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 مقدمة:

الحمد هلل الذي شرؼ العلـ و أهله، و أظهر بيف األناـ مزيته و فضػله، وترػـر 

و هو العالـ الخبير، فسبحاف الذي علـ اإلنساف بعد جهػؿ، وهػداب بعػد ضػوؿ، وفقهػه 

، نبػ  الهػدى ىػلى اهلل عليػه  بعد غفلة، وأجرى فضله الموهوب على يد رسوله األرـر

ترريمػػه، و محػػض تعظيمػػه، نفحػػات ربانيػػة، و  و سػػلـ فسػػرى علػػى أتباعػػه مػػف فػػيض

 إمدادات قدسية، استنادا إلى سبؽ العناية و شموؿ الفضؿ و الرعاية.

 أما بعد :  

لقد حرىػت الشػريعة اإلسػومية الءػراى علػى ترػريـ اإلنسػاف ورعايػة مىػالحه، 

خاىػػة فيمػػا يتعلػػػؽ بالضػػروريات الخمػػػس، وهػػ  الػػديف، والػػػنفس، والمػػاؿ، والعػػػرض، 

، وجعلػػت اتعتػػداى علػػى شػػ ى منهػػا جريمػػة فػػ  حػػؽ المعتػػدي عليػػه تسػػتوجب والعقػػؿ

  العقوبة على المعتدى، ولوت ذلؾ لرانت الفتنة ف  األرض والفساد العريض.

وف  هذا البحث سنعرض بإيجاز أهـ النقط عف الجريمة وأنواعهػا، ومػا يترتػب  

 للحد مف هذب اآلفة. عنها مف العقوبات والتدابير الوقائية الت  اتخذتها السلطة

 

 ونسأؿ اهلل التوفيؽ والسداد والرشاد والسوـ                    
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 تمهيد:

تشءؿ الجريمة ف  عىرنا الراهف باؿ الرثيػر مػف الفوسػفة والمفرػريف والعلمػاى 

بعد أف ترشفت مدى خطورتها وتفاقمت جسامتها، وزاد انتشارها بيف أفراد عديديف مف 

بحيػث لػـ يخػؿ منهػا مجتمػي بشػري منػذ بدايػة حيػاة اإلنسػاف علػى مختلؼ الجماعػات، 

ف تءيرت ىورتها وتطورت مف حيث الرـ والريؼ  وجه األرض. فه  موجودة دائما وا 

 بدرجة واضحة ف  رؿ دوؿ العالـ.

والتطػػور فػػ  حػػػد ذاتػػه يػػ دي إلػػػى ىػػور جديػػدة لرجػػػراـ. تسػػيما فػػ  عىػػػر 

وترنلوجيػػة لػػدى مجموعػػة مػػف األشػػخاص العولمػػة، مػػي وجػػود إمرانيػػات ماديػػة وعلميػػة 

 المنحرفيف أو العىابات اإلجرامية.

والجريمة قديمة بقدـ اجتماع اإلنسػاف بءيػرب مػف األفػراد ،وهػذا مػا يػذررب التػاري  

"  43إلػى اآليػة  99ويخلدب القػرنف الرػريـ فػ  قولػه تعػالى فػ  سػورة المائػدة مػف اآليػة 

قربانػا فتقبػؿ مػف أحػدهما ولػـ يتقبػؿ مػف اآلخػر واتؿ عليهـ نبا ابن  ندـ بالحؽ إذ قربػا 

قاؿ ألقتلنؾ قاؿ إنما يتقبؿ اهلل مف المتقيف لئف بسطت إل  يدؾ لتقتلنػ  مػا أنػا بباسػط 

ثمػؾ فترػوف  يدي إليؾ ألقتلنؾ إن  أخاؼ اهلل رب العالميف. إن  أريد أف تبوى بػإثم  وا 

خيه فقتله فأىبح مف مف أىحاب النار. وذلؾ جزاى الظالميف فطوعت له نفسه قتؿ أ

الخاسػػريف. فبعػػث اهلل غرابػػا يبحػػث فػػ  األرض ليريػػه ريػػؼ يػػواري سػػوأة أخيػػه. قػػاؿ يػػا 

ويلتا أعجزت أف أروف مثؿ هػذا الءػراب فػأواري سػوأة أخػ  فأىػبح مػف النػادميف .مػف 
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أجػؿ ذلػؾ رتبنػا علػى بنػػ  إسػرائيؿ أنػه مػف قتػؿ نفسػػا بءيػر نفػس أو فسػاد فػػ  األرض 

 ميعا. ومف أحياها فرأنما أحيا الناس جميعا". فرأنما قتؿ الناس ج

وينظر اإلسوـ إلى الجريمة باعتبارها أفعاؿ تفسد العقؿ وتضر بػأمف المجتمػي 

شاعة الفوضى والقلؽ ف  النفوس لذا  وت دي لو تررت وشأنها إلى اضطراب األمور وا 

الرذائػؿ  شرع اإلسوـ العقوبة إلىوح حاؿ البشر، وحمايتهـ مف المفاسد، ورفهـ عف

.وجدير بالذرر أف اإلحاطة بموضوع مرافحػة الجريمػة تسػتوجب أوت اإلحاطػة بظػاهرة 

 الجريمة مف حيث مفهومها وأنواعها ثـ الحديث عف العقوبة والهدؼ منها.

 وف  الختاـ سنتحدث عف دور السلطة التشريعية ف  مرافحة الجريمة.
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 المبحث اتوؿ

 والجريمة مفهـو السلطة 

 المطلب األوؿ: مفهـو السلطة والجريمة  لءة واىطوحا 

 السلطة ف  اللءة:   -

يحيػػػؿ مفهػػػـو السػػػلطة فػػػ  اللءػػػة إلػػػى التسػػػلط واإلرػػػراب والعنػػػؼ، وتحيػػػؿ إلػػػى 

"السػػػوطة وهػػػ  الػػػتمرف مػػػف القهػػػر، يقػػػاؿ سػػػلطه فتسػػػلط قػػػاؿ تعػػػالى:" ولػػػو شػػػاى اهلل 

ومنػػه سػػم  السػػلطاف ،لقولػػه تعػػالى: " ومػػف قتػػؿ مظلومػػا فقػػد جعلنػػا لوليػػه  1لسػػلطهـ"

وقػػد يقػػاؿ لػػذي السػػوطة وهػػو األرثػػر، وسػػم  السػػلطاف بالحجػػة، وذلػػؾ لمػػا  9سػػلطانا "

يلحقػػػه مػػػف الهجػػػـو علػػػى القلػػػوب لرػػػف أرثػػػر تسػػػلطه علػػػى أهػػػؿ العلػػػـ، والحرمػػػة مػػػف 

 . 4 بءير سلطاف..."الم منيف قاؿ تعالى: " إف اللذيف يجادلوف ف  نيات اهلل

ويحتمؿ السلطانيف والسليط الزيت بلءة أهؿ اليمف ،وسوطة اللساف القوة علػى 

 . 3المقاؿ، وذلؾ ف  الذـ أرثر استعمات يقاؿ إمرأة سليطة"

 الجريمة ف  اللءة.   -

الرسب والػذنب، وأىػؿ الجػـر قطػي الثمػر مػف الشػجر ورجػؿ جػاـر وقػـو جػراـ 

الثمر، واستعير ذلؾ لرؿ ارتساب مرروب، وت يراد يقاؿ ف  وثمرجريـ. والجرامة رديى 

 عامة رومهـ للريس المحمود .

