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 ١

 تقديم

 وعلى آله وأصحابه أجمعـين،  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلينهللا رب العالمين، الحمد   

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى وديـن                   

هيداً، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وتركنـا         الحق ليظهره على الدين كله، وكفى باهللا ش       

على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك وال يتنكبها إال ضال، صلى اهللا عليـه                  

 :وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

ت وأفضل القربـات إليـه سـبحانه        فإن طلب العلم واإلشتغال بالعلوم الشرعية من أجّل العبادا         

وعلى رأس تلك العلوم علم الفقه في الدين إذ به يعـرف            . وتعالى ينال العبد به رضوانه ومحبته       

الحالل والحرام وتصح العبادات والمعامالت ويصلح أمر الدنيا واآلخرة وقد تـضافرت اآليـات              

ـ         يرفع اهللا الذين آمنوا منكم     (عالى  واالحاديث في االشادة بفضل العلم والعلماء كقوله سبحانه وتـ

وحسب العلماء أنهم أكثر الناس خشية هللا ومراقبة له سـبحانه           )  ١(،  )والذين أوتوا العلم درجات   

وعنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه  )  ٢(، )إنما يخشى اهللا من عباده العلمـاء ( مصداقاً لقوله تعالى    

  ) ٣(). من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين: ( قال
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 ٢

 أسباب اختياري للموضوع

لقد اخترت الكتابة في دراسة قانون العقوبات األردني وبيان موقف الشريعة اإلسـالمية منـه                

 : لجملة أسباب هي 

 إن األمة اإلسالمية تعيش بحمد اهللا حالة الصحوة وتحاول جاهدة أن تصحح مسيرتها علـى                -١

طويالً في موضوع هام نافع لديني وبلدي وأمتـي       وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومن هنا فكرت        

ودارت في مخيلتي جملة مواضيع واستشرت أهل العلم والفضل، فكان هـذا الموضـوع الـذي                

 العالم العامل وشيخ الصالحين وأحسبه عنـد اهللا         -اقترحه علي، سماحة الشيخ نوح علي سلمان        

شرح اللَّه صدري لهذا الموضوع، ورضيت      ف. كذلك، وكان يومها مفتياً للقوات المسلحة األردنية        

ألن في شريعتنا ما يغني عن تلمس القوانين من هنا وهنـاك،            . به نفسي واستقر عليه إختياري      

سيما وقد أثبتت األيام أن األمة اإلسالمية، كانت آمنة مطمئنة تقود ركب المدنية والحضارة يـوم                

م، فلما تركوا أحكام دينهم وحكمـوا بقـوانين         كانت تحتكم الى شريعة اللَّه، وتلتزم أحكام اإلسال       

غيرهم صار عزهم ذالً، وكرامتهم نهباً، وعدالتهم ظلماً، ورجعوا القهقرى واستبد بهم الـضعف،             

وتخلفوا عن ركب األمم وغلبهم األعداء على أمرهم وبالدهم، بعد أن كانوا الغالبين، ومن شـأن                

مص شخصيته وقوانينه، وهذا ما صنعه المسلمون       المغلوب أن يعجب بالغالب ويحاول تقليده ويتق      

فازدادوا وهناً على وهن، حتى إذا إنزاح كابوس االستعمار عن أرضهم، بدأت األنظـار تتطلـع                

وتتشوف الى سالف مجدها وقديم عزها، والخالص من قوانين األجنبي العلمانية والتـي تمثـل               

ع الفكرية لهذه األمة، فأحببت أن أضع هـذه  الغزو التشريعي لبالدنا، والعودة إلى األصول والمناب  

البصائر أمامهم، مبيناً أن في ديننا وشريعتنا ما يغني عن تلمس القوانين واألنظمـة الوضـعية،                



 ٣

وصدق قول )  ١) (إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(وليتبينوا حقيقة قول اهللا تعالى 

 ). ما صلح به أولهالن يصلح آخر هذه األمة إال ب( القائل 

 إن العمل بالقوانين غير اإلسالمية، ومن جملتها قانون العقوبات معصية ومنكـر، ال ينبغـي         -٢

إقراره وال السكوت عليه ويجب العمل على تغييره وإنكاره، ولما كانت يدي ال تقوى على التغيير           

لقـصور قـانون العقوبـات      فقد انتقل الوجوب الى البيان واللسان، ومن هنا كانت رسالتي بياناً            

وعجزه عن مكافحة الجريمة وردع المجرمين مستشهداً بذلك بأقوال رجال القانون أنفسهم، فـي              

) ٢) (ومن أحسن من اهللا حكما لقـوم يوقنـون        ( مقابل قوانين شرعية شهد اللَّه بكمالها وعدالتها        

قق األمن ويحفظ علـى     وأجمعت األمة على سموها وكفايتها، وسبقها في مجال العقوبات، بما يح          

 . المسلمين ضروريات حياتهم، ويكفل سعادتهم في الدنيا واآلخرة 

هذه الرسالة أضعها بين يدي من يملك التغيير والتعديل، مبيناً أن األخذ باحكام الـشريعة،                  

يظهر هوية األردن اإلسالمية ويدعم استقاللها، ويصون أمنها، ويـدعم مكانتهـا بـين الـدول                

 . ، لتكون سباقة كما هي عادتها في كل مكرمٍة اإلسالمية

 إن سالح العقوبة من أخطر ما تملكه الدولة من سلطة لدواعي المحافظة على األمن والسالمة         -٣

العامة للمجتمع، والمقياس الصحيح لكل عقوبة وقانون، هو نتائجه وآثاره في مكافحة الجريمـة،              

، أن تطبيق العقوبات الشرعية هــــو الـســبيل   والدالئل قاطعة والنتائج ال يرقى إليها شك    

الوحــيد، للقضــاء علــى ظاهرة الجريمة، التي تهدد األمن وتروع اآلمنـين، والـشرع             

والعقل يوجبان العودة إلى العقوبات الشرعية، للوقوف في وجه زحف الجريمة المتزايد قبـل أن               

 . يتسع الخرق على الراقع 
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 ٤

قوبات األردني، مقارناً بالشريعة اإلسالمية موضوع بكر، لـم         وموضوع دراسة قانون الع      

أجد فيما أعلم أحداً تناوله بالدراسة على ضوء الشريعة اإلسالمية، على عكس القانون المـصري            

التشريع كتابه "  فياألستاذ عبد القادر عودةمثالً، فقد أوسعه العلماء بحثاً ودراسة ومقارنة، أمثال 

 كتابه التشريع الجنائى في الشريعة اإلسالمية والقانون        " األستاذ النواوي في  و "الجنائى اإلسالمي 

 كتابه شرح قانون العقوبات دراسة مقارنة فـي         " في   واألستاذ عبد الحميد الشواربي   ،  "الوضعي  

وتكاد تكون دراستهم ومقارنتهم منصبة على قانون العقوبات المصري، أما  . "الشريعة اإلسالمية   

وبات األردني، فأرجو أن تكون هذه الدراسة المقارنة، فاتحـة عهـد جديـد، وبدايـة                قانون العق 

ورغم أن موضوع قانون العقوبات موضوع واسع       . لدراسات أخرى تستكمل جوانب الموضوع      

مترامي األطراف، ولكني أحببت أن أقدم عمالً متكامالً قدر المستطاع، على أن آخذ جزئية منـه                

لشريعة اإلسالمية، وقد تناولت في دراستي معظم جوانب القسم القـانوني           أو موضوعاً وأقارنه با   

كما تناولـت   . العام وذكرت المقابل الشرعي الذي يبين أصالة فقهنا وسمو شريعتنا وكمال ديننا             

من القسم القانوني الخاص الجرائم الخطيرة، وهي التي تقابل جرائم الحدود في الفقه اإلسـالمي،               

دراسة قانونياً وشرعياً من جوانبها المختلفة كما وبحثت العقوبات التعزيرية فـي            وقد تناولتها بال  

  . الشريعة اإلسالمية ومقابلها في القانون األردني والقانون السوداني 

 :وكان منهجي في البحث على النحو التالي 

 إلى كتبه  أنني أتناول الموضوع وأرجع الى مظانه والكتب التي عنيت به، وأرجع في كل علم-١

ففي المسائل الشرعية التي تحتاج الى استدالل عليها أرجع الى كتاب اهللا الكريم، وكتب الـسنة                . 

 . المعتمدة، مبيناً تخريج اآليات واألحاديث، وأقوال العلماء، وأهل التفسير في مدلولها 

وكنت اعزو  وفي المسائل الفقهية رجعت الى كتب المذاهب األربعة، وكتب الفقه المقارن،               

، البن قدامة القول إلى كتب مذهبه، أو أحد الكتب المعتمدة من كتب الفقه المقارن، ككتاب المغني               



 ٥

وفي . أو كتاب الميزان للشعراني أو كتاب اإلفصاح البن هبيرة أو كتاب بداية المجتهد البن رشد     

ئل األصولية بإسلوب   المسائل األصولية رجعت الى كتب األصول القديمة والحديثة وتناولت المسا         

سهل ميسر، ألن طلبة القانون في جامعاتهم يدرسونها وتكاد تكون هذه المادة النافذة التـي يطـل        

 . منها طلبة القانون الوضعي، على رحاب الشريعة الفسيح 

أما في التعريفات اللغوية، فقد رجعت الى معاجم اللغة العربية، كلسان العرب البن منظور،    

لمحيط للفيروز أبادى وغيرها، أما في المسائل القانونية، فقد رجعت الى مواد قـانون              والقاموس ا 

العقوبات األردني، والشروح القانونية له، وهي على قلتها وعدم كفايتها، تكاد تكون صدى لشروح 

.  فرجعت لذلك إلى شروح القـانون اللبنـاني          - لتوافق القانونين في المصدر      -القانون اللبناني   

رست المسائل القانونية بموضوعية وبينت فهم رجال القانون لقانونهم، وأشرت إلى مراجعـي             ود

وكنت أذكر المبحث القانوني ثم أتبعه بالمبحث الشرعي المقابل الذي يبين           . القانونية في كل ذلك     

م ١٩٩١انون الجنائي السوداني لسنة     كما رجعت الى الق   . أننا لسنا بحاجة إلى أي قانون وضعي        

كما استفدت من   . وبعض الدراسات حوله، وأفدت كثيراً من دراسة لألستاذ راشد إدريس عبد اهللا             

 وخاصة في مجـال  م١٩٨٣بعض الرسائل الجامعية، المقدمة عن القانون الجنائي السوداني لسنة  

وكنت أذكـر رأي القـانون      . االحصاءات عن مكافحة القانون اإلسالمي للجريمة والتقليل منها         

 . ائي السوداني في الموضوع بعد بيان رأي الشريعة اإلسالمية الجن

استفدت كثيراً من الدراسات الحديثة والمقارنات القانونية، للذين تناولوا موضـوع القـانون              -٢

الجنائي بالبحث والدراسة، وكانت االستفادة منهم في تقسيمات الموضـوع والتـسميات الحديثـة           

وأشرت إلى ذلك في مواضعه توخياً لألمانة       . شكالت القانونية   لعناصر البحث، أو فهم بعض الم     

 . العلمية 



 ٦

  الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلـة     -.  نظرت الى الفقه اإلسالمي بمذاهبه األربعة        -٣

على أنه وحدة متكاملة تكون نظاماً قانونياً مستقالً ومتكامالً، ولم أخرج عن المذاهب األربعة إلى               

وكنت في حالة اتفاق المذاهب على حكم شرعي أشير الى مراجـع            . إال في القليل النادر     غيرها  

هذا اإلتفاق أما في حالة إختالف اآلراء والحلول، سواء بين المذاهب، أو في المذهب الواحد، ألجأ          

إلى التفصيل وبيان وجه االختالف مكتفياً بالراجح إن كانت هناك أقوال متعددة تاركـاً الخـالف                

 . والردود لمؤلفاته لتسهل الفائدة ويعم النفع 

 اعتنيت بإبراز الفروق الجوهرية بين أحكام الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات األردنـي ولـم        -٤

أي عاقـل يقـرب بـين األرض        ُأحاول اصطناع التقريب ألن المسافة بين القانونين شاسـعة و         

 .والسماء؟

ت التي يثيرها اعداء اإلسالم على العقوبات الشرعية،         كما أنني وضعت مبحثاً خاصاً، للشبها      -٥

وقمت بالرد على هذه الشبهات وتفنيدها، مبيناً الفارق الكبير بين قوة الردع في العقوبات الشرعية               

  . وأنها األنجع في توفير األمن ومحاربة الشر واإلجرام 

 وقد جعلت رسالتي هذه في تقديم وتمهيد وعشرة ابواب وخاتمة 

 علـى   األدلةفقد جعلته في ثالثة مباحث بحثت فيها وجوب الحكم بما أنزل اهللا و             :  التمهيد  أما -

ذلك، وبينت أن الحكم بما أنزل اهللا أهم واجبات ولي األمر كما بحثت تقنين أحكام الفقه اإلسالمي                 

 . بشكل موسع 

الوقايـة منهـا قبـل     فقد جعلته لبيان منهج اإلسالم في مقاومة الجريمـة، و       : أما الباب األول     -

وقوعها، وجعلته في ثالثة فصول، بحثت فيه الوسائل الشرعية للوقاية من الجريمـة، ورعايـة               

الشريعة لمصالح العباد، وبيان أن العقوبة الشرعية رحمة من اهللا بعباده، كما بينت أثر العقوبات               



 ٧

لفوائـد الدنيويـة    الشرعية في الحد من الجريمة، معتمداً على اإلحـصاءات المتـوفرة وبيـان ا             

 . واألخروية للعقوبات الشرعية

 وهو أوسع أبواب الرسالة وتناولته في خمسة فصول وهو مخصص لدراسة            : أما الباب الثاني   -

قانون العقوبات األردني من حيث نشأته، ومصادره وتفسيره، ومراحل إصداره، وبيان مـصادر             

 . ون التشريع الجنائي اإلسالمي كمقابل شرعي لمصادر القان

من هذا الباب، محتويات الكتاب األول من قانون العقوبـات          : كما درست في الفصل الثاني       

األردني، ومقابلها في الشريعة اإلسالمية، من حيث تعريف الجريمة، وبيان أركانها العامة، ومبدأ             

لمكـان  شرعية الجرائم، وتقسيم الجريمة، كما درست سريان القانون الجنائي من حيث الزمان وا            

 . واألشخاص، قانونياً وشرعياً، مع بيان رأي القانون الجنائي السوداني في كل ما درست 

كما تناولت بالدراسة نظرية الشروع، في القانون والشريعة اإلسالمية والقـانون الجنـائي                

نائي وتناولت نظرية االشتراك الجرمي، في القانون والشريعة اإلسالمية والقانون الج         . السوداني  

 . السوداني 

وبحثت بشكل موسع المسؤولية الجنائية، في القانون األردني والشريعة اإلسالمية والقانون              

الجنائي السوداني، من حيث الشخص المسؤول جنائياً، وأسباب اإلباحة، وموانع العقاب، وأسباب            

خاص في القانون علـى     تشديد العقوبة، وسقوط األحكام الجنائية، كما ناقشت حق العفو العام وال          

ضوء الفقه اإلسالمي، وجعلت الفصل الخامس في التعريف بالقانون الجنائي السوداني من حيـث        

تطوره ومالمحه ومصادره وخصائص العقوبة فيه، والعقوبات التي أخذ بها واعتمدها مع بيـان              

 . أثر تطبيق العقوبات الشرعية في انحسار معدالت الجريمة في السودان 



 ٨

 فقد جعلته في تمهيد وثالثة فصول، بحثت في التمهيد بعض محتويات القسم             :الباب الثالث    أما   -

الخاص، أما الفصل األول فقد بحثت فيه تعريف العقوبة في القانون وخصائصها، والعقوبات التي              

 . أخذ بها القانون االردني، وبيان المقابل الشرعي من الفقه اإلسالمي، لكل جزئية قانونية 

من الباب الثالث فقد تكلمت فيه عن جريمة الزنا في القانون األردني من             : أما الفصل الثاني     

 . حيث تعريفها، وأركانها، وأدلة اثباتها، وتحريك الدعوى وعقوبتها

لبيان جريمة الزنا في الشريعة اإلسـالمية، مـن حيـث تعريفهـا        : وجعلت الفصل الثالث     

مع بيان الفروق الجوهرية    . ا، وعقوبتها، ومسقطات هذه العقوبة      وأركانها، وشروطها وأدلة إثباته   

مع بيان رأي القانون الجنائي السوداني في هذه        . بين الشريعة والقانون بالنظر الى هذه الجريمة        

 . الجريمة 

 فقد تكلمت فيه عن جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون، وجريمة القذف             : أما الباب الرابع     -

عن جريمة الذم والقـدح  : تكلمت في الفصل األول  . ريعة اإلسالمية، وجعلته على فصلين      في الش 

والتحقير من حيث التعريف واألركان وتحريك الدعوى والعقوبة القانونية، وأسباب اإلعفاء مـن             

 . عقوبة الذم في القانون 

يث  تعريـف    عن جريمة القذف في الشريعة اإلسالمية، من ح       : وتكلمت في الفصل الثاني      

القذف لغة وشرعاً، وحكمه، واألركان المكونة لجريمة القذف، وشرائط القاذف والمقذوف، وألفاظ            

القذف، وأدلة إثبات الجريمة، والعقوبات الشرعية لجريمة القذف، مبيناً رأي القـانون الجنـائي              

ن بالنظر إلى هذه    السوداني في كل ما ذهبت إليه كما بينت الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانو            

 . الجريمة 



 ٩

 فقد تكلمت فيه عن جريمة السكر في القانون األردني، وجريمـة شـرب              : أما الباب الخامس     -

عـن تعريـف    : الخمر في الشريعة اإلسالمية، وجعلته على فصلين تكلمت فـي الفـصل األول            

 . السكر،وعقوبته في قانون العقوبات األردني وأقسام السكر 

فقد بحثت فيه جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية، من حيث أدلة            : لثانيأما الفصل ا      

تحريمها، وتعريف الخمر عند الفقهاء، وأركان هذه الجريمة، مبيناً حكم شرب الخمـر مخلوطـاً               

بغيره، وحكم التداوي بالخمر، وشرب عكر الخمر، وحكم تعاطي الحشيشة، واألحكـام المتعلقـة              

، وأدلة إثبات هذه الجريمة، وعقوبتها، وهل العقوبة من قبيـل الحـد أو              بالخمرة، وضابط السكر  

التعزير، ومسقطات حد الخمر، وأوجه الفرق بين الشريعة والقانون في جريمة شرب الخمر، مع              

 . ة من هذه الجزئيات يبيان رأي القانون الجنائى السوداني في كل جزئ

 السرقة في قانون العقوبات األردني والشريعة        فقد تكلمت فيه عن جريمة     : أما الباب السادس     -

عن جريمة السرقة في القانون االردني، : اإلسالمية، وجعلته على فصلين تكلمت في الفصل األول

 . من حيث التعريف واألركان، وأقسام السرقة في القانون، وعقوبة هذه الجريمة قانونياً 

رقة من منظور شرعي من حيث التعريف،       فقد عرضت فيه لجريمة الس    : أما الفصل الثاني      

واألركان، وبيان حكم الفقه في سرقات اختلف في وجوب الحد فيها، مع بيان شـروط جريمـة                 

السرقة، وأدلة إثباتها، وعقوبتها الشرعية، وحكم ضمان المال المسروق، ومسقطات العقوبة، كما            

قة، وبينت رأي القانون الجنائي عرضت للفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون، في جريمة السر

 . السوداني في هذه المباحث 

 في - الحرابة أو قطع الطريق - فقد تكلمت فيه عن جريمة السرقة الكبرى      : أما الباب السابع     -

تعريف الحرابـة فـي اصـطالح       : الفقه اإلسالمي وجعلته في فصلين تناولت في الفصل االول        
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بالقاطع، والمقطوع عليه، والمال المقطوع ألجله، وشروط       الفقهاء، وأركانها، والشروط الخاصة     

 . المكان المقطوع فيه ووسائل إثبات الجريمة

فقد تكلمت فيه عن عقوبة المحارب في الكتاب والسنة، مع بيان اختالف            : أما الفصل الثاني     

ـ                ة الفقهاء في عقوبة الحرابة، والفرق بين السارق والمحارب، وحكم ضمان المـال فـي جريم

الحرابة، ومسقطات العقوبة، وتوبة المحارب قبل القدرة عليه، كما عرضت لهذه الجريمـة فـي               

قانون العقوبات األردني، مبيناً الفروق الجوهرية بين الشريعة والقـانون، ذاكـراً رأي القـانون               

 . الجنائي السوداني في كل هذه الجزئيات 

 في الفقه اإلسالمي وتناولت هذا البـاب فـي           فقد درست فيه جريمة البغي     :أما الباب الثامن     -

عن تعريف البغي لغة واصطالحاً، وأركان جريمـة البغـي،          : فصلين، تكلمت في الفصل األول    

 على قتالهم بأهل الشرك،     االستعانةوشروطها، وعقوبة أهل البغي في الشريعة اإلسالمية، وحكم         

بغاة بعد انتهاء الفتنة، وعرضت لبغـي       كما بينت حكم المتلفات في جريمة البغي، وحكم أموال ال         

 . الذميين في مطلب خاص 

فقد بينت فيه الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين والفرق بين جريمة            : أما الفصل الثاني     

البغي وجريمة الحرابة، كما تكلمت عن جريمة البغي بين الشريعة وقانون العقوبات األردني، مع              

 . ي السوداني في هذه المباحث بيان رأي القانون الجنائ

فقد تكلمت فيه عن جريمة الردة في الشريعة اإلسالمية وجعلته على فصلين            :  اما الباب التاسع     -

عن تعريف الردة لغة وشرعاً، واركان جريمة الردة، وأنواعها، كمـا           : تكلمت في الفصل األول   

نت أدلة إثبات جريمة الـردة فـي        بينت مذاهب الفقهاء في أنواع من الردة اختلف فيها، كما وبي          

 . الشريعة اإلسالمية 



 ١١

فقد تكلمت فيه عن عقوبة الردة في الشريعة اإلسـالمية، وحكـم مـال              : أما الفصل الثاني     

المرتد، وميراثه وتصرفاته، كما تكلمت عن جريمة الردة بين الشريعة وقانون العقوبات األردني،             

 . ي كل مبحث من هذه المباحثموضحاً رأي القانون الجنائي السوداني ف

 وجعلتـه فـي     - التعزيـر    - فقد جعلته في الكالم عن العقوبة التفويضية         : أما الباب العاشر     -

تكلمت فيه على تعريف التعزير لغة واصطالحاً، وأوجه اإلختالف بـين           : الفصل األول : فصلين

مشروعيته، مع بيان الجـرائم  الحد والتعزير، مبيناً أدلة مشروعية هذا النوع من العقوبة، وحكمة      

كمـا  . المعاقب عليها بالتعزير مقارناً ذلك بقانون العقوبات األردني والقانون الجنائي الـسوداني    

 . ذكرت أدلة اإلثبات في جرائم التعزير وضوابط هذه العقوبة

مـع  فقد تكلمت فيه عن أنواع العقوبة التعزيرية، وحكم اجتماع التعزير           : أما الفصل الثاني     

العقوبات األخرى، مع بيان مسقطات العقوبة التعزيرية، وحكم ضمان نتيجة التعزيـر، وبينـت              

ضرورة وضع قانون يشمل المعاصي التعزيرية مبيناً رأي القانون الجنائي السوداني في كل هذه              

وتكلمت في آخر مباحث هذه الرسالة عن الشبهات التي يثيرها أعداء اإلسالم، حـول              . المباحث  

ثم وضعت فهارس تفـصيلية لآليـات القرآنيـة    . عقوبات الشرعية مع بيان الرد عليها وتفنيدها ال

اعتمدتها فـي   الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة واألعالم المترجم لهم، وفهرساً للمراجع التي           

 . هذه الرسالة وفهرساً عاماً لمحتوياتها 
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 أتقدم بالشكر والعرفان، لكل من أسدى الي خدمة، أو          وبعد هذا اإلجمال لموضوعات الرسالة      

القيادة العامة للقوات المسلحة    نفعني بنصح وتوجيه، او انتفعت بكتابه ودراسته، وأخص بالشكر          

  .وقائدها األعلى حفيد آل البيت صاحب النسب الزكي الحسين بن طالل حفظه اهللا ورعاه 

العالم الفاضل الـشيخ محمـود      ي القوات المسلحة     وعلى رأسها مفت   مديرية اإلفتاء كما وأشكر    

 المـدرس بجامعـة     الشيخ محمد فالح   نفع اهللا به المسلمين، كما وأخص بالشكر الدكتور          شويات

 . اليرموك الذي انتفعت بتوجيهاته واقتراحاته 

وأتوجه بالشكر الخالص والعرفان بالجميل الى فضيلة استاذي العالم الجليل والمربـي الكبيـر               

 الذي رعى هذه الرسالة فكرة وتعهدها طيلة مراحلهـا حتـى            الشيخ أحمد علي األزرق    دكتورال

والذي كان لتوجيهاته ومالحظاته كتابة ومشافهة أكبر األثر فـي إنجـاز هـذه              . صارت حقيقة   

الرسالة، فله مني التقدير واإلحترام وأضرع الى اهللا أن يحفظه ويمتعه بموفور الصحة والـسعادة   

 . ه عن العلم وأهله خير الجزاء وأن يجزي

 التي كان لي شرف الدراسة فيها وأخص بالشكر مديرها          جامعة أم درمان اإلسالمية   كما وأشكر    

 الذي تشرفت بمعرفته في زيارته لألردن، كما وأشكر جميع منتـسبي        األستاذ الدكتور علي بابكر   

 . هذه الجامعة الموقرة 

الى أن يغفر لي خطئي وزللي فالخير أردت واإلصالح قصدت وفي الختام أسأل اللّه سبحانه وتع   

واهللا يعلم المفسد من المصلح، وأسأله تعالى أن ينفع به وأن يثيبني عليه وأن يجعل ثوابـه فـي                   

وال أدعي الكمال بل إن أصبت فذلك فضل        . ميزان والدي اللذين ربياني صغيراً وعلماني كبيراً        

رى فأستغفر اللّه وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم، والكمـال هللا            اهللا أنعم به علي وإن كانت األخ      

وحده جل جالله والنقص والقصور والضعف من صفات البشر وحسبي أنني أدور بـين األجـر                

  � و34��/56
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واألجرين واللّه غالب على أمره إنه نعم المولى ونعم النصير وقديماً قالوا العذر عند كرام الناس                

  . عمته تتم الصالحاتوالحمد هللا الذي بن. مقبول 
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 -لما كانت بعض المراجع التي رجعت إليها تتشابه أسماؤها إلى درجة كبيرة فقد ميزت بينهـا           

باختصار اسم المؤلف وألحقته بالمرجع حتى يسهل الرجوع إلى ذات المرجع لمن أحب ذلك دون               

 .عناء وهذا تفصيل لذلك االختصار

 . اعني به الدكتور محمد زكي أبو عامرإنما و عامر أب- عندما اذكر -١

 . اعني به األستاذ غازي جرارإنما  جرار- عندما اذكر -٢

 . اعني به الدكتور عبد الحميد الشواربيإنما  الشواربي- عندما اذكر -٣

 . اعني به الدكتور عبد العزيز عامرإنما      عامر- عندما اذكر -٤

 . عبد القادر عودهاألستاذاعني به  إنما    عوده– عندما اذكر -٥

 . اعني به ابو يعلى محمد بن الحسين الفراءإنما  الفراء- عندما اذكر -٦

 . اعني به الدكتور نائل عبد الرحمن صالحإنما   نائل– عندما اذكر -٧

 . اعني به الدكتور محمد صبحي نجمإنما   نجم- عندما اذكر -٨

 .كتور محمد سعيد نمور به الدإنما    نمور– عندما اذكر -٩

 . اعني به الدكتور عبد الخالق النواويإنما  النواوي- عندما اذكر -٠١
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          :التمهيد

 المبحث األول

  وجوب الحكم بما أنزل اهللا تعالى

 هو اهللا تعالى، ال حاكم سـواه،        - بمعنى منشئ الحكم     -اتفق علماء األصول على أن الحاكم        

ِإِن اْ	3ْCُ>ُ$ ِإِ AH	DE<5ُ�َ 7ِ<*ّ اْ	AB<Cَ َوُه>َ� َ?8ْ>ُ�       { لقولـه تعـالى     ). ١( بـه سـبحانه    وال حكم إال ما حكم    

Kَ8*ِLِ�Mَ	ْ٢(   }ا.( 

فالحاكم استقالالً بدون واسطة ازالً وفيما ال يزال هو اهللا تعالى وحده، وأما أقـوال الرسـول                  

سنة بطريق االجتهاد، انما تظهـر      صلى اهللا عليه وسلم وأقوال المجتهدين اآلخذين من الكتاب وال         

أحكام اهللا وتبينها للناس، وال تفاوت بينها في وجوب العمل بها، كما دّل عليـه الكتـاب والـسنة        

 ).٣(واجماع األمة، وانما التفاوت بينها باألصالة والتبع وتقديم بعضها على بعض في العمل 

 التشريع ابتناء ال ابتداء فهو  ألولـي         فالتشريع ابتداءاً هو خالص حق اهللا سبحانه وتعالى، أما         

. األمر من العلماء والحكام وجماعة المجتهدين الذين ثبتت لهم السلطة بمقتضى النص الـشرعي             

وسلطة هؤالء في مجال المباح تنظيم، وفي مجال ما وردت به النصوص تنفيذ، وهو فـي كـال                  

  ).٤(الدائرتين مقيد بالنصوص والمقاصد الشرعية

خطاب اهللا المتعلـق بافعـال   (تفقت كلمة أهل األصول، على أن الحكم الشرعي هو   ومن هنا ا   

وهذا ال يعني أن الحكم الشرعي خاص بالنصوص،        ) ٥)(المكلفين باإلقتضاء أو التخيير أو الوضع     

 الشرعية، ألن   األدلة الشرعية األخرى، من اجماع أو قياس  أو غيرهما من            األدلةوانه ال يشمل    

  ). ٦(جع عند التحقيق إلى النصوص، والكل دليل شرعيغير النصوص ير

                                                 
  .٧٦، ص١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي، ج  )(1

  ).٥٧(سورة األنعام، آية   )2(

   .٦٦بلوغ السول في مدخل علم األصول، ص) 3(

   .٤٤المشروعة اإلسالمية العليا، ص) 4(
  .٦إرشاد الفحول، ص  )(5

   .١٠١علم أصول الفقه خالف، ص) 6(



 ١٦

كما اتفق الفقهاء على ان الشرع الواجب التطبيق، هو شرع اهللا تعالى الذي أنزله علـى رسـوله                 

 ).١(صلى اهللا عليه وسلم ألنه الحق، وما عداه جور وظلم ال يحل الحكم به

 وسنة رسوله صلى اهللا عليـه        على وجوب تحكيم شرع اهللا كثيرة وفيرة من كتاب اهللا          األدلةو 

 -:وسلم وعمل الصحابة وأقوال األئمة المجتهدين وحسبنا ان نشير إلى بعض منها

  : من الكتاب األدلة

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن نـازعتم             ( قوله تعالى    -١

يوم اآلخـر ذلـك خيـر وأحـسن          وال في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا         

 ).٢()تأويال

 وهذا أمر من اهللا عز وجل بأن كل شيء تنازع النـاس             األيةفي تفسير هذه    ) •(ابن كثير قال   

فيه، من أصول الدين وفروعه، أن يرد عند التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كمـا قـال اهللا                   

فما حكم به كتاب اهللا وسنة رسوله وشهد        ). ٣)(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اهللا       (تعالى  

إن كنـتم تؤمنـون بـاهللا    ( له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إال الضالل، ولهذا قال تعالى     

فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، وال يرجع إليهمـا           )  واليوم اآلخر 

 ).٤(في ذلك فليس مؤمناً باهللا وال باليوم اآلخر

وجب إذا تنازعنا في شيء، رده إلى نص الكتاب والسنة،          " األيةفي تفسير   ) • (الجصاصوقال   

إن وجدنا المتنازع فيه منصوصاً على حكمه في الكتاب والسنة، وإن لم نجد فيه نـصاً منهمـا،                  

                                                 
   .٥٠مراتب اإلجماع، ص. ٤٠٠ ـ ٣٩٩، ص١١المغني، ج. ٣٦٢، ص٩ المحلى، ج(1)

   .٥٩ سورة النساء، آية (2)

 هـ ولـه التفـسير المـشهور،        ٧٠٠هو اإلمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ولد سنة                : ابن كثير ) ••••(

    .٥٣٤ ـ ٥٣٣هـ ـ طبقات الحفاظ ص٧٧٤والتاريخ، وتخريج أدلة التنبيه وغيرها، توفي سنة 

   ).١٠(سورة الشورى، آية ) 3(

   . ونشير إليه فيما بعد بتفسير ابن كثير٥١٨، ص١ تفسير القرآن العظيم البن كثير، ج(4)

الجصاص هو اإلمام أبو بكر احمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص كان إمام الحنفية في عصره وكان في غاية الـورع والزهـد                        ) ••••(

 هـ ـ الفوائـد البهيـة    ٣٧٠توفي سنة . ثيرة منها أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وأدب القضاءانتفع الناس به وله تصانيف ك

  .٢٨ ـ ٢٧في تراجم الحنفية ص



 ١٧

وجب رده إلى نظيره منهما، ألنّا مأمورون بالرد في كل حاٍل إذ لم يخصص اهللا تعـالى األمـر                   

 .")١(بالرد إليهما في حال دون حال

�َك 8�َِ� Hَ A$Yُ $ْUُ9َ8ْZَ �َ�َ4َ َ�ِ�ُ/وْا X�ِ َأSً�َTَ $ْUِ+ِMُV>�  { قوله تعالى    -٢ُ\3Cَ�ُ ]َA)Tَ �9َُن,ِْ̂ �ُ Hَ _َ\Zَوَر َ̀ �َ

�A� aَ8ْbَ%َ َوُ�َ+*\ُ�ْا 8*ِ+ْ6ًَ\,   {)٢.( 

قسم اهللا تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه ال يؤمن أحـد           ي (األية في تفسير هذه     ابن كثير قال   

حتى يحكم الرسول صلى اهللا عليه وسلم في جميع األمور، فما حكم به فهو الحق الـذي يجـب                   

) ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تـسليما          (اإلنقياد له ظاهراً وباطناً، ولهذا قال       

م، فال يجدون في انفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون لـه   اي اذا حكموك يطيعونك في بواطنه     

 ).٣)(في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً، من غير ممانعة وال مدافعة وال منازعة

 داللة على أن من رد شيئاً من أوامر اهللا تعـالى أو أوامـر               األيةوفي هذه    : الجصاصوقال   

ارج من اإلسالم، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهـة             رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فهو خ      

ترك القبول واإلمتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتـداد                

من امتنع من أداء الزكاة، وقتلهم وسبي ذراريهم، ألن اهللا تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى                  

 ).٤( من أهل اإليمان اهللا عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اهللا ورسوله لـيحكم بيـنهم أن يقولـوا                (  قوله تعالى    -٣

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع اهللا ورسوله ويخشى اهللا ويتقيـه فأولئـك هـم                 

 ).٥) (الفائزون

الكفر والنفاق فأهل النفاق إذا خالف      فقد جعل اهللا تعالى الفرق واضحاً بين أهل اإليمان، وأهل            

أما أهل اإليمان فشعارهم السمع والطاعة،      . حكم اهللا أهواءهم، أعرضوا وإذا حقق مآربهم أذعنوا       

 .واإللتزام بأحكام اهللا فيما أحبوا وكرهوا

                                                 
  .٢١٢، ص٢أحكام القرآن للجصاص، ج  (1)

  ).٦٥(سورة النساء، آية  ) 2(

  .٥٢٠، ص١، جتفسير ابن كثير  (3)

    .٢١٤ ـ ٢١٣، ص  ٢أحكام القرآن للجصاص، ج        (4)

  )٥٢-٥١(سورة النور، آية   (5)



 ١٨

 تأكيد لما تقدم ذكره من وجوب اإلجابة إلى الحكم إذا دعـوا إليـه،               األيةفي  : الجصاصقال   

من صفات المؤمنين، ودل على أن من دعي إلى ذلك فعليه اإلجابة بالقول بدياً بـأن                وجعل ذلك   

  ).١(يقول سمعنا وأطعنا، ثم يصير معه إلى الحاكم

ذم اهللا من دعي إلى رسول اهللا ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح              ) •:(وقال ابن العربي     

 )٢.(المذمة

         : من السنة األدلة

تركت فيكم أمرين لن    " الموطأ أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              في مالكروى   -١

  ).٣("تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنة نبيه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        *) •(الحاكموأخرجه  

ي ولن يتفرقا حتى يردا علـي  إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا وسنت   "وسلم  

 ).٤(" الحوض

كيف تقضي إذا عـرض      " قوله صلى اهللا عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن  قاضياً قال               -٢

لك قضاء قال اقضي بكتاب اهللا قال فإن لم تجد في كتاب اهللا قال  فبسنة رسول اهللا صـلى اهللا                     

اهللا عليه وسلم وال في كتـاب اهللا قـال          عليه وسلم قال  فإن لم تجد في سنة رسول اهللا صلى             

أجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدره وقال الحمد هللا الذي وفـق                  

 ) .٥("رسول رسول اهللا لما يرضي رسول اهللا

                                                 
  .٣٢٩، ص٣أحكام القرآن للجصاص، ج (1)

 هـ ورحل في طلب العلـم       ٤٦٨هو اإلمام العالمة الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد اإلشبيلي، ولد سنة                : أبو بكر بن عربي    ) ••••(

 هــ   ٢٤٣صول وعلوم القرآن واألدبن مات بفاس سنة        وكان ثاقب الذهن كريم الشمائل ولي قضاء اشبيلة وصنف في الحديث والفقه واأل            

  .٤٦٨طبقات الحفاظ ص. ١٢٩٤، ص٤ـ تذكرة الحفاظ جـ 

  .١٣٩١ ص٣أحكام القرآن إلبن العربي، ج ) 2(

  .٢٤٦ ص٤شرح الزرقاني على موطأ مالك، باب النهي عن القول في القدر، ج ) 3(

ن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري الشافعي إمام أهل الحديث فـي عـصره               ـ هو اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا محمد ب        :الحاكم*)  ••••(

ومن اكابر المصنفين فيه رحل في طلب العلم وولي قضاء نيسابور واتفق العلماء على امامته وعظـيم قـدره صـنف المـستدرك علـى                         

  . ١٢٥ ـ ١٢٣ص هـ ـ طبقات الشافعية إلبن هداية اهللا الحسيني ٤٠٥الصحيحين وغيره، توفي سنة 

  .٩٣، ص١المستدرك، ج  (4)
  .١١٤ ص١٠، السنن الكبرى ج)٣٥٩٢(رواه أبو داود كتاب األقضية رقم   )(5



 ١٩

  ).١) (ال يقبل اهللا صالة إمام، حكم بغير ما انزل اهللا(  قوله صلى اهللا عليه وسلم -٣

 رضي اهللا عنه ، كان اذا ورد عليه خصم، نظر في كتـاب اهللا       أبا بكر أن  ) •(البيهقي وروى   -٤

فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي صلى                    

 ).٢(اهللا عليه وسلم فيه سنة، فإن علمها قضى بها، وان لم يعلم خرج فسأل المسلمين

 فإن اعياه أن يجد في القرآن والسنة، نظر هل كان البي            "عمر   مثل ذلك عن     البيهقي وروى   -٥

بكر رضي اهللا عنه فيه قضاء، فإن وجد ابا بكر رضي اهللا عنه قد قضى فيه بقضاء قضى بـه،                    

وكل ذلك ) ٣ ("معوا على امر قضى بينهمتواال دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإن اج

حكيم الشرع، وانه وحده مصدر األحكام وبـدون ذلـك          يدل داللة واضحة واكيدة على وجوب ت      

تصبح الشريعة االسالمية واحكامها مجرد آراء نظرية أو مرحلة زمنية تدرس باعتبارها تراثـاً              

 ). ٤(مضى فحسب

وال : في المحلى فقـال     ) • (ابن حزم ومن أقوال العلماء في وجوب تحكيم شرع اهللا، ما ذكره            

تعالى، على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو الحق، وكل مـا             يحل الحكم إال بما أنزل اهللا       

 -:عدا ذلك، فهو جور وظلم، ال يحل الحكم به ويفسخ أبداً، إذا حكم به حاكم برهان ذلك 

      ).٥) (وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا(قوله تعالى 

     ).٦) (وآمنوا بما نُزل على محمد وهو الحق من ربهم(وقال تعالى 

                                                 
  .٨٩ ص٤أخرجه الحاكم في المستدرك ج ) 1(

اصـحابه،   هـ ولزم الحاكم حتى عد من     ٣٨٤ـ هو اإلمام الحافظ أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي الفقيه ولد سنة                :البيهقي ) ••••(

كتب الحديث في صباه وأخذ في األحوال وانفرد بالضبط والحفظ صنف السنن الكبرى وغيرها والصغرى، وشعب اإلايمان، وبورك لـه فـي     

  .١٦٠ ـ ١٥٩ هـ ـ طبقات الشافعية إلبن هداية اهللا، ص٤٥٨عمله لحسن قصده، توفي سنة 

  .١١٤، ص١٠السنن الكبرى للبيهقي، ج ) 2(

  .١١٥، ص١٠ى للبيهقي، ج  السنن الكبر(3)

  .٣١٠د عبد الناصر أبو البصل، ص. نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ) 4(

ـ هو اإلمام العالمة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري كان أول أمـره شـافعياً ثـم       :ابن حزم  ) ••••(

 هـ طبقات الحفـاظ  ٤٧٥نف المحلى وشرحه، والملل والنحل واإليصال في فقه الحديث، توفي سنة  تحول ظاهرياً، كان غاية في الذكاء، ص      

  . ١١٤٦ ص٣تذكرة الحفاظ للذهبي ج. ٣٤٠ ص١وفيات األعيان ج. ٤٣٦ ـ ٤٣٥ص

  .٤٦سورة المائدة آية  ) 5(

  .٢سورة محمد آية  ) 6(



 ٢٠

      ).١) (لتبين للناس ما نُزل إليهم(وقال تعالى 

  )٢).(وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى(وقال تعالى 

      ).٣) (ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه(وقال تعالى  

      ).٤(والظلم ال يحل إقراره والخطأ ال يجوز امضاؤه

وأما الذي يرجع إلى نفس القضاء فأنواع       : قاضيفي البدائع في كتاب أدب ال     ) •(الكاسانيوقال   

منها أن يكون بحٍق وهو الثابت عند اهللا عز وجل في حكم الحادثة، إما قطعاً بأن قام عليه دليـل                    

قطعي وهو النص المفسر من الكتاب الكريم، أو الخبر المشهور والمتواتر واإلجماع وإما ظاهراً              

..... الرأي واكثر الظن من ظواهر الكتـاب الكـريم    بأن قام عليه دليل ظاهر يوجب علم غالب         

حتى لو قضى بما قام الدليل القطعي على خالفه لم يجز ألنه قضاء بالباطل قطعاً، وكذا لو قضى                  

في موضع الخالف بما كان خارجاً عن أقاويل الفقهاء كلهم لم يجز ألن الحق ال يعدو أقـاويلهم                  

 ).٥(اء باطالً قطعاً فالقضاء بما هو خارج عنها كلها يكون قض

وكان من تمام نعمة اهللا على المسلمين، أن حفظ اهللا لهم دينهم بحفظه للقرآن الكـريم لقولـه                   

 ).٦)(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( تعالى 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين (كما حفظ لنا السنة النبوية، التي هي بيان لكتاب اهللا، بصريح قوله تعالى 

 ). ٧)(س ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرونللنا

                                                 
  .٤٤سورة النحل آية  ) 1(

  .٤-٣سورة النجم آية  ) 2(

  .١ الطالق آية سورة ) 3(

  .١٧٧٨كتاب األقضية رقم المسألة . ٣٦٢ ص٩المحلى ج ) 4(

كان يلقب بملك العلماء صنف السلطان المبين في أصول الـدين،           . ـ هو اإلمام أبو بكر بن مسعود احمد عالء الدين الكاساني          :الكاساني) ••••(

  .٥٣في تراجم الحنفية ص هـ ـ الفوائد البهية ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، توفي سنة 

  .٤٠٨٣ ـ ٤٠٨٢، ص٩بدائع الصنائع ج ) 5(

  .٩سورة الحجر آية  ) 6(

  .٤٤سورة النحل آية  ) 7(



 ٢١

إن الشريعة المباركة كلها معصومة، كما أن صاحبها صلى اهللا          : يقول) •(الشاطبيفهذا االمام    

عليه وسلم معصوم، ومن أدلة ذلك اإلعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول اهللا صلى اهللا عليـه    

مة للذب عن الشريعة والمناضـلة عنهـا        وسلم إلى اآلن، وذلك أن اهللا عز وجل، وفر دواعي األ          

وبعث اهللا مـن    ...... فقيض اهللا لكل علٍم رجاالً حفظه على أيديهم         .... بحسب الجملة والتفصيل    

هؤالء سادة فهموا عن اهللا وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها،   

ن نفس القول، وتارةً من معناه، وتارةً من علـة          من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارةً م       

الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهـو                  

 ).١( المنقولةاألدلةعين الحفظ الذي تضمنته 

هذا وقد واكب الفقه اإلسالمي، تطور المجتمعات اإلسالمية، وازدهارها مدة تقرب من ثالثـة               

شر قرناً، كان فيه النظام اإلسالمي ومن جملته نظام العقوبات، مطبقاً في المجتمعات اإلسالمية،        ع

حتى أصبح لهذا الفقه أصالته وشموله، واستيعابه لما يجد في حياة الناس من أقضية وتـصرفات                

ومعامالت، فكانت الشريعة اإلسالمية بعمومها وشمولها، ومرونتها وأصالة قواعـدها، صـالحة            

مصلحة لكل زمان ومكان، قادرة على تلبية حاجات الناس، ووضع الحدود الفاصلة بـين الحـق                

 .والباطل، والحالل والحرام، مع اتساع دائرتها للجوانب األخالقية التي قصرت عنها قوانين البشر

ها، كما تتميز األحكام الشرعية، بالهيبة التي تدعو الناس إلى اإلذعان لها، واإلستجابة ألحكام             

 . ألنها من عند اهللا، الذي يدين له العباد بالطاعة والخضوع

  

  

  

  

  
                                                 

ـ هو اإلمام ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي أشتهر بالورع والصالح واتباع الـسنة وبـرع فـي                     :الشاطبي ) ••••(

شجرة النـور الزكيـة فـي       .  هـ   ٧٩٠فع الناس بها منها الموافقات التي تعد من انفس الكتب، توفي            الفقه واألصول له تأليف نفيسة انت     

  .٢٣١طبقات المالكية ص

  .٤٢ – ٤٠ ص٢الموافقات ج ) 1(



 ٢٢

 المبحث الثاني

          :المطلب األول 

       الحكم بما أنزل اللّه أهم واجبات ولي األمر

وان . أجمع فقهاء اإلسالم، أن الحكم بما أنزل اللّه فرض على الحاكم، وعلى الرعية القبول به               

فـالحكم  . شرع اللّه محرم، ونصوص القرآن صريحة قاطعة في هذه المـسألة          التحاكم إلى غير    

بل إن هذا هو أسـاس وجودهـا،        . بالشريعة وحمل الناس عليها أهم واجبات السلطة في اإلسالم        

والتـزام  ). ١(واالّ تكون قد اسـتنفذت أغراضـها     . وشرعيتها إنما تستمد من إقامتها لهذا الواجب      

سالمي، نتيجة منطقية لكون السلطة السياسية في الدولـة اإلسـالمية،           السلطة بتطبيق القانون اإل   

وعلى رأسها الخليفة، تمثل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وتخلفه في ممارسة السلطة العامة على               

 ).٢(سائر المسلمين

ولهذا نجد أئمة الفقه السياسي في اإلسالم، ينصون على ذلك ويؤكدونه في معرض تعـريفهم                

اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة فـي حراسـة الـدين          : اإلمام الماوردي الشافعي  فقال   . للخالفة

اإلمـام  وعرفهـا   . فهي خالفة عن النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالـدين         ). ٣(وسياسة الدنيا 

بأنها رياسة تامة، وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا،   ) •:(الجـويني 

 ). ٤(منها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنف والحيفمتض

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم اآلخروية        :  بأنها ابن خلدون كما عرفها    

 ).٥(والدنيوية الراجعة اليها

                                                 
  .١٨٥أحكام الردة والمرتدين، ص. ٣٦أركان الشرعية اإلسالمية، علي جريشة ص ) 1(

  .٦٥ في الفقه اإلسالمي، صمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ) 2(

  .٥األحكام السلطانية للماوردي ص ) 3(

ـ اإلمام ضياء الدين بن أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين، إمام األئمـة فـي                       :الجويني ) ••••(

 هـ  ـ طبقات ابن هداية  ٤٧٨ي أصول الدين، توفي سنة زمانه وكان رحمه اهللا متواضع رقيق القلب صنف النهاية في الفقه، واإلرشاد ف

  .١٧٥ ـ ١٧٤اهللا ص

  .١٥غياث األمم في التياّث الظلم ص ) 4(

  .١٧١- ١٧٠مقدمة ابن خلدون ص ) 5(



 ٢٣

متى فـاتهم خـسروا     المقصود الواجب بالواليات إصالح دين الخلق، الذي        : ابن تيميه ويقول   

. خسراناً مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، واصالح ما ال يقوم الدين االّ به من أمر دنياهم      

 ).١(وهو نوعان قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين، فمن لم يتعد أصلح له دينه ودنياه

ذكروا ما يجب عليه ومـا      وفي معرض حديث علماء الفقه السياسي عن واجبات ولي األمر،            

يلزمه شرعاً القيام به، وهو في جملته يرجع إلى وجوب تطبيق شرع اللّه وتنفيذه، وتدبير شؤون                

يلزم اإلمام بعشر واجبات وهي في مضمونها       ) •(الماورديفهذا  . األمة داخلياً وخارجياً على وفقه    

وذكر ان الواجـب    .  عشرة أشياء  والذي يلزمه من األمور العامة    : تطبيق شرع اهللا وانفاذه فقال      

ومـا  . حفظ الدين على أصوله المستقرة    : أحدهاهو تطبيق شرع اهللا والمحافظة عليه فقال        : األول

اجمع عليه سلف األمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة وبين له الصواب                  

 ).٢(ل واألمة ممنوعة من زلللوأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خ

وممن نص على وجوب تطبيق شرع اهللا والمحافظة عليه من كتّاب الفقه الـسياسي صـاحب                

يلزمه دوام التمسك بالشريعة والتزامها وإعتماده في أمـره         : كتاب العقد الفريد للملك السعيد فقال     

  ).٣(بإقامة قضاتها وحكامهاعلى نقضها وإبرامها واعتبار أمور القائمين بأحكامها، واعتناوءه 

          :المطلب الثاني 

       رفض الحكم بما أنزل اهللا محاربة هللا ولرسوله

تستمد السلطة في اإلسالم شرعيتها وحقها في الطاعة والنصرة من إلتزامها بواجباتها المتمثلة              

  :ت كثيرة منهابتطبيق شرع اهللا والحكم بما أنزل اهللا، ويظهر هذا الواجب صريحاً في آيا

 

                                                 
  .٢٤السياسة الشرعية إلبن تيمية ص  (1)

 هــ   ٣٦٤ء الشافعية ولد بالبصرة سنة      ـ هو قاضي القضاء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي من أكابر فقها              :الماوردي)  ••••(

  .١٥٢- ١٥١ هـ ـ طبقات الشافعية بن هداية اهللا ص٤٥٠ورحل في طلب العلم وله مصنفات كثيرة توفي في بغداد سنة 

  .١٦األحكام السلطانية للماوردي ص  ) 2(

  .١٤٢العقد الفريد للملك السعيد للوزير النصيبي ص ) 3(



 ٢٤
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 بطاعته وطاعة رسوله صلى اللّه عليه وسلم، امر بطاعة أولي األمـر،       بعد ان امر اللّه تعالى     

فنقل الجصاص عن جماعة    . واختلف أهل التفسير، من هم أولياء األمر الذين اوجب اهللا طاعتهم          

 .من الصحابة، انهم أولو الفقه والعلم، ونقل عن أخرين أنهم األمراء 

   )٤.(ن االسم يتناولهم جميعاً ألاأليةوقال يجوز أن يكونوا جميعاً مرادين ب 

أما األمراء فألن أصل األمـر      . والصحيح عندي انهم األمراء والعلماء جميعاً     : ابن العربي وقال  

منهم والحكم اليهم، وأما العلماء ألن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجـوابهم الزم وامتثـال                

 )٥.(فتواهم واجب

الحاكم المسلم وجماعة المجتهدين، والجامع بينهم انهم       وعليه يكون لفظ اولي األمر عام يشمل         

وقد امر اللّه بطاعتهم والقبـول      . األعلم بشرع اللّه، واألحرص على إقامته، واألقدر على تطبيقه        

 )٦.(منهم، ما عدل الحكام وكان العلماء عدوالً مرضيين موثوقاً بدينهم وامانتهم فيما يؤدون

                                                 
  .٤٩سورة المائدة آية   )(1

  .١٠٥سورة النساء آية  ) 2(

  .٥٩سورة النساء آية  ) 3(

  .٢١٠ ص٢أحكام القرآن للجصاص ج ) 4(

  .٤٥٢ ص١أحكام القرآن إلبن العربي ج ) 5(

  .٢١٠ ص٢أحكام القرآن للجصاص ج  (6)



 ٢٥

يدل علـى   . ية، ومستمدة من طاعة اهللا ورسوله،  ومقيدة بها        وطاعة أولي األمر تبعية ال أصل      

ذلك أن اللّه أمر بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل، اعالماً بأن طاعة الرسول صلى اهللا عليـه        

وسلم تجب استقالالً، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل اذا أمر وجبت طاعته مطلقـاً،                  

ولم يأمر بطاعة أولـي     .  لم يكن، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه       سواء كان ما أمر به في الكتاب أو       

األمر استقالالً، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسـول، إيـذاناً بـأنهم إنمـا             

يطاعون تبعاً لطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فمن أمر منهم بطاعـة الرسـول، وجبـت                  

 ).١( فال سمع وال طاعةطاعته، ومن أمر بخالف ما جاء به الرسول،

فلهـم  )  ٢)(ال طاعة في معصية اللّه، إنما الطاعة في المعروف        ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم       

الطاعة والنصرة، ما داموا في حدود ما فر ض اللّه وشرع  رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم،                   

عة في المعصية، إنما الطاعة     فإذا خرجوا عن دائرة الشرع، أو شرعوا ما لم يأذن به اللّه، فال طا             

 . في المعروف

ومـن  : ثم قـال  . أن من أشنع الكبائر، أن يحدث في اإلسالم ما ليس منه   ): •(ابن القيم وذكر   

ونصر من أحدث ذلك والذب     . أعظم الحدث، تعطيل كتاب اهللا وسنة رسوله، واحداث ما خالفهما         

 ).٣(اللّه عليه وسلم عنه، ومعاداة من دعا إلى كتاب اللّه وسنة رسوله صلى 

ومن أوضح الدالئل على أن عدم الحكم بما أنزل اهللا محاربة للّه ولرسوله، اآليات الثالث في                 

 :سورة المائدة وهي قوله تعالى 

� َأVَ'َل ا	ّ*vُ�َ 7ُْوَ	wَِ_ ُهُ$ اْ	3َ�ِ�ُ�وَن{ قرله تعالى -١ َZِ $3ُCْ�َ $ْA	 K,َ٤(}   َو.(   

   )٥).( لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمونومن( قوله تعالى -٢ 

  

                                                 
  .٤٨ ص١إعالم الموقعين عن رب العالمين ج ) 1(

  .٢٦٢٥ أبو داود كتاب الجهاد رقم .١٨٤٠رواه مسلم كتاب اإلمارة رقم . ١٠٩ ص٩رواه البخاري ج ) 2(

ـ هو اإلمام شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي، فقيه اصـولي مجتهـد مفـسر، ولـد                         :ابن القيم  ) ••••(

  .١٠٦ ص٩ هـ ـ معجم المؤلفين ج٧٥١زاد المعاد، إعالم الموقعين، توفي سنة : بدمشق والزم ابن تيمية، وصنف الكثير منها

  .٤٠٥ ص٤إعالم الموقعين ج ) 3(

  .٤٤سورة المائدة آية  ) 4(

  .٤٥ سورة المائدة آية  )5(



 ٢٦

   ).١) (ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون( قوله تعالى -٣

فقال إختلف أهل التأويل في تأويل الكفر فـي         .أقوال أهل التفسير فيها   ) •(اإلمام الطبري وجمع   

 :هذا الموضع على أقوال 

قوله صـلى اللّـه   ذين حرفوا كتاب اللّه وبدلوا حكمه، وحجة هؤالء  أنه عنى به اليهود، ال -١ 

   .وذهب إلى ذلك جماعة) أنها في الكافرين كلها(عليه وسلم في تفسيرها 

النصارى، وذهب إلى ذلك     أنه عنى بالكافرين أهل اإلسالم، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين          -٢ 

    .الشعبي

إلى ذلك عطاء    وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون فسق، وذهب          أنه عنى بذلك كفراً دون كفر،      -٣ 

ومرادهم أنه كفر ال ينقل عن الملة ونقل عن طـاووس           . بن ابي رباح، وطاووس ، وابن عباس      

 .قال ليس بكفر ينقل عن الملة) ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون(قوله 

وذهب إلـى ذلـك     لناس مسلموهم وكفارهم     أنها نزلت في أهل الكتاب ومراد بها جميع ا         -٤ 

ومن لم يحكم بمـا أنـزل اللّـه         ( في قولــــه تعالى     الحسنفعن  . الحسن وابراهيم النخعي  

 .قال نزلت في اليهود وهي علينا واجبة) فأولئك هم الكافرون

ابـن   عـن    ل أن الكفر فيمن جحد حكم اللّه، وأما الظلم والفسق فهو للمقر به وهو منقـو               -٥ 

      .عباس

قال من جحد ما أنزل     ) ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون        ( قوله   ابن عباس فعن   

 . اهللا فقد كفر، ومن أقربه ،ولم يحكم فهو ظالم فاسق

 أن هذه اآليات، نزلت في كفار أهل الكتاب ألن ما قبلها وما بعدها نزلت اإلمام الطبريورجح  

املة كل من لم يحكم بما أنزل اللّه إليه جاحداً به كما ذهب إلـى               فيهم وهم المعنيون بها، وهي ش     

 .ذلك ابن عباس

                                                 
  .٤٧سورة المائدة آية  ) 1(

ـ هو اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، برع في التفسير والحديث والتاريخ والفقه، من اشهر من مـصنفاته            :ابن جرير الطبري  ) ••••(

  .٢٩٤ ص٦ هـ ـ األعالم ج٣١٠رآن، وتاريخ المم والملوك، واختالف الفقهاء، توفي سنة جامع البيان في تأويل الق



 ٢٧

وأولى هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه اآليـات فـي               (اإلمام الطبري قال   

وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل اللّه جاحداً به، فهو باهللا كـافر                ..... كفار أهل الكتاب    

ابن عباس ألنه بجحوده حكم اللّه بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد              كما قال   

 )١).(علمه أنه نبي

، فعن ابن عباس أنها في الجاحد لحكم اهللا،         األية أقوال أهل التفسير في      الحنفي الجصاصونقل   

فيمن لم يحكم بما وقيل هي في اليهود خاصة، وعن ابن مسعود والحسن وابراهيم هي عامة يعني    

ونقل عن الشعبي أن األولـى      . أنزل اللّه وحكم بغيره مخبراً أنه حكم اللّه ومن فعل هذا فقد كفر            

 . للمسلمين، والثانية لليهود، والثالثة للنصارى

ال يخلو أن يكون مراده كفر الشرك والجحود، أو كفر          : ثم رجح أنها في الجاحد لحكم اهللا فقال        

د فإن كان المراد جحود حكم اهللا، أو الحكم بغيره مع اإلخبار بأنه حكم اهللا،               النعمة من غير جحو   

وإن كان المراد به كفر النعمة، فإن كفران النعمة قد يكون بترك            ..... فهذا كفر يخرج عن الملة      

الشكر عليها من غير جحود، فال يكون فاعله خارجاً عن الملة، واألظهـر هـو المعنـى األول،           

 ).٢(الكفر على من لم يحكم بما أنزل اهللا إلطالقه إسم 

 إختالف أهل التفسير فيها، فمنهم من ذهب إلى أنها كلهـا لليهـود،              أبو بكر ابن العربي   ونقل   

ونقـل عـن    . للنصارى  ) والفاسقون(لليهود  ) والظالمون(للمشركين  ) الكافرون(ومنهم من قال    

 .كفر وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون طاووس

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند اهللا، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم بـه              

 ).٣(هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة، على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين

 أن ظاهر اآليات العموم، فيشمل هذه األمة، وغيرهم ممن كـان            البحر المحيط  صاحبوذهب   

عن السدي أن من خالف حكم اهللا وتركه عامداً وتجاوزه وهو يعلم فهو من الكـافرين                قبلهم ونقل   

كما نقل عن عكرمه انها فيمن أنكر بقلبـه         .فهو الكفر ضد اإليمان   . حقاً، ويحمل هذا على الجحود    

                                                 
  .١٦٧-١٦٣ ص٦تفسير الطبري ج ) 1(

  .٤٣٩ ص٢أحكام القرآن للجصاص ج ) 2(

  .٦٢٥-٦٢٤ ص٢أحكام القرآن إلبن العربي ج ) 3(



 ٢٨

وجحد بلسانه، أما من عرف حكم اللّه وأقر بلسانه انه حكم اهللا، اال أنه أتي بما يضاد فهو حـاكم                    

 ).١(األيةأنزل اللّه لكنه تارك له، فال يلزم دخوله تحت هذه بما 

وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما انزل اللّه جاحداً له،         : في زاد المسير  ) •(ابن الجوزي وقال   

وهو يعلم أن اللّه أنزله، كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميالً إلى الهوى من غيـر                     

 ).٢(جحود، فهو ظالم وفاسق

 والصحيح أن الحكم بغير ما أنـزل اهللا، يتنـاول الكفـرين             " مدارج السالكين وقال في كتابه     

فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اهللا في هذه الواقعـة            . األصغر واألكبر، بحسب حال الحاكم    

 وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 

. اجب، وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم اهللا فهذا كفر أكبر           فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير و       

 ).٣("وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين

وخالصة القول في المسألة أن العلماء اختلفوا في اآليات الثالثة هل هي خاصـة فـي أهـل                   

ما إختلفوا في   ك. أم هي عامة تشملهم وتشمل غيرهم من المسلمين على أقوال تقدم ذكرها           . الكتاب

 -:المراد بالكفر على قولين 

بجميع ما  أنـزل  أنه الكفر الذي ينقل عن الملة وهذا في الجاحد لحكم اهللا أو تارك الحكم     :  األول

    .اهللا ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد واإلسالم

      .أنه الكفر األصغر الذي ال ينقل عن الملة: الثاني

 جحد حكم اهللا، وحكم بغير ما أنزل اهللا على أنه حكم اهللا، فهو كافرٌ                واهللا أعلم أن من    والراجح 

كفراً إعتقادياً، وكذلك من فضل القوانين الوضعية وأنكر أحكام الشريعة الربانية أو إستهزأ بهـا،               

أما من أقر بحكم اهللا، واعتقد وجوب الحكم به، وعدل عنه دون انكار             . فال يشك أحد في أنه كفر     

                                                 
  .٤٩٣- ٤٩٢ ص٣تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ج ) 1(

ـ هو اإلمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي، عالمة عصره بالتاريخ والحديث كثير التصانيف                   :زيابن الجو  ) ••••(

  .٣١٧-٣١٦ ص٣هـ ـ األعالم ج٥٩٧زاد المسير في علم التفسير، توفي سنة : له نحو ثالث مئة مصنف منها

  .٣٦٦ ص٢زاد المسير في علم التفسير إلبن الجوزي، ج ) 2(

  .٣٣٧ – ٣٣٦ ص١مدارج السالكين ج  )3(



 ٢٩

ار، فهو مسلم عاٍص فسق بعصيانه، وظلم نفسه، وعرضها لعقاب اهللا تعالى، وال يحكم له، أو إحتق 

 .عليه بالكفر، الذي يخلد صاحبه في النار، على أصِل أهل السنة في الغفران للمذنبين

وبعد ان عرفنا الحكم الشرعي في الخروج على أحكام الشريعة وأنه محاربـة هللا ولرسـوله                 

ألردنية من العمل بالشريعة اإلسالمية في المطلب القـادم إن شـاء اهللا             نعرض موقف القوانين ا   

 .تعالى 

 

 :المطلب الثالث

 الحكم الشرعي في القوانين األردنية

   : القوانين األردنية من وجهة نظر شرعية، على قسمين رئيسيين هما  

      .  قسم مستمد من الشريعة اإلسالمية بكليته -١

     .  الشريعة اإلسالمية ويتعارض معها  وقسم يخالف أحكام-٢

          -:ويشمل القسم األول 

         -: قانون األحوال الشخصية -١

الذي ينظم أحكام الزواج، والطالق، والميراث، والنفقة، واألوقاف، وهي في جميعها مـستمدة              

 ١٠٦قد نصت المـادة     من الشريعة اإلسالمية، ومن المذاهب الفقهية، دون التزام مذهب بعينه، ف          

 والقـانون   " تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الـشريف           "من الدستور على ذلك     

 ١٩٧٦ لسنة  ٦٠النافذ في المحاكم الشرعية هو قانون األحوال الشخصية رقم 

         -: القانون المدني األردني -٢

ائدة في طريق إصالح القـوانين، بمـا        يعد القانون المدني األردني المعمول به اآلن خطوة ر         

فقد جاء هذا القانون استجابة للتوجيه الملكـي الـسامي بتـاريخ            . يتوافق مع الشريعة اإلسالمية     

 والذي كلف رئيس مجلس األعيان، بتشكيل لجنة من كبار العلماء والفقهاء مهمتهـا              م٨/٤/١٩٦٤



 ٣٠

ية، ومـستفيداً مـن القـوانين       وضع مشروع قانون مدني حديث، مستمداً من الشريعة اإلسـالم         

 . الموضوعة والتجارب القانونية 

وعندها شكل مجلس األعيان، لجنة من كبار العلماء والقانونيين، في األردن وسوريا ومصر،              

   -:وقد وضعت اللجنة مشروع القانون والمذكرات اإليضاحية معتمدة على األسس التالية 

     .  االسالمي  مجلة األحكام العدلية ومصادر الفقه-١ 

      .  مشروع القانون المدني األردني -٢ 

    .  جميع التشريعات المعاصرة والمستمدة من الفقه اإلسالمي -٣ 

إن المملكة األردنية الهاشمية، في    : في تقييمه للقانون المدني األردني      ) •(األستاذ الزرقا ويقول   

ه اإلسالمي، وإبرازها الى عالم الوجود، كانت رائدة        تحقيقها فكرة القانون المدني المستمد من الفق      

وسيكون ... طليعية في تحقيق أمنية يتطلع اليها الشعب العربي، في جميع بالده من الوطن الكبير 

 ) ١(هذا القانون، قدوة ومثاالً يحتذى، وتقتبسه جميع البالد عاجالً أو آجالً

    :ني األردني وفي تعليق لمجلة هدي اإلسالم على القانون المد 

يعد اقرار هذا القانون، أعظم إنجاز قانوني، قام به األردن خالل الخمسين عاماً، بل أعظـم                (  

وهو أول قانون حديث، مستمد مـن       ... إنجاز قانوني في البالد العربية واإلسالمية، على السواء         

  . م١٩٧٧ام هذا وقد بدئ العمل به، في مطلع ع)  ٢)(الفقه اإلسالمي بجميع مذاهبه 

وهو القسم المخالف للشريعة اإلسالمية والمتعارض معها ومن هذا القـسم قـانون             : القسم الثاني   

 . العقوبات الحالي 

 الذي هو مدار بحثنا ورسالتنا على رأس القـوانين          م١٩٦٠ لسنة   ١٦يعد قانون العقوبات رقم      

في القسم الثاني منه، ألن العقوبات  المخالفة للشريعة اإلسالمية، والخارجة على أحكامها، وخاصة        

                                                 
ـ هو العالمة األستاذ مصطفى احمد الزرقا فقيه معاصر كان والده من كبار العلماء له الكثير من المصنفات الشرعية :الزرقا ) ••••(

  .المدخل الفقهي العام، الفعل الضار، شرح القانون المدني ـ الباحث : والقانونية منها

  .  ٢٢-١٥ص) القانون األردني خطوة رائدة(م مقال بعنوان ١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤دد الثالث ربيع األول سنة مجلة هدي اإلسالم الع ) 1(

  .  ٩٠-٨٢م، ص١٩٧٦مجلة هدي اإلسالم العددان الخامس لسنة  ) 2(



 ٣١

فيه كلها وضعية، وال يعترف بشيء من عقوبات الحدود والقصاص الشرعية، وترجع أصول هذا              

فإن قـانون  . مع التعديالت التي طرأت عليه     م  ١٨١٠القانون، الى القانون الفرنسي الصادر سنة       

، وأحكـام قـانون     ١٩٤٣لسنة   ٣٤٠ العقوبات األردني تبنى أحكام قانون العقوبات اللبناني رقم         

) ١( مصادر تاريخية، وكالهما صدى للقانون الفرنسي      م١٩٤٩ لسنة   ١٤٨العقوبات السوري رقم    

والقانون الفرنسي الذي يكاد يكون مرجعاً لهذه القوانين، هو قانون علماني جاءت بـه ثـورة                . 

زائي اإلسالمي في كل شيء، علمانية، تنادي بفصل الدين عن الدولة، وهو يختلف عن القانون الج

سواء في سياسة التجريم، وفي العقوبات، وفي الحقوق التي يحميها القانون، كما يختلف مع الفقه               

 )٢.(اإلسالمي في االهداف المتوخاة من القانون 

ولذلك ال مناص من الغاء هذا القانون، وإبداله بقانون إسالمي يرفع التعارض بينه وبين أحكام                

 . الشريعة 

وبعد عودة الحياة البرلمانية، ارتفعت األصوات بوجوب العودة الى أحكام اإلسالم، وأعطـت              

األمة ثقتها لكثير من النواب على أساس وعودهم بالعمل على جعل التشريع اإلسالمي وأحكامه،              

 . في موضع التطبيق 

 وسالمة األفراد   بل إن الضرورة داعيةٌ الى وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية لمصلحة األمة،           

 . والجماعات، في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

ومن هنا كان لزاماً على كل المخلصين المساهمة في إقامة هذا الفرض حتى يعود الحق الـى                  

وإن . نصابه، ويعود الشرع الى مكانه الذي اراده اللّه له فتسعد األمة ويعمها األمـن والرخـاء                 

 ال يقتصر على العودة، إلى العقوبات بل العودة إلى الشريعة كنظام            المطالبة بالعودة إلى اإلسالم،   

حياة،والعقوبات جزء أصيل منها، وإال فإن العقوبات وحدها وبمفردها قد تكون غير مجدية، ما لم       

وفي هــذا   . يؤخذ اإلسالم كنظام للحياة وأن يؤخذ بكله، ألنه كيان متكامل، يساند بعضه بعضاً              

وليس مصدر ما يوجد في أذهان كثير من الناس، مـن المعلومـات             )• : (دياإلمام المودو يقول  

الخاطئة عن بعض أحكام الشريعة، إال سبب واحد هو أنهم بدل أن ينظروا في نظام اإلسالم نظرة 
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 ٣٢

شاملة متكاملة، يأخذون جزء من أجزائه ويحاولون أن يروا فيه الرأي، واضعين إياه في نظـام                

سالمي، أو يقضون بحسنه وقبحه، ونفعه ومضرته، وصـحته وفـساده،           الحياة الحاضرة غير اإل   

حاسبين إياه شيئاً مستقالً، قائماً برأسه، فالناس في هذا الزمان مثالً يشمئزون إشـمئزاز شـديداً                

وتتورم أنوفهم من بعض المواد في قانون اإلسالم الجنائي،ولكنهم ال يعرفون أن هذه المواد، هي               

لنظام الحياة في اإلسالم، فيها نظام لإلقتصاد والماليـة، ونظـام  إلدارة             جزء من صورة شاملة،     

الحكومة، ونظام للتعليم والتربية، وما أراد واضع هذه الصورة أن يفرز قانونهـا الجنـائي مـن         

مجموع نظامها الشامل، وينفذ وحده في المحكمة وهو إنما وضع هذا القانون لمجتمع يجري فيـه       

ى منهاج اإلسالم ال لمجتمع إنما يجري فيه من أحكام اإلسالم قانونه الجنائي             نظام الحياة كلها عل   

 )١. (وليس غير 
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 المبحث الثالث

 تقنين أحكام الفقه الجنائي اإلسالمي

 يرجع في أصـوله التاريخيـة الـى         ١٩٦٠ لسنة   ١٦عرفنا أن قانون العقوبات األردني رقم        

ي كان صدى ألزمة الضمير األوروبي، كما كان ترديـداً ألحكـام            القانون الفرنسي العلماني، الذ   

 . المدارس الوضعية التي استقى منها القانون اللبناني، والقانون السوري أحكامهما 

ولذلك فهو ال يصلح اصالً لقانون إسالمي، مهما عالجه القـانونيون والـشرعيون بالتعـديل                

نون العقوبات إسالمياً قلباً وقالباً، فال بد مـن إلغـاء           وإذا أردنا أن يكون قا    . والترقيع  )١(والرفي

القانون السابق لمصادمته الشريعة وخروجه عن أحكامها، والعودة الى المصادر األصلية للفقـه             

اإلسالمي، وتبني سياسة التجريم والعقاب، التي أكدتها النصوص القرآنية واألحاديـث النبويـة،             

وقد حوت هذا القـانون  . لة اإلسالمية إبان عصورها الزاهرة وأجمعت عليها األمة، وطبقتها الدو  

وأن يتولى اناس مختصون حريصون على تطبيق الشرع        . كتب الفقه اإلسالمي بمذاهبه المختلفة      

والقانون . وضع قانون إسالمي يستمد أحكامه من الشريعة ال يخرج عليها ففيها الكفاية والعدالة              

برة والتجربة فقد طبق طيلة قرون طويلة، ولم يعدل عنـه الـى             الجزائي اإلسالمي ال تعوزه الخ    

ولعل السبيل  . غيره، إالَّ في أواخر الدولة العثمانية عندما استبدلوا الذي هو أدني بالذي هو خير               

الى وضع قانون إسالمي يلزم الكافة بأحكام موحدة مستمدة من الشريعة هو تقنين أحكـام الفقـه                 

ما كانت فكرة التقنين محل خالف بين المسلمين لها أنـصار وخـصوم             الجنائي اإلسالمي ولكن ل   

 . فنحن نعرض لها ونبين مدى الحاجة اليها 

 :المطلب األول

 تعريف القانون والتقنين لغة واصطالحاً

      )٢.(مقياس كل شئ، وطريقه : القانون في اللغة 

                                                 
)1  (v7: ر�C*Lوأ ���8�	�Z 7e%�? مp �ًwر�  �CVب و�o	�8 ج. ا��	٣٥٩ ص١ا .  
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 ٣٤

المنظمة لسلوك األفـراد فـي      مجموعة القواعد العامة،    : ويعرف القانون في اإلصطالح بأنه       

. المجتمع، والتي تحملهم السلطة العامة على إحترامها، مع إمكان إستعمالها للقوة حين الضرورة              

)١( 

وضع القانون وتجميعه، في مجموعات متجانسة، وهذه النزعـة         : ويعرف التقنين بأنه    

 )٢. (هي التي غلبت على نواحي القانون في العصر الحديث 

عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من       :  التقنين بأنه    تور محمد زكي عبد البر    الدكوعرف   

فروع القانون، بعد ثبوتها وترتيبها، وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض أو غموض، في مدونـة                 

واحدة ثم إصدارها، في شكل قانون تفرضه الدولة عن طريق الهيئة التي تملك سـلطة التـشريع           

 )٣. (فيها 

تقنين على هذا االساس، هو صياغة القواعد المتعلقة بفرع من فروع الشريعة، فـي شـكل                فال 

 . مواد مرتبة مبوبة يرجع اليها القاضي عند التطبيق 

 :المطلب الثاني

 حركة تقنين الفقه اإلسالمي

 )٤.(التقنين ليس أمراً مستحدثاً، كما قد يتوهم بل هو قديم عرفته األمم السابقة ومارسته  

األسـتاذ ابـو    ما فكرة التقنين في الفقه اإلسالمي، فيبدوا أنها برزت في وقت سابق ويذهب              أ 

 رضي اللّـه عنـه      عمر بن عبد العزيز    إلى أن أول محاولة كانت في عهد الخليفة األموي           زهرة

).٥(  
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 ٣٥

) •(إبن المقفـع  أن أول من تنبه إلى ضرورة التقنين، هو          : األستاذ محمد سالم مدكور   ويرى   

دما كتب الى المنصور في رسالة الصحابة يطلب منه أن يأمر بوضع قـانوٍن عـام لجميـع                  عن

األمصار، يؤخذ من الكتاب والسنة، وعند عدم وجود النص، يؤخذ بالرأي الذي يقتـضيه العـدل      

 )١.(ومصلحة األمة 

مما ينظر فيه أميرالمؤمنين، من أمـر هـذين المـصرين            : إبن المقفع ومما جاء في رسالِة      

وغيرهما من األمصار والنواحي، اختالف هذه األحكام المتناقضة، التي قد بلغ إختالفهـا أمـراً               

عظيماً، فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه األقضية والسير المختلفة، فترفع إليه فـي كتـاب،                 

 ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك، وأمضى فـي            

كل قضية رأيه، ونهى عن القضاء بخالفه، فكتب بذلك كتاباً جامعاً، رجونا أن يجعل اللّـه هـذه                  

 )٢.(األحكام المختلطة الصواب بالخطأ، حكماً واحداً صواباً 

، عبداللّه بـن المقفـع  في فكر  :  بقوله   إبن المقفع  على رسالة    األستاذ مصطفى الزرقا  ويعلق   

مي، إذ أشار في رسالة الصحابة بأمور نافعة وتدابير ناجحة منهـا            نبتت فكرة تقنين الفقه اإلسال    

إعتماد أحكام واجتهادات منتخبة، يطبق بها أقوى اآلراء اإلجتهادية دليالً، وخيرها نتيجـة، وأن              

يصدرها المنصور مجموعة ويأمر القضاء باعتمادها وحدها والعمل بها، فتكون موضع القـضاء           

 )٣.(ه فكرة من أجّل الفكر لو أنها نفذت إذ ذاك ويقول وهذ... في موضوعاتها 

  حمل الناس على مذهبه، فأبى وقال إن لكل قـوم سـلفاً              اإلمام مالك ، من   المنصورثم طلب    

  )٤. (وأئمة، فــإن رأى أمير المؤمنين أعز اللّه نصره إقرارهم على حالهم فليفعل 
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 في أن يعلق الموطأ في الكعبـة،        م مالك اإلما أيضاً شاور    الرشيد أن   في الحلية أبو نعيم   وذكر   

ويحمل الناس على ما فيه لكنه أبى وقال إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا في                  

 )١. (الفروع وتفرقوا في البلدان وكلٌّ مصيب 

 عن تلبيِة طلب المنصور والرشيد، إلى شـدة تواضـعه وإجاللـه             اإلمام مالك ويرجع إحجام    

 )٢. (اللّه صلى اهللا عليه وسلم ألصحاب رسول 

، لم يرض أن يحمل الناس على مذهبه، فإن اإلمام أبـا يوسـف وضـع    اإلمام مالك وإذا كان    

للرشيد كتاب الخراج، وبين فيه أحكام الدولة المالية، وألزم الرشيد الناس العمل به، مما يعد أول                

 . س العمل به في الدولة اإلسالمية تقنين لألحكام في مدونة واحدة تتبناه السلطة، وتلزم النا

الملـك    في المدخل الفقهي، في معرض حديثه عن الفتاوي الهندية، أن             األستاذ الزرقا ويذكر   

، سعى إلى تقنين المذهب الحنفي، عندما جمع فقهـاء الحنفيـة وأجـرى      )•(الصالح محمد أورنك  

ب المذهب أصح ما فيها مـن    عليهم النفقات ووضع تحت تصرفهم مكتبة عظيمة، فانتخبوا من كت         

 )٣. (األحكام، وصاغوها في هذا المؤلف الجليل مع عزو كل حكم إلى مصدره 

هذا وقد قامت عدة محاوالت في أوآخر العهد التركي، لتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية، فـي                

لفـت  وك. دولةالخالفة، وعهد إلى لجنة برئاسة أحمد جودت باشا، لوضع مجلة األحكام العدليـة              

اللجنة بالتزام المذهب الحنفي، دون التقيد بالرأي الراجح، مع مراعاة األخذ بما يحقق المـصلحة               

 )٤(من المذهب الحنفي، وإن كان خالف ما جاء بظاهر الرواية 

. وتعتبر مجلة األحكام العدلية، بحق أفضل عمل تشريعي، تعتز به دولة الخالفـة العثمانيـة                 

وبقيت . هـ  ١٢٩٣ شعبان سنة    ٢٦في كل بالد الخالفة العثمانية، في       وصدر األمر بالعمل بها،     

 )٥. (مجلة األحكام العدلية مطبقة في أغلب البالد اإلسالمية، حتى بعد إلغاء الحكومة التركية لها 
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 ٣٧

م، ٦٧٩١واستمر العمل بمجلة األحكام العدلية في األردن، حتى صدور القانون المدني سـنة               

 المجلة مرجعاً لألحكام التي لم يتعرض لها القانون طبقاً لما نصت عليه             وحتى بعد صدوره تعتبر   

 )١. (المادة الثانية من القانون 

والخالفة العثمانية في أوآخر عهدها، قد خلطت عمــالً صالحــاً وآخر ســيئاً، ففــي             

ليون سـنة   الوقت الذي أحلت فيه القوانين الفرنسية، وبالذات قانون العقوبات الذي وضـعه نـاب             

 وتبنته وألزمت دولة الخالفة بالعمل به، في صورة قانون الجزاء العثماني الصادر سـنة          م١٨١٠

  . م١٨٥٨

قامت بتقنين أحكام المعامالت المدنية، على وفق المذهب الحنفي مذهب الخالفـة الرسـمي،               

تهـا األردن،   وأدى ذلك إلى إزدواجية التشريع والقضاء، في المنطقة الخاضعة لحكمها ومن جمل           

وبعدها جاء االستعمار فعمل على زيادة الهوة، بين التشريعات اإلسالمية والتشريعات الوضعية،            

 )٢. (وحاول جاهداً إبعاد الناس عن أحكام الشريعة

          :المطلب الثالث

        الحكم الشرعي لتقنين األحكام

   . بها على قوليناختلف العلماء في جواز تقنين األحكام، والزام القاضي 

 .العالم اإلسالمييقول بجواز التقنين ويستحسنه ويدعو اليه وهذا ما ذهب اليه عامة علماء : األول

العقوبات الجنائيـة،   يمنع التقنين ويحذر من خطورته، وخاصة في مجال القانون المدني،           : الثاني

 .)٣ (واألحوال الشخصية، وعليه عامة علماء السعودية

          ينادلة المجيز

      -:استدل المجيزون للتقنين بثالثة أدلة هي 
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 ٣٨

الكثير ممـا صـيغ       اننا إذا نظرنا في القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية نجد فيها -١

    .)١ (على صورة مواد قانونية جامعة

        -:ومن األمثلة على ذلك  

         : من القرآن الكريم-أ

        )٢( }   َواْ	ُ�ُ�وَح ِ%lَ�ٌص{   :قوله تعالى

     ).٣( } َو4َ�ِوْرُهْ$ X�ِ اpَْ,ِ� { :وفي الشؤون الدستورية قوله تعالى

 )٤). (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم:( وفي العالقات الدولية قوله تعالى

         : من السنة النبوية-ب

      ).٥) (ال ضرر وال ضرار ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم

      ).٦) (ليس لقاتل شيء:(وقوله صلى اللّه عليه وسلم 

      ).٧) (ال وصية لوارث:( وقوله صلى اللّه عليه وسلم 

         : من القواعد الفقهية-جـ

       ."اليقين ال يزول بالشك" -١ 

        ."المشقة تجلب التيسير" -٢ 

        ."الضرر يزال" -٣ 
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 ٣٩

        ."العادة محكمة" -٤ 

        ).١("األمور بمقاصدها" -٥ 

 وإستدل المجيزون ايضاً بأن القضاة هم بمثابة وكالء عن اإلمام، ونواب له، والوكيل يتقيد في -٢

حدود الوكالة المعطاة له ال يتجاوزها، فإذا قيده اإلمام بقانون معين أو مـذهب، عليـه التزامـه                  

 ).٢( يةبشروطه الشرع

      كما إستدلوا بإستعمال كلمة قانون في كتب الفقه اإلسالمي-٣

لقد إستخدم األقدمون من علمائنا، كلمة قانون دونما حرج، فمن يقرأ كتبهم في شـتى فنـون                  

  ). ٣(المعرفة يجد أنهم إستعملوا كلمة قانون بمعنى القواعد المنظمة لشؤون المجتمع

 يقول في معرض الحديث عـن واجبـات         إلمام الماوردي اوهو نفس معنى القانون فهذا      

فاألمير احق باستيفائه من الحاكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية           : اإلمارة الخاصة   

 ).٤(والذب عن الملة 

فيه من حفظ القوانين الـشرعية، وحراسـة      : ويقول في معرض الحديث عن إمارة االستيالء         

فهـــذه سبــع  : ويقول في موضع آخر   .  يجوز أن يترك مختالً مدخوالً     األحكام الدينية، ما ال   

 ).٥(قواعــد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق اإلمامة وأحكام األمة 

 واعلم أن القاعدة والقضية واألصل والضابط والقانون بمعنى واحد          ")•:(اإلمام النسفي ويقول   

  ).٦(وهو أمر كلي منطبق على جزئياته 
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 ٤٠

     :في معرض حديثه عن الكتابة*)  •(ابن فرحونويقول  

فهي صناعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أمور الناس على القـوانين             

 ).١(الشرعية

   . للماورديوكتاب قوانين الوزارة **) • (البن جزيوهناك كتاب القوانين الفقهية  

        أدلة المانعين للتقنين

     :انعون لتقنين األحكام بجملة أدلة منهاإستدل الم 

والحـق ال يتقيـد   ) ٢) (فاحكم بين الناس بالحق(بقوله تعالى .  أن اهللا أوجب الحكم بالحق     -١ 

    .بمذهب أو قانون

      . أن في التقنين حجراً على اجتهاد القاضي-٢ 

    . أنه يؤدي إلى أن يحكم القاضي بخالف ما يعتقد وهو ال يجوز-٣ 

    )٣.( أن التقنين لم يفعله السلف الصالح في القرون األولى-٤ 

          :المطلب الرابع

         في مزايا التقنين وعيوبه

يرى أنصار فكرة التقنين أن تقنين التشريع الجنائي اإلسالمي وصياغته فـي صـورة مـواد                 

 :قانونية يحقق ما يلي
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 بعد جمعه في مدونة واحدة، إلى جانب الترتيـب           سهولة التعرف عليه وعلى مضمونه، سيما      -١

 )١.(واإليجاز والوضوح والتقليل من التعارض بين القواعد القانونية

 في الوقت نفسه يؤدي إلى وحدة التشريع في الدولة، وتجانسه باصـدار القواعـد القانونيـة                 -٢

هيئة التـي تملـك     الخاصة بكل فرع من فروع القانون في مدونة، وإلزام الناس به عن طريق ال             

 ).٢(سلطة التشريع 

 كما أن التقنين يساعد على دراسة القانون المقارن، ألن تدوين القانون في مجموعة متميـزة                -٣

المعالم، تسهل مقارنته بالقوانين في الدول األخرى، وهذه المقارنة تظهر مزايا القانون اإلسالمي             

 يقوم بوضع التشريع إال بعد أن يراجع القـوانين  وتحقيقه للعدالة، سيما أن المشّرع في اي بلد، ال       

 ). ٣(في البالد األخرى، ولذلك  أثره الحميد فيأخذ بالصالح ويدع الغث

 التقنين يساعد على ضبط األحكام الشرعية، وبيان الراجح منها أو األوفق لدواعي العـصر،               -٤

فالتقنين ييسر الحكم   . ب الواحد ألن الخالفات الفقهية بين المذاهب كثيرة، ومتنوعة حتى في المذه         

. في المسألة المعروضة باعتماد قول من هذه األقوال وأن يكون الحكم هو الراجح شرعاً ودينـاً               

)٤.( 

 التقنين يساعد على حماية القضاة، من التأثيرات الشخصية التي قد يتعرضون لها، اذا تـرك                -٥

 .األمر لتقديرهم وإختيارهم

ية سمعة القضاء وحفظ هيبته، وابعاد الشكوك عنـه، ألنـه يطبـق              يساعد التقنين على حما    -٦

 ).٥(نصوصاً محددة، ليس له سلطة تقديرية في اختيارها

       : وهم خصوم فكرة التقنين إلى وذهب اآلخرون
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 ٤٢

فقـدها مرونتهـا، ويطبعهـا       ان صب الشريعة في قوالب قانونية جامدة، يشل حركتها وي            -١

 المجتمع، وتواكب أحداثـه     ه األحكام طليقة من كل قيد لتتطور بتطور       فاألولى ترك هذ  بالجمود،  

 ).١(وقضاياه 

 واما العيب الثاني لعملية التقنين فهو النقص والقصور، المتمثل في خلو المدونات القانونيـة،               -٢

 ).٢(من التعريف باأللفاظ الواردة فيها، وقصورها عن استيعاب كل األحكام القانونية 

ة اإلجتهاد، ألن القاضي عندها يكون أمام النص القانوني مقيداً، ال يملك اإلجتهاد              ايقاف حرك  -٣

في مورد النص، وهذا يوقف النشاط الفكري واإلبداع التشريعي، لتلبية مطالب الحياة المتغيـرة،              

 ).٣(والمعامالت المتجددة 

 ملزمة للقضاة بتطبيق     اإللزام برأي واحد يوقع الناس في الحرج والضيق، ألن القوانين تكون           -٤

 ).٤(رأي واحد، ال مجال للحياد عنه، وربما اوقع ذلك الناس في حرج 

والحقيقة أن ما يوجه إلى فكرة التقنين من نقد، يوجه إلى كل تشريع وكل نص، ومعنى هذا أنه  

 مع مالحظة أن التقنين إنما يتجه     . ال داعي ألي تشريع، وهو قول ال يقبل االّ في مجتمع فوضوي           

ويساعد ثبات القواعد ووضوح األحكام المقننة، في اطمئنان        . إلى القواعد الكلية، دون التفصيالت    

بينما عدم التقنين يؤدي إلى اضطراب األحكام وإرباك        . الناس واستقرارهم في حياتهم ومعامالتهم    

ودعـوى  ومن هنا تتضح أهمية تقنين األحكام الشرعية،        . القضاء، فيما يجب تطبيقه من األحكام     

جمود التشريع يمكن التغلب عليها، بأن يعدل ولي األمر المادة التي يراها جديرة بالتعديل، حسبما               

  .يجد من المصلحة، التي تقضي بها السياسة الشرعية

  

  

 

                                                 
  .�US٦د K8956 ا	75M ا��`,X ص . ١٧١اpوz�ع ا	(���X� �8e ا	/ول ا	�8Z�e ـ ص. K8956١٠ ا	75M ا��`,X ص ) 1(

  ١٥ صا	5��Vن �8T X�96�. K8956١١ ا	75M ا��`,X ص ) 2(

  ١٤ا	5��Vن �8T X�96� ص. �US٢٦د K8956 ا	75M ا��`,X ص. �T٧آ� ا	(K895 ا	�Xez ص ) 3(

  .�US٢٦د K8956 ا	75M ا��`,X ص ) 4(



 ٤٣

          :المطلب الخامس

       فتاوى شرعية لعلماء أجالء في جواز التقنين 

 عدة فتاوى شـرعية لعلمـاء       اإلسالم وتقنين األحكام    في كتابه  األستاذ عبد الرحمن قاسم   نقل   

 الشيخ ابي زهـرة   وعلى رأس هذه الفتاوى فتوى      ). ١(أجالء معاصرين تجيز التقنين وتدعو اليه       

ال غضاضة في التقنين ألنه أمر توجبـه العدالـة والمـصلحة والنظـام              : ، إذ يقول    رحمه اللّه 

إن محاولة التقنين كانت قائمـة فـي عـصور          اإلجتماعي، وال يوجد اي دليل مانع من ذلك بل          

وإن الفقهاء في المذاهب المختلفة حاولوا ذلك التقنين فقوانين ابن جزي صـيغت             . اإلسالم األولى 

 ). ٢(على طريقة تشبه مواد القوانين ونحو ذلك

قنين ال تتخوفوا من ت:  مخاطباً المتخوفين من تقنين أحكام الفقه اإلسالمي األستاذ الزرقاويقول  

فقه الشريعة، فإن هذا التقنين هو الذي ينفخ فيه الروح، ويبعثه من مرقده، ويجعله قريباً من ايدي                 

 ). ٣(رجال العصر وأفهامهم، وهذا أول شرط لحسن التقرير 

وإذا كانت هذه هي مزايا تقنين الشريعة اإلسالمية، وأقوال العلماء فيه فما أحوج األمة في هذه                 

تضافر جهود علمائها المخلصين ورجال القانون المؤمنين، إلى المـسارعة فـي            األيام، إلى أن ت   

تقنين الشريعة، كل فيما يتقنه من فروعها، معامالت وحدود وتعزيرات، ومرافاعـات وأحـوال              

شخصية، إن هذا العمل المبارك، سوف ييسر للعالم اإلسالمي، اإلنتفاع بتراثه العلمي والفقهـي،              

التي خلفها لنا السلف الصالح، من األئمة المجتهدين والعلماء العـاملين، إن  الموزع في المؤلفات،  

القيام بمثل هذا العمل باسلوب حديث وصياغة ميسرة، يبرز دور الشريعة، ويظهـر أحكامهـا،               

وييسر للناس التعرف عليها، وعلى مضمونها، كما وييسر على المسؤولين في البالد اإلسـالمية،              

  . إذا عزموا على ذلكاألخذ بها وتطبيقها،
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      :المطلب السادس

        حق ولي األمر في الزام القضاء بمذهب

وجمعـه، إلـزام    . لما كان التقنين كما سبق أن عرفناه يتضمن باإلضافة، إلى صياغة الفقـه             

 .القضاء به كقانون عام للدولة

األمر في إلزام القـضاء     نقول هذه المسألة تحتاج إلى توضيح فقد اختلف العلماء في حق ولي              

 :بمذهب بعينه

صاحب المهـذب   قال  .  إلى عدم جواز الزام القاضي بمذهب بعينه       الشافعية والحنابلة  فذهب   -١

فـاحكم  (لقوله عز وجـل  . وال يجوز أن يعقد تقليد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه   : الشافعي

فإن قلد على هـذا     . في مذهب بعينه  والحق ما دل عليه الدليل وذلك ال يتعين         ) بين الناس بالحق  

 ). ١(الشرط بطلت التولية ألنه علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية 

وال يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينـه            : في المغني ) •(ابن قدامه وقال   

فـاحكم بـين النـاس       (:وهذا مذهب الشافعي رحمه اهللا ولم أعلم فيه خالفاً ألن اللّه تعالى قال              

والحق ال يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب فإن قلده على هــذا  ) بالحق

 ). ٢(الشرط بطل الشرط وفي فساد التولية وجهان

 في جواز الزام القاضي بمذهب فقيل ال يلزمه الـشرط، وقيـل يفـسد               المالكيةواختلف قول    

 ).٣(هوقيل يمضي الشرط لمصلحت. التولية

في تبصرة الحكام البطالن اذا اشترط ذلك عموماً في جميع األحكـام            ) •(*الطرطوشيورجح   

 ).٤(فالعقد باطل والشرط باطل
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 . األمر فقالوا الذي ال يجوز لولي األمر إلزامه هو القاضي المجتهدعلماء المالكيةوفصل  

وز لـولي األمـر إلزامـه       إن القاضي الذي ال يج    : وهذا ما ذكره صاحب تبصرة الحكام فقال       

 ). ١(وتقييده بمذهب هو القاضي المجتهد

ولو شرط اإلمام على القاضي بما يراه من مذهب معين         : في مواهب الجليل  ) •(*الحطابوقال   

 )٢. (وصح العقد وهذا إنما هو إذا كان القاضي مجتهداً. او اجتهاد له كان الشرط باطالً

ما في هذا الزمن ألن المنع من والية المقلد القضاء تعطيـل            أما المقلد فيجوز لإلمام توليته سي      

لالحكام وايقاع للهرج والنزاع بل جعل ابن جزي في قوانينه أن اإلجتهاد من الصفات المـستحبة          

 ).٣(للقاضي

وإذا لم يوجد مجتهد وولي اإلمام       : ابن الحاجب ويجوز تقييد المقلد بمذهب وهذا ما ذهب إليه          

 )٤. (الحاجب يلزمه المصير إلى قول مقلدهمقلداً فقال ابن 

   . إلى جواز إلزام القاضي مقلداً كان أو مجتهداً بمذهب بعينهالحنفية وذهب -٢

والذي يقول له السلطان وليتك القضاء على مذهب فالن ليس له أن          : قال في موجبات األحكام      

.  المذهب مقلداً كان أو مجتهداً     وليس له مجاوزة ذلك   . إن كان مقلداً  . يتجاوز مشهور ذلك المذهب   

  ).٥(ألن التولية حصرته 
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 ٤٦

ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بـال خـالف           : في الحاشية ) •(ابن عابدين وقال   

 ).١(لكونه معزوالً عنه أي عن غير ما قيد به

خ علـى   الـشي وممن ذهب إلى جواز تقنين األحكام وإلزام القضاء بها من العلماء المحـدثين               

لولي األمر أن يختار من المذاهب ما تطمئن إليه نفسه ويرى المصلحة في إختياره              :  فقال الخفيف

حسب تقديره وألن والية الحكم له ابتداء فإن الحكم يكون على وفق ما اختاره وألن القضاة نوابه                 

 ). ٢(وخلفاؤه فله إلزامهم بالقضاء بما اختاره ورجحه وليس لهم مخالفته في ذلك

نحن نرى أن إستخالص قانون من الشريعة لم يعد أمـراً  :  ذلك ويقولالشيخ أبو زهرة ويرى   

سائغاً فقط بل أصبح واجباً محتوماً ألننا نخشى أن يكون تقاصرنا في هذه الناحية مؤدياً إلـى أن                  

 ).٣(يدخل بلدنا قانون أجنبي

لشرعي بأحكام مستمدة من     وال شك أن في تقييد القضاء ا       الشيخ حسنين محمد مخلوف   ويقول   

المذاهب الفقهية المدونة ومفرغ في قالب قانوني متسق محكم ضماناً لتحقيق العدالة وتيسيراً على              

القضاة وطمأنينة للمتقاضين وذلك كله مصلحة ظاهرة توجب شرعاً أن نسلك في هـذا الـزمن                

 . )٤(باألحكام الفقهية العملية مسلك التقنين المحترم الواجب التطبيق 

والشريعة جاءت  . وهذا ما نميل إليه حيث أن المصلحة فيه ظاهرة والمفسدة في غيره واضحة             

فيجوز لولي األمر أن يقنن أحكـام الـشرع ويلـزم           . لتحقيق مصالح العباد في العاجل واآلجـل     

القضاة بقانون مستمد من الشرع، وعلى القاضي اإللتزام به خاصة في هذا الزمان حيث القـضاة         

فقـد روي عـن     . ن ألئمة الفقه، ويستأنس لجواز إلزام القضاة بأقوال العلماء قديماً وحديثاً          مقلدو

 أنه ولى رجالً القضاء وكان الرجل ممن سمع بعض كالم أهل العـراق فـشرط عليـه                  سحنون

 ). ٥(  أن ال يقضي إال بقول أهل المدينة وال يتعدى ذلكسحنون
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 منهج اإلسالم في مقاومة الجريمة

  األولالفصل

 المبحث األول

 تهيئة المجتمع لتطبيق العقوبات الشرعية

لكي تؤدي العقوبات الشرعية دورها ، في حفظ األمن واإلستقرار للمجتمع وتحمي مـصالحه               

األساسية والضرورية ، يجب أن يتزامن معها ، أسلمة كافة نواحي الحياة في المجتمع ، السياسية                

يمية واإلعالمية ، ألن اإلسالم ال تنفصل فيه ناحية عن أخـرى ،     واإلقتصادية واإلجتماعية والتعل  

بمعنى آخر ال بد من تطبيق اإلسالم بمعناه الشامل ، للعقيدة والعبادة والمعاملة واألخالق ، وبذلك                

نوفر لإلسالم المجتمع المسلم الذي يتطلع لتطبيق األحكام الشرعية ونوجد البيئة التـي تحتـضن               

 ، وتسعى إلى تطبيقه ، وعندها يسهل تطبيق العقوبات الشرعية دون أن يشعر اإلسالم وتدافع عنه

الناس أنها غريبة ألن اإلسالم إنما شرع العقوبات لمجتمع يجري فيه نظام الحياة علـى منهـاج                 

 )١.(اإلسالم ، ال لمجتمع إنما يجري فيه من أحكام اإلسالم قانونه الجنائي 

حون المشرع بأن يهيئ المناخ الصالح لتطبيـق أحكـام          ومن هنا نجد بعض أهل الخبرة ينص       

الشريعة قبل أن يأخذ الناس بها وإال ساءت العاقبة ، ومسؤولية تهيئة المنـاخ لتطبيـق أحكـام                  

الشريعة تقع على عاتق الجميع وعلى رأسهم المتفقهون في الدين والمشتغلون بالقانون والمعنيون             

 )٢. ( في مجال إختصاصه وحدود مسؤولياتهبشؤون اإلقتصاد والعاملون بالتعليم كل

إن تغيير نظام البالد القانوني دفعة      :  يحذر من التغيير المفاجئ فيقول       األستاذ المودودي ونجد   

 ال يكاد يجدي بشئ ، ألن نظام الحياة ونظام القانون ، ال - إن أمكن على فرض المحال       -واحدة  

اربين ، وال بد أن يبوء هذا التغيير بمثل الفـشل ،         بد وأن يكونا فيها على غير ما عالقة بل متض         

 . الذي يبوء به غرس شجرة في أرض وطقس  ال يالئمان طبيعتها 
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وأن ال  . فمن المحتوم إذاً أن ال يتم هذا اإلصالح والتغيير المنشود ، إال على مبـدأ التـدرج                   

والثقافية واإلجتماعية والمدنيـة  يتغير نظامنا للقانون إال بطريٍق متزن ، يساير المتغيرات الخلقية          

 )١. (واإلقتصادية في البالد 

ولعل من الخطأ في نظري ، أن يبدأ تطبيق العقوبات في المجتمعات             : األستاذ الخياط ويقول   

اإلسالمية ، دون أن يسبقها تحقيق العدل اإلجتماعي للمسلمين ، فالبدء بتطبيق حد اهللا في السرقة                

هم حاجاتهم يؤدي إلى إساءة التطبيق ، والبدء بإقامة حد اهللا في الزنا دون              والناس جياع لم تؤمن ل    

أن نوفر للشباب وسائل الزواج ونسهله لهم ، ودون تغيير نظرة الناس لكثير من العادات والتقاليد                

المخالفة لتعاليم اإلسالم، مما يؤدي إلى نكسة التطبيق وهكذا، وإن كان األفضل من هذا أن يـتم                 

 )٢. ( في جميع النواحي بعد تهيئة األجواء والمناخ المالئم التغيير

 يطالب أوالً بتنقية المجتمع وبناء الفرد والمجتمع على أسس          الشيخ الذهبي رحمه اهللا   كما نجد    

إقامة الحدود دون تمهيد إلقامتها ببنـاء       : إسالمية كشرط مسبق لتطبيق العقوبات الشرعية فيقول        

إسالمية ، يتضمن نوعاً من الظلم لمن تورط في إرتكاب جريمة مـن             الفرد والمجتمع على أسس     

تلك التي تجعله في متناول هذه الحدود ، تورطاً مرده إلى سـوء التنـشئة ، أو سـوء التنظـيم                     

 )٣. (اإلجتماعي وتنكبه عن منطق العدل والتكافل وهما من دعائم مجتمع المسلمين 

 نحسن الظن بهم ألنهم ال يريدون ألحكام اإلسالم         ومع تقديرنا لهذه النصائح وأصحابها ونحن      

ولكن كل الذي نخشاه أن تصبح هذه ذريعة لتعطيل الحـدود           . أن تصيبها انتكاسات أو تراجعات      

ونقول لهـم كيـف     . والعقوبات الشرعية بحجة تنقية المجتمع والنهوض به إجتماعياً وإقتصادياً          

شرعية في ظل القوانين الوضعية التي هي مكمن        يمكن لمجتمع أن ينهض ويهيئ لتقبل األحكام ال       

دعوا المريض حتى يشفى وحده بدون دواء ، وفـي ذلـك            : الداء إن هذا القول أشبه بمن يقول        

تمكين للمرض منه ومن أوصاله ، وكيف يمكن للعدل اإلجتماعي والكفايـة أن تتحقـق والربـا                 

كن تنقية المجتمع من عوامل الفساد      والرشوة واإلحتكار ومنع الزكاة ماضية مستشرية ، وكيف يم        

 .واإلختالط والسفور وتفكك األسر والبرامج الماجنة ال تجد من ينكرها ويأخذ على يدي أصحابها 
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هذه المخاوف والعقبات هي التي جعلت الفريق اآلخر يطالب بـالتطبيق الفـوري ويعلـن أن             

وهو  . المكاشفي طه الكباشي  ستاذ  تطبيق األحكام الشرعية غير محتاج لمثل هذه التهيئة يقول األ         

ال يقتضي تطبيق الشريعة اإلسالمية أن يسبقه تربية عامة للشعوب ألن الحكـم          : من أهل الخبرة    

بما أنزل اهللا تربية في حد ذاته وقد تمت إراقة الخمور وأغلقت أماكن المنكر والفـساد ونـوادي                  

ق ذلك تربية أو إعداد نفـسي، وأقلـع       الليل وتحولت المصارف الربوية إلى إسالمية دون أن يسب        

العديد من المؤمنين عن تعاطي المسكرات والمخدرات ألنه سرعان ما يعود المؤمن إلى ربه إذا               

 . كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 

كما بين أن إقامة الحدود ال يقتضي أن يسبقها إصالح إقتصادي، ألن حماية الـنفس والمـال                  

يمكن مراعاة حال الفرد اإلجتماعية مـن الحاجـة وغيرهـا مـن             والعرض من الضروريات، و   

وكل الذي يحتاجـه    . الشبهات عند التطبيق، ولقد طبق ذلك عملياً أيام تطبيق الشريعة اإلسالمية            

تطبيق الشريعة اإلسالمية هو اإليمان والحماس من كل الجهات المنـوط بهـا تنفيـذ الـشريعة                 

 )١. (اإلسالمية 

 سيما وهو من أهل الخبرة العملية فـيمكن تطبيـق العقوبـات             المكاشفياألستاذ  وأرى رأي    

الشرعية دون الخوف من هذه العقوبات أن تنال األبرياء ألن لهذه العقوبات الشروط والـضوابط               

 .الدقيقة التي تضمن عدالة التطبيق 

 تقتصر وان من يستعرض منهج الشريعة في مكافحة الجريمة ومحاولة الحد منها ، يجد أنها ال 

على العقوبة ، بل عملت على منع الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها ، ألن الوقاية خير من العالج                 

فإحاطة المسلم من جميع جوانبه بحصون منيعة ، تحميه وتصونه من اإلنزالق في مهاوي الشر               

 . والجريمة 
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  المبحث الثاني

 الوسائل الشرعية للوقاية من أسباب الجريمة

لشريعة اإلسالمية في سبيل حماية المجتمع ، من أصول الشر ودواعي الجريمة ، عدة              سلكت ا  

 :وسائل ، فحفظت على المسلمين دينهم ودنياهم ، وهذه الوسائل هي 

          . إغالق منافذ الشر -١

إن الشريعة إذا حرمت شيئاً ، سدت جميع الطرق الموصلة إليه ، وحرمت كل ما يفضي إليه                  

 . ل ومقدمات من وسائ

فلما حرمت الزنا ، حرمت كل ما من شأنه أن يثير الشهوة الحرام ، أو يحرك العواطف اآلثمة  

 مسيرة يوم وليلة بغير محـرم ، ألن         المرأة األجنبية ، ونهت أن تسافر       المرأةفحرمت الخلوة ب  . 

ِْ̂,�Db�ُ�َ Kَ89ِا ِ,>yْ%ُ  Kْ ِ	{وأمرت بغض البصر ، سداً لذريعة الشهوة     . ذلك ذريعة إلى الطمع بها       ُ*ْ

>>� َ�>>�eُ9َlَْن        َZِ �ٌ<<8�ِ?َ 7َ<<A*	ا Aِإن $ْ<<Uُ	َ ]<<>>َ_ َأْزَآ	َذِ $ْUُSَا ُ�>>ُ�و�<<�ُMَCْ�َِرِهْ$ َو�lَ<<Zِْت  ) ٣٠(َأ�9َ>>,ِْ̂ ُ*ْ	ِ yْ<<%َُو

         َ� �<,َ �<A	ِإ AKUُ)َ9َِز� Kَ�/ِ�ْ�ُ �	ََو AKUُSَُ�ُ�و Kَ�ْMَCْ�ََو AKِرِه�lَZَْأ Kْ,ِ Kَbْbُ�ْ�َ     AKِ�ِه<ُ�ُZِ KَZْ�ِbْ<8َ	َْو �<Uَ9ْ,ِ �َ<Uَ

AKUِZِ�8ُSُ ]*َ0َ{  من الخضوع بالقول حتى ال يطمع الذي في قلبه مرض المرأةومنعت  . 

وعندما حرم اإلسالم الخمر ، حرم صنعها وبيعها وحملها ، ونبه إلى مفاسدها وأضـرارها ،                 

س على مائدة يدار عليها الخمر ، كل        وأنها رجس من عمل الشيطان ، كما حرمت الشريعة الجلو         

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر      ( قال صلى اهللا عليه وسلم      . ذلك سداً لذريعة شربها أو إقتنائها       

 )١ ) . (فال يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

           إيجاد البديل الحالل -٢

فلما حرم الزنا ، . غني عنه ويسد مسدهإن اهللا تعالى إذا حرم شيئاً ،عوض عنه من الحالل ما ي 

يــــــا معـشر    ( شرع الزواج الحالل وحث عليه ، قال صلى اهللا عليــه وسلــــم            
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الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومـن لـم                   

 )١ ) . (يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء

   . حصنه الواحدة ، شرع للمسلم أن ينكح مثنى وثالث ورباع ولما كان من الناس من ال ت 

وعندما حرم السرقة ، ومعلوم أن أعظم أسبابها وأغلب ما يدفع إليها الجوع والحاجة ، شرع                 

التكافل وأمر بالزكاة ، وجعلها أحد أركان اإلسالم ، وفرض للفقراء حقاً معلوماً فــي أمـوال                

( وقال سبحانه   )٢) (ذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم        وال( قال تعــالى   . األغـنياء  

 )٣) (إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

فإن لم تقم الزكاة بحاجة الفقراء ، فعلى األمة القيام بتكملة النفقات ويجبرهم السلطان على ذلك                 

كريم ، الذي يحميهم    ويوظف للفقراء ما يقوم بحاجاتهم من المأكل والمشرب ، والمسكن الالئق ال           

 )٤. (ويستر عوراتهم ، ويقيهم الحر والبرد ، والشمس وعيون المارة 

 لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ألخذت         " أنه كان يقول     عمر رضي اهللا عنه   ويروى عن    

 )٥("فضول أموال األغنياء ، فقسمتها على فقراء المهاجرين 

 فرض على األغنياء في أموالهم بقدر مـا يكفـي            إن اهللا  " أنه قال    علي رضي اهللا عنه   وعن   

فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع األغنياء وحق اهللا تعالى أن يحاسبهم يـوم القيامـة                 

 )٦ . ("ويعذبهم عليه 

فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك  فقـراء محتـاجون ، لـم تـف                  : اإلمام الجويني ويقول   

إلمام أن يجعل اإلعتناء بهم من أهم أمـر فـي بالـه ، فالـدنيا     الزكوات بحاجاتهم ، فحق على ا    

بحذافيرها ال تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر ، فإن انتهى نظر اإلمام إلـيهم ، رم                   

ما استرم من أحوالهم من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا إن شاء اهللا عز وجل ، فإن لم يبلغهم                   

يسار واإلقتدار البدار إلى رفع الضرار عنهم ، وإن ضاع فقيـر            نظراإلمام ، وجب على ذوي ال     
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. بين ظهراني موسرين حرجوا من عند آخرهم ، وباؤا بأعظم المآثم ، وكان اهللا طليبهم وحسيبهم 

)١( 

           التربية اإلسالمية المستمرة -٣

.   التربية الهادفة     من وسائل اإلسالم في مكافحة الجريمة والوقاية منها وتضييق الخناق عليها           

 . وتعتبر التربية اإلسالمية الهادفة من أهم وسائل مقاومة الشر والفساد وأبعدها أثراً 

وتتميز التربية اإلسالمية عن غيرها أنها تربية إنسانية هدفها األول واألخير هو إنشاء اإلنسان            

ن الصالح كما يقولون ثـم      الصالح في الوقت الذي تهدف فيه التربيات األخرى إلى إعداد المواط          

نجد اإلسالم يهـدف    . يختلفون على مواصفاته وكل يبني فلسفته التربوية على وفق هدفه وميوله            

 . إلى تربية اإلنسان بصرف النظر عن جنسه ولونه ولغته وبلده 

فاإلنسان هو محور التربية اإلسالمية بعقله وروحه وجسمه وغرائزه ونجد اإلسـالم يرسـم               

 )٢. (ي يوصل إلى تلك الغاية المنهج الذ

وما خلقت  ( يريد اإلنسان العابد     )٣ ) . (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم    ( فهو يريد اإلنسان األتقى      

     )٤ ) . (الجن واإلنس إال ليعبدون

ِ6َ K�A,mِ�َ  hَ<� X\9\, $3ُA98َ6ِvْ�َ ُهً/ى َ�َ{ اإلنسان الذي يبتغي رضوان اهللا في السر والعلن ويتبع هديه        

َ̀ َ?ْ�ٌف Uِ8ْ*َ0َْ$ َوHَ ُهْ$ �Vُ'َCْ�ََن  )٥. (}ُهَ/اَي َ�

وكما تتميز التربية اإلسالمية بأنها انسانية تتميز بأنها دينية تربط اإلنـسان بخالقـه يرجـوه                 

األستاذ سـيد   وفي هذا يقول    . وتستنهض عوامل الخير في داخله      . ويخافه وتخاطب فيه الفطرة     

ط الضمير اإلنساني باهللا هو الخط األول في تربية خلقية عميقة الجـذور وهـذا               إن إرتبا  : قطب

يقتضي أن تتخذ العقيدة الدينية قاعدة أساسية للتربية الفردية أو اإلجتماعية فـي سـبيل تكافـل                 

إجتماعي ال يحقق مصلحة إجتماعية فحسب وال مصلحة قومية فحسب بل كـذلك يحقـق غايـة                 
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غبة في إرضاء اهللا وحده والتضحية بالغالي والرخيص ابتغاء وجهه الكريم إنسانية بعيدة تتسم بالر  

) .١( 

فالتربية اإلسالمية تهدف إلى صياغة اإلنسان المسلم ، والمجتمع المسلم ، وإنقـاذ اإلنـسانية                

  .)٢(الحائرة وهدايتها إلى العقيدة الربانية والتصور اإلسالمي لإلنسان والكون والحياة 

ر التربية اإلسالمية أنها تربية عملية تدعو إلى الخير وتؤكد عليه وتنهى عـن              ومما يؤكد دو   

َوا	Kَ�fِ<A  {الشر وتحذر منه نجد ذلك في اآليات التي طلب اهللا فيها اإليمان مقروناً بالعمل الصالح                

فهي ليست نظريات خياليـة   ) ٣( }�َ,�9ُْا َو0َُِ*�ْا ا	Al�ِ	Cَ�ِت ُأوَ	wَِ_ َأCَLْ�ُب اْ	َ�A9>ِ� ُه>ْ$ Uَ8�ِ>� َ?�ِ	>ُ/ونَ            

بل هي في مقدور البشر وحدود امكاناتهم البشرية ، قدوتهم في هـذا كلـه               . بعيدة عن التطبيق    

لقد كان لكم ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي جعله اهللا قدوة للعالمين بأقواله وأفعاله وأخالقه 

فهو صـلى اهللا    ) ٤) (اآلخر وذكر اهللا كثيراً     في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم           

فهي إذاً تربية تمـزج بـين   . عليه وسلم القدوة التي تتمثل فيه كل مبادئ اإلسالم وقيمه وتعاليمه     

 . النظرية والتطبيق بل لعلها تركز على التطبيق أكثر من التنظير 

من هنا نجد التأكيد النبوي     و.ومن سمات هذه التربية أنها مستمرة متكاملة يشترك فيها الجميع            

ما من مولود إال يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه           ( على دور األسرة في التربية عندما قال        

بل جعل اإلسالم تربية االبناء في عنق اآلبـاء واألمهـات وحملهـم    ) ٥ ) (وينصرانه ويمجسانه 

لكم مسؤول عن رعيته فاإلمام     أال كلكم راع وك   ( مسؤولية هذه التربية بقوله صلى اهللا عليه وسلم         

الذي على الناس راٍع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهله وهـو مـسؤول عـن                   

 )٦ ) ( راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهمالمرأةرعيته و

   )٤) (ما نحل والد ولداً من نَحٍل أفضَل من أدب حسن(وقال صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  .٥٨درا��ت إ�`,�8 �8/ %�� ص  )1(

  .٩٨ا	(��8Z ا��`,K8Z �8 اLp�	� وا	e��Lة ص  )2(

  .��٨٢رة ا	��5ة ���   )3(

  .��٢١رة اTp'اب  ���   )4(

  .٤٧١٤أ�Z داود آ(�ب ا	+�9 ر%$ . ٢٦٥٨روا  ,+*$ آ(�ب ا	5/ر ر%$   )5(

  .١٨٢٩,+*$ آ(�ب ا�,�رة ر%$ . ٧٧ ص٩روا  ا	���ري ج  )6 (



 ٥٤

 المدرسة ودورها جد خطير لما في نفوس الناشئة من حب التقليد وهذا هو السر               ثم يأتي دور   

 . الذي جعل السلف يختارون المؤدب الصالح ألبنائهم 

 بعث الروح اإلسالمية في الطلبة يتوقف الى حد بعيد على المعلمين            األستاذ المودودي  يقول   " 

هذه الروح أنّا يمكن أن تنبعـث الـروح         وعلى علمهم وعملهم فالمعلمون الذين خلوا بأنفسهم من         

 )١ . ("اإلسالمية في المتعلمين تحت نفوذهم 

ثم يأتي دور المجتمع القائم على الفضيلة يعين على الخير ويقبح الشر ويهجر صاحبه ويضيق                

الخناق عليه ونجد ذلك في سيرته صلى اهللا عليه وسلم عندما أمر النـاس بمقاطعـة المخـالفين                  

وعلـى  (فكانت عقوبتهم مقاطعة المجتمع لهم حتى تاب اهللا علـيهم           .  غزوة تبوك    المتخلفين عن 

وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن     . الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت           

 )٢) . (ال ملجأ من اهللا إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم

بية الفرد وإصالحه في جميع مراحل حياته تغذيه بالمثل اإلسـالمية           وهكذا عنيت الشريعة بتر    

السامية وترشده إلى األخالق العالية تغرس اإليمان في قلبه وتوجهه إلى الخير وتصرف تفكيـره               

 . عن الشر والفساد 

ومما ال شك فيه أن اإليمان الصحيح واليقين الصادق هو الحصن الحصين والـسياج المنيـع                 

إرتكاب الفواحش وانتهاك المحرمات فاإليمان الحق هو الذي يرشـد ألقـوم الـسبل              الحامي من   

 . والقلوب العامرة باإليمان المتوكلة على اهللا ال يجد الشيطان إليها سبيال 

اإليمان أس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر والعروة الوثقى بين اإلنسانية           : وكما قالوا    

 )٣. (ومثلها الكريمة 

هذا اإليمان هو الحاجز بين اإلنسان والشر، ألن المؤمن يعلم علم اليقين أن اهللا مطلـع عليـه             

وأنه مهما استخفى من الناس فلن يستخفي من اهللا وأنه إن أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلـت مـن                    

ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  وال         ( وقال عليه الصــالة والســالم     . عقاب اآلخرة   

                                                 
  .١٩٥٢روا  ا	(�,fي آ(�ب ا	�� وا	l*� ر%$   )1(

)2(   ���  �Z�)	��١١٨رة ا.    

  .٣٨ا	(�78S ا��`,X 	*���ب ص  )3(



 ٥٥

رب الخمر حين يشرب وهو مؤمن  وال يسرق حين يسرق وهو مؤمن وال ينتهب نهبة يرفع                 يش

 )            ١) . (الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن 

وكان من نتائج التربية في تاريخ المجتمع اإلسالمي أن الجريمة تنحصر في أضيق الحـدود                

إال أنه ظـل    .  عن المعنى الشامل لإلسالم    حتى بعد أن إنحرف المجتمع اإلسالمي إنحرافة كبيرة       

 ).٢(حتى هذه اللحظة أقل المجتمعات البشرية إنحرافاً 

ان نظرة واحدة بين حال جماعة تطبق الشريعة ومقدار األمن فـي            : الشيخ ابو زهرة  ويقول   

ربوعها، وحال مدينة من مدن أوروبا تموج بالناس وقد تقطعوا أوزاعاً، وهم ال يؤمنون بقانون،               

 . ترينا مقدار فعل اإليمان في القلوب-ألنه من صنع البشر، ومما تواضع الناس عليه 

فإن هذه النظرة ترينا أن اإلجرام، يسير مع الحضارة سيراً مطرداً، بخالف الجماعات التـي                

تطبق قانون السماء، فإنه كلما اتسع العمران مع اإليمان ازدادت القلوب تهذيباً، فقل اإلجرام مـع                

ففي الحضارة اإلسالمية في عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم وعصر الـصحابة، كانـت               . ذلك

 ).٣(الجرائم تسير مع الحضارة اإلسالمية سيراً عكسياً، فكلما اتسعت الحضارة قل اإلجرام 

      األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرادٍع إجتماعي-٤

    

المنكر من أهم وسائل اإلصـالح فـي المجتمـع          تعتبر وسيلة األمر بالمعروف والنهي عن        

اإلسالمي، كما أنها إحدى الوسائل الدفاعية التي تحارب المنكرات وتمنع من استقرارها وتوطنها،         

 .وهي الضمان األكيد ألمن الجماعة وحمايتها وحماية أخالقها من اإلنحراف

على المفاسد فـي مهـدها   بل في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الضمان الكافي للقضاء            

  .وقبل ظهورها وانتشارها

                                                 
  .٥٧,+*$ آ(� ا���ن ر%$ . ١٩٦-١٩٥ ص٨روا  ا	���ري ج  )1 (

�8 	/را�� �6�B8 ا	(���  )2 (*e	9/وة ا	د�� جا�e+	�8 اZ�e	�3 ا*  .٢١٦ صh١ ا	�9�X� X1 ا	

  .١٤-١٣ا	���� ـ XZp زه�ة ص  )3 (



 ٥٦

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب األعظـم         :يقول) •(اإلمام الغزالي ومن هنا نجد     

في الدين وهو المهم الذي ابتعث اللّه إليه النبيين اجمعين، ولو طوي بساطه واهمل علمه وعملـه           

رة وفشت الضاللة وشاعت الجــهالة واستــشرى لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفت

 )  .١(الفساد واتســع الخــرق وخــربت البالد وهلــك العباد

ومعنى األمر بالمعروف الدعوة إلى الخير والترغيب فيه حتى يعم وينتشر ويكون هو الـسمة                

  .المميزة للمسلمين 

الوقوع فيه وبيان سوء عاقبته حتى ومعنى النهي عن المنكر هو التنفير عن الشر والتحذير من  

 .ال يقع الناس به

إذا كان جماع الدين وجميع الواليات هو أمر ونهي، فاألمر الذي        :  يقول اإلمام ابن تيمية  ونجد   

بعث اللّه به رسوله هو األمر بالمعروف والنهي الذي بعثه اللّه به هو النهي عن المنكـر وهـذا                   

والمؤمنـون والمؤمنـات    (كما قال اللّه تعـالى      ). ٢(مؤمنين  نعت النبي صلى اهللا عليه وسلم وال      

 ).٣) (بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

 . وفي حماية األمر بالمعروف تنمو الفضيلة وتحاصر الرذيلة ويؤمر بالخير وينُهى عن الشر 

تفية ال تطفـو علـى      والمنكرات إذا ما تناهى الناس عنها اختفت وإن وقعت وقعت نادرة مخ            

   . السطح

إذا امرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت        (بسنده فقال   ) •(ابو بكر الخالل  فقد روى    

 ).٤) (عن المنكر أرغمت أنف المنافق

                                                 
)•••• ( X	'ا�	س ��9 :ا��Z /	و ،X	'ا�	ا /C, KZ /C, ا��`م ��T ٤٥٠ـ ه� ��Vر أ�L ])T K8,�C	م ا�زم إ,Hو $*e	ا �*� X� yTهـ ور 

�b��1 ا	����89، وا8T�ء 0*�م : Y$ �6ك ذ	_ وأ%�y 0*[ ا	e��دة �9L ا	U9, �8o3�أهy ز,�7V وا8L ��)V(7 وV/ب إ	[ ا	(/ر�� �9Z��Z �8,/اد 

7 ا� ��9 Tر X��6 ل`b	ا K, f59  .١٩٥-١٩٢ هـ ـ ��5�ت اKZ ه/ا�� ا� ص٥٠٥ا	/�K، وا	

  .٣٠٦ ص٢ا8T�ء 0*�م ا	/�K ج  )1(

86�8 ص  )2( KZ� ��+C	٦ا.  
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 ٥٧

وأما المنكر الذي يجاهر به وال يجد من ينكره ويعلن عن نفسه بحرية يطفو على السطح فهو                  

لزمن واإلعتياد عليه من قبيل العادة الجارية فتعظم به البلوى          الذي يغري الناس ويصبح بمرور ا     

ويستشري الفساد في أوصال المجتمع ويتسع الخرق على الراقع وتصير األمة كلها مشتركة مـع              

واعلم أنه قد تقـوم كثـرة       : يقول صاحب منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين       . اآلثمين في اإلثم  

في سلب القلوب نور التمييز واإلنكار، ألن المنكرات إذا كثر على           رؤية المنكرات مقام ارتكابها     

القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت عظمتها من القلوب شيئاً فـشيئاً إلـى أن يراهـا                  

اإلنسان وال يخطر بباله أنها منكرات وال يمر بفكره أنها معاص لما أحدث تكرارها مـن تـآلف                  

 ).١(القلوب بها 

وال يفسد الجماعة اال الرأي العام الفاسد الذي يتقاصر عن حمايـة             :  ابو زهرة  الشيخويقول   

الفضيلة، ويترك الرذائل رافعة رأسها، ولذلك عمل اإلسالم على تكوين رأي عام فاضـل يقـوم                

المعوج ويسير بالمجتمع في خط مستقيم ال عوج فيه، وسبيل اإلسالم في تكوين رأي عام فاضل                

 ).٢(والنهي عن المنكر هو األمر بالمعروف 

وجمهور فقهاء اإلسالم على أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام بـه                 

 ).٣(أهله سقط االثم عن الباقين 

eُْ�وِف َوUَ9ْ�َ>ْ�َن Kِ<0َ اْ	ُ3َ9>                      {لقوله تعـالى     َ	ْ�<Zِ ُ�وَن,ُvْ<�َ8ْ>ِ� َو�ِ� َوْ	>َ(K3ُ ,\>3ُ9ْ$ ُأ,A>ٌ� َ�>ْ/�0َُن ِإَ	>[ اْ	َ

  )٤( .}َوُأْوَ	wَِ_ ُهُ$ اْ	ُ�Cُ*ِMَْن

كال واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون علـى  ( ولقوله صلى اللّه عليه وسلم    

يد الظالم ولتأطرنه على الحق اطرأ ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن اللّه بقلوب بعضكم               

  ). ٥) (على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم

 

                                                 
  .١٥٧,U9�ج ا	K858 �4ح أدب ا	/8V� وا	/�K ص  )1 (
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 ٥٨

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لـم           ( قوله صلى اللّه عليه وسلم      و

 ).١) (يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

أمر إيجاب بإجماع األمة وقد تطابق ) فليغيره(قوله صلى اللّه عليه وسلم ) •(اإلمام النوويقال  

الكتاب والسنة وإجماع األمة وهو من النصيحة       على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

 )  .٢(التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إال بعض الرافضة وال يعتد بخالفهم 

ولقد حذر اإلسالم من ترك هذه الفريضة أو التفريط فيها في آيات كثيـرة وأحاديـث عديـدة                  

ُ	Kَ<eِ ا	Kَ�fِ<A   { قوله تعالى    :وردت في وعيد من أهمل أو تهاون في أداء هذا الواجب الشرعي منها              

� �lَ<0َا وAَآ>��Vُْا eْ�ََ(>ُ/ونَ             َZِ _َ	َِذ $َ�َ�ْ,َ KِZِْن َداُووَد َو80َِ+[ ا�َ+	0ََ*[ ِ yَ81ِِإْ�َ�ا X9ِZَ K,ِ ُ�وْاMَْا  * َآ�Vُ�<َآ

 )٣(} Hَ َ�َ(9َ�َهْ�َن َ  ُ�*ُeَ�َ �ٍ3َ9D, K0َ	ِ�wَْ� َ,� َآ��Vُْا eَMْ�َُ*�َن

مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها كمثل قوم إستهموا على        ( ّهللا عليه وسلم    وقوله صلى ا   

سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على               

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤِذ من فوقنا فإن يتركوهم ومـا أرادوا               : من فوقهم، فقالوا    

 )٤). ( جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاًهلكوا

وأكثر الناس تبعة ومسؤولية في القيام بهذا الواجب أولو األمر الذين أوجب اللّه طاعتهم بقوله                

 )٥). (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي األمر منكم(تعالى 

اً، فعلى عاتقهم تقـع مـسؤولية        ويدخل في ذلك من كان مطاعاً ومتبوع       العلماء واألمراء وهم   

 .تعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر

                                                 
  .٢١٧٢آ(�ب ا	K)M ر%$ .ي ا	(�,f. ٤٩روا  ,+*$ آ(�ب ا���ن ر%$   )1 (
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 ٥٩

ولما كان قيام اإلسالم بطائفتي العلماء واألمراء وكان الناس كلهـم            :ابن القيم وفي ذلك يقول     

 )١(لهم تبعاً كان صالح العالم بصالح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما

          أهمية العبادات في مكافحة الجريمة-٥

الحديث عن أثر العبادة في الوقاية من الجريمة يستلزم معرفة معناها ولقد عرف علماء الشرع                

 ).٢(أقصى غاية الخضوع والتذلل : العبادة بأنها 

وسئل شيخ )  ٣. (بأنها عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف: ابن كثيـر وعرفها   

مـا العبـادة؟ ومـا    ). ٤ (} َ#� َأ#"َ!� ا ���ُس اْ�ُ��ُ�وْا َر��ُ��ُ�   { وجل   عن قول اللّه عز   ) •(ابن تيمية اإلسالم  

العبادة إسم جامع لكل ما     : فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم ال؟ فأجاب رحمه اللّه بقوله             

فالصالة والزكاة والـصيام والحـج      . يحبه اللّه ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة         

لحديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمـر بـالمعروف             وصدق ا 

والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين واإلحسان للجار واليتيم والمـسكين وابـن الـسبيل              

 ).٥(والمملوك من اآلدمين والبهائم، والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة 

الشامل هي إسالم الظاهر، والباطن هللا تعالى أمراً ونهيـاً واعتقـاداً وقـوالً              فالعبادة بمعناها    

وال يمكن لإلنسان أن يكون عابداً للّه إالّ إذا كانت حياته قائمة على شريعة اللّه يحل مـا                  . وعمالً

 .أحل اللّه ويحرم ما حرم اللّه ويخضع في سلوكه لهداية اللّه ويتجرد من حظوظ نفسه وهواه

وهي ليست مقـصورة علـى الـشعائر        . تناول الوان النشاط اإلنساني بمناحيه المختلفة     فهي ت  

الخمسة الظاهرة بل كل عمل يقصد به وجه اللّه تعالى هو عبادة فالعامل الذي يخلص في عملـه                  

                                                 
  .١٠ ص١إ0`م ا	�%K8e ج  ()1
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 ٦٠

ويقوم بواجبه مرضاة للّه سبحانه واستجابة ألمره يعد في عبادة مستمرة ومن يعمل نفعاً للمسلمين               

 ).١(هم شراً أو يجلب لهم خيراً هو في عبادة ويدفع عن

والعبادة إذا أديت على وجهها الصحيح بإخالص نية وصدق توجه إلى اللّه تعالى آتت اكلهـا                 

واثمرت ثمراتها إنساناً خيراً عابداً ومجتمعاً فاضالً يحرص على مرضاة اللّه يتـوقى الـصغائر               

 . أن يقذف في النار ويكره الشر واإلجرام كراهة . ويتجنب الكبائر 

وما من أمر يضر بالدين أو الدنيا إال وحذر منه اإلسالم ونفر منه فلقد حرم اللّـه الفـواحش                    

� A�Tََم َرXَ\Z اْ	Mََ�ا,َ �َTِ� Uَ9ْ,ِ �َUَ�َ� َوَ,� Kَ�َZَ{ظاهرة وباطنةَAVِإ yْ%ُ{  )٢.( 

      ).٣( )وال تقتلوا النفس التي حرم اللّه إال بالحق(وحرم القتل 

     ).٤) (وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار(وحرم الظلم 

     ).٥) (وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً( وحرم الزنا 

اجتنبوا السبع الموبقـات    "ففي الحديث   . وبينت السنة نصوص القرآن وأكدت حرمة ما حرمه        

باللّه والسحر وقتل النفس التي حرم اللّـه إال بـالحق   قال الشرك : قالوا يا رسول اللّه وما هن  

 ).٦ (" وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت

    .وهكذا يكون المسلم العابد قريباً من الخير بعيداً من الشر واإلجرام

هي تربية لوجدان المـسلم وغـذاء       أما الشعائر التعبدية والتي تسمى عبادات في اإلصطالح ف         

لروحه وصفاء لنفسه وقوة ليقينه ومحاربة لشيطانه تجعل المسلم حريصاً على الفضيلة بعيداً من              

الفحش والرذيلة فال يقارب إثماً وال يرتكب جرماً فالصالة صلة بين العبد وربه تذكره باللّـه إذا                 

                                                 
�X� X0 ا��`م ج  ()1)SH78 اS�)	٦٣-٦٢ ص٢ا.  
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 ٦١

َِ̀ة َوِإUَAV� َ	3َِ�8َ�ٌة ِإAH 0ََ*>[ اْ	َ��K8eِ<4َِ  َواْ�َ(�9ُ8eِْا Zِ{نسي وتعينه على الطاعة إذا ذكر       Al	َوا �ِ�ْAl	�{  .

)١( 

وأقم الصالة إن الصالة تنهى عـن  (كما أنها وقاية لصاحبها عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى    

 )٢). (الفحشاء والمنكر

 وإن نظـرة إلـى      والزكاة تطهير للمزكي من الشح والبخل وتطهير للمجتمع من الفقر والفاقة           

مصارفها تبين ما فيها من معاني الخير والبر والتعاون حتى ال يكون في المجتمع ضعيف يذلـه                 

الفقر وهي تعطى للدولة وهي تقوم بإنفاقها حتى ال يكون في ذلك إهانة آلخذها وهكذا كان يفعـل      

 )٣. (رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والصحابة من بعده رضوان اللّه عليهم

والصوم وقاية يربي في الصائم خلق العفة واألمانة ومراقبة اللّه في السر والعلن، فقـد قـال                  

 )٤). (الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار(صلى اللّه عليه وسلم 

كما أنه يبعث في الصائم روح الرحمة والعطف على الضعيف والمسكين والقرب من النـاس                

  )٥. (رهم وإحساسهمفي مشاع

والحج  إخالص للّه وتجرد من كل زخارف الدنيا وتلبية ألمر اللّه وتوحيد لمشاعر المـسلمين        

في شتى بقاع األرض، وطهرة لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ليعود المسلم بعده نقياً طاهراً يـستأنف        

 .حياته حريصاً على مرضاة اللّه وطاعته

ادئ اإلسالم الهامة في حياة المسلمين وتوحـد قلـوبهم علـى            فالعبادات تعمل على ترسيخ مب     

 - :الشيخ أبو زهرةالمحبة تمهيداً لبناء مجتمع إنساني مستقر، يقول 

 -١       :إن العبادات تنتهي إلى نتيجتين هما  

ليتكون من هـذا اإلئـتالف       تربية الوجدان الديني الذي يجعل المؤمن باالسالم مؤتلفاً مع غيره 

     .إنساني متواد متحابمجتمع 

                                                 
  .��٤٥رة ا	��5ة ���   ()1
  .��٤٥رة ا	39e��ت ���   ()2
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 ٦٢

العبادات تتجه إلـى      ان العبادات في اإلسالم ليست غاياتها مجرد التقوى السلبية بل إن -٢ 

متحاب غير متباغض وال متنازع وإنها إذا لم تـؤد           النفع اإلنساني في العالم وإلى إيجاد مجتمع 

من اللّه تعالى، بـل تكـون       العالية ال تكون عبادة محسوبة لصاحبها مرضية         إلى هذه الغاية 

 )١(. محسوبة عليه وال تــنتج خيراً، بل تنتج وباالً عليه

       . العدل ودوره في الوقاية من الجريمة-٦

فرض اللّه على والة األمور أن يحكموا بالعدل ويقيموه بين الناس حتى ال يضعف مظلوم وال                 

 أسباب هالك األمم وخرابها فـي قولـه         وتوعد على الجور والظلم وجعله سبباً من      . يعتدي ظالم 

وأجمعت األمة على فرضية الحكم بالعدل والحـق        ) ٢). (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا    ( تعالى  

 )٣). (إن اللّه يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى(لقوله تعالى 

>ُ($ Kَ8ْ<Zَ ا	A9>�ِس َأن     ِإنA ا	ّ*vْ�َ 7َُ,ُ�ُآْ$ َأن 6ُ^دDوْا اpََ,{وأمره تعالى لوالة األمور  ْ3َTَ َوِإَذا �<Uَ*ِ[ َأْه	ِت ِإَ�Vَ�

�ْا Zِ�ْ	eَ>ْ/لِ  ُ3ُCْ6َ   { )إن المقسطين عند اللّه على منابر من نـور     "ولقوله صلى اللّه عليه وسلم      ) ٤

 )٥.("عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

لذي أمر اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم به يعتبر وسيلة وقائية مهمة تحـصن               فهذا العدل ا   

المجتمع ضد الثارات واإلنتقام وتحميه من الشرور ألن المسلم متى ضمن حقه وأمن على نفـسه                

. وماله ودمه إنطفأت لديه سورة الغضب واإلنتقام التي كثيراً ما يبعثها الشعور بالظلم وغمط الحق

)٦( 

 الناس متى اهتزت ثقتهم بالعدالة لجأوا إلى تحصيل حقوقهم بأيديهم فتتحول الجريمة من              وألن 

ظاهرة فردية إلى ظاهرة عامة ويصبح كل إنسان غير مطمـئن علـى نفـسه فيـشيع الفـساد                   

 )٧. (واإلضطراب وهذه هي أخطر النتائج التي يمكن أن تترتب على اهتزاز ثقة الناس بالعدالة

                                                 
�X� X0 ا��`م ج  ()1)SH78 اS�)	٦٢ ص٢ا  
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 ٦٣

اية والحماية التي أخذت بها الشريعة درء للجريمة قبـل وقوعهـا لـم يكـن     بعد كل هذه الوق  

للشريعة من خيار وهي الصادرة عن العليم بغرائز النفوس وخفايا القلوب أن تقف عند هذا الحد                 

في مكافحة الشر واإلجرام بل رأت وهو ما يشهد به الواقع أن الشذوذ على الـرغم مـن هـذه                    

ذه الجماعة البشرية وأن طهارة الجماعة البشرية من الشر ضرب من الوسائل ال بد أن يصاحب ه

الخيال اللذيذ الذي ال يتحقق إال بأن يصاغ ذلك العالم صوغاً جديداً ال شهوة فيه وال غـضب وال                   

تتعارض فيه الرغبات واألهواء وأن ذلك الشذوذ الذي لم تنفع فيه وسائل اإلصالح والتهذيب آلية               

 .  في بعض النفوسواضحة على تأصل الشر

رأت الشريعة كل هذا فلم تجد بداً وقد نصحت بكل الطرق الوقائية من أن تضع العالج الحاسم          

لكبح هذا الشذوذ ورده عن طغيانه والتحجير عليه حتى ال يتسع نطاقه وتتفشى جراثيمه فينـدفع                

وبات صوناً للجماعة   العالم كله إلى مباءة شر واجرام فاقتضت الحكمة الحازمة أن تشرع هذه العق            

 )١. (عن التدهور واإلنحالل وردعاً للنفوس الطاغية التي لم يبق لها عذر ما في ارتكاب الجريمة

اإلمام الماوردي   فكانت العقوبة هي الوسيلة األخيرة لمنع تفاقم الشر واإلجرام وفي هذا يقول              

ما حظر وترك ما أمر لما في       الحدود زواجر وضعها اللّه تعالى للردع عن إرتكاب          : رحمه اهللا 

الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة فجعل اللّه تعالى مـن زواجـر                 

الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضحية ليكون ما حظر من                  

عم والتكليف أتم قال اللّه تعالى      محارمه ممنوعاً وما أمر به من فروض متبوعاً فتكون المصلحة أ          

يعني في استنقاذهم من الجهالة وإرشادهم مـن الـضاللة          ) ٢) (وما أرسلناك إال رحمة للعالمين    (

 ).٣(وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة

 الـرأي   -: وسائل الوقاية من الجريمة في ثالثة أمور هي        الشيخ ابو زهرة رحمه اللّه    وجمع   

عوة إلى فضيلة الحياء وغرسه في النفوس، وحرمة اإلعالن عن الجريمـة إال            العام الفاضل، والد  

 )٤. (مع بيان عقوبتها
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 ٦٤

 الفصل الثاني

 الرحمة في العقوبات الشرعية

 المبحث األول

  رعاية الشريعة لمصالح العباد

المقصد العام للشارع من تشريع األحكام ، هو تحقيق مصالح العباد الدنيويـة واألخرويـة ،                 

إن وضــع  :  في قوله    اإلمام الشاطبي وهذا ما أشار إليه     . ب النفع لهم ودفع الضرر عنهم       بجل

) •(العز بن عبد السالم   ويقول اإلمام   ) ١.(الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل معاً          

عة الـشري  : إبن القـيم  ويقول  )   ٢. (والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح          : 

مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلهـا ورحمـة كلهـا                 

فكل حكم تصدى القرآن لبيانه ، أو الـسنة لتبيينـه ، أو اسـتنبطه األئمـة                 ) ٣. (ومصالح كلها   

المجتهدون على أصولهم ، إنما يشتمل على مصالح العباد ، حتى وإن خفيت هذه المصالح علـى               

ناس فإن ذلك ال يمنع وجودها ، فخفاء األمر ال يستلزم عدم وجوده ، ولقد ظـن بعـض                   بعض ال 

الناس أنه ال مصلحة في جلد الزاني ، أو جلد القاذف ، أو جلد شـارب الخمـر ، والواقـع أن                      

المصلحة ثابتة، فإنه ما شاعت الفاحشة في قوم إال فرقت جمعهم وأماتت نسلهم ، ومـا ترامـى                  

ع فعلها بينهم ، فإن القول يسهل الفعل ، ومع أن الخمر أضرارها واضحة بينة ،                الناس بها إال شا   

يتكلم في مصلحتها وفي منع تحريمها ناس ، فصاروا في ذلــك أقـــل إدراكـــاً  مـن                  

بعــض الجاهــلين ، الذيــن كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم فقد قال أحدهم وقد قـدمت             

 . لي بيدي إليه الخمر ليشربها ال آخذ ضال

وما السبب في كالم بعض المفكرين في هذه الحرمات مع وضوح وجه المصلحة لكل ذي فكر            

مستقيم ؟ السبب في ذلك هو تأثرهم بمزاعم المدنية الحاضرة التي تبيح هذه الموبقات ، والتقليـد                 

                                                 
   .٣ ص٢ ا	�ا�5�ت ج()1
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 ٦٥

الشارع ،  والدليل على كون    ) ١. (لهم ، فكانت هذه الحال بمثابة الغيم الذي يحجب ضوء الشمس            

قاصداً المحافظة على المصالح فيما شرع ، هو استقراء الشريعة والنظر فـي أدلتهـا الكليـة ،                  

والجزئية ، وما إنطوت عليه من هذه األمور العامة على حد اإلستقراء المعنوي ، الذي ال يثبـت           

ـ            . بدليل خاص    ات وإنما يتحصل من الظواهر والعمومات ، والمطلقـات والمقيـدات ، والجزئي

الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه ، وكل نوع من أنواعـه ،                   

 )٢. (حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرةٌ على الحفظ على تلك القواعد 

والعقوبات الشرعية قسم من شريعة اإلسالم تتجه إلى ما تتجه إليه غاياتهـا ومقاصـدها ، اال     

ة العامة ، والمحافظة على الضروريات الخمس ، وعلى المصالح المعتبرة في وهو حماية المصلح

 )٣. (اإلسالم 

والمصالح التي إعتبرها الشرع ، وجعلها أساساً للتشريع ، ومقصودة في الحفظ ، ترجع عنـد                 

 :فقهاء اإلسالم إلى ثالثة مقاصد 

واآلخرة وتفسد حياتهم بفقدها    تتوقف عليها حياة الناس ، في الدنيا         : مقاصد ضرورية : األول   

حفـظ  : وجاءت الشريعة لتحقيقها وحمايتها ، وهي ترجع إلى المحافظة على خمسة أمور هي              . 

فحياة الناس الدينية والدنيوية ، إنما تقوم على هذه         . الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال          

 . ياه وأخراه المصالح الضرورية ، التي إذا ضاعت أضاعت ، على المرء دن

يحتاجها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم ، وتضيق حياتهم وتصعب  : مقاصد حاجية: الثاني  

ومثالها مشروعية الرخص في العبادات ، وإباحة ما يحتاجه الناس من المعامالت ، كعقد             . بفقدها  

على العاقلة ، فـي     ومثالها في العقوبات درء الحدود بالشبهات ، وجعل الدية          . السلم واإلجارات   

 . قتل الخطأ تخفيفاً على القاتل 

تحقق الرفاهية والرخاء ، فتجعل الحياة على وفـق مـا تقتـضيه        : مقاصد تحسينية : الثالث   

ومثالها في العبادات ، مـشروعية الطهـارة       . مكارم األخالق ، وهي مبثوثة في كل أبواب الفقه          
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 ٦٦

اإلسراف والتقتير في المعـامالت ، ومثالهـا فـي    للبدن ، والثوب ، والمكان ، وكتحريم الغش و 

 )١. (العقوبات النهي عن المثلة ، والغدر، والتعذيب 

 وبين أن الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهـذه            اإلمام الشاطبي ولقد وضح ذلك     

 المقاصد في جملتها ترجع إلى أمور ضرورية تفسد حياتهم بفقدها ، وأمور حاجية تضيق الحيـاة             

فإذا توفرت لهم ضـرورياتهم وحاجيـاتهم   . بدونها ، وأمور تحسينية تحقق لهم الرفاهية والرخاء      

وكل حكم شرعي أمر أو نهي ما قصد بـه إالّ  . وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم على أكمل وجه 

. وهذه المقاصد مرتبة حسب أولوية حمايتها في الـشريعة        . تحقيق واحد من هذه المقاصد الثالثة     

ضروريات تحتل المرتبة األولى والحاجيات تحتل المرتبة الثانية والتحسينات تحتـل المرتبـة             فال

 )٢. (الثالثة

وإذا كان رجال القانون والتشريع الوضعي، يعنون بوضع المذكرات التفسيرية، التـي تبـين               

ين رجال  المقصد من تشريع القانون، والمصالح التي يتوخون تحقيقها والمحافظة عليها، والتي تع           

 )٣. (القضاء على فهم القانون، وتطبيق نصوصه

نقول إن علماء اإلسالم قد سبقوا إلى ذلك عندما بينوا مقصود الشارع فيما شرعه من أحكـام                  

مقصود الشارع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهـم،          : فقال الغزالي   

األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفـوت هـذه    فكل ما يتضمن حفظ هذه      . ونسلهم، ومالهم   

 . األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة 

 . وهذه األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهي أقوى المراتب في المصالح 

ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفـوت                

وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ      . وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفوس      . على الخلق دينهم  

وإيجاب حد الزنا، إذ به حفظ النسل واألنساب، وإيجاب زجـر           . العقول، التي هي مالك التكليف    

 . الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ األموال، التي هي معاش الخلق، وهم مضطرون إليها 
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 ٦٧

الخمسة والزجر عنها يستحيل أن ال تشتمل عليه ملّة من الملـل،            وتحريم تفويت هذه األمور      

وشريعة من الشرائع التي ُأريد بها إصالح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحـريم الكفـر،                 

 )١. (والقتل والزنا، والسرقة، وشرب المسكر 
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 ٦٨

 المبحث الثاني

 بيان وجه الرحمة في العقوبات الشرعية

العقوبات الشرعية هي وسيلة المحافظة على الـضروريات وقـد سـلكت الـشريعة لحفـظ                 

 :الضروريات مسلكين هما 

 .الوجود   بيان ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب :األول 

   

 عـن  ة، وهو عبار حمايتها من الخلل الواقع أو المتوقع فيها، بتشريع ما يدرأ هذا الخلل :الثـاني   

 )١ (.مراعاتها من جانب العدم 

 فللمحافظة على الدين وضع اإلسالم قواعد اإليمان، وفرض العبادات من صـالة، وزكـاة،               -١

وصوم، وحج ثم أحاطها بما يحميها من عوامل الشر والفساد، فأوجب العقوبة عند التقصير فيها،               

 .كما شرع عقوبة المرتد للمحافظة على الدين 

للمحافظة على النفس أباح، اإلسالم الطيبات، وأحل البيع والشراء، وسائر أنواع المعامالت             و -٢

 .الحالل، كما شرع من األحكام ما فيه حماية لألنفس وطمأنينة لها، فأوجب القصاص والديات 

 وللمحافظة على العقل، شرع اإلسالم ما يكفل سالمته، ويزيد من نشاطه وإبداعه، وحرم كل               -٣

 .فسده، ويضعف قوته، ولذلك حرم الخمر وسائر المخدرات وتوعد عليها بالحد والعقاب ما ي

 وللحفاظ على النسل شرع اإلسالم الزواج وحرم الزنا، وتوعد عليه بالحد الذي من شأنه أن                -٤

 .يردع عن اإلثم ويبعد عن الفساد ويحفظ لألعراض طهارتها 

ة، وأصول اكتساب المال، وبين أصول المعـامالت،         وللحفاظ على المال أباح اإلسالم الملكي      -٥

كما حرم كل عدوان على المال وشـرع عقوبـة          . فحرم الربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل      

فالشارع الحكيم قد حمى للناس قوام حيـاتهم وضـرورات          ) ٢. (السرقة ليحفظ لألموال حرمتها     

كما حمى الحاجيات والتحـسينات    . وددنياهم وأخراهم بعقوبات نص عليها تسمى القصاص والحد       

                                                 
  .٣ ص٢ا	�ا�5�ت ج  ()1
  .٣٦٩-٣٦٧أ�Lل ا	XZp 75M زه�ة ص. ٦-٤ ص٢ا	�ا�5�ت ج  ()2



 ٦٩

التي ال يستغني الناس عنها، من أي عدوان عليها أو إهدار لها بعقوبـات تـسمى التعزيـرات،                  

 .وأوجب على   ولي األمر رسم سياسة عقابية لهذه الحماية 

ومن هنا كانت المحافظة على الضروريات األساسية، وكل المقاصد الشرعية، تارة بإقامتهـا،              

ألن الفرد إذا أمن على دينه ونفسه، وسلم لـه عقلـه            .  بحمايتها، أساساً لكل أمن وطمأنينة     وتارة

ونعمة األمن من أجل نعـم اهللا علـى         . وعرضه وحفظ له ماله، فقد جمعت له أسباب األمن كلها         

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم      ( عباده، فقد امتن بها على من دعاهم لدينه في قوله تعالى            

ومن هنا تبدوا أهمية العقوبات اإلسالمية، ألنها ذات إتصال         ) ١ ) . ( جوٍع وآمنهم من خوف    من

وثيق بحياة الناس وأمنهم، ألنها وسيلة توفير األمن وحمايته وهي التي تحفـظ للفـرد ولألمـة                 

 .سعادتها وكل ما تحتاجه في الدنيا واآلخرة 

المقاصد العامة للشريعة، فهـو إذاً عـين        ففرض العقوبات الشرعية وتنفيذها، هو الذي يحمي         

المصلحة، كما أن تعطيلها عين المفسدة، فالعقوبات باعتبارها حامية لمصالح الناس رحمة من اهللا              

بعباده، وبالمجتمع الذي أراده، فهي وسيلة ال بد منها وال غنى عنها، لصالح حياة الناس وأمنهم،                

 .وما ال يتم الواجب إال به  فهو واجب 

النعمـان بـن    قد بين لنا صلى اهللا عليه وسلم، ما يترتب على عدم إقامة الحدود في حديث                ول 

مثل القائم علـى حـدود اهللا،       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  رضى اهللا عنه قال      بشير

والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكـان              

سفلها إذا إستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا فـي نـصيبنا                 الذين في أ  

خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجـوا                  

 )٢ ). (ونجوا جميعاً

ده كما يـؤدي    فقد جعل صلى اهللا عليه وسلم ترك إقامة الحدود مؤدياً الى هالك المجتمع وفسا              

ترك ركاب السفينة بعض سفهائهم يخرقون فيها خرقاً وهي في عرض البحر مؤدياً إلى هـالك                

 .الجميع 
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فليست العقوبة الشرعية، قسوة كما يظن البعض أو يتوهم المتوهمون، بل هي تربية وإصالح               

 أن يتردى فـي     للجاني، والمجني عليه، وللمجتمع كله، بتوفير أسباب األمن، وحماية للمجتمع من          

والقسوة كل القسوة هي أن يترك األمن مختالً، ويترك األشرار يهلكـون            . مستنقع الشر واإلجرام  

فلـوال العقوبـات    . الحرث والنسل، ويفسدون في األرض، وهذا ما تأباه رحمة اإلسالم وعدلـه           

ـ               ام الرادعة لقتل الناس بعضهم بعضاً، وانتهكت األعراض وشاع السلب والنهـب، وفـسد النظ

 .وصارت حياة الناس أسوأ من حياة الوحوش في الغاب 

أما كونها رحمة بالجناة ألنها تكفهم عـن  . فجاء تشريع العقوبات، رحمة من اهللا بالناس جميعاً        

فإذا علم الجاني   . جنايتهم ابتداء، وتصرفهم عن التفكير فيها والمضي معها، بالتلويح لهم بالعقاب          

جريمة وعدل عنها، وكذلك هي رحمة بمن زلت قدمه وانزلق في           ما سيعاقب به، إنصرف عن ال     

الجريمة، ألن في العقوبة تقويماً وإصالحاً وتطهيراً من الذنب، وتكفيراً عن الخطيئة ومنعاً عـن               

 .معاودة الجريمة، وال شك أن ذلك كله رحمة قصدها الشارع من مشروعية العقوبات 

دفع الظلم عنهم، وتوصل إليهم حقوقهم، وتنصفهم ممن        وأما إنها رحمة بالمجني عليهم، ألنها ت       

فذلك بإقرار األمن واألمان ونشر العدل والطمأنينة مما        . ظلمهم، وإما كونها رحمة بالمجتمع كله     

 )١. (يجعل الكل أميناً على مصالحه

، إن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل اهللا        :  في قوله    ابن تيمية وأشار إلى هذا المعنى      

ويكون قصده رحمة الخلـق بكـف       .... فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من اهللا بعباده           

 يبين  اإلمام الماوردي ونجد  ) ٢. (الناس عن المنكرات، الشفاء غيظه، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده           

رك ما  الحدود زواجر وضعها اهللا تعالى للردع عن إرتكاب ما حضر، وت          : أهمية العقوبات فيقول    

أمر، لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد اآلخرة، بعاجل اللذة فجعل اهللا تعالى من         

 )٣. (زواجر الحدود ما يردع به ذي الجهالة، حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة 

ورحمته، فكان من بعض حكمته سبحانه      :  األمر في إعالم الموقعين بقوله       ابن القيم ويوضح   

وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجـب         ..... أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس،         
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 ٧١

أسمائه، وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب، وتنقطع األطماع عن             

 .التظالم والعدوان

يان ما يناسب الجرائم من     وبعد أن بين رحمة اهللا بفرض العقوبات، بين أن من تمام الرحمة ب             

من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم، فـي معرفـة            : العقوبات، دفعاً إلختالف الناس فقال      

ترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية، جنساً ووصفاً وقدراً، لذهبت بهم اآلراء كل مذهب،               

فاهم أرحم الراحمين وأحكم    وتشعبت بهم الطرق كل مشعب، ولعظم اإلختالف، واشتد الخطب فك         

الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعاً وقدراً، ورتب 

على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من النكال، ثم بلغ من سعة رحمتـه وجـوده أن                    

نواعاً مـن الرحمـة فـي الـدنيا     فرحمهم بهذه العقوبات أ....جعل تلك العقوبات كفارات ألهلها    

 )١. (واآلخرة

اتضح مما سبق أن العقوبات الشرعية، هي عدل اهللا تعالى بين عباده وهي رحمته بهـم، وأن                  

الذي شرعها هو أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، فهو الذي علم الداء ووضـع               

كلها أدوية نافعة، يصلح اهللا بها مرض القلوب، إن العقوبات الشرعية . الدواء النافع الكفيل بالشفاء  

) ٢( ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين:( وهي رحمة اهللا بعباده، ورأفته بهم الداخل في قوله تعالى       

ويقـول  ) ٣. (فمن ترك هذه الرحمة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهالكه              

اده ورحمته بهم أن جعل الحدود موانع كيال يقعوا في     إن من حب اهللا لعب    : صاحب محاسن اإلسالم  

المهالك، ألن المعاصي مهالك وهي سبب الخسران فكل من عصى اهللا تعالى وقع فـي سـخطه                 

فالحد يمنعه منع مختار ال منع مجبور من أن يقع في سخطه لينال محمدة اإلمتناع ومدح إختيار                  

 )٤. (رضى اهللا تعالى على هوى النفس 

د الرحمة في العقوبات عامة شاملة تشمل المجتمع والمجني عليه والجـاني فـي آن               وهكذا نج  

 . فمشروعيتها رحمة والعلم بها رحمة وإقامتها رحمة. واحد
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 الفصل الثالث

 أثر تطبيق العقوبات الشرعية في الحد من الجريمة     :تمهيد

فهـو بنيـان   .  يعتريه قصورإن اإلسالم في جوهره وحقيقته دين رباني، ال يشوبه نقص، وال    

متكامل تام الصنعة، متناسق الروابط، كل أجزائه من عقائد وعبادات، ومعامالت وعقوبات، قـد              

فليس هناك شئ يمكن اإلستغناء عنه، أو التهاون فيه، كما أنه لـيس             . صيغت ليتمم بعضها بعضاً   

اْ	8َ>ْ�َم َأْآَْ*>aُ َ	3ُ>ْ$ ِد�>3ُ9َْ$        { مصداقاً لقول اللّـه تعـالى       . هناك نقص، يمكن ترقيعه من هنا وهناك      

ََ̀م ِد�9ً� ِ(X َوَرaُ8zِ َ	3ُُ$ اِ�ْ�َeْVِ $ْ3ُ8ْ*َ0َ aُْ )١( }   َوَأ6َْ

والباحث في النظام اإلسالمي، ال بد أن يدرسه من واقع فلسفة التشريع اإلسالمي، في كل مـا             

ذ بدايته بنهايته، ومقدمتـه بخاتمتـه       جاء به، ألنه النظام المترابط الذي يغذي بعضه بعضاً، وتأخ         

وال يبدو  . وتترابط أحكامه، سواء ما كان منها في جانب العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو العقوبة              

 .جماله وجالله ودوره وأثره إال حين يؤخذ كالً متكامالً

تجلى فـي   والشريعة اإلسالمية، هي التي توفر للبنيان اإلجتماعي كل عوامل التماسك، الذي ي            

وتقي المجتمع من عوامل اإلنحـراف،      . توثيق  الروابط والصالت، على مستوى األسرة واألمة       

ففي المجتمع المسلم الملتزم باإلسالم شكالً ومضموناً، حقاً وصدقاً، ال مجـال            . والتفكك واإلجرام 

 يخـص   ألن التشريعات التي دعا اليها سـواء مـا        . للخالف واإلختالف فيه، وال موضع للعداوة     

العبادات والمعامالت أو األخالق أو األحوال الشخصية إنما تهدف إلى غايات شريفة، هي توثيق              

 . الصالت بين المسلمين، وتعميق األخوة بينهم

مثل المجتمع المادي الذي يبنـى علـى اإلجتمـاع أو           :  يقول  زهرة ااألستاذ اب ومن هنا نجد     

ا بعضاً، من غير ارتباط بين أجزائهـا، فينهـار   اإلقتصاد كمثل األحجار المتراصة يجاور بعضه    

أما المجتمع اإلسالمي فإنه يقوم على أساس من العالقات الروحية الرابطـة            . ألقل عاصفة تثور  

بين أجزائه، وهو متماسك غير قابل لئن تتداعى لبناته، ألنه متـرابط األجـزاء، بمـا ال يقبـل                   

 ) ٢. (االنقطاع، ما دام يغذى بالروح والدين
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من هنا لم يعد للجريمة مكان في المجتمع اإلسالمي وال وجود ألسبابها، ومتى وقعت كانـت       و 

إن : خروجاً سافراً على أحكام المجتمع وآدابه، فكانت بشعة في وقوعها، وتأسيساً على ذلك نقول             

هذا البنيان المترابط المحكم، يحتاج إلى ما يدفع عنه العـوادي والعـدوان، أو يـوهن الـروابط      

فككها، فكانت العقوبات الشرعية، هي التي تدفع عن هذا المجتمع، الخلل المتوقع، وتحميه مما              وي

والعقوبات الشرعية هي األصـلح واألنجـح، فـي         . في الطباع من نوازع، تظهر عند اإلجتماع      

مكافحة ظاهرة اإلجرام، والقضاء على كل ما يعكر صفو العالقات في صفوف المجتمع المـسلم،         

أال يعلم مـن    (يل من اللّه الذي خلق، وشرع لخلقه ما يصلحهم، وحرم عليهم ما يفسدهم              ألنها تنز 

 )١). (خلق وهو اللطيف الخبير

إقتضت الحكمة شرع   :  يشير إلى أهمية العقوبات الشرعية فيقول      األستاذ حسن الشاذلي  ونجد   

ى نظم اإلستقامة، وعلـى     هذه العقوبات، حسماً لمادة الفساد، وزجراً عن إرتكابه، ليبقى العالم عل          

المنهج السوي، فإن إخالء العالم عن اقامة الزواجر، يؤدي إلى إنحرافه واختالله، وفيه من الفساد               

 )٢. (ما ال يخفي على عاقل مدرك

:  ، في كتابه المدخل مبيناً أهمية العقوبات الشرعية لحفظ النظـام العـام     األستاذ الزرقا ويقول   

 ي، محترماً مطاعاً في أمره ونهيه، يجب لكي يكون التشريع التنظيم

. أن يكون إلى جانبه من األحكام والترتيبات، ما يضمن له هذه الحرمة، ويلجئ الناس إلى طاعته               

وذلك بأن يرتب الشارع على المخالفة ألمره، ما يجعل الطريق المخالف وعر المـسالك عقـيم                

لزامية، فيكون أشبه بالمواعظ االرشادية منه      واالّ فإن التشريع يكون فاقداً صفته اإل      ... المساعي  

 )٣. (بالقوة الملزمة، فتسهل على الناس مخالفته، إذا كانت كطاعته من حيث النتيجة

ولقد أثبتت األيام أن العقوبات اإلسالمية كانت كفيلة بمنع الجريمة، ومالحقة المجرمين حتـى               

نزلت كاملة شاملة، جامعة مانعة، ال ترى       خفت الجرائم وانتهى البغي، من المجتمع المسلم ألنها         

 .فيها عوجاً وال تشهد نقصاً

على عكس القوانين الوضعية التي قننها البشر، فهي وليدة حاجاتهم، وتطورت بتطورهم، فهي              

نلمس هذا في حاجة القوانين الوضعية، للتغيير والتعـديل،         . قاصرة بقصورهم، ضعيفة بضعفهم   
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 ٧٤

، وفي غمرة تلك التعديالت يكثر الخـارجون والمتحـايلون علـى            والنقض واإلبرام على الدوام   

القوانين، والعابثون بأمن المجتمع، والمهددون لسالمته وتماسـكه كـل ذلـك نتيجـة، لقـصور          

التشريعات العقابية الوضعية، وضعف الجزاء الرادع، واستبدال العقوبة الربانية بعقوبة الحـبس،            

أثبتت األيام فشلها، وأصبحت السجون مدارس يـدرس فيهـا          التي توقع في أكثر الجرائم، والتي       

فهم يجدون فـي    . اإلجرام، ويتعلم المجرمون أساليب جديدة، وكيف يتفلتون من مالحقـة القانون         

السجون مرتعاً ليتعلموا، ويعلموا فنون الجريمة باإلضافة إلى كونهم عالة على الدولـة يرهقـون        

حراستهم ومعالجتهم، وفي نفس الوقت تضيع األسـرة،        ميزانيتها بمصروفات ضخمة، وتكاليف ل    

 .ويتشتت األبناء ويصبحون عرضة للفساد والحرمان

 إن المقياس الصحيح لكل عقوبة، هو أثرها في القضاء علـى  األستاذ ابراهيم الـوقفي  ويقول   

 )١. (الجريمة، فإذا لم يتحقق هذا الهدف فهي عقوبة فاسدة فاشلة

ب قائمة، أنه متى ما طبق حكم اللّه ونفّذت الحـدود، أمـن النـاس               والدالئل واضحة والتجار   

 . واختفت الجريمة، وعم الرخاء وزادت البركة بإقامة حكم اللّه

حد يعمل به في األرض خير ألهـل       ": ففي الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قوله          

 )٢("األرض، من أن يمطروا أربعين صباحاً
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  األولالمبحث 

 الفوائد الدنيوية واألخروية للعقوبات الشرعية وأضرار تعطيلها

. مما تقدم يتجلى لنا أهمية العقوبات الشرعية، كحامية لنظام المجتمع، وأمنه وسعادته ورخائه             

 .وإلقامة هذه العقوبات فوائد دنيوية ونتائج  أخروية

     :الفوائد الدنيوية

، وتحقن الدماء أن تسفك هدراً، وتصون األعراض أن تنتهك،  فهي تحفظ لألمة أمنها ونظامها-١

واألنساب ان تختلط وتحمي األموال من الضياع، والعقول من اإلختالل، والدين يبقى مصوناً عند              

 .أهله

 ومما يترتب على قلة الجرائم واختفائها، أن يسود األمن وتطمئن النفوس، وينصرف النـاس               -٢

فإن البالد التـي    . وهذا مشاهد بالعيان  . وتكثر البركة . فيعم الرخاء إلى العمل الشريف المستمر،     

 . يختل أمنها، ويكثر شرها، يقل خيرها وتضيق بأهلها، وتكون مرتعاً لألزمات والفتن الماحقة

العقوبات الشرعية إلى جانب حمايتها لمصالح الناس، فهـي          :  حماية الفضيلة في المجتمع -٣

والعقوبات التي شرعت لحماية الفضيلة     . مع من أن تتحكم فيه الرذيلة     تحمي الفضيلة وتحمي المجت   

ال ينظر فيها الى مقادير األفعال، وانما ينظر فيها إلى مقدار انتهاكها لحرمات اللّه تعالى ، فكانت                 

عقوبة من سرق نصاباً كمن سرق عشرات األلوف ، ومن شرب قليالً من الخمر كمن شرب قدراً  

 )١ (.كبيراً

 ال يكفي لحمل الناس على امتـــثال األوامــر، واجتـــــناب: ظ هيبة الشريعة حف-٤

النواهي، ورعاية حقوق اللّه تعالى، ورعاية حقوق عباده، مجرد األمر والنهي، بل ال بد مـن                 

 فلوال العقوبات الرادعة لكانت . الخوف من عقوبة رادعة تلزم الناس

فالعقوبة هي تولـد الرهبـة مـن        . منها بالقانون المطاع  اشبه بالمواعظ،   . األوامر والمناهي    

 )٢. (المخالفة وتحفظ للتشريع هيبته وسلطانه
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 ٧٦

العقوبات الشرعية هي التي تمكن الدولة، من حفظ األمن وحماية المجتمـع،            :  توفير النفقات    -٥

دون الحاجة إلى تجنيد أجهزة ضخمة من رجال األمن وحرس السجون، كما هـو الحـال فـي                  

تمعات المعاصرة، وعندها بإمكان الدولة تحويل الوفر المالي إلى وجوه أكثر نفعاً، وتحويـل              المج

 )١. (الوفر البشري إلى مواقع العمل واإلنتاج

     :النتائج األخروية

إقامة حدود اهللا تعالى من أجّل العبادات وأفضل القربات، وهي كالجهاد في سـبيل اللّـه، ألن               

لحق، ليحمي األمة منهم، ومقيم الحدود يجاهد أهل الشر والفـساد، صـوناً             المجاهد يقاتل أعداء ا   

للمجتمع من عناصر الفساد، التي تنخر في عظامه، وال قوة ألمة يسودها اإلنحالل الخلقـي، وال                

ويجب على الرعية معاونة ولي أمرها على ذلك لينال الجميع رضوان اللّه            . أمن فيها وال سالمة   

 ). ٢(لحدود خير ومثوبة للحاكم والمحكوم، للراعي والرعية فإن إقامة ا. تعالى

فالراعي بإقامة حدود اللّه وأحكامه، يظفر بالدخول في أول السبعة الذين يظلهم اللّه في ظلـه                 

ويحظى بمحبة رعيته، ألنه يسوسهم بكتاب اللّه وسنة نبيه لقوله صلى اللّـه             . يوم ال ظل اال ظله    

 )٣.("لذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلّون عليكمخيار أئمتكم ا "عليه وسلم 

والرعية باحترامها الحكام اللّه تعالى وتطبيقها، تنال رضوان اللّه ومحبته، وفي ذلك الفـالح               

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسـوله لـيحكم            (والصالح مصداقاً لقول اللّه تعالى      

 )٤). (عنا واولئك هم المفلحونبينهم أن يقولوا سمعنا وأط

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن تنفيذ العقوبات الشرعية والحدود الربانية، هـو أنجـع وسـيلة                  

للقضاء على ظاهرة اإلجرام، وأبلغ عالج لإلنحرافات والمنكرات التي اصـابت األمـة، نتيجـة            

قاً واسعاً لسفينة الحيـاة     ولقد كان تعطيل هذه العقوبات خر     . إعراضها عن منهج ربها وسنة نبيها     

وقد حذرها اللّه تعالى عاقبة عصيانها في  . واغراقاً لألمة، في المعاصي والموبقات التي فتكت بها       
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ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصـي ثـم    "ما حذرها رسول اللّّه صلى اللّه عليه وسلم في قوله        ك 

 )١.("يقدرون على أن يغيروا ثم ال يغيروا إال يوشك أن يعمهم اللّه منه بعقاب

 ابن تيمية ولهذا بين علماء اإلسالم المفاسد المترتبة، على عدم إقامة الحدود فقال شيخ اإلسالم               

وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا مـن                 : رحمه اللّه 

وهو سبب سقوط حرمة المتولي، ... أكبر األسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى، واألمصار

وولي األمر إنما نصب ليأمر بالمعروف،      : إلى ان قال    . وسقوط قدرة من القلوب، وإنحالل أمره     

 المنكر، وهذا هو مقصود الوالية فإذا كان الوالي يمكّن من المنكر بمال يأخذه، كان قد                وينهى عن 

أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك، فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخـذ                

 )٢. (ماالً ليجاهد به في سبيل اللّه، فقاتل به المسلمين

 األرض اال بزواجر وعقوبات ألرباب الجـرائم،         ال تتم سياسة ملك من ملوك      :ابن القيم وقال   

ومعلوم ما في التحيل إلسقاطها من منافاة هذا الغرض، وابطاله، وتسليط النفوس الشريرة علـى               

 )٣. (تلك الجنايات، إذا علمت ان لها طريقاً إلى إبطال عقوباتها فيها

 :اون فيها ما يليكما ان من النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة لتعطيل الحدود والته 

 إجتراء الناس على محارم اللّه، واستمراؤهم المعاصي ومواقعتهم لحمى اللّه، وال أحد أغيـر               -١

 .من اللّه أن تؤتى محارمه

 كما أن من يجترئ على حدود اللّه، يصير معادياً له ومحاداً لرسوله، ومن حاد اللّه ورسوله                 -٢

إن الذين يحادون اللّه ورسـوله اولئـك فـي          ( تعالى   وقع في آسار الذل والهوان مصداقاً لقوله      

 )٤). (األذلين

 األخذ بحكم اللّه وقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يظهر هويتنا اإلسالمية، وأصـالتنا                -٣

واما األخذ بحكم وقانون االجنبي، يعود بنا القهقرى إلى عهود        . التشريعية ويرضي ربنا عزو جل    

 )٥. (د والتيه والضالل وسخط الجباراالستعمار، واإلستعبا
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 ٧٨

 األخذ بحكم غير حكم اللّه، يعد مواالة ألعداء اهللا، وهو موجب لسخطه تعالى ومقته كما في                  -٤

AV>7ُ  َوَ,>K َ�َ(>َ�	m�َ $ْ3ُ9<\, $UُAِ   {  :وقوله تعـالى   )١). (ال تتولوا قوماً غضب اللّه عليهم(قوله تعالى 

$ْUُ9ْ,ِ{)٢( 

�fُوا ا	�8َA�Kَ8�ِ َأْوِ	8َ�ء ِ,K ُدوِن ا	ّ*>7ِ        َ�ِ�{وقوله تعالى    َA6ا $ُUُAVِإ �ُ	ََ̀ Ab	ا $ُUِ8ْ*َ0َ ABTَ �5ً��ِ�ََهَ/ى َو �5ً�

 )٣. (}   َوCْ�ََ+ُ��َن َأUْD, $UُAVَ(ُ/وَن

والنتيجة الحتمية لذلك وقوع األزمات الطاحنة والكوارث المدمرة واإلحتراب بين الجماعات            -٥

 )٤. (ما يؤدي إلى هدر الموارد وتخلف األمة عن التقدموالطوائف م

المجتمع الذي ال يطبق العقوبات الشرعية، تكثر فيه الجرائم ويعم          :  فقدان األمن واإلستقرار     -٦

فيه الشر ويبتكر شياطين اإلنس فيه، من فنون الجريمة أنواعاً وألواناً، ألن العقوبات الوضعية ال               

أما العقوبات الشرعية فهـي التـي حمـت         . من ويمكن التحايل عليها   تردع الجاني، وال توفر األ    

المجتمع اإلسالمي، ووفرت له األمن ولها في الضمير قداسة، ألنه يوقن أنه إن أفلت من عقـاب                 

 . الدنيا، فلن يفلت من عقاب اللّه في اآلخرة
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 ٧٩

 المبحث الثاني

 فاعلية العقوبات الشرعية

لعقوبات ونجاحها، يقاس بآثارها فان لنا في تاريخنا القديم والحديث، ألكبـر            إذا كانت فاعلية ا    

. شاهد على نجاح وفاعلية العقوبات الشرعية في مكافحة الجرائم، وتضييق الخناق على المجرمين

فقد كان الناس في جاهلية، واحتراب وسلب ونهب، فلما بعث اللّه محمداً صلى اّهللا عليه وسـلم،                 

 القلوب وبفضل تطبيق العقوبات أمن الناس على دمائهم وأعراضهم، حتـى كانـت              جمع اللّه به  

الضعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت ال تخاف على نفسها إالّ اللّه والذئب، مما يدل على أن              

وإن نظـرة   . التطبيق العادل هو الذي وفر لها األمن واإلطمئنان، حتى صارت مضرب المثـل            

تمعات الغربية، من انعدام األمن واإلستقرار وأنتـشار الجـرائم، ألدل           واحدة لما يحدث في المج    

فكيف يمكن أن تعالج . شاهد على فشل القوانين الوضعية، في القضاء على الجريمة في بالد أهلها           

:  العنوان التالي    م٢٣/٨/١٩٨٥فقد نقلت صحيفة األهرام بتاريخ      . هذه القوانين الجرائم في بالدنا    

أظهر إستطالع للرأي العام أجراه     : حملون السالح لحماية أنفسهم ثم كتبت تقول        مليون بريطاني ي  

ومليوناً آخـر،   . معهد جالوب أن حوالي مليون بريطاني، يحملون بندقية او سكينا لحماية أنفسهم           

ينامون ومعهم اسلحتهم، تحت أسرتهم، وثالثة من كل اربع نساء، يخشين الخـروج بمفـردهن،               

ثالثة أضعاف الخطر، الذي تواجهه النساء، وقد تضاعفت جرائم القتـل فـي             والرجال يواجهون   

 )١. ( دقيقة٢٣وأصبح معدل القتل قتيل كل . م١٩٦٥امريكا مرتين من عام 

 والسبب فيما يعانيه الناس من بؤس وشقاء، هو اإلعراض عـــن منهــج اللّه  

 )٢( }  mِ�َنَ A	3ً9zَ �ً�َ8eِ,َ 7ُ�َوَ,Kْ َأ0َْ�َض K0َ ِذْآِ�ي{تعالى مصداقاً لقوله تعالى 

أن المملكة العربية السعودية لما طبقت الشريعة اإلسـالمية،       : األستاذ عبد القادر عوده   ويذكر   

نجحت نجاحاً منقطع النظير، في القضاء على اإلجرام، وحفظ األمن والنظام، وال يـزال النـاس      

ان مضرب المثل فـي كثـرة الجـرائم،         يذكرون كيف كان األمن مختالً في الحجاز، بل كيف ك         

فقد كان المسافر فيه كالمقيم، ال يأمن على ماله، وال على نفسه فـي بـدو أو                 . وشناعة اإلجرام 

وكانت الدول ترسل مع رعاياها الحجـاج، قـوات مـسلحة لتـأمين             . حضر، في ليل أو نهار      
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 ٨٠

طبقـت الـشريعة    سالمتهم، وظل حماة األمن في الحجاز، عاجزين عن حماية الجمهور حتـى             

اإلسالمية، فانقلبت الحال بين يوم وليلة، وساد األمن بالد الحجاز، وانتـشرت الطمأنينـة بـين                

تلك هي التجربة الكليـة،     ... المقيمين والمسافرين، وانتهى عهد الخطف والنهب وقطع الطريق         

، وانه النظام الذي    وكفى بها دليالً على ان النظام الجنائي اإلسالمي، يودي إلى قطع دابر الجريمة            

 )١. (يبحث عنه ويتمناه إتحاد القانون الدولي

ونضيف إلى ما ذكره األستاذ عوده احصائية قدمت لندوة مكافحة الجريمة في المملكة العربية               

تظهر أن معدل الجريمة في إنخفاض مستمر، رغم تزايد عدد السكان بسبب تطبيـق              . السعودية  

 .مة الحدودأحكام الشريعة اإلسالمية وإقا

اثنين وثالثين مـن    ". ٣٢) ١٩٦٦(فلقد بلغ معدل حدوث الجريمة في المجتمع السعودي عام           

وقد اختيرت هذه السنة، كبداية لإلحصائيات الجنائية، ألنه تـوفرت          .  في األلف من السكان    "مائه

 ومن قبل لــم يكـن يعنـــى بجمــع . فيها األرقام 

 حداً ادنى ال يزيـد عـن        ١٩٧٥ المعدل ينخفض حتى بلغ سنة       وبعد تلك السنة بدأ   . االحصاءات

 )٢(ثمانية عشر من مائة في األلف من السكان " ١٨"

 عدد السكان بااللف نسبة الحوادث الى عدد الحوادث عدد السكان السنة

   ٣٢،٠ ١٨٥ ٥,٦٢٢,٠٠٠ هـ ١٣٨٦ ١٩٦٦

   ٠,٢٨ ١٦٧٠ ٥,٨١٥,٠٠٠ هـ ١٣٨٧ ١٩٦٧

   ٠,٢٣ ١٣٧٧ ٥,٩٧٣,٠٠٠ هـ ١٣٨٨ ١٩٦٨

   ٠,٢٠ ١٢٢٩ ٦,١٣٥,٠٠٠ هـ ١٣٨٩ ١٩٦٩

  ٠,٣٣ ١٤٠١ ٦,٣٠١,٠٠٠ هـ ١٣٩٠ ١٩٧٠

  ٠,١٩ ١٢٣٤ ٦,٤٧٢,٠٠٠ هـ ١٣٩١ ١٩٧١

  ٠,٢٢ ١٤٢٤ ٦,٦٤٧,٠٠٠ هـ ١٣٩٢ ١٩٧٢

   ٠,٢٠ ١٣٧٦ ٦,٨٢٧,٠٠٠ هـ ١٣٩٣ ١٩٧٣

  ٠,١٩ ١٣٧٠ ٧,٠١٢,٠٠٠ هـ ١٣٩٤ ١٩٧٤

  ٠,١٨ ١٣٠٤ ٧,٢٠١,٠٠٠ هـ ١٣٩٥  ١٩٧٥
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 ٨١

دول التالي يوضح نسبة الجرائم في كل من األردن ومصر والسعودية والـسودان حـسب               الج 

احصائية المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب حسب احـصائية             

  )١( مع مالحظة تعداد السكان م١٩٩٠سنة 

 عدد السكان الوارد  البلد

  في االستمارة

 الف١٠٠ما يصيب كل   الجرائم مجموع

  نسمة من السكان

  ١/٦٣٦  ٢١٩٦٥  ٣,٤٥٣,٠٠٠    االردن

  ٤/٣٣٤٩  ١٧٠٩٦٣٠  ٥١,٤٥,٠٠٠  مصر   

  ٣٩٩٨  ٤١٩٨٣  ١٠,٥٠٠,٠٠٠  السعودية

  ٣/١٦٨٠  ٤٢٠٠٩٢  ٢٥,٠٠٠٠٠٠  السودان

والـسبب  . يالحظ في الجدول السابق أن أقل الدول في نسبة الجريمة هي السعودية            : التعليق

تليها األردن ثم السودان، والسودان في تلك الفترة لم تكن          . وبات الشرعية في ذلك هو تطبيق العق    

  . بل كانت موقوفة ألنه جمد العمل بها. العقوبات الشرعية مطبقة فيه

بـأن  : ، عن المستشرق جورج انطونيوس الخبير في األمور الجزائيـة األستاذ الزرقـا  وينقل   

ايامنا الحاضرة، ألنه ثبـت ان العقوبـات        العقوبات الشرعية ضرورية للصوص المحترفين في       

فما بالك بلص شهير محترف تتوالى عليه األحكام، وهو يفتخر          . العصرية ال تؤدي المقصود منها    

فهـل يـضير المجتمـع      . بحيله اللصوصية، ثم إذا خرج من السجن ال يلبث ان يعود دون تردد            

ار واإلستمرار ويزجر به غيره؟ وهل اإلنساني أن يخسر هذه اليد األثيمة ويمنع صاحبها من التكر

تعد الهيئة اإلجتماعية قاسية إذا حمت نفسها بهذه الصورة اضطراراً ويأساً من تأديب أمثال مـن                

وأنا ادعي بعض الخبرة بذلك أخصها قضاء سبع سنوات أمضيتها فـي التحقيـق              ": ذكر؟ ويقول 

 )٢.("الجزائي ببيروت وأنا مقتنع بما قلت
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 يتوخى حماية المجتمـع     "الردع الخاص "م بالعقوبة إصالح الجاني وردعه      وكما يتوخى اإلسال   

وأمنه فهي زواجر تزجر الناس عن إرتكاب الجرائم وتمنعهم من اإلقدام عليها بالعقاب المادي كما 

 انهـا تزجــر غيرهــم عن سلــوك طريقهــم وإتبــاع 

َوَ	X<�ِ $ْ<3ُ اْ	lَ<5ِ�ِص      {في قوله تعالى    وهذا صريح   . "بالردع العام "نهجهم في الشر وهو ما يسمى       

 )١ ( } 8َTَ�ٌة َ�ْ� ُأوِ	Xْ اpَْ	َ��ِب

وال يكون ذلك بالتباكي على     . فقد جعل اللّه الحياة، واألمن في تنفيذ العقوبة، وإقامة القصاص          

مـن  المجرم، ففي القصاص يكون موته ال حياته، وعقوبته ال معافاته، وإنما الحياة الباقية اآلمنة ل            

يشهد وقوع القصاص، أو يسمع بتنفيذه، فإنه يفكر ويفكر ويرتدع عن جريمته، خوفاً من طائلـة                

العقاب كما أن في القصاص إرضاء ألولياء الدم فال يعتدون على أحد، وإشاعة لروح العدل فـي                 

فـي هـذه    : ويقول الجصاص .ربوع المجتمع ، ألنه منتهى العدل وغاية  اإلنصاف شرعاً وعقالً          

 اخباراً من اللّه تعالى أن في إيجاب القصاص حياة للناس وسبباً لبقائهم ألن من قصد قتـل                  يةاأل

فلوال القصاص لفسد العالم وأهلـك      : ويقول ابن القيم  ) ٢. (إنسان رده عن ذلك علمة بأنه يقتل به       

بالجناية الناس بعضهم بعضاً ابتداء وإستيفاء فكأن في القصاص دفعاً لمفسدة التجري على الدماء              

ولهذا كانت العقوبات التي شرعها اللّه تعالى خير وسيلة لمعالجة اإلنحراف ومنع ). ٣(وباإلستيفاء 

 .الثارات وقتل األبرياء وإنه ال يمنع الرامي شيء مثل يقينه بأن سهمه سينعكس إلى صدره
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 ٨٣

 المبحث الثالث

 العقوبات الشرعية زواجر وجوابر

عية العقوبات، هو ردع الناس وزجرهم عن فعل المنهيات، وتـرك           المقصد األساسي من شر    

 .المأمورات

الحدود زواجر وضعها اللّه تعالى     :  في قوله في األحكام السلطانية     الماورديوهذا ما أشار إليه      

للردع عن إرتكاب ما حضر، وترك ما أمر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهيـة عـن                   

المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون         : إبن القيم قول  وي). ١( وعيد األخرة 

إلى كف عدوانه أقرب وان يعتبر به غيره وأن يحدث له ما يذوقه من األلم توبـة نـصوحاً وأن                    

وبعد إتفاق الفقهاء علـى هـذا      ). ٢(يذكره ذلك بعقوبة اآلخرة الى غير ذلك من الحكم والمصالح           

 : لحدود كفارات لمن اقيمت عليه؟ وكان لهم فيها ثالثة مذاهبالقدر اختلفوا هل ا

 ذهب جمهور العلماء إلى أن العقوبات الشرعية، إذا استوفيت في الـدنيا كانـت               :المذهب األول   

 .بمعنى أن إقامتها على الفاعل يقيه عذاب اآلخرة. جوابر

اء إلـى أن الحـدود      قوله ذهب أكثر العلم   ) •(القاضي عياض ونقل صاحب نيل األوطار  عن        

 )٣. (كفارات

ونـص  ) ٤ .( أي كفارات  - جوابر   اإلمام مالك إن الحدود عند     : أسهل المدارك ونقل صاحب    

 ) ٥). (ان الحدود كفارات لمن اقيمت عليه ( الشافعي في األم

  -:وأستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بادلة هي 
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 �9� X��6 7,�*eZ س�9	آ�ة ا٥٤٤و%(7 وأ�0ف اf6 اآ� ـ�Z جهـ X�هf*	 ظ�MC	١٣٠٦ ص٤ .  

