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الباعث علی الجريمة في الفقه االسالمي
مطيع هللا تائب ,سميع هللا عزام ,عزيز الرحمن عزيز
الملخص
تناولت هذه الدراسة ،موضوع الباعث علی الجريمة في الفقه االسالمي ،فمعرفة الباعث والدافع علی
الجريمة لها أهمية کبيرة في الفقه االسالمي؛ألن بدراسة الباعث علی الجريمة و دوافعها تشکف عن
شخصية المجرم ،و أيضا تظهر بها السبب الحقيق الذي دفع الشخص الی ارتکاب الجريمة ،و تساعد
القاضي في الحکم بعقوبة تعزيرية مناسبة تسهم في تحقيق العدالة بمعاقبته العقوبة المناسبة و ترشد الی
کيفية تأهيليه ليعود الی المجتمع مواطنا صالحا يتکيف معه.وقسمت هذه الموضوع الی ستة المباحث ،و
تحت کل مبحث مطالب عديدة ،تناول المبحث األول :مفهوم الباعث وأنواعه .و ذکر في المبحث الثاني :الفرق
بين الدافع والباعث ،و معنی الدافع ،و تناول المبحث الثالث :الفرق بين الباعث والدافع والقصد الجنائي ،و
احتوی المبحث الرابع علی :أهم مايقع الفرد في النشاط االجرامي ،و تناولت في المبحث الخامس الی:
البواعث الهامة المحركة للدافع اإلجرامي ،و اشتمل المبحث السادس علی :أثر الباعث في العقوبات .و في
النهاية توصل البحث الی نتائج مهمة کالتعريف بالباعث ،و أنواعه ،و حکم کل نوع يختلف عن حکم نوع
آخر فمثال اذا کان باعث السرقة الجوع او االضطرار يسقط بسبب هذا الباعث الحد عن السارق ،و کذا اذا
کان الباعث االکراه يسقط الحد،وتختلف الشريعة االسالمية بكاملها من القوانين الوضعية ألن القوانين
الوضعية تخفف عقوبة القتل بباعث الرحمة وأجاز القوانين الوضعية بإباحة القتل بسبب الرحمة وسموه
بالقتل الرحيم والمحاكم حكمت بتبرئة قاتلهم  ،أماالشرع اإلسالمي فال يجيزألحد ليقتل انسانا بمثل هذا الباعث
 ،ألن دم االنسان معصوم وما دامت فيه الروح فاليحل ألحد أن يزهقها ولوکان صاحبها في حالة مرضية و
اصبح مشرفا علی الموت.
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الکلمات االفتتاحية(:الباعث ،الدافع ،الشريعة االسالمية،أثر الباعث و القصد الجنائي)

المقدمه
الحمد هلل رب العلمين والصالة والسالم علی خير خلقه محمد و آله و اصحححابه ومححن تححبعهم باحسححان
الی يوم الدين.
أما بعد :فان هللا تعالی أمتن علينا بهذه الشريعة االسالمية الغراء؛ المحکمة الکاملة .ومححن نعمححة هللا
تعالی أن بين للناس طريق الخير وحثهم علی اتباعه ،و بين لهم طريق الشر و أمرهم باجتنابه .قححال
هللا تعالی :وهديناه النجدين)( )1وقد أهتمت الشريعة االسححالمية بالباعححث و حححذرت مححن االقححدام علححی
الجريمة قال هللا تعالیَ ( :و َال ت َ ْقتُلُوا أ َ ْو َال َد ُك ْم َخ ْ
ق نَ ْحح ُن نَح ْر ُزقُ ُه ْم َومْيَّحا ُك ْم مْنَّ قَحتْلَ ُه ْم َكحانَ ْخ ْط حا
شحيَةَ مْ ْمح َال ح
َكبْيرا) ( )2
انما حالة االجرام ليست نتيجة جبرية الفرد علی الجرائم او وراثتها ،بححل تنشححأ عححن بواعححث خارجيححة
تنبه للدوافع ،تجعل الفرد مقترفا بالسلوک اإلجرامي  .وکل الجرائم لهادوافع وبواعث تؤثر في الفرد
الذي له استعداد للجرائم والجريمة  ،ألن الجرائم تنتج عن تححأثير البواعححث الخارجيححة بالححدوافع التححي
تنحرف الفرد من الطريق السوي ْ وتؤديه الی أن يأخذ السلوک الجرمي.
مشکلة البحث :من مشاکل الدراسححة أننححا اذا اردنححا أن نحححدد مفهححوم الباعححث علححی الجريمححة ،نتوجححه
صعوبات بالغة الی حد الغموض  ،واحيانا تبرز هذه المشاکل في الدارسين ألنهم لححم يهتمححوا بدراسححة
شخصية الجاني وبواعثه ودوافعه للجريمة.
أهمية الموضوع :الباعث علی الجريمة موضوع لهححا اثححر بالغححة فححي العقوبححات ،واکتشححاف شخصححية
المجرمين وايضا تظهر االسباب التي دفعت الشخص الی اقتراف الجرائم والجريمة ،وتساعد القضاة
في الحکححم بعقوبححات تعزيريححة مناسححبة ،ألن البواعححث لهححا دور مهححم فححي تقححدير العقوبححة فححي الجححرائم
التعزيرية ،مع أنها التؤثر في تقدير عقوبات الحدود والقصاص التي قدرت من الشارع.
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أو منه :المصطلحة أو اإلحساس الذي يدفع اإلنسان الی اقتراف
الجرائم ،فبحسب ظروف اإلنسان الجاني يختلف من جريمة ملی
أخری ،حتی لوکانت الجريمتان من نوع واحد) 11( .
وكذا عُرف بأنه :قوة تدفع الفرد ملى القيام بسلوك معين ,في
وقت معين وأن السلوك مستمرفيه الي تحقق هىفه وغايته (.
.)12
المطلب الثاني -الفرق بين الباعث والدافع:
يوجد في التفريق بين الباعث والدافع ثالثة مذاهب نذكرها علي
النحو االتي:
المذهب األول :بعض شراح القانون يفرقون بين الباعث الدافع
ويقولون :الدافع هوالمراحل التي ليست من موالدات مندفاع
الغرائز,بل تنبع عن التفكير والتعقل ,اما الباعث فهي مجموعة
عوامل النفسية التي تصدرعن احساس الشخص الجاني وميوله
أي تكفيروتقدير(.
العمياء التي تدفعه الى مقتراف الجريمة بدون َ
)13
فعلي هذالرأي نقول :أن الباعث يصدر عناإلحساس الذي يرتبط
بالغرائزالالشعورية وهوالطريقة العمياء التي تحرك الشخص
واليدعه حتى يميزويفكر,أما الدافع فهوالصادربعدتقدير الظروف
بأكمله  ،الى حيث ينتهي االقدام‘ فهو يتمثل سبب التصرف
اإلجرامي الذي يصدر عن التعقل والتفكر)14 (..
المذهب الثاني:علماء النفس وبعض شراح القانون ايضا يقولون
بالتفريق بين الدافع والباعث فيقولون :أن الباعث هوالعامل
الخارجي للكيان اإلنساني ,وهوالموقف المادي أوإلجتماعي
المثيرللدافع ,أماالدافع فهوالعامل الداخلي اإلنساني الذي يوجه
الشخص ملى مشباع حاجاته المطلوبة)15.
فيكون الباعث عامل خارجي له تأثير على الدافع حتي يجيب له,
أماالدافع فهواستعداد داخلي يوجدفي الفرد قبل تأثيرالباعث فيه .
( )16
المذهب الثالث :الباعث والدافع هما مسمان لمسمى واحد
واليوجد الفرق بينهما) 17(.
المبحث الثالث -الفرق بين الباعث والدافع والقصد الجنائي:
بالنسبة لمفردات النوع الواحدمن الجرائم اليتغيرالقصدالجنائي
واليتبدل ،بخالف الباعث والدافع فهما يقبالن التغيروالتبديل,
واليختلف هذافي أن يكون الفعل الجرمي واحدا أواألفعال الجرمية
مختلفة ,فهمايختلفان مع اختالف األشکال والظروف بحسب
مختالف الجرائم ؛ فجريمة القتل مثال قد تكون بدافع الترحم
والشفقة حتر يتخلص المجني عليه من التكليف حيث ابتلي علي
مرض اليرجى عالجه ,وقدتقع بدافع الغيرة أوالحقد أوالعدوان ،
لکن مرادة محداث الموت هوالقصد الوحيد في جميع هذه األحوال
 : 10د.محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات القسم العام ,دار