                                                

   6( ضٕرج انسشر اٜٚح 1)

33( ضٕرج اإلضراء اٜٚح 2)  

. 55( ضٕرج غافر اٜٚح 3)  

. 232رزًّ هللا ص  انًفرداخ فٙ غرٚة انمرآٌ التٍ انفضم انراغة األطفٓاَٙ( 4)   
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 . 1ومىدر جـر ومعنى جـر أي رسب وجن 

حسػػػب  -وقػػػد وردت مػػػادة جػػػـر فػػػ  القػػػرنف الرػػػريـ فػػػ  سػػػتة و سػػػتيف موضػػػعا

 -إحىاى محمد ف اد عبد الباق 

ة أرػػابر مجرميهػػا بىػػيم متعػػددة منهػػا قولػػه تعػػالى: "ورػػذلؾ جعلنػػا فػػ  رػػؿ قريػػ

 .9ليمرروا فيها "

وقوله أيضا " ويا قـو ت يجرمنرـ شقاق  أف يىػيبرـ مثػؿ مػا أىػاب قػـو نػوح 

 .4أو قـو هود أو قـو ىالح وما قـو لوط منرـ ببعيد"

أمػػا فػػ  السػػنة النبويػػة فلػػـ تػػرد هػػذب المػػادة بءػػزارة رمػػا وردت فػػ  القػػرنف الرػػريـ 

ا قولػػػه عليػػػه الىػػػوة والسػػػوـ " إف أعظػػػـ ومػػػف النىػػػوص الحديثيػػػة التػػػ  وردت فيهػػػ

 .3المسلميف جرما مف سأؿ عف ش ى لـ يحـر فحـر مف أجؿ مسألته"

 السلطة اىطوحا : -

 يمرف تعريؼ السلطة اىطوحا على نحويف:

أوت: " قػػػػد تعبػػػػر السػػػػلطة عػػػػف المرجػػػػي األعلػػػػى المسػػػػلـ لػػػػه بػػػػالنفوذ أو الهيئػػػػة 

اإلرادات األخرى، بحيػث تعتػرؼ الهيئػات  اتجتماعية، القادرة على فرض إرادتها على

نػػزاؿ العقوبػػات وبرػػؿ مػػا  األخػػرى بالقيػػادة والفىػػؿ، وبقػػدرتها، وبحقهػػا فػػ  المحارمػػة وا 

 يضف  عليها الشرعية، ويوجب اتحتراـ تعتباراتها وتلتزاـ بقراراتها. 
                                                

.  09انًفرداخ فٙ غرٚة انمرآٌ انكرٚى نهراغة األطفٓاَٙ ص ( 1)  

  123(  ضٕرج األَؼاو اٜٚح 2)

. 20ضٕرج ْٕد اٜٚح   (3)  

.  0/179أخرخّ انثخار٘ فٙ كتاب االػتظاو تاب يا ٚكرِ يٍ كثرج انطؤال ٔتكهف ا ال ٚؼُّٛ ( 4)  
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وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريػؼ يوحػظ أنػه يقىػد بػه مالػؾ السػلطة أو 

التػػ  تمػػػارس السػػلطة وهػػو مػػػا بػػه " السػػػلطاف " فبهػػذا المعنػػى يرػػػوف قػػد تحػػػدد  الجهػػة

 مفهـو السلطة لجهة أو هيئة.

ثانيػػا: السػػلطة هػػو مػػا قػػد يقىػػد بػػه نفػػس الفعػػؿ وهػػو السػػطوة والقهػػر رائنػػا مػػف 

 راف يمتلرها.

ويمرػػػف اعتبػػػار السػػػلطة رمفهػػػـو أو ىػػػفة أو حػػػؽ نسػػػب لجهػػػة معينػػػة أقػػػرب 

هذا المفهـو  تقسػـ رسػلطة عليػا، أو مرجػي سياسػ  أعلػى ومػا  للىحة، وأف مىاديؽ

 .1دونهما أو يتفرع عنهما "

وتشرؿ السلطة ررف أساس  مف أرراف الدولة، بحيث ت يوجد نظاـ بدوف دولة 

 وت سلطة بدوف نظاـ، شرط أف يروف نظاما قائما على الشريعة.

اإلسػومية، ذلػؾ ألنهػا اختػارت والسلطة ف  المءرب تختلؼ عف البود العربيػة 

 .9مفهومها المءاير الخاص يطلؽ المءاربة عليها اسـ "المخزف"

 الجريمة اىطوحا. -

 يتجاذب مفهـو الجريمة ف  اتىطوح معنياف أحدهما عاـ واآلخر خاص.

فػػالمعنى العػػاـ هػػو ارترػػاب الفعػػؿ المحػػـر المعاقػػب علػػى إتيانػػه أو تػػرؾ الفعػػؿ 

ؾ ألف اهلل سبحانه وتعالى قرر عقابا لرؿ مػف يخػالؼ أوامػرب وذل 1المعاقب على ترره.

                                                

 –ترخًح ٔإػذاد دار انٕالٚح نهثمافح ٔاإلػالو َٓٗ ػثذ هللا  .انطهطح انطٛاضٛح تٍٛ انمإٌَ انذضتٕر٘ ٔانُظاو (1)

2990-94-96 .  

. 39ص  2992انطهطح ٔتسذٚاخ انتغٛٛر يسًذ أدٚة انطالٔ٘ انطثؼح األٔنٗ ضُح ( 2)  
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ما أف يروف ترليفا دينيا يرفر بػه عمػا  ونواهيه، وهو إما أف يروف دنيويا ينفذب الحراـ وا 

مػػا أف يرػػوف عقابػػا أخرويػػا يتػػولى تنفيػػذب الحػػارـ الػػدياف وهػػو  ارترػػب فػػ  جنػػب اهلل. وا 

 خير الفاىليف .

ريمة فينحىر ف  التىرفات اإلجراميػة التػ  أما المعنى الخاص لمىطلح الج

 .9قرر لها عقاب دنيوي ينفذب الحراـ وه  الجرائـ الت  تجري عليها وسائؿ اإلثبات

 ف  الفقه اإلسوم   والجريمة  المطلب الثان : مفهـو السلطة

علػػى المسػػتوى الػػدين  يختلػػؼ األمػػر فػػ  مفهػػـو السػػلطة، إذ ينرػػر العديػػد مػػف 

"السػػلطة" فػ  الفقػػه اإلسػػوم  إت أنهػـ فػػ  نفػس الوقػػت يعتبرونهػػا الفقهػاى وجػػود رلمػة 

أساس نظػاـ الدولػة وقيامهػا علػى مبػدأ إسػوم  وأخوقػ ، إذ ت نظػاـ مػف غيػر سػلطة 

 رما ذررنا سابقا ف  المفهـو اتىطوح .

وعلػػى الػػرغـ مػػف إنرػػار الفقهػػاى لمفهػػـو السػػلطة إت أف العديػػد مػػنهـ يػػرى أنهػػا 

فػ  األنفػس واألمػواؿ واألخػوؽ والتنظػيـ اتجتمػاع ، رمػا فػ  جمػي تطبيؽ حقػوؽ اهلل 

الزرػػوات والخػػراج وأحرػػاـ النفقػػة والميراث.لػػذا فالسػػلطة فػػ  الشػػريعة اإلسػػومية تشػػترط 

 ف  ىاحبها العمؿ بمبدأيف  أساسيف هما:

األوؿ : أف تروف سلطة دينية ف  أحرامهػا مسػتندة فػ  تنظيمهػا وتشػريعها إلػى 

 ادي اإلسوم  .التىور اتعتق

                                                                                                                                       

. 10زْرج ص اإلياو يسًذ أتٕ  -اندرًٚح –اندرًٚح ٔانؼمٕتح فٙ انفمّ اإلضاليٙ  -
1
 

. 29انًرخغ َفطّ ص  -
2
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 الثان  : أف تروف محرومة بقيـ األخوؽ اإلسومية. 