  .٥٥ صy8V٧ اpو��ر ج  )3(

  .١١٢ ص٣أ�yU ا	/ارك ج  )4(

  .١٢٤ ص٦اpم 	*���Xe ج  )5(



 ٨٤

ال كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في          ق عبادة بن الصامت   عن   البخاري ومسلم  بما روى    -١

تبايعوني على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تزنوا، وال تسرقوا، وال تقتلوا النفس              "فقال  . مجلس

التي حرم اللّه إال بالحق، فمن وفى منكم فأجره  على اللّه، ومن اصاب شيئاً من ذلـك فعوقـب      

ستره اهللا عليه، فأمره إلى اللّه ان شاء عفا عنه          به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك ف         

 )١.("وان شاء عذبه

 )٢. (ولم أسمع في الحدود حديثاً أبين من هذا : اإلمام الشافعيقال  

 )٣. (ان من إرتكب ذنباً يوجب الحد فحد سقط عنه اإلثم : اإلمام النووىوذكر  

قال رسول اللّـه    :  اللّه عنه قال    رضي علي بن ابي طالب    عن   البيهقي كما استدلوا بما روى      -٢

من أصاب في الدنيا ذنباً، فعوقب به فاللّه أعدل من أن يثني عقوبته على              (صلى اللّه عليه وسلم     

عبادة، ومن أذنب ذنباً في الدنــيا، فســتره اللّه عليه وعفا عنه، فاللّه أكـــرم مـن أن                 

 )٤) (يــعود في شئ قد عفا عنه

وهذا عام لم يخـصص وقـال       ) ٥ ("الحدود كفارة  "ى اللّه عليه وسلم      كما استدلوا بقوله صل    -٣

 )٦(ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار اآلخرة) : •(الشربيني

 إلى أن العقوبات الشرعية زواجر فقط، وإقامـة         الحنفية ذهب   -:الحنفيةمذهب   : المذهب الثاني 

مطالبة اآلخرة ال تسقط إال بالتوبة ففي حاشية        ف. الحد على من ارتكبه ال تسقط العقوبة األخروية       

قال علماؤنا إذا إرتكب العبد ذنباً يوجب الحد فأجري عليـه الحـد ال              : الشبلي على تبيين الحقائق   

                                                 
  ١٧٠٩,+*$ آ(�ب ا	C/ود ر%$ . ١١ ص١روا  ا	���ري ج  )1(

  ١٢٤ ص٦اpم 	*���Xe ج  )2(

  .٢٢٤ ص��Z $*+, �8CL١١ح ا	�9وي ج  )3(

  .٢٦٠٤ا, KZ��S آ(�ب ا	C/ود ر%$. ١٤٣٩ب ا	C/ود ر%$ ا	(�,fي آ(�. ٣٢٨ ص٨ا	+K9 ا	3��ى ج  )4(

  ٣٢٩ ص٨ا	+K9 ا	3��ى ج  )5(

)•••• (X98Z��	�9 :ا� X��6 ج�)C/ ا	��X98Z ا	����Z ،Xeع �X ا	75M وا	(M+�8 وا�Lpل X9�, �9L ا	C, KZ /C, م�هـ ـ ٩٧٧ـ ه� ا�, 

   .٣٨٤ صf4٨رات ا	fه� ج

  .٢ ص٤ ج,�X9 ا	C(�ج  )6(



 ٨٥

إن الحدود موانع قبل الفعل     : فتح القدير وقال صاحب   ) ١(يحصل له التطهر به من غير توبة وندم       

 )٢. (قدام عليها ، واقامتها بعده يمنع من العود اليه زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع اإل

إن الحكمة من الحد اصالً، اإلنزجار عما يتضرر بـه العبـاد،            : فقال) •(الزيلعيهذا ما أكده     

وصيانة دار اإلسالم، ولهذا كان حقاً هللا تعالى، ألنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس، والطهره 

 )٣. (قامة الحد، ألنها تحصل بالتوبة ال بإقامة الحدمن الذنب ليست بحكم أصلي إل

  -:واستدل الحنفية على ما ذهبوا اليه 

ما أدري الحدود كفـارات      "أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال          : أبو هريرة  بما روى    -١

 ولهم  ذلك لهم خزي في الدنيا    ( قوله تعالى   :  بعد ذكر    فتح القدير وقال  صاحب    ) ٤("ألهلها أم ال  

فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية        ) ٥) (في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا      

 )٦. (إال من تاب، فإن التوبة تسقط عنه العقوبة األخروية

 وهو  -إلى ان الحدود كفارة ألهلها      : ابن حزم الظاهري  ذهب  : ابن حزم مذهب   : المذهب الثالث 

ذلك لهم خزي في الدنيا ولهـم       (نه إستثنى حد الحرابة لقوله تعــالى       بهذا يوافق الجمهور إال أ    

 )٧). (في اآلخرة عذاب عظيم

فاللّه تعالى قد جمع على المحاربين، العذابين عذاب الدنيا، وعذاب اآلخرة، وهذا تخـصيص               

 )٨. (لحديث عبادة بن الصامت العام 

                                                 
  ز١٦٣ ص�٣�*6 ]*0 X�K88 اا	5C�B1 جT��84 ا	  )1(

  ٢١٣ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج  )2(

)•••• ( Xe*�'	ا: K88�6 ب�)�9 آL �UZ ه�ة ودرس�5	اض %/م ا�M	وا �C9	75 واM	�Z �U)4ا Xe*�'	ا KC, KZ X*0 KZ ن�o0 /C, �Zم ا�ـ ه� ا�,

  .١١٦-١١٥ هـ ـ ا	�Mا1/ ا	��8U ص٧٤٣ X��6 ��9 ا	5C�6 B1�K88 ا	5C�B1 �4ح آ9' ا	/%�B1، و�lV ا	�ا�� و�4ح ا	��,h ا	3��8

  .١٦٣ ص6٣�K88 ا	5C�6 B1�K88 ا	5C�B1 �4ح آ9' ا	/%�B1 ج  )3(

  .٣٦ ص١ا	C�آ$ �X ا	+(/رك ج . ٣٢٩ ص٨ا	+K9 ا	3��ى ج  )4(

  .٣٤-��٣٣رة ا	�1/ة ���   )5(

  .�4٢١١ح �(� ا	5/�� ص  )6(

  .��٣٣رة ا	�1/ة ���   )7(

  .١٥١-١٥٠ ص١١ا	C*[ ج  )8(



 ٨٦

حديث عبادة بن الصامت أقوى إسـناداً،   واللّه اعلم اقرب للصواب، سيما وأن   الجمهورورأي   

ويمكن الجمع بينهما بأن حديث عبادة، ورد متأخراً        . من حديث ابي هريرة الذي إستدل به الحنفية       

 )١. (وأن البيعة الواردة فيه، كانت بعد فتح مكة وبعد نزول آية المائدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .٥٦ صy8V٧ اpو��ر ج  )1(



 ٨٧

 

 سالميةدراسة قانون العقوبات األردني على ضوء الشريعة اإل

 الفصل األول

 المبحث األول

       :المطلب األول

    نشأة قانون العقوبات األردني وتطوره

ليست لدينا صورة واضحة عن التشريعات الجزائىة، التي كانت تسود األردن قبـل الفـتح                

وإن كنا نستطيع القول بأن الجاهلية العربية، وحياة البداوة التي سـادت جزيـرة              . اإلسالمي لها 

 ).١(لعرب، قد مدت أذيالها وعمت األردن لتشابه البالد العربية في التركيبة اإلجتماعية القبليةا

والقبائل العربية التي كانت تسكن بالد الشام، قد هاجرت اليها من الـيمن، واختـارت قبيلـة                  

 ).٢(قضاعة التي يرجع نسبها إلى قحطان، األردن لسكناها لخصوبة أرضه 

وكانت ديار ملوك غـسان، بـاليرموك       ) •(المسعوديويقول  . إلى بالد الشام  ثم قدم الغساسنة     

 .والجوالن وغيرهما من غوطة دمشق وأعمالها، ومنهم من نزل األردن من أرض الشام

 وقد إستعان بهم الرومان، واعترفوا للغساسنة بملكهم، وتوجوا عليهم رجاالً  

 ي الملك فيهم حتى مبعثــه صلى اللّه  وبقالحارث بن عامروكان أول من ملك منهم . منهم

ولم يزل الغساسنة يحكمـون     ). ٣(وكان ملكهم حينذاك الحارث بن أبي شمر الغساني         . عليه وسلم 

وكـان  ). ٤(هجرية  ) ١٣(األردن من قبل الروم، حتى جاء اإلسالم وحدثت واقعة اليرموك سنة            

                                                 
� �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ص. �4٣٠ح %��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ا	5+$ ا	e�م ـ �Sار ص  )1(���*	 �,�e	م ا�3Tp٢١ا.  

�X0 ج  )2()SHوا X��5o	وا X9�/	وا X��8+	ر�� ا��`م ا�٥٦ ص6١.  

/ KZ 0�/ ا	*_ ا: ا	+�eدي ) ••••(C, / ا��0 �Z�9 ه� أ� X��6 +�8ة	ا K+T ً̀ z�� �ً+�eدي آ�ن 0�		�Z وف�e	٤٢٠ �8e���	ت ا�5�هـ �

  .١٣٧ص. اKZ ه/ا�Z ا�

  .٣٦٧- ٣٦٦ ص١,�وج ا	fه� ج  )3(

�X0 ج  )4()SHوا X��5o	وا X9�/	وا X��8+	ر�� ا��`م ا�٥٦ ص6١  

XV�o	ب ا��	ا 



 ٨٨

والجريمـة التـي    . ة متضامنون جميعـاً   النظام القبلي هو أساس حياتهم اإلجتماعية، وأفراد القبيل       

والـضرر الـذي    . يقترفها أحدهم، يسأل عنها كلهم، ويعتبرون كأنهم إشتركوا جميعاً في إقترافها          

يصيب أحد أفراد القبيلة، يعد عدواناً موجهاً إلى كل القبيلة، وهي المعنية بالمطالبة والثأر، ومـن                

ة بالجريمة أو بأكثر منها، حفاظًآ على شرفها        الواجب عليها أن تقتص لنفسها، وترد على الجريم       

، وكـان قـانونهم     )١(وسمعتها، واالّ هانت وأصبحت عرضة لإلعتداءات من كل حدب وصوب         

عادات وأعرافاً يتحاكمون اليها عند شيخ القبيلة أو الكهان، وما كان لديهم قـانون مكتـوب، وال                 

وكانت الحـروب  . متع به المحكّم من سلطةسلطة تنفيذ، بل تعتمد أحكامهم في تنفيذها، على ما يت       

 .والثارات تقوم بين القبائل ألتفه األسباب، فتراق الدماء وتستباح األعراض واألموال بال رادع

واستمر الحال حتى أشرقت األرض بنور ربها، وجاء اإلسالم وبعث اللّه محمداً صـلى اللّـه                 

وكان دخول األردن في    .  دين اللّه أفواجاً   عليه وسلم فأحق الحق، وأبطل الباطل، ودخل الناس في        

 عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه       وبدايات عهد    الصديق رضي اللّه عنه   اإلسالم في أواخر عهد     

بعد وقعة اليرموك ومنذ ذلك التاريخ، واإلسالم بتعاليمه السمحة، وأحكامه العادلة، هو المرجع في       

 األحكام الجزائية، وقد تعاقب على األردن حكـم  التشريع والتقاضي، سواء في األمور المدنية، أو  

األمويين، والعباسيين، حتى دخل األردن في حكم بني عثمان، واستمر العمل باألحكام الشرعية،             

في أوائل عهد العثمانيين، ويمكن القول بأن تطبيق األحكام الشرعية قد إنقطع تدريجياً، في عهـد             

فقـد  .  بسن قوانين جزائية تخالف الشريعة، وتخرج عليهـا        الدولة العثمانية، حين بدأ العثمانيون،    

 وكالهمـا اقتـبس     ١٨٥١، ثم قانوناًَ آخر سنة      ١٨٤٠أصدرت الدولة العثمانية قانوناً للجزاِءسنة      

 ).٢(أحكامه من الشريعة والعرف المحلي

 ثم انقطع الحكم الجزائي بالشريعة وهجر الحكم بالشريعة اإلسالمية، هجراً غيـر جميـل وال               

محمود، وعزلوا اإلسالم عن واقع الحياة، عندما أصدرت الدولة العثمانية قانون الجزاء العثماني،             

، المستمد من القانون الفرنسي، وطبقته على جميع الواليات التابعة لها ومن            ١٨٥٨الصادر سنة   

الثـة  وقد أدخل العثمانيون على هذا القانون تعديالت كثيرة، كما صـدرت لـه ث   . جملتها األردن 

 وهذه التعديالت والذيول مأخوذة عن القوانين األجنبية ال سيما  ١٩١٥-١٩١٠مالحق ما بين سنة     

ومن أبرز سمات هذا القانون، أنه قانون علماني، قائم على فصل الدين            ). ٣(عن القانون اإليطالي  
                                                 

/ ا	M�yz ص  )1(C, ت ـ�Z�5e	ن ا�V�% X� �,�e	دئ ا��  .٤٠ا	

� �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ص. z١٩٣�ع ا	(���X� �8e ا	/ول ا	�8Z�e صاpو  )2(���*	 �,�e	م ا�3Tpت . ٢١ا�Z�5e	ن ا�V�% �4ح

  ٣ه�,� . ٣٥ا	*�9�XV ـ X9+T ص

  .١٩٤-١٩٣اpوz�ع ا	(���X� �8e ا	/ول ا	�8Z�e ص  )3(



 ٨٩

ى أساس الحالل كما أنه الغى العقوبات الشرعية، واستبدلها بعقوبات مدنية، ال تقوم عل. عن الحياة

ويختلف القانون الفرنسي الذي تبناه العثمانيون ، عن القانون اإلسالمي، في كل شيء،             . والحرام

فهو في أصله قانون علماني، جاءت به ثورة علمانية، بعد أزمة الضمير األوروبي، وصـراعهم               

ياسته العقابية على مع الدين ورجاله، فجاء بمبدأ  فصل الدين عن الحياة، وشجع اإلباحية، وأقام س     

كما يختلف  . واستبعد الجرائم ذات الصبغة الدينية    . أساس الضرر اإلجتماعي، ال على أساس اإلثم      

في أنواع العقوبات ، ووظائفها وغاياتها، وأساليب تنفيذها، ويكاد يكون الحبس أهم العقوبات فيه،              

 بينما أكثر العقوبـــات الشرعيـــة بدنيــة، 

وكان العثمانيون يقصدون من هذا القانون مماألة الدول األجنبية،         ). ١( والتكفير ويقصد بها الردع  

َوَ	zَ�ْ6َ K[ 90َ>َ_ اْ	Uُ8َ>�ُد َوHَ       {لكسب ود الكافرين الذين قال اللّه فيهم        ). ٢(والظهور بمظهر المدنية  

   ْ$Uُ)َA*,ِ hَ�ِA)6َ ]A)Tَ َرى�lَA9	عن الشرع، مجـاٍف لـه   وهكذا حكمت األردن بقانون خارج      ). ٣ ( } ا .

إن هذا القانون لم يكتب له التوفيق، ولم يتحمس له النـاس،         : األستاذ محمود نجيب حسني   ويقول  

وحاول العثمانيون تقريبه للنـاس،     . ألنه حل موقع تشريع له أصوله الدينية الراسخة، في نفوسهم         

لجزاء هذا متكفل بما يعود     بأن قانون ا  : وإضفاء الصبغة الشرعية عليه، فنصوا في مادته األولى         

إلى أولي األمر شرعاً، من تعيين درجات التعزير ، وتنفيذها، علماً أنه في كل حـال، ال يخـل                   

وهم يحاولون بذلك نفي التعارض، بـين قـانونهم والـشريعة    . بالحقوق الشخصية المعينة شرعاً  

قوبـات، مـا يـراه     اإلسالمية، مستندين إلى حق ولي األمر في باب التعزير أن يـسن مـن الع              

، ١٩١٨وبقي األمر على ذلك حتى انفصلت البالد العربية عن الدول التركيـة سـنة               . ً(٤(مناسبا

ثـم قامـت عـدة      ). ٥(١٩٢٠-١٩١٨فخضعت األردن إدارياً للدولة العربية السورية، من سنة         

لحـسين  حتى  قدم سمو األمير عبداهللا بن ا       . حكومات محلية، لم تستطع أن توفر األمن والحماية       

 ثم إسـتقلت    ١١/٤/١٩٢١رحمه اهللا من الحجاز، وشكلت أول حكومة في شرق األردن بتاريخ            

وطيلة هذه الفترة، بقي قانون الجـزاء العثمـاني         ). ٦(١٩٤٦بإسم المملكة األردنية الهاشمية سنة      

                                                 
/ ا	M�yz ص  )1(C, ت ـ�Z�5e	ن ا�V�% X� �,�e	دئ ا��  ٨٨ا	

)2(  V�% م�4ح�e	5+$ ا	ـ ا XV�9�*	ت ا�Z�5e	ص. �ن ا  X9+T٣٥ .  

  .��١٢٠رة ا	��5ة ���   )3(

  X9+T٣٦  ص. �4ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	*�9�XV ـ ا	5+$ ا	e�م  )4(

  .6١٧٣�ر�� اpردن ا	e��L ـ C, X*0���� ص  )5(

  .V١٤/وة ا	�eف ا	�e��1ي K8Z ا	����e وا	5��Vن ص  )6(
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ن وظل القانو . ١٩٥١ لسنة   ١٥حتى ألغي بقانون العقوبات المؤقت رقم       . المجافي للشريعة مطبقاً  

 ).١(١٩٦٠ لسنة ١٦المؤقت ساري المفعول إلى أن تم الغاؤه بقانون العقوبات الحالي رقم 

  

       :المطلب الثاني

     مصادر قانون العقوبات األردني

األصل الذي أعطى القانون قوته الملزمة، أو األصل التاريخي، الذي          : يقصد بمصادر القانون   

أو القواعد التي يرجع اليها عند تفسير القواعد القانونية، في          أخذ منه القانون أحكامه، وتوجهاته،      

 ). ٢(حالة إحتياجها إلى التفسير

  وتقسم هذه المصادر إلى مصادر رسمية، ومصادر تاريخية 

        المصدر الرسمي-١

إن المصدر الرسمي لجميع القوانين في األردن، هو التشريع الصادر عن السلطة، التي تملـك     

وقد خول الدستور األردني، الـسلطة التـشريعية، بمجلـسيها          . ه، بمقتضى الدستور  حق إصدار 

وال يعتبر القانون نافذاً في مفعوله إال بعد تصديق جاللة الملك           . األعيان والنواب، إصدار القوانين   

 ). ٣(عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ومضي ثالثين يوماً على تاريخ نشره 

 ٨٥، أصدرت الحكومة أول قانون عقوبات مؤقت رقم         ١٩٥١مملكة سنة   وبعد توحيد ضفتي ال    

 من الجريدة الرسـمية، الـصادرة       ١٠٧٧ من العدد    ١٢٠٧، والمنشور في الصفحة     ١٩٥١لسنة  

بعـد  ). ٤( وبقي هذا القانون، معموالً به ساري المفعول، إلى أن تم إستبداله           ١٧/٧/١٩٥١بتاريخ  

قصور، وثغرات كشف عنها التطبيق، وهذا مـا ذكرتـه          أن أدركت الحكومة، ما فيه من نقص و       

أن : فقـد ذكـرت   . الحكومة في تبريرها لمجلسي النواب واألعيان، عند تقديمها للقانون الحـالي          

الباعث على وضع هذا المشروع، هو ما لمسته الحكومة من نقص في قانون العقوبات المؤقـت،               
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تين، فقد أثبتت التجارب، خـالل مـدة         على أثر توحيد الضف    ١٩٥١الذي كان قد وضع في سنة       

تطبيقه، على أنه فضالً عن أن هذا القانون، قد أغفل جانباً مهماً، من األحكام الضرورية في كثير                 

من النواحي، فإن الغموض الذي يكتنف بعض نصوصه، قد سبب بلبلة، في إجتهاد القضاء عنـد                

الجريـدة  ونشر هذا القـانون فـي       . ١٩٦٠ لسنة   ١٦وهكذا تم إستبداله بقانون رقم      ). ١(التطبيق

 وأعلن عن تصحيح األخطاء المطبعية الـواردة فيـه، بموجـب            م١/٥/١٩٦٠، بتاريخ   الرسمية

 من الجريدة الرسـمية الـصادرة بتـاريخ         ١٤٨٩ من العدد    ٥٠٥اإلعالن المنشور في الصفحة     

٢(١٦/٥/١٩٦٠.( 

ت عليـه عـدة تعـديالت،       وقد جر . وحتى يومنا هذا  ) ١/٦/١٩٦٠(وكانت بداية سريانه في      

إقتضتها المستجدات والمتغيرات، وما كشف عنه التطبيق العملي، من ثغرات في أحكامه، فجرى             

، ١٩٦٢ لـسنة  ٢٤تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى، في عدة مناسبات بالقوانين ذوات األرقـام            

، ١٩٦٦ لسنة   ٧،  ١٩٦٦ لسنة   ١،  ١٩٦٥ لسنة   ٤٢،  ١٩٦٥ لسنة   ٢٩،  ١٩٦٣ لسنة   ٤٠وقانون  

 ).٣(١٩٧١ لسنة ٤٠و، ١٩٧١ لسنة ١٥

       المصدر التاريخي-٢

يقال لألصل الذي استمد منه القانون أحكامه، بأنه المصدر التاريخي، وقد يكون قانوناً سـابقاً                

كان سارياً في نفس الدولة، أو مقتبساً من قانون دولة أخرى، يجد المشرع أنه يفي بـاألغراض                 

 ). ٤(يهاالتي يتوخاها ويسعى ال

، المصدر التاريخي األول، لقانون     ١٩٤٣يعتبر القانون اللبناني، الذي صدر في أول آذار سنة           

يعتبر قانون العقوبات اللبناني، الصادر فـي أول        : كامل السعيد  األستاذالعقوبات األردني ، يقول     

ـ          ١٩٤٣آذار عام    ستمد قـانون   ، أهم مصدر تاريخي ألحكام قانون العقوبات األردني الحالي، وي

العقوبات اللبناني، معظم أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي، ولهذا فإن كثيراً من النصوص في              

كمـا  ). ٥(القانونين األردني، واللبناني، متشابهة، إلى حد كبير، باإلضافة إلى التبويب والتفصيل          

، والـذي   ١٩٤٩ة  أخذ قانون العقوبات األردني بتوجهات قانون العقوبات السوري، الصادر سـن          
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وبرر الـسوريون تبنـيهم     ). ١(إقتبس هو أيضاً من القانون اللبناني، وتبناه واعتبره أهم مراجعة         

وأن بين شعبيهما وحدة في التقاليد      . لقانون العقوبات اللبناني بأن سورية ولبنان بحكم البلد الواحد        

ن اللبناني، الذي وقع اإلختيار عليه، هذا فضالً عما يمتاز به القانو. ، والعقلية، والبيئة، والمصلحة

وتذّرعت اللجنة التي شكلت لوضـع القـانون        ). ٢(من اإلتقان في الوضع، والصياغة، والترتيب     

اللبناني، تبنيها للقانون الفرنسي هذه المرة بعد أن رفضته في صورة قانون الجزاء العثماني، أن               

حتى صار جزء من التقاليـد    .  وقت طويل  هذا القانون طبق بصورة قانون الجزاء العثماني خالل       

القانونية في البالد، كما أنه بعد التعديالت الجوهرية عليه، أضحى جـديراً أن يكـون مـصدراً                 

كما تأثرت اللجنة في عملها من الناحية العلمية، التفـصيلية بقـانون العقوبـات              . للتشريع الجديد 

تبني القانون اللبناني، بكامـل توجهاتـه،       وحرص واضعوا القانون األردني، على      ). ٣(اإليطالي  

وتبني األراء التقدمية، في السياسة العقابية، وخاصة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة 

)٤ .( 

وتبنى أفكاره، وتوجهاته وتقسيماته،    . وهكذا تقمص القانون األردني القانون اللبناني لحماً ودماً        

، وهكذا عاد القانون الفرنسي الذي طالما اشتكى النـاس منـه،            حتى تكاد الفصول بينهما تتطابق    

ولم يتدارك واضـعوا    . وطالبوا بإلغائه ولكنه هذه المرة يلبس الثوب اللبناني، بدل الثوب العثماني          

فقـد  . القانون األردني، ما وجه إلى القانون اللبناني، من إنتقادات وعيوب، بل تابعوهم على ذلك             

بناني الترجمة غير الدقيقة، للمصطلحات الفرنسية، وإغراقه في التفـصيل،          كان يعيب القانون الل   

وتعرضه لمسائل هي من إختصاص القضاء، عالوة على عدم ترتيبه الترتيب المنطقي، إذ هـو               

يفصل الشيء الواحد، ويجعله في أبواب متعددة، كما أنـه لـم يعـن بـالحرص علـى وحـدة                    

 ) .٥(ة في البالد العربية األخرىالمصطلحات القانونية، التي كانت سائد

 : في مالحظاته، على القسم العام من قانون العقوبات األردنياألستاذ كامل السعيديقول  

في ترتيب األبواب    إنه رتب األبواب والفصول، بطريقة ال تنسجم، مع ما يقتضيه المنطق             -١ 

  .والفصول
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 .دق عليها  إنه وضع بعض التسميات، تحت أسماء وعنواين ال تص-٢ 

. الجزائيـة العربيـة    إنه لم يهتم في القسم العام، بتوحيد التعابير القانونية مع التشريعات             -٣ 

 .)١(والهنات بل تابع القانون اللبناني عليها وهكذا لم يتالف القانون األردني، هذه الثغرات

  

       :المطلب الثالث

    اصدار القوانين األردنية والمراحل التي تمر بها

المملكة األردنية الهاشمية، دولة نيابية، تناط السلطة التشريعية فيها بجاللة الملـك، ومجلـس               

 .األمة األردني، الذي يتكون بدوره من مجلسين

   . الشعب يسمى مجلس النواب، وهو المجلس الذي ينتخب أعضاؤه، إنتخاباً من قبل :أحدهما 

 ). ٢( تعييناً من قبل جاللة الملك ويسمى مجلس األعيان، ويعين أعضاؤه:ثانيهما

تنـاط  : ، على ذلك بقولهـا      ١٩٥٢ من الدستور األردني، الصادر سنة       ٢٥وقد نصت المادة     

). ٣(السلطة التشريعية بمجلس األمة والملك ويتألف مجلس األمة من مجلسي األعيـان والنـواب             

 البرلمان، وإنما تشترك بهـا      ومن هذه المادة يتبين لنا أن الوظيفة التشريعية، ليست قاصرة على          

 وهذا يستدعي ). ٤(السلطة التنفيذية

 :من الباحث أن يستعرض المراحل التشريعية للقوانين العادية، وهي عبارة عن ثالثة مراحل

    . مرحلة إقتراح القوانين -١ 

   . مرحلة التصويت على مشروعات القوانين-٢ 

  . مرحلة تصديقها وإصدارها ونشرها-٣ 
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     :إقتراح القوانين: رحلة األولىالم

 ) .١(خول الدستور األردني، حق إقتراح القوانين للسلطتين التشريعية والتنفيذية على السواء 

    : إقتراح القوانين من السلطة التنفيذية-أ

يعرض رئيس الـوزراء،    :  من الدستور، السلطة التنفيذية، هذا الحق بقولها       ٩١أعطت المادة    

والدستور األردني بهذا يتمشى مع المفاهيم البرلمانية ألن . انون، على مجلس النوابمشروع كل ق

الصالحية األساسية، القتراح مشروعات القوانين، ترجع في األنظمة البرلمانية، إلى الوزارة ألنها    

 ).٢(المسؤولة عن السياسة الداخلية والخارجية

     إقتراح القوانين من السلطة التشريعية-ب

ص الدستور على حق السلطة التشريعية، في إقتراح القوانين، في الفقرة األولى من المـادة               ن 

يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي األعيان والنـواب، أن           :  من الدستور، بقوله   ٩٥

يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة، في المجلس إلبداء الرأي، فـإذا رأى               

س قبول اإلقتراح، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلـس        المجل

وواضح أن مجلسي النواب واألعيان، متساويان فـي        . في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها       

 ). ٣(حق إقتراح القوانين

   :التصويت على مشروعات القوانين: المرحلة الثانية

       :دور مجلس النواب

تحال مشروعات القوانين، بعد صياغتها من قبل الحكومة، إلى مجلس النواب، وعندها يقـوم               

رئيس المجلس، بعرض المشروع على المجلس لبيان الحاجة اليه، فإذا ظهر أن الحاجة داعيـة،               

 .وأن هناك ما يستدعي لمثل هذا القانون، أحاله إلى اللجنة القانونية الستطالع رأيها في المـسألة               

 .أما إذا رأى المجلس أن الحاجة لهذا القانون غير قائمة، فله الحق برفض مشروع القانون
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وتتم هذه المرحلة في جلسات علنية االّ إذا تقرر جعلها سرية بناء على طلـب الحكومـة، أو                   

طلب خمسة من أعضاء مجلس األمة وبعد المناقشة يؤخذ الرأي على المشروع مادة مادة وتصدر               

وتنحصر صالحية مجلس النواب ). ١(مجلس األمة، بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرينقرارات 

 ).٢(كما ورد من الحكومة، أو رفضه ، أو تعديله. قبول المشروع: في ثالثة أمور هي

      : دور مجلس األعيان 

ترفع مشروعات القوانين من مجلس النواب، إلى رئيس مجلس األعيان، مشفوعة بالرأي الذي              

وبعدها يقوم رئيس مجلس األعيان، بتحويلها إلى اللجنة القانونية، الستطالع     . تخذه مجلس النواب  إ

رأيها، ومالحظاتها، وبعد ذلك تجري عملية التصويت عليه، وله الحق في قبول المـشروع، أو               

 ، فإذا قبل مجلس األعيان مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب، يرفع           )٣(رفضه، أو تعديله  

وإذا رفض مجلس األعيان مشروع القانون الذي كان قـد  .  لتصديقه وإصداره  جاللة الملـك  إلى  

رفضه مجلس النواب أيضاً، امتنع على الحكومة تقديم المشروع مرة ثانية، لمجلس النواب فـي               

 . الدورة التي رفض فيها المشروع، ولكن يجوز تقديم المشروع، في دورة تالية

    :سان، فالحل يكون كالتاليأما إذا اختلف المجل

إذا لم يوافق مجلس األعيان، على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سواء كان قـرار    

مجلس األعيان بالرفض، أو التعديل، فإنه يعيده إلى مجلس النواب، مرفقاً بالصيغة التي يراهـا،               

 الواردة من مجلس األعيان،     ويقوم مجلس النواب، ببحث األمر من جديد، على ضوء اإلقتراحات         

فإذا وافق عليه، كما ورد هذه المرة باقتراحات مجلس األعيان، أعاد المشروع مرة ثانية لمجلس               

أما  إذا لم يوافق مجلـس       .  للتصديق عليه وإصداره   لجاللة الملك األعيان، للموافقة عليه، ورفعه     

ى موقفه، فإن المـشروع يحـال       النواب عليه، بالصيغة التي إقترحها مجلس األعيان، وأصر عل        

 للتصديق عليه وإصـداره، أمـا إذا   لجاللة الملكلمجلس األعيان ، فإذا قبله مجلس األعيان يرفع    

أصر مجلس األعيان على موقفه، عندها يقوم رئيس مجلس األعيان، بالدعوة لجلسة مشتركة بين              

لمشروع أن يـصدر قـرار       لقبول ا  ٢٩المجلسين، وفي هذه الحالة اشترط الدستور حسب المادة         
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المجلس المشترك، بأكثرية ثلثي األعضاء الحاضرين، أما إذا أخفـق المـشروع فـي الجلـسة                

 ). ١(المشتركة، ولم يحصل على النسبة المقررة لقبوله ال يقدم ثانية، إلى المجلس في الدورة نفسها

  :تصديق وإصدار ونشر القوانين األردنية: المرحلة الثالثة

وهو حق دستوري منح . قانون واجب النفاذ، إال بعد تصديقه من جانب جاللة الملكال يصبح ال  

 مـن الدسـتور الطريـق       ٩٣ من الدستور وبينت المادة      ٣١لجاللة الملك، بمقتضى نص المادة      

 :لممارسة هذا الحق من قبل جاللة الملك بقولها

 .ك للتصديق كل مشروع قانون، أقره مجلسا األعيان والنواب، يرفع إلى المل-١

أما اذا لم يصدق جاللة الملك على القانون، أعادة في غضون ستة أشهر مشفوعاً ببيان أسباب                 

 .عدم التصديق

وأذا رد مشروع قانون عدا الدستور، خالل المدة المبينة، وأقره مجلسا األعيان والنواب مـرة                

عادة القانون مصدقاً في المدة ثانية، بموافقة ثلثي األعضاء، وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إ  

 ).٢(المعينة، يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق

. وأما نشر القانون، فهو وسيلة إعالم الناس، بهذا القانون عن طريق النشر بالجريدة الرسـمية   

لكي يمكن اإلحتجاج عليهم بذلك، وألنه ال يتصور تطبيق قانون، على أناس يجهلونه ولم يعطـوا       

 .صة العلم بهفر

يـسري مفعـول    :  الفقرة الثالثة من الدستور على ذلك بقولها       ٩٣وفي هذا الشأن نصت المادة       

القانون، بإصداره من جانب الملك، ومرور ثالثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية ، إال إذا                

 ).٣(ورد  نص خاص في القانون، على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر 

      نين المؤقتةإصدار القوا
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فقـد  . في األحوال اإلستثنائية ، منح الدستور األردني، حق إصدار القوانين للسلطة التنفيذيـة             

 -: من الدستور األردني على ما يلي٩٤نصت المادة 

 عندما يكون مجلس األمة، غير منعقد، أو منحالً، يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملـك، أن                -١

ألمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضـرورية، ال تحتمـل التـأخير، أو          يضع قوانين مؤقتة، في ا    

تستدعي صرف نفقات مستعجلة، غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة، التي يجب أن              

ال تخالف أحكام هذا الدستور، قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده،                

ين، أو يعدلها، أما إذا رفضها، فيجب على مجلس الـوزراء بموافقـة            وللمجلس أن يقر هذه القوان    

الملك، أن يعلن بطالنها فوراً، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول مفعولها، على أن ال يؤثر ذلك في                 

 .العقود والحقوق المكتسبة

 يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة، التي يسري فيها مفعول القوانين، بمقتـضى حكـم               -٢

 ). ١(من هذا الدستور) ٩٣(لفقرة الثانية، من المادة ا

ويتضح من هذه المادة، أن الدستور األردني، قد أعطى السلطة التنفيذية، مكنة إصـدار               

قوانين مؤقتة، إذا لم يكن مجلس األمة منعقداً، أو إذا كان منحالً، فيما لو واجهت هـذه الـسلطة                   

 تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات عاجلـة   بعض الظروف، التي تستوجب إتخاذ تدابير ال      

  ).٢(غير قابلة للتأجيل

 

       :المطلب الرابع

     في تفسير قانون العقوبات األردني

تحديد المعنى الذي يقصده    : يعرف األستاذ محمود نجيب حسني، تفسير النصوص الجنائية بأنه         

 ).٣(ع الحياةالشارع من ألفاظ النص، لجعله صالحاً للتطبيق على وقائ
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وقريباً من هذا ما ذهب اليه، األستاذ كامل السعيد من أن المقصود بتفسير النص القانوني هو                 

البحث عن معناه، والوقوف على حقيقة إرادة الشارع، من خالل ألفاظ النص، المراد تفسيره على               

  ).١(نحو، يجعله صالحاً للتطبيق على الوقائع المادية، المراد تطبيقه عليها

التفسير عبارة عن العملية التي يمكن بمقتضاه،       : ووسع البعض نطاق التفسير ومدلوله، فقالوا      

إستنباط نية المشرع، وغاياته وأهدافه، من النصوص التي يضعها، وإيضاح ما غمض من حكـم               

ورد في نصوص التشريع، ومعرفة ما قد يشوب هذا النص من قصور، وكيفية حـل التنـاقض،                 

ون قد حدث فيما بين نصوص التشريع، كما يشمل التفسير إصالح غلط مادي، يكون الذي ربما يك

 ).٢(قد وقع في هذه النصوص

       أنواع التفسير

 :ينقسم التفسير من حيث الجهة التي تتولى القيام، به إلى أربعة أنواع 

     . تفسير تشريعي-١  

    .  تفسير ديوان القوانين-٢  

    .ي التفسير القضائ-٣  

    . التفسير الفقهي-٤  

       التفسير التشريعي-١

ويصدر هذا التفسير من السلطة التشريعية، المخولة بسن القوانين، أو من السلطة التنفيذية، في               

ويستهدف .  من الدستور، ويتخذ صورة النصوص القانونية      ٩٤الظروف اإلستثنائية، طبقاً للمادة     

والتفسير التشريعي يكـون    . مشرع، أنها في حاجة إلى توضيح     تفسير نصوص، أو ألفاظ رأى ال     

بإحدى طريقتين، فإما أن يصدر التفسير مع القانون المفسر، كما حصل في تفسير بعض األلفاظ                

يكون للعبارات، واأللفاظ التالية،    :الواردة في قانون العقوبات األردني، في مادته الثانية التي قالت         

وقد سلك  . لمعاني المخصصة أدناه، إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك         الواردة في هذا القانون ا    
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القانون الجنائي  السوداني نفس المسلك فنص في مادته الثالثة على تفسير وإيضاح بعض األلفاظ               

وإما أن يصدر التفسير في تـاريخ       . الواردة في القانون ورتبها ترتيباً أبجدياً يسهل الرجوع اليها        

شريع، موضع التفسير ويمتاز التفسير التشريعي بأنه تفسير ملزم لجميع المعنيين         الحق لصدور الت  

في القانون، وأولهم القضاء، الذي يلزم بتطبيق القانون، ويكون له نفس قوة القانون، الذي جـاء                

ويكون نافذاً من تاريخ النص المفسر، فيشمل الماضي، واألحكام التي لم تكتسب صـفة              . لتفسيره

 . القطعية

 ).١(أما األحكام التي أخذت صفة القطعية، فال يتعرض لها التفسير الالحق 

      : تفسير ديوان القوانين-٢

.  منه على تشكيل هيئة، تتـولى تفـسير القـوانين          ١٢٣أوصى الدستور األردني، في المادة       

أحـد  وتتشكل من رئيس أعلى محكمة نظامية في المملكة رئيساً، وعضوية اثنين من قـضاتها، و     

كبار موظفي اإلدارة، يعينه مجلس الوزراء، وأحد كبار موظفي الوزارة المعنية بالتفسير، ينتدبه             

الوزير المختص، وصالحية هذا المجلس، تكاد تكون مقيدة، بتفسير القانون الذي يحال إليه، مـن               

المـادة  رئيس الوزراء، شريطة أن ال تكون المحاكم األردنية، قد فسرته، كما نص على ذلك في                

للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون، لم تكن المحاكم قد فـسرته، إذا              : سند التشكيل، فقالت  

وتفسير ديوان التشريع، ملزم وتصدر   قراراته باألغلبية المطلقة،    . طلب إليه رئيس الوزراء ذلك    

 ).٢(وتنشر قراراته بالجريدة الرسمية

      : التفسير القضائي-٣

ادر عن المحكمة، التي تتولى تطبيق النص القانوني، على واقعة معروضـة            هو التفسير الص   

فإذا كان النص المراد إعماله وتطبيقه مشوباً بالغموض، أو النقص، أو التنـاقض، فـإن               . أمامها

. القاضي أو هيئة المحكمة، تجتهد في تفسيره، وإزالة ما به من غموض، أو نقص أثناء تطبيقـه                

أهم أنواع التفسير، وأكثرها وقوعاً في الحياة القضائية، ولكنه غير ملـزم            ويعد هذا التفسير، من     

 ).٣(للمحاكم األخرى، وال للمحكمة نفسها في قضية أخرى
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      : التفسير الفقهي-٤

وهو التفسير المستوحى من مجموع آراء، وأبحاث، ودراسات أساتذة القانون، الـذين إذا مـا                

لعيب فيه، وأعطوا رأيهم في كيفية تفسيره، وربمـا اقترحـوا   رأوا نصاً غامضاً، أوضحوا وجه ا    

 ). ١(وليس لهذا التفسير، أية قوة الزامية، وإنما يستأنس به. إعادة النظر فيه

   :المطلب الخامس

     :مالمح قانون العقوبات األردني

ي، المـصدر    يعتبر قانون العقوبات السوري، الذي أخذ بدوره عن قانون العقوبات اللبنـان            :أوالًَ

واألساس لهذا القانون، وهما في حقيقة األمر، صدى لقانون العقوبات الفرنسي، الـصادر سـنة               

١٨١٠. 

  قانون العقوبات األردني، قانون إنتقائي، لم يتقيد واضعوه، بنظريات مدرسة معينـة مـن                :ثانياً

ا ظنه متناسـباً،    مدارس القانون، التي كانت مطروحة على الساحة، بشكل دقيق بل إختار منها م            

مع واقعة، وحاول أن يأخذ، من كل نظرية ما ظنه األصلح، فأخذ من المدرسة التقليديـة قواعـد         

كما أخذ من المدرسة الوضعية، مبدأ التفريد العقابي، بـأن جعـل للعقوبـة              . المسؤولية الجزائية 

 بالتـدابير   وأخـذ ). ٢(أدنى وأعلى، وأجاز  للقاضي إختيار عقوبة واحدة مـن عقـوبتين           : حدين

اإلحترازية، كالحجز في مأوى إحترازي، والمصادرة العينية، وإقفال المحمل ، مـن المدرسـة              

 . الوضعية أيضاً

   حسم النزاع النظري، والتضارب القضائي، الذي كانت تثيره عدة قضايا، مثـل مـسائل                 :ثالثاً

درات، في مدى المسؤولية تطبيق القانون، من حيث الزمان والمكان، وتحديد أثر المسكرات والمخ  

  ).٣(وبالتالي في تعيين مقدار العقاب
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 تالفي النقص الحاصل، الذي كانت تعاني منه القوانين السابقة، كقانون الجزاء العثمـاني،              :رابعاً

، الذي أصدرته دولة اإلنتداب على فلسطين ، أو قانون العقوبـات            )١(وقانون العقوبات الفلسطيني  

، فتعرض للجرائم الواقعة على الدستور، وجرم األفعال التي تنـال           ١٩٥١ لسنة   ٨٥المؤقت رقم   

من هيبة الدولة، ولكنه رغم ذلك كله، شابه النقصان والقصور، مما إستدعى تعديله مرات عديدة               

 . كما سبق أن بينا عند الكالم على مصدر القانون الرسمي

عناوين، التي إختارها للتعبير عن مضمون    لم يكن قانون العقوبات، دقيقاً في األسماء وال :خامساً

 إنما يعني موانـع المـسؤولية،       ٨٨،٠٩األبواب، فهو حين يتحدث عن موانع العقاب، في المواد          

 ).٢(والفرق القانوني بينها واضح

 لم يهتم بتوحيد التعابير القانونية، وخاصة في قسمه العام، رغم أنه وعد بهـذا التوحيـد                 :سادساً

واتباعاً لمبدأ توحيد التشاريع في البالد العربية فقد        : كرة عرض المشروع، فقال   والتكامل، في مذ  

 ). ٣(إتخذ قانون العقوبات السوري أساساً لهذا المشروع

  وقع قانون العقوبات، فيما حاول الفرار منه حيث شابه الكثير من القصور والضعف، مما    :سابعاً

 . تإستدعى تعديله مرات ومرات لمالحقة المستجدا

  أوقع القضاء في إرباك، وأوجد مجاالً لإلختالف، عندما أخذ بمبدأ التفريـد العقـابي،                :ثامنــاً

فقد ذكر للجريمة عقوبتين أو أكثر      . وخاصة في الجرائم الخطيرة كجريمة الزنا، وجريمة السرقة       

 ينبغـي أن    وسمح للقاضي إختيار أي الحدين األدنى، واألقصى أو ما بينهما، فالتفريد العقابي ال            

يكون في الجرائم الخطيرة، كجرائم الحدود وإنما مكانه جرائم التعزير ، حيث يتيح هذا النظـام                

 .للقاضي مراعاة ظروف الجريمة والمجرم
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 ١٠٢

  المبحث الثاني

  في مصادر التشريع الجنائي اإلسالمي

  

  :الربعه هيمن المتفق عليه بين علماء اإلسالم أن المصادر االصليه لإلحكام الشرعية ا

  

   السنة النبوية الشريفة-٢ القران الكريم                                            -١

  )١( القياس -٤ اإلجماع                                                  -٢

  :المطلب األول

  :القران الكريم

  .عتنى أهل األصول بتعريفهالقران أشهر من يعرف ومع هذا الوضوح والبيان فقد ا: تعريفه

بأنه ما نقل إلينا بين دفتي المـصحف بـالحرف الـسبعة المـشهورة نقـال                 : اآلمديفقد عرفه   

  )٢(متواترا

الكالم المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقـول الينـا   : بأنه ) •(الـشوكاني وعرفه  

  )٣(متواترا

وهذا . واليه ترجع بقيه االدله عند التحقيق        ،والقران الكريم هو المصدر األول لإلحكام الشرعية      

وعمده الملة وينبوع الحكمة وآية الرسـالة       ،إن الكتاب كليه الشريعة   : بقوله   الشاطبيما أشار إليه    

وال تمسك بـشئ    ،وال نجاه بغيره    ،ونور األبصار والبصائر وانه ال طريق إلى اهللا سبحانه سواه           

                                                 
  ٢ ص٣تيسر التحرير ج )1(

  ١٢٠المستصفى للغزالي ص  ،١٤٧ ص ١اإلحكام في أصول األحكام ج  )2(

عاني مفسر محدث فقيه أصولي صنف الكثير منها البدر الطالع بمحاسن ما بعد  هو أبو عبدا هللا محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصن)••••(

  ٥٣ ص١١معجم المؤلفين ج-ه١٢٥٢٠توفي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، القرن السابع 

  ٢٦ ص١شرح التلويح على التوضيح ج،٢٩إرشاد الفحول إلى علم األصول ص )3(



 ١٠٣

واستدالل عليه ألنه معلوم من دين أالمه وإذا كان كذلك لزم وهذا كله ال يحتاج إلى تقرير ،يخالفه 

أن ، وطمح في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلهـا      ، على كليات الشريعة     عضرورة لمن رام االطال   

  ).١(يتخذه سميره وانسيه

  

  حجية القران  في الداللة على األحكام

وانه حجه على كل مـسلم      ، للناس   الخالف بين المسلمين أن القران الكريم كتاب اهللا تعالى انزله         

 ).٢(وان أحكامه واجبه الطاعة واإلتباع،ومسلمه

بمعنى أن المجتهد أن يرجـع  ،في المرتبة األولى بين االدله الشرعية  ،وتأتي حجية القران الكريم     

فال يجب عليه أن يتعداه إلـى       ،فإن وجد فيه غايته     ،الستنباط الحكم الشرعي المطلوب     ، إليه أوال 

فقد ذكر الشاطبي أن عمر بن الخطاب رضي اهللا         ،  من االدله للبحث عن الحكم المطلوب        ،غيره  

  ).٣(وال تلتفت إلى غيره ،إذا وجدت شيئا في كتاب اهللا فاقض به :عنه كتب إلى شريح 

من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول      ،نصوص القران جميعها قطيعة      . دالله آيات القران  

  )..٤(سلم إلينا صلى اهللا عليه و

  )..٥(وقد تكون ظنيه ، على األحكام قد تكون قطعية ،  هذه النصوصلةإال أن دال

الزانية والزاني فاجلدوا كـل     (فتكون قطعية اذا كان اللفظ يحتمل اال معنى واحدا،مثل قوله تعالى          

  ).٦)(واحد منهما مائة جلدة

  

                                                 
  ٢٢٤ ص٣الموافقات للشاطبي ج  )1(

  ٥٤ خالف ص–علم أصول الفقه  ،١٤٨ ص ١اإلحكام في أصول األحكام ج  )2(

  ٦ ص٤الموافقات ج  )3(

  ٣٤ خالف ص–علم أصول الفقه  )4(

  ٩٢أصول الفقه البي زهره ص )5(

  ٢سورة النور اية )6(



 ١٠٤

َواْ	َُ�*5َA>�ُت َ�َ(Kَlْ<AZ�َ    { :مثـل قولـه تعـالى     ِِِوتكون داللته ظنية،اذا كان اللفظ يحتمل اكثر معنى،       

Ỳََ>َ� ُ%>ُ�َوءٍ      Yَ AKUِ+ِ<MُVvَZِ { )اقرء يحتمل ان يـراد بـه االطهار،ويحتمـل ان يـراد بـه               فلفظ). ١

  ).٢( على الحكم ظنية ال قطعيةاأليةفمع هذا االحتمال تكون داللة .الحيضات

  .بيان القران االحكام الشرعية على نوعين

بيان اجمالي،وذلك بذكر القواعد والمبـادى العامـة للتـشريع،وبيان االحكـام بـصورة          :مااحده

  :مجملة،ومن القواعد والمبادى العامة ما يلي

  ).٣) (وامرهم شورى بينهم(الشورى في قوله تعالى-أ

  )٤( )ان اهللا يامر بالعدل(العدل في قوله تعالى -ب

َو�Vُْا 0ََ*>[ اْ	�>�\ َوا	(5ْA>َ�ى َوeَ6َ Hَ>�َو�Vُْا 0ََ*>[ اYْ�ِ>ِ$                َوeَ6َ>� { التعاون على الخير في قولـه تعـالى       -ج

  )٥ ( }َواْ	eُْ/َواِن

ــا ــام  :وثانيهم ــام المواريث،والطالق،واحك ــريم الحك ــران الك ــان الق ــصيلي كبي ــان تف بي

  ).٦(الحدود،والقصاص

 وحد القذف وحـد     فقد بينها القران الكريم، بيان يكاد يكون كامال،  فقد بين حد الزنا وحد السرقة              

 مقـدار   علي بن ابي طالب رضـي اهللا عنـه        قطع الطريق واشار الى حد الشرب ولهذا استنبط         

الضرب فيه من القران وبقياسه على حد القذف كما وبين القران الكريم ايضا احكام القصاص في                

  ).٧)(ولكم في القصاص حياة يا اولى االلباب(النفس واالطراف بقوله تعالى 

                                                 
  ٢٢٨سورة البقرة اية )1(

  ١٥٦الوجيز في اصول الفقه ص )2(

  ٣٨سورة الشورى اية )3(

  ٩٠ل اية سورة النح )4(

  ٢سورة المائدة اية  )5(

  ١٥٤_١٥٣الوجيز في اصول الفقه ص )6(

  ١٧٩سورة البقرة اية  )7(



 ١٠٥

وبين القران ايضا ولي الدم وحقه واجازة العفو واحكام الدية كما           ). ١( )جروح قصاص وال(وقوله

  .بين احكام قتل الخطا واحكام الكفارات 

ان القران الكريم راعي في العقوبات التي بينهـا وقررهـا           : رحمه اهللا    االمام ابو زهرة  وقد ذكر   

  اربعة امور

  .موال والنسلالمحافظة على النفوس والعقول واالديان واال-١

وهذا عالج اجتماعي سليم    ....شفاء غيظ المجني عليه فنه مكلوم ومن  الواجب مداواة جروحه          -٢

قد اتجه اليه الفقه الجنائي الحديث بعد انت تجاهله امدا طويال الن عد االلتفات الى غيظ المجنـي       

ظهم بقتل الجاني او اي عليه يودي الى تسلسل الجرائم فيتجه اولياء المجني عليه الى ان يشفوا غي         

  .شخص من اقاربه وبذلك تترادف جرائم االخذ بالثار لنقص العقوبة او تعطيلها

  .تعويض المجني عليه واسرته وذلك اذا تعذر القصاص الكامل الي سبب من االسباب-٣

جعل العقوبة تابعة للشخص فتكبر بكبره وتصغر بصغره الن الجريمة تكبر بكبـر المجـرم               -٤

  .رهوتصغر بصغ

والقران الكريم قد ذكر اكثر      ).٢(  ولذلك جعل القران عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر           

  ).٣) (والتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(المعاصي ونها عنها وحذر منها فقال تعالى

 َآَ� �5ُ�َُم ا	fِAي َ�َ(َ��7ُ�ُA ا	>�8ْAَ��ُن  ا	vْ�َ Kَ�fِAُآُ*�َن ا	�\Zَ� Hَ �5ُ�َُ,�َن ِإAH   {ونهى عن اكل الربا بقوله تعالى     

\�  )٤(  } ِ,Kَ اْ	َ

َوvْ6َ Hَُآُ*�ْا َأْ,>َ�اَ	Zِ $3ُ9َ<8ْZَ $3ُ�ْ	َ��yِ<�ِ َو6ُ>ْ/ُ	�ْا UَZِ>� ِإَ	>[       {ونهى عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله تعالى      

�Zِ ِس�A9	َأْ,َ�اِل ا Kْ\, �5ً��ِ�َ ُآُ*�ْاvْ)َ	ِ ِم�A3Cُ	َْنا�ُ*َeْ6َ $ْ)ُVَوَأ $ِYْ�ِ {)٥.(  

)  
                                                 

  ٤٥سورة المائدة اية  )1

  ٩٩-٩٨اصول الفقه البي زهرة ص )2(

  ١٥١سورة االنعام اية  )3(

  ٢٧٥سورة البقرة اية  )4(

  ١٨٨سورة البقرة اية  )5(



 ١٠٦

  :المطلب الثاني

  السنة النبوية الشريفة

الطريقة المسلوكة واصلها من قولهم سننت الشي بالمسن اذا امررته عليه حتـى        :في اللغة    السنة

  )١(يؤثر فيه سننا اي طريقا

 ممـا لـيس      الشريعة األدلةفهي ما صدر عن الرسول صلى عليه وسلم من          : اما في االصطالح  

قول النبي صـلى عليـه وسـلم وفعلـه          "وقيل هي   . )٢(بمتلو والهو معجز والداخل في المعجز     

  ).٣.(وتقريره

وهي احاديثه صلى اهللا عليه وسلم التي قالها في تبليغ شرع اهللا في مختلـف               :فهي اما سنة قولية     

  .االغراض والمناسبات 

ل ادائة الصلوات الخمس بهيئاتهـا واركانهـا        وهي افعاله صلى اهللا عليه وسلم مث      :واما سنة فعلية  

  .وادائة مناسك الحج وقضائة بشاهد واحد ويمين المدعي

وهي ما اقره صلى اهللا عليه وسلم مما صدر عن اصحابه من اقوال وافعال بسكوته : واما تقريرية

  .وعدم انكاره او بموافقته واظهار استحسانه

والـسنة  ).٤(ا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفـسه        فيعتبر بهذا االقرار والموافقة عليه صادر     

  مكملة للكتاب في بيان االحكام الشرعية ومعاونة له ولذلك

الشافعي عنه في البيان واعتبرها هي الكتاب نوعا من االستدالل بالنص وهمـا             اإلمام  لم يفصلها   

  ).٥(متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كامال

                                                 
  ٢٩ارشاد الفحول ص )1(

  ٢ ص٢شرح التلويح على التوضيح ج.١٥٦ ص ١ول االحكام جاالحكام في اص )2(

  ٢٩ارشاد الفحول ص )3(

  ٣٦خالفص- علم اصول الفقه٤١ ارشاد الفحول ص٣٩ ص٤الموافقات ج )4(

  ١٠٥اصول الفقه البي زهرة ص )5(



 ١٠٧

بغي في االستنباط من القران االقتصار عليه دون النظر في شـرحه            وال ين : االمام الشاطبي وقال  

وبيانه وهو السنة النه اذا كان كليا وفيه امور كلية في شان الصالة والزكاة والصوم ونحوها فال                 

  ).١(محيص عن النظر في بيانه

  :حجية السنة

عـل او تقريـر   اجمع المسلمون على ان ما صدر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قول او ف     

وكان مقصودا به التشريع واالقتداء ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع او الظن الراجح بـصدقه                

يستنبط منه المجتهدون االحكام الـشرعية الفعـال         يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا     

 الكريم قانونا   المكلفين اي ان االحكام الواردة في هذه السنن تكون مع االحكام الواردة في القران             

 .واجب االتباع

نصوص القران فان اهللا سبحانه في كثير من اي كتـاب           : والبراهين على حجية السنه عديدة منها     

الكريم امر بطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وجعل طاعة الرسول طاعة له وامر المسلمين اذا                

بارا اذا قضى اهللا ورسوله امرا      تنازعوا في شئ يردوه الى اهللا والى الرسول ولم يجعل للمؤمن خ           

وفي هذا كلـه    .ونفى االيمان عمن لم يطمئن الى قضاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولم يسلم له              

  )٢( برهان من اهللا على ان تشريع الرسول هو تشريع اللهي واجب اتباعه

  اال حكام التي جاءت بها السنة

  ثةاالحكام التي جاءت بها السنة ال تعدو واحدا من ثال

ان تكون مقررة ومؤكدة حكما جاء في القران فيكون الحكم له مصدران وعليه دليالن دليـل                -١

ومن هذه االحكام االمر    . مثبت من اي القران ودليل مؤكد من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            

باقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والنهي عن شهادة الزور وقتل النفس والبغي وغيـر               

لك من المامورات والمنهيات التي دلت عليها ايات القران وايدتها سنن الرسول صلى اهللا عليـه                ذ

  ).٣( ويقام الدليل عليها منهما

                                                 
     ٢٤٣ ص٣الموافقات ج )1(

  ٣٧خالف ص–علم اصول الفقه  )2(

  ١٧٤ول الفقه صالوجيز في اص٣٩خالف ص–علم اصول الفقه  )3(



 ١٠٨

ان تكون سنة مبينة ومفصلة لما جاء في القران مجمال او مقيدة لما جاء مطلقا او مخصصة مـا                   

ت به السنة تبيانا للمراد من الـذي        جاء فيه عاما فيكون التفسير او التقيد او التخصيص الذي جاء          

السنن التي فصلت احكام العبادات والبيوع والحدود وشـروطها         : ومن هذا القبيل    .جاء في القران  

  )١(وتعتبر مكملة له وملحقة به . فهي التي  بينت المراد من مجمل القران ، وطلقه، وعامه 

وهـي  . ون هذا الحكم تابتا بالسنة       ان تكون السنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القران فيك          -٣

فقـد روي   ) ٢(وثل ذلك دية الجنين ، وكون الديات تورث         . كالقران في تقرير االحكام واثباتها      

 من دية المرأةوال ترث . ة  عصب كان يجعل دية المقتول في ال      عمر بن الخطاب   ان   الشافعياإلمام  

لى اهللا عليه وسلم كتـب اليـه ان          ان رسول اهللا ص    الضحاك بن سفيان  زوجها شيئا حتى أخبره     

  ).٣( اليه عمر من ديته فرجع اشيم الضبابييورث امرأة 

لم اعلم من اهل العلم مخالفا      : في الرسالة فقال   االمام الشافعي وهذه االقسام الثالثة هي التي ذكرها       

  .في ان سنن النبي صلى اهللا عليه وسلم من ثالثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين 

  .ما انزل عز وجل فيه نص كتاب فبين رسول اهللا ما نص الكتاب:احدهما

  .ما انزل اهللا عز وجل فيه جملة كتاب فبين عن اهللا معنى ما اراد:الثاني

  )٤( سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما ليس فيه نص كتابما:الثالث

ـ     :الشيخ ابو زهرة  ويقول   ضايا والجنايـات  والسنة قد اتت باكثر مما يطبق بوجه عـام فـي الق

والجرائم ولو احصيت االحاديث الصحاح الواردة في احكام العقوبات ووضع كـل حـديث فـي             

موضعه ورتبت االبواب ترتيبا مبينا كاشفا لكل جريمة وعقوبتها وقد وضعت فيه اجناس المسائل              

 في عمومه ليكون من ذلك قانونا متطورا سليما شـامال بيـد ان   كل جنس يشتمل على ما يدخل

  .عبارته تختلط فيها الحكمة مع الحكم والموعظة الحسنة بالحكم الزاجر الرادع

وذلك ما ليس مالوفا في هذه االيام في نصوص القوانين فنصوص القوانين جامدة وقد جمودهـا                

الى االختالف في تفسيرها وتعددت مناهج التفسير فيها اما نصوص السنة فهي نصوص حية تبين 
                                                 

  ٤٠خالف ص-علم اصول الفقه )1(

  ١٧٤ الوجيز في اصول الفقه ص٤٠خالف ص- علم اصول الفقه١٢٢اصول الفقه البي زهرة ص )2(

  ٦٨٠ اقضية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص٢٠٣مسند االمام الشافعي  )3(

  ٥٢الرسالة لالمام الشافعي ص  )4(



 ١٠٩

واضحا بذكر العلة او الحكمة او بما اقترن بالقول من وقائع وما اختلـف فيـه                المراد منها بيانا    

الفقهاء من االحكام الواردة في االثار اكثره ليس في فهم النصوص او المراد او المرمى فان هذا                 

  ).١(هو القليل انما اكثرة في سالمة رواية الحديث وقبول رجاله الذين رووه او عدم قبوله

  

  :المطلب الثالث

  االجماع

  يطلق باطالقين:االجماع في اللغة

  )٢). (مركم وشركاءكمأجمعوا أف (العزم على الشئ والتصميم عليه ومنه قوله تعالى:احدهما

  ).٣( تفقوا عليهإتفاق يقال اجمع القوم على كذا اي اإل:وثانيهما

عـصر مـن    اتفاق المجتهدين من االمة االسالمية فـي        :اما معناه في اصالح اهل االصول فهو      

  )٤( .العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه    وال فرق بين ان يكون المتفقون على الحكم الشرعي من فقهاء الصحابة بعد وفاته             

  .وسلم او من الطبقات التي جاءت بعدهم

 ان  الظاهريلداوداجماع اهل كل عصر حجة وهو مذهب الجمهور خالفا         :وقال صاحب التبصرة  

  )٥.(اجماع غير الصحابة ليس بحجة

  حجية االجماع

ذهب جمهور العلماء الى القول بحجية االجماع والعمل بمقتضاه فاذا اتفق جميع المجتهدين مـن               

االمة االسالمية مجتمعين او متفرقين على حكم شرعي في واقعة كان هذا الحكم المتفـق عليـه                 
                                                 

  ١٩١الجريمة البي زهرة ص  )1(

  ٧١رة يونس اية سو )2(

  ١٥ ص٣القاموس المحيط ج )3(

  ١١٥ ص٤االحكام في اصول االحكام ج )4(

  ٣٥٩التبصرة في اصول الفقه ص  )5(



 ١١٠

على الحكم ال تجوز مخالفته وليس للمجتهدين في عصر تـال           واجب االتباع واعتبر دليال شريعا      

 حكم شرعي قطعـي ال مجـال        باإلجماعان يجعلوا هذه الواقعه موضع اجتهاد الن الحكم الثابت          

  )١. (جماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوعة بهاإلفته وال لنسخه فالمخ

  ادلة الجمهور

  :يرة منها استدل الجمهور على حجبة االجماع بادلة كث

ِْ̂,Vُ Kَ89َِ�	\>7ِ َ,>�           {قوله تعالى -١ <َوَ,�َ�ُ K�Bِ%ِ ا	�Aُ��َل ِ,,َ /ِeْZَ K� َ6َ�KَA8 َ	7ُ اْ	Uَُ/ى َوَ�(ِA�ِ<�َ �َ8ْ�َ hْ�yِ8 اْ	ُ

  ).٢(}   �َ6َ	A[ َوA9UَSَ 7ِ*ِlْVَُ$ َوَ��ءْت َ,8lًِ�ا

يـه وسـلم   ق الرسول صـلى اهللا عل فقد جعل اهللا تعالى من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاق    

تفاق فثبت ان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ووجب ان تكون متابعـة             ومشاققة الرسول حرام با   

  )٣. (قولهم وفتواهم وسبيلهم واجبه

مه االمه عن صعن النبي صلى اهللا عليه وسلم مما يفيد ع، ما ثبت من طريق التواتر المعنوي -٢

من ذلـك   . ى ضالله ، وهذا موجب لصدقها قطعا فيكون قولها حجة           الخطأ ، وانها ال تجتمع عل     

ان اهللا ال يجمع امتي على ظالله ويد اهللا مع الجماعه ومن شذ شـذ               (قوله صلى اهللا عليه وسلم      

ان امتي ال تجتمع على ضالله فاذا رايـتم اختالفـا           ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ) ٤() الى النار 

 )٥() د االعظمافعليكم بالسو

ان ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكـوا       : ان اهللا اجاركم من ثالث خالل       ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

  )٦ ( )  .لةالضمعوا على توان ال يظهر اهل الباطل على اهل الحق وان ال تج. جميعا 

  )٧( ). ما راه المسلون حسنا فهو عند له حسن(وقوله لى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  ٢٢٨ المستصفى ص٤٧ -٤٦خالف ص– علم اصول الفقه ٣٤٩ التبصرة في اصول الفقه ص ٧٣ارشاد الفحول ص )1(

  ١١٥سورة النساء اية  )2(

  ٢٠٣ البي زهرة  اصول الفقه٧٤ارشاد الفحول ص )3(

  .٢١٦٧رواه الترمذي كتاب الفتن رقم  )4(

  ٣٩٥٠رواه ابن ماجه كتاب الفتن رقم   )5(

    ٤٢٥٣رواه ابو داوود كتاب الفتن والمالحم رقم  )6(

  ٣٧٩ ص ١مسند احمد ج  )7(



 ١١١

ال ان القدر المشترك بينها هو عصمه االمه        إ تكن متواتره باعتبار احادها      فهذه االحاديث  وان لم    

  .عن الخطأ فهو متواتر من قبل المعنى  ، والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في افاده العلم 

حابه والتابعين ، الى زماننا هذا ، لم يـدفعها          صخبار لم تزل ظاهره في ال     وهذه األ  : الغزاليقال  

هل النقل من سلف االمه وخلفها ، بل هي مقبوله من موافقي االمه ومخالفيها ، ولم تزل                 د من ا  حا

  )١(االمه تحتج بها في اصول الدين وفروعه 

ح اثبات االجماع بها  ،قيل هذا تواتر        صفان قيل هذه احاديث احاد فال ي       : التبصرهوقال صاحب   

 الجميع على ايجاب المصير الى االجماع       عن طريق المعنى ، فان الفاظها وان اختلفت ، فقد اتفق          

  )٢ ( االمه من الخطأ ، وجاء ذلك موجبا للعلمةمصوع

  مراتب االجماع

  .االجماع  من جهه كيفيه حصوله نوعان

 الفقهاء على حجيته ، وهو ان يـصرح كـل           وهو الذي اتفق جمهور    :االجماع الصريح : اولهما  

تفق ارائهم فيها وهذا النوع حجه قطعيـه        توضه ،و واحد من المجتهدين ، برايه في المساله المعر       

  .باتفاق الفقهاء اللذين قالوا ان االجماع حجه شرعيه 

هدي العصر ، رايهم صراحه في الواقعه       ت هو ان يبدي بعض مج     :االجماع السكوتي   : وثانيهما  

 النـوع   بفتوى او قضاء ، ويسكت باقيهم عن ابداء رايهم فيها ، بالموافقه او المخالفـه  ،وهـذا                 

 الى انه اجماع وحجـه      ة وبعض الشافعي  ة والحنابل ةذهب اكثر الحنفي  اختلفت االراء في حجيته ،      

اذا تبين ان المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثه وعرض عليه الرأي ومضت مـده كافيـه                 

. للبحث وتكوين الرأي، وسكت ولم توجد شبهه على ان سكوته خوفا او ملقا او عيا او استهزاء                  

.)٣(  

                                                 
  ٢٠٢المستصفى ص  )1(

  ٣٥٦-٣٥٥التبصره في اول الفقه ص  )2(

  ١٨٤ ،الوجيز في اصول الفقه ص٨٤ ،ارشاد الفحول ص٣٦١ ص ١االحكام في اصول االحكام ج  )3(



 ١١٢

جماع وال وال حجه ، والينسب لساكت قول، واذا اعتبرا          إ في اخر اقواله  انه ليس ب       الشافعيوذهب  

  )١.(السكوت ،فقد حملنا الساكت قوال ونسبناه اليه ، وربما الزمناه الرضا به 

  :مستند االجماع

فوا في ضـروره    هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما اجمعوا عليه ، واختل          : مستند االجماع   

  )٢.(االعتماد على مستند

 عن سند ،من دليل او اماره ، وهو قـول الجمهـور ، الن    إال اإلجماعيجوز  ال  ) : • (ابن نجيم قال  

وفائده .... على الخطاةأالم إجماعذ الحكم في الدين بال دليل خطأ ، ويمتنع   إعدم السند يستلزم الخطأ     

  )٣.( الحكم قطعيا وصيرورة ، المخالفة وحرمه االجماع بعد وجود السند ، سقوط البحث ،

 وقد يكون دليال ظنيـا كخبـر        المتواترة ألسنهوسند االجماع قد يكون دليل قطعيا من الكتاب او          

  )٤: ( على حكم ثبت بالقياس على ثالثه اقوال اإلجماع واختلف العلماء في جواز .الواحد 

 جليه او   ةاإلمارالقياس مطلقا ، سواء كانت      ويقولون ان    :  جمهور العلماء  وهو مذهب    :االول  

  .لإلجماعخفيه ، يجوز ان يكون مستندا 

 

  

  

  

  

 
                                                 

  ٢٠٥-، اصول الفقه البي زهره ٥١خالف ص – ، علم اصول افقه ٨٤ارشاد الفحول  )1(

  ٥٨٥ ص ١اصول الفقه االسالمي للزحيلي ج  )2(

ه وكتبه ، صنف البحر الرائق شحر  هو االمام زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي الفقيه االصولي انتفع الناس بعمل-:ابن نجيم  )••••(

  ١٣٥الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه  ص-ه٩٧٠كنزالدقائق ، واالشباه والنظائر توفي سنه 

  ٥١  ص ٢، شرح التلويح على التوضيح ج ٦ ص ٣فتح الغفار لشرح المنار ج  )3(
  ٧٩  ، ارشاد الفحول ص ٢٠٤المستصفى  ()4



 ١١٣

النه حجه شرعيه يعتمد على النصوص ، اذ هو حمل على النص ، والحمل على النص من قبيل                  

االستمساك بالنص ، واذا حجه في ذاته ، فذا انعقد االجماع على اساسه فهو اجماع معتمد علـى                  

 الى انه يجوز ان يكـون   الجمهورفذهبواختلفوا في السند : قال في شرح التلويح .نص شرعي  

  )١. ( رضي اهللا عنه قياسا على امامته في الصالهخالفه ابي بكرقياسا وانه وقع كاالجماع على 

 القياس المنصوص على علته ، او كانت العله فيه ظاهره غير خفيه ، بحيـث ال يحتـاج               :الثاني

نه ينعقد به االجماع وان كانت العلـه        إى نظر وتمحيص ، وتختلف فيه االنظار ، ف        البحث فيه ،ال  

  )٢.(خفيه وغير منصوص عليها ، فأنه ال ينعقد بها وهول قول بعض الشافعيه 

ومحمـد   ،   الشيعه والظاهريه المنع مطلقا من ان يكون القياس مستندا لالجماع وهو قول           :الثالث  

  )٣ . (بن جرير الطبري

ـ  وجه القياس مختلفة، وهو مبني على اوصاف تكون مناسبة للحكم ومؤثرة في وجـوده،  أ ألن 

  )٤(وأنظار الناس تختلف فيها اختالفاً بيناً فال يبنى عليه اجماع 

 هو ما نميل اليه فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابه ، وكان مستندها االجتهاد الجمهوروقول 

ان ، وكان سندهم المصلحه ،وهي من ظروب االجتهـاد ،           فقد اجمعوا على جمع القر    . والقياس  

 ، في احداثه النداء لصاله الجمعه وكان سندهم مـصلحه اعـالم             عثمان رضي اهللا عنه   ووافقوا  

  )٥. (ريم لحمهحالناس بالصاله واجماعهم على تحريم شحم الخنزير ،قياسا على ت

  :المطلب الرابع 

  : القياس 

  )٦. (قال قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا وقياسا قدره على مثاله التقدير ، ي:القياس في اللغه

  :والقياس في اصطالح االصولين له عدة تعريفات منها 
                                                 

  ٥١ ص  ٢شرح التلويح على التوضيح    ج )1(

 ٢١٠،اصول الفقه البي زهره ص ٣٧٢ ،التبصره في اصول الفقه ٨٠ارشاد الفحول ص )2(

 ٥١ ص٢ ، شرح التلويح على التوضيح ج ٧٩ارشاد الفحول ص  )3(

  ٢٠٩اصول الفقه البي زهره  )4(

 ١٨٧ اصول الفقه ص، الوجيز في٣٧٣،التبصره في اصول الفقه ص٤٠٤ ، المستصفى ص٣٢٠ ص١االحكام في اصول االحكام ج  )5(

 ٢٥٣ ص٢القاموس المحيط ج  )6(



 ١١٤

ا في علة الحكم عند مالشتباهه،تحيصل حكم االصل في الفرع : بانه تعريف ابي الحسين البصري

  )١.(المجتهد

  )٢. (التدرك بمجرد اللغة،بعلة متحدة ،من االصل الى الفرع الحكم  ةتعدي:وقيل هو 

في الحكم الذي ورد بـه      ،بواقعة ورد نص بحكمها     ،الحاق واقعة ال نص على حكمها       : وقيل هو   

  )٣. (ين في علة هذا الحكم عتالنص لتساوي الواق

  : ان للقياس اركانا اربعة هي  يتضحومن هذه التعاريف

  ،ويسمى المقيس عليه وهو ما ورد نص بحكمه  :االصل-١

  .وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في االصل ويراد اثباته للفرع: االصل حكم-٢

 ويسمى المقيس وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد تسويته باالصل في حكمـه بطريـق                الفرع-٣

  .القياس 

 وهي الوصف الذي يبنى عليه حكم االصل وبناء على وجوده في الفرع يـراد تـسويته           العلة-٤

  )٤. (باالصل في حكمه

  حجية القياس

 العملية وانه في المرتبة الرابعة من اإلحكام القياس حجة شرعية في إن اتفق علماء المسلمين على

بنص من كتاب   حكم   لم يوجد في المسالة      إذا بحيث   واإلجماعالحجج الشرعية بعد الكتاب والسنة      

 تلحق بتلـك    فإنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم           أنها وثبت   إجماع أو سنة   أو

 ويسع المكلف العمـل بـه       اإلتباعالواقعة ويحكم عليها بحكمها ويكون هذا الحكم شرعيا واجب          

 الفرعية للحوداث الن النصوص محـدودة  حكاماأل إثباتويعتبر القياس اغرز المصادر الفقيه في       

                                                 
  ١٩٨ارشاد الفحول ص  )1(

  ٥٢ ص ٢شرح التلويح على التوضيح ج )2(

  ٥٢خالف ص–علم اصول الفقه  )3(

  ٦٠خالف ص– علم اصول الفقه ١٩٣الوجيز في اصول الفقه ص  )4(



 ١١٥

اث الجديدة منازلها   ومتناهية والحوداث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فال سبيل الى اعطاء الحود          

  )١.(سه القياسأواحكامها في فقه الشريعة اال عن طريق االجتهاد الذي ر

  :فقال )•(االمام الشهرستانيوقد نص على ذلك 

ان الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما اليقبل الحصر والعد ونعلم قطعا انه لم يـرد                

 –ذا كانت متناهية والوقائع غير متناهيـة        في كل حادثة نص واليتصور ذلك ايضا والنصوص ا        

علم قطعا ان االجتهاد والقياس واجب االعتبار حتـى يكـون           ال يضبطه ما يتناهى     وما اليتناهى   

  )٢. (بصدد كل حادثة اجتهاد

الفقهاء من عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم الـى يومنـا      ): •• (المزني صاحب الشافعي  وقال  

س في الفقه في جميع االحكام في امر دينهم ،واجمعوا بان نظير الحق             وهلم جرا استعملوا المقايي   

 )٣. (حق ،ونظير الباطل باطل،فال يجوز انكار القياس، النه التشبيه باالمور والتمثيل عليها 

:  الـذين قـالوا      ةوبعض فرق الـشيع   ة   والظاهري لةالمعتزولم ينكر حجيه القياس اال النظام من        

  )٤. ( تثبت به االحكام الشرعيه القياس ال يعتبر حجه وال

  :ادله الجمهور

  :استدل الجمهور على ما ذهبوا اليه من جحيه العمل بالقياس بأدله هي 

  )٥). (فاعتبروا يا اولي االبصار( قوله تعالي. ١

                                                 
  ٦٨ ص١لمدخل الفقهي العام ج )1(

ن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني الشافعي فقيه حكيم متكلم له كتاب الملك والنحل،توفي سنة هو ابو الفتح محمد ب: الشهر ستاني ) ••••(

  ١٧٨ ص١٠معجم المؤلفين ج- هجري٥٤٨

  ٤ ص٢الملل والنحل للشهر ستاني ج )2(

الما زهدا حسن هو االمام ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزني المصري صاحب االمام الشافعي من اهل مصر، كان ع: المزني  )••••••••(

 ،وفيات ٢١-٢٠طبقات ابن هداية اهللا ص–ه ٢٦٤الكالم مرضي الطريقة صنف في مذهب الشافعي المبسوط والمختصر توفي سنة 

  .١٤٨ ص ٢،شذرات الذهب ج١٩٦ ص١االعيان ج

  ٢٠٥ ص١اعالم الموقعين ج) 3(

  .٢٢٤ره ص ،التبص٢٢٠ ، الوجيز في اصول الفقه ص٦ ص ٤االحكام في اصول االحكام  ج  )4(

  ٢سوره الحشرايه  )5(



 ١١٦

عتبار وهوبرد الشئ الـى نظيـره ،يقـال         إل با أمرنا ،   ى اهللا سبحانه وتعال   إن: ووجه االستدالل   

نه حذو الشئ بنظيره إوب بهذا الثوب ، اي سويته به في التقدير ،وهذ هو القياس ف          اعتبرت هذا الث  

  )١. (فكان مأمورا به بهذا النص 

 عندما ارسله النبى صى اهللا عليه وسـلم الـى   معاذ رضي اهللا عنه استدلوا من السنه بحديث     -٢

فـي   ن لم تجـد   إف:كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب اهللا قال            (اليمن ، وقال له     

كتاب اهللا قال فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فأن لم تجد في سنه رسول اهللا صـلى                   

فضرب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        .اجتهد رأي والالو    :اهللا عليه وسلم وال في كتاب اهللا قال         

  )٢ ).(وسلم صدره وقال الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما يرضي رسول اهللا

ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم اقر معاذ على هذا الترتيب وان يجتهد ،اذا لـم        : وجه االستدالل   

يجد نصا يقضي به ، واالجتهاد يشمل القياس ،النه نوع من انواع االجتهاد ،فيكـون مـشروعا                 

قبول وهذا حديث تلقته االمه بـال     : في المستصفى    االمام الغزالي ودليال من ادله االحكام ، ويقول       

طعنا ، والانكارا، وما كان كذلك فال يقدح فيه كون مرسـال، بـل ال يجـب                .ولم يظهر احد فيه   

  )٣(البحث عن اسناده

  حكم في السنة الكثير من االحاديث التي تدل على ان رسول اهللا صلى عليه وسلم استدل على               -٣

 رجال سال رسـول اهللا      ان(كثير من الوقائع،التي لم يوحي اليه بحكمها بطريق القياس فقد روى            

ان ابي شيخ كبير ال يستطيع الركوب وادركتها فريضة اهللا بالحج فهـل             : صلى عليه وسلم فقال   

يت لو كان عليه دين اكنت تقضيه قال        أار:نعم ،قال : انت اكبر ولده، قال   :يجزئ ان احج عنه قال    

  )٤). (فحج عنه: نعم قال:

مته،ولم يقم دليـل اختـصاصه بـه،        ألتشريع  وغيرها كثير وفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم         

  )٥. (فالقياس في ماال نص فيه من سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وللمسلمين فيه اسوة

                                                 
  ٢٧٥ ص ٣كشف االسرار ج  )1(

  ١٣٢٧، الترمذي في كتاب االحكام رقم ٣٥٩٢رواه ابو داوود في كتاب االقضيه رقم  )2(

  ٢٧٨ ص ٣ ،كشف االسرار ج٤١٢المستصفى ص )3(

  ١١٨-١١٧ ص٥سنن النسائي ج )4(

  ٢٠٣ ،ارشاد الفحول ص ١٩٩-١٩٨ ص١اعالم الموقعين ج )5(



 ١١٧

جتهاد في ما ال نص فيه  على ذلك في مسالة حكم النبي صلى اهللا عليه وسلم باإل          الغزاليوقد نص   

  )١. (ه، واليفضي الى محال ومفسدةوالمختار جواز تعبده بذلك النه ليس بمحال في ذات: فقال

كان للنبي صلى اهللا عليه وسلم ان يجتهد في الحـوادث وان            :  فقال صاحب التبصرة وهذا ما اكده    

  )٢.(يحكم فيه باجتهاده وهذا هو مذهب الشافعي واحمد

بان الصحابة رضوان اهللا علـيهم، كـانوا        :  على حجية القياس   الجمهورفعل الصحابة استدل    -٤

فقد  )٣. (ويعتبرون النظير بنظيره     كام على بعض  حي النوازل والوقائع ، ويقيسون األ     يجتهدون ف 

رضيه رسـول   "ابا بكر بها وبينوا مستند القياس بقولهم      وبايعوا  قاسوا الخالفة على امامة الصالة،      

  )٤. ("اهللا لديننا افال نرضاه لدنيانا

الفهم الفهم فيما ادلي اليك     : عنه    البي موسى االشعري رضي اهللا     عمر رضي اهللا عنه   وفي كتاب   

،مما ورد عليك مما ليس فيه قران وال سنة ثم قايس االمور عند ذلك واعرف االمثال ثم اعمـد                   

  )٥. (فيما ترى الى احبها اهللا واشبهها بالحق

  :اثر القياس في االحكام الشرعية 

  :يقسم العلماء االحكام الشرعية الى قسمين اساسن هما

وهذه اليجري فيها القياس الن اساس القياس معرفة علـة الحكـم وال             :كام تعبدية اح:األولالقسم  

حكام التعبدية كمناسك الحج الن العقل ال يستطيع ادراك العلل الجزئية لها            طريق لمعرفتها في األ   

التي يصح ان تبنى عليها احكامها في اشباهها كتحديد عدد الركعات في الصلوات وتحديد مقادير               

  )٦(موال التي يجب فيها الزكاة وفروض اصحاب الفروض في االرثي األنصبة فاأل

                                                 
  ٢١٨ ص١ ، اعالم الموقعين ج٤٨٣المستصفى ص  )1(

  ٥٢١التبصرة في اصول الفقه ص )2(

  ٢٠٣ ص ١اعالم الموقعين ج )3(

  ٢٨٠ ص٣كشف االسرار ج )4(

  ٨٦ ص١اعالم الموقعين ج )5(

  ٦٢خالف ص- علم اصول الفقه٢٣٣اصول الفقه البي زهرة ص  )6(



 ١١٨

 التي لم يستاثر اهللا بعلم عللها بل ارشد العقول الـى عللهـا بالنـصوص او       األحكام:القسم الثاني 

التي يمكن تعدية الحكم    هي  حكام المعقولة المعنى وهذه     األ:بدالئل اخرى لالهتداء بها وتسمى هذه       

  )١.(ه بواسطة القياسمن االصل الى غير

  :ولكن هل تثبت الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس؟ ذلك ما سنبينه فيما يلي

  

  :القياس في العقوبات 

تلف العلماء في ذلك على قولين بناءا على اختالفهم فيها وهل هي احكـام تعبديـة ام احكـام                   أخ

  :معقولة المعنى

  )٢. (ات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس الى جواز اثبواحمد ذهب الشافعي:القول االول

  :واستدلوا بادلة هي

اجتهد راي وال الـو     : الى اليمن وقال   اًمعاذالنبي صلى اهللا ليه وسلم اقر القياس حين بعث          أن  -١

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحمد اهللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما يرضـي رسـول       

 االجتهاد الذي اجيز واقر لمعاذ ان  منتفصيل فيه والقضاء بالقياس شعبةوهو تفسير مطلق ال .اهللا

  )٣. (يقضي به

اذا شرب سـكر واذا     :ان الصحابة لما تشاورا في حد شرب الخمر قال علي رضي اهللا عنه              -٢

فقاس حد الشارب على حد المفتري ولم ينقل        ) ٤. (فحده حد المفتري   وإذا هذى افترى     هذىسكر  

  )٥. (ابة انكار ذلك فكان اجماعا الصح منعن احد

  

                                                 
  ٦٢خالف ص-علم اصول الفقه )1(

  ٥٤ ص ٤،االحكام في اصول االحكام ج٤٤٠قه صالتبصرة في اصول الف )2(

  ٤٤٠ التبصرة في اصول الفقه ص٥٤ ص٤االحكام في اصول االحكام ج )3(

  ٥٥ ص٣تنوير الحوالك شرح موطا مالك ج )4(

  ٣٥٢ ص ١ ،المغني ج٥٤ ص٤االحكام في اصول االحكام ج )5(



 ١١٩

  )١.(ن الحدود والقصاص والكفارات ال تثبت بالقياسأ الى الحنفيةذهب  :القول الثاني

  :دلة هيأ على مذهبهم بالحنفيةواستدل 

  )٢. ( ان الحدود عقوبات مقدرة والمقدرات الشرعية ال يدخلها القياس-١

يصح ان تثبت بدليل فيه شبهة والقياس مهما         با الشبهات وال     أالحدود والقصاص عقوبات تدر   -٢

  )٣. (تكن قوة االحتجاج به فانه دليل غير قطعي فال تثبت به

والكفارات فيها معنى العقوبة فهي تشبه الحد من هذه الجهة فال تثبت بالقياس ايضا لوجود الشبهة                

  )٤. (فيها

 بالنـسبة للعقوبـة او       وقوع القياس في جرائم الحدود زالقصاص سواء       الشيخ ابو زهرة  ورجح  

ا الـى   قياس في العقوبة بينً   ال يكون   األحوالانه في بعض    "الجريمة فقال في القياس على العقوبة       

 عقوبة شـبه    درجة ان يقارب النص فانه في هذه الحالة ال يرد عليه تلك االعتراضات مثل قياس              

  .. بالنسبة الى الكفارةأالعمد على القتل الخط

ة وهو مبني على القياس في العقوبة والعقوبات معقولة المعنى في ارتباطها            اما القياس في الجريم   

هي حاسمة لمادته في المجتمع او على االقل مخففة         وبموضوعها من حيث انها عالج لداء معين        

ه من االدواء وله كل مظاهره فاذا كـان الجلـد   هلويالته فيه فلماذا ال تكون صالحة لعالج ما يشب    

 للزنا فلماذا ال تكون رداعة للعالقة الشاذة بين رجل ورجل او للعالقة الـشاذة               مائة عقوبة رداعة  

بين رجل وانثى انا ال نعتقد ان ذلك ينال التقدير في شئ ولكنه تعميم للعقاب في كـل موضـوع                    

 معلل ليس تعبـديا فيـصح ان         وهو يكون مشابها للموضوع الذي كان فيه العقاب الن الحد حكم         

  )٥.(ما يشبهه في معناهيتعدى موضوعه الى 

كل حكم شرعي امكن تعليله فالقياس جار فيه وحكم : في المستصفى فقالالغزاليوهذا ماذهب اليه  

نصب اسباب الحكم ،فلله تعالى في ايجاب الرجم والقطع         :نفس الحكم الثاني  :الشرع نوعان احدهما  

                                                 
  ٤٤٠ التبصرة ص ١٠٣ ص ٤ تيسير التحرير ج٤٦٢المستصفى ص  )1(

  ٢٧٠ل الفقه البي زهرة ص اصو )2(

  ١٠٣ ص٤تيسير التحرير ج )3(

  ٧٠٨ ص١اصول الفقه االسالمي للزحيلي ج )4(

  ٢٠٠الجريمة البي زهرة ص  )5(



 ١٢٠

ا سببا لوجـوب الـرجم   نصب الزن :واالخر ايجاب الرجم ، احدهماعلى الزاني والسارق حكمان     

فيقال وجب الرجم في الزنا لعله كذا وتلك العلة موجودة في اللواط فنجعله سببا وان كان اليسمى                 

  )١. (زنا

  اثبات التعزيز بطريق القياس

اتفق الفقهاء على ان التعزيز يثبت بالقياس وقد قالوا ان الجرائم تثبت بالقياس فاذا كـان القـران                  

عاصي التي تعتبر جرائم وكان يمكن فرض العقاب فيها فكل ما يتحقق فيه   والسنة قد نصا على الم    

  :معاني الجرائم من اذى وافساد يعتبر جريمة مثلها والعقوبات مقصد الشارع منها

الردع فكل ما يتحقق منه الردع يصح ان يكون عقوبة سالكين مسلك السلف الصالح رضوان اهللا                

  )٢.(تبارك وتعالى عليهم

  :مس المطلب الخا

  الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون الوضعي في مصادر االحكام

لست  بهذا اعقد مقارنة الشريعة والقانون الوضعي النه ال مجال للمقارنة بين تشريع هو من عند                 

اهللا وبين قانون هو نتاج افكار البشر واهوائهم وهم الذين يخطئون ويصيبون ويتاثرون ببشريتهم              

يف وقصور وعجز عن االحاطة باالشياء واال كنا كمن يقارن االرض بالـسماء             بما فيها من ضع   

ولكن بما صنعه رب الناس     ن يقارن ما صنعه الناس      أالحجر ولن يستوي لدى العقول      ب والجوهر

حتى تتضح اهمية المصادر الشرعية نبين اهم ما تميزت به الشريعة عـن القـانون الوضـعي                 

  .ات هي التي تفرق بين الشريعة والقانونبمصادره الوضعية فان هذه الميز

صول منزلة من عند اهللا تبارك وتعالى وكل ما فيها من عنـد اهللا  الشريعة االسالمية ربانية األ -١

علم بما يصلحهم وينظم شوؤن حياتهم في اما نصا او استنباطا واهللا تعالى هو خالق العباد وهو األ   

 البشر والبشر متصفون بالضعف والعجز والقـصور        من صنع فهي  الحال والمستقبل اما القوانين     

                                                 
  ٤٦٠المستصفى ص  )1(

  ٢٥٩اصول الفقه البي زهرة ص  )2(



 ١٢١

فكانت القوانين تحمل بصمات واضعيها وكانت عرضة للتغير والتبديل لتالفي القصور فهي تتغير         

  )١. (على وفق المصالح المتغيرة ولم يكن لها قداسة والخلود وال استمرار

ها النقص وال تتغيـر بتغيـر       لما كانت الشريعة ربانية المصدر فقد جاءت تامة كاملة اليعتري         -٢

 بعكس القوانين التي جاءت متاخرة عن الجماعة وهذا يجعلهـا           اتالجماعات وال باختالف المناخ   

 كما انهـا تتـصف      عرضة للنقص فما يصلح لجماعة اليوم قد ال يصلح للجماعة نفسها في الغد            

ح لدولـة قـد ال يـصلح        ة فلكل دولة قوانينها ولكل اقليم قوانينه وما يـصل         يميلبالمحدودية واالق 

  )٢.(خرىأل

لما كانت القوانين متاخرة عن الجماعة وتابعة لتطورها استخدمت اخيرا في تطوير الجماعـة              -٣

والتخطيط لها وهذا الذي وصلت اليه القوانين في تطورها هو مابدات به الشريعة منذ اكثر مـن                 

ة االمـة الفاضـلة والمجتمـع       ثالثة عشر قرنا فقد كان واليزال الغرض التشريع االسالمي اقام         

المثالي لذلك كانت احكامها اسمى من مستوى العالم الذي عاصرته ودابت معه علـى ان تكـون                 

  .الموجهة والمصلحة

فكان للشريعة .كل هذا في الوقت الذي تغيرت فيه القوانين لتالئم تطور الجماعة ولتلحق بمستواها 

  )٣. (اصالحإلقصب السبق في التوجية وا

خالقية وتقصر المخالفة على ما فيه اخـالل        ظ على القوانين الوضعية اهمالها المسائل األ      يالح-٤

باالمن والنظام العام فال تعاقب على الزنا لحماية الفضيلة واالخالق والتعاقب على الخمر اال في               

  .حالة الشغب

خالق األ وليست   دبألخالقية تمزج االمر بالخلق والواجب با     أاما الشريعة االسالمية فهي شريعة      

ساسي وواجب ديني ترافق المسلم في كـل تـصرفاته الحياتيـة             أ في االسالم نافلة بل هي التزام     

  .المختلفة

  

                                                 
  ٢٤ مكافحة جريمة السرقة في االسالم ص ٢١جهود تقنين الفقه االسالمي ص )1(

  ٢١ جهود تقنين الفقه االسالمي ص٢٢فقه االسالمي والقانون الوضعي صالجناية بين ال )2(

  ١١الشورابي ص- شرح قانون العقوبات٢٢-٢١الجناية بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي ص )3(



 ١٢٢

عتبر الخلق االسالمي من اهم العوامل المساعدة على تقليل الجرائم في المجتمع في الوقت الذي               يو

  )١. (جرائم والموبقاتال دين يعيث في االرض فسادا ويرتكب شتى الونجد من ال خلق له 

القاضي وان كان الحق بخالفه اما الـشريعة        به  القوانين الوضعية مقياس الحق فيها ما يحكم        -٥

فحكم القاضي ال يحل حرامـا      والحقيقة  ية اما في الواقع     ع الشر األدلةفالحق فيها ظاهرا ما يثبت ب     

  )٢. (واليحرم حالال

  )٣.( العلماء الجمهورصفته في قول وحكم الحاكم اليزيل الشئ عن :  قدامةإبنقال 

لمحكوم له اذا كان ظالما     حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة ال يحل الحرام       ) •:(الدرديروقال  

  )٤.(في نفس االمر

القوانين الوضعية الحامل على اطاعتها هو قوة السلطة وبطش الدولة الن الدولة تنفذ قانونهـا               -٦

التهرب والتحايل على القانون فعل اما الـشريعة فالحامـل علـى          ها وسلطانها ومن استطاع     تبقو

االمتثال فيها هو الوزاع الديني والضمير الداخلي والرغبة في تحقيق المصالح التي رتبها اهللا على 

  )٥. (هذه االحكام

 اتت بامور كلية وقواعد عامة تنطوي تحتها جزئيات         انهأا ب يقوانين الدن تميز الشريعة عن كل     ت-٧

رة مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان فلها من المرونة ما يجعلها تستوعب حاجات االمـة                كثي

مهما اختلفت العصور وتطورت الجماعة وتعددت الحاجات وتنوعت على عكـس االمـر فـي               

جعلها عاجزة عن اللحاق    ي في الجزئيات والتفاصيل وهذا ما       القوانين الوضعية حيث نجدها تغرق    

  )٦. ( الناس وتصرفاتهمبما يجد من سلوكيات
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 ١٢٣

القوانين الوضعية قد تستغل لتكون مطية الهواء الحكام وواضعيها وهي دائما مـسخرة فـي               -٨

خدمة مصالحهم ورغباتهم فاذا اراد احدهم امرا صيره قانونا يلزم الناس به والسلطة التـشريعية               

  القـانون فقهـاء بـر   عوزه وهذا ما عبر عنه احـد اك       طوع امره والتعديل سائغ والمبرارات ال ت      

غراضها مخالفة ان القانون الوضعي دائما خادم السلطة الحاكمة تستخدمه أل:(الدستوري عندما قال

 تبادر الى اصدار قانون تقيد به الحريات وتاكل     فإنهابذلك االوضاع الطبيعية فهي ان ارادت امرا        

الحالل حـالال وال يـصبح      االموال وتحل به الحرام وفي النظام االسالمي يظل الحرام حراما و          

 غاية في الدقة تراعي المـصلحة       التشريعية فيه ا المحظور مباحا والالعيب تشريعا الن الضوابط     

والعدل والخير قبل كل شي وال استثناء الي سلطة من السلطات مهما كان شانها كما انه ال مجال                  

  )١. (لسن قوانين تتعارض مع قواعد الشرع ونصوصه

وضـعية بمـصادرها     بمصادرها الربانية والقـوانين ال     ةالفروق بين الشريع   ان عرضنا اهم     بعد

ن اهم الميزات التي تميزت بها الشريعة عن القوانين الوضعية وهي كما            بيالبشرية نستطيع ان نت   

  :يلي

تمتاز الشريعة االسالمية على القوانين الوضعية بالكمال اي انها استكملت كـل مـا               : الكمال-١

ة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات وهي غنية بمصادرها مما يجعلهـا قـادرة     لشريعاتحتاجها  

 فيها في الحاضر القريب والمستقبل البعيد فاننا ال نكاد نجد           األمنمة وحفظ   على تلبية حاجات األ   

حدث في عالمنا اليوم اال ويمكننا استخراج حكم شرعي لها مما يعطي            تقضية او واقعة او نازلة      

  . طابع الشمولية والكمالهذا التشريع

تمتاز الشريعة االسالمية عن القوانين الوضعي بالسمو اي ان قواعدها ومبادئها اسمى            :السمو-٢

المستوى الـسامي   هذا  دائما من مستوى المجموعة وان فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها             

  .عون لها ويعملون على تحقيقهاا يسمهما ارتفع مستوى الجماعة وهذا يجعل لالمة دائما اهدافا علي

 القوانين الموضعية بالثبـات واالسـتقرار       لىية ع متمتاز الشريعية االسال  :الدوام واالستمرار -٣

فنصوصها االمرة والناهية التقبل التعديل او التغيير مهما مرت االعوام وطالت االزمان والنهـا              
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يحدث مستقبال وهي لذلك تظل جاءت شاملة وافية غير ناقصة تضمنت عالج ما حدث وما سوف          

    )١.(حافظة لصالحيتها في كل زمان ومكان

وهذه الميزة ال توجد في القوانين فهي ال تعتمد : اتصال الشريعية االسالمية بالضمير االنساني -٤

على العقوبات التي تفرضها على الناس الن االعتماد على هذا الجانب وحده ال يكفي بل ال بد من   

الناس من الوقوع في الجرائم والمحظورات وان الرادع عندما يكون من داخـل             رادع اخر يمنع    

 فلن تكون الجرائم حينئذ عنوان المجتمع كما هوالحال في المجتمعات التـي             "من الضمير "النفس  

اعتمدت على نصوص قانونية جامدة وهكذا اكتسبت الشريعة قوة وفاعلية ونفذت الـى اعمـاق               

  )٢.(الضمير االنساني
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 الفصل الثاني

 دراسة محتويات القسم العام من قانون العقوبات األردني

 على ضوء الشريعة اإلسالمية

           :تمهيد

: وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين همـا      .  مادة قانونية  ٦٧٤يتكون قانون العقوبات األردني من       

 .القسم العام، والقسم الخاص

واعد واألحكام، والمبادئ المشتركة، لجميع الجرائم، والعقوبات        ويشتمل على الق   : القسم العام  -١

كما يشتمل هذا القسم على األحكام المتعلقة، بتطبيق القانون من حيث           .التي قررها التوجه األردني   

كمـا يتنـاول    .الزمان والمكان، والمسؤولية الجنائية، وقواعد اإلشتراك الجرمي، وموانع العقاب        

وتكفل . كما تعرض للعود والتكرار   . وبة، واألسباب المخففة، والمشددة لها    أسباب اإلعفاء من العق   

 لـسنة   ١٦ من قانون العقوبـات رقـم        ١٠٦-١ في المواد من     - الكتاب األول  -ببيان هذا القسم  

١. (١٩٦٠( 

 ويشتمل هذا القسم على وصف مفصل لكل جريمة على حـده، مـع بيـان                : القسم الخاص  -٢

التي تميزها عن باقي الجرائم، والظروف التي يمكن أن تقترن بها،           عناصرها الخاصة وأركانها،    

كما تعرض ألدلة إثبات بعض الجرائم كما في        ) ٢. (كما يشتمل على العقوبة المقررة لكل جريمة      

الزنا ، فالقسم الخاص عبارة عن قائمة مفصلة، من التصرفات أو اإلمتناعات التي يعاقب عليهـا                

 .و تركهاالقانون، في حالة فعلها أ

  ويعتبر القسم الخاص من الناحية التاريخية أقدم من القسم العام ، كما أنه  

يتميز بعدم الثبات، لتأثره بالتغييرات التي تطرأ على المفاهيم اإلقتصادية، واإلجتماعية والخلقيـة             

 .من تغيير
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 يطـرأ علـى   كما أن العقوبات في هذا القسم يطرأ عليها التعديل من وقت آلخر، وفقـاً لمـا            

ألنه يعكس نظام الحياة في الدولة      . المجتمع من معطيات جديدة، كما أنه األهم من الناحية العملية         

 )١. (التي أصدرته

 ٤٧٦-١٠٧وتكفل ببيان هذا القسم الكتاب الثاني من قانون العقوبات األردني في المواد مـن                

 . لفصولوهي مقسمة على إثني عشر باباً ويتضمن كل باب عدداً من ا

 دراسة القسم العام من قانون العقوبات األردني

        :تكفل القسم العام ببيان

    . القواعد المشتركة لجميع الجرائم، ببيان عناصرها وأركانها -١ 

     . تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان واألشخاص -٢ 

 .الشروعو ما يسمى بنظرية  كما تناول هذا القسم المراحل التي تمر بها الجريمة أ-٣ 

      . اإلشتراك الجرمي وعقوبات المشتركين-٤ 

   . المسؤولية الجنائية واألشخاص المسؤولين وأهليتهم وعوارض األهلية-٥ 

      . أسباب تشديد العقوبة على المجرمين-٦ 

       . أسباب سقوط األحكام الجزائية-٧ 

      .ردني العقوبات التي أخذ بها القانون األ-٨ 

ونتناول بعون اللّه تعالى هذه الموضوعات بالبيان والتوضيح قانونياً وشرعياً ونؤخر الـشرح              

-والتفصيل على العقوبات التي أخذ بها القانون األردني وخصائص العقوبة فيه إلى الباب الثالث             

 .حيث ندرس فيه محتويات القسم الخاص قانونياً وشرعياً
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 ١٢٧

 المبحث األول

        :واعد المشتركة لجميع الجرائم الق-١

إن معرفة القواعد العامة للجريمة يستدعي تعريفها وبيان أركانها ألن الحكم على الشيء فرع               

 .عن تصورة

          :المطلب األول

      تعريف الجريمة قانوناً، واألركان المشتركة لجميع الجرائم

بتعريف محدد، وإنما إكتفى ببيان أنواع الجـرائم        لم يعرف قانون العقوبات األردني الجريمة        

 .الجنايات، الجنح، والمخالفات: الثالثة

تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، حسبما يعاقب عليها، بعقوبة           ): ٥٥(فنص في المادة     

 )١. (وهذا يعني أن العقوبة هي التي تعرفنا بنوع الجريمة. جنائية، أو جنحية أو مخالفة

إجتهد شراح القانون األردني، في تعريف الجريمة، على ضوء النصوص القانونية فعرفها         وقد   

 غير مشروع أخّل بمصلحة أساسية، صادر       - فعل أو إمتناع     -بأنها سلوك   : األستاذ كامل السعيد  

 )٢. (عن إرادة جنائية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً إحترازياً

بأنها كل فعل أو إمتناع صادر عن شخص قادر علـى           :  نجم األستاذ محمد صبحي  كما عرفها    

التميز يحدث خرقاً أو مخالفة أو إضطراباً إجتماعياً، ويعاقب القانون عليه بعقوبـة جزائيـة أو                

 )٣. (تدبيراً إحترازياًَ

بأنها كل فعل أو إمتناع، يصدر عن إنسان مسؤول، ويفرض          : الدكتور محمد الفاضل  وعرفها   

 ) ٤. (باًالقانون له عقا
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 أية جريمة مهما كان صنفها ونوعها ووصفها -من خالل هذه التعاريف تظهر لنا أركان الجريمة 

 . المكونة لها قانوناً والتي إن توفرت في فعل كان جريمة بحكم القانون-

         -:وهي ثالثة أركان

        . الركن المــــــادي-١ 

        . الركن المعنــوي-٢ 

        .ن القانوني الرك-٣ 

وهو الفعل أو اإلمتناع الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، فليس من             :  الركن المادي  -١

شأن القانون، التعرض للنوايا والمحاسبة عليها، ما لم تظهر بصورة نشاط مادي، يحظره القانون              

 . إيجاباً أو سلباً

اتها ال يكون هنالك إعتـداء، علـى حقـوق          وال توجد جريمة بدون ركن مادي، إذ بغير مادي         

 )١. (األفراد والجماعة

       -:ويقوم الركن المادي على ثالثة عناصر هي

 فقد يكون فعل الجاني إيجابياً في حالة القيام بعمل          - يأتيه الجاني    - فعل أو إمتناع     -  سلوك -١

 .ينهى عنه القانون

ويجـب أن يكـون     ) ٢(ب عليه بحكم القانون     وقد يكون سلبياً، في حالة إمتناعه عن فعل، يج         

 فالفعل المشروع ال تقوم به جريمة، ويوصف الفعل بأنه غير مشروع، إذا             "غير مشروع "السلوك  

 )٣. (تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب تبرير

في جريمة القتـل، وحيـازة المـال        كالوفاة   أن يحدث السلوك أثراً ضاراً في المجني عليه،          -٢

 .بالسرقة، وهو ما يعبر عنه بالنتيجة الجرمية
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، هو الذي أحدث النتيجة، وهو ما يعبر عنه بعالقة السببية، ويقـصد   أن يكون الفعل الـضار    -٣

العلة التي تربط بين الفعل ، والنتيجة الجرمية وتثبت أن إرتكاب الفعل، هو الذي              : بعالقة السببية 

وال تثير عالقة السببية، أية صعوبة في األحوال التي تلتصق فيهـا            ) ١. (إحداث النتيجة أدى إلى   

كمن يطلق النار على    . النتيجة بالفعل، ألنه يكون األمر واضحاً أن الفعل هو المصدر الوحيد لها           

ل، لكن قد يتدخل مع فعل الجاني عامل أو أكثر، فتقع النتيجة بسبب مجموع العوام    ) ٢. (أحد فيقتله 

كمن أصاب شخصاً ونقل، وأثناء نقله، إنقلبت سيارة اإلسعاف أو أخطأ الطبيب المعـالج أثنـاء                

 لـم يـشغل المـشرع       :األستاذ كامل السعيد  فما مدى مسؤلية الفاعل األول؟ يقول       . إسعافه فمات 

. عاألردني نفسه بموضوع العالقة السببية معتبراً إياها من عمل الفقه والقضاء ال من عمل المشر              

ويستحسن صنيع القانون الذي ترك معيار السببية، للفقه والقضاء، حيث يتيح هذا للقاضي حريـة          

واسعة، يستعمل معها خبرته وفطنته، وساير في هذا التوجه الحديث، في إعتبار هذا األمر، مـن                

 )٣. (معينكما أنه أكثر تحقيقاً للعدالة مما لو قيد القاضي إبتداء بمعيار . إختصاص الفقه والقضاء

   ولكن المشرع األردني الحظ أهمية خاصة لرابط السببية في جرائم القتل  

واإليذاء المقصودين، ألنها أكثر الجرائم التي يدخلها اإلشتراك، فوضع لها معياراً محدداً، أخذاً بما 

 )٤. (يسميه بنظرية تعادل األسباب

كبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها إذا كان الموت أو اإليذاء والمرت" ٣٤٥فنصت المادة  

 :الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله، أو النضمام سبب منفصل عن فعله تماماً، عوقب كما يأتي

 باألشغال الشاقة مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة اإلعدام أو األشغال                 -١

 .الشاقة المؤبدة

ى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غيـر اإلعـدام أو             بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حت      -٢

 )٥. (األشغال الشاقة المؤبدة
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ومؤداهـا أن   . ويبدو من خالل هذا النص، أن القانون األردني قد أخذ بنظرية تعادل األسباب             

جميع العوامل التي تدخلت في إحداث النتيجة الجرمية، متعادلة من حيث درجتها وقيمتهـا، فـي                

وعلى هذا األسـاس يكـون   . جة، وكل واحد منها يعتبر سبباً في وقوعها على السواء        إحداث النتي 

فعل الجاني سبباً للنتيجة لمجرد كونه أحد عواملها، فتدخل عوامل أجنبية أو خارجية مـع فعـل                 

الجاني، في تحقيق النتيجة الجرمية ال ينفي عالقة السببية، مهما كان نصيب العوامل الخارجية في 

وكل ما في األمر أن الجاني إذا كان يجهل العوامل          . نتيجة كبيراً أو أشد من فعل الجاني      إحداث ال 

الخارجية، كمرض المجني عليه بالقلب أو بالسكري مثالً، فإن العقوبات هي التي تخف ويعاقـب               

. أما إذا كان عالماً بتلك العوامل، فإنه يتحمل العقوبـة كاملـة  . ٣٤٥الجاني بمقتضى نص المادة     

طبيقاً لذلك لو أطلق شخص النار على آخر فأصابه إصابة إستدعت نقله إلى المستشفى، فانقلبت          وت

به سيارة اإلسعاف أو أخطأ الطبيب فمات، فإن الوفاة التي حدثت إنما تنسب إلى فعـل الجـاني،                  

وإنقالب السيارة وخطأ الطبيب، ويسأل الجاني عن الوفاة ألن فعلـه كـان الـســـبب األول                

 )١. (٣٤٥ــرك لألسباب األخــرى، ويعــاقب بالعقوبات المقررة بنص المادة والمح

         : الركن المعنوي    -٢

ويعبر عنه بالقصد الجرمي، وهو أن يوجه الجاني إرادته األثمة، إلى إرتكاب الجريمة، علـى        

علم : عنوي بأنه ولقد عرف األستاذ محمود نجيب حسني الركن الم       . النحو الذي يحددها به القانون    

 )٢. (بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها

ويظهر من هذا أن العلم واإلرادة، هما ركنا القصد الجرمي، والعلم مفترض فـي الكـل، وال                  

يصح ألحد إدعاء الجهل بالقانون، أما اإلرادة فهي شرط الزم، فإذا تخلفـت اإلرادة كـأن يقـوم        

 )٣. (عل بفعله مكرها، فال عقاب عليهالفا

وقالوا إن القصد العام، هو الـذي       .وقد فرق علماء القانون، بين القصد العام، والقصد الخاص         

يتوفر عندما يوجه الجاني إرادته إلى فعل معاقب عليه قانوناً، وأغلب الجرائم تقوم بالقصد العام،               

 )٤. (كجرائم الذم والقدح واإلغتصاب
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بعض الجرائم إشترط القانون فيها، قصداً خاصاً، بمعنى وجود باعث معين وهدف            لكن هناك    

خاص، من فعله للجريمة يسعى إلى تحقيقه، فإذا تخلف هذا القصد الخاص فـي الجـرائم التـي                  

وغالباً ما يكون هذا في الجرائم      ) ١. (يشترط توفره فيها، إنتفت لعدم قيام القصد الجرمي الخاص        

يعاقب باألشغال الشاقة   "فقالت  .،عقوبات  ١٣١مثاله ما نصت عليه المادة      . الدولةالواقعة على أمن    

 ."المؤبدة كل أردني أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني

فالقـصد هـو   . كما فرق القانون بين القصد والعمد من ناحية العقوبة تقليداً للقانون الفرنـسي      

. دون تدبير سابق أما العمد فهو القصد مع سبق اإلصرار         إرتكاب الجريمة بعزيمة آنية مرتجلة،      

)٢( 

 باإلعدام على القتل مـع      ٣٢٨وشدد القانون عقوبة العمد، وخفف عقوبة القصد،فقضت المادة          

 عاقبت القاتل قصداً دون سبق إصرار باألشغال الـشاقة          ٣٢٦سبق اإلصرار في حين أن المادة       

 .خمس عشرة سنة

         : الركن القانوني-٣

هو نص التجريم الواجب التطبيق، : يذهب بعض شراح القانون إلى أن الركن القانوني للجريمة 

على الفعل الذي يعد جريمة بمعنى أن الفعل أو اإلمتناع عن الفعل، ال يكون جريمة إال إذا نـص           

 )٣. (القانون صراحة على تجريمه

  ريمة، فكيف يعد ركناً فيها؟وهذا التعريف محل نقد، ألن نص التجريم متميز عن الج 

الـصفة غيـر المـشروعة    : ولذلك إتجه أكثر شراح القانون، إلى تعريف الركن القانوني بأنه  

ألن إنتفـاء  ) ٤. (للسلوك، وخضوعه لنص تجريم بشرط عدم خضوعه لسبب من أسباب التبرير          

فة الجرميـة، التـي     أسباب التبرير، شرط ال بد منه لكي يبقى النشاط أو السلوك محتفظاً بالـص             

 .أضفاها عليه نص التجريم 
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وإشتراط خضوع الفعل لنص تجريم يعني حصر مصادر التجريم والعقاب فـي النـصوص               

  .القانونية وبهذا الحصر يبرز لدينا ما يطلق عليه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 

          :المطلب الثاني

      ردنيمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون األ

شـرعية  "درج شراح القانون على تسمية إحتكار القانون للتجريم والعقاب في نفـسه بمبـدأ                

 واألولى في نظري حتى ال يلتبس الحق بالباطل وحتى ال يظن الناس أن هذا               "الجرائم والعقوبات 

 ألن  "وبـات قانونية الجرائم والعق  "المبدأ يضفي على القانون شرعية دينية فاألولى أن يسمى مبدأ           

الجرائم في القانون ال ينظر إليها من زاوية شرعية كما أن العقوبات فيه غير شرعية بل أغلبهـا                 

ويعني مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، حصر مصادر التجريم والعقاب فـي نـصوص             . قانوني

ث نوعهـا أو    القانون بتحديد األفعال التي تعد جرائم، وتحديد العقوبات المقررة لها، سواء من حي            

مقدارها، كل ذلك من إختصاص القانون، وليس للقاضي شأن في ذلك، فالقاضي ال يـستطيع أن                

فإذا لم يجد نصاً، فال سبيل إلى إعتبار      . يعتبر فعالً معيناً جريمة، إال إذا وجد نصاً جرم هذا الفعل          

 )١. (الفعل جريمة، ولو كان ضاراً بالمجتمع أو ناقضاً للعدالة

، منعاً لتحكم الحكام، وحتى     .ت هذه القاعدة في القانون الحديث، منذ الثورة الفرنسية        وقد تقرر  

 يعلم النــاس ما لهـــم وما عليهــم، فيكونوا على بينــــة مــــن 

 وقد أخذ المشرع األردني، بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، واعتبرهـــــا )٢. (أمرهم

ال يجوز أن يوقف أحد     : من الدستور األردني على ذلك فقال     ) ٨(قاعدة دستورية فنص في المادة      

  )٣. (أو يحبس، إال وفق أحكام القانون
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ال يقـضي بأيـة   : التي نصت على أنه) ٣(وأكد قانون العقوبات األردني هذا المبدأ في مادته          

 )١. (عقوبة، لم ينص القانون عليها حين إقتراف الجريمة

     -: رجال القانون من عدة نواحيوتبدو أهمية هذا المبدأ عند

من مساءلة    أنه يمنع من تحكم القضاة، ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم، ألنه يمنع -١ 

أحد عن فعل لم يجرمه القانون، كما أنه ال يمكن أن يعاقب على جريمة، إال بمقتـضى القـانون                   

 .المعمول به وقت إرتكابها

   .ظور قانوناً وما هو مشروع أنه فيصل التفرقة بين ما هو مح-٢ 

 .للمصلحة العامة أنه يعطي للعقوبة أساسها القانوني، ويبررها بإعتبارها حامية -٣ 

     

ــاب   أنه يحمي المجرمين، من إحتمال توقيع عقوبة أشد، مما كان مقرراً عند -٤  إرتكـ

     )٢ (.الجريمة

 أنه ال يكفل الحماية المطلقة للمجتمـع        وقد عيب على هذا المبدأ في صورته القانونية الجامدة         

ألنه يحصر الجرائم في عدد محدود، لكن ظروف الحياة وتعقدها يكشف عن أفعال ضارة وجديرة   

 )٣. (بالتجريم، ولكن القاضي ال يستطيع أن يعاقب عليها، ألن القانون لم يجرمها بعد

له في الفقه اإلسـالمي، ألن      وهذا العيب الذي يوصف به مبدأ الشرعية في القانون، ال وجود             

باب التعزير، على كل ما يعد جريمة ومعصية، في عرف الشرع كفيل بمالحقة كل مخالفة، فـال       

  .يفلت عندها مجرم من عقاب، وتضمن الحماية الكاملة للمجتمع
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 المبحث الثاني

 تعريف الجريمة والجناية في الفقه اإلسالمي

          :المطلب األول

          :جريمة تعريف ال-١

تعني القطع، تقول جرمة يجرِمه جرمـاً قطعـة وجرمـتُ       : مادة جرم في اللغة   : الجريمة لغة  

 .الصوف جززته

      فالن جريمة أهله أي كاسبهم: يقال: وتعني الكسب

    )١(المذنب المتعدي : كما تعني الذنب والجرم بالضم الذنب والمجرم

         الفقهيالجريمة في اإلصطالح 

 وإن إختلفت في مبناها . ذكر فقهاء الشريعة للجريمة، عدة تعريفات متقاربة في معناها 

. محظورات شرعية، زجر اللّه عنها، بحد أو تعزيـر        :  الجريمة بأنها  اإلمام الماوردي عرف   

)٢( 

 أو تـرك    إتيان فعل محرم معاقب على فعله،     :  الجريمة بأنها  األستاذ عبد القادر عوده   وعرف   

 )٣. (فعل محرم الترك، معاقب على تركه

. فعل ما نهى اللّه عنه، وعصيان ما أمر اللّه به         :  إلى أن الجريمة هي    اإلمام أبو زهرة  وذهب   

)٤( 

، هو التعريف الجامع، ألنه يشمل جميع العقوبات الشرعية، من          اإلمام الماوردي ولعل تعريف    

مصدر الحظر والتجريم هو الشرع، كمـا بـين         قصاص وحدود وتعازير، وألنه ينص على أن        
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التعريف وسيلة منع هذه المحظورات بالعقوبة التي قد تكون مقدرة كما في الحدود والقصاص أو               

والعقوبة الدنيوية هي التي تميز الجريمة عن المعصية واالثم والشر          . غير محددة كما في التعزير    

 هذه التعريفات يتضح لنا ومن ) ١. (التي قد تكون لها عقوبات أخروية فقط

محرماً، أو    أن الجريمة فعل مادي، يظهر في صورة سلوك بشري، سواء أكان فعالً -١ 

 . يسمى جريمة وال عقاب عليه أما ما يكون مستتراً في النفس فال. إمتناعاً عن فعل واجب

لفعل بأنـه   ويوصف ا  الجريمة هي الفعل غير المشروع، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية،           -٢ 

   .ونواهيه غير مشروع إذا جاء مخالفاً ألوامر اللّه تعالى 

مقدرة كحد    الجريمة في نظر الشرع هي ما قرر الشارع له عقوبة دنيوية سواء كانت -٣ 

   .أو قصاص أو غير مقدرة كالتعزير

           تعريف الجناية-٢

يوجب عليه العقاب أو القصاص في الـدنيا        الذنب والجرم وما يفعله اإلنسان مما       : الجناية لغةً  

 .واآلخرة

         )٢(الكاسب: والجاني

على جرائم الحدود والقصاص ومـن  : يطلق بعض الفقهاء لفظ الجناية : الجناية في اإلصطالح   

 والجناية هـو مــــا يحدثـــه "هؤالء صاحب مواهب الجليل الذي قال 

البغي، والردة، والزنـا،    : والجنايات الموجبة للعقاب سبع   الرجل على نفسه أو غيره حاالً أو مأالً         

 )٣. (والقذف، والسرقة، والحرابة ، والشرب

الجنايات وهـي   :  ما أوجب الحد وما أوجب القصاص جناية فقال          ابن فرحون المالكي  وسمى   

علـى  الجناية على النفس والجناية على العقل والجناية على المال والجناية على النسب والجناية              

العرض وجناية المحاربين والجناية في األديان ويندرج في ذلك حكم الخـوارج والـردة وحكـم            
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) •(الكمال بن الهمـام   والبعض األخر يخصون الجنايات بموجبات القصاص ومنهم        ) ١. (الزنديق

إن الجناية في اللغة اسم لما تجنيه من شر تكسبه وهي في األصل مصدر              : في فتح القدير فقد قال    

وهو عام في كل ما يقبح ويسوء إال أنه في الشرع خص بفعل محرم حل               . ى عليه شراً جناية   جن

 )٢(بالنفوس واألطراف

 الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بمـا               :ابن قدامة وقال   

تعم جـرائم   وأرى أن اإلتجاه األول هو األولى وأن الجناية         ) ٣. (يحصل فيه التعدي على األبدان    

 . الحدود والقصاص ويشمل ذلك جناية اإلنسان على نفسه وعلى غيره

والجناية على غيره تكون على النفس وما دونها وعلى المال، وعلى الفرج وعلى العـرض،                

وتسمى الجناية على النفس قتالً أو جرحاً، وعلى المال سرقة أو غصباً أو خيانـة،               . وعلى العقل 

 والجناية على العرض تسمى قذفاً، وعلى العقل تـسمى سـكراً وهكـذا              وعلى الفرج تسمى زنا،   

يترجح أن لفظ الجناية في االصطالح الفقهي مرادف للفظ الجريمة خالفاً لما تعارف عليه البعض               

 )٤. (من إطالق الجناية على األفعال الواقعة على اإلنسان وأطرافه

. ة والجناية، وبـين التعريـف الـشرعي       ومن هنا يظهر الفرق بين التعريف القانوني للجريم        

وهـي  ". عقوبـات  "٤١فالقانون يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بعقوبة جنائية طبقاً للمادة            

 .اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو اإلعتقال المؤبد أو المؤقت 

لحبس أو الغرامـة، بالحـد أو       أما في الشريعة، فكل جريمة هي جناية، سواء عوقب عليها با           

ومرجع الخالف بين الشريعة والقانون، أن الجناية في الشرع هي المخالفة أو الجريمة             . القصاص

. أياً كانت درجة الفعل من الجسامة، أما في القانون فالجناية تعني الجريمة الجسيمة دون غيرهـا               

)٥.(  

  
                                                 

  .١٥٧ ص6٢��lة ا	3C�م ج  )1(

�م) ••••(U	ا KZ ل�/ KZ 0�/ ا	�اKZ /T 0:ا	3C, K�/	ل ا�� ��و80� ـ ه� ا�,�م آC�	ا X� �ًر��رًا ���V �ً,�,ن إ�م آ�U	ا KZ�Z �8U�	8/ اC	ا /�

�U9, �e��V �8V�l6 7	 ����T ا�+M, �ًY/C, �ً8	�L5/��: أ	ا �)MZ ]+  .١٨١ -١٨٠هـ ـ ا	�Mا1/ ا	��8U صX��6٨٦١ ��9 . �4ح ا	U/ا�� ا	

�V�ت ص.٢٠٣ ص�4١٠ح �(� ا	5/�� ج  )2(b	ا h�, ١٦٥.  

)3(   X9�  .٣١٩ ص٩جا	

  .٢٥-٢٤,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص. ٥٣,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X ص  )4(

  .٦٨ ص١ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X ـ �0دة ج  )5(



 ١٣٧

          : المطلب الثاني

         األركان الشرعية للجريمة

ال يوصف الفعل بأنه جريمة في عرف الشرع، إال إذا توفرت فيه شروط التجريم الشرعية ،                 

 :وهو ما يسمى بأركان الجريمة، أو العناصر المكونة لها، وهي في الشريعة ثالثة أركان

 وهو الصفة غير المشروعة التي يتصف بها الفعل أو اإلمتناع عن الفعـل،              : الركن الشرعي  -١

 .  خاضعاً لنٍص شرعي يجرمهليكون

     :وليكون الفعل جريمة في نظر الشرع ال بد من توفر أمرين هما 

    . وجود النص الشرعي الذي يتضمن عقوبة دنيوية لذلك الفعل-أ 

الفعل غير مشروع،  عدم خضوع الفعل ألي سبب من أسباب التبرير أو اإلباحة، ألن بقاء -ب 

ينفي عن الفعل الـصفة غيـر المـشروعة          حد أسباب التبرير ووجود أ. شرط لقيام الجريمة

 )١ (.إلى هدم الركن الشرعي للجريمة ويجعله مبرراً ومشروعاً مما يؤدي

الجريمة وحدها الفعل الذي إرتكـب ولكـن ال         : وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة حيث قال         

 )٢ (.عقاب عليها إال بالنص، وأن يكون المرتكب أهالً لتحمل التبعة

وعليه فإن فقهاء الشريعة، يرون أن نص التجريم الذي يحضر الجريمة ويعاقب عليها، ال يعد                

ركناً في الجريمة، ألن الركن هو جزء الشئ، ونص التجريم ليس جزء من الجريمة ، وإنما هـو      

سابق عليها وخارج عنها، وله وجوده المتميز، بل هو في الحقيقة مصدر وجـود الجريمـة، وال           

تصور العقل إعتبار المصدر جزء فيما أوجده، واألولى أن يعتبر نص التجريم شرطاً للجريمة،              ي

 )٣. (وليس ركناً لها

وهو إتيان الفعل المحظور والوقوع فيه سواء كان ذلك بطريـق الـسلب أو              :   الركن المادي  -٢

 )٤. (اإليجاب
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 ١٣٨

وهو يـشمل جـرائم الفعـل       . إرتكاب ما قرر الشرع له عقاباً     :  بأنه الشيخ أبو زهرة  وعرفه   

: فالركن المادي لجريمة الزنا، ذلك الفعل المفسد للنسل، وركن الجريمة في الدماء           . وجرائم الترك 

اإلعتداء بالفعل الذي يعرض النفس أو العضو للتلف، أو الضرر بشكل عام، وركن الجريمة فـي        

 ) ١. (القذف القول الذي يكون إفتراء وفيه رمي بالزنا

يقصد بالركن المعنوي، وجود إرادة جنائية معتبرة شرعاً، عند القيام بالفعل           .  المعنوي  الركن -٣

ألن الجريمة توجد بوقوع فعلها الضار، أما ما يتحمله الجاني فيرجع إلى            . أو اإلمتناع عن الفعل   

ه قصد  إرادته وإدراكه وقصده، فربما ال يكون له قصداً مطلقاً كالمكره إكراهاً ملجئاً، وقد يكون ل              

. فالعقل واإلرادة الحرة المختارة هما حقيقة الركن المعنـوي        . ولكنه قصد غير معتبر لعدم العقل     

إن هذا الركن فيه نظر إلى الجريمة ال مـن حيـث نتائجهـا               :  الشيخ أبــو زهــرة  ويقول  

المادية، ولكن ينظر اليها من حيـث أهليـة المرتكـب لتحمـل التبعـات، والتكليـف الـديني                   

والعقل واإلرادة الحرة المختارة هما مناط تحمل التبعة، تحمالً كامالً من حيث            ...... ماعيواإلجت

النتائج والغايات، ولذلك أجمع الفقهاء على أن العقل الكامل العقل المريد المختار الذي يعلم النتائج               

 )٢(ويرتضيها عليه تبعة كاملة

وسنعرض بعون  )  ٣. (ني مكلفاًَ شرعاً  وعبر البعض عن الركن المعنوي بمعنى أن يكون الجا         

اللّه ألهلية تحمل التبعة في مبحث المسؤولية الجنائية هذه هي األركان المشتركة بين كل الجرائم،               

وهناك أركان أخرى تخص كل جريمة، وهي تختلف من جريمٍة إلى أخرى وسنعرض لها عنـد                

  .بحثنا لجرائم الحدود في الشريعة اإلسالمية

          :ثالمطلب الثال

       قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في الفقـه اإلسالمي-١

والحق أن هذه القاعدة  .قد يتوهم البعض أن هذه القاعدة، من مبتكرات الثورة الفرنسية ونتائجها           

 مقررة في اإلسالم ، منذ أربعة عشر قرناً، بل هي 

                                                 
  .٣٣٠ا	���� XZp زه�ة ص  )1(

  .٣٣٧-٣٣٦ا	���� XZp زه�ة ص  )2(

  .٥٤,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X ص  )3(



 ١٣٩

 ال تكليف إال برسـالة وال عقوبـة إال          كذلك في جميع الشرائع السماوية، فرحمة اللّه تقتضي أن        

 )١(بنص

 .وقد تضافرت آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة النبوية على تقرير هذه القاعدة وبيانها 

          :من القرآن

 واضـحة   األيـة ف) ٢). (وما كنا معذبين حتى نبعث رسوالً     (  قوله تعالى في سورة اإلسراء       -١

قاب إال بعد بعثة الرسل، وإقامة الحجة على الخلق، وبهذا يظهر عظيم الداللة أنه ال مؤاخذة وال ع 

الجمهور على أن هذا في     : قال القرطبي   . رحمة اللّه بخلقه وعدله بهم في محاسبتهم على أفعالهم        

وقـال  ) ٣. (أي أن اللّه ال يهلك  أمـة بعـذاب إال بعـد الرسـالة الـيهم واإلنـذار         . حكم الدنيا 

 )٤. (يل على أن ال وجوب قبل الشرعوفيه دل) •:(البيضاوي

 )٥). (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوال يتلو عليهم أياتنا: ( قوله تعالى-٢

أي يبعث فيهم رسوالً، إللزام الحجة وقطع المعذرة، مع علمه أنهـم ال   ) •:(*الزمخشرييقول   

ه ال يهلكهم، إال إذا إستحقوا اإلهـالك     وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم، حيث أخبر بأن        . يؤمنون

 )٦. (بظلمهم، وال يهلكهم مع كونهم ظالمين، إال بعد تأكيد الحجة واإللزام ببعثة الرسل
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 ١٤٠

 فيقولوا لوال أرسلت إلينـا رسـوالً        "لئال يكون للناس على اللّه حجة     ": اإلمام البيضاوي يقول   

فينبهنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم ، وفيه تنبيه على أن بعثة األنبياء إلى الناس ضرورة لقصور الكل                  

 )١. (عن إدراك جزئيات المصالح

م إزاحة للعلة وتعميم إللزام الحجة لئال يقولوا لوال أرسلت إلينا       فكان إرساله  الزمخشريويقول   

 )٢. (وينبهنا لما وجب اإلنتباه له. رسوالً فيوقظنا من سنة الغفلة

          -:من السنة

    )٣("اإلسالم يجب ما قبله "  قوله صلى اللّه عليه وسلم -١

 دماء الجاهلية، وما كان فيها من ربا،         النبي صلى اللّه عليه وسلم، لم يعاقب على ما كان من           -٢

 )٤. (وهذا إنما يدل على أنه ال جريمة إال بعد اإلنذار، وال عقوبة إال بعد البيان

    ومما يزيد هذا المبدأ ويوضحه القواعد األصولية التالية 

    .أن األصل في األفعال والتصرفات واألشياء اإلباحة:  قاعدة-١ 

رف، لم يرد نص على حكم فيه، ولم يقم دليل شرعي على تجريمه،             بمعنى أن كل فعل أو تص      

 )٥. (ال يمكن إعتباره جريمة يعاقب عليها، وال مسؤولية على فاعله

     )٦. (ال حكم على العقالء قبل ورود الشرع:  قاعدة -٢ 

 فـي  ابن الـسبكي أي أن أفعال المكلفين، ال توصف بالحرمة ما لم يرد النص بتحريمها، قال          

وكل هذا يدل ) ٧. (ذهب أهل السنة والجماعة، أن األفعال قبل ورود الشرع ال حكم فيها       : اإلبهاج  
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 ١٤١

دالله واضحة على أن الركن الشرعي ألية جريمة هو وجود النص المحرم للفعل أو الترك، فإذا                

 )١. (لم يوجد نص، كان الفعل مباحاً ال حرج فيه

في كل ما حرمه اإلسالم من جرائم الحدود والقـصاص،          وقد طبقت هذه القاعدة، تطبيقاً دقيقاً        

 )٢. (وذلك ظاهر بالنص على تجريم أفعالها وتحديد عقوبتها كماً ونوعاً

راعـت هـذه   . وكما راعت الشريعة أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص في الحدود والقصاص      

الشريعة لم تطبق هـذا   أيضاً في جرائم التعزير ألن هذه القاعدة هي عنوان العدل وضابطه، لكن             

 )٣. (المبدأ كما هو الحال في المقدرات ألن طبيعة التعزير تستدعي هذا التوسع المضبوط

         :بين الشريعة والقانون

.  لقد كانت الشريعة سباقة إلى تقرير مبدأ الشرعية، قبل كل القوانين الوضعية بقرون عديـدة               

 حيث نصت على أمهات الجرائم وقدرت عقوبتهـا،         بل كان مسلك الشريعة ، هو المسلك الفريد،       

ألن هذه الجرائم موجودة في كل المجتمعات، وهي قمة اإلعتداء على المصالح األساسية للحيـاة،           

وكان تحديدها لهذا النوع من الجريمة والعقوبة ماثالً في جرائم الحدود والقصاص والدية، يعد من   

 .عوامل إستقرار الشريعة وثباتها

ي جرائم التعزير فقد جرمت الشريعة، كل ما يعد معصية، وتركت لولي األمـر تحديـد                أما ف  

 :العقوبة المالئمة لهذه المعاصي، وال يعد هذا المسلك خروجاً عن قاعدة الشرعية، ألن

 الحاكم أو القاضي ليس حراً في أن يعزر على أي فعل بل ال بد أن يكون الفعل معصية فـي         -١

 .نظر الشرع

لشريعة عندما أعطيت للحاكم أو القاضي الصالحية ، في تقدير العقوبة التعزيريـة لـم                أن ا  -٢

تجعلها مطلقة، ألن الشريعة عينت مجموعة العقوبات وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة              

المناسبة وهذا ما أخذت به أحدث النظريات القانونية بل لعل هذا المسلك هو الذي كفل للقـانون                 
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. ي اإلسالمي المرونة والقدرة على مالحقة تطورات الحياة وعالج كل ما يجد من مخالفات             الجنائ

)١( 

       مبدأ الشرعية في القانون الجنائي السوداني-٢

أخذ القانون الجنائي السوداني بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، واقتفى أثر الشريعة اإلسالمية             

لقانون لجرائم الحدود والقصاص وبيان عقوباتها الشرعية       ويتضح ذلك من خالل تحديد ا     . في ذلك 

 ١٤٨٥ والخاصة بجريمة الردة، والمادة ١٢٦ والخاصة بشرب الخمر، والمادة ٧٨كما في المواد   

 والخاصة بجريمة القذف وحده الـشرعي       ١٥٧ والخاصة بجريمة الزنا وعقوبتها، والمادة       ١٤٦و

 ٠٧١ابة والعقوبات على هذه الجريمـة ، والمـادة           والمتعلقة بجريمة الحر   ١٦٨و ١٦٧،والمادة  

وعرض القانون لعقوبة القصاص في جريمة القتل العمد .  في بيان السرقة الحدية وعقوبتها١٧١و

 .١٣٠في المادة 

 ١٩٨٣ من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة       ٤كما يتضح مبدأ الشرعية، من خالل نص المادة          

ق والمحاكمة ، وغيرها من اإلجراءات ، في جميع الجـرائم           يجري التحري والتحقي  : حيث نصت 

 )٢. (المنصوص عليها في قانون العقوبات، طبقاً لألحكام المبينة فيما بعد

كما أخذ القانون الجنائي السوداني، بتوجه الشريعة اإلسالمية في إعطـاء القاضـي سـلطة                

تراعـي  :  بقولها ٣٩لى ذلك المادة    تقديرية، في تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها، كما نصت ع        

المحكمة عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها، جميع الظروف المخففـة أو المـشددة،              

وبوجه خاص درجة المسؤولية، والبواعث على الجريمة، وخطورة الفعل، وجـسامة الـضرر،             

 .تي إكتنفت الواقعةوخطورة شخصية الجاني، ومركزه، وسوابقه الجنائية، وسائر الظروف ال
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 ١٤٣

  المبحث الثالث

  في تقسيم الجرائم

   :المطلب االول

    أقسام الجريمه في قانون العقوبات األردني 

لتقسيم الجرائم في الباب الثالث من الكتاب األول عند         ، عرض قانون العقوبات األردني       

به إلى ثالثة اقسام  هـي   وقسمها بحسب الحد األعلى للعقو، الكالم على عنصر الجريمة القانوني   

  الجنايات والجنح والمخالفات : 

  :  على ٥٥فنصت الماده 

تكون  الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو                 -١

  .مخالفة

 .يعتبر في الوصف القانوني الحد األعلى للعقوبة األشد المنصوص عليها قانوناً -٢

فالجنايات هي الجـرائم التـي  تكـون         . لوسيلة الوحيدة لمعرفة نوع الجريمة      فالعقوبة إذا هي ا   

 وهـي   ٢٠ -١٧ وبينتها المواد  من      ١٤والعقوبات الجنائية نصت عليها المادة      ، عقوبتها جنائيه   

  :كما يلي 

 .هو شنق المحكوم عليه . اإلعدام  -١

 .مجهدة مدة مؤبدة أي تشغيل المحكوم عليه في األشغال ال: األشغال الشاقه المؤبدة  -٢

 .ويعني وضع المحكوم عليه في السجن مدة مؤبدة :  المؤبد دعتقااإل -٣

وتعني تشغيل المحكوم عليه في األشغال المجهـدة مـن ثـالث            : األشغال الشاقة المؤقتة   -٤

 .سنةسنوات إلى خمس عشرة 

ويعني وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة من ثالث سـنوات            : اإلعتقال المؤقت      -٥

  )١. (لى خمس عشرة سنة إ

                                                 
  ٢٠٤-١٩٦ جرار ص –شرح قانون العقوبات األردني القسم العام   )1(



 ١٤٤

 وبينتها المادة ١٥هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الجنحية وقد نصت عليها المادة فأما الجنح 

  -: وهي كما يلي ٢٢ والمادة ٢١

 .الحبس من أسبوع إلى ثالث سنوات  -١

 .الغرامة من خمسة دنانير الى مائتي دينار  -٢

 .الربط بكفالة  -٣

،  ساعة إلى أسبوع ٢٤من ، م المعاقب عليها بالحبس التكديري  أما المخالفات فهي الجرائ   

 و  ٢٣ وبينتها المـادة     ١٦ المادة   عليها وقد نصت . أو الغرامة ما بين دينارين إلى عشرة دنانير         

. وبهذا التقسيم يكون القانون األردني قد حصر مصادر التجريم والعقاب في نفـسه               . ٢٥ و   ٢٤

وتظهر أهمية هذا المبدأ في سـلطان     .والعقوبات الذي سبق  بيانه      وهو نفس مبدأ شرعية الجرائم      

من حيث الزمان والمكان التي سنعرض له إن شاء اهللا بعد بيان أقسام الجريمـة               ، النص الجنائي   

  .في الفقه اإلسالمي 

  

  :المطلب الثاني  

  تقسيم الجرائم في الفقه اإلسالمي 

فبعض هـذه   ، باختالف وجهة النظر إليها     ،  مختلفة   تقسيمات،  الجرائم في الفقه اإلسالمي      متقس

ولكن أهم تقـسيم    ، وبعضها بإعتبار زمان فعلها     ، التقسيمات يصنف الجريمة بحسب موضوعها      

  .هو التقسيم الميني على تحديد العقوبة وعدم تحديدها ، للجريمة في الفقه اإلسالمي 

  تقسيم الجريمة بإعتبار تحديد العقوبة

  :إلى قسمين رئيسيين هما ، بحسب تحديد الشارع لعقوبتها تنقسم الجريمة 

بالكتاب أو السنة   ، وهي الجرائم التي حدد الشارع عقوبتها مقدماً        :  الجرائم المقدرة العقوبة     -١

  )١(وتشمل بهذا المعنى  . أو اإلجماع 
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 ١٤٥

ف وهي حـد الزنـا والقـذ      ، وهي الحدود المنصوص علي عقوبتها شرعاً       :  جرائم الحدود    –أ  

  )١. (والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي  

وهي مقدرة العقوبة ولكنها تجب حقاً للعبد وهي خمسة :  جرائم القصاص والـديات   –ب  

  :جرائم 

 .القتل العمد -١

 .القتل شبه العمد  -٢

 .القتل الخطأ -٣

 .الجناية على ما دون النفس عمداً -٤

 .الجناية على ما دون النفس خطأ -٥

سميات الفقهاء لهذا النوع من الجرائم فالبعض يبحثها تحت عنـوان كتـاب                        وتختلف ت 

وآخرون يبحثون أحكامهـا تحـت   ) ٣. (والبعض اآلخر يبحثونها تحت باب الدماء  ) ٢. (الجراح  

  )٤. (عنوان كتاب الجنايات 

  " .التعزيزات" الجرائم غير المقدرة العقوبة -٢

بل تـرك لـولي     ، ولم يحدد لها عقوبة     ، ى تجريمها            وهي الجرائم التي نص الشارع عل     

انه أكثر وضوحاً من    ، ونلمس من هذا التقسيم الشرعي للجرائم       ) ٥. (األمر تحديد مقدار العقوبة     

، فإذا وقعت عرفنا من أي فئة هـي         ، النه يحدد وصف الجريمة قبل وقوعها       ، التقسيم القانوني   

قبل صدور  ، التقسيم القانوني فهو ال يحدد فئة الجريمة        أما  ، من الحدود أو القصاص أو التعزيز       

  . الحكم فيها
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 ١٤٦

أمر مهم وضروري من أجل تطبيـق       ، في المرحلة السابقة على الحكم      وتحديد وصف الجريمة    

  )١. (أحكام قانون اإلجراءات الجنائيه

 دون يترتب عليه إيقاع العقوبه المقدرة، كما أن تحديد وصف الجريمة مقدماً في الشريعة    

أما الجرائم غيـر    . وليس للظروف أي تأثير على الجريمة المقدرة في العقوبة          ، زيادة أو نقص    

مراعياً شخص ،وفقاً للظروف التي صاحبت إرتكاب الجريمة ، المقدرة العقوبة فولي األمر يقدرها      

  )٢. (وقعت عليه الجريمة الجاني أو شخص من

  

  :المطلب الثالث 

  ألردني  سريان قانون العقوبات ا

ومـن جملتهـا قـانون      ، ردنية كلها   األ القوانين يسري مفعول  -: من حيث الزمان     -١

وبمرور ثالثين يوماً علـى نـشرها فـي الجريـدة           ، العقوبات بتصديقها من جانب جاللة الملك     

  . من الدستور األردني ٩٨وهذا ما نصت عليه المادة . الرسمية

 قد أصبح نافذاً ومعموالً     ١/٥/١٩٦٠شور بتاريخ   وعليه فإن قانون العقوبات األردني المن     

  .١/٦/١٩٦٠تباراً من عبه إ

بين لحظة سـريانه ولحظـة      ، وأهمية هذا التحديد تكمن في أن القانون ينحصر سلطانه          

  )٣. (وال يتناول ما وقع قبله ، فال يسري إال على ما يقع من تاريخ العمل به ، إلغائه 

أو عدم رجعية أحكام قانون     ، رجعية النصوص الجنائيه  ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة عدم       

ال يقضي بأيـة  : فنص في المادة الثالثه على انه ، وقد أخذ المشرع األردني بهذا المبدأ   ، العقوبات

  .عقوبة لم ينص  القانون عليها حين إقتراف الجريمة 

                                                 
  ٥٩مبادى التشريع الجنائي اإلسالمي ص  )1(

  ٥٩مبادى التشريع الجنائي اإلسالمي ص  )2(
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 ١٤٧

كما انـه  ، هعلى جريمة إرتكبت قبل العمل ب ، ومعنى ذلك أنه ال يجوز ان يطبق القانون         

ال يجوز ان  يتعرض الجاني لعقوبة أشد من العقوبة التي كان يمكن ان ينالها في ظـل القـانون                 

ويـستند  ، ال يطبق على الجرائم المقترفه قبل نفاذه    ، فكل قانون جديد يفرض عقوبة أشد       ، القديم  

د ال يطبق   ان كل قانون يفرض عقوبة أش     : ذلك الى منطوق المادة السادسـة التـي نصت على         

  .على الجرائم المقترفه قبل نفاذه 

القـانون  " قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائيه    "وقد استثنى قانون العقوبات األردني من       

وهذا ، فأقرت بعض مواد قانون العقوبات رجعية القانون األصلح للجاني          ، الجديد األصلح للمتهم    

تعـديالً فـي مـصلحة      ، يعدل شروط التجريم    كل قانون     : ما نصت عليه المادة الرابعة بقولها       

ما لم يكن قد صدر بـشأن تلـك         ، يسري حكمه على األفعال المقترفه قبل نفاذه        ، المشتكى عليه   

  .األفعال حكم مبرم 

او ، كل قانون جديد يلغـي عقوبـة   : كما نصت المادة الخامسة على إستثناء آخر بقولها  

واذا صدر قانون جديد بعد     ،  المقترفه قبل نفاذه     يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم       

حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره              

  .الجنائية 

  -:فحتى يكون للقانون أثر رجعي ال بد أن يكون فيه شرطان 

كأن تكون  العقوبة أخف     ، من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله        ، أن يكون أصلح للمتهم      -١

أو اذا استبدل عقوبة جنحية بعقوبة      ، كما اذا استبدل القانون الجديد عقوبة جنائية بعقوبة جنحية          ، 

 .تكديرية 

أو ، أو عقوبات الجنح ، أي من العقوبات الجنائية ، أما اذا كانت العقوبات من نوع واحد     

 فالعقوبـة   ١٦ ،١٥، ١٤ العقوبات في المـواد      عندها ينظر الى سلم ترتيب    ، العقوبات التكديرية   

ألن العقوبات في هذه المـواد مرتبـة ترتيبـاً     ،األخف هي األقل درجة في سلم ترتيب العقوبات         

أمـا اذا   ، والثالث أخف من الثاني وهكذا      ، تنازلياً من األشد الى األخف فالثاني أخف من األول          

  )١. (م تلك التي تحدد مقداراً اقل فأصلحهما للمته، ين وننااتحدت العقوبة في الق
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 ١٤٨

فإذا صدر حكم باتّ في الدعوى فال يـسري  القـانون            ، عدم صدور حكم مبرم في القضية       -٢

وغير معاقب عليه في ظل     ، إال اذا أصبح الفعل الذي حكم عليه من أجله مباحاً           ، األصلح عليها   

ـ قف تنفيذ الحكم وتنتهي أ    ويو، ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد       ، القانون الجديد    ألن ، اره  ث

  )١. (القانون الجديد أباح الفعل ولم يعاقب عليه 

وحسم األمر بشأنها ونص علـى     ، ولقد تنبه القانون األردني الى حالة الجريمة المستمرة         

هو القانون الذي كان سارياً وقـت       ، فيما لو تغيرت القوانين     ، أن القانون الذي يطبـق عليـها      

فنصت المادة الثالثة في شقها الثاني على ما        ،دون النظر الى وقت حصول النتيجة       ، عالها  تنفيذ أف 

  .اذا تمت أفعال تنفذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة ، تعتبر الجريمة تامة : يلي 

أي ان النص الجنائي الجديد يسري على الجريمة المستمرة إذا عمل به قبل إنتهاء حالـة                

  )٢. (كانت الجريمة المستمرة قد بدأت قبل سريانه  اإلستمرار ولو 

    سريان قانون العقوبات األردني من حيث المكان -٢

األحكـام  " تحـت عنـوان     ، بحث قانون العقوبات األردني المناطق التي يسري عليها         

 ، فيما عـدا اإلسـتثناءات    ، وأخذ بميدأ إقليمية القانون كقاعدة عامة       " الجزائية من حيث المكان       

  .التي خرج بها القانون عن مبدأ اإلقليمية

، أن ما يرتكب في إقليم المملكة األردنية الهاشمية مـن جـرائم             : وإقليمية القانون تعني    

  . تخضع ألحكام وسلطان قانون العقوبات األردني 

أو وقع بعض مادياتها فيه     ، إذا وقعت كامله في أرضه      ، وتعد الجريمة واقعة في األردن      

وسـواء فـي ذلـك    ، أو كانت النتيجة الجرمية فيـه  ، صل فيه إشتراك أصلي أو فرعي     أو ح ، 

  )٣. (أو الزائر ، المقيم ، واألجنبي ، األردني 

ومياهها اإلقليمية محددة   ، والفضاء المحيط بها    ، وتشمل أراضي المملكه حدودها الدولية      

  .بخمسة كيلومترات من الشاطىء 

                                                 
  ٦٢األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني  ص   )1(
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 ١٤٩

ويـسري  ، مشمولة بأراضي المملكة    ،  والطائرات األردنية    ،كما تعتبر السفن األردنية     

  )١. (ومهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ، اينما كانت ، عليها قانون العقوبات 

من دولة أخرى جـزء مـن الدولـة         ، كما تعتبر األراضي التي يحتلها الجيش األردني        

  )٢. (تخضع ألحكام قانون العقوبات األردني ، األردنية 

علـى مـا    ، وتطبق القانون المعمول بـه      ، فالمحاكم األردنية هي صاحبة اإلختصاص      

، كل ذلك حفاظاً على سـيادة الدولـة         ، يرتكب على أراضي الدولة من جرائم وجنح ومخالفات         

  .وحرصاً على أمنها الوطني  

مـا   ، فاألصل عدم خضوعها لقانون العقوبات األردني     ، أما بالنسبة للطائرات األجنبية     

كما لو ألقـى  ، أما اذا تجاوزت الجريمة شفير الطائرة ، لم تتجاوزشفير الطائرة ، دامت الجريمة   

وكذلك تخضع للقـانون    ، فتخضع للقانون األردني    ، على األراضي  األردنية     ، أحد ركابها قنبلة    

  -: األردني في حاالت حددها القانون هي 

 .اً أو المجني عليه أردني، أن يكون الجاني  -١

حتى ولو لم يكن أو المجني      ، إذا حطت الطائرة في األراضي األردنية بعد وقوع الجريمة           -٢

 .وحتى لو لم تتجاوز الجريمة شفير الطائرة ، عليه أردنياً 

مـا دامـت   ، أما السفن األجنبية فهي غير خاضعه ألحكام قانون العقوبـات األردنـي            

أما اذا تجاوزت الجريمة حافـة      . ضع لقانون دولتها    وإنما تخ ، الجريمة لم تتجاوز حافة السفينة      

  .فإنها تكون مشمولة بنطاق قانون العقوبات  األردني ، السفينة 

، حكم الطائرات األجنبية    ، ويالحظ على القانون األردني هنا أنه لم يعط السفن األجنبية           

جاني أو المجنـي عليـه      اذا كان ال  ، فلم بنص على مالحقة الجريمة الواقعة على السفن األجنبية          

  )٣. (وهذه ثغرة ال بد من تالفيها ، أردنياً 

  

                                                 
  ٨٣األحكام العامة للجريمةص   )1(

  ٣٣ نجم ص–شرح قانون العقوبات األردني القسم العام   )2(

  ٨٦صاألحكام العامة للجريمة  ، ٣٦ نجم ص–شرح قانون العقوبات األردني  القسم العام   )3(



 ١٥٠

  :المطلب الرابع 

  سريان التشريع الجنائي اإلسالمي 

  . من حيث الزمان -١

  عدم رجعية القوانين الجنائية 

في الفقه اإلسالمي التـي     ، شرعية الجرائم والعقوبات    ، تعتبر هذه القاعدة مكملة لقاعدة      

  . سبق بيانها 

 ، الى أن التكاليف  الشرعية  ، ها العامة   واعدوق، حيث ترشد نصوص الشريعة اإلسالمية      

خـذ  افـال يؤ  . وعلم الناس بها    ،  بعد صدورها    ال يسري مفعولها إال    ،  ومنها العقوبات الجنائية  

وعمـل  ، والـسنة النبويـة    ، ونصوص القرآن الكـريم     . الناس على ما كان منهم قبل ورودها        

  -: تظافرة في الداللة على هذة القاعدة م، الصحابه 

  )١) (وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال( قوله تعالى -١

فـي أنـه ال     ، وهذا يدل على صحة قول أهل الحـق         : في مدلولها   ) • (الكياهراسيقال  

  )٢. (وأنه ال وجوب قبل إرسال الرسل ، تكليف قبل السمع 

  )٣( }    ِإن �Uُ)َ9�َْا َ �ْMَ�َ�ُ	A, $Uُ� ِ y%ُ�َ*َ�َ /ْ%َ	Kَ�fِA* َآMَُ�وْا{:  قوله تعالى -٢

وذلـك أن الكفـار   ، من بها على الخليقة     ، هذه لطيفة من اهللا سبحانه        : إبن العربي قال  

فلـو كـان ذلـك يوجـب        ، ويرتكبون المآثم   ، ويرتكبون المعاصي   ، يقتحمون الكفر والجرائم    

عنـد اإلنابـة   ، فيسر اهللا عليهم قبول التوبة     ، لتهم مغفرة   مؤاخذتهم لما إستدركوا أبداً توبة وال نا      

أقرب إلى دخولهم في الدين وأدعـى  : ليكون ذلك ، وهدم جميع ما تقدم     ، وبذل المغفرة باإلسالم    

                                                 
  ١٥سورة اإلسراء آية   )1(

)••••(  Xه�ا��83	[ -: ا	ف �6`�/ ا	���ي ا	�eوف Z�	83�ه�ا��Z Xع �X ا	75M وا�Lpل وا	C, KZ X*0 K�/	د ا�0 K+C	ا �Zم أ�ه� ا�, 

 �9� X��6 [ أن	إ �UZ �ًر�/, �   ١٩٢-١٩١ ��5�ت إKZ ه/ا�� ا� ص -هـ ٥٠٤ا	�9�,�8 وا�(

  ٢٤٩ ص ٢لكياهراسي ج ا–أحكام القرآن   )2(

  ٣٨سورة األنفال آية   )3(



 ١٥١

فـإنهم لـو علمـوا أنهـم        ، وترغيباً في الشريعة    ’ وتأليفاً على الملة    ، ى قبولهم كلمة اإلسالم     إل

  )١. (لموا يؤاخذون لما أنابوا وال أس

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبلـه وأن           (لعمرو بن العاص   قوله صلى اهللا عليه وسلم       -٣

  )٢ ) . (الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله

  "باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ " ما رواه مسلم في كتاب اإليمان -٤

من أحسن في "ول اهللا أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال يا رس: قلنا ":قال   " اهللا عبد    عن 

  )٣. (" اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في اإلسالم اخذ باألول واآلخر

سالم بالظاهر والباطن جميعاً وأن يكون  المراد باإلحسان هنا الدخول في اإل- :اإلمام النوويقال  

اإلسالم ، ه ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح           غهذا يغفر ل  ، مسلماً حقيقياً   

  )٤. (يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين 

  -:عمل الصحابة  -٥

 رضي اهللا عنه نهى الرجـال أن        عمر بن الخطاب  أن  :  في أحكام الحسبة     الماورديذكر  

إن كنت أحسنت لقد     : فوا مع النساء فرأى رجالً يصلي مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل           ويط

ما شهدت لـك    : فقال  ، أما شهدت عزمتي    : فقال عمر   ، وإن كنت أسأت فما علمتني      ، ظلمتني  

ال أعفو : قال فاعفُ عني قال ، ال أقتص اليوم : قال  ، إقتص  : فالقى اليه الدرة وقال له      . عزمة  

يا أمير المؤمنين كـأني      : فقال له الرجل  ، فافترقا على ذلك ثم لقيه من الغد  فتغير لون عمر            ، 

وهـذا  ) ٥. (فأشهدت اهللا أني قد عفوت عنك : أجل قال : أرى ما كان مني قد أسرع فيك ؟ فقال       

صريح في أن اإلسالم ال يؤاخذ أحداً وال يعاقبه على ما كان منه قبل علمه بالقانون أو قبل نزول                   

  .الشرع 

                                                 
  ٨٥٢ ص٢أحكام القرآن إلبن العربي ج  )1(

  ٢٠٥ ص ٤مسند أحمد ج ، ١٢١صحيح مسلم كتاب اإليمان رقم   )2(

  ١٢٠صحيح مسلم كتاب اإليمان رقم   )3(

  ١٣٦ ص ٢صحيح مسلم شرح النووي ج  )4(

  ٢٨٠األحكام السلطانية للماوردي ص  )5(



 ١٥٢

كما لم  ،  إمرأته على ما كان منهما       والنبي صلى اهللا عليه وسلم لم يحاسب أبا سفيان وال         

  )١. (تل عمه حمزه وقد آلنه قتله ايحاسب  ق

مـن  ، في إستثناء ما كان شائعاً قبل اإلسالم من المحرمات          ، ونصوص القرآن واضحة    

وال (واشتثنى ما كان قبل ذلك  في قوله تعـالى           ، ذلك أن اهللا شدد النكير على نكاح زوجة األب          

  )٢). (م من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالتنكحوا ما نكح آباؤك

فصار تقـديره إال  ،  هذا عفو سحب ذيله على ما مضى من عملهم القبيح   إبن العربي قال  

  )٣. (ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به 

مطلقة في الفقه اإلسالمي    " عدم رجعية النصوص الجنائية     " وذهب البعض إلى أن قاعدة      

  )٤. (ولم يرد عليها أي إستثناء 

 إلى أنه وإن كانت القاعدة عامة إال أنه ورد عليهـا إسـتثناءان               اإلستاذ عبدالقادر وذهب  

  -: هما 

حالة الجرائم الخطيرة التي تمس النظام العام أو األمن العام فيجوز أن يكون للقانون الجديـد                 -١

  .فيها أثر رجعي 

م فيجب أن يكون له أثر رجعي كلما كان ذلك في مـصلحة    حالة التشريع الجديد األصلح للمته     -٢

 .الجاني 

ومثل لالستثناء األول بإقامة النبي صلى اهللا عليه وسلم حد القذف على الذين خاضوا في               

 قد نزلت بعد الواقعة على أرجح األقوال فيكون القانون قد طبـق بـأثر           األيةحديث اإلفك مع أن     

جديد أن هذه الحادثه كادت تعصف بوحدة المسلمين وتوقـع          رجعي والسبب في تطبيق القانون ال     

، وهو أحق ما يجعل للنصوص فيه أثر رجعي ألن العقوبة في مثل هـذا الحـادث         ، الفتنة بينهم   

  )٥. (تدعو إلى تهدئة النفوس الثائرة ومحو ما خلفته الجريمة من آثار 

                                                 
�٢٨٦� XZp زه�ة ص ا	��  )1( ،  X,`75 ا��M	ا X� �Z�5e	ص –ا X+9U�	 ٤٥  

  ٢٢سورة النساء آية    )2(

  ٣٦٩ ص١أحكام القرآن إلبن العربي ج  )3(

  ٤٧ ببهنسي ص–العقوبة في الفقه اإلسالمي   )4(

  ٢٦٧ ص ١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي   )5(



 ١٥٣

من العقوبـة منـع الجريمـة       أما تطبيق القانون الجديد األصلح للجاني فيبرره أن الغاية          

وكل ضرورة تقدر بقدرها    ، فهي ضرورة إجتماعية إقتضتها مصلحة الجماعة       ، وحماية الجماعة   

فإذا كانت مصلحة الجماعة تخفيف العقوبة وجب أن يستفيد الجاني الذي لم يحكم عليه بعد مـن                 

  )١. (القانون الجديد المخفف للعقوبة 

  منـي  ظـاهر : (  قالت     خويلة بنت مالك  لح بحديث   واستدلوا على رجعية القانون األص    

ورسـول اهللا   ، زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشـكو اليـه                

قد سمع اهللا قـول     . فما برحت حتى نزل القرآن      ، ويقول اتق اهللا فإنه إبن عمك       ، يجادلني فيه   

يـصوم شـهرين    : ت ال يجد  قـال       إلى الفرض فقال يعتق رقبة قال      ) التي تجادلك في زوجها   

. فليطعم سـتين مـسكيناً      : قال  ، قالت يا رسول اهللا إنه شيخ كبير ما به من صيام            . متتابعين  

فأتى ساعتئذ بعرق من تمر فقلت  يا رسـول اهللا           : قالت  ، قالت ما عنده من شيء يتصدق به        

مسكيناً وارجعي إلى إبن    قد أحسنتَ إذهبي فأطعمي بها عنه ستين        (فإني أعينه بعرق آخر  قال       

  )٢. (قال والعرق ستون صاعاً  ) . عمك

 ؛  المـرأة  الحرمة المؤبدة وهذا حكم شديد على الرجـل و         األيةفلقد كان الحكم قبل نزول      

ومن هنا نـستطيع أن     ، ألنه سيحرمها من الحياة الزوجية على التأبيد فخفف الحكم بهذه الكفارة            

ي التي تطبق وهي التي سارت في هذه المسألة وبتطبيق تلـك          إن قاعدة أخف العقوبتين ه    : نقول  

لقانون األصلح للجاني   اويترتب على ما قررته الشريعة من تطبيق        ) ٣. (القاعدة وجبت الكفارة      

  -: عدة نتائج هامة هي  

حوكم الجاني بمقتضاه وإن كانت الجريمة فـي ظـل          ، إذا كان القانون الجديد أصلح للجاني        -١

  ؟......م القانون القدي

نُفذ مـن العقوبـة     ، وكان أصلح للمحكوم عليه     ، إذا صدر التشريع الجديد بعد الحكم النهائي         -٢

 .ما يتفق مع العقوبة التي يقررها التشريع  الجديد، المحكوم بها 

وتنتهـي  ، وكان يبيح الفعل يوقف تنفيذ الحكـم        ، إذا صدر القانون الجديد بعد الحكم النهائي         -٣

  .آثاره الجنائية

                                                 
  ٢٧١  ص١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي   )1(

  ٢٢١٤رواه ابو داود كتاب الطالق رقم   )2(

  ٢٩٠الجريمة ألبي زهرة ص  )3(



 ١٥٤

فال يطبق على جريمة إرتكبت في ظل القانون القـديم          ، إذا كان التشريع الجديد يشدد العقوبة        -٤

 )١. (ي يتضمن عقوبة أخف  ذال

   سريان التشريع الجنائي اإلسالمي من حيث المكان -٢

ويحـق  ، لينذر من كان حيـاً      ،  للعالمين أجمعين    محمداً صلى اهللا عليه وسلم    أرسل اهللا   

  )٢) . (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا( كافرين القول على ال

ورسالته موجهة للعالمين أجمعين    ، فنبينا صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا إلى كل أمة            

وأمة دعوته لكن الذين إسـتجابوا هللا ولرسـوله ورضـوا           ، فكانت البشرية هي ميدان شريعته      . 

إال أن  ، فكان من أبرز سمات الشريعة اإلسالمية العموم والعالمية         . جابته  باإلسالم ديناً هم أمة إ    

تطبيق أحكام هذه الشريعة مرتبط بالبالد التي تدخل تحت سيطرة المسلمين ألنه ال يمكن تطبيقها               

ومن ثم فنطاقها   ، إال بسلطة المسلمين وليس للمسلمين سلطة على جميع األرض وجميع الشعوب            

  )٣. (مين عليه من سلطة يتحدد بما للمسل

فكان التشريع الجنائي اإلسالمي تشريعاً عالمياً من الناحية النظرية فقط بينما هـو مـن               

  )٤. (الناحية الواقعية تشريع إقليمي 

  .دار اإلسالم ودار الحرب : ومن هنا اضطر الفقهاء إلى تقسيم العالم إلى قسمين هما 

بأنها البالد التـي    : مختلفة منها تعريف الحنفية     ولقد عرف الفقهاء دار اإلسالم بتعاريف       

فمدار األمـر   ) ٥(تحت سيطرة المسلمين وتظهر فيها أحكام اإلسالم ويكون األمن فيها للمسلمين            

إنما تنسب البقعة الينا أو  " الصاحبين موجهاً قول السرخسيعند الصاحبين على القوة والغلبة قال 

) ٦(وضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم فالقوة فيـه للمـسلمين          اليهم باعتبار القوة والغلبة وكل م     

                                                 
  ٢٧٢ ص ١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي  )1(

  ��١رة ا	�M%�ن ���  )2(

  ٢٧٥ ص١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي  )3(
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 ١٥٥

األمان إن كـان    "  معبراً عن رأي اإلمام      صاحب البدائع ومدار األمر عند اإلمام على األمن قال        

  )١" . (للمسلمين على اإلطالق والخوف للكفرة على اإلطالق فهي دار إسالم 

يها على إظهار اإلسالم واإلمتنـاع مـن   هي الدار التي يقدر المسلم ف  :  الـشافعية وقال  

" كل محل قدر أهله فيه على اإلمتناع من الحربيين صار دار إسـالم              : قال الرملي   ،  الحربيين    

بانها الدار التي تجـري عليهـا أحكـام          : الوهاب خالف  عبدوعرفها من المحدثين الشيخ     )  ٢(

  )٣. (مين أم ذميين اإلسالم ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسل

المـسلمون  ،ولهم جميعاً العـصمة     ، أو غير مسلمين    ، وسكان دار اإلسالم إما مسلمون      

والثاني يرجع إلى   ، ولاليمان حكمان أحدهما يرجع إلى اآلخرة        :  الكاسانييعصمهم اإليمان قال    

  . يه فأما الذي يرجع إلى اآلخرة فكينونة المؤمن من أهل الجنة إذا ختم عل، الدنيا 

ودليل ذلك قوله صلى اهللا عليـه       ) ٤. (وأما الذي يرجع إلى الدنيا فعصمته النفس والمال         

ويقيمـوا  . أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان ال إله إال اهللا وأن محمداً رسـول اهللا     "وسلم  

 فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إال بحـق اإلسـالم             . ويؤتوا الزكاة   . الصالة  

  ) ٥. (" وحسابهم على اهللا

  :وأما غير المسلمين وهم قسمان 

:  في حكم عقد الذمـة  الغزالي ذميون ولهم العصمة في أنفسهم وأموالهم بأمان عقد الذمة قال     -١

  )٦. (وحكمه علينا وجوب الكف عنهم وأن نعصمهم بالضمان نفساً وماالً 

سيدنا علي  لما روي عن    ، فس والمال   لعقد الذمة أحكاماً منها عصمة الن      : الكاسانيوقال  

  ) ٧. (ودماؤهم كدمائنا ، لتكون أموالهم كأموالنا ، إنما قبلوا عقد الذمة :  أنه قال رضي اهللا عنه

                                                 
  ٤٣٧٥ ص ٩بدائع الصنائع ج )1(

  ٧٨ ص٨نهاية المحتاج ج  )2(

  ٧١ خالف ص –السياسة الشرعية  )3(
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 ١٥٦

وحكم هذا  ) ٢. (وهم الحربيون الداخلون إلى دار اإلسالم بعقد أمان مؤقت          ) . ١(ومستأمنون   -٣

ما داموا  في    ، فيثبت لهم األمن المؤقت     ،  عليه   ألن لفظ األمان يدل   ، األمان ثبوت األمن للكفرة     

فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهـم          ، دارنا عن القتل والسبي واإلستغنام      

  )٣. (وإستغنام أموالهم 

وحكم هذا األمان إذا إنعقد كفننا عنه وعما معه من أهل  وماٍل إن شرط ذلك ذلك                   : الغزاليقال  

  )٤ . (في األمان 

  

  مذاهب الفقهاء في تطبيق التشريع الجنائي اإلسالمي                 

  : على المقيمين في دار اإلسالم -١

فيؤخـذ  ، تطبق األحكام الشرعية على إقليمها ورعاياها       ، األصل أن الدولى اإلسالمية      

مياً ألن المسلم ليس لـه      أياً كان الفاعل مسلماً أو ذ     ، بالحقوق والحدود في إقليم الدولة اإلسالمية       

  ) ٥. (قانون يدين به إال اإلسالم 

 أن من ارتكب    حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة   أما الذميون فقد ذهب جمهور العلماء من        

فإن كان محرماً عليه في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجـب  ، منهم محرما يوجب عقوبة  

اتى بيهـوديين قـد فجـرا بعـد         " لى اهللا عليه وسلم     ألن النبي ص  . عليه ما يجب على المسلم      

  )٦ " . (إحصانهما فأمر بهما فرجما

                                                 
بكسر الميم اسم فاعل وبالفتح اسم مفعول وهو من يدخل دار غيره بأمان سواء كان مسلماً دخل دارهم أو كافر دخل دارنا : المستأمن  )1(

  ١٦٦ ص٤والمراد هنا الكافر الحربي اذا دخل دارنا باألمان حاشية إبن عابدين ج. 

  ٤٦أحكام الذميين والمستأمنين ص )2(

  ١١٤ ص١٠المبسوط ج ، ٤٣٢١-٤٣٢٠ ص٩بدائع الصنائع ج )3(

  ١٩٥-١٩٤ ص ٢الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ج  )4(

  ٢٨٠ ص١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي   )5(

  ١٦٩٩مسلم كتاب الحدود رقم  ، ٢١٤ ص ٨رواه البخاري ج )6(



 ١٥٧

أمـا مـا    . وألنهم إلتزموا أحكام اإلسالم بعقد الذمة فيجب عليهم ما يجب على المسلمين           

فإن تظاهروا به عـزروا ألنـه       ، يعتقدون إباحته كشرب الخمر فلم تجب عليهم عقوبته كالكفر          

  )١. ( اإلسالم يعزر فاعله إظهار منكر في دار

إلى أنـه   ) •  (ابو حنيفة ومحمد  وأما المستأمن من الكفار إذا دخل دارنا بأمان فقد ذهب           

ألنه ليس في عقد األستئمان ما يلزمه بأحكـام         . يؤخذ بحقوق العباد وال يؤخذ بحقوق اهللا تعالى         

وكذلك إن قـذف    ، به قصاصاً   الشريعة فالتزم بحقوق العباد حتى ال يضر بها فإن قتل عمداً قتل             

  .محض حق اهللا تعالى كان وال يقام عليه ما ، مسلماً حد به 

الى أنه يقام على المستأمن كل الحدود إال حد الخمر          ) • (*ابو يوسف من الحنفية   وذهب  

  )٢.(كأهل الذمة ألن المستأمن من التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا  

ارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة ال يقام عليه إال ما فيه            المستأمن في د   : إبن عابدين قال  

أو حد قذف وعند ابي يوسف يقام عليه كل ذلك إال حد الخمـر كأهـل                ، حق العبد من قصاص       

  )٣. (الذمة 

الشافعي  رحمه    إال ان يشترط عليهم ذلك قال        الحنفية الى ما ذهب اليه      الشافعيةوذهب  

  :اهللا 

د بأمان فاصابوا حدوداً فالحدود عليهم وجهان مـا كـان   إذا خرج أهل دار حرب الى بال   

ألنه ال حق فيه لمسلم إنمـا هـو هللا          ، منها هللا ال حق فيه لآلدميين فيكون لهم عفوه وهو معطل            

  .وكان ينبغي لإلمام إذا أمنهم أن ال يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حداً أقامه عليهم ........ 
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  ١٦٩ ص٤حاشية إبن عابدين ج )3(



 ١٥٨

وفي السرقة قوالن أحـدهما ان يقطعـوا        ........ ن اقيم عليهم    وما كان من حد لآلدميي    

  )١. (ويغرموا والثاني أن يغرم المال وال يقطع 

  ) ٢. (إلى إقامة الحدود على المستأمن إذا إرتكب ما يوجبها  ) •  (اإلمام األوزاعيوذهب 

ـ ،  موضع نظر    الحنفيه والشافعية ورأي جمهور    ة ألن العقوبات الشرعية فرضت حماي

، يؤدي أن يرتكب المستأمن ما يشاء من محـارم اهللا           ، واألخذ بهذا   ، للمجتمع المسلم من الفساد     

ومـا  ، وهو ما يتعارض مع سيادة الدولة اإلسالمية في إقليمهـا      ، ويكون في مأمن ودون عقاب      

  .محافظة على كيانها ، تقتضية هذه السيادة من تطبيق لتشريعاتها النافذه على إقليمها 

أن كل من أرتكب األوزاعـي  اإلمام واإلمام أبو يوسف واهللا أعلم ما ذهب إليه  لصواب  فا

، كـالخمر   . عوقب عليها ذمياً  أو مستأمناً إال ما كان مباحاً له فـي دينـه                  ، جريمة في دارنا    

وإنه لمن المستغرب أن يسرق  ويزني في دار اإلسـالم واحـد وال              . شريطة عدم المجاهرة به     

  .يعاقب 

  .تطبيق التشريع الجنائي اإلسالمي على المقيمين بدار الحرب -٢

وقيل هي الدار التي ال تجري عليها       .  تخضع لسيطرة المسلمين      ال هي البالد التي  : دار الحرب     

وسكان دار الحرب إمـا حربيـون وإمـا      ) ٣. (أحكام اإلسالم وال يأمن من فيها بأمان المسلمين         

  .مسلمون 

  

  .مستأمن ما يخص الحربي ال-١

عن جرائمه في دار الحرب بإجماع الفقهـاء   ، ال يسأل الحربي المستأمن في دار اإلسالم   

وأجمعوا  أن جنايات أهل الحرب بعضهم على "  في إختالف الفقهاء  الطبريوهذا ما نص عليه     ، 

                                                 
  ٣٢٦ ص٧األم ج  )1(
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 ١٥٩

وأنـه لـيس    ، قبل اإلسالم موضوعة    ، وغصب بعضهم بعضاً فيها     . في دار الحرب    ، بعض    

  ) ١. (أو دخلوا دار  اإلسالم بأمان ، لمسلمين أن ينظر في ذلك إذا أسلموا لحاكم ا

زنا كان منـه     حد، واتفقوا أن الحربي ال يقام عليه بعد ذمته أو إسالمه           : وقال إبن حزم    

وال يغرم ما أتلف من مـال       ، وال قذف وال خمر وال سرقة       ، وال قتل مسلم أو غيره      ، قبل ذلك   

  )٢. (المسلم أو غيره  

   ما يخص رعايا اإلسالم من مسلمين وذميين في دار الحرب -٢

علـى  ، الى سريان القانون الجنائي اإلسـالمي       مالك والشافعي وأحمد    : ذهب الجمهور   

ومعاقبة الجاني مسلماً أو ذمياً إذا ارتكب جريمة أو أتى حداً           ، رعايا دار اإلسالم في دار الحرب       

، فيما أوجب اهللا على عباده      ، بين دار اإلسالم ودار الحرب        ألنه ال فرق    ) ٣. (في دار الحرب    

فمن أصاب حداً فعليه عقوبته والذمي إلتـزم أحكـام          ، فالحالل حالل في الدارين والحرام كذلك       

  ) ٤. (فال يفارقه هذا اإللتزام أينما كان وأنى ذهب ، اإلسالم 

علـى جـرائم    ، ائي اإلسالمي    فقد ذهبوا الى عدم سريان أحكام القانون الجن        الحنفيةأما  

أو ، أو سرق   ، ويقولون إن المسلم إذا زنا في دار الحرب           ، المسلمين والذميين في دار الحرب        

، ألن اإلمام ال يقدر على إقامة الحدود        ، ء  من ذلك     يأو قذف مسلماً ال يؤخذ بش     ، شرب الخمر   

ثم رجع الى دار اإلسالم ال يقام عليه        ولو فعل المسلم شيئاً من ذلك       . في دار الحرب لعدم الوالية      

  .ألن الفعل لم يقع موجباً أصالً ، الحد أيضاً 

يؤخذ به ألن الفعل وقـع      ، ثم هرب الى دار الحرب        ، أما لو فعل ذلك في دار اإلسالم        

  )٥. (موجباً لالقامة فال يسقط بالهرب الى دار الحرب  

حكام اإلسالم ومعاقبة الجاني مـسلماً      من تطبيق أ   ، جمهور الفقهاء  ما ذهب إليه     والرأي

ت حرمـا والم، ألن الجريمة شر وفـساد فـي األرض         . أو ذمياً يرتكب في دار الحرب جريمة        

                                                 
  ٤ هامش رقم ٢١٩نقالً من كتاب أحكام الذميين والمستأمنين ص )1(

  ١٣٢مراتب اإلجماع ص  )2(
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 ١٦٠

وانما ينتظر إمكان إقامته وذلك أرهب للجناة ، وتعذر العقاب ال يسقطه ، حرمت لذاتها ولضررها 

  .وأدفع  للشر 

  شخاصسريان التشريع الجنائي اإلسالمي على األ. ٣

يا ايها " فهم متساوون في أصل النشأة اإلنسانية لقوله تعالى ، خلق اهللا الخلق آلدم وحواء 

 " ناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند اهللا أتقـاكم         لالناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجع      

،  الـشرعية    والقانون العقابي جزء من الواجبات    ، لذلك فهم متساوون في الحقوق والواجبات       ) ١(

وال بين حاكم ومحكوم    ، وال بين غني وفقير     ، لذلك فهم سواء أمامه ال فرق بين عربي وعجمي          

.  

قوله صلى اهللا عليه وسلم في شأن المخزومية التي         :  على ذلك كثيرة وفيرة منها       األدلةو

 فـيهم  وإذا سـرق ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، إنما أهلك الذين قبلكم   ( سرقت  

) ٢ ) . (وأيم اهللا لو أن  فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعـت يـدها         ، الضعيف أقاموا عليه الحد     

والمساواة التي جاء بها    ) ٣) . (الناس مستوون كأسنان المشط   ( ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم       

هللا عليـه   وإنما طبقها الرسول صلى ا    ، لم تكن مساواة نظرية     ، وقررها في دنيا الواقع     ، اإلسالم  

، فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يميز بين المسلمين بعضهم وبعـض              ، وسلم تطبيقاً عملياً    

 ) . وأمرت ألعدل بينكم  ( مصداقاً لقوله تعالى    ) ٤( الحقوق والواجبات     في  لديه سواء   كانوا   وإنما

كر الصديق رضـي  فهذا أبو ب،  وطبق الصحابة رضوان اهللا عليهم هذا المبدأ أصدق تطبيق          ) ٥(

أيها الناس إني قد وليت عليكم ولـست بخيـركم فـإن            : اهللا عنه يقول عند توليه أمر المسلمين        

أطيعوني ما أطعت اهللا فيكم     ، رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني          

  )٦) .(فإذا عصيته فال طاعة لي عليكم ، 

وكان يعطي  ، المثل   لهيه حتى ضرب بعد   على منهج صاحب  عمر رضي اهللا عنه       وسار    

 القود من نفسه وأبا بكـر  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي: ويقول   ، ه  نفسالقود من   
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 ١٦١

 وكان ينهي الوالة عن ظلم الناس وضرب        )١( .يعطي القود من نفسه وأن اعطي القود من نفسي        

  )٢. (ال رعيته إال أقاد من الوالي للمظلوم فما ظلم و، وقد أخذ الوالة بما أخذ به نفسه ، أبشارهم 

ومن هنا كانت العقوبات الشرعية تتصف بالعموم وتطبق على المجرم دون النظر الـى              

شخصه  أو مركزه اإلجتماعي أو العمل الذي يزاوله فهي تطبق على الغني والفقيـر والحـاكم                  

، عدالة فـي النفـوس       إلقراراً لل  ليكون ذلك ، والمحكوم بقدٍر متساو أياً كانت منزلة مرتكب الحد         

) ٣. (منقادين لتنفيذ الحدود على أنها حكم اهللا تعالى ال هوى ألحد فـي تنفيـذها       وبذلك يطيعون   

إقامتـه علـى الـشريف والوضـيع        وهذا القسم يجب    :  عندما قال     تيمية بناوهذا ما أشار اليه     

  ) ٤ (.والضعيف وال يحل تعطيله ال بشفاعه وال بهدية وال بغيرهما 

ؤل س حيث قرروا أن اإلمام األعظم ومن دونه باألولى م         جمهور فقهاء اإلسالم  وهذا ما ذهب اليه     

، ال فرق بين حد أو قصاص ألن الحرام علـى الكـل   ، ومعاقب عليها  ، عن جرائمه مؤاخذ بها     

  )٥. (زجر اهللا عنها بحد أو قصاص  ،  والجرائم محظورات 

ام األعظم لم ينعزل ويقيم عليه الحد من ولي الحكم عنه           لو زنا اإلم   : مغني المحتاج وفي  

) .٦(  

ويجري القصاص بين الوالة والعمال وبين رعيتهم لعموم          : ابن قدامه في المغني   وقال  

  )٧. (اآليات واألخبار ألن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وال نعلم في هذا خالفاً 

 –وخذ بالقـصاص وبـاألموال ال       فنصوا على أنه ي   ،  في اإلمام األعظم     وخالف الحنفية 

ألن الحدود حق اهللا تعالى وهـو المكلـف         ،  يعني مثل حد الزنا وشرب الخمر والقذف         –بالحد  

وال يقدر على إقامتها على نفسه ألن إقامتهـا         ، ألنها من األربعة المفوضة الى اإلمام       ، بإقامتها  

اذ ال  ،  ينزجر بمعاقبـة نفـسه         وال يفعل ذلك أحد بنفسه  وال      ، بطريق الخزي والنكال لينزجر     
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 ١٦٢

... فإذا لم يفد ال يـشرع  ، وفعل نائبه كفعله ألنه بأمره  ، يخاف من نفسه وال يبالي بها فال يفيد           

تيفاء لمن له الحـق وال يـشترط فيـه          سألن حق اال  ، بخالف حقوق العباد كالقصاص واألموال      

ألنه قـادر عليـه   ، ام ليمكنه من ذلك   وإنما إحتاج الى اإلم   ، القضاء بل لو إستوافاه صاحبه جاز       

فكذا هنا  ، حتى لو استوافاه صاحبه من غير حكم حاكم جاز له ذلك ، واإلمام فيه كغيره  ، بالمنعة  

  )١. (ستعانه بمنعه المسلمين عليه  بتمكينه هو بنفسه أو باإلإما يمكن إستيفاؤه من اإلمام 

اء أمام عقوبـات الـشرع حـداً أو          وأن الكل سو   جمهور الفقهاء  ما ذهب اليه     والراجح

، بل ال يمكن أن يقتنع الناس بعدالة الحكم         ، فاإلمام يخضع لما يخضع له سائر الناس        ، قصاصاً  

فيتجرأ مـن تحتـه وتـصبح    ، ل عن تنفيذ القانون يرى نفسه فوقه وفي حل منه        سؤواذا كان الم  

  )٢. (ك االمم العقوبات قاصرة على الضعفاء ومن ال قوة لهم فيعم الفساد وتهل
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 ١٦٣

  المبحث الرابع

 دراسة نظرية الشروع قانونياً وشرعياً

           : المطلب األول

        الشروع في الجريمة قانونياً

        

من المعروف أن الجريمة في الغالب، ال تقع دفعة واحدة وال تتكامل جملة، بل تمر في العادة،                  

لد أوالً فكرة في نفس صاحبها، وما أن تستقر في ذهنـه، حتـى              فتو. بعدة مراحل قبل أن تتكامل    

يكون التصميم على تنفيذها، وبعدها يبدأ بتهيئة الوسائل، التي يمكن بها إنفاذ الجريمـة، ومـا أن        

تتهيأ الوسائل حتى يبدأ في التنفيذ، وبعدها إما أن تتكامل جريمته، أو تحول ظروف ضد رغبته،                

ف جهده عند مرحلة الشروع فيها، هذه هي المراحل المهمة التي يمـر             فتمنعه من اإلستمرار، فيق   

 :بها الجاني وتمر بها الجريمة وهي 

          . مرحلة التفكير-١ 

         .  مرحلة التحضير-٢ 

        ). الشروع (  مرحلة التنفيذ -٣ 

     

 ٦٨عرفـت المـادة    و٧١-٦٨وقد بحث القانون األردني الشروع في الجريمة في المواد من           

بأنه البدء   في تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة، التي تؤدي إلى إرتكاب جناية أو جنحة                 : الشروع  

 .ولم يتمكن الفاعل من جريمته، لتدخل أسباب ال دخل إلرادته فيها

        مراحل إرتكاب الجريمة: الفرع األول

          مرحلة التفكير والتحضير٢-١



 ١٦٤

ون األردني على  النص، أنه ال عقاب على مرحلة التفكير والعزم، وال علـى                لقد حرص القان   

ال يعتبر شروعاً في الجريمة مجـرد        : ٦٩مرحلة التحضير والتهيئة للجريمة، من خالل المادة        

 .العزم على إرتكابها، وال على األعمال التحضيرية

اجعة، ال أن يسد الطريـق      وكان مقصد القانون في هذا، إعطاء الشخص فرصة العدول والمر          

١.(أمامه، بمعاقبة فيلجئه إلى الجريمة إلجاء(  

إال أن عدم العقاب على مرحلة التحضير في القانون األردني ليست على إطالقها، وإنما يمكن                

عقاب الجاني عندما يكون شروعه خطراً يهدد سالمة الدولة وأمن المجتمع، كما نصت على ذلك               

اإلعتداء على أمن الدولة تاماً، سواء أكان الفعل المؤلف للجريمـة تامـاً أو              يعتبر   : ١٠٨المادة  

وعندها يكون العقاب على هذه األفعال الخطرة المشروع فيها بوصـفها           . ناقصاً أو مشروعاً فيه   

كمن يشتري سالحاً ليقتل به آخـر،       ) ٢. (جرائم مستقلة ال باعتبارها مرحلة من مراحل الجريمة       

ص، فإنه يعاقب على جريمة حمل السالح بدون ترخيص، ولو لم تقع جريمة             ويحوزه دون ترخي  

   )٣. (القتل

             مرحلة التنفيذ-٣

وحرصاً . هي المرحلة الوحيدة التي يعتبر فيه القانون أفعال الجاني جريمة         : المرحلة التنفيذية    

 هذه المرحلـة، والتـي      من القانون على تفادي إختالف وجهات النظر، وتحكم القضاة في تحديد          

 السابقة الذكر، وقسم القانون ٦٨يعتبر صاحبها شارعاً في الجريمة، بين مفهوم الشروع في المادة 

 . الشروع التام، والشروع الناقص: الشروع إلى قسمين هما 

     مقدار العقوبة على الشروع في الجريمة قانوناً:  الفرع الثاني 

ني، نجده قد فرق في العقوبة، بين الشروع التـام والـشروع            باستقراء نصوص القانون األرد    

هو إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب جريمة معينة، والقيـام بجميـع            : الناقص، فالشروع التام    

األفعال الالزمة لتنفيذها، ويستنفذ الجاني كل نشاطه اإلجرامي، ولكن يخيب أثر الجريمة ألسباب             
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 ١٦٥

ك السارق الذي يدخل الى مكان السرقة، ويجمع المسروقات ويهم          ومثال ذل . ال دخل إلرادته فيها   

  )١. (بالفرار لكنه يضبط في اللحظة األخيرة

فهو أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل من األفعـال الظـاهرة المؤديـة إلـى               : أما الشروع الناقص     

مي بل جزء   الجريمة، لكنه يتوقف لسبب خارج عن إرادته، وال يكون قد إستنفد كل نشاطه اإلجرا             

كالسارق الذي يضبط متسلقاً السور في طريقه إلى المنزل إلتمام جريمة الـسرقة يرتكـب               . منه

  )٢. (شروعاً ناقصاً

ولما كان الشروع التام أكثر ضرراً وخطورة من الشروع الناقص، فقد عاقب عليـه القـانون        

     )٣. (األردني بعقوبة أشد

    عقوبة الشروع في القانون األردني    

       

          :عقوبة الشروع التام 

الـشاقة المؤبـدة أو      الجناية التي عقوبتها اإلعدام، يعاقب عليها بالشروع التام، باألشغال           -١ 

       . المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة

بـين  العقوبة مـا   الجريمة التي عقوبتها األشغال الشاقة المؤبدة أو اإلعتقال المؤبد، تكون        -٢ 

         .سبع سنوات إلى عشرين سنة

الشروع، يكون في   واألصل أن عقاب    .  الحط من أية عقوبة أخرى، من الثلث إلى النصف         -٣ 

 . الحاالت التي نص عليها القانون شروع الجنايات أو في شروع الجنح ويكون في 

      

        :عقوبة الشروع الناقص في القانون األردني هي 
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 ١٦٦

الشاقة المؤبـدة أو     التي عقوبتها اإلعدام، بالشروع الناقص تكون العقوبة األشغال           الجناية -١ 

       . المؤقتة، من سبع سنوات إلى عشرين سنة

المؤبد، تكون العقوبة  إذا كانت الجريمة التامة، عقوبتها األشغال الشاقة المؤبدة أو اإلعتقال -٢ 

      . بالشروع الناقص الحبس خمس سنوات على األقل

    . الحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين-٣ 

  

     

  :المطلب الثاني

         :الشروع في الفقه اإلسالمي

ذهب بعض شراح القانون الجنائي، إلى أن الفقه الجنائي اإلسالمي، لم يعالج نظرية الـشروع                

، ألنه وفقاً ألحكام الـشريعة اإلسـالمية        في الجرائم ، وال وجود لها في الفقه الجنائي اإلسالمي         

للقاضي صالحية أن يعزر كل من ارتكب معصية، ليس لها حد مقدر في الشرع بما يراه زاجراً                 

  )١. (له ورادعاً لغيره

والحقيقة أن الشريعة كانت سباقة، إلى معالجة مسألة الشروع في الجريمة، وكانـت موضـع                

يفردوها بباب خاص، ولم يسموها باسمها القانوني المعـروف         اهتمام الفقهاء ودراستهم، وإن لم      

 ) ٢.(اآلن

فمن الخطأ البين أن يظن البعض، أن الشريعة أغفلت مسألة الشروع، وأن الفقهاء أهملوهـا،                

وكل ما في األمر أن فقهاء الشريعة اإلسالمية، عالجوها بطريقتهم الخاصة وبحثوا أحكامها ضمن   

 ) ٣. (ون من الشروع معصيةجرائم التعزير ، كلما تك
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 ١٦٧

 :ولعل السبب في عدم إهتمامهم بوضع نظرية خاصة بالشروع في الجرائم يرجع إلى  

  أن الفقهاء كانت جهودهم منصبة ، على التفرقة بين الجريمة التامة، والتي تتوافر فيهـا                 -١ 

صاً، وبين الجريمـة    األركان والشروط، التي تطلبها الشريعة للحكم بالعقوبة المقدرة حداً أو قصا          

. غير التامة، والتي ال تتوافر فيها كل األركان والشروط، والتي تدخل ضمن قائمة جرائم التعزير              

ألن جرائم التعزير في حقيقتها جرائم غير تامة، ألن األفعال التي إرتكبت وأوقف أثرهـا، ولـم                 

 األحوال، ومن ثـم فهـي       تتحقق فيها النتيجة، لسبب خارج عن اإلرادة ، ال تكون تامة بحال من            

 ) ١. (داخلة في نطاق جرائم التعزير

 إن القواعد الشرعية الموضوعة، لضبط وعقاب جرائم التعزير، إستوفاها الفقهاء بحثاً وبياناً،             -٢

. فكانت كافية لحكم جرائم الشروع، وبهذا كانت الشريعة سباقة إلى تجريم هذا النوع من األفعال               

 )  ٢. (لفعل الذي إرتكب يكون محرماً ويعد معصيةوتقدير عقوبته، ما دام ا

وهكذا يتضح أنه لم يكن هناك ما يدعو، لوضع نظرية خاصة بالشروع، ولم تكـن الحاجـة                  

 .داعية لمثل هذا ، ما دام أن أمر الشروع محكوم بباب التعزير من أبواب الفقه اإلسالمى

إنها جرائم  :  الجرائم غير التامة، وقلنا      وإذا عبرنا اليوم عن    : األستاذ عبد القادر عوده   يقول   

الشروع، فلن نأتي بشيء جديد، وإنما هو إطالق تسمية جديدة، على بعـض جـرائم التعزيـر،                 

وتمييز لبعض جرائم التعزير، عن بعضها اآلخر، دون أن تكون هناك حاجة ملحة لهذه التـسمية               

 ) ٣. (أو هذا التمييز

 باباً خاصاً ال يعني أنهـم لـم         "للشروع"هاء لم يخصصوا    كون الفق  : األستاذ الكبيسي ويقول   

فإن جولة قصيرة في كتبهم، كافية ألن نرجع منها بحصيلة من النصوص،            . يعرفوا حقيقته ومعناه  

قال )  ٤. (غنية بما يبرهن على مدى تلمس الفقهاء لمعنى الشروع، وإن لم يعبروا عنه بهذا اللفظ              

وإذا دخل الحرز وجمع المتاع، ولم يخرجه حتى        : نى الشروع   مشيراً إلى مع  ) •(اإلمام السرخسي 

                                                 
  ١٥٨,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X ص  )1(

  .٦ا	��وع �X ا	���� ��z Xء ا	b5�ء وا	75M ص. ٣٤٤ ص١ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X �0دة ج  )2(

  .٣٤٦-٣٤٥ ص١ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X �0دة ج  )3(

  .١٢٧أ3T�م ا	+�%� �X ا	����e ا��`,�8 وا	5��Vن ص  )4(

)•••• ( X+?�+	ا :yU� XZأ KZ /Tا KZ /C, �3Z �Zم أ�. ه� ا�, ��	ا X� س��C, 7 وه��MT K, ط�+��Zع �X ا	75M وًا�Lpل أ,*[ آ(�7Z ا	

 �9� X��6 790 ن��7 �3(Z�CL0`م ج.  هـ٤٣٨وأp٢٠٨ ص٦ا.  



