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 إهـــــــداء
 

 (….(سيدان حممد…. معلم اإلنسانية اخلريإىل 

 …. (رمحه هللا)والدي …. إىل روح من وهب حياته يف سبيل العلم والدعوة

 .(رمحها هللا)إىل روح والديت الطاهرة 

 ….ي الوفية اليت أعانتين على إجناز هذا العمل، وكفتين رعاية األوالد وتربيتهمإىل زوج

 ….أصهاري وأوالدهم وإىل ا وإاناث  إىل أوالدي ذكور  

 …. إىل طالب العلم الشرعي خاصة

 إىل أمتنا اإلسالمية وشهدائها عامة...... 

 لبنان.......-إىل اجلامعة اليت احتضنتين جامعة طرابلس

 إىل اجلامعة اإلسالمية فخر فلسطني......

 !أقدم هذا اجلهد املتواضع
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 شكر وتقدير
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ڱ  چ  ا من قول هللا )تعاىل(:انطالق  

   ٠٤النمل:  چۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ    ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  ہہ    ہ

علي أن أويف صاحب املعروف حقه، وصاحب الفضل فضله، فأتقدم خبالص الشكر  اأجد لزام  

 والعرفان إىل فضيلة األستاذ الدكتور مازن إمساعيل هنية على ما تفضل به من اإلشراف

املاجستري، رغم كثرة انشغاالته وأعماله يف خدمة اجلامعة -على هذه الرسالة والرسالة اليت قبلها

  .حب وتقديروطالهبا فله مين كل 

 : نة املناقشةجل اءعضأوأتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل ، كما

   اومناقش   وقارئ   ارئيس   امليقايت رأفت: الدكتور األستاذ فضيلة

 امناقش   عبيد أمحد: الدكتور األستاذ وفضيلة

 امناقش   الفتاح عبد خالد: الدكتور األستاذ وفضيلة 

 التقدير خالص مين فلهم الكثرية، أشغاهلم رغم ومناقشتها، األطروحة هذه بقراءة تفضلوا والذين

 .واالحرتام

 ه.مذ كان املوضوع فكرة إىل أن جنيت مثرات عوان   وأمشل بشكري هذا كل من أسدى إلي  
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 مقدمة

 ،احلمد هلل وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد
فقد جاءت أحكام الشريعة اإلسالمية منذ أكثر من أربعة عشر قران  ابملبادئ الصاحلة للتطبيق، 

يف كل زمان ومكان، إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، سواء يف جمال العبادات أم 
 :من تلك األحكام مقاصد مخسة، متثلت يف (سبحانه)املعامالت، أم اجلرائم، فقد أراد احلق 

لبشر، وأعراضهم، وأمواهلم، ودينهم، وعقوهلم، ويف سبيل ذلك جريم األفعال اليت حفظ أنفس ا
 متثل اعتداء على تلك املقاصد، ووضع ملرتكبيها عقوابت تتناسب مع تلك اجلرائم.

(،  (فالشريعة اإلسالمية نظمت أحكام اجلرائم، اليت كانت منتشرة وقت نزوهلا على النيب 
رح، والقذف، والسرقة، والزان....، واليت كانت موجودة يف تلك كجرائم القتل، واجللد، واجل

احلقبة الزمنية، واستمرت إىل الوقت احلاضر، إال أن العقوابت الشرعية، حدت من تلك اجلرائم، 
 وحققت العدالة، إذ إهنا جاءت هبدف إصالح اجلناة وإعادهتم إىل أحضان اجملتمع.

تنظيم اجلرائم السالف ذكرها فحسب، بل تعدى ذلك ليمتد ومل تقتصر الشريعة اإلسالمية على 
إىل اجلرائم السياسية؛ فقد تناوهلا الفقه اإلسالمي ابلتنظيم، وتعرض ملفهومها، من خالل بيان 

 اجلرائم اليت متثل اعتداء على السلطة وعلى الدولة، فقد جرم البغي وبني أحكامه.

، بدأت اجلرمية يف التطور شيئ ا فشيئ ا، كما انعكس لتطور احلياة واتساع الرقعة السكانية انظر  

الكبري، يف مجيع اجملاالت على اجلرمية واجملرم، فتطورت اجلرمية بتطور اآللة،  املدينهذا التطور 

والذي بدوره أدى إىل التداخل بني اجلرمية  ؛واتسمت ابلعلمية والتعقيد وسرعة االنتشار والعاملية

ية، حيث إن هناك من اجلرائم ما ينطبق عليه أحكام قانون العقوابت، اجلنائية واجلرمية السياس

وذلك من خالل التعداد الوارد يف القانون، وهناك من اجلرائم ما ال يندرج حتت هذه اجلرائم، 
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ويتم تنظيمه َوفق ا لقانون خاص، وأيخذ وصف اجلرمية السياسية، ويتم إخضاعها ألحكام 

 رائم قد جتمع أحياان  بني كوهنا جنائية وسياسية يف آٍن واحد، اجلرائم السياسية، كما أن اجل
وبذلك تصبح جرمية جنائية سياسية أو العكس، مما يستتبع حماولة التمييز بني اجلرائم السياسية 
واجلرائم اجلنائية، خاصة يف ظل املتغريات الداخلية والدولية، وجرائم القمع اليت متارسها 

هبا، وجرائم االستبداد ابحلكم، وحماولة ردع كل من يفكر يف حكومات بعض الدول ضد شعو 
 الوصول إىل سدة احلكم. 

 مشكلة البحث:

 يثري موضوع البحث جمموعة من التساؤالت متثل مشكلة البحث، وهي:

 ما هو مفهوم اجلرائم السياسية؟  -1
 ما مدى خطورة اجلرائم السياسية على الدولة واجملتمع؟ -2
 الوضعي يف تنظيمه ألنواع اجلرائم السياسية؟هل وفق املشرع اجلنائي  -3
كيف عاجل الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التعامل مع اجملرمني السياسيني؟ وهل  -4

 يتفقان يف ذلك؟
 هل هناك رابط بني اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية؟ -5
 اجلنائية؟ ما هي املعايري اليت يتم من خالهلا التمييز بني اجلرائم السياسية واجلرائم -6
 ما هي اآلاثر املرتتبة على التفرقة بني اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية؟ -7
 ما هو موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من اجملرمني السياسيني؟ -8
ما هي أحكام اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية؟ وهل هناك اختالف يف ذلك بني  -9

  الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟
هناك اختالف يف ما هي احملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية ونظريهتا اجلنائية؟ وهل  -11

 سالمي والقانون الوضعي؟ذلك بني الفقه اإل
 هل يوجد للمحكمة سلطة يف تقدير العقوبة على اجملرم السياسي؟ -11
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 أسباب اختيار املوضوع:

اجلرمية السياسية؛ ما  قد يظن البعض أن الفقه اإلسالمي مل يتعرض لتنظيم أحكام -1
يدلل على قصر نظره، وعدم قراءته اجليدة يف الفقه اإلسالمي، فقد تناول الفقهاء 

، ونظام العقاب الذي ختضع له، فهي منظمة ونتائجهااألحكام العامة للجرمية السياسية، 
ا من خالل هذا البحث، اا دقيق   الفقه اإلسالمي، وحمددة حتديد  يف ؛ لذلك أحاول جاهد 

حماولة وضع الضوابط اليت من خالهلا ميكن التمييز بني اجلرائم السياسية واجلنائية، وما 
هي اآلاثر املرتتبة على هذه التفرقة، وذلك من خالل صور مستحدثة للجرائم، قد تبدو 

 سياسية أو جنائية، وقد ختتلط أحكامها ما بني السياسية واجلنائية.
 ضد املتظاهرين.، وجرائم القمع والقتل ات والدولالوضع احلال يف اجملتمع -2
اجملتمع،  اخلطورة البالغة للجرائم؛ ملا تشكله من هتديد لألمن واألمان واالستقرار يف -3

 أو الشعب.سواء على صعيد الدولة 
حماولة إجياد تقسيم حمدد للجرائم اجلنائية والسياسية، من خالل ضوابط معينة، تناوهلا  -4

 الفقهاء ورجال القانون.
حماولة حتديد نوع الكثري من اجلرائم املستحدثة، واليت متارس بني حني وآخر، وال   -5

تندرج حتت وصف اجلرمية اجلنائية البحتة، أو السياسية اخلالصة، حيث كان مجيع من 
حتدثوا عن اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي، وهي جرمية )البغي(، قد تناول املوضوع، 

 ن اجلرائم، مثل: جرائم احلدود أو القصاص. أو تناول بعض أنواع م
 أمهية املوضوع 

ا يف أنه من املوضوعات اليت حباجة ماسة إىل املعاجلة تربز أمهية هذا املوضوع علمي   -1
التشريعية، وذلك بتجرمي اجلرائم كافة والنص عليها، ووضع عقوابت زاجرة ملرتكبيها، 

للمجتمع وللدولة؛ إذ إهنا هتدد األمن على ا ا فعلي  ا فإن اجلرائم تشكل هتديد  وعملي  
 الدولة ومؤسساهتا أو على الشعب.

 تظهر أمهية املوضوع يف االمتيازات اليت تتمتع هبا اجلرائم السياسية عن اجلرائم العادية. -2
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تبدو أمهية املوضوع يف الواقع املشاهد يف كثرة اجلرائم وارتفاعها، سواء اجلنائية أم  -3
وفشل القانون الوضعي -ا يف اجملتمعات، وخاصة العربية واإلسالميةالسياسية، واستمراره

 يف احلد منها أو التخفيف على األقل.
اخللط الواضح بني احلق والباطل، املتمثل يف اختالط صورة البغي احلقيقي، وعالقة  -4

 البغاة ابحلكام.
 الدراسات السابقة:

حبث ا  -عليه من كتب الفقه فيما اطلعت -من خالل مطالعة السجالت العلمية، مل أجد
 مستقال  بعنوان: "اجلرائم السياسية واجلنائية أحكامها الشرعية وضوابطها وآاثرها".

غري أين وجدت أحكام ا متناثرة يف الكتب الفقهية، اليت تتحدث عن التشريع اجلنائي 
اإلسالمي، وعن العالقات الدولية، ومن أهم املصادر التارخيية لنظم احلكم واإلدارة: كتاب  
)األحكام السلطانية: املاوردي(، فهو كتاب فريد يف اببه، جيمع نظرايت فقهية يف اإلدارة 

 ريها، إال أن طابعه نظري. والسياسة وغ

 وقد تكلم الفقهاء القدامى عن جرمية البغي، وفصلوا القول فيها.

 اليت تناولت موضوع اجلرمية السياسية، فأذكر منها على سبيل املثال:  وأميا املراجع احلديثة

د أبو )التشريع اجلنائي اإلسالمي: األستاذ عبد القادر عودة(، و)اجلرمية والعقوبة: الشيخ حمم
زهرة(، و)اجلرائم والعقوابت: الدكتور توفيق علي وهبة(، و)الفقه اجلنائي اإلسالمي: الدكتور 

 هبجت عتيبة(، و)القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم: الدكتور صبحي حممصاين(، وغريها.

 وكذلك كتب القانون اليت تتحدث عن اجلرائم السياسية. 

يف هذا املوضوع، وما كتبه فقهاء القانون، حيث أصل فقهاء  مع الفرق بني ما كتبه الفقهاء
 اإلسالم للجرائم السياسية، فكانت نظرهتم شاملة متكاملة.
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، األمر الذي يوقع يف  أما نظرة القانون هلذه اجلرائم، فكانت تراعي املصلحة الشخصية أحياان 
هم من الظلم أو النقص؛ مما التخبط واالضطراب عند التطبيق، حيث ال ختلو قوانني البشر وآراؤ 

 ألنه يستند إىل رأي املشرع القاصر. ل على ضعف هذا القانون وما حواه؛يد
ومن خالل البحث عن هذا املوضوع وما يتصل به، وجدت كتااب  بعنوان: )التمهيد لدراسة      

 اجلرمية السياسية يف التشريع اجلنائي العريب: راغب عطية(، 

السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة: أسامة أمحد حممد وحبث )اجلرائم 
 مسور(.

 )اجلرائم السياسية وأوامر االعتقال وقانون الطوارئ: عبد احلميد الشواريب(. بوكتا

 بعنوان: )اجلرمية السياسية بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية: صا ح بن كما وجدت كتااب  
: فوزي نصر(، وحبث )اجلرمية السياسية ا وقانوان  (، وحبث )اجلرمية السياسية واقع  أبو بكرعبد هللا 

يف الشريعة والقانون: منذر عرفات زيتون(، و)اجلرمية السياسية دراسة مقارنة: سند جنايت سيد 
 أمحد(. 

اعها وأنو  تعريف اجلرمية السياسية، وأركاهنا، وشروطها،حيث تناولت هذه الكتب واألحباث 
 عن مسئولية اجملرمني السياسيني. واوتكلم والبغي،الردة واحلرابة،  ةجرميوذكروا  وأحكامها،

 . جرائم األمراءو اجلرائم السياسية، وجرائم الرأي،  أبو زهرةكما وتناول اإلمام 

عن نظرة كل من الشريعة اإلسالمية والتشريع احلديث للجرمية  ريباتكلم عبد احلميد الشو و 
 حتدث عن اجلرائم املرتبطة جبرمية سياسية. و السياسية، 

إىل مسألة التمييز بني اجلرائم السياسية واجلنائية كضوابط وأسس  -فيما أعلم -ومل يتعرض أحد 
ا الوصول إليه من خالل فصول هذا ال  بحث.عامة،  وهذا ما حاولت جاهد 
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وهذا هو هديف من هذه الدراسة املقارنة، والذي أريد إضافته يف حبثي هذا إبراز احلكم الفقهي 
يف اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، وما يرتتب عليه من آاثر على اجملتمع املسلم، 

اليت ختدم  ومناقشة األدلة للخروج بنتيجة فقهية راجحة، عن طريق دراسة اآلراء املعتمدة،
 التشريع اإلسالمي مبنظور سياسي.

وكذا ربط هذا املوضوع ابلواقع املعاش يف ظل اهليمنة الغربية، ووسم املسلمني ابإلرهاب، 
 هللا املوفق(.و)وج عن القانون، ووصفهم ابلتطرف، واخلر 

 منهج الباحث يف كتابة البحث:

أما املنهج الذي اعتمدت عليه يف كتابة هذا البحث فهو املنهج الوصفي التحليلي، ويتمثل يف 
 النقاط اآلتية: 

عرض املسألة حمل البحث، مع ذكر آراء الفقهاء ومذاهبهم، مقاران  بني املذاهب  -1
الفقهية املشهورة يف أكثر املسائل اليت تضمنها البحث، ابإلضافة إىل ذكر آراء فقهاء 

 صحابة والتابعني؛ حىت يكون النظر اإلسالمي للمسألة واضح ا من كل جوانبه.ال
عزو كل مذهب إىل أصحابه، مع ذكر األدلة اليت استند إليها؛ مبين ا وجه الداللة  -2

منها، حىت إذا انتهيت من إيراد مجيع املذاهب وأدلتها أختار املذهب الذي ظهر ل 
 ؛ أو دفعه مفسدة.رجاحته؛ لقوة دليله؛ أو لتحقيق مصلحة

استقيت كل مذهب من كتبه املعتمدة املوثوق هبا، وكان اعتمادي على املصادر  -3
الفقهية القدمية، ومل أتعرض للمصادر احلديثة إال على سبيل االستئناس، أو لبيان فكرة 

 جديدة، أو تقسيمات فقهية حديثة، مل تتعرض هلا املصادر القدمية للفقه اإلسالمي.
لقرآنية إىل مواضعها من السور يف الكتاب الكرمي، مع الرجوع إىل كتب عزو اآلايت ا -4

 التفسري لبيان معاين اآلايت.
ختريج األحاديث الواردة يف البحث من كتب السنة املعتمدة، مبين ا درجة احلديث، من  -5

 حيث القوة والضعف، ما مل يكن يف الصحيحني.
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 اجة إىل ذلك.رجعت إىل كتب أصول الفقه وقواعده، كلما دعت احل -6
بعد االنتهاء من عرض املسألة والبحث يف الفقه اإلسالمي، أتناول األحكام املتعلقة  -7

 هبا يف القانون الوضعي، سواء ما ورد يف القسم العام، أو تناولته قوانني خاصة.
ا، موضح ا يف هناية كل مسألة أعقد مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي غالب   -8

 االتفاق واالختالف بينهما.أوجه 
 الصعوابت اليت واجهت البحث:

تشعب موضوع البحث واتساعه، وخاصة اجلرائم السياسية، األمر الذي أضفى صعوبة  -1
 يف اختصار البحث ومللمته دون إخالل يف املوضوع.

ا علي أن أعتين هبا اعتناء  عدم ذكر الفقهاء ملفردات البحث ابلتفصيل؛ لذا كان لزام   -2
 حىت يتجلى املراد. اكبري  

قلة املراجع املتخصصة والشاملة اليت تتحدث عن اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي،  -3
 وقلة من تكلم عنها مقارنة ابلقانون الوضعي.

 أهداف البحث

توضيح مفردات البحث يف الفقه اإلسالمي، ومدى مقارنتها ابلقانون الوضعي، وبيان  -1
 الشريعة على القانون.اجلوانب اليت تفوقت فيها 

 بيان مدى قدرة الفقه اإلسالمي على مواكبة املستجدات اجلنائية أو السياسية. -2
 بيان الفرق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من حيث الوضوح والثبات والتطبيق. -3
-إبراز بعض املفاهيم اليت اكتنفها الغموض وامليوعة يف ظل األنظمة السياسية املعاصرة -4
 ائم السياسية.كاجلر 
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 خطة البحث:

 يشتمل هذا البحث على مقدمة وفصل متهيدي واببني وخامتة

 الفصل التمهيدي

 القانون الوضعييف الفقه اإلسالمي و يف ماهية اجلرمية يف اللغة و 

 القانون الوضعي.يف تعريف اجلرمية يف اللغة ويف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 

 تعريف اجلرمية يف اللغة. -األولاملطلب 

 تعريف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي. -الثايناملطلب 

 تعريف اجلرمية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 

 القانون الوضعي.يف أركان اجلرمية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 

 أركان اجلرمية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 اجلرمية يف القانون الوضعي.أركان  -الثايناملطلب 

 القانون الوضعي.يف و املقارنة بني الفقه اإلسالمي  -الثالثاملطلب 

 القانون الوضعي.يف أقسام اجلرمية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 

 أقسام اجلرمية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطب 

 أقسام اجلرمية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 القانون الوضعي.بني بني الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 

 الباب األول

 اجلرائم اجلنائيةبني التمييز بني اجلرائم السياسية و 
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 الفصل األول

 القانون الوضعييف يف الفقه اإلسالمي و رائم السياسية واجلرائم اجلنائية األحكام العامة للج

اجلنائية يف الفقه اإلسالمي اجلرمية الباعث وأثره على اجلرمية السياسية و  -األولاملبحث 
 القانون الوضعي.يف و 

 التعريف ابلباعث. -األولاملطلب 

 الفقه اإلسالمي.يف تعريف الباعث يف اللغة و  -أوال

 تعريف الباعث يف القانون الوضعي. -اثنيا

 الباعث على اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثايناملطلب 

 الباعث على اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 

 الباعث على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الرابعاملطلب 

 الباعث على اجلرمية اجلنائية يف القانون الوضعي. -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي.بني ة بني الفقه اإلسالمي و املقارن -السادساملطلب 

يف الفقه  السياسية واجلرمية اجلنائية القصد اجلنائي وأثره على اجلرمية -الثايناملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

 مفهوم القصد اجلنائي يف اللغة. -األولاملطلب 

 مفهوم القصد اجلنائي يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أقسام القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أقسام القصد اجلنائي يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 
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 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي -السادساملطلب 

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -السابعطلب امل

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية اجلنائية يف القانون الوضعي. -الثامناملطلب 

اجلنائية يف الفقه اإلسالمي اجلرائم الشروع وأثره على اجلرائم السياسية و  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.يف و 

 الفقه اإلسالمي.يف مفهوم الشروع يف اللغة و  -األولاملطلب 

 الشروع يف القانون الوضعي.مفهوم  -الثايناملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي.  -الرابعاملطلب 

 وع يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالميأحكام الشر  -اخلامساملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -السادساملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السابعاملطلب 

يف العود وأثره على اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الرابعاملبحث 
 القانون الوضعي.

 الفقه اإلسالمي.يف مفهوم العود يف اللغة و  -األولاملطلب 

 مفهوم العود يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أحكام العود يف اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أحكام العود يف اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 أحكام العود يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 
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 أحكام العود يف اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -السادساملطلب 

 لوضعي.القانون ابني و قارنة بني الفقه اإلسالمي امل -السابعاملطلب 

اجلنائية يف الفقه اجلرائم وقف تنفيذ العقوبة وأثره على اجلرائم السياسية و  -اخلامساملبحث 
 القانون الوضعي. ويفاإلسالمي 

 الفقه اإلسالمي.يف ماهية وقف التنفيذ يف اللغة و  -األولاملطلب 

 ماهية وقف التنفيذ يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

يف أثر وقف التنفيذ على اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 القانون الوضعي.

يف ية يف الفقه اإلسالمي و أثر وقف التنفيذ على اجلرائم اجلنائ -الرابعاملطلب 
 لوضعي. القانون ا

لة أالقانون الوضعي يف مسبني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 
 وقف التنفيذ

اجلنائية يف اجلرائم على الظروف املخففة وأثرها على اجلرائم السياسية و  -السادساملبحث 
 القانون الوضعي.يف الفقه اإلسالمي و 

 املقصود ابلظروف املخففة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 املقصود ابلظروف املخففة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 وف املخففة على اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي.أثر الظر  -الثالثاملطلب 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي. أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف -السادساملطلب 
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القانون الوضعي يف مسألة بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السابعاملطلب 
 الظروف املخففة.

 الفصل الثاين

 القانون الوضعي.يف اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و اجلرائم تكييف اجلرائم السياسية و 

القانون يف جرائم قتل املتظاهرين وتعذيبهم وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 
 الوضعي.

 .الفقه اإلسالمييف و ماهية القتل يف اللغة  -األولاملطلب 

 مفهوم القتل يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 مفهوم املتظاهرين ) الثائرين( يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 مفهوم املتظاهرين ) الثائرين ( يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم قتل املتظاهرين. -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي.يف املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السادساملطلب 

القانون يف جرائم إفساد احلياة السياسية وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 الوضعي.

القانون يف ماهية جرائم إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 الوضعي.

القانون يف صور إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و   -الثايناملطلب 
 الوضعي.

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم إفساد احلياة السياسية. -الثالثاملطلب 
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القانون يف جرائم ذوي الياقات البيضاء وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثحث املب
 الوضعي.

يف مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 .الوضعي القانون

األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء، ومدى مساءلة  -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.يف مرتكيب هذه اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و 

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم ذوي الياقات البيضاء.  -الثالثاملطلب 

 ن الوضعي.القانو يف اجلرائم الدبلوماسية وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -الرابعاملبحث 

 الفقهيف و  الوضعي ماهية اجلرائم الدبلوماسية يف القانون -األولاملطلب 
 .اإلسالمي

 صفة مرتكب اجلرمية الدبلوماسية وكيفية مقاضاته. -الثايناملطلب 

 التكييف القانوين للجرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 

 م الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي.التكييف الشرعي للجرائ -الرابعاملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي.يف جرائم القرصنة وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملبحث 

 القانون الوضعي.يف مفهوم جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 

 القانون الوضعي.يف أركان جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 

 تكييف جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 تكييف جرائم القرصنة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 
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 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

 الباب الثاين

يف اآلاثر املرتتبة على التمييز بني اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و 
 القانون الوضعي.

 الفصل األول

 القانون الوضعييف حتديد احملاكم املختصة أبنواع اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و 

 انون الوضعي.القيف املقصود ابحملاكم وأنواعها يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 

 الفقه اإلسالمي.يف مفهوم احملكمة يف اللغة و  -األولاملطلب 

 مفهوم احملكمة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أنواع احملاكم يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أنواع احملاكم يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

القانون يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 الوضعي.

 االختصاص بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 قانون الوضعي.االختصاص بنظر اجلرائم السياسية يف ال -الثايناملطلب 

القانون يف حكم اللجوء إىل حماكم استثنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 الوضعي.

 القانون الوضعي.يف املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الرابعاملطلب 
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القانون يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 
 الوضعي.

 االختصاص بنظر اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -األوللب املط

 االختصاص بنظر اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 

 الفصل الثاين

القانون يف الفقه اإلسالمي و  يفن الدولة الداخلي واخلارجي حتديد اجلرائم املتعلقة أبم
 الوضعي

 القانون الوضعييف املقصود جبرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 

 مفهوم جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 مفهوم جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أنواع جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أنواع جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

يف االختصاص القضائي بنظر جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.

يف االختصاص األصلي حملاكم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 القانون الوضعي.

يف االختصاص االستثنائي حملاكم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.
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األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي  -الثالثاملطلب 
 القانون الوضعي. يفو 

يف الضوابط املتعلقة بتطبيق أحكام قانون العقوابت يف الفقه اإلسالمي و  -الرابعاملبحث 
 القانون الوضعي.

 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي.  -األولاملطلب 

 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 األحكام املتعلقة ابجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثطلب امل

 األحكام املتعلقة ابجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 اخلامتة، وتشمل على:

 نتائج البحث. -1
 التوصيات. -2
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 ملخص الرسالة

واجملتمع؛ ملا حتققه من إهدار األمن يف تعد اجلرائم السياسية من أخطر اجلرائم على الدولة 
ا من اعتداء على الدولة الدولة، وهو واجب عليها توفريه واحلفاظ عليه، وملا حتققه أيض  

ومؤسساهتا ونظامها، وقد تناولت الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية تنظيم هذا النوع من 
مع؛ لذا فقد آثر الباحث تناوله، وقد اتبع اجلرائم؛ ملا يشكله من خطورة ابلغة على الدولة واجملت

الباحث يف هذا البحث املنهج املقارن، وقسمه إىل اببني، وطد هلما بفصل متهيدي، تناول فيه 
الباحث التعريف ابجلرمية وأركاهنا وأقسامها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وقد تناول 

سياسية واجلرائم اجلنائية؛ وذلك من خالل بيان لتمييز بني اجلرائم الاالباحث يف الباب األول 
األحكام العامة للجرائم السياسية، واجلرائم اجلنائية، يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون 

اجلرائم اجلنائية  كل من  الشروع يفابلباعث والقصد اجلنائي و  الوضعي، وكذلك األحكام اخلاصة
بوقف و  ابلعود عي، كذا بيان األحكام اخلاصةوالسياسية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوض

التنفيذ يف اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، 
إضافة إىل بيان األحكام اخلاصة ابلظروف املخففة للعقوبة يف اجلرائم السياسية واجلنائية، يف كل 

 من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

ا التكييف الشرعي والقانوين للجرائم يف الفقه ا تناول الباحث يف الباب األول أيض  كم
القانون الوضعي؛ وذلك من خالل بيان املقصود ابلتكييف يف الفقه اإلسالمي يف اإلسالمي و 

القانون يف القانون الوضعي، كذلك جرائم قتل املتظاهرين وتعذيبهم يف الفقه اإلسالمي و يف و 
يف فة إىل جرائم إفساد احلياة السياسية وتكييفها يف كل من الفقه اإلسالمي و الوضعي، إضا

 القانون الوضعي.

القرصنة وتكييفها يف الفقه  وكذا جرائموكذا جرائم ذوي الياقات البيضاء والدبلوماسيني. 
يف  وكذلك بيان اجلرائم املتعلقة أبمن الدولة الداخلي واخلارجي  القانون الوضعييف اإلسالمي و 

القانون الوضعي، من حيث املقصود جبرائم أمن الدولة وتكييفها يف كل من الفقه اإلسالمي و 
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يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وكذلك االختصاص القضائي بنظر جرائم أمن الدولة يف  
 كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

ى التمييز بني اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية مث تناول الباحث يف الباب الثاين اآلاثر املرتتبة عل
يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وذلك من خالل بيان احملاكم املختصة أبنواع 

الفقه اإلسالمي اجلرائم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، من حيث املقصود هبا وأنواعها يف 
 والقانون الوضعي.
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 التمهيدي:الفصل 

 القانون الوضعييف الفقه اإلسالمي و يف ماهية اجلرمية يف اللغة و 

 وفيه أربعة مباحث:

 القانون الوضعي.يف تعريف اجلرمية يف اللغة ويف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 

 القانون الوضعي.يف أركان اجلرمية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 

 القانون الوضعي.يف أقسام اجلرمية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 

 القانون الوضعي.يف تعريف اجلرمية يف اللغة ويف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 

 تعريف اجلرمية يف اللغة. -األولاملطلب 

. الفقه اإلسالميتعريف اجلرمية يف  -الثايناملطلب   

.تعريف اجلرمية يف القانون الوضعي -الثالثاملطلب   
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 متهيد:

ا، يتعلمه الفرد من جمتمعه؛ ا مكتسب  مييل العديد من علماء النفس إىل اعتبار اجلرمية سلوك  
ويكون نتيجة لألساليب الرتبوية السيئة اليت متارس عليه، ونتيجة لنوع التعاطي الذي خيضع له 

.ا بني اآلخرين مع غريه، أو يشاهده مكرر    فيتخذه أمنوذج ا مقبوال 

ويرتبط السلوك اإلجرامي ابلقيم لدى الشخص، وكذا سلم األولوايت، فمن كان سلم  ،كما
 فقد يتسبب بقتل اآلخرين يف سبيل ذلك، وكذلك احلال ابلنسبة ملن أولوايته مجع املال مثال  

قدم خدمات جنسية يتاجر ابملخدرات وغريها، واملرأة الشريفة ال ميكن أن تفرط يف عرضها؛ فت
 مدفوعة األجر. 

ا نتيجة للصراع املوجود داخل الفرد؛ بسبب شهواته وميوله، وما ويكون فعل اإلجرام أيض  
يتصف به من قيم أخالقية واجتماعية؛ فإن كانت األخالق وجدت االستقامة، وإن كانت 

 .(1)الشهوات اختلف السلوك واحندر، وكان اإلجرام الناتج عن ذلك السلوك

لعل من أهم أسباب اجلرمية، األسباب النفسية لدى اجملرم املتمثلة يف انكباب الشباب على و 
األفالم، اليت تؤجج املشاعر وتعودها على العنف، وهذا ملحوظ يف اجملتمعات اليت طحنتها 

 .(2)احلروب 

 تعريف اجلرمية يف اللغة: -األولاملطلب 

 الفعل يف اللغة على معاٍن، منها: مأخوذة من الفعل َجَرَم َجْرم ا، ويرد هذا 

 .( 3)يقال: جرمت صوف الشاة: أي جززته القطع، -1
الذنب، واجلرمية مثله، يقال: جرم وأجرم واجرتم مبعىن أذنب، وَجَرَم إليهم وعليهم َجرمية  -2

جرُم: املذنب، واجلارُِم: 
ُ
وَأْجَرم: َجىَن ِجناية، وَجُرَم: إذا َعظَُم ُجْرُمه أي أَذنب، وامل

                                                           
 (.36-35جليل وديع شكور: العنف واجلرمية)ص:  (1)
 (.37املرجع السابق)ص:  (2)
 (.391-31/385(؛ الزبيدي: اتج العروس)12/91ابن منظور: لسان العرب) (3)
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اجلاين، ويقال: رجل جرمي: أي عظيم اجلرم، ومجعها أجرام وجروم، وكالمها مجعان 
 .(1)رم، وأميا اجلرمية فجمعها جرائمللجُ 

 .(2)ا هذه السنَة: أي خرجنا منهااخلروج، يقال: َجريمن  -3
الكسب، يقال: فالن جيرم ألهله وجيرتم: أي يتكسب ويطلب وحيتال، وجرمية القوم:   -4

 .(3)كاسبهم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ٹ ٹا، حق   -5

 .(5) ا: أي حق  (4)چې  ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ    ېۉ  ې
واخلالصة: أني معىن اجلُرم ما دلي على كلِ  ما هو مكروه غري مستحسن، وغري مقبول عند 

 أصحاب العقول السليمة.

 :الفقه اإلسالميتعريف اجلرمية يف  -الثايناملطلب 

؛ اواصطالح  مل يتعرضوا لتعريف اجلرمية لغة  الناظر يف كتب الفقهاء القدامى جيد أني متقدميهم 
ا تعرض لتعريفها املتأخرون منهم، حيث عرفوها  ا كانت واضحة  يف أذهاهنم؛ وإمني وذلك أهني

 ا من هذه التعريفات:بتعريفاٍت متعددٍة؛ أذكر بعض  

ظورات شرعية زجر هللا )تعاىل( عنها حبٍد أو أهنا: "حم -الشافعي-عرفها املاوردي -1
 .(6)تعزيٍر"

ا: "عصيان ما أمر هللا به حبكم الشرع الشريف" -2  .(7) عرفها أبو زهرة أهني

                                                           

 (.1/118(؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط)391-31/385العروس)الزبيدي: اتج ( 1) 
 (.12/91ابن منظور: لسان العرب) (2) 
 (.1/56(؛ الرازي: خمتار الصحاح)7/414ابن سيده: احملكم واحمليط األعظم) (3)
 ( 62النحل: اآلية) (4)
 (.139-31/385(؛ الزبيدي: اتج العروس)12/91ابن منظور: لسان العرب) (5)
 (4(؛ حممود جنيب حسين: مدخل للفقه اجلنائي اإلسالمي)ص: 192املاوردي: األحكام السلطانية)ص:  (6)
 (.22حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (7)
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ا: "فعُل حمرٍم معاقٍب على فعله، أو ترُك أمٍر حمرم الرتك  -3 عرفها عبد القادر عودة أهني

 .(1)معاقب على تركه"
 التعقيب على هذه التعريفات:

تعريف أيب زهرة يؤخذ عليه عمومه، فهو يعمُّ كلي معصية، وعليه تكون اجلرمية واإلمث واخلطيئة  -أ
، وهذا غري صحيح، حيث إن هناك معاصَي ال تعد جرائم مثل: الكذب، (2)مبعىن  واحد

 .(3) والغش، والنظر إىل احملرمات...، إىل غري ذلك من املعاصي

 العموم ال اخلصوص. تعريف عبد القادر عودة أيضا  يدخله -ب

ا يؤخذ على هذا التعريف ما أخذ على سابقه، حيث جاء بشكل عامٍ  يشمل املعاصي  أيض  
 كافة، سواء اجلرائم وغريها.

 التعريف الراجح:

ير؛ إذ إن هذا ويرى الباحث أن تعريف اجلرائم هو: "حمظورات زجر هللا )تعاىل( عنها حبد أو تعز 
حيث مشل كل ما أمر هللا بفعله، أو تركه مما رتب الشارع على خمالفة  ،التعريف جامع مانع

 ذلك األمر عقوبة دنيوية حيكم هبا القاضي.

 شرح التعريف الراجح وبيان حمرتزاته:

، واحملرم هو إتيان (4)قوله: "حمظورات" مجع حمظور، وهو املمنوع وخالف اإِلابَحِة، وهو احملرم
 مور به.فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأ

                                                           
 (.1/75عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (.1/75املرجع السابق) (2)
 (.1/75عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
 (.4/212ابن منظور: لسان العرب) (4)
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 ا على حظرها.، وهذا يعين أنه ال بد يف احملظورات أن تكون منصوص  (1)قوله: "زجر": أي منع

قوله: "هللا": لفظ اجلاللة يف التعريف يدل على أني العقوبة من هللا )تعاىل( جاءت يف القرآن أو 
 السنة.

وقوله: "زجر هللا عنها"، خترج من التعريف ما زجر العبد عنه، أو ما زجر عنه احلاكم يف الدنيا، 
 إذا مل حيكم مبا أنزل هللا. 

 قوله: "حد ":

احلد يف اللغة: املنع والفصل بني الشيئني، ومجع احلد حدود، فكَأني ُحدوَد الشرع َفَصَلت بني 
 .(2)احلالل واحلرام

 .(3) لفقهاء هو: عقوبة مقدرة وجبت حق ا هلل )تعاىل( أو آلدمياحلد يف اصطالح ا

 .(4) قوله: تعزير: وهو أتديب وعقوبة على جناية ليس فيها حدٌّ مقدير

 املعىن االصطالحي الشرعي:بني العالقة بني املعىن اللغوي، و 

ا يف معىن تشاهب  ابلنظر إىل تعريف اجلرمية يف اللغة وتعريفها يف اصطالح الفقهاء، جند أن هناك 
 ما عظم من الذنوب. ل ِ اجلرمية؛ إذ يدور معناها حول ك

                                                           
 (.4/212ابن منظور: لسان العرب) (1)
(. وأرى أن احلدود ال تفصل بني احلالل واحلرام إال فيما جعل احلد عقوبة له، فما 3/141ابن منظور: لسان العرب) (2)

 واجبا، وقس على ذلك. جعل احلد عقوبة لفعله يكون تركه
 (.1/433(؛ البهويت: الروض املربع)4/155الشربيين: مغين احملتاج) (3)
(؛ النووي: روضة 2/288(؛ الشريازي: املهذب)12/118(؛ القرايف: الذخرية)7/63الكاساين: بدائع الصنائع) (4)

 (.1/535ذهب اإلمام أمحد)(؛ الكلوذاين: اهلداية على م1/438(؛ البهويت: الروض املربع)7/381الطالبني)
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مها لفظني دلفظ اجلرمية على اجلناية؛ فيع ومما جيدر اإلشارة إليه أني بعض الفقهاء، يطلق
ا أن نعرف اجلناية لغة  مرتادفني، يف حني مييزها آخرون حبسب السياق الواردة فيه؛ لذا حيسن بن

 .اواصطالح  

 :اجلناية لغة -أواًل 

 يقال: جىن جيين ِجناية، ولفظ اجلناية يرد يف اللغة على معان، منها:

 .(1) الذنب، يقال: جىن الذنب عليه جينيه جناية: أي جره إليه -1

ْنيا  -2 اجلِناية، اجلُْرم وما يفعله اإلنسان، مميا يوِجب عليه العقاب، َأو القَصاص يف الد 
 (2) واآلخرة

، يف الدنيا ا أو قصاص  ما يفعله اإلنسان مما يوجب عقااب  واجلرم، وكل فاجلناية هي: الذنب 
 واآلخرة.

 :ااجلناية اصطالحً  -اثنيا

 منها: اقهاء املذاهب للجناية، أذكر بعض  تعددت تعريفات ف

؛ سواء حلي مبال أو نفٍس، اية أهنا: اسم لفعٍل حمريٍم شرع  اجلنا )احلنفي)عرف ابن جنيم -1
 .(3)خصُّوه ابجلناية على الفعل يف الن فس واأَلطرافإال أن الفقهاء 

للفعل احملرم، ويرتتب على ذلك أن السطو امسه  اذا التعريف أنه جعل اجلناية امس  ويؤخذ على ه
جناية، وأن السلب امسه جناية، وأن القتل امسه جناية، وهذا غري صحيح، فاجلناية هي وصف 

إنه ارتكب  :تل: إنه ارتكب جناية، ويقال للساطيللفعل الذي يقوم به الفاعل، فيقال للقا
 جناية، وهكذا.

                                                           
 (.374/ 37(؛ الزبيدي: اتج العروس)153/ 14ابن منظور: لسان العرب) (1)
 (.374/ 37الزبيدي: اتج العروس) (2)
 (.24/ 3(؛ البابريت: العناية شرح اهلداية)3/2ابن جنيم: البحر الرائق) (3)
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ا: "ما حيدثه الرجل على )املالكي ب)عرفها احلطا -2  أو نفسه أو غريه، مميا يضرُّ حاال   أهني
 .(1)"مآال  

ويؤخذ على هذا التعريف عدم حتديده جسامة الضرر الواقع على النفس أو املال، مما يشمل 
 كبرية.  وصغرية أبذلك مجيع األضرار 

أهنا: "الذنب واجلرم، وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه  (الشافعي)عرفها النووي -3
 .(2)العقاب أو القصاص يف الدنيا واآلخرة"

ا: "كلُّ فعل عدوان على نفٍس أو ماٍل، لكنها يف العرف  )احلنبلي)قدامةعرفها ابن  -4 أهني
 .(3)أو حنوه" ايوجب قصاص   عدي على األبدان؛ مباخمصوصة مبا حيصل فيه الت

 على النفس يؤخذ على هذا التعريف عمومه، إذ جاء بشكل عام يشمل كل فعل يوقع عدواان  
 أو املال.

 التعريف الراجح

 ا؛ رتب الشارع عليه عقااب  يرى الباحث أنه ميكن تعريف اجلناية أهنا: " وصف لفعل حمرم شرع  
 يف الدنيا واآلخرة".
 اللغوي، واملعىن االصطالحي:العالقة بني املعىن 

 من خالل ما سبق يتضح أن التعريفني يلتقيان يف أن اجلرمية فعل جيلب الضرر.

 

 

 

                                                           
 (.8/365احلطاب: مواهب اجلليل) (1)
 (344/ 18النووي: اجملموع شرح املهذب) (2)
 (.9/321(؛ املرداوي: اإلنصاف)259/ 8ابن قدامة: املغين) (3)
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 تعقيب:

أني لفظ اجلناية عند الفقهاء مرادف للفظ  للباحث وبعد تعريف كل من اجلرمية واجلناية، يتبني
ية خمصوصة يف التعدي على النفس ، وأني لفظ اجلرمية أعمُّ من اجلناية؛ حيث إن اجلنا(1)اجلرمية

 .(2) اعىن  واحد  ماجلناية واجلرمية  عد  البشرية، كما أن بعض الفقهاء 

 تعريف اجلرمية يف القانون الوضعي: -الثالثاملطلب 

تتفق أغلب التشريعات يف عدم تعريفها للجرمية، غري أهنا تذكر النصوص املبينة ألنواع اجلرائم؛ 
ا: "كلُّ سلوك غري مشروع، سواء كان يف صورة فعل أم امتناع وقد عرفها املشرع  الفلسطيين أهني

 .(3)عن فعل، يقرر له القانون جزاء ما، سواء كان يف صورة عقوبة أو تدبري احرتازي"

 ، وسأذكر بعضا  من هذه التعريفات:(4)وقد تعددت تعريفات فقهاء القانون الوضعي للجرمية

ا: "فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية، عرفها الدكتور حممود جنيب  -1 حسين أهني
 .(5) "ا احرتازاي  يقرر هلا القانون عقوبة  أو تدبري  

ا مبصلحة محاها املشرع يف عرفها الدكتور مأمون سالمة أهنا: "الواقعة اليت ترتكب إضرار   -2
 .(6)  يف العقوبة"ا متمثال  ا جنائي  قانون العقوابت، ورتيب عليها أثر  

ا: "عمل أو امتناع عن عمل، يرتب القانون على عرفه -3 ا الدكتور حممود مصطفى أهني
 .(7) ارتكابه عقوبة"

                                                           
 (.1/76عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (. 32عبد هللا حممد عبد الرمحن العصيمي: اجلرمية املستحيلة بني الشريعة والقانون)ص:  (2)
 (.56القسم العام)ص:  -سطيينقانون العقوابت الفل (3)
 (.32-31كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (4)
 (. 36حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (5)
 (.84القسم العام)ص:  –مأمون سالمة: شرح قانون العقوابت  (6)
 (. 34القسم العام)ص –لعقوابت مصطفى: شرح قانون ا (7)
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وبناء  على ما تقدم من تعريفات للجرمية؛ جند أن القوانني الوضعية احلديثة تتفق مع الشريعة 
ا: عمل حيرمه القان ون، أو امتناع اإلسالمية، يف تعريف اجلرمية، فهذه القوانني تعرف اجلرمية أهني

ا عليه يف هذا الفعل أو الرتك جرمية إال إذا كان معاقب   دعن عمل يقضي به القانون، وال يُع
 .(1) التشريع اجلنائي

وخيتلف معىن اجلرمية عن معىن اجلناية يف القوانني الوضعية، حيث تقسم اجلرمية إىل مراتب 
 .(2) مث املخالفة حبسب جسامتها، فأعلى هذه املراتب اجلناية، مث اجلنحة،

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.62(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 1/75عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (2)
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 -الثايناملبحث 

 القانون الوضعييف أركان اجلرمية يف الفقه اإلسالمي و 

 وفيه ثالثة مطالب:

 يف الفقه اإلسالمي. اجلرميةأركان  -األولاملطلب 

 القانون الوضعي. أركان اجلرمية يف -الثايناملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
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 يف الفقه اإلسالمي: اجلرميةأركان  -األولاملطلب 

 توطئة:

اعتاد فقهاؤان احلديث عن األركان العامة للجرمية، وكذا األركان اخلاصة عند حبث كل جرمية 
على حدة، دون إفرادها يف حبث مستقل، ولعلي أذكر األركان العامة للجرمية هنا يف مبحث 

 ليسهل علينا معرفة األركان يف كل مبحث.مستقل؛ 

 :(1)وأركان اجلرمية العامة يف الفقه اإلسالمي ثالثة

وهو أن يكون هناك نص حيظر اجلرمية ويعاقب عليها،  ،الركن الشرعي للجرمية -األولالركن 
 فإن مل يكن هناك نص فال جرمية وال عقوبة.

 .ا كان أو امتناع  العمل املكون للجرمية؛ فعال  تيان الركن املادي للجرمية، وهو إ -الثاينالركن 
 وهو خمتار ا أيتيها اليت احملرمة األفعال نتائج اإلنسان يتحمل أبن، املعنويالركن   -الركن الثالث

 يسأل ال عليه املغمي أو كاملكره يريده ال وهو حمرما   فعال   أتى فمن ونتائجها، ملعانيها مدرك
 ال اجملنون أو كالطفل معناه يدرك ال ولكنه يريده وهو حمرم ا فعال   أتى ومن فعله، عن جنائي ا
 .(2)فعله عن أيض ا يسأل

 هناك أما فيما يتعلق ابألركان اخلاصة للجرمية فكل جرمية هلا أركان خاصة هبا، ففي السرقة مثال  
هناك  ركن األخذ خفية زايدة على األركان العامة، يبحث يف موضوع السرقة، ويف جرمية الزان

ركن الوطء فوق األركان العامة جلرمية الزان، وهكذا يف كل اجلرائم وهذا ما يطلق عليه ابألركان 
 اخلاصة.

 أتناول شروط األركان العامة للجرائم، وذلك على النحو اآليت:و 
                                                           

(؛ عمر حمي الدين حوري: 1/118(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)132حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
 (81ريب: املسئولية اجلنائية)ص: ا(؛ عز الدين الدانصورى، وعبد احلميد الشو 45مكافحتها)ص: -اجلرمية أسباهبا

 (.1/431عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)(2)
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 .(1)اا عام  أن يكون النص حمكم  ، ويشرتط لتحقق هذا الركن شروط الركن الشرعي -أوال  

الركن املادي، وال بد من توفر هذا الركن إلثبات اجلرمية، حيث خيرجها من طور شروط  -ااثني  
 األفكار والتخطيط إىل أرض الفعل والواقع والتطبيق، فال بد أن تكون مطبقة ابلفعل

 .(2)اوابلتال يشرتط لتحققه تنفيذ اجلرمية عملي  

، مدركا خمتارا   اإلنسان أن يكون ، ويشرتط لتحقق هذا الركناملعنويشروط الركن  -ااثلث  
( قَاَل: ؛ ملا روى اْبن َعبياٍس َعْن النييبِ  )ة املسئولية نتيجة القصد والفعلفيتحمل مرتكب اجلرمي

 .(3)"ِإني اَّلليَ َوَضَع َعْن أُمييِت اخلَْطَأَ َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه" 

 . أركان اجلرمية يف القانون الوضعي -الثايناملطلب 

مها: الركن املادي حددها بعض فقهاء القانون بركنني ال بدي للجرمية من أركان تقوم عليها، وقد 
سالمية كما بينا الشرعي الذي أخذت به الشريعة اإل والركن املعنوي، مستبعدين بذلك الركن

ا يف اجلرمية، مع أنيه خالفها، إال أن كن  ا، وحجتهم يف ذلك: صعوبة اعتبار نص التجرمي ر سابق  
 ، وهي: (4)معظم فقهاء القانون جعلوا أركان اجلرمية ثالثة

 الركن الشرعي )القانوين(. -1
 الركن املادي. -2

                                                           
/ 4(؛ الشربيين: مغين احملتاج)256/ 2(. الباجوري: حاشية الباجوري على ابن قاسم)454/ 13املاوردي: احلاوي) (1)

194.) 
 (.194/ 4الشربيين: مغين احملتاج) (2)
وصححه  (؛3/211) 2145ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الطياَلِق، اَبُب َطاَلِق اْلَمْعُتوِه َوالصيِغرِي َوالنيائِِم، رقم  (3)

عبد القادر عودة: التشريع  ؛(454/ 13املاوردي: احلاوي)وانظر:  ؛(3/211األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجه) 
 (.  1/431اجلنائي اإلسالمي)

طالل أبو عفيفة: شرح ؛ (37حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية )ص:  (4)
(؛ منتصر سعيد 45مكافحتها)ص: -(؛ عمر حمي الدين حوري: اجلرمية أسباهبا95قانون العقوابت القسم العام)ص: 

 (. 21محودة: اجلرمية السياسية)ص: 
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 الركن املعنوي. -3
على  ايكون منصوص   : أي أنه جيب العتبار الفعل جرمية، أن-القانوين–الركن الشرعي  -أواًل 

 .(1) جرمية وال عقوبة إال بنص، وإال فال يعد الفعل جرمية، فال جترميه قانوان  
فاجلرمية عمل أو امتناع عن عمل بوجه غري مشروع، يقرر له القانون عقوبة حمددة، فإذا مل يوجد 
هذا الركن، أبن مل ينص القانون على جترمي الفعل فال جرمية حينئذ، وعندها ال داعي للبحث يف 

 أركان اجلرمية األخرى.

بنص القانون؛ بل يشرتط عدم وجود  ايكفي  كون الفعل أو السلوك جمرم  ومن املالحظ أنه ال 
 .(2) سبب من أسباب التربير، اليت نص عليها القانون بشأن هذا الفعل أو السلوك

على ما سبق، فإنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وأن األصل يف األشياء اإلابحة، حىت  وبناء  
ا، فال عقوبة على فعل مل ينص عليه أي أن يعده جمرم   :لى خالف ذلكينص القانون ع

 .(3) القانون، وهذا مبدأ أصيل، مييز بني اختصاص كل من املشرع والقاضي

 ويهدف مبدأ الشرعية إىل حتقيق العدالة واملساواة بني أفراد اجملتمع بطريقتني:

                                                           
طالل أبو عفيفة: شرح ؛ (37حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (1)
(؛ عمر حمي الدين حوري: 21(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 95انون العقوابت القسم العام)ص: ق

 (.45مكافحتها)ص: -اجلرمية أسباهبا
والشريعة اإلسالمية هي أول من أوجد مبدأ الشرعية، قبل القوانني الوضعية، فلها  الصفحات نفسها، املراجع السابقة (2)

ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  چ جاءت نصوص كثرية تدل على ذلك، منها: قول هللا تعاىل:  فضيلة السبق، وقد

(؛ وقد حرم هللا الظلم على نفسه وجعله بني الناس حمرما، وحرم معاقبة الشخص إذا مل 15سورة اإلسراء: اآلية:) چوئ  
فيلتزم كل أفراد الدولة مبا ميليه عليهم الرسول، أو تصله الدعوة، ومل يكن هناك رسول مبلغ، يبني األفعال املباحة من غريها، 

 من ينوب عنه من إمام أو انئبه. 
وهنا نلحظ أن كثريا من الدول طبقت مبدأ الشرعية يف دوهلم، بغض النظر عن الكيفية، حيث نصت عليه قوانينها؛ 

 (.138للجرمية)ص: واحرتمه مجيعهم. حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة 
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون 139حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: (3)

 (.95العقوابت القسم العام)ص: 
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وما هو جائز له، األمر الذي حيقق : محاية مصلحة الفرد، ببيان ما هو حمظور عليه، األوىل
الطمأنينة يف نفوس األفراد، كما ومينع احملاكم من إيقاع العقوبة على األفراد، إال إذا كان هناك 

 نص صريح جيرم الفعل أو السلوك املقرتف.

ابملشرع وحده، بسن  ان خالل جعل التجرمي والعقاب خاص  : محاية املصلحة العامة، مالثانية
واليت يصدرها هلذه الغاية، وهذا التشريع يكون يف صورة قانون العقوابت، أو ما التشريعات، 

 .(1) يلحق به، أو يكمله

 أن للركن الشرعي للجرمية عنصرين، ومها: للجميع  ومن خالل ما مر يتبني

 وجود النص الذي جيرم الفعل أو السلوك. -1
 .(2) عدم وجود سبب من أسباب التربير -2

 .(3) : أي كل ما يدخل يف كيان اجلرمية ويدرك ابحلواسالركن املادي للجرمية -ااثنيً 

 .(4) وعليه، فال يتصور وقوع اجلرمية، وارتكاهبا، أو التحقيق فيها بدون هذا الركن

 وعناصر الركن املادي للجرمية ثالثة:

هما املشرع : الفعل أو االمتناع عن الفعل، الذي جعلالسلوك اإلجرامي هو -األولالعنصر 
للعقاب عليه، وعليه، فال عقاب مبجرد النية أو األفكار اجملردة، بل ال بد  احمال  للتجرمي، وسبب  

                                                           
 (.141حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (1)
 املرجع السابق. (2)
(؛ 16(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 96طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)

(. عرف الدكتور جنم الركن املادي للجرمية أنه: الفعل أو 45مكافحتها)ص: -عمر حمي الدين حوري: اجلرمية أسباهبا
ل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: االمتناع الذي بواسطته تتكشف اجلرمية ويكتمل جسمها. كام

 (.16(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 213
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 213كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (4)

16.) 
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من السلوك املادي الذي هو حمل للتجرمي، ولعل هذا العنصر هو أساس الركن املادي للجرمية، 
 فال تقع بدونه.

الضرر، أو اخلطر،  :يف  تتمثلواليت ،ية للسلوك اإلجراميالنتيجة اإلجرام -الثاينالعنصر 
 الذي أصاب املصلحة، اليت محاها املشرع اجلنائي.

، فهي (1)، هي: العالقة اليت تربط السلوك اإلجرامي ابلنتيجةالعالقة السببية -الثالثالعنصر 
الرابط الوثيق بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية، حيث تكون النتيجة بسبب ذلك 

 .(2)السلوك

 عاقال   ،اا ابألهلية القانونية، مكلف  أن يكون اجلاين متمتع  : هو الركن املعنوي للجرمية -ااثلثً 
ا عن إرادة اجلاين اآلمثة، اليت ينتهك هبا القوانني اليت ا، إذ يعد السلوك اإلجرامي تعبري  ابلغ  

واليت تالزم األفراد وضعها املشرع اجلنائي، واليت وضعت حلماية املصا ح املعتربة يف اجملتمع، 
 .(3) واجلماعات

ا به كركن من أركان ، وال معتد  ايكن معترب   ومما جيدر اإلشارة إليه أن الركن املعنوي للجرمية مل
ا يعاقب على جمرد الفعل الضار الذي ارتكبه، اجلرمية يف العصور القدمية، فقد كان اجلاين قدمي  

من الصيب  ملسئولية اجلنائية كانت تطال كال  كما أن ابغض النظر عن اإلرادة أو القصد اجلنائي،  
غري املميز واجملنون، فلم تكن تلك التشريعات تفرق بني الفعل املقصود وبني اخلطأ واإلمهال، 

                                                           
 (.16منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (1)
رابطة السببية: إسناد أمر إىل سببه؛ وربط املعلول بعلته؛ ويف اجملال اجلنائي هي: إسناد السلوك اإلجرامي إىل مرتكبه.  (2)

(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون 96طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 
 (.21لسياسية )ص: (؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية ا277،51العقوابت)ص: 

(؛  96(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 21منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (3)
 (.277كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت )ص: 
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، مث يف أواخر تلك العصور أصبحت التشريعات تعتد ابلركن املعنوي كركن يف (1) فالكل مسئول
 واننية.اجلرمية، متأثرة يف ذلك ابلفلسفة الي

ا، حيث قررت: "أن ال وقد عنت النظرية العامة للجرمية ابلركن املعنوي، وأولته اهتماما  كبري  
 جرمية بغري ركن معنوي".

 وتكمن أمهية هذا الركن يف حتديد املسئول عن اجلرمية، فال يسأل أحد عن جرمية، 

ان للعدالة، وشرط حتقيق ما مل تكن هناك عالقة بني مادايهتا وإرادة اجلاين، وهذا الركن ضم
 .(2) األغراض االجتماعية لدى اجملتمع

 :(3)وللركن املعنوي صوراتن

: أن يقصد اجلاين بسلوكه اجملرم الفعل الضار والنتيجة الضارة، مع القصد اجلنائي هو -األوىل
 علمه بتجرمي هذا السلوك.

من خطورة، وما تكشفه من وقد جعل املشرع اجلرائم العمدية أشد عقوبة من غريها؛ ملا هلا 
 عدوانية ذلك اجملرم.

: حيث وقعت اجلرمية من شخص ال ]اإلمهال وعدم االحتياط[اخلطأ غري العمدي  -الثانية
قصد له فيها، وال إرادة آمثة هلذا الفعل، وهو غري راض عن النتيجة، بل جاء الفعل الضار 

 .(4) نتيجة خطأ أو إمهال

 

                                                           
 (.255حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: ( 1)
 (.311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)
 (.22منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (3)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (4)
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 -الثالثاملبحث 

 القانون الوضعييف يف الفقه اإلسالمي و  اجلرميةأقسام 

 أقسام اجلرمية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 أقسام اجلرمية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 القانون الوضعي بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
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 القانون الوضعييف يف الفقه اإلسالمي و  اجلرميةأقسام  -الثالثاملبحث 

ختتلف اجلرائم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، حبسب طبيعة اجلرمية، وجسامتها، والفعل 
املكون للسلوك اإلجرامي، وقصد اجلاين، وأتناول يف هذا املبحث أقسام اجلرائم يف الفقه 

أقسام  -األوليث أتناول يف املطلب اإلسالمي والقانون الوضعي؛ وذلك عرب ثالثة مطالب، حب
 اجلرمية يف الفقه اإلسالمي.

 أقسام اجلرمية يف القانون الوضعي. :الثاينويف املطلب 

املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وذلك على النحو  -الثالثوأتناول يف املطلب 
 اآليت:

 أقسام اجلرمية يف الفقه اإلسالمي: -األولاملطلب 

 تتنوع اجلرائم يف الفقه اإلسالمي، حيث تنقسم إىل أقسام، ابعتبارات خمتلفة: 

 :(1)تقسيم اجلرائم، من حيث جسامتها وخطورهتا على اجملتمع، وتنقسم إىل ثالثة أقسام -أواًل 

 :(2)جرائم احلدود -األولالقسم 
)تعاىل(، وتتسم تلك ا هلل وهي اجلرائم املعاقب عليها، حبد مقدر وعقوبة مقدرة وجبت حق  

 تتمثل يف: ،اجلرائم أبن ضررها يصيب العامة، وهي سبع جرائم
 .] الزان، القذف، الشرب، السرقة، احلرابة، البغي، والردة[
 

                                                           
مكافحتها -(؛ عمر حمي الدين حوري: اجلرمية أسباهبا1/94عبد القادر عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)

(؛ عز الدين الدانصورى، 43(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 53؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: (34)ص: 
 (11ريب: املسئولية اجلنائية )ص: اوعبد احلميد الشو 

 (.9ا)ص: مر تعريف احلد لغة واصطالح   (2)
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ومن صفات هذه اجلرائم أهنا ال تقبل الشفاعة وال اإلسقاط إذا بلغت القاضي، وال جيوز 
 .(1) التهاون فيها؛ ملا يرتتب على ذلك من فساد

 :جرائم القصاص -الثاينالقسم 
 . (2): الَقَود، وهو القْتل ابلقْتل، َأو اجلَرْح ابجلَرْح" (ابلكْسر)الِقصاص يف اللغة: و 

على تتبُّع الشييء. من ذلك قوهلم: اقتَصْصتُت األثَتر،  و"قص" القاف والصاد أصٌل صحيح يدلُّ 
إذا تتبيعته. ومن ذلك اشتقاُق الِقصاص يف اجلِراح، وذلك أنيته يُفعتل بتِه مثتُل ِفعلتِه ابألو ل، فكأنيته 

 . (3)اقتصي أثره"
  .(4)ما فعل"ل اجلرجاين بت: " أن يفعل ابلفاعل مثا فقد عرفه أما القصاص اصطالح  

 عقوبة مقدرة وجبت حقا  للعبد ويعد جمازاة اجلاين مبثل الذي فعل.والقصاص 

 :جرائم التعازير -الثالثالقسم 

ا التأديب، ومنه التعزيز الذي هو التعزير لغة: )ع ز ر(: التتيْعزِيُر التوقري والتعظيم، وهو أيض  و 
 .(5)الضرب دون احلد"

وَعزيَره رديه، والَعْزُر والتعزِير ضرب دون احلد  ِلمنعه اجلاينَ من والَعْزر الليْوم، وَعَزَرُه يَتْعزِره َعْزرا  
عاوَدة وردعه عن املعصية"

ُ
 .(6)امل

للتأديب الذي هو  :والتعزير: اإلعانة والتوقري والنصر مرة بعد مرة، وأصله: املنع والرد، ويقال
 .(7)دون احلد تعزيز؛ ألنه مينع اجلاين أن يعاود الذنب

 

                                                           
(؛ 545-1/531(؛ املرغيناين: اهلداية)83/ 4(؛ املوصلي: االختيار لتعليل املختار)7/33الكاساين: بدائع الصنائع) (1)

 (.88/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (43حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 
 (.18/114الزبيدي: اتج العروس) (2)
 (.5/7ابن فارس: مقاييس اللغة) (3)
 (.225اجلرجاين: التعريفات)ص:  (4)
 (.467الرازي: خمتار الصحاح)ص:  (5)
 (.4/561ابن منظور: لسان العرب) (6)
 (.3/455ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث واألثر) (7)
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 (1)أنه: "أتديب دون احلد" )احلنفي( التعزير اصطالح ا، فقد عرفه احلصكفيأما 

بقوله: "التعزير أتديب دون احلد، على معصية الحد فيها وال   ]الشافعي [عرفه املناويو  ،كما
 .(2)كفارة، من العزر وهو الزجر واملنع"

 .(3) أنه: "أتديب على َذْنب اَل َحدي فيه وال كفيارة" ]الشافعي[وعرفه زكراي األنصاري 

 وجرائم التعازير يقرر هلا القاضي عقوبة تتناسب مع حجم اجلرمية املرتكبة.
 :(4)وهي نوعان ،اجلرائم حسب قصد اجلاين -ااثنيً 

 :]اجلرائم املقصودة [اجلرائم العمدية -1
عامل ابلنهي عنها، وعليه فاجلرائم املقصودة هي اجلرائم اليت قصدها اجلاين عامدا  متعمدا ، وهو 

 :(5)هلا ثالثة عناصر
 تعمد اجلرمية. -أ
 اإلرادة املختارة للفعل. -ب
 العلم ابلنهي عنه. -ت
 :]غري املقصودة [اجلرائم غري العمدية -2

من عناصر اجلرائم العمدية، سابقة الذكر، فإذا وقعت اجلرمية  اهي اجلرائم اليت فقدت عنصر  
د القتل يف خطأ، فإهنا ال تعد مقصودة، وكذلك إذا كانت ابإلكراه املعترب؛ ألن اجملرم ما قص

 .(6) آخر اذاته، وإمنا قصد شيئ  

 
                                                           

 (. 4/15ابن عابدين: حاشية ابن عابدين) (1)
 (.1/14املناوي: التوقيف على مهمات التعاريف) (2)
 (.161/ 4زكراي األنصاري: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب) (3)
-(؛ عمر حمي الدين حوري: اجلرمية أسباهبا1/92عبد القادر عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)

 (.116(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 42مكافحتها)ص: 
 (.92/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)116حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (5)
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (6)
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 :(1)اجلرائم حسب الفعل املكون للسلوك اإلجرامي -ااثلثً 
 اجلرائم اإلجيابية واجلرائم السلبية:وتنقسم إىل نوعني مها: 

 منهيا  عنه، : اجلرائم اليت حتدث نتيجة الرتكاب اجلاين فعال  اجلرائم اإلجيابية هي -األولالنوع 
 جرائم القتل، والزان وغريمها من اجلرائم اليت تقع ضمن هذا النوع. :مثل

اجلاين عن القيام بفعل مأمور : اليت حتدث نتيجة المتناع اجلرائم السلبية هي -الثاينالنوع 
من غري طعام وال شراب بنية القتل، وقد ضمن عمر بن اخلطاب  ، كمن حيبس طفال  (2)به

، وكامتناع الشاهد (3)املاء، فلم جييبوه حىت مات من العطش اا، وقف رجل على ابهبم طالب  قوم  
 عن أداء الشهادة، واالمتناع عن إخراج الزكاة.

 .(4)ا من اجلرائم السلبيةاإلجيابية أكثر وقوع  وتعد اجلرائم 
 :(5)اجلرائم حسب طبيعتها اخلاصة -ارابعً 

 : جرائم عادية وجرائم سياسية،نوعني مها وتنقسم إىل
 وأتناوهلا فيما أييت:

 كان الباعث، : اجلرائم اليت تقع يف ظل ظروف عادية، أاي  اجلرائم العادية هي -األولالنوع 
فقد عامل املسلمون قتلة اإلمام علي بذلك، حيث قتل اخلليفة، وكان الدافع ا، وإن كان سياسي  

هذا القتل جرمية عادية، مبعىن أن يقتص من القاتل فقط، فعن جعفر  عد  ا، ومع ذلك سياسي  
بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه(، كان خيرج إىل الصبح، ويف يده درته 

                                                           
 (.57(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 41مكافحتها)ص: -عمر حمي الدين حوري: اجلرمية أسباهبا (1)
(؛ منتصر سعيد 94/ 1( ؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)98-96حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)

 (58(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 58محودة: اجلرمية السياسية )ص: 
 (.11/524ابن حزم: احمللى) (3)
(؛ 94/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) ( ؛ عبد القادر عودة:98-96حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (4)

 (.58منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 
(؛ منتصر 1/117(؛ عبد القادر عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) 111حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (5)

 (.61سعيد محودة: اجلرمية السياسية) ص: 
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، فقال علي )رضي هللا عنه(: "أطعموه واسقوه وأحسنوا (1)ابن ملجم يوقظ هبا الناس، فضربه
 .(2)إساره، فإن عشت فأان ول دمي، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت"

وظاهر من وصية اإلمام أن اجلرمية عادية، خيتص هبا دون سواه، فيجوز له العفو، كما جيوز له 
 القود.

: اجلرائم اليت تقع يف ظل ظروف غري عادية، مثل: الثورات اجلرائم السياسية هي -الثاينالنوع 
 .(3) اكون الباعث سياسي  أو احلروب األهلية، مع  

وتنقسم اجلرائم السياسية إىل قسمني، مها: جرائم الرأي وجرائم البغي، وأتناول هذين القسمني 
 على النحو اآليت:

 جرائم الرأي:  -األولالقسم 
لكل مكان وزمان، ذكر  صا حو  مصلح ومنهج حياة، وهودة وشريعة جاء اإلسالم عقي

جتهد أن الكليات والقواعد العامة، وترك التفاصيل؛ ليجول العقل وأيخذ كل مسار، وللم
كر، فليس يف يستنبط األحكام العملية من أدلتها الشرعية، وجعل اإلسالم حرية للدين والف

يب    ىبجب  حب    خب  مبيئ    ىئی  جئ    حئ  مئٹ ٹ چ  هاإلسالم إجبار وال إكرا

جح  مح    مججت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج

 جخ  حخ   چ )4(.

                                                           
م املرادي، ذاك املعثر اخلارجي، ليس أبهل أن يروي عنه، وما أظن له رواية، وكان عابدا قانتا هلل، عبد الرمحن بن ملج (1)

. الذهيب: ميزان االعتدال 156هت. 41لكنه ختم بشر، فقتل أمري املؤمنني عليا متقراب إىل هللا بدمه بزعمه تويف سنة 
(2/592.) 
لقن: َوهذا اأْلَثر صحيح رَواه الشاِفعي يف األُم. ابن امللقن: البدر (؛ وقال ابن امل56/ 8البيهقي: السنن الكربى) (2)

 (  8/561املنري)
(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 6/276(؛ العبدري: التاج واإلكليل)6/111السيواسي: تكملة شرح فتح القدير) (3)

 (.61دة: اجلرمية السياسية)ص: (؛ منتصر سعيد محو 117/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)111
 (256البقرة: اآلية) (4)
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واحرتم اإلسالم حرية الرأي والتفكري، وأعطى احلق لكل شخص يف احلرية يف إبداء رأيه وفكره 
دون إكراه، إال أن هذه احلرية جاءت وفق ضوابط معينة، وعرض نفسه ابحلجة والبيان، كل 

 .(1) ذلك بضوابط معلومة

وجعل اإلسالم هذه احلرية حمددة ابألدب واألخالق واحرتام النصوص الشرعية، فحرم التعدي 
على اآلخرين، أبي نوع من التعدي، وحرم التهجم على املعتقدات، وحظر نشر اآلراء الضالة، 

 .(2) واملبتدعات يف الدين ابسم احلرية؛ ملا يسبب ذلك من الفوضى واالضطراب يف اجملتمع

: منها ما يوجه ضد العقيدة، كالتهجم عليها، وقد يصحب ذلك التمرد ائم الرأي نوعانوجر 
 ، ومنها ما يوجه ضد اخلليفة والسلطة. (3)والعصيان، وحتريض الناس على اخلروج على احلكام

وقد محى اإلسالم اجملتمع من الفنت، فحظر جرمية الرأي، ومل مينع العامة من انتقاد احلاكم أو 
صلى هللا رسول هللا) [اعرتاضات وانتقادات بعض األعراب لإلمام األعظمومن ذلك  ،(4)اخلليفة

 عاجل األمر حبكمة وروية، ودفع ابحلكمة واملوعظة احلسنة.ف]عليه وسلم(

وابلرغم من املكانة اليت يتمتع هبا اخلليفة، غري أنه كأي مواطن، له حقوق وعليه واجبات، فال 
البااب يف عامل النصارى، إال أنه ال جيوز سبه أو التعرض  :ابلقداسة، مثليعرتف اإلسالم للخليفة 

 . (5) لفعلابله ابلقول أو 

وليس أدل على ذلك من قصة تولية أيب بكر الصديق )رضي هللا عنه( فقد ول أمر املسلمني، 
)رضي  وليس خبريهم، مث منح رعيته حق عزله، إن هو مل يطع هللا ورسوله، فعن أنس بن مالك

أيها الناس، فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم، فإن  أما بعدُ "، قال: قال أبو بكر: هللا عنه(
أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين، أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا 

                                                           
 (. 91(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:113حممد أبو زهرة: اجلرمية) ص: (1)
 املرجعان السابقان. (2)
 (. 92(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:113حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (3)
 املرجعان السابقان.   (4)
 (. 94(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:118حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (5)
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عمر بن اخلطاب  . كما أكد(1)" ورسوله فال طاعة ل عليكم. قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللا
 جياهبون ابلقول املر والعنيف ي هللا عنه( هذا املبدأ يف كثري من خطبه، فكان اخللفاء أحياان  )رض

 .(2) ويتحملونه

 يف داللة واضحة على احرتام حرية الرأي عند الصحابة.

( سياسته، يف التولية، والعزل، وتوزيع الثروة، ماعلى عثمان )رضي هللا عنه (3)وقد أنكر أبو ذر 
لى الزهد، وبعد نقاش طويل متسك أبو ذر برأيه املخالف، فنفاه اخلليفة عثمان ومحل الناس ع

، واشتدت املعارضة ابلرأي يف عهد عثمان، حىت اثر عليه الثوار من (4)إىل صحراء الربذة
األمصار، مث دعا عثمان )رضي هللا عنه(  الناس إىل صالة جامعة، وحاول أن يدافع عن 

حىت اقتنعوا، ورأوا أن  -واملسلمون يستمعون إىل حججه -نفسه مواقفه، ويرد االهتامات عن
 .(5)يقتل الثوار، الذين اثروا عليه، إال أنه آثر العفو عنهم، ومع ذلك استمروا يف انتقاده وإيذائه

 

 

                                                           
(، قال ابن كثري: "هذا إسناد 661-661/ 2(؛ ابن هشام: سرية ابن هشام )2/157انظر: ابن حبان: الثقات) (1)

 (.91/ 8صحيح" ابن كثري: البداية والنهاية)
 (. 94: اجلرمية السياسية)ص: (؛ صا ح أبو بكر11حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (2)
ُجندب بن ُجنادة بن سفيان بن عبيد، من بين ِغفار، من كنانة بن خزمية، أبو ذر: صحايب، من كبارهم. قدمي  (3)

بتحية )ملسو هيلع هللا ىلص( أسلم بعد أربعة وكان خامسا. يضرب به املثل يف الصدق. وهو أول من حيا رسول هللا  :اإلسالم، يقال
 (. 2/141لزركلي: األعالم)هت. ا32اإلسالم. تويف سنة 

. مث خربت -ميقات أهل العراق -الربََذة: من قرى املدينة. وتبعد عنها مائة ميل وميلني شرقا . قريبة من ذات عرق  (4)
(؛ والقصة مروية يف البخاري وغريه انظر: صحيح 3/24سنة تسع عشرة وثالمثائة، انظر: احلموي: معجم البلدان)

 (.117/ 2) 1416ابب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم: البخاري، كتاب الزكاة، 
(؛ والقصة مروية يف البخاري وغريه انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ما 122حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: ( 5)

 (.117/ 2) 1416أُدي زكاته فليس بكنز، رقم: 
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واشتد النقد أكثر ابلنسبة لعلي بن أيب طالب )رضي هللا عنه(، فقد كان يواجه الكلمة النابية 
وعائشة، وبعدهم تعرض إىل النقد  ،(3)، والزبري(2)مع الصحابة: طلحة (1) يف موقعة اجلمل

الشديد، من قبل اخلوارج بقوهلم: "ال حكم إال هلل"، وكان جييبهم: كلمة حق أريد هبا ابطل، 
 .(4)وكان يرمى ابلكفر وهو يؤم املسلمني يف الصالة، ويرد على خصومه ابحلكمة واملنطق

هللا عنه( ابخلروج والبغي عليه، كان ال يقتل إال من بدأه ابلقتال، وما  وعندما ابتلي علي )رضي 
  ( 5)كان يعاقب على سبه، أو على نية قتله.

 

 

                                                           
طلحة  الصحابيانواجليش الذي يقوده  علي أبن أيب طالببني أمري املؤمنني  هت 36عام  البصرةهي معركة وقعت يف  (1)

أمجعني. انظر: خليفة بن خياط: اتريخ  (ارضي هللا عنه (عائشة أم املؤمننيابإلضافة إىل  والزبري بن العوام بن عبيد هللا
 (. 181خليفة بن خياط)ص: 

طلحة ْبن عبيد اَّللي ْبن عثمان، أَبُو حُمَميد، القرشي التيمي، وأمه الصعبة بنت َعْبد اَّللِي ْبن مالك احلضرمية، يعرف  (2)
هت؛ ابن األثري: أسد 36بطلحة اخلري، وطلحة الفياض. وهو من السابقني األولني ِإىَل اإلسالم، واملبشرين ابجلنة؛ تويف سنة 

 (. 3/84الغابة)
( وابن عمته صفية بنت عبد املطلب، وأحد الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى حواري رسول هللا ) (3)

أسلم  )رضي هللا عنه(العشرة املشهود هلم ابجلنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه يف سبيل هللا، أبو عبد هللا
 (.41/ 1لذهيب: سري أعالم النبالء)هت؛ ا36وهو حدث، له ست عشرة سنة. تويف سنة 

(. َعْن ُعبَتْيِد هللِا ْبِن َأيب رَاِفٍع، َمْوىَل 94(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: 122حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (4)
، قَاَل َعِليٌّ: َكِلَمُة َحقٍ  (، (( أَني احْلَُرورِييَة َلميا َخَرَجْت، َوُهَو َمَع َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلٍب َرُسوِل هللِا ) قَاُلوا: اَل ُحْكَم ِإالي َّللِِي

يَتُقوُلوَن احلَْقي أِبَْلِسَنِتِهْم اَل جَيُوُز َهَذا، »( َوَصَف اَنس ا، ِإين ِ أَلَْعِرُف ِصَفتَتُهْم يف َهُؤاَلِء، أُرِيَد هِبَا اَبِطٌل، ِإني َرُسوَل هللِا )
ُهْم،  ُهْم َأْسَوُد، ِإْحَدى يََدْيِه ُطيْبُ َشاٍة أَْو َحَلَمُة ثَْديٍ  -َحْلِقِه  َوَأَشاَر ِإىَل  -ِمنتْ فَتَلميا قَتتَتَلُهْم َعِليُّ « ِمْن أَبْتَغِض َخْلِق هللِا إِلَْيِه ِمنتْ

ئ ا، فَتَقاَل: اْرِجُعوا فَتَوهللِا، مَ ْبُن َأيب طَاِلٍب ) ُدوا َشيتْ ، مُثي ( قَاَل: اْنظُُروا، فَتَنَظُروا فَتَلْم جيَِ ا َكَذْبُت َواَل ُكِذْبُت، َمريَتنْيِ أَْو َثاَلاث 
ْمرِِهْم، َوقَتْوِل َعِليٍ  ِفيِهْم "، زَاَد يُوُنُس َوَجُدوُه يف َخرِبٍَة، فَأَتَتْوا بِِه َحىتي َوَضُعوُه َبنْيَ يََدْيِه، قَاَل ُعبَتْيُد هللِا: َوأاََن َحاِضُر َذِلَك ِمْن أَ 

ب اَل ُبَكرْيٌ: َوَحديَثيِن َرُجٌل َعِن اْبِن ُحَننْيٍ أَنيُه، قَاَل: رَأَْيُت َذِلَك اأْلَْسَوَد. مسلم: صحيح مسلم، كتاب ، ابيف رَِوايَِتِه: قَ 
 (.749/ 2) 1166التحريض على قتل اخلوارج، رقم 

 املرجعان السابقان الصفحات نفسها( 5) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
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أنه قال: "دخلت  (1)عن احلضرمي -صاحب أيب حنيفة -فقد روى حممد بن احلسن الشيباين 
)رضي هللا عنه(،  ا، فإذا به مخسة نفر، يشتمون علي  (2)مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة

 ، يقول: أعاهد هللا ألقتلنه؛ فتعلقت به، وتفرقت أصحابه عنه، فأتيت(3)وفيهم رجل عليه برنس
، فقلت إين مسعت هذا يعاهد هللا ليقتلنك، فقال له: ادُن وحيك من أنت؟ فقال: أان ابه علي  

نك، فقال علي: فقال علي: خل عنه، فقلت: أخلي عنه وقد عاهد هللا ليقتل (4)سوار املنقري
 .(5) أفأقتله ومل يقتلين؟، قلت: فإنه قد شتمك، قال: فاشتمه إن شئت أو دعه"

وعن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه(، كان خيرج إىل الصبح، 
ويف يده درته، يوقظ هبا الناس، فضربه ابن ملجم فقال علي )رضي هللا عنه(: "أطعموه واسقوه 

 .(6)وا أساره، فإن عشت فأان ول دمي، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت"وأحسن

ت عد  لتحقيق غرض سياسي، و وقد قتل عبد الرمحن بن ملجم اإلمام علي بن أيب طالب، 
اجلرمية عادية ال سياسية، حيث قال اإلمام لولده احلسن: "أحسنوا إساره، فإن عشت فأان ول  

نفسه وىل الدم، له احلق  عد  ، ملا ولو مل يكن القتل عاداي  ، (7)دمي، وإن مت فضربة كضربيت"
 .(8)يف العفو أو القصاص

وظاهر من وصية اإلمام أن اجلرمية عادية خيتص هبا دون سواه، فيجوز له العفو كما جيوز له 
 القود.

                                                           
هت. انظر: الزركلي: 138من الوالة. تويف سنة : لعله: حفص بن الوليد بن يوسف احلضرمي : أمري،  (1)

 (.2/264األعالم)
 (.21/ 19أبواب ملسجد الكوفة. انظر: ابن منظور: خمتصر اتريخ دمشق) (2)
 (. 13/117،118والرُبُْنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كان أو جبة أو ممطرا. األزهري: هتذيب اللغة) (3)
هت. 223موسى بن إمساعيل، املنقري ابلوالء، التبوذكي أبو سلمة: حافظ للحديث، ثقة. من أهل البصرة؛ تويف سنة:  (4)

 (. 321/ 7الزركلي: األعالم)
 وقد سبق يف الصفحة نفسها مسلموهو عند  (5)
 .53سبق خترجيه ص  (6)
 وقد سبق يف الصفحة نفسها مسلموهو عند  (7)
 (.117/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)11/52لكبري)ابن قدامة: الشرح ا (8)
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ن حيتدى، ال يغضبون ألنفسهم، بل هلل )تعاىل(، ومل يرتفعوا ع فاخللفاء الراشدون كانوا مثاال  
 .(1) الرعية، واإلسالم مل يفرق بني قتل احلاكم واحملكوم، فإما القصاص أو العفو

 يف القانون الوضعي ةأقسام اجلرمي -الثايناملطلب 

 فتتعدد اجلرائم ابعتبارات خمتلفة: ،أما يف القانون الوضعي

 وتنقسم إىل عدة أقسام، وذلك على النحو اآليت: ،اجلرائم حبسب الركن املادي -أواًل 

 اجلرائم اإلجيابية، واجلرائم السلبية:  -األولالنوع 
: اليت يكون ركنها املادي ارتكاب فعل، ينهى عنه القانون، ترتتب اجلرائم اإلجيابية هي -أ

، أو القتل أو عليه نتيجة، يعاقب عليها، كاستخدام اجلاين جوارحه يف جرائم السرقة مثال  
 الضرب. 

: جرمية االمتناع، كمن امتنع عن القيام بفعل كان جيب عليه القيام اجلرائم السلبية هي -ب
 .(2) به، نص عليه القانون، ورتب عليه عقوبة، ومثاله: امتناع املكلف عن دفع الضريبة

 اجلرائم الوقتية واجلرائم املستمرة: -الثاينالنوع 

: اليت تبدأ وتنتهي يف وقت واحد، وال تستمر يف هي ]اجلرائم الفورية [اجلرائم الوقتية -أ
نشاطها اإلجرامي، كجرمية القتل أو السرقة، أو غريمها من اجلرائم، ومعظم اجلرائم من هذا 

 النوع.
 
 

                                                           
 (. 94(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: 122حممد أبو زهرة: اجلرمية) ص:  (1)
(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام 117طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)

(؛ كامل السعيد: شرح األحكام 29(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 121النظرية العامة للجرمية)ص: 
 (.234العامة يف قانون العقوابت)ص: 
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  عند ارتكاهبا، كمن أدار حمال  ا طويال  : اجلرائم اليت تستغرق زمن  اجلرائم املستمرة هي -ب
 . (1) بدون ترخيص ارخيص، وكمن حوى سالح   من غري تجتاراي  

 اجلرائم البسيطة وجرائم االعتياد: -الثالثالنوع 

 : اجلرائم اليت تتكون من فعل واحد، دون تكرار، كجرمية السرقة.اجلرائم البسيطة هي -أ
: اجلرائم اليت ال جيرم  القانون عليها مبجرد ارتكاهبا هي ]جرائم العادة [جرائم االعتياد -ب

واحدة، بل ال بد من تكرار الفعل املادي وال عقاب عليه، مثل: اعتياد التسول، مرة 
 .(2) وتعاطي املخدرات

 وتنقسم إىل عدة أقسام، وذلك على النحو اآليت: ،اجلرائم حسب الركن املعنوي -ااثنيً 
 اجلرائم املقصودة واجلرائم غري املقصودة: -األولالنوع 

توفر فيها القصد اجلنائي، وأراد اجلاين حتقيق نتيجتها : كل جرمية اجلرائم املقصودة هي -أ
مع سبق الرتصد أو السرقة أو غريمها من  ،اليت توافر فيها ركن القصد، كجرمية القتل

 اجلرائم.
 هي اجلرائم املقصودة. اوأكثر اجلرائم وقوع   

 : اجلرائم اليت يرتكبها اجلاين دون قصد، نتيجة خطأ أواجلرائم غري املقصودة هي -ب
 .(3)إمهال

 

                                                           
(؛ كامل السعيد: شرح 124-123العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  حممد صبحي جنم: قانون(1)

(؛ 114(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 227األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
 (.28منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 

(؛ كامل السعيد: شرح األحكام 129لعام النظرية العامة للجرمية)ص: حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم ا(2)
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح 187-186(؛ مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص: 231العامة يف قانون العقوابت)ص: 

 (.31(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 114قانون العقوابت القسم العام)ص: 
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية 133قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: حممد صبحي جنم:(3)

 (.27السياسية )ص:
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 ،نحاجلج  ،اجلناايت :هي وتنقسم إىل ثالثة أقسام ،اجلرائم حسب جسامتها -ااثلثً 
 واملخالفات:

: أشد اجلرائم، واليت يعاقب عليها بعقوابت شديدة كاحلبس مدة تزيد عن ناايت هياجل -أ
 ثالث سنوات، واإلعدام، واألشغال الشاقة املؤبدة، واألشغال الشاقة املؤقتة.

: جرائم أخف من اجلناايت يف جسامتها، ويعاقب عليها ابحلبس من ثالثة اجلنح هي  -ب
 ىل ثالث سنوات، أو ابلغرامة املالية.إأسابيع 

: اجلرائم اليت تلي اجلنح، واليت يعاقب عليها ابلغرامة، أو احلبس مدة خالفات هيامل  -ت
 .(1) أقل من ثالثة أسابيع

 تتمثل فيما يلي: ،أقسام ىل عدةإوتنقسم  ،اجلرائم حسب الدافع -ارابعً 
 : اجلرائم اليت ال تنال من نظام الدولة السياسي الداخلي أو اخلارجياجلرائم العادية هي -أ

(2). 
: اجلرائم اليت يقصد هبا تغيري الوضع السياسي يف الدولة بصورة اجلرائم السياسية هي -ب

 .(3) مباشرة أو غري مباشرة
 واجلرائم السياسية قسمان:

: اجلرائم اليت تكتسب صفة السياسية، ابلنظر هي ]اخلالصة[اجلرائم السياسية البحتة  -أ
 للباعث على ارتكاهبا، أو لطبيعة احلق حمل االعتداء عليه فيها، 

                                                           
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 24-23منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (1)

 (.48ت)ص: (؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقواب111
(؛  27(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 111طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)

 (.225كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
(؛  27ة السياسية)ص: (؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمي111طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)

(؛ سهيل حسني الفتالوي وعماد حممد ربيع: القانون 224كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
 (.94الدول اإلنساين)ص:



  (51( 
 

وهي جرائم االعتداء على كيان السلطة السياسية يف الدولة، سواء من اخلارج أو من 
 . (1)الداخل

 .(2) العادية وي على أي عنصر من عناصر اجلرميةاليت ال حتتأو هي أفعال موجهة ضد الدولة، 
: اجلرائم اليت تقع على الدولة وعلتى مصتا ح األفتراد يف آن  هي اجلرائم السياسية النسبية -ب

 واحد.
ا، ويكتتون ا وثيق تتوتعتتد اجلتترائم السياستتية النستتبية جتترائم عاديتتة، تتترتبط ابجلتترائم السياستتية ارتباط تت  

 جرائم مادية أو حقيقية، أو يكون بتعدد جرائم معنوية أو صورية.هذا االرتباط بتعدد 
 يقال له: اجلرائم املرتبطة جبرمية سياسية. -فاألول
 .(3) يقال له: اجلرائم السياسية املركبة أو املختلطة -والثاين

 وعليه، فتنقسم اجلرمية السياسية النسبية إىل قسمني:

تلتك اجلترائم التيت تتدخل يف نطتاق جترائم القتانون العتام  هي: (4)اجلرائم السياسية املرتبطة -أ
بصفة أصتلية، ولكتن حتتوم حوهلتا الصتفة السياستية ابلنظتر إىل الباعتث عليهتا، أو اهلتدف 

 . (5)منها ومها أمر سياسي، أو ابلنظر إىل ظروف ومناسبة ارتكاهبا

                                                           
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 176، 175رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقايب)ص:  (1)

165.) 
(؛ عالء زكي: جرائم األمن القومي)ص: 82حممد عطية راغب: اجلرمية السياسية يف التشريع العريب املقارن)ص:  (2)

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 337
 (.65عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص:  (3)
 مفهوم االرتباط بني اجلرائم عامة: (4)

وجود تعدد حقيقي، حيث تتابع األفعال املادية ويوصف بعضها بوصف القانون العام ، ويوصف اآلخر االرتباط يعين 
بوصف اإلجرام السياسي البحت، فبالنظر اىل موضوع اجلرمية املرتبطة هي جرمية من القانون العام، وابلنظر اىل ارتباطها 

 بعمل سياسي تكون جرمية سياسية.
ية وجرائم القانون العام: هو الصلة القائمة بني جرميتني أو أكثر، خمتلفتني يف الوصف والطبيعة، االرتباط بني اجلرمية السياس

(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم 119فاألوىل جرمية عادية، واألخرى جرمية سياسية. صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: 
 (.81السياسية)ص: 

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 166منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (5)
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ي حالة من حاالت وتكون هذه اجلرائم حيث تعرب عن التعدد املعنوي أو الصوري للجرائم، وه
 .(1) التعدد املادي أو احلقيقي، وتتصل فيها اجلرمية العادية ابجلرمية السياسية بصلة السلبية

 وتتداخل اجلرمية السياسية مع جرائم القانون العام، وتكون بينهما روابط وثيقة. 

لتلتتتف أو فعلتتى ستتبيل املثتتتال: اجلتترائم املوجهتتتة ضتتد الدولتتتة، يكتتون التعتتترض فيتته ألمتتتوال النتتاس اب
 النهب أو السرقة.

وكتتذا يتعتترض مستتاكن املتتواطنني لالنتهتتاك واالعتتتداء، وهتتذه جتترائم القتتانون العتتام؛ ألن موضتتتوع 
االعتداء حقوق خاصة، وابلنظر إىل الظروف احمليطة هبذه اجلرائم، فهي ظروف سياسية كاحلرب 

 األهلية أو الثورة.

؛ وذلتك أن (2)هلتا عتن اجلترائم السياستية البحتتة اييتز  الفقهاء اجلرائم النسبية، متوهلذا يسميها بعض 
ا متن أشتخاص القتانون موضوعها هو االعتداء على األشخاص، أو على الدولة بوصتفها شخص ت

اخلتتتتتاص، ولكتتتتتن ابلنظتتتتتر إىل بواعتتتتتث اجملتتتتترم وأهدافتتتتته حستتتتتب العنصتتتتتر الشخصتتتتتي، وابلنظتتتتتر إىل 
 .(3) الظروف احمليطة هبا

ولعتتل الفتترق بتتني اجلتترائم السياستتية، واجلتترائم العاديتتة، أن اجلتترائم السياستتية هتتي التتيت تقتترتف ضتتد 
 الدولة أو السلطة بوصفها، وال تستهدف سواها. 