أهداف البحث :التعريف بباعث الجريمة بأنه ينبه من الخارج،
ولها دور کبير في ارتکاب الجرائم .
الفرق بين مفهوم الباعث والدافع واثر الباعث علی الجريمة فی
العقوبات -والتعرف علی أن الباعث والدافع في بعض االحوال
يسببان لتشديد العقوبة او تخفيفها او منعها .
المبحث االول :مفهوم الباعث وأنواعه
3
الباعث لغتا :هو مثارت الشئ و توجيهه ( ) ،يقال بعثه علی
الشيء .ای حمله علی فعله وبعثه.
مفهوم الباعث اصطالحا :هوالموقف الخارجي المادي او
االجتماعي الذي يستجيب له الدوافع ويشبعه) 4(.
فالباعث هو المثير الخارجي الذي يحرک الدوافع دا خل الفرد
،حتی يجعله قائمابالسلوک االرادي وهو من انواع المنبهات
الخارجية التي يثير الدوافع ويرضيه في آن واحد ،وضرب من
ضروب االغواء واالنحراف الخارجي ،واليؤثر في سلوکنا االاذا
صادف هوی انفسنا ،ای اذا اجابت له رغبات انفسنا فهو يؤثر
فيه ،فالطعام يثيردافع الجوع والماء يثير دافع العطش وسموا
الباعث باعثاألنه يبعث االنسان علی الحرکة لحصول هذا الشيئ
حتی يشبع اويدفع الدافع)5 (.
انواع البواعث  :البواعث نوعان -۱ :بواعث ايجابية  -۲بواعث
سلبية
فالبواعث االيجابية هي التي تجذب اليه المرء کأنواع المکافأة
والمديح والثواب ،والبواعث السلبية هي التي تحمل المرء علی
تفاديها وتجنبها ،مثل اللوم والعقاب والتوبيخ والقوانين الرادعة
والنواهي االجتماعية)6 ( .
فالبواعث تختلف تأثيرها في األفراد ،فقديکون مثيرا ومهيجا
لدافع شخص بينما اليؤثر واليحرک دافع الشخص اآلخر.
ومثاله :شاهد الرجل ابنته او احدی محارمه في وضع شائن،فهذا
باعث حرک لديه دافع الغيرة ،بينما هذا الموقف قد اليتحرک
دافع الغيرة لدی شخص آخر.ورؤية الطعام لهاتأثير فی وليج
دافع الجوع مع انها التثير شهی الشعبان والمريض بل هما
يبتعدان عن الطعام .فالباعث يؤثرفي الدافع ويساعده ليوجه
السلوک االرادي لدی الفرد) 7( .
المبحث الثاني -الفرق بين الدافع والباعث
المطلب األول -تعريف الدافع
الدافع لغتا :الدافع مأخوذ من الدفع وهو ازالة الشيء بالقوة،
ويستعمل للناقة التي تدفع اللبن علی رأس ولدها للکثرة ،ألن
اللبن يکثر في ضرعها عندالوالدة) 8( .
الدافع اصطالحا :قوة تحرک ارادة اإلنسان التي تحمله علی قيام
فعل مادي ذي مظهر خارجي ( ، ) 9وعُرف بأنه :نشاط نفسي
يشبع حاجة معينة في الفرد (.) 10
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2012, p.6.
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ب)
َّللا لَ ُه ْم َ
اب َ
سوا يَ ْو َم ا ْل ْح َ
سبْي ْل َّ ْ
يَ ْضلُّونَ ع َْن َ
شدْي ٌد بْ َما نَ ُ
عذ َ ٌ
سا ْ
() 23
ويقول آمرا نبيه بعدم اتباع اهواء الظالمين (:قُ ْل مْنْي نُ ْهيتُ أ َ ْن
َّللا قُ ْل َال أَت َّ ْب ُع أَ ْه َوا َء ُك ْم قَ ْد َ
ضلَ ْلتُ ْمذا
أ َ ْعبُ َد الَّ ْذينَ ت َ ْد ُ
ُون َّ ْ
عونَ ْم ْن د ْ
24
َو َما أَنَا ْمنَ ا ْل ُم ْهت َ ْدينَ ) ( )
و شبه من يتبع هواه بالكلب يقولَ (:واتَّبَ َع َه َواهُ فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ْل
علَ ْي ْه يَ ْل َه ْث أَ ْو تَتْ ُر ْكهُ يَ ْل َه ْث)() 25
ب مْ ْن تَحْ ْم ْل َ
ا ْل َك ْل ْ
فشهوات الجنس هي التي تنقاد الفرد المتبع الهوى إلقتراف
الجرائم كاإلغتصاب والزنا وغيرها وشهوة المال تنقاده للسرقة
واالعتداء بمال الغير وشهوة السيطرة تنقاده الى جريمة اإلقتتال
التي تنتج عن الخالف علي األمالك واألرض وغيرها) 26(.
فکل من لم يضبطها بضوابط االيمان وانقاد الی شهوات النفس
فهي تنحرفه وتسلکه بالسلوک الجرمي ،کماکان في الجريمة
األولی التي وقعت في التاريخ البشري من ابني آدم عليه السالم
حيث وقعت بسبب متباع هوي النفس ,يقول النبي صلی هللا عليه
وسلم( :أخوف ما أخاف عليکم شهوات الغي في بطونکم
وفروجکم وفضالت الهوی) ( )27
ت
ت ا ْل َجنَّةُ بْا ْل َمك َْار ْهَ ,و ُحفَّ ْ
و ايضا قال صلی هللا عليه وسلمُ " :حفَّ ْ
ت " (  )28قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري:
ار بْال َّ
ش َه َوا ْ
النَّ ُ
ْيع َب َال َ
َّ
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ل
ك
ع
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َوه َ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ
َّ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّ
ْ
َ
ت َومْ ْن
ض َ
ال َّ
على الطاعَا ْ
ش َه َوا ْ
وس َوال َح ْ
ت َومْ ْن َمالَتْ مْلَ ْي َها النُّفُ ُ
ُ
ُّ
ْ
َ
علَ ْي َها) 29(.
ق َ
ف
ن
ال
ا
ه
ت
ه
ك َْر
وس َو َ
ش َّ
َ
ُ
المطلب الثالث:اإلنحراف الفطري :
يختلف انحراف الفطرة الي صور مختلفة فإنحراف العقيدة
أخطرألنه يخرج اإلنسان من ىين االسالم الى الكفر باهلل جل جالله
َّللاَ َال يَ ْغ ْف ُر أ َ ْن يُش َْركَ ْب ْه َويَ ْغ ْف ُر َما ُدونَ ذَ ْلكَ ْل َم ْن
قال تعالى( :مْنَّ َّ
30
ْ
َ
ْ
َ
َ
اَّلل فق ْد افت َرى مْثما ع َْظيما) ( ) ()48
يَشَا ُء َو َم ْن يُش ْْركْ بْ َّ ْ
والكفر باهلل تعالي من أعظم الذنوب والجرائم علی االطالق ،فقد
ينحرف اإلنسان ويخرجه عن دينه لفساد فطرته و يقع في موجب
(و َم ْن يَ ْرت َ ْد ْد ْم ْن ُك ْم ع َْن دْينْ ْه فَيَ ُمتْ َوه َُو
حد ردة قال هللا تعالیَ :
َ
ُ
َ
كَافْ ٌر فَأُولَ ْكَ َح ْب َ
َ
ْ
ْ
كَ
اب
ح
ص
أ
ل
و
أ
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ة
ر
خ
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ي
ن
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ُّ
ال
ي
ف
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ْ
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ْ
ْ
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َ
ُ
َ ْ َ
َ
ُ
طتْ أ َ ْع َمالُ ْ
31
النَّ ْار ُه ْم فْي َها َخا ْل ُدونَ )( )
32
وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ( )
ومذافسدت فطرة اإلنسان يقع في جرائم كثيرة,كالكفار فإنهم
يقعون في الجرائم لفساد فطرتهم ىانحراف منهجهم ,فمن أعظم
هذه الجرائم قتل الرسل الذين أرسلهم هللا ليهدهم الطريق السوي
ويخرجهم من انحراف الفطرة والضالل المبين ,قال تعالى)33(:
ق َو َي ْقتُلُونَ
( ْمنَّ الَّ ْذينَ َي ْكفُ ُرونَ ْبآ َ َيا ْ
ت َّ ْ
َّللا َو َي ْقتُلُونَ النَّ ْب ْيينَ ْبغَي ْْر َح ح
َ
ُ
َ
َ
يم ( )21أولَ ْكَ
الَّ ْذينَ يَأ ْ ُم ُرونَ بْا ْل ْق ْ
ب أ ْل ح
س ْط ْمنَ النَّ ْ
اس فبَش ْْر ُه ْم بْعَذا ح
 : 23سورة ص :االيه()26
 : 24االنعام االية .۵۶
: 25االعراف االيه.176
: 26الصنيع ،صالح بن ابراهيم بن عبداللطيف ،التدين عالج
الجريمة.ص،۱۰۵:المکتبة الرشد ،الرياض،ط۱۴۱۹ ،۲هـ.
 : 27الهيثمي،علي بن ابي بکر .مجمع الزوائد ،باب في البدع
واألهواءج/۱ص ،۱۸۸:دارالريان للتراث،القاهرة۱۴۰۷،هـ.
 : 28مسلم.
: 29العسقالني ،احمد بن علي بن حجر .فتح الباري شرح صحيح
البخاري،ج/۱۱ص ۳۲۰:الناشر :دار المعرفة  -بيروت1379 ،
 : 30النساء االية ()48
: 31البقره االيه 217
: 32ابن أبي شيبه ،ابوبکر عبدهللا محمد .مصنف ابن ابی شيبه ج/۵ص،۵۶۲:
مکتبة الرشد ،الرياض ط۱۴۰۹ .۱هـ.
: 33الصنيع ،التدين عالج الجريمة .ص.۱۰۲:

.فبهذا يميزالقصدالجنائي عن الباعث والدافع ألنهمايختلفان
بإختالف الظروف أماالقصدالجنائي فاليتنوع واليختلف من جان
الى آخروالمن الجريمة الى أخري ،فجريمة العمد ال تقوم اال
عندتوفر القصد الجنائي الذي اليتنوع من شخص ملي آخر .و
ايضا الدافع والباعث اليكونان ركنا من أركان الجريمة بخالف
القصىالجنائي فإنه يكون ركنا من اركانها)18 (.
المبحث الرابع :أهم مايقع الفردفي النشاط االجرامي:
هنانبحث العوامل الهامة التي تلجأالفرد حتي يقع في النشاط
اإلجرامي وفيه اربعة مطالب :
المطلب االول :ضعف االيمان:
الضعف اإليماني هومن أهم عوامل اقتراف اإلنسان الجرائم ،ألن
الرب جل وعال حرم على المسلم أن اليتعدي على نفس الغير
أوبدنه او ماله أوعرضه .
وجعل اإليمان باهلل مانعا من أن يرتكب اإلنسان الكبائر
والصغائروالمحرمات كلها ،فمهما زاد اليمان ازدادت قوة
اإلمتناع عن الجرائم ومهماضعف اإليمان ضعفت قوة
اإلمتناع,فاإليمان هوالذي يمنع اإلنسان عن الحرام ويدفعه الى
طاعة ربه جل وعال,ألنه كلما مبتعد اإلنسان عن هللا جل جالله,
انعدم خوفه وخشيته من هللا ,ولو علم أنه اليخف على هللا شيئ
في األرض والفي السموات وأن عنده من العذاب لما بادر الى
السلوك الجرمي ,كماقال النبي صلي هللا عليه وسلم( :عرضت
علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما
أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا) () 19
ويقوي االيمان في المرء بفعل الطاعات ومجتناب المنهيات,قال
َّللاُ َو ْجلَتْ قُلُوبُ ُه ْم َومْذَا ت ُ ْليَتْ
تعلى  :مْنَّ َما ا ْل ُمؤْ ْمنُونَ الَّ ْذينَ مْذَا ذُ ْك َر َّ
علَى َر ْب ْه ْم يَتَ َو َّكلُونَ ( )2الَّ ْذينَ يُ ْقي ُمونَ
علَي ْْه ْم آَيَاتُهُ َزا َدتْ ُه ْم مْي َمانا َو َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ًّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ؤْ
ُ
ُ
ونَ
ونَ
كَ
َحقا ل ُه ْم
الصَّالة َو ْم َّما َرزقناه ْم يُن ْفق ( )3أول ْ ه ُم ال ُم ْمن
ق ك َْري ٌم () 20( )4
د ََرجَاتٌ ْع ْن َد َربْ ْه ْم َو َم ْغ ْف َرةٌ َو ْر ْز ٌ
وبإبتعاده عن هللا ومقترافه المعاصي يضعف اإليمان في قلبه,
ويكون اإلنسان أسير الشهوات,يرتكب الجرائم ليرضي
سبُونَ
شهواته,قال تعالىَ :ك َّال بَ ْل َرانَ َ
علَى قُلُو ْب ْه ْم َما كَانُوا يَ ْك ْ
( )14ك ََّال مْنَّ ُه ْم ع َْن َربْ ْه ْم يَ ْو َم ْ حذ لَ َمحْ ُجوبُونَ ( )15ث ُ َّم مْنَّ ُه ْم لَصَالوُ
يم ( )16ث ُ َّم يُقَا ُل َهذَا الَّذْي ُك ْنت ُ ْم ْب ْه تُك َْذبُونَ ()21( )17
ا ْل َج ْح ْ
وفي حالة مرتكاب الجريمة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر
وغيرها من الجرائم يكون اإلنسان ضعيف اإليمان مبتعدا عن هللا
جل وعال كما روي عن ابي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم قال:ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وال يشرب الخمر حين
يشربها وهو مؤمن)22 ( ).
المطلب الثاني :اتباع هوی النفس:
مذا متبع اإلنسان النفس ألمارة بالسوء وسعي لتلبية ىوافعها
الغريزية من الشهوات فهما ينحرفه عن الطريق السوي ويقترفه
للسلوك اإلجرامي ,قال تعالى ناهيا عن اتباع النفس األمارة
ض فَاحْ ُك ْم بَ ْينَ
َاوو ُد مْنَّا َجعَ ْلنَاكَ َخ ْليفَة فْي ْاألَ ْر ْ
بالسوء ( :يَا د ُ
َ
ْ
َّ
ْ
َّ
َ
َّللا مْنَّ الَّ ْذينَ
سبْي ْل َّ ْ
ق َو َال تتبْعْ ال َه َوى فيُ ْضلكَ عَن َ
النَّ ْ
اس بْا ْل َح ْ

