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 شكس ّعسفاٌ

ٕ شسف الْفاء ّاالعرتاف باجلنٔل, بعد أٌ أىَٔت حبثٕ بتْفٔل مً  إىُ  لٔكْدى

مً قدو لٕ ٓد العٌْ, ّيف مكدمتَه اهلل, أٌ أتكدو بالشكس اجلزٓل ّاالمتياٌ اخلالص, لكل 

ٖ الفاضل, األستاذ الدكتْز طاشْز عبد احلفٔظ أس ٍرا لتكسمُ بكبْل اإلشساف على  تاذ

ّقتُ الضٔل بالسغه , ّملا ميحين إٓاِ مً ّتْجُٔ بحث, ّملا حباىٕ بُ مً صرب  ّحلهال

ً علن ين  , فلُ جزٓل الشكس ّمْفْز االحرتاو, دٌّ أٌ أىشى كل م  مً كثسٗ اىشغاالتُ

 حسفا أّ ىَلت ميُ علنا.
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 مقدمة

تعتبر العقكبة مف أىـ كسائؿ السياسة الجنائية في مكافحة اإلجراـ, كبالرغـ مف كؿ مظاىر    
اإلصبلح التي مستيا إال أنيا في التحميؿ األخير ستظؿ شرا في مقابمة شر, كىي في النياية سيؼ 
بدكف مقبض, يجرح المجتمع حيف يمسؾ بو كما يجرح الجاني, كذلؾ ألف الجاني ىك جزء مف نسيج 

ف بغى عميو, كسيبقى كذلؾ ميما كانت أفعالو.   ىذا المجتمع كا 
كانطبلقا مف ىذا المعنى, فقد شيد الفكر اإلنساني تطكرات كبيرة شممت شتى المعارؼ كالعمـك    

اإلنسانية, حيث ارتقت البشرية في بعض جكانبيا المعيشية, كتبع ىذا الرقي ظيكر أفكار جديدة ترفع 
متو, كقد انعكس ىذا عمى النظاـ القانكني عمكما كعمى فكرة العقكبة بصفة مف قيمة اإلنساف ككرا

ما كتتسع, عقابياف متمايزاف, تضيؽ اليكة بيني تشريعافنجـ عف ىذا التطكر كاستقر  خاصة. كقد
 الجنائي الكضعي. تشريعي اإلسبلمي, كيتمثؿ اآلخر في الالجنائ تشريعيتمثؿ أحدىما في ال

 ـ التشريع الجنائي اإلسبلمييتقسىك  في مجاؿ تقسيـ العقكبات, التشريعيفكلعؿ أىـ فرؽ بيف    
إلى قسميف: عقكبات مقدرة قدَّرىا الشارع الحكيـ كعقكبات غير مقدرة متركؾ أمر تقديرىا إلى  العقكبات

أم السمطة التي ليا صبلحيات التشريع, كالمقصكد بالعقكبات المقدرة في  ؛كالة األمر في المجتمع
ريع الجنائي اإلسبلمي ىي عقكبات الحدكد كالقصاص كالدية باإلضافة إلى عقكبات الكفارة, أما التش

 العقكبات غير المقدرة كفؽ مصطمحات الشريعة اإلسبلمية فالمقصكد بيا العقكبات التعزيرية.
نفسو في  : "النظـ التي شرعيا اهلل أك شرع أصكليا ليأخذ اإلنساف بياكالمقصكد بالشريعة اإلسبلمية   

عبلقتو بربو, كعبلقتو بأخيو المسمـ, كعبلقتو بأخيو اإلنساف, كعبلقتو بالككف, كعبلقتو بالحياة", كقد 
اصطمح الفقياء عمى تسمية التكاليؼ التي تطمب عمما بالعقائد أك أصكؿ الديف, كالتكاليؼ التي تطمب 

ممشريعة مفيكماف, مفيـك كاسع كىك المفيـك الضيؽ لمشريعة, كعميو ف 1عمبل بالشريعة أك الفركع
ىي ما سنَّو اهلل لعباده مف الديف كأمرىـ باتباعو, عف طريؽ كمفيـك ضيؽ, كالشريعة بالمفيـك الكاسع 

, كىي عمى العمـك ما كصؿ إلينا بكاسطة القرآف الكريـ كالسنَّة النبكية الكحي إلى الرسكؿ محمد 
إلسبلمية قرآنا كسنَّة فيسمى فقيا, كالتراث اإلسبلمي يزخر الشريفة الثابتة, كأما فيـ الفقياء لمشريعة ا

بو كفيو الغث كالسميف, فالشريعة إذف كاحدة كفيـ الفقياء ليا متعدد. كمصطمح التشريع اإلسبلمي 
بمفيكمو الكاسع ال يختمؼ عف مصطمح الشريعة اإلسبلمية, كأما المقصكد بو في ىذا البحث, فيك ما 

عييف, مف أقكاؿ كآراء الفقياء المعتبرة, لمتطبيؽ في مكاف كزماف معيف, كبالتالي يختاره كالة األمر الشر 
فالتشريع اإلسبلمي بيذا المعنى الضيؽ, ىك جزء مف الفقو المعتبر. كبما أف االختيارات تختمؼ 
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 بحسب الزماف كالمكاف, فإف تناكؿ األقكاؿ كاآلراء المعتبرة في الفقو اإلسبلمي ال يمكف أف يخرج عنو
 التشريع. 

كأما المقصكد بالجنائي فيك كؿ ما يتعمؽ بمجاؿ الجرائـ كالعقكبات, سكاء ما تعمؽ منو بالجانب    
المكضكعي أك الجانب اإلجرائي. كبما أف جؿ أنظمة الدكؿ اإلسبلمية ىجرت العمؿ بالعقكبات المقدرة 

مف األكلى  ي, فقررُت تناكؿ كبلكضعالقانكف مف الئي اإلسبلمي, كاختارت ليا بدائؿ في التشريع الجنا
 كالثانية بالبحث كالدراسة في ىذه األطركحة. 

كقد ارتأيت تناكؿ العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي كبدائميا في القانكف فقط    
جكىرية كبيرة بينيا كبيف  فركقادرة أم التعزيرية ال تطرح كمكضكع لمبحث؛ ألف العقكبات غير المق

كبات المقررة في القانكف, ككف كؿ منيما يرجع أمر تقديره كتقريره إلى كالة األمر, في حيف عمى العق
العكس مف ذلؾ في العقكبات المقدرة, إذ ال سمطة لكالة األمر فييا ال مف حيث التقرير كال التقدير كال 

ة اإلسبلمية كالقانكف, العفك كال االستبداؿ, كىي نقطة خبلؼ جكىرية في التشريع الجنائي بيف الشريع
ىذا األخير الذم يعطي صبلحية تقرير كتقدير كؿ العقكبات باإلضافة إلى صبلحية العفك عنيا أك 

"العقوبات المقدرة في التشريع استبداليا إلى كالة األمر. كقد اخترت ليذه األطركحة عنكانا ىك: 
 ".الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون

دراسة التشريع الجنائي اإلسبلمي  أفجكانب عديدة لعؿ مف أىميا المكضكع في  تكمف أىمية ىذاك    
بكجو عاـ كالعقكبات المقدرة منو بكجو خاص, لـ تحظ بالعناية البلزمة التي تستحقيا في الدراسات 
األكاديمية ال سيما في الجزائر, خصكصا مف طرؼ المختصيف في القانكف, فيأتي ىذا البحث ليغطي 

ؿ جزءا مف ىذا النقص, كيكحي لباحثيف آخريف بالغكص في جزئياتو, كتقكيـ أك تصكيب ما عمى األق
 يرا بذلؾ في ىذا العمؿ. ديركنو ج

الصعكبات الجمة التي تكاجو منتسبي القانكف أثناء بحثيـ في مصادر الشريعة باإلضافة إلى    
كيعتبر ىذا  مزمبلء اآلخريف.اإلسبلمية, فدخكؿ أحدىـ في ىذا الطريؽ ىك تضحية منو لتسييمو ل

مد جسكر التكاصؿ كالتكامؿ التي تكاد تككف مقطكعة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف البحث ُلحمة ل
  في مجاؿ التشريع الجنائي.ال سيما الكضعي, 

تحسيف النظاـ العقابي الحالي, كجعمو نظاما يجمع بيف  ةبحث إمكاني كاليدؼ مف كراء ىذا كمو ىك   
أف  فية الحالية لـ يستطع لحد اآلفلة كاليكية كمكاكبة العصر, خصكصا كأف ىذا األخير كبالكياألصا

يضع حدا لتنامي الظاىرة اإلجرامية, التي ىي في تزايد مستمر, بمغت مع إنساف القرف الكاحد 
كالعشريف أعمى درجات العنؼ كاستخداـ التقنية, كتحكلت الجريمة في بعض المجتمعات إلى مينة 
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لجمع األمكاؿ كالتأثير عمى القرارات السياسية كالسيطرة عمى إدارة المجتمعات, كظؿ البحث حكؿ ىذه 
الظاىرة كتشخيص دكافعيا, يشغؿ باؿ المفكريف كالميتميف بالمشكمة اإلجرامية عمى مر العصكر 

 كاألزماف كمنيا زمننا ىذا.
الحصر خاصة األكاديمية منيا كمف  الدراسات السابقة ليذا المكضكع كبيذا كمف المعمـك أف   

ف كجدت فبل تزيد عف ككنيا جزئيات مف  المختصيف في القانكف, حسب عممي المتكاضع نادرة, كا 
مكاضيع مختمفة أك عمكميات, كالغالب أف الذيف يبحثكف في ىذا المجاؿ ىـ المتخصصكف في 

اسة مف الناحية الفقيية, كذلؾ الشريعة اإلسبلمية, حيث يتناكلكف المكضكع في أغمب األحياف بالدر 
بنقؿ آراء الفقياء في ىذا المجاؿ كأدلتيـ كترجيح بعضيا عف بعض, كغني عف البياف أك ذكر األمثمة 
عف ىذا, فُكتب الفقو اإلسبلمي باختبلؼ مذاىبو في ىذا الصدد متعددة ككثيرة تزخر بيا مكتبات 

 العالـ اإلسبلمي.
سة مقارنة قانكنية بعيدة عف الجدؿ الفقيي, تيدؼ إلى بحث أم مف أما المراد بيذا البحث فيك درا   

التشريعيف الجنائييف اإلسبلمي كالكضعي يحقؽ كبشكؿ أفضؿ األغراض التي كجدت مف أجميا 
العقكبة, كفي ىذه الجزئية دكنما سكاىا أم العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي, بؿ األكثر 

اسة في مدل إمكانية التكفيؽ بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف, كذلؾ باألخذ مف مف ىذا تبحث ىذه الدر 
مزايا كؿ نظاـ كأفضؿ ما تكصؿ إليو في ىذا المجاؿ, كتتجنب االختبلؼ المتكقع ما أمكف إلى ذلؾ 
سبيبل, كقد تطرح بديبل يجمع بيف األصالة كاليكية كالمعاصرة, كيكفؽ بيف النقؿ كالعقؿ, حيث نجد 

ما  أغمب الكتب المكجكدة تتناكؿ إما التشريع الجنائي اإلسبلمي ببعده الفقيي كما ذكرنا سالفا, كا 
التشريع الجنائي الكضعي عمى سبيؿ الشرح, مف قبيؿ شرح قانكف العقكبات أك شرح القانكف الجنائي 

ا في ىذا العاـ أك الخاص أك اإلجراءات الجزائية, كاألمثمة عف ىذا كثيرة ال يتسع المقاؿ لذكرى
 المكضع.

كفي المقابؿ ال تكجد دراسات مقارنة بمعناىا األكاديمي, خاصة مف المتخصصيف في القانكف    
السيما مف الجزائرييف, أما مف غير الجزائرييف فمكجكدة مع الندرة كلكنيا ليست بيذا الحصر, منيا 

الجنائي اإلسبلمي مقارنا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر, كتاب عبد القادر عكدة بعنكاف: "التشريع 
بالقانكف الكضعي" الذم حفزني بعد قراءتو ألكؿ مرة بالخكض في ىذا المكضكع, لما لمستو في ىذا 
الكتاب حسب كجية نظرم, مف رجاحة الجانب العاطفي لمكاتب عمى الجانب المكضكعي, كىك ما 

ا البحث, كذلؾ بالتركيز شعرت بو عند كتّاب آخريف كذلؾ, كىك األمر الذم أىدؼ لتفاديو في ىذ
باإلضافة إلى كتب أخرل  ,ذكر كثيراسالؼ الاستفدت مف الكتاب ال عمى الشؽ المكضكعي. كقد
 ستظير عمى مستكل اليكامش.
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دراسة العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي دراسة  إلىمف كراء ىذا البحث  كأىدؼ    
بداء كجيات النظر المختمفة لممزايا  قانكنية متحررة, كمقارنتيا ببدائميا في القانكف الكضعي, كا 

إبداء كجية نظر الشريعة اإلسبلمية في  باإلضافة إلىكب, بغض النظر عف الحكـ الشرعي. كالعي
مجاؿ التجريـ كالعقاب ألىؿ االختصاص في القانكف الكضعي باختبلؼ مشاربيـ, باستعماؿ 

بإعطاء مصطمحات الشريعة كما يقابميا في القانكف, كىذا المصطمحات المتداكلة كفقا لمقانكف, كذلؾ 
ما يسيؿ عمييـ الرجكع إلى كتب الشريعة بعد معرفة المصطمحات, كنفس األمر بالنسبة لفقياء 

 الشريعة اإلسبلمية.
البحث عف كجيات النظر المتقاربة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف في مجاؿ  كما أىدؼ إلى   

ة في التشريع الجنائي اإلسبلمي إف كاف ليا كجكد, كبحث مدل إمكانية استفادة كؿ العقكبات المقدر 
إثارة اإلشكاالت التي قد  زد إلى ذلؾ مف التشريعيف الجنائييف اإلسبلمي كالكضعي مف مزايا اآلخر.

تطرحيا العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي أك بدائميا في القانكف الكضعي, كمحاكلة 
البحث ليا عف حمكؿ, أك عمى األقؿ لفت االنتباه إلى ىذه اإلشكاالت إف لـ ُأحظ بإيجاد الحمكؿ 
المناسبة ليا, لتَُتناكؿ بالبحث كالدراسة مف قبؿ المختصيف سكاء مف فقياء الشريعة اإلسبلمية أك مف 

 فقياء القانكف.
عقكبات المقدرة في التشريع بحث مدل مبلءمة تطبيؽ ال كما أىدؼ مف كراء ىذا المكضكع إلى   

كمف خبللو  .كحقكؽ اإلنساف كما يسميو البعض الجنائي اإلسبلمي في ىذا العصر, عصر العكلمة
البحث عف نظاـ عقابي يتبلءـ مع كاقعنا المعاش, كيحتـر الخصكصيات الثقافية لمجتمعنا كاالبتعاد 

رة صالح لغيرنا, كما ىك صالح لغيرنا عف التقميد التاـ؛ ألنو مف البدييي ما يصمح لنا ليس بالضرك 
 ليس بالضركرة صالح لنا.

تقديـ ما لدل المسمميف لغير المسمميف في المجاؿ الجنائي, بالمغة التي تعكدكا عمييا  باإلضافة إلى   
كيتعاممكف بيا, كالمقصكد بالمغة ىنا لغة القانكف؛ ألف لغة مصادر الشريعة اإلسبلمية كأميات الكتب 

. كما أىدؼ إلى اإلسبلمي ناىيؾ عف غير المسمميفالفيـ, حتى عمى أبناء المجتمع  فييا صعبة
عف األسباب المكضكعية الكامنة كراء ىجر أنظمة جؿ الدكؿ اإلسبلمية العمؿ بأحكاـ البحث 

بحث مدل نجاعة العقكبات التي اختارىا ك  ,اقشتياالعقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي كمن
 الكضعي كباألخص الجزائرم كبديؿ لمعقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي. المشرع

عمى بعض المراجع  ياطبلع أنو بعد :ياأىم يرجع اختيارم ليذا المكضكع ألسباب عدة مفك    
المتخصصة في التشريع الجنائي اإلسبلمي بدافع الفضكؿ كالعمـ, رغبني في محاكلة إجراء دراسة 
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أمؿ اإللماـ  , بغرضالكضعي في جزئية مف مجاؿ تخصصي الشريعة اإلسبلمية كالقانكفمقارنة بيف 
مكاصمة البحث في مجاؿ العقكبة بعد تناكلي في مذكرة ك  الجنائي بشقيو الكضعي كاإلسبلمي.بالتشريع 

الماجستير مكضكع بعنكاف: "العقكبة بيف المزـك كالسقكط في التشريع الجزائي الجزائرم" عمما أف 
لعقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي يطمؽ عمييا أيضا العقكبات البلزمة, كألف العقكبة ىي ا

 الكسيمة األىـ مف كسائؿ السياسة الجنائية في مكافحة الظاىرة اإلجرامية.
ة  أثناء قراءتي في إحدل المرات قكلو تعالى:  باإلضافة إلى أنو    ٰٔ ًۡ ِِف ٱىۡلَِصاِص َحيَ ْوِِل  َوىَُس

ُ
َيَٰٓأ

ًۡ تَخَُّلَٔن  ىَۡبِٰب ىََػيَُّس
َ
[, شدني ىذا الخطاب الذم يناشد العقؿ لمتأمؿ في عقكبة 179]البقرة: ١٧٩ٱۡۡل

القصاص, حيث أف القصاص في أحياف كثيرة منو يؤدم إلى المكت, فكيؼ ىك حياة؟ فكددت أف 
 تقريرىا. استعمؿ ىذا العقؿ لدراسة ىذه العقكبة, لعمي أصؿ إلى الحكمة مف

تنامي الظاىرة اإلجرامية في العالـ يفتح المجاؿ لمتفكير في تحسيف النظاـ العقابي  زد إلى ذلؾ   
 الحالي, كالتأمؿ فيو لمبحث عف الثغرات المكجكدة, كمحاكلة إيجاد بدائؿ لسد ىذه الثغرات.

المنادية بالعكدة ارتفاع األصكات  كمف األسباب أيضا التي أدت بي إلى بحث ىذا المكضكع ىك   
إلى تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كاتخاذىا مصدرا لمقانكف, بعد الشعكر باالنفصاؿ بيف العقيدة كبيف 

عجز القانكف الكضعي عف إيجاد تصكر عاـ لمحياة ك  ,نية المطبقة في العالـ اإلسبلميالنظـ القانك 
كفالة  دـعنتج عف ذلؾ  كقد صدل في أعماؽ شعكبو.اإلنسانية في المجتمع اإلسبلمي يجد لو 

كفي مقابؿ  ف البد أف ينبع مف ضمير اإلنساف.الطاعة الفعمية لمقانكف, فالشعكر بإلزاـ أحكاـ القانك 
, كىك األمر الذم سبلمية عمى الكفاء بحاجات العصرشكؾ الكثير في قدرة الشريعة اإل ىذا فقد

  يستكجب البحث كالتحقيؽ.
عة المكجية لمؤسسات السجكف مف ككنيا أصبحت مدارس لتعميـ االنتقادات البلذ باإلضافة إلى   

سسات السجف ما تتكبده الدكلة مف إىدار لمماؿ العاـ عمى مؤ ناىيؾ ع اإلجراـ بدؿ محاربة الجريمة,
ىي العقكبة الغالبة في التشريع الجنائي الكضعي, في  عمما أف عقكبة السجف كتنفيذ العقكبات بيا.

  إف لـ تكف منعدمة. التشريع الجنائي اإلسبلمي نادرة لمقدرة فيفي العقكبات ا حيف أنيا
العقكبة سبلح ذك حديف, يتعيف فيمف يمسؾ بو أف يحسف استخدامو؛ ألف ككما ىك معمـك مف أف    

تجاكز العقكبة لمحد المناسب قد ينقمب بيا إلى تحقيؽ عكس المقصكد منيا, فبدال أف يؤدم اإليبلـ 
سخطا كاحتجاجا,  يياعم الجريمة, يفضي إلى رد فعؿ عكسي متمثبل في اإلصرارالمبالغ فيو إلى ترؾ 

يجعؿ الجناة يستيتركف بيا  ,أيضا أف أم تجريد لمعقكبة مف األلـ المتناسب مع الجريمة في المقابؿك 
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كيتمادكف في جرميـ, كعمى قدر نظرة كؿ مشرع لمجريمة تختمؼ العقكبة مف جريمة إلى جريمة, بؿ 
 قكبة حتى عف نفس الجريمة مف نظاـ إلى نظاـ كمف بمد إلى بمد كمف تشريع إلى تشريع. تختمؼ الع

كقد تختمؼ مف شخص إلى شخص حتى داخؿ النظاـ الكاحد كالبمد الكاحد كالتشريع الكاحد, كىذا    
االختبلؼ بطبيعتو يضيؽ كيتسع, كأضيؽ ما يككف بيف التشريعات الكضعية فيما بينيا, كأكسع ما 

بيف التشريعات الجنائية الكضعية كالتشريع الجنائي اإلسبلمي. كقد يككف مف بيف أسباب ىذه  يككف
إما حقا هلل مقررة اليكة بيف ىذيف التشريعيف ىك كجكد عقكبات مقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي, 

بيا حاكما تعالى متمثمة في عقكبات الحدكد كعقكبات الكفارة, كىي عقكبات ال يمكف ألحد المساس 
ما عقكبات مقدرة حقا لمعباد, كىي  كاف أك محككما, ال مف حيث العفك كال مف حيث التغيير. كا 
عقكبات القصاص كالدية, كىذه العقكبات يمكف التصرؼ فييا ممف ىي مقررة لمصمحتيـ, إما بالعفك 

ما بالتعكيض.   عنيا كا 
رىا أحد, ىي أن التشريع الجنائي لكن اإلشكال المالحظ والحقيقة التي ال يستطيع أن ينك   

 ,لدول اإلسالميةمن غالبية ا ة والعمل بأحكامو أصبح شبو ميجوراإلسالمي من الناحية التطبيقي
, ألنو في ال يمكن المساس بيا التي مقدرةالعقوبات احتوائو عمى ال ىجره ىو باسبمن أىم أ لعلو 

 التشريع الجنائي الوضعي. غياب ىذه العقوبات تنعدم الفروق الجوىرية بينو وبين 
فما عدد الجرائم المقررة ليا عقوبات مقدرة في التشريع الجنائي اإلسالمي؟ وما سبب ىجر ىذه    

العقوبات؟ أىي أقسى مما يقتضيو التناسب الالزم بين الجريمة والعقوبة المقررة ليا؟ أم ىي أخف 
ر صالحة ليذا العصر؟ أم أن الطريق من ذلك؟ أم أن ىذه العقوبات قد تجاوزىا الزمن وأصبحت غي

إلى العولمة ىو من فرض ىذا اليجر؟ أم ىناك أسباب أخرى يمكن الوصول إلييا من خالل ىذا 
 البحث؟ وىل نجح التشريع الجنائي الوضعي البديل في تحقيق األىداف المرجوة منو؟ 

الجنائي الوضعي في مجال وأخيرا أال يمكن التقريب بين التشريع الجنائي اإلسالمي والتشريع    
تحديد الجزاءات الجنائية وجعل ىذا األخير ينتيج مسمك التشريع الجنائي اإلسالمي عمى اعتبار أن 

 ىذه اإلشكالية تثار بالنسبة لمدول اإلسالمية دون سواىا؟  
لمبحث منيجية كفي سبيؿ البحث عف الحؿ ليذه اإلشكالية كاإلجابة عف ىذه التساؤالت, اتبعت    

أنني حاكلت االكتفاء بذكر األقكاؿ كاآلراء المعتبرة  ,بالنسبة لما يتعمؽ بالشريعة اإلسبلميةتمثمت 
لمفقياء في المسألة دكف التعقيب عمييا, حتى ال تختمط أقكالي كآرائي بأقكاؿ الفقياء, كيككف أخذ 

كرة, أك مف أقكاؿ الفقياء األقكاؿ المعتبرة سكاء مف داخؿ المذىب الكاحد, أك مف المذاىب السنية المشي
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إال في المسائؿ الفرعية التعرض إلييا تعميبلتيـ ك مف خارج المذاىب. كما تجنبت ذكر أدلة الفقياء ك 
 في النادر, كي ال يشعر المتتبع لمدراسة أنو خارج إطار الشريعة اإلسبلمية تماما. 

كجية نظرم, ليس مف باب التقميؿ مف أما بالنسبة لما يتعمؽ بالقانكف, فإنني غالبا ما أبدم رأيي ك    
نما مف باب نقد المتخصص, ألنو مجاؿ تخصصي ألنني مف  , كذلؾشأنو, كال مف باب اإلطراء لو, كا 

 منتسبي القانكف.
أما مف حيث المناىج المعتمدة في تناكؿ ىذا البحث فقد اعتمدت بشكؿ أساسي عمى منيجيف ك    

المقارف, فاألكؿ يظير عند تناكؿ جرائـ العقكبات المقدرة في اثنيف, ىما المنيج االستقرائي كالمنيج 
التشريع الجنائي اإلسبلمي كعقكباتيا كبدائؿ ىذه العقكبات في التشريع الكضعي, كذلؾ باستقراء ما 
أمكف مف أقكاؿ الفقياء المعتبرة خصكصا المختمفة منيا, ككذلؾ استقراء نصكص القانكف الجزائرم 

لعقكبات, فتمثؿ ىذا المنيج بصفة عامة, في جمع المادة العممية مف مضانيا فيما يخص بدائؿ ىذه ا
سكاء مف مصادر كمراجع الفقو اإلسبلمي أك مف مصادر كمراجع الفقو الكضعي. أما المنيج الثاني 
فيظير عند مقارنة العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي كمكجباتيا, بالبدائؿ التي اختارىا 

ع الكضعي ليا, كمع ىذا فبل أدعي االكتفاء بيذيف المنيجيف, فقد تظير بعض المناىج األخرل المشر 
 بشكؿ جزئي في ثنايا البحث, كالمنيج الكصفي كغيره. 

"العقوبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون" كقد ارتأيت تناكؿ مكضكع    
بلمية كالقانكف في ىذه الجزئية, متخذا قانكف العقكبات الجزائرم بدراسة مقارنة بيف الشريعة اإلس

كنمكذج لمقانكف الكضعي, عمى أساس أنو مأخكذ مف القانكف الفرنسي, كيتكافؽ إلى حد كبير مع 
القانكف المصرم كالقانكف المبناني كالعراقي كغيرىـ, مف قكانيف الدكؿ اإلسبلمية التي ىجرت التشريع 

كعقكباتو, كاختارت بدائؿ ليا مف نفس المصدر الفرنسي تقريبا, كبطبيعة الحاؿ ال  الجنائي اإلسبلمي
يمكف اعتبار عقكبات القانكف الفرنسي بدائؿ لعقكبات الشريعة اإلسبلمية؛ ألنيا ال تعنيو باعتبار أف 

 . امسمم افرنسا ليست بمد
الجنائي اإلسبلمي عمى تفصيؿ في دراسة العقكبات المقدرة في التشريع  تكتفيامع مبلحظة أنني    

عقكبات الحدكد كالقصاص كالدية, الرتباطيا الكثيؽ بالتشريع الجنائي, كعدـ التطرؽ لعقكبات الكفارة 
إال ما كاف منيا عقكبة تبعية لمعقكبات السابقة, عمى أساس أنيا عقكبات تعبدية خالصة بيف العبد 

ليس ألحد في الغالب الحؽ في متابعة تنفيذىا حاكما كربو, كعبلقتيا بالتشريع الجنائي عبلقة نسبية, ك 
 كاف أك محككما, بؿ أمر المحاسبة عمييا متركؾ هلل كحده.
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أتطرؽ في مجاؿ بحثي ألحكاـ الرؽ في العقكبات المقدرة في  ـتجدر اإلشارة إليو كذلؾ, أنني ل كما   
كىذا بسبب زكاؿ الرؽ في  التشريع الجنائي اإلسبلمي كأصؿ عاـ, إال في حاالت قد تبدك نادرة,
 الكقت الحالي, كبالتالي الخكض فيو ُيعتبر مف قبيؿ إىدار الكقت كالجيد. 