 ١٦٨

اإلمـام  فعلة عدم القطـع عنـد       )  ١. (أخذ لم يقطع، ألن تمام السرقة، بإخراج المال من الحرز         

) •(*الدسوقيومثل ذلك ما قاله     .  هي عدم تمام الجريمة، ألنها لم تتعد مرحلة الشروع         السرخسي

 المـاوردي بل ذكـر    )  ٢.("يخرج النصاب منه فإنه ال يقطع     السارق إذا نقب الحرز فقط، ولم       : 

فإذا جمع المـال فـي      : العقوبة التعزيرية للشروع في الجرائم ومن جملتها جريمة السرقة فقال           

الحرز واسترجع منه قبل إخراجه، ضرب أربعين سوطاً، وإذا نقب الحرز ودخـل ولـم يأخـذ،            

وإن تعرض للنقب أو لفتح باب      . رين سوطاً ضرب ثالثين، وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عش        

فهذه النصوص كافية للداللة ، على معرفة الفقهاء لمعنـى          )  ٣.("ولم يكمله ضرب عشرة أسواط    

ومن هنا ندرك أن علماء الشريعة عرفوا الـشروع، ونـصوا علـى             . الشروع، ومعالجة أحكامه  

 ) ٤. (معاقبة العاصي وإن لم يسموه بإسمه

 أوسع مدى منهـا فـي       - الشروع في القانون   -ة إلى الجريمة غير التامة    بل إن نظرة الشريع    

فمن رفع علـى غيـره      . القوانين الوضعية، ألنها تعاقب على كل فعل يعد معصية دون إستثناء          

ومـن حـاول    . عصا، لضربه فحيل بينه وبين المجني عليه، فهو مرتكب لمعصية يعزر عليهـا            

 .ة عقوبتها التعزيرإطالق النار على آخر، فهو مرتكب لمعصي

أما القوانين الوضعية فهي تعاقب على الشروع في الجنايات، وبعض الجنح وال تعاقب علـى                

 )٥. (الشروع في المخالفات ، وليس لها قاعدة عامة في هذا الباب

.  أن ما يسميه القانون شروعاً، تعتبره الشريعة اإلسالمية جريمة غيـر تامـة             وخالصة القول  

لفقهاء، في تقسيم الجرائم إلى تامة وناقصة، تدل على منتهى دقـتهم، وحرصـهم       وكانت طريقة ا  

على أن تأخذ العدالة مجراها، ويحكم على كل جاٍن بما عمل، ألن رجال القانون لحـد اآلن، لـم            

  .يستطيعوا أن يضعوا معياراً دقيقاً، يميز الشروع من الجريمة التامة
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     الجريمة وأيها يعتبر معصية المراحل التي تمر بها: الفرع  األول 

:تمر الجريمة بمراحل متعددة ، قبل أن تتكامل ولكل مرحلة حكم خاص وهذه المراحل هـي                  

       

القاعدة األساسية في الشريعة اإلسالمية، أنه ال عقاب علـى مجـرد   :  مرحلة النية والتفكير     -١

 تجاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها مـا         إن اهللا ( التفكير وحديث النفس لقوله صلى اهللا عليه وسلم         

من هم بسيئة ( وفي الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )١ ). (لم يتكلموا أو يعملوا به

فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو هـم بهـا فعملهـا كتبهـا اهللا لـه سـيئة          

 ) ٢().واحدة

مضت أحكام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : قيقة   في تقرير هذه الح    اإلمام الشافعي ويقول   

فيما بين العباد، من  الحدود وجميع الحقوق، وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون، وأن اهللا 

من حكم على الناس، بخالف ما ظهر عليهم، إسـتدالالً          : ويقول في موضع آخر   . يدين بالسرائر 

داللة منهم أو غير داللة، لم يسلم عندي من خالف          على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا، ب        

 ) ٣. (التنزيل والسنة

األصل فيها أن الشريعة ال تعاقب على هذه المرحلة ، إال           :  مرحلة التحضير وإعداد األدوات      -٢

إذا كونت معصية ، يجب فيها التعزير، والعلة في عدم إعتبار التحضير جريمة، أن الـشريعة ال                 

ية، فيها إعتداء على حق اهللا، أو حقوق الخلق، ومجرد اإلعداد لـيس فيـه               تعاقب إال على معص   

فمن يشتري خمراً لقتل آخر بإسكاره، فهذا       )  ٤. (إعتداء ظاهر إال إذا شكل اإلعداد بنفسه معصية       

تحضير في ذاته معصية وجريمة، يعاقب عليه وإن لم تتم الجريمة، أما إذا كـان التحـضير ال                  

 )٥. (ي سكيناً لقتل آخر، فال يعاقب على شرائه السكينمعصية فيه، كمن يشتر

وهي المرحلة التي تعتبر فيها أفعال الجاني جريمة، ويسأل عنها كلما كانت            :  مرحلة التنفيذ    -٣

معصية، فيها إعتداء على حق اهللا أو حــق الفــرد، ولــيس مــن الضروري أن يكون              
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 أن يكون في حد ذاته إثماً مقصوداً بـه إرتكـاب   الفعل المرتكب، من مكونات الجريمة، بل يكفي   

الجريمة، وإن كان ال يزال بينه وبين الجريمة التامة أكثر من خطوة، فمثالً في الـسرقة، يعتبـر        

النقب والتسلق وكسر الباب معصية، وشروعاً في السرقة، ولو أن بين كل منهـا وبـين الفعـل                  

أن من وجد مترصداً بجوار   : اإلمام الماوردي ه  وهذا ما ذكر  ) ١. (المكون لجريمة السرقة مراحل   

 )٢. (محل السرقة أو وجد معه منقب لنقب الجدار وكسر الباب فإنه يعزر

     عقاب الشروع في الجريمة في الفقه اإلسالمي: الفرع الثاني

الحظ فقهاء الشريعة أنه ال يمكن أن تستوي الجريمة التامة، وجريمة الشروع في العقوبة، فال                

وال يعاقـب علـى     . مكن العقاب على الشروع في الزنا بعقوبة الزنا التام، وهي الجلد أو الرجم            ي

)  ٣. (الشروع في السرقة، بالقطع ألن القطع جزاء الجريمة التامة، والجاني يعاقب بمقدار ما فعل             

) ٤. (الولذلك قالوا يعاقب على الشروع بعقوبات تعزيرية، تتدرج كلما اقتربت الجريمة من اإلكتم  

وقرر الفقهاء أن )  ٥). (من بلغ حداً في غير حٍد فهو من المعتـدين ( لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 .الجاني يعاقب بمقدار ما فعل، وقد يتدرج هذا التعزير شدةً، كلما قربت الجريمة من اإلكتمال

ي عليهـا   هذه هي عقوبة الشروع في جرائم الحدود، أما الشروع في جرائم التعازير، فتـسر              

القواعد التي تسري على جرائم الحدود، ألن ما يسـري علــى الجرائــم العامة، يسري على 

 )٦. (غيرها فتكون العقوبة في الشروع في جرائم التعزير أخف من العقوبة في الجرائم التامة

   

       :الشروع في القانون الجنائي السوداني: الفرع الثالث 

قضية الشروع في الجرائم، في الباب الثالث الفصل األول، وعـرف           عالج المشرع السوداني     

 بتعريف ال يكاد يفترق عن تعريف القانون األردنـي، إال فـي تعميمـه               ١٩الشروع في المادة    

 .الشروع على كل الجرائم ،سواء أكانت جنايات أم جنح ومخالفات
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ن المخالفات، وجعل القانون والقانون األردني  قصر عقوبة الشروع، على الجنايات والجنح دو 

السودانى العقوبة في جرائم الشروع بما ال يتجاوز نصف الحد األقصى للعقوبة المقررة للجريمة              

 .وإذا شكل فعل الشروع جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها. التامة

 الشروع فيها، السجن    أما إذا كانت عقوبة الجريمة التامة، هي اإلعدام أو القطع، تكون عقوبة            

وهي عقوبات أخف من عقوبات القانون األردني الذي عاقب علـى           . مدة ال تتجاوز سبع سنوات    

الشروع التام في جرائم اإلعدام، باألشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين              

مؤبدة أو المؤقتة مـن     سنة، وبالشروع الناقص في جرائم اإلعدام تكون العقوبة األشغال الشاقة ال          

 .سبع سنوات إلى عشرين سنة كما سبقت اإلشارة إليه
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  المبحث الخامس

 اإلشتراك الجرمي قانونياً وشرعياً

          المطلب األول

      

   اإلشتراك الجرمي في قانون العقوبات األردني

ذات الجريمة، بمعنى أن الجريمـة  حالة تعدد األشخاص الذين إرتكبوا      : يقصد باإلشتراك الجرمي  

لم تكن ثمرة نشاط شخص واحد، وإنما كانت نتيجة تعاون أشخاص عديدين، لكـل مـنهم دوره                 

 ) ١. (المادي وإرادته الجرمية

ومتى كان دور المساهم في الجريمة أصلياً، سمي فاعالً أو شريكاً، وإذا كان دوره ثانوياً سمى      

ا إذا كان دوره الترغيب في الجريمة دون المساهمة في أحـداثها            متدخالً أو المساهم التبعي، وأم    

ولكل واحد مـن    )    ٢. (سمي محرضاً، وإذا كان دوره الحقاً على إتمام الجريمة، سمي بالمخبئ          

 .هؤالء، وضع قانوني معين وأحكام متميزة، وعقوبة خاصة به تتناسب ودوره في الجريمة

    : نظرية األشتراك الجرمي قانونياًاألسس التي تقوم عليها: الفرع األول 

    :تقوم نظرية اإلشتراك الجرمي في القانون األردني على األسس التالية 

المساواة بين الفاعل والشريك، الذي ساهم بدور رئيس في تنفيذ الركن المادي للجريمة، وهذا               -١

تتكون من عدة أفعال    إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جنايةً أو جنحة،         : ٧٦ما نصت عليه المادة     

فأتى كل واحد منهم فعالً أو أكثر من األفعال المكونة لها، وذلك بقصد حصول تلك الجنايـة، أو                  

الجنحة، إعتبروا جميعاً شركاء فيها، وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة له في القانون، كما               

  .لو كان فاعالً مستقالً لها
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يمة من أمسك بشخص ليمكن آخر من قتله، ومن كسر بـاب        وتطبيقاً لذلك يعد شريكاً في الجر      

    ) ١. (منزل ليمكن آخر من سرقته

 فرق القانون بين الفاعل والشريك من جهة، وبين بقية المتدخلين في الجريمة من جهة أخرى، -٢

ألن نشاط المتدخل في جميع األحوال نشاط ثانوي، فهو ال يتضمن تنفيذاً للجريمـة، وال يـساهم                 

رة فيها، وإنما هو نشاط أقل أهمية من ذلك، فهو نشاط تابع يستمد صفته الجرمية، من الفعل                 مباش

مستندة إلـى فعـل أصـلي معاقـب          ال تكون إال     - التدخل   -فالمساهمة التبعية   . الذي إرتبط به  

 )٢(.عليه

فيذ، وبين ومعيار التمييز بين الشريك ، والمتدخل، هو التمييز بين العمل المعتبر من أعمال التن 

. العمل المعتبر من أعمال التحضير، فمن يرتكب عمالً من أعمال التنفيذ يكون فاعالً أو شـريكاً               

 )٣. (ومن يرتكب عمالً من أعمال التحضير يكون متدخالً

 على وسائل التدخل والتي تقوم بها المساهمة التبعية على سبيل الحـصر             ٨٠/٢ نصت المادة    -٣

      :وهذه الوسائل هي

اللص على كيفية    المساعدة على وقوع الجريمة بإشارات تساعد على وقوعها، كمن يدرب            -أ 

  فتح الخزائن أو فتح األبواب، أو يدل الجانى على المكان الذي ينام فيه المجني عليه 

   

ــة،   من أعطى الفاعل سالحاً أو أدوات، أو أي شئ آخر، يساعد على إيقاع -ب  الجريم

.القبض عليه ، ليقوى بذلك عزيمته      وقوف إلى جانبه وجانب أسرته، لو تم كمن وعد الجانى بال

   

ــيهم، أو   من كان موجوداً في المكان الذي أرتكب فيه الجرم، بقصد إرهاب المجني -جـ  عل

تقوية تصميم الفاعل األصلي، أو ضمان إرتكاب الجرم المقصود، فدور المتدخل هنا هـو منـع                

   )٤ (.ن يقوم بتكتيف المجني عليه، أو منعه من اإلستغاثةالمجني عليه من المقاومة كم
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إرتكابهـا، وتـشمل    من ساعد الفاعل على األفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت  -د 

هذه الفقرة جميع صور العون للمجرم كتقديم السالح ، أو تـرك بـاب المنـزل مفتوحـاً أمـام                    

      .اللصوص، أو أمده بسيارة لنقل المسروقات

. إخفاء معالمها  من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين، قبل إرتكاب الجريمة وساهم في              -هـ 

هذه الفقرة تعني اإلتفاق المسبق مع الجانى على إخفاء معالم الجريمة، كإزالة أثار البـصمات أو                

    .تصريف المسروقات 

أعمال العنـف   قطع الطرق، وإرتكاب     من كان عالماً بسيرة األشرار الجنائية، الذين دأبهم          -و 

ضد أمن الدولة أو السالمة العامة، أو ضد األشخاص أو الممتلكات، وقدم لهم طعاماً، أو مأوى ،                 

    .أو مكاناً لإلجتماع

 من يساهم في إرتكاب الجريمة، عن طريق فعـل  "وبناء على هذه يمكن تعريف المتدخل بأنه    

بطة السببية، دون أن يتضمن هذا الفعل تنفيـذاً للجريمـة، أو            يرتبط بالفعل الجرمى، ونتيجته برا    

 ) ١. (قياماً بدور رئيسي فيها

 إمعاناً من القانون في مالحقة كل من ساهم في الجريمة نجده قد تعرض للمحـرض علـى                  -٤

    ) ٢. (الجريمة والموسوس بها، والمزين لها

يحمل، شخصاً آخر على إرتكـاب      بأنه من حمل أو حاول أن       :  المحرض ٨٠/١فعرفت المادة    

جريمة، بإعطائه نقوداً أو هدية أو التأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والذريعة، أو بصرف النقود أو         

 . بإساءة اإلستعمال بحكم الوظيفة

والتحـريض فـي    . هو إيجاد فكرة الجريمة، في ذهن شخص خالياً منهـا         : فالتحريض قانوناً  

 )  ٣. (ها، يعاقب فاعلها سواء إرتكب المحرض الجريمة أم ال القانون جريمة قائمة بذات

         عقوبة المتدخل والمحرض: الفرع الثاني

   :يعاقب المتدخل والمحرض في قانون العقوبات األردني على النحو التالي 
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    . سنة إذا كانت عقوبة الفاعل اإلعدام٢٠-١٥ باألشغال الشاقة المؤقتة من -١ 

ــشاقة   سنة إذا كانت عقوبة الفاعل األشغال  ١٥-٧ الشاقة المؤقتة من  باألشغال-٢  الــ

          .المؤبدة أو األعتقال المؤبد

تنخفض مدتها من    في الحاالت األخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن            -٣ 

        )١ (.السدس إلى الثلث

م على التواري من وجـه العدالـة، فيعاقـب          أما المخبئ فانه يساهم بإخفاء الجناة، ويساعده       

بالحبس مدة ال تزيد على سنتين، ويعفى من عقوبة إخفاء الجناة أصولهم، وفروعهم، وأزواجهـم               

 . وزوجاتهم، وأشقاؤهم ، وشقيقاتهم 

 على عقوبة من ساعد الجناه على إخفاء األشياء التي نزعت من الغيـر أو               ٨٣ونصت المادة    

ليها بجناية أو جنحة بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيـد              اختلست أو التي حصل ع    

 .على خمسين ديناراً

    وتعرض قانون العقوبات األردني ، إلى موضوع اإلشتراك في جرائم النشر،  

فحمل المؤلف والناشر المسؤولية، إال إذا ثبت أن        . ٧٧بواسطة الصحف أو المنشورات في المادة       

  . المؤلف فيعاقب الناشر وحدهالنشر تم دون رضا

ونص على أن الناشر هو مدير الصحيفة، فإذا لم يكن هناك مدير فالمحرر أو رئىس تحرير                 

 مـن قـانون     ٢١٤الصحيفة هو المسؤول، وهو نفس ما ذهب إليه القانون اللبناني فـي المـادة               

  ) ٢. (العقوبات اللبناني 
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 ١٧٦

            المطلب الثاني

        : في الفقه اإلسالمياإلشتراك الجرمي

الجريمة كما تقع من الواحد على مثله، قد تقع من الجماعة على واحد، بأن يتعاون عديـدون                  

    )١. (على تنفيذها

  :وصور اإلشتراك والتعاون الجرمي ال تخرج مهما إختلفت عن حالة من أربع

     

ه، أو يتفق مع غيـره علـى هـذا          أن يساهم الشريك في تنفيذ الركن المادي للجريمة مع غير          

التنفيذ، أو يحرض غيره على الجريمة، أو يعين على إرتكاب الجريمة بشتى الوسـائل ، دون أن            

وكل واحد من هؤالء يعتبر مشتركاً في الجريمة، سواء إشترك مادياً في تنفيذ             . يشترك في التنفيذ  

 .الركن األساسي للجريمة، أو لم يشترك مادياً في تنفيذه

يـسمى مـن   . لتمييز بين من يشترك مادياً، ومن ال يشترك في تنفيذ الركن المادي للجريمة           ول 

 .يباشر الركن المادي شريكاً مباشراً، ويسمى فعله اإلشتراك المباشر

  )  ٢. (ويسمى من ال يباشر التنفيذ، شريكاً متسبباً، ويسمى فعله اإلشتراك بالتسبب

       

      اك الجرمي وعقوبة كل نوعأنواع اإلشتر: الفرع األول 

        "الشريك المباشر" اإلشتراك المباشر -١

يتحقق اإلشتراك المباشر كما سبق أن بينا، في حالة قيام أكثر من شخص بتنفيذ الجريمة مادياً،  

 ) ٣. (وهو ما يسمى اليوم بتعدد الفاعلين األصليين، أو إشتراك أكثر من فاعل أصلي في الجريمة

    نعرض ألحكام اإلشتراك المباشر حسب أنواع الجرائم وسوف  
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 ١٧٧

        . اإلشتراك المباشر في جرائم القصاص-أ

، على أن اإلشتراك المباشر في جريمة اإلعتداء علـى الـنفس             فقهاء المذاهب األربعة  أجمع   

احداً إعتبر  يجعل كل واحد من المشتركين مرتكباً لها مستحقاً لعقوبتها، فإذا قتل عشرة أو أكثر و              

 .كل واحد منهم قاتالً وعوقب عقوبة القاتل

وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهـور فقهـاء         :  عندما قال  إبــن رشـد وهذا ما أشار إليه      

 وغيـرهم سـواء     مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد    األمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم       

لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم      : روي عنه أنه قال    حتى   عمركثرت الجماعة أو قلت ، وبه قال        

وعمده من قتل الجماعة بالواحد، النظر إلى المصلحة ألنه لو لـم تقتـل الجماعـة                )  ١. (جميعاً

وألنا لو  : صاحب المهذب بالواحد، لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، قال            

 ) .٢(ك طريقاً إلسقاط القصاص وسفك الدماءلم نوجب القصاص عليهم جعل اإلشترا

 على القتل ففي حالة التمالؤ وهو اإلتفاق المسبق         حالتي التوافق، والتمالؤ  ويفرق الفقهاء، بين     

على الجريمة، يتحقق اإلشتراك المباشر ويكون كلهم قاتل ومسؤول عن القتل لهذا التمالوا، فلـو               

سكين فقطع يده وذبحه الثاني فكلهم قتله ويـسأل         إتفق شخصان على قتل ثالث، فضربه أحدهما ب       

 . الواحد عن فعله وفعل اآلخرين المساهمين معه وإن إختلفت طبيعة عملهم 

أما في حالة التوافق، وهو اإلشتراك في الجريمة، دون إتفاق سابق، بل يعمل كل منهم تحـت                  

ات التي تحدث فجـأة، ودون      تأثير الدافع الشخصي، والفكرة الطارئة، كما هو الحال في المشاجر         

ففي هذه الحالة يقال إن بين المشتركين توافقاً، ولكن كل واحد يتحمل نتيجة فعله، وال               .إتفاق سابق 

يسأل عن فعل غيره، كشخصين ضربا ثالثاً، فقطع أحدهما يده، وقطع الثاني رقبته، فيسأل األول               

 ) ٣. (عن القطع ويسأل الثاني عن القتل

 )   ٤. (وإن تعدد مباشر بال تمالؤ وتميزت فمن كٍل بقدر ما فعل: اركأسهل المدقال في  
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 ١٧٨

         اإلشتراك المباشر في جرائم الحدود-ب

جرائم الحدود ليست كلها قابلة لإلشتراك المباشر، فالزنا جريمة شخـصية ال يتـصور فيهـا                

واحداً ، فكل واحد قد قذف    اإلشتراك المباشر، وكذلك الشرب، وكذلك القذف حتى لو قذف جماعة           

 ) ١. (واألمر فيها ليس إشتراكاً إذْ ان كل واحد قد قذف بنفسه

وبناء عليه يبقى من جرائم الحدود التي تقبل اإلشتراك المباشر جريمة البغي وهي في أصلها                

كما أن جريمة الحرابة مـن الجـرائم  التـي يتـصور فيهـا      . خروج جماعي عن طاعة اإلمام   

 )٢(نها في الغالب تحصل من جماعةأل. اإلشتراك

وال خالف بين العلماء في إقامـة الحـد علـى           . ويمكن تصور اإلشتراك في جريمة السرقة      

 )٣. (الجماعة إذا اشتركوا في السرقة وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً فأكثر

مـن  وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في صور اإلشتراك في السرقة إذا بلغ نصيب كل واحـد أقـل                   

 . النصاب في الباب السادس الفصل الثاني في حكم تعدد السراق

       . اإلشتراك المباشر في جرائم التعزير-جـ

      

هذه الجرائم يتصور فيها اإلشتراك ، إذا سمحت طبيعتها المادية بذلك، فمن الممكن أن يشترك                

ة، فالجميع مجرمـون  أكثر من شخص، في جريمة الغش في األطعمة، أو ترويج بضاعة مغشوش      

ومثل ذلك من يصنع الخمور، ومـن       . وولي األمر، يقدر لكل واحد عقوبة يراها رادعة لمثله

يبيعها، فإنهما شريكان في المعصية، وولى األمر يضع من العقوبات ما يراه أكثر زجراً ومنعـاً                

   )٤ (.للشر

          اإلشتراك بالتسبب-٢
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 ١٧٩

ويعتبر شريكاً متسبباً، كـل     )  ١. (شتراك غير المباشر في الجريمة    هو اإل : اإلشتراك بالتسبب  

من اتفق، أو حرض، أو أعان شخصاً على إرتكاب جريمة، أياً كان نوعها، دون أن يساهم فـي                  

 )٢. (تنفيذ ركنها المادي مباشرة

       شروط العقاب على الشريك بالتسبب

       

ــي  لضروري أن تقع الجريمة تامة بل  وجود الفعل المعاقب عليه، وليس من ا-١  يكفــ

       )٣ (.لمؤاخذة الشريك أن يكون الفعل شروعاً معاقباً عليه

التفــــاهم   أن يكون اإلشتراك بإتفاق أو تحريض أو إعانة، ومعنى اإلتفاق هنا هو -٢ 

ـ       المسبق على إرتكاب جريمة معينة، فإذا لم يكن هناك إتفاق  ان سابق فال إشتراك، وكذلك إذا ك

الجريمة التي وقعت فال يعد ذلك إشتراكاً، فمن إتفق مع أخر            هناك إتفاق سابق، ولكن على غير 

جاموسة شخص معين، فذهب المباشر وضرب صاحب الجاموسة، أو سـرق            على سرقة 

  )٤ (.جاموسة شخص آخر، فال إشتراك 

 بحيث يمكن القـول      هو إغراء الجانى بإرتكاب الجريمة، وبذر بذور الشر في نفسه،          :التحريض

فإن لم يكن التحريض واإلغراء هو الـدافع إلرتكـاب       . بأن الجريمة وقعت نتيجة ذلك التحريض     

 .الجريمة يعاقب المحرض مستقالً ألن فعله وتحريضه معصية

هي حالة ما إذا أعان شخص، غيره على إرتكاب جريمة، دون أن يشترك فـي تنفيـذ                 : اإلعانة

وكـذلك مـن يعطـي      . طريق للقاتل، أو السارق حتى ينهي عملـه       كمن يرقب ال  . ركنها المادي 

فيمن امسك برجـل    . وقد إختلف قول الفقهاء     ) ٥. (إرشادات أو تعليمات، للفاعل تعينه على فعله      

، ان الممسك متسبب، وليس مباشراًَ للقتل، فهو وإن تـسبب           الحنفية والشافعية ليقتله آخر، فذهب    

                                                 
  .���V٧٩�ت �X ا	75M ا	�9�X1 ا��`, X	�X+9U ص  )1(

  .٣٦٦  ص١ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X �0دة ج  )2(

  .٨٢الجناية بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ص   )3(

  .٣٦٧  ص١ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X �0دة ج  )4(

  .١٤٩`,X ص,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 ا��  )5(



 ١٨٠

 الذي باشره، والمباشرة تتغلب على السبب، ألن القتل تسبباً قتـل          بفعله في القتل االّ أن اآلخر هو      

 )١. (معنى ال صورة والقتل مباشرة قتل صورة ومعنى والجزاء قتل مباشرة

  في قول أن كالهما مباشر للقتل، ألن القاتل باشر القتل، والممسك تسبب               مالك واحمد  وذهب 

ولم يكن في اإلمكان أن تحدث هذه النتيجة،        . قتلفيه والمباشرة والسبب تساويا في إحداث نتيجة ال       

 ) ٢. (لو لم يكن أحد الفعلين

والمعين في جريمة الحرابة وقطع الطريق هو شريك غير مباشر ولكن لخطـورة الجريمـة                

والمباشـر  : قال صاحب المبـسوط   .  بالمباشر في العقوبة   - غير المباشر    -الحق الحنفية المعين    

 الطريق سواء عندنا، وعند الشافعي رحمه اللّه تعالى ال يقام الحد إال             وغير المباشر في حد قطاع    

 )  ٣. (على من باشر القتل وأخذ المال

         :عقوبة الشريك المتسبب

      

عرفنا عقوبة الشريك المباشر، في جرائم القصاص في حالة التمالؤ، وعقوبتـه فـي جـرائم                 

، وعقوبته في جرائم التعزير، وأن ذلك موكول إلـى          الحدود متى كانت طبيعتها تسمح باإلشتراك     

 .ولي األمر

أما الشريك بالتسبب، في جرائم الحدود أو القصاص، فال يعاقب بالعقوبة المقـررة للمجـرم                

 )٤. (المباشر ، ألن هذه العقوبات المقدرة جعلت لمباشر الجريمة دون المتسبب

ه والعلة عند الفقهاء في عدم تطبيق عقوبة        وإنما يعاقب المتسبب بعقوبة تعزيرية تناسب جرم       

الحد والقصاص على الشريك المتسبب، يرجع إلى أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم بالغة الشدة،              

وأن عدم مباشرة الشريك المتسبب للجريمة، يعتبر شبهة تدراً عنه الحد، وألن جرمه أيـا كـان                 

 ) ٥. (الحال أخف وأقل خطراً من مباشر الجريمة
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 ١٨١

أما في جرائم التعزير فال يفرق فيها بين عقوبة الشريك المباشر والشريك المتسبب، هذا مـا                 

رجحه األستاذ عبد القادر عوده ألن جريمة كل من الشريكين جريمة تعزيرية، والعقوبة المقررة              

ـ               بة عليها عقوبة تعزيرية والشريعة في مثل هذه الحالة تترك األمر للقاضي يختار العقوبة المناس

 ) ١. (للجريمة والمجرم

        وضع الشريك بين الشريعة والقانون 

 بالفاعل األصلي فـي     "المباشر"يوافق القانون األردني الشريعة اإلسالمية في مساواة الشريك          

العقوبة، في جرائم الحدود والقصاص، مع إختالف هذه العقوبات في القانون عنها في الـشريعة،               

شريعة في تعريف اإلشتراك بالتسبب، ويسميه القـانون حـسب دوره فـي             كما يوافق القانون ال   

 .الجريمة بالمتدخل أو المحرض أو المخبئ، وتسميه الشريعة الشريك المتسبب

ونجد هذه الموافقة في أن القانون جعل عقوبة الشريك المتسبب، أقـل مـن عقوبـة الفاعـل                   

    .األصلي، وكذلك األمر في الشريعة

     اإلشتراك الجنائي في قانون العقوبات السوداني:الفرع الثاني

       

تعرض القانون السودانى لموضوع اإلشتراك الجنائي، في الفصل الثاني من الباب الثالث في               

     .٢٦-٢١المواد من 

   :وتتلخص نظرية اإلشتراك الجنائي في القانون السودانى فيما يلي 

      

بناء علـى    أو الشركاء في العقوبة إذا وقعت الجريمة . ريك  المساواة بين الفعل والش-١ 

        .٢١إتفاق مسبق بينهم كما في المادة 

عــن فعلــه   إذا وقعت الجريمة دون إتفاق جنائي، يكون كل واحد من الشركاء مسؤوالً -٢ 

         .٢٢ويعاقب عليه كما في المادة 
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 ١٨٢

فعل يـشكل     أو حسن النية بارتكاب -  لصغر أو جنون- في حالة أمر غير المكلف -٣ 

/  عنه كما لو ارتكبه وحـده      جريمة أو اكراه شخص على جريمة يكون اآلمر والمكِره مسؤوالً 

      .٢٣المادة 

ــره  بإنه إغراء شخص لغيره بارتكاب جريمة :  التحريض٢٥/١ عرفت المادة -٤  أو أمـ

       .لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها 

  

ــة   مع مراعاة عدم :  العقوبات على التحريض فقالت ٢٥/٢ المادة  بينت-٥  ــاوز العقوب تج

   .وفقاً لآلتي المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب الجريمة 

      

 .سنوات  في حالة عدم وقوع الجريمة، أو الشروع فيها بالسجن مدة ال تجاوز خمس -أ 

            

سنوات، أو   أو الشروع فيها، بالسجن مدة ال تجاوز عشر  في حالة وقوع الجريمة -ب 

للجريمة الجلد يعاقب بالجلد بمـا ال        فإذا كانت العقوبة المقررة . بالغرامة أو بالعقوبتين معاً

     .يجاوز نصف العقوبة

     . المعاون على الجريمة يعاقب بعقوبة المحرض-٦ 

       

  

  

  

  

  

  



 ١٨٣

 الفصل الثالث

 ة في قانون العقوبات األردنيالمسؤولية الجنائي

لدى دراسة قانون العقوبات األردني، تبين لنا أن المسؤول جنائياً، هو اإلنسان المتمتـع              : تمهيد  

بالملكات الذهنية والعقلية  ، التي تتيح له إدراك معنى الجريمة والعقوبة، وتدفعـه بالتـالي إلـى       

  )١. (عنهااإلختــيار بين اإلقدام على الجريمة وبين اإلحجام 

ال يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعـي                : ٧٤ولذلك نصت المادة     

فاإلنسان المسؤول جنائياً هو المدرك الواعي لماهية أفعاله، يعلم ما هو مباح له وما هـو           . وإرادة

. مجنون والصغير ومن هنا ال تجوز مساءلة ال     . ممنوع، وأن يكون مدركاً لمداها، عارفاً بنتائجها      

ومن هنـا   ) ٢. (وينبغي أن يكون قاصداً العمل، وهو حر اإلختيار، ولهذا ال تجوز مساءلة المكره            

نجد القانون األردني قد نص على حاالت يمتنع فيها العقاب، وسماها أسباب التبرير في المواد من 

٦٢-٥٩. 

في من العقوبة بكاملها     ونص على حاالت تع    ٩٣-٨٥كما تحدث عن موانع العقاب في المواد         

كما بين أسباب تشديد العقوبة كل ذلـك فـي          . أو تخففها وهي األعذار المحلة واألعذار المخففة        

 .١٠٦-٩٥المواد 

   :ونبحث المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات األردني على النحو التالي  

          .  أسباب التبرير-١ 

        . اقصة موانع العقاب والمسؤولية الن-٢ 

          . تشديد العقوبة-٣ 

        .  إجتماع الجرائم وتعدد العقوبات-٤ 

        .  سقوط األحكام الجزائية-٥ 
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 ١٨٤

 المبحث األول

           : المطلب األول

          أسباب اإلباحة

    

عليـه المـشرع    من األحكام الهامة التي يتضمنها القسم العام من قانون العقوبات، ما يطلـق               

األردني أسباب التبرير أو أسباب اإلباحة، بمعنى أن الفعل الذي قام به الشخص مبرراً ومباحـاً،                

 .وبالتالي فإن الصفة الجرمية تنتفي عن الفعل، ويصبح مباحاً ال يناله القانون بعقابه

تزيل عنه  عبارة عن ظروف مادية، تطرأ وقت إرتكاب الفعل المحرم، ف         : وأسباب التبرير هي     

 )١. (الصفة الجرمية، وتحيله إلى فعل مبرر إرتكابه

أثر التبرير هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم           : محمود نجيب حسني  ويقول األستاذ    

وقد تحـدث القـانون     )  ٢. (فيصير مشروعاً، والفعل الذي يخضع لسبب يبرره هو فعل مشروع         

 ٦٢-٥٩ث، وبين أسباب هذه اإلباحة في المواد مـن          األردني عن أسباب التبرير في الباب الثال      

 :ونحن نجملها فيما يلي 

     . عقوبات ٥٩مادة .  ممارسة الحق دون إساءة إستعماله-١ 

   . عقوبات  ٦٠ حالة الدفاع عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، مادة -٢ 

مرجع مخـتص،   ة ألمر صادر من      أداء الواجب بأن يكون الفعل تنفيذاً للقانون، أو إطاع         -٣ 

     .عقوبات  ٦٠مادة . يوجب القانون طاعته وفقاً ألصول معينة

       .  عقوبات٦٢مادة .  إجازة القانون-٤ 

        :ونفصلهما على النحو التالي 
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على أن الفعل المرتكب ممارسـة للحـق، دون إسـاءة           ) ٥٩( تنص المادة    : ممارسة الحق    -١

عد جريمة، بشرط أال يقصد به اإلضرار والتعدي، ويتضح من نص المادة أنه يجب              إستعماله ال ي  

أن يكون الفعل الذي إرتكب وسيلة مشروعة لحماية حق مقرر قانوناً، وأن يكون في حـدود مـا              

 ).١(منحه القانون من حق، وأن يكون قصد اإلضرار والتعدي غير موجودين 

وبات نفسه أو أى قاعدة قانونية معترف بها كحـق          وقد يكون مصدر هذا الحق هو قانون العق        

 )٢. (الزوج في ضرب زوجته تأديباً لها

ومن جملة الحقوق المقررة ، حق الدفاع الشرعي فقـد إعتبـر القـانون              :  الدفاع الشرعي    -٢

 ) ٣. (األردني الدفاع الشرعي من قبيل ممارسة الحق

فقد أجاز القانون   )  ٤. ( محق وال مثار   إستعمال القوة الالزمة لصد تعرض غير     : ويعرف بأنه    

لكل من تعرض لخطر، أن يتولى بنفسه دفعه، بكل فعل يكون ضرورياً ومالئماً، لهذا الدفع كمـا                 

يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضـرورة حاليـة،           :  حيث قالت    ٦٠نصت على ذلك المادة     

 ٣٤١ونصت المادة   .  أو ماله  لدفع تعرض غير محق وال مثار، عن النفس أو المال أو نفس الغير            

 -:على األفعال التي تعد دفاعاً مشروعاً 

عرضه أو نفـس     فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو                 -١

         -:غيره أو عرضه بشرط أن 

        .  يقع الدفع حال وقوع اإلعتداء-أ 

        .  أن يكون اإلعتداء غير محق-ب 

بالقتل أو الجرح أو  أن ال يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا اإلعتداء إال -جـ 

        .الفعل المؤثر 
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 ١٨٦

غيره الذي هو  فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال        -٢

           -:في حفظه بشروط 

      سرقة المرافقين للعنف، أو أن يقع الدفاع أثناء النهب وال-أ  

المسروق منه ويفسد     أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة -ب 

وأن ال يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفـاً دفـع الـسارقين             . إختياره ولو لم يرافقها عنف    

  .والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر

: وأساس التبرير في حق الدفاع الشرعي عند القانونين أن اإلعتداء هو نقض الحق والـدفاع                 

فيجوز الدفاع في مواجهة الجرائم الواقعة      )  ١. (هو نقض لهذا النقض وهو بالتالي أولى بالحماية       

 على النفس، أو العرض، أو المال للمدافع، أو لغيره، ضد كل خطر يشكل جريمة، ولو من صغير 

ألن المبرر للدفاع هو العدوان على حق يحميه القانون، إال أن الدفاع عن مال الغيـر       . أو مجنون 

 ) ٢. (مشروط أن يكون في حفظ المدافع، فإذا كان خارج مسؤوليته فال يجوز الدفع

     :الشروط الواجب توافرها في العدوان المبرر للدفاع  

     

 .مجال للـدفاع  ما إذا كان الخطر قد وقع وانتهى فال          وجود عدوان وشيك يهدد بجريمة، أ      -١ 

)٣(           

محل للدفاع    أن يكون الفعل غير محق، فإذا كان مبعث الخطر فعالً ال يشكل جريمة فال -٢ 

   )٤ (.الشرعي
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 ١٨٧

ال يحق لمـن    فال يجوز لإلبن مقاومة األب بالعنف، محتجاً بحق الدفاع الشرعي كما              

    )١ (.يه المقاومة بعنف، محتجاً بعذر الدفاع الشرعييراد القبض عل

  

عـن  والقانون األردني أجاز الدفاع، ضد كل خطر يشكل جريمة، بـصرف النظـر                

مرتكبها، فأجاز الدفاع في حالة عدوان الصغير والمجنون والحيوان، ألنه من الجائز عـدوان أي    

ان ألن فعله يشكل جريمة، وإن تخلفت       السكر منها على الحق الذي يحميه القانون ومثل ذلك 

 )٢ (.لعدم اإلدراك المسؤولية في كل منهم 

إضطر فيه المدافع  ويشترط أن يكون الفعل غير مثار، بمعنى أنه ال يحق لمن تسبب بعذر         -٣ 

إلى إرتكاب الفعل أن يحتج بالدفاع الشرعي، فاللص الذي دخل المنزل واضطر صاحب المنـزل           

دفاع شرعي فال يحق للص اإلحتجاج بالدفاع الشرعي عـن           زل في حالة للدفاع، فصاحب المن

 . نفسه، ألنه هو الذي إضطر صاحب المنزل للدفاع وأثاره لذلك

الـــسالفة  ) ٣٤١(وهذا ما أوضحته المادة .  أن يكون العدوان واقعاً على نفس أو مال-٤ 

دفع العدوان عن نفـسه ومالـه،       ومن هنا أجاز القانون للمعتدى عليه بهذه الشروط، أن ي         . الذكر

   . دون تجاوز للقدر الالزم بالوسائل التي يراها دافعة لهذا الخطر،

فإذا كان في مقدوره دفع الضرر بالضرب، فال يباح الجرح، وإذا لم يندفع إال بالجرح، لم يبح                  

   . له القتل

         تناسب الدفاع مع الخطر 

    

 الشرعي، ولكن بشرط التناسب مع الخطر المتوقع، فالدفاع المباح          أباح القانون األردني الدفاع    

هو الذي يكون بالقدر الالزم، للمحافظة على الحق ولدرء الخطر، فما زاد على القدر الـالزم، ال                 

 )٣. (ضرورة له وال مبرر لتبريره
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 ١٨٨

أن : ل  وخالصة القـو  . وتناسب الدفاع مع الخطر، يثير صعوبة، في تحديد القدر الالزم للدفع           

للمدافع أن يدفع عن نفسه، بالوسيلة التي يراها الزمة لرد اإلعتداء، والتي تختلف تبعاً إلخـتالف                

 )١. (الظروف

وفي حالة تجاوز المدافع القدر الالزم، باستعمال قوة أكثر مما يتطلبه الدفع، فقد أعفت المـادة                 

 أمكن إعفاء فاعل الجريمـة مـن        إذا وقع تجاوز في الدفاع    :  المتجاوز من العقوبة فقالت      ٦٠/٣

ال يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يـدفع           :  التي قالت    ٨٩العقوبة بشروط المادة    

به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه                    

 . قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر

 العقوبات األردني إلى أن فعل الدفاع إذا أصاب غير المعتدي نتيجة خطـأ مـن              وذهب قانون  

( فإذا كانت إصابة حق الغير قصداً يسأل الجـاني          . المدافع فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة      

 ) ٢. (عنها بهذا الوصف) المدافع 

       أقوى حاالت الدفاع الشرعي في القانون األردني

 التـي   ٣٤٢، على منزل آهل بالسكان ليالً، وقد نصت على ذلك المادة            هي حالة دفع المعتدي    

يسميها شراح القانون بالحالة الممتازة، ألن محاولة إقتحام المساكن ليالً، مـن أخطـر الجـرائم                

من هنا نجـد أن     . وأبشعها، لما تثيره من رعب في النفوس، والتهديد بوقوع أضرار غير محددة           

ق يد المدافع عن مسكنه، دون أن يناقشه أحد، وهذا يؤدي إلـى إحتـرام               القانون األردني، قد أطل   

 )٣. (الناس لحماية مساكن الغير وعدم إنتهاك حرمتها

            أداء الواجب-٣

 على عدم المسؤولية جزائياً، إذا كان الفعل قد صدر تنفيذاً للقانون، أو  طاعة          ٦١نصت المادة    

فقيام الموظـف بواجبـات     . يوجب عليه القانون طاعته   ألمر صدر اليه، من صاحب إختصاص       

وظيفته يعد من أقوى إسباب التبرير، في عدم المسؤولية، فال يكون الجالد الذي ينفذ حكم اإلعدام                

مرتكباً للجريمة، وال يعد رجال الضبط الذين يدخلون المسكن، بموجب أمر صدر إليهم مخلـين               
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 ١٨٩

فإذا كان غير قانوني أو من غير أهل اإلختصاص فيجب          باألمن، بشرط أن يكون األمر قانونياً،       

ويكون األمر مشروعاً متى كان متفقاً مع أحكام القانون فإذا كان مخالفاً فـال تجـب                ) ١. (رفضه

وأغفل القانون األردني مسألة في غاية األهمية وهي مسألة اإلعتقاد الخـاطئ مـن              )  ٢. (طاعته

 ) ٣. (المنفذ بمشروعية األمر

            القانون   إجازة-٤

 على أن القانون، إذا رخص في فعل أو أباحه، كان إتيانه وفعله، سبباً مبرراً               ٦٢نصت المادة    

 . ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة: إلنتفاء المسؤولية ، فقال 

     :  وحصر القانون األفعال التي يجيزها في ثالثة هي  

    

 ويشمل لفظ اآلباء كل من له والية على الصغير كما يـصدق علـى                : تأديب اآلباء ألبنائهم   -١

وقد أباح لهم القانون ضرب أوالدهم بقصد التأديب، واإلصالح على نحو مـا يبيحـه               . األمهات

 . العرف العام

والنقل من مدرسة إلـى    . وأجاز القانون لألساتذة الحق في تأديب طلبتهم بالتنبيه واإلنذار إليهم          

 )  ٤. (اج المؤقت والقطعي من المدرسةأخرى واإلخر

تتطلب بعض األلعاب الرياضية إستعمال العنف كالمالكمة والمـصارعة         :  األلعاب الرياضية    -٢

وعلة هذا التبرير المصلحة المتوخاة من الرياضة . وقد أجازها القانون بشرط مراعاة قواعد اللعب

 )٥. (الذي يلحق ببعض الالعبينفي تقوية الجسم وتنشيطه، فقد رآها أكبر من الفساد 

ألن القانون نفسه رفع عنها الـصفة       :  األعمال الطبية وما تستلزمه من حرج وإيذاء مجازة        -٣

الجنائية، إذا توافرت فيها شروطها، وأجراها أطباء مرخصون قانونا، ألنها في الحقيقـة ليـست               

سير سيراً عادياً، وسواء في ذلك عدواناً على اإلنسان، وإنما هي صيانة له، وتخفيف آلالمه حتى ي
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نجحت العملية أو فشلت، ألنه في حالة   الفشل تكون العوامل الخارجية هي التي تدخلت وأحدثت                 

النتيجة، وانقطعت عالقة السببية بين العمل الطبي والنتيجة، أما إذا تخلف أحد الشروط فال مناص          

 .من مساءلة الطبيب

           المطلب الثاني

         لعقاب في القانون األردنيموانع ا

، وحـصرها فـي الموانـع       ٩٠-٨٥تحدث القانون األردني عن موانع العقاب في المواد من           

     :التالية

         . الغلط المادي -١ 

         .  القوة الغالبة-٢ 

         .  حالة الضرورة-٣ 

 ٩٣-٩١باب إنتقاصها فـي المـواد       كما تحدث عن إنتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة وأس        

    -:وحصرها فيما يلي 

           .  الجنون-١ 

        .  السكر والتسمم بالمخدرات-٢ 

          .  صغر السن-٣ 

  . وتعتبر هذه األسباب من موانع العقاب ولذلك سندرجها تحت عنوان موانع العقاب 

م جواز اإلحتجاج بالجهل بالقانون، وإعتبـر       وأكد القانون األردني في موانع العقاب، مبدأ عد        

 )١. (العلم بالقانون، أمراً مفترضاً وال يجوز ألحد التذرع بغير ذلك
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 ١٩١

وتختلف موانع العقاب، عن أسباب التبرير، أن الفعل المخالف للقانون، في موانع العقاب، يبقى  

، إال الشخص الذي تتـوفر  فال يستفيد من عدم العقاب   . جريمة، على الرغم من عدم المعاقبة عليه      

فيه الموانع، فهي أسباب شخصية، ال يستفيد منها الشريك، أو المتدخل، أو المحرض، على عكس               

ويتضح من خالل   )  ١. (أسباب التبرير، التي تجعل الفعل مباحاً، فال يسأل عنه الفاعل وشركاؤه          

 في حـاالت موانـع العقـاب        دراسة شروح القانون األردني أنه إعتبر األفعال المخالفة للقانون،        

جرائم، على الرغم من عدم المعاقبة عليها، ويترتب على ذلك إستفادة الشخص الذي تقـوم بـه                 

 )   ٢. (الموانع دون غيره، وكذلك يبقى الفاعل مسؤوالً مدنياً عن التعويض، خالفاً ألسباب التبرير

          : الغلط المادي -١

 إلى أن الغلط المادي والجهـل بالوقـائع، فـي جريمـة             ٨٦ذهب القانون األردني في المادة       

مقصودة ينفي القصد الجنائي، فإذا إرتكب فعله وهو جاهل به، وبخطورته على الحق الذي يحميه               

القانون، ال يسأل جنائياً، فلو أن شخصاً أخذ معطفاً مملوكاً للغير، معتقداً أنه مملوك لـه، إنتفـى                  

 )  ٣. (مسؤولية جزائيةقصد السرقة وانتفت بالتالي كل 

فالجهل بالشيء هو إنتفاء العلم به، أما الغلط فهو فهمه على صورة مغايرة للواقع، وكالهمـا                 

 )٤. (سواء في منع المسؤولية

ألن العلم بعناصر الجريمة شرط جوهري، لقيام القصد الجنائي وقيام المسؤولية، فإذا إنتفـى               

 )  ٥. (فال مسؤولية وال عقاب) الغلط (لى نحو غير حقيقي العلم بعناصر الجريمة، أو كان العلم ع

أما إذا كان الغلط في الظروف المشددة، فهو يسأل عن فعله فقط بمعزل عن الظرف المـشدد،       

كالخادم يسرق ماالً يحسبه لضيوف سيده، فيتبين أنه لسيده، فال يؤخذ بعقوبة السرقة المشددة بـل           

 )  ٦. (بعقوبة السرقة العادية

          : القوة الغالبة -٢
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 ١٩٢

إعتبر القانون األردني أن ثبوت القهر واإلكراه، يعد مانعاً من موانع العقاب، وجعل مـصدر                 

 . اإلكراه، وحالة الضرورة: القوة القاهرة حالتين هما 

   . مادي ومعنوي:  اإلكراه في القانون األردني على نوعين: اإلكراه -١

     

 هو أن تكره قوة مادية إنساناً على إرتكاب جريمة معاقباً عليها، ويطلـق               : اإلكراه المادي  -أ 

 . ٨٨المادة . القانون األردني على هذا النوع من اإلكراه إسم القوة الغالبة

والقوى التي تغلب اإلنسان وتقهره على إرتكاب جريمة، قد تكون قوة طبيعية، كمـن تمنعـه                 

لشهادة، وقد يكون قوة إنسانية، كمن يمسك يد غيره ويحرر الفيضانات من الذهاب للمحكمة ألداء ا 

 )١. (بها بيانات مزورة

فهو ضغط شخص على إرادة شخص آخر، لحملـه علـى إرتكـاب             :   اإلكراه المعنوي    -ب 

فالذي يميز اإلكراه المعنوي، هو صدوره من إنسان، وكونه بقـصد حملـه علـى               ) ٢. (جريمة

الة اإلكراه، أن اإلكراه يمحو إرادة الفاعل، فيقـوم بعملـه           وسبب منع العقاب في ح    )  ٣. (جريمة

 )  ٤. (كأنه آلة مسخرة، كما تنتفى لديه اإلرادة اآلثمة التي هي سبب العقاب

         : حالة الضرورة -٣

    

ال :  التي قالـت  ٨٩بحث القانون األردني حالة الضرورة كمانع من موانع العقاب، في المادة             

لى فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو عن غيره، إو عن يعاقب الفاعل ع

ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً، لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسـباً               

مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر، وتـوحي        :  وتعرف حالة الضرورة بأنها      -والخطر

والغالب في حاالت الـضرورة أنهـا       )  ٥. (منه بارتكاب فعل جرمي معين    إليه بطريق الخالص    
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 ١٩٣

وليدة عوامل غير إنسانية، تحاصر اإلنسان في نفسه أو ماله، أو نفس غيره، أو مال الغيـر، وال                  

واشترط القانون في حالة خطر الضرورة، أن يكون الخطر     . يستطيع الفكاك منها إال بعمل جرمي     

 هو فيه، وأن يكون غير ملزم قانوناً بمواجهة هذا الخطر، فالقانون يلزم             جسيماً محدقاً، لم يتسبب   

الجندي بمواجهة خطر العمليات الحربية، ويلزم رجل الشرطة، بمواجهة الخطورة الناشئة عـن             

مكافحة المجرمين، ويلزم رجل اإلطفاء بمواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة الحرائق، ومن ثم             

، أن يحتج بحال الضرورة إذا ما ارتكـب جريمـة، وتختلـف حالـة               ال يجوز ألحد من هؤالء    

الضرورة عن حالة اإلكراه، بأن المكره والخاضع لإلكراه، يحدد له السلوك المطلوب ويكره على              

عمل معين حتى يتفادى الخطر، ولكن من يوجد بحالة ضرورة ال يحدد له ذلك، بل هـو يبتكـر                   

أن تغرق سفينة فيتعلق شخصان بقطعـة       : حالة الضرورة   ومثال  )  ١. (وسيلة خالصه بوسيلة ما   

من الخشب طافية ثم يتبين أنها ال تقوى على حملهما معاً فيبعد أحدهما اآلخر عنها، وينجو بنفسه                 

 .ويهلك اآلخر

      .  موانع المسؤولية والمسؤولية الناقصة وأسبابها-٤

   :  ثالث هي ذهب القانون األردني إلى أن المسؤولية تنتفي في حاالت

  

 بأنه يعفى من العقاب من كان في حالة جنـون أفقدتـه الـوعي         ٩٢قررت المادة   :  الجنون   -١

 : على ما يلي ٩٢واإلرادة فقد نصت المادة 

يعفى من العقاب كل من إرتكب فعالً أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه                   

ظور عليه ارتكاب ذلك الفعل، أو الترك بسبب اخـتالل فـي            أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه مح      

 .إال أن هذا اإلعفاء ال يحول دون إنزال التدابير اإلحترازية وإرساله إلى مصح عقلي. عقله

السكر المعفي من المسؤولية في نظر القانون األردنـي هـو   :  السكر والتسمم بالمخـدرات   -٢

كما جاء فـي    .  دون رضاه أو على غير علم منه به        السكر غير العمدي الذي يقع فيع المتهم من       

 كأن يكون الجاني قد أكره على تناول المادة المسكرة أو المخدرة، أو تناولهـا وهـو                 ٩٣المادة  

جاهل بها، ووقع تحت غيبوبة أدت إلى فقده اإلختيار واإلدراك، فهذا النوع من السكر يكون سبباً                
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 ١٩٤

ن ارتكابه للجريمة كان بفعل ظرف خارج عن قدرته وال          إلمتناع المسؤولية عن الجرائم نظراً أل     

 )١. (يالم على سلوكه

 من قانون العقوبات على الصغر كمانع من موانع العقـاب ثـم             ٩٤نصت المادة   :   الصغر   -٣

كل شخص أتـم    :  والذي عرف الحدث بأنه      ١٩٦٨ لسنة   ٢٤ألغيت بموجب قانون األحداث رقم      

 )  ٢. ( عشرة ذكراً كان أم أنثىالسابعة من عمره ولم يتم الثامنة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧١  �4ح %��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ا	5+$ ا	e�م ـ V�$  ص)1(

)2(  �V�% �9� �81'ا�	ت ا�e���)	�0 ا�  .٢٤٧م 5V��Z ا	C�K8, ص١٩٧٧ن اTp/اث ,�



 ١٩٥

 المبحث الثاني

           : المطلب األول

       أسباب تشديد العقوبة في القانون األردني

    

األصل أن العقوبة في القانون محددة، ولكن القانون األردني الحظ خطورة بعض الجرائم، أو               

د العقوبة، وجعل هذه األسـباب علـى نـوعين    خطورة بعض المجرمين، فذكر جملة أسباب تشد 

 .خاصة وعامة

        . األسباب المشددة الخاصة -١

    

وهي قاصرة على الجرائم الخطرة، كالتعامل مع الدولة األجنبية العـدوة، كمـا فـي جـرائم       

كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية، أو اتصل بها ليدفعها           : ١١١فقد نصت المادة    . التجسس

ى العدوان ضد الدولة، أو ليوفر الوسائل إلى ذلك، عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفـضى                إل

وشدد القانون العقوبة في كل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي        . عمله إلى نتيجة عوقب باإلعدام    

 .١٢٠-١١٢والخارجي كما في المواد 

 جرائم ضرب الموظفين كما نصت على ذلك        كما أن من أسباب تشديد العقوبة، تعدد الجناة في         

   . ١٨٧/٣المادة 

كما شدد القانون العقوبة ، إذا كانت جريمة اإلغتصاب موجهة إلى أصول الجـاني، أو كـان                  

. الجاني زوج  أمها، أو زوج جدتها ألبيها، أو كانت جريمة إغتصاب أدت إلى وفاة المجني عليه                

 . ٣٠١و٢٩٥المادة 

         : العامة  األسباب المشددة -٢



 ١٩٦

وهي راجعة إلى العود والتكرار، ألن ذلك يعني أن المجرم أصبح من الخطورة بحيث لم تؤثر      

إرتكاب الشخص جريمة بعد الحكم عليه بصورة قطعيـة فـي           : ويعرف العود بأنه    . فيه العقوبة 

 )١. (جريمة سابقة

 التي سبق توقيعها عليه، بقدر مـا        ويهتم القانون بالمجرم العائد، ألن حالته تمثل فشل العقوبة         

 . تمثل ميله إلى الجريمة التي قد تكون متأصلة لديه

     : وتشديد العقوبة على المجرم العائد يرجع إلى إعتبارين هامين هما  

الجريمة، ممثالً فـي     أن المجرم العائد سبق أن تلقى إنذاراً من المجتمع، بأن ال يعود إلى               -١ 

  . ر عليه، فلم يأبه به وأسقطه من إعتباره، وقد ذاق مرارة العقوبةحكم اإلدانة الذي صد

الجاني مـن     أن مصلحة المجتمع في أن تكون العقوبة شديدة، بقدر ما يكشف تصرف -٢ 

        .نزعة خطرة لديه

وفرق ) ١٠٤-١٠١(وقد عرض قانون العقوبات األردني ألحكام العود التكرار في المواد من             

جنايات وتكرار الجنح ففي تكرار الجنايات شرط أن تقع الجناية الثانية التي تـستلزم              بين تكرار ال  

عقوبة األشغال المؤقتة، أو اإلعتقال المؤقت، خالل عشرة سنوات من جنايته السابقة، وفي هـذه               

الحالة يحاكم بضعفي عقوبة الجريمة الثانية شريطة أن ال يتجاوز التضعيف عشرين سـنة فـي                

 . الجنايات

أما في تكرار الجنح فإذا ما وقعت الجريمة الثانية خالل ثالث سنوات من جنحته السابقة، حكم                 

عليه بضعفي عقوبة جريمته الثانية، شريطة أن ال يتجاوز التضعيف خمس سنوات وتعتبر السرقة 

 . واإلحتيال وخيانة األمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار وكذلك السب والقدح والذم

         إجتماع الجرائم والعقوبات في القانون -٣

من أسباب تشديد العقوبة في القانون األردنـي، مـا يعـرف باسـم              :  اإلجتماع المعنوي    -أ 

اإلجتماع المعنوي أو الصوري للجرائم، وذلك عندما يكون الفعل المرتكب واحداً، وتتعدد أوصافه          

ومثاله أن  ). ٥٧(ع من اإلجتماع الجرمي في المادة       وقد بحث القانون األردني هذا النو     . القانونية
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 ١٩٧

الفحش  : أولهمايرتكب شخص فعالً منافياً للحشــمة في محل عام، فتجتمع بهذا الفعل جريمتان 

أو أن يستعمل شخص صكاً مزوراً لخداع غيره واإلسـتيالء          . اإلخالل باآلداب العامة   : وثانيهما

 . ستعماله الصك المزور، وجريمة اإلحتيال على الغيرعلى ماله، فتجتمع في هذا جريمتان هما إ

ويذهب القانون األردني في حالة اإلجتماع المعنوي، إلى أن علـى القاضـي إثبـات جميـع                  

وهـذا هـو    . أوصاف الفعل الذي يشكل جريمة، والحكم بالعقوبة األشد بناء على الوصف األشد           

 )١. (المتبع في القانون الفرنسي

وتارة يكون اإلجتماع مادياً أو إجتماع العقوبات كما سـماه القـانون            : ادي   اإلجتماع الم  -ب 

، ويتحقق عندما يرتكب شخص ما جرائم متعددة  قبل الحكم عليه من أجل              ٧٢األردني في المادة    

 )٢. (هذه الجرائم

ومثاله أن يضبط الجاني بجريمة السرقة، ولدى التحقيق معه يظهر أنه إرتكب عدة جرائم قتل                

زوير وسرقة، وفي هذه الحالة يقضي القاضي بعقوبة لكل جريمة، ولكن تنفذ العقوبة األشد دون وت

سواها، ولكن المشرع أجاز للقاضي الجمع بين العقوبات المحكوم بها، حين يظهر لـه خطـورة                

الجاني من خالل جرائمه المتكررة، بحيث ال يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة              

 .٧٢نة للجريمة األشد إال بمقدار نصفها، المادة المعي

فالقانون أخذ بنظرية تداخل العقوبات، ال تداخل الجرائم، بل يتعين على القاضـي أن يقـضي     

فتنفيذ العقوبة األشد   . بعقوبة لكل جريمة، ثم يتبع ذلك النص على أن العقوبة األشد هي التي تنفذ             

فائدة الحكم على الجرائم األخرى التي لم تنفذ عقوبتها، أنه إذا و. يعتبر كافياً لكل الجرائم المجتمعه

ما عفي عن العقوبة األشد، نفذ في المحكوم عليه العقوبة التالية لها في الشدة، كما أن العقوبـات                  

التي لم تنفذ تعتبر سوابق في التكرار هذا في الجنايات والجنح، أما المخالفات فهو يوجب إجتماع                

  )٣. (عقوباتها حتماً
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           :المطلب الثاني

        سقوط األحكام الجزائية في القانون األردني

حدد قانون العقوبات األردني، أسباب سقوط العقوبة عن المحكوم عليه، بستة أسباب، وعنون              

 . وفاة المحكوم عليه-١-: وهذه األسباب هي "سقوط األحكام الجزائية"لها في الفصل الرابع 

          .  العام العفو-٢ 

         .  العفو الخاص-٣ 

        .  صفح الفريق المتضرر-٤ 

          .  التقادم-٥ 

      . مكرر"٥٤" وقف التنفيذ كما في المادة -٦ 

         ونفصلها على النحو التالي 

      :على ما يلي ) ٤٩(نصت المادة :  وفاة المحكوم عليه -١

     . ج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه تزول جميع النتائ-أ 

    .  تحول الوفاة دون إستيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم-ب 

    .  ال تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل-جـ 

فموت المحكوم عليه يمنع من تنفيذ أي عقوبة عليه، كما تحول الوفاة دون إستيفاء الغرامـات                 

 . رسوم، وال تأثير لها على األشياء التي صودرت أو على إقفال المحلوال

وهو عبارة عن قانون يصدر من السلطة التشريعية، يزيل صفة اإلجرام عـن             :  العفو العام    -٢

األفعال التي ارتكبت، فيصبح الفعل وكأنه لم يرتكب، وسواء صدر في ذلك حكـم أو ال زالـت                  

كمـا  . نون العفو العام ال يبطل اإللتزامات المدنية للمتضررين       وقا. القضية منظورة في المحكمة   

 ). ٥٠(نصت على ذلك المادة 



 ١٩٩

 منه وله بموجـب هـذا       ٣٨وهو حق قرره الدستور لجاللة الملك في المادة         :  العفو الخاص  -٣

الحق، أن يصدر عفواً خاصاً، عمن قد حكم عليه حكماً مبرماً، بتخفيف العقوبة كلياً أو جزئىاً، أو 

 .  منه١٥إستبدال العقوبة بغيرها وأكد قانون العقوبات هذا الحق في المادة 

 إذا تنازل المجني عليه عن حقه، توقف الدعوى كما يوقـف تنفيـذ              : صفح الفريق المتضرر   -٤

العقوبات المحكوم بها، بسبب هذه الدعوى، ما دامت لم تكتسب صفة القطعية، في الدعاوى التي               

والجرائم التي تحتاج إلى    ). ٥٢(ء الشخصي، كما نصت على ذلك المادة        تتوقف على صفة اإلدعا   

، وجريمة السفاح بين األصول     ٢٨٤دعوى شخصية هي جريمة الزنا كما نصت على ذلك المادة           

، وجريمة خرق حرمة  ٣٣٤/٢، وبعض جرائم اإليذاء كما في المادة        ٢٨٦والفروع كما في المادة     

، وجرائم الـذم والقـدح      ٣٥٤وجرائم التهديد كما في المادة      ،  ٣٤٨-٣٤٧المنازل كما في المادة     

 . ٣٦٤والتحقير كما نصت على ذلك المادة 

وقد .  وهو يعني مرور مدة من الزمن، على تاريخ الحكم الصادر بالعقوبة دون تنفيذ: التقادم -٥

التقـادم،  ببيان العقوبات التي تـسقط ب     ) ٣٤١(تكفل قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة        

 سـنة، إمـا   ٢٥والمدة الالزمة لذلك، فمدة التقادم على عقوبة اإلعدام والعقوبات المؤبـدة هـي           

العقوبات الجنائية المؤقتة، فمدة التقادم فيها، ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة، على أن  

 . عشر سنينومدة تقادم أي جنايه أخرى هي . ال تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات

ومدة تقادم عقوبات الجنح ضعف مدة العقوبة شريطة أن ال تتجاوز عشر سنين أو تنقص عن                 

ومدة تقادم العقوبات التكديرية سنتان وتسقط التدابير اإلحترازية بمـضي ثـالث            . خمس سنوات 

 )١. (سنوات على صدورها

، في التعديل الذي أدخله على      تبنى المشرع األردني نظام وقف تنفيذ العقوبات      :  وقف التنفيذ    -٦

 حيث أضيفت مادة جديدة الى      ١٩٨٨لسنة  ) ٩(مواد قانون العقوبات، بموجب القانون المعدل رقم        

 ). وقف التنفيذ(مكرر بعنوان ) ٥٤(القانون األصلي، تحت الرقم 

عبارة عن تعليق تنفيذ العقوبة على شرط خـالل         :(وقد عرف شراح القانون وقف التنفيذ بأنه         

 )٢). (مدة يحددها القانون
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   -:وقد اشترط المشرع األردني جملة شروط، للحكم بوقف التنفيذ، وهي  

 . العقوبة  أن يغلب على ظن المحكمة إحتمال إصالح الجاني، دون حاجة إلى تنفيذ -١ 

  . أن يكون الحكم الموقوف في الجنايات والجنح، وال توقف عقوبة المخالفات-٢ 

  . سنةعقوبة التي توقف، هي السجن أو الحبس مدة ال تزيد على  أن تكون ال-٣ 

فإذا توفرت هذه الشروط، أجاز القانون للمحكمة، أن تأمر بإيقاف تنفيـذ العقوبـة وأن تبـين                  

 . األسباب الموجبة إليقاف التنفيذ

 . م قطعياًوقد حدد القانون مدة إيقاف العقوبة، بثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحك 

فإذا إنقضت المدة، ولم يصدر خاللها حكم بإلغائه، تسقط العقوبة المحكوم بها وتعتبر كأن لـم                 

    . تكن

أما إذا ثبت أن المحكوم عليه، غير جدير بإيقاف العقوبة، كأن صدر عليه حكم بالحبس لمـدة                  

عده، أو ظهر للمحكمة أن     تزيد عن شهر واحد، عن فعل إرتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو ب             

المحكوم عليه قد صدر ضده قبل األمر بإيقاف العقوبة حكم كالذي أوقف عليه، ولم تكن المحكمة                

قد علمت به، فعندها يتعين على المحكمة التي أوقفت التنفيذ أو المحكمة التي أصدرت الحكم الذي                

ة المحكوم بها، وجميـع العقوبـات       كان سبباً لإللغاء أن تصدر حكماً بإلغاء الوقف، وتنفذ العقوب         

 .      التبعية، واآلثار الجنائية األخرى التي كان قد أوقف تنفيذها
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 الفصل الرابع

  المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي

  "أهلية العقوبة"

 

      مقدمة أصولية عن األهلية في الفقه اإلسالمي: التمهيد

سالم مصطلح المسؤولية الجنائية، وإنما بحثـوا عناصـر         لم يستعمل األقدمون من علماء اال      

 .المسؤولية وأحكامها وعوارضها، في كتب األصول تحت عنوان األهلية

           :تعريف األهلية

وطلبـه  . الصالحية للشيء ، فأهلية اإلنسان للشئ، صالحيته لصدور ذلك الـشيء          : األهلية لغة 

     )١(منه

بارة عن صالحية اإلنسان، لوجوب الحقـوق المـشروعة لـه           ع: واألهلية في إصطالح الشرع   

إنا عرضنا  (بقوله تعالى   . وهي األمانة التي أخبر اللّه عزو وجل، بحمل اإلنسان لها         )  . ٢(وعليه

األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان 

 ) ٣ ). (ظلوماً جهوالً

إن اللّه تعالى خلق اإلنسان، لحمل أمانته، وهي الشريعة بأصولها وفروعهـا ،             :  نجيم ابنقال   

  ) ٤. (وجعله زبدة العلم وغيره تبعاً له

     -:وقد قسم علماء األصول األهلية إلى قسمين رئيسين هما  
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  وأساسها الخاصة التي خلق اللّه عليها اإلنسان، واختصه بهـا دون سـائر  : أهلية الوجـوب     -أ

وصف يصير الشخص به، أهالً     : الحيوانات، وهذه الخاصة يسميها الفقهاءالذمة، ويعرفونها بأنها      

 ).١(لإليجاب واإلستيجاب، بناء على العهد الماضي بين العبد والرب يوم الميثاق 

   )٢(وصف إعتباري يصير به اإلنسان أهالً للوجوب له وعليه: وعرفها آخرون بأنها 

واآلدمي يولد وله ذمة مطلقة،     : ة لكل إنسان، بوصف أنه إنسان قال ابن نجيم        وهذه األهلية ثابت   

 ).٣(أي عهد من ربه، بالتزام ما يوجب له وعليه وهذا بإجماع الفقهاء. صالحة للوجوب

صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه، على وجه      :  وقد عرفها األصوليون بأنها    -: أهلية األداء  -ب

    )٤(معتبر شرعاً

ية األداء تتعلق بقدرتين، هما القدرة على فهم الخطاب، وهي بالعقل، وقدرة العمـل بـه،                وأهل 

واإلنسان في أول أحواله، عديم القدرتين لكن فيه إستعداد وصالحية، ألن توجد فيه             . وهي بالبدن 

 . كل واحدة من القدرتين شيئاً فشيئاً، إلى ان يبلغ كل واحد منهما درجات الكمال

 .  هو عديم القدرتين، وتسمى أهليته باألهلية القاصرة، ويبنى عليها صحة األداءفقبل البلوغ 

أما بعد البلوغ وذلك مظنة كمال العقل والبدن، فتكون أهليته كاملة، ألن األهلية الكاملة تقـوم                 

ء على القدرة الكاملة، من العقل الكامل، والبدن الكامل ويكون اإلنسان عندها، مطالباً بوجوب األدا    

 ).٥(وتوجه الخطاب

         -:  أحوال اإلنسان في أهلية األداء-ج 

وهي من الوالدة إلى سن التمييز حيث يكون اإلنـسان  :  حالة كونه عديم األهلية لألداء أصالً      -١

واإلنسان في هذه الحالة، غيـر مؤاخـذ بأقوالـه          . فيها، فاقداً العقل الذي جعله اللّه مناط التكليف       

 بدنية، ألن إنعدام العقل يؤدي إلى إنعدام القصد واإلرادة، وإنما يؤاخذ مالياً فـي               وأفعاله مؤاخذة 

 .إتالفاته
                                                 

  .٢٣٨ ص٤آ�� ا��pار ج  )1(

  .�0٩٥ارض اpه*�8 90/ ا�Lp	K88 ص  )2(

  .٨١ ص�٣(� ا	�M�ر ج  )3(

  .١١٤-١١٣ض اpه*�8 90/ ا�Lp	K88 ص�0ار  )4(

  .٨٢ ص�٣(� ا	�M�ر ج. ٢٤٨ ص٤آ�� ا��pار ج  )5(



 ٢٠٣

وهي مرحلة التمييز إلى البلوغ، واإلنسان فيه غير مكتمل العقل،  -: حالة كونه ناقص األهلية-٢

ي حالـة   وإن كان مميزاً، لذا تثبت له أهلية أداء ناقصة لنقصان عقله، وحكم تصرفات اإلنسان ف              

وهي في حقوق اهللا تعالى     . األهلية الناقصة إما أن تكون في حقوق اللّه تعالى أو في حقوق العباد            

 .منقسمة إلى ثالثة أقسام

فوجـب القـول    كاإليمان وهو نفع محض ال ضرر فيـه ،          .  ما كان حسناً ال يحتمل القبح      -أ 

        .بصحته من الصبي

أبـي  ردته عنـد    لردة، ال يجعل عفواً من الصبي فتصح         ما كان قبيحاً ال يحتمل غيره كا       -ب 

، وتَِبين منه امرأته المسلمة ويحرم من الميراث مـن          للشافعي وأبي يوسف   خالفاً   حنيفة ومحمد 

    .بمنزلة البالغ مورثه المسلم، ألنه في حق الردة 

بة، وهو ليس بل بالمحار وإنما لم يقتل مع صحة ردته، ألن وجوب القتل، ليس بمجرد اإلرتداد 

في الدنيا يبنى على األهلية الكاملة ال علـى          وألن ما وجب جزاء وعقوبة، . المرأةمن أهلها ك

البلوغ أيضاً، ألن اإلختالف في صحة إسالمه حال الـصبا، صـار            وإنما لم يقتل بعد . القاصرة

 .إستيفاء القتل شبهة في 

كالـــصالة  ناً في وقت دون وقت،  ما كان متردداً بين الحسن والقبيح بإن يكون حس-جـ 

المكروهة، وفـي حالـة الحـيض،        فإن الصالة ليست مشروعة في األوقات . والصوم والحج

ليس بمشروع في غير وقته، وما كان كذلك يـصح           والصوم ليس بمشروع في الليل، والحج 

 .أداؤه من الصبي بال وجوب قضاء إذا تركها أو أفسدها

 : حقوق العباد في حالة األهلية الناقصة فهي على ثالثة أقسامأما حكم تصرفات اإلنسان في 

   . فيجوز للصبي مباشرته وإن لم يأذن وليه كقبول الهبة:  ما كان نفعاً محضاً-أ

  .  ما كان ضرراً محضاً، كالطالق والعتاق، والصدقة والقرض، ال تصح وإن أذن وليه-ب

  . فهو موقوف على إجازة وليه ما كان دائراً بين النفع والضرر، كالبيع -جـ

  



 ٢٠٤

وتثبت هذه األهلية لإلنسان، بعد بلوغه عـاقالً، ألن بلوغـه           : حالة كونه كامل أهلية األداء      -٣

 ). ١(مظنة كمال عقله وبدنه، ويكون مؤهالً للمطالبة بوجوب األداء وتوجه الخطاب

 علماء القانون بالمـسؤولية     بعد هذه المقدمة األصولية، نقول إن األهلية الجنائية، أو ما يسميه           

الجنائية، تبتنى في الفقه اإلسالمي، على أهلية األداء الكاملة، التي تقوم كما سبق أن بينـا علـى                  

كمال العقل والبدن، إال أنها ربطت بالبلوغ ألنه مظنة العقل، واألحكام الـشرعية تـرتبط بعلـٍل                 

مات، يعتبر عاقالً فهـو أهـل لـألداء         ظاهرة منضبطة، فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعال        

 .فهو أهل للمسؤولية الجنائية ) ٢(الكامل، وما دام أهالً لألداء الكامل

ما : والدليل على أن المسؤولية الجنائية، تقوم على األهلية الكاملة، قول صاحب كشف األسرار   

 ) . ٣(وجب جزاء وعقوبة في الدنيا، يبتنى على األهلية الكاملة ال على القاصرة

         -: تعريف المسؤولية الجنائية-د

أن : عرف المحدثون من علماء اإلسالم ، المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي بأنهـا تعنـي      

 ). ٤(يتحمل المكلف نتائج األفعال المحرمة، التي يأتيها وهو مختار، ومدرك لمعانيها ونتائجها

لمكره أو المغمى عليه، ال يسأل جنائياً عن فعله ومـن           فمن أتى فعالً محرماً، وهو ال يريده كا        

. أتى فعالً محرماً وهو يريده، لكنه ال يدرك معناه، كالطفـل والمجنـون ال يـسأل عـن فعلـه                   

 -:فالمسؤولية الجنائية في اإلسالم تقوم على ثالثة عناصر هي

   . مدركاً أن يكون-٣.     أن يكون مختاراً-٢.   أن يأتي اإلنسان فعالً محرماً-١

فمتى وجدت هذه األسس، وجدت المسؤولية وصحت المؤاخذة، ومتى إنعدم أحدها، إنعـدمت              

  ).٥(المسؤولية وامتنعت المؤاخذة، وإمتنع إيقاع العقاب بالفاعل
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 ٢٠٥

 أن يكون عاقالً يفهم الخطاب، فـال  "أي المكلف "وشرطه  : المستصفي في   الغزالييقول اإلمام    

ة، بل خطاب المجنون والصبي، الذي ال يميز، ألن التكليف مقتضاه           يصح خطاب الجماد والبهيم   

الطاعة واإلمتثال، وال يمكن ذلك إال بقصد اإلمتثال، وشرط القصد، العلـم بالمقـصود والفهـم                

 ).١(فكل خطاب متضمن لألمر بالفهم  فمن ال يفهم كيف يقال له إفهم. للتكليف

يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف       إعلم أنه   :  في إرشاد الفحول   الشوكانيوقال   

فتقرر بهذا أن المجنون غير مكلف، وكذلك الصبي الذي لم يميز، وألنهمـا ال            ...... لما كلف به    

فهذه النصوص من كالم أهل األصول توضح  ). ٢(يفهمان خطاب التكليف، على الوجه المعتبر

اإلنـسان البـالغ العاقـل      "ى المكلف وإنـه     بصراحة نظرة اإلسالم لثبوت المسؤولية الجنائية عل      

 . "المختار
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 ٢٠٦

 المبحث األول

 إرتفاع المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي وأسبابه

 ولكـن  "واإلدراك واإلختيار" "إرتكاب الفعل المحرم"عرفنا أن عناصر المسوولية الجنائية هي       

ها أو بعضها، فإذا تخلفـت أو تخلـف بعـضها، إرتفعـت          قد يعرض لهذه العناصر ما يزيلها كل      

 :وإرتفاعها راجع لسببين هما. المسؤولية الجنائية

       . سبب يتعلق بالفعل ويسمى أسباب اإلباحة-١ 

      . سبب يتعلق بالفاعل ويسمى موانع المسؤولية-٢ 

وينتقل الفعل  . باحاًحيث يكون في بعض األحيان م       فإذا كان األمر يتعلق بالفعل المحرم،         -١ 

تــوفر ســبب مــن  فال مسؤولية وال جريمة ويتحقق ذلك إذا . من حال المنع إلى حال الحل 

    .أسباب اإلباحة الشرعية

 "اإلدراك أو اإلختيـار   "لكونه فاقـداً أحـد الـشرطين         أما إذا كان األمر يتعلق بالفاعل،        -٢ 

إسم موانـع    ب، ويطلق على هذه الحاالت غير مكتملة الشروط، وعندها يمتنع العقافالمسؤولية 

    .)١(المسؤولية أو موانع العقاب 

وتتميز أسباب اإلباحة عن موانع المسؤولية ، في أن أسباب اإلباحة تمحو صفة الجريمة عن                

 .الفعل، وتجعله مباحاً، وال يترتب على وقوعه أية آثار جنائية أو مدنية

راً ومحرماً لذاته، لكن ال يعاقب الفاعل، لوجـود مـانع           أما موانع العقاب، فالفعل يبقى محظو      

  ). ٢(يمنع من العقاب

      :ونفصل الكالم عن إرتفاع المسؤولية على النحو التالي

       . الكالم على أسباب اإلباحة الشرعية-١ 
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 ٢٠٧

        . موانع العقاب الشرعية-٢ 

   

            المطلب األول

       اإلسالميةأسباب اإلباحة في الشريعة 

     

األصل المقرر في الشريعة اإلسالمية، أن األفعال المحرمة هي محظورات على الكل، لكـن               

الشارع الحكيم أباح بعض ما حرم، ألسباب وظروف خاصة إستدعت هذه اإلباحة ، ورفعت عن               

 على من قام    ومن ثم ال عقاب   .هذه األفعال صفة الحرمة والجرمية، وجعلتها عمالً مبرراً ومباحاً        

 ).١(بها، أو شارك أو تدخل فيها

            :علة اإلبـــاحة 

علة هذه اإلباحة أنها تحقق مصلحة معتبرة شرعاً، وأولى بالرعاية من تجريم الفعـل، وقـد                 

وضع الفقهاء الضوابط الشرعية، التي ترد على أسباب اإلباحة، لضمان تحقيق المصلحة التي من              

 .عد أن كان محرماًأجلها أبيح الفعل ، ب

ومصدر هذه اإلباحة إما نص من كتاب أو سنة، وقد يستخلص مصدر اإلباحة، من المبـادئ                 

 ).٢(العامة للشريعة اإلسالمية وروحها

           :أثر اإلباحة

األثر الذي يترتب على وجود سبب من أسباب اإلباحة، هو خروج الفعل من نطاق التجـريم،                 

م تفقد الجريمة شروطها، ويستحيل تبعاً لذلك قيام المـسؤولية الجنائيـة            ويصبح مشروعاً، ومن ث   

 .وتوقيع العقاب

                                                 
)1(   X,`ا�� X1�9�	ا h���)	�81 ص.  ٤٦٩ ص١ �0د  ج–ا�9�	�8 ا	و^+  .٢٤أ���ب ر�h ا	

  .٩٩,��دىء ا	(���h ا	�9�X1 ا��`,X ص  )2(



 ٢٠٨

ويشترط الفقهاء أن تكون ممارسة أسباب اإلباحة، وفـق الـشروط التـي تحقـق مـصلحة                  

اإلباحــة، أمـــا إذا تجــاوز الفاعل حدود هذه اإلباحة، فإنــه يـسأل عـن تجـاوزه               

 ).١(هذا

        :حة إلى أمرين هماوترجع أسباب اإلبا

     . أداء الواجبات-٢.                   إستعمال الحقوق-١ 

وقبل الدخول إلى تطبيقات إستعمال الحقوق وأداء الواجبات، يحسن بنـا أن نعـرف بـالحق                 

  . والواجب ونبين الفرق بينهما

      تعريف الحق والواجب والفرق بينهما-الفرع األول 

     

هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، وهو اسم من أسماء اللّه تعالى ويطلـق علـى                :  اللغة الحق في 

 ).٢(العدل واإلسالم والمال والملك والموجود الثابت والصدق

    :عرف فقهاء الشريعة الحق بتعريفات منها: أما في اإلصطالح

     

ده أو لـشخص علـى      أنه إختصاص ثابت في الشرع يقتضى سلطة أو تكليفا للّه علـى عبـا              

ومن ). ٤("إختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً      "وعرف األستاذ الزرقا الحق بأنه      ). ٣(غيره

هذه التعاريف يتضح لنا أن الحق هو إختصاص مقرر في الشرع يستلزم سـلطة أو تكليفـاً وأن                  

 ).٥("مصدر هذا االختصاص هو الشرع وكل ما ليس بمشروع ال يعتبر حقاً

والوجيبـة الوظيفـة،    .  يجب وجوباً وجبة بمعنى لزم     -من وجب   : ب، فهو في اللغة   أما الواج  

 ). ٦(السقطة مع الهدة أو صوت الساقط: والوجبة 
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 ٢٠٩

ما طلب الشارع فعله من المكلف علـى وجـه الحـتم            : ويعرف الواجب في االصطالح بأنه     

    ).١(واإللزام

 عدم تحتمه، فإن تحتم أو أثـم المكلـف          وللتميز بين الحق والواجب، ينظر إلى تحتم الفعل أو         

أما إذا كان المكلف بالخيار بين أن يفعل الفعل، وبين أن يتركه دون إثـم أو                . بتركه فهو الواجب  

 ). ٢(عقاب فهو حق

     :وتظهر أهمية التفرقة بين الحق والواجب من ناحيتين هما 

ما الواجب فمعاقب على تركه     ألنه يجوز فعله ويجوز تركه، أ      أن الحق ال عقاب على تركه،        -١

    .ألنه يتحتم فعله

، يتقيد بشرط السالمة، أما أداء الواجب فال يتقيـد           أن إستعمال الحق عند الحنفية والشافعية      -٢

بشرط السالمة، ألنه ملزم بتأدية الواجب وليس له تركه، لذا فإنه ال يسأل عـن سـالمة محـل                   

 يتقيد بوصف السالمة، والمباح يتقيد به، فـال         الواجب ال "قال صاحب مجمع الضمانات     . الواجب

ضمان لو سرى قطع القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر، وكذا إذا سرى الفصد إلى النفس                 

ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه بالفصد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية ألنه مباح 

 ). ٣(فيتقيد

أن الحق كالواجب، كالهما ال يتقيد بشرط السالمة، الن استعمال  إلى المالكية والحنابلة وذهب   

الحق في حدوده المقررة، عمل مباح وال مسؤولية على عمل مباح، قال في جواهر اإلكليل قـال                 

معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبياً ما يعلم األمن منه ألدبه فمات فال             :  مالك رضي اللّه عنه   

 ).٤(ما أصابه يضمن وإن جاوز به األدب ضمن 

وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المـشروع            : ابن قدامة الحنبلي  وقال   

الشافعي وأبـو   ، وقال   مالكفي النشوز وال على المعلم إذا أدب صبيه األدب المشروع، وبه قال             

 ). ٥( يضمنحنيفة
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 ٢١٠

د سبباً من أسـباب اإلباحـة،       ويتفق الحق والواجب من الناحية الجنائية، في أن كالً منهما يع           

فالفعل سواء كان إستعماالً لحق أو أداء لواجب، هو فعل مباح وال يعتبر جريمة، ويعطى صاحبه                

 ).١(سلطة على محل الحق والواجب

          تطبيقات إستعمال الحق-الفرع الثاني 

بال تعـسف   األصل أن لصاحب الحق إستعمال حقه، ويشترط الفقهاء أن يكون إستعمال الحق              

 ).٢(وبحسن نية، وأن يكون هذا الحق مقرراً له شرعا

وهذا يستلزم إباحة األفعال الالزمة والمالئمة لذلك اإلستعمال، شريطة مراعاة حسن الباعـث              

 ).٣(والنية، وسالمة الهدف من قبل صاحب الحق، حتى يؤدي الحق وظيفته االجتماعية 

      :حق ترجع إلى ويمكن القول بأن أهم تطبيقات استعمال ال

          . حق التأديب-١ 

        . حق مباشرة األعمال الطبية-٢ 

       . حق ممارسة األعمال الرياضية-٣ 

    

ــي    ويلحق باستعماالت الحق في الفقه اإلسالمي حالة اإلهدار لبعض -٤  ــخاص ف األش

        .الشريعة اإلسالمية

           حق التأديب وأنواعه-١

        -: حق الولي في تأديب الصغير-أ 
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 ٢١١

أجازت الشريعة اإلسالمية لألب والجد، والوصي والمعلم، الحق في تأديب  الصغير، ومثـل               

وأوصت الشريعة أن يكـون     ). ١(ذلك األم، إذا كانت وصية على الصغير، وفي حالة غيبة األب            

 .تبر مثله تاديباًالضرب بقصد التأديب، شريطة أن ال يسرف فيه، بأن يكون مما يع

 مـن   اإلمام مالك واحمد والصاحبان   وإذا أحدث الضرب تلفاً للصغير أو أحد أعضائه، فذهب           

، الى أن المؤدب غير ضامن، ما دام ضمن األدب المشروع، أما إذا أسرف فيه وتجـاوز    الحنفية

 ).٢(حقه فالمؤدب مسؤول جنائياً

كل حال، إلنه المقصود التأديب وهو مـن        إن المؤدب ضامن في     : أبو حنيفة والشافعي  وقال   

 ). ٣(قبيل المباح، والمباح يتقيد بشرط السالمة، فإذا حصل له هالك تبين أنه تجاوز الحد المشروع

.)٤( ، رجع عن القول بضمان المؤدب إلى قول الصاحبين           اإلمام أبا حنيفة   أن   ابن عابدين ونقل  

    

ن فيه إذا كان في حدود المعتاد كماً وكيفاً ومحالً          يقولون إن ضرب التعليم ال ضما     :  والحنفية 

 ).٥(قوالً واحداً ألن التعليم عندهم من قبيل الواجبات

  . حق الزوج في تأديب زوجته-ب

 طاعة زوجها، فيما ال معصية فيه، فإذا عصته فـي معـروف     المرأةأوجب الشرع على    

ن فعظوهن واهجروهن في المضاجع والالتي تخافون نشوزه(أجاز له الشرع تأديبها لقوله تعالى       

 )٦. ("واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً

     )٧. (أمر بضرب الزوجات تأديباً وتهذيباً:  الكمال بن الهمامقال  
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 ٢١٢

إن تكرر منها النشوز فله أن يضربها ضرباً غيـر مبـرح ويتجنـب              : صاحب المهذب وقال   

 رضي اللّه عنه أن النبي صـلى اللّـه          جابرلما روى   والمواضع المستحسنة،   . المواضع المخوفة 

اتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه            "عليه وسلم قل    

وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضـربوهن ضـرباً غيـر                  

 )١.("مبرح

 أبو حنيفة والشافعي  وقال  ). ٢(ف وهو مشروط بسالمة العاقبة    وألن القصد التأديب دون اإلتال     

 )٣. (إن الزوج ضامن تلف فعله، ألنه مباح يتقيد بشرط السالمة

  )٤. (التأديب فعل مشروع، فال يضمن التالف به كما في الحدود: المالكية والحنابلةوقال 

          مباشرة األعمال الطبية -٢

 اإلمام الغزالي كفايات لحاجة الناس إليه وعدم إستغنائهم عنه قال         تعلم علم الطب من فروض ال      

وأما فرض الكفاية فهو علم ال يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضـروري فـي           : 

   )٥. (حاجة بقاء األبدان

وإذا كان الغرض من تعلم الطب هو التطبيب وكان تعلم الطب واجباً كان التطبيب وممارسـة           

  . ة الناس واجباً كفائياً عند تعدد األطباء، فإذا تعين واحد كان التطبيب فرض عين عليهمعالج

ومن لوازم كونه واجباً أن ال يكون الطبيب مسؤوالً عما يؤدي إليه عمله قياماً بواجب التطبيب  

    )٦. (أن الواجب ال يتقيد بشرط السالمة: عمالً بقاعدة 

 على عدم مسألة الطبيب، وإن أدى عمله إلى نتائج سـلبية فـي              ومن هنا إتفقت كلمة الفقهاء،     

      -:المريض الذي يطببه، بشروط وضعها الفقهاء هي 
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 ٢١٣

 أن يكون المباشر للتطبيب، طبيباً مؤهالً علمياً وعملياً، أما إذا لم يكن كذلك فهو ممنوع مـن                  -١

ر على الطبيب الجاهل أخـذاً      يحج: ممارسة مهنة الطب، بل ذهب الفقهاء إلى الحجر عليه فقالوا           

  )١). (من تطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن: (من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 أن يكون عمله بقصد المعالجة، وبحسن نية، وطبقاً للقواعد العامة التـي تقتـضيها طبيعـة                 -٢

           . المعالجة

      ). ٢( أن يكون حاصالً على إذن المريض أو وليه -٣

وهذه الشروط أشار إليها الفقهاء في معرض بيانهم لمدى مسؤولية الطبيـب ومتـى يكـون                 

الفصاد والبزاغ والحجام ال يضمنون سراية فعلهم إلـى         : مسؤوالً، قال صاحب مجمع الضمانات      

الهالك، إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد المعهود، المأذون فيه وهي معروفة، ولو شـرط علـيهم                

يم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك، قال في جامع الفصوليين هـذا إذا                 العمل السل 

 )٣. (فعلوا فعالً معتاداً ولم يقصروا في ذلك العمل

الطبيب إذا جهل علم الطب أو علم وقصر في المعالجة حتـى مـات               : الدردير المالكي وقال   

أن كان بال إذن أصالً أو بإذن غيـر  المريض بسبب ذلك فإنه يضمن ، أو داوى بال إذن معتبر، ب         

 )٤. (معتبر شرعاً كإذن الصبي فإنه يضمن ولو علم ولو لم يقصر

ومـن  : وقال الرملي . فهم يشترطون العلم وعدم التقصير واإلذن المعتبر شرعاً لعدم الضمان        

عالج كأن حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه فأفضى إلى التلف لم يضمن ولـو أخطـأ الطبيـب                    

  )٥. (لمعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذلك من تطبب من غير علمبا
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 ٢١٤

أن مـا   . أن خطأ الطبيب يعرف بإخباره أو بشهادة عارفين بالطـب         ) : •(الشبراملسيوذكر   

داوى به ال يناسب هذا المرض، كما يعرف كونه عارفاً بالطب بشهادة عدلين عـالمين بالطـب                 

 ). ١(اء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته بمعرفته ويمكن اإلكتف

ويلحق بالطبيب المساعدون له والمشرفون على المرضى وحكمهم جميعاً حكم الطبيب شريطة             

      . أن ال يتجاوزوا إختصاصاتهم وحدود مهنتهم

 وإن كان القانون    ويتفق القانون األردني مع الشريعة اإلسالمية في عدم مساءلة الطبيب جزائياً           

يذهب إلى أن ممارسة أعمال الطب من قبيل إستعمال الحق في حين أن الشريعة تعتبر ذلك مـن                  

الواجبات الكفائية التي تتعين عند اإلنفراد كما أن الشروط التي وضعها الفقهاء هي التـي تلـزم                 

 . الطبيب دينياً ودنيوياً أن ال يقصر في عمله وإال كان مسؤالً

        رسة األلعاب الرياضية حق مما-٣

األصل في الشريعة أن كل ما ينفع الجسم، ويقوي البدن ويصقل المواهـب، منـدوب إليـه                  

ومرغوب فيه، وتعلمه من فروض الكفاية، وعلى هذا تكون الفروسية ومالحقاتها من ضـروب              

.  أن يتخلوا عنـه   المهارة والقوة والتفوق، فرضاً من فروض الكفاية وواجباً على األفراد ليس لهم           

)٢( 

وكل حق يتعين على صاحبه، أال يخرج به عن الحدود المرسومة له، فإذا تعدى أحد الالعبين                 

على غيره من الالعبين أثناء اللعب وأحدث به إصابة، إن كان مما تقتضيه الحال وليس فيه تعمد                 

نه مـن ضـرورات     وال عقاب أل  . أو رعونة وال خروجاً على قانون اللعب ونظامه فال مسؤولية         

اللعبة، أما إذا كانت اللعبة ال تقتضيه أو تعمده أحد الالعبين، فهــو مـسؤول عنـه باعتبـاره                  

وقـــد نـص فقهـاء       . ،  وجريمة غير مقصودة في غيـر العمـد         )٣(جريمة عمدية في العمد   

الــضرب المقصود إذا كان علـى وجـه اللعـب أو     : علـــى ذلك فقــالوا     المالكيـــة
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 ٢١٥

    ). ١(و من الخطأ إذا كان بآلتهما وإال فهو عمد فيه القود األدب فه

       

 " حالة اإلهدار لبعض األشخاص-٤

عرفت الشريعة اإلسالمية أسباباً أخرى لإلباحة، وعدم المساءلة جنائياً وتعرف هذه األسباب،             

م ، لقوله   فاألصل أن الدماء واألموال معصومة باإلسال     . بإهدار األشخاص وزوال العصمة عنهم    

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول              : ( صلى اهللا عليه وسلم     

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأمـوالهم إال بحـق           . اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة    

 )٢ ). (اإلسالم وحسابهم على اهللا

ير المسلمين فتعصم دماؤهم وأمـوالهم ، باألمـان   وأما غ. فباإلسالم عصمت دماؤهم وأمولهم    

الذي يعطى لهم، قال صاحب المغني وجملته أن األمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم ومالهم                

  )٣. (والتعرض لهم

وإن أحـــــد من المشركــين إستجارك فأجره حتى يــسمع كالم اهللا       ( ولقوله تعالى    

   )٥(. } َ�� َأ�UَD� ا	Kَ�fِA �َ,�9ُْا َأْوُ��ْا Zِ�ْ	�5ُeُِد{لى ولقوله تعا)٤ ). (ثم أبلغه مأمنه

وإذا كان أساس العصمة هو اإليمان أو األمان، فإن العصمة تزول، بزوال أسبابها التي قامت                

عليها، فالمسلم تزول عصمته بردته، وخروجه عن اإلسالم، وصاحب األمان كالذمي، والمعاهـد             

م بنقض العهد أو إنتهاء عهدهم إلى مدته، فيعود حربياً، وكما تـزول             والمستأمن، تزول عصمته  

وتزول العصمة من   . العصمة بالردة فإنها تزول بارتكاب جرائم، عقوبتها متلفة للنفس أو الطرف          

وقت إرتكاب الجريمة ال من وقت الحكم بالعقوبة، ألن أساس زوال العصمة هو إرتكاب الجريمة               

 )٦. (وليس الحكم بالعقوبة
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 ٢١٦

وينفرد اإلسالم بهذا التطبيق من تطبيقات اإلباحة في نطاق إستعمال الحق لزوال العصمة عن               

)١. (بعض األشخاص متى قام سبب شرعي ويسميه البعض بسقوط الجريمة إلباحة موضـوعها            

   

        -:والذين أهدر الشارع دماءهم هم  

           

 .  البغاة- قاطع الطريق هـ-ني المحصن    د الزا- المرتد     جـ- الحربي         ب-أ

            

           : الحربي -أ

هو من ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة اإلسالمية، أو كان معصوماً بأمـان أو عهـد،                   

       )٢. (فانتهى أمانه أو نقض عهده

)٣. (ال أمان، ال يعد قاتالًوقاتل الحربي في الميدان، أو في داره، أو في دار اإلسالم إذا دخل ب 

           

ألن الحربي مباح الدم، وإنما يؤاخذ القاتل إن قتله في دار اإلسالم، بوصفه متجاوزاً على حق                 

     )٤. (ولي األمر في أخذ الحربي وضبطه

           : المرتد -ب

و بعدها، ألنه قتل له وهو      المرتد مهدور الدم شرعاً، وال يعد قاتله قاتالً، سواء قبل اإلستتابة أ            

ألن ). ٥(على ردته، ويسأل القاتل دون إذن ولي األمر إلفتياته على حق السلطة في تنفيذ العقوبة              

فإذا كانت السلطة ال تعاقب على الردة، كما هو الحـال فـي             . العقوبة مناطةٌ بالحاكم ال باألفراد    

 المرتد باعتباره متجاوزاً عليهـا، وال       األردن وكثير من بالد المسلمين، فليس لها أن تعاقب قاتل         
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 ٢١٧

يعتبر متدخالً فيما قامت به من تنفيذ األحكام ، ألنها إذا أهملت تنفيذ حكم من األحكـام، فأقامـه                   

:  على ذلك بقولهم   المالكيةونص  ). ١(األفراد فليس لها أن تؤاخذهم على إقامته بحال من األحوال         

 ). ٢(ن علم أن اإلمام ال يقتلهال يؤدب قاتل المرتد بغير إذن ولي األمر إ

    . وقد إستوفينا أحكام الردة والمرتد في الباب التاسع من هذه الرسالة 

          : الزاني المحصن -جـ

 إلى أن الزاني المحصن مهدر الدم، وأنه لـيس علـى قاتلـه              الحنفية والمالكية وأحمد  ذهب   

وقتلـه يعتبـر    . الدم، ال يجوز العفو عنه    قصاص وال دية، ألنه بزناه يصبح مستحق القتل مباح          

 )٣. (واجباً ال بد منه، إزالة للمنكر وتنفيذاً لحدود اهللا

 وجهان أحدهما يجب عليه القصاص ألنه قتله لغيره، فوجب عليـه القـصاص   الشافعيةوعند   

      . بقتله، كما لو قتل رجل رجالًً فقتله غير ولي الدم

  

. ص ألنه مباح الــدم فــال يجب القصاص بقتله كالمرتـد         ال يجب وهو المنصو   : والثاني   

)٤(             

          .  قاطع الطريق-د

           

هو المحارب الساعي في األرض بالفساد، وتسمى جريمته جريمة الحرابة، ونـص القـرآن               

سوله ويسعون  إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ور     (الكريم على أن لها أكثر من عقوبة، بقوله تعالى        

في األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم مـن خـالف أو ينفـوا مـن                    

فلو ظفر شـخص    ). ٦(فالمحارب إذا قَتَل وأخذ المال، تحتم قتله، بإجماع أهل العلم           ) ٥). (األرض
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 ٢١٨

 اسـتوفينا   وقد) ١. ( قاطع الطريق وقتله فال شئ عليه ألنه قتل شخصاً مهدر الدم           -بهذا المحارب 

 . أحكام الحرابة في الباب السابع من هذه الرسالة 

  البغاة-هـ

 ) ٢. (هم القوم الخارجون على اإلمام، بتأويل سائغ، يقصدون خلعه، ولهم منعة وشوكة

فإذا وجد الخروج منهم على اإلمام، وكانت لهم المنعة والشوكة، ولم يمكن دفعهم إال بالقتـل،                 

: قال صـاحب اإلفـصاح      .  من قتلهم أو قتل منهم، لقتله مهدر الدم        فهم مهدرون وال شيء على    

  .)٣. (واتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فال ضمان فيه

وقال صاحب البدائع ال خالف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من دٍم أو جراحة                 

كام البغاة في الباب الثـامن مـن هـذه          وقد إستوفينا أح  ). ٤(أو ماٍل إستهلكه أنه ال ضمان عليه        

  . الرسالة

         تطبيقات أداء الواجبات-الفرع الثالث 

         الموظف العام -أ   

القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية ، أن الموظف ال يسأل جنائياً إذا أدى عمله طبقاً للحدود                 

سؤول جنائياً، إذا كان يعلم أنه ال حق لـه          أما إذا تعدى هذه الحدود فهو م      . المرسومة لهذا العمل  

واتفقت كلمة الفقهاء على إن إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات الشرعية، من واجبـات ولـي               ). ٥(فيه

األمر، وهو اإلمام أو من واله اإلمام ذلك، لقدرته على إقامتها بشوكته ومنعته، وانقياد الرعية له                

 )٦. (قهراً وجبراً

                                                 
  ٤٧٧ا	���� XZp زه�ة ص . ١١٦الجناية بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ص   )1(

  . ١٤٧ ص٤ا	3��X ج  )2(

  .٢٣٢ ص٢ا��l�ح ج  )3(

  .٤٣٩٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )4(

  .٥٥٨ ص ١ عوده ج–التشريع الجنائي اإلسالمي   )5(

  .٢٣٥ ص٥شرح فتح القدير ج. ٤٢٠٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )6(



 ٢١٩

ألنـه  ..  ال يقيم الحدود على األحرار إالّ اإلمام  أو من فوض إليه اإلمام         :وقال صاحب المهذب    

حق اهللا تعالى وحق اهللا تعالى يفتقر إلى اإلجتهاد وال يؤمن في إستيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن 

  )١. (اإلمام

شروع مـن  أن ولي األمر أو نائبه، إذا أقام الحدود على الوجه الم: ومن تطبيقات هذه القاعدة   

غير زيادة، وأدى فعله إلى تلف، أنه ال مسؤولية عليه ألنه واجب والواجـب ال يتقيـد بـشرط                   

  . السالمة

ال نعلم بين أهل العلم خالفاً، في سائر الحدود أنه إذا أتي بها علـى الوجـه                  : إبن قدامة قال   

 اهللا وأمر رسوله، فال   المشروع، من غير زيادة، أنه ال يضمن من تلف بها، وذلك ألنه فعلها بأمر             

وإذا وجب على رجـل      : مجمع الضمانات  صاحبوقال  )٢. (يؤاخذ به، وألنه نائب عن اهللا تعالى      

واألصل فيه أن الواجب ال يتقيد بوصف       ........ حد أو تعزير فجلده اإلمام أو عزره فدمه هدر          

وز القائم بالواجـب حـدوده      فإذا تجا )٣. (السالمة، والمباح يتقيد بها، وفعل اإلمام من قبيل األول        

 )٤. (المقررة، وأدى فعله إلى التلف، وجب الضمان بغير خالف

واختلف الفقهاء فيمن يتحمل هذا الضمان ، فذهب الحنفية إلى أن ضمان خطأ اإلمام في بيـت       

         )٥. (المال

        : قوالن الشافعية والحنابلةوعند  

         . يجب على عاقلته: أحدهما 

عليه  يجب في بيت المال، ألن الخطأ يكثر منه في أحكامه واجتهاده، فلو أوجبنا : الثانـــي

      )٦(. ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم

                                                 
  .٢٧٠ ص٢ا	fUب ج  )1(

  .٣٣٠ ص١٠ا	�X9 ج  )2(

�V�ت ص  )3(b	ا h�,٢٠١.  

  ٣٣٠ ص١٠ا	�X9 ج  )4(

  .٢٤٣ ص٢ا��l�ح ج  )5(

  .٣٣١ ص١ا	�X9 ج. ٢١٣ ص٢ا	fUب ج  )6(



 ٢٢٠

إلى أنه إذا زاد على الحد، بالجلد أو أدى فعله للموت فال إثم عليه وال ديـة،          : المالكيةوذهب   

  )١(يما يقتضي التشديدإذا لم يقصد ذلك، وإنما قصد التشديد ف

      "دفع الصائل" الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي -ب

            :تمهيد 

أقرت الشريعة اإلسالمية للمسلم، بحق حماية نفسه وماله وعرضه، من كل خطر داهم يتهدده،               

فع هـذا  ولذلك أجازت له في حال تعرضه للعدوان، إستعمال الوسيلة المناسبة والقوة الالزمة لـد             

  . "بدفع الصائل"واصطلح فقهاء الشريعة على تسمية الدفاع الشرعي . العدوان ودرء ذلك الخطر

      -):دفع الصائل (   تعريف الدفاع الشرعي -البند األول 

واجب اإلنسان في حماية نفسه أو نفس       :  الدفاع الشرعي بأنه     األستاذ عبد القادر عودة   عرف   

له أو مال غيره، من كل إعتداء حال، غير مشروع بالقوة الالزمة، لدفع         غيره، وحقه في حماية ما    

ويرد على هذا التعريف أنه جعل الدفع عن النفس واجباً، مع أن من الفقهاء من               ).  ٢(هذا اإلعتداء 

يراه جائزاً، كما جعل الدفع عن المال جائزاً مع أن من الفقهاء من يوجب الدفع عن المـال، وال                   

 .  ذا روح، أو تعلق به حق الغيرسيما إذا كان

سلطة وقائية يكون بموجبها للـشخص أو       :  الدفاع الشرعي بأنه     األستاذ داود العطار  وعرف   

عليه، فعل ما يلزم شرعاً، لدفع خطر حقيقي غير مشروع حال، على حق معصوم من نفـس أو                  

  ). ٣(عرض أو مال لمسلم أو ذمي أو مستأمن

  

  

  

 

                                                 
  .٢٤٣ ص٢ا��l�ح ج. ٣٥٥ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج  )1(

  .٤٧٣ ص ١ عوده ج –التشريع الجنائي اإلسالمي   )2(

  .١٨-١٧ا	/��ع ا	��X� X0 ا	����e ا��`,�8 ص  )3(



 ٢٢١

           تعريف الصيال

). ١(اإلستطالة والمقاتلة من صال الفحل على االبل صوالً فهو صـؤل قاتلهـا            : الصيال لغة    

   والصــائل ) . ٢(الذي يضرب الناس ويتطاول عليــهم: والصؤل من الرجال 

هو الظالم المعتدي على الغير بغير حق ، ودفعه هو منعه من ظلمه، قال فـي                : في اإلصطالح   

    )٣. (ظالم فيمنع من ظلمه ألن ذلك نصرهوالصائل : أسنى المطالب 

         مشروعية الدفاع الشرعي-البند الثاني 

      .الكتاب والسنة والمعقول : األصل في مشروعية دفع الصائل 

yِoْ َ,� ا0َْ(َ/ى 0ََ*3ُ8ْْ${  ٠  فقوله تعالى -:أما الكتاب ِZِ 7ِ8ْ*َ0َ 0َْ(ُ/وْا�ا0َْ(َ/ى 0ََ*3ُ8ْْ$ َ� Kَِ�َ  {)٤(   

وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك، وتحل مال              : األية في معنى    ابن العربي قال   

  )٥. (من استحّل مالك، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك ولذلك كله تفصيل

 إعتداء، وهو مفعول بحق، حمالً للثـاني علـى األول،   - فعل الدفاع-وإنما سمي الفعل الثاني    

والذي ) ٦ ). (وجزاء سيئة سيئة مثلها   : ( وعلى هذا جاء قوله تعالى      : قالوا  . ى عادة العرب  عل

أن الثاني كاألول في المعنى واللفظ، ألن معنى اإلعتداء في اللغة مجاوزة الحد، وكال              : أقول فيه   

ي عنـه،   المعنيين موجود في األول والثاني، وإنما إختلف المتعلق من األمر والنهي، فاألول منه            

والثاني مأمور به، وتعلق األمر والنهي ال يغير الحقائق وال يقلب المعاني، بل إنه يكسب ما تعلق                 

به األمر وصف الطاعة والحسن، ويكسب ما تعلق به النهي وصف المعصية والقبح، وكال الفعلين 

  )٧. (مجاوزة الحد، وكال الفعلين يسوء الواقع به، وأحدهما حق واآلخر باطل

 

                                                 
  .٤ ص٤ا	5�,�س ا	�8C ج  )1(

  .٣٨٧ ص١١	+�ن ا	�eب ج  )2(

  .١٦٦ ص٤أ�9[ ا	��	� ج  )3(

    .��١٩٤رة ا	��5ة ���   )4(

  .١١١ ص١أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج  )5(

  .���٤٠ ��رة ا	��رى    )6(

  ١١٣-١١٢ ص١أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج  )7(



 ٢٢٢

           : السنة أما

   )١ ). (من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر(  قوله صلى اهللا عليه وسلم -١ 

فوقعـت ثنيتـاه   أن رجالً عض يد رجل فنزع يده من فمه      (  ما روى عمران بن حصين       -٢ 

  )فاختصموا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ال دية لـك             

)٢(           

أهله أو دون    من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون :(  قوله صلى اهللا عليه وسلم -٣ 

        )٣(). دمه أو دون دينه فهو شهيد 

فهذه األحاديث وغيرها تدل على مشروعية دفع الصائل المعتدي على الـدين أو الـنفس، أو                 

ه أهدر دمه بصياله وبظلمه، فجاز قتله ،        العرض أو المال كما تدل على أن دم المعتدي هدر، ألن          

 )٤. (وقتاله

إن مشروعية دفع الصائل، ناشئة عن حرمة النفس والعرض والمال، وعصمتها،            : وأما المعقول 

ووجوب المحافظة عليها، وألنه لو منع المعتدى عليه من حقه الطبيعـي، فـي حمايـة نفـسه                  

لدماء واألعراض واألموال، لكنـه أبـيح       وضرورات حياته، ألدى ذلك إلى تسلط األشرار على ا        

 . الدفع بل وجب في حاالت، إرتكاباً ألهون الشرين، ودفعاً ألعظم المفسدتين

ألنه لو منع من ذلك، ألدى إلى تلفه وأذاه، في نفـسه وحرمتـه   : قال صاحب المبدع الحنبلي    

)٥. (رج والمـرج  وماله، وألنه لو لم يجز ذلك، لتسلط الناس بعضهم على بعض، وأدى إلى اله             

    

  

  

                                                 
  .١٥٩ ص٢ا	C�آ$ �X ا	+(/رك ج. ١١٧ ص٧روا  ا	+9�X1 ج  )1(

  .١٦٧٣,+*$ آ(�ب ا	5+�,� ر%$ . ٩ ص٩روا  ا	���ري ج  )2(

  .٤٧٧٢روا  أ�Z داود  آ(�ب ا	+�9 ر%$   )3(

  .٣٥أ���ب ر�h ا	+^و	�8 ا	�9��� �X ا	75M ا��`,X ص  )4(

  .١٥٤ ص٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج  )5(



 ٢٢٣

         : حكم دفع الصائل -البند الثالث 

إختلف الفقهاءفي حكم دفع الصائل، هل هو واجب، ال يحل له تركه، أم هو حق يجوز له فعله                   

  -: وسنعرض لهذه المسألة تحت العناوين التالية - بإختالف الحق المصول عليه-أو تركه

   

          :  الدفاع عن العرض-أ

تفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل، عن العرض، فمن صال على إمرأة ولم تستطع دفعـه،      إ 

        )١. (إال بالقتل وجب ، إن أمكنها ذلك

قال النووي وأما المدافعـة عـن   ) ٢(وكذلك يجب على الرجل، الدفع عن زوجته، وبنته وأخته       

له فال شيء عليه، وكـذا إذا وجـده        الحريم فواجبة بال خالف، فمن وجد رجالً يزني بإمرأته، فقت         

 )٣. (يزني بأخته أو بنته ونحوهن

 أنه كان يوماً يتغدى، إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سـيف             عمر رضي اهللا عنه    عن   يلما رو  

ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء اآلخرون فقالوا يا أميـر                 

فقال له عمر ما يقولون، فقال يا أمير المؤمنين إنـي ضـربت             المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا،       

فخذي إمرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر ما يقول، قالوا يا أميـر المـؤمنين إنـه                    

، فأخذ عمر بسيفه فهزه ثم دفعه إليه وقـال          المرأةضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل وفخذي        

 )٤. (إن عادوا فعد

 أنه كان يوماً، قد تخلف عن الجيش، ومعه جارية له، فأتاه رجـالن فقـاال                رعن الزبي وروي   

أعطنا شيئاً، فألقى إليهما طعاماً كان معه، فقاال خّل عن الجارية، فـضربهما بـسيفه فقطعهمـا                 

  )٥. (بضربة واحدة

 

                                                 
  .٣٤٨ ص١٠ا	�X9 ج  )1(

  .١٨٨ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج.١٩٤ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )2(

  ١٨٨ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج. ١٦٥ ص��Z $*+, �8CL٢ح ا	�9وي ج  )3(

  .٣٤٨ ص١٠ا	�X9 ج  )4(

  .٣٣٨-٣٣٧ ص٩ا	�X9 ج  )5(



 ٢٢٤

. وكما يجب على اإلنسان الدفاع عن عرضه ، يجب عن عرض غيره إذا لم يخف على نفسه                 

ويجب الدفع عن بضع ألنه ال سبيل إلى إباحته، وسواء ِبضع أهلـه أو غيـره،                : بيني  قال الشر 

 )١. (ومثل البضع مقدماته، ومحل ذلك إذا لم يخف على نفسه

  -:إختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل عن النفس على قولين :  الدفاع عن النفس-ب

  

وجوب دفع الصائل عن النفس ولـو       إلى   : أحمد ورواية عن    الحنفية وبعض المالكية   ذهب   -١

 ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه وقوله فعليهم وقـول             الكمال بن الهمام  قال  . بقتله

ذكـر   : الدسـوقي المـالكي   وقال  ) ٢. (محمد فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب        

  )٣. (ب أصحفي الوجوب قولين قاال والقول بالوجو) •(وابن الغرس القرطبي

الدفع عن النفس في غير الفتنة فيه روايتان أحدهما يلزمه الدفع           ) : •(*المرداوي الحنبلي قال   

       )٤. (عن نفسه وهو المذهب والثانية ال يلزمه الدفع

  )٥. ( بوجوب دفع الصائل الكافر عن النفس ألن اإلستسالم للكافر ذٌل في الدينالشافعيةوقال  

أن الدفع عـن    :  في رواية    إبن العربي وأحمد   في قول    والمالكيةفي األظهر    الشافعية ذهب   -٢

      :واحتج القائلون بالوجوب ). ٦(النفس جائز ال واجب

     )٧ ). (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا(  بقوله تعالى -١

                                                 
  .١٩٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )1(

  .٥٤٥ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج.١٦٥ ص٤ا	U/ا�� ج. ٢٣٢ ص��١٠ ج�4ح �(� ا	5/  )2(

/ y8*? KZ ا	�eوف Z�KZ ا	��س ��9L XM9T 785 ا	�Mاآ7 ا	�/ر�� �X ا�8b%p :اKZ ا	��س ) ••••(C, KZ /C, KZ /C, ر/Z م�ـ ه� ا�,

 �9� X��6 �83C	ج.  هـ ٩٣٢ا K8M	^  .٢٧٧ ص١١,e�$ ا	

)3(   �84�Tج X%��/	٣٥٧ ص٤ ا.  

�اد �*+�K8 ورyT إ	[ ا	5�ه�ة و%/م د,�B 	7 : ا	�داوي*) ••••(Z /	و X	�Lث أ/C, 785� X*�9C	ن ا�8*� KZ X*0 K+C	ا �Zم أ�ـ ه� ا�,

 �9� X��6 ف`�  .١٠٢ ص٧ هـ ـ ,e�$ ا	^	K8M جl6٨٥٨��8V آU9, �8o� ا�lV�ف ����e, X ا	�اK, �S ا	

  .٣٠٤ ص١٠ا�lV�ف ����e, X ا	�اK, �S ا	�`ف ج  )4(

  .٢٥٦ صT٢��84 ا	�8��ري ج. ٢٢ صUV٨��� ا	C(�ج ج . ١٩٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )5(

  ٢٠٤ ص١٠ج.ا�lV�ف . ٣٥٧ ص٤ ا	/��%X جT��84. ١٩٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )6(

  .��٩رة ا	C��ات ���   )7(



 ٢٢٥

قتل، بغير حق، فاقتضت    أن اهللا أمر بقتال الباغي، وال بغي أشد من قصد إنسان بال           : وجه الداللة   

        )١. ( قتل من قصد غيره بغير حقاألية

وألنه باٍغ فتسقط عصمته ببغيه، وألنه تعين طريقاً لدفع القتـل عـن              : الكمال بن الهمام  قال   

         )٢. (نفسه، فله قتله

         :واحتج القائلون بالجواز بأدلة هي 

تــل دون مالــه فهو شــهيد ومــن قـتل       مــن ق :(  قوله صلى اهللا عليه وسلم       -١ 

    )٣( ). دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد 

كما أن من قتله أهـل      أنه لما جعله الحديث شهيداً دلَّ على أن له القتل والقتال،            : وجه الداللة    

    )٤(. الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال

 )٥). (كن عبد اهللا المقتول وال تكن عبد اهللا القاتل( وسلم  قوله صلى اهللا عليه -٢ 

وكــانوا أربعمائــة،   يوم الدار، فقد منع عبيده من المقاتلة ، عثمان رضي اهللا عنه بعمل -٣ 

الصحابة رضي اهللا عنهم، ولم ينكـر عليـه          وقال من ألقى سالحه فهو حر، واشتهر ذلك في 

           )٦(. أحد

القول بوجوب الدفاع عن النفس، وهو مذهب الحنفية ألن حفظهـا مـن       : علموالراجح واهللا أ   

الضرورات الخمس، والدفاع في حالة الصيال من أهم أسباب الحفظ، وألن عمل الـصائل ربمـا    

.  أدى إلى القتل فيكون الدفع أولى وأرجح، ألن غاية ما في الدفع عن النفس إحتمال قتل الـصائل                

)٧.(  
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 ٢٢٦

 :ن المال حكم الدفع ع-  جـ

أغلب الفقهاء يرون الدفع عن المال جائز ال واجب، فللمعتدى عليه أن يدفع الصائل إن شاء وأن                 

 )١. (وأما النفس فال تباح باإلباحة. ال يدفعه، والفرق بين المال والنفس أن المال مما يباح باإلباحة

.   المال وإنما يجوز   إلى القول أنه ال يجب الدفع عن       : الحنفيـــة والحنابلـــة وقد ذهب    

)٢(           

 إن ترتب على أخذ المال هالك أو شدة أذى، كان كدفع الصائل عن              -: فقالوا   المالكيةوفصل   

       )٣. (النفس فيه الخالف، وإال لم يجب إتفاقاً

ال يجب الدفع عن المال، من حيث كونه ماالً، ألنه يباح باإلباحة، هذ             :  فقالوا   الشافعيةوفرق   

ي أحاد الناس، أما اإلمام ونوابه، فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم، وإذا كان المال ذا روح          ف

 أو تعلق به حق الغير، كرهن أو إجارة أو كــان مــال

 محجور عليه، أو مال وقف، وجب على من هو في يده الدفع عنه، إذا قصد إتالفه ما لم يخـش                    

          )٤(على نفسه

  

         ئل غير المكلف حكم الصا-د

إتفق الفقهاء على أن دم الصائل المكلف هدر، وال شيء في قتله، ألنه إذا قتله لدفع شره كـان       

الصائل هو القاتل لنفسه، أما إذا كان الصائل غير مكلف ،بأن كان صبياً أو مجنوناً أو حيواناً فقد                  

 . ذهب جمهور الفقهاء أنه ال ضمان بقتله

 - الدية في المجنون والصبي والقيمة في الدابـة          -عليه الضمان  :  وأصحابه أبو حنيفة وقال   

قـال فـي    ) ٥. (ألن فعل هذه األشياء، غير متصف بالحرمة، فلم يقع بغياً فال تسقط العصمة به             
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 ٢٢٧

ولو صال جمل على انسان فقتله المصول عليه دفعاً لشره ضمن قيمته عندنا             : مجمع الضمانات   

 )١. (كما في الهداية 

ويتفق القانون االردني مع نظرية الدفاع الشرعي االسالمية في بعض الحاالت التي اعتبـرت               

ويختلف مع الشريعة حيث أن     . الدفاع حقاً ، يجوز فعله ويجوز تركه ، كما في الدفع عن المال                

الشريعة جعلت الدفع عن العرض واجب ، وكذلك الدفع عن النفس عند الجمهور ، ويتفق القانون                

ردني مع الشريعة اإلسالمية في اجازة الدفاع ضد فعل الصغير والمجنون ، ما دام ان كالً منها      األ

كان جريمة ، وان امتنع عقابهما ، وكذلك ال يعتبر قتل الحيوان الصائل في القـانون االردنـي                  

وهو كذلك في الشريعة االسالمية والضمان على قاتله عنـد  ).٢(جريمة و ال يترتب عليه تعويض    

 .الجمهور 

   -دفع الصائل - شروط الدفاع الشرعي -البند الرابع 

مفهوم الدفاع الشرعي يستلزم وجود خطر واقع أو وشيك الوقوع ، كما يستلزم فعالً موجهاً لدفع                

هذا الخطر ، وهذان األمران هما عنصرا الدفاع الشرعي ، وحتى يعتبر الفعـل عـدواناً يبـرر                 

 :بد من توفر شروط معينة هي للمصول عليه رده أو دفعه ال 

 ان يكون هناك اعتداء غير مشروع ، من صائل سواء أكان مسلماً أو كافراً حـراً أو عبـداً                    -١

        .صغيراً أو كبيراً عاقالً أو مجنوناً آدمياً أو حيواناً

وسواء كان هذا االعتداء على نفس المصول عليه أو ماله أو عرضه أو علـى نفـس الغيـر أو                    

          .و ماله عرضه أ

ويجوز للمصول عليه دفع كل صائل من آدمي مسلم أو كافر حر أو              : أسنى المطالب قال في    

رقيق مكلف أو غيره و بهيمة عن كل معصوم من نفس او طرف ومنفعة وبضع ومقدماته ومال                 

 )٣(وإن قّل
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 ٢٢٨

بالدفع ، فمن سلَّ سيفًا      ان يكون هذا العدوان ، حاالً أو وشيك الوقوع ال يمكن الفكاك منه إال                -٢

أو أخذ بتعبئه مسدسه أو أقبل شاهراً عصاً ، أو حامالً حجراً بإرادة جادة ودونما مانع أو حائـل                   

فإن المعتدى عليه يكون في حالة دفاٍع شرعي إذ لو هوى السيف أو لعلعت الطلقات أو اصـابته                  

إلنتظار فيقع البريء ضـحية ،   فاألمر دائر بين ا   . العصى أو وقع عليه الحجر فالت ساعة دفاع         

وبين منح البريء الحق في الدفاع للحيلولة دون وقوع الخطر والوقاية منه ، ولهذ قـرر فقهـاء                  

الشريعة قيام حق الدفاع الشرعي اذا كان الخطر وشيكاً ليكون الدفع وسيلة لمنع وقوع الجريمة ،                

 )١. (ستعانة بغيره اما اذا كان الخطر مؤجالً فال يشرع الدفاع ألنه يمكنه اإل

ولو قدر المصول عليه على الهروب من غيـر ضـرر            : التاج واإلكليل في  ) • (المواققال   

يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح ، فإن لم يقدر فله دفعة بما يقدر كقـول ابـن رشـد وغيـره إذا                

 )٢. (تعارض ضرران ارتكب أخفهما 

يدفعـه  : ر ال إيقاع األذى والضرر قال الدسوقي         ان يدفع بالقدر الالزم ، ويقصد به دفع الش         -٣

باألخف فاألخف فإن أبى إال الصول قتله وأما إن كان ممن ال يفهم كالبهيمة فإنه يعالجه بالدفع من 

 )٣. (غير إنذار ويدفعه باألخف فاألخف فإن أبى إال الصول قتله وكان هدراً 

وشروط الدفاع ) ٤(ا ينبغي ان يقصد الدفعال يقصد المصول عليه القتل وإنم : ابن العربيوقال  

الشرعي في الشريعة هي نفس شروط الدفاع في القانون األردني والشريعة والقـانون كالهمـا               

يجعالن الفعل مباحاً ومبرراً وال يترتب عليه أية مسؤليه جزائية إال في حالة تجاوز الدفاع حـدة                 

 . المقرر

 إباحة الدفاع في الشريعة ، مـشروطة أن تكـون           :تجاوز حد الدفاع الشرعي      -البند الخامس   

بالقدر الالزم ، وأن ال تتجاوز قدر الضرورة ، فاذا ما تمادى المدافع في دفاعة ، وتجـاوز مـا                    

 .تندفع به الجريمة فهو مسؤول عن فعله ، الذى تعدى به حد الدفاع الشرعي 
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 ٢٢٩

عه بالعصا فقطع عضواً ،     وإن قدر على دف   :  فقال   المهذبفي  *) •(الشيرازيونص على ذلك     

أو قدر على دفعه بالقطع فقتله ، وجب عليه الضمان ، وإن قصده ثم انصرف عنه ، لم يتعرض                   

فإن  : إبن قدامه وقال  ) ١(له ، وان ضربه فعطله لم يجز أن يضربه أخرى الن القصد كف أذاه               

طع عضو ، فقتله أو أمكنه دفعة بغير قطع شيء منه فقطع منه عضواً ضمنه ، وإن أمكنه دفعة بق           

قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه ، النه جنى عليه بغير حق، أشبه الجـاني إبتـداء ، وألنـه                     

 ) ٢. (معصوم أبيح منه ما يندفع به شره ، ففيما عداه يبقى على العصمه

إذا وقع تجاوز في    :  المتجاوز من العقوبة فقالت      ٦٠أما في القانون األردني فقد أعفت المادة         

   .٨٩الدفاع أمكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكوره في المادة 

وفي حالة الخطأ في الدفاع وإصابة غير الصائل فإن الشريعة تالحقه وهو مسؤول عن جرح                

          .الغير أو قتله خطاً 

فرمي الـصيد فـي   . فهذه الحالة أشبه ما تكون بحالة من رمى صيداً ، فاخطأه واصاب إنسانًا   

فكـذلك  . ذاته مباح ، ورمي المدافع في ذاته مباح مبرر والصائد يسأل عن إصابة الغير خطـاً                 

 ).٣(المدافع وتسمى هذه الحالة حالة الخطأ في القصد 

أما إذا كانت إصابة حق الغير قصداً       . وكذلك القانون االردني يسأله عن جريمة غير مقصوده          

        ).٤( الوصف فيسأل المدافع عنها بهذا

وأجازت الشريعة للصائل في حالة ما إذا تجاوز المصول عليه حدوده أن يدفع عن نفسه هـذا        

   ) .٥(اإلعتداء بأيسر ما يندفع به 
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 ٢٣٠

  المبحث الثاني

           المطلب األول

          موانع العقاب في الفقه االسالمي 

ي معرض بحثهم لعوارض األهليه ، وقد قدمنا أن أهلية          بحث فقهاء اإلسالم موانع العقاب ، ف       

أن يتحمل المكلف ، نتائج األفعال المحرمة ، التي يأتيها وهو مختار            : األداء الكاملة لإلنسان هي     

 .، ومدرك لمعانيها ونتائجها 

لكن هذه األهلية قد يعتريها عوارض وآفات تمنع من تمتع اإلنسان بكامـل ملكاتـه العقليـه                  

            .نية والبد

: األهلية وقسموها الى  قسمين هما      واصطلح علماء األصول على تسمية هذه اآلفات بعوارض        

            

  .وهي ما ليس للعبد فيها إختيار، ومنها الصغر والجنون ، والعته -: عوارض سماوية -١

     . كالسكر واالكراه والخطأ والضرورة والجهل: عوارض مكتسبة -٢

ول هذه العوارض وأثرها على المسؤولية الجنائية كمانعة من موانع العقاب على النحـو     ونتنا 

           :التالي 

           :  الصغر -١

عد علماء األصول الصغر من عوارض األهلية مع أنه  حالة آصلية في اإلنسان باعتبار أنـه            

مدة عمر الـشخص مـا بـين        : غر بأنه وعرف العلماء الص  ). ١(حالة منافية ألهلية األداء الكاملة    

وسبق أن عرضنا ألحوال  اإلنسان في أهلية األداء وبينـا حكـم   ) . ٢( الوالدة الى حين البلوغ

الصغير عديم األهلية ، وحكم الصغير المميز ناقص األهلية ، كما بينا متى يكون اإلنسان كامـل                 

 .لجنائية أهلية االداء فليرجع اليها هنالك في أول بحث المسؤولية ا
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 ٢٣١

إتفق العقالء علـى ان     : قال اآلمدي . وإنما منعت الشريعة من مساءلة الصغير لنقصان عقله          

شرط التكليف أن يكون عاقالً فاهماً للتكليف ألن التكليف خطاب ، وخطاب من ال عقل له وال فهم 

 )١. (، محاٌل كالجماد والبهيمه

وحاصل أحكامه أن يوضع عن الصبي : ومسؤولية الصغير بينها صاحب كشف األسرار فقال      

فال يلزم الصغير بأية مسؤولية ، إذا       ) .٢(العهدة أي يسقط عنه لزوم ، ما يوجب التبعه والمؤاخذه           

ارتكب ما يوجب الحد أو ما يوجب التعزير ، وإنما مسؤولية الصغير في هذه المرحلة مدنية في                 

 ) .٣(أفعال ضاره أمواله حتى ال يلحق غيره ضرر بسبب ما يصدر عنه من 

            : الجنون -٢

إختالل العقل بحيث يمنـع    : عرف علماء األصول الجنون كعارٍض من عوارض األهلية بأنه           

      )٤. (جريان األفعال واألقوال على نهجه إال نادراً 

  

اقب بأن  اختالل القوة المميزة بين األمور الحسنة والقبيحة المدركة للعو        :  بأنه ابن نجيم وعرفه   

ال تظهر أثارها ، وتتعطل أفعالها إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة ، وإما لخـروج                  

مزاج الدماغ عن اإلعتدال بسبب خلط أو آفه واما الستيالء الشيطان عليـه، وإلقـاء الخيـاالت                 

 ) .٥(الفاسده ، يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبباً

 ممتداً أو متقطعاً غير ممتد وكل منهما إما أن يكون أصلياً بأن والجنون إما ان يكون مطبقاً أى  

        ) .٦(يبلغ مجنوناً أو طارئاً بعد البلوغ

وتنتفي المسؤولية الجنائية في حالة الجنون المطبق، كما أنه ال يسأل عن جريمة إرتكبها فـي                 

       ) .٧(جنونه المتقطع إذا فعل ما فعل في أثناء جنونه
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 ٢٣٢

ن الذى يمنع العقوبة والمسؤولية، هو المعاصر إلرتكاب الجريمة ألنه عندها يخل بشرط فالجنو 

         ) .١(اإلدراك ، فتنعدم المسؤولية

الحدود والكفارات تسقط بالشبهات فهي غير مشروعة ، وإنهـا          : قال صاحب كشف األسرار      

   )٢. (لى لما سقطت باعذار وشبهات إلن تسقط بعذر الجنون المزيل للعقل أو

 

        :اثر الجنون الطارىء بعد ارتكاب الجريمه 

الجنون المانع من العقاب، هو الجنون الموجود وقت إرتكاب الجريمة ، وقد يحدث أن يرتكب                

: الشخص الجريمة وهو عاقل ، ثم يجن فما مدى تأثير هذ الجنون الطاريء علـى المـسؤولية                  

 الطاريء أثناء التحقيق والمحاكمة قبل صدور الحكم ، وبين ويفرق هنا بين حالتين ، حالة الجنون

 .الجنون الطاريء بعد صدور الحكم 

       -: الجنون الطارىء اثناء المحاكمة قبل الحكم -١

ألن . أن الجنون الالحق للجريمة ال يمنع المحاكمـة وال يوقفهـا             : الشافعية والحنابلة يرى   

رتكاب الجريمة ، وهم ال يقولون بوجـوب األهليـة وقـت            التكليف عندهم ال يشترط إال وقت ا      

وليس في هذا ما يسيء الى مركز المجنون ألن محاكمة المجـرمين فـي الـشريعه                . المحاكمة

 .محوطة بضمانات قوية 

أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها ، حتى يزول الجنون            : الحنفية والمالكية ويرى   

   )٣. (، والمجنون غير مكلف وقت المحاكمةألن شرط العقوبة التكليف
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 ٢٣٣

         : الجنون الطارىء بعد الحكم -٢

إلى أن الجنون الالحق للحكم ، في جريمة القصاص ال يمنع تنفيـذه             :الشافعية والحنابلة ذهب   

فان قتلة وهو عاقل ، ثم جن لم يسقط عنه القصاص ، سواء ثبت ذلك عليه                : قال صاحب المغني    

و إقرار ، ألن رجوعة غير مقبول ويقتص منه حال جنونه أما في بقية الحدود ، فاذا ثبت                  ببينة أ 

الحد بإقراره ، ثم جن لم يقيم عليه حال جنونه ، ألن رجوعه يقبل فيحتمل أنه لو كان صـحيحاًَ                    

 ).١(رجع

ن فإن ج :  إلى إيقاف عقوبة القصاص بالجنون الطارىء ، قال الشيخ الدردير            المالكيةوذهب   

بعد الجناية انتظر إفاقته ، فإن لم يفق فالدية في ماله ، ولهم قول آخر ينفذ عليـه القـصاص إن                     

 ).٢(طلب ذلك ولي الدم

فإن سرق في   "قال في الشرح الكبير     : اما بقية الحدود كحد السرقة فيمكن تنفيذها حال جنونه           

  ).٣ ("فاقته اكتفى بذلكحال افاقته فجن فإنه يقطع إال أنه ينتظر افاقته فإن قطع قبل إ

 إلى أنه إذا حكم عليه بقود فجن قبل دفعه للولي ، إنقلب دية استحساناً ، أما اذا                  الحنفيةوذهب   

جن بعد الدفع للولي فله قتله ألن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطباً حالة الوجوب وذلـك       

وب فصار كمـا لـو جـن قبـل          بالقضاء ويتم بالدفع ، فاذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوج           

 ) . ٤(القضاء

 واهللا اعلم ال يقيمونها على المجنون وان كان جنونه بعد الحكم ، ألن              فالحنفيةأما بقية الحدود     

المقرر عندهم أن الشهود إذا بطلت أهليتهم للشهادة بالجنون عند إمضاء الحد ال يقام الحد علـى                 

  ).٥(لحد عن أهليته التكليف فإن الحد ال ينفذ عليهفأولى إذا خرج من يجب عليه ا. المشهود عليه 
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 ٢٣٤

            : العته -٣

اختالل في العقل بحيث يختلط كالمه فيـشبه مـره كـالم            : عرف علماء األصول العته بأنه       

         )١. (العقالء ومرة كالم المجانين 

شبه كالمه مره كـالم     وقيل هو آفة توجب خلالً في العقل ، فيصير صاحبه مختلط الكالم ، في              

) : •(التفتـازاتي وحكم المعتوه ، حكم الصغير المميز ، قـال  ) . ٢(العقالء ، ومره كالم المجانين    

وحكم العته حكم الصبا مع العقل ، ألن الصبي في أول حاله عديم العقل ، فالحق به المجنون وفي 

 ).٣(اآلخر ناقص العقل فالحق به المعتوه 

   ).٤(ء المعتوه ، أهلية أداء ناقصة كالصبي المميز وعليه تكون أهلية أدا 

          

فال تجب عليه العقوبات ، ألنها حقوق اهللا لالبتالء، وهي متوقفه على كمال العقل والقـدرة ،                  

ويلزمه ضمان ما أتلفه من األموال ، ألن ضمان المتلفات شرع جبرا  لما أتلفـه مـن المحـل                    

  ) .٥(المعصوم

          -:عمدي السكر غير ال-٤

      :عرف العلماء السكر بتعريفات متقاربة منها  

سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض األسباب الموجبة له فيمنع اإلنسان عن العمل : قيل إنه    

        ).٦(بموجب عقله، من غير أن يزيله 
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 ٢٣٥

عليه ، فيتعطل معه حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه من األبخرة المتصاعدة     : وقيل هو    

  ) .١(عقله المميز ، بين األمور الحسنة والقبيحة

بأنه الذى إختلط كالمه المنظوم وانكشف سره المكتوم وقيـل هـو الـذى      : وعرفوا السكران    

         ).٢(يتمايل في مشيته ويهذي في كالمه

        :وقد قسم العلماء السكر الى نوعين هما 

من  كر المضطر والمكره والسكر بدواء كالبنج وحكم هذا النوع كاس: سكر بطريق مباح -١ 

حتى الطالق والعتاق    السكر غير المتعدي فيه صاحبه كحكم اإلغماء  يمنع صحة التصرفات 

وإنما عليه القضاء بعد إفاقتـه ، وال يؤاخـذ         ، وال يكلف بشيء من حقوق اهللا تعالى حال سكره 

إذا سكر بالمبـاح    : قال الزيلعي   . انما يضمن المتلفات مالياً   بدينه ، و   بافعاله وجرائمه مؤاخذه 

تــصرفاته  المضطر ، والمكره والمتخذ من الحبوب والعسل ، والدواء فال تعتبر  كشرب 

  .)٣(كلها ، ألنه بمنزلة اإلغماء لعدم الجناية

       )٤(السكران بحالل كالمجنون  : الدرديروقال  

هو السكر من كل شـراب محـرم ، وهـذا النـوع ال              و:  سكر بطريق حرام ومحظور    -٢ 

ال تقربوا الصالة وانتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا            (  لقوله تعالى    باإلجماعيبطل التكليف    

حالة السكر   فالمعنى أنهم خوطبوا في حال الصحو، بأن  ال يقربوا الصالة ) ٥( ). تقولون 

اب المحرم ال يبطل أهلية التكليـف ،        ، فيلزم كونهم مكلفين بذلك حال السكر ، فالسكر من الشر          

وبناء على أنه ال يبطل أهلية التكليف ، اذا أقر بما ال يحتمل الرجوع كالقصاص والقذف أو باشر                  

 .عليه بعد الصحو  سبب الحد كأن زنا أو قذف في حال السكر فانه ال يسقط عنه الحد ويقام  

 لشربه المسكر غير ظاٍن أنه غيـره إن         والسكران سكراً حراماً  : صاحب الفواكه الدواني  قال   

قتل معصوماً مكافئاً له أو أعلى منه قُتل ، حيث كان بالغاً وال يعذر بغيبوبه عقله ، ألنه أدخلـه                    
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 ٢٣٦

أمـا اإلقـرار    ). ١(على نفسه ، كما ال يعذر بذلك ، إذا طلق ، أو أعتق أو زنا ولو كان طافحاً                   

جوع  كاإلقرار بالزنا وشرب الخمر فال يحد إن أقر بها بالحدود الخالصة هللا تعالى التي تحتمل الر

 ).٢(في حال السكر ، إال أن يقر بها ثانياً ألن حقوق اهللا تعالى مبنية على المساهلة 

           : االكراه -٥

عرف العلماء اإلكراه بأنه حمل الغير على أن يفعل ماال يرضاه وال يختار مباشرته ، لو خلي                  

           ) .٣(ونفسه 

هو حمل الغير على أمٍر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعة ويصير الغيـر               : وقيل   

        ).٤(خائفاً به ، فائت الرضا بالمباشره 

واإلكراه بجملته ال ينافي األهلية بنوعيها ، ألنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ ، واإلكـراه، ال                 

          ).٥(يخل بشىء من ذلك 

    -:  قسم العلماء اإلكراه الى قسمين هما :أنواع اإلكراه وشروطه 

             

ويـسمى اإلكـراه     : اإلكراه غير الملجـئ    -٢.    ويسمى اإلكراه الكامل  :  اإلكراه الملجئ    -١

            .القاصر

لقتـل أو   هو الذى ال يبقى للشخص معه قدره وال إختيـار ، كالتهديـد با             : فاإلكراه الملجىء    

ويـسمى  .الضرب الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو وحكمه أنه يعدم الرضا ويفسد اإلختيار             

 ) .٦( بالكسر- كاآللة بيد المِكره -بالفتح-بالكامل ألنه يجعل المكره 
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 ٢٣٧

فهو التهديد بما ال يتلف النفس أو العضو ، كالتخويف بـالحبس أو    : اما اإلكراه غير الملجىء      

 ).١(رب الذى ال يخاف منه التلف ، وحكمه أنه يعدم الرضا وال يفسد اإلختيارالقيد أو الض

  

    :ولكل نوع من أنواع اإلكراه أحكام تخصه نتناولها فيما يلي 

            

          شروط اإلكــراه

ـ حنيفةابي  على إنفاذ ما هدد به، واإلكراه عند اإلمام - بالكسر  - قدرة المكِره    -١  ق  ال يتحق

   .السلطان وغيره إال من السلطان ، وقال الصاحبان يتحقق اإلكراه من 

   

وبرهــان، واإلختالف بين اإلمام وصاحبيه، إختالف عصر وزمان ال إختالف حجة   

      .كما قال صاحب الحاشية

   . ما هدد به- بالكسر - أن ينفذ المكره - بالفتح - خوف المكره -٢ 

   

يلحقه بسببه غـم     المكره به، متضمناً إتالف النفس أو العضو أو المال أو          أن يكون األمر     -٣ 

       .يعدم الرضا

كبيع مالـه،    إما لحقه . أن يكون المستكره ممتنعاً عن الفعل الذي أكره عليه، قبل اإلكراه-٤ 

  .الخمر والزنا أو لحق شخص آخر كإتالف مال الغير، أو  لحق الشرع كشرب

    

ــة  لمهدد به عاجالً ، فلو كان مؤجالً فال يتحقق اإلكراه ألن التأجيل  أن يكون ا-٥  مظنــ

  )٢ (.اإلحتماء والهرب، فلو قال له ألقتلنك غداً أو ألقتلن ولدك فال يكون إكراهاً
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 ٢٣٨

           .حكم اإلكراه الملجئ

ه الملجئ على   والجرائم مع اإلكرا  . يختلف حكم اإلكراه الملجئ بإختالف الجرائم المكره عليها        

  :ثالثة أنواع هي

وهي جرائم القتل والقطع والجرح ألن قتل المسلم بغير حق          .  جرائم ال يبيح اإلكراه إرتكابها     -١

فإن قتل ) ١( }   َوHَ 5ْ6َُ(ُ*�ْا ا	MْA9َ� ا	A�<Tَ X<)ِAَم ا	ّ*>7ُ ِإ<Zِ AH�ْ	BCَ\          { لقوله تعالى   . ال يحتمل اإلباحة بحال   

 .إختلف الفقهاء في وجوب القصاصغيره مكرهاً فقد 

 -المكـره  .  أن القصاص عليهمـا جميعـاً   والحنابلة في األظهر عندهم،     فالمالكية والشافعية  

 )٢(- بالفتح- والمكره -بالكسر 

وذهب أبو حنيفة ومحمد وأحد قولي الشافعي أنه ال قصاص على المستكره إنما يقـتص مـن                  

 )٣. (القاتل في الحقيقة هو المكِرهالمكِره ألن المستكره آلة للمكِره إذ 

   . بالكسر-ال قصاص عليهما إنما تجب الدية على المكِره : أبو يوسفوقال  

وإنكـار  . لوجود القتل منه حـساً ومـشاهدة      . يقتص من المستكره  ) •(الحنيفةوقال زفر من     

   )٤. (المحسوس مكابرة

         . جرائم ال عقاب فيها مع اإلكراه-٢

واإلكراه على هذه الجرائم ال يسقط أصل الجريمة وإنما يمتنع          . لزنا وشرب الخمر  كالسرقة وا  

 )٥. ( إن قارف الذي أكره عليه- بالفتح -عقاب المكره 
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 ٢٣٩

واإلكراه على الزنا عند جمهور الفقهـاء       ) ١. (فاإلكراه على السرقة وشرب الخمر يسقط الحد       

 )٢. (المرأةسواء كان اإلكراه على الرجل أو . يمنع الحد

إال من أكـره وقلبـه مطمـئن        (ومن هذا القبيل اإلكراه على النطق بكلمة الكفر لقوله تعالى            

واإلكراه في هذه الحالة ال يسقط      :  عن هذا القسم من اإلكراه     الشيخ ابو زهرة  يقول  ) ٣). (باإليمان

اه أن فيه   ويقرر الفقهاء في هذا النوع من اإلكر      . النهي ولكن يرخص للمكره أن يجيب من أكرهه       

 )٤. (رخصة ترفيهــية ألن النهي في الموضوع ما زال قائماً

          -: جرائم يبحها اإلكراه-٣

ويمكن معرفة هذه النوع من الجرائم ، بمراجعة النصوص التي حرمتها، فإن كانت النصوص               

. م الخنزيـر  كأكل الميتة، والدم، ولح   ) ٥. (قد أحلتها عند الضرورة واإلكراه، فهي من هذا النوع        

فعند اإلكراه يصبح الفعل حالالً، وال يكون األمر مجرد إسقاط للعقوبة بل يكون األمر فيـه، أن                 

 )٦. (الفعل أصبح حالالً ال إثم فيه

          حكم اإلكراه غير الملجئ

اإلكراه غير الملجئ ال يسقط أي عقوبة ، ولو كانت من العقوبات التي تدرأ بالشبهات، لوجود                 

 التام المختار من الفاعل ، إذ ال شبهة في أنه ارتكب وهو مختار ، قد إختار لنفسه أخـف                    القصد

  )٧. (الضررين فيتحمل مغبتة
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 ٢٤٠

             الضرورة-٦

الخوف على النفس مـن     : يلحق باإلكراه في أحكامه حالة الضرورة، وقد عرفها العلماء بأنها          

د الشخص في ظروف، يقتضيه الخـروج منهـا أن          أن يوج : وقيل هي ) ١. (الهالك علماً أو ظناً   

 )٢. (يرتكب الفعل المحرم، لينجو بنفسه أو بغيره من الهلكة

فالضرورة مصدرها دائماً الظروف الطبيعية، كما أن الضرر فيها قد يهدد المضطر شخـصياً              

 )٣. (أو يهدد غيره، وهي تخالف اإلكراه في هذين الوصفين

          -:شروط الضرورة

   . أن تكون الضرورة ملجئة، أي يخشى منها تلف النفس أو العضو-١ 

  .الهالك  أن تكون قائمة ال متوقعة، فال بد أن يجوع جوعاً شديداً يخاف منه -٢ 

شراء الطعام ولو    أن ال يكون لدفعها وسيلة أخرى إال إتيان الفعل المحرم، فمن قدر على               -٣ 

     .بالدين ال يلجأ إلى السرقة

 )٤ (.يقدر بقدرها ن يدفعها بالقدر الالزم، فمن القواعد الفقهية أن ما أبيح للضرورة  أ-٤ 

يختلف حكم الضرورة بإختالف الجرائم كاإلكراه سواء بسواء، فمـن الجـرائم            : حكم الضرورة 

جرائم، ال تبحها الضرورة وهي جرائم القتل والجرح فال يجوز للمضطر أن يقتل غيره أو يقطع                

 .ينجو بنفسه من الهلكةطرفاً منه ل

ويجوز الطرح من السفينة عند خوف غرقها ويوزع على مال التجارة فقط، وال : الدسوقيقال  

سبيل لطرح اآلدمي ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً مسلماً أو كافراً، وال يجوز إماتة أحـد مـن                    

قاتل الممتنـع مـن إغاثتـه       لكن ذكر الفقهاء حالة أباحوا للمضطر أن ي       ) ٥. (اآلدمين لنجاة غيره  
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 ٢٤١

ضمانه، وإن قتـل     فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله.بالطعام والشراب مع قدرته عليه

    )١ (.صاحب الطعام فهو هدر ألنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل

           :الضرورة وشرب الخمر

فـذهب  إختلف الفقهاء في شرب الخمر للضرورة كدفع غصة أو عطش شـديد أو مخمـصة              

قـال  .  الى جواز شربها، إن تعينت لدفع الهالك عن نفسه وال حد عليه بـذلك              الحنفية والشافعية 

. ومحل حرمة تناوله للعطش مالم يتعين لدفع الهالك وإال جاز بل وجب لدفع الهـالك      : البيجورى

)٢( 

 )٣(. فقالوا يجوز شربها لدفع الغصة وال يجوز شربها لخوف جوع أو عطش" المالكيةوفصل  

يجوز شربها لدفع غصة بها إذا لم يجد مائعاً سواها أما شربها للعطش، فـإن               : الحنابلةوقال   

 )٤. (بما يروي العطش لم يبح له ذلك وعليه الحد. شربها صرفاً أي غير ممزوجة

 ، على إرتكاب جريمة الزنا، وتـوافرت شـروط          المرأةولو ألجــأت الضرورة الرجل أو       

 بامرأة جهدها العطـش،     عمرُأتي  " قال   البيهقيى واحد منهما، لما روى      الضرورة فال عقاب عل   

فمرت على راٍع فاستقت فأبى أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور عمر النـاس فـي                

: ابن القـيم  قال  ) ٥.("رجمها، فقال علي رضي اهللا عنه هذه مضطرة، أرى ان تخلي سبيلها ففعل            

 إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إال بنفـسها وخافـت   المرأة والعمل على هذا  لو إضطرت     

  )٦. (الهالك فمكنته من نفسها فال حد عليها

          ـ   : الخطاء  -٧

        )٧(ضد الصواب: الخطأ لغة  
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أن يفعل فعالً من غير أن يقصده قصداً تاماً، وذلك أن تمام قصد             : والخطأ في اإلصطالح هو      

 )١. (له وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحلالفعل بقصد مح

هو فعل أو قول يصدر عن اإلنسان بغير  قصده بسبب ترك التثبت عنـد مباشـرة أمـٍر                   : وقيل

   )٢. (مقصود سواه

ويختلف حكم الخطأ بحسب الحق المعتدى عليه من المخطئ فهو إما أن يكون في حقـوق اهللا                  

  .تعالى أو في حقوق العباد

فلو رمى إلى   . ي حقوق اهللا تعالى فيصلح الخطأ عذراً في سقوطها إذا حصل عن إجتهاد            أما ف  

شخص على ظن أنه صيد فقتله ال يؤاخذ بالقصاص وال يأثم إثم القتل العمد وإن أثم إثـم تـرك                    

حتى لو زفـت  . التثبت، كما يعتبر الخطأ في حقوق اهللا تعالى شبهة دارئة للعقوبة، فال يؤاخذ بحد  

 .ر امرأته فوطئها ظاناً أنها امرأته ال حد عليهاليه غي

               والقصاص والحد جزاء وقيل في تعليل سقوط القصاص والحدود عن المخطئ أن الخطأ عذر

 .كامل من أجزية األفعال ، والجزاء الكامل ال يجب على المعذور

 كمن رمـى    أما في حقوق العباد فال يصلح الخطأ فيها عذراً فمن أتلف مال غيره خطأ ضمنه               

 .شاة أو بقرة على ظن أنها صيد فقتلها ، ومن أكل مال غيره على ظن أنه ماله ضمنه

وتارة يكون الخطأ سبباً مخففاً كما في دية القتل الخطأ فإنها تجب  على العاقلة مؤجلـة إلـى                    

  )٣. (ثالث سنين

            الجهـــل-٨

إعتقاد الشئ على خالف ما هو      : ية بأنه عرف علماء األصول الجهل كمانع من موانع المسؤول        

  )٥. (عدم العلم عما من شأنه العلم: وقيل هو ) ٤. (به
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 ٢٤٣

القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية عدم المؤاخذة على الفعل المحـرم، إال إذا كـان عالمـاً              

 ويتحمـل  بتحريمه، على أنه يكفي لتوافر العلم إمكانه فقط، فإن أمكن له أن يعلم ، فيعتبر عالمـاً           

المسؤولية، ألن فتح باب التذرع بالجهل مع إمكان العلم، يجعل لكل مجرم إدعاء ذلك، حتى يعفى                

وبناء على ذلك ذهب فقهـاء      ) ١. (من المسؤولية وتبطل الحدود وتكثر الجرائم وتنتشر بين الناس        

العلماء فيهـا، ال    اإلسالم إلى أن األحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة، والتي ال نزاع بين              

يعد الجهل بها عذراً يسوغ إسقاطها، وال يجوز لمن يقيم في دار اإلسالم، أن يدعي الجهل بجرائم               

 . الحدود والقصاص الثابتة بالكتاب والسنة والتي ال خالف في شأنها

    -:وهي: وقد ضبط الفقهاء أحكام الجهل وقسموه أربعة أقسام

وهو الجهل بالمحرمات المنصوص عليها بنص قطعـي  :  جهل باطل ال يعذر به صـاحبه  -١ 

غير المسلم باإلحكام    كما أن جهل . كالجهل بأن السرقة والزنا والقذف حرام في حق المسلم 

عذراً ألن الذمي المقيم في دار اإلسالم إقامة         الشرعية المقررة في الكتاب والسنة كالحدود ال يعد 

 .سالمدائمة يفترض فيه العلم بما حرمه اإل

 ويكون ذلك في مـسائل محتملـة التفـسير          . جهل يعذر فيه صاحبه ألنه موضع إشتباه       -٢ 

السلف فإن هذا جهل     والتأويل، كتأويل بعض الناس صفات اهللا تعالى بما ال يتفق بما قرره  

 .ال ينكر شيئاً علم من الدين بالضرورة له تأويل وصاحبه ال يعد كافراً بهذا التأويل ما دام 

ويصرفه إلى ما يوافق إعتقاده،     ومن هذا القبيل شبة الباغي ألنه يستند إلى تأويل يستمسك به             

   )٢ (.فال يؤاخذ بضمان ما أتلف من ماٍل أو نفس لكن يسترد ما كان في يده

فرقتان من المسلمين     في أحد قوليه يضمن الباغي ما أتلفه على العادل ألنهما الشافعيوقال  

   )٣ (.ال يستويان في سقوط الغرممحقةٌ ومبطلة ف

 وهو الجهل في موضع اإلجتهـاد بـأن يكـون فـي             : الجهل الذي يصلح عذراً وشبهة     -٣ 

ــدليل   المسألة دليالن أحدهما قوي يوجب الفعل واآلخر ضعيف يجيز الفعل   ــذ بال فاألخ

    .الضعيف يعتبر عذراً
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 ٢٤٤

ــه   عن القصاص فمن قتل وله وليان فعفى أحدهما : كشف األسرارقال في    ــم قتل ث

فإنه : الثاني وهو يظن أن القصاص باٍق له على الكمال وأنه واجب لكل واحد منهم قصاص كامل               

 )١ (.ال قصاص عليه، ألن جهله حصل في موضع اإلجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة

لـي ال يجـب     ومثله ما إذا وطئ االبن جارية أبيه وجارية أمة وقال ظننت أنها تحل                

  حد، ألن األمالك متصلة بين األبناء واألباء والولد جزء عليه ال

فربما يشتبه أنها لمــا كانــت حــالالً لألصل تكون حالالً للجـزء           أبيه وأمه ،      

      )٢ (.فيصير الجهل بالتأويل 

 وهو عذر لصاحبه حتى لو مكـث فيهـا   : الجهل باألحكام اإلسالمية في غير دار اإلسالم     -٤ 

)٣ (.صل فيها ولم يصم ولم يعلم أن عليه الصالة والصوم ال يكون عليه قضاؤهما                مدة لم ي   

  

           المطلب الثاني

       األسباب المؤثرة في العقوبة في الفقه اإلسالمي

قد يستدعي األمر في بعض األحيان وتبعاً لظروف المتهم أو الجريمة تخفيف العقوبة، والنزول  

 .ا، وقد يستدعي األمر في بعض األحيان تشديدهاعن عقوبتها المقررة له

ومما ينبغي مالحظته أن هذه األسباب مجالها ضيق في عقوبات الحدود، والقـصاص، ألنهـا     

ونجد ألسباب  . والعقوبة المقدرة الزمة مهما كانت ظروف الجاني      . محددة المقدار من قبل الشارع    

 .ير ألن أمرها موكول لولي األمرالتخفيف والتشديد مجاالً واسعاً في عقوبات التعز

 : التخفيف في عقوبات الحدود-١

      :يكون التخفيف في عقوبات الحدود على النحو التالي  
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 ٢٤٥

 وعدم إقامة الحد فـي الحـر الـشديد والبـرد             بتأجيلها كتأجيل إقامة الحد على المريض      -أ 

يقم عليها حتى تضع      لم وإذا وجب الحد على إمرأة حامل. الشديد خشية أن يؤدي الى الهالك  

  )١ (.الحمل كيال يؤدى إلى الهالك

كان بين أبياتنـا    ( قال   سعد بن عبادة   عن   البيهقي لما روى     أو التخفيف في آلة الضرب     -ب 

رجل مخدج ضعيف فلم نرع إال وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سـعد بـن                    

:  فقالوا يا نبي اهللا    اجلدوه مائة سوٍط : قالعبادة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

فخذوا له عثكاالً فيه مائة شمراخ فاضربوه      : هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال         

  )٢ (.واحدة

له برء قريب فإنه يقام      إذا لم يحتمل الحد وال يرجى        المرأةإن هذا القول واضح في أن الرجل أو         

      )٣ (.الحد عليه مخففاً ذلك التخفيف

والنقص في حـدود      فإنه ال يجوز ألنه نقص في حدود اهللا  أما التخفيف بالنسبة للعدد-جـ 

فال يجوز أن تنقص العقوبات عن حدها المقرر إال في الرقيق فإنهـا علـى           . اهللا تعالى ال يجوز     

 علـى  فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما     :( النصف من عقوبة األحرار لقوله تعالى       

 )٤ ().المحصنات من العذاب

ــاحب   والتخفيف على الرقيق كما يكون بتنصيف العقوبة يكون بتخفيف   ــال ص ــضرب ق ال

حد العبد نصف حد الحِر بدون سوط الحر، ألنه لما خفف عنه في عـدده خفـف عنـه                   : المغني

 )٥ (.بصفته

قدوا الرعاية التهذيبية    أن التخفيف على الضعفاء من األحرار الذين ف        األستاذ أبو زهرة  ويرى   

إن التخفيف بالنسبة للعدد ال يجوز ألنه نقص في حـدود  : واإلجتماعية جائز في صفة الحد فيقول    

 )٦. (اللّه تعالى والنقص في حدود اهللا تعالى ال يجوز ، أما بالنسبة لآللة فإن القياس يجوز
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 ٢٤٦

  التشديد في عقوبات الحدود-٢

لزيادة فيها، فإذا زاد القاضي على الحد، فقد أخطأ وتجـاوز           الحدود محددة المقدار، ال مجال ل      

وقد يكون التشديد فـي عقوبـات   . حد اهللا تعالى ، إال أن تكون الزيادة عقوبة على جريمة أخرى           

الحدود بفرض عقوبة تعزيرية، إضافة للحد المقرر، وال يكون مع إقامة الحد، حتـى ال يكـون                 

 )١. ( اآللة ،التي تكون بها إقامة الحدزيادة عليه، وقد يكون التشديد، بغلظ

  التخفيف والتشديد في عقوبات التعزير-٣

العقوبات التعزيرية تركت للقاضي، لكي يختار العقوبة التي يراها كفيلـة بتأديـب الجـاني،                

فله أن يخفف العقوبة، أو يشددها، ولـه أن يوقـف           . وإستصالحه ، وحماية الجماعة من اإلجرام     

 )٢. (ى في ذلك مصلحةتنفيذها، إن رأ

وليس ثمة خطر في إعطاء القاضي صالحية التخفيف، أو اإلعفاء ألنها في الغالب جرائم غير                

 .والتساهل فيها قد يصلح الجاني أكثر مما يفسده. خطيرة

: أما إذا كانت العقوبة التعزيرية غير رادعة، فيجوز تشديدها ونص على ذلك ابن تيمية بقوله               

 يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإن كان كثيراً زاد في                التعزير بقدر ما  

العقوبة، بخالف ما إذا كان قليالً، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجـور                 

 زيد في عقوبتــه، بخــالف المقــل من

)٣. (نقطع شره إال بالقتل قتل    حتى إن المفسد إذا لم ي     ....   ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره     

   

  العود والتكرار وأثر ذلك على العقوبة-٤

إرتكاب الشخص جريمة بعد الحكم عليه نهائىاً، في جريمة         : العود في عرف أهل القانون هو      

  )٤. (سابقة
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 ٢٤٧

ونظير هذا في الفقه اإلسالمي، ما ذكره فقهاء اإلسالم من أنه إذا عاد المجرم، إلى إرتكـاب                  

 مرة ثانية، بعد إقامة الحد عليه في األولى، فال خالف بين أهل العلم، أنها جريمة مستقلة                 جريمته

وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخـرى، ففيهـا            : قال في المغني  . وفيها عقوبتها المقررة  

وجب بعد حدها، وال نعلم فيه خالفاً ألن تداخل الحدود، إنما يكون مع إجتماعها، وهذا الحد الثاني       

 )١. (سقوط األول بإستيفائه

أما إذا كان إرتكاب الجريمة الثانية أو الثالثة قبل الحكم عليه في األولى فسوف نعرض لـذلك                  

في مبحث تعدد الجرائم والعقوبات في الفقه اإلسالمي ويمكن إعتبار ما ذكره الفقهـاء فـي حـد           

 سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيـاً         السرقة من أحكام العود فقد ذكر جمهور الفقهاء أنه إذا         

. قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنـى               

)٢( 

 إلى أنه إن عاد إلى سرقة ثانية، قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد في السجن              الحنفيةوذهب   

 )٣. (حتى يتوب

العقوبة في العود الى جرائم الحدود، محدود بحكم كونها         وكقاعدة عامة يمكن القول أن تشديد        

مقدرة، ال تقبل الزيادة عليها، لكن هذا التقدير ال يمنع ولي األمر من فـرض عقوبـة تعزيريـة                   

 )٤. (أو يكون تشديد العقوبة في حالة العود بغلظ اآللة التي يقام بها الحد. إضافة للحد

رام واحترفه ولم تردعه العقوبة المقررة كـف شـره          وقد نص الفقهاء على أن من اعتاد اإلج        

ولو اعتاد اللواطة قتله اإلمـام،      : بالحبس أو القتل، وذلك متروك لولي األمر، قال في فتح القدير          

 )٥. (محصناً كان أو غير محصن

 ، في حالة العود إلى جرائم التعزير، فقد نص الفقهاء على أنه يجوز لولي               أما تشديد العقوبة   

أن يشدد العقوبة، حسب حال الجاني ومرات عوده، فإن كان من مدمني اإلجرام ولم ينقطع               األمر  
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 ٢٤٨

وبهذا تكون الشريعة قد سبقت ألحكـام العـود وتـشديد           ) ١. (شره إال بالقتل قتل سياسة شرعية     

 .العقوبة عليها

  تأخير تنفيذ العقوبة-٥

ود تنفذ بعده ومن هذه األسباب ما       بحث الفقهاء األسباب التي تؤخر تنفيذ العقوبة إلى أجل محد          

   -:يلي

        : إنتظار برء المجني عليه في األطراف-١

 إلى أن سراية الجناية مضمونة، ألنها أثـر         اإلمام أحمد وابو حنيفة ومحمد بن الحسن      ذهب   

الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها ، والسراية ال تعرف إال بمضي مدة، لذلك قالوا ال يجوز                

 .القصاص في الطرف إال بعد إندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم

كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى اإلنتظار بالجرح حتى يبـرأ، لمـا               ) •(ابن المنذر  قال   

أن رجالً جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يـستقاد                (روي جابر   

 )٢). (من الجارح حتى يبرأ المجروح

وألن الجرح ال يدرى، أقتل هو أم ليس بقتل ، وإن إقتص قبل البرء فسرت الجناية، هـدرت                   

  )٣. ( هي مضمونة حتى بعد القصاصالحنفية والشافعية، وقال الحنابلةالسراية عند 

 : إنتظار الحامل حتى تضع -٢

ه تعـالى  الحامل إذا وجب عليها قصاص في النفس أو الطرف، ال يقتص منها حتى تضع لقول             

وقتل الحامل قتل لجنينها فيكون إسرافاً ألنه قتـل         ) ٤). (فال يسرف في القتل   (في قصاص النفس    

 )٥. (لمن قتل ومن لم يقتل
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 ٢٤٩

 إذا قتلت عمداً   المرأة " أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال          ابن ماجة في سننه   ولما روى    

تكفل ولدها، وإن زنت لم تـرجم حتـى         ال تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حامالً، وحتى            

 )١.("تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها

ارجعي حتـى   "وهذا نص بتأخير تنفيذ العقوبة إلى أجل، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم للغامدية              

هذا قد ولدتـه فقـال ارجعـي فأرضـعيه حتـى            : تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت      

  )٢.("تفطميه

وألنه لما أخر اإلستيفاء لحفظه وهو حمل فألن يؤخر لحفظه بعد وضعه            : مغنيصاحب ال قال   

   )٣. (أولى

وكذلك يؤخر تنفيذ الحد إذا كان جلداً إحتياطاً للجنين فإذا تم الوضع فإن كانت قوية بعد الوالدة                  

 -:نفذ الحد، وإن كانت غير قوية وفيها ضعف النفاس فللفقهاء فيها قوالن

   .نها تعامل معاملة المريض، الذي يرجى برؤه، فينتظر حتى تقوى  أ:القول األول

.  انها تعامل معاملة المريض، الذي ال يرجى برؤه، فتضرب بأخف اآلت الـضرب             :القول الثاني 

)٤(    

إذا كان للمجني عليه أكثر من       -: إنتظار بلوغ الصغير وعودة الغائب في إستيفاء القصاص        -٣

نفرد بالقصاص بل يتنظر فيه بلوغ الصغير، وعودة الغائب ، وإفاقة           وارث، لم يجز لبعضهم أن ي     

المجنون عند اإلمام الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية ألنه حق ثبت لجميعهم فـال                

 )٥. (ينفرد به البعض

 أن للكبار إستيفاء القصاص، وال ينتظر بلوغ الصغير وعودة الغائب           مالك وأبو حنيفة  وذهب   

 . قصاص ال يحتمل التجزئة، والشركة في غير المتجزئ محال، ألن ال
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 ٢٥٠

وللكبار القود قبل كبر الصغار خالفاً لهما واألصل أن كل ما ال يتجـزأ              : صاحب الحاشية قال   

 )١. (إذا وجد سببه ثبت لكل على الكمال

 خالفاً   إذا كان في األولياء صغار وكبار فللكبار القود وال ينتظر بلوغ الصغار            ابن جزي وقال   

 قتل ابن ملجم قصاصاً، وفي الورثة صغار،        الحسن بن علي رضي اهللا عنهما     ألن  ) ٢. (للشافعي

 قتل ابن ملجم بكفره، ألنه قتـل إمـام          الحسن رضي اهللا عنه   وأجيب عن هذا بأن     . فلم ينكر ذلك  

فـي األرض   وقيل قتله لـسعيه     . المسلمين مستحالً لدمه، معتقداً كفره، متقربا بذلك الى اهللا تعالى         

بالفساد وإظهار السالح، فيكون كقاطع الطريق، إذا قتل فقتله متحتم، وهو الى اإلمام، والحسن هو          

 )٣. (اإلمام ولذلك لم ينتظر

وكل موضع وجب تأخير اإلستيفاء فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون ويقدم               

ى بلغ إبن القتيل في عصر الصحابة        في قصاص، حت   هدبة بن خشرم   معاويةالغائب ، وقد حبس     

 )٤. ( إلبن القتيل سبع ديات فلم يقبلهاالحسن والحسين وسعيد بن العاصوبذل . فلم ينكر ذلك

قد تتعدد العقوبات على الجاني، نتيجة إرتكابه       :   تعدد الجرائم والعقوبات في الفقه اإلسالمي      -٦

العقوبات عند التنفيذ؟ لقد بحـث الفقهـاء        ألكثر من جريمة، قبل تنفيذ عقوباتها، فما مصير هذه          

 .مسألة تعدد الجرائم والعقوبات 

واتفقوا على أن من إرتكب جريمة، وأقيم عليه الحد، ثم حدثت منه جناية أخرى، ففيها حـدها                 

 )٥. (فحد، ثم شرب يحد ثانياً. كما لو شرب

مرات، أو زنى مرات    كما اتفقوا على أن من إرتكب عدة جرائم ، من نوع واحد، كمن سرق                

أو شرب الخمر مرات، أو قذف واحداً مرات، كل ذلك قبل حده، فإن العقوبات تتداخل ويجـري                 

عنها جميعها عقوبة واحدة، فمن كرر شرب الخمر قبل حده، أو كرر فعل الزنـا، أو الـسرقة ال    

 )٦. (يجب عليه إال حد واحد
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 ٢٥١

     ـ:الثة أقسامأما إذا تعددت الجرائم من أجناس مختلفة فهي على ث

        . أن تكون خالصة هللا تعالى-١ 

         . أو خالصة لآلدمي-٢ 

        . أو تجتمع حدود اهللا وحدود اآلدميين-٣ 

     -:ونفصل الكالم على هذا النوع من التعدد على النحو التالي 

       -:الحدود الخالصة هللا تعالى : القسم األول 

جملة حدود، خالصة هللا تعالى، إلرتكابه أكثر من جريمة فهي علـى            إذا إجتمعت على شخص      

    :نوعين

فقد ذهـب   . أن يكون في العقوبات قتل، كمن شرب الخمر، ثم سرق ثم زنا وهو محصن             : األول  

 إلى تداخل هذه الحدود، واإلكتفاء بالقتـل ، ألن القتـل            الحنفية والمالكية والحنابلة  الجمهور من   

إذا اجتمع حدان أحدهما القتـل احـاط        : عبد اهللا بن مسعود   وذلك لقول   . دوديحيط بغيره من الح   

 .القتل بذلك كله

ومتى إجتمعت الحدود لحق اهللا تعالى وفيها قتل نفس، قتل وترك مـا             : الكمال بن الهمام  وقال   

   )١. (سوى ذلك

   )٢. (تستوفى جميعها ثم يقتل ألن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل: الشافعيةوقال  

أن ال يكون فيها قتل، كما لو سرق وزنا وهو غير محصن وشرب الخمر، فـال تتـداخل                  : ثانياً

وإن كانت الحدود من أجناس مثـل       : صاحب المغني قال  . وتستوفى جميعها، ويحد لكل منها حده     

 )٣. (الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلها
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 ٢٥٢

 مختلفة بأن قذف وزنا وشرب وسرق، يقام        فإن اجتمعت عليه أجناس   : تبيين الحقائق وقال في    

 )١. (عليه الكل،و وال يوالى بينها خفية الهالك

يبدأ بحد القذف أوالً ألن فيه حق العبد ، ثم اإلمام بالخيار إن             : واختلفوا بأيهما يبدأ قال الحنفية     

خر حد الشرب   شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع الستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب ويؤ              

يبدأ باألخف فاألخف، حد الشرب ثم القذف ثم الزنـا          : الشافعية والحنابلة وقال  ) ٢. (ألنه أضعف 

 )٣. (ثم يقطع للسرقة

 وهو الحدود الخالصة لحق العبد، وهي حد القصاص وحد القذف، فهـذه تـستوفي               :القسم الثاني 

يقتل ألنها حقـوق لآلدميـين أمكـن        كلها عند الجمهور ، ويبدأ بأخفها فيحد للقذف، ثم يقطع، ثم            

 )٤. (إستيفاؤها، فوجب كسائر حقوقهم

وإذا اجتمعت عقوبات لآلدميين كحد القذف والقطع والقتل وطلبوا جميعاً جلد ثم : الغزالـي قال   

 )٥. (قطع ثم قتل

وأما حقوق اآلدميين فستوفي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ             : صاحب اإلنصاف وقال   

  )٦. ( القتلبغير

وهو أن تجتمع حدود اهللا تعالى، مع حدود خالصة لألدميـين وهـي علـى ثالثـة                 :القسم الثالث 

 .أضرب

فهذه تـستوفي  . كما إذا سرق وزنا وهو غير محصن وشرب وقذف    .  أن ال يكون فيها قتل     :األول

د العقوبـة  يندرج حد الشرب في حد القذف إلتحا : المالكيـة وقال ) ٧. (جمهور العلماءكلها عند  

 )٨. (وكذا لو جنى على إنسان فقطع يمينه ثم سرق أو العكس فيكفي القطع ألحدهما
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 ٢٥٣

 أن تجتمع حدود اللّه تعالى وحدود اآلدمي، وفيها قتل، قالوا تستوفي حقوق اآلدمـي أوالً،               :الثاني

قالوا تقطع يده ثم يحد للقذف ثم يقتل ويسقط مـا   . فلو قطع يد شخص وقذف وشرب وسرق وقتل       

 )١. (عدا ذلك ألن حدود اهللا تسقط بالقتل سواء كان حداً أو قصاصاً

 إلجتماع حدود اهللا، مع الحد آلدمي، بما لو اجتمع القذف والـشرب والـسرقة               الحنفيةومثل   

والرجم بأن زنى وهو محصن، قالوا يبدأ بحد القذف ويضمن السرقة، ويرجم ويدرأ عنه ما سوى               

 )٢. (ذلك

حد هللا اجتمع مع القتل ، فالقتل يأتي على ذلك كله إال حد القذف، فليحد قبل                كل  : المالكيةوقال   

 )٣. (أن يقتل

 أن يتفق الحقان في محل واحد، أحدهما حق هللا تعالى واآلخر حـق للعبـد، كالقـصاص                  :الثالث

والرجم في الزنا ، فيقدم القصاص عند العلماء لتأكد حق اآلدمي، وبه يتحقق حق اهللا تعالى ، وإن            

اجتمعت عليه عقوبة القتل ألنه قتل في المحاربة، وعقوبة القصاص بدأ بأسبقهما، ألن القتل فـي                

 )٤. (المحاربة فيه حق اآلدمي ايضاً فيقدم أسبقهما
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 ٢٥٤

 المبحث الثالث

            المطلب األول

       أسباب سقوط العقوبات في الفقه اإلسالمي

إال أن الشريعة اإلسالمية نصت على أسباب أخرى إلنقضائها،         تنقضي العقوبة عادة، بتنفيذها،      

وهذه األسباب تختلف ويختلف أثرها بإختالف الجرائم والعقوبـات فبعـضها           . رغم أنها لم تنفذ     

يسقط جميع العقوبات وبعضها يخص أنواعاً دون األخرى ومسقطات العقوبة في الفقه اإلسالمي             

 :هي

         . موت الجاني-١ 

    .ات محل القصاص في الجناية على ما دون النفس فو-٢ 

          . توبة الجاني-٣ 

          . الصلح-٤ 

          . العفو-٥ 

        .وإرث القصاص:  القرابة-٦ 

          . التقادم-٧ 

    ونفصل مسقطات العقوبة في الفقه اإلسالمي على النحو التالي 

             موت الجاني-١

فقهاء على أن موت الجاني، يسقط جميع العقوبات البدنية، لعدم إمكان إسـتيفائها، وألن  نص ال  

أما العقوبات المالية فـال تـسقط       . العقوبة في الشرع شخصية، تهدف إلى ردع الجاني وقد مات         

 )١. (إلمكان التنفيذ من مال الجاني

                                                 
  .٢٢٤مبادى التشريع الجنائي اإلسالمي ص. ١٧٠الجناية بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ص   )1(



 ٢٥٥

لى الديـة أم ال؟ فـذهب       وأختلف الفقهاء في سقوط القصاص بموت الجاني هل ينتقل األمر ا           

 إلى أن القصاص واجب عيناً وال يصار الى الدية، إال برضاء الجـاني، فـإذا                الحنفية والمالكية 

 .مات سقط القصاص ولم تجب الدية

   )١. ( مات القاتل أو عفا الولي سقط الموجب أصالًولو: صاحب البدائعقال 

    

قوط القصاص، يوجب الديـة فـي مـال          الى أن موت الجاني وس     الحنابلة والشافعية وذهب   

فمات . ومن وجب عليه القصاص في نفس أو طرف       : قال صاحب الكافي  . الجاني، إن ترك ماالً   

عن تركة، وجبت دية جناية في تركته، ألنه تعذر إستيفاء القصاص، من غير إسقاط ، فوجبـت                 

صـاحب  وقـال   ) ٢ (.الدية كقتل غير المكافئ ، وإن لم يخلف تركة سقط الحد لتعـذر إسـتيفائه              

ومن وجب عليه قصاصاً في النفس فمات عن مال أو وجب عليه قصاص في الطـرف                : المهذب

فزال الطرف وله مال ثبت حق المجني عليه في الدية، ألن ما ضمن بسببين على سبيل البدل، إذا     

 )٣. (تعذر أحدهما ثبت اآلخر كذوات األمثال

ثم قتله أجنبي عمداً، فحق القصاص مـن األجنبـي   إلى أن الجاني إذا قتل، : المالكيـة وذهب   

واستحق ولي المقتول دم األجنبي الذي : الشيخ الدرديرقال .ألولياء القتيل األول من قاتل غريمهم 

 فقتل أجنبي زيداً فولى عمرو يستحق دم األجنبي القاتل لزيد فإن شاء زيد عمراًقتل القاتل قلو قتل 

فإن قتل القاتل األول خطـأ فديتـه        .ذا إن قتل القاتل األول عمداً     قتل األجنبي وإن شاء عفا عنه ه      

 )٤(ألولياء األول

          . فوات محل القصاص-٢

أن يذهب العضو الذي هو محل القصاص، مع بقـاء حيـاة            : المقصود بفوات محل القصاص    

 .الجاني، إذا كانت الجناية على مادون النفس من األطراف
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 ٢٥٦

فإذا فات محل القصاص سقط القصاص عند       ) ١. (ان المماثلة والتكافؤ  فالعقوبة القصاص عند إمك   

وكذلك القصاص الواجب فيما دون النفس إذا فـات ذلـك   " صاحب البدائع قال   .الحنفية والمالكية 

العضو بآفة سماوية ، أو قطع بغير حق، سقط القصاص من غير مال عندنا، أما إذا قطع الطرف                  

 )٢. (ليه الديةالمستحق بحق آخر فإن للمجني ع

ولو قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص أو غيره فـال             : للمالكية التاج واالكليل وفي   

الـشافعية  وذهـب  ) ٣. (وإن قطع العضو المستحق خطأ فديته للمقطوع األول . شئ للمجني عليه  

 )٤. ( إلى أن حق المجني عليه في الديةوأحمد

        ية أثر التوبة في سقوط العقوبة الدنيو-٣

إذا أتم الجاني جريمته وجبت عليه عقوبتها، وأما إذا عدل عنها فقد يكون سبب هذا العـدول                  

إضطرارياً، كأن يمسك به قبل إتمام جريمته وهذا ال يعفيه من العقوبة التعزيرية على الجريمـة                

 )٥. (التي إرتكبها، ما دام الفعل الذي أتاه يعتبر معصية

  .ختيارياً وتوبة ورجوعاًَ إلى اهللا تعالى ، فللعلماء فيه تفصيلأما إذا كان العدول إ 

 اتفق الفقهاء على أن التوبة تسقط العقوبة الواجبة لحق اهللا تعالى، في جريمة الحرابة، شريطة -١

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فـأعلموا          ( لقوله تعالى   ) ٦. (ان تكون قبل القدرة عليهم    

 )٧). (ر رحيمأن اهللا غفو

وألن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه، قبل القدرة عليه ترغيباً في توبتـه، والرجـوع عـن              

 )٨. (محاربته وإفساده
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 ٢٥٧

هذا مع مالحظة، أنهم وإن تابوا قبل القدرة عليهم، يؤخذوا بحقوق األدميـين فـي األنفـس،                  

 )١. (واألموال، والجراح، إال أن يعفى لهم عنها

وبة في غير جريمة الحرابة، كتوبة الزناة والسراق هل تسقط الحدود عنهم بالتوبة             وأما أثر الت   

   .أم ال

       :إختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال 

أن التوبة تسقط حد الحرابة، وال تسقط : الشافعي وأحد قولي الحنفية والمالكية وهو مذهب :األول

 )٢. (باقي الحدود

      :هذا الرأي بجملة أدلة هيوإستدل أصحاب  

الزانية والزاني فاجلدوا   (  عموم اآليات الواردة في جلد الزاني وقطع السارق في قوله تعالى             -١

 )٣). (كل واحد منهما مائة جلدة

من غير تفرقة بـين     )٤). (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما(وأمر بقطع يد السارق بقوله تعالى

        )٥. (في إقامة الحدالتائب وغير التائب 

 إن القول بسقوط العقوبة بالتوبة، يؤدي إلى تعطيل العقوبات ، ألن الجاني يـستطيع إدعـاء                 -٢

 )٦. (وقد ال تكون التوبة إال نتيجة الخوف من العقاب. التوبة

ل وبدلي) ٧.("رجم ماعزاً والغامدية وكلهم جاءوا تائبين      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -٣

والذي نفسي بيده لقد تابت    " الجهنية التي أمر برجمها      المرأةقول النبي صلى اللّه عليه وسلم في        
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 ٢٥٨

توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهـل وجـدت أفـضل مـن أن جـادت        

  )١.("بنفسها

يـه  وال تقاس بقية الجرائم على الحرابة لورود النص فيها، وألن المحارب شخص ال يقدر عل               

 . فيدفع شره ويشجع على التوبة، والمجرم العادي مقدور عليه في كل وقت

           .القول الثاني

إن التوبة تـسقط    :  وهم يقولون    أحمد، وأظهر الروايتين عن     الشافعيوهو الصحيح من قولي      

ن بهـا   إذا إقتـر  . الحدود الواجبة حقاً هللا تعالى وهي حد الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب الخمر           

 )٢.  (صالح حال الجاني في زمان يوثق بتوبته

         -:واستدلوا على قولهم بما يلي 

 إال الذين تابوا من قبل     "نص القرآن على سقوط عقوبة المحارب       :  بالقياس األولوي فقد قالوا      -١

 )٣.("أن تقدروا عليهم

لمحارب ،كانت من باب اولـى      وجريمة الحرابة اشد الجرائم فاذا كانت التوبة مانعة من عقوبة ا          

  )٤.(مانعة من عقوبة ما دون الحرابة من انواع الجرائم االخرى

  )٥(."هال تركتموه لعله ان يتوب فيتوب اهللا عليه"بقوله صلى اهللا عليه وسلم في حديث ماعز -٢

>7ِ َوَأmِ<�َ �َ*َ<LْنA ا	ّ*>7َ َ�ُ(>                  {بقوله تعالى في السارق   -٣ِ*ْ�ُ /ِ<eْZَ K<,ِ َب�6َ> K<�ُب 0ََ*8ْ>7ِ ِإنA ا	ّ*>Mُ�َ 7َ>�ٌر        َ�َ

$ٌ8TِA٦. (}   ر(  
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 ٢٥٩

 فعذاب الدنيا اولى والذين قالوا بسقوط العقوبة بالتوبـة          باإلجماعان التوبة تمنع عذاب االخرة      -٤

  )١. (قالوا ان ذلك في حقوق اهللا تعالى ،وال تسقط التوبة ما كان حقا للغير

 وهو ان التوبة تسقط العقوبة كما تـسقطها فـي           قيمابن تيمية وابن ال    وذهب اليه    :القول الثالث 

المحاربة اال اذا اراد الجاني ان يطهر نفسه بالعقوبة اقيمت عليه العقوبة كما اقامهـا رسـول اهللا            

 لما اختارا اقامة الحد وابيا اال التطهير به، وهذا مسلك           ماعز والغامدية صلى اهللا عليه وسلم على      

 هته بعد التوبة البته وبين مسلك من يقول ال اثر للتوبة في اسقاط            وسط بين من يقول ال تجوز اقام      

والقانون االردنـي يعاقـب      )٢. ( على هذا القول الوسط     إال البته واذا تاملت السنة رايتها ال تدل      

 مالك وابي حنيفة  الجاني الذي عدل باختياره على االفعال التي اقترفها وهو بهذا يلتقي مع مذهب              

  .ط العقوبةان التوبة ال تسق

 واهللا اعلم ان التوبة ال تسقط اال حد الحرابة حتى ال يتخذ ذلك ذريعة الى تعطيل الحدود                  والراجح

  .واقتصارا على مورد النص 

  وبعد بيان اثر التوبة على العقوبة الدنيوية ناتي الى حكم القاتل عمدا 

  حكم توبة القاتل عمدا

عليها من المهلكات الموبقات ومن اكبر الكبائر عند        عتداء  حفظ االسالم الدماء وصانها وجعل اإل     

ِْ̂,9ً>�    {اهللا ، وهدد الجناة الذين يعتدون على دماء الناس تهديدا غليظا في قوله تعـالى             ,ُ yْ<)ُ5ْ�َ K<,ََو

Zًاfَ0َ 7ُ	َ A/0َ7ُ9َ َوَأeَ	َّ*7ُ 0ََ*7ِ8ْ َو	ا �َbِ�ََو �Uَ8�ِ ا/ً	ِ�?َ $ُA9UَSَ  ُا َ�َ�َ'�ُؤ/ً\eَ)َD,�ً8�ِ0َ �{).٣(  

. "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما           "وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

)٤(  

  )٥. (واجمع المسلمون على تحريم قتل النفس بغير الحق والخالف بين االمة بتحريمه

                                                 
)1(   X,`�Hا X1�9�	ا h���)	ص ٣٥٣ص-�0د –ا ��/C	ا �Z�5e	ت ا�٣٤٢ ,+�5.  