: 18ابو عامر ،قانون العقوبات القسم العام ص.۲۷۰:
 19النيسابوري ,صحيح مسلم ,رقم الحديث  2359باب توقيره صلي هللا عليه
وسلم و....
 : 20سورة االنفال االيه .۴ -۲
 : 21سورة المطففين ۶.
 22النيسابوري،صحيح مسلم رقم الحديث()۵۷
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فوصف الخمر بأم الخبائث حيث قال النب] صلي هللا عليه وسلم
(:الخمر أم الخبائث)() 44
ومرادة اإلنسان تضعف بسبب استعمال المسكرات والمخدرات فال
يستطيع أن يقاوم الدوافع النفسية التي يترع بها الی الجريمة(.
)45
المبحث الخامس :البواعث الهامة المحركة للدافع
اإلجرامي:وهذا المبحث يشتمل على خمسة مطالب نذكرها
فيمايلي:
المطلب االول :البواعث التي تحرك الدافع اإلجرامي:ينقسم الدافع
بإعتبار الكيف ملى قسمين -1 :الدافع الشريف  -2الدافع الرزيل.
فالدافع الشريف تمثل في النوائب الحسنة ومقصدها عمل الخير,
ومثاله :دافع الشفقة ،کمن يسرق ماال ليتصدق به علی فقير .و
الدافع الرزيل تنقسم الی الدافع التافهة والدافع الدني ة؛ أما الدنيئ
فتنم عن ميل فاعل الجريمة الى السوء واإلضراروانحطاط
شخصيته مثال :رجل قتل زوجته ليتمكن من أن يتزوج بزوجة
أخري او ليعيش مع من يعشقها  ،اودافع العدوان ،کمن قتل
الشخص بسوء التفاهم أوالخالف بينهما)46 (.
و اما الدافع التافهة وهي التي اليكون لها مناسبة مع الحجم
اإلجرامي في المركب ومثالها تعمد الفتاة تشويه وجه فتاة أخري
ألنها أحين منها ,أو كمن يقتل شخصا بدون سبب معقول ,فقط
يقتله للغضب الطارئ عليه) 47(.
و البواعث التي تحرك الدوافع اإلجرامية هي المثيرة الخارجية
التي تنتج النشاط اإلجرامي ،وهي ترضي وتثير الدافع في أن
واحد واليؤثرفي سلوكنا مال مذا صادف هوى أنفسنا)48 (.
المطلب الثاني :البواعث اإلجتماعية التي تحرك الدافع
اإلجرامية:نقصد بالبواعث االجتماعية المؤثرات الخارجية
البواعث التي تؤثر على سلوك الفرد وشخصيته التي تحيط
بالفرد تحيط بالفرد مما يؤثرعلى الدوافع الداخلية ويرتكب
النشاط اإلجرامي،وهناعندما نذكرالبواعث اإلجتماعية تأثيرات
األسرة و األصدقاء و غيرها من البواعث التي تؤثر علي سلوك
الفرد  .لعل األسرة,العمل ,األصدقاء أو المدرسة هي من أهم
العوامل التي يتم َّكن البي ة اإلجتماعية الدافعة للنية نحو السلوك
اإلجرامي ,أما األسرة فهي أول مكان تؤثر في حياة اإلنسان ,فإذا
كانت األسرة سوية مناسبة نشأالفرد ذا عقل سليم وذا سلوك
سوي ،أما مذا كانت عكس ماقلنا فيمكن أن يسلك الفرد بالسلوك
اإلجرامي ,وتكون من أهم العوامل الي تدفع الى السلوك
اإلجرامي ,مثال فقدان أحد األبوين أو كليهما أو غيابهما مدة
طويلة يفقد علي تربية األوالد خصوصا األم ألن لها دور مهم
عظيم في تربية الصغار فضال عن استعمال المسكرات
والمخدرات أو المعامالت التي تدفع الفرد الي مرتكاب الجرائم (
)49
اما المدرسة فتكون البي ة الثانية بعى األسرة التي تسمي بالوسط
العابر أوالعارض ,وهي التي تعد مؤسسة لتربية األفراد ,لكن
أفراد هذه المؤسسة مذا أهملوا ولم يصححوا الرعاية وعملوا
بالقسوة الشديدة ,تصير هذه المؤسسة عامال قويا إلنحراف
: 44الدارقطني ،سنن الدارقطني کتاب األشربة ،ج،۴ص ،۲۴۷:دارالمعرفة،
بيروت ۱۳۸۶هـ.
: 45شاذلي،عبدهللا ،علم االجرام العام،ص ،۲۰۵:دارالمطبوعات المصرية
االسکندرية ۲۰۰۰م.
 : 46عازر ،عادل .النظرية العامة في ظرورف الجريمة ص.۲۸۲:
: 47عوض ،القانون الجنائي ص.۳۵۰:
 : 48نفس المرجع السابق.
 : 49د.غني ناصر حسين :علم الجريمة ,دار صفاء للنشر والتوزيع ,عمان,
 ,2011ص 241وما بعدها.