 .(4) أما العادية، فتوجه ضد الفرد وحده، أو الفرد والدولة

                                                           
 (.81عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية )ص:  (1)
(؛ عالء زكي: جرائم 166(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 112صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص  (2)

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 341ي)ص: األمن القوم
(؛ حممد عطية راغب: 166(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:112صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (3)

 (.337(؛ عالء زكي: جرائم األمن القومي)ص:  82اجلرمية السياسية يف التشريع العريب املقارن)ص: 
(؛ عالء زكي: جرائم 166(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 112 ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: صا (4)

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 341األمن القومي)ص: 



  (53( 
 

ط فيهتتا الباعتتث كتتأن يقتتوم شتتخص بستترقة حمتتل أستتلحة الستتتعماهلا يف الثتتورة، فهتتذه اجلرميتتة ارتتتب
بفعل السرقة، حيث كانت السرقة من شخص عادي، والباعث استعمال األستلحة يف الثتورات؛ 

 .(1) لذا مسيت اجلرائم املرتبطة

: اجلترائم التيت تقتع بفعتل إجرامتي واحتد، ومتتس هـي ]املركبة [اجلرائم السياسية املختلطة -ب
 مصلحتني يف وقت واحد: مصلحة النظام السياسي، ومصلحة النظام العام. 

تت  ا بقصتتد املستتاس مبصتتلحة خاصتتة، حيميهتتا القتتانون العتتام، فتصتتيب والتتيت ترتكتتب أساس 
  ( 2)النظام السياسي للدولة أبذى أو ضرر.
يه يف اجلرمية السياسية املركبة، فإهنا تعد من جترائم فعند النظر إىل طبيعة احلق املعتدى عل

القانون العام، غري أن مساسها ابلنظتام السياستي بطريتق غتري مباشتر، جيعلهتا متن اجلترائم 
 .(3) السياسية

ومتتن أمثلتتة تلتتك اجلتترائم: جرميتتة إهانتتة التترئيس أو امللتتك، فهتتي تكتستتب صتتفة اجلرميتتة السياستتية، 
خلاصتة، التيت حيميهتا القتانون العتام، وهتي إهانتة شتخص الترئيس ا للمصتلحة اوهي تتضتمن هتديتد  

 أو امللك، هبدف إحداث تغيري ابلنظام السياسي.

وإذا كانت اجلرمية السياسية املركبة، تصيب املصتا ح اخلاصتة بطريتق مباشتر، فتإن اجلرميتة السياستية 
 .(4) البحتة، قد متس املصا ح اخلاصة بطريق غري مباشر

حتتتظ أن اجلرميتتتة عاديتتتة، وأن الصتتتفة السياستتتية للجتتترائم املركبتتتة أو املختلطتتتة، نالوعنتتتد التأمتتتل يف 
الباعتتتث سياستتتي: كتتتأن يرتكتتتب اجلتتتاين جرميتتتة قتتتتل أو ستتترقة يف غتتتري ظتتتروف احلتتترب األهليتتتة أو 

 الفوضى،
                                                           

 (.81عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص:  (1)
(؛ عالء زكي: جرائم 166(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 112صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص  (2)

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 341األمن القومي)ص: 
(؛ عالء زكي: جرائم 113(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: 167منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (3)

 (.65عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص:  (؛341األمن القومي)ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (4)
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 .(1) ولكن غرضه هو الوصول بعد تلك اجلرمية إىل األموال واألسلحة 

 سياسية هلذه اجلرائم، على أقوال منها:وقد اختلف فقهاء القانون يف الصفة ال

، ويعتمتتد أصتتحابه علتتى طبيعتتة احلتتق املعتتتدى عليتته، بغتتض املــذهب املوضــوعي -األولالقــول 
 .(2) النظر عن نية اجلاين أو غرضه، وبذلك ال مينحون الصفة السياسية هلذا النوع من اجلرائم

ا، عليتته أن يتتول للباعتتث اعتبتتار  ويؤختتذ علتتى هتتذا التترأي أنتته جتاهتتل الباعتتث بشتتكل مطلتتق، وكتتان 
حبيتتث إذا كتتان هنتتاك أفعتتال تشتتكل قرينتتة علتتى أن الباعتتث متتن ارتكتتاب اجلرميتتة ابعتتث سياستتي، 
فإننا نكون أمام جرمية سياسية، أما إذا مل يثبت اجتاه نية اجلتاين إىل فعتل اجلرميتة لغترض سياستي، 

 فال يعتد بذلك الباعث.

يعتتة ويعتمتد أصتحابه علتى نيتة اجلتاين، بغتض النظتر عتن طب، املـذهب الشخصـي -الثـاينالقـول 
ا، ون مجيع اجلرائم املركبة جرائم سياستية، إذا كتان الباعتث فيهتا شتريف  داحلق املعتدى عليه؛ لذا يع

 .(3) ا لوطنه، فال يساوى مع اجملرمني العادينيوكان اجملرم خملص  

دون أي ضتتابط، متتا يعتتين أهنتتا ويؤختتذ علتتى هتتذه النظريتتة أهنتتا أختتذت ابلباعتتث بشتتكل مطلتتق، 
 ا ابجلرائم السياسية.توسعت كثري  

ويرى الباحث التوفيق بني هاتني النظريتني، حبيث ال هنمل الباعث بشكل مطلق، وال نوليه 
وحده األمهية، حبيث يكون املعيار وحده، فيعتد ابلباعث إذا توافرت قرائن قوية، تدلل على 

 لة. اجتاه إرادة اجلاين لإلضرار ابلدو 

 

                                                           
 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 341عالء زكي: جرائم األمن القومي)ص:  (1)
 (.48(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 113صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (2)
 (.48(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 114صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (3)
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 القانون الوضعي: بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -طلب الثالثامل
انون الوضعي مما سبق ذكره يتضح لنا أن هناك نقاط اتفاق، ونقاط اختالف بني الشريعة والق

 ني ذلك على النحو اآليت:بأيف أقسام اجلرمية، و 
 :(1)نقاط االتفاق -أواًل 

القانون الوضعي يف اجلرائم، من حيث جترميها، إذ إننا جند تتفق الشريعة اإلسالمية مع  -1
أن اجلرائم اليت نصت على جترميها الشريعة، هي تلك اليت نص على جترميها القانون 

 الوضعي.
ركان اجلرمية يف ألوضعية يف أركان اجلرمية، إذ إن سالمية والقوانني اتتفق الشريعة اإل -2

 القانون الوضعي.سالمية هي ذاهتا يف الشريعة اإل
 أقسام اجلرائم حمل اتفاق بني القانون الوضعي والتشريع اجلنائي اإلسالمي. -3

 وتتمثل فيما أييت:،( 2)نقاط االختالف -ااثنيً 
جرائم حدود، وجرائم  :إىل -حبسب جسامة اجلرمية -تنقسم اجلرائم يف اإلسالم -1

حبسب  -قصاص أو دايت، وجرائم تعازير، بينما تنقسم اجلرائم يف القانون الوضعي
 نح، وخمالفات.إىل جناايت، جُ  -جسامتها

من جرائم  وجرمية السرقة، ة القذف،جرمية الزان، وجرمي تعدُّ التشريع اجلنائي اإلسالمي،  -2
ها املشرع اجلنائي الوضعي من داإلسالمي، بينما يعمع خلطورهتا على اجملت ااحلدود؛ نظر  

 قبيل اجلنح، وهي مرتبة أدىن من اجلناايت؛ رغم أني هلا خطورة ابلغة على دعائم اجملتمع.

                                                           
(؛ منتصر سعيد محودة: 1/76(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) 23حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)

 (.62اجلرمية السياسية)ص: 
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية 1/76(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)43حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)

 (.62السياسية )ص: 
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، جيب على اجلاين اا جنائي  ا إىل جانب كوهنا إمث  ذنب   عدُّ اجلرمية يف التشريع اإلسالمي ت -3
ا معصية وخمالفة ألوامر أما يف القانون الوضعي العقايب،  الشارع ونواهيه، التوبة منه؛ ألهني

 فليس كذلك.
 
 
 
 
 
 

 

 الباب األول 

 اجلرائم اجلنائيةبني لتمييز بني اجلرائم السياسية و ا

 الفصل األول

 األحكام العامة للجرائم السياسية واجلرائم اجلنائية

 القانون الوضعييف يف الفقه اإلسالمي و 

 الفصل الثاين

القانون يف يف الفقه اإلسالمي و  السياسية واجلرائم اجلنائيةجلرائم اتكييف 
 الوضعي.
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 الفصل األول

القانون يف يف الفقه اإلسالمي و رائم السياسية واجلرائم اجلنائية األحكام العامة للج
 الوضعي

الباعث وأثره على اجلرمية السياسية واجلرمية اجلنائية يف الفقه  -األولاملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

يف  السياسية واجلرمية اجلنائية القصد اجلنائي وأثره على اجلرمية -الثايناملبحث 
 القانون الوضعي.يف الفقه اإلسالمي و 

اجلنائية يف الفقه اجلرمية السياسية و اجلرائم  الشروع وأثره على -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

يف الفقه واجلرائم اجلنائية السياسية  وأثره على اجلرائمالعود  -الرابعاملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية يف وأثره  وقف تنفيذ العقوبة -اخلامساملبحث 
 القانون الوضعي.يف الفقه اإلسالمي و 
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سية واجلرائم اجلنائية الظروف املخففة وأثرها على اجلرائم السيا -السادساملبحث 
 القانون الوضعي.يف يف الفقه اإلسالمي و 

 

 
 
 

الباعث وأثره على اجلرمية السياسية واجلرمية اجلنائية يف الفقه  -األولاملبحث 
 وفيه سبعة مطالب:القانون الوضعي ي اإلسالمي و 

 التعريف ابلباعث. -األولاملطلب 

 اإلسالمي.الفقه يف تعريف الباعث يف اللغة و  -أواًل 

 تعريف الباعث يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

 الباعث على اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثايناملطلب 

 الباعث على اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 

 الباعث على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الرابعاملطلب 

 ث على اجلرمية اجلنائية يف القانون الوضعي.الباع -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي.بني الفقه اإلسالمي و املقارنة بني  -السادساملطلب 
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 توطئة: 
للباعث دور مهم يف اجلرمية؛ إذ يعد املتسبب يف القصد اجلنائي، وله اعتبار عند علماء 

اعتبار عند رجال األمن  اإلجرام، حيث يبحثون عن علة ارتكاب اجلاين جلرميته، كما له
والبحث اجلنائي، عند حبثهم عن مرتكيب اجلرمية، وحماولة كشفهم، فالباعث: هو احملرك األول 

 للقصد اجلنائي.

وقد اندى الباحثون يف علم اإلجرام بضرورة مراعاة الباعث على اجلرمية، وعند توقيع العقوبة يف 
ا ابلباعث، كأن يكون الباعث على م اعتبار  تطبيق ذلك، حاول بعض الفقهاء إابحة بعض اجلرائ

 . وأتناول هذا املطلب على النحو اآليت:(1) اجلرمية شريفا ، كالقتل بسبب الشفقة
 .والفقه اإلسالميتعريف الباعث يف اللغة  -أواًل 
 الباعث لغة:  -أ

 :(2)ا، ويرد يف اللغة على معان، منهاوهو مأخوذ من الفعل بعثه يبعثه بعث  

 أرسله مع غريه. أي :بها: أي أرسله وحده، وبعث يقال: بعثه يبعثه بعث  اإلرسال،  -1
 محله على فعله. أي :الدافع، يقال: بعثه على الشيء -2
َلَة آتَِياِن فَابْتتَتَعثَاين"اإليقاظ، ومنه قوله ) -3  ،: أي أيقظاين من نومي. (3)(:"َأاَتين اللييتْ
جيشه الذي بعث معه، وجيمع  البعث هو: اجليش، يقال: كنت يف بعث فالن: أي يف -4

 .(4) على بعوث

                                                           
 ( 414عمر الشريف: درجات القصد اجلنائي)ص:  (1)
 (.168/ 5الزبيدي: اتج العروس) (؛116/ 2ابن منظور: لسان العرب) (2)
، رقم  ١٤١التوبة:  چڎ  ڈ  ڈ   چ  :البخاري: صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب قوله تعاىل (3)

4674 (6/69.) 
 (.168/ 5(؛ الزبيدي: اتج العروس)116/ 2ابن منظور: لسان العرب) (4)
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ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  (: (:تعاىل) هللا قول ومنه اإلحياء، -5

 الذي هو الباعث،( وجل عز) أمسائه ومن أحييناكم، أي: ، (1)َّچۅ  ۅ  
 .القيامة يوم املوت بعد حيييهم أي :اخللق يبعث

 : (2)الباعث يف اصطالح علماء النفس -ب
 .(3) مادي أو اجتماعي، يستجيب له الدافع، فيؤدي إىل إشباعههو موقف خارجي 

 ا عند الفقهاء القدامى:الباعث اصطالحً  -ت
الذي دفع ( 4)مل ترد كلمة )الباعث( على لسان الفقهاء واألصوليني، مبعىن القصد والدافع

 (1) املكلف إىل حتقيق غرض أو غاية معينة؛ وإمنا ورد لفظ )القصد(

                                                           
 (.56البقرة: اآلية:) (1)
 والبواعث نوعان: (2)

 جتذب إليها املرء كأنواع الثواب واملديح واملكافأة، أو وجود جمال للرتفيه والتسلية.: بواعث إجيابية
: حتمل املرء على جتنبها وتفاديها، مثل: التوبيخ واللوم والعقاب والقوانني الرادعة والنواهي االجتماعية. سرور بواعث سلبية

 (.41 العقوابت التعزيرية) ص:بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف
فهو عامل فطري داخلي، حتركه منبهات داخلية وخارجية، تقود العقل إىل ارتكاب الفعل. سرور بن حممد  وأما الدافع

 (.35العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص:
قبل أن يؤثر فيه الباعث، والباعث موقف خارجي مادي أو اجتماعي يؤثر وبناء عليه فإن الدافع استعداد يوجد لدى الفرد 

على الدافع فيستجيب له. سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العقوابت التعزيرية 
 (.43)ص:

ع والباعث على اجلرمية وأثرمها (؛ سرور بن حممد العبد الوهاب: الداف121حلمي املليجي: علم النفس املعاصر)ص:  (3)
 (.41يف العقوابت التعزيرية )ص:

الدافع: هو العامل الذي مييله الفعل يف روية وهدوء. رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقايب )ص:  (4)
 (. 12مي)ص:(؛ رميا عبد اللطيف حسن الصا ح: الباعث الشريف وأثره على اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسال297

وعالقة الدافع ابلباعث عالقة تداخلية، ال ينفك واحد عن اآلخر، حيث إن الباعث ميثل اإلحساس متجردا من املصلحة، 
والدافع ميثل املصلحة جمردة من اإلحساس، ومها مرتبطان ال ينفكان؛ رميا عبد اللطيف حسن الصا ح: الباعث الشريف 

 (. 12ه اإلسالمي )ص:وأثره على اجلرمية والعقوبة يف الفق
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جاء توضيح ذلك على لسان اإلمام الشاطيب، حيث ( 3)ا عن الباعث،تعبري  . (2) أو )النية( 
 .(4) قال: "قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافق ا لقصده يف التشريع"

ا، ولعل ذلك انبع من احلديث املشهور، عن كثري    ال  وقد اهتم الفقهاء ابلنية واستعملوها استعما
َا ِلُكلِ  قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اَّللِي ) ()ُعَمَر ْبن اخلَْطياِب  َا اأْلَْعَماُل اِبلنِ يياِت، َوِإمني ( يَتُقوُل: "ِإمني

يَتْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر  اْمرٍِئ َما نَتَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل ُدنْتَيا ُيِصيبُتَها َأْو ِإىَل اْمرَأَةٍ 
 .(5) إِلَْيِه"

 :وقد تعددت تعريفات الفقهاء للباعث حيث عرفه بعضهم أنه

 .(6)"الدافع الذي حيرك اإلرادة إلنشاء التصرف إىل حتقيق غرض غري مباشر" -1

                                                                                                                                                                          
. أييت مبعىن 3. منها قصد اجلرمية أي اختيارها وتعمدها 2. إيراد الشيء 1القصد: يف اللغة يرد على معان؛ منها:  (1)

(؛ اجلوهري: 1/66(؛ الزبيدي: اتج العروس)3/353. الوسط بني الطرفني. ابن منظور: لسان العرب)4استقامة الطريق 
 (.2/524الصحاح )
اه إليه" املوسوعة الفقهية الكويتية) القصد يف  (414/ 2االصطالح: "اعتزام الفعل واالجت 

كون الباعث سابقا على وجود القصد، وخارجا عن نطاق الفعل اإلجرامي، مع بقاء   :وعالقة الباعث ابلقصد تتمثل يف
مون ابلقصد ويهملون الباعث. حممد القصد عنصرا ضروراي لقيام اجلرمية، وخيتلط مع اجلرمية ذاهتا، مما جعل الفقهاء يهت

( ؛ رميا عبد اللطيف حسن الصا ح: الباعث الشريف 27مطلق عساف: القصد واثره يف حتديد املسؤولية اجلنائية)ص: 
 (.12وأثره على اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي )ص: 

لقلب على العمل، قال صاحب املصباح املنري،" مث النية: يف اللغة تعين القصد، وأتيت مبعىن العزم، فتكون مبعىن عزم ا (2)
(. وانظر: ابن 2/631خصت النية يف غالب االستعمال بعزم القلب على أمر من األمور. الفيومي: املصباح املنري )

 (.347/ 15منظور: لسان العرب )
راي األنصاري: أسىن املطالب يف النية يف االصطالح: قصد اإلنسان بقلبه ما يريد فعله، أو قصد الشيء مقرتان بفعله. زك

 (.47/ 1(؛ الشربيين: مغين احملتاج)28/ 1شرح روض الطالب)
(؛ ايسني اجلبور: 28عبد هللا زيد الكيالين: نظرية الباعث وأثرها يف العقود والتصرفات يف الفقه اإلسالمي)ص:  (3)

الباعث الشريف وأثره على اجلرمية والعقوبة يف  (؛ رميا عبد اللطيف حسن الصا ح:1/613املبسوط يف شرح القانون املدين)
 (. 11الفقه اإلسالمي)ص: 

 (.25/ 6الشاطيب: املوافقات) (4)
 (.1/6) 1البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا، رقم  (5)
 (.11رميا عبد اللطيف حسن الصا ح: الباعث الشريف وأثره على اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي)ص: (6)
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يكون  ويؤخذ على هذا التعريف أنه خص الباعث يف حتقيق غرض غري مباشر، مع أنه ميكن أن
الباعث لتحقيق غرض مباشر أو مصلحة مباشرة، كما أنه خلط بني الباعث والدافع مع الفارق 

 الكبري بينهما.
 .(1)الدوافع اليت دفعت اجلاين للعصيان -2

 ويؤخذ على هذا التعريف أنه خلط بني الدافع والباعث مع الفارق بينهما.
ي، املنبعثة عن إدراك وتصور الباعث هو القوة النفسية احلاملة على السلوك اإلراد -3

 .(2)الغاية
ويؤخذ على هذا التعريف أنه خلط بني العزمية واإلصرار وبني الباعث، فمصطلح "القوة النفسية 

صرار لدى الشخص على ارتكاب رادي" يدلل على مدى العزمية واإلاحلاملة على السلوك اإل
 اجلرمية.ا عن الباعث من ارتكاب اجلرائم، وهذا خمتلف كلي  

 القول الراجح: 
والذي  ،يرى الباحث أنه ميكن تعريف الباعث أنه: "الشيء املراد حتقيقه من اجلرمية املرتكبة

 يتمثل يف املصلحة اليت يريد اجلاين حتقيقها"
 تعريف الباعث يف القانون الوضعي. -ااثنيً 
كاب جرمية عرفه بعض الفقهاء أنه: "اإلحساس أو املصلحة اليت حترك اجلاين الرت -1

عمدية، أو هي املصلحة اخلاصة أو العاطفة اليت سعى اجلاين إلشباعها ابلفعل اجلنائي 
 .(3)الذي ارتكبه"

ويؤخذ على هذا التعريف أنه عرف الباعث ابملصلحة اخلاصة أو الباطنة، مع أنه قد يكون  
صة أو عامة،  الغرض من ارتكاب اجلرمية ليس حتقيق مصلحة خاصة، وإمنا اإلضرار مبصلحة خا

كما عرف الباعث أنه العاطفة اليت سعى إىل إشباعها، وهو بذلك جعل العاطفة حبد ذاهتا هي 
                                                           

 (.452/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (. 11رميا عبد اللطيف حسن الصا ح: الباعث الشريف وأثره على اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي)ص:  (2)
(؛ السيد عتيق: شرح قانون العقوابت 378مود إبراهيم إمساعيل: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: حم (3)

(؛ أشرف أمحد أبو 1(؛ أمحد رفعت خفاجي: الوجيز يف شرح قانون العقوابت اللييب)ص: 251القسم العام)ص:
 ( 15بدافع الشرف)ص: مصطفى: الباعث وأثره يف املسئولية اجلنائية تطبيقا على جرمية القتل
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الباعث، وهذا خطأ، والصواب أن يكون الباعث لقصد إشباع العاطفة، وهي مصلحة خاصة، 
 وليس العاطفة حبد ذاهتا.

 . (1)الباعث: العامل النفسي احملرك لإلرادة -2
ويؤخذ على هذا التعريف أنه خلط بني الباعث وبني العامل النفسي احملرك لإلرادة، مع الفارق 
بينهما، فاألخري سابق للباعث، كما أنه أعم من الباعث إذ إنه يكون لدى اجلاين السلوك 

جرامي بشكل عام، وقد سبق أن بينت يف مطلع الرسالة أن العوامل النفسية من أسباب اإل
ا بكل جرمية على وك اإلجرامي لدى الشخص، خبالف الباعث والذي يكون خاص  تكوين السل

 حدة، فلكل جرمية ابعث متعلق هبا.
الباعث: "ذلك النشاط املتعلق ابلغاية من الفعل أو هو العامل النفسي الذي يدعو إىل  -3

 .(2)التفكري يف اجلرمية"
فتارة يعرفه ابلنشاط، واترة يعرفه  ويؤخذ على هذا التعريف أنه عرف الباعث بتعريفني خمتلفني،

 ابلعامل النفسي، مع الفارق الكبري بينهما.
 بني الباعث والدافع، فالدافع يسبق الباعث، كما أن الدافع ا جوهراي  ويرى الباحث أن هناك فرق  

 كان هذا السلوك،  جرامي بشكل عام، أاي  ا، وهو الذي ينشأ عنه السلوك اإليكون عام  
ا ، والدوافع االنتقامية، وحب املال بشكل جم، أما الباعث فيكون متعلق  ية مثال  كالدوافع النفس

 ، كأن يسرق الشخص حمال  ا مستقال  ابجلرمية نفسها؛ إذ إن لكل جرمية يرتكبها الشخص ابعث  
 بقصد الثأر، فالباعث بقصد جلب املال فالباعث هنا جلب املال، وكأن يقتل الشخص إنساان  

والذي يكون من  ،ابلثأر، فالدافع يكون على ارتكاب اجلرمية خبالف الباعثهنا األخذ 
 ارتكاب اجلرمية.

                                                           
(؛ أشرف أمحد أبو مصطفى: الباعث وأثره يف املسئولية 421حممود حممود مصطفى: شرح قانون العقوابت)ص:  (1)

 (.12اجلنائية تطبيقا على جرمية القتل بدافع الشرف)ص:
ة. عبد املهيمن بكر: مبعىن أن العامل النفسي هو الذي حيمل الشخص على توجيه إرادته اإلجرامية إىل حتقيق نتيج (2)

(؛ أشرف أمحد أبو مصطفى: الباعث وأثره يف املسئولية اجلنائية تطبيقا على 277القصد اجلنائي يف القانون املصري)ص: 
 (. 13جرمية القتل بدافع الشرف)ص:
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مر  دخيتلف عنه يف الفقه اإلسالمي وق ويرى الباحث أن تعريف الباعث يف القانون الوضعي ال
 قبل قليل.
 الباعث على اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثايناملطلب 

ا، يقصد اجلاين حتقيقه من خالل اجلرمية، والذي يتمثل يف كل جرمية ابعث  سبق أن بينت أن ل
 املصلحة اليت يبغي اجلاين حتقيقها من وراء جنايته، وخيتلف الباعث عن النية واإلرادة والقصد، 

 
 .(2)هو احملرك الرتكاب اجلرمية :، فالباعث(1)إذ لكل منها مفهوم خيتلف عن اآلخر

كامنة، تعلل انتهاج السلوك   تفسر أسبااب  وكل سلوك تقف خلفه دوافع وبواعث وعوامل؛ 
اإلجرامي، فظواهر العنف فيه متعددة، مل خيل منها جمتمع، سواء أكانت بدوافع شخصية 

 .(3) من أثر أو انتقام، أو كانت بدوافع اجتماعية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية

 ا، يكمن وراءه دوافع وبواعث معينة.إجرامي   اأشكاهلا تعد سلوك  السياسية بكل  فاجلرمية

ميان بفكرة أو حنو اإل ا قواي  فكار عند بعض الناس، وتكون حمرك  وتعمل تلك الدوافع كأ
إىل التعصب هلذا الرأي أو هذا املعتقد، وقد يؤدي ذلك إىل العنف؛  مذهب، تصل أحياان  

  إىل القتل.ليصل أحياان  

الدوافع املؤدية للجرمية السياسية، تنشأ على أساس الدوافع السياسية لدى األفراد وعليه فإن 
 واجلماعات.

 وتلحق هبذه الدوافع والبواعث جمموعة أخرى، تؤازرها وتساندها وهي: 

                                                           
ل (؛ عبد الكرمي علوان: الوسيط يف القانون الدو 452/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)

 (.174العام)ص:
/ 1(؛ حسن علي الشاذل: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي)452/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)

132.) 
(؛ سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية 452/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.29(؛ مهدي فرحان قبها: اجلرمية السياسية يف القوانني العقابية)ص: 137وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص: 
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 .(1) دوافع شخصية، من جهة األثر يف توجيه الفكر والرأي -1
 . أو عقائداي  اي  نتماء للدين أو التعصب له فكر دوافع دينية، من جهة اال -2
 دوافع اجتماعية، من جهة التعصب القبلي والنزاعات اجلاهلية. -3
 دوافع اقتصادية، من جهة الفقر والبطالة والفساد اإلداري واملال. -4

 
وهذه الدوافع تؤدي إىل اجلرمية السياسية، مثل: جرائم الرأي واألفكار املنحرفة، وقد يصل هبا 

 .(2) األمر إىل ما هو أقسى كالقتل

 .(3) هو ابعث ا سياسي ا -ويكون الباعث على اقرتافها

 فالغرض الذي يريد اجلاين حتقيقه هو غرض سياسي، يتمثل بتغيري الوضع السياسي للدولة.

 .(4)ويتميز احلق املعتدى عليه أنه حق سياسي، يتمثل يف احلقوق السياسية للدولة واألفراد 

 .(5) مىت كان الباعث على ارتكاهبا سياسيا   ،سيةكل اجلرائم ميكن اعتبارها سياوعليه فإن  

فإذا اعتدى شخص على حياة رئيس الدولة مثال ، وتبني أن الباعث من وراء ذلك هو قلب 
 اجلرمية سياسية.  عد تنظام احلكم، 

 .(6) وإذا مت السلب أو السرقة، هبدف متويل الثورة كانت اجلرمية سياسية

                                                           
 (.228/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
  .(44،43هاين رفيق حامد عوض: اجلرمية السياسية)ص: ؛ (113حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)
(؛ مهدي 224(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 113حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (3)

 (.452/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)29السياسية يف القوانني العقابية)ص:  فرحان قبها: اجلرمية
(؛ مهدي فرحان قبها: اجلرمية السياسية يف القوانني 224كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (4)

 (.31العقابية)ص: 
(؛ مصطفى كامل: شرح يف قانون العقوابت العراقي القسم 116/ 1سالمي)عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإل (5)

 (.31(؛ مهدي فرحان قبها: اجلرمية السياسية يف القوانني العقابية)ص: 69العام) ص:
(؛ مهدي فرحان قبها: اجلرمية السياسية يف القوانني العقابية)ص: 147عبود سراج: قانون العقوابت القسم العام)ص: (6)

31 .) 
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مصلحة اجلماعة متس مصلحة األفراد، وكل جرمية متس  ومما ال شك فيه أن كل جرمية متس
مصلحة األفراد متس مصلحة اجلماعة، وما من حق آلدمي إال وهلل فيه حق، ومن حق هللا على  

ت الشريعة بعض اجلرائم ماسة مبصلحة اجلماعة؛ فألهنا عد  ، فإذا (1)كل فرد أن يرتك أذية غريه
جلرائم ماسة مبصلحة األفراد؛ فألهنا متس ت بعض اعد  س مصلحة اجلماعة أكثر، وإذا مت

 .(2) مصلحة األفراد أكثر مما متس مصلحة اجلماعة

جرمية  ومن الواضح أن الشريعة اإلسالمية مل تعترب كل جرمية ارتكبت لغرض سياسي هي
ت بعض اجلرائم العادية جرائم سياسية؛ إذا ارتكبت يف ظروف عد  سياسية، ومع ذلك فقد 

 سياسية.

 .(3) السياسية ترتكب لتحقيق أغراض سياسية، وتدفع إليها بواعث سياسية واجلرمية

فاجلرمية السياسية توجد يف ظروف غري عادية، كحالة الثورة، إذا توفرت شروط معينة يف الثوار 
 .(4) أو احملاربني

 شارة إليه أن الشريعة اإلسالمية مل تعترب كل جرمية ارتكبت لغرض سياسي هيومما جيدر اإل
سية؛ إذا ارتكبت يف ت بعض اجلرائم العادية جرائم سياعد  رمية سياسية، ومع ذلك فقد ج

 ظروف سياسية.

 الباعث على اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 
سالمي، إذ إن القانون الوضعي عنه يف الفقه اإل وال خيتلف الباعث عن اجلرمية السياسية يف

مفهومه واحد وهو املصلحة اليت يقصد اجلاين حتقيقها من خالل اجلرمية املرتكبة، ومما ال شك 
فيه أن تلك املصلحة هي مصلحة غري مشروعة ال حيميها القانون، واملصلحة يف اجلرمية 

                                                           
 (.8/211الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل) (1)
 (.117/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)
 .املرجع السابق الصفحة نفسها (3)
 (.118/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
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السياسية تكون مصلحة سياسية، حيث يكون قصد اجلاين من تلك اجلرمية حتقيق أغراض 
 .(2)جرمية سياسية ما ال نكون  أما، فإذا مل يكن الغرض سياسي  (1)يةسياس

 
 الباعث على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الرابعاملطلب 

ختتلف البواعث يف اجلرائم اجلنائية عنها يف اجلرائم السياسية، إذ يكون الغرض يف األوىل 
يكون الغرض منها حتقيق مصا ح حتقيق أغراض ومصا ح خاصة، خبالف األخرية اليت 

ا ما تقوم على أساس الدوافع االنتقامية، سياسية، أما الدوافع املؤدية للجرمية اجلنائية فغالب  
 واليت تتمثل يف ما أييت: ،واليت تلحق هبا جمموعة من الدوافع األخرى تساندها

 دوافع دينية -1
 .(3) دوافع اجتماعية -2
 .(4) دوافع اقتصادية -3
 .(5) دوافع سياسية -4
 :(6)الدوافع النفسية املكتسبة، ومن أهم أنواعها -5

 
دافع التملك هو: من الدوافع النفسية املكتسبة، فيتعلم اإلنسان من جمتمعه حبه المتالك  -أ

 .(7) املال

                                                           
 .(44،43سياسية)صهاين رفيق حامد عوض: اجلرمية ال؛ (113حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
(؛ عالء زكي: جرائم األمن 113(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: 167منتصر محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (2)

 (.65(؛ عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية)ص: 341القومي)ص: 
 (.118وابت التعزيرية)ص: سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العق (3)
(؛ سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية 43،44هاين رفيق حامد عوض: اجلرمية السياسية)ص (4)

 (128، 115وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص: 
 (.137سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص:  (5)
 (.128، 115املرجع السابق)ص:  (6)
 (.128، 115سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص:  (7)
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ٹ ٹ چ 

ۓ  ڭ   ڭ      ۓہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ)1(. 

وقد أاثر إبليس دافع التملك يف نفس آدم )عليه السالم(، حىت وقع يف املخالفة أبكله من 
 الشجرة. 

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ 

  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ)2(.

فإاثرة إبليس آلدم )عليه السالم(، حرك لديه دافع حب التملك، فأكل من الشجرة لتحقيق 
 لك. ابعث مستقل هو اخللد والتم

دافع العدوان، ويظهر دافع العدوان يف سلوك اإلنسان جتاه اآلخرين؛ للوصول إىل غاية   -ب

ۇئ    وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ  ٹ ٹمعينة، كاالنتقام، 

 . (3) چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی     ۈئۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ

ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ چ  ٹ 

ٹ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .(4)  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

                                                           
 (.14آل عمران: اآلية) (1)
 (.121طه: اآلية) (2)
 (.36البقرة: اآلية) (3)
 (.31البقرة: اآلية) (4)
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دافع التنافس، ويندرج ضمن هذا الدافع أفعال احلسد واحلقد، ال سيما عند طالب  -ت
الدنيا، الذين يتنافسون فيها، وال حيبون اخلري لبعضهم؛ ما يؤدي هبم يف سبيل ذلك إىل 

 ارتكاب جرائم. 
دافع جللب  دافع إىل السرقة، والعطش إجرامي ال بد له من دافع وابعث، فاجلوع مثال  وكل فعل 

 املاء، ومشاهدة الرجل زوجته حال تلبسها ابلزان دافع للعدوان. 

كثري من علماء النفس االنفعاالت نوعا  من أنواع الدوافع، ومن   يرى دافع االنفعاالت، -ث
 أهم أنواع االنفعاالت:

قال اإلمام الغزال )رمحه هللا(: "شعلة انر اقتْتُِبَسْت من انر هللا املوقدة، اليت ، الغضب -أواًل 
تطلع على األفئدة، وإهنا املستكنة يف طي الفؤاد استكانة اجلمر حتت الفؤاد، ويستخرجها الكرب 

 .(1) الدقيق يف قلب كل جبار عنيد"

  گ        ڳ             گ  گ  گ    ٹ ٹ چ  وقد ذم هللا )سبحانه وتعاىل( الغضب حيث

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 چ)2(.

، فَتَرديَد «اَل تَتْغَضبْ »(: أَْوِصيِن، قَاَل: ، َأني َرُجال  قَاَل لِلنييب  ))رضي هللا عنه(وَعْن َأيب ُهَريْتَرَة 
 .(3) «تَتْغَضبْ الَ »ِمرَار ا، قَاَل: 

 :قَالَ « َفَما تَتُعدُّوَن الصَُّرَعَة ِفيُكْم؟»( قَاَل: (أن النيب  :وقال ابن مسعود )رضي هللا عنه(
 .(1) «لَْيَس ِبَذِلَك، َوَلِكنيُه اليِذي مَيِْلك نَتْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ »قُتْلَنا: اليِذي اَل َيْصَرُعُه الر َِجاُل، قَاَل: 

                                                           
 (.164/ 3الغزال: إحياء علوم الدين) (1)
 (.26الفتح: اآلية) (2)
 (.28/ 8) 6116البخاري: صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب احلذر من الغضب، رقم  (3)
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حملها القلب، ومعناها غليان الدم بطلب االنتقام، وتتوجه عند ثوراهنا إىل دفع وقوة الغضب 
 .(2) املؤذايت قبل وقوعها، والتشفي واالنتقام بعد وقوعها

 وهو أنواع: ،احلب -ااثنيً 

 (3) چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ  ،حب الذات . 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ٹ ٹ چ  ،حب الشهوات

ھ  ے    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ

 .(4) چ ے

 پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ .،حب املال واألوالد

  (5) چپ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

  ڭھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ  ،الكراهية -ااثلثً 

ۉ    ۅڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ

ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ېۉ

 . (6) چۇئ   

                                                                                                                                                                          
(؛ مسلم: صحيح مسلم،  28/ 8) 6114البخاري: صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب احلذر من الغضب، رقم  (1)

/ 4) 2618كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل من ميلك نفسه عند الغضب وأبي شيء يذهب الغضب، رقم 
 (، واللفظ له.2114

 (.167/ 3الغزال: إحياء علوم الدين) (2)
 (.8ية)العادايت: اآل (3)
 (.14آل عمران: اآلية) (4)
 (.46الكهف: اآلية) (5)
 (.19النساء: اآلية) (6)
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ٹ ٹ چ  ،الغرية -ارابعً 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

 . (1) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 وهو نوعان:  ،احلسد -اخامسً 

، حيث هو مرض اة رؤية النعمة على اآلخرين مطلق  كراهي  :هو احلسد املذموم -1
 ابلقلب. 

أن يتمىن املرء أن يكون مثل احملتستود، أو أفضل  و:، هالذي يسمى الغبطةاحلسد  -2
 منه، وهو غري مذموم. 

، قَاَل: قَاَل َرُسول اَّللِي ) ، َفَسليطَُه فَعْن َعْبِد اَّللِي ُ َماال  (: " الَ َحَسَد ِإالي يف اثْتنَتَتنْيِ: َرُجٌل آاَتُه اَّللي
، َوآ ُ ِحْكَمة  فَتُهَو يَتْقِضي هِبَا َويُتَعلِ ُمَها "َعَلى َهَلَكِتِه يف احَلقِ   . (2)َخُر آاَتُه اَّللي

                                                           
 (.9-8يوسف: اآلية) (1)
(، واللفظ له؛ 62/ 9) 7141البخاري: صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب أجر من قضى ابحلكمة، رقم  (2)

مسلم: صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل من يقوم ابلقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من 
 (. 1/559) 816فقه، أو غريه فعمل هبا وعلمها رقم 
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الوضعي الباعث على اجلرمية اجلنائية يف القانون -اخلامساملطلب   

سالمي، الوضعي عنه يف الفقه اإل ال خيتلف الباعث عن اجلرمية اجلنائية العادية، يف القانون 
 (2)، وهو الغرض املطلوب حتقيقه.(1) حتقيقها فالباعث هو املصلحة اليت يبغي اجلاين

عند احلديث عن  -فكل سلوك تقف خلفه مجلة دوافع وبواعث وعوامل، وسبق أن ذكرت
مجلة من الدوافع اليت قد تؤدي إىل اجلرمية  -الباعث على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي

والسياسية والنفسية، وهي نفسها  اجلنائية، وهي الدوافع الدينية واالجتماعية واالقتصادية
 . (3)الدوافع على اجلرمية اجلنائية يف القانون الوضعي

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السادساملطلب 
 ابملقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي جند ما أييت:

تتفق الشريعة اإلسالمية مع القانون الوضعي يف التمييز بني اجلرائم الصغرية والكبرية،   -1
 .(4) وبني عقوابهتا

ترى أن اجلرمية السياسية أشد خطرا  من -قبل الثورة الفرنسية -كانت القوانني الوضعية -2
، فتعاقبه اجلرمية العادية، وتعامل اجملرم السياسي معاملة تتناىف مع أبسط قواعد العدالة

بعقوابت قاسية، وتصادر ماله، وأتخذ أهله بذنبه، وحترمه من احلقوق اليت يتمتع هبا 
 اجملرمون العاديون. 

مث بدأت القوانني الوضعية بعد الثورة الفرنسية تغري نظرهتا حنو اجلرمية السياسية، فينظر إىل اجملرم 
هي يف جمموعها أخف  ت،السياسي نظرة عطف وإشفاق، ووضعت للجرائم السياسية عقواب

 .(1) من العقوابت العادية
                                                           

 (. 131/ 1: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي)حسن علي الشاذل (1)
 (.132/ 1(؛ حسن علي الشاذل: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي)3/6الغزال: إحياء علوم الدين) (2)
(؛ 128،  118، 115سرور بن حممد العبد الوهاب: الدافع والباعث على اجلرمية وأثرمها يف العقوابت التعزيرية)ص:  (3)

 (. 43،44(؛ هاين رفيق حامد عوض: اجلرمية السياسية)ص: 29ي فرحان قبها)ص: اجلرمية السياسية مهد
 (.51(؛ أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص: 1/135حسن علي الشاذل: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي) (4)
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فتعاقب اجملرم السياسي بعقوابت خمتلفة؛ وذلك حبسب ظروف اجلرمية  ،أما الشريعة اإلسالمية
 واجملرم.
اختلف الفقهاء يف حتديد املعيار الذي ميكن من خالله التمييز بني اجلرمية العادية  -3

املميز هو الغرض من اجلرمية، فإن كان الغرض واجلرمية السياسية، فريى فريق منهم أن 
 .(2) ا فاجلرمية سياسية، وإال فهي عاديةسياسي  

 ويرى فريق آخر األخذ مبعيار طبيعة احلق املعتدى عليه، بغض النظر عن الدوافع. 

 .(3) وعليه فال تعترب اجلرمية سياسية إال إذا كانت متس كيان الدولة أو نظامها

أن التفريق بني اجلرميتني حبسب وقت ارتكاهبا وأحواهلا، فما كانت حال بينما يرى فريق آخر 
الثورة أو احلرب األهلية فهي جرائم سياسية؛ إذا كان للجرمية عالقة ابلثورة أو احلرب األهلية، 
وكانت من األفعال اليت تبيحها احلرب النظامية، وما وقعت من اجلرائم يف األحوال العادية، 

 .(4) ، ولو كانت الدوافع فيها سياسيةفهي جرائم عادية

الجتماعي جرائم اجلرائم املوجهة ضد النظام ا دلوضعية يعاالجتاه احلديث يف القوانني ا -4
اجلرائم املاسة ابستقالل الدولة جرائم عادية؛ ألهنا متس الوطن، وال  دعادية، كما ويع

 .(5) متس نظام احلكم واحلكام
 

                                                                                                                                                                          
 (.15(؛ أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص: 116/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
وعيب هذا املذهب أنه حيكيم الباعث على اجلرمية يف حتديد ماهية اجلرمية، وخيويل للقتلة والسارقني أن يتمتعوا مبيزات ال  (2)

 (.116/ 1يصح أن يتمتعوا هبا. عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)
 (.51(؛ أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص: 116/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (4)
(؛ عبد 252/ 1(؛ سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية)51أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص:  (5)

 (.116/ 1ريع اجلنائي اإلسالمي)القادر عودة: التش
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اعتبار اجلرمية سياسية، إذا كانت موجهة ضد احلكام ا إىل ذهب فقهاء القانون حديث   -5
ماعي، وال ضد الدولة وشكل احلكم الداخلي فقط، ال ضد النظام االجت

 .(1)واستقالهلا
  

                                                           
(؛ عبد 125(؛ حسن علي الشاذل: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي)ص: 51أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص:  (1)

 (.117/ 1القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)
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يف  السياسية واجلرمية اجلنائية القصد اجلنائي وأثره على اجلرمية -الثايناملبحث 
  القانون الوضعي.يف الفقه اإلسالمي و 

 مفهوم القصد اجلنائي يف اللغة. -األولاملطلب 

  مفهوم القصد اجلنائي يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أقسام القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أقسام القصد اجلنائي يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي -السادساملطلب 

 أثر القصد اجلنائي على اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -السابعاملطلب 

 ة يف القانون الوضعي.أثر القصد اجلنائي على اجلرمية اجلنائي -الثامناملطلب 
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وأتناول هذا املطلب من خالل بيان مفهوم القصد يف اللغة، وكذلك مفهوم القصد اجلنائي يف 
سالمي والقانون القصد اجلنائي يف كل من الفقه اإلالقانون الوضعي، إضافة إىل بيان أقسام 

نائية يف الفقه واجلرمية اجلا بيان أثر القصد اجلنائي يف كل من اجلرمية السياسية الوضعي، أخري  
 يت:انون والوضعي، وذلك على النحو اآلسالمي والقاإل

 لغة:  ال اجلنائي يف مفهوم القصد -األولاملطلب 

 :(1)، وهو يرد يف اللغة على معان، منهااقصد  مأخوذ من مادة الفعل: قصد يقصد  :القصد

ڄ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  استقامة الطريق، كقول هللا )تعاىل(:  -1

 أي تبني الطريق املستقيم. :(2) چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ُلُغوا"الوسط بني األمرين، مثل: قوله ) -2 أي عليكم ابلوسط  :(3)(: "َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تَتبتْ

 يف األمور كلها.
 على رشد. :أي ،الرشد؛ ومنه قوهلم: فالن على قصد -3
 أي أممته وأردت الذهاب إليه. :اإلرادة، ومنه قصدت البيت احلراماأَلم  و  -4

 .(4) تعمد فعل الشيء عن إرادة :يف مبحثنا، وهو أني القصد يعين وهذا األخري، هو املراد
  

                                                           
 (.1/66(؛ الزبيدي: اتج العروس)353/ 3ابن منظور: لسان العرب) (1)
 (٩النحل: اآلية) (2)
(، واحلديث مروي 8/98) 1463البخاري: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ابب القصد واملداومة على العمل، رقم  (3)

ا ِمْنُكْم َعَمُلُه قَاُلوا َواَل أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللِي قَاَل َواَل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ( قَاَل: قَاَل َرُسول اَّللِي َعْن َأيب ُهَريْترََة ) أاََن ِإالي أَْن  َلْن يُتَنجِ َي َأَحد 
ُدوا َوقَارِبُوا َواْغُدوا َوُروُحوا َوَشْيٌء ِمْن الدُّجْلَِة َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تتَ  ُ بَِرمْحٍَة َسدِ  ُلُغوايَتتَتَغميَدين اَّللي  بتْ

 (.1/66(؛ الزبيدي: اتج العروس)353/ 3ابن منظور: لسان العرب) (4)
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 . (1)مفهوم القصد اجلنائي يف القانون الوضعي -الثايناملطلب 
 ا من هذه التعريفات:تعددت تعريفات فقهاء القانون للقصد اجلنائي، وأذكر بعض  

عرفه جارو أنيه: "إرادة اخلروج على القانون، بعمل أو ابمتناع، أو هو إرادة اإلضرار  -1
 .(2)مبصلحة، حيميها القانون، الذي يفرتض العلم به عند الفاعل" 

ها القانون، وهو علم اجلاين عرفه جارسون أنيه: إرادة ارتكاب اجلرمية، كما حدد -2
 .(3) ا العلم هبايفرتض دائم  ، مبخالفة نواهي القانون، اليت اأيض  

عرف قانون العقوابت الفلسطيين القصد اجلرمي أنه: توجيه الفاعل إرادته إىل  -3
ارتكاب الفعل املكون للجرمية؛ هادفا  إىل نتيجة اجلرمية اليت وقعت أو أية نتيجة 

 .(4) جرمية أخرى
 .(5) يقها أو قبوهلا"عرفه بعضهم أنيه: "العلم بعناصر اجلرمية مع اجتاه اإلرادة إىل حتق -4

ابلنظر إىل التعريفات السابقة جند أهنا ال ختتلف عن بعضها؛ إذ إهنا تدور يف فلك واحد ومعىن 
 واحد للقصد اجلنائي.

"إرادة اجلاين ارتكاب اجلرمية مع علمه  ويرى الباحث أنه ميكن تعريف القصد اجلنائي أنه:
 بتجرميها".

 مها: العلم واإلرادة.حظ هنا أن للقصد اجلنائي عنصرين ويال
العلم بكل عنصر أساس أو مفرتض، تتكون منه اجلرمية؛ وذلك أبن يعلم  :هو العلم -أواًل 

اجلاين أو يتصور حقيقة الواقعة اجلرمية، اليت تتجه إرادته إىل حتقيقها، فإن أخطأ يف الفعل 
 املادي فقد انتفى القصد،

                                                           
تعريف القصد عند فقهاء الشريعة: تعمد إتيان الفعل احملرم أو تركه. مع مالحظة أن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه، فإذا  (1)

رضي اجملرم ابلنتيجة اإلجرامية وعمل عليها، كان قاصدا للجرمية؛ فمن ألقى حجرا من مكان بقصد إيذاء شخص مار 
 (. 1/419د. عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) فأصابه فقد ارتكب جرمية مل أيهتا اال وهو قاص

 (.297حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (2)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (3)
 (.41مادة ) 2111مشروع قانون العقوابت الفلسطيين  رقم لسنة  (4)
 (. 241مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص:  (5)
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 .(1)، فقد انتفى القصد هناا فأخطأه وأصاب إنساان  كمن أراد طائر    

النية والعزمية، لدى الشخص عند حتقيق غرض  :وتتمثل يف ،عنصر اإلرادة يف القصد -ااثنيً 
معني، أساسه الباعث، فمن جاع أو عطش فاحتاج إىل الطعام أو الشراب، كان أمام ابعث 

عه حلاجته وهي غاية لديه، ويكون ذلك بوسائل شىت  نفسي إلشباع هنمه، فيندفع إىل إشبا
 كاحلصول على املال بطريق السرقة أو القرض أو ما شابه.

فريجح وسيلة على أخرى، ورمبا خيتار وسيلة غري مشروعة، كالسرقة؛ فتكون الغرض القريب؛ 
 .(2) فتقع جرمية السرقة

  .القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالميأقسام  -الثالثاملطلب 
وينقستتم القصتتد اجلنتتائي يف الفقتته اإلستتالمي إىل عتتدة أقستتام حبستتب نتتوع اجلرميتتة ونيتتة اجملتترم كمتتا 

 أييت:

  القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص: -1
ين ارتكتتتاب اجلرميتتة عامتتتدا  ا عنتتدما يقصتتتد اجلتتايكتتتون القصتتد عام تتت ،القصــد اجلنـــائي العــام -أ

 مع علمه حبرمتها. امتعمد  
، ويكتتون عنتتدما يقصتتد اجلتتاين ارتكتتاب اجلرميتتة متتع علمتته حبرمتتة اخلــاصالقصــد اجلنــائي  -ب

ذلتتك، وإحتتداث نتيجتتة معينتتة أو ضتترر ختتاص ابجملتتين عليتته، كمتتن يقصتتد ارتكتتاب جرميتتة 
 قتتتل إلمتتتام جرميتتة ستترقة، أو تعمتتد الضتترب للظفتتر ابملستتروقات الناجتتتة عتتن جرميتتة الستترقة

(3). 
  

                                                           
 (.135(؛ معوض عبد التواب: املوسوعة اجلنائية الشاملة)ص:241مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص:  (1)
 (.241مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص:  (2)
 (.  51، 49رمية السياسية)ص: (؛ منتصر سعيد محودة: اجل1/414عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)  (3)
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 القصد املعني والقصد غري املعني: -2
ويكتتون ذلتتك يف احلالتتة التتيت يتعمتتد فيهتتا اجلتتاين ارتكتتاب جرميتتة معينتتة ضتتد  ،عــنيالقصــد امل -أ

و نتتتائج حمتتددة أ استتواء أكتتان الفعتتل اإلجرامتتي ذ ،(1)شتتخص معتتني أو أشتتخاص معينتتني
 .اا للفعل اإلجرامي ونتيجته مع  غري حمددة، فيكون اجلاين مريد  

ويكون ذلك يف احلالة اليت يتعمد فيها اجلتاين ارتكتاب جرميتة  ،القصد اجلنائي غري املعني -ب
ا يف طريتتتق عتتتتام فيستتتقط فيهتتتا رجتتتتل معينتتتة ضتتتد شتتتخص غتتتتري معتتتني، كالتتتذي حيفتتتتر بئتتتر  

 .(2)أعمى
 وقد اختلف الفقهاء يف حتديد الفرق بني القصد املعني والقصد غري املعني على ثالثـة أقـوال

 وذلك على النحو اآليت:

احلنفيتتة وبعتتض الشتتافعية وبعتتض احلنابلتتة إىل أنتته ال فتترق بتتني اجلتترائم ذات ذهتتب  -األولالقــول 
القصتتتد املعتتتني والقصتتتد غتتتري املعتتتني؛ ألن اجلتتتاين يف احلتتتالتني أدى بستتتلوكه اإلجرامتتتي إىل حتقيتتتق 

 .(3) النتيجة اإلجرامية اليت أرادها

وال ديتة؛ ألنته ومن خلط مسا بطعامه يف منزله، فدخل إنسان فأكلته، فتال ضتمان عليته بقصتاص 
ا، فوقتتع فيهتتا رجتتل، مل يباشتتر بقتلتته، وإمنتتا هتتو التتذي قتتتل نفستته، فأشتتبه متتا لتتو حفتتر يف داره بئتتر  

 . (4)وسواء أقصد صاحب الدار بذلك قتل اآلكل، أم مل يقصد

ذهب املالكية إىل التفريق بتني القصتد املعتني والقصتد غتري املعتني، ومتن ذلتك فقتد  -الثاينالقول 
 :فرقوا بني

                                                           
(؛ عبد 184/ 4(؛ اهليتمي: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج)317/ 4(؛ املاوردي: احلاوي)344/ 8املزين: خمتصر املزين) (1)

 (. 51(؛ منتصر محودة: اجلرمية السياسية)ص: 1/414القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) 
 ا.املراجع السابق الصفحات نفسه (2)
(؛ عبد القادر عودة: 69/ 13(؛ العيين: البناية شرح اهلداية)271/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)254/ 6الغزال: الوسيط) (3)

(. وهذا الراي يتفق مع ما أخذ به املشرعان املصري والفرنسي يف هذه املسالة. منتصر 1/414التشريع اجلنائي اإلسالمي) 
 (.51سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 

 (.18/288ابن قدامة: املغين) (4)
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ل ابملباشرة والقتل ابلتسبب، حيث يعامتل اجلتاين يف جترائم القتتل املباشتر علتى أنته عمتد وإن القت
 .(1) كان قصده غري معني، ويعامل اجلاين يف جرائم القتل ابلتسبب على أنه قتل خطأ

ذهب بعض الشافعية إىل أن جرائم القتتل ذات القصتد غتري املعتني هتو متن ابب  -الثالثالقول 
 .(2) وليس من ابب العمد  قتل شبه العمد،

 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:
 اختالف الفقهاء يف وصف اجلرمية بفعلها، أو بنتيجتها. -1
 اختالف الفقهاء يف بعض أنواع اجلرائم. -2

فمن نظر إىل فعل اجلرمية مل يفرق بني اجلرائم ذات القصد املعني وغتري املعتني، لتحقتق النتيجتة يف  
 .(3) كل منها

نظتتر إىل أنتتواع اجلتترائم فتترق بتتني التستتبب واملباشتترة وفتترق بتتني أنتتواع القتتتل؛ ففتترق بتتني اجلتترائم  ومتتن
 .(4) ذات القصد املعني وغري املعني

 الرأي الراجح:

يرى الباحث أن ما ذهب إليه احلنفية وبعض الشافعية من عدم التفريق بني النوعني هو الراجح؛ 
 يف احلالتني.ألن اجلاين قصد الفعل وأراد النتيجة 

 

 

                                                           
(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي 8/7اخلرشي: شرح خمتصر خليل) (؛12/279القرايف: الذخرية) (1)

 (.51(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 1/414اإلسالمي)
 (.51(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية) ص: 254/ 6الغزال: الوسيط) (2)
(؛ عبد القادر عودة: 271/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)254/ 6(؛ الغزال: الوسيط)69/ 13العيين: البناية شرح اهلداية) (3)

 (.51(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 1/414التشريع اجلنائي اإلسالمي) 
(؛ عبد القادر عبد 254/ 6(؛ الغزال: الوسيط)7/ 8(؛ اخلرشي: شرح خمتصر خليل)279/ 12القرايف: الذخرية) (4)

 ( 51(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 1/414القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)
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 : (1)القصد املباشر والقصد غري املباشر)القصد االحتمايل( -ت
لنتيجتته دون النظتر  اا لته، متدرك  ا قاصتد  إجرامي ت ارتكتاب اجلتاين ستلوكا   :هـو القصد املباشـر -أ

 إىل حتديد القصد اجلنائي.
غتري  اا إجرامي ت، ويكون عند ارتكاب اجلتاين ستلوك  القصد غري املباشر)القصد االحتمايل( -ب

 قاصد للنتيجة وال متوقع هلا.
 :(2)على ثالثة أقوال-القصد االحتمايل–وقد اختلف الفقهاء يف هذا النوع

واحلنابلة يف غري الراجح إىل التفرقة بني جترائم ( رمحه هللا)ذهب اإلمام أبو حنيفة  -األولل القو 
القتتتل واجلتترح وغريمهتتا متتن اجلتترائم غتتري العمديتتة، ففتتي جتترائم القتتتل ال بتتد متتن قصتتد اجلتتاين الفعتتل 

خبتتالف ابقتتي اجلتترائم األختترى، حيتتث يتحمتتل اجلتتاين نتيجتتة -قصتتد حمتتدد-وتعمتتد إزهتتاق التتروح 
 .(3) كان أم ال  اسلوكه اإلجرامي قاصد  

ــاينالقــول  ، اإىل أن اجلتتاين مستتئول عتتن فعلتته املتعمتتد مطلق تت( رمحتته هللا)ذهتتب اإلمتتام مالتتك -الث
 ،نوعتان فقتط: )القتتل العمتد( رمحته هللا)ال؛ ألن القتل عند اإلمام مالك توقع حدوث النتيجة أم

 .(4) والقتل اخلطأ(

حيث إن هللا )تعاىل( مل يذكر يف كتابه الكرمي إال نوعني: العمد، واخلطأ)5(، ولو كان هناك نوع 
 اثلث لذكره

 

                                                           
 (.52، 51محودة: اجلرمية السياسية)ص: (؛ منتصر سعيد 1/418عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 وهذا اخلالف ليس حول اجلاين ال سيما أنه يف جرائم القتل مذنب ويستحق العقاب.  (2)
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية 261/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)121/ 2العبادي: اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري) (3)

 (.  52، 51السياسية)ص: 
/ 4(؛ ابن رشد: بداية اجملتهد وهناية املقتصد)44/ 8(؛ ابن عبد الرب: االستذكار)282/ 12: الذخرية)القرايف (4)

(؛ منتصر سعيد 1/418(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)7/ 8(؛ اخلرشي: شرح خمتصر خليل)181
 ( 52محودة: اجلرمية السياسية)ص: 

 (.4/2ين عني اجملين عليه. الشربيين: مغين احملتاج)القتل اخلطأ: هو أال يقصد اجلا (5)



  (82( 
 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ٹ ٹ چ  :(سبحانه)وهو القائل  

  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   چ )1(.

واحلنابلتة يف التراجح عنتدهم إىل وجتوب التفرقتة ( رمحته هللا)ذهب اإلمام الشافعي -الثالثقول ال
، فمتتتن قصتتتد القتتتتل اإذا قصتتتد اجلتتتاين الفعتتتل كتتتان متعمتتتد  وغتتتري العمديتتتة، فتتتبتتتني اجلتتترائم العمديتتتة 

 .(2) اونتيجته كان القتل عمد  

، بتني العمتد واخلطتأ، (3)فهتي جترائم شتبه عمتد -جترائم متا دون التنفس –ائم األخرى أما يف اجلر 
 .(4) واجلاين مسئول عن مجيع النتائج املرتتبة على ذلك

 املسألة إىل:يرجع سبب اخلالف يف هذه 
 اختالف الفقهاء يف أنواع القتل. -1
 اختالفهم يف كون العربة يف اجلرمية بفعلها أو بنتيجتها. -2

، (قصتد االحتمتالال )لقصد املباشر والقصد غتري املباشترمل يفرق بني ا ،فمن نظر إىل فعل اجلرمية
 .(5) ا كان أم الوأن اجلاين يتحمل نتيجة سلوكه اإلجرامي قاصد  

                                                           
(؛ ابن بزيزة: روضة املستبني 282/ 12(؛ الذخرية للقرايف)282/ 12(؛ وانظر: القرايف: الذخرية)38األنعام: اآلية) (1)

شريع (؛ عبد القادر عودة: الت1316(؛ الثعليب: املعونة على مذهب عامل املدينة)ص: 2/1211يف شرح كتاب التلقني)
 (.1/418اجلنائي اإلسالمي)

 (. 4/2القتل العمد: هو أن يقصد اجلاين عني اجملين عليه مبا يقتل غالبا. الشربيين: مغين احملتاج) (2)
القتل شبه العمد: وهو أن يقصد القتل بعصا صغرية أو حبجر صغري أو لطمة وحنو ذلك مما ال يكون الغالب فيه اهلالك   (3)

 (.233/ 7ب ضربة أو ضربتني ومل يوال يف الضرابت. الكاساين: بدائع الصنائع)كالسوط وحنوه إذا ضر 
(؛ 184/ 4(؛ اهليتمي: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج)317/ 4(؛ املاوردي: احلاوي)344/ 8املزين: خمتصر املزين) (4)

شريع اجلنائي (؛ عبد القادر عودة: الت271، 261/ 8(؛ ابن قدامة: املغين) 254/ 6الغزال: الوسيط )
(.  وبذلك فان أصحاب هذا الراي األخري ال يعرتفون ابلقصد االحتمال يف جرائم القتل العمد بينما 1/418اإلسالمي)

اجلرح والضرب واحداث العاهات املستدمية. منتصر سعيد محودة:  :يقبلون به يف جرائم االعتداء على ما دون النفس مثل
 (.53اجلرمية السياسية)ص:

 (.8/261(؛ ابن قدامة: املغين)121/ 2العبادي: اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري) (5)
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ا توقتع إىل أن القتل ينقسم إىل قسمني، رأى أن اجلتاين مستئول عتن فعلته املتعمتد مطلق تومن نظر 
 حدوث النتيجة أم ال.

 . (1)ومن نظر إىل القصد والنية، فرق بني اجلرائم العمدية وغري العمدية

 الرأي الراجح: 
إليه وقوته يرى الباحث أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو الراجح ؛ لوجاهة ما ذهبوا 

 وانسجامه مع مقاصد الشريعة.
 :أقسام القصد اجلنائي يف القانون الوضعي -الرابعاملطلب 

 القصد العام والقصد اخلاص: -أواًل 
، امع علمه أنه يرتكب حمظور   ،ويكون عند تعمد اجلاين ارتكاب اجلرمية ،القصد العام -1

 -الضرب -ا الفعل املاديقاصد  دون اجتاه إرادته إىل نتيجة معينة،  كمن يضرب غريه، 
 .(2) مع علمه جبرمه

ويكون عند ارتكاب اجلاين الفعل احملرم، واجتاه إرادته لتحقيق نتيجة  ،القصد اخلاص -2
 .(3) معينة، أو ضرر خاص كما يف جرمية قتل العمد

 :(4)القصد اجلنائي املباشر والقصد غري املباشر)االحتمايل( -ااثنيً 
 .(1) يكون عند قصد اجلاين اجلرمية وتوقع نتيجتها القصد املباشر، -1

                                                           
(؛ ابن رشد: بداية اجملتهد وهناية 282/ 12(؛ القرايف: الذخرية)233/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (1)

 (.271، 8/261(؛ ابن قدامة: املغين) 4/2(؛  الشربيين: مغين احملتاج)317/ 4(؛ املاوردي: احلاوي)4/181املقتصد)
حي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة (؛ حممد صب1/413عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)

(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 249(؛ مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص: 88للجرمية)ص: 
(؛ وأكثر اجلرائم 131(؛ أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص: 347العام)ص: 

 ى فيها بتوفر القصد اجلنائي العام.يكتف
املراجع السابقة الصفحات نفسها؛ وهذا الفعل املرتكب ابلقصد العام أو القصد اخلاص، يشمل مجيع أنواع اجلرائم،  (3)

 سواء أكانت سياسية أم عادية
 وأساس هذا التقسيم، هو مدى اجتاه اإلرادة حنو النتيجة، والرغبة فيها أو قبوهلا. (4)
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يكون عندما تقع جرمية مل يقصد اجلاين حتقيق  ،(االحتمايل)القصد غري املباشر  -2
 .(2) نتيجتها اإلجرامية، غري أنه متوقع هلا

 والقصد االحتمال له عنصران:
 توقع اجلاين حصول النتيجة اإلجرامية. -األولالعنصر 
 (3)قبول اجلاين ابملخاطرة، ابلرغم من توقعه للنتيجة اجلرمية احملتملة. -الثاينالعنصر 

 والقصد غري احملدد.  (املعني )القصد احملدد -ااثلثً 
وهو تعمد اجملرم نتيجة معينة، كمن يتعمد قتل إنسان وحده  :(املعني)د احملدد القص -1

 .(4) أو مع عائلته
انصراف إرادة اجلاين، إىل ارتكاب اجلرمية، مع  هوو  :(غري معني)القصد غري احملدد  -2

علمه جبميع أركاهنا، وبكل ما حتمله من نتائج غري حمدودة، يعجز عن تقديرها 
ا خلطة ارتكابه اجلرمية، كسارق يهرب بعد إمتام سرقته، فيطلق النار وحتديدها، مقدم  

 لرعب يف قلوهبمعلى مجهور من الناس، وكل من يريد متابعته، أو اللحاق به؛ ليبث ا

(5). 
ويتفق القصد احملدود مع القصد غري احملدود يف أني كليهما يفرتضان اجتاه اإلرادة إىل حتقيق 

 الفعل اإلجرامي، مع العلم بعناصره.

                                                                                                                                                                          
(؛ طالل 462(؛ عمر الشريف: درجات القصد اجلنائي)ص: 1/418د القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)عب (1)

(؛ أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي 341أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 
 (. 73يف الفقه اإلسالمي) ص:( أمحد فتحي هبنسي: املسئولية اجلنائية 131اإلسالمي)ص: 

(؛ طالل 462(؛ عمر الشريف: درجات القصد اجلنائي)ص: 1/418عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)
(؛ أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي 341أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 

 (. 73د فتحي هبنسي: املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي) ص:( أمح131اإلسالمي)ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (3)
(؛ طالل أبو 251(؛ مسري عالية: شرح قانون العقوابت)ص: 1/414عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)( 4)

 (. 451(؛ عمر الشريف: درجات القصد اجلنائي)ص: 349عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (5)
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بينما خيتلفان من حيث إن القصد احملدود، يتحقق بتوجيه اجلاين فعله ضد شخص معني، أو 
حملدود، تتجه إرادة اجلاين حنو قتل أكرب قدر ممكن من أشخاص معينني، بينما يف القصد غري ا

 .(1) األشخاص
 اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي. على اجلنائي أثر القصد -اخلامساملطلب 

الشريعة اإلسالمية ال تؤاخذ إال املكلفني، أما غري املكلفني من صبيان وجمانني مثال  فليسوا 
العاقل املختار، فمن اتصف بضد ذلك فليس مبكلف، وأذكر مؤاخذين، واملكلف هو البالغ 

 على النحو اآليت:  -ابختصار -حمرتزات التكليف

 الصيب: -أواًل 

ال يكلف إال من فهم اخلطاب وقصد الفعل كالبالغ؛ ألن األحكام الشرعية تتعلق أبفعال 
الشرعي،  املكلفني القادرين على فهم اخلطاب الشرعي، والصيب ال يستطيع فهم اخلطاب

 . (3)وغري مميز ،(2)وقصده غري معترب لقصور عقله، فهو غري مكلف، وهو قسمان: مميز

 اجملنون: -ااثنيً 

 ،(4)يعد اجلنون من األعذار املسقطة للعقوبة؛ النعدام اإلدراك بشكل اتم، ولعدم صحة قصده

 

 

                                                           

(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 1/414ائي اإلسالمي) ( عبد القادر عودة: التشريع اجلن1)
(؛ عمر الشريف: درجات 319(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية) ص: 349

 (. 451القصد اجلنائي)ص: 
ب الصيب املميز جناية من قتل وغريه، فقد اتفق الفقهاء الصيب املميز: الذي بلغ سن السابعة مدركا لألمور، فإذا ارتك (2)

 (.  18/335أنه ال يقام عليه حد وال قصاص. ابن قدامة: املغين)
الصيب غري املميز الذي مل يبلغ سن السابعة، ومل يدرك اخلطاب، فإذا ارتكب جناية فإنه ال يؤاخذ عليها ألنه غري  (3)

 (.                                  73ظروف يف ختفيف العقوبة)ص: مكلف. حممد عبد املنعم دراغمة: أثر ال
 (.469/ 3ابن أمري حاج: التقرير والتحبري) (4)
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 . (2) -متقطع-وجنون انقص غري ممتد، (1)-مستمر-وهو نوعان: جنون مطبق 

 . (5)-انقص -وإكراه غري ملجئ (4)-اتم -نوعان: إكراه ملجئ (3)واإلكراه ،املكره -ااثلثً 

ا فهو كالعدم؛ ألن املكَره كاألداة بيد فاملكره وإن كان له قصد إال أن قصده غري معترب شرع  
 املكرِه، فهو غري مكلف حال إكراهه.

ا أو ا ظنه صيد  كما إذا رمى شخص    ا من العقوبة،ا مانع  عذر  (6)يعد اخلطأ ،املخطئ -ارابعً 
، وما جرى جمراه، كنائم مَث انقلب على رجل اا فأصاب آدمي  ا، فإذا هو مسلم، أو غرض  حربي  
 .(7) فقتله

 .(8) اد قتَل كافٍر، فيصادف قتله مسلم  ومثل: أْن يقص

                                                           
أي ولد جمنوان أو جن قبل بلوغه فبلغ جمنوان، أو  :جنون مطبق: وهو املستمر الذي ال ينقطع، وهو إما أن يكون أصليا (1)

(؛ ابن مسعود احملبويب: شرح التلويح على 3/471أن بلغ عاقال مث جن جنوان ممتدا. ابن أمري حاج: التقرير والتحبري)
 (. 349/ 2التوضيح)

(؛ ابن 3/471قرير والتحبري)جنون انقص )غري املمتد(: وهو املتقطع يعرض له اترة ويفارقه اترة. ابن أمري حاج: الت (2)
 (.                                                   349/ 2مسعود احملبويب: شرح التلويح على التوضيح)

عرفه عبد العزيز البخاري: " محل الغري على أمر ميتنع عنه بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه ويصري الغري خائفا به  (3)
 (.538/ 4". البخاري: كشف األسرار)فائت الرضا ابملباشرة

اإلكراه امللجئ ويسمى إكراه االضطرار واإلكراه التام: وهو أن يكون املكَره منتفي الرضا بشكل كلي معدوم اإلرادة  (4)
(؛ ابن 175/ 7بسبب هتديد يقدر املكرِه على إيقاعه مما يؤدي إىل إتالف النفس أو بعضها. الكاساين: بدائع الصنائع)

 (.251-246/ 11(؛ النفزي: النيوادر والز ايدات على َما يف املَدوينة من غريها من اأُلمهاِت)8/79البحر الرائق) جنيم:
اإلكراه غري امللجئ أو الناقص: وهو ما دون األول من احلبس والقيد والضرب الذي ال خياف منه التلف وليس فيه  (5)

/ 7أي احلبس والقيد والضرب. الكاساين: بدائع الصنائع) : من هذه األشياءتقدير الزم سوى أن يلحقه منه االغتمام البني
/ 11(؛ النفزي: النيوادر والز ايدات على َما يف املَدوينة من غريها من اأُلمهاِت)8/79(؛ ابن جنيم: البحر الرائق)175
246-251.) 

سقوط حق هللا تعاىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري عرفه اجلرجاين أنه: "ما ليس لإلنسان فيه قصد". وهو عذر صا ح ل (6)
شبهة يف العقوبة حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال يؤاخذ حبد وال قصاص، ومل جيعل عذرا  يف حق العباد حىت وجب عليه ضمان 

 (.1/33العدوان، ووجبت به الدية. اجلرجاين: التعريفات )
 (.1/33اجلرجاين: التعريفات) (7)
 (.51وم واحلكم)ص:ابن رجب: جامع العل (8)
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 .(1) فإن املكلف يتحمل نتيجة جنايته، لكن مع التفريق بني عمده وخطئه ،وعليه

وقعت اجلرمية بطريق اخلطأ فال قصاص؛ لعدم العمدية، وملا سبق من أدلة شرعية سابقة، فإذا 
 .(2)وال قصاص على صيب وال جمنون، وال انئم، وال مغمى عليه

فمن خرج على اإلمام من أطفال وجمانني ومكَرهني، فال يطبق عليهم حد البغي ابتفاق 
(، قَاَل: وللدليل العام، فَعْن َعاِئَشَة، َعِن النييبِ  )؛ ألهنم ليسوا من أهل العقوبة، (3)الفقهاء

ىتي "رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن النيائِِم َحىتي َيْستَتْيِقَظ، َوَعِن الصيِغرِي َحىتي َيْكرُبَ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن حَ 
 .(4)يَتْعِقَل َأْو يُِفيَق"

 وجه الداللة:

 نه ال إرادة هلم وال عبارة هلم.أل ؛التكليف مرتفع عن هؤالء

وكذلك املكَرهون على اخلروج مع البغاة إن ثبت صدقهم، فال يطبق عليهم حد البغي؛ للدليل 
 العام يف ذلك.

(: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز َعْن أُمييِت اخلَْطََأ َوالنِ ْسَياَن فعن أيب ذر الغفاري، قال: قال رسول هللا )
 .(5)وا َعَلْيِه"َوَما اْسُتْكرِهُ 

 

                                                           
 (.451/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (.18/335ابن قدامة: املغين) (2)
 (.18/335(؛ ابن قدامة: املغين)2/173(؛ الشريازي: املهذب)7/67الكاساين: بدائع الصنائع) (3)
صححه و  (،6/156) 3432النسائي: سنن النسائي، كتاب الطالق، ابب من ال يقع طالقه من األزواج، رقم  (4)

 (.226/ 3(؛ وابن امللقن: البدر املنري)251/ 1النووي:  خالصة األحكام)
ه (، وصحح3/211) 2143ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب طالق املعتوه والصغري والنائم، رقم  (5)

 (.1/213األلباين يف صحيح اجلامع الصغري)
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  وجه الداللة:

الشيء  ألهنم ال إرادة هلم صحيحة، قال الكاساين: "وعفو ،ال إمث على املخطئ والناسي واملكَره
، وألن املكَره كاآللة (1)ا بظاهر احلديث"ملستكره عليه معفو   اعفو عن موجبه، فكان موجب  

 مسلوب اإلرادة.

ا  خمتار  ا عاقال   ابلغ  مية السياسية إال إذا كان أهال  اجلر واخلالصة أن احلد ال يقام على مرتكب 
لعدم التكليف، لكن  ؛أما الصيب واجملنون واألبله واملكره واملخطئ فال يقام عليهم احلد ،اقاصد  

 كالصيب املميز واملكره.  ،للتعزير يعزر من كان منهم أهال  

 اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي.  على اجلنائي أثر القصد -السادساملطلب 

سبق أن بينت أن القصد هو اجتاه اإلرادة اآلمثة لدى اجلاين للسلوك اإلجرامي،  واليت هبا 
، كما بينت أنه ال جرمية بغري قصد، (2)ينتهك القاعدة القانونية اليت أقرها املشرع اجلنائي

، فإذا قصد املكلف (3)االجتماعيةفاشرتاط القصد ضمان للعدالة، وشرط لتحقيق أغراضها 
ارتكاب السلوك اجملرم، وأراد حتقيق نتيجته عدت جرميته مقصودة، أما إذا صدرت اجلرمية من 
املكلف، دون توفر اإلرادة اآلمثة لديه، وهو غري راٍض بنتيجة فعله، وإمنا صدر منه الفعل الضار 

 .(4) نتيجة خطأ أو إمهال، فليست جرميته مقصودة

ختتلف اجلرائم السياسية عن اجلرائم غري السياسية يف اشرتاط توافر القصد اجلنائي، إذ بدونه وال 
إتيان فعل حمرم أو ممنوع، وأن  :ال تقوم املسؤولية اجلنائية، واليت تقم على ثالثة أسس، تتمثل يف

                                                           
 (.7/181الكاساين: بدائع الصنائع) (1)
(؛  96(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 21منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (2)

 (.277كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
 (.311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)
 (.22(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 449، 418/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
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كانت ، فإذا توفرت هذه األسس الثالثة  اإىل أن يكون مدرك   ، إضافةايكون الفاعل خمتار  
 .(1)املسئولية اجلنائية

وال يستقل اإلكراه وحده بنفي القصد اجلنائي، إمنا هناك ظروف أخرى تنفتي القصتد اجلنتائي يف 
 .(3)الصغر واخلطأ واجلنون :، مما تؤثر على اجلاين واجلرمية، واليت تتمثل يف(2)اجلرمية السياسية

 على النحو اآليت: -ابختصار -الظروفوأتناول هذه 
 الصغر:  -أواًل 

 :ب السن، ومير احلدث بثالثة أدوارتقسم القوانني الوضعية األحداث إىل أنواع حبس

، ال يستطيع فهم املسئولية اجلنائية وال عقوبتها، ويف اويكون فيه الطفل صغري   -األولالدور 
 .(4) اا معين  غ سن  هذا الدور تنعدم املسئولية حىت يبل

، فال اا وإدراكه ضعيف  ويدرك الطفل يف هذا الدور فعله، لكن يبقى فهمه قاصر   -الثاينالدور 
يقدر خطورة املوقف وال نتائج الفعل، وقد أمجعت القوانني الوضعية على معاقبة الصغار يف هذا 

 الدور بعقوابت تتالءم مع حالتهم، وهذه العقوابت خففت بسبب الصغر.

ن العمر ما يؤهله لفهم املواقف وحتمل املسئولية، فهو يكون الطفل قد بلغ م -الثالثالدور 
 عن تصرفاته مسئولية اتمة، ويعاقب عليها ابلعقوابت مدرك ملا حييط به؛ فيكون مسئوال  

اإلعدام  :العادية، إال أن بعض القوانني كالقانون املصري ال يعاقبه ابلعقوابت املشددة مثل

                                                           
 (.419/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
ملشرع ونص عليها صراحة ومل يرتكها لتقدير القاضي ويالحظ ان مجيع والظروف القانونية هي تلك اليت حددها ا (2)

تعترب من الظروف القانونية وذلك بعكس الظروف املشددة اليت تنتمي اىل النوعني من  –معفية كانت ام خمففة  –االعذار 
 (. 11الظروف القانونية والظروف القضائية. سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة) ص :

 (81حممد دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة) ص:  (3)
 (.164/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
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سنهم سبع عشرة سنة، أما من بلغ هذا  ميِض منمل  واألشغال الشاقة، وهذا االمتياز مقرر ملن
 .(1) فيستفيد القاصر من هذا التخفيف ،فيعاقب بكل العقوابت العادية ،السن

 اجلنون:  -ااثنيً 

عن جرائمه يف القانون الوضعي؛ ذلك أن اجملنون فاقد االختيار  ا مدني  ال يكون اجملنون مسئوال  
 .(2) واإلرادة

أبن اخلطأ خطأ املسئول عن مالحظة اجملنون؛ ألنه مكلف مبالحظته  ،ويعللون هذا احلكم
 .(3) من التعسف شيءوهذا تعليل فيه  ،واإلشراف عليه ومحايته من أعماله الضارة

 اإلكراه: -ااثلثً 
 .(4)عن جرائمه يف القانون الوضعي لفقده االختيار ا مدني  ال يكون املكره مسئوال  

احلديثة على رفع العقاب عمن ارتكب جرمية أجلأته إىل ارتكاهبا ضرورة وتنص القوانني الوضعية 
وقاية نفسه أو غريه من خطر جسيم على النفس، ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله وال يف قدرته 

 .(5) منعه بطريقة أخرى
 اخلطأ:  -ارابعً 

 وتنقسم اجلرائم ابعتبار القصد وعدمه إىل قسمني:
ا ابلنهي ت  ا هلا، عاملمريد   اجلرائم اليت يباشرها الشخص عامد  : اهي اجلرائم املقصودة  -1

 عنها، وأنه معاقب عليها، وعلى ذلك فاجلرائم املقصودة ال بد أن تستويف ثالثة عناصر:
 تعمد اجلرمية. -األولالعنصر 

                                                           
 (.164/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)(1)
 (.153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)(2)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (3)
 (.153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
 (.133/ 2املرجع السابق) (5)
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 إرادة حرة خمتارة لفعلها. -الثاينالعنصر 

 .(1) علم ابلنهي عنها -الثالثالعنصر 

ا من العناصر وهي اليت فقدت عنصر   :-غري العمدية-املقصودة اجلرائم غري  -2
السابقة، فإذا كانت اجلرمية ابإلكراه امللجئ ال تعد جرمية مقصودة؛ ألن اجملرم ما 

، وإذا كانت اجلرمية ابخلطأ فال تكون (2) قصد القتل يف ذاته، وإمنا قصد إنقاذ نفسه
اب غريه، فأص قصد رجال  ، وكمن فأصاب إنساان   امقصودة، كمن قصد صيد  
ا عن جرائمه يف القانون الوضعي؛ ألنه ال قصد له جنائي   فاملخطئ ال يكون مسئوال  

 .(3)يف اجلرمية

من حنو خطأ أو إكراه أو صغر  ،واجلرائم السياسية كغريها من اجلرائم تتأثر ابلظروف احمليطة هبا
أو جنون، فال مسئولية على هؤالء؛ ألهنم عدميوا اإلرادة أو التمييز أو اإلدراك، فالقانون ال 

 جيرمهم.
أبن أاثروا فتنة أو حرضوا الناس أو آتمروا على النظام، فال يطبق  ،ومن تعدى القانون من هؤالء

العقالء املختارين القاصدين، وعليه فإن اجلرمية عليهم ما يطبق على غريهم من الرجال البالغني 
 السياسية كغريها من اجلرائم يف نظر القانون.

  

                                                           
(؛ حممد صبحي جنم: قانون 92/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)116حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)

 (.27اجلرمية السياسية)ص:  (؛ منتصر سعيد محودة:133العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (2)
 (.153(؛ مصطفى مرعي: املسئولية املدنية)ص:153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
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 اجلرمية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. على اجلنائي أثر القصد -السابعاملطلب 

 متهيد:

قد  للقصد أثر كبري على املسئولية اجلنائية يف الفقه االسالمي، إذ بتوافره تكون إرادة اجلاين
 ب سلوك إجرامي معنيرتكاااإلجرامي، وبذلك فإن الذي يقصد  اجتهت إىل ارتكاب الفعل

يكون قد انتهك القواعد القانونية، اليت أقرها املشرع اجلنائي، واليت حيمي هبا مصا ح ذات قيمة 
 .(1) معتربة للمجتمع كله، وألفراده ومؤسساته الالزمة إلدارة الدولة وعناصرها املختلفة

د تفوقت الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية يف تنظيمها للقصد اجلنائي، إذ إن هلا وق
كشرط لقيام املسئولية اجلنائية، فالشريعة اإلسالمية ال   ،فضل السبق يف تنظيم القصد اجلنائي

فليسوا مؤاخذين، واألدلة على  املكلفني من صبيان وجمانني مثال   تؤاخذ إال املكلفني، أما غري
 ذلك كثرية أذكر منها ما أييت:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ  -1

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .(2)  چگ  گ  گ   

أن هللا )سبحانه وتعاىل( ال يؤاخذ املكلفني إال ابألفعال الصادرة عن كامل  وجه الداللة:
 .(3)إرادهتم

                                                           
(؛  96(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 21منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (1)

 (.277كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
 (.116النحل: اآلية) (2)
 (. 11/182القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )(3)
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ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ٹ ٹ چ  -2

 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳڳ  ڳ

(1) . 

 .(2) للتخفيف ورفع احلرجأن هللا )سبحانه وتعاىل( جعل الضرورة سبيال   وجه الداللة:

َزَنْت، فَاْسَتَشاَر ِفيَها أاَُنس ا، َفَأَمَر هِبَا ُعَمُر َعِن اْبِن َعبياٍس، قَاَل: ُأيتَ ُعَمُر مبَْجُنونٍَة َقْد  -3
َأْن تُتْرَجَم، ُمري هِبَا َعَلى َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلٍب ِرْضَواُن اَّللِي َعَلْيِه، فَتَقاَل: َما َشْأُن َهِذِه؟ قَاُلوا: 

قَاَل: فَتَقاَل: اْرِجُعوا هِبَا، مُثي َأاَتُه، فَتَقاَل: جَمُْنونَُة َبيِن ُفاَلٍن َزَنْت، َفَأَمَر هِبَا ُعَمُر َأْن تُتْرَجَم، 
اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، أََما َعِلْمَت " َأني اْلَقَلَم َقْد رُِفَع َعْن َثاَلثٍَة: َعِن اْلَمْجُنوِن َحىتي َيرْبَأَ، 

قَاَل: بَتَلى، قَاَل: َفَما اَبُل َهِذِه  َوَعِن النيائِِم َحىتي َيْستَتْيِقَظ، َوَعِن الصييبِ  َحىتي يَتْعِقَل؟ "
 .(3) تُتْرَجُم؟ قَاَل: اَل َشْيَء، قَاَل: َفَأْرِسْلَها، قَاَل: َفَأْرَسَلَها، قَاَل: َفَجَعَل ُيَكربِ ُ"

 : أن هذا األثر صريح يف إسقاط العقوبة عن غري املكلفني، وأهنم ليسوا من أهلهاوجه الداللة

(4). 

(: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز َعْن أُمييِت اخلََْطَأ (قال: قال رسول هللا عن أيب ذر الغفاري،  -4
 .(5) َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه"

 .(6) : أن املكلف املخطئ والناسي واملكَره معفو عنهوجه الداللة

                                                           
 (.173البقرة: اآلية) (1)
 (.228 -2/225القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )(2)
(، وصححه 4/141) 4399( أبو داود: سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، رقم 3)

 (. 452/ 6األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود ) 
 (.2/355(؛ اخلطايب: معامل السنن)12/49العظيم آابدي: عون املعبود) (4)
(، وصححه 3/211)  2143ق املعتوه والصغري والنائم، رقم ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب طال (5)

 (.1/213األلباين يف صحيح اجلامع الصغري)
 (.24/134(؛ السرخسي: املبسوط )7/181الكاساين: بدائع الصنائع) (6)
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 من القواعد األساسية يف الشريعة اإلسالمية -5

.)1(
  ٹ ٹ چ ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  چ

 .(2) : اإلنسان املكلف مسئول عن تصرفات نفسه ال غري، وال يؤاخذ جبرمية غريهوجه الداللة

ا ا مع اإلصرار، أم عمد  لكل ما سبق، فإن املكلف يتحمل نتيجة جنايته، سواء أكانت عمد  
 من غري إصرار.

اإلصرار فعليه القصاص، ومن تعمد القتل بدون سبق إصرار فعليه فمن تعمد القتل مع سبق 
القصاص، وهكذا عقوابت الشجاج واجلراح، فإن العقوبة يف احلالتني واحدة، وهذا خبالف 

 .(3) القانون

اخلطأ من الظروف اليت تؤثر على القصد اجلنائي فتنفيه، األمر الذي يؤثر على املسئولية  دويع
ا هلا، فإذا وقعت اجلرمية بطريق اخلطأ فال قصاص؛ لعدم العمد، وملا سبق نع  إذ يعد ما ،اجلنائية

 :وللخطأ حاالت أذكر منها على سبيل املثال ما أييتمن أدلة شرعية، 

ا  معين  ، أو يقصد رجال  ا فيصيب إنساان  أن يقصد صيد  اخلطأ يف نفس الفعل، ك -األوىل
 .(4)آخر منه فهذا عمد وليس خبطأ او  من رجل فأصاب عض افيصيب غريه، فإن قصد عضو  

 .(5)أنه مسلمله على أنه حريب أو مرتد، فيتبني  أن يرمي إنساان  اخلطأ يف ظن الفاعل، ك -الثانية

                                                           
 (.39، 38النجم: اآلية) (1)
 (.17/113القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن)(2)
 (.451/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
 (.314/ 18(؛ ابن قدامة: املغين)7/234الكاساين: بدائع الصنائع) (4)
 املرجعان السابقان. (5)
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وهو ما أجري جمرى اخلطأ، كنائم ينقلب على آخر  ،آخر اضاف أبو اخلطاب نوع  أ -الثالثة
ا أو طأ، كمن حفر بئر  فيقتله، أو يقع عليه من علو، وكذا القتل ابلسبب الذي جيري جمرى اخل

 .(1)فهو من ابب اخلطأ املذكور ،فكانت اجلرمية انصب سكين  

وحنومها، األمر  ا الصغر واجلنونوال يؤثر اخلطأ على القصد اجلنائي وحده، بل يؤثر عليه أيض  
 أخرى، وال قصاص على صيب وال ، وختفف أحياان  الذي يؤثر بدوره على العقوبة فرتفع أحياان  

 .(2)جمنون، وال انئم، وال مغمى عليه

 اجلرمية اجلنائية يف القانون الوضعي. على اجلنائي أثر القصد -الثامناملطلب 

سالمية، إال أن لقانون الوضعي عنه يف الشريعة اإلنائية يف اخيتلف أثر القصد على اجلرمية اجل وال
الشريعة اإلسالمية كان هلا فضل السبق يف تنظيم القصد اجلنائي، كشرط لقيام املسؤولية 

 اجلنائية.

لية اجلنائية، فقد كان اجلاين ئو ن تعتد ابلقصد، كشرط لتوافر املسا مل تكفالقوانني الوضعية قدمي  
ي ارتكبه دون أدىن اهتمام ابجتاه إرادته، أو بتوافر قصد جنائي يعاقب على الفعل الضار، الذ

 للمساءلة اجلنائية، حيث مل لقيام املسئولية اجلنائية، وكذا الصيب غري املميز واجملنون كاان حمال  
تفرق هذه التشريعات بني الفعل الضار، الصادر عن قصد وإرادة حرة مميزة، وبني الفعل الصادر 

، إال أن تلك التشريعات وجدت أنه ال بد من حذو الشريعة اإلسالمية يف (3) عن خطأ وإمهال
 (4)تنظيمها للقصد اجلنائي؛ ملا حيققه ذلك من ضمان للعدالة، وحتقيق األغراض االجتماعية.