  ٣٤١ ،,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص ٩٨-٩٧ ص٢ا0`م ا	�%K8e ج )2(

  ��٩٣رة ا	9�س ا�� ر%$  )3(

  ٢ ص٩روا  ا	���ري ج )4(

  ٣١٩ ص ٩ا	�X9 ج )5(



 ٢٦٠

توبة القاتل عمدا    الى ان    فقهاء المذاهب االربعة  واختلف العلماء في قبول توبة القاتل عمدا فذهب         

  .مقبولة 

وانه متى تاب التوبة الصادقة وانصف من نفسه وعمل صالحا قبلت توبته واذا مات ولم يتب من                 

هـل  أه مقبولة في قـول اكثـر   عذبه وان شاء غفر له وتوبت إن شاء   ذنبه فامره مفوض الى ربه      

  )١(.العلم

ومن يقتل مؤمنا معتمدا (ل تعالىن قو وطائفة من السلف الى عدم قبول توبته ألابن عباسوذهب 

 لفظ الخبر ال يـدخلها      األية ن لفظ هي اخر ما نزل ولم ينسخها شئ وأل       )فجزواه جهنم خالدا فيها   

  )٢.(دقااصإال نسخ وال تغيير الن خبر اهللا تعالى ال يكون 

  : منهااألدلة على صحة توبة القاتل بكثير من الجهمورواستدل 

  )٣. ( } Mِ�ْ�َُ� َأن ُ�ْ�َ�َك 7ِZِ َوMِ�ْ�َُ� َ,� ُدوَن َذِ	َ_ ِ	َK َ�َ��ءِإنA ا	ّ*Hَ 7َ{قوله تعالى -١

  )٤). (ان اهللا يغفر الذنوب جميعا(وبقوله تعالى -٢

كان فـيمن   (كما استدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم قال             -٣

اهل االرض فدل علـى راهـب فاتـاه         كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسال عن اعلم           

فكمل به مائة ثم سـال عـن        :ال فقتله :انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟فقال          :فقال

انه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟فقال نعم ومـن  :اعلم اهل االرض فدل على رجل عالم فقال 

بدون اهللا فاعبـد اهللا معهـم       يحول بينه وبين التوبة؟انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يع           

والترجع الى ارضك فانها الى ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت               

وقالـت  .جاء تائبا مقبال بقلبه الى اهللا     :به مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرحمة         

علوه بينهم فقال قيسوا مـا      فاتاهم ملك في صورة ادمي فج     .انه لم يعمل خيرا قط    :مالئكة العذاب 

                                                 
 ص ٩	�X9 جا١٣٤ ص ٢ ا	8'ان ا	3��ى ج٢ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج٢٣٠ ص٦،ا	(�ج واHآ*y8 ج٥٢٩ ص T٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج )1(

٣٢٠  

  ٣٢٠ ص ٩ا	�X9 ج )2(

  ��٤٨رة ا	9+�ء ا��  )3(

  ��٥٣رة ا	',� ا��  )4(



 ٢٦١

فهو له فقاسوا فوجوده ادنى الى االرض التي اراد فقبضته          .لى ايتهما كان ادنى     إرضين ف بين األ 

  )١ (."مالئكة الرحمة

ابـن   عن ادلة   الجمهورواجاب  ) ٢. (اذا كانت التوبة تصح من الكفر فمن القتل اولى        :القياس  -٤

 محمولة على من قتل مستحال بغيـر حـق          األيةبان   ومن وافقه في عدم قبول توبة القاتل         عباس

  )٣. (باإلجماعوالتاويل فهذا كافر مرتد يخلد في جهنم 

او انها خاصة في مقيس ابن ضبابة الذي قتل الفهري ورضخ راسه بين حجرين فقال النبي صلى          

سـلم  اظنه قد احدث حدثا اما واهللا لئن كان فعل ال اؤمنه في حـل والحـرم وال                "اهللا عليه وسلم    

  )٤.(" الكريمةاأليةوالحرب،فقتل يوم الفتح قال ابن جريج وفيه نزلت هذه 

 فقال واولي االقوال في ذلك االمام الطبري واهللا اعلم هو مذهب الجمهور وهذا ما رجحه والراجح

هـا ولكنـه    خالدا في إن جازاه   متعمدا فجزاؤه جهنم    مؤمناً  بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل        

مان به وبرسوله ، فال يجازيهم بالخلود فيها ولكنه عز ذكره امـا ان              يضل على اهل اإل   يعفو ويتف 

يعفو بفضل فال يدخله النار واما ان يدخله اياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من دعوة                  

فان كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهـو        : في شرح مسلم     النوويوقال  )٥. (عباده المؤمنين   

ص مرتكب كبيرة جزاؤها جهنم خالدا فيها لكن تفضل اهللا تعالى واخبر انه ال يخلد مـن       فاسق عا 

مات موحدا فيها فال يخلد هذا ولكن قد يعفو عنه واليدخل النار اصال وقد يعفو عنه بـل يعـذب                    

كسائر عصاة الموحدين ،ثم يخرج معهم الى الجنة واليخلد في النار ،وهذا هو الصواب في معنى                

  )٦. (األية

ان رجال اتى   : في توبة القاتل عمدا فقد نقل      ابن عباس  حقيقة مذهب    االمام القرطبي ولعل في نقل    

 قتل توبة قال ال اال النار فلما ذهب قال له جلساؤه اهكذا كنت تفتينا؟كنـت                ألمن فقال   ابن عباس 

                                                 
  ٢٧٦٦ روا  ,+*$ آ(�ب ا	(��Z ر%$ ٢١١ ص٤روا  ا	���ري ج )1(

  ٣٢١ ص ٩ ا	�X9 ج٢ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج )2(

  ٢ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج٥٨ ص y8V٧ اHو��ر ج )3(

  ١٣٧ ص M6٤+�8 ا	���ي ج  )4(

)5( �8+M6ي ج���	١٤٩ ص٤ ا  

  ٥٨ ص ٧ y8V اHو��ر ج٨٣ ص ��Z $*+, �8CL١٧ح ا	�9وي ج )6(



 ٢٦٢

فبعثوا في  :الاني الحسبه رجال مغضبا يريد ان يقتل مؤمنا ق        :قال.تفتينا ان لمن قتل توبة مقبولة       

  )١. (اثره فوجود كذلك

 سئل عن توبة القاتل ،سال هل قتـل ام ال            إذا انه كان )• .(الحطاب عن ابن شهاب   ومثل ذلك نقل    

  )٢.( قال له التوبة وهوحسن في الفتوىوإال ن تبين له لم يقتل قال ال توبة ،إ،ويطاوله في ذلك ف

ا على االعتراف   هجرد االستغفار بل تتوقف صحت    وبين العلماء حقيقة توبة القاتل وانها ال تكون بم        

بالقتل الولياء الدم او السلطان اذا لم يكن للمقتول ولي الن من شروط التوبة رد التبعات فيـسلم                  

  .نفسه للقود ،فان شاء االولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه

توبة وحدها وقال فـي     والتصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود اي ال تكفيه ال           :ابن عابدين قال  

واعلم ان توبة القاتل التكون باالستغفار والندامة فقط بل توقف على ارضاء اولياء             :تبين المحارم   

فان كان عليه فيها حق في البدن فان         :ابن قدامة وقال  ) ٣. (فان عفوا عنه كفته التوبة    ...المقتول  

  )٤. ( من نفسه وبذلها للمستحق كان حدا الدمي كالقصاص وحد القذف اشترط في التوبة التمكين

من تمام توبة القاتل عرض نفسه على اولياء المقتول ويصوم او            :التاج واالكليل  في   المواقوقال  

  )٥. (يعتق ويالزم الجهاد

  

  

  

  

                                                 
  ١٣٧ ص M6٤+�8 ا	��5�X ج )1(

/ KZ $*+, KZ 0�8/ ا� U4 KZ�ب ا	'ه�ي ا	/V،XV'ل ا	��م وروى K0 ا	Cl��Z وا	(�K8eZ وآ�ن ,K ا�MT : ا	'ه�ي   )••••(C, �3Z �Zه� ا

  �9� X��6 `z�� �U85� 7V�,ز yظ ص ١٢٤-اه�MC	ت ا�5�ه� ج٥٠-٤٩ �f	رات اf4،١٦٢ ص١  

  ٢٣١ ص ٦,�اه� ا	�*y8 ج )2(

  ٥٤٩ ص T٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج )3(

  ٨٠ ص١ا	�X9 ج )4(
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 ٢٦٣

  الصلح-٤

  .الصلح في عقوبات القصاص-أ

نـد عامـة   الصلح بين الجاني والمجني عليه او اوليائه يؤثر في اسقاط عقوبة القصاص والدية ع         

eُْ�وِف َوَأَداء ِإَ	8ْ>7ِ                   { الفقهاء فقد قيـل ان قولـه تعـالى        َ	ْ�<Zِ ٌع�>�6\َ�ٌء َ�Xْ<4َ 7ِ<8?َِأ Kْ<,ِ 7ُ<	َ Xَ<Mِ0ُ Kْ<َ�َ

  )١.(}TْmِZَِ+�ٍن

دم العمد فتدل على جواز الصلح عن دم العمد وسواء كان بدل الصلح قليال               عننزلت في الصلح    

جنسها حاال او مؤجال بشرط رضاء الجاني والمصالح النه         او كثيرا من جنس الدية اومن خالف        

قال في نهايـة المحتـاج   . اعتياظ فاشترط رضاهما كعوض الخلع والن اصل الواجب القصاص   

  )٢. (ولو تصالحا على مائتي بعير فان اوجبنا القود عينا فاالصح الصحة ويثبت المال.

ر منها فان كان على احد انواع الديـة وهـي           اما اذا وقع التصالح عن الدية في القتل الخطا باكث         

االبل والذهب والفضه فال يجوز الن الواجب المال وهو محدد بالشرع فيكون اخذ اكثر منه ربـا                 

  )٣(. ربافال النها من خالف الواجب بالغة ما بلغت اذا صالحه على حنطة وغيرها جاز أما 

اعم فقد يكون بمقابـل وقـد       فهو  العفو  قابل واما   بمختلف الصلح عن العفو الن الصلح اسقاط        يو

يكون مجانا ومن يملك العفو يملك الصلح فان تعدد اولياء الدم وعفى بعضهم بمقابـل او بغيـر                  

مقابل سقط حق الباقين في القصاص ولهم حقهم من الدية النه حق مشترك ال يتبعض وبهذا قـال   

ـ        واتفق الفقهاء على   )٤(يعرف لهما مخالف      وال مالك والشافعي  غير ص ان الصلح مـن ولـي ال

  ) ٥.(مال وال على اقل من الديةعلى غير يجوز  المجنون الو

  :الصلح في عقوبات الحدود-ب

اما بقية العقوبات الشرعية كحد الزنا والسرقة شرب الخمر فال اثر للصلح في اسقاطها فال يجوز                

 ال لبيت المال وال لغيـره   ماال تعطل به الحدود   ونحوهم  االخذ من الزاني او السارق  او الشارب         

                                                 
  ��١٧٨رة ا	��5ة ا��  )1(

  ٢٩٥ ص٧ UV��� ا	C(�ج ج٤٩ ص ٤ ,�X9 ا	C(�ج ج٢٦٤ ص ٤ T��84 ا	/��%X ج٤٦٥٥ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )2(

  ٣٨٩ ا5C)�H�ق �X ا	75M اX,`�H ص ٢٩٣ ص ٦ ا	75M اX,`�H واد	(7 ج١١٣ ص ٦ 6�K8 ا	5C�B1 ج٤٦٥٥ ص Z٩�h1 ا	9l�h1 ج )3(

  ١١٣ ص ٦ 6�K88 ا	5C�B1 ج٤٦٦ ص٩ا	�X9 ج )4(

  ٤ ا	/و�V ج١٠٨ ص ٦ ،6�K88 ا	5C�B1 ج٥٣٨ ص ٦ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج٤٧٦ ص ٩ا	�X9 ج )5(



 ٢٦٤

وهذا المال الماخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث ،واذا فعل ولي االمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين     

وقـد اجمـع    .الـسياسة الـشرعية   في ابن تيميةقال  .تعطيل الحد والثاني اكل السحت      :احدهما

ان المال الماخوذ من    المسلمون على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او غيره ال يجوز واجمعوا على              

  )١(.حو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبثالزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ون

  العفو-٥

  :العفو في جرائم القصاص-أ

اجمع الفقهاء على جواز العفو عن القصاص بل ان العفو افضل من االسـتفياء لمـا ورد مـن                   

فمن عفى له مـن اخيـه شـئ فاتبـاع           (تعالى  النصوص الكثيرة المرغبة في العفو عنه كقوله        

  )٢ . ()بمعروف واداء اليه باحسان

فيـه  ما رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع اليه شئ فيه قصاص اال امر                " انسولحديث  

  )٣. ("بالعفو

سباب في قول اكثر اهل العلم وهو حـق ال  وحق العفو ثابت لجميع الورثة من ذوي االنساب واأل   

  )٤.(ى عفا احدهم فللباقين حقهم من الديةبعض ومتتي

 هم اولياء الدم وهم الذكور العصبة دون البنات واالخوات          المالكيةواصحاب الحق في العفو عند      

  )٥. (والزوج والزوجة فليس لهم قول مع العصبة في المشهور

 ولهـم   . عدم جواز العفو مجانا من ولي الصغير والمجنون والمعتوه         صاحب تبين الحقائق  وذكر  

  )٦. (الصلح على قدر الدية او اكثر فان صالح على االقل ال يصح وتجنب الدية كاملة

  

                                                 
  ٤ ا	/و�V ج١٠٨ ص ٦ ،6�K88 ا	5C�B1 ج٥٣٨ ص ٦ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج٤٧٦ ص ٩ا	�X9 ج )1(
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 ٢٦٥

وان عفـى  .ل االمر الى ولي االمر في قتيل ال وراث له فان احب العفو على مال فله ذلك        ’واذا  

  )١. (على غير مال لم يملكه ،الن ذلك للمسلمين والحظ لهم في العفو مجانا

 عدم جواز العفو والصلح في حالة قتل الغيلة وهي القتل على وجه المخادعه               الى المالكيةوذهب  

  )٢. (والحيلة فان عفا االولياء او صالحوا فان االمام يقتل القاتل ويرد اليه ما اخذ منه

  .العفو في جرائم الحدود-ب

عن غيرها من  فقها انه ال عفو في الحدود اذا بلغت االمام وهذا مما تفترق فيه الحدود               رمن المقر 

  .اما اذا لم تبلغ االمام ،فالعفو ممكن ممن يملكه). ٣(العقوبات

  )٤). (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب(لقوله صلى اهللا عليه وسلم ،

قبل ان  يعفو  فهال كان   ولقوله صلى اهللا عليه وسلم في سارق رداء صفوان لما اراد ان يعفو عنه،             

  )٥.(تاتيني به،

يهما افضل العفو قبل الرفع لالمام ام الرفع لالمام ؟ يرى كثير من العلماء ان العفو قبـل                  ولكن ا 

الرفع لالمام افضل ؟النه من الستر على خطايا المسلمين وهو محمود في الشرع لقوله صلى اهللا                

  )٦. ("من ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا واالخرة"عليه وسلم 

وهلة او كان مستور الحـال      أول  ما كان   .ن مباح والعفو افضل     كال االمري : فقال ابن حزم وفصل  

  )٧. (ن كان مجاهرا بالمعاصي كان رفعه ليدفع شره افضلإف

وبعد اتفاق الفقهاء على انه ال اثر للعفو في جرائم الحدود اذا وصلت للقضاء اختلفوا جواز العفو                 

قوق اهللا تعالى ام من حقوق عن حد القذف بعد وصوله للقضاء منشا الخالف هل حق القذف من ح
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 ٢٦٦

متى كان حقا للعبد فيملك اسقاطه ومتى       ألنه  واذا كان فيه من الحقان فحق من هو االغلب          .العباد  

  كان هللا امتنع العفو بعد الرفع الى القضاء

 الى جواز العفو في حد القذف ولو بعد رفعه الى القضاء ،النهم يـرون               الشافعية والحنابلة ذهب  

  )١.( بدليل انه ال يستوفي اال بمطالبة صاحبه فكان كالقصاص يجري فيه العفوالقذف حق للعبد

 الى عدم سقوط حد القذف بالعفو الن الغالب فيه حق هللا تعالى وهو حـد كـسائر                  الحنفيةوذهب  

 تعارضت فيه االحكام ايضا فمـن       األدلةفلما تعارضت فيه    :الزيلعيالحدود فال يسقط بالعفو قال      

واليورث واليصح فيه العفو وال     ...عالى اليباح القذف باباحته ويستوفيه االمام       حيث انه حق هللا ت    

  )٢.(يجوز االعتياض عنه

 هل يسقط الحد اذا عفا المقذوف فقال مالك له العفو بلغ ذلـك              ابن جزي  قوالن قال    المالكيةوعند  

ن يريد الـستر علـى      االمام او لم يبلغ وروي عنه ان له العفو ما لم يبلغ فان بلغه فال عفو اال ا                 

  )٣. (نفسه

  القرابة-٦

  اثر القرابة في عقوبات القصاص 

يقـاد   ال"لقوله عليه الصالة والسالم      )٤. (ذهب الجمهور الفقهاء الى انه ال يتقص للولدمن والده          

الن الوالد ال يقتل ولده غالبا لوفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص               )٥ ("الوالد بالولد 

 االبمن قبل والجدة م والجد  واأل.فناء ابيهإون الولد سبب ب هو سبب احياء االبن فال يكن األوأل

  )٦. (ب في سقوط القصاص ،الن الولد جزؤهماالم كاألو 

 يجـري   ابـن جـزي    في المشهور عنهم الى جريان القصاص بين االقارب قال           المالكيةوذهب  

تل االب البنه فان كان على وجـه العمـد          القصاص بين االقارب كما يجري بين االجانب فاما ق        
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 ٢٦٧

المحض مثل ان يذبحه او يشق بطنه فيقتص له منه خالفا لهم وان كان على غير ذلك مما يحتمل                 

الشبهة او التاديب وعدم العمد فال قصاص فيه وعلية الدية في ماله مغلظة ويجري مجـرى االب        

  )١.(الم واالجداد والجداتا

،فيسقط حق القصاص اذا ورثه من ليس       )٢(هور ارث القصاص  ومن مسقطات القصاص عند الجم    

 كله أو بعضه ومثـال كـون وارث         له القصاص من القاتل كما يسقط القصاص اذا ورثه القاتل         

 ان يقتل احد الوالدين الوالد االخر ولهما ولد ذكر كـان او  القصاص ليس له القصاص من القاتل،  

 فيه وهوال يقتص من والده بدليل انه لو جنـى           نثى فيسقط القصاص الن الولد هو صاحب الحق       أ

قتله ال يقتص منه فمن باب اولى ال يقتص للولد من الوالد ،اذا جنى على غيـر  والوالد على ولده   

  .ولده

ان يقتل ولد اباه وللولد اخ ثم يموت الولد صاحب الحـق فـي              :مثال كون القاتل وراث القصاص    

ح القاتل وارث دم نفسه فيسقط القصاص الن ال يتجزا خوة القاتل فيصبأالقصاص والوارث له اال 

  )٣. (وال يجب للشخص على نفسه

  اثر القرابة في عقوبات الحدود-ب

وكما ان للقرابة تاثيرا في اسقاط عقوبة القصاص فانها لها تاثير في اسقاط عقوبة الحد في جريمة 

  .لحرابةاالسرقة والقذف و

  اثر القرابة في عقوبة السرقة 

) ٤.( الى انه ال قطع في سرقة االصل من الفرع وال الفرع من االصـل              حنفية والشافعية الذهب  

 عندنا سواء كـان بينهمـا والدة    محرموتوسع الحنفية فقالوا ال قطع على من سرق من ذي رحم          

اوال لوجود الشبهة قي كل واحد منهما والن القطع بسسبب السرقة يفضي الى قطع الرحم وذلـك          

  )٥. (لى حرام حرامحرام والمفضي ا
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 ٢٦٨

م ،ان سرقا مال الفرع فال قطع،اما الفرع اذا سرق         ب واأل  الى ان االصل وهما األ     المالكيةوذهب  

بـوين  ب كاالجانب في وجوب الحد اال األ      االقار :اسهل المدارك من المال االصل فيقطع وعبارة      

  )١. (في مال الولد بخالف عكسه ومثلهما الجد

 سـرقة الفـرع فعنـدهم فيهـا         قطع في سرقة االصل من فرعه امـا        الى عدم ال   الحنابلةوذهب  

  .)٢(روايتان

  اثر القرابة في سقوط حد القذف-ج

 في الراجح عندهم يـسقطون عقوبـة حـد    جمهور العلماء من حنيفة وشافعية وحنابلة ومالكية 

  )٣(القذف ،اذا كان القاذف ابا للمقذوف او اما ومثلهم الجد والجدة

  قوط الحرابةاثر القرابة في س-د

احد مـن المقطـوع       القامة حد الحرابة اال يكون بين القطاع ذو رحم محرم من           الحنفيةيشترط  

  )٤.(عليهم فان كان فال يجب الحد الن بينهما تبسطا في المال والحرز

كان في قطاع الطريق ذو رحم من المقطوع عليه لم يـسقط        إذا   الى انه    جمهور اهل العلم  وذهب  

  )٥(. واحد فلم يسقط الحد عن الباقين قول اكثر اهل العلم النها شبهة اختص بهاالحد عن غيره في

فيقطـع   في المحلى اال ان القرابة ال اثر لها ي اسقاط العقوبات الحدية              ابن حزم الظاهري  وذهب  

 مال ولده وان سفل ويقطع الولد بسرقة مال والده وان عال وال اثـر للقرابـة فـي      ةلد بسرق االو

يحد في القذف بال استثناء ابا او اما وحجته في ما ذهب اليه عموم النصوص الـواردة                 الحرابة و 

  )٦(باقامة الحدود بال استثناء لعلة القرابة او غيرها
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 ٢٦٩

  التقادم-٧

نع بمضي هـذه المـدة      تالمقصود بالتقادم هو مضي مدة زمنية على الحكم بالعقوبة دون تنفيذ فيم           

  )١(تنفيذ العقوبة

  . اثر التقادم على الجرائم والعقوبات الحدية في الفقه االسالميوالذي يمهنا هنا

 الى ان المالكية والشافعية والحنابلةاختلف العلماء في اثر التقادم على الجريمة والعقوبة ، فذهب         

العقوبة ال تسقط مهما مـضى       وان.الجريمة ال تسقط مهما مضى عليها من الزمن دون محاكمة           

  )٢. (فيذعليها من الزمن دون تن

ارايت ان تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمن يقطع في قول مالك               :البن القاسم قيل  

 وان تقادم قلت وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا قـال نعـم       مالكام ال ؟قال نعم يقطع عند       

هدوا بزنا  وان ش :المغنيوقال في    )٣( اليبطل الحد في شئ مما ذكرت وان تقادم ذلك طال زمانه          

  )٤(قديم او اقر به وجب الحد

القذف اذا كانت طريق اثباتها     حد القذف    الى ان التقادم يسقط جرائم الحدود ماعدا         الحنفيةوذهب  

  .الشهادة

واساس ذلك ان الشاهد اذا عاين الجريمة فهو مخير بين اداء الشهادة حسبة هللا وبين الستر علـى                  

اينة ،حتى تقدم العهد دل ذلك على اختيار الستر فشهادته بعـد  اخيه المسلم ،فلما لم يشهد فور المع    

  .التقادم مبعثها الضغينة فال تقبل

شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حـضرته         ايما  :  انه قال  عمر رضي اهللا عنه   لما روي عن    

 فانما شهدوا على ضغن والشهادة لهم ولم ينقل انه انكر عليه منكر فيكون اجماعا والن التـاخير                

في هذه الحالة يورث تهمة والشهادة لمتهم بخالف حد القذف الن التاخير فيه اليدل على التهمـة                 

  )٥(والضغينة الن الدعوى شرط فيه واحتمل ان التاخير كان لتاخير الدعوى من المدعي
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 ٢٧٠

 الى ان جريمة القذف ال تـسقط        الحنفيةاما اذا كان الطريق اثبات الجريمة هو االقرار فقد ذهب           

  .قادم سواء كان طريق اثباتها الشهادة واالقراربالت

واالقرار  :حاشية الشلبي اما الزنا فاالقرار به ال يسقطه وان كان متقادما وكذلك السرقة قال في              

ال يمنع بالتقادم اي ال يبطل بالتقادم لكن هذا في حد الزنا والسرقة ال في حد الشرب النه يبطـل                    

 الـشهادة  قبولوالتقادم عند الحنفية كما يمنع  )١ (فية وابي يوسفابي حناالقرار فيه بالتقادم عند  

يمنع اقامة الحد بعد القضاء خالفا لزفر حتى لو هرب المحكوم عليه بعدما ضرب بعض الحد ثم                 

  )٢. (اخذ بعدما تقادم الزمان ال يقام عليه

 التنفيذ ما يتوفر عند      ان التنفيذ واستيفاء الحد متمم للقضاء به فوجب ان يتوفر عند           الحنفيةوحجة  

  )٣( ان ال تتقادم الجريمة فكذلك يجب ان ال تتقادم العقوبة عند التنفيذ عند الحكمالحكم والواجب

  مدة التقادم المسقطة عند الحنفية

ابو  للتقادم مدة معينة بل فوض االمر فيه الى اجتهاد كل حاكم في زمانه وقدره   ابو حنفية لم يقدر   

را او اكثر فهو متقادم وان كان دون الشهر فليس بمتقادم الن الـشهر               بشهر فان كان شه    يوسف

  )٤(ادنى االجل فكان ما دونه بحكم العاجل ونقل عن الطحاوي انه ستة اشهر

  المطلب الثاني

  اسباب التبرير وموانع العقاب في القانون الجنائي السوداني

عقاب وتحدث عنها في الباب الثاني       اسباب التبرير وموانع ال    ١٩٩١اجمل القانون السوادني لسنة     

 فيها المسؤولية   تنتفي على حاالت    ١٨-٩عن المسوؤلية الجنائية فنص في المواد من        عند الكالم   

  :وهذه الحاالت هي

  

  
                                                 

  ١٨٨ صT٣��84 ا	��*6 ]*0 X�K88 ا	5C�B1 ج )1(

  ١٠٥ ص٢ ا	U/ا�� ج٢٨١ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )2(

  ١٨٨ ص ٣ 6�K88 ا	5C�B1 ج٢٨١ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )3(

  ٤١٨١ ٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج٣٠٣ ص٥ �4ح �(� ا	5/�� ج٧٠ ص ٩ا	�+�ط ج )4(



 ٢٧١

  :الصغر-١

  تطبيق تدابير احترازية غير البالغ ال يعد جريمة ويجوز  على ان فعل الصغير ٩نصت المادة 

او العاهة العقلية او النوم او االغماء او تنـاول مـادة مـسكرة او               الدائم او المؤقت    :الجنون-٢

مخدرة بسبب االكراه او لضرورة او دون عمله فمن يرتكب جريمة في ظل هذه العوارض ال يعد 

  )١(مرتكبا جريمة

دمج القانون الجنائي السوداني بين اداء الواجب       :اداء الواجب واستعمال الحق واجازة القانون     -٣

 واعتبرها من اسباب التبرير وعدم      ١١الحق واجازة القانون في مادة واحدة هي المادة         واستعمال  

مخول له القيام بـه او      أو  اليعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به           ":المسؤولية فقال 

بموجب امر مشروع صادر من السلطة المختصة او كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به او مخول                  

  "م به له القيا

  حق الدفاع الشرعي-٤

 على ان الفعل الواقع دفاعا عن النفس او المال او العرض او نفس الغيـر او                 ١٢المادة  في  نص  

وشيك الوقوع ال يعد جريمة اذا كان من المعتذر اتقاء الخطر           أو  ماله او عرضه ضد خطر حال       

ع ال يكـون فـي مواجهـة    باللجوء الى السلطة العامة او اي طريقة اخرى مع بيان ان حق الدفا       

  الموظف العام في حدود سلطته ووظيفته اال عند خوف الموت او االذى الجسيم 

ظر الداهم يكون بالقدر الالزم والوسيلة المناسبة وال ينبغي ان يصل حوحق الدفاع الشرعي ضد ال   

  )٢(ب الموت اال اذا كان الخطر يخشى منه احداث الموتيالى حد تسب

  :االكراه -٥

 المكره من المسؤولية اذا كان االكراه بالتهديد بالقتل او باذى جسيم عاجل يصيب ١٣المادة اعفت 

المكره في نفسه او اهله او ماله وبينت ان االكراه مهما كان نوعه اليبرر القتل للغيـر او االذى                   

  . باالعداماالجسيم او ارتكاب الجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليه
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 ٢٧٢

  )١(والمرض المفاجئ الذي يفقد االنسان االختيار والسيطرة على افعاله:ةالقوة القاهر-٦

  حالة الضرورة -٧

تعفى من المسؤولية وال يعد مجرما الشخص الذي الجاته حالة الضرورة لوقاية نفسه او عرضه               

او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله من خطر جسيم محدق  لم يتسبب هو فيه ولم يكن فـي                      

  )٢(قاؤه بوسيلة اخرى والتبيح الضرورة جرائم القتل اال في اداء الواجبقدرته ات

  الحادث العرضي -٨

فال يعد جريمة ما ينتج عرضا عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غيـر متوقـع                   

  )٣(الحدوث

  : الرضا-٩

ان االضرار الواقعة على شخص في جسمه او ماله متى كان راضيا بها التعد جريمة شـريطة                 

  )٤(تؤدي الى الموت او االذى الجسيم 

  الخطا في الوقائع -١٠

اليعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية بسسبب خطا في الوقائع انه ماذون لـه فـي                  

  )٥(الفعل
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 ٢٧٣

  المطلب الثالث 

  مناقشة حق العفو العام والخاص في القانون على ضوء الفقه االسالمي 

يملك احد العفو عنها اذا بلغت االمام اما عقوبات القصاص والـديات            عرفنا ان عقوبات الحدود ال    

اما المرتع الخصب للعفو عن العقوبة والذي يملكه ولي االمر فهو           .فحق العفو الولياء الدم وحدهم    

  .في نطاق التعازير

ير فالراجح عند جمهور الفقهاء ان لولي االمر العفو عن العقوبة كلها او بعضها متى كانت التعاز               

  .متعلقة بحقوق اهللا تعالى اال في المنصوص عليه منها

 بشان التعازير مقيد باال يكون مخالفا لنـصوص الـشريعة            األمر بيد ان حق العفو المخول لولي     

ومبادئها العامة وان يكون الهدف من  العفو هو تحقيق المصلحة للمجتمـع االسـالمي او دفـع                  

  )١(رى الخير في العفو وليس في العقوبة ي انالمفاسد عنه اي ان حق ولي االمر مقيد ب

وسلطة ولي االمر في هذه الناحية تتفق مع اخذ به القانون حيث منح حق العفو للسلطة التشريعية                 

وحق العفو الخاص  لرئيس الدولة ولرئيس الدولة بموجب هذا الحق العفو عن العقوبة كلهـا او                 

  .رة قانوناقرمبعضها  او ابدالها بغيرها من العقوبات ال

والخالف بين الشريعه والقانون االردني هو اعطاء القانون حق العفو عن العقوبـه فـي جميـع                 

الجرائم سواء كانت الجريمه حديه او تعزيريه ،فينما نجد ان الشريعه تعطي هذا الحق لولي االمر    

 وتمنـع   ولياء الدم وحـدهم   ألفي جرائم التعزيز وتعطي حق العفو في جرائم القصاص والديات           

العفو في جرائم الحدود بعد وصولها لولي االمر نجد القانون قد اطلق هذا الحق بال تفريق بين ما                  

  .ال يجوزما يجوز و

وبعد ان انتهينا من دراسه اهم مباحث القسم العام في قانون العقوبات االردنـي وبينـا المقابـل                  

لسوداني كرديف للشريعه النه ترجمه     الشرعي لهذه المباحث جاء دور التعريف بالقانون الجنائي ا        

ال للشك قدره االحكام الجنائيه الشرعيه على تـأمين         اقانونيه عمليه الحكامها يثبت بما اليدع مج      

  .  واالجرامرعوامل الشالمجتمعات المعاصره من 
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 ٢٧٤

  

 األردنيدراسة محتويات القسم الخاص من قانون العقوبات 

  على ضوء الشريعة االسالمية

  :تمهيد

 ان بينا في الفصل الثاني من الباب الثاني محتويات القسم الخاص وقلنا انه يـشتمل علـى                  سبق

وصف مفصل لكل جريمة مع بيان اركانها والعقوبة المقررة لها قانونا كما بينا ان القسم الخاص                

اقدم من القسم العام تاريخيا وانه يتميز بعدم الثبات لما يطرا على العقوبات مـن تعـديل وفقـا                   

 العقوبات الكتاب الثاني في المـواد مـن          قانون مستجدات العصر وتكفل ببيان القسم الخاص من      ل

  : وهي مقسمة على اثني عشر بابا ويمكن اجمالها في اربع مجموعات رئيسية هي٤٧٦-١٠٧

 :الجرائم الواقعة على امن الدولة والمصلحة العامة وتشمل هذه المجموعة -١

 .١٥٣-١٠٧ن الدولة الخارجي والداخلي كما في المواد على امتقع  الجرائم التي -ا

 ١٦٨-١٥٤الجرائم التي تقع على السالمة العامة كما في المواد -ب

  .٢٠٥-١٦٩التي تقع على االدارة العامة في المواد الجرائم  -ج

  .٢٣٥-٢٠٦المخلة بشؤون االدارة القضائية في المواد الجرائم  -د

 .٢٧٢-٢٣٦مة في المواد المخلة بالثقة العاالجرائم  -ه

 ٢٩١-٢٧٣الجرائم التي تمس الدين واالسرة في المواد -و

  :الجرائم الواقعة على االشخاص وتشمل المجموعة -٢

 ٣٥٢-٢٩٢الجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة في المواد -ا

 ٣٤٥-٣٢٦الجرائم التي تقع على االنسا ن من قتل غيره في المواد -ب

  ٣٦٧-٣٤٦تقع على حرية االنسان وشرفه في المواد الجرائم التي -ج

 الباب الثالث



 ٢٧٥

   -:الجرائم التي تقع على األموال وتشمل -٣

   .٣٨٨ -٣٦٨ الجرائم التي تشكل خطرا شامال في المواد -أ

   .٣٩٨-٣٨٩ جرائم  التسول والسكر والمقامرة في المواد -ب

  ٤٥٨-٣٩٩ الجرائم التي تقع على األموال في المواد -ج

   .٤٥٨-٣٥٥ في المواد همتعلقة بنظام الميا الجرائم ال-د

  -: المخالفات -٤

 فقد الغت القوانين السابقة     ٤٧٥ اما المادة    ٤٧٤-٤٥٩ في المواد    األردنيوقد عرض لها القانون     

 ام رئيس الوزراء ووزير العدل بتنفيذ احك    ٤٧٦ها ، وكلفت المادة االخيرة      تعلى هذا القانون وعدد   

  .هذا القانون 

لدراسة من هذه الجرائم ما يقابل الجرائم الحدية في الفقه االسالمي ندرسها قانونيا ثـم               ونتناول با 

قانون الوضعي النتبعها بالدراسة الشرعية مع بيان الفروق الجوهرية بين الشريعة كقانون رباني و  

كنظام بشري ، اما بقية لجرائم فهي في نظر االسالم تعزيرية نعرض لبعض منهـا فـي بـاب                   

وقد جعلنا هذا الباب على ثالثة فصول نبحث فـي الفـصل االول             .  في الفقه االسالمي     التعزير

 وبيـان تعـرف     األردنيالعقوبة من حيث تعريفها وخصائصها والعقوبات التي اعتمدها القانون          

اما الفصل الثاني والثالث فهما في جريمة الزنـا         . العقوبة عند اهل الشرع وخصائصها الشرعية       

  .يا قانونيا وشرع

  

  

  

  

 



 ٢٧٦

  الفصل األول

  المبحث األول

  األردنيالعقوبة في القانون 

 :المطلب األول 

 :العقوبة في اللغة تحمل اكثر من معنى : ف العقوبة لغة وقانونا يتعر

جازاه واعقبه بطاعته اي جازاه ،والعقبى جزاء      :فهي تعني المجازاة تقول اعقبة على ما صنع          -١

  )١.(نبه معاقبة وعقابا اخذه بهاالمر واالسم العقوبة وعاقبه بذ

كما تعني المنع والحبس تقول اعتقب الرجل الشى اذا حبسه ومنعه عن الغير واعتقب البـائع                 -٢

  )٢(السلعة حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن واالعتقاب الحبس والمنع

  تعريف العقوبة في القانون 

الجـزاء  : ولكن يمكن تعريفها بأنهـا       لتعريف  العقوبة ،      األردني   لم يتعرض قانون العقوبات     

 في تعريف العقوبة    األردني القانونوذهب شراح    .الواجب انزاله ، بمرتكب افعال جرمها القانون      

جزاء يوقع باسم المجتمع ، تنفيذا لحكم قضائي على من          : ، مذاهب مختلفة فعرفها بعضهم بأنها       

ا الم يذيقه المجتمـع ، الـشخص الـذي          بأنه: كما عرفها البعض    . تثبت مسؤوليته عن الجريمة     

  )٣. (يخرق حرمة قوانين الدولة على الرغم من انذار صريح بذكر العقوبة 

بانها الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من اجـل          :االستاذ محمود نجيب حسني   وعرفها  

  ).٤.(الجريمة ويتناسب معها 
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 ٢٧٧

  :تعريف قانون العقوبات 

مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولـة       : قانون العقوبات بانه    الفتح محمد ابو عرف االستاذ   

  )١. (لتحدد بمقتضاها ما يعد جريمة ،وما يفرض لها من عقوبة

مجموعة القواعد القانونية التي تصف الجرائم وتحدد العقوبـات         : بانه ستاذ غازي جرار  اال وعرفه

  )٢. (المقررة لها

مجموعة القواعد القانونية التي تحدد االفعـال المعـدة جـرائم           :انه ب االستاذ كامل السعيد  وعرفه  

  )٣. (،وتبين الجزاءات الواجب انزالها بحق مرتكبها

 علـى   األردنـي ضع القـانون    اولما كان العقاب يالزم الجرم ويدور معه وجودا وعدما جرى و          

تسميه القـانون    تسميته قانون العقوبات في حين ان بعض الدول تسمية القانون الجزائي واخرى           

وثيق اتصال   األردنيتسمية له ببعض اجزائه واخطرها وهي الجنايات ولقانون العقوبات          الجنائي  

فروع القانون االخرى كالقانون المدني والتجاري والـدولي         بحياة  الناس وامنهم وله اتصال بكل      

يه باستخدام سـالح    ة القوانين االخرى لحماية ما نصت عل      لي وس األردنيويعتبر قانون العقوبات    

  .العقوبة 

  

  :المطلب الثاني

   األردنيخصائص العقوبة في القانون 

  .للعقوبة خصائص تنبع من اغراضها االجتماعية ومن الضمانات التي يجب ان تتوفر فيها

  : بما يلياألردنيويمكن اجمال خصائص العقوبة في القانون 

  .قانونية العقوبة-١

                                                 
  ٨ محمد ابو الفتوح ص– تطبيقية شرح القسم العام من قانون العقوبات دراسة  )1(

  ٥جرار ص–شرح قانون العقوبات االردني القسم العام  )2(

  ١٣االحكام العامة للجريمة ص )3(



 ٢٧٨

  . شخصية العقوبة-٢

  .عقوبةتفريد ال-٣

  .المساواة في العقوبة-٤

  .قضائية العقوبة-٥

  :ونعرف بهذه الخصائص على النحو التالي 

  .قانونية العقوبة -١

تعني قانونية العقوبة ،انه ال يجوز توقيع عقوبة اال ان ينص عليها القانون نوعا ومقدارا وتقتصر                

دته المادة الثالثـة مـن قـانون     مهمة القاضي على تطبيق العقوبة التي قررها القانون وهذا ما اك          

 )١.(ال يقضي باية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجريمة:العقوبات بقولها 

 :شخصية العقوبة -٢

وهي تعني ان الجزاء ال يصيب اال المحكوم عليه والتمتد اثاره الى غيره مهما كانت صلة القرابة 

نقضت الدعوى الجنائية ،كما انه اذا مات بعد الحكم او بينهما واذا مات المتهم اثناء نظر الدعوى ا   

  .في اثناء تنفيذ العقوبة سقط وال يرثه ابناؤه في هذا

  :تفريد العقوبة -٣

 في غالبية الجرائم والجنح والمخالفات بعقوبة تترواح بين حد ادنـى وحـد              األردنياخذ القانون   

ذين الحدين وهذا هو المـراد بتفريـد        اقصى واجاز للقاضي ان يفرض العقوبة التي يراها بين ه         

  .العقوبة
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 ٢٧٩

  :المساواة في العقوبة -٤

 وهذه المساواة القانونية التمنـع       وال تمييز  وهو يعني سريان القانون على جميع الناس دون تحيز        

القاضي ان يوقع ،عقوبات مختلفة على اشخاص ارتكبوا جريمة واحدة ،مراعاة لظروف كل منهم           

).١(  

  :وبة قضائية العق-٥

ونعني بها ان السلطة القضائية هي التي تختص بالحكم بالعقوبات فوقوع الجريمة وحده ال يعطي               

الحد الحق في تطبيق العقوبة اذ البد من حكم يصدر من محكمة يحدد المحكوم عليـه وعقوبتـه                  

  .نوعا ومقدارا

  :المطلب الثالث

   األردنيالعقوبات التي اخذ بها  القانون 

انون العقوبات تصنفيات متعددة مختلفة ولما كنا نبحث فـي قـانون العقوبـات              يصنف شراح الق  

  : فنحن نشير الى العقوبات التي اعتمدها القانون كوسلية ردع وهي كما يلياألردني

ويحكم بها في الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي كما نصت على ذلك المواد              : االعدام-١

 الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي كما اشارت الى           وفي .)١٢٠-١١٣-١١٢-١١١-١١٠(

  )١٥٨-١٤٨-١٤٢-١٣٨-١٣٧-١٣٦-١٣٥(ذلك المواد 

 وفي جرائم الحريـق اذا      ٣٢٨كما يقضي بها في بعض جرائم القتل كما نصت على ذلك المادة             

ت وفي جرائم العدوان على الطريق العام والمواصال      ) ٣٧٢(تسبب في قتل انسان كما في المادة        

وتنفذ عقوبة االعدام في االردن شنقا كما نصت على ذلـك           ).٣٨١(،اذا ادى الى موت انسان مادة     

 المحكوم عليها بهذه    المرأةاالعدام هوشنق المحكوم عليه وفي حالة ثبوت        :ونصها) ١٧/١(المادة  

  .العقوبة حامال يبدل حكم االعدام باالشغال الشاقة المؤبدة

  ة االعدام بعدة قيود ،حتى اليتوسع فيها  عقوباألردنيواحاط القانون 

                                                 
 ١٨٨جرارص –شرح قانون العقوبات االردني القسم العام  )1(



 ٢٨٠

  :وهذه القيود هي

  . من الدستور٣٩اال ينفذ الحكم باالعدام االبعد موافقة جاللة الملك كما نصت على ذلك المادة -أ

  .الحكم باالعدام تابع لالستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك -ب

  . عليه ذلكالحكم باالعدام تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم-ج

  :االشغال الشاقة:العقوبة الثانية

وقد تكون مؤبدة وهي تلي عقوبة االعدام وتقتضي تشغيل المحكوم عليه في اشـق االعمـال او                 

اجباره على اعمال مجهدة تتفق مع جنسه وعمره والسبيل لالفالت منها اال بالعفو القانوني او ان                

كما نصت المادة على ذلك المادة      ) ١. (لقضاءيمضي المحكوم عليه مدة عشرين سنة ويفرج عنه ا        

)١٨.(  

  .وقد تكون عقوبة االشغال موقتة وهي تدور ما بين السجن ثالث سنوات وخمسة عشرة سنة 

  عقوبة االعتقال:العقوبة الثالثة

واالعتقال ينقسم الى مؤبد مؤقت وتعني هذه العقوبة وضع المحكوم عليه في السجن طيلة حياتـه               

بيل امامه للخالص منها اال بالعفو اما االعتقال المؤقت فهو وضع المحكوم عليـه      في المؤبد والس  

في السجن المدة المقررة وهي تترواح ما بين ثالث في حدها االدنى وخمس عشرة سنة في حدها                 

  )٢.(االعلى مع منحة معاملة خاصة وعدم الزامه بزي السجناء وعدم تشغيله اال برضاه 

  .سالحب:العقوبة الرابعة 

وهو يعني سلب حرية المحكوم عليه وتترواح مدته ما بين اسبوع وثالث سنوات فـي الحـبس                 

  .العادي

  .اما في الحبس التكديري ويحكم به في المخالفا ت وال تقل مدته عن يوم وال تزيد على اسبوع 

                                                 
 .٢٠٠جرارص – قانون العقوبات االردني القسم العام شرح )1(

  ٢٠١جرار ص–شرح قانون العقوبات االردني القسم العام  )2(



 ٢٨١

  الغرامة :العقوبة الخامسة 

لدولة وقد تكون الغرامة عقوبة اصلية      وتعني الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال الى خزينة ا          

في المخالفات والجنح او تكميلية كما في جرائم الرشوة واالختالس وسوء االئتمان كمـا نـصت                

  ).١٧١-١٧٠(على ذلك المادة 

  المصادرة:العقوبة السادسة 

 وتعني مصادرة جميع االشياء التي استعملت في ارتكاب جناية او كانت معدة القترافها وقد تاخذ              

المصادرة شكال احترازيا كمصادرة االشياء التي يعد صنعها او حيازتها جريمة في حد ذاته كما               

  . عقوبات -٣١نصت على ذلك المادة 

  .التدابير االحترازية:العقوبة السابعة 

ي العاهات العقلية بايداعهم في     و بنظرية التدابير االحترازية ضد المجانين وذ      األردنياخذ القانون   

يات والمصحات ومن جملة التدابير اغالق المحل الذي ارتكبت به الجريمة كمـا نـصت        المستشف

  .٣٥على ذلك المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٢

  المبحث الثاني

  :المطلب االول

  تعريف العقوبة في الفقه االسالمي -ا

تستدعي منا المقارنة ان نعرض لتعريف العقوبة عند اهل الشرع بعد ان عرفنا تعريفها عند اهل                

  .نالقانو

  :عرف فقهاء االسالم العقوبة بتعريفات متعددة هي

جزاء يوقع على الجاني لزجره او تاديبه وردع غيره ويكـون           : العقوبة بانها  الحنفيةعرف فقهاء   

 )١.(ائم القصاصرهذا الجزاء حقا هللا في جرائم الحدود بينما يكون حقا للعبد في ج

 )٢(في حد او قصاص او تعزير جزاء مخالفة امر الشارع  :المالكيةوالعقوبة عند 

زواجر وضعها اهللا تعالى لردع عن ارتكاب ما حظـر          : بانها   االمام الماوردي الشافعي  وعرفها  

 )٣. (وترك ما امر به 

  )٤. (جزاء مانع من الوقوع في مثل ذلك الذنب: العقوبةالحنابلةوقال 

 هدف الردع الخـاص والعـام   ومن خالل هذه التعاريف تبدو لنا الصفة الدينية للعقوبة الى جانب     

  .منها وهذا ما تميز به العقوبات الشرعية عن غيرها من العقوبات الوضعية 

  تعريف القانون الجنائي االسالمي -ب

  بانه مجموعة االحكام التي شرعها اهللا :يعرف التشريع الجنائي االسالمي 

  

                                                 
    ٤١٤٩ ص ٩ ،بدائع الصنائع ج٢١٢-٢١١ ص ٥شرح فتح القدير ج )1(

  ٢٧٧ ص ٦مواهب الجليل ج )2(

  ٢٥٠للماوردي ص –االحكام السلطانية  )3(

  .٤٣ ص ٩المبدع في شرح المقنع ج )4(



 ٢٨٣

  )١. (وتبين عقوباتها تعالى اوشرع اصولها والتي تختص بتحديد االفعال التي تعد جرائم 

  .اقسام العقوبات في الفقه االسالمي-ج

  :قسم علماء الشرع العقوبات تقسيمات متعددة اشهرها 

  .عقوبات الحدود-١

  .عقوبات القصاص -٢

  .العقوبات التعزيرية -٣

  .ولما كان بحثنا في مقارنة العقوبات الحدية ندخل الى جرائم الحدود بعد هذه المقدمة

  في جرائم الحدود :ي المطلب الثان

 :الحد في لغة العرب يطلق على عدة معان منها:تعريف الحد-البند االول

ومنه الحداد للبواب النه يمنع الناس من الدخول ،ويطلق على السجان النه يمنـع مـن                :المنع-١

 .الخروج

لئال يختلط احدهما باالخر ،وجمعه حدود فحـدود العقـار موانـع مـن              الفاصل بين شيئين    -٢

 )٢. (االختالط

يء ها وامر ان ال يتعدى ش     لفحدود اهللا تعالى االشياء التي بين تحريمها وتحلي       :الحالل والحرام -٣

حدود اهللا ضربان ضرب منها حدود حدها الناس فـي مطـاعهم ومـشاربهم              :االزهريمنها قال   

  .ومناكحهم ،مما احل اهللا وحرم وامر باالنتهاء عما نهى عنه ونهى عن تعديها 

مـن  عنه كحد السرقة وكحد الزنا النها تمنع        ما نهي   عقوبات جعلت لمن ركب     :رب الثاني والض

 ابـن االثيـر   قـال   .اتيان ما جعلت عقوبات فيها وسميت االولى حدود النها نهى اهللا عن تعديها              

                                                 
  .١٣,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 اX,`�H ص  )1(

  ٢٩٧ ص ١ ا	5�,�س ا	�8C ج١٤٠ ص٣	+�ن ا	�eب ج  )2(



 ٢٨٤

حدود الشرع فصلت بين الحالل والحرام فمنها ما ال يقرب كـالفواحش ومنهـا مـا اليتعـدى                  :

َ̀ �Zُ�َ5ْ6ََه�{ لقوله تعالى) ١. (نة كالمواريث المعي   )٢. ( }Tُ _َ*ْ6ُِ/وُد ا	ّ*7ِ َ�

 كال منهما يتجاوز حده الى       ألن مفاعلة من الحد  ومن معاني الحد في اللغة المخالفة والمعاداة        -٤

  .غيره

  )٣. (قوية ذكيةحادة  ورائحة كما تعني مادة حد القوة والمنعة ومنه الحديد-٥

 الحتعريف الحد في االصط

مـا وضـع لمنـع      : بانه المالكيةوعرفه  ) ٤(عقوبة مقدرة تجب حقا هللا تعالى       : بانه الحنفيةعرف  

 )٥. (الجاني من عودة لمثل فعله ،وزجر غيره

ويظهر من هـذا ان العقوبـة       ) ٦. (الحد عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله          :الحنابلةوقال  

  :رطانشالحدية لها 

  .عزير النه ليس بمقدور فيخرج التالتقدير:اولهما

  

 أن تكون العقوبة حقاً هللا تعالى، فيخرج القصاص فهو وإن كان مقدراً لكنه حق العبـد                 :ثانيهما

)٧.(  

عقوبة مقدرة شرعاً، وجبت حقاً هللا تعالى، كما في الزنا أو آلدمي            : " الحد بأنه   الشافعية وعرف

  )٨". (كما في القذف

 جرائم الحدود ألنه عقوبة مقـدرة وجبـت لحـق            يكون القصاص من   الشافعيةوعلى تعريف   

  .اآلدمي

                                                 
  ١٤٠ ص٣ن ا	�eب ج+�	  )1(

  ��١٨٧رة ا	��5ة ا��  )2(

  .٢٩٧ ص ١ ،ا	5�,�س ا	�8C ج١٤٢ ص٣	+�ن ا	�eب ج )3(

  .٣٦ ص ٩ ا	�+�ط ج١٦٣ ص 6٣�K88 ا	5C�B1 ج  )4(

  ٢٤٦ص  ٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج )5(

  ٤٣ ص ٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج )6(

  .٤١٤٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ١٢ ص٦ا	75M ا��`,X وأد	(7 ج. ٤٦,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/��، ص (7)

  .١٥٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج 8()



 ٢٨٥

، ألنه قد لوحظ فيه البعد اإلجتماعي، بمعنى أنه وجب حقاً هللا تعالى، والتعريف األول هو الراجح

أي أنه شرع ألسباب تستوجبها المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس كافة، مع التقـدير                

  .من قبل الشارع دفعاً لالختالف

كما أن التعريف األول، هـو  .  فلم ينظر فيه، إال إلى أمر واحد وهو التقدير    الشافعية تعريفأما  

الشائع لدى الفقهاء، ألنهم يخصون جرائم الحدود ببحث، ويفردون القصاص والـديات ببحـث              

  )١. (آخر

وكون العقوبات الحدية وجبت حقاً هللا تعالى؛ ألنها إنما شرعت للمحافظة على الضروريات من              

، واألنساب، ونفعها يعود على المجتمع بأسره وإن كان         والعقول واألموال،  واألعراض،  األنفس

بعضها كحد القذف اجتمع فيه حق العبد وحق اهللا تعالى، إال أنه ألهميته فإن إقامة الحد فيه تعود              

 كما  وكلمة الحد ) ٢. (إلى صيانة المجتمع، عن الترامي بالفاحشة، فناسب أن يكون مع المقدرات          

أصاب حداً، أي ارتكـب     : تطلق على العقوبة، فيقال أقيم عليه الحد، تطلق على الجريمة، فيقال          

 )٣. (جريمة توجب عقوبة حدية

 

 عدد جرائم الحدود–البند الثاني 

الزنا،السرقة،القذف،قطع : سبعة هيمالكية وشافعية وحنابلةجرائم الحدود عند جمهور الفقهاء من 

 )٤. (ردة،البغيالطريق،شرب الخمر،ال

حد الزنا ،حد السرقة ،وحـد القذف،وحـد الـشرب،وحد         : خمسة هي  الحنفيةوجرائم الحدود عند    

 )٥. (السكر

في حد السرقة ويسمونها السرقة الكبرى وال يعتبرون الردة من الحدود           الحرابة   يدخلون   فالحنفية

 )٦. (المرأةفانهم قالوا يقتل الرجل بالردة وال تقتل 

                                                 
  .٢٣٧ا	�9�م ا	5e�XZ ا��`,X ص. ٢٣ا	l5�ص وا	/��ت وا	8le�ن ا	+*� �X ا	75M ا��`,X ص)1(

)2( X,`75 ا��M	7 جا)	ص. ١٢ ص٦وأد X,`ا�� X1�9�	ا h���)	ا X� ص��  .�4٢٠ح ا	5+$ ا	

  .٤٧,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/��، ص )3(

 ١٦٤ ص ٢ ا	�X� '8S �75 اH,�م ا	���Xe ج١٤٤ ص٢ ،ا	8'ان ا	3��ى ج٢٩٨ ص ٤ T��84 ا	/��%X ج٢٧٧ ص ٦,�اه� ا	�*y8 ج )4(

  .٣٨٣ ص ٢ا	�وض ا	�hZ ج

  .٤١٥ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج )5(
  .٤٧ ,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص ١٣ ص ٦ ا	75M اX,`�H واد	(7 ج٧٢ ص ٥ا	��Cا	�اB1 ج) (6



 ٢٨٦

 الحدود كلها ثابتة بكتاب اهللا تعالى ماعدا جريمة شرب الخمر فهي ثابتـة بالـسنة                وعقوبة جرائم 

  ).١(السنة بجماع الصحابة وكذلك عقوبة رجم المحصن فهي ثابتة إو

والحدود التي جاء بها القران الكريم او السنة النبوية تتميز بانها بدنية ،وهي دائرة مابين القتل في              

ومنها الرجم ،والصلب ،والقطع من خالف في الحرابة ،والقطـع فـي            .اعالها والجلد في ادناها     

 )٢. (السرقة والنفي 

وتهدف العقوبة في جرائم الحدود ،الى محاربتها والقضاء عليها ،النه اليمكـن تـوفير االمـن                

  .للمجتمع اال بمكافحة االجرام ،وردع المجرمين

  

  :المطلب الثالث 

  خصائص العقوبة الحدية 

ص هنا ،ماتنفرد به العقوبات الحدية عن غيرها من انـواع العقوبـات االخـرى               نعني بالخصائ 

ويالحظ لدى الكثير من الباحثين انهم يخلطون بين الخصائص وغيرها فقد يذكر بعضهم صـفة               

اعتبار انها خاصية ولكن الشئ الذي نسبت له ال ينفرد بها فاهم ما يميز الخـصائص انـه                  على  

  : اليه وهذه الخصائص هييجب ان ينفرد بها ما اضيفت

ان " لقوله صلى اهللا عليه وسلم اليملك القاضي ان يخففها اوان يزيد فيها دة المقداروانها محد-١

  )٣. ("اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها

جمـاع  ة شرب الخمر فهي ثابتة بالسنة وإ      فكل العقوبات الحدية ثابتة بالنص القراني ماعدا عقوب       

صحابة وكذلك عقوبة الرجم فهي ثابتة في السنة واجماع الصحابة وهي محددة تحديدا ثابتـا ذا                ال

  )٤. (حدا واحد،ولم تجعلها الشريعة مترددة بين حدين ادنى واعلى كما فعل القانون

                                                 
  ٤٨,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص  )1(

  ٤٩,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص  )2(

  ١٨٤ ص ٤روا  ا	/ار X� X9�% ا	�z�ع ج )3(

  .٨٥,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص  )4(



 ٢٨٧

وبناء على هذا التحديد ،فان سلطة القاضي في الحدود هي النطق بالعقوبة اي يبذل الجهـد فـي                  

  )١. (الشرعي على القضية بال زيادة اونقصان ودون مراعاة ظروف الجانيتطبيق الحكم 

نها حـق هللا تعـالى       ،فال يقيمها اال الحاكم ال     الحدود من اختصاص ولي االمر اومن يفوضه      -٢

  )٢. (لى يقوم بها الحاكم في االصل وحقوق اهللا تعا

والحاكم المسلم خليفة المـسلمين     والنها من مظاهر السيادة والسيادة في المجتمع المسلم هللا تعالى           

  .،يقودهم بكتاب اهللا ويسوسهم به

الن فيها اركانـا    .او من يفوض اليه ذلك     واالجماع منعقد على ان الحدود ال يقيمها اال ولي االمر         

وشرائط ال يعرفها على وجهها اال المتخصصون ،فال تفوض للكافة والنه لو اعطي حق اقامـة                

 للسيد اقامة الحد على     الشافعيةك الى الفوضى واالنتقام هذا وقد اجاز        الحدود العامة ربما ادى ذل    

  )٣. (مملوكه

 ذي سلطة كاالب على ولده       كل وض للمجني عليه او وليه والتعزير موكول الى       فاما القصاص فم  

  .الصغير والزوج على زوجته والسيد على عبده 

 .الحدود ال تقبل الشفاعة اذا بلغت الحاكم-٣

الحدود وحددت، محافظة من الشارع علـى االرواح واالمـوال واالعـراض            شرعت عقوبات   

والعقول، فمتى وقعت الجريمة وبلغت القاضي، وثبتت على المتهم،  كان لزامـا عليـه الحكـم                 

سقاط بحال ،الن القوانين ال تؤدي      اإلبالعقوبة المقدرة، وليس له التنازل فهي  ال تقبل بعد ثبوتها            

  )٤. ( الصارم في تطبيقها وعدم التفلت منهاوظيفتها اال بااللتزام

يحل االمام ان يحابي في الحد احدا والتزيله عنه شفاعة والينبغي لـه ان               ال"ففي كتاب الخراج    

  )٥ (. "يخاف في ذلك لومة الئم

 
                                                 

  ٨٥ ,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص ٤٦ ا	^�/ات ا	(�������V �8e ا	Z�5e�ت ص )1(

  ٤٢٠٤ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج )2(

  ٤٢٠٤ ص ٩ ،Z/اh1 ا	9l�h1 ج٢٧١-٢٧٠ ص ٢ا	fUب ج )3(

  .٤٢٠٤ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج )4(

  ٤٢٠٤ ص ٩ ،Z/اh1 ا	9l�h1 ج٢٧١-٢٧٠ ص ٢ا	fUب ج )5 (



 ٢٨٨

 .يظة تدل على انه ال شفاعة وال عفو اذا بلغت الحدود ولي االمرفوهناك نصوص كثيرة مست

 المخزومية التي سرقت فقال من يكلم       المرأةان قريشا اهمهم شان     "  عنها عائشة رضي اهللا  فعن  

فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن يجترئ عليه اال اسامة، حب رسول اهللا صلى عليـه                  

حدود اهللا ثم قام فاخطـب       اتشفع في حد من   :فكلمه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          وسلم

لناس اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الـشريف تركـوه واذا              ايها الناس انما ا   :فقال  

  )١(." لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اهللاسرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم

من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا،ومن خاصم في    "لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

  ) ٢ ("في سخط اهللا حتى ينزع عنه باطل وهو يعلمه،لم يزل

وكما اليجوز العفو سواء من المتضرر ،او من ولي االمر اليجوز اسـتبدال العقوبـة بالغرامـة          

 ابـو هريـرة   حديث صاحب العسيف روى     ياخذها المتضرر او تذهب الى الخزينة العامة وذلك ل        

 صـلى اهللا عليـه وسـلم        ان رجال من االعراب اتى رسول اهللا      "انهما قاال  خالد الجهني وزيد بن   

نعـم   :أفقه منه فقال الخصم االخر وهو     .يا رسول اهللا انشدك اهللا اال قضيت لي بكتاب اهللا           :فقال

 ان ابنـي كـان      قلل،اق:فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن لي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

 منه بمائة شاة ووليـدة       فافتديت ابني الرجم عسيفا على هذا فزنا بامراته واني اخبرت ان علي          

 امراة هذا الـرجم      على وان.فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني مائة جلد وتغريب عام            

الوليـدة  .والذي نفسي بيده القضين بينكمـا بكتـاب اهللا          " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 فـان اعترفـت     هـذا  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امـراة           .والغنم رد 

 )٣. ("فامربها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجمت.فغدا عليها فاعترفت :فارجمها ،قال

اما اذا لم تصل الجريمة الى العدالة فالعفو جائز والشفاعة جائزة لقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم                   

 )٤ ("تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"

 )٥ ("فهال كان هذا قبل ان تاتيني به" انه صلى اهللا عليه وسلم قالانصفووفي سارق رداء 
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 ٢٨٩

 واليحل لمسلم ان يشفع الى امام في حد قد وجب وتبـين             ابي يوسف  للقاضيوفي كتاب الخراج    

فاما قبل ان يرفع الى االمام فقد رخص فيه اكثر الفقهاء ولم يختلفوا في التوقي للشفاعة فيه بعـد                   

 )١. (ا علمنا واهللا اعلم رفعه الى االمام فيم

  :الشبهات ب أردالحدود ت-٤

 )٢. ( االمر تشبيها لبس عليهيهبضم الشين االلتباس وشبه عل:الشبه لغة

  )٣. (ما يشبه الثابت وليس بثابت:والشبهة في االصطالح 

 )٤ ("بانها ما لم يتقين كونه حراما او حالال" الجرجانيوعرفها 

 الى انـه ينـدب      الحنفيةفقهاء  الشبهات بل يذهب    بالحدود تدرا    ان   جمهور فقهاء االسالم  ويرى  

 الكاسـاني لالمام او القاضي ان يحتال لدرء الحد ولو بتلقين المقر الرجوع عن اقراره فقد قـال                 

السنة لالمام اذا اقرانسان عنده بشئ من اسباب الحدود الخالصة ان يلقنه الرجوع درءا كما فعل                :

 )٥. (لزنا والسرقةعلية الصالة والسالم في ا

 ابي الدرداء انه لقن سارقا كيفيـة   عن ان هذا هو صنيع الصحابة فقد نقل   صاحب المبسوط وذكر  

الرجوع وذكرابن مسعود انه اتى بجارية يقال لها سالمة فقال اسرقت ؟قولي ال،قالوا اتلقنها ؟قال               

  )٦.(قطعهابها حيث تقر فأجئتموني باعجمية ال تدري ما يراد 

ومن جملة محاسن الشرع في الحدود كلها ان فـي           : محاسن االسالم  في   البخارييقول         و

 ، يـدرأ بـأدنى      "ادرؤا الحدود ماسـتطعتم   " الحدود كلها يتكلف للدرء قال صلى اهللا عليه وسلم          

ل وكيف فعل ومتى فعل فان تمكنت الشبهة في جواب سؤال مـن             عالشبهات ، يسأل االمام اين ف     

ثه درئ الحد واالولى في حق الشهود ان يختاروا الستر وان ال يـشهدوا فـان                هذه االسئلة الثال  

  ) .٧(رجعوا عن شهادتهم يعمل الرجوع
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      والسند الشرعي لسقوط الحد بالشبهة هو اقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وافعاله ، فمن               

 ما استطعتم فان وجـدتم  ادرؤا الحدود عن المسلمين "لك قوله اقواله صلى اهللا عليه وسلم  في ذ    

 سبيله فان االمام ان يخطئ في العفـو خيـر لـه مـن ان يخطـئ فـي                    اللمسلم مخرجا فخلو  

 )١(."العقوبة

  )٢ (" ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا "    وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

"                                                                                                                                                  انـه قـال   ةابي هرير من حديث رواه البخاري ومسلم      واما فعله صلى اهللا عليه وسلم ما   

اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول اهللا انـي                   

ه  ـ فأعرض عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم  فتنحى لشق وجهه الـذي   زنيت ــ يريد نفس

اعرض قبله فقال يا رسول اهللا اني زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبي النبي صـلى اهللا                  

عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صـلى اهللا عليـه                  

اذهبوا :  اهللا فقال احصنت قال نعم يا رسول اهللا قال           لسوال يا ر  : ابك جنون قال    : وسلم  فقال    

  ) .٣ " (فارجموه

ان النبي صلى اهللا عليه وسلم اتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متـاع                "ومنها روي   

بلى فاعاد عليه مرتين او ثالثا      : قال  " ما اخالك سرقت    " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

استغفر اهللا واتوب اليـه فقـال       :استغر اهللا وتب اليه ، فقال       : " ء به فقال    فأمر به فقطع وجي   

  )٤ " ( ثالثاهاللهم تب علي"

 مع اختالفهم فيما يعتبر شبهة تمنع الحد مما ليس  بشبهة جمهورالفقهاءوبما دلت عليه السنة اخذ    

ابطـال   شبهات فيه  الذي يرى ان درء الحدود بال      ابن حزم الظاهري  ولم يخالف في ذلك اال      ) ٥. (

الحدود تدراء بالشبهات واشدهم قوال     أن  ذهب قوم الى    :فقد قال   ، لمشروعية الحدود وتحلل منها     

 وذهـب اصـحابنا الـى ان       الـشافعيون  ثمالمالكيون   ثم   واصحابه ابو حنيفة بها واستعماال لها    

ن لم يثبـت    المزيد فإ هو الحق هللا تعالى و    ا  مالحدودال يحل ان تدراء بشبهة وال ان تقام بشبهة وان         
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 ٢٩١

فـان دمـاءكم وامـوالكم      (....الحد لم يحل ان يقام بشبهة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  )١. ()واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاعادها مرارا

َ̀ eْ6ََ(ُ/وَه�Tُ _َ*ْ6ُِ/وُد ا	{ ت الحد لم يحل ان يدرا بشبهة لقول اهللا تعالى بذا ثإو �َ 7ِ*ّ { )٢(  

س ال يوثق بهم    ا ادلة الجمهور  وادعى ان بعضها مرسل وبعضها مروي عن ان           ابن حزم وناقش  

 صاحب والتابع بسند صـحيح      ر عن دفاللفظ الذي تعلقوا به ساقط النه لم يص       :وينتهي الى القول    

  )٣. (لفظ ان استعمل ادى الى اتيان الحدود جملة على كل حالوهذا ال

 فلم يسلموا بها وما قاله عن االرسال في الرواية غير قادح في   ابن حزم  ادلة   فقهاءالحنفيةوتعقب  

 يـدرك    ال صحتها واالحتجاج بها وما قاله في ان بعضها موقوف قالوا له حكم المرفـوع النـه               

را في اجماع فقهاء االمصار على ان الحدود تد:صاحب فتح القدير فقال باإلجماعبالراي وتمسكوا 

  )٤. (بالشبهات كفاية

  )٥. (اجمع كل من نحفظ  عنه من اهل العلم ان الحدود تدرا بالشبهات  :ابن المنذروقال 

 الذي نميل اليه هو راي الجمهور وان الشبهة مسقطة للحد وان اقوى مستند لهذا المبدا هو     والراي

  .االجماع الذي اليطعن فيه شذوذ من شذ

  :انواع الشبهة 

  : بتقسيم الشبهات وبيان انواعها وبيان ما يندمج تحت كل نوع منهاحنفية والشافعيةالعني فقهاء 

  : الى تقسيم الشبهة الى قسمين رئيسين هماالحنفيةفذهب اكثر 

 دونالحكم  حق من اشتبه عليه     وهي ثابتة في    .دهم شبهة اشتباه    شبهة في الفعل وتسمى عن     :االول

يه الحال والبد من الظن ليتحقق االشتباه كمن وطئ جارية    من لم يشتبه عليه ومعناها ان يشتبه عل       

  .ابيه وامه وجارية زوجته والمطلقة ثالثا وهي في العدة
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 ٢٩٢

شبهة في المحل وتسمى عندهم الشبهة الحكمية او شبهة الملك وهي تتحقق بقيـام الـدليل                :الثاني

الب من مال ولده فان     النافي للحرمة في ذاته والتتوقف على ظن الجاني واعتقاده وذلك كسرقة ا           

 ءوكـوط  )١) (انت ومالـك البيـك    (شبهة الملك قائمة في حق الوالد لقوله صلى اهللا عليه وسلم            

 .المشتركة بينه وبين غيره –الجارية 

 قسما ثالثا وهو شبهة العقد كان يعقد شخص على امراة اليحل له نكاحها من               ابو حنفية ويضيف  

 اشد ما يكون مـن       هي  لشبهة العقد ويعاقب عقوبة     حنيفة ابيمحارمه فان وطئها الحد عليه عند       

 )٢. (التعزير سياسة اذا كان عالما بذلك

 -: فيقسمون الشبهة الى ثالثة اقسام  هي الشافعيةاما 

 وطئ امراء  ظنهـا حليلتـه او         شبهة في الفاعل وهي ان يقدم على الفعل معتقدا اباحته كمن           -١

  .امته

مة او أمة مـشتركة بينـه وبـين        ض او الصائمة والمحر    شبهة في المحل كوطءزوجته الحائ     -٢

 .غيره

وتتحقق هذه الشبهة في كل امراختلف العلماء في حله وتحريمـه ، قـال              : شبهة في الطريق     -٣

بأن يكون حالال عند قوم حراما عند اخرين  كنكاح المتعة ، والنكـاح بـال ولـي ،                   : السيوطي

 اذا حكم الحاكم بابطال النكاح  المختلـف فيـه           والنكاح بال شهود ، وشرب الخمر للتداوي ، أما        

 )٣. (وفرق بين الزوجين لزمه الحد الرتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة 

  :هدر تلف الحدود-٥

      التلف الذي يحدثه الحد ، وهو ما يسمى  عند الفقهاء بالسراية ، هدر ، ما دام هذا الحد نفذ                    

ال نعلم بين    : صاحب المغني نفيذ ألمر الزم ، قال        على الوجه المشروع ، ألنه اداء للواجب  وت        

اهل العلم خالفا  ، في سائرالحدود، انه اذا اتى بها على الوجه المشروع ، من غير زيادة ، أنه ال 

خذ بها ، وألنه  نائب عن اهللا    ايضمن من تلف بها ، وذلك ألنه  فعله بأمر اهللا وامر رسوله فال يؤ              

  )٤. (الى ، وان زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خالف نعلمه فكان التلف منسوبا اهللا تع
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 : االحتياط في اثباتها -٦

لما كانت العقوبات في جرائم الحدود ، هي اغلظ العقوبات ، نجد ان المشرع الحكيم قد شدد فـي             

اب  ، طرق اثباتها ، واحتاط في ذلك غاية االحتياط ، حتى ال تنال العقوبة اال مجرما يستحق العق            

فاشترط في الشهادة على جرائم الحدود ، زيادة على شروط الشهادة العامة ، امورا زيـادة فـي                  

  التثبت واالستيثاق ، 

 .اي عقوبة اخرى  فاشترط األربعة في شهود الزنا  ، وهذا العدد ال يشترط في -١

 اثبـات   كما اشترط الذكورة ، فال مجال لشهادة النساء  في كل الحدود ، واذا كانت وسيلة                -٢

 اربعة اقرارات على الزنا وان يكون االقرار  مرتين  في            الحنفيةالحد هي االقرار ، فقد اشترط       

 كل ذلك لالحتياط في اثباتها ) ٢.(السرقة والشرب وان يكون هذا االقراربين يدي االمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٤

  الفصل الثاني

  المبحث األول

  األردنيجريمة الزنا في القانون 

لتشريعات الوضعية الى جريمة الزنا ،فبينما نجد بعض التشريعات قد بلغ بها الحد             تختلف نظرة ا  

يقرر له اية عقوبة    ال  الى عدم تحريم الزنا والفجور كالقانون الروسي ،والقانون االنجليزي الذي           

معاقبة مرتكب جريمة الزنا حين الغى المـواد التـي كانـت            عن  ،والقانون الفرنسي الذي توقف     

  .١٩٧٥قانونه سنة تجرمه من 

في نفس الوقت نجد اغلب التشريعات الوضعية المعاصرة تجرم فعل الزنا وتقرر له عقوبة ومن               

  )١. (األردنيهذه التشريعات القانون 

 جريمة الزنا في الفصل الثاني من الباب السادس تحت عنوان           األردنيوقد بحث قانون العقوبات     

 احكـام هـذه     األردنـي  وقد اخذ المشروع     ٢٨٦-٢٨٢د   في الموا  "الجنح المخلة باداب االسرة   "

  .الجريمة ،من قانون العقوبات اللبناني ،عندما تبنى احكامه العقابية مع بعض التعديالت

 من القانون الفرنسي قبل ان يلغيها الفرنسيون من         ٣٣٩-٣٣٦وهي ترجع في اصلها الى المواد       

 )٢.(١١/٧/١٩٧٥ تاريخ    ٦١٧قانونهم بموجب قانون االلغاء رقم 

 :المطلب االول

 تعريف الزنا قانونا 

 الخاصة بالزنا ،تعريفا محددا لجريمة الزنا وانما اكتفى         األردنيلم تتضمن مواد قانون العقوبات      

 )٣.(بترك االمر لشراح القانون اسوة بغالبية التشريعات الوضعية

 : على مايلي ٢٨٢ونصت المادة 

                                                 
)1(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص–ا�Vص٢٢٧��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ت  ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hوا 

  ٢٢٩-٢٢٨اHردV XV�$ ص 

)2(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ت –ا�Z�5e	ن ا�V�% ر �4ح�V–ص XZرا��	١٢٢ا  

)3( XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص -ا $�V٢٣٨  



 ٢٩٥

 .ريكها بالحبس من ستة اشهر الى سنتين  الزانية برضاها وشالمرأةتعاقب -١

 التي تقبل وتكون حجة الثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعـل او                األدلة-٢

 .االعتراف القضائي او وجود رسائل او وثائق اخرى مكتوبة 

 :ونصت المادة على مايلي 

 . جهارا في اي مكان كان يعاقب الزوج بالحبس من سنة الى سنتين اذا اتخذ له خليلة-١

 . الشريكالمرأةتنزل العقوبة نفسها ب-٢

 تتميز عن مثيالتها فـي      األردنيوبمطالعة هذه النصوص يتضح لنا ان جريمة الزنا في القانون           

  :القوانين الوضعية وسبب هذا التميز هو

الوضعية نصت   الزانية في حين ان بقية القوانين        المرأة نص على معاقبة     األردنيان القانون   -١

 كل انثى الزوجة وغير الزوجة الثيب       المرأةعلى معاقبة الزوجة الزانية فادخل القانون في عموم         

  . يشمل الكلالمرأةوالبكر الن لفظ 

 الزانية مما يشعر ان الزنا ترتكبـه        المرأة السالفة الذكر تخاطب وتعاقب      ٢٨٢ان نص المادة    -٢

. كشريك وان كان ياخذ نفس العقوبة     إال   عليه الرجل     وتعاقب عليه كجرم اصيل واليعاقب     المرأة

)١(  

 اليسال عـن جـرم   األردني فالرجل في القانون     المرأةان القانون فرق بين زنا الزوج وزنى        -٣

الزنا كفاعل اصيل اال اذا كان متزوجا وحين يتخذ له خليلة جهارا فاذا لم يكن متزوجـا واتخـذ                   

 التـي  ٢٨٣ال كشريك وهذه التفرقة نصت عليهـا المـادة   خليلة جهارا فان نص الزنا ال يشمله ا  

وهذه التفرقة ال مبرر لها وانمـا       ) يعاقب الزوج بالحبس  (اشترطت للعقاب ان يكون زوجا فقالت       

  )٢. ( وحدها على جريمة الزناالمرأةر القانون الروماني الذي كان يعاقب ااثأثر من هي 

                                                 
) 1( ��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ا XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ر ص–ص�V٢٢٨  

) 2( XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص-ا�V٢٢٩-٢٢٨  



 ٢٩٦

ارتكاب الوط الطبيعي غير المـشروع مـع        :انها ب  الزنا  جريمة األردنيوقد عرف شراح القانون     

  )١. (برضاهما-متزوجة وغير متزوجة–انثى 

الوط الرضائي غير المشروع فـي غيـر الملـك    :ويمكن ان يقال في تعريف هذه الجريمة بانها     

  .والحل

 ليست لحماية الفضيلة كمـا      األردني القانون ،ان عقوبة الزنا في القانون        حوالينازع احد من شرا   

ا ليست مخصصة لحماية العرض والنسل كضرورة من ضرورات الحياة وانما هي مخصصة             انه

لحماية االسرة ،باعتبارها الخلية االساسية ،ولحماية كيان العائلة ،وهي نظرة القوانين الوضـعية             

  )٢.(للعقاب على هذه الجريمة

  

  :المطلب الثاني 

 األردنياركان الجريمة الزنا في القانون 

  )٣.( ام الزوج ؟المرأة باختالف الزاني هل هو األردنيجريمة الزنا في القانون  تختلف اركان

 : في القانون هيالمرأةفاركان جريمة زنا 

 .حصول وطء غير مشروع) ١(

  .ان تكون الزانية امراة ) ٢(

 .القصد الجرمي)٣(

ع بين جريمة الزنا التوجد اال اذا توجد حصل وط فعلي غير مشرو:حصول وط غير مشروع -١

 )٤. (المرأة وبإرادة واي رجل اجنبي المرأة

                                                 
)1(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص–ا $�V٢٤٠  

)2(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	رص –ا�V٢٢٨-٢٢٧  

� , �,/5	59��Z ا	C�K8, اHرد�Z�50٣K8V ا	'V� K8Z ا	75M وا	5��Vن اHردXV ص )3(CZ   

)4(       XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�Vت       ٢٤٣�<Z�5e	ن ا�V�<% X<� ص��<4H0*>[ ا �<e%ا�	ا1$ ا��	ا 

 XVردHرص–ا�V٢٣٠  



 ٢٩٧

واليعتبر زنا مجرد الخلوة بين رجل وامراة اذا لم يكن مع هذه الخلوة وط حقيقي كما اليعد زنـا                   

 )١. (خلة بالحياء كاللواط والسحاق والتقبيلماالعمال ال

 يقضيا وطرهما   فالركن االساسي لجريمة الزنا هو حصول الوط ولو لم يحصل االمناء وحتى لم            

 المزني بها قد بلغت سن اليـاس        المرأةوسواء وقع من بالغ او صبي لم يبلغ سن الحلم او كانت             

لعقاب ليس هو المنع من اختالط االنساب بل هو لـصيانة االسـرة او فـراش       من ا الن الغرض   

ريمـة   فاذا انعدم الرضا فـان الواقعـة تعـد ج          المرأةالزوجية ويشترط لقيام هذه االركان رضا       

 )٢.(اغتصاب

سواء كانت بكرا او ثيبا متزوجة او غير ذات زوج وهذا ما نـصت              : امراة    الزانية ان تكون -٢

ة فـي قرارهـا   األردني التي نصت على ان تكون الزانية امراة واكدته محكمة التميز           ٢٨٢المادة  

التتم عناصرها  ان القول ان جريمة الزنا      :  حيث قالت الفقرة الثالثة    ٣١/٣/١٩٨٠الصادر بتاريخ   

 الزانيـة   المـرأة  قول مخالف للنص القانوني الذي يوجب معاقبة         واال اذا كانت الشريكة زوجة ه     

.  متزوجة او مدخوال بها    المرأةوشريكها عند اقترافهما جريمة الزنا ولم يشترط القانون ان تكون           

  . عن غيره عن القوانين االخرىاألردنيد به القانون ما انفروهذا )  ٣(

 يلتقي مع بقية القوانين الوضعية التي تـشترط         األردني المتزوجة فالقانون    المرأةا بالنسبة لزنا    ام

الصحيح عليهـا وتـدوم   العقد لقيام الجريمة ان تكون رابطة الزوجية قائمة فعال ابتداء من لحظة    

  )٤. ( العالقة بطالقها بائنا تلكبدوامه وتنتهي

يكون نوعه فال سبيل للزوج عليها ولو حصل الزنا خـالل           فاذا زنت الزوجة بعد طالق بائن ايا        

  )٥. (ايام العدة

اما اذا كان الطالق رجعيا فان الزوجية قائمة حكما ويملك الزوج الحق ان يشكو زوجته اذا زنت                 

  )٦.(اثناء العدة من طالق رجعي

                                                 
)1( H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ا XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��  V٢٤٣�$ ص –4

)2(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص –ا�V٢٣١-٢٣٠  

)3(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص–ا $�V٢٤٢  

4��ص واH,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردV XV�$ ص ا	��ا1$ ا	�ا%�e ١٢٤ا	��ارXZ ص–�4ح %��Vن ا	Z�5e�ت  )4(H0٢٤٥*[ ا  

4��ص واH,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردXV ١٢٥ا	��ارXZ ص–�4ح %��Vن ا	Z�5e�ت   )5(H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص – ا $�V٢٤٦  

)6(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�V٢٤٦  



 ٢٩٨

ة فـال بـد      من الجرائم العمدية والمقـصود     األردنيجريمة الزنا في القانون     :القصد الجرمي   -٣

بـان يتـوافر لـديها العلـم         عند ارتكابهـا الفعـل       المرأةلقيامها من وجود القصد الجنائي لدى       

  )١(.واالرادة

والرضـا يتحقـق بعلـم    )برضاها ( عن القصد الجنائي لجريمة الزنا بكلمة األردنيوعبر النص   

ا الحرة فـال تعتبـر      الزانية انها تواقع شخصا ال يربطها به اية عالقة قانونية مشروعة وبارادته           

زانية من انتفى رضاها ووقعت تحت تاثير االكراه او التهديد او الخداع ويعتبر صغر السن نافيا                

  )٢. (صادر عن ارادة غير مكتملةألنه لحصول الرضا 

لشخص تعتقد انه زوجها بتسلله الى فراشها نفسها كما الغلط يؤثر على القصد الجنائي كان سلمت        

تسال عن جريمة الزنا     ها ونومه بجوارها فسلمت له على انه زوجها فانها ال          لصوت زوج  هوتقليد

  )٣. (لعدم توافر القصد الجرمي لديها وذلك نتيجة وقوعها في غلط يعيب االرادة

  :المطلب الثالث

   واركانهاألردنيزنا الزوج في القانون 

ن اذا اتخذ لـه خليلـة       يعاقب الزوج بالحبس من سنة الى سنتي      (على ما يلي    ٢٨٣/١تنص المادة   

 ).جهارا في اي مكان كان

 الن القانون اشـترط  المرأةيتبين من هذا النص ان زنا الزوج هو جريمة متميزة عن جريمة زنا       

 اليسال كفاعل   األردنيوعليه فالرجل في القانون     ) ٤(في حق الرجل ان يكون زوجا اي متزوجا         

فاذا لم يكن متزوجا فان نص      .خذ خليلة جهارا    اصيل عن جرم الزنا اال اذا كان متزوجا وحين يت         

يطاله ولكن يمكن ان يسال الرجل غير المتزوج عن جرم الزنا باعتباره شريكا للمـراة                الزنا ال 

  )٥.(الزانية

  

                                                 
4��ص �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردXV ا	��ا )1(H0*[ ا �e%ا�	ر ص –1$ ا�V٢٣١.  

� , �,/5	59��Z ا	C�a8, اHرد�Z�50٣K8V ا	'V� K8Z ا	75M اX,`�H وا	5��Vن اHردXV ص )2 (CZ   

4��ص �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردXV ١٢٦ا	��ارXZ ص –�4ح %��Vن ا	Z�5e�ت   )3(H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص– ا�V٢٣١  

)4( XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص -ا�V٢٣٢  

)5(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	رص –ا�V٢٢٨  



 ٢٩٩

   الزوجااركان جريمة زن

  :را هيمو لقيام جريمة الزنا في الزوج ااألردنييشترط قانون العقوبات 

  .ان يكون متزوجا :اوال

سال الزوج عن جريمة الزنا كفاعل اصيل البد ان يكون مرتبطا بزوجة شرعية وان يكون               حتى ي 

ج قائما فعال فاذا حدث الزنا قبل الزواج ولو كان خاطبا او بعد انحالل الرابطـة الزوجيـة                  االزو

بسسب وفاة زوجته او طالقها فاليسال عن الزنا باعتباره فاعال اصيال الن الزوج في خالل هذه                

ة يعاقب على جريمة الزنا لما جرى عليه القضاء الفرنسي الذي يعتبر الزنا خيانة لرابطـة                الفتر

  )١.(الزوجية والرجل هنا ليس في عصمته زوجة

  .ان يتخذ له خليلة جهارا:ثانيا

هذا التعبير القانوني غير محدد وغير دقيق النه يثير جملة تساؤالت حول معنى اتخاذ              أن  واضح  

 القانون ان تقع بينه وبين خليلته الفاحشة او مجرد الخلة وهل يشترط تكرار              الخليلة وهل يشترط  

  . اصبحت خليلة او يكفي وقوعها مرة واحدة المرأةان الفاحشة لدرجة االعتياد حتى يقال 

  : اتجهوا الى تفسير النص على النحو التالياألردنييبدو ان شراح القانون 

  :يكون الزوج زانيا اذا تحقق امران هما

من شانه اعالم الناس ان لـه خليلـة   ما قيامه بالتردد على امراة غير زوجته جهارا وان يفعل        -ا

  .غير زوجته

  .ان يعاشرها معاشرة االزواج ولو مرة واحدة في اي مكان كان ولو في غير بيت الزوجية-ب

هذا ولزوج  مع كونه متزوجا هي شرط لتجريم زنا ا        -اي باتخاذ خليلة  –فالمجاهرة بالفعل الفاحش    

يعني ان الزوج الذي يرتكب الزنا مع امراة يسال عن الجريمة اذا تم الفعل سرا ودون ان يلحـظ     

  )٢.(اخرون له خليلة غير زوجته

                                                 
) 1(   XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص–ا�Vن   ٢٣٤�V�<% X<� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ت   ا�<Z�5e	ا

 XVردHص –ا $�V٢٦٢  

4��ص �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردXV ٢٣٩ا3T�م ا	���� وا	X� �Z�5e ا	����e ا�H`,�8 ص  )2 (H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص – ا�V٢٣٤  



 ٣٠٠

  :القصد الجنائي 

هو قيام الزوج بارتكاب فعل الزنا مع امراة غير حليلته عن ارادة وعلم بانه يواقع غير زوجتـه                  

ع زوجته انتفى القصد الجرمي ،كما تسللت امراة الى فراشه وهو نائم       اما اذا اعتقد الزوج انه يواق     

واعتقد انها زوجته وكان تحت تاثير النوم وواقعها وكذلك اليسال الزوج الذي يكره علـى فعـل                 

  )١(،الزنا سواء االكراه ماديا او معنويا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
) 1(      X<<VردHت ا�<<Z�5e	ن ا�V�<<% X<<� ص��<<4H0*>>[ ا �<<e%ا�	>>�ا1$ ا�	ر ص –ا�<<Vا  ٢٣٥�<<,Hص وا��<<4H0*>>[ ا �<<e%ا�	>>�ا1$ ا�	ن   ا�V�<<% X<<� ل

 XVردHت ا�Z�5e	ص –ا $�V٢٦٢  



 ٣٠١

  المبحث الثاني

  :المطلب االول

  انوناتحريك الدعوى في جريمة الزنا ق

 الزانية والزوج الزاني فقـد  المرأةوقوع فعل الزنا بحد ذاته غير كاف لتحريك النيابة العامة ضد            

اشترط القانون حتى تتحرك العدالة لمعاقبة المجرمين تقديم شكوى من اصحاب الحق ضد الزناة              

  )١.(اخرىمتذرعا في هذا بالحفاظ على الشرف والسمعة تارة والمحافظة على ثبات االسرة تارة 

واصحاب الحق في تقديم الشكوى لمالحقة جريمة الزنا قانونا هم الزوج اذا كانـت الزانيـة ذات       

زوج اما اذا كان زوجها توفي او انفصلت عنه فان وليها هو صاحب الحق في تقـديم الـشكوى                   

وفي حالة زنا الزوج فان الشخص الوحيد الذي يملك حق تقديم الشكوى هو زوجته فـاذا سـكت                

زوجة ولم تقدم شكوى بحق زوجها الزاني فال يمكن مالحقته جزائيا وحق الشكوى شخصي لمن   ال

 : وهم٢٨٤/١ذكرهم القانون تعينا في المادة 

  .الزوج يشكو زوجته ما دامت الزوجية قائمة بينهما-١

  . اذا كانت بكرا او مات زوجها او انفصلت عنهالمرأةولي )٢(

  .الزوجة تشكو زوجها)٣(

وى ينحصر في هؤالء والينتقل هذا الحق لورثتهم من بعدهم ويمكن لمن لهم الحق في               وحق الشك 

تقديم الشكوى ان يمارسوا حقهم في تقديم الشكوى خالل ثالثة اشهر من يوم علمهم بالجريمة ،كما 

التقبل الشكوى بعد مرور ثالثة اشهر اعتبارا من اليـوم الـذي             :٢٨٤/٣اشارت الى ذلك المادة     

 الزانيـة او بحـق      المرأةبر الجريمة الى الزوج او الولي واذا رفعت الشكوى بحق           يصل فيه خ  

الزوج الزاني فان شريك اي منهما في الزنا يجب ان يالحق مع المـشتكى عليـه الن القـانون                   

ال يالحق اال الزاني والزانية معا الن جريمة الزنا ال تتجزا،فكذلك           ....اشترط مالحقة االثنين معا   

 معا ،وهذا يعني ان المشتكي اذا اقتصر        نى مقدم الشكوى ان يتقدم بها لمالحقة االثني       الدعوى وعل 

                                                 
) 1(       XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�V٢٥٣     X<VردHن ا�V�<5	وا X,`<�H5>7 اM	ا K8Z �V'	ا �Z�50 

  ١٠ص 



 ٣٠٢

 فان المالحقة التتم وذلك     المرأة دون الشريك او اشتكى على الشريك دون         المرأةفي شكواه على    

  )١. (عمال بما نص عليه القانون

ة يعاقب كفاعل اصـيل  والشكوى اذا صدرت من الزوجة ضد زوجها الزاني بخيانة رباط الزوجي    

 تعاقب  المرأةي ضد   لوالمزني بها شريكة هنا واذا صدرت الشكوى من الزوج ضد زوجته او الو            

  . كفاعل اصيل والزاني كشريكالمرأة

  

  :المطلب الثاني

  التنازل عن الشكوى

  تنازل الزوج او الولي-١

نهـا باعتبـار انهـا      كما منح القانون الزوج او الولي حق رفع الدعوى اعطاهما حق التنازل ع            

  )٢. (تصيبهم مباشرة وهم المتضرورن منها

وحق التنازل ثابت قانونا سواء قبل تحريك الدعوى او بعد رفعها وتحريكها وسواء صدر فيهـا                

قوبـة فـي حالـة    عوينبني على هذا التنازل سقوط الدعوى الجنائية ووقف تنفيـذ ال .الحكم ام ال   

  )٣. (صدروها

ت الزوج او الولي الن حق الشكوى من الحقـوق الشخـصية التـي              كما يسقط حق الشكوى بمو    

  )٤. (تنقضي بموت اصحابها والتورث

  

                                                 
)1  ( XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص –ا�V٢٣٨  

4��ص واH,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اHردXV ا	��ا$1 )  2(H0*[ ا �e%ا�	ص –ا $�V٢٥٦  

)3  ( XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٤٥ص –ا  

)4(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص–ا $�V٢٦٠- ٢٥٨  



 ٣٠٣

وتسقط الدعوى بموت الزانية او الزاني وهنا تسقط عن الشريك الن مصير كل منهمـا مـرتبط                 

 اشترط مالحقة االثنين معا وموت اي منهما يـسقط الـدعوى عنـه       األردنيباالخر الن القانون    

  )١. (ن شريكةفتسقط ع

 .كما تسقط الدعوى برضا الزوج معاشرة زوجته الزانية ويعتبر كانه تنازل عن شكواه قبلها

 )٢.(والتنازل يؤدي الى ان تحكم المحكمة ببراءة المتهم

 تنازل الزوجة-٢

اجاز القانون للزوجة حق التنازل عن شكواه ضد زوجها بعد صدور حكم بات باالدانـة فتـسقط           

بة فاذا عفت عنه يوقف الحكم الصادر عليه ويخلى سبيله وسـبيل شـريكته الن               الدعوى والعقو 

  .الشريكة تستفيد من كل ما يفيد الزوج

واليجوز مالحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة    (٢٨٤/١وهذا مانصت عليه المادة     

جوز للزوج لو تصالح    وي ).السابقة اال بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة باالسقاط         

  )٣.(معها ان يتمسك بهذا الصلح السقاط شكواها

�=' ا >ا9( وا >ا9;2، ا 3�9'ن إ36�ط ا 34'�2 �1��زل أ.,�ب ا ,+ *( ا )�'ىر و#�% 2�� �( ، أ9@ �?<

�ر;!9Aا BC 2DE�39�ذ ا 4A ة%;Hح *%.2 أ�1J).٤(  

  

  

  

  

                                                 
4��ص �% X��Vن  )1 (H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ا XVردHت ا�Z�5e	ر ص –ا�V٢٣٨-٢٣٧  

) 2(  XVردHت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�V٢٥٨  

) 3(           X<VردHت ا�<Z�5e	ن ا�V�%  X� ال�,Hص وا��4H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص  -ا $<�Vن       ٢٦٦-٢٦٥�V�<5	وا X,`<�H5>7 اM	ا K8<Z �<V'	ا �<Z�50 

  ١٣اHردXV ص

4��ص �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ا )4 (p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر ص-�V٢٤٥   



 ٣٠٤

�	�o	ا �*�  :ا	

�V�V�% �V'	ا ���S X� ت��Yا� �	أد  

        @�;D� N; �� 2 ا�C�Oت ا )(ء ه' إ��Sإ ،                T�D�� و�!�'Oو T�D� N; �� 2 ا�C�O2 ه�' إ�?#%U ت ا���Sوإ

�!1?D  �!1�V9).١(  

 ��ت W%#?2 ا >9�Sد 2 إY 2�V� ��9'ن ا 34'��ت ، و�O اح%Z رد9(#%ىY9'ن *%ق ��]  ، ا�أن ا 3

�ت ز��9� ، داع و^ V��C'غ���Sأد ��2 إ B;ا ��>وجا ?��%أة��� ��ت ز��9���Sأد ��،  وأد ��2 إ N��4U* ��ت ز��9���Sا ?��%أة2 إ 

  -:a,C'رة *( 2S[S أC'ر ه( 

١-  ]*0 d�5	أةا�  : ا	'اT �8V�	� ا	(*�� Z�	V'� ا	

     �9'9�O �9< �� d�D1 و#4%ف ا :    f(� ا B;و� @���9g@ ا 31�رب ا >C�B;� ) وO'ع ا =N4 ا ?�!( 

 @��).٢(  

�^ت ا d�D1   اYرد9(وا 3�9'ن  h د�h  ، دة�ا U ،  )�1>اBC 2�;E أ.'ل ا ?,�آ?�ت ا    ) ٢٨(*( ا ?

��@ه' ا U%م ا، ا U%م ا ?)!'د:3J'ل�Jل ار�h ه����@أو ��� اl ،Aي #)�Jار BC ء�!19).٣ (  

    ��ه�ة   ، *� U%م ا ?)!'د *( W%#?2 ا >9(C 'ا ?%أةه  �!�#%Z�1%ك       ،  ا >ا9;2 وJ ^ وف%�n )�*

 o(D  ^�UC ،     [4* p4Oو �O �ش وا��h، أو    آ?�� إذا �Z'ه�ت ا >ا9;�2 وا >ا�9( *�( *�%ا            ، �gن W%#?2 ا >9

�Hg1C 2%ة BC ا N;D     ا ?%أةو�Wت  �6 )*  ،        %�Hr st�Z ل<��C )* ،       م��u19م ا����ل �h )�* ا%�!n ��Oو

�!V�[C).٤(  

٢-   X1�b5	0(�اف اHا           A�� 1!?2 ا ?V��ة إ ;@ وا ?a3'د ��� @V=9 TD��1%اف *�(  ه' إO%ار BC ا ?1!� 

2?#%U ا vE�Oو @���Jر�� @;D�  ) ٥.( ا ?V��ة إ ;@W%#?2 ا >9� ه' اOA%ار BC ا ?)�1( 

                                                 
)1(XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص- ا $�V٢٦٦  

)2( XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص- ا $�V٢٧٠ 

)3( �5e	ن ا�V�% X� ]*0 �e%ا�	ا1$ ا��	ا XVردpت ا�Z-ر ص�V٢٤٠  

4��ص واp,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ـ V�$ ص )4(H0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص٢٧١ــ ٢٧٠ا XZار��	ت ـ ا�Z�5e	ن ا�V�% ٣١ ، �4ح    

�ر ص )5(V ـ XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٤١ا  



 ٣٠٥

�.�%ا �T�D ا ?�14%ف، وا���1% ا��1%اف أ��h ا �)%#�;B                  اYرد9(وا 3�9'ن  O �1%اف� N�4W ا^

1?��د2w#%�Z ، x أن #���� ا^��1%اف          �3��y( اD  ز'�U# ، %�Hr �!1�C �y �!1C ال'O9@ أg� ،%Hzا TD�

 x�#{J ى%Hأ BE3%ا�.  

           v�O�1%اف ا 'ا��ت ، ه�' ا^�SAا )* N; 1%اف ا ?�3'ل آ���م ا ?,�?�2 ،        وا^�C2 او أ�C��م ا �;���2 ا 4�Cأ 

Aا N4UJ )1 دة ا��1%اف ا 3{�E( وx�h ه' ا � ;N وهlا واs9 BC |y ا ?) .١(  

٢-  �86�3  ا	���y1 وا	

      ��9( وه' ه�U ا 1( #�'ن ا NE�� ، ��O آ�1!�� �x��# ~�t      ا ?%أةوه( oDJ ا 6%!�#%�Z ا >ا9;2 أو 

� C�@ و�J'ن دا 2 �TD وO'ع ا =!;D� �4O'C أو BE�  )٢. N4) ا (

���2 ا ?,�?��2   ��O )��=�J N��� ، ���9< �� �,#%��. �و^ #��)1%ط  ان ���J'ن ه��xl ا ?����1C ، ���;J{?�2 ا�1%ا*��

      )O��� v�C ��T�D ا >�9 ��T�D ا �6%�N��� ، NE   اYرد)�9 و �� a�13#% ا ?�(%ع    ) ٣.( ا^��H%ى اYد �1 ^��� 2! 

 ��ف إ ;!y1'�2 (ا�C ى%Hا +E�Sو9@ ) او و�J �C o l� �#%# 'وه  

9!�� N��3J آ�� ;N         ا ?%أة�* ،�?!D�O BC 24O'C B�J �  ' و ، NE�او ا )%#lC BC ،oّآ%ات او VC'ّدات ر6

                �!�#%�Zا >ا9;�2 او ~�t� p��1آ �� p��S ا9!��? �� ،��ت W%#?2 ا >9�S^ 2Uh٤.(و(   xlأه�    ��ت ز�9��Sد �2 إ

�ت ز9� ا >وج ، *�D #%د *( ا    اYرد9(ا ?%اx *( ا 3�9'ن    �Sأد 2 إ �Cأ،%a, ا N;�6 TD�� #��ل     �C 9'ن��3 

�ah TD%ه� ، و � J�s ا  ��ت ، و�TD ذ W T�3�J o%#?�2   ٢٨٣دة ?�Sأد 2 إ TD� ا ?'W!2 إ T ا >وج 

 2;Eا<U ى ا'��ت *( ا ��S�  2C��م ا 4�h�  v}tJ ا >وج �  )٥. (ز9

  ��ت، �;B ز9�SA2 *( أد 2 اO%=1 ا xl9'ن ،     ا ?%أةوه��ر ا�319�د �Z%اح ا �3�>C p9� وز9� ا >وج آ

�!9Y C ,    )�* رة'a ا ?�%أة            xlه� T�D� ��J%1#2 ، و�C�� �<]2�S أد �N��3J ^ 2 �6'اه� ، وه�( *�( ا �>وج 

                                                 
4��ص �% X��Vن ا )1(p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ر صا�V ـ XVردpت ا�Z�5e	٢٤٢   

4��ص واp,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ـ V�$ ص )2(p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٧٥ا  

4��ص واH,�ال �% X��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ــ V�$ ص )3(p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٧٥ا.  

�ر ص )4(V ــ XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٤٢ا  

�ر ص)5(V ــ XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٤٣ا  



 ٣٠٦

�T��D ا ��>وج،  4?��'م    2��?#%U ت ا'���S T�� أن #��}دي إ B���?# @��9Y ���#%� )9'9���O v��y2 و��O%=1 د ��2اYا 

 TD� �!J'�S م��� a,C'رة اYد 2 ا 1( ه( Z%#�2 *( ا >9� Yن ا ?%أة�� �2�V  @ ، و!  2�V� �� ).١ (  

>�ر       وBC ه�� ��U9 أن      V /8e<� /<C, ذ�)<�H4(      ..  #�3'ل    ا#%(�J N#��4J اء%�Wورة إ%�y �9%ى

            ��ت ز�9��Sق إ%�� vC NS��ت ز9� ا >وج �,;� 1#?�SA 2�V� ��م      ا ?�%أة �UV�9^3;�+ ا,J N�Wأ B�C o� وذ 

 v�? و B�?# �C وث�h @ �h TD� s� 3( ا� �C 3;2 ، إذاw�C %;� �E�19 BC @Sو�h) .٢(  

  

  : hZ ا	�*� ا	�ا

   اpرد�Z�50XV ا	'V� �X ا	5��Vن 

� ا ?%أة4#��O ا 3�9'ن !V=9 2�'34 ا o#%( ا �O� ا >ا9;2 �� ,�BC d 216 أZ!% إ 6 T�B;1 و4#

�T�D ذ �o ا ?��دة        pa9 �� ,�B�C d �6�2 إ ��6 T�B;1 ،           .١/ ٢٨٢آ?�� ��O�� ا �>وج ا >ا4# @�9�* )�9�Cأ 

 �O�4Jا ا ?%أةو (pa9 ��TD ذ o ا ?�دة %#� o�d= ا 34'�2 ���ه� آ? ٢٨٣ .   

�رة       ��Jا.��;ً] و [ً����* xر����1���رة ���J �وا ?]���h أن ا ��3�9'ن #���u% إ ��W )��*%� T%#?��2 ا >��9

 �ً�#%Z xر��1��� .  

� ?%أة*                  ��!  B��# ��  إذا �� او B�C و ;!��!Wزو B�C ى'��Z � �J'ن �%*� ا.;] �3J �;hم �,3!�

           B;1��6 T� إ %!�Z216 ا BC d�, �� �O�4J ��رة  . زوج و���ه�J2  �>وج زان إذا     و�#%�Z 2�;9ن ا >ا'��J

              B�C d��, 34'�2 ا >وج ا >ا9( وه�( ا� �4��O ا >ا9;2 ���هJ1@ وWزو BC ا >وج TD�أp?;O ا ��'ى 

  B;1�6 T 2 إ�6 .                        ��O�� ا �>وج ا >ا�9( *;��'ن �%*�� ا.�;] إذا ��Z pC��O'ى �,B�C @�3 زو�1W@ و4#Cّا

 B;1���6 T�� 2 ا���6 B��C d�, ���� .'�� إذا اp��?;O ا ����#%��Z و#���'ن T��D�� ا ?��%أةى ��!Wاو زو � B��C و ;!��

B;1�6 T إ %!Z216 أ BC d�, �� �O�4;* .  

                  B�C 9'ن�� N�4W ا �3�C ��!  f;�yا إذا أ%Z v�?J^و �;9�W دع%J^ �وBC |}1# هxl ا 34'�2 ا9!

�?!�C أي �y ~3V1* 2�'34 ا B�  .   D  +h>وج وا >و2W وا ' ( *( ا 1��زل �B ا )�'ى و

                                                 
�ر ص )1(V ــ XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	٢٤٤ ــ ٢٤٧ا XVردpن ا�V�5	وا X,`75 ا��M	ا K8Z �V'	ا �Z�50 ، 

  ٩ص

)2( pت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	اXVر ص-رد�V ٢٤٤   



 ٣٠٧

  اpردXVا	+M�ح �X ا	5��Vن 

�ح ا 'اB;�� 2��4O ا ?,���رم واY.�'ل وا =��%وع أو B�C ه���     اYرد�9( �,�� ا ��3�9'ن  =V� 2 ا��?#%W 

         @  stZ BC 24Oا 'ا ��ه%ة آ?� 4J%ض ا 3�9'ن  U%#?2 ا >9a? ��رب �OYا BC �4;?W 2 ه}^ء <�?�

     %Hr TD� 2;D4* 9'9;2 أو�O 2wD6 ،     d�, ��� @;D� �O���?D;2 ا >9� وا��1% ذ o آD@ ز9� و @4C رس�Cو

 ?�ة 1J%اوح �;6 B�B;1 أو S]ث 6�'ات وا�o�#%,1  %��1 ا ���'ى ��Z �#��3J'ى O B�C%#�� أو .�!%              

�TD ذ o آD@ ا ?�دة  pa9 �  .٢٨٦و ٢٨٥أ�h ا ?T1h B;C%U ا �ر2W ا %ا�24 آ?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٨

�	�o	ا ylM	ا  

� ا	'V� �X ا	����e ا��`,�8��S  

/<<8U���%ا   : 6Yب وا�V��9Y2 ا;C[��6Aا ��)%#24 ا p��?hض ، ���9<D  ���!?#%,1�،  xl���1%ت ه���وا

   %E�*2�DC )�* N,# �D      ، وأv?W أهN اYد#�ن �J TD,%#?@    ، ا �W'1VJ )1 ا ,�  ، ا BC 2?#%U ا 9l'ب ا ��

~O ،       @1?#%W رة'wH vC �6��1J @1�'3� p9�4� T   ، وBC ه�� آJ ل ا��O �3*)        ن�7 آ><Vإ �<V'	ا ا�Z�56 Hو

  )١).(����T و��ء ��8`

   NO�� TD� T=t# ^�3، وC  v?1U? ا �;aJ )1 ار ا%yYع ، ار ا';Zو �BC ا19)�ر W%#?2 ا >9

2(h��ب      ، *!( J!�د آ;��ن ا�6Y%ة     ، ا =V�9Yا ~�DtJ2 و�D#ا %ذ v;(�Jة    ، و%�;wt اض ا%�CYا B�� [}�* ،

  2CY�� o1=J )1 ا >واج ا ,]ل        ، ا B� �4� T و�>و*!J ا� �!�C B� ��ق ا ��س    ، ^9,%ا*!V�# ^ T1,*

   2C%,C 2?Sr ة'!Z وراء   �!J�;h �!;D� %C�J  ،    2��Z .   B�6%ع ا� هxl ا 34'��ت ا %اد,C �h�#3'ل .�

  :ا6A]م 

     @�D34� ^ xا'�!� @�V,16ا x%Z�� BCو NO�� Nآ N3� )* |;�O ��@ رh?�2 وا ��D4    ...... ا >9%(�*

   2?h1@ رC�O2 وإ?hب ا )!'ات            ، �@ ر��رع أ.,V1  ا%Wزا @;D��@ *%h?2 إذ  '  � #)%ع %Z �Cأ

  E��9;2 وN�;w4J �9'ر ا N�34 وإ�=��ء �6%اج ا ��D3            إ �h T ا �!V�9A6?' ه?�2 ا B�*?�B  ، � وا >وال 

            %��SYا )�y%C @�D34� دا'��?,C T�3�;* %�W<�#و N�Cg1# اء<��U ا B�C �� �Z%ع ا� *��( �h+ ا >�9�?� ��D�

�رh x?;� ا =4�ل  ;1H�� ،                    T� إ @�Jود�4C B�� x%�W<J �� Yا ,�� *�)�ة ا @;D� �;O2 *�9@ إن أ?h1@ رC�Oوإ

 @4;�. |;�O ،2�6                و�U9و @�C%W d�9د B� @V=9 و�!%ت +,D  xد��D;@ ا %n �3* �W!% ا39; �;Oإن أ

�رة                       �U, �� �W%� ا �)!'ة ا xlء ه��}�O 2�#�� ��D� B�C ن��* %�W< 2 ا �%دع وا�#�� x%;�  Nahو @D4*

�ر W<9Aا Nآ %W<�#)٢ .(  

  

  

  

                                                 
  ٣٢ ��رة ا���اء ��7 )1 (

  ٦٠ ,C��K ا��`م و�4اh1 ا��`م ص )2 (



 ٣٠٩

� اpولC�  ا	

  :ا	�*� اpول 

�V'	ا ���e6  

 ��ز#?� وa3#% وه' �� a3%  �2 أهN ا: ا >9U,  ،�U9 N2 أه�  �? �  )١.(و�

   2�  ����3    ا ?�%أة أT�J  : وزT�9 . ا =U'ر �3#�ل َزT�9َ َ#>�9( زTً�9 وز�9�ًء ���V%ه?� *�U%          : وا >9 %�;� B�C 

�( أو oDC وا v?U ز9�ة%Z . زواٍن v?U ٢. (وه( زا9;2 وا(  

  

  :���e6 ا	'V� 90/ ا	U5M�ء

   ���C )���* �!*[1���H^ ����4�J ��رات ا =3!����ء *���( f���#%4J ا >���9����� p���=D1Hم  ا�����hأ B���C @��� و��1# �

�^تhو.) �  -:و6'ف 49%ض  #%41=@ ��� ا =3!�ء �TD ا �,' ا 1

�%ف   �8M9C	9@  اg� �,D  �W'? ا ��;�% ا ?o�D و��Z@       ا ?�%أة وطء ا %NW :( ا >9 )�* N��3 ا )�* 

oD? ٣).(ا(  

 @��*%ّ��ل ������DC B@  ( ا ,�=��( ���9g@ا0 K<<Z�K�/<<Zو��H x�!1(��C N���O )��* vE���� +����9 f��D�C وطء

� - ��gن اT3D1�6 *��43ت �T�D ذآ�%x     -ا6A]م أو ;�?J��B�C @ ذ �o   و�Z!1@ *( دار �!�;�?J ـ   أو   ��!D4* نY

B;�?J N� �  )٤).( ;d و��ً

  

  

  

                                                 
  ٣٥٩ ص١٤ 	+�ن ا	�eب ج )1(

  ٤٠٥ ص١ا	e�$ ا	���8 ج، ٣٤١ ص٤ ا	5�,�س ا	�8C ج )2(

 ٢٤٧ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )3( 

 ٦-٤ ص٤ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج )4(



 ٣١٠

�ق    ( ا >��9�  ا	�	83>>�و���ّ%ف��=J�� @��;* @��  o��DC ^ )��Cدr ج%��* �DV��C f��D�C ��9@ وطءg�-2��?EYا- 

  )١).(4J?�ًا

 @*%ّ��ل �B ا )� (:ا	����8eوH @�;4  م%,C آ% �=%جl 9@ إ#]ج اg��ً4�� T!1(C 2!) .(٢(  

  @*%ّ��h �;;�J @9g)=2 ذآ% ا �� � ا 4�NO *( أ�h ا =%N��O B�C B;W أو د��% B�?C            (:ا	9C�Z*�  و

2!�Z ^و �?!�;� 2?a� ^).(٣ (  

�V'	ا ����	 XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا ���e6:  

    f#%41� )9دا'V ا )E��U 9'ن ا�� آ�ن *( >*� . ا	�8Mّ9C و �3 أlH ا 3C ه���� �9   ��C اlوه� N�3 ا

�رت إ ;@ ا ?�دة Z١٤٥أ p �O �;h :-  

١-  �� W%#?2 ا >9ً��J%C �4#:  

�(   - أ%Z ط�  . آN رNW و�� اC%أة دون ر�

�(   - ب%Z ط� .آN اC%أة �C�p رBC [ًW و��!� دون ر�

٢-  N�3 ا )* �4#�د ! �C أو �!Dل ا ,)=2 آ'H�� �1 ا 'طء#.  

٣-  �ً;�%Z �ً���w� TD]9@ ر� v?U? ح ا� .^ #�14% ا ��

  

 XV�o	ا �*�  :ا	

�V'	ا ���S ن�أرآ:  

  ���!� ّ̂ ��U  23%#?��2 ا >��9�   ،  ���W N%#?��2 أرآ���ن ^ ��3J'م اV�� ء ا�#%4=���ت ا =3!��J ل[��H B��Cو ،

�  :#1{| أن  !� رآ�;B ه?

  ا 'طء ا ?,ّ%م -١

                                                 
  ٢٩١-٢٩٠ ص٦وا�آ*y8 جا	(�ج ، ٣١٣ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج  )1(

  ١٤٤ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج، ٤٠٣-٤٠٢ صUV٧��� ا	C(�ج ج  )2(

)3( �8V��*+	م ا�3Tpاء ص- ا�M*	٢٦٣  



 ٣١١

٢- )E��U ا �a3 4?� ا 'طء أو اJ.  

  .ا	�طء ا	�Cم: ا	�آK اpول

� 'طء ا ?,%م    � �a3# :     ا ,)=2 أو fD�? ل ا�Hر              إد'�u,C @�Wو T�D� )�Cدr ج%�* )�* ���Oره

Na,# �  إ9>ال أو Nah 6'اء ، NE�h �?!�;� �Wج أو و%= �  ) ١.(و6'اء اNaJ ا lآ% �

� N>C BC هlا ا =Y N4ن ا 'طء �aCر ^ : وا 'طء ا ?,%م �� �D  2�V?%أةً�'� NW% ا �!�;�?J

  B;���Sا B;��� ^إ @���'Oو B���?# ،     B��C @��  +1(��# ���?!�C ���hوا Nأن آ�� T��D���3�ل زان أو  *;���ل ;* f��.' ا

  )٢.(زا9;2

    oD? ا %;��1�ر ا 'طء ا ?,%م ز9ً� أن #�'ن *( �*�ذا .�دف oDC ا ���ح أو oDC ، و#)1%ط ^

          ً��C%,C ن��E?2 أو ا ?,%2�C    �آ�'طء ا >و2�W ا ,��E   ، ا ;?;B *] #�14% ز�9ً� و �' آ�a� ء أو ا�V�=� أو ا 

     �!Wزو �!�C %ه�n )1 أو ا �, ��       وا >، Yن ا 1,%#�  4�رض  . ��!Jذا ��;h B�C �ً�%�Z �!;D� ~DVC وج

  )٣.( '^ ا 4�رض 

�l�Hة وا 4���ق ، وإن            =? ���+ ، *] #�'ن ز9� #'��W ا ,�� ، آV ,' ا�ا  TD�*�ذا  � v3# ا 'طء 

  )٤.(آ�ن C��%ًا #�W'1V ا 41>#% 

lا ه' ا �3ر ا ?1=+ �B;� @;D ا =3!�ء *( W%#?�2 ا >�9� و��O اf�D1H ا =3!��ء *�( ���4 .�'ر               ه

Nا ,� أم ^ ؟ا 'طء ه �W'J   

 � �  .وH{9% ا �]م �TD هxl ا a'رة ا ?fD1t *( وW'ب ا ,� *;!� إ T ا ?�Dw ا <

  

  

  
                                                 

  ٢٨٠ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج، ١٤٤-١٤٣ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج )1(

 �٧ ا	C(�ج جUV��، ١٤٧ ص١٠ا	�X9 ج، ٢٩٠ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج، ٢٦٨ ص٢ا	fUب ج، ٣٤٨-٣٤٧ ص٥ �4ح �(� ا	5/�� ج )2(

  ٤٠٢ص

  .٣١٣ صT٤��84 ا	/��%X ج، ٤١٥٣ ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج )3(

   ٤٠٤ صUV٧��� ا	C(�ج ج )4(



 ٣١٢

 XV�o	ا Kآ�	ا : X1�9�	ا /l5	ا:  

                N�4= ا >ا�9( ا ���J%# أن T��4?� ، )E���U ا �a�3 د ا'�W'  ا 4?�#�2 *;�)1%ط �Eا%U ا BC �ا >9

�   ا ?%أة�?4�T أن B�?J  .  ?%أةاوه' �D4# أC @9,%م �D;@ ، و#1V'ي *( ذ o ا %NW و    !V�=9 B�C [ًWر 

 �#%,1 �� 2? ��  .وه( 

                    �a�3 ا f�Dt1  N�?1�J ��  2�?#%U ن اY ��, ا ��W'# [�* ، �#%,1 ��� ��D��ن ا =N�4 دون ;Jإ �Cأ

 �!;* )E��U ا.  

�ل   : ا	�KZH X9 %/ا,�*=(  �O ، ��J �D4# �  BC TD,%#� ا >9 �h ^و   X<*0ن و�<o0و �<0 ^ 

    TD�� 1,%#� ، وآ��ن #,N�?1 أن           �h إ^ �� N�!U ا >ا�9( ا T���ل أه�N ا ��D4 ، *��ذا اّدO اl!و� ، @?D� BC

 B?C ن�� ، وإن آًOد��دC N�O 2#�U# @9Y ، @'ز أن #�'ن .�� �Z��6A]م ، وا �� �!�#D!U@ ، آ,�#� 

 ��D;@ ذ o آ� ?�DV ا ��B;� �Z ا ?B;?DV وأهN ا Y N�3# �  ، �D4ن J,%#� ا >9 T=t# ^ T=t# ^) .١(  

*�ن آ�ن B;� g(9 ا ?�B;?DV ،       ..... و^ #�U ا ,� �J �D4# ^ BC TD,%#� ا >9�           : ا	fUبو*(  

�د#2 �4;�ة BC ا ?B;?DV ، أو � )* g(9 6]م ،أوA�� �!� �#%O ن�9� �D49 آ�l@ ، وإن آY ، @ 'O N�3# � 

Y ، @ 'O N�O م��hYا �D4# أن N�O ��ق ، وز9*g* �ً9'�UC ن��;@ *�U# �D ا ,� آ�# �C N?1,# @9) .٢(  

  N39و K�/Z�0 KZل   ا'O  �8C�ل            : L��T ا	�O ��S �#%,1 ��� ��D4 ا ,� ا ~Eا%Z BC أن :    g(�9 B�C

   @�1h��ل D4# ^ @D>C?'ن J,%#?@ أو #�314ون إ�!W م'O B;� ه+ أو�Z )* x�hو .    o� د ذ'�W% و���إذ ^ #

�م *%ع*?B ز9� وه' آo l *( *'ر دH' @ دار9� ^ oZ *( أ9�hY�� f;D�1 إذ ا �,# ^ @ �!� �D4 ٣(. ا(  

            �� ��314Cًا أ9!��!��'* @�Zا%* T�D�� إذا و��W ا�C%أة C 2 �h )* )E��U ا �a3 ا fDt1# �O o lوآ

�;@ BC ا )�!2 �# �C N?1,# @9Y ر'!?U ا ��� @;D� �h [* 2;��Wأ �  )٤.(زوB;�1* @1W أ9!

  

  

                                                 
   ١٥٢ ص١٠ا	�X9 ج )1(

   ٢٦٩ ــ ٢٦٨ ص٢ا	fUب ج )2(

  ٦ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج )3(

   ١٥١ ص١٠ ، ا	�X9 ج٢٦٩ ص٢ا	fUب ج )4(



 ٣١٣

�ل  O�8وM9C	ا      x��1ZAن اY �, ا @;D����4 ��'ل ا �a,�2 #��'ن �;�% 1V�C�� إ �T د ;�N *�]           إن 

   d=��� وا dU ���� ���!*%4# 2�,a�� ���4 ���'ل ا� @��;D� T��=tJ ^ @��Jأ%Cن اY T��?�#���14% ، وآ��lا إذا آ���ن أ

  )١. (وا %اE,2 وا a'ت 

 �	�o	ا �*�  :ا	

 �U8� /C	ب ا�Sو X� �*)?طء ا�	ا K, ر�L  

  ــ:�TD ا N;a=1 ا 1� ( اfD1H ا =3!�ء *( ��4 .'ر ا 'طء ه�W'J N ا ,� أم ^ ؟ 

  ) ا D'اط (ــ ا 'طء *( ا ��% ١

         ، %E��ق ا =3!���ء �J T��D,��%#� ا ��D'اط ، *��( ا ��lآ% واT��>9Y ، وأB��C @��9 ا ��9l'ب ا ������=J���4 ا�

          2��;� ���D@ ،  ����!� اD1H=�'ا ه����W'# N ا ,�� أم ^ ؟ *�lه� ا ?�* B�4 و @��?#%,J )�* د#�� ا �'اردة�h� 

    ,Cو f6'# '2 وأ�D���;�% ا >و��W'# 2�W ا ,��       وا )�*4;2 وا ,� vC @9أ T =;2 ، إ�ا , BC �? . ن ا�Y

2 *3�ل (h�* x�?ّ6 T �4J)��T�M	�6ن اv6٢ ) (أ( @;* �  )٣.(*;�h @� �U ا >9�  'W'د 4C�T ا >9

�،  �4م ا ' ط ء       أ�M89T �Z وذب  Cا%h ن� إ T أن ا D'اط *( ا lآ% وا�W'# ^ ، T>9Y ، وإن آ

 ��D@>;4**( ا B�# �D* ،N�3 ز9�  ) ٥. ( *( ا ?)!'ر ���ه� �h ا >9�ا	����8eو�h ا D'اط ��� ) ٤. (ر *

 ����B وا	9C�Z*� ، ا	�	�83و B;1#ا %وا %!nأ )* /Tلأ�h N�� �W% ٦.( ه' ا(  

 XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا X� *�اط	ا:  

�ن     �;Jإ TD� ��E( ا V'دا9( ، ا >9�U 9'ن ا��( *�( ا N��3    ا ?�%أة aO% ا 3%�Z ط��   دون ر���Cأ ، 

�ن *( ا ��%   ;JAاط(ا'D دة ) ا��دة 2D31VC ه( ا ?C @  ن *�( ا ���%    . ١٤٨*�3 أ*%د�;JAا TD� �O�و � 4#

      [ً?� ، ��3'�2 ا >9 d=�ه��l?�    �<M89T X<Zأ                 d�?H ة��C BUV� 2 أو ا�E�C ��DU �� @�;D� ��O�� � ، وإ9?�

                                                 
   ٤١٥٨ ص٩ ، Z/اh1 ا	9l�h1 ج١٧٨ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج  )1(

  ��٨٠رة ا�0pاف ���  )2(

    ٤١٥١ ص٩ ، Z/اh1 ا	9l�S h1ـ١٤٧ ص١٠ ، ا	�S X9ـ٣١٣ ص٤، T��84 ا	/��%S Xـ٢٦٩ ص٢ا	fه� Sـ  )3(

   ٤١٥٢-٤١٥١ ص٩ Z/اh1 ا	9l�S h1ـ)4(

   ١٤٤ ص٤، ,�X9 ا	C(�ج Sـ٢٦٩ ص٢ا	fه� Sـ )5(

   ٢٨٦ ص٢،ا	�Mاآ7 ا	/واS XVـ١٥٥ ص١٠ا	�S X9ـ )6(



 ٣١٤

             ̂ �2E وا ���C BUVة C �DU �� 2;9��وز d�?H �6�'ات       6�'ات *( ا ?%ة اYو T و*( ا ?%ة ا <�U1J  .  )�*و

� 2 اAدا29  hD ��{? ا BUV ���ام أو �A�� �O�4# 2> �  ) ١.(?%ة ا <

  : ا9Sp��8 ا	�أةــ وطء ا	�8�l وا	��9ن ٢

� ^     ا	8M9C>>�ذه��� ��?!D4* نY 2��;��Wأة أ%��Cن *��( وطء ا'���UCو %;���. T��D� ���h ^ @��9أ T�� إ 

          � �h ^و ، �� ز9?!�C 2 *] #�'ن ا 'طءC%, �� f.'#  T�D أن    ا ?�%أة T�D��ًء ���1@ �� ا ?�%أة  وإن ��و

� *!�( C'��'ءة                      �!�C +�3,1# ^ وه�' ا �'طء �� ^ زاY ، 2�;9ن *N�4 ا >�9�!� �ً�;9<C ��!9'�  �J,� *( ا >�9

�ز     U? ا N;�6 TD�� *( ا r%3ن زا2;9 !1;?VJا��2 و'� pV; ن ^ #�4 . و'�U? وا )�a ا N4* ن�و ?� آ

�!� �ً;9<C ن'�J [* �  )٢.( *( ا ,� B;1 ا ?%أة � �,J��Xe وز��ا	و���  .ز9ً

�ل *(   O ج�)C� أو C%اه�3ً� أو اpDH�1�6 ذآ�%              : ,�X9 ا	ً�9'�UC 2�=D�C p���C ' و �E�.  ��hت   �9

)٣(  

  

٣ �V�9�, �8ًة أو�L ¡	��	ا y%�e	ـ وطء ا :  

  +=Jءا�U5M	ا          � ��TD ا �a;%ة وا ?U�'29  �4م اYهD;�2 واD1H=�'ا *�( ��h ا 4�N�O ا �� �h ^ @9أ 

!           ��D;@ ا ,� 9Y@ زاٍن وYن أ�hه?� ا9=%د �? �U# @9روا#2 أ )* �?h4( وأ*�� *lه� أ�' h�;=2 وا )?

          %�Hzا B��� #3V~ ا ,� *'�W ا ,� �T�D أ��hه?� و3�6~ ?� %Hzا ,� ، وا9=%د ا �W'#).ل *�(     )٤��O

  )٥).(و ' ز9� U?� fD�C�'29 أو 9�E?2 أو C%اهX9�, )  �h 23 ا	C(�ج

  )٦.( إ T أ�h ^ @9 *( وطء ا �a;%ة ا B�?# ^ )1 و�}ه� إذا و��!� ا ?�fD ا	�	�83وذه� 

٤ �)8  ـ وطء ا	

                                                 
   ١٠ ص1١٩٩١$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9�X1 ا	+�دا XV	�S �9+ا )1(

   ١٢٩ ــ ١٢٨ ص٩ ، ا	�+�ط Sـ٤١٥٠ صZ٩/اh1 ا	9l�S h1ـ )2(

   ١٤٦ ص٤,�X9 ا	C(�ج Sـ )3(

   ١٩٩ ص٤ ، ا	3��S Xـ٢٦٩ ص٢ ، ا	fUب Sـ٤١٥١ ص�Z٩�h1 ا	9l�S h1ـ )4(

   ١٤٦ ص٤,�X9 ا	C(�ج Sـ )5(

�(S y8*? �lـ٣١٤ صT٤��84 ا	/��%S Xـ )6(, ]*0 X4��   ٧٦ ص٨ ، ا	



 ٣١٥

� أو د�%ه� 9Y@ وطء *( *%ج           ا	�	�83ذه�  !D�O )* 2;��WYب ا ,� *( وطء ا ?;21 ا'Wو T إ 

  )١.(rد�Zg* 2;C@ وطء ا ,;2

�ل  O�8 وe���	�8 واM9C	ا   |�.Yا )*  �<*Z�9C	وا   ̂ ����ه�  |Wن     *�( ا �%اY 2�1;? وا��� ا ��,# 

��@ و#'�W ا 41>#%  %=�# v�w ٢.(ا(  

٥ 7V`�Z ]*0 h  ـ ا	�طء �3V X�ح ,�

>/ ,>K ا	8M9C>�           ذه�  C,و �<��� �<Zوأ �<*Z�9C	�8 واe���<	ا K<, ء�U5M	ر ا�US  أن T� إ ،  

� وC��2h' ا �;% ، و�14Cة ا �           ًS[S 23Dw? رم ، وا��w� TD]9@ ، آ���ح ا ?, v?UC ح�;�%  ا 'طء *( �9

 �,D  �W'C �� 1,%#�  *!' ز9� �ً? ���2VC ، إذا و�� *;@ t ح ا�  )٣. (، و�9

�ل  Oو �M89T �Zأ             B�C ��Wإذا و x�����h )ّD%ام ، Yن ا ���ح  ��ل �p?D أ9!O وإن ، @;D� �h ^ 

                           ، �ً�Cا%h أو ً̂ [�h ن�3�.�� ا ����ح #?��v و�W'ب ا ,�� ، �6'اء آ�?  N���O ، N�,C T� إ �ً*�}�C ، NهYا

��D;@ و6'اء آ �4?UC أو @;* �=D1tC �#%,1 ٤.(ن ا(  

  lHو �3 أXV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ه� اl?�  ء�<U5M	ر ا�US     T�D� v�?U? �1% ا �>واج ا���* ، 

�2C ا ,� و^ ��%ة �'W'د ا �34  Oإ �Wل و'H� ا �J ذا�* ، )�%Z %;� �ً��*�pa ا ?��دة  . �w]9@ ، ر�

�w� TD]9@ ر : ١٤٥/٣ v?U? ح ا�� ^ #�14% ا ��ً;�%Z �ً��� .  

  

  ـ ,+��5T ا	9+�ء ٦

         T>9وأ T>9أ B;� 2(h�� #�'ن BC ا =C 'م  . وه%,C 'عوه�?WA��   �D�6و @�;D�  TD. @ '3 ا� 

 ) pJن ا ?%أة ا ?%أةإذا أ�� زا1;9?!* ) . (٥(  

                                                 
   ٢٩١ ص٦ ، ا	(�ج وا�آ*S y8ـ٣١٤ صT٤��84 ا	/��%S Xـ )1(

   ١٤٨ ص١٠ ، ا	�S X9ـ١٤٥ ص٤ ، ,�X9 ا	C(�ج Sـ٤١٥٢ صZ٩/اh1 ا	9l�ع Sـ )2(

   ١٧٩ ص٣	5C�S B1ـ ، T��84 ا	��*6 ]*0  X�K88 ا٤١٥٤ ص٩ ، Z/اh1 ا	9l�S h1ـ١٥٠ ص١٠ا	�S X9ـ )3( 

  ٤١٥٤ ص٩ ، Z/اh1 ا	9l�S h1ـ٢٦١ ص٥رح  �(�  ا	S ��/5ـش (4)

    ٢٣٣ صK9�٨ ا	�S X5U8ـ)5(  



 ٣١٦

�ع  ?Wءوإ�U5M	ا       N�4= ا اlه� T�D� ��h ^ @�9أ T�D�  .       N�W% ة ا%�Z��?� @��Z�9@ أY %�#<41 و*;�@ ا

�ع  دون ا ?%أة?W).١(  

٧ $1�U�	ن ا�ـ إ86  

���o l��  N ذه���   ��ء و���O اD1H=��'ا *��( ا =��?D4 ع ا���?W�� ام%��h �E��ن ا �!����;J83>>� إ	�ا	8M9C>>� وا	

�8e���	وا     T�g�# �;DV� ا v��w 9@ اY �#دg1 ا �W'J 2;a4C @�� و � *( ا %W| وا ,���2D أ9@ ^ #�14% ز9

 �, �� %W< ا T �1 إ,# �D* N4= ا اlه .  

/ا	����8eوذه� Tا ,� وأ �W'# ��ن ا �!;?2 ز9;Jأن إ �?!�� )9�  )٢.( *( ا 3'ل ا <

hZا�	ا �*�  : ا	

 XV'ا	ا /T �4وط :  

 2; �� ,� ^�� ان #1'*% *( ا >ا9( وا >ا9;2 ا )%وط ا 1� �!;D� �O��م W%#?2 ا >9� ا ?4;3 :-   

� ^ن ا N34 وا �D'غ Z%ط ^هD;�          - :ـ�	(3*١�8?!;D� �h^ ن'�U? وا )�a �2 ا 34'��2 ، *��ن     *

             T�D��ه] �� 1,%#� وt� @�#%Z]ف ذ �o و��W ا ,�� W أو ��;% fD�C أو �C%ه B;;9ا >ا �hن أ�آ

��� ا U?!'ر  %Hzدون ا �,D  Nه' أه BC).٣  (  

�TD     - :?(8�رـ��٢ �h ^ @9أ TD� ا ?�%ه�2 �T�D ا >�9� وN�,C ا �t]ف *�(       ا ?%أة اJ=+ ا =3!�ء 

3;��م ��lر�8e          x وا	>l�T��ن ,>K ا	8M9C>�      ا	�	83>�  وا	>���    ا %l*، NWه�     x%��? ا T�D� ��h ^ @�9أ 

   xأ%? �٤.(��Aآ%اx آ(                ��h [�* ن�wDV� ل إن أآ%ه�@ ا��3* x%;��ن وwDV ا xإآ%ا B;� 2=;�h 'و*%ق أ�

 �h ن�wDV ا %;��D;@ وإن أآ%ه@ ).٥( 

                                                 
   ٢٧٠ ص٢ ، ا	fه� Sـ١٥٧ ص١٠ا	�S X9ـ)  (1

  ١٥٨ ص١٠ ، ا	�S X9ـ٢٧٠ ص٢ ، ا	fه� Sـ٣١٦ ص٤ ، T��84 ا	/��%S Xـ٢٦ ص٤ T��84 ا0 KZ�S K�/Zـ )2 (

�(S y8*? �lـ٥ ص٤ ، T��84 ا0 KZ�S K�/Zـ١٩٩ ص٤ ا	3��S Xـ )3 (, ]*0 X4��    ٧٥ ص٨ ، ا	

  ٤٤٩١ ص٩ ، Z/اh1 ا	9l�S h1ـ١٤٥ ص٤ ، ,�X9 ا	C(�ج Sـ٣١٨ ص٤ ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� Sـ )4 (

  ١٠٤ ص٢ ا	U/ا�� Sـ )5 (



 ٣١٧

�ل  �Oو �<*Z�9C	ر ا      ا�(�19^�� 1!�#�� ^ن ا �'طء ^#���'ن إ^ �� x%وإن أآ� N��W% ا ��)!'ة    #,�� ا B���دث �,

�D;2 ا ,�  �U#^ أن N?1,#ر ، و�;1H^١. (وا(  

٣ $��C)	ا yUS K, ]*0 /T `� $��C)	�Z �  .ـ أن ��3ن 0�	

٤- �U��	ء ا�M)V٢.(إ(  

٥- �U��*	 �5*�, س�?p0*[ ا /T `� B�9	�8 اM9C	٣.(وا4(�ط ا(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ٢٠٠ ص٤ ا	3��S Xـ )1(

   ١٧٦ ص٣ ، 6�K88 ا	5C�S B1ـ٢٠٢ – ٢٠٠ ص٤ا	3��S Xـ )2(

)3(�84�T  ـS K�/Z�0 KZ٥ ص٤ ا   



 ٣١٨

  المبحث الثاني

  أدلة إثبات جريمة الزنا

  :المطلب األول

  المتفق عليهااألدلة

 . تثبت جريمة الزنا في الفقه اإلسالمي بأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه 

 :  المتفق عليها األدلة

 )١.(إتفق الفقهاء على أن الزنا يثبت بالبينة أو اإلقرار عند إستجماع شرائطها

إخبار حاكم عن علـم ليقـضى       :  بأنها   رالدرديالبينة في الزنا هي الشهادة وعرفها        :  البينة -١

 )٢. (بمقتضاه

       شروط الشهادة 

 . يشترط في الشهادة على الزنا شروط الشهادة العامة وشروط خاصة بجريمة الزنا 

 للشهادة شروط عامة يجب أن تتوفر في كل شهادة أياً كان موضوعها، وهـي               :الشروط العامة   

 :على النحو التالي 

ن الشهادة نوع والية وال والية للكافر على المسلم وعلى هذا إجماع الفقهاء،             أل :  اإلسالم -١ 

 .  الذي يرى قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهمالحنابلةإال مذهب 

 أن المشهود عليه إذا كان كافراً فإسالم الشاهد ليس بشرط حتى تقبل شـهادة   الحنفيةكما يرى    

 )٣. (بعضهم على بعضأهل الذمة 

                                                 
  .٣١٨ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج. ١٤٩ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ١٦٠ ص١٠ا	�X9 ج. ٧٩-٤١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )1(

  .١٦٤ ص ٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج  )2(

  .٥٢١ ص٤ا	3��X ج. ٤٢٧ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٢٦٤ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ٦٥-٤٠ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )3(



 ٣١٩

 وأحمد في المشهور عنهم إلى عدم قبول شهادة الصبي          الحنفية والشافعية ذهب   :  البلوغ -٢ 

 )١. (ألن الشهادة فيها معنى الوالية والصبي مولى عليه

 إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء بشرط أن يتفقوا فـي               المالكيةوذهب   

 )٢. (تفرقهمالشهادة وأن يشهدوا قبل 

ه وال يأثم بكذبـه وال يتحـرز        فال تقبل شهادة المجنون والمعتوه ألنه ال ثقة بقول         :  العقل -٣ 

 )٣(.منه

ال تقبل شهادة العبد ألن في الشهادة معنى الوالية والتمليك والعبد ال والية لـه                :  الحرية -٤ 

 )٤. (على غيره وال يملك فال شهادة له

شهادة العبد في كل شيء إال في الحدود وتجوز شهادة األمـة فيمـا              إلى قبول    الحنابلةوذهب   

 )٥. (تجوز فيه شهادة النساء

 إلى عدم قبول شـهادة األخـرس، وإن       الشافعية والحنابلة  الحنفية وبعض ذهب   : النطق -٥ 

 )٦. (كانت له إشارة تفهم

ارته، ألنها تقـوم     إلى قبول شهادة األخرس، إذا فهمت إش       الشافعية وقول عند    المالكيةوذهب   

  )٧. (مقام نطقه في أحكامه، من طالقه ونكاحه وظهاره، فكذلك في شهادته

 إلى عدم قبول شـهادة األعمـى واألعـشى، إال أن            والشافعي أبو حنيفة ذهب   : البصر -٦ 

 )٨. ( أجازوها في حاالتالشافعية

                                                 
)1(   h1ا/Zج h1�9l	ج ج. ٤٠٢٧ ص٩ا�)C  .٥٢١ ص٤ا	3��X ج. ٤٢٧ ص٤,�X9 ا	

    .١٨٤ ص ٤ ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج.٢٦٤ا	�5اK8V ا	�8U5M ص )2(

  .٢٨  ص١٢ا	�X9 ج )3(

  .٤٠٢٧ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )4(

  .٣٥٩ ص٢ا��l�ح ج. ٧١  ص١٢ا	�X9 ج )5(

  .٤٢٧ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٤١٨٤ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ٥٢١ ص٤ا	3��X ج. ٣٥٩ ص٢ا��l�ح ج )6(

  .٣٢٥ ص٢ا	fUب ج. ١٥٤ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج. ٣٥٩ ص٢ا��l�ح ج. ٦٤  ص١٢ا	�X9 ج  )7(

  .٤٤٦ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. 4027 ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج)8(



 ٣٢٠

ت فيما طريقه السماع إلى قبول شهادة األعمى إذا تيقن من الصو : المالكية والحنابلـة وذهب   

 )١. (ألنه رجل عدل مقبول الرواية فتقبل شهادته. كالنسب والموت والوقف وسائر العقود

فال تقبل شهادة الفاسق ألن دين الفاسق لم يردعه عن إرتكاب المحظورات فـال               :  العدالة -٧ 

 )٢. (يؤمن أن ال يردعه عن الكذب فال تحصل الثقة بخبره

فإن كان مغفالً أو معروفاَ بكثرة الغلط، لـم تقبـل           حافظاً لما يشهد به،      أن يكون متيقظاً     -٨ 

 )٣. (شهادته

حتى لو رأى إسمه وخطه وخاتمه في الكتاب، لكنه ال يذكر  أن يكون عالماً بالمشهود به، -٩ 

، ولو شهد وعلم القاضي به ال تقبل شـهادته عنـده   أبي حنيفةالشهادة ، ال يحل له أن يشهد عند      

 )٤. ( له أن يشهد ولو شهد تقبل شهادتهوعندهما

 يجوز لـه أن يـشهد، وجـرى العمـل           وأبو يوسف ومحمد   في رواية    المالكية وأحمد وقال   

بجوازها، وألنه لو شرط تذكرالحادثة ألداء الشهادة، النسد باب الشهادة ، فيؤدي إلـى تـضييع                

 )٥. (الحقوق

ال تقبل شهادة من يجر لنفـسه        فال تقبل شهادة العدو على عدوه، كما         :عدم التهمة    ١٠

مغنماً أو يدفع عنها مغرماً، ألن الشهادة إذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صـار               

  )٦. (متهماً وال شهادة لمتهم

  

  

  

                                                 
  .٣٥٨ ص٢ا��l�ح ج. ٦٢  ص١٢ا	�X9 ج. ١٦٧ صT٤��84 ا	/��%X ج )1(

   .4028 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ٣٠  ص١٢ا	�X9 ج )2(

    .٣٠  ص١٢ا	�X9 ج )3(

  . ٢٣  ص١٢ا	�X9 ج.  <4038 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )4(

   4038 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ٩٣  ص١٢ا	�X9 ج. ٢٦٨-٢٦٧ا	�5اK8V ا	�8U5M ص )5(

  .٥٦  ص١٢ا	�X9 ج. ٣٦١ ص٢ا��l�ح ج. 4037 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )6(



 ٣٢١

    :الشروط الخاصة للشهادة على جريمة الزنا 

ـ          روط يشترط أن يتوفر في الشاهد على جريمة الزنا بعد الشروط العامة التي ذكرناها جملة ش

   -:هي 

. )١(العلـــم  وهذا شرط مجمع عليـه ال خالف فيه بين أهل : أن يكون عدد الشهود أربعة -١

 )٢(). والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأستشهدوا عليهن أربعة منكم( لقوله تعالى 

ء يشترط فقهاء المذاهب أن يكون شهود الزنا رجاالً كلهم، فال تقبل شـهادة النـسا   :  الذكورة -٢

 النساء بحـال ال نعلـم فيـه         أن يكونوا رجاالً كلهم وال تقبل شهادة       : صاحب المغني قال  . بحال

 )٣(.خالفاً

الحنفية والشافعية  بمعنى أن يكون الشهود قد رأوا الحادث بأنفسهم، فال تقبل عند            :  األصالة   -٣

في وقوع الجريمة،  الشهادة على الشهادة ، وال كتاب القاضي إلى القاضي، لتمكن الشبهة   وأحمـد 

 )٤. (والحدود ال تثبت مع الشبهات

 إلى قبول الشهادة السماعية في الزنا، مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعة اإلمام مالكوذهب  

 )٥. (أو إثنان على شهادة إثنين وإثنان آخران على شهادة إثنين آخرين حتى يتم أربعة

مالكيـة  هذا الشرط فذهب جمهـور العلمـاء مـن          إختلف الفقهاء في     : عدم تقادم الجريمة   -٤

 أن التقادم ال يمنع من قبول الشهادة، فتسمع بعد مضي زمـن             وشافعية والراجح في مذهب أحمد    

  الحنفيـة  وذهب. طويل من الواقعة، لعموم آية الشهادة في الزنا وألنه حق لم يثبت لنا ما يبطله              

  )٦. (د عذر كبعدهم عن اإلمام أنها ال تسمع بعد تقادم المدة إال إذا كان للشهو

 إلى أنه يشترط أن يـؤدي       الحنفية والمالكية وأحمد  ذهب   : وقوع الشهادة في مجلس واحد     -٥

الشهود شهادتهم في مجلس قضائي واحد فلو شهدوا متفرقين ال تقبل شهادتهم وإذا إنقـضـــى   

                                                 
  .١٦٩  ص١٠ ا	�X9 ج)1(

  .��١٥رة ا	9+�ء ���  )2(

  .٣٥٦ ص٢ا��l�ح ج. ١٧٠  ص١٠ا	�X9 ج )3(

  .٥٥٠ ص٤ا	3��X ج. ٣٣٨ ص٢ا	fUب ج. 4179 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )4 (

  . ٢٢٤ ص٣أ�yU ا	/ارك ج. ١٩٩ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج )5(

  .١٠٥ ص٢ا	U/ا�� ج. ١٥٠ ص٢ا	8'ان ا	3��ى ج. ١٨٢  ص١٠ا	�X9 ج. ١٥١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٤٢٢ ص٤ا	/و�V ا	3��ى ج )6(



 ٣٢٢

 أن الـشافعية وذهـب  ) ١ (.مجلس القضاء ال تقبل شهادة المتأخر منهم، وكانوا قذفه وعليهم الحد   

 )٢. (إتحاد المجلس ال يشترط فتقبل وإن إفترقت كسائر الشهادات

يشترط الحنفية بقاء الشهود على أهليتهم حتى يقام الحد، فإن ماتوا           :  استمرار أهلية الشهود     -٦

م، أو عموا، أو إرتدوا أو خرسوا ، أو ضربوا حد القذف قبل إقامة الحد، أو قبل أن يحكم بشهادته                 

سقط الحد، ألن هذه العوارض لو إقترنت بالشهادة منعتها، فكذلك إذا عرضت بعد الشهادة قبـل                

 )٣. (القضاء أو بعد القضاء قبل اإلستيفاء

:  إلى أن طروء هذه العوارض، على الشهود ال يؤثر على شـهادتهم              جمهور العلماء وذهب   

وا  جاز الحكم بها وإقامة الحد وبـه قـال       إن كملت البينة ثم مات الشهود أو غاب       ( قال ابن قدامة    

 )٤. (الشافعي

، فـإن كـان ال يتـصور منـه       أن يكون المشهود عليه بالزنا ، ممن يتصور منه الـوطء           -٧

 )٥. (كالمجبوب، ال تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف

ي ، يبين ماهيته وكيفيته، ومكان وزمان وقوعه، والمزن  أن يصف الشهود الزنا وصفاً صريحاً      -٨

فـإن  ) ٦. (بها، كما يتعين على القاضي السؤال عن هذه األمور، ألن اإلحتياط في ذلك واجـب              

إختلف الشهود في زمان الزنا، أو مكانه، بأن شهد إثنان أنه زنا بها يوم كذا، وشهد آخران أنه زنا 

آخـران  بها في يوم آخر، أو إختلفوا في المكان، بأن شهد إثنان أنه زنا في مكان كــذا، وشهد                  

 )٧(أنه زنا في مكان آخر فال تقبل شهاداتهم

واختلفوا فيما لو شهد إثنان أنه زنا في هذه الزاوية من البيت، وشهد آخران أنه زنا بها فـي                    

 تقبل هذه الشهادة ، لجواز إبتداء الفعل فـي          أبو حنيفة وأحمد  زاوية أخرى، والمكان ضيق، فقال      

، )٨( لو كان البيت كبيراً فال تقبل ألنه يكون بمنزلة البيتين          زاوية ، وانتهائه في زاوية أخرى، أما      

                                                 
  .١٧٣ ص١٠ا	�X9 ج. ٣٠٥ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. 4184 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )1(

  .١٧٣ ص١٠ا	�X9 ج )2(

  . ٥٠ ص٩ا	�+�ط ج )3(

  .١٨٢ ص١٠ا	�X9 ج )4(

  .4184 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )5(

  ..١٨٦ صT٤��84 ا	/��%X ج. ٣٣٧ ص٢ا	fUب ج. ٥١٦ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )6(

  . ٧٨ ص٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج. 4185 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )7 (

    .١٧٩ ص١٠ا	�X9 ج. 4185 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )8 (



 ٣٢٣

 إلى عدم قبول الشهادة وال يثبت بها الحد ألنهم لم يتفقوا علـى زنيـة                 المالكية والشافعية  وذهب

 )١. (واحدة

 الشهادة على الزنا في القانون الجنائي السوداني   

دة أربع رجـال عـدول ويؤخـذ عنـد          بشها) ٧٧/٢(أخذ قانون اإلثبات السودانى في المادة        

الضرورة بشهادة غيرهم ، ويجب أن يكونوا شهود عيان على واقعة إدخال الذكر في القبل كالميل 

 )٢. (في المكحلة

وهذه هي الشروط الى إشترطها فقهاء اإلسالم في الشهادة على الزنا والقانون يتجه التى األخذ                

 األخد بشهادة غيرهم وهو ما يقابل الشهادة علـى   حيث أجاز عند الضرورةاإلمام مالـك بمذهب  

 . الشهادة عند المالكية

      اإلقرار بالزنا معناه وشروطه-٢

  )٣(اإلذعان للحق واإلعتراف به، يقال أقر بالحق أي إعترف به: اإلقرار لغة  

  -: أما في اإلصطالح 

اإلعتراف بما  : ارك أنه    اإلقرار بتعريفات متعددة فقد عرفه صاحب أسهل المد        الفقهاءعرف   

  )٤. (يوجب حقاً على قائله بشروط

   - :صاحب المبدعوقال ). ٥( هو إخبار عن حق ثابت على المخبر٠ :الشربينيوقال 

هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً أو كتابة في األقيس أو على موكله أو موروثه              

 )٦. (أو موليه بما يمكن صدقه فيه وليس بإنشاء

                                                 
  .١٥١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ١٨٦ صT٤��84 ا	/��%X ج )1(

  .٩ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9��81 ��9  )2(

  .٨٨ ص٥	+�ن ا	�eب ج )3(

  .٨٢ ص٣أ�yU ا	/ارك ج )4(

  . ٢٣٨ ص٢,�X9 ا	C(�ج ج )5(

  .٢٩٤ ص١٠ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج )6(



 ٣٢٤

اإلعتراف الصريح بالزنا ممن وجد منـه       ( ويعرف اإلقرار كدليل تثبت به جريمة الزنا بأنه          

 )١). (الزنا متى كان بالغاً عاقالً مختاراً

قول كل أحـد علـى    ( - :أشهبواإلقرار حجة شرعية ملزمة وهو أبلغ من الشهادات ، قال          

 )٢). (نفسه أوجب من دعواه على غيره 

 . ن اإلقرار حجة شرعية الكتاب والسنة وإجماع األمةوالدليل على أ 

ُآ�Vُ>�ْا  { : وقولـه تعـالى     ) ٣ ). (وآخرون إعترفوا بـذنوبهم   :(  أما الكتاب فقوله تعالى      -١ 

$ْ3ُ+ِMُVْ� 0ََ*[ َأ	ّ*7ِ َوَ	اء ِ/َUَ4ُ �ِ+ْ5ِ	ْ�Zِ Kَ8,ِاA�%َ{ .) ٥(.باإلقرار  وفسرت شهادة المرء على نفسه )٤( 

 )٦( فقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما          (ن السنة   وأما م -٢ 

  . وألنه إخبار على وجه تنتفي فيه التهمة

رسول اهللا صلى اهللا  أجمعت األمة على كون اإلقرار حجة شرعية من لدن:  وأما اإلجماع -٣ 

  )٧(. عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير

. صرة على المقر ال يتعدى أثره إلى غيره لقصور والية المقـر عـن غيـره                 واإلقرار حجة قا  

  )٨. (فيقتصر أثر اإلقرار على المقر نفسه

  

  

 

                                                 
  .�V٢١٤�م ا��`م ا	e��دة وا	�Z�5e ص )1(

  . ٥٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج )2(

)3(  ��� �Z�)	��١٠٢رة ا.  

  . ��١٣٥رة ا	9+�ء ���  )4(

�(�ر ج )5(  .٢٢٤ ص�١(� ا	�ه�ب ج.١٢٧ ص٢اp?(8�ر 	(y8*e ا	

  . ١٦٩٥ر%$ .  ب ا	C/ودروا  ,+*$ آ(� )6(

  .٦١١ ص٦ا	75M ا��`,X وأد	(7 ج. ٢٧١ ص٥ا	�X9 ج )7(

  .١٨٠ ص٣ا	U/ا�� ج. ١٨٤ ص١٧ا	�+�ط  )8(



 ٣٢٥

     شروط اإلقرار في جريمة الزنا 

  -:إشترط الفقهاء في اإلقرار المعتبر دليالً شرعياً في جريمة الزنا جملة شروط هي  

  . غير معتبرصح إقرار الصبي والمجنون ألن قولهما  فال ي أن يكون المقر بالغاً عاقالً-١

 . فال يعول عليه فال يقبل إقرار المكره في الزنا ألنه قول أكره عليه بغير حق -:اإلختيار -٢

األخرس وال بالكتابة     أن يكون اإلقرار بالنطق دون الكتابة واإلشارة فال يكفي اإلقرار بإشارة -٣

الـشافعية  وذهـب   )١(. يان الكامل، وال كمال إال بالـصريح ألن الشرع علق وجوب الحد بالب

  )٢. ( إلى قبول إقرار األخرس بالزنا إن فهمت إشارتهوبعض الحنابلة

أن يقر الزاني أربع     أنه يشترط لصحة اإلقرار بالزنا       الحنفية وأحمد فقد ذهب   :  تعدد اإلقرار    -٤

 . مرات على نفسه بالزنا ألن ماعزاً أقر أربع مرات

زنيت فطهرني فأعرض عنه، فجاء إلى      : ه جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال           فإن 

الجانب اآلخر وقال مثل ذلك فأعرض عنه، فجاءإلى الجانب الثالث وقال مثل ذلك فأعرض عنه،               

 فلو كان اإلقرار مرةً واحدةً كافياً لم يؤخر الحد ألن إقامة          . فجاء إلى الجانب الرابع وقال مثل ذلك      

  )٣(. الجريمة واجب الحد عند ثبوت 

واغد يا أنيس إلى    ( يحد باإلقرار مرة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  : المالكية والشافعيةوقال  

  )ورجم الجهنية وقد إعترفت مرة (- ولم يقل أربع مرات )٤( ) إمرأة هذا فإن إعترفت فارجمها

  )٦(.  شك في عقله وتأولوا اإلعراض عن ماعز  حتى أقر أربعاً أنه)٥(

  

                                                 
   .١٦٣ ص١٠ا	�X9 ج. ٩٨ ص٩ا	�+�ط ج. 4187 صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )1(

    .١٨٩ ص١٠ا�lV�ف ����e, X ا	�اK, �S ا	�`ف ج. ١٦٥ ص١٠ا	�X9 ج. ١٥٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج )2(

  ..٩١ ص٩ا	�+�ط ج. ١٦٠ ص١٠ا	�X9 ج. ٢٩١ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )3(

  .١٦٩٨. ١٦٩٧مسلم كتاب الحدود رقم  ، ٢١٨ ص ٨رواه البخاري ج )4(

  .١٦٩٦مسلم كتاب الحدود رقم روا   )5(

  . ١٥٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٣١٨ صT٤��84 ا	/��%X ج )6(



 ٣٢٦

 أنه يشترط أربع إقرارات في أربعة       أبي حنيفة  تعدد مجالس اإلقرار من المقر فقد روي عن          -٥

 إختالف مجالس ماعز حيث كان يخرج من المسجد فـي  إعتبرمجالس ألنه عليه الصالة والسالم   

لس المقر هو وروي عنه في تغيير إختالف مجا. ومجلسه عليه السالم لم يختلف. كل مرة ثم يعود

أن يقر مرة ثم يذهب حتى يتوارى عن بصر القاضي ثم  يجييء فيقر  ثم يـذهب هكـذا أربـع                     

 )٢. (واكتفى الحنابلة باإلقرار بمجلس واحد) ١. (مرات

      -: اإلقرار في مجلس الحكم -٦

ـ               : الحنفيةاشترط    م أن يكون اإلقرار بين يدي اإلمام أو القاضي فلو أقر في غير مجلس الحك

ألن الحكم لالقـرار  . ألنه ان كان مقراً فالشهادة لغو . وشهد الشهود على إقراره ال تقبل شهادتهم  

وإن كان منكراً فاإلنكار منه رجوع ، والرجوع في الحدود الخالصة حقاً هللا عزوجل              . ال للشهادة   

جلس الحكـم وغيـره ويـشهد بـه          الى صحة االقرار في م     مالك والشافعي وذهب  ) ٣. (صحيح

 )٤(.الشهود

الزنا من المجبـوب فـال يـصح         أن يــكون المقر قـــادراً على الزنا ألنه ال يتصور           -٧

 .)٥(اقراره

 )٦. ( ان يكون اإلقرار صريحاً يبين حقيقة الفعل لتزول كل شبهة -٨

 من شروط إقامة  الحد باإلقرار ، البقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره قبل الحكـم                 -٩

 )٧. (عده أو اثناء الحد سقط الحد وأوقف تنفيذ العقوبة أو ب

  )٨. ( الى أنه ال يعذر ، وال يقبل رجوعه اإل إذا رجع الى شبهة اشهب من المالكيةوذهب  

  

                                                 
  . ٩١ ص٩ا	�+�ط ج.. ٤١٨٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )1(

  .١٦٢-١٦١ ص١٠ا	�X9 ج )2(

  .٤١٨٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )3(

  .٧٧التشريع الجنائي النواوي ص  )4(

  .٤١٨٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )5(

    ..٢٢٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج.١٦٢ ص١٠ا	�X9 ج )6(

  ..١٥٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ١٦٧ ص١٠ا	�X9 ج. ٢٩١ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )7(

  .٣١٩ صT٤��84 ا	/��%X ج )8(



 ٣٢٧

      إجتماع الشهادة واإلقرار 

 الى أنه إذا ثبت الحد بالبينه واإلقرار ثم عدل الجـاني            وأحمد في قول    المالكية الشافعية ذهب   

 )١(ن إقراره ال يسقط عنه الحد ألنه ثابت قبله بشهادة الشهود  ع

 الى أنه إذا اجتمعت الشهادة واإلقرار فيعول على اإلقرار فإن رجع سقط عنـه        الحنفيةوذهب   

 حتى ال يتخذ اإلقرار إذا تمت الشهادة ثم الرجـوع عنـه ذريعـة      والراجح قول الجمهور  . الحد  

 )٢. (إلسقاط الحد 

      . قاصرة اإلقرار حجة

 )٣ . (الشافعياذا اقر أحد بالزنا بامرأة وأنكرت وجب الحد على المقر دونها وبهذا قال  

 إلى أنه إذا أقر أنه زنا بفالنه وكذبته وقالت ال أعرفه ال يحد الرجـل ، وقـال                   ابو حنيفة وذهب  

 )٤. ( يحد الصاحبان

ات باإلقرار الصحيح في مجلس القضاء      اثب) ٧٧(وقد أخذ القانون الجنائي السوداني في المادة         

  )٥. (ما لم يعدل عنه قبل البدء بالتنفيذ دليالً على جريمة الزنا 

  

  

  

  

  

                                                 
  ،١٨١ ص١٠ا	�X9 ج. ٣١٩ صT٤��84 ا	/��%X ج.. ١٥٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج )1(

  ..٧٨التشريع الجنائي النواوي ص  )2(

  ١٥٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )3(

  . ٩٨ ص٩ا	�+�ط ج. ٢٢٣ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )4(

  .٩ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9��81 ��9  )5(



 ٣٢٨

       : المطلب الثاني

    : المختلف فيها إلثبات جريمة الزنا األدلة

     .   إثبات الزنا بقرينة الحمل -١

 .شيئين والقرين الصاحب القرينة في اللغة مؤنث القرن ومادتها قرن أي جمع بين  

فإذا ظهر حمل إمرأة ولم تكـن ذات زوج         ) . ١(وهي في اإلصطالح أمر يشير إلى المطلوب       

 وال سيد فهل ظهور الحمل قرينة على الزنا تحد بها ؟

 إلى أنها ال تحد بذلك وال يعتبـر الحمـل           جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة    ذهب   

ل أن يكون من وطء إكراه أو شبهه كما يحتمل ، أن يدخل مـاء الرجـل                قرينة على الزنا إلحتما   

 أنها تحد بقرينة الحمل     الحنابلة وفي رواية عن     المالكية، وذهب   )٢(فرجها من غير وطء فتحمل      

إذا كانت غير ذات زوج وغير ذات سيد كما يرى المالكية ، أنها تحد إذا تزوجت وأتـت بولـد                    

 عقد ،كامل ألقل من ستة أشهر من ال

 أن ال تكون غريبة ، وال تظهر عليها أمارات اإلكراه بأن تأتي مـستغيثة أو                المالكيةويشترط   

 )٤ . (المرأة بأن الحمل يعتبر قرينة على الزنا تحد به ابن القيموجزم ) ٣(صارخة تدمى 

ـ         ١٩٩١القانون الجنائي السوداني لسنة     وقد أخذ     ت  بالحمل إذا لم يكن للمرأة زوج كدليل يثب

 )٥. (اثبات ) ٧٧(الزنا كما في المادة 

     . نكول الزوجة عن اللعان-٢

إذا قذف الزوج زوجته والعنها، وجب عليها بلعانه حد الزنا ، وتدفعه عنها بلعانهـا ، فـإذا                   

 الـرجم إن   حـد  أنها تحد ، وحدها    مالك والشافعي واحمد  إمتنعت الزوجه عن اللعان ، فقد ذهب        

                                                 
  .١٨٢ا	(M��e�ت 	*��S�XV ص )1(

  .١٨٧-١٨٦ ص١٠ا	�X9 ج )2(

  .١٩٩ ص١٠ا�lV�ف ����e, X ا	�اK, �S ا	�`ف ج . ٨١ ص6٢��lة ا	3C�م ج. ٣١٩ صT٤��84 ا	/��%X ج )3(

3�8 ص )4(C	ق ا��	٨ا.  

  .٩ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9��81 ��9  )5(



 ٣٢٩

وقال أبو حنيفـه ال     . يها شروط اإلحصان ، وإن لم يكن دخل بها فالجلد           كان دخل بها ووجدت ف    

 )١. (تحد إذا نكلت فتحبس حتى تالعن 

 علـى أن المالعنـة      ٧٧/٤وقد أخذ قانون اإلثبات السوداني بمذهب الجمهور ونص في مادة            

ة زوجهـا   تعتبر دليل إثبات لجريمة الزنا في حالة زنا الزوجة وعدم وجود شهود ، وذلك  بشهاد               

 )٢. (أربع شهادات على واقعة الزنا والخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين 

 

  

  

    

  

 

 

  

 

 

  

  

  

                                                 
  .١٦٨ ص٢ا��l�ح ج. ١٢٠ ص٢	�(U/ جZ/ا�� ا )1 (

  . ٩ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9��81 ��9  )2 (



 ٣٣٠

  المبحث الثالث

 عقوبة جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية

والالتي يأتين الفاحشة مـن     (كانت عقوبة الزناة في إبتداء اإلسالم ، ما ذكره اهللا تعالى بقوله              

شهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المـوت          نسائكم فاست 

أو يجعل اهللا لهن سبيال، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهللا          

 ) ١).(كان تواباً رحيماً

جل الزانـي األذى     الزانية الحبس في البيوت، واألذى بالتعيير، وكان حكم الر         المرأةكان حكم    

ا	'Aا8َVِ>ُ�  {ثم نسخ الحكم عن البكر بقوله تعالى في سورة النور           . وهذا الحكم عام في الثيب والبكر     

      �Zِ 9ُ>�َن,ِْ̂ � َرْأَ�ٌ� X�ِ ِد�Kِ ا	*7ِA ِإن ُآ9ُ(ْ$ 6َُUِZِ $ُآfْ?ُvْ6َ �	ٍَة َو/َ*ْSَ �َwَ,ِ �َUُ9ْ\, /ٍTَِوا Ayوا ُآ/ُ*ِSْ��َ XVِاA'	7ِ  َوا<A*	

Kَ89ِ,ِْ̂ � َ��Kَ\, �ٌMَ1ِ اْ	َُUُZَاfَ0َ /ْUَ�ْ8َ	َْو �ِ?ِj	ْ8َْ�ِم ا	٢. (}   َواْ( 

ونسخ الحكم عن المحصن بالرجم لحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم                 

والثيب خذوا عني خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيالً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، (أنه قال  

 )٣ ). (بالثيب جلد مائة والرجم

فيكون األذى والحبس منسوخين عن البكر بآية سورة النور وعن المحصن بالسنة النبوية الدالة  

 )٤. (على الرجم

 دعوى النسخ ، ويرى أنه ال مسوغ له، ويقول إن التوفيق بين اآليات              الشيخ أبو زهرة  وينكر   

ذكرت نصاب الشهادة وبينت مـا يجـب        ). هن أربعة منكم  فاستشهدوا علي ( األولى   األيةممكن، ف 

عمله بعد العقوبة مع من وقعن في الخطيئة من اإلمساك في البيوت كعمل وقـائي، وأمـا آيـة                   

فهي تبين وجود عقاب بدني لمن إرتكب الفاحشة إجماالً فجاءت          ) واللذان يأتيانها منكم فأذوهما   (
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 ٣٣١

والزاني إما أن يكون بكراً وإما أن يكـون         )   ١. (قاًسورة النور وبينت هذه العقوبة المجملة ساب      

 . وتختلف جسامة العقوبة تبعاً لحال الزاني بكراً أو ثيباً. ثيباً

       : المطلب األول

   .  جلد مائة وتغريب عام- البكر - عقوبة الزاني-١

أما الكتـاب  . ألمةثبتت عقوبة الزاني البكر رجالً كان أو إمرأة بكتاب اهللا وسنة نبيه وإجماع ا        

وبقوله صـلى اهللا عليـه      ) ٢ ) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة       (فقوله تعالى   

وأجمعت األمة على أن عقوبة الزاني البكر جلـده         ) ٣) (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة     (وسلم  

على قدر الجناية والجنايـة  مائة جلدة إذا كان حراً، وفي العبد واألمة نصف ما ذكر، ألن العقوبة        

تزداد بكمال حال الجاني وتنقص بنقصان حاله، والعبد أنقص حاالً من الحر إلختـصاص الحـر      

 )٤. (بنعمة الحرية فكانت جنايته أنقص ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة

ملك أحد  وجلد المائة حد مقدر بنص القران الكريم، ال تجوز الزيادة عليه أو النقص منه، وال ي                

 )٥. (وقف العقوبة أو إستبدالها بغيرها، كما ال يملك ولي األمر العفو عنها

من :  فقال ب٦٤١القانون الجنائي السوداني في المادة   وهذه العقوبة للزاني البكر نص عليها        

 . يرتكب جريمة الزنا يعاقب، بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن

       التغريب 

    :ي تغريب الزاني البكر إختلف العلماء ف

 األيـة  إلى أن حد الزاني البكر جلده مائة ، وهي جميع الحد، لكونه المـذكور ب          الحنفيةفذهب   

فتكون كل الموجب، ولذلك ال يرون التغريب للبكر، من جملة الحد، وإنما هو موكول إلـى رأي                 
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 ٣٣٢

ا يرى، وعليه يحمل النفـي  اإلمام، إن رأى فيه مصلحة جاز أن يفعله سياسة ال حداً وعلى قدر م           

 )١. (المروي عن بعض الصـــحابة رضي اهللا عنهم

إلى أن حد البكر جلد مائة وتغريب عام، إلى مسافة تقصر فيهـا              : الشافعية والحنابلة وذهب   

الصالة، ويكون التغريب بأمر اإلمام ، حتى لو خرج بنفسه وغاب سنة لم يكف، ويكـون إلـى                  

 )٢. (الموضع الذي عين له

.  أنه يكون التغريب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظونهـا المرأة في أحمدوعن   

)٣( 

إلى تغريب الزاني البكر الرجل سنة، فيسجن في البلد الذي نفي إليـه ، وال                : المالكيةوذهب   

 ." ال نفي على النساء وال على العبيد وال تغريبمالكقال "ففي المدونة . المرأةتغرب 

. ألن سجنه في المكان الذي زنا فيه تغريـب        . ا الغريب إذا زنا ببلد فإنه يجلد ويسجن فيها          أم 

)٤( 

     التغريب في القانون السودانى

 تحديد إقامة الجاني    ٣٣/٢التغريب في قانون العقوبات الجنائي السوداني هو كما نصت عليه            

 للتغريب كمـا    المالكية، وهو تعريف    بعيداً عن منطقة إرتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني        

 فـي تغريـب الزانـي    أبي حنيفةوقد أخذ القانون الجنائي السوداني بمذهب     . سبقت اإلشارة إليه  

البكر، فجعل عقوبة التغريب جوازية، يجوز للمحكمة أن تحكم بها كما يجـوز لهـا أال تحكـم                  

طة تقديرية، في مـا يتعلـق       أي أن المشرع أعطى القاضي سل     . بالتغريب، وتكتفي بعقوبة الجلد   

 )٥. (بعقوبة التغريب
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 ٣٣٣

اإلمـام   يكون للرجال فقط دون النساء، أخذاً بمذهب      والتغريب الجوازي في القانون السودانى     

فقالت يجوز أن يعاقب    :  على الجوازية والذكورة     ٦٤١المادة  ، أن النساء ال يغربن فنصت       مالك

 . يب لمدة سنةغير المحصن الذكر باإلضافة إلى الجلد بالتغر

       عقوبة الزاني المحصن -٢

 . أجمع أهل اإلسالم ، على أن حد الزاني المحصن رجالً كان أو إمرأة الرجم حتى الموت 

واألحاديث في الداللة عليه متظافرة مشهورة ، منها حديث ماعز وقـد روتـه كتـب الـسنة         

أتى رسـول اهللا    :(  عنه قال    الصحيحة واشتهر أمره واستفاض خبره، فعن أبي هريرة رضي اهللا         

صلى اهللا عليه وسلم رجٌل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول اهللا إنـي زنيـت يريـد                    

نفسه، فأعرض عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فتنحى لشقّ وجهه الذي أعرض قبله ، فقال                 

يـه وسـلم الـذي      يا رسول اهللا إني زنيت ، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى اهللا عل              

أبـك  : أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهاداٍت، دعاه النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال               

 ). إذهبوا فارجموه: جنون ؟ قال ال يا رسول اهللا، فقال أحصنت ؟ قال نعم يا رسول اهللا، قال 

فلما أذلقته   قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى        جابراًأخبرني من سمع     : إبن شهاب قال   

 )٢. (حتى أدركناه بالحرة فرجمناه)  ١(الحجارة جمز 

 أتت نبي اهللا صـلى اهللا عليـه   إمرأة من جهينة   أن   " رضي اهللا عنه     عمران بن حصين  وعن   

وسلم ، وهي حبلى من الزنا  فقالت يا نبي اهللا أصبت حداً فأقمه علي ، فدعا نبي اهللا صـلى اهللا                      

فأمر بها نبـي اهللا صـلى اهللا        .  ففعل "حسن إليها فإذا وضعت فأتني بها        أ "عليه وسلم وليها فقال     

تـصــلى  : عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال لـه عمـر                  

 لقد تابت توبـــة لــو قسمــت بين سبعــين        "عليــها يا نبــي اهللا وقد زنت، فقال        

ـ      دت توبــــة أفضل من أن جــادت بنفـسها هللا         من أهـل المدينة لوسعتهم وهل وجــ

 )٣.("تعالى 
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 ٣٣٤

إن اهللا بعث محمداً صلى اهللا عليه وسلم بـالحق ،          " أنه خطب فقال     وروي البخاري عن عمر    

وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما انزل اهللا آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ،رجم رسـول                 

ه ، فأخشى إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل واهللا مـا  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجمنا بعد    

نجد آية الرجم في كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا ، والرجم في كتاب اهللا حق علـى                   

 )١  ("من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اإلعتراف

حصن هى الرجم فقط وال يجمع عليـه بـين الجلـد             إلى أن عقوبة الم    جمهور العلماء وذهب   

 )٢. (والرجم إال رواية عن اإلمام أحمد أنه يجلد قبل الرجم

ولم يشذ عن هذا اإلجماع إال الخوارج ، فإنهم قالوا إن حد الزنا هو الجلد للبكر والثيب، ولـم                   

قين، ألخبار أحـاد   يقولوا بالرجم، وحجتهم أنه ال يجوز ترك كتاب اهللا الثابت بطريق القطع والي            

 )٣. (يجوز الكذب فيها، وألن هذا    يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز

   :  على الخوارج بعدة أدلة هي رد ابن قدامةوقد 

 المتفق عليه   عمر أن اهللا أنزل الرجم في كتابه وإنما نسخ رسمه، دون حكمة بدليل حديث               -١ 

 . بين الصحيحين

 . تشبه المتواترةسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله في أحاديث  ثبت الرجم عن ر-٢ 

    .  إجماع الصحابة على الرجم-٣ 

فإن كان ثيباً رجـم      واألحاديث واآلثار فاية الجلد نقول بها فالزاني يجلد          األية نحن نعمل ب   -٤ 

 .  حيث جلد المحصن ثم رجمهعلي رضي اهللا عنهمع الجلد لفعل 

 )٤. (السنة في الرجم ليس نسخاً لكتاب اهللا وإنما هو تخصيص العمل ب-٥ 
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 ٣٣٥

وقد شك صاحب كتاب مسقطات العقوبة الحدية في نسبة هذا القول إلى الخوارج ، وذكـر أن                  

كتب االباضية من فرق الخوارج مجمعة على األخذ بمبدأ الرجم بما ال يدع مجاالً للشك أنهم مع                 

 )١. (أهل السنة في األخذ به

       : الثانيالمطلب

     شرائط إحصان الرجم -البند  األول 

 "عبارة عن إجتماع صفات إعتبرها الشرع لوجوب الرجم         " إحصان الرجم بأنه     الحنفيةعرف   

 -:وهي سبعة 

 .    الحرية-٣.                          البلوغ-٢.                 العقل -١

  الدخول بالنكاح الصحيح   -٦.           الصحيح   النكاح -٥.             اإلسالم   -٤ 

فال إحـصان للـصبي     .  وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل اآلخر في صفة اإلحصان           -٧

وما لـم يكـن   . وال بالنكاح الفاسد وال بنفس النكاح حتى يوجد الدخول   . والمجنون والعبد والكافر  

 إن الزوج العاقل البالغ الحر المسلم إذا        حتى. الزوجان جميعاً وقت الدخول على صفة اإلحصان        

ثم أدركت الـصبية وأفاقـت المجنونـة        . دخل بزوجته وهي صبية أو مجنونة أو أمة أو كتابية           

وأعتقت األمة وأسلمت الكافرة ال يصير محصناً ما لم يوجد دخول آخر بعد زوال هذه العوارض                

اإلنسان داخالً في الحصن عن الزنا      وإنما يصير   . ألن اإلحصان عبارة عن الدخول في الحصن      . 

 . عند توفر الموانع وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزنا

 الشرط األخير من شـروط      القاضي أبو يوسف  ولم يعتبر   )  ٢. (فعند إجتماعها تتوفر الموانع      

  )٣(اإلحصان، فعنده يصير المسلم محصناً، بزواج الكتابية
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 ٣٣٦

 وإن كان أحدهما حراً بالغـاً عـاقالً         " عندهم، ففي المهذب      في الصحيح  الشافعية وبهذا أخذ    

والنـاقص  . واآلخر مملوكاً أو صغيراً أو مجنوناً، ففيه قوالن أحدهما أن الكامل منهما محـصن             

 )١. ("منهما غير محصن وهو الصحيح 

يكفي أن تتوفر شروط اإلحصان في أحد الزوجين ليكون محـصناً، بغـض              : المالكيةوقال   

بوطء . عن توفرها أو بعضها في الزوج اآلخر، فقالوا يصير المكلف الحر المسلم محصناً            النظر  

زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة واألنثى تصير محصنة بوطء زوجها إن                

 )٢. (كان بالغاً ولو عبداً أو مجنوناً

، لمـا روى إبـن عمـر        إلى أن اإلسالم ليس من شروط اإلحصان       : الشافعية وأحمد وذهب   

ويصير ) ٣. ("أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فأمر برجمهما           "رضي اهللا عنه    

 )٤. (المسلم محصناً بزواج الذمية

   عقوبة الزاني المحصن في القانون السوداني-البند الثاني 

 علـى   ٦٤١/١لمـادة   ا بما أجمع عليه أهل اإلسالم فنص في         القانون الجنائي السوداني  أخذ   

رجم الزاني المحصن، والعلة في تشديد عقوبة الزنا على المحصن أن اإلحصان يصرف الشخص 

عادة عن التفكير في الزنا ، فإن زنا بعد اإلحصان فإنما يدل ذلك على تأصل شهوة الحرام عنده                  

نع عـن كـل     فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوة األلم وشدة العذاب بحيث إذا فكر فيها إمت               

 )٥. (حرام

قيـام الزوجيـة    : بأنـه    ١٤٦/٣المـادة    اإلحصان في    القانون الجنائي السوداني  كما عرف    

الصحيحة وقت إرتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول ، فالخلوة التي لم يتم فيها الدخول،                  

  )٦. (ال تعتبر فيها الزوجة أو الزوج محصناً
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 ٣٣٧

       :المطلب الثالث

     إقامة الحد على الزاني كيفية 

إذا كان الحد على الزاني هو الجلد، فينفذ بضربه مائة سوط تباعاً، بسوط ال عقد فيه، ضـرباً               

 المـرأة ويضرب الرجل قائماً غير ممدد، وتضرب       . متوسطاً بعد نزع ثيابه، إال ما يستر عورته       

عـضاء، ويتجنـب مواضـع      جالسة، وال ينزع عنها إال الفرو والحشو، ويفرق الضرب على األ          

 أنه أتي برجل سكران أو علي رضي اهللا عنهالهالك، وهي الوجه والرأس والفرج، لما روي عن 

 )١. (في حد فقال إضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير

وإن كان الواجب الرجم، يخرج إلى أرض فضاء، فإن كان رجالً أقيم قائماً، ولم يوثق بشيء                 

، وألنه ليس بعورة، وإن كانت إمرأة       لماعزألن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يحفر         ولم يحفر له،    

 )٢. ( الحفر لهاالحنفيةأجاز 

 إلى إستحباب الحفر للمرجومة، إن ثبت زناها ببينة، وال يحفر لها إن ثبـت    الـشافعية وذهب   

 )٣. (الحد باإلقرار، لتمكينها من الهروب الذي هو دليل الرجوع

وجميع بدن المحصن محل للرجم، فيرمى ويرجم بمدر        )  ٤. ( عدم الحفر  ك وأحمد مالومذهب   

 ). ٥(وطين متحجر وحجارة معتدلة تكون ملء الكف، تقضى عليه لئال يطول تعذيبه

 إذا ثبت الزنا بالبينة، أن يبدأ الشهود بالرجم ، ثم اإلمام ثم الناس، وهذا شرط            الحنفيةويشترط   

ود عن رمية البداية، سقط الحد عن المشهود عليه، ألن إمتناعهم شبهة            عندهم حتى لو إمتنع الشه    

في رجوعهم، كما أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا قبل الميعاد المحدد لتنفيذ العقوبة أو بطلت أهليتهم                 

 ). ٦(للشهادة بردة أو جنون أو ما يخرجهم عن أهلية الشهادة سقط الحد
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 ٣٣٨

 إبتداء الشهود بالرجم، ويستحبونه خروجاً من خالف        نابلةالشافعية والمالكية والح  وال يشترط    

، فإذا هرب المرجوم ، وكان الحد ثابتاً بالبينة ، لم ينفعه الهرب، فإن كان هو الذي                 )١(من شرطه 

 )٢. (أقر اعتبر هروبه رجوعاً، ورجوعه يعمل في إقراره ال في شهادة الشهود 

     :إقامة الحد على المريض والحامل 

جب الحد على مريض، فإن كان الحد هو الرجم رجم، ألن اإلتالف مستحق، فال يمتنـع                إذا و  

فـإن كـان   . بسبب المرض، أما إذا كان حده الجلد، لم يجلد حتى يبرأ، كيال يفضي إلى الهـالك            

المرض ال يرجى شفاؤه، ضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة واحدة ، وال يقام الحد في الحـر                  

شديد خشية أن يؤدي إلى الهالك، وإذا وجب على إمرأة حامل، لم يقم عليها الحد               الشديد، والبرد ال  

 )٣. (حتى تضع حملها، كيال يؤدي إلى هالك الولد، وهو نفس محترمة

      : إقامة الحد عالنية

 )٤( ).وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين( إقامة الحد على الزاني يكون عالنية لقوله تعالي  

 . عنى اإلنزجار فيستحب أن يأمر اإلمام طائفة أن يحضروا إقامة الحدليتحقق م 

 أن العالنية تتحقق بواحد مع من يقيم الحد، وقال آخـرون            إبن عباس وإختلف في العدد فعن      

 ثالثة ألن الطائفة جماعـة      الزهريوقال  . إثنان ألن الطائفة إسم لما زاد على الواحد وأقله إثنان           

واألولى أن تكون الطائفـة     . وقال الحسن عشرة  .  أربعة مالك والشافعي قال  و. وأقل الجمع ثالثة  

ألن الحـدود موضـوعه للزجـر       جماعة يستفيض الخبر بها ويشيع فيرتدع الناس عـن مثلـه            

 )٥(.والردع

 للسيد إقامة الحـد علـى       الشافعيوعند  .  إقامة الحد باإلمام أو من واله اإلمام       الحنفيةوخص   

نابلة إلى أن األصل تفويض الحد إلى اإلمام ألنه حق اهللا تعالى فيفـوض              وذهب الح . عبده وأمته 

  -:إلى نائبه ، ولكن السيد يملك إقامة الحد على عبده بشروط أربعة هي 
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 ٣٣٩

والقطع في السرقة    أن يكون الحد جلداً كحد الزنا والشرب وحد القذف، أما القتل في الردة               -١ 

 . فال يملكها إال اإلمام

 . السيد بالمملوك فإن كان مشتركاً فال يملك إقامة الحد عليه أن يختص -٢ 

. تثبت به الحدود   أن يثبت الحد ببينة أو إعتراف ويكون السيد ممن يعرف اإلعتراف الذي              -٣ 

 . ويعرف شروط الشهادة المعتبرة في الحدود

 )١( أن يكون السيد بالغاً عاقالً عالماً بالحدود وكيفية إقامتها-٤ 

       :رابعالمطلب ال

     مسقطات حد الزنا في الفقه اإلسالمي

 رجوع المقر عن إقراره، إذا كان اإلقرار هو دليل إثبات الزنا، الحتمال أن يكون صـادقاً                 -١

والرجوع عن اإلقرار قد يكون نصاً، وقد يكون داللة، بأن أخذ الناس في رجمـه،               . في الرجوع 

فهرب ولم يرجع، ألن الهرب في هذه الحالـة داللـة           فهرب ولم يرجع، أو أخذ الجالد في الجلد         

 )٢. (الرجوع، وهو مسقط للحد

 رجوع الشهود عن شهادتهم بعد القضاء وقبل اإلمضاء والتنفيذ إذا نقص عدد الشهود عن                -٢

 .  أربعة

 هذا إذا كان شهود الزنا أربعة فأما إذا كان شهود الزنا خمسة فرجع              " :بدائع الصنائع قال في    

إن القاضي يقيم الحد على المشهود عليه بما بقي من الشهود ألن األربعـة نـصاب تـام                  واحد ف 

  )٣. (يحفظون الحد على المشهود عليه
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 ٣٤٠

 تكذيب المزني بها، المقر بالزنا قبل إقامة الحد عليه، يسقط الحد عن الرجل فـي مـذهب                  -٣

 )٢. (سقط الحد عنهوقال األئمة الثالثة تكذيب المزني بها ، المقر ال ي) ١. (الحنفية

 بطالن أهلية الشهود بعد القضاء وقبل التنفيذ بالفسق والردة والجنون والعمى والخرس وحد   -٤

 )٣. (الحنفيةالقذف عند 

 في أن الفسق والكفر الطاريء بعد الحكم يمنع إستيفاء الحد           الشافعية والحنابلة الحنفية  ووافق   

هادته ثم فسق إن كان في األموال والعقود لم يؤثر           إذا شهد وحكم الحاكم بش     " صاحب المهذب قال  

وإن كان في حد أو قصاص لم يجز اإلستيفاء ألن ذلك يوقع شـبهة فـي الـشهادة ،    . في الحكم  

 )      ٤. (فلم يجز إستيفاؤه مع الشبهة. والحدود والقصاص مما يسقطان بالشبهة 

 بعد الحكم وقبل اإلستيفاء فـإن        منه - الفسق   - وإن حدث ذلك     " صاحب الكافي الحنبلي  وقال   

 )   ٥("كان حداً هللا تعالى لم يستوف، ألنه يدرأ بالشبهات وال مطالب به وهذه شبهة 

وأما الجنون واإلغماء والموت الطارئ بعد أداء الشهادة فال يؤثر سواء كان المشهود به حـداً             

تمل أن يكون موجوداً حـال      أو غيره ألن الموت ال يؤثر في شهادته وال يدل على الكذب وال يح             

 )  . ٦(أداء الشهادة والجنون واالغماء في معناه بخالف الفسق والكفر

 ألن إبتداءهم بالرجم شرط إقامة الحـد        الحنفية موت الشهود في حد الرجم قبل التنفيذ عند          -٥

 )٧. (وقد فات بالموت وال يتصور عودة فسقط الحد ضرورة 

 يـسقط الحـد خالفـاً       أبي يوسف عن أبي حنيفة    ي رواية    زواج الزاني من المزني بها ف      -٦

 )٨. (لصاحبيه
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 بسببين إلسقاط عقوبة الزنا ونص على ذلك فـي المـادة            القانون الجنائي السوداني  وقد أخذ    

 : وهما ٧٤١

 . باإلقرار وحده  إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة -١ 

  

وهو ما ذهب إليـه      د عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل التنفيذ  إذا رجع الشهو-٢ 

  . جمهور فقهاء اإلسالم

       :المطلب الخامس

  األردنيالفروق الجوهرية في عقوبـة الزنـا بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

لجلد للبكـر أو  من خالل دراستنا لجريمة الزنا، في الشريعة اإلسالمية وعقوبتها الحدية، إما با            

الرجم للمحصن ، نجد أن اإلسالم قد شدد النكير على هذه الجريمـة، وشـنع علـى أصـحابها                   

ومقترفيها، بعد أن مهد لهم الحياة الطيبة النظيفة، اآلمنة المستقرة، من خالل الزواج الحالل، وأما               

والـشريعة  . الـه من لم يقنع بالحالل، فإن اإلسالم أعد له العقوبة التي تكفـل ردعـه وردع أمث               

اإلسالمية تعاقب على هذه الجريمة البشعة ، لما فيها من إعتداء سـافر علـى كيـان الجماعـة                   

وسالمتها، واجتراء على محارم اهللا وحرماته ، وألن في إشاعة الزنا إشاعة للفاحشة ، التي تؤدي 

 علـى بقـاء     إلى هدم األسرة ، ثم إلى فساد المجتمع وإنحالله، والشريعة تحرص غاية الحرص            

 )١. (الجماعة متماسكة قوية

 الذي نهج منهج القانون الفرنـسي، بعـدم         األردني ونجد األمر مختلفاً في قانون العقوبات        -١

العقاب على الرذيلة ، وحصر مجال تجريم اإلعتداء على العرض فـي نطـاق ضـيق محـدد                  

ء صحيح من المجني ومحصور ، فحصر مجال التجريم والعقاب على األفعال التي تقع دون رضا   

 . عليه

أما في الشريعة اإلسالمية فاألمر جد مختلف، فقد حرمت الشريعة الرذيلة ، بشتى صورها في                

مجال الحياة الجنسية ، فاتسع نطاق جرائم اإلعتداء على العرض فالعالقات الجنسية بين البالغين              
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 ٣٤٢

واقعة المحارم تشكل فـواحش     من غير المتزوجين محرمه، واللواط، والسحاق، وإتيان البهائم وم        

        .كبرى في الشريعة اإلسالمية يعاقب عليها 

 )١. (واستثنت فقط العالقات الحالل التي أحلها اهللا لبقاء النوع اإلنساني وحياته  الطيبة النظيفة 

 القانون ينظر إلى هذه الجريمة ، على أنها من األمور الشخصية، التي تتعلق بكيان األسرة                -٢

تها، ال بإعتبارها جريمة محرمة شرعاً، معاقباً عليها بعقوبة شرعية، ولذلك عالجها تحـت              وسمع

 كما جعل القانون حق الشكوى للزوج أو الولي فقط خالل ثالثة            "الجنح المخلة بآداب األسرة     "فئة  

كما أعطاهم حق التنازل بعد رفع الدعوى وتحريكها، كما تـسقط  . أشهر من يوم علمهم بالجريمة  

لشكوى بموت الشاكي، زوجاً كان أو ولياًً، وبمجرد التنازل تعتبر الجريمة كأن لم تكـن وتبـرأ                 ا

 . الزانية والزاني

أما الشريعة فإنها تعاقب على الزنا ألنه محرم شرعاً، يمس كيان األمة، وتعتبر حد الزنا مـن          

الحة بين الطرفين وال تتوقف الحدود التي ال يجوز العفو عنها، وال تقبل اإلسقاط بعد ثبوتها بالمص

 .على شكوى من المتضرر 

 يختلف القانون عن الشريعة ، من ناحية إثبات هذه الجريمة، فالشريعة تتشدد في أدلة إثبات -٣

الزنا، وتحتاط فيها غاية الحيطة، فتشترط الشهود األربعة الذكور العدول األحرار، وأن يـصفوا              

 .شك، في إرتكاب الفاحشةالفعل الشائن ، وصفاً ال يبقى معه 

أما إقرار الزاني على نفسه بالزنا، فقد إحتاطت فيه الشريعة، واشترطت له شروطاً خاصـة ،     

مقدرة خطورة هذه الجريمة ، على سالمة المجتمع، على عكس القانون الذي ترك األمـر إلـى                 

الشائن، وقد يكـون    قناعة القاضي، وجعل أدلة اإلثبات ، هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل             

 .   هذا الفعل لم يصل إلى حد الزنا

كما إعتبر القانون من وسائل إثبات جريمة الزنا وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة وهذا ما  

يتنافى وخطورة هذه الجريمة فربما تكون هذه الرسائل قوالً بال فعل فكيف يثبـت القـانون بهـا          

 . جريمة لها آثارها الخطيرة
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 ٣٤٣

ف القانون عن الشريعة ، في أن عالج القانون وعقوبته هزيلة، ال تـردع زانيـاً وال                  يختل -٤

زانية، وأكبر برهان على هذا، تزايد هذه الجرائم شهراً عن شهر، وبصورة واضحة، األمر الذي               

 .يجعل عالج الشريعة شافياً وكافياً إلستئصال هذه الجريمة ومحاصرتها

ون ، يقول الدكتور محمد صـبحي نجـم ،          األردنيون الجنائي   وهذا ما يعترف به أساتذة القان      

 إن موقف الشريعة اإلسالمية من جريمة الزنا هو الموقف الـسليم            "والدكتور عبد الرحمن توفيق     

والصحيح والعقوبة المقررة فيها هي العقوبة الرادعة والزاجرة للحد من الفساد والدمار واإلنحالل             

ن العقوبـة المقـررة لجريمـة       لقوانين الوضعية نتيجة لضعف ووه    الذي تسببه جرائم الزنا في ا     

 )١(.الزنا

 يؤخذ على القانون ، أنه ال يفرق بين الزنا ودواعيه، فهو يعتبر المكاتيب والرسائل دلـيالً                 -٥

على جريمة الزنا، ويثبت الزنا بها، مما يظهر أن لديه خلطاً في مفهوم الزنا ، بينما األمـر فـي       

مية في غاية الوضوح فالزنا المعاقب عليه بالحد له شروطه الخاصة التي تحـدده              الشريعة اإلسال 

 . تحديداً دقيقاً ال لبس فيه وال غموض

وأما األمور األخرى المنافية للحياء والتي ال تدخل تحت جريمة الزنا الحدية فلهـا عقوبتهـا                 

ن يصفون القانون فـي جريمـة       ياألردنيومن هنا نجد علماء القانون الجنائي       . التعزيرية الرادعة 

الزنا بالتداخل والتشابك والخلط، مما يتطلب وضع تعريف محدد لكل جريمة وتأصيل عناصرها             

 )٢. (بطريقة واضحة تمحو كل لبس وغموض قد يثار

 الزانية وجعلها من ستة أشهر إلى سنة، وعقوبـة الـزوج            المرأة فرق القانون بين عقوبة      -٦

 سنتين، دون داٍع لهذه التفرقة ودون مبرر لها، إال أن القانون راعـى  الزاني وجعلها من سنة إلى 

مشاعر زوجة الزاني، فشدد عقوبته، وهذا يدل كما يقول األستاذ عبد الخالق النواوي، أن المشرع            

لم يكن له حد يلتزمه، أو نطاق يعمل في دائرته، أو رقيب يعمل لحسابه ، فوضع األحكام علـى                   

فت في المسألة الواحدة، تبعاً لما إذا كان الجاني رجالً أو إمرأة، أما الشريعة              هواه، حتى إنها إختل   

 )٣. (المرأةفقد ساوت في تجريم فعل الزنا بين الرجل و
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 ٣٤٤

 ، كمـا تـشمل      المرأةجريمة الزنا بالمفهوم الشرعي، شاملة للزنا الرضائي بين الرجل و          -٧

 بين جريمة الزنا الرضائي فقد عدها من الجنح          على الزنا، بينما يميز القانون     المرأةإكراه الرجل   

المخلة باداب األسرة وبين جريمة اإلغتصاب التي تتم باإلكراه فعدها من جرائم اإلعتـداء علـى    

 )١). (٢٩٢(العرض وشدد عقوبتها كما نصت على ذلك المادة 

نسان حتى   القانون شدد عقوبة الزنا باإلكراه وسماه إغتصاباً لكنه قصر حمايته لعرض اإل            -٨

سن الخامسة عشر أما فوق هذا العمر فهو حر في عرضه يصنع ما يشاء مع أنه يعـده قاصـراً           

بالنسبة لتصرفاته المالية التي ال تنعقد صحيحه إال بعد بلوغ الثامنة عشر ومـن هـذا يتبـين أن         

القانون يحرص على المال أكثر من حرصه على العرض ويعد المال أغلى وأهـم مـن حمايـة              

 )٢. (رضالع

 يؤخذ على القانون وكل القوانين الوضعية، أنها صدى للقـوانين األجنبيـة المـستوردة ،                -٩

ومبادئها الواهية، القائمة على اإلباحية في مجال العالقات الجنسية ، مما يـؤدي إلـى إنتـشار                 

 الفوضى في العالقات الجنسية، وتفشي الرذيلــة وإنحــطاط 

مة، وفي رأينا أنه ال عالج لهذا كله وال رادع إال بالرجوع إلـى              مستوى األخالق واآلداب العا   

تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي تشكل ديناً ودولة شريعة وعقيدة تصلح لكل زمـان               

 )٣.  (ومكان تحارب الرذائل وتحض على الفضائل واإللتزام بتعاليم القرآن الكريم كدستور لها
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 لذم والقدح والتحقير قانونياًجريمة ا

  وجريمة القذف في الشريعة اإلسالمية

 

 الفصل األول

 األردنيجريمة الذم والقدح والتحقير في القانون 

 جرائم الذم والقدح والتحقير، في بابين من أبوابه، بحثها أوالً في األردنيبحث قانون العقوبات  

ثم . ١٩٩-١٨٨قعة على السلطة العامة، في المواد       الباب الثالث الفصل الثاني، ضمن الجرائم الوا      

-٣٨٥بحثها في الباب الثامن الفصل الثاني، في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف، في المواد 

 . ٣٦٧-٣٦٢وأتبعها بأحكام شاملة تخصها وتوضحها في المواد . ٣٦١

 جرائم، هي جريمـة     ، نجد أنفسنا أمام ثالث    األردنيوبرجوعنا إلى نصوص قانون العقوبات       

 . الذم ، وجريمة القدح، وجريمة التحقير، ولكل منها مدلولها الخاص، وعقوبتها الخاصة

  

 

 

 

 

 

 

  الباب الرابع



 ٣٤٦

    المبحث األول       

          : المطلب األول

      تعريف القانون لجرائم الذم والقدح والتحقير 

          : الــــــذم 

 ولو في   -بأنه إسناد مادة معينة ، إلى شخص      : بر جريمة    الذم الذي يعت    ١٨٨/١عرفت المادة    

 من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته، أو تعرضه إلى بغض النـاس              -معرض الشك واإلستفهام  

 . وإحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم ال 

        ١٨٨/٢. تعريف القدح

 ولو في معرض الشك واإلستفهام    - شرفه أو إعتباره     هو اإلعتداء على كرامة الغير أو     : القدح  

 .  من دون بيان مادة معينة-

وبداهة ندرك الفرق بين الذم والقدح بأن الذم يكون بإسناد واقعة معينة عالنية إلـى شـخص                  

 . معين تحط من كرامته أو تعرضه لبغض الناس وإحتقارهم

  . ون إسناد واقعة معينةوأما القدح فيكون باإلعتداء على الكرامة والشرف د 

أنت لص سرقت فالن أو المبلغ الفالني فهو ذام، ألنه أسند شيئاً معيناً، ومن              : فمن قال لغيره     

 )١. (قال لغيره أنت لص أو يا لـــص ولم يحدد واقعة معينة فهو قادح

 - غير الـذم والقـدح     -بأنه كل تحقير أو سباب    :  التحقير   ١٩٠عرفت المادة   :تعريف التحقير   

 يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكالم أو الحركات أو بكتابة أو رســم 

وتكاد تكون جريمـة التحقيـر    . لم يجعال علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة          

مطابقة لجريمة القدح، ألن كال منهما يسئ إلى شرف المجنى عليه إال أن التحقيـر يقـع دائمـاً                   
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 ٣٤٧

ة، أما القدح فيقع وجاهياً أو غيابياً ومن أمثلة ذلك أن ينسب الجاني إلى المجنـي                بصورة وجاهي 

 )١. (عليه أنه جبان أو سكير أو أنه إبن زنا

          :المطلب الثاني

  :  أركان جريمة الذم والقدح

   .        الـركن المـادي    -١: من خالل التعريفات السابقة ندرك أن للذم والقدح ثالثة أركان هـي             

 .  القصد الجنائي-٣.          ركن العالنية-٢

 في جريمة الذم، يتمثل في إسناد أمر شائن محـدد إلـى المجنـي عليـه،                 : الركن المادي  -١

وإلصاق عيب مشين به، بكل صيغة كالمية، أو كتابية توكيدية، أو حتى بصيغة تشكيكية، تلقى في 

 . لمجني عليهأذهان الناس ظناً في صحة األمور المنسوبة إلي ا

وتارة يكون األمر المنسوب شائناً، ألنه يعد جريمة يقرر له القانون عقوبة، كمن نـسب إلـى            

شخص أنه سرق أو زور أو إرتشى، وتارة يكون شائناً ومعيباً، ألنه يعد في العرف عيباً، ينطوي      

ي يعـيش   عاشرهم، في الوسط الـذ    على مساس بكرامته، ويدعو إلى إحتقاره من مخالطيه ومن ي         

 )٢(.فيه

كمن نسب إلى شخص أنه يؤثث شقة مفروشة لمن هب ودب، وأنه يقيم بها حفالت صـاخبة،                  

ولعب ميسر يمتد إلى ما قبل الفجر، فهذا بال شك مما ينطوي على مساس بكرامته، ويدعو إلـى                  

 ).٣(إحتقاره من مخالطيه ومن يعاشرهم ، في الوسط الذي يعيش فيه

يكون معيناً، وليس من الضروري أن يكون معيناً باإلسم، بل يكفي أن ويشترط في المذموم أن  

وقد يكـون المـذموم     ) ٤. (تكون عبارة الذم ، على صورة يفهم منها الشخص الذي يعنيه القاذف           

وأما اإلسناد في جريمة القدح، فهي نسبة إلى ما يخدش الشرف أو      ) ٥. (شخصاً طبيعياً، أو معنوياً   
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 ٣٤٨

إن فالناً من : وكذلك قوله . يا لص يكون قادحاً: عة محددة، فمن قال لغيره     اإلعتبار دون ذكر واق   

 )١. (الناس ال يؤتمن مثالً

وسواء كان الذام صادقاً أو كاذباً، فإن القانون يعاقبه وال يسمح له بإثبات صدقه إال إذا كـان                   

 قانوناً كمـا    الذم موجهاً لموظف عام بخصوص واجبات وظيفته أو يكون جريمة تستلزم العقاب           

 . ١٩٢/١نصت على ذلك المادة 

           ركن العالنية -٢

هي الركن المميز لجريمتي الذم والقدح، ألن الخطورة ال تكمـن فـي العبـارات               : العالنية   

 )٢(.لجعل المجتمع يحتقر المجني عليـه     المشينة، وإنما في إعالنها، ألن هذا اإلعالن هو الوسيلة          

، ١٨٩ح جريمة، ال بد أن يكون بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة   وحتى يكون الذم والقد   

 والخاصة بجريمة التحقير أن يكون التحقير أو الذم بإحـدى الطـرق           ٣٥٩وكذلك شرطت المادة    

 والتي تمثل ركن العالنية، وهذه الطرق تختلف بإختالف         ١٩٠،  ١٨٩المنصوص عليها في المادة     

وجاهياً، أو غيابياً، أو خطياً أو بما ينشر في الصحف والمجـالت،  طريق الذم، ألنه إما أن يكون      

  -:وشرط الذم الوجاهي

      .  أن يكون في مجلس بمواجهة المعتدى عليه-١ 

وشرط الذم   . أن يكون في مكان يمكن ألشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر -٢ 

       : الغيابي 

    . رين مجتمعين أو منفردينأن يقع أثناء اإلجتماع بأشخاص كثي 

         -:وشرط الذم الخطي  

اإلستهزائية أو مسودات  أن يكون بما يوزع على الناس من الكتابات أو الرسوم أو الصور  -١ 

    . الرسوم

  . بريد أو يكون بما يرسله الجاني إلى المجني عليه من مكاتيب مفتوحة وبطاقات -٢ 
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 ٣٤٩

     -:ت العامة فشرطه أن يقع وأما الذم بواسطة المطبوعا 

    .  إما بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة-١ 

     ) ١. ( أو بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر-٢ 

وباستعراض صور العالنية نجد أنها تتمثل في عالنية القول، وعالنية الفعل، وعالنية الكتابة،              

مة النقض توجب لتوفر العالنية في جريمة الذم تحقق أمـرين            أن محك  األستاذ المرصفاوي وذكر  

 ) ٢. (هما أن تحصل اإلذاعة وإشاعة الخبر، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم

          القصد الجنائي -٣

ويعتبـر  . جريمة الذم والقدح من الجرائم العمدية ولذا وجب أن يتوافر فيها القـصد الجنـائي    

 القاذف الخبر المتضمن للقذف وهو عالم       - قال أو فعل أو كتب     - متى نشر  القصد الجنائي متوافراً  

فيتـوافر القـصد الجنـائي      ) ٣. (أن هذا الخبر لو كان صادقاً ألوجب عقاب المقذوف أو إحتقاره          

متــى كانــت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني        . فــي جريمــة الــذم والتحقير   

وال عبرة بالبواعـث ألن  ) ٤. (ي في التدليل على توافر القصد الجنائي      عليه شائنة بذاتها فذلك يكف    

الذم والتحقير ضار بذاته وهو يعرض سمعة المجني عليه للقيل والقال فال محل إلشـتراط نيـة                 

  )٥. (اإلضرار كما أن الجاني ال يدرأ عن نفسه المسؤولية بإدعاء حسن النية أو شرف الغاية
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 ٣٥٠

          : المطلب الثالث

        تحريك الدعوى في جريمة الذم والقدح 

ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الذم والقدح، إال بناء على شكوى تتضمن مطالبة                

 سواء كانت الدعوى شفوية أو كتابية من المجني عليه، أو مـن             - التعويض   -بالحق الشخصي   

 الضبط القضائي، فإذا لم تقدم الشكوى، تكـون         وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري       

النيابة ممنوعة من تداول الموضوع هذا اذا كان الذم واقعاً على آحاد الناس ، أما اذا كان المذموم                  

موظفاً فيجوز للنيابة   العامة ان تحرك الموضوع دون حاجة الى شكوى شخصية حماية لموظفي  

هذا وتسقط الدعوى بتنازل مقدم الدعوى عن حقه، حتى  . الدولة أو كشفاً لمخالفة ارتكبها الموظف     

 ٤٦٣صدور الحكم النهائي، فإذا صدر الحكم النهائي فال قيمة للعفو، وقد نصت على ذلك المادة                 

. تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على إتخاذ المعتدى عليه صفة المـدعي الشخـصي             "فقالت  

ولكنه ال يحول دون إمكان المطالبة بالتعويض المدني وينصرف أثر التنازل إلى الدعوى فيسقطها  

 )١. (عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت به
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 ٣٥١

 المبحث الثاني

          :المطلب األول

      األردنيعقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون 

ل منها عقوبة، تبعاً للجهـة      ، بين عقوبات هذه الجرائم، فجعل لك      األردنيميز قانون العقوبات     

 . التي وجه لها الذم وألحق بها العار

          عقوبات الذم 

المجلس، أو إلى أحد      الذم الموجه إلى مجلس األمة، أو أحد أعضائه، فيما يتعلق بعمله في -١ 

تكون . الهيئات الرسمية، أو المحاكم ، أو اإلدارات العامة، أو الجيش، أو إلى الموظفين العموميين  

 . ١٩١العقوبة بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين كما نصت علي ذلك المادة 

أوصياء العرش، أو    الذم الموجه إلى جاللة الملك، والملكة الوالدة ، أو ولي العهد، أو أحد               -٢ 

سنة إلى ثالث سنوات كما نصت على ذلـك          أحد أعضاء هيئة النيابة، تكون العقوبة بالحبس من 

 . ١٩٥المادة 

كما نصت علـى    لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنة،     تكون ا .  الذم الموجه إلى آحاد الناس     -٣ 

    . ٣٥٨ذلك المادة 

          عقوبات القدح 

الرسـمية، أو    إذا كان موجهاً إلى مجلس األمة، أو أحد أعضائه، أو إلى إحدى الهيئـات                -١ 

العموميين تكون العقوبة الحبس من       لموظفين المحاكم، أو اإلدارات العامة، أو الجيش أو إلى ا

عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً كما نصت على ذلك المـادة            شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من 

١٩٣ . 

