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 ب��ذل الفقهاء جهودًا عظيمة ملعرفة اأحكام العقوبات، واجته الباحثون 
م��ن بعده��م ينهلون من معينه��م فاألف��وا امل�صنفات العدي��دة يف اجلرمية 
والعقوب��ة، ولعل اأهم ما مييز العقوب��ات يف ال�صريعة الإ�صالمية ا�صتمالها 
على نوعني من العقوبات هي: العقوبات احلدية، والعقوبات التعزيرية، 
ول �ص��ك اأن هذا التنوع ه��و ثراء لل�صريعة الإ�صالمي��ة اإلى جانب ما حتققه 
هذه العقوبات وعلى وجه التحديد العقوبات احلدية من امل�صالح يف حفظ 
الأم��ن وحتقيق الطماأنينة من خالل الزجر الع��ام واخلا�ص، ومعلوم اأن هذا 
كل��ه اأ�ص��ل يف العقوبة ب�صفة عام��ة، فالعقوبة يف نظر الفقه��اء تهدف اإلى 
توقيع جزاء عادل على اجلاين مقابل فعله، اأو اإ�صالح اجلاين وتقومي �صلوكه 
بحي��ث ل يع��اود ارتكاب اجلناية مرة اأخ��رى، اأي اأن م��ا يح�صل به الردع 
والزج��ر عن الفعل يكف��ي لأن يكون عقوبة، اإلى جان��ب كونها مكفرات 
للذن��وب وهو ما يعني اأنها زاج��رة وجابرة، وما بني الزجر واجلرب يربز هذا 
ال��دور الفعال يف حفظ اأم��ن و�صالمة املجتمع، وهو ما اأحاول اأن القي عليه 
ال�صوء من خالل هذا البحث الذي عنونت له: العقوبات احلدية بني الزجر 

واجلرب ودورها يف حفظ الأمن.
وخل�صت اإلى النتائج التالية:

اأن العقوب��ة هي اجلزاء املادي الذي يوق��ع على مرتكب اجلرمية زجرًا له 
وعربة لغريه، فالعقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده.

ملخص البحث
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يوج��د جمموع��ة من الف��وارق التي متيز ب��ني احل��دود والتعزيرات حيث 
يختلفان من ناحية التقدي��ر، فعقوبات احلدود والق�صا�ص مقدرة مقدمًا 
يف ال�ص��رع للجرائ��م املوجب��ة لها، اأم��ا التعزيرات فمفو���ص تقديرها اإيل 
القا�ص��ي، ومن ناحية وجوب التفيذ وع��دم وجوبه، ومن حيث التكليف 

وعدمه، و�سقوط العقوبة ودرئها، واأثر التوبة علي كل منهما
اأن الزواج��ر تختل��ف ع��ن اجلوابر، فالزواج��ر م�صروعة ل��درء املفا�صد 
املتوقع��ة، واجلواب��ر م�صروعة ل�صتدراك امل�صالح الفائت��ة، كما اأن اجلوابر 
�صرعت مع اخلطاأ والعمد واجلهل والعلم والذكر والن�صيان، وعلى املجانني 
وال�صبي��ان، بخالف الزواجر فاإن معظمه��ا ل يجب اإل على عا�ص زجرا له 
ع��ن املع�صية، وكذلك اجلوابر تقع يف النفو���ص والأع�صاء ومنافع الأع�صاء 
واجل��راح والعب��ادات والأم��وال واملنافع، بخ��الف الزواجر فاإنه��ا تقع يف 

اجلنايات واملخالفات.
اأن العقوب��ات احلدية ترتب��ط ارتباطًا وثيقًا بالأمن ف��ال اأمن بدون جزاء 
لأن املجتم��ع ال��ذي يخلو م��ن قواعد نظامي��ة وا�صحة تت�صم��ن عقوبات 
زاج��رة ي�صبح مبثابة غاب��ة ياأكل فيها القوي ال�صعي��ف، ولذا فاإن العقوبة 
احلدية بو�صفها جزاء يوقع على من يرتكب فعاًل من الأفعال املوجبة للحد 
ت��ربز فيه ال�صف��ة الإلزامية، والتي متيز احلدود ع��ن غريها من القواعد غري 

الإلزامية.
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مقدمة

احلمـــد هلل رب العاملني، امل�ـــرشع احلكيم، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، 
واأ�شهـــد اأن �شيدنا حممداً عبده ور�شوله، اأر�شله ربـــه رحمة للعاملني فكان ب�شرياً ونذيراً 
وداعيـــاً اإلى اهلل باإذنه و�رشاجاً منـــرياً، اللهم �شل و�شلم وبارك عليـــه وعلى اآله و�شحبه 

والتابعني.
ا بعـد:  اأمَّ

فـــاإن العقوبات يف االإ�شالم ق�شم مـــن �رشيعته تتجه اإلى ما تتجه اإليه يف جملة غاياتها 
وهي حمايـــة امل�شلحة العامة، واملحافظـــة على ال�رشورات اخلم�ـــس التي هي م�شالح 
االإ�شالم املعتربة وهي: املحافظة على النف�س والدين والعقل والن�شل واملال؛ ولذلك جند 
اأن الفقهـــاء قد بذلوا جهوداً عظيمة ملعرفة اأحكام العقوبات، واجته الباحثون من بعدهم 
ينهلون من معينهـــم فاألفوا امل�شنفات العديدة يف اجلرميـــة والعقوبة، ولعل اأهم ما مييز 
العقوبـــات يف ال�رشيعة االإ�شالمية ا�شتمالها على نوعني مـــن العقوبات هي: العقوبات 
احلديـــة، والعقوبات التعزيريـــة، وال �شك اأن هذا التنوع هو ثـــراء لل�رشيعة االإ�شالمية 
اإلى جانب ما حتققـــه هذه العقوبات وعلى وجه التحديد العقوبات احلدية من امل�شالح 
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يف حفظ االأمن وحتقيق الطماأنينة من خالل الزجر العام واخلا�س، ومعلوم اأن هذا كله 
اأ�شـــل يف العقوبة ب�شفة عامة، فالعقوبة يف نظـــر الفقهاء تهدف اإلى توقيع جزاء عادل 
على اجلاين مقابل فعله، اأو اإ�شالح اجلاين وتقومي �شلوكه بحيث ال يعاود ارتكاب اجلناية 
مـــرة اأخرى، اأي اأن ما يح�شل به الردع والزجر عن الفعل يكفي الأن يكون عقوبة، اإلى 
جانـــب كونها مكفرات للذنوب وهو ما يعني اأنها زاجرة وجابرة، وما بني الزجر واجلرب 
يـــربز هذا الدور الفعال يف حفـــظ اأمن و�شالمة املجتمع، وهو ما اأحـــاول اأن القي عليه 
ال�شـــوء من خالل هذا البحث الـــذي عنونت له: العقوبات احلديـــة بني الزجر واجلرب 

ودورها يف حفظ االأمن.
  وميكن اإيجاز االأ�شباب التي دفعتني الختيار هذا املو�شوع فيما يلي :

1-اأهميـــة هذا املو�شوع من جهة اأنه ي�شع الـــدواء املنا�شب للداء، وهذا هو مق�شد 
ال�رشع من ت�رشيع العقوبة.

2-اأن هـــذا اجلانب ي�شتحق الدرا�شة والتف�شيل؛ حتى يكـــون هذا املو�شوع مكماًل 
جلوانب العقوبة، وبيان اأثرها يف حفظ االأمن. 

3-اإبراز ف�شل ال�رشيعة االإ�شالمية ومتيزها عن غريها من االأنظمة الو�شعية.
4-احلاجة املا�شة يف الوقت احلايل الإبراز جميع و�شائل حفظ االأمن وتفعيلها.

خطة البحث:
وبخ�شو�ـــس خطة البحث ف�شـــوف اأتناول املو�شـــوع بعـــون اهلل يف مقدمة واأربعة 

مباحث وخامتة.
املقدمة: وت�شتمل على اأهمية املو�شوع وخطة البحث.
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املبحث األول: مفهوم العقوبة وشروطها

�شـــوف نتعر�س يف هذا املبحـــث ملفهوم العقوبة و�رشوطهـــا و�شوابطها مما ي�شتدعي 
تق�شيم هذا املبحث اإيل مطلبني على النحو التايل:

املطلب األول: مفهوم العقوبة

لبيـــان مفهوم العقوبـــة وحقيقتها ف�شوف اأقوم ببيان تعريفهـــا يف اللغة واال�شطالح 
ال�رشعي والنظامي:

العقوبـــة لغـة: اجلزاء على الذنب، واملعاقبـــة: اأن جتزى الرجل مبا فعل �شوءاً. وعاقبه 
بذنبه معاقبة وعقاباً: اأخذه به، وتعقبت الرجل:اإذا اأخذته بذنب كان منه)1(.

العقوبـــة يف ا�شطالح الفقهاء: هي اجلزاء املقرر مل�شلحة اجلماعة للردع عن ارتكاب 
ما نهى عنه وترك ما اأمر به من قبل ال�شارع)2(.

اأو هي: جـــزاء مادي للردع عن ارتـــكاب اجلرمية، فاإذا ارتكبها زجـــر بالعقوبة حتى 
ال يعاود اجلرميـــة مرة اأخرى، كما يكون عربة لغريه، فالعقوبـــات كما قال عنها الفقهاء: 
"موانع قبل الفعل، زواجر بعده، اأي العلم ب�رشعيتها مينع االإقدام على الفعل، واإيقاعها 

بعده مينع من العود اإليه")3(. 
وقـــد ورد احلديث يف موا�شع عـــدة عند  الفقهاء، منها ما جـــاء يف فتاوى ابن تيمية 
حيـــث راأى: اأن العقوبات ال�رشعية اإمنـــا �رشعت رحمة من اهلل-تعالـــى- بعباده، فهي 

))) ل�سان العرب البن منظور 3027/4 مادة " عقب ".
)2) ينظر: حا�سية الطحاوي للعالمة ال�سيد اأحمد العماوي 388/2. ط دار املعرفة. بريوت.

)3) �سرح فتح القدير للكمال بن الهمام احلنفي 3/5 ط دار اإحياء الرتاث العربي.
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�شـــادرة عن رحمة اخللق، واإرادة االإح�شان اإليهـــم؛ ولهذا ينبغي ملن يعاقب النا�س على 
ذنوبهـــم اأن يق�شد بذلك االإح�شان اإليهم والرحمة بهم، كما يق�شد الوالد تاأديب ولده، 

وكما يق�شد الطبيب معاجلة املري�س)4(.
والعقوبات ال�رشعية عامة ت�شمل العقوبة املقدرة حقاً هلل كاحلدود ولغري اهلل كالق�شا�س، 

وغري املقدرة كالتعزير.
وتختلـــف مقادير العقوبـــة واأجنا�شهـــا و�شفاتها باختـــالف اأحـــوال اجلرائم كبريها 

و�شغريها، وبح�شب حال مرتكبها))(.
 تعريـــف العقوبة يف النظام: جزاء يوقع با�شم املجتمع تنفيذا حلكم ق�شائي على من 
تثبت م�شئوليته عن اجلرمية")6(، اأو هي: اجلزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القا�شي من 

اأجل اجلرمية ويتنا�شب معها ")7(.  
اأو هي: جـــزاء تقوميي، تنطوي على اإيالم مق�شود، تنـــزل مبرتكب جرمية ذي اأهلية 
لتحملها، بناء على حكم ق�شائي ي�شتند اإلى ن�س قانوين يحددها، ويرتتب عليها اإهدار 

حق ملرتكب اجلرمية اأو م�شلحة له اأو ينق�شهما اأو يعطل ا�شتعمالها))(.
فالعقوبـــة: اإيـــالم ق�ـــرشي مق�شود، يحمـــل معنى اللـــوم االأخالقـــي واال�شتهجان 
االجتماعـــي، ي�شتهدف اأغرا�شـــاً اأخالقياً ونفعية حمددة �شلفا، بنـــاء على قانون، تنزله 

)4) جمم���وع فت���اوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية 329/28 وما بعدها جمع وترتيب عبدالرحمن بن حممد النجدي احلنبلي. 
ط الثانية 399)ه�. مطابع املختار االإ�سالمية.

)5)�سرح فتح القدير 3/5 بت�سرف.
))) �ض���رح قان���ون العقوب���ات؛ الق�ض���م الع���ام، د. حممود حمم���ود م�ضطف���ى، دار النه�ضة العربي���ة، القاه���رة، ط 0)، 983)م، 

�ص555.
)7) �ضرح قانون العقوبات؛ الق�ضم العام؛ د. حممود جنيب ح�ضني، دار النه�ضة العربية، القاهرة، ط5، 982)م، �ص 7)).

)8) الأح���كام العام���ة للنظ���ام اجلزائ���ي، د. عب���د الفت���اح م�ضطف���ى ال�ضيف���ي، مطبوعات جامع���ة امللك �ضع���ود، الريا�ض، ط 
5)4)ه�- 995)م، �ص 483.
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ال�شلطـــة العامة يف مواجهة اجلميع بحكم ق�شائي على مـــن ثبتت م�شئوليته عن اجلرمية 
بالقدر الذي يتنا�شب مع هذه االأخرية"))(.

ولعـــل اأدق التعريفات النظامية هو اأن: "العقوبة جزاء وعالج يفر�س با�شم املجتمع 
على �شخ�س م�شئول جزائيا عن جرمية بناء على حكم ق�شائي �شادر من حمكمة جزائية 

خمت�شة )10( .

املطلب الثاني: شروط العقوبة وضوابطها

�سـروط العقـوبـة:
ي�ش���رط يف كل عقوبة توافر جمموعة من ال�رشوط حتى تكون عقوبة �رشعية، وهذه 
ال�رشوط يطلق عليها علماء ال�رشيعة ال�رشوط، بينما يطلق عليها فقهاء القانون خ�شائ�ص 
العقوبة)11(، ويقولون باأن هذه اخل�شائ�ص ت�شكل جمموعة املبادئ التي تراعيها ال�رشائع 

العقابية يف و�شع �شبكة العقاب.
وهذه ال�رشوط ميكن بيانها على النحو التايل:

اأواًل: اأن تكون العقوبة �رشعية: وتعترب العقوبة �رشعية اإذا كانت ت�شتند اإلى م�شدر من 

)9) النظرية العامة للجزاء اجلنائي؛ د.اأحمد عو�ض بالل، دار النه�ضة العربية، القاهرة، ط 2، )99)م، �ص3).
)0)) قان���ون العقوب���ات؛ الق�ض���م العام؛ د.عب���ود �ضرج، من�ضورات جامع���ة دم�ضق، ط 0)، 422)- 423)ه����، )200- 2002م، �ص 

.37(
))))  ال�ض���رط: " ه���و م���ا يل���زم من عدمه العدم ول يلزم من وجوده  وج���ود ول عدم ". ينظر: الإقناع للخطيب ال�ضربيني 

)/20) ط. دار الفكر بريوت 5)4)ه�. وك�ضاف القناع، للبهوتي، 88/3). ط دار الفكر – بريوت 402)ه�.
وعل���ى ه���ذا فيمك���ن تعريف ال�ض���رط يف العقوبات باأنه: ما يلزم من عدمه عدم العقوب���ة ول يلزم من وجوده وجود العقوبة 
ول عدمه���ا. اأم���ا املق�ض���ود باخل�ضائ����ض يف قانون العقوبات فهي: جمموع���ة املبادئ التي تراعيه���ا ال�ضرائع العقابية يف 
و�ضع �ضبكة العقاب. ينظر: علم الإجرام والعقاب ، د.عبدالفتاح ال�ضيفي، د.حممد زكي اأبو عامر �ض394 ط 997)م. 
وبالتايل فاإن اخل�ضائ�ض وال�ضروط مبعنى واحد خ�ضو�ضاً يف جمال العقوبات غري اأن الفقهاء ا�ضطلحوا على اأنها �ضروط 

