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هماأثرمية والباعث على اجلرالدافع و
يةيربات التعزفي العقو
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 جـــامـعـة نايـف العـربـية لــلعـلـوم األمـنـية
   آــلـــيــــة الــدراســـــات الــعــــلـــيــــــا
    قــسـم العــــدالـة الـجـــنـائـــــيــــــــــة
     تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي

 

 
 الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها             

 يف العقوبات التعزيرية                   
             

  

 حبث تكميلي لنيل درجة املـاجسـتـري              
 

 : إعداد الطالب                                  

 سرور بن حممد العبد الوهاب
  

 : فضيلة الشيخ الدكتورفإشرا 

 

 جربيل حممد البصيلي

 
  



 املقـدمـة
 

سـيدنا  ، ة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني       والصال، احلمد هللا رب العاملني     
 .حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 .فإن اهللا سبحانه وتعاىل امنت علينا ذه الشريعة اإلسالمية الغراء ؛ احملكمة الكاملة 

يق اخلري، وحثهم على اتباعه ، وبني    بني للناس طر   نومن نعمة اهللا سبحانه وتعاىل ،أ     
إنا :" وقال تعاىل  1"وهديناه النجدين : "هلم طريق الشر ،وأمرهم باجتنابه قال تعاىل        

 2" السبيل إما شاكرا ،وإما كفوراههدينا
وحذرت من اإلقدام على اجلرمية      ، وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بالدافع والباعث       

وال :"وقال تعاىل 3"خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم    وال تقتلوا أوالدكم    :"قال تعاىل 
 4" أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهماتقتلو

 ، وإمنا هـي     اأو وراثته ، وحالة اإلجرام ليست ناجتة عن جربية الفرد على اجلرمية        
 السـلوك   ب بـالفرد إىل ارتكـا     ي للدوافع ، تؤد   ة خارجية منبه  ثناجتة عن بواع  
 .اإلجرامي

إال وهلا بواعث ودوافع ،تؤثر ملن لديه استعداد لإلجرام ؛الن اجلرمية            جرمية   نوما م 
نتيجة تأثري البواعث اخلارجية على الدوافع اليت تؤدي بالفرد إىل االحنراف واقتراف            

 .السلوك اإلجرامي

                                                 
 10 ، آية سورة البلدالقرآن الكرمي ،) 1(
  3 ،آية سورة اإلنسانالقران الكرمي ، ) 2(
 31 ،آية ،سورة اإلسراءالقرآن الكرمي، ) 3(
 151 ،آية ،سورة األنعامالقرآن الكرمي ،) 4(



والبواعث هي املثريات اخلارجية من ظروف اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو سياسية ،أو            
ا، اليت يج الدوافع الكامنة الداخلية لألفراد ،حبيث تنشـطها          وسائل اإلعالم وحنوه  

 . إيل حتريك اإلرادة إىل الوصول لغاية معينةيمما تؤد
وفكرة الباعث والدافع مل تكن غائبة يف الشريعة اإلسالمية؛ الن املتتبـع لدراسـة              

يت تؤدي الشريعة اإلسالمية يالحظ أا حتارب البواعث املنشطة ،واحملركة للدوافع ال   
 .بالفرد إىل السلوك اإلجرامي

وتربز أمهية الدافع والباعث يف الشريعة اإلسالمية يف أثرمها يف العقـوبة التعزيرية،            
 .حبيث يكون هلما دور يف ختفيف العقوبة التعزيرية ،أو تشديدها ،أو منعها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 
 
 

 هيديالفصل التم                             
 اإلطار املنهجي للبحث

 
 :ويشتمل على النقاط السبع التالية

 مشكلة الدراسة: األوىل       

 أهمية الدراسة: الثانية 
 أهداف الدراسة: الثالثة 
 أْسئلة الدراسة: الرابعة 

 منهج الدراسة ومجاالتها: الخامسة 
 الدراسات السابقة: السادسة

 مصطلحات الدراسة: السابعة       
 
 

 
 
 
 



 

  
 مشكلة الدارسة

 عحتقق هذه الدراسة جانبا مهما يف حتقيق العدالة اجلنائية، فتركز على دراسة الداف            
 .والباعث على اجلرمية، وأثرمها يف العقوبات التعزيرية 

ومن مشكالت هذه الدراسة ،أن حتديد مفهوم الدافع والباعث فيه صعوبة بالغـة             
 .راجعة إىل الغموض الذي حييط ما

جلرائم بشكل عام هلا دوافع وبواعث؛ ألن النفس البشرية فيها اخلري والشر، قال             وا
 .)3("وهديناه النجدين"   :اهللا تعاىل

 .وتربز املشكلة يف كون شخصية اجلاين، ودوافعه وبواعثه مل تلق اهتماما لدراستها
ة من  واجلرائم التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية لـها عقوبات تعزيرية غري مقــدر         

الشارع األعلى ، فبمعرفة الدافع والباعث حتدد العقوبة املناســبة، سواء كانت           
 .مشددة أم خمففة على حسب نوع الدافع 

ومبا أن الشريعة اإلسـالمية تفرق بني العقوبة احلدية والعقوبـة التعزيرية ، فهـل             
 اجتماعية  دراسة اجلوانب النفسية للفرد، والبواعث اليت حترك الدوافع من ظروف           

،واقتصادية، وسياسية، ووسائل األعالم، وتأثريها يف العقوبة التعزيرية حبسب الدافع          
 .والباعث يسهم يف حتقيق العدالة اجلنائية ؟

 تم بالبحـث    ةوهل تضيف هذه الدراسة إىل العدالة اجلنائية ،أن الشريعة اإلسالمي         
د العـقوبة املناسبة، مما حيقق     عن الدوافع والبواعث يف العقوبـات التعزيرية؛ إلجيا      

 .العدالة واإلصالح للجاين؟ هذا ما ستتناوله الدراسة بإذن اهللا تعاىل

                                                 
  . 10، آية سورة البلد القرآن الكرمي ،) 1(



                         

         أمهية الدراسة
سـباب  وتظهر األ ،  ف شخصية ارمني  ش ودوافعها تك  ،ةميدراسة الباعث على اجلر   

احلكـم  يف  وتساعد القاضـي    ،ة  احلقيقية اليت دفعت الشخص إىل ارتكاب اجلرمي      
ـ  ةبعقوبة تعزيري   وترشد إىل   قوبة املناسبة عالمبعاقبته  هم يف حتقيق العدالة     س مناسبة ت

 .  كيفية تأهيله ليعود إىل اتمع مواطنا صاحلا يتكيف معه
 ،عد مما يسهم يف استخدام أسـاليب ر       ،له أمهية يف حتقيق اإلصالح     فمعرفة الدافع 
 يف اتمع   واندماجه ،ردفتسهم يف عودة ال   ، ة بعقوبة تعزيري   واحلكم ،وزجر مناسبة 
 .  صاحلاًامن جديد فرد

مـع  ، يف تقدير العقوبة يف جرائم التعـازير         اوتلعب الدوافع والبواعث دوراً مهم    
هلما يف تقدير عقوبة     ةففي األصل أن ال أمهي     ،ا يف جرائم احلدود والقصاص    مغيا 

 . ن الشارع األعلى جنسا وقدرااحلدود والقصاص ؛ألا مقدرة م
أو ،وترجع أمهية الدوافع والبواعث إىل بيان ما إذا كانت تلك الدوافع شــريفة              

  إمـا بتشـــديد العقوبـة   ، يتم حتديد العقوبة املناسـبة    ايلتوبال،غري شـريفة   
   .  ،أو منعها أو بتخفيفهاالتعزيرية،



 
 
  

 أهداف الدراسة
 .  والباعثدراسة الفرق بني مفهوم الدافع

 .  التعرف على الدافع كونه داخليا ،ودوره يف ارتكاب اجلرمية
 .  التعرف على الباعث كونه منبـها خارجيا، ودوره يف ارتكاب اجلرمية

 .   دراسة أثر الدافع والباعث على اجلرمية يف العقوبات التعزيرية
 مبـدأ تفريـد      تطبيق مبدأ مهم من املبادئ املهمة يف السـياسة العقابية، وهو         

 .)4(العقوبة
 .    التعرف على حاالت اختاذ الدوافع سببا لتشديد، أو ختفيف أو منع العقوبة

 

                                                 
، داً بالنسبة إىل كل من اقترفوا جرماً واحداً       وح عاما م  عقابيكون ال  أال:"  العقايب دريفيقصد بالت و) 1(

ر الظروف الـيت تـدفع إىل       ئخر وفقاً لالختالفات يف الشخصية والدوافع وسا      آلمن فرد    ولكن خيتلف 
  ."شرب الفردية بني الق وما إىل ذلك من الفرو،اجلرمية داخلية أو خارجية

 ، دار الكتاب للطباعـة والنشـر         والعقاب املعجم يف علم اإلجرام واالجتماع القانوين     أبوزيد،حممود،(
  )  303،ص) ت.د(القاهرة ، 



 
 

  
 أسئلة الدراسة

 . بني مفهوم الدافع والباعث؟قما الفر 
 .ما دور الدافع يف ارتكاب اجلرمية ؟ 
 . الباعث يف ارتكاب اجلرمية ؟رما دو 
 .ر يف العقوبات التعزيرية؟هل للدافع والباعث على اجلرمية أث 
هل االهتمام بالدافع والباعث على اجلرمية يتيح فرصة تطبيق مبـدأ تفريـد              

 . العقوبة ؟
ما حاالت اختـاذ الدوافع سبـبا لتـشديد أو ختفيف أو منـع العقوبـة              

 .التعزيرية ؟



 

 
  

 منهج الدراســة وجماالهتا
 :تقوم الدراسة على منهجني

ويقوم على أساس جتميع األفكار النظريـة مـن املؤلفـات            وثائقي   :املنهج األول 
 . املتخصصة ودراستها، ويتم جتميع هذه األفكار وتدوينها يف البحث

  .استنتاجي تأصيلي استقرائي: املنهج الثاين 
يعتمد على تتبع األقوال والسوابق اليت روعي فيها الدافع والباعث ،للوصـول إىل             

 . على الدافع والباعث يف تقدير العقوبة املالئمةقواعد موضوعية تفيد االعتماد 

 :جماالت الدراسة      
  :اال املوضوعي 

جتري الدراسة على اجلرائم التعزيرية، ويتم البحث يف اجلرائم الـيت هلـا دوافـع               
 . وبواعث

وتتم دراسة القضية ،ودراسة الدوافع والبواعث اليت أدت إىل ارتكـاب اجلرميـة             
 . العقوبة ،أو تشديدها أومنعهاوأثرها يف ختفيف 

 :   اال املكاين 
 .تطبيق هذه الدراسة يف احملاكم الشرعية يف اململكة العربية السعودية

 : اال الزماين 
 حماولة البحث عن القضايا اليت حكمت ا احملاكم خالل فتـرة قريبـة حسـب               

 .اإلمكان

 



 
 
 

  
 لسابقةالدراســات ا                              

قمت باالطالع على الدراسات املتاحة املتعلقة باملوضوع، ومن هذه الدراسات ما           
 : يلي

 .الباعث وأثره يف املسؤولية اجلنائية: الدراسة األوىل 
وهي دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية قام ا الدكتور علـي حسـن             

 .م 1986 رسالة دكتوراه من حقوق القاهرة سنة –الشريف 
وهدفت هذه الدراسة إىل دراسة الباعث ،من الناحية التأصيلية النفسية والعضوية،           

 . ودور الباعث يف اإلباحة والتجرمي والعقوبة 
 : ومن خالل هذه الدراسة توصل إىل النتائج التالية

 إن دراسة الباعث هي من أشد الدراسات صعوبة؛ ألا ختوض يف أعمـاق          
 . ملية لدور الباعث من الوجهة اجلنائيةالنفس البشرية والصعوبة الع

 وضع نظرية عامة للبواعث ؛مفصل فيها احلديث عن طبيعتها النفسية ذات            
 . األصول الوجدانية

 إن اإلنسان حبكم فطرته يكون يف عداد األخيار، أو يكون حبسب عوامـل              
 . أخرى يف عداد األشرار وأنه غري جمرب

 . إلجرامية حماربة العوامل املنشطة للبواعث ا 
 .  العناية بالعوامل املثبطة للبواعث اإلجرامية 
 .  االهتمام بالباعث حيقق العدالة واإلصالح 



 التعويل على النيات املضمرة يف جمال اإلباحة ،هو أمر حديث عهـد مـن               
 . الناحية الوضعية

 
 

 اعتبار الباعث يف جمال العقوبات أمراً سـليماً يف حـاالت كـثرية، مـع       
 . يف املفهوم الفلسفي لألخالق بني الفقه الشرعي، والفقه الوضعياالختالف 

 

 : ما تتميز به دراسيت عن هذه الدراسة  
 . إن هذه الدراسة ستركز على الفرق بني مفهوم الدافع والباعث 
كما أن هذه الدراسة سوف تركز على دراسة الدافع والباعث على اجلرمية             

صادية، واالجتماعيـة، والسياسـية،     من النواحي النفسية، والظروف االقت    
ووسائل اإلعالم، وجعلها بواعث مهمة حركت الدافع لدى الفرد الرتكابه          

 . اجلرمية، وهذا اجلانب مل تركز عليه الدراسة السابقة
 أثـر الـدافع والباعـث يف        -إن شاء اهللا    -كما أن الباحث سوف يدرس       

ك الدراسة تناولـت أثـر      العقوبة التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية، بينما تل      
وقد حبثت هذه الدراسة العقوبة، وهو خارج       . الباعث يف املسؤولية اجلنائية   

عن نطاق حبثه املسؤولية اجلنائية، إال أنه ذكر دور الباعـث يف العقوبـة يف              
 ه بالشريعة اإلسالمية، واتضح أن ما درس    هالقانون الوضعي ،ومقارنة ما درس    
عقوبات احلدود والقصاص يف الشـريعة      يف القانون الوضعي يدخل ضمن      

اإلسالمية، بينما دراسيت يف أثر الدافع والباعث يف العقوبـة التعزيريـة يف             
 .الشريعة اإلسالمية

 .         وما تتميز به هذه الدراسة عن السابقة أا تطبيقية  
 



   
 

     
 
 

 .لعريب الدافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الوطن ا:الدراسة الثانية     
م باملركز العـريب    1990 أجريت هذه الدراسة من قبل عبداهللا معاوية يف عام          

جامعة نايف العربية للعلوم    : وهو اآلن . للدراسات األمنية والتدريب بالرياض     
 .األمنية بالرياض

وكانت الدراسة حتليلية تعاجل موضوع الدافع على ارتكاب جرميـة القتـل يف             
 العام، وما يؤثر فيـه مـن عوامـل اقتصـادية أو             اإلطار االجتماعي والثقايف  

 .اجتماعية
 : ومن خالل هذه الدراسة توصل الباحث إىل النتائج التالية 

الدوافع على ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب؛ منها ما هو راجـع إىل               
السرعة اليت يقع ا اللجوء إىل العنف اجلسدي يف بعض األحيان؛ وذلـك             

 تافهة، ومنها ما يتعلق باملمارسات الالشرعية للجـنس،         ألسباب قد تكون  
وبالدفاع عن الشرف، ومنها ما يتصل بالكيان املعنوي للفـرد وكرامتـه،            

 . ومنها ما يتصل بالعامل االقتصادي
وجود عالقة قرابة بني اجلاين واين عليه فيما يقارب نصف اجلرائم اليت مت              

 . للتركيبة االجتماعية يف الوطن العريبحبثها، وهذا راجع إىل الطابع القبلي 
وجود عدد من احلاالت اليت مت فيها قتل اجلاين والده، حيث مل يعثر علـى                

وهذا راجع إىل اختالف مقومات عالقة      . حالة واحدة قتل اجلاين فيها والدته     



الفرد العريب مع كل من أبيه وأمه؛ إذ إن األب ميثل عادة السلطة القياديـة               
 .  املرتل، يف حني تكاد تنفرد األم مبصدر العطف واحلنانالتسيريية يف

 
 

وجود عدد من اجلناة ارتكبوا جرائم بدافع متصل باجلنس، أو الدفاع عـن              
الشرف، ممن حيملون صورة سيئة وسلبية إىل حد ما عن أمهام؛ ممن كانوا             

 . قد قضوا طفولتهم يف عائالت مضطربة تشكو من مشاكل خمتلفة
 كثرياً ما تكون هشة يندفعون بصفة حادة ومطلقـة إذا مـا             شخصية اجلناة  

 . شعروا أم مسوا يف جسدهم ،أو شرفهم، أو كرامتهم، أو حاهلم
اتسام اجلناة بسرعة التأثر بآالم اآلخرين ،وبسهولة االنقياد وعدم القـدرة            

 . على الفكر النقدي
 

 : ما تتميز به دراسيت عن هذه الدراسة
تكون عن الدافع والباعث على اجلرمية مطلقاً يف كـل جرميـة،                  إن دراسيت هذه    

القتل، وتتميز بدراسة أثر الـدافع والباعـث يف         : وليس حمدداً جبرمية واحدة، وهي    
 .العقوبة التعزيرية والدراسة التطبيقية

   



 
 

  
 مصطلحات الدراسة

د إدراك، وتصـور    القوة النفسية احلاملة على السلوك اإلرادي املنبعثة عن       :"الدافع  
 .)5("للغاية

موقف خارجي مادي أو اجتماعي يستجيب لـه الـدافع فيـؤدي إىل             :"الباعث  
 .)6("إشباعه
 . )7("هو تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود:"التعزير 

هو تعمد إتيانه الفعل أو تركه مع العلم بأن الشارع حيرم الفعل أو             :"القصد اجلنائي 
 . )8("يوجبه

 .)9("هي حمظورات شرعية زجر هللا عنها حبد أو تعزير أو قصاص":اجلرمية 
 ،وترك مـا    رزواجر وضعها اهللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظ        :"العقوبة

 10"رأم
 

                                                 
الباعث وأثره يف املسئولية اجلنائية دراسة مقارنة بأحكـام الشـريعة           ،  الشريف، علي حسن عبد اهللا    ) 1(

 .41هـ، ص1406، 1، القاهرة،الزهراء لإلعالم العريب، طاإلسالمية
 .120م، ص2000،  8 دار النهضة العربية،بريوت، طاملليجي، حلمي، علم النفس املعاصر، ) 2( 
، دار الكتب العلميـة،     األحكام السلطانية والواليات الدينية   املاوردي،أبو احلسن علي بن حممد،      ) 3( 

 . 276ص) ت.د(بريوت، 
، مكتبـة دار التـراث،      التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضـعي      عودة، عبد القادر،    ) 4 (

 .2/48)     ت.د (القاهرة،
 .273، مرجع سابق، صاألحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي، ) 5 (
 257املرجع السابق ، ص ) 6 (



 
 
 

 :خطة الدراسة
 : قسمت هذه الدراسة إىل ستة فصول على النحو التايل

 

 فصل متهيدي   
 : اط حتدثت فيه عن اإلطار املنهجي للبحث، وفيه سبعة نق 

 مشكلة الدراسة:   األوىل
 أمهية الدراسة :  الثانية
 أهداف الدراسة :         الثالثة
 أسئْلة الدراسة :         الرابعة
 منهج الدراسة وجماالهتا :         اخلامسة
 الدراسات السابقة : السادسة
 مصطلحات الدراسة : السابعة

 
  :مث الفصل األول

 : فع والباعث ،وفيه مخسة مباحثوحتدثت فيه عن مفهوم الدا
 .مفهوم الدافع : املبحث األول
 .مفهوم الباعث : املبحث الثاين
 .الفرق بني الدافع والباعث: املبحث الثالث
 .مفهوم القصد اجلنائي:املبحث الرابع



 الفرق بني الدافع والقصد اجلنائي : املبحث اخلامس

 
 
 

 ثم الفصل الثاني
افع املؤدية إىل ارتكاب النشاط اإلجرامي،وفيه ثالثة وحتدثت فيه عن تفسري الدو

 :مباحث 
تفسري علماء اإلسالم للدوافع املؤدية إىل النشاط اإلجرامي وفيه : املبحث األول

 :مطلبان
 .التفسري النفسي للدوافع عند علماء اإلسالم: املطلب األول 
 .التفسري العضوي لدى علماء اإلسالم: املطلب الثاين

 أهم العوامل العائدة للفرد المؤدية للوقوع في النشاط اإلجرامي  : ثانيالمبحث ال
 : وفيه مخسة مطالب

 .ضعف اجلانب اإلمياين لدى الفرد : املطلب األول
 .نوازع اخلري والشر لدى الفرد : املطلب الثاين
 .اتباع الشيطان: املطلب الثالث
 . احنراف الفطرة: املطلب الرابع 
 .خدرات واملسكرات امل: املطلب اخلامس

 
 والنفسية يف تفسري السلوك  اإلجرامـي        ةاملدرسة البيولوجي : املبحث الثالث   

 : وفيه مطلبان
 . املدرسة البيولوجية يف تفسري الســلوك اإلجرامي: املطلب األول
 . املدرسة النفسية يف تفسري السلوك اإلجرامي: املطلب الثاين



 
 

 ثم الفصل الثالث

 أهم أنواع البواعث احملركة للـدوافع اإلجراميـة، وفيـه           وحتدثت فيه عن  
 : مخسة مباحث 

 
 .البواعث احملركة للدوافع اإلجرامية : املبحث األول
 . البواعث االجتماعية احملركة للدوافع اإلجرامية : املبحث الثاين
 . البواعث االقتصادية احملركة للدوافع اإلجرامية :        املبحث الثالث
 . البواعث السياسية احملركة للدوافع اإلجرامية :        املبحث الرابع
 .وسائل اإلعالم كباعث حمرك للدوافع  اإلجرامية :        املبحث اخلامس

 

 مث الفصل الرابع
 وحتدثت فيه عـن أثر الدافع والبــاعث يف العقــوبات

 : التعزيرية،وفيه سبعة مباحث

 ير يف الشريعة اإلسالمية عقوبة التعز: املبحث األول
 هل للدافع والباعث أثر يف عقوبة احلدود والقصاص؟ : املبحث الثاين
 االهتمام بالدافع والباعث يتيح تطبيق مبدأ تفريد العقوبة             : املبحث الثالث
 . سلطة القاضي التعزيرية يف تقدير العقوبة : املبحث الرابع

ع الشريف سـبب لتخفيـف العقوبـة        الباعث والداف : املبحث اخلامس 
 .التعزيرية



الباعث والدافع غري الشريف سبب لتشديد العقوبـة        : املبحث السادس 
 .التعزيرية

 .الباعث والدافع سببان ملنع العقوبة التعزيرية: املبحث السابع
 

 . وبنهاية الفصل الرابع ينتهي اجلانب النظري من البحث
 أما الفصل الخامس واألخير

 : تطبيقي ،وفيه مبحثان فهو فصلٌ
دراسة تطبيقية على احملاكم الشرعية يف اململكة العربية السعودية         : املبحث األول 

 .،ويتم اختيار القضايا اليت للباعث والدافع أثر يف العقوبة التعزيرية
دراسة تطبيقية يف سجن حمافظة مخيس مشيط ؛للتعـرف علـى           : املبحث الثاين 

  . اجلرمية عند الرتالءالباعث والدافع على ارتكاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل األول            

        مفهوم الدافع والباعث
 
 

 :ويشتمل هذا الفصل على مخسة مباحث هي كالتايل
 

 . مفهوم الدافع: املبحث األول 
 .مفهوم الباعث: املبحث الثاين
 . الفرق بني الدافع والباعث: املبحث الثالث
 .هوم القصد اجلنائيمف: املبحث الرابع
 .الفرق بني الدافع والقصد اجلنائي: املبحث اخلامس

 



 

 المبحث األول
 مفهوم الدافع

 : الدافع يف اللغة 
 ،والدافع يأيت مبعىن الناقة اليت تدفع اللنب على رأس ولدها           )11(الدفع هو اإلزالة بقوة   

 . )12(لكثرته، حيث يكثر اللنب يف ضرعها حني تريد أن تضع
ولوال دفع اهللا النـاس بعضـهم    :"قال اهللا تعاىل  . )13(حناه وأزاله بقوة  : لشيءودفع ا 

 .)14 ("ببعض هلدمت صوامع وبيع
دفع : ويقال. )15(اليت تدفع اللبأ يف ضرعها قبيل النتاج      : وناقة دافع ودافعة ومدفاع   
 . )16(فالن إىل فالن أي انتهى إليه

ليه شـيئا ودفعـه فانـدفع،      ودفع إ . )17(أي محلها على السري   : دفع ناقته : ويقال
رددته باحلجة، ودفعت الوديعـة     : دفع بعضهم بعضاً، ودفعت القول    : وتدافع القوم 
 .)18(رحلت عنه: رددا إليه، ودفعت عن املوضع: إىل صاحبها

 
 

                                                 
، 23،دار صـادر، بـريوت،  ط      لسان العرب ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم أبو الفضل،        ) 1(

 .87ص28هـ ، ج 1414
  . 89املرجع السابق ، ص) 2(
 . 289، ص 1، دار الفكر ، حاملعجم الوسيط اهيم وآخرون ، أنيس ، إبر)  3(
 40، آية سورة احلج القرآن الكرمي ، ) 4(
  . 924، صالقاموس احمليط الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب ،) 5(
  . 89 ، مرجع سابق ، ص، لسان العربابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم أبو الفضل ) 6(
  .89املرجع السابق، ص) 7(
  .146،ص1،  املكتبة العلمية، بريوت، جاملصباح املنري، الفيومي، أمحد بن حممد علي املقري) 8(



 
 : تعريف الدافع اصطالحا  

  حالة فســيولوجية وسيــكولوجية    : "عرفه الدكتور حممد مصطفى زيدان بأنه     
 جتعله يرتع إىل القيام بأنواع معينة من السلوك يف اجتاه معني، ودف             داخل الفرد؛ 

الدوافع إىل خفض حالة التوتر لدى الكائن احلي، وختليصه من حالة عدم التوازن،             
أي إن الكائن احلي يعمل على إزالة الظروف املـثرية وإشـباع الـدافع الـذي                

 .)19("حيركه

ري قوي يدفع اإلنسان إىل أن يسلك بصورة        مث: "وعرفة الدكتور حلمي املليجي بأنه    
 .)20("ما حىت ختف حدة هذا املثري أو يستبعد كلية

وذكر أن الدوافع تعمل داخلياً، إال أا تعمل متعاونة مع مثريات خارجية يف إثارة              
 . )21(النشاط ،وتوجيهه كي يسلك سلوكاً معينا يف اخلارج

معني يف العامل اخلارجي ، وهـي       والدوافع توجه السلوك الفردي إىل حتقيق هدف        
 . )22(حالة استثارة ،وتوتر داخلي تثري السلوك، وتدفعه إىل حتقيق هدف معني

حاله داخلية جسمية أو نفسية تثري السلوك       :"وعرفه الدكتور أمحد عزت راجح بأنه     
 . )23("يف ظروف معينة، وتوصله حىت ينتهي إىل غاية معينة

 واحد تثري السلوك إىل غاية، أو هدف يرضـيه،          قوة حمركة موجهة يف آن    : والدافع
 وعند إعاقة الدافع عن بلوغ هـدفه ،أو غايتـه يظل يف حـالة من التوتر كأنه 

                                                 
، 1، شركة مكتبة عكاظ، اململكة العربية السعودية، طالدوافع واالنفعاالتزيدان، حممد مصطفى،    ) 1(

 . 36هـ، ص1404
 . 112، مرجع سابق، صعلم النفس املعاصراملليجي، ) 2(
 .112السابق، صاملرجع )3(
هــ،  1990،  3، دار غريب، القاهرة، ط    علم النفس العام   حممود وآخرون،    مالسيد، عبد احللي  ) 4(
 .419ص

 .78م، ص1999، 11، دار املعارف، القاهرة، طأصول علم النفسراجح، أمحد عزت، ) 5(



 
 .)24(زنـربك مشدود

واإلنسان منذ ميالده خلق اهللا سبحانه وتعاىل له حاجات لكي يشبعها وحيتاجهـا             
ن ضرورية إلشباع التـوازن     اجلسم، مثل احلاجة إىل اهلواء والغذاء واملاء، مما تكو        

الذي خلـق فســوى     : "، قال اهللا تعاىل   )25(البدين للكائن البشرى حلفظ البقاء    
 .)26("والذي قدر فهدى

وعند منو الفرد وتطور خرباته وتعليمه، فإنه حيتاج إىل حاجات إضافية شخصية أو             
ضـا  اجتماعية، وهي ضرورية إلشباع التوازن النفسي، مثل احلاجة إىل األمن والر          

 . )27(االجتماعي، واحلاجة إىل حتقيق الذات وتقدير اآلخرين
 .)28(" إنا كل شيء خلقناه بقدر:  " قال اهللا تعاىل

والدافع يثري السلوك حىت ينتهي إىل غاية معينة، فالكلب اجلائع يضـرب يف األرض            
بدافع اجلوع، وال ينتهي سلوكه حىت يقع على طعام أو يصيبه اإلغماء ، والشخص              

ي يؤمله ضرسه يبحث عن مسكن خيفف به أمله، والطالب يستذكر دروسـه،             الذ
والشـخص  . ويسهر الليايل بدافع الرغبة يف النجاح، والشعور بالواجب الشخصي        

الغاضب ال يزال يتربص مبن آذاه، ويتحين له الفرصة حىت ينال منه، فهو حالة من               
ف التوتر، أو يزول بعد أن      التوتر اجلسمي والنفسي حتفز السلوك وتواصله حىت  خي        

 . )29(حيقق السلوك هدفه، فيستعيد الفرد توازنه
                                                 

 .80املرجع السابق، ص)  1(
 .111، مرجع سابق، صعلم النفس املعاصراملليجي، ) 2(
 .4-3، سورة األعلى  القرآن الكرمي ،)3(
 لدافعيـة باهي، مصطفى حسني وآخرون، ا    . 111، مرجع سابق، ص   علم النفس املعاصر  املليجي،  ) 4(

 .10م، ص1999، 1، مركز الكتاب، القاهرة، طنظريات وتطبيقات
 . 49، آية سورة القمر القرآن الكرمي ،) 5(
 .مابعدها  و78، مرجع سابق، صأصول علم النفسراجح، ) 6(



وهناك دوافع ناشئة عن حاجات اجلسم الفسيولوجية، كاحلاجة إىل الطعام واملـاء            
واهلواء، وبعضها ناشئ من تفاعل الفرد مع اتمع، كاحلاجة إىل احلب والعطـف             

 .30واألمن والسيطرة والكرامة والشرف
افع تظهر يف حالة اإلثارة ،كاخلوف، والدهشة، والفرح، والغضب، وهي          وهناك دو 

دوافع تدفع املرء إىل القيام بسلوك معني ال يقوم ا يف الظروف العاديـة، وهـذه                
احلاجات عامة بالنسبة لإلنسان واحليوان، فبعض هذه احلاجات عبارة عن نقـص            

، وبعضها عبارة عن حاجة     لدى الكائن احلي فتدفعه إىل األخذ مثل اجلوع والعطش        
 . )31(إىل خفض التوتر تؤدي إىل إنتاج خارجي مثل  اجلنس

وهذه من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن أودع يف خملوقاته خصائص وصفات خاصة             
 . )32(تؤهلها ألداء الوظائف اليت خلقها اهللا تعاىل هلا

ربنا الذي أعطى   ":وقال اهللا تعايل  )33 ("الذي خلقك فسواك فعدلك   : "قال اهللا تعاىل  
الـذي  0سبح اسم ربك األعلى     : "، وقال اهللا تعاىل   )34("كل شيء خلقه مث هدى    

 .)35("والذي قدر فهدى0خلق فسوى 
فعند اختالف االتزان يف البدن بأن قل الغذاء يف الدم، أو املاء يف أنسجة البـدن أو                 

الالزم ؛إلعـادة   غريها انبعث يف البدن دوافع معينة ،تدفع الفرد إىل القيام بالنشاط            
 .)36(البدن إىل حالته السابقة من االتزان

 
                                                 

 .79املرجع السابق ، ص ) 1 (
 .113، مرجع سابق، صعلم النفس املعاصراملليجي،  )2(
 . 27، صالقرآن وعلم النفسجنايت، حممد عثمان، ) 3(
 .7، آية سورة االنفطارالقرآن الكرمي ، ) 4(
 .50، آية سورة طهالقرآن الكرمي ، ) 5(
 .3-1، آية سورة األعلىالقرآن الكرمي ، ) 6(
 .28 مرجع سابق، صوعلم النفس،جنايت، القرآن ) 7(



 )37(أقسام الدوافع 
 : )38(وتنقسم الدوافع باعتبار منشئها إىل قسمني

                                                 
 :قسم اإلمام الغزايل الدوافع إىل أربعة أقسام) 1(
 أن ينفرد الدافع الواحد ويتجرد، وحيث على العمل، فتكون النية املتولدة عنه خالصـة، ويسـمى                 -1

ه، فإن غرضه اهلرب مـن      إذا هجم على اإلنسان سبع، وعند رؤيته ل       : ، ومثاله "إخالصا"العمل مبوجبها   
 . السبع؛ ألنه عرفه ضاراً

، ومثاله أن يتعاون رجالن على محـل        دأن جيتمع دافعان كل واحد منهما مستقل باإلاض لو انفر         -2
شيء مبقدار من القوة كان كافيا يف احلمل لو انفرد، وكاالمتناع عن الطعام يف يوم عرفة رغبة يف احلمية               

 الصوم، فقد اجتمع دافعان ، وكان كل منهما صاحلاً للمنع على انفراد حسب إرشاد الطبيب، ورغبة يف 
 ". مرافقة الدوافع"ويسمى هذا الوضع 

أن يتعاون ضعيفان على محل     : أن جيتمع دافعان أو أكثر، ولكنه ال يكفي كلٌّ منهم لو انفرد، ومثاله            -3
لثناء، حبيث ال يدفعه على العطاء جمرد ما ال ينفرد أحدمها به،وكالتصدق بني يد الناس رغبة يف الثواب وا           

الرغبة يف الثواب فقط، بدليل أنه كان سيمتنع عن العطاء بعيداً عن الناس، كما ال يدفعه جمرد الرغبة يف                   
الثناء، بدليل أنه لوكان الطالب فاسقاً ال ثواب يف التصدق عليه ملا تصـدق ويسـمى هـذه الوضـع       

 . مشاركة
قالً لوا نفرد بنفسه، والثاين ال يستقل ولكنه ملا أضيف إليه مل ينفك عن              أن يكون أحد الدافعني مست    -4

أن يعاون الضعيف الرجل القوي على احلمل، ولـوا نفـرد القـوي             : ومثاله. التأثري باإلعانة والتسهيل  
الستقل، ولو انفرد الضعيف مل يستقل فإن ذلك باجلملة يسهل العمل ويؤثر يف حتقيقه، وأيضا إذا كان                 

ان ورد من الصالة أوعادة يف إخراج قدر معني من الصدقات، فحصل أن حضره نفر من النـاس                  لإلنس
وقت األداء فصار األداء حبضورهم أرغب إىل نفسه، وعلم أن عدم حضورهم مل يكن ليمنـع ذلـك                  

".( معاونة"األداء، أو يقلل منه، وعلم أن جمرد حضورهم مل يكن كافياً حلثه عليه، ويسمى هذا الوضع                 
 .  )ا  وما بعده4/365، دار املعرفة ، بريوت ،إحياء علوم الدينلغزايل، أبو حامد حممد، ا
، مرجـع  علم النفس املعاصـر املليجي، . 109-85 مرجع سابق، صأصول علم النفس، راجح،  ) 2(

زيـدان،  . 11 مرجع سـابق، ص    الدافعية نظريات وتطبيقات  باهي وآخرون،   . 112ســابق، ص 
، دار غريب ، القـاهرة      علم النفس العام  السيد وآخرون،   . 39 مرجع سابق، ص   ،الدوافع واالنفعاالت 

 مكتبة األجنلو املصـرية،     العام، أسس علم النفس  منصور، طلعت وآخرون،    . 425م، ص 1990،  3ط
 .27 مرجع سابق، صالقرآن وعلم النفس،جنايت ، . 118م، ص1989



 ): الفطرية (الدوافع األولية : أوالً    
ويقَصد ا اليت مل يكتسبها الفرد من بيئته، وإمنا هي استعداد يولد الفرد مزودا به،               

 .)39(جسمية يشترك فيها اإلنسان واحليوان: ة وبيولوجية، أيوهي فطرية موروث
، وهي حاجات فسيولوجية، تتحكم فيها الظروف الكيميائية والعصبية بقدر كـبري      

 .)40(مثل احلاجة إىل الطعام واملاء واألكسجني واإلخراج والراحة
 :)41(وأهم الدوافع األولية هي

اجلـوع  : ت، وبقاء الفرد مثل    وهي اليت تقوم حبفظ الذا     :دوافع حفظ الذات  -1
 . )42(والعطش وغريها

 إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنـة           مفقلنا يا آد  :" قال اهللا تعاىل    
 0 وأنك ال تظمأ فيهـا وال تضـحى        0 إن لك أال جتوع فيها وال تعرى       0فتشقى

  )43("فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلًى
  
 

                                                 
يف  أصول علم النفس العام   ر، أمحد حممد،    عام. 39 مرجع سابق، ص   الدوافع واالنفعاالت، زيدان،  ) 1(

، مرجـع   املعاصر علم النفس املليجي،   .185ص. م1986،  1 دار الشروق، جدة، ط    ضوء اإلسالم، 
بـاهي، وآخـرون، الدافعيـة ،       . 85 مرجع سابق، ص   أصول علم النفس،  راجح،  . 113سابق، ص 

 مرجع سـابق،    ام،الع علم النفس السيد وآخرون،   . 11، مرجع سابق، ص   نظريات وتطبيـــقات 
 . 425ص

 مرجع  علم النفس العام،  السيد ، وآخرون،    . 113 مرجع سابق، ص   علم النفس املعاصر،  املليجي،  ) 2(
  .425سابق، ص

  . 28مرجع سابق، صلقرآن وعلم النفس، جنايت، ا) 3(
 ، مرجع سـابق،   علم النفس املعاصر  املليجي،  . 29، مرجع سابق، ، ص    القرآن وعلم النفس  جنايت،  ) 4(
  .88، مرجع سابق، صأصول علم النفسراجح، . 113ص

  . 120، 117، آية سورة طهالقرآن الكرمي ،) 5(



املاء : املسلـمون شركاء يف ثالث   : "وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
 .)44("،والكل، والنار

 . ومها دافع اجلنس، ودافع األمومة:45دافع بقاء النوع-2
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلـنكم شـعوباً            : "فقد قال اهللا تعاىل   

 .)46("هللا اتقاكم إن اهللا عليم خبريوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا
 .)47("ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون:"وقال اهللا تعاىل

تزوجوا الودود الولود ،فإين مكـاثر      : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
 .  )48(بكم األمم يوم القيامة

وهن ،وفصـاله يف    ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على        :" وقال اهللا تعاىل  
 .)49("عامني أن اشكر يل ولوالديك إىلَّ املصري

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنـا             :"وقال اهللا تعاىل  
 50".على قلبها لتكون من املؤمنني

 :الدوافع املكتسبة : ثانياً 
 افــع وهي دوافع من أصل اكتسايب؛ ولذا تسمى بالدوافع الثـانوية، أو الدو

 

                                                 
 كتاب الرهون، باب املسلمون شركاء يف ثالث   سنن ابن ماجه،  ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويين ،       )1(

  2/826، بريوت ) 2472(حديث رقم 
 38ص ، مرجع سابق ، القرآن وعلم النفسجنايت ، ) 2(
  .13 آية سورة احلجرات،القرآن الكرمي ، ) 3(
  . 49 آية سورة الذاريات،القرآن الكرمي ، ) 4(
، ) 634( ، مسند أنس بن مالك ، حـديث رقـم          مسند اإلمام امحد  الشيباين ، أمحد بن حنبل ،       ) 5(

   3/158موسسة قرطبة ، مصر ،
    14 آية سورة لقمان ،القرآن الكرمي ، ) 6(
 10 ، آية سورة القصص الكرمي ، القرآن) 7(



 .)51(االجتماعية
وهذه الدوافع يكتسبها الفرد نتيجة خرباته اليومية، وتعلمه املقصود وغري املقصـود          

، فكما يسعى اإلنسان حلفظ التوازن البيولوجي عـن  2 أثناء تفاعله مع بيئته اخلاصة  
طريق التوازن البدين، فإنه يسعى كذلك إىل حفظ التوازن النفسـي عـن طريـق           

فعايل، وذلك بإشباع احلاجات الشخصية واالجتماعية اليت جتب علـى          التوازن االن 
 .)3(احلاجات البيولوجية نتيجة خربات التعلم املبكرة

 : وأهم هذه الدوافع
 وهي اليت تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة، وتظهـر أثنـاء             :الدوافع النفسية 

الناس مـن جهـة     تنشئة الفرد االجتماعية نتيجة لتفاعله االجتماعي مع غريه من          
 . 4أخرى

وهي دوافع مكتسبة مثل احلاجة إىل التقدير االجتماعي ،واحلاجة إىل حتقيق الذات            
 . 5واحلاجة إىل األمن

 : وأهم الدوافع النفسية املكتسبة 
 وهو من الدوافع النفسية املكتسبة؛ اليت يتعلمها اإلنسان أثناء تنشئته،        :دافع التملك 

حبه المتالك املال، والعقارات، واملمتلكات املختلفة اليت       فيتعلم اإلنسان من جمتمعه     
 .6تشعره باألمن من الفقر

                                                 
 . 45، مرجع سابق، صالباعث وأثره يف املسؤولية اجلنائيةالشريف، ) 1(
  .108 مرجع سابق ، ص أصول علم النفس ،راجح ، ) 2(
 .116 ، مرجع سابق ، ص علم النفس املعاصراملليجي ، ) 3(
 41 مرجع سابق، صالقرآن وعلم النفس،جنايت، ) 4(
  ومابعدها116 ، مرجع سابق ، ص لم النفس املعاصرعاملليجي ، ) 5(
 .43 مرجع سابق،  صالقرآن وعلم النفس،جنايت، ) 6(
    



زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من          : "قال اهللا تعاىل  
 الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا 

 . )52("عنده حسن املئاب
 أثار إبليس دافع التملك يف نفس آدم عليه السالم، مما جعله يقع يف املعصـية                وقد

 . )53(بأكله من الشجرة اليت اه اهللا تعاىل عنها
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك            :"قال اهللا تعاىل  

 . )54("ال يبلى 
 عليه السـالم دافـع حـب        فبإثارة إبليس آلدم عليه السالم باعثا حرك لدى آدم        

 . التملك
 يظهر دافع العدوان يف سلوك اإلنسان العدواين جتاه اآلخرين هلدف           :دافع العدوان 

الوصول إىل غاية معينة ،كاالنتقام أو إحلاق األذى م، سواء كان السلوك العدواين             
 .)55(بالفعل أو القول
ن فيه وقلنا اهبطوا بعضكم     فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كا     :"قال اهللا تعاىل    

 . )56("لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعـل            :"وقال اهللا تعاىل    

فيها من يفسد فيها ،ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم              
  . )57("ما ال تعلمون

 
                                                 

  .14 آية سورة آل عمران،القرآن الكرمي ، ) 1(
   .43 مرجع سابق،  صالقرآن وعلم النفس،جنايت، ) 2(
  .120 آية سورة طه،القرآن الكرمي ، ) 3(
   .45 مرجع سابق،  صس،القرآن وعلم النفجنايت، ) 4(
  .36 آية سورة البقرة،القرآن الكرمي،) 5(
  .30 آية سورة البقرة،القرآن الكرمي،) 6(



 تعرف  0على األرائك ينظرون  .إن األبرار لفي نعيم     :"ل اهللا تعاىل   قا :دافع التنافس 
 ختامه مســك ويف ذلـك       0 يسقون من رحيق خمتوم    0يف وجوهم نضرة النعيم   
 .)58("فليتنافس املتنافسون

وكل دافع ال بدله من إشباع بباعث معني، فمثالً الطعام باعث يشبع دافع اجلوع،              
ة الرجل زوجته حال تلبسها بالزنا باعث       واملاء باعث يشبع دافع العطش، ومشاهد     

يشبع دافع الغرية للوصول لغاية االنتقام لشرفه ودفع املنكر، وقتـل األم وليـدها              
 . حديث الوالدة باعث يشبع دافع اخلوف من العار

 : وتنقسم الدوافع باعتبار الكم إىل صورتني
رد الفعل الـذي    صورة تناسب رد الفعل مع الدافع، فيكون الدافع متناسباً مع           -1

ينتج عنه، وهي احلالة املعتادة لإلنسان املعتاد، حيث يصدر رد الفعل متناسباً مـع              
 .)59(سببه النفسي ،ومتعادال مع رد الفعل الذي نتج عنه

صورة عدم تناسب رد الفعل مع الدافع، وفيها يكون الدافع غري متناسب مـع              -2
شديداً، وأكرب من الدافع الـذي  رد الفعل الذي ينتج عنه، وهو ما يكون رد الفعل   

سببه، فيوصف بأنه الدافع التافه؛ أي قليل األمهية بالنظر إىل أثـره يف التصـرف               
 .)60(الشخصي

ومتيز الدوافع من هذه الزاوية له قيمة عملية من حيث تقدير العقوبة حيث تشـدد               
افه أن يقتـل    ومثال الدافع الت  . العقوبة يف حالة ارتكاب اجلرمية حتت تأثري دافع تافه        

شخص غريه مبجرد أن هذا وقف بســيارته برهة على جانب الطريـق العـام              

                                                 
  .26-22 آية سورة املطففني،القرآن الكرمي ،) 1(
  . 46 مرجع سابق، صالباعث وأثره يف املسؤولية اجلنائية،الشريف، ) 2(
  .46املرجع السابق، ص) 3(



الضيق، مما عرقل سري اجلاين الذي أقبل بسيارته يف صورة استعجال، أو يقتله؛ ألنه              
 . )61(أقرض عدوه ماالً، أو أن يطعنه خبنجر؛ ألنه اصطدم به يف الطريق عفوا

 : )62(سمنيوتنقسم الدوافع باعتبار الكيف إىل ق
الدوافع الشريفة أي غري مرذولة وفقاً للميزان األخالقي السائد، كما يوصـف            -1

 . يأحياناً بأنه الدافع االجتماعي أو اإلنساين أو األخالق
الدوافع غري الشريفة أي الدوافع املرذولة اليت تنفر منـها الطبـائع السـليمة،              -2

ية، أو غري أخالقية، وتنقسـم إىل       وتوصف بأا دوافع غري اجتماعية، أو غري إنسان       
 . الدوافع التافهة والدوافع الدنيئة

ووصف الدافع بالشريف أو غري الشريف بالنظر إليه يف ذاتـه وفقـاً للمقيـاس               
األخالقي، وليس بالنظر إىل القانون الذي جيرم األفعال الداعي إليها، فوفق القانون            

دوافع غري محيدة بالنظر إىل النتائج      ستكون مجيع الدوافع املؤدية إىل سلوك إجرامي        
احملرمة اليت أدت إليه، وهذا يعين أنه يصح االستعانة باملعايري األخالقيـة لوصـف              

 . )63(الدوافع إىل ارتكاب السلوك اإلجرامي
 بالعقوبـة التعزيريـة؛ ألن      ةوللتمييز بني الدوافع الشريفة وغري الشريفة أمهية متعلق       

وأما الدوافع غري الشريفة فإا تـدل       . فس حمبة للخرب  الدوافع الشريفة تدل على ن    
 . على النفس امليالة للشر، وامليل حنو سلوك إجرامي

 . حب اخلري، الرمحة، الغرية احملمودة وحنو ذلك: ومن أمثلة الدوافع الشريفة
الكرب، الطمع، احلسد، البخل، الغرية غري احملمودة       : ومن أمثلة الدوافع غري الشريفة    

 . لكوحنو ذ
 

                                                 
  .47، صاملرجع السابق) 1(
  .48املرجع السابق، ص) 2(
  .48املرجع السابق، ص) 3(



 : االنفعاالت
يعترب الكثري من علماء النفس االنفعاالت نوعاً من أنواع الدوافع، واليت بينها صـلة         

 .وثيقة، وأغلب الدوافع األساسية تصحبها انفعاالت مميزة
فدافع األمن يقترن بانفعال اخلوف، ودافع العدوان يقترن بانفعال الغضب، فكـأن            

 . )64(، ومن دونه يكون الدافع خامداً ال أثر لهاالنفعال هو القوة احملركة للدافع
وإن عدم إشباع احلاجات أو إشباعها يكون مصحوباً باستجابة انفعاليـة، فـإذا             
أشبعت فإن الصفة الوجدانية املصاحبة تكون سارة، وإن مل تشبع فإا تكون غـري              

 . )65(سارة، ومع مرور الوقت يصبح االنفعال ذاته دافعاً يؤثر يف السلوك
 :من أهم االنفعاالتو
شعلة نار اقتبست من نار اهللا      : "فقد قال عنه اإلمام الغزايل رمحه اهللا      : الغضب-1

املوقدة اليت تطلع على األفئدة، وإا ملستكنة يف طي الفؤاد استكانة اجلمـر حتـت               
 .)66("الفؤاد، ويستخرجها الكرب الدقيق يف قلب كل جبار عنيد

إذ جعل الذين كفروا يف قلـوم       : "ضب حيث قال  وقد ذم اهللا سبحانه وتعاىل الغ     
 .)67("احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني

مرين بعمل وأقلل، فقال    : وقد جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          
 .)68("ال تغضب:"مث أعاد عليه فقال".ال تغضب: "له النيب صلى اهللا عليه وسلم
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لـيس  : " عليه وسلم قـال      ن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا          وع
 . )69("الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب

وقوة الغضب حملها القلب، ومعناها غليان الدم بطلب االنتقام، وتتوجه عند ثوراا            
 .)70(قوعهاإىل دفع املؤذيات قبل وقوعها، والتشفي ،واالنتقام بعد و

 وهو من االنفعاالت املهمة يف حياة اإلنسان؛ ألنه يعينه علـى اتقـاء              :اخلوف–2
  .)71(األخطار اليت دده، مما يساعده على احلياة والبقاء

واخلوف من عقاب اهللا يدفع املؤمن إىل جتنب الوقوع يف املعاصـي ،والتمسـك              
 .)72(بالتقوى ،واالنتظام يف العبادة

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته            ":قال اهللا تعاىل  
 .)73("زادم إميانا وعلى رم يتوكلون

وإنـه حلـب اخلـري      :"قال اهللا تعـاىل   . )74( وهو أنواع ، حب الذات     :احلب-3
 . )75("لشديد

 .)76("زين للناس حب الشهوات من النساء:"قال اهللا تعاىل . وحب الشهوات
 .)77("املال والبنون زينة احلياة الدنيا: "قال اهللا تعاىل. واألوالدوحب املال 
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وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسـى أن       : "قال اهللا تعاىل  : الكراهية-4
 . )78("تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة          : "قال اهللا تعاىل  : الغرية-5
 أرضاً خيل لكم وجه أبـيكم       ه اقتلوا يوسف أو اطرحو    0ن أبانا لفي ضالل مبني    إ

 . )79("وتكونوا من بعده قوماً صاحلني
 رؤية النعمة علـى الغـري       ةاحلسد املذموم، وهو كراهي   : وهو نوعان : احلسد-6

 . مطلقاً، حيث هو مرض بالقلب
مثل احملـسـود، أو   احلسد الذي يسمى الغبطة، وهو متين أن يكون         : والنوع الثاين 

 . )80(أفضل منه، وهو غري مذموم
: مسعت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم يقـول         : روي أن عبد اهللا بن عمر قال        

رجل آتاه اهللا الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطـاه اهللا   : الحسد إال يف اثنتني   "
 . )81("ماال فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار  

 :قهي للدافعاملفهوم الف 
يقصد باملفهوم الفقهي أو القانوين للدافع ،هو تلك القوة ذات الطبيعـة النفسـية              
والذهنية اليت تكون هلا صفات التأثري يف التصرف اإلرادي ،وتسـتبعد العمليـات             

 اليت يف أعماق الكائن احلي، وتدعو بعض أعضائه للحركة تلبية           ةاحليوية البيولوجي 
 . )82(الحتياج الكيان العضوي
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والدافع البد أن يدل على الغاية من فعله، فالشخص الذي ال غاية له ال ميكـن أن                 
يكون له دافع، فالذي يقف يف البنك ليودع مبلغا ماليا ،ويترك بال وعي منه قنبلة               

 .)83(كان حيملها ال ميكن البحث عن دوافع لفعله
حملرك لـإلرادة أو    العامل النفسي ا  : "وقد عرفة الدكتور حممود حممود مصطفي بأنه      

 .)84("هو العامل النفسي الذي يدعو إىل التفكري يف اجلرمية 
وقد عرفه شراح القانون بأنه العامل النفسي احملرك لإلرادة ،أو النشـاط النفسـي              
املتعلق بالغاية، أو الدافع النفسي املؤدي إىل ارتكاب اجلرمية ،أو العامل الـداخلي             

أو السبب النفسي الذي يتحكم يف فعل الشخص        الذي يدفع إىل ارتكاب اجلرمية،      
وتصرفاته، أو اهود النفسي الدافع إىل نشاط إرادي، أو هو اإلحساس أو املصلحة             
اليت حترك اجلاين الرتكاب جرمية عمدية، أو السبب الـذي يـدفع اإلنسـان إىل               

 .)85("ارتكاب اجلرمية
لعامل الفطـري الـداخلي     ا: "وعرفه األستاذ الدكتور حممد حميي الدين عوض بأنه       

الذي حتركه املنبهات الداخلية أو اخلارجية ويدل على حاجتنا الدفينـة إلشـباعها             
 . )86("ويقود العقل إلرادة ارتكاب الفعل

القوة النفسية احلاملـة علـى السـلوك        : "وعرفه الدكتور علي حسن الشريف بأنه     
 . )87("اإلرادي املنبعثة عن إدراك وتصور للغاية 
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 .  تعريفات رجال القانون للدافع، جند أنه عامل خفي يصعب الوصول إليهومن تتبع
وقد تطرقت بعض القوانني العربية لتعريف الدافع، ومنها القانون اللبنـاين حيـث             

". العلة اليت حتمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى اليت يتوخاهـا           : "عرفه بأنه 
هـو العلـة    : "منه)54(حد يف املادة    وجاء يف مشروع قانون العقوبات العريب املو      

 . )88("الدافعة إىل اجلرمية، أو الغاية اليت توخاها الفاعل من ارتكاا
والدافع يرجع أساسا إىل حالة ذهنية وطبيعية نفسية، فهو يقوم على امليل والعاطفة             
والتصور والتمثل، فهو احتاد ظواهر نفسية وذهنية مؤثرة، أو هو احتـاد وتصـور              

التصور هو اجلزء الذهين املرتبط بالغاية، بينما الشعور هو اجلزء النفسي،           وشعور، و 
 .)89("وهو العنصر احلاسم يف اإلعداد للفعل

الدافع على السلوك يبدأ أوالً بإدراك أو معرفـة         :" قال الدكتور حممد نيازي حتاتة    
خلـي  شيء أو أمر من األمور، فإذا مت اإلدراك واملعرفة ؛حدث تأثر أو انفعـال دا              

نتيجة هذا اإلدراك أو هذه املعرفة وحينئذ تتولد يف النفس رغبة أو نزوع يف مواجهة 
 . )90("هذا الشيء أو األمر

إن اإلنسان يف حياته اليومية يشعر حباجات ورغبـات         :" قال الدكتور عادل عاذر   
عديدة، غري أن مقدار شعوره بأمهيتها خيتلف، فإنه يقدر ويزن هـذه احلاجـات              

 إشباع الضروريات وقدر من الكماليات حسب طاقاته وموارده، ومن          ويسعى إىل 
ذلك يبدو أن العوامل املعنوية اليت تؤثر يف سلوك اإلنسان؛ حيـث متـر مبراحـل                
عديدة، فتوجد أوال مرحلة شعور الشخص باحلاجة ،مث تقديره هلذه احلاجة ووزنه            
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وجـود الـدافع أو     لألمور، ونرى أن مجيع هذه املراحل تعترب سابقة وضـرورية ل          
الباعث إىل التصرف، فال بد أن يشعر الشخص برغبة أو حاجة يريد إشـباعها مث               
البد أن يدرك األمور على حقيقتها ويزن قدراته وموارده ،فإذا ما قدر أن احلاجـة               
ملحة البد له من إشباعها اعترب هذا الشعور وهذا التقدير السابق دافعـاً أو باعثـا        

عزم والتصميم على إتيان التصرف ،وعندئـذ تتجـه اإلرادة إىل           يدفع اإلرادة إىل ال   
 .)91("إتيان سلوك يرتب نتيجة معينة من أجل حتقيق هدف مرغوب فيه

والشخص ال بد له من تصور ومتثل عقلي للغاية، واإلدراك الذهين للنفع والضـرر              
 فوائد مجـة    مع اقترانه برغبة يف ممارسة السلوك، فجرمية الزنا مثالً يدرك املرء فيها           

لكن ال يقوم الشخص على ارتكاب جرمية الزنا إال بعد توفر رغبـة يف حتصـيلها                
 . )92(تشترك مع اإلدراك حتث اإلرادة على ممارسة السلوك اإلجرامي

فال تكفي الرغبة لوحدها أو اإلدراك العقلي احملض حلـث اإلرادة علـى ممارسـة               
 . السلوك

فة وإدراك للمنفعة ،مث البد من ميـل إليهـا          ال بد من معر   : "قال أبو حامد الغزايل   
ورغبة فيها، فإذا توافر اجلانب اإلدراكي املعريف فإن الدافع ال ينهض، فاملريض يرى             
الغذاء ويعلم أنه موافق يدرك فائدته، ولكنه ال ميكنه تناوله لعدم الرغبة وامليل ؛أي              

كي؛ أي مل حتصل معرفـة      لفقدان الداعية احملركة إليه، أما إذا انعدم اجلانب اإلدرا        
للغرض واعتقاد بنفعه فإن امليل أو الرغبة ال تقوم، ذلك أا تنتظر العلم املعرفـة أو                
الظن واالعتقاد وهو أن يقوى يف نفسه كون الشيء موافقاًله،  فإذا جزمت املعرفة              
بأن الشيء موافق وال بد وأن يفعل ومست عن معارضة دافع آخر صـارف عنـه                

 . )93("انبعثت اإلرادة
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فلوال إدراك ما يف الفعل من حسن وقبح، وتوهم النفع والضر           : قال أمحد الدهلوي  
تبعاً لذلك ما هاج غضب وال حب، ولوال معرفة املطاعم و املناكح وتوهم املنافع              

 . )94(فيها مل ميل إليها طبع ومل حيصل اندفاع لتحصيلها
 : وخالصة القول أن الدافع يتميز مبا يلي

 .  اخلية خفيةأنه قوة د-1
 .أن يكون الدافع معروفا للجاين كونه القوة الدافعة للتصرف اإلنساين-2
أنه متغري من شخص إىل آخر، فما كان دافعا عند شخص قد يكون غري دافع               -3

 . عند غريه
 . قد تتعدد الدوافع احلاملة على السلوك اإلرادي الواحد-4
   .التأثري يف التصرف اإلراديالدافع هو من طبيعة نفسية وذهنية هلا صفة -5
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 املبحث الثاين
 مفهوم الباعث

 
 : الباعث يف اللغة  

: وبعثه على الشيء أي محله على فعله وبعثه       . )95(الباعث هو إثارة الشيء وتوجيهه    
ومنه يوم البعث يوم    . بعثت البعري فانبعث أي أثرته فثار         : يقال. )96(أثاره وهيجه 

ومن ضرب عليهم  البعث عـني علـيهم         . أرسله: القبور، وبعثه يبعث اهللا من يف     
 . )97(وألزموا أن يبعثوا

. )98(والبعث يكون بعثاً للقوم يبعثون إىل وجه من الوجوه، والبعوث هي اجليـوش            
 . )99(نشرهم: وبعث اهللا اخللق يبعثهم بعثاً أي

ولكن : "تعاىلوقال اهللا   )100("كذبت مثود بطغواها إذ انبعث أشقاها     : "قال اهللا تعاىل  
 .)101("كره اهللا انبعاثهم
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 : مفهوم الباعث اصطالحا 
الباعث هو موقف خارجي مادي أو اجتماعي يستجيب له الـدافع، فيـؤدي إىل              

 . )102(إشباعه
 . فالباعث هو مثري خارجي حيرك الدوافع داخل الفرد، مما جيعله يقوم بسلوك إرادي

افع ويرضيه يف آن واحد، وهو ضرب       والباعث نوع من املنبهات اخلارجية يثري الد      
من ضروب اإلغواء اخلارجية، وليس له أثر يف سلوكنا إال إذا صادف هوى مـن               

 .)103(نفوسنا، أي إذا استجابت له رغباتنا الدفينة، وهي الدوافع الفطرية
ومسـي  .  هو العطـش   ا هو اجلوع، واملاء باعث يثري دافع      ا فالطعام باعث يثري دافع   

ه يبعث اإلنسان على احلركة للحصـول عليـه حـىت يشـبع             الباعث باعثا؛ ألن  
 . )104(الدافع

بواعث إجيابية جتذب إليها املـرء كـأنواع الثـواب واملـديح            : والبواعث نوعان 
واملكافأة، أو وجود جمال للترفيه والتسلية، وبواعث سلبية حتمل املرء على جتنبـها             

ادعـة والنـواهي   التـوبيخ واللـوم والعقـاب والقـوانني الر        : وتفاديها، مثـل  
 . )105(االجتماعية
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 وتعترب القوانني اجلنائية واألنظمة وغريها والزواجر االجتماعية اليت حتمل الشخص 
 

 . )106(على تعديل سلوكه وتكيفه وفق مطالب اتمع من قبيل البواعث
والبواعث خمتلفة، فقد يكون الباعث مثرياً ومهيجاً لدافع شخص، بينما ال يثريه وال             

 . ند آخرحيركه ع
مشاهدة الرجل إحدى حمارمه، يف وضع شائن، فهو باعث حرك لديه دافع            : ومثاله

 . الغرية، فهذا املوقف قد ال حيرك دافع الغرية لدى شخص آخر
ورؤية الطعام تثري ويج دافع اجلوع، بينما الشخص الشبعان أو املـريض ال تـثري               