 أما فيما يخص التيميش فقد اعتمدت تيميش ما كرد في المتف عمى النحك التالي:   
باشرة, اسـ السكرة كرقـ اآلية بعد النص القرآني م تذكر فقد بالنسبة لتيميش آيات القرآف الكريـ, ف   

نصكص ل , أما بالنسبةالعثماني كفؽ ركاية حفص عف عاصـ مع كتابة اآليات عمى رسـ المصحؼ
  .فقد تَـّ تخريجيا األحاديث كاآلثار

مكتكبا بخط ثخيف كاضعا  بذكر اسـ المؤِلؼ فقد تَـّ معنى, تكثيؽ االقتباسات المأخكذة لفظا أك كأما    
اسـ الكتاب بخط  يميو, ثـ االسـ الشخصي مكضكعا بيف قكسيف لقبو أك االسـ العائمي أك الشيرة أكال

ف كاف مف  ثخيف تحتو سطر حتى يميز, فإف كاف ألكؿ مرة ذكرت اسـ المؤِلؼ كالمؤَلؼ كامبل, كا 
كتب الشريعة اإلسبلمية العريقة, كتبت تاريخ كفاة المؤِلؼ ما أمكف ذلؾ. كقد تعمدت إعادة كتابة اسـ 

مرة إذا كاف الكتاب مف كتب الشريعة اإلسبلمية العريقة؛ ألف منيجية  المؤِلؼ كالمؤَلؼ في كؿ
منتسبي الشريعة اإلسبلمية في الغالب تعيد اسـ الكتاب فقط, في حيف منيجية منتسبي القانكف تعيد 
اسـ الكاتب فقط, كلمتكفيؽ بينيما كتبت االثنيف. ككذلؾ ذكرت اسـ المحقؽ أك المعمؽ إف ُكجد, مع 

النشر المكجكدة عمى غبلؼ الكتاب أك في باطنو, كما تركت ذكره فإف ذلؾ لعدـ تكفره,  ذكر معمكمات
لكاتب كعنكاف اكأنيي أخيرا بتحديد الجزء كالصفحة. فإف تكرر استعماؿ المرجع, اكتفيت بذكر اسـ 

 مختصرا, مع اإلشارة بثبلث نقاط متتابعة لذلؾ, مع تحديد الجزء كالصفحة. الكتاب
تعترضو صعكبات جمة قد تككف في  غالبا ما, فييأ كيسيراطريؽ أم باحث ال يككف مال شؾ أف ك    

ت في ىذا البحث أف آمتكقعة إف لـ تكف معركفة, كلكف المفاجأة بؿ المفاج كثير مف األحياف
الصعكبات التي اعترضتني ككادت أف تكقفني عنو, كأجبرتني عمى مضاعفة الكقت كالجيد, لـ أكف 

لـ تكف تخطر لي بباؿ, كمف ىذه الصعكبات أف ما قد كنت أعددتو مف عدة السيما أتكقعيا تماما ك 
بالنسبة لمراجع الشريعة اإلسبلمية لـ استعممو في الغالب, عمى أساس أنيا ال جديد فييا, كأف ما ُكجد 

 فييا مأخكذ مف مصادر يجب الرجكع إلييا. 
ل, إذ أنو يصعب التعامؿ معيا مف طرؼ مف كعند الرجكع إلى تمؾ المصادر كانت المفاجأة الكبر    

ليس لو باع في الشريعة اإلسبلمية, كلـ يسبؽ لو التعامؿ معيا إذ مصطمحاتيا غريبة عمى منتسبي 
القانكف, كأبكابيا غير مرتبة ترتيبا يسيِّؿ عمى الباحث إيجاد ما يبحث عنو بسيكلة, إضافة لضخامة 

ألياـ كالميالي مف القراءة فييا دكف أف تجد الطريؽ لما تبحث حجميا كصعكبة عباراتيا, إذ قد ُتستيمؾ ا
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عنو, فضبل عمى أنؾ تجده ىك, كالمفاجأة األخرل أنؾ قد تجده في يـك ما صدفة, في مكاف غير 
متكقع في لحظة بحث عف شيء آخر, كال ينتيي األمر بإيجاده, فقد تجده كال تفيمو أك تفيمو فيما 

 خاطئا.
مؿ مع ىذه المصادر البد مف قراءتيا مّرات كمرات, كقد تُقرأ كتب أخرل ال كلكي يتيسر التعا   

أخرل, األمر الذم استغرؽ مني أربع  كتب عبلقة ليا بالمكضكع في سبيؿ أف تفيـ ما ُكتب في
سنكات لمقراءة دكف أف أكتب في بحثي صفحة كاحدة, مما أفقدني األمؿ في أف أنيي عممي كالكصكؿ 

كال تكفيؽ اهلل كفضمو عمي ما كصمت. كلكف بعد الكصكؿ إلى نياية الطريؽ كرؤية إلى بر األماف, كل
النكر, أحمد اهلل عمى اختيار ىذا الطريؽ الصعب, كعمى ما تعممتو منو إذ أصبحت تمؾ الصعكبات 

 ممذات استمتع بيا عند التذكر.عف عبارة 
, فممخصيا ع كحتى يبدك متكازناالتي اعتمدتيا في تعاطي ىذا المكضك  ا مف حيث خطة البحثأمك    

 كما يمي: في مقدمة أتبعتيا ببابيف كخاتمةأنني تناكلتو 
 الباب األول: عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون.

 الفصل األول: عقوبات الحدود المتفق عمييا في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا          
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 الباب األول 
 عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون

في المغة جمع حد, كىك الفصؿ بيف الشيئيف لئبل يختمط أحدىما باآلخر, أك لئبل يتعدل  الحدكد   
أحدىما عمى اآلخر, كحد كؿ شيء منتياه ألنو يرده كيمنعو عف التمادم, كحد السارؽ كغيره أم 
ما يمنعو عف المعاكدة كيمنع أيضا غيره عف إتياف الجنايات, كحددت الرجؿ أم أقمت عميو الحد, 

ؿ أيضا: حدَّ القاذؼ يحد حدا أم أقاـ عميو الحد. كالحدكد ىي محاـر اهلل كعقكباتو التي قرنيا كيقا
بالذنكب, كأصؿ الحد كما سبؽ القكؿ, المنع كالفصؿ بيف الشيئيف, فكأف حدكد الشرع فصمت بيف 

ِ , أم فصمت بيف آخر الحبلؿ كأكؿ الحراـ, فيقكؿ اهلل تعالى في األكؿ: 1الحبلؿ كالحراـ يَۡم ح
 ۚ ا َْ ِ فَََل تَۡػخَُدو ا   حِيَۡم ُحُدودُ  [, كيقكؿ في الثاني:229]البقرة: ُحُدوُد ٱَّللَّ َْ ِ فَََل تَۡلَربُٔ  ٱَّللَّ

 [.187]البقرة:
أما الحد في االصطبلح, فقد تقاربت المذاىب الفقيية في تعريفو لدرجة كبيرة, تكاد تقترب مف    

بأنو: "اسـ لعقكبة مقدرة تجب حقا هلل تعالى", كعميو فبل  ُعرِّؼ الحنفيالتطابؽ, ففي المذىب 
يسمى التعزير بالحد ألنو غير مقدر, كال يسمى بو القصاص أيضا ألنو حؽ العباد, رغـ أف حؽ 
العباد في األصؿ ىك الجبر, أما ما يجب حقا هلل فيك المنع مف ارتكاب سببو؛ ألف اهلل تعالى عمى 

 2لو إلى الجبر.أف يمحقو نقص, ليحتاج مف خبل
      3ىك: "ما كضع لمنع الجاني مف عكده لمثؿ فعمو كزجر غيره". المالكيكالحد في المذىب    

كعرؼ أصحاب المذىب  4فيك "عقكبة مقدرة شرعا لحؽ اهلل تعالى." الشافعيأما الحد في المذىب 
كقيؿ ىك  5ي مثميا".الحد بأنو "عقكبة مقدرة شرعا في معصية هلل تعالى لتمنع الكقكع ف الحنبمي

"عقكبة مقدرة شرعا في معصية مف زنا كقذؼ كشرب كقطع طريؽ كسرقة لتمنع تمؾ العقكبة مف 
   6الكقكع في مثميا".

                                                
 .800, 799, ص 10قان أُؼانف, ق خ, ض اُواٛهج, , نغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( ٍ يُظٕساث 1
 .36, ص 9ّ,  ض1993-ٙ 1414قان أُؼهكح, ت٤هٝخ, , انًجغٕط, ـ ٙ 483خـ  (يسًذ)انغشخغٙ  2
قان ت٤هٝخ, أٌاػ٤َ اُشاكؼ٢,  ٓؽٔك ؼٍٖ ٓؽٔك ؼٍٖ :, ذؽو٤نانًؼَٕخ ػهٗ يزْت ػبنى انًذُٚخ, ـ ٙ 422خـ  (ػجذ انْٕبة ػهٙاثٍ َقش ) 3

 .305, ص2, ض1اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽ
قان قٓشن, ٓؽٔك اُىؼ٢ِ٤,  :, ذؽو٤ن ٝذؼ٤ِن ٝشهغ ٝت٤إ اُهاظػ ك٢ أُمٛةانًٓزة فٙ فمّ اإليبو انؾبفؼٙ, ـ ٙ 476خـ  )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4

 . 371, ص5, ض1اُوِْ, ؽ
 . 393, ص1998ّقان اُوِْ ,قٓشن, , 1, ؽ 2,ض ّ انسُجهٙانًدهٗ فٙ انفم, )يسًذ( هللا األؽمشعهًٛبٌ ػجذ  5
ّ, 1993 –ٙ  1414, 1, ػاُْ اٌُرة, ؽثؾشذ يُزٓٗ اإلسادادأُؼهٝف  دلبئك أٔنٙ انُٓٗ نؾشذ انًُزٓٗ, ـ ٙ 1051خـ  (يُقٕس)انجٕٓرٙ  6

 .335, ص3ض
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كقد قيؿ في تسمية الحدكد تأكيبلف, أحدىما: أف اهلل تعالى حدىا كقدرىا, فبل يجكز ألحد أف    
ثاني: أنيا سميت حدكدا, ألنيا تمنع مف اإلقداـ يتجاكزىا, فيزيد عمييا أك ينقص منيا. كالتأكيؿ ال

  1عمى ما يكجبيا, كقد كانت الحدكد في صدر اإلسبلـ بالغرامات, ثـ نسخ غـر العقكبات بالحدكد.
كحكـ إقامة الحدكد في الشريعة اإلسبلمية عمى مف ارتكب ما يكجبيا, أنيا فرض عمى كلي    

التغريب. أما المكجب لمحد, ك الجمد, ك القطع, ك الصمب, ك األمر. كتتنكع عقكبات الحدكد بيف: القتؿ, 
أم لمحكـ بو كاستيفائو, فيك ارتكاب جريمة مف الجرائـ السبعة عمى أكبر التقديرات, كىي: الزنا, 

 , الردة, البغي.ػػػػ قطع الطريؽػػػػ القذؼ بالزنا أك نفي النسب, شرب الخمر كالسكر, السرقة, الحرابة 
التقديرات أعني بو أف ىذه الجرائـ غير متفؽ عمييا أنيا جميعا مف جرائـ  كالقكؿ عمى أكبر   

الحدكد, إذ ىناؾ جرائـ منيا متفؽ عمييا أنيا مف جرائـ الحدكد, كىناؾ أخرل منيا مختمؼ فييا, إذ 
ىناؾ مف يرل أنيا ليست مف جرائـ الحدكد. كعمى ىذا األساس ارتأيت تقسيـ ىذا الباب إلى 

في الفصؿ األكؿ منو, عقكبات الحدكد المتفؽ عمييا في التشريع الجنائي اإلسبلمي فصميف, أتناكؿ 
كبدائميا في القانكف, كفي الفصؿ الثاني عقكبات الحدكد المختمؼ عمييا في التشريع الجنائي 

 اإلسبلمي كبدائميا في القانكف.

 الفصل األول
 وبدائميا في القانون عقوبات الحدود المتفق عمييا في التشريع الجنائي اإلسالمي

عقكبات الحدكد المتفؽ عمييا في التشريع الجنائي اإلسبلمي, دكف خبلؼ عمى أنيا مف عقكبات    
الحدكد المقدرة مف الشارع الحكيـ, كالتي تتحقؽ فييا خصائص الحدكد, إذ ال تصح فييا الزيادة, 

كاف, سكاء كاف حاكما أك غيره  مستبداؿ, كال الشفاعة, مف قبؿ أكال النقصاف, كال العفك, كال اال
كأصؿ عاـ, متى رفعت الدعكل فييا إلى كلي األمر أك نائبو ىي: حد الزنا, حد القذؼ, حد 

 السرقة. 
فما المقصكد بكؿ حد مف ىذه الحدكد؟ كماىي مكجباتو؟ كما مدل التقارب بيف ىذه الحدكد كما    

لحدكد بمقتضى ف أتى ما يكجب ىذه اسنو المشرع الجزائرم في مجاؿ التجريـ كالعقاب عمى م
 الشريعة اإلسبلمية؟

ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو مف خبلؿ ىذا الفصؿ, الذم ُخصص فيو لكؿ حد مف ىذه الحدكد    
 مبحثا خاصا بو مع العقكبات التي اختارىا المشرع الجزائرم لتككف بديبل ليذا الحد في القانكف.

                                                
, ذؽو٤ن: ػ٢ِ ٓؽٔك ٓؼٞع ٝػاقٍ ٙ ْٕٔ ؽشذ يخزقش انًضَٙانسبٔ٘ انكجٛش فٙ فمّ اإليبو انؾبفؼٙ ـ, 450ـ خ انًبٔسد٘ )أثٕ انسغٍ ػهٙ( 1

  .184, ص13,  ض1999-ٙ 1419, 1أؼٔك ػثك أُٞظٞق, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽ
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 المبحث األول
 إلسالمية وبدائمو في القانونحد الزنا في الشريعة ا

الزنا في الشريعة اإلسبلمية مف الجرائـ المتفؽ عمييا أنيا مف جرائـ الحدكد, لكركد نص قرآني    
ْ ُُكَّ َنِٰحٖد قطعي الثبكت كالداللة يبيف عقكبتيا, متمثبل في قكلو تعالى:  وا اِِن فَٱۡجِِلُ اجِيَُث َوٱلزَّ ٱلزَّ

ةٖ   ا ٌِاْئََث َجِۡلَ ٍَ ُٓ ِۡ ِ ۡد  ٌّ َٓ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  َوىۡيَۡش ِ َوٱۡۡلَ ًۡ حُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللَّ ِ إِن ُنِخُ َِ ٱَّللَّ فَث  ِِف دِي
ۡ
ا َرأ ٍَ ُخۡذُزً ةِِٓ

ۡ
َوََل حَأ

ۡؤٌِِنَِي  ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ا َطآنَِفث   ٍَ ُٓ َٓ  ٢َغَذابَ اجَِيُث ََل يَِِهُح ۡو ُمۡۡشَِكٗث َوٱلزَّ
َ
اِِن ََل يَِِهُح إَِلَّ زَاجِيًَث أ ۡو ٱلزَّ

َ
ٓ إَِلَّ زَاٍن أ ا

ۡؤٌِِنِيَ  ٍُ ۡ ۚ وَُحّرَِم َذٰلَِم لََعَ ٱل قكال  [, باإلضافة إلى ما كرد فييا مف سنة الرسكؿ 3, 2]النكر: ُمۡۡشِك 
 كفعبل كتقريرا. 

أما في القانكف الجزائرم فتختمؼ نظرتو لفعؿ الزنا عف نظرة الشريعة اإلسبلمية, إذ تعتبر ىذه    
ج العبلقة الزكجية أك ممؾ اليميف زنا, كتعاقب عميو سكاء حصؿ ىذا الفعؿ األخيرة كؿ كطء خار 

مف متزكج أك غير متزكج. في حيف أف القانكف الجزائرم كمعو تشريعات بمداف أخرل, ال تجـر كال 
تعاقب إال عمى الزنا الحاصؿ مف المتزكجيف فقط, كال يعاقب القانكف الجزائرم عمى ما عدا ذلؾ, 

, كال يعاقب عميو تحت إال في حالة ع دـ الرضا, أك كاف الفعؿ عمنيا, أك كاف بيف ذكم المحاـر
نما يعاقب عميو تحت كصؼ ىتؾ العرض أك  كما سماه المشرع الجزائرم سابقا كصؼ الزنا, كا 

في الحالة األكلى, كالفعؿ العمني المخؿ بالحياء في الحالة الثانية,  كما يسميو حاليا االغتصاب
 ذكم المحاـر في الحالة الثالثة. كالفاحشة بيف 

عمما أف ىناؾ مف التشريعات مف ال تجـر الزنا أصبل, سكاء كاف بيف متزكجيف أك غير    
 متزكجيف, كالتشريع البريطاني كالتشريع الفرنسي كغيرىما.

ؼ فما المقصكد بجريمة الزنا في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم؟ كما أركانيا؟ ككي   
 تتـ المتابعة فييا؟ كما الجزاء الناجـ عف اقترافيا؟

 ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو مف خبلؿ المطالب اآلتية:     
 المطمب األول
 ماىية الزنا

سكؼ يتـ تناكؿ ماىية الزنا, في ثبلثة فركع, الفرع األكؿ ُخصص لمفيـك الزنا, كالفرع الثاني    
 ُخصصزائرم, أما الفرع الثالث فقد مية كفي القانكف الجألركاف جريمة الزنا في الشريعة اإلسبل

 لشركط الزنا المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية.
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 الفرع األول
 مفيوم الزنا

 الشريعة اإلسبلميةكؿ مف  فيتعريفو يتـ التعرض في ىذا الفرع لمعنى الزنا في المغة, ثـ    
 سبلمية كالقانكف الجزائرم في مجاؿ تعريؼ الزنا.مكازنة بيف الشريعة اإل كأخيراالقانكف الجزائرم, ك 

 الفقرة األولى
 معنى الزنا لغة 

زنى الرجؿ يزني, زنان كزناءن بكسرىما أم فجر, ككذلؾ المرأة, فالزنى مقصكر لغة أىؿ الحجاز,    
ناء كالزناء ممدكد لغة تميـ أك بني تميـ, كىـ أىؿ نجد, كالزنا لغة كذلؾ ىك الرقي عمى الشيء. كالزَّ 

الضيؽ, كيقاؿ زنا المكضع يزنك أم ضاؽ. كجاء في المعجـ الكسيط َزَنى: أتى المرأة مف غير 
  1عقد شرعي.

ككاف الزنا معركفا في المغة قبؿ الشرع, كىك اسـ لكطء الرجؿ امرأة في فرجيا مف غير نكاح كال    
 2شبية نكاح بمطاكعتيا.

 الفقرة الثانية
 سالميةتعريف الزنا في الشريعة اإل 

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في تعريفيـ لمزنا المكجب لمحد, كىذا االختبلؼ منو ما ىك    
 السنية جكىرم, كمنو ما ىك غير جكىرم, كلتكضيح ذلؾ يكفي تتبع بعض تعريفات المذاىب

طء أف الكطء المكجب لمحد ىك الزنا, كىك عندىـ في الشرع كالمساف: "ك  الحنفيةيرل ف .األربعة
الرجؿ المرأة في القبؿ في غير الممؾ, كشبية الممؾ". كُعرِّؼ تعريفا آخرا بإضافة شركط الحد, 
فقالكا: "أنو كطء مكمؼ, طائع, مشتياة حاال أك ماضيا, في القبؿ, ببل شبية ممؾ, في دار 

نما يعتبركنو لكاطا, كبرركا قك  ليـ بأف كؿ اإلسبلـ". كبذلؾ ال يعتبركف ما يجرم بيف الذكريف زنا, كا 
فعؿ لو اسـ خاص, فمف أتى بالقبؿ يقاؿ أنو زنى, كمف أتى بالدبر, يقاؿ أنو الط ػػػػػ في غير الممؾ 

  3كشبية الممؾ ػػػػػ حتى يككف حراما عمى اإلطبلؽ.

                                                
اثٍ  .225, ص38ّ, ض1974-1394ٙ, ذؽو٤ن: ؼ٤ٍٖ ٗظان, ٓطثؼح ؼٌٞٓح ا٣ٌُٞد, ربج انؼشٔط يٍ خٕاْش انمبيٕط, انضثٛذ٘ )يسًذ( 1

,  ٌٓرثح اُشهٝم اُك٤ُٝح, انًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح.  1876, 1875, ص21, ض3, أُهظغ اٍُاتن, ّ)خًبل انذٍٚ( يُظٕس

, اُشهغ اٌُث٤ه ُِش٤ؿ أؼٔك زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛشٙ ـ, 1230ـ خ انذعٕلٙ ثٍ أزًذ ثٍ ػشفخ )يسًذ(. 403, ص2004-1425ٙ, 4ؽ

, اُكن سد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس ٙ ـ, 1252ـ خ اثٍ ػبثذٍٚ )يسًذ أيٍٛ(. 313, ص4اُلٌه, ق ؽ, ق خ, ضاُكنق٣ه ػ٠ِ ٓفرظه ـ٤َِ, قان 

 .4, ص4ّ, ض1992-1412ٙ, 2أُفران ُِؽظٌل٢ شهغ ذ٣ٞ٘ه األتظان ُِرٔهذاش٢, ت٤هٝخ, قان اُلٌه, ؽ
, ذؽو٤ن: أؼٔك اُثهق٢ٗٝ ٝئتها٤ْٛ أؽل٤ش, اُواٛهج, قان اٌُرة طجٙرفغٛش انمش, اُش٤ٜه بِ: اندبيغ ألزكبو انمشآٌٙ ـ, 671ـ خ )يسًذ( انمشطجٙ 2

 .159, ص12ّ, ض1964-1384ٙ, 2أُظه٣ح, ؽ
اثٍ انًٓبو )كًبل انذٍٚ  .238, 237, ص6ّ, ض1990-1411ٙ, 2, ت٤هٝخ, قان اُلٌه, ؽانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخٙ ـ,855ـ خ انؼُٛٙ )يسًٕد( 3

 .236, ص5ّ, ض2003-1424ٙ, ٤1هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽ, تؽشذ فزر انمذٚشٙ ـ, 861ـ خ يسًذ(
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بأنو: "كطء مكمؼ مسمـ, فرج آدمي, ال ممؾ لو فيو,  المالكيةيعرؼ الزنا المكجب لمحد عند ك    
بالكطء عندىـ, ىك تغييب الحشفة أك قدرىا, كلك بحائؿ خفيؼ ال يمنع المذة أك تعمدا". كالمقصكد 

بغير انتشار, كيقصد بالفرج كؿ مف القبؿ كالدبر, كعميو فالمكاط عند المالكية يعتبر زنا يكجب 
  1الحد.
امرأة محرمة عميو, مف  ىك: "كطء رجؿ مف أىؿ دار اإلسبلـ الشافعيةالزنا المكجب لمحد عند ك    

 2غير عقد, كال شبية عقد, كغير ممؾ, كال شبية ممؾ, كىك عاقؿ مختار عالـ بالتحريـ".
كالكطء عند الشافعية, ىك إيبلج حشفة أك قدرىا, مف الذكر المتصؿ األصمي, مف اآلدمي    

الكاضح, كلك أشؿ كغير منتشر, ككاف ممفكفا بخرقة, كُعرِّؼ الزنا أيضا عندىـ بأنو: "إيبلج الذكر 
محـر لعينو, خاؿ عف الشبية, مشتيى". كالفرج عندىـ يستكم أف يككف قببل أك دبرا, فكبلىما  بفرج

 3يكجب الحد.
يك: "الكطء في فرج ال يممكو", كأدناه ىك تغييب الحشفة ف الحنابمةالزنا المكجب لمحد عند أما    

ج قببل أك دبرا, كيقكلكف في الفرج؛ ألف أحكاـ الكطء عندىـ ال تتعمؽ بما دكف ذلؾ, كسكاء كاف الفر 
إذا كجب الحد بالكطء في القبؿ كىك مما يستباح, فإنو يجب مف باب أكلى في الدبر الذم ال 
يستباح. كلذلؾ ُعرؼ الزنا عندىـ بأكثر تفصيؿ, فقيؿ: ىك "الكطء في فرج أصمي, مف آدمي حي, 

 4قدرىا عند عدميا". قببل كاف أك دبرا, بذكر أصمي, كأقمو تغييب حشفة, مف فحؿ أك خصي, أك
 الفقرة الثالثة

 تعريف الزنا المجرم في القانون الجزائري 
نما 5مف قانكف العقكبات 339تناكؿ المشرع الجزائرم جريمة الزنا, في المادة     , كلـ يعرفو كا 

اكتفى بتحديد أحكاـ ىذه الجريمة, إذ نصت ىذه المادة كما يمي: "يقضى بالحبس مف سنة إلى 
 كؿ امرأة متزكجة ثبت ارتكابيا جريمة الزنا.سنتيف عمى 

 كتطبؽ العقكبة ذاتيا عمى كؿ مف ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعمـ أنيا متزكجة.   

                                                
, )يسًذ( انذعٕلٙ. 240ّ, ص2005-1426ٙ, 1, ذؽو٤ن أؼٔك ظاق, قان اُؽك٣س, اُواٛهج,ؽيخزقش خهٛمٙ ـ, 776ـ خ اثٍ إعسبق )خهٛم( 1

 .313, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش
 . 372, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضٙ انفمّ انؾبفؼٙانًٓزة ف, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
3

, 4ّ, ض1997-1418ٙ, 1, ت٤هٝخ, قان أُؼهكح, ؽيغُٙ انًسزبج إنٗ يؼشفخ يؼبَٙ أنفبظ انًُٓبج ٙ ـ,977ـ خ  انؾشثُٛٙ )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( 

ػٔإ, أٌُرة  -قٓشن -, ت٤هٝخ, ذؽو٤ن: و٤ٛه اُشا٣ٝشسٔضخ انطبنجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛٙ ـ, 676ـ خ (يسٙ انذٍٚ ٚسٙ)انُٕٔ٘  .186ص

 .86, ص10ّ,  ض1991-1412ٙ, 3اإلٌال٢ٓ, ؽ
. 85, 84, ص4ّ, ض1994-1414ٙ, 1, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽانكبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذٙ ـ, 620ـ خ  (يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا)اثٍ لذايخ  4

, 4ذؽو٤ن: ػثك اُِط٤ق ٓؽٔك ٠ٌٞٓ اٍُث٢ٌ, ت٤هٝخ: قان أُؼهكح, ,ض ,اإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجمٙ ـ, 968ـ خ انسدبٔ٘ )يٕعٗ(

 .253ص
 . 1966ظٞإ  11, اُظاقنج تران٣ؿ 49, أُرؼٖٔ هإٗٞ اُؼوٞتاخ أُؼكٍ ٝأُرْٔ, ض ن, اُؼكق 1966ظٞإ  8, أُإنؾ ك٢ 66/156األيش سلى  5



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 04 

 
  

 

كيعاقب الزكج الذم يرتكب جريمة الزنا بالحبس مف سنة إلى سنتيف كتطبؽ العقكبة ذاتيا عمى    
 شريكتو.