وفػػ  نظػػػر العديػػػد مػػػف الفقهػػاى أف قػػػوة السػػػلطة ترمػػػف فػػ  حيادهػػػا ت هػػػ  مػػػي 

الخير وت ه  مي الشر، وبذلؾ تظؿ محايدة فػ  رػؿ الظػروؼ واألحػواؿ. وبنػاىا علػى 

سومية قواعد السلطة ف  هذا المفهـو السهؿ الواضح حدد الفقهاى وعلماى الشريعة اإل

 خمسة شروط تشمؿ تنظيـ العوقات بيف األفراد والمجتمي والدولة وه :

 المساواة بيف األفراد. -1

 العدؿ بينهـ . -9

 تمتيعهـ برامؿ حقوقهـ اإلنسانية . -4

 دعـ ترافلهـ اتجتماع  . -3

طاعػػػػػة أفػػػػػراد المجتمػػػػػي  حمػػػػػؿ الرافػػػػػة علػػػػػى الطاعػػػػػة بمقتضػػػػػى النظػػػػػر  -5

 الشرع (.

ولتفسير هذب الشػروط يعتبػر أغلػب الفقهػاى أف اإلسػوـ يجعػؿ مػف السػلطة قػوة 

شػػريطة أف تقػػـو علػػى قواعػػد وضػػوابط تسػػتمد أهميتهػػا وقيمتهػػا مػػف مىػػادر التشػػريي 

األساسػػية أي القػػرنف الرػػريـ والسػػنة النبويػػة الشػػريفة اللػػذاف يجعػػوف المسػػلميف سواسػػية 

والمػرأة وت بػيف القػوي والضػعيؼ حتػى ت تهػدر حقػوؽ أماـ القانوف ت فرؽ بيف الرجؿ 

 . 1المظلوميف وترفؿ العيش الرريـ لرافة المواطنيف

 
                                                

.25ص 2992انطهطح ٔتسذٚاخ انتغٛٛر نًسًذ أدٚة انطالٔ٘ انطثؼح األٔنٗ فٙ  -
1
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 الجريمة بيف الفقه اإلسوم  

تعرؼ الشريعة اإلسومية الجريمة بأنها محظػورات شػرعية زجػر اهلل عنهػا بحػد 

 . 1أو تعزير

والمحظػػورات هػػػ  إمػػػا إتيػػػاف فعػػػؿ منهػػػ  عنػػػه، أو تػػػرؾ فعػػػؿ مػػػأمور بػػػه، وقػػػد 

وىػػػفت المحظػػػػورات بأنهػػػػا شػػػرعية إشػػػػارة إلػػػػى أنػػػػه يجػػػب فػػػػ  الجريمػػػػة أف تحظرهػػػػا 

الشػػػريعة،وهذا إعمػػػاؿ للقاعػػػدة  ت جريمػػػة وت عقوبػػػة إت بػػػنص( ويتبػػػيف مػػػف تعريػػػؼ 

عليػه عقوبػة. فػإف لػـ ترػف الجريمة أف الفعؿ أو التػرؾ ت يعتبػر جريمػة إت إذا تقػررت 

 .9على الفعؿ أو الترؾ عقوبة فليس بجريمة

والجريمػػة فػػػ  التشػػريي اإلسػػػوم  حسػػػب تعريػػؼ األسػػػتاذ الربيػػر بوخيمػػػة أنهػػػا 

"عىػياف اهلل عػز وجػؿ ورػذلؾ فعػؿ مػػا هػو منهػ  عنػه " ولػذلؾ روي أف أعرابيػا سػػئؿ 

فعػؿ، والعقػؿ يقػوؿ ت لماذا أمنت بمحمد ؟ فقاؿ: ألن  ما رأيت محمدا يقوؿ ف  أمػر ا

 . 4تفعؿ، وما رأيت محمدا يقوؿ ف  أمر ت تفعؿ والعقؿ يقوؿ افعؿ "

 هذب بعض التعريفات لمىطلح الجريمة ف  الفقه اإلسوم .

 

 
                                                

. 257أتٕ ٚؼهٗ انسُثهٙ ص  210األزكاو انطهطاَٛح انًأرد٘ ص  -
1
 

"انرضٕل" دراضاخ يُٓدٛح ْادفح زٕل األطٕل انثالثح "هللا"  1070اإلضالو نطؼٛذ زٕٖ انطثؼح انثاَٛح  -2

. 521"اإلضالو" ص   

. 13ٔ  12انًدرو ٔاندرًٚح ٔاندساء األضتار انكثٛر تٕخًٛح ص  -
3
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 المبحث الثان 

 أنواع الجرائـ ف  الشريعة اإلسومية.

 تنقسـ الجرائـ ف  الشريعة اإلسومية إلى ثوثة أقساـ:          

جػػػرائـ الحػػػدود، جػػػرائـ القىػػػاص والػػػديات،جرائـ التعزيػػػر، سػػػنتطرؽ فػػػ  هػػػذا         

 إلى تعريؼ رؿ نوع مي إعطاى أمثلة لرؿ ىنؼ على حدا . المبحث

 أوت : جرائـ الحدود : 

 1وهػػ  الجػػرائـ المعاقػػب عليهػػا بحػػد، والحػػد هػػو العقوبػػة المقػػدرة حقػػا هلل تعػػالى       

ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى وت حد أعلى ومعنػى أنهػا 

حػؽ هلل أنهػا ت تقبػػؿ اإلسػقاط ت مػػف األفػراد وت مػػف الجماعػة، وتعتبػػر العقوبػة حقػػا هلل 

فػ  الشػػريعة، رلمػػا اسػػتوجبتها المىػلحة العامػػة. وهػػ  دفػػي الفسػاد عػػف لنػػاس وتحقيػػؽ 

ورػػؿ جريمػػة يرجػػي فسػػادها إلػػى العامػػة وتعػػود منفعػػة عقوبتهػػا الىػػيانة والسػػومة لهػػـ. 

عليهـ تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا هلل تأريدا لتحىيؿ المنفعة وتحقيقا لدفي الفساد 

والمضرة.إذ باعتبار العقوبة حقػا هلل يػ دي إلػى عػدـ إسػقاط العقوبػة بإسػقاط األفػراد أو 

 الجماعة لها .

 نة ومحدودة العدد وه  سبي جرائـ :وجرائـ الحدود معي        

 البء  . -الردة   –الحرابة  –السرقة  -الخمر -القذؼ  -الزنا        

                                                

.تتظرف 105إنٗ  102األزكاو انطهطاَٛح انًأرد٘ ص  -
1
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ويسميها الفقهاى الحدود دوف إضافة لفػظ الجػرائـ إليها،وعقوبتهػا تسػمى الحػدود        

أيضػػػا ولرنهػػػا تميػػػز بالجريمػػػة التػػػ  فرضػػػت عليهػػػا فيقػػػاؿ حػػػد السػػػرقة، وحػػػد الشػػػرب، 

 .1ذلؾ عقوبة السرقة وعقوبة الشرب ويقىد مف

وفيما يل  نورد لهذب الجنايات ف  إيجاز على سبيؿ المثاؿ ت الحىػر، إذ 

 نتناوؿ مثاليف أو ثوثة لهذا النوع مف الجرائـ .