                                                           
 (.18/275ابن قدامة: املغين) (1)
 (.18/335املرجع السابق) (2)
 (.255حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (3)
 (.311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (4)
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فإذا صدرت اجلرمية من املكلف، دون توفر اإلرادة اآلمثة لديه، وهو غري راٍض بنتيجة فعله، وإمنا 
 (1)الضار نتيجة خطأ أو إمهال، فال نكون أمام جرمية مقصودة.صدر منه الفعل 

  

                                                           
 (.22(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 449، 418/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
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اجلنائية يف الفقه اجلرائم الشروع وأثره على اجلرائم السياسية و  -الثالثاملبحث 
 الوضعي. القانونيف اإلسالمي و 

 الفقه اإلسالمي.يف مفهوم الشروع يف اللغة و  -األولاملطلب 

 القانون الوضعي.الشروع يف مفهوم  -الثايناملطلب 

 . أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي.-الثالثاملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي.  -الرابعاملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي -اخلامساملطلب 

 أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -السادساملطلب 

 القانون الوضعي.بني الفقه اإلسالمي و املقارنة بني  -السابعاملطلب 
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اجلنائية يف الفقه  السياسية واجلرائم اجلرائموأثره على الشروع  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي. يف اإلسالمي و 

مفهوم الشروع يف اللغة  -األولمطالب، حيث أتناول يف املطلب  سبعةأتناول هذا املبحث عرب 
 الفقه اإلسالمي. و 

 .الشروع يف القانون الوضعيمفهوم  -الثاينوأتناول يف املطلب 
 يف الفقه اإلسالمي. السياسية  أحكام الشروع يف اجلرائم -الثالثبينما أتناول يف املطلب 

 يف القانون الوضعي. السياسية أحكام الشروع يف اجلرائم  -الرابعويف املطلب 
 يف الفقه اإلسالمي.  اجلنائيةأحكام الشروع يف اجلرائم  -اخلامسوأتناول يف املطلب 
 يف القانون الوضعي.   اجلنائيةأحكام الشروع يف اجلرائم  -السادسوأتناول يف املطلب 

القانون الوضعي؛ وذلك على بني الفقه اإلسالمي و  وأما املطلب السابع فأتناول فيه املقارنة بني
 النحو اآليت:

  الفقه اإلسالمي.يف مفهوم الشروع يف اللغة و  -األولاملطلب 
، ويرد يف اللغة بعدة معان، اا وشروع  هو مأخوذ من الفعل شرع يشرع شرع   الشروع لغة: -أواًل 
 :(1)منها

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ التبيني والتوضيح، ومنه قول هللا )تعاىل(:  -1

ڑ  ڑ  ک   ک    ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ                 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک

 أظهر ووضح لكم. أي :(2چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 أي تناولت املاء بينها. :األخذ والتناول: شرعت الدواب -2
 أنفذته إليه. أي :يقال: شرعت الباب إىل الطريق ،اذاإلنف -3

 صار على طريق انفذ. أي :شرع املنزل :ويقال
                                                           

 (.21/263(؛ الزبيدي: اتج العروس)8/175ن العرب)ابن منظور: لسا (1)
 (.13الشورى: اآلية) (2)
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 هي املواضع اليت ينحدر إىل املاء منها. :والشريعة والشراع واملشرعة
هي ما سن هللا من الدين وأمر به، كالصوم والصالة  :والشريعة والشرعة عند أهل التوحيد 

 .(1) هو الكتان اجليد :واحلج وسائر أعمال الرب، والشريع
 :الفقه اإلسالميالشروع يف  -ااثنيً 

: ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية نظرية للشروع، وقد اهتم الفقهاء املسلمون بدراسة جرائم توطئة
نه يعاقب إف ،القصاص واحلدود بشكل كبري، فإذا قتل اجلاين أو سرق أو ارتكب أي جرمية

 عليها ابلعقوبة املنصوص عليها.
كنه مل يقتل، فإنه ال ليقتل به غريه، ل ؛االشروع، كمن يشرتي سالح  فإذا ظل اجملرم يف مرحلة 

إذا حصل التلف، إذ يعد ذلك من قبيل النيات واليت ال تعاقب الشريعة اإلسالمية يعاقب إال 
 .(2)عليها؛ لذا قال اإلمام الشافعي: "األحكام على الظاهر وهللا ول الغيب"

ومع ذلك فقد ذهب كثري من الفقهاء إىل القول فالفعل التحضريي ال يشكل جرمية بذاته، 
بتعزير صاحبه؛ لوجود القصد، فيجب أن يعاقب عليه ابلتعزير، فإذا بدأ أبعمال اجلرمية دون 

 .(3)حتقيق اهلدف فال يرتك، بل يعاقب ابلتعزير
: ا أنهفقد عرف الشروع يف اجلرمية شرعً ومع هذه النظرية اليت سار عليها الفقه اإلسالمي، 

ا عنه، أو إبرادته "البدء يف التصرف بقصد تنفيذ اجلرمية، ومل ترتتب عليه النتيجة اإلجرامية رغم  
 (4)لعدم اكتماهلا".

  

                                                           
 (.21/263(؛ الزبيدي: اتج العروس)8/175ابن منظور: لسان العرب) (1)
 (.121/ 4الشافعي: األم) (2)
 (.442/ 17(؛ ابن الرفعة: كفاية النبيه يف شرح التنبيه)1/345املاوردي: األحكام السلطانية) (3)
(؛ نقال عن أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم 157شريف حممد: مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  فوزي (4)

(؛ سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية 95 118السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص: 
 (.1/516اإلسالمية املقارنة)
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 الشروع يف القانون الوضعي:مفهوم  -الثايناملطلب 
:" البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا عرف القانون املصري الشروع أنه

 .(1)أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها"أوقف أو غاب 
: "البدء يف تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة، املؤدية إىل كما عرف القانون األردين الشروع أنه

 .(2)ارتكاب جناية أو جنحة"
 يتضح من التعريفني السابقني أن الشروع يف اجلرمية

الظاهرة، املؤدية إىل ارتكاب اجلرمية، جناية   ال يتحقق إال إذا بدأ اجلاين ابرتكاب األفعال املادية
 .(3) كانت أم جنحة، دون الوصول إىل نتيجة جرمية لظروف ال دخل للفاعل هبا

  ثالثة، تتمثل فيما أييت:اجلرمية أركاان   ا أن للشروع يفكما يتضح من التعريفات السابقة أيض  
 البدء يف تنفيذ اجلرمية. -األولالركن 
 عدم إمتام اجلرمية. -الثاينالركن 
 .(4) توافر قصد إمتام اجلناية أو اجلنحة -الثالثالركن 

، اا أو جزئي  ؛ لتخلف الركن املادي فيها كلي  (رمية الناقصةجل)ايطلق فقهاء القانون على الشروع و 
على  -احتديد   -وهذا النقص يف البنيان القانوين للجرمية، يتعلق مبادايت اجلرمية، وينصب

 اإلجرامية، اليت مل تقع؛ لسبب ال دخل إلرادة الفاعل فيه.النتيجة 
فهو متوافر فيها يف صورة القصد اجلنائي، وإن احلكمة من جترمي الشروع ال  ،وأما الركن املعنوي 

 دُّ عالقة هلا ابلنية، وإمنا محاية اجملتمع وتعزيز األمن واألمان فيه، والنية اإلجرامية لدى اجملرم تع
 مه الشروع يف اجلرمية. على عز دليال  

 وهنا ال بد من اإلشارة إىل أمر مهم يف الشروع وهو القصد اجلرمي.
ا عن قصد حتقيق اجلرمية، بل ال بد من  أن يكون البدء جمرد  فال يكفي لتوافر الشروع قانوان  

ن الركن املعنوي، وإمنا الفرق بينهما يف الرك يفالقصد، وال فرق بني الشروع واجلرمية التامة 
املادي، فإذا اكتملت عناصره كانت اجلرمية اتمة، وإذا ختلفت النتيجة اجلرمية كان شروعا ، 

                                                           
 (.286ابت)ص: طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقو  (1)
 (.229حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (2)
 (. 286املرجع السابق الصفحة نفسها؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت) ص:  (3)
 (. 229حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (4)
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يف  ة التامة، فمثال  وعلى ذلك فإن القصد اجلرمي يف احملاولة هو نفسه الذي جيب توافره يف اجلرمي
 ال بنية التملك. هلذه اجلرمية، فال بد من توافر قصد أخذ املجرمية السرقة، إذا كان اجلاين حماوال  

 ويف جرمية القتل، ال بد من توافر قصد القتل، وهكذا يف كل جرمية حياول اجلاين ارتكاهبا.
وهنا ال بد من بيان أن اجلاين ال بد أن يقصد ارتكاب جرمية اتمة، كاملة األركان، ال جمرد 

نه ال يسأل عن حماولة ا أو حنو ذلك دون إرادة القتل فإ أو هتديد  الشروع، فإذا أراد اجلاين ضراب  
 .(1) يف القتل؛ ألنه ما قصده، غري أنه يعاقب على األعمال اليت تعد جرائم مستقلة

ونية اجلاين ال بد أن تنصرف الرتكاب جرمية حمددة، فإذا مل تعرف النتيجة اليت اجتهت إليها 
متجهة إىل حتقيق نتيجة ا دون أن تكون إرادته ، كمن يدخل بيت  اإرادة اجلاين، فإنه ال يعد شروع  

 بعينها، لكن ميكن مسائلته عن جرمية أخرى، كانتهاك حرمة البيت وصاحبه وختويف اآلمنني

(2). 
وال شروع يف اجلرائم املتعدية قصد اجلاين، كما يف جرمية الضرب املفضي إىل عاهة مستدمية، أو 

املستدمية أو  العاهة الضرب املفضي إىل املوت، فاجلاين حني ابشر الضرب مل يقصد إحداث
، وأمكن تصور  قصداي  إزهاق روح اجملين عليه قتال   وعد  ت العاهة قصدية، عد  الوفاة، وإال 
 .(3) الشروع فيها

، يقوم على توقع النتيجة وقبول -ااحتمالي  –أو غري مباشر  اوال فرق بني كون القصد مباشر  
 .(4)املخاطرة حبدوثها

 الشروع، واليت تتمثل يف نوعني:وال بد هنا أن نشري إىل أنواع 
ويتحقق عندما يبدأ اجلاين بتنفيذ جرمية، يتوقف : (اجلرمية املوقوفة)الشروع الناقص  -1

 ،، وقبل البدء يتدخل شخص آخراب خارج عن إرادته، كمن يقصد عدو  عنها لسب
 فيحول بينه وبني إطالق الرصاص، فاجلاين مل يكمل فعله ومل تقع النتيجة.

                                                           
(؛ مسري عالية: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 297طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)

255.) 
طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم ؛ (365حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت اللبناين)ص:  (2)

 (.297العام)ص: 
 (.297قوابت القسم العام)ص: طالل أبو عفيفة: شرح قانون الع (3)
 (. 259املرجع السابق الصفحة نفسها؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:  (4)
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حتقيق النتيجة  اا مريد   إجرامي  كمن يقصد فعال    :(اجلرمية اخلائبة)الشروع التام  -2
 اإلجرامية، غري أهنا مل تتحقق؛ لسبب ال دخل إلرادة اجلاين فيه، 

 .(1)  وفعل كل سبب لكنه أخطأ اهلدف ومل يقتل، فلم تتحقق النتيجة اإلجراميةكمن أراد قتال  
 والشروع التام يف أمرين:ويكمن الفرق بني الشروع الناقص 

 الشروع الناقص أييت اجلاين ببعض األفعال الالزمة حلصول اجلناية أو اجلنحة وال يتمها. -1
من حيث تقرير املسؤولية اجلنائية،  ،املساواة ليست اتمة بني الشروع التام والناقص -2

 .(2) فعقوبة الشروع الناقص أخف من عقوبة الشروع التام
 .أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي -الثالثاملطلب 

أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف الفقه االسالمي تتفق مع أحكام الشروع يف اجلرائم 
اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، حيث إن اجلرمية سياسية كانت أم جنائية، ما دامت مل تكتمل، ومل 

 جة يف قسم التعازير. يشرع فيها حد أو قصاص، فتكون مندر 
 فيقدر على اجلاين عقوبة تتناسب واجلرمية اليت ارتكبها.

وجيدر اإلشارة إىل أن كل جرمية ال بد أن متر مبراحل قبل إمتامها، وتتمثل هذه املراحل فيما 
 أييت: 

 مرحلة التفكري والتصميم: -املرحلة األوىل
فتدعوه إىل اختاذ  –حديث داخلي  –رم وتتمثل هذه املرحلة بفكرة تطرأ يف نفس اإلنسان اجمل

ن اقتنع مبا يفكر أقدم إىل ارتكاب جنايته، وإن مل يقتنع أحجم عن الفعل، وهذا إقرار هنائي، ف
 التفكري يعد من الوساوس للقيام ابجلرمية السياسية.

التعزير  –التفكري يف اجلرمية السياسية والتصميم على ارتكاهبا معصية، تستحق العقوبة  دوال يع
وليس عليها عقوبة، ال حدية وال تعزيرية؛ ألن اإلنسان ال يؤاخذ على ما جيول يف خاطره،  –

وما توسوس به نفسه، وال ما حتدثه من قول أو عمل، وال يؤاخذ اإلنسان على النيات فَعْن َأيب 

                                                           
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 259كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (1)

 (.238العام)ص: 
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت 237،238رح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: كامل السعيد: ش  (2)

 (.287القسم العام)ص: 
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ِإني اَّلليَ َعزي َوَجلي جَتَاَوَز ل عن أُمييِت َما َوْسَوَسْت ِبِه : »)َريْتَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِي )هُ 
 . (1)«صدورها، َما مَلْ تَتْعَمْل َأْو َتَكليْم 

وعليه فإن التفكري يف اجلرمية السياسية ال عقاب عليها، فال يعاقب عليها الشرع ما مل تصبح 
 .(2) ةحقيق

 مرحلة التحضري واإلعداد: -املرحلة الثانية
وهي مرحلة مهمة، حيث متثل حلقة وسطى بني التفكري والتصميم والبدء يف التنفيذ، فاألعمال 
التحضريية هي املظهر اخلارجي للتصميم اجلنائي، ولكنها جمرد فكرة ذهنية استوطنها فكر اجملرم 

ا قتل به، فال يعد شراء القتل، فليس كل من اشرتى سالح  وذهنه، مثل: شراء السالح جلرمية 
ا ابجلرمية، بل حتضري هلا، وابلتال فإنه ال يعاقب بتهمة الشروع، إمنا يعاقب بتهمة السالح شروع  

 .(3) حيازة سالح بطريقة غري مشروعة
 اإلسالمية.فمرحلة التحضري واإلعداد يف اجلرمية السياسية ال تعترب معصية تعاقب عليه الشريعة 

فاألعمال التحضريية يف اجلرمية السياسية حتتمل التأويل، ويدخل الشك إليها، والشريعة ال 
 .(4) تؤاخذ الناس ابلشك، وإمنا ابليقني

 مرحلة البدء يف تنفيذ اجلرمية: -املرحلة الثالثة
فمرحلة التنفيذ وهي مرحلة ارتكاب اجلرمية، فإن كل معصية أو حمظور جينيه املكلف يعد جرمية، 

على حق الفرد واجلماعة، األمر الذي يستوجب  ا واعتداء  يف اجلرمية السياسية تعترب معصية وإمث  
 .(5) الردع والزجر والعقوبة

                                                           
البخاري: صحيح البخاري، كتاب العتق، ابب اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه، وال عتاقة إال لوجه هللا، رقم  (1)

2528 (3/145.) 
(؛ عبد القادر عودة: التشريع 119أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (2)

 (.9(؛ عبد احلميد الشواريب: الشروع يف اجلرمية)ص: 1/384اجلنائي اإلسالمي)
السياسية يف التشريع اجلنائي  (؛ أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم1/384عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.119اإلسالمي)ص: 
 (.125املرجعان السابقان الصفحات نفسها؛ عبد العزيز عامر: التعزير يف الشريعة اإلسالمية)ص:  (4)
(؛ عبد القادر عودة: التشريع 118أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (5)

 (. 1/384اجلنائي اإلسالمي)
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" وال شك أن الشريعة اإلسالمية تفوقت على القوانني الوضعية مبرونتها، ابستيعاب مفاهيم كل 
تعويلها على القيم األخالقية ونوااي الفاعلني، وربطت أفعال التجرمي، ومشوهلا لكل احملظورات، و 

 األمور مبقاصدها.
وإن القوانني الوضعية أتثرت مبوقف الشريعة اإلسالمية، وأخذت أحكامها يف هذه املراحل  

 .(1) الثالث"
 .أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي -الرابعاملطلب 

هو اجتاه إرادة وقصد اجملرم السياسي؛ لتحقيق اجلرمية السياسية  الشروع يف اجلرمية السياسية
ابلقيام بفعل معني يعده القانون جرمية، ولكن مل يكتمل الفعل اجلرمي لسبب خارج عن إرادة 
اجلاين أو حىت إبرادته، فلم تتم اجلرمية السياسية، ومل ترتتب عليها آاثرها، فيكون هذا الفعل 

قيق الركن املادي ابلسلوك اسية، والشروع فيها متصور؛ إلمكان حتا يف اجلرمية السيشروع  
 .(2) القيام ابلفعل أي :الفعلي

 وقد سنت القوانني الوضعية عقوابت صارمة لكل جرمية متس أمن الدولة وكياهنا السياسي.
عقوابت على أنه"  (77)وعلى سبيل املثال: فقد نص املشرع اجلنائي املصري يف املادة، رقم

 يؤدي إىل املساس الفعلي ابستقالل البالد أو ا فعال  يعاقب ابإلعدام كل من ارتكب عمد  
وهذا النص العقايب ال يتطلب حتقيق املساس الفعلي ابستقالل  (3)وحدهتا أو سالمة أراضيها".

اب املقرر ارتكاب البالد حىت تقوم اجلرمية، بل يكتفي فقط لقيام املسئولية اجلنائية وحتمل العق
 السلوك املادي اجملرم دون تطلب حتقيق نتيجة إجرامية معينة. 

"وقد توسع املشرع املصري بصفة عامة يف جترمي األفعال ذات اخلطورة على نظام احلكم يف 
الدولة، ومعظمها جرائم سياسية، حىت ولو مل تكن ذات نتيجة إجرامية، وبذلك يكون املشرع 

ألن ارتكاب السلوك املادي للجرمية  ؛ذه اجلرائم كاجلرائم التامة الكاملةالشروع يف ه عد  قد 
 .(4) فقط أقرب للشروع منه عن اجلرمية التامة"

                                                           
 (.121أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (1)
 (.118املرجع السابق)ص:  (2)
 (.217-216اجلرمية السياسية)ص: منتصر سعيد محودة: (3)
 (.118أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (4)
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 .(1) ا بنيات اجلاينوتعاقب القوانني الوضعية كل من كان عامل

السكىن عيش أو بنيات اجلاين، وقدم له إعانة أو وسيلة للت " ويدخل يف ذلك كل من كان عاملا  
لالجتماع، أو غري ذلك من التسهيالت، وكذلك كل من محل رسائله، أو  أو مأوى  أو مكاان  

 سهل له البحث عن موضوع اجلرمية، أو إخفاءه، أو نقله، أو إبالغه.
وكل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت لالستعمال يف ارتكاب اجلرمية أو حتصلت منها وهو 

 عامل بذلك.
ا من شأنه كشف اجلرمية وأدلتها أو مستند   -اعمد  –اختلس أو أخفى أو غري وكل من أتلف أو 
 .(2) عقاب مرتكبيها"

 أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي: -اخلامساملطلب 
 متهيد:

مل يهتم علماء املسلمني يف موضوع الشروع، وال توجد نظرية للشروع عندهم، فقد اهتموا  
بدراسة جرائم القصاص واحلدود، فال يعاقب اإلنسان إال إذا اكتملت اجلرمية، فإذا شرع اجلاين 

قال يف اجلرمية لكنه مل يكملها، فال يعاقب عليها، فإن هللا ال يعاقب على النيات يف الدنيا، لذا 
 .(3) اإلمام الشافعي: )األحكام على الظاهر، وهللا ول الغيب(

 ومل يهتم الفقهاء مبوضوع الشروع يف اجلرمية لسببني:
أن الشروع يف اجلرمية يف اإلسالم عقوبته التعزير، فال حد وال قصاص، والتعزير  -األولالسبب 

 للنظر يف موضوع الشروع.ا، فال داعي ا ورادع  أمره موكل لإلمام مبا يراه مناسب  
 للشروع يف اجلرائم يف القوانني الوضعية، جرائم التعزير يف اإلسالم تعد بديال   -الثاينالسبب 

 فالتعزير يف اإلسالم يكون يف كل معصية ليس فيها حد مقدر.
 .(4) أما يف القوانني الوضعية فالشروع مبثابة اجلرائم التعزيرية يف اإلسالم 

                                                           
 (.217-216منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (1)
 .املرجع السابق الصفحات نفسها (2)
 (.4/121الشافعي: األم) (3)
(؛ منتصر سعيد محودة: اإلرهاب دراسة فقهية يف التشريع اجلنائي 47سية)ص: منتصر سعيد محودة: اجلرمية السيا (4)

 (.51اإلسالمي)ص: 
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ففيها تفصيل، وذلك على النحو  ،شروع يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالميأما عن أحكام ال
 اآليت:

 اوع، فإن كان الشروع قد أحدث أثر  ألثر الشر  اخيتلف حكم الشروع يف القتل تبع   :القتل -أواًل 
ميتنع فيه القصاص،  اا ال يقتص منه، أو أثر  فالعقوبة القصاص، وإن أحدث أثر   يقتص منه،

 .(1) فالعقوبة الدية أو اأَلْرش
 :حكم اجتماع التعزير مع العقوابت األصلية

 اختلف الفقهاء يف هذه املسالة على قولني:
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأمحد إىل عدم التعزير واكتفائهم ابلعقوابت فقط،  -األولالقول 

 .(2) غري أهنم جييزون اجتماع التعزير مع احلدود إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة
 .(3)ذهب مالك إىل وجوب التعزير مع القصاص أو الدية -الثاينالقول 

القانون مع عقوابت الشريعة،  يقول عبد القادر عودة: "وعلى هذا جيب أن تطبق عقوابت 
كلما أوجبت الشريعة القصاص أو الدية أو األرش، ما دام الفقهاء ال مينعون مجع عقوبة احلد 
مع عقوبة التعزير، وما دام أولو األمر قد أوجبوا عقوابت تعزيرية معينة، هي العقوابت اليت نص 

رية أو يشددها؛ ألن ذلك لتعزيعليها القانون، وللقاضي أن يراعي الظروف؛ فيخفف العقوبة ا
 .(4) "اا للشريعة والقانون مع  حقه طبق  

 .(5)فعقوبته يف الشريعة التعزير اأما الشروع الذي مل يرتك أثر  
 

                                                           
(؛ وهو نوعان: النوع األول: ما ورد 1/4األرش: هو اسٌم للمال الواجب على ما دون النفس. اجلرجاين: التعريفات) (1)

 ينطلق عليها اسم األرش ، ألن األرش لتاليف خلل الشرع بتقديره فينطلق عليه اسم الدية واسم األرش إال دية النفس فال
 ومل يبق مع تلف النفس ما يتالىف فلم تسم ديتها أرشا ، فكل شيء تقدرت ديته ابلشرع زال االجتهاد فيه.

النوع الثاين: ما مل يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة خيتلف ابختالف الشني ، ال تتقدر إال ابجتهاد احلكام ، 
 (.312/ 12لذلك مسيت حكومة الستقرارها ابحلكم. املاوردي: احلاوي)و 
 (.9/178(؛ ابن قدامة: املغين)4/192(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/149ابن جنيم: البحر الرائق) (2)
 (.268/ 6احلطاب: مواهب اجلليل) (3)
 (.271/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
 (.271/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (5)
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 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:
فمن قيد القاضي يف تطبيق النصوص رأى عدم جواز ى صالحية القاضي يف تطبيق النص، مد

 .(1) العقوبة األصلية؛ ألن فيه زايدة على النص وهو ممنوعالزايدة على 
ليحقق الزجر واإلصالح رأى جواز الزايدة التعزيرية، بل وجوهبا على  ،ومن ترك للقاضي مساحة

 .(2)العقوبة األصلية للوصول إىل مقاصد الشريعة
ا املالكية خالف  ه دحيث مل يع ،: خيتلف الفقهاء يف القتل شبه العمدالقتل شبه العمد -ااثنيً 

 .(3) للجمهور
 حكم اجتماع التعزير مع العقوابت األصلية يف القتل شبه العمد عند القائلني به.

والقائلون ابلقتل شبه العمد يقررون أن عقوبته الدية فقط، ولكنهم مع هذا جييزون أن جيتمع 
 .(4) التعزير مع الدية

 ا منها:بعض  واستدلوا أبدلة كثرية من السنة واملعقول، أذكر 
 .السنة -أ

عن أيب هريرة، قال: } اقتتلت امرأاتن من هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر،  -1
( أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية فقتلتها وما يف بطنها، فقضى النيب )

 .(5) املرأة على عاقلتها{
  

                                                           
 (.9/178(؛ ابن قدامة: املغين)4/192(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/149ابن جنيم: البحر الرائق) (1)
 (.271/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)6/268احلطاب: مواهب اجلليل) (2)
د يعرتفون به ومالك ينكره وال يرى القتل إال عمدا  أو خطأ وال وسط بينهما. الكاساين: وأبو حنيفة والشافعي وأمح (3)

 (.18/312(؛ ابن قدامة: املغين)4/2(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/282(؛ القرايف: الذخرية)233/ 7بدائع الصنائع)
 (.7/251الكاساين: بدائع الصنائع) (4)
الدايت، ابب جنني املرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، ال على الولد، رقم البخاري: صحيح البخاري، كتاب  (5)

(؛ مسلم: صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب دية اجلنني، ووجوب الدية 9/11) 6911
 (.1319/ 3) 1681يف قتل اخلطأ، وشبه العمد على عاقلة اجلاين، رقم 
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 وجه الداللة:
 آخر. اشيئ   )النيب ) يف قتل شبه العمد الدية، وأهنا على العاقلة، ومل يذكر

، قَِتيَل السيْوِط أِ ( قَاَل: }َأاَل ِإني قَِتيَل اخلَْطَ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َأْوٍس، َأني َرُسوَل اَّللِي ) -2
َها يف بُطُوهِنَا َأْواَلُدَها{ ِبِل ُمَغليظٌَة، أَْربَتُعوَن ِمنتْ  .(1) َواْلَعَصا، ِفيِه ِماَئٌة ِمَن اإْلِ

 وجه الداللة:
اخلطأ وشبه العمد مائة، وهي مغلظة، والتغليظ نوع من التعزير؛ مما يدل على جواز التعزير  دية

 مع الدية.
عقل العمد، وال يقتل  :( قال: }عقل شبه العمد مغلظ، مثلويف لفظ، أن النيب ) -3

 .(2) صاحبه{
 وجه الداللة:

 العقوبة األصلية، وهو دية شبه العمد مغلظة، والتغليظ نوع من التعزير، وقد ضم التعزير إىل
 جائز.

 .املعقول  -ب

 ال يوجب القود، كانت ديته على العاقلة، كقتل اخلطأ، وكون الدية ملا كان قتل شبه العمد قتال  
 .(3) على العاقلة ختفيف عن اجلاين

أنه ال مانع من اجتماع التعزير مع احلد؛ وذلك للمصلحة العامة؛  للباحث لكل ما سبق يتبني
 تقتضيه مقاصد الشريعة.ا مَ ولِ 

                                                           
(؛ ابن ماجه: سنن ابن ماجه، أبواب 8/41) 4795النسائي، اَبُب َمْن قُِتَل حِبََجٍر أَْو َسْوٍط، رقم  النسائي: سنن (1)

(؛ وحسنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن 647/ 3) 2627الدايت، ابب دية شبه العمد مغلظة، رقم 
 (.6/128ماجه)

(، وحسنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن 4/191) 4565أبو داود: سنن أيب داود، ابب دايت األعضاء، رقم  (2)
 (.11/65أيب داود)

 (.18/313ابن قدامة: املغين) (3)
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 : عقوبة القتل اخلطأ يف الشريعة اإلسالمية هي الدية املخففة والكفارة فقطالقتل اخلطأ -ااثلثً 

(1). 
 حكم اجتماع التعزير مع العقوبة األصلية يف قتل اخلطأ.

 يرى مجهور أهل العلم أن قتل اخلطأ ال يوجب القصاص، بل الدية والكفارة.
 ستدلوا على ما ذهبوا إليه أبدلة من القرآن والسنة واملعقول.أما التعزير فال، وا

 .القرآن الكرمي -أ

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پٹ ٹ چ 

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  چ 

 .)2(
 

 وجه الداللة:
، مما (3)ال قصاص يف قتل اخلطأ؛ ألن هللا )تعاىل( أوجب به الدية والكفارة، ومل يذكر قصاصا  

 يدل على عدم اجتماع التعزير مع الدية.

 .السنة -ب
(: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز َعْن أُمييِت اخلَْطََأ َوالنِ ْسَياَن َوَما الغفاري، قال: قال رسول هللا )عن أيب ذر 

 .(4) اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه"

                                                           
 (.4/3الشربيين: مغين احملتاج) (1)
 (.92النساء: اآلية) (2)
 (.5/314القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن) (3)
(؛ وصححه 3/211) 2143سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب طالق املعتوه والصغري والنائم، رقم ابن ماجه:  (4)

 (.1/213األلباين يف صحيح اجلامع الصغري)
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 وجه الداللة:

فال قصاص على القاتل خطأ، ومل  ،احلرج مرفوع عن املكلف حال اخلطأ والنسيان واإلكراه
 عدم الزايدة على هذا احلكم.ا آخر، فيدل على يذكر شيئ  

 .املعقول -ت
 .(1) قالوا: يف قتل عمد اخلطأ مل جيب القصاص، ففي اخلطأ أوىل، فاكتفى ابلدية دون غريه

لقصاص عند : تعاقب الشريعة اإلسالمية على اجلراح حال العمد اباجلراح يف العمد -ارابعً 

 ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ  ىل(:القدرة عليه، لقول هللا )تعا

ۅ    ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

   وئ  ۇئ   چ . 2(
العقوبة هي وتعاقب ابلقصاص يف إتالف األطراف عند القدرة عليه، فإذا تعذر القصاص ف

 الدية، أو األرش، أو احلكومة، وذلك مفصل يف كتب الفروع )3(.
 جراح اخلطأ وعقوابهتا الدية أو األرش أو احلكومة. -اخامسً 

 وهل جيتمع التعزير مع العقوبة األصلية؟
 .(4) احلكم فيها هو احلكم يف القتل اخلطأ

  

                                                           
 (.13/65(؛ املاوردي: احلاوي )18/316ابن قدامة: املغين) (1)
 (.45املائدة: اآلية)  (2)
ها نسبة ما تقتضيه اجلناية من قيمة اجملين عليه على تقدير تقوميه احلكومة: حكومة عدل: وهي جزء من الدية نسبته إلي (3)

رقيقا، فيقوم اجملين عليه بصفاته اليت هو عليها لو كان عبدا، وينظر كم نقصت اجلناية من قيمته، فإن قوم بعشرة دون 
 (.7/165ني)النووي: روضة الطالب اجلناية، وبتسعة بعد اجلناية، فالتفاوت العشر، فيجب عشر دية النفس.

 ( من الرسالة142انظر: ص: )  (4)
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 .أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي -السادسب لاملط
يعد الشروع جرمية انقصة غري مكتملة، إذ إنه يكون يف احلالة اليت مل تكتمل فيها اجلرمية؛ بسبب 
فعل مادي قطع بسلوك اجلاين سبيل اجلرمية، مىت كانت تؤدي إىل وقوعها، ولو بطريق حال غري 
مباشر، فينصرف ابلتال إىل األفعال اليت كان يصح عدها حتضريية، حىت كانت كافية يف 

غري  سبيله اإلجرامي، وال تقبل أتويال  ظهار توافر التصميم النهائي لدى اجلاين على سلوك است
إنه شرع  :هذا، فبعد التفكري ابجلرمية والتحضري هلا، قد يتجه اجلاين حنو تنفيذها، ويقال عندئذ

 .(1)ا يف هذه احلالة فيها، أما إذا مل يتجه حنو تنفيذ اجلرمية فإنه ال يصح اعتباره شروع  
لذلك فإنه يطلق على الشروع ابجلرمية الناقصة لنقص يف البنيان القانوين للجرمية، والذي متثل 

اليت مل تقع لسبب  ،ا؛ مما أثر على النتيجة اإلجراميةا أو جزئي  يف ختلف الركن املادي للجرمية كلي  
قصد اجلنائي، بل إن ال دخل إلرادة الفاعل فيه، أما الركن املعنوي فهو متوافر فيها يف صورة ال

النية اإلجرامية اليت توافرت لدى اجلاين، واليت اقرتنت بقدر من  :تتمثل يف ،حكمة جترمي الشروع
 (. 2)السلوك اإلجرامي أو به كله، ورغم هذا مل تقع النتيجة 

 :(3)ظات التاليةو حلشروع على هذا النحو يستدعي امللوتصوير ا 
اكتمال اجلرمية وعدم حتقق النتيجة، رغم ارتكاب إن جوهر الشروع يتمثل يف عدم  -1

السلوك كله أو بعضه "ويرتتب على هذا أن الشروع ال يثور كأصل عام ابلنسبة للجرائم 
ئفة من فهذه الطا (و الضررأجبرائم احلدث  :)املادية ذات النتيجة، "أو كما تسمى

إال بوقوع النتيجة احملظورة، فإذا وقعت النتيجة كنا بصدد  ااجلرائم ال تتحقق قانوني  
 جرمية اتمة، وإذا ختلفت لسبب خارج عن إرادة الفاعل أصبحنا إزاء جرمية شروع".

 

                                                           
ريب: ا(؛ عز الدين الدانصورى وعبد احلميد الشو 284طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)

 (.226(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:293املسئولية اجلنائية)ص:
ريب، ا(؛ عز الدين الدانصورى وعبد احلميد الشو 284عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  ( طالل أبو2) 

 (.226(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:293املسئولية اجلنائية)ص:
(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام 285طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)

 (.226النظرية العامة للجرمية)ص:
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ال شروع يف اجلرائم غري القصدية، وال يف اجلرائم متعدية القصد، فإذا انتفى القصد  -2
 .(1) اجلنائي فال تكون اجلرمية

يف السرقة، إذا وضع يده على املال الذي يريد أخذه؛  اشارع   درقة فإنه ال يعا للسفمن دخل بيت  
ألن الدخول إىل البيت ال يدخل يف تعريف الركن املادي جلرمية السرقة، بل وال يعد من كسر 

 األبواب اخلارجية والداخلية من السرقة، بل هي جرمية أخرى.
، أو وضع يده على فمه بقصد على اجملين عليه فعال  أطلق النار يف القتل إال إذا  اوال يعد شارع  

 خنقه.
يف جرمية حريق مقصود إال ابلوصول إىل الشيء املراد حرقه، والبدء يف تنفيذ  اوال يعد شارع   

 .(2) اجلرمية
 جيدها والناظر إىل احلكمة من جترمي الشروع والعقاب عليه رغم عدم وقوع النتيجة احملظورة قانوان  

احملافظة على األمن واألمان وسالمة اجملتمع، إذ إن الشروع يف اجلرمية ينطوي على  :تتمثل يف
 خطر حتقيق نتيجة الفعل اإلجرامي كاملة. 

فأفعال الشروع من شأهنا إحداث االعتداء، ويكون لدى مرتكبيها النية فيها، مما يعين أن مثة 
 .(3) من جترمي الشروع فال بد ا على احلق، وإذا كان اخلطر اعتداء حمتمال  خطر  

 ومما جيدر اإلشارة إليه أن الشرائع ختتلف يف عقوبة الشروع:
فرتى بعضها املساواة بني اجلرمية التامة والشروع؛ ألن خطورة اجلاين واحدة يف احلالتني، حيث  

 .(4) إن اجلرمية أوقفت أو خاب أثرها ألسباب خارجية ال دخل إلرادة اجلاين فيها
 األكرب من الشرائع أن عقوبة الشروع أخف من عقوبة الفعل التام. كما وترى العدد

                                                           
(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام 285طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: (1)

 (.226النظرية العامة للجرمية)ص:
(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام 242كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (2)

 (.226النظرية العامة للجرمية)ص:
 (.285طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: (3)
انية على أن عقاب الشروع يف اجلرمية معاقب نفس اجلرمية ، ومن هذا البعض التشريع الفرنسي الذي ينص يف مادته الث (4)

وهذا وان كان العمل جرى هناك دائما على احلكم يف قضااي الشروع بعقوابت أخف من تلك اليت يقضي هبا يف اجلرائم 
وابت (؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العق261التامة. كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 

 (.298القسم العام)ص: 
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وال فرق ما بني اجلرمية املوقوفة واخلائبة، واجلرائم التامة يفرض عليها عقوبة أشد من اجلرمية 
املشروع فيها، والشروع التام يعاقب عليه أبشد مما يعاقب على الشروع الناقص، وهذه الطائفة 

 .(1) ب جتاه املذهب املادي على حساب املذهب الشخصيمن الدول غلبت العقا
فغري معاقب  ،يف اجلناايت، أما يف اجلنح اتؤكد أن الشروع معاقب عليه دوم   والقاعدة العامة

ا من اجلناايت ال يتصور عليه إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون، إال أن هناك بعض  
 الشروع فيها، منها:

فالشاهد الكاذب يستطيع أن يرتاجع عن شهادته الكاذبة قبل  ،(2)شهادة الزور -1
 العقاب وصدور احلكم عليه.

فالشروع غري متصور؛ ألنه إما أن يصر على كذبه ويعاقب على جرميته معاقبة اجلرمية التامة، 
 وإما أن يرتاجع، فال يكون هناك شروع لعدم وجود املعاقبة.

شكل السلوك اإلجرامي فيها وحده مادية ال تقبل "وهلذا ال يتصور الشروع يف أي جناية ي
 ، وابلتال تكون اجلرمية اتمة، أو ال تقع على اإلطالق"التجزئة، حبيث إما أن يقع السلوك كامال  

(3). 
:هي من حياول إغراء شاهد، كشارع يف ارتكاب جرمية شهادة (4)اإلغراء بشهادة الزور -2

 .(1) الزور
                                                           

(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 261كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (1)
 (. 298العام)ص: 

( من قانون العقوابت األردين ومعاقب عليها بعقوبة جنائية فالشاهد  214وهي جرمية منصوص عليها يف املادة)  (2)
( من ذات القانون دون أن يناله عقاب. طالل أبو 215/2يستطيع أن يرتاجع عن شهادته وفقا لشروط املادة) الكاذب

، 113القسم العام)ص: -(؛ مأمون سالمة: قانون العقوابت311عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 
114.) 

القسم العام)ص: -مأمون سالمة: قانون العقوابت (؛311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)
113 ،114.) 

حالة من حاالت التحريض وليس شروعا يف  عد همل ينص قانون العقوابت األردين على معاقبة هذا االغراء وامنا  (4)
ك يعاقب ارتكاب جرمية فالتحريض مل يعد نوعا من التدخل الفرعي "الن تبعة احملرض مستقلة عن تبعة احملرض" ، ولذل
( من 217من يغري انساان بشهادة الزور حىت ولو تراجع الشاهد الكاذب عن شهادته قبل احلكم وقد نصت املادة ) 

قانون العقوابت األردين على ختفيض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد 
 ( من ذات القانون.216/1ربه لضرر كالذي اوضحته املادة ) يعرضه حتما ، لو قال احلقيقة ، او تعرض احد اقا
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أبداة ليست  افاجلاين الذي يضرب أحد   ،(2)جناية القتل اليت مل يتوافر فيها ركن القصد  -3
 قط، من شأهنا أن تفضي إىل املوت، أو إعطاء مواد ضارة، ومل يقصد من ذلك قتال  

 ا مما وقع عليه، عوقب الفاعل، وال يتصور هلذه اجلناية شروع.وتويف املعتدى عليه متأثر  
ألن نية القتل مفقودة هنا، فالشروع بشكل عام ال يتصور ابلنسبة  ؛يف القتلوال يتصور الشروع 

 .(3) للجرائم اليت يقوم الركن املعنوي فيها على غري القصد اجلنائي
كامتناع الشاهد عن اإلدالء بشهادته أمام القضاء، فال   ،الشروع يف جرائم االمتناع -4

، إما أن تتحقق  (ابجلرائم السلبية :)ميكن أن يتصور شروع، "فمثل هذه اجلرائم املسماة
اليت  ا، كما ال يتصور العقاب على الشروع يف اجلرائم اإلجيابيةكاملة أو ال تتحقق أبد  

من قبيل جرائم االمتناع، كامتناع األم عن إرضاع وليدها  اتقع بطريق الرتك، وهي أيض  
بقصد قتله، أو امتناع الطبيب عن إسعاف الشخص املصاب، فالطبيب الذي ال حيرك 

جلرمية شروع يف قتل ابالمتناع لو  ااب يشرف على املوت ال يعد مرتكب  ا بينما املصساكن  
 .(4) مت إنقاذ هذا املصاب بطريق آخر"

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -عالساباملطلب 
 متهيد: 

فرق كبري بني الشريعة الرابنية وبني ما وضعه البشر، وإن كان ما وضعه البشر فيه من العدل 
واملساواة ما فيه، إال أنه عمل بشري يعرتيه النقص واخلطأ واهلوى، وال يقارن مبا جاء يف الشريعة 

 ا من الفروق واملزااي اليت لوحظت من خالل هذا املبحث املهم:أبرز بعض  املعصومة. ولعلي 
ا ال يوجد نظرية للشروع يف الفقه اإلسالمي؛ ألن اإلنسان ال يعاقب إال إذا اقرتف ذنب   -1

أما جمرد التفكري أو النية أو احملاولة فال، وهذا خبالف القوانني الوضعية اليت  ،أو خمالفة
 .ا ابلشروعتول اهتمام  

 من شرع جبرمية ومل يتمها، فمن حق القاضي أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية. -2
                                                                                                                                                                          

 (.311، 311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)
( من قانون العقوابت األردين طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت 331وهي اجلناية املنصوص عليها يف املادة ) (2)

 (. 311، 311القسم العام)ص: 
 (.311، 311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)
 (.311، 311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (4)
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 فالشروع يف اجلرمية يعد جرمية أخرى يعاقب عليها القانون. ،أما يف القانون الوضعي 
 أيتفق القانون الوضعي مع الشريعة يف أن الشروع يف اجلرمية ال يتحقق إال إذا بد  -3

الظاهرة املؤدية إىل ارتكاب اجلرمية، جناية كانت أم اجلاين ابرتكاب األفعال املادية 
 .(1) جنحة، دون الوصول إىل نتيجة جرمية لظروف ال دخل للفاعل هبا

 أركان الشروع يف القانون ثالثة، وهي: -4
 البدء يف تنفيذ اجلرمية. -األولالركن 
 عدم إمتام اجلرمية. -الثاينالركن 
 .(2) توافر قصد إمتام اجلناية أو اجلنحة -الثالثالركن 

 أما يف الشريعة اإلسالمية فال يوجد نظرية للشروع أصال .
ا أو لتخلف الركن املادي فيه كلي   (اجلرمية الناقصة)يطلق فقهاء القانون على الشروع  -5

 .(3) اجزئي  
الشروع جرمية انقصة غري مكتملة، ينصرف إىل كل فعل مادي أو جمموعة أفعال  -6

مادية، تقطع بسلوك اجلاين سبيل اجلرمية، مىت كانت تؤدي إىل وقوعها، ولو بطريق 
 .(4) حال غري مباشر"

 أنواع الشروع عند القانونيني، نوعان: -7
 .(اجلرمية املوقوفة  )الشروع الناقص  -أ

 .(5) (اجلرمية اخلائبة )الشروع التام -ب

                                                           
(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام 286طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)

 (.229النظرية العامة للجرمية)ص: 
 (. 229حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (2)
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 284لعام) ص:طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم ا (3)

(؛ حممود جنيب حسين: شرح قانون 297(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 288العام)ص: 
 (.365العقوابت اللبناين)ص: 

 (. 284طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (4)
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 259: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: كامل السعيد  (5)

 (.238العام)ص: 
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وال قصاص، والتعزير أمره موكل الشروع يف اجلرمية يف اإلسالم عقوبته التعزير، فال حد  -8
 ا، فال داعي للنظر يف موضوع الشروع.ا ورادع  لإلمام مبا يراه مناسب  

 للشروع يف اجلرائم يف القوانني الوضعية، فالتعزير جرائم التعزير يف اإلسالم تعد بديال  " -9
 يف اإلسالم يكون يف كل معصية ليس فيها حد مقدر".

 .(1) ع مبثابة اجلرائم التعزيرية يف اإلسالمأما يف القوانني الوضعية فالشرو 
 اع، فإن كان الشروع قد أحدث أثر  ألثر الشرو  ايف القتل تبع  خيتلف حكم الشروع  -11

ميتنع فيه  اال يقتص منه، أو أثر   افالعقوبة القصاص، وإن أحدث أثر   يقتص منه،
 .(2)القصاص، فالعقوبة الدية أو اأَلْرش"

ختتلف الشرائع يف عقوبة الشروع: فرتى بعضها املساواة بني اجلرمية التامة والشروع؛   -11
 .(3) ألن خطورة اجلاين واحدة يف احلالتني

أحكام الشروع يف اجلرائم السياسية يتفق مع أحكام الشروع يف اجلرائم اجلنائية يف  -12
امت مل تكتمل ومل ما د -سياسية كانت أم جنائية-الفقه اإلسالمي، حيث إن اجلرمية 

يشرع فيها حد أو قصاص فتكون مندرجة يف قسم التعازير، فيقدر على اجلاين عقوبة 
 تتناسب واجلرمية اليت ارتكبها.

تفوقت الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية مبرونتها ابستيعاب مفاهيم كل   -13
قية ونوااي الفاعلني، أفعال التجرمي، ومشوهلا لكل احملظورات وتعويلها على القيم األخال

وربطت األمور مبقاصدها، وإن القوانني الوضعية أتثرت مبوقف الشريعة اإلسالمية، 
 .(4) وأخذت أحكامها يف هذه املراحل الثالث"

 بنيات اجلاين. تعاقب القوانني الوضعية كل من كان عاملا   -14

                                                           
(؛ منتصر سعيد محودة: اإلرهاب دراسة فقهية يف التشريع اجلنائي 47منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (1)

 (. 51اإلسالمي)ص: 
 (.271/ 1جلنائي اإلسالمي)عبد القادر عودة: التشريع ا (2)
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 261كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (3)

 (. 298العام)ص: 
 (.121أسامة أمحد حممد مسور: اجلرائم السياسية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (4)



 (117( 
 

للتعيش أو السكىن أو مأوى ا بنيات اجلاين، وقدم له إعانة أو وسيلة ت  " فكل من كان عامل
 لالجتماع، أو غري ذلك من التسهيالت، وكذلك كل من محل رسائله، أو أو مكاان  

 .(1)سهل له البحث عن موضوع اجلرمية، أو إخفائه، أو نقله، أو إبالغه"
فال تعاقب إال على ذنب أو خمالفة نصت عليها، فال تعاقب على  ،أما الشريعة اإلسالمية

 ري، وهذا عني العدل والضبط واملساواة. النيات والتفك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.217-216لسياسية)ص: منتصر سعيد محودة: اجلرمية ا (1)
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يف الفقه  السياسية واجلرائم اجلنائية اجلرائموأثره على  العود -الرابعاملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

 .الفقه اإلسالمييف و مفهوم العود يف اللغة  -األولاملطلب 

 مفهوم العود يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 يف الفقه اإلسالمي. السياسيةأحكام العود يف اجلرائم  -الثالثاملطلب 

 يف القانون الوضعي. السياسيةأحكام العود يف اجلرائم  -الرابعاملطلب 

 يف الفقه اإلسالمي. اجلنائيةأحكام العود يف اجلرائم  -اخلامساملطلب 

 يف القانون الوضعي. اجلنائيةأحكام العود يف اجلرائم  -السادساملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السابعاملطلب 
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 .الفقه اإلسالمييف و مفهوم العود يف اللغة  -األولاملطلب 
 متهيد: 

التكرار وارتكاب جرمية جديدة، رغم العقوبة اليت أوقعت على اجلاين، وهذا العود  :يقصد ابلعود
ا للعقوبة؛ ألن عوده ينم عن خطورة إجرامية كامنة يف نفس اجلاين العائد، فرغم ا مشدد  يعد ظرف  

يد ومل يرتدع األمر الذي يربر استحقاقه لتشد ،إدانته وإيقاع العقوبة عليه إال أنه عاد إىل اجلرمية
 .(1)العقوبة خلطورته اإلجرامية 

اجلرائم بصورة عامة، واحلالة النفسية لدى اجلاين وضعف املقاومة  منهاوأسباب التكرار كثرية: 
ا ابلواجب، ولعل من أهم هذه األسباب البطالة لدى اجملتمع، يف نفسه؛ فقد أصبح أقل شعور  

ا العادات السيئة اليت تعلمها األسباب أيض   جنح إىل اإلجرام، ومن فإن الشاب إذا مل جيد عمال  
يف غة و وأتناول مفهوم العود يف الل ،إىل غري ذلك من أسباب يف السجن عند اختالطه ابجملرمني
 .(2) يت:اصطالح الفقهاء على النحو اآل

 العود لغة: -أواًل 
 : (3)ا، ويرد يف اللغة بعدة معان، منهاوهو مأخوذ من الفعل عاد يعود عود  

ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پچ  الصريورة: ومنه قول هللا )تعاىل(: -1

 صاروا. :أي  ،(4)  چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  
 رجع إليه. أي :اة وعود  الرجوع: يقال: عاد إىل الشيء يعود عود -2
 الرد: يقال: عاد إذا رد ونقض ملا فعل. -3
 زاره. أي :زايرة املريض، يقال: عاده يعوده -4
 انتابين. أي :ا واعتادينيقال: عادين الشيء عود   ،كاالعتياد،انتياب الشيء  -5

                                                           
 (.625طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)
 (.626املرجع السابق)ص:  (2)
 (.3/315(؛ ابن منظور: لسان العرب)435-8/432الزبيدي: اتج العروس) (3) 
 (.28األنعام: اآلية) (4)
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 املسن من اإلبل والشاء. -6

 العود يف اصطالح الفقهاء: -ااثنيً 
 عرف العود بتعريفات كثرية، أقتصر على تعريفني اثنني:

 .(1)العود هو: أن يرتكب اجلاين جرميته الثانية بعد معاقبته على جرميته األوىل -1
ويؤخذ على هذا التعريف أنه نفى العود عن اجلرائم اليت ترتكب أثناء املعاقبة، فقد يكتون احلكتم 
ابحلتتبس، وأثنتتاء فتترتة احلتتبس خيتترج يف إجتتازة ويرتكتتب جرميتتة، فهنتتا ارتكتتب جرميتتة أثنتتاء معاقبتتته، 

 ا، وهذا جمانب للصواب.وليس بعد معاقبته، فهذه اجلرمية حبسب التعريف ال تعترب عود  
 .(2) ا يف جرمية أخرىعود هو: ارتكاب شخص جرمية بعد احلكم عليه هنائي  ال -2

 ويتفق الباحث مع هذا التعريف، كونه يتفق مع املنطق والقانون.
 الفرق بني تعدد اجلرائم والعود يف الفقه اإلسالمي:  

، قبتل احلكتم م متعتددةتعدد اجلرائم يف الفقه اإلسالمي يعين: احلالة اليت يرتكب فيها اجلاين جترائ
 يف واحدة منها، وقبل تنفيذ العقوبة عليه. اعليه هنائي  

 .(3) أما العود فهو: أن يرتكب اجلاين جرمية بعد احلكم عليه على اجلرمية األوىل

فإذا ارتكب اجلاين جرمية وعوقب عليها، مث ارتكب جرمية أخرى وعوقب عليها، مث ارتكب 
 ا، فهذا هو العود للجرمية.  جرمية وعوقب عليها، وهلم جر  

وقد جيتمع العود والتعدد عند جاٍن واحد، إذا توفرت عناصر احلكمني، كما لو ارتكب شخص 
ا من اجلرائم، فيقال: هذه جرمية عود ، مث ارتكب عدد  ات  جرمية، فصدر ضده حكم صار اب

 .(4) وتعدد، واجلاين عائد ومعدد

                                                           
 (.14خالد عبد العظيم أمحد: تعدد العقوابت وأثرها يف حتقيق الردع)ص:  (1)
 (.9عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص:  (2)
 (.14خالد عبد العظيم أمحد: تعدد العقوابت وأثرها يف حتقيق الردع)ص:  (3)
 (.9عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص:  (4)
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 .(1)مفهوم العود يف القانون الوضعي -الثايناملطلب 
 .(2)  يف جرمية أخرىا ابات  : هو ارتكاب الشخص جرمية بعد احلكم عليه حكم  تعريف العود

 ويتفق الباحث مع هذا التعريف كونه يتفق مع املنطق والقانون

 الفرق بني تعدد اجلرائم والعود يف القانون:   

 يف جرمية أخرى. ا ابات  عليه حكم   جرمية بعد احلكمارتكاب الشخص  :العود هو

 افهتو يعتين ارتكتاب الشتخص عتدة جترائم قبتل أن حيكتم عليته يف إحتداها هنائي ت ،أما تعدد اجلترائم
(3). 

 وينقسم العود ابعتبارات خمتلفة منها:

 العود املؤبد، والعود املؤقت: -1
احلكم السابق واجلرمية  كان الزمن الفاصل بني أاي   اعائد   ديعين: أن املتهم يع العود املؤبد -أ

 التالية.
 

يقتضي ارتكاب اجلرمية التالية يف خالل فرتة حمددة، حتسب من اتريخ  :العود املؤقت  -ب
هبا بعد هذا احلكم، أو من اتريخ انقضاء تنفيذ العقوبة اليت قضى هبا، فإذا كان ارتكا

 مضي هذه الفرتة
                                                           

 وازا للمحكمة: جيوز تشديد العقاب يف حالة العود ج (1)
إذا توفرت شروط العود يف حق املتهم فإن تشديد العقوبة ابلنسبة له يكون أمرا جوازاي للمحكمة وليس وجوبيا، وقد نصا 
ملشرع على ذلك صراحة، فيستطيع القاضي على الرغم من توافر شروط العود أن حيكم ابلعقوبة املقررة أصال للجرمية ولو 

رة احلديثة يف العقاب تستلزم أن تكون العقوبة مرنة ليستطيع القاضي مالءمتها مع ظروف يف حدها األدىن؛ ألن الفك
اجلاين وأحوال اجلرمية، فقد يكون من بني العائدين من تدل ظروف عودته على تورطه يف طريق اإلجرام ال اإلصرار عليه 

 (.11فيستحق لذلك معاملة أقل تشددا. عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص: 
 (.17خالد عبد العظيم أمحد: تعدد العقوابت وأثرها يف حتقيق الردع)ص:  (2)
(؛ كامل السعيد: شرح 626املرجع السابق الصفحة نفسها؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)

 (.721األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 
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 .(1) االعود بذلك متحقق   دفال يع 
 العود العام، والعود اخلاص:  -2

: هو عدم اشرتاط التماثل والتشابه بني اجلرمية اجلديدة واجلرمية السابقة واليت العود العام -أ
 حكم فيها.

: يشرتط أن يكون بني اجلرمية اجلديدة واجلرمية السابقة واليت حكم فيها العود اخلاص -ب
 .(2)متاثل أو تشابه

 أحكام العود يف اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

جاءت احلدود يف الشريعة اإلسالمية لقطع الفساد يف اجملتمع، ومنع االعتداء على األبرايء، 
وضمان استقرار األمن، ووضعت السياج والعالج، فمن جترأ على النظام العام، وقام بشق عصا 

رع لردع هؤالء حدا احلرابة والبغي، لكن و أخافهم، فقد شُ الطاعة أو أراد تفريق كلمة املسلمني أ
اإلسالم ال يريد االنتقام من أبنائه، وال يريد تعنيفهم بقدر عالجهم، وفتح للعصاة ابب التوبة، 
فإْن رجع الباغي وأانب اتب هللا عليه، وعفا عنه اإلمام، وإن عاود اخلروج مرة أخرى، وأراد 

رة الفوضى يف البالد ففي هذه املرة ال بد من تشديد العقوبة زعزعة أمان نظام احلكم، وإاث
 عليه؛ ليتحقق الردع العام، وبيان ذلك كما يلي:

 العود يف جرمية احلرابة وعقوبته: -أواًل 

سبق بيان حقيقة احلرابة وأحكامها الشرعية، من حيث القتل أو قطع األيدي واألرجل من 
خالف أو النفي، ولكن احلديث هنا عن العود لذات اجلرمية اليت سبق هلم وأن اقرتفوها، فهؤالء 

ما احملاربون الذين عادوا مرة اثنية يعاقبون مبا نصت عليه آية احلرابة، وإن أبدوا التوبة؛ ألهنم 
                                                           

(؛ حسن عبد العليم عناية: املوسوعة العلمية يف تنفيذ األحكام واألوامر 11عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص:  (1)
 (.323اجلنائية)ص: 

 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (2)
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م مل يتعرضوا هلذه املسألة  هبذا أهن عادوا يؤمَتنون، وعند الرجوع إىل أقوال الفقهاء القدامى جند
 وإن تعرضوا إىل التغليظ يف بعض اجلرائم.-حسب اطالع الباحث-العنوان 

 صورة املسألة:

مث  أن يوجد حماربون وقطاع طرق، خييفون الناس يف احلضر والسفر، وقبل القدرة عليهم اتبوا،
 بعد ذلك رجعوا إىل ما كانوا عليه، مث قبل القدرة عليهم اتبوا، مث رجعوا إىل ما كانوا عليه.

ففي هذه الصورة ال بد من تغليظ العقوبة؛ لئال يتم التالعب أبمن اجملتمعات اإلسالمية، وعليه 
احملاربون يف يقتل احملاربون وإن أبدوا التوبة، "وألن احلرابة تكون من غري شبهة يستند إليها 

اخلروج، فدل على أن هدفهم زعزعة أمن اجملتمع واستقراره، ومن كانت هذه حاهلم، فال بد من 
 . (1)األخذ على أيديهم، وعدم منحهم فرصة أخرى للتوبة"

وهذا مماثل ملا روي عن اإلمام علي )رضي هللا عنه( يف العود إىل الردة، قال: "املرتد يستتاب، 
 إن ارتد يستتاب، فإن اتب قبل منه، مث إن ارتد يستتاب، فإن اتب قبل فإن اتب قبل منه، مث

 . (2)منه، فإن ارتد بعد الثالث قتل ومل يستتب

وهذا احلكم مروي عن طائفة من الفقهاء، منهم اإلمام مالك، ورواية عن أمحد)3(، وغريهم، 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  چ  واستدلوا بقول هللا  )تعاىل(:

.)4(  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  ھ  چ َّ

واستدلوا بفعل ابن مسعود  )رضي هللا عنه( أن رجال  من بين سعد مر على مسجد بين حنيفة، 
فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة، فرجع إىل ابن مسعود، فذكر ذلك له، فبعث إليهم، فأيت هبم، 

                                                           
 (.25إمساعيل شندي: العود إىل جرائم احلدود وعقوبته املقررة يف الفقه اإلسالمي)ص:  (1)
 (.156/ 7ابن عبد الرب: االستذكار) (2)
 (.9/7(؛ ابن قدامة: املغين)41/ 12(؛ القرايف: الذخرية)156/ 7ابن عبد الرب: االستذكار) (3)
 (.  137النساء اآلية) (4)
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، قال: قد أتيت بك (1)ابن النواحة" :فاستتاهبم، فتابوا، فخلى سبيلهم، إال رجال  منهم يقال له
 . (2)رة، فزعمت أنك قد تبت، وأراك قد عدت، فقتلهم

 العود إيل جرمية البغي وعقوبته: -ااثنيً 

 وصورة املسألة:

هلم، فرجع بعضهم أو مجيعهم، وأصر  خروج مجاعة من املسلمني على اإلمام بشبهة أزاهلا اإلمام
سواء لنفس الشبهة  ،بعضهم اآلخر، فقاتلهم اإلمام حىت ردهم، مث بعد ذلك خرجوا مرة أخرى

السابقة أو لشبهة جديدة، فإن خرجوا لشبهة سابقة فإن اإلمام يدعوهم للرجوع وإال قاتلهم، 
 وإن كانت الشبهة جديدة أزاهلا، ويتعامل معهم كما يف املرة األوىل.

ومل يتعرض الفقهاء القدامى جلرمية العود يف البغي، وعليه فهي خاضعة الجتهاد اإلمام، فإن 
ألهنم عندئذ  ؛ن يشدد عليهم يف العقوبة بسبب رجوعهم لنفس الشبهة اليت أزاهلا شددرأى أ

وإن بدا له العفو عنهم عفا ملصلحة  ،يظهر سوء نيتهم يف ختريب البالد وإاثرة الفوضى فيها
 رآها.

                                                           
(، قال األلباين صحيح يف صحيح سنن 3/84) 2762أبو داود: سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب يف الرسل، رقم  (1)

 أيب داود. 
ه بلفظ: "قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت، وأراك قد عدت فقتله" لكن عزاه (. مل أجد9/7ابن قدامة: املغين) (2)

الزركشي هبذا اللفظ إىل األثرم فقال: "وروى األثرم إبسناده أن رجال من بين سعد مر على مسجد بين حنيفة" وساق 
د حسن: َعْن اْبِن ُمَعْيٍز (، ورواه الدارمي بغري هذا اللفظ إبسنا239/ 6احلديث. شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي )

َفَسِمْعتُتُهْم َيْشَهُدوَن أَني السيْعِديِ ، قَاَل: َخَرْجُت أُْسِفُر فَتَرس ا ِل ِمَن السيَحِر، َفَمَرْرُت َعَلى َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد َبيِن َحِنيَفَة، 
، فَتَرَجْعُت ِإىَل َعْبِد اَّللِي ْبِن َمسْ  ُعوٍد، فََأْخرَبْتُُه، فَتبَتَعَث ِإلَْيِهُم الشَُّرَط فََأَخُذوُهْم َفِجيَء هِبِْم ِإلَْيِه، فَتَتاَب اْلَقْوُم ُمَسْيِلَمَة َرُسوُل اَّللِي

ُهْم يُتَقاُل لَهُ  َم َرُجال  ِمنتْ ُلوا َلُه: تَترَْكَت اْلَقْوَم َعْبُد اَّللِي ْبُن النُتَواَحِة َفَضَرَب ُعنُتَقُه، فَتَقا :َوَرَجُعوا َعْن قَتْوهِلِْم َفَخليى َسِبيَلُهْم، َوَقدي
َجاِلس ا ِإْذ َدَخَل َهَذا َوَرُجٌل َواِفَدْيِن ِمْن ِعْنِد ُمَسْيِلَمَة، فَتَقاَل هَلَُما َرُسوُل )ملسو هيلع هللا ىلص( َوقَتتَتْلَت َهَذا؟ فَتَقاَل: ِإين ِ ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل اَّللِي 

؟)ملسو هيلع هللا ىلص(: »اَّللِي  ، فَتَقاَل: فَتَقااَل « أََتْشَهَداِن َأين ِ َرُسوُل اَّللِي آَمْنُت اِبَّللِي َوُرُسِلِه، َلْو ُكْنُت قَاِتال  » َلُه: َنْشَهُد أَني ُمَسْيِلَمَة َرُسوُل اَّللِي
ا، َلَقتَتْلُتُكَما  (، وهو صحيح مبجموع طرقه.1626/ 3، فَِلَذِلَك قَتتَتْلُتُه، َوأََمَر مبَْسِجِدِهْم فَتُهِدَم . سنن الدارمي )«َوْفد 
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ل، وحبس أئمتهم ومن أساليب التشديد عدم رد آالهتم وأمواهلم اليت استخدموها يف القتا
 هم.و إبعاداحملرضة أ

وهكذا فإن مبدأ العود وإن مل يتعرض له الفقهاء القدامى إال أنه يدخل يف ابب واسع يف الفقه 
ا كثرية مشاهبة للعود إىل اجلرمية اإلسالمي، أال وهو ابب التعزير، وقد ذكر الفقهاء أحكام  

 املبدأ. السياسية، لذا أقول: إن الشريعة اإلسالمية أسبق من القوانني الوضعية يف هذا
 .أحكام العود يف اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي -الرابعاملطلب 

العود كما سبق القول: هو سبب عام لتشديد العقوبة؛ وعلة التشديد يف هذه احلالة ال ترجع 
ىل الفعل املرتكب؛ ألنه هو بعينه من حيث جسامته املادية وخطره االجتماعي، مهما كان إ

مرتكبه؛ وإمنا ترجع علة التشديد إىل شخص اجلاين، على أساس أن عودته إىل اإلجرام بعد 
احلكم عليه دليل على أن العقوبة األوىل مل تكن كافية لردعه، وأنه ممن يستهينون مبخالفة 

 اشخصي   امرة، ومن أجل ذلك كان العود سبب  و أخطر من اجلاين الذي جيرم ألول القانون، فه
فيها،  ا للجرمية أم كان شريك  فيمن توافر فيه، سواء أكان فاعال  لتشديد العقوبة، ال ينتج أثره إال 

ا، مث ارتكب ا هنائي  فمن حكم عليه إبحدى العقوابت اجلنائية حكم    فال يتعدى أثره إىل غريه،
 . (1)ا يف تشديد العقوبة عليه يف اجلرمية الثانيةذلك جرمية أخرى، فإن تلك اجلرمية تكون سبب   بعد

 .أحكام العود يف اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي -اخلامساملطلب 

اتفق الفقهاء على أن اجملرم يعاقب ابلعقوبة املقررة للجرمية، فإن عاد هلا جاز تشديد العقوبة 
ا يف اجملتمع اإلسالمي، وتقرر أن يستأصل من اعتاد اإلجرام مل يصلح أن يكون عضو  عليه، فإن 

ول األمر ما يراه اجلماعة بقتله أو بعقوبة مانعة له من اإلجرام، كتخليده ابلسجن، وليخرت 
 .(2) اا مناسب  رادع  

                                                           
-727(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: 11يل: العود ورد االعتبار)ص: عدل خل (1)

728.) 
 (.27/ 12(؛ القرايف: الذخرية)215، 63/ 4(؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين)135/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (2)
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البشرية وفق نظام لقد كانت فلسفة العقوابت يف الشريعة اإلسالمية قائمة على سري اجملتمعات 
حمكم، حيقق العدل واملساواة بني الناس، فال بد من إجياد قانون حيكم مجيع الناس، أال وهو 

 القانون الرابين املستلهم من القرآن والسنة والقواعد املأخوذة منهما.

فيه من الغث والسمني، وفيه الصا ح والطا ح، وفيه من  ،واجملتمع اإلسالمي كبقية اجملتمعات
رتم النظام ويتفاعل معه، وفيه من جبل على الشر والظلم والتعدي، بل ومالت نفسه إىل حي

 هلم. اا هلم، بل إصالح  اإلجرام، فجاءت هذه العقوابت زجر  

ومنهم من مل ينزجر، ومل يرتدع عن اجلرائم، رغم العقوبة الكافية اليت انلته؛ لذا فال بد من عالج 
م، فأجازت الشريعة للقاضي أن يشدد العقوبة يف حق من اعتاد هنائي هلذا الفساد وهلذه اجلرائ
 ، ومن األمثلة على ذلك:(1)على ارتكاب اجلرمية واستمرأها

 .(2) قتل السارق إذا استمرأ السرقة وتكررت منه، من ابب السياسة الشرعية -1
 قتل كل من ال يدفع شره إال ابلقتل. -2
 (.4( )3) قطع يد املختفي وهو النباش -3
ا فلإلمام أن يقطعه احلنفية أن من تكرر منه فعل السرقة ومل يرتدع واعتادها واستمرأهوقرر 

 (5)اسياسة ال حد  

وقال ابن تيمية: "وأفتيُت والة األمور يف شهر رمضان، سنة أربع وسبع مائة بقتل من أمسك 
يف سوق املسلمني وهو سكران، وقد شرب اخلمر مع أهل الذمة، وهو جمتاز بشقة حلم يذهب 

                                                                                                                                                                          

(؛ 4/185(؛ املرداوي: اإلنصاف)426/ 19ملهذب)(؛ النووي: اجملموع شرح ا398/ 16؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)
 (.338(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص: 1/3ابن تيمية: الصارم املسلول على شامت الرسول)

 (.63/ 4ابن عابدين: حاشية ابن عابدين) (1)
 املرجع السابق الصفحة نفسها.  (2)
 (. 313/ 13(؛ املاوردي: احلاوي)84/ 3ابن عبد الرب: االستذكار) (3)
 (313/  13النباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان مواتها املاوردي: احلاوي) (4) 
 (.5/376ابن اهلمام: شرح فتح القدير) (5)
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، وكنت أفتيهم قبل هذا: أنه يعاقب عقوبتني: عقوبة على الشرب، وعقوبة (1)هبا إىل ندمائه
 هنار رمضان، فقالوا: ما مقدار التعزير؟ فقلت: هذا خيتلف ابختالف الذنب، على الفطر يف

وحال املذنب، وحال الناس، وتوقفت عن القتل، فكرب هذا على األمراء والناس، حىت خفت 
أنه إن مل يقتل ينحل نظام اإلسالم جلرأة الناس على انتهاك احملارم يف هنار رمضان، فأفتيت 

 .(2) بقتله فقتل"

أقيم عليه احلد ومل يرتدع وتكرر منه فعل الفساد واستمر على ذلك، فهو كالصائل الذي  ومن
 .(3)ال يندفع إال ابلقتل فيجوز قتله

 .(4)اوجيوز القتل ملعتادي اإلجرام ودعاة الفساد وجمرمي أمن الدولة لكن سياسة ال حد  

التشديد ال ترجع إىل الفعل ومما ال شك فيه أن العود سبب عام لتشديد العقوبة، والعلة يف 
املرتكب؛ ألنه هو بعينه من حيث جسامته املادية وخطره االجتماعي مهما كان مرتكبه؛ وإمنا 
ترجع علة التشديد إىل اجلاين نفسه، فإنه بعودته إىل اإلجرام بعد احلكم عليه دليل على أن 

ألول مرة؛ لذا كان العود  ةعقوبة األوىل مل تردعه، وأنه أخطر من اجلاين الذي يرتكب اجلرمي
 .(5) لتشديد العقوبة اا شخصي  سبب  

 

 

 

 

                                                           
 (.572/ 12جلساؤه على الشراب أي اخلمر. ابن منظور: لسان العرب) (1) 
 (.5/116ة: املستدرك على جمموع الفتاوى)ابن تيمي (2)
 (.427/ 4ابن تيمية: إقامة الدليل على إبطال التحليل) (3)
 (. 63/ 4ابن عابدين: حاشية ابن عابدين) (4)
 (.11عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص:  (5)
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 .أحكام العود يف اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي -السادساملطلب 

العود سبب عام لتشديد العقوبة، وعلة التشديد ترجع إىل شخص اجلاين، حيث إن  -1
العقوبة األوىل مل تكن كافية عودته إىل اإلجرام مرة اثنية بعد احلكم عليه تدل على أن 

 .(1)فكان أخطر من اجلاين الذي جيرم مرة واحدة ،لردعه، وأنه استهان ابلقانون
ا وإذا توفرت شروط العود يف حق املتهم، فإن تشديد العقوبة ابلنسبة له يكون أمر   -2

ا عليها، فيستطيع القاضي أن حيكم ابلعقوبة األصلية ا للمحكمة، وليس واجب  جائز  
مية واملنصوص عليها، ولو يف حدها األدىن؛ ألن فكرة العقاب احلديثة تستلزم أن للجر 

تكون العقوبة مرنة، يستطيع القاضي أن يالئمها مع ظروف اجلاين وأحوال اجلرمية، فقد 
ا؛ لذا ال بد أن ا مصر  ا إليها أو أنه تورط هبا، وما رجع إليها جمرم  يكون اجلاين مضطر  
 .(2)يكون أخف عقوبة 

ا، مث ارتكب يف أثناء مدة ا مربم  "من حكم عليه إبحدى العقوابت اجلنائية حكم   -3
بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه إبحدى -أو يف خالل عشر سنوات  ،عقوبته

 -جرمية تستلزم عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة أو االعتقال املؤقت -األسباب القانونية
 يتجاوز اليت تستلزمها اجلرمية الثانية، على أالي  حكم عليه مدة ال تتجاوز ضعفي العقوبة

 .(3)هذا التضعيف عشرين سنة"
فهذه اجلرمية اليت صدر فيها حكم هي جرمية جنائية، وحكمت احملكمة ابلعقوبة  -4

 ا.مكرر   دعدم ال يتصور منه العود وال يعاملنصوص عليها، ومع ذلك فإن من ي
عقوبة اجلنائية يف اجلرمية التالية هو نفس كما أن الشارع مل يشرتط أن تكون مقدار ال -5

 .(4) مقداره يف اجلرمية السابقة

                                                           
 (.11عدل خليل: العود ورد االعتبار)ص: (1)
 (.11)ص: املرجع السابق (2)
 (.728-727كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (3)
  (.415املرجع السابق؛ رؤوف عبيد: أصول علمي اإلجرام والعقاب)ص:  (4)
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"وقد يطلب الشارع ارتكاب اجلرمية التالية يف خالل مدة معينة، هذه املدة هي أثناء مدة تنفيذ 
العقوبة اليت قضي هبا عليه يف اجلرمية السابقة، أو يف خالل عشر سنوات بعد أن يكون قد 

اتريخ استكماله تنفيذها أو يف خالل عشر سنوات بعد سقوطها عنه أبحد  قضاها، تبدأ من
كأحد األسباب القانونية، كالعفو اخلاص   ،األسباب القانونية اليت تبدأ من اتريخ سقوطها

سقوط العقوبة ملرور فرتة طويلة حددها القانون على عدم  أي :ا، أو التقادم كان أم جزئي  شامال  
تنفيذها؛ لسبب هرب احملكوم عليه، ومل يتطلب الشارع متاثل اجلرميتني، وكل ما هو مطلوب أن 
يرتكب جرمية اتلية حتكم عليه هبا ابألشغال الشاقة املؤقتة أو ابالعتقال املؤقت، ابلتكرار مؤقت 

به جلرمية جنحية أو جناية معذورة فأصبحت جنحة ال يؤدي إىل فإن ارتكا ،وعام، وبناء عليه
تطبيق هذا النص، وال اجلناية اليت يرتكبها األحداث إذا كانت عقوبتها جنحية، وبعبارة أخرى 

كأحد  ،أما الظروف اليت تلغي اجلرميةجيب أن ينظر إىل العقوبة احملكوم هبا واملقصود بسقوطها، 
عام أو إعادة االعتبار فإهنا تسقط اجلرمية نفسها، وبذلك ال ميكن أسباب التربير أو العفو ال
 .(1) ا للتكرار"اعتبار اجلرمية السابقة أساس  

 إىل أن وخيتلف مقدار تشديد العقوبة من مشرع إىل آخر، فتذهب بعض التشريعات مثال  
اجلناية التالية، عليه من أجل  عفي عقوبته اليت يستحقها احملكومالتشديد يف العقوبة يكون ض

 تتجاوز يف هذا فتحدد احملكمة العقوبة اليت يستحقها من أجلها، مث تضيف إليه مثلها، على أالي 
ن إا، فالتضعيف عشرين سنة حتت أي ظرف، فعلى فرض أنه قضي عليه ابثين عشر عام  

 .(2) ا فقطالتضعيف يبلغ عشرين عام  

 

 

 
                                                           

 (.728-727كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (1)
 (.415املرجع السابق الصفحة نفسها؛ رؤوف عبيد: أصول علمي االجرام والعقاب)ص:  (2)
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 القانون الوضعي: بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السابعاملطلب 

اتفق الفقهاء على أن اجملرم يعاقب ابلعقوبة املقررة للجرمية املقرتفة، فإن اتب وصلح  -1
حاله احتضنه جمتمعه، وإن عاد وانتكس ونكص وارتكب اجلرمية السابقة أمكن تشديد 

أو  ،من استئصاله من اجملتمع بقتلهفال بد  ،العقوبة عليه، فإن مل يرتدع واعتاد اإلجرام
بكف شره عنه حببس وحنوه، ويرتك األمر للحاكم يف اختيار أجنح الوسائل يف عقوبته 

 .(1) وزجره مبا حيقق املصلحة العامة
 أما يف القوانني الوضعية فليس هناك إعدام بسبب العود، وإمنا تكون هناك عقوبة أخرى.

ضعت منذ زمن طويل وهي تتفق متام االتفاق مع أحدث ما ومتتاز الشريعة يف قواعدها اليت و 
وصلت إليه القوانني الوضعية، ومع ذلك فهي متتاز على القوانني الوضعية يف أهنا تعاقب 
معتادي اإلجرام وحمرتفيه ابلقتل وابلتخليد يف السجن، وهااتن العقوبتان يفتقدمها القانون 

من أصحاب نظرييت تدابري األمن وطرق  الوضعي لكن نفوس شراحه تصبو إليهما، وخاصة
 .(2)االستئصال

قد أقرت الشريعة مبدأ العود على إطالقه، من غري تفريق بني أنواعه، واألمر يف ذلك  -2
 .(3) مرتوك لول األمر مبا يراه حمققا  للمصلحة العامة

 أما القوانني الوضعية فإهنا متيز بني أنواع العود.

أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت القوانني الوضعية يف تنظيم العود وتقرير  للباحث وهبذا يتبني
قواعده، وال تزال سابقة هلذه القوانني فيما خيتص بتقرير تدابري األمن وسبل العالج على ما 
ينادي به شراح القوانني اليوم، وهذه مسة للشريعة اخلالدة اليت تضع القواعد بناء على درء 

 .(4) صا ح، والبعيدة عن اهلوى والتشهياملفاسد وجلب امل
 

                                                           
 (.64(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 338عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص:  (1)
 (.338عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص: (2)
 (. 338/ 1اجلنائي اإلسالمي) عبد القادر عودة: التشريع (3)
 (. 2/339املرجع السابق الصفحة نفسها) (4)
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اجلرائم السياسية واجلرائم  وأثره على تنفيذ العقوبة وقف -اخلامساملبحث 
 .القانون الوضعييف اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و 

 .الفقه اإلسالمييف و ماهية وقف التنفيذ يف اللغة  -األولاملطلب 

 ماهية وقف التنفيذ يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

يف و  اإلسالمي يف الفقه السياسيةأثر وقف التنفيذ على اجلرائم  -الثالثاملطلب 
 .الوضعي القانون

 القانونيف و  اإلسالمي يف الفقه اجلنائيةأثر وقف التنفيذ على اجلرائم  -الرابعاملطلب 
 .الوضعي

لة وقف أالقانون الوضعي يف مسبني المي و اإلس املقارنة بني الفقه -اخلامساملطلب 
 التنفيذ
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 .الفقه اإلسالمييف و ماهية وقف التنفيذ يف اللغة  -األولاملطلب 
 تعريف وقف التنفيذ لغة: -أواًل 

 الوقف لغة:  -1
 ترد يف اللغة بعدة معان، منها:

فهو واقف واجلمع ُوْقف  اا وُوقوف  لوس: يقال: وَقف ابملكان وقْتف  الُوقوف خالف اجلُ  -أ
 .(1) وُوقوف

 .(2) أَقتَْلْعت َأي :َأوقَتْفت عن اأَلمر الذي كنت فيهاإلقالع عن الشيء: يقال:  -ب
، وكل شيء مُتسك عنه تقول: َأوقف َأي :السكوت: َأوقْفت -ت ت، ويقال: كان على سكتُّ

 أَقَصر. َأي :أَْمر فَأوَقف
 .(3) َأوقفت إال على لغة رديئة :وال يقال فيه وتقول وقْفت الشيء أَِقف وْقفا

التأين: يقال: وقْفت على ما عند فالن تريد قد َفِهمته وتبيتيْنته، ورجل وق اف متَأنٍ  غري  -ث
 .(4) عجل

 .(5) جعلتها حبيسة ملا أوقفت له أي :احلبس: يقال: أوقفت األرض -ج
 التنفيذ لغة: -2

 مثله، ويرد بعدة معان، منها:ا، والتنِفيذ ا ونُفوذ  مأخوذ من نَتَفَذ يَتنتُْفذ نَفاذ  

 .(6)ُجْزت َأي :شيء واخللوُص منه: تقول: نَتَفْذتجواُز ال -أ

                                                           
 (.359/ 9ابن منظور: لسان العرب) (1)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (2)
 (.468/ 24(؛ الزبيدي: اتج العروس)359/ 9ابن منظور: لسان العرب) (3)
 (.359/ 9ابن منظور: لسان العرب) (4)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (5)
 (.3/514ابن منظور: لسان العرب) (6)
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خالط جوفها مث  أي :اا ونفاذ  ونفذ فيها ينفذها نفذ   االخرتاق واملرور: نفذ السهم الرمية،  -ب
 خرج طرفه من الشق اآلخر.

 .(1) أي إبنفاذ ما فيه :التطبيق: يقال: قام املسلمون بنفذ الكتاب -ت
 :اتعريف وقف التنفيذ اصطالحً  -ااثنيً 

وقف التنفيذ مصطلح قانوين، مل يعرفه الفقهاء القدامى، وإمنا نقله فقهاء الشريعة املعاصرون، 
ولعل تطبيقه يف الشريعة خيتلف عن تطبيقه يف القانون، حيث تطبيقه يف الشريعة أوسع كما 

 عرفه بتعريف اصطالحي. -فيما اطلعت عليه-ا من الفقهاءسنرى، ومل أجد أحد  

 وميكن تعريف وقف التنفيذ مبا أييت:

ا من أو فقدت شرط   ،أو لو تكتمل أركان اجلرمية ،"إعفاء املتهم من العقوبة إن دارت شبهة
 شروط اعتبارها". 

 ماهية وقف التنفيذ يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 
"تعليق تنفيتذ عقوبتة علتى شترط موقتف ختالل عرف الدكتور طالل أبو عفيفة وقف التنفيذ أنه: 

مدة جتربة حيددها القانون، أو أنه: احلالة اليت تتم فيها إدانة املتهم واحلكم عليه بعقوبة مع تعليتق 
احلكتتم  عتتدلقتتانون، فتإن مل يتحقتتق الشترط تنفيتذها علتتى شترط موقتتف ختالل فتترتة زمنيتتة حيتددها ا

 .(2) ابإلدانة كأنه مل يكن"

 

 

 

 

                                                           
 (.514/ 3ابن منظور: لسان العرب) (1)
 (.635طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)
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 التعريف وبيان حقيقة وقف التنفيذ:توضيح 

والذي  ،؛ ملواجهة حاالت اجملرم ابلصدفة(1)وقف التنفيذ هو نظام أخذت به التشريعات احلديثة
 ،تضطره بعض الضغوط النفسية املبينة إىل ارتكاب اجلرمية، ولكن القانون يعطيه فرصة أخرى

 .(2)  من سجنهلكي يثبت فيه صدقه وتوبته وصالحيته للعيش يف اجملتمع بدال  

ويهدف هذا النظام إىل استهداف صنف من اجملرمني غري معتادي اإلجرام، وميكن إصالحهم 
بدون سجن؛ ألن احلبس ميكن أن يتسبب هلم ابلضرر والفساد، وهو من األنظمة اليت تدين هبا 

ا اجملرمني خطر   الشرائع اجلزائية للمدرسة الوضعية اإليطالية اليت اقرتحت هذا النظام ابلنسبة ألقل
 على اجملتمع، وهم جمرمو الصدفة، فتنفيذ العقوبة عليهم قد جيعلهم جمرمني.

 :(3)وقد عرفت السياسة العقابية نظامني إلصالح املتهم احملكوم عليه خارج السجن

وبعتتض التتدول العربيتتة،  (4)(ساكستتوين-األجنلتتو)نظتتام االختيتتار القضتتائي: املطبتتق يف التتدول  -1
وجتتتتوهر هتتتتذا النظتتتتام أن احملكمتتتتة تتحقتتتتق متتتتن إدانتتتتة املتتتتتهم، لكنهتتتتا أتمتتتتر بوضتتتتعه حتتتتتت 

لتتتته، فتتتتإذا اجتتتتتاز فتتتترتة  اا عليتتتته وإصتتتتالح  دة معينتتتتة؛ وال تودعتتتته الستتتتجن خوف تتتتاالختبتتتتار ملتتتت

                                                           
صر الدولة ، وتعترب م1891وقد أدخل نظام وقف التنفيذ إىل البالد العربية نقال عن القانون الفرنسي الصادر سنة  (1)

؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 1914األوىل اليت أدخلت هذا النظام يف قانون العقوابت الصادر سنة 
 (.632،633العام)ص :

(؛ حسن عبد العليم عناية: املوسوعة العلمية 632،633طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)
 (.376ألوامر اجلنائية)ص: يف تنفيذ األحكام وا

(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف 632،633طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (3)
 (.731قانون العقوابت)ص: 

-(، ويسمى أيضا  القانون األجنلوcommon lawساكسوين: القانون املشرتك )ابإلجنليزية: -القانون األجنلو( 4)
وأحياان  القانون العام، هو املدرسة القانونية اليت تستمد جذورها من الرتاث القانوين اإلجنليزي، وجمموعة القوانني ساكسوين 

النابعة من هذه املدرسة، ومن أبرز مساهتا االعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه املدرسة 
 قانون انبليون وابألخص القانون الروماين. :ا من الرتاث القانوين األورويب، مثلمدرسة القانون املدين اليت تستمد جذوره

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
_%D8%B9%D8%A7%D9%85 
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الدعوى كأن مل تكن، أما إن عاد وفشل يف االختبار فللمحكمتة  عد تاالختبار بنجاح 
 يه العقوبة.أن توقع عل

جوهر هذا النظام أن تصدر احملكمة احلكتم ابإلدانتة والنطتق ابلعقوبتة، مث توقتف التنفيتذ  -2
ن انقضت املدة دون إلغتاء وقتف التنفيتذ ستقط احلكتم وكتأن مل يكتن، وإال إمدة معينة، ف

استتتحق اجلتتاين العقوبتتة اجلديتتدة إضتتافة إىل عقوبتتة وقتتوف التنفيتتذ، وهتتذا النظتتام أختتذ بتته 
 .(1) الفرنسي ومعظم القوانني العربيةالقانون 

يف أثر وقف التنفيذ على اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 القانون الوضعي.

 أثر وقف التنفيذ على اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -األولالفرع 
اهتمت الشريعة اإلسالمية حبدي البغي واحلرابة؛ ملا هلما من خطر كبري على أمن اجملتمعات 
واستقرارها، فاخلروج على أنظمة احلكم يفضي إىل إفساد احلياة السياسية، وانقالب املوازين، 
وضياع احلقوق، فلوال حد البغي واحلرابة لتجرأ املفسدون على احلاكم، يريدون عزله، ولوقف 

لصوص وقطاع الطرق سالبني أمواهلم، فكانت الشريعة حميطة هبؤالء اخلارجني، وقد تكلمت ال
مضى عن أحكام البغي واحلرابة، ولكن احلديث هنا عن أثر وقف التنفيذ على اجلرائم  -فيما-

 السياسية يف الفقه اإلسالمي:

 صورة وقف التنفيذ يف جرمية البغي: -أواًل 

على اإلمام لشبهة أزاهلا هلم، مث أصروا على اخلروج فقاتلهم، وبعد وصورة ذلك أن خيرج مجاعة 
سواء كان اطالعه خالل القتال أم بعده،  ،ذلك تبني له أن لديهم شبهة أخرى مل يطلع عليها

 وكانت الشبهة بتأويل.

                                                           
(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف 632،633طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام )ص:  (1)

 (.731قانون العقوابت)ص: 
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ففي هذه احلالة ال بد من وقف القتال، وكشف الشبهة هلم ودعوهتم للرجوع، وفك أسريهم، 
 م معاملة الطائعني من أهل العدل.رحيهم ومعاملتهومداواة ج

 صورة وقف التنفيذ يف جرمية احلرابة: -ااثنيً 

وصورة ذلك أن يعتاد جمموعة من الناس على إخافة الناس يف املصر وخارجه، فيصدر يف حقهم 
 أهنم جمانني مردوا على ذلك وشغفوا به. له حد احلرابة، مث قبل تنفيذ احلكم يتبني

وأتلفوا أموال  ،اعتادوا مشاهدة األفالم الكرتونية اليت تعىن بذلك، فشكلوا جمموعات أو أطفال
ووقفوا هلم ابملصائد يف أسفارهم، فذاع صيتهم بني الناس دون أن يعلموا أهنم أطفال،  ،الناس

 أهنم أطفال متأثرون مبا يشاهدون.هلم فيصدر يف حقهم حد احلرابة، وبعد القبض عليهم تبني 

 هذه الصورة ال بد من وقف تنفيذ العقوبة عنهم؛ ألهنم ليسوا من أهلها ولكن يؤدبون.ففي 

 .الوضعي أثر وقف التنفيذ على اجلرائم السياسية يف القانون -الثاينالفرع 
 تقوم املسئولية اجلنائية يف القانون على أسس ثالثة، هي:

 ا.أن يكون مدرك   -3 .اأن يكون الفاعل خمتار   -2إتيان فعل جمرم أو ممنوع.  -1
فإذا توفرت هذه األسس الثالثة كانت املسئولية اجلنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت املسئولية، 

 ومل يعاقب اجلاين على فعله.

 (1)واخلطأ ،واإلكراه ،واجلنون ،ومن موانع املسئولية: الصغر -2

جنائية أم سياسية؛ ألن الصيب  كانت  عن جرائمه سواء ال يكون الصيب واجملنون مسئوال   -أ
 .(2)قاصر واجملنون فاقد االختيار واإلرادة

                                                           
 (. 153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (2)
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، فال عقوبة على من (1)عن جرائمه؛ ذلك لفقده االختيار ال يكون املكره مسئوال   -ب
ن مارتكب جرمية ابإلكراه، وإن رفعت العقوبة أو خففت عن املكره فإهنا ال تعفيه 

 .(2) به أو أتلفهاملسئولية املدنية، فهو يضمن ما تسبب 
–واجلرائم غري املقصودة ، (3)اجلرائم من حيث القصد وعدمه، قسمان: اجلرائم املقصودة -1

 كمن قصد صيدا  فأصاب إنساان ، وكمن قصد رجال  فأصاب غريه.،(4) (غري العمدية)
 .(5) ألنه ال قصد له يف اجلرمية ؛عن جرائمه ال يكون املخطئ مسئوال   -2

ويوقف عنهم تنفيذ العقوبة املقررة  ،جرمية سياسية فال يؤاخذون عليهافمن ظهر من هؤالء يف 
وقد  ،أو متحى اجلرمية من أساسها؛ ألن املسئولية هلا شروط ،يف القانون، ورمبا خيفف عنهم

 .(6) ختلفت الشروط عن هؤالء
سياسية و االختيار فاملسئولية اجلنائية أو الأوالفاعل فاقد اإلدراك  ،اإذا كان الفعل حمرم   -3

 .(7) أو يرتفع لعدم اإلدراك أو االختيار ،قائمة، ولكن العقاب خيفف عن اجلاين

                                                           
 (.153(؛ مصطفى مرعي: املسئولية املدنية)ص:153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي ) (1)
 (.133/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)
وهي اجلرائم اليت يباشرها الشخص عامدا مريدا هلا، عاملا ابلنهي عنها، وأنه معاقب عليها، وعلى ذلك فاجلرائم  (3)

 املقصودة ال بد أن تستويف ثالثة عناصر:
(؛ عبد القادر عودة: التشريع 116حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: تعمد اجلرمية. إرادة حرة خمتارة لفعلها. علم ابلنهي عنها. 