ذا األخير يضع حدا لكؿ لزكج المضركر, كأف صفح ىكال تتخذ اإلجراءات إال بناء عمى شككل ا   
 متابعة." 

كقد تكفؿ الفقو الكضعي بميمة تعريؼ الزنا المجـر بناء عمى ىذه المادة, فمنيـ مف عرفو بأنو:   
"الكطء الذم يحصؿ مف شخص متزكج أثناء قياـ الزكجية مع شخص ال تربطو بو عبلقة 

 1الزكجية".
يس بالجامع المانع لمزنا المجـر في القانكف الجزائرم, إذ يمكف أف عتقد أف ىذا التعريؼ لأك    

يدخؿ تحتو الكطء الذم يحصؿ دكف رضا أحد طرفي العبلقة أك كبلىما, ككذلؾ الكطء الذم 
, المجرمة كالمعاقب عمييا بمقتضى المادة  يحصؿ في العمف, ككذلؾ الفاحشة بيف ذكم المحاـر

 مكرر مف قانكف العقكبات.  337
 عرؼ الزنا المجـر في القانكف الجزائرم كما يمي: ىك الكطء بالتراضيقترح أف يُ أكبناء عمى ىذا    

, الذم يحصؿ مف شخص متزكج أثناء قياـ الرابطة الزكجية, مع شخص ال تربطو بو العمدم
مكرر مف قانكف  337عبلقة الزكجية, كال يككف مف ذكم المحاـر المنصكص عمييـ بالمادة 

  العقكبات.
كما تجدر اإلشارة إليو أف الزنا بيف ذكم المحاـر عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, كفييـ    

الحنفية كالمالكية كالشافعية كركاية لمحنابمة كالظاىرية, ال يترتب عميو أم تشديد آخر سكاء لكصؼ 
عمى عقكبة الزاني  الجريمة أك لعقكبتيا. كذىب الحنابمة في ركاية كابف حـز إلى أف لمقرابة أثر

بمحـر بالتشديد, كاختمفكا في العقكبة الكاجبة كفي القرابة المؤثرة, فذىب الحنابمة إلى أف العقكبة 
الكاجبة ىي القتؿ مطمقا ببل فرؽ بيف ككنو محصنا أك غير محصف. كذىب ابف حـز إلى قكؿ 

, كاستثنى مف ذلؾ مف كقع عمى امرأة أبيو ف  الجميكر فيمف زنى بذات محـر التي عقد عمييا أبكه كا 
لـ يدخؿ بيا, كسكاء كاف ىذا الكقاع بعقد أك بغيره فحده القتؿ مطمقا, محصنا كاف أك غير 

  2محصف.
 
 

                                                
 .179صّ, 1985-1405ٙ, 1, هٍ٘ط٤٘ح , قان اُثؼس, ؽمغى انخبؿ ــيسبضشاد فٙ ؽشذ لبٌَٕ انؼمٕثبد اندضائش٘ ــ ان, ثبسػ )عهًٛبٌ( 1
ّ , 1994 -1415ٙ, 1نٝا٣ح ٌؽٕ٘ٞ ػٖ ػثك اُهؼٔإ تٖ هاٌْ, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽ ,انًذَٔخ انكجشٖٙ ـ, 179ـ خ (يبنك) اثٍ أَظ  2

, ٓظه ػهٗ اندشائى  ٔانؼمٕثبد فٙ انفمّ اإلعاليٙ أثش انمشاثخ, انغٛذ زبيذ زطبة )زغٍ(. ُٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ أٗظه: 483, 482, ص4ض

  .220 - 217, ص2001, 1اُعك٣كج, ا٣رهاى ُِ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽ
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 الفقرة الرابعة
 بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري المجرم موازنة في تعريف الزنا 

ة يتفقاف في مفيـك الكطء, إذ يقصد ال شؾ أف كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف بصفة عام   
في عضك التأنيث لدل المرأة, سكاء  أك إدخاؿ عضك التذكير لدل الرجؿ بالكطء في القانكف, إيبلج

كاف ىذا اإليبلج تاما أك جزئيا, كسكاء تـ فض غشاء البكارة أـ ظؿ سميما, كسكاء ُأشبعت الشيكة 
 1ت المرأة أـ لـ تحمؿ.أـ لـ ُتشبع, نزؿ السائؿ المنكم أـ لـ ينزؿ, حمم

كلكف االختبلؼ الجكىرم بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم يكمف في أف ىذا األخير ال    
يجـر زنا غير المتزكجيف, كيعتبره مف قبيؿ األفعاؿ المباحة, مقتديا في ذلؾ بالتشريعات الغربية, 

ف الغريزة الجنسية مف األمكر الفطرية المبناة عمى أساس حرية العبلقات الجنسية, كالتي تعتبر أ
التي يجب إشباعيا كاألكؿ كالشرب بالنسبة لمجسـ, كأف التعرض ليا كحرمانيا يعتبر مساسا بحقكؽ 
اإلنساف األساسية. فيؿ ىذا يعني أف الشريعة اإلسبلمية بتجريميا زنا غير المتزكجيف كعدـ 

 السماح بو تككف قد مست بحقكؽ اإلنساف األساسية؟
إف طمب السماح أك اإلذف بالزنا لغير المتزكجيف لـ يكف أمرا منعدما في المجتمع اإلسبلمي    

فقاؿ: يا  , إذ ُيركل عف أبي ُأمامة أنو قاؿ: إف فتا شابا أتى النبي حتى في كجكد النبي 
ا منو قريبا. , فدن"ادُنو"رسكؿ اهلل, ائذف لي بالزنا, فأقبؿ القـك عميو فزجركه كقالكا: مو. مو. فقاؿ: 

"وال الناس يحبونو قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ:  "أتحبو ألمك؟"قاؿ: فجمس قاؿ: 
"وال الناس قاؿ: ال. كاهلل يا رسكؿ اهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ:  "أفتحبو البنتك". قاؿ: ألمياتيم"

"وال الناس يحبونو فداءؾ. قاؿ: قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل  "أفتحبو ألختك؟". قاؿ: يحبونو لبناتيم"
"وال الناس يحبونو قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ:  "أفتحبو لعمتك؟". قاؿ: ألخواتيم"
"وال الناس يحبونو قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ:  "أفتحبو لخالتك؟". قاؿ: لعماتيم"
قاؿ: فمـ  .بو وطير قمبو, وحصن فرجو""الميم اغفر ذن. قاؿ: فكضع يده عميو كقاؿ: لخاالتيم"

  2يكف بعد ذلؾ الفتى يمتفت إلى شيء.
أردت بعرض ىذا الحديث مف جية بياف أف طمب اإلذف بالزنا مف غير المتزكجيف ليس جديدا    

عمى المجتمع اإلسبلمي, كال يشكؿ مجرد طمب اإلذف بالزنا جرما في حد ذاتو, كلكف الجديد في 
ك السماح بالزنا لغير المتزكجيف كعدـ تجريمو. كمف جية ثانية أردت بياف المجتمع اإلسبلمي ى
مع ىذا الطمب, كمع ىذا الشاب الذم طمب منو اإلذف بالزنا, كالحكار  كيؼ تعامؿ الرسكؿ 

                                                
لبٌَٕ انؼمٕثبد ــ انمغى انخبؿ ــ خشائى االػزذاء ػهٗ انًقهسخ , ػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ(. 180, أُهظغ اٍُاتن, صثبسػ )عهًٛبٌ( 1

 .470, ص2002هٝخ, ٓ٘شٞناخ اُؽِث٢ اُؽوٞه٤ح, , ت٤انؼبيخ ٔػهٗ اإلَغبٌ ٔانًبل
 –ٙ 1421, 1, ذؽو٤ن: شؼ٤ة األنٗإٝؽ ٝػاقٍ ٓهشك ٝآـهٕٝ, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽيغُذ اإليبو أزًذ ثٍ زُجمٙ ـ, 241ـ خ  ثٍ زُجم )أزًذ(ا 2

 .545, ص22211, ذرٔح ٍٓ٘ك األٗظان, ؼك٣س أت٢ أٓآح اُثا٢ِٛ اُظك١ تٖ ػعالٕ تٖ ػٔهٝ, نهْ اُؽك٣س 36ّ, ض2001
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فكاف ىذا التسمسؿ, طمب, فدعكة لمحكار,  .في النيايةلو بو الذم دار بينيما, ثـ عدـ اإلذف 
 . , ثـ خاتمة بالدعاء لمشاب بالخيرقرارفحكار, فحجة, فحكـ أك 

كالسؤاؿ المطركح كالذم قد يدكر في الذىف ىك: ماذا سيككف جكاب شبابنا في ىذا العصر لك    
ف كنت ال أجـز بنكع اإلجابة التي  قاؿ ليـ المشرع: أترضكنو ألمياتكـ كلبناتكـ كألخكاتكـ ك...؟. كا 

, إال أنني أرجح أال  يتفقكا عمى إجابة كاحدة, فيككف منيـ مف يجيب إجابة يتبناىا شبابنا اليـك
الشاب, كمنيـ مف يجيب عكسيا, كتكقعي ىذا أساسو ىك الكاقع المعاش, الذم لـ يبف عمى عقيدة 
صحيحة أساسيا تقكية الكازع الديني, المبناة عمى مراقبة اهلل في السر كالعمف, إذ طمب الشاب 

ف الزنا كاف متاحا لو, كمنعتو منو الحرمة كمخافة اهلل في الزنا, يكحي بأ اإلذف مف الرسكؿ 
فقط. كُبغض الشاب الزنا لمحارمو دليؿ عمى أنو نشأ كتربى عمى ُبغض الفاحشة كحب العفة, 
فبمجرد تذكيره تذكر كاستعاد كعيو, كمف تربى عمى غير ذلؾ فقد ال يمانع كال ييمو األمر؛ ألف ىذا 

 . بمداف غير اإلسبلميةفي الالمشاىد األمر ا تربى عميو كىك م
لـ ينتظر طمب  1966كلكف الممفت لمنظر أف المشرع الجزائرم عند تناكلو لفعؿ الزنا سنة    

اإلذف منو مف غير المتزكجيف إلباحتو, كلـ يكمؼ نفسو عناء سؤاليـ, كال انتظار إجاباتيـ كأجاب 
ء, ترؾ الحرية لكؿ منيـ أف يفعؿ ما يشامكانيـ, ربما ألنو كاف يعمـ أنيـ ال يتفقكف عمى اإلجابة, ف

المتضمف قانكف العقكبات في مادتو  66/156ىك األمر رقـ ك  ,بأمر كأعطى اإلذف بإباحة الزنا ليـ
339 . 
كلربما المشرع أنذاؾ كاف معذكرا, ككف أننا خرجنا مف استعمار عّمر طكيبل, كحاكؿ بكؿ ما    

ىك ما انعكس بالفعؿ عمى تشريعنا أنذاؾ, إذ يبدك أكتي مف قكة طمس ىكيتنا كالقضاء عمييا, ك 
مف قانكف العقكبات ىي ترجمة حرفية لما  339كاضحا تأثره التاـ بالتشريع الفرنسي, فتعتبر المادة 

 ىك مكجكد في قانكف العقكبات الفرنسي في ذلؾ الكقت. 
ظر في ىذا األمر, كتفتحو كالتساؤؿ المشركع ىك: َأَما آف األكاف لسمطتنا التشريعية أف تعيد الن   

لمنقاش كتسمع اآلراء المختمفة فيو, السيما في ىذه المادة بالذات المكركثة عف المستعمر الفرنسي, 
 أف األمر يتجاكزىا كمفركض عمييا؟كلتقرر بعدىا ما تراه األغمبية, أـ 

تبر حرمانا لغرائز أما عف تحريـ كتجريـ الشريعة اإلسبلمية لزنا غير المتزكجيف كما إذا كاف يع   
فالكاقع ينفي كجكد مثؿ ىذا  بالتالي فيك مساس بحقكؽ اإلنساف؟فطرية خمقيا اهلل لئلشباع, ك 

الحرماف, ذلؾ أف الشريعة اإلسبلمية تشجع عمى إشباع ىذه الغرائز, كلكف بطرؽ منظمة, متمثمة 
اختبلطيا, كعدـ انتقاؿ في الزكاج كممؾ اليميف سابقا, كىذا لكي تحافظ عمى نقاكة األنساب كعدـ 
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األمراض, أك عمى األقؿ الحد مف انتقاليا, كحفظ حقكؽ األبناء الناجميف عف ىذه العبلقة الجنسية 
 كغيرىا. 

كدليؿ ذلؾ ىك تشجيع الشريعة اإلسبلمية عمى الزكاج المبكر, كعدـ اشتراطيا لو سف معينة,    
عضميا إذا ُخطبت, كاالكتفاء بشرطي كحثيا عمى تيسير الميكر, كتزكيج البنت برضاىا كعدـ 

الرضا عف الديف كالُخمؽ في الخاطب, كالسماح لمرجاؿ بتعدد الزكجات في حالة عدـ االكتفاء 
بكاحدة, كفيو الحؿ إلشكالية ككف عدد النساء يفكؽ عدد الرجاؿ في المجتمع اإلسبلمي, حتى ال 

 تثكر مشكمة الحرماف.
 لئلشكالية العكسية, كىي ككف عدد الرجاؿ يفكؽ عدد كما أكجدت الشريعة اإلسبلمية حبل   

النساء, فأباحت لمرجاؿ المسمميف الزكاج بالكتابيات. كقد أعطت الشريعة اإلسبلمية كذلؾ الحؽ 
لمزكجة بطمب الطبلؽ لمضرر, كبطمب الخمع كلك بدكف ضرر, حتى ال ُترغـ عمى العيش مع مف 

اده: لماذا لـ تبح الشريعة اإلسبلمية الزكاج لممسممات ال ترغب في العيش معو. كقد يثكر تساؤؿ مف
 مف الكتابييف شأنيف شأف الرجاؿ المسمميف؟ 

قد تكمف الحكمة في ذلؾ في اعتقادم في سببيف, أكليما: أنو ال يكجد مشكؿ حرماف لمنساء مع    
يعتبر أف رسكليا السماح لمرجاؿ بالتعدد. كالسبب الثاني: أف الكتابي ال يقر ديف المرأة المسممة ك 

كاذب, كال سبيؿ لنفي ىذا إال بإسبلمو, كفي ىذه الحالة ال مانع مف الزكاج بو, كفي تكذيب 
ىانة ليا كلدينيا كرسكليا, كالشريعة ال ترضى لممسممة أف  الكتابي لرسكؿ المسممة مساس بيا, كا 

 تعيش ذليمة. 
رجؿ, كقد يدفع ىذا بالمسممة لترؾ باإلضافة إلى أف السمطة كالقكامة كالعصمة في الغالب لم   

ف  دينيا. في حيف أف المسمـ يقر رسكؿ الكتابية كال يكذبو, فتعيش معو ىذه الكتابية محترمة, كا 
أساءت األدب لدينو أك لرسكلو فالعصمة بيده, كيستطيع مفارقتيا في أم كقت شاء, إضافة ليذا 

ذا لتجنب حرماف الغريزة الجنسية مف فقد يككف زكاجو منيا اضطراريا لعدـ كجكد المسممات, كى
 اإلشباع. 

كبعد ىذا العرض يتبيف أال مساس بحقكؽ اإلنساف في تجريـ زنا غير المتزكجيف, كال حرماف    
في إشباع الغريزة الجنسية بعد فتح كؿ ىذه األبكاب لئلشباع في الشريعة اإلسبلمية. كلعمو مف غير 

نحراؼ أبنائيا عنيا, كذلؾ إما بمحاكاة غير المسمميف في المنصؼ أف نحمِّؿ الشريعة اإلسبلمية ا
بعض األمكر, كالتشجيع عمييا كاعتبارىا فاضمة, كتحديد سف كبير لمزكاج, كمنع تعدد الزكجات, 
أك ابتداع كتكريس أمكر مف أنفسنا, كالمبالغة في غبلء الميكر, كعضؿ النساء عف الزكاج مف 



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 08 

 
  

 

ة كالمبالغة في األعراس كالتباىي كالتفاخر بيا, كالتي أدت إلى طرؼ أكلياء أمكرىـ, كالعادات السيئ
ارتفاع تكاليؼ الزكاج, كغير ذلؾ مف األمكر التي أدت إلى سد باب الزكاج النظيؼ أك ضيقت 
منو, كميدت الطريؽ النتشار الرذيمة المتمثمة في العبلقات الجنسية غير الشرعية, بالرغـ مف أننا 

دستكرنا, كالغالبية العظمى مف مكاطنينا مسممكف. كبيذا نككف قد صّعبنا بمد مسمـ كىذا ما يقره 
  اإلسبلمية العكس, فأيف نحف منيا؟الحبلؿ كيّسرنا الحراـ, في حيف ُيفترض عمينا مف الشريعة 
 الفرع الثاني

 أركان جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية وفي القانون الجزائري
الشريعة اإلسبلمية كالقانكف كجية نظر خاصة لجـر الزنا,  سبقت اإلشارة إلى أف لكؿ مف   

فالشريعة اإلسبلمية تنظر إلى الزنا كخطيئة في حد ذاتو, في حيف القانكف الجزائرم ال يعتبره 
نما يجـر فعؿ الزنا ألنو يرل فيو اعتداء عمى عقد الزكاج, لذلؾ ربط المتابعة فيو بإرادة  كذلؾ, كا 

ىذا األخير يضع حدا ليذه المتابعة. لذلؾ ىناؾ مف اعتبر أف  الزكج المضركر, كجعؿ صفح
نما جـر الخيانة الزكجية, كىذا لربط الزنا بقياـ العبلقة الزكجية.  1القانكف الجزائرم لـ يجـر الزنا كا 

فإذا كاف االختبلؼ باديا في كجية نظر كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم لجريمة الزنا, 
ىذا االختبلؼ عمى أركاف ىذه الجريمة عند كؿ منيما؟ ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في  فيؿ ينعكس

 ىذا الفرع, مف خبلؿ التطرؽ ألركاف ىذه الجريمة في كؿ منيما. 
 الفقرة األولى

 أركان جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية 
ي تتمثؿ في بعض مف خبلؿ التعريفات المتعددة لمزنا المكجب لمحد عند الجميكر, كالت   

التعريفات عند بعض المذاىب, يتبيف جميا أف جريمة الزنا في الشريعة اإلسبلمية, تقـك عمى 
 ركنيف, ركف مادم كركف معنكم.

يتمثؿ الركف المادم في جريمة الزنا المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية باتفاؽ, في الكطء ك    
انيف كمكاراة الحشفة, حيث يعمؽ حد الزنا عمى تغييب المحـر لعينو, كيتمثؿ الكطء في التقاء الخت

 الحشفة أك قدرىا عند عدميا, فإذا لـ يكف ىناؾ إيبلج لمحشفة أك قدرىا انتفى الحد. 
كعميو فمقدمات الكطء, كالسحاؽ بيف النساء, كؿ منيما ال يكجب الحد. كلك ُكجد رجؿ كامرأة    

لـ يجب عمييما الحد, ككجب التعزير في كؿ ىذه  أجنبييف تحت لحاؼ كاحد, كلـ ُيعرؼ غير ذلؾ,
 الصكر.

                                                
خشًٚخ انضَب ) يفٕٓيٓب, ػمٕثزٓب, أعجبثٓب, آثبسْب ٔعجم انٕلبٚخ يُٓب( دساعخ يمبسَخ ثٍٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ٔانمبٌَٕ , زجشٚر )فزٛسخ( 1

 .57, ص2005-2004, ٓمًهج ٓاظٍر٤ه ك٢ اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, كهع شه٣ؼح ٝهإٗٞ, ٤ًِح اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح اُفهٝتح, ظآؼح اُعىائه,اندضائش٘



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 11 

 
  

 

أما المقصكد بالكطء المحـر لعينو, فيك الذم يحدث في غير ممؾ الكاطئ, سكاء كاف ممؾ يميف    
أك ممؾ نكاح, فكؿ كطء حدث في غير ممكو, فيك زنا يجب فيو الحد, إذا تحققت شركطو, أما إذا 

ر ذلؾ زنا, كلك كاف الكطء محرما, ككطء الرجؿ لزكجتو حدث الكطء في ممؾ الكاطئ, فبل يعتب
نما ىك لعارض.   الحائض أك النفساء؛ ألف التحريـ ىنا ليس لعينو كا 

كمنيـ المالكية كالشافعية كالحنابمة, أف فعؿ المكاط زنا مكجب لمحد, إذا  الفقياء جميكركيعتبر    
إدخاؿ الحشفة أك قدرىا. كخالؼ  تحققت شركطو, كركنو إدخاؿ ذكر شخص في دبر آخر, كحدُّه

  1الحنفية كقالكا ليس بزنا, كقد تـ تكضيح ذلؾ في تعريؼ الزنا.
في القصد الجنائي, كىك تعمد الكطء, أم أف يرتكب  فيتمثؿ الركف المعنكم في جريمة الزنا كأما   

شخصا كىي تعمـ الزاني الفعؿ كىك يعمـ أنو يطأ امرأة محرمة عميو, أك أف تمكف الزانية مف نفسيا 
 أف مف يطؤىا محـر عمييا, كمف ثمة فبل حد عمى الغالط, أك الجاىؿ, أك الناسي, أك المكره. 

كمثاؿ الغالط كمف قصد إتياف زكجتو فكقع عمى غيرىا خطأ, أما الجاىؿ فقد يككف الجيؿ في    
ال يعرفيا مف قبؿ, العيف, كقد يككف في الحكـ, فاألكؿ كمف يعتقد أف المرأة زكجتو أك أمتو, كىك 

ثـ يتبيف أنيا أجنبية كىك يقترب مف الغالط, كالثاني كمف يعتقد حؿ الكطء, كككنو حديث عيد 
. كأما مثاؿ الناسي, كمف  باإلسبلـ, أك مسمـ نشأ في بيئة غير إسبلمية, كىك ال يعمـ أف الزنا محـر

 2نسي أنو طمؽ زكجتو أك أنو باع أمتو ثـ كطئيا.
 الفقرة الثانية

 أركان جريمة الزنا في القانون الجزائري 
مف قانكف العقكبات الجزائرم, كمف  339مكرر,  337, 336, 333بالرجكع إلى المكاد    

التعريؼ السابؽ لمزنا المستنتج منيـ, يتبيف أف جريمة الزنا في ىذا القانكف, تقـك عمى ثبلثة أركاف, 
بعبلقة زكجية, ككجكد قصد جنائي أم تعمد ىي: حصكؿ كطء خارج إطار الزكاج, ارتباط الجاني 

 الكطء.
في فعؿ مادم, ينطكم عمى اتصاؿ جنسي بيف رجؿ  كطء خارج إطار الزكاجالحصكؿ  يتمثؿك    

كامرأة ال يربطيما عقد زكاج, كيتمثؿ ىذا االتصاؿ في إيبلج الرجؿ عضكه الذكرم في فرج المرأة, 

                                                
زبؽٛخ , )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 158, ص2ٙ, ض1310, 2, قان اُلٌه, ؽانفزبٖٔ انُٓذٚخ ,ندُخ ػهًبء ثشئبعخ َظبو انذٍٚ انجهخٙ 1

, 442, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ض يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 313, ص4اٍُاتن, ض ,  أُهظغانكجٛشانذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ 

اإللُبع فٙ فمّ اإليبو , )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 91, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 443

 .253, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضأزًذ ثٍ زُجم
 .314 ,313, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ  2
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ميما كانت مخمة بالحياء, فبل يتحقؽ بيا الفعؿ أما األفعاؿ التي تعتبر مف مقدمات اإليبلج, 
  1المادم, كبالتالي ال تتحقؽ بيا الجريمة, فإذا انتفى اإليبلج انتفت الجريمة تحت كصؼ الزنا.

كفي ىذا العنصر اتفاؽ تاـ بيف القانكف كالشريعة اإلسبلمية في أف كؿ منيما ال يعتبر ىذا    
ف كانت ال تعاقب عميو الفعؿ زنا, كلكف الشريعة اإلسبلمية تخ تمؼ عف القانكف في أنيا تجرمو, كا 

 بالحد فيي تعاقب عميو بالتعزير. 
كلما كاف اإليبلج شرطا أساسيا في جريمة الزنا, فإف ىناؾ مف الفقو مف يقكؿ بأنو ال يمكف    

ى تصكر ىذه الجريمة إال تامة, كال يمكف أف يككف ليا شركع, كفضبل عف ذلؾ لـ ينص القانكف عم
  2تجريـ الشركع في جنحة الزنا, كبالتالي فبل عقاب عمى البدء في تنفيذىا تحت ىذا الكصؼ.

كيتبيف مف ىذا أف القانكف الجزائرم حسب مفسريو, يختمؼ مع جميكر الفقياء في عدـ اعتبار    
 المكاط زنا, كيتفؽ في ىذا مع الفقو الحنفي, بالرغـ مف أنو جـر بعض صكر المكاط, كلكف تحت
كصؼ آخر غير الزنا, سماه الشذكذ الجنسي, كقرر لو عقكبة تقارب عقكبة الزنا, إذ تقؿ عنيا في 

مف قانكف  338الحد األدنى لمحبس, كتساكييا في الحد األقصى, كتزيد عنيا بالغرامة, المادة 
كاج, العقكبات. كالسؤاؿ المطركح ىك إذا كاف المشرع الجزائرم يرل أف الزنا فيو مساس بعقد الز 

فيؿ الشركع فيو كمقدماتو بكؿ ما يتصكرىا اإلنساف مف تقبيؿ كمفاخذة كمقدمات اإليبلج كلكاط 
كال يعاقب عمييا القانكف  3,ألف كؿ ىذه األفعاؿ ال تعتبر زنا ليس فييا مساس بعقد الزكاج؟بالمرأة 

 مكرر. 337ة الجزائرم إال إذا كانت بإكراه أك في العمف أك بيف ذكم المحاـر بمفيـك الماد
عمما أف الكطء الذم يحصؿ مف الشخص المتزكج بإكراه, أك في العمف دكف أف يقدـ الزكج       

, ال يعتبر زنا, كيأخذ الجـر أكصافا أخرل قد سبؽ ذكرىا.  المضركر شككل, أك بيف ذكم المحاـر
زكج الجاني ػػػػػ زكج أف يككف ال يقصد بوكيتمثؿ الركف الثاني في ارتباط الجاني بعبلقة زكجية, ك    

أك زكجة ػػػػػ مرتبط بعقد زكاج صحيح, حتى تتحقؽ جريمة الزنا؛ ألف القانكف لـ ينظر لمجرد 
نما نظر إلى كجكد عبلقة زكجية, فإذا كاف الشخص متحررا مف قيكد الزكجية, فبل يعتبر  الكطء, كا 

نما يسأ ف كطأ شخصا متزكجا, فبل يسأؿ باعتباره زانيا, كا  ؿ باعتباره شريكا لمشخص الزاني. زانيا, كا 
كبناء عمى ىذا فبل يعاقب القانكف الجزائرم عمى الكطء الذم كقع قبؿ الزكاج, كلك حممت بسببو 
المرأة, كتحقؽ كضعيا منو بعد الزكاج, أم أف تحقؽ ىذه الجريمة يبدأ مف المحظة التي يتـ فييا 

يا, فإذا زنى أحدىما اعتبر زانيا؛ ألف العبلقة عقد الزكاج, كلك لـ يدخؿ الرجؿ بالمرأة التي عقد عمي
 الزكجية تتـ بمجرد العقد كال يشترط  النعقادىا الدخكؿ.