، والقانونيون ا�ضطلحوا على اأنها خ�ضائ�ض ول م�ضاحة يف ال�ضطالح.
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م�شادر ال�رشيعة، كاأن يكون مردهـــا القراآن، اأو ال�شنة، اأو االإجماع، اأو �شدر بها قانون 
مـــن ال�شلطة التنظيمية املخت�شة)12(،  وي�شرط يف تلك العقوبات التي ت�شدرها ال�شلطة 

التنظيمية املخت�شة اأال تكون منافية لن�شو�س ال�رشيعة، واإال كانت باطلة)13(.
ويرتتـــب على ذلك: اأنـــه ال يجوز للقا�شي اأن يوقع عقوبة مـــن عنده ولو اعتقد اأنها 
اأف�شـــل من العقوبات املن�شو�س عليهـــا ال �شيما فيما يتعلق باحلدود. ومبداأ ال�رشعية هو 
حجز الزاوية يف النظام اجلنائـــي عامة، وهو بهذه ال�شفة ميثل الركن الركني وال�شمان 
العام للعقوبة. فمن هـــذا املبداأ تتولد بقية املبادئ التي حتكم العقوبة يف اأي مرحلة من 

مراحلها)14(.
اأمـــا التعازير ف�شلطة القا�شي فيهـــا وا�شعة ولكنها لي�شت حتكميـــة، فهي وا�شعة؛ الأن 
ال�رشيعـــة تعاقب على جرائم التعازيـــر مبجموعة من العقوبات تبـــداأ باأخف العقوبات 
كالتوبيـــخ وتنتهي باأ�شدها كاحلب�س حتـــى املوت والقتل، وتـــرتك ال�رشيعة للقا�شي اأن 
يختـــار من بني هذه املجموعة العقوبة املالئمة للجرمية واملجـــرم، كما ترتك له اأن يقدر 

)2))  الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارناً بالقانون الو�ضعي، د. عبدالقادر عودة، دار الكتاب اجلامعي – بريوت، )/29).
)3))تن����ص امل���ادة ا48 م���ن النظ���ام الأ�ضا�ضي للحكم ال�ض���ادر بالأمر امللك���ي اأ /90 يف 2/8/27)4)ه�، عل���ى اأن "املحاكم تطبق 
على الق�ضايا املعرو�ضة اأمامها اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�ضنة وما ي�ضدره ويل الأمر من 
اأنظمة ل تتعار�ض مع الكتاب وال�ضنة: ينظر: النظام الأ�ضا�ضي للحكم باملر�ضوم امللكي رقم اأ/90 وتاريخ 2/8/27)4)ه�، 
كم���ا ن����ض نظ���ام املرافع���ات ال�ضرعية ، ونظ���ام الإج���راءات اجلزائية عل���ى اأن: "تطبق املحاك���م على الق�ضاي���ا املعرو�ضة 
اأمامها اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�ضنة، وما ي�ضدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض مع 
الكت���اب وال�ضن���ة وتتقي���د يف اإج���راءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام" ينظر: املادة الأول���ى من نظام املرافعات ال�ضرعية 
اجلديد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي الكرمي رقم م/) وتاريخ 22/)/435)ه�، ونف�ض املعنى: املادة الأولى من نظام الإجراءات 

اجلزائية باملر�ضوم امللكي رقم 39 يف 422/7/28)ه�.
)4)) يف ذات املعن���ى: املب���ادئ الرئي�ضية يف القان���ون اجلنائي، الق�ضم العام، د. عبد الأحد جمال الدين، د. جميل عبدالباقي 
ال�سغري، �ص)7 ، ط. دار النه�ضة العربية، 999)م، و�ضرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، د. اأحمد �ضوقي اأبو خطوة 

، دار النه�ضة العربية ، 2002 م، �ص )3.
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كمية العقاب بني حدي العقوبة االأدنى واالأعلى))1(.
وهـــي لي�شت حتكمية؛ الأن القا�شي ال ي�شتطيـــع اأن يحكم بعقوبة غري �رشعية، وال اأن 

يعاقب اجلاين بعقوبة ال تتالءم مع جرميته)16(. 
ويعـــرب فقهاء القانون عن م�شطلح �رشعية العقوبـــة مب�شطلح قانونية العقوبة، ومعنى 
قانونيـــة العقوبة اأنه ال يجوز فر�شهـــا اإال اإذا ورد الن�س عليها من املنظم يف وقت الحق 
الرتـــكاب اجلرمية. وال�شلطة التنظيمية اأو من تفو�شه هي �شاحبة احلق يف الن�س عليها، 

وبيان جن�شها ومقدارها، ومدى �شلطة القا�شي يف تطبيقها.
ويجـــد هذا املبداأ داللته يف عبارة  »ال جرمية وال عقوبـــة اإال بن�س«،  اأو مبداأ »قانونية 
اجلرائم والعقوبات« اأي ال ميكن َعّد فعل اأو تركه جرمية اإال بن�س �رشيح يحرم الفعل اأو 
الـــرتك، فاإذا مل يرد ن�س �رشيح فال م�شوؤوليـــة وال عقاب على فعل اأو ترك، وهذا املبداأ 
جند اال�شاره اإليه يف جمله مـــن االآيات كقوله تعالى: چ ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  چ 
االإ�ـــرشاء)17(. كما جند االإ�شارة اإليه يف قاعدتني اأ�شوليتني هما: »ال حكم الأفعال العقالء 

قبل ورود الن�س«، والثانية: »االأ�شل يف االأ�شياء واالأفعال االإباحة«))1(. 
فاملنظم هو الذي مينح القا�شي �شلطة تقدير العقوبة بني حدين اأدنى واأعلى، اأو مينحه 
�شلطـــة تخفي�س العقوبة اأو ت�شديدهـــا، اأو �شلطة وقف تنفيذ العقوبـــة لبع�س الطوائف 
م���ن املدنيني �شمن �رشوط معينة، واملنظم هو الذي ي�ش���ع القواعد الأ�شا�شية يف تنفيذ 
)5)) فردي���ة العقوب���ة واأثره���ا يف الفق���ه الإ�ضالم���ي، د. اإبراهي���م رم�ض���ان اإبراهي���م عطاي���ا، ر�ضال���ة دكتوراه كلي���ة ال�ضريعة 

والقانون – جامعة الأزهر – ق�ضم الفقه، 2004م �ص23.
))))  راج���ع: الت�ضري���ع اجلنائ���ي الإ�ضالم���ي، د. عبدالق���ادر ع���ودة، مرج���ع �ضاب���ق، )/29) وم���ا بعدها، موج���ز يف العقوبات 

ومظاهر تفريد العقوبة، د. علي اأحمد را�سد، القاهرة 949)م، �ص2.
)7)) �سورة االإ�سراء من االآية 5).

)8)) فق���ه العقوب���ات يف ال�ضريع���ة الإ�ضالمية، حممد �ضالل العاين، وعي�ضي العمري، دار امل�ضرية للطباعة والن�ضر، 2003م، 
�ص52- 53. 
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العقوبة؛ ثم يرتك االأمر لل�شلطة الق�شائية اأو لل�شلطة االإدارية، اأو لل�شلطتني معا؛ لت�شنيف 
املحكوم عليهم وتطبيـــق العقوبات املفرو�شة عليهم ح�شب ظروفهـــم واأو�شاعهم، اأو 

منحهم عفوا خا�شا، اأو وقف احلكم النافذ بحقهم واالإفراج عنهم اإفراجا �رشطيا))1(. 
ثانيـــاً: اأن تكون العقوبة �شخ�شية، اأي اأنه ال يجوز اأن متتد العقوبة اإلى غري ال�شخ�س 
امل�شئـــول عن الفعل االإجرامي، وال ي�شح اأن تنال اأحد اأفراد اأ�رشته، اأو اأحد اأ�شدقائه اأو 
اأقارب���ه، وهذا ال����رشط هو اأحد الأ�شول التي تقوم عليه���ا ال�رشيعة الإ�شالمية؛ لأن من 
القواعد االأ�شا�شيـــة يف ال�رشيعة االإ�شالمية اأن امل�شئولية اجلنائية �شخ�شية فال ي�شاأل عنها 
اإال فاعلها، وال يوؤخذ امروؤُ بجريرة غريه مهما كانت درجة القرابة اأو ال�شداقة بينهما)20(، 
ومل يعـــرف هذا املبداأ اإال ا�شتثنـــاء واحداً وهو حتميل العاقلة الديـــة)21(، مع اجلاين يف 

ه تطبيقاً للمبداأ ولي�س ا�شتثناء منه)22(. القتل �شبه العمد واخلطاأ، بل من الفقهاء من َعَدّ
  ويف القراآن الكرمي �شواهد كثرية على ذلك منها:

)9))  �ض���رح قان���ون العقوب���ات، د. حممود م�ضطفي، مرج���ع �ضابق، �ض 558- ))5، الأحكام العام���ة للنظام اجلزائي، د.عبد 
الفت���اح ال�ضيف���ي، مرج���ع �ضابق، ����ض 484- )48، �ضرح قانون العقوبات، د.حممود جنيب، مرج���ع �ضابق، �ض 9))- 70)، 

قانون العقوبات د. عبود �ضراج، مرجع �ضابق، �ض )37- 374.
)20) اإن املق�ضود بعدم م�ضا�ض العقوبة بغري املحكوم عليه، األ تن�ضرف اآثارها القانونية اإلى غريه. لكن ل مينع هذا اأحياناً 
م���ن التاأث���ري الفعل���ي للعقوب���ة على اأق���ارب املحكوم عليه. ولهذا قي���ل: اإنه ين���در اأن تتحقق يف العم���ل �ضمانة �ضخ�ضية 
العقوب���ة عل���ى نح���و مطلق، حيث اإن توقي���ع العقوبة على �ضخ�ض ي�ضيب يف الغالب ذوي���ه ودائنيه و�ضائر من يعتمدون 
علي���ه بالأ�ض���رار. وم���ع ذلك فم���ن امل�ضلم به اأن هذه الآثار ل تخ���ل ب�ضخ�ضية العقوبة، واإمنا هي اآث���ار غري مبا�ضرة لها 
ب���ل غ���ري مق�ضودة. ينظر: اأ�ضول علم الإجرام واجل���زاء، د. �ضليمان عبد املنعم، املوؤ�ض�ضة اجلامعية للدرا�ضات ، )99)م، 

�ص 435.
))2) العاقلة ماأخوذة من العقل، لأنها تعقل الدماء، والعاقلة هي اجلماعة الذين يعقلون العقل، وهي الدية. وهم ع�ضبة 
الرج���ل وقرابت���ه الذكور املو�ضرون العقالء الذي���ن يدفعون الدية امل�ضتحقة على اجلاين مل�ضاعدته وموا�ضاته يف جناية 
�ض���درت عن���ه م���ن غري ق�ضد من���ه. انظر تف�ضيل ذلك يف: فق���ه ال�ضنة، ال�ضيخ/ ال�ضيد �ضاب���ق، القاهرة: الفتح لالإعالم 

العربي، ط 2-999)م، 2/ 504.
)22) امل�ضوؤولي���ة اجلنائي���ة يف ال�ضريع���ة الإ�ضالمي���ة والقوان���ن الو�ضعي���ة، د.اأحم���د الأ�ضه���ب، دار الكتب العلمي���ة، بنغازي- 

994)م، �ص30، وقد حتدث د.الأ�ضهب عن مربرات هذا ال�ضتثناء يف ثالث نقاط، انظر: �ض 30- )3.
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قوله -�شبحانه وتعالى- : چ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ چ االأنعام: 164.
وقوله -�شبحانه وتعالى-:    چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی چ االأنعام: 164 .

وقولـــه -�شبحانـــه وتعالـــى-:  چ مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  
مخچ  ف�شلت: 46 .

وقوله -�شبحانه وتعالى-:  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڇ  چ الن�شاء: 123 .
وجاءت اأحاديث لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  توؤكد هذا املبداأ حيث يقول �شلى 

اهلل عليه و�شلم: " ال يوؤخذ الرجل بجريرة اأبيه وال بجريرة اأخيه ")23(. 
   و����رشط �شخ�شية العقوبة ه���ذا يطبق تطبيقاً دقيقاً يف ال�رشيع���ة الإ�شالمية من يوم 
وجودها على الرغم من اأن العقوبة �شخ�شية فاإن اآثارها تلحق يف كثري من االأحيان غري 

اجلاين من االأ�شخا�س االأبرياء بطريق غري مبا�رش)24(.
مثـــال ذلك: عقوبة احلب�س التي حترم بع�س االأبرياء من عائلهم الوحيد وهذه النتيجة 

واإن كانت مما يوؤ�شف له حقيقة فاإنها لي�شت مق�شودة لذاتها))2(.  
ثالثـــاً: عمومية العقوبة: فالبـــد اأن تكون العقوبة عامـة اأي واحـــدة بالن�شبة للجميع، 

وذلـــك عند ت�شابه ظـــروف اجلرمية وامل
للتفاوت من حيـــث املكانة االجتماعية اأو غريها، بحيث يت�شـــاوى اأمام العقوبة احلاكم 

)23) ال�ضنن الكربى للبيهقي ، حديث رقم 3592 كتاب املحاربة- باب قتال امل�ضلم 7/2)3 ط دار الكتب العلمية – بريوت ، 
�ض���نن الن�ضائ���ي حديث رقم 27)4 كتاب حترمي ال���دم 27/2) ط مكتبة املطبوعات الإ�ضالمية – حلب ، م�ضنف ابن اأبي 

�سيبة 7/)45 ط مكتبة الر�ضد – الريا�ض 409)ه� ، م�ضند البزار 334/5 حديث رقم 959).
)24) ف���ال �ض���ك اأن توقي���ع العقوب���ة على �ضخ�ض اجلاين ي�ضي���ب يف الغالب ذويه ودائنيه و�ضائر م���ن يعتمدون عليه ببع�ض 
الأ�ض���رار. وم���ع ذل���ك فمن امل�ضلم به اأن هذه الآثار ل تخل ب�ضخ�ضي���ة العقوبة، واإمنا هي اآثار غري مبا�ضرة لها بل غري 

مق�ضودة. ينظر: اأ�ضول علم الإجرام واجلزاء، د. �ضليمان عبد املنعم، مرجع �ضابق، �ض 435.
)25) الت�ضري���ع اجلنائ���ي الإ�ضالم���ي، د. عبدالقادر ع���ودة، مرجع �ضابق، )/394 وما بعدها ، ����ص30) وما بعدها، وموجز يف 

العقوبات، د. علي را�ضد، مرجع �ضابق، �ض3.
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واملحكـــوم والغني والفقـــري واملتعلم واجلاهـــل، وامل�شاواة التامـــة يف عقوبات احلدود 
وا�شحـــة الأن ال�رشيعة عينت العقوبة وحددتهـــا، وال يجوز للقا�شي اأو احلاكم ال�رشعي 
ا�شتبداله���ا بغريها ف���اإذا اكتملت �رشوط التجرمي اُعتِدّ بها �رشع���اً ووجب تطبيق العقوبة 
املقررة للجرمية دون زيادة اأو نق�شان، ودون االأخذ باحل�شبان اأو�شاع اجلاين ال�شخ�شية، 
اأو مرتبته االجتماعية، ومدى جتاوبه مـــع العقوبة. فاحلدود تخ�شع ملبداأ امل�شاواة املطلقة 

يف اإقامتها)26(.
اأمـــا اإذا كانـــت العقوبة تعزيرية فامل�شاواة يف نوع العقوبـــة وقدرها غري مطلوبة، ولو 
ا�شرتطت امل�شـــاواة على هذا الوجه الأ�شبحت عقوبة التعزيـــر حداً، واإمنا املطلوب هو 

امل�شاواة يف اأثر العقوبة على اجلاين.
ومعلوم اأن االأثـــر املرجو من العقوبة هو الزجر والتاأديب، وهذا بالطبع يختلف من 
اإن�شـــان الآخر، فبع�ـــس االأ�شخا�س يزجرهم التوبيخ وبع�شهـــم ال يزجرهم اإال ال�رشب 
اأو احلب�ـــس، وعلى هذا تعتـــرب امل�شاواة حمققة اإذا عوقـــب امل�شرتكون يف جرمية واحدة 

بعقوبات خمتلفة تكفي كل منها لردع من وقعت عليه بح�شب حاله وظروفه.
جدير بالذكر واملالحظة اأن���ه من امل�شلم به اأن هذا ال�رشط، وهو كون العقوبة واحدة 
بالن�شبة للجميع ال يتنافى مع مبداأ فردية العقوبة الذي يهدف اإلى جعل العقوبة مالئمة 
حلالـــة كل جـــاٍن وظروفه ؛ الأن يف َجْعـــل العقوبة واحدة بالن�شبـــة للجميع عدم مراعاة 

احلاالت االجتماعية، واأن ال يكون لها تاأثري على العقوبة)27(.
اأمـــا مراعاة الظروف التي اأملت باجلـــاين واأدت به اإلى ارتكاب جرميته فهذا �شيء اآخر 

))2) �ضخ�ضي���ة عقوب���ات التعزي���ر يف ال�ضريع���ة الإ�ضالمية درا�ضة مقارنة، د. هال العري����ض، دار الفالح للن�ضرط. )، 997)م، 
�ص32).