(؛ منتصر 229(؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: 92/ 1اجلنائي اإلسالمي)
 (.27سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 

تعد مقصودة، وكذلك إذا كانت ابإلكراه امللجيء ال وهي اليت فقدت عنصرا من هذه العناصر، فإذا كانت خطأ ال  (4)
(؛ عبد 116تعد اجلرمية مقصودة؛ ألن اجملرم ما قصد القتل يف ذاته، وإمنا قصد إنقاذ نفسه. حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 

عامة (؛ حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية ال92/ 1القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)
 (.27(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 229للجرمية)ص: 

 (.153(؛ مصطفى مرعي: املسئولية املدنية)ص:153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (5)
رمية (؛ منتصر سعيد محودة: اجل229حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (6)

 (.27السياسية)ص: 
 (.16/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (7)
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فمن حق الرئيس أو امللك أن يصدر العفو عن  ،ا من العفويستفيد اجملرم السياسي غالب   -4
اجملرم السياسي، فتسقط عنه العقوبة كلها أو خيفف منها أو تستبدل، ورمبا تلغى 

 (1)العفو الشامل :العقوبة، وهذا ما يسمى
ا يف تشريعها العقايب  مباح   تلغي السلطة السياسية اجلرمية كلها وتصبح فعال  "وأحياان   -5

ا ما يعطى هذا االختصاص لرئيس الدولة موجب نص وغري معاقب عليها، وغالب  
والعفو الشامل تلتجئ السلطة إليه  ،ابعتباره القاضي األول يف البالد ،دستوري

وكصمام أمان النفجار شعيب، أو امتصاص غضب  ،إلسكات غضب  الشعب
ا من االضطراابت بسبب خلل أو تباين يف خوف   ؛املعارضة، أو عامل توازن يف اجملتمع

اجملتمع، فتسعى إىل هتدئة األوضاع الداخلية، خاصة إذا ثبت وصف اجلرمية أهنا 
 . (2)سياسية"

لة وقف أالقانون الوضعي يف مسبني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامسملطلب ا
 :التنفيذ
ا يطبق نظام وقف التنفيذ يف الفقه اإلسالمي ويف القانون الوضعي غري أن هناك خالف   -1

وقد يؤخر   ،فقد يوقف التنفيذ ،بينهما يف التطبيق وجماالته من حيث الكيف والنوع
 . (3)كتأخري احلد عن املرأة احلامل أو عن املريض

 ،نظام أخذت به التشريعات احلديثة ملواجهة حاالت اجملرم ابلصدفة :وقف التنفيذ هو -2
ولكن القانون يعطيه  ،والذي تضطره بعض الضغوط النفسية املبينة إىل ارتكاب اجلرمية

 من للعيش يف اجملتمع بدال   لكي يثبت فيه صدقه وتوبته وصالحيته ؛فرصة أخرى
 . (4)سجنه

                                                           
 (.    218صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسة)ص:  (1)
 (.219، 218صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسة)ص:  (2)
(؛ ابن مفلح: املبدع 121/ 13(؛ املاوردي: احلاوي)61/ 12(؛ القرايف: الذخرية)7/61الكاساين: بدائع الصنائع) (3)

 (.48/ 9شرح املقنع)
(؛ كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف 632،633طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (4)

 (.731قانون العقوابت)ص: 
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أما وقف التنفيذ يف الفقه اإلسالمي فيكون يف قضااي اجلرائم اليت مل تكتمل أركاهنا أو فقدت 
 . (1)وقد يطبق يف التعازير؛ ألن أمره موكول للقاضي مبا يراه مصلحة ،بعض شروطها

"ادرؤوا احلدود  وقف التنفيذ يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي يقوم على قاعدة: -3
 فمىت وجدت الشبهة امتنعت العقوبة.  (2)ابلشبهات"

يف قضااي   )رضي هللا عنهم(وصحابته )صلى هللا عليه وسلم(وأول من عمل هبذا املبدأ رسول هللا
كثرية، وقبل أن يتوصل فقهاء القانون إىل هذا املبدأ أبكثر من عشرة قرون وسبحان القائل: 

 . (3)"ِد َغرْيِ هللِا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلف ا َكِثري اَوَلْو َكاَن ِمْن ِعنْ "

 أنه يؤدي إىل عدم وجهت انتقادات لنظام وقف التنفيذ يف القانون الوضعي أحياان   -4
، واترة أييت النقد بسبب الطابع (4)املساواة بني مرتكيب اجلرمية الواحدة أو املتعددة

ويرتك  ،لة ختلو من تدابري للمساعدة والرقابةألهنا معام ؛السليب للمعاملة اليت يفرتضها
 .(5)املوقوف وشأنه من غري إشراف على سلوكه

حيث حيقق املصلحة املرجوة منه من غري حيف  ،وهذا خبالف وقف التنفيذ يف الفقه اإلسالمي
 . (6)وال متييز

 

 

                                                           
 (.4/319الدسوقي: حاشية الدسوقي) (1)
 (.1/271الشاطيب: املوافقات) (2)
(؛ زكراي األنصاري: أسىن 5/46(؛ ابن جنيم: البحر الرائق)7/63ساين: بدائع الصنائع)(؛ الكا82النساء: اآلية) (3)

 (.4/161املطالب يف شرح روض الطالب)
فبعضهم حيكم عليه ابلعقوبة مع النفاذ وبعضهم مع إيقاف التنفيذ وقد رد بعض القانونيني هذا االعرتاض بتطبيق مبدأ  (4)

اجملردة من املتهمني بل ينظر إىل الظروف واألحوال. حممود جنيب حسين: دروس يف تفريد العقاب والذي يرفض املساواة 
 (.168علم العقاب)ص: 

 (.168حممود جنيب حسين: دروس يف علم العقاب)ص:  (5)
 (.169)ص: املرجع السابق (6)
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املخففة وأثرها على اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية  الظروف -السادساملبحث 
 القانون الوضعي.يف يف الفقه اإلسالمي و 

 املقصود ابلظروف املخففة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 املقصود ابلظروف املخففة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 سياسية يف الفقه اإلسالمي.أثر الظروف املخففة على اجلرائم ال -الثالثاملطلب 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -السادساملطلب 

القانون الوضعي يف مسألة الظروف بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -لسابعااملطلب 
 املخففة.
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 توطئة:

ا يف تشديدها، فمن ا يف ختفيف العقوبة، كما قد تكون سبب  ا قد تكون سبب  إن للجرمية ظروف  
 ا.ا عن النفس ليس كمن يقتل متعمد  ، ومن يقتل دفاع  ا ليس كمن يسرق ليال  يسرق هنار  

حبيث يتحقق الغرض املقصود  ،جترمي فعل معني يقوم املشرع بوضع عقوبة لذلك الفعل وعند
منها، والذي يتمثل يف ردع اجلناة وزجرهم ومنع غريهم من ارتكاب تلك اجلرائم، ولكي حتقق 

  م مع الظروف اليت حتيط ابجلرمية أاي  ءذي وجدت من أجله، فال بد أن تتالالعقوبة الغرض ال
الظروف، سواء أكانت موضوعية أم شخصية، ولتطبيق الظروف احمليطة ابجلرمية كان نوع تلك 

ا أقصى، حيث أعطى القاضي السلطة ا أدىن وحد  ومراعاهتا فقد جعل املشرع للعقوبة حد  
 التقديرية يف اختيار احلد املناسب للعقوبة مبا يتناسب مع ظروف اجلرمية.

ا، لكن ا ابلشخص واجملتمع مع  تمع توقع ضرر  وال شك أن كل جرمية مقرتفة حبق شخص من اجمل
ا للعقوبة فقد يكون الظرف مشدد   ،الضرر متفاوت كما أن الظروف اليت حتيط ابجلرمية متفاوتة

 ا هلا.وقد يكون خمفف  

هو عنصر اثنوي تبعي ال يدخل يف تكوين اجلرمية، وإمنا يؤثر على حجمها  :فالظرف
 خطأ وجسامتها، فهو عنصر عارض يف اجلرمية وليس من أركاهنا األساسية، فالذي يقتل إنساان  

فال بد من تغليظ  ،حيث تتوفر صفة اإلجرام فيه ،خبالف قتل العمد ،ال تشدد عليه العقوبة
ويعود هذا االختالف إىل ظرف اجلاين عند  ،يجة واحدة وهو القتلالعقوبة عليه مع أن النت

 (. 1)ارتكاب اجلرمية

ا على الظروف املخففة وأتناول الظروف املخففة للعقوبة، من خالل هذا املبحث، مقتصر  
 العامة، وذلك على النحو اآليت: 

                                                           

(؛ خليل حممود نعراين: أثر الظرف يف تغري 31حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (1) 
 (.38األحكام الشرعية)ص: 
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 املقصود ابلظروف املخففة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 متهيد:

 للظرف أقسام خمتلفة ابعتبارات خمتلفة من أمهها:

 وظرف شخصي. ،وظرف مكاين ،وينقسم إىل: ظرف زماين ،ابعتبار املكون له

 وظرف خاص.  ،إىل: ظرف عام وينقسم ابعتبار مساقه أو مدى تطبيقه

 .: هو الظرف الذي حيل على األمة أبسرها دون استثناءالظرف عام -1
يقتصر أتثريه على فئة خاصة أو على شخص بعينه  : هو الظرف الذيالظرف اخلاص -2

 أو على مكان بعينه.

 وظرف قاهر. ،وظرف إرادي ،: ظرف عاديوينقسم ابعتبار القوة املشكلة له إىل

 : هو الظرف الذي اعتاده الناس يف حياهتم وألفوه.عاديالالظرف  -1
فهو  ،هو الظرف الذي إلرادة اإلنسان دخل يف حتديده وحدوثه: الظرف اإلرادي -2

 ويستطيع صرفه. ،غري خارج عن إرادته
: هو الظرف اخلارج عن إرادة اإلنسان وطاقته وليس له جمال يف الظرف القاهر -3

 . (1)حتديده أو صرفه

 : ظرف متوقع وظرف طارئ.وينقسم حسب علم اإلنسان به إىل

: هو الظرف الذي ال خيرج عن توقعات اإلنسان وحتديد وقت حدوثه، توقعاملالظرف  -أ
والسبب يف ذلك وجود مؤشرات على ذلك يعلمها اإلنسان، وله مقدرة على 

 استنتاجها، أو حتديدها.

                                                           
 (. 37خليل حممود نعراين: أثر الظرف يف تغري األحكام الشرعية)ص:  (1)
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مث يزول أتثريه بزواله، وهو  : هو الظرف الذي أييت لفرتة زمنية حمددة،الظرف الطارئ -ب
 الظرف اخلارج عن نطاق توقعات اإلنسان وتقديراته.

 يب.: ظرف إجيايب وظرف سلوينقسم ابعتبار أثره إىل
 .(1): ظرف مشدد وظرف خمفف إىل وينقسم ابعتبار النتيجة املرتتبة على األحكام

 ليتضح املطلوب منه ،وأتناوله ابلشرح والبيان ،واملراد هنا هو الظرف املخفف

 اتعريف الظروف لغة وشرعً 

 الظرف لغة: -أواًل 

 .(2) وجيوز يف الشعر ظرافة ايقال: ظَُرَف ظَْرف  

الوعاء، فظرف كل شيء وعاؤه وظرف الشيء وعاؤه، واجلمع ظروف، ومنه وأييت الظرف مبعىن 
 .(3) ظروف األزمنة واألمكنة، الليث: الظرف، وعاء كل شيء، حىت اإلبريق ظرف مبا فيه

ا ابلظرف : اسم حلالة جتمع عامة الفضائل النفسية والبدنية واخلارجية، تشبيه  (ابلفتح)والظرف 
 .(4)ا على ذلكهو الوعاء، ولكونه واقع  الذي 

 

 

                                                           
 (. 38خليل حممود نعراين: أثر الظرف يف تغري األحكام الشرعية)ص:  (1)
الظروف املشددة: هي تلك الظروف اليت تؤثر على جسامة اجلرمية ابلزايدة وابلتال حتدث أتثريا يف جسامة العقوبة و 

الواجب تطبيقها على اجلاين، أي أهنا حاالت توجب على القاضي أو جتيز له احلكم بعقوبة جتاوز احلد األقصى لعقوبة 
ل عمدا ال شك أن عقوبته ختتلف عمن يقتل نتيجة اخلطأ وبدون أي اجلرمية أو احلكم بعقوبة من نوع أشد، فالذي يقت

(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 464قصد جرمي. مسري عالية: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:
 (.31العقوبة) ص: 

 (.9/228ابن منظور: لسان العرب) (2)
 (. بتصرف.1398/ 4اجلوهري: الصحاح) (3)
 (.113/ 24الزبيدي: اتج العروس) (4)
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 الظروف املخففة عند الفقهاء:  -ااثنيً 

 توطئة:

يتوقف تعريف الظروف املخففة يف اصطالح الفقهاء على حتديد طبيعة تلك الظروف، 
 وماهيتها، فاملقصود من الظروف هنا تلك الظروف اليت تؤثر على األحكام اجلنائية.

مستقلة، غري أن هذا  ومل يدونوا له أبوااب   ،القدامىا لدى الفقهاء وهذا املصطلح مل يكن معروف  
 ،ا معناه عندهم مبا هو أمشل وأعماملصطلح لصيق ابلقانون الوضعي، لكن مضمونه كان معروف  

لذا ال بد من بيان حقيقة الشبهة  ؛وهي تشمل الظروف املخففة ،وتناولوا الشبهة يف كتبهم
 وأحكامها.

ختلط، ويقال: أمور مشتبهة ط، يقال: اشتبه األمر إذا امبعىن اللبس واالختال الشبهة لغة:
لبس عليه  أي :اا، وشبه عليه األمر تشبيه  مشكلة ملتبسة يشبه بعضها بعض   أي :ومشبهة

 .(1) وخلط. ومجع الشبهة ُشَبه وهو اسم من االشتباه
 :(2)االشبهة اصطالحً 

 .(3) حالال  ا أو عرف اجلرجاين الشبهة أهنا: ما مل يتيقن كونه حرام  
 .(4)والشبهة اليت تدرأ احلدود هي ما كانت موجبة لالشتباه وموقعة يف بعض اللبس

ألن احلدود تدرأ  ؛وعلى كل فالظرف املخفف هو شبهة إذا حامت حول حد درأته
 .(5)ابلشبهات

                                                           
 (.36/411(؛ الزبيدي: اتج العروس)13/513ابن منظور: لسان العرب) (1)
 أما يف أصل الشريعة فقد ذكر العلماء الشبهة وهذه ميكن تقسيمها إىل: (2)

فعله عمر بن شبهة تدرأ احلد بكليته عن الفاعل كمن يسرق من أجل احلفاظ على حياته فال يقام عليه احلد وهذا ما 
 اخلطاب )رضي هللا عنه( عندما أوقف حد القطع يف عام اجملاعة

)وقسم يدرأ جزء من احلد عن فاعلة، أي أن العقوبة تقع عليه إال أهنا ال تصل إىل درجة احلد فيعزر من قبل القاضي  
 (62العقوبة)ص:  من سرق من مال له فيه شبهة ملك(. حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف :مثل

 (.1/41اجلرجاين: التعريفات) (3)
 (.1/769الشوكاين: السيل اجلرار) (4)
 (.7/291ابن املنذر: اإلشراف على مذاهب العلماء) (5)
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وال شك أن الشبهة ختفف العقوبة عن الفاعل والظرف املخفف ينقص العقوبة عن حدها 
ألن الشبهة ختفف العقوبة عن مرتكبها وقد  ؛الشبهة أعم من الظرف املخفف املعروف، لكن

 .(1) تسقطها
، وهي موجودة وعند التدبر يف قواعد الشريعة ونصوصها جند أن للظروف املخففة أصال  

ا، فهو الذي ذكر هذه ا معين  ا خاصة وتنظيم  ومعمول هبا إال أن القانون الوضعي أفرد هلا نصوص  
أما أصل الفكرة فموجودة يف  ،مها ورتبها ابلشكل احلال، وهذه إجيابية حتسب لهالنظرية وقس

 .(2)وبشكل أدق منها يف القانون الوضعي ،ومعمول هبا لدى الفقهاء ،الشريعة اإلسالمية
 .(3) لوضعيااملقصود ابلظروف املخففة يف القانون  -الثايناملطلب 

 ا منها:لكنها متقاربة أذكر بعض   ،بتعريفات خمتلفةعرف فقهاء القانون الظروف املخففة 

هنا أعرفهتتتا حممتتتد علتتتي احللتتتيب أهنتتتا: "الظتتتروف والتتتدوافع التتتيت توافتتتق اجلرميتتتة والتتتيت متتتن شتتت -1
 . (4)العمل على ختفيف العقوبة، املقررة على اجلاين املتهم

ختتتذ اجلتتتاين أىل إعرفهتتتا ستتتيد حستتتن البغتتتال أهنتتتا: "تلتتتك الظتتتروف والوقتتتائع التتتيت تتتتدعو  -2
 .(5)ابلرأفة وختفيف العقوبة علية حال اقرتافها ابجلرمية"

                                                           
 (.61حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (1)
سقط كلي: أي ال يرتتب على الفاعل شيء من قسم فقهاء القانون ما يسقط العقوبة عن فاعلها إىل قسمني: م (2)

وا اجلرمية انقصة وليست كاملة وهو الذي أطلقوا عليه عد  العقوبة، ومسقط جزئي: أي يرتتب عليه جزء من العقاب ألهنم 
 (.61اسم الظروف املخففة. حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص: 

اصة: ويقصد ابلظروف العامة تلك اليت إذا ما اقرتنت أبية جرمية عدت سببا من أسباب الظروف العامة والظروف اخل (3)
ويوجد يف  –التشديد او التخفيف او حمو العقوبة كلية بعكس الظروف اخلاصة اليت أوردها املشرع ابلنسبة جلرائم بعينها 

ن وعذر جتاوز حدود الدفاع الشرعي بنية التشريع املصري من االعذار املخففة للعامة عذران فقط ومها: عذر صغر الس
 (.11سليمة. سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص: 

وهذه الظروف والدوافع اليت تؤدي اىل حتفيف العقوبة مل يرتك املشرع امر تقديرها للقضاء وامنا نص عليها يف منت  (4)
القانون حسب احلاالت اليت وردت فيها حىت ال يتم التوسع فيها او التغاضي عنها. حممد علي السامل احلليب: شرح قانون 

 (.291العقوابت القسم العام)ص: 
 (.11غال: الظروف املشددة واملخففة)ص: سيد الب (5)
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عرفهتتا حستتنني إبتتراهيم صتتا ح عبيتتد أهنتتا: "عناصتتر أو وقتتائع عرضتتية تبعيتتة تضتتعف متتن  -3
وتستتطيع ختفيتف العقوبتة إىل أقتل  ،وتكشتف عتن ضتآلة خطتورة فاعلهتا ،جستامة اجلرميتة

 . (1)من حدها أو احلكم بتدبري يناسب تلك اخلطورة"
 أشرحه ملزيد الفائدة.لتعريف أوضح التعريفات وأضبطها و ا ولعل هذا

 فمن خالل هذا التعريف ميكن أن نستخلص ما يلي:
وال تتعلق  ،عناصر ووقائع تتعلق ابجلرمية وطبيعة اجلاين :الظروف املخففة تتمثل يف -1

 بتكوين الفعل اإلجرامي.
ويقلل من خطورة  ،تعد الظروف املخففة ذات أثر معدل ينال من جسامة اجلرمية -2

 ا وذلك لصعوبة الفصل بينهما.أي أهنا تتعلق بظروف اجلاين واجلرمية مع   :اجلاين
 ألنه يتمتع بسلطة واسعة يف هذا اجملال. ؛لظروف املخففةيتوىل القاضي استظهار ا -3
والذي حيددها القاضي  ،الظروف املتعلقة ابجلرمية قد تنزل ابلعقوبة إىل أدىن درجاهتا -4

 .(2) املخول هبا
 ائم السياسية يف الفقه اإلسالمي.أثر الظروف املخففة على اجلر  -الثالثاملطلب 

 أثر الظروف املخففة على جرمية البغي يف الفقه اإلسالمي: -أواًل 

أن خيرج البغاة وبينهم أطفال وجمانني ومكَرهون، وهم ممن جتاوزت الشريعة  وصورة املسألة:
ألهنم ليسوا من أهل  ؛(3)عنهم، فال يطبق حد البغي على األطفال واجملانني ابتفاق الفقهاء

ِن النيائِِم ، قَاَل: "رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: عَ ()العقوبة، وللدليل العام، فَعْن َعاِئَشَة، َعِن النييبِ  
 .(4)َحىتي َيْستَتْيِقَظ، َوَعِن الصيِغرِي َحىتي َيْكرُبَ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتي يَتْعِقَل َأْو يُِفيَق"

                                                           
 (.59حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة) ص:  (1)
 (.61)ص: املرجع السابق (2)
 (.18/335(؛ ابن قدامة: املغين)2/173(؛ الشريازي: املهذب)7/67الكاساين: بدائع الصنائع) (3)
صححه النووي   (.6/156) 3432ب من ال يقع طالقه من األزواج، رقم النسائي: سنن النسائي، كتاب الطالق، اب (4)

 (.226/ 3(؛ ابن امللقن: البدر املنري)1/251خالصة األحكام)



 (147( 
 

 وجه الداللة:

 التكليف مرتفع عن هؤالء؛ إذ ليس هلم إرادة وال عبارة.

البغي للدليل العام  م حدإن ثبت صدقهم فال يطبق عليه ،وأما املكرهون على اخلروج مع البغاة
(: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز َعْن أُمييِت اخلَْطَأَ فعن أيب ذر الغفاري، قال: قال رسول هللا )، يف ذلك

     .(1)َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه"

  وجه الداللة:

ء وال الناسي وال املكره؛ ألهنم ال إرادة هلم صحيحة، قال الكاساين: "وعفو ىال إمث على املخط
ن املكره  ؛ وأل(2)ا بظاهر احلديث"ملستكره عليه معفو   افكان موجب  الشيء عفو عن موجبه، 

 كاآللة مسلوب اإلرادة.

 أثر الظروف املخففة على جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي: -ااثنيً 

يكون من بني احملاربني أطفاهلم ونساؤهم ومكرهون، وأحكامهم الشرعية وصورة ذلك: أن 
ألن األطفال ليسوا من أهل العقوبة، والنساء  ؛املتعلقة حبد احلرابة مرفوعة إىل عقوبة التأديب

 تبع ألزواجهن فهن يف حكم املكَره.

 أو يعفى عنهم وال يقام عليهم احلد ،وعليه فيخفف عن هؤالء

 

 

                                                           
(؛ وصححه 3/211) 2143ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب طالق املعتوه والصغري والنائم، رقم  (1)

 (.1/213األلباين يف صحيح اجلامع الصغري)
 (.7/181الكاساين: بدائع الصنائع) (2)
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 .أثر الظروف املخففة على اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي -الرابعاملطلب 

 ا أن املسئولية اجلنائية يف القانون تقوم على أسس ثالثة، تتمثل فيما أييت:بينت سابق  

 .اأن يكون مدرك    -3. اأن يكون الفاعل خمتار    -2إتيان فعل جمرم أو ممنوع.  -1

 ،املسئولية اجلنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت املسئوليةفإذا توفرت هذه األسس الثالثة كانت 
 ومل يعاقب اجلاين على فعله.

و االختيار فاملسئولية اجلنائية قائمة، ولكن أ ،ا والفاعل فاقد اإلدراكوإذا كان الفعل حمرم  
 .(1) أو يرتفع لعدم اإلدراك أو االختيار ،العقاب خيفف عن اجلاين

 .(3)، وتؤثر على العقوبة كذلك(2)قضائية تؤثر على اجلاين وهناك ظروف قانونية وظروف

ا أنه ا، ثبت قضائي  والظروف املخففة هي: ظروف قد ختفف العقوبة أو تعفي منها شخص  
 ارتكب جرمية،

لكنها متحو العقاب عن اجلاين  ،وال متحو جرميته ،وهذه األعذار ال ترفع املسئولية عن اجلاين 
 . (4)أو ختففه

ملخففة ميكن أن يكون هلا أتثتري مباشتر علتى العقتوابت التبعيتة، فتإذا استتبدل القاضتي والظروف ا
 متن الستجن أو األشتغال الشتاقة فتإن احملكتتوم بعقوبتة اجلنايتة عقوبتة جنحتة، وحكتم ابحلتبس بتدال  

                                                           
 (.16/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 ن مجيعأوالظروف القانونية هي تلك اليت حددها املشرع ونص عليها صراحة ومل يرتكها لتقدير القاضي ويالحظ (2)

بعكس الظروف املشددة اليت تنتمي اىل النوعني من تعترب من الظروف القانونية وذلك  –م خمففة أمعفية كانت  –االعذار 
 (.11الظروف القانونية والظروف القضائية. سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة )ص :

 (.11سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص:  (3)
 (.11سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص:  (4)
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ت ا لتو أن القاضتي حكتم عليه ال حيرم من احلقتوق واملتزااي املنصتوص عليهتا، والتيت كتان حيرمهتا حتم 
 .(1) جلناية ومل ير استعمال الظروف املخففةبعقوبة ا

هذه هي بعض املبادئ اليت كانت القوانني الوضعية تقوم عليها، وهي ترجع يف أساسها إىل 
 نظرية املسئولية املادية.

فغريت تلك املبادئ  ،وقد ظلت هذه املبادئ سائدة يف القوانني الوضعية حىت الثورة الفرنسية
 ااعتبار اإلدراك واالختيار أساس   ، تقوم على أساس العدالة املتمثل يفواستبدلتها مببادئ جديدة

للمسئولية، فأصبح اإلنسان احلي وحده هو حمل املسئولية اجلنائية، وأصبحت العقوبة شخصية 
ال تصيب غري اجلاين، ورفعت املسئولية عن األطفال غري املميزين، وارتفعت املسئولية عن 

 .(2)املكَره

 ،فقد حتيط ابجلرمية ظروف تشدد على اجلاين العقوبة ،على وترية واحدة كلهاواجلرائم ليست  
 .(3) وقد حتيط هبا ظروف ختفف العقوبة

واخلطأ، وهلا أثر على أي جرمية  ،واإلكراه ،واجلنون ،والظروف املخففة يف القانون هي: الصغر
 . (4) مرتكبة

أو  ،أو صغر ،أو أكراه ،خطأ :ابلظروف املخففة من حنووهكذا فإن اجلرائم اجلنائية تتأثر 
فالقانون ال جيرمهم  ،ألهنم عدميوا اإلرادة أو التمييز أو اإلدراك ؛فال مسئولية على هؤالء ؛جنون

                                                           
 (.219)ص: املرجع السابق (1)
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 419/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)

 (.81العقوبة)ص: 
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 164/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.72العقوبة)ص: 
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 164/ 2اجلنائي اإلسالمي)عبد القادر عودة: التشريع  (4)

 (.81العقوبة)ص: 
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 فلو سرق اجملنون أو الصيب فإنه ال يؤاخذ  ويسقطها أحياان  بل خيفف عنهم العقوبة أحياان  
 .(1) وليه ما جىن ا فيضمنبل يؤاخذ مدني   ،اجنائي  

فمن حق الرئيس أو امللك أن يصدر العفو عن اجملرم  ،ا من العفوويستفيد اجملرم السياسي غالب  
السياسي، فتسقط عنه العقوبة كلها أو خيفف منها أو تستبدل، ورمبا تلغى العقوبة، وهذا ما 

 .(2)العفو الشامل :يسمى

ا خمففة العقوبة يف مجيع اجلرائم، إال أن هناك ظروف  فتلك الظروف األربع ظروف عامة تؤثر على 
ا فور مشاهدته ، أو من قتل شخص  كالقتل بدافع الشفقة مثال    ،خاصة بكل جرمية على حدة

  .فهذه الظروف خمففة لعقوبة القاتلمتلبسا ابلزان مع زوجه، 

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -اخلامساملطلب 

 متهيد: 

 األعذار املخففة للعقوبة:

أو حبق  ،كاالعتداء على أمواهلم وأعراضهم ،كانت حبق األفرادأمن يرتكب جرمية ما سواء 
كنشر الفساد والفوضى فيه فال بد أن ينال عقوبة رادعة تعمل على تطهري اجملتمع من   ،اجملتمع

أمثال هؤالء اجملرمني، لذا فإن هللا )سبحانه وتعاىل( جعل لكل جرمية عقوبة خاصة هبا، فبني لنا 
احلدود ومقاديرها والقصاص وكيفيته، وترك عقوبة التعزير لول األمر حىت يستطيع من خالهلا 

على وترية واحدة فقد تتوفر  كلهاتمع، إال أن واقع اجلرائم ليست  يق األمن واالستقرار يف اجملحتق
فيؤدي ذلك إىل اختالف العقوبة  ،ظروف يف جرمية ختتلف عن أخرى وإن كانت نفس اجلرمية
من   يه، ويف املقابل قد تتوفر ظروففيها، فقد مير اجلاين بظروف من شأهنا تشديد العقوبة عل

 . (3) شأهنا ختفيف العقوبة على فاعلها بناء على طبيعة اجلاين واجلرمية املرتكبة والظروف احمليطة

                                                           
 (.153(؛ مصطفى مرعي: املسئولية املدنية)ص:153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (.    218صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسة)ص:  (2)
 (.72حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (3)
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 وميكن تقسيم الظروف املخففة اىل قسمني: 

 ما يتعلق ابجلاين نفسه. -األولالقسم 

 ما يتعلق أبمر خارج عن اجلاين. -الثاينالقسم 

 وأتناول هذين القسمني فيما أييت:

 ويشمل الصغر واجلنون: ،ما يتعلق ابجلاين نفسه -األولالقسم 

 الصغر: -أواًل 

 واألحكام الشرعية تتعلق أبفعال املكلفني ا عاقال  ال تكليف إال ملن فهم اخلطاب وكان ابلغ  
القادرين على فهم اخلطاب الشرعي، والصيب ال يستطيع فهم اخلطاب الشرعي فهو غري 

 مكلف.

 وغري مميز ،والصيب قسمان: مميز

ا لألمور فإذا ارتكب الصيب املميز جناية من الصيب املميز: الذي بلغ سن السابعة مدرك   -أ
قتل وغريه، فقد اتفق الفقهاء على أنه ال يقام عليه حد وال قصاص، ولكنه يؤدب على 

وال قصاص على وحىت ال تضيع حقوق الناس،  ،فعله حىت ال يستمرئ الفساد واجلرمية
 .(1)وال مغمى عليه صيب وال جمنون، وال انئم،

والصيب فاقد  ا خمتار  قال  اا عغ  لأبن يكون اب ،فشرط إقامة احلد والقصاص على اجلاين هو التكليف
 ا منها:هلا، وقد استدل الفقهاء على ذلك أبدلة كثرية أذكر طرف  

النيائِِم َحىتي َيْستَتْيِقَظ، (، قَاَل: "رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن (َعْن َعاِئَشَة، َعِن النييبِ   -1
 .(2) َوَعِن الصيِغرِي َحىتي َيْكرُبَ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتي يَتْعِقَل َأْو يُِفيَق"

                                                           
 (.18/335ابن قدامة: املغين) (1)
صححه  (؛6/156) 3432النسائي: سنن النسائي، كتاب الطالق، ابب من ال يقع طالقه من األزواج، رقم  (2)

 (.3/226(؛ ابن امللقن البدر املنري)1/251النووي: خالصة األحكام)
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 وجه الداللة:
فال تكليف على  ،فقد جعل مناط التكليف البلوغ ،(: "وعن الصيب حىت يكرب"قوله ) 

 صيب.
 .(1) رقت ومل حتصن فلم يقطعهاعن عبد هللا بن مسعود أنه أيت جبارية قد س -2

 وجه الداللة:
وهذا حديث عن  ،لعدم التكليف ؛أن اجلارية ملا سرقت ورفع األمر إىل احلاكم مل حيدها 

 ألنه ال جمال لالجتهاد يف مثل هذه األحكام. ؛صحايب أيخذ حكم املرفوع
واعرتفت، فقال عن يزيد بن أيب كبشة عن أبيه قال: "أيت أبو الدرداء جبارية قد سرقت  -3

ال، قال أبو  :هلا قول :ال، قالت: ال، فقال له: أيب أنت تقول :هلا: سرقت قول
ال قال أبو  :الدرداء: إهنا اعرتفت وهي ال تدري ما يصنع هبا قال هلا أسرقت قول

 .(2) ال فخلى سبيلها" :ال قالت :الدرداء أسرقت قول
 وجه الداللة:

مما يدل على أن التكليف مرفوع عن  ؛لى اجلارية غري البالغةأن الصحابة مل يقيموا احلد ع 
 فلو جىن جناية فال يقام عليه احلد. ،الصغري
َعِن اْبِن َعبياٍس، قَاَل: ُأيتَ ُعَمُر مبَْجُنونٍَة َقْد َزَنْت، فَاْسَتَشاَر ِفيَها أاَُنس ا، َفَأَمَر هِبَا ُعَمُر  -4

، فَتَقاَل: َما َشْأُن َهِذِه؟ (ِرْضَواُن اَّللِي َعَلْيهِ )يِ  ْبِن َأيب طَاِلٍب َأْن تُتْرَجَم، ُمري هِبَا َعَلى َعلِ 
، قَاُلوا: جَمُْنونَُة َبيِن ُفاَلٍن َزَنْت، َفَأَمَر هِبَا ُعَمُر َأْن تُتْرَجَم، قَاَل: فَتَقاَل: اْرِجُعوا هِبَا، مُثي َأاَتهُ 

َعِلْمَت " َأني اْلَقَلَم َقْد رُِفَع َعْن َثاَلثٍَة: َعِن اْلَمْجُنوِن َحىتي فَتَقاَل: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َأَما 
َيرْبَأَ، َوَعِن النيائِِم َحىتي َيْستَتْيِقَظ، َوَعِن الصييبِ  َحىتي يَتْعِقَل؟ " قَاَل: بَتَلى، قَاَل: َفَما اَبُل 

 .(3) قَاَل: َفَأْرَسَلَها، قَاَل: َفَجَعَل ُيَكربِ ُ" َهِذِه تُتْرَجُم؟ قَاَل: اَل َشْيَء، قَاَل: َفَأْرِسْلَها،

                                                           
 (.8/264) 16986هقي: السنن الكربى، رقم: البي (1)
 (.1/121) 1112ابن اجلعد اجلوهري: مسند علي بن اجلعد اجلوهري، رقم  (2)
(؛ وصححه 4/141) 4399( أبو داود: سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، رقم 3)

 (. 452/ 6األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود) 



 (153( 
 

 وجه الداللة:
وأتييد القرآن له أكثر من مرة إال أنه غفل عن حكم  )رضي هللا عنه(مع جاللة قدر عمر 

رجع عن  )رضي هللا عنه(معلوم وقاعدة أصيلة أنه ال تكليف لغري البالغ العاقل فلما ذكره علي
 حيد جمنون.حكمه إىل حكم هللا فال 

وإذا ارتكب الصيب جناية فإنه يؤدب عليها مبا يراه احلاكم مصلحة من ضرب أو حبس أو ما 
ِلِك ْبِن الريبِيِع ْبِن َسرْبََة،  )وقد أرشدان إىل ذلك النيب ) ،شابه

َ
يف شأن الصالة: فعن َعْبِد امل

ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِي ) َعلِ ُموا الصييبي الصياَلَة اْبَن َسْبِع ِسِننَي، َواْضرِبُوُه »(: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 
َها اْبَن َعْشرٍ   .(1) «َعَليتْ

 وجه الداللة:

: أن نضرب الصيب ضراب  غري مربح إذا قصر يف واجبه، كرتك الصالة، وهذا )علمنا النيب ) 
صلحة الصيب ال بد من ومل ؛ألنه مبين على املشاحة ؛فحق العباد آكد ،يف العبادات حق هللا

 ا له. ضربه إصالح  

ا له بعد بلوغه ال أنه ويكون ضرب الصيب عليها إذا بلغ عشر سنني ليعتادها حىت تكون خلق  
 .(2)مطالب فيها

 ويعلم أنه معاقب عليه وعلى أمثاله. ،ليجتنبه اا على ارتكابه حمرم  ب الصيب أيض  ويضر 

ولدك ماذا علمته، وهو مسؤول عن برك قال ابن عمر: "أدب ابنك فإنك مسؤول عن 
 .(3")وطواعيته لك

                                                           
(؛ وقال 259/ 2) 417مذي: سنن الرتمذي، كتاب الصالة، ابب ما جاء مىت يؤمر الصيب ابلصالة، رقم الرت  (1)

 (.1/417األلباين: حسن صحيح، األلباين: صحيح وضعيف سنن الرتمذي)
 (.398/ 6الطحاوي: شرح مشكل اآلاثر) (2)
 (.2/418البغوي: شرح السنة) (3)
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الصيب غري املميز الذي مل يبلغ سن السابعة، ومل يدرك اخلطاب، فإذا ارتكب جناية  -ب
فإنه ال يؤاخذ عليها؛ ألنه غري مكلف ومدار احلكم على التكليف؛ وهو شرط إلقامة 

 .(1) اإلرادة ال يعتد أبفعالهسلوب العبارة و مفالصيب غري املميز و  ،العقوبة على الفاعل
 .(2)وألنه عقوبة مغلظة فتجب على البالغ والعاقل وال جتب على الصيب واجملنون

ا فال قطع على صيب وال  ابلغ  ا أبن يكون عاقال  ومن شروط القطع أن يكون السارق مكلف  
 .(3)جمنون

 اجلنون: -ااثنيً 

اإلدراك بشكل اتم، وهو اختالل للعقل مانع من اجلنون من األعذار املسقطة للعقوبة؛ النعدام 
؛ إما لنقصان جبل عليه دماغه خلقة، فلم يصلح اقوال على هنجه إال اندر  جراين األفعال واأل

كعني األكمه ولسان األخرس، وهذا مما ال يرجى زواله وال   ،لقبول ما أعد لقبوله من الفعل
ماغ من االعتدال بسبب خلط وآفة من رطوبة فائدة يف االشتغال بعالجه؛ وإما خلروج مزاج الد

 ، وهو نوعان: (4)مفرطة أو يبوسة متناهية

 ولد جمنوان   أي :ان يكون أصلي  هو املستمر الذي ال ينقطع، وهو إما أ: جنون مطبق -1
 . اممتد    مث جن جنوان  ، أو أن بلغ عاقال  أو جن قبل بلوغه فبلغ جمنوان  

 وهو املتقطع يعرض له اترة ويفارقه اترة. جنون انقص )غري املمتد(: -2

فهو غري مؤاخذ مبا فعل، وغري مطالب ابلتكاليف الشرعية؛ النعدام  ا مطبق  فأما اجملنون جنوان  
 القصد واإلدراك.

 وإمنا على عاقلته الدية. ،فلو قتل اجملنون فال قصاص عليه

                                                           
 (.73حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (1)
 (.2/173الشريازي: املهذب) (2)
 (.7/67الكاساين: بدائع الصنائع) (3)
 (.469/ 3ابن أمري حاج: التقرير والتحبري) (4)
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ولو سرق فال قطع عليه، ولكنه يضمن إن كان له مال، ولو جىن جناية فال يقاد عليه؛ ألنه 
 مسلوب اإلرادة وهذا خيفف عنه العقوبة. 

 غري ممتد فإنه ال يؤاخذ وال يطالب حال جنونه، ولكنه مؤاخذ مبا فعل حال وأما اجملنون جنوان  
حال القدرة على فهم اخلطاب، وال إدراكه، وهذا أمر عدل حيث يؤاخذ اإلنسان مبا يفعل 

فإذا  ،يسأل عن جريرة حال عجزه عن فهم اخلطاب، فاجملنون ال يدرك أفعاله لذا ال يؤاخذ
 .(1) أفاق حتمل مسئوليته اجلنائية

 واخلطأ: ،اإلكراه :ما يتعلق أبمر خارج عن اجلاين ويشمل -(2)القسم الثاين

 اإلكراه: -أواًل 
 اإلكراه لغة: -1
فيه، وهو  أي هو غري حمبب أو غري مرغوب :ا وكراهة وكراهيةا وكره  كرهت الشيء كره    :يقال

پ  پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پٹ ٹ چ مناف للرضا واحملبة 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

 ڤ  چ. )3(  
يف الذي وذو الكريهة الس ،وكذلك كرائه نوازل الدهر ،النازلة والشدة يف احلرب :والكريهة

يوف: ذو ميضي على الضرائب الشداد ال ينبو عن شيء منها، قال األصمعي: "من أمساء الس
 الكريهة".

الَكره والُكره )بفتح الكاف وضمها( مبعىن واحد عند مجهور أهل اللغة، غري أن الفراء فرق 
 .(4) والَكره ما أكرهك غريك عليه ،عليهبينهما فقال: الُكره ما أكرهت نفسك 

 ا:اإلكراه شرعً  -2
                                                           

 (.349/ 2(؛ ابن مسعود احملبويب: شرح التلويح على التوضيح)3/471ابن أمري حاج: التقرير والتحبري) (1)
 (.81حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (2)
 (.216البقرة: اآلية) (3)
 (.534/ 13ابن منظور: لسان العرب) (4)
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 ،عرفه عبد العزيز البخاري: "محل الغري على أمر ميتنع عنه بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه
 .(1) ا به فائت الرضا ابملباشرة"ويصري الغري خائف  

 .(2)شرائطها"وعرفه الكاساين: "أنه الدعاء إىل الفعل ابإليعاد والتهديد مع وجود 

ا، فيقدم عليه ا أو شرع  وعرفه ابن مودود املوصلي: "اإللزام واإلجبار على ما يكره اإلنسان طبع  
 .(3) ما عدم الرضا، ليدفع عنه ما هو أضر منه"

هو عبارة عن هتديد القادر غريه على ما هدده مبكروه على أمر : "(احلنفي)وعرفه ابن الشحنة
 .(4) حبيث ينتفي به الرضا"

 أنواع اإلكراه: -3
 لإلكراه بغري حق نوعان عند فقهاء املذاهب الفقهية وهي: 

: وهو أن يكون املكرَه إكراه االضطرار، واإلكراه التام :اإلكراه امللجئ: ويسمى -أ
مما  ،منتفي الرضا بشكل كلي معدوم اإلرادة؛ بسبب هتديد يقدر املكرِه على إيقاعه

 يؤدي إىل إتالف النفس أو بعضها.
هو ما دون األول من احلبس والقيد والضرب الذي : اقصاإلكراه غري امللجئ أو الن -ب

ه االغتمام البني من هذه ال خياف منه التلف، وليس فيه تقدير الزم سوى أن يلحقه من
 :األشياء

 .(5) احلبس والقيد والضرب أي 
 

                                                           
 (.538/ 4البخاري: كشف األسرار) (1)
 (.7/175الكاساين: بدائع الصنائع) (2)
 (.2/113ابن مودود: االختيار لتعليل املختار) (3)
 (.171ن الشحنة: لسان احلكام يف معرفة األحكام)ص:اب (4)
(؛ النفزي: النيوادر والز ايدات على َما يف املَدوينة 8/79(؛ ابن جنيم: البحر الرائق)175/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (5)

 (.251-246/ 11من غريها من األُمهاِت)
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 شروط اإلكراه: -4
 للمكرِه واملكَره واملكرَه به شروط ال بد من توافرها:

على حتقيق ما أوعد؛ ألن الضرورة ال تتحقق إال عند  اأن يكون قادر   شرط املكرِه: -أواًل 
 القدرة.

 أن يغلب على ظنه أنه لو مل جيب إىل ما دعي إليه حتقق ما أوعد به. شرط املكَره: -ااثنيً 

 .(1) أن يكون املكره به مما يضر ابملكَره كإتالف النفس أو بعضها شرط املكره به: -ااثلثً 

 أثر اإلكراه يف اجلرائم اجلنائية: -5
 ألثر اإلكراه يف جرمية القتل: مثاال  وإليضاح ذلك أعرض 

بنص الكتاب والسنة، ومن أقدم على القتل بغري  الوم أن قتل معصوم الدم حمرم شرع  من املع
أن ، فال قصاص وال دية، أو اعام   اإال أن يعفوا ورثة املقتول عفو   ا فعليه القصاصحق متعمد  

يتنازلوا عن القصاص إىل الدية ال خالف يف ذلك، ولكن لو أكره شخص على قتل غريه، فهل 
 اإلكراه له أثر يف رفع القصاص عنه أم ال بد من القصاص؟.

 اختلف الفقهاء يف حكم قتل املكَره على أقوال:

 (2) دون املباشر. ذهب أبو حنيفة إىل أن القصاص على املكرِه -األولالقول 
 .(3) كليهماذهب املالكية واحلنابلة إىل أن القصاص على املكرِه واملكَره   -الثاينالقول 

 .    (4) ذهب الشافعي: إىل أن القصاص جيب على املكرِه، ويف املكرَه قوالن -الثالثالقول 

 
                                                           

(؛ ابن جنيم: البحر 2/113(؛ ابن مودود: االختيار لتعليل املختار)176/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (1)
 (.8/81الرائق)

 (.7/179الكاساين: بدائع الصنائع) (2)
 (.18/291(؛ ابن قدامة: املغين)4/246الدسوقي: حاشية الدسوقي) (3)
 (.4/9الشربيين: مغين احملتاج) (4)
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 األدلة:

 أدلة اإلمام أيب حنيفة: -أواًل 

 ذهب إليه أبدلة منها:استدل اإلمام أبو حنيفة إىل ما 
: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز َعْن أُمييِت اخلَْطََأ )عن أيب ذر الغفاري، قال: قال رسول هللا ) -1

 .(1) َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه"
 وجه الداللة: 

 ( 2)يا.رفع هللا اإلمث عن املكره فإذا رفعه عنه يف اآلخرة فال يعاقبه على فعله يف الدن

أِلَني اْلَقاِتَل هو اْلُمْكرُِه من حيث املعىن، َوِإمنا املوجود من اْلُمْكَرِه صورة القتل، َفَأشبه  -2
اآْللة، إْذ القتل مميا ميكن اكتسابه آبلة الغري، َكِإتالف املال أو النفس كمن ُأْكرَِه على قطع 

. ،يد نَتْفسه له َأْن يقتص من اْلُمْكرِهِ   ( 3)َوَلْو كان هو القاطع حقيقة َلَما اقتَْتصي
 دليل املالكية واحلنابلة: -ااثنيً 

 استدل املالكية واحلنابلة إىل ما ذهبوا إليه أبدلة منها:

(: "اَل حيَِلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، َيْشَهُد عن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ) -1
، ِإالي إبِِْحَدى َثاَلٍث: النتيْفُس اِبلنتيْفِس، َوالثتييِ ُب الزيا ين، َأْن اَل إَِلَه ِإالي اَّلليُ َوَأين ِ َرُسوُل اَّللِي

يِن التيارُِك لِْلَجَماَعِة" ارُِق ِمَن الدِ 
َ
 (4)َوامل

                                                           
(؛ وصححه 3/211) 2143ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب طالق املعتوه والصغري والنائم، رقم ابن ماجه: سنن  (1)

 (.1/213األلباين يف صحيح اجلامع الصغري)
 (.7/181( الكاساين: بدائع الصنائع)2) 
 (.7/181( الكاساين: بدائع الصنائع)3) 
(4)

اَيِت، اَبُب قَتْوِل اَّللِي تعاىل:   ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ البخاري: صحيح البخاري، ِكَتاُب الدِ 

ۅ  ۅ    ۋڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

 6878{ رقم 45}املائدة: چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ېۉ  ۉ  ې  ې
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 وجه الداللة:

لقتل والقصاص إال يف حاالت: منها النفس ابلنفس فإذا قتل اجلاين قتل، فيكون ال جيوز ا
 ا.كليهمالقصاص على املكرِه واملكَره  

، فكان كمن ألسعه حية، أو ألقاه على انه تسبب إىل قتله مبا يقتل غالب  أما املكرِه: فإ -2
 بيت أسد.

 .(1)ليستبقي نفسه، فكان كمن قتله يف املخمصة. اا بريئة ظلم  وأما املكَره: فقد قتل نفس  

 : دليل الشافعي -ااثلثً 

 إليه أبدلة منها: استدل الشافعي إىل ما ذهب

ا، فكان كمن رماه بسهم ألنه قصد قتله مبا يهلك غالب  وجوب القصاص على املكرِه؛  -1
 فقتله.

؛ ليستبقي بذلك وعدواان  ا وأما وجوب القصاص على املكَره يف أحد القولني؛ فألنه قتله ظلم  
 .(2)نفسه فكان كمن قتله املضطر ليأكله.

(: "ِإني اَّلليَ قد جَتَاَوَز وهو عدم وجوب القصاص على املكَره فقوله ) ،أما دليل القول الثاين
 . (3)َعْن أُمييِت اخلَْطَأَ َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه"

 وجه الداللة:
 عن املكره فال قصاص عليه.التكليف مرفوع 

                                                                                                                                                                          

اَيِت، اَبُب َما يُتَباُح بِِه َدُم اْلُمْسِلِم، رقم (؛ مسلم: صحيح مسلم، ِكَتاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحارِ 9/5)  1676ِبنَي َواْلِقَصاِص َوالدِ 
 (. يرويه عبد هللا بن مسعود3/1312)
 (.291/ 18(؛ ابن قدامة: املغين)817/ 2ابن نصر البغدادي: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف) (1)
 (.4/9الشربيين: مغين احملتاج) (2)
 (.  35سبق خترجيه)ص: (3)
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 القول الراجح:

يرى الباحث أنه ال يقاد على املكَره، فلو جىن املكرَه على غريه جناية فال يؤاخذ عليها؛ ألن 
وال قصده، ولوال املكرِه وخوفه منه ملا فعل تلك اجلناية  سلوب اإلرادة؛ وأنه ما أراد قتال  املكَره م

 وما املكَره ابلنسبة للمكرِه إال كاآللة، وهذا هو الراجح إن شاء هللا.
واختالف كثري يف وجهات النظر يف فروع اإلكراه،  ،وهناك تفصيالت كثرية لدى الفقهاء 

لصواب فال هذا عني احلق والعدل واعن عقوبة املكره، و  اون اإلكراه خمفف  دبشكل عام يع لكنهم
 من األفعال.  يؤاخذ من مل يقصد فعال  

 اخلطأ: -ااثنيً 
 اخلطأ لغة: -1

ہ  ہ  ہٹ ٹ چ  اخلطأ واخلطاء ضد الصواب، وقد أخطأ ويف التنزيل:  

   ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ. )1( 
كان   اء عامد  وأخطأ يف كل شي غلطتم، وخطئ السهم وخطأ لغتان، وقيل: خطئ يف الدينأي 

 أو غري عامد.
الغرض مل يصبه، وأخطأ نوؤه إذا طلب  أي :أي عدل عنه، وأخطأ الرامي :وأخطأ الطريق

 حاجته فلم ينجح ومل يصب شيئا .

 ا نسبه إىل اخلطأ وقال له: أخطأت، يقال: إن أخطأت فخطئين وإنوخطأه ختطئة وختطيئ  
 أي :قل ل: قد أسأت، وختطأت له يف املسألة أي :أصبت فصوبين، وإن أسأت فسوئ علي

 .(2) أخطأه أي :أخطأت وختاطأه وختطأه

 

 

                                                           
 (.5األحزاب: اآلية) (1)
 (.1/65ابن منظور: لسان العرب) (2)
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 :ااخلطأ اصطالحً  -2
 .(1)عرفه اجلرجاين أنه: "ما ليس لإلنسان فيه قصد"

، وما جرى اا فأصاب آدمي  ا، فإذا هو مسلم، أو غرض  أو حربي   اظنه صيد   اكما إذا رمى شخص  
 .(2) على رجل فقتلهجمراه، كنائم مث انقلب 

، فُيصادف فعُله غري ما قصده. مثل: أْن ا: "أبن يَقِصَد الشخص بفعله شيئ  وعرفه ابن رجب
 .(3)"اصادف قتله مسلم  يقصد قتَل كافٍر، في

 .(4)وعرفه ابن حزم: "أنه العدول عن احلق بغري قصد إىل ذلك"

 أثر اخلطأ يف اجلرائم اجلنائية: -3
 ألثر اخلطأ يف جرمية القتل: مثاال  وإليضاح ذلك أعرض 

من قصد  -األولالقتل اخلطأ إما أن يكون يف نفس الفعل، أو يف ظن الفاعل، ومثال النوع 
ا من رجل فأصاب عضو   ا فأصاب غريه، فإن قصد عضو  ا، أو قصد رجال  مي  فأصاب آد اصيد  

 غريه فهو عمد وليس خبطأ.

 .(5) أنه مسلم له حريب أو مرتد فتبني أنه ظاان   رمى إنساان   -الثاينومثال النوع 

 .(6)صيب إنساان فيقتلها، فيا أو هدف  يرمي صيد  وكمن 

 .(1)ا، فيصيب غريهوأمجع الفقهاء على أن قتل اخلطأ أن يرمي شيئ  

                                                           
وهو عذر صا ح لسقوط حق هللا تعاىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري شبهة يف العقوبة حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال يؤاخذ  (1)

جبت به الدية. اجلرجاين: حبد وال قصاص، ومل جيعل عذرا  يف حق العباد حىت وجب عليه ضمان العدوان، وو 
 (.1/33التعريفات)

 (.1/33اجلرجاين: التعريفات) (2)
 (.51ابن رجب: جامع العلوم واحلكم)ص: (3)
 (.1/42ابن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام) (4)
 (.7/234الكاساين: بدائع الصنائع) (5)
 (.18/314ابن قدامة: املغين) (6)
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وهي الظروف املتعلقة بذات اجلرمية، واليت  ،ما يتعلق أبمر خارج عن اجلاين -الثاينالقسم 
 )الشبهة وأنواعها(، وأتناوهلا على النحو اآليت: :تتمثل يف

من شروط إقامة احلد على اجلاين: ثبوت اجلرمية ووضوحها من غري شبهة، فإن حامت الشبهة 
ويعاقب عقوبة تعزيرية تتناسب مع حجم اجلناية، فَتَعْن َعاِئَشَة  ،حول اجلناية فإن احلد يدرأ عنه

ْدَرُءوا احلُُدوَد َعِن اْلُمْسِلِمنَي َما اْسَتطَْعُتْم، فَِإْن َكاَن َلُه خَمْرٌَج (: "اقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا )
 .(2) َفَخلُّوا َسِبيَلُه، فَِإني اإِلَماَم َأْن خُيِْطَئ يف الَعْفِو َخرْيٌ ِمْن َأْن خُيِْطَئ يف الُعُقوبَِة"

 وجه الداللة:

إال أن  -وإن ضعفه بعضهم-الشبهة، وهذا احلديث ادرؤوا احلدود، فال تقام احلدود عند وجود 
حة للعامة، فليس كل من وأصبح قاعدة يسري الفقهاء عليه، وهو حق وحيقق املصل ،العمل به

 ا ال شبهة فيه.أجيب إليه، فال بد أن يكون الفعل واضح   اادعى شيئ  

لشُّبُتَهاِت َأَحبُّ ِإَلي ِمْن َأْن أُِقيَمَها لَِئْن أَُعطِ َل احْلُُدوَد ابِ (: »وقَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطياِب )
 .(3) «اِبلشُّبُتَهاتِ 

 وجه الداللة:

قول عمر هذا يدل على أنه ال يصار إىل احلد إال إذا كانت البينة كاملة، وأمكن استيفاء احلد، 
 أما عند الشبهة فال يقام احلد؛ ألن اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة.

من ميزات الفقه اإلسالمي الذي أخذت عنه القوانني الوضعية  دالعقوبة ابلشبهة يع ذا فإن درءل
تفسري الشك لصا ح املتهم، واملتهم برئ حىت تثبت إدانته وحنو ذلك  :بعض الذي جاء به، مثل

 .(1) من ضوابط

                                                                                                                                                                          
 (.18/314ابن قدامة: املغين) (1)
(؛ 3/85) 1424(، ابب ما جاء يف درء احلدوِد، رقم الرتمذي: سنن الرتمذي، أبواب احلدود عن رسول هللا ) (2)

 (.3/424وضعفه األلباين، صحيح وضعيف سنن الرتمذي)
 (.5/511) 28493ابن أيب شيبة: مصنف أيب شيبة، رقم  (3)
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 أنواع الشبهة اليت من شأهنا ختفيف العقوبة عن الفاعل:

 الشبهة ثالثة أنواع:

 شبهة اشتباه. :وتسمى ،شبهة يف الفعل  -1
 شبهة حكمية. :وتسمى ،شبهة يف احملل  -2
 . (الشبهة العامة)شبهة االضطرار  -3
وتتحقق يف حق من اشتبه عليه؛ ألن معناه أن  -شبهة اشتباه -الشبهة يف الفعل -األولالنوع 

 .(2) وال بد من الظن ليتحقق االشتباه ،يظن غري الدليل دليال  

 حاالت منها:وتكون يف 

 ،احلل لذي يطأ زوجه يف هذه احلالة ظاان   يف العدة، فازوجه املطلقة ثالاث   وطء الزوج -أ
 عنه حد الزان؛ لوجود شبهة العقد بني الزوجني، أوعدم احلرمة فإنه يعذر ويدر 

 . (3)وعدم اعتقاده حبرمه اجلماع بينهما 
أي بلفظ واحد، وميكن  :ن الطالق قد يقع دفعة واحدةإ، فطالق الزوج زوجه ثالاث   -ب

إيقاعه على مراحل خمتلفة يف أمكنة خمتلفة، فإذا كان الطالق دفعة واحدة وحصل 
واحلد يسقط عن  ،لةأاجلماع بينهما فالختالف الفقهاء يف وقوع الطالق يف هذه املس

 .(4) الفاعل إلطالق احلديث
وتتحقق بقيام الدليل النايف للحرمة يف ذاته  ،-الشبهة احلكمية-الشبهة يف احملل -الثاينالنوع 

 ،وال تتوقف على ظن اجلاين واعتقاده، وإمنا تعتمد على الدليل النايف للحرمة يف ذات احملل
 .(5) واحلد يسقط عن الفاعل إلطالق احلديث

                                                                                                                                                                          
 (.99حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (1)
 (.2/111املرغياين: اهلداية شرح البداية) (2)
 (.111حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (3)
 (.111املرجع السابق الصفحة نفسها)ص:  (4)
 (.2/111املرغياين: اهلداية شرح البداية) (5)
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 ويكون يف حاالت منها:

 ؛كميةفهي شبهة ح -وإن قال علمت أهنا علي حرام -من وطئ جارية ولده وولد ولده .أ
  قال: اي رسول هللا، إن ل ماال  ألهنا نشأت عن دليل فعن جابر بن عبد هللا، أن رجال  

 .(1)ا، وإن أيب يريد أن جيتاح مال! فقال: "أنت ومالك ألبيك"وولد  
 وجه الداللة:
(: "أنت ومالك ألبيك" وظاهر النص أن األب لو أخذ مال ولده أو تعدى قول النيب )

 ا عليه.جاني  على حقه مل يكن 
ألن معىن احلديث أنه ال جيوز للولد أن يبخل على أبيه الفقري، أما أن يتسلط  ؛وهذا غري مسلم

األب على ابنه أو ماله فال جيوز ذلك، وهنا دارت شبهة عند األب أنه وطيء حقا  له فكانت 
 قام احلد على األب لوجود الشبهة.شبهة حكمية، فال ي

مل يقطع ولو  ألبيه، ولو سرق الفرع مال األصل كاألجنيب فهو وماله  ألنه ليس ؛واستثىن الوالد
 .(2)جاريته مل حيد، وكذا الفرع مع أصله ئوط

 : (الشبهة العامة)شبهة االضطرار  -الثالثالنوع 

الضرورة هي حفظ النفس من اهلالك أو شدة الضرر،  وهي تبيح لصاحبها تناول ما حرم عليه 
الضرورة، غري ابغ وال عاد، مبا حيفظ به حياته، وجيوز له الشبع من امليتة من ميتة وحنوها بقدر 

وحنوها عند بعض أهل العلم، وجيوز له التزود منها للحاجة إىل أن يستغين عنها، فإن استغىن 
 .(3) عنها وجب إتالفها واالستغناء عنها

 .(4)والضرورات تبيح احملظورات

                                                           
(؛ وصححه 3/391) 2291ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، ابب ما للرجل من مال ولده، رقم  (1)

 (.5/291األلباين صحيح وضعيف سنن ابن ماجة)
 (.235/ 2اخلطايب: معامل السنن) (2)
 (.1/284القروي: اخلالصة) (3)
 (.4/145الصاوي: حاشية الصاوي) (4)
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سالمية اليت حتقق املصلحة وتدفع املفسدة وذلك عند فالضرورة داخلة يف مقاصد الشريعة اإل
 .(1) احلاجة وبشروط منضبطة

 ؛فلو وقعت إلنسان غصة يف حلقه ومل جيد ماء إلزالتها وكاد ميوت فشرب اخلمر فال حد عليه
ولو احتاج الطعام إلنقاذ نفسه من هالك اجلوع ووجد الطعام مع غريه فطلبه  ،لوجود الضرورة

ا، فإن مل يستطع أخذه إال إبيقاع الضرر على املالك وأخذه، وترتب عليه قهر  فلم يعطه أخذه 
 ضرر للمالك من حنو جرح أو موت فال يضمن؛ ألنه حالة ضرورة.

 وال شك أن الضرورة كمرض وحنوه قد ختفف احلد:

 فعن ابِن شهاب، أخربين أبو أماَمَة بُن سهِل بن ُحنَتْيِف أنه أخربه بعُض أصحاب رسوِل هللا
(،َِمن األنصاِر: أنيه اشتكى رُجٌل منهم حىت ُأضيِن ) 

، فلما (5)، فَتَوَقَع عليها(4)، فدخلت عليه جارِيٌة لِبعِضهم، َفهشي هلا(3)ِجلَدة  على َعظمٍ  (2)فَعادَ  
، فإين قد )َدَخَل عليِه رجاُل قومه يَتُعودونه أخربَهم بذلك، وقال: استفُتوا ل رسوَل هللا )

، فذََكُروا ذلك لِرسوِل هللا )وقَتْعُت  (، وقالوا: ما رأينا أبحٍد ِمن الناِس على َجارِيٍَة دخلْت عليي
، ما هو إال ِجلٌد على (7)مثَل الذي هو به، لو محلناه إليك لتفسيَخْت عظاُمهُ  (6)ِمن الُضر ِ 

 . (1) ضربة  واِحَدة  ، فيضرِبُوه هبا (8)( أن أيخذوا له ِمئَة مِشراخٍ َعْظم، فأمَر رسوُل هللا )

                                                           
 (.111حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (1)
 (111/  12) فعاد (: أي صار. العظيم آابدي: عون املعبود. شرح سنن أيب داود) )2(
) جلدة على عظم ( أي مل يبق شيء من اللحم بل بقي عظم عليه جلدة. العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب  )3(

 (111/  12داود )
 (111/  12) فهش ( أي اراتح وخف. العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب داود) )4(
 (111/  12) فوقع عليها ( أي جامعها. العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب داود) )5(
 (111/  12) من الضر ( أي املرض. العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب داود) )6(
 (111/  12عظامه ( أي تكسرت وتفرقت. العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب داود)) لتفسخت ( 7(
 )مشراخ ( بكسر أوله ويف رواية شرح السنة على ما يف املشكاة خذوا له عثكاال فيه مائة مشراخ (8(

 مشراخا انتهى قال الطييب العثكال الغصن الكبري الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك األغصان 



 (166( 
 

 وجه الداللة:

 ،أو ما يشاهبه ،اخيدل احلديث على أن املريض إذا مل حيتمل اجللد ضرب بعثكال فيه مائة مشر 
وهذا من احليل اجلائزة شرع  ا،  كما يف قصة أيوب )عليه السالم( )2(،ٹ ٹ چ ڀ  ڀ   

 .)3(
 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

أن العقوبة قد ختفف عن اجلاين ألمر خارج عن أركان اجلرمية؛ وإمنا ألمر  ل يتبنيوبذلك 
 الفسبب التخفيف ال عالقة له بركن اجلرمية أو بشرطها، فلو  ،خاص يتعلق ابلفاعل، كاملرض

 افكان التخفيف مراعي   ،لكنها خففت بسبب املرض ،املرض لكانت العقوبة كاملة عليه
 .(4)للظروف الطارئة

 أثر الظروف املخففة على اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي.  -السادساملطلب 

ختتلف الظروف املخففة للعقوبة يف القانون الوضعي عنها يف الشريعة اإلسالمية، فالشريعة 
اإلسالمية متيزت عن القوانني الوضعية مبرونتها ابستيعاب مجيع الظروف اليت من شأهنا أن 

ا يف موضعه، خبالف القوانني الوضعية اليت حصرت قد بينت هذا سابق  ختفف العقوبة، و 
الظروف املخففة، ونصت عليها على سبيل احلصر، وقد أسلفت أن هناك ثالثة أسس تقوم 

 عليها املسئولية اجلنائية يف القانون هي:

 .اأن يكون مدرك    -3. اأن يكون الفاعل خمتار    -2إتيان فعل جمرم أو ممنوع.  -1

                                                                                                                                                                          

وقال يف النهاية العثكال العذق وكل غصن من أغصانه مشراخ وهو الذي عليه البسر. العظيم آابدي: عون املعبود شرح  
 (111/  12سنن أيب داود)

(؛ وصححه األلباين، 6/521) 4472أبو داود: سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف إقامة احلدِ  على املريض، رقم  (1)
 (.9/472ضعيف سنن أيب داود)صحيح و 

 (.12/111العظيم آابدي: عون املعبود شرح سنن أيب داود) (2)
 (.44ص: اآلية) (3)
 (.69حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (4)
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 ،توفرت هذه األسس الثالثة كانت املسئولية اجلنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت املسئوليةفإذا 
 ومل يعاقب اجلاين على فعله.

 .اا فال مسئولية إطالق  فإذا مل يكن الفعل جمرم  

والفاعل فاقد اإلدراك أو االختيار، فاملسئولية اجلنائية قائمة، ولكن  اوإذا كان الفعل جمرم  
 .(1) العقاب خيفف عن اجلاين أو يرتفع؛ لعدم اإلدراك أو االختيار

وال تقتصر الظروف املخففة على الظروف اليت نص عليها القانون، بل إن هناك وقائع تقرتن 
ا عن الظروف املخففة من العقوبة، وال ختتلف كثري  ابجلرمية، فتؤثر على املسئولية، وابلتال ختفف 
بنصوص خاصة يف صلب  احتديدها سلف   من حيث آاثرها، وإمنا ختتلف عنها من حيث

 .(2)القانون

 .(3)ا قضائية تؤثر على اجلاينا قانونية وظروف  كما أن هناك ظروف  

على اجلاين العقوبة على وترية واحدة، فقد حتيط ابجلرمية ظروف تشدد  كلهافاجلرائم ليست  
 .(4)وقد حتيط هبا ظروف ختفف العقوبة

ىل اجلرمية على أساس نظرية إكانت تنظر   -اقدمي   -ومما جيدر اإلشارة إليه أن القوانني الوضعية
املسئولية املادية، واليت تنظر إىل الصلة املادية البحتة بني اجلاين واجلناية، وبني اجلاين وغريه من 

مللكات اجلاين الذهنية، ال لقدرته التفكريية وال لتمييزه أو  به، وال حتسب حسااب  له واملتصلني أه
 اختياره، ومدى اتصال ذلك كله ابلفعل اجملرم وأثره عليه.

                                                           
 ( 96(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:16/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص: 11سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص:  (2)

72.) 
ن مجيع أشرع ونص عليها صراحة ومل يرتكها لتقدير القاضي ويالحظ والظروف القانونية هي تلك اليت حددها امل (3)

تعترب من الظروف القانونية وذلك بعكس الظروف املشددة اليت تنتمي اىل النوعني من  –معفية كانت ام خمففة  –االعذار 
 (.11الظروف القانونية والظروف القضائية. سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص: 

 (.72حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (4)
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وقد ظلت هذه املبادئ سائدة يف القوانني الوضعية حىت الثورة الفرنسية، فغريت تلك املبادئ  
 ااعتبار اإلدراك واالختيار أساس   العدالة املتمثل يف واستبدلتها مببادئ جديدة، تقوم على أساس

للمسئولية، فأصبح اإلنسان احلي وحده هو حمل املسئولية اجلنائية، وأصبحت العقوبة شخصية، 
ال تصيب غري اجلاين، ورفعت املسئولية عن األطفال غري املميزين، وارتفعت املسئولية عن 

القوانني أن "ال جرمية وال عقوبة إال بقانون"، وأن "ال املكَره، وأصبح من املبادئ األساسية يف 
عقوبة إال على األفعال الالحقة لصدور القوانني"، وقيدت حرية القضاة يف اختيار العقوبة 

 ، كما اعتدت ابلظروف املخففة للعقوبة ونظمتها بنصوص قانونية معينة.(1)وتقديرها

أنتته ارتكتتب  اا ثبتتت قضتتائي  ي منهتتا شخص تتأو تعفت ،والظتروف املخففتتة هتتي ظتتروف ختفتتف العقوبتتة
وهذه األعذار ال ترفع املسئولية عن اجلاين وال متحو جرميته، لكنها متحتو العقتاب عنته أو  ،جرمية
 .(2)ختففه

"وعلتتتى ذلتتتك فقتتتد يؤختتتذ الفاعتتتل األصتتتلي ابلتخفيتتتف، وال يكتتتون هلتتتذا التخفيتتتف متتتن أثتتتر علتتتى 
بتذات النشتاط  االظرف املخفتف الحق تحيدث أن يكون الشريك، والعكس صحيح، غري أنه قد 

اإلجرامي الذي ارتكبه عدة متهمني، فيستفيد من التخفيف يف هذه احلالة مجيع املتهمني التذين 
 ارتكبوا هذا الفعل.

  ا، كما ال عربة أيض  ا أو مبتدئ  ملخففة مبا إذا كان اجلاين عائد  أخذ اجلاين ابلظروف اوال عربة يف 

 

 .(3) ا"غيابي   وأ إذا كان اجلاين حياكم حضوراي   مبا

ن يكون هلا أتثتري مباشتر علتى العقتوابت التبعيتة، فتإذا استتبدل القاضتي أوالظروف املخففة ميكن 
ن احملكتوم إ متن الستجن متع اإلشتغال الشتاقة فتبعقوبة اجلناية عقوبة جنحة، وحكتم ابحلتبس بتدال  

                                                           
ولية ئ(؛ سامي مجيل الفياض الكبيسي: رفع املس419/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)

 (.24اجلنائية)ص:
 (. 297عقوابت)ص:(؛ حممد علي السامل احلليب: شرح قانون ال11سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص:  (2)
 (.  297(؛ حممد علي السامل احلليب: شرح قانون العقوابت)ص:216سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص: (3)
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ت عليه ال حيرم من احلقوق واملزااي املنصوص لتو أن القاضتي حكتم  ،اعليها، واليت كتان حيرمهتا حتم 
 .(1) بعقوبة اجلناية ومل ير استعمال الظروف املخففة

والظتتروف املخففتتة يف القتتانون قتتد تكتتون عامتتة لكتتل اجلتترائم، أو خاصتتة جبتترائم معينتتة، فتتالظروف 
لتتتى أي جرميتتتة واخلطتتتأ، وهلتتتا أثتتتر ع ،واإلكتتتراه ،واجلنتتتون ،املخففتتتة العامتتتة يف القتتتانون هتتتي: الصتتتغر

 .(2)مرتكبة

 الصغر:  -أواًل 

 تقسم القوانني الوضعية األحداث إىل أنواع حبسب السن، ومير احلدث بثالثة أدوار.

، وال يستطيع فهم املسئولية اجلنائية وال عقوبتها، ويف هذا ايكون الطفل صغري   -األولالدور 
 .(3) اا معين  ور تنعدم املسئولية حىت يبلغ سن  الد

فال يقدر خطورة املوقف  ،يدرك الطفل فعله، لكن فهمه قاصر وإدراكه ضعيف -الثاينالدور 
وال نتائج الفعل، وقد أمجعت القوانني الوضعية على معاقبة الصغار يف هذا الدور بعقوابت 

 (.4)تتالءم مع حالتهم، وهذه العقوابت خففت بسبب الصغر

يكون الطفل قد بلغ من العمر ما يؤهله لفهم املواقف وحتمل املسئولية فهو  -الثالثالدور 
 عن تصرفاته مسئولية اتمة، ويعاقب عليها ابلعقوابت مدرك ملا حييط به، فيكون مسئوال  

 ،اإلعدام :العادية، إال أن بعض القوانني كالقانون املصري ال يعاقبه ابلعقوابت املشددة مثل

                                                           
 (.219سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة)ص:  (1)
 (.72،81حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (2)
(؛ سامي مجيل الفياض الكبيسي: رفع املسؤولية اجلنائية )ص: 164/ 2تشريع اجلنائي اإلسالمي)عبد القادر عودة: ال (3)

 (.72(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص: 42
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 164/ 2( عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)4) 

 (.72ة)ص: العقوب



 (171( 
 

سنهم سبع عشرة سنة، أما من بلغ هذا  ِض منذا االمتياز مقرر ملن مل ميواألشغال الشاقة، وه
 .(1) السن فيعاقب بكل العقوابت العادية فيستفيد القاصر من هذا التخفيف

 اجلنون:  -ااثنيً 

مل ذلك هو عن جرائمه يف القانون الوضعي، ولكن الذي يتح ا مدني  ال يكون اجملنون مسئوال  
 .(2) اجملنون فاقد االختيار واإلرادة؛ ألني قيمه ومن كلف مبالحظته

ويعللون هذا احلكم أبن اخلطأ خطأ املسئول عن مالحظة اجملنون؛ ألنه مكلف مبالحظته 
 .(3) من التعسف يءوهذا تعليل فيه ش ،واإلشراف عليه ومحايته من أعماله الضارة

وعلة اإليقاف عجز اجملنون عن الدفاع عن  ،وإذا حدث اجلنون قبل احلكم فإن حماكمته توقف
 ، (4)نفسه

وعلة إيقاف احملاكمة يف الشريعة عند القائلني ابإليقاف ليست عن عجز اجملنون عن الدفاع، 
والقانون املصري والقانون الفرنسي ال  ،وإمنا هي عدم استيفاء شرط العقاب، وهذا التعليل أدق

ألبكم وال من فقد النطق بعد ارتكاب اجلرمية، مع أهنم يوقفان حماكمة األخرس وال األصم وال ا
يف العمل  افضال  عن أن حاالهتم أكثر طروء   عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم متاما  كاجملنون،

 .(5) من حالة اجملنون

 اإلكراه:  -ااثلثً 

                                                           
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 164/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)

 (.73العقوبة)ص:
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 164/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)(2)

 (.75العقوبة)ص: 
(؛ حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف 153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.75العقوبة)ص: 
 (.155/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)(4)
القسم العام  حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت ؛(155/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (5)

 (.38النظرية العامة للجرمية)ص: 
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 .(1) لفقده االختيار ؛عن جرائمه يف القانون الوضعي ا مدني  ال يكون املكره مسئوال  

وتنص القوانني الوضعية احلديثة على رفع العقاب عمن ارتكب جرمية أجلأته إىل ارتكاهبا ضرورة 
وقاية نفسه أو غريه من خطر جسيم على النفس، ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله، وال يف 

 قدرته منعه بطريقة أخرى.
فهو يضمن ما  ،دنيةوإن رفعت العقوبة أو خففت عن املكره فإهنا ال تعفيه من املسئولية امل

 .(2) تسبب به أو أتلفه
، ومها: النظرية الشخصية، والنظرية املادية، وهناك نظريتان عند القانونيني تتعلقان ابإلكراه

 فريى أصحاب النظرية الشخصية أن أساس اإلكراه هو انعدام حرية املكره يف االختيار.

االختيار وانعدامه ال تصلح وأن فكرة توفر  ، اية املادية أن املكره كان خمتار  ويرى أصحاب النظر 
لتعليل اإلكراه، والصحيح عندهم أنه يف حالة اإلكراه يكون هناك تنازع بني حقني أو  اأساس  

مصلحتني، وأن هذا التنازع يقتضي تضحية أحدمها ما دام أقل قيمة من اآلخر، أما إذا 
فريى بعض القانونيني العقاب إذا تساوت قيمة احلقني أو املصلحتني أو زادت قيمة أحدمها، 

ال عقاب يف أي حال؛ ألن  تساوى ضرر اجلرمية مع ضرر اإلكراه أو زاد عليه، ويرى بعضهم أنه
، وهو تعليل غري مقنع وال يربر اخطر   درم ال يعوألن اجمل ؛اجلرمية يف هذه احلالة ال هتم اجلماعة

 . (3)اجلرمية على أساس قانوين
نقيض العمد والقصد، فإذا وقعت اجلرمية ابخلطأ فإننا ال نكون أمام جرمية هو  اخلطأ: -ارابعً 

ألنه  ؛ا جنائي  ، وابلتال فإن املخطئ ال يكون مسئوال  ا فأصاب إنساان  مقصودة، كمن قصد صيد  
 ال قصد له يف اجلرمية.

                                                           
(؛ حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام 153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)

 (.38النظرية العامة للجرمية)ص: 
نون العقوابت القسم العام (؛ حممود جنيب حسين: شرح قا133/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)

 (.38النظرية العامة للجرمية)ص: 
(؛ حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام 133/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.38النظرية العامة للجرمية)ص: 
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 فاجلرائم من حيث القصد وعدمه قسمان:
ا ابلنهي ت  هلا، عامل اا مريد  لشخص عامد  جلرائم اليت يباشرها ا: هي ااجلرائم املقصودة -1

 عنها، وأنه معاقب عليها، وعلى ذلك فاجلرائم املقصودة ال بد أن تستويف ثالثة عناصر:
 تعمد اجلرمية. .أ

 إرادة حرة خمتارة لفعلها. .ب
 .(1) علم ابلنهي عنها .ت

ا من هذه العناصر، هي اليت فقدت عنصر   :-غري العمدية- اجلرائم غري املقصودة -3
كانت خطأ ال تعد مقصودة، وكذلك إذا كانت ابإلكراه امللجئ ال تعد اجلرمية فإذا  

فعلى سبيل  املثال اجملرم الذي ما قصد القتل يف ذاته، وإمنا قصد إنقاذ نفسه  ،مقصودة
 .(2)مقصودة ال تعد جرميته

 فأصاب غريه. ، وكمن قصد رجال  ا فأصاب إنساان  وكذلك من قصد صيد  

ا عن جرائمه يف القانون الوضعي؛ ألنه ال قصد له يف جنائي   مسئوال  وال يكون املخطئ 
 .(3)اجلرمية

 .(4) عن األضرار اليت أحدثها ا مدني  قوبة أو خففت يبقى اجلاين مسئوال  وإن رفعت الع
أو  ،أو صغر ،أو أكراه ،خطأ :وهكذا فإن اجلرائم اجلنائية تتأثر ابلظروف املخففة من حنو

جنون، فال مسئولية على هؤالء؛ ألهنم عدميوا اإلرادة أو التمييز أو اإلدراك، فالقانون ال جيرمهم؛ 

                                                           
( ؛ حممد صبحي جنم: 92/ 1ئي اإلسالمي)(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنا116حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)

 (.27(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 133قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (2)
(؛ عز الدين 153(؛ مصطفى مرعي: املسئولية املدنية)ص:153/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.  96ريب: املسئولية اجلنائية)ص:االدانصورى وعبد احلميد الشو 
ملسئولية ريب، اا(؛ عز الدين الدانصورى وعبد احلميد الشو 133/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)

 (.  96اجلنائية)ص:
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ن أو الصيب فإنه ال يؤاخذ ، فلو سرق اجملنو  ويسقطها أحياان  العقوبة أحياان   بل خيفف عنهم
 .ا فيضمن وليه ما جىنبل يؤاخذ مدني  ؛ اجنائي  

 :القانون الوضعي يف مسألةبني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -السابعاملطلب 
 الظروف املخففة.

هناك جوانب مشرتكة بني الشريعة اإلسالمية وبني القانون الوضعي، وهناك جوانب مل يصل 
القانون الوضعي فيها إىل ما وصلت إليه الشريعة الغراء؛ لذا ال بد من بيان تلك األوجه لنقف 

 يعة وكماهلا.على حقيقة الشر 
تفوقت الشريعة اإلسالمية عن القانون الوضعي يف أهنا أول شريعة يف العامل ميزت بني  -1

لية اجلنائية للكبار، كما أهنا الشريعة اليت وضعت القواعد ئو ملسئولية اجلنائية للصغار واملسا
يف العصر الثابتة ملسئولية الصغار، وتعترب أحدث القواعد اليت توصل إليها فقهاء القانون 

 احلاضر، ولعلهم استقوها من الشريعة اإلسالمية.
بدأت القوانني الوضعية أتخذ ببعض املبادئ اليت وضعتها الشريعة ملسئولية الصغار بعد  -2

 الثورة الفرنسية، مث تطورت بتأثري من التقدم العلمي وتقدم الدراسات املختلفة.
 بل كانت مسبوقة بقوانني الشريعة اإلسالمية. ،ومع ذلك فلم أتت جبديد

وهو أساس القوانني األوربية احلديثة، وهو حبق أرقى القوانني الوضعية،  ،القانون الروماين -3
، فقد كان مييز بني الطفل يف سن اا دقيق   مسئولية الصغار والكبار متييز  لكنه مل مييز بني

إذا قل  د سنه عن السبع، وال يكون مسئوال  زا إذا ا جنائي  ون مسئوال  السابعة وما بعدها فيك
 عن عمله. ا جنائي  ر ابآلخرين فيكون مسئوال  عنها، إال إذا ارتكب اجلرمية بنية اإلضرا

هذا ما جاء يف أرقى القوانني، وهو ال يتساوى مبا جاءت به الشريعة اإلسالمية، وحنن ال نقارن 
الوضعية، لكننا نربز عظمة الشريعة وتقدمها يف بني قوانني الشريعة اإلسالمية وبني القوانني 

 .(1) النواحي القانونية والتشريعية، وسبحان الذي جاء هبا العليم اخلبري

                                                           
 (.157/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
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صغر السن من األعذار املخففة يف الشريعة اإلسالمية؛ ذلك أن الصغري ال يدرك  ديع -4
، ففي جمال اجنائي  وال أن يسأل عن أفعاله أفعاله ومآهلا، فليس من العدل أن يكلف الصغري 

أن نعلم أوالدان، ونعودهم على الصالة وهم أبناء سبع سنني، وأن  )العبادات أمران النيب )
 .(1) نضرهبم عليها وهم أبناء عشر

، وال يقام عليه احلد، فعدم البلوغ يسقط العقوبة امرتد   دا وترك الصالة، فال يعفمن كان صغري  
 . (2) -التعزير–احلدية والقصاص عن الصغري وخيففها إىل العقوبة 

عن  لكنه بصورة ختتلف قليال   ،للعقوبة عن الصغري االقانون الوضعي الصغر خمفف   عد  وكذلك 
 .(3)الشريعة املعصومة

يف الشريعة اإلسالمية، جيدها ذاهتا هي أسباب الناظر إىل أسباب ارتفاع املسئولية اجلنائية  -5
ارتفاع املسئولية يف القوانني الوضعية نفسها، واحلكم واحد من حيث التكييف، فالقوانني 

من العقاب يف بعض اجلرائم اخلطرية، ويعدل عن ارتكاب اجلرمية  من يتوب الوضعية تعفي
 قبل القدرة عليه، كما تفعل الشريعة اإلسالمية.

شريعة اإلسالمية أسباب اإلابحة،  وأسباب رفع العقاب واإلعفاء منه منذ أن عرفت ال -6
وجدت زمن الوحي، على الوجه املعمول هبا آلن، من غري تغيري وال تبديل، بينما مل تعرف 

بل عرفته  ،القوانني الوضعية ذلك إال يف أواخر القرن الثامن عشر، ومل تعرفه دفعة واحدة
 .(4) د مبدأ، فسبحان الذي يعلم ما يصلح العباد والبالدبعد سبب ومبدأ بع اسبب  

 

                                                           
ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِي  (1) ِلِك ْبِن الريبِيِع ْبِن َسرْبََة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 

َ
َعلِ ُموا الصييبي الصياَلَة اْبَن َسْبِع )ملسو هيلع هللا ىلص(: »فعن َعْبِد امل

َها اْبَن َعْشرٍ ِسِننَي، وَ  رواه الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب الصالة، ابب ما جاء مىت يؤمر الصيب ابلصالة، «. اْضرِبُوُه َعَليتْ
 (.1/417(، وقال األلباين: حسن صحيح، األلباين: صحيح وضعيف سنن الرتمذي)259/ 2) 417رقم 

 (.75حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (2)
 (.75حممد عبد املنعم دراغمة: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة)ص:  (3)
(؛ كامل مرسي والسعيد مصطفى: 1/492سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة) (4)

 ( وما بعدها.376شرح قانون العقوابت)ص:
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 الفصل الثاين

القانون يف يف الفقه اإلسالمي و  تكييف اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية
 الوضعي.

يف الفقه اإلسالمي  وتكييفها وتعذيبهم ،جرائم قتل املتظاهرين -األولاملبحث 
 القانون الوضعي.يف و 

 يفو وتكييفها يف الفقه اإلسالمي  ،جرائم إفساد احلياة السياسية -الثايناملبحث 
 القانون الوضعي.

 يفو جرائم ذوي الياقات البيضاء وتكييفها يف الفقه اإلسالمي  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.

القانون  يفو  اجلرائم الدبلوماسية وتكييفها يف الفقه اإلسالمي -الرابعاملبحث 
 الوضعي.

القانون يف جرائم القرصنة وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملبحث 
 الوضعي.

 

 



 (177( 
 

 

 

 

 

 

يف يف الفقه اإلسالمي و وتكييفها جرائم قتل املتظاهرين وتعذيبهم  -األولاملبحث 
 القانون الوضعي.

 الفقه اإلسالمي.يف و ماهية القتل يف اللغة  -األولاملطلب 

 مفهوم القتل يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 مفهوم املتظاهرين )الثائرين( يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 مفهوم املتظاهرين )الثائرين( يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم قتل املتظاهرين. -اخلامساملطلب 

 القانون الوضعي.بني سالمي و املقارنة بني الفقه اإل -السادساملطلب 
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وأتناول هذا املبحث عرب ستة مطالب، حبيث أتناول يف املطلب األول ماهية القتل يف اللغة 
واالصطالح، وأتناول يف املطلب الثاين مفهوم القتل يف القانون الوضعي، بينما أتناول يف 

ا املطلب الرابع فأتناول فيه املطلب الثالث مفهوم املتظاهرين الثائرين يف الفقه اإلسالمي، أم
مفهوم املتظاهرين الثائرين يف القانون الوضعي، مث يف املطلب اخلامس أتناول التكييف الشرعي 

سالمي دس أتناول املقارنة بني الفقه اإلا يف املطلب الساوالقانوين جلرائم قتل املتظاهرين، وأخري  
 يت: قانون الوضعي، وذلك على النحو اآلالبني و 

 .اصطالح الفقهاءيف و ماهية القتل يف اللغة  -األولاملطلب 

 القتل لغة: -أواًل 

إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة،  أي :، وقتله وتقتاال  تله يقتله قتال  مأخوذ من ق
 وأييت القتل على معنيني: والتقتال: القتل،  وهو بناء موضوع للتكثري.

ي)1(:أي  1- أييت القتل مبعىن: اللعن، ومنه قول هللا )تعاىل(: چ ک  ک      گ    گ    گ  چ 
 لُعن.

 .  (2) دافعه عن قبلتك أي :(: "فقاتله فإنه شيطان"ومنه قوله ) :أييت مبعىن املدافعة-2

 يف اصطالح الفقهاء: (3)القتل -ااثنيً 

 .(4)أنه: "إزهاق الروح" (احلنفي)عرفه السرخسي وابن جنيم -1
  

                                                           
 (.17عبس: اآلية) (1)
(: "ِإَذا َصليى َأَحدُُكْم ِإىَل َشْيٍء َيْسرُتُُه ِمْن النياِس َفَأرَاَد َأَحٌد أَْن (. عن النيب )11/552ابن منظور: لسان العرب) (2)

َا ُهَو َشْيطَاٌن". البخاري: صحيح البخاري، رق  (.1/117) 519م جَيَْتاَز َبنْيَ يََدْيِه فَتْلَيْدفَتْعُه، فَِإْن َأََب فَتْليُتَقاتِْلُه، فَِإمني
وللقتل معنيان حقيقي وجمازي: أما احلقيقي فهو إزهاق الروح؛ وأما اجملازي فهو إبطال املنعة. البجريمي: حتفة احلبيب  (3)

 (.143/ 5على شرح اخلطيب)
 (.4/358(؛ ابن جنيم: البحر الرائق)16/77السرخسي: املبسوط) (4)
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 . (1)أنه: "إماتة احلياة" (الشافعي)وعرفه املاوري -2
 . (2): أنه "الفعل املفوت للروح"(الشافعي)عرفه النووي -3
لزهوق النفس وهو مفارقة الروح  ا: "أنه فعل ما يكون سبب  (احلنبلي)عرفه البهويت -4

 . (3)البدن"
من ابلنظر إىل تلك التعريفات جند أهنا تدور يف فلك واحد، إذ إهنا تتحد يف املعىن ابلرغم 

 اختالف األلفاظ.
 مفهوم القتل يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

ها حول تعريف واحد وهو: كللقانونني للقتل عن بعض، إذ تدور  ال ختتلف تعريفات الفقهاء ا
 ".(4) آخر يدمآبفعل  يدمآإزهاق روح  "

 مفهوم املتظاهرين )الثائرين( يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

تناول ن، مث  من املظاهرات والثورة أوال  عرف كال  نال بد لنا حىت نعرف املتظاهرين الثائرين أن 
 تعريف املتظاهرين الثائرين، وذلك على النحو اآليت:

 ا:املظاهرات لغة واصطالحً  -أواًل 

 املظاهرات لغة:  -1
 أييت مصطلح املظاهرات يف اللغة مبعان عدة، منها:

                                                           
 (.81/ 13املاوردي: احلاوي) (1)
 (.6/185وضة الطالبني)النووي: ر  (2)
 (.6/5(؛ الرحيباين: مطالب أول النهى)5/514البهويت: كشاف القناع) (3)
 (.  3/112عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
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گ      گ        ک  کچ  هللا )تعاىل(: عاونه، ومنه قول أي :ظاهر فالن فالان  ملعاونة: يقال: ا -1

  ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳگ  گ  ڳ

)1(: أي أعواان   له. 
 ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ. 

 أي :ي قوي عليه، وفالن ظاهر على فالنأ :والقوة: يقال: ظهر فالن على فالنالنصرة  -2 
 غالب عليه، واستظهر به: أي استعان به، وظهر عليه: قوي، وتظاهر: أي تعاون.

قول هللا  بينته، والظهور بدو الشيء اخلفي، ومنه أي :البيان: يقال: أظهرت الشيء -3

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ چ  )تعاىل(:  

  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ)2(: أي يطلعوا ويعثروا )3(.

االصطالح: عرفها الدكتور أنس مصطفى أبو عطا أهنا: "خروج علين املظاهرات يف  -2
 . (4)جملموعة من الناس متعاونني فيما بينهم لتحقيق هدف مشرتك"

 ا:الثورة لغة واصطالحً  -ااثنيً 

، وترد يف اللغة بعدة ا وثوراان  وهي مأخوذة من الفعل اثر الشيء ثور   الثورة لغة: -1
 :(5)معان

عدد   أي :لعدد الكثري: يقال: ثورة من رجالظهر. ا أي :ا، وانثارثور  الظهور: اثر اجلراد  -أ
 كثري. 

 ب- اهليجان: ومنه قوله )تعاىل(: ٹ ٹ چ ں  ں   ڻ  ڻ  چ )6(

                                                           
 (.4)اآلية التحرمي: (1)
 (.21)اآلية الكهف: (2)
 (.495-12/485(؛ الزبيدي: اتج العروس)4/521ابن منظور: لسان العرب) (3)
(؛ نقال عن: حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل 458أنس مصطفى أبو عطا: ضوابط املظاهرات دراسة فقهية)ص:  (4)

 (.138املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت)ص: 
 (343-342/ 11(؛ الزبيدي: اتج العروس)4/118ابن منظور: لسان العرب) (5)
 (.4)اآلية العادايت: (6)
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غضب، والثائر: إذا هاج ال :هيجت اخليل الغبار، ويقال: اثر اثئره، وفار فائره، يقال ذلك أي :
 الغضبان.

الثورة تعين: تغيري أساسي يف األوضاع السياسية ن أوجاء يف املعجم الوسيط  -ج
 .(1) واالجتماعية يقوم به الشعب يف دولة ما

 :االثورة اصطالحً  -2
عرفها الدكتور حممود حلمي أهنا: "انتفاضة أو تعديل جذري مفاجئ للبنيان االجتماعي 

 .(2) واالقتصادي والسياسي يف الدولة، يقوم هبا الشعب، أو طائفة"

املظاهرات والثورات وسيلة للتعبري عن الرأي، واملطالبة ابحلقوق واحلرايت، يستخدم فيها وتعد 
الصوت العال، والشعارات والالفتات والرسومات اليت تعرب عن الرفض لفعل معني، أو موقف 

 .(3) ما، أو سياسة معينة

ع للتعبري عن آرائهم وعليه فيمكن تعريف املتظاهرين والثائرين أهنم: "قوم خيرجون إىل الشوار 
 واملطالبة حبقوقهم".