                                                
 .181, 180ص أُهظغ اٍُاتن, ,ثبسػ )عهًٛبٌ( 1
 .71, ص4ضقٕٝ قان ٗشه, ق ؽ, ق خ, , انًٕعٕػخ اندُبئٛخ, خُذ٘ )ػجذ انًهك( 2
 .181, 180, أُهظغ ٗلٍٚ, صثبسػ )عهًٛبٌ( 3
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كال يشترط لتحقؽ الجريمة ثبكت عقد الزكجية بكرقة رسمية, بؿ تتحقؽ كلك كاف ثابتا عرفيا فقط؛    
بحكـ قضائي, كفؽ ما  ألف الزكاج العرفي زكاجا شرعيا تقـك بو العبلقة الزكجية, كيمكف اثباتو

مف قانكف األسرة الجزائرم, كبناء عمى ما سبؽ فبل عقاب عمى الزنا في فترة  22تقتضيو المادة 
 مف قانكف األسرة.  6الخطكبة, التي لـ تقترف بعقد زكاج معترؼ بو قانكنا, كفؽ ما تقرره المادة 

جية, سكاء كاف ىذا االنحبلؿ بكفاة ككذلؾ ال عقاب عمى الزنا الذم يقع بعد انحبلؿ الرابطة الزك    
الزكج, أك بالطبلؽ, أك التطميؽ, أك الخمع, مع التفرقة بيف الطبلؽ الرجعي كالطبلؽ البائف, فإذا 
زنى الزكج ػػػػػ زكج أك زكجة ػػػػػ في عدة الطبلؽ الرجعي, كاف لمزكج اآلخر حؽ طمب المحاكمة ألف 

نقضاء العدة. أما الطبلؽ البائف فيحؿ عقد الزكاج الطبلؽ الرجعي ال يرفع أحكاـ الزكاج قبؿ ا
 كيرفع أحكامو, كيزيؿ ممؾ الزكج في الحاؿ, سكاء كاف ىذا الطبلؽ بائنا بينكنة صغرل أك كبرل.

كيستنتج أيضا مف اشتراط قياـ الزكجية, كركف أساسي لجريمة الزنا, أف الجريمة ال تتـ إذا كاف    
ذا الزكاج فاسدا أك باطبل, كأف لمزك  ج الجاني أك شريكو أف يدفعا ببطبلف عقد الزكاج أك فساده, كا 

دفع الزكج الزاني أك شريكو تيمة الزنا بأنو مطمؽ, أك لـ يتزكج مف األصؿ, أك أف زكاجو باطؿ أك 
فاسد, كجب عمى المحكمة الجنائية أف تكقؼ النظر في الدعكل العمكمية, حتى ُيفصؿ في مسألة 

 جية المختصة بالحكـ في شؤكف األسرة.الزكاج أك الطبلؽ مف ال
تكافر القصد الجنائي كىك العمد, الذم يختمؼ مضمكنو باختبلؼ كأما الركف الثالث فيتمثؿ في    

مركز المتيـ أك صفتو, كىك يمثؿ الركف المعنكم في ىذه الجريمة. كيتكافر القصد الجنائي لدل 
ـ بأنو متزكج كأنو يكاقع شخصا غير زكجو. الفاعؿ األصمي, متى ارتكب الفعؿ عف إرادة, كعف عم

كعميو فبل تقـك جريمة الزنا النعداـ القصد الجنائي, إذا ثبت أف الكطء قد حصؿ بدكف رضا 
المتزكج, كما لك تـ باإلكراه تحت أم كصؼ كاف, كما لك تـ بالعنؼ أك التيديد, أك نتيجة لممباغتة 

أثناء نكميا, كاتخذ حياليا المركز الذم كاف  , كما لك تسمؿ شخص إلى فراش امرأة1أك الخديعة
يشغمو زكجيا, فظنت أنو ىك كسممت نفسيا إليو, ففي ىذه الحالة ال يمكف أف ينسب إلى ىذه المرأة 
ارتكابيا جريمة الزنا. كلكف في المقابؿ ينسب إلى الشخص الذم كاقعيا, ارتكابو جريمة ىتؾ 

  2عرض أك اغتصاب حسب كصؼ القانكف الجزائرم.
أما القصد الجنائي بالنسبة لمشريؾ, فيشترط فيو بالنسبة لشريؾ المرأة المتزكجة العمـ بأف مف    

يباشرىا متزكجة, فإف كاف يجيؿ قياـ الرابطة الزكجية كقت إتياف الفعؿ, فإف القصد الجنائي 
كسيمة مف , بأم 3بالنسبة إليو يككف منتفيا, كاألصؿ أف عمى النيابة العامة إثبات عمـ الشريؾ

                                                
 .132ص ,1, ض2011, 13, اُعىائه, قان ٛٞٓح, ؽانٕخٛض فٙ انمبٌَٕ اندُبئٙ انخبؿ ,ثٕعمٛؼخ )أزغٍ( 1
 .74, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًهك(خُذ٘ )ػجذ  2
 .133,  ص1, ٗلً أُهظغ, ضثٕعمٛؼخ )أزغٍ( 3
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كسائؿ اإلثبات الممكنة, إال أف محكمة النقض المصرية خالفت ىذا األصؿ, كقررت أف كاجب 
النيابة ينحصر في إثبات أف الزاني متزكجا, كليس عمييا إثبات أف الشريؾ يعمـ بيذا الزكاج, إذ 

ككاف  يجب في ىذه الحالة افتراض عمـ الشريؾ, بمعنى أف مف يفعؿ فعبل جنائيا مع شخص آخر,
ىذا الشخص في حالة معينة, كلـ يستقص عف حالتو, أك استعمـ عنو بطريقة غير كافية, فإنو 
يقبؿ احتماليا ارتكاب ذلؾ الفعؿ, فيما لك كاف الشخص المذككر, مكجكدا فعبل في الحالة 
المنصكص عمييا في قانكف العقكبات, كحينئذ ال يجب عمى النيابة تقديـ الدليؿ عمى كجكد ىذا 

عمـ, بؿ عمى مف يتمسؾ بعدـ كجكده, أف يكضح كيثبت ذلؾ, أم أف يبيف مثبل الظركؼ ال
كلـ يشترط المشرع الجزائرم العمـ بالنسبة  1االستثنائية التي أكقعتو في خطأ ال يمكف التغمب عميو.

لشريكة الزكج الزاني كبالتالي فيك مفترض, كال ُيعمـ سبب ىذه التفرقة أىي متعمدة أـ أف ىذا 
 لشرط سقط سيكا؟ا

 الفرع الثالث
 شروط الزنا الموجب لمحد في الشريعة اإلسالمية

ال يجب حد الزنا عمى الزاني في الشريعة اإلسبلمية, إال بتحقؽ جممة مف الشركط, منيا ما    
 يتعمؽ بالجاني, كمنيا ما يتعمؽ بفعؿ الزنا. 

 الفقرة األولى
 الشروط المتعمقة بالجاني 

شركطا, منيا ما ىك متفؽ عمييا عند الفقياء,  الزاني د الزنا, أف تتكافر فييشترط لكجكب ح   
 العمـ بالتحريـ.  ك االختيار, ك اإلسبلـ, ك كمنيا ما ىك مختمؼ فييا, كىي: التكميؼ, 

المجنكف أك  كال عمىيك أف يككف الزاني بالغا عاقبل, فبل حد عمى الصغير فأما التكميؼ ف   
. أما السكراف فيقاـ عميو الحد ببل خبلؼ إذا كاف سكره إرادم؛ ألنو مفتقد النائـ ال عمىالمعتكه ك 

ف لـ يكف سكره إرادم, فبل حد عميو ف كاف العقؿ 2عقمو بمعصية السكر, فيك بالعقكبة أكلى, كا  . كا 
ال يطرح اشكاال مف حيث معرفة العاقؿ مف غير العاقؿ, فإف األمر ال يبدك كذلؾ بالنسبة لمبمكغ, 

 ؟عتبار الشخص مكمفاصكد بالبمكغ التي تشترطو الشريعة اإلسبلمية الفما المق

                                                
1

 . 95, ص4ض, أُهظغ اٍُاتن, خُذ٘ )ػجذانًهك( 
ّٞع ٝػاقٍ أؼٔك ػثك أُٞظٞق, ثذائغ انقُبئغ فٙ رشرٛت انؾشائغٙ ـ, 587ـ خانكبعبَٙ )ػالء انذٍٚ أثٙ ثكش(  2 , ذؽو٤ن ٝذؼ٤ِن: ػ٢ِ ٓؽٔك ٓؼ

, أُهظغ زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 34, ص7ّ,  ض2003-1424ٙاٌُرة اُؼ٤ِٔح, ت٤هٝخ, قان 
أعُٗ انًطبنت فٙ ؽشذ ٙ ـ, 926ـ خانغُٛكٙ )صكشٚب( . 372, ص5أُهظغ اٍُاتن, ض ..., انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 313, ص4اٍُاتن, ض

, ذؽو٤ن: ػثكهللا تٖ ػثك أُؽٍٖ اُره٢ً انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 126, ص 4ٌال٢ٓ, ق ؽ, ق خ, ض, قان اٌُراب اإلسٔك انطبنت

, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 358, 357, ص12ّ, ض1997ٙ, 1417, 3ٝػثك اُلراغ ٓؽٔك اُؽِٞ, اُه٣اع, قان ػاُْ اٌُرة ُِطثاػح  ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽ

 .254, 253, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضثٍ زُجماإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ 
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, كفي الغالب أنيما حدد فقياء الشريعة اإلسبلمية معياريف لمعرفة بمكغ الشخص مف عدمو   
معرفة  , أحدىما أساسو عبلمات طبيعية تظير عمى الشخص, مف خبلليا يمكفيستعمبلف معا

  .آلخر أساسو سف الشخص أم عمرهر االمعياك  البالغ مف غير البالغ,
كاألنثى كمنيا ما منيا ما ىك مشترؾ بيف الذكر ف, لبمكغ اإلنساف الظاىرة العبلمات الطبيعية فأما   

تتمثؿ العبلمات المشتركة لمبمكغ بيف الذكر كاألنثى في: االحتبلـ كاإلنبات, ك يختص بأحدىما. 
في يقظة أك مناـ لكقت إمكانو. أما اإلنبات فيك  كيقصد باالحتبلـ خركج المني مف الذكر أك األنثى

الحمؽ, كىك يختمؼ عف الزغب الضعيؼ الذم  كىك الذم يحتاج في إزالتو إلىظيكر شعر العانة, 
ينبت لمصغير, كقد اختمؼ الفقياء في اعتبار اإلنبات عبلمة عمى البمكغ عمى ثبلثة أقكاؿ, أحدىا: 

قا, ال في حؽ اهلل كال في حؽ العباد, كىك قكؿ أبي حنيفة أف اإلنبات ليس بعبلمة عمى البمكغ مطم
 كركاية عف مالؾ.

كالقكؿ الثاني: أف اإلنبات عبلمة عمى البمكغ مطمقا, كىك مذىب المالكية كالحنابمة, كركاية عف    
أبي يكسؼ مف الحنفية. أما القكؿ الثالث فيعتبر اإلنبات بمكغ في بعض الصكر دكف بعض, كىك 

ية كبعض المالكية. إذ يرل الشافعية أف اإلنبات يقتضي بمكغ الكافر كمف ُجيؿ إسبلمو قكؿ الشافع
دكف المسمـ, كىك بمكغ حكمي إذ البمكغ الحقيقي عندىـ يككف باالحتبلـ أك السف, كفرقكا بيف المسمـ 

إذ  كغيره لسيكلة مراجعة أب المسمـ كأقاربو مف المسمميف؛ كألف الصبي المسمـ متيـ في اإلنبات,
 ربما تعجمو بدكاء دفعا لمحجر عف نفسو كتشكقا لمكاليات, بخبلؼ الكافر فإنو ال يستعجمو.

كيرل بعض المالكية أف اإلنبات يقبؿ كعبلمة عمى البمكغ فيما يتعمؽ بيف الشخص كبيف غيره    
تعالى مف اآلدمييف, في قذؼ أك قطع أك قتؿ, كال يقبؿ اإلنبات فيما يتعمؽ بيف الشخص كبيف اهلل 

كعبلمة لمبمكغ دكف خبلؼ في المذىب. كيعتبر المالكية مف عبلمات البمكغ كذلؾ في الذكر كاألنثى 
عند جميكر فيي األنثى بتختص كأما عبلمات البمكغ التي كغمظ الصكت.  ⃰نتف اإلبط كفرؽ األرنبة

ال ف: إحداىما ظيكر الحيض, كاشترط المالكية الحيض الذم لـ يتسبب فاالفقياء عبلمت ي جمبو كا 
فبل يككف عبلمة, كالعبلمة الثانية ىي الحمؿ. كزاد الشافعية عبلمة أخرل لبمكغ األنثى ىي نيكد 

إضافة لما سبؽ,  هافعية مف عبلمات البمكغ عنديعتبر الشكأما العبلمات الخاصة بالذكر فالثدم. 
.  1نبات الشعر الخشف لمشارب, كثقؿ الصكت, كنتكء طرؼ الحمقـك

لبمكغ بالسف عند عدـ كجكد عبلمة مف عبلمات البمكغ السابقة قبؿ ذلؾ, كاختمؼ الفقياء يككف اك    
في سف البمكغ, فيرل الشافعية كالحنابمة كأبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية أف البمكغ بالسف يككف بتماـ 

                                                
 .15, أُهظغ اٍُاتن, ص انًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشحاألنٗثح ٓؼ٘اٛا ؽهف األٗق, أٗظه:  ⃰

-188ص, 8ٙ, ض1427 –ٙ 1404, ٖٓ 2, ا٣ٌُٞد, قان اٍُالٌَ, ؽانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 1

190. 
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كقيؿ  خمس عشرة سنة قمرية لمذكر كاألنثى. كيرل المالكية أف البمكغ يككف بتماـ ثماني عشرة سنة,
بالدخكؿ فييا, كعمكما ليـ في المذىب خمسة أقكاؿ تبدأ بخمس عشرة سنة كتنتيي بتسع عشرة 
سنة. كيرل أبك حنيفة أف البمكغ بالسف يككف بالنسبة لمذكر ببمكغو ثماني عشرة سنة, كبالنسبة 

 لؤلنثى ببمكغيا سبع عشرة سنة.
لشافعية باستكماؿ تسع سنكات قمرية, كفي كيككف السف األدنى لمبمكغ في الذكر عند المالكية كا   

كجو آخر لمشافعية بمضي نصؼ التاسعة. كعند الحنفية اثنتا عشرة سنة, كعند الحنابمة عشر 
سنيف. أما السف األدنى لمبمكغ في األنثى فيك تسع سنيف قمرية عند الحنفية كالشافعية في األظير 

      1الدخكؿ في التاسعة. كفي ركاية لمشافعية نصؼ التاسعة كقيؿ .كالحنابمة
يشترط المالكية كفريؽ مف الحنفية لكجكب كأما الشرط الثاني لكجكب الحد فيك اإلسبلـ, إذ     

الحد عمى الزاني أف يككف مسمما, فبل حد عمى الكافر, سكاء كطأ كافرة أك مسممة, كعمى المسممة 
افرة, كيحد المسمـ. كاشترط الشافعية الحد, كنفس الحكـ إذا كطأ المسمـ الكافرة, فبل حد عمى الك

كالحنفية في المذىب لكجكب الحد, أف يككف الجاني مف أىؿ دار اإلسبلـ, أم أف يككف مكاطنا مف 
دار اإلسبلـ, كيككف كذلؾ إذا كاف مسمما أك ذميا, أم يككف في ىذه الحالة ممتزما بأحكاـ 

 2اإلسبلـ.
, فمك أف امرأة ُأكرىت عمى غير مكرهيككف الزاني  كىك أفكيتمثؿ الشرط الثالث في االختيار    

الزنا, أك كقع عمييا أحد كىي نائمة, فبل حد عمييا. كيستكم في ذلؾ ما لك كاف اإلكراه تاما, كىك 
 أف يغمبيا عمى نفسيا, أك كاف عف طريؽ التيديد بالقتؿ. 

أك عدمو, فقد ذىب أما لك كاف المكره عمى الزنا رجبل, فثمة خبلؼ في كجكب الحد عميو    
الحنابمة في الراجح مف مذىبيـ إلى أنو يحد, كحجتيـ في ذلؾ, أف الكطء ال يككف إال باالنتشار, 
كىذا األخير ينافيو اإلكراه, فماداـ االنتشار قد حصؿ, فذلؾ يعني أف اإلكراه قد انتفى, كبذلؾ يمزمو 

 الحد. 

                                                
 . 193-191, أُهظغ اٍُاتن, صانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 1
...,  انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 313, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ 2

ٙ ـ, 1182ـ خ انقُؼبَٙ )يسًذ(. 34. 33, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ض ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا. 372, ص5أُهظغ اٍُاتن, ض

 .418, ص2, قان اُؽك٣س, ق ؽ, ق خ, ضعجم انغالو
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لحد, عمى الرجؿ الذم يزني مكرىا, كذىب الشافعية كالحنفية كآخركف, إلى عدـ كجكب ا   
ه رجبل أك امرأة. أما المالكية فعندىما القكالف, كالمختار م في ذلؾ عندىـ ما لك كاف المكر كيستك 

 1عندىـ ىك عدـ الحد عمى الرجؿ أيضا. أما المشيكر كالذم عميو األكثرية فيك الحد عميو.
بل حد عمى مف جيؿ التحريـ, تحريـ, فكالشرط األخير لكجكب الحد عمى الزاني ىك العمـ بال   

كذلؾ كما لك كاف حديث عيد باإلسبلـ, أك كاف ناشئا ببادية بعيدة عف المسمميف, فإف كاف كذلؾ 
ُصدؽ؛ ألف ما يدعيو يحتمؿ الصدؽ. أما إف كاف ناشئا بيف المسمميف فبل ُيصدؽ فيما أدعى. 

ُقِبؿ قكلو؛ ألف مثؿ ىذا  ح المعتدةككذلؾ لك أدعى الجيؿ بتحريـ بعض األنكحة الباطمة, كنكا
 2ُيجيؿ كثيرا, كىك يخفى عمى غير أىؿ العمـ, كذلؾ ما لـ يخالؼ فيو أحد مف العمماء.

 الفقرة الثانية
 الشروط المتعمقة بفعل الزنا 

يشترط لكجكب حد الزنا عمى الزاني, أف يككف فعؿ الزنا خاؿ مف الشبيات, كأف يككف قد كقع    
 , كأف يككف ثابتا عند الحاكـ.في دار اإلسبلـ

يشترط لكجكب حد الزنا عمى الجاني, أف تنتفي الشبيات عف فعؿ الزنا, فبالنسبة لمشرط األكؿ ف   
كالشبية ىي ما يشبو الثابت كليس بثابت. فإف كاف ىناؾ شبية في فعؿ الزنا, فبل حد عمى 

االسقاط بالشبيات, أم جعؿ الظف الجاني؛ ألف الحدكد في الشريعة اإلسبلمية مبنية عمى الدرء ك 
كيراد بالشبيات في الحدكد ما كاف مف نقص في درجة الجناية, يجعميا  3.كالشؾ في صالح المتيـ

فمف كطأ امرأة في نكاح مختمؼ في صحتو, كالنكاح بغير  4غير مكافئة لمستكل العقكبة المقدرة.
ىذه األنكحة كأمثاليا ال يكجب حدا,  كلي, أك بغير شيكد, أك نكاح المتعة, أك نكاح الشغار, فإف

 5لحصكؿ الشبية باالختبلؼ فييا.

                                                
ٔهظغ اٍُاتن, ..., اُثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 188, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ض يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 1

اإللُبع , )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 318, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 34, ص7ض

 .254, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضفٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم
اثٍ . 345, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, يٕفك انذٍٚ ػجذهللا() اثٍ لذايخ. 273, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2

زبؽٛخ انذعٕلٙ , )أزًذ(ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 6, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, ٔانسقكفٙ)يسًذ أيٍٛ( ػبثذٍٚ 

 .254, 4, ٗلً أُهظغ, ضاإليبو أزًذ ثٍ زُجماإللُبع فٙ فمّ , )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 316, ص4, ٗلً أُهظغ, ضػهٗ انؾشذ انكجٛش
3

, اُواٛهج, ٝوانج األٝهاف, أُعًِ األػ٠ِ ُِشإٕٝ اإلٌال٤ٓح, زمبئك اإلعالو فٙ يٕاخٓخ ؽجٓبد انًؾككٍٛ, يشصٔق )ػجذ انقجٕس( ٔآخشٌٔ 

  .541ّ, ص1423ٙ-2002
, أؽهٝؼح قًرٞناٙ ك٢ اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, هٍْ اُشه٣ؼح, -عزمشائٛخ دساعخ ا  –يمبفذ انؾشٚؼخ فٙ انُظبو انؼمبثٙ اإلعاليٙ , ػهٕاػ )يغؼٕدح( 4

   .110, ص2009-2008ذفظض أطٍٞ اُلوٚ, ٤ًِح اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, ظآؼح اُعىائه, 
, 4ض ..., أُهظغ اٍُاتن,أعُٗ انطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 445, 444, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 5

, 5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انٍٛ يسًذ( اثٍ انًٓبو. 34, ص7..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, . انكبعب127َٙ, 126ص

 .254, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 249ص
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أف يككف الزنا قد تـ في كىك الحنفية لكجكب حد الزنا عمى الزاني,  ويشترطكأما الشرط الثاني ف   
دار اإلسبلـ, فإذا زنى في دار الحرب أك دار البغي, فبل حد عميو؛ ألف الزنا لـ ينعقد سببا لكجكب 

  1كجكده, لعدـ الكالية, فبل يستكفى بعد ذلؾ, كقد أنكر جميكر الفقياء ىذا الشرط. الحد حيف
الحاكـ أك نائبو ال يمتفت إليو,  الحاكـ, إذ ثبكتو عند غير ثبكت الزنا عندكأما الشرط الثالث فيك    

لذم يناط بو كال يعكؿ عميو في إقامة الحد, إذ حد الزنا ال ينبغي تنفيذه إال عف طريؽ الحاكـ, فيك ا
تنفيذ العقكبات. كعمى ىذا فمك أقر شخص بالزنا أماـ الشيكد في غير حضرة الحاكـ, فبل يجب حد 

 2الزنا عميو, بمجرد ىذا اإلقرار, إذ يشترط لكجكب الحد ثبكت الزنا عند الحاكـ ببينة أك إقرار.
 المطمب الثاني

 نون الجزائريالمتابعة في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية وفي القا
ثباتيا, إذ عمى خبلؼ     المقصكد بالمتابعة في جريمة الزنا ىك تحريؾ الدعكل العمكمية فييا كا 

األصؿ في الجرائـ عمكما, ُقيدت المتابعة في جريمة الزنا في ىذيف اإلجرائيف, بقيكد خاصة سكاء 
 في الشريعة اإلسبلمية أك في القانكف. 

سبلمية كالقانكف اتفقا عمى المتابعة في جريمة الزنا؟ أـ أف لكؿ فيؿ ىذا يعني أف الشريعة اإل   
منيما كجية نظره الخاصة؟ كأف األمر يتعمؽ باالتفاؽ عمى األصؿ كىك التقييد كاالختبلؼ في 

 التفاصيؿ؟ كما الحكمة مف ىذا التقييد؟ 
ابعة في جريمة ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا المطمب في فرعيف, خصص الفرع األكؿ لممت   

 القانكف الجزائرم. الزنا في الشريعة اإلسبلمية, كالفرع الثاني لممتابعة في جريمة الزنا في
 الفرع األول

 المتابعة في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية
سبؽ القكؿ أف المتابعة في جريمة الزنا إنما تتعمؽ بتحريؾ الدعكل العمكمية في ىذه الجريمة    

ثباتيا, كأف في الشريعة اإلسبلمية خصكصية في ىذه الجريمة بالذات, ىي أف تحريؾ الدعكل  كا 
ثباتيا مرتبطيف ارتباطا غير قابؿ لمتجزئة, فبل تتحرؾ الدعكل العمكمية فييا إال  العمكمية فييا كا 
 بإثباتيا, كبالتالي فإثبات جريمة الزنا ىك تحريؾ لدعكاىا, كعدـ إثباتيا ممف حاكؿ تحريكيا, قد
ينقمب عميو إلى جريمة قذؼ ضده. لذلؾ سيتـ االكتفاء بتناكؿ اإلثبات في جريمة الزنا في الشريعة 

 اإلسبلمية؛ ألنو ىك كسيمة تحريكيا.
                                                

..., أُهظغ ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 267, 266, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضشؽشذ فزر انمذٚ, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 1

, أُهظغ انًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 94, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 34, ص7اٍُاتن, ض

 .546, ص4اٍُاتن, ض
 .95, ص10, أُهظغ ٗلٍٚ, ض...بنجٍٛسٔضخ انط, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2
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ف كانت     كعميو يمكف القكؿ أف كسائؿ إثبات جريمة الزنا في الشريعة اإلسبلمية متعددة, كا 
ركج عنيا, إال أنو كرغـ ىذا التعدد فمنيا ما محصكرة كمقيدة, إذ ال تترؾ لمقاضي الحرية في الخ

ىك متفؽ عميو, كمنيا ما ىك مختمؼ فيو, فأما الكسائؿ المتفؽ عمييا فيي: اإلقرار بالزنا, كالشيادة 
 عميو إذا تحققت شركطيما. كأما الكسائؿ المختمؼ فييا فيي: القرائف, كعمـ القاضي.