 . شهية، بل يبتعد عن الطعام
 . )107( ويساعده لكي يوجه السلوك اإلرادي لدى الفردوالباعث يثري الدافع

وميكن أن نعرف الباعث بأنه مثري خارجي حيرك الدافع ويساعده لكي يقوم بسلوك             
 . إرادي معني يف اخلارج

وهناك تطابق بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للباعث، فهو يف اللغة مبعـىن             
 . اإلثارة والتهيج
 :ا يليويتميز الباعث مب

 .أنه قوة خارج الفرد-1
 .أنه موقف خارجي مادي ،أو اجتماعي ،أو غريه-2
 .ال يؤثر الباعث على الفرد إال بوجود دافع لديه-3
 . الباعث يرضي الدافع، ويشبعه يف آن واحد-4
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 املبحث الثالث

 الفرق بني الدافع والباعث
 

 : هناك ثالثة مذاهب يف التفريق بني الدافع والباعث
، حيث يفرقون بـني الـدافع       )108( هو رأي لبعض شراح القانون     :ملذهب األول ا

إن الباعث عبارة عن جمموعة عوامل نفسـية صـادرة عـن            : والباعث، فيقولون 
 . إحساس اجلاين وميوله العمياء اليت تدفعه دون تقدير أو تفكري إىل ارتكاب اجلرمية

 العقل والتفكري ،فهي ليست وليـدة       أما الدافع فهو عبارة عن املراحل اليت تنبع عن        
 . )109(االندفاع أو الغرائز

فالفرق بينهما على حسب هذا الرأي أن الدافع يصدر بعد تقدير كافة الظـروف،              
حبيث ينتهي إىل اإلقدام أو اإلحجام، فهو يتمثل يف سبب التصـرف اإلجرامـي              

 . )110(الصادر عن العقل
الغرائز الالشعورية وحترك الشـخص     أما الباعث فهو صادر عن اإلحساس املرتبط ب       

 . )111(بطريقة عمياء خالية من التدبر والتفكري
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 حيث إم   )113( وعلماء النفس،  ،)112( هو رأي لبعض شراح القانون     :املذهب الثاين 
إن الدافع يعمل من داخل الكيان اإلنسـاين        : فيقولون: يفرقون بني الدافع والباعث   

 .طلوبة عندما يثار مبثري خارجيلتوجيه الشخص حنو إشباع احلاجات امل
أما الباعث فهو يعمل من خارج الكيان اإلنساين، وهو موقف مادي أو اجتماعي             

 . أو غريه يؤدي إىل إثارة الدافع
جيب أن نفرق بني الدافع والباعث،      :" قال األستاذ الدكتور حممد حميي الدين عوض      

يه يف آن واحد كتأثر عاطفة      فالباعث نوع من املنبهات اخلارجية تثري الدافع وترض       
الشفقة عند اإلنسان لدى رؤيته صديقاً يتعذب من آالم مـرض عضـال أو آالم               
جروح بالغة يف حالة حرب، فيؤدي ذلك إىل نشاط إجرامي هو القتل لتخليصه من              
ويالت هذا التعذيب ،أو تأثر عاطفة الكراهية وغريزة املقاتلة والعدوان عنده لدي            

ي ذلك إىل إزالة هذا العدو وحتطيمه، فرؤية الصديق أو العـدو            رؤيته عدواً، فيؤد  
 .)114("باعث أثار دافع الشفقة أو الكراهية والعدوان

فالدافع استعداد يوجد لدى الفرد قبل أن يؤثر فيه الباعـث، والباعـث موقـف               
 . )115(خارجي مادي أو اجتماعي يؤثر على الدافع فيستجيب له
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ة بني الدافع والباعث، وإمنا مها امسان ملسمى واحـد،          عدم التفرق :املذهب الثالث   

 . )116(وهذا رأي لبعض شراح القانون
ومييل الباحث إىل املذهب الثاين الذي يفرق بني الدافع والباعث، حيث إن الـدافع           
يكون من داخل الكيان اإلنساين ويعمل إلشباع حاجات هذا الكيان وهـو مـن              

 .طبيعة نفسية وذهنية
كون من خارج الكيان اإلنساين سواء كان ماديـاً أو اجتماعيـاً أو             أما الباعث في  

 . اقتصادياً أوسياسياً، ويعمل إلثارة الدافع
ومما يقوي هذا الرأي أن هناك اختالفا واضحا يف املعـىن اللغـوي بـني الـدافع                 

 . والباعث
والباعث ال يستطيع التأثري على الفرد إال إذا وجد لديه دافـع يسـتطيع إثارتـه                

 . ييجهو
فالفرد الذي يشاهد إحدى حمارمه يف وضع شائن ،هو موقف خارجي يطلق عليه             
باعث، فال يستطيع التأثري على الفرد مامل يكن لديه دافع يستجيب له، وهو دافـع               

 . الغرية الذي حيركه ويوجهه إىل ارتكاب سلوك معني 
ية من األفراد قـد ال      فبناًء على هذا الباعث يتحرك الدافع ويتأثر، بينما هناك نوع         
 . يتأثرون وال حيركون ساكنا، وليس لديهم دافع الغرية بتاتاً

 . )117(فالباعث وحده ال يثري السلوك إن مل تتجاوب معه عوامل داخلية عنده
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 :وهناك مصطلحات ينبغي التعريف ا يف هذه الدراسة وهي

 .  املنبهات، الغرض، الغاية 
 . )118(طاقة ينبه عضواً حسيا، وهي مؤثرات عارضة هي أي تغري يف ال:املنبهات

واملنبهات إما داخلية كاالختالف يف التوازن العضوي وما ينجم عنه من مـؤثرات             
يف حالة اجلوع والعطش واألمل اجلسمي، أو أمل وتقلصات داخليـة يف املعـدة، أو               

 الدافع ويوجه احلالة الذهنية الراهنة للفرد، فإنّ تصور اهلدف أو تذكره أو تومهه يثري
سلوكه، فالتفكري يف الطعام قد يثري اجلوع، وتصور اخلطر حيملنا علـى التحـوط              

 .)119(منه
وإما خارجية كالصوت الفجائي الذي ينبه حاسة السمع ،أو الضوء الـذي ينبـه              
حاسة البصر، أو رؤية الفرد لصديقه، أو مساع دقات سـاعة، أو شـم رائحـة                

 . )120(الطعام
أن املنبه مؤثر عارض مؤقت مرتبط بعمليات اإلحساس،        : ع واملنبه والفرق بني الداف  

 .وهو ما حييل الدافع من حالة الكمون إىل حالة النشاط
 . أما الدافع فهو استعداد داخلي يوجد لدى الفرد قبل أن يؤثر املنبه فيه

رجي  ،واملنبه خا  هوالفرق بني املنبه والباعث هو أن املنبه يثري الدافع ولكنه ال يرضي           
والباعث أيضا خارجي ولكنه يثري الدافع ويرضيه يف نفس الوقت ،فسماع صوت            
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جرس الغذاء بالنسبة لتالميذ املدرسة هو منبه يثري دافع اجلوع ولكنه اليشبعه، بينما             
  121.الطعام وهو الباعث اخلارجي هو وحده الذي يشبع هذا الدافع 

 .)122(وك إىل نشاط معني هو اهلدف الواضح القريب الذي حيرك السل:الغرض 
غرض اإلنسان من فعل إرادي ما هو حتقيق املصلحة املباشـرة           : "قال رمسيس نام  

اليت له يف هذا الفعل أي حتقيق املنفعة اليت يعتقد اإلنسـان إمكـان استخالصـها                
 .)123("مباشرة من الفعل ولو كانت منفعة ومهية غري حقيقية

 يف حالة التجرمي بالنتيجـة اإلجراميـة،        وهي النتيجة احملددة للنشاط واليت توصف     
ولكن ليس دائماً فقد يكون الغرض أمرا غري النتيجة اليت حدثت يف حالـة القتـل       
العمد ،وهي نتيجة إزهاق الروح فهو خبالف الغرض يف حالة اخلطأ غري العمـد،              

 . )124(وهو أمر خمتلف عن النتيجة اليت حدثت إذ لو كانت هي لتحقق العمد
عمد يكون الغرض خمتلفا عن النتيجة؛ إذ قصر النشاط عن بلوغه وهذا            ويف صورة ال  

يعين أن الغرض والنتيجة قد يتطابقان يف اجلرمية العمدية التامة وقد خيتلفان يف حالة              
 . )125(اخلطأ غري العمدي والشروع

فالغرض عنصر موضــوعـي له وجود، وميكن إدراكه وتصوره مث الرغوب فيه           
 . )126(والسعي إليه
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والعالقة بني الدافع والغرض تتخذ صورة التصـور الـذهين واإلدراك العقلـي،             
فالشخص إذا أدرك أن يف أمر ما مصلحة من نوع معين، ورغب يف حتصيلها، فإن               

 . )127(هذا التصور واإلدراك والرغوب كاف ألن يدفعه إىل حتقيقها
 
 

يد، وقد يطلـق     الشخص من نشاطه، وهو اهلدف البع      ه هي أقصى ما يبتغي    :الغاية
 . )128(عليها الغرض النهائي الذي يرمي إليه الشخص

وتتميز الغاية عن الغرض أا الحقة له من حيث وقت حتقيقها، وبينهما زمن قـد               
واملصلحة هي دافع اإلرادة احملركة للسلوك، سواء كان حتقيقها يعد          . يطول ويقصر 

، فالتصور الذهين للغايـة     غرضاً لكوا مصلحة قريبة أو غاية كوا مصلحة بعيدة        
 . )129(دافع للسلوك مثل التصور الذهين للغرض

والغاية .  ،ورغوب فيه  )130(والعالقة بني الدافع والغاية هي أن الدوافع تصور الغاية        
 . هي وسيلة إلشباع الدوافع؛ لكوا أقصى ما يبتغيه الشخص
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لى غاية اجلاين مـن     ونوع الغاية وصفتها حتدد نوع الدافع وصفته، فإذا مت العثور ع          
 . )131(جرميته أمكن معرفة الدافع له على اقترافها، وكذلك العكس

غرض السارق من السرقة مثالً هو حتقيق مصـلحته         : ونوضح الغرض والغاية مبثال   
املباشرة فيها، وتنحصر يف إشباع حاجته إىل املال بإضافة مال الغري إىل ملكه، أمـا               

 حاجة ضرورية كاحلاجة إىل الغذاء أو حاجـة         غايته من السرقة، فقد تكون إشباع     
كمالية كاحلاجة إىل اللهو، بل قد تكون إشباعاً حلاجة الغري بالتصدق على فقـري،              
فحصول السارق على املال هو الغرض من السرقة وغايته هو الوجه الذي ينفق فيه              

  . )132(املال املسروق بعد حصوله عليه
، والقوة النفسـية    )133(لتملك هو القصد اجلنائي   واإلرادة املتجهة إىل االستيالء ،وا    

 . احلاملة إلشباع احلاجة أو الرغبة هي الدافع
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 املبحث الرابع

 القصد اجلنائي
اجلرائم إما تكون عمدية ،أو غري عمدية، فمن يقتل شخصاً قاصداً بذلك إزهـاق              

نسانا؛ روحه فاجلرمية تكون عمدية، أما من قتل شخصاً ظناً منه بأنه حيوان فبان إ             
 . فإن فعله ال يعد قتال عمداً، وإمنا يسمى يف الشريعة اإلسالمية بالقتل اخلطأ

وال تقوم املسؤولية   . والذي يفرق بني القتل العمد، والقتل اخلطأ هو القصد اجلنائي         
اجلنائية إال بارتكاب اجلرمية بركنيها املادي واملعنوي، والركن املعنوي، هو القصد           

 : )134(  على نظريتنياجلنائي الذي يقوم
نظرية اإلرادة حيث ال بد من توفر إرادة الفعل اإلجرامـي وإرادة            : األوىل 

 .النتيجة
نظرية العلم حيث يريد الفاعل الفعل اجلنائي ،مع توفر علمه بكافـة            : الثانية 

 .   العناصر األخرى املشكلة للركن املادي للجرمية
علم بعناصر اجلرمية ،وإرادة متجهـة      : "وقد عرفه الدكتور حممود جنيب حسين بأنه      

 . )135 ("إىل حتقيق هذه العناصر أو قبوهلا
إرادة النشاط والعلم بالعناصر الواقعيـة      : "وعرفة الدكتور سليمان عبد املنعم بأنه     

اجلوهرية الالزمة لقيام اجلرمية، وبصالحية النشاط إلحداث النتيجة احملظورة قانوناً          
  .136 "مع توافر نية حتقيق ذلك 
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تعمد إتيانه الفعل احملرم، أو تركه مع العلـم بـأن           : "وعرفه عبد القادر عوده بأنه    
 . )137("الشارع حيرم الفعل أو يوجبه
النية عبارة عن الصفة املتوسطة وهي اإلرادة وانبعاث        :"وقال اإلمام الغزايل رمحه اهللا    

 وإمـا يف  النفس حبكم الرغبة وامليل إىل ما هو موافـق للغـرض إمـا يف احلـال          
 . )138("املآل

وذكر أن القصد والنية واإلرادة عبارات متواردة على معىن واحد، وهـي حالـة              
 . )139(وصف للقلب يكتنفها أمران علم وعمل

وذكره عبد القادر عودة يف كتابه التشريع اجلنائي اإلسالمي بالقصد اجلنـائي أو             
ن عنصر ضروري جيب    وفرق بني العصيان والقصد اجلنائي، فالعصيا     . قصد العصيان 

توافره يف كل جرمية، سواء كانت بسيطة أم جسيمة، من جرائم العمـد أو مـن                
ـ  . جرائم اخلطأ، فإذا مل يتوفر عنصر العصيان يف الفعل فهي ليست جبرمية             دأما قص

 ،140العصيان أو القصد اجلنائي فال يكون إال يف جـرائم العــمد دون غريهـا              

و االمتناع عن الفعل الواجـب دون أن يقصـد          والعصيان هو إتيان الفعل احملرم أ     

                                                                                                                                               
م 2000،دار اجلامعة  اجلديدة،اإلسكندرية،النظرية العامة لقانون العقوبات عبد املنعم ،سليمان ،) 3( 

 539ص
، مكتبـة دار التـراث       التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضـعي      عودة،عبد القادر ،    ) 1(

 .1/409، ) ت.د(،القاهرة،
 3/365، مرجع سابق، إحياء علوم الدينلغزايل، ا) 2(
 3/365 مرجع سابق، إحياء علوم الدين،الغزايل، ) 3(
 .1/409، مرجع سابق،التشريع اجلنائي اإلسالميعودة، ) 4(



الفاعل النتيجة، فمن رمى حجراً من نافذة ليتخلص منها، فيصيب ماراً يف الشارع،             
 . )141(فقد فعل معصية بإصابته غريه

 . فاملعصية بإصابة غريه لعدم أخذه احليطة واحلذر ال على إصابته غريه باخلطأ
إىل الفعل أو الترك مع علمه أن الفعـل أو          أما قصد العصيان فهو اجتاه نية الفاعل        

الترك حمرم ؛كمن يلقي حجراً من نافذة يقصد إصابة شخص مـار يف الشـارع               
فيصيبه، فقد ارتكب معصية قاصداً فعلها، وهي تقابل التفرقة بـني اإلرادة وبـني              

 . )142(القصد، وهو تعمد النتيجة املترتبة على الفعل املادي
وصل به إىل النتيجة اإلجرامية فهو عمد والعمد قود ومل          والقصد إذا تلبس بالفعل و    

 .يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم القصد قود
 

                                                 
 1/409املرجع السابق، ) 5(
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 املبحث اخلامس
 الفرق بني الدافع والقصد اجلنائي

الدافع كما بينت هو القوة النفسية احلاملة على السلوك اإلرادي املنبعثة عن إدراك             
ائي؛ ألن الدافع يتغري وخيتلـف تبعـاً        وهو خيتلف عن القصد اجلن    . وتصور للغاية 

 . للظروف واألشخاص وعلى حسب الباعث احملرك للدافع
وبينت أن العلم واإلرادة مها عنصرا القصد اجلنائي، وتوافرمها يكفي إلثبات صفة             

 . العمدية على التصرف
 ويتحقق القصد اجلنائي يف اجلرائم العمدية دون اعتبار للدوافع والبواعث والغايات،          

 ،وليس هلما أي تأثري على تكوين       )143(وال يعتربان عنصرين يف بناء القصد اجلنائي      
 . اجلرمية سواء كان الدافع شريفاً أم غري شريف

والقصد اجلنائي يف اجلرائم واحد ال يتغري وال يتبدل بالنسبة ملفردات النوع الواحد             
ديل حـىت يف الفعـل      من اجلرائم؛ خبالف الدافع والباعث فهما قابالن للتغري والتب        

اجلرمي الواحد، وبالتايل يف األفعال اجلرمية املختلفة ،فهما يقعان يف وجود أشكال            
 . )144(وظروف متعددة حبسب اختالف اجلرائم نفسها

فجرمية القتل مثال قد تقع بدافع العدوان أو احلقد أو الغرية، وقد تقع بدافع الشفقة               
 شفاؤه ،لكن القصد واحد يف مجيـع        ىدف ختليص اين عليه من مرض ال يرج       

 .  هذه احلاالت هو إرادة إحداث الوفاة 

                                                 
، السـببية  ي واملسامهة واملسئولية اجلنائية والدفاع الشرعي وعالقة      القصد اجلنائ أبو الروس، أمحد،    ) 1(

 .34-33،ص) ت.د(املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 
 .3/131، ) ت.د( دار صادر، بريوت، املوسوعة اجلزائية،الزغيب، القاضي مزيد، )2(



وهذ التنوع هو ما مييز الدافع والباعث على اجلرمية عن القصد اجلنـائي الـذي ال                
فاجلرمية العمدية ال تقوم    . يتنوع وال خيتلف من جرمية إىل أخرى ومن جان إىل آخر          

 . )145(تلف من جان إىل آخرإال إذا توفر القصد اجلنائي؛ حبيث ال خي
والدافع على إتيان السلوك اإلجرامي، سواء كان شريفاً أم غري شريف ال يعتد بـه               
يف تكييف الفعل من الوجهة القانونية، خبالف القصد الذي تتحقـق بـه اإلرادة              
اجلنائية اآلمثة، فالدافع ال يدخل يف األركان املكونة للجرمية، وال يذكره القاضي يف             

وإمنا يسوغ له أن يتخذه كعامل لتقدير العقوبة التعزيرية على حسب نـوع             احلكم  
الدافع، أما القصد اجلنائي فيدخل يف تكوين اجلرمية بصفته ركنا من أركاا وعدم             

 . )146(توافره فإن القاضي يربئ املتهم
والدافع ليس ركناً من أركان اجلرمية أو عنصراً من عناصرها، فعدم بيـان الـدافع               

 فيه أو ذكره على سبيل الظن أو إغفاله مجلة ال يؤثر يف سـالمة               أ أو اخلط  تفصيالً
احلكم عموماً، ولكنه يؤخذ به يف ختفيف العقوبة أو تشديدها حسب نوع الـدافع        

 . )147(وذلك يف جرائم التعزير
أما القصد اجلنائي فال بد من توافره لقيام املسؤولية اجلنائية؛ ألنه صادر دائماً عـن               

 . )148(هلواعية بناء على قرار عقلي على ضوء قيم اتمع وروادعالذات ا
والشريعة اإلسالمية مل جتعل للدوافع والبواعث أي تأثري على تكوين اجلرمية سـواء             
يف احلدود أم يف القصاص أم يف التعازير، فيستوي لدى الشريعة اإلسالمية أن يكون              

صدق به على الفقراء أو وضـيعا؛       الدافع على اجلرمية شريفاً ؛كمن يسرق ماالً ليت       
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كمن يسرق ماالً ليصرفه يف اللعب بالقمار، فالدافع ليس له عالقة بتعمد اجلـاين              
 . )149(ارتكابه اجلرمية

ويكون للدافع والباعث أثر يف الشريعة اإلسالمية يف العقوبات التعزيرية، خـالف            
لى وليس لإلمام   جرائم احلدود والقصاص فعقوباا مقدرة وحمددة من الشارع األع        

أن ينقص فيها أو يزيد، وال بد أن حيكم ا مهما كان الـدافع والباعـث علـى                  
 . )150(اجلرمية، سواء كان الدافع شريفاً أم غري شريف، فالعقوبة واحدة

ويكون االهتمام بالدافع والباعث يف العقوبات التعزيرية؛ ألن عقوباا غري مقـدرة            
ن خيتار نوع العقوبة ومقدارها وبالتايل يكون هلـا         ولإلمام حرية واسعة فيها، فله أ     

 . دور يف ختفيف العقوبة أو تشديدها أو العفو عنها
وهناك اتفاق بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية يف أن الدافع والباعث ليس            
هلما أي أثر يف تكوين اجلرمية، سواء كان الدافع شريفاً أو غري شريف، وإمنا جيري               

 العقوبات التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية والعقوبات بصفة عامة يف القوانني           األثر يف 
الوضعية، ويكون األثر على حسب مسو الدافع ودناءته فإن كان الدافع على اجلرمية             
 . دنيئاً فإن العقوبة تكون مشددة ،وإن كان الدافع عليها ساميا كانت العقوبة خمففة
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 الفصل الثاين
ري الدوافع املؤدية إىل ارتكاب السلوك تفس

 اإلجرامي
 
 

 :ويشتمل على املباحث التالية
 

 .  تفسري علماء اإلسالم للدوافع املؤدية إىل النشاط     اإلجرامي: املبحث األول
 .أهم العوامل العائدة للفرد املؤدية للوقوع يف النشاط اإلجرامي: املبحث الثاين
 لنفسية والبيولوجية يف تفسري السلوك اإلجرامي املدرستان ا: املبحث الثالث

 
 



 
 
 
 

 

 املبحث األول
 تفسري علماء اإلسالم للدوافع املؤدية إىل النشاط اإلجرامي

 

 . التفسري النفسي للدوافع لدى علماء اإلسالم : املطلب األول 
 .التفسري العضوي لدي علماء اإلسالم : املطلب الثاين 

 



                          
 املطلب األول                                     

 التفسير النفسي للدوافع لدى علماء اإلسالم
زين :"أوجد اهللا سبحانه وتعاىل يف النفس البشرية حب الشهوات، حيث قال تعاىل           

للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الـذهب والفضـة             
 .)151("نعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واخليل املسومة واأل

وتثور الشهوات عند إثارا، مما يدفع باإلنسان للحصول على إشباعها، وقد يكون            
 . اإلشباع حالالً أو حراماً

وشهوة حب النساء ،هي من أشد الشهوات فتنة على الرجال ، فعن أسامة بن زيد               
 بعدي فتنـة    تما ترك :" ليه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا ع     : رضي اهللا عنه قال     

 . )152("أضر على الرجال من النساء
إن الـدنيا   : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال             

حلوة خضرة، وإن اهللا سبحانه وتعاىل مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون؟ فاتقوا           
  .)153("ت يف النساءالدنيا، واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كان

وشهوة حب النساء أيضاً قد تدفع بالفرد إىل طريق حالل كالزواج الشـرعي، أو              
 . إىل طريق حرام كالزىن

وشهوة حب املال تدفع بالفرد إىل االكتساب واحلصول عليه ، وقد حيصل عليـه              
عن طريق حالل كالبيع والشراء، أو عن طريق حرام كالسرقة واالختالس وقطـع             

 . الطريق
                                                 

 .14، آية سورة آل عمرانالقرآن الكرمي ،) 1(
 من شؤم املـرأة ، حـــــديث        ى كتاب النكاح ، باب ما يتق      حيح البخاري، صالبخاري،  ) 2(

  .5/1959، مرجع سابق، ) 4808(رقم
، كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النسـاء               صحيح مسلم النيسابوري،  ) 3(

 .  4/2098، مرجع سابق، )2742(حديث رقم 



  
 
 

فاملعيار الذي حيدد به الفرد طريقة إشباع شهوته، إما بطريـق مشـروع أو غـري                
 . مشروع، هو قوة إميان الفرد أو ضعفه 

النفس املطمئنة،  : وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل النفس البشرية بثالث صفات هي         
 . والنفس اللوامة، والنفس األمارة بالسوء 

هي اليت سكنت إىل    "قة الطمأنينة يف النفس املطمئنة      قال ابن القيم رمحه اهللا عن حقي      
را وطاعته وأمره وذكره، ومل تسكن إىل سواه، فقد اطمأنت إىل حمبته وعبوديته             

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربـك راضـية          :" قال اهللا تعاىل   . )154("وذكره
 .)155("مرضية

، وهي ال تثبت على حـال       والنفس اللوامة هي اليت تندم على ما فات وتلوم عليه         
  . )156(واحدة، فهي كثرية التقلب والتلون

  .)157("وال أقسم بالنفس اللوامة0ال أقسم بيوم القيامة :" قال اهللا تعاىل 
والنفس اللوامة هي نفس مؤمنة تقية، تلوم صاحبها ،وتلوم ذاا وهـي متصـفة              

 . )158(باالستقامة، وتلوم ذاا إذا فعلت شراً

                                                 
 ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،بداهللا حممد بن أيب بكرابن القيم ، مشس الدين أبوع) 1(
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  .2، 1، آية سورة القيامةمي ، القرآن الكر) 4(
هــ،  1372، 2، دار الشعب ، القاهرة، طتفسري القرطيبالقرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر ،         ) 5(

19/92 



إن املؤمن ال تراه إال يلوم نفسه دائمـاً         : " نقالً عن احلسن البصري   قال اجلسماين   
ما أردت بكلميت؟ ما أردت بأكليت؟ ، وإن الفاجر ميضي قدماً ما يعاتـب              : يقول
 . )1("وليس أحد من أهل السموات واألرض إال يلوم نفسه يوم القيامة . نفسه

   من الشهوات واتباع الباطل    والنفس األمارة بالسوء هي اليت تأمر صاحبها مبا واه        

 . )2("وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب:"، قال اهللا تعاىل 
من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أـا          :"قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا       

منبع كل شر، ومأوى كل خري وإن كل خري فيها فبفضـل مـن اهللا مـن بـه                  
 .)3("عليها
إا أمارة ومل يقل اهللا آمرة؛ لكثـرة ذلـك          : ل عن النفس األمارة بالسـوء     ويقو
 .)5(منها

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 .65، مرجع سابق، صالقرآن وعلم النفس، ياجلسماين، عبد العل) 1(
 هفان من مصائد الشـيطان،    إغاثة الل ابن القيم،    .وانظر   . 53القرآن الكرمي ، سورة يوسف ، آية        )2(

 .143مرجع سابق، ص
  143، مرجع سابق، صإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم، ) 3(
 .143املرجع السابق، ص)4(
 143املرجع السابق نفسه ، ص)5(
القرطيب ، تفسري القـرطيب ، مرجـع سـابق          . وأنظر  . 7،8، آية   سورة الشمس القرآن الكرمي ،    )6(
،20/75 



 0ونفس ومـا سـواها    :" قال اهللا تعاىل    . والنفس البشرية يوجد فيها اخلري والشر     
عرفها طريق الفجـور    : قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية     .  "فأهلما فجورها وتقواها  

 ). 6( وهو الشر وطريق التقوى وهو اخلري
 
 

نزعة علوية جتعله شبيها    : إن اإلنسان مركب من نزعتني    : "  قال الراغب األصفهاين  
باملالئكة ،ونزعة سفلية جتعله شبيها بالبهائم ،فهو وسط بني جوهرين ومن مث كان             

مث أشار إىل احلديث املروي عن رسول اهللا صلى         . أهالً للرتوع إىل أي من االجتاهني     
يف القلب ملتان ملة من امللك إيعاد باخلري وتصديق بـاحلق           :"  قال   اهللا عليه وسلم أنه   

إيعـاد  : وملة من العـدو   . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا سبحانه، وليحمد اهللا         
 . )159("بالشر وتكذيب باحلق فمن وجد ذلك فليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 

سموها إىل أقسام متعددة    وقد حلل علماء النفس املسلمون طبيعة النفس البشرية وق        
) الغضـبية (والـنفس   ) العقلية(فقسم الكندي النفس البشرية إىل النفس الشريفة        . 

  . )160()الشهوانية(والنفس 
تدفع اإلنسان إىل ارتكاب األمور العظيمة، فتضـادها        ) الغضبية(وذكر أن النفس    

تـدفع  النفس العقلية ومتنع حدوثه، واحلال كذلك مع القوة الشـهوانية، حيـث             

                                                 
، 1، دار الصحوة، القـاهرة، ط     الذريعة إىل مكارم الشريعة    احلسني بن حممد،     مضل، أبو القاس  املف) 1(

  . هـ1405
 
، دار إحيـاء الكتـب      كتاب الكندي إىل املعتصم باهللا يف الفلسفة األوىل       األهواين، أمحد فؤاد ،       ) 2(

، دار  ء املسـلمني  التراث النفسي عند علمـا    ربيع ، شحاتة،    . هـ1372، عام   2العربية، القاهرة، ط  
  .148ص. م1982، عام 2املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط



اإلنسان إىل فعل الشهوات احملرمة، فتتدخل القـوة النفسـية لضـبطها وكـبح              
 . )161(مجاحها

 
 

) القـوة الناطقـة   (النفس الناطقة   : وقسم مسكويه النفس البشرية إىل ثالثة أقسام      
القـوة  (،والنفس الشهوانية   ) القوة الغضبية   (واملقصود ا العقل، والنفس الغضبية      

تدفع اإلنسان إىل طلب املآكل واملشارب واملناكح وامللذات        ، وهي اليت    )ةالشهواني
وذكر أنه ال بد أن ختضع القوة الشهوانية والقوة الغضبية إىل القـوة              . )162(احلسية

الناطقة؛ ألنه إذا غلبت القوة الشهوانية تدفع بالفرد إىل الشرور، وإذا غلبت القـوة         
  . )163(الغضبية تدفع به إىل اجلنوح يف أقواله وأفعاله

وقد شبه قوى النفس الثالث يف طبائعها بإنسان يركب دابة، ويقود كلباً للصـيد،              
فإذا كان اإلنسان هو الذي يقودمها ومها يطيعانه، فإن العيش املشترك بينهم يكون             
رغداً، أما إذا كان القائد هو الكلب أو الدابة، فإنه يسـوء حـالُهم، وذكـر أن                 

كان تاجه احلكمة، وإذا غلبت القـوة       )القوة الناطقة   (اإلنسان إذا اتبع قوة العقل      
 . )164(الشهوانية أصبح خنـزيراً ، أما إذا غلبت عليه قوة الغضب كان سبعاً ضارياً

وقسم الغزايل النفس البشرية إىل النفس النباتيـة، والـنفس احليوانيـة ،والـنفس              
ملدركـة، وذكـر أن     اإلنسانية، وقسم النفس احليوانية إىل القوى احملركة، والقوة ا        

القوى احملركة تكون دافعة على الفعل، وهي إما أن تكون على حتصيل النفع، وهو              

                                                 
، 2، دار املعرفة اجلامعية، اإلسـكندرية، ط      التراث النفسي عند علماء املسلمني    ربيع، حممد شحاتة،    )3(

  .148م، ص1998
  .222 مرجع سابق، صالتراث النفسي عند علماء املسلمني،ربيع، شحاتة، ) 1(
  .222السابق، صاملرجع ) 2(
  .223املرجع السابق ، ص) 3(



ما يعرب عنه بالشهوات، أو دافع على حتصيل الضر، وما يعرب عنه بالغضب وهـي               
  . )165(تسمى النـزوعية

 
 
 
 

  :)166(وقد أورد أربع صفات للنفس البشرية وهي
ط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع مـن         فهو من حيث سل    :الصفة السبعية -1

 . العدوان والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتم
 فهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من           :الصفة البهيمية -2

 . الشره واحلرص والشبق وغريه
: ىل   فهو من حيث إن يف نفسه أمرا ربانيا، كما قال اهللا تعـا             :الصفة الربانية -3
 ، فإنه يدعي لنفسه الربوبيـة، وحيـب االسـتيالء،           )167("قل الروح من أمر ريب    "

واالستعالء، والتخصص، واالستبداد، والرياسة، والتواضع، ويدعي لنفسه العلـم         
 . واملعرفة

 من حيث خيتص من البهائم بالتميز مع مشـاركته هلـا يف             :الصفة الشيطانية -4
، فصار شريراً يستعمل غـريه يف اسـتنباط         الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية    

وجوه الشر، ويتوصل إىل االحنراف باملكر واحليلة واخلداع، ويظهـر يف الشـر يف              
 . معرض اخلري، وهذه أخالق الشيطان

                                                 
 .223املرجع السابق ، ص) 4(
  .3/10 ، مرجع سابق ، إحياء علوم الدينالغزايل ، ) 1(
  .85 ، آية سورة اإلسراءالقرآن الكرمي ، ) 2(



القوة امللكية، وهي علـى     : وذكر اإلمام الدهلوي رمحة اهللا عليه أن يف الناس قوتني         
على، والثاين الوجه املناسب باملأل السفلي،      الوجه املناسب باملأل األ   : األول: وجهني

األول البهيمية الشديدة ،والثانية    : والقوة الثانية هي البهيمية وهي أيضاً على وجهني       
  .)168(البهيمية الضعيفة

  
 
 
 
 

ويتضح مما سبق أن اهللا سبحانه وتعاىل عندما أودع يف النفس البشرية صفات تؤثر              
دفع بالفرد إىل ارتكاب السلوك اإلجرامـي       على سلوكه، وشهوات، وغرائز قد ت     

ــاىل        ــال تع ــل، ق ــي العق ــة وه ــوة معاكس ــه ق ــد في  :أوج
 وقـد   0 قد أفلح من زكاهـا       0 فأهلمهما فجورها وتقواها   0ونفس وما سواها  " 

 .)170("وهديناه النجدين : " وقال تعاىل)169("خاب من دساها
طها وقدرا  وعند ما يتحكم العقل على شهواته، وسلطان هوى نفسه يتوقف نشا          

على استهواء اإلنسان، وإن عجز العقل عن كَبح مجاحها، فإن شـهواِته وهـواه              
 .)172("أفرأيت من اختذ إهله هواه:" ، قال تعاىل )171(يتحكّم يف سلوكه

                                                 
  .53، مرجع سابق، صحجة اهللا البالغة، مالدهلوي، أمحد عبد الرحي) 3(
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اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقياداً         :" قال الغزايل رمحه اهللا     
لكه، وحتسن مرافقتها يف السفر الـذي هـو         تاماً فيعينه ذلك على طريقه الذي يس      

بصدده، وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي ومترد حىت ميلكاه ويسـتعبداه، وفيـه             
هالكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إىل سعادة األبد، وللقلب جند آخـر،              
وهو العلم واحلكمة والتفكري، وحقه أن يستعني ذا اجلند فإن حزب اهللا تعاىل على              

ندين اآلخرين، فإما قد يلتحقان حبزب الشيطان، فإن ترك االستعانة وسـلط            اجل
على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقيناً وخسر خسراناً مبيناً، وذلـك أكثـر              
اخللق، فإن عقوهلم صارت مسخرة لشهوام يف استنباط احليل لقضاء الشـهوة،            

  . )173("تقر العقل إليهوكان ينبغي أن تكون الشـهوة مسخرة لعقوهلم فيما يف
اجتماع القوة امللكية والبهيمية على وجهـني ، فتـارة          : قال الدهلوي رمحه اهللا     

بالتجاذب، حيث تكون كل واحدة متوفرة يف طلـب مقتضـياا فيقـع بينـها               
 .)174("التجاذب، فإذا غلب األوىل حلت الثانية، وكذلك العكس 

ني قسم ظفرت به نفسـه فملكتـه        إن الناس على قسم   : وذكر ابن القيم رمحه اهللا    
وأهلكته، وصار طوعاً هلا حتت أوامرها، وقسم ظفر بنفسه فقهرها فصارت طوعاً            

 )175(له، منقادةً له، فمن ظفر بنفسه أفلح وجنح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك             
وأما من  0فإن اجلحيم هي املأوى     0وآثر احلياة الدنيا  0فأما من طغى  :" ، قال تعاىل  

  .)176("فإن اجلنة هي املأوى0وى النفس عن اهلوىخاف مقام ربه 
من مل يتهم نفسه    : "  رمحة اهللا عليه قوال أليب حنيفة حيث يقول         وذكر السخاوي 

على دوام األوقات ،ومل خيالفها يف مجيع األحوال ،ومل جيرها إىل مكروهها يف سائر              

                                                 
  3/6، مرجع سابق، إحياء علوم الدينالغزايل، ) 5(
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ها، وكيـف   أيامه كان مغروراً، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها، فقد أهلك          
ــول   ــرمي يق ــن الك ــرمي اب ــه، والك ــن نفس ــل الرضــى ع  :يصــح لعاق

 . )177("وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء " 
واإلسالم يريب أبناءه على حسم الصراع النفسي لصاحل السلوك السوي ،واالبتعاد           
عن امليل للشهوات احملرمة وطريق اإلجرام ، وهو خيتلف عن الدراسات الغربية يف             

 . سري النفسي لدوافع اجلرمية التف
فال يوجد يف اإلسالم ما يسمى باحلتمية أو اجلربية، وهي أن يكون الفرد جمبـوراً               
على اجلرمية بل أوجد اهللا سبحانه وتعاىل  يف اإلنسان اخلري والشر، وبني له طريـق                

 يف  الشر وحذّره من اتباعه، وبين له طريق اخلري ورغبه يف اتباعه ، وحتمية اجلرميـة              
الشريعة اإلسالمية تسمى حالة الضرورة، فإذا اضطر الفرد إىل ارتكاب اجلرميـة ،             
فإنه اليعد جمرماً أصالً، وال يعاقب معاقبة ارمني العاديني، بل تسقط عنه العقوبة،             

فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث      :" مع مراعاة حقوق األفراد اآلخرين،قال تعاىل       
 . )178("حيمعليه إن اهللا غفور ر

 . )179("إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان:"وقال تعاىل 
واإلسالم ال يقبل من الفرد ارتكاب سلوك اجلرمية بدعوى األمـراض النفسـية أو              
النقص العقلي كما هو عند الغربيني، فما دام الفرد يتمتع باألهلية الكاملة ، فإنـه               

 . مسئول عن تصرفاته مسئولية كاملة 
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 ثانيالمطلب ال
 التفسري العضوي لدى علماء املسلمني

فسر بعض علماء املسلمني صفات اإلنسان اخللِّقية وربطها بطبائعـه وتصـرفاته            
والفراسة هي االستدالل باألحوال الظـاهرة      . وسلوكه وهو مايعرف بعلم الفراسة    

إن يف ذلـك آليـات      :" واستدلوا عليها بقوله تعاىل      . )180(على األخالق الباطنة  
 . )181("متومسني لل

وماُ روي عن   . )182("فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول       :" وقوله تعاىل   
اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا عز        :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

 . )183( "لوج
، الفراسة هي االستدالل يئات اإلنسان، وأشكاله، وألوانه      : قال الراغب األصفهاين  

  . )184(وأقواله على أخالقه وفضائله ورذائله
وهذا العلم عند علماء املسلمني أساسه راجع إىل املالحظة، واالسـتقراء وتتبـع             

 . صفات املخلوقات وطبائعهم
إن اإلنسان ال ينفك عن خمالطة الناس ،والشـر فـاش يف           :قال فخر الدين الرازي     

لناس يف اخلري والشر كانت املنفعـة       اخللق، فإذا كانت الفراسة تفيد معرفة أخالق ا       
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 البهائم يستدلون بالصفات احملسوسة للخيل والبغال واحلمري        )185(جلية، وإن راضة  
وسائر احليوانات اليت يريدون رياضتها على أخالقها احلسنة والقبيحة، فإذا كـان            

 . )186(هذا املعىن ظاهر احلصول يف احليوانات، فمن باب أوىل يف حق اإلنسان 
 علماء الذين اهتمـوا ـذا العلـم وناقشـوه  اإلمـام ابـن اجلـوزي                 ومن ال 

رمحه اهللا، فقد ذكر أنه كلما كان شكل الرأس غري منتظم، أو كان صغري احلجـم                
 . )187(دل على رداءة الدماغ، وكلما كان منتظماً كبرياً دل على جودة الدماغ

لكسل، وداللة احلاجب   أن داللة اجلبهة العظيمة تدلُّ على ا      : وذكر اإلمام الرازي    
الذي مييل من ناحية األنف إىل أسفل ومن ناحية الصدغ إىل فـوق تـدل علـى                 
الصلف والبله، وداللة من كانت عيناه جاحظتني فهو جاهل مهذار، ومن كانـت             
عيناه غائرتني فهو خبيث، ومن كانت عيناه زرقاء ويف زرقتها صفرة كأا صبغت             

األخالق، ومن كانت عيناه تتحركان بسرعة وحدة    بالزعفران فإا تدل على رداءة      
وكان حاد النظر، فهو مكار حمتال لص، وَمن كانت عيناه صغريتني ولوما أزرق،             

 188.فصاحبهما قليل احلياء، حمتال، حمب للنساء
ومن كان طرف األنف منه دقيقاً كان حمبا للخصومة، ومن كانت عنقه غليظـة،              

، فإنه حسود مضمر للشر، ومـن كانـت         ومن كان صوته غثا   . فهو قوي بطاش  
 . )189(حركته سريعة، فإا تدل على البطش

إن العني الصغرية الغائرة تدل على املكر، وإن العـني          : وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا    
اليت تتحرك بسرعة وحدة تدل على املكر واالحتيال ، ومن طالت عنقه ورقت فهو              

                                                 
  .راض املهر أي ذلَّلَـه: ويقال. مجع رائض: راضة) 6(
   .29، مرجع سابق، صالفراسة بن ضياء، نالرازي، حممد فخر الدي) 1(
، دار الفكر العريب، بريوت،     أخبار احلمقى واملغفلني   بن علي،    ن عبد الرمح  جابن اجلوزي، أبو الفر   ) 2(
  .م1990، 2ط
 .ا وما بعده93، مرجع سابق، صلفراسة بن ضياء، ان حممد فخر الديالرازي،) 3(
 .ا وما بعده93املرجع السابق، ص) 4(



ىاهللا عليه وسلم بالصفات اجلسمية     وقد استدل النيب صل   . )190(صياحا أمحق جبان  
 . للمولود كدليل على وقوع امرأة يف جرمية الزىن 

جاء هالل بن أمية وهـو      :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       دفقد روى أبو داو   
أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجـالً،               

: ففرق النيب صلىاهللا عليه وسلم بينهما وقال      : فذكر حديث تالعنهما، إىل أن قال       
، فهـو هلـالل، وإن      )193( محش الساقني  ،)192( ،أريسخ )191(إن جاءت به أصيهب   

 الساقني ،سابغ اإلليتني ،فهو للذي رمت        جعدا، مجاليا، خدجل   )194(جاءت به أورق  
فقال رسول اهللا   . فجاءت به أورق، جعدا مجاليا، خدجل الساقني ،سابغ اإلليتني        . به

 . )195("لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن: "اهللا عليه وسلم صلى 
وذكر السخاوي يف املقاصد احلسنة أن الشافعي رمحه اهللا أرسل صاحبه الربيع بـن        

فاشتريت له منه بـدرهم، فلمـا رآه        : سليمان يوماً أن يشترَي له عنباً أبيض قال       
يت له البائع، فنحـى     يا أبا حممد، ممن اشتريت هذا ؟ قال فسم        : استجاده، وقال   

: وما شأنه ؟ قال: رده عليه واشتر يل من غريه، فقلت      : الطبق من بني يدي وقال يل     
أمل أك أن تصحب أشقراً أزرق، فإنه ال ينجب، فكيف آكل من شيء يشتري يل               

                                                 
، دار إحيـاء العلـوم،      األذكيـاء  بـن علـي ،       ن عبـد الـرمح    جابن اجلـوزي، أبـو الفـر      ) 1(

 ا وما بعده23وأنظر أخبار احلمقى واملغفلني ، ص .25هـ،ص3،1418بريوت،ط
  .واألصهب من الرجال هو األشقر. أصيهب تصغري أصهب) 2(
  .أريسخ تصغري أرسخ) 3(
  .هو ضعيف حلم الفخذين واإلليتني) 4(
  .هو األمسر) 5(
 ، باب إذا اسلم أحد األبوين مع مـن          سنن أىب داود   ،   دالسجستاين ، سليمان بن األشعث أبو داو      ) 6(

   2/277دار الفكر ، القاهرة ، ) 2256(يكون الولد ، حديث رقم 



فرددته واعتذرت إليه، واشتريت له عنباً مـن        : ممن أى عن صحبته؟ فقال الربيع     
 . )196(غريه

احـذر األعـور،    : مسعت الشافعي يقول  : أن حرملة قال  : اوي أيضاً   وذكر السخ 
، وكل من به عاهـة يف       )197(واألحول، واألعرج، واألحدب، واألشقر، والكوسج    

 . )198(بدنه
 . )199("إياك واألشقر األزرق:" ورِوَي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)200(" يومئذ زرقاوحنشر ارمني:" وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل 
 
 

                                                 
علـى   املقاصد احلسنه يف بيان كثري من األحاديث املشـتهرة        السخاوي ، حممد بن عبد الرمحن،        )1(

 . 165 ، مرجع سابق، ص ةاأللسن
إن الشافعي خرج إىل اليمن يف طلب كتب الفراسة حىت كتبها ومجعها، وملا انصرف              : "وقال السخاوي 

هل من  : ئ اجلبهة ال حلية له فقال له الشافعي         مر يف طريقه برجل وهو جمتيب بفناء داره أزرق العينني نات          
فأنزلين فرأيته أكرم رجل، فبعث إيلَّ بعشاء وطيب وعلـف لـدابيت            : فقال الشافعي . نعم: مرتل؟ قال 

: فجعلت أتقلب الليل أمجع ما أصنع ذه الكتب، فلما أصبحت قلـت للغـالم             : وفراش وحلاف قال  
إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فأسـأل عـن          : فأسرج، وركبت، ومررت عليه، وقلت له     . أسرج

فهل كانـت  : قال. ال : أموىل كنت أنا ألبيك؟ فقلت  : منـزل حممد بن إدريس الشافعي، فقال الرجل      
    فأين ما تكلفت لك البارحة ؟     : قال. ال: لك عندي نعمة ؟ فقلت :اشـتريت  : قال. ال  : فقلت  : قلت

الثة دراهم، وعلفا لدابتك بدرمهني، وكراء الفراش واللحاف        لك طعاماً بدرمهني، وأدماً بكذا، وعطراً بث      
نعم كراء املنـزل، فإين وسعت عليـك       : ياغالم أعطه، فهل بقَي من شيء ؟ قال       : فقلت: درمهني، قال 

ال قلت امض ، جزاك     : هل بقي من شيء؟ قال    : وضيقت على نفسي بتلك الكتب، فقلت له بعد ذلك          
 ). 166، مرجع ســابق،ص املقاصد احلسنةالسخاوي،  (".اهللا، فما رأيت قط شراً منك

   .هو الذي ال حلية له) 2(
  . 166، مرجع سابق، صاملقاصد احلسنة، نالسخاوي، حممد بن عبد الرمح) 3(
 .165ص ) 274(املرجع السابق ، حديث رقم ) 4(
  .11/244 مرجع سابق، تفسري القرطيب، ،آية وأنظر القرطيب، ،سورةالقرآن الكرمي ) 5(



زرق العيون، وذكر أن املراد هو الذم والتقبيح؛ ألن الزرقة أبــغض ألـوان               : أي
  . )201( يتشاءمون بزرقة العيوناالعيون عند العرب، وأم كانو

وهذه الدالالت اجلسمية على طبائع اإلنسان وأثرها يف سلوكه ليسـت دقيقـة،             
 .عة اإلسالميةوليست هناك أدلة صحيحة تثبتها يف الشري

 والدالالت اجلسمية املذكورة سابقاً ال تدل على الطبائع اليت ذكرها العلماء لكل            
وليس هناك دليل صحيح    . داللة منها فهي ليست دقيقة، وإمنا على سبيل التقريب          

يف الشريعة اإلسالمية يف حد علمي، يثبت هذه الدالالت اجلسمية، ويثبت أثرهـا             
ولو سلمنا ذا القول؛ ألنكرنا حرية االختيـار، وأيـدنا          . على السلوك اإلنساين  

مذهب اجلربية وجتريد اإلنسان من إرادته وقدرته، وهذا عكس ما أوضحه القرآن            
إنا هديناه السـبيل إمـا شـاكراً وإمـا          :" الكرمي يف مواضع عديدة، قال تعاىل       

فإما يأتينكم  :"  وقوله تعاىل    )203("وهديناه النجدين   :" وقوله تعاىل   . )202("كفوراً
 . )204("مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم والهم حيزنون

واإلسالم يقرر وراثة اخلصائص البدنية وال ينفيها ، وحيث طالب الزواج من املرأة             
البعيدة؛ ملا يف ذلك من الفوائد على النسل؛ ألن زواج األقارب، يؤدي يف الغالب              

 يف األسرة، وقد أكّدت الدارسات امليدانيـة        إىل توارث األمراض املتأصلة واملتوارثة    
من أطفال زجيات األقـارب مصــابون بعيـوب          %80واألحباث العلمية أن    

 . )205(ِخلِقية
  

                                                 
  11/244املرجع السابق ، ) 1(
 .3 آية سورة اإلنسان ،القرآن الكرمي ، ) 2(
  .10 آية ، سورة البلد،القرآن الكرمي ) 3(
  .38، آية البقرةالقرآن الكرمي ، ) 4(
، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية      علم االجتماع اجلنائي اإلسالمي   ،   عبد الغين  غامن، عبد اهللا  ) 5(

  .125،  124، صم1994



  
 فاإلسالم يؤيد توارث اخلصائص البدنية، ولكنه يرفض القول بتـوارث السـلوك            

 السبيل إمـا    إنا هديناه :" اإلجرامي؛ ألن الفرد له حرية االختيار كما قال تعاىل            
وغريها مـن النصـوص     " وهديناه النجدين   " وقوله تعاىل   ". شاكراً وإما كفوراً    

 . القرآنية اليت تدل على حرية اختيار الفرد
واإلسالم ال يربط الصفات اجلسمية والطبائع بارتكاب السلوك اإلجرامي؛ ألنـه           

لوك اإلجرامـي ال    كما بينت أن اهللا خلق اإلنسان حراً خمتاراً؛ والقول بوراثة الس          
يوافق مبدأ العدالة؛ ألن ارم يعد يف هذه احلالة جمرباً على سلوك اجلرمية، وهـذا               

 . خيالف النصوص الواردة يف القرآن حبرية االختيار لإلنسان
واإلسالم يعاقب كل من ارتكب السلوك اإلجرامي وهو يتمتع باألهليـة املعتـربة             

بصفاما اجلسمية من غريه وهذا مـن عدالـة         شرعاً، فال مييز بني الفاعل واآلخر       
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى، وجعلنـاكم            :  "قال تعاىل . اإلسالم

 . )206("شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

                                                 
  .13 آية سورة احلجرات،القرآن الكرمي ،) 1(



 املبحث الثاين
 أهم العوامل العائدة للفرد المؤدية للوقوع في النشاط اإلجرامي

 
 :بوفيه أربعة مطال
 . ضعف اجلانب اإلمياين: املطلب األول 
 . اتباع هوى النفس: املطلب الثاين

 . احنراف الفطرة: املطلب الثالث 
 . املسكرات واملخدرات: املطلب الرابع

  



 املطلب األول
 ضعف الجانب اإليماني

 
ضعف اإلميان هو من أهم أسباب ارتكاب اإلنسان للجـرائم، ألن ابتعـاد             

وخالقه ومدبر شؤونه سبحانه وتعاىل ينمي يف قلبه عدم اخلـوف           اإلنسان عن ربه    
ولو يعلم اإلنسان أن اهللا سبحانه      . واخلشية واملراقبة هللا تعاىل يف مجيع شؤون حياته       

وتعاىل ال خيفي عليه شيء يف األرض وال يف السماء، ولو علم ما عند اهللا سبحانه                
 . وتعاىل من العذاب ملا أقدم على سلوك اجلرمية
عرضت علي اجلنة والنـار فلـم أر        : "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

 . )207("كاليوم يف اخلري والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً
وال يقوى اإلميان عنـد املسـلم   . ولو علم اإلنسان حبقيقة ذلك مل يعش حياة طيبة        

إمنا املؤمنـون   : "ملنكرات، قال اهللا تعاىل   حىت يداوم على فعل الطاعات واجتناب ا      
الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا وعلى رـم               

 . )208("يتوكلون
وباالبتعاد عن اهللا سبحانه وتعاىل، واإلسراف يف املعاصي يضعف اإلميـان حـىت             

ـ         ي وارتكـاب اجلرميـة   يكون الشخص مثالً أسرياً لشهواته منقاداً إىل فعل املعاص
 . )209(" يكسبوناكال بل ران على قلوم ما كانو: "إلرضاء شهواته، قال تعاىل

                                                 
، باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عـــما  ال              صحيح مسلم   النيسابوري ،   ) 1(

 4/1832، مرجع سابق ، ) 2359(ضرورة إليه ، حديث رقم 
  .2، آية سورة األنفالالقرآن الكرمي ، ) 2(
 14 آية سورة املطففني ، القرآن الكرمي ،) 3(
 
 
 



 
 

 اهللا  فقال يا نـيب   : روى أبو أمامة أن غالما شاباً أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم            
. قربـوه، ادن  : "تأذن يل يف الزنا؟ فصاح الناس به، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            

ال :، فقال "أحتبه ألمك : " جلس بني يديه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         فدنا حىت "
ال : أحتبه البنتك؟ قال  ". كذلك الناس ال حيبونه ألمهام    : " جعلين اهللا فداك، قال   
ال : أحتبه ألختـك؟ قـال    . كذلك الناس ال حيبونه لبنام    : "جعلين اهللا فداك، قال   
فوضع النيب صـلى اهللا     .  حيبونه ألخوام  كذلك الناس ال  : "جعلين اهللا فداك، قال   

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



" اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه      : "عليه وسلم يده على صدر الغالم وقال      
 .)210("فلم يعد بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء

وجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم من سؤال الغالم أن يف                
لى اهللا عليه وسلم أن دعا للغالم بـتطهري قلبـه           قلبه ضعفا ،فكان عالج النيب ص     

 . وحتصني فرجه، فعندما قوي اإلميان لدى الغالم كان أبغض شيء إليه هو الزنا
واإلنسان لن يبتعد عن املعاصي وسلوك اجلرمية حىت يكون مؤمناً خيشى اهللا سبحانه             

، روي عـن    وتعاىل يؤدي أوامره ويبتعد عن نواهيه حىت حيفظه اهللا سبحانه وتعاىل          
كنت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال        

يا غالم إين أعلمك كلمات، احفظ اهللا حيفظك، احفـظ اهللا           : "وسلم يوماً، فقال  
جتده جتاهك، وإذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا ،واعلم أن األمة لو              

 ينفعوك إالبشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا         اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل     
على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك رفعـت األقـالم                

 . )211("وجفت الصحف
، أو  أو السرقة واإلنسان حني يرتكب جرمية من اجلرائم ،كشرب اخلمر، أو الزنا،           

نه وتعاىل، ويكـون عنـد       فإنه يكون يف حالة ابتعاد عن اهللا سبحا        ا ،أو غريه  لالقت
وقوع جرميته يف حالة ضعف إمياين، كماروى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسـول               

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني          : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
 . )212("يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن

                                                 
، مرجع سابق   ) 22265(  حديث أيب أمامة الباهلي ،حديث رقم      ، مسـند اإلمام أمحد،   الشيباين  ) 1(

  ،5/256   
 1/293،  ) 2669(املرجع السابق ، حديث رقم ) 1(
 ، مرجع   57نون ،حديث رقم     اجلنة إال املؤم   ل ، باب بيان أنه ال يدخ      صحيح مسلم النيسابوري ،   ) 2(

  1/76سابق ،  



الزاين حني يزين إمنا يزين حلب نفسه لذلك        إن  : ")213(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
الفعل، فلو قام بقلبه خشية اهللا اليت تقهر الشهوة أو حب اهللا الذي يغلبها، مل يزن؛                

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء     : وهلذا قال اهللا تعاىل عن يوسف عليه السالم       
وإمنا يزين  فمن كان خملصا هللا حق اإلخالص مل يزن         . )214("إنه من عبادنا املخلصني   

 ".خللوه من ذلك
وضعف اإلميان من أهم العوامل املؤدية إىل الوقوع يف اإلجرام؛ ألن مرتكب اجلرمية             
هو شخص نقص اإلميان يف قلبه، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اإلميان يزيد               
وينقص، وذكر أنه ال يكون مستكمل اإلميان بل ينقص إميانه، وأورد قوالً لعبد اهللا              

أن اإلميان يتفاضل ،وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة           : " املبارك بن
 . )215("ومل يعرف له خمالف

إذا زىن الرجل   : وعلق ابن تيمية على حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما قال           
وذكر        قوالً . خرج منه اإلميان، وكان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه اإلميان          

قول أهل السنة واجلماعة    : "ل السنة واجلماعة عن إميان مرتكب الكبرية  فيقول        أله
أم اليسلبون االسم على االطالق واليعطونه على اإلطالق فيقولون هو مـؤمن            

 . )216("ناقص اإلميان
فاإلنسان مهما كانت البواعث احملركة للدوافع اإلجرامية لديه مؤثرة، ومهما كانت        

اب اجلرمية وكان مؤمنا قوي اإلميان فإنه بالشـك يسـتطيع           قوة دوافعه على ارتك   
 . التغلب على تلك املؤثرات سواء اخلارجية منها أم الداخلية

                                                 
  ، مكتبـة ابـن تيمــية،         جمموع فتـاوى شيـــخ اإلسـالم      ،  مابن تيمية، أمحد عبد احللي    ) 3(

  . 7/306هـ1398
  .24القرآن الكرمي ، سورة يوسف ، آية ) 1(
 27/223 ، مرجع سابق،جمموع فتاوى شيخ اإلسالمابن تيمية، ) 2(
  7/673املرجع السابق ، ) 3(



الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فـزادهم            : "قال اهللا تعاىل  
 . )217("إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                                 
  .173، آية  سورة آل عمرانالقرآن الكرمي ، ) 4(



 
 املطلب الثاين
 ساتباع هوى النف

إن اتباع النفس األمارة بالسوء، والسعي لتلبية دوافعها الغريزية من الشهوات مهـا             
من الطرق املؤدية إىل االحنراف وارتكاب السلوك اإلجرامي، وقـد حـذرنا اهللا             

ياداود إنا جعلناك خليفة يف     : "سبحانه وتعاىل من اتباع هوى النفس قال اهللا تعاىل        
ال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا ،إن الـذين          األرض فاحكم بني الناس باحلق، و     

 . )218("يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد
: وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي أن ال يتبع أهواء الظاملني، قال اهللا تعـاىل               

وقـد وصـف اهللا     . )219("قل ال أتبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين          "
واتبـع هـواه فمثلـه كمثـل        : "ى كالكلب قال تعاىل   سبحانه وتعاىل متبع اهلو   

 . )220("الكلب
وال تتبع اهلوى فيضلك عـن      : "ومتبع هوى نفسه يضله عن سبيل احلق قال تعاىل        

 . )221("سبيل اهللا
فشهوة اجلنس تقود الفرد املنقاد هلوى نفسه جلرائم االغتصاب، والزنا وغريها من            

هلوى نفسه للسرقة ،واالعتداء على مـال       اجلرائم اجلنسية، وشهوة املال تقود املتبع       
غريه وحنوه، وشهوة السيطرة تقود إىل جرائم االقتتال الناجتة عن خالفات حـول             

 . )222(األمالك واألراضي واملزارع وغريها
                                                 

  .26، آية سورة صالقرآن الكرمي ، ) 1(
  .56، آية سورة األنعامالقرآن الكرمي ، ) 2(
  .176، آية سورة األعرافالقرآن الكرمي ، ) 3(
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  . 105هـ، ص1419



فكل من انقاد إىل شهواته ومل يضبطها بضوابط اإلميان أوقعته يف ارتكاب سـلوك              
نفس األمارة بالسوء تأمر صاحبها مبا  واه من   وال: "قال ابن القيم رمحه اهللا    . اجلرمية

قال : نقل ابن اجلوزي أن اإلمام األوزاعي قال      . )223("شهوات الغي واتباع الباطل   
فهـل  : من كل شيء، قـال    : من أي شيء تأتون بين آدم؟ فقالوا      : إبليس ألوليائه 

تـني  آل: هيهات ذاك شيء قرن التوحيد، فقال     : تأتوم من قبيل االستغفار؟ فقالوا    
 . )224("فبعث فيهم األهواء: فيهم شيئا ال يستغفرون اهللا منه، قال

ومن اتبع هواه سيطر على تصرفاته، وحتكم فيه وال جيتمع اإلميان واهلوى يف قلـب          
وقد قيل إن عبد اهللا بن احلسن بن احلسني بن علي بن أيب طالـب كـان                 . املؤمن

 :ها مث قاليطوف بالبيت فنظر إىل امرأة مجيلة فمشى إىل جانب
 . أهوى هوى الدين واللذات تعجبين              فكيف يل وى اللذات والدين

 . )225(دع أحدمها تنل اآلخر:  فقالت له
أصل غلبة اهلوى مقاربة الشهوات، فإذا غلب اهلوى أظلـم          :"  الوراق رقال أبو بك  

ـ               اء القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء اخللـق ،وإذا س
اخللق أبغضه اخللق ،وإذا أبغضه اخللق أبغضهم ،وإذا أبغضهم جفاهم، وإذا جفاهم            

 . )226("صار شيطانا رجيماً
وأول جرمية وقعت يف التاريخ بسبب اتباع هوى النفس، كما ورد يف قصة ابـين               
آدم حيث كان املتبع يف أوالد آدم أن حواء كانت تلد يف كل محل بولد وبنـت،                 

ئل البشر فكان آدم عليه السالم يزوج ولد احلمل األول على بنـت     ونظراً ألم أوا  

                                                 
  .143ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مرجع سابق، ص) 1(
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  .49هـ، ص1419
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احلمل الثاين ،وبنت احلمل األول على ولد احلمل الثاين، وكان قابيل يرى أختـه              
اجلميلة سوف تتزوج أخاه هابيل وهو يتزوج أخت هابيل غري اجلميلة فـأراد أن              

فتقبل قربان هابيـل ومل     يستأثر قابيل بأخته اجلميلة، فقدم كل واحد منهما قربانه          
يتقبل قربان قابيل، وهنا سولت نفس قابيل له قتل أخيه ليستأثر باجلميلـة لنفسـه               

 .)227(فاتبع هواه وقام بأول جرمية وقعت على وجه األرض بقتل أخيه
واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحـدمها ومل    : "قال اهللا تعاىل  

لئن بسطت إيل يـدك     .ل ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهللا من املتقني         يتقبل من اآلخر، قا   
إين أريـد أن    .لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني             

فطوعت له نفسه   .تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء  الظاملني            
 . )228("قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين

املتبع هلواه يظل أسرياً لشهواته ،ويسلك طريق اجلرمية، ويقع يف الفواحش           واإلنسان  
 . والرغبات اليت جتعله ذليالً هلا منقاداً هلا، كاإلدمان على تعاطي املخدرات وغريها

أخوف ما أخاف عليكم شـهوات      : "ُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
: وعن أنس رضي اهللا عنه قال     . )229("الغي يف بطونكم وفروجكم وفضالت اهلوى     

حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
")230(. 