)27) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض23.
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البد من مراعاته يف العقوبة الأنه اأ�شل فيها ))2(.
رابعـــاً: ق�شائية العقوبـــة: واملق�شود بذلك هو اأن ال�شلطـــة الق�شائية هي امل�شئولة عن 
توقيع العقوبات اجلنائية، »فال عقوبة اإال بن�س وال عقوبة اإال بحكم ق�شائي«. وقد اأ�شار 
القانون اجلنائي االإ�شالمى اإلى هذا املبداأ،))2( يقول املاوردي يف االأحكام ال�شلطانية باأن 
اأحد واجبات االإمـــام  تنفيذ االأحكام بني املت�شاجرين، وقطـــع اخل�شام بني املتنازعني، 

حتى تعم الن�شفة، فال يتعدى ظامل وال ي�شعف مظلوم )30(.
فال�رشيعـــة االإ�شالمية قيدت �شلطـــة القا�شي مبا فر�شته من جـــزاء يف جرائم احلدود 
والق�شا�س، فلي�س له اأن ين�شئ عقوبة خا�شة ولي�س له اأن يتعدى املقدار املحدد �شلفاً)31(.
خام�شاً: اأن تكون العقوبة تعبرياً ع���ن مقابل جرمية معينة، وم�شئولية جمرم عن هذه 
اجلرمية، اأي اأنها جزاء يقابل يف اآن واحد عماًل مادياً هو �شلب اجلرمية، وخطاأً اأخالقياً)32(.
وهـــذا يقت�شي اأال توجد العقوبة اإال حيث توجد اجلرمية، وحيث يثبت قيام م�شئولية 
اجلـــاين اأخالقياً عن هـــذه اجلرمية، كما يقت�شـــي اأن تقا�س العقوبة مـــن حيث �شدتها مبا 

يتنا�شب مع مقدار ج�شامة اجلرمية ودرجة م�شئولية املجرم. 
واإذا كان يف مقـــدور ال�شارع اأن يرتب اجلرائم املختلفة بح�شب ج�شامة كل منها، ثم 
يحـــدد العقوبة التي يقـــدر اأنها تتنا�شب مع هذه اجل�شامة يف حـــدود ما تقت�شيه العدالة 
وم�شلحة اجلماعة، لكنه ال ميلـــك يف هذا التحديد اأن يدخل يف ح�شابه درجة م�شئولية 

)28)  الت�ضري���ع اجلنائ���ي الإ�ضالم���ي، د. عبدالق���ادر عودة، مرجع �ضاب���ق، )/)3)، موجز يف العقوب���ات د. علي را�ضد، مرجع 
�ضابق، �ض3.

)29)  العقوبات ال�ضرعية والأق�ضية وال�ضهادات، د. وهبة الزحيلي، ، بدون، �ض229-227.
)30)  االأحكام ال�سلطانية ، للمواردي ، �ص4).

))3)  العقوبة يف الفقه الإ�ضالمي ، د.اأحمد فتحي بهن�ضي، ط. دار ال�ضروق، �ض)2.
)32) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض)2.



د.خريية بنت محمد امللق

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 113 ـ

املجـــرم ؛ وذلك الأنه ال ي�شتطيع اأن يحيط بها مقدماً ؛ لهـــذا فاإنه يكل اأمر مراعاة حتديد 
درجة م�شئولية املجرم هذه اإلى القا�شي، وميهد له ال�شبيل اإلى ذلك بجعل العقوبة دائرة 
بني حدين يرتاوح بينهمـــا تقديره ويف�شح له املجال يف اختيار اإحداهما ح�شب ظروف 

اجلاين �شواء كانت ظروفاً م�شددة اأو خمففة)33(.  

�صوابط العقوبة: 
مـــن امل�شلم به اأن الغر�ـــس من العقوبة هـــو اإ�شالح الفرد وحمايـــة اجلماعة و�شيانة 
نظامهـــا؛ لذا فقد وجـــب اأن تقوم العقوبة على اأ�ش�س و�شوابـــط)34( حتقق هذا الغر�س 

لتوؤدي العقوبة وظيفتها كما ينبغي.
 وهذه االأ�ش�س املحققة للغر�س من العقوبة هي:

1-اأنهـــا حتقـــق م�شالح النا�ـــس جميعاً تبعـــاً ل�شوابـــط تنظيم احلقـــوق والواجبات 
امل�رشوعة))3( فاإذا اقت�شت م�شلحة النا�س جميعاً الت�شديد �شددت العقوبة، واإذا اقت�شت 

)33) موجز يف العقوبات، د. علي را�ضد ، مرجع �ضابق، �ض3.
)34) ال�ضاب���ط لغ���ة: ماأخ���وذ م���ن ال�ضبط وهو لزوم ال�ض���يء وحب�ضه. وقال بع�ضه���م: ال�ضبط لزوم �ض���يء ل يفارقه يف كل 
�ض���يء، ومن���ه يق���ال: "اأخ���ذه فتاأّبط���ه ث���م ت�ضّبطه"، و�ضب���ط ال�ضيء حفظ���ه باحل���زم ، والرجل �ضابط اأي ح���ازم ورجل 
�ضاب���ط و�ضبط���ي: ق���وي �ضدي���د، ينظر: تهذي���ب اللغة لالأزهري ))/339 ����ض ط ب ، اأ�ضا�ض البالغ���ة للزخم�ضري �ض 
370، ول�س���ان الع���رب 340/7، وا�ضطالح���اً:  هو حكم كل���ي ينطبق على جزئيات ، والفرق ب���ن ال�ضابط والقاعدة ذكره 
يم بعبارة �ضريحة وا�ضحة فيقول: "الفرق بن ال�ضابط والقاعدة: اأن القاعدة جتمع فروعا من اأبواب �ضتى،  ابن جنجُ
يم )/89)،. وك�ضاف ا�ضطالحات الفنون 3/3)). وال�ضابط يجمعها من باب واحد. ينظر: الأ�ضباه والنظائر لبن جنجُ

والأ�ض�ض لغة: جمع اأ�ضا�ض ، والأ�ضا�ض اأ�ضل البناء ، وجمع الأ�ضا�ض اأ�ض�ض، وهذه املادة من الهمزة وال�ضن تدل على ال�ضل 
وال�ض���يء الوطي���د الثابت، ينظر: تهذيب اللغة لالأزهري 3)/)9، معجم مقايي����ض اللغة لأبن فار�ض ، 4)/). واالأ�سا�ص 
ا�ضطالحا: هي جمموع ما تتقوم به الر�ضية التي تبتنى عليها اأي قاعدة من المور احل�ضية واملعنوية، ينظر: الأ�ض�ض 
املنهجي���ة يف تف�ض���ري الن�ض القراآين، عدي جواد احلجار ����ض7). وبالتايل فاإن املق�ضود باأ�ض�ض العقوبة و�ضوابطها هي 

الأ�ضا�ض الذي تقوم عليه العقوبة وي�ضلح لأن ينطبق علي كل ما يندرج حتتها.
)35) الفقه اجلنائي املقارن يف الت�ضريع الإ�ضالمي ، د.ن�ضر فريد وا�ضل ، �ض)4 مكتبة ال�سفا.
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امل�شلحة التخفيف خففت، فال ي�شح اأن تزيد العقوبة اأو تقل عن حاجة النا�س)36(.
2-اأن تاأديـــب اجلاين ال يعنى االنتقـــام منه اأو الت�شفي عند تنفيـــذ العقوبة عليه واإمنا 
ا�شت�شالحـــه، والعقوبـــات على اختالف اأنواعهـــا تتفق-كما يقول الفقهـــاء- يف اأنها  

تاأديب وا�شت�شالح وزجر يختلف بح�شب اختالف الذنب)37(. 
 والعقوبات اإمنا �رشعت رحمـــة من اهلل �شبحانه وتعالى بعباده فهي �شادرة عن رحمة 
اخللـــق واإرادة االإح�شان اإليهـــم، وفكرة االنتقام اأو الت�شفي مـــن اجلاين ال وجود لها وال 

اأ�شا�س وال تقر باأي حال من االأحوال يف ال�رشيعة االإ�شالمية))3(.

3-اقـــرتان العقوبة عند التنفيذ بتطهري اجلاين من اإثم جرميته يف نظر النا�س وعند اهلل 

�شبحانه وتعالـــى))3(، وهذا ما ي�شهل كثرياً للق�شاة �رشعة احلكم والق�شاء، ويبعد اجلاين 

عـــن التحايل والتهرب واإطالـــة اأمر التقا�شي، اأو الهروب من العقوبـــة؛ لعلمه �شلفاً اأن 

العقوبـــة اأ�شــاًل فيها حق هلل يف كل االأحوال؛ الأن اهلل هـــو امل�رشع لها،حتى واإن كانت 

العقوبـــة مقررة اأ�شاًل حلماية حق فردي خا�س، كمـــا هو احلال يف القتل العمد املوجب 

للق�شا�س؛ الأنه ما من حق اإال وهلل فيه ن�شيب)40(.  
4-حتقيـــق العدالة بالن�شبة للجـــاين واملجني عليه معاً)41( فال �شـــك اأن اإيقاع العقوبة 
باجلـــاين له اأثره يف اإقامة العدل واإحقاق احلق، واإ�شاعة الطماأنينة، ون�رش االأمن، و�شون 

))3) الأح���كام ال�ضلطاني���ة، لأب���ي احل�ض���ن عل���ي بن حممد بن حبي���ب امل���اوردي � ط دار الكتب العلمية ، ����ض)20 ، �سرح فتح 
القدير 3/5 وما بعدها.

)37) االأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص 205 ، )20.
)38) الفقه اجلنائي املقارن، د. ن�ضر فريد وا�ضل  ، �ض47.

)39) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض)2.
)40) الفقه اجلنائي املقارن د. ن�ضر فريد وا�ضل �ض47.

))4) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض)2.
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الدماء واالأعرا�س واالأموال، ورفع التظامل، وف�شل التخا�شم، بل �رشح الفقهاء -كما 
نقـــل املاوردي يف االأحكام ال�شلطانية- باأن اأحد واجبات االإمام الع�رشة: تنفيذ االأحكام 
بني املت�شاجرين، وقطع اخل�شام بني املتنازعني، حتى تعم الن�شفة، فال يتعدى ظامل وال 

ي�شعف مظلوم)42(.
)-تتـــدرج العقوبات بتدرج نوعيـــة اجلرائم، وهـــذا خا�س بالعقوبـــات التعزيرية 
- اأو  وال�شلطـــة فيها وا�شعة وتقديرية للقا�شي، حيث تبـــني الن�شو�س االأفعال التي تُعُدّ
- جرائم تعزيرية ويرتك حتديد العقاب عليها لل�شلطة املخت�شة يف الدولة  ميكـــن اأن تُعُدّ
االإ�شالميـــة، تراعي يف تقريـــره وتوقيعه ظـــروف الزمان واملكان و�شخ�ـــس اجلاين)43( 
وتبـــداأ من اللوم اإلى االإعـــدام، بل اإن العفو من العقوبة عن بع�س اجلناة ُيَعُد من اأنواع 

العقوبة)44(. 
6-وجوب مراعـــاة اأن العقوبات احلدية والق�شا�ـــس وردت �شخ�شية، وعلى �شبيل 
احل�رش، واأما التعزيرية فال حدود لها، بل هي مرتوكة ل�شلطة القا�شي وتقديره))4( �رشيطة 
اأن يتقيـــد مببادئ االإ�شالم االأ�شا�شية وبقواعده يف احلفاظ على حقوق النا�س وحرياتهم 
واأموالهم واأمنهم ونظامهم )46(، لذلك ف�شلطة ويل االأمر اأو القا�شي اأو الهيئة الت�رشيعية 

)42) العقوبات ال�ضرعية، د. وهبة الزحيلي، مرجع �ضابق ، �ض227.
)43) حتدي���د امل�ضوؤولي���ة اجلنائي���ة يف ال�ضريعة الإ�ضالمي���ة، د. حممد �ضالم مدكور، ورقة مقدمة للن���دوة العلمية لدرا�ضة 

تطبيق الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي واأثره يف مكافحة اجلرمية، الريا�ض )) �سوال )39)ه�، )/ )9.
)44) الفقه اجلنائي املقارن د. ن�ضر فريد وا�ضل �ض48.

)45) املرجع ال�ضابق �ض48.
))4) الت�ضري���ع اجلزائ���ي املق���ارن يف الفق���ه الإ�ضالمي والقان���ون ال�ضوري، د. عبود ال�ضراج ، مكتب���ة ريا�ض – دم�ضق 984)م، 

�ص79- 80.
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يف التجـــرمي، مقيدة مببـــادئ ال�رشيعة ومقا�شدها وم�شلحة املجتمـــع االإ�شالمي)47(، اأما 
�شلطة القا�شي يف عقوبـــات التعزير فلي�شت مطلقة بحيث يطبق ما ي�شاء من العقوبات 
على ما ي�شاء من اجلرائم، الأن ال�رشيعة حددت عقوبات التعازير يف قائمة متنوعة، تبداأ 
باأخفها وهي االإعالم، واالإح�شار اأمام القا�شي، وتنتهي باحلب�س، على اأاَلّ يبلغ القا�شي 
يف عقوبة التعزير �شقفاً معيناً، هو عقوبة احلد عماًل بقول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: 

»من بلغ حداً يف غري حد فهو من املعتدين«))4(.