 يف القانون الوضعي. (الثائرين)مفهوم املتظاهرين  -الرابعاملطلب 

على تعريف ملصطلح املتظاهرين أو  -فيما اطلعت عليه -عند الرجوع إىل كتب القانون مل أعثر
 غري أين وجدت تعريفات كثرية لكلمة مظاهرة وثورة.  ،الثائرين

مجاعة من الشعب جيتمعون يف مكان  :سبق ميكن تعريف املتظاهرين الثائرين أهنمومن خالل ما 
عام حمدد أو أماكن عامة حمددة، مطالبني بتغيري نظام احلكم يف الدولة أو شأن معني من شئون 

 لدولة، يرونه يتعارض مع مصاحلهم.ا

                                                           
 (.1/112يم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط)إبراه (1)
 (.422حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت)ص: (2)
(؛  زواقري 141،421حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت)ص:  (3)

(؛ سهيل حسني الفتالوي وعماد حممد ربيع: 174يف القانون الدستوري واملقارن)ص:  الطاهر: أسباب عزل السلطة
 (.87القانون الدول اإلنساين)ص:
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 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم قتل املتظاهرين. -اخلامساملطلب 

اإلابدة  :تعد جرائم قتل املتظاهرين من أخطر اجلرائم وأبشعها، إذ تكون أقرب ملا يسمى
اجلماعية، فمن حق الشعب التظاهر للمطالبة حبقوقه وإبداء رأيه، فقتل املتظاهرين جرمية، 

 توجب حماكمة القائمني على احلكم.

واإلضراابت واالعتصامات وإن كان من حق الشعب املظاهرات  -شارة إليه أنهومما جيدر اإل
جيب أن يكون ذلك يف احلد املعقول، حبيث ال يصل األمر إىل اخلروج على  (1)-والعصيان

وحرية الرأي يف اإلسالم  األمة بالء ومصائب ال هناية هلااحلاكم؛ إذ قد يوقع األخري على 
   هذا احلق.مكفولة وكذا يف القانون؛ لذا ال ينبغي على ول األمر أن يضيق على الناس يف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.422، 137حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت)ص:  (1)
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يف وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  ،جرائم إفساد احلياة السياسية -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.

القانون يف ماهية جرائم إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 الوضعي.

 القانون الوضعي.يف صور إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم إفساد احلياة السياسية. -الثالثاملطلب 
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 توطئة:

حترص كل الدول على حتقيق األمن القومي والوطين من املخاطر اليت قد تصيبها، وتعمل على 
؛ لتحقيق األمن والسالم إذ يعد حتقيق األمن لدى الدول واخلارج كيان الدولة من الداخل أتمني

 .(1) ابل اذ اأمر  

ذا جوانب متعددة؛ فقد امتد األمن ليشمل نواحي جديدة من  اواسع   (اليوم)وقد أصبح األمن 
ا لألمن ال بد من محاية الكيان عسكرية واقتصادية واجتماعية وصحية وغريها. وحتقيق  

. وسواء  أكان (2) من وضع القوانني الالزمة اليت تضمن حفظ األمن واألمانومواطنيه، وال بد 
 خارجي، إذ إن كليهما يشكل من اخلطر الكثري. مذلك األمن أمن دولة داخلي أ

فاالعتداء على أمن الدولة الداخلي يقع على احلكومة، بينما االعتداء على أمن الدولة اخلارجي 
وحتصينه من هذه  ،فال بد من العمل على حتجيم اجملتمع يقع على الدولة واألمة أبسرها،

 .(3) السلوكيات اخلاطئة

 أتناول هذا املبحث عرب ثالثة مطالب على النحو اآليت:و 

القانون يف ماهية جرائم إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 الوضعي.

 ماهية جرائم إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي.   -أوال

؛ (جرائم إفساد احلياة السياسية)ملصطلح  اتعريف   -ما اطلعت عليه من مراجع حسب –مل أجد 
حيث إن هذا املصطلح مصطلح معاصر، يستعمله فقهاء القانون، لكن فقهاء اإلسالم يعرفون 

ا من تعريفهم لكل جرمية متس احلياة ويبدو ذلك واضح  مدلوله، ويعملون به، وإن مل يعرفوه، 
                                                           

 (.139عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية)ص: (1)
 (.141املرجع السابق)ص: (2)
(؛ حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن 223كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (3)

 (.299الدولة وجرائم اإلرهاب)ص: 
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السياسية على استقالل، وسيأيت بيان ذلك يف املطلب الثاين، والذي أحتدث فيه عن صور 
 أهنا:  جرائم إفساد احلياة السياسية، وميكن أن أعرف جرائم إفساد احلياة السياسية

أو تتعدى  ،أو تنال من نظام احلكم فيها ،جمموعة اجلرائم اليت متس الدولة وسيادهتا ومواطنيها"
 ."على الدستور فيها

 ماهية جرائم إفساد احلياة السياسية يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

، (جرائم إفساد احلياة السياسية)ا ملصطلح تعريف   -حسب ما اطلعت عليه من مراجع –مل أجد 
 غري أن مدلوله واضح يف كل ما يفسد احلياة الدستورية.

 وميكن تعريفه بناء على أقوال القانونيني يف هذا املوضوع مبا يلي:

اجلرائم اليت تقوض مكوانت الدولة وتوقع الضرر ابلنظام الدستوري أو وحدة الوطن أو زعزعة "
 األمن الداخلي".

 القانون الوضعي.يف صور إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 

 متهيد:

 متنوعة، ومما ال شك فيه أن السبب الذي أدى ا كثرية، وأسبااب  إلفساد احلياة السياسية صور  إن 
، إذ ا من الدولة ذاهتا، وذلك كالفساد اإلداري مثال  إىل إفساد احلياة السياسية قد يكون انبع  

تعترب ظاهرة الفساد اإلداري يف أي حكومة من احلكومات من أهم الظواهر السيئة اليت 
جهها، وتبطئ من املسرية التنموية، وتفشل احلكومة، وكل ذلك يؤدي إىل تفاقم الوضع توا

 السياسي، ومن مث تنتشر الفوضى واجلرمية،
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 .(1) وال ننسى إىل جانب ذلك انتهاك احلرايت العامة وتقييدها، وغري ذلك من فساد 

السلطة يف يد ثلة معينة كذلك الصراع على السلطة سبب الرتكاب اجلرائم، إذ يعد احتكار 
؛ مما يؤدي إىل فساد احلياة (2) ا لصدور الناس؛ فيؤدي ذلك إىل الصراع واالقتتالموغر  

  .(3)السياسية

 وأتناول صور إفساد احلياة السياسية على النحو اآليت:

 صور إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي. -أواًل 

ا منها على تؤدي إىل إفساد احلياة السياسية، أذكر بعض  هناك كثري من الصور واملظاهر اليت 
 سبيل التمثيل والبيان:

 التجسس: -1
 .(4)وهو االطالع على عورات املسلمني وأخبارهم، وإيصاهلا إىل أعدائهم

والتجسس على اْلمسِلمني حرام َمنهي عْنه، إذ إن ِفيه تتَ تتَ بتُّ ع  ا لعْورات اْلمْسلِمني ومَعايِبهْم وإبداء 
ما َسرَتوه)5(، كما يعد التجسس رذيلة من رذائل اجملتمع الضعيف، إذ إنه يزيده ضعف  ا إىل 

هرة التجسس،  فهذه ضعفه، أما اجملتمع القوي املرتابط فهو اجملتمع الذي ال تتفشى فيه ظا
ٹ ٹ عنه،  (عز جل)الظاهرة تقوض كيان اجملتمع وتنسفه من داخله؛ لذلك فقد هنى هللا 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ   ٿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ چ 

  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ )6(.

                                                           
 (.51حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (1)
 (.54)ص:  املرجع السابق (2)
 (. 52،53حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (3)
 (. 14الشحود: اخلالصة يف أحكام التجسس)ص:  (4)
 (. 95/ 2ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام) (5)
 .(12احلجرات: اآلية) (6)
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 اخليانة: -2
 وهي أن خيون الرجل غريه يف أمانته أو يف نفسه أو يف أهله أو يف ماله.

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ  يف كتابه العزيز، حيث قال: (عز وجل)وقد حرمها هللا  

 .(1)  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 )إذ عدها من صفات املنافقني، فَعْن َأيب ُهَريْتَرَة َعْن النييبِ  ))ملسو هيلع هللا ىلص( حرمتها النيب كما أكد 
 .(2) قَاَل: "آيَُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحديَث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن"

 . واخليانة درجات، لعل من أعظمها وأخطرها خيانة الوطن والشعب
فاخليانة كلها قبيحة، لكن  بعضها أشد  وأقبح من بعٍض، فذنب دون ذنب فإن من خانك يف 

 . (3)شيء يسري ليس كمن خانك يف شيء كبري
وقد أوجب الشارع على اخليانة عقوبة تعزيرية، تكرب وتصغر حبسب خطورهتا على اجملتمع وقد 

 تصل إىل القتل.

لذا استحق أشد أنواع العقاب؛ ملا جلب على أمته من فاخلائن عدو نفسه وربه ووطنه وشعبه؛ 
 .(4) ضعف وصغار أمام أعدائها، واجلزاء من جنس العمل

 جرائم التحريض -3
 ،(5)التحريض يف االصطالح: ندب املرء إىل الفعل

كالتحريض على الفساد، وأنواع املنكرات، وكالتحريض على القتل والسرقة، وإيذاء الناس، وقد 
 إذ يعد من ابب اإلفساد يف األرض. ،اإلسالميةحرمته الشريعة 

                                                           
 (.27)اآليةاألنفال:  (1)
(؛ ومسلم: صحيح مسلم، كتاب 16/ 1) 33البخاري: صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، رقم  (2)

 (.78/ 1) 59اإلميان، ابب بيان خصال املنافق، رقم 
 (. 1/79اهليتمي: الزواجر عن اقرتاف الكبائر)  (3)
 (. 95/ 2ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام) (4)
 (.1/586ابن العريب: أحكام القرآن) (5)
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ويعد التحريض على الفساد وإفساد احلياة السياسية جرمية، يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية مبا يراه 
 .(1) ااحلاكم مناسب  

 جرمية الفتنة -4
للفتنة تعريفات متعددة، فقد عرفها الزخمشري أهنا: احملنة، وكل ما يشق على اإلنسان، وكل ما 

 .(2) لى هللا به عباده فتنةيبت

 .(3) وعرفها اجلرجاين: أهنا "ما يتبني به حال اإلنسان من اخلري والشر"
وقال األصفهاين: "والفتنة من األفعال اليت تكون من هللا )تعاىل(، ومن العبد كالبلية واملصيبة، 

وجه احلكمة، والقتل والعذاب وغري ذلك من األفعال الكريهة، ومىت كان من هللا يكون على 
 . (4)ومىت كان من اإلنسان يكون بضد ذلك

أما الفتنة اليت نقصدها ضمن صور جرائم إفساد احلياة السياسية فهي تلك الفتنة اليت تشعل 
يف كتابه حيث قال: "والفتنة أشد من  (عز وجل)الفوضى والقتال بني الناس، واليت ذمها هللا 

 القتل"، فتلك الفتنة حتيط بصاحبها.
ا، كس عن البادئ هب"فأما الفتنة يف األغلب فتحيط بصاحبها، وتنع (:رمحه هللا)املاوردي قال

ۉ     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅٹ ٹ چ كما ،  فال تنكشف إال وهو هبا مصروع

.)5(
  ې  ې      ې   ې  ى چ

فالفتنة اليت تصيب األمة تضعف من قوهتا وهيبتها أمام أعدائها، فكل من يتسبب فيها أو 
هلا، ومن يعمل على إشعاهلا فهو جمرم، فيأخذ عقابه بقدر ما أودت إليه هذه الفتنة؛ لذا يسعي 

                                                           
 (.1/214سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة) (1)
 (.66/ 3الزخمشري: تفسري الكشاف) (2)
 (. 1/165اجلرجاين: التعريفات) (3)
 (.1/624الراغب األصفهاين: مفردات القرآن) (4)
 (.43)اآليةفاطر:  (5)
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ال ينبغي ألحد أن يتجرأ على النظام العام واملصلحة العامة، وينبغي أن يكون معول بناء يف 
 .(1)اجملتمع، ال معول هدم وتفريق

 جرمية البغي -5
 تعريف البغي:

 .(2)احلق بغري احلق"إمام طاعة عن "اخلروج نه: أعرف الحنفية البغي 
، والسلوك يكمن وراءه دوافع، ابكل أشكاهلا تعد سلوك   -السياسيةاجلرمية  -فجرمية البغي

 .(3) فالذي يدفع اإلنسان لفعل ما أو سلوك ما هو نفسه

 .(4) فالغرض الذي يريد اجلاين حتقيقه هو غرض سياسي، يتمثل بتغيري الوضع السياسي للدولة

على  امن ميتنع عن طاعة اإلمام معتمد   والباغي: "هو من يعمل على تغيري نظام احلكم، أو
 .(5) قوته،  والبغي جرمية توجه ضد نظام احلكم"

  ڻ  ڻٹ ٹ چ فجعل حده القتل،  ،عقاب الباغي (عز وجل)وقد شدد هللا 

ے  ۓ     ےڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ)6(.

قال  :َعْبد هللِا ْبن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قالوقد جاءت السنة النبوية الشريفة لتؤكد ذلك احلد، فَعْن 
ِإنيُه ملَْ َيُكْن َنيبٌّ قَتْبِلي ِإالي َكاَن َحق ا َعَلْيِه َأْن َيُدلي أُميَتُه َعَلى َخرْيِ َما يَتْعَلُمُه )ملسو هيلع هللا ىلص(: " َرُسول هللِا 

                                                           
(؛ سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة 1/324املاوردي: أدب الدنيا والدين) (1)

 (.97/ 2(؛ وهو حديث ضعيف، انظر: العجلوين: كشف اخلفاء )145)ص: 
وقي: حاشية (؛ الدس251/ 3(؛ السمرقندي: حتفة الفقهاء) 141/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (2)

 (.2/351الدسوقي)
 (.452/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)113حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (3)
(؛ مهدي فرحان قبها: اجلرمية السياسية يف القوانني 224كامل سعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (4)

 (.31العقابية)ص: 
 (.111/ 2ة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)عبد القادر عود (5)
 (.9)اآلية احلجرات: (6)
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ِإْن َجاَء آَخُر يُتَنازُِعُه هَلُْم... َوَمْن اَبَيَع ِإَمام ا َفَأْعطَاُه َصْفَقَة َيِدِه، َومَثََرَة قَتْلِبِه، فَتْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتطَاَع، فَ 
 . (1)فَاْضرِبُوا ُعُنَق اآْلَخِر"

، َفَمْن أَرَاَد َأْن (2)( يَتُقوُل: "ِإنيُه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناتٌ مسَِْعُت َرُسوَل اَّللِي ) :وعن َعْرَفَجَة قَال
يٌع فَاْضرِبُوُه اِبلسيْيِف َكائِن ا َمْن َكاَن".   . (3)يُتَفر َِق أَْمَر َهِذِه اأْلُميِة َوِهَي مجَِ

خلطورة تلك  اجلرمية؛  اومما جيدر اإلشارة إليه أن ذلك التشديد يف عقاب الباغي إمنا كان نظر  
 .(4) ت وضعف األمة وختلفهاواالضطراابوألن التساهل فيها يؤدي إىل الفنت 

 جرمية احلرابة:   -6
وهو: "الربوز ألخذ  ،تعددت تعريفات الفقهاء جلرمية احلرابة، وكلها تدور حول تعريف واحد

 .(5) على الشوكة مع البعد عن الغوث" القتل، أو إرعاب؛ مكابرة اعتماد   مال، أو
ألخذ املال منه، فكل هذه األفعال ومن أمثلة احلرابة: إشهار السالح واخلنق وسقي السكران 

 .(6) تعد جرائم حرابة

ويدخل يف حكم احلرابة كل ما يقع من ذلك يف الطرق واملنازل، والسيارات والقطارات، 
ا للمباين، أو ا للمتفجرات، أو نسف  ا ابلسالح، أو زرع  سفن والطائرات، سواء أكان هتديد  وال

 للرهائن. اا ابلنار، أو أخذ  حرق  

حمرم، ومن أعظم اجلرائم؛ ملا فيه من ترويع الناس، واالعتداء على أنفسهم وأعراضهم  وكل ذلك
 وأمواهلم بغري حق.

                                                           
 (.1472/ 3) 1844مسلم: صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول، رقم   (1)
، وال يقال :(  َهَناٌت: أي ُشُروٌر وفساد، يقال: يف فالن َهَناتٌ 2) يف اخَلرْي وواِحُدها : َهْنٌت وقد جُتْمع  :أي ِخَصاُل َشر 

/  5على َهَنواٍت، وقيل: واِحُدها: َهَنٌة أتنيُث َهٍن وهو ِكَناية عن ُكل  اْسِم جْنس. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر)
651.) 

 (.7914/ 3) 1852مسلم: صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع، رقم  (3)
 (.223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
 (.111/ 5زكراي األنصاري: الغرر البهية) (5)
 (.289-21/288(؛ ابن قدامة: املغين)2/267ابن فرحون: تبصرة احلكام) (6)
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 .(1) وهلذا كانت عقوبتها من أقسى العقوابت

وال تقتصر احلرابة على خروج مجاعة من اجلماعات، بل تشمل خروج فرٍد من األفراد، فلو كان 
ومزيُد قوية وقدرة، يغلب هبا اجلماعة على النفس واملال  لفرٍد من األفراد فضُل جربوت وبْطش،

 فهو حمارٌب وقاطُع طريق. ،والعرض

ويدخل يف مفهوم احلرابة العصاابت املختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف األطفال، 
للفجور  ؛وعصابة اللصوص للسطو على البيوت واملصارف، وعصابة خطف البنات والعذاَرى

تيال احلُكيام؛ ابتغاء الفتنة، واضطراب األمن، وعصابة ِإتالف الزروع، وقتل هبن ، وعصابة اغْ 
 .(2) املواشي والدواب

ٹ املسلمني،  عقاب أولئك الناس؛ ملا يف أفعاهلم من ضرر كبري على (عز وجل)وقد شدد هللا 

  ٹ چ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )3(.

 وجه الداللة:

احملاربة هي مضادة وخمالفة وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق واإلفساد يف األرض  
 .(4)وكل ذلك

 وهي: ،: " قاطع الطريق ال خيلو من أحوال مخسةقدامةوقال ابن 
إذا قتل وأخذ املال، فإنه يقتل ويصلب، يف ظاهر املذهب، وقتله متحتم ال  -األولاحلال 

كل أهل العلم؛ وألنه حد من حدود هللا )تعاىل(، فلم يسقط   يدخله عفو، أمجع على هذا
 ابلعفو، كسائر احلدود.

 قتلوا ومل أيخذوا املال فإهنم يقتلون وال يصلبون. -الثايناحلال 

                                                           
 (.5/166التوجيري: موسوعة الفقه اإلسالمي) (1)
 (.6/115العوايشة: املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة) (2)
 (.33)اآليةاملائدة:  (3)
 (.287/ 6ابن كثري: تفسري القرآن العظيم) (4)
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 وعن أمحد رواية أخرى، أهنم يصلبون؛ ألهنم حماربون جيب قتلهم.  
أخذ املال ومل يقتل، فإنه تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى، وهذا معىن قوله  -الثالثاحلال 

 : "من خالف". (سبحانه)
 إذا أخافوا السبيل، ومل يقتلوا، ومل أيخذوا ماال . -الرابعاحلال 
 .(1) إذا اتبوا قبل القدرة عليهم" -اخلامساحلال 

 صور إفساد احلياة السياسية يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

، إذ إن مجيع العقالء اال ختتلف عنها يف الشريعة كثري   وصور إفساد احلياة السياسية يف القانون
 ا لبعضها، وذاكر  ا من هذه اجلرائم، مفصال  أذكر بعض  متفق على حتقيق األمن للمجتمع، و 
 بعضها على سبيل التمثيل واالختصار:

وهذه  ،ونقلها للعدو هو العمل على احلصول على واثئق أو معلومات :(2)التجسس -1
 ملا فيها من إفشاء أسرار الدولة.  ؛جرمية

 
 

 كل من نقل معلومة إىل دولة العدو فهو خائن للوطن، فضل مصلحة دولة معادية على وطنه

(3). 

 :(1)جرمية اخليانة العظمى -2

                                                           
 (.299-21/292ابن قدامة: املغين) (1)
اجلاسوس' كل شخص أقدم متخفيا متسرتا ابحثا عن معلومات جامعة  18/11/1917وقد عرفت اتفاقية الهلي يف  (2)

هلا، حماوال استقصاءها، جاعال نطاق عمله دائرة العمليات احلربية ألحد الطرفني مستهدفا نقل املعلومات إىل الطرف 
العقاب به. حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن الدولة اآلخر واشرتطت هذه االتفاقية حماكمة اجلاسوس قبل إنزال 

 (.١٩١وجرائم اإلرهاب)ص :
(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية 191حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب)ص:  (3)

 (.229السياسية)ص: 
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ن جهة متهيد: اجلرائم قد تقع على أمن الدولة من جهة اخلارج: كالتجسس واخليانة، أو م
 الداخل: كجرائم التآمر وقلب النظام وااثرة الفنت والشغب.

ومتثل اجلرائم اعتداء على املصلحة العامة كجرائم الرشوة واختالس املال العام و اخليانة)2( وحنو 
 ذلك)3(.

ا لألمن وتعد جرمية اخليانة من أخطر اجلرائم اليت هتدد املصلحة العامة، كوهنا متثل هتديد  
أهنا: اجلرمية اليت تقع من وطين هبدف  (4)لذا فقد عرفها فقهاء القانون ؛اجملتمعواالستقرار يف 

 (5)مساعدة دولة أجنبية على حساب دولته

ا ما تعين اخليانة إلقاء التهمة على اخلصوم فكثري   ،ال أن هذا املصطلح شابه الكثري من الغموضإ
  (6)ةالسياسيني للتنكيل هبم وإبعادهم عن مسرح احلياة السياسي

وتعد جرمية اخليانة من أكرب اجلرائم اليت متس الدولة، وهلا صور كثرية، كإيواء اجلواسيس، 
وتسهيل فرار أسرى احلرب، وتقدمي السكن أو الطعام أو اللباس جلنود األعداء، أو جلاسوس 

أو أحد رعااي  االستكشاف، أو مساعدة هؤالء على اهلرب، وكذلك تسهيل فرار أسرى احلرب
                                                                                                                                                                          

سياسية أو عادية، وابلتال هل يتمتع مرتكبها مبا يتمتع به اجملرم  واختلف علماء القانون يف عد جرمية اخليانة جرمية ( 1)
السياسي من حقوق ومحاية ؟ كعدم جواز تسليمه، وكالتخفيف عنه، فذهب بعضهم إىل جعل جرمية اخليانة من اجلرائم 

ن اجلرائم السياسية العادية؛ نظرا خلسة املقصد، فقد خرج على قيمة االنتماء، ويري فريق آخر أن هذه اجلرمية تصنف ضم
نظرا إىل أن هذه اجلرمية ينقصها العناصر األساسية للجرمية العامة؛ ألن مرتكب اجلرمية يتصرف على أساس معتقداته 

مبفرده، أو أنه أداة أو عامل لفكرة سياسية أو دينية، وهو ال يرتكب جرمية عامة ينتج عنها ضرر خاص. سليمان عبد 
(؛ عالء زكي: جرائم األمن القومي يف القانون 172يف النظام القانوين لتسليم اجملرمني)ص: املنعم: اجلوانب اإلشكالية 

 (. 336اجلنائي الدول)ص: 

 (499/  34اخليانة لغة: الغدر واجلحود وعدم النصح والنقص والتفريط يف األمانة. الزبيدي: اتج العروس ) (2)
 (33، 82حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (3)
يفرق الكثري من رجال القانون بني جرمية اخليانة وبني جرمية التجسس حيث إن التجسس يكون من غري مواطين  ( 4)

الدولة أي من الرجل األجنيب أما اخليانة فتكون من مواطين الدولة وبعض القانونيني مل يفرق بني اجلرميتني. أمحد صبحي 
 (23ن العقوابت املصري)ص: العطار: دراسة يف القسم اخلاص يف قانو 

 (235جمدي حممود حمب حافظ: احلماية اجلنائية ألسرار الدولة)ص:  ( 5)
 ( 261م )ص: 1974، بريوت 1املوسوعة السياسية الصادرة عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط )6(
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وكذا تقدمي األمور الضرورية الختفائهم عن األعني أو تقدمي الطعام الذي  العدو املعتقلني، 
يساعدهم على إكمال مهمتهم أو العودة وااللتحاق جبيوشهم، أو مساعدهتم على هذه 

 . (1)العودة"

جاوز فيها رئيس حالة يتن جرمية اخليانة العظمى من الناحية الدستورية أليه إشارة ومما جيدر اإل
الدولة سلطاته خلرق القانون أو الدستور مما يعرض مصا ح البلد للخطر ابرتكابه خمالفة كبرية أو 

 خطأ جسيم  ا)2(.

جلمهورية أو أحد رئيس ا :ا ما يرتكب هذه اجلرمية  بعض أعضاء السلطة التنفيذية مثلوغالب  
 أعضاء حكومته)3(.

نة ارم اخليجي إنهف القانون الفلسطيين هذه اجلرمية كما جاء يفت القوانني على جترمي وقد أكد
ى اخليانة ورتب من اجلرائم اليت متثل اعتداء على النظام العام، كما حظر التحريض عل ويعدها

( 74( من قانون العقوابت الفلسطيين رقم )51، وذلك يف نص املادة )يهعدام علعقوبة اإل
بقوة  ارة على فلسطنيآخر على اإلغ ان حرض شخص  واليت جاء نصها "كل م ،1936لسنة 

 االشرتاك يف أنه ارتكب اخليانة ويعاقب ابإلعدام"، كما حظر القانون الفلسطيين دمسلحة، يع
( من قانون 51ا ورتب على ذلك عقوبة احلبس املؤبد وذلك يف نص املادة )اخليانة أيض  

 :العقوابت الفلسطيين واليت جاء نصها " كل من

اخليانة ومل  ينوى ارتكاب اكان يعلم أن شخص   يف اخليانة بعد وقوعها، أو اأصبح شريك    -أ
ن مأموري يبلغ األمر بوجه السرعة املعقولة للمندوب السامي أو حلاكم اللواء أو ألي مأمور م

                                                           
(؛ سراج الدين الرويب: احملاكمات ١٥١حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب)ص:  (1)

 (.244العسكرية يف الشرطة)ص:
 (.79عال إبراهيم الشريف: ماهية اجلرمية السياسية)ص:  ( 2(
 (.26م )ص: 1995ابن عاشور رافع: اخليانة العظمى، اجمللة القانونية التونسية،  ( 3)
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يعاقب ابحلبس أنه ارتكب جناية و  دهد املعقول ملنع وقوع اجلرم يعالبوليس، أو مل يبذل اجل
د"،املؤب  

صرها على رئيس ن الدستور اللبناين قأال إا على جترمي اخليانة للبناين أيض  كما أكد القانون ا
بق عليهم ن بعض الدول أخرجت الرئيس من دائرة األشخاص الذين يطأاجلمهورية فقط، كما 

 جرمية اخليانة وحصرت ذلك يف الوزراء فقط)1(.

 اجلناايت الواقعة علي الدستور:  -3

 احلقوق متوازية، فالشعب له حقوق، والدولة هلا حقوق، فمن حقوق الشعب: 

 أن يتمتع ابحلقوق اليت كفلها له القانون، وابحلرايت اليت متيزه عن غريه من الكائنات.  

ولعل من األسباب املباشرة الرتكاب بعض اجلرائم هو: جتاهل املبادئ الدستورية، وإهدار 
لطة، والتعدي على احلقوق اليت كفلها الدستور؛ لذا فإن القانون حقوق اإلنسان من جانب الس

للحياة السياسية الذي  اأو حيرض عليه؛ ألن يف ذلك إفساد  جيرم كل من يتعدى على الدستور، 
 .(2) بكيان األمة إىل اهلاوية ايودي أخري  

ك أن دستور أي وميثل الدستور القانون األساسي للدولة ومنه تنبثق القوانني األخرى، وال ش
مدى مشروعية  دولة هو رمز استقالهلا، لذا فال بد من احرتامه وتطبيقه، حيث إنه مرآة تعكس

 قرار يف اجملتمع جيبالنظام والقوانني اليت تصدرها احلكومة وحىت تستطيع أن تنشر األمن واالست
التعطيل إال على مواطين الدولة احرتام مبادئ الدستور وعدم العبث به وتعريضه للخرق و 

 ابلطرق املشروعة )3(.

                                                           
 (81عال إبراهيم الشريف: ماهية اجلرمية السياسية)ص:  ( 1)
 (. 57حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (2)
 (257خالد مصطفى فهمي: حرية الرأي والتعبري)ص: ( 3)
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كاب جرائم اخليانة ن القانون الفلسطيين والقانون اللبناين قد حظرا ارتأليه إشارة ومما جيدر اإل 
م ملا هلا من خطر اجلرائ تلك :و طبيعتها، وشددا عقوبة من يرتكب مثلأالعظمى أاي كان نوعها 

االنقالب  ىل أن صدور دستور جديد ال يربرإولة واجملتمع، كما جيدر اإلشارة شديد على الد
له دالالت  ن خرق الدستور يعد من جرائم اخليانة العظمى، إذ إنأعلى الدستور القدمي، كما و 

 الدولة، ومن أبرز يف وتبعات كثرية على الدولة والشعب مبا يستتبع هتديد األمن واالستقرار
يب، والذي ااثر األمثلة على خرق  الدستور خرق الدستور املغريب من قبل مدير املتحف املغر 

  ازعاج السلطة املغربية وامللك املغريب يف حينه)1(.

 اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية: -4
 عندما يغيب احلكم الدميقراطي، وتظهر الدكتاتورية تكون الصراعات بني الناس على السلطة، 

وتكون االنقالابت، وحماولة االستيالء عليها، فرتتكب اجلرائم يف حماولة لالستيالء على 
 .(2)السلطة

ة؛ ملا املشرع جرائم التآمر على قلب نظام احلكم من أخطر اجلرائم اليت ترتكب ضد الدول وعد  
هلا من أثر سليب على مستقبل الوطن واملواطن، وجرائم املؤامرة لون من أخطر ألوان االتفاق 

؛ لذا تشدد املشرع يف عالج ذلك، ووضع العقوبة الشديدة  هلا، إذ جعلها تصل إىل (3)اجلنائي
 .(4) حد اإلعدام

 اإلرهاب -5
 اإلرهاب يف اللغة:

 . (5)خاف :، أي(ابلتحريك)ا ، ورهب  (ابلضم)ا ، يرهب رهبة ورهب  (ابلكسر)رهب، 
                                                           

 (33حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (1)
 (.82املرجع السابق)ص:  (2)
 (.85حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (3)
 (.223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
 (.436/ 1(؛ ابن منظور: لسان العرب)141/ 1اجلوهري: الصحاح) (5)



 (198( 
 

وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافهم  :واإلرهابيون
 .(1)السياسية

اإلرهاب يف القانون: "عمل هتديدي خترييب يقصد منه زرع اخلوف والذعر يف نفوس األهال، 
غاايت معينة قد تكون هلا خلفيات وخلق االضطراابت وزرع الفوضى هبدف الوصول إىل 

 .(2) سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية"
، وأصبح اكثري   ااإلرهاب يف العصر احلديث تغري   املفهوم املعاصر لإلرهاب:" لقد تغري مفهوم

؛ إذ إهنا ارتبطت يف أذهان الناس مبعىن ترويع اة يف معناها املعاصر وقع سيئ جد  هلذه الكلم
وقد ، وختريب العمران، بغض النظر عمن توجه إليهم الضرابت اإلرهابية، وتفزعهم، اآلمنني

بث الرعب الذي يثري الرعب يف : "أنه جاء يف تعريف اإلرهاب يف أحد املصادر احلديثة
أي الطريقة اليت حتاول هبا مجاعة منظمة أو حزب أن حيقق أهدافه عن طريق  :اجلسم والعقل

استخدام العنف، وتوجه األعمال اإلرهابية ضد األشخاص العاديني، أو املوالني للسلطة ممن 
، ويعد هدم العقارات وإتالف احملاصيل من أشكال النشاط "يعارضون أهداف هذه اجلماعة

؛ إذ ال (3)ا وموضوع  رهاب هو الذي يرفضه اإلسالم شكال  واع اإلوهذا النوع من أن ،اإلرهايب
(، فَعْن َعْبِد الريمْحَِن ْبِن َأَِب لَيتَْلى َقاَل (كما أخربان رسول هللا   ،احيل ملسلم أن يروع مسلم  

                                                           
 (. 376/ 1إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط) (1)
(. عرف اجملمع الفقهي اإلرهاب أنه: العدوان الذي ميارسه أفراد أو 39جريار كورنو: معجم املصطلحات القانونية)ص:(2)

مجاعات أو دول بغيا  على اإلنسان: )دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه( ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد 
ل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا  والقتل بغري حق وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبي

ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم إبيذائهم، أو تعريض حياهتم أو حريتهم 
امة أو اخلاصة، أو تعريض أحد أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق الضرر ابلبيئة أو أبحد املرافق واألمالك الع

املسلمني عنها يف  (سبحانه وتعاىل)املوارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى هللا 
دورته املنعقدة مبكة  (. اجملمع الفقهي يف77قوله: }َوال تَتْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإني اَّلليَ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن{ )القصص :

م. وانظر: سعود بن عبد العال  1/2112/ 11 - 5هت، املوافق  11/1422/ 26 - 21املكرمة خالل الفرتة من 
 (.57البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة)ص: 

 (.57)ص: سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة(3)
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ثَتَنا َأْصَحاُب حُمَميٍد  ُْم َكانُوا َيِسريُوَن َمَع النيِبِ  (َحدي ُهْم، فَاْنطََلَق فَتَناَم رَ  () ( َأهني ُجٌل ِمنتْ
 «اَل حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يُتَرو َِع ُمْسِلم ا (: » (بَتْعُضُهْم ِإىَل َحْبٍل َمَعُه َفَأَخَذُه فَتَفزَِع فَتَقاَل َرُسوُل اَّللِي 

(1). 
حيث يستخدمه كل  ،وحقيقة مصطلح اإلرهاب مصطلح مطاط وغامض، وذو مدلول واسع

مفكر أو سياسي حبسب ثقافته وفكره، فالغرب يطلق هذا املصطلح على اإلسالميني الذين 
ن هذا املصطلح على  يقاومون الظلم، وجياهدون من أجل حترير العباد والبالد، واملسلون يطلقو 

 .اأو ظلم شعب   ،اأو احتل أرض   ،اكل من غصب حق  
ن استخدم القوة املفرطة يف إذالل شعب أو أمة أو وال شك أن هذا املصطلح شامل لكل م

ا، بغض النظر عن توجهاته الفكرية أو السياسية أو العقائدية أو أو أرض   افرد، وغصب حق  
الدينية، وحنن املسلمني نعتقد أن مجيع العامل ال بد أن يعيش أبمن وأمان يف اجملتمع الذي ولد 

نة مكفول للجميع، عراضهم وأمواهلم، وحق املواطفيه، وال بد أن أيمن الناس على دمائهم وأ
ا منها؛ لنرى  فهو آمث، واآلايت واألحاديث يف ذلك كثرية، لعلي أذكر بعض   ومن ظلم إنساان  

 كيف ينظر اإلسالم إىل حقوق اإلنسان:

ے  ۓ  ۓ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہٹ ٹ چ  .1

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ۆئ  ۈئ   ۈئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ

 . (2) چېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

                                                           
(، وقال ابن 311/ 4) 5114رقم أبو داود: سنن أيب داود، كتاب األدب، ابب من أيخذ الشيء على املزاح،  (1)

 (.418/ 3مفلح: "إسناده صحيح" اآلداب الشرعية واملنح املرعية)
 (.229)اآلية البقرة: (2)
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( ِفيَما َرَوى َعْن اَّللِي )تَتَباَرَك َوتَتَعاىَل( أَنيُه قَاَل: "اَي ِعَباِدي ِإين ِ َعْن َأيب َذرٍ  َعْن النييبِ  ) -1
َنُكْم حُمَريم ا َفاَل َتظَاَلُموا"َحريْمُت الظُّْلَم َعَلى نَتْفِسي   .(1) َوَجَعْلُتُه بَتيتْ

ٍة ِمْن أَبْتَناِء َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللِي ) -2 ( َعْن آاَبِئِهْم ِدنْتَية  َعْن عن َصْفَواَن ْبن ُسَلْيٍم َعْن ِعدي
ا َأِو انْتتَتَقَصُه َأْو َكلي » ( قَاَل َرُسوِل اَّللِي ) ئ ا َأاَل َمْن ظََلَم ُمَعاِهد  َفُه فَتْوَق طَاقَِتِه أَْو َأَخَذ ِمْنُه َشيتْ

 .(2)ِبَغرْيِ ِطيِب نَتْفٍس َفَأاَن َحِجيُجُه يَتْوَم اْلِقَياَمةِ 
فاإلرهايب: هو الذي يتنكر حلقوق اآلخرين، وهو الذي يسطو على وطنهم ويغتصبه ويسلب 

 واألعراف الدولية.خرياته، وليس الذي يطالب حبقوقه ابلوسائل اليت كفلته مجيع الشرائع 
 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم إفساد احلياة السياسية. -الثالثاملطلب 

وأتناول هذا املطلب من خالل بيان التكييف الشرعي جلرائم إفساد احلياة السياسية، مث 
 وذلك على النحو اآليت: ،انوين هلاالتكييف الق

 التكييف الشرعي جلرائم إفساد احلياة السياسية. -أواًل 

ابألمتتة كلهتتا، وال تستتتثين جتترائم إفستتاد احليتتاة السياستتية هتتي جتترائم متتتس املصتتلحة العامتتة وتضتتر 
تتأحتتد   ، ولعتتل متتن أبتترز تلتتك اجلتترائم: اخليانتتة واجلاسوستتية، وإن كنتتا ال اكتتان أو حمكوم تت  اا، حاكم 

 ا.نغفل اجلرائم األخرى اليت ذكرانها سابق  

وهذه اجلترائم موجهتة ضتد أمتن الدولتة، وال متربر هلتا،  فمتن خيتون وطنته أو يتجستس علتيهم فهتو 
 خائن.

حيتتتث إن تلتتتك اجلتتترائم هتتتي جتتترائم  ،واملتعتتتدي علتتتى أمتتتن الدولتتتة يستتتتحق أقستتتى أنتتتواع العتتتذاب
عتل للمصلحة العامة، وقد يصل األمر إىل القتل؛ وذلك جلستامة الف اتعزيرية، مبا يراه احلاكم حمقق  

 .(1) واجلرمية املرتكبة

                                                           
 (.4/1994) 2577مسلم: صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم، رقم  (1)
ميِة ِإَذا اْختَتَلُفوا اِبلتِ َجارَاِت، رقم  (2)  (.136/ 3) 3154أبو داود: سنن أيب داود،  كتاب اخلراج، ابب ىِف تَتْعِشرِي أَْهِل الذِ 
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 التكييف القانوين جلرائم إفساد احلياة السياسية. -ااثنيً 

، وهتذا النتوع متن (2)جرائم كاملة األركان، فهتي موجهتة ضتد الدولتة جرائم إفساد احلياة السياسية
 .(3) اجلرائم يندرج يف إطار جرائم الفساد

واالضطراب يف اجملتمع، والذي يعد واغتصاب السلطة والتآمر على دستورها، وبث الفوضى 
 .(4) من أخطر اجلرائم اليت ترتكب ضد الدولة

وقد اعتمدت الدول يف العصر احلاضر عقوبة اإلعدام على اجلرائم السياسية؛ ملا هلا من خطورة 
 .(5) على اجملتمع وأمنه

  

                                                                                                                                                                          
(؛ صا ح أبو 5/166(؛ التوجيري: موسوعة الفقه اإلسالمي)223/ 2مي)عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسال  (1)

 (.117بكر: اجلرمية السياسية)ص: 
 (.118صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (2)
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (3)

(؛ اندر عبد العزيز الشايف: تبييض 194إدارة خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص: (؛ هيثم محود الشبلي: 113
(: عبد القادر عودة: التشريع 48(؛ نقال عن: رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص: 142األموال)ص:

 (.253(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 363/ 1اجلنائي اإلسالمي)
 (.85، 82: اجلرمية وعصر العوملة)ص: حممد فهيم درويش (4)
 (.223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (5)
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يف و  يف الفقه اإلسالميجرائم ذوي الياقات البيضاء وتكييفها  -الثالثاملبحث 
 .القانون الوضعي

 القانونيف مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 .الوضعي

األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء، ومدى مساءلة مرتكيب  -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.يف هذه اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و 

بيضاء.التكييف الشرعي والقانوين جلرائم ذوي الياقات ال -الثالثاملطلب   
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اإلسالمي والقانون  أتناول يف هذا املبحث بيان مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء يف الفقهو  
كيب هذه الوضعي، كذلك األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء ومدى مساءلة مرت

شرعي والقانوين جلرائم ن الوضعي، إضافة إىل بيان التكييف الاجلرائم يف الفقه اإلسالمي والقانو 
 ذوي الياقات البيضاء، وذلك عرب ثالثة مطالب على النحو اآليت:

 القانونيف و اإلسالمي مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء يف الفقه  -األولاملطلب 
 .الوضعي

 مفهوم جرائم ذوي الياقات البيضاء يف الفقه اإلسالمي. -أواًل 

هذا املصطلح مصطلح قانوين كما سنعرفه يف املطلب الذي بعده؛ لذا ميكن أن يبقى هذا 
املصطلح كما قرره القانونيون، ومن املتفق عليه أن الفقهاء مل يعرفوا هذا املصطلح، وسيظهر 

 جبرائم ذوي الياقات البيضاء.ذلك عند احلديث عن األحكام املتعلقة 

 (1)جرائم ذوي الياقات البيضاء يف القانونمفهوم  -ااثنيً 

 متهيد:

ما ترتبط  -اغالب   -ة اإلجرامية، وأن اجلرميةيعتقد الكثريون وجود عالقة بني الفقر والظاهر  
السائد بني ابملستوايت االجتماعية الدنيا، واملستوايت االقتصادية املتدنية، هذا هو االعتقاد 

 .(2) املفكرين

ومعلوم أن دراسة أي أمر يقوم على املعطيات الظاهرة، ووجود أرقام معينة، وهذه األرقام 
ا فيها، وعند النظر يف مشكلة اجلرمية جندها تقوم على العلمية قد تكون مضللة أو مبالغ  

                                                           
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (1)

 (.194(؛ هيثم محود الشبلي: إدارة خماطر االحتيال ي قطاع االتصاالت)ص: 113
 (.512املراجع السابقة الصفحات نفسها؛ قباري حممد إمساعيل: علم االجتماع الثقايف)ص: (2)
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االختفاء من اإلحصاءات اليت تؤخذ من اجلناة املقبوض عليهم، وهم ممن ال يستطيعون 
 .(1)العدالة

إال أن هناك نوع ا آخَر من اجلرائم يرتكبها أانس أغنياء، ينتمون إىل الطبقة االقتصادية 
واالجتماعية العليا، وخاصة طبقة كبار رجال األعمال، وبعض املتنفذين يف السلطة، وهؤالء 

النوع من اجلرائم  ميكنهم ارتكاب اجلرمية حتت غطاء املسئولية دون أن يفتضح أمرهم، وهذا
جرائم أصحاب الياقات البيضاء، أو جرائم النخبة، وهذا املصطلح يندرج يف إطار  :يطلق عليه

 .(2)جرائم الفساد

 .(3)اسم هذا املصطلح على هؤالء :هو الذي أطلق (سذرالند)ولعل عامل االجتماع 

ي واالقتصادي، عادة  وهذه الطبقة هلا مكانتها يف اجملتمع على املستوى السياسي واالجتماع
 يتميزون عن غريهم ابرتداء الياقات البيضاء األنيقة النظيفة؛ لتدل على نظافة اليد والكيان. 

ا لصعوبة على اجملتمع، نظر   اا وضرر  وهذا النوع من اجلرائم من اخلطورة مبكان، وهي أكثر خطر  
 مكافحتها.

دائرة الطبقية يف اجملتمع، حيث يسيطر ، وتوسع ا اجتماعي  ولعل هذه اجلرائم حتدث اضطرااب  
 .(4) هؤالء على االقتصاد بطرق غري مشروعة

  

                                                           
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (1)

 (.194(؛ هيثم محود الشبلي: إدارة خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص: 113
 املراجع السابق الصفحات نفسها. (2)
 (.194هيثم محود الشبلي: إدارة خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص:  (3)
(؛ حممد فهيم درويش: 48املرجع السابق الصفحة نفسها؛ رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (4)

 (.113اجلرمية وعصر العوملة)ص: 
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 تعريف هذا املصطلح "جرائم ذوي الياقات البيضاء":

تعددت تعريفات الفقهاء هلذا املصطلح، وكلها تدور حول تعريف واحد، وهو: "اجلرائم اليت 
وذلك من خالل قيامهم أبعماهلم تقرتف من قبل أشخاص هلم مكانة عالية يف اجملتمع؛ 

 . (1)املهنية"

ومدى مساءلة مرتكيب  ،األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.يف هذه اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و 

 يف الفقه اإلسالمي:األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء  -أواًل 

الشريعة الغراء بني األغنياء والفقراء، فالكل أمامها سواء، فال ميكن للغين أن يستفيد ال تفرق 
من غناه، وال الفقري أن يتضرر من فقره يف احلقوق والواجبات، فنظام اإلسالم قواعده تقوم 

 .(2)على العدل واملساواة بني أفراد اجملتمع

يف تطبيق احلدود، حيث ال امتياز ألحد  واإلسالم عدل كله ومساواة، فقد تقرر مبدأ املساواة
 .(3)ايف قضية اإلجرام، ولو كان أعظم الناس منصب  

فال فرق بني حاكم وحمكوم، وال بني شريف ووضيع، وعند الرجوع إىل نصوص القرآن والسنة 
 ا، وأذكر لذلك بعض األمثلة:جند أن اإلسالم سوى بني الناس مجيع  

 وبني الوجيه والوضيع، وبني املبصر والكفيف. سوى اإلسالم بني السادة والعبيد، -1

                                                           
(؛ نقال عن: رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية 142تبييض األموال)ص: :اندر عبد العزيز الشايف (1)

 (.48العصر)ص: 
(؛ حممود جنيب حسين: 363/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي )253حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)

 (.1،2دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
 (. 275حممد أبو زهرة: العقوبة)ص:  (3)
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 النشغاله ببعض ليعلمه وأعرض عنه قليال   ؛(النيب ) -األعمى–وملا قصد ابن أم مكتوم 
ا ؛ ألن يف ذلك متييز  ا شديد  حة ذلك، عاتبه هللا عتااب  ص ؛ رغبة يف إسالمهم؛ ظاان  سادة قريش
 بني الناس، 
َوتَتَوىلي َأْن َجاَءُه اأَلْعَمى َوَما يُْدرِيَك َلَعليُه يَتزيكيى َأْو َيذيكيُر  َعَبسَ "قوله:  (عز وجل)وأنزل هللا 

َفَعُه الذ ِْكَرى أَميا َمِن اْستَتْغىَن َفأَْنَت َلُه َتَصديى َوَما َعَلْيَك َأالي يَتزيكيى َوأَميا َمْن َجاَءَك يَ  ْسَعى َوُهَو فَتتَتنتْ
 .(1) "ىخَيَْشى َفأَْنَت َعْنُه تَتَلهي 

 ،يوم أن سرقت امرأة خمزومية من أشراف قريش، وكره الناس أن تقطع يدها لشرفها -2
ْرأَِة (ارضي هللا عنه )(؛ لذلك فَعْن َعاِئَشةَ فغضب النيب )

َ
، َأني قُتَرْيش ا َأمَهيُهْم َشْأُن امل

ْخُزوِمييِة الييِت َسَرَقْت، فَتَقاُلوا: َوَمْن ُيَكلِ ُم ِفيَها َرُسوَل اَّللِي 
َ
(؟ فَتَقاُلوا: َوَمْن جَيْرَتُِئ (امل

(: " (فَتَقاَل َرُسوُل اَّللِي ( َفَكليَمُه ُأَساَمُة، (َعَلْيِه ِإالي ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل اَّللِي 
، مُثي قَامَ  ُْم   ،أََتْشَفُع يف َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد اَّللِي َلُكْم، َأهني َا أَْهَلَك اليِذيَن قَتبتْ فَاْخَتَطَب، مُثي قَاَل: ِإمني

ا َعَلْيِه احلَدي، َوأمْيُ اَّللِي َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشيرِيُف تَترَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضيِعيُف أَقَاُمو 
 .(2) َلْو َأني فَاِطَمَة بِْنَت حُمَميٍد َسرََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها"

ْعُروِر من بالل، وعريه أبمه، فغضب النيب ) اوقد غضب أبو ذر يوم   -3
َ
( لذلك، فَعِن امل

ُحليٌة، َوَعَلى ُغاَلِمِه ُحليٌة، َفَسأَْلُتُه َعْن  ْبِن ُسَوْيٍد، قَاَل: َلِقيُت َأاَب َذرٍ  اِبلريَبَذِة، َوَعَلْيهِ 
ْتُُه أِبُمِ ِه، فَتَقاَل ِل النييبُّ ) َْتُه : »)َذِلَك، فَتَقاَل: ِإين ِ َسابَتْبُت َرُجال  فَتَعريي اَي َأاَب َذرٍ  أََعريي

َعَلُهُم اَّلليُ حَتَْت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن أِبُمِ ِه؟ ِإنيَك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِلييٌة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، جَ 

                                                           
 (.11-1عبس: اآلية)  (1)
(، ومسلم، صحيح 175/ 4) 3475البخاري: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب حديث الغار، رقم  (2)

 (.1315/ 3) 1688مسلم، كتاب احلدود، ابب قطع السارق، رقم 
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فَِإْن   َأُخوُه حَتَْت َيِدِه، فَتْلُيْطِعْمُه مميا أَيُْكُل، َوْليُتْلِبْسُه مميا يَتْلَبُس، َواَل ُتَكلِ ُفوُهْم َما يَتْغِلبُتُهْم،
 . (1) «َكليْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ 

 ،أسس الدنيا ، وال يفرق بني شخص وآخر علىاس مجيع  ناوي بني الاواخلالصة أن اإلسالم يس
چ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چچ  حيث يقول تعاىل بل الضابط تقوى هللا )تعاىل(،

  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ )2(.

وإمنا والتعويضات يف الشريعة ال ينظر فيها إىل شخصية اجملين عليه، وال إىل صفته ومنصبه، 
يكون على أساس الفعل ونتيجته، فقتل الشريف والوضيع جرمية ال متييز بينهما، والتعويض 

 .(3)للشريف والوضيع واحد

ونصوص الشريعة اإلسالمية تعم األشخاص، وال متيز بينهم، فال يعفى منها شخص مهما كان 
 .(4) مركزه أو صفته

فهي أقل مرونة من الشريعة، وال تقارن هبا  -على ما فيها من تطور ومنو -أما القوانني الوضعية
ا مل يصل إليها أي تشريع، فقواعدها اثبتة مرنة مطردة، فإن نظرية املساواة يف الشريعة بلغت مبلغ  

 .(5)صاحلة لتطبيقها يف كل زمان ومكان وحال

ء هللا قال أبو زهرة: "فإن اجلرائم تكرب بكرب الكبري، وتصغر بصغر الصغري على ما سنبني إن شا
، فتفاوهتم يف الفضائل ال يف الرذائل، فال يبدو اا وشرف  ا كان الناس يتفاوتون قدر  )تعاىل(، وإذ

تفاوهتم إال فيما يتسابقون فيه من مكارم، ال فيما ينتهكون من حرمات؛ ذلك ألن العدالة 
                                                           

(، ومسلم: صحيح 15/ 1) 31املعاصي من أمر اجلاهلية، رقم  البخاري: صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب (1)
(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي 1282/ 3) 1661مسلم، كتاب األميان، ابب إطعام اململوك مما أيكل، رقم 

 (.253(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 153(؛ أبو يوسف: اخلراج)ص: 365/ 1اإلسالمي)
 (13احلجرات: من اآلية)   (2)
 (.366/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
(؛ حممود جنيب حسين: دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 377/ 1املرجع السابق) (4)

1،2.) 
حسين: دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل (؛ حممود جنيب 377/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (5)

 (.1،2النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
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عقاب على القانونية توجب أن يتساوى الناس يف أصل اجلزاء القانوين، إن ارتكبوا ما يوجب ال
يف ذلك ابلنسبة للقدر، وإن كان تفاوت فهو تفاوت طردي ال عكسي، أي اجلرمية تكرب  نظرٍ 

من الكبري فيكرب معها العقاب، وتصغر من الصغري فيصغر معها العقاب، وذلك هو 
 .(1)اإلسالم"

 يف القانون الوضعي:  األحكام املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء -ااثنيً 

 متهيد: 

مييز بني األفراد، مييز بينهم يف احملاكمة  -حىت أواخر القرن الثامن عشر -كان القانون الوضعي
 .ويف العقوبة، وكان لألشراف حماكم خاصة، وللعامة حماكم

وكانت العقوبة تنفذ على الشريف بطريقة تتفق مع شرفه، وعلى الرجل العادي بطريقة تتفق مع 
 . (2)وضعه االجتماعي

 حىت أواخر القرن الثامن عشر، وجميء الثورة الفرنسية، فوضعت قواعد املساواة راي  كان هذا سا
حىت  ادقيق   اك فلم يطبق مبدأ املساواة تطبيق  وسرت نصوص القوانني على مجيع الناس، ومع ذل

الفقهاء استثناء من املبدأ العام  عد هااآلن، فبقيت حاالت من التمييز وعدم املساواة، 
  .(3)للمساواة

والقوانني الوضعية متيز بني األغنياء والفقراء، فإذا حكم القاضي على غين ابحلبس على جرمية،  
فمن حقه أن خيرج  بكفالة مالية إىل صدور احلكم، فإذا دفع الكفالة أجل تنفيذ احلكم عليه 

 حىت يفصل يف االستئناف.

                                                           
 (.244حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
 (.342/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (244حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)
(؛ حممود جنيب حسين: دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل 343/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)

 (.1،2النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
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 .(1) ؟ ساواةأما الفقري فال يستطيع الدفع، فيصدر يف حقه احلكم، فأين امل 

ويف ذلك قال عبد القادر عودة: "ويف تقرير مبدأ الضمان املال خروج ظاهر على مبدأ 
فهو يف  ،أن يدفع الضمان املال فيخرج من حبسه، أما الفقري املساواة؛ ألن الغين يستطيع دائم  ا

أغلب األحوال عاجز عن دفع الضمان، فيظل رهني حمبسه، وقد تقضي احملكمة برباءته مما 
بل ألنه عجز عن دفع الكفالة، أو بتعبري  ؛نسب إليه، فتكون النتيجة أنه حبس ال ألنه أجرم

 .(2) ألنه فقري" ؛آخر

املختلس، لكن  كاالختالس فإنه ينزل به عقوبة  ،فلو ارتكب واحد من تلك الطبقة جرمية
املشكلة يف ثبوت هذه اجلرمية عليه وعدم االحتيال والتهرب ابلذرائع القانونية أو املصلحية أو 

 .(3)ما شابه

 التكييف الشرعي والقانوين جلرائم ذوي الياقات البيضاء:  -الثالثاملطلب 

 :التكييف الشرعي جلرائم ذوي الياقات البيضاء -أواًل 

وهذا املصطلح يندرج يف إطار جرائم  ،جرائم النخبة :البيضاء، أو ما يسمىجرائم ذوي الياقات 
 الفساد.

 ولتلك اجلرائم ثالثة أركان تتمثل فيما أييت:

الركن الشرعي للجرمية، أبن يكون هناك نص حيظر اجلرمية ويعاقب عليها، فإن مل  -الركن األول
 يكن هناك نص فال جرمية وال عقوبة.

 .اكان أو امتناع    تيان العمل املكون للجرمية؛ فعال  الركن املادي للجرمية، وهو إ -الثاينالركن 

                                                           
 (.346/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (244حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
 ا.املرجعان السابقان الصفحات نفسه (2)
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (3)

(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي 194(؛ هيثم محود الشبلي: إدارة خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص: 113
 (.253(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:363/ 1اإلسالمي)
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فإن مل  ،ا عن جرميته، أي يكون مكلف  سئوال  أبن يكون اجلاين م ،الركن املعنوي -الثالثالركن 
 .(1) ففعله ال يعد جرمية ايكن مكلف  

اجلرائم األخرى، إذ إنه يرتكبها أانس وختتلف اجلرائم اليت يرتكبها ذوو الياقات البيضاء عن 
أغنياء ينتمون إىل الطبقة االقتصادية واالجتماعية العليا، وخاصة طبقة كبار رجال األعمال، 
وبعض املتنفذين يف السلطة، وهؤالء ميكنهم ارتكاب اجلرمية حتت غطاء املسئولية دون أن 

 يفتضح أمرهم.
لصعوبة مكافحتها،  اعلى اجملتمع؛ نظر   اا وضرر  ر  اجلرائم من اجلرائم األكرب خط كما تعد تلك

بل خطرها أشد، واإلسالم ال يقر  ،فكل ما يقوم به هؤالء حتت غطاء حممي يعد جرمية عادية
 .(2) جرمية مهما كانت ومن أي شخص كان

وقد برزت فروقات جوهرية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف تنظيمها هلذا النوع من 
 ئم، ال سيما فيما يتعلق مببدأ املساواة أمام القضاة، وتتمثل أهم الفروق فيما أييت:اجلرا

ومنذ نشأهتا تسوي بني الراعي والرعية، بني الغين والفقري، وال متيز  ،الشريعة اإلسالمية -1
 بني اثنني إال على أساس التقوى.

متيز بني الطبقات، القوانني الوضعية احلديثة مل تنضج نظرية املساواة عندهم، حيث  -2
 .(3) وس، وبني الغين والفقريؤ فتميز بني الرئيس واملر 

وعليه فتمييز ذوي الياقات البيضاء عن غريهم أمر ال مربر له، وال وجود له يف الشريعة 
 اإلسالمية؛ بل مجيع املواطنني أمام القضاء سواء.

 

                                                           
(؛ عمر حمي الدين حوري: 1/118(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)132حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)

 (.45مكافحتها)ص: -اجلرمية أسباهبا
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر)ص:  (2)

 (.194إدارة خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص: (؛ هيثم محود الشبلي: 113
 1(348/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
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 التكييف القانوين جلرائم ذوي الياقات البيضاء: -ااثنيً 

 إذ تتوافر فيها أركان اجلرمية الثالثة: ،ذوي الياقات البيضاء هي جرائم عادية كاملة األركان جرائم
 الركن الشرعي )القانوين(. -األولالركن 
 الركن املادي. -الثاينالركن 
 .(1) الركن املعنوي -الثالث الركن

وإن كان الذين يرتكبوهنا طبقة خمتلفة عن كل طبقات اجملتمع، فهم ينتمون إىل طبقة اقتصادية  
 فريتكبون اجلرمية حتت غطاء املسئولية دون أن يفتضح أمرهم. ،واجتماعية عليا

 .(2) وهذا النوع من اجلرائم يندرج يف إطار جرائم الفساد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
طالل أبو عفيفة: شرح ؛ (37حممود جنيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام النظرية العامة للجرمية)ص:  (1)

(؛ منتصر سعيد 45مكافحتها)ص: -وري: اجلرمية أسباهبا(؛ عمر حمي الدين ح95قانون العقوابت القسم العام)ص: 
 (.21محودة: اجلرمية السياسية)ص: 

(؛ رمزي جنيب القسوس: 363/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) ؛(253حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (2)
(؛ هيثم محود الشبلي: إدارة 113(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 48غسيل األموال جرمية العصر )ص: 

  .(194خماطر االحتيال يف قطاع االتصاالت)ص: 
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القانون يف المي و يف الفقه اإلساجلرائم الدبلوماسية وتكييفها  -الرابعاملبحث 
.الوضعي  

 وفيه مخسة مطالب:

 الفقه اإلسالمي.يف ماهية اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي و  -األولاملطلب 

 صفة مرتكب اجلرمية الدبلوماسية وكيفية مقاضاته. -الثايناملطلب 

 التكييف القانوين للجرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي. -الثالثاملطلب 

 التكييف الشرعي للجرائم الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي. -الرابعاملطلب 

 الفقه اإلسالمي.بني القانون الوضعي و املقارنة بني  -اخلامساملطلب 
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وأتناول هذا املبحث من خالل بيان ماهية اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي والفقه 
اإلسالمي، وبيان صفة مرتكب اجلرمية الدبلوماسية وكيفية مقاضاته، كذلك بيان التكييف 

ىل بيان التكييف الشرعي للجرائم إالقانوين للجرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي، إضافة 
اسية يف الفقه اإلسالمي، مث بيان املقارنة بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، وذلك الدبلوم

 على النحو اآليت:

 الفقه اإلسالمي.يف ماهية اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي و  -األولاملطلب 

  (1):ماهية اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي -أواًل 

 تعريف اجلرائم -1
 (2)تعريف اجلرمية يف اللغة والفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف الفصل التمهيديمر معنا 

 تعريف الدبلوماسية: -2
 متهيد:

الوثيقة )يرجع أصلها إىل اللغة اليواننية القدمية وتعين  (Diplomatic)كلمة دبلوماسية 
، واليت تعطي حاملها امتيازات معينة أو حتوي ترتيبات خاصة مع اجلاليات األجنبية، (املطوية

وجيري استعمال لفظ دبلوماسية داللة على املهنة اليت ميارسها الدبلوماسي، كما قد تستعمل 
ليشمل الواثئق الرمسية واألوراق  (Diploma)لإلشارة إىل اهليئة اليت تتوىل تصريف 

 .(3) واملعاهدات
 

                                                           
ون الوضعي على الفقه اإلسالمي هنا؛ ألن املصطلح قانوين وال يوجد ذلك يف الفقه قدمت اجلرائم الدبلوماسية يف القان( 1)

 اإلسالمي ابملعىن الدقيق عند القانونيني.
 ( من الرسالة 18انظر: ص: ) (2)
(؛ 17(؛ منتصر سعيد محودة: القانون الدبلوماسي)ص: 295سهيل حسني الفتالوي: املوجز يف القانون الدول)ص:  (3)

(؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني 83يز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية)ص: عبد العز 
 (. 57الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:
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 التعريف القانوين:

اختلف فقهاء القانون الدول يف معىن الدبلوماسية، الختالف مذاهبهم، وفيما يلي أعرض 
 ألهم هذه التعريفات:

عرف براديه فودير الدبلوماسية أهنا: "فن متثيل احلكومة ومصا ح البالد لدى  -1
 .(1) احلكومات ويف الدول األجنبية"

 .(2) وفن متثيل الدول وإجراء املفاوضات" عرف ريفييه الدبلوماسية أهنا: "علم -2
عرف ساتو الدبلوماسية أهنا: "استعمال الذكاء والكياسة يف إدارة العالقات الرمسية بني  -3

 .(3) حكومات الدول املستقلة"
عرف مسوحي فوق العادة الدبلوماسية أهنا: "جمموعة القواعد واألعراف الدولية  -4

ات بني أشخاص القانون هتتم بتنظيم العالق واإلجراءات واملراسم والشكليات اليت
الدول واملنظمات واملمثلني الدبلوماسيني، مع بيان مدى حقوقهم  أي: الدول

وشروط ممارسة مهامهم الرمسية، واألصول اليت يتعني إتباعها لتطبيق أحكام  ،وواجباهتم
القانون الدول ومبادئه، والتوفيق بني مصا ح الدول املتباينة، كما هي فن إجراء 
املفاوضات السياسية يف املؤمترات واالجتماعات الدولية وعقد االتفاقات 

 . (4)واملعاهدات"
 التعريف الراجح:

حيث جيمع عناصر  ،ألنه خمتصر جامع مانع ؛عريف ريفييه هو األقرب إىل الصوابيبدو أن ت 
 والفن يف نفس الوقت. ،العلم :العمل الدبلوماسي، ومها

                                                           
 (.84ص: (عبد العزيز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية (1)
 (.296لفتالوي: املوجز يف القانون الدول)ص: املرجع السابق الصفحة نفسها ؛سهيل حسني ا (2)
( ؛سهيل حسني الفتالوي: املوجز يف 85ص: (عبد العزيز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية (3)

  (.95القانون الدول)ص: 
مسوحي فوق العادة: (؛ نقال عن 84عبد العزيز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية)ص: (4)

 (.3الدبلوماسية احلديثة)ص: 
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 اجلرائم الدبلوماسية يف القانون:

 وميكن تعريف اجلرائم الدبلوماسية يف القانون أهنا:

مما حيظرها  ،"تلك املخالفات اليت يرتكبها أحد أفراد السلك الدبلوماسي يف الدولة املضيفة 
 القانون الدول". 

 تعريف اجلرائم الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي: -ااثنيً 

 . (1)مر معنا تعريف اجلرائم أكثر من مرة فال داعي لذكره هنا -1
 تعريف الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي.  -2
 متهيد:

البعثة اخلاصة، وهي نوع  :إال أن الفقهاء عرفوا ما يسمى -كما مر-هذه الكلمة ليست عربية 
من الدبلوماسية، ويتضح ذلك يف قيام املبعوث مبهمة حمددة إىل الدولة املضيفة؛ حلضور مناسبة 

صر البعثة الدائمة يف الع :أو هتنئة أو إجراء مفاوضات معينة، مث عرف الفقهاء ما يسمى
( إىل امللوك والرؤساء، وهو نوع من األموي والعباسي، وقبلهم كانت كتب الرسول )

الشيباين: ، قال (2)ابملدلول املعاصر تقريبا   (سفري)و(، رسول)الدبلوماسية، وقد استخدموا كلمة 
حلرب، جاء إىل عسكر املسلمني فهو آمن، حىت يبلغ رسالته مبنزلة  "ولو أن رسول ملك أهال  

 .(3) مستأمن جاء للتجارة؛ ألن يف جميء كل واحد منهما منفعة للمسلمني"

 وأعرف الرسول والسفري؛  ليتضح املراد الدقيق.

  

                                                           
 ( من الرسالة 18انظر: ص: ) (1)
 (.62أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (2)
 (. 515/ 1الشيباين: شرح السري الكبري) (3)
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 :اتعريف الرسول لغة واصطالحً  -أواًل 

 (عز وجل)التوجيه، وبه فسر إرسال هللا  أي :: مأخوذة من أرسل يرسل إرساال  الرسول لغة
، (ابلكسر)أنبياءه عليهم السالم، كأنه وجه إليهم أن أنذروا عبادي، واالسم: الرسالة 

 ، والرسول، والرسيل.(الفتح)و

انبسط واستأنس، والرسول معناه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه،  أي: واسرتسل إليه
 .(1) متتابعة : أيرسال  أخذا  من قوهلم: جاءت اإلبل 

 اتئد فيه. أي :ة، يقال: افعل كذا وكذا على رسلكوالرسل )ابلكسر(: الرفق والتؤد

 كسل.  :والرسلة )ابلفتح(: الكسل، يقال: رجل فيه رسلة، أي

واإلرسال: التسليط، وبه فسر قوله )تعاىل(: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    
 ژ  ڑ  ڑ  چ )2(

 : أي سلطوا عليهم، وقيضوا هلم بكفرهم )3(.
 :االرسول اصطالحً 

بقوله: "الرسول من األنبياء عليهم الصالة والسالم من مجع له بني املعجزة وإنزال  عرفه الرازي
 .(4) الكتاب عليه"

 .(5): "أنه إنسان بعثه هللا إىل اخللق لتبليغ األحكام"وعرفه اجلرجاين

  

                                                           
 (.11/281ابن منظور: لسان العرب) (1)
 (.83مرمي: اآلية) (2)
 (.29/72الزبيدي: اتج العروس) (3)
 (. 1/348الرازي: أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل) (4)
 (.111اجلرجاين: التعريفات)ص:  (5)
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 ا تعريف السفري لغة واصطالحً  -ااثنيً 

 السفري لغة:

فر أضاء مأخوذ من  مادة سفر، يقال: سفر الصبح وأسفر أضاء، وأسفر القوم أصبحوا، وأس

قبل الطلوع، وسفر وجهه حسن  ا وأسفر أشرق، ويف التنزيل العزيز: ٹ ٹ چ خت  مت  

)1(: أي مشرقة مضيئة، وقد أسفر الوجه وأسفر الصبح، قال: وإذا ألقت املرأة 
ىت  يت  چ  

 نقاهبا قيل: سفرت، فهي سافر، بغري هاء، ومسافر الوجه ما يظهر منه.
إن الناس قد  :ا وسفارة وسفارة أصلح، ويف حديث علي أنه قال لعثمانسفر بينهم يسفر سفر  

 .(2) وهو الرسول املصلح بني القوم ،ااستسفروين بينك وبينهم: أي جعلوين سفري  

 :االسفري اصطالحً 
عتتتن الستتتتفري عنتتتتد العتتتترب  اممتتتا ستتتتبق يتضتتتتح أن الستتتتفري يف االصتتتطالح املعاصتتتتر ال خيتلتتتتف كثتتتتري  

 واملسلمني. 

ا يشتابه فمعىن السفري يف اللغة العربيتة يقتارب معنتاه يف املصتطلحات احلديثتة، كمتا أن معنتاه قتدمي  
 .(3)امعناه حديث  

 اجلرائم الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي: 

 فيمكن تعريفها مبا أييت: ،عما ذكرته يف التعريف عند القانونيني اال خيتلف التعريف كثري  

"املخالفات احملظورة اليت يرتكبها الدبلوماسيون يف الدولة اإلسالمية مما نص عليه القرآن أو 
 السنة أو ما خالف شروط عقد األمان". 

  
                                                           

 (. 38عبس: اآلية) (1)
 وحبثت عن احلديث فلم أجده. (.4/367ابن منظور: لسان العرب) (2)
(؛  اللواء حممود شيث 54، 53أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (3)

 (.31()ص: (خطاب: سفراء النيب 
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 وكيفية مقاضاته. ،صفة مرتكب اجلرمية الدبلوماسية -الثايناملطلب 

 متهيد:

 يتمتع رجال السلك الدبلوماسي حبصانة عامة، سواء ما تعلق ابلعمل الدبلوماسي أم غريه.

مجيع موظفي البعثة الدبلوماسية بل  ،وتشمل احلصانة كل رجال السلك الدبلوماسي األجنيب
 األجنبية.

وممثلو اهليئات الدولية، كهيئة  ،ويتمتع ابحلصانة كذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية اخلاصة 
 .(1) األمم املتحدة وجامعة الدول العربية وغريمها

 مفهوم احلصانة الدبلوماسية:

عرف معجم املصطلحات القانونية احلصانة الدبلوماسية أهنا: "مبدأ يقضي بعدم خضوع 
للقضاء احمللي للدولة اليت ميثل دولته فيها، ومتتع داره ودار البعثة املبعوث الدبلوماسي 

الدبلوماسية ابحلماية واحلرمة، حبيث ال جيوز ملوظفي احلكومة الدخول إليها إال مبوافقة منه أو 
 . (2)من رئيس احلكومة"

ي ا يف كل من القانون الوضع: ما هو حكم مالحقة الدبلوماسي قضائي  ويثار تساؤل مضمونه
 والفقه اإلسالمي؟

 يف القانون الوضعي:  االدبلوماسي قضائيً  حكم مالحقة -أواًل 

 وحجتهم   ،تعفي القوانني الوضعية الدبلوماسيني من أن يسري عليهم قانون الدولة املضيفة

 يف ذلك أن الدبلوماسيني ميثلون دوهلم أمام الدولة املضيفة، وال حيق لدولة أن تعاقب دولة، 

                                                           
(؛ حممد يوسف علوان وحممد خليل 213ص: (عبد العزيز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية (1)

 (.18قوق اإلنسان)ص:املوسى: القانون الدول حل
مقال الدكتورة رحياب شادية: احلصانة  2113جملة جيل حقوق اإلنسان، لبنان طرابلس، العدد األول شباط  (2)

 (.26الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وأتثريها على حقوق اإلنسان)ص: 
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 .(1) احلصانة بسبب أداء وظائفهم؛ وحىت ال تتعطل تلك املصا حوأن 

وعليه فال خيضع املبعوث الدبلوماسي للقضاء اجلنائي يف الدولة املعتمد لديها، وإذا أجرم 
املبعوث فإنه ال جيرده من احلصانة القضائية املتصلة بصفته، وال يبيح للدولة املعتمد لديها أن 

هلا أن حتاكمه أمام حماكمها، أو أن توقع عليه العقوبة املقررة يف ، وال حيق اتتخذ ضده حكم  
 .(2) قوانينها هلذه اجلرمية

أو انتهك تشريعات الدولة املضيفة،  ،إال أن هذا ال يعفي الدبلوماسي إذا ارتكب جرمية جنائية
 إذ يرتتب على ذلك أمور تتمثل فيما أييت:

غري مرغوب فيه، ومطالبة دولته  ااعتبار الدبلوماسي الذي ارتكب جرمية شخص   -1
 .ابسحبه فور  

 االحتجاج لدى دولته على جرميته اليت ارتكبها. -2
 .(3) ميكن لدولة الدبلوماسي رفع دعوى جنائية ضده بعد عودته إىل بلده -3

قضاء جنائي حملاسبة موظفيها، فإذا  -اغالب  -الدبلوماسية ال يوجد هبا  ومن املعلوم أن اهليئات
 الدبلوماسي جرمية.ارتكب 

 فال بد من معاجلة األمر، حيث ال بد من أحد أمور ثالثة:

 تقوم املنظمة إبنشاء قضاء جنائي ومدين خاص هبا حملاكمة موظفيها. -أ
 على طلب املنظمة الدولية. بناء   ،تقوم دولته األصلية مبحاكمته -ب
ليت ارتكب اجلرمية تقوم املنظمة الدولية برفع احلصانة عن املوظف؛ حىت يتسىن للدولة ا -ت

 على إقليمها مبحاكمته.
 .(4) من أجل ذلك كان ال بد من النص الصريح على ذلك يف االتفاقات الدولية

                                                           
 (.345/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (.167يف: القانون الدبلوماسي)ص: علي صادق أبو ه (2)
 (. 165املرجع السابق)ص:  (3)
 (.165، 164علي صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسي)ص:  (4)
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ومما جيدر اإلشارة إليه أن هناك استثناءات واردة على احلصانة اجلنائية، فاملبعوثون الدبلوماسيون 
إال أن هناك استثناءات خيضع فيها الدبلوماسيون للقضاء احمللي  ،يتمتعون حبصانة جنائية اتمة

 وتتمثل هذه االستثناءات فيما أييت: ،للدولة املضيفة

 الفعل املدين املرتبط ابلفعل اجلنائي: -1
فإذا حصل ضرر مدين انتج عن فعل الدبلوماسي اجلنائي يتطلب جربه، كما يف حالة القتل أو 

ينعقد االختصاص للقضاء احمللى للدولة، وال يتصور توقيع أي  اجلرح اخلطأ، ففي هذه احلالة
 .(1) إن أمكن ذلك جيرب الضرر ماداي  عقوبة جنائية، وإمنا 

 اجلرم املشهود يف حالة جتارة املخدرات: -2
إذ ليس أمام الدولة  ،املبعوث الدبلوماسي يتمتع حبصانته اجلنائية حىت يف حاالت اجلرم املشهود

خيار سوى أن تطلب من الدولة املعتمدة التنازل عن حصانة موظفيها املعتمد لديها من 
إال أنه يستثىن من ذلك اجلرم  ،الدبلوماسيني، أو أن تطلب منها حماكمتهم أمام حماكمها

 املشهود يف حالة جتارة املخدرات

 جرائم احلرب: -3
الدبلوماسي حياسب ويقاضى ال جيوز الدفع ابحلصانة القضائية ابلنسبة جلرائم احلرب، فاملبعوث 

أمام احملاكم الوطنية عن أي جرمية حرب يرتكبها، فاحلصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ال 
 تنفى املسئولية الدولية.

دعيه، أو أن توجه إليه أي وتقدم أنه ال حيق للدولة املعتمد لديها املبعوث الدبلوماسي أن تست
قضائها، إال أنه جيوز للدولة املعتمدة مالحقة أو أن ختضعه ألي حماكمة أمام هتمة، 

الدبلوماسي الذي يرتكب جرمية على أرضها مبحاكمته أمام قضاء دولته؛  ابعتباره مسئوال  هو 
 ودولته عن اجلرائم كافة، واملخالفات اليت يرتكبها يف إقليم الدولة املعتمد لديها.

                                                           
 (.171علي صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسي)ص:  (1)
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 ااختاذ ما تراه مناسب   ،للدولة املعتمد لديها وإذا تقاعست الدولة املعتمدة عن مقاضاته فإنه جيوز
م، عندما (1961 )هو ما أكدته اتفاقية فيينا سنة اض  من املواقف السياسية والقانونية، وهذا أي

( على أن "متتع الدبلوماسي ابحلصانة القضائية يف الدولة 31نصت يف الفقرة الرابعة من املادة )
 . (1)دولته أي:لة املعتمدة" املعتمد لديها ال يقيه من قضاء الدو 

من القضاء اجلنائي والقضاء  واليت تشمل إعفاءه ،ومما جيدر اإلشارة إليه أن حصانة الدبلوماسي
 املدين واإلداري من أداء الشهادة أمام احملاكم الوطنية، يرتتب عليها عدة آاثر تتمثل فيما أييت:

 اإلعفاء من القضاء اجلنائي: -1
م اإلعفاء من القضاء اجلنائي، (1961 )فيينا للعالقات الدبلوماسية لعامحيث قررت اتفاقية 

: "يتمتع املبعوث الدبلوماسي ابحلصانة القضائية فيما يتعلق (1)الفقرة  (31)فقد نصت املادة 
ابلقضاء اجلنائي للدولة املعتمد لديها "ويف املقابل حيق للدولة املعتمد لديها املبعوث اعتبار 

غري مرغوب فيه، وتطلب حكومته سحبه أو إهناء  ااملوجود يف أراضيها شخص  بلوماسي الد
 .(2) مهمته"

 اإلعفاء من القضاء املدين واإلداري: -2
، حيث توجد استثناءات من مبدأ اأما اإلعفاء من القضاء املدين واإلداري فهو ليس مطلق  

 احلصانة القضائية املدنية واإلدارية وهي: 

  املتعلقة ابألموال العقارية اخلاصة الكائنة هلا ابلنيابة عن الدولة املعتمدة الدعاوى العينية
 الستخدامها يف أغراض البعثة.

  أو  اا أو مدير  كات اليت يدخل فيها بوصفه منفذ  الدعاوى املتعلقة بشؤون اإلرث والرت
 أو موصي له، وذلك ابألصالة عن نفسه ال ابلنيابة عن الدولة املعتمدة. اوريث  

                                                           
 (.168علي صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسي)ص:  (1)
( نقال عن: مجال 141، 141أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول:)ص:  (2)

 (.193بركات: الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها)ص: 
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 دعاوى املتعلقة أبي نشاط مهين أو جتاري ميارسه يف الدولة املعتمد لديها خارج ال
 .(1) وظائفه الرمسية

 اإلعفاء من أداء الشهادة: -3

 (31)من املادة (2)فاملبعوث الدبلوماسي لديه اإلعفاء من أداء الشهادة حيث نصت الفقرة
لذا ال جيوز استدعاؤه  ؛من االتفاقية: "يتمتع املبعوث الدبلوماسي ابإلعفاء من أداء الشهادة"

 .(2) لالستماع إىل شهادته

 ا يف الفقه اإلسالمي:حكم مالحقة الدبلوماسي قضائيً  -ااثنيً 

  ؟ةالدبلوماسيويثار تساؤل مضمونه ما موقف الفقه اإلسالمي من احلصانة 
   مر معنا أن الدبلوماسي يف ظل القانون الدول يتمتع ابحلصانة القضائية املطلقة

ابلنسبة للقانون اجلنائي، واحلصانة املقيدة ابلنسبة للقانون املدين واإلداري، أما يف الفقه 
 .(3) فإنه خيضع ألحكام الشريعة اإلسالمية على تفصيل بني الفقهاء ،اإلسالمي

يرى أبو ، بينما يرى أبو حنيفة وحممد أن الدبلوماسي ال يالحقفعند احلنفية قوالن: حيث 
وإذا  ،يرى بعض الفقهاء أن الدبلوماسي كأي فرد من أفراد األمة، كما و يوسف أنه يالحق

 .(4) ارتكب خمالفة قانونية فإنه يعاقب عليها فال حصانة له

                                                           
 (.141أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (1)
 (.214املرجع السابق)ص:  (2)
/ 3(؛ القرايف: الذخرية)215، 1/214الشيباين: شرح السري الكبري)؛ (269/  5ابن اهلمام: شرح فتح القدير ) (3)

(؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني 7/378(؛ الشافعي: األم)591(؛  الطربي: اختالف الفقهاء)ص :459
 (.142الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص: 

(؛ أمحد سامل حممد 7/378(؛ الشافعي: األم)459/ 3القرايف: الذخرية)؛ (269/  5مام: شرح فتح القدير )ابن اهل (4)
 (.142ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص: 
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لدبلوماستتي الرمستتي وفعلتته الشخصتتي، فتتإذا ارتكتتب وذهتتب بعتتض الفقهتتاء إىل التمييتتز بتتني فعتتل ا
فيخضتع لقضتاء الدولتة  ،جناية بصفته الرمسية فله حصانة قضائية، أما إذا كان بصفته الشخصتية

 .(1) اإلسالمية

 حيقق املصلحة العامة يف حدود السياسة الشرعية. اولإلمام أن خيتار ما يراه مناسب  

وهتتتي جرميتتتة جتستتتس  ،أمهيتتتة ابلغتتتة يف قتتتانون الدبلوماستتتيةولعلتتتي أختتتتم هبتتتذه املستتتألة ملتتتا هلتتتا متتتن 
 الدبلوماسي:

إذا قام الدبلوماسي ابلتجسس على الدولة اإلسالمية حلساب دولتـه، فهـل يعـد هـذا الفعـل 
 ؟(2)جرمية يعاقب عليها

 احلكم الفقهي يف الشريعة اإلسالمية: -أواًل 

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

إذا ارتكتتتب جرميتتتة  -الدبلوماستتتي –ذهتتتب احلنفيتتتة والشتتتافعية إىل أن املستتتتأمن  -األولالقـــول 
إلميانتته،  االتجستتس فتتإن عقتتد األمتتان ال ينتتتقض، فتتإن املستتلم إذا جتستتس مل يكتتن جتسستته انقض تت

 ألمانه.  افكذا جتسس املستأمن ال يكون انقض  

 .(3) جرميةويرى بعضهم أن التجسس غرض من أغراض الدبلوماسي، فال يعد 

ذهب املالكية إىل أن التجسس ينقض عقد األمان؛ ألن األمان ينايف التجستس،  -الثاينالقول 
 .(4) انتقض أمانه؛ ألنه يهتك أعراض املسلمني وأسرارهم -الدبلوماسي-فإن فعله املستأمن

                                                           
بني الفقه (؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية 265/ 4الشافعي: األم)؛ (269/  5ابن اهلمام: شرح فتح القدير ) (1)

 (.143اإلسالمي والقانون الدول)ص: 
 (.176أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (2)
(؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه 265/ 4) (؛ الشافعي: األم1/215الشيباين: شرح السري الكبري) (3)

 (.177)ص: اإلسالمي والقانون الدول
 (.459/ 3القرايف: الذخرية) (4)
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طريق، أو أو خطأ، أو قطع ال اا عمد  فقتل مسلم   ،قال الشيباين: "وإذا دخل حريب داران أبمان
ا، أو سرق، فليس جتسس أخبار املسلمني فبعث هبا إىل املشركني، أو زىن مبسلمة أو ذمية كره  

للعهد مبا  ايصري انقض   :منه للعهد، إال على قول مالك فإنه يقول ايكون شيء منها نقض  
 اعله كان انقض  ذلك، فإذا فا من  يفعل شيئ  صنع؛ ألنه حني دخل إلينا أبمان فقد التزم أبالي 

ع إىل االستخفاف للعهد مبباشرته مما خيالف موجب عقده، ولو مل جيعله انقض العهد هبذا رج
إذا فعله املستأمن ال ف ،من هذا ليس بناقض إلميانه اابملسلمني، ولكنا نقول: لو فعل املسلم شيئ  

أن  : أهل مكةإنه كتب إىلألمانه،  واألصل فيه حديث حاطب بن أيب بلتعة ف ايكون انقض  
ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ  يغزوكم فخذوا حذركم، ولذلك قصة، وفيه نزل قوله )تعاىل(: احممد  

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ٿٿ      ٿ

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  چ )1(. 

جع إىل املعامالت، ؛ ألنه التزم حقوق العباد فيما ير اا يقتل به قصاص   عمد  ولكنه إن قتل إنساان  
، فإنه مشروع صيانة لعرضه، وهلذا ايضرب احلد؛ ألن فيه حق العبد أيض   اوإن قذف مسلم  

تسمع خصومته يف احلد وال تستويف إال به، فأما ما أصاب من األسباب املوجبة للحد حقا  هلل 
 . (2)كالزان والسرقة"،)تعاىل( 

 إىل أنه ينبذ إليه على سواء، ويؤمر مبغادرة دار اإلسالم :وزاعيذهب اإلمام األ -الثالثالقول 

(3). 

 اأم عقوابت منصوص   اكام اإلسالم، سواء ما كان تعزير  اإلسالم خيضع ألح وكل من يسكن دار
 السنة، وأعليها يف القرآن 

                                                           
 ( 1املمتحنة: اآلية) (1)
 (.215، 1/214الشيباين: شرح السري الكبري) (2)
 (.591الطربي: اختالف الفقهاء)ص : (3)
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 .(1) فاملستأمن والدبلوماسيون وحنوهم إذا ارتكبوا جرمية فإهنم يعاقبون عليها كاملسلمني املقيمني 

 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:
 ال ينتقض؟ مأينتقض ابلتجسس أخالف الفقهاء يف عقد األمان  -1
قياس جتسس الدبلوماسي على جتسس املسلم يف عدم نقض إميانه، فكما أن املسلم ال   -2

 ا ألمانه.ينتقض إميانه بتجسسه، فكذا جتسس املستأمن ال يكون انقض  
 اختالفهم يف التجسس، هل هو من أغراض الدبلوماسي أو ال؟. -3

 احيث ال يكون جتسسه انقض   ،لى جتسس املسلمع -الدبلوماسي -فمن قاس جتسس املستأمن
 .(2) ألمانه اإلميانه،  فكذا جتسس الدبلوماسي ال يكون انقض  

 .(3) اا من أغراض الدبلوماسي قال بعدم جترميه أيض  ومن رأى التجسس غرض  

 ،إن التجسس جرمية :قال -وهو كذلك-ومن رأى أن التجسس ليس من أغراض الدبلوماسي
 .(4) وينقض عقد األمان

 .(6) فيؤمر الدبلوماسي مبغادرة البلد ،(5)ورمبا عمل بعض الفقهاء آبية النبذ

 حكم الدبلوماسي إذا كان يتجسس لصاحل بلده يف القانون:  -ااثنيً 

                                                           
 (.244حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
(؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه 1/215(؛ الشيباين: شرح السري الكبري)265/ 4الشافعي: األم) (2)

 (.177اإلسالمي والقانون الدول)ص: 
 (.177أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (3)
 (.215، 1/214: شرح السري الكبري)(؛ الشيباين459/ 3القرايف: الذخرية) (4)

)5(   ٹ ٹ چ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ األنفال: 

٨٥      
 (.244(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية )ص: 591الطربي: اختالف الفقهاء )ص : (6)
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إن القتتانون التتدول أاتح للمبعتتوث الدبلوماستتي أن يطلتتع علتتى أحتتوال الدولتتة املضتتيفة ابلوستتائل 
وعليتتته  غتتتري مرغتتتوب فيتتته، اشخص تتت عتتتد  املشتتتروعة، فتتتإذا مل يلتتتتزم الدبلوماستتتي ابلوستتتائل املشتتتروعة 

 .(1) مغادرة البلد

 .التكييف القانوين للجرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي -الثالثاملطلب 

احلصانة اجلنائية للمبعوثني الدبلوماسيني إعفاء من اخلضوع للتشريع اجلنائي، وهي استثناء على 
مبدأ إقليمية قانون العقوابت. والدبلوماسي ال يشمله أوامر املشرع ونواهيه، وإن ارتكب اجلرمية 

 .(2) قانونيةا هلا من الناحية المن الناحية الواقعية يف حقيقة األمر، إال أنه ال يعد مرتكب  

ا تكييف احلصانة اجلنائية للدبلوماسيني أهنا خروج بعض لكل ما سبق، يبدو سائغ          
جراءات اجلنائية، حيث تكون وجمال هذه احلصانة هو اإل ،األفعال عن الوالية القضائية للدولة

 .(3) حيول دون اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد الشخص الدبلوماسي اإجرائي   امانع  

 .التكييف الشرعي للجرائم الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي -الرابعاملطلب 

اإلسالم يعرتف ابحلصانة الدبلوماسية، فإهنا حتقق للمسلمني مصا ح، وتدرأ عنهم مفاسد، 
ابلقاعدة: "إذا تعارضت مفسداتن، روعي  وغريه، وعمال  ( 4)يتمثل ذلك يف عقد األمان

 .(5)ا ابرتكاب أخفهما"أعظمهما ضرر  

 (،وفعله النيب ) ،وقد أجاز اإلسالم عقد األمان للرسول واملستأمن

                                                           
(، نقال عن: اتفاقية فيينا 179-177أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص:  (1)

 م. 1961للعالقات الدبلوماسية لعام 
(؛ أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي 131علي صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسي)ص : (2)

 (.214(؛ عبد العزيز العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية)ص: 178ل)ص: والقانون الدو 
 .املراجع السابقة الصفحات نفسها (3)
 (517/ 5عقد األمان اصطالحا: عقد يفيد ترك القتال مع احلربيني. التوجيري: موسوعة الفقه اإلسالمي) (4)
 (. 1/87السيوطي: األشباه والنظائر) (5)
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( أن الدبلوماسي ال يقتل، فَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: َجاَء اْبُن (وجرى العرف زمن النيب 
هَلَُما: " أََتْشَهَداِن َأين ِ َرُسوُل هللِا؟ "، (، فَتَقاَل النتيوياَحِة َواْبُن أاَُثٍل َرُسواَل ُمَسْيِلَمَة ِإىَل النييبِ  )

: "آمْنُت اِبهلِل َوُرُسِلِه، َلْو ُكْنُت قَاِتال  َرُسوال  )قَااَل: َنْشَهُد َأني ُمَسْيِلَمَة َرُسوُل هللِا فَتَقاَل النييبُّ )
 .(1)لرُُّسَل اَل تُتْقَتُل"َلَقتَتْلُتُكَما " قَاَل َعْبُد هللِا: " قَاَل: َفَمَضِت السُّنيُة َأني ا

جب أن : "فصل ومن طلب األمان ليسمع كالم هللا، ويعرف شرائع اإلسالم و قدامةال ابن ق

  ې  ې   ى  ىٹ ٹ چ يعطاه، مث يرد إىل مأمنه، ال نعلم يف هذا خالفا . 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   چ 
.)2(  

 (كان يؤمن رسل املشركني.واملستأمن؛ ألن النيب )وجيوز عقد األمان للرسول 

؛ وألن احلاجة تدعو إىل «لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكما»وملا جاءه رسوال مسيلمة، قال: 
ذلك، فإننا لو قتلنا رسلهم، لقتلوا رسلنا، فتفوت مصلحة املراسلة. وجيوز عقد األمان لكل 

 .(3) قصرية" مكانت طويلة أأمبدة، سواء  اا ومقيد  لق  واحد منهما مط

 والدبلوماسي يف اإلسالم يتمتع حبصانة قضائية، لكنها غري مطلقة.