الَّ ْذينَ َحبْ َ
اص ْرينَ
طتْ أَ ْع َمالُ ُه ْم فْي ال ُّد ْنيَا َو ْاآلَ ْخ َر ْة َو َما لَ ُه ْم ْم ْن نَ ْ
() 34( )22
ومن انحرافات الفطرة اتباع الشيطان الذي هو أول من عصی هللا
س َجدُوا ْم َّال
تعالی ،قال هللا تعالیَ ( :و ْم ْذ قُ ْلنَا ْل ْل َم َالئْ َك ْة ا ْ
س ُجدُوا ْآلَ َد َم فَ َ
35
ستَ ْكبَ َر َوكَانَ ْمنَ ا ْلكَافْ ْرينَ )( )
يس أَبَى َوا ْ
مْ ْب ْل َ
و قد أخبرنا هللا تعالى بأنه عدو لنا وأمرنا بإتخاذه عدوا ،قال هللا
ش ْي َ
عد ًُّوا مْنَّ َما يَ ْدعُو ْح ْزبَهُ
عد ٌُّو فَات َّ ْخذُوهُ َ
طانَ لَ ُك ْم َ
تعالی( :مْنَّ ال َّ
36
ير) ( )
ْليَكُونُوا ْم ْن أ َ ْ
ب ال َّ
ص َحا ْ
س ْع ْ
ونهانا من أن نتبع خطوات الشيطان التي توقعنا في الجرائم
واقتارف المعاصي قال هللا تعالی( :يَا أَيُّ َها الَّ ْذينَ آَ َمنُوا َال تَتَّبْعُوا
ش ْي َ
ش ْي َ
ان َو َم ْن َيت َّ ْب ْع ُخ ُ
ُخ ُ
َاء
ت ال َّ
ت ال َّ
ط َوا ْ
ط َوا ْ
ان فَ ْإنَّهُ َيأ ْ ُم ُر ْبا ْلفَحْ ش ْ
ط ْ
ط ْ
37
ْ
َوا ْل ُمنك َْر) ( )
و الشيطان هوالذي يوقع العداوة بين المسلمين ويدعو اإلنسان
إلقتراف جرائم مختلفة مثل الشرك وشرب الخمر ولعب المسير
وغيرها ،قال هللا تعالی( :يَا أَيُّ َها الَّ ْذينَ آَ َمنُوا مْنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُْر
ش ْي َ
ان فَاجْ تَنْبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم
س ْم ْن َ
ع َم ْل ال َّ
َو ْاألَ ْنص ُ
َاب َو ْاألَ ْز َال ُم ْرجْ ٌ
ط ْ
َ
ش ْي َ
َاوةَ
ت ُ ْف ْل ُحونَ ( )90مْنَّ َما يُ ْري ُد ال َّ
طانُ أ ْن يُوقْ َع بَ ْينَ ُك ُم ا ْلعَد َ
َ
ْ
َّللا َوع َْن الصَّال ْة
َوا ْلبَ ْغضَا َء فْي ا ْل َخ ْم ْر َوا ْل َم ْيس ْْر َويَ ُ
ص َّد ُك ْم عَن ْذك ْْر َّ ْ
فَ َه ْل أ َ ْنت ُ ْم ُم ْنت َ ُهونَ ) ( )38
و أخذ ابليس عهدا علی مغواء بني آدم وأقسم بأنه يزين لهم
ب بْ َما أ َ ْغ َو ْيتَنْي َأل ُ َزيْنَنَّ لَ ُه ْم فْي
األرض  ،قال هللا تعالی( :قَا َل َر ْ
ض َو َأل ُ ْغ ْويَنَّ ُه ْم أَجْ َم ْعينَ (ْ )39م َّال ْعبَادَكَ ْم ْن ُه ُم ا ْل ُم ْخلَ ْصينَ )(
ْاأل َ ْر ْ
)39
المطلب الرابع :المخدرات والمسكرات :
استعمال المسکرات والمخدرات أصبحت ظاهرة مأساوية يؤثر
على سلوکيات مستعمليهاولهاتأثير كبيرعلی دوافعه اإلجرامية
ليقترف السلوك اإلجرامي  ،وتعاطي المسکرات و أنواعه معينة
من المخدرات تؤثر علی العقل مما يجعل الشخص يفقد اتزانه
ويصبح جسد بال عقل .فاالسالم يحرم كل مايؤثر في الفرد
ويضره ويضر غيره ألن السالم يحافظ على الضروريات الخمس
لإلنسان وهي المال والعقل والعرض والنفس والدين,فحرم الخمر
ألنه رجس من عمل الشيطان وألنه تذهب العقل,قال تعالى( :يَا
س
أَيُّ َها الَّ ْذينَ آ َ َمنُوا ْمنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُْر َو ْاألَ ْنص ُ
َاب َو ْاألَ ْز َال ُم ْرجْ ٌ
ش ْي َ
ان فَاجْ تَنْبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ْل ُحونَ )( )40
ْم ْن َ
ع َم ْل ال َّ
ط ْ
وقال النبي صلی هللا عليه وسلم ( :کل مسکر خمر وکل خمر
حرام)( )41
و حرم كل مايضر اإلنسان من المخدرات وغيرها يقول
(:ويُ ْح ُّل لَ ُه ُم ال َّ
علَي ْْه ُم ا ْل َخ َبا ْئ َ
ث) ( ) 42وقال
ت َويُ َح ْر ُم َ
ط ْي َبا ْ
تعالى َ
43
َ
ْ
(و َال تُلقُوا بْأ ْيدْي ُك ْم مْلَى الت َّ ْهلُ َك ْة) ( )
تعاليَ :
و العاقل اليخفى عليه ضرر المخدىرات والمسكرات على الفرد
والمجتمع  ،وما تعاينه الدول المتقدمة من أضرارها .أما اإلسالم