ولـي العهـد، أو    إذا كان الذم والقدح  موجهاً إلى مقام جاللة الملك، أو الملكة الوالدة، أو       -٢ 

العقوبة، الحبس من سنة إلى ثالث سنوات كما         ابة، تكون أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الني      

 ١٩٥نصت على ذلك المادة 



 ٣٥٢

إلى ثالثة أشهر، أو  إذا كان القدح موجهاً إلى أحاد الناس، تكون العقوبة الحبس من أسبوع -٣ 

 .٣٥٩الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً كما نصت على ذلك المادة 

          عقوبات التحقير 

العقوبة الحـبس    إذا كان موجهاً إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته ، أو ما يتعلق بها، تكون                -١ 

دنانير إلى ثالثين ديناراً، أو بكلتا العقـوبتين         من إسبوعين إلى ستة أشهر، أو الغرامة من خمسة 

  .١٩٦/١ كما نصت على ذلك المادة 

شهر إلى سـنة،  عامة، كانت العقوبة الحبس من  إذا كان التحقير لموظف يمارس السلطة ال    -٢ 

  . ١٩٦/٢كما نصت على ذلك المادة 

من ثالثة أشهر إلى  إذا كان التحقير موجهاً لقاض في منصة القضاء، كانت العقوبة الحبس -٣ 

   ١٩٦/٣سنتين ، المادة 

كانت العقوبـة   العربية،   إذا كان التحقير لعلم الدولة، أو الشعار الوطني، أو علم الجامعة             -٤ 

   . ١٩٧الحبس من ســتة أشـهر إلــى ثــالث سنوات المادة 

الحبس مدة ال تزيـد      إذا كان التحقير موجهاً آلحاد الناس بإطالة اللسان عليه تكون العقوبة -٥ 

 . على شهر أو بغرامة ال تزيد عن عشرة دنانير

الحبس من ستة أشهر إلى ون العقوبة  إذا كان التحقير آلحاد الناس بإلقاء النجاسات عليه تك       -٦ 

   . سنة مع الغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين دينار

جرائم الذم والقدح  باإلضافة إلى العقوبات التي نص عليها القانون يجوز للمعتدى عليه في            -٧ 

مة والتحقير، أن يطالب بالتعويضات المدنية عن األضرار المعنوية التي لحقت  به، وتقدر المحك             

  )١ (.هذه التعويضات مراعية ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه ومكانته اإلجتماعية

  

 

                                                 
�ر ص ا	��ا1$ ا ) (1V ـ XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص��4p0*[ ا �e%ا�	٣١٦.  



 ٣٥٣

          : المطلب الثاني

       اإلعفاء من عقوبة الذم والقدح في القانون 

 حاالت يمكن فيها التغاضي عن جريمة الذم أوالقدح كما ورد في المـادة              األردنيحدد القانون   

١٩٨ . 

 .  إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً، ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة-١ 

  : إذا كان موضوع الذم والقدح ، مستثنى من المؤاخذة لألسباب التالية -٢ 

األمة أو فـي مـستند أو        إذا كان موضوع الذم والقدح، قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس              -أ

   . محضر رسمي

ــسكري، أو  وضوع الذم والقدح ، قد نشر بحق شخص، تابع لإلنضباط  إذا كان م-ب العــ

إلنضباط الشرطة، أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك اإلنضباط ووقع النشر مـن               

 . مسؤول عنه إلى مسؤول آخر

اشـترك   إذا كان موضوع الذم أو القدح، قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص                -جـ

 . جراءات كقاض أو محام أو شاهد أو  فريق في الدعوىفي تلك اإل

قيل أو جرى أو أذيـع    إذا كان موضوع الذم أوالقدح، هو في الواقع بيان صحيح، ألي أمر              -د

  . في مجلس األمة

 إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شـئ أو أمـر قيـل أو                     -هـ

 . ة متخذة أمام أية  محكمةجرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائي 

  

  

  

  



 ٣٥٤

 الفصل الثاني

 جريمة القذف في الشريعة اإلسالمية

أولت الشريعة اإلسالمية األعراض إهتماماً خاصاً، حيث جعلتها إحـدى الـضرورات            : تمهيد 

الخمس، التي ال يسوغ التفريط بها، وعملت على توفير الحماية الالزمة لها، بعقاب كل من ينال                

ره بالفاحشة بغير حق حفاظاً على سالمة المجتمع، من أن تشيع فيه الفاحشة بكثرة              منها ويتهم غي  

 . الترامي بها

 المبحث األول

          :المطلب األول

         تعريف القذف لغةً وشرعاً 

  )١. (الرمي والتقاذف الترامي، والقذف والقذيفة السب، والقذّافة للمقالع: القذف لغةً 

)٢. (الرمي بالزنـا صـريحاً  : عرف الحنفية القذف بأنه : إصطالح الفقهاء تعريف القذف في    

  

  )٣(نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاً أو داللة: بأنه ) •(العيني الحنفيوعرفه 

نسبة آدمي  مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغـاً أو           :  القذف الموجب للحد هو      المالكيةوقال   

 )٤. (ع نسب مسلم صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قط

  )٥(الرمي بالزنا في معرض التعيير ال الشهادة :  بأنه الشافعيةوعرفه 
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 ٣٥٥

 )١. (الرمي بالزنا وكذا باللواط أو شهادة عليه به  ولم تكتمل البينة:  القذف هوالحنابلةوقال  

 هو األشمل ألنه يشتمل على شروط القـاذف وشـروط           المالكيةويظهر واهللا أعلم أن تعريف       

 .مقذوف كما أدخل في القذف قطع نسب المسلمال

          : المطلب الثاني

         :  حكم القذف شرعاً

 :أما الكتـاب  القذف محرم بنص كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وإجماع األمة،            

ة وال  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـد           ( فقوله تعالى   

 )٢). (تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون

إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهـم            ( وقوله تعالى   

 )٣). (عذاب عظيم

إجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول اهللا وما هن؟ ( فقوله صلى اهللا عليه وسلم :أما السنة  

ك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،               الشر: قال  

 ) ٤). (والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت

أم علـى النفـر الـذين قـذفوا         . وقد ثبت أن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أقام حد القذف              

  ) ٥ . (المومنين عائشة رضي اهللا عنها
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 ٣٥٦

والنص وإن ورد في المحصنات،     ) ١. (وأجمع فقهاء اإلسالم على تحريمه ، وعده من الكبائر         

لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضاً، ألن المعنى وهو رفع العار ، يشملهما فكان متنـاوالً لهـم            

 )٢. (داللة، وعليه اإلجماع 

          : المطلب الثالث

       سالمية  أركان جريمة القذف في الشريعة اإل

الرمي بالزنا أو نفـي      : الركن األول : لجريمة القذف في الشريعة اإلسالمية ثالثة أركان هي          

 ) ٣. (القصد الجنائي: الركن الثالث .  أن يكون المقذوف محصناً : الركن الثاني. النسب

       الرمي بالزنا أو نفي النسب : الركن األول 

يرمي الجاني المجني عليه بالزنا بأي لسان وأية لغة كقوله آلخر يا        يشترط لقيام هذا الركن أن       

زان أو رأيتك تزني أو برميه بما ينفي نسبه، كقوله يا إبن الزنا، فهو نفي لنسبة، ورمـي ألمـه                    

كل ذلك مع عجزه عن إثبات ما رماه به من الزنا بأربعة شهود ، فإذا أتى بهم ال حد                   ) ٤. (بالزنا

 )٥. (عليه

  )٦ ). (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم( عالى لقوله ت

وال ) ٧. (فيشترط في حدهم عدم البينة أو عدم اإلقرار من المقذوف ألنه في معنـى الـشهادة                

يشترط في القذف العالنية كما هو الحال في القوانين الوضعية، فيعاقب القاذف، إذا قذف المجني               

 ) ٨. (م أو خاص على مشهٍد من الناس أو فيما بينهما فقطعليه في محل عا
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 ٣٥٧

والتعيير بغير الزنا وبغير نفي النسب ال يعد موجباً للحد كالقذف بالكفر والسرقة وشرب الخمر  

 )١. (وفيه التعزير، وكذلك يعزر على كل قذف بالزنا أو نفي النسب إذا لم تكتمل شروط الحد

          -:القذف باللواط 

، أن كل ما يوجب حد الزنا على فاعله يوجب حد القذف على القاذف بـه                الفقهاءصل عند   األ 

 . وكل ما ال يجب حد الزنا بفعله، ال يجب الحد على القاذف به

رمياً بالزنا سواء    نا فال يعتبر الرمي باللواط عنده      ال يعتبر اللواط ز    اإلمام أبو حنيفة  ولما كان    

 )٢. ( حد القذف، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية حسبما يراه اإلمامرجالً أو إمرأة فال يجب عليه

 )٣. ( إلى أن اللواط زنا وأن الرمي به يوجب حد القذف على القاذفجمهور الفقهاءوذهب  

        : إحصان المقذوف  : الركن الثاني 

ا الـركن  يشترط لوجود جريمة القذف أن يكون المقذوف محصناً رجالً كان أو إمرأة وسند هذ           

 )٤). (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة( قوله تعالى 

    -:شرائط إحصان القذف ستة هي :  شرائط اإلحصان 

 إلى إشتراط العقل في المقـذوف، ألن        الحنفية والشافعية والحنابلة   ذهب فقهاء    :العقل   -١

يء لعدم تكليفه فإذا كان المقذوف مجنوناً فـال حـد           المجنون ال يعير بالزنا وال يلحقه ش      

  )٥. (على القاذف وإنما التعزير

ال حد على قاذف المجنون إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه، وال                : المالكيةوقال   

 )٦(يتخلله إفاقة، ألنه ال معرة عليه وأما إذا بلغ صحيحاً ثم جن أو كان يجن ويفيق فإن قاذفه يحد
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 ٣٥٨

 في إحدى الروايتين أن البلوغ شرط في المقذوف         الحنفية والشافعية وأحمد    ذهب    :البلوغ -٢

 في اشتراط بلوغ المقـذوف،      المالكيةواختلف قول   ) ١. (ليتم إحصانه فال حد على قاذف الصغير      

 )٢. (فإبن جزي وابن رشد يشترطان البلوغ سواء كان القذف بالزنا أو نفي النسب

البلوغ في المقذوف إذا كان القذف بالزنافقط، وقـال شـرط           ) •(الخرشيالدسوقي و واشترط   

البلوغ، والعقل، والعفه، واآللة، أما إذا كان القـذف بنفـي النـسب             : المقذوف بالزنا أربعة هي     

 )٣. (اشترط فيه الحرية واإلسالم فقط

وقـد  ) ٤. ( قول في حد قاذف الصغيرة إذا كانت تطـــيق الـوطء وإن لم تبلـغ             وللمالكية 

 . ذهب القانون الجنائي السوداني إلى عدم إشتراط البلوغ والعقل في المقذوف

يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفـاً          (  مطلقة   ١٥٧وجاءت عبارة المادة     

 ). ٥(وهذا أدعى إلى تحقيق غرض الشارع ويمنع التشهير بالناس ). ولو ميتاً

اء لوجوب حد القذف أن يكون المقذوف حراً، فال حد علـى            يشترط عامة الفقه  : الحرية   -٢

  )٦. (قاذف العبد أو األمة

أمـا قـولهم ال     : ( فأوجب حد القذف على قاذف العبد واألمة وقال        إبن حزم الظاهري  وخالف   

حرمة للعبد وال لألمة فكالم سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة ورب عبد جلف خير من خليفـة                 

  ).٧() قريش عند اهللا تعالى
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 ٣٥٩

          العفة عن الزنا -٤

هي السالمة من فعل الزنا قبل القذف وبعـده،          : المالكية في تفسير العفة فعند      الفقهاءإختلف   

أال يكون المقذوف قد وطء إمرأة بالزنا        : الحنفيةوالعفة عند   ) ١. (ومن ثبوت حده الستلزامه إياه    

 . وال بشبهة وال بنكاح فاسد في عمره

ذلك سقطت عدالته وعفته ، كما لو تزوج أخته من الرضاع تسقط عفته لكونه مجمعاً               فإن فعل    

 )٢. (على فساده، وإن سقطت عفته فال حد على قاذفه

 الـشربيني وعبـارة   )  ٣. (أن ال يكون المقذوف قد ثبت عليه الزنـا         : الشافعيةوالعفة عند    

ولو زنا المقذوف قبل إقامة     ) ٤). (المحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به           ( الشافعي

يسقط الحد عن القاذف ألن الشروط يجب إستدامتها إلـى           : جمهور العلماء الحد على قاذفه قال     

 يحد القاذف ألن الحـد      الحنابلةوقال  . حالة إقامة الحد ، وألن وقوع الزنا منه يقوي قول القاذف            

 ) ٥. (قد وجب وتم بشروطه فال يسقط بزوال شرط الوجوب

           -:اإلسالم  -٥

مـن  ( يشترط أن يكون المقذوف مسلماً حتى يجب الحد على قاذفه لقوله صلى اهللا عليه وسلم          

واختلفوا في نفي النسب إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابيـة            )  ٦ ). (أشرك باللّه فليس بمحصن   

 بالزنا فقـال مالـك      ميتة ولها ولد محصن ألن نفي النسب عن اإلبن والحالة هذه يتضمن رميها            

إذا قذف ذمية ولها     ( المغنيوفي  )  ٧. (سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كانت كافرة يجب الحد          

  ) ٨). (ولد مسلم يحد قاذفها 
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 ٣٦٠

          وجود آلة الزنا -٦

 إلى أنه يشترط في المقذوف، أن تكون معه آلة الزنـا، بـأن ال يكـون    جمهور الفقهاء ذهب   

بوباً قد جب قبل بلوغه، فال حد  على قاذف المجبوب، وكذلك الرتقاء، ألن العار               حصوراً وال مج  

 )١. (منتف عن المقذوف للعلم  بكذب القاذف

يجب الحد على قاذف المجبوب والرتقاء، ألن تعذر الوطء في حقهمـا أمـر               : الحنابلةوقال   

 )٢. (خفي، ال يعلم به، فال ينتفي العار عنه

 فإن كان مجهوالً ال يجب الحد كما لو قال لجماعة كلكم زان إال             معلوماًأن يكون المقذوف     -٧

 ).٣(واحداً

       اإلحصان في القانون الجنائي السوداني

:  أمر عفة اإلحصان في القذف فعرف المحصن العفيف بأنه القانون الجنائي الـسودانى حسم   

و مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة      من لم تسبق إدانته بجريمة الزنا، أو اللواط أو اإلغتصاب أ          

وعليه فإن الشخص الذي سبقت ادنته في أي مـن جـرائم             . ١٥٧/٢كما نصت على ذلك المادة      

وبالتالي فإن قذفـه ال يوجـب       . الزنا أو اللواط أو  أي من الجرائم الجنسية األخرى ال يعد عفيفاً            

 )٤. (الحد

        :القصد الجنائي: الركن الثالث 

ق القصد الجنائي في جريمة القذف، متى رمى القاذف المقذوف، بالزنا أو نفي النـسب،                يتحق 

بعبارات يفهم مدلولها، وهو يعلم أن ما رماه به غير صحيح  ويتحقق ذلك بعجزه عـن إثبـات                   

صحة ما يدعيه ، فعجزه عن اإلثبات بأربعة شهداء، يشهدون على صحة ما قال، قرينـة علـى                  
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 ٣٦١

ة لوجوب الحد، وال يشترط أن يقصد القاذف اإلضرار بالمقذوف مـا دام             كذب دعواه، وهي كافي   

 )١. (صدر منه القذف فعالً

 

           :المطلب الرابع

        شروط القاذف الذي يقام عليه حد القذف

  -: على أنه يشترط في القاذف الذي يقام عليه الحد شروط هيالفقهاءإتفق  

ــستدعي   فال حد على الصبي والمجنون ألن الحد عقوبة . أن يكون القاذف بالغاً عاقالً-١  تـ

والسكران المتعـدي بـسكره     . جناية كون القذف جناية وفعل الصبي والمجنون ال يوصف بكونه 

    .يجب عليه الحد

   . ، فال حد على المكره لرفع القلم عنه أن يكون القاذف مختاراً-٢ 

  .الً لقرب عهده باإلسالم فال حد عليه فإن كان جاه. أن يكون عالماً بالتحريم-٣ 

  )٢.( فإن طلب المقذوف فال حد عليه أن يكون غير مأذون له من المقذوف-٤ 

عليه عنـد     فإن كان القاذف أباً أو أماً أو جداً أو جدة فال حد  أن ال يكون القاذف أصالً-٥ 

 ، وألنه حد فال     األيةنا، لعموم   جمهور الفقهاء وقال المالكية بحد الوالد إذا قذف ولده صراحة بالز          

 )٣.(يمنع من وجوبه قرابة الوالدة كالزنا لكن المعتمد عندهم أنه ال حد على األب ولو صرح

يستوفي قبل    ألنه حق من حقوق المقذوف فال  أن يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه-٦ 

        )٤ .(المطالبة كسائر حقوقه
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 ٣٦٢

المقـذوف بالزنـا    وهي أربعة من الشهود أو يعترف نة تثبت قوله أن ال يأتي القاذف ببي    -٧ 

  )١.(ألنه في معنى البينة فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط أخر وهو إمتناعه عن اللعان

قذف في دار    ، فال حد على من وشرط الحنفية أن يكون القذف قد حصل في دار اإلسالم -٨ 

     )٢ .(األيةلعموم   الجمهور عليه الحد الحرب ألنه ال والية لإلمام عليها وقال

وال يشترط في القاذف اإلسالم والحرية والعفة فيحد الرقيق والكافر ومن ال عفة له ألن الشرط  

واختلف الفقهاء في الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقـذف       ) ٣ .(إحصان المقذوف ال إحصان القاذف    

ن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد وألنـه   إلى إقامة الحد عليه ألالحنفيةفذهب    . مسلماً

 )٤ .(طمع في أن ال يؤذى فيكون ملتزماً أن ال يؤذي وموجب أذاه الحد

    )٥.( إلى عدم إقامة الحد عليه لعدم إلتزامه األحكامالشافعيةوذهب  

          :المطلب الخامس

         ألفاظ القذف في الشريعة اإلسالمية-أ

        :التي يقع بها القذف ثالثةاأللفاظ 

 وهي التي اشتهرت في الرمي بالزنا وال تحتمل غيـره، كقـول القـاذف         : ألفاظ صريحة    -١

للمقذوف يا زاني أو زنَيت، أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، وهذا النوع من األلفاظ يوجب الحد 

لصريحة أو اإلشارة، أو الرسـم الواضـح   وقد يكون القذف  بالقول، أو الكتابة ا    ) ٦. (بال خالف   

الداللة، وبأي لغة، ألن مفهوم النص المحرم للقذف والمبين لعقوبته في كتاب اللّّه يسع ذلك ألنه لم 

 )٧ .(يخصص طريقة معينة يكون بها القذف
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 ٣٦٣

وهي ما يحتمل القذف وغيره كقوله يا فاجر يا فاسق يا خبيثه ولزوجته ال              :  كنايات القذف  -٢

وهذا النوع من األلفاظ يرجع فيه الى نية القائل عند الشافعية وقول عند الحنابلة . يد المس تردين 

فإن أنكر قصد القذف بهذه األلفاظ صدق بيمينه ألنه أعرف بمراده يحلف عليه وليس له أن يحلف          

 ال يجب مع   وذهب الحنفية إلى أن الكناية ال حد بها ألنها محتملة والحد          ) ١ .(كاذباً على إخفاء نيته   

 )٢.(الشبهة فمع اإلحتمال أولى

كقوله لمن يخاصمه ما أنت بزان، ما يعرفك الناس بالزنا، وبقوله           :  وأما  ألفاظ التعريض      -٣

 في رواية أن التعريض ال يوجب     الحنفية والشافعية وأحمد  فقد ذهب   . ما أنا بزان وال أمي بزانية     

ق بين التعريض بالخطبة والتصريح بهـا، فأبـاح         الحد، وإن نوى به القذف ، ألن اللّه تعالى فر         

التعريض في العدة، وحرم التصريح، فكذلك في القذف، وألن كل كالم يحتمل معنيين لـم يكـن                 

 )٣.(قذفاً

التعريض يوجب الحد، إن أفهم القذف بالزنا، أو اللواط أو نفي النسب، أو دلت              : المالكيةوقال   

أما أنا فلست بزان، أو أنا معروف األب ، ويـستثنى مـن   القرائن  على ذلك كقوله في الخصام،       

  )٤. (ذلك تعريض األب والجد فال حد فيه

        ألفاظ القذف في القانون الجنائي السوداني-ب

 القذف يتحقق بالرمي بالزنا  أو اللواط أو نفي النـسب ،             أن القانون الجنائي السوداني  ذهب   

بالكتابة، أو باإلشارة الواضحة الداللة، كما دلت على ذلك سواء كان صراحة أو داللة، كما يتحقق 

 الذين قالوا التعريض المفهم    المالكيةوالقانون يستند بذلـــك إلـــى مــذهب      . ١٥٧المادة  

اعلم أن التعريض المفهم : الخرشيقال . للزنا أو اللواط أو نفي النسب كالتصريح في وجوب الحد 

 واللـواط ونفـي النـسب عـن األب أو الجـد كالتـصريح               ألحد األمور الثالثة وهـي الزنـا      

 )٥. (فيترتب على قائل ذلك وجوب الحد وال فرق في التعريض بين النثر والنظم.....بذلك
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 ٣٦٤

 المبحث الثاني      

           : المطلب األول

           أدلة إثبات واقعة القذف

          : المتفق عليهااألدلة -أ

  .ائم الحدية وجرائم الحدود كلها تثبت بالشهادة أو اإلقرارجريمة القذف من الجر 

 يشترط في الشهود على القذف ما يشترط في شهود الزنا من أوصاف ويثبت حد               : الشهادة -١

القذف على القاذف بشهادة رجلين يشهدان أن القاذف قذف المجني عليه بالزنا، فإذا شهدا سـألهما   

ا قال ألن الرمي بغير الزنا قد يظنونه قذفاً فال بد من            القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص م       

 )١. (استفسارهم

 تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف أنه قذف المجني عليه، شريطة أن يتوفر فـي               : اإلقرار -٢

رط تعـدد اإلقـرار بالقـذف       وال يـشت  . اإلقرار به الشرائط التي سبق ذكرها في اإلقرار بالزنا        

 )٢(.إجماعاً

لمقر بالقذف عن إقراره، ال يقبل رجوعه ويلزمه الحد، ألن القذف فيه حق العبـد،               وإذا رجع ا   

 )٣. (وحق العبد ال يحتمل السقوط بالرجوع بعد ما ثبت

  :أما إذا أراد المتهم بالقذف أن ينفي التهمة عنه فله أن يتبع إحدى الطرق التالية 

الرجال والنـساء    بمن شاء من      أن ينكر واقعة القذف ثم يستشهد على عدم حصول القذف          -١ 

   .دون التقيد بعدد معين
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 ٣٦٥

ــين أو   أن يدعي أن المقذوف إعترف بصحة القذف ويكفي لتأييد هذ الدفاع -٢  شــهادة رجل

فإن شهد رجالن و رجل وامرأتين على إقرار المقذوف         : قال صاحب فتح القدير   . رجل وامرأتين 

  )١ (.بالزنا يدرأ عن القاذف الحد

يجب عليـه     يعترف بالقذف ويبدي إستعداده إلثبات صحة القذف وفي هذه الحالة  أن-٣ 

يشترط في شهود إثبات جريمة الزنا      أن يستشهد على صحة الواقعة بأربعة شهود يشترط فيهم ما 

    )٢ (.على أن ال يكون القاذف أحدهم ألنه ال يعتبر شاهداً

     . ن الزوجة إذا كان زوجاً فاعترف بالقذف فله أن يالع-٤ 

          المختلف فيهااألدلة -ب

     

يثبت القذف عند الشافعية باليمين، إذا لم يكن لدى المقذوف دليل آخـر، فلـه  أن                 :  اليمين -١

 أن للقاذف الـذي ال      الشافعيكما يرى   ) ٣(يستحلف القاذف، فإن نكل ثبت القذف في حقه بالنكول        

 .ه لم يزنيملك البينة، أن يستحلف المقذوف أن

 فإن نكل فالصحيح    - لم يزن  -للقاذف أن يحلف المقذوف أنه       : الروضة في   النووي وعبارة   

وقيل يسقط بنكولـه  .  أنه يرد اليمين على القاذف فإن حلف اندفع عنه الحدالجمهورالذي قطع به  

 )٤. (حد القذف وال يرد اليمين

ن يطلب يمين المقذوف على أنه لم يـزن         ولو عجز القاذف عن البينة كان له أ       : الغزاليوقال   

    )٥. (على أحد الوجهين

 ففي ظاهر الرواية أنه يجري اإلستحالف في القذف، ألنـه لـيس مـن               الحنفيةواختلف قول    

الحدود المتمحضة حقاً هللا تعالى، بل يشوبه حق العبد فأشبه التعزيـر، وفـي التعزيـر يحلـف،               

وإذا لـم يتـرك الخـصومة    : الكاسانيقال . إلستحالفوالمشهور في المذهب أنه ال يجري فيه ا      
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 ٣٦٦

وادعى القذف على القاذف فانكر وال بينة للمدعي، فاراد إستحالفه باهللا تعالى ما قذفه هل يحلف؟                

أنه : ، وذكر في أدب القاضي    رحمه اللّه  للشافعيأنه ال يحلف عند أصحابنا خالفاً       : الكرخيذكر  

ل يقضي عليه بالحد، وقال بعضهم يحتمل أن يحلف فـإذا           يحلف في ظاهر الرواية عندهم وإذا نك      

نكل يقضي عليه بالتعزير ال بالحد، وهذه األقاويل ترجع إلى أصل، وهو أن عند الشافعي رحمه                

وأمـا علـى    . اهللا حد القذف خالص حق العبد فيجري فيه اإلستحالف كما في سائر حقوق العباد             

بد، فمن قال منهم أنه يحلف ويقضي بالحـد عنـد           أصل أصحابنا، ففيه حق اهللا تعالى، وحق الع       

النكول اعتبر مافيه من حق العبد، فالحقه بالتحليف في التعزير، ومن قال منهم أنه ال يحلف أصالً     

 )١(اعتبر حق اهللا سبحانه وتعالى فيه ألنه المغلب فألحقه بسائر حقوق اهللا سبحانه وتعالى الخالصة

ى الروايتين ال يثبت القذف باليمين فليس للقاذف أو المقـذوف      في إحد  المالكية والحنابلة وقال   

  )٢. (أن يستحلف اآلخر

 إلى أن جريمة القذف إذا حصلت في مجلس القـضاء، جـاز    الحنفية  ذهب    : علم القاضي  -٢

 .للقاضي أن يقضي فيها بعلمه، دون أن يسمع فيها شهادةً من أحد ، طالما أنه سمع ذلك بنفسه

رجل قذف رجالً قدام القاضي فله أن يضربه الحد وإن لم يـشهد بـه               " خسياإلمام السر قال   

غيره ألن العلم الذي يقع له بمعاينة السبب فوق الذي يثبت له بشهادة الشاهدين، وفي حد القـذف                  

وقـال  )٣(معنى حق العبد، فهو كالقصاص وسائر حقوق العباد، فالقاضي يقضي في ذلك بعلمـه             

اليقضي القاضي بعلمه ، سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده ألنه             : بلةالمالكية والشافعية والحنا  

 ).٤(متهم في الحكم بعلمه

إذا قذف الزوج زوجته وطالبت بحقها، وامتنع الزوج عن         .  نكول الزوج القاذف عن اللعان     -٣

 يحـبس حتـى يالعـن أو        الحنفية وقال .المالكية والشافعية وأحمد  اللعان ، حد حد القذف عند       

 )٥(.ريق
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 ٣٦٧

           :المطلب الثاني

          مطالبة المقذوف بحقه-أ 

القاعدة العامة في الفقه اإلسالمي أن خصومة المجني عليه ليست شرطاً فـي إقامـة دعـوى       

متعلقة بحد من الحدود الخالصة هللا تعالى ألنها تقام حسبة هللا تعالى فال يتوقف ظهورهـا علـى                  

 .دعوى العبد

 ألنه ينتفع بصيانة    الحنفية وللعبد فيه حق عند      الجمهورف خالص حق العبد عند      ولما كان القذ   

وأشار الى ذلـك صـاحب      . اشترط جمهور الفقهاء مطالبة المقذوف لقيام حد القذف       ) ١(عرضه  

مطالبة المقذوف : أحدهما. يعتبر إلقامة حد القذف بعد تمام القذف بشروطه شرطان  :  المغني فقال 

وفارق سائر الحدود فإنه ال يعتبر في إقامتها        .... توفى قبل طلبه كسائر حقوقه    ألنه حق له فال يس    

 )٢. (الطلب بإستيفائها

النبي  أن مطالبة المقذوف ليست شرطاً إلقامة الحد على القاذف ألن            ابن حزم الظاهري  وذهب   

لو كان لها  عنها، وأم المؤمنين عائشة رضي اهللا  أقام حد القذف ولم يشاور       صلى اهللا عليه وسلم   

في ذلك حق لشاورها فدل على أن الحد من حقوق اهللا تعالى ال مدخل للمقذوف فيـه أصـالً وال                    

 )٣. (عفو عنه

 لو جاهة ما عللو به وألن حد القذف حق اآلدمي أو حقـه              جمهور الفقهاء  هو مذهب    والراجح

ة والمخاصـمة فـي     والذي يملك المطالب  . فيه ظاهر ومنفعته منه متحققة فاشترطت فيه المطالبة         

جريمة القذف هو المقذوف وحده حال حياته، فال تقبل الدعوى من غيره مهما كانت صلته به ألنه 

ولو كان المقذوف حياً وقت القذف ثم مات        ) ٤. (حق شرع للتشفي فلم يقم غيره مقامه في إستيفائه        

 )٥. (م ألن حد القذف ال يورث عندهالحنفيةقبل الخصومة أو بعدها سقط الحد عند 
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 ٣٦٨

 أن حق اإلستمرار بالمطالبة يورث ويقوم وارثه مقامه فإن لم يكن المالكية والـشافعية  وذهب   

   ) ١(له وارث سقطت الدعوى

 إذا قذف قبل موته ثم مات فال يخلو إما أن يكون قد طالب أوال فإن مات ولـم                   الحنابلةوقال   

ه فالصحيح من المـذهب أنـه ال        يطالب سقط الحد بال إشكال وعليه األصحاب وإن كان طالب ب          

 )٢. (يسقط وللورثة طلبه نص عليه وعليه األصحاب

            حكم قذف الميت-ب

 أن حق الحنفيةما سبق كان في قذف الحي إذا مات بعد القذف، أما حكم قذف الميت فقد ذهب               

 وإن سـفل،  الخصومة في قذف الميت، يكون لمن يقع القدح في نسبه وهم الوالد وإن عال، والولد  

ألن العار يلحقهم لوجود الجزئية، فيكون القذف متناوالً لهم معنى ، فلذلك يثبت لهم حق المطالبة،                

 )٣. (وال يثبت هذا الحق لألخ والعم

إن حق المخاصمة يثبت للولد والوالد ، والعصبة واألخـوات والجـدات، إال              : المالكيةوقال   

 )٤. (ي ذلكالزوجين، فإن المذهب أنه ال حق لهما ف

 في قذف الميت هل الحنابلةواختلف ) ٥. (أن حق المخاصمة يرثه كل الورثة: الشافعيةوذهب  

ال يملك الوارث المطالبة، كما لو قذف       " في الخالف  ابو بكر يثبت لوارثه المطالبة بحد القذف فقال       

أو كافرة حـرة     مسلمة كانت    - وهي ميتة    - ولو قذف أمه   "الخرقي وقال   "حياً ومات قبل المطالبة   

 فقد أثبت المطالبة بحد القـذف ألن  "أو أمة حـد القــاذف إذا طالــب اإلبن وكان حراً مسلماً  

  )٦. (هذا القذف يعود بالقدح في نسبه 

          قذف الزوج زوجته-جـ
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 ٣٦٩

والذين يرمون  (أوجب اهللا سبحانه حد القذف على من يرمي المحصنات بالزنا في قوله تعالى               

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة ابداً وأولئـك               المحصنات  

 عامة في قذف األجنبية والزوجة ثم نسخ الحكم في قذف  الزوجات إلى              األيةف) ١) (هم الفاسقون 

 )٢. (اللعان

هللا أن هالل بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى ا              (روى البخاري فقد   

البينة أو حد في ظهرك فقال يا نبي اهللا إذا رأى أحدنا  على إمرأته رجالً ينطلـق                  : عليه وسلم   

والذي بعثك بالحق نبيـاً     : يلتمس البينة فجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم يكرر ذلك، فقال هالل           

مـون  والـذين ير   (فنزل قولـه تعـالى    ) ٣. (إني لصادق ولينزلن اهللا ما يبرئ ظهري من الحد        

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه لمن الصادقين                

والخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربـع شـهادت        

 )٤). (باهللا إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقين

ا يتضح أن اللعان قد شرع لدفع حد القذف عن الزوج إذا قذف زوجته ولـم يـستطيع                  من هذ  

 .إثباته ولدفــع حــد الزنا عـن الزوجة ونفــي التهمة التي قذفها الزوج بها

فكان اللعان قائماً مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حقهـا ولهـذا ال يثبـت                     

تاب القاضي وال بشهادة النساء كالحدود وال بد من طلبها ألن الحق            بالشهادة على الشهادة، وال بك    

 أن تكون الزوجية قائمـة بينهمـا بنكـاح          الحنفيةوشرط اللعان عند    ) ٥. (لها كما في حد القذف    

وأن يكون القذف بالزنا أو نفـي       -أن تكون محصنة  -صحيح، وأن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها      

 )٦. (قها كسائر الحقوقالولد، كما يشترط طلبها ألنه ح

.  إسالم الزوج المالعن دون الزوجة ألن الذمية تالعن لـدفع العـار عنهـا              المالكيةواشترط   

وشرط اللعان لرؤية الزنا أن ال يطأها بعد الرؤية وإن كان اللعان لنفي الولد اشترط أن يدعى قبله 

                                                 
  .٤ ��رة ا	�9ر ��� (1)

  .٢٨٥ ص٣أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج. ١٣٤٠ ص٣أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج (2)

  . ١٤٩٦-١٤٩٥,+*$ آ(�ب ا	*e�ن ر%$ . ١٢٦ ص٦روا  ا	���ري ج (3)

  .٩-��٦رة ا	�9ر ���  (4)

�(�ر ج. ٢٣ ص٢ا	U/ا�� ج (5)  .١٦٨ ص٣ا�?(8�ر 	(y8*e ا	

  .٢٣ ص٢ا	U/ا�� ج (6)



 ٣٧٠

د ولم يالعـن، ،ويقـع      اإلستبراء وعدم الوطء وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته ح           

 )١. (اللعان عندهم في النكاح الصحيح والفاسد

 زوج يصح طالقه، بأن يكون بالغاًً عاقالً مختاراً، حراً أو عبـداً،             الشافعيةوشرط اللعان عند     

مسلماً أو ذمياً، رشيداً أو سفيهاً، أو سكراناً ، محدوداً في قذف  أو ال، ولو مطلقاً رجعياً وغيرهم                   

 )٢. (عانهال يصح ل

  إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو بنفي النسب أو بهما معاً وال بينة معه وطلبـت           :كيفية اللعان 

الزوجة اللعان أمره الحاكم بمالعنتها بأن يقول قائماً أشهد باهللا إني لمن الصادقين فيما رميت بـه     

يكرر ذلك أربع مـرات      من الزنا أو من نفي الولد و       -هذه ويسميها بما يميزها عن غيرها     -فالنة

وفي الخامسة يقول أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به فإذا انتهى لعان الـزوج                   

أشهد باهللا انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتكرر ذلك أربـع          : يبدأ لعان الزوجة فتقول     

صادقين فيما رماني به وتشير إليه      مرات ، وفي الخامسة تقول أن غضب اهللا عليها إن كان من ال            

 .في الحضور وتميزه في الغيبة

ألن جريمـة  . وقد جعل اهللا اللعن في جانب الزوج المالعن والغضب بجانب الزوجة المالعنة           

.  بالتزام أغلظ العقوبـة    المرأةالزنا أقبح من جريمة القذف وغضب اهللا  أغلظ من لعنته، فخصت             

 )٤. (المالكية والشافعية واحمد فإن عليه حد القذف، عند فإذا نكل الزوج عن اللعان) ٣(

مالـك  قـال   : فإذا نكلـت الزوجـة    ) ٥. ( الحد عليه ويحبس حتى يالعن أو يقر       الحنفيةوقال   

 )٧. ( تحبس حتى تالعن أو تصدقهالحنفيةوقال ) ٦. (ترجم إذا امتنعت من اللعان : والشافعي

وسفك الـدماء بـالنكول حكـم تـرده     : ذا فقال في ه  الحنفية مذهب   ابن رشد  رجح   :الترجيح 

األصول فإنه إذا كان كثير من الفقهاء ال يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالحري أن ال يجـب                  

                                                 
  .٨٤-٨٣ ص٢	�Mاآ7 ا	/واXV جا. ٢١٠ا	�5اK8V ا	�8U5M ص (1)

  ٣٧٨ ص٣,�X9 ا	C(�ج ج (2)

  .٢١١-٢١٠ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ٣٧٥-٣٧٤ ص٣,�X9 ا	C(�ج ج. ٢٤ ص٢ا	U/ا�� ج (3)

  ٢١١.ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ١٦٧ ص٢ا��l�ح ج (4)
  ١٦٨ ص٢ا��l�ح ج. ٢٣ ص٢ا	U/ا�� ج)  (5
  .٢١١.ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ١٦٨ ص٢ ا��l�ح ج) (6
  ..٢١١.ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ١٦٨ ص٢ا��l�ح ج. ٢٣ ص٢	U/ا�� ج ) (7



 ٣٧١

بذلك سفك الدماء وبالجملة فقاعدة الدماء مبناه في الشرع على أن ال تراق إال بالبينـة العدلـة أو                 

 )١. (بالصواب إن شاء اهللاباإلعتراف فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٢٠ ص٢ دا�� ا	�(U/ ج) (1



 ٣٧٢

 المبحث الثالث

          :المطلب األول

        عقوبة جريمة القذف في الفقه اإلسالمي-الفرع األول 

والذين يرمون المحصنات ثـم لـم يـأتوا       (األصل في حد القذف قوله تعالى في سورة النور           

 لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إالّ الذين         بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا      

 )١) (تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللّّه غفور رحيم

      : ثالث عقوبات لجريمة القذف هياأليةفقد تضمنت هذه  

         . جلد القاذف ثمانين-١ 

  .عليه عدم قبول شهادة القاذف الذي لم يستطع إثبات ما يدعيه على المقذوف -٢ 

          )٢. ( الحكم بتفسيقه-٣ 

           جلد القاذف ثمانين-١

 إلى أن حد القذف ثمانون جلدة في الحر وأربعون في العبد ألنـه حـد                جمهور الفقهاء ذهب   

يتبعض وهي عقوبة محددة ال تجوز الزيادة عليها وال النقص منها وال إستبدالها بالمـال إال فـي      

  )٣. (الشافعيةوجه عند 

  

  

  

                                                 
  .٤ورة ا	�9ر ���  (1) 

  .٢٧١ ص٣ا3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج. ١٣٣٦ ص٣ا3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج (2)

 T٨��84 ا	e/وي 0*[ ا	��X4 ج. ٢٧١ا3Tp�م ا	+*�� �8V	�M*اء ص. ١٠٧ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج. ٣٢٧ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج.  (3)

  .٩٠ص



 ٣٧٣

          عدم قبول شهادة القاذف-٢

الـشافعية  يضاف إلى جلد القاذف عقوبة تبعية هي عدم قبول شهادته والشهادة تـسقط عنـد                 

فهو الذي يـصح أن ينـاط بـه رد          .  بالقذف ألن القذف هو المعصية الموجبة للعقوبة       والحنابلة

 )١. (شهادته

فإن منع من جلده مانع كعفٍو وغيره لم ترد         .  شهادته مقبولة ما لم يحد     الحنفية والمالكية وعند   

    )٢. (شهادته

   )٣. (وهذا الوصف يزول بالتوبة بإجماع العلماء.  وصف القاذف بالفسق-٣

     :  أقوال العلماء في قبول  شهادة القاذف إذا تاب-الفرع الثاني 

 إلى قبـول    قهاءجمهور الف  في قبول شهادة القاذف إذا تاب وصلح حاله فذهب           الفقهاءإختلف   

 إشترط مـع    مالكاًشهادته إذا تاب ألن رد شهادته كان لعلة الفسق فإذا تاب قبلت شهادته ، إالّ أن                 

 .التوبة أن ال تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه

  )٤. ( إلى عدم قبول شهادته ولو تاب وأكذب نفسه وال بحال من األحوالابو حنيفةوذهب  

والـذين يرمـون    (هو إختالفهم في عود اإلستثناء في قولـه تعـالى           : قهاءومنشأ إختالف الف   

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئـك                

 )٥) (إالّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم. هم الفاسقون

ود ألقرب مذكور ، وهو الفسق فيرفعه ويبقى المحدود بالقذف       إلى أن اإلستثناء يع    الحنفيةذهب  

  )٦. (مردود الشهادة وإن تاب

                                                 
�ع �4ح ا	fUب ج. ١٨٢ صM6١٢+�8 ا	��5�X ج (1)�  .٥٢٣ ص٤ا	3��X ج. ٢٥٢ ص٢٠ا	

  .١٧٩ ص M6١٢+�8 ا	��5�X ج. ٧٦ ص١٠ا	X9e ج. ٣٠١ ص٤ا3T�م ا	��5ن ا	83�ا	�Uا�X ج. ٢٧١ ص٣ا3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (2)

  .١٨١ ص M6١٢+�8 ا	��5�X ج (3)

(4) �8+M6ج X���5	ح ج. ٣٣٨ ص٥شرح فتح القدير ج. ١٨٠ ص ١٢ ا�lج. ٣٥٨ ص٢ا�� XV/وا	اآ7 ا�M	٨٣٣٠٥ ص٢ا.  

  .٥-��٤رة ا	�9ر ���  (5)

  .٢٧٤ ص٣ا3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (6)



 ٣٧٤

 إلى أن اإلستثناء إذا تعقب جمال معطوفة عاد إلـى جميعهـا،             مالك والشافعي وأحمد  وذهب     

فالتوبة ترفع الفسق كما ترفع عدم قبول الشهادة فتوبة القاذف ترد إعتباره، فيمحى فسقه وتقبـل                

  )١. (ته وهو الراجح عند العلماء ألن التوبة تمحو الكفر فيجب أن يكون مادون ذلك أولىشهاد

  

     عقوبة جريمة القذف في القانون الجنائي السوداني-الفرع الثالث 

 بما أجمع عليه المسلمون من أن عقوبة جريمة القـذف جلـد             القانون الجنائي السوداني  أخذ   

يعاقب من يرتكـب جريمـة      " على هذه العقوبة فقالت      ١٥٧/٣دة  القاذف ثمانين جلدة فنصت الما    

 أما قبول شهادة المحدود في القذف فقد أخذ المشرع السوداني بمـذهب             "القذف بالجلد ثمانين جلدة   

 إثبـات  ٣٢/٢ كما نص على ذلك في المـادة  " وقبل شهادة القاذف إذا ثبتت توبته    جمهور العلماء 

 )٢(" حد القذف إال إذا ثبتت توبته فقال تُرد شهادة المجلود في١٩٨٣

            :المطلب الثاني

         :   تداخل عقوبات القذف-١

 إلى أن عقوبات القذف تتداخل فمن قذف واحداً أكثر من مـرة             واحمد الحنفية والمالكية ذهب   

د ذلـك   بزنا واحد أو متعدد أو قذف جماعة بكلمة فعلية حد واحد  فإذا أقيم عليه الحد ثم قذف بع                  

 )٣(بزنا آخر فعليه حد آخر

 إذا قذف شخص جماعة نظر فإن كانوا جماعة ال يجوز أن يكونوا كلهم زنـاة                الشافعيةوقال   

كأهل بغداد لم يجب الحد ألنا نقطع بكذبه ويعزر للكذب وإن كانوا جماعة يجوز أن يكونوا زنـاة      

القـديم  :  بكلمة واحدة فقوالن   فإن قذف كل واحد على إنفراد وجب لكل واحد منهم حد وإن قذفهم            

                                                 
  .٢٥١ ص ٢ الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ج.٣٥٨ ص٢  ا��l�ح ج٧٥ ص١٢ا	X9e ج (1)

  .١٢ص. م١٩٩١	U� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9��S �9� X1ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة  (2)

 ٢ Z/ا�� ا	�(U/ ج٣١٠ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ١١١ ص٩ا	�+�ط ج. ٣٢٧ ص٥شرح فتح القدير ج. ٢٢٧-٢٢٤ ص١٠ا	X9e ج (3)

  .٤٣٣ص



 ٣٧٥

يجب لكل واحد منهم حـد      : يجب حد واحد ألن كلمة القذف واحدة وقال في الجديد وهو الصحيح           

 )١. (ألنه الحق العار بقذف كل واحد منهم

 فقالوا إن قذف الجماعة بكلمة واحدة فعلية حد ألنه قذف واحد فلم يجب إال حد                الحنابلةوفصل   

لمات فلكل واحد حد ألن القذف حق اآلدمي وحقوق اآلدميين ال تتداخل            واحد وإن قذف جماعة بك    

  )٢. (كالديون والقصاص

  

            مسقطات حد القذف-٢

   )٣. ( إثبات القاذف ما رمى به المقذوف بأربعة شهود بإجماع -١ 

المحال أن يحـد     تصديق المقذوف للقاذف ألنه لما صدقه فقد ظهر صدقه في القذف ومن              -٢ 

      )٤ (.صادق على الصدقال

والكـذب فيـورث     رجوع الشهود عن شهادتهم بعد القضاء ألن رجوعهم يحتمل الصدق            -٣ 

         .شبهة

 كمـا   والشافعية والحنابلـة   الحنفية  بطالن أهلية الشهود بالفسق والردة قبل التنفيذ عند  -٤ 

     )٥ (.سبق أن بينا في بطالن شهود الزنا

القاذف سقط الحـد    المقذوف فلو زنا المقذوف أو ارتد قبل إقامة الحد على            زوال إحصان    -٥ 

  )٦ (.ألن وجود الزنا منه يقوي قول القاذف ويدل على تقدم هذا الفعل منه

   

                                                 
  . ٢٢٣ ص٤ا	3��X ج. ١٥٣ ص٢ا	8'ان ا	3��ى ج. ٢٧٥ ص٢ا	fUب ج (1)

  .٢٢٦ ص١٠ا	X9e ج (2)

  .٤٤١ص Z٢/ا�� ا	�(U/ ج (3)

  .١٥٦ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج٤٤٣ ص٢  Z/ا�� ا	�(U/ ج٤٢١٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. (4)

  .٤٢١٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (5)

  .٣٤ ص٥ ا	��C ا	�اB1 ج١٢٧ ص٩ا	�+�ط ج. ٢١٥ ص١٠ا	X9e ج (6)



 ٣٧٦

حق العبد فيسقط   ، ألن حد القذف عندهما خالص       الشافعية واحمد  عفو صاحب الحق، عند      -٦ 

العفو قبل أن يصل األمر إلى اإلمام أو صاحب الشرطة          يجوز للمقذوف    المالكية وقال   )١ (.بالعفو

 وقـال   )٢ (.أو الحرس فإذا بلغ فليس له العفو ألنه صار حقاً هللا إال أن يريد الستر علـى نفـسه                  

 )٣ (. في الراجح عندهم ، أنه حق اهللا تعالى ال يصح العفو عنهالحنفية

بالزنا ألنه لما كذبه     نك لم تقذفني  تكذيب المقذوف المقر في اقراره بالقذف بأن يقول له إ-٧ 

     )٤ (.ظهور الحد والدعوى شرط . بالقذف فقد كذب نفسه في الدعوى

بالحـد، وقبـل     تكذيب المقذوف ، حجته على القذف وهي البينة بأن يقول بعد القـضاء               -٨ 

ز اإلمضاء شهودي شهود زور ألنه يحتمل أن يكون صادقاً في التكذيب فثبتت الشبهة وال يجـو               

  )٥ (.إستيفاء الحد مع الشبهة

السلطان وقـال   إن كان هو الذي أتى بهم ثم أكذبهم بعد أن شهدوا عند             : المالكيةوقال    

 )٦ (.ويضرب القاذف الحد ما قذفني فإنه حد وجب ال يزيله هذا بمنزلة عفوه عنه

      )٧. ( ومن مسقطات حد القذف اللعان بين الزوجين-9 

: بـن نجـيم   ا الحنفية ، ألن حد القـذف عنـدهم ال يـورث قـال                موت المقذوف عند   -١٠ 

      )٨ (.ويبطل بموت المقذوف ألنه ال يورث عندنا 

     -: مسقطات حد القذف في القانون الجنائي السوداني -٣

 بما  ١٥٨م نصت عليه المادة     ١٩٩١ لسنة   القانون الجنائي السوداني  سقوط عقوبة القذف في      

   -:يلي 

                                                 
  .٢٢٢ ص٤ا	3��X ج. ٢٧٣ ص٣,�X9 ا	C(�ج ج (1)

�(y8*? �l ج (2), ]*0 X4��  . ٣٠٥ صy٦ ج,�اه� ا	�*8.. ٩١-٩٠ ص٨ا	

  .٤٢٠٣ ص٩  Z/اh1 ا	9l�h1 ج٣٢٧ ص٥ �4ح �(� ا	5/�� ج١٠٩ ص٩ا	�+�ط ج (3)

  . ٤٢١٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)

  .٤٢١٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (5)

  ..٣٠٥ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (6)

  . ١٥٦ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (7)

  .٣٩ ص٥ا	��C ا	�اB1 ج (8)



 ٣٧٧

ولم يقل فيما أعلـم    .  إذا ثبت أن المقذوف أو الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله            بالتقاذف. ١

إذا تقاذف اثنان   " فإنهم قالوا    اإلماميةالشــيعة  واهللا أعلـم بسقوط حــد القـذف بالتقاذف إالّ        

  )١" (سقط الحد وعزرا 

 يجوز العفو   وأحمد أنه  الشافعية أخذاً بمذهب     إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوب        -٢

  .عن حد القذف 

    .جمهور الفقهاء باللعان بين الزوجين وهو مذهب -٣

  )٢  . (جمهور الفقهاء إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف وهو مذهب -٤

  :المطلب الثالث  

  الفروق الجوهرية لجريمة القذف بين الشريعة والقانون 

والعقوبة التي رتبها الشارع الحيكم على هـذه        ، من خالل دراستنا لجريمة القذف في اإلسالم        

وتأديـب  ، يتضح لنا أن هذة العقوبة مشروعة لصون األعراض وحفـظ الكرامـات             ، الجريمة  

  )٣. (في أعز ما يملكون من شرفهم وسمعتهم ، المفترين على الناس زرواً وكذباً 

مرده حـسد القـاذف     ، م  ورمي الناس بالزنا وقطع أنسابه    ، ولما كان الدافع إلى جريمة القذف       

جعل الشارع عقوبته جلده ثمانين جلدة      ، حتى رماه بالفاحشة إنتقاماً وكيداً      ، للمقذوف وحقده عليه    

لمن ال يحفظون ألسنتهم وأقالمهم ، وهذا هو العالج الناجع ، واسقاط اعتبار القاذف برد شهادته ، 

  .عن اتهام عباد اهللا األبرياء بالزنا  ، 

   والشريعة اإلسالمية األردنيوق بين جريمة القذف في القانون ولعل أهم الفر

والسبب في ذلك أن القـانون  ، ا اإلسالمي همهوبمف،  ان القانون لم يتعرض لجريمة القذف     -١

فمن باب أولى ، ى أنها من الجنح المخلة بآداب األسرة ليس إال   لع، ينظر إلى جريمة الزنا نفسها      

  .ريمة القذف وهي اإلتهام بالزنا أن ال يهتم بتشديد عقوبة ج

                                                 
(1)  �C	ل وا`C	ا y1�+, X� ا��`م h1ص . ١٦٧ ص٤ام ج�4ا X,`75 ا��M	ا X� 7Z�4pود وا/C	ب ا�آ( K, ً̀ 5V٦٩٧  

(2)  �9+	 X1�9�	ن ا�V�5*	 �ً5�5رة و�  .١٥٨ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV  ,�دة  ، ١٣ ص�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	

  .�V٢٢٦�م ا��`م ا	e��دة وا	�Z�5e ص  (3)



 ٣٧٨

،  الذم والقدح والتحقير هو إسناد أي أمر شـائن للغيـر             - أن مفهون القذف في القانون         -٢

وأي فعل شأنه   ، وهو يشمل الزنا والسرقة والنصب وسوء اإلئتمان        ، يوجب تنقيصه أو احتقاره     

  .أن يسيء إلى المجني عليه 

أمـا الرمـي   ، على الرمي بالزنا أو نفي النسب، ب للحد أما الشريعة فقد قصرت القذف الموج   

وإنمـا  ، بأي جريمة أخرى كالسرقة وشرب الخمر وسوء اإلئتمان فال تعاقب عليه بحد القـذف               

  .والرمي بغيره ، ألنه ال يستوي في نظر الشرع الرمي بالزنا ، تعتبره جريمة تعزيرية 

وأن يكـون فـي     ، أن يتم كل ذلك عالنية      ، ر   يشترط القانون لمعاقبة الذام والقادح والمحق      -٣

سواء حصل القذف عالنية أم بين القاذف ، أما الشريعة فهي تعاقب القاذف ، مكان يسمعه آخرون 

  .والمقذوف فقط 

ا تعاقب الشريعة القـاذف     مبين، حتى وإن ثبت كذبه     ،  ال يمنع القانون سماع شهادة القاذف        -٤

  . تاب وأكذب نفسه وول، ية إلى عدم قبول شهادته الكاذب برد شهادته بل ذهب الحنف

إال في حالة كون موضوع الذم جريمة فقـد  ،  القانون حرم على الذام أو القادح إثبات قوله      -٥

ال يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم         "٣٦٢نصت المادة   

 تعاقب القـاذف  أما الشريعة فقبل أن. وضوع الذم جرماً  أوالقدح أو اثبات اشتهاره إال أن يكون م       

، ولم يقم الدليل القـاطع   ، إثبات قوله واإلتيان بشهوده فان عجز عن اإلثبات  سمحت له   ، بالزنا  

  .الصادقين وتعاقب الكاذبين تحمي والشريعة بهذا ، وعندها يعرف أنه كاذب 

وبهذا يكون القانون قد مايز ، ص المذموم تختلف باختالف الشخ،  عقوبة القذف في القانون -٦

أما الشريعة فقد جعلت عقوبتها واحدة بغض النظر        . ولم يجعلهم سواسية في حمايته      ، بين الناس   

  . عن شخص المقذوف ومركزه اإلجتماعي 

أما الشريعة فقد عاقبت القاذف     . تتراوح ما بين الحبس والغرامة      ،  عقوبة الذم في القانون      -٧

  .والحكم بتفسيقه ، ورد شهادته ، وبات هي الجلد ثمانين جلدة بثالث عق

من أجـل تحريـك الـدعوى      ،  يتفق القانون مع الشريعة في اشتراط شكوى المجني عليه           -٨

 القائلين أن حد القذف خـالص  الشافعية والحنابلـة كما يتفق القانون مع مذهب  ، ومعاقبة الفاعل   

  .حق العبد فيسقط بعفو صاحب الحق 



 ٣٧٩

  

  

  

   والشريعة اإلسالميةاألردنيجريمة السكر في قانون العقوبات 

  الفصل األول

  األردنيجريمة السكر في قانون العقوبات 

تحـت  ، في الفصل الثاني من البـاب العاشـر      ،  جريمة السكر    األردنيبحث قانون العقوبات    

سكر فقط مع   جريمة ال " ٣٩٢-٣٩٠"  وتناولت المواد    – تعاطي المسكرات والمخدرات     –عنوان  

إال أن المواد المشار اليها لـم تـذكر شـيئاً عـن             ، العلم أن العنوان في المسكرات والمخدرات       

 ١٠ في قانون مستقل هو قانون العقاقير الخطـرة رقـم            األردنيبل تناولها المشرع    ، المخدرات  

   ١٢١٤ ونشر في الجريدة الرسمية عدد ١٩٥٥لسنة 

  

  المبحث األول

  المطلب األول

   : السكر قانوناًتعريف

 حالة السكر وال المواد المسكرة بل ترك ذلك للفقه والقضاء           األردنيلم يعرف قانون العقوبات     

  )١.(في ضوء تطور العلم 

 التي تتحدث عن السكر غير االختياري كمانع من موانـع  ٩٣ويمكننا اإلستفادة من نص المادة    

ــسكر بأ   ــت ال ــد عرف ــاب فق ــه العق ــن تعــ  : ن ــئه ع ــة ناش ــولغيبوب اطي كح

                                                 
(1) e	5+$ ا	ا XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% م �4ح�ص–  $�V ١٧١  

  الباب الخامس



 

  ) ١.(وعقاقير مخدرة أياً كان نوعها 

السكر بأنه تناول مواد مخدرة أو مسكرة تصيب        : محمد الفاضل   وقد عرف األستاذ    

متناولها بحالة يفقد فيها تمييزه فال يعي ما يدور حوله في العالم الخارجي  وما يقـدم                 

  )٢ .(عليه من تصرفات بالكيفية التي يعي بها ذلك العاديون من الناس 

بأنه حالة عارضـه ينحـرف فيهـا     : السكر  اإلستاذ محمود نجيب حسني       وعرف  

الوعي أو تضعف السيطرة على اإلرادة نتيجة لمادة أدخلت في الجسم تؤثر على خاليا               

  )٣. (المخ 

  

  :المطلب الثاني  

   األردنيعقوبة السكر في القانون 

ام أو مباح للجمهور وهو في  بالنص على من وجد في محل عاألردنياكتفى القانون 

حالة سكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس عوقب بغرامة ال تتجـاوز             

  ) ٤. (عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع 

أن السكر بحد ذاته غير معاقب عليـه فـي قـانون       : ومن هذا النص القانوني يفهم      

حل عام بحيث يسبب ذلك إزعاجاً       إال اذا صاحبه ازعاج للعامة في م       األردنيالعقوبات  

ولو كان السكر بحد ذاته معاقباً عليه لما كانت المسكرات مـصرحاً ببيعهـا               . للناس    

 .بترخيص رسمي  

 

 

                                                 
   ,% K��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ) ٩٣(ا	�دة  (1)

   .٤٤٢ا	8�دىء ا	e�% X� �,��Vن ا	Z�5e�ت ص  (2)
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   ,% K��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ٣٩٠ا	�دة  (4)



 

حالـة  _ ولقد أعطى نص المادة القاضي أن يحكم على من انطبقت عليه الـشروط              

ه حتى عشرة   بالغرام_ السكر في محل عام أو مكان مباح للجمهور ومقروناً بالشغب             

  .دنانير أو الحبس حتى أسبوع 

ويبدو لي أن العقوبة هنا على الشغب واإلزعاج للعامة وليست على السكر بدليل أن              

يعاقب بالغرامـة   :  على عقوبة إحداث الشغب فقال       ٤٦٧القانون نفسه نص في المادة      

 من أحدث بال داٍع ضوضاء أو لغطاً على صورة تـسلب راحـة           . حتى خمسة دنانير    

  .األهلين 

غاية األمر أن القانون زاد العقوبة من خمسة دنانير في حالة إحداث الضوضاء إلى              

  .عشرة دنانير في حالة السكر مع الشغب والضوضاء 

وهكذا كانت عقوبة السكر ال تسمن وال تغني من جوع فهي ال تمنـع جريمـة وال                 

لعـام وال تتناسـب     تردع سكيراً وال تزجر مشاغباً وال تحقق الـردع الخـاص وال ا            

وبينت المـادة   . وخطورة هذه الجريمة وأضرارها الصحية واإلجتماعيى واإلقتصادية        

أو لشخص دون الثامنة عشرة من عمـره         لشخص سكران    عقوبة تقديم المسكر     ٣٩١

وعاقبته بالغرامة حتى عشرة دنانير وفي حالة تقديم المسكر من صاحب الحانة أو أحد              

وفي حالـة   .ة الحبس حتى شهر أو الغرامة حتى عشرة دنانير          مستخدميها تكون العقوب  

  ) ١.(تكرار الفعل يمكن الحكم باقفال المحل المدة الت تراها المحكمة 

 فقد شدد العقوبة علـى العـسكريين الـذين          األردنيقانون العقوبات العسكري    أما  

 العسكري على ذلك بقولها      من قانون العقوبات   ٢٧يتعاطون المسكرات  فنصت المادة      

إذا ارتكب أي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثـالث سـنوات إذا                 : 

أمـا  ، ارتكب الجرم المشار اليه أثناء وجوده في الخدمة الحربية وأثناء قيامه بالوظيفة  

إذا ارتكب ذلك الجرم أثناء قيامه بالوظيفة وهو ليس في الخدمـة الحربيـة فيعاقـب                

  .حبس مدة ال تزيد على سنة بال

  

  
                                                 

  . ,% K��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ٣٩٢ – ٣٩١ا	�دة  (1)



 

  المبحث الثاني

  األردنيأقسام السكر في القانون 

ختياري والسكر اإل، ختيارياإليقسم شراح القانون السكر الى قسمين هما السكر غير 

 حكم السكر غير اإلختياري وأثره في المـسؤولية         األردنيولقد بحث قانون العقوبات     

 على  ٩٣اري مانعاً من موانع العقاب فنصت المادة        الجنائيه واعتبر السكر غير االختي    

ال عقاب على من يكون فاقداً الشعور أو االختيار في عمله وقت ارتكاب الفعـل               : أنه  

دون رضـاه   لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من              

رتكبه هذا الـسكران ال     وعلية فإن أي فعل مخالف للقانون ي       .أو على غير علم منه بها     

  )١(يسأل عنه جنائياً ما دامت الغيبوبة ناشئة عن سكر غير إختياري  

أما من تناول مسكراً بكامل إرادته فإنه يسأل عن كل جريمة يرتكبها بل يمكن اعتبار 

السكر ظرفاً مشدداً في حالة من فكر وخطط الرتكاب جريمة معينة ولكنه يفتقد للجرأة              

 فالسكر هنا يشدد    .تأثيرها جريمته تحت الجريمة فيتناول المسكر ليفعل     على تنفيذ هذه    

  لهذه الحالة صـراحة وتـرك        األردنيولم يتعرض القانون    . العقوبة وال يعفي منها     

  )٢. (نقصاً وفراغاً بهذا المجال  

 النقص الحاصل في مسؤولية السكران اختيارياً حيث قررت         األردنيوتالفى القضاء   

الجرمي حتى لـو    ه يعتبر مسؤوالً جزائياً عن عمله     ييز أن السكران بإختيار   محكمة التم 

كان فاقد الشعور واالختيار وال يشمله اإلعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة             

  )٣( عقوبات ٩٣

ولعل مستند القضاء فيما ذهب اليه من مساءلة السكران عمداً عن جرائمـه مـرده               

فيدل ذلك بمفهومه على    ،  السكران غير العمدي     ٩٣لمادة  مفهوم المخالفة حيث اعفت ا    
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 واثبات حالة السكر العمدي من شـأن قاضـي          همسؤولية السكران العمدي أي باختيار    

 )١. (الموضوع دون رقابة عليه من محكمة التمييز 
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  الفصل الثاني

  جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية

وإجمـاع  ، رم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم          شرب الخمر مح  : تمهيد

 )١(، وكان تحريم الخمر في السنة الثالثة من الهجرة النبوية بعد أحد ، األمة 

   على تحريم الخمراألدلة

   الكتاب -١

 الشيطَاِن عمِل ِمن ِرجس لْأَزلَاموا والْأَنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنوا الَِّذين أَيها يا"  قوله تعالى

وهِنبتفَاج لَّكُمونَ لَعفِْلحا  تمِإن ِريدطَانُ ييأَنْ الش وِقعي كُمنيةَ باوداَء الْعضغالْبـرِ  ِفي ومـِسرِ  الْخيالْمو 

كُمدصيو نِن اللَِّه ِذكِْر ععلَاِة ولْ الصفَه أَنمونَ تهتن٢"( م( 

   السنة-٢

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في          " قوله صلى اهللا عليه وسلم      

  )٣" (الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في اآلخرة

لعن اهللا الخمر وشاربها    "  قال   النبي صلى اهللا عليه وسلم     ان   عبداهللا بن عمر  وعن  

 )٤ " ( وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليهوساقيها وبايعها ومبتاعها

وثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعهـا رتبـة                 

 )٥. (التواتر 

 

                                                 
   .٢٤٤ صT٢��84 ا	�8��ري ج، ١٥٨ ص ٤ا�9[ ا	��	� ج (1)
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  اإلجماع  -٣

أجمعت األمة على تحريم الخمر فمن استحلها فقد كذب النبي صلى اهللا عليه وسـلم               

  )١. ( فيكفر بذلك فإن تاب وإال قتل  ألنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه

وكان من رحمة اهللا أن اإلسالم لم يفاجىء العرب بتحريمها ألنها كانت من مألوفات              

حياتهم خشية العنت وإنما تدرج في تحريمها رويداً حتى روضهم على اإلبتعاد عنهـا              

ريم الخمر  فلما علموا أنها صائرة الى التحريم وقويت عقيدتهم جاء األمر البات في تح            

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فإنها تذهب : "فقد روي أن عمر رضي اهللا عنه قال، 

) ٢().كَِبري ِإثْم ِفيِهما قُلْ والْميِسِر الْخمِر عِن سأَلُونكي(فنزلت آية سورة البقرة     ، العقل والمال   

ر بياناً شافياً فنزلت آيـة سـورة        فقال اللهم بين لنا في الخم     ، فدعي عمر فقرئت عليه     

فدعي عمر  )٣) (تقُولُونَ ما تعلَموا حتى سكَارى وأَنتم الصلَاةَ تقْربوا لَا آمنوا الَِّذين أَيها يا(النساء  

 الَّـِذين  أَيها يا(فنزل قوله تعالى     )٤(فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً         

 ِإنما تفِْلحونَ لَعلَّكُم فَاجتِنبوه الشيطَاِن عمِل ِمن ِرجس والْأَزلَام والْأَنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنوا

ِريدطَانُ ييأَنْ الش وِقعي كُمنيةَ باوداَء الْعضغالْبِر ِفي ومِسِر الْخيالْمو وكُمدصي نـنِ  اللَّـهِ  ِذكِْر ععو 

  )٥). (منتهونَ أَنتم فَهلْ الصلَاِة
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 المبحث  األول

  المطلب األول 

  تعريف الخمر 

وسميت خمراً ألنهـا تخمـر العقـل        ، الخمر في لغة العرب ما خامر العقل وستره         

  )١. (أو ألنها اختمرت ، وتستره 

 تعريف الخمر عند الفقهاء

  :في حد الخمر أبو حنيفة مع صاحبيه اختلف اإلمام : هب الحنفية مذ

. وقـذف بالزبـد     ، إذا غلى واشتد    ، الخمر هي النيء من ماء العنب       : فقال اإلمام   

لكي يسمى خمـراً أن يقـذف       ، ال يشترط في شراب العنب النيىء       : الصاحبان  وقال  

وهو ، والقوة المسكرة تحصل به طربة مألن اللذه ال ، بل يكفي أن يغلي ويشتد      ، بالزبد  

فهو وصف ال تأثير ، أما القذف بالزبد   ، والصد عن الصالة    ، المؤثر في إيقاع العداوة     

وقال  . مالك والشافعي وأحمد  وهذا هو قول األئمة الثالثة      . له في إحداث صفة السكر      

ـ     م وبهذا القول أخذ     معه ومن   الصاحبين مرجحاً قول    ن عابدين با  رابـو حفـص الكبي

وقال في غاية البيان وأنا آخذ بقولهمـا دفعـاً       ،  وغيرهما   المحبوبي والنسفي واعتمده  

  )٢.(لتجاسر العوام ألنهم إذا علموا أن ذلك يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد 

إلـى أن    مالك والشافعي وأحمد      ةذهب األئمة الثالث  : تعريف الخمر عند الجمهور     

مه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحـد         هي كل شراب مسكر وحك    : الخمر  

  )٣. (على شاربه قليله وكثيره ومن أي نوع كان 

 

                                                 
  .٢٣ ص�٢س ا	�8C جا	5�, (1)

   .٤٤٨ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج ، ١٠٨ ص٢ا	U/ا�7 ج ، ٤٤ ص6٦�K88 ا	5C�B1 ج (2)

   .٢٦٧ ص٢ا��l�ح ج ، ٣٢٣ ص١٠ا	�X9 ج (3)



 

ما أسكر من األشربة كلها فهو خمر يضرب صاحبه فيـه          :مالك قال   المدونةوعبارة  

  )٢(كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله :  الشربيني الشافعي  وقال  )١(ثمانين 

ير العنـب وكـل     ذهب إمامنا إلى التسوية بين عـص       : المغني في   ابن قدامه وقال  

  )٣. (مسكر

هو إطالق ،  على النيىء من ماء العنب إذا صار مسكراً      الحنفيةوإطالق الخمر عند    

وإطالق اسم الخمر على غيره من األشربة المسكرة مـن  ، بإجماع أهل اللغة ، حقيقي  

  )٤. (قبيل المجاز 

وتجـري  ، ة والشعير والزبيب حكم الخمر      أو يقال حكم األشربة المتخذة من الحنط      

فقد قالوا األشربة المتخذة ) ٥(وإن لم تسم خمراً في العرف اللغوي ، مجراه إن أسكرت 

من غير العنب كالشراب المتخذ من العسل والتين والبر والشعير والذرة إنمـا يحـرم               

لقـدح األخيـر    ألن المسكر هو ا    : الزيلعيمنها القدر المسكر وهو القدح األخير قال        

  )٦. (ل عليه محقيقة فيح

المحرم من األشربة سوى الخمر هو ما يوجب السكر دون : الجصاص الحنفي   وقال  

  )٧. (غيره 

  -: على ان اسم الخمر يشمل كل مسكر بأدلة هي الجمهورواستدل 

حرمت علينا الخمر   (  قال   أنس رضي اهللا عنه أنه     عن   البخاريما روى    -١

 بالمدينة خمر األعناب إال قليال وعامـة خمرنـا البـسر            حين حرمت وما نجد يعني    

 )٨).(والتمر

                                                 
  .٤١٠ ص٤ا	/و�V ج (1)

  .١٨٧ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (2)

   ٣٢٤ ص١ا	�X9 ج (3)

   .٣٢٤ ص١أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج. ٤٤٨ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج (4)

  ٢٦٢ ص٢ أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج٤٤ ص6٦�K88 ا	5C�B1 ج (5)

  ٤٧ ص6٦�K88 ا	5C�B1 ج (6)

  ٢٦٤ ص٢أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (7)

   ١٣٦ ص٧روا  ا	���ري ج (8)



 

لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئـذ         (أنس بن مالك   عن   مسلمورواية  

  )١ ).(خليط البسر والتمر

وقوله صـلى   ) ٢).(كل شرب أسكر فهو حرام    (قوله صلى اهللا عليه وسلم       -٢

ير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر       إن من الحنطة خمرا ومن الشع     (اهللا عليه وسلم    

  )٣) .(خمرا

قد أطلق على المتخذ من األطعمـة  ، ووجه االستدالل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم       

والرسول صلى اهللا عليه وسلم افصح العرب       ، ومن التمر والزبيب والعسل اسم الخمر       

له حكم الخمر   هو خمر و  ، فصح أن الشراب المتخذ مما ذكر       ، وهو المبلغ عن ربه     ، 

  .  وإن ذلك ثابت بالسنة ، في الحرمة والحد 

أنـه  عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه        بما روي عن     الجمهوركما استدل    -٣

وهي من خمسة أشياء من العنـب  ، اال إن الخمر قد حرمت (خطب على المنبر وقال    

  )٤ ). (والخمر ما خامر العقل، والتمر والعسل والحنطة والشعير 

األحاديـث  :  القرطبي انتصاره لمذهب الجمهـور فقـال   اإلمام عن انيالشوكونقل  

 القائلين بـأن  مذهب الكوفيينتبطل ، على صحتها وكثرتها ،  وغيره أنسالواردة عن  

وال يتناولها اسم   ، وما كانت من غيره فال تسمى خمرا        ،  من العنب    الخمر ال يكون إال   

ألنهم لمـا نـزل     ،صحيحة وللصحابة   وهو قول مخالف للغة العرب والسنة ال      ، الخمر  

ولم يفرقوا بين مـا     ،تحريم كل مسكر    ، تحريم الخمر فهموا من األمر باجتناب الخمر        

بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهمـا        ، وما يتخذ من غيره   ، يتخذ من عصير العنب   

 إتـالف مـا    بادروا إلى وال استفصلوا وال يشكل عليهم شيء من ذلك بل        ، ولم يتوقفوا 

تـردد  فلو كان عندهم فيـه      ، ن من غير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن         كا

  )٥.(لتوقفوا عن اإلراقة

                                                 
 ١٩٨. روا  ,+*$ �X آ(�ب ا7Z�4p ر%$  (1)

   �٣٦٨٢ ر%$ وأ�Z داود �X آ(�ب اZ�4p ، ٢٠٠١و,+*$ �X ا�Z�4p ر%$  ، ١٣٧ ص٧روا  ا	���ري ج (2)

  ١٨٧٢ ا	(�,fي �X آ(�ب ا�Z�4p ر%$ ٣٦٧٦روا  ا�Z داود �X ا�Z�4p ر%$  (3)

  ٣٦٧٠أ�Z داود �X آ(�ب ا�Z�4p ر%$  ، ٣٠٣٢روا  ,+*$ �X آ(�ب ا	(M+�8 ر%$  (4)

  ١٨٤ ص٨ y8V اpو��ر ج)1 (



 

  .ورأي الجمهور هو األقرب للصواب واهللا أعلم

  -:تعريف الخمر في القانون الجنائي السوداني

ونص في الباب األول تحت عنوان      ،الجمهور بمذهب   القانون الجنائي السوداني  أخذ  

وأنها تشمل كل مسكر سواء أسكر قليلـه أم كثيـره           ، على الخمر ، ر وإيضاحات تفسي

  )١.(وسواء كان خالصا أم مخلوطا

  

  :المطلب الثاني

  أركان جريمة شرب الخمر 

  -:تقوم جريمة الشرب على ركنين هما

  .لقصد الجنائيا -٢.         الركن المادي وهو فعل الشرب-١

، هـو تعاطيهـا   ، ركن المادي لجريمة الشرب     ال : فعل الشرب : الركن المادي    -١

 بشرب المسكر   مالكية وشافعية وحنابلة  ويتحقق هذا التعاطي عند جمهور العلماء من        

  مـن فيستوي أن المشروب مأخوذا، وال عبرة باالسم وال بالمادة التي استخرج منها  ، 

وسـواء  ، خـرى  العنب أو البلح أو القمح أو الشعير أو القصب أو التفاح أو أية مادة أ  

إذ ال عبرة بقوة االسكار في      ، وسواء شرب قليال أو كثيرا      ، سكر الشارب أم لم يسكر      

  )٢.(ألن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، المشروب 

إال إذا كان المشروب خمرا     ، فقد ذهبوا إلى أن ركن الشرب ال يتوافر          : الحنفيةأما  

لم يتـوفر   ، ي المتخذ من غير العنب      أ، فإن لم يكن خمرا     ، وهو ماء العنب    ، عندهم  

  .ركن الشرب إال إذا وجد السكر فعال 

                                                 
)٢( �9+	 XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ول ١٩٩١اpب ا��	ا .                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(2)  X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٥٠١ ص٢ �0دة ج–ا ،  X1�9�	ا h���)	�9اوي ص–ا	ت  ، ١٧٢ ا�Z�5e	ن ا�V�% �4ح– 

   .٥٥١ا	��ارXZ ص



 

واما حد الشرب فسبب وجوبه الشرب وهو شرب الخمر خاصة حتى  : الكاسانيقال 

يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها وال يتوقف الوجوب على حصول السكر فيها وحـد               

 األشـربة المعهـودة     السكر سبب وجوبه السكر الحاصل بشرب ما سوى الخمر مـن          

  )  ١.(المسكرة 

. هو األقوى حجة ودليال     ،  في خصوص المقصود بالخمر      الجمهور الفقهاء ورأي  

ألنها تتفق في المعنـى     ، إذ جميع األشربة تخامر العقل فوجب أن يكون حكمها واحدا           

  )٢.(وهو اإلسكار الذي هو سبب التحريم 

 بحد من سكر من محمد رحمه اهللا بقول ،الفتوى في زماننا :  يقولون والحنفيةسيما 

ألن الفساق يجتمعون على هـذه      ، االشربة المتخذة من الحبوب والعسل والتين واللبن        

  .ويقصدون السكر واللهو بشربها ، االشربة في زماننا 

فـإن  ، أن يكون تعاطي الخمر عن طريـق الـشرب          ، ويشترط لتحقيق هذا الركن     

ألن تعاطي الخمـر    . فال يقام الحد  ، نف والشرج   كاأل، وصلت عن غير هذا الطريق      

  )٣.( ولذلك سمي بحد الشرب جمهور الفقهاءهوالذي اتفق عليه ، بطريق الشرب 

  :  القصد الجنائي -٢

أن يتعاطى المشروب وهـو يعلـم أنـه    ، يشترط لوجوب حد الشرب على الشارب       

 ما يشربه خمرا    ولذا ال حد على من جهل أن      ، أو يشرب شرابا مسكرا     ، يشرب خمرا   

ال حـد    : الـدردير قال  . ألن الشارب في هذه الحالة يكون جاهال بحقيقة المشروب          ، 

  )٤.(فال حد عليه لعذره ، على من شرب الخمر غلطا كأن ظنه خال مثال 

واما من شرب وادعى الجهل بالحكم والعقوبة فال يقبل إدعاؤه إال إذا كـان حـديث                

  )٥.(هذه يكون عذرا مانعا من إقامة الحدعهد بإسالم فإن الجهل والحالة 

                                                 
   ٤٧ ص6٦�K88 ا	5C�B1 ج ، ٤٤٨ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج ، ٤١٦٤- ٤١٦٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

(2) �Hا X1�9�	75 اM	ا X� ات�z�C,ص X,`ج . ٣٣٦ B1�5C	ا K88�6٤٧ ص٦  

  ٢٤٤ صT٢��84 ا	�8��ري ج ، ٢٨٩ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج (3)

   ٣٥٢ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج (4)

   ٣٢٧ ص١٠ا	�X9 ج ،١٨٨ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (5)



 

  :المطلب الثالث 

  حكم شرب الخمر مخلوطا بغيره  -١

من ،  أنه إذا خلط المسكر بالماء وبقيت صفاته         الحنفية والشافعية والحنابلة     ذهب  

فال يعتبـر  ، أما إذا زالت صفاته زواال تاما   ،اللون والطعم والريح والتأثير فهو مسكر       

  .نما هو ماء الخليط مسكرا وإ

حتـى زال   ،  إذا غلب المـاء عليهـا        القدوريوفي الذخيرة عن     : ابن عابدين قال  

  )١.(فال حد ، طعمها وريحها 

كأن شرب ما ، وال بشربه المسكر فيما استهلكه  ( أسنى المطالب الشافعي وقال في   

  )٢ ) . (والماء غالب بصفاته لذلك. فيه قطرات خمر 

د علـى  حثم شربه لم ي، و خلط خمرا بماء واستهلك فيه ل (المرداوي الحنبليوقال  

  )٣) .(المشهور

كأن لت بالخمر سويقا أو صبها في       ، أما لو خلط الخمر بالطعام الذي لم تدخله النار        

ألن ، أما لو عجن به دقيقا وأكل الخبز فإنه ال يحـد     ، وأكله حد ، لبن أو ثرد فيها خبزا      

  )٤.( أثرهالنار أكلت أجزاء الخمرة ولم يبق إال

وما ال لون لهـا     ، إن وجد الطعم واللون حد    ، إذا ثرد فيها خبزا وأكله     :الحنفيةوقال  

  )٥.(يحد إن وجد الطعم

  )٦.( تحريم المخلوط ولو استهلك فيه المسكروالراجح عند المالكية

                                                 
   ٤٤٩ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج (1)

  ١٥٩ ص٤أ�9[ ا	��	� �4ح روض ا	��	� ج (2)

  ٢٣٢ ص�١٠اK, �S ا	�`ف جا�lV�ف ����e, X ا	 (3)

  ١٥٩ ص٤أ�9[ ا	��	� �4ح روض ا	��	� ج، ٣٢٥ ص١٠ا	�X9 ج (4)

 ٤٥ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج (5)

 ١٥٢ ص١أ3T�م ا	�5اّّن �aZ ا	XZ�e ج (6)



 

 القانون الجنـائي الـسوداني    ذهب  ، حريم المخلوط ولو استهلك فيه المسكر     ت وإلى

  )١.( كل مسكر سواء أكان خالصا أو مخلوطامر أن الخونص على

  حكم التداوي بالخمر -٢

  )٢.(أن من شرب الخمر للتداوي فال حد عليه:  في قول الحنفية والشافعيةذهب 

  فإن تداوى بها،ولو لخوف موت ،  ال يجوز استعمال الخمر دواءالمالكيةوقال 

  )٣.( ال يحدولو تداوى بها طالء بأن طلى جسده كان حراما لكنه، شربا حد

  )٤.(ويحد شاربها دواء، ال يباح شربها للتداوي : الحنابلةوقال 

  )الدردي(شرب عكر الخمر-٣

ألن ، إال إذا سكر  ، ألنه ال يسمى خمرا   ،  أنه ال حد بشرب عكر الخمر      الحنفيةذهب  

وال تميل الطباع إلى شرب الـدردي بـل         ، الحد للزجر والردع عما تميل إليه الطباع      

  )٥.(فأشبه غير الخمر من األشربة وال حد فيها إال بالسكر، منهتعافه وتنفر 

  )٦.(ن من الدردي إذا أكلهيويحد بالثخ،  يحد شارب الدرديالشافعيةوقال 

  -:حكم تعاطي الحشيشة -٤

أن ، لقيام جريمة الشرب المعاقب عليها بالحد     ،  إلى أنه يشترط   جمهور الفقهاء ذهب  

إذا كانت من اليابسات كالمواد المخدرة والحـشيش        أما  ، تكون المادة المسكرة مشروبا   

  .يةروال يحد حد الخمر وإنما يعاقب بعقوبة تعزي، فال يعد متعاطيها شاربا، واألفيون

                                                 
(1)  �9+	 X1�9�	ن ا�V�5*	 �5و� �U	 �5رة ١ ص�S١٩٩٠ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	

 ١٨٩ ص9�,٤[ ا	C(�ج ج، ٣٢٦ ص١٠ا	�9[ ج (2)

 ٣٥٣-٣٥٢ صT٤��84 ا	/��%X ج (3)

 ٣٢٦ ص١ا	�X9 ج (4)

 ٤٩ص6٦�K88 ا	5C�B1 ج (5)

 ١٨٨ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (6)



 

، كالبنج والحشيشة حـرام   ، ومزيل العقل من غير األشربة       (أسنى المطالب قال في   

وفيـه  ، له إلى كثيـره     إلنه ال يلذ وال يطرب وال يدعو قلي       ،وال حد فيه  ، إلزالته العقل   

، بقدر اجتهـاد الحـاكم      ، وأما الحشيشة ففيها األدب      : إبن فرحون وقال  )١).(رالتعزي

، لفظ شرب يفيد أن الحد مختص بالمائعـات         : الدسوقي  وقال) ٢. (ألنها تغطي العقل    

  ) ٣. (فليس بها إال األدب ، أما اليابسات التي تؤثر في العقل 

ألنه مفسد للعقل ويـصد     ، أكل البنج والحشيشة واألفيون     ويحرم  " ابن عابدين   وقال  

ولكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئاً من ذلك ال حد عليه            ، عن ذكر اهللا وعن الصالة      

  )٤. (وإن سكر  

الـشيخ تقـي    واختار  : " أنها توجب الحد فقال      الحنابلة من   صاحب اإلنصاف وذكر  

هي حرام سواء سكر منهـا  : نبية وقال   وجوب الحد بأكل الحشيشة الق     الدين رحمه اهللا  

  أعظم وضررها من بعض الوجوه   ، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين      ، أو لم يسكر    

إنما لم يـتكلم  : وقال ، ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر       : قال  ، من ضرر الخمر    

. ن ذلك  المتقدمون في خصوصها ألن أكلها حدث في أواخر المائة السادسة أو قريباً م

)٥(  

 إلى حرمة الحشيشة ووجوب الحد علـى        الشرعية إبن تيمية في السياسة   كما ذهب   

يجلد شاربها كما   ، والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضاً        : متعاطيها فقال   

  )٦. (وهي أخبث من الخمر  ، يجلد شارب الخمر  

 من وجوب الحد علـى      ة ابن تيمي  ورجحهالحنابلة   ما ذهب اليه      واهللا أعلم  حوالراج

سيما والطب قد اثبت أنها مـن أخطـر   ، متعاطيها منعاً للفساد وسداً لذريعة استعمالها       

  .اآلفات التي تفتك بالمجتمعات 

  
                                                 

 ١٦٠-١٥٩ ص٤أ�9[ ا	��	� ج (1)

  ١٧٠ ص 6٢��lة ا	3C�م ج (2)

  ٣٥٣ صT٤��84 ا	/��%X ج (3)

  ٤٥٨-٤٥٧ ص T٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج (4)

(5) `�  ٢٢٩-٢٢٨ص ١٠ف جا�lV�ف �e, X`�� ا	�اK, �S ا	

  ١٠٧ �ن 8678 ص –ا	+8��7 ا	���80  (6)



 

   األحكام المتعلقة بالخمرة -٥

  -:تختص الخمرة باألحكام التالية 

  .غير معلولة بالسكر ، ألن عينها حرام ،  حرمة شرب قليلها وكثيرها -١

 .لثبوتها بالدالئل القطعية، ا نجسة نجاسة مغلظة كالبول أنه -٢

 .إلنكاره الدليل القطعي  ، أنه يكفر مستحلها  -٣

 .وال يضمن متلفها وال غاصبها ، ال يجوز بيعها لنجاستها  -٤

، وألنه واجب اإلجتناب    ، ألن االنتفاع بالنجس حرام     ، حرمة االنتفاع بها     -٥

 .لتداوي بها وعدم جواز ا، وفي اإلنتفاع به اقترب 

من شرب  " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      ، أنه يحد شاربها وإن لم يسكر منها         -٦

ـ       ،  الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه     إال  )١" . (قتلوه  أفإن عاد في الثالثة أو الرابعة ف

  .وعليه انعقد اإجماع ، فبقي الجلد مشروعاً ، أن حكم القتل قد نسخ 

،     بطرح شيء فيها كالملح والماء والـسمك         ولو   الحنفيةجواز تخليلها عند     -٧

 وإن خللت بطرح شـيء فيهـا لـم          ،وقال الشافعية إذا تخللت الخمره بنفسها طهرت        

  .تطهر

بمعنى أنه ال يرفع الحرمة والنجاسة بعد ثبوتهـا         ، أن الطبخ ال يؤثر فيها       -٨

 .لكن ال يحد بالمطبوخ إال أن يسكر الختصاص الحد بالنيىء 

فيحرم بيعها الن اهللا تعالى لما حرمهـا فقـد          ،  حق المسلم    ال قيمة لها في    -٩

  )٢. (أهانها والتقويم يشعر بعزتها 

  

  

  

  

                                                 
   ٢٥٧٣ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ٤٤٨٥أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ١٤٤٤روا  ا	(�,fي آ(�ب ا	C/ود ر%$  (1)

  ١٠٩ - ١٠٨ ص٤ا	U/ا�� ج ، ٤٥-٤٤ ص 6٦�K88 ا	5C�B1 ج ، ٤٥٠-٤٤٨ صT٦��84 ا0 KZ�K�/Z ج (2)



 

  : المطلب الرابع 

  -: شروط الشارب الذي يقام عليه الحد  -١

أن يكون مـسلماً مكلفـاً      ، يشترط في الشارب    ، لقيام جريمة الشرب الموجبة للحد      

فال حد على ، من غير ضرورة ، ا يشربه مسكر يعرف أن م، بتحريمها  عالماً  مختاراً  

  )١. (الصبي والمجنون والمكره والمضطر والجاهل بتحريمها والجاهل بما يشرب 

ألنه ، فال يحد األخرس    ، أن يكون الشارب ناطقاً ليقام عليه الحد         : الحنفيةواشترط  

  )٢(د به كإكراه وغص بلقمةحيحتمل لو كان ناطقاً أن يخبر بما ال ي

 إلى أنه ال حد على الذمي والحربـي والمـستأمن بالـشرب            جمهور الفقهاء وذهب  

  )٣. (ويؤدب من أظهر منهم شرب المسكر 

  ضابط السكر عند الفقهاء  -٢

دون النظر إلى أصـله     ، الذين يطلقون اسم الخمر على كل مسكر        جمهور الفقهاء   

  .يحدون الشارب بالقليل والكثير سكر أو لم يسكر ، ومادته 

فقالوا الشراب المتخذ من العنب ويسمونه خمراً يحد الشارب له بالقليـل            الحنفية  أما  

  .يسكروالكثير سكر أو لم 

 كالمتخذ من التفاح أو الحنطة فال يحد الـشارب لـه إال             ،العنبأما المتخذ من غير     

  )٤. (بالسكر 

  

  

  
                                                 

(1) �)C             ٣٢٩-٣٢٧ ص ١٠ا	�X9 ج،٤١٦٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج،٣١٧ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج، ١٨٧ ص٤ج ج,�X9 ا	

  ٣٧ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (2)

  ١٨٧ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج ، ٣٥٢ صT٤��84 ا	/��%X ج ، ٤١٦٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  ٤١٦٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)



 

، كران  فما هو حد السكر ألن حد السكر تتعلق به أحكام كثيرة منهـا طـالق الـس                

 السكران هو الذي ال يعقل منطقاً       :أبو حنيفة    اإلمامقال  . وردته  ، وإقراره  ، وإسالمه  

وقـال   . واألرض مـن الـسماء       ، المـرأة  وال يعقل الرجل من   ، ال قليالً وال كثيراً   ، 

، السكران هو الذي يهذي ويخلط في كالمـه         جمهور العلماء والصاحبان من الحنفية      

الكمال بن الهمام   ورجح  ، وال بين نعله ونعل غيره      ، وثوب غيره   وال يميز بين ثوبه     

  )١. (وإليه ما أكثر المشايخ واختاروه للفتوى ألنه المتعارف : قول الصاحبين فقال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٣٣١ ص١٠ا	�X9  ج. ٣١٢ ص �4٥ح ��8 ا	5/�� ج (1)



 

  ا��
	� ا�����

  :ا����� ا�ول 

    اإلثبات في جريمة شرب الخمر 

  .ف فيها ثبت جريمة شرب الخمر بأدلة متفق عليها وأخرى مختلت

  -: المتفق عليها وهي  األدلة -١

مسلمين يشهدان أنه مسكر وال يحتاج إلـى         وهي شهادة رجلين عدلين   :  البينة   -أ  

 أن يثبت عنـد الحـاكم أن        الحنفيةوال بد مع شهادتهما بالشرب عند        )١ . (بيان نوعه 

 بد أن يشهدا    فال، الريح قائم حال الشهادة وإن جاءوا به من مكان بعيد فزالت الرائحة             

 ان ال تكـون     الحنفيـة ويـشترط   ) ٢. (بالشرب ويقوال أخذناه وريحها قائمة موجودة       

  )٣. (الشهادة على شرب متقادم ألن التأخير والحالة هذه يورث تهمة وال شهادة للمتهم 

بل تقبل مجملة ألنه الشافعية والحنابلة وال يشترط التفصيل في الشهادة بالشرب عند 

  )٤. (المسكر مسكراً بخالف الشهادة على الزنا فتحتاج إلى تفصيل ال يسمى غير 

وآخـر  ،  فشهد أحدهما برؤية الشرب   ، إلى أنه لو أختلف الشهود      : المالكية  وذهب  

ويحد المـشهود   ، فإن الشهادة تقبل    ، أو بأنه رآه يتقيؤها     ، بشمه رائحتها من الشارب     

وال ، وال اليمين المردودة    ، وامرأتين  وال يقبل في حد الشرب شهادة رجل        ) ٥. (عليه  

  )٦. (وال كتاب القاضي للقاضي ، علم القاضي 

ويكفي اإلقرار  ، يثبت حد الشراب بإقرار الشارب على نفسه بالشرب          -:اإلقرار-ب

  )٧. (مرة واحدة في قول عامة أهل العلم 

                                                 
  ٣٢٩ ص١ا	�X9  ج (1)

  ٤١٨٢ ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج٣٠١ ص�4٥ح �(� ا	5/��  ج (2)

  ٤١٧٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  ٢٧٠ ا	C/ود واX� �Z�4p ا	75M ا��`,X ص ٣٢٩ ص ١٠ا	�X9 ج (4)

  ٣٥٣ ص ٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج (5)

  ٤١٧٩ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج ، ١٩٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (6)

  ٣٢٧ ص١٠ا	�X9  ج (7)



 

يـسقط  يشترط اإلقرار مرتين في مكانين ألن كل حكم         ابو يوسف من الحنفية     وقال  

ويشترط لصحة اإلقرار عند ابي حنيفـه       )١. (بالرجوع فعدد اإلقرار فيه كعدد الشهود       

وأبي يوسف قيام الرائحه فإن أقر بعد ذهاب رائحته لم يحد ألن قيام األثر من أقـوى                 

 متقادم فإذا تقادم    كما يشترطون أن ال يكون اإلقرار بشرب       ) ٢.(الدالئل على القرب      

 فعدم التقادم شرط    أما في حد الشرب      :" صاحب البدائع رحمه اهللا    ال يقبل إقراره، قال   

 بنـاء   – أي ال يبطل اإلقرار بالتقـادم        –ليس بشرط   محمد رحمه اهللا    وعند  ، عندهما  

ولهذا ال يبقى مع التقادم     . على أن قيام الرائحة شرط صحة اإلقرار والشهادة عندهما          

  )٣. (وعنده ليس بشرط 

ألنـه  ) ٤. (قيام الرائحة وعدم التقادم في صحة اإلقرار        قهاء  الف جمهوروال يشترط   

قد يقر بعد زوال الرائحة وألنه إقرار بحد فاكتفي به كسائر الحدود ورائحته الخمـرة               

وقبل رجوع المقر ) ٥. (تلتبس بغيرها فال يناط شيء من األحكام بوجودها وال بذهابها     

: قـال    ل رجوعه عنه كسائر الحـدود       ألنه حد هللا سبحانه فيقب    ، عن إقراره بالشرب    

  )٦. (بل قُ لغير شبهة وفإن رجع بعد إقراره ول : الدردير

  : المختلف فيها األدلة -٢

أن ، الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة       يرى جمهور العلماء من     : الرائحة والقيء   

ضطراً ألنه يحتمل أنه شربها مكرهاً أو م، ال تثبت بالرائحة أو القيء ، جريمة الشرب 

  ) ٧. (فال يجب الحد بالشك ، والرائحة محتملة أيضاً ، 

ولو لـم يـشهد   ، أن الرائحة أو القيء يعتبر دليالً على الشرب ، ويرى اإلمام مالك    

ويجب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو         ، ابن فرحون   قال    ، الشهود بشربه   

ى فـي معرفـة حـال       ة أقو   وربما كانت الرائح    عمر رضي اهللا عنه   قاءها وحكم به    

                                                 
  ٤١٨٨ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

   ٣٠٤ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج ، ١١٠ ص٢ا	U/ا�� ج (2)

  ٣٠٤ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج ، ٤١٩١ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  ٣٢٧ ص ١٠ا	�X9 ج (4)

  ٣٠٤ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج ، ٢٣٣ ص٤ ا	3��X ج٣٢٧ ص ٩ا	�X9 ج (5)

  ٣٢٧ ص ١٠ا	�X9 ج ، ٣٥٣ ص ٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج (6)

  ٣٢٨ ص١٠ا	�X9 ج ،٢٣٣ ص٤ا	3��X ج ، ١٩٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج ، ١٦٧ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (7)



 

وإنمـا يعلـم   ! المشروب من الرؤية ألن الرؤية ال يعلم بها الشراب أمسكر هو أم ال ؟  

  )١. (ذلك بالرائحة 

  

  : ا����� ا����� 

   إثبات الشرب في القانون الجنائي السوداني

، في اثبات الشرب بشهادة شاهدين      ، جمهور الفقهاء   أخذ القانون السوداني بمذهب     

  .ثابته باإلقرار وحده ، ما لم يرجع عنه إذا كانت الجريمة ، ار مرة واحدة واإلقر

 ١٩٨٣في حين أن قانون      ، ١٩٩١ولم ينص على إثبات الخمر بالرائحة في قانون         

  .  إذا ثبت أنها رائحة الخمر – كدليل على الشرب –كان يعتبر الرائحة وحدها تكفي 

،  حيث أن هناك بعض العقـاقير الطبيـة          ،والقانون تالفى بهذا الصعوبات العملية      

، فلما صارت في فمه دفعها      ، أو ربما حسبها الشارب ماء      ، تتشابه رائحتها مع الخمر     

فـإذا  ، تكون رائحتها كرائحة الخمر     ، كما أن هناك بعض المأكوالت وخاصة التفاح        

  )٢(احتمل ذلك لم يجب الحد  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٨٠ ص6٢��lة ا	3C�م ج ، ٣١٧ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (1)

(2)  �9+	 X1�9�	ن ا�V�5*	 �ً5و� �U	  �5ر  ٢ ص �S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	



 

  المبحث الثالث 

  :المطلب االول 

  شرب الخمر في الشريعة االسالمية عقوبة  -١

وكل الذي فـي القـرآن      ، على عقوبة معينة لشرب الخمر      ، لم ينص القرآن الكريم     

ولقد بينت السنة النبوية الشريفة ، ومحرمة ، ومن عمل الشيطان ، أنها رجس ، الكريم 

  .حد الخمر 

ـ ( قال  السائب بن يزيد   من حديث    البخاريفقد روى    ى عهـد  كنا نؤتى بالشارب عل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خالفة عمر فنقوم إليـه                

مرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفـسقوا         إبأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر       

  ) ١ ).(جلد ثمانين

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جلد فـي الخمـر    ( أنس بن مالك عن مسلموأخرج  

ثم جلد ابو بكر أربعين فلما كان عمرودنا الناس من الريف والقرى            . عال  بالجريد والن 

قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود               

  )٢ .(قال فجلد عمر ثمانين

علـي بـن أبـي     استشار في الخمر يشريها الرجل فقال له       عمر أن الموطأ   وفي  

ى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا        نر : طالب رضي اهللا عنه   

  )٣ ).(هذى افترى وعلى المفتري ثمانون

 في رواية عنـه أن      جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وأحمد         وعليه فقد ذهب    

علي رضـي  حد الشرب على الحر ثمانون جلدة إلجماع الصحابة على ذلك عندما قال             

  )٤.(وحد المفتري ثمانون ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى  إذا شرب سكر اهللا عنه

                                                 
   ١٩٧ ص٨روا  ا	���ري ج (1)

  ٤٤٧٩ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ١٧٠٦روا  ,+*$ آ(�ب ا	C/ود ر%$  (2)

   ٥٥ ص���96٣ ا	�Cا	_ �4ح ,��v ,�	_ ج (3)

   ٣٥٣ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج ، ١٩٨ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج ، ٢٦٨ ص٢ج ، ٣٢٥ ص١٠ا	�X9 ج (4)



 

 في روايته الثانية أن حد الشرب أربعون ألن رسـول           االمام الشافعي وأحمد  وذهب  

أنس رضـي اهللا     عن   مسلماهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد في الخمر أربعين ولما روى            

عـال والجريـد    أن النبي صلى اهللا علي و سلم كان يضرب فـي الخمـر بالن              ( عنه

وحد الرقيق عنده ، وإن رأى اإلمام جعل حد الخمر ثمانين جاز في األصح )١).(أربعين

  )٢.(عشرون ألنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد الزنا 

 عقوبة شرب الخمر في القانون الجنائي السوداني  -٢

ة فنـصت المـاد   ،  في حد الخمر     الشافعيةبمذهب   ، القانون الجنائي السوداني  أخذ  

أو ، يعاقب من يشرب الخمـر      (  أن عقوبة الشارب المسلم أربعون جلدة قائلة         ٧٨/١

  ).إذا كان مسلما ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة ، أو يصنعها ، يحوزها 

، ال يعاقب غير المسلم على شرب الخمـر        ، القانون الجنائي السوداني  ويالحظ أن   

والتـصنيع فـي    ، والحيـازة    وأنه سوى بين الـشرب     ، جمهور الفقهاء وهو مذهب   

أو يشرب  ، ويتسبب في إزعاج اآلخرين ومضايقتهم      ، ومن يشرب الخمر    ) ٣.(العقوبة

يعاقب بالسجن مدة ال تتجـاوز      ، أو يأتي إلى مكان عام وهو سكران        ، في مكان عام    

هـذا  ، كما تجوز معاقبتـه بالغرامـة       ، أو بالجلد بما ال يتجاوز أربعين جلدة        ، شهرا  

  فقالـت  ٧٨/٢و ما نصت عليه المادة      إلى حد السكر المعتمد في القانون وه      باإلضافة  

الخمر ويقوم باسـتفزاز مـشاعر الغيـر أو         يشرب   من   ١/دون المساس بأحكام البند   (

مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكانا عاما وهو في حالة سكر               

بما ال يتجاوز أربعين جلدة كما تجـوز        يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز شهرا أو بالجلد         

ومستند القانون في سجن السكران الذي يتسبب في إزعاج العامة          ) . معاقبته بالغرامة   

فقـد ذكـر     . المالكيـة هو مذهب   ، أو معاقبته بالغرامة    ، الحدأو جلده زيادة على     ، 

ق قد   يرى إذا أخذ السكران في االسوا      مالك وكان   مطرفقال   ( مواهب الجليل صاحب  

سكر وتسلط بسكره وأذى الناس أو روعهم بشهر سيف أو حجارة رماها إن لم يضرب   

                                                 
   ٤٤٧٩أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ١٧٠٦روا  ,+*$ آ(�ب ا	C/ود ر%$  (1)

   ٣٢٥ ص١٠ا	�X9 ج . ١٨٩ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (2)

(3)  �9+	 X1�9�	ن ا�V�5*	 �5و� �U	 �5رة  ٧٨ ,�دة ١٩٩١ا	5��Vن ا	�9�X1 	+�9  ، ٢ ص�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	



 

أحدا أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها علـى قـدر                

  ) ١) .(جرمه 

 أن المدمن المعتاد المشهور بالفسق ال بأس أن ينـادى بـه ويـشهر               الدسوقيونقل  

  )  ٢(. أن يلزم السجن مالكواستحب 

  

  :المطلب الثاني 

  هي من قبيل الحد أو التعزير  عقوبة شرب الخمر هل

هل هي حـد أو تعزيـر ؟ وحكـى    ، اختلف الفقهاء في تكييف عقوبة شرب الخمر       

 وغيرهما من أهـل     ابن المنذر والطبري  ونقل عن    ، اإلمام الشوكاني الخالف في ذلك    

قد استدل هؤالء باألحاديث المروية عن و.وإنما فيها تعزير، العلم أن الخمر ال حد فيها    

، من الضرب بالجريد والنعال واألرديـة       ، النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة        

أن النبي صـلى اهللا      (عقبة بن الحارث عن البخاري    كحديث  . دون بيان مقدار محدد     

 عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيـت         

  ) ٣ ). (أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه

سئل ابن شهاب كم جلد رسول اهللا عليـه         (  قال   عبد الرزاق في مصنفه   وبما رواه   

لم يكن رسول اهللا عليه وسلم فرض فيها حدا ،كان يأمر مـن             : وسلم في الخمر قال     

 عليه وسلم ارفعوا ،     حضره يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول اهللا صلى اهللا         

  )٤ ).(وفرض فيها عمر ثمانين سوطا، وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا 

لم ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    أن أبو داود عن ابن عباس    كما استلوا بما روى     

  )٥ ).(يقت في الخمر حدا

                                                 
                   ٣١٧ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (1)

  ٣٥٣ صT٤��84 ا	/��%X ج (2)

  ٣١٢ص١.،ا	+K9 ا	3��ى ج١٩٦ص٨روا  ا	���ري ج (3)

 ٣٧٧ص٧,�9l 0�/ ا	�زاق ج (4)

  ٤٤٧٦روا  ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$ (5)



 

 إنمـا هـو   ، والمنقول من المقادير في ذلك      :  إلى ذلك فقال     اإلمام الشوكاني ومال  

ويكـون  ،  الشارع من األفعال عنفاألولى االقتصار على ما ورد   ... بطريق التخمين   

الذي أرشدنا إليه رسول اهللا     ، فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع        ، جميعها جائزة   

  )١. (صلى اهللا عليه وسلم وال دليل يقتضي تحتم مقدار معين ال يجوز غيره 

وبة الخمر من قبيل الحد وليس تعزيرا واستدلوا  أن عق فقهاء المذاهب األربعة  وذهب  

وباجماع الصحابة لما رواه انـس      . باألحاديث التي سبق بيانها في عقوبة شرب الخمر       

اتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو اربعين         (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم       

ف الحدود ثمانين قال وفعلة ابوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخ

  )٢ ).(فأمر به عمر

جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الخمـر  ( قال علي عن ابو داود وبما روى   

  )٣ ).(وابو بكر اربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة

وفعل النبي صلى اهللا عليـه وسـلم        :  في توجيه اختالف مقدار الحد     ابن قدامة وقال  

فعل النبي صلى   وال ينعقد االجماع على ما خالف       ، ال يجوز تركه بفعل غيره      ، حجة  

علـى   ، عمرفتحمل الزيادة عن     ، وأبي بكر وعلي رضي اهللا عنهما      اهللا عليه وسلم  

  )٤. (انها تعزير يجوز فعلها إذا رآه اإلمام 

،  من أن عقوبة الـشرب حـد         جمهور الفقهاء  واهللا أعلم هو ما ذهب إليه        والراجح

فيكـون  ، ء المذاهب أدرجوا عقوبة الشارب في باب الحدود         والدليل على ذلك أن فقها    

يرجع فيهـا  ، والزيادة إلى الثمانين جائزة للمصلحة ، الحد المقدر جلد الشارب أربعين   

  )٥. (إلى اجتهاد اإلمام 

  

  

                                                 
    ١٥١ـ١٥٠صy8V٧ اpو��ر ج (1)

  ١٤٦ صy8V٧ اpو��ر ج (2)

   ٤٤٨١روا  أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (3) 

   ٣٢٥ ص١٠ا	�X9 ج (4)

  ٢٣٠ ص١٠ا�lV�ف ج (5)



 

  : المطلب الثالث 

  حكم تعدد الشرب  .١

أمـا إذا   ، كفى عقوبة واحدة، قبل تنفيذ الحد عليه   ، إذا شرب الشارب مرات عديدة      

  )١.(وعاد إلى الشرب أقيم عليه الحد ثانية ، أقيم عليه الحد 

  كيفية إقامة الحد على الشارب  .٢

، ألن المقصود منه الردع والزجر والتنكيـل      ، ال يقام الحد على الجاني حال سكره        

د قبل اإلفاقة فاألصح أنـه يعتـد        فإن ح ، وذلك ال يحصل مع السكر بل يؤخر وجوبا         

  )٢.(به

إن حد قبل صحوة فإن كان عنده تمييز ويحس بـألم الجلـد             : فقالوا   المالكيه وفصل

) ٣".(اعتد به، أما إذا لم يكن عنده تمييز لسكره وال يحس بألم الجلد يعاد عليه الحد ثانيا          

  ) ٤.(إال عند اإلمام مالك تقام الحدود قاعدا" ويضرب بسوط معتدل قائما

البيهقـي عـن    موضع واحد لما روى ق الضرب على األعضاء وال يجمع في  رويف

أعطـي كـل عـضو حقـه واتـق الوجـه         ''للجـالد  قال علي رضي اهللا عنه أنه

فينـزع  ، ويتوسط في الضرب ويجرد من ثيابه التي تمنع أثر الضرب         ) ٥(.''والمذاكير

وتشد عليها  ،  ما يسترها  المرأةويترك على   ، وما يمنع وصول األلم   ، عنه الفرو ونحوه  

ويـوالى  ، وتضرب قاعـدة  ، يسترها إن تكشفت  ،  إمرأة أو محرم    عندها ويكون، ثيابها

  ) ٦.(عليها الضرب ليحصل الزجر والتنكيل

                                                 
 ٤٢٠١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

  ٣٠٩ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج،١٩٠ص  ٤,�X9 ا	C(�ج ج (2) 
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وذلـك ال   ، ن مقصودها زجر العامـة    أل، ن تقام الحدود في مأل من الناس      وينبغي أ 

  )١.(يحصل إال أن تكون اإلقامة بحضورهم

  وجوب إقامة الحد .٣

فـال يملـك   ، ال حق للعبد فيه، تعالى خالصافهو حق هللا، حد الشرب إذا ثبت بالحجة   

  )٢.(وال يحتمل العفو والصلح واإلبراء، إسقاطه

  مسقطات حد الخمر في الشريعة اإلسالمية  .٤

  :تسقط عقوبة الخمر عن الجاني في إحدى الحاالت التاليه

إن كانت الجريمة ثبتت به ألنه خالص حـق اهللا تعـالى فيعمـل    ، رجوعه في اإلقرار  .١

  .كسائر الحدودالرجوع فيه 

رجوع الشهود عن شهادتهم إن كانت الشهادة هي الدليل على الـشرب ألن رجـوعهم        .٢

 )٣.(والحدود ال تستوفى مع الشبهات.يحتمل الصدق والكذب فيورث شبهة

 فلو بطلت أهلية الشهود بالفـسق أو        الحنفيةبطالن أهلية الشهود قبل تنفيذ الحكم عند         .٣

خرس أو ضربوا حد القذف كلهم أو بعضهم ال يقام الحـد            الردة أو الجنون أو العمى أو ال      

 )٤.(على المشهود عليه

 فلو أقر بعد ذهاب ريحهـا أو        الحنفيةيبطل حد الشرب التقادم في البينة واإلقرار عند          .٤

 ) ٥.( يحد في اإلقرار المتقادم محمدشهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد وقال 

  ن الجنائي السوداني مسقطات حد الشرب في القانو-٥

على أي مسقط لحد الشرب وبالرجوع ١٩٩١لم ينص القانون الجنائي السوداني لسنة     

  :إثبات على ما يلي  ٨٠ أنه قد نص في المادة  نجد١٩٨٣ لسنة إلى قانون اإلثبات 

                                                 
(1)/Z ج h1�9l	ا h1٤٢١٢ ص٩ا 

 ٤٢٠١ ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج (2)
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  .تدرأ الحدود بالشبهات .١

 ورجـوع الـشاهد عـن     ، الرجوع في اإلقرار واختالف الشهود    ، يعتبر من الشبهات   .٢

  )١( .٩٢/٨٣كما نص على هذه المسقطات المنشور الجنائي رقم  .شهادته

  

  :المطلب الرابع

  أوجه الفرق بين الشريعة والقانون في جريمة الخمر 

يتضح لنا ضررها   ، من خالل دراستنا لعقوبة شرب الخمر في اإلسالم وحد شاربها         

، وغول العقل ، خبائثوأنها بحق أم ال   ،على العقل والجسم والمال واألسرة    ، وخطورتها

  .فهذه العقوبة مشروعة لصيانة العقول، الذي كرم اهللا به اإلنسان

فـإن  ، وأما حد الشرب فهو مشروع لصيانة العقـول        :صاحب محاسن اإلسالم  قال  

فليس ، به الثواب والعقاب والخطاب فمن جنى عليه استحق العقوبة        ،العقل أعز األشياء  

لى فيه حق التخليق وللعبد حق اإلنتفاع فإذا جنـى          بل هللا تعا  ، عقله ونفسه بخالص حقه   

  )٢.(على حق اهللا تعالى شرع الزاجر

وتهد قوة  ، يضعف بنيانها ، أن األمة التي تستشري فيها الخمرة     ، ولقد أثبتت التجارب  

الكثير من المال والجهـد  ، وقد أنفقت الدول غير المسلمة    ، وتشيع الفاحشة فيها  ، رجالها

، وحاجة الناس إليـه   ، وهذا يؤكد عظمة اإلسالم وصالحيته    ، لحتفما أف ، للقضاء عليها 

  .عقوبة رادعةتدابير وقائية ومن فلقد قضى على الخمرة والمخمورين بما شرع من 

-٣٩٠ فقـد تناولهـا فـي المـواد          األردنيأما جريمة السكر في قانون العقوبات       

م ويـصاحبها   وجعلها من فئة الجنح وعاقب عليها شريطة أن تكون في محل عا           .٣٩٢

إزعاج ويبدو أن العقوبة هنا على الشغب وإزعاج العامة وهكذا كانت عقوبة القانون ال         

تمنع جريمة وال تزجر مشاغبا ولم تحقق أهدافها بل ازدادت جرائمها بـشكل كبيـر               

 جـاري   األردنـي ويبدو أن القـانون     .وخطير لتفاهة عقوبتها بشقيها الحبس والغرامة     

                                                 
(1) 	 X1�9�	ن ا�V�5*	 �5و� �U	 �5رة  ٢ ص١٩٩١+�S �9ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	
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 هو صدى للقـانون الفرنـسي فـي نظرتـه لجريمـة شـرب               القانون اللبناني الذي  

ومعلوم بداهة أن هذه القوانين ال تتفق وعقيدتنا بل إن هذه القوانين قد سـاعدت               .الخمر

ومـن  . على انتشار الجريمة فبدل أن يكون القانون رادعا أصبح مساهما في الجريمة           

ة الـشرعية وأنهـا      على ضرورة األخذ بالعقوب    األردنيهنا نجد إجماع شراح القانون      

) ١.(الجرائم المتالحقة بسببهاوالحل الوحيد لمعالجة مشكلة شرب الخمر واإلدمان عليها 

  -:ولعل أهم الفروق

وليس حفـظ العقـل مـن       ، أن القانون ال يعاقب على شرب المسكر لذاته        .١

الذي كرم  ، وشرعت عقوبتها حماية للعقل   ، بينما الشريعة حرمت الخمر لذاتها    ، مقاصده

  .ومقصودا في الحفظ، وجعله مناط التكليف،  به اإلنساناهللا

والشريعة تعاقـب علـى ذات      ، القانون يعاقب على السكر المقترن بالشغب      .٢

 .الشرب سواء صحبه شغب أم ال

ويعاقب عيها بعقوبـات    ، على أنها جنحه  ، القانون ينظر إلى جريمة السكر     .٣

مقـدرة  ، د وأمهـات المفاسـد    والشريعة تنظر إليها على أنها من جرائم الحدو       ، الجنح

 .خطورتها فكانت عقوبتها رادعة

، عقوبة القانون هزيلة تتراوح بين الحبس أسبوعا أو الغرامة عشرة دنانير           .٤

وهـذه العقوبـة    -جلده أربعون إلى ثمانين   -والشريعة تعاقب الشارب بالعقوبة الرادعة    

 .كفيلة بقطع دابر الجريمة وتالفي أضرارها
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  والشريعة اإلسالميةاألردنية في قانون العقوبات جريمة السرق

  الفصل األول 

 أحكام جريمة السرقة، في الفصل األول مـن         األردنيعالج قانون العقوبات    : تمهيد  

 " الجرائم التي تقع على األمـوال      "الباب الحادي عشر، من الكتاب الثاني تحت عنوان         

ظر إلى جريمـة الـسرقة ، فـي          ين األردنيوقانون العقوبات   . ٤١٦-٣٩٩في المواد   

صورتها البسيطة ، على أنها جنحة، يعاقب عليها بعقوبات الجنح، كمـا فـي المـواد                

 وتارة يشدد العقوبة على جنحة السرقة، لوصف خاص كما في المواد         ٤٠٧,٤٠٩,٤١٠

وإذا رافق جريمة السرقة ظروف مشددة، عندها يخرجها القـانون مـن            . ٤٠٦,٤٠٨

 األردنـي وألحق الشرع . ٤٠٥-٤٠٠ئرة الجنايات، كما في المواد  دائرة الجنح، إلى دا   

في جريمة السرقة، بعض الجرائم األخرى، إعتبرها في حكم السرقة، أو تشترك معها             

 )١.(٤١٦-٤١٢في بعض الصفات، كما في المواد 

، المشرع اللبناني في جرائم اإلعتداء على األموال، بل         األردنيوقد جارى المشرع     

ى في األموال والفصول، فنجد المشرع اللبناني، ينص على جرائم اإلعتـداء            جاراه حت 

على األموال، في الباب الحادي عشر، وهو نفس الباب الذي تعـرض فيـه القـانون                

 لتلك الجرائم، والمشرع اللبناني قسم الباب الحادي عشر، إلى تسعة فـصول،             األردني

ها التي ذكرها القانون اللبناني، ما       قسمه إلى سبعة فصول، هي بعين      األردنيوالمشرع  

عدا الفصل السادس، فصل التقليد للعالمات التجارية، والفصل الـسابع فـي الملكيـة              

 )٢. (األردنياألدبية والفنية، فلم يتعرض لهما القانون 

، يرجعان في نظرتيهما إلى السرقة إلى القانون         والقانون اللبناني  األردنيوالقانون   

  .) ٣.  (الفرنسي
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 الباب السادس



 

 المبحث األول 

  : المطلب األول 

  األردنيتعريف السرقة في القانون 

 أخـذ مـال     " جريمة السرقة بأنها     األردني من قانون العقوبات     ٣٩٩عرفت المادة    

 . "الغير المنقول دون رضاه

ووضحت الفقرة الثانية من نفس المادة ، التعريف وبينت المقصود بأخـذ المـال،               

زالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله، وإذا كان متصالً            بأنه إ  "المعاقب عليه   

 لجريمة الـسرقة    األردنيوتعريف القانون   . "بغير نقول فيفصله عنه فصالً تاماً ونقله      

يتطابق مع تعريف القانون السوري واللبناني، وقريب من تعريف القانون المـصري            

 بأنـه   "قوبات المصري السارق     من قانون الع   ٣١١لجريمة السرقة، فقد عرفت المادة      

 وعليه تكون السرقة إختالس منقـول       "كل من إختلس منقوالً مملوكاً لغيره فهو سارق       

 )١. (مملوك لغير

  :المطلب الثاني 

 أركان جريمة السرقة 

، يتضح أن لها ثالثة أركان      األردنيمن التعريف السابق لجريمة السرقة في القانون         

 :هي 

 . هو فعل األخذ دون رضا المالكو:  الركن المادي -١

 . محل السرقة وهو المال المنقول المملوك لغير األخذ : الركن الثاني -٢

  )٢. (وهو أخذ مال الغير بدون رضاه بقصد تملكه:  القصد الجنائى -٣
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 فعل األخذ:  الركن المادي -١

بهـذا  يتكون ركن السرقة المادي، من فعل أخذ مال الغير، المنقول دون رضـاه،               

. يكون الركن المادي متكوناً من أمرين هما أخذ المال، والثاني عدم رضاء مالك المال             

)١ ( 

 أخذ المال : األمر األول 

 إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه  ونقله وإذا كـان        "ويعرف أخذ المال بأنه     

ذ يرجع بجذوره   وهذا التعريف لألخ  . "متصالً بغير منقول فبفصله عنه فصالً تاماً ونقله       

 إنتقال حيازة مال، من المالـك أو مـن          "إلى تعريف القضاء الفرنسي لفعل األخذ بأنه        

الحائز القانوني ، إلى الفاعل أو أي  شخص كان، دون علمه أو برغم عنـه، بقـصد                  

وعليه يكون اآلخذ سارقاً، وإذا قام برفع المال من مكانه،          ) ٢.("حيازة وتملك هذا المال   

 بغض النظـر عـن      "المجني عليه "يازته، بعد أن كان في حيازة صاحبه،        ونقله إلى ح  

 وإذا  "القوة أو الخطف أو النشل أو العنف      "األسلوب الذي إتبعه السارق في نقل الحيازة        

كان المال المنقول المعتدى عليه، متصالً بمال آخر غير منقول كاألرض، فإنه يتعـين              

كما هو الحال فـي     . حتى يتحقق فعل األخذ   فصله عنه فصالً تاماً، ونقله من موضعه        

سرقة اآلالت الزراعية المثبتة في األرض، أو سرقة المحصوالت الزراعية بعد نزعها            

من األرض، ويستوي في ذلك األخذ باليد، أو تحريك المسروق بالقدم إلبعاده ثم أخذه،              

  )٣. (كما يعتبر سارقاً من درب حيواناً أليفاً على السرقة وسخره لذلك

 مستقر في أحكامه علي أنه ال بد من تحريك المال مـن مكانـه               األردنيوالقانون   

فالسرقة تتم بنقل حيازة المال، من يد حائزه        . ونقله، لكي يمكن إعتبار الشخص سارقاً     

  -:وحتى يكون األخذ سرقة ال بد من شرطين هما ) ٤. (بدون رضاه، إلى يد السارق

 . حيازة المجني عليه إخراج المال محل الجريمة من -١
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 إدخال هذا المال في حيازة الجاني أو أي شخص آخر ليس له حق فـي ذلـك                   -٢

وعليه ال يعتبر الشخص الذي يتلف مال الغير المنقول سارقاً،  وإنما مرتكباً لجريمـة               

 . أخرى هي التعدي على أموال الغير

لذي كان في حيازته    كما أنه ال يعتبر سارقاً، الشخص الذي يحبس المال المنقول، ا           

مسبقاً، كمن يمتنع عن رد الوديعة، أو يمتنع عن تسليم المال، الذي كان وكيالً عليـه،                

ألنه ال وجود لفعل األخذ في هذه الحالة، ومثله الشخص الذي في حوزته مال ويحكـم                

 )١. (بملكيته للغير ويمتنع عن تسليمه لمن يكون الحكم لصالحه

 لمالك عدم رضاء ا: األمر الثاني 

لكي يجرم أخذ المال، ويعتبر سرقة، ال بد أن يكون األخذ بدون رضاء مالكـه أو                 

حائزه، ألن من أخذ المال برضاء مالكه ال يعد سارقاً، شريطة أن يكـون الرضـاء،                

كمـا  ) ٢(صادراً عن إرادة حرة مميزة، من مالك المال أو  من له عليه حق الحيـازة،               

سابقاً على األخذ، أو باألقل معاصراً له، أما الرضاء         يشترط أن يكون الرضاء باألخذ      

 )٣. (الالحق فهو من قبيل الصفح أو التنازل، الذي ال يحول دون قيام الجريمة

 : ويشترط فيهوهو المال .  الركن الثاني من أركان السرقة هو محلها-٢

 .  أن يكون ماالً-١

 .  أن يكون المال منقوالً-٢

 ) ٤. (لمنقول مملوكاً للغير أن يكون هذا المال ا-٣

 ونتناول هذه الشروط الثالثة بالشرح فنقول  
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 هو " األردني أن يكون المسروق ماالً والمال في نظر القانون المدني     :الشرط األول   

 مـن القـانون   ٥٤وأوضحت المـادة  ) ١.("كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل     

ه مادياً أو معنويـاً واإلنتفـاع بـه إنتفاعـاً      كل شئ يمكن حيازت"المدني األمر فقالت    

مشروعاً وال يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محالً للحقوق              

 )٢.("المالية 

  -:وعليه لكي يكون المال محالً لجريمة السرقة ال بد من توافر شرطين هما  

 )٣. ( وجهة نظر القانون أن يكون المال مادياً يصلح أن يكون محالً للتملك من-١

 أن يكون له قيمة في التعامل بنظر مالكه األصلى سواء كانـت القيمـة ماديـة                 -٢

وال دخل لمقـدار القيمـة      ) ٤(كالنقود أو قيمة معنوية مثل الخطابات والصور العائلية،       

 قد إستقر على عدم إعتبار قيمـة المـال          األردنيالمادية في قيام السرقة ألن القضاء       

إنـه  :  لغايات الحكم باإلدانة في جرائم السرقة وفي هذا تقول محكمة التمييز     المسروق

ال عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته حتى ولو لم تكن لهذا المال إال قيمـة                 

 )٥. (أدبية ال يقدرها إال المجني عليه

 أن يكون المال منقوالً: الشرط الثاني 

 كل شئ مستقر بحيزه ثابـت   "قار والمنقول بقوله     الع األردنيعرف القانون المدني     

فيه ال يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك مـن                    

  ). ٦("شئ فهو منقول 

 أضفى حمايته في جريمة السرقة على المال المنقول فقط باعتبـار            األردنيفالقانون  

وبهذا تستثنى العقـارات مـن      ) ٧ (.أنه هو الذي يصلح لنقل حيازته من شخص آلخر        
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ومعنى المنقول  . جرائم السرقة بمعنى أنها ال تصلح أن تكون محالً في جريمة السرقة           

في القانون الجزائي أوسع من معناه في القانون المدني، فهو يشمل كـل شـئ قابـل                 

بطبيعته للنقل من مكان آلخر مما يؤدي إلى إخراجه من حيازة الحائز القانوني إلـى                

وإذا ما توفرت صفة المال المنقول مـن        . ائز ال يستند في حيازته ألي سبب قانوني       ح

فيشمل ) ١. (وجهة نظر القانون الجزائي فإن ذلك يصلح أن يكون محالً لجريمة السرقة           

العقارات باإلتصال كالنوافذ واألبواب التي إذا فصلت عادت إلى طبيعتها األصلية وهي     

لتخصيص وهي عبارة عن منقـوالت خصـصت لخدمـة          المنقول كما يشمل العقار با    

عقاره واكتسب صفة العقار كاآلالت الزراعية في المزارع واآلالت الـصناعية فـي             

أما األشياء المعنوية فإنها ال تصلح ألن تكون موضوعاً لجريمة الـسرقة            ) ٢(المصانع،

 تكون األفكار   ألنها غير قابلة للنقل وهي في أصلها ال تشغل حيزاً لتنقل عنه، وعليه ال             

ولكن متى سطرت في أوراق وكتب أصـبحت هـذه األوراق           . واآلراء محالً للسرقة    

 . والكتب قابلة للسرقة، باعتبارها أشياء مادية

 حسم األمر ونص على أن لفظ      األردنيوأما القوى المحركة كالكهرباء فإن المشرع        

ل سلكاً بكهرباء جـاره     وعليه فمن يوص  . ٣٩٩المال يشمل القوى المحرزة في المادة       

كما يعـد   . ليسري التيار من خالل ذلك السلك إلى منزله دون رضاء المالك يعد سارقاً            

 )٣. (سارقاً من قام بتعطيل عداد الكهرباء حتى ال يحسب كمية الكهرباء المستهلكة

 أن يكون المال المنقول مملوكاً للغير : الشرط الثالث 

ألن . إلعتداء واقعاً على ماٍل مملوكـاً لغيـر الـسارق         ال تقوم السرقة إلّا إذا كان ا       

المشرع قصد حماية حق الملكية من اإلعتداء عليه، وال فرق بـين أن يكـون المـال                 

فال نكون أمـام جريمـة      ) ٤. (مملوكاً لألفراد أو مملوكاً للدولة ملكية عامة أو خاصة        

وقوع الـسرقة مـن     سرقة إذا قام الشخص بأخذ مال من حيازة الغير ألنه ال يتصور             

فـالمؤجر والمـودع    . الشخص على ماله حتى ولو كان للغير حقوقاً على ذلك المـال           
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والمعير والمرتهن ال يعتبروا سارقين إذا أخذوا مالهم من حائزيها ولو كـان لهـؤالء               

ألن حقوق الغير فـي هـذا       . الحائزين حقوقاً  تخولهم اإلحتفاظ بحيازة المال أو حبسه        

 )١. (كية المال من صاحبهالمال ال تنزع مل

وآخذ المال المتنازع عليه إذا وجهت إليه تهمة السرقة فالمرجع في ذلك إلى القرار               

القضائى فإذا صدر الحكم بملكيته للمال المتنازع عليه فعلى المحكمة أن تعلن براءتـه              

ـ   ا ألن صدور مثل هذا الحكم يثبت له ملكية الشئ واألحكام مقررة للحقوق ال مشنئة له

أما آخذ المال المنقول المشترك بينه وبين       ) ٢. (فال يكون معتدياً على حق غيره عندها      

غيره على الشيوع بغير رضاهم يعتبر سارقاً ألن الشركاء يقاسمونه كل ذرة من ذلـك    

المال وأخذه لجزء من ذلك المال يعتبر إعتداء على ملكية باقي الشركاء كمن يأخذ شيئاً       

وال يكفـي   ) ٣. (لمملوك له مع آخرين بغير رضاهم يعتبر سارقاً       من المحل التجاري ا   

إلعتبارالشخص سارقاً أن يكون الشئ المأخوذ غير مملوك له بل يجب أن يكون ذلـك             

وينبني على هذا أن األشياء التي ال مالك لهـا وهـي            ) ٤. (الشئ مملوكاً لشخص آخر   

الطير في الهواء والسمك فـي   األموال المباحة والتي تكون ملكاً لمن وضع يده عليها ك         

الماء واألصداف في أعماق البحار فهذه األموال وأشباهها، ما دامت لم تدخل في حيازة 

شخص فحيازتها من قبل أي إنسان ال يعد سرقة وال تصرفاً جرمياً ويعتبر واضع اليد               

 ) ٥. (عليها مالكاً لها يشمله القانون بحمايته ممن يختلسها بعد ذلك

 بأنه الذي ال مالك له ويصبح ملكـاً         " المدني المال المباح     األردنينون  وعرف القا  

 )٦.("ألول واضع يده عليه
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(2)  XZار��	ت ا�Z�5e	ن ا�V�% ص. ٤٧٨ص�4ح y1�V ص ـ��ا	��ا1$ ا	�ا%7e 0*[ . �4٥٣ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	

 XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4pص–ا $�V ٣٢٠..  

ا	��ا1$ ا	�ا%7e 0*[ . �4٤٧٨ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص.  ٢٩١ا	�ML�وي �% X��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ص ص (3)

Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4pا XVردpت ا�ص– $�V ٣٢١.  

  .�4٥٦ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص. �4٤٧٨ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص (4)

 ا	�ML�وي �% X��Vن �4٥٦ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص. �4٤٧٩ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص (5)

  .  ٢٩٣ا	Z�5e�ت ا	��ص ص

  .٥٦ل صا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ا (6)



 

ومثل األموال المباحة األموال المتروكة التي تخلى أصحابها عنها فهذه يباح لكـل              

إنسان تملكها بوضع اليد عليها وال يعتبر آخذها سارقاً كالمالبس واألقنعة البالية التـي              

 ) ١. ( أصحابها في الطريق العاميرميها

 يصبح المال المنقـول     " األموال المتروكة بقوله     األردنيوقد عرف القانون المدني      

 )٢.("بغير مالك إذا تخلى عن مالكه بقصد التخلي عن ملكيته 

 القصد الجنائى : الركن الثالث 

. ودةجريمة السرقة جريمة عمدية مقصودة ، وال يتصور جريمة سرقة غير مقـص             

وال يكتفي فيها بالقصد العام، بل ال بد من توافر قصد خاص، وهو نية تملك الشئ                ) ٣(

وعليه فال بد لوجود الركن المعتدي لجريمة السرقة، من تـوافر           ) ٤(موضوع السرقة، 

القصد الجرمي، بنوعيه العام والخاص، لحظة اإلقدام على فعل األخذ، الـذي يخـرج              

 )٥. (بالجريمة إلى حيز الوجود

أما القصد العام فهو في كافة الجرائم، إرادة إرتكاب الجريمة علـى مـا عرفهـا                 

 )٦. (القانون

ويتحقق هذا في جريمة السرقة، بمجرد إنصراف إرادة السارق، إلى أخـذ المـال               

وبهـذا يعلـم أن     ) ٧. (المملوك لغيره، دون رضاه ، مع علمه بأن المال مملوكاً للغير          

العلم بـأن   : إتجاه اإلرادة نحو إرتكاب فعل األخذ، وثانياً        : الً  شرط القصد العام هو أو    

 ). ٨(العلم بعدم رضاء المالك الذي أخذ ماله: المال المأخوذ مملوكاً للغير، وثالثاً 

 لم يكتف بكل هذا، لوجود جريمة السرقة، بل  شرط أن يكون كل              األردنيوالقانون   

ر على المال بمظهر المالك له، ويتصرف ذلك، بقصد تملك الشئ الذي أخذه، أي الظهو      
                                                 

  .�4٤٩٧ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص.  ٢٩٤ا	�ML�وي �% X��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ص ص (1)

  . ١٠٧٧ا	5��Vن ا	/XV اpردXV ا	�دة  (2)

  .٧٠ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (3)

  .�4٤٨٢ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص. ٧٠ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (4)

(5) �Z�5e	ن ا�V�% ص�4ح y1�V ص ـ��  .٦١ت ا	5+$ ا	

  . ,% K��Vن ا	Z�5e�ت٩٣ا	�دة  (6)

    .�4٦١ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص. ٧٠ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (7)

(8)  XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p7 0*[ اe%ا�	ا1$ ا��	ص–ا $�V ٣٢٨.  



 

وتطبيقاً لذلك ال نكون أمام جريمة سرقة، في حالة من أخذ مال            ) ١. (به تصرف المالك  

الغير، بقصد اإلطالع عليه ومعاينته، وإرجاعه إلى مكانه، ولو كان األخذ ضـد إرادة              

بـل بقـصد    المالك، وكذلك الشخص الذي يأخذ مال الغير المنقول، ال بنيته تملكـه،             

 )٢. (إستعماله، واإلنتفاع به مؤقتاً، ثم إعادته بعد الفراغ منه

أما إذا قصد الجاني باألخذ أن ينهب المأخوذ للغير، أو أنه سيتخلى عنه، أو سيتلفه                

بعد إستعماله، وإستنفاذ غرضه منه، فهو سارق، ونيته التملك موجودة، ألن التخلي أو             

 )٣. (شئ، والتصرف إحدى خصائص الملكاإلتالف صورة من صور التصرف بال

، قد إشترط وجود القصد العام والخاص في جريمة السرقة،          األردنيمع أن القانون     

حتى توجد، فقد إشترط أيضاً أن يكون القصد الخاص وهـو نيتـه تملـك المـسروق       

فإذا كان اإلستيالء على الشئ  بحسن نية ثـم نـشأ            . معاصراً لفعل األخذ لقيام السرقة    

 )٤. (ء القصد بعد ذلك فال يعد سرقةسو

  األردنيالباعث على السرقة في قانون العقوبات 

حـصر  . نعني بالباعث على السرقة الهدف الذي دفع الجاني لإلقدام علـى فعلتـه             

 أثر الواقع، في األحوال التي حددها على سبيل الحصر، ونص بعـد             األردنيالقانون  

 من عناصر التجريم إال في األحوال التي عينهـا   ال يكون الدافع عنصراً   "ذلك على أنه    

وعليه ال يكون للباعث أي أثر على وجود الجريمة،         . والسرقة ليست منها  ) ٥.("القانون

ويستوي في ذلك الدافع الخبيث، كحب اإلنتقام أو الطمع، والدافع النبيل كمـن يـسرق           

 إذا كان األخـذ بـسبب       لإلنفاق على الفقراء والمحتاجين، وكذلك فإن السرقة ال تنتفي        

  )٦. (الفقر أو اإلحتياج، إال إذا بلغت الحاجة حد الضرورة

  

                                                 
  .٦٢ �4ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص.�4٤٨٢ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص (1)

  �4٦٣ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص. ٧٦-٧٥ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (2)

  .٧٧ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (3)

 %��Vن ا	�ML�وي �X. �4٦٤ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص. �4٤٨٢ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	��ارXZ ص (4)

  .٣٠٤ا	Z�5e�ت ا	��ص ص

  . Z�50�ت٦٧ا	�دة  (5)

  �4٦٥ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص.  ٧٩ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (6)



 

  المبحث الثاني 

 األردنيعقوبة السرقة في قانون العقوبات 

 تارة تكون جنحة بسيطة ، يعاقـب عليهـا بالعقوبـات            األردنيالسرقة في القانون     

 للظـروف التـي ترافـق    المقررة للجنح، وقد يشدد القانون عقوبة هذه الجنحة، تبعـاً       

، جناية إذا كانت علـى      األردنيإرتكابها، وتارة تكون جريمة السرقة في نظر القانون         

والـسبب فـي هـذه      ) ١(درجة كبيرة من الخطورة، ويعاقب عليها بالعقوبات الجنائية،       

 بشكل عام ومنها جريمة السرقة، إلـى        " الجريمة   " يصنف   األردنيالتفرقة أن القانون    

حسب العقوبة المقررة لها بل يعتبر الحد األعلى المنصوص عليه في           . جنحةجناية أو   

فإذا كانت العقوبة جنائية    ) ٥٥(القانون أساساً لهذا التصنيف كما نصت على ذلك المادة          

فهي جناية والعقوبات الجنائية هي اإلعدام، واألشـغال الـشاقة المؤبـدة والمؤقتـة،              

وإذا كانت العقوبـة جنحيـة فالـسرقة جنحـة          . تواإلعتقال المؤبد، واإلعتقال المؤق   

 )٢. (وعقوبات الجنح هي الحبس والغرامة والربط بكفالة

 السرقات التـي تعـد مـن        -١وسوف نتناول عقوبة السرقة في مطالب ثالثة هي          

 السرقات  -٣.  السرقات التي تعد من قبيل الجنح وهي السرقات البسيطة         -٢الجنايات  

 . ذات العقوبة المشددةالتي تعد من قبيل الجنح 

  : المطلب األول 

 عقوبة جنايات السرقة 

) ٤٠١-٤٠٠( الحاالت التي تكون فيها السرقة جناية في المواد األردنيحدد القانون  

 وبمطالعة نصوص القانون نتبين أنها خمس جرائم هي 

 ٤٠٠المادة :  السطو على المساكن -١

 ٤٠١المادة :  السرقة المقترنة بالعنف -٢

                                                 
  .٨٣  ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص�4٦٧ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص (1)

(2) �% X� ال�,pص وا��4p7 0*[ اe%ا�	ا1$ ا��	ا XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V–ص $�V ٣٣٤.  



 

 ٤٠٣-٤٠٢المادة :  السرقة في الطريق العام -٣

  ٤٠٤المادة :  السرقة من األماكن المقفلة والمصانة بالجدران -٤

 ٤٠٥المادة :  السرقة في الظروف اإلستثنائية -٥

 :وسوف نتناول هذه الجنايات بشئ من التفصيل  

 : جناية السطو على المساكن -١

 على هذه الجريمة بقولها ويعاقـب       ألردنيا من قانون العقوبات     ٤٠٠نصت المادة    

باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة ال تنقص عن خمس عشرة سنة مـن إرتكـب                

  -:جريمة سرقة مستجمعة الحاالت الخمسة اآلتية 

 .  أن تقع السرقة ليالً-١

 .  أن تقع بفعل شخصين أو أكثر-٢

 . الحاً ظاهراً أو مخفياً أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حامالً س-٣

 - بالدخول إلى مكان معد للسكن أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاتـه              -٤

 ويكون الدخول بهدم الحائط أو تسلق الجـدار أو  -حسب التعريف المبين بالمادة الثانية    

بكسر أو خلع الباب أو فتح األقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بإنتحال              

 . ة موظف أو بإرتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطةصف

 أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسالح أو يتوسل بأحد ضروب العنـف               -٥

على األشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهليها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو اإلسـتيالء              

 .  على المسروق

ظروف والشروط كانت عقوبتها هي األشـغال  متى وقعت الجريمة مستجمعة هذه ال     

ولتقريب هذا النوع مـن     . الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة          

  في صورة المعادلة التالية األستاذ كامل السعيدجريمة السرقة وضعها 



 

الدخول إلى مكـان مـسكون      + حمل السالح   + التعدد  + اإلستيالء على المال ليالً     

= التهديد أو العنف     + ٤٠٠لطرق المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة        بأحد ا 

جناية السطو على المساكن المعاقب عليها باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمـدة             

 . ال تقل عن خمس عشرة سنة

والقانون قد نص على الحد األدنى بعقوبة هذه الجريمة أما حـدها األعلـى فهـو                 

 )١. (بدة ضمناًاألشغال المؤ

  السرقة بالعنف واإلكراه-٢

إذا وقعت السرقة مقترنة بالعنف أو باإلكراه، وبالصفة التي حددها القـانون، بـأن               

 تكون

   ليالً -١ 

  بفعل شخص أو أكثر-٢

 أن يهدد السارقون كلهم أو واحداً منهم بإستعمال الـسالح، أو بإسـتعمال أحـد            -٣

العقوبة عندها عقوبة جنائيـة، هـي األشـغال    ضروب العنف على األشخاص، تكون    

 . الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات على األقل

وتزاد العقوبة إلى األشغال الشاقة المؤقتة، لمدة ال تقل عن عشر سنوات، إذا تسبب               

 . عن هذا العنف رضوض أو جروح

الشاقة  وفي حالة وقوع السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد تكون العقوبة األشغال 

 ١٠٤ المادة -المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس سنوات

 ويمكن تلخيص جريمة السرقة باإلكراه على النحو التالي

جناية سرقة باإلكراه = تهديد أو عنف + تعدد + ليل +  اإلستيالء على األموال -١

 . تكون عقوبتها األشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة

                                                 
  .١٣٢ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (1)



 

جناية = رضوض أو جروح    + عنف  + تعدد  + ليل  + ألموال   اإلستيالء على ا   -٢

 . سرقة باإلكراه عقوبتها األشغال الشاقة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة

 اإلستيالء على األموال في النهار من قبل شخص واحد ـ عنف مجرداً من أي  -٣

 جناية سرقة عقوبتها األشغال من ثالث سنوات إلى  إلى خمس عشرة           = ظرف آخر   

 . سنة 

جنايـة سـرقة عقوبتهـا    = تهديد بإستعمال السالح   +  اإلستالء على األموال     -٤

 . األشغال الشاقة من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة

جناية سـرقة  =  اإلستيالء على األموال ـ عنف نجم عنه رضوض أو جروح  -٥

 )١. (عقوبتها األشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة

 ة في الطريق العام السرق-٣

.  علي معاقبة الذين يرتكبون السلب في الطريـق العـام          ٤٠٣-٤٠٢نصت المادة    

 كل طريق يبـاح  " الطريق العام في المادة الثانية بأنه       األردنيوعرف قانون العقوبات    

 فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافـة        "للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد         

مدن أو البالد بعضها ببعض وال يدخل فيه األسـواق والميـادين            الطرق التي تصل ال   

 . والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى أو األنهار

وعلة تشديد العقوبة على السرقة في الطريق العام هي تأمين حرية التنقـل علـى                

ن السرقة علـى هـذه      الطريق العام بحيث تكون الطرق آمنة بين كافة أنحاء الدولة أل          

الطرق يخل باألمن ويشل حركة السير عليها مما يلحق ضـرراً كبيـراً باإلقتـصاد               

 )٢. (الوطني

 : وصور السلب في الطريق العام وعقوبتها علي النحو التالي  

 األشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل الـسلب               -١

 : علي النحو التالي 

                                                 
  .١٣٥ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص (1)

  .�4٥٠٥ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص (2)



 

 . ريق العام في الط-أ

 .  أن تقع السرقة نهاراً-ب

 .  تعدد اللصوص-جـ

 .  إستعمال العنف على األشخاص-د

 باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا تـوفرت العناصـر               -٢

  -:التالية 

 .  أن تقع السرقة في الطريق العام-أ

 .  أن تقع السرقة ليالً-ب

 .  تعدد اللصوص-جـ

 . ل العنف أو حمل السالح من اللصوص رستعما-د

  -: باألشغال الشاقة المؤبدة إذا توفرت العناصر التالية -٣

 .  أن تقع السرقة في الطريق العام-أ

 .  أن تحصل السرقة ليالً-ب

 .  تعدد اللصوص-جـ

 .  إستعمال العنف أو حمل اللصوص سالحاً ظاهراً أو مخفياً-د

 . روح على جسم المجني عليه أن يتسبب العنف برضوض أو ج-هـ

  -: األشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عن خمس سنوات في الحاالت التالية -٤

 .  أن تقع السرقة في الطريق العام-أ

 .  تعدد اللصوص-ب



 

ـ   إستعمال العنف على األشـخاص لتـسهيل الجريمـة أو اإلسـتيالء علـى         -جـ

 . المسروقات

 ال تنقص عن خمس سنوات إذا توفرت العناصـر           األشغال الشاقة المؤقتة لمدة    -٥

 : التالية 

 .  أن تقع السرقة علي الطريق العام-أ

 )١. ( أن يكون الفاعل شخص واحد وسواء كان الوقت ليالً أو نهاراً-ب

  السرقة من األماكن المقفلة والمصانة بالجدران-٤

 ": ران فقالـت     على سرقات األماكن المقفلة أو المصانة بالجـد        ٤٠٤نصت المادة    

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالـة مـن الحـالتين               

 :اآلتيتين 

 في أماكن مقفلة أو مصانة بالجدران مأهولة أو غير مأهولة على أن يتم الدخول -١ 

إلى هذه األماكن عن طريق ثقب الجدار أو التسلق أو كسر األبواب والشبابيك أو فتحها    

 .  مخصوصة أو إستعمال مفاتيح مصطنعةبآلة

 أن تقع السرقة في مكان مقفل أو مصان بالجدران ويكون الدخول بكسر أبواب              -٢

الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غيـر              

 )٢. (مأهول

نقص عن ثـالث    تكون العقوبة على هذا النوع من الجرائم األشغال الشاقة لمدة ال ت            

 . سنوات وال تزيد عن خمس عشرة سنة

  السرقة في الظروف اإلستثنائية-٥

 يعاقب باألشـغال    " على السرقة في الظروف اإلستثنائية فقالت        ٥٠٤نصت المادة    

الشاقة كل من إرتكب سرقة في حالة العصيان أو اإلضرابات أو الحرب أو الحريق أو               
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ون العقوبة هي األشغال الشاقة المؤقتة بين حديها        وتك. غرق سفينة أو أية نائبة أخرى     

 )١. (األدنى واألعلى أي من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة

وعلة تشديد العقوبة على السرقة في الظروف اإلستثنائية أن هذه الظروف تحتـاج              

إلى تعاون الجميع في سبيل تجاوز النائبة فحتى ال يستغل اللصوص الظروف الصعبة             

ون الناس منشغلين عن أموالهم بما نزل بهم إستدعى ذلك تشديد العقوبة ردعاً             عندما يك 

  )             ٢(لهم 

  المطلب الثاني

  )األردنيالسرقات البسيطة في القانون (جنح السرقة 

يقصد بجنح السرقة تلك السرقات التي تدخل ضمن اختصاص محـاكم الـصلح ألن     

  )٣.(ين الحد األقصى للعقوبة فيها يقل عن سنت

  : ببيان جنح السرقات ونتناولها على النحو التالي٤١٠-٤٠٩-٤٠٧وتكفلت المواد 

  .السرقة بطريق األخذ والنشل .١

كل مـن  " من قانون العقوبات على هذا النوع من السرقات بقولها       ٤٠٧نصت المادة   

يقدم على ارتكاب سرقة كالتي تقع على صورة األخذ أو النشل يعاقب بـالحبس مـن                

  ".أشهر إلى سنةثالثة 

ووجهة نظر القانون في تخفيف العقوبة هي أن السارق لم يستعمل العنف إضافة إلى             

أن المسروق ال يكون عادة على درجة كبيرة من األهمية وغالباً ما يقع هذا النوع من                

السرقات في وسائط النقل واألماكن المزدحمة، وقد جعل القـانون هـذا النـوع مـن                

  ).٤(الثة أشهر إلى سنة السرقات الحبس من ث

  
                                                 

(1)  XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p7 0*[ اe%ا�	ا1$ ا��	ص–ا $�V ٣٨٥  

  �4١٢٣ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص ـ V�y1 ص (2)

  ٨٣ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ اp,�ال ص  (3)

 V٦٨�y1 ص – ، �4ح %��Vن ا	Z�5e�ت ا	5+$ ا	��ص �٨٤ا%�e 0*[ اp,�ال صا	��ا1$ ا	 (4)



 

  :سرقة المواد الزراعية والخشب والحجارة في مقالعها .٢

كـل مـن يـسرق األالت       ( على سرقة المواد الزراعية بقولهـا        ٤٠٩نصت المادة   

ـ الزراعية وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو األحجار المقطو             ة ع

في خالياه أو العلق في البرك أو الطيور في مقالعها أو األسماك في أحواضها أو النحل 

  )١(في القن يعاقب بالحبس حتى سنة 

  :سرقة المحاصيل الزراعية .٣

  :  عقوبات ما يتعلق بسرقة المحاصيل الزراعية وهي٤١٠بينت المادة 

سرقة المحاصيل المحصودة أو اكداس الحبوب وجعلت عقوبتهـا الحـبس             .أ 

 .بوعاً وال تزيد عن سنةحتى سنة أي أن ال تقل العقوبة عن الحبس أس

سرقة المحاصيل الزراعية المحصودة مع وجود ظرف مشدد واحد أو أكثر             .ب 

نقـل  + ليـل   + تعدد  + سرقة محصوالت محصودة    : أي أنها تكون على النحو التالي     

 .سرقة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين= المسروقات 

 الجاني بعمليـة القلـع       سرقة المحاصيل الزراعية غير المحصودة ويقوم       .ج 

 :بنفسه وتكون على النحو التالي 

سرقة عقابها الحبس من    = نقلها+تعدد+االستيالء على محصوالت غير مقلوعة نافعة     

  )٢.(اسبوع الى ستة اشهر
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  :المطلب الثالث 

  جنح السرقة ذات الظرف المشدد 

وبة علـى   نص قانون العقوبات على سرقات تصاحبها ظروف من شأنها تشديد العق          

السارق دون ان يؤدي ذلك الى تغيير الوصف القانوني للجريمة بل تبقى ضمن نطاق              

  .جنح السرقات

اجتماع ظرفين او اكثر    من  وقد يكتفى بظرف واحد مشدد وتارة ال بد لتشديد العقوبة           

وهذه الظروق المقترنة بالجريمة هي سبب تشديد العقوبة على هذا النوع من الجـرائم              

وترجع ) ١.(سهل للجريمة يعتبر ظرفا مشددا   م ارتكاب الجريمة وكل ظرف      ألنها تسهل 

هذه الظروف في مجملها الى ظرف الزمان وهو الليل ووقوع السرقة فيه ، او تعـدد                

السراق بأن يكونوا اثنين فأكثر أو ظرف المكان كمكان العبـادة أو مكـان العمـل أو               

  )٢.(المكان المأهول والمعد للسكن

 ٤٠٨ و٤٠٦ذا النوع من سرقات الجنح ذات العقوبة المشددة المادتين وأشارت الى ه

  :ونتناولها على النحو التالي 

 الى مجموعة من الظروف ان صاحبت السرقة شـددت عقوبتهـا            ٤٠٦أشارت المادة    .١

  :لتصل في حدها األقصى الى ثالث سنوات فقالت 

ل في حـال مـن      يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات على السرقات التي تحص           .٢

 :األحوال اآلتية 

 .أن تقع السرقة ليال والجاني شخص واحد .أ 

أن تقع السرقة ليال والجاني شخص واحد ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو فـي                  .ب 

 .مكان للعبادة 

أن تقع السرقة نهارا والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو فـي                  .ج 

 .مكان للعبادة

 .مال سالحاأن يكون السارق حا . د 
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أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى الـى ضـيافة                 .ه 

 .مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه 

أن يكون السارق مستخدما أو عامال أو صانعا أو تلميذا في صناعة ويسرق من مكـان              .و 

 .عمله أو بيت صاحب العمل

أو سائق سـيارة    ) ٢(أو نوتيا   ) ١(أو نزل أو حوذيا     أن يكون السارق صاحب خان        .ز 

وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل أو بعض المال الذي              

 ) .٣(سلم اليه 

  

  ـ :٤٠٨سرقات المادة  .٣

كل مـن سـرق    :"  عقوبات على سرقة الحيوانات والمواشي فقال      ٤٠٨نصت المادة   

 الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيـرة كانـت أو           الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو     

صغيرة من المحالت غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضروة يحبس من سنة إلى             

  ".ثالثة سنوات

وعلة تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات ما لهذه الحيوانات من أهمية خاصة            

رضهم، كما أن الضرورة قـد      عند اصحابها فهم يعتمدون عليها في تنقالتهم وحراثة أ        

ع القانوني ان يشدد العقوبـة ليـوفر   رتستدعي تركها في الحقل او المرعى فأراد المش      

  )٤".(لهذه الحيوانات نوعا من الحماية يمنع السراق من سرقتها
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٤٠٠  



 

  :الفصل الثاني

  .جرمة السرقة في الشريعة اإلسالمية

  :تمهيد

إليها أيدي العابثين والطامعين وجعـل       حفظ اإلسالم األموال وصانها، من ان تمتد        

حمايتها من المقاصد الشرعية األساسية، وأرصد للمعتدي عقوبة شرعية رادعة، تكفل           

والعقوبة الشرعية هي التي تصون أموال      . ردع السراق وحماية األموال وتحفظ األمن     

دما  عنمحاسن اإلسـالم المسلمين وتمنع السراق من السرقة وهذا ما أشار إليه صاحب    

السرقة إنما تنشأ من لؤم الطبيعة وخبث الطينة وسوء ظنه باهللا تعالى وترك الثقة   ( :قال

فجوزى بالعقوبة لهذه األنواع مـن      ... بضمان اهللا تعالى وترك االعتماد على قسم اهللا       

الجناية، وآخر أن مالك المال يعتمد عصمة اهللا تعالى حـال نومـه وغفلتـه وغيبتـه           

لفرصة وال يبالي من هذه العصمة، فجـازاه اهللا تعـالى بقطـع             والسارق ينتهز هذه ا   

العصمة من آلة الجناية وهي اليد فإن بها يتمكن من السرقة في غالـب أحـوالهم ثـم                 

الحسن فيه أنه جوزي بالقطع ال بالقتل ألنه فوت على المالك بعض المنافع فيجـازى               

  )١. (بتفويت بعض المنافع
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  :المبحث األول

  :ألول المطلب ا

  :تعريف السرقة

هي أخذ المال على وجه الخفاء ، يقال سرق منه الشيء يسرق سرقا             : السرقة لغة     

  ) ١.(واسترقه جاء مستترا الى حرز ، فأخذ ماال لغيره ، واالسم السرقة 

  :السرقة في اصطالح الفقهاء 

 سـرقة   قبل أن نأتي الى تعريف السرقة عند الفقهاء نقول ، يميز بعض الفقهاء بين             

المال ، ويسمونها السرقة الصغرى ، وبين قطع الطريق ، ويسمونها السرقة الكبرى ،              

كما أنهم يفرقون بين السرقة الصغرى المعاقب عليها بالحد وبين كـل مـن الغـصب      

  )٢(والنهب واالختالس وجعلوا لكل منها عقوبة تعزيرية رادعة

  :والسرقة في الشريعة اإلسالمية لها تعريفان 

وهي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق سواء           :  باعتبار الحرمة    لاألو

  .كان نصابا أو ال 

  )٣. (وهو القطع :  باعتبار ترتب الحكم الشرعي عليها الثانيو

اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في بيان      : تعريف السرقة الموجبة للحد عند للفقهاء       

أخذ مكلف خفيـة قـدر عـشر دراهـم         "  بأنها فيةالزيلعي من الحن  حد السرقة فعرفها    

  )٤" . (مضروبة محرزة بمكان أو حافظ
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 السرقة التي علق بها الشارع وجوب القطـع  الكمال بين همام من الحنفيـة  وعرف  

د للحفظ ممـا ال     ا خفية عمن هو متص    أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقداره      : بأنها  

  )١(ل للغير من حرز بال شبهة ومالمتالمال يتسارع اليه الفساد من 

بانها أخذ المكلف نصابا فأكثر من مال محترم من غيره بال شبهة            : المالكيةوعرفها  

قوية خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حراً ال 

  ) .٢(يميز لصغر أو جنون فتقطع يده اليمنى 

 محترمـا   مكلف حرا ال يعقل لصغره أو ماالً      أخذ  :  السرقة   ابن عرفة المالكي  وقال  

  ).٣(قصد واحد خفية ال شبهة له فيه بلغيره، نصاباً أخرجه من حرزه 

ذكره ليشمل ما إذا سرق دون النصاب ثم كرر ذلـك           :قوله في التعريف بقصد واحد    

وقوله ال شبهة له فيه ليخـرج أخـذ       .مراراً بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع       

  ) .٤( والعبد مال سيده هبناألب مال ا

وعرفهـا  ) . ٥"(أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط تأتي       : " بأنها الشافعيةوعرفها  

  ) .٦(أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط :  بأنهاالشربيني الشافعي

أخذ المكلف الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم ال           :  بأنها الحنابلةوعرفها  

  ) .٧(ه على وجه االختفاءشبهة له في
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  :المطلب الثاني

  أركان جريمة السرقة في الشريعة اإلسالمية 

  ـ:أركان جريمة السرقة خمسة

  .األخذ خفية .١

 .أن يكون المأخوذ ماالًَ منقوالً مملوكاً للغير .٢

 .أن يكون المال محرزاً .٣

 .أن تبلغ قيمته نصاباً .٤

 .القصد الجنائي .٥

  .األخذ خفية: الركن األول

والمقـصود بأخـذ    ) ١. (لمال على سبيل االستخفاء، ركن أساسي في الـسرقة        أخذ ا 

الخفية، هو ان ياخذ المال دون علم المجني عليه ودون رضاه، فإذا لم يتم أخذ المـال                 

على هذه الصورة، فال يتوافر الركن المادي لهذا الجرم، فإن كـان األخـذ دون علـم           

  ) ٢. (رقة وال جريمة المجني عليه، ولكن برضاه، فالفعل ال يعد س

ولوجوب الحد يجب أن يكون األخذ تاماً، بأن يخرج المسروق من حـرزه المعـد                

فإذا لم تتوفر هذه الشروط وهي اإلخراج مـن         ) ٣. (لحفظه، ويدخله في حيازة السارق    

عتبر األخـذ غيـر تـام       إالحرز، ومن حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني          

  .يةوتكون العقوبة تعزير

وقد اتفق العلماء على أنه ليس في االختطاف ، أو االختالس ، أو خيانة األمانة حد                

ليس على المختلس وال على المنتهب وال علـى         :"السرقة لقوله صلى اهللا عليه وسلم         

  )٤". (الخائن قطع
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 القطع في هذه الجـرائم ، أن الـسارق ال يمكـن             موعلة القطع في السرقة  ، وعد      

، فانه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، وال يمكن صـاحب               االحتزاز منه   

المتاع االحتراز بأكثر من ذلك ،فلو لم يشرع قطعه ، لسرق الناس بعـضهم بعـضا ،        

وعظم الضرر واستشرت المحنة بالسراق ، بخالف المنتهب والمختلس فان المنتهـب            

 أن يأخذوا على يديه ويخلصوا هو الذي يأخذ المال جهرة ، بمرأى من الناس ، فيمكنهم

  .حق المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم 

واما المختلس فانه يأخذ المال على حين غفلة من مالكه  وغيره فال يخلو من نـوع                 

تفريط يمكن به المختلس من اختالسه ، وأيضا المختلس انما يأخذ المال من غير حرز               

متاعك في حال تخليك عنه ، وغفلتـك عـن          مثله غالبا ، فانه الذي يغافلك ، ويختلس         

  .حفظه ، وهذا يمكن االحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب 

وأما الغاصب فاألمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ               

  ) ١.(كف عدوان هؤالء بالضرب والنكال ، والسجن الطويل ، والعقوبة بأخذ المال 

 يتحقق اذا كان السارق وصاحب المال أو أحدهما ال يعلم وشرط الخفية عند األحناف

اذا كان صاحب الدار يعلم دخوله واللص ال يعلم          : فتح القدير قال في   . بوجود االخر   

أو كانا ال يعلمان قطع ولو      . كونه فيها ، أو يعلم اللص وصاحب الدار ال يعلم دخوله            

ويشترط . كل منهما يعلم بوجود االخر      فالخفية ال تنتفي اال اذا كان       ) ٢.(علما ال يقطع    

الحنفية توافر الخفية ابتداء وانتهاء في سرقات النهار ، واالكتفاء بالخفية في االبتـداء              

في سرقات الليل ، فلو دخل البيت ليال خفية ثم أخذ المال مجاهرة قطع اكتفاء بالخفيـة   

وأخذ المال اليقطع ، وان     االولى ، أما اذا دخل خفية نهارا ثم تحول األمر الى مكابرة             

 يشترطون توافر المالكيةويظهر أن ) ٣.(كان دخل خفية ، الن االنتهاء اصبح مجاهرة         

فان علم المسروق منه فهو اختالس أو مكابرة        )٤.(الخفية من بداية السرقة الى نهايتها       

ال قطع على من أخذ داخل الحرز فهرب بالمال حينئذ النـه لـم               " الخرشي، وعبارة   

خذه على وجه السرقة بل أخذه على وجه االختالس وكذلك القطع على السارق ولو              يأ
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كان هروبه ألجل خروج رب المتاع ليأتي بشهود يشهدون عليه أنه سرق المتاع هـذا               

  ) ١.(هو المشهور 

 أنه ال قطع عليه ، ألن الواجـب قطـع           جمهور الفقهاء أما جاحد العارية فقد ذهب      

 التي كانت تستعير المتـاع انمـا قطعـت          المرأةسارق ، و  السارق ، والجاحد غير ال    

 رواية ثانية يجب عليه القطع اذا كانـت العاريـة           أحمدوعن  )٢.(لسرقتها ال بجحدها    

وال تكون جريمة السرقة تامة اذا حصل تسليم المال من المجني           ) ٣.(المجحودة نصابا   

فال يعد الفعل سـرقة ألن      عليه فاذا سلم البائع السلعة للمشتري فهرب دون دفع الثمن           

علم البائع بالفعل يمنع من قيام األخذ خفية اال أنه متى كان األخذ مشوبا بسوء القـصد         

يمة أخرى تستوجب التعزيـر ، مثـل أن   من اآلخذ فان هذا األخذ ال يمنع من قيام جر         

خطىء التاجر ويرسل السلعة الى غير مشتريها فيأخذها الذي أرسلت اليه وهو يعلـم              ي

  )٤.(ا لغيره أنه

  

  الركن الثاني 

  يجب أن يكون المأخوذ ماال منقوال 

  -:يشترط في المال المسروق عدة شروط هي 

أن يكون ماال ، وما ليس بمال التتم به جريمة السرقة ، فاالنسان الحر اليعتبر مـاال                  .١

 أن خطف   المالكيةوذهب  ) ٥ .(جمهور الفقهاء ومن ثم ال يكون محال لجريمة السرقة عند         

  )٦.(الطفل غير المميز سرقة تقطع بها اليد 

أن يكون منقوال ألن السرقة هي اخراج المال من حرزه ، وهذا الينطبـق اال علـى                  .٢

المنقوالت ، فكل ما يمكن نقله من مكان الى مكان ، يصلح محال للسرقة ، وان كان مـن                   
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لـسرقة ،   الناحية المدنية يعد عقارا بالتخصيص ، وعليه يعتبر منقوال فـي خـصوص ا             

األبواب والنوافذ والمواسير المنتزعة  ، واآلالت الزراعية واآلت الصناعة ألنها في حكم             

أمـا المعنويـات    . ويشترط في المنقول أن يكون ماديا كـالنقود والمعـادن           ) ١.(المنقول  

فال تصلح محال للسرقة ألنها حقوق مجـردة        . كاألفكار واالبتكارات والحقوق الشخصية       

 .  للنقل غير قابلة

وأما السندات ومثلها الشيكات المثبتة لهذه الحقوق تعتبر في ذاتها منقوالت ومن ثـم              

وليس في الشريعة ما يمنع من اعتبار القوى الحرارية والكهرباء          . تكون محال للسرقة    

  )٢.(من األموال التي تسرق 

لـصيانة  أن يكون المال متقوما شرعا أي له قيمة في نظر الشرع ألن القطع شـرع                 .٣

األموال فال يجب في غيرها فاألشياء المحرمة كالخمر والخنزير وجلد الميتة قبـل الـدبغ               

  )٣.(واآلت اللهو كالمزمار والدف ال تكون محال للسرقة 

فال قطع في أخذ المباحات التـي       . ويشترط في سرقة المنقول أن يكون مملوكا للغير          .٤

 .لفضة المستخرجة من المعادن لعدم المالك اليملكها أحد ولو كانت من النفائس كالذهب وا

وكذلك ال قطع في سرقة ماله كشيء أعاره أو رهنه ألن ملك العين له وللمرتهن حـق     .٥

 )٤.(الحبس ال غير 

ويجب أن تكون يد المالك صحيحة حتى يكون الفعل سرقة ويشمل ذلك يد األمـين ، ويـد                  

لقطع على السارق من هؤالء ألن      المستعير ويد المضارب ويد الغاصب والمرتهن ، فيجب ا        

وال قطع على من سرق من السارق       . كال منهم ينوب مناب المالك في حفظ المال واحرازه          

 ألنه اذا  ألن يد السارق ليست بيد صحيحة ، فاذا سقط القطع عن السارق األول قطع الثاني          

والى هذا درىء عنه القطع صارت يده يد ضمان ويد الضمان صحيحة كيد الغاصب ونحوه   

  )٥ .(الحنفية والحنابلة وقول للشافعيذهب 
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 الى قطع السارق من السارق ومن الغاصب ألنه سرق من حرز مثله    المالكيةوذهب  

  )١.(ال شبهة له فيه 

  

  .احراز المال : الركن الثالث 

 عن  ذولم يش . اتفق فقهاء الشريعة أن المال يجب أن يكون محرزا حتى يجب القطع             

  )٢.( في قول حكي عن داود لعموم آية السرقة ظاهرال اهلهذ اال 

   .السنة واالجماع والمعقول في اشتراط الحرز الجمهوروحجة 

وقوله صلى اهللا ) ٣ "(ال قطع في ثمر وال كثر     " قوله صلى اهللا عليه وسلم      : أما السنة   

ين فاذا آواه المراح أو الجر    ) ٤(ال قطع في ثمر معلق وال حريسة الجبل       "" عليه وسلم   

  )٥ "(فالقطع فيما بلغ ثمن المجن

وجه االستدالل بهذه األحاديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أسقط القطع عن سارق              

الثمر المعلق اال ما كان محرزا في جرنه وعن سارق الحريسة اال ما كان محرزا في                

  )٦.(مراحه فدل ذلك على أن الحرز شرط في المال المسروق ليكون أخذه سرقة 

" قـول صـاحب االفـصاح       :  على اعتبار الحرز في وجوب القطع        االجماعا  وأم

وال يعتد بخالف داوود ألنـه      )  ٧".(أجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع         و

  )٨.(قول شاذ غير ثابت عمن نقل عنه 
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ألن المالـك ال يمكنـه بعـد    :"  فهو ما أشار اليه ابن العربي في قوله      المعقولوأما  

لصون شيء فلما كان غاية االمكان رتب عليه الشرع غاية العقوبـة مـن              الحرز في ا  

  )١".(واألمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة . عنده ردعا وصونا 

  :عرف الفقهاء الحرز بتعريفات متعددة منها  :تعريف الحرز

ه كالـدار   ما يحفظ فيه المال عادة أي المكان الذي يحفظ في         :  بأنه   ابن نجيم تعريف  

وقـال  )٢.(والحانوت والخيمة والشخص نفسه ، والمحرز ما ال يعد صاحبه مـضيعا             

  )٣" . (مودع بوضع الوديعة فيه الى تقصيرالحرز ما ال ينسب ال : " الرملي الشافعي

كل موضع ال يعد صاحب المال في العادة مـضيعا لمالـه            : "  بأنه   المالكيةوعرفه  

  )٤" .(بوضعه فيه 

   :أنواع الحرز

  :ذكر الفقهاء أن الحرز نوعان هما 

  :النوع األول 

  .ويسمى الحرز بالمكان  : الحرز بنفسه

هو كل بقعة معدة لالحراز ممنوعة الدخول فيها اال باالذن كالدور والحوانيت والخيم             

  )٥.(والخزائن والصناديق 

كـون   في حرز المكان أن يكون داخل العمران أو أن ي          الشافعية والحنابلة ويشترط  

فاذا لم يكن له باب أو كان له بابا مفتوحا أو كان الحائط منقوبا أو متهـدما فـال      .مغلقا

  )٦.(يعتبر حرزا بالمكان 
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  :النوع الثاني 

  .ويسمى الحرز بغيره  : الحرز بالحافظ

وهو كل مكان غير معد لالحراز يدخل اليه بال اذن وال يمنـع منـه كالمـساجد ،                  

فان كان هناك حـافظ فهـو       . ان لم يكن هناك حافظ      والطرق وحكمه حكم الصحراء     

  )١.(حرز ولهذا سمي حرزا بغيره فصيرورته حرزا متوقفة على وجود الحافظ 

وما كان حرزا بنفسه ال يشترط فيه وجود الحافظ لصيرورته حرزا ولو وجد فـال               

  ) ٢.(عبرة بوجوده 

  حرز المثل أو حرز النوع وأيهما هو المعتبر 

مكان الذي يتناسب واألشياء المحرزة فيه ، بأن يكـون قـد أعـد              حرز المثل هو ال   

خصيصا لحفظها ، والعادة جارية على أنها تحفظ فيه ، دون سواه كـالخزائن حـرز                

  .للنقود ، والحظائر حرز للماشية ، واالصطبل حرز للدابة ، والبيت حرز لألثاث 

 للماشـية وهـي     أما حرز النوع فهو ما يعتبر حرزا ألي شيء كالحظيرة هي حرز           

  .حرز للثياب واألثاث 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، فمنهم من يرى أنه يشترط أن تكون السرقة من                

  .حرز المثل ، لتوقيع عقوبة القطع ، ومنهم من يكتفي أن تكون من حرز النوع 

وا  الى اعتبار حرز المثل ، وقال      المالكية والشافعية والحنابلة  وقد ذهب الجمهور من     

لكل مال حرز يخصه ، فحرز الماشية غير حرز الذهب والفضة ، ألن الحرز عندهم               

مـان ، والمكـان ونـوع المـال         ما تعارفه الناس ، وهذا العرف يختلف باختالف الز        

  ) ٣.(وقيمته
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أن المعتبر حرز المثل ، وقـال حـرز         ) •(الطحاويفذهب   : الحنفيةواختلف قول    

 عادة ، والناس في العادات ال يحرزون الجواهر في          الشيء هو المكان الذي يحفظ فيه     

  .االصطبل 

أن المعتبر حرز النوع ، فما كان حرزا لنوع من المال ، كـان              ) •• (الكرخيوذهب  

 سـرق مـن     حرزا لألنواع كلها ، حتى لو سرق جوهرة من االصطبل ، قطع ألنـه             

  )١.(حرز

 من اعتبار حرز المثل ،   هورالجم واهللا أعلم في هذه المسألة ، ما ذهب اليه           والراجح

ألن العادة جارية أن االصطبل ال يكون حرزا للجواهر ، وال تعتبر الحظيـرة حـرزا      

لألثاث ، كما ال يعتبر الجرين حرزا للنقود ، فمن سرق من غير حرز المثل ال يعـد                  

  .سارقا من الحرز 

  رأي القانون الجنائي السوداني في الحرز 

 بمذهب جمهور الفقهاء واعتبر الحرز      ١٩٩١اني لسنة   القانون الجنائي السود  أخذ  

ما تعارف الناس عليه حرزا وهو يختلف باختالف األموال ، فالمنزل حرز لما فيـه ،                

:"  فقال   ١٧٠/٤ونص على ذلك في المادة      . والجرين حرز للثمار ، والحظيرة للدواب       

ال المعـين وأمثالـه     يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ فيه الم           

مـا كـان    ثويعد المال في حـرز حي     . عادة أو في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة          

  )٢.(محروسا 

  اإلذن للسارق بالدخول يفقد الحرز أهميته 

                                                 
/ KZ �`,� اpزدي ا	�lي ا	XM9C آ�ن Y �5Y�a اV(aU إ	78 ر1��� ه� ا�,�م ا	C��� أ�Z: ا	�C�وي )••••(C, KZ /Tا �MeS 

 �9� X��6 �8�3	ا h,��	ر و�4ح ا�Ypا XV�e, ب�7 آ(	 �M89T XZب أ�CL�8 ص. هـ ٣٢٢اM9C	ا $S�6ا X� �8U�	ا1/ ا�M	٣١ا-

٣٤.  

)••••••••( X?�3	ا  :U)Vا X?�3	ا K8+C	ا KZ 8/ ا��0 K+C	ا �Zم أ�ه� ا�, �eV�% ة`l	م وا�l	�8 اoن آ��8 وآM9C	ا ���78 ر1	إ a

 �9� X��6 �MMe),�8 ص.  هـ٤٣٠M9C	ا $S�6ا X� �8U�	ا1/ ا�M	١٠٩-١٠٨ا.  