وإذا ارتكب الرسول أو السفري جرمية فيجوز لول األمر أن يفعل ما يراه مصلحة ضمن السياسة 
 الشرعية.

 ،ملثلفإن كان املسلمون يف قوة طبق األحكام عليهم، وإن كانوا يف ضعف تركهم، معاملة اب
 . (4)ضمن قواعد التشريع اجلنائي وفضفضة مبدأ التعزير

 :لفقه اإلسالميبني ااملقارنة بني القانون الوضعي و  -اخلامساملطلب 
                                                           

(، قال األرنؤوط: صحيح؛ وأبو داود: سنن أيب داود، كتاب 316/ 6) 3761مسند اإلمام أمحد، رقم( أمحد: 1)
(؛ الدارمي: سنن 4/389(، وصححه األرنؤوط يف حتقيقه سنن أيب داود)4/389) 2761اجلهاد، ابب يف الرُُّسل، رقم 

 (.3/1626الدارمي)
 (.6التوبة: اآلية) (2)
 (.4/148(؛ املرداوي: اإلنصاف)9/244ابن قدامة: املغين) (3)
 (.179، 178أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص: (4)
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 عنه يف الفقه اإلسالمي. اتعريف اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي ال خيتلف كثري   -1
احملظورة اليت يرتكبها اجلرائم الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي هي املخالفات  -2

مما نص عليها القرآن أو السنة، أو ما خالف  ،الدبلوماسيون يف الدولة اإلسالمية
 شروط عقد األمان.

فهي تلك املخالفات اليت يرتكبها أحد أفراد  ،أما اجلرائم الدبلوماسية يف القانون الوضعي
 دول.السلك الدبلوماسي يف الدولة املضيفة مما ينص عليه القانون ال

عن السفري عند العرب  ااالصطالح املعاصر ال خيتلف كثري  السفري والدبلوماسي يف  -3
 .(1) واملسلمني

جيوز يف الفقته اإلستالمي والقتانون الوضتعي أن ينبتذ الستفري، ويطترد متن البلتد إذا غلتب  -4
يعلم حببس األمتان عنته، ويتؤمر مبغتادرة دار  أي :سواء على الظن ضررهم فينبذ إليه على

 .(2)اإلسالم أو البلد املضيفة
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.54، 53أمحد سامل حممد ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول)ص: (1)
 (.177)ص: املرجع السابق (2)



 (229( 
 

 

 

 

 

 

القانون يف وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  ،جرائم القرصنة -اخلامساملبحث 
 ،الوضعي

 وفيه مخسة مطالب:

 القانون الوضعي.يف مفهوم جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 القانون الوضعي.يف أركان جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 
 تكييف جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 
 تكييف جرائم القرصنة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 
 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 
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مفهوم جرائم القرصنة حث عرب مخسة مطالب، حبيث أتناول يف املطلب األول وأتناول هذا املب
يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، كما أتناول يف املطلب الثاين أركان جرائم القرصنة يف 
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، بينما أتناول يف املطلب الثالث تكييف جرائم القرصنة يف 

ا أتناول يف املطلب الرابع تكييف جرائم القرصنة يف القانون الوضعي، وأخري   الفقه اإلسالمي، مث
أتناول يف املطلب اخلامس املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وذلك على النحو 

 اآليت:
 القانون الوضعي.يف مفهوم جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 

 القرصنة لغة: -أواًل 

،  ولكن تعرض هلا املعجم الوسيط فذكر أن صول معاجم اللغة مل أجد هلا أصال  بعد البحث يف أ
 .(1) القرصنة السطو على سفن البحار، والقرصان هو لص البحر وجيمع على قراصنة

 :االقرصنة شرعً  -ااثنيً 

من  ألن القرصنة البحرية تعترب ضراب   إن مصطلح القرصنة احلديث يندرج حتت مفهوم احلرابة؛
ا، ولذلك ا مياثل ما كان بر  جرمية احلرابة وأتخذ أحكامها، فالسطو على الناس وأمواهلم حبر  

 ا على النحو اآليت: أتعرض لتعريف احلرابة لغة واصطالح  

 احلرابة لغة:

 - (بفتح الراء) –، أو من احلَرب حاربه حماربة وحرااب   :من احلرب اليت هي نقيض السلم، يقال
 .(2) سلبه، فهو حمروب وحريب : ماله أيحَرب فالان   :وهو السلب. يقال

  

                                                           
 (.2/726إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط) (1)
 (.2/816ابن منظور: لسان العرب)  (2)
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 :ااحلرابة اصطالحً 

أهنا: "كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه يتعذر معه ( املالكي)عرفها ابن فرحون -1
 . (1)االستغاثة عادة"

وهتديدهم ابلسالح يف الصحراء أو البنيان، يف عرفها التوجيري أهنا: "التعرض للناس  -2
البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو غصب 

 .(2) أمواهلم وحنو ذلك"
 تعريف احملارب:

 ،جاء يف املنتقى: "احملارب هو القاطع للطريق املخيف للسبيل، الشاهر السالح لطلب -1
 .(3) فإن أعطي وإال قاتل عليه، كان يف احلضر أو خارج املصر"

: "كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو حمارب، وكذلك (املالكي)قال ابن شاس -2
 . (4)من محل عليهم السالح بغري عداوة وال انئرة فهو حمارب"

الصحراء، : "احملاربون هم الذين يعرضون للقوم ابلسالح يف (احلنبلي)قدامةقال ابن  -3
 .(5) فيغصبوهنم املال جماهرة"

ويدخل يف حكم احلرابة كل ما يقع من ذلك يف الطرق واملنازل، والسيارات والقطارات، 
 مللمباين، أ انسف   ما للمتفجرات، أزرع   مابلسالح، أ اهتديد  كان أوالسفن والطائرات، سواء 

 للرهائن. اأخذ   مابلنار، أ احرق  

اجلرائم؛ ملا فيه من ترويع الناس، واالعتداء على أنفسهم وأعراضهم  وكل ذلك حمرم، ومن أعظم
 وأمواهلم بغري حق.

                                                           
ومن أمثلة احلرابة: إشهار السالح واخلنق وسقي السكران ألخذ املال، وقتل ، (2/267ابن فرحون: تبصرة احلكام) (1)

 .العبد أو الذمي ألخذ املال منهما حرابة
 (.5/166مي)التوجيري: موسوعة الفقه اإلسال (2)
 (.4/176الباجي: املنتقى شرح املوطأ) (3)
 (.314/ 6العبدري: التاج واإلكليل) (4)
 (.289-21/288ابن قدامة: املغين) (5)
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 .(1) وهلذا كانت عقوبتها من أقسى العقوابت

ا تتحقيق كذلك خبروج فرٍد من األفراد، فلو  ،وكما تتحقيق احلرابة خبروج مجاعة من اجلماعات فِإهني
ومزيُد قوية وقدرة، يغلب هبا اجلماعة على النفس  كان لفرٍد من األفراد فضُل جربوت وبْطش،

 واملال والعرض؛ فهو حمارٌب وقاطُع طريق.

ويدخل يف مفهوم احلرابة العصاابت املختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف األطفال، 
وعصابة اللصوص للسطو على البيوت واملصارف، وعصابة خطف البنات والعذاَرى للفجور 

يال احلُكيام؛ ابتغاء الفتنة، واضطراب األمن، وعصابة ِإتالف الزروع، وقتل هبن ، وعصابة اْغت
 .(2) املواشي والدواب

 مع احلرابة شكال   اة القرصنة تتوافق متام  أن جرمي ل نيوبناء على التعريفات السابقة للحرابة يتب
 الطائرات. كما يف قرصنة،ا وقد تكون جو   ، من الرب، غري أهنا يف البحر بدال  ومضموان  

 ؛: "خروج املكلف ذي شوكة على املسافرين يف البحروقد عرف القرصنة البحرية فيدو قائال  
 .(3) ألخذ األموال أو االعتداء أو التخويف لتحقيق منفعة خاصة مع تعذر الغوث"

  

                                                           
 (.5/166التوجيري: موسوعة الفقه اإلسالمي) (1)
(؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل 6/115العوايشة: املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة) (2)

 (.346املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت)ص: 
 (.28حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال)ص:  (3)
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 حكم احلرابة:

 احلرابة حمرمة ابلقرآن والسنة:

ڍ     چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍٹ ٹ چ القرآن:  -أوال  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ

 .)1(
 

وجه الداللة: احملاربة هي مضادة وخمالفة وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق واإلفساد 
 . (2)يف األرض وكل ذلك

 السنة: -ااثني  

(  قال: "من مَحََل علينا عن النيب ) -رضى هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمر -1
 .(3) السِ الح فليس منيا"

وجه الداللة: )من( شرطية وهي من ألفاظ العموم، فتشمل كل من خرج على املسلمني، سواء 
 أم غري مسلمني.  -كاحلرابة-أكانوا مسلمني

 (4)َلُموا، فَاْجتَتَوُوا( نَتَفٌر ِمْن ُعْكٍل، َفأسْ ( قَاَل: َقِدَم َعَلى النييبِ  )َعْن أَنٍس ) -2
ِديَنَة، َفأَمَرُهْم أْن أَيُْتوا إِِبَل الصيَدَقِة، فَتَيْشَربُوا ِمْن أبْتَواهِلَا َوألَباهِنَا، فَتَفَعُلوا َفَصحُّوا، 

َ
امل

                                                           
 (.33املائدة: اآلية) (1)
 (.287/ 6ري: تفسري القرآن العظيم)ابن كث (2)
 143، رقم: «من محل علينا السالح فليس منا(: »مسلم: صحيح مسلم،  كتاب اإلميان، ابب قول النيب ) (3)
(1/98.) 
رض وَداء اجلَْوف إذا َتطاوَل، وذلك إذا مل يُتَواِفْقهم َهواؤها  )4(

َ
واْستَتْومَخُوها . فاْجتَتَوُوا املِدينة: أي أصاهبم اجلَوى، وُهو: امل

قام فيه، وإن ُكْنت يف نْعَمة. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر )
ُ
 (.844/ 1ويقال: اْجتَتَوْيُت البَتَلَد إذا َكرِْهَت امل
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أْيِديَتُهْم  فَاْرَتدُّوا َوقَتتَتُلوا ُرَعاهَتَا، َواْسَتاُقوا اإِلِبَل، فَتبَتَعَث يف آاَثرِِهْم، َفأيتَ هِبِْم، فَتَقَطعَ 
 .(2)، مُثي ملَْ حَيِْسْمُهْم َحىتي َماُتوا"(1)َوأْرُجَلُهْم، َومَسََل أْعيُتنَتُهمْ 

 وجه الداللة:
وأهنا  ،( مبن قطع الطريق على املسلمني، وقتلوا اآلمنني دليل على حرمة احلرابةفعل النيب ) 

 من أخطر اجلرائم.
 شروط حد احلرابة:

 شروط ال بد منها أذكرها ابختصار: ويشرتط يف جرمية احلرابة

 اا، ذكر  ا أم كافر  كان مسلم  أ، سواء عاقال   ايشرتط يف احملارب أن يكون ابلغ   التكليف: -1
 .(3) لعدم دخوهلما دائرة التكليف ؛أم أنثى، فال يؤاخذ هبا الصيب واجملنون

أن حد قطع الطريق ال جيب على النساء؛ ألن السبب هو  :)رمحه هللا تعاىل(وذكر الكرخي
)رمحه ست مبحاربة كالصيب، وعن أيب يوسفاحملاربة وانقطاع الطريق هبم، واملرأة أبصل اخللقة لي

وفيهم امرأة فباشرت املرأة القتل، وأخذت املال  ،هللا تعاىل( أنه إذا قطع قوم من الرجال الطريق
 .(4) ليهم وال يقام عليهادون الرجال فإنه يقام احلد ع

اجملاهرة: من شروط احلرابة أن أيتوا جماهرة، وأيخذوا املال ابلقوة،  فإن أخذوه خفية،   -2
 .(5)فهم ليسوا حماربني بل سراق، وإن اختطفوه فهو هنب، ال قطع عليهم

                                                           

ل هبم ذلك ألهنم ( مَسََل أعيُتَنهم: أي فَتَقأها حَبديدٍة حُمْماَة أو غريها، وقيل هو: فَتْقُؤها ابلشيْوك وهو مبْعىَن السيْمر. وإمنا فَتعَ 1)
 
ُ
ْثلة. فَعلوا ابلرُّعاة مثله وقَتَتلوهم فجازَاُهم على َصِنيعهم مبْثله . وقيل إن هذا كان قَبل أن تْنزِل احلُُدود فلما نَزلت هنَى عن امل

 (.1112/  2ابن األثري: النهاية يف غريب األثر)
(؛ مسلم: 8/162) 6812الكفر والردة، رقم البخاري: صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب احملاربني من أهل  (2)

 (.1296/ 3) 1671صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب حكم احملاربني واملرتدين، رقم 
 (.4/181(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/123القرايف: الذخرية) (3)
 (.9/351السرخسي: املبسوط) (4)
 (289-21/288(؛ ابن قدامة: املغين)4/181(؛ الشربيين: مغين احملتاج)352/ 13املاوردي: احلاوي)(5)



 (235( 
 

القوة ومحل السالح: ُيشرتط يف احملاربني عند بعض الفقهاء أن يكون معهم سالح؛   -3
ا هي قوية السِ الح، فِإن مل يكن معهم  ألني قويهتم اليت يعتمدون عليها يف احلرابة ِإمني
م ال مينعون من يقصدهم، وكذا لو خرج واحد أو اثنان  سالح، فليسوا مبحاربني؛ ألهني

 .(1)ا، فليسوا مبحاربني، فاستلبوا منها شيئ  على آخر القافلة
 .الصيحراء والبعد عن العمران عند بعض الفقهاء -4

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:

ذهب احلنفية إىل أن من شروط احلرابة حصوهلا يف الصيحراء، فِإْن فعلوا ذلك يف  -األولالقول 
 يت:واستدلوا مبا أي ،البُنيان، مل يكونوا حماربني

ا هو يف الصحراء غالب   -أ ا، حيث اخلوف قْطع الطيريق ال يكون يف مكان آمن كاملصر، ِإمني
 والبعد عن عني السلطان.

، فتذهب شوكة املعتدين، ويكونون خمتلسني، واملختلس ايف املصر يلحق الغوث غالب   -ب
 .(2) ليس بقاطع، وال حدي عليه
وعليه الفتوى ملصلحة  ،الثالث فقط، فيتحقق يف املصر ليال  وعن أيب يوسف اعتبار الشرط 

 .(3) الناس

وأني ُحْكمهم يف املصر  ،ذهب املالكية والشافعية إىل عدم اشرتاط الصحراء -الثاينالقول 
 واستدلوا مبا أييت: ،والصيحراء واحد

 اآلية بعمومها تتناول كل حمارب. -أ
 .(4) ، فكان أوىلايف املصر أعظُم ضرر   -ب

                                                           
 (.289-21/288ابن قدامة: املغين) (1)
 (.9/357(؛ السرخسي: املبسوط)5/72ابن جنيم: البحر الرائق) (2)
 (.5/72ابن جنيم: البحر الرائق) (3)
 (.4/181(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/123القرايف: الذخرية) (4)
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القرصنة البحرية؛ ألن الغالب  :، وهذا ما يسمىاأم حبر   اشمل القطع كل قطع، سواء أكان بر  وي
 ا عن الغوث.ارتكاهبا بعيد  

 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:

 ؟هل يكون اخلوف يف املصر كما يكون يف الصحراء -1
 اختالف الفقهاء يف آية احلرابة من حيث العموم.  -2

فمن نظر إىل أن اخلوف يكون يف الصحراء دون املصر رأى أن شرط احلرابة حصوهلا يف 
 .(1)الصيحراء دون املصر

ومن نظر إىل عموم اآلية، ووجود اخلوف يف املصر كما يف الصحراء، رأى عدم اشرتاط 
 .(2) الصحراء، وأني احلرابة تكون يف املصر والصيحراء

ا من رية ضرب من احلرابة يف الشريعة اإلسالمية، وأذكر بعض  ومن املالحظ أن القرصنة البح
 األدلة على ذلك: 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ٹ ٹ چ   -1

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ

 . (3) چڱ  ں   ں  

 وجه الداللة:

                                                           
 (.9/357(؛ السرخسي: املبسوط)5/72ابن جنيم: البحر الرائق) (1)
 (.4/181(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/123القرايف: الذخرية) (2)
 (.33املائدة: اآلية) (3)
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املؤمنني الذين حياربون، فتشمل كل من حارب هللا ورسوله و  :جاءت اآلية عامة يف قوله 
جئ  حئ            ی  یچ :قول هللا إبطالق، سواء أكانت احلرابة يف الرب أم يف البحر بدليل

.)1(
  مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  ختچ

ٹ ٹ چ وهو من السبل املشروعة  ،النقل يكون يف الرب كما يكون يف البحر  -2

 .(2) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  چ

.)3( 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ )4(.

وجه الداللة: تفيد اآلايت السابقة أن هللا )تعاىل( امنت علينا بتذليل الطرق، سواء أكانت برية 
 لربية والبحرية. أم حبرية، األمر الذي يقتضي املساواة بني اجلرائم ا

أتمني الطرق وتسهيلها للناس، سواء يف ذلك الربية العرف: حيث إن العرف يقتضي  -3
 أم البحرية، فقد تعارف الناس على ذلك.

وعقوبة القرصنة البحرية هي عقوبة احلرابة، فإنه ال فرق بني اإلفساد يف الرب والبحر يف احلرمة، 
يف آية فكل جرمية مؤاخذ عليها، وهذا متفق عليه، غري أن الفقهاء اختلفوا يف العقوبة الواردة 

 على قولني: (أو)احلرابة؛ بناء على اختالفهم يف معىن 
                                                           

 (.41الروم: اآلية) (1)
 (.22املؤمنون: من اآلية) (2)
 (.22يونس: اآلية) (3)
 (.71اإلسراء: اآلية) (4)
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 ذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أهنا وجبت على طريق الرتتيب لثالثة أمور: -األولالقول 
 اختالف العقوابت توجب اختالف أسباهبا.  -األول 

التخيري مفض إىل أن يعاقب من قل جرمه أبغلظ العقوابت، ومن كثر جرمه أبخف  -الثاين
العقوابت، والرتتيب مينع من هذا التناقض، ألنه يعاقب يف أقل اجلرم أبخف العقوابت، ويف  

 كثرة اجلرم أبغلظها، فكان أوىل.
لقتل والظهار، كفارة ا  :فيها ابألغلظ، وجب أن يكون على الرتتيب، مثل أأنه ملا بد -الثالث

 .(1) ولو كانت على التخيري لبدأ فيها ابألخف كما يف كفارة اليمني
 وقاطع الطريق إما أن يقتل وأيخذ املال وحده القتل والصلب وال عفو له.

 وإما أن يقتل وال أيخذ املال وحده القتل فقط وعند اإلمام أمحد رواية أخرى، أهنم يصلبون.  
 يقتل وحده قطع اليد اليمىن والرجل اليسرىوإما أن أيخذ املال وال 

 وإما أن خييف الطريق فقط وحده النفي من األرض
 وإمتتا أن يتتتتوب قبتتل القتتتدرة عليتتته فيستتقط عنتتته احلتتد وال يؤاختتتذ إال إذا قتتتتل فيقتتتل أو أختتتذ متتتاال  

 .(2)فيضمن
غتتري  ومل يتتذكروا أدلتتة ،ذهتتب اإلمتتام مالتتك إىل القتتول ابلتخيتتري حستتب املصتتلحة -الثــاينالقــول 

 .(3) -فيما اطلعت عليه-ذلك 
 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:

أو: فمن رجح كوهنتا تفيتد الرتتيتب رأى تنتوع األحكتام  العطفاختالف الفقهاء يف معىن حرف 
 .(4) بتنوع اجلرائم

 .(1) ومن رجح كوهنا تفيد التخيري رأى مالحظة املصلحة اليت حتقق الرد يف العقوبة
                                                           

 (.354-13/353)املاوردي: احلاوي (1)
 (.299-21/292ابن قدامة: املغين) (2)
 (.127-12/126القرايف: الذخرية) (3)
 (.299-21/292(؛ ابن قدامة: املغين)354-13/353املاوردي: احلاوي) (4)
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چ  ها يف قولهد ذكرت عقوبتاالختالف يف املكان ال غري، وق أي: القرصنة حرابة حبريةألن ؛

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )2(
عل اإلمام منها ما رآه يف أن يف ، فهل أحكام احلرابة املذكورة يف اآلية وجبت على طريق التخيري

نب ال يتعداه إىل ا، أو وجبت على طريق الرتتيب، فتكون كل عقوبة منها يف مقابلة ذصالح  
.وقد ذكرت ذلك قبله ،غريه؟  

 القول الراجح:

 يرى الباحث أن القول األول هو الراجح لألسباب اآلتية:
 اختالف العقوابت توجب اختالف أسباهبا.  -1
لتتيس يف التخيتتري إنصتتاف، إمنتتا اإلنصتتاف والعتتدل يف الرتتيتتب، حيتتث ينتتال كتتل جمتترم متتن  -2

 العقوبة بقدر جرميته. 
 مث األخف ليدل على الرتتيب. ،بدأت اآلية ابألشد -3

 القانون الوضعي.يف أركان جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 

 وأذكرها ابختصار:  ،مي أم القانون الوضعيجلرمية القرصنة أركان، سواء يف الفقه اإلسال

: هتتتو وجتتتود التتتنص احملتتترم للفعتتتل واملعاقتتتب عليتتته كتتتأي جرميتتتة، وجرميتتتة الـــركن الشـــرعي -1
احلرابتتة أو القرصتتنة البحريتتة جمرمتتة ومعاقتتب عليهتتا يف الشتتريعة اإلستتالمية بتتنص اآليتتة التتيت 

 .(3) دول العاموكما أهنا جمرمة ابلقانون ال ،ذكرت عند احلديث عن جترمي احلرابة

                                                                                                                                                                          
 (.127-12/126القرايف: الذخرية) (1)
 (.33املائدة:) (2)
(؛ مقبل أمحد العمري: التكييف القانوين والشرعي 68حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص:  (3)

 (.88جلرائم اختطاف الطائرات)ص: 
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: يتمثل الركن املادي يف جرمية القرصنة يف إتيان أي عمل حمرم ممنوع الركن املادي -2
نظر عن نوع الفعل اجملرم، نص عليه التشريع اإلسالمي، أو نص عليه القانون، بغض ال

 ما تقع جرمية القرصنة على طاقم السفينة أو الطائرة.   اوغالب  
ألموال، بشرط أن تكون أعمال العنف للألشخاص أم  موجهةوسواء أكانت تلك األعمال 

املرتكبة هي أداة اجلرمية، وعليه فيخرج من نطاق جرمية القرصنة أي حادث اعتداء على شخص 
 أو مال، كالقتل أو السرقة، إذا كان واقع ا من شخص على آخرين.

الفعل املادي  لقيام جرمية القرصنة يف ارتكاب -يف القانون الوضعي -ويكفي الشروع 
املكون هلا، حىت وإن مل تتم اجلرمية بصورة كاملة، كما وُيشرتط الكتمال الركن املادي أن تتم 

 أو يف مكان خارج والية الدول. ،األعمال يف أعال البحار

أما إذا ارتكبت يف اإلقليم الوطين لدولة ما فإهنا ال تُعد جرمية قرصنة، وإمنا تدخل يف  
 .(1) االختصاص القضائي للدولة الواقع فيها اجلرمية

 اأما يف الفقه اإلسالمي فإذا شرع اللصوص يف اجلرمية، واتبوا قبل القبض عليهم، ومل يتلفوا شيئ  
 فال شيء عليهم.

 .(2) القصد اجلنائي الرتكاب الفعل املادي كله مع النتيجة هو: ملعنويالركن ا -3
ألن جرمية القرصنة هي من اجلرائم العمدية اليت جيب أن تتوافر فيها النية لدى مرتكبها، أي أن ؛

 مع العلم مبا سيرتتب عليها من نتائج. ،تكون إرادة اجلاين قد اجتهت الرتكاب اجلرمية

، وهو الذي مييز هذه اجلرمية عن غريها من انونالصفة الدولية عند بعض شراح الق -4
اليت يقرتفها القراصنة اجلرائم الوطنية الداخلية، وجيعلها جرمية دولية؛ ألن أعمال العنف 

غري مشروع، ومن شأنه املساس ابملصلحة الدولية اجلديرة ابحلماية اجلنائية،  اتعد سلوك  

                                                           
(؛ مقبل أمحد العمري: التكييف القانوين والشرعي 68حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص: (1)

 (.88ائرات)ص: جلرائم اختطاف الط
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (2)
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أال وهي أمن املالحة وسالمتها يف عرض البحار، أو يف أي مكان ال خيضع لوالية دولة 
 .(1)ما
 تكييف جرائم القرصنة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

ة حتت مظلة ئل، وبيان أحكامها الشرعيسبق احلديث عن حقيقة القرصنة لدى فقهائنا األوا
رب احلرابة؛ احلرابة، فاختالف املسميات ال يعين اختالف األحكام، فالقرصنة ضرب من أض

ألن احلرابة فيها إخافة الناس، وأخذ أمواهلم يف العمران والصحراء ووسائل النقل واملواصالت)2(، 
ی        جئ    یٹ ٹ چ وكما توجد حرابة يف الرب توجد حرابة يف البحر، كما قال ربنا: 

حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   

چ)3(، واإلفساد يف الرب كاإلفساد يف البحر، فمن وقف للمسافرين حبر  ا وأخافهم وأخذ أمواهلم 

صنة حديث ا، لكن مسمى القر ا أو جو  ا ملن فعل ذلك بر  ٍو متام  وقتل املمتنع منهم فهو مسا
كعصابة القتل،   ،(العصاابت املختلفة)معاصر، ومسمى احلرابة أصيل قدمي عام، يندرج حتته 

صابة خطف وعصابة خطف األطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت واملصارف، وع
اضطراب األمن، وعصابة احلُكيام؛ ابتغاء الفتنة، و  البنات والعذاَرى للفجور هبن ، وعصابة اْغتيال

 ِإتالف الزروع، وقتل املواشي والدواب" )4(.

                                                           
 (.68حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص:  (1)
(؛ التوجيري: موسوعة الفقه 4/176(؛ الباجي: املنتقى شرح املوطأ )2/267انظر: ابن فرحون: تبصرة احلكام ) (2)

ي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص: (؛ حممد سعيد حممد الرمالو 5/166اإلسالمي )
(؛ عبد هللا قاسم الوشلي: 75(؛ مقبل أمحد العمري: التكييف القانوين والشرعي جلرائم اختطاف الطائرات)ص: 314

 (.478جرائم اختطاف غري املسلمني يف بالد املسلمني)ص: 
 (.41الروم: اآلية) (3)
(؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل 6/115عة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة )العوايشة: املوسو  (4)

(؛ عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري املسلمني يف 354املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص: 
 (.478بالد املسلمني)ص: 
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وبناء على ما سبق ميكن القول: إن احلرابة مصطلح عام، فكرته األساسية إخافة الناس يف البلد 
قبيل أو خارجه، وسلب أمواهلم، وقتل من امتنع منهم عن بذل ما يف يده، فأي عمل من هذا ال

 قرصنة أو ما شاهبها. همبعضمساه  يندرج حتت مفهوم احلرابة، وإن

 تكييف جرائم القرصنة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

وهتتي إتيتان عمتل ممنتتوع  جرميتة القرصتنة هلتا أركتتان، كتأي جرميتة جمرمتتة ومعاقتب عليهتا يف القتانون،
نتتتتص عليتتتته القتتتتانون، ستتتتواء أكانتتتتت هتتتتذه اجلرميتتتتة موجهتتتتة ضتتتتد األشتتتتخاص أم األمتتتتوال، بقصتتتتد 

 .(1) التخريب والعنف
، وهتتتذه اجلرميتتتة تضتتتر (2) وال بتتتد متتتن القصتتتد اجلنتتتائي الرتكتتتاب الفعتتتل املتتتادي كلتتته متتتع النتيجتتتة

 وتعذيبهم.؛ ألن فيها إخافة الناس وأخذ أمواهلم (3) ابملصلحة الدولية
ورمبا أصبحت اليوم أكثر خطورة،  ،وهذه اجلرمية من أخطر اجلرائم اليت تواجه اجملتمعات والدول 

ال ستتيما وقتتد ارتبطتتت ابإلرهتتاب اترة، وبزعزعتتة األمتتن اترة أختترى، وقتتد تنتتادى مجيتتع املنصتتفني؛ 
 .(4) من أجل تقويض هذه اجلرمية واحلد منها أو القضاء عليها

                                                           
(؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة 67بحرية يف الصومال )ص: حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة ال (1)

العدد الرابع  27(؛ جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية جملد 356واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص: 
أمحد العمري: التكييف القانوين (؛ مقبل 266، حبث: مااي خاطر: االطار القانوين جلرمية القرصنة البحرية )ص: 2111

(؛ عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري املسلمني يف بالد 57والشرعي جلرائم اختطاف الطائرات)ص: 
 (.478املسلمني)ص: 

(؛ عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري 68حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص:  (2)
 (.478بالد املسلمني)ص:  املسلمني يف

 املرجعان السابقان الصفحات نفسها (3)
(؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة 68حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص:  (4)

العدد الرابع  27(؛ جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية جملد 354واملمنوعة ابملطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص: 
(؛ مقبل أمحد العمري: التكييف القانوين 266مية القرصنة البحرية )ص :، حبث: مااي خاطر: االطار القانوين جلر 2111

(؛ عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري املسلمني يف بالد 57والشرعي جلرائم اختطاف الطائرات)ص: 
 (.478املسلمني)ص: 
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 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

يتفق كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، يف أهنما حيرصان على أتمني أموال الناس 
وأنفسهم، إال أن الفقه اإلسالمي يتميز يف أمور كثرية عن القانون الوضعي، وأبرز هذه اجلوانب 

 يف نقاط:

إذ إهنا نصت على  ،مية القانون الوضعي يف جترمي القرصنة البحريةسبقت الشريعة اإلسال -1

  چ   چ  چ  ڇ  ڇچ جترميها قبل قرون جاء ذلك يف قول هللا )تعاىل(: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )1(.

حترمي الفساد يف األرض،  وبيان عقوبة احملتاربني مبختلتف متواقعهم،  فقد نصت اآلية الكرمية على
 .(2) فالقرصنة حمرمة منذ نزول القرآن إىل يوم الدين

 وكذلك يف القانون الوضعي فإن جرمية القرصنة البحرية جمرمة يعاقب عليها القانون.

                                                           
 (.33املائدة: اآلية) (1)
(؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة 65حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال )ص:  (2)

(؛ مقبل أمحد العمري: التكييف القانوين والشرعي جلرائم اختطاف 347واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص: 
 (.482غري املسلمني يف بالد املسلمني)ص:  (؛ عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف86الطائرات)ص: 
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التجتترمي يف القتتوانني الوضتتعية مل يكتتن دفعتتة واحتتدة، بتتل جتتاء ابلتطتتور والنمتتو حبستتب تطتتور   -2
، (الهتاي)القوانني، حيث جاء التجرمي يف القانون الدول ألول مرة ضمن جرمية النهب ابتفاقيتة 

 الرابعة، الصادرة  (الهاي )"، مث يف اتفاقية(47 )م "املادة(1899 )يوليو (29 )الصادرة يف

 م،(1917 )أكتوبر(18)يف

 

 

 .(1) أما التحرمي على األساس الدول الرمسي فقد جاء مبوجب اتفاقية جنيف 

تتفتتتتق الشتتتتريعة اإلستتتتالمية والقتتتتانون الوضتتتتعي يف اشتتتترتاط تتتتتوافر القصتتتتد اجلنتتتتائي جلرميتتتتة   -3
 .(2) القرصنة البحرية

لكتن بعتض  عليهتا،تتفتق الشتريعة اإلستالمية والقتانون الوضتعي يف األركتان العامتة املتفتق   -4
وهتتتذا التتتركن غتتتري موجتتتود يف الشتتتريعة  ،، وهتتتو التتتركن التتتدولارابع تتت االقتتتانونيني يزيتتتدون ركن تتت

            .(3) اإلسالمية
  تتفق الشريعة اإلسالمية مع القانون الوضعي يف اهلدف من التجرمي، الذي يتمثل  - 5

 تقدير ذلك.ا يف  ميف جلب املصا ح، ودرء املفاسد مع اخلالف بينه  
فغايتتة الشتتريعة اإلستتالمية العمتتل علتتى محايتتة اجملتمتتع وحفتتظ األمتتن بتحتترمي اجلرميتتة والوستتيلة التتيت 
توصتتل إليهتتا، وتضتتع العقتتاب التترادع هلتتا، أمتتا القتتانون الوضتتعي فتعمتتل قواعتتده علتتى منتتع اجلرميتتة 

 .(1) احملددة بنصوص حمددة
                                                           

عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري  65حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال ص:  (1)
؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت 478املسلمني يف بالد املسلمني 

 .(356)ص: 
عبد هللا قاسم الوشلي: جرائم اختطاف غري  212حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال ص:  (2)

؛ حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت 478املسلمني يف بالد املسلمني 
 (.353)ص: 

 212البحرية يف الصومال ص: حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة  (3)
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مما قرره القانون الدول حول  اميكن اعتباره قريب  "أما السيادة للدول يف تقرير هذا الشرط، والذي 
مبتتتدأ الستتتيادة علتتتى امليتتتاه، هتتتو متتتا ذهتتتب إليتتته بعتتتض الفقهتتتاء متتتن اشتتترتاط وقتتتوع احلرابتتتة يف دار 

 .(2) اإلسالم؛ ألن إمام املسلمني ليس له والية خارجها"

من  من ارتكبهاجاءت عقوبة القرصنة رادعة وحمددة ومنضبطة ومطردة، تطبق على كل  -6
بل ال بد من  ،اا وال صلح  ا وال عفو  ا هلل )تعاىل(، فال تقبل إسقاط  ت عقوبتها حق  عد  و احملاربني، 

أهنا جاءت العقوبة مناسبة حلجم اجلرمية وخطورهتا، أما القانون الوضعي فقد ترك تطبيقها، كما 
العقوبة حبسب حق العقاب فيها إىل الدول فتطبق أنظمتها على مرتكيب اجلرمية؛ لذا تتفاوت 

 .(3)تفاوت قوانني الدول وأنظمتها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 (.353حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق واحلرايت )ص:  (1)
 (212حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال) ص:  (2)
 .(212حاشي عسبلي فيدو: جرمية القرصنة البحرية يف الصومال) ص: (3)
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 الباب الثاين

اآلاثر املرتتبة على التمييز بني اجلرائم السياسية واجلرائم اجلنائية يف الفقه 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 

 الفصل األول

 القانون الوضعييف حتديد احملاكم املختصة أبنواع اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و 

 الفصل الثاين

يف يف الفقه اإلسالمي و  حتديد اجلرائم املتعلقة أبمن الدولة الداخلي واخلارجي
 القانون الوضعي
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 الفصل الثاين

يف يف الفقه اإلسالمي و  حتديد اجلرائم املتعلقة أبمن الدولة الداخلي واخلارجي
 القانون الوضعي

القانون يف وأنواعها يف الفقه اإلسالمي و  ،املقصود ابحملاكم -األولاملبحث 
 الوضعي.

يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 القانون الوضعي.

يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.
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القانون يف وأنواعها يف الفقه اإلسالمي و  ،املقصود ابحملاكم -األولاملبحث 
 الوضعي.

 .الفقه اإلسالمييف و مفهوم احملكمة يف اللغة  -األولاملطلب 

 مفهوم احملكمة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أنواع احملاكم يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أنواع احملاكم يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 
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القانون يف وأنواعها يف الفقه اإلسالمي و  ،املقصود ابحملاكم -األولاملبحث 
 الوضعي.

اللغة  أتناول هذا املبحث عرب مخسة مطالب، حيث أتناول يف املطلب األول مفهوم احملكمة يف
ويف الفقه اإلسالمي، وأتناول يف املطلب الثاين مفهوم احملكمة يف القانون الوضعي، بينما أتناول 
يف املطلب الثالث أنواع احملاكم يف الفقه اإلسالمي، ويف املطلب الرابع أتناول أنواع احملاكم يف 

اإلسالمي والقانون القانون الوضعي، وأما املطلب اخلامس فأتناول فيه املقارنة بني الفقه 
 الوضعي؛ وذلك على النحو اآليت:

 .الفقه اإلسالمييف و مفهوم احملكمة يف اللغة  -األولاملطلب 

 املقصود ابحملكمة يف اللغة: -أواًل 

: مشتقة من مادة َحَكم، واحلكم: العلم والفقه والقضاء ابلعدل، وهو مصدر احملكمة لغة 
حكم حيكم، والعرب تقول: حكمت وحكمت يعين منعت ورددت، ومن هنا قيل للحكم بني 
الناس حاكم؛ ألنه مينع الظامل من الظلم، واحلاكم: منفذ احلكم، واجلمع حكام، واحملاكمة: 

 .(1)القضاءىل احلاكم، واحلكمة إاملخاصمة 

 . (2)ويف املعجم الوسيط هي: هيئة تتوىل الفصل يف القضاء ومكان انعقاد هيئة احلكم

 . (3)وقد تطلق على اهليئة القضائية اليت تتوىل الفصل يف املنازعات 

 
                                                           

 (.12/141،142ر: لسان العرب)ابن منظو  (1)
 (.1/191إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط) (2)
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-املوقع االلكرتوين  (3)

ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/  مت الرجوع إليه يوم الثالاثء
 مساء. 11.55م الساعة 22/8/2116

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/
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 مفهوم احملكمة يف اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية: -ااثنيً 

 اإلسالمية عنه عند أهل اللغة.ال خيتلف معىن احملكمة عند فقهاء الشريعة 

م، (2111)، لسنة(3)وقد ورد تعريف احملكمة يف قانون القضاء الشرعي الفلسطيين، رقم 
احملكمة الشرعية املختصة بنظر املسائل الشرعية واألحوال الشخصية على حيث عرفها أهنا: "

 .(1)خمتلف درجاهتا"

إذ  ،ه يف سائر القوانني الشرعية األخرىوال خيتلف تعريف احملكمة يف القانون الفلسطيين عن
 تدور مجيعها حول التعريف السابق.

 مفهوم احملكمة يف القانون الوضعي: -الثايناملطلب 

مل ينص املشرع يف القانون الوضعي على تعريف للمحكمة، إمنا ترك ذلك للفقه، ويرى الباحث 
الصواب؛ إذ إن وضع التعريفات من أن ما فعله املشرع من عدم النص على تعريف احملكمة هو 

 اختصاص الفقه، وليس من اختصاص املشرع.

واحملكمة يف القانون الوضعي سلطة من سلطات الدولة، وظيفتها حسم املنازعات وتطبيق 
 .(2) العدالة، وإصدار األحكام العادلة، سواء ابلرباءة أم ابإلدانة، وإيقاع العقوابت على اجملرمني

مفهوم احملكمة يف اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية ال خيتلف عنه عند ويرى الباحث: أن 
اسم يطلق على املكان الذي تنعقد فيه هيئة القضاء،  :فقهاء القانون الوضعي، فاحملكمة هي

وقد تطلق على اهليئة القضائية اليت تتوىل الفصل يف املنازعات، إمنا الذي خيتلف هو اختصاص 
 اإلسالمية عنه يف القانون الوضعي. تلك احملاكم يف الشريعة

                                                           
 .2111لسنة  3من قانون القضاء الشرعي الفلسطيين رقم  1املادة  (1)
(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي اإللكرتوين 438حممد صبحي جنم: الوجيز يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية)ص:  (2)

(؛ حممد 17عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص: (؛ 25واحملاكم اإللكرتونية)ص: 
 (.233/ 2يوسف علوان وحممد خليل املوسى: القانون الدول حلقوق اإلنسان)
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 أنواع احملاكم يف الفقه اإلسالمي.  -الثالثاملطلب 

 إىل قسمني: الفقه اإلسالميتنقسم احملاكم الشرعية يف 

 . (1)حماكم ابتدائية -1
 . (2)حماكم استئناف -2

وتطبق تلك احملاكم أحكام الشريعة اإلسالمية، إىل جانب أحكام قانون أصول احملاكمات 
 الشرعية، وقانون األحوال الشخصية، والتقاضي فيها على درجتني:

 أوىل.  -أ
 استئناف فقط.  -ب

 .(3) ويشرف عليها وعلى قضاهتا قاضي القضاة، ويساعده يف ذلك مدير الشرعية

ا لقوانينها اخلاصة، حبق القضاء يف األمور وختتص احملاكم الشرعية وحدها دون غريها، وفق  
 اآلتية:

الشخصية للمسلمني من زواج وطالق وحضانة ونفقة ومواريث مسائل األحوال  -1
 ووصااي.

ورضي االثنان  ،قضااي الدية يف حال كان الفريقان مسلمني، أو كان أحدمها غري مسلم -2
 ابختصاصها.

 .(4) األمور املتعلقة ابألوقاف اإلسالمية -3
خبالف احملاكم االبتدائية  ،ومما جيدر اإلشارة إليه أن املشرع الفلسطيين أوجد حمكمة اثلثة

 واالستئناف،
                                                           

 (.84، 23عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص : (1)
 (.24املرجع السابق)ص:  (2)
(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون 67، 13مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص:  حممد حممد (3)

 (.428(؛ حممد سعيد منور:أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:23أصول احملاكمات الشرعية)ص: 
القاضي: (؛ حممد حممد مصباح 84، 23عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص: (4)

  (.428( ؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: 13،67أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
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 ، وقد نظمها بنصوص قانونية، وأوالها اختصاصات معينة.(1)وهي احملكمة العليا 

 أنواع احملاكم يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

تتعدد احملاكم يف القوانني الوضعية، كما ختتلف من حيث اختصاصها من مشرع آلخر، ومن 
 احملاكم يف القانون الوضعي بشكل عام إىل: دولة ألخرى، وتنقسم

 . (2)حماكم نظامية -1
 . (3)حماكم خاصة -2
 . (4)حماكم دينية  -3

 وسوف أتناول بيان ذلك على النحو اآليت:  
 احملاكم النظامية: -أوال

 احملاكم النظامية يف النظام القضائي نوعان رئيسان:

 تقضي يف الدعاوى املدنية.  (5)مدنية: -1
 يف الدعاوى اجلزائية.جزائية: تقضي  -2

 ومن اجلدير ذكره أن بعض فقهاء القانون ذهب إىل ضرورة ختصص قضاة يف احملاكم اجلزائية، 
 
 

                                                           
 على ما يلي: 2111لسنة  3من قانون القضاء الشرعي الفلسطيين رقم  57نصت املادة الشرعية  (1)

 "تتكون احملاكم الشرعية يف فلسطني من:
 االستئناف الشرعية.احملاكم الشرعية االبتدائية. حماكم 

(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي 425أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة )ص:  (2)
 (.25اإللكرتوين واحملاكم اإللكرتونية)ص: 

 (.16عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص:  (3)
 (.17املرجع السابق)ص:  (4)
(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي اإللكرتوين 425أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص: ( 5)

 (.25واحملاكم اإللكرتونية)ص: 
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 .(1)يكونون متخصصني يف دراسة القانون اجلنائي والعلوم األخرى املتصلة به 
 واحملاكم النظامية بشكل عام على أربعة أنواع:

احملكمة العليا بشقيها  -حماكم االستئناف ث -حماكم البداية ت -حماكم الصلح ب  -أ
 ، وهبذه األنواع أخذ كل من املشرع الفلسطيين واملشرع املصري واملشرع األردين(العدل والنقض)

(2). 

 وختتص احملاكم النظامية بشكل عام ابلنظر فتي مجيع املنازعتات واجلرائم، إال ما استثين بنص
. ومتارس سلطة القضاء على مجيع (3)صاصهاانوين خاص، خيرجهتا عتن دائترة اختق

الختصاص ، وقد حدد القانون اختصاص كل من هذه احملاكم سواء أكان هذا ا(4)األشتخاص
، وقتد تكفتل بيان ذلك قانون أصول احملاكمات املدنيتة والتجاريتة وقتانون اا أم مكاني  موضوعي  

 . (5)اإلجتراءات اجلزائية، كل يف جماله

 :(االستثنائية)احملاكم اخلاصة  -ااثنيً 

وهذا النوع من احملاكم أنشأه بعض املشرعني الوضعيني، كاملشرع املصري، واملشرع الفرنسي، 
السياسيني، فاملشرع  ووضعوا له اختصاصات معينة للنظر يف اجلرائم السياسية وحماكمة اجملرمني

                                                           
(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي 425أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص:  (1)

(؛ وهذا خالف ما عليه احلال يف احملاكم الفلسطينية واليت تتحد يف القضاة 25لكرتونية)ص: اإللكرتوين واحملاكم اإل
على انه "تنظر  2111لسنة  5من قانون تشكيل احملاكم النظامية الفلسطيين رقم  2ني. نصت املادة ياملدنيني واجلزائ

 بنص قانوين خاص، ومتارس سلطة القضاء على مجيع احملاكم النظامية يف فلسطني يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثين
 ا للقانون"فق  حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وَ  -2األشخاص. 

من قانون تشكيل احملاكم النظامية  3،4،5م، املواد  2111( لسنة 5من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ) 7املادة  (2)
 1951( لعام 71األردين رقم )

على انه "تنظر احملاكم النظامية يف  2111لسنة  5من قانون تشكيل احملاكم النظامية الفلسطيين رقم  2( نصت املادة 3)
 -2فلسطني يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثين بنص قانوين خاص، ومتارس سلطة القضاء على مجيع األشخاص. 

 ا  للقانون"حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفق
(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول 424حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:  (4)

 (.425(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:21، 16احملاكمات الشرعية: )ص: 
 املراجع السابقة الصفحات نفسها.(5)
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أنشأ ما يعرف مبحاكم أمن الدولة، واليت ختتص ابجلرائم الواقعة على أمن الدولة  املصري مثال  
، وغريها مما نص القانون (2)، وكذلك اجلرائم الواقعة على السالمة العامة(1)الداخلي واخلارجي

 .(3)عليه، وكذلك حمكمة اجلناايت الكربى

 .(4)احملاكم الدينية  -ااثلثً 

 نوعني:وتنقسم هذه احملاكم إىل 

 حماكم شرعية. -1
، ولكل منها اختصاصها، فاحملاكم (5)(جمالس الطوائف غري املسلمة)حماكم كنسية  -2

الشرعية ختتص مبا يتعلق ابألحوال الشخصية وقضااي املرياث والوصية والوقف وغريها مما 
 نص القانون الشرعي عليه واخلاصة ابملسلمني.

أما احملاكم الكنسية فهي نفسها احملاكم املختصة ابلبت يف نزاعات مرتبطة بقضااي، تدخل  
فتختص  (6).ضمن اختصاصات الكنيسة، واليت يتم حتديدها وتنظيمها مبوجب القانون الكنسي

بنظر القضااي املتعلقة بغري املسلمني من الكنسيني والكاثوليك وغريهم، وتطبق احملاكم الشرعية 

                                                           
(؛ الوسيط 239(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 431اجلزائية)ص:حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات  (1)

(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات 431يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة: أسامة أمحد املناعة)ص:
 (.419(؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة )ص: 419اجلزائية)ص:

(؛ أسامة 239(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 431منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: حممد سعيد  (2)
(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات 431أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص: 

 (.419ص:(؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)419اجلزائية)ص:
(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات 443حممد صبحي جنم: الوجيز يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية)ص:  (3)

(؛ جيدر االشارة إىل أن 429(؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص: 429اجلزائية)ص:
مل يتم تنظيمها عند كل املشرعني الوضعيني، فهناك من املشرعني كاملشرع  هذا النوع من احملاكم وهو احملاكم االستثنائية،

 اجلزائري مل جيعل هناك حماكم استثنائية، بل جعل القضااي كافة تنظر أمام القضاء العادي.
 (.17عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية) ص:  (4)
 املرجع السابق الصفحة نفسها. (5)
 (. 4القضاء الشرعي والكنسي يف فلسطني)ص: (6)
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انني الشرعية، وفيما يتعلق إبدارة اجللسات ونظام احملاكمات وأصوله، فإهنا تطبق قانون القو 
 . (1)أصول احملاكمات الشرعية، أما احملاكم الكنسية فتطبق القوانني الكنسية 

 املطلب اخلامس- املقارنة بني الفقه اإلسالمي و بني القانون الوضعي.

وصاحب  اإلسالمية هي: اخلليفة والوالة والقضاةجهات القضاء اجلنائي يف الدولة  -1
 جهات القضاء  حيث ، خبالف ذلك يف القانون(2)املظامل الشرطة وواىل احلسبة ووال

 .(3) والنقض ،والبداية ،هي: حماكم الصلح
الختالف األعراف  ؛خيتلف اختصاص القاضي يف الفقه اإلسالمي من عصر آلخر -2

، وكذلك احلال يف القانون (4) واألزمان واألحوال، حىت استقر األمر إىل ما هو عليه اآلن
 .(5) للتطور احليايت والتقين اي، فقد تطور النظام القضائي نظر  الوضع

: وهي احملاكم صاحبة االختصاص العام هلا حق ممارسة القضاء على (املدنية )واحملاكم النظامية
حماكم الصلح، ومنها حماكم البداية،  :، وهي(7)، ومنها: حماكم الدرجة األوىل(6)مجيع األشخاص

وحمكمة العدل  (،النقض)، وحمكمة التمييز (حماكم االستئناف)ومنها حماكم الدرجة الثانية 
 .(8)العليا

                                                           
 (.4القضاء الشرعي والكنسي يف فلسطني)ص: (1)
(؛ حممد حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة 137عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص:  (2)

 (.12اجلنائية)ص: 
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (3)
(؛ حممد 138،137(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 1/64املاوردي: األحكام السلطانية) (4)

 (.12حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
 (.12حممد حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية) ص:  (5)
(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول 424حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:  (6)

 (.425(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:21، 16احملاكمات الشرعية)
(؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف 21عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص: (7)

 (.27(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي اإللكرتوين واحملاكم اإللكرتونية)ص: 63-28شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص: 
 (.23عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص:  (8)
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احملاكم الشرعية تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية إىل جانب أحكام قانون أصول  -3
 .(1) اكمات الشرعية، وقانون األحوال الشخصيةاحمل

وختتص احملاكم الشرعية وحدها دون غريها، حبق القضاء يف مسائل األحوال الشخصية 
 وأوقاف. ،ودية ،ووصااي ،ومواريث ،ونفقة ،وحضانة ،وطالق ،من زواج :للمسلمني

حيث تطبق القوانني الوضعية اليت يضعها الربملان، أو اجمللس  ،خبالف احملاكم يف القانون
 .(2)التشريعي،  أو اهليئة القانونية

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(؛ حممد حممد مصباح القاضي: أصول 23عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ص:  (1)

 (.428(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:13،67جلنائية)ص: احملاكمة ا
 (.428حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: (2)
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يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 القانون الوضعي.   

االختصاص بنظر اجلرائم  وأتناول هذا املبحث يف أربعة مطالب، حيث أتناول يف املطلب األول
السياسية يف الفقه اإلسالمي، وأتناول يف املطلب الثاين االختصاص بنظر اجلرائم السياسية يف 
القانون الوضعي، ويف املطلب الثالث أتناول حكم اللجوء إىل حماكم استثنائية يف الفقه 

بني بني الفقه اإلسالمي و اإلسالمي والقانون الوضعي. أما املطلب الرابع فأتناول فيه املقارنة 
 القانون الوضعي. وذلك على النحو اآليت:

 االختصاص بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

ختتلف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي عنها يف القانون الوضعي، 
حماكم خاصة للنظر يف اجلرائم السياسية، فبينما اتضح مما أسلفت أن هناك تشريعات تنشئ 

فإن ذلك غري وارد يف الشريعة اإلسالمية، حيث يتوىل القاضي أو اإلمام نظر القضااي واجلرائم  
 كافة.

 وهي: جيدها يف ست جهات، ،القضاء يف الدولة اإلسالمية قدمي  اجلهات املخولة اب والناظر يف

 صاحب الشرطة. -4القضاة.  -3الوالة.  -2اخلليفة.  -1
 املظامل. وال -6احلسبة.  وال -5 

مبا يراه  ، ويتسع أحياان  ا بطريقة حمددة، بل يضيق أحياان  واختصاص هذه اجلهات مل يكن اثبت  
 .(1) اخلليفة، وحيقق املصلحة العامة، وحبسب ظروف اجملتمع

عن  وأتكلم هنا عن اختصاص القضاة فقط، وأرجئ احلديث عن الباقي عند احلديث
 .(2)االختصاص بنظر اجلرائم اجلنائية يف املبحث اآليت

                                                           
(؛ حممد حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة 137عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص:  (1)

 (.12اجلنائية)ص: 
  (293انظر ص)( 2)
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ومن مكان  ،خيتلف اختصاص القاضي من عصر آلخر، إذ إن األعراف ختتلف من زمن آلخر
 آلخر. 

( كان القاضي يفصل يف كل ما كان يعرض عليه من فعلى سبيل املثال يف عصر النيب )
 خصومات.

يعني بعض أصحابه للفصل يف قضااي معينة، وكان يفوض الوالة فيما يعرض  ()وكان 
 عليهم.  

 -خاصة يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )رضي هللا عنه( -ويف عصر اخللفاء الراشدين
خصص قاض لكل إقليم؛ ليفصل يف اخلصومات املدنية دون احلدود والقصاص والتعازير، فهي 

 من اختصاص اخلليفة. 

ويف عصر الدولة األموية توسعت اختصاصات القاضي، فكان جيمع بني الدعاوى املدنية، وبني 
 النظر يف شئون بيت املال واجلرائم واملظامل وغريها.

، فكان من اختصاص القاضي إقامة اية تطور منصب القضاء تطورا كبري  ويف عصر الدولة العباس
 .(1) هو أهم احلدود والقصاص؛ وذلك النشغال اخلليفة فيما

ومل يكن هناك متييز يف احملاكم بني القضااي اجلنائية أو السياسية، فالقاضي حيكم يف مجيع 
 القضااي.

أما يف عصران احلاضر، فألنه ال توجد خالفة إسالمية، وال إمام واحد حيكم املسلمني، فإن 
احملاكم الشرعية يف القضاء الوضعي هو الذي يتوىل احلكم يف اجلرائم السياسية، حيث جعلت 

ما يتعلق مبسائل األسرة واألحوال الشخصية، وما يتعلق مبسائل الوقف وغريها مما نص عليه 
 . القانون فقط

 
                                                           

(؛ حممد 138،137(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 1/64املاوردي: األحكام السلطانية) (1)
 (.12حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
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 .(1) االختصاص بنظر اجلرائم السياسية يف القانون الوضعي -الثايناملطلب 

 :(2)واحملاكم املختصة بنظر اجلرائم السياسية يف القوانني الوضعية ثالثة أنواع

 حماكم خاصة استثنائية. -1
 حماكم سياسية غري قضائية. -2
 حماكم قضائية عادية  -3

هبدف حماكمة املتمردين  ا خاص  : هي حماكم تشكل تشكيال  احملاكم اخلاصة االستثنائية -أواًل 
ا يف روما، ويف القانون الروماين والفرنسي واخلارجني عن السلطة، وقد عرف هذا النظام قدمي  

استغل هذا النظام رجال الثورة الفرنسية للتنكيل خبصومهم السياسيني، وقد وسع القدمي، وقد 
القانون املصري من اختصاص احملاكم االستثنائية، حيث أنشأ حماكم خاصة حملاكمة املتهمني 

 . (3)ابرتكاب جرائم ضد احلكومة

يني أو العسكريني،  : ويعني قضاهتا أو بعضهم من اإلدار احملاكم السياسية غري القضائية -ااثنيً 
كمحاكم أمن الدولة يف فرنسا، واليت ختتص ابجلرائم من اجلناايت واجلنح اليت يرتكبها 
األشخاص ضد أمن الدولة، كما ختتص ابجلناايت واجلنح العادية إذا كانت هتدف إىل تغيري 

من مل  -مثال  كاملشرع اجلزائري   -املشرعنيالسلطة احلاكمة، ومما جيدر اإلشارة إليه أن هناك من 
 .(4) جيعل للجرائم السياسية إجراءات خاصة، وال حماكم خمتصة هبا خمتلفة عن احملاكم العادية

                                                           
 (. 352،353أبو بكر صا ح: اجلرمية السياسية)ص:  (1)
اصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات (؛ عبد الن335حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (2)

 (.25الشرعية)ص:
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها. (3)
(؛ أسامة امحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن 335حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (4)

 (.29،31الدولة)ص:
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: هناك بعض الدول ال متيز اجلرائم السياسية عن غريها، مهما احملاكم القضائية العادية -ااثلثً 
القضاء العادي، كالدول اإلجنلوسكسونية  ااختلفت جسامة تلك اجلرائم، حيث خيتص هبا مجيع  

 .(1) واالحتاد السوفييت،  واليت يتميز قضاؤها عامة ابلطابع السياسي

ومما جيدر اإلشارة إليه أنه كلما كانت حماكمة اجملرم السياسي أمام احملاكم العادية كانت حماكمته 
ناك دعوات من أقرب إىل العدالة واإلنصاف من احملاكم اخلاصة، ويف هذا الصدد ه

الدميقراطيات احلديثة إلخضاع اجملرمني السياسيني للمحاكم العادية، كما أن هناك بعض 
 . (2)التشريعات أوجدت حماكم أمستها حماكم أمن الدولة وأولتها اختصاصات معينة

القانون يف حكم اللجوء إىل حماكم استثنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 الوضعي.

 حكم اللجوء إىل حماكم استثنائية يف الفقه اإلسالمي. -أواًل 

الشريعة اإلسالمية شريعة عاملية رابنية عادلة، تضع القوانني للجميع، وتعاقب كل من خالفها 
 ابلقدر الذي خالف، فالعقوبة مساوية للجرمية، والقواعد يف الشريعة اإلسالمية اثبتة. 

والفقراء، فكلهم أمامها سواء، وهناك مساواة يف تطبيق ال تفرق الشريعة الغراء بني األغنياء 
 احلدود، فال امتيازات ألحد.

وى اإلسالم بني السادة والعبيد، وبني اوال بني شريف ووضيع، س ،وال فرق بني حاكم وحمكوم
 . (3)الوجيه والوضيع، وال يوجد يف الشريعة حماكم خاصة تتعلق جبرائم معينة 

                                                           
(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات 335ة)ص: حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العومل (1)

 (.25الشرعية)ص:
 (29،31أسامة امحد املناعسة : الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص: (2)
(؛ حممود جنيب حسين: 363/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)253حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (3)

 (.1،2دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
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اإلسالمية ال يتغري، فجميع اجلناة ميثلون أمام قضاء واحد، وأمام حمكمة والقضاء يف الشريعة 
يف القوانني، وهناك  اواحدة، وال وجود للقوانني االستثنائية يف اإلسالم؛ ألن هناك انضباط  

املساحة املرنة يف العقوابت وهي التعازير، واليت تغين عن األحكام الطارئة، واليت تشكل هلا 
 طارئة.  حماكم استثنائية

فاحملاكم االستثنائية تشكل عند الطوارئ؛ لعدم وجود الرادع من أحكام وعقوابت، وهذا موجود 
 .(1)يف القوانني الوضعية غري موجود يف اإلسالم

 حكم اللجوء إىل حماكم استثنائية يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

املساواة أمام القضاء، وهذه احملاكم  احملاكم االستثنائية يف القانون الوضعي تعترب استثناء من مبدأ
 اخاصة مستقلة ال ختضع للمحاكم العادية، وال تتبع النظام القضائي العام، وهي تعترب خروج  

عن مبدأ العدالة؛ ولعل مربرات وجود هذه احملاكم الثورات اليت تشتعل يف بعض الدول، كالدول 
 العربية، وكذا وجود احلروب واالنقالابت. 

 ضع هذه احملاكم للمبادئ األساسية يف القضاء التابع للدولة.وجيب أن خت

اكم وهذه احملاكم مؤقتة، تزول بزوال املسوغ والسبب، وهكذا فاملشرع الوضعي نظم احمل
احملاكم االستثنائية، كما نظم آلية  منه قانونية، بني فيها مما تتكون ااالستثنائية، ووضع هلا نصوص  

فيما يتعلق هبا، وهذا بال شك داللة  اذلك مما نظمه القانون أيض  وغري  تشكيلها وانعقادها،
 . (2)واضحة على مشروعيتها يف القانون الوضعي

 

                                                           
د جنيب حسين: (؛ حممو 363/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)253حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (1)

 (.1،2دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر 25عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية: )ص  (2)

 (.419(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: 335العوملة)ص: 
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 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الرابعاملطلب 

الشريعة اإلسالمية شريعة عاملية رابنية عادلة، تضع القوانني للجميع، وتعاقب كل من  -1
خالفها ابلقدر الذي خالف، فالعقوبة مساوية للجرمية، والقواعد يف الشريعة اإلسالمية 

 . (1)وال يوجد يف الشريعة أحكام خاصة تتعلق أبنواع اجلرائم اثبتة، 
خاصة ألشخاص خاصني يف زمن خاص  اأحكام  القانون الوضعي، فإن هناك خبالف 
 استثنائي.

احملاكم االستثنائية يف القانون الوضعي تعترب استثناء من مبدأ املساواة أمام القضاء،  -2
وهذه احملاكم خاصة مستقلة، ال ختضع للمحاكم العادية، وال تتبع النظام القضائي العام وهذه 

 . (2)ا عن مبدأ العدالةاحملاكم تعترب خروج  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(؛ حممود جنيب حسين: 363/ 1(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)253أبو زهرة: اجلرمية)ص:  حممد (1)

 (.1،2دور الرسول الكرمي يف إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: 
رمية وعصر (؛ حممد فهيم درويش: اجل25عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية) ص:   (2)

 (.419(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: 335العوملة )ص: 
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يف احملاكم املختصة بنظر اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.

وأتناول هذا املبحث يف ثالثة مطالب، حيث أتناول يف املطلب األول احملاكم املختصة بنظر 
املختصة بنظر اجلرائم اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، وأتناول يف املطلب الثاين احملاكم 

بني اجلنائية يف القانون الوضعي، أما املطلب الثالث فأتناول فيه املقارنة بني الفقه اإلسالمي و 
 القانون الوضعي وذلك على النحو اآليت:

 بنظر اجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي: االختصاص -األولاملطلب 

 ،اخلليفة :على ست جهات، تتمثل يف -اقدمي   -وزع القضاء اجلنائي يف الدولة اإلسالمية
ووال املظامل، إال أن اختصاص هذه  ،ووال احلسبة ،وصاحب الشرطة ،والقضاة ،والوالة

ا ، مبا يراه اخلليفة مناسب  ، ويتسع أحياان  ا بطريقة حمددة، بل يضيق أحياان  اجلهات مل يكن اثبت  
، ولبيان ذلك أتناول جهات القضاء بشيء (1) ا للمصلحة العامة، وحبسب ظروف اجملتمعوحمقق  

 من التفصيل على النحو اآليت:

 القضاة: -أواًل 

خيتلف اختصاص القاضي من عصر آلخر، فإن األعراف ختتلف من زمن آلخر، ومن مكان 
 آلخر. 

( كان القاضي يفصل يف كل ما كان يعرض عليه من فعلى سبيل املثال، ويف عصر النيب )
( يفوض الوالة فيما بعض أصحابه للفصل يف قضااي معينة، وكان ) خصومات، وكان يعني

 يعرض عليهم. 

                                                           
(؛ حممد حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية 137عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص:  (1)

 (.12)ص: 
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 -خاصة يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )رضي هللا عنه( -ويف عصر اخللفاء الراشدين
خصص قاض لكل إقليم؛ ليفصل يف اخلصومات املدنية دون احلدود والقصاص والتعازير، فهي 

 من اختصاص اخلليفة.

عصر الدولة األموية توسعت اختصاصات القاضي، فكان جيمع بني الدعاوى املدنية وبني  ويف
 النظر يف شئون بيت املال واجلرائم واملظامل وغريها.

، فكان من اختصاص القاضي إقامة اكبري   اور  ويف عصر الدولة العباسية تطور منصب القضاء تط
 .(1) أهم احلدود والقصاص؛ وذلك النشغال اخلليفة فيما هو

 صاحب الشرطة: -ااثنيً 

 كانت الشرطة يف عصر الدولة األموية اتبعة للقضاء، ويتوىل صاحبها إقامة احلدود.

أن صاحب الشرطة وظيفته دينية واسعة االختصاص، إذ تعد مبثابة القضاء  :ويقرر ابن خلدون
 .(2) اجلنائي يف الدولة اإلسالمية

 وايل احلسبة: -ااثلثً 

وظيفة احملتسب أهنا: "أمر ابملعروف، وإذا ظهر تركه، وهني عن منكر إذا ظهر عرف املاوردي 
 . (3)فعله "

 . (4)ويقول ابن خلدون: "احلسبة وظيفة دينية من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  هذه الوظيفة قول هللا )تعاىل(:وأساس  

.)5(
 ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

                                                           
(؛ حممد 138،137دأ الشرعية اجلنائية )ص: (؛ عصام عفيفي عبد البصري: مب1/64املاوردي: األحكام السلطانية ) (1)

 (.12حممد مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية )ص: 
 (.139، 138(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 222ابن خلدون: املقدمة)ص: (2)
 (.1/349املاوردي: األحكام السلطانية) (3)
 (.139عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: (؛ عصام 225ابن خلدون: املقدمة)ص: (4)
 (.114آل عمران: اآلية) (5)
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 ( أول حمتسب، وتوالها من بعده اخللفاء. وقد كان رسول هللا )
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أول من نظم أمور احلسبة، حيث وىل عبد هللا بن عقبة  دويع

 .(1) على النظر يف األسواق، والتفتيش على املكاييل واملوازين، ومنع الغش فيها
 .(2) واحلسبة يف اإلسالم خادمة للقضاء

 وايل املظامل: -ارابعً 

عرف املاوردي والية املظامل أهنا: "قود املتظاملني إىل التناصف ابلرهبة، وزجر املتنازعني عن 
 .(3) التجاحد ابهليبة"

 وفيها من خصائص القضاء والتنفيذ. 

لبسط سلطان القانون على الوالة وكبار رجال الدولة، وأول من نظر فيه  ،ونشأت والية املظامل
 .(4) إذ تتجلى فيها خصائص القضاء والتنفيذ ،(، ومن بعده اخللفاء الراشدونرسول هللا )

يقول املاوردي: "جتاهر الناس ابلظلم والتغالب، ومل يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، 
املتغلبني وإنصاف املغلوبني إىل نظر املظامل الذي ميتزج به قوة السلطة بنصفة فاحتاجوا يف ردع 

 .(5) القضاء"
املظامل ذو اختصاص قضائي واسع، فله والية عامة يف القضاء إذا جلأ إليه املتقاضون، فله  ووال

 (6)النظر بني املتشاجرين واحلكم بينهم ابحلق، فال ينبغي أن حيكم إال القضاة.

                                                           
(؛ حممد حممد 141(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 1/372املاوردي: األحكام السلطانية) (1)

 (.15مصباح القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
 ا.املراجع السابقة الصفحات نفسه (2)
 (.1/131املاوردي: األحكام السلطانية) (3)
(؛ حممد حممد مصباح 142(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 1/372املرجع السابق) (4)

 (.14القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
 (. 1/131املاوردي: األحكام السلطانية) (5)
(؛ حممد حممد مصباح 142(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية)ص: 1/171املرجع السابق) (6)

 (.14القاضي: أصول احملاكمة اجلنائية)ص: 
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عصران احلاضر؛ فألنه ال توجد خالفة إسالمية، وال إمام واحد حيكم املسلمني، فإن  أما يف
القضاء الوضعي هو الذي يتوىل احلكم يف اجلرائم اجلنائية، حيث جعلت احملاكم الشرعية فيما 

لوقف وغريها مما نص عليه يتعلق مبسائل األسرة واألحوال الشخصية، وما يتعلق مبسائل ا
 .(1).القانون

 بنظر اجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي: االختصاص -الثايناملطلب 
 مر معنا أن احملاكم النظامية يف النظام القضائي نوعان رئيسان:

 : تقضي يف الدعاوى املدنية.(2)مدنية -1
 . (3)جزائية: تقضي يف الدعاوى اجلزائية -2

 واحملاكم النظامية بشكل عام على أربعة أنواع:

العدل )احملاكم العليا بشقيها:  -حماكم االستئناف ث -حماكم الصلح ب. حماكم البداية ت -أ
 .(4) (والنقض

 إال ما استثين بنص ،وختتص احملاكم النظامية بشكل عام ابلنظر فتي املنازعتات واجلرائم كافتة
، ومتارس سلطة القضاء على مجيع (5)انوين خاص خيرجهتا عتن دائترة اختصاصهاق

                                                           
اكتفيت ابحلديث عن هذه األربع فقط؛ ملا هلا من فائدة للموضوع، وأمهلت احلديث عن اجلهتني األولني )اخلليفة   (1)

 ودمها اليوم بسبب األوضاع السياسية.والوال(؛ لعدم وج
(؛ حازم حممد الشرعة: التقاضي 425أسامة أمحد املناعمة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة)ص:   (2)

 (.259اإللكرتوين واحملاكم اإللكرتونية)ص: 
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها.(  3)

على أنه "تنظر احملاكم النظامية يف  2111لسنة  5النظامية الفلسطيين رقم ( من قانون تشكيل احملاكم 2نصت املادة ) (4)
 -2فلسطني يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثين بنص قانوين خاص، ومتارس سلطة القضاء على مجيع األشخاص. 

يز يف قانون أصول حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقا  للقانون" وانظر: حممد صبحي جنم: الوج
 (.437احملاكمات اجلزائية)ص: 

على أنه "تنظر احملاكم النظامية  2111لسنة  5( من قانون تشكيل احملاكم النظامية الفلسطيين رقم 2نصت املادة )(  5)
. يف فلسطني يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثين بنص قانوين خاص، ومتارس سلطة القضاء على مجيع األشخاص

 حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقا  للقانون" -2
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ذا االختصاص ، وقد حدد القانون اختصاص كل من هذه احملاكم، سواء أكان ه(1)األشتخاص
، وقتد تكفتل بيان ذلك قانون أصول احملاكمات املدنيتة والتجاريتة وقتانون اا، أم مكاني  موضوعي  

 . (2)اإلجتراءات اجلزائية، كل يف جماله

اجلزائية، واليت ختتص بنظر اجلرائم اليت يرتكبها ومما جيدر اإلشارة إليه أن هناك ما يعرف ابحملاكم 
 حصر أفراد جهاز الشرطة، كاملشرع الفلسطيين واملشرع املصري، فاملشرع الفلسطيين مثال  

 .(3) صالحية اختصاصها يف اجلرائم اليت يرتكبها الضباط من رتبة رائد فما فوق

 الوضعي: القانونبني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 

القانون الوضعي جند أن الفارق بني ابلنظر ملا سبق ذكره وابملقارنة بني الفقه اإلسالمي و 
اجلوهري بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي هو: أن القانون الوضعي أوجد حماكم 
جنائية خاصة بنظر اجلرائم اجلنائية، وهي حماكم الصلح والبداية واالستئناف والنقض، أما 

ه اإلسالمي فقد جعل القضاء اجلنائي من اختصاص اخلليفة أو الوالة أو القضاة أو الفق
 .(4) املظامل احلسبة أو وال صاحب الشرطة أو وال

 
 
 
 

                                                           
(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات 424حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص: (1)

 (.425(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:16،21الشرعية: )
 حات نفسها.املراجع السابقة الصف (2)
" ختتص احملكمة العسكرية اخلاصة  2118( لسنة 4من قانون  على أنه قانون القضاء العسكري رقم ) 5نصت املادة  (3)

ابلنظر يف اجلرائم اليت يرتكبها الضباط من رتبة رائد فما فوق." وانظر: حممد صبحي جنم: الوجيز يف قانون أصول 
 (.437احملاكمات اجلزائية)ص: 

(؛ عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول 424سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:  حممد (4)
(؛ عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ 425(؛ حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية)ص:21، 16احملاكمات الشرعية)

 (.137الشرعية اجلنائية)ص: 
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 الفصل الثاين

يف يف الفقه اإلسالمي و  حتديد اجلرائم املتعلقة أبمن الدولة الداخلي واخلارجي
 القانون الوضعي

القانون يف املقصود جبرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 
 الوضعي

القانون يف جرائم أمن الدولة وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 الوضعي.

االختصاص القضائي بنظر جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.يف و 

الضوابط املتعلقة بتطبيق أحكام قانون العقوابت يف الفقه  -الرابعاملبحث 
 القانون الوضعي.يف اإلسالمي و 
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القانون يف املقصود جبرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 
 الوضعي

 مفهوم جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 مفهوم جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 أنواع جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 أنواع جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 
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القانون يف املقصود جبرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملبحث 
 الوضعي.

 توطئة: 

احلرب العاملية الثانية، حينما  أثناءظهرت أمهية اجلرائم الواقعة على أمن الدولة اخلارجي 
واسعة يف التواطؤ مع  اقع احلرب، حبيث فتحت احلرب آفاق  تسارعت األحداث يف أورواب لوا

األعداء ومساندهتم ومعاونتهم، األمر الذي دفع الدول املعنية إىل العمل على حماربة اخليانة، عن 
طريق إصدار تشريعات جديدة؛ حملاربة املتورطني يف مستنقع العمالة يف بداايت مراحلها، قبل 

 استفحاهلا؛ محاية للحكومة والشعب.

ا أو داخلي   - كان ذلك االعتداء، وأاي  اأو خارجي   اد يكون داخلي  واالعتداء على أمن الدولة ق
فإنه يطال احلكومة والشعب، وقد يطال األرض ما يعين أنه يطال الدولة أبركاهنا، فال  -اخارجي  

 .(1) بد من العمل على حتجيم اجملتمع، وحتصينه من هذه السلوكيات اخلاطئة

 مفهوم جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

ال بد من تعريف مفردات هذا املصطلح،  ،قبل تعريف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي
 وذلك على النحو اآليت:

 .( 2)ااجلرائم: مجع جرمية: سبق تعريف اجلرمية لغة واصطالح   -1
 .األمن -2

 

 

                                                           
(؛ طالل 32(؛ حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص: 139عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية)ص: (1)

 (.111أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 
 (. 18(انظر: )ص 2)
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 األمن لغة:

ُة اأَلْمُن، ومنه أْيَمُن أَْمنا  وأََمنا ، وأََمنة  وأَماان ، فهو أَِمٌن واأَلَمنضد اخلوف، وهو مأخوذ من أِمن 
ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  قول هللا

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦڦ

ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  گ  گ    ڈڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڻ  ڻ  ڻ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گگ

ڻ  ۀ  چ )1(، وقول هللا چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

  ڎ   ڎ  ڈچ )2(.

ى  ائ     ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ٴۇچ   هللا  وقول 

  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  چ )3(

: أي ذا أَْمٍن، ورجل أَِمن وأَمني مبعىن واحد، ويف التنزيل العزيز چ پ  پ   پ    ڀ   چ 
)4(  
اآلِمن يعين مكة وهو من اأَلْمِن. َأي :  

بكل ما يسمع وال ُيَكذِ ب بشيء، ورجل أََمنٌة أَيضا  إذا كان ورجل أََمنٌة ابلفتح للذي ُيَصدِ ق 
 .(5) يطمئن  إىل كل واحد ويَِثُق بكل َأحد وكذلك األَُمَنةُ 

 
                                                           

 (.154آل عمران: اآلية) (1)
 (.11األنفال: اآلية) (2)
 (.125البقرة: اآلية) (3)
 (.3ية)التني: اآل (4)
 (.21/ 13ابن منظور: لسان العرب) (5)
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 :ااألمن اصطالحً 

ر حول تعريف واحد وهو: "عدم توقع مكروه يف و تعددت تعريفات الفقهاء لألمن، وكلها تد
 . (1)الزمان اآليت"

 تعريف أمن الدولة:
احلفاظ على قوة وسالمة مكوانت الدولة من سلطة وإقليم وشعب، ": بعض الفقهاء أنهعرفه 

ا ابلنظام الدستوري القائم أو وحدة الوطن أو زعزعة إببعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرر  
 . (2)األمن الداخلي"

 ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر اإلبعاد لألشياء اليت تضر ابلنظام الدستوري أو وحدة
الوطن أو زعزعة األمن الداخلي، وكان عليه أن جيعل التعريف بشكل عام أمشل من ذلك، 

ا بنظام الدولة أو مؤسساهتا أو وحدة الوطن حبيث يشمل إبعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرر  
أو زعزعة األمن الداخلي، كما أن ما ورد يف التعريف ليس هو األمن بذاته، إمنا هو من أسباب 

: "سكينة وطمأنينة تعرتي احلكومة والشعب؛ وذلك من خالل فأمن الدولة هومن، حتقق األ
ا بنظام الدولة أو مؤسساهتا أو وحدة الوطن أو زعزعة إبعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرر  

 األمن الداخلي". 

 امن األخطار اليت تتهدده، كما يعد إحساس   اواألمن هو احلالة اليت يكون فيها اإلنسان حممي  
 يتملك اإلنسان ابلتحرر من اخلوف، ومن كل خطر يهدده.

وقد امتد األمن ليشمل معاين جديدة، بسبب تعدد صور األخطار اليت تواجه الدولة، واليت ال  
تقتصر على النواحي العسكرية، بل مشلت نواحي كثرية، كاالقتصادية واالجتماعية والصحية 

                                                           
 (.1/35(؛ الربكيت: التعريفات الفقهية)1/37اجلرجاين: التعريفات) (1)
 (.9حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص: (2)
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ألمن االقتصادي واألمن االجتماعي وغريه من أنواع وغريها؛ لذا فإن أمن الدولة اتسع ليشمل ا
 األمن.

وميثل أمن الدولة محاية جملموعة املصا ح احليوية للدولة، واليت ال بد من محايتها ومحاية املواطنني 
داخل الدولة من األخطار اليت متس العامة، وال بد من وضع القوانني اليت حتفظ هلم أمنهم 

 السلطات املختصة حبماية األمن.وحقوقهم؛ وذلك من خالل 

ومحاية الدولة من اخلارج ال يقل أمهية عن محايتها من الداخل؛ ألن يف حفظه محاية لكيان  
 .(1) ا ألسرارهاالدولة ووقاية هلا من األخطار وحفظ  

 يف الفقه اإلسالمي: (جرائم أمن الدولة)أما فيما يتعلق بتعريف مصطلح

جلرائم أمن الدولة، إذ إن هذا  اهنا يف معظمها مل تتضمن تعريف  فإن الناظر لكتب الفقه جيد أ
وابلرغم من أهنم مل  -املصطلح مصطلح معاصر يستعمله فقهاء القانون، أما فقهاء اإلسالم

إذ إهنم ذكروا اجلرائم اليت متس  ،فقد عملوا مبدلوله، واهتموا أبمن الدولة -يعرفوا هذا املصطلح
واليت  - جرمية البغيأمن الدولة، ووضعوا هلا تعريفات حمددة، كجرائم احلدود السبعة، فمثال  

ا ال ا مانع  ا جامع  وضع هلا الفقهاء تعريف   -أطلق عليها يف الشريعة اإلسالمية اجلرمية السياسية
ند أئمة املسلمني أنه: "خروج عن طاعة خيتلط بغريه من اجلرائم األخرى، حيث يكمن جوهره ع

 ، وكذلك جرمية السرقة، وجرمية احلرابة، وغريها من اجلرائم األخرى.  (2)اإلمام بغري حق"

:" جمموعة اجلرائم اليت متس وجود ويرى الباحث أنه ميكن أن تعرف جرائم أمن الدولة أهنا
احلكم فيها، أو تعرض مؤسساهتا أو  الدولة وسيادهتا على أراضيها ومواطنيها، أو تنال من نظام

 .(3)شعبها للخطر"

                                                           
 (.141عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية)ص: (1)
 (.139،141سياسية)صمنتصر سعيد محودة: اجلرمية ال (2)
ومن املالحظ أن العقيدة والدين مينح معتقديه اإلحساس ابألمن الروحي واألمان  وهذا حيمي رواح االنسان من       (  3)

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ الشعور ابخلوف يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة قال هللا )تعاىل(: 
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 مفهوم جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 توطئة:

حترص كل دولة من الدول على حتقيق األمن القومي والوطين من خماطر العدوان عليه، إذ إن 
مبا  ،أتمينها من الداخل واخلارجحتقيق ذلك من أولوايت الدول، وغاية األمن الوطين يف الدولة 

 يكفل لشعبها استقرار احلياة واألمن والسالم.

وحتقيق األمن مشكلة معقدة لدى الدول؛ وعلة ذلك تكمن يف تنوع مصادر اخلطر الداخلي 
 .(1) واخلارجي

 التعريف أبمن الدولة:

 وإقليم: "احلفاظ على قوة وسالمة مكوانت الدولة من سلطة عرفه بعض الفقهاء أنه

ا ابلنظام الدستوري القائم أو وحدة الوطن أو وشعب، إببعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرر   
 . (2)زعزعة األمن الداخلي"

ا كما يعد إحساس    ،من األخطار اليت تتهدده اواألمن هو احلالة اليت يكون فيها اإلنسان حممي  
ولقد امتد األمن ليشمل معاين يتملك اإلنسان ابلتحرر من اخلوف، ومن كل خطر يهدده. 

جديدة، بسبب تعدد صور األخطار اليت تواجه الدولة، واليت ال تقتصر على النواحي 

                                                                                                                                                                          

ابهلل تعاىل ميأل املرء شعورا ابألمن واالطمئنان وراحة البال  (. فاإلميان ١– ٣قريش)  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 والسكينة.

 (.139عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية)ص: (1)
 (.9حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص: (2)
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كاالقتصادية واالجتماعية والصحية وغريها. لذا، فإن أمن   ،بل مشلت نواحي كثرية ،العسكرية
 من.الدولة اتسع ليشمل األمن االقتصادي واألمن االجتماعي وغريه من أنواع األ

وميثل أمن الدولة محاية جملموعة املصا ح احليوية للدولة، واليت ال بد من محايتها ومحاية املواطنني 
داخل الدولة من األخطار اليت متس العامة، وال بد من وضع القوانني اليت حتفظ هلم أمنهم 

ج ال يقل وحقوقهم، وذلك من خالل السلطات املختصة حبماية األمن، ومحاية الدولة من اخلار 
ألن يف حفظه محاية لكيان الدولة ووقاية هلا من األخطار  ؛أمهية عن محايتها من الداخل

 .(1) ا ألسرارهاوحفظ  

 تعريف جرائم أمن الدولة يف القانون:

ماعي : "جمموعة من املمارسات اإلجرامية، اليت يغلب عليها الطابع اجلعرفها حممد عدود أهنا
بعينه، وإمنا اهلدف منها هو هتديد كيان الدولة ووحدهتا وإحداث  االتنظيمي، وال تستهدف فرد  

بلبلة يف اجملتمع، إبحداث شرخ يف مرتكزاته الفكرية والعقدية، وضرب مؤسساته ومصاحله 
 .(2) السياسية واالقتصادية واالجتماعية"

مع أن  ويؤخذ على هذا التعريف أنه أضفى على جرائم أمن الدولة الطابع اجلماعي واملنظم،
تؤدي لتهديد أمن  -رمبا تكون بدوافع خاصة -هذا ليس على إطالقه، فهناك جرائم فردية

 الدولة. 

"جمموعة من املمارسات اإلجرامية اليت  :ويرى الباحث أنه ميكن تعريف جرائم أمن الدولة أهنا
 هتدد كيان الدولة أو مؤسساهتا أو مصاحلها أو تعرض مواطنيها للخطر".

مجيع املمارسات اإلجرامية  ه كل ما يهدد الدولة، إذ إنه مشلف يتسم ابلعموم لشمولفهذا التعري
 كانت اليت هتدد كيان الدولة، أاي  كان هذا التهديد، أو مؤسسات الدولة كافة، أو مصاحلها أاي  

 تلك املصا ح أو تعرض مواطنيها للخطر. 

                                                           
 (.141عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية)ص: (1)
 (.  21حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:  (2)
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 أنواع جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

جاءت الشريعة اإلسالمية انهية عن جرائم أمن الدولة، لذا فقد جاءت ابلضرورات اخلمس، 
 وجعلتها من أهم مقاصدها.

 ،احلرابة :وجلرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي عدة صور، من أبرزها وأشدها خطورة جرمية 
ل كل منهما مظلة يدخل حتتها الكثري من اجلناايت املضرة أبمن وجرمية البغي، واليت تشك

،  (1)الدولة، مثل: االعتداء أو املؤامرة على وحدة النظام الدستوري أو على وحدة الوطن والتمرد
، واخلروج (3)، والتجسس على املسلمني(2)كجرمية الردة اجلماعية  ،كما أن هناك جرائم أخرى
ئم فقسمت جرا ،لتشريعات احلديثةرام وال حيرم احلالل، أما معظم اعلى اإلمام الذي ال حيل احل

جرائم أمن الدولة  -والثانية ،ائم أمن الدولة اخلارجيجر  -األوىلأمن الدولة إىل قسمني: 
ا قانونية، تنظم كل نوع على حدة، ويرى بعض الداخلي، وقد وضعت لكال النوعني نصوص  

جرميتني، ومها جرمية  :أن جرائم أمن الدولة اخلارجي يف الفقه اإلسالمي تتمثل يف (4)الفقهاء
أن اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي  ااخليانة وجرمية التجسس، ويرى بعض الفقهاء أيض  

 .(5)واحلرابة ،البغي :يف الفقه اإلسالمي مها جرميتا

 أنواع جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 

                                                           
 (.  21حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:  (1)
 (.  47املرجع السابق الصفحة نفسها)ص:  (2)
الصة يف أحكام (؛ الشحود: اخل95/ 2ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام) (3)

 (. 14التجسس)ص: 
(؛ هاين رفيق حامد عوض: اجلرمية السياسية ضد األفراد)ص 32حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (4)
:83.) 
(؛ 93، 5اخلروج على احلاكم)ص: -(؛ إمساعيل سامل: من جرائم أمن الدولة قطع الطريق125أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (5)

(؛ 131،  99(؛ سامي مجيل الفياض الكبيسي: االشرتاك يف اجلرمية)194ة: اجلرمية السياسة)ص: منتصر سعيد محود
(؛ حممد سليم العوا: يف أصول النظام اجلنائي 35حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:  

 (.132اإلسالمي)ص: 
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وختتلف أنواع جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي عنها يف الشريعة اإلسالمية، فبينما مل يرد يف 
الشريعة اإلسالمية ما يعرف جبرائم أمن دولة، الداخلي أو اخلارجي، فإن القانون الوضعي قد 

دولة الداخلي وكذلك اخلارجي، ونظم ذلك استحدث ذلك، حيث أوجد ما يعرف أبمن ال
 بنصوص قانونية، نص فيها على جرائم أمن الدولة الداخلي واخلارجي، أتناول ذلك فيما أييت:

 :(1)أمن الدولة اخلارجي ىاجلرائم الواقعة عل -أواًل 

نصت القوانني الوضعية على أمساء اجلرائم الواقعة على أمن الدولة اخلارجي، وقد تباين املشرعون 
يف ذلك من دولة ألخرى، ومن مشرع آلخر، مع احتادهم يف ذكر عدد منها، كجرمية اخليانة 
وجرمية التجسس، وكذلك الصالت غري املشروعة ابلعدو، وكذا جرمية النيل من هيبة الدولة ومن 

 لشعور القومي. ا

 اثنيً ا- اجلرائم الواقعة علي أمن الدولة الداخلي)2(:

نصت القوانني الوضعية على عدة جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي، مع تباينها يف ذكر 
بعض اجلرائم األخرى، وإن من اجلرائم اليت اتفقت القوانني على جترميها: اجلناايت الواقعة علي 

سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، وكذلك الفتنة، واجلرائم اليت الدستور، واغتصاب 

                                                           
؛ حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم (32حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (1)

 (.336(؛ عالء زكي: جرائم األمن القومي)ص: 191، 117اإلرهاب)
(؛ أسامة املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة )ص: 33حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (2)

  - 1984 -بغداد  -مطبعة االديب البغدادية  -تعاون مع العدو يف زمن احلرب (؛ سعد ابراهيم االعظمي: جرائم ال81
 - 2766العدد  -(؛ عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف: اجلرائم املخلة أبمن الدولة جريدة)الزمان( الدولية 38)ص: 

سامل عدود:  (؛ حممد حممد241، 237(؛ خالد مصطفى فهمي: حرية الرأي والتعبري )ص: 8/8/2116التاريخ )
 (.61اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:
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تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفو بني عناصر األمة، وكذلك اليت تؤدي إىل النيل من 
 . (1)مكانة الدولة املالية، إضافة إىل جرائم التحريض

 الوضعي.القانون بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

ا بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف جترمي من خالل ما سبق يتضح أن هناك توافق  
أو متسها ابلضرر أبي شكل كان، إال أن هناك أوجه خالف وتفاوت  ،األفعال اليت هتدد الدولة

 بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف نواح عدة، من أمهها ما أييت: 

 املشرع اإلسالمي لإلمام أو احلاكم احلق يف العفو عن جرائم احلدود،مل يعط  -1

، خبالف القانون الوضعي الذي أعطى احلق للدولة يف (2)إذا وصل األمر إىل احلاكم 
 فق أصول قانونية معينة، والعتبارات خاصة أبرزها االعتبارات السياسية. ذلك وَ 

 تكون يد الي اإلسالمية ابلتوبة، بشرط أ ريعةتسقط العقوبة عن اجملرم السياسي يف الش  -2
السلطات العليا وصلت للجاين، أما يف القانون الوضعي فإن القاعدة العامة أن توبة 

 . (3)اجلاين ال تسقط العقوبة

 .(1) توسعت الشريعة اإلسالمية يف إسقاط العقوبة ابلتوبة يف جرائم التعزير خاصة  -3

                                                           
متثل جرائم التحريض خطورة خاصة على أمن اجملتمع واستقراره، وعندما حتدث من خالل وسائل االعالم، يكون  (1)

ة الرأي ضررها خطري ومباشر. وميثل العقاب هنا حمافظة على أمن اجملتمع، وال جيوز يف مثل هذه اجلرائم احلديث عن حري
 والنشر.