 جريمة الزنا : 

تعتبػػر الشػػريعة اإلسػػومية رػػؿ ىػػلة جنسػػية محرمػػة بػػيف رجػػؿ وامػػرأة زنػػا 

فػػو يشػػترط أف يرػػوف  9إنػػه رػػاف فاحشػػة وسػػاى سػػبيو "لقولػػه تعػػالى : "وت تقربػػوا الزنػػا 

نمػا هػو ظػرؼ مشػدد  أحدهما أو روهما متزوجا، إذ الزواج لػيس ررنػا فػ  الجريمػة، وا 

للعقاب.وقد عرفه فقهاى الشريعة اإلسومية بأنه وطئ مرلػؼ عامػد عػالـ بػالتحريـ مػف 

 .4قبؿ محـر العينة المشته  طبعا مي الخلو مف الشبهة

ى بحرمته البالءة وعلمه الذي وسػي رػؿ شػ ى،بيف للنػاس طريقػ  فاهلل تعال

مػا رفػورا " ولقػد حػـر اهلل  3الخير والشر فقاؿ تعػالى : " إنػا هػديناب السػبيؿ إمػا شػاررا وا 

تعػالى الزنػػا بالرتػػاب والسػػنة واإلجمػػاع،فمف الرتػاب مػػثو قولػػه تعػػالى " وت يزنػػوف ومػػف 

ومػف السػنة  5القيامػة ويخلػد فيػه مهانػا "يفعؿ ذلؾ يلػؽ نثامػا يضػاعؼ لػه العػذاب يػـو 

                                                

. 70انتشرٚغ اندُائٙ اإلضاليٙ ػثذ انمادر ػٕدج ص  -
1
 

. 32ضٕرج اإلضراء اٜٚح  -
2
 

. 77 انسالل ٔانسراو نهشٛخ أزًذ يسًذ ػطاف ص -
3
 

. 3اٜٚح  ٌضٕرج اإلَطا -
4
 

. 62/60ضٕرج انفرلاٌ اٜٚتاٌ  -
5
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النبويػة قولػه عليػػه السػوـ : " ثوثػة ت يرلمهػػـ اهلل عػز وجػؿ يػػـو القيامة:الشػي  الزانػػ  

 . 1والعائؿ المزهو واإلماـ الرذاب "

والزنػا رمػا هػ  محرمػة بػالقرنف والسػنة النبويػة فإنهػا محرمػة باإلجمػاع أيضػػا،  

مػػف زنػػا فػػ  عهػػدهـ، وتلقػػى النػػاس هػػذا الحرػػـ  فالىػػحابة رضػػواف اهلل علػػيهـ رجمػػوا

وعملػػوا بػػه إلػػى يومنػػا هػػذا فػػ  رػػؿ بلػػد يطبػػؽ أحرػػاـ اإلسػػوـ، لػػذا رػػاف حػػدب مػػف أشػػد 

الحػػدود ألنػػه جنايػػة علػػى األعػػراض واألنسػػاب وهػػو مػػف جملػػة الرليػػات الخمػػس، وهػػ  

 حفػػظ الػػنفس والػػديف والنسػػب والعقػػؿ والمػػاؿ. وجػػاى التحػػريـ أيضػػا فػػ  سػػنة رسػػوؿ اهلل

ىػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ فػػ  خطبػػة الػػوداع عنػػدما حػػـر الػػدماى واألمػػواؿ واألعػػراض بػػيف 

المسلميف، وأوضح عليه الىوة والسوـ أنها حراـ عليرـ رحرمة يومرـ هذا ف  بلدرـ 

 .  9هذا ف  عامرـ هذا

 جريمة القذؼ :

 القػػػذؼ هػػػو الرمػػػ  بػػػأي شػػػ ى، فالقػػػذؼ بالحجػػػارة الرمػػػ  بهػػػا، وقذفػػػه بالرػػػذب       

 وقذؼ المحىنة أي سبها.

 

 والقذؼ ف  الشريعة اإلسومية نوعاف :        

 نوع يحد عليه القاذؼ ونخر يعاقب عليه بالتعزير.        

                                                

. 2522ضٍُ انُطائٙ كتاب انسكاج تاب انفمٛر انًختال رلى انسذٚث  -
1
 

تتظرف  120ترتٛح األٔالد فٙ اإلضالو نهذكتٕر َاطر ػهٕاٌ اندسء األٔل ص  -
2
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فالقذؼ الذي يحد عليػه فهػو رمػ  المحىػف بالزنػا أو بنفػ  النسػب وسػواى 

إف  أراف المقذوؼ ف  هذب الحالة محىػنا أو غيػر محىػف. وت يحػد الرامػ  بالزنػا إت

 . 1ثبت ىدؽ قوله وجب الحد

وحد هذب الجريمة ثمانيف جلدة رما قررهػا اهلل جػؿ وعػو فػ  قولػه " والػذيف 

يرمػػوف المحىػػػنات ثػػـ لػػػـ يػػأتوا بأربعػػػة شػػهداى فاجلػػػدوهـ ثمػػانيف جلػػػدة وت تقبلػػوا لهػػػـ 

 .9شهادة أبدا وأوتئؾ هـ الفاسقوف "

مػػػػف السػػػػبي  وقػػػػد اعتبػػػػر الرسػػػػوؿ ىػػػػلى اهلل عليػػػػه و سػػػػلـ هػػػػذب الجريمػػػػة

الموبقػػات التػػ  أوىػػى بتجنبهػػا  أي تجنػػب قػػذؼ المحىػػنات( لقولػػه عليػػه الىػػوة و  

االسوـ : " اجتنبوا السبي الموبقات قالوا : ومػا هػف يػا رسػوؿ اهلل ؟ قػاؿ : الشػرؾ بػاهلل 

والسحر وقتؿ النفس الت  حـر اهلل إت بػالحؽ وأرػؿ الربػا وأرػؿ مػاؿ اليتػيـ والتػول  يػـو 

 .4المحىنات الءافوت "الزحؼ وقذؼ 

جريمة السرقة : وه  أخذ الماؿ على وجػه اتسػتتار، ومنػه اسػترؽ السػمي 

والسػرقة  5لقوله تعالى : " إت مف استرؽ السمي فاتبعه شهاب مبػيف" 3ومسارقة النظر.

وقػد  6رما عرفها شراح القانوف الجنائ  الحػديث هػ  " اخػتوس منقػوؿ مملػوؾ للءيػر "

                                                

.   67ص  حانطثؼح انثاَٛ انمظاص ٔانسذٔد ف انفمّ اإلضاليٙ نهذكتٕر ػهٙ أزًذ يرػٙ -
1
 

. 4ضٕرج انُٕر اٜٚح  -
2
 

أخرخّ انثخار٘ فٙ كتاتّ انًسارتٍٛ يٍ أْم انكفر ٔانردج تاب ريٙ انًسظُاخ. -
3
 

. 04انؼمٕتح فٙ انفمّ اإلضاليٙ نإلياو يسًذ أتٕ زْرج ص -
4
 

.  12ضٕرج انسدر اٜٚح  -
5
 

. 14ٛف أزًذ تُٓطٙ انطثؼح األٔنٗ ص اندرائى فٙ انفمّ اإلضاليٙ دراضح فمٓٛح يمارَح تأن -
6
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السػػرقة القطػػي لقولػػه تعػػالى " السػػارؽ والسػػارقة فػػاقطعوا أيػػديهما جعػػؿ الشػػارع عقوبػػة 

 .1جزاىا بما رسبا نرات مف اهلل "

 والسرقة نوعاف : نوع يستوجب التعزير ونوع يوجب الحد . 

السرقة الت  توجب التعزير ه  السرقة الت  تتوفر فيها شروط إقامػة الحػد 

نوعػاف : األوؿ سػرقة ىػءرى وأخػرى وهو  بلوغ النىاب( والسرقة الت  عقوبتها الحد 

 ربرى .

فالسرقة الىءرى: ه  الت  يجب فيهػا قطػي اليػد، والثانيػة هػ  أخػذ المػاؿ 

 على سبيؿ المءالبة وتسمى بالحرابة .

والسػػرقة التػػ  فيهػػا الحػػد ت بػػد مػػف مراعػػاة بعػػض الىػػفات، منهػػا مػػا هػػو 

 خاص بالسارؽ ومنها بالماؿ المسروؽ.

فالىػػفات التػػ  يجػػب اعتبارهػػا فػػ  السػػارؽ حتػػى يسػػمى سػػارقا ويسػػتوجب 

 حد السرقة ما يل  : 

 الترليؼ : أف يروف السارؽ بالءا عاقو، فو حد على مجنوف وت ىءير . -

اتختيار : أف يروف السارؽ مختػارا فػ  سػرقته فلػو أرػرب علػى سػرقة فػو يعػد سػارقا  -

 ألف اإلرراب يسلبه اتختيار.