 .٤٢٥٠ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

(2)  �9� X1�9�	ن ا�V�5*	 �ً5و� �U	 �5رة  .١٧ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	



 

أذن النسان ، بالدخول في داره ، فسرق المـأذون لـه          لو  أنه   : صاحب البدائع ذكر  

ها حافظ ، أو كان صاحب الدار نائما عليه،         بالدخول شيئا منها ، لم يقطع ، وان كان في         

ألن الدار حرز بنفسها ، ال بالحافظ ، وقد خرجت من أن تكون حرزا بـاالذن ، فـال                   

يعتبر وجود الحافظ ، وألنه لما أذن له بالدخول ، فقد صار في حكم أهل الدار ، فـاذا                   

لـيس  : " قال  أخذ شيئا فهو خائن وقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه                

  )١ " .(على الخائن قطع

وينطبـق ذلـك علـى نـزالء الفنـادق      ) ٢.( فاالذن بالدخول يفقد الحرز أهميتـه   

والمستشفيات اذا سرق بعضهم من بعض فال قطع ألن هذه األمـاكن حـرز بنفـسها                

وباالذن بدخولها فقدت كونها حرزا لكن لو تمت السرقة في وقت ممنوع دخول الناس              

 فـي األمـاكن     وللمالكية)  ٣.(اكن ودخل السارق وسرق فانه تقطع يده        الى هذه االم  

يئا وأخرجـه الـى الـساحة قطـع         أن من سرق من بيوتها ش     : العامة كالفنادق رأي    

  )٤.(مطلقا

أما الحمامات العامة فال تكون حرزا للثياب إال أن يكون حارس أو ينقب اللـص أو                

 فإن كان معه من يحرسه قطع وإال لم         ممن سرق متاعا من الحما     " المواقيتسور قال   

يقطع إال أن يسرقه من لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه مثـل أن يتـسور أو            

  )٥" .(ينقب ونحو ذلك فإنه يقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس 

  

  أن يبلغ المسروق نصابا :  الركن الرابع 

وق وجب القطـع علـى      المال المسر  المقدار الذي اذا بلغه   : المقصود بالنصاب    .١

  .السارق 

                                                 
 .٢٥٩١ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$ . ٨٨ ص٨ا	+9�X1 ج. ٤٣٩٢أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (1)

 . ٤٢٤٣ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

  .١٦٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج.  ٣٩٥ا	C/ود واX� �Z�4p ا	75M ا��`,X ص .  ٤٢٤٤ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

 .. ١٧١ ص6٢��lة ا	3C�م ج (4)

 ٣١٠ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (5)



 

 الى اشتراط النصاب في المال المسروق ولم يقل بالقطع فـي            جمهور الفقهاء ذهب  

 فإنهم قالوا يقطـع     الحسن البصري وداود الظاهري والخوارج    سرقة القليل والكثير إال     

 ) ١.(في القليل والكثير 

   على مذهبهمالجمهورواستدل 

  )٢ "(تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعداال : " بقوله صلى اهللا عليه وسلم  - أ

" :بحديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      - ب

رضي اهللا عنها ما ثمـن المجـن        اليقطع السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة         

 )٣ " . (ربع دينار: قالت

 السارق ، كما استدلوا فهذه األحاديث صريحة في أن بلوغ النصاب شرط في قطع يد

  .بإجماع الصحابة رضوان اهللا عليهم أنهم اشترطوا النصاب في قطع يد السارق 

  )٤. (والخالف بينهم هو في قدر النصاب 

   في تحديد نصاب القطع في السرقة الجمهوراختلف  : مقدار النصاب .٢

  .مذهب الحنفية أن النصاب الذي يقطع به األيدي في السرقة هو عشرة دراهم

اذا سرق السارق مايبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان         :" لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

  )٥ "(ثمن المجن عشرة دراهم

ال تقطع اليد اال في الدينار أو العـشرة         " :  قال   ابن مسعود  عن   البيهقيولما روى   

  )٦ " (دراهم

                                                 
 .٣٥٦ ص٥ ا	5/�� ج�4ح �(�. ٢٣٧ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 .٨١ ص٨ا	+9�X1 ج . ٢٥٨٥ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$ .. ١٦٣٤. روا  ,+*$ �X آ(�ب ا	C/ود ر%$  (2)

 .٢٥٦ص٨.ا	+K9 ا	3��ى 	*�X5U8 ج. ٨١ ص٨ا	+9�X1 ج (3)

  .٢٣٨ ص١٠ا	�X9 ج. ٤٢٥١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)

  . ١٨٩٥,�9l 0�/ ا	�زاق ر%$  (5)

(6) 5U8�*	 ى��3	ا K9+	جا X.٢٦٠ص٨. 



 

ي العشرة  بأن االجماع منعقد على وجوب القطع ف       : الحنفية على مذهبهم  كما استدل   

فوقع االحتمال فـي وجـوب      . وأما مادون العشرة فمختلف فيه الختالف األحاديث        . 

 الى تقدير النصاب بربع دينار ذهبا        المالكيةوذهب  ) ١. (القطع فال يجب مع االحتمال      

، أو ثالثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ثالثة دراهم اذا كان المسروق من غير الذهب                 

  )٢. (اهم ، ألنه المشهور والفضة قوم بالدر

 النصاب بربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار واذا كانت السرقة من الشافعيةوقدر 

   في قدر النصاب روايتان أحمدوعن  )٣. .(غير الذهب قومت بالذهب 

 أن النصاب هو ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم من الـورق أو مـا                 :األولى  

  . غيرهما قيمته ثالثة دراهم من

ويقوم في سـرقة غيـر      .  أن النصاب ربع دينار ذهبا ، أو ثالثة دراهم           :والثانية  

  )٤. (األثمان بأدنى األمرين من ربع دينار أو ثالثة دراهم 

 في اليوم الذي سرقت فيه وعند الحنفية يـوم          المالكية والشافعية وتقوم السرقة عند    

  )٥. (الحكم عليه بالقطع 

 حيـث أن األخـذ      بمذهب الحنفية م في نصاب السرقة هو األخذ        واهللا أعل  والراجح

باألكثر أحوط احتياال لدرء الحد ، وألن العشرة دراهم محل اجماع الفقهاء والخـالف              

  .انما هو فيما دون ذلك 

  

  

  

                                                 
 . ٤٢٥٢-٤٢٥١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

  .١٧٨ ص٣أ�yU ا	/ارك ج.  ٣٣٤ صT٤��84 ا	/��%X ج (2)

�ع �4ح ا	fUب ج. ٢٧٨ ص٢ا	fUب ج (3)�  .٧٩ ص٢٠ا	

  .١٧٥ ص٤ا	3��X ج. ٢٣٨ ص١٠ا	�X9 ج (4)

 .١٣٤ ص٦اpم 	*���Xe ج. ٤٤٨ صZ٢/ا�� ا	�(U/ ج (5)



 

  _: مقدار النصاب في القانون الجنائي السوداني  .٣

ـ              أن  ٥/ ١٥٧ادة  وقد القانون الجنائي السوداني بمذهب أبي حنيفة فـنص فـي الم

 جرام أو قيمته من النقود      ٤/ ٢٥النصاب في السرقة الحدية هو دينار من الذهب يزن          

  )١. (حسب ما يقدره من وقت آلخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة 

  حكم تعدد السراق في سرقة نصاب

رقة وكـان   ال خالف بين الفقهاء في اقامة الحد على الجماعة اذا اشتركوا في الـس             

  )٢. (نصيب كل واحد فيهم نصابا فأكثر 

 ، أنـه ال      الحنفية والـشافعية  نصابا فقد ذهب    واحد  واختلفوا اذا لم يكن نصيب كل       

قطع على واحد منهما ألن شرط القطع أن يكون المسروق نصابا وكل واحد من هؤالء       

  )٣. (لم يسرق النصاب 

ن النصاب أحد شرطي القطع فـاذا   الى وجوب القطع على الجميع أل      الحنابلةوذهب  

اشترك الجماعة فيه ، كانوا كواحد قياسا على هتك الحرز  ، ولم يفرقوا بـين كـون                  

المسروق ثقيال يشترك الجماعة في حمله وبين أن يخرج كل واحد منهم جزء ونـص               

  )٤. (أحمد على هذا 

ن كان خفيفا     أنه اذا ناب كل واحد أقل من النصاب فإ          المالكيةوحاصل المسألة عند    

يخرجه الواحد واشتركوا في إخراجه فال قطع فيه ، وإن كان مما ال يمكن إخراجه إال                

  .بتعاونهم فإنه يقطع جميعهم 

وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج            : الدسوقيقال  

فـإنهم  به اذا لم يقدر على إخراجه إال برفقة معه ويصيرون كأنهم حملوه على دابـة                

 يفرقون بين الخفيف والثقيـل الـذي        فالمالكية . ايقطعون اذا تعاونوا على رفعه عليه     

                                                 
(1) V+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	�9 ا+	 Xدة ١٩٩١� .١٧٠/٥ ا	

 .٢٥٥ ص٢ا��l�ح ج (2)

�ع �4ح ا	fUب ج. ٣٦٣ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج (3)� .٢٨٩ ص١ا	�X9 ج  ٧٩ ص٢٠ا	

  ٢٨٩ ص١٠ا	�X9 ج (4)



 

يحتاج الى تعاون فال يقطعون في الخفيف أما الثقيل الذي يحتاج الى تعاون فيقطعـون               

  )١. (الجميع 

 القائلين بعدم القطع  ، مـا         الحنفية والشافعية  مذهب هو   جح عندي واهللا أعلم   اوالر

ب كل واحد دون النصاب ألن ما دون النصاب ليس في محل التشوف لحقارته دام نصي

وخسته فال يفتقر الى الزواجر كالمنفرد بما دون النصاب وهذا ما رجحه صاحب كتاب     

  )٢. (أحكام السرقة في الشريعة االسالمية 

  _: رأي القانون الجنائي السوداني في حالة تعدد السراق  .٤

 فيما اذا اشترك جماعة     الحنابلة بمذهب   ١٩٩١ لسنة   ودانيالقانون الجنائي الس  أخذ  

في سرقة نصاب واحد قطعوا جميعا ألن االعتبار لجملة المال المسروق ال بما أخرجه              

  )٣. (كل واحد على حدة 

  توافر القصد الجنائي : الركن الخامس 

ـ              راد السرقة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي عند الـسارق وي

بالقصد الجنائي في السرقة أن يأخذ السارق المال المملوك للغير خفية ، ودون رضـاه      

  )٤. (بنية تملكه وهو يعلم أنه يأخذ ماال مملوكا للغير محرما عليه أخذه 

وبناء على ذلك اذا أخذ الشخص ماال وهو يعتقد أنه مباح ، أو متروك ، فـال يعـد                   

ذ المال بقصد االنتفاع المؤقت أو أخذه مازحا مع         ومن أخ . سارقا النعدام قصد السرقة     

وكذلك ال يتوافر القـصد الجنـائي اذا أتلـف          ) ٥.(نية رده وعدم تملكه ال يعد سارقا        

  )٦. (السارق المال في مكانه قبل الخروج به من الحرز لعدم نيته تملكه 

  

                                                 
  .٦١٠ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج. ٣٣٥ صT٤��84 ا	/��%X ج (1)

  .١١٧أ3T�م ا	+�%� �X ا	����e ا��`,�8 وا	5��Vن ص (2)

 .١٧٠/٦ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV  ا	�دة  (3)

(4)  X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٦٠٨ ص ٢ �0دة ج–ا.   

 ٨٨أ3T�م ا	+�%� �X ا	����e ا��`,�8 وا	5��Vن ص.  ٢٣٨ا	(���h ا	�9�X1 ا	9�وي  (5)

  .١٥٤,C��zات �X ا	75M ا	�9�X1 اX,`�H ص (6)



 

  :المطلب الثالث 

  سرقات اختلف في وجوب الحد فيها 

 الى عدم قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم          لحنفيةاذهب   : سرقة الطعام  .١

  ) ١. (والفواكه الرطبة 

ول ولو كـان    م إلى وجوب القطع في كل ما يت       المالكية والشافعية والحنابلة  وذهب   

يفسد بطول بقائه كالفاكهة واألطعمة الرطبة إذا بلغ الحـد الـذي يقطـع فـي مثلـه                  

 ) ٢.(بالقيمة

 كتب العلم  سرقة المصاحف و. ٢

 إلى عدم القطع في سرقة المصاحف ولو محالة، وسائر كتب علـوم             الحنفيةذهب   

 )٣. (الفقه والحديث واالداب ألن ما تحويه ليس بمال

 إلى أنها سرقة فيها القطع ألن الورق مال         وذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد      

 )  ٤. (وبما كتب به إزداد ولم ينتقص

 :الشجر  سرقة الثمر على -٣

إتفق العلماء على أنه ال قطع في سرقة الثمر المعلق على الـشجر والحنطـة فـي               

سنبلها فإن كان قد جف وجعله في جرين ثم سرق، فإن كان قد إستحكم جفافه قطع ألنه 

ال  "صار ماالً مطلقاً لإلدخار، وإليه أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قـال                

)  ٥ (" اه فبلغ ثمن المجن فعليه القطع     آويه الجرين فإذا     يؤ قطع في ثمر وال كثر حتى     

                                                 
  .٢١٥ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (1)

 .٢٥١ ص٢ا��l�ح ج.٢٤٣ ص١٠ا	�X9 ج. ١٣٤ ص٦اpم ج. ٦٠٨ ص٢ن �KZ ا	XZ�e جأ3T�م ا	��5 (2)

 ..٩٣ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ٤٢٣١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  .٣٠٨ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ٢٥٤ ص٢ا��l�ح ج. ١٦٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٢٤٥ ص١٠ا	�X9 ج (4)

  .٤٣٨٨%$ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر.  ٢٦٦ص٨.ا	+K9 ا	3��ى ج (5)



 

ألنه ال يؤديه الجرين ما لم يستحكم جفافه عادة فإذا إستحكم جفافه ال يتـسارع إليـه                  

 )١. (الفساد فكان ماالً مطلقاً

 :  سرقة العبد الصغير -٤

سرقة وفي  وذهب عامة أهل العلم إلى أن العبد الصغير الذي ال يميز يكون محالً لل              

  )  ٢. (ه القطعتسرق

ال يقطع وإن كان صغيراً ال يعقل وال يتكلم إستحساناً ألنه آدمي              :أبو يوسف  وقال 

 )٣. (من وجه وماٌل من وجه

  -: سرقة الدائن من المدين -٥

 أنه ال قطع في سرقة الدائن من مدينه مثل حقه، ألنه إسـتوفى حقـه          الحنفيةذهب   

 )٤. (أو مؤجالً ألن التأجيل لتأخير المطالبةوسواء كان الدين حاالً 

  -: فقالوا الشافعيةوفصل  

أمـا إن كـان     . إن سرق والمدين مماطٌل لم يقطع ألن له أن يتوصل إلى أخذ حقه             

 )٥. (المدين مقراً مليئاً قطع ألنه ال شبهة له في سرقته

  : سرقة الشريك  -٦

  أنه ال قطع علـى الـشريك         مدالحنفية والشافعية وأح   من   جمهور الفقهاء ذهب   

 )٦(.ه في المال يورث شبهة تدرأ الحـد       السارق ماالً مشتركاً أو له فيه شركة، ألن حق        

                                                 
�ع �4ح ا	fUب ج. ٢٥٩ ص١٠ا	�X9 ج. ٤٢٣٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )1(� .٨٣ ص٢٠ا	

 .١٧٤-١٧٣ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٢٤١ ص١٠ا	�X9 ج (2)

 ٤٢٢٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ٣٧٠ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (3)

 .٣٧٧ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (4)

 . ١١٩ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج. ٢٨٣ ص٢ا	fUب ج (5)

 ١٨٠ ص٤ا	3��X ج. ١٦٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٢١٨ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج. (6)



 

 إقامة الحد إذا سرق الشريك المال المشترك بشرط أن يأخذ نصاباً أكثـر              المالكيةيرى  

 )١. (من حقه وأن يكون مال الشركة محجوباً عنه عند أمين مثال غيرهما

 : من بيت المال  السرقة-٧

 أنه ال قطع على المسلم السارق من بيت المال لمـا      وأحمد الحنفية والشافعية ذهب   

 ال تقطعه فمـا     "روى أن عامالً لعمر كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال، قال              

، وإن كان السارق ذمياً قطع، ألنه ال حق له فيه وكذا ال قطع              "من أحد إال وله فيه حق     

وأما ما وقف على الفقـراء، فـإن        .  وقف على المسلمين ألن له فيه حقاً       من سرقة ما  

 )٢. (سرقه فقير لم يقطع وإن سرق غنياً قطع ألنه ال حق له فيها

 إلى قطع سارق بيت المال لعموم الكتاب وألنه مال محرز وال حق             المالكيةوذهب   

 هـو مـذهب      أعلـم  والراجح واهللا )  ٣. (له فيه قبل الحاجة وسواء كان منتظماً أم ال        

 .  القائلين بقطع السارق من بيت المالالمالكية

وهذا ما تقضي به ضرورة المحافظة على المال العام ألن القول بعدم القطع ربمـا                

دى إلى الطمع في المال العام وفي ذلك إضرار بالمسلمين بهذا الجانب الحساس مـن               أ

 . مرافق الدولة

 واعتبر المال العـام     ١٩٩١لجنائى السودانى لسنة    القانون ا  أخذ   المالكيةوبمذهب   

 )٤. (وأموال األوقاف ودور العبادة من األموال المملوكة للغير، وتقطع اليد بسرقتها

  

  

  

                                                 
�(y8*? �l ج. ٣٣٧ صT٤��84 ا	/��%X ج.(1), ]*0 X4�� .٣٠٨-٣٠٧ ص٦ ا	(�ج وا�آ*y8 ج٩٦ ص٨ا	

�ع �4ح ا	fUب ج. ٢١٨ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (2)� .٢٨٣ ص١٠ا	�X9 ج. ١٨٠ ص٤ا	3��X ج. ٩٣ ص٢٠ا	

�(y8*? �l ج٣٠٨ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج. ٣٣٧ صT٤��84 ا	/��%X ج (3), ]*0 X4��  ٩٦ ص٨ ا	

(4)  �9� X1�9�	ن ا�V�5*	 �ً5و� �U	 �5رةا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV  ا	�دة . ١٩ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	

١٧/٣. 



 

  -:المطلب الرابع 

 شروط السارق الذي يقام عليه حد السرقة 

  -:يشترط في السارق الذي ينفذ فيه حد السرقة شروط هي  

رفـع   "قطع الصبي والمجنون ، لقوله صلى اهللا عليه وسـلم           ، فال ي  العقل والبلوغ  -١

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنـون           : القلم عن ثالثة    

  وألن القطع عقوبة تستدعي جناية، وفعلهما ال يوصف بالجنايـات ،             )١.("حتى يعقل   

ايـة ليـست بـشرط      هذا لم يجب عليهما سائر الحدود، ويضمنان السرقة، ألن الجن         لو

لوجوب ضمان المال، ولو كان السارق يجن مرة ويفيق مرة أخرى، فإن سـرق فـي                

  )٢. (حال جنونه لم يقطع، وإن سرق في حالة اإلفاقة قطع

 : اشتراك الصبي والمجنون مع السراق 

إذا إشترك من ال يتعلق القطع بسرقته، كالصبي والمجنون، مع جماعٍة في سـرقة،              

 في أصح الوجهين إلى إسقاط القطع عن     والحنابلة في المشهور عنهم     ةالحنفي ذهب   فقد

العبرة بالمباشرة، فإن كان الصبي      : أبو يوسف من الحنفية   وقال  ) ٣. (الشركاء جميعاً 

والمجنون هو الذي تولى إخراج المتاع درئ عنهم جميعاً، وإن كان وليـه غيرهمـا               

ج من الحرز هو األصل في الـسرقة،        قطعوا جميعاً إال الصبي والمجنون، ألن اإلخرا      

وسقوط الحد عن األصل يسقطه عن التبع أما سقوطه عن التبـع ال             . واإلعانة كالتابع 

 )  ٤. (يوجب سقوطه عن األصل

 في الوجه اآلخـر عنـدهم أن كـون بعـض            المالكية والشافعية والحنابلة  وذهب   

 من القطع ، ألن سبب       ال يعفي بقية الشركاء    - كالصبي والمجنون    -الشركاء ال يقطع    

)  ٥. (إمتناع القطع عن الصبي والمجنون خاص بهما، ال يتعداهما إلى بقيـة الـشركاء           

                                                 
 .٤٤٠٣روا  ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (1)

 .٣٠٨-٣٠٧ا	�5اf8Vن ا	�8U5M ص.. ١٧٤ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٤٢٢٧ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

 .٢٩٠ص١٠ا	�X9 ج . ٤٢٢٧ ص٩   Z/اh1 ا	9l�h1 ج١٥١ ص٩ا	�+�ط ج (3)

 ٤٢٢٧ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج.  ٢١٤ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (4)

 . ٢٩٩ ص١٠ا	�X9 ج. ٤٢١ ص٧ UV��� ا	C(�ج ج١٧١ ص6٢��lة ا	3C�م ج (5)



 

 يقطع المكلف إذا شاركه في سرقة النصاب صبي أو مجنـون            "ومن هنا قال الخرشي     

 )١.("دونهما وليس شركتهما شبهةٌ تدرء عنه الحد 

 في الوجـه اآلخـر، ألن       ة والحنابلة والراجح واللّه أعلم مذهب المالكية والشافعي      

سبب إمتناع القطع عن الصبي والمجنون خاص يتعلق بهما وال يتعداهما إلـى بقيـة               

 . الشركاء

إن اهللا تجاوز عن أمتى      "كونه مختاراً عالماً بالتحريم فال حد على المكره، لحديث           -٢

جـل علـى    وألن ما وجب عقوبة هللا عز و      )  ٢("الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه    

وال قطع على جاهل بالتحريم لقرب عهده باإلسالم أو . المختار ، لم يوجب على المكره

  )٣. (لبعده عن العلماء، وال الحربي لعدم التزامه

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

                                                 
�(y8*? �l ج (1), ]*0 X4�� .٩٥ ص٨ا	

 .٢٠٤٣ا, KZ�7S آ(�ب ا	�`ق ر%$ . ١٩٨ ص٢	+(/رك جا (2)

 ١٧٤ ص٤   ,�X9 ا	C(�ج ج٣٤٤ ص ٤   T��84 ا	/��%X ج٢٧٨ ص٢ا	fUب ج (3)



 

 المبحث الثالث

 أدلة إثبات السرقة

 . البينة واإلقرار: السرقة من جرائم الحدود، وتثبت عند القاضي بأحد أمرين هما  

 الشهادة : بينة ال-١

تظهر جريمة السرقة عند القاضي بالبينة الشرعية، وهي شهادة شـاهدين، لقولـه              

ويشترط في الشهود علـى جريمـة       )  ١( } َواْ�َ(>Uِ�ُْ/وْا K<, Kِ�ْ/َ8Uِ<4َ ر\Sَ>�ِ	3ُ$ْ       { تعالى  

 :  السرقة جملة شروط هي 

لكالم، والذكورة فـال    شروط الشهادة العامة من اإلسالم، والبلوغ، والعقل، والحرية وا        

تقبل شهادة النساء، والعدالة فال تقبل شهادة افاسق، واإلجالة فال تقبل الـشهادة علـى               

 ، فلو شهدوا بعد مدة ال يقطـع بـشهاداتهم           الحنفيةالشهادة، ويشترط عدم التقادم عند      

ويضمن المال، ألن التقادم عند الحنفية شبهة، والشبهة تمنع وجوب الحد، وال تمنـع               

 ، كما ويشترط الخـصومة والـدعوى        الحنفيةوب المال، وال أثر للتقادم عند غير        وج

الحنفيـة والـشافعية    ممن له يد صحيحة، وقد ذهب إلى إشتراط الخصومة كل مـن             

.  وال يقطع السارق، إال أن يحضر المسروق منه        " صاحب فتح القدير   ، قال    والحنابلة

رقة، والخصم هو المسروق منه، فال      فيطالب بالسرقة، ألن الخصومة شرط لظهور الس      

 )٢. (" الشافعي وأحمدبد من حضوره، وهو قول 

 قلت  "، وكما في حد الزنا، ففي المدونة        األية ال تشترط المطالبة، لعموم      مالكوقال   

أرأيت إن غاب المسروق منه، وشهد الشهود على السرقة أتقطعه والمـسروق منـه           : 

 )  ٣.("لتفت إلى غيبة المسروق منه المتاعإرى أن تقطع يده وال ي: غائب قال 

وإذا كانت الخصومة شرط ظهور السرقة، فقد إختلف العلماء في حق المخاصـمة              

 : والمطالبة لمن تكون 

                                                 
 .��٢٨٢رة ا	��5ة ���  (1)

 .٢٥٨ ص٢  ا��l�ح ج٢٨٤ ص١٠ا	�X9 ج. ٤٠٠ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (2)

  .٢٥٨ ص٢ ا��l�ح ج٤١٣ ص٤ا	/و�V ا	3��ى ج (3)



 

 أن حق المخاصمة ، ثابت لكل من له يد صحيحة على المال،             الحنفيةفذهب عامة    

قـابض علـى سـوم      وهو المالك وكذلك المودع والمستعير والمضارب والغاصب وال       

 . الشراء، والمرتهن ألن لهم والية استرداد المال

 أن خصومة غير المالك معتبرة للحكم بإعـادة المـال، ال            زفر من الحنفية  وذهب   

القطع فال يقطع السارق بخصومة هؤالء، ألن كالً منهم غير مالك للعين المـسروقة،              

 من آخذه، ألن ذلك من دواعي       وإنما ثبتت لهم والية إسترداد المال     . فيده غير صحيحة  

الحفظ، وحتى يقدر على إعادته إلى مالكه، فكان ثبوت واليـة الخـصومة بطريـق               

الضرورة ، والضرورة تقتصر على محلها، فكانت الخصومة منعدمة في حق القطع ،             

 . وال قطع بدون خصومة

بأن إيجاب القطع بخصومة هؤالء، قـد يـؤدي ضـياع المـال             : كما إستدل زفر     

مسروق على صاحبه، إذ من الجائر أن السارق قد إستهلك العين المسروقة وإيجـاب              ال

 ال يضمنون السارق إذا قطـع، وكانـت         الحنفيةالقطع عليه، يسقط ضان المال، ألن       

 )١. (العين مستهلكة

 أن حق الخصومة ال يملكها إلّا المالك أو وكيله، دون من            الشافعية والحنابلة وذهب   

 )٢. (عداهما

نبغي أن يسأل اإلمام أو القاضي شهود السرقة عن ماهيتها ألنهـا تطلـق علـى     وي 

إستراق السمع، وعن زمانها إلحتمال التقادم وهو يمنع قبول الشهادة عند الحنفية فـإن              

ثبتت السرقة باإلقرار فال يسألهم عن الزمان، ألن التقادم ال يبطل اإلقـرار، ويـسأل               

سرق في دار الحرب من مسلم، وال يسأل المقر عن          الشهود عن المكان ، إلحتمال أنه       

ألن من األموال ما ال يجب فيه القطع، ويـسأل          . المكان، ويسأل الشهود عن المسروق    

الشهود عن قدر المسروق، إلحتمال كونه دون النصاب، وعن المـسروق منـه، ألن              

نـوا  السرقة من بعض الناس ال توجب القطع ، كذى رحم محرم، ومن الزوج، فإذا بي              

 أن  الـشافعية وزاد  )  ٣. (وعرف الشهود بالعدالة قطعه   . ذلك على وجه ال يسقط الحد     

                                                 
(1)  h1ا/Zج h1�9l	5/�� ج٤٢٦٦-٤٢٦٥ ص٩ا	٤٠٢ ص٥  �4ح �(� ا . 

 .٢٩٤ ص١٠ا	�X9 ج. ١٥٢ ص٤أ�9[ ا	��	� ج (2)

 .٢١٤-٢١٣ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج.  ٣٦٣-٣٦٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (3)



 

على الشهود، بيان السارق باإلشارة إليه، وذكر رسمه ونسبه حتـى يتميـز، وكـون        )

 )١. (السرقة من حرز بتعينه أو وصفه

   اإلقرار -٢

األقرار علي نفـسه    تثبت السرقة عند القاضي باإلقرار، ألن اإلنسان غير متهم في            

فتظهر به السرقة، كما تظهر بالبينة بل أولى، ألن المرء قد يهتم في حـق غيـره وال              

 .واختلف الفقهاء في عدد مرات اإلقرار ) ٢. (يهتم في حق نفسه

 يقطع بإعترافه مرة، ألنه حق ثابت باإلقرار فلـم          أبو حنيفة ومالك والشافعي   فقال   

 ال يقطـع    الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية    وقال  )  ٣(يعتبر فيه التكرار كحق األدمي،    

 ُأتي بلص قد إعترف إعترافاً ولم يوجد        "إال باإلقرار مرتين ألنه صلى اهللا عليه وسلم           

بلى فأعـاد   :  قال   " ما إخَالُك سرقت   "معه متاع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

 )٥. (جب القطع بأول مرة لما أخرهولو و )٤. ("عليه مرتين أو ثالثاً ، فأمر به فقطع

 ، أن يكون بعد الحنفية والشافعية والحنابلةوشرط اإلقرار في جريمة السرقة، عند  

الدعوي، يعني إذا أقر عند الحاكم أني سرقت مال فالن، من حرز ال شبهة فيه، فإنه ال       

 . يقطعه، بل يوقف على حضور المالك وطلبه

 أعترف، أو قامت بينة، حتى يأتي مالك المـسروق         وال يقطع وإن   " المغنيقال في    

  )٦.(" أبو حنيفة والشافعيويدعيه، وبهذا قال 

وعليه أن يفصل اإلقرار، فيبين السرقة والمسروق منه، وقدر المسروق، والحـرز             

 )٧. (بتعين أو وصف، ألنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقةً موجبة له

                                                 
 .١٧٨-١٧٧ ص٢ الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ج١٧٧ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (1)

 .٢٧٥ ص٤�ج ج,�X9 ا	C(. ٤٢٦١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

 .٣٦٠ ص٥  �4ح �(� ا	5/�� ج٢٨٤ ص١٠ا	�X9 ج (3)

 . Z�ب K85*6 ا	+�رق٦٧ ص٨ا	+9�X1 ج . ٢٥٩٧ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ٤٣٨٠ أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$ (4)

 .٣٠٩  ا	�5اK8V ا	�8U5M ص٣٧١ ص٥   �4ح �(� ا	5/�� ج٢٨٦ ص١٠ا	�X9 ج (5)

   ١٧٥ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٤٠٠ ص٥ ا	5/�� ج   �4ح �(�٢٩٤ ص١٠ا	�X9 ج (6)

  ١٧٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (7)



 

السرقة، عن إقراره واعترافه، يقبل رجوعه في حـق         وإذا رجع المقر والمعترف ب     

القطع، فال يقطع ألن الرجوع شبهة في صحة اإلقرار ، وال يقبل رجوعه في المـال،                

 )١. (فيضمن المال

 .  اليمين المردودة على المدعي -٣

األصل أن البينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه، لقوله صلى اهللا عليـه               

 )٢.("  على المدعي واليمين على المدعى عليهالبينة "وسلم 

ولكن إذا أحضر المدعي شاهداً واحداً، وتعذر عليه إحضار شـاهد آخـر، ونكـل                

المدعى عليه عن اليمين، وردت اليمين على المدعي، فقد إختلف العلمـاء فـي هـذه                

 . المسألة

خالفـاً   إلى أنه ال يجوز القضاء بشاهد واحد ويمين مـن المـدعي              الحنفيةذهب   

 )٣. (للشافعي رحمه اهللا

.  إلى أن القضاء بالشاهد واليمين جائزفي إثبات األموال فقط         جمهور العلماء وذهب   

)٤( 

 عندهم أن السرقة تثبت باليمين المردودة ويثبـت بهـا           الشافعية في األصح  وذهب   

  )٥. (القطع

  

  

  

                                                 
  .٣١٢ ص٦ ا	(�ج وا�آ*y8 ج٤٤١ ص٧ UV��� ا	C(�ج ج٢٨٧ ص١٠ ا	�X9 ج٣٦١ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (1)

 .١٧١١,+*$ آ(�ب ا�8b%p  ر%$ . �M*Z 4�ه/اك أو �798. ٢٢٣ ص٣روا  ا	���ري ج (2)

 .٤٦٨-٤٦٧ ص٢  Z/ا�� ا	�(U/ ج٣٩٢٣ صZ٨/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

 . ٤٦٧ صZ٢/ا�� ا	�(U/ ج. ٣٦١ ص٢ا��l�ح ج (4)

  ١٧٥ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج١٦٢ ص�٢(� ا	�ه�ب ج . ٤٤١ صUV٧��� ا	C(�ج ج (5)



 

  المبحث الثالث

  :المطلب األول

 ية عقوبة السرقة في الشريعة اإلسالم 

ال خالف بين الفقهاء في أن عقوبة السرقة، متى توافرت أركانها الشرعية هي قطع               

. اليد، وذلك ثابت بكتاب اهللا تعالى، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وإجماع األمـة           

� َآ+َ      {فقوله تعالى   : أما الكتاب   َZِ اء'َSَ �َUُ�َ/ِ�ْْا َأ�eُ�َ%ْ��َ �ُ%َِر�A+	ِرُق َوا�A+	َوا   Kَ<\, Hً�3َVَ ��َ

     ٌ$8<3ِTَ 'ٌ<�'ِ0َ 7ُ*ّ	ّ*7ِ َوا	الكريمة على أن عقوبة السارق قطـع  األيةفقد نصت   )  ١.( }   ا 

 .يده، وهو إبانه اليد وإزالتها، ألن لفظ القطع موضوع لها حقيقة

 "). ٢(" أن النبي صلى اله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان          "والدليل من السنة     

واألحاديث من قوله صلى اهللا عليه وسلم وفعلـه         )  ٣.("  اتي سرقت  وقطع المخزومية 

 . في عقوة السارق مستفيضة مشهورة

 فقد أجمع المسلمون على أن السرقة محرمة وهي من أكـل أمـوال              :أما اإلجماع    

 )٤. (الناس بالباطل كما أجمعوا على وجوب قطع م نسرق ما يجب فيه القطع

  عقوبة السرقة األولى-١

 خالف بين أهل العلم، أن محل القطع في السرقة األولى، هي اليد اليمنى مـن                وال  

لإلجماع على ذلك، وألن اليد اليمنى البطش بها        .  مفصل الكف، حتى وإن كان أعسراً     

أقوى فكانت البداية بها أردع، وألنها ألة السرقة، فناسب عقوبته بإعدام ألتها، وتحـسم              

 . بعد القطع

                                                 
 .��٣٨رة ا	�1/ة ���  (1)

  ٧٠ ص٨ا	+9�X1 ج . ٢٥٩٥ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$  ، ٤٣٩٤أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (2)

 ٧٢ ص٨ا	+9�X1 ج ، ٤٣٩٥أ�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (3)

�ع �T KZ'م ص (4)Sر ص. ١٣٥,�ا�6 ا�f9�ع 	»,�م إKZ ا	S١١٠ا� 



 

يد اليمنى، المستوجبة للقطع شالء أو مقطوعة اإلبهام أو األصابع،          ولكن لو كانت ال    

 أي  " فاقطعوا أيـديهما   "فقد ذهب الحنفية إلى قطعها عن السرقة األولى، لقوله تعالى           

 )١. (أيمانهما من غير فصل بين يمين ويمين بل المعيبة أولى بالقطع

نتقـل القطـع إلـى الرجـل         ال تقطع اليد اليمنى إذا كانت شالء، وي        المالكيةوقال   

الـشافعية  وذهب ) ٢. (اليسرى، على المشهور من قولي مالك، وقيل تقطع يده اليسرى   

 في رواية إلى اإلكتفاء بقطع الشالء، إذا قال أهل الخبرة، أنهـا إذا قطعـت                والحنابلة

ينقطع الدم وتنسد أفواه العروق، فإنها تقطع، وإن قالوا إنها إذا قطعت لم يرقـأ دمهـا                 

  )٣.   (دى إلى التلف لم تقطع، ويقطع ما بعدها الرجل اليسرىوأ

 في رواية ، أن اليد اليمنى تقطع في السرقة األولـى، إذا             الحنفية والحنابلة وذهب   

كانت يده اليسرى صحيحة، يمكنه اإلنتفاع بها، بعد قطع اليد اليمنى، فإن كانـت اليـد       

 إصبعين سوى اإلبهام، ال تقطع اليد       اليسرى مقطوعة، أو شالء أو مقطوعة اإلبهام، أو       

اليمنى، ألن القطع في السرقة شرع زاجراً ال مهلكاً، فإذا لم تكن اليد اليـسرى يمكـن       

اإلنتفاع بها، فقطع اليد اليمنى تفويتاً لجنس المنفعة، فيقع إهالكاً للنفس من وجـه، وال               

. ك النفس من وجـه    تقطع رجله اليسرى أيضاً ألنه يذهب أحد الشقين على الكمال فيهل          

)٤( 

 في الرواية األخرى، فقد ذهبوا إلى وجـوب قطـع           المالكية والشافعية وأحمد  أما   

اليمنى، ولو كانت اليسرى شالء أو مقطوعة بناءاً على أصلهم في وجوب قطعهما في              

 )٥. (السرقات المتكررة

ب كما  ولو سرق مراراً قبل القطع، كفى قطع يمينه عن جميع المرات، إلتحاد السب             

 ). ٦(لو زنا أو سرق، مراراً فإنه يكفيه حد واحد

                                                 
 ٤٢٧٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

 .٢٩٢ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج. ٣٠٦ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج. ١٨٠ ص٣أ�yU ا	/ارك ج (2)

 .٢٦١ ص٢  ا��l�ح ج١٩٣ ص٤ ا	3��X ج٢٨٤ ص٢   ا	fUب ج١٧٨ ص٤   ,�X9 ا	C(�ج ج٢٦٥ ص١٠ا	�X9 ج (3)

 .  ١٩٥ ص٤ا	3��X ج   ٤٢٧٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)

 . ٢٦٩أ3T�م ا	+�%� �X ا	����e ا��`,�8 وا	5��Vن ص (5)

   ١٩٥ ص٤ا	3��X ج   ٤٢٧١ ص٩  Z/اh1 ا	9l�h1 ج١٧٩ ص٤   ,�X9 ا	C(�ج ج٢٦ ص١٠ا	�X9 ج (6)



 

 على أن القطع يسقط إذا ذهب العضو المستحق للقطع بعـد ثبـوت              الفقهاءويتفق   

( السرقة، كأن ذهب بقصاص أو سقط بآفة، أو تعدى عليه متعٍد فقطعها، قال ابن قدامة    

ه متعٍد فقطعهـا    ولو سرق وله يمنى فقطعت في قصاص أو ذهبت بأكلة أو تعدى علي            

وسقوط القطع أنما هو لتعذر إستيفاء الحد، لتلف محله، وألن القطـع            ). ١(سقط القطع 

تعلق بعينها، فسقط القطع بفواتها، فإن سقط العضو المستحق للقطع قبل السرقة إنتقـل              

 ). ٢(القطع للعضو الذي بعده

 : عقوبة السرقة الثانية -٢

ة الحد عليه بقطع يمناه، تقطع رجله اليسرى،        إذا سرق الشخص مرة ثانية، بعد إقام       

وتم بشرط أن يكون قد برء من قطع يده اليمنى ، وشرط الحنفية لقطع رجله اليـسرى           

في السرقة الثانية، أن تكون رجله اليمنى صحيحة يمكنه اإلنتفاع بها بعد قطع الرجـل              

ليها ال تقطـع    اليسرى، فإن كانت اليمنى مقطوعة أو شالء أو بها عرج يمنع المشي ع            

 )٣. (رجله اليسرى، ألنه يبقى بال رجلين فيفوت جنس المنفعة

  -: عقوبة السرقات بعد الثانية -٣

إختلف الفقهاء في السارق، الذي قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا سرق للمرة              

 في  في رواية إلى أنه تقطع اليد اليمنىالحنفية وأحمدفذهب . الثالثة والرابعة والخامسة

السرقة األولى، وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، وال يقطع بعد ذلـك، ولكـن        

إنـي   ( علي رضي اهللا عنه   يضمن المسروق ويعزر ويحبس حتى يحدث توبة، لقول         

ولما ). ألستحي من اهللا أن ال أدع له يداً يأكل بها، ويستنجي بها، ورجالً يمشي عليها     

ُأتي بسارق أقطع اليد والرجل قد سرق نعـاالً          ( نهعمر رضي اهللا ع   روي أن سيدنا    

يقال له سدوم وأراد أن يقطعه فقال له سيدنا علي رضي اهللا عنه إنما عليه قطع يـٍد           

وكان ذلك بمحضٍر من الصحابة، ولم ينقل أنه ). ورجل، فحبسه سيدنا عمر ولم يقطعه

 )٤. (أنكر عليهما منكر، فيكون إجماعاً

                                                 
 .٢٦٥ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 .٣٤٧ ص٤   ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج١٧٩ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٢٨٤ ص٢   ا	fUب ج١٩٣ ص٤ا	3��X ج (2)

    ٤٢٧٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

 .  ١٩٤ ص٤ا	3��X ج   ٤٢٧٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)



 

 في رواية أنه في السرقة الثالثة تقطع يـده اليـسرى             وأحمد مالك والشافعي وقال   

 )١. (وتقطع رجله اليمنى في السرقة الرابعة ويعزر بعد ذلك

 في عقوبة السرقة هو مذهب الحنفية والحنابلة القـائلين بعـدم            والراجح واهللا أعلم   

 :القطع في السرقة الثالثة والرابعة لجملة أسباب هي 

 .  عليه واإلحتياط للحدود أولى أنه المتيقن المجمع-١

 .  أن هذا القدر كاف في الزجر والردع-٢

 من لم ينزجر بقطع يده ورجله ال ينزجر بقطع بقية أطرافه ويمكن دفـع خطـره                 -٣

 . بعقوبة تعزيرية

 : عقوبة السرقة في القانون الجنائى السودانى -٤

أن عقوبة الـسرقة هـي    بما أجمعت عليه األمة من القانون الجنائى السودانىأخذ   

 واقتصر القانون علي هذه العقوبـة،       ١٧١قطع اليد اليمنى، ونص على ذلك في المادة         

وفي حالة إدانة الجاني مرة أخرى يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سـنوات أخـذاً                

 )٢. (عطاءبقول 

   -:نقد ورأي 

 فـي حـد    إبن رباحعطاءومع تقديرنا للقانون الجنائى السودانى إال أن أخذه بقول      

فهذا ابن العربي بعد أن ذكر قول عطـاء وأن حـد            . السرقة أخذاً بقول أنكره العلماء    

 . السرقة عنده قطع يمين السارق خاصة وال يعود عليه القطع

... وأما قول عطاء فليس على غلطه غطاء فإن الصحابة قبله قالوا خالفـه              : قال   

 ). ٣(فبطل ما قاله

                                                 
    ١٧٨ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٣٠٦ ص٦    ا	(�ج وا�آ*y8 ج٢٦٧ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 .٦١٦ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج. ١٧١�X1 ا	+�داXV  ا	�دة ا	5��Vن ا	�9 (2)

 . ٦١٦ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج (3)



 

 أن الروايات عن عطاء جاءت مرتكبة مضطربة ممـا      الكبيسي الدكتور أحمد ونقل   

 )١. (يتعذر معه القبول

ويدل على هذا اإلضطراب أن ابن العربي نقل عنه قطع اليمين فقط وابن قدامة نقل              

عنه أنه في السرقة الثانية تقطع يده اليسرى ثم قال وهذا شذوذ يخالف قـول جماعـة                 

وكان األولى  .  ر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم     فقهاء األمصار من أهل الفقه واألث     

 . الحنفية والحنابلةاألخذ بمذهب 

  -: حكم تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع -٥

)  ٢. (إذا قطعت يد السارق فالسنة أن تعلق في عنقه ساعة من نهار ردعاً وزجـراً               

ثم أمر بها فعلقت في أتي بسارق فقطعت يده  "لما روى أن النبي صلى اله عليه وسلم 

وأجمع الفقهاء على أنه إذا ثبت الحد عند السلطات لم يجز العفو عنه وال              )  ٣.(" عنقه

تجوز الشفاعة فيه ألن ذلك إسقاط حد وجب هللا تعالى وقد غضب النبي صلى اهللا عليه                

 )٤. (وسلم حين شفع أسامة في المخزومية التي سرقت

 )٥. (حد من حدود اهللا فقد فاد اهللا في حكمه من حالت شفاعته دون عمرابن وقال  

  المطلب الثاني 

 ضمان المسروقات  

والمراد بالضمان هنـا    . ثبوت السرقة يترتب عليه قطع السارق وضمان المسروق        

رد المال المسروق إلى صاحبه إن كان موجـوداً أو رد قيمتـه فـي حالـة تلفـه أو          

 . إستهالكه

  

                                                 
 ٢٧٢أ3T�م ا	+�%� �X ا	����e ا��`,�8 وا	5��Vن ص (1)

    ١٩٧ ص٤ ا	3��X ج٤٨٤ ص٢ا	fUب ج. (2)

 ١٤٤٧  ا	(�,fي آ(�ب ا	C/ود ر%$٤٤١١روا  ا�Z دواد آ(�ب ا	C/ود ر%$  (3)

   ٤٤١١ا�Z دواد آ(�ب ا	C/ود ر%$ .  ١٦٨٨روا  ,+*$ آ(�ب ا	C/ود ر%$  (4)

    ٤٢٧٢ ص٩   Z/اh1 ا	9l�h1 ج٢٨٤ ص٢  ا	fUب ج٢٨٨ ص١٠ا	�X9 ج (5)



 

  حكم الضمان 

 : ى وجوب ضمان المال المسروق في حالتين هما إتفق الفقهاء عل 

 إذا كان المال المسروق قائماً بعينه لم يتلف ولم يستهلك فيجب رده إلى صـاحبه                -١

 واتفقوا على أنه إذا كانت العين "سواء قطع السارق أو لم يقطع  قال صاحب اإلفصاح  

 )١.("قائمة فإنه يجب ردها

 إن كان موجوداً بعينـه وجـب رده لربـه            والحاصل أن المسروق   " الدرديروقال   

 )٢.("إجماعاً بال تفصيل أي سواء قطع السارق أو ال 

 كما إتفقوا على ضمان المسروق إذا لم يقطع السارق وسواء كان المسروق هالكـاً     -٢

أو مستهلكاً فيجب ضمانه بالقيمة إن كان من ذوات القيم وبالمثل إن كـان مـن ذوات                 

 )٣.("ن السرقة إن لم يقطع الزم له إتفاقاً  ضما"المثل قال المواق 

 :حكم الضمان مع القطع 

إختلف الفقهاء في ضمان المال المسروق إذا قطع السارق بـسرقته وكـان المـال             

 . مستهلكاً على أقوال

 جعلـت   األيـة  في المشهور عنهم أنه ال ضمان عليه مع القطع ألن            الحنفية ذهب   -١

فلو أوجبنا الضمان لـصار     . شأنه ذكره ولم يذكر غيره    القطع كل الجزاء ألن اللّه عز       

 )٤. ( أن الزيادة على النص نسخالحنفيةالقطع بعض الجزاء فيكون نسخاً على مذهب 

 على عدم ضمان ما إستهلكه بعد القطع بقوله صـلى اهللا عليـه              الحنفيةكما إستدل    

 )٥.(" ال يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد "وسلم 

                                                 
 ، .٢٩٣ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج . ٢٦٧ ص ٢ا��l�ح ج (1)

 ٣٤٧ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج (2)

 ٤٥٢ ص٢ ج Z/ا�� ا	�(U/٣١٣ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (3)

 ١٣٠ ص٢ ا	U/ا�� ج   ٤٢٦٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)

 .١٨٢ ص٣روا  ا	/ارX9�% ج (5)



 

الـشافعية  وقال  .  على نفي الضمان إذا قطعت يد السارق بسرقته        فهذا نص صريح   

يقطع ويضمن ما إستهلكه سواء كان موسراً أو معـسراً ألنهمـا حقـان                : والحنابلة

. إختلف سببهما فالقطع لحق اهللا تعالى والضمان لحق العبد ، فال يمنع أحدهما اآلخـر              

عة إستوفاها السارق أو عطلهـا      والفقر ال يسقط مال الغير حتى ولو كان للمسروق منف         

  )١. (وجبت أجرتها

يضمن السارق وإن قطعت يده إذا كان موسراً من حين السرقة إلى             : المالكيةوقال   

 )٢. (حين القطع فإن كان معسراً فال شئ عليه

 من وجوب الضمان مـع  الشافعية والحنابلـة  هو ما ذهب إليه والراجح واهللا أعلم  

وألن القول بعدم الضمان إذا قطـع الـسارق         . وأردع للسراق القطع ألنه أدعى للحفظ     

 . يؤدي بالناس أن يفضلوا ضمان أموالهم على قطع السارق فيؤدي إلى تعطيل الحد

  المطلب الثالث 

 مسقطات عقوبة السرقة في الشريعة اإلسالمية  

متى ثبتت جريمة السرقة وجب على ولي األمر أو القاضي إقامـة الحـد وتنفيـذ                 

قوبة إال أن يكون هنالك سبب مسقطٌ للعقوبة ولم يتفق الفقهاء على األسباب المسقطة              الع

  -:لعقوبة السرقة ونحن نبين ذلك بإيجاز 

 ). ٣( تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة بأن يقول له لم تسرق مني. ١

بة غير معتد  إلى أن التكذيب المقصود منه تخليص السارق من العقو         المالكيةوذهب   

وإذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبـه              : الدسوقيبه، قال   

  . ذلك الشخص فإنه يقطع وال يفيد تكذيبه ذلك الشخص
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تكذيب المسروق منه الشهود فيما شهدوا به بأن يقول شهودي شهدوا بزور ألنـه           .٢

  )١. (إذا كذب فقط بطل اإلقرار والشهادة فيسقط القطع

 إذا كان التكذيب بعد المخاصمة واإلدعاء بالسرقة ال يعتد بـه     الشافعي وأحمد وقال   

 )٢. (وال يسقط القطع أما إذا كان التكذيب مبتدأ فال يجب القطع 

 رجوع السارق في إقراره يسقط الحد، ألن الرجوع يقبل في الحـدود وال يقبـل                . ٣

 )٣. (بالمال فيضمن المال

 وإحدى  أبي حنيفة ومحمد  سروق إلى مالكه قبل المطالبة عند        رد السارق المال الم    .٤

، ألن الخصومة شرط لظهور الـسرقة الموجبـة ولمـا رد            أبي يوسف الروايتين عن   

المسروق على المالك فقد بطلت الخصومة بخالف ما بعد المطالبة ألن الشرط وجـود              

 )٤. (الخصومة إلبقاؤها وقد وجدت

ل رفع األمر إلى القضاء بطريق من طرق الملكيـة   ملك السارق المال المسروق قب    .٥

كبيع أو هبة وفي هذه الحالة يسقط القطع عن السارق بال خالف ألن من شرط القطع                

فإن ملكه بعد رفع األمر إلى      )  ٥. (المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له ال تصح المطالبة       

فـة ومحمـد يـسقطوا      الحاكم وقبل إمضاء الحكم فقد إختلف فيه الفقهاء فقال أبو حني          

لما ). ٧( ال يسقط القطع   أبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد ومالك      وقال  ) ٦(القطع

روى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقـال                 

: يا رسول اهللا إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال عليه الصالة والـسالم            : صفوان  

 )٨.("ل أن تأتيني بهفهال كان هذا قب
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وبعده ال تـسقط، ألن      . فدل ذلك على أن الهبة قبل القضاء تسقط الحد عن السارق           

الوجوب محدوث الملك بعد ذلك ال يوجب خلالً في السرقة الموجـودة فيبقـى القطـع     

 )١. (واجباً

وال .  أنه ال قطع في سرقة األصل من الفـرع         الحنفية والشافعية ذهب     :  القرابة .٦

 )٢. (رع من األصلالف

وأما .  إن األصل هم األب واألم ومثله الجد إن سرقا من الفرع فال قطع              مالكوقال   

 )٣. (الفرع إن سرق من األصل يقطع

 مانع من قبول الشهادة بالسرقة ألن التأخير يورث تهمـة وال             التقادم عند الحنفية   .٧

رقة مع التقـادم ألن دعـوى        ال تقبل الشهادة في الس     الحنفيةشهادة للمتهم وقال بعض     

السرقة بعد التقادم لم تصح وقبول الشهادة يقف على دعوى صحيحة فيما تشترط فيـه               

 )٤. (الدعوى

وكذلك التقادم في التنفيذ لو حكم على الجاني في جريمة السرقة بعد أن أقيمت البينة                

. ب الحدود  من القضاء في با    - التنفيذ   -ثم هرب وأخذ بعد زمن لم يقطع ألن اإلمضاء        

)٥( 

  إدعاء ملكية المسروق -٨

 في األصح أنه إذا إدعى السارق أن العين المسروقة ملكه           الحنفية والشافعية ذهب   

 في روايـة عنـه ال       للشافعية وأحمد سقط القطع عنه حتى وإن لم يقم بينة وفي قول           

  .)٦. (يسقط الحد بمجرد دعواه ألنه ال يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد
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ذهب عامة أهل العلم أنه ال قطع في سرقة الطعام بالمجاعة إذا سـرق               :  المجاعة .٩

 أنه قال ال قطع في عـام  عمر رضي اهللا عنـه المحتاج ما يأكله ألنه كالمضطر وعن    

  ) ١. (سنة

  المطلب الرابع 

 مسقطات حد السرقة في القانون الجنائى السودانى 

 ئى السودانىمسقطات حد السرقة في القانون الجنا

  وجعلت المسقطات على النحو التالي ١٧٢نصت عليها المادة  

إذا وقعت السرقة بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو ذو األرحام            :  القرابة   -١

 . المحرمة

إذا كان الجاني في حالة ضرورة وأخذ حاجته ولم يأخذ نـصاباً            :  حالة الضرورة    -٢

 . ه نفقته للقوت أو العالجفوق حاجته أو حاجة من تجب علي

إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً في :  الشركة في المال -٣

المال المسروق شريطة أن يأخذ نصيبه وال يتجاوز ذلك النصيب بمـا يبلـغ نـصاب           

 . السرقة

 منـه   إذا كان الجاني دائناً للمجني عليه المسروق منه، وكان المـسروق          :  اإلدانة   -٤

مماطالً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما إستولى عليه الجاني يـساوي               

 . حقه أو أكثر من حقه بما ال يتجاوز النصاب

إذا رد الجاني المال المسروق قبل تقديمه للمحاكمة، وأعلـن          :  رد المال المسروق     -٥

يفة من سوابق اإلتهام   توبته أو تملك المال المدعى سرقته شريطة أن يكون خالى الصح          

 . أو اإلدانة في الجرائم الواقعة على المال

 .  رجوع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة إذا كانت السرقة ثابتة باإلقرار وحده-٦
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 .  إذا كان الجاني مأذوناً له بدخول الحرز-٧

ة أو   إذا كان القطع يعرض حياة المجني عليه للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوع             -٨

 حيث يشترط لقطع اليد اليمنى أن تكون اليـسرى  أبو حنيفـة شالء وهو مذهب اإلمام    

  )١. (صحيحة يمكن اإلنتفاع بها حتى ال تفوت جنس المنفعة كما سبقت اإلشارة إليه
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 المبحث الرابع

 الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون في جريمة السرقة

السرقة في الشريعة اإلسالمية، أن ضوابط السرقة في الفقه إتضح لنا من دراسة حد  

اإلسالمي، أكثر دقة منها في القانون، واتضح لنا من خالل دقة تعريف الفقهاء للسرقة              

الموجبة للحد وبيان األركان المكونة للجريمة، كما حرص الفقهاء على وضع الضوابط            

سروق، أو السارق مع بيان كيفيـة       والشروط التي تقوم بها السرقة، سواء في المال الم        

األخذ في السرقة، لتتميز عن غيرها، كما إشترطوا وجوب توافر قصد السرقة لـدى               

السارق، وإحراز المال المسروق، وبحثهم في الحرز وأنواعه، واشترط النصاب لقيام           

ومـا  . السرقة الحدية، وإستداللهم على كل ما ذهبوا إليه، بكتاب اهللا وسـنة رسـوله             

كما تتميـز الـشريعة فـي    ). ١(ت عليه أمة اإلسالم أو أثر عن الصحابة األعالم أجمع

إثباتها للسرقة الحدية بالحيطة حتى ال تنال العقوبة إال مجرم، فـشرطت فـي شـهود                

الحدود رجاالً عدوالً أحالء، وبينت كيف يستقصي منهم القاضي الحقيقة، كما تتميـز             

نها أحفظ للمال وأدعى لألمن، وأردع للجـاني،  عقوبة السرقة في الشريعة اإلسالمية، أ  

فالعقوبة الشرعية هي التي تحقق . فقد حفظت للمسلمين األمن على أموالهم قروناً طواال

الردع الخاص والعام، فمن ذا الذي يفكر، أو يخطر على باله السرقة إذا قطعت يـده،                

مع، وتضيق الخنـاق    بل من سيفكر فيها إذا علم أن يده ستقطع، وفي ذلك حماية للمجت            

على الجريمة ومحاصرتها، عالوة على ميزة الشريعة وهي تخاطب النالس، تـأمرهم            

وتنهاهم، بما هو دين فتخاطب اإليمان وتبين لهم أن في إمتثالهم مرضاة اهللا وطاعتـه               

 . وذلك أدعى للقبول واإلستجابة من نصوص قانونية جامدة

 جريمة السرقة في الباب الحـادي عـشر،         األردنيهذا ولقد تناول قانون العقوبات       

، ولقـد قـسم القـانون       ٠١٤-٩٩٣ضمن الجرائم التي تقع على المال في المواد من          

 :  جريمة السرقة حسب عقوبتها إلى ثالثة أقسام هي األردني

 .  جنح السرقة البسيطة-١

 .  جنح السرقة ذات العقوبة المشددة-٢
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 .  جنايات السرقة-٣

 العقوبة على هذه الجريمة، بل جعل لكل نوع منها عقوبة خاصة ، ولم يوحد القانون 

تدور بين حدين أدنى وأعلى، وعقوبة السرقة في القانون في مجملهـا تتـراوح بـين                

الحبس ثالثة أشهر في صورتها البسيطة، وبين األشغال الشاقة المؤبدة، كما في بعض             

 . ٢٠٤/٣ صور السرقة في الطريق العام كما نصت على ذلك المادة

ورغم كل هذه التشديد في العقوبة فإن جرائم السرقة في إزدياد حتى أصبح المجرم               

 . ال يرهب عقوبة السجن ما دام بإمكانه التحايل على القانون والتفلت منه

وهنالك فروق جوهرية بين السرقة المعاقب عليها بالحد في الشريعة اإلسالمية وبين  

  -:لوضعي نجملها بما يلي السرقة بمفهومها القانوني ا

  من ناحية الركن المادي للجريمة -١

الشريعة تعاقب على أخذ المال خفية، دون رضاء المجني عليه، فإذا كـان األخـذ                

. عالنية، كالغصب والنهب، فالسرقة لم تكتمل أركانها وتعاقب عليها بعقوبة تعزيريـة           

 األخذ دون رضا المجني عليـه،       أما القانون فالركن المادي لجريمة السرقة عنده، هو       

ولو تم عالنية، وال أهمية لعلم المالك أو جهله، فقد يحدث أن يكون صاحب المال على                

وبهذا يكـون   . علم بأخذ السارق، وهو ال يرضاه، ومع ذلك فإن الفعل يعد سرقة تامة            

القانون قد خلط بين السرقة ، والنهب، واإلغتصاب، في حين أن الشريعة فرقت بـين               

لك تبعاً لتوفر معنى الخفية وعدم توفره، وهذه دقة تشريعية تفـردت بهـا الـشريعة                ذ

اإلسالمية، عن غيرها من التشريعات، وبهذا يكون معنى األخذ في الشريعة محدداً، ال             

 )١. (يندرج تحته األخذ عالنية وغصباً

 :  من ناحية المال المأخوذ -٢

رعاً، وال تعاقب على سـرقة األمـوال        الشريعة تعاقب على سرقة المال المتقوم ش       

وأما القانون فال يشترط أن يكون المال المـسروق، ممـا           . المحرمة كالخمر والخنزير  

يباح تملكه ،بل يكتفي القانون بإشتراط أن يكون للشئ قيمة في نظر حائزه، ولو كـان                
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فإنها في  محرماً أو ممنوعاً إقتناؤه، كالخمر والمواد المخدرة وغيرها من الممنوعات،           

نظر القانون تصلح محالً للسرقة ويعد آخذها سارقاً، يقول األستاذ محمد نجم واألستاذ             

 متى وقعت السرقة على مال منقول مادي، فإنه يكـون موضـعاً     "عبد الرحمن توفيق    

للحماية الجنائىة المقررة من القانون، بغض النظر عما إذا كانت حيازة هـذا المـال               

وهذا تناقض ظاهر، إذ كيف يحرم القانون شيئاً ويمنعه، ثـم           ). ١("مباحة، أو محرمة    

 . يحميه ويعاقب عليه سارقه أو متلفه

أن يكون أخذ المـال      لقيام السرقة المعاقب عليها بالقطع،       جمهور الفقهاء  يشترط   -٣

أما القـانون فـال     . ، وال تعاقب بالحد من أخذ ممن غير حرز        من حرزه المعد لحفظه   

 وكل أخذ للمال عنده سرقة، إذا كان بغير رضاء المالك، غاية األمر يشترط هذا الشرط

أنه شدد العقوبة على السرقة من األماكن المقفلة المصانة بالجدران كمـا فـي المـادة         

٤٠٤ . 

، أمـا القـانون     أن تبلغ قيمة المسروق نصاباً محدداً      يشترط في السرقة الحدية،      -٤

 أنه ال عبرة لقيمة المال المسروق، ومهمـا   فال يشترط هذا الشرط، حيث نص   األردني

 )٢. (كانت قيمته، حتى ولو لم تكن لهذا المال إال قيمة أدبية، ال يقدرها إال المجني عليه

، ال تحتمل الزيادة عليها     عقوبة مقدرة شرعاً   عقوبة السرقة في الشريعة اإلسالمية       -٥

 عنها متى ثبتت، أما العقوبة في     أو النقص منها، كما ال يمكن إستبدالها بغيرها أو العفو         

القانون فهى متأرجحة بين حدين كما أنه يمكن العفو عنها وهذا مما يعارض به القانون    

 . الشريعة اإلسالمية

، كمـا إحتاطـت فـي        إحتاطت الشريعة اإلسالمية في أدلة إثبات جريمة السرقة        -٦

إشـترطت الـشهادة    وسائل إثبات كل جرائم الحدود، واشترطت إنتفاء الشبهة، كمـا           

المفصلة التي ال يبقى معها شك، أو اإلقرار المفصل، أما القانون الجنائى فقـد تـرك                

، والبحث والتحري، وترك للقاضي أن يحكم حسب        األدلةللنيابة العامة، أن تقوم بجمع      

                                                 
(1)  XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�V ٣١٠  

(2)  XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ال�,pص وا��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ص –ا $�V ال ص . ٣١١�,p7 0*[ اe%ا�	ا1$ ا��	ا

٤٩  



 

قناعته، التي تكونت أثناء إجراء المحاكمة، واألخذ بما يراه مناسباً، وطرح مـا يـراه               

 )١. (ب، مهما كانت الجريمة جناية أم جنحة وال رقابة عليه في ذلكغير مناس

 يختلف القانون عن الشريعة، أنه جعل اإلشتراك من الظروف المشددة للعقوبة، فقد             -٧

 على أنه يعاقب باألشـغال الـشاقة        األردني من قانون العقوبات     ٤٠٠نص في المادة    

نة إذا إرتكبـت الـسرقة بفعـل        المؤبدة أو المؤقتة مدة ال تنقص عن خمس عشرة س         

 . شخصين فأكثر

في حين أن الشريعة جعلت عقوبتها على السرقة واحدة ، سواء إقترفها واحـداً أو                

أكثر، إذا تحققت شروط السرقة هذا مع العلم أن عقوبة السرقة في الـشريعة مـشددة                

 .  أصالً حفاظاً على أموال الناس وأمنهم

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(1) �,pص وا��4p0*[ ا �e%ا�	ا1$ ا��	ا XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�% X� ص –ال $�V ٢٦٧-٢٦٦. 



 

  

  

 

   في الشريعة اإلسالمية-الحرابة-قطع الطريق جريمة 

 األردنيوقانون العقوبات 

          :تمهيد

  

يسمي بعض الفقهاء جريمة قطع الطريق السرقة الكبرى، أما تسميتها سرقة فـألن              

كمـا ان   . قاطع الطريق يأخذ المال سراً ممن إليه حفظ الطريق وهو اإلمام األعظـم            

 إليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك أو مـن يقـوم             السارق يأخذ المال سراً ممن    

 .مقامه

أما تسميتها الكبرى فألن ضرر قطع الطرق على عامة المسلمين، في حين ضـرر        

السرقة الصغرى يخص المالك بأخذ مالهم وهتك حرزهم، ولهذا غلظ الحد فـي حـق          

لنون الحـرب   ويسمى البعض قطع الطريق حرابة ألن القطاع يع       )  ١. (قطاع الطريق 

على أمن المسلمين وعلى جماعتهم فهم محاربون لعباد اهللا بمنع الطريق ومـن كـان               

  )٢. (كذلك فهو محارب للّه على سبيل المجاز

  

  

  

  

  

                                                 
 .١١٣ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج.  ٤٢٢ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج (1)

 .١٤٠ا	XZp �Z�5e زه�ة ص  (2)

 الباب السابع



 

 الفصل األول

 المبحث األول

           :المطلب األول

        .تعريف الحرابة لغة واصطالحاً

جل حرب عدو محارب، وحربه حرباً      مفاعلة من الحرب، يقال ر    : الحرابة في اللغة   

 )١. (سلبه ماله، والحربة اآللة، وفساد الدين، والطعنة ، والسلب

 الحرابة في إصطالح الفقهاء

الخروج على المارة ألخذ المال على سبيل المغالبـة         :  الحرابة بأنها  الحنفيةعرف   

جماعـة أو   على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق، سواء كان القطع من             

من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسالح أو غيره مـن العـصا           

 )٢. (والحجر والخشب ونحوها، ألن انقطاع الطريق يحصل بكل ذلك

الخروج إلخافة السبيل بأخذ ماٍل محترم، بمكـابرة        :  الحرابة بأنها  المالكيةوعرف   

 )٣. (و لمجرد قطع الطريققتال، أو خوفة، أو ذهاب عقل أو قتل خفية أ

هو من قطع الطريق على الناس، ومنعهم من السلوك فيها، وإن           : والمحارب عندهم  

 فـي مفهـوم     المالكيـة وأدخل  )  ٤. (لم يقصد أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث        

والمخدرات ألجل أخذ المـال     )  ٥(المحاربة، الخروج لهتك  العرض وسقي السيكران      

سلطان الظالم الذي يغصب األموال، كل ذلك داخـل فـي مفهـوم             ومخادع الصبي وال  

 )٦. (الحرابة عندهم

                                                 
 .٣٠٢ ص١	+�ن ا	�eب ج. ٥٥ ص١ا	5�,�س ا	�8C ج (1)

 .٤٢٨٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

�(y8*? �l ج )3(, ]*0 X4�� .١٠٤-١٠٣ ص٨ا	

 .٣١٤ ص٦	�*y8 ج,�اه� ا (4)

(5) 7�T yة �^آ�b� ..٥٢ ص٢ا	5�,�س ا	�8C ج   .٣٧٥ ص٤	+�ن ا	�eب ج. V�a دا1$ ا	

 .٣١٤ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج  . ٣٤٨ صT٤��84 ا	/��%X ج (6)



 

البروز ألخذ ماٍل أو لقتٍل أو إرعاٍب مكـابرة،         :  قطع الطريق بأنه   الشافعيةوعرف   

 )١. (وإعتماداً على الشوكة مع البعد  عن الغوث

          :تعريف الحنابلة

ما عرض لشروط المحـاربين وعـرفهم        جريمة  الحرابة وإن    ابن قدامه لم يعرف      

)  ٢. (الذين يعرضون للناس بالسالح في الصحراء فيغصبونهم المـال مجـاهرة          : بأنهم

التعرض للناس بالسالح في الصحراء ألخذ المـال        : وبهذا يكون معنى الحرابة عندهم    

 .مجاهرة

م وسعوا  من هذه التعاريف بعد إستعراضها تعريف المالكية ألنهوالراجح والّله أعلم 

مفهوم المحاربة، وأدخلوا جرائم لم يدخلها غيرهم في مفهوم الحرابة كسقي المخدرات            

ألجل أخذ المال وإختطاف الصغار، ومخادعة  الكبار، كما يشمل مفهوم الحرابة عندهم 

 .منع اإلنتفاع بالطريق ولو لم يقصد أخذ المال

      . مفهوم الحرابة في القانون الجنائي السوداني-٢

بأنه من يرهب العامة أو يقطع      :  من القانون السوداني المحارب    ١٦٧عرفت المادة    

الطريق بقصــد إرتكـاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقـع              

 :الفعـــل

  . خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث-أ

     )٣. ( صالحة لإليذاء أو التهديد بذلك بإستخدام السالح أو أي أداة-ب

  

  

  
                                                 

 ٢ ص٨   UV���  ا	C(�ج ج١٨٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج )1(

 .٩١ ص١٠جاإلنصاف . ٢٩٨ ص ١٠ا	�X9 ج (2)

  .	Z�5e�ت ا	+�دا% K,  XV��Vن ا١٦٧ا	�دة  (3)



 

   : المطلب الثاني

 أركان جريمة الحرابة في الشريعة اإلسالمية

   -:من خالل التعريفات السابقة لجريمة الحرابة يتضح أن لها ركنين هما  

       . فعل القطع:  الركن المادي -١ 

         .  القصد الجنائي-٢ 

        : القطع فعل :  الركن المادي -١

وهو الخروج على المارة ألخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه يمـنعهم مـن                

المرور ويقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة أو من فرد، إذا كانت له قوة على         

وسواء كان الخروج وقطع الطريق ليالً أو نهاراً كما ذهـب إلـى ذلـك               )  ١. (المنع

 أو الـداخل فـي      " في تعريف المحارب     سهل المدارك المالكي  صاحب أ قال  . المالكية

 فـي   واشترط الحنفيـة  ) ٢.("زقاق ليالً أو نهاراً ليأخذ المال على وجه التغلب والقهر           

 )٣. (قطع النهار أن يكون بالسالح ليكون محاربة

أن من أخاف السبيل ومنع الطريق فهو محارب قصد أخذ المال أو             : ومذهب مالك  

    )٤(. لم يقصد

 في قول أن يكون القطع بسالح فإذا لم يكن معهم سالح فهم غير              الحنابلةويشترط   

   )  ٥. (محاربين ألنهم ال يمنعون من يقصدهم

  

                                                 
�(y8*? �l ج١٨٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٤٢٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (1), ]*0 X4�� .١٠٤ ص٨    ا	

 .٣١٤ ص٦   ا	(�ج وا�آ*y8 ج١٥٦ ص٣أ�yU ا	/ارك ج (2)

 ١١٧ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (3)

 .٣٤٨ ص٤  T��84 ا	/��%X ج٣١٤ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (4)

 .٢٩١ ص١٠ا�lV�ف ج (5)



 

 إلى أن المباشر وغير المباشر،      جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة    وذهب   

يعاً مباشرون لجريمـة  سواء في حد قطع الطريق، يستوي فيه الردء والمباشر، فهم جم 

 )١. (الحرابة

إلى إشتراط المباشرة، وغير المباشر عقوبته تعزيرية، ما دام لـم           : الشافعيةوذهب   

ومن أعانهم وكثر جمعهم مقتصراً على ذلك عزر        "الرمليقال  . يأخذ ماال ولم يقتل نفساً    

 )٢("بحبس وتغريب وغيرهما كبقية المعاصي

مهور ألن جريمة الحرابة يرتكبها في الغالب جماعة        مذهب الج . والراجح والّله أعلم   

 .يتعاونون على الشر فالردء يراقب والمباشر ينفذ الجريمة إعتماداً على ردئه

 في إشتراط الجماعة والعدد، فذهب صاحب المبـسوط إلـى           الحنفيةواختلف قول    

حـاربون   وإنما شرطنا أن يكونوا قوماً ألن قطاع الطريق م         ": إشتراط الجماعة، فقال  

 )٣("بالنص، والمحاربة عادة من قوم لهم منعة وشوكة

 وينقطـع الطريـق     " إلى عدم إشتراط العدد والجماعة فقال        صاحب البدائع وذهب   

 )٤("سواء كان القطع من جماعة، أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع

ن له فضل قوة     العدد في قاطع الطريق فالواحد إذا كا       المالكية والشافعية ولم يشترط    

 )٥. (يغلب بها الجماعة فهو محارب

          : القصد الجنائي -٢

أجمع الفقهاء على وجوب توافر قصد قطع الطريق لدى الجاني لوجوب إقامة الحد              

     )٦. (عليه

                                                 
 .١٦٩ ص٤ا	3��X ج. ٣٥٠ صT٤��84 ا	/��%X ج. ١٩٨ ص٩ا	�+�ط ج (1)
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 .٨٣ ا��`,X صالتشريع الجنائيا	��ص �X �4ح ا	5+$  (6)



 

وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على اإلمتناع فقصدوا          : فتح القدير قال في    

. أن يأخذوا ماالً ويقتلوا نفساً حبسهم اإلمام حتى يحدثوا توبة         قطع الطريق فأخذوا قبل     

ويشترط لتحتم " فقال صاحب الكافيوكذلك نص على وجوب توافر القصد الجنائي )  ١(

 )٢. (القتل أن يقتل قاصداً ألخذ المال فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب

ع الطريق وإخافـة    ويتحقق القصد في هذه الجريمة إذا ثبت أن هدف الجاني هو من            

ويتحقق عند غيرهم إذا قصد )  ٣. ( ولو لم يقصد أخذ مال السالكين     المالكيةالسبيل عند   

والقصد قد يتوفر لدى الجناة أو الجاني قبل إقتـراف          . الجاني أخذ المال بإخافة السبيل    

وقـد  . جريمتهم كما إذا شكلوا عصابة لقطع الطريق وأخذ المال وباشـروا جـريمتهم    

قصد الجريمة واألصل أنه يستوي في الفقه اإلسالمي أن يكون القصد سـابقاً            يعاصر ال 

 للجريمة أو معاصراً لها ألن الشريعة ال تفرق في الحرابـــة بــين 

العمد مع سبق اإلصرار والترصد، وبين العمد الخالي من سبق اإلصرار والترصد بل             

  )٤. (تجعل العقوبة واحدة في الحالتين

          :المطلب الثالث

      شروط جريمة الحرابة في الشريعة اإلسالمية

الشرائط التي يجب توفرها لقيام جريمة الحرابة بعضها يرجع إلى القاطع، وبعضها             

يرجع إلى المقطوع عليه، وبعضها يرجع إلى القاطع والمقطوع عليه جميعاً، وبعضها            

 :وفي مايلي تفصيلها) ٥(. يرجع إلى المقطوع له، وبعضها يرجع إلى المقطوع فيه

         : شروط القاطع-١

     

                                                 
 .٤٢٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (1)

 .١٧٠ ص٤ا	3��X ج (2)
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 .٤٢٨٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج )5(



 

 يشترط في المحارب أن يكون عاقالً بالغاً، فالصبي والمجنـون ال يعـد أحـدهما                -أ

محارباً، ألن الحد عقوبة تستدعي جناية، وفعل الصبي والمجنون ال يوصـف بكونـه              

 .جناية

، وقال أبي حنيفة ومحمد وإذا كان مع الجناة صبي أو مجنون فال حد على أحد عند              

إذا كان الذي باشر الجريمة غيرهما، أقيم عليه حد العقالء البالغين، أما إذا        : أبو يوسف 

 )١. (كان الصبي هو الذي تولى القطع فال حد

 أن الحد يسقط عن الصبي والمجنون دون غيرهمـا،          مالك والشافعي واحمد  ويرى   

ر غيرهما، ألن سقوط الحد عن الصبي       سواء باشر أحدهما قطع الطريق أو كان المباش       

 )٢. (والمجنون، كان لشبهة إختصا بها، فال يسقط الحد عن الباقين

)  ٣( أن يكون ملتزماًَ أحكام دار اإلسالم، فيدخل في ذلك المسلم والذمي والمرتـد،             -ب

   )٤. ( المستأمنالمالكيةوأدخل 

ا اقترف جريمة قطع الطريق      أن المستأمن ال يعد محارباً، إذ      الشافعيةوالراجح عند    

  )٥. (ألنه لم يلتزم بأحكام دار اإلسالم

 قاطعة، ألن بنيتها ال تصلح      المرأة، فال تكون    الحنفية ومنها الذكورة عند بعض      -جـ

النساء والرجال في قطع الطريق سواء،      : الطحاويوقال  . الكرخيللحراب وهو إختيار    

، المـرأة رق جمهور الفقهاء بين الرجل  و      ولم يف )  ٦. (كما يستويان  في سائر الحدود     

 المحاربة ، ويقام عليها الحد قياساً على حد السرقة، وألن النص لـم      المرأةفيتحقق من   

 )٧. (يفرق بين ذكر وأنثى
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، ألن وسـائل    والراجح واهللا ْأعلم مذهب جمهور العلماء والطحاوي من الحنفيـة          

 المحاربين، بإستعمال األسلحةالنارية،     من اإلشتراك مع   المرأةالقتال في زماننا، مكنت     

 . من حد الحرابةالمرأةوترويع اآلمنين، وليس هناك نص على إستثناء 

     "المجني عليه" الشروط الخاصة بالمقطوع عليه -٢

       يشترط في المقطوع عليه أمران هما 

ـ         الحنفية أن يكون مسلماً أو ذمياً عند        -١  ال حـد    فإن كان حربيـاً أو مـستأمناً ف

     )١ (.على القاطع النعدام العصمة المؤبدة في مالهم 

 ان المحاربة تتحقق ولو كـان المقطـوع عليـه           المالكية والحنابلة وذهب    

     .معاهداً ألن الواجب توفر األمن في دار اإلسالم مستأمناً 

 إن من منع من سلوك الطريق ألجل مـال محتـرم            " اإلمام الخرشي قال    

ــاح وقال . "ذمي أو لمعاهد على وجه يتعذر معه الغوث فهو محاربأو للمسلم   بص

 وال تتحقـق جريمـة      ) ٢(." يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى والمستأمن       " اإلنصاف

 )٣ (.الحرابة إذا كان المقطوع عليه حربياً إلنعدام عصمته وإهدار دمه

يد أمانة أو يد أمـان       أن تكون له يد صحيحة على المال بأن تكون يد ملك أو              -٢ 

  )٤ (.القاطع أو يد ضمان فإن لم تكن صحيحة كيد السارق لم يجب الحد على  

      . الشروط المشتركة بين القاطع والمقطوع عليه-٣

 باشتراط أال يكون في القطاع ذو رحم، محرم، من أحد من المقطوع             الحنفيةإنفرد   

، ألن بينهما تبسطاً في المال والحرز،       عليهم، فإن كانت بينهما محرمية، فال يجب الحد       

 محمول على ما إذا كان المأخوذ مشتركاً بين المقطوع عليهم،وفـي            الحنفيةوهذا عند   

                                                 
 .٢٣٦ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج  ١٩٥ ص٩ا	�+�ط ج  ٤٢٨٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

�(y8*? �l ج (2), ]*0 X4��  .٢٨١ ص١٠  ا�lV�ف ج١٠٤ ص٨ا	

 .٣١٤ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (3)

   .٤٢٨٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)



 

القطاع من هو ذو رحم محرم من أحدهم، أما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرز، يجب          

 )١. (الحد على الباقين

في هذه الحالة اختص بها واحد       هذا الشرط ألن الشبهة      جمهور الفقهاء وال يشترط    

  )٢. (فلم يسقط الحد عن الباقين

         . شروط المال المقطوع ألجله-٤

عدة شروط ترجع   .  في المال المأخوذ محاربة    الحنفية والشافعية والحنابلة  يشترط   

 في جملتها إلى شروط المال المسروق الذي تقطع به اليد وهذه الشروط هي 

وماً معصوماً ليس للقاطع فيه حق األخذ، وال تأويـل األخـذ             ان يكون ماال متق    -١ 

      .كباغي يسرق مال العادل ألنه أخذه عن تأويل  

      . ان يكون مملوكاً للغير محرزاً بالحافظ-٢ 

 ان يخص كل محارب نصاباً كامالً عشرة دراهـم أو مقـدارها، فلـو كـان                 -٣ 

  )٣ (.الحنفيةفال حد عليهم عند المأخوذ ال يصيب كل واحد من القطاع عشرة،  

 وال ":  النصاب ربع دينار كما اعتبره في قطع السارق قال في األم    الشافعيواعتبر   

يقطع من قطاع الطريق االّ من أخذ قيمة ربع دينار فصاعداً قياساً علـى الـسنة فـي            

  )٤. (السرقة

ن فهم سراق، وإن     أن يكون أخذهم للمال مجاهرة ومحاربة، فإن أخذوا المال مختفي          -٤

اختطفوا المال وهربوا  فهم  منتهبون ال قطع عليهم ألن عادة قطاع الطريـق القهـر                 

  )٥. (فيعتبر ذلك فيهم

                                                 
 .  ٤٢٨٦ ص٩   Z/اh1 ا	9l�h1 ج٢٣٩ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (1)

 .٣١٤ ص١٠ا	�X9 ج (2)

   ٤١٤ ص٢أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج.   ٣١٥ ص١أ3T�م ا	��5ن 	*���Xe ج.  ٤٢٨٦٤٢٣٧- صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

 .٢٩٧ صlV�١٠�ف ج(ا

 ٢٤٠ ص٦اpم 	*���Xe ج (4)

 .١٧١ ص٤ا	3��X ج. ٢٩٩ ص١٠ا	�X9 ج (5)



 

 فلم يعتبر النصاب وال الحرز ألنه محارب هللا ولرسوله ساع في   اإلمام مالك وخالف   

محاربون  قلت أرايت إن أخذ ال     " ونص المدونه    األيةاألرض بالفساد فيدخل في عموم      

من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ثالثة دراهم قال ليس حد المحاربين مثل حـد                  

السارق والمحارب إذا أخذ المال قليالً كان أو كثيراً فهو سواء والسارق ال يقطع إال في 

  )١. (ربع دينار

  هو ما ذهب إليه اإلمام مالك من عدم إشـتراط النـصاب ألن             والراجح واهللا أعلم   

جريمة الحرابة سعى في األرض بالفساد وقد جعل اهللا تعالى السعي في األرض بالفساد 

>� َ%َ(>yَ ا	A9>�َس      { كالقتل في قوله تعالى    َAVvَ3َ�َ ْرِضpَا X<�ِ ٍد�َأْو َ�>َ+ �ٍMْVَ �ِ8ْ�َZِ �+ًMْVَ yَ)َ%َ K,َ

 �<eً8ِSَ   { )من وهذا ما رجحه    وال شك أن مذهب مالك أردع للجناة وأكثر تحقيقاً لأل         )٢

 بين النبى صلى اهللا عليه وسلم في الـسارق  "ابن العربي  في أحكام القرآن عندما قال         

أن قطعه في نصاب وهو ربع دينار وبقيت المحاربة على عمومها فإن أردت أن تـرد     

المحاربة إلى السرقة كنت ملحقاً األعلى باألدنى وخافضاً األرفع إلى األسـفل وذلـك              

  )٣ (.عكس القياس

         شروط المكان المقطوع فيه-٥

 أن يكون قطع الطريق في دار اإلسـالم فـإن كـان فـي دار          الحنفية اشترط   -١ 

الحرب ال يجب الحد ألنه ال والية لإلمام على دار الحرب وال قـدرة لـه علـى                   

          .إقامته 

يجـب   أن يكون القطع في الصحاري فإن كان في العمران واألمـصار فـال               -٢ 

 سواء كان القطع ليالً أو نهاراً،وسواء كـان بـسالح           ابي حنيفة ومحمد  الحد عند    

على مـا    وهذا محمول (  ذلك على زمان اإلمام فقال الكاسانيوقد حمل . أو غيره 

فالقطاع ما كانوا    شاهده اإلمام في زمانه، ألن أهل األمصار كانوا يحملون السالح 

  )٤ (.يتمكنون من مغالبتهم

                                                 
 ٣٤٨ ص٤  T��84 ا	/��%X ج٣١٤ ص٦ج,�اه� ا	�*y8 .   ٤٣٠-٤٢٩ ص٤ا	/و�V ا	3��ى ج (1)

 .��٣٢رة ا	�1/ة ���  (2)

 .٦٠١ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج (3)

 .١٥١ ص٦   M6+�8 ا	��5�X ج٤١٣ ص٢  أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج٤٢٨٧- صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (4)



 

تكون المحاربة داخل    : ابو يوسف من الحنفية والشافعية وكثير من الحنابلة       ال  وق 

 بعمومها كل محارب وألن ذلـك إذا        األيةالقرى واالمصار كما تكون خارجها لتناول       

  )١. (وجد في المصر كان أعظم  خوفاً وأكثر  ضرراً فكان بذلك أولى

وسف بأن الحرابـة تقـع فـي         بقول ابي ي   مشايخ الحنفية أفتى  : ابن عابدين وقال   

  )٢. (المصر ليالً وكذا نهاراً بسالح أو بدونه دفعاً لشر المتغلبة والمفسدين

وال يشترط  )  ٣( تقع الحرابة في العمران وخارجه بشرط تعذر الغوث        المالكيةوقال   

 وجود السالح مع المحاربين فلو اسـتعمل        حنفية ومالكية وشافعية  جمهور الفقهاء من    

. حجر أو قوته الجسدية والعضلية كاللكز والضرب بجمع الكف فهو محارب          العصا وال 

  في قول وجود السالح مع المحاربين لتحقق جريمــة الحنابلةواشترط  )٤(

 ومن شروط المحارب أن يكون معه سـالح أو          "الحرابة، قال صاحب الكافي الحنبلي      

   )٥. (يقاتل بسالح ألن من ال سالح له ال منعة له

           : الرابعالمطلب

      رأي القانون الجنائي السوداني في شروط المحارب

م بمذهب جمهور الفقهاء فنص  في       ١٩٩١وقد أخذ القانون الجنائي السوداني لسنة        

 على أن الحرابة تقع خارج العمران في البر والبحر والجو كما تقع داخل              ١٦٧المادة  

مام مالك وبذلك أدخل القانون الجنائي فـي        العمران إذا تعذر الغوث ، وهذا مذهب اإل       

مفهوم الحرابة جرائم القرصنة على السفن وإختطاف الطائرات كما اشـترط القـانون             

السوداني أن يكون معهم سالح بصرف النظر عن نوعه، وكمـا تتحقـق المحاربـة               

                                                 
ا	��5ن �KZ ا	XZ�e     أ3T�م ٤١٣ ص٢أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج. ١٨٧ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٢٩٨ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 ..٥٩٧ ص٢ج

 .١١٣ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (2)

 .٤٥٥ ص٢  Z/ا�� ا	�(U/ ج٣٤٨ ص٤  T��84 ا	/��%X ج٣١٤ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (3)

 ٣١٤ص٦ ا	(�ج وا�آ*y8 ج١٨٠ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٢٠١ ص٩ا	�+�ط ج (4)

 . ١٧٠-١٦٩ ص٤ا	3��X ج (5)



 

بخروج الجماعة تتحقق بخروج الفرد ألن الفرد يقطع الطريق ويرهب المـارة كمـا              

 )١. ( الجماعةترهبها

  

 

 

 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٩٩١ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV 	+�9 . ١٥ ص U١٩٩١� و�ً5� 	5*��Vن ا	�9� X1	�S �9+ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5ر  	 (1)

 .٦٧,�دة 



 

  المبحث الثاني

 وسائل اإلثبات في جريمة الحرابة

 إلى أن جريمة الحرابة تثبت بالبينة ، أو باإلقرار على نحو ما  تثبت               الحنفيةذهب   

  )١. (به جريمة السرقة السالف بيانها

، أو والـديهما ، أو      وال تثبت بعلم القاضي، وال بشهادة المقطوع عليهم ألنفـسهما            

ولديهما، كما ال تثبت جريمة الحرابة إال إذا تحققت خصومة الخصم، فلو شهد اثنـان               

على محارب، أنه قطع الطريق على رجل ، لم يقم اإلمام الحد ما لم يحضر الخـصم،                 

وهو المقطوع عليه شخصياً، ويقيم الدعوى ألن الشهادة ال يجب العمل بهـا مـا لـم                 

 )٢. (عوى وهو الخصم يصدقها صاحب الد

جوز الحنفية حبس المتهم إذا شهد الشهود على سرقته ولـم           . وفي جريمة السرقة     

فيجوز أيضاً في جريمة الحرابة حتى يحضر المجني عليـه ألن           ) ٣. (يحضر الخصم 

 .الحرابة وقعت ضده مباشرة

تثبتُ إما   في إثبات جريمة الحرابة وأنها       الحنفية إلى ما ذهب إليه      الشافعيةوذهب   

بشاهدين عدلين وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد، وأن يشهد الشهود على              

 وال يجـوز    "رحمه اهللا :  الشافعي قال. قطاع الطريق بأعيانهم وأن ال يشهدوا ألنفسهم        

وإن ...في الحدود شهادة النساء وال يقبل في السرقة وال قطع الطريق أقل من شاهدين             

 يقطع إال   "الربيع قال   "سرقة ووصفها وقيمتها وكانت مما يقطع به قطع         أقر السارق بال  

 الشافعيأن يرجع فال يقطع وتؤخذ منه قيمة السلعة التي أتلف على ما أقر به أوالً قال                 

 )٤. (وقاطع الطريق كذلك: رحمه اللّه

 أن جريمة الحرابة تثبت بالشهادة واإلقرار ولكنهم أجـازوا شـهادة    المالكيةوذهب   

 قلت أرأيت القـوم يـشهدون  علـى          "المقطوع عليهم لبعضهم البعض ، ففي المدونة        

                                                 
 .٤٢٨٨- ص٩  Z/اh1 ا	9l�h1 ج١١٣ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (1)

 ز٢٠٣ ص٩ا	�+�ط ج (2)

 .٤٢٩١- صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)
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: المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم أناساً وأخذوا أموالهم منهم قـال            

سألت مالكاً عنهم فقال مالك ومن يشهد على المحاربين إال الذين قطع عليهم الطريـق               

م فيما شهدوا به عليهم إذا كانون عدوالً من قتل أو أخـذ             نعم تجوز شهادتهم عليه   : قال

 .مال أو غير ذلك

 شهادة اإلنسان لنفسه أو ألبيه أو ابنه وتقبل شهادة الرفقـة بعـضهم     المالكيةويمنع   

    )١. (لبعض

 في جريمة الحرابة ولذلك قالوا بوجوب الحد بشهادة العـدلين عنـد        المالكيةويشدد   

بالحرابة بين الناس وإن لـم يعايناهـا منـه ولإلمـام قتلـه       الحاكم على رجل إشتهر     

 )٢. (بشهادتهما

 شهادة المقطوع عليهم ألنفسهم وأجازوها لغيرهم قال صاحب المغني          الحنابلةومنع   

 إذا شهد عدالن على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فالن وأخذ متاعهم لم تقبل                "

وان قاال نشهد أن هذا قطع الطريق       . يهماشهادتهما ألنهما صارا خصمين له بقطعة عل      

 )٣. (على فالن وأخذ متاعه قبلت شهادتهما ولم يسألهما الحاكم

 من قبول شهادة  المقطوع علـيهم       اإلمام مالك  ما ذهب اليه     والراجح واهللا أعلم هو    

ألن جريمة الحرابة لها طابعها الخاص فهي غالباً ما ترتكب في األمـاكن النائىـة،               

بعيدة حيث ال يوجد إالّ المقطوع عليهم فإذا لم تقبل شهادتهم أفلت المجرمون             والطرق ال 

فالمصلحة داعية إلى قبول شهادة المقطوع      . ورتع العابثون في األمن وانقطعت السابلة     

  .عليهم وعلى القضاء التحقق للوصول إلى الحقيقة

  

  

 

                                                 
�(y8*? �l ج.  ٣١٧-٣١٦ ص٦  ,�اه� ا	�*y8 ج٤٣١ ص٤ا	/و�V ج (1), ]*0 X4�� .١٠٧ ص٨ا	
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 الفصل الثاني

 المبحث األول

 عقوبة المحاربين

          :المطلب األول

          من القرآن الكريم-١

>�  {األصل في تحريم جريمة الحرابة وبيان عقوبتها قوله تعالى في سورة المائدة             َAVِإ

Sََ'اء ا	Cَ�ُ Kَ�fِA�ِر�Zَُن ا	ّ*7َ َوَرُ�>�َ	7ُ َوَ�>ْ+eَْ�َن ِ�>X اpَْرِض َ�>َ+�ًدا َأن A)5َ�ُُ*>�ْا َأْو ُ�>A*lَُ��ْا َأْو             

�Uِْ$ َوَأْرKْ\, $Uُ*ُSُ ِ?`ٍف َأْو Mَ9�ُْ�ْا ِ,Kَ اpَْرِض َذِ	َ_ َ	Uُْ$ ِ?ْ'ٌي ِ�>X ا	>/8َVْD� َوَ	hَA�5َ6ُ                 X<�ِ $ْ<Uُ َأْ�/ِ 

�ْا َأنA ا	ّ*>Mُ�َ 7َ>�ٌر                    * اrِ?َ�ِة fَ0َاٌب $ٌ8�ِ0َ    ُ*َ0ْ�<�َ $ْUِ8ْ<*َ0َ َأن 5ْ6َ>ِ/ُروْا yِ<�ْ%َ K<,ِ ْا�Zُ�<6َ Kَ�fِA	ا AHِإ

$ٌ8TِA١. (}   ر( 

إن محاربة اللّه تعالى أمر مستحيل وإنما أضاف تعالى محاربة المحاربين اليه تبياناً              

لخطر هذه الجريمة على سبيل المجـاز وقـصد محاربـة المـسلمين ، ألن جريمـة            

المحاربين يعم ضررها مصالح األمة، وتؤدي إلى شـيوع الفوضـى ونـشر الـذعر          

 )٢. ( يتضرر منها المسلمون كافةويتوقف الذهاب واإلياب فهي جناية جسيمة باألمة

         من السنة النبوية : -٢

روى أصحاب السنن عن رسول اهللا صلى اللّه عليه وسلم حديث العـرنيين الـذي                

  استدل به الفقهاء على أحكام المحاربين

أن ناساً من عرينة قدموا على رسول اللـــه صلى اهللا عليه وسلم             " أنسفعن   

ن شـئتم  أن     إ " فقال لهم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          ) ٣(المدينة فاجتووها 

 ففعلوا فصحوا، ثم مالوا علـى  "تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها     
                                                 

 .٣٤-��٣٣رة ا	�1/ة ���  (1)

   ..٥٩٤-٥٩٣ ص٢    أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج٤٠٧-٤٠٦ ص٢أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (2)

(3) � أي أL�UZ$ ا	��ى وه� ا	�/C	ا ���� X� ���U9	ا ،�U,���ض وداء ا	��ف إذا �6�ول 7Vp إذا 	$ ���U5$ ه�اؤه� وا�(

 . ٣١٨ ص١ج



 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ) ١(الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن اإلسالم وساقوا ذود      

م فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم      فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم فبعث في إثره         

 )٢("وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا

 صلى اهللا عليـه     فبعث رسول اهللا  قال  ..." أنس بن مالك   عن   أبي داود وفي رواية    

إنمـا جـزاء الـذين     " فأنزل اهللا تبارك وتعالى في ذلـك : فأِتى بهم قال ) ٣(وسلم قافة 

أن أناساً  "  ابن عمر  وعن   األية) ٤("رض فساداً يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في األ     

 فاستاقوها وارتدوا عـن اإلسـالم،وقتلوا       على إبل النبي صلى اهللا عليه وسلم      أغاروا  

 مؤمنا فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيـديهم         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     راعي  

أنـس  ين أخبر عنهم     آية المحاربة ، وهم الذ     ونزلت فيهم : وسمل أعينهم قال  وأرجلهم  

 )٥(" حين سألهبن مالك الحجاج

 

          : المطلب الثاني 

       إختالف الفقهاء في عقوبة الحرابة 

إنما جزاء الذين يحاربون اهللا      "عرفنا أن األصل في عقوبة الحرابة هو قوله تعالى           

رجلهـم  ورسوله ويسعون في األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأ            

من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم                

 )٦.("إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

القتُل والصلب والقطع مـن     :  الكريمة أن عقوبات جريمة الحرابة هي        األيةأفادت   

ي هذه العقوبات هل هي على التخيير ولإلمـام أن          خالف والنفي، وقد إختلف الفقهاء ف     

يوقع أية عقوبة شاء على من ثبتت عليه جريمة الحرابة دون النظر إلى طبيعة فعله، أم 

                                                 
(1)��e	[ ا	ث إ`o	ا K8Z �, yZHا K, ودf	ج.  ا ��/C	ا ���� X� ���U9	١٧١ ص٢ا 

 .١٦٧١,+*$ آ(�ب ا	5+�,� ر%$ .  ٢٠٢ ص٢روا  ا	���ري ج (2)

(3) ���e, K+C� يf	�1 وه� ا�% hS7e�)6و �Yp�8 ج.  ا��	ا $�e .٢٧٢ ص٢ا	

 .K9�٤٣٦٦ اXZ داود آ(�ب ا	C/ود  ر%$  (4)

 .K9�٤٣٦٩ اXZ داود آ(�ب ا	C/ود  ر%$  (5)

 .٣٤-��٣٣رة ا	�1/ة ��� . (6)



 

أن هذه العقوبات جاءت مرتبة على قدر الجنايات بحيث يكون لكـل جريمـة بعينهـا                

ل يحكـم بعقوبـة     عقوبة خاصة، بحيث ال يحق لإلمام أن يوقع العقوبة التي يرتئيها، ب           

القتل على القاتل، ويحكم بعقوبة القتل والصلب على من قتل وأخذ المـال ، ويحكـم                

 . بعقوبة القطع على من أخذ المال، وتكون عقوبة النفي على من أخاف السبيل

 األية المذكور في    "أو"ومنشأ إختالف الفقهاء هو إختالفهم في تفسير حرف العطف           

إلمام أن يتخير عقوبة حسب ما يراه مـن المـصلحة، أو أن             هل يفيد التخيير فيترك ل    

  للبيان والتفصيل بمعنى أن العقوبات جاءت مرتبة ولكل جريمـة            "أو"حرف العطف   

 )١. (عقوبة محددة

 تقتضي التخيير وهو مروي عن إبن عباس، فقد قال          "أو"إلى أن    اإلمام مالك فذهب   

      )٢. (فصاحبه بالخيار "أو"ما كان في القرآن : 

 قيد التخيير في حالة القتل، فجعل الخيار بين القتـل والـصلب         اإلمام مالك غير أن    

فقط، وليس لإلمام تخيير في قطعه وال في نفيه وحجته أن القتل أصالً عقوبته القتل فال        

يعاقب عليه بالقطع وال بالنفي، وكذلك قيد التخيير إذا أخذ المال ولم يقتل، فجعل اإلمام               

بين قتله أو صلبه أو قطعه من خالف وال تخيير في نفيه، ألن عقوبة الـسرقة            بالخيار  

وأما . في األصل القطع فال يجوز أن يخول اإلمام النزول بالعقوبة عن القطع إلى النفي       

 )٣. (إذا أخاف السبيل فقط فاإلمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه

ولون بالتخيير على إطالقه، وأما تقييد التخيير فـي          يق المالكيةويبدو واهللا أعلم أن      

بعض صور المحاربة فهو غير ملزم لإلمام، بل هو للندب وتوجيهاً لإلمام لمـا هـو                

واجبة ال يخرج اإلمام عنهـا      :  وحاصله أن الحدود أربعة      " الدسوقياألصلح فقد قال    

األصلح والالئق بحـال  مخيرة ال يتعين واحد منها إال أنه يندب لإلمام أن ينظر ما هو              

ذلك المحارب فإذا ظهر له ما هو الالئق ندب له فعله فإن خالف وفعل غير ما ظهر له               

 )٤. ("أنه األصلح أجزأ مع الكراهة

                                                 
 .٤٥٦ صZ٢/ا�� ا	�(U/ ج. (1)

   .٣٠٠ ص١٠ا	�X9 ج. ١٥٤ صM6٦+�8 ا	��5�X ج (2)

 .٦٧-٦٦ ص٣  أ3T�م ا	��5ن 	*83�ا	�Uا�X  ج٣٥٠ ص٤/��%X جT��84 ا	. ٤٥٥ صZ٢/ا�� ا	�(U/ ج. (3)

  .٣٥٠ صT٤��84 ا	/��%X ج. (4)



 

 في آية المحاربة جاءت للتفـصيل فـي   "أو"أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن     وذهب   

ة عقوبة ألن قطع الطريق وقد جعل اهللا لكل جريم. العقاب حسب تنوع الجرائم المقترفة

متنوع في نفسه، فقد يكون بأخذ المال وحده، وقد يكون بالقتل ال غيـر، وقـد يكـون            

بالجمع بين األمرين، وقد يكون بالتخويف ال غير، فكان سبب الوجوب مختلفاً، والحد             

هذا هو مقتضى العقل    . عقوبة يتناسب مع الجريمة، ويزداد بزيادتها وينقص بنقصانها         

 )١. (فاختالف حدودهم باختالف أفعالهم. عوالسم

     . ونبين عقوبة المحاربين عند الجمهور على النحو التالي

 إذا قتلوا وأخذوا المال، فيرى أبو حنيفة أن لإلمام فيه أربع خيارات، إن شاء قطع                -١

أيديهم وأرجلهم وقتلهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، وإن شـاء صـلبهم ،               

  )٢. (ء قتلهم وترك القطعوإن شا

. إلى أنه يقتل ويصلب، وقتله متحتم ال يدخلـه عفـو           : الشافعية والحنابلة وذهب   

     )٣. (والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره

 أنـه يـصلب حيـاً       أبي يوسف  في الصلب، فعن     الحنفيةإختلف قول    : كيفية الصلب 

عندهم، ألن الصلب على هذا الوجه، أبلغ في   ويبعج بطنه، إلى أن يموت، وهو األصح        

  . الردع

     )٤. ( أنه يقتل ثم يصلب، توقياً عن المثلهالطحاويوعن  

 في الصلب هو أن يصلب حياً غير منكوس الرأس ثم يقتل مـصلوباً              المالكيةوقال   

ن  فال تصلب وال تنفى وإنما حدها القتل أو القطع م      المرأةقبل نزوله على األرجح وأما      

 يقتل أوالً ثم يصلب ألن اهللا تعالـــى   الشافعـــية والحنابلــة وقال  ) ٥. (خالف

                                                 
 .٣١٤ ص١أ3T�م ا	��5ن 	*���Xe ج.  ٤٢٩٠ ص٩  Z/اh1 ا	9l�h1 ج٢٣٥ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج. ١٠ ص١٠ا	�X9 ج (1)

   ٢٣٧ ص٣  6�K88 ا	5C�B1 ج٤٠٩ ص٢أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (2)

 ١٨٢ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٣٠٢ ص١٠ا	�X9 ج (3)

 ٤٢٦ ص٥   �4ح �(� ا	5/��  ج٤٢٩٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ١٣٣ ص٢ا	U/ا�� ج (4)

 .٣٥٠-٣٤٩ ص ٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج (5)



 

قدم القتل على الصلــب لفـــظاً والترتيب بينهما ثابــت بال خالف وفي صلبه            

          )١. (حياً تعذيب له

ال  : أبو حنيفـة والـشافعي    وتكون مدة الصلب بالقدر الالزم إلشهار جرمه وقال          

    )٢. (ثر من ثالثة أيام ألنه يتغير بعدها فيتأذى به الناسيصلب أك

 إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال، كانت عقوبته القتل حتماً، ومعنى تحتم القتل أنه               -٢

ألنه أضاف إلى جناية إخافة     . ال يسقط بعفو الولي وال بعفو السلطان عمن ال وارث له          

  )٣. (السبيل والمحاربة جناية القتل

 في إعتبار التكافؤ، بين القاتل والمقتول، في جريمة الحرابة روايتان           الحنابلةل  وقا 

ال يعتبربل يؤخذ الحر بالعبد والمسلم بالذمي، واألب باإلبن، ألن هذا القتـل             : أحدهما  

 . حد هللا تعالى فال تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة

  )٤.("ال يقتل مسلم بكافر "سلم تعتبر المكافأة لقوله صلى اهللا عليه و: الثانية 

فعلى هذه الرواية إذا قتل المسلم ذمياً أو الحر عبداً أو أخذ ماله قطعت يده ورجلـه                  

من خالف ألخذ المال وغرم دية الذمي وقيمة العبد، وإن قتله، ولم يأخذ ماالً غرم ديته                

   )٥. (وينفى

رجله اليسرى وهذا معنى قوله  إذا أخذ المحارب المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى و -٣

 وقطعت يده اليمنى للمعنى الذي قطعت به في الـسرقة وقطعـت             " من خالف  "تعالى  

رجله اليسرى ألن أخذه للمال على وجه الفساد في األرض، ويقطعان معاً يبدأ بيمينـه               

 . فتقطع وتحسم ثم برجله ألن اهللا تعالى بدأ بذكر األيدي

فلو .  يقطع من خالف إذا كانت يداه ورجاله صحيحتينوال خالف بين أهل العلم أنه  

كان مقطوع اليد اليمنى ال تقطع له يد ولو كان مقطوع الرجل اليسرى ال تقطـع لـه                  

                                                 
 . ٣٠٤-٣٠٣ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 .١٣٣ ص٢ا	U/ا�� ج (2)

 ١٨٢ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٣٠٤ ص١٠ا	�X9 ج.   ٤٢٨٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  .٤٥٠٦ا�Z داود �X آ(�ب ا	/��ت  ر%$  4  ١٤١٢ا	(�,fي آ(�ب ا	/��ت  ر%$ ، ٣٨ ص١ا	���ري جروا   (4)
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ولو كانت اليسرى شالء ال تقطع يمينه ولو كانت رجله اليمنى شالء ال تقطـع               . رجل

 . حتى ال يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة. رجله اليسرى 

يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى وحدها إذا كانت رجله اليمنـى            فإن كانت    

           . قائمة سليمة

ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يده اليمنى ولم يقطع غير            

وإن كان ما وجب قطعه أشل . ذلك ألنه وجد في محل الحد ما يستوفى فاكتفي بإستيفائه

يفضي إلى تلفه لم يقطع وحكمه حكم المعدوم وإن قـالوا ال            فذكر أهل الطب أن قطعه      

 )١. (يفضي إلى تلفه ففي قطعه روايتان في السرقة

 إذا أخاف قطاع الطريق السبيل، ولم يقتلوا ولم يأخذوا ماالً، فجزاؤهم النفي لقوله              -٤

       )٢. (" أو ينفوا من األرض "تعالى 

 : الحنفيةوقال  ) ٣. (هو التشريد في البالد   واختلف الفقهاء في نفي المحارب، فقيل        

نفيهم سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ، فصار كأنه إذا سجن قـد نفـي مـن             

ينفى إلى بلد آخـر ويـسجن    : المالكيـة وقال ) ٤. (األرض، إال من موضع إستقراره   

  )٥(.فيه

ارب محبوساً  ومدة نفي المحارب عند جمهور العلماء، غير مقدرة بمدة، فيظل المح           

أو منفياً عن بلده، حتى تظهر توبته وتحسن سيرته، وقيل تقدر بسنة كتغريب الزانـي               

   )٦. (البكر
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واتفق العلماء أن حد الحرابة ال يحتمل العفو، وال اإلسقاط، وال اإلبراء، وال الصلح               

 وال  عنه، ألن الواجب حد والحدود حقوق اهللا تبارك وتعالى، فال يعمـل فيهـا العبـد               

  )١. (صلحه وال اإلبراء عنها

          :المطلب الثالث

     عقوبة الحرابة في القانون الجنائي السوداني   

   

 على عقاب جريمة الحرابة وبينت أن من يرتكب جريمة الحرابة           ١٦٨نصت المادة    

        :يعاقب على النحو التالي 

  .ى فعله القتل أو اإلغتصاب باإلعدام أو باإلعدام ثم الصلب إذا ترتب عل-أ 

 بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتـب علـى فعلـه األذى الجـسيم أو                 -ب 

       . سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية 

 بالسجن مدة ال تتجاوز سبع سنوات نفياً في غيـر الحـاالت الـواردة فـي                 -جـ 

          . الفقرتين أ، ب 

 الجنوبية من حد الحرابة ونـص علـى عقوبـة           إستثنى القانون الواليات    

  )٢ (.تعزيرية تطبق على من يرتكب جريمة الحرابة فيها 

 

 

 

    

                                                 
   ١٨٢ ص٤  ,�X9 ا	C(�ج ج٤٢٩٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)
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           : المطلب الرابع

       الفرق بين السارق والمحارب

 يبـدو لنـا     " السرقة الكبرى    "بعد إستعراضنا لجريمتي السرقة الصغرى والحرابة        

      :تين، من عدة نواحي الفرق واضحاً بين هاتين الجريم

 أن جريمة السرقة تعتمد على الخفية، في أخذ المال، بينمـا جريمـة الحرابـة             -١ 

        . تعتمد المكابرة واإلرهاب 

 جريمة السرقة غالباً ما تكون موجهة ضد مال فرد، أما جريمة الحرابة فهـي               -٢ 

 العـرض، وتـؤدي     موجهة إلى أمن المسلمين، وقد تكون عدواناً على المـال أو           

    . إلى نشر الذعر والخوف، وتنقطع المارة وتتعطل المصالح 

وســمى   أن اللّه تعالى سمى المجرم الذي يقطع الطريق محارباً للّه ولرسوله، -٣ 

      . المجرم الذي يأخذ المال، سارقاً ولم يسمه محارباً

القتـل، أو القتـل      عقوبة السارق شرعاً قطع اليد، أما عقوبة المحارب فهـي            -٤ 

على فظاعة  والصلب، أو القطع من خالف، أو النفي من األرض، وشدة العقوبة تدل

          )١(. الجريمة

           :المطلب الخامس

      حكم ضمان المال في جريمة الحرابة 

   

          : إذا أقيم الحد -١

ـ            الحنفيةذهب    مان المـال،    إلى أن إقامة الحد على المحارب، ينفـي وجـوب ض

وإذا وجـب الحـد   :  في أحكام القرآن الجصاصقال  . والجراحات عمداً كانت أو خطأ    

وذلك ألن وجـوب الحـد   . سقط ضمان حقوق اآلدميين في المال والنفس، والجراحات 
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بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق اآلدمي كالسارق إذا سرق وقطع لم يضمن السرقة 

لم يلزمه المهر وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمـه           وكالزاني إذا وجب عليه الحد      

 )١. (ضمان المال، كذلك المحاربون أما إذا كان المال قائماً فيرد على صاحبه

إلى أن المحارب يضمن المال، وإن أقيم عليه الحد، إن أيسر، من             : وذهب المالكية  

  ).٢(الحد فال يغرمحين أخذ المال لوقت الحد فإن كان معسراً بعد الحرابة وقبل 

 إلى أن المحارب يضمن المال وإن أقيم عليه الحد ألنهمـا            الشافعية والحنابلة  وذهب  

 )٣. (حقان إختلف سببهما فال يمنع أحدهما اآلخر

      حكم ضمان المال والنفس إذا إمتنعت إقامة الحد -٢

وبة قبل القدرة   أما إذا سقط الحد بعد الوجوب ألي سبب أو إمتنعت إقامته لمانع كالت             

         -:كان األمر على النحو التالي 

أو  إن كانوا أخذوا المال ال غير ردوه على صاحبه إن كان قائماً وإن كان هالكاً -١ 

         . مستهلكاً فعليهم الضمان

أو يعفوا    وإن كانوا قتلوا ال غير يدفع من قتل منهم بسالح إلى األولياء ليقتلوه -٢ 

   . قتل بعصا أو بحجر فعلى عاقلته الدية لورثة المقتولعنه ، ومن 

ــاء   وإن كانوا أخذوا المال وقتلوا ردوا المال أو ضمنوه ودفع القاتل إلى -٣  األولي

حكم المال والقتل حكمهـا      ليقتلوه أو يعفوا ألن الحد إذا سقط بالتوبة قبل القدرة صار 

         .في غير قطع الطريق 

خذوا المال وجرحوا، أو أخذوا المال وقتلوا وجرحـوا قومـاً، أو             وإن كانوا أ   -٤ 

أي وجـوب   -جرحوا قوماً ولم يأخذوا ماالً، فحكم المال والقتل علـى مـا ذكرنـا              

قــصاص   والجروح -رد المال أو ضمانه، ودفع القاتل إلى األولياء ليقتلوا أو يعفوا 
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ألن سقوط حد الحرابة جعـل  فيما يقدر فيه على القصاص، واألرش فيما ال يقدر عليه   

     .  الجراحة كأنها حصلت في غير قطع الطريق

 وإذا نقص المأخوذ عن النصاب فقد فات شرط وجـوب الحـد ردوه إن كـان      -٥ 

إلى حكم  قائماً وضمنوه إن كان مستهلكاً وإن أي إمتناع إلقامة الحد يرجع في ذلك  

قبل أن يقدر عليه      أتى المحارب تائباً  وإذا" في هذا المالكية وعبارة )١ (.غير القطاع

سقط عنه ما يجب عليه من حدود الحرابة وثبت للناس ما عليه من نفس أو جـرح أو                  

 " الحنابلة وعبارة   )٢ (.مال ثم لألولياء العفو فيمن قتل وكذلك المجروح في القصاص         

ق فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عـنهم حـدود اهللا تعالى،وأخـذوا بحقـو                

 )٣(. "اآلدميـــين من األنفس والجراح واألموال إال أن يعفى لهم عنها 
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 المبحث الثاني

 مسقطات حد الحرابة في الشريعة اإلسالمية

         :المطلب األول

يسقط حد الحرابة بعد وجوبه بما يسقط به حد السرقة، عموماً ونص الفقهاء علـى                

          -:هذه المسقطات بأنها ما يلي 

   تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق أنه لم يقطع عليه -١ 

  .  رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق يسقط الحد ولكن يضمن المال-٢ 

 .  تكذيب المقطوع عليه البينة التي أقامها على القاطع إلثبات الحرابة -٣ 

     )١. (بل الترافع أو بعده ق-المال- ملك القاطع المقطوع له -٤ 

ــة  إذا كان في المقطوع عليهم ذو رحم من القاطع سقط حد القطع عند-٥   الحنفي

      )٢(. أما حد القتل فال يسقط عن المحارب إذا قتل ذا رحم له

  . إذا كان مع القطاع صبي أو مجنون سقط الحد عن الباقين عند الحنفية-٦ 

قطاع غير مكلف كالصبي والمجنـون أو ذا         ولو كان بعض ال    " إبن نجيم قال  

واحدة قامت بالكل   رحم محرم من المقطوع عليه فإن القطع يسقط عن الكل ألنها جناية 

  )٣(. فإذا لم يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلة وبه ال يثبت الحكم

 أو ذو    بوجوب الحد وإن إشترك معهم صـبي أو مجنـون          المالكية والحنابلة وقال   

الحـد عـن    رحم محرم من المجني عليهم ألن ذلك شبة إختص بها واحد فلم يـسقط               

           )٤ (.الباقين
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     )١. ( ومنها توبة القاطع قبل أن يقدر عليه-٧ 

            

          : المطلب الثاني

    .  توبة المحارب قبل القدرة عليه وأثرها على إسقاط العقوبات-١

        . توبة على حد الحرابة أثر ال -٢

إتفق الفقهاء على أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط ما وجب عليه من حـد                 

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور             "الحرابة لقوله تعالى      

    )٢ . ("رحيم

لقصاص في الـنفس  أي يسقط عنه تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليه ا         

وإن كانت التوبة بعد القدرة لم يسقط . والجراح وغرامة المال والدية لما ال قصاص فيه

عنه شيء من الحدود ألن اهللا أوجب الحد ثم إستثنى التائبين قبل القدرة، فمن عـداهم                

 )٣. (يبقى على قضية العموم

الحه أو يترك ما هو عليـه  أن يأتي اإلمام طائعاً ملقياً س: ومعنى التوبة قبل القدرة    

          )٤. (من الحرابة

 ، تكون برد المال على صاحبه، إن كان أخذ الحنفيةوتمام التوبة في الحرابة عند  

 . المال ال غير، مع العزم على أن ال يفعل مثله في المستقبل، ويسقط عنه القطع أصالً

م أن يقتله لكن يدفعه إلى أولياء       ويسقط عنه القتل حداً، إن كان قتل فقط، ولم يكن لإلما          

 . القتيل ليقتلوه قصاصاً
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وإن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم على ما فعل والعزم علـى تـرك مثلـه فـي       

 )١. (المستقبل ويسقط عنه الحبس ألن الحبس للتوبة وقد تاب فعالً

وبة بعد القـدرة    أما إن جاء بعد مطاردة اإلمام له بهرب أو إستخفاء، أو إمتناع، فهي ت             

 )٢. (عليه وهو متهم فيها فال يسقط بها حد الحرابة على الراجح عند األئمة

ووجه الفرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها أن التوبة قبل القدرة بعيدة عن التهمة قريبة               

 ). ٣(من الحقيقة وترغيباً له وألمثاله في التوبة أما بعد القدرة فهو متهم بدفع الحد

  -:التوبة على الجرائم التي ال تختص بالمحاربة  أثر -٢

إن فعل المحارب ما يوجب حداً، ال يختص بالمحاربة، كالزنا والقذف، وشرب الخمر،             

 في رواية أنهـا ال      في قول وأحمد   الحنفية والمالكية والشافعية  والسرقة وتاب، ذهب    

، ولعموم اآليات الواردة ، خاصة بحد الحرابةاأليةتسقط بالتوبة، ألن التوبة الواردة في       

وسـقط  " قال الدسوقي . في حد الزنا والسرقة والقذف، فلم تفرق بين تائب وغير تائب          

حدها فــي الحرابــة دون غيرها كالزنا، والقذف والشرب، والقتل بإتيان اإلمـام            

 )٤. ("طائعاً 

ـ        : فتح القدير قال في    ـبرى التوبة قبل القدرة، تسقط الحــد فــي الســرقة الك

لكن قـال   ) ٥. (بخصوصها،لإلستثناء في النص، وسائر الحدود ال تسقط بالتوبة عندنا        

إن حد السرقة الصغرى يسقط بالتوبة أيضاً، ألن شرط القطـع فـي             : صاحب البدائع 

 )٦. (السرقة الصغرى المخاصمة وال خصومة مع التوبة التي من تمامها رد المال

اية الثانية أن الحد الذي ال يختص بالمحاربـة          في الرو  جمهور الشافعية وأحمد  وذهب  

ينظر فيه فإن كان لآلدمي وهو حد القذف لم يسقط بالتوبة ألنه حق اآلدمي فلم يـسقط                 

كالقصاص، وإن كان هللا عز وجل وهو حد الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب الخمـر،              
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بة، فلـم يـسقط     أنه ال يسقط بالتوبة، ألنه حد ال يختص بالمحار        : ففيه قوالن أحدهما    

 )١. (أنه يسقط وهو الصحيح: والثاني . بالتوبة كحد القذف

 إن فعل المحارب ما يوجب حداً، ال يختص بالمحاربة، كالزنا           " إبن قدامة الحنبلي  قال  

والقذف وشرب الخمر والسرقة، ذكر القاضي أنها تسقط بالتوبة إال حد القذف، فإنه ال              

 تسقط ألنها ال تختص بالمحاربة، فكانت في حقه         يسقط ألنه حق آدمي، ويحتمل أنها ال      

 )٢. (كهــي في حق غيره، وألن التوبة إنما تسقط الذنب الذي تاب منه دون غيره

إن التوبة قبل القدرة كما تسقط حد الحرابة تـسقط          :  من قال    والراجح واهللا أعلم قول   

ترغيباً للجاني على التوبة    . أما ما كان لآلدمي فال يسقط     . الحدود الواجبة حقاً للّه تعالى    

وألنه إذا علم أنه مأخوذ بما فعل من حدود خالصة للّه تعالى ربما أصبح يائـساً مـن                  

 . الخالص من العقاب فيتمادى في جريمته

  سقوط حد الحرابة في القانون الجنائي السوداني -٣

التوبة قبل  أخذ القانون الجنائي السوداني بمذهب جمهور المسلمين فأسقط حد الحرابة ب          

القدرة بأن جاء تائباً مسلماً نفسه وملقياً سالحه وهذه التوبة ال تسقط حقوق العباد مـن                

كما نصت على أنه    . ١٦٩وهذا ما نصت عليه المادة      . الدية، أو التعويض أو رد المال     

بالـسجن مـدة ال تتجـاوز خمـس         في حالة سقوط العقوبة يجوز الحكم على الجاني         

 )٣(.سنوات

  : لثالثالمطلب ا

  األردنيجريمة الحرابة بين الشريعة وقانون العقوبات 

، مصطلح الحرابة والمحاربين، وال مصطلح قطع       األردنيلم يستعمل قانون العقوبات     

 كما عرض   "٤٠٢"الطريق، وإنما إستعمل مصطلح السلب في الطريق العام، في المادة           

 . ت الجنائيةالقانون ألنواع من السرقات التي تعد من قبيل السرقا
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ويظهر لي واللّه أعلم أن جريمة الحرابة في الفقه اإلسالمي، تقابل ما يسمى السرقات              

 على ظروف مـشددة،   "٤٠٥-٤٠٠"فقد نص قانون العقوبات في المواد من        . الجنائية  

إذا رافـقت السرقة تغـــير الوصـــف القـانوني لجريمـــة السرقة، مـن          

نون العــقوبات هــذه الظروف المـشددة بخمـسة        جنحة إلى جناية، وقد حصر قا     

 -:ظروف هي 

 .  السطو على المساكن-١

 .  السرقة المقترفة بالعنف-٢

 .  السلب في الطريق العام-٣

 .  السرقة في األماكن المغلقة والمصانة بالجدران-٤

 .  السرقة في الظروف اإلستثنائية-٥

ت الجنائية يتضح لنا أنها تـشمل        من خالل إستعراض النصوص القانونية للسرقا      -١

بعض ما يعتبره الفقه اإلسالمي حرابة أو قطع طريق، كمـا فـي الـسرقة المقترفـة           

بالعنف، والسلب في الطريق العام علناً، ألن جريمة الحرابة في الفقه اإلسالمي، تتحقق         

لمنـع  بإستيالء القطاع على المال علناً ومكابرة، كما تشمل غيره من أنواع اإلخافة وا            

المجرد للطريق، ولو لم يصاحبه أخذ مال، فكان مفهوم قطع الطريق فـي اإلسـالم،               

 . أوسع منه في القانون، وأكثر تقديراً لخطورة هذه الجريمة، وآثارها على األمن

ولعل القانون أخذ علة التشديد على هذه السرقات، من الشريعة فهو يرمي مـن وراء               

 على الطرق، لتكون المواصالت آمنة، عالوة على أن         شدة العقوبة، تأمين حرية التنقل    

 كون مكان إرتكاب الجريمة     "شراح القانون ينصون على أن من أسباب تشديد العقوبة          

وهو ) ١("بعيداً عن مراكز التجمعات السكانية وعن اإلشراف المباشر لرجال الشرطة           

 . عذر معه الغوثما سبق إليه الفقه الشرعي في إشتراط وقوع الجريمة على وجه يت
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 يتبين لنا أن الظروف التي إعتبرها القانون سبباً للتشديد، قد سبق فقهاء الـشريعة               -٢

إلى إعتبارها ومراعاتها، وشددت العقوبة في قطع الطريق ألجلها، فمثالً إعتبر القانون            

السرقة جناية، إذا وقعت من شخصين فأكثر نهاراً مع إستعمال العنف موجبة لتـشديد              

 وهو ما سبق إليه فقهاء الشريعة عندما نصوا على أن جريمـة             "٤٠٢" مادة   -اب  العق

الحرابة تتحقق ليالً أو نهاراً من فرد أو جماعة كما سبق بيانه فـي أركـان جريمـة                  

 . الحرابة

وإعتبار القانون السالح مع اللصوص ظرفاً مشدداً، سبق إليه فقهـاء اإلسـالم الـذين      

 .  يقوم مقام السالح، لوجود جريمة الحرابةيشترطون وجود السالح أو ما

ويعتبر القانون فعل السلب يتحقق ولو من شخص واحد سواء كان ليالً أو نهاراً  مادة                

 وهو ما ذهب إليه فقهاء الشريعة عندما نصوا أن الحرابة تكون من جماعـٍة          "٤٠٣/٢"

 . أو من واحٍد إذا كانت له قوة القطع واإلخافة

 السرقة في الطريق العام، ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ العقاب،          ردنياأل جعل القانون    -٣

 في  " سنة   ٢٠"وتتراوح عقوبات السرقات الجنائية في القانون، ما بين األشغال المؤبدة           

وكان هدف القانون مـن     .  حبس " سنوات ٥"حدها األعلى، لتصل في حدها األدنى إلى        

تغليظ لم يجد نفعاً، فلم يرتدع سـارق،        هذا التغليظ زجر السراق وردعهم، ولكن هذا ال       

 . ولم تنزجر عصابات السلب والقتل

أما في الشريعة اإلسالمية فقد شدد العقاب على المحاربين، بإسلوب يثمر القضاء على             

هذه الجريمة في مهدها، بسبب إرتداع المجرمين بعد رؤيتهم القـاطع مقطوعـاً مـن               

فالقانون حين عدل عن األخذ بشريعة اللّه، قـد         خالف، أو مصلوباً، أو منفياً منكالً به        

ضّل سواء السبيل، وتنكب جادة الصواب، ألن المشاهد أن الـسراق الـذين يعـاقبون            

بعقوبة الحبس، يعاودون جريمتهم بعد خروجهم، بل يصبحون من معتـادي اإلجـرام             

 . الخطيرين

قبل القدرة عليه، فقد     يختلف القانون مع الشريعة، من ناحية العفو، إذا تاب الجاني            -٤

فتحت الشريعة الباب للجاني، إذا تاب قبل القدرة عليه ترغيباً لـه فـي الكـف عـن                  

جريمته، أما القانون فلم يسلك هذا المسلك، ويصبح المجرم بعد إنزالقه في الجريمة ،              



 

آيسا من عفو السلطة ، فال يبالي بعدها بما يفعل ، النه ليس لديه بارقة أمل ، فيـزداد                   

 راماً على إجرام إج

 مزجت الشريعة العقوبة الدنيوية ، في العقاب األخروي كرادع عن الجريمة فـي              -٥

فالـشريعة  ). ١("في اآلخرة عذاب عظـيم    لهم  ذلك لهم خزي في الدنيا و      "قوله تعالى   

تحاول إصالح الجاني تربوياً قبل وقوع الجريمة بالتخويف من عذاب اهللا واصـالحه             

 .لجريمة عقابياً بعد وقوع ا
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   الفصل األول  

 جريمة البغي في الشريعة اإلسالمية

 األردنيوقانون العقوبات 

 المبحث األول

 :المطلب األول

 تعريف البغي

َذِ	َ_ َ,� { : ومنه قوله تعالى) ١. (البغي في اللغة الطلب، يقال بغيته أبغية كذا أي طلبته          

¡ِ�ْVَ �A9٢( } ُآ( 

ومن معـاني البغـي     ) ٣. (عرف في طلب ما ال يحل من الجور والظلم        ثم اشتهر في ال   

التعدي يقال بغى على الناس بغياً إذا ظلم واعتدى فهو باٍغ والجمع بغاة، وبغـى               : لغة

 )٤. (سعى في الفساد وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد

هم منعة ، يتغلبـون     كل فئة ل  :  البغاة بأنهم  الحنفيةعرف   : البغي في إصطالح الفقهاء   

 )٥. (ويجتمعون ، ويقاتلون أهل العدل بتأويل، ويقولون الحق معنا ويدعون الوالية

 المالكيـة وعرف  ) ٦. (بأنهم الخارجون على اإلمام الحق، بغير حق      : الشبليوعرفهم  

 .بأنه اإلمتناع عن طاعة، من تثبت إمامته في غير معصية، بمغالبة ولو تأوالً : البغي
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 الباب الثامن



 

فرقة من المسلمين، خالفت اإلمام األعظم أو نائبه لمنع حق وجب           : البغاة بأنهم وعرفوا  

 )١. (هللا تعالى أو للعباد أو لخلع اإلمام من منصبه

بأنهم مخالفوا اإلمام، بخروج عليه وترك اإلنقياد، أو منع حق          :  البغاة الشافعيةوعرف  

 )٢. (توجه عليهم، بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم

بأنهم قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة اإلمام، ويرومون :  البغاةالحنابلةوعرف 

األسـتاذ  ويرى  ) ٣. (خلعه، لتأويل سائغ، وفيهم منعة، يحتاج في كفهم إلى جمع جيش          

:  أن علة إختالف الفقهاء قي تعريف جريمـة البغـي والبغـاة هـي      عبد القادر عوده  

 . إختالفهم في شروط من يعد باغياً

 )٤) (البغي هو الخروج على اإلمام مغالبة(   تعريفاً مشتركاً فقال ثم ذكر

  ، ألنهم يشترطون العدل فـي        الحنفية من هذه التعاريف، تعريف      والراجح واهللا أعلم  

اإلمام حتى يكون الخارج عليه باغياً، ويشترطون التأويل في الخارجين حتى يعتبـروا    

  . بغاة

 :المطلب الثاني

 أركان جريمة البغي

من التعريفات السابقة لجريمة البغي نستطيع أن نحدد األركان العامة لجريمـة البغـي          

 بأنها ثالثة أركان

 الخروج على اإلمام بتأويل: األول

 أن يكون الخروج مغالبة: الثاني

 القصد الجنائي: الثالث
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 .ن يكون خروجهم على اإلمام العادل أن يكون للخارجين تأويل ومنعة وأ:الركن األول

عنى اإلسالم عناية فائقة، بإقامة إمام للمسلمين ، يوحد كلمتهم، ويجمع شملهم ويـنظم              

 فاإلمامة موضوعة لخالفة النبوة، في حراسة الدين، وسياسة        "أمورهم الدينية والدنيوية    

واإلمامة في اإلسالم من فروض الكفاية ونص الفقهاء على أن عقدها لمـن             ) ١.("الدنيا

 )٢. ( شرعاًجماعباإليقوم بها واجب 

 .وذكر أئمة الفقه السياسي أن طريق إقامة إمام المسلمين تكون بأحد وجهين

 إما باختيار أهل الحل والعقد ، ويقدموا إلمامة المسلمين، أكثرهم فضالً وأكملهـم              -١

شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته ، وال يتوقفون عن بيعته، ويعرضونها عليـه،              

يها، وانعقدت ببيعتهم له اإلمامة، ويلزم كافة المسلمين، الـدخول    ومتى أجاب بايعوه عل   

 )٣. (في بيعته واإلنقياد لطاعته

وإنعقاد اإلمامة بعهد من قبله مما انعقد اإلجماع على جـوازه           :  بعهد اإلمام السابق   -٢

 :ووقع اإلتفاق على صحته ألمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما

 فأثبت المسلمون   عمر رضي اهللا عنه    عهد بها إلى     ضي اهللا عنه  أبا بكر ر  أن  : أحدهما 

 امامته بعهده

 عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها، عمر رضي اهللا عنهأن : الثاني

  .وذكر العلماء طريقاً ) ٤. (وهم أعيان العصر إعتقاداً لصحة العهد بها
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ر ألن من اشتدت وطأتـه بالتغلـب، وجبـت          هي إمامة اإلستيالء والتغلب والقه    : ثالثاً

طاعته، وال يراعى فيه شروط اإلمامة إذ المدار على درئ المفاسد، وإرتكاب أخـف              

 )١. (الضررين

وإذا قام اإلمام بما أوجب اهللا عليه وأدى حقوق األمة فقد أدى حـق اهللا تعـالى فيمـا                   

فالخارجون عن  ) ٢. (هالطاعة ، والنصرة، ما لم يتغير حال      : ووجب له عليهم حقان   .لهم

وهم طائفة من المـسلمين  (طاعة اإلمام أو طاعة نائبه والمنازعون له عندها هم البغاة    

يقاتلون اإلمام الحق ويمتنعون عن طاعته بترك اإلنقياد له ومنع ما وجـب لـه مـن                 

الحقوق حتى ولو كانت واليته بالتغلب واإلستيالء ألنه بعد إستقرار سلطنته ونفوذ قهره 

 )٣. (يجوز الخروج علية كما صرحوا بهال 

وقد يكون خروجهم بمخالفة اإلمام والعمل على خلعه أو اإلمتناع مما وجب عليهم من              

الحقوق سواء في ذلك حق واجب هللا تعالى كأداء الزكـاة أو حـق لعبـاد اهللا كحـق                   

 )٤(القصاص أو لمنع حكم من أحكام  الشريعة أو رفض الدخول في طاعته فإنه حق

ا إذا كان اإلمتناع عن تنفيذ معصية فال يعد هذا بغياً ألن اهللا ما أوجب طاعة أحـد                  وأم

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحـب         "بمعصيته لقوله صلى هللا عليه وسلم       

وعنه صلى اللّه   ) ٥("وكره إال أن يؤمر بمعصية  فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة            

وحتى يعد الخروج بغياً ال بد مـن        ) ٦("اعة في المعروف  إنما الط  "عليه وسلم أنه قال     

 :توفر عدة شروط هي

 : إشتراط التأويل-١

يعتقـدون بـه جـواز      . وحتى يعد خروجهم بغياً، ال بد أن يكون  مستنداً إلى تأويل             

ة إال لمن كانـت صـالته سـكناً     الخروج، كتأويل مانعي الزكاة، أنهم ال يدفعون الزكا       
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، فقد زعموا   علي رضي اهللا عنه   خوارج الذين خرجوا من عسكر      وكما وقع لل  ) ١(.لهم

معاوية رضي اهللا   أنه كفر هو ومن معه، ألنه حكم جماعة في أمر الحرب، بينه وبين              

 وقالوا إن الحكم إال هللا، ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن التحكـيم كبيـرة،               عنه

إلمام لم يتم، أو أنه قام بأعمـال        أو يخرجوا ويدعوا أن انتخاب ا     ) ٢. (لشبهة قامت لهم  

كان يجب عليه اإلمتناع عنها، أو أنه  امتنع عن أمر كان يفرض عليـه القيـام بـه،                   

ويكون لتأويلهم هذا مسوغ من أحكام الشريعة، وإن لم يكن هذا السند قوياً، فالتأويـل               

وذهـب صـاحب   . والمستند هو الذي يفرق بين جريمة البغي وجريمة قطع الطريـق      

  )٣. (تيار أنه إن لم يكن لهم تأويل فهم لصوص وإن كانت لهم منعةاإلخ

 : إشتراط المنعة مع التأويل. ٢

إشترط جمهور الفقهاء أن يكون للخارجين بتأويل، منعة وشوكة بكثرٍة أو قوٍة، بحيـث            

يحتاج اإلمام في ردهم  إلى الطاعة، لكلفٍة من بذل ماٍل، وتحصيل رجال يقول اإلمـام            

وإذا لم يكن ألهل البغي منعة وإنما خرج رجل ورجـالن علـى تأويـل                "السرخسي  

 )٤. (يقاتالن ثم يستأمنان أخذا بجميع  األحكام ألنهما بمنزلة اللصوص

واشترط الشافعية والحنابلة  المنعة والشوكة واشترطوا لها وجود مطاع في الخارجين            

وكة لمن ال مطاع لهـم      ال ش "قال الرملي   . قائد أو رئيس يصدرون عن رأية وتدبيره      -

 ال " وقال صاحب اإلنصاف الحنبلي )٥ (.فهو شرط لحصولها إالّ أنه شرط آخر غيرها   

 وإن كان الخروج، من أفراد ال شوكة لهـم وال           )٦("تتم شوكتهم إالّ وفيهم واحد مطاع     

منعة، كان حكمهم، في ضمان النفس ، والمال والحدود، حكم أهل العدل، لقلتهم وقدرة              

 عليهم، وكذلك إن لم يكن لهم تأويل، فإذا  استولوا على بالد، ومنعوا ما عليهم،                اإلمام

حاربهم اإلمام، وأقام عليهم حدود  ما ارتكبوا، ألنه ال تأويل لهم، فكان حكمهم  حكـم                 
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 وعبـر   " الخرشـي  أن يكون الواحد باغياً قـال        المالكية  وجوز    )١ (.قطاع الطريق 

 )٢("ب وقد يكون الواحد باغياًالمؤلف بفرقة جرياً على الغال

 اشتراط المنعة والتأويل ألن الخارجين بغير منعة وتأويـل تعـد            والراجح واللّّه أعلم  

 . جريمتهم جريمة معتادة ويسهل قهرهم والتغلب عليهم

 : إشتراط عدالة األمام حتى يكون الخروج عليه بغياً-٣

 " الدسـوقي وج عليه بغياً، قال      صراحة عدالة اإلمام، حتى يكون الخر      المالكيةإشترط  

مالك رضي اهللا   ويجب على الناس معاونته عليهم أما غير العدل فال تجب معاونته قال             

 )٣(" دعه وما يراد منه ينتقم اللّه من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهماعنه

 تشير أنهم يشترطون عدالة اإلمام حتى يكون الخروج عليـه           الحنفيةونصوص فقهاء   

 فلو أبدوا ما يجوز لهـم       " ابن نجيم فإن كان ظالماً ال يعد الخروج عليه بغياً قال          بغياً  

القتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلماً ال شبهة فيه ال يكونون بغاة وال يجوز  معاونة                 

اإلمام عليهم حتى يجب على المسلمين أن يعينـوهم حتـى ينـصفهم ويرجـع عـن                 

تجوز إعانة السلطان الظالم علـى الخـارجين         أنه ال    أبن عابدين  ونص   ") ٤("جورهم

 )٥("عليه كما ال تجوز إعانة الخارجين على اإلمام الظالم

 عدالة اإلمام، فالخارجون على اإلمام ولو كـان جـائراً ،            الشافعيةولم يشترط أكثر      

 البغاة مسلمون مخالفوا اإلمام ولـو جـائراً وهـم           " الشربينييعدون بغاة عندهم قال     

 )٦. ( عن معظم األصحابالقفال وحكاه ابن القشيري قاله عادلون كما
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 في اشتراط عدالة اإلمام على قولين  ذكرهما صاحب اإلنصاف           الحنابلةواختلف قول   

األول نص على عدم إشتراط العدالة فسواء كان اإلمام عادالً أم ال كان الخروج عليـه      

 .بغيا وهو المذهب

 ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على اإلمـام          نص على اشتراط العدالة فجوز     الثاني

 )١. (غير العادل وذكرا خروج الحسين على يزيد إلقامة الحق

وال .  أن عدالة اإلمام شرط الطالق لفظ البغي على الخارجين عليهوالراجح واللّه أعلم

يعني هذا القول إباحة الخروج ومحاربة الجائر لما في ذلك من الفتنة وسفك الدماء فقد               

ص العلماء على الصبر على الجائر وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل              ن

ذهبـت  :  في التاج واإلكليلالمواقفتسفك الدماء وتستباح األموال وتنتهك المحارم قال    

طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر وأما أهل الحق وهم أهل السنة              

ائر أولى قال واألصول تشهد والعقل والـدين أن أعظـم           فقالوا الصبر على طاعة الج    

 )٢. (المكروهين أوالهما بالترك

 ان يكون الخروج مغالبة: الركن الثاني 

يشترط جمهور الفقهاء ، لوجود  جريمة البغي، خروج البغاة الفعلي، وأن يبدؤا بشهر              

رر قتالهم وسفك   السالح، ضد السلطة الحاكمة، أما مجرد إعتناق فكرة المخالفة، فال يب          

 لو قعد في بيته ولم يقاتل لم يقتل وان كان معتقدا لمقالة أهـل               " الجصاصقال  .دمائهم  

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفيـر مـن          : صاحب المغني وكذلك قال   ) ٣("البغي

إرتكب كبيرة وترك الجماعة وإستحل دماء المسلمين وأموالهم إالّ أنهم لم يخرجوا عن             

 أنه ال يحل بذلك قتلهم    أبي بكر  ولم يسفكوا الدم الحرام فحكى القاضي عن         قبضة اإلمام 

 أنهم إذا لم    الحنفية والحنابلة  إلى ما ذهب إليه      المالكية والشافعية ذهب  ) ٤("وال قتالهم 
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يقاتلوا لم يتعرض لهم وانهم اشترطوا الخروج مغالبة ويعنون بالمغالبة المقاتلة فمـن             

 )١("ر مغالبة ال يكون باغياًخرج عن طاعة اإلمام من غي

ودليلهم  أن قوماً مـن      . فشرط المقاتلة اتفقت عليه المذاهب الفقهية لقيام جريمة البغي        

 ال " وقال أحدهم وهـو يخطـب     لعلي بن ابي طالب رضي اهللا عنه      الخوارج عرضوا   

ال  كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثـالث ،            علي رضي اللّّه عنه    فقال   "حكم إالّ للّه  

نمنعكم مساجد اهللا، أن تذكروا فيها اسم اهللا، وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا                

 )٢. (وال نبدؤكم بقتال

 حتى استعملوا القوة، ولم يعتبرهم بغاة إالّ        اإلمام علي رضي اهللا عنه    فلم يتعرض لهم    

المنازعة كشراء  أما الذين تظهر عليهم عالمات اإلستعداد للخروج و       ) ٣. (بعد إستعمالها 

واظهار السب والطعن علـى     ) ٤. (السالح وجمعه فقد أجاز الفقهاء حبسهم وتعزيرهم      

 وان  " صاحب المغني ولي األمر ال يبرر قتالهم وإنما هو معصية توجب تعزيرهم قال            

 )٥("سبوا اإلمام أو غيره من أهل العدل عزروا ألنهم إرتكبوا محرماً ال حد فيه

لبدء بقتالهم، أن يدعوهم إلى الطاعة وترك المنازعة، ويرسل اليهم         وعلى اإلمام ، قبل ا    

وأن يسألهم عن سبب خروجهم، إقتداء بعلي رضي اللّه عنه، فإنه           . أميناً، فطناً ناصحاً  

بعث ابن عباس رضي اهللا عنهما، إلى أهل النهروان، فرجع بعضهم، وأبى بعـضهم              

هم وأزال شبهتهم ألن المقصود     وإن شكوا مظلمة أو شبهة هي سبب خروجهم ، أنصف         

وإن كـان قـصدهم ،      . ردهم إلى الطاعة، ودفع شرهم وإن طلبوا اإلمهال أمهلهـم           

 )٦. (اإلجتماع على القتال لم ينظرهم

فمتى أمل رجوعهم إلى الطاعة ودخولهم في الجماعة بالقول والمناظرة لم يتجاوزه إلى     

يهم جاز إلمام أهل العدل حينئـذ       القتال، وإن يئس من رجوعهم بعد كشف ما اشتبه عل         
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وإذا تحيزوا وتعسكروا وتأهبوا للقتال جاز لإلمـام أن يبـدأهم           ) ١. (قتالهم ومحاربتهم 

بالقتال ألنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما ال يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفـع               

 )٢. (شرهم

ر مدد أو خديعة اإلمام أو       فإن كان قصدهم اإلجتماع على قتاله وإنتظا       " ابن قدامة قال  

ليأخذوه على غرة لم ينظرهم وعاجلهم ألنه ال يأمن من أن يصير هذا طريقاً إلى قهر                

 )٣("أهل  العدل

وإنذار اإلمام البغاة واجب قبل البدء بمقاتلتهم ألن المقصود كفهم ودفع شرهم ال قتلهم              

 )٤("فكانوا كدفع الصائل

 القصد الجنائي: الركن الثالث

. البغي من الجرائم العمدية، ولقيامها يجب توفر القصد الجنائي، لدى البـاغي           جريمة  

ويتحقق وجود هذا القصد، بتعمد الخروج على اإلمـام مغالبـة، وإصـرارهم علـى               

الخروج، بعد اإلعذار اليهم، وكشف شبهتهم وتجمعهم وبدؤهم بالمقاتلـة دليـل علـى              

 )٥. (نعهم ما وجب عليهمقصدهم في منازعة اإلمام وخلعه أو رفض طاعته وم
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 المبحث الثاني

 :المطلب األول

 عقوبة أهل البغي في الشريعة اإلسالمية

وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا     ( األصل في عقوبة أهل البغي ومقاتلتهم قوله تعالى         

فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحدهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر            

 )١) ( فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن اللّّه يحب المقسطيناللّه،

 دليٌل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها         األية في هذه    -:قال اإلمام القرطبي  

وعلى فساد قول من منع من قتـال المـؤمنين          . على اإلمام أو على أحٍد من المسلمين      

ولو كان قتال الباغي كفر لكـان اللّـه         ) المؤمنين كفر قتال  (واحتج بقوله عليه السالم     

 وقد قاتل الصديق  رضي اهللا عنه من تمسك          - تعالى اهللا عن ذلك    -تعالى أمر بالكفر    

 )٢. (باالسالم وامتنع من الزكاة

 بوجوب اإلصالح بين الطائفتين المتقاتلتين، قبل أن يأمر         األيةوأمر اهللا تعالى بصريح     

 للوجوب ، ألن في تـرك اإلصـالح تـرك           األيةر باإلصالح في    واألم. بقتال الباغي 

 )٣. (للجماعة اإلسالمية في قتال ومحاربة وإراقة دماء

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعاً وال يبعد أن يكـون واجبـاً             : اإلمام الشوكاني وقال  

وقــد حكـــاه فـي البحــــر عـن         ) فقاتلوا التي تبـــغي  ( لقوله تعالى   

جميــعاً أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم إذ فعلهم فـي دار              العتــرة  

 )٤. (اإلسالم كفعل الفاحشة في المسجد
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 أخـذت   رضي اهللا عنـه    الشافعي اإلجماع  منعقد على قتالهم، قال          " الشربينيوقال  

أبي السيرة في قتال المشركين من النبي صلى اهللا عليه وسلم، وفي قتال المرتدين من               

 )١("علي  رضي اهللا تعالى عنه، وفي قتال البغاة من ر رضي اهللا عنهبك

وقد وردت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث صحيحة تدل على تحريم البغي 

مـن  ( والخروج على اإلمام العادل جمعاً لكلمة األمة منها قوله صلى اهللا عليه وسلم              

) ق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه     أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يش        

)٢( 

كما يدل على   ) ٣) (من حمل علينا السالح فليس منا     (ومنها  قوله صلى اهللا عليه وسلم        

على المرء المسلم السمع والطاعة فيمـا أحـب       (ذلك قول النبي صلى اهللا عليه وسلم        

لت هـذه   فقد د ) ٤) (وكره، إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة           

األحاديث وغيرها على وجوب اإللتزام بطاعة ولي األمر  وحرمة المشاقة والمنازعة            

لوالة األمور ما داموا لم يأمروا بمعصية ، كما دلت على وجوب مقاتلة مـن أراد أن                 

 . يشق عصا الطاعة ويفرق أمر األمة

 التخلـف، إذا  ويجب على كل من دعاه اإلمام إلى قتالهم، أن يجيبه إلى ذلك، وال يسعه          

كان عنده غناء وقدرة، ألن طاعة اإلمام فيما ال معصية فيه، فرض فكيف بمـا هـو                 

 )٥. (طاعة

قال الطبري لـو  : ، في قتال أهل البغي، فقال   اإلمام الطبري ، قول   اإلمام القرطبي ونقل  

كان الواجب، في كل إختالف، يكون بين الفريقين، الهرب منه، ولزوم المنازل، لمـا              

، وال أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور، سبيالً إلى إستحالل، كل ما حرم  أقيم حد 

اهللا عليهم، من أموال المسلمين وسبي نسائهم، وسفك دمائهم، بأن يتحزبـوا علـيهم،              

 )٦. (ويكف المسلمون أيديهم عنهم
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، وليكن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة، ومنع الفتنة، ودفع شرهم ال النفي والقتـل             

وفـرق  . فإن أمكن األسر ال يقتل، وإذا أمكن اإلثخان ال يذفف، وال يقاتـل مـدبرهم              

 فقالوا إذا ولوا مدبرين، فإن كانت لهم فئة ينحازون اليها، فينبغي ألهل العـدل               الحنفية

أن يقتلوا مدبرهم، ويجهزوا على جريحهم، لئال يتحيزوا إلى الفئة، وإن لم يكن لهم فئة، 

لم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم، لوقوع األمن من شـرهم            لم يتبع مدبرهم و   

 )١. (عند إنعدام الفئة

 األسيرة ال تقتل عند الحنفية وإنما تحبس حتى ال تعاود القتال ألنهـا ال تقتـل                 المرأةو

 )٢. (على ردتها وإنما جاز قتالها إذا اشتركت في القتال دفعاً لشرها وقد اندفع باألسر

الى أن أسرى البغاة وجرحاهم ال يقتلون سواء كانت لهم فئة أو لم تكن  الشافعيةوذهب 

 )٣. (وإنما يحبسوا حتى تنقضي الحرب لحصول المقصود وهو كف البغاة عن القتال

 إذا ظهر اإلمام على البغاة ال يجوز له قتل المنهزم والجريح لحـصول              المالكيةوقال  

 قتل أسير البغاة أثناء الحرب      المالكية بعض   وأجاز) ٤. (المقصود وهو كفهم عن القتال    

إن أسر من الخوارج أسير وقد انقطعت الحرب فال يقتل          : المواقإذا خيف ضرره قال     

وإن كانت الحرب قائمة فلإلمام قتله ولو كانوا جماعة إذا خاف ان يكون منهم ضـرر                

 )٥. (وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم

 الى ان الشريعة تكتفي باباحة دمائهم وأموالهم، بالقدر الذي يقتـضيه  ونخلص من هذا،  

ردعهم والتغلب عليهم، فإذا ظهرت الدولة عليهم، وتمكنت مـنهم، عـصمت دمـائهم              

  )٦. (وأموالهم
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ويرد اليهم سالحهم وخيلهم، إذا إنقضت الحرب، وأمنت غائلتهم وال يقـاتلون بعظـيم              

الحنفيـة  وأجـاز   ) ١. ( يقاتلوا به أو أحاطوا بنـا      كنار، ومنجنيق، إال لضرورة، بأن    

 )٢. ( قتالهم بكل ما يدفع شرهم، وبكل ما يقاتل به أهل الحربوالمالكية

وأن حضر معهم، من ال يقاتل، لم يجز قتله، ومن أسر منهم فدخل في الطاعة، خلـي                 

 )٣. (سبيله ، وإن كان رجالً جلداً، حبس حتى تنقضي الحرب، لئال يعين أصحابه

 

 XV�o	ا �*�  :ا	

  3T$ اe)�H��V 0*[ %(�ل ا	���ة vZهy ا	��ك 

�، �9Y@ ^             ا	>����8e ذه�  �;Cو �' ذ ، %*���� �!;�D� B;41V�# م أن��C�  ز'�U# ^ @�9أ 

             ��2، وا �=�ر #�1#�'ن �D13!�،، آ?��w ا T د رده� إ'a3? وا ،�DVC TD� %*�#U'ز DVJ;~ آ

 �!;��D�41�ن V��# 4;2، أن*��  ���4اوة أو  ا��U# ^ @��9'ز ����� ا ��)��Cإ ،B#%����C �!D1��O ى%��# B��?� ،

31�د W'ازx، إ^ ��� ا ,�2W �)%وط ه(�^:  

  .أن �J'ن *;!� W%أة وBVh إ�Oام  .١

�م C BC�4!�  ' ا4�J'ا أهN ا ��( ��4 ه>#?1!� .٢CAا B�?1# أن 

٣.         �!E�� وان #<�+ �'*��,#%W ا'�D13# ^ا و%���C أن ^ #4�1'ا �!;D��م CAأن #)%ط ا

o l�. 

1O ز'U# ^و �!h[6 ^إ @V=9 B� @� v*�# �C �U# ^ ح إ^ أن[V� �! �)٤.(  

  

                                                 
 .٤٣٨٨ ص ٩ائع جبدائع الصن.  ١٢٧ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج ٥٧ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج (1)

 ..٤٦٤ ص٤ا	3��X ج. ٣٩٩ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج. ٤٣٨٩ ص ٩بدائع الصنائع ج (2)

 .١٤٩ ص٤ا	3��X ج. (3)

آ(�ب %(�ل أهy ا	��K, X ا	C�وي ا	3��8 . ١٢٧ ص٤ ,�X9 ا	C(�ج ج. ٦٠-٥٩ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج (4)

  .١٥٨-١٥٦ص



 

�T��D         ا	8M9C>>�وذه���  B;;Cl�� ة وا����� � أg��� ^ @��9س ���gن #��B;41V أه��N ا ���4ل ، �

� �]ب  � �!;D� 29�416A��D;!� �3'م C�!� أو أهN ا 2Cl آ 29�416Aن اY ارج't ١(ا.(  

�ز ��W8>>�واM9C	83>>� ا	�29 �?���ل ا �����ةوا	����h T��D%�!� آ��V%ا   ا^41��6 ،�!h[��6و 

  )..٢( )'آ�S ،�!1 إذا وp4y ا ,%ب اوزاره� ردت إ ;!� 

  

 �	�o	ا �*�  ا	

 X��	ا ���S X� ت�M*)�ن ا	z $3T  

 )*%13C B��TD ا g1و#N ، *�3 ر*v ا6A]م  �?14J ، 26�� آ�W p9%#?2 ا ��( 6;? 

          T�D� �!1#���W p�9��E;�2 ، �6'اء آ�U و ;2 ا{V�? 2 ا�?#%U ا xlه     v�*ر �ا ��=d أو ا ?��ل ، آ?�

          2��w ا T ة إ��ء أن ا �4�دل إذا أf�DJ           . ا ?V}و ;2 �B أهN ا �4ل *( رد ا ���?D4 ا +�=J��3 ا*

� @ ، ^ #{?B و^ #�Sg و#%CgC @9Y @S'ر ��13� !� د*�4�  �)%ه�          C أو )���  ) ٣.(d=9 ا ��Cوأ

              Y=�'س وا�ا  B�C ة ا ,%ب%E�S )* ا �4ل Nأه TD�� أDJ=@ أهN ا ��( C     �����C'ال *!�' ه��ر 

    BC ء�?D4 ر ا'!?W�8e���	�83 وا	���B     ا	�8M9C وا	 B;1#ى ا �%وا��hا !� وإ'�Oأ %!nأ )* 

 �?h٤.(أ (  

�ل   ا	'ه�يروى  O  "       @�;D��رت وأ.�,�ب ر�6'ل ا� .�TD ا� S T وY2 ا�إن ا =1

و�Z B�?C �D�6!� ����را آ<;�% ، *��v?1W رأ#!��� �T�D أن ^ #3;?�'ا �T�D أ��h ���hا ، *�( *��%ج           

�            ا�6 �C ن ، و^ #�%دr%�3 ا N�#وgJ T�D� x'���ص *�( N�1O أ.�a�O ^ن ، وr%�3 ا N�#وg1� x'D,1

               @�h��. T�D�����     ) ٥" (أ.��'ا �gJ TDو#N ا r%3ن ، إ^ أن #'� �W�V=@ *;%د  N�#وg1 ن اY

�م ا ?�v*%  )=�# 24 ا {?�ن ;O) .٦(  

                                                 
  .١٠٩ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج (1)

(2) 1�9l	ا h1ا/Zج hج . ٤٣٩٨ ص٩ y8*? 8/ي� �l)�, ]*0 X4��  .٦١ ص ٨ا	

 .١٠٦ ص٦ �4ح �(� ا	5/�� ج. ٥٥ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج.  ٢٣٢ ص٢ا��l�ح ج (3)

   .٢٢١ ص٢ا	fUب ج  . ١٢٨-١٢٧ ص١٠ا	�+�ط ج ٠. ٥٨ ص١٠ا	�X9 ج.  ٢٣٢ ص٢ا��l�ح ج (4)

 .١٦٩ صy8V٧ اpو��ر ج. ١٢١-١٢٠ ص١٠,�9l 0�/ ا	�زاق ج (5)

 . ٣١٢  ا	�5اK8V ا	�8U5M ص١٥١-١٥٠ ص٣ا	3��X ج. ٢٣٢ ص٢ ا��l�ح ج٤٤٠٠ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (6)

  .٣٠٠ صT٤��84 ا	/��%X ج . ١٥٢  ص�٢(� ا	�ه�ب ج



 

�E%ة ا ,%ب و^  �{%ورا        S %;� )* %Hzا TD� B;3#%= ا �hأ @=DJأ �C �Cل  أ�ت ا �13

      @�?y ل�C أو d=9 BC . ل�OX��3	ا �T�L "    أو ^��C %�Hzا TD� B;3#%= ا BC fDJأ BCو

          N��O @9��9@ آ�{??�y ن��;% ا 13�ل ?y�Y @ن J,%#� ذ o آN�O @?#%,1 ا ��( *� )* �V=9

  )١. (ا ��( 

                 2�#<U اج ، وا%t ة ، وا�� آ� >آ!;D�� W?4@ أهN ا ��( ، BC ا �]د ا �D�J )1'ا Cو

�د ا ��D ا T أهN ا �4، �� *D4'ا ، وإذا أ?� �1�� � أهD@ �)(ء BC ذ o .| واw# �  ، ٢(ل(  

 ~3V# N;Oو +h              B�C ��!?,# ��  2 *��ذا#�� �lHg# @9Y 2 ا ?�ل NWY ا ,?w? ��م �CAا 

 2� �w? وا lHY3@ *( اh p�># �  ة�� . ا ��!Jد��� ا ?]ك �;�!� و�;B ا� *D4;!� إC٣. (أ(  

 @C�Oأ �Cو          |;,�. @�;D� ��Wو B�C T�D��ل  ) ٤" .( ا ���ة B�C ا ,��ود وا 34'���ت �O

�م ا ��%3(   CAا *�;!�             : ا'�?�hا ا ,��ود و'C�Oت وأ�O�a وا اlHg* �D� TD�و ' �D�J ا ���ة 

�ت و^ ا ,��O�a�� ا �!;��D� B>��J ���  م����hY��� ���*[H ن�� آ����C ^إ �!C����hأ B��C �3���# ^ود و

�J ��ع آ??WA2 ، أو ا�V ب أو ا�1�D  ا �4ل Nم أه��h٥. (�3 أ(  

 hZا�	ا �*�  ا	

 �9)M	ء ا�U)Vا /eZ ة���	3$ أ,�ال اT  

              2�?Dآ p�3=J2 ، *��3 ا���?U 2 وا���w ا T� ة ، رده�� إ��1�ل ا ���O B�C �a�3 ن ا�� آ? 

               Aا ��!�C ح��1V�# [* 2C'a4C �! ا'Cن وأ'?DVC �!9Y ، ة�ا ?lاه� �2C%h TD أC'ال ا ��

� J,��'ج إ ;��@ ��y%ورة ا ��13�ل  ��C 2��#رl ل وا��T��D، و�����h )��3 ا ?��   T��1?*، 2?a��4 ا N��.أ 

    �D��6و @��;D�إy<<C� H 7<<V ,>>�ل  " اp}��39 ا ,��%ب و���W رد أ��C'ا !� إ ��;!�  TD��. @�� '3 ا� 

79, �MV �8�Z H٦ " (ا,�ىء إ(  

                                                 
  .٢٢١ ص٢ا	fUب ج.  ٥٥ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج  ١٣١ ص١٠ا	�+�ط ج. ١٥٠ ص٤ا	3��X ج (1)

 .٥٤ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج . ٤٤٠٢ صZ١٠/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

 . ٤٠٣ ص٣أ3T�م ا	��5ن 	*�l�ص ج (3)

  .١٥٢ ص٤ا	3��X ج. ١٢٥ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (4)

 . ٣٢١ص M6١٦+�8 ا	��5�X ج (5)

/ ج (6)Tى ج. ٧٢ ص٥,+9/ ا��3	ا K9+	١٨٢ص٨.ا. 



 

�^  ?13'ل #3'ل       " 0*8� رXz ا� 790   و ?� روي أن    C lHg# ^ ن�B�C ا��1%ف   : آ

 xl��Hg;D* ��;��Z) "ع  ) ١���?Wا إlه�� T��D��ء ا ����( *���D #,��%م    ) ٢.(ا =3!���ء و���S1!� أDC���4C ���Cأ

�8M9C	ا            ��C %#�a�J ا'h��W TD>ء BC دار ا6A]م ، �N أ� �!1�D��ء �Sة أ� ا ?1�W%ة vC ا ��

                ^ @�9Y �!;� إ x',9ا ,�#� و %#�aJ زوا�Wأ9!� أ T1h �!�C ن �;4@ إ ;!�  ، وا^16;%اد'��#

 N?4 �� إ^ �h[6 %;a#) .٣ (  

�ز Wوأ	�4�م- vwO ا ?;%ة�83ا	w ة وذراري - ا'V9 �!;* إ^ أن #�'ن �!�� ).٤(  

 �,��  :ا	�*� ا	

K88,f	ا X�Z   

    B;?DV��? ا B��C ه�%��;�� أن #��)�رآ'ا ��Cن إ';Cl�� ا   T��D��U%#?��2 ا ����( وا ��t%وج 

�مCAا ,ا BC 2 �h N� 2 ، و��?W 2 أو;h��� B#د%=�C ا'W%t# أن �Cوإ ،�!at# ��h B;1 �.  

� ��2 ا9=��%اده� ���� ��(     :ا	C�	>>� اpو	>>[  h : �8   ذه���e���<<	83>>� وا	�ا	8M9C>>� وا	

�*Z�9C	وا               %;a�#ه� و��!��م ا �4�دل #���3 CAا TD�2 �� t%وج Cl ا Nأ9@ إذا ا9=%د أه T إ 

    B;;�%, آ,�� ا �!?�h .               ���2 ا ?�B;?DV و�39{�?W T�D� ��Wو%H ��4# l��;h �!Wو%H نY

�ل .  4!���ه� ��O h1>>/ا�	ا �T�<<L " : 'C T��D��روا اه����h N%ب   إذا ����D'ا ��. ��ر�'��9,* v��y

�!�ه� y%ورة�و#�31 ) ."٥(  

�ل ��OوX98Z��<<	ن  :" ا'��D13;* ا ,��%ب Nأه�� ����h ���!?�h ر�a��* ل���13 � ��' ا9=��%دوا �

B#%��Cو B;D�3C) "ل ). ٦�O o lوآ�*Z�9C	�83 وا	�  )٧. (ا	

                                                 
  .١٢٤-١٢٣ ص١٠,�9l 0�/ ا	�زاق  ج (1)

-٦٣ ص١٠ا	�X9 ج. ٣٨٧ ص UV٧��� ا	C(�ج ج . ٢٧٨ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج. ١٢٦ص١٠ا	�+�ط ج (2)

٦٤.  

 . ٢٨٩ ص١ا3T�م ا	���ة وا	C�رK8Z ج. ٤٤٠١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)

  .٢٩٩ ص ٤للدردير ج-الشرح الكبير (4)

 . ٤٣٣٤ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (5)

 . ١٢٨ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (6)

 .٢٩٩-٢٩٨ ص٢ج.ا��l�ح. ٥٩٨ و ٧٠ ص١٠ ا	�X9 ج.٢٠٤ ص ٢للدردير ج-الشرح الكبير (7)



 

 �8V�o	ا �	�C	ا:              ،%�CY2 و �( ا�Cو�3C )�* B;?DV�? ة ا� أن #)1%ك أهN ا vC 2Cl ا ���

�  4D!�� و���h ��!?�h                  *�3 ذه ً}��4 �39J ^ )�� ا N2 أهCl ا N29 أه��� W?!'ر ا =3!�ء أن إ

�DJ'ا p,J را#2 ا ���ة      O �!9Y B;?DV? ا BC ة��ل . ا ��O��/5	ا �)� �T�L : Nن أه�و ' ا416

                    Nأه� B�C N�4= ا اlان ه� ��  4D!��، آ?�ً}�39 �!��C o� ذ B�# �  �!4C ا'DJ�3* 2Cl ا Nهg� )�� ا

  }39 d;  )�� ان #�'�9'ا                  ا B�C ا'�W%t# ��  2�Cl ا Nأه� B�C �!; ا9{?'ا إ B#l ��ن، *?#�  �ً

  )١. (��h B;C<1DC ا6A]م *( ا ?4�C]ت وأن #�'9'ا BC أهN ا �ار *,�?!� ��h ا ���ة

�ل  OX4����%م �g      T�Dوإذا ا416�ن ا ?1 :" ا	 %�;� B�C @�1Cذ T 9@ #%د إ�* )Cl� ول

� vy'# ل و�C أو d=9 BC fDJأ �?� )Cl ا ?1ا B� vyو �C )Cl ا Bg ٢"(ول. (  

  �����ن     ا	9C�Z*>� و�!Wا ����( و Nأه� v�C 2��Cl ا N1%اك اه��Zا )��*  : �#����31 : أT>/ه

�!�ه�  XV�o	ف              وا[t� ل��ل ا 13h ا �4ل Nأه TD�� اDJ='ا C ن�?y �!;D� B� �31 و�# ^ 

                          N2 وأه����w ا T� ع إ'�W% ا )�* ��!  �ً��;�%J B;?DV�? ا B��أهN ا ���( Yن ا �{?�ن 3�6~ 

�!;* o ذ T إ ��� 2W�h ^ 2Cl ٣"(ا. (  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٧ UV��>� ا	C(>�ج ج   ١٢٨ ص ٤,�X<9 ا	C(>�ج ج   . ١٢٨ ص١١ا	�+�ط ج.  ١٠٨ ص  �4٦ح �(� ا	5/�� ج    (1)

 .٣٨٨ص

�(y8*? �l ج (2), ]*0 X4�� .٦١ ص٨ا	

 .٧٠ ص١٠ا	�X9 ج. ٣٢٠ ص١٠ا�lV�ف ج (3)



 

XV�o	ا ylM	ا  

� اpولC�  ا	

    :ا	�*� اpول

K�/6�  .ا	�Mق K8Z %(�ل ا	���ة و%(�ل ا	��آK8 وا	

@Wة او�� BC B;ل ا ?)%آ�1Oة و�1�ل ا ��O B;� ء�?D4 ق ا%*:  

13�ل رد�!�، و^ D1O @� �?41#!� و#U'ز N1O ا ?)%آ;:  اpول �� �a3# أنB.  

XV�o	ا �%دة وا ,�%ب                : ا Nل أه���1O ز'�U#و ،B#%��C �!�� f�#و B;D�3C �!DJ�أن 3#

 B#%��Cو B;D�3C.  

�<<<	�o	ا :  B;ا ?���)%آ T���h%W T���D��ز ���!WAز ا����W وإن ،�!,#%���W T���D� <���!U# ^

B#�J%? وا.  

hZا�	ا :B#�J%? أو ا B;ا6%ى ا ?)%آ N1O أ6%اه�، وإن N13J ^.  

�,��  . ذرار#!� وT�VJ أC'ال اهN ا ,%ب^ �J�� أC'ا !� و^ T�VJ: ا	

41�ن �T�D                : ا	+�دسV�# ز أن��W وإن )�Cك و^ ذ%(�?� �! ��1O T�D�41�ن V# ^ أن

1�ل أهN ا ,%ب وا %دةO.  

 hZ�+<	ة  ���     : ا���C T� د9!� إ��ل، *��ن ه����C T��D� �!�أن ^ #!���د9!� إ ����C Tة و^ #�'اد

  .DJ>م

K,�<<o	ا ��4%ادات  : ا �!;��D� �a���# ^ ا) ١(أن �!;��D��آB و^ v��wO و^ #,��%ق V��? 

�!Dاه T�� وإن �!;* �C v�?J دار إ6]م �!9Y ر�UZYوا N;t� ا �!;D�.  

  

                                                 
 .٥٩٨ ص�٢	� ,K اHت ا	�Cب X,�6 ا	C��رة ,8eZ K/ �6�7 ا	B89�9 ، ا	e�$ ا	���8 ج: ا	�eادات (1)



 

h��)	ل: ا�C دم أو BC ا'�D!16ا �� �'ن �?w# ^ �!9أ.  

�4�e	ا :@;D� p9�� أlHوH BC x%اج وزآ�ة 36~ �?B آC) .١(  

  

XV�o	ا �*�  :ا	

�Zا�C	ا ���Sو X��	ا ���S K8Z ق�M	ا:  

   �yل ا416%ا[H BC            B;J��  U%#?�1( ا ���( وا ,%ا��2 �1#{|  ��� ان ا =�%ق ��;B ه��

  :ا B;1?#%U ه'

�E% آ?��� ذه��� إ ;��@ ا ����4      .١��U دل، أو ا��م ا ��4��CAا T��D��رW'ن ��t ة ه��� ا�ا ����

        N�#و�J TD�� ا ?,�ر�'ن *!� ا aD'ص ا ?2�D�1  � #14?�وا Cأ ،N#وg1 24 وا�ا ? %*'J ط%(�

      ��4� T   أو 1VC�� �N ا�1?�وا �TD ا f#'t1، وا ?�J ا� �D��%ة �TD اCY'ال وا =%وج  !lا 

4� T و 6%' @J � B;ر��,C �!D4W3'�1!� و�.  

�1UC ��!9Y �!C!��ون g�1Cو 'ن              : ا ���ة .٢�Cإ B;!� و���ح �;�[�.A�� T �4J ا� %Cأ

Aن ًا'����# �!Wو%��H )��* ���!* ر�'ن�� ا ?,����C4!��� أC +��, ن ا'���# ���Oو ،���Du ا v��*ح ور[��.

w3� دا�V���* رضYن *���( ا'���#���2 ا� 4!���� ا w%#���+ وأl���Hه� أ���C'ال���6?h )���* B#%E�V��� ا 

T �4J)٢( 

  

  

  

  

  
                                                 

�وردي ص (1)*	 �8V��*+	م ا�3Tpاء ص. ٦٦-٦٥ا�M*	 �8V��*+	م ا�3Tpج. ٥٦-٥٥ا y8*ج وا�آ�(	٢٧٧ ص٦ا-

  . ١٧٦-١٦٤  آ(�ب %(�ل أهy ا	��K, X ا	C�وي ا	3��8 ص٣١٢ا	�5اK8V ا	�8U5M ص. ٢٧٨

 .٣٤٥-٣٤٤ ص١ا3T�م ا	���ة وا	C�رK8Z ج (2)



 

 �	�o	ا �*�  :ا	

 XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا X� X��	ا ���S  

   N?41V# �    XV>+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	آ%ة           اl�C )�* ��!4J @�9أ ��� Dwa�C| ا ���( ر

  ����6�Dw| وإ9?���� اa���C N?41���6) ١. (ا^ر*���ق أن #���N?41V ا ?���Dwa| ا =3!���( �� ����3ر ا ?�

�B ا U%ا�E ا^��1اء �T�D ا �2wDV        " ا U%ا�E ا ?'�y 2!W ا �و 2     " %;�41D  .   ��V� ا N�4 و

���د �W%ا�E ا ,��ود  ��           �*( ذ o أW %�14# ^ @9%#?2 ا ��( W BC%ا�E ا ,��ود ��� ;N أ�9@  ?�

  ) ٢. (#41%ض  lآ% W%#?2 ا ��( 

�E *( ا ���ب  و�%ض ا 3�9'ن  �;�ن ا U%ا�E ا ?'�y 2!W ا �و 2 و.'ر هxl ا U%ا     

�dC *( ا ?�'اد     t م             ٥١-٥٠ا��u� �3'#� اJ ��!� �a�3# )�1 ل ا��4*Yا �Eا%�U ا xlه� N?(�Jو 

� ا '��;�wtD  2% ، آ?�� N?(�J ا^�t9%اط          !J�hأو و �ا �16'ري  �D]د ، أو 4J%ض ا316] !

              2�;Eا���ل �?�g� م�� h 2%ب vC ا V'دان ، أو ا 3;�h )* 2 2 دوC�H )* )9�? ي أو ا%�V4 ا

أW��9gZ BC 2;@ أن #4%ض ا �]د  wt% ا ,%ب ، آ?�� tJ N?(�J%#�� أو ا�J]ف                 �y دو 2   

        �a��3� ، ء��ء وا ?�����%!� ��ت ا ?%ا*��+ ا 4�2��C آ���D1?Cو N��3� ا ~E�اD��6Y,2 وا ?��}ن وو��6

�     . (ا��yA%ار �?%آ��> ا ���]د ا ,%��� ��!D4Wا �و ��2 و ���y �Eا%��U ت ا����'3�و���hد ا ��3�9'ن 

�درة v�;?W أ�C'ال            1J%اوح �;B ا^��ام وا BUV ا ?}�� أو ا �       a�C از'�W v�C N�Oة أ��?  BUV

 2wDV ا TD�  .ا ?�14ي 

�ظ ا 1(            = Yا �و 2 ا ?'اد وا �y �Eا%U 2 ا��و�O ا�4�16 ا ?)%ع ا V'دا9( *( .;

 o l2 و�;��E;2 و��Cأ ا )%�U ا B;924 ا 3'ا;wO vC �6��1J ^ 2y�=}* )9�4C TD�J�w'ي 

� #'W@ إ O T'اB;9 ا �]د�;� T*[J �O ى #�'ن%HYا .  

  

  

  

                                                 
(1)  �9+	 X1�9�	ن ا�V�5	ق ا�آ�ة ار�f,م ١٩٩١  

 م١٩٩١ ,K ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV 	+�9 ٣,�دة  (2)



 

XV�o	ا �C�  ا	

� ا	��K8Z X ا	����e ا��`,�8 و%��Vن ا	Z�5e�ت ��SXVردpا  

�9'ن ا 34'��ت      -١O N?41V# � )9ردY2        ا�?#%U  N�� DwaC| ا ��( وا ���ة ، وا ?3

�9'ن ا 34'���ت    O BC ، )C[6Aرد�9( ا ��( *( ا =3@ اYا     T�D� 2�4Oا 'ا �Eا%�U ا |Dwa�C ، 

 )DHا �و 2 ا �ا BCأ.  

�%ض ا 3�9'ن     �Oرد9(وYب             ا��TD أBC ا �و �2 ا ��اDH( *�( ا ��1 24Oا 'ا �Eا%UD  

  )9���+  اYرد9( وا 3�9'ن ١٥٣-١٣٥*( ا ?'اد BC .  ا =Na ا <�9( ـا ��ب اYول  ـ ا <�w1# 

�9'ن ا 34'����ت ا ��V'ري ،   *��( ��O9( ، و�����D ت ا��9'ن ا 34'�����O v��C B#و�ه��lا ا �1'#��� وا 4���

 )9�  )١.(وا 3�9'ن ا 4?

�T�D أB�C ا �و �2 ، *�4%ض  !�� *�( ا ���ب اYول             �Eا%U رة ا'wH ر�O �O 9'ن�وا 3

         �� و�O وvy ا 3�9'ن ا 34'��ت ا 1( رrه!Jر'wH TD�و N4 هlا ا �#�31  !� *( ا 3�9'ن #�ل 

 �� و�Zد ا 2�'34 *;!!�6��Cا �و 2 و BCأ TD��ظ =, �� 2D;=آ.  

     )DHا �و 2 ا �ا BCن ا ?  : و#4%ف أ��دي واYد�(  �Dو 2 *�( أ��;B اY*�%اد      �9g@ ا �;

 �!?;DO24 اOر TD� B;?;3? وا �!� B;C'�,? ا.  

        2}���O �� وأ9!�!J'wV�� B;�س ا ?�'ا��V�h4( وإOا �'ا ��ن ا ?�دي ه' وW'ده;� �*

�م أC'ره�Cز TD�.  

           ��!E^و �2 وو�D  �!C1%اh��� B;�4'ر ا ?�'ا��Z '�!* 'ي�د�( أوا ?4Yن  ا�� ا �;Cوأ

 �  .9,'ه

���4C N?(��#و Th v���Cو ��2 و�D  ا �1��6'ري N�(�� 2 ا��#�?W )DHا �و ��2 ا ���ا B��C2 أ��#�?

  )٢. (ا �4وان �TD ا316�2C 6;% اYداة ا ,�آ?2 

                                                 
  .٧ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� �X ا	5��Vن اpردXV وا	�5اK8V ا	�8Z�e ص (1)

 .٢٢١ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� �X ا	5��Vن اpردXV وا	�5اK8V ا	�8Z�e ص (2)



 

� � ا 3�9'ن    � �Oرد9(وYا �1'#� ا �Vh )DHا �و 2 ا �ا BCأ TD� 24Oا 'ا �Eا%U ا 

 ) �  :ا 1

١-  BC ا �16'ر *( ا ?'اد TD� 24Oت ا 'ا�#��U ١٣٩-١٣٥ا.   

٢-   ;6 2wD6 ب�a1��DV�C NE,2                 إa�* f; g�J 2 أو#%�V���دة �;O 9;�2 أو�C �6;2 أو�

  .١٤١-BC١٤٠ ا U�� دون رTy ا ,�'2C *( ا ?'اد 

 .١٤٦-١٤٢'اد ?ا =1�2 *( ا  -٣

 .١٤٩-١٤٧اAره�ب *( ا ?'اد  -٤

�ل BC ا '�hة ا '��;2 *( ا ?'اد  -٥�J )1 ا �Eا%U ١٥١-١٥٠ا.  

�29 ا  -٦�C BC N;� 2 *( ا ?'اد �ا; �  .١٥٣-١٥٢و 2 ا ?

�T�D أB�C ا �و �2 ا ��اDH( *�( ا �3�9'ن                   و 2�4Oت ا 'ا�#��U 3'�2 ا� اYرد1J )�9%اوح 

����ام آ?��� *��( ا ?��'اد  Aا B;ث   ١٣٨، ١٣٦، ���١٦٥[��S T�� إ %!��Z21��6 أ B��C d���, ا B;و���

و9%ى أن  =� ا ��( *�( ا =�3@ اv�?U# )C[�6A ه�xl ا �U%ا�E             . 6١٥٠�'ات آ?� *( ا ?�دة     

       T 2 وأو?#%U ا xlه TD��ل  وأآ<% د^ 2 ?416^�� .      )9��4?D  ~���9r%O �=  @9Y( وه�' ا �{

ا �a�3# )1و9!� و�!�lا #1=�+ ا �3�9'ن v�C ا =�3@ *�( ا ?4��T و#f�D1t *�( ا Y ، ��=Dن ا ���(                   

�م             �CAا v�DH T� و#!��ف إ N#وg1 14?� ا# |DVC وج%H .          ول�وا ?��14ي �T�D أB�C ا �و �2 #,�

�ب ا 2wDV و�J;;% د16'ر ا �]د a1�  .ا

٢-   D�W T%#?2 ا ���( *�( ا r%�3ن ا ��%#� وا �V�2 ا ��'#�2 وأ�O'ال             ا �a'ص ا �ا 2 

� a9'ص ا 3�9'ن *(     Cأ ، ��;%ه B� �4� � ا U%#?2 وJ?;>هC B;�J 2?�,C 2,yء وا�ا =3!

�D��6'ب ��C%ن *��{=�ض       � p�;��. ���3* 2�� ا �و B��Cأ T��D�>>/  #��3'ل . ا^����1اء Tذ أ�)<<�pا

X0���	ا "     fa1J )1 6;2 ا�6Y2 ا=a ن ا ?%و29 ه( ا'�J د��J  م%�UJ )1 ص ا'a� ا �!� 

����1اء �T��D أB��C ا �و ��2   Aل ا� 4J?��� أو l��4Jر �D;��@  اYرد)��9و^ أدري ه��N ا ?��(%ع . أ*��4

 �;3C � �3� xlت ه��ت ا 4#%(1��;.) "١(  

� ا =3!��ء ا �{'ا�~              -٣�!  v�yو � �W%#?2 ا ��( *( ا =3@ اC[6A(  واy,2 ا ?4

�ر2W ذات O'ة وC�2�4 و !��         t 2 ا��?U آ'ن ا N>C 23;O� ع   ا��wC �;��آ?�� ا1�Z%�'ا أن   .  ز

 )���� 2��?#%W 2��?#%U ���4 اJ T��1h ^د�����م ��u� وأن #���'ن ا ��E�وه��xl . #���'ن  !��� g��Jو#] ��6

� ذآ�%ا *�( ا �3�9'ن         �!  ��U9 ^ ~ذ   . ا {'ا��1�6Y�3'ل ا#  X0�<��	ا /<T�41;%ات ا �1(    " أ ��*
                                                 

 .١٦ ص١ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� ج (1)



 

� ا ?)%ع   !C�t16رد�9( اYل                 ا��U? ا اlا �4%ب *�( ه� B;��;�%   آ?�� *N�4 ا B�C ��#�4 ا ?�)% 

 � ��د Y vV1Jآ<% 4C BC�T . واy,2 ا ?4�J �!n�وy%ب �TD . و^ C,�دة ا�Y%اف وأ =

 2D>Cة أ�� o ١" .(ذ ( 

3'��ت ا �3�9'ن     -٤� @U1J )�9ردYا        )DHا �و �2 ا ��ا B�Cأ T�D� 2�4Oا 'ا �Eا%�U ا )�* 

        2;9'9� إن ا 34'���ت  " ا)�p�ذ ا	��>�X0 #3'ل . إ T ا �(ة ا DW %!uJ )1;2 *( ا �a'ص ا 3

         2Cا%a� ة وا�( �� �V1J 2 ا �و BCg� 26��TD ا U%ا�E ا ? 2yو#�3'ل ا ��آ1'ر   ) ٢" (ا ?=%و

�     اYرد9(و#��و D�J;� ا 34�ب *( ا 3�9'ن    " C,?� ا �U'ر   �!;D� ��O�� U%ا�E ا ?4�* �,�yوا 

�TD أBC ا �و v3J 2 *( آ<;% BC ا �a'ص  24Oا 'ا �Eا%U ل ا�UC )* ام��^��). "٣( 

 ��C ��2���'3 " ١٣٦"��H B]ل ا 34'����ت *pa��9 ���3 ا ?���دة  وه��lا وا��y| أ#��{ T��D�

         2���J T�D;;�% د1�6'ر ا �و ��w� 2%ق �;�% �C)%و N?4# BC Nام �,+ آ��آ?�� pa�9   . ا^

�ت ا 3�B�C 2�?E                     " ١٣٨"ا ?�دة  wDV� ا v��C �a�3# يl� ام �,�+ ا ?��14ي ا����3'��2 ا^ TD�

� ا ?1V?�ة BC ا �16'ر    !=E�nر26 و�?C .= ا )* fD1t# %CYد ا�3@ اs�9 ��3D* )C[6A   و#�

�E>          " ا ���ة"ا =3!�ء �TD أن    �W N�#وg1� ا'= ��H �DVC?'ن  ;V'ا �=�23V و^ آ=�%ة ، 9Y!�� إ9?�

 �Cا�6 ا ��( *( ا =3@ ذ d;  N� ، @;* ن'�wtC �!��  ده��31���) .٤(  

�ل ���Oاق�<<<3#�N���J ا ������ة درءا  1=%#���+ ا �D?���2  :" ا	 ������م ا 9Y �;Sg���1!����  إ9?��� v���C 

� 1) ٥(g��1Cو 'ن*   2=��. B; وg��1? 2 ا��?#%W T��D�gو#��N *��( ا =��3@ اC[��6A( ه��' ا ��lي #��{=( 

 2;6�;V 2 ا?#%U ا.  

         �!1!���Z f(2 وآ������w ا T�� إ �!J'�����1� !� ����4 دO )C[��6Aا =��3@ ا ���Wو ���3 أو

�W TD%#,!� و^ #O%1V'ن  <!U# ^ه� ،و%��C N13# ^ 4!� وأنC 2yو�  .وا ?=

           ��و2�y ا 4=C ل��# ��C @;* �U9 �D* 9'ن�� ا 3C4%        أ(�# ��C T�1h أو B#%C��1? وا B;�.

� W B;� 2O%=1%#?1!� وا U%#?2 ا 4�د2#�.  

                                                 
 .١٦ ص١	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� جا (1)

 . ١٧ ص١ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� ج (2)

  .١٩ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� �X ا	5��Vن اpردXV وا	�5اK8V ا	�8Z�e ص (3)

 .١٢٤ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (4)

 .٢٧٧ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (5)



 

�#�2             ـ  ٥?h T� ا �و 2 إ BCأ T 2 إ!W'? ا �Eا%U ا )* �!�%Z )1 ت ا��'34 �#!�ف ا 3�9'ن �

           �� ا 2wDV ا ?V}و 2 �B آZ N( *( ا �و 2 وBC ه��!9Y 2#l;=�1 2 اwDV 2 ا#�?hا �16'ر و

 ����� وز���W%ًا وه���( ذات اYه����اف ا ���1( *���%ض ����h ا �����(   ���Z%ع ا 34'�����ت ا 3����6;2 رد

�!9�?} .         2�#�?h T�D� s�9 ��O 9'ن�و��4 ا 31�ء ا 3�9'ن vC ا )%#24 *( ا !�ف �U9 أن ا �3

� ا �)24#%                   �C2، أwDV� ا B�C 2�CY2 ا#�?h TD� s�# � و �!�%Z )1 ت ا�ا 2wDV *( ا 34'�

                  T� إ p�!�9 ��م وp�C%h ا �t%وج �D;�@ و ��!��CA2 ا�#�?h TD� pa9 �3*    ،��Du رة ا'�wH 

� � ا 4�د 2       w? ب ا��TD ا., %E�U و29 ا�4C BC p4�Cل  . و�O   $8<�V K<Zا ":      ��C ن أ���وا��*

� ^ �Z!2 *;@ ^ #�'9'ن ����ة و^ #�U'ز         ?Dn ه�%;� �Dn أو ،�!?Dn نgل آ�#U'ز  !� ا 13

�!;D��م CAو29 ا�4C) ."ل ) ١�OوX3	� ' pW%H ـ *%2�O ا ����ة ^  ?���h v+       : ا	�C�ب ا	

N� 2;���� pV;  2;a4?� x%Cgآ �Dn v�?  ) .٢( 

                  N�1O <�UJ ��D* ،ق%�w ع ا��wOو B;;�%, ل ا�1Oة و�1�ل ا ��O B;� 24#%( ا pO%* �Oو

                    ^ 2���w ا T� ة إ��ز �TD ا U%#|، و�;�p أن ا �a3 ه' رد ا ���!WAة و^ ا�ا ?��% BC ا ��

�!D1O .  �Jا TD�� #�ل C 9'ن��و � �U9 *( ا 3   �1O )�* 2�.�H NE��T�D أB�C    ع و6 B;Wر��t ل ا�

  .ا �و 2

٦ .       T��D� T��1h ���O�� N��� 2��yو�� ,2 وا ?=a��? 1%اط ا��Z^ 9'ن� ��� #��41%ض ا ��3

2C�J 2?#%W �!9gا �و 2، وآ BCg� 26�  )٣. (ا )%وع *( ا U%#?2 ا ?

� ,2 وا ?=�و2y واl�9Aار إ �;!� Yن ا ?a�3'د       a? ا �W2 *�3 أو;C[6Aا =3@ ا �Cأ

 v*9'ا آ���* �!D1O ^ ه�%Z fآNE�a ا .  

٧ .       �4� T1h م%U? ا +h^ 9'ن�#fD1t ا 3�9'ن vC ا =3@ اh BC )C[6A;� أن ا 3

� ��3ر ا �lي         � B�� 1!� وDJ��3C 24#%(� ا @�;* p�h��D;@ وا C B�?1�@ *( ا 'pO ا lي ا� �D�1 ا

�E!� وردت      ��Cد p?a��� �!���C 2�� ا �و p����?J 2 *���ذا����w ا T�� ورده��� إ ،���!�#��13{;@ رد

� �!  . أC'ا !�wJ �  N�                  �! ا'�Cدرة أ�a�C م��� p��Wل وأو��E%ة ا �13�S )�* x'=DJا �C ن�?}� �

    �� T��1C وp4��y ا ,��%ب أوزاره��!���J!� وو��W'ب رده��� إ ��T أ.��,���D1?Cل . و���O �T�<<L

h1/ا�	ا :     �!h[�6و �!��س أن #41V;�'ا ���%ا� [* �!;D�� اC'ا !� ا n )1!% اهN ا �4ل Cوأ
                                                 

 .١٥١ ص٥ا	��C ا	�اB1 ج (1)

 .٢٧٨ ص y٦ ج ,�اه� ا	�*8 (2)

 .١٧ ص١ا	��ا1$ ا	�ا%�e 0*[ أ,K ا	/و	� ج (3)



 

  V��Cأ ���!����1� !� آ��V%ًا  ��)'آ1!� *��ذا ا�1��6�'ا O T�D�  N��?1,J ^ �! ا'��Cن أY ���!  م��CAا �!�

           ���!� إ T ان #>ول ���;!� *��ذا زال رده� �!V�,# B� و ،B;?DVC �!9'�  16;]ءA�� oD?1 ا

�!;D�) .١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٤٣٩٨ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)



 

  

  

� ا	�دة �X ا	����e ا��`,�8 و%��Vن ا	Z�5e�ت ��SXVردpا  

  ا	ylM اpول

� اpولC�  ا	

   ا	�*� اpول

  �� واT`�L� ���e6 ا	�دة 	

١ .   2���D اد و  : ا ��%دة *��( ا���Jا^ر B��C ���6^ع     ا'��W% ا ��)(ء وا B���ه��( ا 1,��'ل 

@��.)١(  

�رة ا =3!�ء *( f#%4J ا %دة: ا %دة �B أهN ا )%ع�� p=D1Hا.  

�8�%ف M9C	ا�!9g� ن:  ا %دة�?#Aد ا'Wن ��4 و�VD ا TD�  )٢. (اW%اء آD?2 ا �=% 

 �!*%��:ا	�	�83و!9g� :|#%a� �DVC %=@آ�1{?# N4* ٣. ( أو  =� #13{;@ أو(  

 ���!*%�� ��@       : ا	>>����8eوO ��6'اء N��4* ل آ=��%، او'��O ;��2، أو���6]م �Aا v��wO ���!9g�

31�دًا��دا أو ا��  )٤. (ا16!>اءا أو 

  �Cأ�*Z�9C	ا            ا' ��3* ��J%? ا ا'*%� �ا ?%��J ه�' ا �lي #�=�%        :   *�D #4%*'ا ا %دة وإ9?

� أو *�Z دا أو�31�3� أو اw9 @C[6ز^ ��4 إ�� و ' ه�'� [4) .٥(  

  

                                                 
 .١٧٣ ص٣	+�ن ا	�eب ج (1)

 .٢٢١ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج. ٢٢١ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ٤٣٨٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

 ..٢٧٩ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (3)

 .١٣٤-١٣٣ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج (4)

  .٣٩٣ ص٢	�hZ جا	�وض ا (5)

h��)	ب ا��	ا  



 

�(�ر   ا	(���e ا	

�TD أن ا �%دة ه�(                 p3=Jا �O ���4 ا416%اض f#%4J ا %دة ��� ا ?lاه� ، �U9 أ9!

         f�#%4J B��  ، 6]مAا B��د #��'ن ه�' ا�9Y N?�ZY@ #,��د B�C ه�'                ا	>����8e ا %W'ع ��# 

�T��D أ��9'اع ا ��%دة ا 3'          N?1(��# ����B ا��6A]م ��;��2 آ?�� v��Wوأ��9@ ا %ا ���J%? 2  ا��;D4= 2 وا��;

31�د2# �Aوا.  

   ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXVا %دة *( . ٢

      2�V  )9دا'V ا )E��U 9'ن ا��ء ا�6A]م ، B�C أن ا �%دة            ١٩٩١أlH ا 3?D� @;D� v?Wأ �?� ، 

��v ا �^ �2 ، أو ا �1%و#�  �tD%وج        �O N4* 6]م ، �3'ل .%#| ، اوAا B#د B�ه( ا %W'ع 

� W%#?��2 ا ��%دة آ���DV��C N #��%وج      : ١٢٦/١*���pa ا ?���دة  . ���2��DC B ا��6A]م  ����J%C ���4#

��v ا �^ �2                   �O N�4=� �3'ل .�%#| أو�، �!���ه% �� t%وج U#6]م ، أوA2 اDC B�.  tD%وج 

)١( 

  

 XV�o	ا �*�  : ا	

� ا	�دة ��S ن�أرآ  

� أن �  B;�1#، 23��V ت ا�  :D%دة رآ�;B ه?�  H BC]ل ا #%41=

  .ا %W'ع �B ا6A]م  .١

٢.  )E��U ا �a3 9;2 ا %دة "ا " 

  

  

  

  
                                                 

(1)  �9+	 XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	دة ١٩٩١ا� .١٧١٢٦ ا	



 

  :ا	��Sع K0 ا��`م : ا	�آK اpول 

                      @�;D� <��J%# يl� ا ،B#�� ا ��=h T� �6;2، إ��h ا %دة *�( ا�6A]م #!��ف ��a=2 أ6

��2 أ*�%اد ه�' ه��م                '?U?  د أو%�=� B#�� ن ه��م ا���2، و �lا آ�'?UC )�* )C[�6Aا v?1U? ا

x%6g� v?1U? ١. (ا(  

�ن ر�W'ع ��� 3'ل، أو ا =N�4 او        و�S BC آ�ن J%ك ا6A]م وا %�W'ع ���@ �6'اء آ�            

31�د ردة ��� أهN ا6A]م�  .ا^

��B ا�6A]م وردة          ���'W��4 ر# ��ء ا )%#24، ا 3'ا��� وا �{'ا�~  ?�!3* vy�3 و 

@���l�!� 2#ا ا�CY%، ه�� *3!��ء            . ���%�y'ا *�( آ��1!�  �;��ن           ا	�	83>� وأآ<% ا =3!�ء  B#l� ا 

�!;D# �S ،دات ا ?�=%ة�31�4�ل واOY'ال وا^*Yء ا�!3* �*Z�9C	�8 ، واe���	٢. (ا(  

  : أ�Vاع ا	�دة

� إ 2S[S T أ9'اعراCY'ا!1D?W )* vW%J ،6]مAا B� �DV? ج ا%tJ )1 ا :  

  .ا %دة ��OY'ال  . أ

4�ل . ب*Y� .ا %دة �

31�د . ت�^� .ا %دة �

ـ #�14% ا ?���J%C �DVا إذا .��ر C���O @'ل ه�' آ=�% ��w;�14@، أو             :ا	�دة Z�p%�ال   . أ

  �= Yط             #13{( ا �=%، وا��;1h^ا )����# B�� ا �=�% آ<;�%ة و T�D� N�?,J )�1 ظ ا ?�=�%ة، أو ا

�!;*. 

    �U9 ��  :"  *�( ا �3'اB;9 ا =3!;�2 #�3'ل     اS K<Z>'يء   وBC ه��= Yأن ا ��D� *�( ه�lا   ظوأ

� ه�' آ=�%       C �� وO%اBE اhY'ال، *?�!!� �.��، وا ?3!;9�4C 1]فH�� �!C��hأ fD1tJ ب�ا �

�!1W^ا �U;* ء)Z @;* �U# ^ �C �!�Cو�!�;4� 2;}O N٣(د، *( آ.(  

                                                 
 .١٧٧ ا��`,X ص التشريع الجنائيا	5+$ ا	��ص �Xشرح  (1)

 ٤أ�9[ ا	��	� ج. ١٣٤ ص٤٧,�X9  ا	C(�ج  . ٣٠١ ص٤  T��84 ا	/��%X ج١٩٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

 .١٢٠-١١٦ص

 .٣١٤ا	�5اK8V ا	�8U5M ص (3)



 

  N39و K�/Z�0 KZ4@     "ا�?# �hوا @Wا �1=;% وو �W'J x'W2 و gV? ن *( ا�أ9@ اذا آ

 N;?# ا ?=1( أن TD4*T إ�DV? �� BuD  ��;V,J %;=�1 ا v�?# يl ا @W' ١". ( ا.(  

                    ���� B�C ل<��C نr%�3 ر أن ا�4� T أو ا��9J ا9;2 ا��hر و�وBC اOY'ال ا ?�=%ة ا�9

 J ا� �h�. T �4J � أن )�4� T ا� �B ذ o، و^ H]ف أن �6�ب  42� T ، او #�J أو و �ًا ،

4� BC T ا ?B;?DV آ�*% h]ل ا �مJ ا� .  

� *(  V=9@ او ًa39 @� +, أو أ ،@���آBC o l �6 ا ��( .TD ا� �D;@ و�D6، أو 

                   ،�V� ا +�#%� T�D�� @، أو �%ض �@، أو �Z!@ ��)(ء aH BC 2DaH @ أو�د#   ��J%C '�!*

 @1�'J N�3J ^2       ) ٢. (و��E[? أو ا ،�D�6و @�;D�وآU# BC o l,� �9'ة �6;�9� TD�. ��?,C ا� 

�ب أو ا U�2 أو ا ��رV, ٣. (أو ا(  

           |Da�J ^ �وآo l آBC N اد�T ان Z%#24 ا�6A]م  ;�pV وا2��W ا �w1;�+، أو أ9!�

�!�C %;H 2;4y' ا B;9ا 3'ا BC �9%� ا ,�y%، وأن �;%هa4 ) .٤(  

� إذا آ�ن ا ��]م �DV�C %�=�� T�1=# [�* [ً?1�,C أB��C                      هlاCأ |#%a ا 3'ل ا )* @Dآ 

BVh N?,C TD� @C[آ N?h)٥(  

         Bا� @ �O �C ،2; '3 اه� *( ا %دة اl? ال ا'Oأ BCو�;U9"  T ��4J ا� f.إذا و %=�#

�B���C ����6 أ���6?�E@ او ����B���C %Cg أو       � %t���6 او @���� +���;D# ^ �اx%���C أو أ����9% و�����x أو   �?���

x�;��ل ا )%�;�( ). ٦(...".وOا �=�%،             : و T� 2 إ��,a� ا {]ل أو ا T 2 إCYا �V9 BC %=�#

@�C ء)Z %;��ز ا r%3ن أو U�  )٧. (أو أ�9% إ

�ل  Oا,�و/% KZا16!>أ :ا BC o lدًا، وآ�W أو �ًhز�C ن� وBC �6 ا� آ=%، 6'اء آ

��4� T او ��#���J@ أو �D��6%@ أو �����1@، و#�����( ان ^ B��C )��=1�# ا !���زئ   J �� �����U?� o l%د ���

                                                 
(1) 84�Tج K�/Z�0 KZ٢٢٤ ص�٤ ا. 

 .٢٧٧ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج. ٢٣٢ صT٣��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ١٩٤-١٩٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

 .١٣٦ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ١١٩ ص٤أ�9[ ا	��	� ج (3)

(4)  X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٧١٠ ص ٢ �0دة ج–ا . 

 .٢٢٩ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (5)

  ١٢٩ ص ٥ا	��C ا	�اB1 ج  (6)

 .١٣٦ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (7)



 

�B ذ o، *�9  ا6A]م x%W<# �@ إذا  �� B�?C )�=1�# ��6 ا %�6'ل .�TD ا�       ، T1h #}دب أد�ً

T أو T �4J �6 ا� B?* 2�'1 �� �D6و @;D�) .١(  

� :ا	>>�دة Z�e�p>>�ل . ب��!D4* ل إذا���4*Yا B��C 2���'?UC T��D��د 1J=��+ آD?��2 ا =3!���ء ���J 

�ت ا        C%,? ا N4* o ذ BCدة ، و% �� @;D� ��,# �DV? ا    �� B�C ا1�6,] !�!?#%,J TD� v?U? 

        B���ع ��1C^�4� T، آ?� ��J'ن ا �%دة �J د  �;% ا�'UV وا ،،%?t ب ا%Zو �آ�16,]ل ا >9

�ع ���B أداء ا ��a]ة  ���1C^�� أو���W@ ا��6A]م و*%��y@، إذا أx%���9 وأ��y%* %���9;1@، آ��C N��4*

�، *�ن W,�ه� ��4 ذ o آ=%   !�'W4%*2 أد 2 وC �4� ة��. ود*v ا >آ�C o lوآ  ��!D6]م آA9( ا

     @C��hا 1>ام أ BC v�1?# �9  �6]م�4C ^إ ��TD اU# [* �h,�ه T=tJ د��J ^ �!9Y) .أو ) ٢

          �4*Yا xlوه dE� دا 2 �TD ا �=% ^ أ9!��    لإ 3�ء ا ?f,a *( ا 3�ذورات او ا 1%دد  إ T ا ��

  ).٣. (ه( آ=%

Wد ـ ـ�0(5H�Z دة�	ف : ا��C د�31��و�J'ن ��N ا�31�د ا ?�DV  �3م ا 4� � وأd;  @9  �6]م آ

                        T�D� v�?UC ء)�Z N�h ��31��4� T وآ�lا إذا اJ ا� %�;� ���� B�C نr%�3 د أن ا��31� @ ��W'C، أو ا

@?#%,J) .٤( 

      )��* ، @�h���. x%��!nا ,��� ، إ^ إذا أ �W'1V��J د ^ #���'ن ردة���31�و ���B ه��lا ا^

             �D�6و @�;D�0>� و���>a أو      إن ا� 6�>�وز p,    " .'رة O'ل أو *TD�. @ '3  N4 ا�  X<)

7Z y أو 36*$  e6 $	 �, �U+MV7 أZ aY/T) . " ٥ ( '!* @  �;=tC )3و� @�h�. @�D4# �  إذا �Cأ

 T �4J ا� T ة ا%Hzا )* x%Cوأ ��م ا6A]م *( ا �9;�hأ @;D�  )٦. (UJ �DVC%ي 

�ل *(  Oy8*�	اه� ا�, "  TD� ��,# ^ B� آ=% و @� �=DJ %;� BC %=� د ا�31�إن ا

�h�.  @DCg1* @;}13# �?� �=D1 إ^ ��4 ا ، %=� �� @) . "٧(  

                                                 
 .١٠٣ ص١٠ا	�X9 ج (1)

 .١٣٥ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج . ٨٣ ص١٠ا	�X9 ج (2)

 .١٣٢ ص ٥ا	��C ا	�اB1 ج . ٢٧٥ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج. ١٩٢ ص6٢��lة ا	3C�م ج (3)

 .١٣٥ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج . ٨٣ ص١٠ا	�X9 ج. ٣٠٣ ص ٤للدردير ج-الشرح الكبير (4)

  ...١٢٧. ,+*$ �X آ(�ب ا���ن ر%$ .  ١٦٨ ص٨ا	���ري ج (5)

(6)  X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٧١١ ص ٢ �0دة ج–ا. 

 .٢٨٠ ص ٦,�اه� ا	�*y8 ج  (7)



 

�ل             �O )h���Aدي أو ا =��% ا��, A+ ا =��% ا��ي #14l� ا �DV? دة ا%� ��,# o lوآ  K<Zا

K�/Z�0" +#�9< ��h( آ�Aد وا�, Aا T إ )�  ).١"(ا �ا

   2��D,9 ����31��م ا ���%دة  ا	�U�81>>>� ا	���89>>>�وN��>C ذ ���B���C o ا����hأ �h����. N��39 ����3* 

 B#�J%? زه��(�واpء ا�2 *3�ل ى 0*;E�ا	��8 أ*T1 رU  d;E�2 ا =1'ى :  ا )%#f *( ا �!

 /8�أن ا �!�B�C pV�;  2�O%* 2�;E *�%ق ا�6A]م إذ أن l�Cه�!� #���D6  :                 �O;� �3' �@     0�/ ا	

      �DV�? ا �1( ^ #��'ن ا ?��%ء ا x���E�3��أ.�'ل ا ��#B وً?DV��C     'ه�� N�� ���4;?W ��ن �!��?#A�إ^ �

  V ا ND? ا %E�V  f �tC ه�lC  2#و�? .  2�O%= ا xlه BC �h1>وج �'اJ 2 أن?DV?D  ز'U# ^و

                   @�9�* �?DV�C ن�� آ��C ��4� B�C �!ه�l�C ��31�وزواج ا ?BC 2?DV أ�hه� ����N�� ، N إن B�C ا

 @D>C 2;E�3� و^ ��!DwC �!Wز زوا'U# [* 6]مAا B#د B� �J%C) .٢(  

XV�o	ا Kآ�	ا :X1�9�	ا /l5	ا  

�W)E%#?2 ا %دة BC ا U%ا�E ا 4?�2#،�U ا �a3 ا*% ا'J �  . ا 1( #)1%ط  'W'ده

� ��gن ا �3'                �? �� ��J%? 2 ا �%دة، أن #��'ن ا?#%W )* )E��U ا �a3 ا*% ا'Jي  لوl� ا 

                  ��D4 ا T�=19�6]م، *��ذا اAا B�� ���'W�14% ر# @D4* B� v�1Cاو ا ،@D4* يl ا N4= أو ا ، @ �O

�x، أو N�39 آ   �4C N!U# 'وه %=�C م[�� +w9 إذا �=�%ًا �6?4@، وه�' ^ x��314#     ��'9@ ردة آ?

%=�# [* �aO %;� BC @9�V  +�6 ٣. (أو(  

�ن ا 3'ل وا =N4 ا ?�=%، �B�C �� ^ N         ا	����8eو#)1%ط  ;J;2 *] #�=( ا�وا  �a3 ا 

�ل  . �aO %*'J ا %W'ع �B ا6A]م  �#�@ T�1h #��'ن ��J%Cاً        �O   Xe���<	ا X<*,�	م ا�ا�,>  )�* 

و �O'ل آ=%�ـ ���a�O B ورو#�2 *�] أ�V�  %�S+              ه( vwO ا6A]م ��;2 أ    " Z%ح f#%4J ا %دة  

�#2 آ=%�hد و�!1Wوا xن أو اآ%ا�V )."٤(  

�ن ا �3'ل وا =N�4           ا	��Uروذه�  �;Jًا، أن #41?�� ا��J%C st( ر ا��1� أ9@ #�=( ^

�ف أو ا 4�����د أو    =t1���6^ا �a���3� %���=�? ا @����C ا �=���%، إذا .����ر �a���3# ����  '��� ا ?�=���%، و

  .ا^16!>اء
                                                 

 .٢٤٣ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (1)

 ..١٤٣أ3T�م ا	�دة وا	�K�/6 ص (2)

 ٤١١أ3T�م ا	���� وا	X� �Z�5e ا	����e ا��`,�8 ص (3)

 ..٣٩٤ صUV٧٤��� ا	C(�ج ج (4)



 

�ل  O $8�V KZأن : ا N.�� آ=�% ���� ا ��N                  وا ,ً���ً̂ أو ^  D�� �D�J BC?�2 ا �=�% ه��ز

         ��? �� ��!� ��D�J B�Cو N�� ا ���� %=�# ^ �� gwtC أو �C%ه!� �D�J BCو xد�31��1�ر ^�و^ ا

� آ=% *=;@ ا1H]ف!9g� [ه�W را�;1Hا �!� �D�J BCو ،N� ا �����Cا آ=% �) .١(  

�ل  Oو X9�4� T آ=%، 6'اء آ�   " L��T ا	J �6 ا� BCو   o lدًا وآ���W أو �ًhز�C ن

4� T أو ��#�J@ أو �D6%@ أو آ�1@J ��  )٢".(BC ا16!>أ �

  

�	�o	ا �*�  :ا	

�U3T X� ء�U5M	دة ا?(*� ا�	ا K, اع�Vأ  

  ـ :ا^319�ل BC آ=% إ T آ=% .١

              ،@V���اfD1H ا =3!�ء *;?W%H B'ا BC آ=% إ �T آ=�% آ?�� إذا J��a% ا ;!�'دي أو 

2 *3�ل  =;�h '_ أ�	�و^ #41%ض  !�   #3%ون   و, o ذ TD�) .٣ ( T �4J @ 'O �!1Uhو} K�f	وا

   deZ ء�8	أو $UbeZ وا�M٤.(}آ(    T �4J @ 'Oِ�ُ�ونَ      { و�3َ>	اْ �<UَDَأ� �<�َ yْ%ُ        َون/ُ<�ُeْ6َ �<,َ /ُ<�ُ0َْأ �<	َ 

>/ و�N4U* .  B ا �=% آD@ د#�ً� وا�hاً    ) ٥( }َوَ	� َأ0َ $ْ)ُV�Zُِ/وَن َ,� َأ0ُْ�/ُ    {Tا    �:  روا�1#�ن أ��hه?

  ^    BC s39ا T إ N319وإن ا ،%O@ أ�د# N>C T إ N319ى أ9@ إن ا%H6]م وأA6'ى ا @�C N�3#

%3# ^ dU?1# دي'!; �  )٦. (د#�@ آ

�ل  O�8وe���	ا :                  @�?�h ن�ا ��*% ا ?�BC N31 د#�B إ ���J%C T?V�# ^ %�Hr Tًا وإن آ�

�	83>� ا	8M9C>� وا	  أد �2  اT KZ>'م و9��O ) ٧. (��h ا ?%�J و^ C N�3#�@ إ^ ا6A]م    � ورده�

                                                 
 .١٣٥-١٣٤ ص٥ا	��C ا	�اB1 ج (1)

 .١٠٣ ص١٠ا	�X9 ج (2)

�4ح �(� ا	5/�� . ٢٢٨ ص٢ا��l�ح ج . ٢٧٩ ص ٦,�اه� ا	�*y8 ج .  ٢٤٧ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (3)

 ..٣١٣ا	�5اK8V ا	�8U5M ص.  ٩٨ص ٦ج

 .��٧٣رة اMVp�ل ���  (4)

  .٣-��١رة ا	3�رون ���  (5)

 ٢٢٨ ص٢ا��l�ح ج (6)

 .٢٠٤ صy8V٧ اpو��ر ج. ٢٦٤ صT٢��84 ا	�8��ري ج. ١٣٤  صX٤ ا	C(�ج ج,�9 (7)



 

3�ل         ا	����8eوأ#� O'ل   * N13 6]م أو اAإ^ ا �!�C N�3# ^ @9�6]م   :  *( أAو^ ��� أو ا N13 �*

�D6و @;D��B ر6'ل ا� .TD ا�  |. �Cن وr%3 ا s9 )* T �4J ا� %Cأ �  )١. (آ?

٢.  X�l	ردة ا:  

                  Hا ��;�% .�,;,2 ، وإ9?� N�34#^ يl� ا )�a� ء ان ردة ا�D1=�'ا  ^ H]ف �;B ا =3!

/ ,K ا	8M9C>� و,�	>_  *( ردة ا �a( ا lي l* ، N34#ه�    C,و �M89T �Zأ    B�C %ه��u ا )�* 

                ^ @��  NO��B أh?� أن ا �D'غ  ;d �)%ط *a1| ردة ا �a( ا 4 B;1#ى ا %وا�hه�@ وإlC

 ����� N��13#�<<8M9C	ل     ا���O��6]م وAا T��D� %���U# @����  @C[��6ء *��( .��,2 ا���?D4 1]ف ا��H^ 

�*Z�9C	�83 وا	��B ا6A]م  #3ا	 @���1Cوا @�'D� �4� N1) .٢(  

�ل  Oو ���� �Zأ :             )�* )�a� ا N�3��ر��Jاد ، وإC[�6@ إ�6]م ، Yن � d;  xاد�Jار

� �4م � +,DC 2},? رة ا��ت ا {*%a1 ٣. (ا(  

��م .,2 ردة ا �a( ا ??;>        ا	����8eوذه�   T ٤. ( إ (  �#�, "    K<0 $<*5	ا h<ر�

 �Y`Y :  )٥ ". (�(*[ T([ ���أ وK0 ا	l�3� ])T X��K0 ا	9�T $1([ �+(�58 وK0 ا	

�ل أن ردة ا ��a( ا ??;�> �;�% �3C' �2 وأن ا ��D'غ         وا	�ا�S وا� أ0*$  �O B�C ل'O 

   B��C رة وا ��%دة��ت ا ��{*%a��1 ا )��* @��;D���Z%ط *��( .��,2 ا ��%دة ، Yن ا ����U,C )�a'ر 

             ^ ��J%? ا )�a� أن ا v�;?U ق ا��=Jا T�D���]وة  ��y TD%ره v?U? رة ا��ت ا {*%a1 ا

 @Jر رد��1��� NE�  )٦. (N13# إ^ ��4 ا �D'غ ، وهlا #{f4 ا 3'ل ا 3

 ا ?%أةردة  .٣

                                                 
 .١٩٦ص.٨ا	C*[ ج (1)

 ٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج . ٢٨١ ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج . ١٥٠ ص٥   ا	��C ا	�اB1 ج٤٣٨٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (2)

 .٢٢٩ ص٢ا��l�ح ج. ٢٧٥ص

 ٩٤ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج (3)

�ع �4ح ا	fUب ج. ٢٢٩ ص٢ا��l�ح ج. ١٣٧ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (4)� . ٢٢٣ ص١٩ا	

 .٢٠٤١ا, KZ�7S آ(�ب ا	�`ق ر%$ .. ٤٣٩٨ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$ (5)

 .٥٥أ3T�م ا	�دة وا	�K�/6 ص (6)



 

�T�D ا�6A]م                  ا	�8M9Cذه�   %��UJو d��,Jو N�13J ^ ، N�(? ا T>�t ة وا�J%? أن ا T إ 

١. (�� ,�d وا {%ب    (       � �t  �D6و @;D�9!�� ^   ) ٢ " . (K*)<56 H ا,>�أة    " TD. @ '3 ا� Y

   [* )D.Yا %=� �� N13J     )�a ��ريء آw �� N13J  . ءوذه��U5M	ر ا�US  أ9@ ^ *�%ق T إ 

�ء *��( �3'���2 ا ��%دة  V��� ل وا���W% ا B;���) .٣ ( �D��6و @��;D�,>>Z K>>/ل د�TD��. @�� '3 " 7<<9 ا� 

 �*)%��) "٤.( �D6و @;D�  yC� H دم ام"و 4?'م TD. @ 'O ا� 

 ا	8o>>� ا	'اX<<V ،  رئ ,>>+*$ �>>�U/ أن H إ	>>7 اH ا� وأX<<V ر�>>�ل ا� اTmZ H>>/ى Y>>`ث   

�0� ) ٥(".وا	�رق 	*/�K ، وا	(�رك 	*�

أن ا,>>�أة �5>>�ل 	U>>� أم ,>>�وان ار6>>/ت K<<0 ا��>>`م �>>v,�    (ا	>>/ارX9�%و ?��� روى 

           a<*)% Hوإ a<eSن رm� ا��`م �U8*0 ض�e� ا� 0*78 و�*$ أن ]*L X�9	٦ ). (ا(   ��!9Yو

 NW% ���N131* ، N آ� �  ) ٧. (fD�C stZ ��ل د#B ا ,+ �

 وأن ا ?%�Jة ��h lHgJ ا %N�W ا ?%��J  4?�'م           ا	��Uر lCه�   ا	�ا�S وا� أ0*$  و

  �#�h"    �*)%�� 79ل د�/Z K, "   نYأو         ا ?%أةو � آ� %v;?W )* NW ا ,�ود �6'اء آ�p�9 ز�9

                     ��u�2O%6 أو ��h lHgJ )!* [1O ا %��h lHgJ ^ �D* NW ا %W )* NW%#?�2 ا �%دة وه�( أ

 �Eا%U ٨. (ا (  

  :ردة ا	+�3ان  .٤

                                                 
 .١٣٩ ص٥ا	��C ا	�اB1 ج. ٤٣٨٥ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

 . ٢٨٤٢ا, KZ�7S آ(�ب ا	�U�د ر%$ . ٢٦٦٩ا�Z داود آ(�ب ا	�U�د ر%$ (2)

�ع ج. ٢٧٥ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج.. ٧٢ ص١٠ا	�X9 ج (3)� T٢��84 ا	�8��ري ج. ٢٢٨ ص١٩٠ا	

 .٢٦٤ص

 .٤٣٥١ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$. ١٩ ص٩ا	���ري ج (4)

 .١٦٧٦. ,+*$ آ(�ب ا	5+�,� ر%$ . ٦ ص٩روا  ا	���ري ج (5)

 .٢٠٣ص٨.ا	+K9 ا	3��ى 	*�X5U8 ج. ١١٩ صK9�٣ ا	/ارX9�% ج (6)

 .٧٣ ص١٠ا	�X9 ج (7)

 .٢٩١ا3T�م ا	�دة وا	�K�/6 ص (8)



 

/ ذه�  T�8 وأM9C	ا K8)وا��	ى ا/Tإ X�      o� ن ذY ان%�V� م .�,2 ردة ا��� T� إ 

        �a�3 د وا��31�^�� +�D41# %C�9@                . أYو x'�14? ا @��Zg* x�a�O ^و x��3� |a�# ^ ان%�V� وا

��� ا ,�=;2  �9�V,16ا ، @Jرد |aJ �D* N34 ا NE١. (زا(  

>>/ �>>X أ�U>>� ا	>>�وا�(K8  وذه��� Tأ   @��;D�� ، Yن  إ ��T أن ردa��J @��J| و#,���� ��!�

� 'ا      O �!����2 رy( ا� ,a ان إ   : ا%�V� ى ، وإذا ه�   ذ*( اlا ��6% ه�l   xى ا*�1%ى ، *,��و

� ،                 . �h ا ?=1%ي   �!C�3C �!1�}�C ا'C��Oوأ x%��6 )�* ��!� )Jg# )1 ا =%#2 ا �h @;D�*gو�W'ا 

 ).�4 �  )٢. (وp,a* @O[� |a# @9Y ردJ@ آ

�ل  O�8 وe���<	ان ا ?��41ي        : ا%�V� ه� .�,2 ردة اl�? ا    %E� ��x%�V آ�O[w@ ، و�6

                 @�O[� )�* ��^ر��Jاد آ?�� @�;D� ���,# [�* x%�V� ا ?�14ي %;� �Cأ ، @;D� �u;D�J @J�*%aJ

 x%;��ل ) ٣. (وO�83و	��l4# ^ @V=9 TDر أ�h *( ا �=% �� U!ا	 @DHإذا أد %�V أو ا N)٤ (  

  :ردة ا	��9ن  .٥

               %�Z 'ي ه�l� ا N�34 ا �O�* @9Y ، ن �%دة'�U? ا TD��ل      ^ #,�� �O ، f�;D�1 ط ا  K<Zا

�ل              : ا	f9ر�h )�* ��Jن إذا ار'��U? أن ا TD� ، �D4 ا Nأه BC @�� �=,J BC Nآ TD� v?Wأ

 o ذ N�O ن�� آC TD� �DVC @99@ ، أ'�W) .٥(  

�ل W�Y ، @�9'ن ا N�13  ].�%ار              �h )�* N�13# ��  B�W ��S ، @1,. )* �Jإذا ار �Cوأ

�^.%ار ، و^ #?� f.'# ^ ن'�U? ا %دة وا TD� @1��  )٦. (�B ا116

�TD ا �=% ،*D�� TJg?2 ا �=�% ،  ��              : ردة ا	�3  ـ  ٦ x%أآ BC أن TD�اJ=+ ا =3!�ء 

  ����� �9�V��,16ا ا%*��ن  ا	a��#�<<8M9C% آ����?#A�� �����?wC @���DO ن�و^ C B;���J���@ ) ٧. ( ، إذا آ��

                                                 
 .١٥٥ ص٤ا	3��X ج.. ٩٨ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج. . ٤٣٨٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

 .٣٣١ ص١ا�lV�ف  ج.  ٩٩ ص١٠ا	�X9 ج (2)

 .٣٩٧ ص ٧ UV��� ا	C(�ج ج ١٣٧ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (3)

 ..٣١٠ ص ٤دردير جلل-الشرح الكبير  ٣١٠ صT٤��84 ا	/��%X ج (4)

�ع �KZ ا	f9ر ص (5)S5/�� ج. ١٢٢ا�	٩٨ ص �4٥ح �(� ا. 

 ١٠٠ ص٠١ا	�X9 ج (6)

 .٩٧  ص١٠ا	�X9 ج  . ٤٣٨٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (7)



 

4� T   ) ١. (زو1W@ و^ #,�� �D;@ �,�� ا �=%       J @ '3 )     <���Z Kw<�ن إK, H أآ�  و%*�>7 ,�

: و TD. @ '3 ا� �D;�@ و�D�6   ) ٢ ) . (و	K, K3 �4ح Z�	L �M3/را �K, �b� $U8*e ا�       

  )٣) . (إن ا� وK0 hz أ,(X ا	��v وا	9+8�ن و,� ا�(�3ه�ا 0*78(

            ��TD آD?2 ا �=% أن #��a% و^ 3#' !� x%�?D  N}*Yروى    ) ٤. (وا ��?    K<Z ب�<�?

�ل   اpرتO "    *0 ا� ]*<L >[ ر�>�ل ا�	ا �V�34         y<� X<� 7<	 دة�<Z /<��), �<8>7 و�>*$ وه

               7<	 �<MC8� y<S�	ا f<?^� $3*�<% K<, ن�ل %/ آ�5� �9	�0/6  Hا �9	 �l9)+6 Hا �5*9� ، ��e3	ا

      ��<<9>>��ر �h<<z�8 0*>>[ رأ�>>K8Ml<<V y<<e�8� 7 و�	�Z ء�8�>>� �<<U8� y<<e�8� رضpا X<<�

      pا اfه K7 �� �l/  ذ	_ K0 د�79 وا� 	8(7 و�0C	 دون �, /�/C	ط ا��,vZ  ]<)T �,

�1 0*>>[ �9>>7 و	3>>$39  f<<	ا� وا Hف إ�<<�� H ت�<<, �b<<T ]<<	ء إ�e9<<L K<<, �<<اآ�	�8 ا+<<�

  )٥" . (e)+6�*�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٨٢ صM6١٠+�8 ا	��5�X ج (1)

(2)  ��� yC9	��١٠٦رة ا 

 ..٢٠٤٥روا  ا, KZ�7S آ(�ب ا	�`ق  ر%$  (3)

 ..٩٨  ص١٠ا	�X9 ج. ١٨٨ ص١٠ ا	��5�X جM6+�8. ٢٢٣ ص٢ا	fUب ج (4)

 . ٢٦-٢٥ ص٩روا  ا	���ري ج (5)



 

XV�o	ا �C�  ا	

  : ا	�*� اpول 

� ا	�دة �X ا	����e ا��`,�8 ��S ت��Yإ �	اد  

 B#%Cأ �hg� ا ,�ود �Eا%W BC �  W p�>J%#?2 ا %دة آ�;%ه

  :ا	�U�دة  . ١

 �U5� ر�US ا ��@       ء ا��`م�!�Z ��C ن[a�=# B; ��� B;DWدة ر�!(� p�>J أن ا %دة 

�ء            : �gن 3#'^   C��D  �*�] N��3J دون 1�H^ ، N;a�=J]ف     . آ=% �3' @ آ�lا أو �=�D4@ آ�lا .�'9

  )١.  (=;%�ا ?lاه� *( ا 1

1�ج إ N;a=J T أو N�3J        ا	����8eواO fD1H'ل   ,J Nا %دة ه TD� *( �O'ل ا )!�دة 

   �3J N;O ، 23DwC      ل��Oو ، �!D;a�=J ��U# N;Oو ، N;a=J %;� BC 23DwC N X<0ذرpا ه�'   اlه� 

         @�� v�w3 ا ��U# يl ه� اl? ل   . ا��O�9ي و<�p�3] و�39]        ا�وا	>�ا�S  ) ٢. ( إ�9@ ا ?�4%وف 

��1�ط  ��@        وا� أ0*>>$,;* %��;wH ء)��Z دة% � إن ا ��)!�دة ^ N���3J إ^ Y ، 2Da��=Cن ا ,���� ���

�;�% ا ?�         Bn �?�%* ، 2=D1tC س��ل   .=�% آ=�%ا     و�Cارك ا ��Oو   �<*Z�9C	�8 واe���<	ا     �!�Z '�  

�دة ، و^ #�=�4@ إ��9�ر�C<D# N�� x@ أن              !(� �� @�;D� ���h @�;D�ا )!'د �� %دة وأ��9% ا ?�)!'د 

             @�;D�� N��O ا ,��� ا1C��v ا ,��� ?DVC x%;a# �?� TJن أ�* ، �?DVC %*�� #a;% �@ ا �?� )Jg#

BC �!;D� �J%1# �?� @;D� ��,# B� دة ، و% ��دة �!( ��J@ إذا آ�ن N�O ا �H'ل �W29 زو'�;� 

  )٣. (�!B أو �x�4 واp}39 ا �4ة 

� و#?��deZ         v ا	8M9C>�  وذه�  ��'W2 ور��'J%�14# دة% ��� @�;D� أن إ��9�رx ا �)!�دة 

 N13 ٤. (ا(  

                                                 
 ١٠ا	�X9 ج. .٩٨ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج. ٢٨٠ ص٦ ا	(�ج وا�آ*y8 ج٣٠٤ صT٤��84 ا	/��%X ج (1)

 .٩٤ص

 . ١٢٠ ص٤أ�9[ ا	��	� ج. ١٣٨ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج  (2)

 .٣٩٨ ص ٧  UV��� ا	C(�ج ج ١٣٨  ص ٤,�X9  ا	C(�ج ج (3)

 .٩٣ ص١٠ا	�X9  ج. . ٢٤٦ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (4)



 

��B د#�B ا�6A]م و#�lآ%            : ا�%>�ار  .٣ ��J�9@ ارg� و#�14%ف st(� وه�' أن #�3% ا

 @  py%�  )١. )ا ��V  %دJ@ وا �(!2 ا 1( 

ط *( ا�OA%ار �U%#?�2 ا �%دة �Z%وط ا�OA%ار ا 4�2�C ا ��3J )�1م ذآ%ه�� *�(                   و#)%1

   ��1�را وأن #��'ن ا�OA%ار .�%#,� *�( W .        d�DUC%#?2 ا >9tC �� �� [O���gن #�'ن ا ?%3 

�2C ا ,� Oإ T إ @;D� p�># ا ,�� وأن . @�'Wر N�O xار%Oإ B� vWر �S %O٢. (و ' أ(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٦٠  ,C��zات �X ا	75M ا	�9�X1 اX,`�H ص٢٦٠أ3T�م ا	�دة وا	�K�/6 ص (1)

   ١٣٨  ص ٤,�X9  ا	C(�ج ج (2)



 

XV�o	ا ylM	ا  

� اC�  pولا	

    :ا	�*� اpول 

  �Z�50 ا	�دة �X ا	����e ا��`,�8

            ، ��?�h @�uD�s9 ا r%3ن ا ��%#� �T�D أن ا �%دة ، أ*,�� أ�9'اع ا �=�% وأ�O,�@ وأ

�ط �?D@ و2C%h ذ�;,1@ ، و^ %3# �� U>#2 و^        �hوإ ، �J%? 2 دم اh��م ا %دة إ��hأ BC نY

�د19@ و^ #%ث BC أ�h ^�49ام ا !C ^و @�;CgJ |a# 2#^' 2 واD?) .١(  

   T �4J @ '3  }              �ْ!ُ ُ��?َ��B ِد#ِ�ِ@ َ*َ;ُ?pْ َوُهَ' َآ�ِ*ٌ% َ*gُْوَ pْ�wَ�ِhَ oَ��ِ َأَْ �ْ�ُ�Cِ ِ�ْدJَ%ْ#َ BCََو

�ِ ُ�ونَ        Hَ �4� T  ) ٢(}ِ*( ا �"9َْ;� َواHِzَ%ِة َوُأْوَ oَ�ِ َأْ.َ,�ُب ا ���ِر ُهْ� ِ*;َ!J ل�O7ِ    {و<*ّ	�Zِ �َ<Mََآ K<,َ

 ْeZَ K,ِ           $ْUِ8ْ<*َeَ�َ ًرا/ْ<Lَ �ِMْ3ُ	ْ�<Zِ 4َ>َ�َح K<A, K<3ِ	َِن َو�<َ��ِ�Zِ Kwِِ/ إ�َ�7ِVِ ِإKْ,َ AH ُأْآِ�َ  َوَ%ْ*ُ�7ُ ُ,ْ�َ

  )٣(}Kَ\, �ٌbَ�َ ا	ّ*7ِ َوَ	fَ0َ $ْUُاٌب $ٌ8�ِ0َ

١.        TD. @ '3� ��3'�2 ا ?%�J *( ا �9; �D6و @;D�و�;�p 6�2 ر6'ل ا� .TD ا� 

y<C� H دم  : " وTD�. @� 'O ا� �D;�@ و�D�6     ) ٤" (,>Z K>/ل د�<� 7<9��D" :       �*)%  ا� �D;@ و�6   

       ، X<<V'ا	8>>� اo	ث ا`<<Y ى/<<TmZ Hر�>>�ل ا� ا X<<Vا� وأ H>>7 ا	إ H أن /U�<<� $*+<<, ا,>>�ئ

 �0��TD وW'ب N1O ا ?%�J ، ) ٥ ". (وا	�رق ,K ا	/�K ، وا	(�رك 	*� �D4 ا Nأه v?Wو أ

      � o ا، روي ذ����           h  B%ا آ�ن أو ���?Wن إ���* 2��,a� ا B�C v�?W .      3'��2 ا �%دة�*��1'ن 

  2���*h v��C T%#��2  ) ٦. (ه��( ا N��13 ، إذا أ.��% �T��D ا �=��% ����4 ا^11��6���1J ^ 2���'34 ا xlوه��

      B��C أو @��Eا��ا 34;���ة ا ?��3%رة *��( ا��6A]م ، Yن ��h B��C+ ا��6A]م أن #,?��( B��C @V��=9 أ

�دE@ وإ         �?  �}O��C 2 ^ #�'ن ��E@ وه' *( هxl ا ,;�� *�( d�=9           أد�!  ��;C�hو �� C}آ�ا  !�?9

                                                 
 .٤٣٨٧-٤٣٨٣ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج.  ٣٩٣ صUV٧��� ا	C(�ج ج (1)

  ��٢١٧رة ا	��5ة ���  (2)

(3) ���  y�9	١٠٦ ��رة ا  
  . ٤٣٥١داود آ(�ب ا	C/ود ر%$ . ١٩ ص٩ا	���ري ج ) (4

 ١٦٧٦. ,+*$ �X آ(�ب ا	5+�,� ر%$ . . ٦ ص٩روا  ا	���ري ج (5)

 .١٦٦ ص٢ا	�X� '8S �75 ا�,�م ا	���Xe ج. ٢٧٤ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج. ٤٣٨٣ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (6)



 

  pO' ه�     ) ١. (اlCءو�*e	ر ا�US   �6'اء @��E��م أو 9CAه' ا �J%? ا N1O T '1# يl أن ا 

�م و ?B أذن  @ C�  ن��* T �4J � �Wوا N1O @9Y ، ا��� )٢. (آ�ن ا ?%h �J%ا أو 

�TD اY.| ا	����8eوا9=%د  .٢ �J%? 3@ ا;Oر N1O �;VD  زوا�Wg* ) .٣( 

 �*�   ا	o�XVا	

 /6�  :3T$ ا�((��Z ا	

 �Zأو ,9/و ��Sوا Xه y6/ ه��ء �X ا�((��Z ا	*e	ا?(*� ا:-  

�ء   lCه�  *e	ر ا�US :     K8)وا��	ا �U4أ X� /Tوأ Xe���	_ وا	�2 ,�� أن ا^116

11�ب 2S[S أ#�م V# T1h N13# ^ @92 ، وأ�W٤. (وا ( �D6و @;D�أ,� أن ( Yن ا ��( .TD ا� 

)+V  ب�أة(�0� رX<z ا� 90>7     و ?� روي �B    ) ٥ ) . ( ا	(X ار6/ت  ا	         @�;D� أ�9@  ?�� ��Oم 

    ��� BC NWر ]��, XZل  @    أ�3* ��ل  ) ٦(ه���H 2��%�C B�C N%؟       :" 0�O :    %�=آ N�W��49 ر

�ل         O �1 �@ ؟D4* �C ل�3* @C[63@    : ��4 إ�� ���%}* x���%O .  ل�3*�0 :    ��S[S x'?1V��h [ه

�=;� ا D!� إ9(  � أh{% و �.  واD4  x'?1�116@ #1'ب أو #%اvW أC% ا� *x'1?4�g آN #'م ر

 )��D� و � أرض إذا %Cr) . "٧ (  

          @*[Jا <U# �D* @h[a16ا B�C9@ أYو ، �!D4* BC ىء%� �?  @1��و '  � �UJ ا116

 dU� ب ا'> �  )٨. (N�O اh[a16@ آ

/ وذه�  T�8 وأM9C	ا       ��?1h^ 2�,1VC 2��ل أن #�B��  ، �DV ^         *( روا#2 أن ا^116

�م *�(                       �CAا %�u9 T�6]م ، وإن أ��A�� وأه�] ���h%?* �D�61@ ، *��ن أ�D� �O ة'�Y �UJن ا �

ذ o ،*�ن �?J )* v'�1@ أو g6ل ه' ا N;Wg1 ، أ2S[S @DW أ#�م ، وإن  � #J )* v?w'�1@ و �   
                                                 

 .٧٥ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص . �4١٩٣ح ا	5+$ ا	��ص �X ا	(���h ا	�9�X1 اX,`�H ص  (1)

 .٧٨ ص ١٠ا	�X9 ج (2)

 .١٤٠ ص ٤,�X9 ا	C(�ج ج (3)

 ص ١٠ا�lV�ف ج. ١٣٨ ص ٤، ,�X9 ا	C(�ج ج٢٧٥ ص٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج. ٢٨١ ص٦ا	(�ج واHآ*y8 ج (4)

٣٢٨. 

 . ١١٨ صK9�٣ ا	/ارX9�% ج (5)

) 6(�S ب�e	ن ا�+	8/ ، eZ /*� K, /�/S ��? K, y٦٣٩ ص١ه  

 ١٣٧ ص١,�9l اKZ أXZ 84�� ج. ٢١١ ص٣ تنوير الحوالك شرح موطا مالك ج.(7)

 ٢٩٨ صUV٧��� ا	C(�ج ج. ٢٢٩-٢٢٨ ص٢ا��l�ح ج. ١٠٧٩ ص ١ المغني ج.(8)



 

       @1��6 BC @D1O ، N;Wg1 ل اgV#) .١ (  $*0وا� أ �Sا�	وا   ̂ �ل إن ا�O BC ل'O    2��W2 وا��11�6

    �!;��D���2 ر��y'ان ا� ,a�� ا N��?4 ع ، و'��y'? ا )��* s��9 �!1�� ن أدY ، . 2���'J ن'���Jو

   v��;?W B��C ا ر��6'ل ا� ، وأن #���1%أ���?,C أن #��)!� أن ^ إ ��@ إ^ ا� وأن #��)!� أن ���J%? ا

         2�;9�� ، *,�?@ *�( ا ?�%ة ا <;9�S �Jار �S ب�J إ ;@ ،*�ن N319ا �?�اYد#�ن 6'ى ا6A]م ، أو 

              B#�� ��و�9@ �!J T�D��ل *�(   ) ٢. (آ,�?@ *( ا ?%ة اYو T ، و#�4>ر �O  y<8*�	إذا  : ,�اه>� ا

�ب  � #4>ر *( ا ?%ة اYو T و#U'ز أن #4>ر *( ا ?%ة ا <�9;2 وا <� <2 وا %ا�24   J �S �Jار .

�ل  ) ٣(Oو/Tأ                   o� �C ه�l�C T� ب إ'V��C ل'�O 'وه� @�Jرت رد%��J BC 2�'J N�3J ^ ) .٤ (

   T �4J @ '3 }ّ*>7ُ                 ِإ	ا Kِ<3ُ�َ $ْ<A	 ً�ا<Mْاْزَداُدوْا ُآ A$<Yُ ُ�وْا<Mََآ A$<Yُ 9ُ>�ْا,َ� A$<Yُ ُ�وْا<Mََآ A$<Yُ 9ُ>�ْا,َ� Kَ�fِA	ا Aن

ً̀ 8�ِ�َ $ْUُ�َ/ِUْ8َ	ِ Hََو $ْUُ	َ �َMِ�ْ8َ	ِ{).٥(  

� ، و^       ا	�8M9C وا	�	�83 هlا و�O ذآ% *3!�ء     !�h�11�ب .�V�# ^ %�=� ا B�C ��� أ9'ا

'J �!  N�3J ء�;�9Yا BC )�9 �V� %*��h% وا �V ل ، وه� ا >�9#+ وا�!Cن دون إ'D13#2 ، و�

    +�#%� T�D� @�a�?� +;D# ^ �C @; إ �V9 1@ أو;�DC TD� �4?UC ��DC أو @J'�9 TD� �4?UC

�ل ) ٦. (ا lم O�8وe���	ا �J%C Nوآ %h�V 2 ا >�9#+ وا�'J N�3J ه���� |W٧. ( *( ا %ا(  

 �	�o	ا �*�  :ا	

�Z�50XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا X� دة�	ا   

�T�D أن �3'��2 ا �%دة ه�( ا N�13 ، و ��                       ، 2hدا9( .�%ا'V ا )E��U 9'ن ا�s9 ا 3

>>fه� ا	�U>>�ر ، �?��] ا ?��%أة#=��%ق ا ��3�9'ن ���;B ا %N��W وZ @1�� وN��13# ا ?%���J ����4 ا11��6

�?�] �?�lه�             )�y�3D  �� @ �Cة #�1%ك ��3J#%ه!Cوا  �<M89T X<Zأ   v�?� م إذا��CAأن ا )�*   )�* 

J'�2 ا ?%�J أو g6ل ه�' ا N�;Wg1 أ2�S[S @�DW أ#��م ، وإن  �� #J )�* v�?w'��1@ و �� #�gVل ه�'                

                                                 
 ٢٢٩ ص١٠ا�lV�ف ج. ٢٢٨ ص٢ا��l�ح ج.  ٤٣٨٤ ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج.(1)

 ٢٢٤ ص٢ا	fUب ج.  ١٤٦ ص٤اH?(8�ر ج١٠١٤٠ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. (2)

 .٢٣١ ص ٦ ,�اه� ا	�*y8 ج.(3)

 .٧٦، ص١٠المغني، ج.. ٧٠ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج (4)

 .��١٣٧رة ا	9+�ء ���  (5)

-١٥٨ ص٣أ�yU ا	/ارك ج. ٢٧٧-٢٧٤ ص ٢ا	�Mاآ7 ا	/واXV ج.. ٢٤٢-٢٤٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (6)

١٥٩. 

 .١٢٢  ص٤ا�9[ ا	��	� ج. ٢٧٢ ص٢ا��l�ح ج.. ٣٩٩ صUV٧��� ا	C(�ج ج (7)



 

     @1��6 BC @D1O N;Wg1 ل            ) ١. (ا�� أl�H ��@ ا �3�9'ن *�3�C '2     : وه��?#%W ���J%# B�C ب�11V�#

�!�� ���6]م                           �#��h B��# �� و @�Jرد T�D�ا %دة و#?!���C Nة 3J%ره�� ا ?,�?�2 ، *��ذا أ.�% 

��ام ،    A�� �O�4#               B�C @�Jو�%اء x%��9أ ��?  ��J%? ار ا%Oو�� B;Jد�!( �� +w� �و�J @1�'J'ن �

 l;=�1 ا N�O �J%? ل ا�� T1C �J%? ا B��3'�2 ا %دة  ~3VJ6]م وAا f �t# B#د N٢. (آ(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ..٤٣٨٤ ص Z٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

(2)  �9+	 XV+�اد	ا X1�9�	ن ا�V�5	دة١٩٩١ا��Sا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�5� 	5*��Vن . ١٢٦/٢  ا	

 �9+	 X1�9�	٥-٤ ص١٩٩١ا. 



 

XV�o	ا �C�  ا	

  :ا	�*� اpول 

/6�  3T$ ,�ل ا	

         a#و ، @���| C!�ور ا �م ، و �D4C     B'م أن ا ?%J �J>ول �a?1@ �>وال ا6A]م 

  ����� 2 gV��? ا xlء *��( ه���ه��N زوال ا a��4?2 #���41ى إ ��T أC'ا ��@ وأC]آ��@ ؟  ���3 �,��� ا =3!��

3� 'ا* �J%? ل ا�C ��h �!>,�:  

              T�D��د إ �T ا�6A]م ��J'ن أC'ا �@ ��^ H]ف �;B أهN ا �D4 أن ا ?%��J إذا أ�D�6 و

�ت أو N�1O أو    ��C أ��9@ إذا )��* ���+ و^ ��H]ف أ#�{V�� ا @���DC ���h ول<��J ار ا ,��%ب���� +��, 

 @�DC B�  ) ١. (أC'ا @ 

� ��@ #���'ن ����=d ا ��%دة ، أم ���� ?'ت �T��D ا ��%دة ، أو  C B��� @���DC زوال Nه�� B��� و

�ل           �O ق ��ار ا ,�%ب ؟�,D أو ا �!;D� N13 ا           �S>�ا	ا X<� _<	�,و �<M89T �<Zء أ�<*e	ر ا�<US

 �8e���	د            90/  وا%�U?�  2*'O'C |�aJ �J%? ال ا'Cا !� أن ا'Oأ %!nأن    *( أ T� إ ، @�Jرد

 @ �h %!u#) .٢(  

�ل  Oو     /<C,و �<��� �<Zول            : أ<�# �� %دة ، وإ9?��� @� �C B��o�DC ا ?%��J ^ #�>ول 

�ق ��ار ا ,%ب        ,D أو ا، N13 ت، أو ا'? ��) .٣ ( �J%? ا �Cةوأ  ، ��B أC'ا ! �!�DC ول<# [* 

 ����8M9C	اC وال<  ���6 �!Jرد B�J �D* ، N13J ^ ��  �] H]ف ���ء �TD أ9!!�� �!�D) .٤(  

  

  

  

                                                 
  .٤٣٨٧ ص ٩بدائع الصنائع ج (1)

 T٤��84 ا	/��%X ج. ٨٠-٧٩.  ص ١ا	�X9 ج. ١٤٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج .٤٣٨٧ ص ٩بدائع الصنائع ج (2)

 .٣٠٦ص

 ٤٣٨٧ ص ٩بدائع الصنائع ج (3)

 ٤٣٨٧ ص ٩بدائع الصنائع ج (4)



 

 XV�o	ا �*�  :ا	

 /6�  3T$ ,�8اث ا	

�#��1@ ، و9=2��3   �W @ وأرش���ء د#��T��D رد��J@ *���9@ #����أ ���3{ N��1O أو ���J%? ت ا���C إذا

� @ اfD1H ا =3!�ء *;@ C BC )3� �Cو �!;Dw4J ز'U# ^ 3'قh  �!9Y @�#%O1@ وWزو:-  

�ء ذه�   .١*e	ر ا�US            p�;�  ��ل ا ?%�J ، #�'ن *;��C أن T و^     إ B;?DV�? ل ا��C

  )١ . (ا	�	�83 وا	����8e وا	9C�S%#�*Z@ ور1S@ و�T هlا 

>/ ,>K ا	8M9C>�         ذه�   .٢C,و �<��� �<Zأ        ،B;?DV�? ا B�C @�1Sر'  ��J%? ل ا��C أن 

���ه?� ^ #>ول �� %دة ، وإ9?�� #�>ول       �J%? ا oDC نY ، �� آN�O @�V ا %دة أو ��4هC 6'اء

       �1V�#1@ ، وSور T إ @J'?� N31�;* ت'? �� N��O رد�J@ إذ ا �%دة ���6 ا ?�'ت *;��'ن           ��C T� إ �

 �DV? ا BC �DV? ر#� ا'J) .٢( 

�         ا�,�م أ�M89T �Z  وذه�   .٣Cو ، B;?DV? 1@ اS6]م  'رAا )* �J%? ا @�Vآ �C أن 

�ل ا ?B;?DV ووO @W'ل        C p;� )* vy'# ، ��ل ردJ@ #�'ن *;�h )* @�V1اآ  �<M89T X<Zأن أ 

ه� �w%#+ ا u!�'ر ، و^ و�W'د  �D)(ء v�C و�W'د      ا %دة ��6  >وال ا ?B;h BC oD وW'د   

               p�;� )�* v�y';* رثAا N�?1,# [* ، @  o �C ^ ^�C ا %دة )* �V� ن ا���6 زوا @ ، *�

 B;?DV? ل ا�C) .٣( 

  

 �	�o	ا �*�  :ا	

 /6�  ��l6 $3T�ت ا	

�ت ا ?%���J ذآ%ه��� ا	l��C 2��.[H�<<8M9Cه� *%a��J )��* X+<<?�+	م ا�ا�,>> ���!D4Wو 

�ت ا ?%�J أر�24 أ9'اع : أر�24 أ9'اع *3�ل *%aJ أن N.�  -: وا ,

                                                 
 .٧٩.  ص ١ا	�X9 ج. ١٤٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. .٣٠٤ صT٤��84 ا	/��%X ج (1)

 ٧٥ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج (2)

 ،٤٣٩٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (3)



 

١-   p���S @�V��9 T��ر��1#@ �' ��� *���دW ءت���W إذا T��1h ق وه��' ا^1��6;]د���=J^�� l��*�9 ���!�C ��9'ع

�ر#2 أم و � U ا p9�  .ا �C �V�@ وورS@ هlا ا ' � vC ور1S@ وآ

٢-                     C ^2 و�D? 14?�� ا# N�, ن اY 2�,;�l ح وا���� ��ق ، آ�=J^����N *�( ا ,��ل �� ��!�C 2  و9'ع�D

 x�?1�� اC TD� %3C %;�� آ�ن �D;@ وه' C ك%J �3* ، �J%?D . 

�ق        -٣�=J^�� �O'C'ف �!�C 2                : و9'ع=�. f�O'J 2�yو�=C 2آ%�Z رك��Z 2 *��ذا�yو�وه�' ا ?=

�ق =J^�� 2yو� .ا ?=

٤-          ��� @J�*%aJ %E�� fD1tC *;@ وه' 6!�C و9'ع  ]	�e6 7 ا�Tر �M89T XZأ B;� fO'1# ، 

�6A]م أو #�Nw إ     � l=�# أن   @J�*%a�J ��TD ا %دة أو  ,+ ��ار ا ,%ب ، و���ه? N1O ت أو�C ذا

           ����9�*lة إ^ أن أ�� #'f6 #3'ل #�=aJ l%*@ آ?� #�=�B�C l ا �a,;| و /<C,    � #�=�a�J l%*@ آ?�

 )١. (#�=BC l ا ?%#� 

�ل رد�J@ أو N��O ذ �o               ا	�	�83وذه�   -٥h �J%? ا BC ا '.;2 ،6'اء .�رت Nw�J أن ا %دة 

�ؤx و^ Nw�J ا ��1;%   w�� �]O@ و�31@ ووO=@ وإCأ ، @Jرد TD� N1O 6]م أوAا T إ vW6'اء ر

 @C<D# [* @Jل رد�h )* @31�� �]O@ وCأ Nw�# [* ا %دة N�O ن� )٢. ( �;%x *�ن آ

 إ T أن aJ%ف ا ?%�J *( ا ?�ل إن آ�ن ��4 ا ,�Uh @�9Y  |a# �  %U%               ا	����8eوذه�   -٦

       ��آ� *?��v .�,2 ا a�1%ف وإن آ��, �� p�S     ال'�O2 أ�S[S @�;=* %�U, ا N��O ن:    ،|a�# @�9أ �أ��hه

 )٣. (وا <�9( أa# ^ @9| وا <� � أO'C @9'ف 

 ��� @J�*%aJ 2;3� �C�8أe���	ا �h�. �  ـ : *3�ل,�X9 ا	C(�ج *�3 ذآ%ه

      %;���J ـ آ�14+ أو +�;D41 ا N��O ـ أي fO' ا N�Oو N?1hإن ا @Jرد )* vOا 'ا @*%aJ

l��=9 �D��6إن أ @��Cف  >و'��O'C 2;��.و�;��4@ وو l��=�# [��* ًا���J%C ت���C نg��� ^وإ xن 9=��'ذ� أي ���

 �#�U ا TD��ًء �w� TD]ن وfO ا 34'د �� 2D��� �  ).٤(وه�1@ وره�@ وآ1��1@ و9,'ه

 Na*و�*Z�9C	ا) ��TD ا �,' ا 1 �J%? ت ا�*%aJ  :  

�ت آ� !���2 وا ��14+ وا '.��;2       ����ت ا ?� ;��2 آ��� �;v وا %�1*%a��1 ا ����h ا أن' ���3*

�ت �T�D   وا ��1;% و9,'   C أو N1O وإن ،�� أن aJ%*@ آ�ن .,;,ًً�;�J �D6ف، إن أ'O'C o ذ

                                                 
  .٤٣٨٨-٤٣٨٧ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج .٨٣-٨٢ ص�4٦ح �(� ا	5/�� ج. ١٠٤ ص١٠ا	�+�ط Sـ (1)

 .٢٨٤ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج )2(

 .٢٢٤ ص٢ا	fUب ج )3(

 .١٤٣ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج )4(



 

                        |a�# ^ح و��T�D ا ��� �9@ ^ %�3#Y |a�# [�* @�U#و<Jو @�Wزوا ���h �Cأ [ً��ردJ@ آ�ن �

�ش وا �)%اء       (�1h^وا �;a� �J>و#9Y @U@ ^ و^#2  @، وإن وC �W�@ ��6 #13{( ا ?oD آ

 N9@ أهY @  oD? ا p�S ،@V=9 ر�U#آ@وإ[Cأ p�>J o lوآ ،oD?D ) .١(  

  

hZا�	ا �*�  :ا	

� ا	�دة K8Z ا	����e ا��`,�8 و%��Vن ا	Z�5e�ت ��SXVردpا  

� ا�6A]م              !�y%* 2;�%�Z ورة%�y x�U9 ،6]مAا %دة *( ا �,  �H BC]ل درا16�

�و 'ن              �,# B#l� ا B#��,D? وآ;�� ا B;>������ ا �4 B�C @�C�u9 وا31�6%ار )DHا ��ا @��C2 أ#�?, 

#%tJ                    �6]مAس *�( ا��@ BC ا ��اC{# NH��'ن أول ا �!��ر و#�=�%ون T�1h x%�Hr #�)��'ا ا ��

                      T ��4J @� 'O )�* f�a� ا اlه� B�C 2�=E�� B��� ا r%�3ن �S��h �Oو �?;6 ،@J�4#%(Jو @J�;3�و

UَA9>�ِر َواْآMُ>ُ�وْا   َوَ%�َ	Kْ\, �ٌMَ1ِjA� a َأْهyِ اْ	3َِ(�ِب �ِ,�9ُْا Zِ�	fِAَي ُأV>ِ'َل 0ََ*>[ ا	Kَ�fِ<A �َ,9ُ>�ْا َوSْ>7َ ا	        {

    )٢(} �ِ?َ�ُ  َ	�eُSِ�ْ�َ $ْUُA*eََن

      2��?#%U ا xlه�� )��* Nه�V��1 ن اY ،2���و ��lا أر.���  !��� ا��6A]م ه��xl ا 34'���2 ا %اد

                N�13 ��4� T و�Z%#14@ ا ?�> �2، *J ا� ���W )�* ~#%�=Jو ،���h'  2ة ا2CY وا316%اره<�ز

            34 �� �����B ا 1] ��!  %�W2، وأز��%t س ا'=�D  ه�        أردع�(�9 B�,9و ��م، ^ �6;?�u� ة وا��;

 ،���!?;Oو ���!Jا<�J%Cم ا �و ��2 و���u�� d��? ول ا���,# B��?  ت�دول ا ;��'م J=��%ض أTV��O ا 34'���

           d;�  2#%(�� 2�?u9أ )وه� BUV� 2 ا��;���ام ا ,V( أو ا ?4�'ي *( A�� o ذ TD� �O�4Jو

��C@ و               u�  �6]مA2 ا�#�?h )�* ا��2 إذن%��  �6]م �6�O B�C;2 وا�1h%ام، *�] C �!   ،@�?; �4J

B#�J%? ردة ا�wC٣. (�34'�2 ا %دة و(     

�T�D أن ا�6A]م                  اYرد9(ور�� أن ا �16'ر     ،9;�2��د�J@ ا <C )�* 2hا%�. s�9 ��O 

;�+ ا ,��ود ا �)%�;�w    ،2د#B ا �و 2، وآ�ن ا ?Cg'ل أن #�'ن هlا ا �s ا �16'ري �6��ًا  1         

�9'ن   ��O ء���Wو ،B���# ���  o�� ذ B��C �ً�;��Z ا ��%دة، إ^ أن ���h ���!1D?W B��Cو B��C �ً��; �H ت�ا 34'���

                                                 
 .٧ ص٤ا	3��X ج. ٨١ ص١٠ا	�X9 ج )1(

 )٧٢(��رة �ل 0�ان  )2(

 )٧٢(��رة �ل 0�ان  )3(



 

�2C ـ ا6A]م و�;�%x ـ ه�' أ�9@      � B#� ا d?# �� ذآ% ا 3�9'ن *;?C N2 ، وآ;�ا 34'��ت ا )%

   B#��� ا d��?J )��1 ا �Eا%��U ا T��D� )9��دس ا ��1�ب ا <��V�� ب ا�s�9 *��( ا =��Na اYول B��C ا ���

 ، وo�DJ N4W ا �U%اN�;�O B�C �E ا �U�|      ٢٧٦-٢٧٣وا �41ي �2C%h TD اCY'ال *( ا ?'اد  

9Y    |�U ت ا��'34� �!;D� �O��2    :" *3� ٢٧٣p*�pa ا ?�دة   . @ � ��T�D إ� @�Jأ%W p1�S BC

�ء #,�BC d 6�2 إ 2S[S T 6�'ات;�9Yا BC vEب ا )%ا��TD أر� �ً�D��ن VD ا."  

�ه% *��(      ٢٧٤آ?�� pa�9 ا ?���دة   �Wم و�;a�� ا %!�Z 2��C%h o�!19ا B�C 2���'3� T�D� 

(� 2V?H T1h 2Cأو ا �%ا %!Z T1h d�, ��ر �w*Aرًاا�  .% د#�

�.��ًا                     O س���B�C 2 ا ���?W @�6�3J ء)�Z دة أو أي�����ن ��C fDJب أو أ%H BC �Cأ

                  B;1��6 T� إ %!�Z B�C d�, ��� ��O'��BC 2 ا ���س، �?W أي B#�  29�أو ��%اB�C 2�C     . اAه

�2�C ا �)4�E% ا �#�;�2 أو ا1�6!>أ                     OA 1?�4'اWا B�C ���� B�C أز�Cرًا، أ�2V?H إ B;V?H T د#��

 �!1C�Oإ ���  %E�4( ��)%#B د#��رًا� T1h 2Cأو ��%ا %!Z2 أS[S T1h d�, �� �O�4#.  

  

  :وو7S ا	M�ر%�

�W �4� TD%ا�E ا ?��ل �34'���ت             -١ �O��� BC ا ?�ل، *�3 ً9gZ NOأ B#� ا N4W �O 9'ن�أن ا 3

�E;2 آ?� *( ا ?�دة �W٤٠٠|�U ا N;�O BC @D4W �3* B#� ا TD�� ا �4وان C9'ن، أ�  . BC ا 3

�9;��2 أن ا ��3�9'ن ���O ��6'ى *��( B;��� @.'a��9 اYد#���ن ���h T��Dٍ� ��6'اء   آ?��� ان ا ?=�ر2��O ا < -٢

  B��#��6]م ه��' دAأن ا +��w�# ب ا������N وا ?���DV آ��� ?U%م، وه��lا .��%#| آ��1� �وN��4W ا ,��+ آ

      T ��4J �3'ل ا�  �ًOا�a��C N���� x%�;�ُه>>َ� ا	fِ<Aي َأْرَ�>yَ َرُ�>>�َ	Zِ 7ُ�ْ	Uُ>َ/ى َوِد�>Kِ اْ	B<<Cَ\     {ا ,�+، و

   ]*َ0َ  ُ�َUِ�ْ8ُ	ِ    َْ�ِ�ُآ�ن�4� T      )١(}ا	/\�Kِ ُآ*\7ِ َوَ	ْ� َآِ�َ  اْ	ُJ @� 'O{و      �َِ̀م ِد�9ً> َوَ,>K َ�ْ�َ(>ِ¡ 8ْ�َ>َ� اِ�ْ�>

7ُ9ْ,ِ yَ�َ5ْ�ُ K*َ�َ{ )٢ ( 

  

  

  

                                                 
)1(  �Z�)	٣٣(��رة ا(. 

 .)٨٥(��رة �ل 0�ان  )2(



 

  

  

X,`75 ا��M	ا X� ��'e)	ا �Z�50  

  ا	ylM اpول

� اpولC�  ا	

  :ا	�*� اpول 

 ��'e)	ا ���e6:  

�ل     BC ا 4>ر �?4�T ا    : ا 41>#>  �2 O ، ��9ر %د وا %دع, KZوا �4>ر      ا xرد xر<�� 

 2;a4? ا B� @��BC )9 ا ?4�ودة وردU ا v�?  ،�, ب دون ا%y %#<41 ١. (وا(  

        @�Eا��Y وردا ،@J%a�9و st(� 29 ا���Y ، 29ن *( إ�Aة وا%a� ا T�4?� )Jg#و

  T ���4J @�� 'O @���Cو ،@���� ���!  ���4�Cُه$ْ {  :و�<<أي أ��1?��'ه� ) ٢(} َو�َ,X*ِ<<�ُ�ُZِ $)ُ<<9 َوA'0َْر6ُُ

  ) ٣. (وJ%a9?'ه� 

        T ��4J @� 'O @��Cو ،@�J%Oو T��4?� @�Jر<�3#�ل  ،%;O'1 ا T�4?� )Jg# �َ��	Kَ�fِ<A  { آ?

�x'?u و�x'DU ووO%وx     ) ٤( }�َ,�9ُْا 7ِZِ َوA'0َُروُ  َوlَVَُ�و ُ    T�4? ا 34'��2   )  ٥.(وا p;?6و

�ب�Jار BC @4�?J9( و�U دع ا%J أن �!9gZ BC نY ، 4>#%اJ�  . ا U%ا�E أو ا 4'د ا ;!

  

  

  

                                                 
 ٩١ ص٢�,�س ا	�8C جا	5. ٥٦١ ص٩٤	+�ن ا	�eب ج )1(

 ��١٢رة ا	�1/ة ���  )2(

  ٣٠١صM6٧+�8 ا	���ي ج )3(

 ١٥٧ ��رة ا�0pاف  ���  )4(

  ٢٦٦ صM6١٦+�8 ا	��5�X ج(5)

�4�e	ب ا��	ا  



 

  :وا	(X� ��'e ا�LH`ح 

"                      ��h ��!;* d;�  2;a�4C Nآ� )�* )�CدY أو T �4J � �3h �UJ ،�3رةC %;� 2�'3�

�اKZ %/ا,�و�%*@  ) ١"(و^ آ=�رة !;* �h ^ 2#��W TD� 2�: وN;O) ٢. 9g� )@ ا 34'�2 ا ?(%و

           %CYرأي و ( ا T إ ،��%Z ض'=C ب�4�2�O ا ?U%م �34C '�3ارا   هCو ��و��%ف  ) ٣. (9'

XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا �!9g� 2#%#<41 ص:  ا 34'�2 ا�a3 ا ,�ود وا %;� 2�'3�) .٤(  

  

 XV�o	ا �*�  :ا	

  :أو7S ا	�Mق K8Z ا	(e'�� وا	C/ود 

� gJد#�� واa��16]ح        ��?!�C [ت ا ,�#��2 *�( أن آ��#'ا*�+ ا 41>#�% �;��%B�C x ا 34'��

%W٥. (وز(  

  :ود BC وx'W و#fD1t ا 41>#% �B ا ,�

�، ^ #أن: اpول�%��Z ���3رC ���, 2  3 ا��C<DC 2���'3��ن، وه��' a��3� دة و^ ا����N ا >#��

              +�3,# xا%�# ��C �V�,� م��CAرأي ا T� ض إ'�=C '�!* %�#<41 ا ��C��3ارا، أCو ���'9 )�y�3D 

�1�ر ا 34'��2 ا ?��2��6 و#%ا��( �n%وف ا ?�1!�               t# '!* ،246وا o 1@ *( ذwD62، و,Da? ا

  )٦. (وatZ;1@ و6'ا�3@ 

 XV�<o	2 و^ : ا��� ، و^ ��UJ'ز *;!��� ا ��)=��O�=Jا �أن ا ,���ود p��1�S T��1C و���W إ9=�ذه��

  ا 4='،

                                                 
  .٥٢ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص )1(

    .٣٤٢ ص١٠ا	X9e ج ) 2(

  . ٦٢٦ ص٢ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج (3)

  .٣ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV  ,�دة (4)

�وردي ص(5)*	 �8V��*+	م ا�3Tp٢٦٦ا.  

  .٢٧٩ا3Tp�م ا	+*�� �8V	�M*اء  ص.  ١٧٧ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج. ٦٠ ص٤ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج(6)



 

            )�* |D�.Yة ا���� ، و �' ( اC %�CY%ا�C'?��t]ف ا U# @9�* %#<41'ز *;@ ا 4=�' 

�9l ا B��ز أن #)=g6 BC @;* vل ا 4=' W١. (ا 4=' أو ا 41>#%، و(  

�<<<	�o	ا :  Z9( و����UD  �����1�ر *;!����a���t@، وإ9?���� #����u% إ ������D4* T@   أن ا ,����ود ^ا

                B�Cو ،%�a� ا ��% وا �;h BC @�99(، وذ�U وف ا%n vC ا 41>#% *!' #1]ءم �Cأ،@C%Wو

�TD ا ?4�.( أو .�وره� C�@ ه='ة @9�Cإد �;h.  

�ل *�(    O   ج�<)C�1H]ف ا ���س، *41>#�% ذوي ا !;���ت            : ,�X<9 ا	�� f�D1t# %�#<41 ا

  )٢. (أfH و#1V'ون *( ا ,�

hZا�	ط ا ) : ا�;1hا        ����ص، *!( a3 ت ا ,�ود وا��Sرع *( إ� ^ p��>J    ا	�U>�ر 

�ت  !�( �� 3%اBE و�Jرأ �� p�>J ^ ��ء، آ?V� دة ا�!Z �!;* N�3J ^1%اف، و�إ^ �� �;�2 أو ا^

�ء، وا �)!�دة �T�D ا �)!�دة،وآ1�ب          V�� دة ا�!�Z @�;* N��3Jو ،BE3%ا �� p�>;* %#<41 ف ا[t�

)y�  )٣. (ا 3�y( إ T ا 3

�,���أن: ا	!4C �U# %#<41 ت ، وا�!�( �  )٤. ( ا ,�ود �Jرأ �

� ا S{�# [* %#<41% *;�@           : ا	+�دسCار، أ%OA�� p1�S ع *( ا ,�ود، إن'W% ز ا'U#

  )٥. (ا %W'ع 

hZ�+	ا :       @�;D��T�D ا ��a(، وا �Z %�#<41%ع  ��U# ^ �, د#��    . اg1 د#�� واgJ @�9Y

<E�W )�aD ) .٦(  

K,�o	�4 ا: ا� ���31�دم  �� ~3V# �, ف ا 41>#%ا[t� ء�!3= ) .٧(  

                                                 
�وردي ص.  ١٨٠ ص ٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج(1)*	 �8V��*+	م ا�3Tp٢٦٧ا.  

  .١٨٢ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج . ١٩١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج(2)
ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M وأه/ا�U� ��z Xء ا	3(�ب . ٦٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ٤٢٢٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج) (3

    . ٦٧وا	+�9 ص
  .٦٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (4
  .١١ا	(X� ��'e ا��`م 	�X+9U ص.  ٦٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (5
  .١٨٠ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج. ٦٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (6
  .١١ا	(X� ��'e ا��`م 	�X+9U ص.  ٦٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (7



 

h<<��)	ا :   T��D� 2���'1 �� ~3V��J ^ �3~ �� ��t� ،2���'1]ف ا ,���ود *�9!��V��# %��#<41 أن ا

4� T) ١(ا a,;|، إ^ ا ,%ا�2، J @ '3 }$Uِ8ْ*َ0َ َأن 5ْ6َِ/ُروْا yِ�ْ%َ K,ِ ْا�Zُ�6َ Kَ�fِA	ا AH٢(} ِإ(  

�4�e	ا:            ��U ��4� T ا �a%ف، آJ 'ع  ,�+ ا���2 أو     أن ا 41>#�% #1��,a� ا T�D� 2�#

ا �1�ب ا 4>#> و9,' ذ o، وإ h T+ ا ��4 ا a%ف، آ)�1 ز#�� وx'�,9، وا ,��ود ^ #1��'ع        

4� T، إ^ �h ا l3ف �H TD]ف *;@J � +h N� ا N� �h �!�C) .٣(  

  

�	�o	ا �*�  :ا	

��'e)	,��و�80 ا �	أد:  

�ت ا ,��  ���W'C %��;� 2;a��4C Nوع، *��( آ��%(��C %��#<41 أن ا T��D��ود اJ=��+ ا =3!���ء 

�صa3 ع وا ?34'ل) ٤. (وا�?WA2 وا�V ب وا�  .واN.Y *( C)%و�;1@ ا �1

  :ا	3(�ب -١

T ���4J @�� 'O:  }  hِSِ�bَ<<�>>�ُ��َن Vُ>>ُ��َزُهeِ�َ AKُ�>>�ُهAK َواْهُ�>>ُ�وُهX<<�ِ AK اْ	ََ6َ X<<6ِÀ َوا	

ً̀ ِإنA ا	ّ*>>     8�ِ<<�َ AKUِ8ْ<<*َ0َ ُ�>>�ْا�6َْ َ̀ <<�َ $ْ3ُ9َ<<eْ�َْن َأmِ<<�َ AKُه�Zُ�ِ<<zْ8>>ً�ا َوا�َآِ �َن 0َِ*8®>>�٥(}7َ َآ>>(  @��Wو 

�TD ا 41>#%اY#2ا^�16^ل أن  @;��J @;* ن��* 2= �t? ا ���  )٦. ( أ��ph ا {%ب 

 :ا	+�9 -٢

� أO'ا �@ وأ*4� �@ .�TD ا�                     اYد 2�!�C2 آ<;�%ة، و�V� ا B�C %�#<41 2 ا;���C TD)%و 

6�D;@ و �D.  

                                                 
  . ١٨٣ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج)  (1

 )٣٤(��رة ا	�1/ة  )2(
  .١٨٣ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج) (3
  .٦٢٦ ص٢ ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج) (4
 ) ٣٤(��رة ا	9+�ء  ) (5
  ٣٤٥ ص�4٥ح �(� ا	5/��  ج. ١٩١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج ) (6



 

�د#��� ا ��a,;,2 ا �ا ��2 �T��D أTD��. x%��C ا� �D;��@ و�D��6،   . أhYا B#l�� 2��4 ا��3?� 

�>وة �J'ك وه�  B�و�O روى . و,�ارة KZ ا	�h8Z، وه`ل KZ أ,�8، آ, KZ �e�	DtJ_='ا 

وUV>>>[ ر�>>>�ل ا� L>>>*[ ا� 0*8>>>7 و�>>>*$ : " ا ,����#� و*;���@ا�,�,>>>�ن ا	��>>>�ري  و,>>>+*$

6�*� � 790�S(9�9� ا	9�س K, K8Z K, �Y`o	ا �Uأ� �آ`,9 K0 K8*+  )١". (ا	

�4� T     وذآ% ا r%3ن ا �%#�    J ل��O �!;�D��ب ا� �J T�1h �!1�'J2 وS[> 2 ه}^ء اaO: 

} $ْUِ8ْ<<*َ0َ aْ%َ�<<zََو aْ<<�َTَُر �<<َZِ ْرُضpَا $ُUِ8ْ<<*َ0َ aْ%َ�<<zَ ِإَذا ]<<A)Tَ ْا�<<Mُ\*?ُ Kَ�fِ<<A	ا �ِ<<Ỳََ Ao	َو0ََ*>>[ ا

 ِ $ْUِ8ْ<<*َ0َ	Zُ�)ُ8َ>>�ْا ِإنA ا	ّ*>>7َ ُه>>َ� ا	(A�<<Aاُب  َأUُ+ُ<<MُVْ$ َوD9�َ>>�ْا َأن Kَ<<,ِ vَ<<�َ*ْ,َ AH ا	ّ*>>7ِ ِإAH ِإَ	A$<<Yُ 7ِ<<8ْ 6َ>>�بَ 

$ُ8TِA�	٢(}ا(   

�ل  O XZ�e	ا KZا :           TD� @C[�9 �1,%#� آl? ا �O��م أن 4#C�  أن TD�إن *;@ د ;] 

 �  )٣. (ا ��س أد�

� رواx  . ب��Cري�<<��لا�,>>�م ا	���O @,;,��. )��*  :  �D��6و @��;D�آ���ن ا ����( .��TD ا� 

  ".ات إT X� /T K, H/ود ا�H ��*/ ��ق S ��0*/: "#3'ل

        �D�6و @;D�Z�50 H>� �>�ق Z�<z ��<0�ت إH        : "و*( روا#2 أH%ى TD. @ 'O ا� 

  )٤" (�T K, /T X/ود ا�

        2;a�4C ���Jار B?  از ا {%ب'W د�وW@ ا �^ 2 أن ا ,�#� �O%w@ ا a,;,2 أ*

�C TD)%و�;2 ا 41>#% N; ا دlت وه��%y %(� BC NOأ @;* �h ^ �  .أو ذ�9ً

W  ـ ـ xروا �Cداود �Zأ �D6و @;D��ل ر6'ل ا� .TD ا� O " ة`l	�Z $دآHوا أو�,

        X<<� $U9<<8Z و��%>>�ا K89<<� ��<<0 ء�9>>Zوه>>$ أ �<<U8*0 $ه�Z�<<zوأ K89<<� h�<<� ء�9>>Zوه>>$ أ

hS�b  )٥." (ا	

  

                                                 
  .٢٧٦٩*$ آ(�ب ا	(��Z ر%$ ,+. ٩-٣ ص ٦روا  ا	���ري ج ) (1

)2(  �Z�)	١١٨(��رة ا( 
  ١٠٢٦ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج ) (3
  ١٧٠٨,+*$ آ(�ب ا	C/ود ر%$ . ٢١٦-٢١٥ ص ٨ روا  ا	���ري ج) (4
  ٤٩٥ روا  ا�Z داود �X آ(�ب ا	l`ة  ر%$ ) (5



 

�ل Oم�U	ا KZ ل��C TD)%و�;2 ا 41>#%اYد 2وهlا BC أO'ى : ا	3 ) .١(  

�ع -٣Sا�: 

�               *�3 اJ=+ ا =3!�ء وا9   �!;* ��h ^ 2;a�4C Nوع *( آ%(C %#<41 ان ا TD� ،�!��?W�34 ا

 )٢. (و^ آ=�رة

  :ا	�5eل -٤

� زB�C وإذا آ��ن                  �!�C 'Dt# د��م ��;24 *( ا �=d و^ #�Szوا ).��ب ا ?4�Jإن ار

                B�� ��ن و#�=!�;a�4 ا B�� ��!4�?# ��C =�'س�ا  xl�!  l�t1# �3{( أن# ��Wا' �* o lآ� %CYا

      d=�D  م، *�9@ ^ أردع�Szا               ��ر*!�O B�?  ت���DC )�.�B�C ا a�J ^ T�1h 2��'34;% ه�xl ا ?4

�  )٣. (*�4a1 ازا 1!

�ل  Oو  X*�9C	ع ا/��، *�ذا  �� #L :   ��U��T ا	!D4* BC v�?# �C T 31% إ=J 2;a4? ا

�!D4* BC v9�� �h و^ آ=�رة ، و�W أن #)%ع *;!� ا 41>#%  3,1;+ ا ?!;*) .٤(  

  

hZا�	ا �*�  :ا	

��'e)	و�80 ا��, �3T:  

���� ��h ا 1%ه;�� ���{� ا�                    ).��B ا ?4 %W< ا )* f3# ^ 6]مAم أن ا'D4C

     2��DWzأ ��� ا T��D� 2��DW��l��  �!;��Dة ا 4 T���wJ س�و���lاب ا��Hz%ة  g��� @��?D4ن ا �<;��% B��C ا ���

*;=�Vون *( اYرض و3#�ر*'ن ا ?4�.(  !lا  � f3# ا6A]م ���� ��h ا 34'��2 اHY%و2�#            

    ً�3'����ت د9;'#�2  ���1'ن �6;=� v�yو N��    �9�;��. �!J��;3� f4}��J B�C رؤوس T��D� �ًwDV�C 

                                                 
  ٣٤٥ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج )  (1
  ١٧ ص٧�ج جUV��� ا	C(. ٣٤٥ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج ) (2
  .٣٤٥ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج ) (3

  .١٠٨ ص٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج (4)



 

�ت !Cام، *)%ع ا 34'�2 ا �9;'#2 ا ?�3رة *( أ%WA( ا(=Jد و�V= ع ا';Z BC 2��?U ا BCY

�Eا%U ١(. ا(  

�1�( ا �34�ب      VJ )1 ه;2، وا ,'ادث ا )%#%ة ا��1C ودة�,C ص'a� م أن ا'D4Cو 

       B�C ن'��1�# %a� Nس *( آ��ه;2، وا ��1C ^ودة و�,C %;�     ��Wو%H ��4# ��C ت�*%a�1 ا

    o��DJ ���6��J )��1 ت ا���1�ر ا 34'���t# دل ان����B ا ��)%ع  ��lا *��'ض ا��6A]م و ��( ا��CY% ا ��4

�!�� %W<Jو ،�  .ا ,'ادث، وvw3J دا�%ه

 وا �u% ا )%�( *�( ذ �o أن ا �U%ا�E ^           :ا�p(�ذ ا	'ر%� �X ا	/?y ا	XU5M    #3'ل  

  U وا ،N�O BC 4!'دةC B�J �  أ9'اع �!�C �U# �Oو %a,�J ث�,J �O ة ا ?4!'دة�h2 ا 'ا?#%

�1�( أ6VJ �; �� .'ر وأ6! � ،�!4?O )* ى%Hأ �; D* BC s;at1 ��ول ا )%ع ��J o l

       �Jو ،�!1�'3�6�6(، *�3ر Yا )��?1WA6]م اAم ا�u�� ً̂ [Hا �Zه( أ �C ،�Eا%U ا oDJ% ك

            Yو �( ا T� إ x%#��3Jو @��;J%J �ً�y'=C �!Eورا �C           �4�J 2�?#%W Nآ� )�* ،x��3ر# %�C   1]ف�H^ �ً

)��?1WAا �#l!1 2 اWص، ودر�tZY2، وا��CY2، وا�CزY٢(. ا(  

           )9��6��ل ا ��O ،@��#l!Jو ،@h[.وا ،x%W9(، وز�U وع  %دع ا%(C %#<41 �إن : *

           %�W< ا T�4C ف ا ,�ود *�ن[t� �9l ا %;=�J T�4C @� d;  �,? ا %W<D  ع%Z %#<41 ا

�9lD  %;=�1 ا T�4C @�'(# �!;* .)٣(  

%W< وا x��4C  :                    B�C x%�;� v��Cو ��4�ودة ا U%#?�2 وا 1?��دي *;!�C B�C )9��U ا v��C

 �!���J٤(. ار(  

�ق                    �=Jا o� ذ T�D��9( وgJد#��@، #��ل �U إ.�]ح ا T� ا 34'��2 ا 41>#%#�2 إ �a�3J �آ?

4��( ا �3;|J BC v�?# ع[w16د#� واgJ %#<41 أن ا TD�  )٥. (ا =3!�ء 

        ��!�C2 و;�ا 41>#�%ات ه�' ا.�]ح ا ?v�?1U     وا !�ف ا �!��N��  )E ا 34'���ت ا �)%

� 'ا   ��O �C������ر إ ;��@ ا =3!���ء ��Zا ���C اl2 وه����?#%U ب ا��ر���2 أ���6,Cو @�����د V��= ا v���?� : إن

                                                 
  .٣١٥ا��`م 850/ة و�e��4 ص (1)

  .٦٢٧-٦٢٦ ص٢ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج(2)

  ٤٢٢١ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج(3)

  .٢٩٣ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص(4)
  .٢٧٩ ص٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج . ٢٧٩	*�Mاء صا3Tp�م ا	+*���8V . ٢٠٠ ص٢ 6��lة ا	3C�م ج) (5



 

    2;�*1=�'#� و �( ا�CY%    ) ١) (8L��V دار ا��`م K0 ا	M+�د(ا �%ض BC ا 34'��ت ا )%

�د 2w#%�Z أن #��'ن ذ ���h )�* oو                   V�= 2 وا�?#%U ر�2 ا�,C @;}13J 2�'34 ر ا�;1Hا )*  ��C د

2.�t 2 واC�3�.�ه� ا 4C ود�h )*و �ًhرت إ ;@ ا )%#24 رو�Z٢. (أ(  

               B;9ا �3'ا N�4=J �� آ?��!;D��;�% ا ?��a'ص  �Eا%�U ا v;?U  ت��N إن J,�#� ا 34'�

       B;C%�U? وا �Eا%�U وف ا%�n نY ��!1=;nدي و{�J ا 34'�2 أن v�?#و )y�ا '4y;2 #3;� ا 3

V=# �O �4� ا |Da# �?* ��;� �ً*[1Hا fD1tJ B#%Hr �  .  

1;��ر                Hا ,%#�2 *�( ا )�y�3D  pآ�%J2 ، و�=D1tC �41دةC %#<41 ت ا��'3��ءت W اl 

@h[a169( وا�U د#� اgJ )* v=9Y٣. (ا 34'�2 ا(  

 �,��  :ا	�*� ا	

��'e)	ا �Z�50 �U8C6 X)	�5ق اC	ا  

               ��!1#��� ^ fD1tJ ا ,�3'ق ا �3J )�1'م �3'��2 ا 41>#�% �,?       ��!;?,J )�1 ا ,�3'ق ا B

�  ��4D .  ا ?�3رة  ا 34'��تO'3h 2 أوC�4� T وT?VJ ا ,3'ق ا 4J � �O'3h ن'�J أن �Cإ )!*

�ق                 �w9 )�* ���4 3'ق اhو T �4J 3'ق ا�h B;� NHة ا �1ا��وT?VJ ا ,3'ق ا =%دC vC ،2#%ا

� ه��   ��C 2��#�?h T�� ا 41>#��% إ �V��3�# اlه�� T��D�� ه��' ��h+   ا ,��+ ا 'ا���h و��Cو T ���4J � +��h '

��4D .)٤(  

  ]	�e6 ا� BTص      و�a�1Hا %�;� BC م�� D4J+ �@ ا �=v ا 4C 'م وه� #T?V ا ,+ ا 4

�hg� .            x%Cg� وا^ 1>ام @�%Z ر�!nوإ @?;u4Jو T �4J ا� T ا 31%ب إ �و�aO @� �aOا أو ;

  .و9!;@

  �Cأ /�e	ا BT            �C '!* ا ,+ ا ?)1%ك �Cوأ @�h�a  2.�H 2,DaC @� +D4J �C '!* 

�ن  V��9Aا +��hا� و +��h @��;* v��?1W٥(ا (���y2   و����C ����4 ا )��w�� أ��C أن ��~ ا 1?;;��> �;�!?��

                                                 
  . ٢٠٧ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج ) (1
  ٢٤ا	l5�ص وا	/��ت وا	8le�ن ا	+*� ص. �V٢٧١�م ا��`م ا	e��دة وا	�Z�5e ص  ) (2
3) ( X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٦٨٦-٦٨٥ ص١ �0دة ج– ا.  
  .٣٤٦ ص�4٥ح �(� ا	5/��  ج ) (4
�5�ق �X ا	75M ا�)ا (5)�H ر  ص�Y,7 و��3Tأ X,`�٨.  



 

      T ���4J � +��h '��!* ���hY @���  ��� #��4~ ا ��)�رع �C���2 إ3��6��Cو @��  +��h '��!* @���ل . إ3��6��O

X<<4���  ��;���hY d ا3��6��@ وإ9?���  :   ا	��C 2 ا�;a��4?و� @���  ��@ ا3��6��C ����4 ا ?��%اد �,��+ ا

          Y )Cدzا +h �!;* �,?1# 2;a4C ��  d;  @9Y %ذآ �9%� h+ ا ��4 �?V* �!;* 2;a4? ن ا

4� T وه' 9!;@    J ا� +h) .١ (          %�#<41ا� آ +�h s ��H %�#<41 ن ا'�# �O اlه TD� �V;6gJو

�ن ��;% �lر وdDUC %},# BC ا )%اب     }Cًا *( ر�?� %w=? ة وا[a رك ا�J) .٢ (  ��Oو

�!O����h 2�D+ ا� آ�,' N;�3J زوHr 2W% و vC ��4 ا +h٣. (#�'ن  ,+ ا� و(  

�^ت   ) ٤. ( ���4 أ���D آ?�� *�( ا ��V وا �)�1 وا ?'ا2��S           و�O #��'ن �h+ ا     �,� N�;Oو

           T�3�;* T ��4J ا� +,� fD�C %;� @9Y [ًW�1 ر(# )�a �#�'ن ا 41>#%  ,+ ا =%د وx�h آ

�  ,+ ا ?)1'مً},?1C x%#<4J) .٥(  

              B<C	 �<�'e)	ا� ـ وا B<C	 �<�'e)	ـ ا �<�'e)	ا X0�<V K8<Z �<%�M)	8>� اوU�6>� أه

  :ا	e�/ ـ �X أ,�ر

� أ�w( ا ��4 *;@             ـ  ١C '3@ وهh @;* � ��  D=%د أو ا �ً3h �Wأن ا 41>#% ا 'ا �!�C 

3��y( *;�@ ا^3�6�ط، و^                  D  ز'�U# ^�1@ و��Wا p�C<  +�, ا �h��. @��D� إذا @���C�2 ا36

�3� *��ن                   DwC ا'�=���h ا ,�+ . �=�� إذا Cأ ،%CYو ( ا BC 2��#U'ز *;@ ا 4=' *;@ أو ا )=

�2 ـ ا ,+ ا�?U ا +h2C��ص ا 2wDV ا 4a1Hا BC 'ـ  وه�ً?E�O زال �C م�4 ) .٦(  

                      o lوآ� <E��W %�CYو �( ا B�C @�;* '�=4 ن ا��* T ��4J � �ً3h �U# يl ا 41>#% ا �Cأ

�ل ���O ،)9����U ر ا����W<9إ Na���h 2 أو,Da���C o��� ذ )���* p���9��2 إن آ�<<<L�6 �T��l<<<ة ا ���)=

�ة اD.Y| *�ن UJ%د �h B+ اzدC(،وا9=%د �@ h+ ا wDV�2،آ�ن  ' ( اY"ا	3C�م�C %C%ا

     @;* v=(1 ا 4=' وا 41>#%، و @ ا )*) .٧ (    o ذ )* f �Hو�M89T �Zلأ�إن آ��ن  ,�+ ا�   :  *3

                                                 
�(y8*? �l ج) (1, ]*0 X4��  .١١٠ ص٨ ا	
  .٢٠١-٢٠٠ ص ٢ 6��lة ا	3C�م ج) (2
  ٥٨ ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص) (3
  ٥٨ ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص) (4
  .٧٤ ص٤ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (5
  .�٢٥`,X ص ا� التشريع الجنائيا	5+$ ا	��ص �X شرح ) (6
  .٣٦٠ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج. ٧٤ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ٢٠٧ ص٢ 6��lة ا	3C�م ج) (7



 

�م أن �;��% ا ��{%ب        ��CAا B��n T��D� ���D�# آ��@ إ^ أن%J @��  N��,# ^و ���, ���4� T و���W آJ

  )١. (BC 2,DaC ا ?]2C وا �]م

�D  [S,��و            �?C ،ا� +�h TD�د ^ #�U'ز ا 4=�' آD;�2    *!' #�14% ا 41>#% *( ا �4وان 

�ر 9'ع ا 34'�2;1H3@ *( اh N� ،@��) .٢(  

�3�  �U# ^ ���4D%ي *;�@ ا ��1اN�� ،NH                ـ٢h ��U# يl� ا =�%ق أن ا 41>#�% ا @Wأو BC 

�ه% أن                �u* ،2�=D1tC ت�Oة *( أو�#��� C%ات atZ �1Z B?* 2#��U �1%ر ا 34'�2 ��1%ر اJ

    �!�C N�  )9�U 4>ر ا# )y�� ا 41>#%  ,�+ ا�    . ا 3Cأ             )�* %�w*أ B�?* 2��'34 ا @�;* NH��11ا* 

�4;?W �!  �h4>#% واJ ^إ @;D��ن أآ<% C BC%ة،^ 3#�م }C٣. (ر(  

�ت                ـ٣�C '�D* ،ي #��'ن  ,�+ ا ���4 #�'رثl� أن ا 41>#�% ا   )��U? �1@   اSر'D* ،@�;D� 

4� T *�ن اAرث ^ #U%ي *;�@          J ن  ,+ ا��� إذا آC9( أ�U �34 اJو ،�!Sر'C +,� 2� �w? ا

�3DwC .)٤(  

�Cg� 2�6��@،        ا�p(�ذ 0�>/ ا	e'�>' 0>�,�      و#%ى  C ،v?1U? ��رة ���y �Eا%�U ا Nأن آ� 

�4� T أو �,�+ ا ���4 *� 'ا��W وا ,��ل ه�xl أن #��'ن ا �34�ب                          J ا� +�,� +D4J �C �!�C 6'اء

��h ا ,�+ *�( ا ��4وان                   �. ��=���wJ TD;+ ا �3�9'ن، T�1h وإن  2?E�وا 4=' �;� ا 2wDV ا 3

�#4%ف ��� أC '3@ وهh TD�  )٥. (هN ا 3�9'ن �� ,+ ا 4�م

  

  

  

  

                                                 
  .٣٤٦ ص�4٥ح �(� ا	5/��  ج. ٧٥ ص٤ T��84 ا0 KZ�K�/Z ج) (1
  .٥٠٠ ا	�9�م ا	5e�XZ ا��`,X ص) (2
  ٦١-٦٠ ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص) (3
  .٦٣-٦٢ ـ 0�,� صا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ) (4
  .٩٥ ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص) (5



 

XV�o	ا �C�  ا	

  : ا	�*� اpول

��'e)	�Z �U8*0 �%�e� X)	ا1$ ا��	ا:  

� و^                 �!;* ��h ^ ،2;a�4C Nوع *�( آ�%(�C%#<41 ء أن ا�اN.Y ا ?�3%ر ���� ا =3!�

� *;�@ ��h آ?���Z%ة               �C ت�C��3C BC p9�4� T أو zدC(،و6'اء آJ � �3h p9�آ=�رة، 6'اء آ

��;� )��* 2��;��Wدة  أ�!��Zف وا 1>و#��% وl��3� d;��  ���?� �V�� وا ،@��;* vwO^���C 2O%��6ا =��%ج و %

+h %;�� ١. (ا >ور وا {%ب(  

�ل  OوXe*�'	2 ^         : ا�#��W ا ,�� أو ��W'J ^ ،آ�;�%ة )�* @��'Wو T�D� 2CYا p4?Wأ

�?�'م ه�lا اN�.Y آ?�� #�3'ل             ) ٢. (�W'J ا ,�  )* NH�#و   �'ر%>	ذ ا�)<�pا :    �Eا%�U ا v�;?W

�م، 6'اء  u� �� 2Dt? ب                  ا%}� ��T�D ��4،*�( ا ��=d أو ا ?��ل آ ��4� B�C ����وا9 p9� آ

�!Dآ�Z �Cل،و�;1h^دة ا >ور، وا �� وا�!Zب وا 1>و#% و�أم آ�p9 ا19!�آ� . وا )�1 واAره

  T�� ة إ'��ن وا^1��6!>اء �� ���#B وا ���}��Cر ر���w*آ� ،)��.�4? ��ت ا �#�;��2 وW!��%ا ���C%,D 

Y��ء داا >2��O�9 وا��HA]ل ���V��� وج ا%��H2 و��C���6�*%ات و�;��v ا ?,%ب ا 4���C ت *��( أ��6'اق

 o ذ @�Zأ �Cو B;?DV? ٣. (ا(  

    �U9 ��1�#�2 وذ �o  :  #3'لا�p(�ذ أZ� زه�ةBC ه�C 2=D1tC ا 41>#% أ9'اع �Eا%W إن

���Wوا )��* %;a��3Jب و'��DwC %��CY 2��= �tC @��;* أو @���� )��!�C %��Cأ T��D� N?1(��J �) ٤. (أ9!��

   9Y ��!��4�.( T!9 ا )�رع C ��د *�( اYرض أو �J}دي إ �T      و#v?U هxl ا U%ا�E أ9!V�* ��!

    ،)��.��د وا ?4V��= أ��9'ع ا B��C B��U وا d��9Aا B;��;��Z x%���1�# ��م �?����#Yا v��C %��>�Jد و�V��*

 2;a���4? وا) : B���C @���1�'Wأ ����C ك%���J ت أو����C%,? ا B���C 24#%(��� ���1@ اC%h ����C ن����;Jه���' إ

�ت�W٥). (ا 'ا(  

                                                 
  .١٧٤ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج . ١٨٢ ص٢ الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ج١٦١ ص ٤ا�9[ ا	��	� ج) (1

  . ٢٠٧ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج ) (2
  .٦٣١ ص٢ ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج) (3
  .١٠٦ ا	���� XZp زه�ة ص) (4
  .١٢٨ ص١ ا��`,X �0دة جالجنائي التشريع ) (5



 

                    Y ،%�#<41 2 *;�@ ا;a�4C ا ?,�%م N�4* أو ��Wك ا 'ا%�J ان T�D�ن واv?W ا =3!��ء 

           �� �h و^ آ=�رة و�W أن #)%ع *;!!;* �U# �  ذا�* ،�!D4* BC v�?# �C T 31% إ=J 2;a4? ا

    �!D4* BC v9��ت  ) ١. (4J>#%  ;3,1+ ا ?�Wك ا 'ا%J ل�>Cو :      B#�� ء ا�}O ك%Jة، و�C�v ا >آ

     ���D;@  م��� ا �3رة �TD ذ o ، و �U# �C vE��29 ، و��م رد ا ?�a'ب، وآ�1 ا �CYأداء ا 

  @9�;�                    ��Wك ا 'ا%�J T�D�� *�( ا ?�;�v، وا �)�ه� وا ?=�1( وا ,���م #�4>رون ��;� d �# نgآ

�!;D� .  

�ل *N4 ا ?,%م  >Cب وا ��� *�(        : و�a�� وط ا%�Z %*'�J ��4م  @�;* vwO ^ �C 2O%6

�دة ا ��>ور   !��Zو ،����% �� N��?4 ��6'اق واYك     ) ٢. (ا%��J T��D�واf��D1H ا =3!���ء *��( ا 41>#��% 

�J TD%ك ا ?V�'ن او �T�D         : �	�83ا	ا ?��وب، و*N4 ا ?�%وl* xه� ��4       �nوا BC أن

  .*N4 ا ?�%وx #}دب، وBC آ�ن C�C @%ة  � #}دب

       ���3DwC وب����ك ا ?%��Jو xا ?���%و N��4* T��D�وذه��� ��Hr%ون إ ����W T'از ا 41>#��% 

 B���� روي ��?� B; �1V��C7<<90 ا� X<<zر �<<0 "  �!,�l��;  ة���Z vU��yأ ���O st(��� %��C @��9أ

h [ل ه�Oرة و� �� x[4* ا )=%ة �,# N4Ŵًو � أو!J٣" (�د(  

            %�;� N�4=آ o� 2 ذ,Da�? ا p}�1O2 إذا ا;a�4? ا %�;��ز ا =3!��ء ا 41>#�% *�( Wوأ

�ت ا ?�{,�2 *;�4>ر                 �#��, �� D!' ا ?���ح آ�� �V�1�# B�?وآ f�D�? ا @;D�� #4>ر C fD�? ا

@;D� xlHg# �C +,1V# ^و N4= ا o ذ TD�.  

     �#%�1� 2,Da?D  %#<41 از ا'W TD�90>7 0� رXz او#�1Vل ا =3!�ء  �   �l<9	

�ن �J TD%ك ا a]ة: ، وBC أ2D>C ا KZ2,Da?D  %#<41 ا	C��ج;�a د#� اgJ) .٤(  

B;�'9 TD�  :وH].2 ا 3'ل أن W%ا�E ا 41>#% 

� أو             . أ!9��ص إذا fDtJ رآBC B أرآa3 أو ا �, �� أ.ً] �!;D� �O�ا U%ا�E ا ?4

� �!;D� �O�4;* ��?# v9��h +;�wJ BC vهC �Wأو و �� Z%#<41%ط Z BC%و�!.  

                                                 
  .٤٧٠ا	�9�م ا	5e�XZ ا��`,X ص. ١٠٨ ص٩ا	�/ع �X �4ح ا	h95 ج. ٢٠٠ ص6٢��lة ا	3C�م ج (1)

  .٣٤٢ ص١٠ا	�X9 ج. ٢٠١ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

  .٣٢٠ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (3)

  .٧٨ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج. ١٧٥ ص١٠رو�z ا	��	�K8 ج (4)



 

�ف  -١a��9Aا �h��ل .����O ،ب�a��� ا ,��%ز، أو دون ا %��;� B��C 2O%V�� �� ^ " آ��C 2O%��6و

  )١".(#'�W ا vw3 *;@ ا 41>#%

� ?,��ود *�( ا >�9� إذا    " وآo l ا l3ف ��;% ا >9� أو lOف �;�% ا ?,�Ba *;�@ ا 41>#�%           -٢*

vW'? دب اYا @;D� B�  @;D� �h ^ �9< �� NWر @*lO) .٢( 

٣. (9�  'W'د �Z!2 أو آ�ن *;?� دون ا =%ج *=;@ ا 41>#%وآo l إذا ا1C��h v ا > -٣(  

                   v��1Cأو ا �وآo l ا�CY% *�( آ��Z f�DtJ 2�#�h 2�?#%W N%ط أو أآ<�% �Z B�C%و�!

  .�wJ;+ ا ,� *;�'ن *;!� ا 41>#%

� ��6'ى ��W%ا�E ا ,���ود        . ب��C N41>#% وه��( آ�� �� أ.��ً] �����!;D� ���O�ا ��U%ا�E ا ?4

      BC 'ع�ا ا lص ذات ا 34'�2 ا ?�3رة، وه�a3 وا    ���V�h2 و��'�1Cآ<;�%ة و @*� ا U%ا�E أ.�

�!}4� T أن 9);% إ: 

 : U4�دة ا	'ور -١

                      ،�D�6و @�;D��دة ا >ور a�� 2�C%,C%#| آ���ب ا� و�6�2 ر�6'ل ا� .�TD ا� !Z

      T ��4J @ 'O ب�وB�C   )٤(}َ�>�Sَْ(9ُِ��ا ا	>�\Kَ<,ِ �َSْ اْ	vَْوYَ>�ِن َواSَْ(9ُِ�>�ا َ%>ْ�َل ا	>'Dورِ       { *?B ا �1

  D. @ 'O 2�V ا     �D6و @;D�أH أV�vZ $3wآ�� ا	3��Y`Y �1� %�	�ا Z*[ �>� ر�>�ل ا� %>�ل        "T ا� 

� دام   ). ٥" (ا��4اك Z�� و�50ق ا	�ا	/�K وS*� ، وآ�ن ,(w3>� �5>�ل أH و%>�ل ا	>'ور               �?*

� ا 41>#%!;=* �h �!;* d; .  

�ل *��( ��Oم�3>>C	ة ا�l<<�6 ":   ( أن ����4 ا ��)!'د #��)!� ا ��>ور��y������ ا 3 p���S إذا

  lHg#ا ?�    و TD��دة ا >ور �>ر !Z TD� N4U 9'ن ) ٦"(ا���O ا 3��دة   اYرد9(و!�Z T�D� 

    ����h دة ا ��>ور�!��Z T��D� ���J%J 'ات وإذا�ث ��6[��S T�� إ %!��Z2 أ��S[S B��C d�, �ا ��>ور ���

                                                 
(1) e, X� ف�lVجا�  /Tم ا�ه� ا�,f, ]*0 ف`�  .٢٣٩ ص���١٠ ا	�اK, �S ا	

  .١٠٩ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

  .٢٦٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (3)

  )٣٠ ( �����رة ا	Cـ� (4)

  .٨٧مسلم كتاب اإليمان  رقم .  ٢٢٥ ص ٣رواه البخاري ج (5)

  .٢١٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج (6)



 

      %(� B� s3�J ^ ة�C 2O��ل ا )�ZY��ه� ا >ور �Z �O���ام أو C 2�'34� ��h}��ة 4#A��

  )١. (6�'ات

  �O����X                B ا	>+�داXV  ا	5��Vن ا	�9�1 و ��#<J ^ ة��C d�, ��دة ا �>ور ��!�Z T�D� 

� �J 2�l�;= ا ,��� �� ?�)!'د x��y زورًا                   h )*و �4C B;1�'34 �d?H 6�'ات أو �� �%ا2C أو �

�9( �� 34'�2 ا ?3%رة ا J �J )1�l;= ا ,�� *;!�U ا �O�4#) .٢(  

  :ا	(�+� -٢

           2,Da�? ��ب ���وه� B�C ا �U%ا�E ا ?�{%ة �V�,  B;?DV�? ا T�D� dVU1 2  ا�C�ا 4

    %#<41 ���� ���!;D� ���O�4# �����3C 2���'3رة، وإ9?�� ���!;* d;�� و   B��C %��;>آ o�� ذ T��D� s��9 �آ?��

��O ا �3�9'ن    ) ٣(.ا =3!�ء��#�2 أ�6%ار              اYرد�9( و?h 9'ن��O ��W'?� dV�U1 2 ا�?#%W T�D� 

  2��;?,C ت���C'D4Cي #=��)( أ��6%ارًا وl�� ��6'س ا�U 3'���2 ا��T��D ان  s��9ا �و ��2 و +E���Sوو

��امAوة ه( ا�� 2;��W٤ (. �و 2 أ(  

  �Cأ  XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ار �?%آ�>        ا%�yAا �a�3# يl 6'س ا�U ا �O�� �3* 

  v��;?W درة�a��C از'��W v��C N��Oة أ���?  BUV�� ا ?}���� أو ا BUV�� ام أو ا����A�ا ���]د ا ,%���( �

�6'سU ال ا'Cأ.  

� أو    ً;�6�� إذا آ�ن ا �aO %;�� dVU1 اyA%ار و �N?1,# B أن #{% ��� �]د 6;Cأ

   �O�4# ��د#ًa1Oا          B;1�'34 ��وز �)% 6�'ات أو �� �%ا2�C أو ��UJ ^ ة�?  d�, ��6'س �U ا

�ً4C) .٥.(  

  

  

  
                                                 

  .٢١٤%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (1)

  .١٠٤��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ا	�دة ا	5 (2)

8678 ص –ا	+8��7 ا	���80 . ١١٧ا	��اج XZp ���� ص (3) KZ� ا��`م ص . ١١٤ X� ��+C	٣١ا.  

��� أ��ار وY�B1 ا	/و	� ,�دة  (4)T ن�V�%١٦.  

  ٥٣ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (5)



 

  :ا	��4ة -٣

2 ��1�ب ا� و6�2 ر6'ل ا� .TD ا� �D;@ وB?* �D6 ا ��1�ب              C%,C 2?#%W )وه

 T �4J @ 'O}aِCْD+*	ِ َن�	ُ�Aِب َأآfِ3َ*ْ	ِ �0َُن�A�َ{ )١(   

 �D��6و @��;D�	K<<e ر�>>�ل ا� L>>*[ ا� 0*8>>7 و�>>*$ :" وB��C ا ��V�TD��. @�� 'O 2 ا� 

$3C	ا X� X�6�  )٢" (ا	�اX4 وا	

��3C 2�'3رة، *=;!� ا 41>#%      �!  pV;  2?#%U ا xlه p9���O ا �3�9'ن  ) ٣(و ?� آ�و

� ��D أو           اYرد9(C 2?;O دل�4J 2Cو��%ا B;1�6 B� N3J ^ ة�C d�, �� )(J%? ا fn'? ا 

B;�  )٤. (BC N�O �39 أو 

  �Cن ا أ�V�5	اXVدا�+	     B;1�6 TD� �#<J ^ ة�C BUV ��W TD%#?2 ا %Z'ة � �O�4* 

2?#%U ا ��V� @;D��ل �J ا ,a'ل C در أي�a# ال'hYا N2، و*( آCا%� �  )٥. (أو �

٤- �3C  :�85C6 ا	5�Xz أو ا	

  s9 ن�T�� KZل   ا�3* )y�4�BC 2�O أه�ن ا 3C TD�  :     ��hأ x<�?  آ� إذا��,D  )����#

      xأن #4>ر x%�# �?� B;?at ا                 B�C )�y�واYدب *( N>C ه�lا أ*�{B�C N ا 4=�' إذا آ��ن ا 3

 N}= ا N٦. (أه (  �O���J TD,3;% ا 3�C )�* )�y��2a ا �3{�ء ��� �]م            اpردXVا	5��Vن  و 

         B;1��6 T إ %!Z2 أS[S BC d�, ����O  ) ٧. (أو ا ,%آ�ت ا 2#�#�!1 �� ا	<5��Vن ا	>+�داXV  و

               %�Wا @J%�Z��C ء���Sم أ��� f�n'C T� ءة إ�2 �� ���C BUVة ^      �aO @W'# BCا إ6;E�}�O اءات

�ً4C B;1�'34 ��وز 2S[S أZ!% او �� �%ا2C أو �UJ) .٨(  

  

                                                 
  )٤٢(��رة ا	�1/ة  (1)

  .١٣٣٦%$ روا  ا	(�,fي آ(�ب ا3Tp�م  ر (2)

  .٢٦٥ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص (3)

  .١٧٠%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (4)

  .٨٨ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (5)

  .٢١٢ ص6٢��lة ا	3C�م ج (6)

  ١٩٦%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (7)

  .١١٦ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (8)



 

� ا	('و�� -٥��S:  

6>ً� <? �<5V ]<*0�a<8Z $6            "*( هxl ا U%#?2 ا 41>#�% *��3 روي         �? y<0 ً̀ <Sأن ر

                         �<1�, 7Z�b<� 7<90 ا� X<zر �<0 ¡<*�� Hً�<, 7<9, f<?v� ل�<ا	�ل S $Y�ء L�a8Z �T ا	

   � 78� $*3� 7+�Tو       �<MV1>� و�7 ,Z�b<� /eZ 78� $*3� �1 أ?�ى�7 ,Z�b) ."١ (   N�W% ا اl�!*

�ل ا �و �2 زورًا                       �C T�D�p�;� �1�H ��DO �O ا ?��ل واC N?41�6,�%رًا �C>ورًا ��a�3 ا^1�6;]ء 

 @�O�0� رXz ا� 4*790o l�  .  

 ���O��2��C أرد9;��2 ���� ,�B��C d ��6�2 إ ��T اpردX<<Vا	<<5��Vن و4#� �1��H ���DO B��C إدارة 

�)%ة د9�9;% إ B;V?H T د#��رًاS]ث 6�'ات و��   BC 2C٢. (%ا ( �CأXV+�دا	ن ا�V�5	��3  ا* 

�وز d�?H �6�'ات آ?�� �UJ'ز                  �UJ ^ ة��C BUV� ��1�م ا �و �2 �Hأ B�C �1�H ��;D3J T�D� �O��

2Cا%� �� @1�'3�) .٣(  

٦- Kاز��  :ا	�� �X ا	3��y8 وا	

          �O ،%#<41 ا �� 3C �h%ر *;�'ن *;!!;* d;  2;a4C وا 'زن N;� ل ا �� *( ا�  K<Zا

�84�1DC@ آ� B#l #�)'ن *( ا4�Y?�2 وا <;��ب و9,�'           :  *( أ�6�ب ا 86   %#<41C )* ��# أو

  ) ٤. (ذ o أو #f=w ا ?�;�ل وا ?;>ان 

   �O�� �Oن  و�V�5	اXVردpرات            ا��;��رة �U1 ا Bآ��Cأ )�* T��1Oأو ا N?41�6ا BC Nآ 

                  �?H 2�Cا%� �2 ��� ,�T�1h d أ��6'ع و��C'1tC %�;��9'9;�2 أو O %�;� N;#��C9;% أو  و�2V د�9

 B;1�'34 ا B;J�  )٥. (���hى ه

  �Cأ  XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا           %�;���O آa�# B�C N�v أي C;�>ان أو و��hة � �3* 

'ز ذ �o أو #�C�t1V@ أو 41#�BC 2,;,. �,      @�;* N�C و�hات ا 'زن أو ا �;N أو ا 3;��س أو #          

                                                 
  .٣٤٣-٣٤٢ ص١٠ا	�X9 ج (1)

  .٢٣٧%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (2)

  .١٢٠ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (3)

8678 ص –ا	+8��7 ا	���80 . ١٩١ ص٣أ�yU ا	/ارك ج.. ٣٢٠ ص٦,�اه� ا	�*y8 ج (4) KZ� ١١١.  

  .٤٢٨%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (5)



 

�وز �6�2 أو �� �%ا2�C أو ��                 �UJ ^ ة��C BUV� �� @��O�� |;,�. %�;� @�9�� @�?D� vC B;1�'34 �

�4C.)١(  

  :ا�U6�م ا	3�ذب -٧

�ل   ��O ،%��#<41 ا ���!;* �����3C 2���'3رة وإ9?�� ���!;* d;��  2;a��4C �ً�lم ا �;��% آ�����!Jا K<<Zا

�م �)�;�h %;�� 2+ #����( أن #�}دب وأN�O ذ �o ا ,��;  d���o l�� v* أه��T��"                         NنO BC إن

     o ذ B���O ).٢" (ا ���N وا �Dد � �Oن  و�V�<5	ا X<Vردpا   �U� 2ذ���,�2 او   �T�D ا �)�'ى ا �

�د �� ,�BC d أ�6'ع إ 2S[S T 6�'ات�6Aا o أه?;2 ذ �Vh 2= �tC) .٣(  

  �Cأ XV+�دا	ن ا�V�5	ث     ا[�S وز��UJ ^ ة��C BUV ��م ا ��ذب �!JAا TD� �O�� �3* 

�4C B;1�'34 �  )٤. (6�'ات أو �� �%ا2C أو �

  

XV�o	ا �*�  :ا	

  :ا�Y��ت ��S Xا1$ ا	(e'��أد	� 

   ����6��3h %E'ق ا ��4�د، B�C ا�OA%ار           ا	W p�>J �8M9C%#?2 ا 41>#%  @�� p��>J �?� ،

      T��D��ل، وا ��)!�دة ��W% ء وا�V��� دة ا�!��Z @��;* N���3Jو ،)��y�وا �;���2، وا ����'ل، و���D'م ا 3

�دة، وآ1�ب ا 3�y( إ T ا 3�y(، و*( روا2# �B         !ا ) �M89T XZا 41>#�%         أ )�* N��3# ^ @9أ 

�ء وا a,;| ه�' اYول �h @�9Y+ ا ���4           V� دة ا�!Z  T�D�            @�;* %�!u# ��?� %�!u;* ،ص'�Dt ا

  )٥. (3h'ق ا �4�د 

                                                 
  . ١٢١ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (1)

  . ٢٠٩ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

  .٢١٠%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV ,�دة  (3)

  .١١٤ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ,�دة  (4)

     .٤٢٢٢ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (5)



 

�ل ��OوX<<e*�'	ا : d���W B��C @��9Y B;Jأ%��Cوا N��Wأو ر B;��DWدة ر�#<���p ا 41>#��% ���)!

    +��h )��* ع%��Zو @������3h'ق ا ���4�د، و !��lا N���3J *;��@ ا ��)!�دة �T��D ا ��)!�دة و#��a| ا 4=��' 

N;=�1 ن وا�;�a ١. (ا(  

  �VOوK�/Z�0 KZم وا�U	ا KZ ل��ت *( W%ا	3�S^24 ا ,+  ا;�w  �4�J %#<41 ا �Eا

�دة  !��Z B��C @��O'3h %E���6 @��� p���>J ���?� p���># @��9�* ����4D  @��;* +��, ن ا�ا ?���14ى �D;��@،*�ن آ��

   B;?; وا B;Jأ%Cأو ا B;DWن                : ر�� إذا آ��Cل،وأ'�� �� @�;D� T}�3#و f�D,# %��9( أ9@ إذا أ�4#

�ه�ا إذا آ            Z �;��C و#�'ن ،@� �!Z ع�?� @J��Sز إ'U;* T �4J � @;* +, و^  ا ،%�Hr @4C ن�

f;D,1 ي *;@ ا%U#) .٢ (  

  

�	�o	ا �*�  :ا	

  :ا	(e'�� ,�آ�ل 	»,�م -١

  +=Jء،  ا�<*e	ر ا�US               +�h ��hY d;� م و��CA��T�D أن ا 41>#�% آ� ,��ود C��'ط � 

2S[>  ^إ @�E��م أو 9CAوا >وج-:ا 41>#% 6'ى ا �;V ب واYا .  

       ��!;D�� a]ة و#{%�@ � x%Cg#و x� ب *;}دب وYا �Cأ.   o� ب *�( ذYا N�>C مYوا  .

<Z�4� T وا >وج  @ 4J>#% زو1W@ ا �J ا� +hو ،@V=9 +h )* @3;O4>ر ر# �;V ٣. (وا(  

�ل ��Oبوf<<UوB��C و���W  ��@ ا ,��� أو ا ��U# ���  %��#<41> أن #��T*'1V إ^   : <<L��T ا	

f;=t1 ا @DH�#د و�!1WAا T ج إ�1,# @9Y ن�wDV ٤. (�,{%ة ا(  

�ل  �O8>�  و86 K<Z2 ا ,��و : ا��C�O���3رة     وإC ت���'3� ��T�D و^ة ا��CY'ر *?�!� 2��Wد وا

3'��ت �;% �3Cرة T?VJ �O ا 41>#%      � �!�C٥. (و (           x%ذآ� ��C ^إ o� ذ )�* f �t# � ل  و�<ا	3

    K0 م�U	ا KZ              2����4� N��  ،T أ2�D4� ��h ا �;J � ��3h ��U# يl� ز ا 41>#�% ا'U# )Z�J%?1 ا
                                                 

    .٢١١ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (1)

  .٧٥-٧٤ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج.  ٣٤٦ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج (2)

  .٣٨ ص٤ا	+`م ج��y . ٣٥٦ ص٤ا	��ح ا	3��8 	*/رد�� ج. ٢٧٦ ص٢ا	fUب ج (3)

  . ٢٧٦ ص٢ا	fUب ج (4)

  .٣٠ا	+C�� �X ا��`م ص (5)



 

���; ��ب إزا ��2 ا ?����% ���� B��C x%���1��ل . و ��T آ��N وا���h ذ ��oوا ��)�رع . ���B ا�، وا��O ���;h

 �D��6و @��;D�,>>K رأى ,>>39$ ,39>>�ا �*m<<� ، /<<8Z  �<<8�8ن 	>>$ �>>+(�h   : "ر��6'ل ا� .��TD ا� 

1!��   ) ١".(��*+�m� ،7Vن 	$ �+(�h ��5*�7 وذ	_ أ�ez ا���ن ; 'J p��># �  ف ا ,�ود[t�

  ��T��D ا ��� @��=O'1  @��9�* x'��,9ف وl��3 �� ����4D  ���U# يl�� ف ا 41>#��% ا[��tة و�^'��D  ^ى، إ'

  )٢".(^#3;?@ إ^ ا ,�آ�

٢- ��'e)	ا �Z�50 �e8��:  

   ����م *] #U'ز J%آ@ *?�         ا	�8M9C وا	�	�83 وا	9C�Z*�  ا 41>#% CAا xrإذا ر �Wوا 

               ��Cو @;* %CYل ا�>1Cا �U# 2ر#2 ا ?)1%آ�U أو ا @Jأ%Cر#2 إ�W آ'طء @;D� �.'a�C ن�آ

       ��م ا ?Da,2 *;@ أو CAإذا رأى ا @;D� �.'a�C B�# �   @�9Y �Wإ^ �@ و %W<�# ^ @9أ �D

     �, �4� �W'* T آJ )%وع  ,+ ا�Cرة  ) ٣. (���� آ��ن    : ا	3�ل �X �(� ا	5>/�� و�C أن �و ��

�D;�@ إذا رأى                 �.'a��C B��# ��  ��Cو ،@�;* %CYل ا�>1Cا �U# %#<41 ا BC @;D� �.'a�C

    ،���Wإ^ ���@ و %�W<�# ^ @��9أ ���D��2���9 ه��'ى V�=9@ ا ?��Da,2 أو UC ���4� م��CAا %��W��9@ زاY

�U# ^ @9و�� %W<�# @9أ �D� �Cو ،�, �4� �W'* T آJ )%وع  ,+ ا�C٤" . ((  

�ل  O�8وe���	ا :     +�,� +�D41# ��م *;U'ز  @ ا 4=' *;?�CAا TD� �Wا'� d;  %#<41 ا

 x'3,162 ا��?W B� �D6و @;D��%اTD. @y ا� A ،2,DaC xا%# �;h T �4J ل . ا��� �آ

�ل      O يl ;?2 وا�ا � BC    �}�* ا� @Wو �� أر#� �!C 2?V3 ا xlإن ه ،�D6و @;D�@ .TD ا� 

�ل     O �S ا�#�Z ��}� o ذ BC "      ��l� اfه K, �oآvZ ]��, و � #4>ر) ٥". (%/ أوذيx .  ن��*

@�D� ���  +)٦. (آ�ن zدU# [* )C'ز J%آ@ 

  

  

                                                 
  .٤٠١٣ا, KZ�7S آ(�ب ا	K)M  ر%$ . ٢١٧٢ا	(�,fي آ(�ب ا	K)M  ر%$ .. ٤٩روا  ,+*$ آ(�ب ا���ن ر%$  (1)

  .٦٥ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج.  ٣٤٦ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج (2)

  . ٣٤٤-٣٤٣ ص ١٠ا	�X9 ج (3)

  .  ٣٤٦ ص 5٥/�� ج�4ح �(� ا	 (4)

  .١٠٦٢روا  ,+*$ آ(�ب ا	'آ�ة ر%$  (5)

  .٢٩٠ ص٢ا	fUب ج. ١٩٣ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٣٤٤-٣٤٣ ص ١٠ا	�X9 ج (6)



 

٣- d��M)	ا �Zا�zو �z�M, �Z�50 ��'e)	ا:  

  +=Jء ا�*e	ر ا�US      ض'=C %#<41 أن ا TD�� و��Oرا        V��W م��CAرأي ا T وأ�9@  . إ

              B�C �!��?* 2=D1tC @;* س��1H]ف C%ا�J ا ��س، و��1H]ف ا ?4�.( وأh'ال ا �� fD1t#

     T�� ج إ���1,# B��C �!���Cا ��{%ب و T�� 2، وإ��?wD ا T�� ج إ���1,# B��C �!���C2 و,;a�� �� %��W<�#

d�, ١. (ا (  s9�83و	��س ��1H       ا	�WYد#% وا�ف ] �TD أن ا h BC fD1t# %#<41;� ا ?3

 ��ل ا 3�N��E   . ا ��U%اh B��C �E;��� آ�%ه��� و.���%ه��h �V��,و� ،@V��=9 م%��U? ل ا���h �V��,و�

�م ووا ?��3'ل *;��@، وا ��3'ل ��CYد ا���!1Wا T�� آ��'ل إ'C '٢. (ه�� ( @ا ا 1=��'#� أ��9lه�� )*�و^ #���

           T� إ @�� Na�# ^ ء،أن�B;41C *( ا ?�a'ص �D;@، أو أن و ( اDC %CY>م ��� ��4 ا =3!

@V�W BC �, 3'�2 ا�.  

 ���# �?C2�3             وDwC pV�;  %�#<41 ت ا���'3� )�* %�CY2 و �( اwD6 أن @;D�( ا g1آ;� 

2; �  -:�] y'ا�~، وإ9?� #�U أن 1J'ا*% *( هxl ا 34'��ت ا )%وط ا 1

١-      2��#�?h ^ ،2 ا ?��3%رة;C[��6Aا | �a��? 2 ا��#�?h ���!;D� �����أن #���'ن ا �

  .اYه'اء وا )!'ات

��6?2  ?���دة ا ��)%،  -٢�h 2��4W� وأن ^ ���J%1# أن ���J'ن ا 34'����ت ا ?��3%رة، 9

                  @V�=9 2�?#%U ا p���'J @�1Cآ%ا p�9��Y ،2;9ن B�C هV�9A2 اCا%�D  29�� إه!;D�

�!;* pD�D�Jو. 

�3�ب و^                  -٣��B;� 2�6 ا 34'�2 وا V�# [�* 2�?#%U%ف *�( �C o �أن #�'ن ه�

�د 2� .#U� B;!1V%#?2  �1'ن ا 2�'34 

                 )�* 2�yو%=C واة�V�? ا xlن ه�Y ،��4;?W س��واة وا �4ا �B;�� 2 ا ��V? 9'ن   ا��O Nآ� 

�دل�) .٣(  

  

  

                                                 
  ١٩٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج.  ٣٤٥ ص �4٥ح �(� ا	5/�� ج (1)

�(�l �8/ي ?*y8 ج (2), ]*0 X4��  .١١٠ ص٨ا	

  .٧٨-٧٧ا	XZp �Z�5e زه�ة ص (3)



 

XV�o	ا ylM	ا  

� اpولC�  :ا	

����'e)	ت ا�Z�5e	اع ا�Vأ  

86�8  ذآ%   KZم ا�ل        ا�,�4� *( أ9'اع ا 34'��ت ا �3* 2#%#<41*�9 �C[آ " :    N�OY d;� 

       N�4* ك%�Jل و'�O ك%�Jو ،N�4*ل و'O BC ،ن�V9Aا#]م ا BC @;* �C N�� 'ه N� ،�h %#<41 ا

       �t;�'Jو @�u�'� N�W% �3 #4>ر ا*          ،@�;D���]ظ  �@ و��O #�4>ر �!x%�U و�J%ك ا �V]م Aوا ،@

    �D����6و @����;D�T����1h #����1'ب إذا آ�����ن ذ ����o ه����' ا ?����Da,2 آ?����� ه����U% ا ������( .����TD ا� 

@��آ?� آ�ن ا ��( .TD ا� �D;@   و�O #4>ر �4> @ �B و^#1@ " ا	�Y`o ا	�M*? K�fا  "وأ.,

           V�? ا ���W )�* @Cا�t1�6�4>ر ��1%ك ا# ��Oو ،o l�� 4>رون# @��B;?D وآ���O o l   و�D6 وأ.,

@��!Wو �#'V��1� ��4>ر# ���Oب، و%}�� �و#}B��C l��H ه��lا أن ) ١".(#��4>ر ���� ,�d، و���O #��4>ر �

أ��9'اع ا 34'����ت ا ��U# )��1'ز ا 41>#��% �!���،  ;��C pV,���دة �N;���6 T��D ا ,��a% وإ9?��� ه��(     

���%اض     Y ���33,C ����6��C xا%��# ���C ل���h Nآ� *��( آ���� ا ,����!�C ر���1t# آ�;��%ا ����'�J 2���'�1C

�T�D ا ����ن و���J ��O'ن 3C;���ة  D,%#�2 وxl��!*     �;a��J ���O ا 34) ٢. (ا 41>#�%  �a���J ���O ت���'

o ذ %;�  .ا ?�ل، و�J �O'ن 

  .و*;?� #N;a=J )D أ9'اع ا 34'��ت ا 41>2#%#

  :ا	(Z ��'e��0`م -١

� وC vO�@،وأ9@ آ�ن #����( أن   C 23;3,� st( أن #4%ف ا ،��]م ه�A�ا ?a3'د �

�ه] و#��   W ن�� أ�Oم �O BC @;D'ل أو *N4 آ��ن  ^C v3#�l;* ،@D>C @آ% و�D4# إن آC أن T إ @

2= �tCو gwH) .٣(  

  

                                                 
8678 ص –� ا	+8��7 ا	��80 (1) KZ� ١١٣-١١٢.  

  .٤٨٣ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص  (2)

  .٩٣-٩٢ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M وأه/ا�U� ��z Xء ا	3(�ب وا	+�9 ص (3)



 

��]م أن             Aو.�'رة ا %�u� ا p�=D� %�y�� ا ,��*%� )�* T?V�# ��C اlه� B�C ��#%Oو

#3'ل ا 3�Twt?D  )yء، ��D�( أpD4* o9 آlا وآlا، أو #��4 ا 3�y( إ ;@ أC;��@  ;�3'ل  �@                 

Yاف ا%ZY 4>#%اJ اlا، و#�'ن هlا وآlآ N4=J o9أ )��D� اف%Z)١(  

               )�y��ب ا 3�� T� إ %U م وا[�A�� BC ه� دو9!� *( ا )%ف *;�'ن 4J>#%ه� �Cوأ

d��� @W'2 و�!Wا'? ��ب �wt ٢. (وا(  

 N;�6 TD� @1D4* ��Jار �O )9�U ن ا�� #gUD ا 3�B#l!  )y ا �'�;B، إذا آC وآ<;%ا

�;% 2w#%Z ،2?;VW آ'ن ا U%#?2 . ا > 2 وا ��رة وه' BC أهN ا ?%وءة وا �#B وا a]ح  

         @��9Y @��1#��W ر���O T��D��]م، وإ9?��� #��4>ر A���� )��=1�# [��* 2?;V��W 2��#��U ا p��9�� إذا آ��Cأ

��ا 1@ ~3VJ 2(h�= ��) .٣(  

٢- �8Z�)	�Z ��'e)	ا:  

�4J @�h�f; وإ�]ظ *�( ا �3'ل وW'# v�#%3J!�@ و �( ا�CY% أو                  a# �;9gJه'  'م و

                     ،2;a�4C 'ل ه�'�O أو N�4* T�D�3�C@، إ �T آ�B�C N أ��Oم C 3'م# BC     v�C +�6'ا� @�  pV�; و 

  )٤. (ا ?4�.( وا ?��%ات، وإ9?� وC vO�@ ذ o ز 2 وه='ة

�8Z�)	و�80 ا��,:  

 @�����ق ا =3!���ء،  ?��� روى أ���' ذر ر��y( ا� ��=J�أ��9@ "ا 41>#��% ���� ��C ¡;�'1)%وع �

   �D6و @;D�3�ل ا %6'ل .TD ا� * @Cg� x%;4* [Wب ر���أZ� ذر أvZ 76�80,7؟ إV_ ا,>�ؤ  6

�ل .TD ا� �D;@ و�D6)٥".(�S _8�ه*�8O3'�1@:" و��%y@ و N,# �W٦".( ( ا 'ا(  

���N وآ�N ه�lا                     ?C ��# ��14C ��# � ��n �# [>C @  ل�وV* �O% ا �;BC N ا 4%ض �gن 3#

  .9'ع BC ا 1'�;¡

                                                 
  ..٤٢٢٠ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج (1)

  .٣٤٥-٣٤٤ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (2)

  .٦٢ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (3)

  .٩٥ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M ص (4)

  .١٤ ص١ جروا  ا	���ري (5)

  .١٠٢ ص٤ ا	+(/رك ج٢٤٢٧ا, KZ�7S آ(�ب ا	l/%�ت  ر%$ .  ٣٦٢٨ا�Z داود آ(�ب ا�8b%p  ر%$  (6)



 

     �h�� 6               )�* p��S��l<ة ا	3C>�م   و�O ذآ% .��C 3'ل ��>K9 أX<Z     ان د ;�N ا 41>#�% ��

أL "    /<% y<S�Z X<6>*[ ا� 0*8>7 و�>*$    داود K0 أXZ ه���ة رXz ا� 790 أن ر�>�ل ا�          

  �Z�<<zل ا�رب     . 4>>�ب �5>>�b<<	7 وا<<*e9Z رب�b<<	8>>/  واZ رب�b<<	ا �9>>%>>�ل أZ>>� ه��>>�ة �

7Z�oZ)."١(  

     B�أن ر��ل ا� L*[ ا� 0*78 و�*$ %�ل �eZ 78>/           "أXZ داود و*( روا#2 أH%ى 

 ,>>v<<�  �<<)3Z K%�*�ا 0*8>>7 ��5	>>�ن ,>>� اa<<856 ا� ,>>� ?>>�a8 ا� و,>>� ا�>>(a88C    : ا	>>�bب

و#����رج ) ٣. (وه��lا ا p��;��1 ه��' ا v��#%31 وا ��1'�;¡) ٢".(ر�>�ل ا� L>>*[ ا� 0*8>>7 و�>>*$ 

�p,J هlا ا �'ع ا 1!�#�، وا 41�f; وا w%د dDUC BC ا 3{�ء وإ              o� ظ ا 3'ل  @ و9,' ذ[

                 @�D4* ود��4J @�;D!��ا،أن ^ �4# )�y�3�C@، أن #l�Hg ا 3C و#3'م x%Wوز @h[.A )=�# �?C

'34� @�O��  )٤. (�2 أ�Zوإ^ 

٣- ��U	�Z ��'e)	ا:  

2����  %���U! ل  : ا����3# ،N���.' ا ����y :  %W�هx%���U ه���U%ا وهU%ا���9� .���%C@ وا 1!���

v��  )٥(.ا 31

  x����4C 2���'3� %��U! ك    : وآ��'ن ا%��Jل ���@ و�a��J^م ا����3��2��4 ا ?,���'م �D;��@ وC

@4C NC�  )٦. (ا 41

    T ��4J @� '3� وع%(�C 'وه"       X<� Kواه�>�وه Kه�<�e� Kزه��<V ن���<�6 X<6Hوا

hS�b  )٧"(ا	

  

                                                 
  .٢٠٠ ص6٢��lة ا	3C�م ج. ٤٤٧٧ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (1)

  .٤٤٧٨ا�Z داود آ(�ب ا	C/ود ر%$  (2)

� وا�Yp ج (3)�/C	ا ���� X� ���U9	١٤٨ ص١ا.  

  .٩٨ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M ص (4)

    .٢٥٢-٢٥٠ ص٥	+�ن ا	�eب ج (5)

  .٤٥٤ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص (6)

  .��٣٤رة ا	9+�ء ���  (7)



 

6�*M>>�ا X<<� 7<<90 "ه�>>� ا	9�L X<<>>*[ ا� 0*8>>7 و�>>*$���O و K�f<<	ا �<<Y`o	7 اZ�C<<Lأ

  )١".(�'وة 6��ك

  �O��0� رXz ا� 790   و            ��hأ @V� �U# ^أ %�Cة، وأ%a�� ا T� إ x��=9 ��?  ��;��. 

%U! �� 2�O�4C @�C اl٢. (وه(  

             ��!9Y ��?D;�2، و^ #?��J B�l�;=ه %�;� %�y�� ا ,�1Oا 34'�2 *( و xlه p,�.أ �Oو

��2 ا ,�آ�آ��TD ا 'ازع ا �#�(  �ى ا ��س، �'W'ب � 2?E�O p9) .٣(  

٤- �8U�)	�Z ��'e)	ا:  

�T�D و�y'ح ا�3J %�CY'ل �Z!%ت                    : ا 1)!;%  ��2   +�DwJ )ا �)!%ة وه� B�C ذ'Hg�C

�n TD!'ر ا )(ء *( Z�24. اCY% إذا أ�D�1@ و�;�y'� @1'ح +DwJ �  )٤. (آ?

    2��'3���]ن ��W B%#?�2 ا ?,��         : و4C�T ا �1)!;% Aه�' ا       )�* ��ره�!n�� ،@�;D�'م 

�د، وذ �o  ;�)1!% أx%C،*;,�1%ز                 !�ZYرؤوس ا T�D� ��!  )9��U ا |}�* v�C ،24;��Z رة'.

o ت و9,' ذ[C�  )٥. (ا ��س C�@، آ?Z B!� زورا، أو �� *( ا ?4

�ق=J��ء �?D4 ا ���  )٦. (وا 41>#% �� C ،%;!(1)%وع 

�ل ��Oوردي�<<̂  : ا	 ����@ إ;S B��C د%��U# ل ا 41>#��% أن�� #��1V% و#��U'ز *��( ���9��C ر���O 

          +��D,# ز أن'�U#و ��� #��1 و @��C ر%��J ���9@،إذاl� @�;D��'ر�J@، و#�)!% *�( ا ����س و#���دى 

@1;,  +D,J ز أن'U# ^و x%4Z) .٧(  

  

                                                 
  .٢٧٦٩مسلم كتاب التوبة  رقم  ، ٩٣ ص ٦رواه البخاري ج (1)

  .٥أ%�8b ا	���ل L*[ ا� 0*78 و�*$ ص (2)

  .٢٠٢,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 اX,`�H ص (3)

  ٦٧ ص٢ا	5�,�س ا	�8C ج. ٦٤٢-٣٤١ ص٤	+�ن ا	�eب ج (4)

  ..١٠٤ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M وأه/ا�U� ��z Xء ا	3(�ب وا	+�9 ص (5)

  .٤٥٨ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص (6)

  .٢٦٩األحكام السلطانية للماوردي ص (7)



 

  B� N39ا� 790و Xzر X*0  @�9ل إ�3;* @J%;(� T ه� ا >ور إ�، أ9@ آ�ن �4�# �)

x'*%���ه� زور *Z) .١(  

  Yي �%#2��3 #��%ى و ��( اg�%;!(��1 3;��+ ا,J B���?#د و'a��3? ��3+ ا,J �آ��gن . ��C% أ9!��

             @�;D��ف ��@ *�( ا ���D و#���دى �w# أو ��!Dأه B�C @�9g� ��ف �@ *( ا6Y'اق إن آ�ن 4C%و*w#

���]م        Aا NE��]ن ه��lا *��( و��6���� T��=1�# ���Oو xروl��hوا x'*%���ه� زور *����Z @��93'ل إ ����

x%;�  ة%��  )٢. (ا ?4%و*2 ا ;'م  ;x%�H �D4 و#,lرx ا ��س و#�'ن 

  :ا	(Z ��'e�	�C,�ن -٥

  2���D ن *��( ا���C%, ا :v���? ل. ا���3# :     N��W2 ور��;w4 ��4@ ا�C ،@��C%,# ا ��)(ء @��C%h

  )٣. (C?�'ع BC ا C :%;t,%وم

2��#%#<4J 2���'3��ن ��C%, 2 : وآ��'ن ا��h�ه��' C���v ا ��)B��C st ����4 ا ,��3'ق ا ?�

                ،@�D;1O �D�6 B�C ه���U? ن ا��C%,م، آ%�,C N�4* B�C @�;D�� أ��Oم �C ��V�� ،@  2�وا ?)%و

;a9 BC @Sر'C NJ�O ن�C%hو @ <��ن ا ?'J BC fn' ( وn;=1@، أو C%hا 1%آ2، و )* @�

  �!�Cو o ل  ) ٤. (9,' ذ�O �886 KZا�            : ا TD�. )��� ن ا�و�O #4>ر �4> @ �B و^#1@ آ?�� آ�

o l� 4>رون# @��و�O #4>ر �1%ك ا�t16اW )* @C�� ا ?B;?DV آ� U��ي . �D;@ و�D6 وأ.,

          fh< ا BC ن ا =%ار�* fh< ا BC %* إذا NJ�وx<�H vwO 9'ع BC .     ،@�  %�#<4J ا ���E% ا ?3

�رة 4J �4#>#%ا  @CAا BC @ <4* �u41V# �C N4* إذا %;CYا o l٥. (وآ(  

                 �D�6و @�;D��C TD)%و�;2 ه�lا ا ��'ع B�C ا TD�. @� 'O %�#<41 ا�  N; � �8  "وا<	

�ن B��C ����4 ا ,��3'ق ا ?��)%و�2     ) ٦".(	5�y<<6 ,8>>�اث��C%, 2 ا;����C T��D)%و N��; وه��' د

@  2�'3�) .٧(  

                                                 
  .١٤٢-١٤١ص١٠.ا	+K9 ا	3��ى ج (1)

  .٤٥٨ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص (2)

  .٩٦ ص٤ا	5�,�س ا	�8C ج. ١٢٥ ص١٢	+�ن ا	�eب ج (3)

(4)  X,`�Hا X1�9�	ا h���)	,� ص . ٧٠٥ ص ١ �0دة ج–ا�ا��`,�8 ـ 0 �e���	ا X� ��'e)	٤٤٨ا.  

8678 ص –ا	+8��7 ا	���80  (5) KZ� ١١٣-١١٢.  

  ، . ٤٥٦٤أ�Z داود آ(�ب ا	/��ت ر%$ . ٢٦٤٦ا, KZ�7S آ(�ب ا	/��ت ر%$  (6)

(7) �5e	+�9 صا	ب وا�3(	ء ا�z X� �U�8 وأه/ا�b��M)	ت ا�Z١١٠.  



 

  :	(f?vZ ��'e ا	�لا -٦

  ,��و�80 ا	(f?vZ ��'e ا	�ل .١

�م         CAه� اl* ،2; �/ KZ  اfD1H ا =3!�ء *( C)%و�;2 ا 34'��ت ا ?C,و �M89T �Zأ

K+C	از ا 41>#% �     ا'W م�� T إ g ل� أU# @9'ز ا lHg� %#<41 ا ?�ل أXZ ����و�lH . B ا ?

   2,DaC @;* p#وذآ%  ) ١. (إن رؤ K�/Z�0 KZا  B� *( ذ �4�y o;=2    ����أXZ أن ا %وا2# 

N.��، وا ,!� T1=# ^ل: و�? �  )٢. (أن ا ?lه� ��م ا 41>#% �

�ل  OوX+*,ا���	ه�    اlC )* �8e���	(          : ا��ل، #4�و^ #U'ز �TD ا l�Hg� �#�U ا ?�

� *( ا ?lه� ا U# �#�3'زا	���U# ^Xe'ز ا lHg� %#<41 ا ?�ل، *( lCه� Cأ �#�U ٣. ( ا(  

�ل O�83و	�� ��%Xا	/ *;?� ذآ%x ا	ً��?Wز إ'U# ^ ل�  )٤( أن ا lHg� %#<41 ا ?

، �lHg ا ?�ل *(   ,�	_، W'از ا 41>#% ���     ا�T�� KZن �6 X��lة ا	3C�م     �B ذآ%   

� .'را       !�C %2، وذآ.'atC vyا'C )* @����,   B�	N��6 _<   "وذ O )* o' @  . ا ?(!'ر  

�ل O ا ?�)'ش أ#%اق؟ B�D ي: اl ن ه' ا��ل *( ^ و �B أرى أن �a1#ق �@ ، إذا آOو @(� 

� =�@  . ا >�=%ان وا ?oV ا ?�)'ش N>C ذ o، 6'اء آ�ن ذ DO o;] أو آ<;%ا         H>$  و��5	ا K<Zا 

�ش�D  ��ل #��ع ا ?oV وا >�=%ان و�a1#ق �� <?B أد�O٥. (*( ا �<;%، و(  

�ل  Oو�*Z�9C	ا               B�C ن ا �)%ع  �� #�%د ��)(ءY ،@�*[Jل أو ا� #,%م ا lHg� %#<41 ا ?

�?��B #���13ى ���@   ،o�� ٦. (ذ( p���S5>>8$  وأ	ا K<<Z8>>� وا86 K<<Z2  ا��; �34'����ت ا ? � أن ا 41>#��% �

/ *( ا ?)!'ر ��@، وlCه� ,�	_C)%وع *( lCه� Tأ ) 'O �hوأ ،Xe���	٧. (ا(  

 �O�868>>�و��9 K<<Zلا���3* 2��; ��ل ���B ا 34'����ت :  د���'ى V��9¡ ا 34'����ت ا ?��O B��Cو

�B أ.,�ب    o ذ +D2 وأ�H'V�C 2; �/ا ?T_ وأ	�ه�  ,l�C T�D� ~D� �3* ،   @� �O B�Cو ،�?!
                                                 

  .٣٤٥ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج (1)

  .٦١٠ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (2)

  .١٩ صT٨��84 ا	���ا,*+UV ]*0 X��� ا	C(�ج ج (3)

  .  ٣٥٥ صT٤��84 ا	/��%X ج (4)

  ٣١ا	+C�� �X ا��`م ص. ٢٠٤-٢٠٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج (5)

  .٢٩٥ 	*�Mاء  صاألحكام السلطانية  .٣٤٣ ص١٠ا	�X9 ج (6)

(7)  �83C	ق ا��	ا��`م ص. ٣٨٦ا X� ��+C	٣١ا  



 

           �D�6و @�;D��ل O'^ �] د ;N، و � #U(ء �B ا ��( .TD ا� O �3* ن�3� BC أي lCه� آDwC

         l�Hإن أ N�� ،2�; � وأآ���%  ا	�*M>�ء ا	�اZ  K�/<4(ء O~، #13{( اh @9%م v;?W ا 34'��ت ا ?

�2��C ه��xl ا ��a'ر       ��;��% C���V'خ، و ����,C o�� أن ذ T��D� N��; د @��J'C ���4� o l��� 2��,a�� ا

   ��� 2.'a�C>_  ا	�و, /T          ����� �B�C @��D         ا	>���Xe  وأ.�,��@ و��4{!� �O'ل �C ر���1��� 

/ وlCه�  . ا ,�#�T_ وا	�ا*�+               ,'# ��C T� إ �V�3�J 2�;9�� � و�;%ه?� أن ا 34'��ت ا ?� ;2 آ

 �!4C d;  ¡V�D  ن'����ه?� وا ?� 2H'V�C 2; �� =@ و ;pV ا 34'�2 ا ?t# �C T ا )%ع وإ

2�6 BC ^ب و�2 �� �BC ^ ¡V آ1Uh .)١(  

  :آ�8M8 ا	(f?vZ ��'e ا	�ل .٢

�%ف   K�/Z�0 KZا           B�C @� 3'ل# BC ����ك  :  ��9g@  ا	8M9C>�  ا lHg� %#<41 ا ?�ل V�Cإ

� *x��;4# ��S N�4 ا ,��آ�                      �?���C )9ة، T1h #�'ن ذ �o زا�W%ًا  �@ U ل ا�C BC ء)(  )y�ا 3

2,Da? ا BC ى%# �C T ل إ�  )٢. (إ ;@ ��� n!'ر J'�1@ *�ن أ#a# @1�'J BC d%ف ا ?

86�VO �O�8 و KZم ه(ا�VO2 أS[S T 2 إ; �  : ا 34'��ت ا ?

  :ا�6`ف  - أ

�ل  O �886 KZا                ،��!  �ً�4�J ��!D,C ف[�Jز إ'�U# ت�=a ن وا�;�Yا BC %ات��إن ا ? 

����� أآ<��%       ���!*[Jز ا'��U# '��!D ت ا^rو ،���!Jد�C ف[��Jز ا'��U;* ة%����C ��م .��'ره���.Y�*

      l�Hأ o lء، و�����B        ,�	>_ ا =3! B;1#ا �%وا %!�Zوه�' أ   /<T2          ا�;� وB�C ه�lا ا N�;�3 أ#�{ً� أو

@3#%,J ز'U# %?t ع *;@ ا�� ، وا ?,N ا lي #�!3#%,Jو �  )٣. (ا U# %?t'ز V�J;%ه

    N4=� o l  ا� 790   وا�16ل Xzر ��ء      0}�Oو %�?t ع *;�@ ا���# N,C +#%,J )* 

  )٤. ( �1,%#+ ا 3%#2 ا 1( آ�ن #��ع �!� ا X*0%?t رXz ا� 790

�pC �@ ا ?x%;u9 2;a4 اJ]ف ا ?,BC N ا �VU ا �lي  وهlا اJA]ف  N,?D ا  O يl

�م ��@                 �O يl� ا o lوآ� ،x��#رب و��رق، وv�wO رN�W ا ?,�V� ا ��# vw32، آ;a4? ا @� p4Oو

                                                 
3�8 ٣٢ا	+C�� �X ا��`م ص (1)C	ق ا��	٣٨٨-٣٨٦  ا .  

  .٦١ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج (2)

  .٣٣ا	+C�� �X ا��`م ص (3)

  . ٢٠٣ ص6٢��lة ا	3C�م ج (4)



 

�T�D ا��A]ق ،          �ً�Wوا o ف ذ[Jا d; %، و��ا ? o ذ T ا 4'د إ B� )!9 @*[J% *( ا��ا ?

��ز ا�3�ؤx ا#{ًW �V=C N,? ا )* B�# �  إذا N�: �Cق �@إ�a1# أن �C١. (� وإ(  

  :ا	(��88  - ب

                @�;D���J T�D;;�% .�'رة ا �)(ء آ=N�4 ا ���( .�TD ا�  2�; �a13J �O% ا 34'�2 ا ?

      N��;S��N��;S ، *�;��% .��'رة ا 1??J @��� يl�� 1% اV�� ن *��( �;��1@، وا�و�D��6 *��( ا 1?<���ل ا ��lي آ��

�ن         ��'J B;Jد��، وvwO ا 1V% ا lي *;@ ا 1?�N;S إ T و6!4w3� . داود *� روى �<Zأ   X<Zأ K<0 

 أ<6�S ]V���y< 0*8>7 ا	>+`م �5>�ل 	>[            -L*[ ا� 0*8>7 و�>*$     -%�ل ر��ل ا�    : ه���ة %�ل 

                a<8�	ن �>[ ا�وآ> y<8Y�9e9[ أن أآ�ن د?*a إH أ7V آ�ن 0*>[ ا	�>�ب 6� $*� �Tر��	أ86(_ ا

 �8l8� h�5� a8�	ى �[ اf	ل ا�o%�ام �(� �78 6�y8Y وآ�ن �[ ا	�a8 آ*� �� �Zأس ا	(

���ة و,� Z�	ye�8*� h�58*� �)+ ,79 و�>�دK86 ,9�>�ذj<��6 K86ن و,>� Z�	3*>�                آ�w8U ا	 

  )٢( .» -L*[ ا� 0*78 و�*$-�yeM ر��ل ا� . »�*8��ج 

� آ��ن B�C ا B;�4 أو ا f; g�1 ا ?,�%م،                 �C Nآ %;;�Jإزا 2 و TD��ء ?D4 ا +=Jا o lوآ

  )٣. (N>C إراH 2O?% ا ?�DV وr o;�=J^ت ا ?]ه( و�J;;% ا a'ر ا ?a'رة

S*��8ـ ـ	8_ *)	�Z ��'e)	ا :  

 o��;D?1 �%>>b�ء ر�>>�ل ا� L>>*[ ا� 0*8>>7 و�>>*$ �>>8K �>>�ق ,>>B��C   K ا 41>#��% �

>>� ا	% B<<*e�y<< أن �^و�>>7 إ	>>[ ا	�>>��K و�>>8K �>>�ق ,>>K ا	�% �8<<4�y<< أن v<<6وي إ	>>[  o	ا

     X1�+<9	اح، �5>/ روى ا�أن رK<, `<S ,'�9>� أ6>[ ر�>�ل ا� L>*[ ا� 0*8>7 و �>*$              : ا	

�� ر��ل ا� آ�8 �6ى ���T X+� ا	��y �5�ل هX و,U*o� وا	39�ل و	X<4 X� �8ء           �5�ل  

             K<Y ¡<*�� $<	 �<,8>/ و	ا h<�% 7<8M� K<�K ا	Y ¡*�� اح�8� �وا  ا	� Hإ h�% �84�,K ا	

� ا	B<*e %>�ل      o	ا X� ر��ل ا� آ�8 �6ى �ل ��ل %�3V ات/*S78 و*o, �,78 ��اM� K�ا	

>�              ه� و,7e, 7*o وا	39�ل و	8    � K��<�	وا  ا� �<8� Hإ h<�% B<*e� ا	o	ا K, ءX4 X� �

                                                 
  .٣٤ا	+C�� �X ا��`م ص (1)

  .. ٢٨٠٦ا	(�,fي آ(�ب اpدب ر%$ .  ٤١٥٨ب ا	*��س ر%$ أ�Z داود آ(� (2)

  .٣٦ا	+C�� �X ا��`م ص (3)



 

         7<8*o, �<,8>7 ��اM� K<�>K ا	Y ¡*�� $	 �,و h�5	78 اM� K�K ا	Y ¡*�� K���	ا K, f?�

  )١. (وS*/ات 3V�ل

�!C%� f4}# 2 أنC'1�? 2 ا ��ء �?% *( ا {}O o l٢. (وآ(  

  :ا	(Z ��'e�	XM9 وا	(���� و,��و80(7 -٧

  .�,9e[ ا	XM9 وا	(���

4�د، 3J'ل   : ا �=(�Aا B��رة �� :           )�=9 ��C 2#��B ا ��D إذا أ�J�4@، وا �= NW% ا p;=9

@Jء  %داء)( ا BC) .٣(  

���4�د، ���3J'ل ����%ب �?4����T �����4، و�%����1@ أ����J�4@،    : وا ����#%�1�Aد وا%���w ه���' ا

�D� ا B�  .وا �1%#� ا �=( 

    B� )9�U وه' أن #��4 ا ،�hوا T�4?� �#%�1 =( وا�ا #�'ن ا lه TD�ا ��D ا lي و

                 2��,a� =�(، وه�' ا ?�4%وف  ��ى ا��1%#�� وا D  )�آ�ن #3;� *;@، وهlا ه' ا ?4��T ا �)%

  )٤. (ا �%ام ا B#l ه� أ�%ف �?3�.� ا )%ع

XM9	و�80 ا��,:  

             2�V� ب وا�ا 41>#% �� �=( C)%وع �] H]ف �;B ا =3!��ء، ود ;��C N)%و�;1@ ا ��1

    T ���4J @�� '3* ب�� ا ���1��Cع، أ���?WAْرضِ َأْو 9�ُ{ واpَا Kَ<<,ِ ْ�ْا<<Mَ{ )٥(    2���'3� '��!* ���S B��Cو

  .C)%و�2 *( ا ,�ود

  �C+�9وأ	إذ                 : ا B;�>�t? 4>#�%ًا *�( اJ )=� ��� T}�O �D6و @;D�*�ن ا ��( .TD ا� 

     B4* ،2�#�? ا BC ه��9� %/ ?>L-  �b*[ ا� 0*78 و�*$ -أن ا	9�[   أXZ ه���ة   9=�Z ]6أ 

                                                 
  .٢٥٩٦ا, KZ�7S آ(�ب ا	C/ود ر%$ . ١٧١٠أ�Z داود آ(�ب ا	*��5 ر%$ .  ٨٥ ص٨ا	+9�X1 ج (1)

3�8 . ٣٦ا	+C�� �X ا��`م ص (2)C	ق ا��	ج. ٣٨٧ا K8e%�  .١١٧ ص٢إ0`م ا	

    .٣٣٨ ص١٥	+�ن ا	�eب ج (3)

  .١٠١ صy8V٧ اpو��ر ج (4)

  ) ٣٣( ��� ��رة ا	�1/ة  (5)



 

�y<85 �>� ر�>�ل    . »,� Z�ل ه>fا    « -0*78 و�*$ L*[ ا�   -�/�7 ورZ 78*S�	9C�ء �5�ل ا	9�[      

  )١(. »�M9� 7Z �,v[ إ	[ ا	h859. ا� �(��Z 7�	9+�ء

  �Cعوأ�Sا� 90>7    *�ن   : ا� Xzر �0    T�=9      ج�<�T K<Z �l<V       @�� ء�V�� ن ا���1*A 

2��,a ا BC �hأ @;D�  )٢. (و � #��% 

�9( وا ��D ا ?�%ب إ          ا	���Xe و#%ى  U ا �D� B;� 2*�V? ا N3J ^ ة     أن%;V�C B�� @�; 

2D; ٣. (#'م و(  

XM9	ة ا/,:  

^ #�14% أ�' h�;=2 *( ا >9� �hا �N;�O BC x%�14# N ا 41>#% و���ء �TD ذ U# o'ز          

2�6 B�  .أن #>#� h BC;� ا ?�ة 

�ل *(   O ط�+<�وإذا p�;S ا �=�( �T�D أw� o l�* ،��h%#�+ ا ?�w� ^ 2,Da%#�+                 : ا	

  )٥. ( ا 41>#% �B 6�2 أن #>#� ا �1%#� *(,�	_و#U'ز ��� ) ٤. (ا ,�

     ��� *( ا 41>#%، أ9!� �3Jر �?�� دون ا ,�'ل و �' �;�'م         ا	����8eوأ�C TaOة ا �=( 

��و#�  �h )* �#%�1D ا >9VC %#<41 ا %;a# [�  �hوا.  

٨- ��C	�Z ��'e)	ا:  

�C )�* )9=%دا9e,:             @�J[ ا	C>��    - أ!=�.Yا ����ذآ%x ا %ا�C 2��D ا )�* d��, 9( ا��4C B�C 

 ?U%م إذا U6�@، وه' ا ?�1�در إ T اYذه�ن 4C BC�T ا ,�d    39'ل d�h ا ,�آ� ا   : *3�ل

�م#Yا xl٦. (*( ه(  

                                                 
  .٤٩٢٨ا�Z داود آ(�ب اpدب  ر%$ (1)

  .٥أ%�8b ا	���ل L*[ ا� 0*78 و�*$ ص (2)

  .٢٥٣األحكام السلطانية للماوردي ص (3)

  . ٤٥ ص٩ا	�+�ط ج. ٤٣٦ صZ٢/ا�� ا	�(U/ ج (4)

. ٢٠٤ ص6٢��lة ا	3C�م ج (5)*	 �8V��*+	م ا�3Tpوردي صا�,� . ٢٦٦�ا��`,�8 ـ 0 �e���	ا X� ��'e)	ا

  .. ٣٩٣ص

  .١٠٦ا	�Mدات �X ���� ا	��5ن ص (6)



 

�T`�Lا ��C	9[ اe,:  

�ن BC ا�CY��2، وC��4@   : و4C�T ا ,�d *( ا 41>#%  �C )* @;D�ه' Uh> ا ?,�'م 

� B��C ه%���@ إذ ��*'H أو x%��CY را�!u1��6ا ،@V��=�� ف%a��1 ا B��C 2���'34 ء ا�ا أ��6%، أو ^1��6;=

@�C.)١(  

�ل  OوZ85$ ا	ا K   2?;�, ق ا%w ا )*  :            )�* d��, ا d;�  )�ا ?a�3'د ��� ,�d ا �)%

�ن y;+، و ��@ 4J'#+ ا )st وC�BC @4 ا a1%ف ��=V@، 6'اء آ�ن ذ p;� )* o أم            �C

                    TD�. )��� ا x�?�6 o l� �1@  �@، وCز[Cو @�D;أو وآ �at ا d=9 N;ن �1'آ�*( �UVC، أو آ

  )٢. (ا� �D;@ و�D6 أ6;%ا

���C T��D)%و�;2 ا ,���d آ34'���2    ا ��� : ��C)%و�;2 ا ,���d   - ب N;  �9+<<	ب وا�3(>>	ا

�عSوا�. 

 ���Cبأ�3(>>	ا :T ���4J @�� '3* :}   $ُُآ/َ<<Tََأ �َbَ<<Tَ 8ْ>>3ُ9ِْ$ ِإَذاZَ َدُة�Uَ<<4َ 9ُ>>�ْا,َ� Kَ�fِ<<A	ا �<<UَDَأ� �<<�ِ

$ْ)ُV8ْ�َِ�ُآْ$ ِإْن َأ Kْ,ِ ِن َذَوا 0َْ/ٍل ,\3ُ9ْ$ َأْو �َ?َ�اِن�9َYْا �ِA8Lِ�َ	ْا Kَ8Tِ ْ�ُت X�ِ $ْ)ُZْ�َzَ اpَْرِض اْ	َ

             ِ7<*ّ	�Zِ ِن�َِ̀ة 5ْ8ُ�َ>ِ+َ Al<	ا /ِ<eْZَ K<,ِ �َUُVَ�+ُ�ِCْ6َ ْ�ِت: و�W@ ا �^ �2   ) ٣( }Lَvَ�َ�8lِD, $3ُ)ْZََ�ُ� اْ	َ

 T �4J @ 'O"    َِ̀ة Al	ا /ِeْZَ K,ِ �َUُVَ�+ُ�ِCْ6َ  "  ل�O XZ�e	ا KZن     اr%�3 م ا���hأ )*  :     o� إن *�( ذ

Wو BC d�h TD��م ا �#B د ;] �hأ BC ��hأ.'ل ا ,�?2 و BC N.ا ,+ وه' أ @;D� �

   B���?# ^ ���C ���!�Cو ،[��U4C xؤ�� #��Da| ا1��6;=��C ���!�C B;?V��O T��D� 2���W'1? ن ا ,��3'ق ا���*

                      B�C ��� B��# ��D* +�, ا N�w� T�=1Hب وا����D;�@ ا ,�+ و BC )DH ن�* ،[W{C ^إ xؤ�ا16;=

  @��C +�S'1 ا...     �, ��ص و �� #1=�+ ا1��6;=�ؤx   *��ن آ���ن ا ,�+ ���#N���3# ^ B ا ���ل آa��3 ود وا�

@�UV� +S'1 إ^ ا +�# �  [U4C .BUV ع ا%Z 2?�, ا xlه NWY٤. (و(  

                                                 
  .١٢٦ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M ص (1)

(2)  �83C	ق ا��	١٤٨ا.  

  ) ١٠٦(��رة ا	�1/ة  (3)

  .٧٢٣ ص٢أ3T�م ا	��5ن �KZ ا	XZ�e ج (4)



 

  �C+�9أ	ا :  xروا�C  X� داود �Zأ       �D�6و @;D� ىف رجال حبس " 6��@ أن ا ��( .TD ا� 

  )١".(مة

 وv��1J ��O أد �2 ا �3�B;DE         اT K<Z>'م ا	�>�ه�ي     و � #��% ا BUV آ�C 2�'34)%و�2 إ^        

'U ��             N�6%C  ��د#� ا �ا 2 ��C TD)%و�;1@، وذآ�% أن ��4{!hYح رواة ا%Wو ،�از و*��ه

�ل          �O ��S ،x���� N�6%? 2 *�( اUh ^و :         ��D� ��Wا' �* 2�Uh BUV� رأى ا B�?  +��# ��  ذا��*

%Hz2 ا 3'ل اUh TD�  )٢. (ا �%ه�ن 

     ��م ا 34u� ب ا���@ وأو�W  @ ا ?�%راتو�J�T هlا ا %أي .��h آ1 v*٣(.�( ودا (

  )V9ه�،                 و%�;�  ��ده� وgJد#��V�*ه� و%�Z v*��  �� وإ9?��?Dn ا'�U6 �C B;9'UV? أن ه}^ء ا

                @�;D��;% C)%و��U,C '!* 2'ج �=N�4 ا %�6'ل .�TD ا�  BUV 3'�2 ا�وه' إن أراد أن 

         )9���U ا Nه�{# ^ @�;* ���Cو ) �و�D�6 وأ.�,��@ x��4� B��C وإن �a�O أن ا ��BUV �'.�=@ ا ,�

  N��.أ N��w�# ^ B���  +��h اl��!* 2=#%��Z ة���;,   T�� د إ'��!U ا @��W'1J ( أن�����1@، و#;� ��C)%و

@�C س�� أ*�V ا �C إ.]ح.  

 ���Cعوأ�<<S2    : ا����O���2 ر��y( ا� ����!� وB��C ����4ه� �T��D ا ?4,a�� ا v��?W���3 أ*

�ء *( هlا ا ?�3�م     W �?C3'�2 *( ا 41>#%، و� |Da# d�, أن ا TD�� ,�d، واJ=+ ا =3!�ء �

0>>� رX<<z ا� 90>>7 أن  BU��6 �<<w8�C	و ا ،'��U! ا T��D�  BU��6��8�<<L  B����T��D ��6}ا @  

   B!!�Zت و��>�ن رX<z ا� 90>7      وأن  ) ٤. (ا lار#�ت وا ?%6]ت وا ��زo0    BU�6   XZ�<z

 8*0� KZ أX<Z ��	>� رX<z ا� 90>7    وأن .  وآ�ن a  BC'ص ��( J?;� و*1�آ!�      KZ ا	C�رث 

� �'*2 وأن � BU6�8Z'	ا KZ /ا��02�?� BU6 ) .٥(  

�3'��2 أ�H%ى آ� �{%ب         وا ,��O d #�'ن �2D31VC 2#%#<4J 2�'3 أ       T� ف إ�و #{

%W<D  )=�# ^ %#<41 ا �Eا%W )* TD�Yا x�,� ن ا {%ب�  )٦. (C<] إذا آ

                                                 
  .٣٦٣٠روا  ا�Z داود �X آ(�ب ا�8b%p  ر%$  (1)

(2)   .١٦١-١٦٠ صC١١*[ جا	

  .٥١٤-٥٠٩ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص  (3)

  .٩٧-٩٦أ%�8b ا	���ل L*[ ا� 0*78 و�*$ ص (4)

  .٢١٦ ص6٢��lة ا	3C�م ج. ٩٩-٩٧أ%�8b ا	���ل L*[ ا� 0*78 و�*$ ص (5)

  . ٢١٠ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (6)



 

�9(     ا	�5ا�>X ذآ�%   : ا	��ا1$ ا	(X �>��ع �U8>� ا	C>��         . ج�?S )�* ع%(�# d��, أن ا 

vOا'C:-  

�ص: اpولa3 ا N,?  �u=h @;D� )�U? 9(  �;�2 ا�U ا d�h.  

XV�o	ا :; �?D  �u=h 2�6 +�zا d�h@�h��ء أن #4%ف .W2 ر.  

�	�o	ء إ ;@: ا�U ا ,+ إ v*د B� v�1?? ا d�h.  

hZا�	ا :��1�را  ,Hا %V; وا %V4 ا )* x%Cأ N�Zأ BC d�h2 .  

�,��4�.( ا�: ا	C B� ���4J )9>#%ا وردUD  d�, ا.  

BC d�h ا1C�BC v ا a1%ف ا 'ا�W ا lي ^ �DH�J@ ا �;���2 آ,��Bٍ�C d        : ا	+�دس

  1Hg� �W1>وC �D6أ                @�;D� ��Wا 'ا B;�;41 ا B�� v��1Cوا ،�;B أو �)%ة V�9'ة أو ا�C%أة وا��1!�

� )%ع�.  

hZ�+	ا :             d��,;* ،@��;;4J B�C v��1C2، وا�Cl أو *�( ا ،���;�B�C d��h أU?� %�O!�'ل 

  .وا �#B ه' د#��ر *( ذ1C(. ا B;4 ه' هlا ا <'ب أو هxl ا �ا�T1h :2 #4;�@ *;3'ل

K,�o	ي ^         : اl� ا� ا +�h B�C v�1?? ا d�h    ة[a� م وا'a� �) ١. (�DH�J@ ا �;���2، آ

�وزاد .�a�J �h%ة ا ,��م     +% �e��6 :        م��Oا ,�ود و BC �,� @;D� )�وه' BC d�h اد

� ا ,�آ�  N;?�1 ا )!�دة!DW{# )1 ا ?�ة ا d�,# �hه� وا�Z @;D�.  

�� �V�9            :0��4ا و%+C ر�Oو �! �h B� f(�# �C ت ��3ر�#��U �� B;?!1? ا d�h

��(إ ;!� BC ا U%أة ;1hAا d�, �� T?V# �C '٢. (وا )% وه(  

�ة �n%وف            : �Cة ا ,�d . د�اN.Y أن �C %#�3Jة ا ,�vW%J d إ T ا ,�آ� C vC%ا

�ن وا ?��نC< 2 وا?#%U وا st٣. (ا )(  

                                                 
  .٨٠-٧٩ ص٤ا	�Mوق 	*�5ا�X ج (1)

  ٢١٨-٢١٧ ص6٢��lة ا	3C�م ج (2)

  .٢٢٥ ص6٢��lة ا	3C�م ج (3)



 

�ر ��Zأ ���OوX<<e*�'	3' ��@ا� o�� ذ T�� إ  :@��;* d;�� -%��#<41 ه��'  - ا � ��Z(ء ���3Cر، وإ9?��

    �!1#����W )}��13J ���C T��D��م ��CAرأي ا T�� ض إ'��=C.) ل ) ١���Oورديو�<<ا ,���d ا ��lي  : ا	

         B�C �!��Cو ��C'# d��,# BC �!�?* ،�!Jه='ا �V,ب ذ�9!� و��Vh TD�#,�V'ن *;@ #�'ن 

��3C 2#رة� T إ @�C %>أآ d�,#.  

   � �Oرx �)!%  ��16%اء و�21V أg1D  %!�Zد#��         ا	���K, �8e 0�/ا� ا	'�8Zي  �B أ�

�ه% B���C  ا	>>>�ورديوا ��31'#�، وذآ��%   ��u أن ا   �>>�	ه� اf<<,Xe�  دون ا ,���'ل � أن #����3ر �?��

      ��و#�  D,'ل *( ��h ا >�9VC %;a# [� ،�hار و ' �;'م وا%h� ) .ه%  ) ٢��n>_  و	�ه� ,f<, 

�د ا ,�آ�!1Wا T آ'ل إ'C @9٣. (أ(  

�د و ( اCY% ا 4�دل Yن وا	fي أ,y8 إ	78 ه� %�ل ا	��Uر    !1Wا T آ'ل إ'C @9وأ 

� دون ا V�2 أ        ?� @1#��� 'ا إن O B#l 4;2 ا*��9� و�D4C'م       ا )< �رادوا أن ^#?��h NS ا �#%�1 �

@Dآ d; 4;2 و*�9� ه' ��4 ا ,� ��� ا )< �  .أن ا �#%�1 �

�ت ا ���م وا 1'��2،                    �C[4� ^ا ^ #�4%ف إlوه� @h[�.د#��@ وإgJ BUV� ا B�C 2#�وا �

  .وه( ^ �3Jر �?�ة

  :ا	(Z ��'e�	�*/ و,��و80(7 -٩

�DU ا :      DWو ،@�%y ا�DW x�DU# ،ط'V �� x�DW ر�aC  ��, ا x� :     ب�أي �y%�@ وأ.�

x�DW �DU ٤. (ا(  

        ���DW �;a��# يl�� ا ،�وا ?��%اد �� 4J ���DU>#��%ا ا ��{%ب �� ��V'ط وا ���رة و9,'ه?��

o l� @;D�  )٥. (ا ?,�'م 

�ع: C)%و�;2 ا �DU  - أ?WA2 وا�V ب وا�1� �  .ا C �DU)%وع �

                                                 
  .٢٠٨ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (1)

�وردي ص (2)*	 �8V��*+	م ا�3Tpج ج. ٢٦٦ا�)C  .١٩ صUV٨���  ا	C(�ج ج. ١٩٢ ص٤,�X9 ا	

  .٣١٩ص٦ا	(�ج وا�آ*y8 ج (3)

  .١٢٥ ص ٣	+�ن ا	�eب ج (4)

  .٣٢ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M وأه/ا�U� ��z Xء ا	3(�ب وا	+�9 ص (5)



 

     T �4J @ 'O ب�� �{%ب   )١( }َواْهُ�ُ�وُهX�ِ AK اْ	َ>bَ�hِSِ َوا�Zُ�ِ<zُْهB?* }     AK ا �1* 

 )*2#Yا {%با BC 9'ع �DU أن ا oZ ^)'ز،و�ا  TD� ) .٢(  

H ��*/ �>�ق S ��<0*>/ات إTD. @ 'O "          K<, /<T X<� H ا� �D;@ و�D6     و,K ا	+�9 

  )٣"(T/ود ا�

    2�6 p}C �Oو   K�/<4ا�	ء ا�<M*���1�ر          ا	��T�D ا B;?DV�? م ا���h B�C ��4ه�� B�Cو 

?W^ا�349 ا o ذ TD��3'�2 *( ا 41>#%، و �DU عا�) .٤(  

  T�� إ '����J )��1 ا v*ر���2 ا ���وا�,C 'ه�� ���DU 3'���2 ا� @��;D� p4��yي وl�� س ا���6Yوا

      @��*�t# ���C ه��' أول @��? rو ���DU ا B��C ف'��t وأن ا ،���!��2 �� ���وا*v ا a��J )��1%ف ��?#%U ا

�!��  )٥. (ا ?C%U'ن *;�U ا^16=�دة BC ذ o وإره

  :,5/ار ا	�*/  - ب

            �وN�;O إن أ�S @�DO]ث    ) ٦. (ن ��hاً  اJ=+ ا =3!�ء �TD أ��3J '  @9Y @DOY �h ^ @9ر  ��

  ���� ��D4# أ�9@    ا	�DW�8M9Cات �C م، و��3ر�CAا xا%# �C TD� x����ه� أن أد9 @� T1=? ا B�  ،

�1H]ف ا ��س� fD1t# @9Y @� %W<�#) .٧(  

        ����ع ا 3'ل ?Wو x%>ء *( أآ�?D4 ا fD1H�8واM9C	ل       ا�O ،�, ا 41>#% ا �D�# ^ أن 

XV���3	ا :  ̂ � رy( ا� ��!� أ�D�# ^ @9 ا 41>#�% ا ,��             وا ,�.N أ9@ ���.  H]ف �;B أ.,

�ل      ��O @��9م أ[V�� ة وا[a�� ا @��;D� @����� روي ��? ":       K<<, �<<U� /<<T �<<8� X<<� ًا/<<T ¡<<*Z K<<,

                                                 
  )٣٤(�ء ��رة ا	9+ (1)

  .١٨٨التشريع الجنائي اإلسالمي ص ,��دئ ()2

  .١٧٠٨,+*$ آ(�ب ا	C/ود  ر%$ . ٢١٦-٢١٥  ص ٨روا  ا	���ري ج (3)

  .٣٣٠ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص (4)

(5)  �9� X1�9�	ن ا�V�5*	 �ً5و� �U	 �5رة  .٢٢ص. م�S١٩٩١ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	

  .٣٠+�� �X ا��`م صا	C. ٣٤٢ ص١٠ا	�X9 ج (6)

  .٣٤٩ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج .  ٢١٠ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج (7)



 

K�/)e #���( أن ^ #>#�� �24V�J T�D وB;�S[S     أ�S�M89T �Z اD1H='ا *( ا ?�3ار *3�ل      ) ١("ا	

�ً�'6.  

�ل ��Oو �<<��� �<<Z2 و4���6'ن،   أV��?H x%��>24   روا�>>�و*��(  أن أآV��J @���� ا ���'ادر 

�  )٢. (و4�6'ن 6'�ً

� ذه� إ ;@     C @Wوو �M89T �Zف،        أl�3 ا ���4 *�( ا ��h 'ا ,�� وه� T�9أد T إ %u9 @9أ 

�ً�'6 @�C s3�* �  .*a%*@ إ ;@ وذ o أر�4'ن 6'�ً

 ���� �Zوأ               �ً�'�6 s�39 ��S ،2�#%, ه' ا N.Yار إذا ا%hYا ,� *( ا NO�1% أ� ا

   .�ز�*( روا2# ��@، وه' O'ل 

        B���، وه�' Sg�C'ر ًV�?H s�39 ى%HYا� 90>7   و*( ا %وا#2 ا X<zر X<*0 x��D3*  .

)٣(  

               2,Da�? م أن ا�CAا ,� إذا رأى ا B� �DU �و��� ا ?� �;U# 2'ز أن #>#� ا 41>#% �

o ذ )*.  

�ل  O X%�<�/	ا :          T�D� ��#<# �1!��دx إ �T أن #�4>ر �?�Wا xم إذا أدا��CAأن ا N�.�وا ,

       d=�� ا TD� )Jg# ^�9@                ا ,� و�* [ً>�C ج��T�D ه]آ�@ آ�f g آ%�� )Jg�# �آ?��1E( �6'ط، و�?�

�ت B�u# ��  ��;h ا !�]ك                     �C إذا @�;D��ن ?�y ^و ،o� ذ T�D�) ٤. (#=D4@، و#U'ز  @ ا ��3وم 

�ل  O�8وe���	ا ,��ود *�(             : ا N�Oأ B� s3�;  �إن ا 41>#% �� �DU أآ<%24VJ x وS[S'ن 6'�ً

B#%(� ��4 �� ,% أر�B;4 و�� �D�# [* ،%?t ٥(. ا(  

�ل  O�8ي   وZ'	/ ا� ا�0 �Zأ :         x[��4J>#% آN ذx�h BC �?1VC �9 ا ?�)%وع *;�@ وأ

����h B ا l�3ف �2V�?t أ�6'اط، *��ن آ��ن ا ��9l *�( ا 41>#�%                         @�� %a�3# ،2 و4��6'نV?H

         �� آ�ن *�ن أ.���'ه?� ��gن �9C @�C )�9� رو< �� دون ا =�%ج �y%�'ه    ل��C ��!�C �   T�D�� أ�C 

                                                 
  .٣٢٧ص٨.ا	+K9 ا	3��ى ج  )1(

  .٣٤٨  ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج   ٤٢٢٠ ص٩ Z/اh1 ا	9l�h1 ج)2(

  .٣٤٨ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج  )3(

  .٣٥٥ صT٤��84 ا	/��%X ج  )4(

  .٢٠ص UV٨��� ا	C(�ج ج . ١٩٣ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )5(



 

�1�B#%�Z        ا 41>#% وه�' 2V�?H و4��6'ن �6'�ً�، و         C ��?!�;� N�E�h ^ إزار )�* �إن و��Wوه?

                ��1��y B#%�Z%�'ه?C %�;� ��6'��، وإن و��Wوه? B;16 ��ع y%�'ه??UD  B;DC�41C %;�

�ً�'6 B;4١. (أر�(  

 ������رB;��41# ^  :  2��# ا ���DU إ^ *��( B;4��y'C، أ���hاه?�    : ا	9C�Z*>>�وW إذا و����

�DU# @9�* �  .زو1W@ ��ذ9!

XV�<<o	2 ا ?��)1%آ : وا��CYا gإذا و���   �#���,  ��2��E إ^ ��6'�ًC ���DU# @��9�* 2  K<<Z /8e<<�

�8+0�  ا	 K02Cأ )*�  . �;B رB;DW و�gه� ا�hه?� #�DU ا ,� إ^ 6'�ً

              B����ا هB#l ا ?'B;4y *��3 اp�=D1H ا %وا2�#  �C �Cوأ /<Tوي أ�9@ ^ #�>اد        ا%�* ،

�)% �DWات، وا %وا#2 ا <��D�# ^ 2;9 �@ ا ,�، *�] #���D ��@ أر     TD�9!�� ��h ا    �Y B;�4  ،%�?t

B;4�624 وVJ %#<41 �� �D�# ^ B;9�?S %?t ا �h إن ��DO وإن.  

>/ وا	��%>X  وN?1,# N;O آ]م    Tم أ�ا�,       )�* �ً����h 2�#ًا �C)%و�W N��� ��D�# ^ أن 

                ��DU# ز أن��W ن ���6@ ا �'طء�� آ��C اlه� T�D4* ،�!V�W %;� �h TD�� و#U'ز أن #>#� ًV�W

� آ�ن ��6Cو ���h B ا >9 s3�# ��2E إ^ 6'�ًC�, ا T9أد @� �D�# �  ا 'طء %;� @) .٢(  

  .�ML ا	�*/ �X ا	(e'��  .  ج

 إ ���T ان ا ���{%ب  ا	8M9C>>>�اf���D1H ا =3!����ء *���( .���=2 ا ���{%ب آl���* ،2����'34ه�  

                  B�C f�=t# [�* ا ��3ر B�C f�;=t1 ى ��@ ا%�W @�9Y %�#<41 ب ا%�y ا {%ب �Zg* ،وت�=1#

 @���C د'a��3? آ��( ^ #��}دي إ^ *��'ات ا f��.' 2 ا��!W،��W<9Aد#��� واg1 ر وه��' ا� . ���D� وإذا

�ء T1h ^ #}دي إ T ا !]ك  }�Yا TD��TD *%ق Yا x�h %#<41 وإذا ، �?'ا^ة ا �{%ب ،ا 

          o�D!# ^ @9Y ،�hوا vy'C )* ًا #{%ب%;V# 4>#%ًاJ ر<� .    Na�,# ^ ا �{%ب +�#%=Jو

 )* @;D#وا =%ج وا %أس، و @W' ب ا%y BC v�?#و ،�hوا vy'C )* v?U;* ،ر�W<9Aا @�

�ل . �، ���h ���S ا ��)%ب، ���h ���S ا l��3ف  ا ��)�ة ���DW ا >��9 ��O83>>�و	�ا ���N ��6'اء *��( .��=2  / ا	

                                                 
  .٢٠ صUV٨��� ا	C(�ج ج. ٢٦٧األحكام السلطانية للماوردي ص  )1(

  .٢٤٢ ص٤ا	3��X ج . ٣٤٢ ص١٠ا	�X9 ج  )2(



 

      ���/ ا {%ب، Yن ا ?a3'د وا�h، وTم أ�ا�,    ��S ،فl�3 ا ��h �S ،� أ�Z ا {%ب �h ا >9

  )١. (ا 41>#%

  : ا	�*/ �X ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV ـد

#% إ9?� s�9   ا ,� اYدW )* �DUD  T9%ا�E ا 41> ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV   � #,�د   

xوز�U1# أن )y�3D  ز'U# ^ TD���h TD أ) .٢(  

�TD ا9@ *( �;% W%ا�E ا ,�ود ^ #,���          ٣٥/١وs9 ا 3�9'ن ا V'دا9( *( ا ?�دة       

                 %�wtD  @�J�;h ��DU ي #�4%ض اl ا ?%#� ا TD��?%x و^  BC B;1V ا �D� BC TD� �DU ��

�3'���2 ا ��V��� ���DU ا 4?��%      pw3��6 ا ?��%ض، وإذا @��;D� f��أو ا ?��%ض 4#����O  أو #��{

2D#�� 2�'34� )9�U ا.  

١٠- y)5	�Z ��'e)	ا.  

        �D6و @;D�,Z K*¡ "اN.Y أ9@ ^ #���( أن #��D ا �h %#<41 ا TD. @ '3  ،N13 ا� 

K�/)e  )٣".(T/ًا �K, �U� /T �8� X ا	

     p}��1Oإذا ا N��.Yا B��C ًء��زوا ا 4J N��13>#��%ًا ا1��6<���Wء أ���?D4 ا B��C إ^ أن آ<;��%ًا

��?# ^ )9�v إ^ �� N13ا ?Da,2 ذ o أو آU د ا�V* ٤. (ن(  

      N13 ��ل �U'از ا 41>#% �O B?Cو          �<*Z�9C	ا d<eZ83>� و	�ا	�8M9C 0�,� وd<eZ ا	

 KZا �L�?2و;?;J $85	ا KZوا .  

        ��6 B�C %�>أآ B�C N�13� 26 ـ�;6 N13 9@ ا'?V# ـ وه� N13 �� %#<41D  2;=�, ا N>Cو

�رق 6;�2�6 إن           ا ��( .�TD ا� �D;�@ وB�C �D�6 أه�N ا 2�Cl وإن أ�6                V� ا N�1Oو ،xl�H��4 أ� �D

                                                 
ا	75M ا��`,X   . ٣٦ ص٢٤ا	�+�ط ج . ٣٥٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج . ١٦٦ ص٢ا	8'ان ا	3��ى ج  )1(

  . ٢٠٩ ص٦وأد	(7 ج 

  . ٢٢ص. م١٩٩١ 	*5��Vن ا	�9��S �9� X1ا1$ ا	C/ود وا	Z�5e�ت ا	�5رة 	U� و�5ً�  )2(

  .٣٢٧ص٨.ا	+K9 ا	3��ى 	*�X5U8 ج  )3(

  .١٣٩ا	Z�5e�ت ا	(�8b��M وأه/ا�U� ��z Xء ا	3(�ب وا	+�9 ص  )4(



 

     �h��h%، وا >���9#+، وا Du?��2 و.��V�� وا %a��? ا )��* +���t ا @���C %���J B��Cو ،@���C ر%���J

�DJ!�?ا O ب��ح N1O ا �N و#<�;* ،d�) .١(  

 N��39و       /<<Tب أ�C<<Lأ d<<eZ83>>� و	�868>>� واK<<Z ا	K<<0 $8<<5 ا	 K<<Zا  N��1O از'��W 

@D1O 2,Da? ا  p}1Oإذا ا �DV? 6'س ا�U ا.  

 ً[39 ��B ��4 آ? �8e���	ب ا�CLأ       N�1O o l2، وآ��� W'از N�1O ا �ا�;�2 إ �T ا ��

 N��13 ��دx إ^ �V��* ول<��# ^ B��C) .وه���    ) ٢ N��13 �����م ��W'از ا 41>#��% � T�� وذه��� ا ����4 إ

�8e���<<	ه� ا����� |W83>>� *��( ا ��%ا	�y<<C� H دم  ":.��TD ا� �D;��@ و�D��6 ،  3' ��@ وأآo>>� ا	

    X<<Vا� وأ H>>7 إ	إ H أن /U�<<� $*+<<, ا,>>�ئ    �M9	�<<Z �M9<<	ث ا`<<Y ى/<<TmZ Hر�>>�ل ا� إ

�0�  ) ٣(."وا	�8o ا	'اXV وا	�رق ,K ا	/�K ا	(�رك ا	�

2����?U ا B��� x%��Z f���  )9���UD  d���, ن ا'D}��=# ٤. (وه��� ( B��� 2����WAا B���?#و

          2��'3� T� ر إ��Zن ا �%#� أr%3 أن ا N; �� %a, ا N;�6 TD� d;  @;* ورد �C نg� ،�#�, ا

4� T ا W )* N13%#?2 ا ,%ا�J @ '3� 2 }ْا��ُA*lَ�ُ ْا َأْو�*ُA)5َ�ُ ٥( }َأن(  

                      )�* B;?DV�? م ا��Cإ T�D��رج �tD  2��'3� �D�6و @�;D�� ر6'ل ا� .�TD ا� !D4Wو

  �D��6و @��;D�h<<8 0*>>[ رy<<S واT>>/ ���>>/ أن �>>�TD��. @�� 'O »    B ا� S $آ$ وأ,>>�آ�أ6>> K<<,

 �*)%�� $3)0�S ق�M� آ$ أو�l0« .)٦(  

�2h ا N13 ��;% اCY'ر ا <]2S ا ?lآ'رة *( ا ,�#�*!xl ا �a'ص �Jل �TD إ�.  

� دام o l�� �a�3# د*�v      وا	�ا�S ,� ذه� إ	78 ا	��Uر   �C N�13 � W BC'از ا 41>#% �

v?1U? 2 ا#�Oد وو�V= ا.  

                                                 
  ..٦٣-٦٢ ص٤  T��84 ا0 KZ�K�/Z ج٤٥ ص٥ا	��C ا	�اB1 ج  )1(

8678 ص –ا	+8��7 ا	���80   )2( KZH ١١٥-١١٣ .. �83C	ق ا��	١٥٦ا . ��+C	ا��`م صا X�٣١  

  . ١٦٧٦,+*$ آ(�ب ا	5+�,�  ر%$ . ٦ ص ٩روا  ا	���ري ج  )3(

  .١٢٦ا	X� �Z�5e ا	(���h ا	�9�X1 اX,`�H . . ١٨٧,��دئ ا	(���h ا	�9�X1 اX,`�H ص  )4(

  .��٣٣رة ا	�1/ة ���   )5(

  ١٨٥٢روا  ,+*$ آ(�ب ا�,�رة ر%$   )6(



 

       v�6'1# [�* N�.Yا BC ءًا��ءت ا16<�Wت و�و ?� آ�p9 هxl ا 34'�2 ه( أ�Z ا 34'�

3��y( آ���O( ا 34       D  ��، و^ #1%ك أC%ه�!;*        %�CYو �( ا B;�4# أن ��U# N�� 2�#%#<41 ت ا���'

�ء ا�t16ام        V# ^ T1h �!wا�'y v}# 4>#%ًا وأنJ N13 �� �ا U%ا�E ا U# )1'ز أن #,�� *;!

  )١. (هxl ا 34'�2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(   X,`�Hا X1�9�	ا h���)	٦٨٨ ص ١ج �0دة –ا..  



 

XV�o	ا �C�  :ا	

  ا	�*� اpول

�ع ا	(h, ��'e ا	Z�5e�ت اp?�ى)Sا.  

Nوع *( آ%(C %#<41 أن ا TD�� �3C �hر اJ=+ ا =3!�ء !;* d;  2;a4C ) .١(  

� �3C �hر *�( ا �)%ع �6'اء           !  d;  2#��W ب��J2 ا 41>#% ار;��N إن C ��6)%و

�h TD+ ا� أو h+ ا ��4  2#��U ا p9�  )٢. (آ

� إ 2S[S T أ9'اع ه(!J��'3� T إ %u� �� ).��ء ا ?4?D4 ا �VO �Oو:  

�9� وا �V%    أ ـ  < �2O و�Z%ب ا t?�% وا l�3ف،     9'ع Z%ع *;@ ا ,� و^ آ=��رة *;�@ ، آ

�, �� �!;* )=1�# ).�  )٣. (واN.Y أن هlا ا �'ع BC ا U%ا�E وا ?4

�ل  OوX98Z��	ب           : ا�U#A %#<41 1=( ا�رة #�9� أو آ=< �T1C آ�ن *( ا ?�h 2;a4 آ

�رة=�D  )9�  )٤. (اYول  D,� وا <

�ف �xl��!  2��#%#<4J 2���'3 ا 34'����ت ا ?���3رة إ   }��J أن v���?# ���C 2��?S d;��  B��� ذا و

� ذه� إ ;@ C اl2، وهC�1� اpر�eZاp}1O ذ o ا ?Da,2 ا 4p٥. (ا(  

���� ا =3!��ء         o� 2 ذ�D>Cأ BC8>�  %>�ل : وM9C	ا >ا�9( ا ���% إن رأى           ا ��#%�J از'�U� 

   6 2,DaC @;* م�CAى      ;ا%# �C ر�O TD� #�%ون أن ��h ا ���%    ا	Y�8M9Cن ) ٦(��h ^ 26ًا، و

~3* 2E�C �DW.  