والتحريض هو اإليعاز أو التأثري على اجلاين ومحله على ارتكاب األفعال املكونة للجرمية، وهو ينطوي على نوع من سيطرة 
احملرض على إرادة الغري. وال شك أن هذه اجلرائم متثل خطرا على أمن اجملتمع واستقراره، وتتعدى أضرار وآاثر هذه اجلرائم 

ئل النشر. وقد تناول املشرع جرائم التحريض اليت ترتكب بواسطة النشر عن طريق الصحف وغريها من إذا ارتكبت بوسا
وسائل االعالم. ومثل هذه اجلرائم تشكل خطرا على اجملتمع أبسره. أسامة املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن 

 (.237،241( ؛خالد مصطفى فهمي: حرية الرأي والتعبري)ص: 81الدولة)ص: 
 (. 114حممد سليم العوا: يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: (2)
(؛ عز الدين الدانصورى، وعبد احلميد 197حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:  (3)

 (21ريب: املسئولية اجلنائية)ص: االشو 
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ا منها على أو معفي   ،ا من العقوبة املقررةا خمفف  اجلهل يف الشريعة اإلسالمية ظرف   دُّ يع -4
العموم، خبالف ذلك يف القانون فإن القاعدة العامة تقول: "ال عذر ألحد جبهل 

 . (2)القانون " لذا كانت الشريعة اإلسالمية متميزة عن القانون الوضعي يف هذا اجلانب

ارب اجلاين من عقوبة التسرت وعدم اإلبالغ عنهم، خبالف أعفى القانون الوضعي أق  -5
 ذلك يف الشريعة اإلسالمية

 .(3) فإن القواعد عامة واألحكام تطبق على مجيع املواطنني 

والطاعة إبسقاط  ،والرجوع إىل اجلماعة ،شجعت الشريعة اإلسالمية على التوبة  -6
وجهم بتأويل، وهذا خبالف ضمان ما أتلفه البغاة حال احلرب أو الثورة إذا كان خر 

 (4)ا فال بد من العقوبة عليه.القانون فإن من ارتكب جرم  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

(؛ حممد حممد سامل 113، 119(؛ حممد العوا: يف أصول النظام اجلنائي: )ص: 282حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (1)
 (197عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص: 

ي (؛ حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخل431عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)ص: (2)
 (.197)ص: 

 (.197(؛ حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص:  274حممد أبو زهرة: العقوبة)ص:  (3)
 (.197(؛ حممد حممد سامل عدود: اجلرائم املضرة أبمن الدولة الداخلي)ص: 125حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:  (4)
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القانون يف جرائم أمن الدولة وتكييفها يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملبحث 
 الوضعي:

 وفيه مخسة مطالب:

 التكييف الشرعي جلرائم أمن الدولة الداخلي يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 

 التكييف القانوين جلرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 التكييف الشرعي جلرائم أمن الدولة اخلارجي يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 خلارجي يف القانون الوضعي.التكييف القانوين جلرائم أمن الدولة ا -الرابعاملطلب 
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 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 
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ول التكييف الشرعي جلرائم مطالب، حيث أتناول يف املطلب األ أتناول هذا املبحث عرب مخسة
جلرائم أمن أمن الدولة الداخلي يف الفقه اإلسالمي، وأتناول يف املطلب الثاين التكييف القانوين 

الدولة يف القانون الوضعي، بينما أتناول يف املطلب الثالث التكييف الشرعي جلرائم أمن الدولة 
اخلارجي يف الفقه اإلسالمي، كما أتناول يف املطلب الرابع التكييف القانوين جلرائم أمن الدولة 

ة بني الفقه اإلسالمي ا أتناول يف املطلب اخلامس املقارناخلارجي يف القانون الوضعي، وأخري  
 والقانون الوضعي، وذلك على النحو اآليت:

 التكييف الشرعي جلرائم أمن الدولة الداخلي يف الفقه اإلسالمي: -األولاملطلب 

ال بد من محاية الكيان ومواطنيه، وال بد من وضع القوانني الالزمة اليت تضمن حفظ األمن 
 .(1) واألمان

 ،وقد ذهب الفقه اإلسالمي إىل أن اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي مها: جرميتا البغي 
 واحلرابة، وال شك أن هاتني اجلرميتني كاملتا األركان، حيث توافرت فيهما أركان اجلرمية الثالثة.

الدولة ن وقد حارب اإلسالم كل جرمية تنتهك ضد الفرد أو اجلماعة، ولعل االعتداء على أم
واجلرمية،  ا من أي جرمية سواها؛ لذا كانت العقوبة زاجرة، وهي كبرية بكرب الذنبأعظم خطر  

ے    ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھٹ ٹ چ 

.)2(
 ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ 

  

و ٹ ٹ چ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ 
.)3(   

 التكييف القانوين جلرائم أمن الدولة الداخلي يف القانون الوضعي:  -الثايناملطلب 

                                                           
 (.141)ص:عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية(1)
 (.9احلجرات: اآلية) (2)
 (.33املائدة: اآلية) (3)
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احلقوق يف القانون متوازية، فالشعب له حقوق، والدولة هلا حقوق، وإن من حق الشعب أن 
ميارس تلك احلقوق واحلرايت اليت كفلها له القانون، واليت متيزه عن غريه من الكائنات، كما أن 

 ه السمع والطاعة، وعدم معارضة الدستور أو التعدي عليه. من حق الدولة علي

حياة فالقانون جيرم كل من يتعدى على الدستور، أو حيرض عليه؛ ملا يف ذلك من إفساد لل
 .(1)بكيان األمة إىل اهلاوية  االسياسية، والذي يودي أخري  

 .(2) القيادة العسكرية للسلطة السياسية أو املدنية أو وجرائم أمن الدولة متثل اغتصااب  

كجرائم التآمر على قلب نظام احلكم، واليت تعد من أخطر اجلرائم اليت ترتكب ضد الدولة؛ ملا   
 .(3) هلا من أثر سليب على مستقبل الوطن واملواطن، كما تعد من أخطر ألوان االتفاق اجلنائي

وكذلك تعد اجلرائم املالية من جرائم أمن الدولة، وكلها جرائم كاملة األركان، فجرمية غسيل  
إذ إهنا تؤثر على اقتصاد البلد وتضعفه؛ األمر  ؛على سبيل املثال من أخطر اجلرائم، (4)األموال

؛ لذا تشدد املشرع يف عالج ذلك، ووضع (5)الذي قد يؤدي إىل القضاء عليه وعلى كيانه
 .(6) عقوبة الشديدة  هلا، وقد يصل إىل حد اإلعدامال

 التكييف الشرعي جلرائم أمن الدولة اخلارجي يف الفقه اإلسالمي: -الثالثاملطلب 
                                                           

(؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن 57حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (1)
 (.81الدولة)ص:

قانون حمكمة أمن (؛ أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح 82حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (2)
 (.81الدولة)ص:

 (.85حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة)ص:  (3)
عرفتها اللجنة األوروبية أهنا: "عملية حتويل األموال املتحصلة من أنشطة جرمية هبدف إخفاء أو إنكار املصدر غري  (4)

املشروع واحملظور هلذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما بتجنب املسؤولية القانونية عن االحتفاظ مبحصالت 
 (.13هذا اجلرم" رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال)ص: 

 مصادر األموا ل غري املشروعة: وهي كثرية من أمهها: (5)
جتارة املخدرات. الرشوة. االختالس. التهرب الضرييب. جرائم أصحاب الياقات البيضاء. جرائم السياسيني. رمزي جنيب 

 (.4(؛ سر اخلتم صا ح علي، الصادق ضرار خمتار: جرائم رجال األعمال)ص: 49القسوس: غسيل األموال)ص: 
 (.223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (6)
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سبق أن بينت أن من اجلرائم الواقعة على أمن الدولة اخلارجي جرمييت التجسس واخليانة، وهااتن 
 :ملا تشكله من هتديد على أمنها، فالتجسس هواجلرميتان تعدان من أخطر اجلرائم على الدولة؛ 

 .(1) االطالع على عورات املسلمني وأخبارهم، وإيصاهلا إىل أعدائهم

فهو  ،عفه، أما اجملتمع القوي املرتابطا إىل ضوهو رذيلة من رذائل اجملتمع الضعيف، يزيده ضعف  
 ع، وتنسفه من داخله. اجملتمع الذي ال تتفشى فيه ظاهرة التجسس، واليت تقوض كيان اجملتم

فهي أن خيون الرجل غريه يف أمانته، أو يف نفسه، أو يف أهله، أو يف ماله، وهي  ،أما اخليانة
 حمرمة، كما أهنا درجات، ولعل من أعظمها وأخطرها خيانة الوطن والشعب. 

واخليانة كلها قبيحة، لكن  بعضها أشد  وأقبح من بعٍض، فذنب دون ذنب فإن من خانك يف 
 . (2)يء يسري ليس كمن خانك يف شيء كبريش

 وقد تصل إىل القتل. ،واخليانة توجب عقوبة تعزيرية، تكرب وتصغر حبسب خطورهتا على اجملتمع

فاخلائن عدو نفسه وربه ووطنه وشعبه؛ لذا استحق أشد أنواع العقاب؛ ملا جلب على أمته من 
 ضعف وصغار أمام أعدائها،

 .(3) واجلزاء من جنس العمل 

انون الوضعي.التكييف القانوين جلرائم أمن الدولة اخلارجي يف الق -الرابعاملطلب   

يرى أصحاب املذهب املوضوعي أن الصفة السياسية قد الزمت جرائم أمن الدولة منذ القدم، 
إال أن األمر بدأ ينحو حنو إخراج جرائم االعتداء على أمن الدولة اخلارجي عن اجلرائم 

                                                           
(؛ ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 14الشحود: اخلالصة يف أحكام التجسس )ص:  (1)

 (. 95/ 2األحكام)
 (. 1/79اهليتمي: الزواجر عن اقرتاف الكبائر)  (2)
 (. 95/ 2ومناهج األحكام ) ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية (3)
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بل يوجه ضد األمة كلها،  ،لكجرائم تضر ابألمة كلها، وال ختص احلاكم أو املالسياسية؛ ألهنا 
 ولعل من أبرز ذلك اخليانة واجلاسوسية.

فاملتعدي على أمن الدولة اخلارجي جمرم، وقد جرى الفقه والتشريع احلديثان على إخراج جرائم 
االمتيازات اليت متنح للمجرم أمن الدولة اخلارجي من نطاق اجلرائم السياسية، واستبعاد كل 

 .(1)السياسي

فاجلرائم املوجهة ضد أمن الدولة اخلارجي ال مربر هلا، إذ إن كل فرد خيون شعبه أو بلده أو 
 ا للوطن واملواطن.  يتجسس عليهم يعد خائن  

 .(2) وهذا خيتلف عن الثائر الذي يعمل إلصالح بلده وحكومته، فالثائر صاحب أهداف نبيلة

 القانون الوضعي.بني املقارنة بني الفقه اإلسالمي و  -اخلامساملطلب 

ملرتكيب  رادعة   ا عقوابتٍ عَ ضَ يتفق الفقه اإلسالمي مع القانون الوضعي يف أن كليهما وَ  -1
جرائم أمن الدولة، وقد تشدد املشرع يف عالج ذلك، ووضع العقوبة الشديدة اليت قد 

الفقه اإلسالمي مالئمة ومنضبطة أكثر منها ، غري أن العقوبة يف (3) القتلتصل إىل حد 
 يف القانون الوضعي.

اخليانة يف الفقه اإلسالمي توجب عقوبة تعزيرية، تكرب وتصغر حبسب خطورهتا على  -2
 .(4) اجملتمع، وقد تصل إىل القتل

فإن القانون الوضعي نص على عقوبتها، فليس للقاضي احلق  ،خبالف ذلك يف القانون الوضعي
 .(5) يف تغيري ذلك أو تبديله

                                                           
 (.117صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص :  (1)
 (.118املرجع السابق)ص :  (2)
 (.117( صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية) ص :223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)  (3)
 (. 264 /1ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام) (4)
 (. 117(؛ صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص :223/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)  (5)
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أخرج القانون الوضعي جرائم االعتداء على أمن الدولة اخلارجي عن اجلرائم السياسية،  -3
 .(1) واستبعد كل االمتيازات اليت متنح للمجرم السياسي

ر إىل الثائر الذي يعمل إلصالح بلده حيث ينظ ،فيختلف احلال ،أما يف الفقه اإلسالمي
 .(2) وحكومته نظرة موضوعية رحيمة، فالثائر صاحب أهداف نبيلة

وهكذا جند التوافق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف أمور، والتباين أو التقدم يف أمور؛ 
دل ذلك أن الفقه اإلسالمي مستمد من قواعد اإلسالم العامة اليت جاءت ابليسر والع

 والكمال.

  

                                                           
 املرجعان السابقان الصفحات نفسها.  (1)
 (.118صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص :  (2)
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أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي  جرائم االختصاص القضائي بنظر -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي:يف و 

 وفيه ثالثة مطالب:

يف االختصاص األصلي حملاكم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -األولاملطلب 
 القانون الوضعي.

يف االختصاص االستثنائي حملاكم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.

يف األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 القانون الوضعي.
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الفقه اإلسالمي االختصاص القضائي بنظر جرائم أمن الدولة يف  -الثالثاملبحث 
 القانون الوضعي.يف و 

أتناول هذا املبحث عرب ثالثة مطالب، فأتناول يف املطلب األول االختصاص األصلي حملاكم 
جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وأتناول يف املطلب الثاين االختصاص 

أتناول يف املطلب االستثنائي حملاكم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، بينما 
الثالث األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، 

 وذلك على النحو اآليت:

يف أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  حملاكماالختصاص األصلي  -األولاملطلب 
 القانون الوضعي.

 االختصاص األصلي جلرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -أواًل 

إذ إن الشريعة اإلسالمية  ،ائم أمن الدولة الداخلي واخلارجيمل يفرق الفقه اإلسالمي بني جر 
جاءت مبقاصد، أمهها حفظ األمن يف الدولة، وقد أكدت الشريعة اإلسالمية على مخسة 

 ،والنفس ،حفظ الدين :ابلضرورات اخلمس، واليت تتمثل يف :امقاصد، وهي ما تسمى أيض  
والعقل، واليت يتوجب على اإلمام العمل على احلفاظ عليها،  (،النسل)أو  ،والعرض ،واملال

ا ابلدولة اإلسالمية أو مبقاصدها أو مؤسساهتا فإنه يهدد أمن الدولة، فكل ما يشكل ضرر  
لي وآخر استثنائي، أو بني ما إذا كانت جرائم والدولة حتاكمه دون تفرقة بني اختصاص أص

 .(1)اا أو خارجي  أمن دولة داخلي  

  

                                                           
حاشية الصاوي  الصاوي: (؛284/ 1(؛ القروي: اخلالصة)274/ 3اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام) (1)
(4/145.) 
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 االختصاص األصلي جلرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي.  -ااثنيً  

لقد أوىل القانون الوضعي حملكمة أمن الدولة اختصاصات على سبيل احلصر نص عليها يف 
 فاملشرع األردين مثال   خر،دولة ألخرى، ومن قانون آلاصات من القانون، وتتباين تلك االختص

نص على اختصاص حمكمة أمن الدولة يف القانون األردين، وقد جعل اختصاص حمكمة أمن 
 (1)وجرائم تزوير البنكنوت ،الدولة يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي واخلارجي

واملسكوكات، وأي جرمية أخرى ذات عالقة ابألمن االقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها 
إضافة إىل اجلرائم  ،ألحكام قانون محاية أسرار وواثئق الدولة اها، وكذلك اجلرائم الواقعة خالف  إلي

 مة العامة. واجلرائم الواقعة على السال ،ألحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية االواقعة خالف  

وقد ذهبت القوانني الوضعية بشكل عام إليالء حمكمة أمن الدولة اختصاصات موضوعية، كان 
اخليانة،  :من أبرزها اختصاصها يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي واخلارجي، وهي
كم لدولة واجلرائم املاسة ابلقانون الدول، كجرائم خرق هدنة احلرب، وحماوالت قلب نظام احل

أجنبية، وجتنيد جنود للقتال ملصلحة دول أجنبية، وجرائم االتصال ابلعدو ملقاصد غري 
مشروعة، وجرائم النيل من هيبة الدولة، ومن الشعور القومي، وجرائم إاثرة النعرات العنصرية 

ياسية  واملذهبية، وجرائم املتعهدين، واجلناايت الواقعة على الدستور، وجرائم اغتصاب السلطة س
كانت أم مدنية أو قيادة عسكرية، وجناايت الفتنة واإلرهاب، وجرائم النيل من مكانة الدولة 

 املالية. كذلك اختصاصها يف جرائم تزوير البنكنوت واملسكوكات.

كإفشاء األسرار واملعلومات اليت حصل عليها الشخص   ،ومن ذلك جرائم إفشاء األسرار العامة 
ها القانون، أو إخراج أية وثيقة من الدوائر الرمسية، أو طباعتها، أو حبكم وظيفته بصورة حيظر 

نسخها أو الدخول أو حماولة الدخول إىل مكان حيتوي واثئق حممية دون إذن مشروع، وجرائم 
سرقة أسرار أو واثئق حممية أو معلومات حممية، كذلك جرائم االجتار ابملخدرات، وجرائم 

                                                           
بنكنوت(: أوراق مصرية رمسية مطبوعة يتعامل هبا الناس بدال من النقد، وأول من اختذها الصينيون. إبراهيم مصطفى ( (1)

 (.71/ 1وآخرون: املعجم الوسيط)
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بدون مقابل، وجرائم تعاطي املخدرات، وما يتعلق هبا وكل ما تقدميها لآلخرين مبقابل، أو 
يتعلق ابلتعامل غري املشروع ابملستحضرات الطبية أو النبااتت اليت تنتج املخدرات وبصورة 

، فهذه االختصاصات السابق ذكرها هي اختصاصات أصلية حملكمة أمن (1)خمالفة للقانون
 الدولة.

يف أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  حملاكماالختصاص االستثنائي  -الثايناملطلب 
 القانون الوضعي.

 االختصاص االستثنائي جلرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. -أواًل 

ا، وابالطالع يف كتب الفقهاء يتضح أن الفقه اإلسالمي مل يفرق بني من خالل ما تناولته سابق  
الدولة وآخر استثنائي، إذ إن الشريعة اإلسالمية جاءت مبقاصد اختصاص أصلي جلرائم أمن 

مية مخس مقاصد وهي ما تسمى أمهها حفظ األمن يف الدولة، وقد أكدت الشريعة اإلسال
والعقل،  (،النسل)أو  ،والعرض ،واملال ،والنفس ،حفظ الدين :الضرورات اخلمس، وهي :اأيض  

ا ابلدولة عليها كما مر، فكل ما يشكل ضرر   واليت يتوجب على اإلمام العمل على احلفاظ
اإلسالمية أو مبقاصدها أو مؤسساهتا؛ فإنه يهدد أمن الدولة، والدولة حتاكمه دون تفرقة بني 

 .(2) اختصاص أصلي وآخر استثنائي

 االختصاص االستثنائي جلرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

على  انصت عليه القوانني الوضعية، فإهنا نصت أيض   ابإلضافة إىل االختصاص األصلي الذي
اختصاص استثنائي حملكمة أمن الدولة، إال أن هذا االختصاص االستثنائي حملكمة أمن الدولة 
خيتلف من دولة ألخرى ومن قانون آلخر، شأنه يف ذلك شأن االختصاص األصلي كما مر، 

                                                           
 (. 29،31: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة )ص: أسامة املناعسة (1)
(؛ الصاوي: حاشية 284/ 1(؛ القروي: اخلالصة)274/ 3اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام) (2)

 (.4/145الصاوي)
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 ته اخلاصة، فالقانون املصري مثال  ءاولست بصدد ذكر تلك االستثناءات، فلكل قانون استثنا
أخذ ابالختصاص االستثنائي حملكمة أمن الدولة، واليت مساها يف هذه احلالة: حمكمة طوارئ، 

ا لقانون الطوارئ املصري، كما جعلها مكونة من حمكمتني، ومها: حمكمة أمن واليت تتشكل وفق  
بس أو الغرامة، أو  يعاقب عليها ابحلدولة استثنائية ابتدائية، وختتص ابلنظر يف اجلرائم اليت

ا ، وحماكم أمن دولة استثنائية استئنافية، وختتص ابلنظر يف اجلرائم اليت يعاقب عليهااالثنتني مع  
ابلنظر يف اجلرائم اليت حييلها إليها رئيس اجلمهورية أو من ينوب  ابعقوبة اجلناية، كما ختتص أيض  

 . (1)عنه

يف األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي و  -الثالثاملطلب 
 القانون الوضعي:

 األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي: -أواًل 

عند تتبع اتريخ العفو جند احلث عليه، وعلى مشروعيته يف القرآن الكرمي، قبل أن يعرف يف 

ژ  ڑ  ڑ    ژڈ  ڈچ القوانني الوضعية، إذ جاء يف حمكم تنزيله قوله )تعاىل(: 

؛ وقد أوصى هللا )تعاىل( ابلعفو؛ ملا له من  {22}النور:  چگ  گ  گ  گ     کک  ک  ک
وإرساء احملبة بني عباده، وقد جاءت السنة النبوية مؤكدة للعفو الذي حث هتدئة لنفوس البشر 
 عليه القرآن الكرمي.

دئة (، ليجد أنه ضرب لنا أروع األمثلة يف الصفح والتسامح وهتوإن املتتبع لسرية الرسول ) 
عن مشركي قريش يوم فتح مكة، إال أن املشرع  )(الرسول  والنفوس واخلواطر، ومن ذلك عف

اإلسالمي جعل العقوابت املقررة جلرائم احلدود عقوابت مقدرة، ال جيوز ألحد املساس هبا أو 
ا أم أم إمام   االعفو عنها أو استبداهلا أو االنتقاص منها أو الزايدة عليها، سواء أكان قاضي  

لعامة، وقد حصر اإلسالم تلك اجلرائم يف سبع ؛ إذ إن تلك اجلرائم ذات ضرر يصيب ااحاكم  
                                                           

 (.241،242منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: (1)
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، فإذا وصلت (1)والردة ،والبغي ،والسرقة ،واحلرابة ،والشرب ،والقذف ،الزان :جرائم، تتمثل يف
وسبب التشدد يف  ؛(2)يد سلطات الدولة إىل اجلاين فال جيوز حلاكم وال إلمام أن يعفو عنها

العقاب يف تلك اجلرائم يرجع إىل أن التهاون فيها يؤدي إىل ضياع األخالق وفساد اجملتمع، 
ية، حيث يعد البغي واضطراب السكينة واألمن العام بداخله، واعتداء على نظمه السياس

 اخطري  ا ول األمر، ويعد اإلرهاب انتهاك  على نظام احلكم وواجب الطاعة ول ااعتداء  خطري  
إلسالمي كله، وتعد السرقة على الدين ا اواألمن والسلم، وتعد الردة خروج  للنظام االجتماعي 

 . (3)على نظام األسرة اعلى نظام امللكية الفردية، ويعد الزان اعتداء خطري   ا جسيم  عدواان  

 األحكام املتعلقة ابلعفو يف جرائم أمن الدولة يف القانون الوضعي. -ااثنيً 

العفو عن اجملرم السياسي يف الشريعة اإلسالمية عنه يف القانون الوضعي، فاجملرم  خيتلف
خبالف اجملرم العادي  ،ما يستفيد من نظام العفو -اغالب   -السياسي يف أغلب القوانني الوضعية

ا، فأغلب التشريعات الوضعية متنح لرئيس الدولة والذي ال يستفيد منه إال يف حاالت اندرة جد  
مهورية أو امللك احلق يف إصدار العفو العام عن اجملرم السياسي، وفق أصول قانونية معينة أو اجل

 يقرها القانون، وذلك إبسقاط العقوبة كلها أو استبداهلا أو التخفيف منها، أو إلغائها، وأحياان  
ا ، وغالب  (4)، يف تشريعها اجلنائي وغري معاقب عليهاا مباح  يلغي املشرع اجلرمية كلها لتصبح فعال  

ما يعطى هذا االختصاص لرئيس الدولة مبوجب نص دستوري، وكون العفو العام استثناء من 
نون خاصة، ختتلف من قا افإن القوانني الوضعية وضعت له شروط   ،القواعد العامة يف العقاب

أن يكون بقانون صادر من السلطة  :اشرتط يف العفو العام آلخر، فالقانون األردين مثال  
للمجتمع يف إصداره،  ةا، كما اشرتط وجود مصلحالتشريعية، وأن يكون العفو العام مجاعي  

إضافة إىل ذلك أن يكون العفو العام من أجل جتاوز الظروف االجتماعية أو السياسية الصعبة، 
                                                           

 (.53،54)ص:املرجع السابق (1)
 (.114حممد سليم العوا: يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي)ص: (2)
 (.53،54منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (3)
 (.81كامل حممد محد: أحكام االشرتاك يف اجلرمية)ص:  (4)
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ة فيه، أو إلطفاء انر احلقد أو للمحافظة على أمن اجملتمع واستقراره، أو دعم الوحدة الوطني
 والضغينة والفتنة يف اجملتمع.

ومما جيدر اإلشارة إليه أنه إذا كان األمر يتطلب إلغاء اجلرمية فال بد من تعديل النصوص  
القانونية، األمر الذي يوجب موافقة السلطة التشريعية على ذلك حسب األصول، إذ إن 

فقهاء القانون العفو عن اجملرم أنه مبثابة تدارك لوطأة  القانون ال يلغى إال بقانون مثله، ويربر
حكم قضائي قاس، صدر حبقه، مل يوفق يف تقدير العقوبة بقدرها الصحيح، أو ملعاجلة أمر 

ا ما تلجأ الدولة للعفو العام إلسكات طارئ أثر على وقائع احملكمة أو أمل ابحملكوم عليه، وغالب  
من  اأو كعامل توازن يف اجملتمع خوف   ،ضةأو امتصاص غضب املعار  ،غضب الشعب

االضطراابت السياسية؛ مما يدفعها للسعي إىل هتدئة األوضاع الداخلية، خاصة إذا ثبت وصف 
 .(1)اجلرمية أهنا سياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.218،219صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص: (1)
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الضوابط املتعلقة بتطبيق أحكام قانون العقوابت يف الفقه  -الرابعاملبحث 
 الوضعي.القانون يف اإلسالمي و 

 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي.  -األولاملطلب 

 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 

 األحكام املتعلقة ابجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 

 اجلنائية يف القانون الوضعي.األحكام املتعلقة ابجلرائم  -الرابعاملطلب 
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الضوابط املتعلقة بتطبيق أحكام قانون العقوابت يف الفقه  -الرابع املبحث
 القانون الوضعي.يف  اإلسالمي و

إن لتطبيق أحكام قانون العقوابت ضوابط معينة، وضعته الشريعة اإلسالمية، أتناول هذا 
سالمي، واألحكام املتعلقة اجلنائية يف الفقه اإلة ابجلرائم املطلب من خالل بيان األحكام املتعلق

 ابجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي، وذلك على النحو اآليت:
 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف الفقه اإلسالمي. -األولاملطلب 
 متهيد: 

الدولة، اهلدف من قتال البغاة هو كفهم عن البغي وردعهم، ودفع أذاهم وإعادهتم إىل كنف 
وليس الغاية من قتاهلم االنتقام منهم، أو القضاء عليهم، أو التنكيل هبم، بل كل ذلك عالج 
هلم، وهو من ابب العالج ودفع الصائل العام، والدفاع الشرعي العام، وإذا متكن احلاكم من 

 عما أوقعه هبم. ل، مل جيز له قتلهم ويكون مسئوال  دفع شرهم وردهم دون قتا

كم التدرج يف عالجهم، فإذا متكن من القبض عليهم اكتفى بذلك، وإال فآخر العالج فعلى احلا 
 . (1)-كما يقال-الكي 

، وال ينبغي على اإلمام أن يهجم على البغاة (2)وال بد قبل القتال أن يكون اإلنذار واإلعزار
 . (3) وحنوهمغرة، ويكون قصده من القتال الزجر، وال يقصد القتل، خبالف قتال املشركني 

وللحديث عن أحكام اجلرمية السياسية ال بد من بيان بعض املسائل اليت تربز لنا هذه 
 األحكام:

  

                                                           
 ( .1/55(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية) 111/ 1املاوردي: األحكام السلطانية)  (1)
 (561/ 4الَعْزر الليْوم وَعَزَرُه يَتْعزِره َعْزرا  وَعزيرَه رديه والَعْزُر والتتيْعزِيُر ضرب دون احلد . ابن منظور: لسان العرب) (2)
 (.1/55أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية) (3)
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 كيفية قتال البغاة.   -املسألة األوىل

ذهتتتب مجهتتتور الفقهتتتاء إىل ضتتترورة قيتتتام احلتتتاكم مبراستتتله البغتتتاة اخلتتتارجني، قبتتتل قتتتتاهلم وحمتتتاورهتم؛ 
ا للفتنتتتة، وحمافظتتتة علتتتى والعمتتتل علتتتى إزالتتتة ذلتتتك متتتنهم؛ جتنب تتتملعرفتتتة ستتتبب ختتتروجهم، وشتتتبههم، 

 وحدة الصف املسلم.

وينبع ذلك من اهلتدف الترئيس لقتتال البغتاة، وهتو إصتالحهم وكتف أذاهتم عتن املستلمني والدولتة 
 املسلمة.

 .(1)، يناظرهم ويسأهلم عما يكرهونافطن   ايقاتل البغاة حىت يبعث هلم أمين  وعلى اإلمام أال 

لتتتب البغتتتاة متتتن اإلمتتتام مهلتتتة لإلصتتتالح أو املراجعتتتة، وجتتتب عليتتته إمهتتتاهلم، إال إذا كتتتان فتتتإذا ط
 .(2)الغرض من تلك املهلة كسب الوقت لالستعداد للقتال، فال بد من إمضاء حكم هللا فيهم

وجيتتوز قتتتال البغتتاة دون إعتتالم أو حتتتذير إذا خشتتي قتتوهتم واستتتعدادهم للقتتتال، إذ يعتتد ذلتتك متتن 
العامتتتة، وإن رأى اإلمتتتام أن يف إمهتتتاهلم مصتتتلحة هلتتتم كتتتأن يتقتتتووا أو كتتتان هنتتتاك ابب املصتتتلحة 

 . (3)خديعة منهم مل ينظرهم، وعاجلهم

وقد استدل الفقهتاء علتى ضترورة حمتاورة البغتاة قبتل القتتال، مبتا حصتل متع أمتري املتؤمنني علتي بتن 
متتن  قبتتل موقعتتة اجلمتتلأيب طالتتب  )رضتتي هللا عنتته(  متتع اخلتتوارج، إذ إنتته أرستتل إىل أهتتل البصتترة 

هم القتال، فعن حيىي بن سعيد، حدثنا عمي، قال: ملتا كتان يتوم ؤ حياججهم، وأمر جيشه أال يبد
ا بستتتهم، وال تطعنتتتوا بتتترمح، وال ال ترمتتتوا أحتتتد  »اجلمتتتل اندى علتتتي )رضتتتي هللا عنتتته( يف النتتتاس: 

، قتال: فتوافقنتا، «متةتضربوا بسيف، وال تطلبوا القوم، فإن هذا مقام من أفلح فيه، فلح يوم القيا
معتته اللتتواء، قتتال:  (4)مث إن القتتوم قتتالوا أبمجتتع: اي اثرات عثمتتان، قتتال: وابتتن احلنفيتتة إمامنتتا بربتتوة

                                                           
 (.549/ 2الشربيين: اإلقناع) (1)
(؛ 1/111(؛ املاوردي: األحكام السلطانية)277/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)152/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (2)

 (.527/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)1/55(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية)281/ 7النووي: روضة الطالبني)
 (. 527/ 8ابن قدامة: املغين) (3)
 (.467/  2( رَْبوة: الرُّْبوة ابلضم والفتح: ما اْرتفع من األرض. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر)4)



 (298( 
 

فنتاداه علتي قتال: فأقبتل علينتا يعترض وجهته، فقتال: اي أمتري املتؤمنني، يقولتون: اي اثرات عثمتان، 
مث إن التزبري، قتال لألستاورة   ،«اللهتم أكتب قتلتة عثمتان اليتوم بوجتوههم»فمد علي يديته، وقتال: 

كانوا معه قال: ارموهم برشق، وكأنه أراد أن ينشب القتال، فلمتا نظتر أصتحابه إىل االنتشتاب مل 
ينتظروا ومحلوا فهزمهم هللا، ورمى مروان بن احلكم طلحتة بتن عبيتد هللا بستهم فشتك ستاقه جبنتب 

ن بتن عثمتان وهتو معته، فقتال: حتىت حلقته فذحبته فالتفتت متروان إىل أاب ،فرسه، فقتبض بته الفترس
 .(1)لقد كفيتك أحد قتلة أبيك

 ( 2)( يف معركة صفنيكما استدلوا مبا حصل مع اإلمام علي )

التتذين اثروا ضتتده  وقتتد ستتلك عمتتر بتتن عبتتد العزيتتز )رضتتي هللا عنتته( املستتلك نفستته متتع اخلتتوارج،
يف اجلزيتترة بشتتمال العتتراق، حيتتث أرستتل إليتته عمتتر يستتأله عتتن ستتبب الثتتورة  (3)(بستتطام)بقيتتادة 

ا هلل واخلروج والتمرد والعصيان، وجاء يف هذه الرستالة متا يلتي: "..... بلغتين أنتك خرجتت غضتب  
ن كتتان احلتتق أبيتتدينا دخلتتت فيمتتا دختتل فيتتته إت أوىل بتتذلك متتين، فهلتتم أانظتترك، فتتتونبيتته، ولستت

يف أمتتران، " وكانتتت هتتذه املتترة األوىل التتيت حتتتل فيهتتا لغتتة احلتتوار  النتتاس، وإن كتتان يف يتتدك نظتتران
لدعوة عمر بتن ( بسطام)وية، ولذلك استجابوالكلمات حمل لغة السيوف يف عصر الدولة األم

عبد العزيز، وأرسل رجالن من اخلوارج للمنتاظرة عمتر والتيت أدت إىل اقتنتاع عمتر حبجتة اخلتوارج، 
ب، وهتتو عتتدم إستتناد واليتتة العهتتد ليزيتتد بتتن عبتتد امللتتك؛ لعتتدم وطلتتب مهلتتة للنظتتر يف هتتذا املطلتت

أايم، للتترد علتتى هتتذا الطلتتب، ولكتتن  ةأمانتته، لتتذلك طلتتب عمتتر متتن املنتتاظرين اخلتتوارج مهلتتة ثالثتت
أمتتراء بتتين أميتتة اجتمعتتوا، وختتافوا أن يغتتري عمتتر متتن واليتتة العهتتد استتتجابة لطلتتب اخلتتوارج، فقتتاموا 

                                                           
 (، وسكت عنه الذهيب يف التلخيص3/418) 5593أخرجه احلاكم: املستدرك رقم  (1)
 .(1/214املرجع السابق ؛ الطربي: اتريخ الرسل وامللوك ) (2)
بسطام اليشكري  املعروف بشوذب: اثئر جبار. خرج يف أايم عمر بن عبد العزيز مبكان قريب من الكوفة امسه )جوخا(  (3)

رجال، وعظم أمر شوذب وخاف الناس شره، فجهز مسلمة بن عبد امللك جيشا فيه عشرة آالف  81وكان أصحابه 
، فأحاطوا بشوذب مث  ( 51/ 2هت. الزركلي: األعالم)111قتلوه؛ مات سنة:  مقاتل، بقيادة سعيد بن عمرو احلرشي 
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الراشتتدين قبتتل أن تنتهتتي متتدة الثالثتتة أايم التتيت اشتترتطها  بتتدس الستتم يف الشتتراب خلتتامس اخللفتتاء
 .(1) على نفسه لالستجابة لطلب اخلوارج وتنحية يزيد

 حقوق البغاة قبل الثورة وبعدها: -املسألة الثانية

م احلرية يف ذهب الفقهاء إىل أن البغاة يدعون إىل ما يعتقدون ابلطرق السلمية املشروعة، وهل
وألهل العدل أن يردوا عليهم احلجة ابحلجة، ويبينوا هلم  (حرية الرأي)حدود نصوص الشريعة، 

 فساد آرائهم.

فإذا خرج أحد من الفريقني على النصوص الشرعية الثابتة القطعية يف الداللة عوقب على  
 .(2) جرميته ابعتبارها جرمية عادية

وللبغاة حق يف االجتماع والتدريس، ال مينعون منه ما داموا على الطاعة، ويسأهلم اإلمام عن  
سبب انفرادهم ومباينتهم، فإن ذكروا مظلمة أزاهلا، وإن ذكروا شبهة كشفها وانظرهم عليها حىت 

  (3)يظهر هلم أنه على احلق فيها.

عباس )رضي  أيب طالب أنه أنفذ ابن وقد استدل الفقهاء على ذلك مبا ورد عن اإلمام علي بن
هللا عنهما( إىل اخلوارج ابلنهروان)4(يسأهلم عن سبب مباينتهم، وحيل شبهة أتويلهم؛ لتظاهرهم 

بن أيب طالب  ابلعبادة واخلشوع ومحل املصاحف يف أعناقهم، فقال هلم ابن عباس: هذا علي
: حكم نقم منه ثالاث  منه؟، قالوا: ن ابن عم رسول هللا وزوج ابنته، وقد عرفتم فضله فما تنقمون

، وكان ينبغي له إما يف دين هللا، وقد أغىن كتاب هللا وسنة رسوله عن التحكيم. وقتل ومل يسب
هم. وحما امسه أن يقتل ويسيب أو ال يقتل وال يسيب؛ ألنه إذا حرمت أمواهلم فقد حرمت دماؤ 

بن عباس:  حق فلم دخل؟ فقال امن اخلالفة، فإن كان على حق فلم خلع، وإن كان على غري
                                                           

 (.4/76الطربي: اتريخ الرسل وامللوك) (1)
(؛ أبو يعلى 4/126(؛ الشربيين: مغين احملتاج)1/111(؛ املاوردي: األحكام السلطانية)13/114املاوردي: احلاوي) (2)

 (.113-1/112(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)1/55الفراء: األحكام السلطانية)
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (3)
هت. انظر: َعلي حممد 41 عنه( واخلوارج بعد سفكهم الدماء وافسادهم وقعت سنة معركة وقعت بني علي )رضي هللا (4)

 (.  731/ 2حممد الصيالييب: أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( )
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ۆئ  ۈئ   ۈئ   چ  هللا ( يف الدين فقالأما قولكم: إنه حكم يف دين هللا، فقد حكم هللا )تعاىل

)1(
  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ

فقال: وأما  ،ذاألمر العظيم أوىل. فرجعوا عن هيف هذا افاحلكم فحكم يف أرنب قيمته درهم، 
    يف يصنع؟يف سهم أحدكم ك يسب؟ فلو حصلت عائشة زوج النيب قولكم: كيف قتل ومل

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  چ وقد  

ۓ      ےڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ۋ    ۋۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ەئ  ەئ         ائې  ى  ى  ائ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

ىئ   ی  ی    ىئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ      

)2(، قالوا: رجعنا عن هذه. قال: وأما قولكم: إنه حما امسه من اخلالفة 
ی  ی  جئ  حئ  چ 

نبوة حني قاضى حني كتب كتاب التحكيم بينه وبني معاوية، فقد حما رسول هللا امسه من ال
لي بن أيب طالب، وقد كتب كتاب القضية بينه وبني قريش عسهيل بن عمرو عام احلديبية، 

، (رسول هللا)سهيل: ال تكتب فكتب: هذا ما قاضى حممد رسول هللا سهيل بن عمرو. فقال 
ي: احمه. فقال: ال . فقال لعل(حممد بن عبد هللا)ك رسول هللا ما خالفناك، فاكتب فلو علمنا أن

جع بعضهم وبقي أستطيع أن أحمو امسك من النبوة، فقال له: أرنيه، فأراه فمحاه إبصبعه. فر 
ألصحابه: سريوا  منهم حنو أربعة آالف مل يرجعوا، فعاد إىل علي بن أيب طالب فأخربه، فقال

فساروا معه إليهم  عشرة، إليهم، فلن يفلت منهم عشرة، ولن يقتل منكم (تعاىل)على اسم هللا 
ذا الثدية. فرأوه  فقتلهم، وأفلت منهم مثانية، وقتل من أصحاب علي تسعة، وقال: اطلبوا ل

قاتلك الفئة قتيال بينهم، فكرب علي، وقال: احلمد هلل الذي صدق وعد رسوله إذ قال ل: ت
 الباغية فيهم ذو الثدية)3( )1(.

                                                           
 (.65املائدة: اآلية) (1)
 (.53األحزاب: اآلية) (2)
ية ثدي قد ذهب أكثره فقللها كما قالوا: حليمة وشحيمة. القاسم بن سالم: تصغري ثدي والثدي ذكر ألهنا كأهنا بق (3)

 (.446/ 3غريب احلديث)
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هتِِ مْ ))  )3( وعن َعْبد اَّللِي ْبن َعبياٍس  ، قَاَل: َلميا اْعتَتزَْلُت احْلَُرورِييةَ )2(  َفَكانُوا يف َداٍر َعَلى ِحدِ 
: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، أَْبرِْد َعِن الصياَلةِ )4(  َلَعلِ ي آيت َهُؤاَلِء اْلَقْوَم َفُأَكلِ َمهُ ْم، قَاَل: ِإين ِ  فَتُقْلُت لَِعِليٍ 

ُ )تَتَعاىَل(، قَاَل: فَتَلِبسْ  ُت َأْحَسَن َما أَْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َهِذِه َأخَتَويفُتُهْم َعَلْيَك قُتْلُت: َكالي ِإْن َشاَء اَّللي
اْلَيَمانِييِة، قَاَل: مُثي َدَخْلُت َعَلْيِهْم َوُهْم قَ ائُِلونَ )5(  يف حَنْرِ )6(  الظيِهريَِة، قَاَل: َفَدَخْلُت َعَلى قتَ ْوٍم ملَْ 

ِبِل، َوُوُجوُهُهْم ُمَعليَمٌة ِمْن آاثَ ِر  َا ثَِفنُ )7(  اإْلِ ُهْم، أَْيِديِهْم َكَأهني أََر قَتْوم ا َقطُّ َأَشدي اْجِتَهاد ا ِمنتْ
ُثُكْم َحب ا ِبَك اَي اْبَن َعبياٍس َما َجاَء بِ السُُّجوِد، قَاَل: َفَدَخْلُت فَتَقاُلوا: َمرْ  َك؟ قُتْلُت: ِجْئُت ُأَحدِ 

ثُوُه ِويِلِه، فَتَقاَل بَتْعُضُهْم: اَل حُتَد ِ َعَلْيِهْم نَتَزَل اْلَوْحُي، َوُهْم أَْعَلُم بَِتأْ )ملسو هيلع هللا ىلص( َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللِي 
ثَتنيُه، قَ اَل: قُتْلُت: َأْخربُوين َما تَتنتْقُ ُموَن َعَلى اْبِن َعمِ  َرُسوِل اَّللِي )ملسو هيلع هللا ىلص(  َوقَاَل بَتْعُضُهْم: َواَّللِي لَُنَحدِ 
، قَاَل:  َوَخَتِنهِ )8(  َوَأويِل َمْن آَمَن ِبِه َوَأْصَحاُب َرُسوِل اَّللِي )ملسو هيلع هللا ىلص( َمَعُه؟ " قَاُلوا: نَتنتْ ُقُم َعَلْيِه َثاَلاث 

ں  ڻ  ٹ ٹ چ    دْ ُه َحكيَم الر َِجاَل يف ِديِن اَّللِي َوقَ قُتْلُت: َوَما ُهني؟ قَاُلوا: َأويهُلُني أَني 

                                                                                                                                                                          

(.. ]حكم حسني سليم أسد[ : إسناده ضعيف 7/168) 4143( أبو يعلى املوصلي: مسند أيب يعلى املوصلي، رقم 2)
 جدا.

م نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، : احلرورية هم اخلوارج مسوا حرورية ألهن(رمحه هللا)( قال النووي2) 
وحروراء بفتح احلاء وابملد قرية ابلعراق قريبة من الكوفة ومسوا خوارج خلروجهم على اجلماعة وقيل خلروجهم عن طريق 

 (. 7/164(: )خيرج من ضئضيء هذا( . النووي: شرح صحيح مسلم)لقوله ) :اجلماعة وقيل
 (. 95/ 1( وحددت على الرجل أحد ِحدة ِإذا غِضبت َعَلْيِه. ابن دريد األزدي: مجهرة اللغة)3) 
أبرد  :( أبردوا ابلصالة بكسر الراء أي صلوها عند انكسار الوهج وزوال الشمس وبرد النهار هببوب األرواح يقال4) 

/ 1ه صلوها ألول وقتها. السبيت: مشارق األنوار)الرجل صار يف برد النهار وأبرد الرجل كذا إذا فعله حينئذ وقيل معنا
83.) 

( القائلُة: الَظهريُة. يقال: أاتان عنَد القائلِة، وقد يكون مبعىن الَقْيلولِة أيضا ، وهي النَتْوُم يف الَظهريَِة. اجلوهري: 5) 
 (. 1818/ 5الصحاح)

 (. 6/ 2( هو حيث تبلغ الشمس منتهاها من االرتفاع وقيل هو أوهلا. السبيت: مشارق األنوار)6) 
َهته أثَر السُّجود. ابن األثري:  النهاية يف7)  غريب احلديث  ( ُهَو مَجُْع ثَِفَنة، َوجُتَْمُع أَْيض ا َعَلى ثَِفَنات. يَتْعيِن َكاَن َعَلى َجبتْ

 (. 216/ 1واألثر)
 (. 68/ 6صهر، األزهري: هتذيب اللغة)( اخلنت ال8) 
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ہ  ہ  ھ   ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ)1( 
 
َّ 

ِئْن  فيار ا َلَقْد َحليْت َلُه أَْمَواهُلُْم َولَ قَاَل: قُتْلُت: َوَماَذا قَاُلوا: َوقَاَتَل َوملَْ َيْسِب َوملَْ يَتْغَنْم لَِئْن َكانُوا كُ  
، ِمرِي اْلُمْؤِمِننيِ ا نَتْفَسُه ِمْن أَ َكانُوا ُمْؤِمِننَي َلَقْد ُحر َِمْت َعَلْيِه ِدَماُؤُهْم؟ قَاَل: قُتْلُت: َوَماَذا قَاُلوا: حمََ 

ِب اَّللِي رَأَيْتُتْم ِإْن قَترَْأُت َعَلْيُكْم ِمْن ِكَتافَِإْن ملَْ َيُكْن أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي فَتُهَو أَِمرُي اْلَكاِفرِيَن. قَاَل: قُتْلُت: أَ 
ثْتُتُكْم ِمْن ُسنيِة نَِبيِ ِه  ؟ قَاُلوا: نَتَعْم، قَاَل: قُتْلُت: أَميا نَ َما اَل تُتْنِكُروَن، أَتَتْرِجُعو )ملسو هيلع هللا ىلص( اْلُمْحَكِم َوَحدي

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ يَتُقوُل:قَتْوُلُكْم: َحكيَم الر َِجاَل يف ِديِن اَّللِي فَِإني اَّلليَ )تَتَعاىَل( 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۉۅ  ۅ

حئ  مئ  ىئ     جئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت   چ )2( 

  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ َوَزْوِجَها: َوقَاَل يف اْلَمْرأَةِ 

  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  چ )3( 
  َذاِت بَتْيِنِهْم َأَحقُّ أَْم يف أَْرَنبٍ ِدَماِئِهْم َوأَنْتُفِسِهْم َوِإْصاَلحِ أَْنُشدُُكُم اَّلليَ َأْحُكُم الر َِجاِل يف َحْقِن 

اِت بَتْيِنِهْم ، قَاَل: َأَخَرْجُت ِمْن مَثَنُتَها رُْبُع ِدْرَهٍم؟ قَاُلوا: الليُهمي َبْل يف َحْقِن ِدَماِئِهْم َوِإْصاَلِح ذَ 
َشَة أَْم  َوملَْ يَتْغَنْم ، أََتْسُبوَن أُميُكْم َعائِ أَميا قَتْوُلُكْم: ِإنيُه قَاَتَل َومَلْ َيْسبِ َهِذِه؟ قَاُلوا: الليُهمي نَتَعْم، قَاَل: وَ 

َها َما َتْسَتِحلُّوَن ِمْن َغرْيَِها، فَتَقْد َكَفْرمُتْ َوِإْن زَ  َا لَْيَسْت أُمي اْلُمْؤِمِننِي فتَ َتْسَتِحلُّوَن ِمنتْ َقْد  َعْمُتْم َأهني
ۋ    ٴۇۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  ْساَلِم ِإني اَّلليَ يَتُقوُل:َخَرْجُتْم ِمَن اإْلِ َكَفْرمُتْ وَ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ     ۅۋ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

                                                           
 (57األنعام: اآلية) (1) 
 (95املائدة: اآلية) ( 2)
 (.  35النساء: اآلية) (3)
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ُتْم، َأَخَرْجُت ِمْن َهِذِه؟  )1( َفأَنْتُتْم ُمرَتَدِ ُدوَن َبنْيَ َضاَللََتنْيِ فَاْخَتاُروا أَيتيتتَ ُهَما ِشئتْ
ېئ  ېئ   چ 

َدَعا )ملسو هيلع هللا ىلص( نَي، فَِإني َرُسوَل اَّللِي قَاُلوا: الليُهمي نَتَعْم، قَاَل: َوأَميا قَتْوُلُكْم: حَمَا نَتْفَسُه ِمْن أَِمرِي اْلُمْؤِمنِ 
نَتُهْم ِكَتااب   قُتَرْيش ا يَتْومَ  َنُه َوبَتيتْ ميٌد اْكُتْب َهَذا َما قَاَضى َعَلْيِه حمَُ »، فَتَقاَل: احْلَُدْيِبَيِة َعَلى َأْن َيْكُتَب بَتيتْ
َلِكِن وَ  َدْداَنَك َعِن اْلبَتْيِت َواَل قَاتَتْلَناكَ فَتَقاُلوا: َواَّللِي َلْو ُكنيا نَتْعَلُم أَنيَك َرُسوُل اَّللِي َما صَ « َرُسوُل اَّلليِ 

ُ ِإين ِ َلَرُسوُل اَّللِي حَ  ، فَتَقاَل: " َواَّللي بْتُتُموين اْكُتْب اَي َعلِ اْكُتْب: حُمَميُد ْبُن َعْبِد اَّللِي : ق ا َوِإْن َكذي يُّ
ِمْن ، َأَخَرْجُت ي هللا عنه()رضَكاَن أَْفَضَل ِمْن َعِليٍ  )ملسو هيلع هللا ىلص( حُمَميُد ْبُن َعْبِد اَّللِي " فَتَرُسوُل اَّللِي 

هُ ْم أَْربَتَعُة آاَلٍف فَتُقِتُلوا«)2(  ُهْم ِعْشُروَن أَْلف ا َوبَِقَي ِمنتْ  َهِذِه؟ قَاُلوا: الليُهمي نَتَعْم، »فَتَرَجَع ِمنتْ

 .(3) فإذا مل يتمكن اإلمام من رد البغاة ابلطرق السلمية قاتلهم قتال الرحيم الذي حيب هلم اخلري

 مسألة جواز قتال البغاة بوسائل احلرب الفتاكة من عدمه: -املسألة الثالثة

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:

إىل أنه ال جيوز  -الشافعية واحلنابلة وبعض املالكية وغريهم -ذهب اجلمهور -األولالقول 
كالرمي ابملنجنيق، والتغريق،   ،لإلمام أن يستخدم ضدهم السالح الفتاك، واألسلحة التدمريية

ا دون ضرورة، والقنابل الذرية، والنووية، وغريها من األسلحة احلديثة،  وكل سالح حمرم دولي  
فإن دعت الضرورة لذلك جاز، ولو قاتل البغاة أهل العدل مبا يعم اهلالك به جاز قتاهلم مبثل 

 ، وقد استدلوا على ذلك مبا أييت:(4)هذه الوسائل

 حاديث الدالة على عدم جوز احلرق، ومنها:عموم األ -1

                                                           
 (.6األحزاب: اآلية ) (1)
(، وقال: "صحيح 164/ 2(؛ واحلاكم، املستدرك على الصحيحني)157/ 11رواه عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق) (2)

 (.531/ 8على شرط مسلم"، وصححه ابن تيمية منهاج السنة النبوية)
يعلى  (؛ أبو4/126(؛ الشربيين: مغين احملتاج)1/111(؛ املاوردي: األحكام السلطانية)13/114املاوردي: احلاوي) (3)

 (.113-1/112(؛ عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)1/55الفراء: األحكام السلطانية)
(؛ أبو 1/113(؛ املاوردي: األحكام السلطانية)131/ 13(؛ املاوردي: احلاوي)4/299الدسوقي: حاشية الدسوقي) (4)

 (.1/443(؛ البهويت: الروض املربع)8/529(؛ ابن قدامة: املغين)1/56يعلى الفراء: األحكام السلطانية)
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( أمره على سرية قال: ، عن أبيه، أن رسول هللا )(1)عن حممد بن محزة األسلمي -أ
فوليت فناداين فرجعت إليه «.  فأحرقوه ابلنارإن وجدمت فالان  »فخرجت فيها، وقال: 

 .(2)«رب النارإن وجدمت فالان فاقتلوه وال حترقوه، فإنه ال يعذب ابلنار إال »فقال: 
( يف سفر، فانطلق عن عبد الرمحن بن عبد هللا، عن أبيه، قال: كنا مع رسول هللا ) -ب

معها فرخان فأخذان فرخيها، فجاءت احلمرة، فجعلت تفرش،  (3)حلاجته، فرأينا محرة
ورأى قرية منل قد « من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»(، فقال: فجاء النيب )

إنه ال ينبغي أن يعذب ابلنار »قلنا: حنن، قال: « من حرق هذه؟»فقال: حرقناها، 
 . (4)«إال رب النار

القصد من قتال البغاة ردهم إىل طاعة اإلمام، وليس الغرض االنتقام منهم، فهم  -2
مسلمون، فال جيوز العمل على استئصاهلم وإابدهتم، وال جيوز قتال أهل البغي بشيء 

ال سيل وأسود وحيات وحنوها من املهلكات؛ ألن املقصود عظيم: كنار ومنجنيق وإرس
 .(5)من قتاهلم هو زجرهم وردهم إىل الطاعة

استعمال األسلحة الفتاكة تتجاوز البغاة الظاملني إىل أبنائهم وذويهم األبرايء، وهذا  -3
 .(6) ظلم وغري جائز ومنهي عنه

إىل جواز قتال البغاة مبا يعم اهلالك به،  (رمحهما هللا)ذهب أبو حنيفة ومالك  -الثاينالقول 
وقتاهلم بكل وسائل قتال املشركني؛ ألن القتال هدفه كسر شوكتهم ودفع قوهتم، فيقاتلون بكل 

 .(7) ما يؤدي إىل ذلك

                                                           
 (. 96/ 25حُمَميد بن محزة بن َعْمرو اأَلسلمي . حجازي، روى عن: أبيه وله صحبة هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (1)
 (. 49/ 4)2954البخاري: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب التوديع، رقم  (2)
 ( 283/ 2تفرش أو تعرش معناه ترفرف. اخلطايب: معامل السنن) :قوله ،احلمرة: طائر (3)
(. قال النووي: "رواه أَبُو داود إبسناد صحيح" 367/ 4) 5268أبو داود: سنن أيب داود، ابب يف قتل الذر، رقم:  (4)

 (455رايض الصاحلني)ص: 
 (.4/127الشربيين: مغين احملتاج) (5)
 (.4/128املرجع السابق) (6)
 (.277/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)5/152(؛ ابن جنيم: البحر الرائق)11/221سي: املبسوط)السرخ (7)
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 عدمه يرجع سبب اخلالف يف مسألة جواز قتال البغاة أبسلحة احلرب الفتاكة من
 وغريه مع القياس.إىل تعارض األحاديث اليت تنهى عن احلرق 

 فمن عمل بظواهر األحاديث رأى عدم جواز قتال البغاة مبا يعم اهلالك به.
 ومن قاس قتال البغاة على قتال الكفار رأى جواز قتاهلم مبا يعم اهلالك به.  

مسألة جواز منع الطعام والشراب عن البغاة حال حتصنهم يف مكان  -املسألة الرابعة
 كالقالع، من عدمه؟   ،حصني

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:

 . (1)ذهب احلنفية واملالكية والشافعي إىل جواز ذلك -األولالقول 

ودليلهم أن املقصود من قتاهلم الظفر هبم وردهم وزجرهم، وال حيصل إال بذلك، ويرى املالكية 
واملاء عنهم، إال  (2)والتغريق والتحريق وقطع املريةأهنم يقاتلون ابلسيف والرمي ابلنبل واملنجنيق 

 .(3)أن يكون فيهم من الضعفاء كاملرأة والصغار

وا زجرهم وردعهم ال حيصل إال عد  جانب الصواب، إذ إهنم ويرى الباحث أن هذا الرأي قد 
مبنع الطعام والشراب عنهم، وهذا قول حمل نظر، إذ إنه رمبا يكون هناك حاالت يردعون من 

 خالهلا ابلرغم من مدهم ابلطعام والشراب. 

ذهب مجهور الشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز هذه الوسيلة؛ ألنه لون من ألوان  -الثاينالقول 
 .(4) القتال مبا يعم اهلالك به وهذا منهي عنه

                                                           
(؛ الشربيين: 277/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)4/299(؛ الدردير: الشرح الكبري)152/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (1)

 (.4/128مغين احملتاج)
 (. 85/ 15اْلمريَة، َأي الزياد. العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (2)
 (.4/299الدردير: الشرح الكبري) (3)
 (.528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)13/132املاوردي: احلاوي) (4)
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 ويرى الباحث أن هذا القول حمل نظر؛ إذ إهنم جعلوا النهي عن منع الطعام والشراب عن البغاة
بشكل مطلق ويف مجيع األحوال، مع أنه قد تكون هناك حاالت ال نستطيع ردع البغاة وال 

 إال مبنع الطعام والشراب عنهم.  ،زجرهم

 

 

 القول الراجح:

يرى الباحث التوفيق بني القولني، حبيث جنعل ما حيقق ردعهم وزجرهم هو املعيار يف احلل 
عدمه، فإذا كان ردعهم ال يتم إال مبنع الطعام والشراب واحلرمة؛ ملنع الطعام والشراب عنهم من 

عنهم فال حرمة يف ذلك، أما إذا كان ردعهم يتم مع إيصال الطعام والشراب هلم، فإنه حيرم 
ا يكون بعدم قطع منعه عنهم؛ ملا يف ذلك من قتال وهالك منهي عنه، وتطبيق ذلك عملي  

 فإنه يتوجب حينها منع الطعام والشراب ، وإالي ، فإن ردعوا وزجرواالطعام والشراب عنهم أوال  
 عنهم.

 يف هذه املسألة إىل ما قلته يف املسألة قبلها. يرجع سبب اخلالف
 :-البغاة– أ: ال جيوز قتال البغاة حىت يبداملسألة اخلامسة

 .(1)-البغاة–اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز قتال البغاة حىت يبدؤوا 

بقتول أمتري املتؤمنني علتي بتن أيب طالتب )رضتي هللا عنته( للختوارج التذين  وقد استدلوا علتى ذلتك 
ال منتنعكم مستاجد  :هتران واجلمتل قتال: لكتم علينتا ثتالثكفروه وملن خرجتوا عليته يف صتفني والن

كم بقتتتتال متتتا مل ؤ يء متتتا دامتتتت أيتتتديكم معنتتتا، وال نبتتتدهللا أن تتتتذكروا فيهتتتا امستتته، وال منتتتنعكم الفتتت
 .(2) تبدؤوان

                                                           
(؛ أبو يعلى 265/ 8(؛  ابن قدامة: املغين)1/111(؛ املاوردي: األحكام السلطانية)5/152ابن جنيم: البحر الرائق) (1)

 (.1/55الفراء: األحكام السلطانية)
 (.8/318البيهقي: السنن الكربى ) (2)
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 الداللة:وجه 

ا لتذكره علتي )رضتي كم بقتال ما مل تبتدؤوان" ولتو كتان بتدؤهم ابلقتتال جتائز  ؤ ام: "وال نبدقول اإلم
 هللا عنه(.

 وقد اختلف الفقهاء يف حتديد بداية القتال على قولني:

 

ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية إىل أن بداية القتال هو الوقت التذي  -األولالقول 
 .(1) فيه البغاة قتاهلم الفعلييبدأ 

ا، والبغتتاة مستتلمون، فتتال جيتتوز قتتتاهلم إال ال دفاع تتإعلتتى ذلتتك أبن قتتتل املستتلم ال جيتتوز واستتتدلوا 
 . (2)ضرورة، فال نقاتلهم حىت يقاتلوا

ذهتب احلنفيتة إىل أن بدايتة قتتال البغتاة هتو حلظتة أتهلهتم للقتتال وجتمعهتم بقصتد  -الثاينالقول 
 . (3)القتال، وإن مل يستخدموا السالح حقيقة

واستتتدلوا علتتى ذلتتك أبن املقصتتود هتتو ردهتتم وعالجهتتم، وال يتتتأتى ذلتتك إال ابلنصتتر علتتيهم، فلتتو 
املصتتلحة قتتتاهلم، فمتتن ابب السياستتة انتظتتر احلتتاكم حقيقتتة قتتتاهلم رمبتتا ال ميكنتته التتدفع، فاقتضتتت 

 . (4)الشرعية يبدؤون

يف حتديد بداية القتال إىل خالفهم يف مسألة اإلنظار، هل حيقق  ويرجع سبب خالفهم
 مصلحة ألهل العدل أم ال؟

                                                           
(؛ املاوردي: األحكام 299/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)277/ 6العبدري: التاج واإلكليل) (1)

(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام 528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)7/281(؛ النووي: روضة الطالبني)1/111السلطانية)
 (.98/ 11(؛ ابن حزم: احمللى)1/55السلطانية)

 (.98/ 11ابن حزم: احمللى) (2)
 (.152/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (3)
 (. 1/55أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية) (4)
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فمن رأى أنه حيقق مصلحة قال: إن بداية القتال هو الوقت الذي يبدأ فيه البغاة قتاهلم الفعلي، 
 (1)فلرمبا ينتهون.

 
ومن رأى أن اإلنظار واالنتظار يضر أبهل العدل أجاز مباغتتهم؛ لتحقيق النصر عليهم 

 . (2)وإرجاعهم.
 مسألة جواز اإلجهاز على جريح البغاة وتتبع مدبرهم من عدمه: -املسألة السادسة

 اختلف الفقهاء يف مسألة اإلجهاز على جريح البغاة وتتبع مدبرهم على قولني:

ذهتتب اجلمهتتور متتن الشتتافعية واحلنابلتتة والظاهريتتة إىل عتتدم جتتواز اإلجهتتاز علتتى  -األولالقــول 
جتتريح البغتتاة، وال إتبتتاع متتدبرهم إال إذا كتتان إبدابرهتتم مضتترة علتتى أهتتل العتتدل أبن يتحتترف أهتتل 

 . (3)البغي لقتال أو حلاق بفئة يتقوون هبا

 األدلة: 

 وقد استدلوا على ذلك القول مبا أييت:

ڻ  ڻ    ڻڱ  ڱ  ں  ںڳ  ڱ   ڱ  ٹ ٹ چ  -6

ے  ۓ   ۓ    ےڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 . (4) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭڭ  ڭ  ڭ

                                                           
(؛ املاوردي: األحكام 299/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)277/ 6العبدري: التاج واإلكليل) (1)

راء: األحكام ( أبو يعلى الف528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)281/ 7(؛ النووي: روضة الطالبني)1/111السلطانية)
 (.98/ 11(؛ ابن حزم: احمللى)1/55السلطانية)

 ( 1/55(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية)152/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (2)
(؛ أبو يعلى الفراء: 528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)13/111(؛ املاوردي: احلاوي)278/ 6التاج واإلكليل) :العبدري (3)

 (.111/ 11(؛ ابن حزم: احمللى ) 1/55األحكام السلطانية )
 (. 9احلجرات: اآلية) (4)
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 وجه الداللة يف اآلية الكرمية: 

ابلرجعتة عتن القتتال  (الفتيء)ترجع، وقد فستر اإلمتام الشتافعي  أي:قوله )تعاىل(: "حىت تفيء"  
 .(1)أي حال ترك هبا القتالغريها، أو ابهلزمية أو التوبة أو 

( هتتل تتتدري اي ابتتن أم عبتتد كيتتف حكتتم هللا فتتيمن عتتن ابتتن عمتتر قتتال رستتول هللا ) -7
بغى متن هتذه األمتة؟ قتال: هللا ورستوله أعلتم، قتال: ال جيهتز علتى جرحيهتا، وال يقتتل أستريها، 

 . (2)وال يطلب هارهبا، وال يقسم فيئها"
صتتفني يوصتتي جيشتته بتتذلك؛ ألن فيتته كتتان اإلمتتام علتتي )رضتتي هللا عنتته( يف معركتتة  -8

  (.3)ا لدماء املسلمني، فإن الباغي معصوم الدم واملالحقن  
ا وإايكتم والنستاء وإن عن علي بن أيب طالب قتال يتوم اجلمتل: "... وال تقتلتوا أستري   -9

 (.4)شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم "

 :مما سبق وجه الداللة

فال  ،أسريها" مجلة خربية يراد به اإلنشاء والنهي(: "ال جيهز على جرحيها وال يقتل قوله )
 جيوز فعل املنهي عنه.

َثيِن َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن، قَاَل: َلميا بَتَعَث أَبُو َبْكٍر  -11 يَزِيَد ْبَن َأيب () َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدي
( َمَعُه يُوِصيِه، َويَزِيُد رَاِكٌب َوأَبُو ٍر )ُسْفَياَن ِإىَل الشياِم َعَلى رُْبٍع ِمَن اأْلَْراَبِع، َخرََج أَبُو َبكْ 

، ِإميا َأْن تَترَْكَب َوِإميا َأْن أَْنزَِل. فَتَقاَل: " )ملسو هيلع هللا ىلص(َبْكٍر مَيِْشي، فَتَقاَل يَزِيُد: اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللِا 
يِل هللِا، اَي يَزِيُد ِإنيُكْم َما أَْنَت بَِنازٍِل َوَما َأاَن ِبرَاِكٍب، ِإين ِ َأْحَتِسُب ُخطَاَي َهِذِه يف َسبِ 

                                                           
 (.55(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية)ص: 13/111املاوردي: احلاوي ) (1)
 3(، "يف إسناده كوثر بن حكيم، وهو مرتوك" الصنعاين: سبل السالم)231/ 12) 5954ر: مسند البزار، رقم ( البزا2)

 (364/  6( اهليثمي: جممع الزوائد )259/ 
(، وسكت عنه الذهيب يف التلخيص ؛ الطربي: اتريخ الرسل 3/418) 5593( أخرجه احلاكم: املستدرك، رقم 3) 

 (.1/214وامللوك)
 (.1/214ي: اتريخ الرسل وامللوك)( الطرب 4) 
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َستَتْقَدُموَن ِباَلد ا تُتْؤتَتْوَن ِفيَها أبَِْصَناٍف ِمَن الطيَعاِم، َفَسمُّوا هللَا َعَلى َأويهِلَا، َوامْحَُدوُه َعَلى 
تْترُُكوُهْم َوَما َحَبُسوا آِخرَِها، َوِإنيُكْم َسَتِجُدوَن أَقتَْوام ا َقْد َحَبُسوا أَنْتُفَسُهْم يف َهِذِه الصيَواِمِع فَا
يَتْعيِن الشيَماِمَسَة  -َلُه أَنْتُفَسُهْم، َوَسَتِجُدوَن أَقتَْوام ا َقِد اختيََذ الشيْيطَاُن َعَلى ُرُءوِسِهْم َمَقاِعَد 

ا، وَ  - ، َواَل فَاْضرِبُوا تِْلَك اأْلَْعَناَق، َواَل تَتْقتُتُلوا َكِبري ا َهرِم ا، َواَل اْمرَأَة ، َواَل َولِيد  اَل خُتْرِبُوا ُعْمرَاان 
، َواَل تُتَغر ِقُتنيُه، َواَل  (1)تَتْقطَُعوا َشَجَرة  ِإالي لِنَتْفٍع، َواَل تَتْعِقُرني  هَبِيَمة  ِإالي لِنَتْفٍع، َواَل حَتْرُِقني ََنْال 

َمْن يـَْنصجرجهج َورجسجَلهج اِبلَغْيِب ِإنَّ هللَا َقِويٌّ  َولِيَـْعَلَم هللاج ]، (3)، َواَل تَتْغُللْ (2)تَتْغِدْر، َواَل مُتَثِ ْل، َواَل جَتْنُبْ 
  (4)، َأْستَتْوِدُعَك هللَا َوأُْقرُِئَك السياَلَم ". مُثي اْنَصَرفَ  {25}احلديد:[ َعزِيز  

عمتتل املستتلمني هبتتذا املبتتدأ، فقتتد كتتان اإلمتتام علتتي )رضتتي هللا عنتته( يف معركتتة  -11
 .(5)لدماء املسلمني فإن الباغي معصوم الدم واملالا صفني يوصي جيشه بذلك؛ ألن فيه حقن  

ذهتتب احلنفيتة واملالكيتتة إىل جتتواز إتبتاع املتتدبر بكتتل حتال، واإلجهتتاز علتتى اجلتتريح  -الثتتاينالقتول 
 (6)أثناء القتال؛ خوفا من شرهم، وذلك ضمن السياسة الشرعية.

 الرأي الراجح:

اخلتتوف متتنهم وعتتدم القتتدرة علتتيهم إال يتترى الباحتتث أنتته ال جيتتوز اإلجهتتاز علتتى اجلتتريح إال عنتتد 
 بذلك، ضمن السياسة الشرعية.

 يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل:
 والظفر هبم وزجرهم وردهم. ،مدى حتقيق اإلجهاز على جرحاهم ابملصلحة الراجحة

                                                           
 (529/ 3تَتْعِقُرني من عقر اإلِبَل أي تْنَحُرَن وهي الذبح. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر ) ( 1)
جنب: اجلَبيان واجْلَبيانة : الصيحراء َوُتَسميى هبما املقابر ألهنا تكون يف الصحراء تْسِمَية للشيء مبْوضعه، وقد تكرر ذكر  (2)

 (.673/  1اجُلنْب واجلبان، وهو ضد  الشيجاعة والشُّجاع. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر)
ْغنم يَتُغلُّ ُغلوال  فهو ( 3)

َ
، وكلُّ َمن خان يف شيء ِخُفْيَة فقد َغلي . ومُسِ يت ُغلوال  ألن األْيِدي فيها َمغلولة :  َغلي يف امل َغالٌّ

 (717/ 3أي مَمْنوعة جَمُْعول فيها ُغلٌّ وهو احلَِديدة اليت جَتَْمع يَد األسري إىل ُعُنقه. ابن األثري: النهاية يف غريب األثر )
 ومل أجد من حكم عليه. (.153/ 9البيهقي: السنن الكربى) (4)
 (.1/214(؛ الطربي: اتريخ الرسل وامللوك)418/ 3) 5593احلاكم: املستدرك، رقم  (5)
 (.278/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)7/141(؛ الكاساين: بدائع الصنائع )6/113السيواسي: شرح فتح القدير) (6)
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 . (1)بعدم جواز اإلجهاز عليهم :فمن رأى عدم اخلطورة فيهم، قال

 ابلظفتتر علتتيهم وزجتتترهم جبتتوز اإلجهتتاز علتتيهم تعجتتيال   :قتتالومتتن رأى خطتتورهتم وعظتتم شتترهم، 
  .(2)وردهم

 مسألة جواز قتل أسري البغاة وتـََغنُّم أمواهلم من عدمه -املسألة السابعة

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

إىل أنه ال جيوز قتل  -احلنفية والشافعية واحلنابلة وغريهم-ذهب مجهور الفقهاء -األولالقول 
أسري أهل البغي بعد انتهاء املعركة، وال تصبح أمواهلم غنيمة ألهل العدل يف حال انتهاء القتال 

 .(3)هبزمية البغاة، وال جيوز سيب نسائهم وال صبياهنم وال شيوخهم الذين ال يقاتلون

العدل عليهم وهربوا فال جيوز اتباعهم، وال جياز على جرحيهم، وال يقتل أسريهم،  وإذا قدر أهل
 . (4)وال تغنم أماهلم، وال تسب ذريتهم

 واستدلوا على ذلك أبدلة منها: 

ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یٹ ٹ چ  -1

 . (5) چحب  خب  

 وجه الداللة:  

                                                           
(؛ أبو يعلى الفراء: 528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)13/111(؛ املاوردي: احلاوي)278/ 6العبدري: التاج واإلكليل) (1)

 (.11/111(؛ ابن حزم: احمللى)1/55األحكام السلطانية)
 (.6/278(؛ العبدري: التاج واإلكليل)7/141(؛ الكاساين: بدائع الصنائع)6/113السيواسي: شرح فتح القدير) (2)
(؛ املاوردي: 528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)127/ 4(؛ الشربيين: مغين احملتاج)141/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (3)

 (. 1/55(؛ أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية)1/111األحكام السلطانية)
 (.532/ 8ابن قدامة: املغين) (4)
 (.164األنعام: اآلية) (5)
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فيكتون قتتل ذوي البغتاة  ،علتى أنته ال يتحمتل أحتد ذنتب أحتدحة أن اآلية تتدل داللتة واضت 
 .(1) ا لعدم اشرتاكهم يف القتال، وأنه ال جيوز أن يؤخذ أحد جبريرة أحدحمرم  

: "هتتل تتدري اي ابتن أم عبتد، كيتف حكتم هللا فتتيمن )عتن ابتن عمتر قتال رستول هللا )  -2
رحيها وال يقتل أسريها بغى من هذه األمة؟ قال: هللا ورسوله أعلم، قال: ال جيهز على ج

 . (2)وال يطلب هارهبا وال يقسم فيئها"

 وجه الداللة:

 .(3) (: " وال يقتل أسريها" مجلة خربية يراد به اإلنشاء والنهي فال جيوز فعل املنهي عنهقوله )

وإايكتتم والنستتاء وإن  اعتتن علتتي بتتن أيب طالتتب قتتال يتتوم اجلمتتل: "... وال تقتلتتوا أستتري    -3
 .(4) شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم"

 وجه الداللة:
" أنه هني عتن القتتل والنهتي يقتضتي التحترمي وهتو  امري املؤمنني: "وال تقتلوا أسري  واضح من قول أ
 ( وفعله.(عمل بقول النيب 

إىل جواز قتل األسري إذا خاف منهم الضرر،  (رمحه هللا )ذهب اإلمام مالك -الثاينالقول 
 .(5) وكانت املعركة قائمة، فإذا انتهت احلرب فال جيوز قتله

ا، ستتواء أثنتتاء ذهتتب بعتتض املالكيتتة والظاهريتتة إىل عتتدم جتتواز قتتتل األستتري مطلق تت -الثالــثالقــول 
حتترم قتلتته،  اي تتيكتتن ابغ القتتتال أم بعتتده؛ ألن حتتل قتلتته قبتتل األستتر، إمنتتا هتتو قتالتته وبغيتته، فتتإن مل

 فدمه حرام.

                                                           
 (.7/157القرآن) القرطيب: اجلامع ألحكام (1)
 (.12/231) 5954البزار: مسند البزار، رقم  (2)
 (.8/61الصنعاين: سبل السالم) (3)
 (.1/214الطربي: اتريخ الرسل وامللوك) (4)
 (.7/ 12القرايف: الذخرية) (5)
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ومتتا أختتذ متتن ستتالح للبغتتاة أثنتتاء احلتترب ال يتترد إلتتيهم بعتتد احلتترب؛ كتتي ال يستتتعملوه ضتتد أهتتل 
 .(1) العدل

إىل جواز االنتفاع هبذه األسلحة يف حال احلرب،  (رمحهم هللا )وذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد 
 .(2) وال جيوز يف غري قتاهلم

 الرأي الراجح:

أنه ال جيوز قتل أسري أهل البغي بعد انتهاء املعركة  -رجاحة ما ذهب إليه اجلمهوريرى الباحث 
وال تصبح أمواهلم غنيمة ألهل العدل يف حال انتهاء القتال هبزمية البغاة، وال جيوز سيب نسائهم 

 ( عن ذلك.وال صبياهنم وال شيوخهم الذين ال يقاتلون؛ لعدم ضرورة ذلك؛ ولنهي النيب )

 اخلالف يف هذه املسألة إىل: يرجع سبب
 تعارض ظواهر النصوص القاضية بعدم جواز قتل األسري مع املصلحة الراجحة  -1
 خالفهم يف كون الباغي معصوم الدم أثناء القتال وبعده أو بعده فقط. -2

 فمن عمل بظواهر األحاديث رأى أنه ال جيوز قتل أسري أهل البغي بعد انتهاء املعركة.
 غلبها رأى أنه جيوز قتل أسريهم عند الضرورة وظهور املصلحة.ومن رجح املصلحة و 

 ومن رجح عصمة أهل البغي أثناء املعركة وبعدها رأى أنه ال جيوز قتل أسريهم. 
 ال تقتل ذراريهم وال تسىب نساؤهم: -املسألة الثامنة

أحتتتترار  أمجتتتع الفقهتتتتاء يف هتتتتذه املستتتتألة علتتتتى أنتتتته ال جيتتتتوز ستتتتيب ذراري البغتتتتاة وال نستتتتائهم، فهتتتتم
 .(3) مسلمون

 واستدلوا أبدلة كثرية، منها:

                                                           
 (.6/278املرجع السابق الصفحة نفسها؛ العبدري: التاج واإلكليل) (1)
 (.523/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)6/278(؛ العبدري: التاج واإلكليل)141/ 7الكاساين: بدائع الصنائع) (2)
(؛ ابن قدامة: 127/ 4(؛ الشربيين: مغين احملتاج)12/9(؛ القرايف: الذخرية)11/215السرخسي: املبسوط) (3)

 (.8/528املغين)
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ېئ    ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئٹ ٹ چ  -1

 .(1) چىئ  ی  ی   

 وجه الداللة:

 ال جيوز قتل من ال يقاتل، والنساء والذراري والشيوخ ال يقاتلون، فال جيوز قتلهم.

( َأني اْمتتتترَأَة  ُوِجتتتتَدْت يف بَتْعتتتتِض َمغَتتتتازِي النيتتتتيبِ  )(، َأْختتتترَبَُه: َعتتتتْن اَنفِتتتتٍع، َأني َعْبتتتتَد اَّللِي ) -2
َيانِ َفأَْنَكَر َرُسوُل اَّللِي )»َمْقُتوَلة ،   .(2) «( قَتْتَل النِ َساِء َوالصِ بتْ

 وجه الداللة:

 ( عليهم قتل النساء يدل على التحرمي.(إنكار النيب 

قادة اجليش أال يعتدوا، فهذا أبتو كانوا يوصون   -إن الصحابة )رضي هللا عنهم( أمجعني -3
بكتتتر الصتتتديق يوصتتتي أحتتتد قتتتادة جيشتتته فيقتتتول: "َواَل تَتْقتُتلُتتتوا َكبِتتتري ا َهرِم تتتا، َواَل اْمتتترَأَة ، َواَل 

، َواَل تَتْقطَُعتتتوا َشتتتَجَرة  ِإالي لِنَتْفتتتٍع، واَل تَتْعِقتتترني هَبِيَمتتتة  ِإالي لِنَتْفتتتٍع،  ا، َواَل خُتْرِبُتتتوا ُعْمتتترَاان   َواَل َولِيتتتد 
، َواَل تَتْغُلْل" ، َواَل تُتَغر ِقُتنيُه، َواَل تَتْغِدْر، َواَل مُتَثِ ْل، َواَل جَتْنُبْ  .(3) حَتْرُِقني ََنْال 

 وجه الداللة:

والنساء من الكفتار، فاملستلمون  اريال جيوز اإلفساد، ومنه قتل الذر واضح من وصية اخلليفة أنه 
 أوىل.

قتتتل ذراري الكفتتار ونستتائهم، فمتتن ابب أوىل ثبتتوت هتتذا واخلالصتتة أن النصتتوص الستتابقة حتتترم 
 احلق لنساء البغاة وذراريهم وشيوخهم؛ ألهنم مؤمنون.

                                                           
 (.191البقرة: اآلية) (1)
َياِن يِف احلَْرِب، رقم  (2) (؛ مسلم: 4/61) 3114البخاري: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، اَبُب قَتْتِل الصِ بتْ

 (.3/1364) 1744صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، رقم 
 كم عليه.ومل أجد من ح (.153/ 9) 18151البيهقي: السنن الكربى، رقم  (3)
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 مدى حق األسرى من البغاة يف معاملة أهل العدل هلم: -املسألة التاسعة

ذهب فقهاؤان إىل وجوب معاملة أسرى أهل البغي ابحلسىن والرمحة، فيحبسون وال يقتلتون؛ ألن 
لقتتلهم، غتري أهنتم يؤدبتون البغي كان من أجل ردعهم، وقد حصل ابألستر، فتال داعتي  قتال أهل
وألن قتاهلم كان لضرورة وقد زالت، فال حياسبون على جمترد القصتد، لكتنهم حيبستون  ؛ويسجنون

 .(1) إضعافا  هلم حىت يرجعوا

 وقد استدلوا على ذلك أبدلة منها:

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ۇئوئ ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ          ٹ ٹ چ  -1

 . (2)  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئېئ

 وجه الداللة: 

ألهنتم ليستوا كلهتم قتلتوا، ودمهتم حترام  ؛ال يتحمل أحد جريرة أحد فيحرم قتل أسرى أهتل البغتي
 بعد انتهاء القتال.

ُمْسِلٍم، َيْشَهُد َأْن (: "الَ حيَِلُّ َدُم اْمرٍِئ عن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ) -2
، ِإالي إبِِْحتتتتتَدى ثَتتتتاَلٍث: التتتتنتيْفُس اِبلتتتتتنتيْفِس، َوالثتيي ِتتتتُب التتتتتزياين،  ُ َوَأين ِ َرُستتتتوُل اَّللِي الَ إِلَتتتتَه ِإالي اَّللي

يِن التيارُِك لِْلَجَماَعِة" ارُِق ِمَن الدِ 
َ
 .(3)َوامل

                                                           
(؛ 299/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)277/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)152/ 5ابن جنيم: البحر الرائق) (1)

(؛ أبو يعلى 528/ 8(؛ ابن قدامة: املغين)281/ 7(؛ النووي: روضة الطالبني)1/111املاوردي: األحكام السلطانية)
 (.143/ 9املبدع شرح املقنع)(؛ ابن مفلح: 1/55الفراء: األحكام السلطانية)

 (.164األنعام: اآلية) (2)
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الدايت، ابب قول هللا تعاىل:  (3)

  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

(؛ مسلم: 9/5) 6878[، رقم 45]املائدة:   چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
 (.3/1312) 1676مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب ما يباح به دم املسلم، رقم صحيح 
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 وجه الداللة:

ه فيجتتب معاملتتة أستترى أهتتل البغتتي ابحلستتىن وال جيتتوز وعليتت ،ال جيتتوز القتتتل إال يف تلتتك احلتتاالت
 قتلهم.

وعلي بن أيب طالتب )رضتي هللا عنهمتا( لألسترى،  ،كأيب بكر الصديق،معاملة اخللفاء  -3
 ممن منع الزكاة أو منع الطاعة، حيث مل يعهد عنهما ضرب وال قتل ألحد من األسرى. 

 كاملة.لكل ما سبق فإن أسرى أهل البغي يتمتعون حبقوق األسرى  

 مسألة جواز االستعانة ابلكفار يف قتال البغاة من عدمها: -املسألة العاشرة

 اختلف الفقهاء يف حكم االستعانة ابلكفار يف قتال البغاة على قولني:

ذهتتتب املالكيتتتة والشتتتافعية واحلنابلتتتة إىل أنتتته ال جيتتتوز االستتتتعانة ابلكفتتتار يف قتتتتال  -األولالقـــول 
أهتل البغتي؛ حتىت ال يتستلط الكتافرون علتى متن نوا متن أهتل العتدل أم ا، سواء أكتااملؤمنني مطلق  

 .(1)املسلمني

  ڦٹ ٹ چ وال يستعان على أهل البغي ابلكفار إذ ال جيوز أن يذل املسلم 

)2(؛ وألن املقصود زجرهم 
ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 

وا أهل البغي أن يقاتل وردهم  إىل طاعة اإلمام، ولكن جيوز االستعانة هبم عند الضرورة، بشرط
 ابلرمحة وكما يقاتلهم أهل العدل)3(.

                                                           
(؛ زكراي األنصاري: أسىن 4/276(؛ الشافعي: األم)6/278(؛ العبدري: التاج واإلكليل)9/ 12القرايف: الذخرية) (1)

 (.427-19/416(؛ ابن قدامة: املغين)115/ 4املطالب يف شرح روض الطالب)
 (.141النساء: من اآلية) (2)
(؛ زكراي األنصاري: أسىن املطالب يف شرح روض 9/ 12(؛ القرايف: الذخرية)276/ 4األم) الشافعي: (3)

 (.4/115الطالب)
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 إىل جتواز االستتعانة إذا قامتت ضترورة تستتوجب ذلتك (رمحته هللا)ذهب أبو حنيفة -الثاينالقول 

(1). 

ط أن تكون كلمة أن يستعني على قتال أهل البغي ابلكفار، بشر  وجيوز لإلمام عند احلنفية

  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ ٹ چ   املسلمني ظاهرة عليهم،

ے  ۓ   ۓ    ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ)2(
لكفار، كأهل اجلزية ، وهللا تعاىل مل يفصل، وألن كل من جاز قتاله جاز االستعانة على قتاله اب

 وأهل البغي)3(.

 القول الراجح:

 قول اجلمهور هو الراجح؛ ملا فيه من قوة األدلة ورجاحتها.-األوليرى الباحث أن القول 

 ويرجع سبب اخلالف يف تلك املسألة إىل ما أييت:
 معارضة ظواهر النصوص القاضية بعدم جواز االستعانة ابلكفار. -1
 اخلالف حول مدى جواز استعانة املسلمني ابلكفار بشكل عام. -2
 ند القائلني ابجلواز.قياس االستعانة ابلكفار على أهل البغي ع -3

 .(4) فمن عمل بظواهر النصوص رأى عدم جواز االستعانة ابلكفار على أهل البغي
 .(5) ومن قال جبواز االستعانة ابلكفار على الكفار رأى جواز االستعانة هبم على أهل البغي

 مسئولية البغاة عما أتلفوه من أرواح وأموال -املسألة احلادية عشرة

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:  
                                                           

 (.148/ 4ابن عابدين: حاشية ابن عابدين) (1)
 (.9احلجرات: اآلية) (2)
 (.11/5838القدوري: التجريد) (3)
 (.115/ 4(؛ زكراي األنصاري: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب)9/ 12القرايف: الذخرية) (4)
 (.5838/ 11(؛ القدوري: التجريد)148/ 4ابن عابدين: حاشية ابن عابدين) (5)
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واحلنابلة إىل أنه ال  (يف اجلديد)ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية  -القول األول
 .(1) من دم أو جراحة أو مال حال خروجهم :ضمان على البغاة فيما استهلكوه

 األدلة واملناقشة: 

 :أبدلة منها من أموال وأرواح  أثناء خروجهماستدل اجلمهور على عدم ضمان ما أتلفوه 

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ ٹ چ القرآن:  -أوال  

ے  ۓ   ۓ  ڭ    ےڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ )2(.

 وجه الداللة:

 .(3) أن هللا أمر ابإلصالح بينهم، ومل يذكر تبعة يف دم وال مال، فدل على سقوطه عنهم 

 السنة:   -ااثنيً 

قال ملن اتب من أهل الردة: تدون قتالان وال  -رضوان هللا عليه -ما روي أن أاب بكر -1
 .(4) ندي قتالكم، فقال له عمر: ال أنخذ لقتالان دية

 ال أنخذ دية فلم يوجب عليهم الضمان.وجه الداللة: واضح يف قول عمر 

ما روي أن طليحة قتل اثبت بن أقرم وعكاشة بن حمصن، وهرب إىل الشام مث أسلم،  -2
 .(5) وقدم على أيب بكر، فقبل توبته ومل يقتص منه

                                                           
(؛ الشافعي: 3/412(؛ القرايف: الذخرية)278/ 6(؛ العبدري: التاج واإلكليل)7/141الكاساين: بدائع الصنائع) (1)
 (.19/425(؛ ابن قدامة: املغين)13/116(؛ املاوردي: احلاوي)91/ 4ألم)ا
 (.9احلجرات: اآلية) (2)
 (.13/116املاوردي: احلاوي) (3)
 (.78/ 13) 17531البيهقي: معرفة اآلاثر والسنن، رقم  (4)
 (.79/ 13) 17535البيهقي: معرفة اآلاثر والسنن، رقم  (5)



 (319( 
 

 وجه الداللة: 
 أن أاب بكر )رضي هللا عنه( مل يضمن التائبني.

 املعقول: -ااثلثً 

كما   ،منفر هلم ومانع من رجوعهم، فوجب أن يكون ُمْطَرح اتضمني أهل البغي ما أتلفوه  -أ
 .(1) أُْطرِح يف أهل احلرب

كأهل   ،ألهنا طائفة ممتنعة ابحلرب، بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على األخرى -ب
 .(2) العدل.

 واستدل أبدلة من املعقول:إىل أن عليهم الضمان،  (يف القدمي)ذهب الشافعي  -الثاينالقول 
 كاجلناايت، كما أن ا عليهم، كان ما حدث عنه مضموان  حيث قال: إنه ملا كان القتال حمظور  

 .(3) القتال ملا وجب على أهل العدل كان ما حدث عنه غري مضمون كاحلدود

فإن قصد مبا  ،عليهم بغري قتال، نظر حال متلفه وعليه فيجب رد ما بقي منها، "فأما إن أتلف
أتلفه منها إضعافهم وهزميتهم مل يضمنها، وإن قصد به التشفي واالنتقام ضمنها، وصارت  

 كاملستهلك عليهم يف غري القتال. 

وأما النفوس: فمن قتل يف القتال مل يضمن يف عمد وال خطأ بقود وال دية، ويف ضمانه 
مون ابلكفارة، كما كان غري ابلكفارة وجهان حمتمالن: أحدمها: وهو األصح، أنه غري مض

ألهنا من حقوق هللا )تعاىل(  ؛أنه يضمن ابلكفارة -الثاينمضمون بقود وال دية. والوجه 
 فتأكدت على حقوق اآلدميني، وكما يضمن نفس املسلم يف دار احلرب ابلكفارة دون الدية"

(4). 