 : 34آل عمران االية .۲۲ -۲۱
: 35البقرة االية 34
: 36الفاطر االية .۶
 : 37النور االيه .21
 : 38المائدة االية .۹۱
: 39الحجر االية .۴۰ – ۳۹
 : 40المائده االية .۹۰
 : 41النيسابوري ،صحيح مسلم ج/۳ص.۱۵۸۸:
: 42الألعراف االيه .157
 : 43البقرة االية .۱۹۵
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بقدر ما تكون سياسة ديمقراطية مستقرة حريصة على تطبيق
القوانين بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين األفراد تكون
نسبة الجرائم المرتكبة منخفضة ,أما اذا كان النظام السياسي
غير مستقر بين أطراف العالقة السياسية فهو يؤدي الى أن ترفع
نسبة الجرائم السياسية كجريمة قتل الشخصيات السياسية
المهمة في النظام وجرائم أخرى مثل تبديل نت ج النتخابات
والفساد الوظيفوي مثل اإلختالس والتزوير وأخذ الرشوة
وغيرها من الجرائم.
اما بالنسبة الى السياسة الخارجية فيهمنا حالة الحرب ألن من
نتيجة االضطراب المحدثة من حالة الحرب تزداد نسبة الجرائم
تحديدا األجهزة والجرائم العسكرية التي تقع في هذه الفترة ايضا
تؤاد مثل العصيان والهروب من الخدمة العسكرية والجرائم
األخري مثل تهريب النقد وجريمة اإلخالل بقواعد الستيراد
والتصدير فضال عن الخيانة والتجسس والتعامل مع الدولة
المعادية وغيرها من الجرائم التي تمثل اإلستغالل السيئ للدوافع
والظروف اليها رغبة لتحقق الكسب السريع ولو عمل هذا العمل
على حساب استقالل الوطن ومصلحته.)52 ( .
المبحث السادس :أثر الباعث في العقوبات :
المطلب االول :أثر الباعث والدافع في عقوبات الحدود
والقصاص:
أما الحدود فال يستطيع أحد حتي اإلمام والحاكم أن يمنع عن
مقامته أويمنعه أويستبدله أويعفو عنه ألن الحدود مقدرة من
جانب الشارع  ،روي ع َْن عَائْشَةَ :أَنَّ قُ َريْشا أ َ َه َّم ُه ْم شَأ ْ ُن ا ْل َم ْرأ َ ْة
صلَّى
َّللا َ -
ا ْل َم ْخ ُز ْ
سو َل َّ ْ
وميَّ ْة الَّتْي َ
س َرقَتْ  ،فَقَالُواَ :م ْن يُك َْل ُم فْي َها َر ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
ب
ئ َ
َّللاُ َ
سل َم -؟ قالواَ :و َمن يَجْ ت ْر ُ
عل ْي ْه مْال أ َ
علَ ْي ْه َو َ
َّ
سا َمة ْب ُن ز ْي حد ْح ُّ
ُ
سو ُل
َّللاُ َ
َّللا َ -
سلَّ َم -؟ فَ َكلَّ َمهُ أ ُ َ
علَ ْي ْه َو َ
سو ْل َّ ْ
سا َمة ،فَقَا َل َر ُ
صلَّى َّ
َر ُ
سلَّ َم ":-أَت َ ْ
َّللا؟ " ث ُ َّم
َّللاُ َ
َّللا َ -
شفَ ُع فْي َح حد ْم ْن ُحدُو ْد َّ ْ
علَ ْي ْه َو َ
َّ ْ
صلَّى َّ
َ
َ
َ
اخت َ َ
قَا َم فَ ْ
اس ،مْنَّ َما َهلَكَ الَّ ْذينَ ْم ْن ق ْب ْل ُك ْم
ط َ
ب ،فقَالَ" :يَا أيُّ َها النَّ ُ
يه ْم
يف ت َ َركُو ُهَ ،و ْمذَا َ
أَنَّ ُه ْم كَانُوا ْمذَا َ
يه ْم الش َّْر ُ
س َرقَ ْف ْ
س َرقَ ْف ْ
َ
َ
َ
ْ
ال َّ
اط َمة بْ ْنتَ ُم َح َّم حد
يف أَقَا ُموا َ
َّللا لَ ْو أنَّ ف ْ
علَ ْي ْه ال َحدََّ ،وا ْي ُم َّ ْ
ض ْع ُ
53
س َرقَتْ  ،لَقَ َ
طعْتُ يَ َد َها"( )
َ
أما جرائم القصاص فايضا مقدرة ومحددة شرعا ولکن تجب فيها
حق الفرد,واليختلف عقوبة القصاص والحدود متي اذا كان
الباعث شريفا اورزيال ألن عقوبتهما عقوبة واحدة في كال
ألحوال فالشرع اإلسالمي اليميز بين من يقتل الشخص شفقة
عليه الن عليه مرض اليرجى شفاءه وبين من يقتل شخصا
بباعث العدوان لينتقم منه.
ففي الشريعة اإلسالمية اليوجد الفرق بين الباعث الشريف
والباعث الدنئ ,مهما اختلفت البواعث يكون عقوبتها واحدا,
يقول عبدالقادر عوده  :في مجال الحدود لم يعول الشارع على
الباعث ؛ ألن الحدود عقوبات مقدرة ومحددة من جانب الشارع
األعلی فليس فيها دخل لالمام من أن ينقص فيها او يزيد ،مهما
کان الباعث والدافع علی الجريمة)54 (.
ولکن هناک بعض الجرائم حتی في مجال الحدود والقصاص
للباعث والدافع فيه أثر :مثال باعث الضرورة ،مثال جاع اإلنسان
وليس معه مال ليسد حاجته جوعه منه فاضطر والى السرقة
وسرق بقدر ما يسد حاجته فحد السرقة تسقط عنه فهنا نالحظ
أن حد السرقة سقط عنه بباعث الضرورة .روي أن عمر رضي