�B�C 2               ا	����8e وا	9C�Z*� وذه�  ��6 ��!4wO ��4� @�3���رق *�( V� ا ��# +;D4J T إ

�ع ا vC %#<41 ا ,�?1Wا BC اlل وه��ر ز#�دة *( ا ��!9.  
                                                 

 )1(   �83C	ق ا��	١٥٤ا.  

  .٤٢١٨ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج  )2(

)3(   �83C	ق ا��	ج. ١٥٥ا K8e%�  .١١٨ ص٢إ0`م ا	

  .   ١٩٢ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج  )4(

  ..١٣٠ ص١ ا��`,X �0دة جالتشريع الجنائي  )5(

  .١٧٤ ص6٣�K88 ا	5C�B1 ج  )6(



 

�ل OX*,�	2    : ا���6 @�3���رق *( V ا �# +;D4J ا 41>#%ـ vC �, ـ ا �?!��?1Wا BCو

  )١. (ز#�دة *( ا ���ل

�ل O�83و	��رح �?�ا C s13#�@ و#}دبا	U ٢. ( *( ا(  

�p ب ـ  %Z ن ووطء       9'ع�}�Cر ر��ع *�( ا�hA%ام و9!��?U �*;@ ا �=�رة و^ �h *;�@ آ

� N�O ا �1=;%!�C %ه�u? ا.  

 ���y ���C3'���2، أ�� ا ��)%ع ��!D4W )��1 رة ا���=� �� @��;* T��=1�# 'ع���ا ا lأن ه�� N��.Yوا

�>fه� ا	>����8e   ا 41>#% إ T ا �=�رة *( هlا ا �'ع BC ا ?4�.�( *��3 اf�D1H ا =3!��ء *;�@،               

/ �X اT/ى ا	>�وا�    TوأK8)             )�.��4J 2��'3>#%#�2 *�( ه�xl ا ?4 ��y از'�W T� ل *�(   .  إ��O

 � �w? ا T?6د              : أ�V�*ا �?�'س وإ B;�?; ر وا��!u ا )�* �وv?1U# �O ا v�C %�#<4 ا �=��رة آ?�

 @1C1@ أو أWع زو�?U� ن�}Cر BC �ًC'# �E�a �83وذه� ) ٣. (ا	��رة  ا	�=� � إ T ا^آ1=�ء �

�SAا vC ~3*.  

�ل  O ن�T�� KZت ا 41   ا��W'C )* %#< :        ع�?U �� *;@ ا �=�رة *vC ~3 ا�SA آC �!�Cو

v;?U 41?�ًا *( اC رة�� N�O ا �=!�C %ه�u? ن ووطء ا�}Cام و*( ر%hA٤. (*( ا(  

S ـ ـ�	�o	�9ع ا	ا  :        v�wO ^ ��C 2O%Vرة آ��� و^ آ=��!;* ��h ^ )�1 ا ).�وه( ا ?4

      �?hا ���وا ?4�.�(  . ا t�>#�%  وأآN ا ?;21 وا ��م و ,��      وأ�M89T �Z *;@، وا ;?;B ا �?'س 

�;��% a��,C'رةا p��,J NH���J )��1 ه��lا ا ���' ���!9Y ���4 آ<��%ةJ ^ 'ع *;��@ ا 41>#��% .ع���ا ا lوه��

 ������ اYآ<%#B وW'ازًا  �ً�'WوXe���	٥. (ا(  

  

  

  
                                                 

  .٢٦٣ ص١ا	�X9 ج. ١٨ صUV٨��� ا	C(�ج ج  )1(

  .٢٠١ ص6٢��lة ا	3C�م ج  )2(

3�8 . ١٦٢ ص ٤ا�9[ ا	��	� ج  )3(C	ق ا��	ج. ١٥٥ا K8e%�  ١١٨ ص٢إ0`م ا	

  . ٢٠٠ ص6٢��lة ا	3C�م ج  )4(

)5(   �83C	ق ا��	ج. ١٥٥ا K8e%�  .١١٨ ص٢إ0`م ا	



 

XV�o	ا �*�  :ا	

����'e)	ا �Z�5e	ت ا��5+,  

2; ��6�ب ا 1Y�  :3VJ~ ا 34'�2 ا 2#%#<41 �

١- )9�U ت ا'C.  

٢- )9�U ا B� .ا 4=' 

 .�2ا 1' -٣

 ا 31�دم -٤

  

١. XV��	ت ا�, :  

3~  !��� ��اه��Y 2ن     V�C )9���U ت ا'��C 2 *��ن��#%,D  3;���ةC ا 34'���2 ��9;�2 أو p�9�إذا آ

  .ا BC ،@at(� 23D41C 2�'34 ذ o ا !U% وا 1'�;¡ وا ,�d وا {%ب

                    )9��U 2، *?�'ت ا�; �34'���ت ا ? ��9( آ�U ا st(�� 2�3D41C 2��'34 ا B�J �  إذا �Cأ

    @9Y ،�!w3V# ^ ��, 2             ��4 ا�Cl ا )�* �� ,�� د#��ً�� %;a�J )ل وه���TD ا ? �!� l;=�1 ا B�?# 

@;D��9( ا ?,�'م U 1%آ@ ا� o l  �ً4�J +D41J١. (و(  

٢. XV��	ا K0 �Me	ا:  

�3'���2 ا 41>#��%  B���.��TD ا� �D;��@  - 3' ��@ ) ٢. (اJ=��+ ا =3!���ء ���W T��D'از ا 4=��' 

�D6ود«  -و/C	ا Hإ $U6ا�o0 ت�w8U	٣( »أ%8*�ا ذوى ا(.  

  @ 'Oو.   �D6و @;D��ر  TD ا� a�9Yا )* :»         K<0 وزوا�و6�> $U9+<C, K<, *>�ا�ا%

$Uw8+,«)٤(.  

                                                 
  .٥٠٩ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص  )1(

  .�٦٦`,X وا	5��Vن ا	�Xez صا	K0 �Me ا	X� �Z�5e ا	75M ا�  )2(

  .٤٣٧٥روا  ا�Z داود �X آ(�ب ا	C/ود  ر%$   )3(

  .٤٣ ص ٥روا  ا	���ري ج  )4(



 

�ل   ,+*$وروى  O    NWء ر�W   ]�9	[ ا	ا� 0*78 و�>*$  -إ ]*L-    ر�6'ل ا� ��3�ل #�* 

              �O��9� ه�lا *�g* �!V�Cدون أن أ ��C ��!�C p��.أ T92 وإ�ا ?�# TaOأ T* أة%Cا pU �� T9إ

  p�Z �C T* .   @  ل�3*��ل   - 	� �(�ت MV+_      �3 16%ك ا�   0O -  T��� د ا%# �D* -  ا� TD�.

 �D6و @;D�-      +Dw9�* NW% م ا�3* ��;Z    ]�9	7 اe�6v�-   $*ا� 0*78 و� ]*L-   [�Jو x�� رW] د

   xlه @;D�2#Yر      (ا��ت ذ �o       وز	M� K, ا	*y8  أ�O ا a]ة �%*T ا �!�;V ا Bه�l# ت��V, إن ا 

 B#%اآlD  ا) ذآ%ى T�9 ��ل � *3�ل رBC NW ا 3'م #O 2.�H @  اl« ه���س آ�9*	 yZ«)١(.  

����'e)	ت ا�Z�5e	ا K0 �Me	ا X� BC	ب ا�CLأ:  

�رك ا �a]ة               ا	�8M9Cذه�  �J %�#<41آ T �4J � �ً3h �Wن ا 41>#% ا 'اg� ا 3'ل T إ 

�9( اJ N�O %W<9�l;=  ا 34'�2 *;@                U أن ا �D��م، و^ #U'ز  @ أن #1%آ@ إ^ إذا C�  1%وكC .

� ا 41>#Cأ@���ب ا ,+ ا 4=' ,.Y ز'U# @9�* اد%*�  �ً3h �W٢. (% ا 'ا(.  

9!��ر         ا	�	�83وذه�   )�* Nآ�Y��4� T، آJ ا� +�,� ��Wا �3'ل أن ا 41>#�% ا 'ا T إ 

9���E@ *�( ذ �B��  ،o إذا               N�1@ أو أن #'آ�C�Oم إ��CAا T�D��ن ^ #U'ز �hY ا3�6��@، و}Cر

�W     @3,1V�C B�� ~3V�# �ً��E�J م%U? ا 41>#�%  .ء ا ��C3~ �4=�'       أV�# @�9�* )�Cدzا +�,� ��Wا 'ا 

��h ا ,+.) .٣(.  

� ا	>>����8eوذه��� ��Cأ ،T ���4J ا� +��,  ���Wا 41>#��% ا 'ا B����م ا 4=��' ��C�  أن T�� إ 

�صa3 ���h@ آ. �D� ����  U# [* ��4D'ز  @ J%آ@ ً3h �W٤. (ا 'ا(.  

�م إ^ *;?� ه' C�a'ص �D;@ إ T ا 3'ل �U'از ا BC '=4ا	9C�Z*�وذه� CA٥(. ا(.  

��4� T   : و?`L>� ا	5>>�ل J � �ً��3h ���Wن ا 41>#�% ا 'اg��� ء #3' ��'ن�أن W?!��'ر ا =3!�

�، أو ���D و �(               ً�E�J )9�U ء ا�W 2 *( ا 4=' أو,Da? إذا رأى ا @��#U'ز  ' ( اCY% ا 4=' 

��U أن ا %��CYا� @��;D��2��C ا 2���'34 Oإ N���O %��W<9ا ���O )9 .  ،اد%��*�  �ً��3h %��#<41 ن ا�� إذا آ����Cأ

                                                 
  ..٢٧٦٣روا  ,+*$ آ(�ب ا	(��Z  ر%$   )1(

  .٧٥ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج  )2 (

  .٣٥٤ صT٤��84 ا	/��%X ج  )3(

  .٢١-٢٠ صUV٨���  ا	C(�ج ج.. ١٩٤-١٩٦ ص9�,٤[ ا	C(�ج ج  )4(

  .٢٤٣ ص٤ا	3��X ج  )5(



 

 ��ءوا �=�'ا أو ���D'ا ا ,�+              	��83�	�8M9C وا	�Z آ�'ل  �*�%اد إذا'C '�=4 ١. ( #�%ون أن ا(. 

��h ا ,��+ �����3h B@ *��( ا ?# ^ %��#<41���B��C v أن #���'ن  ��' ( ا��CY% ا1��6;=�ء       ��. '��=�و

v?1U? ا.  

  �8e���<*	ن   و^'�O 2 gV�? ل  :  *�( ا��O X98Z��<	أي     : ا @��D* %�#<4J +,1V�C ��=�و �' 

T �4J ا� +,  |.Yم ا 41>#% *( ا�CA9( . ا�  .)٢. (ا ?�Y vن ا ?1V,+ أw36@: ا <

٣.  �Z�)	ا:  

U>�ر ا	U5M>�   ذه�  S1'��2  إ^ *�(                  ء �� ~3V�J ^ ت� إ �T أن �6�E% ا ,��ود وا 34'��

 ��6�E% ا ,��ود        .ر�N�O 2 ا �3رة  'رود ا �W    o l� s%#?2 ا ?, ���h %�#<41 ا �Eا%�W l�HgJو

2�'1 �� ~3VJ [* ت�  .)٣. (وا 34'�

�4� T   2 إ T 36'ط ا 34'�2 *( ا ,��ود ا 'ا        ��W�Z*�ا	����8e وا	9C وذه� ��4   J � 

2�'1 ��) .٤(.  

� *( ا U%ا�E ا 3h d?J )1'ل ا �4�د آ� {%ب وا �)�1 *�( ا 41>#�%، *��ن ا 1'��2              Cأ

2�'1 �� ~3VJ [* ،د�� 23D41C �,3'ق ا �4!9Y ،2�'34 3~ اVJ ^،) .٥(.  

  :ا	(5�دم .٤

��31�دم ا	8M9C>>�ذه��   �����ا ��h ا l��3ف إذا آ���ن �%#��+   إ ��T 3��6'ط �3'��2 ا ,���ود � 

� ا ��)!�دة، Yن ا ��31�دم ��!J��Sا"%;Hg��1 2 ا 1!?��2" ا���uC . [��* ار%OA���� 2��?#%U ا p��1�S إذا ���Cأ

�ل O ،دم�31 �� ~3VJم�U	ا KZ ل�3�دم ا ?# �!4�v ا )!�دة دون ٌاOA%ار: ا	3J ٦. (إن(.  

  

                                                 
  .٦٨ا	K0 �Me ا	X� �Z�5e ا	75M ا��`,X وا	5��Vن ا	�Xez ص  )1(

  .١٩٣ ص9�,٤[ ا	C(�ج ج  )2(

  .٣١٢-٣١١ ص١٠ا	�X9 ج. ٨١ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج  )3(

  ٢٨٦ ص٢ا	fUب ج.. ٣١٣- ٣١٢ ص١٠ا	�X9 ج  )4(

  .٥٢٢-٥٢١ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص  )5(

  .٤٠٤,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص. . ٤١٩١-٤١٧٩ صZ٩/اh1 ا	9l�h1 ج. ٢٢٢ ص�4٥ح �(� ا	5/�� ج  )6(



 

/   وذه�  Tوأ Xe���	_ وا	�ر ,�U2 *( ا ,��ود   إ T ا 3'ل ��4 36'ط ا U%#?    ا	�

31�دم �31�دم.)١. (� �  . و#���( �TD هlا ا t]ف *( 36'ط ا 41>#% �

��+      ا	l?*�8M9Cه�  V� ا N;a�=1 �31�دم � �وl�Cه� �;�%ه� ^ أ�S%    .  36'ط ا 41>#% �

�م ا 41>2#%#�hYط ا�31�دم *( ا36D .  

� ذه� إ ;@     وا	�ا�S وا� أ0*$  C �8M9C	دم       ا��31 � إذا  BC 36'ط ا 34'�2 ا 2�#%#<41 �

      ،T�� دم أو�رأى و ��( ا��CY% أن ا ?��Da,2 *��( ذ ��Y ،oن  ��@ ا 4=��' ����ون ا ��31�دم، *?��v ا ��31

  .)٢. (و#U'ز  ' ( اCY% أن #3%ر �Cة ا 31�دم ا ?J )1�v ا ��'ى و3VJ~ ا 34'�2

�	�o	ا �*�  :ا	

��'e)	8�� ا)V ن�z.  

/ذه�  T�83 وأ	��م أو ��>رx * ا	�8M9C وا	CAا x�h BC ا 3'ل أن T إ    @�C�* ت��?

    2C[V 31;� �)%ط ا# ^ o وا 41>#%، وذ �, ��م CgC'ر �CAن اY ،ل  .)٣. (ه�ر��O >/رد��	ا ":

�ب n�@ *!�ر ��� ا U?!'رt* 2C[V ا Bn أ9@ إن N.�  .)٤".(وا ,

�م               *( ا	���Xeوذه�  �CAر ا<�� اY.| إ T ا 3'ل ��gن ا �C @�� f ��1{?'ن، *��ن 

�Y ،@9ن *��C @��D4)%وط   ?��y ���Wت و���?* [ً��Wد#��� ^  رg1 د ا'a��3? 2، إذ ا���O����2C[V ا 4

�وز ا ,� ا ?)%وطW @9أ B;�J ا !]ك Nah ٥. (ا !]ك، *�ذا(.  

  ����م CAا gwH ن�?y N,C�8وe���	ا      )�* %�Hr ل'�O )�*ل، و'�O )* @1DO�� TD� 

            g�wH نYو ،�! ��C )* ن ا �%م'�;* ،B;?DV? ا T 4'د إ# @D?� v=9 نY ،B;?DV? ل ا�C p;�

�# �O م�CA2اDO�4 �� o ذ %};* vE�O' ٦. (<%  �<%ة ا(.  

  
                                                 

  . ٤٠٣,+�5�ت ا	�Z�5e ا	C/�� ص  )1(

  .٥٢٧-٥٢٦ا	(X� ��'e ا	����e ا��`,�8 ـ 0�,� ص  )2(

  .٢٤٦ ص٢  ا��l�ح ج٣٤٤ ص١٠ا	�X9 ج. ٧٨ صT٤��84 ا0 KZ�K�/Z ج  )3(

  .٣٥٥ ص٤رد�� جا	��ح ا	3��8 	*/  )4(

  ،١٦٣ ص ٤   ا�9[ ا	��	� ج١٩١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج. ٢٩٠ ص٢ا	fUب ج  )5(

  . ٢٠١ ص٤,�X9 ا	C(�ج ج ١٨٤ ص٢الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ج  )6(



 

hZا�	ا �*�  :ا	

����'e)	ا XL�e  .و% hz��Vن ��y ا	

                    )�Eا<W 9'ن��م ا 41>#% *( ا�6A]م #�Da| أن #��'ن 1V�C��ًا  �3u9 ء أن�O%ر ا =3!

               ��!9g� ��26 ا �)%�;2 ا 9'*%4# )�1!�;V� ق ا�w9 )* NHدا )�%Z"          @�4C ن *�4ً] #��'ن�� آ��C

     T� ب إ%Oس أ��د وإن  �� #�{4@ ا %�6'ل .�TD ا� �D;�@ و�D�6 و^            ا �V�= ح وأ���4 ا[a� ا

)h١".(9>ل �@ و(.  

  �!*%�� ا	��8 0�/ ا	�ه�ب ?`ف   و!9g�  :          2;C[�6Aو �2 ا�D  2�C����J;% ا �)}ون ا 4

                   ،2�;D� ا �� |، ور*�v ا ?�{�ر �?�� ^ #��41ى ��hود ا �)%#24 وأ.�' !a? 3;+ ا,J N=�# �?�

 2?EYال ا'Oوإن  � #1=+ وأB#�!1U? ٢. (ا(.  

  N3985$ و	ا KZل          ا'�O 2�;?�, ق ا%�w ا )�*    y<850 K<Zا :      )�* N�?4 از ا'�W )�* ى%�W

                 ��  ��م، و 4?�% ا� ا9!��Cا �3'ل ��@ إ B�C '�Dt# ^2 أ9@ ه' ا ,>م و;��26 ا )%;V �� 2�wDV ا

1!��ده�        W�� @14#%�Z B�C x'�?!* ��C p*��ء �@ ا %6'ل .TD ا� �D;@ و�D6 وإن 9W �C ف��J

� ر ... ?D*  ه�}^ء �!* �C وراء %Cg� ^ه� إ%C31;�  !� أV# ^ س�أى و^ة اCY'ر ذ o وأن ا �

��O اCY% وl4Jر             =1* ،�ً}#%��دًا V*ًا �'#ً] و%Z �!J�6��ع 6;yأو BC ا'S�hا )%#24 أ BC

                o�DJ B�C �3�E+ ا )%ع s;DtJ ا �='س BC ذ o وا1�6�3�ذه,� B;? ��TD ا 4 <�ا�16راآ@ و

o �  .)٣. (ا ?!

�26 ا )%�;W %�14J 2>ءا ^ U1#>أ BC    و�TD ه ;V ا T}13?� درة�a ا B;93'ا �lا *

              TD�. @ '�6ل ا� ور����  ?�Dwa,!� وإ9?�� ه�( ً�4�J 26�;6 �!;?V9 B,9م ا )%#24 و��hأ

�D6و @;D�  .)٤. (ا� 

�9'ن             �O v�y'� 2� د��� #?��B�C v أن �3J'م أي 2�C'�h أو دو �2 C ك�آ?� أd;  @9 ه�

�NC #,�د ا ?4�.( وا ?   Z            2�#%#<41 ا 34'��2 ا  �!�h��. +,1V�# )�1 ات اl�Hت وا ?}ا�= �t

                                                 
)1(   �83C	ق ا��	ج. ١٧ا K8e%�  . ٣٧٢ ص٤إ0`م ا	

  .١٤ ?`ف ص–ا	+8��7 ا	���80   )2(

)3(   �83C	ق ا��	جإ0 . ١٩-١٨ا K8e%�  .٣٧٣ ص٤`م ا	

)4(   �83C	ق ا��	١٩ا .  



 

*      2;�� ا �)%!1;h[�. )* NHدا o l) .١ (         2;C[�6Aم ا 41>#�% *�( ا �)%#24 ا��u9 ا o�Z ^و

             )�.��ت ا a4% و*;@ ا 3��D;2 وا �h[a;2  ?'اv�;?W 2�!W ا ?4�Dw1Cوب و�U1# ن%C م�u9

�!1�'3��ت ا �3J �  )1ر ا 24#%( = �t? وا.  

 إ ��T أن ا ��U%ا�E ا a��# 2��#%#<41|  ��' ( ا��CY% أن   ا�p>>(�ذ أZ>>� زه>>�ة ه��� و ���3 ذ

         xl��!  2  ��@ و#��'ن���3'���2 راد �V�O Nم آ����Cأ v}�#و �C�V��Oأ �!?V�3#و ���Jا%C )�* �!4}�#

�3�ب               � B�C +,1V�# ��Cم و%�UC Nل آ��h %#�3J )y�3D  و#�'ن T9أد �hو TD�ا �h 2�'34 أ

T9دYوا TD�Yا �  .)٢.(*( داE%ة ا 2�'34 �,�#!

�3'�2 ا 41>#% *( ا6A]م z 2y'=Cراء ا ,��م : ا�p(�ذ ا	'ر%�3'ل و# p9�وإذا آ

��3�9'ن  ?f��D1t أ��9'ع    � �دون ���3J#%،*�ن ه��lا ^ 1#����*T و^#?������3J v#% ا 34'����ت وJ,�#���ه

�9'ن ا 34'���ت *�(          �O )�* Na�,# �� vC دوا�( ا >C�;�2، آ?�ً#%Wم و��h�  �w�y ،�Eا%U ا

�#�� داN�H *�( ذ �o ا 1=�'#� *�3�9'ن ا 34'���ت  ��#�� ا ;�'م                 ا a4% ا ,�Y ،%�yن ه�lا ا 1,      

� *;@ B�C اه?��ل        C 6'ى )C[6Aا %u� ��ق ا 41>#% ا ?)%وع �w9 )* @C��hأ �u4C NH�J

�ص *( �C ��4'ا���@       a3 �وإن وB#��h v�y أدT�9 وأ��O )�* T�D'اB;9        . ا ,�ود وإH]ل �

�ت ا ?3  wDV�� ا B��C د���?1����u9 T��D% ا ,����م ا ��U>اء ا ,�#<��2  34'���2 آ��W N%#?��2 ه��' ا 2���� .

@�� 2hو��C ت�wDV ا oDJ �UJ �  إ ;!� �?�3ار �#'=J٣. (و(.  

�م و�D�6g'ب                 ���9'ن �O )�* �!4yو BC �� ^ 2#%#<41 ت ا�وBC ه�� أO'ل ان ا 34'�

    BC 9'ع N�  ت��'3� vy2، وو;��ت ا )%= �t? وا ).��� v;?W ا ?4'1V# �;,� ن%C

�ة          هxl ا ?4�.(، و�J'ن ا 34'�2 ذات B#�h أ      ��دT9 وأ�w4;  TD( هlا ا 3�C 2�#%h )�y%ا

�� =2 و.�%هt? وآ�% ا B;= �t?D  2;at( وف ا%u ا.  

                  %�CYن و �( اY �#'�=1 2 ا=�. ��!���م ^ #�=�( ���9'ن �O )* ت�وB6 هxl ا 34'�

                    )�.�� ��;B ا 'p�O وا�Z �V�h %�Hz;'ع ه�xl ا ?4ً=;=tJ ة أو�Z ت�#?N#�4J oD هxl ا 34'�

1DOو��! C ت����'3��، *!��( إذا        �V��h ���!J��'3� N#���4J ن'���D?# ���!9Y ،%��CY2  ��'^ة ا��y'=

��d ا 34'��ت ا ?�3رة ا oD?# ^ )1 و ( اCY% أن #>#�� *�(           TD�ا {%وف وا ?�U1Vات 

�hوا �h وه( ذات �!}=t# أو �!1�'3�.  
                                                 

  .٣٥ا	(X� ��'e ا��`م 	�X+9U ص. ٦٢٦ ص٢ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج  )1(

  .١١٠ا	���� XZp زه�ة ص   )2(

  ٦٢٦ ص٢ا	/?y ا	XU5M ا	e�م ج  )3(



 

                T�D��.�%ًا O ��4# ��  ا ;�'م ��! �UC نY �1'*%ةC %�#<41 ت ا��'3� B;�31  )�وا �وا

� دون ا �'طء أو l�Oف ��;�% ا >�9�، وإ9?�� ه�( ا ;�'م �3J'م                 UC%د رNW أ.��ب B�C إ�C%أ       �C ة

�;��2 و6;���6;2 ، وا ��3{�ة ا ;��'م �?1Wد#2 وا�a��1Oة ا��^ت ا ,;����UC N2 *��( آ��D;}��= 2 ا��#�?,�

            �DW )�* %�u�# �� وا 3�y( ر�?�?;6 ،dCY��، و�J%ك         V; V'ا ه� �#�2 وا��hة ��)%ات ا �3{

h TD� 2?;Hو �Oا'� T دي إ{# ��E?2 ر�?��.2 وأن هxl ا 34'��ت H �!J�#%hس و��ة ا �;

@��UJ B�?# ^ %Cم أ'at وا B;yر�  .ا�t16ام ا 34'�2 آV]ح �y ا ?4

وBC ه�� 9%ى أن 3J 2?!C�B; وJ,�#� و3J%#% ا 34'��ت ا 1='#�{;2 أ�y %�C%وري      

          2�O�� B�C %ا ;'م أآ�� N?4 ا اlن هY ،+#%* N�Z TD���@ x^'1# أهN ا ,N وا �34  T�� ^

� آ�نً;y�O ن�V9إ�ً;1=C أو .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الثالث

  شبهات أعداء اإلسالم على العقوبات الشرعية والرد عليها

يثير أعدا اإلسالم الشبهات والشكوك حول صالحية اإلسالم لحكم الحياة ومدى           

مالئمته لها وأكثر ما يشككون في نظامه العقابي وترتفع أصـوات الحاقـدين مـنهم               

زاعمين أن العقوبات ال تتناسب     . تطبيق العقوبات الشرعية   عتراض واالحتجاج على  باإل

وحضارة عصرهم، ويدعون لو أنها طبقت لقطعت معظم األيدي وجلد أكثـر النـاس              

  .طائفة الكفار وطائفة المنافقين: ويمكن تقسيم هؤالء الى طائفتين هما

فهم الكفار الـذين ال ينفكـون يتخوفـون مـن اإلسـالم             : الطائفة األولى أما  

مرون الحقد عليه وعلى المسلمين النهم يعلمون أن االسالم هو سر قوة المسلمين،             فيض

فهو الذي علمهم بعد جهالة ووحدهم بعد فرقة وقواهم بعد ضعف ويدركون أن االسالم              

هو الباعث األول على تحريك الشعوب لمقاومة المستعمر وهو العقبة العـصية التـي              

فعمدوا الـى   . تهم ومآربهم في بالد المسلمين    أعجزت الكفار وحالت دون تنفيذ مخططا     

التشكيك فيه وزعزعته في نفوس المسلمين ولم يجدوا سوى اثارة الـشبهات، حـول              

عقائده ونظمه علهم يجردون المسلمين من أهم عوامل القوة والوحدة فيعيثون بعدها في           

  .األرض فسادا وإفسادا

االعالم البد أن يكون علـى  ومواجهة هذه الطائفة التي تملك المال  والسالح و        

وتبذل في سبيل   . نفس المستوى وأن تنهض به األمة كاملة والشعوب االسالمية قاطبة         

توضيح عقيدتها وشريعتها، وتضحي في هذا السبيل حتى ال ينجرف الناس وراء تلـك    

وأمر هذه الطائفة مكشوف وأساليبها الماكرة ال تخفى علـى أحـد            . الشكوك والشبهات 

 من العدو غير العداء والعدوان، وماذا ينتظر ممن يوجهون السالح إلـى             فماذا يرجى 

صدورنا إال أن ينفثوا السموم في عقول أبنائنا ويمكن رد كيدهم إلى نحـورهم بنـشر                

وتحصين الشباب المسلم بعقيدته وتنمية الوالء لربه ودينه في قلبـه           . الثقافة اإلسالمية 

 .ووجدانه

بيبة الكفر رضعوا لبانه ومناهجه وتعاليمه يعيشون       وأما طائفة المنافقين فهم ر    

بين المسلمين لغتهم عربية وقلوبه اجنبية وعقولهم قد ملئت بما نفث الغرب وكتابه من              



 

سموم على االسالم وأهله وانسلخوا من عقيدتهم انسالخ بلعام من آيات اهللا هاموا بثقافة          

دخلوه يحاولون جاهدين أن الغرب ونظمه وقلدوهم حتى لو دخل الكافرون جحر ضب ل     

ضوا الناس لالجنبي عن طريق التشكيك باالسالم وإظهار أية عودة إليه بمظهـر             مير

التطرف كما يعمد هؤالء المنافقون الى بث الوهن والضعف فـي نفـوس المـسلمين               

نحراف والرذيلة بدعوى التقدم والمدنية ومن نكد الدنيا أن يصبح   لإلوتخذيلهم والترويج   

المتصدون لتربية أجيال المسلمين مع أن التربية التي نشؤا عليها قد بعـدت             هؤالء هم   

فَلَمـا زاغُـوا َأزاغَ اللَّـه       { : بهم عن روح اإلسالم وأهدافه وطبيعته، كما قال تعالى          

     الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهو مهويشايع هذه الطائفة الجهلة من المـسلمين      ). ١(}قُلُوب 

الذين اليعرفون أساليب المنافقين ومكرهم ومواجهة هذه الطائفة يكون بكشف أساليبهم           

وفضح مخططاتهم وتحذير األمة من شرورهم ويمكن قطع الطريق على المنافقين بنشر 

الثقافة االسالمية والقضاء على الجهل والفقر في صفوف األمة وبيان ما في االسـالم              

وبيان أن سبب شقاء األمة وضعفها      . من يسر وسهولة  من عز وسعادة وما في تعايمه       

وتفرقها هو بعدها عن اإلسالم وسيرها في ركاب الكافرين ولن يصلح آخر هذه األمة              

الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك       { :إال بما صلح به أولها كما قال اهللا تعالى        

م مهو ناَألم ملَهونتَد٢(}ه(   

وإذا استطعنا أن نزيل ما علق بالعقول من شكوك الثقافـة الغربيـة ومآسـي               

الغياب الطويل لإلسالم عن الحكم وأفهمناهم حقيقة اإلسالم نكون قد كـسبنا القطـاع              

  . العريض من األمة للعمل لإلسالم ومن أجله وفي سبيله

  

  

  

  

  
                                                 

(1) �l	٥( ��� ��رة ا.(  

  )٨٢ ( �����رة اeVp�م (2)



 

  يهاأهم الشبهات حوا العقوبات الشرعية والرد عل

قيل عن العقوبات االسالمية انها قاسية وبدائية وال تتناسب مع          : الشبهة األولى 

كرامة اإلنسان وال مع حضارة القرن العشرين مما يجعلها تتصف بالظلم وعدم العدالة              

ونرى أنموذجا لهذه الشبهة في رسالة موجهة من جمعية العفو الدولية الفئة الطبية الى              

سـبق أن   :"م تقول هذه الرسـالة    ١٩/٢/١٩٨١ة طنطا بتاريخ    عميد كلية الطب بجامع   

 باسم المجلس الطبي لهيئة العفو الدولية والتـي         ١٩٧٩كتبت لكم في شهر اكتوبرسنة      

 طبيبا في ست وعشرين دولة واآلن فإنني ألفت انتباهكم الى امر خطيـر              ٤٠٠٠تضم  

 االسـالمية فـي     للغاية فقد قررت حكومة الجنرال ضياء الحق تطبيق احكام الشريعة         

باكستان والتي تعاقب مرتكب جريمة السرقة بقطع يده ثم القدم ويتم بتر تلك االجـزاء               

بواسطة أطباء جراحين والمطلوب منكم اآلن االعتراض بكل قوة ممكنة ضد مشاركة            

األطباء في هذا العمل المشين وأرسل اليكم بعض هذه االوراق الخاصة بما هو افظـع               

كمة اسالمية في مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا علـى ثالثـة       واشنع فقد حكمت مح   

  )١".  (اشخاص ثبتت عليهم تهمة السرقة بقطع اليد 

  :الجواب على هذه الشبهة

ظاهر أنهم يركزون على شدة العقوبة ويتناسون فظاعـة الجريمـة وآثارهـا             

 مـن   الخطيرة على المجتمع إنهم يتباكون على يد آثمة سارقة وال تهتـز مـشاعرهم             

أال يتساءل هؤالء أيهما أهون . االعتداء على األنفس واألموال واإلعراض باسم السرقة     

على المجتمع أن تقطع يد أو يدان في كل عام وتختفي السرقة وال تكاد تقطع يد بعـد                  

ذلك ويعيش الناس مطمئنين على أموالهم وأنفسهم أم يحبس ويسجن ويحكم باألشـغال             

فيتخرجون . على آالف مؤلفة كل عام يدخلون السجن لصوصا       الشاقة المؤقتة والمؤبدة    

 .وقد أتقنوا كل فنون اإلجرام وأساليبه

جب اسئـصال   وهو الذي ي  . فالحرص على سالمة المجتمع من وباء الجريمة      

العضو المريض الذي ال يرجى من بقائه اال الفساد واالفساد ومن الحكمـة أن يبتـر                

وعة سليمة من االعضاء تعـد بالمئـات واآلآلف         عضو فاسد مفسد ابقاء وانقاذا لمجم     

المؤلفة على أن المجتمع قبل أن يحكم عليه بالعقوبة قدم له من وسائل الوقاية ما يكفي                
                                                 

(1) �Z�5e	دة وا��e	م ا`�Hم ا��V ١٧٤ ص  



 

بعاده عن الجريمة التي اقترفها ولكنه اغلق قلبه فلم يقبل نصحا وألقى انسانيته فلـم               إل

  )١. (ءا يجزى بهيعرف رحمة وال شفقة فكان جزاؤه من جنس عمله ومن يعمل سو

إن الجرائم الخطيرة ال يفلح في معالجتها ومقاومة اخطارها اال عقوبات شديدة            

فعالة فاسم العقوبة مشتق من العقاب وال يكون العقاب عقابا اذا كان موسوما بالرخاوة              

والضعف فالعقاب الناجح هو الذي ينتصر على الجريمة وليس ذلك الذي تتنصر عليه             

ة التي المراء فيها أن قطع يد السارق أهون كثيرا من تـرك الـسرقة         الجريمة والحقيق 

) ٢. (ترتع في المجتمع تروع األمنين بما تفضي إليه من العديد من الجرائم والمنكرات            

 في اجابته على مثل هذا االعتراض ان التكافؤ في الـسرقة            االستاذ ابو زهرة  كمايقول  

وجب للعقاب والعقوبة انما العقوبة كانـت       أو في الحدود بشكل عام ليس بين الفعل الم        

فكم من الناس   . بسبب ما أحدثه الفعل من ذعر عام في المكان الذي وقعت فيه السرقة            

انزعجوا وكم من الناس أقاموا الحراس ووضعوا المغاليق والعقوبة كفاء ما كان مـن              

 وفيها زجر ذعر عام والنظر فيها الى ما يترتب عليها من ردع الجاني واطمئنان للناس

 )  ٣. (كل الذين تسول لهم أنفسهم أن يسرقوا 

�8V�o	ا �U��	ا:  

       ^ ��ن وأ9!�V�9A2 ا�;Cدz إه��ار �W% 3'�2 ا�#3' 'ن إن *( �DW ا >ا9( وا 3�ذف و

2;atZ 2 gVC �9%� ا ,�y% آ?� أن ا >9a���6 و�1J.  

�U��	ا  fه K0 اب��	ا:  

��DW B ا >ا9( -١:  

��'د#�2             إن ا6A]م  ;d ه' ا lي أه�ن      B�C xر%�hو @�C%ي أآl� ا�9@ ا N�� ن�V�9Aا 

��'د#2 رب ا �)%     T 2�9    . ا �)% وا )!'ات ا��  ]ه!�y%��9( ه' ا lي أه�ن V�=9@، وU �*

                ^���9 @�D4U#و @�C%W ودة��4C B�C @�4�?# يl� ب ا��16,+ ا �34* v?1U? ا �;O TD���1اء ^��

                  �  ��� ^ 2�?#%U ي ا1�6?%أ اl� 9( ا��U �* @1Dآ��Z T�D� BCو x%;�      p�9��3�ب رادع *�� B�C @

                                                 
h ص (1))�  .١٦٩أ�6 �Y�B8 ا	C/ود �X ا	

  .٤٠ا	X� �Z�5e ا	����e أه/ا�U� و,+�	U3� ص. ١٩-١٥ا	75M ا��`,X وأد	(7 ص (2)

�X� X0 ا��`م �CZث ,�h ا	��Cث ص (3))SH78 اS�)	٤٠ا.  



 

         ��4�ودة ا 1=�;�% *;!�C2 و�?#%U ا v��?� 2�D;=9;2 آ��3'�2 ا �DU وا �#%�1 �3'�2 ر� .  34'��2 �*

�ع *�( �O'م إ^ �?!�� ا^9,�]ل ا �3Dt( ود�C% ا�                �Z ��C @�9Y @�';�Z v�?  �*( W%#?2 ا >9

        V�9�  ��u=h @4�?  2�'34 ا p9��D;!� د#�ره� وآ�1 �D;!� ا )3�ء �N ا =��ء *�  2�u*�,Cن و�

                      ��D��Y @�  2;9ن V�9وة ا%�Sو v�?1U?D  ة'�O 2 آ%#?�2 و#��'ن�;�%J T��%1#و %���;  NV� ا TD�

          v;w1V���# B��?  2#%(��� ا ��3'ى ا )د ه���a���1O^ا �E�����د ا ,3;��3( أp���S أن أ����u دa��1O^ا

�!Cا�t16١( .ا(  

  S K0*/ ا	5�ذف  -٢

�ت .�O@ وا 3'اB;9 ه(     �S1;|  @ اJ 24#%( م أن ا'D4?* ذف�� �DW ا 3Cأ  @��O�4J )1 ا 

            T�D��ت ا 2�?!1 ��Sع إ�w1�6ا '�D* 2�?#%U ا d��W B�C اء<U ��* �� وآ�ذ�� *�ن آ�ن آ�ذ��Oد�.

ا ?l3وف  y%4@  34'�2 ا �DU أو ا %�W *�ذا p��S آB�?* @��l ا �4ا �2 أن #�� �@ d�=9 ا �34�ب             

�د وا DV�� o;�(�1'ك                     V�= ا B�C v�?1U? ا )�?,Jء و'V� 2 ا�V� ا v�w3J )1 ا 34'�2 ه( ا xlوه

�9( ه'  )٢. (�ءا^�%#?VU ب ا��@ ا )�رع  وp�S �O أن ا 34%Z اl ن ، و'C%U? ا @*�t# �C

2?#%U ا v3�1VC )* ع'O' ا B;و� ��ه�  ;,'ل �;�!#�=Hس و'=� �� %;�t ٣ (.ا ,�;� ا( 

   BUV وه' ا N#�� ا �C�1@            أ;D�����م ��Wواx و���م * �Eا%U د ا�����O N    .  *�3 أp�S ازد#

     �C ��!;* ��ة ا �UV'ن �?�;h v*�J        ،2�?#%U �1%ا*!� �%#�+ اhا T� إ B;C%�U? ة ا�B ا1�H]ط ��14

� *��( ا ��UV'ن B��C اذ^ل     ��C T��D���9�ت ا ��6%?;2 ���]وة ��ت وا �;;E�a��h^ا x���#{J ���C اlوه��

29�!Cو.  

               �Eا%�U 2 ا�*�6�6;2 *�( آYد #�'ن ا 34'�2 ا��# 2;4y' ا B;9ا 3'ا %u9 )* BUV �*

� أ.        ��، و��ل أن #�'ن راد! ��Zوا ��TD ا1H]ف .'ره         ��!;* �D41�# ام%�W�  2�6ر�C |�

� #��'ن                  �C �ً�� ��� �W#�ة B�C أ�6��;B ا ?!��2، وO%ة و��#�W �; ��ء BC ا ?B;C%U أ6wV� ا

                     ��;�# 2�Wزو N�4=J ذا��?* ،N�E��29 وا �{;�ع و*��3 ا 4!?D  41%ضJ أ6%ة �!�C �hوراء ا 'ا

               �DهY ض%�=J ^ 2;4�y' ا B;9وا 3'ا ��)% 6�'ات 6;? BUV 2 ا��;� )* �!Wزو �!��   ��C @

                                                 
�X� X0 ا��`م �CZث ,�h ا	��Cث ص(1))SH78 اS�)	٤٠ا  

  . ٣٩ا	Z�5e�ت  �X ا	����e أه/ا�U� و,+�	U3� ص. ٣٠٠ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص(2)

    .٢٢٧ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص(3)



 

    ��Wر�H xوأو^د @Dرآ2 أه�J ت�?Du ا )* B;UV ء ا�3 �� )=1�J N� 2W�#,?;!� ذل ا =3% وا ,

x%;aC BC �Dnأ �ً9�;hًا #�'ن أ%;aC ن'O[#.) ١(  

            N�;DOو BUV� ا |Eا'�D  2= �tC يY 2;9�� ت��'3� BC B;UV ا @;O[# �C TD��]وة 

���6 ا    =C ��4� xlه ، ��رهS2 وأ= �t? ا xlه BC 'U�# BC      ت��د ا 34'���?� �UV'ن ا �1( ه�( 

2;4y' ا.  

  B��C 2���وز ��6��U1# ^ نY ���Eدا %��;� @����  ،)9���� ���!�D�� ا 34'����ت ا ��)%�;2 وأ��Cأ

�ه�         ��%# @�Dأه B;�� %?1V�#و ،@��(9 f9g1V#و ،xر��1�� #1V%د ا %NW اC ن���ن، و%6C< ا

و.���ق ا� ) ٢(و#%�'��9@، و*��'ق ذ ��Na��J ^ o إ ��;!� ����وى B��C أ��C%اض 3DH;��2 أ��H%ى    

� 	\5َْ�ٍم ُ��ِ%�9َُن{ u4;� ا ً3ْTُ 7ِ*ّ	ا Kَ,ِ Kُ+َTَْأ Kْ,َ٣(}َو (   

٣- KlC  .K0 رS$ ا	

� 39'ل *;@      �9�* Ba,? ا >ا9( ا �Wر �Cح ا�  @ ا ,]ل        : أ��ب ا >9� B?C ا��Jإن ار

          |Da# أن BC %أآ� @V=9 )* يl د ا�V= أن ا TD� N; آ�% دY ا ,%ام T 1%آ@ إ* ،@�C @��Cو

C ن�� @ ، ورT1h @?W ا ?'ت، *?� آa�16ا BC �V9ج  @ أ[� B)٤(  

      BC ن'�<=# B#l ا         رو ' أن ا'�y%1*4!��، واOوا T� �4'ا إWر Ba,? 9( ا�U ا �W

�p ر���W ا >ا��9(  %��Z B;��h 24#%(�� ا أن ا'��?D4 و ،%��CYم  !��� ا�31��6 ^ ،���!� %��CYس ا�V��C

      p��Dw4J �� f واv��O ا ����س وg��C '*!�، وا ������U# N أن ا ����س  ?����tJ ���  Ba��,? م ا����hYا 

    ��4� �W%� ا �D�# ^ NE�6'� ،N13 �� Ba,C %;�� وً�a,C ،)9ا >ا BC ن'a13# 2;�ا )%

                        N�13 ا �Eا%�W fa�9 p��D�  ،�� W%ا�E ا N�13 ا J )�1,��ث ����V ا >�9�;ahأ '  N� ،�!J'VO

 �W% 3'�2 ا� BC o ن ��4 ذ'y%14? ا x�(t# يl ا �?* ،�!4;?W)٥(  

                                                 
  .٤٠-٣٩ا	C/ود ا	���80 آ�V �8�U5� و,([ ص (1)

�X� X0 ا��`م �CZث ,�h ا	��Cث ص(2))SH78 اS�)	٤٤ا.  

  )٥٠(��رة ا	�1/ة (3)

  .٣١٢ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص(4)

(5) e���	ا X� �,'	ا /T�٦٥ ا��`,�8 ص.  



 

   Aا �a��O2 و��=;tC �W%�� 3'���2 ا�� إن ً��3h    @���� 2، و��=;tC2 و�����6]م أن ���J'ن راد

          B#%�Cأ ��hg� ^إ p��>J ^ 24#%(� ا )�* )!* ،)9�U ل ا 34'�2 إ^ ا��J ^ T1h 3;'د� �!��hأ :

@13;3h TD� N4= د �%ؤ#2 ا'!Z vدة أر��  .ا^�1%اف ا 3��v ا a%#|، أو �)!

� ا �)!�دة        �C1% وا 1'��2 وأV� �� @,a��# أن )�y�� اOA%ار *)(ء 9�در و�T�D ا 3Cg* 

�دة آ��( #N��u ا ?��1!� *��( �*<]2�S أر� !(�� �� x'��=1 ا B����ه� وز��W%ًا  ��@ (��D  ����� J����D3 رد��!�

            ���1#�DC'ا أر��4ً ��  ��C د ا )!'د���BC 2# ا 1V% وU9'ة BC ا 34�ب، وo�Vh أن �D4J أن ?h

                  l�HY �ً̂ B�C أن ��J'ن ���6ً ��� �!;�D�� �9A>ال ا 2��'34 ً���6 �!Jد�!�Z |�aJو ، @*lO �4ون#

 ?#%U� �!1? ت ا �4ول وه'           ا��ل ا <3W% ا BC 24أر� xrدة �,;� ر��pDC ا )!�J ذا�* ،�2 ا >9

� ، B;!1VC ��%ا2C ا2CY و6?24 ا ?v?1U، وaJ%ف BC هlا ا 9gZ BC N;�3@ أن  !� BD41VC

  2Cر���. 2���'3� )��1V��J 2��;9[4 ا B��C N�(�� ا اl��!� ����J%J 2(��h�#���)% و����ء ا =���h)2، و*

  )١. (?�v وا %دعJ,3+ ا ��#2 ا ?%W'ة *;!� وه( ا 

�	�o	ا �U��	ا:  

�ن  �@ ا ,%#�2 أن    V9ا N�* ،2;at( 2 ا#%,D  �D6 %?t 2 ا!�Z TD�� 'ا *( ا ,� O

�ء(# �C Nآg#ء و�(# �C ب%(#.  

���M	ا  fه K0 اب��	ا :  

� #h @9'?V%#2 ه' *( u9% ا6A]م *'pV;D* ،Ty ا ,%#2 أن #�4;� ا ?�%ء            C إن

  � T�y'= ه( ا oD1* ،ود�hا�~ و'y [�        %�?t ة ا%O��4?� T�y'= ا o�DJ ة%�?�!��، و*�( �4;

4�دة ا ��ذ�2 وا �)'  V ف               ةواl�3 �3'ق ا� واhد و��ر2�E #��'ن ا^���1اء ��3h T�D'ق ا ��4w ا 

�ء                (�J ��C N�4=J 2 أن;a�t( 2 ا�#%,D  |;,a� ا ?=!�'م ا ��ب ا U%ا�E، وإ9?�Jوا^*1%اء وار

�رج               �H ة%�?t رب ا��Z2، و���?U ا | �a�  م ا ?=�%وض��u� ود ا�h )*       د��!C ،م��u� ا B�� 

�1V��# ،@V��=9 T��D,+ ا ��34�ب وإ^     N��4= �� ���14Cو ،���!1Cوآ%ا ،���!3DHو ،���!�C2 *��( أ����?UD 

BC )Jg;6 #3'ل ا^19,�ر V=9 N13# '!* ،2;atZ 2 gVC@ و^ #�41ى �TD أN!* ، �h #�1%ك    

� ه�'               �?C BC��? ا s;�Dt1  ج[�� N}�*�3%رون أن أ# d=� ء ا�?D��س h%#2 ا^19,�ر، و�D 

�T�D ا t?�%، وا C %#l�,1��@،           *;@ ه' ا   ��!J[?h )�* ا ��ول p3=9ا �C ��34�ب ا �VUي، ور 

                                                 
(1)  X,`[ ا��	دة إ�e	ا B��� ]*0 دة�e	ا B١٢٨-���١٢٧.  



 

�3�ب                    ��رى ��gن �V�D  |#'�D1 ة ه�( ا��;h' 2 اD;�6' ا �4!��، وإ9?��C )�* NE�*D=J �D| آN ا '6

  )١. (ا )�رع #�� !�، وهlا أآ�% *( .�وره� BC أ2# �3'�2 أH%ى

  

�eZا�	ا �U��	ا:  

�*T و: #3' ��'ن���1J 3'���2 ا ��%دة��T��D  إن  xن وا ?���314ات، وه��( إآ��%ا�h%#��2 اYد#��

  .ا6A]م �� 3'ة

���M	ا  fه K0 اب��	ا:  

             ،+E�واy| أن هxl ا )�!C 2%ده�� ا �w� ،N�!U;2�4 ه�xl ا 34'��2 وا B;�� ~�Dt ا ,�3

��B د#��@ ا �lي                       ��Jار �DV�C إذن ازاء B,��* ،@�O��1�� %دة ه( ا %�W'ع ��B ا�6A]م ���4 ا*

   a��9 م #!��'دي أو���Cأ ��V�� و ،x�}��Jار      T��D� @��D?h@ و���د# %��;;�J T��D�%ا9( 9%#��� إآ%اه��@ 

��a�C @�Oاق  �3'ل ا�               �1��و2# �T�D ا?V� ن ا�ا6A]م، *�6A]م ^ #%�� أ�hًا BC أهN اYد#

  T �4J}           \X<�َ	ْا Kَ<,ِ /ُ<4ْD�	ا KَA8<�َA6 /<%َ Kِ�\/	ا X�ِ  َِإْآَ�ا Hَ{ )٢(       B�C @�;= �t?  �6]مA�3%ر ا# N��

����S 2             أهN ا �1�ب h%#2 ا 34;�ة     ��O2 و�;��1�ر ا�6A]م �'اHا B�C �C2، وأCl �3 ا� �W'?�

                         ��!C�u9 س��م ا �و �Y ،2ن ا �و �2 *�( ا�6A]م ��14J% ا�6A]م ا�6�u9 T�D��رج H '!* �Jار

�، وا �ول *�(         !C�u9 TD��ه�  !�، 1C?%د �C ، �!;D��رج H @�� �J%? �* ،�!J�;h ود16'ر

      C�u9 )?,J �#�, ت      ا )%ق وا �%ب، و*( ا �3#� وا��p، وJ=%ض أ�Z ا 34'��w16ا �C �!

�م، وا 'اv�C ،o l�� �!(# vO أن ا�CY% *�( ا�6A]م أآ<�% 24�6،           u� ا اlه TD��TD ا t%وج 

     @�  p9���D، وإن آ Nه�W ن��B ا6A]م �O #�'ن  N!U أو �Z!2، *�ن آ �J%# يl ا �DV? �*

      �u9�6]م وAه�{2 ا��C �a�3# @9أ |}Jا x%=آ TD��C@، وا �Z   o;�(�1!2 أز#pD، *�ن أ.% 

� أC% �@ ا6A]مC ^1,+ إV# [* ،@;*.) ٣(  

                                                 
h ص. ٣١٠ا	�9�م ا	5e�XZ اX,`�H ص(1))�. ٥٦ا	C/ود ا	���80 وأ�Yه� �B85C6 X اK,p وا�H(�5ار 	*

  .٤١ا	Z�5e�ت  �X ا	����e أه/ا�U� و,+�	U3� ص

  )٢٥٦( ��رة ا	��5ة(2)

(3)X� �ه�Y�80 وأ��	ود ا/C	صا h)�ا	Z�5e�ت  �X ا	����e أه/ا�U� و,+�	U3� . ٥٧ B85C6 اK,p وا�H(�5ار 	*

  .�V١٨٥�م ا��`م ا	e��دة وا	�Z�5e ص . ٤٢ص



 

وN�>C ا ?%���J *��( ا��6A]م ��t# B��C N�>C'ن و����@ و#�,��ز إ ��T أرض ا ���4و، *!��(    

��D  2?;uو 2 ا 1( #�1?( إ ;!�، وا6A]م ه' و�B ا ?�DV ا ,3;3( وا19?�ؤx إ9?� ه�'           29�;H

          �9�;t 2 ا�?#%W ��ه�#���v�?1UC |C     إ ;@، *!�J N=% ا��CY وا �)4'ب  %V�1# N؟ وه�T�?u4 2 ا

� BC و��@ً=O'C lt1# BC vC %.�4C.) ١(  

  

  

�+,��  :ا	���U ا	

�2C ا ,�ود ا )%�;2 و�wJ;+ ا 34'��ت ا �#�;�2 *;�@          : #3'ل أهN ا =1�2 وا �'ا2#   Oإن إ

�درة   a��C اlو*��( ه�� ���!9����H T��D]ف أد# ���!  x2 واآ��%ا?DV��? ا %��;��ت ��#�OYا T��D� +;;}��J

  39'ل  !�. ا ,%#�ت

    Nي ^ آl ا Bوا ?'ا� �� و1}!9!!;Oور �!�Cه� *( أ�V# أن @;D� �U# 2 دو )* Bا�'C

�2�C ا ,��ود و�3;�2 ا 34'���ت ا �)%�;2 ه�(         Oوا @�C'3J )1 2 اD;6' �� lH{# o ذ )* �!V#

CY2  3,1;+ اD;6' ا xlق وا �4ا 2 ه[HY29 ا�  .وا�hةB و.;

     �Oا T�� ا ��!;D� 2��u*��1�ج *��( ا ?,,J ت���;DO^9;�2 ا��1�ج  ��o l �3;��2   وا <,# �2�C ا ,���ود آ?��

             v�w3J [�* ���C رق�V ا �# vw3J �  ل  !� اذا��1W!� أ�Z و3#h p9�ا ?'ا��;N� B ر�?� آ

�رق ا lي  V 9'ا  #� ا��واة وا^ آV? ون اl�,# �31�� �� اy%J'ن �!lا ا9!� *;?� اC ق%V# 

�%B;C%U?D  2y ا B#l ^ #%د�!� ا^ ا 34'��ت ا )%�;2�uh[C vC 2 ان آ�               Bا�'�C N

�9'ن دو 1@ ^ *%ق *( ذ B;� o ا^DO;2 وا^آ<2#%O @;D� )٢ (.#�U ان #U%ي 

  

  

  

                                                 
h ص(1))�  .٥٨أ�6 �Y�B8 ا	C/ود �X ا	

h ص(2))�  .١٧٦أ�6 �Y�B8 ا	C/ود �X ا	



 

�6��  ا	

                @D}�=� T ��4J ( ا��9���ت اYواNE واYواH% *�3 ا=�aCو �D4 اف *( آ�1 ا'w1 ا اl�4 ه�

                       p� و�h ��م ه�lا ا �,�� ا �lي ^ اد��( *;�@ ا �?��ل وا9?��?Jا T�D��9�ة �4C ��4 ��'ل� @C%وآ

�م ��B                  ا^1O%اب�>D 2 ا���Cع وا'y'? 2 ا;DUJ )* ��م     BC ذ o و � ادH% و46��hYا �2 ا��

                       B�C ��9 ا ,;�'ي�U ا اlه� )�* ،)C'�O )���  %E�a�� ن'��J أن �ً�;W6]م، راAا ��ء �!W )1 ا

                  B�CY9( #,�3+  !�� ا��9'ن أ.D@ أW���)V�9%* )، و��;v#%(�J B ر��O B;� ر9'ا��J!�، و ;3;h

�!;D��ن، و#,=� CYو#'*%  !� ا�!J�;h ت�  . y%ور#

        �� إ9?���1Cب أ�� أ.��C Nوأن آ� ��ءهH2، ورCYدة ا�و�;�p أن *( Z +;�wJ%#24 ا6A]م 46

                     ��6� ��UC fه T� 2 إ�CYا xl�4'د ه�J B� و ،�!14#%(�  ��1�ب ر�!��، وl��9ه�  �ه' B�C هU%ه�

         �Oو ،�!J�;h ون{Z Nآ )* @?�,J��1 إ ;@ و,J 6]مAا T دة إ�U ا �!J4'د� T إ ��>ه �#�Oو

  :p;!1 *( ر6� 1( إ T ا �1��E ا 1� (ا9

١-          2��;9���4� T *%#��{2 ر�J أ��9>ل ا� �أن ا�w1� %��CY;��+ ا ��)%#24 اC[��6A;2 وا ,���� �?��

Bا ?'ا� BCوا B�' 2 ا,DaC �!;}13J �  .وDaC,2 و��;1!

2 �� 4'دة إ T ا )%#24 ^ #4�( ا 4'دة إ T ا 34'��ت *N�� ،~�3 ا �4'دة                 -٢� �w? أن ا p�;و�

 [6Aا )%#24 ا T إ        @�� ،��!�C N;�.ء أ<�W )���?�N، وا �3�9'ن ا �34 �!�Cة، و�;h م�u�2 آ;C

�%اضYال وا'CYوا d=9Yا �=,J. 

� ـ     -٣�!�'Oو N��O �!�C 2#�O' 2 وا?#%U ا v�C TD�أآ�ت *( �,<( أن  C�!� ا6A]م #3'م 

2�# #��J( دور ا 34'��2 ا %اد��2، ا �1(             �O' ��4 ا� ��S ج ـ[���ر �w�O B�C %�;H 2#�Oن دره� وY

�;%ه�J%د %W<Jو B;C%U? ع ا. 

�ن ،    -٤�Cن و�Cز Nآ )* +;�w1D  )C[6Aا )E��U ا v#%(1 2 ا;h[. TD� �h�#}آ� ا �

                      +�;�w1 إن ا N�� ،��!�C N�;D31 أو ا ��!;D��ه%ة ا U%#?�2 وا �3{�ء n 4]ج  �ًCدو �V9Yوأ9@ ا

�ح   ��U9 أن ��;��%ه�، وh=��� أ.��� 1!�، آ?�� B����ه� ����ا ��B;?DV��?D  ���=h ���O |;,a أ��C�!� وأ

J       v#%(1 ا اl2 ه;h[. TD��ه� Z %آ�Y B;?DV? 9( *( ��4 �]د ا��w;+ هlا ا 3�9'ن ا %�

1?4�ت ا ?4�.%ةU? ا ��, . 

� *�( ا ��]د ا �1(                  -٥�!�C N�;D31 2 وا�?#%U 2 ا�,*��C )* 2;��ح ا 34'�2 ا )%U9 TD�أآ�ت 

ً̂  o(�D *�( أن               ��UC ع��# ^ ��ت ا ?1'*%ة �?�;E�ahA��ح �U� ا اlه p?�� ود!3�wJ  2��'34 ا

�ً?Eدا |U9Y2 ه( أ;� .ا )%



 

�9'ن ا 34'��ت  -٦O أن T إ �h�� �D  f)%#24 ـ       اYردN.'J)9 ا ��t? ـ ا ) � �'4�y@ ا ,�

� �?'ض وا ��s3 و���م           �� �V1#2، و?#%U 2 اCو�3C B� <W��3'��ت ا ,�ود � )* 2.�Hو

@9�;� +�6 ��ل ا 3�9'ن أV=9!� آ?Wر @  �!(# �C اlح ، وه'y' ا. 

����6 و��wH'رة ����4  اYرد��9( 34'���2 ا ?��3%رة *��( ا ��3�9'ن   pD��.'J إ ��T أن ا  -٧�1J ^ 

4� 2��U ا ��U%ا�E ا ����%ى، وأن أآ<��% ا 34'����ت ا ��1(  C ل[��H B��C ����  o�� ذ %��!n �ا ��U%ا�E آ?��

�ف إ^ ا �34�ب               �t# ^ م%�U? ن اY ،�!D(�* p�1�Sأ )ا �1 d��, 3'��2 ا�� ا 3�9'ن ه�( !C�t16ا

 .ا ��9(

٨-          J )�1 ت ا��#%u� را26 أ��%ز ا�� p?O �3      9'ن� u9 N�>C%#�2 ا �)%وع       اYرد�9( ��و !�� ا �3

�9'9;2 ا U%ا�E وا 34'��ت ��y TD'ء ا �)24#%             O أ��C9'ن و�وا^1Z%اك ا C%U( وإDO;?;2 ا 3

           ����hY 2O��V�� ه��( ا p��9�� ان ا ��)%#24 آ���  |}��J�* ،)C[��6Aم ا =��3@ ا����h2 وأ;C[��6Aا

            �D� p�C�Oو B�CYوو*�%ت  !�� ا B;?DV�? ا p�=آ �Oو �! ���ت وأ#%u� رة   ا�� ا ,�{!�6�T أ6

�� و��ا 1!! �4� �!Dآ � .ا 1( آ�C p9{%ب ا ?<N *( ا �9;

٩-                    T� ت وإ��ص وا ��#a�3 ��3رة *�( ا ,��ود واC T� ت إ��'34D  )��;�p أن ا V31;� ا )%

    )C[��6Aا )E����U ا v#%(��1D  %��*و ���O ���9 ا 41>#��%ات�W )��* %��CY2  ��' ( ا��y'=C ت����'3�

    N23 آh[C TD�� J���@  �@ ا �3�9'ن ا '4�y( *�(        ا ?%و29 وا ,;'#2 وا �3رة �C اl2، وه�= �tC

%CY2 ا#�!9. 

١٠-                   T�D�H BC]ل درا26 ا �U%ا�E ا ���%ى وا �y d�?J )�1%ور#�ت ا ,;��ة و*;!�� ا���1اء 

           ،�;�%Zو �;9'9�O �!1C[6ا �و 2 و BCأ TD�ا �=d أو ا ?�ل أو ا 4%ض أو ا N34 أو ا �#B أو 

��3�9'ن ا '4��y(، آ?��� gJآ���  ���� .��]gJ   2;hآ���  ���� ا =���رق ا ��;��% ���;B ا v#%(��1 ا %����9( وا   

2#��E( اC[6A( و3�6@ و��ا 1@، وأ9@ ا�OYر �J TD'*;% اBCY وا ,?�U ا v#%(1 ا. 

١١-   �#}آ��� ا �����h أن ا ��)�!�ت ا ��1( #<;%ه��� أ����اء ا��6A]م ��h'ل ا 34'����ت ا ��)%�;2 أ9!��

 Aا B���C ر��م ا �,���� وا O����1;+، وأن C%ده���� ���H'ف ا �=������Cأ p����>J ^ 2���D#<ت ه�!����Z ���6]م

@?�hو @J',.و. 

(7 6($ ا	l�	C�تe9Z يf	ا � /C	0(7 وا��Z ye*	 ا� �و�95.  

 �8�   هـ١٤١٤ا	+��U4 K, hZ ر,b�ن 	+�9 .. ا	

Bا��  م١٧/٢/١٩٩٤: ا	

  



 

  ��Uس ا�r�ت     

                  $ِ8TِA�	ا KَِTْA�	ّ*7ِ ا	ا $ِ�ْ  
 

��rا  ��rر%$ ا  �CML  
  ��رة ا	��5ة

e6 ل�%]	� :  
� َأ#"َ!� ا ���ُس اْ�ُ�ُ�وْا َر��ُ�ُ� {#َ {  ٥٩  ٢١  

َ̂ ُهْ� َ#ْ,َ>9ُ'َن{  � َ#;َJِgْ��C ��ُ¥�¥( ُهً�ى َ*َ?vَ�ِJَ B ُهَ�اَي َ*َ] Hَْ'ٌف َ�Dَْ;ِ!ْ� َو�C�ِ*َ {  ٥٢  ٣٨  
} TDَ�َ �̂ �Bَ;4ِZِ َوا4ِ1َ6ْ;ُ�'ْا ِ�� �aْ�ِ% َوا �aَ]ِة َوِإ�9َ!� َ َ�ِ�;َ%ٌة ِإtَ ْ٦١  ٤٥  } ا  
�ِ ُ�وَن{Hَ ��ِت ُأوَ oَ�ِ َأْ.َ,�ُب اْ Uَ��2ِ ُهْ� ِ*;َ!,َ ِ��a ْا ا'Dُ?ِ�  ٥٣  ٨٢  } َوا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا َوَ
} �ْ!ُ1َ�DCِ vَ�ِ�1Jَ T�1hَ َرى�aَ�� ا َ̂ ��oَ اْ َ;ُ!'ُد َوَ Tyَ%ْJَ B َ٨٩  ١٢٠  } َو  

 };Hَِأ BْCِ @ُ َ )َ=ِ�ُ Bْ?َ*َ ٍن�Vَhْ�ِ�ِ @ِ;ْ َ4ُْ%وِف َوَأَداء ِإ?َ ْ�َ��ٌع ِ�¥J�  ٢٦٣  ١٧٨  } ِ@ Zَْ(ٌء َ*
َ��ِب { ْYَُأوِ ْ( ا ��ٌة َ#ْ;َhَ ِص�aَ3ِ ْ٨٢  ١٧٩  } َوَ ُ�ْ� ِ*( ا  

 } �  ٢٨٤  ١٨٧  } hُ oَDْJُِ�وُد ا 3ْJَ [َ*َ @ِDَّ%ُ�'َه
}Nِ�ِ��َ ْ�َ̂ gْJَُآDُ'ْا َأCَْ'اَ ُ�� َ�ْ;َ�ُ�� ِ�  َوJُْ�ُ 'ْا ِ�َ!� ِإَ T اْ ُ,���ِم ِ gْ1َُآDُ'ْا َ*3ً#%ِ� Bْ¥C َو

  } َأCَْ'اِل ا ���ِس ِ��SْAِِ� َوَأDَ4ْJَ �ْ1ُ9ُ?'َن
١٠٥  ١٨٨  

 } �ْ�ُ;ْDَ�� اْ�1ََ�ى َCَ Nِ>ْ?ِ�ِ @ِ;ْDَ��1َُ�وْا َْ�*َ �ْ�ُ;ْDَ�  ٢٢١  ١٩٤  } َ*َ?Bِ اْ�1ََ�ى َ
 }B�َ �ْ�ُ�Cِ ِ�ْدJَ%ْ#َ BCََو )*ِ �ْ!ُ ُ�?َ� ِد#ِ�ِ@ َ*َ;ُ?pْ َوُهَ' َآ�ِ*ٌ% َ*gُْوَ pْwَ�ِhَ oَ�ِ َأْ

�ِ ُ�وَنHَ �  } ا �"9َْ;� َواHِzَ%ِة َوُأْوَ oَ�ِ َأْ.َ,�ُب ا ���ِر ُهْ� ِ*;َ!
٤٣٦  ٢١٧  

� ِإSٌْ� َآِ�;ٌ% {?َ!ِ;*ِ NْOُ %ِVِ;ْ?َ َْوا %ِ?ْtَ ْا Bِ�َ oَ9َ' ُgَVْ#َ {  ٣٨٥  ٢١٩  
}wَ?ُ َْوٍء َوا%ُOُ 2َSَ[َSَ �B!ِVِ=ُ9gَ�ِ Bَaْ��%َ1َ#َ ُت�3َ�D {  ١٠٤  ٢٢٨  

 } �  ٢٩١  ٢٢٩  } hُ oَDْJُِ�وُد ا 1َ4ْJَ [َ*َ @ِDُّ�وَه
  ٦٠١  ٢٥٦  } َ̂ ِإْآَ%اxَ ِ*( ا �¥#Bَ�;�َ�J �Oَ Bِ ا %"BَCِ �ُZْ اْ َ�(¥ {
}�̂ َ̂ Cُ'3ُ#َ'َن ِإ  ��ُن BَCِ ا �gْ#َ Bَ#lُِآDُ'َن ا %¥َ�wَ;ْ�( ا @ُwُ��tَ1َ#َ يlِ� 3ُ'ُم ا#َ � َآَ?

 ¥d?َ ْا {  
١٠٥  ٢٧٥  

 } �ْ�ُ ِ�Wَ¥ر BC Bِ#ْ�َ;!ِZَ ٤٤٨  ٢٨٢  } َوا1َ6ْْ)ِ!ُ�وْا  
  ��رة �ل 0�ان

 }�ْ!ُ�D4َ َ xُ%َHِr ِر َواْآُ=ُ%وْا� Cِrُ�'ْا ِ�� �lَِي ُأ9ِ>َل َ�TDَ ا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا َوWَْ@ ا ��َ!
  } َ#ْ%4ُWِ'َن

٥٤٣  ٧٢  

} @ُ�ْCِ Nَ�َ3ْ#ُ BDَ*َ ��ْ;َ% ا6ْAَِ]ِم ِد#ً�َ �ِ1َ�ْ#َ BCَ٥٤٤  ٨٥  }َو  
} Bِ��'َن ِإَ T اْ tَْ;ِ% َوَ#Cُgُْ%وَن ِ��ْ َ?4ُْ%وِف َوَ#ْ�َ!ْ'َن َُ�ْ#َ 2ٌ�Cُأ �ْ�ُ�¥C B�ُ1َ َْو

  }اْ ُ?�َ�ِ% َوُأْوَ oَ�ِ ُهُ� اْ ُ?ْ=Dُِ,'َن
٥٧  ١٠٤  

 }Zََو %ِCْYَِوْرُهْ� ِ*( ا� {  ٣٨  ١٥٩  
  ��رة ا	9+�ء

�1َ6ْْ)ِ!ُ�وْا َ��B!ِ;ْDَ َأْرC 2ً4�َ¥�ُ�ْ� َ*ِ�ن {*َ �ْ�ُEِ�Vَ¥9 BCِ 2َ(َhِ�َوا ]�Bَ;Jِgْ#َ )Jِ اْ َ=
!ُ َ @ُDّ ا Nَ4َUْ#َ اْ َ?ْ'ُت َأْو �Bُه��*'َ1َ#َ Tَ�1hَ اْ ُ�ُ;'ِت )*ِ �Bُه'�ُVِCْgَ*َ ُ�وْا!ِZَ [ً;�ِ6َ �B

� ِإن� ا Dَّ@ َآ�َن ?َ!ُ�ْ��ِ%yُ'ْا َْgَ*َ �,َDَ.َْوَأ ��َ�Jَ ِ�ن*َ �� Cِ�ُ�ْ� َ*�ُذوُهَ?!َ9ِ�;َJِgْ#َ اَنlَ�D َوا
 �?ً;hِر� �  }Jَ'�اً�

٣٣٠  ١٦-١٥  

� fَDَ6َ �ْOَ ِإ�9ُ@ َآ�َن َ*{Cَ �̂ �ء ِإVَ¥� ا Bَ¥C ُؤُآ���َr |َ�َ9َ �Cَ ْا',ُ�ِ�Jَ َ̂ 1ً3ْ� َوCَ2ً َو(َhِ�
  }   َو6َ�ء 6َِ�;ً]

١٥٢  ٢٢  

 } BَCِ ِت��َaَ,ْ?ُ ْا TDَ�َ �Cَ fُaْ9ِ �B!ِ;ْDَ4َ*َ 2ٍ(َhِ�=َ�ِ Bَ;ْJَِ�ْن َأ*َ �Baِhِْ�َذا ُأ*َ
  }   اْ lَ4َاِب 

٢٤٥  ٢٥  



 

 } vِWِ��ُ*'َن 9ُُ)'َزُهuُ4ِ*َ �B'ُه�B َواْهUُُ%وُه�B ِ*( اْ َ?َ{tَJَ )Jِ�[ َوا
� َآِ�;ً%اَوا¦;Dِ�  }   yِْ%ُ�'ُه�B َ*ِ�ْن َأَ4ْ�َ�Jَ [َ*َ �ْ�ُْ�ُ�'ْا َ��B!ِ;ْDَ 6َِ�;ً] ِإن� ا Dَّ@ َآ�َن َ

٥٤٨  ٣٤  

� 3ُJَ'ُ 'َن {Cَ ْا'?ُDَ4ْJَ Tَ�1hَ َرى�َ̂ 3ْJََ%ُ�'ْا ا �aَ]َة َوَأ6ُ �ْ1ُ9َ� � َأ#"َ!� ا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا #َ
   {  

٢٣٥  ٤٣  

}Dّ ء ِإن� ا�(َ#َ B?َ ِ oَ ُِدوَن َذ �Cَ %ُ=ِ�ْ#ََأن ُ#ْ)َ%َك ِ�ِ@ َو %ُ=ِ�ْ#َ َ̂  @َ{  ٢٦٠  ٤٨  
� َوِإَذا Bَ;ْ�َ �1ُ?ْ�َhَ ا ���ِس َأن {!َDَِأْه T َِت ِإ�9َ�CَYَد"وْا ا{Jُ ُآْ� َأن%ُCُgْ#َ @َDّ ِإن� ا

  }   Jَْ,ُ�ُ?'ْا ِ��ْ 4َْ�ِل 
٦٢  ٥٨  

}Cَr Bَ#lِ� ا �ُ�'ْا َأِ�;4ُ'ْا ا Dَّ@ َوَأِ�;4ُ'ْا ا %�6ُ'َل َوُأْوِ ( اCِ %ِCْYَ�ُ�ْ� َ*ِ�ن َ#� َأ#"َ!
�َزْ�Zَ )*ِ �ْ1ُْ(ٍء َ*ُ%د"وxُ ِإَ T ا Dِّ@ َوا %�6ُ'ِل ِإن ُآ�Cِ{ْJُ �ْ1ُُ�'َن ِ�� Dِّ@ َواْ َ;ْ'ِم �َJَ

  }اHِzِ% َذِ Hَ oَْ;ٌ% َوَأgْJَ BُVَhِْو#ً]

٢٤  ٥٩  

}oَ¥ُ�وْا ِ*( َ*َ] َوَر�Uِ#َ َ̂  ��Sُ �ْ!ُ�َ;ْ�َ %َUَZَ �َ̂ ُ#ْ}Cُِ�'َن Tَ�1hَ ُ#َ,�¥ُ?'َك ِ*;َ?  
�?ً;DِVْJَ ْا'?ُ¥DVَ#َُو pَ;ْ}َOَ ��?¥C �Wً%َhَ �ْ!ِVِ=ُ9َأ   {  

١٧  ٦٥  

} @ُDّ ا �َ}ِ��ِ ً�ا ِ*;َ!� َوَHَ �ُ��!َWَ xُُؤr<َUَ*َ 4َ1َ?¥ً�ا"C ��ًCِ{ْCُ Nْ1ُ3ْ#َ BCَُ@ َو�َوَ 4ََ @ِ;ْDَ�َ
�?ً;uِ�َ ��lَاً�َ @ُ َ ���  } َوَأَ

٢٥٩  ٩٣  

} B�ُJَ َ̂ ِإ�9� َأ9َ>ْ َ�� ِإَ ْ;oَ اْ 1َ�ِ�َب ِ��ْ َ,+¥ ِ Bَ;ْ�َ �َ�ُ,ْ1َ ا ���ِس ِ�َ?� َأَراَك ا Dُّ@ َو
�?ً;aِHَ Bَ;�ِEِ�tَDْ¥  {  

٢٤  ١٠٥  

}�;�َJَ �Cَ �ِ4ْ�َ BCِ ا %�6ُ'َل +ِOِ�(َ#ُ BCََو Bَ;�ِCِ{ْ?ُ ْا Nِ;�ِ6َ %َ;ْ�َ vْ�ِ�1#َاْ ُ!َ�ى َو @ُ َ Bَ
� T� 'َJَ َوWَ @ِDِaْ9َُ!��َ� َو6َ�ءْت aِCَ;ً%اCَ @ِ¥ 'َ9ُ   {  

١١٠  ١١٥  

 } �ْ�ُVِ=ُ9َأ TDَ�ِ��ْ Zُ ~ِVْ3َِ!َ�اء ِ Dِّ@ َوَ ْ' َ Bَ;Cِا�'Oَ ٣٢٤  ١٣٥  }   ُآ'9ُ'ْا  
}��Sُ ْا'�ُCَr Bَ#lِ� ِإن� ا @ُDّ ا Bِ�ُ#َ �ْ�  اْزَداُدوْا ُآْ=ً%ا ��Sُ َآَ=ُ%وْا ��Sُ ْا'�ُCَr ��Sُ َآَ=ُ%وْا 

[ً;�ِ6َ �ْ!ُ#َ�ِ!ْ;َ ِ َ̂   } ِ َ;ْ�ِ=َ% َ ُ!ْ� َو
٥٣٨  ١٣٧  

�ِس َ�TDَ ا 2ٌ�Uhُ @ِDّ 4ْ�ََ� ا %"Nِ6ُ َوَآ�َن{��D ِ َن'�ُ#َ �[�َ ِ Bَ#ِرlِ�Cَُو Bَ#%ِ¥(�َ"C [ً6ُ"ر 
 �?ً;�ِhَ ا<ً#<ِ�َ @ُDّ ا {  

١٣٩  ١٦٥  

  ��رة ا	�1/ة
� َأ#"َ!� ا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا َأْوُ*'ْا ِ��ْ 3ُ4ُ'ِد {#َ {  ٢١٥  ١  

4َ�َو9ُ'ْا َ�TDَ اSْAِِ� َواْ 4ُْ�َواِن { Jَ َ̂ 4َ�َو9ُ'ْا َ�TDَ اْ �%¥ َوا 3ْ�1َ'ى َوJَ١٠٤  ٢  }َو  
�Dَْ;ُ�ْ� 4ْ9َِ?1ِ( َوَرpُ;yِ َ ُ�ُ� ا6ْAَِ]َم ِد#ً�� اْ َ;ْ'َم َأْآَ?pُDْ َ ُ�ْ� ِد#َ�{ َ pُ?ْ?َJْ٧٢  ٣}   ُ�ْ� َوَأ  
  ٥٤٥  ١٢  } َوCَr�Dِ6ُ%ُ�ِ �1ُ( َوَ�>�ْرJُُ?'ُهْ� { 
 } �4ً;?ِWَ َس�� Nَ1َOَ ا ��?َ�9gَ�َ*َ ْرِضYٍَد ِ*( ا�Vَ*َ َأْو dٍ=ْ9َ %ِ;ْ�َ�ِ �Vً=ْ9َ Nَ1َOَ BCَ   {  ٤٩٥  ٣٢  
�ًدا َأن ِإ�9{Vَ*َ ْرِضYَ4َْ'َن ِ*( اVْ#ََوَر6ُ'َ ُ@ َو @َDّ ِرُ�'َن ا�,َ#ُ Bَ#lِ� اء ا<َWَ �?َ

Dُ�13َ#ُ'ْا َأْو ُ#�Daَُ�'ْا َأْو vَ�w3َJُ َأْ#ِ�#ِ!ْ� َوَأْرHِ Bْ¥C �!ُDُWُ]ٍف َأْو ُ#�َ=ْ'ْا BَCِ اYَْرِض 
�ُ�'ْا BCِ *  اHِzَ%ِة َ�lَاٌب َ�uِ;ٌ� َذِ Hِ �ْ!ُ َ oَْ>ٌي ِ*( ا �"9َْ;� َوَ ُ!ْ� ِ*(Jَ Bَ#lِ� ا �̂ ِإ

�ٌ;hٌِر ر�'=ُ�َ @َDّ ْا َأن� ا'?ُDَ�ْ�*َ �ْ!ِ;ْDَ�  }   Nِ�ْOَ َأن 3ْJَِ�ُروْا َ

٤٨١  ٣٤-٣٣  

}Dّ َوا @ِDّ ا Bَ¥C ً̂ ��َ9َ ��َVََآ ��4ُwَOْ'ْا َأْ#ِ�َ#ُ!َ?� Wََ>اء ِ�َ?*َ 2ُOَِر��V ِرُق َوا��V َوا @ُ
 �ٌ;�ِhَ <ٌ#<ِ�َ   {  

٤٥٢  ٣٨  

}�ٌ;hٌِر ر�'=ُ�َ @َDّ ِإن� ا @ِ;ْDَ��َب Dْnُ �ِ4ْ�َ BCِِ?ِ@ َوَأْ.Dََ| َ*ِ�ن� ا Dَّ@ َ#1ُ'ُب َJَ B?َ*َ   {  ٢٥٨  ٣٩  
} pِ,ْ"VD ِ َن' ُ��'َن ِ lِ�َDِْب َأآ�ُ��?6َ   {  ٥٥٩  ٤٢  

 }gُ*َ @ُDّ َأ9َ>َل ا �?َ�ِ ��ُ,ْ#َ �ْ�  BCَوَنَو%ُ*ِ�  ٢٥  ٤٤  }   ْوَ oَ�ِ ُهُ� اْ َ�
�ٌص { aَOِ وَح%ُUُ ْ٣٨  ٤٥  }   َوا  
�ِ ُ?'َن{ �u ُهُ� ا oَ�ِ َْوgُ*َ @ُDّ أ9َ>َل ا �?َ�ِ ��ُ,ْ#َ �ْ�  BCَ٢٥  ٤٥  }   َو  
� َأ9َ>َل ا gُ*َ @ُDّْوَ oَ�ِ ُهُ� اْ َ=�3ُ6ِ'َن{ ?َ�ِ ��ُ,ْ#َ �ْ�  BCَ٢٦  ٤٧  } َو  
}�ُhَْوَأِن ا B�َ̂ vْ�ِ�1Jَ َأْهَ'اءُهْ� َواlَhْْرُهْ� َأن َ#ْ=1ُِ�'َك َ � َ�ْ;َ�ُ!� ِ�َ?� َأ9َ>َل ا Dُّ@ َو

 �ِ4ْ�َ�ِ �!ُ�َ;aِ#ُ َأن @ُDّ ا �ُ#%ِ#ُ ��Dَْ� َأ�9َ?ْ�� َأ9َ>َل ا Dُّ@ ِإَ ْ;oَ َ*ِ�ن Jََ' �ْ'ْا َ*Cَ �ِ4ْ�َ
٢٤  ٤٩  



 

�3ُ6ِ'َنُذ9ُ'ِ�ِ!ْ� َوِإن� َآِ<;ً%ا Bَ¥C ا ���ِس َ َ=   {  
 } �ْ!ُ�ْCِ @ُ�9�ِ*َ �ْ�ُ�¥C �!ُ� 'َ1َ#َ BCَ٧٨  ٥١  }   َو  
} oَ َِذ �َ#َ%ْCَ Bِ�ْا TVَ;��ِن َداُووَد َوِVَ ِ TDَ�َ Nَ;Eِِإ6َْ%ا )�ِ�َ BCِ َآَ=ُ%وْا Bَ#lِ� ا Bَ4ِ ُ

�aَ'ا و�َآ�9ُ'ْا َ#1َ4ُْ�وَنَ �?َ�ِ *"C B��َهْ'َن َ�َ1َ#َ َ̂ � َآ�9ُ'ْا َآ�9ُ'ْا Cَ dَ�ْ�ِ َ xُ'Dُ4َ*َ %ٍ�َ�
  } َ#ْ=Dُ4َ'َن

٥٨  ٧٩-٧٨  

} Bْ¥C dٌŴَُْم ِر �ُب َواYَْزaَ9Yََوا %ُVِ;ْ?َ َْوا %ُ?ْtَ ْا �� َأ#"َ!� ا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا ِإ�9َ?#َ
�ِن َ*�ِ1َWْ�Dِ=ْJُ �ْ�ُ�D4َ َ xُ'�ُُ,'َنwَ;ْ�( ا Nِ?َ�َ * wَ;ْ�( ا �ُ#%ِ#ُ ��ُن َأن ُ#'vَOِ َ�ْ;َ�ُ�ُ� ِإ�9َ?

اْ 4ََ�اَوَة َواْ َ�ْ�َ{�ء ِ*( اْ tَْ?ِ% َواْ َ?ْ;Vِِ% َوَ#��aُُآْ� َ�B ِذْآِ% ا Dِّ@ َوَ�Bِ ا �aَ]ِة 
  }َ*َ!Nْ َأC �1ُ9"�1َُ!'َن

٣٨٤  ٩١-٩٠  

�َدُة َ�ْ;ِ�ُ�ْ� ِإَذا hََ{َ% َأhََ�ُآُ� اْ َ?ْ'{!َZَ ْا'�ُCَr Bَ#lِ� ا ��ِن ِ#� َأ#"َ!�َSْاْ َ'ِ.;�2ِ ا Bَ;hِ ُت
 ��ُ1ْ�َ�.َgَ*َ ْرِضYَ1ُ�ْْ� ِ*( ا%َyَ �ْ1ُ9ُآْ� ِإْن َأ%ِ;ْ�َ BْCِ اِن%َHَr َأْو �ْ�ُ�¥C ْ�ٍل�َذَوا َ

 َ̂  �ْ1ُ�ْJَِإِن اْر @ِDّ ��ِن ِ�?َVِ3ْ;ُ*َ ِة[َ�a 4ْ�َِ� ا BCِ �?َ!ُ9َ'Vُ�ِ,ْJَ 2ُ�َ اْ َ?ْ'ِت;aِ"C
Sَ @ِ�ِ 9َْ)1َِ%يBَ;?ِSِzا Bَ?ِ�  ِإًذا ��َدَة ا Dِّ@ ِإ�9!َZَ �ُ1ُ�ْ9َ َ̂ � َوَ ْ' َآ�َن َذا T�َ%ْOُ َو�ً?َ{   

٥٧٥  ١٠٦  

  ��رة اeVp�م
 }Bَ;Dِ.ِ�̂� ِ s3ُ#َ @ِDّ" اْ َ,+� َوُهَ' Hَْ;ُ% اْ َ=   ١٥  ٥٧  }   ِإِن اْ ُ,ْ�ُ� ِإ
}!ُ9َ�  ٥٩٥  ٨٢  }   � Dْuُ�ٍِ� ُأْوَ oَ�ِ َ ُ!ُ� اBُCْYَ َوُه� C"ْ!1َُ�وَنا �Cَr Bَ#lُِ�'ْا َوَ ْ� َ#Vُ�ِDْ'ْا ِإ#َ?

 } Bَwَ�َ �Cََو �!َ�ْCِ %َ!َnَ �Cَ �َhِ3َْ%ُ�'ْا اْ َ=َ'اJَ َ̂   ١٠٥  ١٥١  }   َو
 } ¥+,َ ْ��ِ �̂ َ̂ Dُ1ُ3ْJَ'ْا ا ��ْ=dَ ا �hَ )1ِ%�َم ا Dُّ@ ِإ   ٢٣٨  ١٥١  }   َو

  ��رة ا�0pاف
}�3ً#%ِ*َ BCِ ء��Dَْ;ِ!ُ� ا {�َ]َ 2ُ ِإ�9ُ!ُ� اlُtَ�Jوا ا )�َ;�ِ�;Bَ َأْوِ َ;َ �+hَ � َهَ�ى َوَ*3ً#%ِ

  }   ُدوِن ا Dِّ@ َوَ#ْ,Vَُ�'َن َأC �!ُ�9"ْ!1َُ�وَن
٧٨  ٣٠  

} Bَwَ�َ �Cََو �!َ�ْCِ %َ!َnَ �Cَ �َhَِم َر�¥َ( اْ َ=َ'ا�%hَ �  ٦٠  ٣٣  }NْOُ ِإ�9َ?
  ٣١٣  ٨٠  }  اْ َ=�hَِ)2ََ َأJُgْJَ'َن{ 
 } xُو%ُaَ9ََو xُُرو�<�� �Cَr Bَ#lُِ�'ْا ِ�ِ@ َوَ*َ   {  ٥٤٥  ١٥٧  

  ��رة اMVp�ل
} �ُ#�ِZَ @َDّ ْا َأن� ا'?ُDَ�̂� �B�َ;aِJُ ا �Dَnَ Bَ#lُِ?'ْا Cِ��Hَ �ْ�ُ.�2ً َواْ َوا3ُ�J'ْا ِ*1َْ�2ً 

  }   اْ 3َ4ِ�ِب
١٦  ٢٥  

� Bَ#lِ�D ِ NOُ fَDَ6َ �ْOَ َآ{�C �!ُ َ %ْ=َ�َ#ُ 1َُ!'ْا�١٥٠  ٣٨  }   َ=ُ%وْا ِإن َ#  
  ٥٢٩  ٧٣  }   َوا �Bَ#l َآَ=ُ%وْا 4ْ�َُ{ُ!ْ� َأْوِ َ;�ء 4ْ�ٍَ� {

�Z�)	رة ا��  
} @ُ�ْDِ�َْأ ��Sُ @ِDّ َآَ]َم ا vَ?َVْ#َ T�1hَ xُ%ْWِgَ*َ َرَك�Uَ1َ6ْا Bَ;اْ ُ?ْ)ِ%ِآ Bَ¥C �ٌhََوِإْن َأ
gْCَ @ُ�َCَ   {  

٢٢٠  ٦  

} xَ%َِوَ ْ' َآ @ِ¥Dُآ Bِ#¥� ا TDَ�َ xُ%َ!ِuْ;ُ ِ ¥+,َ ْا Bِ#َ�ى َوِد!ُ ْ�ُهَ' ا �lِي َأْرNَ6َ َر6ُ'َ ُ@ ِ�
  }   اْ ُ?ْ)ِ%ُآ'َن

٥٤٣  ٣٣  

} Bِ;ِآ�Vَ?َ ْ3ََ%اء َوا=ُDْ ِ ُت�Oَ�َ�a ا �  ٥١  ٦٠  }   ِإ�9َ?
�ُت{�َCِ{ْ?ُ َْن َوا'�ُCِ{ْ?ُ َْ!ْ'َن َوا�4ُْ%وِف َوَ#ْ?َ ْ� 4ْ�َُ{ُ!ْ� َأْوِ َ;�ء Cُgْ#َ �ٍ4ْ�َُ%وَن ِ�

�Bِ اْ ُ?�َ�ِ% َ   {  
٥٦  ٧١  

} �ْ!ِ�ِ'9ُlُ�ِ 1ََ%ُ*'ْا�  ٣٢٤  ١٠٢  }   َوHَrُ%وَن اْ
} pْ�َhَُر ��Dَْ;ِ!ُ� اYَْرُض ِ�َ?َ pْOَ�yَ ِإَذا T�1hَ ْا'=ُ¥DHُ Bَ#lِ� 2ِ اSَ[َ�> ا TDَ�َوَ

Oَ�yََو �ْ!ِ;ْDَ��َب َJَ ��Sُ @ِ;ْ َِإ �̂ ̂� BَCِ gَUَDْCَ ا Dِّ@ ِإ �Dَْ;ِ!ْ� َأVُ=ُ9ُ!ْ� َوnَ�"'ْا َأن َ pْ
�ُ;hِ�% ُهَ' ا �1'�اُب ا @َDّ 1ُ'ُ�'ْا ِإن� ا;َ ِ   {  

٥٤٩  ١١٨  

�V�� رة��  
 } ��Sُ �ْءُآ�  ١٠٩  ٧١  }   َ*Wْgَِ?4ُ'ْا َأCَْ%ُآْ� َوZَُ%َآ



 

  ��رة ه�د
َ̂ Jَْ%َآُ�'ْا ِإَ T ا �Dَnَ Bَ#lُِ?'ْا َ*�V?َ1َُ�ُ� ا ���ُر {   ٦٠  ١١٣  }   َو

  ��رة ا	�0/
} �ْ!ِVِ=ُ9ْgَ�ِ �Cَ وْا%ُ¥;�َ#ُ T�1hَ 3َ�ِْ'ٍم �Cَ %ُ¥;�َ#ُ َ̂  @َDّ ٣  ١١  }   َ ُ@ ِإن� ا  

��C	رة ا��  
}�,َ َ @ُ َ �� ا l¥ْآَ% َوِإ�9�َ ْ�<9َ Bُ,ْ9َ �  ٢٠  ٩  }   ِ*uُ'َنِإ�9

yC9	رة ا��  
� 9ُ>¥َل ِإَ ْ;ِ!ْ� َوَ �D4َُ!ْ� َ#1ََ=��ُ%وَن { Cَ ِس���D ِ Bَ¥;�َ1ُ ِ %َْآ¥l ا oَ;ْ َِإ �  ٢٠  ٤٤  }   َوَأ9َ>ْ َ�
} T�َ%ْ3ُ ْء ِذي ا��ِن َوِإ1َ#VَhْAِ4َْ�ِل َوا ْ��ِ %ُCُgْ#َ @َDّ ٦٢  ٩٠  }   ِإن� ا  
}@ِDّ ��ِن َوَ BCَ B�C B�ِ َآَ=َ% ِ�?َ#Aِ��ِ B̈�ِ?َwْCُ @ُ�ُDْOََو xَ%ُِأْآ BْCَ �̂  BCِ 4ْ�َِ� إ#َ?�9ِِ@ ِإ

�ٌ;uِ��َ{ٌ� Bَ¥C ا Dِّ@ َوَ ُ!ْ� َ�lَاٌب ََ �ْ!ِ;ْDَ4َ*َ ْ�ًرا.َ %ِ=ْ�ُ ْ�  }Zََ%َح ِ�
٥٣٦  ١٠٦  

  ��رة ا���اء
 }ً̂ � ُآ��� T�1hَ Bَ;�ِ¥l4َCُ 4َ�ْ9ََ� َر6ُ'Cَ١٣٩  ١٥   }  َو  
َ̂ 3ْJََ%ُ�'ْا ا >T9َ¥ ِإ�9ُ@ َآ�َن َ*�hَِ)2ً َو6َ�ء 6َِ�;ً]{   ٦٠  ٣٢  }   َو

 } Nِ1ْ3َ ْف *¥( ا%ِVْ#ُ [َ*َ   {  ٥٤٨  ٣٣  
�U3	رة ا��  

 } �ِ�ْ9َ �� ُآ��Cَ oَ ِ٤٩٨  ٦٤  } َذ  
  ��رة �7

} ��ً�yَ 2ً(َ;4ِCَ @ُ َ ِذْآِ%ي َ*ِ�ن� B�  ٧٩  ١٢٤  } َوBْCَ َأْ�َ%َض َ
  ��رة اVp�8�ء

} Bَ;?ِ َ�4َDْ¥  2ً?َhَْر ��َك ِإ ��َDْ6ََأْر �Cَ٦٣  ١٠٧  }   َو  
  ��رة ا	Cـ�

�ِن َوا1َWِْ�ُ�'ا Oَْ'َل ا >"وِر{Sَْوgَ ْا BَCِ dَWْ¥% ُ�'ا ا�1َِWْ�*َ oَ ِ٥٥٧  ٣٠  }   َذ  
  ��رة ا	9ــ�ر

}�ٍhَِوا �Nُ�وا ُآDِWْ�� DْWَ 2َ�َCَِ�ٍة َوَ � lْHُgْJَُآ� ِ�ِ!َ?� َرْأَ*2ٌ ِ*( ا >�ا9َِ;2ُ َوا >�ا9ِ( َ*?َ!ُ�ْ¥C 
 Bَ¥C 2ٌ=َEِ��َ �ِد#Bِ ا �Dِ@ ِإن ُآ�Cِ{ْJُ �ْ1ُُ�'َن ِ�� �Dِ@ َواْ َ;ْ'ِم اْ �Hِِ% َوْ َ;ْ)َ!ْ� َ�lَاَ�ُ!َ?

Bَ;�ِCِ{ْ?ُ ْا   {  

٣٣٠  ٢  

}gْ#َ �ْ َ ��Sُ ِت��َaَ,ْ?ُ َْن ا'Cُ%ْ#َ Bَ#lِ� َ�ًة َواDْWَ Bَ;9ِ�?َSَ �ُْ�وُهDِWْ�Jُ'ا gَ�ِْرZُ 2ِ4َ�ََ!َ�اء َ*
�َدًة َأَ�ً�ا َوُأْوَ oَ�ِ ُهُ� اْ َ=�3ُ6ِ'َن!َZَ �ْ!ُ َ ا'Dُ�َ3ْJَ ��ُ�'ا BCِ 4ْ�َِ� َذِ oَ  * َوَ Jَ Bَ#lِ� ا �ِإ �

�ٌ;hٌِر ر�'=ُ�َ @َ�D ا َ*ِ�ن� ا',ُDَ.َْوَأ   {  

٣٥٥  ٥-٤  

}#َ Bَ#lِ� َوا vُ�َِ�ِهْ� َأْرhََدُة َأ�!َ(َ*َ �ْ!ُVُ=ُ9َْأ �ْ%Cُ'َن َأْزَواWَُ!ْ� َوَ ْ� َ#Zُ �ْ!ُ َ Bْ�َُ!َ�اُء ِإ �
 Bَ;Oِِد��a ا Bَ?ِ َ @ُ�9ِإ @ِ�D ��َداٍت ِ�!َZَ)َن ) ٦��Dَْ;ِ@ ِإْن َآَ @ِ�D ا pَ�َ4ْ َ 2ُ َأن�VَCِ�tَ َْوا

 Bَ;�ِِذ��َداٍت ِ�� �Dِ@ ِإBَ?ِ َ @ُ�9 َوَ#ْ�َرُأ َ�ْ�َ!) ٧(BَCِ اْ َ�!َZَ vَ�ََأْر �َ!َ(ْJَ اَب َأْنlَ4َ ْا �
 Bَ;�ِِذ��ِدBَ;Oِ  ) ٨(اْ َ��a ا BَCِ َن�� ِإْن َآ!َ;ْDَ�َ @ِ�D ا �َ}َ��2َVَCِ َأن� َtَ َْوا{  

٣٦٩  ٩ - ٦  

�ِت ُ 4ِ{�َCِ{ْ?ُ ِْت ا�Dَ*ِ��ِت اْ َ��َaَ,ْ?ُ َْن ا'Cُ%ْ#َ Bَ#lِ� ِة ِإن� ا%َHِ� َْوا �ُ�'ا ِ*( ا �"9َْ;
�ٌ;uِ�  } َوَ ُ!ْ� َ�lَاٌب َ

٣٥٥  ٢٣  

�ِرِهْ� َوَ#ْ,َ=uُ'ا ُ*ُ%وWَُ!ْ� َذِ oَ َأْزَآT َ ُ!ْ� ِإن� {aَ�َْأ BْCِ ا'"}�ُ#َ Bَ;�ِCِ{ْ?ُDْ ِ NْOُ
� َ#aَْ�4ُ'َن ?َ�ِ %ٌ;�ِHَ @َ�D ٣٠(ا (aَ�َْأ BْCِ Bَ}ْ}ُ�ْ#َ ِت��َCِ{ْ?ُDْ ِ NْOَُو �Bِرِه�

 �Bِه%ِ?ُtُ�ِ Bَ�ْ%ِ}ْ;َ َْو �!َ�ْCِ %َ!َnَ �Cَ �َوَ#ْ,َ=Bَuْ ُ*ُ%و�B!ُWَ َوَ � ُ#ْ�ِ�#Bَ ِز#َ��B!ُ1َ ِإ �
 �B!ِ�ِ';ُWُ TDَ�َ{  

٥٠  ٣١ ، ٣٠  

َ#3ُ'ُ 'ا ِإ�9َ?� َآ�َن Oَْ'َل اْ ُ?ْ}ِCِ�Bَ; ِإَذا ُدُ�'ا ِإَ T ا �Dِ@ َوَر6ُ'ِ ِ@ ِ َ;ْ,ُ�َ� َ�ْ;َ�ُ!ْ� َأْن {
� َوَأ4ْ�ََ�� َوُأوَ oَ�ِ ُهُ� اْ ُ?ْ=Dُِ,'َن �َ٥١(6َِ?4ْ ( �َtْ#ََوَر6ُ'َ ُ@ َو @َ�D ا vِwِ#ُ BْCََو

  } ا �Dَ@ َوgُ*َ @ِ3ْ�1#َوَ oَ�ِ ُهُ� اْ َ=�Eُِ>وَن 

٧٦  ٥٢-٥١  



 

  ��رة ا	�M%�ن
�xِ�ِ�ْ ِ َ;ُ�'َن ِ {َ TDَ��َن َOَ%ْ=ُ ْي 9َ>�َل اlِ� َرَك ا��َJَ ا%ً#lِ9َ Bَ;?ِ َ�4َDْ   {  ١٥٤  ١  

y  ��رة ا	9
�ِو2ً#َ ِ�َ?� Dَnَُ?'ا{Hَ �ْ!ُJُ';ُ�ُ oَDْ1ِ*َ   {  ٦٢  ٥٢  

El5	رة ا��  
} ��َJِ�#َr �ْ!ِ;ْDَ�َ 'Dُ1ْ#َ �� َر6ُ'ً !َ¥C4َ�َْ� ِ*( ُأ#َ T�1hَ اْ 3َُ%ى oَDِ!ْCُ oَ"َن َر��� َآCَ١٣٩  ٥٩  }   َو  

  ��رة ا	39e��ت
�Bِ اْ َ=ْ,َ)�ء َواْ ُ?�َ�ِ% َوَأ{ َ T!َ�ْJَ َة�Dَ�a َة ِإن� ا�Dَ�a ا �ِOِ   {  ٦١  ٤٥  

  ��رة اTp'اب
} %َHِ� َْواْ َ;ْ'َم ا @َ�D ا 'Wُ%ْ#َ َن�َ 3َْ� َآ�َن َ ُ�ْ� ِ*( َر6ُ'ِل ا �Dِ@ ُأ6َْ'ٌة َVَhَ�B?َ¥  2ٌ َآ

  } َوَذَآَ% ا �Dَ@ َآِ<;ً%ا
٥٣  ٢١  

}yْ%َ�َ �� ِإ�9!َ�َDْ?ِ,ْ#َ َأن Bَ;ْ�َgَ*َ ِل��َUِ ْْرِض َواgَ َْواِت َوا�?َ�V ا TDَ�َ 2َ9َ�Cَgَ ْا ��َ
� ً'!ُWَ �Cً'Dُnَ َن��ُن ِإ�9ُ@ َآVَ9�ِ ْا �!َDَ?َhََو �!َ�ْCِ Bَ3ْ=َZَْوَأ {  

٢٠١  ٧٢  

  ��رة ����
�ء { ?َDَ4ُ ْا xِِد��َ�ِ BْCِ @َ�D ا T(َtْ#َ �  ١  ٢٨  }   ِإ�9َ?

  رة ص��
 } ¥+,َ ْ��Bَ;ْ�َ ��ُhْ ا ���ِس ِ�*َ   {  ٤٠  ٢٦  

  ��رة ا	',�
 } �4ً;?ِWَ 9ُ'َب"l ا %ُ=ِ�ْ#َ @َ�D ٢٦٠  ٥٣  }   ِإن� ا  

  ��رة ا	��رى
} @ِ�D ا T ٍَء َ*ُ,ْ�ُ?ُ@ ِإ)ْZَ BCِ @ِ;*ِ �ْ1ُ=ْDَ1َHْا �Cَ١٦  ١٠  }   َو  

 }@ُ�D ُ�ُ� ا�ِ�َل َ�ْ;َ�ْgَ ِ ُت%ْCِ١٦٠  ١٥   }   َوُأ  
  ١٠٤  ٣٨  } َوَأCُْ%ُهْ� Zُ'َرى َ�ْ;َ�ُ!ْ� { 
} �!َDُ>ْ¥C 2ٌ�َ¥;6َ 2ٍ�َ¥;6َ اء<َWَ٢٢١  ٤٠  } َو  

/C, رة��  
  ١٩  ٢  }   َوCَrُ�'ا ِ�َ?� 9ُ>¥َل َ�Cُ TDََ,?�ٍ� َوُهَ' اْ َ,+" BCِ ر��¥ِ!ْ�{ 

  ��رة ا	C��ات
}Bَ;�ِCِ{ْ?ُ ْا BَCِ ِن�1َ=َEِ��TDَ َوِإن َ�َ � اDُ1َ1َOْ'ا َ*Dِ.ْgَُ,'ا َ�ْ;َ�ُ!َ?� َ*ِ�ن pْ�َ�َ ِإhَْ�اُهَ?

اْ Hْgَُ%ى َ*3َ�DُJِ'ا ا �Jَ T�1hَ )�ِ�ْJَ )1ِِ=(َء ِإَ T َأCِْ% ا �Dِ@ َ*ِ�ن َ*�ءْت َ*Dِ.ْgَُ,'ا 
 Bَ;wِVِ3ْ?ُ ْا "�,ِ#ُ @َ�D ا ِإن� ا'wُVِOْ4َْ�ِل َوَأ ْ��ِ �?َ!ُ�َ;ْ�َ   {  

٥٠٧  ٩  

4َ1َ�َرُ*'ا { ِ NَEِ��َOََو ��ً'4ُZُ �ُْآ��َDْ4َWََو T>َ9َذَآٍ% َوُأ B¥C ُآ���َ3ْDَHَ �� َأ#"َ!� ا ���ُس ِإ�9#َ
3َ�ُآْ� Jَْأ @ِ�D ا �َ��ِ �ْ�ُCَ%َِإن� َأْآ   {  

١٦٠  ١٣  

  ��رة ا	fار��ت
� pُ3ْDَHَ اْ �BUِ َواْ dَ9�ِ ِإ �� ِ َ;4ُْ�ُ�وِن{Cَ٥٢  ٥٦  }   َو  

  ��رة ا	9�$
�Bِ اْ َ!َ'ى{َ +ُwِ�#َ �Cَِإ * َوThَ'#ُ )ٌhَْو �  ٢٠  ٤  }   ْن ُهَ' ِإ �

  ��رة ا	��د	�
�ٍت { Wََدَر �َDْ4ِ ْا ا'Jُُأو Bَ#lِ� َوا �ْ�ُ�Cِ ا'�ُCَr Bَ#lِ� ا @ُ�D ا vِ*َ%ْ#َ   {  ١  ١١  
}oَ�ِ ََوَر6ُ'َ ُ@ ُأْو @َ�D د"وَن ا�,َ#ُ Bَ#lِ� ِإن� اBَ;¥ َذYَ٧٧  ٢٠  }  ِ*( ا  

��C	رة ا��  
�ِر{ aَ�ْgَ ُْأوِ ( ا ��1َِ�ُ%وا َ#ْ�*َ   {  ١٠٤  ٢  

�9C)  ��رة ا	
 } �ْ!ِ;ْDَ�َ @ُ�D ا �َ}ِ�َ �Cً'ْOَ 1ََ' �ْ'اJَ � َ   {  ٧٨  ١٣  



 

�l	رة ا��  
� َ#ْ!ِ�ي اْ 3َْ'{  َ @ُ�D َوا �ْ!ُ�َ'DُOُ @ُ�D ا َأَزاَغ ا'�� َزاُ�?Dَ*َBَ;3ِ6ِ�  ٥٩٥  ٥  }   َم اْ َ=

  ��رة ا	�`ق
 } @ُVَ=ْ9َ �َDَnَ �ْ3َ*َ @ِ�D ُ�وَد اhُ ��4َ1َ#َ BCَ٢٠  ١  }   َو  

_*  ��رة ا	
}%ُ;�ِtَ ْا fُ;wِ�D َوُهَ' ا +َDَHَ BْCَ �ُDَ4ْ#َ �  ٧٣  ١٤  }   َأَ 

  ��رة ا	e�رج
�NِEِ َواْ َ?ْ,ُ%وِم ) ٢٤(َوا �Bَ#lِ ِ*( َأCَْ'اِ ِ!ْ� Dُ4ْCَ +̈hَ'ٌم {�VD ِ{  ٥١  ٢٥ - ٢٤  

  ��رة %���
} pِ;ْ�َ ْا اlَ4ُْ�ُ�وا َرب� َه;َDْ*َ)ٍف ) ٣'ْHَ BْCِ �ْ!ُ�َCَrٍع َو'Wُ BْCِ �ْ!ُ?َ4َ�ْي َأlِ� ٦٩  ٤-٣  }ا  

  ��رة ا	3���ون
� َأ#"َ!� اْ َ��ِ*ُ%وَن {#َ NْOُ)4ُْ�ُ�وَن ) ١Jَ �Cَ �ُ�ُ�� َأْ�ُ�ُ� َوَ � َأ1ُ9ْ) ٢(َ � َأْCَ ِ�ُ�وَن��َ �ْ {  ٥٢٩  ٣- ١  

�;u4 ق ا� ا�.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  فهرس األحاديث واآلثار

  من رواه  الحديث

  البخاري ومسلم  من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين •

  أبو داود  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء •

  الحاكم  ال يقبل اهللا صالة إمام، حكم بغير ما انزل اهللا •

ا بكر رضي اهللا عنه ، كان اذا ورد عليه خصم، نظر فـي              أن أب  •

  كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم

  البيهقي

إن اعياه أن يجد في القرآن والسنة، نظر هل كان البي           عن عمر    •

بكر رضي اهللا عنه فيه قضاء، فإن وجد ابا بكر رضي اهللا عنه             

 المـسلمين   قد قضى فيه بقضاء قضى بـه، واال دعـا رؤوس          

  وعلماءهم

  البيهقي

  البخاري ومسلم  ال طاعة في معصية اللّه، إنما الطاعة في المعروف •

  احمد. ابن ماجة  ال ضرر وال ضرار •

  الترمذي. مالك  ليس لقاتل شيء •

  الترمذي. أبو داود  ال وصية لوارث •

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يجلس على مائدة يدار عليها             •

  الخمر

  ذيالترم

يـــــا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،           •

فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يـستطع فعليـه              

  بالصوم ، فإنه له وجاء

  البخاري ومسلم

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ألخـذت فـضول أمـوال              •

  األغنياء ، فقسمتها على فقراء المهاجرين

  ابن حزم

  أبو داود. مسلم    يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانهما من مولود إال •

أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس            •

راٍع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهلـه وهـو             

  البخاري ومسلم



 

مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولـده           

  وهي مسؤولة عنهم

  الترمذي   والد ولداً من نَحٍل أفضَل من أدب حسنما نحل •

ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  وال يشرب الخمر حـين              •

  يشرب وهو مؤمن  

  البخاري ومسلم

كال واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد  •

  الظالم

  ابن ماجة. أبو داود 

لم يستطع فبلسانه، فإن لـم  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن       •

  يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

  الترمذي. مسلم 

مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها كمثل قوم إستهموا علـى             •

  سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها

  الترمذي. البخاري 

: إجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول اهللا ومـا هـن؟ قـال               •

  ، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحقالشرك باهللا

  متفق عليه

الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفـئ المـاء            •

  النار

  الترمذي. مسلم 

إن المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن عز             •

  وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

  مسلم

د يعمل به في األرض خير ألهل األرض، مـن أن يمطـروا             ح •

  أربعين صباحاً

  الترمذي. ابن ماجة

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويـصلّون          •

  عليكم

  مسلم

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم ال  •

  يغيروا إال يوشك أن يعمهم اللّه منه بعقاب

  ودأبو دا

تبايعوني على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تزنوا، وال تسرقوا،            •

  وال تقتلوا النفس التي حرم اللّه إال بالحق

  البخاري ومسلم

من أصاب في الدنيا ذنباً، فعوقب به فاللّه أعدل مـن أن يثنـي               •

  عقوبته على عبادة

  الترمذي. ابن ماجة



 

  البيهقي  الحدود كفارة •

  الحاكم. البيهقي  رات ألهلها أم الما أدري الحدود كفا •

الضحاك بن سفيان ان    إلى  كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         •

  يورث امرأة اشيم الضبابي من ديته

  الشافعي

ان اهللا ال يجمع امتي على ظالله ويد اهللا مع الجماعه ومن شـذ               •

  شذ الى النار

  الترمذي

ود ا فعليكم بالس  ان امتي ال تجتمع على ضالله فاذا رايتم اختالفا         •

  االعظم

  ابن ماجة

ان ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا      : ان اهللا اجاركم من ثالث خالل        •

وان ال يظهر اهل الباطل علـى اهـل الحـق وان ال             . جميعا  

  معوا على ظاللهتتج

  أبو داود

  احمد  ما راه المسلون حسنا فهو عند له حسن •

  النسائي  فحج عنه: النعم ق:اريت لو كان عليه دين اكنت تقضيه قال  •

  احمد  اإلسالم يجب ما قبله •

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان              •

  قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله

  احمد. مسلم 

من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء             •

  في اإلسالم اخذ باألول واآلخر

  مسلم

ظاهر زوجي أوس بن الصامت     : نت مالك قالت    حديث خويلة ب   •

ورسـول اهللا   ، فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشكو اليه          

  يجادلني فيه

  أبو داود

أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان ال إله إال اهللا وأن محمـداً            •

فإذا فعلـوا ذلـك   . ويؤتوا الزكاة  . ويقيموا الصالة   . رسول اهللا   

وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم علـى       عصموا مني دماءهم    

  اهللا

  البخاري ومسلم

  البخاري ومسلم  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إنما أهلك الذين قبلكم  •

  العجلوني  الناس مستوون كأسنان المشط •



 

من هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة، فإن هـو             •

  ه سيئة واحدةهم بها فعملها كتبها اهللا ل

  البخاري ومسلم

  أبو داود. مسلم   اتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه  •

  ابن ماجة. أبو داود   من تطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن •

  الحاكم. النسائي   من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر •

•     

دون مــن قتــل دون مالــه فهو شــهيد ومــن قـتل          •

  و شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيدأهله فه

  أبو داود

  مسلم  كن عبد اهللا المقتول وال تكن عبد اهللا القاتل •

قت فأبى  سُأتي عمر بامرأة جهدها العطش، فمرت على راٍع فاست         •

  أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها

  البيهقي

كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إال وهو على أمـة              •

ر يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول اهللا          من إماء الدا  

  اجلدوه مائة سوٍط: صلى اهللا عليه وسلم فقال

  البيهقي

 صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتـى      النبي  أن   •

  يبرأ المجروح

  الدارقطني. البيهقي

المرأة إذا قتلت عمداً ال تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانـت               •

حتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في           حامالً، و 

  بطنها، وحتى تكفل ولدها

  ابن ماجة

  أبو داود. مسلم   ارجعي حتى تلدي> قول النبي صلى اهللا عليه وسلم للغامدية  •

 رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما          •

  وكلهم جاءوا تائبين

  البخاري ومسلم

بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهـل           والذي نفسي    •

  المدينة لوسعتهم

  أبو داود

  البخاري  لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما •

  البخاري ومسلمكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسال عن اعلم             •



 

  اهل االرض

ـ           • ه شـئ فيـه     ما رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع الي

  بالعفوفيه قصاص اال امر 

  النسائي. أبو داود 

  أبو داود  تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب •

قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم في رداء صفوان فهال كان هذا     •

  قبل ان تاتيني به

  أبو داود

  مسلم  من ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا واالخرة •

  الترمذي  هولداليقاد الوالد ب •

  قطنيالدار  ان اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها •

ان قريشا اهمهم شان المراة المخزومية التي سرقت فقال من يكلم  •

  فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  البخاري ومسلم

  احمد. أبو داود  من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا، •

 االعراب اتى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            ان رجال من   •

فقـال  .يا رسول اهللا انشدك اهللا اال قضيت لي بكتـاب اهللا            :فقال

  نعم فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن لي :أفقه منهالخصم االخر وهو 

  البخاري ومسلم

  البيهقي . الترمذي  ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم •

  ابن ماجة   مدفعاادفعوا الحدود ما وجدتم له •

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجٌل من الناس وهـو فـي               •

  إذهبوا فارجموه: قال ..  المسجد فناداه يا رسول اهللا إني زنيت 

  البخاري ومسلم

ان النبي صلى اهللا عليه وسلم اتى بلص قد اعترف اعترافا ولـم              •

  يوجد معه متاع

  البخاري ومسلم

  البخاري ومسلم  اضكم عليكم حرامان دماءكم واموالكم واعر •

  أبو داود  انت ومالك البيك •

  البيهقي  إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان •

  مسلم  رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما •

  متفق عليه  واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن إعترفت فارجمها •



 

  مسلم  وقد إعترفت مرة الجهنية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرجم  •

خذوا عني خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيالً، البكر بالبكر جلـد              •

   مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

  الترمذي. مسلم 

  أبو داود. مسلم   البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة •

اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من الناس وهـو فـي               •

  جد فناداهالمس

  البخاري ومسلم

والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهـل              •

  المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها

  البخاري ومسلم

فأخشى إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل واهللا ما نجد آيـة               •

   اهللالرجم في كتاب

  الشيخان

  البخاري ومسلم   أتي بيهوديين زنيا فأمر برجمهماأن النبي صلى اهللا عليه وسلم •

  البخاري ومسلم  إجتنبوا السبع الموبقات •

علـى  . ثبت أن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أقام حد القذف             •

  النفر الذين قذفوا أم المومنين عائشة رضي اهللا عنها

  الترمذي. أبو داود 

  البيهقي  من أشرك باللّه فليس بمحصن •

  البخاري ومسلم  د في ظهركالبينة أو ح •

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الـدنيا             •

  فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في اآلخرة

  البخاري ومسلم

لعن اهللا الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعهـا وعاصـرها           •

  ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

  ابن ماجة. أبو داود 

  أبو داود   في الخمر بياناً شافياًاللهم بين لنا •

حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينـة خمـر             •

  األعناب إال قليال وعامة خمرنا البسر والتمر

  البخاري

لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئـذ خلـيط البـسر             •

  والتمر

  مسلم

  البخاري ومسلم  ب أسكر فهو حراماكل شر •



 

ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن       إن من الحنطة خمرا      •

  التمر خمرا

  الترمذي. أبو داود 

وهي من خمسة أشـياء مـن العنـب         ، اال إن الخمر قد حرمت       •

  والخمر ما خامر العقل، والتمر والعسل والحنطة والشعير 

  أبو داود. مسلم 

فإن عاد في الثالثـة     ، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه         •

  قتلوهفاأو الرابعة 

  الترمذي. أبو داود 

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              •

  وإمرة أبي بكر وصدرا من خالفة عمر فنقوم إليه بأيدينا

  البخاري

. أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعـال              •

  ثم جلد ابو بكر أربعين

  أبو داود. مسلم 

 علي و سلم كان يضرب في الخمر بالنعـال          أن النبي صلى اهللا    •

  والجريد أربعين

  مسلم

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهـو              •

سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يـضربوه فـضربوه            

  بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه

  البخاري ومسلم

  أبو داود  لم يقت في الخمر حدا •

 اهللا عليه وسلم اتى برجل قد شرب الخمر فجلـد           ن النبي صلى  أ •

  بجريدتين نحو اربعين

  الشوكاني

جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الخمر وابو بكر اربعين             •

   سنةوكملها عمر ثمانين وكٌل

  أبو داود

  النسائي. أبو داود   ليس على المختلس وال على المنتهب وال على الخائن قطع •

  الترمذي. أبو داود    كثرال قطع في ثمر وال •

ال قطع في ثمر معلق وال حريسة الجبل فـاذا آواه المـراح أو               •

 الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن

  

  موطأ مالك

  النسائي. أبو داود   ليس على الخائن قطع •

  ابو ماجه. مسلم   ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدا •



 

قيل لعائشة رضي اهللا عنها     اليقطع السارق فيما دون ثمن المجن        •

  ربع دينار: ما ثمن المجن قالت 

  النسائي

اذا سرق السارق مايبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن            •

  عشرة دراهم

  البيهقي

  ابن ماجه  تجاوز  اهللا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه •

أمر به  بلى فاعاد عليه مرتين او ثالثا ف      : قال  " ما اخالك سرقت     •

استغفر اهللا :ليه ، فقال استغر اهللا وتب ع: " جيء به فقال    فقطع و 

   ثالثاهاللهم تب علي"واتوب اليه فقال 

  ابن ماجه. أبو داود 

  البخاري  البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه •

  ابن ماجه. أبو داود   قطع سارق رداء صفوان •

  لنسائيا. أبو داود   تي سرقتلوقطع المخزومية ا •

  أبو داود  طعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقهقأتي بسارق  •

غضب النبي صلى اهللا عليه وسـلم حـين شـفع أسـامة فـي                •

  المخزومية التي سرقت

  مسلم

  الدارقطني  ال يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد •

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر في سارق رداء صـفوان أن              •

  تقطع يده

  أبو داود

اساً من عرينة قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            نن  أ •

شئتم  المدينة فاجتووها فقال لهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم إن           

  أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها

  البخاري ومسلم

  البخاري  ال يقتل مسلم بكافر •

ال أن يـؤمر    على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إ         •

  بمعصية  فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

  البخاري ومسلم

  البخاري ومسلم  إنما الطاعة في المعروف •

  البخاري ومسلم  من حمل علينا السالح فليس منا •

  احمد  إنه ال يحل مال امرىء إال بطيب نفس منه •



 

إن اهللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها مـا لـم               •

   تكلمتعمل به أو

  الشيخان

•  2S[S B� �D3 ا v*أ : ر%�# T1h TD1�? ا B��B ا ��1V# T1h �E;�3 و

%��# T1h )�a ا B�  و

  ابن ماجه. أبو داود

•                    TD�. )��� ا %Cg�* �6]مAا B��أن اC%أة 3#�ل  !� أم C%وان ار��Jت 

pD1O ^وإ p4W6]م *�ن رAا �!;D�  ا� �D;@ و�D6 أن #4%ض 

  الدارقطني . البيهقي

� #�x�a ذ �lH{# ��D�O BC  ..     o ا %NW *;,=%  @ *( اYرض        آ�ن •?*

�B د#�@  

  البخاري

• x'D1O�  البخاري  BC ��ل د#�@ *

11�ب ا ?%أة ا 1( ار�JتJأC% أن  •V  الدارقطني  

� أي      •���C[آ B��� B;?DV��? ا �D��6و @��;D�وT��!9 ر��6'ل ا� .��TD ا� 

� ا ��س���1W�* @�� fDtJ BC B;� BC 2S[> ا  

  متفق عليه

�ت إ^ *( �h BC �hود ا�^  •�%y %(�  البخاري  �3'�2 *'ق 

• v�6 ء�  أبو داود  C%وا أو^دآ� �� a]ة وه� أ��

• �S[S %E�  متفق عليه  أ^ أg� ����9آ�% ا ��

  الترمذي   B4 ر6'ل ا� .TD ا� �D;@ و�D6 ا %اZ( وا ?%J)( *( ا ,�� •

• �# 2;Dه�W o;* ؤ%Cا o9؟ إ@Cg� @J%;�  البخاري  أ�� ذر أ

• @1�'3��%y@ و N,# �Wابن ماجه. أبو داود   ( ا 'ا  

• x'�%yل ا�  ابن ماجه. أبو داود   وا {�رب �<'�@..... . أZ �O NW%� )J%ب *3
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  فهرس المراجع

  القرآن الكريم وتفسيره *

ـ  ٣٧٠ألبي بكر بن احمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة        : القران   أحكام .١  هـ

 . الناشر دار الكتاب العربي –طبعة مصورة عن الطبعة األولى 

 ٥٤٣ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي المتوفى سـنة  :  القران  أحكام .٢

 . دار الفكر – ، تحقيق علي محمد البيجاوي هـ

ـ  ٢٠٤ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة           القرآن   أحكام .٣  جمعـه   هـ

  .١٩٨٠ دار الكتب العلمية بيروت – البيهقي ماماإل

 عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي المتـوفى          ماملإل:  القرآن   أحكام .٤

 . دار الكتب العلمية – ضبطها وصححها جماعة من العلماء هـ ٥٠٤سنة 

 ٧٥٤لمحمد بن يوسف الشهير بابي حيان األندلسي المتوفى سنة : لبحر المحيط تفسير ا .٥

  .١٩٨٣ى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة – الطبعة الثانية هـ

 ناصر الدين أبي سعيد عبد      تأليف) : أنوار التنزيل وأسرار التأويل     ( تفسير البيضاوي    .٦

  .١٣٢٩المطبعة العثمانية . اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 

 محمد الـرازي    ماممفاتيح الغيب لإل   المشتهر بالتفسير الكبير و    –تفسير الفخر الرازي     .٧

  .١٩٩٠ دار الفكر – هـ ٦٠٤فخري الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر المتوفى سنة 

مشقي  الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الد         ماملإل: تفسير القران العظيم     .٨

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه – طبعة هـ ٧٧٤المتوفى سنة 

 أبي جعفر بن جرير الطبري      ماملإل) : جامع البيان في تفسير القران      ( تفسير الطبري    .٩

 . م ١٩٧٨ بيروت – دار الفكر هـ ٣١٠المتوفى سنة 



 

ري ألبي عبد اهللا محمد بن احمد األنصا      ) :  القرآن   حكامالجامع أل (تفسير القرطبي    .١٠

 . م ١٩٦٧ دار الكتاب العربي – ، الطبعة الثالثة هـ ٦٧١القرطبي المتوفى سنة 

 أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتـوفى         ماملإل: زاد المسير في علم التفسير       .١١

 . م ١٩٦٤ي دمشق اإلسالم المكتب – ، الطبعة األولى هـ ٥٩٦سنة 

ألبي القاسم جار اهللا : التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  .١٢

 دار الفكر للطبعة والنشر والتوزيع سـنة        –محمود بن عمر الزمخشري ، الطبعة األولى        

١٩٧٧. 

 أبي القاسم الحـسين بـن محمـد المعـروف           تأليف: المفردات في غريب القرآن      .١٣

 ، تحقيق وضبط محمـد سـيد كيالنـي دار    هـ ٥٠٢بالراغب األصفهاني المتوفى سنة  

 . بيروت–ة المعرف

  كتب الحديث* 

 الشيخ أبي عبد اهللا محمد بـن فـرج   تأليف: أقضية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .١٤

 ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد      هـ ٤٩٧المعروف بابن الطالع المتوفى سنة      . المالكي  

  .١٩٧٨ –ضياء الرحمن االعظمي ، دار الكتاب المصري الطبعة األولى 

 ٢٧٥فظ أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني المتوفى سـنة            للحا: سنن ابن ماجة     .١٥

  .١٩٧٥ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي هـ

 الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجـستاني المتـوفى           ماملإل: سنن أبي داود     .١٦

  .حمص١٩٦٩ –إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ، الطبعة األولى  . ٢٧٥سنة 

ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى ) : الجامع الصحيح ( سنن الترمذي   .١٧

 .ية اإلسالم الناشر المكتبة – ، تحقيق احمد محمد شاكر هـ ٢٧٩سنة 



 

 ٣٨٥ علي بن عمر الدار قطني المتوفى سنة اإلسالم شيخ تأليف: سنن الدارالقطني    .١٨

د عبد اهللا هاشم يماني ، دار المحاسن  ، عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه السيهـ

 . القاهرة –للطباعة 

 المتـوفى سـنة     ي أبي بكر احمد بن الحسين بن علي البهيق        مامالسنن الكبرى ، لإل    .١٩

 . ، دار الفكر هـ ٤٥٨

 ،  هـ ٣٠٣ألبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة          : سنن النسائي    .٢٠

 ١٩٧٨ بيروت   – السندي ، دار الفكر      مامية اإل بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاش     

 .م 

 محمد الزرقاني علي صحيح الموطأ  ماملإل:  مالك   مامشرح الزرقاني علي موطأ اإل     .٢١

 بيروت  –  مالك بن انس ، دار المعرفة للطباعة والنشر           مام األمة وعالم المدينة اإل    مامإل

 . م ١٩٧٨سنة 

 دار إحياء التراث    –براهيم البخاري   ألبي عبد اهللا إسماعيل بن إ     : صحيح البخاري    .٢٢

 .العربي بيروت 

 أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري المتـوفى          ماملإل: صحيح مسلم    .٢٣

 . بيروت – دار إحياء التراث العربي – ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي هـ ٢٦١

 . بيروت –الناشر مؤسسة مناهل العرفان :  النوويمامصحيح مسلم بشرح اإل .٢٤

للمفـسر  :  اشتهر من األحاديث على السنة الناس        اكشف الخفاء ومزيل اإللباس عم     .٢٥

 دار – الطبعة الثالثة هـ ١١٦٢المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 

 . بيروت –إحياء التراث العربي 



 

م للعالمة عالء الدين علي المتقي بن حـسا       : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال        .٢٦

 ، ضبط الشيخ بكري حياني تصحيح الشيخ صـفوة          هـ ٩٧٥الدين الهندي المتوفى سنة     

  .١٩٨١ مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة –السقا 

 – الحافظ أبي عبـد اهللا الحـاكم النيـسابوري           ماملإل: المستدرك علي الصحيحين     .٢٧

 .ية حلب اإلسالمالناشر مكتب المطبوعات 

  .١٩٧٨طبعة الثانية ال:  احمد بن حنبل ماممسند اإل .٢٨

 أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه           ماملإل:  الشافعي ماممسند اإل  .٢٩

 . دار الكتب العلمية بيروت – ١٩٨٠،الطبعة األولى 

 الحافظ عبد   ماملإل): الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار      ( مصنف ابن أبي شيبة      .٣٠

 عبد الخـالق    ستاذ حققه وصححه األ   – هـ٢٣٥اهللا بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة         

  .١٩٧٩ ، الطبعة الثانية ياألفغان

 مـام  اإلتـأليف : المقاصد الحسنة في بيان كثيرة من االحايث المشتهرة على السنة        .٣١

ـ  ٩٠٢الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة               هـ

بة الخانجى بمصر ومكتبة المثنـى ببغـداد         الناشر مكت  –صححه عبد اهللا محمد الصديق      

 . م ١٩٥٦

 مجد الدين أبي السعادات المبـارك بـن         ماملإل: النهاية في غريب الحديث واألثر       .٣٢

 ، تحقيق طاهر احمد الزاوى ، ومحمود  هـ ٦٠٦محمد الجزري ابن األثير المتوفى سنة       

 .ية اإلسالمالطناحى ، الناشر المكتبة 

 محمد بن   مام اإل تأليف: خبار من أحاديث سيد األخيار       شرح منتقى األ   وطاونيل اال  .٣٣

 ، مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي         هـ ١٢٥٥علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة       

  .١٩٦١ الطبعة الثالثة - مصر–الحلبي 



 

  كتب الفقه* 

  المذهب الحنفي -

ـ          :  االختيار لتعليل المختار     - ٣٤ ة سـنة   لعبد اهللا بن محمود بن مودود ، الطبعـة الثالث

  . بيروت –دار المعرفة  . ١٩٧٥

 ، الطبعة هـ ٩٧٠البن نجيم الحنفي المتوفى سنة :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٣٥

  . بيروت – دار بمعرفة –الثانية 

لعالء الدين أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني          :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       -٣٦

  .القلعة بالقاهرة  بمام ، مطبعة اإلهـ ٥٨٧المتوفى سنة 

البي محمد محمود بن احمد العيني ،تـصحيح المولـوي          :  البناية في شرح الهداية      -٣٧

  . دار الفكر– ١٩٨٠- ، الطبعة االولى اإلسالممحمد عمر الشهير بناصر 

 فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي        ماملإل:  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق       -٣٨

  .عة والنشر بيروت  دار المعرفة للطب–

لمحمد امين الـشهير    ) : حاشية رد المحتار على الدر المختار       (  حاشية ابن عابدين     -٣٩

مكتبـة ومطبعـة     . ١٩٦٦ ، الطبعة الثانية سـنة       هـ ١٢٥٢بابن عابدين المتوفى سنة     

  .مصطفى البابي الحلبي 

ائق شرح كنـز     احمد الشبلي ، مطبوع على هامش تبين الحق        ماملإل:  حاشية الشبلي    -٤٠

  .الدقائق دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 

ـ  ١٨٢يم المتوفى سنة    هللقاضي ابي يوسف يعقوب بن ابرا     :  كتاب الخراج    -٤١  ،  هـ

   .١٣٩٢ المطبعة السلفية –الطابعة الرابعة 

 كمال الدين محمد المعروف بابن الهمام الحنفي المتـوفى          ماملإل:  شرح فتح القدير     -٤٢

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  . ١٩٧٠ ، الطبعة االولى سنة ـه ٦٨١سنة 



 

دار  . ١٩٧٨ الطبعة الثالثة سنة     هـ ٤٩٠ السرخسي المتوفى سنة     ماملإل: المبسوط  . ٤٣

  . بيروت –المعرفة للطبعة والنشر 

 العالمة ابـي    تأليف:  االعظم ابي حنيفة النعمان      ماممجمع الضمانات في مذهب اإل    . ٤٤

  .١٩٨٧بن محمد البغدادي الطبعة االولى   بن غانممحمد

دين ابي الحسن علي بـن      ل برهان ا  اإلسالم شيخ   تأليف: الهداية شرح بداية المبتدي     . ٤٥

 الطبعة االخيرة مطبعة مـصطفى البـاب        – هـ ٥٩٣ابي بكر المرغيناني المتوفى سنة      

  .بي لالح

  :الفقه المالكي -

بي بكر بن حسن الكشناوي أل:  مالك مامي فقه اإلاسهل المدرك شرح ارشاد السالك ف. ٤٦

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه –، الطبعة الثانية 

 محمد بن احمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة         ماملإل: بداية المجتهد ونهاية المقتصد     . ٤٧

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  . ١٩٦ ، الطبعة الثالثة هـ ٥٩٥

البي عبد اهللا محمد بن يوسـف الـشهير بـالمواق           : ل لمختصر خليل    التاج واالكلي . ٤٨

 ١٩٧٨ سنة   – ، مطبوع على هامش مواهب الجليل الطبعة الثانية          هـ ٨٩٧المتوفى سنة   

.  

 برهان الدين ابي    مام اإل تأليف : حكامتبصرة الحكام في اصول االقضية ومناهج األ       .٤٩

 محمد بن فرحون اليعمـري المـالكي         شمس الدين ابي عبد اهللا     مامالوفاء ابراهيم بن اإل   

  .١٣٠١ الطبعة االولى سنة هـ ٧٩٩المتوفى سنة 

 جالل الـدين عبـد الـرحمن        مام اإل تأليف: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك        .٥٠

 .السيوطي رحمة اهللا تعالى ، مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر 

 .بي االزهري األعبد السميع للشيخ صالح : جواهر االكليل مختصر العالمة الخليل  .٥١



 

 هـ ١٢٠١للشيخ احمد الدردير المتوفى سنة      : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       .٥٢

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 . بيروت -دار صادر: الخرشي على مختصر سيدي خليل  .٥٣

البي البركات سيدي احمد الدردير ، مطبوع على هـامش حاشـية      : الشرح الكبير    .٥٤

 .سوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر الد

للشيخ احمد بن غنيم بن : الفواكه الدواني على رسالة بن ابي زيد القيرواني المالكي  .٥٥

 – ، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي        هـ ١١٢٠سالم بن مهنا النفراوي الماكي المتوفى       

 .١٩٥٥الطبعة الثالثة 

  .طبعة جديدة ومنقحة: القوانين الفقهية البن جزي  .٥٦

 مالك بن انس االصبحي ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر             ماملإل: المدونه الكبرى    .٥٧

 .زيعوالتو

البي عبد اهللا محمد بـن محمـد المغربـي          : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       .٥٨

  .١٩٧٨ سنة – الطبعة الثانية – هـ ٩٥٤المعروف بالحطاب المتوفى سنة 

 الفقه الشافعي -

 علي بن محمد بن حبيـب البـصري         تأليف:  الدينية    السلطانية والواليات  حكاماأل .٥٩

 . المكتبة التوفيقية –الماوردي ، راجعه الدكتور محمد فهمي السرجاني الناشر 

 ابي يحيى زكريا االنصاري ،      اإلسالملشيخ  : اسنى المطالب شرح روض الطالب       .٦٠

  .هـ ١٣١٣ية سنة اإلسالم المكتبة –الناشر 

 جالل الـدين عبـد      مام اإل تأليف: ع فقه الشافعي    االشبا والنظائر في قواعد وفرو     .٦١

 . مطبعة الحلبي – هـ ٩١١الرحمن السيوطي المتوفى سنة 



 

 كتاب الشعب   – ابي عبد اهللا محمد بن ادريس الشافعي رضي اهللا عنه            ماملإل: االم   .٦٢

. 

 –دار الفكر   : حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح العالمة ابن القاسم الغزي            .٦٣

 .بيروت 

حاشية ابي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القلهـري المتـوفى سـنة                .٦٤

 . ، مطبوع على حاشية نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ١٠٨٧

 ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة          ماملإل: روضة الطالبين    .٦٥

 .ي اإلسالم المكتب – ٦٧٦

 ابي يحيى زكريا االنصاري     اإلسالمشيخ   تأليف: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       .٦٦

 . بيروت – ، الناشر دار المعرفة هـ ٩٢٥المتوفى سنة 

 ابي الحسن علي بن محمـد بـن         تأليف: غي من الحاوي الكبير     كتاب قتال اهل الب    .٦٧

 تحقيق ودراسة الدكتور ابـراهيم بـن علـي          – هـ ٤٥٠حبيب الماوردي المتوفى سنة     

 .١٩٨٧االولى  مطبعة المدني الطبعة –صندقجي 

 ابي زكريا محيي الـدين بـن شـرف          مامالمجموع شرح المهذب مع التكملة ، لإل       .٦٨

 . دار الفكر –النووي 

للشيخ محمد الخطيـب الـشربيني ، دار        : مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المهاج        .٦٩

  .١٩٧٨الفكر 

 ابي اسحاق ابراهيم بن علي بـن يوسـف          تأليف:  الشافعي   مامالمهذب في فقه اإل    .٧٠

 .١٩٥٩ الطبعة الثانية – هـ ٤٧٦لفيروز ابادي ، المتوفى سنة ا

الطبعة الثانية المطبعة االزهريـة     : للشيخ عبد الوهاب الشعراني     : الميزان الكبرى    .٧١

  .هـ ١٣١٧



 

 الشافعي رضي اهللا عنه مامنهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب اإل    .٧٢

 الرملي الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة        شمس الدين محمد بن ابي العباس      تأليف: 

 .ية اإلسالمالناشر المكتبة  : هـ ١٠٠٤

 محمد بن محمد ابـي      مام اإل – اإلسالم حجة   تأليف:  الشافعي   مامالوجيز في فقه اإل    .٧٣

  .١٩٧٩ بيروت –حامد الغزالي ، دار المعرفة 

  الفقه الحنبلي -

لحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة للقاضي ابي يعلى محمد بن ا     :  السلطانية   حكاماأل .٧٤

  ١٩٨٣ بيروت – ، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية هـ ٤٥٨

 الوزير عون الدين ابي المظفر يحيـى بـن          تأليف: االفصاح عن معاني الصحاح      .٧٥

ؤسسة السعيدية بالرياض   م ، منشورات ال   هـ ٥٦٠محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة       

. 

:  المبجل احمد بن حنبل مامصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلاالن .٧٦

المحقق عالء الدين ابي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي      .  الفقية   اإلسالم شيخ   تأليف

 .١٩٥٥الطبعة األولى .  صححه محمد حامد الفقي هـ ٨٨٥المتوفى 

 السنة احمد بـن     إمام مختصر المقنع في فقه   : الروض المربع بشرح زاد المستقنع       .٧٧

مؤلف مختصر شرف الدين أبـي موسـى بـن احمـد            . حنبل الشيباني رضي اهللا عنه      

 بيروت  –الحجاوي ، مؤلف الروض المربع منصور بن يونس البهوتي ، المكتبة الثقافية             

  .١٩٨٩سنة 

 ابي محمد موفق    اإلسالم  شيخ    تأليف:  المبجل احمد بن حنبل      مامالكافي في فقه اإل    .٧٨

 . بيروت – ١٩٧٩ عبد اهللا بن قدامه المقدسي ، الطبعة الثانية الدين



 

البي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن : المبدع في شرح المقنع    .٧٩

  .١٩٧٩ي اإلسالم الطبعة األولى المكتب – هـ ٨٨٤مفلح الحنبلي المتوفى سنة 

بد الرحمن بن محمد ابـن  جمع وترتيب ع:  ابن تيمية    اإلسالممجموعة فتاوى شيخ     .٨٠

  .هـ١٣٩٨قاسم الحنبلي ، تصوير الطبعة االولى 

ين مـام لإل:  احمد بن حنبـل      مامالمغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه اإل         .٨١

  .١٩٨٤ سنة –موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة ، دار الفكر الطبعة األولى 

 الفقه الظاهري -

علي بن احمد بن سعيد بن حزم المتـوفى سـنة            ابي محمد    مامتصنيف اإل : الحلى   .٨٢

  . دار الفكر – هـ ٤٥٦

  أصول الفقه*

 علي بن الكافي السبكي المتوفى سنة اإلسالم شيخ   تأليف: االبهاج في شرح المنهاج      .٨٣

ـ  ٧٧١ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتـوفى            هـ ٧٥٦  صـححه   هـ

 ١٩٨٤ الطبعة االولى    –تب العلمية بيروت     دار الك  –جماعة من العلماء باشراف الناشر      

. 

 تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد     – هـ ٣١٨ ابن المنذرالمتوفى سنة     ماملإل: االجماع     .٨٤

 . دار الدعوة االسكندرية – الطبعة الثالثة –عبد المنعم احمد 

 ابي الحسن علي بن ابي علي بن محمد االمدي          تأليف : حكام في اصول األ   حكاماأل .٨٥

  .١٩٦٧ القاهرة –حلبي وشركاه ، مؤسسة ال

 الحرمين ابي المعالي عبد الملـك بـن عبـد اهللا            مامإل: البرهان في اصول الفقه      .٨٦

 . الطبعة الثانية – تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب هـ ٤٧٨الجويني المتوفى سنة 



 

 االصولي الشيخ محمد حسنين مخلوف      ماملإل: بلوغ السول في مدخل علم االصول        .٨٧

 ، مطبعة   ١٩٦٦ الطبعة الثانية    –لمالكي ، بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف        العدوي ا 

 .مصطفى البابي الحلبي 

 – المطلبى محمد بن ادريس الشافعي ، تحقيق محمد سـيد كيالنـي              مامالرسالة لإل  .٨٨

  .١٩٦٩الطبعة االولى 

 محمد بن علي بن محمـد      تأليف: ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم االصول          .٨٩

 . الطبعة االولى – هـ ١٢٥٥وكاني المتوفى سنة الش

 . دار الفكر العربي - ابي زهرة ماماصول الفقه لإل .٩٠

 دار الفكـر    –للدكتور وهبة الزحيلي ، الطبعـة االولـى         : ي  اإلسالماصول الفقه    .٩١

١٩٨٦.  

 شمس الدين ابي عبد اهللا محمد بن ابـي          تأليف:  الموقعين عن رب العالمين      مإعال .٩٢

 راجعه وقدم له طـه عبـد        – هـ ٧٥١ابن القيم الجوزية المتوفى سنة      بكر المعروف ب  

  .١٩٦٨ الناشر مكتبة المكتبات االزهرية سنة –الرؤوف سعد 

 ابي اسحاق ابراهيم بن علي بـن يوسـف          مامللشيخ لإل : التبصرة في أصول الفقه      .٩٣

ار  د– شرحه وحققه الدكتور محمد حسن هيتـو  – هـ ٤٧٦الفيروز ابادي المتوفى سنة  

 .١٩٨٠الفكر 

على كتاب  . لمحمد امين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي        : تيسير التحرير    .٩٤

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية البن همام االسكندري            

 . بيروت – دار الكتب العلمية ٨٦١المتوفى سنة 

عود بـن عمـر التفتـازاني        تصنيف سعد الدين مس   : شرح التلويح على التوضيح      .٩٥

 . بيروت – دار اكتب العلمية هـ ٧٩٢المتوفى سنة 



 

ألبي البركات عبد اهللا بن احمد المعروف       : شرح المنار وحواشيه من علم األصول        .٩٦

  .١٣١٥ مطبعة عثمانية – هـ ٧١٠بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 

ر دار القلـم الطبعـة       الناش –  الشيخ عبد الوهاب خالف       تأليف: علم اصول الفقه     .٩٧

  .١٩٧٨الثانية عشرة 

 الطبعة  – الدكتور حسين خلف الجبوري      تأليف: عوارض األهلية عند األصوليين      .٩٨

 . جامعة ام القرى – ١٩٨٨االولى 

 – زين الدين بن ابراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي          تأليف: فتح الغفار بشرح المنار      .٩٩

  .١٩٣٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 – ٦٨٤ شهاب الدين ابي العباس المشهور بالقرافي المتوفى سـنة           ماملإل: ق  الفرو .١٠٠

 . بيروت –عالم الكتب 

 ابي محمد عز الدين بـن عبـد الـسالم           ماملإل:   في مصالح االنام      حكامقواعد األ  .١٠١

 . م ١٩٦٨ دار الشروق للطباعة – هـ ٦٦٠السلمي المتوفى سنة 

 عالء الدين عبـد     مام اإل تأليف :  البزدوي اإلسالمكشف االسرار عن اصول فخر       .١٠٢

 –ي  اإلسـالم  الناشـر دار الكتـاب       – هـ ٧٣٠العزيز بن احمد البخاري المتوفى سنة       

 .القاهرة 

 دار الكتـب  –البن حـزم  : مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات       .١٠٣

 . بيروت –العلمية 

د بن محمد الغزالـي      ابي حامد محمد بن محم     ماملإل: المستصفى من علم االصول      .١٠٤

 . م ١٩٧١ تحقيق محمد مصطفى ابو العالء – هـ ٥٠٥المتوفى سنة 

 – ابي الفتح محمد عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني            تأليف: الملل والنحل    .١٠٥

 .١٩٦٨تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، مؤسسة الحلبي 



 

ـ     ماملإل : حكامالموافقات في اصول األ    .١٠٦ ن موسـى اللخمـي      ابي اسحاق ابراهيم ب

 تحقيق محمد محي الـدين عبـد        – هـ٧٩٠الغرناطي المعروف بالشاطبي المتوفى سنة      

  .١٩٦٩ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واوالده –الحميد ، الناشر 

 الطبعـة الـسادسة     – الدكتور عبد الكريم زيدان      تأليف: الوجيز في اصول الفقه       .١٠٧

  . بغداد ١٩٧٧

  ياإلسالمالقانون * 

 – الدكتور محمد حسين الـذهبي       تأليف: ثر اقامة الحدود في استقرار المجتمع       ا - ١٠٨

  . م ١٩٨٦الطبعة الثانية 

ي في جامعـة    اإلسالم من بحوث مؤتمر الفقه      – اثر تطبيق الحدود في المجتمع       - ١٠٩

 طبعة جامعة   – الدكتور حسن الشاذلي وجماعة      تأليف –ية  اإلسالم محمد بن سعود     ماماإل

  .م ١٩٨٤د بن سعود  محمماماإل

 المحـامي   تأليف: ية دراسة مقارنة    اإلسالم البغاة والمحاربين في الشريعة      أحكام - ١١٠

  .م ١٩٨٧ الطبعة االولى –الدكتور محمد ابو حسان 

 – الدكتور عبد الكريم زيدان      تأليف : اإلسالم الذميين والمستأمنين في دار       أحكام - ١١٢

  .م ١٩٧٦  الطبعة الثانية–مؤسسة الرسالة 

 منشورات الدار   – الدكتور جبر محمود الفضالت      تأليف:  الردة والمرتدين    أحكام - ١١٣

  . م ١٩٨٧العربية عمان 

 مطبعة  –الدكتور احمد الكبيسي    : ية والقانون   اإلسالم السرقة في الشريعة     أحكام - ١١٤

  . م ١٩٧١ بغداد –االرشاد 

حامد محمد بن محمد العزالي المتوفى سنة  ابي مامتصنيف اإل:  احياء علوم الدين - ١١٥

  .بيروت – دار المعرفة للطباعة والنشر – هـ٥٠٥



 

 الطبعة االولـى    – داوود العطار    تأليف: ية  اإلسالم الدفاع الشرعي في الشريعة      - ١١٦

١٩٨١.  

  .المستشار الدكتور على جريشه : ية حدودها وآثارها اإلسالم اركان الشرعية - ١١٧

المادية والشرعية لجريمة القتل العمد واجزيتهـا المقـررة فـي الفقـة              االركان   - ١١٨

 – دار الفكر للنشر والتوزيع عمان – الدكتور يوسف علي محمود حسن تأليف: ي اإلسالم

  .األردن 

مأمون وجيه احمد الرفـاعي  : ي اإلسالمأسباب رفع المسؤولية الجنائية في الفقه       - ١١٩

  .ألردنية   رسالة ماجستير في الجامعة ا–

 – الدكتور محمد فالح مطلق تأليف: ه وآثاره أحكامي  اإلسالم االستحقاق في الفقه     - ١٢٠

 محمد ابن سـعود سـنة       مام جامعة اإل  –إشراف الدكتور ياسين درادكه     . رسالة دكتوراه   

   .هـ ١٤٠٦

هرة  األكبر محمود شلتوت ، الناشر دار العلم القا        ماماإل:  عقيدة وشريعة    اإلسالم - ١٢١

  . الطبعة الثانية –

عبد الرحمن عبد العزيـزي قاسـم       :  في البالد السعودية     حكام وتقنين األ  اإلسالم - ١٢٢

   .١٩٦٦الطبعة االولى 

البي بكر احمد بن محمـد بـن هـارون          :  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر       - ١٢٣

الطبعـة األولـى     – دار الكتب العالميـة      –الخالل دراسة وتحقيق عبد القادر احمد عطا        

١٩٨٦.  

 الدكتور محمد عبد الجواد محمـد  تأليف: ية والقانون   اإلسالم بحوث في الشريعة     - ١٢٤

   .١٩٧٧ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي –



 

 دار الفرقان للنشر    -الدكتور إسحاق الفرحان      :  التربية بين األصالة والمعاصرة      - ١٢٥

  .١٩٨٢والتوزيع الطبعة األولى 

 – عبد القادر عـودة  تأليف: ي مقارنا بالقانون الوضعي اإلسالم التشريع الجنائي   - ١٢٦

  . بيروت –دار الكتب العربي 

 الدكتور عبـد    تأليف: ية والقانون الوضعي    اإلسالم التشريع الجنائي في الشريعة      - ١٢٧

   .١٩٧٤ بيروت – الطبعة الثانية دار الثقافة –الخالق النواوي 

 الـدكتور   تـأليف : ية في السودان بين الحقيقة واالثـارة        اإلسالمريعة   تطبق الش  - ١٢٨

   .١٩٨٦ الطبعة الثانية – الزهراء لالعالم العربي –المكشافي طه الكباشي 

 مؤسسة الخليج العربي    – الدكتور احمد فتحي بهنسي      تأليف : اإلسالم التعزير في    - ١٢٩

   .١٩٨٨الطبعة األولى 

 الطبعـة  – الدكتور عبد العزيـز عـامر   تأليف: ية اإلسالم  التعزير في الشريعة - ١٣٠

  .الخامسة

 مـصر   – الطبعة االولـى     -الدكتور محمد زكي عبد البر    : ي  اإلسالم تقنين الفقه    -١٣١

١٩٨٣.  

 طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة       – ابراهيم احمد الوقفي     تأليف:  تلك حدود اهللا     -١٣٢

  .١٩٧٧قطر 

 –ية  اإلسالممن بحوث مؤتمرات مجمع البحوث       : اإلسالمي في    التوجيه االجتماع  -١٣٣

  .مطابع الدجوي القاهرة 

ية الشركة  اإلسالممن بحوث مئتمرات مجمع البحوث      : ي للشباب   اإلسالم التوجيه   -١٣٤

   م ١٩٧١المصرية للطباعة والنشر 



 

اعـداد  .  ١٩٩١ جرائم الحدود والعقوبات المقررة لها وفقا للقانون الجنائي لسنة           -١٣٥

   ستانسل –راشد ادريس عبد اهللا 

  . ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي – ابي زهرة ماملإل:  الجريمة -١٣٦

مسفر عزم اهللا الـدميني ، نـشر        : ي والقانون الوضعي    اإلسالم الجناية بين الفقه     -١٣٧

  . الطبعة الثانية –وتوزيع دار طيبة الرياض 

 – مؤسسة الرسالة    – الدكتور وهبة الزحيلي     تأليف: ي  الماإلس جهود تقنين الفقه     - ١٣٨

   .١٩٨٧الطبعة االولى 
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 ١٣٨ ................. قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في الفقـه اإلسالمي-١

 ١٤٠ ........................ مبدأ الشرعية في القانون الجنائي السوداني-٢

 ١٤٣  .......................:م الجرائم قانونياً وشرعياً، وفيه ستة مطالبتقسي: المبحث الثالث

 ١٤٣ .....................أقسام الجريمه في القانون : المطلب االول 

 ١٤٤ ..................................................جنايات. ١

 ١٤٤ .................................................جنح. ٢

 ١٤٤ ...................................................مخالفات. ٣

 ١٤٤  :تقسيم الجريمة باعتبار تحديد العقوبة: تقسيم الجرائم في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني  

 ١٤٦ ..........................سريان قانون العقوبات األردني   : المطلب الثالث 

 ١٤٦ ....................................................يث الزمان من ح-١

 ١٤٨ من حيث المكان  . ٢



 

 ١٥٠  ..............................:سريان التشريع الجنائي اإلسالمي من حيث: المطلب الرابع 

 ١٥٠  ......................................الزمان . ١

 ١٥٤ ............................ المكان. ٢

4��ص. ٣p١٦٠ ....................................ا 

 ١٦٣ ........................دراسة نظرية الشروع في الجريمة قانونياً وشرعياً في :المبحث الرابع

 ٢٦٣  ..........:، وفيه فرعانالشروع في الجريمة قانونياً: المطلب األول

 ٢٦٣ .....................مراحل ارتكاب الجريمة: فرع األول             ال

 ١٦٤ ...................عقوبة الشروع في القانون األردني:               الفرع الثاني

 ١٦٦ .........:، وفيه ثالثة فروعالشروع في الفقه اإلسالمي:المطلب الثاني

 ١٦٨ ................. وبيان المرحلة المعاقب عليهاالمراحل التي تمر بها الجريمة: الفرع  األول 

 ١٧٠ .....................عقاب الشروع في الجريمة في الفقه اإلسالمي: الفرع الثاني

 ١٧٠ .........................الشروع في القانون الجنائي السوداني: الفرع الثالث 

 ١٧٢  .............................:، وفيه مطلبانياًاإلشتراك الجرمي قانونياً وشرع: المبحث الخامس

 ١٧٢ ...............................اإلشتراك الجرمي في قانون العقوبات األردني :المطلب األول

 ١٧٢ .....................األسس التي تقوم عليها نظرية األشتراك الجرمي في القانون: الفرع األول 

 ١٧٤ ..........................وبة المتدخل والمحرضعق: الفرع الثاني

 ١٧٦  ...............: وفيه فرعاناالشتراك الجرمي في الفقه اإلسالمي :المطلب الثاني

 ١٧٦ ...................أنواع اإلشتراك الجرمي وعقوبة كل نوع: الفرع األول 

 ١٨١ ..................السودانياإلشتراك الجنائي في قانون العقوبات : الفرع الثاني

 ١٨٣ ..............المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات األردني :الفصل الثالث

 ١٨٣ .............. �8Z X�ن ا	��E ا	+^ول 9S�ً81� �X ا	5��Vن:تمهيد 

 ١٨٤ ..............و�78 ,�*��ن: المبحث األول

 ١٨٤ ..............ب التبرير وأسباأسباب اإلباحة: المطلب األول

 ١٩٠ ..............موانع العقاب في القانون األردني: المطلب الثاني

 ١٩٥  :المبحث الثاني

 ١٩٥ ..............أسباب تشديد العقوبة في القانون األردني: المطلب األول

 ١٩٥   ................................................ . األسباب المشددة الخاصة -١

 ١٩٥ ....................................... :  األسباب المشددة العامة -٢



 

 ١٩٦   ....................................... إجتماع الجرائم والعقوبات في القانون-٣

 ١٩٨ .......................................سقوط األحكام الجزائية في القانون  :المطلب الثاني

 ١٩٨  ........................................ وفاة المحكوم عليه-١

 ١٩٨ ........................................  العفو العام-٢ 

 ١٩٨     ........................................  العفو الخاص-٣ 

 ١٩٨ ....................................... صفح الفريق المتضرر-٤ 

 ١٩٨ ........................................  التقادم-٥ 

 ١٩٦ ....................................... وقف التنفيذ-٦        

 ٢٠١ دراسة المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي: الفصل الرابع

 ٢٠١ .......................................مقدمة أصولية عن األهلية في الفقه اإلسالمي: التمهيد

 ٢٠٢  .......................................: أهلية الوجوب -أ

 ٢٠٢ ....................................... أهلية األداء-ب

 ٢٠٢ .......................................  أحوال اإلنسان في أهلية األداء-جـ 

 ٢٠٤ ................................ و8Z�ن ا	��E ا	+^ول 9S�81ً�المسؤولية الجنائية تعريف -د

 ٢٠٦ إرتفاع المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي وأسبابه :المبحث األول

و�78 .أسباب اإلباحة في الشريعة اإلسالمية استعمال الحقوق و أداء الواجبات :المطلب األول

  :�Y`Y ��وع

٢٠٧ 

 ٢٠٨ ....................... تعريف الحق والواجب والفرق بينهما-الفرع األول 

 ٢١٠ ....................... تطبيقات إستعمال الحق-الفرع الثاني 

 ٢١٠ .......................وأ�Vا70. حق التأديب-١

 ٢١٢ ....................... . مباشرة األعمال الطبية-٢

 ٢١٤ ........................سة األلعاب الرياضية حق ممار-٣

 ٢١٥ ....................... حالة اإلهدار لبعض األشخاص-٤

 ٢١٦ ..................... الحربي  -أ

 ٢١٦ ...................... المرتد  -ب

 ٢١٧ ....................... الزاني المحصن-جـ

 ٢١٧ ....................... قاطع الطريق-د

 ٢١٨  ........................ البغاة-هـ



 

 ٢١٨  .......................: تطبيقات أداء الواجبات-الفرع الثالث 

 ٢١٨ ....................... الموظف العام-أ

 ٢٢٠  .......................:، و�78 ?+� �9Zد الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي-ب

 ٢٢٠  .......................)دفع الصائل (   تعريف الدفاع الشرعي -ألول البند ا

 ٢٢١ ....................... مشروعية الدفاع الشرعي-البند الثاني 

 ٢٢٣  .......................: حكم دفع الصائل -البند الثالث 

 ٢٢٧ ....................... شروط الدفاع الشرعي-البند الرابع 

 ٢٢٨ ....................... تجاوز حد الدفاع الشرعي-البند الخامس 

 ٢٣٠  .......................:و�78 ,�*��ن: المبحث الثاني

 ٢٣٠   ....................... في موانع العقاب في الفقه االسالمي :المطلب األول

 ٢٣٠ .......................:  الصغر -١

 ٢٣١         .......................: الجنون -٢

 ٢٣٤  .......................: العته -٣     

 ٢٣٤  .......................-:السكر غير العمدي -٤    

37 : االكراه -٥Tا70 و�4و�7 و�V٢٣٦  .......................:أ 

  .................................. وشروط الضرورة وحكمها  الضرورة-٦

  

٢٤٠ 

 ٢٤١ ....................... الخطاء  -٧

 ٢٤٢  .......................: وأقسامه   الجهـــل-٨

 ٢٤٤ .......................األسباب المؤثرة في العقوبة في الفقه اإلسالمي :المطلب الثاني

 ٢٤٤     ....................... : التخفيف في عقوبات الحدود-١

 ٢٤٦     .......................  التشديد في عقوبات الحدود-٢

 ٢٤٦    .......................  التخفيف والتشديد في عقوبات التعزير-٣

 ٢٤٦  .......................  العود والتكرار وأثر ذلك على العقوبة-٤

 ٢٤٨    ....................... تأخير تنفيذ العقوبة-٥

 ٢٥٠ ....................... تعدد الجرائم والعقوبات في الفقه اإلسالمي-٦

 ٢٥٤  :المبحث الثالث

 ٢٥٤ أسباب سقوط العقوبات في الفقه اإلسالمي :لالمطلب األو



 

 ٢٥٤        ........................ موت الجاني-١ 

 ٢٥٥  ....................... فوات محل القصاص-٢ 

 ٢٥٦    ....................... أثر التوبة في سقوط العقوبة الدنيوية-٣

 ٢٦٣     ...................................... ......... الصلح-٤ 

 ٢٦٤       ....................... ............. العفو-٥ 

 ٢٦٦ ....................... . القرابة-٦ 

 ٢٦٩ ............... ......... التقادم-٧ 

 ٢٧٠ اسباب التبرير وموانع العقاب في القانون الجنائي السوداني: المطلب الثاني

مناقشة حق العفو والعـام والخـاص فـي القـانون علـى ضـوء الفقـه                 : المطلب الثالث   

 .......................االسالمي

٢٧٣ 

  الباب الثالث

  قوبات االردنيدراسة محتويات القسم الخاص من قانون الع

 على ضوء الشريعة االسالمية

 و�78 68U/ و�l� �Y`Yل

 ٢٧٤ في محتويات القسم الخاص من قانون العقوبات األردني: التمهيد

 ٢٧٦ : الفصل األول

 ٢٧٦ :وفيه ثالث مطالب: المبحث األول

 ٢٧٦ .......................في تعرف العقوبة لغة وقانونا وتعريف قانون العقوبات:المطلب األول 

 ٢٧٧ .......................خصائص العقوبة في القانون االردني: المطلب الثاني

 ٢٧٩ .......................العقوبات التي اخذ بها  القانون االردني: المطلب الثالث

 ٢٨٢  .......................:وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني

 ٢٨٢ :    المطلب االول

 ٢٨٢ ....................... ي يف العقوبة في الفقه االسالمي -ا

 ٢٨٢ .......................تعريف القانون الجنائي االسالمي -ب

 ٢٨٣  ........................اقسام العقوبات في الفقه االسالمي-ج

 ٢٨٣ .......................في جرائم الحدود: المطلب الثاني 

 ٢٨٣ .......................تعريف الحد لغة واصطالحاً-    البند االول 



 

 ٢٨٥ .......................عدد جرائم الحدود: البند الثاني 

 ٢٨٦ .......................خصائص العقوبة الحدية: المطلب الثالث 

 ٢٨٦ .......................انها محدودة المقدار-١

 ٢٨٧ .......................اختصاص ولي االمرالحدود من -٢

 ٢٨٧  ........................الحدود ال تقبل الشفاعة اذا بلغت الحاكم-٣

 ٢٨٩ ....................... تدرئ لشبهات-٤

 ٢٩٢  ........................تلف الحدود هدر-٥

 ٢٩٣  ........................االحتياط في اثباتها-٦

� ا	'V� �X ا	5��Vن اpردXV و�, 78�oC�ن: الفصل الثاني��S X�: ٢٩٤ 

 ٢٩٤  .......................:وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول

 ٢٩٦ .......................تعريف الزنا قانونا: المطلب االول

 ٢٩٦ .......................اركان الجريمة الزنا في القانون االردني:المطلب الثاني 

 ٢٩٨ .......................زنا الزوج في القانون االردني واركانه: المطلب الثالث

 ٣٠١  .......................:وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

 ٣٠١ .......................تحريك الدعوى في جريمة الزنا قانونا: المطلب االول

 ٣٠٢ .......................ل عن الشكوىالتناز: المطلب الثاني

�	�o	ا �*�� ا	'V� %�V�V�: ا	��S X� ت��Yا� �	٣٠٤ .......................أد 

 hZا�	ا �*� ٣٠٦ .......................�Z�50 ا	'V� �X ا	5��Vن اpردXV : ا	

�	�o	ا ylM	ا :U6 ]*0 y� ا	'V� �X ا	����e ا��`,�8، و��(��S�T��, �Y`Y٣٠٨ :8/ و 

� اpولC� ٣٠٩ : وفيه أربعة مطالب :ا	

 ٣٠٩ ...............���e6 ا	'V�، 	�� واT`�Lً� و�X ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV: ا	�*� اpول 

 XV�o	ا �*�� ا	'V�: ا	��S ن�٣١٠ .......................أرآ 

 �	�o	ا �*� ٣١٣ .......................و�Sب ا	U8� /C��Lر ,K ا	�طء ا?(*� �X :      ا	

hZا�	ا �*� ٣١٦ .......................�4وط T/ ا	'اXV:  ا	

 ٣١٨ :وفيه ثالثة مطالبأدلة إثبات جريمة الزنا، : المبحث الثاني

 ٣١٨ .......................األدلة المتفق عليها :المطلب األول

١ .� ٣١٨ .......................��L، وا	�U�دة �X ا	5��Vن ا	+�داXVا	�U�دة و�4و�U� ا	e�,� وا	



 

�ع ا	�U�دة وا�%�ار. ٢)S3$ اT٣٢٣ .......................ا�%�ار و�4و�7 و 

 ٣٢٨ .......................األدلة المختلف فيها إلثبات جريمة الزنا: المطلب الثاني

 ٣٣٠ : وفيه خمسة مطالبلشريعة اإلسالميةعقوبة جريمة الزنا في ا: المبحث الثالث

 ٣٣١      ....................... : المطلب األول

 ٣٣١   ....................... .- البكر - عقوبة الزاني-١

 ٣٣٣      ....................... عقوبة الزاني المحصن -٢

 ٣٣٥  ....................... :المطلب الثاني

 ٣٣٥ ....................... شرائط إحصان الرجم-ول البند  األ

 ٣٣٦ ....................... عقوبة الزاني المحصن في القانون الجنائي  السوداني-البند الثاني 

 ٣٣٧ .......................كيفية إقامة الحد على الزاني :المطلب الثالث

 ٣٣٩ .......................إلسالميمسقطات حد الزنا في الفقه ا :المطلب الرابع

الفروق الجوهرية في عقوبـة الزنـا بين الشريعة اإلسـالمية وقـانون            :المطلب الخامس

 .......................العقوبات األردني

٣٤١ 

  الباب الرابع

 جريمة الذم والقدح والتحقير قانونياً

 وجريمة القذف في الشريعة اإلسالمية

 و�l� 78`ن

 ٣٤٥ جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون األردني :صل األول الف

 ٣٤٦ :و�Y 78`ث ,��	�: المبحث األول

 ٣٤٦ .......................التعريف القانوني لجرائم الذم والقدح والتحقير: المطلب األول

 ٣٤٧ .......................أركان جريمة الذم والقدح:المطلب الثاني

 ٣٥٠ .......................تحريك الدعوى في جريمة الذم والقدح : ب الثالثالمطل

 ٣٥١ :و�78 ,�*��ن: المبحث الثاني

 ٣٥١ عقوبة الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات  األردني :المطلب األول

 ٣٥٣  .......................اإلعفاء من عقوبة الذم والقدح: المطلب الثاني

 ٣٥٤ :، وفيه تمهيد وثالثة مباحثجريمة القذف في الشريعة اإلسالمية :ل الثانيالفص



 

 ٣٥٤ :و�78 ?+� ,��	�:: المبحث األول

 ٣٥٤ .......................تعريف القذف لغةً وشرعاً:المطلب األول

 ٣٥٥ .......................حكم القذف شرعاً: المطلب الثاني

 ٣٥٦ .......................جريمة القذف في الشريعة اإلسالمية أركان : المطلب الثالث

 ٣٥٦    .....................الرمي بالزنا أو نفي النسب : الركن األول 

إحصان المقذوف وشرائط اإلحصان في الشريعة والقانون والقانون الجنائي         : الركن الثاني   

 .......................السوداني

٣٥٧ 

 ٣٦٠ .......................القصد الجنائي:  الركن الثالث       

 ٣٦١ .......................شروط القاذف الذي يقام عليه حد القذف :المطلب الرابع

 ٣٦٢  :       المطلب الخامس

 ٣٦٢    .......................  ألفاظ القذف في الشريعة اإلسالمية-أ

 ٣٦٣    ....................... القانون الجنائي السوداني ألفاظ القذف في-      ب

 ٣٦٤ : المبحث الثاني

 ٣٦٤ .......................أدلة إثبات واقعة القذف:  المطلب األول

 ٣٦٤      ....................... : األدلة المتفق عليها-أ

 ٣٦٥      .......................  األدلة المختلف فيها-      ب

 ٣٦٧          :المطلب الثاني

 ٣٦٧     ...................... مطالبة المقذوف بحقه-أ 

 ٣٦٨       ....................... حكم قذف الميت-        ب

 ٣٦٨  ....................... قذف الزوج زوجته-جـ

 ٣٧٢         :المبحث الثالث

 ٣٧٢   :�وع و��Y`Y 78 �:المطلب األول

 ٣٧٢ .......................  عقوبة جريمة القذف في الفقه اإلسالمي-الفرع األول 

 ٣٧٣ .......................  أقوال العلماء في قبول  شهادة القاذف إذا تاب-الفرع الثاني 

 ٣٧٤ ....................... عقوبة جريمة القذف في القانون الجنائي السوداني-       الفرع الثالث 

 ٣٧٤       :و��Y`Y 78 ��وع :المطلب الثاني

 ٣٧٤ .......................:   تداخل عقوبات القذف-١

 ٣٧٥    ....................... .في الشريعة اإلسالمية  مسقطات حد القذف-٢



 

 ٣٧٦ ....................... مسقطات حد القذف في القانون الجنائي السوداني-٣

 ٣٧٧ الفروق الجوهرية لجريمة القذف بين الشريعة والقانون:المطلب الثالث  

                                                 الباب الخامس

  جريمة السكر في قانون العقوبات اإلردني والشريعة اإلسالمية

 و�l� 78`ن

 ٣٧٩ ي، وفيه مبحثانجريمة السكر في قانون العقوبات األردن: الفصل األول 

 ٣٧٩ :المبحث األول

 ٣٧٩ .......................تعريف السكر قانوناً: المطلب األول

 ٣٨٠ .......................عقوبة السكر في القانون األردني: المطلب الثاني  

 ٣٨٢ .......................أقسام السكر في القانون األردني: المبحث الثاني 

 ٣٨٤ :جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية، وفيه تمهيد وثالثة مباحث: ل الثاني الفص

 ٣٨٤ .......................األدلة على تحريم الخمر: التمهيد

 ٣٨٦ :و�78 أر�eZ ,��	�: المبحث  األول

 ٣٨٦ تعريف الخمر عند الفقهاء وفي القانون الجنائي السوداني: المطلب األول 

 ٣٨٩ .......................أركان جريمة شرب الخمر:  الثانيالمطلب

 ٣٩١  .......................: و�78 ?+� �9Zد:       المطلب الثالث 

 ٣٩١  .......................حكم شرب الخمر مخلوطا بغيره:  البند األول

 ٣٩٢ .......................حكم التداوي بالخمر:  البند الثاني

 ٣٩٢ .......................شرب عكر الخمر-:          البند الثالث

 ٣٩٢ .......................حكم تعاطي الحشيشة :   البند الرابع

 ٣٩٤ .......................األحكام المتعلقة بالخمرة :   البند الخامس

 ٣٩٥  .......................:وفيه بندان: المطلب الرابع 

 ٣٩٥ .......................شروط الشارب الذي يقام عليه الحد  :        البند األول

 ٣٩٥ .......................ضابط السكر عند الفقهاء:        البند الثاني

 ٣٩٧ :ا��
	� ا�����

 ٣٩٧ ....................... اإلثبات في جريمة شرب الخمر:ا����� ا�ول 

 ٣٩٨ ....................... المتفق عليهااألدلة. ١



 

 ٣٩٩ .......................األدلة المختلف فيها. ٢

 ٣٩٩  .......................إثبات الشراب في القانون الجنائي السوداني: ا����� ا����� 

 ٤٠٠ :و�78 أر�eZ ,��	�: المبحث الثالث

 ٤٠٠ :المطلب االول 

 ٤٠٠ .......................في الشريعة االسالميةعقوبة شرب الخمر . ١

 ٤٠١ ي.......................عقوبة شرب الخمر في القانون الجنائي السودان. ٢

 ٤٠٢ .......................عقوبة شرب الخمر هل هي حد أو تعزير:المطلب الثاني 

 ٤٠٤ :  و�78 ?+� �9Zد:المطلب الثالث 

 ٤٠٤ .......................لشرب حكم تعدد ا. ١    

 ٤٠٤ .......................كيفية إقامة الحد على الشارب . ٢

 ٤٠٥ .......................وجوب إقامة الحد. ٣

 ٤٠٥ .......................مسقطات حد الخمر في الشريعة اإلسالمية . ٤

 ٤٠٥ .......................مسقطات حد الشرب في القانون الجنائي السوداني. ٥

 ٤٠٦ أوجه الفرق بين الشريعة والقانون في جريمة الخمر: المطلب الرابع

  

  الباب السادس

  جريمة السرقة في قانون العقوبات األردني والشريعة اإلسالمية

 

� : الفصل األول��S٤٠٨ .......................السرقة في قانون العقوبات األردني 

 ٤٠٨ : األولالمبحث

 ٤٠٩ .......................تعريف السرقة في القانون األردني : المطلب األول 

 ٤٠٩ .......................أركان جريمة السرقة :المطلب الثاني 

 ٤١٠ ........................ الركن المادي .١

 ٤١١ .......................محل السرقة  .٢

 ٤١٥ .......................القصد الجنائى  .٣

 ٤١٧ عقوبة السرقة في قانون العقوبات األردني: المبحث الثاني 



 

 ٤١٧ .......................عقوبة جنايات السرقة: المطلب األول 

 ٤١٨ ....................... السطو على المساكن -١

 ٤١٩ ....................... السرقة المقترنة بالعنف-٢

 ٤٢٠ .......................قة في الطريق العام السر-٣

 ٤٢٢ ....................... السرقة من األماكن المقفلة -٤

 ٤٢٢ ....................... السرقة في الظروف اإلستثنائية-٥

 ٤٢٣  ........................عقوبة جنح السرقة : المطلب الثاني

 ٤٢٣  ........................السرقة بطريق األخذ والنشل. ١

 ٤٢٣  .......................:سرقة المواد الزراعية والخشب والحجارة في مقالعها. ٢

 ٤٢٤ .......................سرقة المحاصيل الزراعية. ٣       

 ٤٢٥ .......................عقوبة جنح السرقة ذات الظرف المشدد: المطلب الثالث 

 ٤٢٧ جرمة السرقة في الشريعة اإلسالمية، وقد جعلته تمهيد وأربعة مباحث:  الثانيالفصل

 ٤٢٧ .......................حفظ اإلسالم األموال: تمهيد

 ٤٢٨ : :المبحث األول

 ٤٢٨ .......................تعريف السرقة، لغة واصطالحاً: المطلب األول 

 ٤٣٠ .......................ة في الشريعة اإلسالميةأركان جريمة السرق: المطلب الثاني

 ٤٣٠  ........................األخذ خفية.  ١

 ٤٣٢ .......................أن يكون المأخوذ ماالًَ منقوالً مملوكاً للغير. ٢        

 ٤٣٤  ........................أن يكون المال محرزاً. ٣ 

 ٤٣٨  ........................باًأن تبلغ قيمته نصا. ٤ 

 ٤٤٢  ........................القصد الجنائي. ٥        

 ٤٤٣ صور من السرقة اختلف في وجوب الحد فيها:المطلب الثالث 

 ٤٤٣ .......................سرقة الطعام. ١

 ٤٤٣ .......................سرقة المصاحف وكتب العلم. ٢

 ٤٤٣ .......................مر على الشجرسرقة الث. ٣

 ٤٤٤ .......................سرقة العبد الصغير. ٤

 ٤٤٤ .......................سرقة الدائن من المدين. ٥

 ٤٤٤ .......................سرقة الشريك. ٦



 

 ٣٤٥ .......................السرقة من بيت المال. ٧

 ٣٤٦ .......................ط السارق الذي يقام عليه الحدشرو: المطلب الرابع 

 ٤٤٨ أدلة إثبات السرقة :المبحث الثالث 

 ٤٤٨ .......................الشهادة وشروطها. ١

 ٤٥٠ .......................اإلقرار. ٢

 ٤٥١ .......................اليمين المردودة على المدعي. ٣

 ٤٥٢ :المبحث الثالث 

 ٤٥٢ .......................عقوبة السرقة في الشريعة اإلسالمية :المطلب األول

 ٤٥٢ ....................... عقوبة السرقة األولى-١

 ٤٥٤ ....................... عقوبة السرقة الثانية-٢

 ٤٥٤ ....................... عقوبة السرقات بعد الثانية -٣

 ٤٥٥ .......................ة في القانون الجنائى السودانى ونقد هذه العقوبة عقوبة السرق-٤

 ٤٥٦ ....................... حكم تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع-٥     

 ٤٥٦ .......................ضمان المسروقات:          المطلب الثاني

 ٤٥٨ .......................ريعة اإلسالميةمسقطات عقوبة السرقة في الش:المطلب الثالث

 ٤٦١ .......................مسقطات حد السرقة في القانون الجنائى السودانى: المطلب الرابع

 ٤٦٢ .......................الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون في جريمة السرقة: المبحث الرابع

  الباب السابع

  في الشريعة اإلسالمية-الحرابة- جريمة قطع الطريق

 وقانون العقوبات األردني

 ٤٦٧ التمهيد

 ٤٦٨ الفصل األول

 ٤٦٨ المبحث األول

 ٤٦٨  :المطلب األول

 ٤٧٠  ........................تعريف الحرابة لغة واصطالحاً. ١

 ٤٦٩ ....................... مفهوم الحرابة في القانون الجنائي السوداني-٢

 ٤٧٠ .......................أركان جريمة الحرابة في الشريعة اإلسالمية :المطلب الثاني



 

 ٤٧٠ .......................فعل القطع:  الركن المادي -١

 ٤٧١ ....................... القصد الجنائي-٢

 ٤٧٢ شروط  الواجب توافرها لقيام جريمة الحرابة ال:المطلب الثالث

 ٤٧٢ .......................وط القاطع شر-١

 ٤٧٤ ....................... الشروط المقطوع عليه-٢

 ٤٧٤ ....................... الشروط المشتركة بين القاطع والمقطوع عليه-٣

 ٤٧٥ ....................... شروط المال المقطوع ألجله-٤

 ٤٧٦ ....................... شروط المكان المقطوع فيه-٥

 ٤٧٧ .......................رأي القانون الجنائي السوداني في شروط المحارب :المطلب الرابع

 ٤٧٩ .......................وسائل اإلثبات في جريمة الحرابة :المبحث الثاني

 ٤٨١ عقوبة المحاربين : الفصل الثاني

 ٤٨١ لالمبحث األو

 ٤٨١ .......................اربين من القرآن الكريم والسنة النبويةعقوبة المح: المطلب األول

 ٤٨٢  هل هي على التخيير أو الترتيبإختالف الفقهاء في عقوبة الحرابة: المطلب الثاني 

 ٤٨٧   .......................عقوبة الحرابة في القانون الجنائي السوداني  :المطلب الثالث

 ٤٨٨ ....................... بين السارق والمحاربالفرق: المطلب الرابع

 ٤٨٨ .......................حكم ضمان المال في جريمة الحرابة :المطلب الخامس

 ٤٩١ : المبحث الثاني

 ٤٩١ .......................مسقطات حد الحرابة في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

 ٤٩٢ :المطلب الثاني

 ٤٩٢  ........................محارب قبل القدرة عليه وأثرها على إسقاط العقوباتتوبة ال. ١

 ٤٩٣  ........................أثر التوبة على حد الجرائم التي ال تختص بالمحاربة.  ٢

 ٤٩٤ .......................سقوط حد الحرابة في القانون الجنائي السوداني. ٣

 ٤٩٤ .......................ة الحرابة بين الشريعة وقانون العقوبات األردنيجريم:  المطلب الثالث

  الباب الثامن

  جريمة البغي في الشريعة اإلسالمية

 وقانون العقوبات األردني



 

 ٤٩٨ :وفيه مبحثان: الفصل األول

 ٤٩٨ : المبحث األول

 ٤٩٨ .......................تعريف البغي لغة واصطالحاً :المطلب األول

 ٤٩٩ .......................أركان جريمة البغي :المطلب الثاني

 ٥٠٠ .أن يكون للخارجين تأويل ومنعة وأن يكون خروجهم على اإلمام العادل : الركن األول

 ٥٠٤ .......................ان يكون الخروج مغالبة: الركن الثاني 

 ٥٠٦ .......................القصد الجنائي: الركن الثالث

 ٥٠٧ المبحث الثاني

 ٥٠٧ .......................عقوبة أهل البغي في الشريعة اإلسالمية :المطلب األول

 XV�o	ا �*� ٥١٠ .......................3T$ اe)�H��V 0*[ %(�ل ا	���ة vZهy ا	��ك: ا	

 �	�o	ا �*�� ا	��X: ا	��S X� ت�M*)�ن ا	z $3T....................... ٥١١ 

 hZا�	ا �*� ٥١٢ .......................3T$ أ,�ال ا	���ة eZ/ اU)V�ء ا	M(�9: ا	

 �,�� ٥١٣ .......................X�Z ا	K88,f: ا	�*� ا	

XV�o	ا ylM	٥١٥ وفيه مبحثان: ا 

� اpولC� ٥١٥ : ا	

 ٥١٥ .......................Kا	�Mق K8Z %(�ل ا	���ة و%(�ل ا	��آ8: ا	�*� اpول

XV�o	ا �*�� ا	�Cا�Z: ا	��Sو X��	ا ���S K8Z ق�M	٥١٦ .......................ا 

 �	�o	ا �*�� ا	��X� X ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV: ا	��S....................... ٥١٧ 

XV�o	ا �C�� ا	��K8Z X ا	����e ا��`,�8 و%��Vن ا	Z�5e: ا	��S XVردpت ا�٥١٨ .................... 

h��)	ب ا��	ا  

XVردpت ا�Z�5e	ن ا�V�%ا��`,�8 و �e���	ا X� دة�	ا ���S 

 ٥٢٣ ا	ylM اpول

� اpولC� ٥٢٣ ا	

 ٥٢٣ : ا	�*� اpول

١ .�T`�Lوا ��	دة �	ا ���e6....................... ٥٢٣ 

٢ .XV+�دا	ا X1�9�	ن ا�V�5	ا X� دة�	٥٢٤ .......................ا 

 XV�o	ا �*�� ا	�دة : ا	��S ن�٥٢٤ .......................أرآ 



 

 ٥٢٥  ........................ا	��Sع K0 ا��`م . ١

 ٥٢٥ .......................ا	�دة Z�p%�ال. أ

 ٥٢٨ .......................ا	�دة Z�e�p�ل. ب

 ٥٢٧ .......................ا	�دة Z�0H(5�د. ج

٢ .X1�9�	ا /l5	٥٢٨ .......................ا 

�	�o	ا �*�3U�: ا	T X� ء�U5M	دة ا?(*� ا�	ا K, اع�V٥٢٩ أ 

١ .�M[ آ	إ �Mآ K, ل�5)VH٥٢٩  ........................ا 

 ٥٣٠ .......................ردة الصبي. ٢

 ٥٣٠ .......................ردة المرأة. ٣

 ٥٣١ .......................ردة ا	+�3ان. ٤

 ٥٣٢ .......................ردة ا	��9ن. ٥

٦ . �3 ٥٣٢ .......................ردة ا	

 XV�o	ا �C�� ا	�دة �X ا	����e ا��`,�8: ا	��S ت��Yإ �	٥٣٤ .......................أد 

 ٥٣٤ .......................ا	�U�دة. ١

 ٥٣٥ .......................ا�%�ار. ٢

XV�o	ا ylM	٥٣٦ ا 

� اpول C� ٥٣٦ ا	

 ٥٣٦ .......................�Z�50 ا	�دة �X ا	����e ا��`,�8:ا	�*� اpول 

 XV�o	ا �*� ٥٣٧ .......................3T$ ا�((��Z ا	�6/: ا	

 �	�o	ا �*� ٥٣٨ ....................... ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�دا�Z�50XV ا	�دة �X: ا	

XV�o	ا �C� ٥٤٠ ا	

 ٥٤٠ .......................3T$ ,�ل ا	�6/:ا	�*� اpول 

 XV�o	ا �*� ٥٤١ .......................3T$ ,�8اث ا	�6/: ا	

 �	�o	ا �*� ٥٤١ .......................��l6 $3T�ت ا	�6/: ا	

� ا	�دة K8Z ا	����e ا��`,�8 و%��Vن ا	Z�5e�ت اpردXV: �*� ا	�اhZا	��S.......................٥٤٣ 

�4�e	ب ا��	ا  

 ��'e)	ا  



 

 ٥٤٥ :و�, 78�oC�ن: ا	ylM اpول 

� اpولC� ٥٤٥ .......................: و�78 ?+� ,��	�: ا	

 ٥٤٥ .......................���e6 ا	(e'�� 	�� واT`�Lً�: ا	�*� اpول 

 XV�o	ا �*� ٥٤٦ .......................أو7S اH?(`ف K8Z ا	(e'�� وا	C/ود:ا	

�	�o	ا �*� ٥٤٨ .......................أد	� ,��و�80 ا	(e'��: ا	

hZا�	ا �*�3� ,��و�80 ا	(e'��: ا	T....................... ٥٥٠ 

 �,��U8� �Z�50 ا	(e'��ا	�5Cق :ا	�*� ا	C6 X)	٥٥٢ .......................ا 

XV�o	ا �C� ٥٥٥ و��Y`Y 78 ,��	�: ا	

 ٥٥٥ .......................ا	��ا1$ ا	e�U8*0 �%� �X ا	(e'��:  ا	�*� اpول

ً̀ Z�	C/ و ا	l5�ص. أ Lأ �U8*0 �%�e ٥٥٧ .......................ا	��ا1$ ا	

ً̀ Z�	e)'��ا	��ا1$ ا	e. ب Lأ �U8*0 �%� .�U9,٥٥٨  .......................:و 

١ .XV+�دا	ن ا�V�5	وا XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	ا �U)Z�50'ور و	دة ا�U4 ٥٥٩ 

٢ .XV+�دا	ن ا�V�5	وا XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	ا �U)Z�50(�+� و	٥٥٩ ا 

٣ .XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	ا �U)Z�50�4ة و�	اXV+�دا	ن ا�V�5	٥٥٩  وا 

٤ .XV+�دا	ن ا�V�5	وا XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	ا �U)Z�50و �3C ٥٥٩ �85C6 ا	5�Xz أو ا	

٥ .XV+�دا	ن ا�V�5	وا XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	ا �U)Z�50('و�� و	٥٥٩ ا 

 ٥٦٠ �Vن ا	+�داXVا	�� �X ا	3��y8 وا	�از�K وZ�50(7 ا	(X� ����'e ا	5��Vن اpردXV وا	5�. ٦

٧ .XV+�دا	ن ا�V�5	وا XVردpن ا�V�5	ا X� ����'e)	7 ا)Z�50ذب و�3	م ا�U6٥٦١ .......................ا� 

XV�o	ا �*� ٥٦١ .......................أد	� ا�Y��ت ��S Xا1$ ا	(e'��: ا	

�	�o	ا �*� ٥٦٢ :ا	

 ٥٦٢ .......................ا	(e'�� ,�آ�ل 	»,�م. ١

٢ .��'e)	ا �Z�50 �e8��....................... ٥٦٣ 

٣ .d��M)	ا �Zا�zو �z�M, �Z�50 ��'e)	٥٦٤ .......................ا 

XV�o	ا ylM	٥٦٥ ا 

� اpولC� ٥٦٥ : ا	

 ٥٦٥ .......................أ�Vاع ا	Z�5e�ت ا	(e'����: ا	�*� اpول 

 ٥٦٥ .......................ا	(Z ��'e��0`م. ١



 

 ٥٦٦ .......................ا	(Z ��'e�	�8Z�) و,��و80(7. ٢

 ٥٦٧ .......................ا	(Z ��'e�	U�� و,��و80(7. ٣

٤ .�8U�)	�Z ��'e)	٥٦٨ .......................ا 

 ٥٦٩ .......................ا	(Z ��'e�	�C,�ن. ٥

  ,��و80(7 وآ8M8(7 ا	(f?vZ ��'e ا	�ل و. ٦

  

  .......................أ ـ اإلتالف
  

  .......................ب ـ التغيير
  

  .......................جـ ـ التعزير بالتمليك للغير
 

٥٧٠  

  

٥٧١  

٥٧٢  

٥٧٢ 

 ٥٧٣ .......................ا	(Z ��'e�	XM9 وا	(���� و,��و80(7. ٧

٨ .��C	�Z ��'e)	٥٧٤ .......................ا 

 ٥٧٤ .......................,9e[ ا	C�� �X ا	��ع. أ

 ٥٧٤ .......................,��و�80 ا	C��. ب

 ٥٧٧ .......................ا	��ا1$ ا	(X ���ع �U8� ا	C��. ج

 ٥٧٧ .......................,/ة ا	C��. د

٩ . /*�	�Z ��'e)	٥٧٨ .......................ا 

 ٥٧٨ .......................,��و80(7. أ

 ٥٧٩ .......................,5/ار ا	�*/. ب

 ٥٨١ .......................�ML ا	�*/ �X ا	(e'��. ج

 ٥٨٢ .......................ا	�*/ �X ا	5��Vن ا	�9�X1 ا	+�داXV. د

١٠y)5	�Z ��'e)	٥٨٢ ....................... ا 

�C� ٥٨٥ ....................... ا	o�XVا	

�ع ا	(h, ��'e ا	Z�5e�ت اp?�ى)Sول اpا �*� ٥٨٥ .......................ا	

XV�o	ا �*� ٥٨٧ .......................,+�5�ت ا	�Z�5e ا	(e'����: ا	

�	�o	ا �*��ن V(8�� ا	(e'��: ا	z....................... ٥٩٠ 

hZا�	ا �*� ٥٩١ .......................�zورة و% hz��Vن ��y ا	e�XL ا	(e'����: ا	

 ٥٩٦ .......................شبهات أعداء اإلسالم على العقوبات الشرعية والرد عليها: المبحث الثالث



 

 
 
 

 

 

�6�� ٦٠٣ .......................ا	

 ٦٠٥ .......................��Uس ا�r�ت

rوا � ٦١١ .......................Y�ر��Uس اTp�د�

hSا� ٦٢١ .......................ا	

 ٦٤٢ ��Uس ا	�0�z�ت

  