                                                           
 (.13/117املاوردي: احلاوي) (1)
 (.19/425ابن قدامة: املغين) (2)
 (.4/125(؛ الشربيين: مغين احملتاج)13/116املاوردي: احلاوي) (3)
 (.13/117املاوردي: احلاوي) (4)
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 القول الراجح:

وأنه ال يقتص من الباغي  الضمانيرى الباحث رجاحة ما ذهب إليه اجلمهور من عدم وجوب 
 لقوة أدلتهم وانسجامها مع مساحة الدين ويسره ومقاصده. لتأويله؛

كيفية معاملة أهل البغي، هل يعاملون كاملسلمني أو    :يرجع سبب اخلالف يف تلك املسألة إىل
 كالكفار؟

 .(1) مونألهنم مسل ؛ورأى أهنم ال يضمنون ،فمن عاملهم كاملسلمني عصم دماءهم وأمواهلم

ومن عاملهم كالكفار يف استباحة أمواهلم لضرورة احلرب وحسم املعركة رأى أهنم متعدون 
 .(2) يضمنون ما أفسدوه

 األحكام املتعلقة ابجلرائم السياسية يف القانون الوضعي. -الثايناملطلب 
واملدنية واإلدارية،  ا لكل من املسؤولية السياسية واجلنائية ا وجماالت وأحكام  جعل القانون حدود  

كما وضع العقوبة لكل من يتعدى تلك احلدود، ومن تلك األحكام أن اجملرم السياسي ال 
خمففة، وقد تصل العقوبة إىل  مئية، سواء أكانت العقوبة مشددة أيعفى من املسؤولية اجلنا

األفعال ، وقد وضع املشرع ضوابط حتدد (3) أقارب اجملرم السياسي يف حال تشديد العقوبة
 املخلة اباللتزام السياسي ومنها:

 إنكار الشرائع السماوية والدايانت اليت يؤمن هبا الشعب. -1
 التحريض على الرذائل واآلفات االجتماعية. -2
 نشر البياانت واإلشاعات اليت تضر مبصلحة الوطن. -3

                                                           
(؛ املاوردي: 3/412(؛ القرايف: الذخرية)6/278التاج واإلكليل) (؛ العبدري:7/141الكاساين: بدائع الصنائع) (1)

 (.19/425ين)(؛ ابن قدامة: املغ13/116احلاوي)
 (.4/125(؛ الشربيين: مغين احملتاج)13/116املاوردي: احلاوي) (2)
 (.213صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (3)
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فرق بني فاملسئولية السياسية شرعت حلماية املصلحة العامة، وهي مصلحة سياسية للجميع، ال 
إنسان وآخر، فتشرتك يف هذه املصلحة كل الدايانت واملذاهب واألحزاب السياسية، فال بد 
من احلفاظ عليها والعمل على تطبيقها؛ ألن اإلخالل هبا يؤدي إىل اهنيار كيان الدولة 

 .(1) االجتماعي والسياسي، وال يؤدي إىل تغيري منط احلكم أو املنهج

ون الوضعي للمجرم السياسي االستفادة من العفو، فمن حق الرئيس وقد منح املشرع يف القان
أو امللك أن يصدر العفو عن اجملرم السياسي، فتسقط عنه العقوبة كلها أو خيفف منها أو 

 .(2)العفو الشامل :مبا تلغى العقوبة، وهذا ما يسمىتستبدل، ور 

ا يف تشريعها العقايب وغري مباح   تلغي السلطة التشريعية اجلرمية كلها وتصبح فعال   "وأحياان  
ا ما يعطى هذا االختصاص لرئيس الدولة مبوجب نص دستوري ابعتباره معاقب عليها، وغالب  

 ،ىل العفو هبدف إسكات غضب  الشعبإالبالد، وغالبا ما تلجأ السلطة  القاضي األول يف
ا اجملتمع خوف   وكصمام أمان النفجار شعيب، أو امتصاص غضب املعارضة، أو عامل توازن يف

من االضطراابت بسبب خلل أو تباين يف اجملتمع، فتسعى إىل هتدئة األوضاع الداخلية، خاصة 
 .(3)إذا ثبت وصف اجلرمية أهنا سياسية"

أما فيما يتعلق بتسليم اجملرمني السياسيني، فإن تسليمهم يعد سياسة دولية تنظمها املعاهدات 
إذا قام أحد األشخاص ابرتكاب جرمية سياسية مث فر من واالتفاقيات اليت تربم بني الدول، ف

قبلها، وطالبت بلده  مء كان هذا الفرار بعد احملاكمة أبلده اليت ينتمي إليها إىل بلد آخر، سوا
 بتسليمه سلم إليها، ولعل هذا السلوك من أقسى العقوابت اليت تقع على اجملرم السياسي.

ا حلق اللجوء السياسي، وقد عرفت النظم منذ القدم املعاهدات اليت ويعد هذا التسليم إنكار  
 تنص على تسليم اجملرم السياسي؛ ألنه يشكل خطورة سياسية على الدولة. 

                                                           
 (.215املرجع السابق)ص:  (1)
 (.218صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسة)ص:   (2)
 (.    219، 218املرجع السابق)ص  (3)
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ا إىل بلد آخر، وليس هكذا وإن أقسى ما يواجه احلر املقاوم أن يرتك بلده ومسقط رأسه فار  
هذا اجملرم شريفة، فال يعاقب كاجملرم دينء  جزاء من يعشق بلده ويعمل من أجل شعبه، فإن نية

 .(1) القصد والنية

ومع تقدم األنظمة وتطورها عملت األنظمة احلرة على عدم تسليم اجملرم السياسي بناء على 
نسبة اجلرم، وبتطور نظرة اجملتمع إىل اجملرم السياسي على أنه شريف مناضل صاحب مبادئ 

قات الدولية على عدم تسليم اجملرمني السياسيني، وبواعث نبيلة، ويف ذلك جاءت االتفا
وبذلك  ؛وجاءت معظم التشريعات تنص على حق اللجوء السياسي يف الدولة اليت خيتارها

 .(2)حصل هذا املتهم ابإلجرام على بعض احلقوق اليت منحتها له القوانني الدولية

ا فيها، فإذا قصد ا، إذ يعد ركن  ا هام  ر  ومما جيدر اإلشارة إليه أن للقصد يف اجلرمية السياسية اعتبا 
املكلف ارتكاب السلوك اجملرم، وأراد حتقيق نتيجته الضارة أو اخلطرة عدت جرميته مقصودة، 
وإذا صدرت اجلرمية من املكلف، دون توفر اإلرادة اآلمثة لديه، وهو غري راٍض بنتيجة فعله، وإمنا 

 .(3) ست جرميته مقصودةصدر منه الفعل الضار نتيجة خطأ أو إمهال فلي
و االختيار فاملسئولية اجلنائية قائمة، ولكن أوالفاعل فاقد اإلدراك  ،اأما إذا كان الفعل جمرم  

 .(4) أو يرتفع لعدم اإلدراك أو االختيار ،العقاب خيفف عن اجلاين
األخرى، إذ ا تؤثر على اجلرمية السياسية، شأهنا يف ذلك شأن سائر اجلرائم كما أن هناك ظروف  

ألهنم  ؛كاخلطأ واإلكراه والصغر واجلنون، فال مسئولية على هؤالء  ،إنه قد تؤثر عليها ظروف
 .(5) عدميو اإلرادة أو التمييز أو اإلدراك، فالقانون ال يعاقبهم

أبن أاثروا فتنة أو حرضوا الناس أو آتمروا على  ،ومن مَث فإن من تعدى القانون من هؤالء 
بق عليهم ما يطبق على غريهم من الرجال البالغني العقالء املختارين القاصدين، النظام، فال يط

                                                           
 (.221صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (1)
 (.221صا ح أبو بكر: اجلرمية السياسية)ص:  (2)
 (.22(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 449، 418/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (3)
 (.16/ 2عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (4)
 (.311(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص: 22محودة: اجلرمية السياسية)ص: منتصر سعيد (5)
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فيما يتعلق ابألركان العامة  ،(1) وعليه فإن اجلرمية السياسية كغريها من اجلرائم يف نظر القانون
 هلا.

وقد خصت القوانني اجلنائية الوضعية اجلرائم السياسية ببعض األحكام املوضوعية واإلجرائية 
 ،اخلاصة هبا؛ ملا للجرمية السياسية من خطورة على الدولة بشكل عام وعلى النظام السياسي هلا

وشكل احلكم بشكل خاص، كما خص القانون اجلرائم السياسية بنوع من احملاكم؛ ملواجهة 
كقانون   ،ا قانونية معينةىل أن هناك نصوص  إحماكم الطوارئ، إضافة  :مثل تلك اجلرائم، مثل

الطوارئ، تنظم حماكمة اجملرم السياسي، وقد واجهت التشريعات اجلنائية الوضعية اجلرائم 
اإلعدام واألشغال الشاقة املؤبدة واملؤقتة  :السياسية بعدد من العقوابت القاسية واملتنوعة مثل

يف بعض  والسجن واحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية، كما أهنا واجهت اجلرائم السياسية
احلاالت بنوع من إعطاء جهات التحقيق سلطات واسعة متس حياة املواطنني وحرايهتم 

حىت ما تتعلق منها حبرمة مساكنهم وبيوهتم، وإطالة فرتات احلبس االحتياطية  ،الشخصية
 .(2) واالعتقال بشكل مطلق، يف معظم الدول العربية واإلسالمية اليوم"

 األحكام املتعلقة ابجلرائم اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. -الثالثاملطلب 
 توطئة:

ا خاصة تتعلق هبا، كما أن هناك  خاصة، وكذلك أحكام  ذي بدء فإن لكل جرمية أركاان   ئابد
هذا املطلب، كما أنه جيدر بنا ا عامة تتعلق ابجلرائم كافة، واألخرية هي اليت نقصدها يف أحكام  

أقسام األحكام عند األصوليني وبعض القواعد الشرعية األساسية اليت تضبط ا إىل شارة سريع  اإل
 يت:له وما عليه، وذلك على النحو اآل سلوك املكلف، وتبني ما

 يقسم األصوليون األحكام الشرعية إىل نوعني: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. -1

                                                           
 (.449، 418/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (1)
 (.255، 254منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص:  (2)
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عل، أو ختيريه بني هو ما اقتضى طلب فعل من املكليف، أو كفه عن ف احلكم التكليفي: -أ
 ، (1)فعل والكف عنه

ۋ     ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ففيه إلزام املكلف إتيان فعل، كقول هللا )تعاىل(:

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ 

   ۈئ  چ)2(

ڳ    ڳ    ڳگ  گ  ڳ  چ  كف عن الفعل، كقول هللا )تعاىل(:، أو إلزام املكلف ال

ہ   ھ       ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڱڱ  ڱ

)3(
 ھ  ھ  چ 

ۀ  ۀ  ہ  چ  ، أو ختيري املكلف بني إتيان الفعل وبني الكف عنه، كقول هللا )تعاىل(َّ

ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ې  ى    ى  ائ  ائ

  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   چ )4(

، (5)منه اله، أو مانع   الشيء، أو شرط   اهو ما اقتضى جعل شيء سبب   احلكم الوضعي:. ب
 ألنه يقتضي: ؛اومسي احلكم وضعي  

                                                           
(؛ 1/17الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول) (؛ ابن عبد احلق: تيسري99-1/98الزركشي: البحر احمليط) (1)

 (.98/ 1(؛ ابن قدامة: روضة الناظر وجنة املناظر)291اجليزاين: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة)ص: 
 (.58النساء: اآلية) (2)
 (.33اإلسراء: اآلية) (3)
 (.2املائدة: اآلية) (4)
(؛ ابن عبد احلق: تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد 192/ 1ظر)ابن قدامة: روضة الناظر وجنة املنا (5)

 (. 1/21(؛ عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة: اجلامع ملسائل أصول الفقه )1/41الفصول)
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  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٺ  چ  سبب ملسببه، كقول هللا )تعاىل(: وضع

)1(.  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  چ 
 

ڌ    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ أو يقتضي وضع شرط ملشروطه، كقول هللا )تعاىل(: ، 

)2(. ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
 

أو يقتضي وضع مانع من أحكام، كمنع القاتل من املرياث فَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، 
ِه، قَاَل: قَال َرُسول هللِا  ، فقتل الوارث مانع (3)«لَْيَس لِْلَقاِتِل ِمَن اْلِمريَاِث َشْيءٌ (: »(َعْن َجدِ 

 من املرياث.
 اإلسالمية:قواعد أصولية شرعية أساسية يف الشريعة  -2

 
 .(4)"ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص" -1

 فإذا مل يرد نص يف حترمي الفعل، فال يعاقب املكلف على فعله.

 .(5)"األصل يف األشياء واألفعال اإلابحة" -2
حىت أييت دليل  ا، فيبقى احلكم مباح  (6)فكل فعل أو ترك مباح حبسب قاعدة "اإلابحة األصلية

 التحرمي.
، فال ميكن اعتبار أي فعل أو ترك جرمية، إال بنص اواحد   ىن  تؤداين مع(1)القاعداتنوهااتن 

 صريح حيرم ذلك الفعل أو الرتك، وعليه فال مسئولية وال عقاب على فاعله أو اتركه.
                                                           

 (.38املائدة: اآلية) (1)
 (.13النور: اآلية) (2)
(. قال ابن عبد الرب: "وهو حديث 6/121) 6333( النسائي: السنن الكربى، كتاب الفرائض، توريث القاتل، رقم 3)

مشهور عند أهل العلم ابحلجاز والعراق مستفيض عندهم يستغىن بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد فيه حىت يكاد أن 
 (.437/ 23يكون اإلسناد يف مثله لشهرته تكلفا" التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد)

 (.1/91صول األحكام)اآلمدي: اإلحكام يف أ (4)
(؛ السيوطي: األشباه 172/ 2(؛ أمري ابدشاه: تيسري التحرير)211احمللي: شرح الورقات يف أصول الفقه)ص:  (5)

 (.114/ 1والنظائر)
 (.1/45( هو احلكم إبابحة شيء إىل أن يرد دليل املنع. الزاهدي: تلخيص األصول)6) 
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وملا كانت األفعال احملرمة ال تعترب جرمية يف الشريعة مبجرد التحرمي، بل بتقرير العقوبة عليها، 
 اعد الشريعة اإلسالمية تقضي أنه "ال جرمية وال عقوبة إال بنص".علم أن قو 

ملا كلف  على فهم دليل التكليف، أهال   اإال من كان قادر   ا"ال يكلف شرع   -3
حيمله  اإال بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علم   ابه، وال يكلف شرع  

 .(2)على امتثاله"
بل ال بد من أن يكون هذا الفعل  ،كل فعلبومقتضى هذه القاعدة أنه ال يؤاخذ املكلف 

 ،اا ومشروط  مضبوط  
 وتتمثل فيما أييت:،  (3) وعليه فال بد من شروط يف املكلف وشروط يف الفعل

 :(4)شروط املكلف -أواًل 
 ويشرتط يف املكلف شروط منها:

 .عاقال   اعلى فهم خطاب التكليف، أبن يكون ابلغ   اأن يكون قادر   -1
 .ا خمتار  ا عاقال  أبن يكون ابلغ   ،كلف بهملا   أن يكون أهال   -2

 :(5)شروط الفعل املكلف به -ااثنيً 
 ويشرتط يف الفعل املكلف به الشروط اآلتية:

 ، فال تكليف مبستحيل.اأن يكون الفعل ممكن   -1
أي يف قدرة الشخص فعله أو تركه، فإن مل يكن كذلك  :للمكلف اأن يكون مقدور   -2

 فال يصح التكليف به.
 ، ال لبس فيه.اا اتم  كلف علم  للم االفعل معلوم  أن يكون  -3

                                                                                                                                                                          
(؛ ابن حزم: اإلحكام يف أصول 1/63(؛ الغزال: املستصفى)1/131اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام)  (1)

 .(123/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (133(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: 1/52األحكام)
 (.133(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:173عبد الوهاب خالف: أصول الفقه)ص: (2)
 .(116/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (133حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:(3)
 (.1/151اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام ) (4)
 (.1/151آلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام )(5)
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على الفهم، وكان الفعل  ايسأل اإلنسان إال إذا كان قادر   ا أنه الجلي   للباحث مما سبق يتبني
 له غري جمهول، فال جرمية وال عقوبة إال بنص. امعلوم  

اإلسالمية  ويالحظ هنا أن هذه القاعدة وجدت" ال جرمية وال عقوبة إال بنص " يف الشريعة
منذ زمن بعيد، حيث جاءت هبا نصوص القرآن والسنة، وهي متتاز على القوانني الوضعية 

ابلدقة والوضوح والبيان، ومل تعرف هذه القاعدة يف القوانني الوضعية إال بعد القرن الثامن عشر 
ت ألول كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية، وقرر   ؛امليالدي، حيث أدخلت يف التشريع الفرنسي

م، مث انتقلت القاعدة من التشريع 1789مرة يف إعالن حقوق اإلنسان، الصادر يف سنة 
 .(1) الفرنسي إىل غريه من التشريعات الوضعية

 ال جرمية وال عقوبة بال نص يف جرائم احلدود.
 :(2)وجرائم احلدود سبع

 البغي.-7، الردة -6، احلرابة-5 ،السرقة-4، الشرب-3 ،القذف-3، الزان-2الزان، -1

ُنص  على حترميها وعلى عقوبتها، وضبطت األنواع وعقوبة  جرمية من جرائم احلدود إال  فال توجد
كنوع العقوبة أو تقديرها،   ،ا ال جمال فيه للخالف، ومل ترتك للقاضي أي اختياركل منها ضبط  

نفيذها، ومل جتعل فال تسمح الشريعة للقاضي أن ينقص من العقوبة أو أن يستبدهلا أو يوقف ت
ا لظروف اجلرمية أو اجملرم على عقوابت جرائم احلدود، وليس من حق القاضي العفو الشريعة أثر  

 عن هذه العقوابت.

 ، وإن كان بعضها حيتمل بطبيعته أن يكون ذا حدين.اوهذه العقوابت ذات حد واحد حكم  
 .(3) اىل(، وال ميكن املساس هباوعليه فهذه احلدود مقدرة، وعقوابهتا كذلك وجبت حقا  هلل )تع

واجلرائم اليت يعاقب عليها ابلدية  "،ال جرمية وال عقوبة بال نص يف جرائم القصاص والدية"
 هي: 

                                                           
  .(119/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (133حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (1)
 (.137(؛ حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:545-1/531الكلوذاين: اهلداية ) (2)
 .(121/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (137حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (3)
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 جرائم القصاص إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، أو امتنع القصاص لسبب شرعي. -1
 القتل شبه العمد. -2
 القتل اخلطأ.  -3
 إتالف األطراف خطأ. -4
 اجلرح اخلطأ. -5

وسلطة القاضي يف جرائم القصاص والدية كسلطته يف جرائم احلدود، إال عند العفو، فإذا عفا 
أولياء الدم عن القاتل، فال جيوز للقاضي تطبيق العقوبة، سواء يف ذلك القصاص أو الدية، 

فمن حق أولياء الدم أن يسقطوا حقهم يف القصاص دون الدية، ومن حقهم أن يسقطوا 
 ا، وعلى القاضي مالحظة ذلك.ع  القصاص والدية م

للناس، ومن مَث  افهي حمددة وجبت حق   ،ابت املقدرةوعقوبة القصاص وعقوبة الدية من العقو 
 .(1)فله العفو وله االستيفاء، وليس ذلك للقاضي

 

 ال جرمية وال عقوبة إال بنص يف جرائم التعازير

طبقت يف جرائم التعزير بشكل هذه القاعدة واليت طبقت قبل ذلك يف احلدود والقصاص، 
أوسع، ومل تتقيد ابحلدود الضيقة اليت قيدت هبا تطبيق القاعدة يف هذه اجلرائم؛ ألن طبيعة 

 .(2) التعزير تقتضي هذا التوسع
حيث ال يشرتط يف جرائم التعازير أن يكون لكل  ،جاء هذا التوسع على حساب العقوبةوقد 

ي، كما يف جرائم احلدود أو جرائم القصاص والدية، جرمية عقوبة معينة، يتقيد هبا القاض
ا من تلك العقوابت اليت شرعت هلذا النوع من ا ورادع  فللقاضي احلق أن خيتار ما يراه مناسب  

 اجلرائم، وللقاضي ختفيف العقوبة أو تغليظها مبا حيقق املصلحة.

                                                           
 (.126/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (137حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص:(1)
 (.141حممد أبو زهرة: اجلرمية)ص: (2)
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حبيث يكون النص على وهذه الفسحة اليت منحت هلذا النوع من اجلرائم متتاز بصفات معينة، 
 ، دون احلاجة إىل النص على تعيينها بشكل مفصل.اجلرمية جممال  

وهذه طريقة الشريعة اإلسالمية منذ أكثر من ألف عام، وقد أثبتت جدارهتا وجناعتها، مما جعل 
حنو  ا، فقد اجتهت القوانني الوضعية أخري  -وإن بشكل أقل -القوانني الوضعية حتاول حماكاهتا

توسيع سلطان القضاء يف اختيار العقوبة املالئمة للمجرم، وللجرمية وتقدير هذه العقوبة، 
، كما وله أن يوقف تنفيذ العقوبة أو ا ليختار إحدامها أو يوقعهما مع  فتجعل للقاضي عقوبتني

ميضيها بشروط معينة، ومن املالحظ أن سلطة القاضي يف القوانني الوضعية أضيق بكثري من 
سلطان  لطة القاضي يف الشريعة اإلسالمية، وقد دعا الكثريون من علماء القانون إىل توسيعس

للمشكلة أال ينص القانون على عقوبة كل جرمية بذاهتا، بل تعني  القاضي، واقرتح بعضهم حال  
اجلرائم دون تعيني عقوابهتا، مث تعني العقوابت اليت يستطيع القاضي تطبيقها، ويرتك له حق 

 ختيار  مبا حيقق العدالة.اال

وقد سبقت الشريعة اإلسالمية ذلك، وطبقت تلك القوانني والنظم اليت يسعى أهل القانون 
 .(1) اليوم إىل تطبيقها

 األحكام املتعلقة ابجلرائم اجلنائية يف القانون الوضعي. -الرابعاملطلب 
 ،حكام الشروع يف اجلرائم اجلنائيةأ -1

 النحو اآليت:وأتناول هذه األحكام على 

" يعد الشروع جرمية انقصة غري مكتملة، ينصرف إىل كل فعل مادي، أو جمموعة أفعال 
مادية تقطع بسلوك اجلاين سبيل اجلرمية مىت كانت تؤدي إىل وقوعها، ولو بطريق حال 

غري مباشر، فينصرف ابلتال إىل األفعال اليت كان يصح عدها حتضريية، حىت كانت  
توافر التصميم النهائي لدى اجلاين، على سلوك سبيله اإلجرامي، وال  كافية يف استظهار

                                                           
 .(131/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي)؛ (141هرة: اجلرمية)ص:حممد أبو ز (1)
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 غري هذا، فبعد التفكري ابجلرمية والتحضري هلا، قد يتجه اجلاين حنو تنفيذها، تقبل أتويال  
 .(1) إنه شرع فيها" :ويقال عندئذ

 .(2) اجلرميةوعليه فال شروع يف اجلرائم غري القصدية، فإذا انتفى القصد اجلنائي فال تكون 
يف السرقة إذا وضع يده على املال الذي يريد  اشارع   يعديت ا للسرقة فإنه ال كما أن من دخل ب

أخذه؛ ألن الدخول إىل البيت ال يدخل يف تعريف الركن املادي جلرمية السرقة؛ بل وال يعد  
 كسر األبواب اخلارجية والداخلية من السرقة؛ بل هي جرمية أخرى.

، أو وضع يده على فمه بقصد أطلق النار على اجملين عليه فعال  يف القتل إال إذا  اوال يعد شارع  
 خنقه.

إال ابلوصول إىل الشيء املراد حرقه، والبدء  ،كما ال يعد أيض ا شارع ا يف جرمية حريق مقصود
 .(3) يف تنفيذ اجلرمية

فرتى بعضها املساواة بني اجلرمية التامة والشروع؛ ألن خطورة  ،وختتلف الشرائع يف عقوبة الشروع
 اجلاين واحدة يف احلالتني، حيث إن اجلرمية أوقفت أو خاب أثرها ألسباب خارجية،

 
 
 
 .(4) ال دخل إلرادة اجلاين فيها 

 .(5) كما وترى العدد األكرب من الشرائع أن عقوبة الشروع أخف من عقوبة الفعل التام

                                                           
 (.284طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)
 (.285املرجع السابق)ص:  (2)
 (.242كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (3)
ن عقاب الشروع يف اجلرمية عقاب نفس اجلرمية ، أومن هذه الشرائع التشريع الفرنسي الذي ينص يف مادته الثانية على  (4)

وهذا وان كان العمل جرى هناك دائما على احلكم يف قضااي الشروع بعقوابت اخف من تلك اليت يقضي هبا يف اجلرائم 
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت 261انون العقوابت)ص: التامة. كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف ق

 (.298القسم العام)ص: 
(؛ طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم 261كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص:   (5)

 (. 298العام)ص: 
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ا يف اجلناايت، أما ر اإلشارة إليه، أن القاعدة العامة تؤكد أن الشروع معاقب عليه دوم  ومما جيد
 . (1)يف اجلنح فغري معاقب عليه، إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون

 أحكام العود يف اجلرائم اجلنائية: -2
اجملرم من العقوبة يعد العود من الظروف املشددة للعقوبة يف القانون؛ ملا يدلل من عدم ردع 

، إىل جواز تشديد يومنها القانون املصر  ،ذهب كثري من التشريعات اجلنائية السابقة، وقد
ا لدرجة العود، العقوبة على العائد إىل اجلرمية اجلديدة، مع اختالف درجة تلك التشديدات، تبع  

 امتكرر   اا أو عود  ا بسيط  وما إذا كان عود  
 فيما أييت: تتمثل ،وللعود عدة تقسيمات

 العود العام والعود اخلاص. -أ
العود املؤقت والعود املؤبد، وهذا التقسيم يكون من حيث املدة اليت يتطلب القانون أن  -ب

تنقضي بني اجلرمية أو اجلرائم السابقة، اليت أدين هبا اجلاين حبكم ابت، وبني اجلرمية 
 اجلديدة.

 العود البسيط والعود املتكرر   -ت
 .االعتياد على اإلجرام  -ث

 تتمثل فيما أييت: -بصفة عامة -ا للعودكما أن هناك شروط  
 أن يكون قد سبق صدور حكم ابت مبعاقبة اجلاين عن جرمية أو جرائم سابقة. -أ

 .(2)أن يرتكب اجلاين جرمية جديدة  -ب
 أحكام وقف التنفيذ يف اجلرائم اجلنائية.   -3

الصادرة حبق اجملرمني أمر ا ينص عليه القاضي أحياان  يف يعد وقف تنفيذ العقوبة يف األحكام 
حكمه؛ وذلك مراعاة لظروف اجلاين املتعلقة ابجلرمية، وحبسب ظروف اجلرمية كذلك، كأن 

                                                           
ابت األردين ومعاقب عليها بعقوبة جنائية فالشاهد ( من قانون العقو  214وهي جرمية منصوص عليها يف املادة)  (1)

( من ذات القانون دون ان يناله عقاب؛ طالل أبو 215/2الكاذب يستطيع ان يرتاجع عن شهادته وفقا لشروط املادة)
، 113القسم العام)ص: -(؛ مأمون سالمة: قانون العقوابت311عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام،)ص: 

114.) 
 (.728-727امل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت)ص: ك  (2)
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مع وقف تنفيذ العقوبة، وغالب ا ما يكون وقف  ،حيكم القاضي حببس املدان مدة ثالث سنوات
 تنفيذ العقوبة لفرتة زمنية حمددة،

ر اإلشارة إليه أن هناك آاثر ا تنجم عن مشول العقوبة وقف النفاذ، وتتمثل تلك اآلاثر ومما جيد
 يف ما أييت: 

األثر املباشر للحكتم بوقتف التنفيتذ، هتو عتدم اختتاذ أي إجتراء متن إجتراءات تنفيتذ العقوبتة  -أ
التتتيت مشلهتتتا الوقتتتف، طتتتوال متتتدة اإليقتتتاف أو التجربتتتة، ويعتتتين ذلتتتك أنتتته إذا مشتتتل وقتتتف 

 عقوبة احلبس، يرتك املتهم احملكوم عليه بعد حكمه، وإذا كان موقوفا  يفرج عنه.التنفيذ 
إذا كان وقف التنفيذ يقتصر على العقوبة األصلية وحدها، وجب تنفيذ العقتوابت التبعيتة  -ب

 والتكميلية، وترتيب مجيع اآلاثر اجلزائية.
م وتغرميتته بقيمتتة ألتتف كتتأن حيكتتم القاضتتي حبتتبس املتتدان ثتتالث ستتنوات متتع وقتتف النفتتاذ ملتتدة عتتا

 ا.، فهنا ال يوقف تنفيذ الغرامة، وإمنا يتوجب عليه دفعها، وإال بقي حمبوس  دينار
 جلميع العقوابت، فإن احلكم يقف تنفيذه أبكملته، ستواء يف إذا كان وقف التنفيذ شامال   -ت

ذلك ما قضى به من عقوابت، وما يرتتب عليته متن آاثر جزائيتة، فتإذا ارتكتب احملكتوم 
يف خالل مدة الوقف جرمية أخرى، ختتلتف عتن اجلرميتة التيت حكتم عليهتا، فإنته ال  عليه
ا، وال يشمل الوقف ما ال يعد عقوبة كالتعويض يعد  .(1) عائد 

وتسقط اآلاثر اجلنائية املرتتبة على احلكم، فال يذكر يف صحيفة السوابق، وال يعد ابلتتال ستابقة 
 يف العودة والتكرار. 

تنفيذ العقوبة على حقوق اآلخرين، املرتتبة على احلكم، كالتعويضتات والترد ال يؤثر وقف  -ث
 .(2) واملصاريف

 أحكام القصد يف اجلرمية اجلنائية. -4

                                                           
(؛ سيف الدين حممود حممد أبو حنل: إيقاف تنفيذ 644طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)

 (.361(؛ حممد علي السامل احلليب: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:214العقوبة يف القانون اجلنائي)ص: 
؛ سيف الدين حممود حممد أبو حنل: إيقاف تنفيذ (644طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (2)

 (.361(؛ حممد علي السامل احلليب: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:214العقوبة يف القانون اجلنائي)ص: 
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األصل أن ال جرمية بغري قصد، وهو سبيل املشرع إىل حتديد املسئول عن اجلرمية؛ إذ ال يسأل 
 لتحقيق العدالة، رتاط  القصد ضماان  اش دقة بني مادايهتا وإرادته، ويععن جرمية ما مل تقم عال

 .(1) وطمأنة للمجتمع

فإذا قصد املكلف ارتكاب السلوك اجملرم، وأراد حتقيق نتيجته الضارة أو اخلطرة، عدت جرميته 
 مقصودة.

وإذا صدرت اجلرمية من املكلف، دون توفر اإلرادة اآلمثة لديه، وهو غري راٍض بنتيجة فعله، وإمنا 
 .(2) الضار نتيجة خطأ أو إمهال، فليست جرميته مقصودةصدر منه الفعل 

  

                                                           
 (.311طالل أبو عفيفة: شرح قانون العقوابت القسم العام)ص:  (1)
 (.22(؛ منتصر سعيد محودة: اجلرمية السياسية)ص: 449، 418/ 1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي) (2)
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 اخلامتة

القانون  ويف تناولت من خالل هذه الدراسة موضوع اجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي
 ، وقد خلصت إىل عدة نتائج، وتوصيات أمجلها فيما أييت:يالوضع

 نتائج البحث. -أواًل 
خطورة على الدولة واجملتمع؛ ملا تودي به من إهدار تعد اجلرمية السياسية من أشد اجلرائم  -1

 لألمن وهتديد للدولة ومؤسساهتا.
تفوقت الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية مبرونتها ابستيعاب مفاهيم أفعال التجرمي   -2

وربطها األمور  ،وتعويلها على القيم األخالقية ونوااي الفاعلني ،كافة، ومشوهلا لكل احملظورات
 وأخذت أحكامها يف ذلك. ،مبقاصدها، وقد أتثرت القوانني الوضعية مبوقف الشريعة اإلسالمية

اجلرائم السياسية: هي اجلرائم اليت يقصد هبا تغيري الوضع السياسي يف الدولة بصورة مباشرة أو  -3
 غري مباشرة.

 نهما روابط وثيقة. تتداخل اجلرمية السياسية مع جرائم القانون العام، وتكون بي -4
 اجلرمية السياسية ترتكب لتحقيق أغراض سياسية، أو تدفع إليها بواعث سياسية. -5
ال توجد اجلرمية السياسية يف الظروف العادية، فكل جرمية وقعت يف األحوال العادية هي جرمية  -6

عادية، مهما كان الغرض منها، وكل جرمية وقعت يف ظروف غري عادية، هي جرمية سياسية  
 كحالة الثورة.

لسياسية وغري تعددت آراء الفقهاء حول املعيار الذي ميكن من خالله التمييز بني اجلرمية ا -7
ا كانت اجلرمية فذهب بعضهم إىل االعتداد ابلباعث، فإن كان سياسي   :السياسية على قولني

 بغض النظر عن ،سياسية، يف حني ذهب بعضهم إىل االعتداد بطبيعة احلق املعتدى عليه
الباعث، كما ذهب بعضهم إىل أن التفريق بني اجلرميتني حبسب وقت ارتكاهبا وأحواهلا، فما  
كانت حال الثورة أو احلرب األهلية فهي جرائم سياسية إذا كان للجرمية عالقة ابلثورة أو احلرب 

ل األهلية، وكانت من األفعال اليت تبيحها احلرب النظامية، وما وقعت من اجلرائم يف األحوا
 العادية، فهي جرائم عادية ولو كانت الدوافع فيها سياسية.
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الشريعة اإلسالمية ال تنظر إىل الباعث وال تعتربه يف اجلرائم اخلطرية اليت متس األمة، كجرائم  -8
احلدود والقصاص، أما فيما عداها فإن الشريعة ال متنع من اعتبار الباعث، فإهنا وإن مل تعرتف 

 ، إال أنه ليس فيها ما مينع القاضي من تقدير الباعث من الناحية العملية.به من الناحية النظرية
أما يف القانون الوضعي فإن أكثر القوانني هتمل الباعث من الناحية النظرية، ومع هذا فال مينع 

 القاضي من العمل ابلباعث سواء يف اجلرائم البسيطة أم اخلطرية.
ألهنا تقدم  مصلحة اجلماعة يف اجلرائم اخلطرية  ومع ذلك فإن طريقة الشريعة أسلم وأفضل؛

على مصلحة الفرد، وال تسمح للقاضي أبن يفاضل بني املصا ح؛ ألن يف ذلك إخضاع 
 املصلحة العامة للعواطف واألهواء.

متيزت الشريعة اإلسالمية عن القوانني الوضعية يف تطبيق القاعدة الشرعية، واليت تنص على أنه  -9
وبة إال بنص"، إذ إهنا سبقت تلك القوانني يف تطبيقها، مث طبقتها القوانني "ال جرمية وال عق

 الوضعية مع اختالف يف التطبيق من عدة وجوه.
 سلطة القاضي يف القوانني الوضعية أضيق بكثري من سلطة القاضي يف الشريعة.  -11
 امها.تتفق الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية يف اجلرائم من حيث أركاهنا، وأقس -11
كل جرمية متس مصلحة اجلماعة متس مصلحة األفراد، وكل جرمية متس مصلحة األفراد متس  -12

 مصلحة اجلماعة.
 الشريعة اإلسالمية متيز بني اجلرائم صغرية  كانت أو كبرية، ومتيز بني عقوابهتا. -13

ة أو وكثري من االجتاهات القانونية تسوي بني اجلرائم، بناء على الباعث من الناحية العملي
 القانونية، أو من غريمها، األمر الذي يؤدي إىل ضياع املصلحة العامة وإهدار األمن.

ا أو ال يوجد نظرية للشروع يف الفقه اإلسالمي؛ ألن اإلنسان ال يعاقب إال إذا اقرتف ذنب   -14
 خمالفة، أما جمرد التفكري أو النية أو احملاولة فال، وهذا خبالف القوانني الوضعية اليت تول

 ا ابلشروع.اهتمام  
الشروع يف اجلرمية يف اإلسالم عقوبته التعزيز، فال حد وال قصاص، والتعزيز أمره موكل لإلمام  -15

ا، فال داعي للنظر يف موضوع الشروع، وجرائم التعزيز يف اإلسالم تعد ا ورادع  مبا يراه مناسب  
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سالم يكون يف كل معصية ليس  للشروع يف اجلرائم يف القوانني الوضعية، فالتعزيز يف اإلبديال  
 فيها حد مقدر، والشروع يف القوانني الوضعية مبثابة اجلرائم التعزيرية يف اإلسالم. 

الشروع يف القانون الوضعي جرمية انقصة غري مكتملة، ينصرف إىل كل فعل مادي، أو  -16
 ا. جمموعة أفعال مادية، تقطع بسلوك اجلاين سبيل اجلرمية، مىت كانت تؤدي إىل وقوعه

تكون أخف  وهل متاثل عقوبة اجلرمية التامة أتباينت القوانني الوضعية يف عقوبة الشروع  -17
منها؟ فمن ذهب إىل املساواة بني عقوبة اجلرمية التامة وعقوبة الشروع علل ذلك أبن خطورة 

 -اجلاين يف احلالتني واحدة، ومن ذهب إىل أن عقوبة الشروع أخف من عقوبة اجلرمية التامة
عللوا ذلك أبن الشروع ال تكون اجلرمية فيه مكتملة. كما وترى العدد األكرب  -األغلبية وهم

 من الشرائع أن عقوبة الشروع أخف من عقوبة الفعل التام.
من شرع جبرمية ومل يتمها، فمن حق القاضي أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية يف الفقه اإلسالمي،  -18

 اجلرمية يعد جرمية أخرى يعاقب عليها القانون.أما يف القانون الوضعي فالشروع يف 
اهلدف من قتال البغاة، هو كفهم عن البغي وردعهم، ودفع أذاهم وإعادهتم إىل كنف الدولة،  -19

وليس الغاية من قتاهلم االنتقام منهم أو القضاء عليهم أو التنكيل هبم، بل كل ذلك عالج 
 اع الشرعي العام.هلم، وهو من ابب العالج ودفع الصائل العام والدف

وذلك من ابب  ،جيوز قتال البغاة دون إعالم أو حتذير إذا خشي قوهتم واستعدادهم للقتال -21
 املصلحة.

إذا مل يتمكن اإلمام من رد البغاة ابلطرق السلمية قاتلهم قتال الرحيم الذي حيب هلم اخلري،  -21
لسياسة الشرعية، وال جيهز فال يقاتلون بوسائل احلرب الفتاكة إال معاملة ابملثل أو من ابب ا

على جرحيهم وال يتبع مدبرهم إال عند اخلوف منهم وعدم القدرة عليهم إال بذلك ضمن 
السياسة الشرعية، وال يقتل أسريهم بعد انتهاء املعركة وال تصبح أمواهلم غنيمة ألهل العدل يف 

وال شيوخهم الذين ال حال انتهاء القتال هبزمية البغاة، وال جيوز سيب نسائهم وال صبياهنم 
وال جيوز االستعانة ابلكفار يف قتال املؤمنني  ،يقاتلون، وال تقتل ذراريهم وال تسب نساؤهم

 ا، سواء أكانوا من أهل العدل أم أهل البغي حىت ال يتسلط الكافرون على املسلمني.مطلق  
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وال يقتلون؛  ذهب فقهاؤان إىل وجوب معاملة أسرى أهل البغي ابحلسىن والرمحة، فيحبسون -22
غري أهنم  ،ألن قتال أهل البغي كان من أجل ردعهم، وقد حصل ابألسر، فال داعي لقتلهم

 يؤدبون ويسجنون.
 ال مانع من اجتماع التعزير مع احلد؛ وذلك للمصلحة العامة، وملا تقتضيه مقاصد الشريعة. -23
ة يف التشديد ال كسبب عام لتشديد العقوبة، والعل  ،أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ العود -24

ترجع إىل جسامة الفعل املرتكب، إمنا إىل اجلاين نفسه، إذ إن عودته إىل اإلجرام بعد احلكم 
عليه دليل على أني عقوبة األوىل مل تردعه، وأنه أخطر من اجلاين الذي يرتكب اجلرمية ألول 

 مرة؛ لذا كان العود سببا  شخصيا  لتشديد العقوبة.
اجملرم يعاقب ابلعقوبة املقررة للجرمية املقرتفة، فإن اتب وصلح حاله اتفق الفقهاء على أن  -25

احتضنه جمتمعه، وإن عاد وانتكس ونكص وارتكب اجلرمية السابقة أمكن تشديد العقوبة 
عليه، فإن مل يرتدع واعتاد اإلجرام فال بد من استئصاله من اجملتمع بقتله أو بكف شره عنه 

كم يف اختيار أجنح الوسائل يف عقوبته وزجره مبا حيق املصلحة حببس وحنوه، ويرتك األمر للحا 
 العامة.

 أما يف القوانني الوضعية فليس هناك إعدام بسبب العود، وإمنا تكون هناك عقوبة أخرى.
اهتمت الشريعة اإلسالمية حبدي البغي واحلرابة؛ ملا هلما من خطر كبري على أمن اجملتمعات  -26

أنظمة احلكم يفضي إىل إفساد احلياة السياسية، وانقالب املوازين، واستقرارها، فاخلروج على 
 وضياع احلقوق.

الشريعة اإلسالمية أول شريعة يف العامل ميزت بني املسئولية اجلنائية، بني الصغار والكبار،  -27
وهي الشريعة اليت وضعت القواعد الثابتة ملسئولية الصغار، وتعترب أحدث القواعد اليت توصل 

 هاء القانون يف العصر احلاضر، ولعلهم استقوها من الشريعة اإلسالمية.إليها فق
من العفو، فمن حق الرئيس أو امللك أن يصدر العفو عن  -اغالب   -يستفيد اجملرم السياسي -28

أو تستبدل، ورمبا تلغى العقوبة،  ،أو خيفف منها ،اجملرم السياسي، فتسقط عنه العقوبة كلها
 .ملالعفو الشا :وهذا ما يسمى
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ا يطبق نظام وقف التنفيذ يف الفقه اإلسالمي ويف القانون الوضعي، غري أن هناك خالف   -29
بينهما يف التطبيق وجماالته من حيث الكيف والنوع، فقد يوقف التنفيذ، وقد يؤخر كتأخري 

 احلد عن املرأة احلامل أو عن املريض. 
 ،قاعدة: "ادرؤوا احلدود ابلشبهات"وقف التنفيذ يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي يقوم على  -31

 فمىت وجدت الشبهة امتنعت العقوبة. 
ا. واخلطأ، هذه من موانع املسئولية أيض   ،واإلكراه ،واجلنون ،الظروف الطارئة هي: الصغر -31

 ا على أي جرمية مرتكبة سواء كانت جنائية أم سياسية.ومن املعلوم بداهة أن هلا أثر  
واحدة، فقد حتيط ابجلرمية ظروف تشدد على اجلاين العقوبة،  على وترية كلهااجلرائم ليست   -32

 وقد حتيط هبا ظروف ختفف العقوبة.
 ،وجرائم التحريض ،واخليانة ،التجسس :من صور إفساد احلياة السياسية يف الفقه اإلسالمي -33

ها، ابألمة كلرائم متس املصلحة العامة، وتضر وجرمية احلرابة، وهذه اجل ،وجرمية البغي ،والفتنة
 .اان أو حمكوم  ك اا، حاكم  تستثين أحد  وال 

الواقعة  ،واجلناايت ،واخليانة ،التجسس :من صور إفساد احلياة السياسية يف القانون الوضعي -34
والنيل  ،وجرائم التحريض ،واغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية ،على الدستور

جرائم كاملة األركان، فهي موجهة ضد رائم واإلرهاب، وهذه اجل ،من مكانة الدولة املالية
 .النظام العام تستهدف النظام السياسي يف الدولة

ختتلف جهات القضاء اجلنائي يف الدولة اإلسالمية عنها يف القانون الوضعي، فبينما تتكون  -35
املظامل،  احلسبة ووال لوالة والقضاة وصاحب الشرطة وواليف الدولة اإلسالمية من اخلليفة وا

 فإهنا تتكون يف القانون الوضعي من حماكم الصلح والبداية واالستئناف والنقض.
خيتلف اختصاص القاضي يف الفقه اإلسالمي من عصر آلخر؛ الختالف األعراف واألزمان  -36

وكذلك احلال يف القانون الوضعي، فقد   واألحوال، حىت استقر األمر إىل ما هو عليه اآلن،
 ي والتقين.و قضائي نظرا  للتطور احلينظام التطور ال

ال تفرق الشريعة الغراء بني األغنياء والفقراء، فكلهم أمامها سواء، وهناك مساواة يف تطبيق  -37
 احلدود، فال امتيازات ألحد.
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الشريعة اإلسالمية شريعة عاملية رابنية عادلة، تضع القوانني جلميع املواطنني، وتعاقب كل من  -38
خالف، فالعقوبة مساوية للجرمية، والقواعد يف الشريعة اإلسالمية اثبتة خالفها ابلقدر الذي 

القانون الوضعي، فإن هناك خبالف  وال يوجد يف الشريعة أحكام خاصة تتعلق أبنواع اجلرائم،
 خاصة ألشخاص خاصني يف زمن خاص استثنائي. اأحكام  

األفعال اليت هتدد الدولة أو هناك توافق بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف جترمي  -39
 بني الشريعة اإلسالمية متسها ابلضرر أبي شكل كان، إال أن هناك أوجه خالف وتفاوات  

 والقانون الوضعي يف نواح عدة. 
مل يعط املشرع اإلسالمي لإلمام أو احلاكم احلق يف العفو عن جرائم احلدود، إذا وصل األمر  -41

لذي أعطى احلق للدولة يف ذلك وفق أصول قانونية إىل احلاكم، خبالف القانون الوضعي ا
 معينة، والعتبارات خاصة أبرزها االعتبارات السياسية.

 تكون يد الي ريعة اإلسالمية ابلتوبة، بشرط أسقوط العقوبة عن اجملرم السياسي يف الش -41
اين ال السلطات العليا وصلت للجاين، أما يف القانون الوضعي فإن القاعدة العامة أن توبة اجل

 تسقط العقوبة. 
هي  -اجلرائم االقتصادية :وهي جرائم تنضوي حتت ما يسمى -جرائم ذوي الياقات البيضاء -42

 جرائم عادية كاملة األركان.
القرصنة ضرب من أضرب احلرابة؛ ألن احلرابة فيها إخافة الناس وأخذ أمواهلم يف العمران  -43

 والصحراء ووسائل النقل واملواصالت.
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 التوصيات: -ااثنيً 

 بعد البحث والنظر يف هذه الرسالة خرج الباحث ببعض التوصيات على النحو اآليت: 

أوصي بعقد املؤمترات الفقهية والتشريعية املقارنة لتناول موضوع اجلرمية اجلنائية واجلرمية  -1

السياسية، وبيان أحكامهما يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، وبيان أوجه الشبه 

وضع العالج املالئم والناجح و واالختالف بينهما، واستقصاء األسباب املؤدية إىل وقوعهما 

 .هلما

أوصي املشرع اجلنائي ابحلذو حذو الشريعة اإلسالمية الغراء، فيما يتعلق ابلعفو عن  -2
اجملرم السياسي الذي اعتدى على حد من حدود هللا بعدم العفو عنه، وذلك إبضافة 
نصوص متنع العفو عن اجملرمني الذين طال إجرامهم واعتداؤهم على حدود هللا )سبحانه 

 وتعاىل(.
ا ابحلذو حذو الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بتوبة اجملرم نائي أيض  أوصي املشرع اجل -3

الذي مل تصل يد سلطات الدولة إليه، وذلك بوضع نصوص قانونية، تول أمهية للتوبة، إذ 
 إلصالح اجملتمع، وطمأنة اجملرم أنه إن اتب وأصلح فإن له األمان وال يعد ذلك سبيال  

ت الدولة إليه، إذ يعد تد بتوبته قبل وصول يد سلطاخوف عليه، خبالف احلال الذي ال يع
 ا له الرتكاب أفعال وجرائم أخرى حمتملة.له ودافع   اذلك مرعب  

أوصي املشرع اجلنائي بعدم التمييز بني اجملرم السياسي واجملرم العادي من حيث  -4
طمئن  لتحقيق العدالة، كما يا لقضاء واحد ضماان  جهات احملاكمة، إذ يعد خضوعهم مجيع  

اجملتمع أن الذين يرتكبون اجلرائم السياسية حياكمون حماكمة عادلة دون ظلم أو حماابة أو 
 متييز.
أوصي املشرع اجلنائي أن يعمل على تطبيق مبدأ الشرعية، والذي ينص على أنه "ال  -5

 جرمية وال عقوبة إال بنص" كما هو عليه يف الشريعة اإلسالمية.
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ص التجرمي؛ جبعلها عامة مرنة، حبيث تشمل مجيع أوصي املشرع اجلنائي وضع نصو  -6
 األفعال اليت تعد جرائم كما فعلت الشريعة اإلسالمية.
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 املصادر واملراجع 
إبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد القادر، حممد النجار: املعجم الوسيط، دار  -1

 النشر، دار الدعوة.
عادل أمحد عبد املوجود الناشر:  -احملقق: علي حممد معوض ابن األثري: أسد الغابة  -2

 م. 1994 -هت 1415، سنة النشر: 1دار الكتب العلمية، ط
ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  -3

شر: دار الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، النا
 .م 1994 -هت 1415الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النشر: 

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي  -4
هت(: النهاية يف غريب احلديث واألثر ، الناشر: املكتبة 616الشيباين اجلزري)املتوىف: 

 م.1979 -هت 1399بريوت،  -العلمية 
ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي  -5

 -الشيباين اجلزري ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث واألثر، الناشر: املكتبة العلمية 
 حممود حممد الطناحي.  -م حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 1979 -هت 1399بريوت، 

هت(: مسند علي 231علي بن اجلَْعد بن عبيد اجلَْوَهري البغدادي )املتوىف: ابن اجلَْعد،  -6
بريوت، الطبعة:  –بن اجلعد اجلوهري، حتقيق: عامر أمحد حيدر، الناشر: مؤسسة اندر 

 .1991 – 1411األوىل، 
ابن الرفعة، أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم الدين، املعروف اببن  -7

هت(: كفاية النبيه يف شرح التنبيه، الناشر: دار الكتب العلمية، 711توىف: الرفعة )امل
 .2119الطبعة: األوىل، 

: لسان احلكام يف معرفة األحكام، (احلنفي)شحنة، إبراهيم بن أيب اليمن حممدابن ال -8
 .1973 – 1393القاهرة ، سنة النشر  -الناشر البايب احلليب

( املالكي)بكر بن العريب املعافري االشبيليهللا أبو ابن العريب، القاضي حممد بن عبد  -9
هت(: أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعليق عليه: حممد عبد 543)املتوىف: 
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 -هت 1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م.2113

بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف:  ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي -11
هت(: البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، احملقق : 814

مصطفى أبو الغيط وعبدهللا بن سليمان وايسر بن كمال، الناشر : دار اهلجرة للنشر 
 .م2114-هت1425السعودية، الطبعة : االوىل، -الرايض -والتوزيع 

نذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري: اإلشراف على مذاهب ابن امل -11
اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة:  -العلماء، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة 

 م. 2114 -هت 1425األوىل، 
ابن املنري، أمحد بن حممد بن منصور بن القاسم بن خمتار القاضي، أبو العباس انصر  -12

هت(: املتواري علي تراجم 683الدين ابن املنري اجلذامي اجلروي اإلسكندراين )املتوىف: 
هت/ سنة الوفاة 621أبواب البخاري، احملقق: صالح الدين مقبول أمحد، سنة الوالدة 

 م.1987 -هت 1417الكويت، سنة النشر  -هت، الناشر مكتبة املعال683
بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء حممد -13

املعروف اببن النجار: شرح الكوكب املنري، الناشر : مكتبة العبيكان، الطبعة : الطبعة 
 مت. 1997 -هت 1418الثانية 

ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير، الناشر  -14
 دار الفكر، مكان النشر بريوت.

 حاج، أبو عبد هللا، مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف اببن أمري ابن أمري -15
هت(: التقرير والتحبري، الناشر: دار 879املتوىف:  (احلنفي)املوقت ابن :حاج ويقال له

 م.1983 -هت 1413الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
أمحد القرشي التميمي ابن بزيزة، أبو حممد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن  -16

هت(: روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني،  673التونسي املعروف اببن بزيزة)املتوىف: 
 م. 2111 -هت  1431الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، 
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ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب: شرح  -17
الرايض ، الطبعة:  -النشر، مكتبة الرشد، السعوديةصحيح البخاري البن بطال، دار 

 م.2113 -هت 1423الثانية، 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: املستدرك  -18

 هت. 1418على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، الطبعة: األوىل، 
ن عبد السالم بن عبد هللا بن ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ب -19

الدمشقي: الصارم املسلول على شامت  (احلنبلي)لقاسم بن حممد ابن تيمية احلراينأيب ا
 .الرسول، الناشر: احلرس الوطين السعودي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: بدون

: فتح الباري (الشافعي )ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين -21
 .1379بريوت،  -رح صحيح البخاري، الناشر: دار املعرفة ش
ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  -21

بريوت، الطبعة: بدون  –هت(: احمللى ابآلاثر، الناشر: دار الفكر 456الظاهري)املتوىف: 
 طبعة وبدون اتريخ.

م األندلسي القرطيب الظاهري ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز  -22
هت(: اإلحكام يف أصول األحكام، احملقق: الشيخ أمحد حممد شاكر، 456)املتوىف: 

 الناشر: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  -23

 القاهرة. –لناشر: مكتبة اخلاجني هت(: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ا456)املتوىف: 
ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ول الدين  -24

هت(: ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن 818احلضرمي اإلشبيلي )املتوىف: 
 عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، احملقق: خليل شحادة، الناشر: دار الفكر، بريوت،

 .م 1988 -هت  1418الطبعة: الثانية، 
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ابن خليفة، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البصري: اتريخ  -25
دمشق ، بريوت، الطبعة:  -خليفة بن خياط، الناشر: دار القلم ، مؤسسة الرسالة 

 .1397الثانية، 
المي، ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السَ  -26

: جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا  من (احلنبلي)البغدادي، مث الدمشقي، 
هت  1424جوامع الكلم، الناشر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية، 

 م. 2114 -
ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب: البيان والتحصيل والشرح  -27

لبنان،  –التعليل ملسائل املستخرجة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت والتوجيه و 
 .م 1988 -هت  1418الطبعة: الثانية، 

ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن  -28
 –هت(: بداية اجملتهد وهناية املقتصد الناشر: دار احلديث 595رشد احلفيد)املتوىف: 

 م. 2114 -هت 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة اتريخ النشر: 
هت[: احملكم 458ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي]ت:  -29

 -هت  1421بريوت الطبعة: األوىل،  –واحمليط األعظم الناشر: دار الكتب العلمية 
 م. 2111

)املتوىف:  (احلنفي )دين الدمشقيابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عاب -31
بريوت، الطبعة: الثانية، -هت(: رد احملتار على الدر املختار، الناشر: دار الفكر1252
 م.1992 -هت 1412

ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  -31
بريوت، الطبعة:  –ب العلمية هت(: االستذكار ، الناشر: دار الكت463القرطيب: )املتوىف: 

 .2111 – 1421األوىل، 
ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني: معجم مقاييس  -32

 هت(.395اللغة )املتوىف: 
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ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف:  -33
األقضية ومناهج األحكام، الناشر: مكتبة الكليات هت(: تبصرة احلكام يف أصول 799

 م.1986 -هت 1416األزهرية، الطبعة: األوىل، 
املقدسي: روضة الناظر  قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن  قدامةابن  -34

ن  وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، الناشر مؤسسة الراي 
 م.2112-هت1423نشر والتوزيع، الطبعة الثانية للطباعة وال

املقدسي اجلماعيلي  قدامةاملقدسي عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن  قدامةابن  -35
هت(: الشرح الكبري على منت املقنع، 682، أبو الفرج، مشس الدين )املتوىف: (احلنبلي)

 الناشر: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.
اجلماعيلي  قدامةموفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن ، أبو حممد قدامةابن  -36

هت(: املغين، 621املقدسي) املتوىف:  قدامة، الشهري اببن (احلنبلي)املقدسي مث الدمشقي 
 الناشر، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.

: ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف -37
 .هت(: البداية والنهاية774

هت(: 774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي)املتوىف :  -38
تفسري القرآن العظيم، احملقق: سامي بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

 م.1999 -هت 1421الطبعة: الثانية 
 –قزويين: سنن ابن ماجه، الناشر : دار الفكر ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبدهللا ال -39

 بريوت.
ابن مفلح، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  -41

هت(: املبدع شرح املقنع، الناشر : دار عامل الكتب، الرايض، الطبعة 884الدين )املتوىف : 
 م.2113-هت 1423: 
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، احملقق : سي: اآلداب الشرعية واملنح املرعيةابن مفلح، عبد هللا بن مفلح املقد -41
هت، 1419بريوت، الطبعة : الثالثة،  -شعيب األرانؤوط، دار النشر : مؤسسة الرسالة

 م.1999
ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور االنصاري  -42

النشر: دار الفكر للطباعة الرويفعي اإلفريقي: خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر، دار 
 م1984 -هت  1412سوراي، الطبعة: األوىل،  –والتوزيع والنشر، دمشق 

ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري: لسان العرب  الناشر : دار  -43
 بريوت، الطبعة األوىل. –صادر 

)املتوىف: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري -44
هت(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني 971

هت( وابحلاشية: منحة اخلالق البن  1138القادري )ت بعد  (احلنفي)بن علي الطوري 
 بدون اتريخ. -عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: الثانية 

د الوهاب بن علي بن نصر أبو حممد عبابن نصر البغدادي، القاضي  -45
: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: (املالكي)البغدادي
 م.1999 -هت 1421األوىل، 

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين: سنن أيب داود، الناشر : دار الكتاب  -46
 العريب ت بريوت.

اق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسح -47
حَمميد كاِمل  -هت(: سنن أيب داود، احملقق: شَعيب األرنؤوط 275السِ ِجْستاين )املتوىف: 

 م.2119 -هت 1431قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
بهاين: أبو نعيم، أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األص -48

 -هت 1394جبوار حمافظة مصر،  -حلية األولياء وطبقات األصفياء، الناشر: السعادة 
 بريوت. -م، دار الكتاب العريب 1974
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أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )املتوىف :  -49
بة سعد حسن حممد، الناشر: املكت -هت(: اخلراج، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد182

 األزهرية للرتاث، الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة.
أمحد رفعت خفاجي: الوجيز يف شرح قانون العقوابت اللييب، ) القسم العام (  -51

 .1999منشورات جامعة قاري ونس بنغازي، ليبيا 
 أمحد سامل ابعمر: الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدول، دار النفائس. -51
املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، الناشر: دار الشروق، أمحد فتحي هبنسي:  -52

 م.1998الطبعة األوىل 
األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي: مجهرة اللغة، احملقق: رمزي منري  -53

 م. 1987بريوت الطبعة: األوىل،  –بعلبكي الناشر: دار العلم للماليني 
هلروي، أبو منصور: هتذيب اللغة،  احملقق: األزهري، حممد بن أمحد بن األزهري ا -54

بريوت الطبعة: األوىل،  –حممد عوض مرعب الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
 م. 2111

أسامة أمحد املناعسة: الوسيط يف شرح قانون حمكمة أمن الدولة دراسة حتليلية  -55
 . 2119أتصيلية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،

اخلروج على احلاكم، دار النصر -ئم أمن الدولة قطع الطريقإمساعيل سامل: من جرا -56
 م.1993-ه1413للتوزيع والنشر، 

دراسة -إمساعيل شندي: العود إىل جرائم احلدود وعقوبته املقررة يف الفقه اإلسالمي -57
 م.2119-ه1431 -مقارنة

قتل أشرف أمحد أبو مصطفى: الباعث وأثره يف املسئولية اجلنائية تطبيقا على جرمية ال -58
 .2115بدافع الشرف، ط 

األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم:  -59
املفردات يف غريب القرآن، حتقيق : صفوان عدانن داودي، الناشر: دار العلم الدار 

 هت.1412الشامية، مكان الطبع : دمشق ت بريوت، سنة الطبع: 
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العقوابت الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  أكرم فارس الغول: شرح قانون -61
م القسم العام معلقا عليه مبجموعة من أحكام النقض املصرية وأحكام التمييز 1979
 األردنية

اآلمدي، أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي  -61
عبد الرزاق عفيفي، الناشر:  هت(: اإلحكام يف أصول األحكام، احملقق:631)املتوىف: 

 لبنان. -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت
)املتوىف:  (احلنفي)أمري ابدشاه، حممد أمني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابدشاه  -62

 -هت  1351مصر ) -هت(: تيسري التحرير، الناشر: مصطفى البايب احْلَليب  972
م(، ودار  1983 -هت  1413وت )بري  -م(، وصورته: دار الكتب العلمية  1932
 م( 1996 -هت  1417بريوت ) -الفكر 

البابريت، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين  -63
هت(: العناية شرح اهلداية الناشر: دار 786ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف: 

 اتريخ.الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب  -64

 -هت(: املنتقى شرح املوطأ، الناشر: مطبعة السعادة 474الباجي األندلسي )املتوىف: 
 هت.1332جبوار حمافظة مصر، الطبعة: األوىل، 

احلبيب على شرح : حتفة (الشافعي )البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر البجريمي -65
 -بريوت/ لبنان -اخلطيب )البجريمي على اخلطيب(، دار النشر: دار الكتب العلمية

 م.1996-هت 1417
البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري: كشف األسرار عن أصول فخر  -66

م، مكان 1997 -هت 1418اإلسالم البزدوي الناشر، دار الكتب العلمية، سنة النشر 
 بريوت.النشر 

البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي: اجلامع املسند الصحيح  -67
املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري، 
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احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 
 هت.1422

أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف البزار، أبو بكر  -68
هت(: مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار، احملقق: حمفوظ الرمحن 292ابلبزار )املتوىف: 

إىل  11(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  1زين هللا، )حقق األجزاء من 
 -(، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 18اجلزء (، وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق 17

 م(.2119م، وانتهت 1988املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، )بدأت 
 -البغوى، احلسني بن مسعود البغوي: شرح السنة، دار النشر : املكتب اإلسالمي  -69

 م.1983 -هت 1413دمشق ت بريوت ت 
ريس البهوتى احلنبلى البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إد -71

 هت(: كشاف القناع عن منت اإلقناع، الناشر: دار الكتب العلمية.1151)املتوىف: 
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت  -71

هت(: الروض املربع شرح زاد املستقنع ومعه: حاشية الشيخ 1151احلنبلى)املتوىف: 
سعدي خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، الناشر: دار العثيمني وتعليقات الشيخ ال

 مؤسسة الرسالة. -املؤيد 
البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  -72

لبنات،  –هت( السنن الكربى: الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 458البيهقي)املتوىف: 
 م. 2113 -هت  1424الطبعة: الثالثة، 

الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي: اجلامع الصحيح سنن  -73
 بريوت. –الرتمذي، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 

 توفيق يوسف الواعي: املصطلحات السياسية، شروق للنشر والتوزيع بون اتريخ طبعة. -74
)املتوىف: ( املالكي)اديبن علي بن نصر الثعليب البغد الثعليب، أبو حممد عبد الوهاب -75

الناشر: املكتبة « اإلمام مالك بن أنس»هت(: املعونة على مذهب عامل املدينة 422
 مكة املكرمة، الطبعة: بدون. -التجارية، مصطفى أمحد الباز 
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هت(: 816اجلرجاين علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  -76
ة من العلماء إبشراف الناشر، الناشر: دار التعريفات، احملقق: ضبطه وصححه مجاع

 م1983-هت 1413لبنان، الطبعة: األوىل –الكتب العلمية بريوت 
 جليل وديع شكور: العنف واجلرمية، الدار العربية للعلوم، بدون اتريخ طبعة. -77
اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب: الصحاح اتج اللغة وصحاح  -78

بريوت الطبعة:  –أمحد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للماليني  العربية حتقيق:
 م.  1987 - هت 1417الرابعة 

جريار كورنو: معجم املصطلحات القانونية، الناشر: املؤسسة اجلامعية للدراسات  -79
 م.1998والنشر والتوزيع، ترمجة: منصور القاضي، الطبعة األوىل 

 . 2111حازم حممد الشرعة: التقاضي اإللكرتوين واحملاكم اإللكرتونية، دار الثقافة، -81
احلاكم، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم  -81

هت(: املستدرك على 415الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
بريوت،  –ى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية الصحيحني، حتقيق: مصطف

 م.1991 – 1411الطبعة: األوىل، 
 حسن اهلداوي: القانون الدول اخلاص، دار الثقافة، عمان، بدون اتريخ طبعة -82
حسن عبد العليم عناية: املوسوعة العلمية يف تنفيذ األحكام واألوامر اجلنائية  -83

 م. 2116ء، دار مصر لإلصدارات القانونية، وإشكاالته يف ضوء الفقه والقضا
حسن علي الشاذل: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي  -84

 والقانون، الناشر: دار الكتاب اجلامعي، الطبعة: الثانية.
حسني بن عودة العوايشة: املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة،  -85

لبنان(، الطبعة:  -األردن(، دار ابن حزم )بريوت  -املكتبة اإلسالمية )عمان  الناشر:
 هت.1429 -1423األوىل، من 
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احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احِلْصين املعروف بعالء الدين احلصكفي  -86
هت(: الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار الناشر: 1188)املتوىف: ( احلنفي)

 م2112 -هت1423علمية، الطبعة: األوىل، دار الكتب ال
احلطاب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،  -87

هت(: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر 954)املتوىف: ( املالكي )املعروف ابحلطاب الرُّعيين
 م1992 -هت 1412خليل الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 

 2111ملليجي: علم النفس املعاصر دار النهضة العربية، القاهرة، حلمي ا -88
محد رواس قلعة جي وزميله: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر  -89

 م 1988 -ه  1418لبنان الطبعة الثانية:  -والتوزيع، بريوت 
مي، محودة: منتصر سعيد محودة: اإلرهاب دراسة فقهية يف التشريع اجلنائي اإلسال -91

 م.2118دار اجلامعة اجلديدة، اتريخ الطبعة 
احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف:  -91

 م 1995هت(: معجم البلدان، الناشر: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية، 626
قارنة بني خالد عبد العظيم أمحد: تعدد العقوابت وأثرها يف حتقيق الردع، دراسة م -92

 .2117الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط
 م.2112خالد مصطفى فهمي: حرية الرأي والتعبري، دار الفكر اجلامعي، ط  -93
هت(: شرح 1111أبو عبد هللا )املتوىف:  (املالكي)بن عبد هللا اخلرشي اخلرشي، حممد -94

 بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. –خمتصر خليل، الناشر: دار الفكر للطباعة 
اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب  -95

 –طبعة العلمية هت( : معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، الناشر: امل388)املتوىف: 
 م.1932 -هت 1351حلب، الطبعة: األوىل 

خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البصري  -96
هت(: اتريخ خليفة بن خياط، احملقق: د. أكرم ضياء العمري، الناشر: دار 241)املتوىف: 

 .1397، دمشق ، بريوت، الطبعة: الثانية -القلم ، مؤسسة الرسالة 
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هت(: حاشية 1231)املتوىف:  (املالكي)ي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقيالدسوق -97
 الدسوقي على الشرح الكبري، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ.

الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب: سري  -98
 م 1985 -هت  1415مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  أعالم النبالء، الناشر :

الذهيب، مشس الدين أبوعبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب: ميزان  -99
 لبنان -االعتدال يف نقد الرجال، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت 

، 5الكربى، ط رءوف عبيد: أصول علمي اإلجرام والعقاب، مطبعة االستقالل -111
 م.1981

 (احلنفي)الرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر -111
الدار  -هت(: خمتار الصحاح ، الناشر: املكتبة العصرية 666الرازي)املتوىف: 

 م1999 -هت 1421صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –النموذجية، بريوت 
الرازي  (احلنفي)أيب بكر بن عبد القادرالرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن  -112

هت(: أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، حتقيق: 666)املتوىف: 
د. عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودى، الناشر: دار عامل الكتب اململكة العربية 

 م.1991 -هت1413الرايض، الطبعة: األوىل،  –السعودية 
الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا مث الدمشقي  -113

هت(: مطالب أول النهى يف شرح غاية املنتهى، الناشر: 1243)املتوىف:  (احلنبلي)
 م.1994 -هت 1415املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 

ار وائل للنشر، رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر دراسة مقارنة، د -114
 الطبعة األوىل.

رمزي جنيب القسوس: غسيل األموال جرمية العصر دراسة مقارنة، دار وائل للنشر،  -115
 الطبعة األوىل. 

، دار الفكر 3رؤوف عبيد: املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية، ط -116
 .1981العريب، مصر، 
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 دار الفكر العريب، الطبعة رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقايب -117
 .1979الرابعة 

الزاهدي، حافظ ثناء هللا:  تلخيص األصول، الناشر: مركز املخطوطات والرتاث  -118
 م. 1994 -هت  1414الكويت، الطبعة األوىل  –والواثئق 

الزيبيدي: حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضى،  -119
 هت(: اتج العروس من جواهر القاموس الناشر: دار اهلداية1215: الزيبيدي)املتوىف

هت(: شرح 1199الزرقاين،  عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املصري)املتوىف:  -111
لبنان، الطبعة:  –الزُّرقاين على خمتصر خليل ،الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 م 2112 -هت  1422األوىل، 
هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف: الزركشي، أبو عبد  -111

هت(: البحر احمليط يف أصول الفقه، احملقق : حممد حممد اتمر، الناشر : دار 794
 م2111هت / 1421الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الطبعة األوىل، 

كلي الدمشقي: الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزر  -112
 2112أاير / مايو  -األعالم، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 

 م
زكراي األنصاري، زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي  -113

هت(،: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب الناشر: دار 926السنيكي)املتوىف: 
 ن طبعة وبدون اتريخالكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدو 

زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي  -114
هت(: الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، الناشر: املطبعة امليمنية، 926)املتوىف: 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ.
 )املتوىف: الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا -115

 –هت(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الناشر: دار الكتاب العريب 538
 هت.1417 -بريوت، الطبعة: الثالثة 
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زواقري الطاهر: أسباب عزل السلطة يف القانون الدستوري واملقارن، الطبعة األوىل  -116
 م. 1997هت/ 1417

لفقه اإلسالمي، دار الكتب سامي مجيل الفياض الكبيسي: االشرتاك يف اجلرمية يف ا -117
 العلمية، بريوت، لبنان.

سامي مجيل الفياض الكبيسي: رفع املسؤولية اجلنائية يف أسباب اإلابحة، دار  -118
 الكتب العلمية، بريوت، لبنان.. 

السبيت، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل:  -119
 املكتبة العتيقة ودار الرتاث.مشارق األنوار على صحاح اآلاثر دار النشر: 

سر اخلتم صا ح علي، الصادق ضرار خمتار: جرائم رجال األعمال، ورقة علمية  -121
 م2112لبنان،  -املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية، بريوت

السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:  -121
بريوت، الطبعة: بدون طبعة، اتريخ  –فة هت(: املبسوط، الناشر: دار املعر 483

 م.1993 -هت 1414النشر: 
سعد ابراهيم األعظمي: جرائم التعاون مع العدو يف زمن احلرب، مطبعة األديب  -122

 م.1984البغدادية، بغداد، 
سعود بن عبد العال البارودي العتييب: املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ابألنظمة  -123

 ه.1427اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية املعمول هبا يف 
السمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )املتوىف:  -124

لبنان، الطبعة:  –هت(: حتفة الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 541حنو 
 م.1994 -هت 1414الثانية، 

-اجلرمية-نطاق تطبيقه-القسم العام)معامله-مسري عالية: شرح قانون العقوابت -125
اجلزاء(، الناشر: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، اتريخ الطبعة -املسئولية
 م.1998
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سهيل حسني الفتالوي وعماد حممد ربيع: القانون الدول اإلنساين، دار الثقافة  -126
 م.2119-ه1431للنشر والتوزيع، 

ون الدبلوماسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سهيل حسني الفتالوي: القان -127
 م. 2111-ه1431

سهيل حسني الفتالوي: املوجز يف القانون الدول العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -128
 . 2119ط 

سيد البغال: الظروف املشددة واملخففة يف قانون العقوابت فقها وقضاء، دار  -129
 الفكر العريب، بدون طبعة.

 . 2115السيد عتيق: شرح قانون العقوابت)القسم العام( دار النهضة العربية،  -131
سيف الدين حممود حممد أبو حنل: إيقاف تنفيذ العقوبة يف القانون اجلنائي دراسة  -131

 م.2113حتليلية أتصيلية مقارنة مع التعمق، مكتبة دار النهضة العربية القاهرة ط 
هت(: 911ل الدين السيوطي )املتوىف: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جال -132

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 
 م.1991 -هت 1411األوىل، 

الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب: املوافقات، الناشر: دار ابن  -133
 عفان.

( االم مع خمتصر 214 – 151س الشافعي) الشافعي: ابو عبد هللا حممد بن ادري -134
 م  1981 -ه 1411املزين، دار الفكر، الطبعة االوىل 

الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  -135
هت(: األم، الناشر: دار 214املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 م.1991-هت1411بدون طبعة، سنة النشر: بريوت، الطبعة:  –املعرفة 
دراسة مقارنة -شحاتة حممد نور عبد اهلادي: سلطة التكييف يف القانون اإلجرائي -136

يف القوانني اإلجرائية املدنية واجلنائية واإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
1993. 
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املتوىف: ) (الشافعي )الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين -137
 -هت(: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، احملقق: مكتب البحوث والدراسات 977

 بريوت. –دار الفكر، الناشر: دار الفكر 
الشربيين، حممد اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار  -138

 بريوت. -الفكر
اجلرار املتدفق على حدائق  الشوكاين، حممد بن علي بن حممد الشوكاين: السيل -139

 األزهار، دار ابن حزم، الطبعة : الطبعة األوىل.
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين: إرشاد الفحول إل  -141

حتقيق احلق من علم األصول، الناشر: دار الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األوىل 
 م.1999 -هت 1419

احلسن الشيباين، شهرته: حممد بن احلسن: شرح السري الكبري  الشيباين، حممد بن -141
إمالء حممد بن أمحد السرخسي، احملقق : حممد حسن حممد إمساعيل، دار النشر : 

 -هت 1417دار الكتب العلمية، البلد: بريوت، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 
 م.1997

هت(: 476)املتوىف: الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق  -142
 .دار الكتب العلميةاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، 

الصاوي، أمحد الصاوي: بلغة السالك ألقرب املسالك، الناشر دار الكتب العلمية،  -143
 بريوت. -م، مكان النشر لبنان1995 -هت 1415سنة النشر 

صنعاين، الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث ال -144
هت(: سبل السالم، 1182أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه ابألمري )املتوىف: 

 الناشر: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ.
الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي  -145

 –الطربي، دار الرتاث هت(: اتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ 311)املتوىف: 
 هت.1387 -بريوت، الطبعة: الثانية 
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الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي  -146
هت(: اختالف الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمية، مصدر الكتاب: 311)املتوىف: 

 موقع مكتبة املدينة الرقمية.
بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد  -147

احلجري املصري املعروف ابلطحاوي: شرح مشكل اآلاثر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 م. 1494هت،  1415 -األوىل 

طالل أبو عفيفة، شرح قانون العقوابت القسم العام وفقا ألحدث التعديالت، دار  -148
 م.2112-ه1433الثقافة، 

بريوت ،  -عاطف فهد املغاريز: احلصانة الدبلوماسية دار الثقافة للنشر والتوزيع -149
 . 2111ط

العبادي، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزيبِيِدي   -151
هت(: اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري ،الناشر: 811)املتوىف: (احلنفي)اليمين

 ته1322املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، 
عبد احلميد الشواريب: اجلرائم السياسية وأوامر االعتقال وقانون الطوارئ، منشأة  -151

 املعارف ابإلسكندرية. 
عبد العزيز بن انصر العبيكان: احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية املقررة  -152

 يف القانون الدول، بدون طبعة. 
، الناشر: دار الفكر العريب، اتريخ عبد العزيز عامر: التعزير يف الشريعة اإلسالمية -153

 م.2117الطبعة 
عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران  ابلقانون الوضعي، الناشر: دار  -154

 الكاتب العريب، بريوت.
عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة: اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على  -155

اململكة العربية السعودية،  -الرايض  -املذهب الراجح، الناشر: مكتبة الرشد 
 م. 2111 -هت 1421الطبعة: األوىل، 
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عبد هللا زيد الكيالين: نظرية الباعث وأثرها يف العقود والتصرفات يف الفقه  -156
 م. 1989مي، قدم هذا الكتاب لنيل درجة املاجستري يف سنة اإلسال

عبد الناصر موسى أبو البصل: شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية)ونظام  -157
 م.1999القضاء الشرعي(، ط 

هت(: علم أصول الفقه وخالصة اتريخ 1375عبد الوهاب خالف )املتوىف:  -158
 «. مبصر املؤسسة السعودية»التشريع، الناشر: مطبعة املدين 

ي الغرانطي، أبو عبد العبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدر  -159
هت(: التاج واإلكليل ملختصر خليل، الناشر: دار 897)املتوىف:  (املالكي)هللا املواق

 م.1994-هت1416الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
 . 1997عبود سراج: قانون العقوابت القسم العام، جامعة حلب،  -161
هت(: كشف اخلفاء 1162العجلوين، إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي )املتوىف:  -161

ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس: الناشر: مكتبة 
 هت. 1351القاهرة، عام النشر:  –القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 

نية، مصر، احمللة الكربى، عدل خليل: العود ورد االعتبار: دار الكتب القانو  -162
 م.2118ط

يب، املسئولية اجلنائية يف قانوين العقوابت ر اعز الدين الدانصورى، وعبد احلميد الشو  -163
 م.  1997واإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثالثة، 

عصام عفيفي عبد البصري: مبدأ الشرعية اجلنائية دراسة مقارنة يف القانون الوضعي  -164
 م.2117اإلسالمي، ط والفقه اجلنائي 

العظيم آابدي، حممد مشس احلق العظيم آابدي أبو الطيب: عون املعبود شرح سنن  -165
 .1415بريوت، الطبعة الثانية ،  –أيب داود، دار الكتب العلمية 

 م. 2115عالء زكي، جرائم األمن القومي يف القانون اجلنائي الدول،  -166
هت  1432سس، الطبعة: األوىل، علي بن انيف الشحود: اخلالصة يف أحكام التج -167

 م 2111
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 علي صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسي، منشأة املعارف ابإلسكندرية. -168
)رضي هللا َعلي حممد حممد الصيالييب: أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

اإلمارات، عام  –دراسة شاملة(، الناشر: مكتبة الصحابة، الشارقة  -)شخصيته وعصره  عنه(
 م. 2114 -هت  1425النشر: 

عليش، حممد عليش،  منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل، الناشر دار  -169
 م، مكان النشر بريوت.1989 -هت 1419الفكر، سنة النشر 

عمر الشريف: درجات القصد اجلنائي، الناشر: دار النهضة العربية، الطبعة األوىل  -171
 م.2112

مكافحتها دراسة مقارنة يف الشريعة -اجلرمية أسباهبا عمر حمي الدين حوري: -171
 والقانون والعلوم االجتماعية، بدون طبعة

 (احلنفي)ن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايبالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد ب -172
هت(،: البناية شرح اهلداية الناشر: دار الكتب العلمية 855بدر الدين العيين)املتوىف: 

 م 2111 -هت  1421، الطبعة: األوىل، بريوت، لبنان -
هت(: عمدة 855العيين، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيين )املتوىف :  -173

 بريوت -القاري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
هت(: املستصفى من 515أبو حامد حممد بن حممد الغزال الطوسي )املتوىف:  لغزال،ا -174

األصول، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، الناشر: دار الكتب العلمية، علم 
 م.1993 -هت 1413الطبعة: األوىل، 

هت(: إحياء علوم 515الغزال، أبو حامد حممد بن حممد الغزال الطوسي)املتوىف:  -175
 بريوت -الدين، الناشر: دار املعرفة 

هت(: الوسيط يف 515)املتوىف: الغزال، أبو حامد حممد بن حممد الغزال الطوسي -176
القاهرة، سنة  -املذهب، حتقيق أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد اتمر، دار السالم

 1417النشر 
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الغزال، أبو حامد حممد بن حممد الغزال الطوسي: املنخول من تعليقات األصول،  -177
بعة: سورية، الط –بريوت لبنان، دار الفكر دمشق  -الناشر: دار الفكر املعاصر

 م. 1998 -هت  1419الثالثة، 
الفراء، القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء )املتوىف  -178

هت(: األحكام السلطانية، صححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، الناشر : 458: 
 م.2111 -هت 1421بريوت ، لبنان، الطبعة : الثانية ،  -دار الكتب العلمية 

الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي  -179
 هت(: كتاب العني، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.171البصري)املتوىف: 

الفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس)املتوىف: حنو  -181
بريوت  –كتبة العلمية هت( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري الناشر: امل771

 )يف جملد واحد وترقيم مسلسل واحد( 2عدد األجزاء: 
م: غريب احلديث  838 -ه 224القاسم بن سالم ابو عبيد اهلروي املتوىف سنة  -181

الطبعة االوىل مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند سنة 
 م 1964ه /  1384

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب  الَقاضي ِعَياض، أبو الفضل، -182
َسميى 544السبيت، أبو الفضل )املتوىف: 

ُ
هت(: َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضي ِعَياض امل

ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، احملقق: الدكتور حْيىَي ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار الوفاء 
ُ
ِإكَماُل امل

 م.1998 -هت 1419ة: األوىل، للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبع
قباري حممد إمساعيل، علم االجتماع الثقايف ومشكالت الشخصية يف البناء  -183

 االجتماعي، منشأة املعارف ابإلسكندرية.
القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوري  -184

الفقهية واالقتصادية، هت(: التجريد للقدوري، احملقق: مركز الدراسات  428)املتوىف: 
 م.2116 -هت 1427القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار السالم 
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القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف: الذخرية، الناشر دار الغرب سنة  -185
 م مكان النشر بريوت1994النشر 

مشس القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  -186
هت(: اجلامع ألحكام القرآن، الناشر : دار عامل  671الدين القرطيب )املتوىف : 

 م. 2113هت/  1423الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية الطبعة : 
القروي، حممد العريب القروي: اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية، الناشر  -187

 .دار الكتب العلمية، مكان النشر بريوت
القضاء الشرعي والكنسي يف فلسطني، جامعة بري زيت ، معهد احلقوق ،  -188

2112. 
حامد صادق قنييب: معجم لغة الفقهاء، -قنييب، حممد رواس قلعجي-قلعجي -189

 -هت 1418الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
 م.1988

: بدائع (احلنفي)محد الكاساينو بكر بن مسعود بن أالكاساين، عالء الدين، أب -191
هت 1416الصنائع يف ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

 م.1986 -
كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوابت دراسة مقارنة، دار الثقافة  -191

 للنشر والتوزيع.
وذاين: اهلداية على مذهب الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكل -192

اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
 هت  1425والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

، 1بريوت مؤسسة الراين، طملسو هيلع هللا ىلص اللواء حممود شيث خطاب: سفراء النيب  -193
 م.1996
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اية حممد بن احلسن، رو  -مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي: موطأ اإلمام مالك -194
حتقيق: د. تقي الدين الندوي أستاذ احلديث الشريف جبامعة اإلمارات العربية 

 م.1991 -هت 1413دمشق، الطبعة : األوىل -املتحدة، الناشر: دار القلم
القسم العام، الناشر: دار الفكر العريب، الطبعة -مأمون سالمة: قانون العقوابت -195

 م.1998األوىل 
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري  املاوردي، أبو -196

هت(: أدب الدنيا والدين، الناشر: دار مكتبة احلياة ، 451ابملاوردي )املتوىف: 
 م1986الطبعة: بدون طبعة ، اتريخ النشر: 

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري  -197
هت(: احلاوي يف فقه الشافعي، ، الناشر، دار الكتب 451ابملاوردي)املتوىف : 

 1994 -هت 1414العلمية، الطبعة : األوىل 
املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري  -198

 ة.القاهر  –هت(: األحكام السلطانية، الناشر: دار احلديث 451ابملاوردي )املتوىف: 
/ 26 - 21اجملمع الفقهي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة خالل الفرتة من  -199

 م. 1/2112/ 11 - 5هت، املوافق  11/1422
)املتوىف:  (الشافعي )احمللي،  جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي -211

تور حسام هت(: شرح الورقات يف أصول الفقه، قديم له وحققه وعليق عليه: الدك864
 -هت 1421فلسطني، الطبعة: األوىل،  -الدين عفانة، الناشر: جامعة القدس

 م.1999
حممد أبو زهرة: اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، العقوبة، دار الفكر العريب،  -211

 القاهرة، بدون طبعة.
حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري: موسوعة الفقه اإلسالمي، الناشر: بيت  -212

 م.2119 -هت 1431فكار الدولية، الطبعة: األوىل، األ
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حممد سعيد حممد الرمالوي: الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة ابحلقوق  -213
 م.2113واحلرايت دراسة تطبيقية على الواقع املعاصر، دار اجلامعة اجلديدة، ط 

، حممد سعيد منور: أصول اإلجراءات اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع -214
 م.2111ط

 حممد سليم العوا: يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي دراسة مقارنة، دار املعارف.  -215
 . 2116حممد صبحي جنم: الوجيز يف قانون أصول احملاكمات: دار الثقافة،ط -216
حممد صبحي جنم: قانون العقوابت القسم العام) النظرية العامة للجرمية(، دار  -217

 . 2111الثقافة للنشر والتوزيع، ط
حممد عطية راغب: اجلرمية السياسية يف التشريع العريب املقارن جملة مصر املعاصرة  -218

 م.  1963سنة  314القاهرة عدد 
سم العام، دار الثقافة، حممد علي السامل احلليب: شرح قانون العقوابت الق -219

 .2111ط
حممد عودة اجلبور: اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب يف القانون  -211

 م.2119-ه1431األردين والقوانني العربية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، 
حممد فهيم درويش: اجلرمية وعصر العوملة وملف ألشهر احملاكمات يف مصر،  -211

 م.2111ط
د مصباح قاضي: أصول احملاكمة اجلنائية يف التشريع اإلسالمي وتطبيقاهتا حممد حمم -212

 يف القضاء السعودي، دار النهضة العربية. 
حممد مطلق عساف: القصد واثره يف حتديد املسؤولية اجلنائية رسالة ماجستري  -213

 م. 1995اجلامعة األردنية عمان 
ح أيب داود، الناشر : هت(: صحي1421حممد انصر الدين األلباين )املتوىف :  -214

 2112 -هت  1423مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الكويت، الطبعة : األوىل ، 
 م
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هت(: صحيح الرتغيب والرتهيب، الناشر 1421حممد انصر الدين األلباين )املتوىف :  -215
 الرايض –: مكتبة املعارف 

ج أحاديث منار هت(: إرواء الغليل يف ختري1421حممد انصر الدين األلباين)املتوىف :  -216
 - 1415 -بريوت، الطبعة : الثانية  –السبيل، الناشر : املكتب اإلسالمي 

1985 
هت(: السلسلة الصحيحة، الناشر : 1421حممد انصر الدين األلباين)املتوىف :  -217

 الرايض –مكتبة املعارف 
هت(: السلسلة الضعيفة، الناشر : مكتبة 1421حممد انصر الدين األلباين)املتوىف :  -218

 الرايض -املعارف 
هت(: سلسلة األحاديث الصحيحة، دار 1421حممد انصر الدين األلباين)املتوىف :  -219

 اململكة العربية السعودية -النشر : دار املعارف، الرايض 
هت(: صحيح اجلامع الصغري وزايداته، 1421حممد انصر الدين األلباين)املتوىف :  -221

 الناشر: املكتب اإلسالمي
وحممد خليل املوسى: القانون الدول حلقوق اإلنسان احلقوق  حممد يوسف علوان -221

 م.2119-ه1431احملمية، دار الثقافة، 
حممود إبراهيم إمساعيل: شرح االحكام العامة يف قانون العقوابت، دار الفكر  -222

 . 2العريب، القاهرة، ط 
ر القسم العام، الطبعة العاشرة، دا –حممود حممود مصطفى: شرح قانون العقوابت  -223

 م.1983النهضة العربية، القاهرة، 
 .1986حممود جنيب حسين: دروس يف علم العقاب، دار النهضة العربية، ط  -224
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هت(: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب 885الصاحلي)املتوىف : 

حنبل، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب بريوت تت لبنان، الطبعة : اإلمام أمحد بن 
 هت.1419الطبعة األوىل 

املرغياين، أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين سنة  -229
ه(: اهلداية شرح بداية املبتدي، الناشر املكتبة اإلسالمية، 593-ه511الوالدة)

 بدون طبعة. 
بن حممد القحطاين: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية مسفر بن على  -231

 .جدة -املعاصرة، دار األندلس اخلضراء
هت(: املسند 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  -231

الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
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 م، مكان النشر بريوت.1971 -هت  1391سنة النشر 
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النيوادر والز ايدات على َما يف املَدوينة من غريها من األُمهاِت، الناشر: دار الغرب 
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 م1997 -هت 1418بريوت، الطبعة : االوىل ،  –اجلمل، مؤسسة الرسالة، لبنان 

هت(: اجملموع، 676النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي)املتوىف :  -245
 م، مكان النشر بريوت.1997الناشر دار الفكر سنة النشر 
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 الطالبني وعمدة املفتني، دار الكتب العلمية، الطبعة بدون.

النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي: املنهاج شرح صحيح مسلم بن  -247
 –اث العريب ]شرح النووي على صحيح مسلم[، الناشر : دار إحياء الرت -احلجاج

 ه.1392بريوت، الطبعة الطبعة الثانية 
 هشام علي صادق: تنازع القوانني، منشأة املعارف، اإلسكندرية. -248
اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب  -249
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 م 1983 -هت  1357طبعة، عام النشر: 
ال يف قطاع االتصاالت، دار صفاء للنشر هيثم محود الشبلي، إدارة خماطر االحتي -251

 م. 2119-ه1431والتوزيع، 
اهليثمي، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، الناشر :  -252

 هت. 1412 -دار الفكر، بريوت 
الَوليِوي، حممد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيويب الَوليِوي: شرح سنن النسائي  -253

 - 1، الناشر: دار املعراج الدولية للنشر ]جت «ة العقب يف شرح اجملتبذخري »املسمى 
 [الطبعة: األوىل.41 - 6دار آل بروم للنشر والتوزيع ]جت  -[5

: الِفْقُه اإلسالميُّ وأدليُتُه، الناشر: دار الفكر  -254  –سوريية  -َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلي 
 دمشق، الطبعة: الريابعة.

ور: املبسوط يف شرح القانون املدين، دار وائل للطباعة والنشر الطبعة ايسني اجلب -255
 . 2112األوىل،
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Abstract 
Praise be to Allah, and peace on the slaves whom he has chosen. 
Islamic scholars handled  political crime and exposed to its concept as injustice crime. 
They considered  this crime as  an oppression crime as it is a  disobedience of the Imam. 
Scholars have regulated the political crime laws. 

Political crimes are the crimes that are intended to change the political situation in the 
state, directly or indirectly. 
There is overlapping between the ordinary crime and political crime, 
There are crimes that do not fall under these crimes, and organized in accordance with a 
special law, The crimes may sometimes combine between being an ordinary  and political 
at the same time, so that it becomes a political criminal or vice versa. 
There is a differentiation between political crimes and criminal offenses, especially in light 
of local and international variables. 
Islamic Sharia dealt with political crime and established its basic laws. 
The political crime overlaps with common law crimes, and there are close links between 
them. 
Political crime does not exist in normal circumstances; any crime took place in normal 
conditions is an ordinary crime whatever the purpose it has, and all the crime took place 
in unusual circumstances, is a political crime as in the revolution. In Islamic jurisprudence, 
there is no a theory for "the intention to commit a crime " because man is not punished 
unless he commits a sin or violation unlike the situation in other laws which consider it as 
an incomplete crime. 

The goal of fighting tyrants is to stop their tyranny  and deter them, and to resist their bad 
behavior and get them back to abide by the  state laws.  The goal of fighting them is not 
to take revenge , eliminate or torture them, but it is just a way  to cure and a defense 
against  the attacker. It is a general legitimate defense. 
Islamic law Focused on the penalties of tyranny  and banditry due to their great danger on 
the security and stability of societies. Standing against  the state  leads to the corruption of 
political life, the chaos, and the loss of rights. 
Sharia does not differentiate between the rich and the poor, they are all the same in front 
of it, and there is equality in the application of the laws, there is no privileges for anyone. 
In Islamic law, punishment for the political criminal dropped by  repentance, provided 
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that they were not captured by the  authorities; whereas in the secular law, the repentance 
of the offender does not drop the punishment. 

White-collar crimes are crimes which fall under the so-called economic crimes, a full-
fledged common crimes. 
Piracy is a kind of banditry, because in banditry people are frightened and their money are 
taken in the inhibited places, the desert and in the means of transportation. 
Finally there is a conformity between the Islamic Shariah and secular laws in some matters 
with the superiority of Islamic law on secular laws in many things, which confirms that 
this law is from Allah the All-Knowing and the All- Aware.. 

 

 