                                                 
، دار الفكـر ، بـريوت       تفســـري ابـن كـــثري       أبو الفداء ، إمساعيل بن عمر بن كثري ،        ) 1(
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هذا احلديث هو من جوامع كلمه صلى اهللا        : "قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل      
عليه وسلم وبديع بالغته يف ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، واحلض علـى              

اعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها، وذكر أن املراد باملكاره ما أمر املكلف             الط
مبجاهدة نفسه فيه فعال وتركا كاإلتيان بالعبادات على وجهها ، واحملافظة عليهـا             

وأطلق عليها املكاره ملشقتها على العامل وصعوبتها       . واجتناب املنهيات قوالً وفعالً   
ذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه فكأنـه           واملراد بالشهوات ما يستل   . عليه
ال يوصل إىل اجلنة إال بارتكـاب املشـقات ،وال إىل النـار إال بتعـاطي                : قال

 . )231("الشهوات
 

                                                 
 ، دار الكتب العلميـة ،       فتح الباري شرح صحيح البخاري    العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ،         ) 1(

 11/320،) ت.د(بريوت ، 



 املطلب الثالث

 انحراف الفطرة
احنراف الفطرة هلا صور منها احنراف العقيدة وهو األخطر ؛ألنه خيرج اإلنسان من             

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون          : " قال اهللا تعاىل   دين اإلسالم إىل الكفر   
 . )232("ذلك ملن يشاء، ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا عظيماً

فالكفر باهللا سبحانه وتعاىل هو من أعظم الذنوب واجلرائم على اإلطـالق، وقـد              
 .  ينحرف املسلم وخيرج عن دينه لفساد فطرته ،وهنا وقع يف موجب حد الردة

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم           : " قال تعاىل 
 .)233("يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 . )234("من بدل دينه فاقتلوه: "ُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ـ           ن أعظـم   والكفار يقعون يف جرائم كثرية لفساد فطرم واحنراف منهجهم، فم

جرائمهم جرمية القتل يف حق الرسل الذين أرسلهم اهللا سبحانه وتعـاىل هلدايتـهم       
: ، قال اهللا تعـاىل    )235(وإخراجهم من احنراف فطرهم وضاللتهم إىل اهلدى والنور       

إن الذين يكفرون بآيات اهللا، ويقتلون  النبيني بغريحق، ويقتلون الذين يـأمرون             "
أولئك الذين حبطت أعماهلم يف الـدنيا       . ليم  بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أ     

 . )236("واآلخرة وما هلم من ناصرين
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 وقـد ذكـر اهللا    )237(والكافر يقوده كفره إىل جرمية اخليانة، ومنها خيانة األزواج        
سبحانه وتعاىل قصة زوجيت رسويل اهللا نوح ولوط عليهما السالم حيث كان سبب   

ضرب اهللا مثالً للذين كفروا امـرأة       : "ىلاخليانة هو الكفر واحنراف الفطر، قال تعا      
نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنـهما              

 .)238("من اهللا شيئا، وقيل ادخال النار مع الداخلني
:  خملوق عصى اهللا سـبحانه وتعـاىل       لومن احنراف الفطر اتباع الشيطان ،وهو أو      

آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واسـتكرب وكـان مـن           وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا     "
 . )239("الكافرين

وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل أن نتخذ الشيطان عدواً لعداوته لبين البشر حني قال              
إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب            : "تعاىل
 .)240("السعري

 خطوات الشيطان اليت توقع يف اجلـرائم        وقد حذرنا اهللا سبحانه وتعاىل من اتباع      
يا أيها الذين آمنوا التتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع         : "واملعاصي قال اهللا تعاىل   

خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر ،ولو ال فضل اهللا علـيكم ورمحتـه              
 . )241("مازكى منكم من أحد أبداً ،ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا مسيع عليم

الشيطان يعدكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء ،واهللا يعدكم مغفـرة         : "وقال اهللا تعاىل  
 .)242("منه وفضال واهللا واسع عليم

                                                 
  .102الصنيع، التدين عالج اجلرمية، مرجع سابق، ص) 1(
  .10،آية سورة التحرميالقرآن الكرمي ، ) 2(
  .34آية سورة البقرة،القرآن الكرمي ،) 3(
  .6،آية سورة فاطرالقرآن الكرمي ،) 4(
  .21،آية سورة النورالقرآن الكرمي ، ) 5(
  .268،آية  البقرةسورةالقرآن الكرمي ، ) 6(



والشيطان يدعو اإلنسان الرتكاب اجلرائم املختلفة، كالشرك باهللا سبحانه وتعاىل،          
يـا  : "قال اهللا تعاىل  . )243(وشرب اخلمر، ولعب امليسر، وبث العداء بني املسلمني       

يها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشـيطان             أ
إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضـاء يف          . فاجتنبوه لعلكم تفلحون    

 . )244("اخلمر وامليسر، ويصدكم عن ذكر اهللا، وعن الصالة فهل أنتم منتهون
تباع الشيطان الذي يدفع اإلنسان إىل      وحذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته ا        

اجلرمية والعداوة واالعتداء والقتل ما وجد إىل ذلك سبيالً كـأن يشـري الرجـل               
بالسالح على رجل آخر فيرتغ الشيطان يف يده فيقتله، فقد روى أبو هريرة رضي              

ال يشري أحدكم على أخيه بالسـالح       : "اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
 . )245("ال يدري لعل الشيطان يرتع يده فيقع يف حفرة من النارفإنه 

وى النيب صلى اهللا    . فهذا احلديث يبني أن الشيطان يدفع اإلنسان الرتكاب اجلرمية        
عليه وسلم عند إقامة حد املسكر على السكران أن يسب أو يعري فيكـون عونـا                

رسول اهللا صـلى اهللا     أيت  :للشيطان على أخيه، روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال         
عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ،ومنا من يضربه بنعله، ومنا              

فقال رسول اهللا صلى    ! من يضربه بثوبه، فلما انصرف، قال رجل ماله؟ أخزاه اهللا         
 . )246("ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم: "اهللا عليه وسلم
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قال فبما أغويتين ألقعدن  هلـم       : "هللا تعاىل وقد توعد الشيطان بين آدم حيث قال ا       
مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعـن أميـام وعـن             . صراطك املستقيم   

 .)247("مشائلهم والجتد أكثرهم شاكرين
ومن كيده لإلنسان أنه يورده املوارد اليت خييل إليـه          : " رمحه اهللا  )248(قال ابن القيم  

 فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت أن فيها منفعة مث يصدره املصادر اليت
: به ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه، قال اهللا تعاىل            

وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم               "
رون إين  فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إين بريء منكم إين أرى ماال ت             

 . )249("أخاف اهللا واهللا شديد العقاب
والشيطان يوسوس لبين آدم ويزين هلم وسوسته حىت يبدو لبين آدم أنه هلـم مـن                

 هل أدلـك    مفوسوس إليه الشيطان قال يا آد     : "قال اهللا تعاىل  .الناصحني املرشدين   
وقامسهما إين لكمـا مـن      : "وقال تعاىل . )250("على شجرة اخللد وملك ال يبلى     

 .)251("اصحنيالن
وقد أخذ إبليس عهداً على نفسه أن يغوي بين آدم ،ويزين هلم يف األرض إال عباد                

قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينـهم          : "اهللا الصاحلني، قال تعاىل   
 . )252("إال عبادك منهم املخلصني. أمجعني
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د الرجل امرأة فإنـه     والشيطان ال يدع فرصة إلغواء بين آدم إال يغتنمها، فإذا شاه          
. يزين له حاهلا حىت يوقعه يف املعصية ويتدرج معه خطوة خطوة حىت يوقعه يف الزنا              

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف أصحابه فدخل مث خرج وقد اغتسل،               
أجل مرت يب فالنة فوقع يف قليب شـهوة         : يا رسول اهللا قد كان شيء؟ قال      : فقلنا

واجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أمثل أعمالكم  إتيان          النساء فأتيت بعض أز   
 .)253("احلالل

إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر       : "وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
يف صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله فإن ذلك يرد مـا               

 . )254("يف نفسه
ده مع بين آدم ،فإذا غضب كان موجوداً يسـتغل           فرصة إال وجت   عوالشيطان ال يد  

هذا الضعف يف بين آدم الرتكاب أقصى املعاصي واجلرائم فهو يزين السوء لبين آدم              
 . حىت يوقعه يف املهالك

كنت جالساً مع النيب صـلى اهللا عليـه         : روى البخاري عن سليمان بن صرد قال      
اجه، فقال النيب صلى اهللا     وسلم ورجالن يستبان فأحدمها امحر وجهه وانتفخت أود       

أعوذ بـاهللا مـن     : إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد، لوقال         : "عليه وسلم 
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تعـوذ  : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال       : ، فقالوا له  "الشيطان ذهب عنه ما جيد    
 . )255("وهل يب من جنون: باهللا من الشيطان، فقال

 

                                                 
  



 املطلب الربع
 املسكرات واملخدرات

 
اطي املسكرات واملخدرات أصبحت ظاهرة مأساوية هلا أثر علـى سـلوكيات            تع

 . متعاطيها ،والتأثري على دوافعه اإلجرامية الرتكاب السلوك اإلجرامي
وتعاطي املسكرات وأنواع معينة من املخدرات تؤثر على العقل، مما جيعل الشخص            

 . يفقد اتزانه ويصبح جســداً بالعقل
يؤثر على اإلنسان، ويضره ويضر غريه؛ ألن اإلسالم حيافظ         واإلسالم حيرم كل ما     

 . على الضروريات اخلمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال
وحرم اهللا سبحانه وتعاىل اخلمر ؛ألا تذهب العقل وألا رجـس مـن عمـل               

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس مـن عمـل          : "الشيطان، نقال تعاىل  
 . )256("يطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونالش

 )257("كل مسكر مخر، وكل مخر حـرام      : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 .)258("ما أسكر كثريه فقليله حرام: "وقال أيضاً

: وحرم اهللا سبحانه وتعاىل أي شيء يضر باإلنسان كاملخدرات وغريها، قال تعاىل           
والتلقوا بأيـديكم   : "، وقال تعاىل  )259("وحيل هلم الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث     "

 . )260("إىل التهلكة
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وال خيفى على عاقل ضرر املخدرات واملسكرات على الفرد واتمع ،وما تعانيـه             
 . الدول املتقدمة من أضرارها

فأوربا وأمريكا حتاول بكل إمكاناما أن مينعا إدمان اخلمور فلم جيدوا إىل ذلـك              
 الواليات املتحدة األمريكية عشرة ماليني مدمن مخر،        سبيالً، فبلغ إدمان اخلمور يف    

ويف بريطانيا مليون ويف فرنسا أربعة ماليني، هؤالء مدمنون اليسـتطيعون احليـاة             
  261.بدون تعاطي اخلمر

وقد تنبهت بعض الدول الكربى إىل أضرار اخلمور وتأثريها على األفراد واتمعات          
اق تعاطيها بينما حاولت دول أخرى منعها       مما أدى ا إىل وضع قوانني حتد من نط        

فقد منعت احلكومة األمريكية اخلمر وطاردـا يف        . كالواليات املتحدة األمريكية  
بالدها، واستعملت مجيع الوسائل اإلعالمية لبيان أضرارها ومفاسدها على األفراد          

رها ممـا   واتمعات، وقد أنفقت ماليني الدوالرات حملاربتها وتوعية األفراد بأضرا        
م إىل  1933أدى إىل عناد األفراد والرغبة يف تعاطيها حىت أجربت احلكومة عـام             

 . )262(سحب هذا القانون ،وإباحة اخلمور إباحة مطلقة
وقد أثبت العلم احلديث أن املواد املسكرة واملخدرة هلا تأثري واضح على القـوى              

رة على التحكم بنفسه و النفسية واالنفعاالت املختلفة مما جيعل الشخص فاقد السيط      
وتؤثر اخلمر على متعاطيها حبيث يفتقد      . )263(يؤدي إىل ارتكاب السلوك اإلجرامي    

قدراته الذهنية وتوقظ دوافعه الغريزية ،وتضعف قدرته علـى الـتحكم بنفسـه             
 . وتصرفاته حىت يسلك طريق اجلرمية 

ئم بأقرب الناس   واإلسالم وصف اخلمر بأا أم اخلبائث ؛خلطورا يف ارتكاب اجلرا         
 . إىل متعاطيها
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وقال عنها  . )264("اخلمر أم اخلبائث  : "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
اخلمر أم الفواحش ،وأكرب الكبائر ،ومن شرب اخلمـر تـرك           : "عبد اهللا بن عمر   

 .)265("الصالة ووقع على أمه وخالته وعمته
وروي أن علياً   .  وقع على أمه   من شرب اخلمر  : وقال عنها ابن عباس رضي اهللا عنه      

إذا سكر هذى ،وإذا هذى افترى، وعلى املفتـري         : "رضي اهللا عنه قال يف شارا     
 .)266("مثانون

فقد أيقن الصحابة رضي اهللا عنهم يف أقواهلم السابقة خطورة اخلمر، وأن هلا أثرا يف              
قد يسب  اجلرمية ؛ألن السكران كما ذكر الصحابة قد يقع على أمه وأخته وخالته و            

 . ويشتم ويقذف
واخلمر يتعدى ضررها على شارا حبيث يتأذى اتمع؛ ألن السكران قد يقتـل،             

 .  ،أو يسرق، أو يفشي األسرار، أو خيون الوطنوقد يزين
واملخدرات التقل خطراً عن املسكرات إن مل تكن أعظم ضرراً منها على الفـرد              

 . واتمع
منها ما يذهب العقل، ومنها ما يؤدي       :  خمتلفة واملخدرات أصبحت أشكاالً وأنواعاً   

بالفرد إىل اإلدمان عليها والوفاة بسببها من كثرة استعماهلا خلطورا كاملورفني أو            
 . )267(أحد مشتقاته كاهلروين وغريه

ومنها ما يفقد العقل ويذهبه كاحلشيش، وضرره على العقل كاخلمر فهـو يفقـد              
 . العقل ،وهو حمرم قياساً على اخلمر
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إن احلشيشة حرام، حيد متناوهلا كما حيـد شـارب          : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
وهي أخبث من اخلمر من جهة أا تفسد العقل واملزاج حـىت يصـري يف               . اخلمر

الرجل ختنث ودياثة وغري ذلك من الفساد، وأا تصد عن ذكر اهللا وعن الصـالة               
 .)268("سكر لفظا ومعىنوهي داخلة فيما حرم اهللا ورسوله من اخلمر وامل

. وهي تفسد األمزجة حىت جعلت خلقاً كثرياً جمـانني        : "وقال عنها يف موضع آخر    
 اخلمر، ففيها مـن     ثوتورث من مهانة  آكلها ودناءة نفسه وغري ذلك ما ال تور           

 . )269("املفاسد ماليس يف اخلمر
والصلة بني املسكرات واملخدرات على اإلجرام قـد تكـون مباشـرة أو غـري               

 . )270(باشرةم
فالصلة املباشرة بني متعاطي املسكرات واملخدرات على اإلجرام أن املتعاطي هلـا            
حيدث له اضطرابات نفسية وعضوية وخاصة من بلغ منها مرحلة اإلدمان مما يؤدي             

 . به إىل ارتكاب اجلرمية، وهذا أمر واضح وثابت
على القـوى العقليـة     وأثر املسكرات واملخدرات على الفرد أا حتدث له تأثرياً          

 . والذهنية
ومن مظاهر تأثريها عليه حدوث اضطراب يف التفكري، وضعف القدرة على ضبط            
اإلرادة، ونقص يف القدرة على التحكم يف عضالت اجلسم، واالختفاء الشعوري له            
باملسؤولية اخللقية األمر الذي يؤدي إىل هبوط القيم واألخالق لديـه، وظهـور             

 . )271(لسلوك سبيل اجلرمية، وخاصة ما يسمي جبرائم الصدفةاالستعداد الشخصي 
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وتشري الفحوصات والتجارب املعملية إىل أن املواد املسكرة واملخدرة هلـا تـأثري             
واضح على القوة النفسية واالنفعاالت املختلفة مما جيعل الفرد فاقد السيطرة علـى             

 .)272(دوافعه املؤدية إىل السلوك اإلجرامي
ة واملخدرة تضعف إرادة الشخص مما يؤدي إىل عدم مقاومة الدوافع           واملواد املسكر 

 . )273(النفسية الذي يرتع ا إىل اجلرمية
ويسلم كثري من العلماء بوجود استعداد إجرامي خاص لـدى بعـض األفـراد،              
ويشريون إىل أن املواد املسكرة واملخدرة تقوم بدور كبري يف إيقاظ هذا االستعداد             

 . 274ً حبيث تربزه بصورة متطرفة وتعاضده حىت يصري دافعاً قوياًالكامن لدى الفرد
أما الصلة غري املباشرة بني املواد املخدرة واملسكرة واإلجرام، فهي تكمن يف إصابة             
املتعاطي باألمراض العقلية ؛ملا للمخدرات واملسكرات من تأثري على اجلهاز العصيب           

ه إىل اجلنون أو مـا دونـه مـن          قد تسبب له اضطرابات بالغة اخلطورة ،تفضي ب       
 . )275(األمراض العقلية

وهلا تأثري على ذرية املتعاطي، فقد وجد كثري من الباحثني أن سـاللة الشـخص               
املتعاطي للمواد املسكرة واملخدرة تؤثر إىل حد كبري على ذريته، مما قد يصـابون              

 . )276(بأمراض عصيبة ونفسية
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 ينفق عليها من دخله والحتياجه الشديد       ومتعاطي املخدرات واملواد املسكرة عندما    
هلا وخصوصاً يف مرحلة اإلدمان عليها، فإن املتعاطي يسلك كل الطرق للحصـول             
على تلك املواد، فقد ينفق دخله بأكمله عليها، وعندما حيتاج املواد املخـدرة أو              

ل  حلظة يف ارتكاب اجلرمية للحصـو      داملسكره وال ميلك ماالً لشرائها ؛فإنه ال يترد       
 . )277(عليها

ومن الصلة غري املباشرة بني املواد املسكرة أو املخدرة واإلجرام ما حتدثه اخلمـور              
واملواد املخدرة على املتعاطي ؛مما تتدهور حالته الصحية والنفسية و يقل عطاؤه عن             
العمل وإنتاجه مما يؤدي إىل فصله من علمه وتعرضه للبطالة حىت يلجأ إىل اجلرميـة               

 . )278(تياجاتهلكي يؤمن اح
وهذا التأثري ال يقتصر على املدمن فقط بل يتعداه إىل أسرته ،وجيعلهم يعيشـون يف               

 . ظروف اجتماعية واقتصادية غري صاحلة جتعلهم يسلكون طريق االحنراف
والدراسات تثبت االرتباط بني ارتكاب اجلرائم واإلدمان على اخلمور واملخدرات،          

 لدى خمتلف الباحثني يف دول العامل املختلفة، وهذا         والربط بينهما جيد قبوال واسعا    
ما دعا املؤسسات العاملية مثل هيئة األمم املتحدة أن تشكل جلانا لدراسة ومكافحة             
اخلمور واملخدرات بشكل عام ،ونتائجها اليت تؤدي إىل ازدياد اجلرمية وانتشـارها            

 . )279(بني كافة طبقات اتمعات الفقرية والغنية
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 الثالثاملبحث 

املدرستان النفسية والبيولوجية 
 يف تفسري السلوك اإلجرامي

 
 :ويشتمل على املطلبني التالني 

 
 . املدرسة النفسية يف تفسري السلوك اإلجرامي: املطلب األول
 .  يف تفسري السلوك اإلجراميةاملدرسة البيولوجي: املطلب الثاين



 املطلب األول
 ك اإلجرامياملدرسة النفسية يف تفسري السلو

 )280(تعترب هذه املدرسة من أكثر االجتاهات تعقيداً يف تفسري الظـاهرة اإلجراميـة            
وتتضمن عدة اجتاهات، كل واحد منها يعزو اإلجرام إىل عامل نفسي رئيسي جيعله             

، وتغلب املدرسة النفسية دور     )281(مسؤوالً عن ظاهرة اإلجرام اليت تشيع يف اتمع       
يف الغرائز واالنفعاالت على العوامل األخـرى يف تفسـري          العوامل النفسية متمثلة    

 .)282(السلوك اإلجرامي
وهذه املدرسة مشتقة من املدرسة البيولوجية لتفسري السلوك اإلجرامي، وقد نشأت           
من تأثرياا، وهي ضرب من ضروب سوء التوافق النفسي بني الفرد اتمع، حبيث             

 االجتماعي  الذي يتواجد يف حدود        أن يعيش بصورة مرضية يف الوسط      عال يستطي 
 . )283(قدراته واستعداداته
، )أحد العلماء الفرنسيني، ورائد االجتاه النفسي لتفسري اإلجرام       ( ويعد جربائيل تارد  

الذي يعزو اإلجرام إىل عامل نفسي اجتماعي رئيسي عنده وهو احملاكاة، ويـذكر             
ن طريق حماكاة اـرمني مـن       أن اإلجرام بسبب تعلم الفرد من البيئة احمليطة به ع         

أقارم وأصدقائهم، وأن السلوك اإلجرامي خلق يتطبع عليه الفرد اجتماعيا منـذ            
 . )284(الصغر، ويسري هذا اخللق بني أفراد اتمع بسبب احملاكاة
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وذهب العامل سيجموند فرويد إىل أن اإلجرام نتيجة الصراع النفسـي واحلرمـان             
 : )285(ناء نفسي يتكون من ثالثة أقسامالعاطفي، ويذكر أن الشخصية ب

وهذا اجلانب من النفس تسـوده      "Id"ويطلق عليها فرويد كلمه     : الذات الدنيا -1
الروح الشهوانية املستمدة من الغرائز والرتعات الفطرية وهـي تسـعى إلشـباع             
الشهوات دون اعتبار للقيم واآلداب العامة اليت تسود اتمع حيث يطغى عليهـا             

 . ث عن اللذةمبدأ البح
،وتتألف من جمموعـة    "Ego"ويطلق عليها فرويد كلمة األنا      : الذات احلسية -2

متماسكة من امللكات العقلية املستمدة من نزعات الذات الدنيا بعد ذيبها وفقـاً             
 . ملقتضيات البيئة اخلارجية احمليطة

 الدنيا  ومن خصائص األنا نبذ مبدأ البحث عن اللذة حيث تقوم بكبح مجاح الذات            
وتصعيد النشاط الغريزي فتتحول الشهوة الغريزية إىل شهوة عقلية أو معنوية وهي            
جتاهد من أجل احملافظة على القيم واآلداب العامة حيث تقع حتت ضغط الـذات              

من جهة ثانية  وقـوة البيئـة        ) superego(  الدنـيا من جهة وشدة الضمري      
 . اخلارجية من جهة ثالثة

، وهي تتألف من عنصرين األول مستمد من التقاليد         )األناالعليا: (ةالذات املثالي -3
االجتماعية ،واآلداب العامة، واألخالق ،والعادات املنقولة إلينا عـرب األجيـال،           
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والعنصر الثاين مكتسب من الوالدين باعتبارمها املثال األعلى للنفس يف نظر الطفل            
 .أومن يقوم مقام الوالدين كاملعلم وحنوه

 خصائص الذات العليا أا قوة رادعة للشهوات، ومنها تستمد الذات احلسية            ومن
القوة املعنوية الالزمة لكبح مجاح  النفس، وصد نزعاا املتدفقـة وتنتقـد             ) األنا(

 . 286الذات وتؤنبها إذا خضعت لشهوات الذات الدنيا فهي أشبه بصوت الضمري
افع الالشعورية وتأثريهـا علـى      وأكد فرويد على الالشعور وعلى ما أمساه بالدو       

سلوك اإلنسان، ويذكر أن الفرد معرض لعراك داخلي على أساس وجود عناصـر             
متصارعة يف نطاق الشخصية للفرد نتيجة لغرائزه أو شعوره باخلطأ أو بـذنب أو              
بالنقص املخزن يف الالشعور والذي بدوره ميكن أن يؤدي إىل سـلوكيات غـري              

 .)287(إلجراميسوية، ومنها إىل السلوك ا
 وذهب العامل سربل بريت إىل أن سبب اإلجرام نتيجة لطاقة غريزية زائدة، ومـن              
وجهة نظره تعد األشكال املختلفة لإلجرام، كالسرقة واالعتداء بالضرب أو اجلرح           
واجلرائم اجلنسية تعبريات عن دوافع فطرية عامة معينة قوية يف طاقتها شديدة فيما             

 .)288( درجة زائدة عن املعتادحتدثه من انفعاالت إىل
 ،ويقولون إن اجلرميـة يف حقيقتـها        )289(وهناك من يعزو اإلجرام إىل السيكوباتية     

 . )290(سلوك سيكوبايت
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ويتفق الكثري من العلماء على أن السيكوباتية حالة مرضية شاذة ،وقد تبدو بشكل             
 . )291(سلوك اندفاعي غري مقبول اجتماعياً

 منذ طفولتهم حنو العـدوان ،ويظهـرون مـيالً إىل           والسيكوباتيون عادة يندفعون  
اإلضرار بزمالئهم ومبن يتعاملون معهم ممن يقومون مبصاحلهم بل حيت مبا يقتنونـه             
من حيوانات أليفة، وملا كان هذا االندفاع قسريا، فقد رجح ذلك وجهة النظر اليت              

 . )292(تتجه إىل عزو السيكوباتية إىل اندفاع خلقي يولدون مزودين به
ويرى بعض األطباء أن اإلجرام مرتبط ارتباطا وثيقا بأمناط متنوعة من الذهان، وقد             
أجريت حبوث شىت على أيدي نفسانيني، وأطباء عقلـيني، واجتمـاعيني أمكـن             
استخالص قاعدة هي أن الذهان هو السبب الرئيسي األساسي ألنواع كثرية مـن             

 . )293(اجلرائم
لعقلي املعروف بالفصام أخطر األمراض العقلية،      ويرى كثري من الباحثني أن املرض ا      

 . )294(وأشدها دفعاً إىل اإلجرام

                                                 
  .193، مرجع سابق ، صأسباب اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجراميالدوري، عدنان، ) 6(
  .137 مرجع سابق، صأصول علم اإلجرام،املالك، ) 1(
  .138املرجع السابق، ص) 2(
  .139املرجع السابق، ص) 3(



 
 املطلب الثاين

  يف تفسري السلوك اإلجراميةاملدرسة البيولوجي
يعترب زعيم هذه املدرسة احلقيقي ،هو العامل اإليطايل سـيزار ملـربوزو الطبيـب،              

 . )295(والباحث اإليطايل
، وليس املنشئ هلا ،وقد قام بـإجراء        ةمدرسة البيولوجي ويعترب ملربوزو هو ادد لل    

حبوث كثرية ملعرفة ما يتميز به ارمون عمن سواهم مدفوعاً يف ذلك مبا الحظـه               
من إقبال أكثر ارمني شراهة على الوشم ،وانتشاره على أبدام بصورة واضحة مل       

طها باجلرمية، ووصفه   يشهدها لدى غريهم، وأكد أمهية األسباب البيولوجية يف ارتبا        
 . )296(تصوراً هلا استمر لفترات طويلة

وكما ذكرت أن ملربوزو كان طبيباً باجليش اإليطايل هيئت له الفرصـة لفحـص              
آالف العسكريني وقد لفت انتباهه أن اجلنود املشاكسني ينفردون خبصائص مل تكن          

 .)297(متوافرة يف اجلنود العاديني
     رمني الذين نفذت فيهم عقوبة اإلعدام، وقـد        وقد أجرى دراسات على مجاجم ا

متكن من فحص جمموعة من مجاجم ارمني باإلضافة إىل عدد من ارمني األحياء             
وبدراسته وحبوثـه   . )298(،والحظ أن ارمني خيتلفون عن غريهم من غري ارمني        

 اتضح له أن ارمني هلم خصائص جسدية وعيوب يف التكوين اجلسماين الداخلي           
، ويرى من وجهة نظـره أن اـرم شـاذ           )299(التوجد لدى غريهم من ارمني    
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التكوين يتميز بعالقات دالة على االحنراف وهي ضيق يف اجلبهة واحندارها وكثـرة    
التجاعيد عليها ،وعدم انتظام شكل اجلمجمة ،وبروز عظام احلاجبني، واخلـدين،           

الفكيني ،وضخامتهما ،ورقة الشفة    والعينان غائرتان ،واتساع حمجر العينني، وبروز       
العليا، وكرب حجم األذنني وبروزمها، أو العكس كقصرمها قصرا مفرطاً، وضخامة           

، وشذوذ يف ترتيب األسنان وسقف احللق، وطـول         هاألنف وفرطحته أو اعوجاج   
مفرط يف الذراعني جيعلهما يشبهان األصناف الدنيا مـن القـردة، وعيـوب يف              

وقد اكتشف عند قيامه بتشريح جثـة       . )300(رة يف الشعر  التجويف الصدري ،وغزا  
قاطع طريق يف جنوب إيطاليا يدعى فلليال اكتشف عرضا يف مـؤخرة مججمتـه              
وجتويفا حيث كان ينبغي أن يكون بارزا مع مالحظته إىل صور للشذوذ يف اخللقة،              
وقد أثاره التجويف الذي وجد يف مؤخرة مججمة اللص فلليال حيث يشبه إىل حد              

 . )301(بري الفقاريات واحليوانات ذات العمود الفقري واحليوانات املتوحشةك
مث عدل ملربوزو وصنف ارمني إىل ارم بامليالد وهو متميز خبصائص ورثها عـن              
اإلنسان البدائي، وارم انون وهو من يرتكب اجلرمية حتت تأثري املرض العقلي،            

ة حتت تأثري مرض الصرع املوروث، وارم وارم الصرعي وهوالذي يرتكب اجلرمي  
بالصدفة الذي يرتكب جرميته حتت تأثري شعور عاطفي قوي ،كالغرية أو احلماس،            

 . )302(وارم املعتاد وهو املتأصل يف نفسه اإلجرام فاختذه حرفة له وارم بالعاطفة
اجلربية (تمية  ويرى لومربوزو أن أساس املسئولية اجلنائية ليس حرية االختيار بل احل          

 . )303(ي؛ألن ارم مدفوع إىل اجلرمية دفعا حبكم التكوين البيولوج) 

                                                 
 اجلرمية والعقوبـة واملؤسسـات،    طالب،  . ومابعدها   90 مرجع سابق، ص    اإلجرام، علمالشاذيل،  ) 1(

  .62مرجع سابق، ص
 60 مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات،طالب، أحسن ، ) 2(
  . 122 مرجع سابق، صأصول علم اإلجرام،املالك، ) 3(
  .66 مرجع سابق، صأصول علم اإلجرام،عقيدة، ) 4(



وقد وجهت انتقادات شديدة من العلماء ملنهج وفكر لـومربوزو، ومـن هـذه              
االنتقادات خاصة ما يتعلق خبصائص وصـفات اإلنسـان اـرم، وذكـروا أن              

       رم ؛التوجد يف كـثري مـن       اخلصائص الشاذة اليت ذكرها لومربوزو يف اإلنسان ا
الشعوب البدائية بينما تتوافر يف بعض الشعوب اليت عـرف عنـها اخنفـاض يف               
معدالت اإلجرام، وقد أثبت العامل اإلجنليزي جورنج دراسات علمية أجراها على           
عدة آالف من ارمني أتضح عدم وجود اختالف واضح من الناحية اجلسمانية بني    

 . )304(، فهدم بذلك األساس الذي بىن عليه لومربوزو نظريتهارمني وغري ارمني
وذكر ملربوزو العالقة بني اجلنون والصرع وارتكاب السلوك اإلجرامي، فرد عليـه            
معارضوه بأنه ليس كل جمنون أو مريض بالصرع جمرماً حتما ،ومن يفحص حالـة              

 .)305(املسجونني جيد ان قلة نادرة منهم مصابون ذه األمراض
 أخذه معارضوه عليه اهتمامه املبالغ فيه باجلانب التكويين الفردي وأثـره يف              ومما

السلوك اإلجرامي وإمهاله للعوامل اخلارجية والظروف االجتماعية والبيئة احمليطـة          
 . )306(بارم رغم ماهلا من آثار واضحة ال ميكن إنكاره على سلوكه

حلتمية واجلربية الـيت يـدعيها      ومن االنتقادات اليت وجهت ألفكار ملربوزو فكرة ا       
، فقد عارضوه على    يحيث إن ارم مدفوع إىل اجلرمية دفعاً حبكم تكوينه البيولوج         

 . )307(هذه الفكرة ومل يسلموا ذا الفكر
 فريي وهو من أتباع مدرسة      وأنر يك (ومن العلماء البارزين يف املدرسة البيولوجية       

فكار بشأن التأثري العضوي البيولـوجي      ، وقد اهتم مبا طرحه من أ      )سيزار ملربوزو 

                                                 
 أصول علـم اإلجـرام،    ، عقيدة،   . ومابعدها   123 مرجع سابق، ص    علم اإلجرام،  أصولاملالك،  )1(

  .69مرجع سابق، ، ص
  . 70 مرجع سابق، صأصول علم اإلجرام،عقيدة، ) 2(
  .70املرجع السابق، ص) 3(
  .70املرجع السابق، ص) 4(



كسبب رئيسي يف ارتكاب السلوك اإلجرامي؛ لكنه على خالف أستاذه مل يغفـل             
أمهية العوامل االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية كأسباب دافعـة إىل ارتكـاب           

 . )308(اجلرمية
ى أا  ومن أهم أفكاره اليت خلص إليها فريي يف حبوثه ودراساته وصفه للجرمية عل            

نتاج لعوامل متعددة شخصية وطبيعية و اجتماعية يسهم كل منها بقدر أو بآخر يف              
إحداث اجلرمية مهما كان مستوى خطورا أو تفاهتها لكـن التـأثري العضـوي              

 . )309(البيلوجي يعد سببا رئيسيا يف اإلقدام على السلوك اإلجرامي
 وهو من رجال    وفاييلي جار وفال  را( ومن العلماء البارزين أيضاً يف هذه املدرسة هو       

كان يعمل أستاذا للقانون اجلنائي يف جامعة نابويل ورغـم أنـه أسـتاذ              ) القانون
للقانون فإنه تأثر بآراء زميله ملربوزو، ولذلك اعترب اإلجرام ظاهرة اجتماعية شاذة            
ألناس شاذين اخللق يقومون بتنشئة اجتماعية شاذة تؤدي إىل تكوين نفوس شاذة،            

 أن ارم شخص غري سوي يتميز بشذوذ خلقي وشذوذ عقلـي مـوروث              ويرى
يدفعه إىل ارتكاب اجلرمية، وقد ميز ارمني ووضعهم يف أصناف خاصة كـارم             

 . )310(القاتل وارم بالعنف ،وارم السارق ،وارم الشهواين
 

 
 
 
 

                                                 
  . ومابعدها 126 مرجع سابق، صأصول علم اإلجرام،املالك، ) 1(
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البواعث المحرآة : المبحث األول 
 للدوافع اإلجرامية

 
 إن الدوافع تنقسم باعتبار الكيف إىل الدوافع الشريفة ،والدوافع غـري الشـريفة،             

 . )311(دنيئةوتنقسم األخرية إىل الدوافع التافهة، والدوافع ال
إن البواعث تنقسم إىل البواعث اإلجيابية، أو احملركة للدوافع، والبواعـث           : وقلت

  . )312(السلبية ،أو املثبطة للدوافع
والدوافع الشريفة هي املتمثلة يف النوابا احلسنة، حيث مقصدها عمل اخلري، ومثاله            

 .دافع الشفقة ،كمن يسرق ماال ليتصدق به على فقري
واألخرية تنم عن سوء    . الشريفة تنقسم إىل دوافع تافهة ،ودوافع دنيئة         والدوافع غري 

  . )313(واحنطاط شخصية فاعل اجلرمية وميله إىل اإلساءة واإلضرار
ومثاهلا دافع الكراهية كمن يقتل زوجته ليتمكن من الزواج بأخرى أو ليعيش حياته             

د خالفـات   ، أو دافع  العدوان ،كمن يقتل شخصاً آخر لوجـو          )314(مع عشيقته 
 . بينهما أو سوء تفاهم

                                                 
 . 28راجع الفصل األول من هذا البحث ،ص ) 1(
  .38راجع الفصل األول من هذا البحث، ص ) 2(
  .282 مرجع سابق، صجلرمية،النظرية العامة يف ظروف اعازر، عادل، ) 3(
  .282املرجع السابق، ص) 4(



أما الدوافع التافهة ،وهي اليت ال تتناسب مع حجم السلوك اإلجرامي املرتكـب،             
فمثاهلا دافع الغرية غري احملمود، كتعمد فتاة تشويه وجه فتاة حسناء كوا أمجـل              

 الغضب ،كمن يقتل شخصاً لكونه يف حالة غضب، وليس هنـاك            عمنها ، أو داف   
 . )315(ربره ، أو قتله لعدم استلطافه لهسبب معقول ي

 
 
 
 

والدوافع الدنيئة والتافهة ال ميكن حصرها فكل دافع دل على اخلسة والنذالة مسـي              
 . دافعا دنيئا ، وكل دافع ليس له غاية منضبطة أو قيمة مسي دافعا تافها وهكذا 

 عنها نشـاط    والبواعث احملركة للدوافع اإلجرامية هي املثريات اخلارجية اليت ينتج        
 . إجرامي

إن البواعث تثري الدوافع وترضيها     : وذكر األستاذ الدكتور حممد حميي الدين عوض        
يف آن واحد ومثاهلا تأثر عاطفة الشفقة عند اإلنسان لدى رؤيته صديقاً يتعذب من              
آالم مرضه ،فيؤدي إىل ارتكابه جرمية القتل لتخليصه من العذاب ، وتأثري عاطفـة              

 . )316(يزة املقاتلة والعدوان لدى رؤيته عدواً فيؤدي إىل قتل هذا العدوالكراهية وغر
وذكر أيضاً عند تعليقه على تأثري االستفزاز على املسئولية بأن الشارع السوداين قد             
اعتد باالستفزاز كباعث منبه لدافع املقاتلة والعـدوان، وجعلـه عـذراً خمففـا              

  .)317(للعقاب

                                                 
ومن أمثلة الدوافع التافهة أيضاً أن تقتل املربية الفتاة اليت عهد إليها تربيتها ، وذلك لكـي تعـود                   ) 5(

  ). 282عازر ، عادل، النظرية العامة يف ظروف اجلرمية، مرجع سابق، ص( مبكرا إىل مرتهلا، 
  .350 مرجع سابق، صائي مبادئه األساسية ونظرياته العامة،القانون اجلنعوض، ) 1(
  .356 ، مرجع سابق، صالقانون اجلنائي مبادئه األساسية ونظرياته العامةعوض، ) 2(



عتداء على ما دون النفس تكون بسـبب باعـث          فغالب جرائم القتل وجرائم اال    
 . االستفزاز املنبه لدافع املقاتلة والعدوان 

وقد اعتربت غالبية التشريعات الوضعية االعتداد بباعث االستفزاز منبـها لـدافع            
الغـرية الشـديدة ،نتـيجة مفاجـأة الزوج زوجته ،أو إحدى حمارمـه حـال            

ريعات الوضعية هـذه املسـألة يف باعـث         وقد أدخلت غالبية التش   . تلبسها بالزىن 
االستفزاز، حيث ذكرت من وجد امرأته تزين فقتلها ومن يزين ا ، أنه خيفف عنه               
العقاب لعذر االستفزاز، لكن هذه املسألة يف الشريعة اإلسالمية يدخلها الفقهاء يف            

 .)318(الدفاع الشرعي
 
 
 
 

أتـه، أن يدفعـه بالوسـيلة       وذكر الفقهاء أنه جيب على الذي جيد أحدا يزين بامر         
املمكنة؛ ألن النهي عن املنكر واجب ، والزىن منكر، أما بعض الفقهاء فقد جوزوا              

 .)319(دفعه بالقتل من أول وهلة
فباعث االستفزاز هيج وأثار دافع الغرية، روى اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث             

لو وجدت مع أهلي     اهللا   ليا رسو : أيب هريرة رضي اهللا عنه أن سعد بن عبادة  قال          
: " رجالً ، مل أمسه حىت آيت بأربعة شهداء؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             

                                                 
، مطبعة  ، الظروف املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير يف الفقه اإلسالمي         اخلليفي، ناصر علي ناصر   ) 3(

    . 282هـ، ص1412، 1املدين، القاهرة، ط
فإذا قتل الرجل امرأته ومن يزين ا فإنه ال قصاص عليه؛ ألنه غري منكراً؛ وألنه معذور بالغرية اليت                  ) 1(

. ( صريته كانون، ؛ وذلك ألنه من حل به مثل ذلك خيرج عن عقله وال يستطيع أن ميلـك نفسـه                   
 ، دار الفكر ، بـريوت ،        حاشية الدســوقي على الشرح الكبري    الدسوقي، مشس الدين حممد عرفة،      

4/239(   



قـال  . كال والذي بعثك باحلق إن كنت ألعاجله بالسيف قبل ذلـك          : قال" نعم  
امسعوا إىل ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغري         : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 .)320("منه، واهللا أغري مين
إن قول سعد بن عبادة رضي اهللا عنه ليس ردا وال خمالفا            : "قال النووي رمحه اهللا       

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،وإمنا معناه اإلخبار عن حالة اإلنسان عند رؤيـة               
الرجل عند امرأته، واستيالء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسـيف إن كـان              

 .)321("غاضبا
بادة رضي اهللا عنه يقول هذا القول إال ويعلم أن هذا املنظر هو             وما جعل سعد بن ع    

 ما يثري دوافع الغرية لديه، ويستويل عليه الغضـب يف حلظتها من شدة تأثـري 
 
 
 
 
 
 

الباعث عليه، مما جعله يقسم لو حدث له ذلك ملا أسـكن دوافعـه إال ضـربت                 
 . )322(هبالسيف ،وقال يف رواية أخرى لضربته بالسيف غري مصفح عن

                                                 
، مرجـع   ) 1498( كتاب اللعان ، حديث رقم       صــــحيح مســـلم ،  النيسابوري ،   ) 2(

   2/1135سابق ، 
 مرجـع سـابق،     صحيح مســـلم بشـرح النـووي،      النووي، حميي الدين حيىي بن شرف،       ) 3(
  .185،186ص

فبلغ ذلك رسول   .  بالسيف غري مصفّح عنه    لو رأيت رجالً مع امرأيت لضربته     : قال سعد بن عبادة   ) 1(
أتعجبون من غرية سعد ؟ فواهللا ألنا  أغري منه، واهللا أغري مين من أجـل                : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال     

  ). 185النووي، صحيح مسلم، مرجع سابق، ص". ( غرية اهللا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن



:  عليه وسلم فقال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا       
يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما أسود وإين أنكرته، فقال له النيب صلى اهللا عليه     

محر ،قال فيها مـن     : ما ألواا ؟ قال     : قال  . هل لك من إبل ؟ قال نعم        : وسلم  
: فأىن هو ؟ قال     : عم ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ن:  ؟ قال    )323(أورق

وهـذا  : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا يكون نزعه عرق له    للعله يا رسو  
 . )324(لعله يكون نزعة عرق له

إن امرأيت ولدت غالماً أسود وإين أنكرته معنـاه         :" يف قوله : قال النووي رمحه اهللا     
 .)325("ون مين ال  أنه نفاه عن نفسه بلفظهاستغربت بقليب أن يك

والغرية . الشاهد أن الغالم األسود أثار و هيج األب فيكون باعثا حمركا لدافع الغرية            
احلميدة هي من صفات املسلم، وهي من احلمية واألنفة حيث يغار الرجل علـى              

 . )326(زوجته وأهل بيته
 
 
 
 
 
 

                                                 
النووي ، أبو زكريا    .  ( أورق وللحمامة ورقاء  : ل للرماد هو سواد ليس بصاف، ومنه قي     : األورق) 2(

هـ ،  1412 ، 1 مؤسسة قرطبة ، مطبعة املدين ،مصرط      صحيح مسلم بشرح النووي،   حيى بن شرف،    
187 .(  

  .2/1137، مرجع سابق ، ) 1500( ، كتاب اللعان ، حديث رقم صحيح مسلمالنيسابوري ،) 3(

  . 188مرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي،النووي، ) 4(
، دار الكتـب العلميـة،      فتح الباري شرح صحيح البخاري    العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،       )  5(

  9/320بريوت ،  



 : سعد بن عبادة رضي اهللا عنه قالإن : وقال ابن حجر رمحه اهللا  يف فتح الباري
  متفخذها رجل مل يكن يل أن حركه ،وال أهيجه حـىت آيت  لو وجدت لكاعاً

بأربعة شهداء فواهللا آليت بأربعة شهداء حىت يقضي حاجته، فقال رسول اهللا صلى             
 اهللا  ل سيدكم ، قالوا يا رسو     ل ما يقو  ن األنصار أال تسمعو   راهللا عليه وسلم يا معش    

 فإنه رجل غيور، واهللا ما تزوج امرأة قط إال عذراء، وال طلق امرأة فاجترأ               ال تلمه 
 اهللا أا   لواهللا إين ألعلم يا رسو    : رجل منا أن يتزوجها من شدة غريته ، فقال سعد         

 . )327(حق ، وأا من مث اهللا، ولكين عجبت مصفح
ن تيب علـيهم    جاء هالل بن أمية، وهو أحد الثالثة الذي       : قال ابن كثري رمحه اهللا      

فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجالً فرأى بعينه، ومسع بأذنه، فلم يهيجه              
حىت أصبح ،فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إين وجدت عند أهلي               
رجال، ورأيت بعيين ومسعت بأذين، فكره رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم منـه                

ا مبا قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنـهم أمجعـني            لقد ابتلين : ذلك ، فقال األنصار   
يضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هالل بن أمية ويبطـل شـهادته،              : ،فقالوا

يا رسول اهللا   : واهللا إين ألرجو أن جيعل اهللا يل منها خمرجاً ،وقال هالل          : فقال هالل 
شـاهد أن   ال. )328(إين أرى ما اشتد عليك مما جئت به،  وواهللا يعلم أين لصـادق             

هالل بن أمية رضي اهللا عنه أثاره وهيجه ما شاهده بعينه وسـمعه بأذنه ، أدى به                
إىل إخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا فعال، وقول ابن كثري فلم يهيجـه أي           

 . مل حيركه هذا الباعث لقتلها
ـ              ث والغرية احلميدة هي أمر فطري يف اإلنسان السوي ،حيث تثار إذا هيجت بباع
 االستفزاز ، روي أن عــمر بن اخلـطاب رضي اهللا عنه بينما كـان يتناول 

 
                                                 

  .9/321، مرجع سابق، فتح الباري شرح صحيح مسلمالعسقالين، ) 1(
  .3/266هـ،1401، دار الفكر،بريوت، تفسري ابن كثري أبو الفداء ، إمساعيل بن عمر كثري،) 2(



 
 

 
 

غداءه ، إذ أقبل عليه رجل وهو يعدو، ومعه سيف ملطخ بالـدماء، ووراءه قـوم                
يعدون خلفه، فجاء  فجلس مع عمر رضي اهللا عنه، فجاء اآلخرون وقالوا يا أمري               

؟ فقال الرجل يا أمري املؤمنني إين       نيقولواملؤمنني إن هذا قتل صاحبنا، فقال عمر ما         
ضربت بني فخذي امرأيت فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر ما يقـول ؟                 
فقالوا يا أمري املؤمنني إنه ضرب بالسيف فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه             

 .)329(إن عادوا فعد: اثنتني ،فأخذ عمر سيفه فهزه، مث دفعه إليه، وقال
واعث احملركة للدوافع اإلجرامية من يشاهد جاراً له فقرياً أو قريباً له ال جيد              ومن الب 

ماالً أو صديقاً يستنجد به ملساعدته مادياً فتتأثر دافع الشفقة عنده فيقـدم علـى               
 . السرقة ملساعدم، فهذه البواعث حركت دافع الشفقة وهي من الدوافع الشريفة

ـ         وجرمية السرقة يف الشريعة اإلسال     امية هي من جرائم احلدود اليت ال تتأثر عقوبا 
بالبواعث أو الدوافع، سواء كانت شريفة أم غري شريفة، وسنبني هذا إن شـاء اهللا               

 . يف الفصل القادم
والضرورة واإلكراه هي من البواعث اخلارجية سواء حركت الدوافع لدى الفرد أو            

 . مل حتركها أو أثارت الدوافع أومل تثريها 
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فالباعث ضرب مـن ضـروب      :"  الدكتور حممد حميي الدين عوض       ذاألستاقال  
اإلغواء اخلارجية وليس له أثر يف سلوكنا إال إذا صادف هوى من نفوسـنا أي إذا                

  .)330("استجابت له رغباتنا الدفينة وهي الدوافع 
 
 

 
 
 

واإلكراه والضرورة مها حالتان تولدان يف نفس الفرد الواقع حتت أي منهـــما             
 . خالص منها دوافع لل

ومها من أهم البواعث املؤثرة يف الدوافع ، ولكن هل يوصف فعل املضــطر أو              
 .املكره على أنه جرمية ؟ 

 :لإلجابة على هذا السؤال البد من ذكر أقسام الفقهاء لإلكراه
 ". )331(  قسم الفقهاء اإلكراه إىل ثالثة أقسام وهي على النحو التايل

مى اإلكراه التام، وهو ما يعدم الرضا ويفــــسد         اإلكراه امللجئ، ويس   
االختيار ،كتعريض النفس أو عـــضو من أعضائها إىل التلف، سـواء           
جنم ذلك عن التهديد بالقتل أو القطع أو الضرب الشديد الذي قد يـؤدي              
غالباً إىل تلف النفس أو عضو  منها، ويعترب هذا اإلكـراه أعلى األنـواع              
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ملُكَره يف يد املُكِره كاآللة يف يد الفاعل والسيف يف يد           وأشدها؛ ألنه جيعل ا   
 . )332(الضارب

هو أن اإلكراه يف حالـة اإلكـراه        : وهناك فرق بني اإلكراه املادي والقوة القاهرة      
املادي صادر من إنسان ،أما يف القوة القاهرة فهي صادرة عن عامل آخر مسـتقل               

   .)333(عن اإلرادة اإلنسانية أي عن قوى طبيعية
اإلكراه غري امللجئ، ويسمي اإلكراه الناقص وهو الذي يعدم الرضـا، وال             

يفسد االختبار، وذلك كالتهديد بإتالف بعض املال أو بالضرب الـذي ال            
 يؤدي غالباً إىل تلف عضو من األعضاء، أو باحلبس الطـويل، فإن كان 

  تملروءا إكراها، وإن كان من ذوي اناملهدد من غري ذوي املروءات فال يكو
 
 
 
 

 . )334(ومن وجهاء الناس كان ذلك إكراها
وهو الذي يعدم متام الرضاء، وال يعدم االختيار كالتهديـد   : اإلكراه األديب    

حببس أحد األصول ،أو الفروع، أو األخ، أو األخت، أو ما جيري جمـرى              
ذلك فيما يصيب االبن حببس أبيه من األذى، وهو ليس أذى حسيا وإمنا هو              

 .)335( أديبىأذ
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 وال بد من توافر ركين اإلكراه وهو محل الغري وقهره على فعل شـيء من األشياء               
 336.،وانعدام الرضا، فال يتصور إكراه مع رضا ، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء

 وذهب فخر اإلسالم من احلنفية إىل أن اإلكراه قد يتحقق مع الرضاء، وهذا مـا               
  . )337( يف الركن األديبهقصد
كراه يكون باعثاً، لكنه ال يرضي الدافع؛ ألن اإلكراه إذا هيج دوافع الشخص             فاإل

فالفقهاء قالوا إذا أكره اإلنسان على طالق       . وأرضاها، فإنه ال يكون الفعل إكراهاً       
زوجته طلقة واحدة فطلقها ثالثا أو إذا أكره رجل آخر على طالق زوجته فطلـق            

 . د ذلك إكراها مجيع نسائه، فإنه يقع الطالق، وال يع
 ،فأقدم على طالق    وأرضاهالكن يعترب هذا الفعل باعثاً أثار دوافع داخلية يف نفسه           

 . زوجته أو زوجاته
 . ونعرض مثاالً أوضح وهو إكراه الرجل على الزىن

 
 
 
 
 

 : 338 اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولنيافإذا أكره الرجل على الزن
 . ذهب فريق إىل أنه يقام عليه احلد-1
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الوطء ال يكـون  إال باالنتشـار     : ودليل هدا املذهب هو من املعقول، حيث قالوا       
واإلكراه ينافيه، فإذا وجد االنتشار انتفى اإلكراه ،فيلزمه احلد كما لو أكره علـى              
غري الزىن، والذي ال يتحقق إال مع الرغبة واإلقبال عليه ومع الرضاء واإلكـراه ال               

ـ         يتحقق أحدمها مع وجـود اآلخ      در، فهما متضـادان فإذا حتقق الرضا، فـال يع
 .مكرها

 وعلى هذا الرأي فإن هذا الفعل ال يعد إكراها؛ ألن االنتشار ال يتصور إال بوجود               
الرغبة يف اجلماع، وبناء عليه يكون هذا الفعل باعثاً أثار وهيج دافـع الرغبـة يف                

 ) .دوافع اجلنس ( اجلماع وهو 
 .ال حد عليه وقال الفريق اآلخر إنه -2

وضع عـن أمـيت اخلطـأ       :" واستدلوا بعموم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 . )339("والنسيان وما استكرهوا عليه 

فيدل هذا احلديث على أن اإلكراه مسقط للحد، وألن اإلكراه شبهة، واحلـدود             
 تدرأ بالشبهات فيمتنع احلد عنه، وذكروا أن االنتشار ليس دليالً على الرضا؛ ألن            
االنتشار قد يكون طبعاً ال طوعاً، وهو دليل على الفحولية أكثر مما هو دليل علـى       

 . )340(الطواعية
أما الضرورة رغم أا من البواعث املؤثرة يف الدوافع، فهي ختتلف عن اإلكراه من              

 .  على الدافع وإرضائه حىت يقدم على سلوك معني احيث تأثريمه
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يكن إكراها كما بينت، وهو خيتلف عن الضـرورة؛         فاإلكراه لو أرضى الدافع ،مل      
فمن يسرق ماالً من أجل فاقة حلـت بـه أو           . ألن املضطر يريد أن يشبع حاجته       

جماعة مجاعية فهي حالة ضرورة، وهي من البواعث املؤثرة واملهيجة لدافع اخلوف            
 . من اهلالك 

صـفة التجـرمي،    وحالة الضرورة يف الشريعة اإلسالمية هي من األسباب املاحية ل         
 م عليكم امليتة والد   مإمنا حر "  :وذلك بسبب باعث الضرورة، حيث قال اهللا تعاىل         

وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللا فمن اضطر غري باع وال عاد فال إمث عليـه إن اهللا                   
 .)341("غفور رحيم 

إلمث وقال الفقهاء قاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،مبعىن أن حالة الضرورة تدفع ا           
عن كافة احملظورات اليت ترتكب حتت تأثريها سواء كانـت اجلرميـة حديـة أو               

  . )342(تعزيرية
روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه منع إقامة احلد على رقيق حلاطب بـن أيب               
بلتعة كانوا قد سرقوا ناقة لرجل من مزينة ،فانتحروها ملا تبني له أـم كـانوا يف                 

أراك جتيعهم، واكتفى عمر بتغرمي حاطـب    :  وقال حلاطب  حاجة ماسة إىل الطعام،   
 . )343(ضعف قيمة الناقة

فمنع احلد؛ ألن الشريعة اإلسالمية تكرم اإلنسان، وحتترم دوافعه، وحاجاته املاسة           
 . األساسية حلفظ الضروريات اخلمس 
 .ومن البواعث املؤثرة يف الدوافع الفقر
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 . )344("الق حنن نرزقكم وإياهم وال تقتلوا أوالدكم من إم:"  قال تعاىل 
 
 
 

 . )345("وال تقتلوا أوالدكم خشية أمالق حنن نرزقهم وإياكم:" وقال تعاىل 
أوصى اهللا سبحانه وتعاىل اإلحسان إىل األبناء فقـد         : قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل       

كما سولت هلم الشياطني  ذلك فكانوا       " وال تقتلوا أوالدكم من إمالق    :"قال تعاىل 
ون البنات خشية العار، وقتل بعض الذريـة خشـية الفقـر، وهلـذا ورد يف                يئد

الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى               
مث : قلـت . أن جتعل هللا ندا، وهو خلقك     : أي الذنب أعظم ،فقال   : اهللا عليه وسلم  

أن تزين حبليلة   :  قال مث أي؟ : قلت. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك      : أي؟ قال 
 . )346("جارك

هذا نص صريح، وحديث صـحيح      : "قال ابن العريب تعليقاً على احلديث السابق      
وذلك؛ ألن القتل أعظم الذنوب، إذ فيه إذاية اجلنس وإيثار النفس، وتعاطي الوحدة             
اليت ال قوام للعامل ا، وختلق اجلنسية بأخالق السبعيية، وإذا كانـت مـع قـوة                

يف جار وقريب ،والولد ألصق القرابة وأعظم احلرمـة، فيتضـاعف اإلمث            األسباب  
 . )347("بتضاعف اهلتك للحرمة 
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 المبحث الثاني
 البواعث االجتماعية احملركة للدوافع اإلجرامية

 
نقصد بالبواعث االجتماعية املؤثرات اخلارجية االجتماعية اليت حتيط بالفرد 

 دوافعه الداخلية، ويرتكب النشاط ى مما يؤثر علوتؤثر على سلوكه وشخصيته
 . اإلجرامي

وعندما نتحدث عن البواعث االجتماعية نقصد ا تأثري األسرة، واألصدقاء وغريها           
 .  االجتماعية املؤثرة على سلوك الفردثمن البواع

والفرد يتأثر إىل حد بعيد بسلوك من حوله وعلى األخص من املقربني إليه من أفراد               
 . رته ،وجمتمع مدرسته ،ومجاعة األصحاب والرفاقأس



والبواعث االجتماعية هلا تأثري على الدوافع،وخيتلف تأثريها من فرد آلخر حسـب            
 . قوة الباعث أو ضعفه

ويشري علماء اإلجرام عند احلديث عن العوامل االجتماعية اليت تتعلق بالفرد إىل أن             
 . )348(هلا تأثري يف الشخصية اإلجراميةاألسرة هلا دور وأمهية يف علم اإلجرام، و

واألسرة قد تكون ذات سلوك سوي وقد ال تكون، واستواء الشخصية يف الغالب             
 . )349(مرهون باستواء األسرة ،وخللها يف الغالب مرتبط باختالهلا

وعندما ندرس أسباب احنراف الفرد ونلقي الضوء على مجيع الظـروف املهيئـة             
فعندما . سرية دورا يف الغالب الرتكاب السلوك اإلجرامي      للجرمية جند أن حلياته األ    

تكون األسرة متصدعة فهي تكون من البواعث املؤثرة على الفرد وحمركة لدوافعه            
 اإلجرامية؛ ألن األسرة إذا أصاا خلل يف كياا فإنه غـــالباً 

 
 
 
 

طهم يف  يؤثر على شخصية أبنائها وعلى سلوكهم مما قد يؤدي إىل احنرافهم ،وسقو           
 . )350(عامل اجلرمية

فقد ينقطع التكامل بفقد الفرد أحد الوالدين أو كليهما نتيجـة وفـاة أحـدمها               
أوكليهما أو بسبب طالق أو هجر أو انفصال أو حنو ذلك وحبدوثـه قـد تـز                 
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شخصية األبناء مما يؤثر على سلوكهم لعدم التوجيه والرعاية مما يوقعهم يف سلوك             
 . )351(اجلرمية
ة السليمة، والرعاية لألبناء، ومتابعتهم يف تصرفام وسلوكهم وتوجيهم لـه           فالتربي

دافع إجيايب على سلوكهم، لكن يكون ذلك مبيزان االعتدال لكي ال يـؤثر علـى               
 . سلوكهم سلباً

فعندما يكون أحد الوالدين أو كالمها متسلطا على أفراد أسرته وتكـون العالقـة              
السلوك إىل الصراع بينهم، ويقل التفـاهم ممـا         عارية من العاطفة يؤدي مثل هذا       

يؤدي بأفراد األسرة للبحث عن متنفس للخروج مـن املعاملـة القاسـية الـيت               
 . )352(يواجهوا

 إىل االحنراف ومـن مث إىل       مفهذا السلوك املتشدد قد يدفع أفراد األسرة أو أحده        
 . سلوك  طريق اجلرمية

ت باململكة العربية السـعودية أن مـا   فقد ذكر يف نتائج حبث عن متعاطي املخدرا      
 من ارمني كانوا جيدون معاملة قاسـية جداً من والديهـم%)16،9(نسبته 

 . )353( يف الصغر
 
 
 

ومن خالل دراسة أجريتها على الرتالء يسجن حمافظة مخيس مشــيط تـبني أن             
منهم من أبوين منفصلني لكن غـري       %)14(من الرتالء أبوامها مطلقان، و    %)12(

                                                 
  .  311م، ص1989، الدار اجلامعية، بريوت، رام والعقابمبادئ علم اإلجعوض وآخرون، ) 2(
 .193 مرجع سابق،صأصول علم اإلجرام،عقيدة، ) 3(
 الظاهرة اإلجرامية يف ثقافة وبناء اتمـع السـعودي بـني التصـور            السيف، حممد بن إبراهيم،     ) 4(