املبحث الثاني: تعريف الحدود وأنواعها وتمييزها عن القصاص والتعازير

�شـــوف اأقوم يف هذا املبحـــث بتعريف احلـــدود وحكمة م�رشوعيتهـــا، وبيان اأنواع 
احلـــدود، مع التمييز بني احلـــدود والق�شا�س، وبني احلـــدود والتعزيرات، مما ي�شتدعي 

تق�شيم هذا املبحث اإيل ثالثة مطالب علي النحو التايل:

املطلب األول: تعريف الحدود وحكمة مشروعيتها

تعريف احل�د لغ�ة و�صرع�ًا:
احلـــد يف اللغة: مبعنـــى الف�شل واملنع نقول: حددتـــه عن اأمره اإذا منعتـــه، ومنه قيل 
للبواب وال�شَّجان حداد ؛ الأنه مينع عن اخلروج، وحده: اأي اأقام عليه احلد. واإمنا �شمي 

)47) هن���اك نظريت���ان ح���ول �ضلط���ة القا�ض���ي يف التعزير، الأولى جتع���ل القا�ضي كالإم���ام �ضاحب ال�ضالحي���ة يف التقدير، 
يجته���د فيه���ا ويخت���ار العقاب املالئم للجرمية واملجرم. اأما التوجه الثاين، فه���و يعطي القا�ضي الذي ي�ضتمد �ضلطته 
م���ن ويل الأم���ر �ضلط���ة تطبي���ق العقوب���ة الت���ي يقرها الإم���ام، فال ميار����ض اأي دور اجته���ادي يف تقدي���ر العقوبة. انظر 
تف�ضيل ذلك يف: �ضخ�ضية عقوبات التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالمية ، �ضخ�ضية عقوبات التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالمية، 
د. ه���ال العري����ض، مرج���ع �ضابق، �ض 379، واجلرمية والعقوبة يف الفق���ه الإ�ضالمي، العقوبة ، ال�ضيخ حممد اأبو زهرة ، 

دار الفكر العربي، �ص 20).
)48) ال�ضنن الكربى، لالإمام البيهقي ، ط. دار الفكر بريوت: د.ت 8/ 327.
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حداً ؛ الأنه مينع املحدود وغريه عن املعاودة))4(  و�شميت العقوبات حدوداً؛ لكونها مانعة 
من ارتكاب اأ�شبابها.

  وكلمـــة العقوبات اأعم من احلدود، وحدود اهلل اأي�شاً يف حمارمه الأنها ممنوعة بدليل 
قوله عز وجل: چ ڑ  ک  ک  ک  ک چ البقرة: 7)1 وحدود اهلل اأي�شاً اأحكامه اأي ما 
حـــده وقدره، فال يجوز اأن يتعداه االإن�شان، و�شميـــت االأحكام حدوداً؛ الأنها متنع عن 

التخطي اإلى ما وراءها بدليل قوله عز وجل:  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ چ البقرة: )22.
احلد يف ال�رشع: اختلف الفقهاء يف مفهوم احلد �رشعاً وجاء خالفهم علي راأيني:

الـــراأي االأول :للحنفية، حيث يرون اأن احلد عبـــارة عن: عقوبة مقدرة واجبة حقاً هلل 
عز وجل.

واملق�شود "بحق هلل" كل فعل اأو امتناع ترجع علة اإيجابه اأو النهي عنه اإلى اجلماعة)0)(.
  وعلى هذا: يخرج من تعريف احلدود التعزير ؛ الأنه عقوبة غري مقدرة، والق�شا�س؛ 

الأنه حق العبد)1)( 
  غـــري اأن بع�س هذه احلدود كحد الزنا و�رشب اخلمر حق خال�س هلل �شبحانه وتعالى 
وبع�شها االآخر مثل حد القذف فيه حق هلل عز وجل وحق للعبد اأي اأنه ي�شرتك فيه احلق 

ال�شخ�شي واحلق العام)2)(. 
الراأي الثاين: جلمهور الفقهاء غري احلنفية، حيث اإنهم عرفوا احلد بتعريفات متقاربة:

د" 40/3) ط دار �ضادر. )49)  تهذيب اللغة لالأزهري 9/3)4 وما بعدها ، ل�سان العرب مادة " حدَّ
)50)  بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتي���ب ال�ضرائ���ع، لع���الء الدي���ن اأب���ي بكر بن م�ضع���ود الكا�ضاين احلنف���ي. ط دار الكت���ب العلمية 

.33،5(/7
))5)  �سرح فتح القدير 3/5 ، ورد املحتار على الدر املختار، للعالمة الهمام حممد اأمن بن عمر بن عابدين. ط دار اإحياء 

الرتاث العربي، 40/3).
)52) العقوبة، لالإمام حممد اأبو زهرة �ض4).
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فعرفه املالكية باأنه: "ما و�شع ملنع اجلاين من عودة ملثل فعله وزجر غريه" )3)( .
وعرفه ال�شافعية باأنه: "عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه" )4)( .

وعرفه احلنابلة باأنه: "عقوبة مقدرة �رشعاً يف مع�شية لتمنع من الوقوع يف مثلها" )))(.
وبالتايل فاحلدود عند جمهـــور الفقهاء هي العقوبة املقدرة �رشعاً نتيجة ارتكاب فعل 

حمرم �شواء كان احلق فيها هلل اأو للعبد.

حكم�ة م�صروعية احلدود :
 �رشعـــت احلدود؛ لتكون زواجر رادعـــة عن ارتكاب املحظـــورات التي اأمر اهلل عز 
وجل باالبتعاد عنها، ويف ذلك ما ي�شون للمجتمع االإ�شالمي كرامته وا�شتقراره واأمنه، 
ويحفـــظ عليـــه قوته ومتا�شكـــه، ويرفع عنه كل اأ�شبـــاب ال�شعف والفرقـــة واالنحالل، 
في�شبـــح طاهراً �شليماً نقياً من العيوب جميعهـــا، وهذه غاية مق�شودة من الغايات التي 

جاء االإ�شالم من اأجلها )6)(.
فاحلدود هي عقوبة على قيام ال�شخ�س بارتكاب فعل ي�شتوجب اجلزاء، وهذا اجلزاء 
ينطوي على االإيالم ؛ اإال اأن عذاب العقوبة احلدية ب�شفة خا�شة والعقوبات ب�شفة عامة 
واأملهـــا، مل يعد يهدف اإلى االنتقام والثاأر واإنـــزال االأذى مبن اعتدى على اأمن املجتمع 
ونظامـــه، بل اأ�شبـــح و�شيلة الإ�شالحه وعالجه، فالعقوبـــة يف الفقه االإ�شالمي جتمع بني 

)53)  حا�سي���ة الع���دوي 374/2 ط دار الفك���ر – ب���ريوت 2)4)ه���� ، والثم���ر ال���داين �ض���رح ر�ضالة القريواين لالآب���ي الأزهري 
)/8)5 ط املكتب���ة الثقافي���ة – ب���ريوت ، والفواكه الدواين لأحمد ابن غنيم الن�ض���راوي املالكي 78/2) ط دار الفكر – 

بريوت 5)4)ه�.
)54)  الإقناع يف حل األفاظ اأبي �ضجاع لل�ضيخ حممد ال�ضربيني اخلطيب 220/2 ط املطبعة العامرية )32)ه�.

)55)  منتهى الإرادات لتقي الدين حممد بن اأحمد الفتوحي 2/)45 ط مكتبة دار العروبة – القاهرة، واملبدع البن مفلح 
43/9 ط الأولى 399)ه�-979)م ن�ضر املكتب الإ�ضالمي – دم�ضق.

))5)  رد املحتار على الدر املختار حا�ضية ابن عابدين 40/3).



د.خريية بنت محمد امللق

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 119 ـ

عن�رشي اجل���زاء اأي كون العقوبة ه���ي جزاء على خرق جمموع���ة القواعد القانونية 
التـــي ت�شـــكل النظام القانـــوين االإ�شالمي، والـــردع اأي اأن من غايـــات العقوبة الزجر 
الكايف واملنا�شـــب للمحافظة على قوة االإلزام يف القواعد القانونية التي ت�شكل النظام 

االإ�شالمي، يقول تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   
ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  چ املائدة: )3 والنكال املنع، يقول ال�شيخ حممد اأبو زهره يف ذلك: 

هذا العقاب فيه جزاء كفاء للجرمية، وفيه منع لغري املرتكب عن اأن يرتكب)7)(.

املطلب الثاني

أنواع الحدود

  
من خالل التعريف ال�رشعي للحـــدود تبني اأن هناك مفهومني للحدود ترتب عليهما 

االختالف يف اأنواع احلدود تباعاً لالختالف يف مفهومها، وذلك علي النحو التايل: 
االأول: مذهـــب احلنفيـــة: وهو تخ�شي�س احلـــد بالعقوبة املقدرة حقـــا هلل اأي ل�شالح 

اجلماعة.
  وعلـــى هذا تكون احلـــدود عندهم خم�شة اأنـــواع: حد ال�رشقة، وحـــد الزنا، وحد 
�ـــرشب اخلمر، وحد ال�شكر من �شائر االأ�رشبة امل�شكـــرة املتخذة من غري العنب كال�شعري 
والذرة وغريها، وبهذا يكون حد احلرابة داخاًل يف حد ال�رشقة؛ الأن احلرابة هي ال�رشقة 
الكربى، ويكون عندهم تفرقة بني ماء العنب النيئ املتخمر، وحد ال�شكر املتخذ من غري 

ماء العنب، كال�شعري والذرة والع�شل ونحوهما )))(.
)57)  اجلرمية والعقوبة ، حممد اأبو زهره ، مرجع �ضابق، �ض92).

)58)  بدائع ال�ضنائع، 33/7.
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  والثاين: مذهـــب اجلمهور غري احلنفية-وهو اأن احلد يطلـــق على كل عقوبة مقدرة 
�شواء كانت مقررة رعاية حلق اهلل �شبحانه وتعالى اأم حلق االأفراد. 

وبن���اًء عليه يكون جمم���وع احلدود عندهم �شبعة، وبع�شه���م عدها ثمانية وهي: حد 
الزنـــا، وحد القذف، وحـــد �رشب امل�شكر، وحد ال�رشقة، وحـــد احلرابة، وحد البغي، 

وحد الردة، وحد القتل العمد املوجب للق�شا�س)))(.
وهذا احل�رش على اعتبار اأن عقوبات هذه احلدود جميعها عقوبات مقدرة �رشعاً. 

املطلب الثالث

 الفرق بني الحدود والقصاص والتعازير

الفرق بني الحـدود والقصـاص:

الق�شا�ـــس لغة: القـــود، وقد اأق�س ال�شلطان فالناً اق�شا�شاً قتلـــه قوداً، واأق�س االأمري 
فالنـــاً من فالن اإذا اقت�س له فجرحه، مثل جرحه اأو قتله قـــوداً، وا�شتق�شه: اأي �شاأله اأن 

يق�شه منه)60(.
والق�شا�ـــس يف االإ�شطالح: عقوبة مقدرة جتب حقـــاً للفرد. فهو ي�شرتك مع احلدود 
يف كونه عقوبة مقدرة مثلها ولكنه يختلف عنها يف اأنه يجب حقاً للفرد، اأما هي فتجب 

حقاً هلل تعالى.
ومعنـــى: "اأنه حق للفرد" اأن للمجني عليـــه اأو ويل الدم العفو اإذا �شاءوا العفو عنه، 

)59)  بداي���ة املجته���د ونهاي���ة املقت�ض���د، ملحمد بن اأحمد بن ر�ضد املالكي ط دار الفك���ر، 2/)29 ، الفقه الإ�ضالمي واأدلته، د. 
وهبه الزحيلي ط دار الفكر، )/3).

)0)) امل�ضب���اح املن���ري، لأحم���د ب���ن حممد ب���ن علي الفيومي املق���ري. ط احلبيب مكتب���ة لبنان ،  4/2))، وخمت���ار ال�ضحاح، 
للرازي، �ض:538.
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فبالعفو ت�شقط هذه العقوبة)61(.
واجلدير بالذكر اأن التفرقة بني احلدود والق�شا�س مل تظهر اإال عند احلنفية، اأما جمهور 

الفقهاء فريون اأن الق�شا�س حٌد كما �شبق بيانه)62(.
  وعليه فاإن احلنفية ذكروا فروقاً �شبعة بني احلدود والق�شا�س وهي كالتايل:

االأول: يجوز للقا�شي اأن يق�شي بعلمه يف الق�شا�س دون احلدود.
الثاين: احلدود ال تورث، والق�شا�س يورث.

الثالث: ال ي�شح العفو يف احلدود ولو كان حد القذف، بخالف الق�شا�س.
الرابع: التقادم ال مينع من ال�شهادة، بالقتل بخالف احلدود »�شوى حد القذف«. 

اخلام�س: الق�شا�س يثبت باالإ�شارة والكتابة من االأخر�س، بخالف احلدود.
ال�شاد�س: ال جتوز ال�شفاعة يف احلدود، وجتوز يف الق�شا�س.

ال�شابع: احلدود �شوى حـــد القذف ال تتوقف على الدعوى، بخالف الق�شا�س البد 
فيه من الدعوى)63(.

الفـرق بني الحـدود والتعازير:

التعزير لغة: ماأخوذ من عزره يعزره تعزيراً، وعّزره: رده. والعزر والتعزير: �رشب 
دون احلد ملنع اجلاين من املعاودة، وردعه عن املع�شية. والتعزير من األفاظ االأ�شداد فهو 
ياأتـــي مبعنى التوقري والتعظيم، ومنه قوله تعالـــى: چ ې  ې  چ الفتح: ) وقوله: 

چڑ  چ املائدة: 12 اأي عظمتموهم وقيل: ن�رشمتوهم.

))))  التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالمية، لعبد العزيز عامر، دار الفكر العربى للطباعة والن�ضر 2007م، �ص: 38.
)2))  عند احلديث عن تعريف احلدود �ضرعاً �ض 3) من هذا البحث.

)3))  الأ�ضباه والنظائر لبن جنيم احلنفي �ض29) ، 30) حتقيق/ عبدالعزيز الوكيل. ط احللبي 387)ه�.
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 واأ�شـــل التعزير: الرد واملنـــع فكاأن من ن�رشته قد رددت عنـــه اأعداءه، ومنعتهم من 
اأذاه، وياأتـــي اأي�شاً مبعنى التاأديب، ولهذا قيل: للتاأديب الذي هو دون احلد: تعزير، الأنه 

مينع اجلاين اأن يعاود الذنب)64(. 
التعزيـــر يف ال�رشع: هـــو عقوبة غري مقدرة م�رشوعـــة يف كل مع�شية ال حد فيها وال 

ق�شا�س وال كفارة، واإلى هذا التعريف ذهب جمهور الفقهاء))6(. 
وعرفه احلنفية باأنه: تاأديب م�رشوع دون احلد)66(.

ورد علـــى هذا التعريف: باأن التعزير قد يزيد علـــى احلد املقدر وقد ينق�س، ح�شب 
امل�شلحة واالجتهاد.

وعلـــى ذلـــك فالتعزير يوافق احلدود من وجـــه، وهو اأنه تاأديـــب ا�شت�شالح وزجر، 
يختلف بح�شب اختالف الذنب ويخالفها من عدة وجوه وهي:

)1( التقدير: فعقوبات احلدود والق�شا�س مقدرة مقدماً يف ال�رشع للجرائم املوجبة 
لهـــا، فلي�س للحاكم اأو نائبه كالقا�شي مثالً احلريـــة يف اختيار العقوبة التي تنا�شب هذه 
اجلرائم اأما عقوبات التعزير فمفو�س تقديرها اإلى القا�شي، يختار العقوبة التي تنا�شب 
ظـــروف املتهـــم و�شخ�شيته و�شوابقه، ودرجـــه تاأثره بالعقوبة، ودرجـــة ظروف اجلرمية 

واأثرها يف املجتمع بح�شب الظروف واحلاالت)67(.

)4)) ل�سان العرب 4/2)7، �سرح القامو�ص 88/2، خمتار ال�ضحاح: �ض454.
)5))  الفق���ه عل���ى املذاه���ب الأربع���ة، لعبد الرحمن اجلزي���ري، دار الكتب العلمية �ضن���ة الن�ضر: 424)ه���� – 2003م، 397/5، 
املغن���ي وال�ض���رح الكب���ري، ل�ضم�ض الدين عبدالرحم���ن ابن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�ض���ي � ط دار الكتاب العربي، 
0)/347، الأح���كام ال�ضلطاني���ة، لأب���ي يعل���ى حمم���د بن احل�ضن ف���راء احلنبلي املتوف���ى 458ه� ط دار الكت���ب العلمية-

بريوت، �ص:279، ك�ضاف القناع، للبهوتي، )/)2)، فقه ال�ضنة، لل�ضيد �ضابق، 497/2.
)))) حا�سية ابن عابدين 373/3، وفتح القدير البن الهمام 2/4)2.