                                                

. 32ضٕرج انًائذج اٜٚح  -
1
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أف ت يرػػوف للسػػارؽ فػػ  الشػػ ى المسػػروؽ شػػبهة فينبءػػ  أف يرػػوف ممػػا  -          

يتمػػػوؿ ويملػػػؾ ويحػػػؿ بيعػػػه وأخػػػذ العػػػوض عنػػػػه، فػػػو قطػػػي علػػػى مػػػف سػػػرؽ الخمػػػػر 

 .  1والخنزير...وت أدوات اللهو رالعود والرمنج والمزمار ...

نرتفػػػ  بهػػػػذا القػػػدر مػػػػف األمثلػػػػة علػػػى جػػػػرائـ الحػػػػدود وننتقػػػؿ إلػػػػى جػػػػرائـ 

 والديات . القىاص

 ثانيا: جرائـ القىاص والديات :

القىػػاص لءػػة " مػػف التقىػػ  فػػ  الشػػ ى، والقػػص هػػو تتبػػي األثػػر لقولػػه 

 .9تعالى: " فارتدا على أثرهما قىىا "

أما ف  الشرع فه  عبارة عػف عقوبػة مقػدرة حقػا لدفػراد، ومعنػى ذلػؾ أنهػا 

لها حد أعلى وحد أدنى تتػراوح بينهػا، وأف المجنػ  عليػه أف يعفػو  ذات حد واحد،فليس

 .4عنها إف شاى"

 وقد جعلت الشريعة اإلسومية القىاص عقوبة لجريمتيف هما: 

القتػػػؿ العمػػػد والجػػػرح العمػػػد.قاؿ تعػػػالى: " يأيهػػػا الػػػذيف نمنػػػوا رتػػػب علػػػيرـ  

مف عفػ  لػه مػف أخيػه القىاص ف  القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ف

شػ ى فإتبػػاع بمعػروؼ وأداى إليػػه بإحسػاف ذلػػؾ تخفيػؼ مػػف ربرػـ ورحمػػة فمػف اعتػػدى 

                                                

.326صذ ضاتك اندسء انثاَٙ ٛفمّ انطُح َظاو األضرج انسذٔد ٔاندُاٚاخ ض -
1
 

ضٕرج انكٓف االٚح -
2
 

انطرلح( نًسًذ فارٔق انُثٓاٌ .-انسَا-يثازث فٙ انتشرٚغ اندُائٙ اإلضاليٙ )انمتم -
3
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وقػاؿ سػبحانه " ورتبنػاعليهـ فيهػا أف الػنفس بػالنفس والعػيف  1بعد ذلػؾ فلػه عػذاب ألػيـ"

بالعيف واألنؼ باألنؼ واألذف باألذف والسػف بالسػف والجػروح قىػاص فمػف تىػدؽ بػه 

 . 9فهو رفارة له"

قػػد شػػرع اهلل سػػبحانه وتعػػالى القىػػاص ألنػػه سػػبب الحيػػاة لقولػػه تعػػالى " و 

ألف اإلنساف حيف يعلـ أنػه إذا قتػؿ إنسػانا  4ولرـ ف  القىاص حياة يا أول  األلباب "

يقتػػؿ  فإنػػه يػػردع وت يفرػػر فػػ  قتلػػه وبػػذلؾ تحفػػظ حيػػاة النػػاس وتىػػاف الػػدماى ولهػػذب 

 الحرمة شرع اهلل القىاص .

شػػػروع بالرتػػػاب مشػػػروع أيضػػػا بالسػػػنة النبويػػػة لقولػػػه القىػػػاص رمػػػا هػػػو م

ما يقاد "   3ىلى اهلل عليه وسلـ " مف قتؿ له قتيؿ فهو بخير النظيريف إما ي دي وا 

ومػف الموحػظ أف لقىػاص هػو أعػدؿ عقوبػة،ألف فيػه مسػاواة مماثلػة بػيف 

 الجريمة والعقوبة .

لػى مػػا دوف وجػرائـ القىػاص تتمثػؿ إمػا فػ  القتػػؿ العمػد أو فػ  الجنايػة ع

 . 5النفس

ويقىػػػد بالقتػػػؿ إزهػػػاؽ روح إنسػػػاف بػػػدوف وجػػػه حػػػؽ ظلمػػػا وعػػػدوانا. وقػػػد 

عاقبػػت الشػػريعة اإلسػػومية القاتػػؿ بػػأف يقتػػؿ بػػدورب،بينما عاقػػب القػػانوف علػػى ذلػػؾ إمػػا 

                                                

. 177ضٕرج انثمرج اٜٚح  -
1
 

. 45ضٕرج انًائذج اٜٚح  -
2
 

. 172ضٕرج انثمرج اٜٚح  -
3
 

انفتر انثار٘ تشرذ طسٛر  انثخار٘ كتاب انذٚاخ تاب يٍ لتم نّ لتٛم فٕٓ تخٛر انُاظرٍٚ رلى انسذٚث  -

6229
4
 

. 72أتٕ زْرج اندرًٚح ص  -
5
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بالسجف الم بد أو باإلعداـ. لرف نظرا تنتشػار الرشػوة وشػهادة الػزور ...فػ  مجتمعنػا 

د مػف المجػرميف يسػببوف فػ  إزهػاؽ روح إنسػاف ظلمػا وعػدوانا فالقانوف ت يطبؽ،فالعديػ

ويمرثوف ف  السجف سنة أو سنتيف وتراب بعد ذلؾ يػروح ويءػدوا بػيف النػاس أهػذا عػدؿ 

 ؟ ت واهلل ليس عدؿ إنه ظلـ.

أما الجناية علػى مػا دوف الػنفس فيقىػد بهػا الجػرائـ التػ  تمػس الجسػـ وت 

ي الديػة إلػػى أوليػاى المقتوؿ،والديػة هػ  المػػاؿ تػ دي إلػى المػوت .ففػ  هػػذب الحالػة تػ د

وقػد تبثػت الديػة بػالقرنف  1الذي يجب بسبب الجناية وت دى إلى المجنػ  عليػه أو لوليػه

الرريـ لقوله تعالى : " ومف قتؿ م منا خطأ فتحرير رقبة م منة ودية مسلمة إلى أهلػه 

"9 . 

 والدية نوعاف: دية وجبت ابتداى أو دية وجبت بدت.

يػػػة التػػػ  وجبػػػت ابتػػػداىا هػػػ  ديػػػة الخطػػػأ،ألف الخطػػػأ يوجػػػب الديػػػة ت والد

القىاص أما الدية الت  تروف بدت للقىاص فتتمثؿ إما ف  حالػة رضػا ولػ  المجنػ  

 عليه بالدية 

 .4بدؿ القىاص رما هو معروؼ ف  حالة شبه العمد

 ثالثا:جرائـ التعزير 

                                                

ْـ. 1410-و1002طثؼح  379فمّ انطُح ضُذ ضاتك اندسء انثاَٙ انسذٔد ٔاندُاٚاخ ص  -
1
 

01ضٕرج انُطاء اٜٚح  -
2
 

697انؼمٕتح اإلياو يسًذ أتٕ زْرج ص  -
3
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ويػأت   1طعة أو النف يطلؽ التعزير على التأديب بالضرب والشتـ أو المقا

أيضػػا بمعنػػى التعظػػيـ والنىػػرة لقولػػه تعػػالى: " لت منػػوا بػػاهلل ورسػػوله وتعػػزروب وتػػوقروب 

 . 9وتسبحوب بررة وأىيو"

ويراد بالتعزير هنا الجرائـ الت  يترؾ أمر التقدير فيهػا إلػى القاضػ  ليحػدد 

 العقوبة المناسبة لها.