 .58هـ، ص1417، الرياض، االجتماعي وحقائق االجتاه اإلسالمي



منـهم أبوامهـا    %) 25(منهم دائماً أبوامها يتشـاجران ،و     %)5(وأن  . طلقنيم
 قد دخـل    امنهم أبوامها أو أحدمه   %)5(يتشاجران لكن بشكل غري مستمر، وأن       

 . السجن بسبب قضية جنائية
ويف دراسة أخرى باإلصالحية الرئيسية باململكة العربية السعودية علـى الـرتالء            

. لديهم تفكك أسري بسبب الطـالق     %)11,6(سبته  احملكوم عليهم تبني أن ما ن     
 354. بسبب وفاة األب%)2،3(بسبب وفاة األم وما نسبته %)1،9(وما نسبته 

وعند ضعف الوازع الديين لدى أفراد األسرة وخصوصاً الوالدين وانعـدام املثـل             
والقيم األخالقية داخل املرتل ،وعدم احملافظة على الصلوات اخلمس، وعدم تـوفري            

اإلمياين ألفراد األسرة حبيث تنعدم األخالق ،وترتكب املنكرات مما يـنعكس           اجلو  
 . سلباً على أفراد األسرة

وتبني إحدى الدراسات التطبيقية أن الغالبية من أقارب املنحرفني وارمني لـيس            
عندهم االهتمام الديين الكايف الذي جيعلهم يراعون أبناء هـم دينيـاً ويـأمروم              

مـن اآلبـاء    %)21،3(خالقي، فقد أظهـرت النتـائج أن هنـاك          بااللتزام األ 
 . )355(من األمهات من يبدي النصح واإلرشاد الديين ألبنائهم%)24،1(و

وقد أثبتت دراسة أجريت على متعاطي املخدرات  بإصالحية احلائر مبدينة الرياض            
 ال  منهم ال يقيمون الصالة املكتوبة إال يف أوقات متفرقة ،وهم بذلك          %)،  23(أن  

منهم كانوا ال يقيمون    %)،11(حيافظون على الصالة املفروضة حبيث أن ما نسبته         
 علـى   نمن املتعاطني ال حيـافظو    %)،46(وأضافت الدارسة أن    . الصالة مطلقاً 

 . )356(الصالة يف أوقاا وخاصة صالة الفجر
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 ومن خالل الدراسة اليت أجريتها على الرتالء بسجن حمافظة مخس مشيط تـبني أن             
منهم كانوا ال يؤدون الصالة مطلقاً قبل دخوهلم الســـــجن، وأن           %)13(
 . منهم كانوا ال حيافظون على الصالة بشكل منتظم%)33(

وكثرة املشاجرات واخلالفات املستمرة بني الوالدين له تأثري سليب علـى سـلوك             
سـلوك  األفراد وخاصة األطفال مما قد يؤدي إىل االنتقام من والده أو ارتكـاب ال             

 . )357(اإلجرامي
وهذا ال يعين أن األسرة املتصدعة حتما سريتكب أفرادها السلوك اإلجرامي، ولكن            
نقول هي بواعث حمركة للدوافع اإلجرامية، وتكون هذه البيئـة ظرفـاً مناسـبا              

 . ومشجعاً لالحنراف
ويف املقابل عندما تكون األسرة صاحلة متمسكة بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيـف،            

إنه يؤثر إجياباً على سلوك أفرادها ؛ألن األسرة املتدينة تلعب دوراً مهما يف تكوين              ف
 . دشخصية األفرا

 وعـدم   دواملعاملة احلسنة ألفراد األسرة وخصوصاً األطفال والتلطف هلم والتـود         
زجرهم يكون عالقة محيمة بني رب األسرة واألفراد ممـا يـؤثر إجيابـاً علـى                

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : ضي اهللا عنه قال   سلوكهم،روي عن أنس ر   
أحسن الناس خلقا ،وكان يل أخ يقال له أبو عمري، وهو فطيم ،وكان إذا جاءنـا                

 يلعب به ورمبا حضرت الصالة وهـو يف         ن النغري لنغري كا   ليا أبا عمري ما فع    : قال
ـ              ه فيصـلي   بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس مث ينضح مث يقوم ونقـوم خلف

                                                 
 .193 مرجع سابق،صأصول علم اإلجرام،عقيدة، ) 1(



إن هذا احلديث فيه جواز املمازحة، وتكرير املزاح        : قال احلافظ بن حجر   . )358(بنا
 وأن ممازحة الصيب غري املميز جائزة وتكريـر زيـادة           ة،وأن إباحته سنة ال رخص    

 املمزوح 
 
 
 
 
 . )359(معه

ونعلم ما ألثر املمازحة من إجيابيات على نفسية األطفال من حمبة الكبار ،والثقـة              
وثقة الطفل بنفسه، والتعلم من الكبار والتعود على اآلباء  واالستئناس ـم             فيهم  

 . )360(وعدم اخلوف والرهبة منهم
قال أنس رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقـاً                

واهللا ال أذهب، ويف نفسي أن أذهب ملا أمرين به نـيب            : فأرسلين يوماً حلاجة فقلت   
هللا عليه وسلم، فخرجت حىت  أمر على صبيان وهم يلعبون  يف السوق،              اهللا صلى ا  

يا : فقال. قال فنظرت إليه وهو يضحك    . فإذا رسول اهللا قد قبض بقفاي من ورائي       
 . )361(نعـم أنـا أذهـب يـا رسـول اهللا          : أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلـت     
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ت كـذا   وقال أنس واهللا لقد خدمته تسع سنني ما علمته قال لشيء صنعته مل فعل             
 . )362(وكذا أو لشيء تركته، هال فعلت كذا وكذا

وجيب على رب األسرة أن ينشئ أفرادها على طاعة اهللا وحمبته وتربيتـهم التربيـة               
اإلسالمية؛ ألن اآلباء واألمهات مسئولون أمام اهللا سبحانه وتعاىل، فقد روي عـن        

اإلمام :  رعيته كلكم راع، وكلكم مسئول عن    :"  عليه وسلم أنه قال    النيب صلى اهللا  
 راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة 

 
 
 
 

راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده ومسـئول              
 . )363("عن رعيته ،وكلكم راع  ومسؤول عن رعيته

 يقلع الشوك وخيرج    إن معىن التربية يشبه عمل الفالح الذي      : قال الغزايل رمحه اهللا   
 . )364(النباتات األرضية من بني الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه

قال بعض أهل العلم إن اهللا سبحانه وتعاىل يسأل الوالد          :" وقال ابن القيم رمحه هللا    
عن ولده يوم القيامة، قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن لألب على ابنـه                 

ووصـينا اإلنسـان بوالديـه      : "ا قال اهللا تعـاىل    حقا فلالبن على أبيه حق، فكم     
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قـوا أنفسـكم وأهلـيكم نـاراً وقودهـا النـاس            : "وقال تعاىل . )365("حسنا
واعبـدوا  : "قال على بني أيب طالب علموهم وأدبوهم، قال تعاىل  . )366("واحلجارة

وقال النيب صـلى    . )367("اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب        
فوصية اهللا لآلباء بأوالدهم سابقة على      )368("اعدلوا بني أوالدكم  : "ه وسلم اهللا علي 

 أوالدكم خشية  إمـالق حنـن        اوال تقتلو : "وصيتة األوالد بآبائهم ،قال اهللا تعاىل     
 .)369("نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئاً كبرياً

 
 
 
 

ذرية بعضها  ": وصالح الوالدين له أثر إجيايب على سلوك ونفوس األبناء قال تعاىل          
 . )370(" بعضنم

وروي أن اهللا   . إين ألصلي فأذكر ولدي فأزيد من صـاليت       : قال سعيد بن املسيب   
إن وليي اهللا الذي    : "حيفظ الصاحل يف سبعة من ذريته وعلى هذا يدل قول اهللا تعاىل           

 .)371(" الصاحلنيىلنزل الكتاب وهو يتو

                                                 
   . 8 آية سورة العنكبوت،القرآن الكرمي ، )  3(
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، مكتبـة دار البـاز ، مكــة املكرمـة ،            ) 11783(على أمره بالتسوية يف العطية ، حديث رقم         
  6/178هـ ، 1414

ابن القيم ، حممد بن أيب بكر       : وأنظر مرجع هذا الكالم يف      . 31 آية سورة اإلسراء، القرآن الكرمي ،  ) 7(
   229هـ ، ص1،1391ر البيان ، دمشق ، ط ، مكتبة داحتفة املودود بأحكام املولود،
  . 34 آية سورة آل عمران،القرآن الكرمي ،) 1(



 على سلوكيات   نسوء؛ ألم يؤثرو  ومن البواعث احملركة للدوافع اإلجرامية رفقاء ال      
األفراد وإثارم حىت يرتكبوا السلوك اإلجرامي، وقد حذر رسول اهللا صـلى اهللا             

 . دعليه وسلم من رفقاء السوء ملا هلم من تأثري على الفر
مثل اجلليس الصاحل ،وجليس السوء     : "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

حامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما          كحامل املسك ونافخ الكري، ف    
 أن جتد منه رحيا طيباً، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحياً خبيثاً                

")372(. 
هـ حيث ظهـر أن     1412 املالحظة يف الرياض عام      روقد أجريت دراسة على دا    

ما دلت الدراسة علـى      أفعاهلم االحنرافية مبشاركة اآلخرين ك     ااألحداث قد ارتكبو  
 . )373(وجود عالقة بني مجاعة الرفاق واحنراف األحداث

من %)43 (ه ويف الدراسة اليت أجريتها يف سجن مخيس مشيط اتضح أن ما نسبت           
منهم ارتكبوا اجلرمية الـيت     %) 41(أفراد العينة لديهم أصدقاء سوء وأن ما نسبته         

 .سجنوا من أجلها بسبب أصدقاء السوء 
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 .72، مرجع سابق ، صاإلسالمي
    



 الفرد لرفقاء السوء الذين ميارسون نشاطام املنحرفة يئ للفـرد القـوة             وحماكاة
واجلرأة للتهور وارتكاب سلوك اجلرمية؛ ألن الفرد الذي لديه استـعداد إجرامـي             

 . وباتصاله برفقاء السوء يزيدون رغبته يف السلوك اإلجرامي واالحنراف



 

 
 
 

 المبحث الثالث
 ة المحرآة للدوافع اإلجرامية           البواعث االقتصادي

 

هناك ارتباط بني اجلرمية واألحوال االقتصادية املتدنية حبيـث يكـون للظـروف             
 . االقتصادية دور يف وقوع اجلرمية

 االقتصادية تنقسم من حيث عالقتها بالفرد إىل ظروف عامة وخاصـة،            فوالظرو
ومثاهلـا حالـة    . ينهفأما الظروف العامة فتشمل اجلماعة بأسرها وال ختص فرداً بع         

وأما الظروف اخلاصة فهي تشمل األفراد وظروف كـل         . الكساد أو الرخاء العام   
 . )374(فرد على حدة من اإلعسار واليسر والبطالة وغريها

فهناك من علماء اإلجرام من قلل من دور العوامل االقتصادية يف تفسري الظـاهرة              
 يبذاا سببا للجرمية وال تـؤد      ليست   ماإلجرامية ؛ألن هذه العوامل على حد قوهل      

 . )375(دوراً أصليا يف نشأا، بل هي عوامل مساعدة على حدوث اجلرمية
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واستدلوا على صحة رأيهم بأن كثريا من الناس يعيشون يف ظروف اقتصادية بالغة             
السوء ومع ذلك ال يسلكون طريق اجلرمية، بينما يف املقابل وجد بعض من يقع يف               

 .)376(ة املوسريناجلرمية وهم من طبق
 
 
 

وهناك من بالغ يف تقدير أمهية هذه العوامل االقتصادية ،وعزوا سبب اإلجرام إليها             
 . )1باعتبارها السبب املباشر يف ارتكاب السلوك اإلجرامي
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 317، ص
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 اومنهم من توسط حبيث نظروا إىل العوامل االقتصادية نظرة موضوعية ،واعترفـو           
 ـصادية هلا دور يف الظاهرة اإلجرامية دون باألمهية اليت جتعل من العوامل االقتـ
 2إغفال للعوامل األخرى املسببة للجرمية

والظروف االقتصادية العامة اليت تطرأ على اقتصاد الدول وتغري هذه الظروف   يف              
الدول تغرياً شامالً حبيث يكون هلا أثر سيئ عام على األفراد مما يزيد ذلك  معدل                

 .3ارتكاب اجلرمية
 :4 االقتصادية العامة هلا عالقة باجلرمية من حماور ثالثة والظروف

 : التطور االقتصادي: أوالً 
فالتطور االقتصادي احلاصل يف الدول ،وحتول بعض الدول من االقتصاد الزراعـي            

 كمية اإلجرام والتفنن يف ارتكاب وإجيـاد طـرق          نإىل االقتصاد الصناعي زاد م    
 . جديدة

  
  

ناعي عدة جرائم منها جرائم النصب والتزويـر والرشـوة          فيغلب على اتمع الص   
والغش وغريها مما قد تنعدم يف اتمع الزراعي الذي يكثر فيـه جـرائم القتـل                

 .  والضرب واالنتقام باألخذ بالثأر
ويالحظ أن اإلجرام قد تطور يف عصر اتمعات الصناعية مقارنة بذلك يف اتمع             

 . رميةالزراعي وكذلك زيادة حجم اجل
 : تقلب القيمة النقدية :  ثانياً

قيمة النقد يف كثري من الدول عرضة لالهتزاز والتقلب، وعند حدوث تقلبات عنيفة     
يف سعر العملة بسبب سوء األوضاع االقتصادية أو حدوث ظروف سيئة للدولـة             

وقد .  فإن ذلك يؤثر على سلوك األفراد مما قد يؤدي إىل زيادة يف معدالت اجلرمية             
م 1925م إىل   1923شهدت أملانيا حدثا من مثل هذا النوع يف الفترة من عـام             



حيث لوحظ أن ظاهرة اإلجرام تأثرت ذا احلدث إىل حد كبري فـزادت كميـة               
اإلجرام بوجه عام وحدث تضخم مما أصاب اجلرمية يف حجمها ونوعهـا حيـث              

ض واسـتعمال   اخنفضت جرائم اإليذاء واجلرائم اجلنسية وازدادت جرائم اإلجهـا        
العنف ضد املوظفني وزادت جرمية السرقة يف فترة التضخم  إىل ثالثة أضعاف مـا               

 .)377( عليه من قبلتكان
 : تقلبات األسعار والدخول: ثالثا 
 علماء اإلجرام أن العالقة بني الدخل احلقيقي وظاهرة اإلجرام عالقة إجيابيـة             تأثب

قي يؤدي إىل زيادة يف جرائم املال       وخصوصاً جرائم األموال، فاخنفاض الدخل احلقي     
 . )378(وارتفاعه يؤدي إىل اخنفاضها

 :  أما الظروف االقتصادية اخلاصة باإلجرام فسأقتصر منها على ظاهرتني
 
 
 

 : الفقر: األوىل
 . للفقر مفهومان أحدمها شخصي، واآلخر موضوعي

 وعجـزت   وطبقاً للمفهوم األول يعترب الشخص فقرياً إذا اشتدت حاجته إىل شيء          
موارده عن حتقيقه، وذلك هو الفقر النسيب، وهو خيتلف من شخص آلخر، فمن ال              
جيد ماالً يعترب فقرياً ،ومن يعجز عن إجياد سكن مناسب له ولعائلته غري مسـكنه               
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الصغري يعترب نفسه فقرياً ومن ال جيد قيمة سيارة أيضاً يعترب نفسه فقرياً، ومن يقتين               
 وال يستطيع أن يطورها أو يشتري أحدث منـها يعتـرب            سيارة صغرية لكنها قدمية   

 .)379(نفسه فقرياً
 الفقر على حقيقتها ؛ألن اإلحساس باحلاجة مهمـا         ة مشكل روهذا املفهوم ال يصو   

اشتد واقترن بالعجز ال يعترب فقراً، ألن اإلنسان بطبعه حمتاج فقد روي عن الـنيب               
ديان من مال البتغى واديا ثالثـا       لوكان البن آدم وا   : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 . )380(" جوف ابن آدم إال الترابوال ميأل
أما املفهوم املوضوعي للفقر فيقتضي ذلك تعيني حد أدىن من احلاجات ينظر إليهـا          
على أا ضرورية يف زمان ومكان حمددين فعند عجزه عـن الوفـاء ـا اعتـرب                 

 . )381(فقرياً
تلف الخـتالف األزمنـة واألمكنـة،فمن       وبناء على ما سبق فإن مفهوم الفقر خي       

احلاجات ما تعترب يف عصر من العصور ترفاً وضرورية يف غريه، فال يعد العاجز عن               
 إشباعها فقرياً يف األول ويكون فقرياً يف الثاين، وذلك حسب اختالف األزمنة
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 قـد ال     وكذلك األمكنة فمن يعترب فقرياً يف  الدول الصناعية أو الدول البترولية،           
 .يعترب كذلك يف بعض الدول اإلفريقية واألسيوية

 وهناك عالقة بني الفقر واجلرمية؛ ألن احلاجة امللحة على الفرد إذا قصرت موارده             
عن الوفاء مبا يلزمه عن احلاجات تكون باعثاً من البواعث احملركة واملهيجة للدوافع             

لباعث يؤثر على فئة الفقـراء      وهذا ا . اإلجرامية إلشباع رغبة يف سد حاجته منها      
 .أكثر من غريهم، مما يولد أن اجلرمية تكثر لدى الفقراء أكثر من طبقة األغنياء 

 وال يعين هذا أن طبقة األغنياء ال يرتكبون السلوك اإلجرامي، بل قـد يرتكـب               
 .األثرياء اجلرائم املالية، إما طلباً يف زيادة الثروة أو طلبا للمتعة  

ال ميكن أن نقول إن الفقر يؤثر على مجيع الفقراء بشكل عـام؛ ألنـه               ويف املقابل   
يوجد كثري من الناس يعيشون يف ظروف اقتصادية قاسية، مع ذلك ال يقدمون على              

 . ارتكاب السلوك اإلجرامي العتبارات أخرى قد تكون دينية أو قبليـة وحنوها
ـ  :  والفقر بشكل عام له عالقة باجلرمية من وجهني        ون سـبباً مباشـراً     حبيث يك
  . )382(للجرمية، ويكون يف أحوال كثرية سبباً غري مباشر

ونقصد بأن الفقر سبب مباشراَ للجرمية، حيث يعظم دور باعث الفقر يف التـأثري              
 . على الدوافع الداخلية، مما يضعف البواعث األخرى ويقوى باعث الفقر

ما يلقاه الشخص أو ذريته و عالقة الفقر باجلرمية عالقة غري مباشرة، وهو بسبب 
من ظروف معينة مصاحبة للفقر ؛ لعدم القدرة على اختيار املسكن املناسب الذي 
 تتوافر فيه مقومات البيئة الصاحلة، وعدم القدرة على االبتعاد من املسكن الذي
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يعيش فيه بسبب انتشار املنكرات يف احلي الذي يسكن به، وازدياد الرفقة السـيئة              

ا تكون هذه العوامل هي العوامل املباشرة والبواعث األساسـية املهيجـة            باحلي، مم 
 . للسلوك اإلجرامي، أما الفقر نفسه، فال يعدو أن يكون عامالً غري مباشر

وهذه الظروف املصاحبة للفقر ليست من لوازم  الفقر حتماً  وإمنا هـي تصـحبه                
  .)383(ناأحياناً وتنفك عنه أحياناً، بل قد تصيب األثرياء أحيا

 ومن خالل الدراسة اليت أجريتها على النـزالء بسجن مخيس مشيط تبين  أن ما              
منهم دخلهم الشهري ال   %)49(حالتهم املادية سيئة، وأن ما نسبته       %)62 (هنسبت

منهم إذا مل يكفهم دخلهم حيصلون علـى املـال          %)21(يكفيهم، وأن ما نسبته     
 .لم جيب على هذا السؤال ف%) 26(بطريقة غري مشروعة، أما ما نسبته

 البطالة : الثانية 
البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية وجدت مع وجود اإلنسان يف اتمعات احلديثة،           

  . )384(وهي تكثر على مر الزمن، وخاصة يف الدول النامية
والبطالة من أبرز معامل الركود االقتصادي يف اتمعات الصناعية، وهي كما يشري            

 ن نتيجة مرتبة على اخنفـاض اإلنتـاج، أو بسـبب هبـوط الطلـب       االقتصاديو
 مما يعين االستغناء عن العنصر البشـري يف         تأو بسبب استخدام اآلالت واملاكينا    
 .)385(اإلنتاج أو ألسباب اقتصادية أخرى
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والبطالة هلا آثارها السيئة على الفرد  وعائلته واتمع بأكمله؛ ألن الفرد العاطـل              
 .بح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته حنو أسرته، مما يؤدي به إىل االحنرافعن العمل يص

 فهي باعث منشط للدوافع اإلجرامية، وهي من أكثر املشاكل اليت هلـا تـأثري يف               
وهي تنتشر يف أوقات األزمات االقتصادية إذا استمرت لفترات         . الظاهرة اإلجرامية 

 . طويلة، مما يكون هلا نتيجة سيئة 
طورة البطالة وعالقتها املباشرة بظاهرة اإلجرام وازديادها؛ ألا حتـرم          وتكمن خ 

الشخص من مصدر معيشته وحرمانه من الشعور بوجوده كإنسان حبرمانه من أداء            
 .)386(واجبه اإلنساين االجتماعي الوطين األخالقي، مما يكون فاقد الكيان

انتشرت يف اآلونة األخرية    ومعظم املشكالت االجتماعية والنفسية و األخالقية اليت        
يف بعض الدول العربية واإلسالمية أدت إىل انتشار األمراض  النفسية والشعور حبالة          
اإلحباط الشديد من اخلرجيني واحلقد على اتمع، وازدياد املشكالت االجتماعية،          

  . )387(وذلك بسبب البطالة
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دث تغيري إجيايب يف النمـو      والبطالة تتجه حنو التضخم يف الدول العربية، وإذا امل حي         
  . )388(االقتصادي يزداد تضخماً

ويف دراسة أجريت حتت عنوان البطالة يف العامل العريب وعالقتها باجلرمية توصـلت             
هذه الدراسة إىل نتائج تتلخص يف أن البطالة تؤدي إىل السلوك اإلجرامـي لـدى               

  .)389(العاطل إذا ما ارتبطت بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية
  
 
 
 

ويف دراسة أخرى أجراها مركز حبوث الشرطة بأكادميية الشرطة بالقاهرة للوقوف           
م 1990م إىل   1983على عالقة البطالة باجلرمية يف دولة مصر يف الفتـرة مـن             

أسفرت النتائج عن وجود ارتباط طردي بني كل من معدالت ارتكاب اجلـرائم             
تزايد يف حجم اجلرائم الـيت يرتكبـها   اه حنو الواجتبصفة عامة، ومعدالت البطالة،    

العاطلون، ووجود ارتباط طردي بني معدالت البطالة وجرائم السـرقة مبختلـف            
  . )390(أنواعها، وجرائم االغتصاب واجلرائم اجلنسية
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 املبحث الرابع

 البواعث السياسية المحرآة
 للدوافع اإلجرامية 

 
 

من الباحثني، حيـث يعرفهـا بعـض        مل يتضح مفهوم اجلرمية السياسية عند كثري        
 . )391(اجلرائم املقترفة ضد الدولة: الباحثني بأا

 : )392(وقد انقسم الفكر الغريب إىل مذهبني يف توضيح املقصود باجلرائم السياسية
 يرى أن مفهوم اجلرمية السياسية يعتمد على الباعث الـذي دفـع             :املذهب األول 

ها من اجلرائم السياسية بغض النظر عن طبيعـة         ارم إىل اقتراف جرميته اليت اقترف     
 . احلق املعتدى عليه بسببها

 ال يكفي العتبار اجلرمية سياسية أن يكون الباعـث          ):املوضوعي: ( املذهب الثاين 
 .  الذي سبب اقترافها سياسياً فقط، بل يعتمد على صفة احلق املعتدى عليه

يها واقعاً على أحد حقوق األفراد       فاجلرمية تعد سياسية إن كان موضوع االعتداء ف       
 . السياسية أو على أحد حقوق الدولة السياسية 

 سياسياً إن كان احلق املعتدى      هافتراقا الباعث على    نوتعد اجلرمية عادية حىت لو كا     
  393.عليه فيها واقعاً على حقوق األفراد كحقهم يف امللكية أو حقهم يف احلياة
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ئم السياسية إذا اقترفت على حق ال صلة له بالسياسة، وإن           وال تعد اجلرمية من اجلرا    
 كان االعتداء واقعا على حقوق الدولة نفسها ما دامت جمردة من أي صفة 

سياسية أي مقطوعة الصلة بوظيفة الدولة السياسية حلق الدولة يف امللكية على سبيل             
 .)394(املثال

ة السياسـية أن تتجـه إىل       إن األصل يف اجلرمي   :"  قال األستاذ حممود جنيب حسين    
واملذهب املوضـوعي هـو األجـدر       ... العدوان على احلقوق السياسية للدولة      

بالترجيح؛ إذ يستمد معياره من طبيعة احلق املعتدى عليه، وهو اعتبار حيدد بغـري              
 . )395("شك اجتاه خطوط اجلرمية وموطن الضر الذي تترتب عليها

:  العادية، قال الدكـتور حممود جنيب حسين      واالعتداء على احلياة يعد من اجلرائم     
االعتداء على حياة رئيس الدولة ولوكان الباعث إليه سياسيا فقد استقر القضـاء             " 

  . )396("الفرنسي على استبعاده من عداد اجلرائم السياسية
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وقد سبقت إىل ذلك الشريعة اإلسالمية ذا املبدأ بدليل احلكم على قاتل اإلمـام              
أطعموه اسـقوه   : جرح ابن ملجم علياً رضي اهللا عنه فقال       :" ازيعلي، قال الشري  

واحبسوه، فإن عشت فأنا ويل دمي أغفر إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت              
 . )397("فاقتلوه، وال متثلوا به

وكذلك فُعل مع قاتل عمر أيب لؤلؤة اوسي حني قتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا               
 عنهم باالقتصاص من قتلة عثمان رضـي        عنه، وكذلك  طالب الصحابة رضي اهللا      

  . )398(اهللا عنه وجعل جرميتهم جرمية عادية
  
 
 
 

 وتعين اجلرمية السياسية بوجه عام بأا اإلخالل بأمن الدولة واخلروج عليها وهذا            
 .يقابل جرمية البغي يف الشريعة اإلسالمية

 : تايل وجرمية البغي عرفها جمموعة من فقهاء املذاهب على النحو ال
البغاة هم مسلمون خالفوا اإلمام ولو جائراً خبروج عليه         : "قال الرملي من الشافعية   

 . )399("أو تركوا االنقياد له أو منعوا حقا طلبه منهم
بأنه االمتناع عن طاعة من تثبت إمامته يف غري         : "وعرف اخلرشي من املالكية البغي    

 .)400("معصية مبغالبة 

                                                 
،دار الفكـر ،    ذب يف فقه اإلمام الشـافعي     املهــ إبراهيم علي يوسف،     قالشريازي، أبو إسحا  ) 4(

      .2/221) ت.د(بريوت ، 
   .83 مرجع سابق، ص أحكام البغاة واحملاربني يف الشريعة اإلسالمية والقانون ،اجلميلي ، ) 5(
ـ    اية احملتاج إىل شرح املنهاج    الرملي، حممد بن أمحد بن محزة بن شهاب،         ) 1(  ب، بريوت، دار الكت

  . 7/114العلمية، 



لة البغاة بأم اخلارجون على إمام ولو غري عدل بتأويل          وعرف ابن النجار من احلناب    
 . )401 (سائغ وهلم شوكة 

قال ابن قدامة عن البغاة هم قوم من أهل احلق خيرجون على قبضة اإلمام يريـدون                
 . )402 (خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة حيتاج يف منعهم إىل مجع اجليش 

قتال البغاة وقتال   : بينهم على وجهني  قتال املسلمني فيما    :" قال ابن حزم رمحه اهللا      
 . )403("احملاربني

وذكر رمحه اهللا أن قسما خرجوا على اإلمام بتأويـل يف الـدين فـأخطئوا فيـه                 
  وغريهم، وقسم أرادوا ألنفــسهم دنيا فخرجوا على إمام حق، فإن جكاخلوار

 
 
 
 
 
 

الدماء انتقل  تعدت هذه الطائفة إىل إخافة الطريق أو إىل أخذ مال من لقوا وسفك              
  . )404( يفعلوا ذلك يف حكم البغاةحكمهم إىل حكم احملاربني وهم ما مل

 .)405(ومل ينص عبد القادر عودة رمحه اهللا على شرط عدالة اإلمام يف بغي البغاة

                                                                                                                                               
 ، دار صادر ، بريوت شرح الـخرشي على خمتصر خليلاخلرشي ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ،        ) 2(
 ،5/302   

2/494،  ) ت.د(، دار العروبـة ، القـاهرة ،         وزيادات    يف مجع املقنع مع التنقيح     تمنتهى اإليرادا ابن النجار ، تقي الدين حممد بن امحد الفتوحي ،           ) 3(

   
 .9/5 مرجع سابق، ص املغين،دامة،  ابن ق )4(
   .11/97، مرجع سابق، احمللى باآلثارابن حزم، ) 5(
   11/97املرجع السابق، ) 1(



وكذلك اإلمام أبو زهرة رمحه اهللا على هذا الرأي، وإن كان ال مييـل إىل إباحـة                 
 . )406( ألضرار الفنتاخلروج على اإلمام اجلائر اجتنابا

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا  فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها           :" قال اهللا تعاىل  
على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينـهما               

إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخـويكم   .بالعدل واقسطوا إن اهللا حيب املقسطني       
 . )407(" اهللا لعلكم ترمحونواتقوا

من رأى  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      
من أمريه شيئا يكــرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتته جاهلية             

")408(. 
من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج عن              :  ويف لفظ 
 . )409("ان شرباً فمات عليه إال مات ميتة جاهلية السلط

 بن عمر رضي اهللا عنهما عن الرسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              وعن عبد اهللا  
 من أعطى إماما صفعة يده ومثرة فؤاده فليطعه ما استـطاع فإن جاء آخر :"
 
 
 
 

                                                                                                                                               
   .1/674 ، مرجع سابق، التشريع اجلنائي اإلسالميعودة، ) 2(
   .128 دار الفكر العريب، مصر، ص اجلرمية،، حممد ، ةأبو زهر) 3(
 . 10،9، آية رات، سورة احلجالقرآن الكرمي ) 4(
 ، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم سترون بعدي أموراُ تنكروـا               صحيح البخاري البخاري ،   ) 5(

   6/2588، مرجع سابق ، ) 6646(حديث رقم 
 ، باب قتال أهل البغي ، دار إحياء التـراث العـريب ،              سبل السالم الصنعاين ، حممد بن إمساعيل ،       ) 6(

   3/261ـ ه1379 ، 4بريوت ، ط



 . )410("ينازعه فاضربوا عنق اآلخر
 مجيع على رجل واحـد يريـد أن يشـق           من أتاكم وأمركم  :" ويف رواية أخرى    

 .)411("عصاكم أو يفرق فاقتلوه
 والشرط املميز جلرمية البغي عن غريها من اجلرائم اليت تقع ضد النظام السياسي هو              

 .  التأويلطشر
وقد اشترط الفـقهاء التأويل، فقد أورد ابن عابدين من احلنفية تعريفاً للبغاة، فقال             

عة ويتغلبون وجيتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل، مث         كل فئة هلم منَ   :" أهل البغي :
 . )412("أضاف أن اعتقادهم بأم على حق بتأويل، وإال هم لصوص

واشترط احلصكفي من احلنفية يف البغاة واخلوارج التأويل وأن الفرق بـني البغـاة              
 .)413(وقُطَّاع الطريق هو التأويل
 اإلصالح هم   نيل فقهي، وال يقصدو   اخلارجون بغري تأو  : وقال الكمال ابن اهلمام   

 .)414(قطاع طريق
والثانية سبب  . األوىل لتمييز البغاة عن احملاربني    :  وظيفتني ل واملالكية جيعلون للتأوي  

 مبعىن أن الباغي قد يكون متأوال، وقــد . للتمايز بني البغاة يف املسؤولية
 

                                                 
 ، باب اإلمام  جند  يقاتل به من ورائه ويتقي به ، حديث رقـم                 صحيح مســلم النيسابوري ،   ) 1(
   3/1472، مرجع سابق ، ) 1843(
) 1852( املرجع السابق  ، باب حــكم من فـرق أمر املسلمني وهو جمتمع ، حـديث رقـم                   )2(

3/1480   
  4/262هـ  ، 1386 ، 2الفكر ، بريوت ، ط ، دار حاشية ابن عابدينأمني ، حممد ، ) 3(
 ، دار الفكـر ، بـريوت ،         الدر املختار شرح تنوير األبصار    احلصكفي ، حممد بن علي بن حممد ،         ) 4(
   4/261هـ ، 1386، 2ط
 املكتبة التجاريـة الكـربى ، مصـر ،          فتـــح القــدير ،  ابن اهلمام ، كمال الدين حممد ،        ) 5(

  4/261هـ ، 1356



 
 
 
 
 

 شروط احملارب يكون باغيـا      يكون معانداً، فالذي خيرج على اإلمام وال تتوافر فيه        
 .)415(، وإمنا يكون التأويل سبباً ملعاملته معاملة خاصةلولو كان غري متأو

 وغريهـم،   لففي شأن الوظيفة األوىل ميز اإلمام ابن رشد بني احملاربني على التأوي           
  .)416(وجعل التأويل سبباً لنفي حد احلرابة

أهلُ تأويل  : لى أن البغاة قسمان    أما يف شأن الوظيفة الثانية فقد نص ابن فرحون ع         
وذكر أن مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه كان بعضـهم              . وأهل عناد 

  . )417("متأوال وكان بعضهم غري متأول وإمنا شاحا مباله، وقد مسى الفريقني بغاة
وذكر الشافعية أن الباغي هو املخالف لإلمام اخلارج عن طاعته بترك االنقيـاد أو              

ناع عن أداء واجب بشرط أن يكون له تأويل يعتقد بسببه جواز اخلروج وأن              االمت
 . )418(تكون له شوكة

واحلنابلة جيعلون التأويل متييزاً بني البغاة وغريهم ويقولون إن اخلارجني على اإلمام            
 : )419(أربعة أصناف

                                                 
  340 ، مرجع سابق ، الباعث وأثره يف املسئولية اجلنائيةريف ، الش) 1(
 مكتبة الكليات ، األزهريـة ،       بداية اتهد واية املقتصد ،    ابن رشد ، أبو الوليد حممد بن أمحد ،          ) 2(

  2/492هـ ، 1402القاهرة ، 
  ة ومناهج اإلحكـام   تبصرة احلكام يف أصول االقضي    ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي ،           )3(

 2/492هـ ، 1378مصطفى البايب ، مصر ، 
 2/221 ، مرجع سابق ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي ،  )4(
  9/3 مرجع سابق ، املغين ،ابن قدامة ، ) 5(



ـ            -1  قطـاع   م قوم امتنعوا عن طاعة اإلمام وخرجوا عليه بغري تأويل، فهؤالء ه
 .ق، مفسدون يف األرضطري
 قوم هلم تأويل ال منعة هلم، وهم نفر يسري كالعشرة وحنوهم، وحكمهم حكم              -2

 .قطاع الطريق
 
 
 
 
اخلوارج الذين يكفّرون املسلمني بالذنب، حيث يكفرون مرتكـب الكـبرية،           -3

 . كالزىن، ويستحلون دماء املسلمني، وأمواهلم، فهؤالء يقاَتلون على إفسادهم 
أهل احلق بايعوا اإلمام وخرجوا عليه  بتأويل سائغ، وهلم منعة وشوكة،    قوم من   -4

 . فهؤالء البغاة 
هم اخلارجون علـى اإلمـام بتأويـل سـائغ ، وهلـم             "قال ابن مفلح البغاة هم      

 . )420("شوكة
قسم خرجوا على   : وقسم ابن حزم رمحه اهللا كما بينت يف السابق البغاة إىل قسمني           

 . رجوا إلرادة الدنيا وقسم خ. اإلمام بتأويل
قسم خرج بتأويل سائغ، واآلخر خرج بتأويـل        : والقسم األول ينقسم إىل فريقني    

وأشـار إىل   . فاألول يعذر يف تأويله، بل ويؤجر؛ ألنه  قصـد اخلـري           . غري سائغ 
أصحاب معاوية رضي اهللا عنهم أم متأولون، حبجة قول الرسول صلى اهللا عليـه              

 .)421("قتلك الفئة الباغية ت:" وسلم لعمار بن ياسر 

                                                 
  6/147هـ 1418 ، 1 ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط، الفروعابن مفلح ، حممد ) 1(
 الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيـتمىن أن يكـون         م باب ال تقو   حيح مسلم ،  صالنيسابوري ،   ) 2(

  4/2236، مرجع سابق ، ) 2916( مكان امليت من البالء ، حديث رقم 



، )422( هلم ر أما الثاين من املتأولني بتأويل غري سائغ، فمنهم قوم  ال يعذرون وال أج             
مسعت رسول اهللا صـلى  : روى البخاري عن على بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

سيخرج قوم يف آخر الزمان أحـداث األسـنان سـفهاء          :" اهللا عليه وسلم يقول     
 قول خري الربية ال جياوز إميام حناجرهم ميرقون مـن الـدين            األحالم يقولون من  

كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم              
 . )423("يوم القيامة

 
 
 
 

أما القسم اآلخر الذين خرجوا وأرادوا ألنفسهم دنيا كأخذ املال غلبة أو لإلخافـة     
  .)424(اربونوسفك الدماء فهؤالء حم

  
 
 
 
 
 

                                                 
   .11/107 ، مرجع سابق، احمللى باآلثارابن حزم، ) 3(
يهم، حديث رقـم     ، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عل         صحيح البخاري البخاري ،   ) 4(
   6/2539، مرجع سابق ، ) 6531(
   .11/107 ، مرجع سابق، ، احمللى باآلثارابن حزم) 5(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 املبحث اخلامس         

 وسائل اإلعالم آباعث محرك
 للدوافع اإلجرامية

 
جمموع الوسائل الفنية اليت تسمح باالنتشار السريع لألخبار        : يقَصد بوسائل اإلعالم  

واآلراء واألفكار، وهي تشمل الصحافة ،واإلذاعـة املسـموعة ،واملرئيـة، ودور            
 . السينما والوسائل احلديثة يف نقل املادة كالفيديو واإلنترنت 

وتلعب هذه الوسائل دوراً كبرياً يف تشكيل شخصية األفراد يف اتمعات من خالل             
ما تبثه من برامج ، مما يؤثر على سلوك األفراد بالنظر إىل طبيعة املادة اإلعالمية اليت                

 حمركــاً للســلوك اإلجرامــي يتلقاهــا األفــراد ســواًء كــان هــذا األثــر 
 . أو مثبطاً له 

وهذه الوسائل البالغة التأثري هي سالح ذو حدين وتأثريها حبسب املادة املعروضة،            
فإذا كانت املادة املعروضة  حتارب الفضيلة ،وتنشر الرذيلة، فيكون هلا تأثري قوي يف        

 . حتريك الدوافع اإلجرامية، والعكس صحيح
ني حول الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم، وأا سبب يف          وهناك خالف بني الباحث   

 العنف والعدوان   عوقوع األفراد يف سلوك اجلرمية، وأن هلا أثراًً منشطا لتحريك دواف          
ودوافع اجلنس، فمنهم من يري أن هذه الوسائل ليست إال تعبرياً عن حالة اتمع،              

 امل اإلجرام، ومن مث ال ميكن أن يكون هلا تأثري باعتبارها من عـو
 
 



 
 
 
 
 

والرأي املعاكس ينسب لوسائل اإلعالم مسـئولية مهمـة يف تزايـد معـدالت              
  . )425(اجلرمية

وإذا نظرنا بعني احلقيقة إىل ما يعرض للناس يف وسائل اإلعالم، وخاصة املرئية منها              
وانتشار القنوات الفضائية وسهولة احلصول عليها من قبل األفراد ، فإننـا خنـرج              

 إنكار األثر السليب لتلك املادة املعروضة سـواء  عة واضحة وهي أننا ال نستطي  بنتيج
ــدواف  ــا لل ــا حمرك ــان أثره ــف عأك ــنس والعن ــدافع اجل ــة ك   اإلجرامي

 .  أو مثرياً لسلوك الرذيلة وإفساد األخالق
يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهمـا          :" قال تعاىل   
 . )426("هماأكرب من نفع

وتتهم وسائل اإلعالم على اختالف أشكاهلا وأنواعها بأا السـبب األول الـذي             
 بسبب ما تقوم به من نشر مشاهد العنف وأخباره، وأقل           )427(حيرك دوافع العنف  

ما يقال فيها أا تساعد على تقويتها وتنميتها، مما جيعل أثرها وفاعليتها على األفراد              
 . شديدا

                                                 
 ، مرجـع    علم اإلجرام أبوتوتة،  . 298 مرجع سابق، ص     ، مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،     عوض) 1(

 . 233 ،مرجع سابق، ص عقيدة، أصول علم اإلجرام. 298سابق،ص
 .219 آية رة البقرة،سو القرآن الكرمي ،  )2(
 .108الشريف،الباعث أثره يف املسئولية اجلنائية ، مرجع سابق، ص ) 3(



 :ور عبد الرمحن عيسوي عن أحد كبـار أطبـاء العقـل قولـه               وقد نقل الدكت  
إذا كان املثل السائد  القائل بأن السجن هو  الكلية اليت خترج ارمني ، فـإنين                 " 

أعتقد بأن التلفزيون بالنسـبة للشـباب هـو املدرسـة اإلعداديـة لتخـريج               
 . )428("املنحرفني

 اإلنسـان   ئل اإلعالم تثري يف    أن التلفزيون وحنوه من وسا     يوذكر الدكتور العيسو  
 اخليال والوهم، فيعيش الفرد مع خياالته املستمدة مما يراه أو يسمعه، كما تثري فيه 

 
 
 
 

روح التقمص والتوحد، مع من يرى من شخصيات يعجب ا، فإذا كانت هـذه              
 . )429(الشخصيات تقوم باألدوار املنحرفة، فإن ذلك يقوي فيه الرتعة حنو االحنراف

إن املختصني يؤكدون على أن مشاهد العنـف        :ر الدكتور حسن شحاتة     وقد ذك 
تساهم يف تقوية الرتعة إىل دوافع العنف والعدوان لدى املشاهد ، ونقـل كالمـاً               

األفالم السينمائية تثري يف العقل دوافع وأفكاراً خاصة بالسـلوك          "للمختصني بأن   
 فور إذ إا تكمن مث تستقر اإلجرامي قد ال يظهر أثرها يف السلوك الفردي على ال

يف أعماق النفس ملدة معينة مث قد تزول ،وقد تظهر يف صور خمتلفة مـن السـلوك                 
 . )430("الفردي
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وتكمن أمهية التركيز على وسائل اإلعالم املرئية أكثر من غريها؛ ألا تعرض صوراً             
 )431(هانمتحركة، فتكون أكثر إثارة وشداً لألذهان، وأكثر قابلية للرسوخ يف األذ          

 . 
وهذا ال يعين إغفال أمهية الوسائل األخرى فهي بال شك هلا تأثري كبري يف سـلوك                
األفراد، فالكتب والصحف واالت وحنو ذلك هلا أثـر وخطـر ال يقـل عـن                 
سابقتها، خاصة عندما تكون مدعمة بالصور؛ ألا تترك يف نفس قارئها أثراً قـد              

  .)432(م املرئيةيكون شبيها بالذي حتدثه وسائل اإلعال
 ويكمن اخلطر يف هذه الوسيلة يف نشر أخبار مفصلة عن اجلرائم، وكيفية ارتكاا             

 بصورة مبالغ فيها، فينطوي ذلك على التشويق واحلث، مما حيرك يف نفس 
 
 
 
 
 
 

الشخص الدوافع على اقتراف سلوك مشابه لتلك اجلرائم املنشور عنها، مما يسـهم            
 . )433(رمية ،والتخطيط هلايف شرح كيفية ارتكاب اجل

ولكن عندما يعلن عن إقامة احلدود الشرعية والتعزيرات من قبل ويل األمر ،ويـتم              
تكييف اجلرمية حسب اقترافها، ويتم اإلعالن عنها ،وعن العقوبة الرادعة لقاء مـا             
اقترفه هذا ارم كما هو معمول به يف وسائل اإلعالم يف اململكة العربية السعودية،              
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ن له أثرا كبريا يف حتقيق الردع العام للفرد واتمع، مما يسهم يف تثبيط الـدوافع                فإ
 . واخلوف من مالقاة نفس املصري 

: قال قتادة يف تفسري هذه اآلية     ".وليشهد عذاا طائفة من املؤمنني    :" قال اهللا تعاىل    
ة وعـربة   أمر اهللا تعاىل بأن يشهد هذا املشهد نفر من املسلمني ليكون ذلك موعظ            

434. ونكاال
 

ولوسائل اإلعالم دور يف نشر الرذيلة، مما حتتوي  املواد املعروضـة علـى دعايـة                
مفسدة ومثرية، وما تبالغ به يف شرح حياة الترف واالحنالل اليت يعيشـها بعـض               

 به من عرض النساء وهن شبه عاريات، مما حترك  الغرائز، وتـثري              مالناس،وما تقو 
  . )435( إىل السلوك اإلجرامي، وخاصة جرائم اجلنسالرتعات، حىت تدفع به

 مسامهة وسائل اإلعالم مسامهة فعالة يف االحنراف، مما         د وهناك أحباث كثرية تؤك   
يعترب باعثا يف إثارة كثري من اجلرائم اجلنسية بسبب ما تعرض تلك الوسـائل مـن         

تيات بشـكل   صور فاضحة مهيجة للغرائز، مما تشيع حياة الرذيلة بني الشباب والف          
 .خاص؛ ألا الشرحية األكثر متابعة لتلك املواد املعروضة 

 
 
 
 
 

واإلسالم أمر باحلشمة والعفة وى عن التبذل وإظهار الزينة، إال ملن أباح اهللا هلـم               
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فـروجهم        :" النظر إليها، قال اهللا تعاىل      
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وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن     . يصنعون    ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري مبا        
 . )436("وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : وروى الترمذي عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال           

يا علي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليس لك           : وسلم لعلي رضي اهللا عنه      
 .)437("اآلخرة

 لقالوا  يا رسو   " إياكم واجللوس على الطرقات     :" وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
اهللا ال بد لنا من جمالسنا نتحدث فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أبيتم                 

غض البصر وكف   : قالوا وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال       . فأعطوا الطريق حقها  
 . )438("ملعروف والنهي عن املنكراألذى  ورد السالم واألمر با

وقد ي الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة أن تصف املرأة لزوجها، حيث قـال               
ال تباشـر املرأة  املرأة فتـنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها    :" صلى اهللا عليه وسـلم     

")439(. 
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  الرابعالفصل
 ات التعزيرية يف العقوبوالدافع الباعث أثر

 
 
 

 : هي كالتايل، على سبعة مباحثالفصل هذا ويشتمل
 

 .اإلسالمية عقوبة التعزير يف الشريعة  :األول املبحث
 هل للباعث والدافع اثر يف عقوبة احلدود والقصاص؟: الثاين حثبامل
  . تفريد العقوبةمبدأاالهتمام بالباعث والدافع يتيح  :الثالث حثبامل
  .سلطة القاضي التعزيرية يف تقدير العقوبة :الرابع حثبامل
 . لتخفيف العقوبة التعزيريةانالباعث والدافع الشريف سبب :اخلامس حثبامل

 . التعزيريةالعقوبة لتشديد ان الشريف سبب غريالباعث والدافع:السادس املبحث
 .الباعث والدافع سببان ملنع العقوبة التعزيرية: السابع حثبملا

  
 
 
 
 



 
 

                      
 

 
 

 املبحث األول
 عقوبة التعزير في الشريعة اإلسالمية

 
 :ويشتمل على املطلبني التاليني 

 

 العقوبة في الشريعة اإلسالمية : المطلب األول
 التعزير في الشريعة اإلسالمية:  المطلب الثاني 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المطلب األول
 العقوبة يف الشريعة اإلسالمية

حمظورات شرعية زجر اهللا تعاىل عنها حبـد، أو         : " اجلرمية بأهنا   عرف املاوردي   
 فهذا املعىن يشمل كل حمظور شرعي، سواء كان بترك املأمور بـه،             )440("تعزير  

 .أم بفعل املنهي عنه 
  :)441(ويتبني من تعريف املاوردي للجرمية أن حمظورات الشرع نوعان

قدرة وحمددة،وتسمى باحلـدود    ما زجر اهللا تعاىل عنه بعقوبات م      : النوع األول   
 .وهي تنحصر يف االعتداء على الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل، واملال 

ومقصود الشارع من اخللق مخسة أن حيفظ عليهم دينهم،         : " قال اإلمام الغزايل    
ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم،وماهلم فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة          

ألصول اخلمسة فهو مفسدة،ودفعها مصلحة،     فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه ا      
وهذه األصول حفظها واقع يف مرتبة الضرورة فهي أقوى املراتب يف املصـاحل             

")442(.  
 : حلفظ الدين عما شر 

فقد قررت الشريعة اإلسالمية حرية االعتقاد، وأنه ال إكراه يف الدين قـال اهللا             
 . )443 ( "ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي: " تعاىل 
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فمن حياول تغيري دينه اإلسالمي بعد أن دخل  فيه ،فإنه يقتل ملا روي عن الـنيب             

 :  ولقوله أيضـاً     )444 ("من بدل دينه فاقتلوه     : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا ،وأين رسول اهللا إال بإحـدى                " 

  . )445 ("س بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة الثيب الزاين ،والنف: ثالث
 :  حلفظ النفس عما شر 

حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء على النفس أو ما دوهنا ،سواء كان بقتـل             
وال تقتلوا النفـس اليت حـرم     : " غريه، أو قتل الشخص نفسه قال اهللا تعاىل         

: "  وقال تعـاىل     )447 (" أنفسكم   وال تقتلوا : "  وقال تعاىل    )446 ("اهللا إال باحلق    
  . )448 ("وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة 

ومـن يفعـل ذلـك      : " ومن فعل ذلك فإن عقوبته يف اآلخرة كما قال تعاىل           
  . )449 ("عدواناً، وظلماً فسوف نصليه ناراً ،وكان ذلك على اهللا يسرياً 

ا الذين آمنوا كتب    يا أيه : " وعقوبة من قتل غريه يف الدنيا القصاص قال تعاىل          
  . )450 ("عليكم القصاص يف القتلى 
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 :ما شرع حلفظ النسل 
حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء على العرض ،فحرمت الـزىن، وأوجبـت           

 . عقوبة للزاين إن كان حمصناً، وعقوبة أخرى إن كان غري حمصن 
وال تأخذكم  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة،         : " قال تعاىل   

ما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر، وليشهد عذاما طائفة              
  . )451 ("من املؤمنني 

قال عمر بن اخلطاب    : وما رواه اإلمام مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال            
إن اهللا  " رضي اهللا عنه ،وهو جالس على منرب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم               

عث حممداً باحلق،وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه الـرجم قرأناهـا             قد ب 
ووعيناها وعقلناها ،فرجم رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده فأخشى             

ما جند الرجم يف كتاب اهللا ،فيضلوا بترك        : إن طال بالناس زمان أن يقول قائل        
 على من زنا إذا أحصـن  مـن          فريضة أنزهلا اهللا ،وإن الرجم يف كتاب اهللا حق        

  . )452 ("الرجال والنساء إذا قامت البينة ،أو كان احلبل، أو االعتراف 
أتى رجل من املسلمني إىل : وما رواه مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال          

: رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف املسجد فناداه فقال يا رسـول اهللا                 
 حىت قال ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسـه             إين زنيت فأعرض عنه   

: أبك جنون ؟ قال     : أربع شهادات دعاه رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقال            
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: نعم فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم           : قال فهل أحصنت ؟ قال      . ال  
 )453 ("اذهبوا به فارمجوه "

 مثانني جلدة حـداً ،ورد      وحرمت الشريعة اإلسالمية القذف ،وأوجبت عقوبته     
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة       : " شهادته، ووصفه بالفسق قال تعاىل      

شهداء ،فاجلدوهم مثانني جلدة ،وال تقبلوا هلــم شهــادة أبداً، وأولئـك           
  . )454 ("هم الفاسقون 

 : ما شرع حلفظ املال  
يا أيها الذين آمنوا    : " اىل  حرمت الشريعة اإلسالمية أخذ املال بغري حق قال تع        

 ،وحرمت الشريعة اإلسالمية السرقة،     )455 ("ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل      
والسارق والسارقة فـاقطعوا    : " وأوجبت قطع يد السارق عقوبة له قال تعاىل         

  .)456 ("أيديهما جزاء مبا كسبا نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم 
: " ،أو بالقوة، واجلهر فعقوبتها أشد قال اهللا تعاىل         أما إن كانت السرقة بالغلبة      

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله، ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلـوا أو              
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلـك هلـم               

  . )457 ("خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 
 
 

 : ما شرع حلفظ العقل  
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  . 38،آية سورة املائدة القرآن الكرمي ،)456(
  . 33 آية سورة املائدة، القرآن الكرمي ،)457(



إمنا اخلمر وامليسـر والنصـاب      : " حرمت الشريعة اإلسالمية اخلمر قال تعاىل       
إمنا يريد الشيطان   . واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون       

أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ،ويصدكم عـن ذكـر اهللا              
  . )458 ("،وعن الصالة فهل أنتم منتهون 

ل اهللا  صلى اهللا عليه وسلم شارب اخلمر حيث أتى برجـل قـد               وعاقب رسو 
  . )459(شرب اخلمر فجلده جبريدتني حنو أربعني

وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن أخف            : قال أنس   
 )460 (.احلدود مثانني ، فأقربه عمر 

تقديرها ،واختيار مـا    نوع مل حتدد فيه العقوبة ،وإمنا ترك لإلمام         : النوع الثاين   
يراه مناسباً لنوع اجلرمية، وحال ارم ،وبالنظر للدوافع والبواعث وتبعـاً ملـا             

  . )461(كانت عمداً أو خطأً
  462:وتقسم اجلرائم يف الشريعة اإلسالمية إىل ثالثة أقسام 

 : جرائم احلدود وهي حمددة بالكتاب والسنة ،وعددها سبع جرائم وهي : أوالً 
 احلرابـة ،    -5 السرقة ،    -4 الشرب ،    -3 القذف ،    -2الزنا ،    جرمية   -1
 .  البغي -7 الردة ، -6

 : جرائم القصاص والدية ،وهي حمددة أيضاً بالكتاب والسنة وهي : ثانياً 

                                                 
  . 91 ، 90ة  آيسورة املائدة القرآن الكرمي ،) 458(
، مرجـع سـابق     )1706( ، باب حد اخلمر ، حـديث رقـم           صحيح مسلم النيسابوري ،   ) 2(
،3/1330 
 3/1330، ) 1706( ، حديث رقم باب حد اخلمراملرجع السابق ،  ) 460(
  276 مرجع سابق ، ص االحكام السلطانيةوالواليات الدينية ،املاوردي ،  ) 461(
 1/634 ، مرجع سابق ، الميالتشريع اجلنائي االسعودة ، ) 5(



 -4 القتـل اخلطـأ ،       -3 القتل شبه العمد ،      -2 جرائم القتل العمد ،      -1
 .  مادون النفس خطأ  اجلرمية على-5 النفس عمداً ، ناجلرمية على مادو

جرائم التعازير وهي غري حمددة، وقد ترك للحاكم صـالحية حتديـدها            : ثالثاً  
  : حسب املصلحة العامة وهناك أربعة قيود على هذه الصالحية 

أن يكون الدافع محاية املصاحل اإلسالمية املقررة الثابتة ال محاية األهـواء             
 . والشهوات 

أن ال يترتب على العقوبة فسـاد أشـد         أن تكون قاضية على الفساد،و     
 . وأضيع ملعىن اآلدمية والكرامة اإلنسانية 

 .أن يكون هناك تناسب بني اجلرمية والعقوبة ،وعدم التجاوز يف العقوبة  
املساواة والعدالة ويترك للقاضي صالحية واسعة يف حتديد العقوبة حسب           

 . ظروف القضية 
 

 : تعريف العقوبة 
زواجر وضعها اهللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظـر،          " أهنا  عرفها املاوردي ب  

  )463 (" .وترك ما أمر
بأهنا اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر    : " وعرفها عبد القادر عودة     

  )464 (".الشارع 
العقوبات الشرعية إمنا شرعت رمحة من اهللا تعاىل بعباده، فهي          : " قال ابن تيمية    

خللق ،وإرادة اإلحسان إليهم ،وهلذا ينبغي ملن يعاقـب علـى           صادرة عن رمحة ا   

                                                 
  275 ، مرجع سابق ، األحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي ، ابو احلسن علي ،  ) 463(
 1/609 ، مرجع سابق ، التشريع اجلنائي اإلسالميعودة ،   ) 464(



ذنوم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم والرمحة م ، كما يقصد الوالد تأديـب           
  .)465 ("ولده وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض 

شرعت العقوبة ملصلحة تعود إىل كافة الناس من        :  وقال ابن عابدين يف حاشيته      
واألموال، واألعراض، وزجراً عما يتضرر به العبـاد مـن          صـيانة األنساب ،  

  . )466 (أنواع الفساد 
 

  : )467(أقسام العقوبات يف الشريعة اإلسالمية
 : قسمت العقوبات من حيث نوعها إىل : أوالً 
 . عقوبات حمددة وهي عقوبيت احلدود والقصاص  -1
 . عقوبات غري حمددة وهي عقوبة التعازير  -2
  : )468(وبات حبسب الرابطة بينها إىلتقسيم العق: ثانياً 
وهي العقوبات املقررة أصالً للجرمية كالقصاص يف       : العقوبات األصلية    -1

 .القتل والرجم يف الزنا ،وقطع اليد يف السرقة وحنوها 
وهي العقوبات اليت حتل حمل العقوبة األصلية عنـد         : العقوبات البديلة    -2

، والتعزيـر إذا درئ     امتناعها لسبب شرعي كالدية إذا سقط القصاص      
 . احلد او القصاص 

وهي اليت توقع على اجلاين مبوجب الشرع أو النظام         : العقوبات التبعية    -3
 حاجة للنص عليها يف احلكم كحرمان قاتل أصوله من املرياث            اودون م 

 . وعدم أهلية القاذف للشهادة وهي تابعة للعقوبة األصلية 
                                                 

 15/290 مرجع سابق ، جمموع فتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية ، أمحد عبد احلليم ،  ) 465(
 4/3 ،مرجع سابق ، حاشية ابن عابدين ، أمني ) 466(
  1/632، مرجع سابق ، ، التشريع اجلنائي اإلسالمي عودة ، عبدالقادر  ) 467(
  1/632املرجع السابق ، )  468(



اجلاين بناء على احلكم بالعقوبـة      وهي اليت تصيب    : العقوبات التكميلية    -4
 وجوبيـة أم جوازيـة       تاألصلية بشرط أن حيكم ا القاضي سواء كان       

 . كتعليق يد السارق يف رقبته بعد قطعها حىت يطلق سراحه 
  : )469(تقسيم العقوبات من حيث وجوب احلكم ا: ثالثاً 
، وهي العقوبة املقدرة من الشـارع نوعـاً ومقـداراً         : عقوبات مقدرة    -1

وأوجب على القاضي أن يوقعها على اجلاين دون زيادة أو نقصـان أو             
 . إبدال 

وهي العقوبات اليت يترك للقاضي أمـر اختيـار         : عقوبات غري مقدرة     -2
نوعها من بني جمموعة من العقوبات ،وللقاضي أن خيتار ما يراه مناسـباً             

 . تقديراً لظروف اجلرمية وشخصية ارم ودوافعه وبواعثه 
  : )470(تقسيم العقوبات من حيث حملها: اً رابع

 . مثل الرجم ،والقتل، واجللد، وحنوها : عقوبة بدنية  -1
 .مثل التوبيخ ،والتهديد ،واللوم ،وحنوها : عقوبة نفسية -2
 . مثل السجن، والتغريب : عقوبات سالبة للحرية أو مقيدة هلا  -3
 . مثل الغرامة و املصادرة و اإلتالف : عقوبات مالية  -4

 
 
  : 471تنقسم العقوبات من حيث موجباا إىل: مساً خا

 . وهي عقوبة مقدرة من الشارع األعلى جنساً ونوعاً : عقوبة احلد  -1
                                                 

 ، دار اجلرائم اجلنائية وعقوباهتا املقدرة يف التشريع اجلنـائي اإلسـالمي  عزت ، حسن ،  )469(
  . 47هـ ، ص 1404 ، 1الرياض للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط

  . 48املرجع السابق ، ص) 470(
 1/634 ، مرجع سابق ،التشريع اجلنائي االسالميعودة ، ) 3(



وهي العقوبة املقررة جلـرائم القصـاص،وهي       : عقوبة القصاص والدية     -2
 مقدرة من الشارع األعلى جنساً ونوعاً

 ،وهـذه   وهي العقوبات املقـررة جلـرائم التعزيـر       : عقوبات التعزير    -3
العقوبات تعترب أخف العقوبات ،وللقاضي تقديرها بني احلـد األعلـى           

 . واحلد األدىن إذا كانت جتري بني حدين  
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المطلب الثاني
 التعزير يف الشريعة اإلسالمية

 
 تأديب واستصالح وزجر على ذنوب مل يشرع فيهـا حـدود وال           "التعزير هو   
 . )472("كفارات

  . )473 ("تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود " وعرفه املاوردي بأنه 
التأديب يف كل معصــية هللا أو آلدمي  ال حد هلـا            : " وعـرفه الرملي بأنه    

  . )474 ("وال كفارة 
  . )475 ("العقوبة املشروعة على جناية ال حد فيها : " وعرفه ابن قدامة بأنه 
 . ب والسنة واإلمجاع وهو مشروع بالكتا

والـاليت ختـافون نشـوزهن فعظـوهن        : " أما يف الكتاب فقد قال اهللا تعاىل        
واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيــالً إن            

  . )476 ("اهللا كان علياً كبريا
 
 

                                                 
 ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ابن فرحون ، برهان الدين بن علي ،) 472(

 . 2/288هـ 1406 ، 1مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، ط
   293 مرجع سابق ، صاألحكام السلطانية والواليات الدينية ، املاوردي  ، ) 473(
 ،طبعـة  هناية احملتــاج إىل شـرح املنـهاج  الرملي ، مشس الدين حممد بن أيب العباس ،  )474(

  8/19هـ ، 1386مصطفى احلليب ،القاهرة ، 
  8/324، مرجع سابق ، املغين ابن قدامه  ،  ) 475(
  . 34 آية اء  ،سورة النس القرآن الكرمي ،  ) 476(



 
أمـا يف السنة فقدُ روي أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم حبس رجـالً يف                 

علماً أن هذا احلبس احتياطي لالستكشاف وليس عقوبة ولكن عند          . ) 477(مةهت
 . يف احلبس عقوبة تعزيرية حتسب له هثبوت التهمة عليه يكون ما أمضا

مسعت النيب  صلى اهللا عليه وسلم       : وقد روي عن أيب بـردة األنصاري أنه قال         
  . )478 (" ال جتلدوا فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا: " يقول 

وما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم أتـى                  
برجل قـد شرب الـخمر فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم بكتـوه                

ما اتقيت اهللا ؟ ما خشيت اهللا ؟ ما استحييت من رسول            : ،فاقبلوا عليه يقولون    
  . )479(اهللا

  .)480(ة التعزيروقد أمجع فقهاء األمة على مشروعي
 . وعقوبة التعزير غري مقدرة حيث تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها 

ليس ألقل التعزير حد بل هو بكل مـا فيـه إيـالم    : "قال ابن تيمية رمحه اهللا      
اإلنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه             

الم عليه حىت يتوب إذا كان ذلـك        واإلغالظ لـه ،وقد يعزر جره وترك الس      
، وقـد   اهو املصلحة كما هجر النيب  صلى اهللا عليه وسلم  الثالثة الذين خلفو             

                                                 
، ) 1417( ، باب ماجاء يف احلبس يف التهمة ،حـديث رقـم   سنن الترمذيالترمذي ، ) 477(
4/28 
 ، بـاب التعزيـر ،       صــحـيح ابن حــبان   التميــمي ، حممد بن حبان بن أمحد ،         ) 478(

   10/306هـ ،1414، 2،موسسة الرسالة، بريوت ، ط) 4453(حديث رقم 
مرجـع سـابق   ) 4478( ،باب احلد يف اخلمر، حديث رقم دوادسنن أيب السجستاين ،  ) 479(
،4/163  
  2/294 ، مرجع سابق ، تبصرة احلكام يف أصول ا ألقضية ومناهج احلكامابن فرحون ،  ) 480(



 يعـزرون   هيعزر بعزله عن واليته كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحاب           
بذلك ،وقد يعزر بترك استخدامه يف جند املسلمني ،وكذلك قد يعزر بـاحلبس             

  . )481 ("د يعزر بتسويد وجهه،وقد يعزر بالضرب وق
والعقوبات التعزيرية ختتلف عن عقوبـات احلـدود والقصـاص ؛ألن األوىل            
عقوبات غري مقدرة ، مما جيعل القاضي خيتار من بينها العقوبة املناسبة اليت يـرى     
أهنا تصلح وتردع اجلاين مع النظر إىل الدافع والباعث على اجلرميـة وطبيعـة              

 .  يصل إىل العقوبة املناسبة والعادلة  اجلرمية املرتكبة لكي
والتعزير إما أن يكون حقاً هللا تعاىل ،وإما أن يكون حقاً لآلدمـي، واختلـف               

 : الفقهاء يف حكم إقامة التعزير إذا كان حقاً هللا تعاىل 
إذا كان التجرمي منصوصاً عليه يف الكتـاب والسـنة          : قالت احلنفية واحلنابلة    
للنص وما مل يكـن منصوصـاً عليـه فعلـي حسـب             وجب التعزير امتثاالً    

  . )482(املصلحة
 . وجرائم التعزير املنصوص عليها كالرشوة ، وأكل الربا وحنوها 

إن التعزير حلق اهللا واجب إال إذا غلب على ظـن اإلمـام أن              : وقالت املالكية   
  . )483(الكالم يغين عن الضرب

 ،بل هو جائز إن شاء اإلمام       إن التعزير حلق اهللا ليس بواجب     : وقالت الشافعية   
  . )484(أقامه وإن شاء تركه

                                                 
 112 ، مرجـع سـابق ، ص   السياسة الشرعية ، يف إصالح الراعي والرعيةابن تيمية ،  ) 481(

 .ومابعدها
شرح فـتح  ابن اهلمام ، كمال الدين حممد ،      . 8/326جع سابق ،     ، مر  ، املغين ابن قدامة   )482(

 .  ومابعدها4/212 ، 1316 ، املطبعة األمريية ، بوالق ، القدير
 2/298 ، مرجع سابق ، تبصرة احلـكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام      ابن فرحون ،    ) 483(
 4/179وت ،  ، دار املعرفة ، بري، الفروقالقرايف ، شهاب الدين الصنهاجي . 