)7))  حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن 2/3)2، والتعزي���ر لعام���ر ����ض 9)، 70 و�ضب���ل ال�ضالم، لالإم���ام حممد ب���ن اإ�ضماعيل الكحالين 
املعروف بالأمري. ط احللبي 38/4.
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)2( وجوب التنفيذ: احلدود واجبة التنفيذ على والة االأمر، فلي�س فيها عفو وال اإبراء 
ول �شفاعة ول اإ�شقاط لأي �شبب من الأ�شباب بعد اأن يبلغ الإمام، لقول النبي �شلى اهلل 

وا احْلُُدوَد ِفيَما بَْيَنُكْم َفَما بََلَغِني ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب«))6(. عليه و�شلم: » تََعافُّ
اأمـــا التعزير فيجوز لل�شلطان اأو من يقوم مقامـــه اأن يعفو عنه اإذا كان حقاً هلل، اأما اإن 
كان حقـــاً لالآدميني فيجـــوز لالإمام اأن يعفو اإذا عفى �شاحـــب احلق عن اجلاين ولو بعد 
رفعهـــا لالإمـــام))6( لكن اإذا طلبه �شاحبـــه ال يكون لويل االأمر فيه عفـــو وال �شفاعة، وال 

اإ�شقاط.
  وقال ال�شافعي: التعزير غري واجب على االإمام، اإن �شاء اأقامه واإن �شاء تركه)70(. 

)3( االتفـــاق مع االأ�شـــل اأو القاعدة العامـــة: اإن التعزير موافق االأ�شـــل اأو القاعدة 
العامـــة التي تقرر �ـــرشورة اختالف العقوبة باختالف اجلرمية. اأمـــا احلدود فقد خالفت 
هـــذه القاعدة العامة، بدليل ت�شوية ال�رشع يف ال�رشقة بني �رشقة القليل الذي يبلغ ن�شاباً 
كدينـــار و�رشقة الكثري كاألف دينار. الأن عقوبـــة احلدود والق�شا�س مقدرة �رشعاً، فلي�س 
للحاكـــم اأو نائبه كالقا�شي مثـــاًل احلرية يف اختيار العقوبة التـــي تنا�شب هذه اجلرائم، 
اأمـــا التعزير فهو مفو�س اإلى راأي االإمام والقا�شـــي، فهو الذي يفر�س العقوبة املنا�شبة 

للجرمية من بني العقوبات التعزيرية بح�شب الظروف واحلاالت)71(.
)4( و�شف اجلرمية باملع�شية وعدمها: اإن التعزير تاأديب يتبع املفا�شد ورمبا ال ي�شحبها 
)8)) �ض���نن اأب���ي داود حدي���ث رق���م )437، وال�ض���نن الكربى للن�ضائ���ي حديث رق���م )733، واأخرجه احلاك���م يف امل�ضتدرك علي 
ال�ضحيح���ن ، ط دار الكت���ب العلمي���ة – ب���ريوت 990)م ط الأول���ى، 378/4، وني���ل الأوط���ار، ملحمد ب���ن علي بن حممد 

ال�ضوكاين.الطباعة الفنية املتحدة 398)ه� 43/7).
)9))  الأحكام ال�ضلطانية لأبي يعلى �ض:)28، واالأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص: 237، واملقنع 3/))2، 2)2 وحا�سية ابن 

عابدين 273/3.
)70)  الفروق للقرايف 79/4). ط دار املعرفة.

))7)  حا�سية ابن عابدين 2/3)2، والتعزير لعامر �ض 9)، 70 و�ضبل ال�ضالم 38/4.



العقوبات الحدية بني الزجر والجرب ودورها يف حفظ األمن

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 124 ـ

الع�شيان)72( يف كثري من ال�شور، كتاأديب ال�شبيان والبهائم واملجانني ا�شت�شالحاً لهم، 
مع عدم املع�شية.

اأما احلدود املقدرة فلم توجد يف ال�رشع اإال يف مع�شية.  
))( من حيث التكليف: اأن احلدود والق�شا�س ال تقام على غري املكلفني من ال�شغار 
واملجانني واملعتوه���ني، لأن التكليف �رشط يف اإقامتها. اأما التعزير في�رشع يف حق غري 
اَلِة  املكلفني كال�شبـــي، الأنه تاأديب، والتاأديب جائز لهم)73(حلديث: »ُمُروا اأَْبَناَءُكْم ِبال�شَّ

اِجع)74(«. ُقوا بَْيَنُهْم يِف امْلَ�شَ ، َوَفِرّ بُوُهْم َعَلْيَها ِلَع�رْشٍ ِل�َشْبٍع، َوا�رْشِ
)6( �شق���وط العقوبة ودرئها: اأن احلدود تدراأ بال�شبهات لق���ول النبي �شلى اهلل عليه 
وا �َشِبيَلُه، َفاإِنَّ  َرٌج َفَخلُّ و�شلم: »ادَْرُءوا احْلُُدوَد َعِن امْلُ�ْشِلِمنَي َما ا�ْشَتَطْعُتْم، َفاإِْن َكاَن لَُه خَمْ
ْن ُيْخِطَئ يِف اْلُعُقوبَِة«))7(. وكذا ما رواه اأبو هريرة  ااْلإَِمـــاَم اأَْن ُيْخِطَئ يِف اْلَعْفِو َخرْيٌ ِمْن اأَ

)72)  الع�ضيان يف اللغة: خالف الطاعة.ينظر: القامو�ض املحيط ف�ضل العن باب الياء 5/4)3 ط دار اجليل – لبنان.
رف بتعريفات متعددة كالتايل : والع�ضيان �ضرعاً: عجُ

 ت���رك النقي���اد ، اأو ه���و المتن���اع عن النقياد ينظ���ر: التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين ����ض95) ط دار الكتاب العربي 
– بريوت 405)ه� حتقيق اإبراهيم الإبياري ، والتعاريف ملحمد عبدالروؤوف املناوي �ض))5 ط الأولى ط دار الفكر – 

بريوت 0)4)ه� حتقيق / حممد ر�ضوان الداية.
اأو ه���و ت���رك النقي���اد يف اإتيان املاأمورات والكف عن املنهيات ينظ���ر: قواعد الفقه ملحمد عميم الإح�ضان الربكتي )/382 ط 

الأولى ال�ضرف ببل�ضرز كرات�ضي 407)ه�-)98)م.
اأو هو خمالفة الأمر ق�ضداً ينظر: احلدود الأنيقة لأبي يحيى زكريا بن حممد الأن�ضاري ط الأولى ط دار الفكر املعا�ضر 

– بريوت ))4)ه� حتقيق/ مازن املبارك.
وبالنظر يف تلك التعريفات تبن يل: اأن الع�ضيان مبعنى ترك النقياد اأو املخالفة فقط ميكن اأن يتاأتى من املكلف وغريه 

، اإما اإذا كان مبعنى خمالفة الأمر ق�ضداً فال يتاأتى اإل من املكلف فقط حيث اإن غري املكلف ل ق�ضد له.واهلل اأعلم. 
)73)  حا�سية ابن عابدين 245/3-))2.

)74)  م�ضند اأحمد � الإمام اأحمد بن حنبل ال�ضيباين. املكتب الإ�ضالمي � الطبعة الثانية حديث رقم 50))  و�ضنن اأبو داود: 
كتاب ال�ضالة، باب متى يوؤمر الغالم بال�ضالة 495 ، واأخرجه احلاكم يف امل�ضتدرك علي ال�ضحيحن. وقال الألباين يف 

�ضحيح اأبي داود: �ضحيح. و نيل الأوطار لل�ضوكاين،  )/348.
)75) �ض���نن الرتم���ذي، كت���اب احلدود باب: م���ا جاء يف درء احلدود 25/4 رقم احلدي���ث 424)، واأخرجه احلاكم يف امل�ضتدرك 

علي ال�ضحيحن ، 379/4، ونيل الأوطار، لل�ضوكاين 8/7)).
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ر�شـــي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلـــى اهلل عليه و�شلم: »اْدَفُعوا احْلُُدوَد َما َوَجْدُتْ لََها 
َمْدَفًعا«)76(.

وكذلـــك الق�شا�ـــس فاإنه ي�شقط بال�شبهـــة كاحلد، اأما التعزير فهـــو م�رشوع حتى مع 
التهمة)77(.

)7( اأثر التوبة: اأن التعزير ي�شقط بالتوبة دون اأن يعلم فيه خالف.
  اأمـــا احلدود فال ت�شقـــط بالتوبة على ال�شحيح عند جمهور العلمـــاء غري احلنابلة اإال 

احلرابـــة))7(؛ لقوله عـــز وجـــل: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  چ املائدة: 34 .

 ))( مراعاة مكان اجلرمية وزمانها: اأن التعزير يختلف باختالف االأع�شار واالأم�شار، 
فرب تعزير يف بلد يكون اإكراماً يف بلد اآخر بخالف احلدود.

))( حـــق اهلل وحق العبد: يتنوع التعزير اإلى نوعني: فمنه ما هو مقدر رعاية حلق اهلل 
عز وجل، كاالعتداء على ال�شحابة اأو القراآن ونحوه من انتهاك احلرمات الدينية، ومنه 

ما هو مقرر رعاية حلق العبد، اأي احلق ال�شخ�شي ك�شتم فالن و�رشبه.
  اأما احلدود فكلها عند اأئمة املذاهب حق هلل-تعالى- اإال القذف ففيه خالف.

)10( من حيث �شمان التلف: اأن ما يحدث عن احلد والق�شا�س من التلف هدر الأنه 

))7)  رواه ابن ماجة يف �ضننه 850/2 رقم احلديث 2545. واأبو يعلي املو�ضلي يف م�ضنده رقم: 8))).
)77)  الرو����ض املرب���ع ب�ض���رح زاد امل�ضتقنع، ملن�ضور بن يون�ض البهوتي ط دار الكت���ب العلمية 3/)392، وحا�سية ابن عابدين 

.2(4/3
)78)  حا�سية ابن عابدين ، 87/4، منح اجلليل �ضرح على خمت�ضر �ضيدي خليل، ملحمد بن اأحمد بن حممد علي�ض، طبعة 
دار الفك���ر، 9/ 355، مغن���ي املحت���اج ، 83/4)، والف���روق للق���رايف 4/)8)، وال���كايف يف فق���ه الإم���ام اأحمد ب���ن حنبل، ملوفق 
الدي���ن عب���د اهلل ب���ن قدامة املقد�ضي، طبعة دار الكتب العلمية ب���ريوت – 4)4)ه/ 994)م الطبعة الأويل ، 243/4، 
وال�ض���ارم امل�ضل���ول عل���ى �ض���امت الر�ضول، لأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين اأب���و العبا�ض، دار ابن حزم – بريوت 

طبعة 7)4)ه�، )/507.
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مـــاأذون يف اأ�شلهما، اأما التعزير ف�شمان التالف ب�شببـــه فيه خالف، فقيل: اأنه ال ي�شمن 
التالف لأن اإقامة التعزير ماأمور به، وفعل املاأمور ل يتقيد ب�رشط ال�شالمة، ولأن فيه تهيباً 
لالإمام عند اإقامة التعزير ورفعاً ليده عن ذلك. وهذا مذهب اجلمهور))7(. وقيل: بل فيه 

ال�شمان، وهذا راأي ال�شافعي.
وال�شحيح هو راأي اجلمهور الأن القول بغريه ي�شد يد ويل االأمر يف تطبيق العقوبات 

الالزمة ملحاربة االإجرام واإخالء البالد من الف�شاد، وهذا لي�س مب�شت�شاغ)0)(.
)11( درجـــة امل�شاواة: تختلف امل�شاواة يف توقيـــع العقوبة بني احلدود والتعزيرات، 
ففـــي التعزير يراعى اأن تاأديب ذي الهيئة من اأهل ال�شيانة، اأخف من تاأديب اأهل البذاء 

وال�شفاهة، لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأقيلوا ذوي الهيئات عرثاتهم«)1)(.
اأمـــا يف احلـــدود والق�شا�س في�شتـــوون، ال فرق بـــني ال�رشيف والو�شيـــع، والغني 

والفقري، والقوي وال�شعيف)2)(.
)12( ال�شلطـــة املخت�شة بتوقيع العقوبة: فاحلـــدود والق�شا�س ال يقيمها اإال االإمام اأو 
نائبـــه والق�شاة ونحوهم، اأمـــا التعزير فمنه ما يقيمه غري االإمـــام اأو نائبه كتاأديب الزوج 
زوجته اإذا ن�زشت اأو الوالد ولده، واملعلم �شبيه، وكذلك ال�شيد لرقيقه و�رشيته يف حق 

نف�شه، وكذلك اإذا كان احلد هلل �شبحانه على خالف فيه)3)(.
)79)  الفروق للقرايف 77/4)-83) ، الفقه الإ�ضالمي واأدلته )/8)-22 بت�سرف.

)80)  حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن 2/3)2، والتعزير لعامر ����ض)7، واالأحكام ال�سلطانية للماوردي ����ص238، واالأحكام ال�سلطانية 
لأبي العلى �ض 282، وك�ضاف القناع )/24).

))8)  م�سن���د االإم���ام اأحم���د، )/)8)، و�ض���نن اأب���ي داود، كت���اب احلدود، باب يف احلد ي�ضف���ع في���ه، 33/4)، والن�ضائي يف ال�ضنن 
الك���ربى، كت���اب الرج���م، باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، ط مكتبة املطبوع���ات الإ�ضالمية – حلب ط الثانية، 0/4)3، 
�ضبل ال�ضالم 52/2. وقال ابن حجر: قال العقيلي: له طرق ولي�ض فيها �ضئ يثبت، ينظر: تلخي�ض احلبري يف تخريج 

اأحاديث الرافعي الكبري، لبن حجر الع�ضقالين، طبعة موؤ�ض�ضة قرطبة الأويل ))4)ه� 995)م،  49/4).
)82)  االأحكام ال�سلطانية الأبي يعلي �ص: 279،واالأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص:)23.

)83)  املقنع بحا�ضيته 442/3، ونيل الأوطار 35/7).
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املبحث الثالث

مفهوم العقوبة الحدية وهل هي من قبيل الزجر أم الجرب

املطلب األول

مفهوم العقوبة الحدية

مفهوم العقوبة الحدية:

من خالل العر�س ال�شابق لبيان مفهوم العقوبة عند الفقهاء والتي تعني اجلزاء املقرر 
مل�شلحة اجلماعة للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما اأمر به من قبل ال�شارع)4)(.

ومفهـــوم احلدود عند اجلمهور والتي يعرفونها باأنهـــا: العقوبات املقدرة �رشعاً نتيجة 
ارتكاب فعل حمرم، �شواء كان احلق فيها هلل اأو للعبد.