تعػػالى : "فعضػػوهف واهجػػرهف فػػ  والتعزيػػر مشػػروع بالرتػػاب والسػػنة لقولػػه 

 .4المضاجي واضربوهف فإف أطعنرـ فو تبءوا عليهف سبيو"

وقوله عليه الىوة والسوـ: " ت يجلد فوؽ عشػر جلػدات إت فػ  حػد مػف 

 .3حدود اهلل "

أما فيما يخص حرـ التعزير فهو واجب فػ  رػؿ معىػية لػـ يضػي الشػارع 

تبلػم نىػاب القطػي أو رلمػس األجنبيػات أو  لها حػدا وت رفػارة وذلػؾ رالسػرقة التػ  لػـ

 .5تقبيلهف ... أو رسب المسلـ بءير قذؼ أو ضربه بءير جرح أو رسر عضو مثو

وتنػػدرج عقوبػػة التعزيػػر مػػف مجػػرد التػػوبي  أو الزجػػر إلػػى الضػػرب والجلػػد 

والنف  والءرامة. ومف أمثلة الجرائـ الت  تستوجب التعزير: اقتناى الخمػور والمخػدرات، 

                                                

انًطهى ألتٙ تكر اندسائر٘ انطثؼح انخايطح . يُٓاج-
1
 

. 0ضٕرج انفتر اٜٚح  -
2
 

. 34ضٕرج انُطاء اٜٚح  -
3
 

. 6242أخرخّ انثخار٘ فٙ كتاب انسذٔد تاب كى انتؼسٚر ٔاألدب ج  -
4
 

. 622اندسائر٘ ص انًطهى ألتٙ تكر يُٓاج  -
5
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والتعامػػؿ الربػػوي  1الرشػػوة، وشػػهادة الػػزور، لقولػػه تعػػالى : "واجتنبػػوا قػػوؿ الػػزور" وأخػػذ

 وغير ذلؾ مف األمثلة...  9لقوله تعالى : "وأحؿ اهلل البيي وحـر الربا"

هػػذا مػػا يجعػػؿ ولػػ  األمػػر أو القاضػػ  يسػػارع بالتػػدخؿ فػػ  وضػػي قػػانوف 

 تعزيري حماية لدمواؿ واألخوؽ والنظاـ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

.39ضٕرج انسح االٚح -
1
 

275ضٕرج انثمرج االٚح  -2  
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 المبحث الثالث

 الهدؼ مف العقوبة ودور السلطة التشريعية ف  مرافحة الجريمة

 المطلب األوؿ: ماهية العقوبة

 تعريؼ العقوبة و فيه فرعاف

 .العقوبة ف  اللءة   -

 إسـ مف عاقب يعاقب معاقبة وعقابا، ومعناها الم اخذة بالذنب . 

سػػـ العقوبػػة، وعاقبػػه والعقػػاب والمعاقبػػة أف تجػػزي الرجػػؿ بمػػا فعػػؿ سػػوىا، واإل  

 1بذنبه معاقبة وعقابا، أخذب بذنبه وتعقبت الرجؿ إذا أخذته بذنب راف منه *

 العقوبة ف  اإلىوح  -

فقد عرفها الشػهيد عبػد القػادر عػودة بأنهػا " الجػزاى المقػدر لمىػلحة الجماعػة  

 .9على عىياف أمر الشارع"

وعرفهػػػا المػػػاوردي بأنهػػػا: " زواجػػػر وضػػػعها اهلل تعػػػالى عػػػف ارترػػػاب مػػػا حظػػػر 

وتػػرؾ مػػاأمر، لمػػا فػػ  الطبػػي مػػف مءالبػػة الشػػهوات الملتهبػػة عػػف وعيػػد اآلخػػرة بعاجػػؿ 

اللذة. فجعؿ اهلل تعالى مف زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا مف ألػـ العقوبػة 

محرمػػػات ممنوعا،ومػػػا أمػػػر بػػػه مػػػف وخيفػػػة مػػػف نرػػػاؿ الفضػػػيحة ليرػػػوف مػػػف حظػػػر ال

 .4الفروض متبوعا، فتروف المىلحة أعـ والترليؼ أتـ"

                                                

ِ 1414و 1004طثؼح  – 610/  1نطاٌ انؼرب يادج ػمة  -
1
 

690ص  1ٙ ػثذ انمادر ػٕدج اندسء ضؼضاليٙ يمارَا تانمإٌَ انٕانتشرٚغ اندُائٙ اإل -
2
 

221و ص  1072-ِ  1302االزكاو انطهطاَٛح انًأرد٘ طثؼح  -
3
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ويعرؼ فقهاى القانوف الوضع  العقوبة بأنها: " جزاى وضعه الشارع للردع عف 

ارترػػاب الجريمػػة فػػإذا ارتربهػػا زجػػر بالعقوبػػة حتػػى ت يعػػاود الجريمػػة مػػرة أخػػرى رمػػا 

 .1يروف عبرة لءيرب"

شريعة اإلسومية إمػا محػددة رمػا هػو الحػاؿ فػ  جػرائـ الحػدود والعقوبات ف  ال

ما غير محددة رالتعزيرات ، وه  مترورة ألمػر القاضػ  يحػددها حسػب  والقىاص وا 

 رؿ  جريمة وظروفها.

ويتضػػح مػػف هػػذا إتفػػػاؽ الشػػريعة اإلسػػومية مػػي القػػػانوف الوضػػع  فػػ  تحديػػػد 

 اية والهدؼ مف تشريعها.مفهـو العقوبة.إت أنهما يختلفاف بعض الش ى ف  الء

 الءاية مف العقوبة -

شػػػػرعت العقوبػػػػة فػػػػ  الفقػػػػه اإلسػػػػوم  لتحقيػػػػؽ مجموعػػػػة مػػػػف األهػػػػداؼ منهػػػػا 

إىوح حاؿ البشر وحمايتهـ مف المفاسد، ورفهـ عف المعاى  وبعثهـ على الطاعػة 

ولػػـ يرسػػؿ اهلل رسػػوله ليسػػيطر علػػيهـ أو ليرػػوف علػػيهـ جبػػارا و إنمػػا أرسػػله اهلل رحمػػة 

وقوله أيضا " وما أرسػلناؾ إت  9ميف. وذلؾ لقوله تعالى " وما أنت عليهـ بجبار "للعال

رشػادهـ،  4رحمة للعالميف" فاهلل أنزؿ شريعته للنػاس وبعػث رسػوله فػيهـ لتعلػيـ النػاس وا 

وقد فرض العقاب على مخالفته أمرب لحمػؿ النػاس علػى مػا يررهػوف مػا داـ أنػه يحقػؽ 

مىالحهـ، ولىرفهـ عما يشتهوف ما داـ أنه ي دي لفسادهـ. فالعقاب مقرر إلىوح 
                                                

ػُٕاٌ اانًمال انؼمٕتح ٔاطٕارْا ػثر  1061يدهح انشرطح فٙ خذيح انشؼة انؼذد انخايص انطُح االٔنٗ يإٚ -2

22انتارٚخ ص   

45ضٕرج ق االٚح  -
2
 

196ضٕرج األَثٛاء اٜٚح  -
3
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لػذي شػرع لنػا هػذب األحرػاـ وأمرنػا بهػا األفراد ولحماية الجماعة وىيانة نظامها. واهلل ا

ت تضػػرب معىػػية عػػاص ولػػو عىػػاب أهػػؿ األرض جميعػػا وتنفعػػه طاعػػة مطيػػي ولػػو 

 .1أطاعه أهؿ األرض جميعا

ويعتبػػػر العقػػػػاب ذريعػػػػة لمنػػػػي الجػػػػرائـ علػػػى مػػػػا يقػػػػي منهػػػػا، فػػػػإف العقػػػػاب ردع 

والعيػاف،  للجان ، وزجر لءيرب، ومنػي لترػرار الوقػوع وذلػؾ ببيػاف وخامػة نتائجػه بػالحس

ت بػػالفرض والتقػػدير، لػػذا رانػػت العقوبػػة أمػػرا تبػػد منػػه لتطهيػػر المجتمػػي مػػف أوضػػارب 

باإلضػافة إلػى األهػداؼ التػ  ذررناهػا فالعقوبػة 9واستئىاؿ جراثيمه أو تحقيؽ ويوتها 

لهػػا هػػدؼ أخوقػػ  يتجلػػػى فػػ  تحقيػػؽ العدالػػة اتجتماعيػػػة بحيػػث اعتبػػر أف الجريمػػػة 