 الفقرة األولى
 إثبات الزنا باإلقرار 

كاف مفيـك اإلقرار بصفة عامة مف الناحية النظرية, ىك اإلخبار عف ثبكت حؽ لمغير عمى إذا    
المخبر, فإنو مف الناحية التطبيقية, يطرح جممة مف التساؤالت, ال سيما في جـر الزنا, كلعؿ مف 

 أىـ التساؤالت التي تتبادر إلى الذىف ما يمي: 
الزنا اإلقرار عمى نفسو أـ الستر؟ كىؿ لئلقرار  ىؿ تفضؿ الشريعة اإلسبلمية لمكاقع في جـر   

كما  حد الزنا كيفما كاف ىذا اإلقرار؟بجـر الزنا مف صفات خاصة بو حتى يكجب الحد أـ يثبت 
رار بالزنا بالتحايؿ عمى كىؿ يجكز الحصكؿ عمى اإلق كع في اإلقرار بالزنا بعد حصكلو؟حكـ الرج
غير  كما أثر إقرار المقر عمى بكت حد الزنا؟إقرارا في ث كىؿ تعتبر الشيادة عمى اإلقرار الجاني؟

   لعدـ إقرار غير المقر عمى المقر؟كىؿ مف أثر  المقر مف طرفي كاقعة الزنا؟
إف حكـ اإلقرار بالزنا في الشريعة اإلسبلمية ىك الجكاز, كلكف يستحب لمف ارتكب ما يكجب    

أييا الناس قد آن لكم أن ا "ي: لقكلو  1كال يبديو. حّدا هلل تعالى, كمنو الزنا, أف يستر عمى نفسو
تنتيوا عن حدود اهلل. من أصاب من ىذه القاذورات شيئا, فميستتر بستر اهلل, فإنو من يبدي لنا 

  .2صفحتو, نقم عميو كتاب اهلل"
 قبؿ أف قاؿ لماعز: بادر إلى رسكؿ اهلل  قد كافك , أنو قاؿ ليزَّاؿ, كلما ركم عف الرسكؿ    

لئلقرار  كقد قيؿ أف ماعزا قبؿ أف يأتي النبي . 3"لو سترتو بثوبك كان خيرا لك"ينزؿ فيؾ قرآف: 
بيذا أحدا قبمي؟  فقاؿ لو عمر: أخبرت. بالزنا, أتى عمر بف الخطاب كأخبره أنو أصاب فاحشة

ركف, كاهلل ُيغيِّر كال قاؿ: ال. قاؿ عمر: "فاستتر بستر اهلل, كتب إلى اهلل, فإف الناس ُيعيِّركف كال ُيغيِّ 

                                                
 .95, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1
2

, , ذؽو٤ن: ٓؽٔك ٓظطل٠ األػظ٢ٔ, أتٞ ظث٢, اإلٓاناخ, ٓإٌٍح وا٣ك تٖ ٌِطإ آٍ ٤ٜٗإ ُألػٔاٍ اُف٤ه٣ح ٝاإلٍٗا٤ٗح, انًٕطأ, (يبنك) اثٍ أَظ 

 .1205, ص5, ض 3048اُهظْ ٝاُؽكٝق, تاب ٓا ظاء ك٤ٖٔ اػرهف ػ٠ِ ٗلٍٚ تاُىٗا, نهْ اُؽك٣س:  ّ, ًراب2004 –ٙ 1425, 1ؽ
يغُذ اإليبو ٙ ـ, 241ـ خ (أزًذ) اثٍ زُجم. 1198, ص5,  ض3037ٗلً أُهظغ,  ًراب اُهظْ ٝاُؽكٝق, تاب ٓا ظاء ك٢ اُهظْ, نهْ اُؽك٣س  3

 –ٙ 1421, 1آـهٕٝ, ئشهاف: ػثك هللا تٖ ػثك أُؽٍٖ اُره٢ً, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽ, ذؽو٤ن: شؼ٤ة األنٗإٝؽ ٝػاقٍ ٓهشك ٝأزًذ ثٍ زُجم

, ذؽو٤ن: ٓؽٔك عٍُ أثٙ دأدٙ ـ, 275ـ خ أثٕ دأد )عهًٛبٌ(. 215, ص36, , ض21890ّ, ذرٔح ٍٓ٘ك األٗظان, ؼك٣س ٛىاٍ, نهْ اُؽك٣س 2001

. 134, ص4, ض4377اُؽكٝق, تاب اٍُره ػ٠ِ أَٛ اُؽكٝق, نهْ اُؽك٣س  , أٌُرثح اُؼظه٣ح, ق ؽ, ق خ, ًراب,  ت٤هٝخٓؽ٢ اُك٣ٖ ػثك اُؽ٤ٔك

 اُِلع ألت٢ قاٝق, ؼٌْ األُثا٢ٗ: ػؼ٤ق.    
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ُيعيِّر, فتب إلى اهلل, كال تخبر بو أحدا". فانطمؽ ماعز إلى أبي بكر, فقاؿ لو أبك بكر مثؿ ما قاؿ 
  1, فذكر لو ذلؾ.عمر, فمـ تقره نفسو, حتى أتى الرسكؿ 

و لكجكب را كيمكف البناء عمييشترط فقياء الشريعة اإلسبلمية في اإلقرار بالزنا, لكي يككف معتبك    
كأف يككف تفصيميا, السيما في األمكر التي قد تدرأ الحد, كيشترط الجميكر  الحد أف يككف صحيحا

بل يككف كذلؾ إال إذا صدر مف بالغ عاقؿ مختار؛ ف . فبالنسبة لصحة اإلقراراإلقراركذلؾ تكرار 
ف. كيترتب عمى ألف الصغير كالمجنكف كالمكره ال حكـ لكبلميـ, ككذلؾ ُيتأكد مف أنو غير سكرا

ىذا أف الزاني إذا أقر, فبل يؤخذ إقراره قضية مسمـ بيا, كعمى القاضي أف يتحقؽ مف صحة إقراره, 
  2.كذلؾ بأف يتأكد مف بمكغو كصحة عقمو, كعدـ إكراىو عمى ىذا اإلقرار

نا , يسألو عف ماىية الزنا ككيفيتو, كيشترط أف يككف مفصبل مبيىذا بعد أف يتأكد القاضي مفو   
لحقيقة الفعؿ, بحيث تزكؿ كؿ شبية في اإلقرار, خصكصا كأف الزنا يعبر بو عما ال يكجب الحد, 
كالكطء خارج الفرج كغيره, لذا يشترط فيو المفظ الصريح, الذم ال يحتمؿ غير الجماع, كيستحب 

نا , لما جاءه ماعز يعترؼ بالز تمقيف المقر ما يسقط الحد, كأساس ىذا كمو ىك فعؿ الرسكؿ 
  3كيكرر اعترافو.

كعمى ىذا كجب عمى القاضي أف يسأؿ المقر عف مكاف الزنا, فقد يككف خارج دار اإلسبلـ,    
كىذا لو أىميتو في درء الحد عند الحنفية, كيسألو عف الشريؾ في عممية الزنا, فقد يككف لو فيو 

سأؿ الزاني عف اإلحصاف شبية تسقطو, كيسألو عف زماف الزنا, الحتماؿ كقكعو قبؿ البمكغ, ثـ ي
 كماىيتو لكي يتبيف نكع العقكبة.  

بالرغـ مف اتفاؽ الفقياء عمى ثبكت الحد بإقرار الزاني, إال أنيـ اختمفكا في عدد اإلقرارات  ك    
 4كعدد المجالس التي تكجب الحد, كىذا عمى ثبلثة أقكاؿ:

أف يككف مرة كاحدة, إلقامة الحد يرل أصحاب ىذا القكؿ, أف اإلقرار بالزنا يكفي القول األول: 
عمى الزاني, سكاء كاف جمدا أك رجما, كبيذا قاؿ المالكية, كالشافعية, كداكد, كأبك بكر, كعمر, 

 كالحسف, كأبك ثكر, كالطبرم.
                                                

, ذؽو٤ن ٝذفه٣ط: األوٙ ــ, 204ــ خ (اثٍ ادسٚظ انؾبفؼٙ )يسًذ .380, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ 1

 .350, 349, ص7ّ, ض2001 -1422ٙ, 1أُ٘ظٞنج, قان اُٞكاء ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽنكؼد كٞو١ ػثك أُطِة, ٓظه, 
 .360ــ  357, ص12, ٗلً أُهظغ, ضنًغُٙ, ا)يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 2
, 5ٔهظغ اٍُاتن, ض, اُؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو. 410, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضعجم انغالو, )يسًذ( انقُؼبَٙ 3

, 93, ص9أُهظغ اٍُاتن, ض ,انًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 356, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 249ص

94. 
, 1ّ ٓاُي, ؽ, اػر٠٘ تٚ ٝـهض أؼاق٣صٚ ٓؽٔٞق تٖ اُع٤َٔ, اُعىائه, قان اإلٓاثذاٚخ انًدزٓذ َٔٓبٚخ انًمزقذٙ ـ, 595ـ خ )يسًذ( اثٍ سؽذ 4

عجم , )يسًذ( انقُؼبَٙ. 356ــ  354, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 445, ص2ّ, ض2008 -1429ٙ

 انغشخغٙ. 9, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ. 410, 409, ص2, ٗلً أُهظغ, ضانغالو

, أُهظغ اٍُاتن, زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 93ــ  91, ص9, ٗلً أُهظغ, ضنًجغٕطا, )يسًذ(

اإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ , )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 206, ص13..., أُهظغ اٍُاتن, ضانسبٔ٘ انكجٛش, )أثٕ انسغٍ( انًبٔسد٘. 318, ص4ض

 .335, ص7, أُهظغ ٗلٍٚ, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ. 255, ص4ض , أُهظغ اٍُاتن,زُجم
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كىك لمحنفية إذ يركف أف اإلقرار يجب أف يككف أربع مرات في أربعة مجالس,  القول الثاني:
لمقر كليس القاضي, كيكفي أف يغيب المقر عف نظر القاضي في كالمعتبر ىك اختبلؼ مجالس ا

كؿ مرة, العتبار المجالس مختمفة, لذا فيـ يركف أنو ينبغي عمى اإلماـ أك القاضي أف يرد المقر 
 في األكلى, كالثانية, كالثالثة, كال يستفصمو إال في الرابعة.

سكاء كاف في مجمس كاحد, أك في أربعة  يرل أصحابو أف اإلقرار يككف أربعا مطمقا, القول الثالث:
 مجالس مختمفة, كبو قاؿ الحنابمة كابف أبي ليمى.

في حكـ مف أقر بالزنا عمى نفسو ثـ رجع عف إقراره قبؿ إقامة كذلؾ اختمفت آراء الفقياء كقد    
 يعتد الحد عميو أك أثناء تنفيذه, ىؿ يعتبر الرجكع عف إقراره مسقطا لمحد عنو أـ أف رجكعو ىذا ال

 بو في اسقاط الحد عنو؟
 :1لمفقياء في ىذا الشأف ثبلثة أقكاؿ, ىي كما يميكقد كاف    

ال يقبؿ رجكع المقر بالزنا, سكاء كاف رجكعو قبؿ تنفيذ الحد, أك أثناء تنفيذه, كسكاء القول األول: 
كالحسف  كاف بعذر, أك بدكنو, كىك ما اختاره ابف المنذر, كاإلماـ مالؾ في ركاية مرجكحة,

 البصرم, كسعيد بف جبير, كابف أبي ليمى, كعثماف البتي.
يقبؿ رجكع المقر بالزنا عف إقراره مطمقا, أم سكاء كاف بعذر أك بغيره, كسكاء كاف  القول الثاني:

قبؿ تنفيذ الحد, أك أثناء تنفيذه, كبو قاؿ الجميكر, كمنيـ الحنفية, كاإلماـ مالؾ في الراجح مف 
 ية, كالحنابمة, كعطاء, كالزىرم, كحماد, كالثكرم.مذىبو, كالشافع
يقبؿ رجكع المقر عف اإلقرار بالزنا, إذا كاف قبؿ الشركع في تنفيذ الحد, كال يقبؿ  القول الثالث:

 أثناء تنفيذه, كبو قاؿ بعض العراقييف مف أصحاب اإلماـ الشافعي.
, كليس لو أف يشجع المقر عمى ال يجكز لمقاضي أف يحتاؿ لمحصكؿ عمى اإلقرار مف الزانيك    

اإلقرار بالزنا, بؿ عمى العكس مف ذلؾ, إذ ُيَسف لو أف ُيظير الكراىة لئلقرار, كما فعؿ رسكؿ اهلل 
  ,مع ماعز, حيث أعرض عنو عند إقراره, بؿ يستحب لمقاضي أك اإلماـ أف يمقف المقر الرجكع

 2.بأف يشككو في إقراره, كالتعريض لو بالرجكع
ط الحنفية أف يككف اإلقرار في مجمس القضاء, فإف أقر الزاني في غير مجمس القاضي, يشتر ك    

ما أف ينكرىا, فإف  فبل تقبؿ شيادة الشيكد عمى ىذا اإلقرار؛ ألنو إما أف يقر الزاني ىذه الشيادة, كا 

                                                
, 2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 362, 361, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1

, زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 94, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 445ص

 .210, ص13..., أُهظغ اٍُاتن, ضانسبٔ٘ انكجٛش, )أثٕ انسغٍ( انًبٔسد٘. 319, 318, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
, ٗلً أُهظغ, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 223, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 2

 .380, 379, ص12ض
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ف أنكرىا اعتبر انكاره رجكع ا عف أقرىا كانت الشيادة لغكا, ككاف الحكـ لئلقرار ال لمشيادة, كا 
 1اإلقرار, كالرجكع عف اإلقرار صحيح في الحدكد الخالصة حقا هلل, كمنيا حد الزنا.

كيرل المالكية أف الشيادة عمى اإلقرار إف أنكر المتيـ اإلقرار أك برره بأمر ُيعذر بو ُقبؿ منو    
يقبؿ إنكاره, ذلؾ. أما الشافعية فيركف قبكؿ الشيادة عمى اإلقرار, فإف أنكر حصكؿ اإلقرار منو, لـ 

كال يعتبر عدكال عف اإلقرار؛ ألنو تكذيب لمشيكد كالقاضي, أما إف كّذب نفسو في إقراره, فإف 
  2تكذيبو يعتبر رجكعا عف اإلقرار.

كيرل الحنابمة قبكؿ الشيادة باإلقرار, بشرط أف يشيد باإلقرار أربعة شيكد, أربع مرات, فإف    
د عميو كال حد عمييـ. أما إذا تمت البينة عميو, كأقرَّ عمى أنكر أك صدقيـ دكف أربع مرات, فبل ح

                       3نفسو إقرارا تاما, ثـ رجع عف إقراره, فبل يسقط عنو الحد بيذا الرجكع.
يعتبر اإلقرار حجة قاصرة عمى نفس المقر فقط, فبل تتعداه إلى غيره, كال يشترط حضكر ك    

س اإلقرار, كيصح اإلقرار بالزنا كلك جيؿ المقر شخصية شريكو؛ شريؾ المقر في الزنا في مجم
ذا أقر الرجؿ أنو زنى بامرأة فكذبتو, فيك مأخكذ بإقراره كعميو  ألنو بنى إقراره عمى حقيقة الحاؿ, كا 
الحد دكنيا, كىذا عند المالكية, كالشافعية, كالحنابمة, كمف الشافعية كآخركف مف قاؿ: عميو حد الزنا 

ؼ, كقيؿ إف طالبت بحد القذؼ المرأة, فإف رجع عف إقراره, سقط حد الزنا كحده. كأما إذا كحد القذ
 ما اعترفت ىي أيضا, فإنيا تؤخذ باعترافيا, ال باعتراؼ الرجؿ. 

كلكف أبك حنيفة يرل أف ال يحد الرجؿ المقر إذا كذبتو المرأة المزعـك أنو زنى بيا؛ ألف الحد    
رث شبية االنتفاء في حؽ المقر؛ ألف الزنا فعؿ كاحد يتـ بيما, فإف انتفى في حؽ المنكر, فأك 

تمكنت فيو شبية تعدت إلى طرفيو, كىذا ألنو ما أقر بالزنا مطمقا, إنما أقر الزنا بفبلنة, كقد درأ 
الشرع الزنا عف فبلنة, كىك عيف ما أقر بو المقر, فيندرئ عنو ضركرة. بخبلؼ ما لك أطمؽ, فقاؿ: 

ف احتمؿ كذبو, لكف ال مكجب شرعي يدفعو لذلؾ, ككذلؾ بخبلؼ ما لك كانت زنيت, فإنو  كا 
غائبة؛ ألف الزنا لـ ينتؼ في حقيا بدليؿ يكجب النفي, كىك اإلنكار, عمما أف رأم كؿ مف أبي 

 4يكسؼ كمحمد, مف أصحاب أبي حنيفة, يتفؽ مع رأم المذاىب الثبلثة السابقة.
 

                                                
1

 .50, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 
 .132, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 547, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 2
 .256, 255, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاإليبو أزًذ ثٍ زُجماإللُبع فٙ فمّ , )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 3
, أُهظغ ...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 274, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 4

..., انسبٔ٘ انكجٛش, )أثٕ انسغٍ( انًبٔسد٘. 356, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضنًغُٙ, ا)يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 94, ص10اٍُاتن, ض

, عجم انغالو, )يسًذ( انقُؼبَٙ. 132, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ض...أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 209, 208, ص13أُهظغ اٍُاتن, ض

 .101, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
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 الفقرة الثانية
 شيادةإثبات الزنا بال 

الشيادة ىي اإلخبار بحؽ لمغير عمى الغير في مجمس القضاء, أك ىي إخبار حاكـ عف عمـ    
, كحتى يككف لمشيادة اعتبار في الشريعة اإلسبلمية في جريمة الزنا, البد مف 1ليقضي بمقتضاه

اص تكافر شركط في ىذه الشيادة, منيا ما ىك عاـ, مطمكب تكافره في كؿ شيادة, كمنيا ما ىك خ
 بجريمة الزنا.

تكافره أثناء تحمؿ , فمنيا ما ىك مطمكب شيادة كؿ الشركط العامة الكاجب تكافرىا في فأما   
يشترط الفقياء لتحمؿ الشيادة فبالنسبة لؤلكلى فالشيادة, كمنيا ما ىك مطمكب تكافره أثناء أدائيا. 

 :2ثبلثة شركط
تمييز كقت التحمؿ, فبل يصح التحمؿ مف أف يككف متحمؿ الشيادة قادرا عمى ال الشرط األول:

المجنكف, كال الصبي الذم ال يميز؛ ألف تحمؿ الشيادة عبارة عف فيـ الحادثة كضبطيا, كال 
 يحصؿ ذلؾ إال بآلة الفيـ كالضبط, كىي العقؿ المميز.

أف يككف متحمؿ الشيادة بصيرا كقت التحمؿ عند البعض كمنيـ الحنفية, فبل يصح  الشرط الثاني:
 لتحمؿ مف األعمى.ا

أف يككف التحمؿ بمعاينة المشيكد بو بنفسو ال بغيره, إال في أشياء مخصكصة  الشرط الثالث:
كالنكاح, كالنسب, كالمكت؛ ألف مثؿ ىذه األشياء تبنى عمى االشتيار, فقامت الشيرة فييا مقاـ 

 المعاينة, كبالتالي يصح التحمؿ فييا بالتسامع مف الناس.
 يشترط الفقياء ألداء الشيادة شركطا في الشاىد كىي: البمكغ, العقؿ,ة لمثانية فكأما بالنسب   

اإلسبلـ, الحرية, الحفظ, الكبلـ, الرؤية, العدالة, انتفاء التيمة, أال يككف محدكدا في جريمة قذؼ. 
 كسكؼ يتـ تناكؿ كؿ شرط بشيء مف التفصيؿ.

ة في الشاىد أف يككف بالغا, فإف لـ يكف كذلؾ يشترط فقياء الشريعة اإلسبلميف لمبمكغ فبالنسبة   
فبل تقبؿ شيادتو, كلك كاف في حالة تمكنو مف أف يعي الشيادة كيؤدييا؛ ألف اهلل تعالى يقكؿ: 

 ََ َن ٌِ ۡٔ َ حَرَۡض ٍَّ حَاِن مِ
َ
ًۡ يَُسَُٔا رَُجينَۡيِ فَرَُجو  َوٱۡمَرأ ۖۡ فَإِن ىَّ ًۡ َِ ٌَِ رَِّجاىُِس ُِٓدواْ َشِٓيَديۡ َدآءِ  وَٱۡشتَۡش َٓ  ٱلشُّ

[, كالصبي ليس مف الرجاؿ, كليس ممف ُترضى شيادتو, كىذه اآلية ُاستبعد مف خبلليا 282]البقرة:
قبكؿ شيادة الصغار في األمكاؿ, فقاؿ الفقياء إف استبعاد قبكؿ شيادتيـ في الجرائـ مف باب أكلى, 

                                                
 .164, ص4اٍُاتن, ض, أُهظغ زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ(ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ 1
 .9ــ  5, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ أثٙ ثكش( انكبعبَٙ 2
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ف كاف مالؾ كأحمد يرياف استثناء ليذا الشرط, كيقببلف شيادة ال صبياف بعضيـ عمى بعض في كا 
  1الدماء, كبشركط خاصة سيتـ تناكليا في حينيا.

يرل فقياء الشريعة اإلسبلمية عدـ قبكؿ شيادة غير العاقؿ إجماعا, إذ كأما بالنسبة لمعقؿ ف   
يشترط في الشاىد أف يككف عاقبل كقت تحمؿ الشيادة ككقت أدائيا, كعميو فبل تقبؿ شيادة مجنكف 

كف تقبؿ الشيادة ممف يجف أحيانا في حالة إفاقتو, إذا كاف يفيؽ إفاقة يعقؿ معيا كال معتكه, كل
 2الشيادة.

األصؿ العاـ الذم يسمـ بو جميع الفقياء, أنو يشترط في الشاىد أف يككف كأما بالنسبة لئلسبلـ ف   
ليذا  مسمما, فبل تقبؿ شيادة غير المسمـ, سكاء كانت الشيادة عمى مسمـ أك غير مسمـ, كلكف

الكتاب بعضيـ يرل قبكؿ شيادة أىؿ  مف إذ ىناؾ مف الفقياءمؼ عمييا, األصؿ استثناءات مخت
فمنيـ مف قاؿ: تقبؿ شيادة الييكدم عمى النصراني  ىؤالء الفقياء عمى بعض, ثـ اختمؼ

كالنصراني عمى الييكدم, كىك قكؿ أبك حنيفة كأصحابو كآخركف, كىناؾ مف قاؿ: تقبؿ شيادة كؿ 
بعضيا عمى بعض, كال تقبؿ شيادة ييكدم عمى نصراني كال نصراني عمى ييكدم, كمنيـ ممة 

 3قتادة كالحكـ كأبي عبيد كاسحاؽ.
يرل ابف تيمية كابف القيـ قبكؿ شيادة غير المسمـ عمى المسمـ في كؿ ضركرة, سكاء في كما    

ؾ شيادة الطبيب غير الحضر أك في السفر, في كؿ شيء انعدـ فيو كجكد المسمميف, كيجيز مال
المسمـ حتى عمى المسمـ, لمحاجة استثناء في مذىبو, أما بقية الفقياء فبل يقبمكف شيادة غير 

  4المسمـ.
يشترط في الشاىد أف  ومف يسميو الضبط أك التيقظ, كمعناه أن كىناؾ كأما بالنسبة إلى الحفظ   

ف كاف مغفبل لـ تقبؿ شيادتو, كيمحؽ يككف متيقظا حافظا لما يشيد بو, مأمكنا عمى ما يقكؿ, فإ
 5بالغفمة الشخص المعركؼ بكثرة الغمط, كال يضر قميؿ الغمط كالنسياف؛ ألنو ال يسمـ منو أحد.

فقد اختمؼ في  ايشترط في الشاىد أف يككف قادرا عمى الكبلـ, فإف كاف أخرسف كبالنسبة لمكبلـ   
رس, سكاء كانت باإلشارة أك بالكتابة. أما المالكية قبكؿ شيادتو, فعند الحنفية ال يقبمكف شيادة األخ

فيقبمكف شيادتو إذا ُفيمت إشارتو, كعند الشافعية خبلؼ عمى قبكؿ شيادة األخرس, فمنيـ مف 

                                                
, 14, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 597, 596, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة فٙ فمّ انؾبفؼٙ, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1

 .165, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, زًذ()أ ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 146ص
2

, يٕاْت اندهٛم نؾشذ يخزقش خهٛمٙ ـ,  954ـ خ انسطبة انشػُٛٙ )يسًذ(. 145, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 

 .151, ص6اُرٞو٣غ, ق ؽ, ق خ, ضػثطٚ ٝـّهض آ٣اذٚ ٝأؼاق٣صٚ: وًه٣ا ػ٤ٔهاخ, قان ػاُْ اٌُرة ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝ
 .173, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
)يسًذ( انذعٕلٙ . 159, ٌٓرثح قان اُث٤إ, ق ؽ, ق خ, ص انطشق انسكًٛخ فٙ انغٛبعخ انؾشػٛخ, ٙ ـ751ـ خاثٍ انمٛى اندٕصٚخ )يسًذ(  4

 .165, ص4أُهظغ ٗلٍٚ, ض ,زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش
, ٗلً زبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 149, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 5

 .353, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 165, ص4أُهظغ, ض
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قاؿ: تقبؿ؛ ألف إشارتو كعبارة الناطؽ في زكاجو كطبلقو, فكذلؾ في الشيادة, كمنيـ مف قاؿ: ال 
ة في مكضع الضركرة, كقد قبمت في الزكاج كالطبلؽ لمضركرة؛ تقبؿ؛ ألف إشارتو ُأقيمت مقاـ العبار 

ألنيما ال يستفاداف إال مف جيتو, كال ضركرة تدعك لقبكؿ إشارتو في الشيادة؛ ألنيا تصح مف غيره 
بالنطؽ, كمف ثـ ال تجكز إشارتو. كعند الحنابمة ال تقبؿ شيادة األخرس, كلك فيمت إشارتو, كسئؿ 

 1ف يستطيع الكتابة فأدل الشيادة بخطو, فقاؿ: ال أدرم.اإلماـ أحمد عما إذا كا
يشترط في الشاىد أف يرل ما يشيد بو, فإف كاف الشاىد أعمى, فقد اختمؼ كأما بالنسبة لمرؤية ف   

 في قبكؿ شيادتو, عمى النحك اآلتي: 
كقت حيث يرل الحنفية عدـ قبكؿ شيادة األعمى مطمقا, فيـ ال يقبمكف شيادة مف كاف أعمى    

أداء الشيادة, كلك كاف بصيرا كقت تحمميا, بؿ إنيـ يردكف شيادة البصير الذم عمى بعد أداء 
  2الشيادة كقبؿ القضاء؛ ألنيـ يشترطكف األىمية في الشاىد كقت القضاء, لكي تككف شيادتو حجة.

اداـ فطنا ال أما المالكية فيقبمكف شيادة األعمى في األقكاؿ, كلك كاف قد تحمميا بعد العمى, م   
تشتبو عميو األصكات؛ ألنيا تضبط بالسمع. أما في المرئيات كمنيا الزنا, فبل تقبؿ شيادتو عمى 

 3المذىب مطمقا, كلك تحمميا بصيرا ثـ عمى.
كفي مذىب الحنابمة فإنيـ يجيزكف شيادة األعمى كمما تيقف الصكت, أم أنيـ يجيزكف شيادتو    

عاؿ فيجيزكف شيادتو في كؿ ما تحممو قبؿ العمى, إذا عرؼ في األقكاؿ مطمقا, أما في األف
 4المشيكد عميو باسمو كنسبو.