اأ�شتطيـــع اأن ا�شتخل�س تعريف العقوبة احلدية باعتبارها م�شطلحاً مركباً باأنها: اجلزاء 
اأو االأذى املـــادي الذي قدره ال�شارع نتيجة ارتكاب فعل حمرم، وذلك من اأجل حماية 

املجتمع وزجراً للجاين.
ومـــن خالل هذا التعريف يظهـــر االأثر الوا�شح للزجر يف العقوبـــة احلدية من اأجل 
�شيانـــة املجتمع، ولكن هل تكـــون العقوبة احلدية زاجرة فقـــط اأم اأنها تطهر ال�شخ�س 
مـــن الذنب فتكون جابرة اأي�شاً ؟ هذا ما نلقي عليه ال�شوء يف املطلب التايل ولكن بعد 

القيام بالتفرقة بني الزواجر واجلوابر.
الفرق بني الزواجر واجلوابر:  

يفرق الفقهاء بني الزواجر واجلوابر من عدة وجوه:
االأول: اأن الزواجـــر م�رشوعة لدرء املفا�شد املتوقعـــة، واجلوابر م�رشوعة ال�شتدراك 

)84)  ينظر: حا�سية الطحاوي 388/2.
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امل�شالح الفائتة)))(.
  الثاين: اأن اجلوابر �رشعت مع اخلطاأ والعمد واجلهل والعلم والذكر والن�شيان، وعلى 
املجانـــني وال�شبيان، بخالف الزواجر فاإن معظمها ال يجب اإال على عا�س زجرا له عن 
املع�شيـــة، وقد جتب الزواجر دفعا للمفا�شد من غري اإثم وال عدوان، كما يف حد احلنفي 

اإذا �رشب النبيذ، وريا�شة البهائم، وتاأديب ال�شبيان ا�شت�شالحا لهم )6)(. 
الثالث: اأن معظم الزواجر اإما حدود مقدرة، واإما تعازير غري مقدرة فهي لي�شت فعاًل 

للمزجورين بل يفعلها االأئمة بهم، واإمنا اجلوابر فعل ملن خوطب بها)7)(.
  الرابع: اأن اجلوابر تقع يف النفو�س واالأع�شاء ومنافع االأع�شاء واجلراح والعبادات 

واالأموال واملنافع، بخالف الزواجر فاإنها تقع يف اجلنايات واملخالفات)))(.

املطلب الثاني

العقوبة الحدية زواجر أم جوابر

مـــن امل�شلم به عند الفقهـــاء اأن املق�شود االأ�شلي من م�رشوعيـــة العقوبة كما بينا هو 
زجر النا�س وردعهم عن ارتكاب املحظورات وترك املاأمورات دفعاً للف�شاد يف االأر�س 
ومنعاً من اإحلاق ال�رشر باالأفراد واملجتمعات، وهذا باإجماع الفقهاء)))(، لكنهم اختلفوا 
يف هـــذه العقوبة هل تنتهي يف الدنيا فتكون زاجرة جابـــرة؟ اأم اأنها تتكرر على اجلاين 

)85)  اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، لأحمد بن اإدري�ض القرايف، ط. عامل الكتب، )/3)2.
))8)  قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�ضالم، ط. دار الكتب العلمية، )/79).

)87)  قواعد الأحكام ، للعز بن عبد ال�ضالم، )/79).
)88)  تهذي���ب الف���روق والقواع���د ال�ضني���ة يف الأ�ض���رار الفقهي���ة لل�ضي���خ / حمم���د بن علي اب���ن ال�ضيخ ح�ضن مفت���ي املالكية 

املطبوع بهام�ض كتاب الفروق للقرايف )/))2 ط دار املعرفة، وقواعد الأحكام ، للعز بن عبد ال�ضالم، )/80).
)89)  االأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص275 ، )27 ، فتح القدير 3/5 ط دار اإحياء الرتاث العربي.
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يف االآخرة فتكون عقوبـــة الدنيا زاجرة فقط، وتاأتي العقوبة االأخروية فتجرب اخللل عند 
اجلاين مع اأن العقوبة قد ا�شتوفيت منه يف الدنيا؟ وجاء اختالفهم على راأيني:

الـــراأي االأول: احلنفية ومن وافقهم: ويرون اأن احلـــدود والتعازير �رشعت فقط زجراً 
الأرباب املعا�شي مـــن اإف�شاد العالقات الزوجية، واإ�شاعة االأن�شاب، واإتالف االأعرا�س 
واالأمـــوال والعقول والنفو�س، فهـــي رادعة زاجرة للجاين عما فعـــل، مانعة لغرية عن 
ارتـــكاب مثل هذا الذنب املعاقب عليه اجلاين، فدور العقوبات قا�رش على الدنيا فقط، 

اأما االآخرة فالبد لها من توبة للتطهري من هذا الذنب وللنجاة من عذاب االآخرة)0)(. 
  وا�شتدلوا على ذلك مبا يلي :

1-قولـــه عـــز وجـــل: چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ الن�شاء: 3) .

  وجـــه الداللة: العموم امل�شتفاد من قوله-تعالى-:  "َوَمْن َيْقُتْل"  فبني املولى اأن كل 
من يقتل موؤمناً متعمداً فاهلل اأعد له جزاًء اأخروياً �شواء اأقيم عليه الق�شا�س فـي الدنيا اأم 

ال، ولو كان الق�شا�س مكفراً للذنب لذكرته االآية)1)(.
ومما يع�شد وجه الداللة هذا  ما روي اأن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه �شئل عمن قتل موؤمناً 
متعمـــداً ثم تاب واهتدى فقال: واأنى له بالتوبة ؟ �شمعـــت نبيكم يقول: "يجئ املقتول 
متعلقـــاً بالقاتل ت�شخـــب اأوداجه دماً فيقول: اأي رب �شل هذا فيـــم قتلني؟)2)( "ثم قال: 

واهلل قد نزلت وما ن�شخها �شيء.
  وقـــال �شعيـــد بن جبري: قلت البن عبا�س: هل ملن قتل موؤمنـــاً متعمداً توبة؟ قال: ال، 

)90)  البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق 3/5 ط دار املعرفة ، رد املحتار على الدر املختار 40/3).
))9)  ال�ضيا�ضة اجلنائية يف ال�ضريعة الإ�ضالمية للدكتور/ اأحمد فتحي بهن�ضي، �ض40).

)92)  �ضنن الن�ضائي 85/7.
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فقـــراأت عليه اآية الفرقـــان)3)( اإلى: "اإِالَّ َمْن تَـــاَب" قال: هذه مكية ن�شختهـــا اآية مدنية:  
چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    چ الن�شاء: 3) )4)(.

2-قوله-�شلـــى اهلل عليه و�شلم - :  چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ  

ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ املائدة: 33 - 34 .
وجه الداللة: اأن اهلل عز وجل ذكر عقاب قطاع الطريق يف الدنيا- وهو حد احلرابة- 

وبني عقوبة االآخرة اأي�شاً، فال يغني اإذن عقاب الدنيا عن عقاب االآخرة اإال بالتوبة)))(. 
3-وا�شتدلـــوا اأي�شاً مبـــا روي عن اأبي اأمية املخزومي اأن ر�شـــول اهلل-�شلى اهلل عليه 
و�شلـــم - اأتى بل�س قد اعـــرتف اعرتافاً ومل يوجد معه متاع، فقال له ر�شول اهلل-�شلى 
اهلل عليـــه و�شلم -: "ما اأخالك �رشقت؟ فقال: بلـــى "فاأعاد عليه مرتني اأو ثالثاً كل ذلك 
يعـــرتف، فاأمر به فقطع وجيء به فقال له ر�شول اهلل-�شلى اهلل عليه و�شلم -: " ا�شتغفر 
فقال الرجل: اأ�شتغفر اهلل واأتوب اإليه، فقال ر�شول اهلل-�شلى اهلل عليه  اهلل وتـــب اإليه"، 

)93)  ن�ض اآية الفرقان: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  
ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ الفرقان: )6 - 70.
)94)  �ضنن الرتمذي 240/5 حديث رقم 3029 كتاب تف�ضري القراآن ط دار اإحياء الرتاث العربي حتقيق/ اأحمد �ضاكر. قال 
اأب���و عي�ض���ى :ه���ذا حديث ح�ض���ن غريب،�ضنن الن�ضائي 85/7 برق���م 3999 كتاب حترمي الدم ، الأحادي���ث املختارة 0)/47 

برقم 42 ط اأولى مكتبة النه�ضة احلديثة – مكة املكرمة 0)4)ه�.
)95)  اأح���كام الق���راآن للج�سا����ص 52/4 وما بعدها. حتقي���ق/ حممد ال�ضادق قمحاوي ط دار امل�ضح���ف، والفقه الإ�ضالمي 

واأدلته )/77).
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و�شلم -: "اللهم تب عليه ثالثاً")6)(. 
  وجه الداللة: اأن الر�شول-�شلى اهلل عليه و�شلم - بعد ما اأقام حد ال�رشقة عليه طلب 
منه التوبة واال�شتغفار، فامتثل الرجل فدعا له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم   باأن يتوب اهلل 

عليه، فدل هذا على اأن اإقامة احلد لي�شت كفارة للذنب اإال اإذا تاب مرتكبه)7)(.
 4-وا�شتدلـــوا اأي�شاً بقولهم: اإن الطهارة من الذنـــب ال حت�شل باإقامة احلد بل بالتوبة 

ويقام احلد على كره منه)))(.
الـــراأي الثاين: جمهور الفقهاء: حيث يرون اأن العقوبات ال�رشعية ــ حداً اأو تعزيراً ــ 
ف�ش���اًل عن اأنها اأ�شاًل للزجر يف الدنيا تعترب بالن�شبة للم�شلم جوابر ل�شقوط عقوبتها يف 
االآخرة اإذا ا�شتوفيت يف الدنيا، ويف الكافر زواجر، فاإذا نفذت العقوبة على امل�شلم يف 
الدنيـــا فذلك يقيه عذاب االآخرة وبناء عليه يكـــون الهدف من العقوبة عندهم مزدوجاً 

ي�شمل الزاجر واجلابر)))(.
وا�شتدلوا على ذلك مبا يلي :

1-مبا روي عـــن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه عـــن النبي-�شلى اهلل عليه و�شلم 
- قـــال: " من اأ�شاب حداً فعجل له عقوبته يف الدنيا فاهلل اأعدل من اأن يثني على عبده 
يف االآخـــرة، ومن اأ�شاب حداً ف�شرته اهلل عليه، فاهلل اأكرم من اأن يعود يف �شيء قد عفا 

))9)  �ض���نن اأب���ي داود 34/4) برق���م 4380 كتاب احلدود ط دار الفكر –ب���ريوت ، �ضنن الن�ضائي 8/)7 برقم 4877 كتاب قطع 
ال�ض���ارق، �ض���نن اب���ن ماج���ة 2/))8 برقم 2597 كتاب احل���دود ط دار الفكر – بريوت ، م�سند االإم���ام اأحمد 293/5 برقم 

))225 ط موؤ�ض�ضة قرطبة – القاهرة، تلخي�ص احلبري 4/)) ط املدينة املنورة.
)97) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض34.

)98)  تبين احلقائق للزيلعي 3/3)) ط دار املعرفة.
)99)  الأم لالإم���ام ال�ضافع���ي م���ع خمت�ض���ر املزين باب احلدود 59/7 ط دار الفكر ، مغني املحت���اج، لل�ضربيني،  2/4، 84) ط 
دار اإحي���اء ال���رتاث العرب���ي ، والفقه الإ�ضالمي واأدلته )/77) وما بعدها ، وال�ضيا�ض���ة اجلنائية يف ال�ضريعة الإ�ضالمية 

�ص42).
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عنه")100(. 
2-ومبـــا روى عن عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه قال: كنا مع النبي-�شلى اهلل عليه 
و�شلم - يف جمل�ص فقال: " تبايعوين على اأال ت�رشكوا باهلل �شيئاً وال تزنوا وال ت�رشقوا، 
وال تقتلوا النف�س التي حرم اهلل اإال باحلق ؟ فمن وفى منكم فاأجره على اهلل، ومن اأ�شاب 
�شيئاً مـــن ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له، ومن اأ�شاب �شيئاً من ذلك ف�شرته اهلل 
عليـــه فاأمره اإلـــى اهلل اإن �شاء عفا عنه واإن �شاء عذبـــه "، وزاد يف رواية: " فبايعناه على 

ذلك")101(.
وا�شتدلوا اأي�شاً مبـــا روي اأن ال�شحابة �شاألوا ر�شول اهلل-�شلى اهلل عليه و�شلم - عن 
غ�شـــل ماعز وتكفينه وال�شالة عليه فقال: "ا�شنعوا بـــه ما ت�شنعون مبوتاكم "، وزاد يف 

رواية: "لقد تاب توبة لو ق�شمت على اأهل احلجاز لو�شعتهم")102(. 
  وجه الداللة: 

ن�شتخل�ـــس من هـــذه االأحاديث: اأن الر�شول-�شلى اهلل عليه و�شلـــم - بنيَّ اأن اإقامة 
احلدود كفارة من االآثام فدل على اأن احلدود زواجر وجوابر معاً)103(.  

املناق�شة والرتجيح:
  ناق�س اأ�شحاب الراأي االأول ما ا�شتدل به اأ�شحاب الراأي الثاين بقولهم: 

)00))  امل�ضت���درك عل���ى ال�ضحيحن )/48 برق���م 3) كتاب الإميان وقال احلاكم: هذا حديث �ضحيح الإ�ضناد ومل يخرجاه، 
و�ضنن الرتمذي 5/)) برقم )2)2 كتاب الإميان باب ما جاء يف ل يزين الزاين وهو موؤمن وقال اأبو عي�ضى: هذا حديث 

ح�ضن غريب �ضحيح.
))0))  �ضحيح م�ضلم 333/3) كتاب احلدود باب احلدود كفارات لأهلها برقم 709) ط دار اإحياء الرتاث العربي، و�ضحيح 

البخاري 0/4)85 كتاب التف�ضري برقم 2))4 ط دار ابن كثري – اليمامة – بريوت 407)ه� اللفظ مل�ضلم.
)02))  م�ضنف ابن اأبي �ضيبة 459/2 برقم 4)0)) كتاب اجلنائز ، ن�ضب الراية، للزيلعي. 320/3 ط دار احلديث – م�سر 

357)ه�.
)03)) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض)3.
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يجب اأن حتمل هذه االأحاديث التي ا�شتدل بها اأ�شحاب الراأي الثاين على ما اإذا تاب 
يف اأثنـــاء قيام العقوبة؛ الأنه هو الظاهر، ف�رشبه اأو رجمه يكون معه توبة غالباً، فيقيد به 
جمعـــاً بني االأدلة، وتقييد الظني عند معار�شة القطعـــي متعني بخالف العك�س، اأو هي 

من�شوخة)104(. 
واأجـــاب اأ�شحاب الـــراأي الثاين على املناق�شـــة التي اأوردها اأ�شحـــاب الراأي االأول 
بقولهـــم: اإن هـــذه االأحاديث التي ت اال�شتدالل بها تفيـــد اأن العقوبات زواجر وجوابر 
معاً ف�شيلة؛ لكونها تق�شي باأن الذنوب تكفر باحلدود، والف�شائل ال تن�شخ وال تقيد الأنها 
لي�شـــت اأوامـــر وال نواهي واإمنا الن�شـــخ يف االأوامر والنواهي �شـــواء وردت بلفظ االأمر 
والنهـــي، اأو بلفظ اخلرب ومعناه االأمر والنهي، واأمـــا اخلرب املحقق فال يدخل الن�شخ فيه، 
ولو دخل لكان كذباً، وهذا ال يجوز اأن يظن ب�شيء من اأخبار اهلل ور�شوله �شلى اهلل عليه 

و�شلم))10(.
وناق�شـــوا ا�شتدالل اأ�شحـــاب الراأي االأول باالآية بقولهم: واأما اآيـــة املحاربة فهذا اأمر 
خا�ـــس من بني �شائر احلـــدود ؛ الأن اهلل تعالى ن�س عليه ن�شـــاً ال يحتمل تاأوياًل فهو خرب 
جمرد من اهلل عز وجل- ل يقا�ص عليه �شائر احلدود حتى ميكن العمل بجميع الأدلة)106(. 
الرتجيـــح: بعد مناق�شة ما ا�شتدل به الفريقان يتبني اأن الراأي الذي تقويه االأدلة وي�شري 
مـــع املعقول اأن العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعـــده، اأي اأن العلم ب�رشعيتها مينع 
االإقـــدام على الفعل، واإيقاعها بعده مينع من العود اإليه، واإقامة العقوبات تكفري جلرمها 

وطهرة من وزرها.