عيػػػة ألنهػػػا تمػػػس بالمبػػػادي والقػػػيـ التػػػ  يػػػومف بهػػػا المجتمػػػي خطػػػا مػػػف الوجهػػػة اتجتما

ويسػػػػير عليهػػػػا، ولػػػػذلؾ فػػػػاف رػػػػؿ مجػػػػـر يجػػػػب أف ينػػػػاؿ عقابػػػػه حتػػػػى يهػػػػدأ الشػػػػعور 

اتجتماع  العاـ ويعود التوازف بػيف خطػا المجػـر وقواعػد األخػوؽ العامػة. ومػف جهػة 

اثر بحػػؽ أخػػرى هنػػاؾ المبػػرر األساسػػ  أو المنفعػػ  الػػذي يػػذهب إلػػى أف الدولػػة تسػػت

العقػػاب لتحقيػػؽ المىػػلحة أو المنفعػػة العامػػة للمجتمػػي عػػف طريػػؽ الػػردع العػػاـ حتػػى 

 .4يبعد الجمهور عف ارتراب الجرائـ مستقبو

وقد تطورت الءايػة مػف العقوبػة مػي تطػور العقوبػة نفسػها ففػ  العىػور الءػابرة 

الػزمف حتػى رانت الءاية منها ه  اتنتقاـ وبذلؾ تتخػذ أشػرات قاسػية وقػد تػدرجت مػي 
                                                

فٙ  13انطثؼح  جنؼثذ انمادر ػٕد 690ٙ اندسء األٔل صانٕضؼ انتشرٚغ اندُائٙ اإلضاليٙ يمارَا تانمإٌَ  -2

و يؤضطح انرضانح1415-1004  

21أتٕ زْرج ص  –انؼمٕتح  –اندرًٚح ٔانؼمٕتح فٙ انفمّ اإلضاليٙ -
2
 

47انٕخٛس فٙ انمإٌَ اندُائٙ انًغرتٙ ػثذ انطالو تُسذٔ ص  -
3
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وىػػلت إلػػى انػػه يقىػػد بهػػا التأديػػب ت غيػػر وبقيػػت سػػائرة فػػ  طريقهػػا الطبيعػػ  حتػػى 

وىػػػلت لػػػدينا الػػػإف بىػػػورة إىػػػوح المجػػػـر ت تنتقػػػاـ منػػػه وت تأديبػػػه ولعػػػؿ غايػػػة 

اإلىوح ه  الءاية المثلى نظرا الى انها تعط  للمجـر فرىة اتسترجاع تف يسترد 

نسانيته بتق  .1ويـ نفسه عف طريؽ أخذنا بيدبسعادته وحريته وا 

وتختلػػػؼ الءايػػػة مػػػف العقوبػػػة فػػػ  جػػػرائـ الحػػػدود عػػػف الءايػػػة منهػػػا فػػػ  جػػػرائـ 

 القىاص.

فالعقوبة فػ  جػرائـ الحػدود يقىػد بهػا تأديػب الجػان  وردعػه فضػو عػف الػردع 

العاـ للءيػر عػف ارترػاب جريمػة الحػد، ولػيس فػ  هػذب العقوبػة مجػاؿ لوضػي شخىػية 

 تبار عند توقيي العقوبة متى ثبتت تامة ت تعتريها شبهة.الجان  موضي اتع

 المطلب الثان :  تعريؼ السلطة التشريعية

تبد ف  رؿ دولػة مػف وجػود سػلطة ينػاط بهػا العمػؿ التشػريع  وتسػمى السػلطة 

التشريعية ويعبر عنها اىطوحا بلفظ المشرع، وقػد ترػوف هػذب السػلطة برلمانػا منتخبػا 

فردة ... وعلى الرغـ مف تعدد المفاهيـ ف  السلطة التشريعية أو تروف بيد شخىية من

 مف باحث آلخر إت أف التعريؼ يبقى موحدا ف  النهاية.

فقد عرفها الدرتور محمد توفيؽ الشاوي بأنها " هيئة منتخبة تمثؿ الشػعب. لهػا 

  9الحؽ ف  إنشاى الجرائـ والعقوبات بمقتض التشريي"

                                                

انؼمٕتح ٔاطٕارْا ػثر -ػُٕاٌ انًمال 1061انطُح االٔنٗ يإٚ  5يدهح انشرطح فٙ خذيح انشؼة انؼذد -2

19انتارٚخ ص   

57 يساضراخ فٙ انتشرٚغ اندُائٙ فٙ انذٔل انؼرتٛح نهذكتٕر يسًذ انشأ٘ ص -
2
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  رتابػػػه علػػـ السياسػػػة بأنهػػا" ىػػػوت الشػػػعب وعرفهػػا الػػػدرتور خالػػد بنجػػػدي فػػ

وحلقػػػػة الوىػػػػؿ بػػػػػيف الشػػػػعب والحرومة.وتتجسػػػػػد فػػػػ  شػػػػػرؿ البرلمػػػػاف أو المجلسػػػػػيف 

 1التشريعييف وهو الشرؿ األرثر ف  الدوؿ الديمقراطية الحديثة."

أما الػدرتور محمػد مليػان  فاعتبرهػا الهيئػة التػ  تمثػؿ رػؿ المجتمػي الػذي يػربط 

وقد أىبحت هذب الهيئة تتمثؿ ف  البرلماف ف  األنظمة الحديثة أفرادب عقد اجتماع ، 

. أو هػ  الهيئػة المنػوط بهػا وضػػي 9التػ  يقػـو الرثيػر منهػا علػى مبػدأ فىػػؿ السػلطات

القػػوانيف فػػ  الدولػػة فػػ  حػػدود اإلطػػار الدسػػتوري وهػػ  مهمػػة يضػػطلي بهػػا الشػػعب أو 

يطلؽ عليها اسـ البرلمػاف أو  نوابه أو هما معا وتتمثؿ النيابة الشعبية ف  هيئة منتخبة

 .4مجلس األمة أو نحو ذلؾ

وتعتبر هذب السلطة أهـ السلطات الت  تقػـو أساسػا بعمػؿ القػوانيف، أي بوضػي 

القواعد العامة الملزمة لونفراد. ولرنها ليست ه  السلطة الوحيدة الت  تستطيي وضي 

رنها ت تسػمى قانونػا فػ  هذا النوع مف القواعد. فقد تضي بعضها السلطة التنفيذية، ول

هػػػػػذب الحالػػػػػة، بػػػػػؿ تسػػػػػمى تئحػػػػػة. وعليػػػػػه فالقػػػػػانوف مػػػػػف ىػػػػػني السػػػػػلطة التشػػػػػريعية 

فه  الت  تملؾ حؽ العقاب وسف القوانيف الت  تروف بدوف شؾ وبحرـ الطبي 3وحدها،

مسػػاقة بالمبػػػدأ القػػػانون  السػػػائد ومىػػػلحة المػػػواطنيف ومقومػػػات إقلػػػيـ الدولػػػة الخاىػػػة 

تعػػود بالضػػرر للمػػواطنيف ومقومػػات إقلػػيـ الدولػػة الخاىػػة، فتقػػدر  فتقػػدر األفعػػاؿ التػػ 
                                                

42ص  2997 -2992يذخم انٗ دراضح ػهى انطٛاضح نهذكتٕر خانذ تُدذ٘   -
1
 

2
112ص  1005درٔش فٙ انمإٌَ اندُائٙ انؼاو نهذكتٕر يسًذ يهٛاَٙ انطثؼح األٔنٗ  -2  

622ص 1062ح هللا انطثؼح انثانثح انمايٕش انطٛاضٙ ازًذ ػطٛ -
3
 

227ص  1056انمإٌَ انذضتٕر٘ انكتاب االٔل فٙ انًثادئ انذضتٕرٚح انؼايح نهذكتٕر خهٛم ػثًاٌ انطثؼح -
4
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األفعػػاؿ التػػ  تعػػود بالضػػرر علػػى ذلػػؾ. وتحػػددها بىػػيءة مفىػػلة وتضػػي لرػػؿ منهػػا 

عقوبة بنسبة ما يمرف أف تحدث مف أضرار، ثػـ يورػؿ القضػاى بمهمػة تطبيػؽ العقػاب 

 .1على المخالفة لتؾ النىوص

التشػريعية هػ  التػ  تملػؾ حػؽ العقػاب  نستنتج مػف خػوؿ التعريػؼ أف السػلطة

الػػذي يعتبػػر وسػػيلة لػػردع الجػػان ، فمػػا دور هػػذب السػػلطة فػػ  مرافحػػة الجريمػػة؟ وهػػؿ 

ترتفػػ  بالعقػػاب وحػػدب للحػػد مػػف هػػذا الوبػػاى الخطيػػر أي الجريمػػة أـ أنهػػا تلجػػأ لوسػػيلة 

 أخرى.