األفراد وتمكنهم من مقتراف الجرائم ومنضمامهم بالجماعات
المنحرفة المجرمة .
اما بي ة العمل فلها تأثير كبير في حياة اإلنسان ,فكما أنه يحدد
المركز اإلقتصادي للشخص,يشغل معظم وقته فيها ،لذا من
الممكن أن تكون هذه البي ة دافعا للنية نحوالجرائم متي ساعدت
الحاالت والظروف على ذلك العمل سواء من حيث الطبيعة المهنة
أواإلتصال بزمالء السوء عن طريق العمل أوعدم مناسبة
الشخص بتلك المهنة أوأن األجر المدفوع له اليحل مشاكله كل
هذه الصور أوغيرها يمكن أن يتجه الفرد ملى مقتراف الجرائم,
أما بي ة األصدقاء هي التي يختاره الشخص لنفسه ولها تأثير في
على شخصية الفرد من خالل المبادئ والقيم التي يسودها ,فمثال
مذا كانت محترمة للقانون ملتزمة بانماط السلوك اإلجتماعي,
فهي تنعكس انعكاسا حسنا على سلوكيات الفرد مذا كانت عكس
ذلك أصبحت القيم المكتسبة سي ة ,والدراسات تدل علي أن أكثر
السلوكيات الجرمية سببها األصدقاء السوء) 50( .
المطلب الثالث :البواعث االقتصادية التي تحرك الدافع اإلجرامية:
يجد بين األحوال اإلقتصادية والجريمة مرتباط ألن الظروف
اإلقتصادية لها دور كبير في وقوع الجريمة والعوامل اإلقتصادية
الباعثة لتحرك الدافع الجرمي والعوامل اإلقتصادية العامة
يرادبها التي بالمجتمع ومن أمثلتها حالة تقلبات اإلقتصادية
والكساد اإلقتصادي وارخاء العام وغيرها ,ويراد بالعوامل
الخاصة العوامل التي تتعلق بأفراد المجتمع فردا فردا ومن
أمثلتها حالة الغني والبطالة والفقر ,وهذه العوامل اإلقتصادية مع
أنها ليس الباعث الوحيد لنية مقتراف سلوك الجرائم مال أنها
باعثة للسلوك اإلجرامي في مرتكاب الجرائم مذا تضافرت معها
العوامل األخري المساعدة ,ومن أهم الجرائم التي سببها العامل
اإلقتصادي الجرائم المالية واإلقتصادية مثل جرائم التهريب
الكمركي بسبب شدة أعباء الضريبية المفروضة على األفراد
وأموالهم وجرائم التعامل بالنقود األجنبية التي التسمح لها
قوانين النقد وأيضا الجرائم التي تقع على األموال فإن الفقر
والحاجة يدفع الفرد الى مقتراف عديدة من الجرائم مثل النصب
والسرقة والخيانة في األمانة ألن الفرد عجز من أن يشبع
حاجاته بالطرق المشروعة وكذلك الجرائم الواقعة على
األشخاص لها عالقة بالعامل اإلقتصادي ومن ظن بأن العامل
اإلقتصادي ليس له عالقة بالجرائم الواقعة على األشخاص فإنها
ظن فاسد ألن العوامل اإلقتصادية قد يؤدي لنية هذه الجرائم مثل
قتل أطفال حديثي الوالدة خشية ممالق أوجريمة اجهاض الزوجة,
وكذا جريمة خطف األفراد ليحصل على خطفه ماال او شي ا آخر
وغيرها من الجرائم التي تقع على األشخاص وسببها حصول
المال () 51
هذه كانت طائفة من الجرائم المرتكبة التي سببها العامل
اإلقتصادي ولكن ليس هو العامل الوحيد بل العامل األقتصادي
يسبب الجريمة اذا تضافرت معه عوامل أخري .
المطلب الرابع :البواعث السياسيةالتي تحرك الدافع اإلجرامية :
كل األنظمة الحاكمة في العالم تمارس العمل السياسي على
مستويين وتسمى هذه المستويان بالسياسة الداخلية التي تنظم
عالقات النظام بالشعب والسياسة الخارجية التي تنظم العالقت
بين الدول ,ومذا تهيأت الظروف كل واحد من هذان المستويان
يكون باعثا لنية العمل اإلجرامي فا السياسة الداخلية ألي دولة

 : 52د .محمد زكي أبو عامر :دراسة في علم اإلجرام والعقاب ,مصدر سابق ,ص171؛ د .فتوح عبد هللا الشاذلي:

:د

.محمد شالل حبيب :أصول علم اإلجرام ,المكتبة القانونية ,بغداد ,بدون سنة طبع ,ص 235وما بعدها .د.فتوح

أساسيات علم اإلجرام والعقاب ,مصدر سابق ,ص236

50

: 53ابن ماجه ,سنن ابن ماجه.ج/3ص ،۵۸۱:دار الرسالة العالمية ,الطبعة:
األولى 1430 ،هـ  2009 -م
: 54عوده ،التشريع الجنائ االسالمي ج/۲ص.۴۱۲.

عبد هللا الشاذلي :أساسيات علم اإلجرام والعقاب ,مصدر سابق ,ص.261

: 51
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المطلب الثالث -الباعث والدافع الشريف سببان لخفيف العقوبة
التعزيرية:
أمثلته:
باعث االستفزاز ودافع الغيرة:
شخص شاهد رجال ينظر الى زوجته او محدي محارمه نظرا
متواصال فان ضربه وشتمه ,فتخفف عقوبته التعزيرة بسبب دافع
الغيرة على محدى محارمه او زوجته وهذ هو الباعث المعتبر في
الشرع اإلسالمي.
الباعث السياسي:
الجريمة السياسية تحتاج الى عقوبة تثبيطية تتمثل في فكرة
العدالة وفكرة األمن واإلصالح والتحتاج الى عقوبة اصالحية،
فإن االنسان اذا مندفع الى الجريمة بدافع الرغبة في مصالح
الناس ومصالحهم يعتبر شريفا ويحتاج الى عقوبة اصالحية ,أما
مذا فعله بدافع األنانية والرغبة في مصالح نفسه فايعتبر انسانا
شريفا واليحتاج الى عقوبة اصالحية .
باعث الرحمة:
تكلمنا فيما قبل بالقتل الرحيم الذي يقع بدافع الرحمة والشفقة
على المجني عليه ,وهذا الباعث اي باعث الرحمة يبرز في صور
هذه الجريمة ,وهو ليس بمساغ في بعض الدول الغريبة مع أنه
مؤيد في بعضها ,لكن الشرع االسالمي يختلف في هذه المس لة
ألن الشرع ال يجوز اإلقدام على قتل نفس مهما كانت الدوافع
والبواعث لوكان المقتول مريضا اليرجى شفاءه ورضي بقتل
نفسه .)61 ( .
المطلب الرابع -الباعث والدافع غير الشريف يسببان لتشديد
العقوبات التعزيرية:
األمثلة:
 -1الباعث الطمع:
اشتد الشرع االسالمي عقوبة الجاني اذا كان الباعث على اقترافه
الجريمة طمعا  ،فمثال :شدد الشريع االسالمي عقوبة الحرابة
لتوفر الخروج ألخذ المال علی سبيل اخاف السبيل والمغالبة  ،و
نالحظ بأن العذاب اشتدت بسبب هذا الباعث الدنئ وهو الطمع
ألخذالمال واخاف السبيل (.مْنَّ َما َج َزا ُء الَّ ْذينَ يُ َح ْاربُونَ َّ
َّللاَ
صلَّبُوا أ َ ْو تُقَ َّ
ط َع
سادا أَ ْن يُقَتَّلُوا أ َ ْو يُ َ
سولَهُ َويَ ْ
ض فَ َ
سعَ ْونَ فْي ْاأل َ ْر ْ
َو َر ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ي فْي
ْيه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ْم ْن ْخالفح أ ْو يُنف ْوا ْمنَ األ ْر ْ
أ َ ْيد ْ
ض ذ ْلكَ ل ُه ْم ْخز ٌ
62
اب ع َْظي ٌم )( )
ال ُّد ْنيَا َولَ ُه ْم فْي ْاآلَ ْخ َر ْة َ
عذ َ ٌ
 مستعجال الميراث يكون الباعث :هناك أحاديث تدل علي أن من قتل قريبه يحرم من الميراث وال
يرث منه .منها :عن عمر رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا
صلی هللا عليه وسلم يقول":ليس للقاتل ميراث"( )63
ففي بعض حاالت الباعث و الدافع يسببان لمنع العقوبات
التعزيرية :منها:
 مکراه المسلم علی الکفر ،لباعث الخوف من هالك النفسومکراه االنسان علی شرب الخمر والزنا ،فإذا وقع اإلنسان تحت
تألثير اإلكراه على الشيئ من هذه األشياء فالعقوبات الحدية
والتعزيرية تسقط عنه بسبب الباعث الملجئ هو اإلكراه) 64( .
النتائج:
في نهاية البحث توصلت الی نتائج يمکن أن نلخصها فيما يلي:

 : 61نفس مرجع السابق.ص.۲۰۷:
: 62المائدة االية .۳۳
: 63الصنعاني،مصنف عبدالرزاق،ج/۹ص.۴۰۴:
 : 64الدافع والباعث علی الجريمة و اثرهما في العقوبات التعزيرية،.ص.۲۱۰:

هللا عنه لم يقم الحد على رقيق لحاطب بن أبي بلتعه الالين
سرقوا ناقة الرجل من مزينة وانتحروها,لما تبين له أنهم سرقوا
بباعث الجوع وأن عندهم حاجة ماسة الى الطعام وقال لحاطب
تجيعهم وأمر له بتغريم ضعف قيمة الناقة ولم يقم عليهم حد
السرقة )55 (.و ما روي عنه أنه في عام المجاعة منع من اقامة
حد السرقة علي السارق () 56
فنالحظ :أن عمر رضي هللا عنه أسقط الحد عن غلمان حاطب
بسبب أن الباعث هوالجوع الذي أضطرهم الی أن يقترفوا هذه
الجريمة اي جريمة السرقة ،و ايضاكان لم يقم حد السرقة في
عام المجاعة ،ألن السبب البعث على الضرورة يكثر فيه  .وفي
حالة اإلكراه ايضا يسقط الحد فإذا أقدم المكره على أن يقفترف
جريمة موجبة للحد فإنه يسقط الحد عنه  ،فالمضر والمکره قد
يكون مرتكبا ألفعال محرمة عليه في الأصل لكن دافع الخوف من
الهالك والخوف على النفس أوبعض األعضاء اضطره اليه ،
وذلك يتضح جليا في أن الفقهاء مختلفوا في الزاني الذي زنى
تحت ضغط اإلكراه .
و هناتختلف الشريعة االسالمية بكاملها من القوانين الوضعية
ألن القوانين الوضعية تخفف عقوبة القتل بباعث الرحمة وأجاز
القوانين الوضعية بإباحة القتل بسبب الرحمة وسموه بالقتل
الرحيم والمحاكم حكمت بتبرئة قاتلهم  ) 57( .أمالشرع اإلسالمي
فال يجيزألحد ليقتل انسانا بمثل هذا الباعث  ،ألن دم االنسان
معصوم وما دامت فيه الروح فاليحل ألحد أن يزهقها ولوکان
صاحبها في حالة مرضية و اصبح مشرفا علی الموت،قال
النووي رحمه هللا :يجب القصاص على قتل المريض المشرف
على الموت) 58( .
المطلب الثاني -أثرالباعث في التعزيراة:
هدف العقوبة ليس مجرد العقوبة بل الهدف منها مصالح الفرد
والمجتمع ,واذا عرف اإلمام الجاني أنه من أهل اصالح وقد زل
هنا ,فيجوز له أنه يعفو عن من كان من اهل اإلصالح زالتهم
واليعاقبهم  ،ألن الناس اليساوون في هذا الشأن ,منهم من
يصلحه السجن ومنهم من يصلحه الجلد ومنهم من يصلحه
النصح ومنهم من الينفعه شيئ مال القتل ،والذا عرض على
القاضي جريمة يجوزله أن يختار العقوبة المناسبة لها مما
تقتضيها المصالح العامة وظروف الجريمة بحسب الدوافع
والبواعث) 59( .
فالباعث مؤثر في العقوبات التعزيرية ويجوزللقاضي أن يخفف
ويشدد الجريمة ,فإذا كان باعث الجريمة دني ا يجوز له أن يشدد
الجريمة وله أن يخفف الجريمة مذا كان الباعث شريفا ,ومثالها.
فمثال:فليس من يسرق المال لدفع الهالك عن نفسه كمن لثراء
المادي السريع لكن بشرط أن يسرق بقدر أن يسقط منه الحد .فا
الهتمام بالباعث و الدافع في العقوبات التعزيرية يحقق العدالة
في العقوبة مع مالحظة أن التکون العقوبة غيرمناسبة للجريمة
المرتكبة.
واختالف العقوبات التعزيرية بحسب األحوال يدل على أن الباشث
والدافع الشريف والدنيئ يسببان لتشديد العقوبة وتخفيفها)60 (.

: 55ابن قدامه،المغني ج/۹ص.۱۱۸:
 : 56النووي ،ابوزکريا يحی بن شرف ،روضة الطالبيين وعمدة
المفتيين،ج/۱۰ص ،۱۳۳:المکتبة االسالمي ،بيروت -ط۱۴۰۵ -۲هـ.
: 57الشرفي ،الباعث و أثره في مسؤلية الجنائية،ص.۴۵۶:
: 58النووي ،روضة الطالبيين وعمدة المفتيين،ج/۹ص.۱۴۶:
: 59عامر ،التعزير في الشريعة االسالمية ،ص.۹۰:
: 60الدافع والباعث علی الجريمة و اثرهما في العقوبات التعزيرية،.ص۱۹۸:
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 .32العوامل الخارجية للسلوك اإلجرامي ,مقالة نشرت على شبكة
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 -۱تعرف مفهوم الباعث و أنه اليكون عنصرا من
عناصرالجريمة والركنا من أركانها .
 -۲إلقتراف الجريمة يوجد لىي األفراد عوامل معينة .
 -۳البواعث الخارجية تؤثر في الفرد حتى يقترف السلوك
اإلجرامي .
 -۴الباعث بحسب أنه شريف أو دنيئ يؤثر في منع العقوبات
التعزيرية او تخفيفها أو تشديدها .
 -۵عقوبات الحدود والقصاص ال أثرفيها للباعث ,ألن الشارع
العلى جل وعال حددها وقدرها .
 -۶االهتمام بالباعث يحقق العدالة في العقوبات التعزيرية.
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