تشترط الشريعة اإلسبلمية في الشاىد أف يككف عدال, كالعدؿ ىك ضد كفيما يخص العدالة ف   
العدالة بأنيا االستقامة عمى  الحنفيةالفسؽ, كلفقياء المذاىب تعريفات متقاربة لمعدالة, فيكضح 

االسبلـ, كاعتداؿ العقؿ كمعارضة اليكل, كليس لكماليا حدا يدرؾ فيكتفى لقبكليا بأدنى  أمر
حدكدىا, كىك رجحاف جية الديف كالعقؿ عمى اليكل كالشيكة, كعندىـ أف اإلنساف العدؿ ىك مف لـ 
يطعف عميو في بطف كال فرج, كىك مف يككف مجتنبا لمكبائر, غير مصر عمى الصغائر, كمف 

 5حو أكثر مف فساده, كصكابو أكثر مف خطئو, كمف تككف مركءتو ظاىرة.يككف صبل

                                                
 انغُٛكٙ. 180, ص14, أُهظغ اٍُاتن, ض نًغُٙ, ا)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 597, ص5., أُهظغ اٍُاتن, ض..انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1

 .245, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘. 356, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب(
, 4, ؼووٚ ٝكظِٚ ٝػثطٚ ٝػِن ؼٞاش٤ٚ ٓؽٔك ٓؽ٢ اُك٣ٖ ػثك اُؽ٤ٔك, ق ؽ, ق خ, ضذ انكزبةانهجبة فٙ ؽشٙ ـ, 1298ـ خانغًُٛٙ )ػجذ انغُٙ(  2

 .77, ص7, ق خ, ض2, قان اٌُراب اإلٌال٢ٓ, ؽانجسش انشائك ؽشذ كُض انذلبئكٙ ـ, 970ـ خ اثٍ َدٛى )صٍٚ انذٍٚ(. 60ص
 .167, ص4ظغ اٍُاتن, ض, أُهزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ 3
 .180ــ  178, ص14, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ 4
, أُهظغ اٍُاتن, سد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ. 95, ص7..., ٗلً أُهظغ, ضانجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى 5

 . 465, ص5ض
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فيركف أف العدالة ىي المحافظة الدينية عمى اجتناب الكبائر كتكقي الصغائر, كأداء  المالكيةأما    
كىك نفس المفيـك الذم أعطاه  1األمانة كحسف المعاممة, أم أف تككف الطاعة ىي أكثر حالو.

حيث يركف أف العدالة ىي اجتناب الكبائر كعدـ اإلصرار عمى الصغائر؛ ألنو  لمعدالة, الشافعية
مف استجاز االكثار مف الصغائر استجاز أف يشيد بالزكر, فالحكـ معمؽ عمى الغالب مف أفعالو, 

 2أما النادر فبل حكـ لو.
كبيرة كال  أف العدالة ىي اعتداؿ أحكاؿ الشخص في دينو كأفعالو, فبل يرتكب الحنابمةكيرل    

كيشترط المالكية كالشافعية كالحنابمة كمعيـ أبك يكسؼ كمحمد مف فقياء  3يداـك عمى صغيرة.
الحنفية, أف يتحرل القاضي عف عدالة الشيكد كلك لـ يقدح في عدالتيـ المشيكد عميو؛ ألف 

ليقبؿ  القضاء قائـ عمى شيادة العدؿ, فكجب أف يتأكد القاضي مف تكفر صفة العدالة في الشاىد
أما أبك حنيفة فيرل اقتصار القاضي عمى ظاىر عدالة الشاىد المسمـ, كال يسأؿ عنو إال  4شيادتو.

ف لـ يطعف  إذا طعف فيو الخصـ, إال في الحدكد كالقصاص, فإنو يسأؿ فييا عف الشيكد كا 
                5الخصـ؛ ألنو يحتاؿ إلسقاطيا فيشترط االستقصاء فييا؛ ألف الشبية فييا دارئة لمحد.

بل تقبؿ في الشريعة اإلسبلمية شيادة خصـ, كال جار إلى نفسو كفيما يتعمؽ بانتفاء التيمة ف   
نكعاف, أحدىما: كؿ مف خاصـ في حؽ, ال تقبؿ الخصم منفعة أك دافع عنيا مضرة بالشيادة. ك

تجكز شيادة شيادتو فيو, سكاء كاف أصيبل أك غير أصيؿ, كالككيؿ كالكصي كما شابو ذلؾ, كال 
كالثاني: العدك فشيادتو غير مقبكلة عمى عدكه, في قكؿ أكثر أىؿ شريؾ فيو. الشريؾ فيما ىك 

العمـ, كالمقصكد بالعداكة ىنا العداكة الدنيكية, مثؿ أف يشيد المقذكؼ عمى القاذؼ, أك المقطكع 
عمى زكجتو بالزنا. أما  عميو الطريؽ عمى القاطع, كالمقتكؿ كليو عمى القاتؿ, كال تقبؿ شيادة الزكج

العداكة في الديف, كالمسمـ يشيد عمى غير المسمـ, أك المحؽ مف أىؿ السنة يشيد عمى المبتدع, 
فبل ترد شيادتو؛ ألف العدالة مف الديف كالديف يمنعو مف ارتكاب محظكر دينو, كقاؿ أبك حنيفة ال 

 6يادة, كىي كالصداقة.تمنع العداكة الشيادة؛ ألنيا ال تخؿ بالعدالة فبل تمنع الش
كال تقبؿ الشيادة التي تجر لصاحبيا نفعا, كشيادة الدائنيف لممفمس بديف لو عند الغير, أك    

شيادة الكارث لممكركث بالجرح قبؿ االندماؿ؛ ألنو قد يسرم الجرح إلى نفسو, فتجب عندئذ الدية 
 ليـ بشيادتيـ.

                                                
 .151, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, ذ()يسً انسطبة انشػُٛٙ 1
2

 .600, 599, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 
 .150, ص14, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 3
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, بء()صكشٚ انغُٛكٙ. 151, ص6..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 4

 . 400, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاإللُبع  فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 312ص
, أُهظغ سد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ. 57, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ 5

 .466, 5ٍُاتن, ضا
 .175, 174, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ 6
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مثاليا أف يشيد المشيكد عميو بجرح الشيكد الذيف كأما الشيادة التي تدفع عف الشاىد المضرة, ف   
شيدكا عميو, أم أف يشيد عمييـ بعدـ عدالتيـ, أك شيادة الضامف لممضمكف عنو بقضاء الحؽ أك 

 1اإلبراء منو, ككؿ مف ىذه الشيادات ال تجيزىا الشريعة اإلسبلمية.
ف مالؾ كالشافعي كأحمد أف فيرل كؿ ماألقارب, كمف الشيادات التي تجمب التيمة أيضا شيادة    

ال تقبؿ شيادة األصكؿ لمفركع, كال الفركع لؤلصكؿ, كىناؾ ركاية ثانية عف أحمد يقكؿ فييا بقبكؿ 
شيادة االبف ألبيو دكف قبكؿ شيادة األب البنو؛ ألف ماؿ االبف في حكـ ماؿ األب, لو أف يتممكو 

كال يكجد ىذا في شيادة  2ومالك ألبيك""أنت : إف شاء, فشيادتو لو تعتبر شيادة لنفسو, لقكلو 
االبف ألبيو, كعنو ركاية ثالثة, أف تقبؿ شيادة كؿ كاحد منيما لصاحبو فيما ال تيمة فيو, كالزكاج 
كالطبلؽ. أما شيادة أحدىما عمى اآلخر فإف أكثر أىؿ العمـ يقبمكنيا, عمما أف ىناؾ مف ال يقبميا, 

 3ة خبلفية بيف مجيز كرافض.كأما شيادة أحد الزكجيف لآلخر فالمسأل
 تويرل الحنفية عدـ قبكؿ شيادأال يككف محدكدا في قذؼ, حيث  اىدكذلؾ في الشكيشترط    

أال تقبؿ شيادة المحدكد فيما حد فيو فقط, كتقبؿ فيما عداه إف  مطمقا كلك تاب, بينما يرل المالكية
 4تاب, أما الجميكر فيركف قبكؿ شيادتو بعد التكبة مطمقا.

يشترط فقياء الشريعة اإلسبلمية باإلضافة ف مشركط الخاصة بالشيادة في جريمة الزناكبالنسبة ل   
إلى الشركط العامة الكاجب تكافرىا في الشاىد في كؿ شيادة, شركطا خاصة بالشيادة في جريمة 

كد الزنا, كىي: الذككرة, األصالة, عدـ تقادـ الشيادة, ككف الشيادة في مجمس كاحد, عدد الشي
 أربعة, التفصيؿ في الشيادة بالزنا, اقتناع القاضي بشيادة الشيكد.

جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, كفييـ الحنفية, كالمالكية, كالشافعية, فبالنسبة لمذككرة ف   
غير  5كالحنابمة, يشترطكف الذككرة في شيادة الزنا, كال يقبمكف شيادة النساء في ىذه الجريمة مطمقا.

عف عطاء, كحماد بف أبي سميماف, أنيما قاال بجكاز شيادة ثبلثة رجاؿ كامرأتاف؛ ألنو  أنو ركم
أما ابف حـز الظاىرم, فقد ذىب أبعد مف ىذا,  6نقص كاحد مف عدد الرجاؿ فقاـ مقامو امرأتاف.

ؿ كؿ رجؿ كخالؼ الجميكر, إذ قاؿ بجكاز شيادة النساء مطمقا, كمنيا في الزنا, بشرط أف يككف بد
  7.رأتاف مسممتاف عدلتافام

                                                
 . 177, 176, ص14, أُهظغ اٍُاتن, ض انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ 1
, ق ؽ, ق خ, ًراب اُرعاناخ, تاب ٓا , ذؽو٤ن: ٓؽٔك كإاق ػثك اُثاه٢, قان ئؼ٤اء اٌُرة اُؼهت٤حعٍُ اثٍ يبخخٙ ـ, 273ـ خ اثٍ يبخخ )يسًذ( 2

 . 769, ص2, ض2291ُِهظَ ٖٓ ٓاٍ ُٝكٙ, نهْ اُؽك٣س: 
3

 .182, 181, ص14, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 
 .224, ص26ض, 1992 -1412ٙ, 1, ٓظه, ٓطاتغ قان اُظلٞج, ؽانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾئٌٕ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 4
, 14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ. 181, ص3, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ 5

ٔٚبَٙ )ػجذ انٕازذ(. 24, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 125ص زْت ثسش انًزْت فٙ فشٔع يٙ ـ, 502ـ خ انشُّ

 . 133, ص12, ض2002 -1423ٙ, 1, ؼووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: أؼٔك ػى ٝػ٘ا٣ح اُكٓشو٢, ت٤هٝخ, قان ئؼ٤اء اُرهاز اُؼهت٢, ؽاإليبو انؾبفؼٙ
ٔٚبَٙ. 126, ص14, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 6  .133, ص12..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثسش انًزْت, )ػجذ انٕازذ( انشُّ
 . 396, 395, ص9ٙ, ض1351, ذؽو٤ن: ٓؽٔك ٤٘ٓه اُكٓشو٢, ٓظه, ئقانج اُطثاػح ا٤ُ٘ٔه٣ح, انًسهٗٙ ـ, 456ـ خٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو )أث 7
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كما تجدر اإلشارة إليو أف الحنابمة قالكا: إف شيد أربعة رجاؿ عمى امرأة بالزنا, فشيد ثقات مف    
النساء أنيا عذراء, فبل حد عمييا كال عمى الشيكد, كبيذا قاؿ الشعبي كالثكرم كالشافعي كأبك ثكر 

لنساء ال مدخؿ ليا في الحدكد, فبل تسقط كأصحاب الرأم. كقاؿ مالؾ: عمييا الحد؛ ألف شيادة ا
بشيادتيف. بؿ ىناؾ مف قاؿ: يجب االكتفاء بشيادة امرأة كاحدة؛ ألف شيادتيا مقبكلة فيما ال يطمع 
عميو الرجاؿ. فأما إف شيدت بأنيا رتقاء, أك ثبت أف الرجؿ المشيكد عميو مجبكب, فيجب الحد 

     1ر ال يعممو كثير مف الناس, فكجب عمييـ الحد.عمى الشيكد؛ ألنو تيقف كذبيـ في شيادتيـ بأم
يرل الحنفية عدـ قبكؿ الشيادة عمى الشيادة في الحدكد كالقصاص كأما بالنسبة لؤلصالة ف   

أما المالكية فيقكلكف  2مطمقا, كعميو فيشترطكف أف يككف كؿ شاىد مف شيكد جريمة الزنا أصيبل.
سكاء في الحدكد أك غيرىا, كقاؿ مالؾ: شيادة الرجميف بقبكؿ الشيادة عمى الشيادة في كؿ شيء, 

تجكز عمى شيادة عدد كبير, كلكف ال يجيزكف شيادة الشاىد عمى الشاىد, إذ البد مف شيادة 
  3شاىديف عمى الشاىد.

أما عند الشافعية ففي المذىب قكالف, أحدىما: يجيز الشيادة عمى الشيادة؛ كيبرر أنصار ىذا    
ف الحد حؽ يثبت بالشيادة, فجاز أف يثبت بالشيادة عمى الشيادة, كالثاني: ال القكؿ قكليـ, بأ

يجيزىا؛ مبرريف قكليـ أف الشيادة عمى الشيادة تراد لتأكيد الكثيقة, ليتكصؿ بيا إلى إثبات الحؽ, 
كحدكد اهلل مبنية عمى الدرء كاإلسقاط, فبل يجكز تأكيدىا كتكثيقيا بالشيادة عمى الشيادة, كالقكؿ 

 الثاني ىك الراجح في المذىب. 
كعند مف قاؿ منيـ بقبكؿ الشيادة عمى الشيادة في الزنا, اختبلؼ بينيـ في عدد الشيكد, عمى    

أربعة أقكاؿ, فيناؾ مف يقكؿ بأنو يكفي شاىداف في اثبات شيادة األربعة, كالقكؿ الثاني أنو يحتاج 
, فبل تثبت شيادتيـ إال بأربعة, كىناؾ قكؿ إلى أربعة شيكد؛ ألف أصؿ الحؽ ال يثبت إال بأربعة

أنو يحتاج إلى ثمانية شيكد, ليشيد عف كؿ شاىد أصيؿ شاىداف, كىناؾ قكؿ أخير يشترط ستة 
عشر شاىدا؛ ألف أصؿ الحؽ ال يثبت إال بأربعة شيكد, فكاف الزما ألف يشيد عف كؿ شاىد 

  4أصيؿ أربعة شيكد, فيصير الجميع ستة عشرة شاىدا.
ا تجدر اإلشارة إليو أف ما يثبت بالشيادة عمى الشيادة, يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي, كم   

كما ال يثبت بالشيادة عمى الشيادة, ال يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي. كال يجكز الحكـ 

                                                
 .375, 374, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1
 .68, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ 2
 .542, 24, 23, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ )يبنك(, ٍ أَظاث 3
 .651, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
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بالشيادة عمى الشيادة إال عند تعذر حضكر شيكد األصؿ, بسبب الكفاة أك المرض أك الغيبة؛ ألف 
  1ة األصؿ أقكل مف شيادة الفرع.شياد
أما عند الحنابمة فيركف عدـ قبكؿ الشيادة عمى الشيادة في الحدكد؛ ألنيا مبنية عمى الستر    

كالدرء بالشبيات, كاإلسقاط بالرجكع عف اإلقرار, كالشيادة عمى الشيادة فييا شبية؛ ألنو يتطرؽ 
مع احتماؿ ذلؾ في شيكد األصؿ, كىذا إلييا احتماؿ الغمط كالسيك كالكذب في شيكد الفرع, 

احتماؿ زائد, ال يكجد في شيادة األصؿ, كىك احتماؿ معتبر, بدليؿ أف الشيادة عمى الشيادة ال 
تقبؿ مع القدرة عمى شيادة األصؿ, فكجب أف ال تقبؿ فيما يدرأ بالشبيات؛ كألنيا إنما تقبؿ لمحاجة, 

   2مف الشيادة عميو. كال حاجة إلييا في الحد؛ ألف ستر صاحبو أكلى
األصؿ عند الحنفية أف الحدكد الخالصة هلل تعالى كمنيا كبالنسبة لشرط عدـ تقادـ الشيادة ف   

عدىـ عف اإلماـ, كذلؾ ألف الزنا, تبطؿ الشيادة فييا بالتقادـ, إذا لـ يمنع الشيكد مف أدائيا بُ 
التأخير إف كاف الختيار الستر, الشاىد مخير بيف حسبتيف, حسبة أداء الشيادة كحسبة الستر, ف

فاإلقداـ عمى أداء الشيادة بعد ذلؾ يجمب التيمة, أم أف ىناؾ ضغينة ىيَّجتو أك عداكة حرَّكتو 
ف كاف التأخير فييا ال لمستر, فيصير فاسقا آثما, فيتيقف إبطاؿ الشيادة بالمانع, كىك  فيتيـ فييا, كا 

  3الفسكؽ.
ادـ, فأبك حنيفة لـ يقدره كفكضو إلى رأم القاضي في كؿ كقد اختمؼ الحنفية في مدة التق   

عصر, كىناؾ مف قدره بستة أشير, كعف محمد صاحب أبي حنيفة أنو قدره بشير؛ ألف حسبو ما 
دكف الشير يعتبر عاجؿ, كىك ركاية عف أبي حنيفة كأبي يكسؼ, كىذا إذا لـ يكف بيف القاضي 

كبيف القاضي مسافة مسيرة شير, فإف شيادتيـ تقبؿ؛ كبيف الشيكد مسيرة شير, أما إف كاف بينيـ 
      4ألف المانع ىك بعدىـ عف اإلماـ, فبل تتحقؽ التيمة ألنيـ معذكركف.

الحنفية كالمالكية كالحنابمة, بؿ ذىب  ويشترطكبالنسبة لشرط ككف الشيادة في مجمس كاحد ف   
كد مجتمعيف, فإف جاءكا متفرقيف فيـ الحنفية كالمالكية أبعد مف ذلؾ, إذ يشترطاف أف يأتي الشي

كيبرركف ذلؾ أف االجتماع ينفي الريبة بخبلؼ االفتراؽ؛ كألف اجتماعيـ يخرجيـ عف  5قذفة.
القذؼ, كذلؾ لحصكؿ مكجب الزنا دفعة كاحدة؛ ألف سائر الحقكؽ ال ينتج فييا عف الشيادة شيء, 

  6ة لمشاىد.بخبلؼ الشيادة في الزنا, فقد ينتج عنيا حد القذؼ بالنسب

                                                
 .649, 648, ص5..., أُهظغ اٍُاتن,ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
 .199, ص14, أُهظغ اٍُاتن,ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 2
 . 278, 277, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( ُٛٙنؼا 3
 . 181, 180, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 4
 .366, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 5
 .57, ص12, ض1994, 1ذؽو٤ن: ٓؽٔك تٞـثىج, ت٤هٝخ, قان اُـهب اإلٌال٢ٓ, ؽ, انزخٛشحٙ ـ, 684ـ خ انمشافٙ )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( 6
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أما الحنابمة فبل يشترطكف اجتماعيـ حاؿ مجيئيـ, كلك جاءكا متفرقيف كاحدا بعد كاحد في    
مجمس كاحد, قبمت شيادتيـ, فمك شيد ثبلثة في مجمس فحدىـ, ثـ جاء رابع في مجمس آخر فشيد 

لشيادات. لـ تقبؿ شيادتو, كلكال اشتراط المجمس لكممت شيادتيـ, كبيذا فيي تختمؼ عف سائر ا
أما الشافعية فبل يشترطكف أف تككف الشيادة في مجمس كاحد, بؿ تككف عندىـ مقبكلة متى كانت 

  1متفقة, كلك كانت في مجالس متفرقة كسائر الشيادات.
عدد شيكد جريمة الزنا أربعة رجاؿ, ال يجكز يككف أجمع فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أف كقد    

بؿ قاذفا ما لـ يبلعف أك يأتي بأربعة شيكد, كالمعنى في ىذا  الزكج شاىدانو, كال يعتبر النقصاف م
ليزاؿ حيث أمر ماعزا أف يقر  التضييؽ أف الناس مندكبكف إلى الستر عمى الزاني, بدليؿ قكلو 

, فإف شيدكا مع ككنيـ مندكبكف إلى الستر, ُغمِّظ عمييـ فمـ 2"لو سترتو بثوبك كان خيرا لك"بالزنا: 
ف لـ يكمؿ عدد الشيكد فعمييـ حد القذؼ, عند جميكر الفقياء, كمنيـ  3ال أربعة شيكد.يقبؿ إ كا 

الحنفية, كالمالكية, كالحنابمة, كعند الشافعية قكالف: أحدىما كالجميكر, كاآلخر ال حد عمييـ؛ ألنيـ 
 شيكد.

, كأف كاف فييـ أما إف كمؿ عدد الشيكد, ككانكا ممف ال تقبؿ شيادتيـ, أك كاحد منيـ أك أكثر   
الفاسؽ أك األعمى, ففييـ ثبلثة ركايات, إحداىف: عمييـ الحد, كىك قكؿ مالؾ؛ ألنيا شيادة لـ 
تكتمؿ, فكجب الحد عمى الشيكد, كما لك كانكا أقؿ مف أربعة. كالركاية الثانية: ال حد عمييـ, كىك 

جاءكا بأربعة شيداء, كقد  قكؿ الحسف, كالشعبي, كأبك حنيفة, كمحمد؛ كيبرركف ذلؾ بأف ىؤالء قد
كمؿ عددىـ, كردت شيادتيـ لمعنى غير تفريطيـ, فأشبو ذلؾ ما لك شيد أربعة مستكركف, لـ 
ف  تثبت عدالتيـ كال فسقيـ. كالركاية الثالثة: مفادىا أنيـ إف كانكا عميانا كميـ أك بعضيـ جمدكا, كا 

سحا ؽ؛ ألف العمياف معمـك كذبيـ؛ ألنيـ كانكا فساقا أك عبيدا فبل حد عمييـ, كىك قكؿ الثكرم كا 
  4شيدكا بما لـ يركه يقينا, كاآلخركف صدقيـ محتمؿ, كقد كمؿ عددىـ, فأشبيكا مستكرم الحاؿ.

كمما قيؿ في تبرير ككف الشيادة في جريمة الزنا يشترط فييا أربعة شيكد خبلفا لبقية الجرائـ,    
مى فعميف, كقيؿ ألنو مف أغمظ الفكاحش, فغمظت أف الزنا ال يقـك إال مف اثنيف فصار كالشيادة ع

 5الشيادة ليككف ذلؾ أستر.

                                                
 .366, 365, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1
 ٌثن ذفه٣ط اُؽك٣س. 2
ٔٚبَٙ 3  .136, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضنتأعُٗ انًطب, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 133, ص12..., أُهظغ اٍُاتن, ضثسش انًزْت, )ػجذ انٕازذ( انشُّ
..., أُهظغ يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 368, 367, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ 4

 .205, ص4اٍُاتن, ض
 .588, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 5
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جميكر الفقياء يتفؽ عمى أنو يجب عمى القاضي أف كأما بالنسبة لمتفصيؿ في شيادة الزنا, ف   
يسأؿ الشيكد كيستفصميـ عف كيفية الرؤية كالفعؿ, أم عف الزنا ما ىك ككيؼ كاف, كأيف زنى, 

, كغيرىا مف األسئمة المكضحة لحقيقة الزنا. أما السؤاؿ عف الماىية؛ فؤلف كمتى زنى, كبمف زنى
بعض الناس يطمقكنو عمى كؿ كطء حراـ, خصكصا كأف الشارع قد أطمقو عمى غير ىذا الفعؿ, 
نحك العيناف تزنياف كزناىما النظر. كأما عف الكيفية فؤلنو قد يككف الكطء المزعـك غير مكجب 

متى؛ فؤلف الزنا في دار الحرب ال يكجب الحد عند الحنفية, ككذلؾ تقادـ لمحد, كأما عف أيف ك 
 شيادتو. كأما السؤاؿ عف المزني بيا؛ فؤلنو قد يككف في كطئيا شبية كىكذا. 

فإف بينكا كؿ ما سبؽ, كقالكا رأينا فرجو في فرجيا, كالميؿ في المكحمة كالرشا في البئر, كبعد    
نيـ سرا كعمنية, كاقتناع القاضي بشيادتيـ, حكـ بحد الزنا, أما إف ثبكت عدالتيـ, بعد السؤاؿ ع

كىناؾ مف فقياء المالكية, مف يقكؿ إذا كاف الشيكد  بة في الشيادة بطمت ىذه الشيادة.ظيرت ري
فقياء, كالقاضي فقييا, ككانكا عمى مذىب كاحد, كشيد الشيكد أنيـ رأكه يزني الزنا المكجب لمحد, 

  1تصر عمى ىذا القدر منيـ, كال يكمفيـ التفصيؿ.جاز لمقاضي أف يق
قامة الحد عميو, ما لـ يقتنع القاضي بصحة ك     ال يستمـز أداء الشيكد لمشيادة إدانة المتيـ بالزنا كا 

الشيادة, فإذا اختمؼ الشيكد في كصؼ الفعؿ, أك في زمانو, أك مكانو, اختبلفا ينبئ بكذبيـ, أك 
كفي ىذا الشأف يقكؿ المالكية أف كجو الشيادة في جريمة الزنا,  2كذب بعضيـ, رفضت شيادتيـ.

أف يأتي الشيكد األربعة في كقت كاحد, يشيدكف عمى كطء كاحد, في مكضع كاحد, محمميف 
القاضي االستفسار مف الشيكد كالكشؼ عف شيادتيـ, كيؼ رأكه ككيؼ صنع, فإف رأل في 

 3شيادتيـ ما يبطميا أبطميا.
ة أف الشيكد إذا رجعكا عف الشيادة, أك رجع كاحد منيـ في جريمة الزنا, قبؿ يرل الحنابمك     

إقامة الحد عمى المشيكد عميو, حدكا جميعا حد القذؼ في أصح الركايتيف, كىك قكؿ أبي حنيفة, 
كالركاية الثانية أنو يحد الثبلثة دكف الراجع؛ ألنو إذا رجع قبؿ الحد فيك كالتائب قبؿ تنفيذ الحد 

, فيسقط عنو الحد؛ كألف في درء الحد عنو تمكينا لو مف الرجكع, الذم يحصؿ بو مصمحة بقكلو
المشيكد عميو, كفي إيجاب الحد عميو زجر لو عف الرجكع خكفا مف الحد, فتفكت تمؾ المصمحة 

 كتتحقؽ المفسدة, فناسب ذلؾ نفي الحد عنو. 