 
 
 
 

  :  الفرق بني احلدود والتعزيرات
 .احلدود عقوبات مقدرة من الشارع األعلى نوعاً وجنساً خبالف التعازير -1
يف احلدود ال ينظر إىل شخصية ارم ودوافعه وبواعثـه ،وإمنـا ينظـر إىل               -2

لتعازير ،فإنه ينظـر إىل الـدوافع والبواعـث         اجلرمية اليت توجب احلد خبالف ا     
وشخصية اجلاين يف العقوبة حبيث قد يتفق شخصان يف جرمية تعزيرية واحـدة،             

 . وقد خيتلفان يف العقوبة حبسب الدافع والباعث وشخصية اجلاين 
ليس يف احلدود بعد رفعها لإلمام عفو وال إبراء وال شفاعة وال إسقاط ألي              -3

 . الف التعازير حسب املصلحة يف اجلملة سبب من األسباب خب
إثبات احلدود يكون باالعـتراف أو البينة بشروط خاصة وتدرأ عند وجود           -4

شبهة   ، خبالف التعازير فال يشترط فيها البينة وشروط خاصة بل عند تـوفر                
 . القرينة يؤخذ ا 

عقوبـات  وعقوبات التعازير يف الشريعة اإلسالمية متنوعة ومتعددة ،وليست ال        
التعزيرية حمصورة بل جيوز إجياد وسائل مشروعة حتقق أهـداف العقوبـة، وال             

 . ختالف الضوابط الشرعية يف الشريعة اإلسالمية 
 
 

                                                                                                                                               
 مطبعـة مصـطفى     مغين احملتاج إىل معرفة معاين الفاظ املنهاج،      الشربيين ، حممد اخلطيب،     ) 484(

 . 4/193هـ 1377احلليب ، القاهرة ، 



 
 
 
 
 

  : )485(وسائل التعزير
 : التعزير بالعقوبات البدنية والنفسية 

  : عقوبة اجللد 
مية ،فهـي مـن     تعترب عقوبة اجللد من العقوبات األساسية يف الشريعة اإلسـال         

العقوبات املقررة للحدود والتعازير وهي من العقوبات الرادعة للمجرمني الذين          
 . اعتادوا على اإلجرام 

والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن     : "وهي عقوبة مشروعة قال تعاىل      
  . )486 ("يف املضاجع واضربوهن 

مروا أوالدكـم   : "قال  وما روى أبو داود أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم             
بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف             

  .)487 ("املضاجع 

                                                 
 ،  الظروف املشـددة واملخـففة يف عقوبة التـعزير يف الفـقه اإلســالمي         اخلليفي ،   ) 485 (

  105مرجع سابق ، ص
  . 34 ، آية نساءسورة الالقرآن الكرمي ،)  486(
مرجع ) 495( ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ، حديث رقم سنن أيب داودالسجستاين ،  ) 487(

 1/133سابق ، 



وقد اختلف الفقهاء يف احلد األعلى للجلد فمشهور مذهب اإلمـام مالـك أن              
أكثر التعازير جلداً غري حمدد ،بل متروك لويل األمر حبيث جيتهد فيـه حبسـب               

 .  اجلرمية املصلحة وقدر
فعند اإلمام جيوز أن يضرب ارم أكثر من مائة جلدة ،ولو جتاوز احلد ودليلهم              
أن معن بن زائدة زور كتاباً على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، ونقش خامتاً                

 مث – مث جلده مائة أخـرى    –مثل خامته ، فجلده عمر رضي اهللا عنه مائة جلدة           
  . )488(جلده بعد ذلك مائة أخرى

  . )489 ("ومل خيالفه أحد فكان ذلك إمجاعاً : " قال القرايف رمحه اهللا 
وذهب احلنفية إىل أن احلد األعلى هو تسعة وثالثون سـوطاً ،وأسـاس هـذا               

: "  ما صح من قول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم             )490(التحديد يف مذهبهم  
  .)491 ("من بلغ حداً يف غري حد فهو من املعتدين 

 التعزير باجللد يف احلر أربعني جلدة والعبد        غالشافعية إىل أنه ال يبل    وذهب بعض   
  .عشرون جلدة 

وال يبلغ بالتعزير أدىن احلدود فإن كان على حـر مل           : " قال الشريازي رمحه اهللا     
  .)492 ("يبلغ به أربعني ،وإن كان على عبد مل يبلغ به عشرين 

                                                 
 293/ 2 ، مرجع سابق ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون ،  ) 488(
 4/178 ، مرجع سابق ،، الفروقالقرايف  ) 489(
 ، دار الكتـب  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعدين ابو بكرمسعود ، الكاسائي ، عالء ال )490(

 7/64هـ ، 1406 ، 2العلمية ، بريوت ، ط
 ، كتاب االشربة ، بـاب ماجـاء يف   السنن الكربىالبيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسني ،  )491(

  8/327هـ، 1414التعزير وانه اليبلغ به احلد ، مكتبة دار الباز ، مكة املكرمة ، 
  2/288 ، مرجع سابق ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي ،  ) 492(



 يبلغ بالتعزير على معصية قـدر    وذهب احلنابلة إىل آراء متعددة ،أرجحها أنه ال       
احلد يف جنسها ،فال يبلغ بالتعزير على النظر أو التقبيل أو املباشرة دون الزىن أو               
املفاخذة حد الزىن ،ولكن جيوز إذا كان الفاعل حمصناً أن جيعله مائة جلدة فأكثر              

.) 493(  
 فأقل ال   أكثر التعزير عشرة أسواط   : وقالت طائفة   : " وقال ابن حزم رمحه اهللا      

إن .. جيوز أن جياوز به أكثر من ذلك وهو قول الليث ابن سعد وقول أصحابنا               
  . )494 ("هذا بيان جلي ال حيل ألحد أن يتعداه 

 : عقوبة احلبس  
احلبس الشرعي ليس هو السجن     : "عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية احلبس بقوله        

نفسه، سواء كان   يف مكان ضيق ،وإمنا هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف ب          
  . )495 ("يف بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس اخلصم أو وكيل اخلصم 

وجيوز لإلمام أن يتخذ حبساً ،ملا روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اشترى               
 . داراً من صفوان بن أمية بأربعة آالف وجعلها حمبساً 

 شخصـية اجلـاين   ومدة احلبس متروكة لويل األمر وذلك بالنظر إىل اجلرمية، و         
 . ودوافعه وبواعثه 

  . )496 ("تقدير مدة احلبس راجعة إىل احلاكم : " قال ابن جنيم احلنفي 
 

                                                 
  8/325 ، مرجع سابق ، ، املغينابن قدامة   ) 493(
         11/402 ، مرجع سابق ، احمللى باآلثارابن حزم ،  ) 494(
ابن القـيم ،مشـس    . 35/398 مرجع سابق ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ابن تيمية ،  ) 495(

 ، مطبعـة املـدين ،القـاهرة        الطرق احلكميـة يف السياسـة الشـرعية       أبو عبد اهللا حممد ،      الدين  
  112،ص)ت.د(،
  5/46 ، دار املعرفة ، بريوت ،البحر الرائقابن جنيم ،زين الدين بن ابراهيم حممد ،  ) 496(



 : عقوبة النفي  
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسـوله، ويسـعون يف األرض           : " قال اهللا تعاىل    

فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا مـن               
  . )497 ("األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 

أن النيب  صـلى اهللا عليـه        : " وما رواه أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           
 فقال النيب  صـلى اهللا عليـه         ءوسلمُ أيت مبخنث قد خضب يديه ورجليه باحلنا       

أمر به فنفي إىل البقيـع   هذا ؟ فقيل يا رسول اهللا يتشبه بالنساء ، فلوسلم ما با  
  . )498 ("يا رسول اهللا أال نقتله ؟ قال إين هنيت عن قتل املصلني : قالوا 

 : عقوبة القتل تعزيراً  
األصل يف عقوبة التعزير أهنا تكون للردع والزجر والتأديـب ،وأن ال تكـون              

 . عقوبة مهلكة بالقتل أو القطع 
ة العامة، واألصل املتبع إذا اقتضت      ولكن كثرياً من الفقهاء جتاوزوا هذه القاعد      

املصلحة العامة تعزير اجلاين بعقوبة القتل فيجوز ؛ألن بعض ارمني ال يـزول             
 . فساده وضرره إال بالقتل 

وهذه العقوبة البد أن حيتاط هلا وال يتوسع فيها وال يترك األمر للقاضي وحـده               
لك للحرص على دمـاء     بل البد أن حيكم فيها جمموعة من القضاة خلطورهتا ،وذ         

املسلمني بل وجيب أن حتدد اجلرائم اليت تكون عقوبتها القتل تعزيراً تطبيقاً ملبدأ             
 . الشرعية أن ال عقوبة وال جرمية إال بنص 

 . وقد حدد الفقهاء اجلرائم اليت جيوز أن تكون عقوبتها القتل تعزيراً 
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 )499 (تاب والسنة فذهب الشافعية إىل قتل املبتدع الداعي إىل خمالفة الك
وقال احلنابلة جبواز قتل اجلاسوس املسلم واملبتدع الداعية إىل بدعته اليت يفسد            

 على 
 

  )500 (.الناس دينهم 
فمن تكرر منه فعل الفساد ،ومل يرتـدع باحلـدود          : " قال ابن تيمية رمحه اهللا      

 املقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي ال ينـدفع إال بالقتـل              
 . )501("فيقتل

وذهب احلنفية إىل جواز قتل السارق إذا تكررت منه السرقة ،وكذلك الساحر            
والزنـديق، وكــل من كان من أهل الفـساد ،وتعـــدى ضـرره إىل            

 )502 ( .رالناس ومل ينـزج

 :عقوبة الوعظ  
يقوم القاضي بالوعظ على املعاصي املرتكبة البسيطة ، فالوعظ عقوبة تعزيرية يف            

 ي اإلسالمية ، وللقاضي أن يكتفي بالوعظ إذا رأى أن يف الوعظ ما يكف             الشريعة
 .لإلصالح والردع 

وقد تكون عقوبة الوعظ هلا أثر يف نفس العاصي إذا فطن القاضـي أن هـذه                
 . إىل املعاصي مرة أخرى ةالعقوبة تصلح اجلاين من العود

                                                 
 ، تبصرة احلكام يف أصول احلكام يف أصول األقضية ومنـاهج  األحكـام  ابن فرحون ،  ) 499(

، مرجع سـابق ،     السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية       ابن تيمية ،      . 2/972مرجع سابق   
 . 122ص

 .96  ، مرجع سابق ، لشرعية يف اصالح الراعي والرعيةالسياسة اابن تيمية ،  ) 500(
  4/601 ، دار املعرفة ، بريوت ، الفتاوى الكربىابن تيمية ، أمحد عبد احلليم ،  ) 501(
 . 4/64هـ ،1386، 2 ، دار الفكر ، القاهرة ، ط حاشية ابن عابدين أمني ، حممد ،  ) 502(



الدين والصـالح    أن الفاعل إذا كان ذا مروءة يف         ىوال خيف :"قال ابن عابدين    
 عادة إال مـن     ن منه ال يكو   ع من حاله االنزجارمن أول األمر؛الن ما وق       م،ويعل

سهو وغفلة، ولذا مل يعزر يف أول مرة مامل  يعد بل يوعظ ليتذكر إن كان ساهيا                 
 "،وليتعلم إن كان جاهال 

والـاليت ختـافون    : " وقد نص القرآن صراحة على عقوبة الوعظ حيث قال          
  . )503 ("هن نشوزهن فعظو

 : اإلحضار إىل جملس القاضي  
الفقهاء يعتربون حضور الشخص إىل جملس القضاء عقوبة تعزيرية إذا كان مـن          

 . أهل الصالح واملروءة 
فمثول الشخص أمام القاضي يؤثر على مسعة شرفاء الناس وفضالئهم، ويضعف           

وهـو مـا    من مكانتهم بني الناس مما يؤدي إىل خدش كرامته ومسعته ومروءته            
 . يعرف عند الفقهاء باجلر إىل باب القاضي 

 : عقوبة التوبيخ  
عند مثول الشخص اجلاين أو العاصي أمام القاضي ،ويقوم القاضـي بتوبيخـه             
التوبيخ املناسب ملا ارتكب من معصية أو جرمية، وكانت اجلرمية مـن اجلـرائم              

وتأديبه فتكفيه البسيطة ويغلب على ظن القاضي أن هذا يكفيه إلصالحه وردعه      
 . عقوبة الوعظ 

وقد عزر رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بالتوبيخ، ومن ذلك ما رواه أبـو ذر     
ساببت رجالً فعريته بأمه فشكا إىل النيب صلى اهللا         : الغفاري رضي اهللا عنه قال      
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يا أبا ذر عريته بأمه     : "عليه وسلم فلقيته فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم            
  )504 (" .امرؤ فيك جاهلية إنك 

وخاصم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه عبداً من عامة الناس إىل رسول اهللا                
ـ                نصلى اهللا عليه وسلم، فغضب عبد الرمحن بن عوف وسب العبد قائال يا اب
: " السوداء فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم اشد الغضب ورفع يده قـائالً              

السوداء سلطان إال باحلق   فاستحى عبد الـرمحن          ليس البن البيضاء على ابن      
 )505(. طأ عليه حىت ترضى : وخجل، ووضع خده على التراب مث قال للعبد 
لعبادة بن الصامت رضـي اهللا      : وروى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال          

  )506 (.يا أمحق توبيخاً له : عنه 
نه ،وتعزير من دونـه     يكون تعزير من جل قدره باإلعراض ع      : " قال املاوردي   

بالتعنيف لـه وتعزيره بزواجر الكالم ،وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيـه            
  . )507 ("وال سب
 : عقوبة التهديد  

إذا رأى القاضي أن عقوبة التهديد منتجة ،وتكفي إلصالح اجلاين وتأديبه فله أن       
ه باجللد  يستخدمه حبيث يذكر للجاين أنه إذا عاد إىل عمله السابق فسوف يعاقب           

 . أو احلبس أو يعاقبه بأقصى العقوبات 

                                                 
، ) 1661( ، باب سنان املمـلوك ممايأكل ، حديث رقـم  صـحيح مسلمالسجستاين ،  )504(
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 باب املعاصــي من أمر اجلاهليـة ، حـــديث رقـم    صحيح البخاري ،البخاري ،  ) 505(
 1/20مرجع سابق ، )30(
 7/64 ، مرجع سابق ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين ،  ) 506(
 293 ، مرجع سابق ، صاألحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي ،  ) 507(



وقد عرفت القوانني الوضعية التهديد وأخذت به كعقوبة للجـرائم البسـيطة            
للمجرمني املبتدئني ويؤخذ التهديد ملن يرى القاضي أنه كاف لزجره وإصالحه           

 . وردعه 
عمر بن  عن قتادة أن رجالً هجا قوماً يف زمن         : " وقد روى االزدي يف اجلامع        

اخلطاب رضي اهللا عنه فجاء رجل منهم فاستأدى عليه عمر رضي اهللا عنه فقال              
إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فـإين         : عمر لكم لسانه ، مث دعا الرجل فقال         

  . )508 ("قلت ذلك عند الناس كي ال يعود 
 : عقوبة اهلجر  

  . )509("ضاجعفعظوهن واهجروهن يف امل: " وردت عقوبة اهلجر يف قوله تعاىل 
وقد عاقب الرسول  صلى اهللا عليه وسلم باهلجر ، فأمر جر الثالثـة الـذين                

وعلى الثالثة الذين خلفـوا حـىت إذا        : " خلفوا عنه يف غزوة تبوك قال تعاىل        
ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن ال ملجأ من             

  . )510 ("اهللا هو التواب الرحيم اهللا إال إليه مث تاب عليهم ليتوبوا إن 
وقد أمر عمر بن اخلطاب  رضي اهللا عنه جر ضبيع الذي كان يسـأل عـن                 
الذاريات وغريها ،ويأمر الناس بالبحث يف مشكالت القرآن فضـربه ضـرباً            
وجيعاً ونفاه إىل البصرة أو الكوفة وأمر جره فكان ال يكلمه أحد حىت تـاب               

ن اخلطاب رضي اهللا عنه خيربه بتــوبته فـأذن         ،وكتب عامل البلد إىل عمر ب     
  )511 (.للناس يف كالمه 

                                                 
 ، باب االغتياب والشتم ، املكتب االسالمي ،بريوت ، ، اجلامعاالزدي ،معمر بن راشد  ) 508(
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وقد يعزر جره وترك السالم عليه حىت يتـوب إذا          : " قال ابن تيمية رمحة اهللا      
  . )512 ("كان ذلك هو املصلحة 

 
 

 : عقوبة التشهري  
روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر بشاهد الزور أن يسـخم وجهـه                

إن هذا شاهد الزور فال     : "  عنقه عمامة، ويطاف به يف القبائل ويقال         ،ويلقى يف 
  . )513 (" له شهادة اتقبلو

وكان التشـهري حيدث قدمياً باملناداة على ارم بذنبه يف األسواق ،واألمـاكن            
 . العامـة 
 : التعزير بالعزل  

بن عبادة ،    أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم راية األنصار يف غزوة الفتح لسعد             
فلما مر سعد بأيب سفيان ،وهو حمتجز على مضيق الـوادي لعـرض اجلـيش               
اإلسالمي عليه ؛إلدخال الرعب يف قلبه مث حتطيم معنويات قومه بواسطته ، قال             

اليوم يوم امللحمة ، اليوم تستحل احلرمة اليوم أذل اهللا قريشاً ، فلما             : له سعد   
يا رسول اهللا أمل تسمع     :  سفيان قال له     حاذى الرسول  صلى اهللا عليه وسلم أبا       

كذا وكذا ، فأرسل الرسول  صـلى اهللا         : وما قال ، قال     : ما قاله سعد ؟ قال      
  )514 (.عليه وسلم إىل سعد فرتع منه اللواء ،ودفعه إىل ابنه قيس 

                                                 
  120 ، مرجع سابق ، صالسياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعيةابن تيمية ،  ) 512(
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 .8/327هـ، 1403 ،2املكتب االسالمي ،بريوت ،ط، ) 15394(شاهد الزور ،حديث رقم 
  8/9 ، مرجع سابق ،فتح الباريالعسقالين ،  ) 514(



بلغ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن بعض نوابـه يتمثـل             : وقال ابن تيمية    
  )515 (.ه بأبيات يف اخلمر فعزل

 
 

 : التعزير بالعقوبات املالية  
  :التعازير بإتالف املال -1

جيوز إتالف املال الذي متت فيه املعصية  ،او متت به املعصية ومن أمثلته تكسري               
  )516 (.أواين اخلمر وحتريق احلانات اليت يباع فيها 

وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر بتحريق حانوت كان يبـاع فيـه               
 )517(. إمنا أنت فويسق ال رويشد : اخلمر لرويشد الثقفي وقال له 

إن بعض الفقهاء قالوا إن لويل األمر أن يفسد على          : رمحه اهللا   : وقال ابن القيم    
  )518 (.املرأة املتربجة إذا خرجت متزينة ثياا حبرب وحنوه 

 
  : التعزير بأخذ املال -2

 . وهي إما أن تكون غرامة أو مصادرة 
سئل رسـول اهللا   : " ى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال      رو

من أصاب منه بفية من ذي حاجة       : صلى اهللا عليه وسلم عن الثمر املعلق فقال         
غري متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليـه غرامـة مثليـه                

                                                 
  90، مرجع سابق ، ص السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعيةابن تيمية ، ) 515(
 28/113 ، مرجع سابق ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية ، ) 516(
  28/114ع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مرجع سابق ، ج ، صابن تيمية ، جممو ) 517(
  406 ، مرجع سابق ، صالطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةابن القيم ،  ) 518(



 "ن فعليه القطع    والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن ا           
)519(.  

 . وقد صادر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمواالً أليب هريرة رضي اهللا عنه 
يـا  : "ملا قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر          :".....قال أبو عبيد القاسم     

لست بعدو اهللا والعدو كتابه ،      :  اهللا وعدو كتابه اسرقت مال اهللا ؟ قلت          وعد
فمن أين اجتمعت لك عشرة     :دامها ،ومل اسرق مال اهللا ، قال        ولكين عدو من عا   

خيلي تناسلت ، وعطائي تالحق وسهامي تالحقـت ،         : آالف درهم ؟ فقـال     
فلما صليت الصبح استغفرت ألمـري املـؤمنني        :" فقبضها منه ، قال أبو هريرة       

")520( .  
 
 
 

                                                 
،مرجـع سـابق   ) 1710( ، كتاب اللقطة ، حديث رقـم  سنن أيب داود السجستاين ،  ) 519(
،2/136  
 ، 1ر الكتـب العلميـة ، بـريوت ، ط    ، داكتاب االمـوال سالم ، أبو عبيد  القاسم ،  )520(

 .  ومابعدها 282هـ ،ص 1406



 املبحث الثاين

 اص ؟هل للباعث والدافع أثر في عقوبة الحدود والقص
 

جرائم احلدود كما بينت يف السابق هي حمددة من قبل الشارع، وقد أوجب اهللا              
تعـاىل هلا عقوبات حمددة ومقدرة ، ملا يف هذه اجلرائم من خطورة بالغة علـى               

 . اتمع 
  .)521 ("عقوبة مقدرة جتب حقاً هللا تعاىل " فقد عرفها بعض الفقهاء بأهنا 

  . )522 ("راً على ارتكاب ما يوجبه عقوبة مقدرة وجبت زج: " وأهنا 
عقوبة مقــدرة شرعاً يف معصية لتمنع من الوقوع يف         : " وعرفت  أيضاً بأهنا     

  .)523 ("مثلها 
 . وال يستطيع أحد حىت اإلمام العفو عن احلد ،أو منع إقامته ،أو استبداله مطلقاً

عري املتـاع   كانت امرأة خمزومية تست   : روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت         
وجتحده ، فأمر النيب  صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها ،فأتى أهلها أسامة بن زيد              
رضي اهللا عنه فكلموه، فتكلم مع النيب  صلى اهللا عليه وسلم فيها ، فقال لـه                 

مث قام النيب  صـلى اهللا       " يا أسامة ال أراك تشفع يف حد من حدود اهللا           : " النيب
إمنا أهلك من كان قبلكم أنـه إذا سـرق فـيهم            " : عليه وسلم خطيباً فقال     

                                                 
 76 ، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية الوالية الدينيةاملاوردي ،  )  521(
 ، دار الفكر ،بريوت االقناع يف حل ألفـاظ ايب شجاعالشربيين ، مشس الدين حممد أمحد،  )522(
  . 2/520هـ ،1415، 
 ، املكتـب  املبــدع يف شـرح املقنـع    برهان الدين إبراهيم ، ابن مفلح ، ابو اسحاق ) 523(

  . 9/43هـ 1399 ، 1اإلسالمي ، دمشق ، ط



الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ،والذي نفسي بيـده لـو أن              
  . )524 ("فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ، وقطع يد املخزومية

أما جرائم القصاص فهي أيضاً حمددة من قبل الشارع، ولكنها جتب حقاً للفرد             
 كونه عقوبة مقدرة مثلها، ولكنه خيتلف عنها يف كونه          فهو يشترك مع احلدود يف    

 . جيب حقاً لألفراد 
  . )525 ("القصاص هو املساواة واملعادلة يف القتلى : " قال ابن تيمية 

    :والفرق بني جرائم احلدود وجرائم القصاص 
جيوز للقاضي أن يقضي بعلمه يف جرائم القصاص، وال جيوز لـه ذلـك يف               -1

 . جرائم احلدود 
 . جرائم القصاص تورث وجرائم احلدود ال تورث -2
 . ال يصح العفو يف احلدود ولو كان القذف ويصح ذلك يف القصاص -3
 . القصاص يثبت بإشارة األخرس و كتابته خبالف احلدود -4
 . ال جتوز الشفاعة يف احلدود وجتوز يف القصاص -5
 خبالف القصاص إذ    احلدود ما عدا القذف والسرقة ال تتوقف على شكوى        -6

 . البد فيه من الشكوى 
 . اإلمام يستويف احلدود دون القصاص -7

واألصل يف الشريعة اإلسالمية أهنا ال هتتم بالدافع والباعث يف جرائم احلـدود             
والقصاص ، سواء كان الدافع الرتكاب اجلرمية شريفاً أو دنيئا فـإن العقوبـة              

 . واحدة

                                                 
 ، باب ذكر اسامة بن زيد رضـي اهللا عنـه حـديث رقـم     صحيح البخاريالبخاري ،  ) 524(
 3/1366مرجع سابق ، )3526(
  124، ص مرجع سابق السياسة الشرعية الصالح الراعي والرعية،ابن تيمية ،  ) 525(



 من يقتل شخصاً عند مشاهدته حلالته الصحية        فالشريعة اإلسالمية ال تفرق بني    
املتردية ،وما يقاسيه من اآلالم مما أدى به إىل حتريك دافع الشفقة فأدى إىل قتله               
وبني من يقتل شخصاً بدافع العدوان لغاية االنتقام منه ،وال تفرق أيضاً بني من              

ه والرغبة يف   يشاهد فقرياً وما يعانيه من جوع وشدة فيؤثر على دافع الشفقة لدي           
التصدق واحلصول على األجر فيقدم على سرقة األثرياء ،وبني من يسرق بدافع            
الرغبة يف الثراء السريع لغاية التمتع ذه األموال يف لعب القمار وحنوها مـن              

 . استخدامها يف الوسائل احملرمة 
يف املهم أن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني الدافع الشريف والـدافع الـدينء              

عقوبات احلدود والقصاص ، فعقوبتهما واحدة مهمـا اختلفـت الـدوافع ،             
 .والبواعث 

 وعدم االهتمام بالدافع والباعث يف جرائم  احلدود والقصاص إمنا هو يف اال             
القضائي فقط ،وإال فإن للدافع والباعث أثراً يف الثواب والعقاب يف اآلخرة وله             

 . سنرى إن شاء اهللا أثر يف عقوبة التعزير أيضاً كما 
إن الشارع مل يعول على الباعـث يف جمـال احلـدود            : قال عبد القادر عودة     

مطلقاً؛ألن احلدود هي عقوبات مقدرة من الشارع األعلى ولـيس لإلمـام أن             
  . )526("ينقص فيها أو يزيد وحيكم ا مهما كان الدافع والباعث على اجلرمية

 والباعث دور حىت يف جمـال احلـدود         ولكن هناك بعض اجلرائم يكون للدافع     
 . والقصاص 

ومثال ذلك باعث الضرورة ، فإذا اضطر إنسان إىل سرقة مال غـريه  لسـد                
حاجة اجلوع لديه ،وبالقدر الالزم لسد حاجته؛ ألن الضرورة تقدر بقدرها ،فإن            

 . عقوبة حد السرقة تسقط عنه 

                                                 
 1/412 ، مرجع سابق ، التشريع اجلنائي اإلسالميعودة ،   ) 526(



 . ونالحظ أن سبب سقوط حد السرقة بسبب باعث الضرورة 
روى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه منع إقامة احلد على رقيق حلاطب بـن                
أيب بلتعة كانوا قد سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ملا تبني له أهنم كانوا يف           
حاجة ماسة إىل الطعام ،وقال حلاطب أراك جتيعهم واكتفى عمر بتغرمي حاطـب             

  . )527(ضعف قيمة الناقة
اهللا عنه أنه منع إقامة حد السرقة على السارق يف عام           ومـا روي عنه رضـي     

  )528 (.ااعة 
فنالحظ أنه أسقط حد السرقة على غلمان حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا عنـه               

 . بسبب دافع اجلوع الذي اضطرهم إىل ارتكاب جرمية السرقة 
عـث  ومنع إقامة حد السرقة يف عام ااعة ؛بسبب قيام شبهه تدرأ احلد وهي با             

 . الضرورة ملا يكثر فيه يف عام ااعة من ااويع واملضطرين 
فعام ااعة يكثر فيه ااويع ،واملضطرون ،وال يتميز        : " قال ابن القيم رمحه اهللا      

املستغين منهم والسارق لغري حاجة من غريه فاشتبه من جيب عليه مبن ال جيـب               
  . )529 ("عليه فدرئ 

الة باعث اإلكراه ، فإذا أقدم املكره علـى ارتكـاب            ويسقط احلد أيضاً يف ح    
 . موجبات احلدود فإنه يسقط عنه احلد  

                                                 
  9/118 ، مرجع سابق ، ، املغينابن قدامة   ) 527(
 املكتـب اإلسـالمي   روضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي ، أبو زكريا حيىي بن شرف ،  ) 528(

  10/133هـ1405، 2،بريوت ، ظ
 ، دار اجليـل ،  أعالم املوقعني عن رب العاملني أيب بكر ، ابن القيم ، مشس الدين حممد بن ) 529(

 بريوت ،
 3/12م،1973



 فاملضطر واملكره قد يرتكب األفعال اليت هي يف األصل حمرمة عليـه بـدافع              
 . اخلوف من اهلالك واخلوف على النفس، أو بعض األعضاء من الضرر 

شارع منع العقوبة على تفصيل     فباعث اإلكراه والضرورة حالتان رتب عليهما ال      
يف ذلك ،عند ثبوت باعث اإلكراه والضرورة اليت حركت دافع اخلوف مـن             

 . اهلالك الذي أدى إىل سلوك معني 
لكن لو ثبت أن هناك دوافع أخرى نتيجة تأثري باعـث اإلكـراه والضـرورة               
حركت دوافع معينة غري دافع اخلوف من اهلالك وحنوه أدى إىل ارتكاب سلوك             

عني بسبب تأثري الدافع، فإهنا ال تسقط العقوبات مطلقاً ،سواء كانت عقوبـة             م
 . حدود أم قصاص أم تعازير 

ويتضح ذلك جلياً يف اختالف الفقهاء يف الرجل الذي يزين حتت ضغط اإلكراه،             
ودليلهم أن زنا الرجل حيتاج إىل االنتشار ،وهذا ال يتصور إال بدافع الرغبة يف              

،فـنالحظ أن خـالف     ) بدافع اجلنس (نتشار وهو ما يسمى     اجلنس وقرينة اال  
الفقهاء دائر حول دافع اجلنس ،والعالمة اليت تدل عليه هو االنتشار من عدمه             
فإذا حدث انتشار فيدل ذلك على وجود دافع اجلنس فقالوا هنا يقام عليه احلد              

 . ط احلد أما إذا مل حيدث االنتشار فهنا يدل على انتفاء دافع اجلنس وهنا يسق
ومع وجود خالف بني الفقهاء يف هذه املسألة  فإن باعث اإلكـراه إذا حـرك                
دافع اخلوف من اهلالك ،و أثر يف إرادة املكره واجته إىل سلوك معني هـو مـن                 
موجبات احلدود فإنه يسقط عنه احلد ، لكن إذا اتضح  أن هناك دافعاً آخـر                

حلد فإنه ال تسقط عنه عقوبـة       كدافع اجلنس مثــالً ،ومل توجد شبهة تدرأ ا       
 . احلد   



فإذا سرق الغين مثالً يف عام ااعة ،وثبت أن عنده ما يكفيه، وليس هناك مربر               
لسرقته فال جمال هنا إلسقاط عقوبة احلد عليه لعدم توفر دافع احلاجة املاسة إىل              

 . الطعام ،ولو كانت احلاجة يسرية 
ام ااعة فإن كان الطعام موجـوداً       إن من سرق الطعام ع    : قال الشــريازي   

وميكن الـحصول عليه حسب حاله وظروفه فإنه يقطع؛ ألنه غري حمــتاج إىل       
  . )530(السرقة

وإذا أكره املكره على قتل شخص فإن باعث اإلكراه هيج وأثار دافع اخلـوف              
من اهلالك ،مما أقدم على جرمية القتل فهل حيكم بقتل املكره قصاصاً ؟ هناك يف               
املسألة أقوال فعلى قول  من قال بأنه ال يقتص من املكره ،فإن ذلك لعلة دافع                 
اخلوف من اهلالك؛ بسبب تأثري باعث اإلكراه عليه ، فنظر الفقهـاء علـى أن               

 . باعث اإلكراه أسقط القصاص عن املكره 
فاألصل كما بينت يف السابق أن الشريعة اإلسالمية ال هتتم يف جرائم احلـدود              

صاص بالبواعث أو الدوافع، سواء كانت الدوافع شريفة أم غري شريفة فإنه            والق
البد من إقامة احلد عند توفر موجبه، وكذلك القصاص عند توفر موجبه مـا مل               

 . يرتل ويل الدم عن حقه
لكن إذا امتنع احلد أو القصاص ؛ألي سبب من األسباب كاختالل شرط مـن              

 شبهة تدرأ احلد فإن العقوبة تنتقل مـن         الشروط املقررة إلقامتهما  أو وجدت     
عقوبة احلدود أو القصاص إىل عقوبة تعزيرية  حيددها القاضـي إذا تـوافرت              
شروط موجبها،ويكون للدافع والباعث أثر على اجلرمية، أما بتخفيف العقوبـة           

 . التعزيرية أو تشديدها أو منعها 

                                                 
  10/133 مرجع سابق ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،الشريازي ،  ) 530(



بة القطع على غلمان    والدليل على ذلك منع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عقو          
حاطب رضي اهللا عنه ،ومل يعاقب الغلمان بعقوبة تعزيرية بل عاقب حاطباً حيث             

 . علم أنه كان جييعهم 
فلم يعطل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احلد ،وإمنا امتنع احلد بسبب باعـث               

 . الضرورة الذي حرك دافع احلاجة املاسة إىل الطعام مما دفعهم إىل السرقة 
املقابل قد يكون الدافع أو الباعث مها املعياران الوحيدان إلثبـات عقوبـة       ويف  

احلد أو القصاص ، حبيث ال يستطيع إثبات عقوبة احلد أو القصاص إال بالدافع              
 . أو الباعث 

ال أوتى مبحلل   : " من ذلك ما روى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال              
  . )531 ("وال حملل له إال رمجتهما 

فال يستطيع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إثبات ذلك إال بالدافع الذي أقـدم               
عليه احمللل ، فإن كان دافعه زواج املرأة رغبة ا لنفسه ،فهذا زواج شرعي ال               
عقوبة فيه أما إذا ثبت أن دافعه هو الرغبة يف حتليل املرأة لزوجها األول ،فـإن                

رجم كما قال عمر بن اخلطاب رضـي اهللا         هنا دافعاً دنيئاً فيصبح عليه عقوبة ال      
عنه مع مالحظة وجود شبهة هنا، لكن القصد من ذلك إيضـاح مـا أراد أن                

 . يقرره عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من عقوبة احمللل 
ومثله فيمن وكل شخصاً يف استيفاء القصاص فقتله بدافع العدوان منه خلالف            

ه قتله ليس الستيفاء القصـاص وإمنـا        سابق بينهما فإن عليه هنا القصاص ؛ ألن       
  )532 (.بدافع العدوان 
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ومثله أيضاً من أخذ ماالً من مدينه ،فإن كان الدافع على ذلك استيفاء حقه فال               
  )533 (.شيء عليه، أما إذا كان الدافع جمرد السرقة فعليه القطع 

 هـو   فنالحظ أن الدافع هنا ليس ظرفاً مشدداً أو خمففاً أو مانعاً للعقوبـة بـل              
 . مؤسس جلرمية حدية أو قصاص 

وخالصة القول يف هذا املبحث أن األصل يف الشريعة اإلسالمية أهنـا ال هتـتم               
بالدافع والباعث يف جرائم احلدود والقصاص سواء كان الدافع هلا غري شريف            

 . أو شريفاً 
 عقوبته عن القتل بدافع العدوان ،وهنا اختالف        ففالقتل بدافع الشفقة ال ختتل    

كامل بني الشريعة اإلسالمية وبني القوانني الوضعية حيـث ختفـف القـوانني             
 . الوضعية عقوبة القتل بدافع الرمحة 

 بالقتل الرحيم  ،     ىفقد انطلقت دعوات بإباحة القتل بدافع الرمحة وهو ما يسم         
وقد مت قتل أشخاص لتخليصهم من آالم مربحـة فحكمـت حمـاكم بتربئـة               

  . )534(قاتليهم
لشريعة فالوضع خمتلف، فال يباح ألحد أن يقدم على قتل إنسان مبثـل             أما يف ا  

هذا الدافع ، ألن اإلنسان معصوم الدم ومادامت فيه الروح فال حيل ألحـد أن               
 . يزهقها ولو كان صاحبها يف حالة مرضية وأصبح مشرفاً على املوت 

قصاص على  املريض املشرف على املوت جيب ال     : " قال اإلمام النووي رمحه اهللا      
سواء انتهى إىل حالة الرتع أم ال ، ولفظ اإلمام إن           : قاتله ، قال القاضي وغريه      
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املريض ولو انتهى إىل سكرات املوت وبـدت أماراتـه وتعثـرت أنفاسـه يف               
  . )535 ("الشراسف ال حيكم له باملوت بل يلزم قاتله القصاص 
دافع والباعث يف تشديدها     أما يف جرائم التعازير فإن للقاضي أن يقيد العقوبة بال         

 . أو ختفيفها أو منعها وذلك عند تفريدها 
والشارع يعتد بالدافع فيحكم على صاحبه بذلك ؛ ألنه جيعل الفعل قربـة أو               

 ) .536(معصية أو جائزا أو ممنوعاً سواء يف جمال العبادات أم يف جمال املعامالت

 

 المبحث الثالث
 قاالهتمام بالدافع والباعث يتيح تطبي

 مبدأ تفريد العقوبة
 

للدافع أمهية يف دراسة شخصية اجلاين، وحتليلها ملعاملته املعاملة اجلنائية الالزمة            
 . واملناسبة إلعادته إىل اتمع مواطناً صاحلاً 

وقد أصبح الدافع على جانب كبري من األمهية ،فهو يساعد يف كشف اجلـرائم              
 شخصية الفاعل ومـدى خطورتـه       الغامضة أحياناً كما أنه يسهم يف استظهار      

اإلجرامية واالجتماعية ومعرفة ميوله واحنرافاته ،كما أنه يلقي الضـوء علـى            
  )537 (.جوانب اجلرمية املقترفة حبيث يسهم يف حتليلها وتعليلها 

 . فإذا عرفت دوافع جرمية معينة يسهل على احملققني اكتشاف مرتكبيها 
أمهية يف معرفة الظروف احمليطة بـالفرد،       ولدراسة الباعث والدافع على اجلرمية      

ومعاجلة أسباا، وهتيئة الظروف املناسبة لكافة أفراد اتمع حسـب اإلمكـان            
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ومعاجلة مرتكب اجلرمية نفسه حسب دوافعه وبواعثه لكي ميتنع عن العودة إىل            
 . السلوك اإلجرامي ،ويعود مواطناً صاحلاً يسهم يف بناء جمتمعه 

 قبل العالج ، فعند معرفة أسباب ارتكـاب اجلـرائم ،ومعرفـة             فالوقاية دائماً 
الدوافع على ارتكاا وحماولة تقليصها ،ومعاجلة أسباب الدوافع لألفراد هتدف          

 . إىل اإلقالل من اجلرمية 
و االهتمام بالدافع والباعث يتيح تطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وهو مبدأ هـام يف              

 . السياسة العقابية 
أال يكون العقاب عاماً موحداً على كـل مـن     : " بتفريد العقوبة هو    واملقصود  

اقترفوا جرماً واحداً ،ولكن خيتلف من فرد إىل آخر ،وفقـاً لالختالفـات يف               
الشخصية والدوافع وسائر الظروف اليت تدفع إىل اجلرمية داخلية أو خارجيـة            

  . )538 ("وما إىل ذلك من الفروق الفردية بني البشر 
 القاضي اجلنائي سلطة واسعة يف اختيار ما يالئم كل جمرم من عقوبة             وهي تعطي 

 . بالنظر إىل شخصية ارم ودوافعه وبواعثه
ومن املعلوم أن أساس النظرية هو النظر إىل ذات اجلاين ،وما حييط به من ظروف               

وما ينبغي أن يعامل به معاملة تؤدي يف النهاية إىل إصالحه، ودراسة البواعـث                
 كانت اجتماعية أو اقتصادية وحنوها حىت يـتمكن مـن السـعي وراء              سواء

 . إصالحها 
  .)539(وهذه النظرية جتعل العقوبة حتقق أمرين هامني مها العدالة واإلصالح 
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ألن االهتمام بالدافع والباعث حيقق العدالة ،ويتم بالنظر إىل الدوافع اإلجرامية           
 . دوافعه شريفة أو غري شريفة احملركة من قبل البواعث ؛ ألنه رمبا تكون 

واالهتمام بالدوافع يكشف شخصية اجلاين فيكشـف الشخصـية الشـريرة           
املتعطشة لإلجرام اليت تنطوي على خطورة بالغة ،ومثاهلا حالة العنف والرغبـة            

 . الشديدة يف االنتقام والكراهية وحنوها 
ب فيه وإمنـا    كما أهنا قد تكشف عن شخصية سليمة ال متيل إىل الشر وال ترغ            

طرأت عليها اجلرمية عرضاً بسبب تأثري الباعث عليه ، والبد من دراسة الدافع             
 . والباعث جيداً إلنزال العقوبة املناسبة على اجلاين 

فمن يسرق ليدفع عن نفسه ضرر اجلوع ليس كمن يسرق للكسـب املـادي              
 . وللثراء السريع 

ر أن األوىل وقعت بباعث الضرورة      فليس من العدل املساواة بني العقوبتني باعتبا      
 . احملرك لدافع اخلوف من اهلالك خبالف الثانية 

وليس من العدل أن يعاقب الشخص باالعتداء على آخر بالضرب ألنه كـان             
ينظر إىل زوجته مع مقارنته بشخص آخر اعتدى عليه بدافع أنه أفضل منـه يف               

ختالف الـدوافع بـني     العمل ، فال يصح عقالً أن يكون هلما نفس العقوبة ال          
 . اجلرمني فالبد أن ختفف العقوبة يف األوىل 

فمساواة احتمال الضرر املادي بني الواقعتني من الضرب وغريها بالعقوبة ليس           
من العدل يف شيء ،بل العدل عدم املساواة يف مثل هـاتني الـواقعتني فمهمـا         

ف الـدوافع يف    يكون الضرر املادي واحد اً فالبد أن ختتلف العقوبة الخـتال          
 . الواقعتني ، وهنا تكمن أمهية الدوافع والبواعث يف العقوبة 

واالجتاهات احلديثة يف السياسة اجلنائية تعطي الشخصية اجلنائية اهتماماً حبيـث           
 . توازن طبيعتها واجتاهاهتا عند حتديد درجة املسئولية اجلنائية 



 تقوم على أسس علمية سليمة      وتصنيف ارمني من األمور املهمة اليت ينبغي أن       
 . 

فقد صنف العامل ملربوزو والعامل فريي ارمني إىل مخس  فئات ،وهـي جمرمـون            
بالفطرة أو املرياث ، وارمون اانني ، وارمون بالعادة ، وارمون بالصدفة            

اجلناة إىل ثالث فئـات ارمـون       ) ديتوليو(وصنف العامل   .وارمون بالعاطفة   
ضني ،وارمون بالتكوين وارمون اانني، وصنفها غريهم من العلماء إىل          العر

  . )540(. أصناف متعددة 
  

واهلدف منها هو إجياد آلية تفيد يف إصالح وعالج ارمني وذلك بتقسـيمهم             
ودراسة كل قسم وإجياد الوسائل وعالج احلاالت املنحرفة ؛لكي يعـودوا إىل            

 . اتمع مواطنني صاحلني 
 . فعند معرفة الدافع والباعث يتم حتقيق إصالح اجلاين بناء على دوافعه وبواعثه 

وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية مببدأ العدالة واإلصـالح ، و اهتمـت أيضـاً              
 . بالبواعث والدوافع وعلى ضوئها يتم حتقيق العدالة واإلصالح 

 والقصاص والتعازير   فالشريعة اإلسالمية عند تقسيمها عقوبات موجبات احلدود      
ـ    صـنفت يف جـرائم احلـدود    ةفإننا نـالحظ أن اجلرائم اليت هلا دوافع دنيئ

 . والقصاص خلطورهتا 
فنالحظ أن قتل الغيلة يوجد فيه عنصر الدافع الدينء ،وهو الرغبة يف احلصول             
على املال ، وكذلك يف حد احلرابة جند أن عنصر دافع الطمع يوجد يف اجلـاين                

 . ذه اجلرمية املرتكب هل
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فعند تقسيم العقوبات إىل عقوبة حدية وعقوبة القصاص وعقوبة التعزير فإن من            
أهداف العقوبات يف الشريعة اإلسالمية؛ أهنا حتقق اإلصالح للمتـهم والـردع            

 . العام ألفراد اتمع 
فاإلصالح يف الشريعة اإلسالمية كاحلدود مثالً يتم بقطع يد السارق فإن هـذه             

 تصلحه وتردعه وقد تكون أفضل من عقوبات أخرى كالسجن وحنـوه            العقوبة
 . فهي تردعه وتصلحه ومتنع غريه من أن يقتدي به

 
 
 

أقيلوا : " أما يف التعازير فقد روي عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال                
  . )541 ("ذوي اهليئات زالهتم إال احلدود 

لعقوبة ، فإذا علم أن اجلاين هو مـن         فاهلدف من العقوبة اإلصالح وليس جمرد ا      
أهل الصالح فإنه جيوز أن يعفو اإلمام عن أهل الصالح  زالهتم ؛ألن من الناس               
من تصلحه النصيحة عند زلته، ومنهم من يصلحه السجن، ومنهم من يصـلحه      

 . اجللد، ومنهم ال ينفع معه سوى القتل 
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 املبحث الرابع
 عقوبةسلطة القاضي التعزيرية يف تقدير ال

 
إن منح الشريعة اإلسالمية ويل األمر سلطة يف تقدير العقوبة التعزيرية هي حتقيق              

 . ملفهوم تفريد العقوبة ،وملا يراه ويل األمر من مصلحة عامة للمجتمع واألفراد 
وكما بينت يف السابق إن السياسة العقابية هتدف إىل تفريد العقوبة بغية توقيـع              

 . مة العقوبة، أو لظروف اجلاين، أو  دوافعه وبواعثه عقوبة مناسبة ،إما جلسا
وقد شكك بعض رجال القانون يف إمكان حتقيق التفريد العقايب وسلطة القاضي            
التقديرية يف العقوبة  يف القوانني الوضعية ،حيث قالوا أهنما ال ميكن أن تتحقـق               

وهو ما يعجـز    يف املرحلة التشريعية ؛ألن هدفها توقيع عقوبة مناسبة لكل جمرم           
  . )542(عنه القانون

لكن يف الشريعة اإلسالمية ميكن حتقيقهما يف إجياد عقوبة مناسبة لكل جمـرم يف              
 . العقوبات التعزيرية 

والسلطة التقديرية يف القانون هي السلطة اليت يتمتع ا القضاء ،وهي عبارة عن             
شرع للقضاء حريـة    عملية تطبيق النصوص القانونية اردة يف جمال يترك فيه امل         

التقدير يف حدود التنظيم القانوين ، وقد عرب عنه بأنه الرابطة اليت تـربط بـني                
عملية خلق القانون وتطبيقه فهي ليست جامدة بل نسبية ومتثل العالقـة بـني              

  . )543(عمليتني متتاليتني ومترابطتني
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بـات  لكن يف الشريعة اإلسالمية مل حيدد الشارع األعلـى العقوبـات يف موج            
التعازير بل تركها ملا يراه ويل األمر مع مراعاته للمصـلحة العامـة وظـروف               

 . اجلرمية وحالة األشخاص مع مراعاته للدوافع والبواعث 
فللقاضي سلطة يف تشديد العقوبة التعزيرية أو ختفيفها أو منعها ،وفقاً ألحكـام             

 .  حتكمية الشريعة اإلسالمية وقواعدها األساسية حبيث يفهم بأهنا ليست
واإلمام يتحتم يف حقه مادامت املصلحة إليه ال أن هـا           : " قال القرايف رمحه اهللا     

هنا اباحتة البتة ، وال أنه حيكم يف التعازير واه وإرادته كيف خطر لـه ،ولـه                
  . )544 ("أن يعرض عما يشاء ويقبل منها ما شاء هذا فسوق وخالف اإلمجاع 

سالمية نستطيع أن نقـول إهنـا علـى النحـو           وسلطة القاضي يف الشريعة اإل    
 : )545(التايل

 : السلطة املقيدة يف العقوبات احملددة  
  العقوبات احملددة يف الشريعة اإلسالمية كما بينت يف السابق هـي عقوبـات             

 . موجبات احلدود والقصاص 
وألهنا عقوبات مقدرة وحمددة من الشارع األعلى ، فإذا ثبت للقاضي ارتكاب            

 إحدى موجبات احلدود وجب عليه أن ينطق بالعقوبة احملددة هلا من قبل             اجلاين
 . الشارع األعلى دون زيادة ،أو نقص، أو منع ،أو  إبدال 

أما عقوبة جرائم القصاص فهي عقوبة مقدرة حقاً لألفراد، ولكن جيوز للمجين            
و عليه أن يعفو عن الـجاين جماناً ،وله أن يعفو عن القصاص ويطلب الديـة أ              

يطلب الصلح ، فال يستطيع القاضي أن حيدد ما يراه هو مناسباً ، وال جمال فيها                 
 . للنظر إىل ظروف اجلرمية وطبيعتها وشخصية اجلاين أو دوافعه وبواعثه  
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فليس للقاضي أي دور يف عقوبات احلدود والقصاص، وإمنا تكمن مهمتـه يف             
 أمامه ،ومدى توافر أركان     مدى انطباق احلد أو القصاص على الواقعة املعروضة       

اجلرمية وشروطها يف احلدود والقصاص على مرتكبها أو وجود موانع أو شـبه             
 .دارئة للحد أو القصاص على اجلاين 

 : السلطة املطلقة يف العقوبات غري احملددة  
إن العقوبات غري احملددة يف الشريعة اإلسالمية تكون يف موجبات التعازير حبيث            

اين كعقوبة أصلية ، كما جيوز للقاضي فرض عقوبـة إضـافية            يعاقب عليها اجل  
  . )546(تعزيرية يف أحوال معينة

وقد نص الشارع األعلى على بعض جرائم التعازير، كالرشوة وخيانة األمانـة            
والسب وأكل الربا وحنوها ،وترك حتديد باقي جرائم التعازيرلتقـدير اإلمـام            

ريعة اإلسالمية مع مراعاته للمصاحل العامة سياسة تقيداً لإلباحة،وفقاً ألحكام الش    
 . وظروف األشخاص وتغري األحوال واألمكنة واألزمنة 

والعقوبات التعزيرية متنوعة فلم حيدد الشــارع األعلى عقوبات معينة لكل          
جرمية ،ومل حيدد حداً أعلى وحداً أدىن للعقوبات التعزيرية ،بل مـنح القاضـي                

 لكل جرمية تعرض عليه ،وفقاً للمصاحل العامة وظروف         اختيار العقوبة املـناسبة  
  . )547(اجلرمية واين عليه والبواعث والدوافع

فللقاضي أن يعاقب بالتعزير إىل أقل عقوبة ،كاللوم والتوبيخ خاصة ملن يعـرف             
 . بالصالح ويغلب على ظن القاضي أن مثل هذه العقوبات رادعة له 

التـعزير إىل أعلى عقوبة وهي عقوبة القتـل   ويف املقابل فللقاضي أن يعاقـب ب  
. 
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 فللقاضي سلطة ختفيف العقوبة التعزيرية أو تشديدها أو منعها حبسب الـدافع            
والباعث وحبـسب ظروف اجلرمية وشخصية اجلاين وتغري األحوال واألمكنـة          

 . واألزمنة 
 : )548(ةوهناك ضوابط خيضع هلا القاضي يف سلطته التعزيرية يف تقدير العقوب

  :املالءمة بني العقوبة واجلاين : الضابط األول  
فإذا كان اجلاين معروفاً بالصالح وارتكب جناية وكانت عثرة ، حبيث مل يقصد             
اإلجرام وإمنا كانت زلة منه فإنه حينئذ ال يعاقب وهذا يفهم من حديث الـنيب                

ـ       : " صلى اهللا عليه وسلم حيث قال        " دود  أقيلوا ذوي اهليئات زالهتـم إال احل
)549( .  