)04))  �سرح فتح القدير، 3/5.
)05)) فردية العقوبة واأثرها يف الفقه الإ�ضالمي، د. اإبراهيم عطايا، مرجع �ضابق، �ض)3.

))0))  املحلى لبن حزم ))/24) وما بعدها. ط مكتبة دار احلديث.
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  وعلـــى هـــذا فاإن ما ذهب اإليه اأ�شحـــاب الراأي الثاين وهم جمهـــور الفقهاء من اأن 
العقوبـــات زواجر وجوابر معـــاً هو الراجح؛ لقـــوة اأدلتهم، ولكونه يجمـــع بني االأدلة 

واجلمع بينها والعمل بجميعها اأولى من اإعمال بع�شها واإهمال بع�شها االآخر.

املبحث الرابع

دور العقوبة الحدية يف تحقيق األمن

�شوف اأتناول يف هذا املبحث دور العقوبة احلدية يف حتقيق االأمن يف املجتمع وذلك 
م���ن خالل التعر����ص لبيان مدي ارتباط العقوب���ات احلدية بحفظ الأم���ن اأوًل، ثم بيان 
دورهـــا يف حفظ وحتقيق االأمن وهـــذا ي�شتدعي تق�شيم هذا املبحـــث اإلى مطلبني على 

النحو التايل:

املطلب األول

مدي ارتباط العقوبات الحدية بحفظ األمن

معلوم اأن للعقوبة غر�شني: غر�شاً قريباً، وغر�شاً بعيداً.
  فالغر�ـــس القريب اأو العاجل هـــو اإيالم املجرم ملنعه من العودة اإلى ارتكاب اجلرمية  

ومنع غريه من االقتداء به. والغر�س البعيد اأو االآجل هو حماية م�شالح اجلماعة)107(.
  ومـــن خالل بيان الفرق بني الزواجر واجلوابر ال�شابق ذكره))10( يتبني اأنهما اأ�شيالن 

يف حتقيق الغر�س من العقوبة �شواء الغر�س القريب اأو البعيد.
فالعقوبـــات يف االإ�شـــالم �رشعت مكافحـــة للجرائم وحمافظة علـــى حقوق النا�س 

)07))  راجع: العقوبة يف الفقه الإ�ضالمي للدكتور / اأحمد بهن�ضي �ض8) ط دار ال�ضروق.
)08))  راجع البحث �ض)2.
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و�رشوراتهم وم�شاحلهم احلقيقية، وحماية للف�شائل ومكارم ال�شلوك ومطهرة للمجتمع 
من الرذائل وحتقيقاً لالأهداف ال�شامية واالأغرا�س النبيلة. فلي�شت العقوبات يف ال�رشيعة 
االإ�شالميـــة مق�شودة لذاتها بل هي و�شيلة ل�شمان حقوق املجتمع ومنافعه، وحلمايته من 
املفا�شد))10(. فمثلها يف ذلك مثل الطبيب الذي ي�شقي املري�س الدواء املر ليقطع بها داًء 

اأكرب من م�رشة الدواء، وكذلك قطع ع�شو لي�شلم باقي االأع�شاء وهكذا.
وحيـــث اإن مو�شوع البحث ين�شب على حتقيق االأمن بالعقاب، اأي اأن ما يح�شل به 
الـــردع والزجر هو الذي ي�شاهم يف حفظ االأمن، فالعقوبـــة ب�شفة عامة واحلدية ب�شفة 
خا�ش���ة، ومن خالل م���ا تقوم به من دور فعال يف املجتمع له���ا ارتباط وثيق بحفظ اأمن 
و�شالمـــة املجتمع، الأنها تت�شف بالثبـــات واال�شتقرار واال�شتمـــرار، فهي لكل �شخ�س 
ولكل ع�رش وم�رش، كما اأنهـــا تت�شف بال�شمول والكمال فتلبي جميع ما يحتاجه الب�رش 
مـــن مبادئ وقواعد واأحكام حيث مل ين�شاأ هذا النظـــام مع اجلماعة بل هو الذي اأ�ش�س 
اجلماعـــة فجاء كاماًل غري منقو�ـــس، الأنها مو�شوعة من قبـــل رب الربية الذي يعلم ما 

ي�شلح به حال املجتمع.
وبالتـــايل فاإن العقوبات احلدية ترتبط ارتباطـــاً وثيقاً باالأمن فال اأمن بدون جزاء، الأن 
املجتمـــع الذي يخلو من قواعـــد نظامية وا�شحة تت�شمن عقوبـــات زاجرة ي�شبح مبثابة 
غابـــة ياأكل فيها القوي ال�شعيف، ولذا فاإن العقوبة احلدية بو�شفها جزاء يوقع علي من 
يرتكـــب فعاًل من االأفعال املوجبة للحد تربز فيه ال�شفة االإلزامية والتي متيز احلدود عن 
غريها من القواعد التي ال تت�شف بهذا النوع من االإلزام كالقواعد االجتماعية االأخرى 
مثل قواعد االأخالق وقواعد املجامالت وغريهما من القواعد، كما يتحقق مبوجب هذا 
)09))  البح���وث والدرا�ض���ات املقدمة للموؤمت���ر العاملي الثالث لل�ضرية وال�ضنة النبوية بالقاه���رة، بحث ردود على ال�ضبهات 

الواردة يف احلدود ، الطبعة الأولى )40)ه�  2/)0).
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العن�ـــرش االعتقاد اجلماعي ب�رشورة اإتباع حكـــم القاعدة املعنية خ�شية من توقيع اجلزاء 
علـــى من يخالفها، اأو عـــن طريق االعتقـــاد اجلماعي بوجوب االإجبـــار على احرتامها 
بوا�شطـــة ال�شلطة العامـــة يف املجتمع الذي ينتمون اإليه. وهنـــا يظهر الرتابط الكبري بني 

العقوبة احلدية وحتقيق االأمن داخل املجتمع.

املطلب الثاني

دور العقوبات الحدية يف حفظ األمن

مما ال �شك فيه اأن العقوبات وال �شيما احلدية منها تلعب دوراً فعااًل وموؤثراً يف حفظ االأمن 
وحتقيقه على امل�شتويني الفردي واجلماعي، حيث يقوم اجلزاء املرتتب على ارتكاب اأياً 
من اجلرائم احلديـــة بتحقيق الزجر العام واخلا�س مع االأخذ يف االعتبار اأن هذا اجلزاء 

يف العقوبـــات احلدية  ال يقوم على اأ�شا�س االنتقام، قال تعالى: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ البقـــرة: )17   بل هي مثل كل اأحكام االإ�شالم، قائمة 
على ما يحقق م�شالح الب�رش، اأو حماية امل�شالح كما يقال يف فقه القانون اجلزائي حفظ 
النف�س بتحرمي القتل والعقل بتحرمي اخلمر، والن�شل بتحرمي الزنا، واملال بتحرمي ال�رشقة، 
وذلـــك بالزجر الكايف واملنا�شب  للمحافظة على قوة االإلزام يف القواعد القانونية التي 

ت�شكل النظام القانوين االإ�شالمى. )110( 
ومـــن املعلوم اأن النظـــم والت�رشيعات تو�شع اليـــوم لتطبق غـــداً اأي يف امل�شتقبل، 
وامل�شتقبل جمهول بالن�شبة للب�رش، ولذلك كث���رياً ما ت�شطدم النظم الب�رشية باملعوقات 
عنـــد التطبيق، وهذا ال يكـــون يف النظم ال�رشعية، الأن اهلل تعالـــى يعلم امل�شتقبل علمه 

)0))) عن العروبة والإ�ضالم، د.ع�ضمت �ضيف الدولة، ، بريوت، مركز درا�ضات الوحدة العربية، 988) ، �ص )5.
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باحلا�رش، في�شع العقوبات ب�شكل مينع تناق�شها مع الواقع، وعلى هذا فتكون العقوبات 
ال�رشعيـــة بعيدة كل البعد عـــن معاين النق�س والعجز واإر�شـــاء الهوى وعدم االإحاطة 
والإفراط والتفريط والتناق����ص وال�شطراب، مما يت�شف بها الب�رش وتت�شم بها قوانينهم 

ومناهجهم.
يقـــول ابن القيم رحمه اهلل:  اإن  النا�س لو وكلوا اإلى عقولهم يف معرفة ذلك وترتيب 
كل عقوبـــة علـــى ما ينا�شبها مـــن اجلناية جن�شاً وو�شفـــاً وقدراً لذهبت بهـــم االآراء كل 
مذهب، وت�شعبت بهم الطرق كل َم�ْشَعب، ولََعُظم االختالف وا�شتد اخلطب، فكفاهم 
اأرحـــم الراحمـــني واأحكم احلاكمني موؤنة ذلـــك، واأزال عنهم الكلفـــة، وتولى بحكمته 
وعلمه ورحمته تقديره نوعاً وقدراً، ورتب على كل جناية ما ينا�شبها من العقوبة ويليق 

بها من النكال)111( .
ولـــذا كانت العقوبات احلدية اأظهر برهان واأ�شطع دليل علي عظمة هذه ال�رشيعة، ملا 
حققتـــه يف الواقع العملي من اأمن واأمان، ونعيـــم وا�شتقرار ولعل اأبرز ما حتققه احلدود 

من اأثر يف حتقيق االأمن وحفظه داخل املجتمع ما يلي:
1-اأنهـــا حتقق العدالـــة االإ�شالمية بني الب�رش وهذه العدالة هـــي اأبرز �شمات ال�رشيعة 
االإ�شالميـــة ب�شفة عامة يقول ابن القيم اجلوزيـــة رحمه اهلل عن ال�رشيعة "هي عدل كلها 
ورحمـــة كلها وم�شالح كلها وحكمة كلها، فكل م�شاألـــة خرجت عن العدل اإلى اجلور، 
وعن الرحمة اإلى �شدها، وعن امل�شلحة اإلى املف�شدة، وعن احلكمة اإلى العبث، فلي�شت 
من  ال�رشيعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل فال�رشيعة عدل اهلل بني عباده ورحمته بني خلقه، 
وظلـــه يف اأر�شه، وحكمته الدالة عليه، وعلـــى �شدق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 
)))))  اأع���الم املوقع���ن ع���ن رب العامل���ن ، حمم���د بن قي���م اجلوزية.مكتبة الكلي���ات الأزهرية بالقاه���رة، 400) ه - 980)م، 

 .((5/2
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اأت داللة واأ�شدقه، وهى نوره الذى به اأب�رش املب�رشون وهداه الذي اهتدى به املهتدون 
و�شفاوؤه التام الذى به دواء كل عليل وطريقه امل�شتقيم الذي من ا�شتقام عليه فقد ا�شتقام 

على �شواء ال�شبيل....... ")112(.
2-اأن احل���دود غري قابلة لل�شفاع���ة اأو الإ�شقاط فال يجوز تعطيلها بعفو ول �شفاعة ول 
هبـــة وال غـــري ذلك، ويدل على ذلك موقـــف الر�شول �شلى اهلل عليـــه و�شلم  من املراأة 
املخزومية فيما روى عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأن قري�ًشا اأهمها �شاأن املراأة املخزومية التي 
�رشقت، فقالـــوا: من يكلم فيها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليـــه و�شلم؟ فقالوا: ومن يجرتئ 
عليه اإال اأ�شامة بن زيد حب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ؟ فكلمه اأ�شامة، فقال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "يا اأ�شامة، اأت�شفع يف حد من حدود اهلل" ؟ ثم قام فاختطب، 
يُف  ِ َا اأَْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم اأَنَُّهْم َكانُوا اإَِذا �رَشََق ِفيِهْم ال�رشَّ فقال: �شلى اهلل عليه و�شلم:  )اإِمنَّ
ٍد  مَّ ِ لَـــْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَ َقاُمـــوا َعَلْيِه احْلَدَّ َوامْيُ اهللَّ ِعيُف اأَ َق ِفيِهْم ال�شَّ َ تََرُكـــوُه َواإَِذا �ـــرشَ
َقـــْت لََقَطْعُت َيَدَها()113( وال �شك اأن هـــذا امل�شلك مبنع ال�شفاعة والو�شاطة يف توقيع  �رَشَ
العقوبـــات احلديـــة وتوقيعها على اأي �شخ�س يرتكب فعاًل موجبـــاً لها لهو اأكرب �شمانة 

على حتقيقها لهدفها املن�شود يف حفظ اأمن املجتمع وحتقيق الردع. 
3-اإر�شـــاء �شعور العدالة: فاحلـــدود تعمل على اإر�شاء �شعـــور النا�س بالعدالة، وال 
تكـــون كذلك اإال اإذا كانت تطبق على كل من يرتكب اجلرمية، حيث تعمل احلدود على 
اإزالة احلقـــد من النفو�س وت�شفيتها وراحة املجتمع من خـــالل مطالعتهم للمحدودين، 
في�شرتيـــح كل من اأعتدي عليه اجلاين اإذا ما راأي بعينه حد اهلل تعايل قد نفذ فيه، فالرعية 

)2))) اأعالم املوقعن عن رب العاملن، لبن القيم،  3/3.
)3)))  �سحيح البخاري 4/))5) ،7) كتاب املغازي ،50 باب من �ضهد الفتح، حديث رقم 4053، و�ضحيح م�ضلم 3/))3)، 29 

كتاب احلدود ،2 باب قطع ال�ضارق ال�ضريف وغريه ،حديث رقم 88)). 
 بالريا�ض.
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يرغبـــون فطرياً اأن ي�شود العـــدل بينهم، يقول علي ر�شي اهلل عنـــه: »جعل اهلل �شبحانه 
العدل قواماً لالأنام، وتنـزيهاً من املظامل واالآثام، وت�شنية لالإ�شالم«)1))).

3-تقـــوم احلدود على مبداأ اأنها حق للمجتمع طاملـــا و�شلت لويل االأمر، ومن ثم ال 
يقبل فيهـــا التنازل اأو الت�شالح، وهذا من اأجل عدم التجـــروء على اإتيانها والت�شدد يف 
اأحكامهـــا وهذا من اأبرز و�شائـــل حتقيق االأمن يف املجتمع، يوؤكد هذا ما ورد اأن �شفوان 
بـــن اأمية اأتى النبي �شلى اهلل عليـــه و�شلم  فاأناخ راحلته وو�شـــع رداءه عليها ثم تنحى 
يق�شـــي احلاجـــة، فجاء رجل ف�ـــرشق رداءه، فاأخذه فاأتى به ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلـــم  فاأمر به اأن يقطع فقال: يا ر�شـــول اهلل تقطعه يف ردائي اأنا اأهبه له فقال: فهال قبل 
اأن تاأتيني به))11(، وعلى هذا ال جتوز امل�شاحلة يف احلدود بعد و�شولها لويل االأمر عالوة 

على عدم ال�شفاعة فيها الأنها مف�شدة لل�رشع و�شياع للحق)116(.
4-اإن العقوبـــات يف االإ�شـــالم �رشعـــت مكافحـــة للجرائم وحمافظـــة على حقوق 
النا�س و�رشوراتهم وم�شاحلهم احلقيقيـــة، وحماية للف�شائل ومكارم ال�شلوك، ومطهرة 
للمجتمع من الرذائل، وحتقيقاً لالأهداف ال�شامية واالأغرا�س النبيلة. فلي�شت العقوبات 
يف ال�رشيعـــة االإ�شالمية مق�شودة لذاتها بل هي و�شيلة ل�شمان حقوق املجتمع ومنافعه، 

وحلمايته من املفا�شد  )117(.
)-قيــــام احلدود يف االإ�شــــالم على اأ�ش�ــــس العدالة واالإن�شــــاف فالنظام العقابي 

)4)))غرر احلكم و درر الكلم ،من كالم الإمام علي بن اأبي طالب: لعبد الواحد بن حممد بن عبد الواحد الآمدي �ض�99، 
طبعة �ضيدا �ضنة 930)م.

