and pre-Islam periods , 

mentioning how ALLAH punished Adam and Eve in what is considered 

as the first penalty in reaction to not a crime committed but to a violation 

of  a devine order  

-- The research refers also to the evolution and development of penalty as 

a reaction to a crime committed such as murder , theft and adulatory. 

  -- concerning the social dimension the research studies the criminal 

character and the surrounding family and social factors that influence the 

person to conduct a divergent behavior.   
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 ت المصدر        حديث          الطرف                                  

 ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى

 سورة الرعد

 سورة طه

آخر وال يقتلون النفس إلهاقوله والذين ال يدعون مع هللا   

صفحا أن كنتم قوما مسرفونعنكم الذكر  أنضرب  

لهم الدنيا ولنا اآلخرة أما ترضى أن تكون  

ااشربوا ألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستا قو  

دون الحد فأخبر اإلمام فال عقوبة عليهذنبا  أصابمن   

 العقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من حدود هللا

ثمليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة   

 تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة

رضى أن تكون لهما الدنيا ولك اآلخرة محمد بن المثنىأما ت  

العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق اإلمامفضيلة   

في إياهالم يتب منها بمنعه  إذاعقوبة من شرب الخمر   

 االستئذان ثالث قال فجعلوا يضحكون قال فقلت أتاكم أخوكم

 كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا

العقوبة طمع بجنبهما عند هللا من  لو يعلم المؤمن  

بالمعروف وال يفعله وينهى عن المنكر يأمرعقوبة من   

 ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج

هللا بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أراد إذا  

 ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا لصاحبه العقوبة في الدنيا

عقوبته في الدنيا فاهلل اعدل من من أصاب حدا فعجل  

فارجع فجعل القوم وإاللك  أذناالستئذان ثالث فان   

 لو يعلم المؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع في الجنة

 عقوبة مانع الزكاة

التشركوا باهلل أنتبايعوني على ما بايع عليه النساء  أال  

من ذي حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عليه ومن أصابما   

من ذي حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عليه بفيه أصابمن   

ألغالفي عقوبة   

بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عليه أصابمن   

بهما فرجما الزهري فأمرفاني احكم بما في التوراة   

فمنهم من ضربه باسوط أيديهمفضربوه بما في  فأمرهم  

لعقوبةايعجل هللا تعالى لصاحبه  أن أجدرما من ذنب   

يعجل هللا لصاحبه العقوبة في الدنيا أن أجدرما من ذنب   

الشر عقوبة وأسرعالخير ثوابا البر وصلة الرحم  أسرع  

ويعفو عن كثير أيديكممن مصيبة فبما كسبت  أصابكمما   

 لو يعلم المؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع في الجنة

بة مالو يعلم المؤمن ما عند هللا عز وجل من العقو  

 لو يعلم المؤمن ما عند هللا عز وجل من العقوبة ما

 ليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يدخلهم

سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم أقواماليصيبن   

سفع من النار أصابهمسيخرجون من النار قد  أقواما أن  

دخلهمليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم لي  

د أراد هللا بك خيرا إذا أراد هللا عز وجل بعبدعب أنت  
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