 المطلب الثالث:  دور السلطة التشريعية ف  مرافحة الجريمة

شرعية التجريـ والعقاب نظاما معموت بػه فػ  التشػريعات الجنائيػة لما راف مبدأ 

الحديثػػة يأخػػذ بػػه علػػى إطوقػػه، وذلػػؾ بفضػػؿ مػػا يحققػػه مػػف ضػػمانات تزمػػة لىػػيانة 

حرية األفراد وحمايتهـ مف التعسفات الت  يمرف أف يتعرضوا إليها فػ  غيابػه،راف مػف 

اى، وهػذب الجهػة هػ  مػا يعػرؼ البديه  أف تتولى جهة معينػة مهمػة تقػدير وتفريػد الجػز 

 اليـو بالسلطة التشريعية أو جهة التشريي.

فالمشػػػروع هػػػو الػػػذي يحػػػدد العقػػػاب الموئػػػـ لرػػػؿ جريمػػػة، ويػػػنص عليػػػه بػػػنص 

قانون  يضف  عليه الشرعية الت  تسمح بتطبيقه ف  الحياة العملية، وهو إذ يقـو بهػذا 

                                                

انطثؼح  .تتظم تانًٕضٕع ٖيثادئ انمإٌَ اندُائٙ يغ انُض انكايهح نهًدًٕػح اندُائٛح نهًغرتٛح ٔظٓائر أخر-1

53ػثٕد ص رشٛذ  ػثٕد د 1063االٔنٗ   
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رة الفعػؿ الجرمػ  وظػروؼ العمؿ يعتمد تحديدب للعقاب على عػدة معطيػات منهػا خطػو 

 ارترابه وعوامؿ اخرى تتعلؽ بالشخص المجـر ومدى مس وليته عف الجريمة.

نمػا تتعػدى  وت تنحىر مهمتػه فػ  هػذا اإلطػار أي بالتنىػيص علػى العقوبػة وا 

لتشػػمؿ التنىػػيص علػػى ظػػروؼ وحػػاتت غيػػر عاديػػة اعتبرهػػا أسػػبابا موجبػػة لتشػػديد 

العقوبػة وهػػ  الظػػروؼ التػ  تىػػاحب الجريمػػة مثػؿ السػػرقة التػػ  ترترػب فػػ  الليػػؿ أو 

 1المشددة العينية. مي  استعماؿ التسلؽ أو الرسر إلى غير ذلؾ مف الظروؼ 

إضػػافة إلػػػى الػػػدور الػػػذي تقػػػـو بػػػه السػػػلطة التشػػػريعية فػػػ  مجػػػاؿ سػػػف وتحديػػػد 

نمػػا أىػػبح يعتمػػد  العقوبػػة فػػإف التشػػريي الجنػػائ  لػػـ يقتىػػر علػػى العقوبػػات وحػػدها ،وا 

 رذلؾ على تدابير للوقاية، للوىوؿ إلى المحافظة على المىالح الجماعية والفردية.

خػذ بنظػاـ اتزدواج فػ  القػانوف الجنػائ ، ونػص علػى والمشرع المءربػ  بػدورب أ

تدابير الوقاية، إلى جانب العقوبة. وي خػذ هػذا مػف الفىػؿ األوؿ مػف القػانوف الجنػائ  

الذي ذهب إلى أنه يحدد التشريي الجنائ  أفعاؿ اإلنسػاف التػ  يعػدها جػرائـ بسػبب مػا 

 9بير وقائية.تحدثه مف اضطراب اجتماع  ويوجب زجر مرتربيها بعقوبات وتدا

وهذب التدابير تسعى إلى ما تسعى إليه العقوبة إذ هدؼ رػؿ منهمػا واحػد، وهػو 

التىػػػدي للجريمػػػة ومرافحتهػػػا والتقليػػػؿ مػػػف خطػػػر وقوعهػػػا، وذلػػػؾ بزجػػػر المجػػػـر أو 

عادتػػه إلػػى حظيػػرة المجتمػػي ليسػػاهـ فػػ  بنائػػه، ولعػػؿ مػػا  إىػػوحه وتقػػويـ اعوجاجػػه وا 

                                                

67ص  1020انًدرو أ اندرًٚح ٔاندساء فٙ انشرٚؼح االضاليٙ االضتار تٕخًٛح طثؼح  -
1
 

انًدتًغ انؼمٕتح ٔتذاتٛر انٕلائٙ  -اندرًٚح-انٕخٛس فٙ انمإٌَ اندُائٙ انًغرتٙ انًمذيح ٔانُظرٚح انؼايح -1

ػثذ انطالو تُسذٔ 390ص  2994انطثؼح انخايطح   
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نيفها وتعػػدد أنواعهػػا، وشػػجي مختلػػؼ التشػػريعات سػػاعد علػػى مػػيود هػػذب التػػدابير بتىػػ

الجنائية لدخذ بها هو ما عرفه النظاـ الجنائ  ف  مختلؼ القوانيف مف تعثػر فػ  أداى 

مهمتػػه وذلػػؾ بسػػبب مػػا بػػرهف عليػػه التطبيػػؽ العملػػ  مػػف عجػػز العقوبػػة وعػػدـ رفايتهػػا 

 مة.لوحدها ف  ضماف األمف العاـ واستقرار المجتمي وحمايته مف شر الجري

هذا ما دفي المختىػيف بعػالـ الجريمػة إلػى البحػث عػف حػؿ نػافي ونػاجح يعػزز 

 العقوبة ويقؼ بجانبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 خاتمة :

نخلػػػص مػػػف خػػػوؿ تجميعنػػػا لرػػػؿ مػػػا عرضػػػناب مػػػف هػػػذا البحػػػث المتواضػػػي و 

المختىر ألننػ  لدسػؼ لػـ أسػتطي اإلحاطػة برػؿ جوانػب الموضػوع خاىػة مػا تعلػؽ 

التشريعية ف  مرافحػة الجريمػة. و ذلػؾ نظػرا لقلػة المراجػي فػ  هػذا بذرر دور السلطة 

 المحور.

ومجمػػػؿ القػػػوؿ هػػػو أف الجريمػػػة ظػػػاهرة اجتماعيػػػة قديمػػػة قػػػدـ اإلنسػػػاف تتعػػػدد 

بحسػػب أنواعهػػا، رمػػا أنهػػا تتميػػز بىػػعوبة إمرانيػػة الحػػد منهػػا بشػػرؿ تػػاـ، غيػػر أنهػػا 

ة، و رػػذا التػػدابير الوقائيػػة يمرػػف التقلػػيص منهػػا و ذلػػؾ بإتبػػاع بعػػض العقوبػػات الزجريػػ

 الت  تشرعها السلطة التشريعية 

و نحف نرى أف معالجة الجريمة أو الظاهرة اإلجرامية لف يػأت  و لػف يتػأتى إت 

 عف طريؽ معالجة األسباب الرامنة وراى هذب الظاهرة مف المنبي.
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