                                                
انًؼَٕخ ػهٗ يزْت ػبنى ٙ ـ,422ـ خ اثٍ َقش )ػجذ انْٕبة ػهٙ(. 52, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, انذٍٚ أزًذ()ؽٓبة  انمشافٙ 1

 .217, ص2ّ, ض1998 -1418ٙ, 1, ذؽو٤ن: ٓؽٔك ؼٍٖ ٓؽٔك ؼٍٖ ئٌٔاػ٤َ اُشاكؼ٢, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽانًذُٚخ
 .378, ص2ٙ, ض2003 -1424ٙ, اُواٛهج, ٌٓرثح قان اُرهاز, مبسَب ثبنمبٌَٕ انٕضؼٙانزؾشٚغ اندُبئٙ اإلعاليٙ ي, ػٕدح )ػجذ انمبدس( 2
 .206, ص8..., أُهظغ اٍُاتن,  ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 3
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نفسو بالكذب في قذفو, كأما الثبلثة فقد  كقاؿ الشافعي: يحد الراجع دكف الثبلثة؛ ألنو مقر عمى   
نما سقط بعد كجكبو برجكع الراجع, كمف كجب الحد بشيادتو لـ يكف قاذفا,  كجب الحد بشيادتيـ, كا 

 1فبل يحد كما لك لـ يرجع الراجع.
 الفقرة الثالثة

 إثبات الزنا بالقرائن 
زنا بالقرائف, فمنيـ مف نفى اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في مدل إمكانية إثبات جـر ال   

إمكانية ذلؾ مطمقا, كمنيـ مف قبميا مطمقا, كمنيـ مف أجاز بعضيا دكف بعض السيما بعد التطكر 
العممي في مختمؼ مياديف الحياة, كظيكر كثير مف الكسائؿ العممية التي يمكف أف تستخدـ في 

بجكازىا ىما قرينتاف, إحداىما ىي:  كالقرائف الممكنة إلثبات جريمة الزنا عند القائميف 2اإلثبات.
ظيكر الحمؿ في امرأة غير متزكجة أك في مف كانت في حكميا, كالثانية ىي: نككؿ الزكجة عف 

 اليميف أك الشيادة في حالة المعاف.
يرل المالكية كجكب حد الزنا بظيكر الحمؿ في امرأة غير فبالنسبة لحالة ظيكر الحمؿ, ف   

بصبي أك مجبكب, أك كلدت المكلكد كامبل في فترة تقؿ عف ستة أشير  متزكجة أصبل, أك متزكجة
  3مف دخكؿ زكجيا, كال يقبؿ مف الحامؿ في ىذه الحاالت ادعائيا االغتصاب إال بقرينة تصدقيا.

أف تسأؿ المرأة الحامؿ, فإف ادعت أنيا أكرىت, أك  في حيف يرل الحنفية كالشافعية كالحنابمة   
ف لـ تنكره, بؿ سكتت فبل حد كطئت بشبية, أك لـ  تعترؼ بالزنا, فبل تحد. كعند الشافعية حتى كا 

عمييا؛ ألنو يحتمؿ أف يككف مف كطء إكراه أك شبية, كالحد يسقط بالشبيات, كقد تحمؿ المرأة مف 
غير كطء, بأف يدخؿ ماء الرجؿ في فرجيا إما بفعميا أك فعؿ غيرىا كىك متصكر, كقد ركم عف 

 4نيما قاال: إذا كاف في الحد لعؿ كعسى فيك معطؿ.عمي كابف عباس أ
أك أف حمميا في حالة ادعاء الزكج زنا زكجتو, يككف كأما بالنسبة لحالة النككؿ في المعاف الذم    

متقاربة عند جميكر العمماء, كليس بينيـ اختبلؼ كبير, كذلؾ عمى ظاىر ما  توليس منو, كصف
ىي: أف يحمؼ الزكج  أربعة  ة المعافسكرة النكر, كصفمف  9إلى  6مف  تقتضيو ألفاظ اآليات

أربع شيادات باهلل أني رأيتيا تزني, أك أف ذلؾ الحمؿ ليس مني, كيقكؿ في  أف يشيد أيماف أك
 ةأك تحمؼ أربعأربع شيادات . ثـ تشيد الزكجة "أن لعنة اهلل عميَّ إن كنت من الكاذبين"الخامسة: 

                                                
 .137ص, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 369, ص 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
2

, 18, ٓعِح اُعآؼح اإلٌال٤ٓح, ٓعِح كٌه٣ح ٗظق ٣ٌٞ٘ح ٓؽٌٔح, تـكاق, اُؼهام, اُؼكق انًغزدذاد فٙ ٔعبئم اإلثجبد, خضش عهًٛبٌ )َقٛش( 

 .45, 44ّ, ص1426ٙ-2006
, 4ؼانف, ق ؽ, ق خ, ض, قان أُثسبؽٛخ انقبٔ٘ ػهٗ انؾشذ انقغٛشأُؼهٝف   ثهغخ انغبنك أللشة انًغبنكٙ ـ, 1241ـ خ انقبٔ٘ )أزًذ( 3

 .455, 454ص

 اُشهغ اُظـ٤ه ٛٞ  شهغ اُش٤ؿ اُكنق٣ه ٌُراتٚ ا٠ٍُٔٔ "أههب أٍُاُي ُٔمٛة اإلٓاّ ٓاُي".

, أُهظغ ...نجٍٛسٔضخ انطب ,)يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 378, 377, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضنًغُٙ, ا)يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ4 

 .91, ص10اٍُاتن, ض
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, "أن غضب اهلل عميَّ إن كان من الصادقين"كتقكؿ في الخامسة: أيماف باهلل إنو لمف الكاذبيف, 
 فعندئذ يدرأ عنيما الحد كيفرؽ بينيما. 

كمف شركط صحة المعاف أف يككف بحكـ حاكـ أم القاضي, فإذا نكؿ الزكج فالجميكر عمى أنو    
ميكر كمنيـ يحد حد القذؼ, كقاؿ أبك حنيفة: ال يحد كيحبس. أما في حالة نككؿ المرأة فقاؿ الج

نيا تحد, كحّدىا الرجـ إف كاف دخؿ بيا, كتكفرت فييا شركط إالمالكية كالشافعية كالحنابمة: 
ف لـ يكف دخؿ بيا فحدىا الجمد. كخالؼ أبك حنيفة كقاؿ: إذا نكمت كجب عمييا  االحصاف, كا 

  1الحبس حتى تبلعف, كاتفقكا عمى أنو إذا أكذب الزكج نفسو, فعميو حد القذؼ.
 ة الرابعةالفقر 

 اثبات الزنا بعمم القاضي
يرل الشافعية في المرجكح مف قكلييما, كىك قكؿ أبي ثكر أيضا, بجكاز إقامة الحد بعمـ    

القاضي, كيبرركف قكليـ بأنو إذا جازت لو إقامتو بالبينة كاالعتراؼ الذم ال يفيد إال الظف, فإقامتو 
الجميكر عمى خبلؼ ذلؾ, كمنيـ المالكية كأصحاب بما سمعو أك رآه كىك يفيد العمـ أكلى. إال أف 

الرأم كالقكؿ الثاني لمشافعية كركم ذلؾ أيضا عف أبي بكر الصديؽ. كذىب مف فقياء الحنابمة 
أبعد مف ذلؾ إذ قالكا: إنو ال يجكز لمقاضي أف يتكمـ بو, كلك رماه بما عممو منو لكاف قاذفا يمزمو 

ف كاف قد حـر النطؽ بو فتحريـ حد القذؼ, كعميو فبل تجكز إقامة الح د بو كيعتبر كقكؿ غيره, كا 
 2العمؿ بو أكلى.

"لو كنت راجما أحدا : امرأة تعمف الفجكر فقاؿ  كيقكؿ ابف تيمية بأنو كاف في زمف الرسكؿ    
  3, فالحدكد ال تقاـ إال بالبينة.بغير بينة لرجمت ىذه"

 الفرع الثاني
 نون الجزائريالمتابعة في جريمة الزنا في القا

تخضع المتابعة في جريمة الزنا في القانكف الجزائرم إلى قيديف, يتمثؿ القيد األكؿ في تحريؾ 
 الدعكل العمكمية, كيتمثؿ القيد الثاني في إثبات ىذه الجريمة.

 
 
 

                                                
 .120, 119, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( ثٍ سؽذا 1
 .376, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 518, 517, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
, اٍُؼٞق٣ح, ٝوانج اُشإٕٝ اإلٌال٤ٓح ٝاألٝهاف ٝاُكػٞج ٔانشػٛخانغٛبعخ انؾشػٛخ فٙ إفالذ انشاػٙ ٙ ـ, 728ـ خ اثٍ رًٛٛخ )رمٙ انذٍٚ أزًذ( 3

 .113ٙ, ص1418, 1ٝاإلنشاق, ؽ
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 الفقرة األولى
 تحريك الدعوى العمومية في جريمة الزنا في القانون الجزائري

ئـ التي عمؽ المشرع تحريؾ الدعكل العمكمية بشأنيا عمى شككل مف الزكج جريمة الزنا مف الجرا   
مف قانكف العقكبات في فقرتيا الرابعة, كعميو فبل  339المضركر, كىذا ما نصت عميو المادة 

تستطيع النيابة العامة تحريؾ الدعكل العمكمية في ىذه الجريمة إال بناء عمى شككل مف الزكج 
األخيرة شرطا الزما لممتابعة, كيجب عمى المحكمة أف تشير ليا في المضركر, كتعتبر ىذه 

 حكميا. 
كال يشترط القانكف أم شكؿ ليذه الشككل, بؿ يكفي أف يعبر الزكج المضركر عف نيتو في إنزاؿ    

العقاب بالمتيـ لكي تتحرؾ ىذه الدعكل, فإذا كانت الزكجة ىي الفاعؿ األصمي, فبل تتـ المتابعة 
ذا كاف الزكج ىك الفاعؿ األصمي, فبل تتـ المتابعة إال بناء عمى إال بناء ع مى شككل زكجيا, كا 

ذا كاف المتيماف كبلىما متزكج, فتتـ المتابعة بناء عمى شككل أحد زكجييما أك  شككل زكجتو, كا 
 كبلىما. 

كطالما أف المشرع جعؿ جنحة الزنا جريمة ذات طابع خاص تيـ الزكج المضركر دكف سكاه,    
فبل تصح المتابعة إذا صدرت الشككل عف قريب لمزكج المضركر, ميما كانت درجة قرابتو, غير 
أنو يجكز لمزكج المضركر أف يككؿ غيره لتقديـ الشككل, عمى أف تككف الككالة خاصة بيذا 

 المكضكع دكف سكاه. 
الجميكرية, كلو  كبمجرد تقديـ الشككل تباشر النيابة العامة الدعكل العمكمية ممثمة في ككيؿ   

ستدعاء مباشر أماـ سمطة مبلءمة المتابعة, كلو اختيار طريؽ المتابعة ػػػػػ تمبس, تحقيؽ, ا
ػػػػػ, كلككيؿ الجميكرية أف يتابع الشريؾ إذا لـ تشممو شككل الزكج المضركر, كأف أم صفح المحكمة

كز متابعة الشريؾ في حالة مف ىذا األخير يضع حدا لكؿ متابعة, بما فييا متابعة الشريؾ, كال يج
كفاة الزكج المذنب سكاء حدثت الكفاة قبؿ تقديـ الشككل أك بعدىا. أما إذا تكفى الزكج المضركر 
بعد تقديـ الشككل, فتظؿ المتابعة قائمة, عمى أساس أف الجريمة تعني المجتمع كمو, كتخص 

 النظاـ العاـ. 
جؿ كقائع سابقة عف الحكـ بالطبلؽ, ذلؾ أف كال تقبؿ الشككل بعد الطبلؽ البائف كلك مف أ   

ؽ ع, أما الشككل المقدمة قبؿ الطبلؽ,  339الشاكي لـ تعد لو صفة الزكجية التي تتطمبيا المادة 
    1فتستمر إلى ما بعد الحكـ بالطبلؽ.

                                                
 .137, 136, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضثٕعمٛؼخ )أزغٍ( 1
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 الفقرة الثانية
 إثبات جريمة الزنا في القانون الجزائري 

ي ىك حرية اإلثبات؛ فإف القانكف الجزائرم عمى غرار إذا كاف األصؿ في اإلثبات الجنائ     
قكانيف أخرل, كعمى غرار الشريعة اإلسبلمية قد خرج عف ىذا األصؿ, في إثبات جريمة الزنا, 
حيث قيد القاضي بأدلة مخصكصة, ال يمكنو بغيرىا أف يديف الجاني بجـر الزنا, ميما قكيت األدلة 

فيؿ ىذا يعني أف  1الكيدية في مكضكع يتصؿ باألعراض. التي بيف يديو, كىذا لتفادم الدعاكل
 القانكف الجزائرم كافؽ الشريعة اإلسبلمية في أدلة إثبات جـر الزنا أـ أف األمر غير ذلؾ؟ 

مف قانكف العقكبات,  341نص المادة في يمة الزنا في القانكف الجزائرم, كردت أدلة إثبات جر    
حضر إثبات حالة تمبس بجريمة الزنا, أك إقرار كارد في كتتمثؿ حصرا في ثبلثة أدلة, ىي: م

 رسائؿ أك مستندات صادرة مف المتيـ, أك إقرار قضائي. 
ما تجدر اإلشارة إليو في بداية األمر, أف , فت حالة تمبس بجريمة الزنامحضر إثبافبالنسبة ل   

ات, فيمف يحرر محضر مف قانكف العقكب 341ىناؾ اختبلؼ بيف النصيف العربي كالفرنسي لممادة 
إذ يفترض النص العربي أف يككف ىذا المحضر محررا مف  ات حالة التمبس في جريمة الزنا.إثب

, مف يقـك 2مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 12أحد رجاؿ الضبط القضائي, كتبيف المادة 
المبينكف في فصؿ بميمة الضبط القضائي, كىـ رجاؿ القضاء, كالضباط, كاألعكاف, كالمكظفكف 

في حيف يفترض النص الفرنسي أف يككف محرر ىذا المحضر, ىك ضابط مف الضبط القضائي. 
مف قانكف  15ضباط الشرطة القضائية, كىي الطائفة المنصكص عمييا كالمبينة في المادة 

زالة بيف الطائفتيف, لذلؾ يرجى مف المشرع التدخؿ إل ااإلجراءات الجزائية, كال شؾ أف ىناؾ فرق
السابقة, أف يككف ىذا المحضر محررا عف حالة تمبس بجنحة  341ىذا االختبلؼ. كتشترط المادة 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كما يمي: 41الزنا, كالتمبس معرؼ بنص المادة 
 "تكصؼ الجناية أك الجنحة بأنيا في حالة تمبس إذا كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا.   
تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف الشخص المشتبو في ارتكابو إياىا في كقت  كما   

قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة بالصياح, أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت 
 آثار أك دالئؿ تدعك إلى افتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة.

                                                
 .108, أُهظغ اٍُاتن, صزجشٚر )فزٛسخ( 1
ظٞإ  10, اُظاقنج تران٣ؿ 48أُرْٔ, ض ن, اُؼكق, أُرؼٖٔ هإٗٞ اإلظهاءاخ اُعىائ٤ح أُؼكٍ 1966ٝظٞإ  8, أُإنؾ ك٢ 66/155األيش سلى  2

1966 . 
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أك جنحة كقعت كلك في غير الظركؼ المنصكص عمييا في  كتتسـ بصفة التمبس كؿ جناية   
الفقرتيف السابقتيف, إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ ككشؼ صاحب المنزؿ عنيا عقب كقكعيا كبادر 

 في الحاؿ باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا." 
ذلؾ أف إحضار ضابط إف اإلثبات بيذه الطريقة يطرح إشكاالت عديدة مف الناحية العممية,    

ما أف يككف الفعؿ لـ  الشرطة القضائية لئلثبات, يككف في الغالب األعـ إما بعد انتياء فعؿ الزنا, كا 
ما أنو قد أثبت فعبل لـ يتـ  يتـ أصبل, كيككف إثباتو في ىذه الحالة إما قد أثبت فعبل لـ يره, كا 

فتككف اإلدانة بيذه الكسيمة  أصبل, خصكصا كأف الشركع في ىذه الجريمة غير معاقب عميو,
مشكككا فييا كبالتالي فيي ظالمة؛ عمى أساس أنيا منافية لمبادئ العدالة التي يفسر فييا الشؾ 

 لمصمحة المتيـ. 
ف قمنا أنو في غالب األحياف يككف الحكـ في مثؿ ىذه القضايا كالمثبتة بيذه الكسيمة مآليا     كا 

جاءت بعد تشكيو شرؼ كاعتبار األسر. كالسؤاؿ المطركح ما  البراءة, فإننا نقكؿ أف ىذه البراءة
فائدة ىذه الكسيمة في إثبات ىذه الجريمة إف لـ يجـر الشركع فييا؟ ذلؾ أف ىذه الكسيمة أكثر 

 نو في إثبات الجريمة نفسيا.    ما إلثبات الشركع في ىذه الجريمة صبلح
يجب أف يككف اإلقرار ف ت صادرة مف المتيـكارد في رسائؿ أك مستنداالقرار أما بالنسبة لئل   

كاضحا دكف لبس أك غمكض, كيتناكؿ مضمكنو ذكر عبلقات جنسية عمى أف يككف ىذا اإلقرار 
كاردا في محررات أك صكر أك في أم سند آخر, كيككف صادرا مف المتيـ, كالمتيـ ُيحتمؿ أف 

إقرار أحد طرفي فعؿ الزنا حجة يككف فاعبل أصميا أك شريكا. كلكف السؤاؿ المطركح ىؿ يعتبر 
 عمى الطرؼ اآلخر أـ يقتصر عميو فقط؟

كاإلشكاؿ ال يككف كبيرا إذا كاف المقر ىك الفاعؿ األصمي, فقد تككف الحجة مقتصرة عميو, كال    
ضير إذا لـ يعاقب الشريؾ لعدـ ثبكت الجريمة عميو. كلكف األمر يككف أكثر تعقيدا إذا كاف المقر 

إذ ال يمكف إدانتو مع تبرئة الفاعؿ  ,لفاعؿ األصمي منكر, فيؿ ُيبرأ الشريؾ رغـ إقرارهىك الشريؾ كا
األصمي؛ ألف جـر الشريؾ مستمد مف جـر الفاعؿ األصمي؟ أـ ُيداف الفاعؿ األصمي بإقرار غيره 
كفيو مخالفة صريحة لمقانكف؛ ألنو ليس إقراره, كالقانكف حدد أدلة إثبات جـر الزنا؟ كما تجب 

مف طرفي فعؿ الزنا  اإلشكاؿ في الشريعة اإلسبلمية؛ ألف كبلىذا إلشارة إليو أنو ال ُيطرح مثؿ ا
 , لذا ُيرجى مف المشرع التدخؿ إلزالة مثؿ ىذه اإلشكاالت. اأصمي يعتبر فاعبل
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كيتضح مف ىذا أف المشرع الجزائرم يقر اإلقرار غير القضائي إذا كاف مكتكبا, كيعتبره دليبل    
في جريمة الزنا, عمى العكس مف الشريعة اإلسبلمية التي ال تقر إال اإلقرار القضائي,  كامبل

 كتشترط فيو عدـ الرجكع عنو. 
 ىكيقصد بو االعتراؼ بارتكاب ىذه الجريمة أماـ القضاء, ك ف قضائيالقرار كأما بالنسبة لئل   

اـ ككيؿ الجميكرية فبل يعتد أمأما االعتراؼ  .ؼ أماـ قاضي التحقيؽ كقاضي الحكـيشمؿ االعترا
كما يبلحظ ىنا  ,أماـ الشرطة القضائيةاالعتراؼ أماـ شيكد أك  كىك نفس الحكـ الذم يأخذه ,بو

 أف القانكف الجزائرم يتفؽ مع الشريعة اإلسبلمية في اإلثبات بيذه الكسيمة. 
ا في اإلثبات مطركح ,كلكف يبقى نفس اإلشكاؿ المطركح في اإلقرار الكتابي غير القضائي   

ضافة إلى ىذا اإلشكاؿ ىناؾ إشكاؿ آخر متصكر, إذ يمكف أف يتكاطأ  القضائي في القانكف. كا 
زكجاف عمى امرأة لتشكيو سمعتيا, بأف تشتكي الزكجة أف زكجيا زنى بيذه المرأة, رغـ عدـ 

المرأة  حصكؿ ىذا الفعؿ في الكاقع, كيعترؼ الزكج بيذا الفعؿ أماـ القضاء, كبعد تمطيخ سمعة
تصفح الزكجة عف زكجيا. كعميو فإف جعؿ المشرع الجزائرم الصفح ينيي المتابعة قد ُيستغؿ في 

 التبلعب كالدعاكل الكيدية. 
كخبلصة ما يجب التنكيو بو, أنو خارج ىذه الكسائؿ الثبلثة ال تقبؿ أية كسيمة أخرل إلثبات     

ة أك القرائف ميما كانت قكتيا, كىي نقطة جريمة الزنا في القانكف الجزائرم, مف قبيؿ الشياد
اختبلؼ مع الشريعة اإلسبلمية التي تجيز إثبات ىذه الجريمة بالشيادة إذا تحققت شركطيا, ككذلؾ 
ىناؾ مف فقياء الشريعة اإلسبلمية مف يجيز إثباتيا ببعض القرائف الخاصة. مع مبلحظة أف تقديـ 

ثبلث السابقة في القانكف الجزائرم, ال يمنع القاضي مف الدليؿ عمى قياـ الجريمة بإحدل الكسائؿ ال
 استعماؿ سمطتو في تقدير الدليؿ. 

 المطمب الثالث  
 عقوبة جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية وفي القانون الجزائري

بعد التطرؽ لكجية نظر كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف لفعؿ الزنا, مف حيث الماىية, كمف    
جريـ, كمف حيث اإلثبات, كعرض أكجو التشابو كاالختبلؼ بينيما, فيؿ يتفقاف أخيرا مف حيث الت

 حيث العقكبة؟ 
ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا المطمب المجزأ إلى فرعيف, تـ التطرؽ في الفرع األكؿ منيما:    

الزنا في القانكف  لعقكبة جريمة الزنا في الشريعة اإلسبلمية, كفي الفرع الثاني: لعقكبة جريمة
  الجزائرم. 
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 الفرع األول
 عقوبة جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية

لـ تنص الشريعة اإلسبلمية عمى العقكبات المقررة حاليا لجريمة الزنا مف بداية األمر, بؿ جاء    
 تشريعيا متدرجا, إلى أف استقر عمى ما ىك الحاؿ عميو. باإلضافة إلى ىذا فقد ميزت الشريعة
اإلسبلمية بيف عقكبة البكر كعقكبة المحصف عند جميكر الفقياء, كما نصت عمى مكانع إذا 
تكافرت امتنع تنفيذ ىذه العقكبة. الشيء الذم دفعني إلى طرح جممة مف التساؤالت, تتـ اإلجابة 

 عمييا مف خبلؿ ىذا الفرع, أىميا: 
ي اإلسبلمي ككيؼ أصبحت؟ كما كيؼ كانت عقكبة جريمة الزنا في بداية التشريع الجنائ   

المقصكد بالمحصف في الشريعة اإلسبلمية ككيؼ فرقت ىذه األخيرة بيف عقكبتو كعقكبة البكر في 
ىذه الجريمة؟ كلماذا ىذا التفريؽ رغـ أف الفعؿ المادم نفسو؟ كما المكانع التي تعترض تنفيذ ىذه 

 العقكبة؟ كفي حالة تنفيذىا كيؼ يككف ىذا التنفيذ؟
 رة األولىالفق

 التطور التشريعي لعقوبة الزنا في الشريعة اإلسالمية
في حقيقة األمر أف اإلسبلـ ال يعتمد عمى العقكبة في إنشاء مجتمعو النظيؼ مف االنحراؼ    

نما يعتمد قبؿ كؿ شيء عمى الكقاية مف األسباب الدافعة إلى الجريمة, كلتحقيؽ ىذا فقد  كالفساد, كا 
, كالخمكة, سدَّ جميع المنافذ ا لمؤدية إلى الحراـ, كضيؽ فرص الغكاية, كىذا بتحريمو لمنظر المحـر

ثارة الغرائز.  كاالختبلط, كالتبرج, كأبعد كؿ عكامؿ الفتنة التي مف شأنيا تيييج كا 
نما أراد أف ييذبو     كفي نفس الكقت فإف اإلسبلـ ال يحارب الدكافع الفطرية, كمنيا دافع الجنس, كا 

ك النظيؼ, فنظمو في شكؿ يحفظ لئلنساف كرامتو, كعرضو, كأخبلقو, كآدابو. فرسـ كيضمف لو الج
ف كقعت فقد شرع ليا ركادع  لمعبلقة الجنسية حدكدا, كجعؿ ليا قيكدا كحكاجز لئبل تقع الفاحشة, كا 

 1كزكاجر, ليككف ذلؾ عبرة لمقترفيا كلجميع مف حكلو.
, إذ كانت ىذه العقكبة حسب ما يراه الجميكر ناكمع ذلؾ فقد كاف التدرج في تشريع عقكبة الز    

في صدر اإلسبلـ ىي الحبس في البيكت, كاإليذاء بالتعيير كالتكبيخ, كالضرب بالنعاؿ كغيرىا, 
ۖۡ فَإِن كذلؾ لقكلو تعالى: ًۡ ُِِس ٌّ ۡربََػٗث 

َ
ََّ أ ِٓ ُِٓدواْ َغيَيۡ ًۡ فَٱۡشتَۡش تنَِي ٱىَۡفِٰحَشَث ٌَِ نَِّصآنُِس

ۡ
ِِٰت يَأ ُِٓدواْ  َوٱلَّ َش

ََّ َشبِيَٗل  ُٓ َ ُ ل ۡو ََيَۡػَو ٱَّللَّ
َ
ُٔۡت أ ٍَ ۡ ََّ ٱل ُٓ ٰ َٔفَّى ٰ َحخَ ََّ ِِف ٱۡۡلُئُِت َحِتَّ ُْ ۡمِصُهٔ

َ
ًۡ  ١٥فَأ ا ٌُِِس َٓ ِ حَِيِٰ

ۡ
اِن يَأ َ وَٱَّلَّ

اةٗا رَّحِ  َٔ َف  َّٔ َ نَاَن حَ ٓ  إِنَّ ٱَّللَّ ا ٍَ ُٓ ٔاْ َخِۡ ۡغرُِض
َ
ۡليََحا فَأ

َ
ۖۡ فَإِن حَاةَا َوأ ا ٍَ ُْ ا اوُو ًٍ  [.16, 15]النساء: ١٦ي

                                                
 .161, أُهظغ اٍُاتن, صزجشٚر )فزٛسخ( 1
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كقد اختمؼ الفقياء في تفسير ىاتيف اآليتيف, فرأل البعض أف اآلية األكلى جاءت بحكـ النساء    
فقط, كليس فييا حكـ الرجاؿ, كأف اآلية الثانية عطؼ عمى اآلية األكلى متصبل بقكلو تعالى: 

 ًۡ ا ٌُِِس َٓ ِ حَِيِٰ
ۡ
اِن يَأ َ دا لمرجاؿ, مضافا إلى ما قبمو مف حكـ النساء, كعمى فكاف ىذا حكما زائ, وَٱَّلَّ

ىذا فحكـ النساء الزانيات كاف الحبس في البيكت حتى يمتف, أك إلى أف يجعؿ اهلل ليف سبيبل 
 بحكـ آخر, كحكـ الرجاؿ الزناة كاف األذل.