أما إذا كانت جنايته عمداً ومل حتط ا شبه جتعلها من بـاب اهلفـوات وكـان                 
 )550(شخصاً يف موقع مسئولية واستغل مكانته فإن حينئذ يعاقب بأشد العقوبات          

 . 
أما إذا كان اجلاين معروفاً بالفسوق وال يرتدع بالعقوبات السابقة فالبـد مـن              

 . زجراً لغريه حلماية اتمع من فساده تشديد العقوبة عليه ردعاً له و
فالبد من املالءمة بني العقوبة واجلاين والنظر إىل عقوبته مبا يصلحه ويردعه كي             

  . )551(يعود للمجتمع شخصاً صاحلاً
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يالحظ أن األصول اليت تقـوم عليهـا العقوبـة يف           : " قال عبد القادر عودة     
امني ، فبعضها يعـىن مبحاربـة       الشريعة ترجع إىل أصلني أساسيني أو مبدأين ع       

اجلرمية ويهمل شخصية ارم ، وبعضها يعىن بشخصية ارم وال يهمل حماربـة             
اجلرمية ،واألصول اليت تعىن مبحاربة اجلرمية الغرض منها محايـة اجلماعـة مـن         

 . )552("اإلجرام أما األصول اليت تعىن بشخص ارم فالغرض منها إصالحه
إىل ظروف اجلرمية وظروف اجلاين والنظر يف الـدوافع         وعلى هذا ينظر القاضي     

والبواعث على اجلرمية فإن كانت الظروف والدوافع والبواعث تقتضي التشديد          
فإنه يشدد وإن كانت تقتضي التخفيف فإنه خيفف ، وإن ظهر له أن اجلرميـة و                
ارم تقتضي ظروف أحدمها التشديد وتقتضي ظروف األخرى التخفيف سلك          

  . )553( وسطاً بني التشديد والتخفيفمسلكاً
وعند احلديث عن الدافع والباعث فإن للقاضي أن خيتار العقوبة املناسبة حبسب            
الدافع الشريف فإن كان الدافع شريفا فإن للقاضي أن خيفف العقوبة التعزيرية            
وفقا للدافع الشريف ألنه أقرب للعدالة ،وال يستوي مع من كان دافعه غـري              

 . عقوبة شريف يف ال
فمن يسرق ماالً ليدفع عن نفسه اهلالك ليس كمن يسرق ماالً للكسب والثراء             

 . املادي السريع بشرط أن يسقط احلد
فاالهتمام بالدافع والباعث يف العقوبة التعزيرية حيقق العدالة يف العقوبـة مـع             
مالحظة أن تكون العقوبة تناسب اجلرمية املرتكبة، فليس من العدل أن يعاقـب             
الشخص إذا اعتدى على آخر بالضرب بدافع الغرية؛ ألنه كان ينظر إىل زوجته             

 . ومساواته بالعقوبة مع شخص آخر اعتدى عليه بدافع احلسد والكراهية 
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وقد ذكر الفقهاء التمييز بني أصناف الناس يف عقوبة التعزير كل حبسب حالـه              
يث تكون رادعة له    حيث قسموهم إىل من يكفيه عقوبة اللوم كعقوبة تعزيرية حب         

 له إال احلبس ،ومنهم     ححبسب حاله ،ومنهم من يعزر باجللد ،ومنهم من ال يصل         
 . ال يردعه إال النفي ،ومنهم ال يصلح له إال عقوبة القتل 

 فاختالف العقوبة التعزيرية حبسب أحوال األشخاص دليل علـى أن للـدافع            
 . بة وتشديدها   الشريف والدافع غري الشريف نصيباً يف ختفيف العقو

 : املالءمة بني اجلرمية والعقوبة : الضابط الثاين  
نالحظ أن الشريعة اإلسالمية حددث جرائم احلدود والقصاص ،وجعلت هلـا           

 . عقوبات حمددة ومقدرة ،وذلك لتحقيق مالءمة بني اجلرمية والعقوبة
 يف العظم ،أما    ألن اجلرائم الكبرية ال  حتتاج لردع مرتكبها إال عقوبة مناسبة هلا           

 .إن كانت اجلرمية بسيطة فتكفي هلا عقوبة يسرية
ألن التوازن بني الضرر الناتج عن اجلرمية وبني أمل العقوبة حيقق الردع للجـاين              

 . وحيقق الردع العام للمجتمع 
 

 : عدم املخالفة لنصوص الشريعة وقواعدها العامة : الضابط الثالث  
 عقوبات تعزيريـة،    اائم التعازير ومل حتدد هل    حددت الشريعة اإلسالمية بعض جر    

وهذه اجلرائم ال تتغري وال تسقط مهما تغريت األزمنة واألمكنة فتالزمها معـىن             
 . اجلرمية دائماً 

وصـف  وهناك جرائم حيددها ويل األمر يف زمن معني، وميكن أن يزول عنـها              
 . التجرمي بأمر من ويل األمر على حسب األمكنة واألحوال واألزمنة 

والفرق بني اجلرمية اليت نصت عليها الشريعة والعمل        : " قال عبد القادر عودة     
الذي حيرمه أولو األمر أن ما نصت علية الشريعة حمرم دائماً ،فال يصح أن يعترب               



يوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك        فعالً مباحاً ، أما ما حيرمه أولو األمر ال        
  .)554 ("مصلحة عامة 

والشريعة اإلسالمية حددت اجلرائم يف احلدود والقصاص لكي تقاس اجلـرائم           
غري املنصوص عليها على اجلرائم املنصوص عليها، وكذلك العقوبة فيصـح أن            

  . )555(ختضع جرائم التعازير وعقوباهتا لقاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص
وال جيوز للقاضي احلكم بعقوبة حمرمة ،وال جيوز لـه أن يتعدى إىل غري اجلـاين               

، وال جيوز لـه أن يضرب اجلـاين        "  أخرى   روال تزر وازرة وز   : " لقوله تعاىل   
بالتنكيل به أو إتالف أي عضو من أعضائه ،ويتقى الضرب على الفرج والبطن             

  . )556(مبا يهني كرامتهوالصدر ،ويتقى التمثيل باجلاين وال يعزره 
وقد سئل اإلمام مالك رمحه اهللا عن عقوبة اللصوص بالدهن واخلنافس اليت حتمل           

  .)557 ("ال حيل هذا ، إمنا هو السوط أو السجن : " على بطوهنم فقال 
وال جيدع األنف أو األذن واصطالم الشفة وقطع األنامل         : " قال ابن املرتضى    

 والبساتني والزرع والشجر وال بالطيافة به راكباً        وحلق اللحية وال خبراب الدور    
  . )558 ("حملوق الرأس إذا مل يعهد شيء من ذلك 

: " وقد هنى النيب  صلى اهللا عليه وسلم الصـحابة عن قوهلم لشـارب اخلمـر              
،ومل يبح هلم إال التبكيت بـأن       " ال تعينوا عليه الشيطان     : " فقال  " أخزاك اهللا   
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هللا ؟ ما خشيت اهللا ؟ ما استحييت مـن رسـول اهللا ؟              ما اتقيت ا  : يقولــوا  
)559( 

فيجب على القاضي الذي يصدر حكماً يف العقوبة التعزيرية احلكم ـا وفقـاً              
 . لقواعد الشريعة اإلسالمية واتباع العدل يف حكمه 

 
 : مراعاة املصلحة العامة : الضابط الرابع  

يث يصون اتمع،وحتصل املنفعة    فإنه البد من مراعاة املصلحة العامة للبلدان حب       
للجماعة والنظر إىل أوضاع البلدان واختالف األزمـان واعتبـار العـادات            

 . والتقاليد وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية 
قد يكون التعزير بأمر مشدداً يف بلد لكنه غري مشدد يف بلد آخر             : قال القرايف   

  . )560( آخربل قد يكون التعزير يف بلد هو إكراماً يف بلد
 

 : التدرج يف العقوبة : الضابط اخلامس  
إذا علم القـاضي أن اجلاين يندفع بعقـوبة فال جيوز له معاقبته بعقوبة أشد منها              

 . 
وعلى اإلمام مراعاة الترتيب والتدرج الالئق باحلال يف القدر         : " قال الشربيين   

وهو يرى ما دوهنا كافياً والنوع كما يراعيه يف دفع الصائل ، فال يرقى إىل مرتبة         
  . )561 ("مؤثراً 
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فيعاقب الغين املماطل باحلبس فـإن أصـر عوقـب       : " قال ابن تيمية رمحه اهللا      
بالضرب حىت يؤدي الواجب ، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك             

  . )562 ("والشافعي وأمحد وغريهم رضي اهللا عنهم ،وال أعلم فيه خالفاً 
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 املبحث اخلامس
 عث والدافع الشريف سببانالبا

 لتخفيف العقوبة التعزيرية
 

ختتلف الشريعة اإلسالمية عن القوانني الوضعية يف اختاذ الـدافع والباعـث يف             
ختفيف وتشديد العقوبة ؛ ألن الشريعة اإلسالمية تفرق بني عقوبـات احلـدود             

ثري والقصاص والعقوبات التعزيرية ؛ألنه كما بينت يف السابق أن األصل ال تـأ            
للدوافع والبـواعث على عقوبات احلدود والقصاص ،سواء كان الدافع شريفاً          

 . أم غري شريف 
فإن للقاضي أن يعتد بالباعث والدافع الشريف يف ختفيف العقوبة التعزيرية؛ألن           
الدافع الشريف قد يثاب الشخص على نيته حبسب دافعه مع حصول اإلمث عليه             

 . عند ارتكاب اجلرمية 
ق ماالً من أجل أن يتصدق به أو ليطعم الفقراء فإنه بال شك ارتكب              فمن يسر 

جرمية السرقة وهو آمث وتقام عليه عقوبة السرقة ،لكن يثاب على نيته احلسـنة              
 .  563"إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً : " ودافعه الشريف قال تعاىل 

صد واالعتقـادات   قاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها أن املقا       : " قال ابن القيم    
معتربة يف التصرفات والعبادات كما هي معتربة يف التقربات والعبادات ،فالقصد           
والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالالً أو حراماً وصحيحاً أو فاسـداً وطاعـة أو              

 . )564("معصية
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وقد بينت سابقاً أن الفقهاء ذكروا  أن املدين إذا أخذ ماله من مدينـه بـدافع                 
  . قه فإنه ال شيء عليه استيفاء ح

من أمثلة حـاالت اختاذ الباعث والدافع الشريف سبباً لتخفيف العقوبة 
 : التعزيرية 

 
 : باعث االستفزاز ودافع الغرية  

فمن يشاهد شخصاً ينظر إىل زوجته أو إحدى حمارمه نظراً متواصالً فيشتمه أو             
لى زوجته وهـو مـن      يضربه فإن عقوبته التعزيرية ختفف ؛بسبب دافع الغرية ع        

 . الدوافع الشريفة وهو من الدوافع املعتربة يف الشريعة اإلسالمية
 لدافع الغضب الشديد الذي يؤدي إىل سـلوك         كويعترب باعث االستفزاز احملر   

معني ملا حيدثه السلوك من تأثري على اإلرادة مما تدفع اإلرادة بشدة حنو الفعـل               
كل أسباب التعقل والتروي ،فتغدو     ،وحتجب عن الشخص الواقع حتت تأثريها       

مظنة مغالبة الدوافع وتقدير عواقب األمور تقديراً سليماً ،وبالتايل املفاضلة بني           
 . اإلقدام واإلحجام أمراً يف غاية الصعوبة 

ويف القوانني الوضعية يعترب فاعل اجلرمية الذي أقدم عليها بدافع الغضب الشديد            
  .  )565(يستفيد من عذر التخفيف  الناتج عن باعث االستفزاز فإنه 

والشريعة اإلسالمية اعتربت دافع الغضب الشديد عذراً لعدم إيقاع الطالق ملا           
 " والطالق يف إغالق     قالعتا: " روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

)566( .  
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 أمحد اإلغالق بأنه الغضب؛ ألن الغضبان غلق عليه باب القصد           موقد فسر اإلما  
  . بشدة

أما الغضبان فإن انغالق باب القصد والعلـم عنـه          : " قال ابن القيم رمحه اهللا      
كانغالقه عن السكران وانون فإن الغضب غول العقل ويغتاله كمـا يغتالـه             
اخلمر بل أشد ،وهو شعبة من اجلنون، وال يشك فـقيه النفـس يف أن هذا ال               

  . )567 ()يقع طالقه 
لغضبان يف الشريعة اإلسالمية غري معتربة بدليل إلغاء        فيستفاد من هذا أن أقوال ا     

طالقه ،وتكون عذراً خمففا له يف عقوبات التعزير بسبب دافع الغضب يف أفعاله             
الناتج عن باعث االستفزاز من اين عليه، فإذا ارتكب الغضبان جنايـة علـى       

غضـب،فإنه   لديه دافـع ال   كاين عليه حبيث كان اين عليه قد استفزه مما حر         
البد أن ينظر يف ختفيف العقوبة التعزيرية على اجلاين وذلك بسبب دافع الغضب             

 . الشديد 
وكل من يرتكب جرمية بدافع الغرية أو الغضب الشديد وكانت من موجبـات             
احلدود والقصاص وسقط عنه احلد أو القصاص ،فإنه جيب أن ختفف عقوبتـه             

 . ا من الدوافع الشريفة بسبب دافع الغرية أو الغضب الشديد ألهن
 

 : الباعث السياسي  
 ال حيتاج إىل عقوبة إصالحية ،وإمنا إىل عقوبة تثبيطيـة            يارم السياسي هو الذ   

اً شريفاً مل ينـدفع إىل      نتتمثل يف فكريت العدالة واألمن واإلصالح فإنه يعترب إنسا        
بعكس من يندفع   فعل اجلرمية إال بدافع الرغبة يف اإلصالح ،وحتقيقه للناس فهو           

 . بدافع األنانية والرغبة يف حتقيق املصاحل لنفسه 
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ومن هنا فقد درجت القوانني الوضعية على عقوبة ارم السياسي الذي يندفع            
بدافع الرغبة يف اإلصالح بعقوبات تتسم بالرأفة مراعاة لدافعه الشريف يف نوع            

 . ومقدار العقوبة أو من حيث طبيعتها 
 اإلسالمية كما بينت يف السابق يعرف جبرمية البغـي فالبغـاة            وهو يف الشريعة  

خرجوا على األمام بتأويل سائغ يف اعتقادهم بدافع الرغبة يف اإلصالح ،وهـم             
 وبدافع رغبتهم يف اإلصالح يكون عذراً       مخمطئون يف تأويلهم ولكن حلسن نياهت     

 . لتخفيف العقوبة عليهم 
لتخفيف العقوبة نقصد فيه اخلـروج      وعندما يقصد بأن الباعث السياسي عذر       

 . بتأويل سائغ 
أما إذا كان التأويل ليس سائغاً ، أو سائغاً وأحدث هؤالء اخلارجون قتالً وهنبـاً               
وخطفاًً وتفجرياً وتدمرياً للمباين واملمتلكات ،فإن هذا ال يكون عـذراً خمففـاً             

قوبـات  للعقاب، بل هو ضرب من ضروب اإلفساد يف األرض وتقام عليهم الع           
 . املقررة هلا 

فإذا خرج البغاة على اإلمام بتأويل سائغ ،فإنه جيب مناصرة اإلمام يف حربه ضد              
البغاة، والوقوف معه لقتال الفئة الباغية وقد أوجب اهللا على الناس ذلك قـال              

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغـت إحـدامها            : " تعاىل  
 " . وا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا على األخرى فقاتل

ونالحظ أن لإلمام مقاتلة البغاة لردهم إىل احلق لكي يتم االستقرار يف اتمـع              
ويعم األمن ،وعندئذ ال يضمن الباغي ما أتلف على اإلمـام والرعيـة حالـة               
خروجهم عليهم سواء كان ذلك من نفس أو مال ما دام متأوالً تأويال سـائغا               

  .  احلال بالنسبة لإلمام،وكذلك 



ما أصاب الباغي من دم أو مال أو فرج فقـال أبـو             : "  قال اإلمام ابن حزم     
حنيفة ومالك والشافعي وبعض أصحابنا ال يؤاخذون بشيء من  ذلك وال قود             
يف الدماء وال دية وال ضمان فيما أتلفوه من األموال إال أن يوجد بأيديهم شيء               

  .)568 (".ابهقائم أخذوه فريد إىل أصح
مث صنف البغاة إىل ثالثة أصناف ،صنف تأولوا تأويال خيفى وجهه على كثري من              
أهل العلم ،كمن تعلق بآية خصتها آية أخرى أو حبديث خصه آخر، فهـؤالء              
معذورون لكوهنم اجتهدوا فأخطئوا فال قصاص عليهم والدية وال حد على من            

 . ا أتلفوه من املال وطئ منهم فرجاً جهل حترميه ولكنهم يضمنون م
وصنف تأولوا تأويالً فاسداً ،ولكن قامت احلجة عليهم فهؤالء يضمنون النفس           

 . وما دوهنا والفروج واألموال 
 )569(وصنف ثالث خرجوا طلباً للدنيا بال تأويل فهؤالء حكمهم حكم احملاربني          

 .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دافع الرمحة  
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حيم ،وذلك بدافع الرمحة أو اإلشـفاق       هذه الصورة تربز فيما يعرف بالقتل الر      
 . على اين عليه 

وأجريت استفتاءات حول إباحة القتل بدافع الرمحة من عدمه يف بعض الـدول             
الغربية ،فمنهم مؤيد ومنهم منكر هلا ، لكن هذه املسألة خمتلفـة يف الشـريعة               
اإلسالمية إذ ال جيوز ألحد أن يقدم على قتل آخـر مهمـا كانـت الـدوافع              

  . البواعث حىت لو كان املريض يف حالة مرض ال يرجى شفاؤهو
املريض املشرف على املوت جيب القصاص على       : " قال اإلمام النووي رمحه اهللا      

سواء انتهى إىل حالة الرتع أم ال ،ولفظ اإلمـام إن           :قاتله ،قال القاضي وغريه     
نفاسـه يف   املريض ولو  انتهى إىل سكرات املوت وبدأت أماراتـه وتعثـرت  أ             

  . )570 ("الشراسف ال حيكم له باملوت بل يلزم قاتله القصاص 
لكن إذا طلب اين عليه من الفاعل أن يقتله لكي خيلصه من آالمه حبيث أصبح               
اين عليه يف وضع يتمىن املوت لنفسه، فقتله بدافع الرمحة بناء على اإلذن من              

 : أقوال اين عليه ، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه إىل 
 : األول مذهب اجلمهور 

حيث قالوا  إنه ال قصاص على القاتل بعد طلب اين عليه إذن القتل ودليلهم               
 . 571أن اإلذن شبهة دارئة تسقط القصاص 

قول ابن حزم رمحه اهللا إىل أن على القاتل القصاص حىت لو صدر اإلذن              : الثاين  
 572 . اين  عليه حياً  من اين عليه مهما كانت حالته الصحية ما دام
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ويظهر دافع الرمحة عذرا خمففا للعقوبة عندما يسقط القصاص، وتنتقل عقوبتـه            
إىل عقوبة التعزير فيجب على القاضي أن ينظر إىل دافع الرمحة حبيث يكون سبباً              

 .لتخفيف العقوبة التعزيرية  
رجل وحنوه أو   أما إذا طلب اين عليه من الفاعل قطع أحد أعضائه كاليد أو ال            

جبرحه، فإن القصاص هنا يسقط ألن اإلذن صادر من اين عليـه بـالقطع أو               
اجلرح وهو ويل دمه ، لكن ال يعفى الفاعل من عقوبة تعزيرية، ويعتد بالـدافع               

 . هنا كعذر خمفف للعقوبة أيضا 
أما إذا كان القتل من أحد فروع أو أصول اين عليه مما يتعذر معـه احلكـم                 

اص أوالديه ،فتنتقل عقوبته إىل عقوبة تعزيرية ،وعندئذ يكون لدافع الرمحة           بالقص
أثر يف عقوبة التعزير ،وجيب على القاضي أن خيفف العقوبة التعزيرية بناء علـى              

 . الدافع الشريف 
ونستخلص من هذا إن مشاهدة املريض باعث حرك دافع الرمحة مما أدى به إىل              

سقط القصاص ،فال أثـر للباعـث والـدافع يف          ارتكاب جرمية القتل فإذا مل ي     
التخفيف؛ ألهنا عقوبة مقدرة ،وال ينظر إىل حال اجلـاين وظروفـه أو بواعثـه          
ودوافعه أما إذا سقط القصاص ، فإنه ينظر للباعث الذي حرك دافع الرمحة يف              

 .ختفيف العقوبة التعزيرية 
 

 
 

 : دافع اخلوف من العار  
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نتيجة دافع اخلشية من العار للحفاظ على كرامته        السلوك الذي يقوم به الفاعل      
 . هو دافع شريف 

فعند ما يشاهد الشخص إحدى حمارمه يف حالة محل مما يؤثر على دافع اخلـوف               
من العار ،فيقدم على إجبار األم على عملية اإلجهاض وحيدث أن مت اإلجهاض             

تنتقـل  بعد نفخ الروح و سقط عن اجلاين القصاص؛ ألي سبب من األسباب و            
 االعقوبة إىل عقوبة تعزيرية فإنه واحلالة هذه يكون دافع اخلوف من العار عـذر             

 . خمففاً لعقوبة التعزير 
ألن يف الشريعة اإلسالمية ال جيوز قتل املولود أو إسقاط احلمل بعد نفخ الروح              
فيه مهما كانت البواعث احملركة للدوافع الشريفة أو غري الشريفة ؛ ألنه تسري             

 .  أحكام القصاص والدية عليها
من قتل إنساناً حتققت فيه احلياة ساعة خروجه من بطن أمه فعليه            : قال ابن حزم    

  . )573(القصاص
أما إذا كانت األم هي القاتـلة لوليدها، أو قامت بإجهاض نفسها من احلمـل              
السفاح بعد نفخ الروح فيه ، وكانت مكرهة أو مضطرة على الزنا فإهنا وهذه              

 ، وهنا ال قصاص عليها ألهنا ولية الـدم ، ولكـن   اتكون قتلت مولو ده احلالة  
تعاقب بعقوبة تعزيرية ،وختفف عنها لعذر الدافع الشريف وهو اخلوف من العار            

 . 
أما إذا حصل احلمل نتيجة اتصال  غري مشروع وباختيار املرأة ورضاها ،ففـي              

 .   للعقوبة التعزيرية  فهذه احلالة ال يؤخذ بدافع اخلوف من العار كعذر خمف
  
 

                                                 
  11/30 ، مرجع سابق ، احمللى باآلثارابن حزم ،  ) 573(



 : دافع الرغبة يف تأديب الزوجة والصغار  
جـعل اهللا سبحانه وتعاىل حق القوامة على الزوجــة للرجل حيث قال تعاىل            

  )574(".الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض: " 
عتـه  وحيق لـه مبوجب حق القوامة تأديب زوجته إذا حصل منها نشوز عن طا            

والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجـروهن يف املضـاجع         : " قال اهللا تعاىل    
  .)575 ("واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً 

فإذا أقدم الرجل على ضرب زوجته بدافع الرغبة يف تأديبها واسـتعمل حقـه              
؛ولكن اعتدى يف استعمال احلق بأداة دالة على التأديب نـتج عنـه إضـرار               

لزوجة، ومل يكن هدفه يف استعمال حقه سوى الرغبة يف تأديب الزوجة ،فإن له          با
حق تأديبها ولكن حياسب على تعديه يف استعمال احلق مما يترتب عليه عقوبـة              
تعزيرية يراعى فيها دافعه الشريف ،وهو الرغبة يف تأديب الزوجة ممـا يكـون              

 . عذراً خمففاً للعقوبة
غار من قبل املعلم وحنوه فإذا كان الـدافع هـو           واحلال كذلك عند تأديب الص    

الرغبة  يف تأديب الصغار ومل يكن بدافع العدوان ،وتعدى يف اسـتعمال احلـق               
بأداة دالة على التأديب ،فإنه ختفف عنه العقوبة التعزيرية بدافعه الشريف وهـو         

 . الرغبة يف التأديب 
 حىت وإن حصل يف مقتـل       فإن الفقهاء يعتربون القتل بدافع الرغبة يف التأديب       

ولكن بأداة دالة على التأديب كالعصى وحنوها، يعتربونه من القتـل املسـقط             
  . )576(لعقوبة القصاص
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 املبحث السادس

 الباعث والدافع غير الشريف سببان
 لتشديد العقوبة التعزيرية

 
يكون الباعث والدافع غري الشريف سواء كان تافهاً أو دنيئاً سـبباً لتشـديد              

وبة يف مجيع احلاالت يف عقوبة التعزير ،ملا ينطوي عليه الدافع غري الشريف             العق
 . من الدناءة واخلسة 

ونالحظ أن هناك عقوبات يف الشريعة اإلسالمية قد شددت فيهـا العقوبـة،             
فالقاتل عمداً عدواناً حيكم عليه بالقصاص، ولكن إذا قتل اجلاين اين عليه غيلة             

 األوىل خباصتني، وهي أن يكون القتل مت ألخـذ املـال            فتتميز هذه اجلرمية عن   
ونالحظ هنا توفر دافع الطمع واخلاصية الثانية أن يكـون القتـل بصـورة ال               
يستطيع معها اين عليه الغوت عادة ، فهنا تنتقل العقوبة من احلكـم عليـه               

  .  بالقصاص إىل احلكم عليه بالقتل غيلة وهي عقوبة حدية
ين مورثه استعجاالً لإلرث ،نالحظ هنا أن اجلاين أقـدم علـى            وعندما يقتل اجلا  

جرمية القتل بدافع االستعجال يف احلصول على املال، فعاقبه الشارع باحلرمـان            
من استعجل شـيئاً قبـل      : " من اإلرث وقد وضع الفقهاء قاعدة عـامة وهي         

عليـه   فحرمان القاتل من املرياث تشديد للعقوبـة         )577 ("أوانه عوقب حبرمانه    
 . ؛بسبب دافعه غري الشريف 
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ومن أمثلة حاالت اختاذ الباعث والدافع غري الشريف سـببان لتشـديد العقوبـة              

 : التعزيرية 
 

 : دافع الطمع  
 : التشديد يف عقوبة احلرابة   

شددت الشريعة اإلسالمية عقوبة احلرابة لتوفر اخلروج ألخذ املال على سـبيل            
 . نا نالحظ توفر خاصية دافع الطمع املغالبة وإخافة السبيل، وه

ويف جرمية السرقة الكربى أو احلرابة كما يسميها بعض الفقهاء، نالحظ تـوافر             
عنصر دافع  الطمع املتمثل يف اخلروج ألخذ املال ؛مع اعتبار العنصر الثاين وهو              

 . املغالبة وإخافة السبيل 
سوله ويسعون يف األرض فساداً     إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ور     : " قال اهللا تعاىل    

 "أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض               
)578( .  

ونالحظ أن العقوبات هنا متدرجة يف الشدة حبسب النتيجة اليت حصـلت ـا        
 على املال على سبيل املغالبـة       لاجلرمية، وهي اخلروج بدافع الطمع وهو احلصو      

 ،فتكون هذه العقوبة حدية ال تقبل العفو أو اإلسقاط أو التبديل            وإخافة السبيل 
 . 

فإذا حصل يف اخلروج احلصول على املال الذي هو بدافع الطمع أصالً وكـان              
مغالبة وحدث قتل للمجين عليه وأخذ ماله ،فذهب مجهور الفقهـاء أن علـى              
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ال القطع من   اجلاين القتل مع الصلب ويرى أبو حنيفة أن على القاتل اآلخذ للم           
  .579خالف مث القتل والصلب 

وإذا حـصل من الـجاين القتل فقط دون أخــــذ املال، فالعقوبة هـي            
 . 580القتل حداً 

وإذا حصل من اجلاين أخذ للمال فقط ،فاجلزاء قطع اليـد الـيمىن والرجـل               
اليسرى، وإذا حصل من اجلاين إخافة للسبيل ومل يقتل ومل يأخذ ماالً ففيه ثالثة              

  )581(:وال أق
وهو قول أليب حنيفة وأمحد رمحهما اهللا جيب نفيه لقـول اهللا            : القـول األول     

  .  "أو ينفوا من األرض : " تعاىل 
قول للشافعي وهو التعزير أو النفي وقد ساوى بني التعزير والنفي       : القول الثاين   

 النفي حىت   العتبار النفي تعزيراً حيث مل حيدد نوعه ومدته على أنه يرى أن ميتد            
 . تظهر توبة احملارب

قول اإلمام مالك حيث يرى أن اإلمام خمري بني القتل أو الصلب            : القول الثالث   
 .أو القطع أو النفي ،ومرجع االختيار االجتهاد وحتري املصلحة العامة 

ولكن لو سقط احلد عن أحدهم ؛ألي سبب من األسباب ما عدا التوبـة قبـل             
إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن          : "  القدرة عليه لقوله تعاىل   

، وانتقلت العقوبة إىل عقوبة تعزيرية فعندئـذ جيـب علـى             "اهللا غفور رحيم    
القاضي أن يشدد العقوبة بالنظر إىل اخلروج بدافع أخذ املال على سبيل املغالبة             

ة وإخافة الناس   ، فالدافع غري شريف أصالً مع مالحظة اخلروج على سبيل املغالب          
 . ، حيث اجتمعت فكانت عذراً مشدداً للعقوبة التعزيرية 

                                                 
  
 2/652املرجع السابق ،) 1(
 2/648املرجع السابق ، ) 581(



 
 
 

 : القتل غيلة  
 ذهب املالكية إىل أن القتل إذا مت بدافع احلصول على املال يف صورة ال ميكـن                
معها الغوث عادة ،فعقوبته القتل حداً ال قصاصاً، فالعربة عند املالكية أن يكون             

 .  املال وذلك كاحلرابةالقتل بدافع احلصول على
قلت أرأيت املرأة إذا اغتالت الرجل على مال فقتلته أتكون          : " قال يف املدونة    

نعم حيكم عليها حبكم احملارب ، قلت  وهذا         : حماربة يف احلكم عليها أم ال ؟قال        
 . )582 ("قول مالك ؟ قال نعم 

 صبيا فيخدعـه    قتل الغيلة من احلرابة وهي أن يغتال رجال أو        : "قال الدسوقي   
  . )583 (" فهو كاحلرابة هحىت يدخله موضعه فيأخذ ما مع

 .  وتكون عقوبة قتل الغيلة احلد حبيث ال يسقط بالعفو من ويل الدم وحنوه 
وحجة املالكية مارواه مسلم أن رجالً من اليهود قتل جارية من األنصار علـى              

أخذ وأيت به إىل رسـول       ألقاها يف الكليب ،ورضخ رأسها باحلجارة ف       حلي هلا مث  
 . اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فأقر ، فأمر به أن يرجم فرجم حىت مات 

قتل رجل من املسلمني نبطياً على مال معه يف زمن أبـان بـن              : قال ابن حزم    
  . )584( بقتل املسلم لقتله النصراين غيلةنعثمان ابن عفان، فأمر أبا

 فيما ذهبوا إليـه ،واعتـربوا أن        وقد خالف اجلمهور وابن حزم مذهب املالكية      
عقوبة القتل على وجه املغالبة قصاصاً الحداً ،وتصدى ابن حزم ألدلة املالكيـة             

                                                 
  16/429ت ،  ، دار صادر ، برياملدونة الكربىالصنهاجي، مالك بن أنس ،  ) 582(
  4/349 ، دار الفكر ، بريوت ، حاشية الدسوقي الدسوقي ، حممد عرفه ،  ) 583(
 10/519 مرجع سابق ، احمللى باآلثار ،ابن حزم ،  ) 584(



اليت استمدوها من الدليل السابق واألثر ،وذكر انه مل يصح أن رسول اهللا  صلى               
اهللا عليه وسلم مل يشاور أولياء دم اجلارية اليت قتلها اليهودي من أجل حليها، مث               
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل اليهودي رضخاً باحلجارة؛ ألنه قتل              
اجلارية بنفس الطريقة فكان قصاصاً ،ومل يقل أحد أن احلد يف الغيلة أو احلرابـة               

  . )585(يقام بالرضخ باحلجارة
  . )586 (وقد أخذت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بقول املالكية 

                                                 
 10/520 ، مرجع سابق ، احمللى باآلثارابن حزم ،  ) 585(
 : هـ 11/8/1395وتاريخ   ) 38(قرار رقم  ) 586(

 :  م على من ال نيب بعده وبعد احلمد هللا وحده والصالة والسال
هليئة كبار العلماء ،بأن تعد اللجنة الدائمة للبحـوث العمليـة           ) السادسة(فبناء على ما يف الدورة      

واإلفتاء حبثاً يف الغيلة، وقد أعدته وأدرج يف جدول أعمال اهليئة السابقة املنعقدة يف الطـائف مـن                  
على اهليئة ،وبعد قراءتـه يف الـس        هـ وقد عرض البحث     11/8/1395هـ إىل   2/8/1395

ومناقشة الس   أقوال أهل العلم يف تعريف الغيلة يف اللغة وعند الفقهاء ،وما ذكر يف املذاهب من                   
األدلة واملناقشة يف عقوبة القاتل قثل غيلة هل هو القصاص أو احلد؟ وتداول الرأي وحيث أن أهل                 

عدواناً على وجه احليلة واخلداع أوعلى وجه يأمن معـه          العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً         
املقتول غائلة القاتل سواء كان على مال أو النتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو حنـو                  
ذلك ، كأن خيدع إنسان شخصاً حىت يأمن منه ويأخذه إىل مكان اليراه فيه أحـد مث يقتلـه،وكأن                   

ن أن يطلبه مبا أخذ وكأن يقتله ألخذ زوجته أو ابنته وكـأن             يأخذ مال رجل بالقهر مث يقتله خوفاً م       
تقتل الزوجة زوجها يف خمدعه أومنامه مثالً للتخلص منه أوالعكس وحنو ذلك ،لذا قـرر الـس                 

صاحل بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً ال قصاصاً فال يقبـل، وال               / باإلمجاع ما عدا الشيخ     
 . ل يف ذلك الكتاب والسنة واألثر واملعىن يصح فيه العفو من أحد واألص

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا            : " أما الكتاب فقوله تعاىل     
اآلية وقتل الغيلة يعد من احلرابة ،فوجب قتله حداً ال قوداً ،وأما السنة فما ثبت يف الصـحيحني                  " 

م أن يهودياً رضخ رأس جارية بني حجرين على أوضاح هلا أو حلـي              عن النيب  صلى اهللا عليه وسل      
فأخذ واعترف فأمر رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بقتل اليهودي ،ومل يـرد األمـر إىل أوليـاء                    

وأمـا  . اجلارية،ولو كان القتل قصاصاً لرد األمر إليهم ألهنم أهل احلق فدل أن قتله حداً ال قـوداً                  



   
فلو قلنا برأي املالكية فتكون عقوبة القتل حداً        : "ل الشيخ صاحل بن غصون      قا

ال قصاصاً،وذلك بدافع احلصول على املال وعلى وجه ال يستطيع معه الشخص            
الغوث ، فلو كان القتل عمداً بدافع العداوة فإنه ال يعترب غيلة يف مذهب اإلمام               

  . )587("مالك
 : تالية واستدل ببعض الشواهد من الكتب ال

قلت اخلناق عند مالك ؟ قال نعم اخلناق حمارب إذا خنـق            : " جاء يف املدونة    
  . )588 ("على أخذ املال 

ولو خـرج   : " ويف أحكام القرآن البن العريب يف سياق كالمه على احملاربة قال            
بعصا من يف املصر ليقتل بالسيف ،ويؤخذ فيه بأشد ذلك ال بأيسره ،فإنه سلب               

 أقبح من فعل املظاهرة ،ولذلك دخل العفو يف قتل ااهرة فكـان             وفعل الغيلة 
  . )589 ("قصاصاً ومل يرم قتل الغيلة وكان حداً 

                                                                                                                                               
: ر بن اخلطاب أنه قتل نفراً مخسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلـة وقـال                 األثر فما ثبت عن عم    

لومتاأل عليه أهل صنعاء لقتلهم مجيعاً فهذا حكم اخلليفة الراشد يف قتل الغيلة ،وال نعلم فعالً يـدل                  
احلق هلم لرد األمر إليهم، فدل على أنه يقتل حـداً ال            = =على أنه رد األمر إىل األولياء ،ولو كان       

داً ،وأما املعىن فإن قتل الغيلة حق اهللا وكل حق من حق اهللا تعاىل فال عفو فيه ألحـد كالزكـاة                     قو
 .وغريها؛ ألنه يتعذر اإلحتراز منه كالقتل مكابرة  

  
هــ ، ص  1419 ، 2 ، دار اشبيليا ، الرياض ، ط قتل الغيلةغصون ، صاحل بن علي ،  ) 587(
6.  
  16/304 ، مرجع سابق ، دونة الكربىاملالصنهاجي ، مالك بن أنس ، )  588(
 2/95 ، مرجع سابق ، أحكام القرآنالعريب ،  ) 589(



واملغتال كاحملارب وهو الذي حيتال يف قتل إنسـان         : " وجاء يف تفسري القرطيب     
على أخذ ماله وإن مل يشهر السالح ؛لكن دخل عليه بيته أو صحبه يف سـفره                

  . )590 ("فقتله حداً ال قوداً فأطعمة مساً 
القتل ألخذ املال أي سواء كان القتل خفية كمـالو خدعـه            : "قال الدسوقي   

 الغوث  هفذهب به حملل فقتله فيه ألخذ املال ،أو كان ظاهرا على وجه يتعذر مع             
  .)591 ("وإن كان الثاين قد يسمى حرابه 

ن غري ثائرة وال عـداوة،      قال أهل املدينة إذا قتله قتل غيلة م       : " وقال الشافعي   
فإنه يقتل وليس لوالة املقتول أن يعفوا عنه ،وذلك إىل السلطان يقتل فيه القاتل              

") 592(. 
 : كما أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا ذكر قتل الغيلة قال بعده ما نصه 

خبالف من يقتل شخصاً لغرض خاص مثل خصومة بينهما فإن هذا حق ألولياء             " 
  . )593 ("ا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق املسلمني املقتول إن أحبو

وهلذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريـق ألخـذ          : " وقال شيخ اإلسالم أيضاً     
املال يقتل حتماً ،وقتله حد اهللا وليس قتله مفوضاً إىل أولياء املقتول ، قالوا ألن               

ه بني هذا املقتول    هذا مل يقتله لغرض خاص ، وإمنا قتله ألجل املال ،فال فرق عند            
  .)594 ("وبني غريه فقتله مصلحة عامة فعلى اإلمام أن يقم ذلك 

                                                 
  6/151 ، مرجع سابق ،تفسري القرطيبالقرطيب ،  ) 590(
  4/238 ، مرجع سابق ،حاشية الدسوقيالدسوقي ،  ) 591(
  7/329هـ،1393، دار املعرفة، بريوت ، األم الشافعي ، حممد بن إدريس ،  ) 592(
  28/100 ، مرجع سابق ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية ،  ) 593(
  34/239املرجع السابق ،   )4(



فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله ألخذ مال ،فهـو           : " وقال يف موضع آخر     
حمارب يقتله اإلمام حداً وليس ألحد أن يعفو عنه ال أولياء املقتول وال غريهم،              

  . )595 ( املقتول فإن شاءوا عفوا عنهوإن قتل ألمر خاص فهذا أمره إىل أولياء
إن كان قاطع طريق قتلهم ألخذ أمواهلم ،وجب قتله وال جيـوز            : " وقال أيضاً   

العفو عنه ، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة فـأمره               
إىل ورثة القتيل إن أحبوا قتله قتلوه ،وإن أحبوا العفو عنه وإن أحبـوا أخـذوا                

  . )596 ("وز قتله إال بإذن الورثة اآلخرين الدية فال جي
 وهذا يدل على اعتبار دافع احلصول على املال ،وهو دافع الطمع يف قتل الغيلة              
فلو قتله بدافع العداوة فإنه ال يعترب غيلة يف ظاهر أقواهلم السابقة فلو الحظنـا               

ل  حيث قتلوا الرعاء بدافع احلصول على املـا        )597(احتجاجهم حبديث العرنيني  
وأن اليهودي قتل بدافع احلصول على املال أيضا ،فنالحظ أن احلد ناتج عن أمر             

 . مهم وهو دافع احلصول على املال 
وعليه فلو سقط احلد ألي سبب من األسباب ،وانتقلت العقوبة من احلـد إيل              
التعزير فيجب على القاضي أن ال يغفل دافع الطمع هنا وهو احلصول على املال              

 . بة التعزيرية فيشدد العقو
                                                 

    34/147املرجع السابق ، ) 5(
 34/167املرجع السابق ،  ) 596(
عن أنس رضي اهللا عنه أن أناسا من عرينة قدموا على رسول اهللا  صـلى  : ما رواه مسلم  ) 597(

إن شئتم أن خترجـوا     : دينة فاجتووها، فقال هلم رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم            اهللا عليه وسلم امل   
إىل إبل الصدقة فتشربوا من الباهنا وأبواهلا ففعلوا فصحو، مث مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن                
اإلسالم ،وساقوا ذود رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ،فبلغ ذلك النيب  صلى اهللا عليـه وسـلم                    

. ( بعث يف أثرهم فأيت م فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم وتركهم يف احلـرة حـىت مـاتوا                   ف
، مرجع سابق ،    ) 1671( باب حكم احملاربني واملرتدين ، حديث رقم         صحيح مسلم ،  النيسابوري ، 

3 /1296(  



  
 : القتل بدافع استعجال املرياث  

وردت أحاديث تشري إىل حرمان القاتل من مرياث قريبه الذي قتله منها ما روى              
ال : " ويف روايـة   "ال يرث القاتـل  : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

سول اهللا   مسعت ر : ، وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال         "يرث القاتل شيئاً    
 وعن ابن عباس رضي     )598 ("ليس لقاتل مرياث    : " صلى اهللا عليه وسلم يقول      

من قتل قتيالً فإنه ال يرثه وإن مل        : " اهللا عنه عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال           
  . )599 ("وإن كان والده أو ولده " ويف رواية  "يكن له وراث غريه 

  )600 (.ع من املرياث مطلقاً واتفق الفقهاء على أن القاتل عمداً مين
وإذا كانت بني القاتل واملقتول صلة جتعل األول        : " قال الدكتور يوسف قاسم     

  . )601 ("وارثاً للثاين ، فإن إقدام اجلاين على فعلته الشنيعة تسقط حقه يف تركته 
 . واختلف الفقهاء يف نوع القتل املانع من املرياث 

 القتل أيا كان نوعه ،ومهما كان سببه مينع         مذهب الشافعية أن  : املذهب األول   
 )5  (.القاتل من املرياث ،وهو أحد الروايات يف مذهب أمحد 

القتل عند أصحاب هذا الرأي مانع من املـرياث     : " قال الدكتور يوسف قاسم     
على أي صورة كان أي سواء أكان قتالً عمداً ،أو كان قتالً خطأ ،وسواء أكان               

                                                 
 9/404 ،باب ليس للقاتل مرياث ،مرجع سابق ،مصنف عبد الرزاقالصنعاين ، ) 598(
 9/404رجع السابق ، امل ) 599(
 ، دار النهضة العربية ، القاهرة احلقوق املتعلقة بالتركة يف الفقه اإلسالميقاسم ، يوسف ،  )600(
 .  ومابعدها98 ، ص 1391، 
 97املرجع السابق ، ص  ) 601(
  .10/347 ، مرجع سابق ، ، املغينابن قدامة ) 5(
  ومابعدها98 ، مرجع سابق ، ص سالمياحلقوق املتعلقة بالتركة يف الفقه اإلقاسم ،  ) 6(



اتل أم كان بطريق التسبب وسواء كان القتل حبق، أم بغرب           الفعل مباشراً من الق   
حق وسواء أكان القاتل بالغاً عاقالً أم كان صبياً أو جمنوناً ،بل قد بالغ أصحاب               

لو كان الوارث قاضياً وحكم على مورثـه باإلعـدام يف           : هذا املذهب فقالوا    
الوارث باشر  جناية ارتكبها وتستوجب هذه العقوبة فإنه ال يرث،وكذلك لو أن           

  . )6 ("تنفيذ احلكم على مورثه حبكم وظيفته فإنه مينع من املرياث من أجل ذلك 
مذهب احلنابلة وهو أن القتل الذي مينع من املرياث هو الـذي            : املذهب الثاين   

  )602 (.يستوجب عقوبة القصاص أو الدية أو الكفارة 
،سواء باملباشـرة أو    وهو يشمل قتل العمد واخلطأ      : قال الدكتور يوسف قاسم     

التسبب وهو يشمل القتل من الصيب وانون ،وخيتلف هذا الرأي عن سابقه يف             
أنه خيرج القتل غري املضمون بشيء مطلقاً كالقصـاص أو احلـد أو الـدفاع               
الشرعي ،فإنه يف مثل هذه األحوال ال مينع الوارث من املرياث ؛ألنه فعل مـا                

  )603 (.كم حق، وذلك ال مينع من املرياث فعل استعجاالً حلق أو تنفيذاً حل
مذهب احلنفية حيث يرون أن كل قتل يستوجب القصاص أو          : املذهب الثالث   

القتل العمد ،والقتل شـبه     : الكفارة فهو مانع من املرياث حبيث يشمل عندهم         
  )604 (.العمد والقتل اخلطأ ،والقتل الذي هو جاٍر جمرى اخلطأ 

رج القتل الواقع من الصيب وانون؛ لكونه فعـالً         وخيتلف عن سابقيه يف أنه خي     
  )605 (.يستوجب الكفارة وإن كان يستوجب الدية 
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يف املذهب احلنفي يعتربون القتل بوضع السم يف        : " قال الدكتور يوسف قاسم     
الطعام أو الشراب قتالً بالتسبب يوجب الدية فقط وعلى ذلك فهو غري مـانع              

  . )606 ("من املرياث عندهم 
مذهب املالكية حيث يرون أن القتل الذي مينع من املرياث نوع           : ملذهب الرابع   ا

واحد فقط ،وهو القتل العمد العدوان ، ويرى املالكية أن من قتل مورثه خطـأ               
فإنه ال حيرم من املرياث ،ولكنه ال يرث من الدية ألن القتل وهو القتل اخلطـأ                

 كان أحد الورثة هو القاتل ،وهـو        يوجب الدية والدية تعطى لورثة املقتول فإذا      
املتسبب يف وجوب الدية فإنه ال يأخذ منها إذ هي عقوبة وجبت بفعلـه فمـن                

  )607 (.املعقول أن ال يستحق منها شيئاً 
والعلة من حرمان القاتل من املرياث هو بدافع االستعجال يف احلصـول علـى              

رياث وجيب على   املرياث، واذاسقط عن القاتل القصاص فيحرم من حصته يف امل         
 . القاضي أن يشدد العقوبة التعزيرية عليه لدناءة دافعه 

 : دافع العدوان للوصول لغاية االنتقام  
إذا أقدم شخص بدافع العدوان للوصول لغاية االنتقام من غري اجلاين ؛ألنه مـن              
 قبيلة أو من عشرية اجلاين كما هي األفعال يف اجلاهلية فإن القاتل هنا يعترب قاتالً              

 . عمداً، وحيكم عليه بالقصاص عند توافر شروطه 
وال يشك يف أن دافع العدوان لالنتقام من غري اجلاين يوصف دافعه بأنه دافـع               
دينء لكن حيكم عليه بالقصاص؛ ألنه ال أثر للدافع على عقوبـة القصـاص يف               

 . األصل 

                                                 
 103املرجع السابق ، ص  ) 606(
  103املرجع السابق ، ص ) 607(



 األمـر   لكن لو فرضنا أن ويل الدم أسقط حقه يف القصاص، فهنا جيب على ويل             
أو القاضي أن يشدد العقوبة التعزيرية إىل أقصاها لدناءة وتفاهة الدافع حيث أنه             

 .  من ال ذنب له لأقدم على قت
لكن إذا أقدم ويل الدم على قتل قاتل وليه، حبيث يكون مستعجالً يف طلب حقه               
يف القصاص ،وكان مفتئتا على السلطة حبيث مل يأذن له ويل األمـر يف تنفيـذ                

 . م احلك
وهنا ال نستطيع أن    . ففي هذه احلالة يسقط عن ويل الدم القصاص، ولكنه يعزر         

نقول إن دافعه غري شريف ألنه أخذ حقه الشـرعي، ولكن يعزر ال فتئاته على              
 .السلطة 
 :دافع احلسد  

احلسد هو متين زوال نعمة احملسود،  فإقدام احلاسد على تعطيل األسباب الـيت              
 كأن يكون إلنسان أرض زراعية وافرة اإلنتاج فيحسـده          تؤدي للنعمة الظاهرة  

عليها ويأيت ويتلفها أو حيرقها أو يكون له بيت مجيل أو سيارة جديـدة فيقـدم                
 . على حرقها بدافع احلسد 

واحلسد يأيت عن احلقد والبغضاء ومتين زوال النعمة ،وعندما يقـوم الشـخص             
 تكون عقوبته التعزيريـة     بارتكاب سلوك إجرامي بسبب دافع احلسد فالبد أن       

 . شديدة إذا ارتكب موجباً من موجبات التعازير 
ما يسـمى  ( وإذا أثر احلاسد بسبب حسده على احملسود من داخل نفسه ،وهو            

بسبب النعمة اليت منها اهللا سبحانه وتعاىل على احملسود وثبت ذلك على       ) بالعني  
أن تشدد عليه العقـوبة لدناءة     احلاسد ،فإنه قد ارتكب أمراً يعاقب عليه والبد         

   .الدافع 



وخالصة القول فإن أي جرمية ترتكب بدافع غري شريف سواء كان الدافع دنيئاً             
 . أو تافهاً ،فالبد أن ينظر القاضي هلذا الدافع كعذر مشدد للعقوبة التعزيرية 



 املبحث السابع

 الباعث والدافع سببان لمنع العقوبة التعزيرية
  
 : اذ الباعث والدافع سببان ملنع العقوبة التعزيريةحاالت اخت 

 : باعث اإلكراه احملرك لدافع اخلوف من اهلالك  
فعل يوجد من املكره فيحدث يف احملل معىن يصري         : " عرف الفقهاء اإلكراه بأنه     

  .)608 ("به مدفوعاً إىل الفعل الذي طلب منه 
 : رك لدافع اخلوف من اهلالك اجلرائم اليت مينع العقاب عليها بباعث اإلكراه احمل

 : اإلكراه على الكفر  
فقد قضت الشريعة اإلسالمية بالترخيص ومنع العقوبة يف النطق بـالكفر مـع             
اطمئنان القلب باإلميان ،وذلك عندما يتعرض اإلنسان لإلكراه امللجئ قال تعاىل           

  . )609 ("من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان : " 
: قـال " إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان       : " يف قوله تعاىل    :" قال اجلصاص   

أخذ املشركون عماراً ومجاعة معه فعذبوهم حىت قادوهم يف بعـض مـا أرادوا              
كيف جتد قلبك ؟ قال     : ،فشكا ذلك إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال            

  .)610 ("ا فعد فإن عادو: أجده مطمئنا باإلميان ، قال : 
إن الكفر وإن كان باإلكراه جائز عند العلماء ،فإن من صرب           : " قال ابن العريب    

على البالء ومل يفتنت حىت قتل فإنه شهيد ،وال خالف يف ذلك وعليه تدل آثـار                
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ً باخللق ،وإبقاء عليهم وملا يف هذه         الشريعة، وإمنا وقع اإلذن رخصة من اهللا رفقا       
  . )611 ("ونفي احلرج ووضع اإلصر الشريعة من السماحة 

وضع عن أميت اخلطأ والنسيان     : " روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
  . )612("وما استكرهوا عليه 

إن عيوناً ملسيلمة الكذاب أخذوا رجلني من أصحاب النيب صلى          : قال القرطيب   
أتشـهد أن   : مها  اهللا عليه وسلم ،فذهبوا ما إىل مسيلمة الكذاب ، فقال ألحد          

نعم فخلى عنـه ،     : أتشهد أين رسول اهللا قال      :نعم قال   : حممداً رسول اهللا قال     
وتشهد أين رسـول   :نعم قال   : أتشهد أن حممداً رسول اهللا  ؟ قال         :وقال لآلخر 
 . أنا أصم ال أمسع ، فقدمه وضرب عنقه : اهللا ؟ قال 

كت ، قال وما أهلكـك ؟       هل: فجاء هذا إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم فقال           
أما صاحبك فأخذ بالثقة ،وأما أنت فأخذت بالرخصة على مـا           : فأخربه ، قال    

 .أنت على ما أنت عليه      : أشهد أنك رسول اهللا قال      : قال  : أنت عليه الساعة    
)613(  

فباعث اإلكراه امللجئ حرك دافع اخلوف من اهلالك لدى الصحايب الثـاين دون             
 .  يف النطق بكلمة الكفر واألخذ بالرخصة األول ،مما أوقع الثاين

ويلحق باإلكراه على النطق بالكفر ،اإلكراه على الردة مادام اإلكـراه يعـدم             
 . الرضا ويفسد االختيار 

لو أن رجالً أسره العدو فأكرهه على الكفـر مل          :" قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا      
  )614 (" .دتنب منه امرأته ،ومل حيكم عليه بشيء من حكم املرت
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التصح ردة مكره وقلبه مطمئن باإلميان كما نص عليه الكتاب          : قال الشربيين   
  )615 (.العزيز فإن رضي بقلبه فهو مرتد 

إال من أكره   : "  ويشترط يف ذلك أن يكون القلب مطمئناً باإلميان لقوله تعاىل           
  .)616 ("وقلبه مطمئن باإلميان 

ان اإلكراه ناقصاً أو غري ملجئ حكم       ويشترط أن يكون اإلكراه ملجئاً ،فإن ك      
 . بكفره 

إذا كان اإلكراه ناقصاً حيكم بكفره ؛ألنه ليس مبكره يف احلقيقة          : "قال الكاساين   
ألنه ما فعله  ليس للضرورة بل لدفع الضر عن نفسه،ولو قال كان قليب مطمئناً               

  )617 (" .باإلميان ال يصدق يف احلكم؛ ألنه خالف الظاهر
 

 :  شرب اخلمر اإلكراه على 
إذا أكره رجل على شرب اخلمر ،سقطت عنه العقوبة احلدية، وال تقع عليه أي               

عقوبة تعزيرية ؛ألن حالة الضـرورة ماحية لصفة التجرمي وناقلة له إىل حكـم             
 . اإلباحة 

إنه ال إمث على املكره يف األكل أو الشرب سواء أكره  بالوعيد             : قال ابن قدامه    
 إىل شرا بأن يفتح فوه وتصب فيها فإن النيب  صـلى اهللا              أو الضرب أو اجلئ   

  .)618(عفي عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :  عليه وسلم قال 
إذا كان اإلكراه ناقصاً فال حيل له شرب اخلمر ،وال يرخص له            : قال الكاساين   

كره علـى    لدفع الغم عن نفسه،فإن أُ     هذلك؛ النعدام حالة الضرورة بل ال يفعل      
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إجاعته بأن قال له لتفعلن كذا وإال ألجيعنك ال حيل له أن يفعل حـىت جييعـه                 
  )619 (.وخياف على نفسه اهلالك أو فوات عضو 

وال خـالف يف أن اإلكراه التام على شرب اخلمر يسقط العقوبة احلدية علـى              
 . املكره 

 لكن إذا كان اإلكراه غري ملجئ، فهل يسقط عنه حد املسكر ؟ 
املكره على شرب اخلمر ال جيب عليه احلد إذا كان اإلكـراه            : "  الكاساين   قال

تاماً ألن احلد شرع زاجراً عن اجلناية يف املستقبل ، والشرب خـرج مـن أن                
يكون جناية باإلكراه وصار مباحاً بل واجبا عليه ،وإذا كان ناقصاً جيب احلـد              

عليه قبل اإلكراه بوجه    ألن اإلكراه الناقص مل يوجب تغري الفعل عما كــان          
  )620 (".ما ،فال يوجب تغري حكمه 

كل شراب أسكر كثريه حرم قليله ،وحد شاربه إال صـبياً           : "  وقال الشربيين   
وجمنوناً وحربيا مكرهاً على شربه على املذهب ،ومن جهـل كونـه مخـراً مل               

  . )621("حيد
ا ،فإن شرا مكرهاً    إن احلد إمنا يلزم من شرا خمتاراً لشر       : " وقال ابن قدامة    

فال حد عليه وال إمث سواء أكره بالوعيد أو الضرب أو اجلئ إىل شرا بأن يفتح                
  .)622("فوه وتصب فيه 

احلد واجـب إذا قامت البينة ، أو اعتــرف الشارب،         : " ويقول ابن تيمية    
ال : فإن وجدت منه رائحة اخلمر، أو رئي وهو يتقيؤها وحنو ذلك فقــد قيل              
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 خبمر، أو شرا جاهالً ا، أو مكرهاً        سم عليه احلد الحتمال أنه شرب ما لي       يقا
 .)623("وحنو ذلك

وذهب األحناف أنه الحد على املكره إكراهاً تاماً أو ملجئاً وجيب عليه إذا كان              
  )624 (.اإلكراه ناقصاً 

  
 : اإلكراه على الزنا  

 اإلكراه ملجئاً فإنه تسقط     إذا وقع اإلنسان حتت تأثري اإلكراه على الزنا ،وكان        
: قال ابن القيم رمحه اهللا      .عنه العقوبة احلدية أو التعزيرية لباعث اإلكراه امللجئ         

إن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه ، أتى بامرأة زنت ،فأقرت فـأمر برمجهـا،                
كان : ما محلك على الزنا قالت    :علي رضي اهللا عنه لعل هلا عذراً ،قال هلا        : فقال

 ويف إبله ماء ولنب ومل يكن يف إبلـي مـاء وال لـنب ،فظمئـت                 )625(يل خليط 
فاستسقيته فأىب أن يسقيين حىت أعطيه نفسي ، فأبيت عليه ثالثاً ،فلما ظمئـت              

اهللا أكـرب   : فقال علـي    . وظننت أن  نفسي ستخرج أعطيته اليت أراد فسقاين          
  . )626 ("فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم "

والعمل على هذا لو اضطرت املرأة إىل طعام وشراب         : " ويقول ابن القيم أيضاً     
عند رجل فمنعها إال بنفسها ،وخافت اهلالك فمكنته من نفسها فال حد عليهـا              

فهل جيوز هلا يف هذه احلالة أن متكن من نفسها أم جيـب عليهـا أن                : فإن قيل   
: هة على الزنا الذي يقال هلا       هذه حكمها حكم املكر   : تصرب ولو ماتت، قلت     

إن مكنت من نفسك وإال قتلتك ،واملكرهة ال حد عليها إن متكن من نفسـها               
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،كما ال جيب على املكره على الكفر أن يتلفظ به ،وإن صرب حىت قتل مل يكـن                 
  . )627 ("آمثاً، فاملكرهة على الفاحشة أوىل 

كراه وإن كان تاماً ،ولو     ال يباح الزنا وال يرخص للرجل باإل      : " قال الكاساين   
وال تقربوا الزنا إنـه     : فعل يأمث ؛ألن حرمة الزنا ثابتة يف العقول قال اهللا تعاىل            

  . )628 ("كان فاحشة وساء سبيال 
أما املرأة فريخص هلا ألن الذي يتصور منها ليس إال الـتمكني،            : " وقال أيضا   

الزنا كما يتصور من    وهي مع ذلك مدفوعة إليه ،وهذا عندي فيه نظر؛ ألن فعل            
الرجل يتصور من املرأة أال ترى أن اهللا سبحانه وتعاىل مساها زانيـة إال أن زنـا                 
الرجل  بإيالج وزناها بالتمكني ،والتمكني فعل منها لكنه فعل سكوت فاحتمل            

 باحلظر واحلرمة فينبغي أن ال خيتلف فيه حكم الرجل واملـرأة ،فـال              فالو ص 
  . )629 ("للرجل يرخص للمرأة كما ال يرخص 

لكن األقرب  واهللا أعلم ما عليه مجهور الفقهاء من أن اإلكراه على الزىن يسقط               
احلد أو عقوبة التعزير إذا كان اإلكراه ملجئا يعدم الرضا ويفسـد االختيـار              

فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليـه إن اهللا غفـور              : " لعموم قوله تعاىل    
  .)630 ("رحيم 

 . أورده ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه الطرق احلكمية ولألثر الذي 
 لكن إذا أكره الرجل على اللواط فما احلكم ؟

إن قيل للرجل إن مل متكن نفسك وإال قتلناك أو مننع           : " قال ابن القيم رمحه اهللا      
الطعام والشراب حىت متكن من نفسك وخاف اهلالك ،فهل جيوز له التمكني قيل             
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يصرب للموت ،والفرق بينه وبني املرأة أن العار والفساد الذي          ال جيوز له ذلك و    
يلحق املفعول به ال ميكن تالفيه ،وهو شرعاً حيصل لـه بالقتل أو منع الطعـام               
والشراب حىت ميوت ،فإن هذا فساد له يف نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضـه              

 أن  ونطفة اللوطي  مسمومة تسرى يف الروح والقلب فتفسدمها فسـاداً قـل            
يرجى معه صالح ففساد التفريق بني روحه وبدنه بالقتل دون هـذه املفسـدة              
،وهلذا جيوز له أو جيب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكن ذلك مـن                 

 . )631("غري خوف من مفسدة
 : ونورد أقوال الفقهاء يف سقوط احلد يف اإلكراه على الزنا 

 : أقوال مذهب احلنفية وهلم ثالثة : القول األول 
عن أيب يوسف وحممد أن الزنا وإن يثبت اإلمث فيه لكن ال يثبت احلـد؛       : األول  

ألن احلدود تدرأ بالشبهات ،وال فرق بني الرجل واملرأة يف ذلك، وجيب علـى              
ويل األمر أن يفرض عقوبة تعزيرية على املكِره واملكره يف حالة سـقوط احلـد               

  . )632(حتت تأثري اإلكراه التام
 . أنه جيب احلد على الرجل دون املرأة :  الثاين القول

أوالً : أما املكره على الزنا ،فقد كان أبو حنيفة رمحه اهللا يقول            :  قال الكاساين   
إذا أكره الرجل على الزنا جيب عليه احلد ،وحجة هذه الرواية أن الزنا ال يكون               

رضـا معنيـان    من الرجل إال برغبة وطواعية ،وإقبال مع الرضا واإلكـراه وال          
  . )633(متضادان
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جيب احلد على املكره وهو القياس ؛ألن الزنا مـن الرجـل ال             : " وقال أيضاً   
يتحقق إال بانتشار اآللة ،واإلكراه ال يؤثر فيه فكان طائعاً يف الزنا فكان عليـه               

  . )634("احلد
وجه قول األول أن الزنا من الرجل ال يتصور إال بانتشار           : "ويقول السرخسي   

لة وال تنتشر آلته إال بلذة ،وذلك دليل الطواعية فمع اخلـوف ال حيصـل               اآل
املرأة يف  : انتشار اآللة ،وفرق أبو حنيفة على هذا القول بني الرجل واملرأة قال             

الزنا حمل الفعل ومع اخلوف يتحقق التمكني منها أال ترى أن فعل الزنا يتحقـق               
  .)635 (" الرجل وهي نائمة أو مغمى عليها ال تشعر بذلك خبالف

مذهب املالكية أن اإلكراه على الزنا إذا كان تاماً يسقط احلد عن            : القول الثاين   
 . الرجل واملرأة 
: " إذا استكرهت املرأة على الزنا،فال حد عليها لقوله تعـاىل           : " قال القرطيب   

إن اهللا  : " وقوله  صلى اهللا عليـه وسـلم         " إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان       
  . )636 ("جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

: " وخالف ابن املاجشون من املالكية ولكن رد عليه أبو بكر بن العريب بقولـه               
ولكنه غفل عن السبب يف باعث الشهوة وأنه باطل وإمنا وجب احلد على شهوة              
 بعث عليها ســبب اختياري فقـاس الشيء على ضده فلم حيل بصواب من           

 .)637 ("عنده 
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وال جيب احلد على املـرأة  : " قال الشريازي : مذهب الشافعية  : القول الثالث   
رفع عن أميت   :  إذا أكرهت على التمكني من الزنا لقوله  صلى اهللا عليه وسلم             

اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وألهنا مسلوبة االختيار فلم جيب عليهـا             
وهل جيب احلد على الرجل : " اه الرجل على الزنا  احلد كالنائمة ، وقال عن إكر     

وهو املذهب أنه ال جيب عليه ملـا        : أحدمها  : إذا أكره على الزنا ؟ فيه وجهان        
أنه جيب ألن الوطء ال يكون إال باالنتشار احلادث عن          : ذكرناه يف املرأة والثاين     

  . )638 ("الشهوة واالختيار 
وال حد على املكرهة يف قول      :" ابن قدامة   قال  : مذهب احلنابلة   : القول الرابع   

عامة أهل العلم روي ذلك عن عمر والزهري وقتـادة والثـوري والشـافعي              
عفـي  : وأصحاب الرأي وال نعلم فيه خمالفاً لقول النيب  صلى اهللا عليه وسلم              

وعن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه        عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ،       
ة استكرهت على عهد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فدرأ عنـها              أن امرأ :  

احلد ،وروى أن عمر أيت بإماء من إماء اإلمارة استكرههن غلمان من غلمـان              
ونص عليه أمحـد يف  راع جاءتـه         .. اإلمار فضرب الغلمان ومل يضرب اإلماء       

 مكنيين من نفسك قـال هـذه      : امرأة قد عطشت فسألته أن يسقيها فقال هلا       
  . )639 ("مضطرة 

الراجح يف مذهب احلنابلة سقوط احلد عن الرجل أما املرأة فـال  : " وقال أيضاً   
  .)640 ("خالف يف سقوط احلد عنها 
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لو أمسكت امرأة حىت زىن ا أو امسك رجل فأدخل احليله يف            :"قال ابن حزم    
ن أنزلت   عليه أو عليها ،سواء انتشر او مل ينتشر أمىن او مل مي            ءفرج امرأة فالشي  

او مل ترتل؛ ألهنما مل يفعال شيئا واالنتشار واالمناء فعل الطبع الذي خلقـه اهللا               
  641." له يف ذلك رتعاىل يف املرء احب أم اكره ال اختيا

ولكن ابن حزم رمحه اهللا يرى أنه إن هتدد أو ضرب حىت جامعها بنفسه قاصداً،               
 .م لإلكراه يف الزنا فهو زان خمتار قاصد وعليه احلد ،وحترم ألنه ال حك

ولكين أميل إىل القول الذي يسقط احلد باإلكراه امللجئ على الزنـا ،سـواء              
للرجل أو املرأة ؛ألنه ما دام انطبق وصف اإلكراه امللجئ على الزنا ،فإنه يسقط              
عنه احلد وال يقام عليه التعزير من وجهة نظري ؛النطباق وصف اإلكراه امللجئ             

ن قال باالنتشار من عدمه فاإلنسان خملـوق ،ويف نفسـه       على املكره أما قول م    
الشهوة أال ترى أن اإلنسان قد يرى ما يثريه ،وهو ال يريد فعله بل يتورع عن                
التكرار يف النظر إليه ورغم ذلك حيدث االنتشار، فهو أمر فطري غريزي ،وفعل    

هلالك مع  الزنا يف هذه احلالة صادر عن باعث اإلكراه احملرك لدافع اخلوف من ا            
 . تأثره بشهوة اجلنس بالفطرة ، إذ لوال اإلكراه ملا أقدم عليه 

 
 : اإلكراه على السرقة  

تثبت السرقة ببينة عدلني أو بإقرار من السارق طوعاً ،وإال بان           : " قال الدردير   
واعلم أن القطـع    .. أكره على اإلقرار ولو بضرب ،فال قطع وال يلزمه شيء           

  . )642 ("،ولو كان بضرب السجني ألنه شبهة تدرأ احلد يسقط باإلكراه مطلقاً
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وذلك لرفع القلم عنهم؛ ألن من شروط السارق ،وفيما تثبت به السرقة ،ومـا              
 . يقطع ا تكليف واختيار والتزام وعلم حترمي السرقة 

 ومادام الفعل باإلكراه امللجئ املعدم لإلرادة، واملفسد لالختيار فيمنع عنه احلد           
 .  ؛ألن التعزير عقوبة شرعية فال تقع إال عند توافر شروط إقامتها والتعزير

 : اجلرائم اليت ال مينع العقاب عليها بباعث اإلكراه احملرك لدافع اخلوف من اهلالك
 : وهو اإلكراه على القتل والقطع لقول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

واين رسـول اهللا إال بإحـدى        إال اهللا    هال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال ال        " 
 )643 ("الثيب الزاين ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة           : ثالث  

. 
وقد نص على الفقهاء أن القتل والقطع هو الذي ال يبـاح وال يـرخص فيـه                 
اإلكراه مطلقاً لعظم شأنه ومحاية للدماء ،ولكي ال يكون ذريعة لقتل األنفـس             

 . بادعاء اإلكراه ،والتخلص من العقوبة 
أما النوع الذي ال يباح وال يرخص باإلكراه فهو قتل املسلم           : " قال الكاساين   

بغري حق ، سواء كان اإلكراه ناقصاً او تاماً؛ ألن قتل املسلم بغري حق ال حيتمل                
 . )644("وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق: اإلباحة حبال قال اهللا تعاىل 

ومن جيوز لـه أن يقي نفسه بأخيه املسلم ؟ وقد قـال            : "  العريب    قال أبو بكر  
املسلم أخو املسلم ال يثلمه وال يظلمه ،وقال        : رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم        

 اهللا  لانصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً قالوا يـا رسـو         : النيب  صلى اهللا عليه وسلم       
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ه عن الظلـم فـذلك      تكف: هذاننصره مظلوما فكيف ننصـره ظاملا؟ قــال       
  . )645(نصرك إياه 

لكن إذا وقع القتل من املكره فعلى من جيب القصاص ؟ هل يقع على املكِره أم                
 املكره أم عليهما معاً ؟ 

 : اختلف الفقهاء إىل أقوال 
 : وهناك ثالثة أقوال يف مذهبهم  : مذهب احلنفية

،وهـو أن القصـاص     هو أليب حنيفة وحممد بن احلسن       : قال الكاساين   : األول  
  )646 (.يكون على املكِره دون املكره 

. هو لزفر وهو أن القصاص على املكـره دون املكـِره          : قال الكاساين   : الثاين  
)647( 

عند أيب يوسف ال جيب القصاص عليهما ولكن جتـب          : قال الكاساين   : الثالث  
  )648 (.الدية على املكِره 

 إن القصاص على املكِره واملكـره       :فعي  مذهب املالكية واحلنابلة ورواية عن الشا     
  )649 (. يف القتل باملباشر والتسبب لالشتراكمعاً 

وجه قول الشافعي رمحه اهللا أن القتـل اسـم          : " قاله الكاساين   : القول الثالث   
لفعل يفضي إىل زهوق احلياة عادة ،وقد وجد يف كل واحد منهما إال أنه حصل               

 )650 (. "سبباً فيجب القصاص عليهما مجيعاً من املكره مباشرة ومن املكِره ت
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 :باعث الضرورة  
 هل هناك فرق بني الضرورة واإلكراه ؟ 

يلحق باإلكراه حالة الضرورة من حيـث احلكـم         : "   قال عبد القادر عودة     
ولكنها ختتلف عن اإلكراه يف سبب الفعل ،ففي اإلكراه يدفع املكره إىل إتيـان              

كره بإتيان الفعل  وجيربه على إتيانه ،أمـا يف حالـة            الفعل شخص آخر يأمر امل    
 الفاعل إىل إتيان الفعل أحد ،وإمنا يوجد الفاعل يف ظـروف            عالضرورة فال يدف  

 "يقتضيه اخلروج منها أن يرتكب الفعل احملرم لينجي نفسه أو غريه من اهللكـة          
)651(.  