)5)))  ال�ض���نن الك���ربى � اأحم���د البيهقي.مطبعة جمل����ض دائرة املعارف العثمانية بالهند الطبع���ة الأولى 354)ه� ، 8/))2،  
كتاب ال�ضرقة، باب ال�ضارق توهب له ال�ضدقة، برقم: 7002).

)))))  �ضبل ال�ضالم: )/88).
)7)))  البحوث والدرا�ضات املقدمة للموؤمتر العاملي الثالث ، بحث ردود على ال�ضبهات الواردة يف احلدود2/)0).  
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االإ�شالمي ال يتلهف اإلى تطبيق العقوبات احلدية كما يظن اأعداوؤه فال يت�شيد النا�س 
بزالتهــــم ليوقع عليهم العقاب، بل يحاول دفع العقوبات ما وجد لذلك �شبياًل. فقد 
ِلح  حــــث االإ�شالم على ال�شرت ونَدب اإليه رجــــاء اأن يتوب اجلاين وي�شتغفر ربه وُي�شْ
حالَه. فقد قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:  تعافوا احلدود فيما بينكم، فما بلغني 

من حد فقد وجب))11(. 
وقــــال:  اجتنبوا هذه القــــاذورة التي نهى اهلل عنها فمــــن اأَمَلَّ فلي�شترت ب�شرت اهلل عز 
وجل، وليتب اإلى اهلل، فاإنه من يبد لنا �شفحته نقم كتاب اهلل عليه ))11(. وقال: ..... 

ومن �شرت م�شلماً �شرته اهلل يف الدنيا واالآخرة)120(. 
6-كمــــا اأن مــــن عوامل حفظ االأمــــن يف املجتمع مــــا قرره ال�ــــرشع احلنيف من 
�شمانــــات للمتهم من خالل تقريره لقاعدة درء احلدود بال�شبهات حيث فتح الطريق 
الإمكانية عدم توقيع العقوبة على املتهم عند عدم اجلزم، وذلك بتقرير هذه القاعدة 
التــــي تعترب ح�شانة وح�شناً لالأفراد، ومالذاً يبعث فيهــــم الطماأنينة اأنهم لن يوؤخذوا 
بال�شبهة، فالعقوبة ال تكون اإال يف حاالت اليقني وعند ثبوت اجلرم بالطرق ال�رشعية، 
وعلى هذا فال يجوز اإيقاع العقوبة مع وجود ال�شبهة ال�شاحلة للدرء والإ�شقاط، وقد 
وردت اآثار كثرية تدل على هذه القاعدة منها املرفوع للر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
ومنهــــا املوقوف، واأ�شــــح ما روي فيها االأثر املوقوف علــــى ابن م�شعود -ر�شي اهلل 

)8))) �ض���نن اأب���ي داود � احلاف���ظ اأبو داود ال�ضج�ضت���اين الأزدي. دار احلديث ب�ضورية ، كتاب احل���دود 540/4 ، �ضنن البيهقي 
8/)33 ، امل�ضت���درك عل���ي ال�ضحيح���ن � احلاك���م الني�ضاب���وري. دار الكتاب العرب���ي ببريوت ، 383/4 وق���ال:  هذا حديث 

�ضحيح الإ�ضناد ومل  يخرجاه  ووافقه الذهبي ، وقد ح�ضنه الألباين يف �ضحيح اجلامع ال�ضغري42/3. 
)9))) ال�ض���نن الك���ربى للبيهق���ي 330/8 ، م�ضت���درك احلاكم 244/4 وق���ال:  هذا حديث �ضحيح على �ض���رط ال�ضيخن ومل 

يخرجاه  ووافقه الذهبي.  
)20)) �ضحيح م�ضلم 2074/4 ، �ضنن الرتمذي 34/4 ، م�سند االإمام اأحمد ، 252/2.
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عنه- حيــــث قال:  ادراأوا احلدود والقتل عن عباد اهلل مــــا ا�شتطعتم))1)).  واملوقوف 
يف هذا له حكم املرفوع، ولهــــذا فقد اتفق اأهل العلم على االأخذ بهذه القاعدة ومل 
يخالف فيه اإال الظاهرية)122(، قال ابن املنذر:  كل من حفظت عنه من اأهل العلم يدراأ 

احلد بال�شبهة)12)).
7-اأن العقوبات احلدية تقوم على اأ�شا�س مراعاة الظروف واالأحوال االجتماعية 
للب�ــــرش، وهذا عدل ورحمة للنا�س اأجمعني، فمن اأجــــل توقيع العقوبة احلدية فالبد 
من توافر اال�شتقرار االجتماعي وهو ما ي�شتنبط من اأن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
مل يوقــــع حدا قط يف غزو، بدليل ما رواه ب�رش بــــن ارطاه من اأنه وجد رجاًل ي�رشق 
فجلــــده ومل يقطع يده وقــــال: نهانا الر�شول عن القطــــع يف الغزو، وروى عن عمر 
النهــــى عن اإقامه احلد وقــــت الغزو، وقرر االأكرثون اإنه ال يقــــام احلد على املحارب 
اأثناء احلرب خ�شيه اأن يلحق باالأعداء)124( وال �شك اأن يف هذا حتقيقاً لالأمن يف اأحد 

جوانبه.
)-حتقيق الردع: اإن الهدف اال�شمي من توقيع العقوبة احلدية هو الردع والزجر 

وينق�شم الردع اإلى: 
الردع العام، والردع اخلا�س.

))2))م�ضن���ف عب���د ال���رزاق 402/7 ، م�ضنف اب���ن اأبي �ضيبة 7/9)5 ، ال�ضنن الكربى للبيهق���ي 238/8 ، وقال البيهقي: هذا 
مو�ض���ول  يعن���ي ع���ن عب���د اهلل. وذك���ر ابن حج���ر عن البخاري اأن ه���ذا الأثر عن عب���د اهلل هو اأ�ضح م���ا يف الباب ، انظر 
التلخي�ص احلبري 3/4) وقد ذكر الألباين اأن الأثر قد �ضح موقوفاً على ابن م�ضعود ثم ذكر رواية البيهقي وقال:  هو 

ح�ضن الإ�ضناد  انظر اإرواء الغليل 8/)2. 
 )22))  املحلى لبن حزم ))/53). 

 )23))  الأو�ض���ط،  لأب���و بك���ر حمم���د ب���ن اإبراهيم ب���ن املنذر الني�ضاب���وري ، النا�ض���ر: دار الفالح الطبعة: الأول���ى 430) ه� - 
2009م، 9/2)) ، الإجم���اع، لأب���و بك���ر حمم���د ب���ن اإبراهيم بن املنذر الني�ضاب���وري ، حتقيق: فوؤاد عبد املنع���م: دار امل�ضلم 

للن�ضر والتوزيع: الطبعة الأولى 425)ه�/ 2004م �ص 3)).
 )24))  اجلرمية والعقوبة ، د. حممد اأبو زهره ، �ض 324.
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اأما الردع العام: فيق�شد به حتذير باقي اأفراد املجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب 
اجلرمية من اأنهــــم �شينالون نف�س العقوبة التي توقع على املجرم الذي ارتكبها فعاًل.  
اأما الردع اخلا�س: فيق�شد به اإيــــالم اجلاين بالقدر الالزم الذي مينعه من التفكري يف 
العودة اإلى ارتكاب اجلرمية. وال �شك اأن كال من النوعني ال�شابقني يوؤدي اإيل نتيجة 
واحده وهي حفظ االأمن واالأمان الأفراد املجتمع وهذا هو هدف احلدود ومبتغاها.

)-اأن احلــــدود عقوبات مقدرة من عند اهلل تعالى، وال �شك اأن يف ذلك اأبلغ االأثر 
يف حتقيق اأم����ن املجتمعات لأن املويل عز وجل عندما يح����دد جمموعة من اجلرائم 
وي�ش����ع لها العقوبات املنا�شبة فال �شك اأن هذا بالغ لنا بخطورتها و�رشورة الحتياط 
لهــــا اإذ مل ترُتك لتعيــــني اخللق اأو تقديرهم بل تكفل اهلل �شبحانــــه وتعالى وهو العليم 
مبــــا خلق ومبا ي�رش االإن�شان ومــــا ينفعه بتعيني هذه اجلرائم وتقديــــر عقوبات منا�شبة 
خلطورتهــــا ومدى تاأثريها ال�شلبي على حياة الفــــرد واملجتمع االإ�شالمي بل االإن�شاين 

ككل.

الخاتمة

بعد االنتهـــاء من التعر�س ملو�شوع العقوبات احلدية بـــني الزجر واجلرب ودورها يف 

حفظ وحتقيق االأمـــن يف املجتمع وما ا�شتمل عليه من مباحث ومو�شوعات اأ�شتطيع اأن 

ا�شتخل�س جملة من النتائج والتي تتمثل يف االآتي:

1-اأن العقوبـــة هي اجلزاء املادي الـــذي يوقع على مرتكب اجلرميـــة زجراً له وعربة 

لغريه، فالعقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده.
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2-اأن���ه ي�شرط يف العقوبة توافر جمموعة من ال�رشوط اأو اخل�شائ�ص على حد تعبري 

القانوني���ون، وهذه ال�رشوط تتمثل يف: �رشعي���ة العقوبة، و�شخ�شية العقوبة، وعمومية 

العقوبة، وق�شائية العقوبة، ومقابلة العقوبة جلرمية ما.

3-كمـــا اأنه ينبغـــي اأن تتوافر يف العقوبة جملة من ال�شوابـــط واالأ�شول حتى حتقق 

الغر�ـــس املن�شود يف اإر�شاء قواعد االأمن من حيث كونها تتوافق مع م�شالح النا�س كماً 

وكيفـــاً، واأنها ال تهدف اإلى االنتقام مـــن اجلاين بقدر ال�شعي اإلى اإ�شالحه وزجره، كما 

اأن العقوبات تتدرج بتدرج نوعية اجلرائم.

4-اأن الفقهـــاء اختلفوا يف تعريف احلدود حيث يرى جمهور الفقهاء اأن احلدود هي 

العقوبات املقـــدرة �رشعاً نتيجة ارتكاب فعل حمرم �شـــواء كان احلق فيها هلل اأو للعبد. 

بينما يري االأحناف اأن احلدود هي العقوبات املقدرة والواجبة حقاً هلل، وعلى ذلك يعترب 

الق�شا�س حداً عند اجلمهور، وال يعترب كذلك عند احلنفية.

)-اأورد احلنفي���ة جمموعة من الفروق بني الق�شا�ص واحل���دود لأنهم كما �شبق بيانه 

يعتربون الق�شا�س لي�س بحد.

6-يوجد جمموعة من الفوارق التي متيز بني احلدود والتعزيرات حيث يختلفان من 

ناحية التقدير، فعقوبات احلـــدود والق�شا�س مقدرة مقدماً يف ال�رشع للجرائم املوجبة 

لها، اأمـــا التعزيرات فمفو�س تقديرها اإيل القا�شي، ومـــن ناحية وجوب التفيذ وعدم 

وجوب���ه، ومن حيث التكلي���ف وعدمه، و�شقوط العقوبة ودرئه���ا، واأثر التوبة علي كل 

منهما.
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7-العقوبـــة احلدية باعتبارها م�شطلحاً مركباً هي: اجلزاء اأو االأذى املادي الذي قدره 

ال�شارع نتيجة ارتكاب فعل حمرم وذلك من اأجل حماية املجتمع وزجراً للجاين.

)-اأن الزواجـــر تختلـــف عن اجلوابـــر، فالزواجر م�رشوعة لـــدرء املفا�شد املتوقعة، 

واجلوابـــر م�رشوعة ال�شتدراك امل�شالح الفائتة، كما اأن اجلوابر �رشعت مع اخلطاأ والعمد 

واجلهـــل والعلم والذكر والن�شيـــان، وعلى املجانني وال�شبيان، بخـــالف الزواجر فاإن 

معظمها ال يجب اإال على عا�س زجرا له عن املع�شية، وكذلك اجلوابر تقع يف النفو�س 

واالأع�شـــاء ومنافع االأع�شاء واجلراح والعبادات واالأمـــوال واملنافع، بخالف الزواجر 

فاإنها تقع يف اجلنايات واملخالفات.

)-وقع خـــالف بني الفقهاء يف م�شاألة هل احلدود زواجر اأم جوابر، فاجلمهور يرون 

اأن احل���دود ف�شاًل عن اأنها اأ�شاًل للزج���ر يف الدنيا تعترب بالن�شبة للم�شلم جوابر ل�شقوط 

عقوبتها يف االآخـــرة اإذا ا�شتوفيت يف الدنيا، بينما االأحناف خالفوا يف ذلك ويرون باأن 

احلـــدود زواجر فقط يف الدنيـــا، اأما االآخرة فالبد لها من توبـــة للتطهري من هذا الذنب 

وللنجاة من عذاب االآخرة.

10-اأن الراجـــح هو ما ذهب اإليـــه جمهور الفقهاء من اأن احلـــدود زواجر يف الدنيا 

وجوابر اأي�شاً لقوة اأدلتهم و�شالمتها.

11-اأن العقوبات احلدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالأمن فال اأمن بدون جزاء الأن املجتمع 

الـــذي يخلو من قواعد نظامية وا�شحة تت�شمن عقوبـــات زاجرة ي�شبح مبثابة غابة ياأكل 

فيهـــا القوي ال�شعيف، ولذا فاإن العقوبة احلديـــة بو�شفها جزاء يوقع على من يرتكب 
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فعاًل من االأفعال املوجبة للحـــد تربز فيه ال�شفة االإلزامية، والتي متيز احلدود عن غريها 

من القواعد غري االإلزامية.

12-اأن اأبـــرز ما حتققه احلدود من اأثر يف حتقيق االأمـــن وحفظه داخل املجتمع يتمثل 

فيما يلي:

اأ(اأنهـــا حتقق العدالـــة االإ�شالمية بني الب�رش، وهذه العدالة هـــي اأبرز �شمات ال�رشيعة 

االإ�شالمية ب�شفة عامة.

ب(اأن احل���دود غري قابلة لل�شفاعة اأو الإ�شقاط فال يجوز تعطيلها بعفو ول �شفاعة ول 

هبة وال غري ذلك.

ج(اإر�شاء �شعور العدالة: فاحلدود تعمل على اإر�شاء �شعور النا�س بالعدالة مما ي�شاعد 

على اإزالة احلقد من النفو�س وت�شفيتها وراحة املجتمع.

د( تقوم احلـــدود على مبداأ اأنها حق للمجتمع طاملا و�شلـــت لويل االأمر، ومن ثم ال 

يقبل فيها التنازل اأو الت�شالح.

هـ(العقوبـــات يف االإ�شالم �رشعت مكافحـــة للجرائم، وحمافظة على حقوق النا�س 

و�رشوراتهم وم�شاحلهم احلقيقية.

و( قيام احلدود يف االإ�شالم على اأ�ش�س العدالة واالإن�شاف، فال يت�شيد النا�س بزالتهم 

ليوقع عليهم العقاب، بل يحاول دفع العقوبات ما وجد لذلك �شبياًل.

ز( قيـــام النظام العقابـــي يف احلدود على قاعدة درء احلـــدود بال�شبهات، حيث فتح 

الطريق الإمكانية عدم توقيع العقوبة على املتهم عند عدم اجلزم.
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ح(العقوبات احلدية تقوم على اأ�شا�س مراعاة الظروف واالأحوال االجتماعية للب�رش 

وهذا عدل ورحمة للنا�س اأجمعني.

ط(حتقيق ال���ردع: اأن الهدف ال�شمى من توقيع العقوب���ة احلدية هو الردع والزجر 

وينق�شم الردع اإلى: الردع العام، والردع اخلا�س.

ي(احلـــدود عقوبات مقـــدرة من عند اهلل تعالى، وال �شـــك اأن يف ذلك اأبلغ االأثر يف 

حتقيق اأمن املجتمعات.