 . ومن أمثلة حالة الضرورة اجلوع الشديد والعطش الشديد 
خوف الضـرر علـى نفسه أو بعـض       : " الـجصاص الضرورة بأهنا    عرف  

 )652 (".أعضائه بترك األكل

إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير، وما أهل بـه لغـري اهللا              : " قال تعاىل   
  . )653 ("فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم 

 : ث الضـرورة احملرك لدافع اخلوف من اهلالك اجلرائم اليت مينع العقاب عليها بباع 
 : االضطرار إىل السـرقة  
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إذا تأثر الشخص بباعث الضرورة وحرك لديه دافع اخلوف من اهلالك وأقـدم             
على السرقة لكن بالقدر الالزم لدفع الضرورة ،فإهنا متتنع عنه العقوبة احلدية أو             

 : التعزيرية ويستدل بآثار منها 
ن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه منع إقامة احلـد علـى رقيـق              ما روي عن عمر ب    

حلاطب ابن أيب بلتعة كانوا قد سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ملا تـبني               
لـه أهنم كانوا يف حاجة ماسة إىل الطعام، وقال حلاطب أراك جتيعهم، واكتفـى        

  )654 (.عمر بتغرمي حاطب ضعف قيمة الناقة 
: نع إقامة احلد على السارق عام ااعة حيـث قـال          وما روي عنه أيضاً أنه م     

  )655 (.القطع يف عام ااعة 
فعام ااعة يكثر فيه ااويع واملضطرون ،وال يتميز املستغين         : " قال ابن القيم    

منهم والسارق لغري حاجة من غريه فاشتبه من جيــب عليه مبن ال جيب عليه              
  .)656 ("فدرئ 

أمحد ال قطع يف ااعة ،يعين أن احملتاج إذا سرق ما يأكله            قال  : " قال ابن قدامة    
  .)657 ("فال قطع عليه ألنه كاملضطر 

إن اإلمام أمحد أنه قال لعمري ال أقطعه إذا محلته احلاجة والناس            : " وقال أيضاً   
  . )658 ("يف شدة وجماعة 

                                                 
  8/313 ، مرجع سابق ،،املغينابن قدامة  ) 654(
 10/133 ،مرجع سابق ،روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي ،  ) 655(
 3/12، ، مرجع سابق ، عني عن رب العاملني عالم املوقابن القيم ، ا ) 656(
 9/118 املرجع السابق ، املغين  ،ابن قدامه ،   ) 657(
 9/118املرجع السابق  ،  ) 658(



ـ           :" وقال أيضاً    وفر إن بعض الفقهاء ال يشترطون لدرء احلد عن السارق أن تت
لديه حالة االضطرار ،بل يكفي أن يكون لديه حاجة ماسـة إىل الطعـام،ولو مل               

  .)659 ("تصل إىل حد الضرورة اليت خياف معها اهلالك 
وعليه إذا كان الشخص الذي أقدم على السرقة أقدم بباعث االضطرار التـام             

و احملرك لدوافع اخلوف من اهلالك، وأصبح يف حالة إما أن يسرق لكي يعـيش أ        
 . ميوت وأقدم على السرقة ، فتمتنع عنه عقوبة احلد والتعزير 

 )660("فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه        :  "والدليل على ذلك قال تعاىل      
ولآلثار السابقة فلم يقطع عمر غلمان حاطب بن أيب بلتعة ،ومل يعزرهم كذلك             

 .بل عاقب حاطباً بالتغرمي 
 

 : االضطرار إىل شرب اخلمر  
ذا تعاطى شخص كأساً من اخلمر بقدر معني ليدفع به غصة أو ما أشبه ذلـك                إ

فمن اضطر غـري  : " فإنه ميتنع عليه حد املسكر أو العقوبة التعزيرية لقوله تعاىل    
 . "باغ وال عاد فال إمث عليه 

وأمجع الفقهاء على أن الشخص إذا شرب اخلمر لدفع غصة إلنقاذ حياته مـن              
  )661 (.ة طارئة يسقط معه احلد املوت باعتبارها حال

 : أما شرب اخلمر لدفع العطش فقد اختلف الفقهاء فيه إىل أقوال 
   .مذهب اجلمهور فإهنم جيوزون إباحة شرب اخلمر لدفع العطش: األول 

جيوز له أن يشرب اخلمر لدفع الضرورة عن نفسـه فصـار            : " قال الشريازي   
  .)662 ("كمن أكره على شرا 

                                                 
 9/118املرجع السابق ،   ) 659(
  173 آية سورة البقرة القرآن الكرمي ،) 660(
 9/137 املرجع السابق ، املغين ،ابن قدامه ،  ) 661(



جيوز للمضطر أن يشرب اخلمر لدفع غصة إن مل جيـد مائعـاً             : "مه  قال ابن قدا  
 سواها 

 
 .)663 (" "فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه : " فإن اهللا تعاىل قال 

 . ال جيوزون شرب اخلمر للمضطر : القول الثاين 
وال جيوز للمضطر تنـاول اخلمـر للعطـش أو          : " قال صاحب أسىن املطالب     

مل جيد غريها لعموم النهي عن شرا ،وألن بعضها يدعو لـبعض            التداوي وإن   
  .)664 ("وألن شرا ال يدفع العطش بل يزيده 

والصحيح أن اهللا سبحانه وتعاىل حرم امليتة والـدم وحلـم           : " قال ابن العريب    
اخلرتير أعياناً خمصوصة يف أوقات مطلقة ،مث دخل التخصيص يف بعض األحيان            

فمن اضطر غري بـاغ     :  بعض األوقات واألحوال فقال     وتطرق التخصيص إىل    
وال عاد ، فرفعت الضرورة التحرمي، ودخل التخصيص أيضاً حبال الضرورة إىل            

 : حال حترمي اخلمر لوجهني 
أحدمها محالً على هذا الدليل كما تقدم من أنه حمرم فأباحته الضرورة كامليتـة              

بالضرورة ،ذكر أهنا ال تزيـده إال       والثاين إن من يقول إن حترمي اخلمر ال حيمل          
عطشاً وال تدفع عنه شيئاً فإن صح ماذكر كانت حراماً، وإن مل يصـح وهـو                

  .)665 ("الظاهر أباحتها الضرورة كسائر احملرمات 
  هل جيوز التداوي باخلمر حال الضرورة ؟ 

                                                                                                                                               
 9/137 ، مرجع سابق ، ذب يف فقه اإلمام الشافعياملهالشريازي ،   ) 662(
 9/137 مرجع سابق ، املغين ،ابن قدامه ، ) 663(
 ، املكتبة اإلسالمية أسىن املطالب شرح روض الطالباألنصاري ، أبو حيىي زكريا حممد ،  ) 664(

 . 1/571هـ ،1313، القاهرة ، 
 2/290 ، مرجع سابق ، أحكام القرآنابن العريب ،  ) 665(



ـ               ن ذهب مجهور العلماء واألئمة األربعة إىل أنه ال جيوز التداوي ا أو بغريها م
  )666 (.املسكرات 

إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما      : " ما روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
  .)667 ("حرم عليكم 

واستدلوا مبا روي أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت                
ما هذا فقالت فالنة اشتكت بطنها فنقعت هلا فدفعه برجله          : نبيذاً يف جرة فقال   

، وألنه حمرم العني فلم      "إن اهللا مل جيعل فيما حرم عليكم شفاء         : " فكسره وقال   
يبح التداوي به كلحم اخلرتير، وألن الضرورة ال تندفع به ،وألنه غري متـيقن              

  .)668 (الشفاء به فلم يصح 
أنه جيوز التداوي باخلمر إذا تعينت وقيد التـداوي ـا           : وقال بعض الشافعية    

 فيـه   كحدها فقالوا مثل الترياق املعجون ا وحنوه ممـا تسـتهل          أهناال تكون و  
،فيجوز التدواي عند عدم ما يقوم مقامه عما حيصل به التداوي من الطاهرات             
كالتداوي بنجس كلحم حية وبدل ولو كان التداوي بذلك لتعجيل الشـفاء            

  )669 (.بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتدواي 
افعية قياساً على السم ،فإنه جيوز التداوي به، وال جيوز شـربه            وقال بعض الش  
  )670 (.وكذلك اخلمر 

 
 :االضطرار إىل فعل الزنا  

                                                 
 4/176، مرجع سابق ، املغين ابن قدامه ،   )666(
 9/250 ، باب التداوي باخلمر ، مرجع سابق ، مصنف عبد الرزاقالصنعاين ،  ) 667(
 9/138 مرجع سابق ، ، املغين ،ابن قدامه  ) 668(
 4/188 مرجع سابق ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،الشربيين ،  ) 669(
 4/189، املرجع السابق  ) 670(



لو اضطرت املرأة إىل طعام أو شراب عنـد رجـل           : " قال ابن القيم رمحه اهللا      
فمنعها إال بنفسها وخافت من اهلالك فمكنته من نفسها فال حد عليها وحكمها             

لى الزنا ،ولكن من حيث جــواز التمكني فاألفــضل أال          حكم املكرهة ع  
 .)671("متكن وأن تصرب 

وروي أن امرأة جيء ا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد وقعت يف الزنـا                 
مضطرة إذ مرت على راع وهو يرعى،وكان قد أجهدها العطش فاستسقته فأىب            

اإلمام علـي   : ا فقال إال أن متكنه من نفسها ففعلت فشاور عمر الناس يف رمجه          
  )672 (.رضي اهللا عنه هذه مضطرة أرى أن ختلي سبيلها ففعل 

فإذا كانت الضرورة ملجئة بالنسبة إىل املرأة وخافت على نفسها اهلالك ،فإنـه             
ميتنع عنها العقوبة احلدية والتعزيرية بباعث الضرورة احملرك لدافع اخلوف مـن            

 . اهلالك 
 :  عليها بباعث الضرورة احملرك لدافع اخلوف من اهلالك اجلرائم اليت ال ميتنع العقاب

هي القتل أو القطع أو اجلرح فال جيوز للمضطر أن يقتل غريه ليأكله وينجـي               
 . نفسه من اهلالك ،وال جيوز له أيضاً أن يقطع طرفاً من غريه ليأكله 

اً ،وال إتالف وإن مل جيد إال آدمياً حمقون الدم مل يبح قتله إمجاع        : " قال ابن قدامه    
عضو منه مسلماً كان أو كافراً ؛ألنه مثله فال جيوز أن يبقى نفسه بإتالفه وهذا               

  .)673("ال خالف فيه 
 "إن حلم اإلنسان مما ال يستباح للضرورة فضالً عن قتلـه    : " وقال ابن عابدين    

)674(.  
                                                 

  80 ، مرجع سابق ، ص الطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةابن القيم ،  ) 671(
 80املرجع السابق ، ص  ) 672(
 9/335 املرجع السابق ، املغين ،ابن قدامه ،  ) 673(
 5/296، مرجع سابق ،  حاشية  ابن عابدين  أمني ، حممد  ، ) 674(



 
 
 

إن ال جيوز لإلنسان أكل حلم ابن آدم امليت و        : " وقال صاحب مواهب اجلليل     
  .)675 ("خاف املوت 

وقال الشافعية جيوز أكل حلم اآلدمي امليت للمضطر إذا مل جيد غريه؛ ألن حرمة              
  . )676(احلي آكد من حرمة امليت ما مل يكن امليت نبياً

 
باعث مفـاجأة الزوج إحدى حمارمه يف وضع شائن حرك لديه دافع الغرية             

: 
 فإن الزوج يف هذه احلالة أقدم       وهو ما يسمى بباعث االستفزاز عند القانونيني ،       

 . على القتل لعذر احلمية والغيظ 
له القتل وال قصاص عليه والدية إذا ثبت فعل الزنـا لعـذره             : قال الدسوقي   

بالغرية اليت صـربته كانون ،وذلك آلن من حل به مثل هذا خيرج وال يكـاد               
  . )677(ميلك نفسه

ضي اهللا عنه كان يوماً يتغدى       وحجتهم يف ذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب ر         
إذ جاءه رجل يعدو يف يده سيف ملطخ بالدم ،ووراءه قوم يعدون خلفه فجـاء               

إن هـذا قتـل     : حىت جلس مع عمر فجاء اآلخرون فقـالوا يا أمري املـؤمنني          
يا أمري املـؤمنني إين ضـربت       : ما يقولون ؟ فقال الرجل    : صاحبنا فقال عمر    

                                                 
 ، مكتبة النجاح ،      اجلليل شرح خمتصر خليل    مواهباخلطاب ، أبو عبد اهللا حممد  بن حممد،          )675(

  3/233طرابلس ، 
 4/307، مرجع سابق ، مغين احملتاج إىل معرفة املنهاج الشربيين  ،  ) 676(
 4/239 ، مرجع سابق ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي ،  ) 677(



يا : ما يقول ؟ فقالوا   : أحد فقد قتلته فقال عمر       فخذي امرأيت ، فإن كان بينهما     
أمري املؤمنني إنه ضرب بالسيف فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه اثنني            

  . )678( فعدافأخذ عمر سيفه فهزه مث دفعه إليه وقال إن عادو
وما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجالً فقتله فقال                

  .)679 ("بأربعة شهود فليعط برمته إن مل يأت : " 
 . ومفهوم املخالفة هنا أنه ال قود إذا أتى بالبينة وهي أربعة شهداء يف الزنا 

ويدل أنه إذا توفرت البينة فإنه ال قود وال دية لعذره بدافع الغرية واحلمية على               
 .عرضه 

 عنه  أن سعد بن عبادة رضي اهللا     : وما روي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه          
يا رسول اهللا لو وجدت مع أهلي رجالً مل أمسسه حىت آيت بأربعة شهداء              : قال  

كال والذي بعثك بـاحلق     : قال  . نعم  : ؟ قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم          
: " إن كنت ألعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم                

  .)680 ("نا أغري منه، واهللا أغري مين امسعوا إىل ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأ
وهذا يدل على أن الزنا إذا ثبت بأربعة شهداء فإنه جيوز للرجل القتل عندئـذ               
ألن سعداًُ قال مل أمسسه حىت آيت بأربعة شهداء فقال النيب  صـلى اهللا عليـه                 

 .وسلم نعم 
  

 :   الصائل باعث حمرك لدافع اخلوف من اهلالك  

                                                 
 8/216 ، مرجع سابق ، ، املغينابن قدامه  ) 678(
، زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد     الدين أبوعـبد اهللا حممد ، ابن القيــم ، مشس ) 679(

  5/404هـ،  1407 14موسـسـة الرسالة ،بريوت ،ط
 .سبق خترجيه  ) 680(



رد اعتداء غري مشـروع     : " الدفاع الشرعي هو     : قال الدكتور يوسف قاسم   
والدفاع على هذا املعىن واسع فهو يصدق على رد االعتداء بصفة مطلقة وأيـاً              
كان مصدره طاملاً أنه اعتداء غري مشروع،فكل أنواع الـدفاع الـيت تناوهلـا              

 )681 ("الفقهاء، أو اليت نصت عليها القوانني الوضعية ينطبق عليها هذا التعريف            
 . 

والدفاع الشرعي أو دفع الصائل حتقق فيه االضطرار ، ألن املعتدى عليه جيـد              
نفسه مهدداً خبطر حال إن مل يدفع عن نفسه عدوان املعتدى، وكذلك املضـطر              

  )682 (.جيد نفسه مهدداً خبطر حال إن مل يرتكب فعالً حصني 
عـىن   وعلى ذلك ميكن القول بأن الدفاع الشرعي والضـرورة يتفقـان يف امل            

اجلوهري الذي يقوم عليه كل منهما ،ومن هنا نفهم السر يف أن علماء الشريعة              
جيعلون حمل  الدفــاع والضـرورة تطبــيقاً لقاعـدة واحــدة تقـول               

  . )683 (" الـضرورات تبيح احملظورات"
فمن اعتدى علـيكم    : " وقد أباح اهللا سبحانه وتعاىل دفع الصائل بقوله تعاىل          

 " ما اعتدى عليكم، واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مـع املـتقني              فاعتدوا عليه مبثل  
)684(.  

من قتل دون ماله فهـو      : " وقد روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل               

  .)685 ("دون أهله فهو شهيد 

                                                 
هــ  1405 دار النهضة العربيـة ، القـاهرة ،        نظرية الدفاع الشرعي ،   قاسم ، يوسف ،     )681(

 .  ومابعدها 11،ص
 12املرجع السابق ، ص  ) 682(
 . ومابعدها 12 ، ص املرجع السابق ) 683(
  194 ، آية سورة البقرة القرآن الكرمي ،) 684(



  : ئل حسب اختالف نوع احلق املعتدى عليـه       واختلف الفقهاء يف حكم دفع الصا     
فقد اتفق الفقهاء على أن دفع الصائل واجب على املدافع إذا كـان االعتـداء         
موجهاً إىل العرض ،فإذا راود رجل امرأة عن نفسها وجب عليها أن تدفعه بكل              
وسيلة ممكنة فإذا مل تستطع دفعه إال بالقتل وجب عليها أن تقتله؛ ألن التمكني              

  .)686( حمرم ويف ترك الدفاع متكني للمعتدي منها فكان ترك الدفاع حراماً منها
وكذلك شأن دفاع الرجل عن عرضه وحمارمه فيجب عليه الدفاع ولو بقتـل             

 . )687(املعتدي
ولو كان مع امرأته وهو يزين ا أو مع حمرمـه ومهـا             : " جاء يف الدر املختار     

  .)688 ("كل موذ مطاوعان قتلهما وأفىت الناصحي بوجوب قتل 
وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حرمي واملـراد بـاجلواز        : " قال الدردير   

 وقد علق الدسوقي يف حاشيته علـى الشـرح    )689 ("اإلذن فيصدق بالوجوب    
  .)690 ("قوله فيصدق بالوجوب أي ألن دفع الصائل واجب : " بقوله 

سائه فهـو الزم أي     وإن كان الدفع للصائل عن ن     : "  وجاء يف كشاف القناع     
  .)691 ("واجب ملا فيه من حقه وحق اهللا وهو منعه الفاحشة 

 عليه مرتله يف املصر ليالً أو هناراً يف أخذ ماله           لإن كان للمد خو   : قال ابن حزم    
أدع إىل سـبيل    : أو يف طلب زنا أو غري ذلك مهلة املناشدة احلسنة لقوله تعاىل             

                                                                                                                                               
  11/105 ، مسألة ماأصابه الباغي من دم أومال ، مرجع سابق ، احمللى باآلثارابن حزم ، ) 685(
 . ومابعدها 9/152 مرجع سابق ، املغين ،ابن قدامة ،  ) 686(
 9/153املرجع السابق ،  ) 687(
، دار الفـــكر ،     لدر املختار ،شرح تنوير االبصار      حممد ، ا  احلصكفي ، حممد بن علي      ) 688(

  . ومابعدها 4/63هـ ،1386 ،2بريوت ، ط
 4/357  ، مرجع سابق ، الشرح الكبري على خمتصر خليلالدردير ،  ) 689(
  4/357 ، مرجع سابق ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي ،  ) 690(
 6/155 ، مرجع سابق ،ف القناع عن منت اإلقناعكشاالبهويت ، منصور بن يونس ،  ) 691(



م باليت هي أحسن ، فإن مل يكن يف األمر          ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهل    
مهلة ففرض على املظلوم أن يبادر إىل كل ما ميكنه به الدفاع عـن نفسـه، أو                 

  )692 (.عرضه وإن كان يف ذلك إتالف نفس املعتدي 
 : )693( واختلف الفقهاء يف حكم الدفاع عن النفس إىل قولني

 . مذهب اجلمهور أنه واجب : األول
 ومـاروي عـن     )694 ("وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة      : " وحجتهم قوله تعاىل    

 "من قتل دون ماله فهو شـهيد          : " رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
)695( .  

 . الدفاع عن النفس جائز ال واجب وهو مذهب الشافعية : الثاين 
مسعت رسول اهللا  صلى     : مسعت أيب يقول    : ملا روي عن عبد اهللا بن خباب قال         

 )696("تكون فنت فكن عبد اهللا املقتول وال تكن القاتل          : " اهللا عليه وسلم يقول     
. 

                                                 
 11/314 ، املرجع السابق ، احمللي باآلثارابن حزم ،  ) 692(
 ، مرجع حاشية الدســوقيالدسـوقي ، . 9/153 ، مرجع سابق ، ، املغينابن قدامة  ) 693(

 4/357سابق ،
  195 ، آية سورة البقرة ،القرآن الكرمي )  694(
 باب الدليل على ان من قصد اخـذمال غـريه بغـري حـق ،                سلم ، صحيح م النيسابوري ،   ) 4(

  .1/124، مرجع سابق ، ) 140(حــديث رقم 
  9/153 مرجع سابق ، املغين ،ابن قدامه ، ) 5(
 9/153املرجع السابق ، ) 6(
  

 
  
   



وإن عثمان ترك القاتل عندما بغي عليه مع القدرة على ذلك ولو كان واجباً ما               
  )697 (.تركه عثمان رضي اهللا عنه 

 
 : وجيوز الدفاع عن املال بالقتل 

لى نسائه أو على ماله ولو      ومن صال على نفسه أو ع     :  قال يف كشاف القناع     
قل املال دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به؛ ألنه لو منع من ذلك ألدى إىل                 
تلفه وآذاه يف نفسه، وحرمته ،وماله فإن مل ميكن دفعه إال بالقتل فله ضربه مبـا                

  .)698 (يقتله ، ويكون ذلك هدراً ألنه أتلفه لدفع شره كالباغي 
جيوز للرجل أن يقاتل دون ماله وإن مل يبلـغ نصـاباً            و: " وجاء يف فتح القدير     

ويقتل من يقاتله عليه إلطالق قوله  صلى اهللا عليه وسلم من قتـل دون مالـه                 
  .)699("فــهو شهيد 
  .)700 ("وجيوز أن يقاتل دون ماله وإن مل يبلغ نصاباً : " قال ابن عابدين 

 . من اهلالك فدفع الصائل مينع عقوبة القصاص والتعزير بدافع اخلوف 
 
 
 
 
 

                                                 
   
 6/154 مرجع سابق ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،البهويت ، ) 698(
 5/434 مرجع سابق ، قدير ، فتح الابن مهام ، ) 2(
 4/117 ، مرجع سابق ، حاشية ابن عابدينأمني ، حممد ،)3 (
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 الصادرة من احملاكم الشـرعية يف  القضايا  بعضدراسة تطبيقية على :  األول املبحث
 .اململكة العربية السعودية 

 مخيس مشيط للتعـرف      حمافظة  الرتالء يف سجن   علىدراسة تطبيقية   :  الثاين املبحث
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 )القضية األوىل ( 
 )قتل االبن والده بدافع العدوان(

 
 : عرض الواقعة 

تتمثل الواقعة يف أن أحد األبناء، أقدم على التخطيط لقتل والده ؛ألنه كان 
غليظاً عليه وعلى والدته املطلقة وأخويه ،وألنه كان يضايقه ويهينه وال يعطيه 

 . مصروفاً مما مما شكلت باعثاً استفزازيا أيقظت دافع العدوان  
يث كان يسكن اجلاين مع والدته وأخويه يف مرتل ،واألب يسكن يف مـرتل              ح

آخر وقد أقدم اجلاين على شراء مسدس وطلقات حية لتنفيذ خمططـه ،حيـث              
خرج ليلة االعتداء على والده وذهب إىل مرتل والدته وهو خمطط لقتل والده،             

وهي حوايل  وفتح مرتل والده مبفتاحه اخلاص ،وقد وجد والده يف تلك الساعة            
الساعة الثانية ليالً جالساً يف صالة املرتل ،وقد سأله والده عن سبب جميئـه يف               
هذا الوقت املتأخر فقال ألنام معك ،وبعد فترة وجيزة طلب األب من االبـن              
إطفاء األنوار لكي ينام وقد دخل اجلاين غرفته ونام والده يف الصالة ،وبعـد أن               

 النوم وضع عدداً مـن الطلقـات احليـة يف           تأكد اجلاين أن والده استغرق يف     



مسدسه، وخرج وأطلق النار على والده طلقة واحدة وبعدها هنض الوالد وهو            
يستنجد بابنه ،وقد قام اجلاين مبالحقة والده وهو يطلق النار عليـه ،ويف هـذه               
األثناء وعندما تأكد الوالد أن اجلاين هو ابنه قام يستنجد به ويتوسل إليه بالكف              

 إطالق النار لكن االبن استمر يف إطالق النار عليه حىت سقط األب علـى               عن
وجهه وتركه اجلاين، وهو يتخبط يف دمه وقام بإغالق الباب على والده بعد أن              
قتل األب ،وعاد االبن إىل مرتل والدته ومل يبلغ أحداً عن جرميته الشنعاء ،وقد              

 . قام برمي أداة اجلرمية يف أحد الشعاب 
 
 : ج التحقيق نتائ

وقد أسفر التحقيق مع املتهم عن اعترافه بطوعه واختياره دون إجبار أو إكراه             
من أحد، و بسبب املشاكل واملضايقات واإلهانات املتكررة من والده وعـدم            
إعطائه املصروف وامللبس ،وألن والدته مطلقة فقد قرر اجلاين االنتقام والتخلص           

يث أقدم على أخذ جموهرات أخواته وقام       من والده بقتله وقد خطط لذلك، ح      
ببيعها للحصول على املال وشراء مسدس ،وقد قام بتجربة املسدس على سطح            

عندها قـام أفـراد املـرتل       . مرتل والدته وشاهد فيلماً أمريكياً امسه التوأمان      
بالذهاب إىل النوم ويف حوايل الساعة الثانية ليالً خرج من مرتل والدته متجهـاً              

ل والده ،وكان معه مفتاح ملرتل والده حيث فتح الباب ودخل املـرتل،             إىل مرت 
وذكر أن والده يف هذه األثناء كان مستيقظاً واستغرب من  جميئه فقال االبـن               
جئت ألنام معك، وقال له والده أغلق أنوار الصالة ،وبعدها ذهب اجلـاين إىل              

 مبسح الطلقات حىت ال     غرفته وانتظر والده حىت استغرق يف النوم  وذكر أنه قام          
تتضح بصماته على الطلقات عندها ذهب اجلاين إىل الصالة وأطلق النار علـى             
والده الطلقة األوىل وذكر أهنا مل تصبه وقام األب ينادي على ابنه يستفزع بـه               



على اعتقاد منه أن ابنه موجود يف غرفته وأطلق عليه الطلقة الثانية ومل تصـبه               
يكن يشاهد والده بسبب الظالم ،وقام األب باملشي حـىت          أيضاً ؛ألن اجلاين مل     

شاهده اجلاين وأطلق عليه طلقتني حينئذ شاهد اجلاين الدم على صدر والـده و              
عرف األب أن ابنه هو من أطلق عليه وقام باالستنجاد بابنه  ويذكره بامسـه و                
خرج اجلاين من املرتل و أخفى املسدس يف أحد الشعاب ،وذهـب إىل مـرتل               

الدته ونام و يف اليوم التايل أخذ أخوته يريد الذهاب إىل مرتل والده وذكر أنه               و
دخل املرتل ،ومل يسمح  الخوته بالدخول للتأكد من أن والده قد مات ،وقـد               

 .وجد أباه عند باب احلوش ميتاً، وقد مت إبالغ الشرطة ومت القبض على اجلاين 
 

 : احليثيات واحلكم 
ن دعوى املدعي العام وإجابة املدعى عليه وإقراره بقتـل          وبالنظر يف ما تقدم م    

والده بست طلقات من مسدسه وهو نائم آمن يف مرتله يف جنح الظالم ،وبعد              
تنفيذ جرميته تركه يتخبط يف دمائه وتركه جثة هامدة حىت ظهـرت رائحتـها              
،وهذا عمل قبيح وإجرام كبري من اجلاين يف حق أقرب الناس إليـه حيـث مل                

وقضى ربك أال تعبـدوا إال  : " يف والده الرمحة واهللا سبحانه وتعاىل يقول        تأخذه
إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمـا               
أف ،وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً واخفض هلما جناح الذل من الرمحة ،وقل              

يات واألحاديث يف بر الوالدين كثرية       واآل 701"رب ارمحهما كما ربياين صغريا ً     
وما أقدم عليه اجلاين عمل شنيع وفساد كبري فقد دخل بيت والده الذي أمـن               
جانبه حني نام وقام اجلاين بإطالق النار عليه، وقام أبوه بتخويفه من اهللا سبحانه              
وتعاىل لكن اجلاين مل يرتدع حىت نفذ جرميته مث خرج، وتركـه دون رمحـة أو                
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اهللا ،وما أقدم عليه اجلاين يف نظر القضاة يستحق القتل، وألن اجلاين            خوف من   
 . ذو أهلية كاملة فقد حكم القضاة بقتله تعزيراً 

 : حتليل املضمون 
نالحظ يف هذه القضية وضوح الباعث احملرك للدوافع اإلجرامية ، فالباعث هنا            

ـ            ى أخوتـه ،وألن    أن اجلاين يدعي أن والده كان غليظاَ عليه وعلى والدته وعل
والده كان يضايقه ويهينه وال يعطيه مصروفاً هذه هي البواعث ،وذكر اجلـاين             

 االنتقام إال   نأهنا جعلته خيطط لالنتقام من والده فاالنتقام هنا هو الغاية ،وال يكو           
بدافع العدوان الناتج من كثرة إهانات الوالد لولده والتضييق عليه يف املصروف            

  .على حد زعم اجلاين
وبناء على دافع العدوان الذي هو من الدوافع غري الشـريفة ،وبنـاء علـى               
اعتبارات أخرى كما ذكر القضاة وهي قتل اجلاين والده وهو نائم حيث كـان              
آمناً يف مرتله وقد ترك اجلاين والده يتخبط يف دمه ،وتركه جثة هامـدة حـىت                

 . ظهرت رائحتها حيث مل تأخذه الرمحة بوالده  
ي أن احليثيات اليت ذكرها أصحاب الفضيلة هـي داخلـة يف دافـع              ويف نظر 

العدوان ولكن دافع عدوان االبن على أبيه ؛ألن هذا الدافع غري الشريف جعل             
فضيلة القضاة يشددون احلكم على اجلاين بتعزيره بالقتل، وهذا مـن تشـديد             

بالقصاص العقوبة على اجلاين ألن األصل يف مثل هذا العدوان أن حيكم القضاة             
على اجلاين إذا مل يرتل أولياء الدم ،لكن سقط القصاص لوجود مانع ،وحكـم              
عليه بعقوبة تعزيرية حيث شدد القضاة عليه وحكموا بقتله تعزيراً ، بناء علـى              

 . دافعه الدينء ضد والده 
 



               
 )القضية الثانية (                                  

 ) قتل اجلاين اين عليه بباعث االستفزاز الشديد(               
 

 : عرض الواقعة 
مت القبض على اجلاين من قبل اجلهات املختصة لقيامه بقتل اين عليه ،وذلـك              
بطعنه يف عضده األيسر بالسكني أمام مرتل اجلاين، بسبب تعرض اجلاين لتكتيف            

ه وآخرين معه بعد شرــم      ،وفعل فاحشة اللواط به بالقوة من قبل اين علي        
 . املسـكر مجيعاً 

 
 : نتائج التحقيق 

أسفر التحقيق عن اعتراف اجلاين بقتل اين عليه بطعنـه يف عضـده األيسـر              
بالسكني وذلك إثر تعرضه لتكتيف وفعل فاحشة اللواط به بالقوة من قبل اين             

 . عليه وآخرين بعد تعاطي اجلميع مادة املسكر 
شخصان اآلخران اللذان كانا بصحبة اجلاين واين عليه علـى          وقد اعترف ال  

وجود اجلاين معهم ليلة احلادث وتعاطيهم املسكر ،وتعرضه لفعل فاحشة اللواط           
من قبل اين عليه وأحد الشخصني اآلخرين ، حيث قاما بتكتيفه وخلع مالبسه             

عرفه على املـرتل    وفعل فاحشة اللواط به ،وقد قام اجلاين بتمثيل واقع القتل ،وت          
 .الذي تعرض فيه لفاحشة اللواط

 :  طلبات املدعي العام 
 . تقرير ما جيب حبقه شرعاً لقاء شرب املسكر وإثبات صفة القتل 

 :بسؤال املدعى عليه أجاب بقوله 



 املنطقة اليت يسكنان فيهـا ،وقـد        بأنه ركب مع اين عليه إىل أحد األحياء يف        
لرتهة ،فسأله اجلاين ملاذا غري وجهته ،فقال اين عليه         كانت نيتهما الذهاب إىل ا    

نريد الذهاب إىل أحد األشخاص ،فذهبا إليه وكان يتواجد عنـده أشـخاص             
آخرون، وقد قُدم هلم اخلمر مجيعاً فتم تعاطيه من قبلهم وبعد ذلك نام اجلـاين               

علـى  وأثناء نومه أحس بشخص يقبله  فالتفت إليه فإذا هو اين عليه فضربه              
وجهه فقاموا بتكتيفه وفعل فاحشة به بدون إيـالج ،وبعـدها قـام اجلـاين               

 على فعلهم  و قام اين عليه بإيصاله إىل مرتله وعند وصوهلما مرتل              ممبناصحته
اجلاين أحضر سكيناً وقام باالعتداء على اين عليه بطعنه يف يده اليسرى طعنة             

 . إعاقته ومل يقصد قتله واحدة أودت حبياته ،وذكر  أنه كان يريد 
وبسؤال اجلاين هل لديه بينة على ما يدعي من مغالبته على عرضه وتكتيفـه ؟               

 . ال بينة عنده : فقال
وبالنظر إىل ما تقدم من الدعوى  وإجابة اجلاين ومصادقته على طعنه اين عليه              

ى عرضه  وأن وفاته بسبب طعنه له و أن ال بينة له  على ما يدعيه من مغالبته عل                
وأنه قتل اين عليه عمداً عدواناً بضربه بآلة قاتلة يف موضع قاتل ومبا أن اجلاين               
اعترف بشرب املسكر ،وتضمنت القضية انتهاء احلق اخلاص بـالرتول ،فقـد            
حكم القاضي بثبوت قتل اجلاين للمجين عليه عمداً عدوناً وأفهـم اجلـاين أن              

 . لد اجلاين حد املسكر مثانني جلدة وجي. جزاءه على ذلك من قبل ويل األمر 
 : حتليل املضمون 

جند أن للجاين بينة على تعرضه هلتك عرضه من قبل اين عليه ،حيث اعتـرف               
الشخصان اللذان كانا مع اجلاين واين عليه بأن اجلاين قد تعرض لفعل فاحشة             

 . اللواط من اين عليه وأحد الشخصني اآلخرين 



ين بينة، ولكن أغفلت الحتمال أن اجلاين ال علم له بـاعتراف            مما يثبت أن للجا   
 . الشخصني اآلخرين 

فاجلاين عندما تعرض هلتك عرضه ،هذا الباعث استفزه مما حرك لديه دافع الغرية             
 . على هتك عرضه مما أقدم على قتل اين عليه 

قوبة تعزيرية ومبا أن أولياء الدم قد نزلوا عن حقهم اخلاص ،فتنتقل عقوبته إىل ع
 . وذكر القاضي أن عقوبته على ذلك عائدة لويل األمر 

ومن وجهة نظري أن الدافع الذي حرك سلوك اجلاين مما أدى به إىل قتل اـين                
عليه هو من الدوافع الشريفة اليت جيب أن ينظر هلا يف العقوبة التعزيرية  حبيـث                

  .ختفف العقوبة التعزيرية حبقه بسبب دافعه الشريف 



 )القضية الثالثة (                                  
 )تعرض اين عليه إلطالق النار وإصابة سيارته من قبل اجلاين بدافع تافه(    
 

 : عرض الواقعة 
تعرضت سيارة اين عليه إلطالق النار وهو بداخلها ،وذلك أثناء سريه بسيارته            

م اجلاين الذي كـان يقـود سـيارته         يف إحدى الطرق العامة السريعة، حيث قا      
وبرفقته زوجته مبضايقة اين عليه وجتاوزه من اليمني، وقام بالتلفظ عليه بألفاظ            
مل يسمعها اين عليه ،ولكوهنما كانا يسريان يف الطريق السريع وفجأة قام اجلاين        
بإخراج مسدس كان حبوزته وأطلق حنوه طلقة واحدة أصابت أعلـى البـاب             

 . لراكب ومن مث الذ بالفرار اخلاص با
 : نتائج التحقيق 

 : أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للجاين مبا اسند إليه لألدلة التالية 
 . إقرار اجلاين بوجوده يف املدينة اليت مت االعتداء على اين عليه فيها  
تعرف اين عليه على اجلاين أثناء عرضه على اين عليه من بني عدة              

 . ص أشخا
إقراره بأن لديه سالحاً وهو ينطبق على أوصاف السالح اليت أدىل ا             

 . اين عليه عند بالغه 
إقراره بأن السيارة اليت استطاع اين عليه كتابة رقمها وأوصـافها            

 . عائدة له ،وكانت حبوزته يف يوم وساعة إطالق النار 
 : وبسؤال اجلاين أجاب بقوله 

 . وأنكر احلادثة مجلة وتفصيالً بأنه مل يطلق النار 
 



وباطالع القاضي على أوراق القضية وجد بني طياهتا بالغ اين عليه املتضـمن       
أنه كان يسري بسيارته على إحدى الطرق العامة السريعة ،وإذا باجلاين الـذي              
يقود السيارة وجبانبه امرأة وأثناء جتاوزه من جهة اليمني تشاجر معه، وأن اجلاين             

تهدئة سرعة سيارته وضايقه بسيارته مث وقف اين عليـه علـى الطريـق              قام ب 
للتحدث معه عما يريد ،ويف هذه األثناء أخرج مسدسه وأطلق النار حنو سيارة             

وقد وصف اين عليه اجلاين واملسدس       . اين عليه طلقة واحدة مث الذ بالفرار        
ملدينة اليت حدث فيها إطـالق      الذي حيمله وبإقرار اجلاين بأنه كان موجوداً يف ا        

النار برفقة زوجته وأن السيارة املذكورة هي سيارته وحبوزته يف ذلك اليوم، وأنه             
يوجد لديه مسدس وبناء عليه فإن ما ذكره اين عليه ابتداء قبل حضور اجلاين              
لدى اجلهة املختصة يوجه التهمة القوية للجاين بأنه أطلق النار على سيارة اين             

ه الذي شاهدت اجلهة املختصة أثر الطلق الناري على باب الراكب لسيارة            علي
اين عليه وقد ذكر اين عليه أوصاف السيارة ورقم لوحتها واتضح أهنا سيارة             
اجلاين ،وقد اعترف اجلاين بأن السيارة كانت حبوزته وأن املسدس املوصوف من            

ه، و أن اجلاين تركـب معـه        قبل اين عليه تطابقت مع أوصاف اجلاين ملسدس       
امرأة وذكر اجلاين أن برفقته زوجته واتضحت أوصاف اـين عليـه للجـاين           

 .وتعرف اين عليه للجاين
 قال القاضي كل هذه القرائن القوية توجه التهمة القوية للجاين بإطالق النـار             
على سيارة اين عليـه، وهـذا يـدل علـى طيشـه وهتـوره واسـتهتاره                 

 . ويستحق على ذلك التعزير باآلخرين،
وعليه فقد حكم القاضي تعزيراً جبلده مائيت جلدة مفرقة على أربـع فتـرات              
متساوية بني الفترة واليت تليها مخسة عشر يوماً ،وسجنه ستة أشهر جـراء مـا               

 إليه ودلت القرائن عليه بإطالقه النار على سيارة اين عليـه ويؤخـذ              بنس



ات املختصة بعدم العودة ملا بدر منه وبعرض احلكـم          التعهد عليه من  قبل اجله     
 .علي اجلاين قرر قناعته به 

 
 :حتليل املضمون 

نالحظ يف هذه القضية أن هناك قرائن قوية اقتنع معها القاضي على سبيل اجلزم              
واليقني أن اجلاين هو من قام باالعتداء على  اين عليه الذي مل يتعرض له بسوء                

جلاين وطيشه وأن دافعه على ارتكاب جرميته هو دافع تافـه           ونالحظ استهتار ا  
 هذا األمر  أن يطلق النار على اين عليه ، ونالحظ أن اثـر               قحيث ال يستح  

 منه أن اجلاين كان قاصداً      دطلقة النار يف أعلى الباب اخلاص بالراكب مما يستفا        
 .قتل اين عليه 

 اجلاين واين عليه، وبني األثـر       فليس هناك تناسب بني الواقعة اليت حدثت بني       
املترتب عليها وهو إطالق النار قاصدا قتل اين عليه الذي يوضحه اثر موقـع              

 .الطلـقة 
 أن دافع اجلاين من الدوافع التافهة الذي يستحق عليه تشديد العقوبة            حمما يوض 
 .التعزيرية

 تشـديد   ونالحظ أن حكم القاضي بسجنه ستة أشهر وجلده مائيت جلدة فيـه           
 .  العقوبة على اجلاين مقارنة مبا اقدم عليه من جرم

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ) القضية الرابعة (                              
 )اعتداء اجلاين على اين عليه دفاعا عن النفس (             

 
 :عرض الواقعة

ة حضر أحد األشخاص إىل حمل بيع الدجاج ،وطلب من البائع وهو من اجلنسي            
 وأراد اين عليه    دالباكستانية دجاجا بسعر مخسة رياالت،فقال له البائع ال يوج        

أن يأخذ الدجاج بسعر مخسة رياالت املسعر عند البائع بتسعة رياالت ، فمنعه             
 عنه كسر يف عظمة     جالبائع من ذلك فأمسك به اين عليه فدفعه البـائع ،مما نت          

 .يده اليمىن 
 :نتائج التحقيق 

 إىل كسر عظمـة     ى التحقيق عن توجيه االهتام له بضرب اين عليه مما أد          أسفر
 .يده اليمىن 

وبسماع دعوى املدعي العام ، وبسؤال اجلاين بواسطة املترجم باحملكمة أجـاب            
 إىل كسـر يف     ى املدعي العام من إدانته بضرب اين عليه ممـا أد          هبان ما ذكر  

 اين عليه وأراد    هل بيع دجاج، وحضرل   عظمة يده اليمىن ،حيث انه يعمل يف حم       
أن يأخذ  دجاجاً مسعراً بتسعة رياالت ويدفع مخسة رياالت ، فمنعه من ذلـك               



  هل حصلت له اإلصابة اليت ذكر املـدعي          موامسك جبيبه فقام بدفعه وال يعل     
 العام أم ال ؟

 وليس به شيء ، وقال إن الذي فعله دفـاع           أمامهوذكر اجلاين انه انصرف من      
 .عن نفسه 

وبرجوع القاضي إىل أوراق القضية وجد من ضمن األوراق تقريراً طبياً صادراً            
 .حبق اين عليه ، ويتضمن معاناته من كسر بعظمة الزند األمين 

وقد نزل اين عليه عن حقه اخلاص وما حصل له من إصابة ، وذكر القاضـي                
 به من دفع    مين عليه ، وما قا     املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام بضربه ا        أن

 .اين عليه هو دفاع عن النفس 
 ذكر القاضي بأن الواجب على املدعى عليه الدفع بأقل ممـا            قوبناء على ما سب   

 عليه املدعى عليه يستحق عقوبة فلجميـع مـا          محصل منه ، وحيث أن ما اقد      
تعهـد   ، حكم القاضي جبلده تسعني جلدة ، وسجنه شهراً ويؤخذ عليه ال            رذك

القوي بعدم العودة ملثل  ذلك ،واللجوء إىل السلطات ،وعدم االعتداء علـى             
 .اآلخرين ، وقد قرر املدعى عليه قناعته باحلكم 

 : حتليل املضمون 
 لدى البائع   كنالحظ أن اين عليه قد استفز اجلاين مبثل هذه التصرفات مما حر           

ئع جاوز يف الرد حد التناسـب يف        دافعاً دفع اين عليه التقاء شره ، لكن البا        
 .دفع اين عليه مما أدى إىل كسر بعظمة الزند األمين 

ونالحظ أن دافع البائع شريف يعتد به يف ختفيف العقوبة، وكما قـال فضـيلة               
 . منه لالقاضي أن الواجب عليه الدفع بأقل مما حص

خمففٍة ، بناء على    ونالحظ أن العقوبة التعزيرية اليت حكم ا القاضي هي عقوبٍة           
 . دافع البائع الشريف مع أخذ االعتبار بان اجلاين قد جاوز شرط التناسب



 
 
 
 
 
 

                            
 )القضية اخلامسة ( 

 )تأثري املسكرات على دوافع اجلاين (
 

 :عرض الواقعة 
اجلـاين      تقدمت والدة اجلاين بأخبارية إىل اجلهات املختصة مفادها أن  ابنـها             

يسهر خارج املرتل مث يعود ويضرا ويسقطها على األرض ويلعنـها ويلعـن             
 ، وقد حاول مـراودة أختـه         م الصلوات وال يصو   يوالديها باستمرار وال يؤد   

البالغة من العمر سبع عشرة سنة وحماولة فعله فعل فاحشة اللواط بأخيه األصغر             
 خارج املرتل مث يعود ويثور      الذي يبلغ أربع عشرة سنة، وانه يشرب املسكرات       

 .عليهم 
وحبضور املدعي العام لدى القاضي ، وسرد الواقعة لديـه وبسـؤال القاضـي      
املدعى عليه أجاب بأن ماذُكر غري صحيح مجلة وتفصيال سوى أنه قال لوالدته             

 .يف حالة غضب البارك اهللا فيك اوحنواً من هذا الكالم 
ية، وجد أن أخبارية والدته وإقـراره        وباطالع القاضي على كامل أوراق القض     

وشهادة أخته عليه املتضمنة حماولته فعل فاحشة الزىن ا، ولعنه لوالدته وضربه            



 أيضا يف إقـرار     دهلا، وإفطاره يف هنار رمضان ومنع أخويه من الصالة ،وما ور          
وشهادة أخيه عليه املتضمن انه حاول فعل فاحشة اللواط به ،ومنعه من الصالة             

 .اره يف هنار رمضانوإفط
وقد حضرت والدة املدعى عليه وأكدت صدق أقواهلا، وطلبت بأن يؤخذ عليه            

 رجل صاحل ، وأما عقوبته فهي عائدة للحاكم         والتعهد، وأالّ يعود للمرتل إال وه     
 .الشرعي 

 والدته ،وأنه معترف خبطئـه      هوبعرضه على املدعى عليه ،استعد بتنفيذ ما طلبت       
 .ه وأنه تائب إىل رب

ـ      قوذكر القاضي أنه بدراسته للقضية ،وتأمل ما سب         إىل  ب وجد أن كل ما نس
 .املدعى عليه كثري وخطري جداً يستوجب تشديد العقوبة عليه 

وأن شدة إنكاره وإظهاره له وتعهده بالتوبة ، والن والدته مل تصرح يف مطالبتها              
 .بعقوبته يف حقها اخلاص 

اضي التوسط يف العقوبة بني هذين املـوجبني          سابقاً اختار الق   رومن اجل ما ذك   
 .لعل ذلك يكون دافعاً له على االستقامة 

وقد حكم عليه بالسجن ملدة سنة كاملة  ،وجلده ثالمثائة جلدة مع أخذ التعهد              
 .الشديد عليه 

وبعرض احلكم على املدعي واملدعى عليه قررا عدم قناعتهما باحلكم فرفـع إىل             
 .وا املوافقة عليه حمكمة التمييز ، وقرر

 :حتليل املضمون 



 دنالحظ في هذه القضية أن هناك قرائن تؤيد صدق ما ور
 .في أخبارية األم وابنتها 

 على مثـل    مفتأثري املسكرات يف االبن على سلوكه املتهور واضح ؛ألنه ال يقد          
هذه التصرفات شخص به عقل يضرب والدته ، ومينع اخوته مـن الصـالة،              

 .لفاحشة بأخته وأخيه وحماولته فعل ا
فهذا يثبت أن املسكرات مهيجة للدوافع والشهوات الغريزية لدى الشخص ،           

 .  وتكمن خطورهتا يف ارتكاب اخطر اجلرائم بأقرب الناس إليه 
ونالحظ أن فضيلة القاضي اختار التوسط يف العقوبة العتبارات رآها فضـيلته            

 .  ثر يف توقيع العقوبة عليه  أن دافع اجلاين غري الشريف له أىلكن ال خيف
 
 
 

                             
 
 
 

 )القضية السادسة (

 )تأثري املسكرات على دوافع اجلاين ( 
 :عرض الواقعة 

قيام خال اين عليها بفعل فاحشة الزنا ببنت أخته اليت تبلغ من العمر مخسـة               
 . عنه محلها منه ووضعها بطفلة جعشر عاماً ،مما نت

 :ئج التحقيق نتا
 .أسفر التحقيق مع اجلاين عن توجيه االهتام له بفعل فاحشة الزنا ببنت أخته 

وقد اقر اجلاين بأنه عاد يف إحدى الليايل من عمله، وهو يف حالة سكر مث قـام                 
 .بفعل الفاحشة ببنت أخته بدون إيالج وقد صادق على أقواله شرعا 



ه محلت ووضعت طفلة، وعندما سأهلا      وقد تضمنت أخبارية والد  الفتاة أن ابنت       
 يف أقوال والدة الفتاة بـأن       ءقالت له بان خاهلا هو الذي واقعها ، وأيضاً  ما جا           

أخيها هو الذي واقعها وأهنا مسعت صراخ ابنتها قبل صالة الفجـر يف احـدى               
الليايل  وقد شاهدت أخاها وهو يهرب من املرتل ،وعندما سألت ابنتها أخربهتا             

 . نام جبوارها بعد أن خلع مالبسها الداخلية ،وقام مبجامعتها بأن خاهلا
 القضية اتضح أن املذكور متزوج وله ثالثة أطفال بناء          قوبدراسة القضاة ألورا  

 .على أقواله يف مرحلة التحقيق 
 على اجلاين أجاب أن الدعوى املقامة ضده من أنه وقـع            روبعرض مجيع ما ذك   

دون إيالج؛ ألنه كان سكراناً اثناء املواقعة ،        على بنت أخته فهذا صحيح لكن ب      
 أعزب  لأما ماذُكر من انه متزوج وله أوالد فقد أنكر ذلك وأجاب بأنه ال يزا             

 .ومل يسبق له الزواج من قبل 
وباالستفسار من اجلهات املختصة عن املدعي عليه هل هو متزوج أم أعـزب ؟              

 .قبل الدخول عليها تبني انه غري متزوج مث اقر انه متزوج مث طلقها 
 مثـانني جلـدة     ه ، فقد حكم فضيلة القضاة جبلد املدعى علي        قوبناء على ما سب   

دفعة واحدة بسبب شربه املسكر ،وسجنه ملدة سنتني ونصف وجلده ثالمثائـة            
 .جلدة، وقد اقتنع املدعى عليه باحلكم

 :حتليل املضمون 
دى متعاطيها ، قد أثـر      نالحظ أن تأثري املسكر وهو مهيج للدوافع اإلجرامية ل        

على املدعى عليه مما نتج عنه أن حتركت لديه الدوافع الغريزية ،و اقدم علـى               
 .فعل الفاحشة بإحدى حمارمه 

والن املدعى عليه اقدم على شرب املسكر باختياره واقدم على مواقعة أبنة أخته             
 . معه تشديد العقوبة عليه بفإن دافعه غري شريف ،مما يتطل



د البينة اليت تثبت اإليالج فإن فضيلة القضاة قد شددوا احلكم عليه            ولعدم وجو 
 .بعقوبة تعزيرية لدناءة دافعه وخسته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )القضية السابعة (                               
 تبادل إطالق نار بني اجلاين واين(                       

 ) االستفزاز بسبب باعث                            
 :عرض الواقعة 

 عنه إصابة   جمت تبادل إطالق نار بني ثالثة أشخاص األول والثاين والثالث مما نت           
شخصني منهم، واتضح أن الثاين والثالث قاما باالعتداء على األول واالنتقـام            

 عنه إطالق النار بني األول      جمنه لقيامه بفعل فاحشة اللواط بالثاين بالقوة ،مما نت        
 .الث نتج عنه أصابتهما والث

 :نتائج التحقيق 



مبعاينة موقع إطالق النار مت ضبط مسدسني عائدين لألول والثالـث، ومبعاينـة             
موقع فعل الفاحشة الذي قام الثاين بالداللة عليه عثر على آثار مادية من مالبس              

أثر  يف التقارير ، وقد لوحظ      ءومناديل ووجد على املالبس آثار منوية وفقا ملا جا        
امتداد اين عليه على األرض ، وقد الحظ قصاص األثر وجود آثـار سـيارة               

 .تقارب سيارة األول 
 عنه حدوث تبادل    جوقد اقر الثاين والثالث بذهاما إىل األول لالنتقام منه مما نت          

 .إطالق النار بني األول والثالث 
اط بالثـاين   وبعرض دعوى املدعي العام على األول  أنكر فعل فاحشة  اللـو            

 .،وكذلك أنكر إطالقه النار على الثالث 
 .أما املدعى عليه الثاين فقال لقد استعنت بأخي الثالث لالنتقام من األول 

أما املدعى عليه الثالث فقال لقد متاسكت مع املدعى عليه األول بعد أن طلب              
 يده اليمىن    منه مما نتج عنه إطالق النار عليه وأصابته يف         لأخوه االنتقام ملا حص   

. 
وبإبداء املدعي العام أدلته ضدهم وبسؤال الثاين عن سبب اسـتعانته بأخيـه ،              

 .فأجاب لالنتقام من األول؛ ألنه فعل به فاحشة اللواط
وبسؤال القاضي لألول هل حدث بينك وبني الثالث مضاربة وإطـالق نـار ؟              

 .فأجاب بنعم 
سكن األول لتسـليمه    وبسؤال الثالث نفس السؤال فأجاب لقد حضرت إىل         

 .للجهات املختصة وحبوزيت مسدس، وعندما شاهدين أطلق علي النار
وقد أنكر األول حدوث اطالق   نار من مسدسه لكـن أثبتـت التقـارير أن                 

 .الطلقات صادرة من مسدسه 



وبناء على ما سبق  قال القاضي انه يسـتبعد تعرض الثاين والثالث لألول دون              
 أن ينسب لنفسه شيء يقدح يف شرفه وكرامتـه          ن ميك سبب ؛ والن اإلنسان ال    

إال حلصوله ، وكان بإمكانه أن يتقدم للجهات املختصة ألخذ حقه مـن األول              
 التهمـة ضـد األول      هوإلقرار األول والثاين بعدم وجود عداوة بينهما مما يوج        

 .بفعل فاحشة اللواط بالثاين 
ات ،وجلده ألف جلـدة     فقد حكم القاضي على األول بسجنه ملدة ثالث سنو        

 الثاين بسجنه ثالثة اشهر وجلده مائة ومخسني جلـدة ،وعلـى الثالـث              ىوعل
 .بالسجن ملدة ثالث سنوات ونصف وجلده ألف ومخسمائة جلدة 

 .وبعرض احلكم على األول والثاين قررا قناعتهما ومل يقتنع الثالث باحلكم
 :حتليل املضمون 

سبب باعث االستفزاز لقيام األول بفعل      نالحظ أن سبب ارتكاب اجلرمية كان ب      
 عنه اعتداء الثاين ،والثالث علـى األول انتقامـاً          جفاحشة اللواط بالثاين مما نت    
 .النتهاك األول عرض الثاين 

ونالحظ أن القاضي خفف العقوبة التعزيرية على الثاين بسبب دافـع غريتـه             
 .الشريف على انتهاك عرضه وهو من الدوافع الشريفة 

 بانتـهاك   هشدد العقوبة التعزيرية على األول بسبب دافعه الدينء وهو قيام         وقد  
 .عرض الثاين واطالقه النار على الثالث 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )القضية الثامنة(                             
 اعتداء أربعة أشخاص على(                      
 )ب باعث تافه اين عليه بسب                     

 :عرض الواقعة 



قام أربعة أشخاص باالعتداء على اين عليه نتج عنه طعنه يف الظهر وكسر يف              
األنف حيث كان دور األول طعن اين عليه بسكني يف ظهـره، ودور الثـاين               
ضربه خبشبة على وجهه كسرت انفه ،ودور الثالث املساعدة لزميليه السابقني ،            

 .ار قرب السيارة لتسهيل هرم بعد االنتهاء من فعلهمودور الرابع االنتظ
 :نتائج التحقيق 

أسفر التحقيق عن قيام األول بطعن اين عليه بسكني ، وقيام الثـاين بضـربه               
 .بقطعة خشبة على وجهه ،وقيامهم باهلروب بعد املضاربة 

ميله  كله صحيح ؛الن اين عليه وز      روبسؤال املدعى عليهم أجابوا بأن ما ذك      
 باإلصابة  بقاما برمـيهم بعلبة بيبسي وعند التفاهم معهما اشتبكا معنا مما تسب          

 .اليت حدثت 
وقد صدر حبق اين عليه تقرير طيب يتضمن وجود جرح طعين نافذ بالظهر أدى              
إىل ارتشاح هوائي حول الرئة، وإصابة انفه، وكسره ،وجرح قطعي باحلاجـب            

 .األيسر
 بسجن األول أربعة اشهر وجلده سبعني جلدة ،وسجن         وبناء عليه حكم القاضي   

الثاين أربعة اشهر، وجلده ستني جلدة، وسجن الثالث أربعة اشهر وجلده ثالثني            
جـلدة ،وسجن الرابع أربعة اشهر مع اخذ التعهد عليهم بعدم العودة ملثل مـا              

 .بدر منهم 
 
 

 :حتليل املضمون 
وهو قيام املدعى علـيهم بإصـابة      نالحظ أن سبب اجلرمية نتج عن باعث تافه ،        

 .اين عليه بإصابات بليغة بسبب رميه هلم بعلبة البيبسي



 تناسب بني فعل اين عليه وفعل اجلناة ويكون فعلهم بسـبب            دوحيث ال يوج  
 .باعث تافه ،ولذلك مل خيفف القاضي عنهم العقوبة التعزيرية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )القضية التاسعة(                                   

 )اعتداء اجلاين على اين عليه بدافع تافه (                     
 :عرض الواقعة 

اقدم اجلاين الذي يعمل عسكرياً يف إحدى القطاعات احلكومية بإطالق النـار            
 عنه أصـابته  جعلى زميله الذي يعمل عسكرياً يف نفس موقع عمل اجلاين ،مما نت 

ت إىل كسر مضاعف بعظميت الساق األمين ، وذلك الن اين عليه            يف ساقه أد  
 سـوف   د اجلاين يف ركوبه معه ،وانه إذا عا       باركب شخصاً مع اجلاين ال يرغ     
 .يدخله اين عليه سجن املركز 

 : نتائج التحقيق 
 وصـادق علـى أقوالـه شـرعاً         رأسفر التحقيق مع اجلاين عن اعترافه مبا ذك       

عليه من قبل القاضي أجاب بأنه أطلق النار على زميله مبركـز            ،ومبناقشة اين   
الشرطة طلقتني أو ثالثا من الرشاش احلكومي أصابته إحدى الطلقات ،والسبب           

 فيه  ،وأنه إن عاد سوف يدخلـه سـجن           بيف ذلك أنه اركب شخصاً ال يرغ      
 .املركز، وذكر أنه كان فاقداً عقله

شيء ،وقد عرض عليهما القاضي الصـلح       وقد رد اين عليه أنه ليس يف عقله         
 .وقد انتهى احلق اخلاص بالصلح 

أما احلق العام فقد حكم القاضي عليه بتعزيره بسبب اعتدائه على زميله ،بـأن              
جيلد مائيت جلدة ويسجن سبعة عشر شهرا ً،وبعرض احلكم عليه قرر قناعته به             

. 
 
 



 
 

 :حتليل املضمون 
     من  ه بناء على ما أحدث    هين عليه ليس له ما يربر     نالحظ أن اعتداء اجلاين على ا 

 على أن دافعه علـى ارتكـاب        ل مع الدافع ،مما يد    بإصابات مؤثرة ال تتناس   
 .اجلرمية دافع تافه ال يستحق معه ختفيف العقوبة

وحيث إن احلق اخلاص قد انتهى بالصلح فان القاضي قد شدد العقوبة التعزيرية             
 . ه عليه بناءً  على الدافع التاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 )القضية العاشرة( 
 )اعتداء اجلانية على اين عليهما بدافع تافه ( 

 :عرض الواقعة 
أقدمت اجلانية على قيامها بضرب وتعذيب خـادمتني األوىل، مـن اجلنسـية             

 مبشاركة ابنها احلدث مسـتخدمني      ة ،والثانية من اجلنسية الفليبيني    ةاإلندونيسي
 الكهربائية والكي بواسطة املكوى وقص شعورهن بالقوة ممـا          العصي واألسالك 

 ،وذلك ألن اجلانية    ة وإحداث إصابات بليغة بالفليبيني    ةأدى إىل وفاة اإلندونيسي   
 .تريد تأديبهما 
 :نتائج التحقيق 

 عـن   جأسفر التحقيق معها عن اعترافها الشرعي ، وأهنا قامت بضرما مما نـت            
ابات بليغة باألخرى وقالت إهنا مل تقصد القتل        ذلك وفاة إحدامها ،وحصول إص    
 .وال اإليذاء وإمنا تقصد تأديبهما 

 منها أن جتلـد     ر فقد حكم القاضي عليها تعزيراً بسبب ما بد        قوبناًء على ما سب   
 .مائيت جلدة وتسجن ملدة سنتني 

 :حتليل املضمون 
 . احلق اخلاص يظهر من حكم القاضي أن أولياء املقتولة قد نزلوا وانه قد انتهى



ونالحظ أن إقدام اجلانية على ضرب وتعذيب اخلادمتني عمـل غـري إنسـاين              
 مع الدافع الذي ذكرته اجلانية أهنا تقصد التأديب على          بوالأخالقي ،وال يتناس  
 . من ضرر باين عليها وقتل األخرى هحد قوهلا مع ما أحدثت

مية البشعة يعد دافعاً تافهـاً  وعليه فان الدافع الذي دفعها إىل ارتكاب  هذه اجلر        
 . مثل الضرر الذي أصاب اين عليهما ثفالذي يقصد التأديب ال حيد

واحلكم الذي أصدره القاضي ليس خمففا وال مشدداً بناًء على عـدم تناسـب              
 .الدافع التافه مع الفعل املقترف

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الثاين املبحث
 
 ء يف سجن مخيس مشيطدراسة تطبيقية على الرتال

  ارتكاب اجلرميةعلىللتعرف على الباعث والدافع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 )املنهجية ( 
 )اإلجراءات املنهجية ( 

 
 : جمتمع البحث  

اخترت الرتالء يف قسم سجن حمافظة مخيس مشيط لدراسة الباعث وأثره علـى             
 . الدافع يف ارتكاب سلوك اجلرمية 

 
 : عينة البحث  

 نزيالً ،فتم   213 إىل سجن حمافظة مخيس مشيط كان عدد السجناء          عند ذهايب 
 استبياناً عليهم وإعطاؤهم العدد الكايف من االستبيانات احتياطيـاً          213توزيع  

 120بالتعاون مع الباحث االجتماعي يف السجن ،وقد أعيدت منـها حـوايل             
ون يف حقوق    استبياناً لالكتشاف إن البعض منهم مسج      20استبياناً،ومت استبعاد   

 . مالية خاصة ،وبعضها مل تتوفر املعلومات اليت أريدها، أومل تتوفر فيها املصداقية 
إجابات منضبطة نوعـاً    ) تضمنت(استبيان فقد     ) مـائة  ( أما املتبـقي وعدده    

 . ما 
 : أدوات مجع البيانات  
 . االستبيان  -
 . فرد ) 100(اال البشري  -



 . يس مشيط باململكة العربية السعودية اال املكاين سجن حمافظة مخ -
 
 
 
 
 
 
 

م   دول رق راد    ) 1(             ج ار أف ط أعم ح متوس يوض
 العينة 
 النسبة املئوية التكرار العمر 

 %6 6  سنة فأقل 20 -1
ــن -2 ــنة إىل 21 م س

 سنة 40

79 79% 

ــن -3 ــنة إىل 41 م س
 سنة60

13 13% 

 %1 1 سنة فأكثر61 من -4
 %1 1  مل يذكر-5

 %100 100 اموع
 

فرداً وهم األغلبيـة     ) 79( أجاب  : يتضح ما يلي    ) 1(من خالل اجلدول رقم     
سـنة  21من أفراد العينة بأن أعمارهم تتراوح ما بني         % 79وميثلون ما نسبته    



من أفراد العينة   % 13فرداً وهم ميثلون ما نسبته      ) 13( سنة ، وأجاب     40إىل  
أفراد وهم  ) 6( سنة ، وأجاب     60 سنة إىل    41بأن أعمارهم تتراوح من ما بني       

بأن أعمارهم تترواح ما بني عشرين سنة فأقل ، وأجاب          % 6ميثلون ما نسبته    
من أفراد العينة بأن عمره فوق الستني سـنة         % 1فرد وهو ميثل ما نسبة      ) 1(

 . من أفراد العينة % 1 هفرد واحد وهو ميثل ما نسبت) 1(،ومل جيب 
 عليهـا   يفراد العينة على مراحل عمرية خمتلفة مبا يضـف        وهذا يوضح اشتمال أ   

الشمول ملختلف أعمار اتمع ؛ألهنا حتتوي على إجابات فئة الشباب ومتوسطي           
 . العمر وكبار السن، ويدل على أن اجلرمية غري حمددة بعمر زمين  

 

) 2(             جدول رقم 
يوضح احلالة االجتماعية ألفراد 

 العينة 
 النسبة املئوية التكرار الجتماعيةاحلالة ا
 %28 28 متزوج 
 %59 59 أعزب 
 %3 3 مطلق
 %1 1 أرمل

 %9 9 مل يذكر



 %100 100 اموع
 

فرداً وهم األغلبيـة    ) 59(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 2(من خالل اجلدول رقم     
فرداً ) 28(من أفراد العينة ،وأجاب     %) 59(بأهنم عزاب وهم ميثلون ما نسبته       

) 3(من أفراد العينة ،وأجـاب      %) 28(أهنم متزوجون وهو ميثلون ما نسبته       ب
من أفراد العينة ،وأجاب فرد     %) 3(أفراد بأهنم مطلقون وهم ميثلون ما نسبته        

 9من أفـراد العينـة ،ومل جيـب         %) 1(واحد بأنه أرمل وهو ميثل ما نسبته        
 . من أفراد العينة %) 9(أشخاص وهـــم ميثلون 

االستقرار النسيب ألفراد العينة ، حيث أن األغلبية منهم عزاب ،مما           وهذا يوضح   
 .يدل على أن غالبية مرتكيب اجلرائم من العزاب 

 
 
 
 
 
 

 يوضح املستوى التعليمي ألفراد العينة) 3(جدول رقم 
 النسبة املؤية التكرار املستوى التعليمي 

 %15 15 أمي 
 %32 32 ابتدائي 
 %30 30 متوسط 
 %18 18 ثانوي



 %3 3 جامعي 
 %2 2 مل يذكر

 %100 100 اموع 
 

فرداً وهم األغلبية بأنه    ) 32(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 3(من خالل اجلدول رقم     
فرداً بـأن   ) 30(، وأجاب   % 32مستوى تعليم ابتدائي وهم ميثلون ما نسبته        

وى أفراد بأن مست  ) 18(،وأجاب  % 30تعليمهم متوسط وهم ميثلون ما نسبته       
فرداً بأهنم أميون وهم ميثلون     ) 15(،وأجاب  % 18تعليمهم ثانوي وهم ميثلون     

أفراد بأن مستوى تعليمهم جامعي وهم ميثلون       ) 3(، وأجاب   % 15 هما نسبت 
 % . 2شخصان وهم ميثلون ) 2(، ومل يـجب 3%

وهو يوضح اخنفاض نسبة التعليم بني من اتبع سلوك اجلرمية فالغالبيـة منـهم              
لى مؤهل ابتدائي ،وهو تعليم منخفض يدل على أن اخنفاض مستوى           حاصلون ع 

 . التعليم من العوامل املساعدة على ارتكاب سلوك اجلرمية  
 
 
 

           
 يوضح املستوى التعليمي لآلباء) 4(جدول رقم 

 النسبة املؤية التكرار املستوى التعليمي لآلباء
 %64 64 أمي 

 %14 14 ابتدائي 
 %13 13 متوسط 



 %2 2 ثانوي
 %3 3 جامعي 
 %4 4 مل يذكر
 %100 100 اموعة

 
شخصاً وهم األغلبية   ) 64(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 4(ومن خالل اجلدول رقم     

فـرداً بـأن    ) 14(،وأجاب  % 64بأن مستوى تعليم آبائهم أمي وهم ميثلون        
فرداً ) 13(، وأجاب   % 14مستوى تعليم آبائهم ابتدائي وهم ميثلون ما نسبته         

) 3(، وأجـاب    % 13بأن مستوى تعليم آبائهم متوسط وهم ميثلون ما نسبته          
،  وأجاب   % 3أفراد بأن مستوى تعليم والدهم جامعي وهم ميثلون ما نسبته           

،  % 2شخصان بأن مستوى تعليم والديهما ثانوي وهم ميثلون ما نسـبته           ) 2(
 % .4أفراد وهم ميثلون ) 4(ومل جيب 

ن اخنفاض مستوى تعليم الوالد أو أميته يدل على عدم إملـام            ويتضح من هذا أ   
الوالد بأصول تربية األبناء التربية السليمة ،مما تكون عوامل مساعدة يف احنراف            

 . األبناء وارتكام السلوك اإلجرامي 
 

         
 يوضح املستوى التعليمي لوالدة أفراد العينة) 5(جدول رقم 
 النسبة املئوية التكرارةاملستوى التعليمي للوالد

 %88 88 أمي 
 %0 0 ابتدائي 
 %4 4 متوسط 



 %2 2 ثانوي
 %2 2 جامعي 
 %4 4 مل يذكر
 %100 100 اموعة

 
فرداً وهم األغلبية أن    ) 88(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 5(من خالل جدول رقم     

ى أشخاص بأن مستو  ) 4(،وأجاب  % 88أمهاهتم أميات وهم ميثلون ما نسبته       
شخصـان بـأن    ) 2(،وأجـاب   % 4تعليم أمهاهتم متوسط وهم ميثلون نسبة       

) 2(، وأجـاب    %2 همستوى تعليم والدتيهما ثانوي ومها ميثالن مـا نسـبت         
ومل % 2 هشخصان بأن مستوى تعليم والدتيهما جامعي ومها ميثالن ما نسـبت          

 . أفراد ) 4(جيب 
 له تأثري علـى سـلوك       وهذا يوضح أن انعدام املستوى التعليمي لدى الوالدة       

 . األفراد ويكون عامالً مساعداً الحنراف األبناء 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدى حمافظة أفراد العينة ألداء الصالة) 6(جدول رقم 



 هل تؤدي الصالة قبل دخول السجن ؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %54 54 نعم 
 %13 13 ال

 %33 33 أحياناً 
 %100 100 اموع

 
 شخصاً وهم ميثلـون     54أجاب  :  يتضح ما يلي    ) 6(ل اجلدول رقم    ومن خال 

% 54األغلبية بأهنم يؤدون الصالة قبل دخوهلم السجن وهم ميثلون ما نسبته            
 شخصاً بأهنم أحياناً ال يؤدون الصالة قبل دخوهلم السجن وهـم            33، وأجاب   

ـ      % 13، وأجاب   %33 هيثملون ما نسبت   ل شخصاً بأهنم ال يؤدون الصالة قب
 % . 13دخوهلم السجن وهم ميثلون ما نسبته 

وهذا يوضح أن عدم احملافظة على الصلوات اخلمس يدل على ضعف اإلميان مما             
يؤثر على سلوك األفراد وانـحرافهم ،ويكون عامالً مهم يف ارتكاب السلوك           

 . اإلجرامي 
 
 
 
 
 
 
 



 عينة مدى تأثير السوابق على أفراد ال) 7(                جدول رقم 
                     هل السوابق هلا تأثري على سلوك الفرد ؟ 

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %25 25 نعم 
 %73 73 ال

 %2 2 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
شخصاً بـأن لـيس     ) 73(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 7(من خالل جدول رقم     

 شخصاً بأن علـيهم     25 ،وأجاب% 73عليهم سوابق وهم ميثلون ما نسبته       
 % . 2،ومل جيب شخصان وهم ميثلون ما نسبته % 25سوابق وهم ميثلون 

 . وهذا يوضح أن ربع العينة هم من تعودوا اإلجرام 
 

 مدى تأثري انفصال الوالدين بالطالق على أفراد العينة) 8(جدول رقم 
 هل والداك مطلقان ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %12 12 نعم 
 %75 75 ال

 %13 13 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
شخصاً وهم األغلبية   ) 75(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 8(ومن خالل اجلدول رقم     

 12،وأجاب  % 75بأن والديهم غري منفصالن بالطالق وهم ميثلون ما نسبته          



،ومل جيب  % 12شخصاً بأن والديهم منفصالن بالطالق وهم ميثلون ما نسبته          
اً ويتضح من هذا أن نسبة انفصال الوالدين بالطالق له تأثري علـى              شخص 13

 . سوء سوك األبناء لكن بنسبة قليلة   
 

 .مدى تأثري انفصال الوالدين على سلوك األبناء) 9(جدول رقم 
 هل والداك منفصالن ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %14 14 نعم 
 %71 71 ال

 %15 15 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
شخصاً بأن والـديهم    ) 14(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 9(من خالل اجلدول رقم     

شخصاً وهم األغلبية بـأن     ) 71(،وأجاب  % 14منفصالن عنهم وهم ميثلون     
) 15(، ومل جيـب     %71والديهم غري منفصلني عنهم وهم ميثلون ما نسـبته          

 % . 15 هشخصاً وهم ميثلون ما نسبت
 
 
 
 
 

 .دى تأثري مشاجرة الوالدان على سلوكيات األفراد م) 10(جدول رقم 



 هل والداك دائماً متشاجران؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %5 5 نعم 

 %60 60 ال

 أحياناً
 مل جيب

25 
10 

25% 
10% 

 %100 100 اموع
شخصاً بأن والديهم   ) 60(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 10(من خالل اجلدول رقم     

شخصـاً بـأن    ) 25( ،وأجـاب   % 60هم ميثلون ما نسبته     ال يتشاجرون و  
أشخاص ) 5(،وأجاب  % 25والديهم يتشاجرون أحياناً وهم ميثلون ما نسبته        

اشخاص 10،ومل جيب   % 5بأن والديهم يتشاجرون دائماً وهم ميثلون ما نسبته         
 هلـا دور يف     نوهذا يوضح أن نسبة من والديهما يتشاجرا      %. 10وهم ميثلون   
 . بناء بنسبة قليلة  سلوكيات األ

 
 مدى تأثير سلوآيات اآلباء على األبناء) 11(جدول رقم 

 هل أحد والديك قد دخل السجن بسبب قضية ؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %5 5 نعم 
 %90 90 ال

 %5 5 مل جيب 
 %100 100 اموع

 



م ميثلـون    شخصاً وه  90أجاب  : يتضح ما يلي    ) 11( من خالل اجلدول رقم     
 هاألغلبية بأن والديهم مل يدخلوا السجن بسبب قضية وهم ميثلون مـا نسـبت             

أشخاص بأن أحد والديهم قد دخل السجن بسبب قضية         ) 5(وأجاب  % 90
 % . 5أشخاص وهم ميثلون ما نسبته ) 5(ومل جيب % 5وهم  ميثلون نسبة 

على سلوك  وهذا يوضح أن نسبة دخول الوالدين للسجن بسبب قضية له تأثري            
األبناء لكن بنسبة قليلة على أفراد العينة مما يدل على انـحراف سلوك بأسباب             

 . أخرى 
 

 مدى تأثير حالة المسكن على سلوآيات األفراد ) 12(    جدول رقم 
 حلالة املسكن تأثري على سلوكيات األفراد  ؟   هل          
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %7 7 ممتاز 
 %16 16 يد ج

 %37 37 متوسط 
 %36 36 سيئ

 %4 4 مل جيب 
 %100 100 اموع 

 
شخصـاً وهـم    ) 37(أجـاب   : يتضح ما يلي    ) 12(من خالل اجلدول رقم     

،وأجـاب  % 37األغلبية بأن مستوى مسكنهم متوسط وهو ميثلون ما نسبه          
 16،وأجـاب   % 36شخصاً بأن حالة مسكنهم سيئة وهـم ميثلـون          ) 36(

) 7(،وأجـاب   %16بأن مستوى حالة مسكنهم جيدة وهم ميثلـون         شخصاً  



أشـخاص  ) 4(،ومل جيب   % 7أشخاص بأن حالة مسكنهم ممتازة وهم ميثلون        
 % . 4وهم ميثلون ما نسبته 

 .  على سلوكيات األفراد اوهذا يوضح أن مستوى السكن له تأثري
 

 رادمستوى احلالة املادية وتأثريها على سلوك األف) 13(جدول رقم 
 ما مدى تأثري مستوى احلالة املادية على سلوك األفراد ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %4 4 ممتاز 

 %10 10 جيد  
 %23 23 متوسط 
 %62 62 سيئ

 %1 1 مل جيب 
 %100 100 اموع 

 
شخصاً وهم ميثلون   ) 62(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 13(من خالل جدول رقم     

) 23(،وأجـاب   % 62توى حالتهم املادية سيئ  وهم  ميثلون         الغالبية بأن مس  
،وأجـاب  % 23شخصاً بأن مستوى حالتهم املادية متوسط وهم ما نسـبته           

، %10أشخاص بأن مستوى حالتهم املادية جيد ه وهم ميثلون ما نسبته            ) 10(
أشخاص بأن مستوى حالتهم املادية ممتاز وهم ميثلون ما نسـبته           ) 4(وأجـاب  

 % . 1جيب شخص واحد وهو ميثل ،ومل % 4
وهذا يوضح أن الغالبية من أفراد العينة حالتهم املادية سيئة وظهر أن ذلك من              

 . األسباب املؤثرة على سلوكهم يف ارتكاب اجلرمية 



 
 مستوى حالة آباء أفراد العينة ومدى) 14(جدول رقم 

 تأثريها على سلوك األبناء
 ما هي حالة والديك املادية ؟

 النسبة املؤية التكرار بة اإلجا
 %7 7 ممتاز 
 %10 10 جيد 

 %26 26 متوسط 
 %49 49 سيئ

 %8 8 مل جيب 
 %100 100 اموع 

 
شخصاً بأن مستوى   ) 49(أجاب  : يتضح ما يلي    ) 14(من خالل جدول رقم     

شخصـاً بـأن    ) 26(،وأجاب  % 49حالة آبائهم  املادية سيئ وهم ما ميثلون         
) 10(،وأجـاب   % 26هم املادية متوسط وهم ما نسـبته        مستوى حالة آبائ  

% 10أشخاص بأن مستوى حالة آبائهم املادية جيد وهم ميثلون مـا نسـبته              
أشخاص بأن مستوى حالة آبائهم املادية ممتاز وهم ميثلـون مـا            ) 7(،وأجاب  

 % . 8أشخاص وهم ميثلون ) 8(،ومل جيب % 7نسبته 
ش فيها الرتيل مع والديه هلـا تـأثري يف          ويتضح من هذا أن حالة الفقر اليت عا       

 . سلوكه  مما تكون من البواعث الدافعة الرتكاب السلوك اإلجرامي 
 
 



 
                          

  
 دخل الفرد) 15(جدول رقم 

 هل يكفيك دخلك الشهري ؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %19 19 نعم 
 %49 49 ال

 %23 23 أحياناً 
 %9 9 ب مل جي

 %100 100 اموع
 

 شخصاً بأن دخلـهم     49أجاب  : يتضح ما يلي    ) 15(من خالل اجلدول رقم     
 شخصـاً بـأن     23،وأجاب  % 49الشهري ال يكفيهم وهم ميثلون ما نسبته        

 شخصاً بأن دخلـهم     19،وأجاب  % 23دخلهم يكفيهم أحياناً وهم ميثلون      
شخاص وهم ميثلون نسـبة      أ 9،ومل جيب   % 19 هيكفيهم وهم ميثلون ما نسبت    

9 . % 
 

 إذا مل يكفك دخلك الشهري ما ذا تفعل) 16(جدول رقم 
                إذا مل يكفك دخلك الشهري ما ذا تفعل ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %53 53 احلصول على املال بطريقة مشروعة



 %21 21 احلصول على املال بطريقة غري مشروعة
 %26 26 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
بأهنم حيصـلون   % 53أجاب  : يتضح لنا ما يلي     ) 16(من خالل اجلدول رقم     

بأهنم حيصلون على املال بطريقة غـري       % 21على املال بطريقة شرعية وأجاب      
 % . 26شرعية ومل جيب 

 . ويتضح من هذا أن قلة الدخل وعدم كفايته باعث حمرك للدوافع اإلجرامية 
 

 مدى تأثري الفراغ على سـلوك األفراد) 17(جدول رقم 
 كيف تقضي وقت الفراغ ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %68 68 بعمل شريف 

 %20 20 بعمل غري شريف 
 %12 12 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينـة    % 68أجاب  : يتضح ما يلي    ) 17(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينة بأهنم    % 20بأعمال شريفة، وأجاب    بأهنم يقضون وقت فراغهم     
% 12يقضون أوقات فراغهم يف أعمال غري شريفة، ومل جيب عن هذا السؤال             

 . من أفراد العينة 



وذا يتضح أن وقت الفراغ من العوامل املهمة املسـاعدة علـى االحنـراف،              
 .وارتكاب السلوك اإلجرامي 

 
 
 
 

 وء ؟هل لديك أصدقاء س) 18(جدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %43 43 نعم 
 %53 53 ال

 %4 4 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة أن    % 53أجاب  : يتضح ما يلي    ) 18(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينة أن لديهم أصدقاء سوء       % 43ليس هلم أصدقاء سوء ، وأجاب       
  .من أفراد العينة % 4ومل جيب 

 
 مدى تأثري أصدقاء السوء على ارتكاب اجلرمية) 19(جدول رقم 

 هل أصدقاء السوء سبب يف ارتكابك اجلرمية اليت سجنت من أجلها ؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %41 41 نعم 
 %52 52 ال



 %7 7 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
أن أصدقاء السوء   ب% 52أجاب  : يتضح مايلي   ) 19(من خالل اجلدول رقم     

 . ليسوا سبباً يف ارتكاب اجلرمية  
من أفراد العينة بأن أصدقاء السوء سبب يف ارتكاب اجلرمية          % 41لكن أجاب   

 . من أفراد العينة % 7ومل جيب . اليت سجنوا من أجلها 
ويتضح من خالل هذا اجلدول أن أصدقاء السوء باعث مهيج ومنشط للدوافع            

 . اإلجرامية 
 
 

مدى تأثري ضعف اإلميان أو اتباع الشيطان أو اتباع اهلوى على ) 20(قم جدول ر
 .ارتكاب اجلرمية 

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %11 11 ضعف اإلميان
 %43 43 اتباع الشيطان

 %10 10 رغبة يف فعل اجلرمية
 %36 36 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة أن    % 43أجاب   : يتضح ما يلي  ) 20(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينة   % 11وأجاب  . اتباع الشيطان له تأثريه على ارتكاب اجلرمية        



من أفراد العينة   % 10أن ضعف اإلميان له تأثريه على ارتكاب اجلرمية ،وأجاب          
 .أنه رغبة يف فعل اجلرمية 

ن العوامل املهمة   وذا يتضح أن أتباع الشيطان أو اتباع اهلوى وضعف اإلميان م          
 . يف االحنراف وارتكاب الفرد السلوك اإلجرامي 

 
مدى تأثري أصدقاء املدرسة على سلوك األشخاص مما أدى م  ) 21(جدول رقم 

 .إىل االحنراف 
هل ترى أن أصدقاءك يف املدرسة سابقاً هلم أثر يف سلوكك مما أدى الرتكابك 

 اجلرمية ؟
 يةالنسبة املئو التكرار اإلجابة 

 %6 6 نعم
 %77 77 ال

 %3 3 أحياناً
 %14 14 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
أن ليس ألصدقاء   % 77أجاب  : يتضح ما يلي    ) 21(من خالل اجلدول رقم     

أن أصـدقاء   % 6املدرسة تأثري على سلوكهم مما أدى إىل االحنراف ، وأجاب           
أصـدقاء  أن  % 3املدرسة سبب يف احنراف سلوكهم يف السـابق ، وأجـاب            

 %.14املدرسة سابقاً هلم تأثري أحياناً ومل جيب 
وذا يتضح أن ألصدقاء املدرسة سابقاً تأثري حمدود على سلوك األفـراد ؛ الن              

 % 6 هنسبة تأثري أصدقاء املدرسة سابقاً على أفراد العينة حمدودة يف ما نسبت



 
 
 
 
 
 

ص مما أدى م مدى تأثري أصدقاء العمل على سلوك األشخا) 22(جدول رقم 
  .لالحنراف

هل ترى أن أصدقاءك يف العمل هلم تأثري يف سلـوكك مما أدى بك إىل االحنراف 
 ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %10 10 نعم 
 %65 65 ال

 %4 4 أحياناً 
 %21 21 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
يس ألصدقاء  أن ل % 65أجاب  : يتضح ما يلي    ) 22(من خالل اجلدول رقم     

أن ألصدقاء العمل تأثري علـى      % 10العمل أي تأثري على سلوكهم، وأجاب       
أن أصدقاء العمل هلم تـأثري      % 4سلوكهم مما أدى م إىل االحنراف ،وأجاب        

 . من أفراد العينة % 21أحياناً ومل جيب 



وذا يتضح أن ألصدقاء العمل تأثري حمدود على سلوك األفراد ، الن نسبة تأثري              
 % 10 هأصدقاء العمل على أفراد العينة حمدودة يف ما نسبت

 
 
 
 
 
 

 هل سبق وأن دخلت السجن أو هل عليك سوابق جنائية؟) 23(جدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %25 25 نعم 
 %73 73 ال

 %2 2 مل جيب
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة   % 73 أجاب: يتضح لنا ما يلي     ) 23(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينة أن عليهم سوابق جنائية       % 25أنه ليس عليهم سوابق ،وأجاب      
 % . 2،ومل جيب 

 .ويتضح من هذا أن ربع العينة هم ممن اعتاد اإلجرام
 

مدى تأثري رفاق السجن عند دخول السجن وهل هلم دور يف ) 24(جدول رقم 
 عودة الفرد مرة أخرى ؟



 هلم دور يف عودتك لدخول السجن مرة أخرى ؟هل رفاق السجن 
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %20 20 نعم 
 %70 70 ال

 %10 10 أحياناً 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة أن    % 70أجاب  : يتضح ما يلي    ) 24(من خالل اجلدول رقم     

لسجن قبل هذه   ليس لرفاق السجن أي دور ،وهم من الفئة اليت مل يتم دخوهلم ا            
من الذين قد دخلوا السجن قبل هذه املـرة أن رفـاق            % 20املرة ، وأجاب    

بـأهنم  % 10السجن هلم دور يف عودهتم لدخول السجن مرة أخرى، وأجاب         
 .أحياناً هلم تأثري 

 .  على العود للجرمية مرة أخرى اوذا يتضح أن لرفاق السجن تأثري
 

على ) التلفزيون ، الفيديو ، الدش ( الم مدى تأثري وسائل اإلع) 25(جدول رقم 
 سلوك األفراد مما أدى م إىل االحنراف ؟

تأثري على سلوك أفراد العينة مما ) التلفزيون ، الدش ، الفيديو( هل لوسائل اإلعالم 
 أدى م إىل االحنراف ودخول السجن ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %8 8 نعم 
 %80 80 ال

 %5 5  أحياناً



 %7 7 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة بأن    % 80أجاب  : يتضح ما يلي    ) 25(من خالل جدول رقم     

من أفراد العينة   % 8وسائل اإلعالم ليس هلا تأثري على سلوكهم ، بينما أجاب           
أن لوسائل اإلعالم تأثريا على سلوكهم مما أدى إىل احنرافهم ودخوهلم السجن ،             

من أفراد العينة أن وسائل اإلعالم املذكورة هلا تأثري أحيانا علـى            % 5وأجاب  
 .من أفراد العينة % 7سلوكيات األفراد ،ومل جيب 

وذا يتضح أن لوسائل األعالم دور حمدود يف احنـراف األفـراد وارتكـام              
 . السلوك اإلجرامي 

 
ارتكام اجلرائم مدى تأثري تعاطي املسكرات على أفراد العينة و) 26(جدول رقم 

 .وهم حتت تأثري املسكر 
 هل ارتكبت اجلرمية اليت دخلت من أجلها السجن وأنت حتت تأثري املسكر ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %9 9 نعم 
 %86 86 ال

 %5 5 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفـراد العينـة     % 86أجاب  : يتضح ما يلي    ) 26(من خالل جدول رقم     

بأهنم مل يرتكبوا اجلرائم اليت بسببها دخلوا السجن وهم حتت تـأثري املسـكر              



من أفراد العينة بأهنم ارتكبوا جرائمهم اليت بسببها دخلوا         % 9،بيـنما أجاب   
 . من أفراد العينة % 5السجن وهم حتت تأثري املسكر ،ومل جيب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اد العينةنوع اجلرمية اليت ارتكبت من قبل أفر) 27(جدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار نوع اجلرمية
 %44 44 خمدرات
 %30 30 سرقة 
 %10 10 قتل 

 %5 5 مضاربة 
 %3 3 أخالقية
 %4 4 أخرى 

 %4 4 مل يذكر 
 %100 100 اموع

 



من أفراد العينة أن    % 44أجاب  : اتضح ما يلي    ) 27(من خالل اجلدول رقم     
من أفراد العينة أن اجلرمية الـيت       % 30، وأجاب   اجلرمية اليت ارتكبوها خمدرات   

من أفراد العينة أن اجلرميـة الـيت        % 10ارتكبوها هي جرمية سرقة ،وأجاب      
بأن اجلرمية اليت ارتكبوها هي مضـاربة ،وأجـاب         % )5(ارتكبوها جرمية قتل    

أن % 4من أفراد العينة أن اجلرمية اليت ارتكبوها هي أخالقية ،وأجـاب            % 3
 % . 4 ارتكبوها غري ما ذكر ومل جيب اجلرمية اليت

 
 
 
 
 
 

 هل تشاهد أفالم العنف ؟) 28(جدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %20 20 نعم 
 %50 50 ال

 %23 23 أحياناً 
 %7 7 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
من أفراد العينة أهنم    % 5أجاب  : اتضح ما يلي    ) 28(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينة أهنم أحياناً يشـاهدون       % 23يشاهدوا أفالم عنف ،وأجاب     مل  



% 7منهم أهنم يشاهدون أفالم العنف ،ومل جيب        % 20هذه األفالم، وأجاب    
. 

وذا يتضح أن نصف أفراد العينة ال يشاهدون أفالم العنف مما يكون هلـا دور               
 .  سليب على سلوكياهتم وارتكام سلوك اجلرمية 

 مدى معاملة الوالدين لألبناء وتأثريها على سلوكهم) 29(قم جدول ر
 هل والداك يعامالنك يف الصغر معاملة طيبة ؟

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 
 %68 68 نعم 
 %8 8 ال

 %16 16 أحياناً 
 %8 8 مل جيب 
 %100 100 اموع

 
اد العينـة   من أفر % 68أجاب  : اتضح ما يلي    ) 29(من خالل اجلدول رقم     

من أفراد العينـة أهنـم      % 16أهنم يعاملون معاملة طيبة من الوالدين ،وأجاب        
من أفراد العينـة أهنـم      % 9أحياناً يعاملون معاملة طيبة من الوالدين ،وأجاب        

 . يعاملون معاملة سيئة من الوالدين 
ومن خالل إيراد سؤال مفتوح عن السبب أو الباعث الرتكاب اجلرمية أجـاب             

 أفراد العينة بأن السبب أو الباعث الرتكاب اجلرميـة هـو معاملـة              من% 2
 .    الوالدين هلم 

 
 .مدى تواجد الوالدين أو أحدمها وأثره على سلوك الفرد ) 30(جدول رقم 



 هل والداك متواجدان دائماً معك ؟
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة 

 %42 42 نعم 
 %20 20 ال

 %19 19 أحياناً 
 %19 19 ب مل جي

 %100 100 اموع
 

من أفراد العائلـة    % 42أجاب  : اتضح ما يلي    ) 30(من خالل جدول رقم     
بعدم تواجد الوالدين معهـم     % 20بتواجد الوالدين معهم باستمرار ،وأجاب      

 .منهم % 19بعدم توجد الوالدين معهم أحياناً، ومل جيب % 19،وأجاب 
 .و أحدمها له تأثري على سلوك األفراد وذا يتضح أن عدم تواجد الوالدين أ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

  النتائجأهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  : إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها على النحو التايلالدراسة توصلت
 

  .بالغاً اهتماماً تلق ،مل والباعث الدافع فكرة مفهوم أن 
 داخلياً،والثـاين  األول ،كون والباعث الدافع ما مفهومي بني التفريق جيب 

 .خارجياً
 بذلك وهو عناصرها، من عنصراً وليس اجلرمية أركان من ركناً ليس الدافع 

  .اجلنائي القصد خيالف
 يؤكد مما والباعث، الدافع من لكل اللغوي املعىن بني فرقاً هناك أن نالحظ 

  .بينهما فرقاً هناك أن
 حيـث  النفس دوافع دراسة حاولوا،و البشرية بالنفس املسلمون علماء اهتم 

  .العلم ذا اهتمامهم على يدل متعددة،مما أقسام إىل النفس قسموا
 اجلانـب  وضعف الفطرة، واحنراف الشيطان، اتباع منها معينة عوامل هناك 

 علـى  ،والسـيطرة  اإلنسان مقـاومة تضـعف مجيعها الفرد لدى اإلمياين
  .دوافعه

 واتباعـه  اإلنسان سلوك احنراف أسباب يف احبثو املسلمني علماء أن نالحظ 
  .اجلرمية طريق

  .اإلجرامي السلوك إىل تدفع مما الدوافع، تثري خارجية بواعث هناك 



 ،ممـا  الشـر  جانب استعداد ،ترجح اإلجرامية للرتعة منشطة عوامل هناك 
  .اإلجرامية الرتعة لتنمية عوامل تكون

 منشـطة  عوامل وهناك تنميتها، جيب اإلجرامية للرتعة مثبطة عوامل هناك 
  .حماربتها جيب اإلجرامية للرتعة

  .منعها أو تشديدها، أو العقوبة، ختفيف يف أثر له والباعث الدافع أن 
 احلـدود  عقوبات يف والباعث للدافع أثر ال أن اإلسالمية الشريعة يف األصل 

   .والقصاص
 العدالـة  حيقـق  ، التعزيريـة  العقوبـات  يف والباعث بالدافع االهتمام أن 

  .مسوه أو الدافع دناءة حبسب للجاين واإلصالح
  .البشرية النفس أعماق عن صادر ؛ألنه الدافع نوع إثبات صعوبة 
 الـدافع  ،ومراعاة التعزيرية العقوبات على والباعث الدافع أثر تطبيق صعوبة 
  .املنع أو التشديد، ،أو التخفيف يف

 
 
 
 

هللا وسلم على سيدنا حممد واحلمد هللا رب العاملني وصلى ا
 .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 
 
 
 



 
 
 

 
  واملراجعاملصادر فهرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :التفسريكتب : أوالً

 ،  القـرآن  أحكـام ) هـ1372(اجلصاص ،أبو بكر امحد بن علي الرازي        ) 1 (
  .دار إحياء التراث العريب:بريوت 

 ،  القـرآن  أحكــام) هـ1408( حممد بن عبد اهللا      بكرابن العريب ، أبو     )2( 
 .دار الكتب العلمية :بريوت 

 ،  القرطيب تفسري) هـ1372 (يكرالقرطيب ، أبو عبد اهللا حممد بن امحد آيب          )3 (
 .دار الشعب : القاهرة 

 ،  ابـن كـثري    تفسري،  )هـ1401( بن كثري    عمرابن كـثري ، إمساعيل بن      ) 4(
 .دار الفكر :بريوت 

 
 
 
 
 :  احلديث كتب : ثانيا

 ،  البخـاري  صـحيح ،  ) هـ1417( ، أبو عبد اهللا حممد إمساعيل        البخاري) 1(
 . ابن كثري دار: بريوت 

   البيهقـي سـنن ، ) هـ1414( ، أبو بكر امحد بن احلسني بن علي    البيهقي) 2(
 .دار الباز :  مكة املكرمة ، الكربى

 الترمذي سنن،  ) ت.د( عيسى حممد بن عيــسى بن سورة         ، أبو  الترمذي) 3(
 .دار إحياء التراث العريب  : ،بريوت

 



: صحيح ابن حبـان ، بـريوت        ) ت.د( ، حممد بن حبان بن أمحد        التميمي) 4(
 .مؤسسة الرسالة 

دار :  بـريوت    ،  الدار قطين  سنن،  ) هـ1386( علي بن عمر     ،الدار قطين   ) 5(
 .املعرفة 

املكتـب   : بـريوت   ، اجلـامع ،  ) هـ1403( معمر بن راشد     ،االزدي  ) 6(
 .اإلسالمي 

 
 القاهرة  ،  أيب داؤد  سـنن،  ) ت.د( داؤد سليـمان األشعث     ،أبوالسجستاين  )7(
 .دار الفكر :
  احلسـنة يف بيـان     املقاصد،  ) هـ1422( ،حممد بن عبد الرمحن      السخاوي) 8(

 .دار الكتاب العريب :  بريوت ،  املشتهرة على األلسنةاألحاديث من كثري
مؤسسة  : ،مصر  اإلمام امحد بن حنبلمسند، ) ت.د( امحد بن حبل  ،الشيباين  )9(

 .قرطبة 
 ،  ابن أىب شيبة   مصنف،) هـ1409( شيبة ، أبو بكر عبد اهللا حممد         أىبابن  )10(

 . الرشد مكتبة: الرياض 
 ق ،  عبـد الـرزا    مصنف،  ) هـ1403( ، أبو بكر عبد الرزاق       الصنعاين) 11(

  :بريوت
دار :  بـريوت    ،  السـالم  سبل)هـ1379( ، حممد بن إمساعيل      الصنعاين) 12(

  .العريبإحياء التراث 
  البـاري شـرح    فتح،  ) هـ1379( ، امحد بن علي بن حجر        العسقالين) 13(

 .دار املعرفة :  بريوت ،  البخاريصحيح
 ، ابن ماجهسنن ،  )ت.د( ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القز ويين           ماجـهابن  ) 14(

 .دار الفكر : بريوت 



 ،  النسـائي  سنن،) هـ1406( ، أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب         النسائي) 15(
 . اإلسالمية املطبوعاتمكتب : حلب 

دار :  بـريوت    ،  مسلم صحيح،  ) ت.د( مسلم بن احلجاج       ،النيسابوري  )16(
 .إحياء التراث العريب 

  علـى  املسـتدرك ،  ) هـ1417(مد احلاكم    ، أبو عبد اهللا حم     النيسابوري) 17(
 .دار الكتب العلمية  : بريوت ، الصحيحني

دار الريـان   :  القـاهرة    ،  الزوائد ،جممع) ت.د( ،علي بن أىب بكر      اهليثمي) 18(
  .للتراث

 
 : الفقه اإلسالمي كتب : ثالثا
 : احلنفي الفقه : أوال

 ، تار على الدر املختار    رد احمل  حاشية،) هـ1386 (عابدين ، حممد ابن     أمني )1(
 .دار الفكر : بريوت 

  املختار شرح تنوير   الدر،  ) هـ1386( ، حممد بن علي بن حممد        احلصكفي) 2(
 .دار الفكر  : بريوت ، األبصار

ـ 1406(  ، مشس األئمة مـحمد بن امحد        السرخسي) 3(  ،  املبسـوط  ،) هـ
  .املعرفةدار : بريوت 

  الصـنائع يف   بدائع،  ) م1983(كر بن مسعود     ، عالء الدين أبو ب     الكاساين) 4(
 .دار الكتاب العريب  : بريوت  ،الشرائع ترتيب

دار املعرفة  : بريوت  الرائق ،  البحر) ت.د( ، زين الدين بن إبراهيم       جنـيمابن  ) 5(
. 
  القــدير ،   فتــح ،  ) ت.د( عبد الواحد    حممد ، كمال الدين       اهلمامابن  )6(

 .دار الفكر  : بريوت



 
 
 : املالكي الفقه : اًثاني

  اخلرشي على خمتصر   شرح،  ) ت.د( أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا         ،اخلرشي  ) 1(
 .دار صادر : بريوت ، خليل

  الدسوقي علـى الشـرح  حاشية،) ت.د( ، مشس الدين حممد عرفه       الدسوقي) 2(
 .دار الفكر :  بريوت ، الكبري

 واية  الـمجتهد بداية،  )هـ1402. ( الوليد حممد بن امحد          ،أبوابن رشد   )3(
 .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة ، املقتصد

دار :  بـريوت    ، املدونـة رواية سحنون ،    ) ت.د( بن مالك    الصنهاجي،أنس) 4(
 .صادر 

  احلكام يف  تبصرة،  ) هـ1378( ، برهان الدين إبراهيم بن علي        فرحونابن  )5(
 .بة الكليات األزهرية مكت: القاهرة ،  ومناهج األحكاماالقضية أصول

 .دار املعرفة :  بريوت ، الفروق، ) ت.د( ، شهاب الدين الصنهاجي القرايف) 6(
 
 : الشافعي الفقه : ثالثاً

  املطالـب شـرح روض     أسىن،  ) هـ1313( ، أبو حييي زكريا      األنصاري) 1(
 .  املكتبة اإلسالمية  : القاهرة  ،الطالب

، اية احملتـاج    ) هـ1386(ىب العباس امحد     مشس الدين حممد بن أ     ،الرملي  ) 2(
 .طبعة مصطفى احلليب  : القاهرةإىل شرح املنهاج ، 

 والنظائر يف   األشباه) ت.د( ، جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر ،         السيوطي) 3(
 .دار الفكر  : القاهرة ،الفروع 

  .دار الفكر:  بريوت ، األم، ) هـ1393( ، حممد بن إدريس الشافعي) 4(



 
  يف حل ألفـاظ أىب     اإلقناع)هـ1415( مشس الدين حممد بن امحد       ،الشربيين  )5(

 .دار الفكر : بريوت ، شجاع
  احملتاج إىل معرفة   مغين،  ) هـ1377( ، مشس الدين حممد بن امحد        الشربيين) 6(

 . مصطفى احلليب مطبعة:  القاهرة ،  املنهاجألفاظ معاين
  املهـذب يف فقـه اإلمـام       ،) ت.د( يوسف    ، إبراهيم بن علي بن     الشريازي) 7(

 .دار الفكر  : ،بريوت الشافعي
  السلطانية والواليـات   األحكام،  ) ت.د( احلسن علي بن حممد      ،أبواملاوردي  )8(

 .دار الكتب العلمية  : بريوت  ،الدينية
  الطـالبني  روضة،  ) هـ1405( أبو زكريا حيىي بن شرف النووي        ،النووي  ) 9(

 .املكتب اإلسالمي  :وتبرياملفتني، وعمدة
  
 
 :  احلنبلي الفقه: ثالثاً

  الشرعية يف إصالحالسياسة، ) ت.د( تيمة ، امحد بن عبد احلليم ابن) 1(
 .دار املعرفة :  بريوت ، والرعية الراعي

 ابن  فتاوى شيخ اإلسالم   جمموع)هـ  1398( ، امحد بن عبد احلليم       تيمية ابن )2(
 .تيمية مكتبة ابن  : الرياض ،تيمية 

دار  : بـريوت   الكـربى،  الفتاوى،  ) ت.د( ، امحد بن عبد احلليم       تيمية ابن) 3(
 .املعرفة 

 : الريـاض   السبيل ،  منار،  )هـ1405( ، إبراهيم حممد سامل ،       ضويانابن  )4(
  .املعارفمكتبة 



دار الفكر   : بريوت  ، املغين،)هـ1405( قدامة ، أبو حممد عبد اهللا امحد         ابن) 5(
. 
 رب  املوقعني عن  إعالم،)م1973( عبد اهللا حممد     أبو القيم ، مشس الدين        ناب) 6(

 .دار اجليل :  بريوت ، العاملني
  املعاد يف خري   زاد،  ) هـ1407( عبد اهللا حممد     أبو القيم ، مشس الدين        ابن) 7(

 .مؤسسة الرسالة  : بريوت  العباد ،هدي
  احلكميـة يف   الطـرق ،  ) ت.د( عبد اهللا حممـد      أبو القيم ، مشس الدين        ابن) 8(

 .مطبعة املدين :  القاهرة ،  الشرعيةالسياسة
ـ 1418( مفـلح ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم         ابن) 9( ، الفـروع ،    )هـ

  .العلميةدار الكتب : بريوت 
 شرح  يف املبدع،  )هـ1399( مفلح ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم         ابن) 10(

 .سالمي املكتب اإل : دمشق  ،املقنع
  اإليرادات منتهى،  ) ت.د( النجار ، تقي الدين حممد بن امحد الفتوحي          ابن) 11(
 .دار العروبة  : القاهرة  املقنع مع التنقيح وزيادات ،مجع يف
  
  

 :الفقه الظاهري  : خامساً
 ،  باآلثـار  الـــمحلى ،  ) ت.د( ، أبو حممد على بن امحد بن سعيد          حزم ابن

 .ديدة  اجلاآلفاقدار :بريوت 
 

 :الفقه الزيدي  : سادساً
  الزخار اجلامع ملـذاهب علمـاء      البحر،  ) هـ1368( امحد بن حيىي     ، املرتضى
 .مكتبة اخلاجني  : مصر  ،األمصار



 
 
 
 
 

 :كتب الفقه واألصول املتنوعة   : رابعاً
املكتبة :  املكرمة   مكة  الفقه ،  أصول،) هـ1407( ، حممد زكريا     الربديسي) 1(

  .الفيصلية
  يف إيضاح قواعد الفقه    الوجيز،  )هـ1419( حممد صدقي بن امحد      ،البورنو  )2(

 .مؤسسة الرسالة  : بريوت  ،الكلية
  البغـاة واحملـاربني يف الشـريعة       أحكام،) م1978( خالد رشيد    ،اجلميلي  )3(

 .دار احلرية للطباعة :  بغداد ، والقانون اإلسالمية
 جلرميـة والعقوبـة يف الشـريعة       ا أحكـام ،  )هـ1418( ، حممد    حسانأبو  )4(

 .مكتبة املنار  : األردن  ،اإلسالمية
 عقوبة  املشددة واملخففة يف   الظروف،  )هـ1412( علي ناصر    ،ناصراخلليفي  )5(

 .مطبعة املدين :  القاهرة ،  اإلسالميالفقهالتعزير يف 
 .دار الفكر العريب :  مصر ،  اجلرمية،) ت.د( زهرة ، حممد أبو) 6(
دار  : بريوت  يف أصول الفقه ،    الوجيز،  ) هـ1418( ، عبد الكرمي ،    نزيدا) 7(

  .العلميةالكتب 
:  بـريوت    ،  كتاب األموال  ،) هـ1406( سالم ، أبو عبد اهللا القاسم        ابن) 8(

 . العلمية الكتبدار 
 .املكتبة العصرية  : بريوت  السنة ،فقه، )هـ1423( ، السيد سابق) 9(



:  القاهرة   ،  يف الشريعة اإلسالمية   التعزير،  ) هـ1389( عبد العزيز    ،عامر  )10(
 . العريب الفكردار 

  اجلنائية وعقوباا املقدرة يف التشريع     اجلرائم،  )هـ1404( ، حسن    عزت) 11(
 .دار الرياض للنشر والتوزيع :  الرياض ، اإلسالمي اجلنائي

  بالقـانون   اجلنائي اإلسالمي مقارنـاً    التشريع،  )ت.د( عبد القادر    ،عودة  )12(
 .مكتبة دار التراث :  القاهرة ، الوضعي

ـ 1413( ، أبو حامد حممد بن حممد        الغزايل) 13(  يف علـم    املستصـفى ،  )هـ
 .دار الكتب العلمية :  بريوت ،  األصول

 .دار اشبيليا  : الرياض  الغيلة ،قتل، )هـ1419( ، صاحل بن علي غصون) 14(
  العقوبـات يف الفقـه     سـقوط  ،) هـ1408( ، جرب حممود     الفضيالت) 15(

 .دار عمار  : األردن ، اإلسالمي
 ،  املتعلقة بالتركـة يف الفقـه اإلسـالمي     احلقوق،  )ت.د( ، يوسف    قاسم) 16(

 . النهضة العربية دار: القاهرة 
دار :  القـاهرة    ،  الدفاع الشرعي  نظرية،  )هـ1405( ، يوسف ،     قاسم) 17(

  .العربيةالنهضة 
 

 :نونية الكتب القا : خامساً
 يف  القانونية لسلطة القاضي اجلنائي    احلدود،  ) م1996( اكرم نشأت    ،إبراهيم  )1(

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  : ،عمان العقوبةتقدير 
 ،  قانون العقوبات القسـم العـام      شرح،  ) م  1977(  حممود جنيب  ،حسين  )2(

  .النهضةدار : القاهرة 
 ،  للقــصد اجلنـائي    العامة النظرية،  ) م1978(   ، حممود جنيب     حسين) 3(

 .دار النهضة العربية : القاهرة 



 ،  واالجتاهات اجلنائيـة املعاصـرة     التعزير،  )هـ1396( ،عبد الفتاح    خضر) 4(
 .إدارة البحوث واالستشارات : الرياض 

 لدفاع  اجلنائي واملسامهة واملسؤولية اجلنائية  القصد،  ) ت.د( الروس ، امحد     أبو) 5(
 .املكتب اجلامعي احلديث  : اإلسكندرية  وعالقة السببية ،عيالشر

 .دار صادر:  بريوت ،  اجلزائيةاملوسوعة، )ت.د( ، القاضي فريد الزغيب) 6(
دار النهضة  :  القاهرة   ، السياسة اجلنائية    أصول،)1972( ، امحد فتحي     سرور) 7(

  .العربية
 و أثـره يف املسـئولية      الباعـث ،  )هـ1406( علي حسن عبد اهللا      ،الشريف  )8(
 .الزهراء لإلعالم العريب : القاهرة ، جلنائيةا
 : ،القـاهرة   ظروف اجلرميـة   يف العامة   النظرية،) م1967(   ، عادل    عازر) 9(

 .املطبعة العاملية 
 ،  العقوبـات القسـم العـام   قانون، )هـ1986( عامر ، حممد زكي   أبو) 10(

 . املطبوعات اجلامعية دار: اإلسكندرية 
  النظرية العامـة لقـانون العقوبـات ،        ،) م2000( ، سليمان    املنعمعبد  )11(

 . اجلامعة اجلديدة دار : اإلسكندرية
 . القاهرة ،  اجلنائي اخلاصالقصد، ) ت.د( ، حسنني إبراهيم عبيد) 12(
 ،  العامة للظـروف املخففـة     النظرية،  )م1970( ، حسنني إبراهيم     عبيد) 13(

 .لعربية  النهضة ادار: القاهرة 
 القانون اجلنائي مبادئه األساسية يف      ،) م1988( ، حممد حميي الدين      عوض) 14(

 . أمريكي االجنلوالقانون 
 القانون اجلنائي مبادئه األساسـية      ،) م1981( ، حممد حميي الدين      عوض) 15(

 .مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي :  القاهرة ، العامةونظرياته 



 القاهرة  ،  شرح قانون العقوبات العام    ،) م1969(مود حممود    ، حم  مصطفى) 16(
 . العربية النهضةدار : 
 
 
 
 
 
 
 

 :كتب علم النفس واالجتماع واإلجرام والعقاب  : سادساً
املكتـب  :  اإلسـكندرية  ،  اإلجرام علم،  ) م1999( ، عبد الرمحن     توتهأبو  )1(

  .احلديثاجلامعي 
 الكندي إىل املعتصـم بـاهللا يف        كتاب ،)هـ1372( ، امحد فؤاد     األهواين) 2(

 .دار إحياء الكتب العربية :  القاهرة، األوىلالفلسفة 
 ،  نظريات وتطبيقـات   الدافعية،  ) م1999( ،مصطفى حسن وآخرون     باهي) 3(

 . الكتاب مركز: القاهرة 
منشـأة   : اإلسـكندرية   ، وتقوميـاً  تكويناً   ارم ،  ) ت.د( ، رمسيس    نام) 4(

 .املعارف
مكتبة وهبة :  مصر ،  االجتـماعيالدفاع) هـ1404( ، حممد نيازي حتاته) 5(
. 
 ،  البطالة باجلرمية واالحنـراف    عالقة،  )هـ1419( ، امحد وآخرون     حوييت) 6(

 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض 



 ،  اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجرامـي     أسباب،  ) م1984( ، عدنان    الدوري) 7(
 . السالسل ذات: لكويت ا
دار :  القـاهرة  ،  أصول علـم النفــس  ،) م1999( ، امحد عزت  راجح) 8(

 .املعارف 
 اململكة العربية   ، ، الدوافع واالنفعاالت  )هـ1404( ، حممد مصطفى     زيدان) 9(

 .شركة مكتبات عكاظ  : السعودية
النهضـة  مكتبة  :  القاهرة   ، علم اجلرمية ) م1955( ، حسن شحاتة     سعفان) 10(

 .املصرية 
 ،  علم اإلجـرام القـانوين     أصول،  ) م1995( املنعم سليمان    عبدسليمان  )11(

 . اجلديدة اجلامعةدار : اإلسكندرية 
دار :  جـده    ،  معامل التحليـل النفسـي     ،) م1986( فرويد   ،سيجموند  )12(

 .الشروق 
القاهرة  ،  النفس العامعلم، ) م1990( ، عبد احلليم حممود وآخرون      السيد) 13(
 . غريب دار: 
 الظاهرة اإلجرامية يف ثقافة وبناء      ،) هـ1417( ، حممد بن إبراهيم      السيف) 14(

 . الرياض ،  بني التصور االجتماعي وحقائق االجتاه اإلسالميالسعودياتمع 
 . يف علم اإلجرام دراسات، ) م1993( عبد اهللا ،فتوحالشاذيل )15(
 ،  والعقوبة واملؤسسـات اإلصـالحية     ميةاجلر،  ) 1998( احسن   ،طالب  )16(

  .الزهراءدار :الرياض 
 ،  النفــس العام يف ضوء اإلسـالم      علم،  ) 1986( ، امحد حممد     عامر) 17(

  .الشروقدار :جده 
دار :  مصـر    ،  علمي اإلجرام والعقاب   أصول،  ) م1989( ، رؤوف    عبيد) 18(

  .للطباعةاجليل 



دار :  القـاهرة    ،  علم اإلجرام  أصول،  ) م1994( ، حممد أبو العال      عقيدة) 19(
  .العريبالفكر 

 ،  علم اإلجـرام والعقـاب     مبادئ،  ) م1989( ، حممد وآخرون     عوض) 20(
  .اجلامعيةالدار : بريوت 

 النفسية واالجتماعية للتلفزيـون     اآلثار،  ) م1979( ، عبد الرمحن     عيسوي) 21(
 .اهليئة املصرية للكتاب :  القاهرة ، العريب

 ،  االجتماع اجلنائي اإلسـالمي    علم،  ) م1994( ، عبد اهللا عبد الغين       غامن )22(
 .املكتب اجلامعي  : اإلسكندرية

 : ،الرياض  علم اإلجرام  أصول،) ت.د( صاحل بن عبد اهللا وآخرون       ،املالك  )23(
 .  والنشر للطباعةالعبيكان 

دار : ية   اإلسكندر ، ، مبادئ علم اإلجرام   )م1996( أمني مصطفى    ،حممد  )24(
  .اجلديدةاجلامعة 

دار النهضـة   :  بريوت   ،  علم النفس املعاصر   ،) م2000( ، حلمي    املليجي) 25(
 .العربية 

 عـلم النــفس العـام،      أسـس،  ) م1989( طلعت وآخرون    ،منصور  )26(
  .املصريةمكتبة األجنلو  :مصر

 دار:  جـدة    ،  القرآن وعلـم الـنفس     ،) م2001( ، حممد عثمان     جنايت) 27(
 .الشروق 

  
 :مؤلفات يف موضوعات متنوعة  : سابعاً

، اخبـار احلمقـى     )م1990( ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي        اجلوزيابن  ) 1(
 .دار الفكر العريب  : بريوت ،واملغفلني 



ـ 1418( ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علـي         اجلوزيابن  ) 2(   ، األذكيـاء ،  )هـ
 . العلوم إحياءدار  : بريوت

 .دار املعرفة :  بريوت،  اهللا البالغةحجة ،امحد عبد الرحيم ، الدهلوي) 3(
مكتبة :  القاهرة   ،  الفراسة ،) ت.د( حممد فخر الدين بن ضياء الدين        ،الرازي  )4(

 .القرآن 
  النفسي عند علمـاء املسـلمني ،       التراث،  ) م1998( ،حممد شحاته    ربيع) 5(

 .دار املعرفة اجلامعية  : اإلسكندرية
 التربية النبوية للطفل مع مناذج تطبيقية       منهج،  )هـ1413(حممد نور    ، سويد) 6(

  .دار الوفاء للطباعة والنشر :  املنصورة ،  الصاحلالسلفمن حياة 
 ،  والنظـائر  األشـباه ،    )هـ1403( ، جالل الدين بن آيب بكر        السيوطي) 7(

 .دار الكتب العلمية : بريوت 
 وأوامر االعتقال وقـانون     السياسية جلرائما ،)  ت.د( ، عبد احلميد     الشواريب) 8(

 .منشأة املعارف  : اإلسكندرية ،الطواري  
 عـالج   التـدين ،  ) هـ1419( ، صاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف         الصنيع) 9(

 .مكتبة الرشد  : الرياض اجلرمية ،
:  بـريوت    ،  إحياء علوم الدين   ،) ت.د( بن حممد    مد أبو حامد حم   ،الغزايل  )10(

 .عرفة دار امل
:  دمشق ، ، أيها الولد احملب   )هـ1413( ، أبو حامد حممد بن حممد        الغزايل) 11(

  .الشاممطبعة 
 املـودود يف    حتفة،  )هـ1391(حممد عبد اهللا    أبو القيم ، مشس الدين        ابن) 12(

 .مكتبة دار البيان :  دمشق ،أحكام املولود 
 ،  اهلـــوى  ذم،  )هـ1417(حممد عبد اهللا    أبو القيم ، مشس الدين        ابن )13(

 .دار الكتاب العريب : بريوت 



ـ 1405( ، أبو القاسم احلسني حممد   املفضل) 14( ، الذريعـة إىل مكـارم   )هـ
 .دار الصحوة  :القاهرة ، الشريعة

 
 
 
 
 
 
 : املعاجم  : ثامناً

:  بريوت   ،  ألفاظ القران الكرمي   مفردات،  )هـ1418( الراغب   ،األصفهاين  )1(
 .دار القلم  

 . دار الفكر ،  الوسيطاملعجم، )ت.د( وآخرون إبراهيمنيس ، أ) 2(
  الصـــحاح ،   خمتـار ،  ) م1997( حممد بن أىب بكر عبد القادر        ،الرازي  )3(

  .املعرفيةاملكتبة  : بريوت
  . احمليطالقاموس، ) ت.د( ، حممد يعقوب آباديالفريوز )4(
 بريوت  املنري ،  ـباحاملصــ،  ) ت.د( ، امحد بن حممد علي املقري        الفيومي) 5(
 .املكتبة العلمية :
:  حلب   ،  يف ترتيب املعرب   املغرب،  ) م1979( ،ناصر الدين علي     املطرزي) 6(

 . بن زيد أسامةمكتبة 
 بريوت  ،  العرب لسان،  )هـ1414( ، مجال الدين حممد بن مكرم        منظورابن  )7(
 .دار صادر : 
 
 



  :الدوريات : تاسعاً
 القانونيـة ، جملـة احلقـوق للبحـوث        ) م1954_ م  1952 (رمسيس ،   نام

 . سكندرية اإلجامعة  : اإلسكندرية ، واالقتصادية
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