لبكر؛ كحجتيـ كرأل البعض أف اآلية األكلى مبينة لعقكبة الثيب, كأف اآلية الثانية مبينة لعقكبة ا   
ًۡ  في ذلؾ أف المراد بقكلو تعالى: الثيب؛ ألف قكلو مف نسائكـ إضافة  المقصكد بو ٌَِ نَِّصآنُِس

زكجية, كقالكا: ال فائدة نعمميا في إضافتو ىينا إال اعتبار الثيكبة. ككذلؾ فإف اآليتيف قد جاءتا 
خؼ لمبكر, كعقكبتي الرجـ كالجمد بعقكبتيف إحداىما أغمظ مف األخرل, فكانت األغمظ لمثيب, كاأل

 الحاليتيف.
ًۡ  قكلو: يكىناؾ فريؽ ثالث رأل أف اآلية الثانية كى    ا ٌُِِس َٓ ِ حَِيِٰ

ۡ
اِن يَأ َ  :ناسخ لقكلو تعالى وَٱَّلَّ

 ًۡ تنَِي ٱىَۡفِٰحَشَث ٌَِ نَِّصآنُِس
ۡ
ِِٰت يَأ اِن يَ كالقائمكف بيذا الرأم يحممكف قكلو تعالى:  وَٱلَّ َ ا وَٱَّلَّ َٓ ِ حَِيِٰ

ۡ
أ

 ًۡ  1عمى أف المراد بو الزاني كالزانية. ٌُِِس

واْ كمف المتفؽ عميو عند الجميكر, أف ىاتيف اآليتيف ُنسختا بقكلو تعالى:     اِِن فَٱۡجِِلُ اجَِيُث وَٱلزَّ ٱلزَّ
 ِ َِ ٱَّللَّ فَث  ِِف دِي

ۡ
ا َرأ ٍَ ُخۡذُزً ةِِٓ

ۡ
ةٖ  َوََل حَأ ا ٌِاْئََث َجِۡلَ ٍَ ُٓ ِِۡ ٌّ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  ُُكَّ َنِٰحٖد  ِ َوٱۡۡلَ ًۡ حُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللَّ  إِن ُنُِخ

ۡؤٌِِنَِي  ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ا َطآنَِفث   ٍَ ُٓ ۡد َغَذابَ َٓ ٓ إَِلَّ  ٢َوىۡيَۡش ا َٓ اجَِيُث ََل يَِهُِح ۡو ُمۡۡشَِكٗث وَٱلزَّ
َ
اِِن ََل يَِِهُح إَِلَّ َزاجَِيًث أ ٱلزَّ

ۚ وَُحّرَِم َذٰلَِم لََعَ  ۡو ُمۡۡشِك 
َ
ۡؤٌِِنِيَ َزاٍن أ ٍُ ۡ خذوا عني, خذوا ": [, كبقكؿ الرسكؿ 3, 2]النكر:   ٱل

عني, قد جعل اهلل لين سبيال, البكر بالبكر جمد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جمد مائة 
 2."والرجم

ِّ  :كنقؿ الرازم عف أبي مسمـ األصفياني, أف قكلو تعالى    ٌَِ ن تنَِي ٱىَۡفِٰحَشَث 
ۡ
ِِٰت يَأ ًۡ َوٱلَّ ,  ..َصآنُِس

خاصة بجريمة المرأتيف إحداىما مع األخرل, أم خاصة بجريمة السحاؽ, كعقكبتيا حبس النساء 
ًۡ في البيت إلى المكت أك إلى أف يجعؿ اهلل ليف سبيبل. كأف قكلو تعالى:  ا ٌُِِس َٓ ِ حَِيِٰ

ۡ
اِن يَأ َ  ...وَٱَّلَّ

                                                
, 229, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 308, 307, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1

230. 
2

, فسٛر يغهىأُشٜٞن ب  انقسٛر انًخزقش ثُمم انؼذل ػٍ انؼذل إنٗ سعٕل هللا فهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىانًغُذ ـ,  261ٙـ خاثٍ انسدبج )يغهى(  

. 1316, ص1690, ًراب اُؽكٝق, تاب ؼك اُىٗا, نهْ اُؽك٣س3ذؽو٤ن: ٓؽٔك كإاق ػثك اُثاه٢, ت٤هٝخ, قان ئؼ٤اء اُرهاز اُؼهت٢, ق ؽ, ق خ, ض

. ؼٌْ األُثا٢ٗ: 144, ص4415, ًراب اُؽكٝق, تاب ك٢ اُهظْ, نهْ اُؽك٣س4, أُهظغ اٍُاتن, ضٔدعٍُ أثٙ دا, أثٕ دأد )عهًٛبٌ(اُِلع ٍُِْٔ. 
, ذؽو٤ن: تشان ػٞاق ٓؼهٝف, ت٤هٝخ, قان اُـهب اإلٌال٢ٓ, ق عٍُ انزشيز٘أُشٜٞن ِب:  اندبيغ انكجٛشٙ ـ, 279ـ خ انزشيز٘ )يسًذ(طؽ٤ػ. 

, أُهظغ عٍُ اثٍ يبخخ, )يسًذ( اثٍ يبخخ. 93, ص1434ْ ػ٠ِ اُص٤ة, نهْ اُؽك٣س , أتٞاب اُؽكٝق, تاب ٓا ظاء ك٢ اُهظ3ّ, ض1998ؽ, 

, 37, أُهظغ اٍُاتن, ضيغُذ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم )أزًذ(, اثٍ زُجم. 852, ص2550, ًراب اُؽكٝق, تاب ؼك اُىٗا, نهْ اُؽك٣س 2اٍُاتن, ض

 . 338ص, 22666ذرٔح ٍٓ٘ك األٗظان, ؼك٣س ػثاقج تٖ اُظآد, نهْ اُؽك٣س
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المكاط, كعقكبتيا اإليذاء بالقكؿ  خاصة بجريمة الرجميف أحدىما مع اآلخر, أم خاصة بجريمة
اِِن  كالفعؿ. كأف قكلو تعالى: اجِيَُث وَٱلزَّ خاصة بجريمة الرجؿ مع المرأة, أم خاصة بجريمة  ... ٱلزَّ

الزنا, كبذلؾ يككف القرآف في نظر صاحب ىذا القكؿ الذم نسبو الراغب األصفياني إلى ابف بحر, 
جياتيا الثبلث, كتككف اآليات كميا محكمة ال نسخ في قد استكمؿ عقكبة الجناية عمى العرض في 

 1شيء منيا.
, عمى ما جاءت بو آيتي النكر, كسنة عند الجميكر كقد استقر الحكـ بعد ذلؾ في عقكبة الزناة   

, مع اختبلفات في فيـ ىذه النصكص, كما ترتب عمييا مف أحكاـ كاختبلؼ في الرسكؿ 
 .العقكبة بيف البكر كالمحصف

 ة الثانيةالفقر 
 عقوبة البكر

, فإذا 2البكر عند فقياء الشريعة اإلسبلمية ىك الحر البالغ, الذم لـ يجامع في نكاح صحيح   
زنى سكاء كاف رجبل أك امرأة, كتحققت شركط كجكب الحد, عكقب بعقكبتيف, أكالىما: الجمد كىي 

 مختمؼ فييا.  عقكبة مجمع عمييا, كالثانية: التغريب كتسمى أيضا النفي كىي عقكبة
ميزت الشريعة اإلسبلمية بيف عقكبة األحرار كعقكبة الرقيؽ في الزنا, إذ فبالنسبة لؤلكلى فقد    

شددت عقكبة الحر كجعمتيا مائة جمدة سكاء كاف رجبل أك امرأة, كخففت عقكبة الرقيؽ كجعمتيا 
في عقكبة العبد, نصؼ عقكبة الحر, كىي خمسكف جمدة إف كاف المجمكد أمة, كاختمؼ الفقياء 

أم يككف حده في ىذه الحالة مائة جمدة,  3حده حد الحر, مف الجمد كالنفي كالرجـ, :فقالت طائفة
 عميو نصؼ عقكبة الحر, كىك خمسكف جمدة فقط.   :كقاؿ الجميكر

 فالمدة عند القائميف بو سنة بالنسبة لؤلحرار, كبالنسبة لمعبيدتو مدفعقكبة التغريب أما بالنسبة ل   
كالتغريب عقكبة مختمؼ فييا بيف الفقياء, إذ يرل الحنفية أنيا غير  .مختمؼ فييا كما سيأتي

في حيف يرل الشافعية كجكبيا  4الزمة, إال إذا رأل القاضي المصمحة في الجمع بينيا كبيف الجمد.
اني: يغرب, بالنسبة لؤلحرار. أما بالنسبة لمعبيد ففي المذىب قكالف, أحدىما: ال يغرب, كالقكؿ الث

كالذيف قالكا بالتغريب اختمفكا في مدتو عمى قكليف, أحدىما: أنو يغرب سنة؛ ألنيا مدة مقدرة 

                                                
, 1, ذؽو٤ن ٝقناٌح: ػاقٍ تٖ ػ٢ِ اُشك١, قان اُٞؽٖ, اُه٣اع, ؽرفغٛش انشاغت األففٓبَٙٙ ـ, 502ـ خ انشاغت األففٓبَٙ )انسغٍٛ( 1

, ت٤هٝخ, قان ئؼ٤اء اُرهاز اُؼهت٢,  يفبرٛر انغٛت أٔ انزفغٛش انكجٛشٙ ـ, 606ـ خفخش انذٍٚ انشاص٘ )يسًذ( . 1143, ص3ّ, ض1424ٙ-2003
 .282, أُهظغ اٍُاتن, صؽهزٕد )يسًٕد(. 528, ص9ٙ, ض1420, 3ؽ
 .407, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضعجم انغالو, )يسًذ( انقُؼبَٙ 2
 .238, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 3
 . 211, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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بالشرع, فاستكل فييا الحر كالعبد, كالثاني: أنو يغرب نصؼ سنة؛ ألنو حد يتبعض, فكاف العبد فيو 
  1عمى النصؼ مف الحر كالجمد.

قالكا بكجكب تغريب الرجاؿ دكف النساء كالعبيد.  في حيف تكسط المالكية بيف المذىبيف, إذ   
كبرركا ذلؾ بأف التغريب بالنسبة لمرجؿ يقطعو عف معاشو, كتمحقو الذلة بغير بمده. أما المرأة فبل 
معيشة ليا, إذ القكامة تجب ليا عمى الرجاؿ في الشريعة اإلسبلمية, كالكاجب حفظيا عف الفساد, 

كتعريضيا لمزنا. كفي تغريب الرقيؽ إضاعة لحقكؽ المالكيف في كفي تغريبيا إعانة عمى فسادىا, 
 2الخدمة, فيتأذل بالتغريب آخركف غير الجاني.

 الفقرة الثالثة
 عقوبة المحصن 

شددت الشريعة اإلسبلمية عقكبة المحصف في جريمة الزنا, كجعمتيا الجمد كالرجـ, عمما أف    
لفقياء. فما المقصكد باإلحصاف؟ كما حقيقة ىذا ثنائية العقكبة بيذه الصفة مختمؼ فييا بيف ا

 االختبلؼ؟ 
اإلحصاف في جريمة الزنا ىك عبارة عف اجتماع صفات في الزاني, اعتبرىا الشرع لكجكب    

الرجـ, كىي عند الحنفية سبع صفات, ىي: العقؿ, كالبمكغ, كالحرية, كاإلسبلـ, كالنكاح الصحيح, 
ات, كالدخكؿ في النكاح الصحيح بعد تكفر سائر الشركط كككف الزكجيف كمييما عمى ىذه الصف

 السابقة متأخرا عنيا, فإف تقدميا لـ يعتبر ما لـ يكجد دخكؿ آخر بعدىا. 
فالزكج العاقؿ البالغ الحر المسمـ إذا دخؿ بزكجتو كىي صبية أك مجنكنة أك أمة أك كتابية, ثـ    

مة أك أسممت الكتابية ال يصير محصنا, ما لـ إذا بمغت الصبية أك أفاقت المجنكنة أك أعتقت األ
يكجد دخكؿ آخر بعد زكاؿ العارض, كحتى لك زنى قبؿ دخكؿ آخر ال يرجـ, فإذا كجدت ىذه 

  3الصفات بيذه الكيفية صار الشخص محصنا.
كال خبلؼ في المذىب عمى ىذه الصفات إال في صفة اإلسبلـ, فإف أبا يكسؼ ال يشترطيا,    

ـ بنكاح الكتابية, كيرجـ الذمي الزاني إذا تحققت بقية الصفات فيو, كبيذا أخذ حيث يحصف المسم
غير أف بعض الشافعية خالفكا في عدـ اشتراط الدخكؿ بعد الكماؿ, فمك كطئ  4الشافعية كالحنابمة.

شخص كىك صغير أك مجنكف أك مممكؾ ثـ كمؿ بعد ذلؾ فإذا زنى رجـ. كخالؼ بعضيـ أيضا 

                                                
 .378, 377, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
 .88, ص12أُهظغ اٍُاتن, ض ,انزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 2
 .196, ص9..., أُهظغ اٍُاتن,ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .317, 316, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ. 199, ص9, ٗلً أُهظغ, ض 4
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كماؿ في كمييما, كقالكا إذا كاف أحدىما حرا بالغا عاقبل, كاآلخر مممككا أك في عدـ اشتراط ال
   1صغيرا أك مجنكنا, فإف الكامؿ منيما محصف, كالناقص منيما غير محصف.

أما المالكية فإنيـ يكافقكف المذىب الحنفي إال في صفة اإلحصاف في ككف الزكجيف كمييما عمى    
رطكنيا, بؿ يركف أنو إف أحصف أحدىما رجـ, كلك لـ يحصف الصفات السابقة, فإنيـ ال يشت

 3كاستثنكا مف ذلؾ أف الصبي إذا كطئ الكبيرة فإنو ال يحصنيا. 2اآلخر,
 4كقاؿ مجاىد كالظاىرية كغيرىـ أف العبد يحصف بزكاجو بحرة, كاألمة تحصف بزكاجيا بحر.   
أف الشخص الذم سبؽ زكاجو كتـ الدخكؿ كما تجدر اإلشارة إليو أنو يتبيف مف الشركط السابقة,    

في ىذا الزكاج, ثـ انتيت عبلقتو الزكجية بطبلؽ أك مكت أك غيرىما, يعتبر محصنا بعد نياية 
ىذه العبلقة عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية؛ كذلؾ ألنو ناؿ نعمة الزكاج كالبكر لـ ينميا. 

جية شرط لبقاء اإلحصاف, إذ ال يعتبر محصنا كىناؾ مف الفقياء المتأخريف مف يرل أف بقاء الزك 
         5مف انتيت عبلقتو الزكجية.

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في عقكبة الحر المحصف, في جريمة الزنا عمى أربعة كقد    
أقكاؿ, فمنيـ مف قاؿ بالجمد كالرجـ معا, كمنيـ مف قاؿ بالجمد كالرجـ لمشيخ, كالرجـ فقط لمشاب, 

مف قاؿ بالرجـ فقط, كمنيـ مف قاؿ بالجمد فقط. كفي عقكبة الرقيؽ المحصف, عند القائميف كمنيـ 
 بإحصانو, خبلؼ كذلؾ, ال يتـ التطرؽ لو, النعداـ كجكد الرؽ في عصرنا. 

يك إحدل الركايتيف في مذىب الحنابمة, إذا قالكا بجمد الزاني ف القكؿ بالجمد كالرجـ معافأما     
 6كقد فعؿ ذلؾ عمي بف أبي طالب, كبو قاؿ ابف عباس كغيره. المحصف ثـ رجمو,

ما ركم عف أبي ذر أنو قاؿ:  وأساسف كالرجـ لمشيخ كالرجـ فقط لمشاب القكؿ بالجمد كأما   
"الشيخاف يجمداف كيرجماف, كالثيباف يرجماف, كالبكراف يجمداف كينفياف". كمثمو مركم عف ُأبَّي بف 

   7الكبلـ منسكب قكلو لمسركؽ.كعب كما فسره قتادة, كنفس 
 

                                                
1

 .376, 375, ص5..., أُهظغ اٍُاتن,ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 
 .69, ص 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 2
 .317, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 3
 .239, ص11, ض, أُهظغ اٍُاتنانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 4
 .93, 92, أُهظغ اٍُاتن, صاندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, أثٕ صْشح )يسًذ( 5
 .313, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 6
 .234, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ ,ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 7
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قاؿ بو جميكر الفقياء, كفييـ الحنفية كالمالكية كالشافعية كركاية ثانية كأما القكؿ بالرجـ فقط فقد    
عف أحمد, كقد ركم عف عمر كعثماف أنيما رجما كلـ يجمدا, كركم عف ابف مسعكد أنو قاؿ: "إذا 

 1تؿ بذلؾ".اجتمعا حداف هلل تعالى فييما القتؿ, أحاط الق
قاؿ بو الخكارج أك فرقة األزارقة منيـ كبعض الشيعة كبعض المعتزلة , فقد القكؿ بالجمد فقطكأما    

كاعتبركه عقكبة لمزاني سكاء كاف بكرا أك ثيبا, مستنديف لقكلو  ,كآخركف مف المتقدميف كالمتأخريف
ِتعالى:  ٌّ واْ ُُكَّ َنِٰحٖد  اِِن فَٱۡجِِلُ اجَِيُث وَٱلزَّ ةٖ  ٱلزَّ ا ٌِاْئََث َجِۡلَ ٍَ ُٓ ِۡ...ََ :[, كليـ مبررات عديدة, مف 2]النكر

بينيا أنيـ قالكا: ال يجكز ترؾ كتاب اهلل تعالى الثابت بطريؽ القطع كاليقيف, ألخبار آحاد يجكز 
 2الكذب فييا؛ كألف ىذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة, كىك غير جائز عندىـ.

 الفقرة الرابعة
 الزنا تنفيذ عقوبة 

لزاني المحصف ى امعال شؾ أف عقكبة الزنا مف أشد العقكبات في الشريعة اإلسبلمية, السيما    
  عند الجميكر. فيؿ ُأحيط تنفيذىا بضمانات كافية لمحد مف التجاكز فيو؟

مف ساؤالت جزئية تندرج ضمنو أىميا: لمجكاب عمى ىذا التساؤؿ, كجبت اإلجابة عمى ت   
عقكبة الزنا؟ كىؿ بمجرد ثبكت الجـر كالنطؽ بعقكبتو يصبح كاجب التنفيذ؟ أـ  المسؤكؿ عف تنفيذ

قد تعرض عكارض تمنع مف تنفيذ ىذه العقكبة أك تؤخرىا؟ كفي حالة تنفيذىا ماىي آليات ىذا 
 التنفيذ؟

ه اإلماـ مف الزاني الحر, ككذ    لؾ بعد ثبكت حد الزنا, يستكفيو اإلماـ األعظـ أك نائبو أم مف كالَّ
مف المبعض أم الرقيؽ الذم بعضو حر؛ ألنو ال كالية لمسيد عمى الحر منو, كالحد متعمؽ بجممتو. 
ه؛ ألنو ىك القادر عمى إقامتو, لشككتو كمنعتو, كانقياد الرعية  كأنيط ىذا الكاجب باإلماـ أك مف كالَّ

في إقامة الحدكد؛ ألنو ال لو قيرا كجبرا؛ كألنو ال يخاؼ تبعة الجناة كأتباعيـ. كلئلماـ أف يستخمؼ 
يستطيع أف يستكفي كؿ الحدكد بنفسو في دار اإلسبلـ؛ كألنو لك لـ يستخمؼ لتعطمت الحدكد كىذا 

 3ال يجكز.
 :4يمتنع تنفيذ عقكبة الزنا إذا ُكجد ما يسقط الحد بعد الحكـ بو, كيسقط الحد في حاالت ىيك    

ا باإلقرار, سكاء كاف الرجكع صريحا أك ضمنيا, كىذا حالة رجكع المقر عف إقراره, إذا كاف الزنا ثابت

                                                
. 313, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.209, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضانقُبئغ ثذائغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .336, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙاثٍ إدسٚظ . 446, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انؾشثُٛٙ
ٚخ ثذا, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 309, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ٤ِٜا أٗظه: ُٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ ٝٓؼهكح أقُرْٜ ٝاُهق ػ 2

, 1, اُعىائه, ٓطثؼح قؼِة, ؽيزْت انُغخ فٙ انزفغٛش ٔأثؼبدِ االخزًبػٛخ, انزٛدبَٙ )انٓبؽًٙ(. 441, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًدزٓذ
 .93, أُهظغ اٍُاتن, صاندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, )يسًذ( أثٕ صْشحٝٓا تؼكٛا.  845, ص2ّ, ض1992 -ٙ 1412

, 9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 197, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 3

 .253ــ  250ص
 .267ــ  254, ص9., ٗلً أُهظغ, ض..ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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حالة عدكؿ الشيكد عف شيادتيـ قبؿ التنفيذ, كميـ أك بعضيـ, ما داـ ككذلؾ عند جميكر الفقياء. 
حالة تكذيب أحد الزانييف لآلخر, أك ك  عدد الشيكد الباقيف أقؿ مف أربعة, كىذا عند الجميكر أيضا.

ثابتا بإقرار أحدىما, كىك قكؿ أبك حنيفة. أما األئمة الثبلثة فيركف أف  ادعاؤه النكاح, إذا كاف الزنا
ىذا التكذيب ال يسقط الحد عمى المقر, كأف ادعاء النكاح ال يسقطو, إال إذا أقاـ الدليؿ عمى كجكد 

حالة بطبلف أىمية الشيكد لمشيادة أك بعضيـ, قبؿ تنفيذ الحد كبعد الحكـ  باإلضافة إلى النكاح.
ا بقي عدد الشيكد المؤىمكف لمشيادة أقؿ مف أربعة, كذلؾ سكاء كاف بطبلف الشيادة بالفسؽ, بو, إذ

 أك الردة, أك الجنكف, أك العمى, أك الخرس, أك حد القذؼ, كىك مذىب الحنفية.

امتناع الشيكد عف البداية في الرجـ, أك مكتيـ, أك غيابيـ, كميـ أك حد الزنا بكما يسقط    
حدل الركايتيف عف  ا عند أبي حنيفة كمحمدكىذ بعضيـ عنو, أبي يكسؼ, كفي الركاية األخرل كا 

بأنو مركم عف اإلماـ عمي بف أبي طالب, كبأف الشيكد إذا بدأكا  ت بشرط. كبرركا قكليـسلي
بالرجـ, ربما استعظمكا فعمو, فيحمميـ ذلؾ عمى الرجكع عف الشيادة, فيسقط الحد عف المشيكد 

زكاج الزاني مف المزني بيا, كالقائؿ بيذا  ككذلؾ في حالة ـ خاصة دكف الجمد.عميو, كىذا في الرج
ىك أبك يكسؼ مف أصحاب أبي حنيفة, كحجتو أف النكاح يكرث شبية تدرأ الحد؛ ألنو يعطي الزكج 
حؽ الممؾ كاالستمتاع, كلكف فقياء المذىب ال يكافقكنو عمى ىذ الرأم؛ ألف الفعؿ كقع زنا, ككاف 

 الزكاج.سابقا عمى 
 يسقط حد الزنا إقرار الجاني عمى نفسو بجريمتو إنقاذا لتنفيذ عقكبتيا عمى برمء خطأ,كما أف    

فحكاىا: أف امرأة كقع عمييا رجؿ في سكاد الصبح كىي  قصة حدثت في عيد الرسكؿ  كأساسو
فاستغاثت بيـ, تعمد إلى المسجد فاستغاثت برجؿ مرَّ عمييا, كفرَّ صاحبيا ثـ مرَّ عمييا ذكك عدد 

فأدرككا الرجؿ الذم كانت استغاثت بو فأخذكه كسبقيـ اآلخر, فجاءكا بو يقكدكنو إلييا, فقاؿ ليا: 
فأخبرتو أنو كقع عمييا, كأخبر القـك أنيـ أدرككه  أنا الذم أغثتؾ كقد ذىب اآلخر, فأتكا بو النبي 

ذكني, قالت: كذب ىك الذم كقع يشتد, فقاؿ: إنما كنت أغيثيا عمى صاحبيا فأدرككني ىؤالء فأخ
فقاـ رجؿ مف الناس فقاؿ: ال ترجمكه كارجمكني  «انطمقوا بو فارجموه»: عمي, فقاؿ رسكؿ اهلل 

, الذم كقع عمييا كالذم أغاثيا فأنا الذم فعمت بيا الفعؿ فاعترؼ, فاجتمع ثبلثة عند رسكؿ اهلل 
ذم أغاثيا قكال حسنا, فقاؿ عمر: أرجـ الذم : "أما أنِت فقد ُغِفَر لِؾ" كقاؿ لمكالمرأة, فقاؿ 

  1«.ال إنو قد تاب إلى اهلل»كقاؿ:  اعترؼ بالزنى؟ فأبى رسكؿ اهلل 
في القانكف, عمى أنو عذر  يكيَّؼ ما قاـ بو الجاني في ىذه الحادثة كما حكـ بو الرسكؿ ك    

التشريع الجنائي اإلسبلمي معفي مف العقاب أك مانع مف مكانع العقاب, كيستنتج مف خبلؿ ىذا أف 

                                                
 . 474, ص6, ض7270ّ, نهْ اُؽك٣س: 2001-1421ٙ, 1, ت٤هٝخ, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽانغٍُ انكجشٖ, انُغبئٙ )أزًذ( 1



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 43 

 
  

 

كحتى في عقكباتو المقدرة التي ليا ميزات خاصة أكثر شدة, كانت سّباقة إلى العمؿ باألعذار 
 المعفية.  

مف المعمـك أف عقكبة الزنا عند الجميكر, قد تككف جمدا كقد تككف رجما, كىذا يتكقؼ عمى  ك    
قياء الشريعة اإلسبلمية عمى كجكب تأخير اتفؽ ف كقد زاني, فيما إذا كاف محصنا أـ ال.صفة ال

عقكبة الزاني إذا كانت رجما في حالتيف, إحداىما الحامؿ, فتؤخر حتى تضع حمميا ثـ تجد مف 
يرضع كليدىا أك تنتيي مدة الرضاع, كالثانية إذا أقر المحكـك عميو بالزنا ثـ جف, فبل يحد في 

لك ثبت الحد بالبينة ثـ جف. كال يؤخر الرجـ  جنكنو, بؿ يؤخر حتى يفيؽ ألنو قد يرجع, بخبلؼ ما
فبل فرؽ بينو كبيف الصحيح, كىناؾ مف  ك برد مفرطيف؛ ألف النفس مستكفاةلمرض أك حر أ

عندىـ يدكر بيف الكجكب  ىذا الشافعية مف قاؿ يؤخر: إف ثبت الحد بإقرار, كحكـ التأخير
 1دكب إليو.كاالستحباب, كىذا الحتماؿ رجكع المقر عف إقراره ألنو من

تؤخر عقكبة الجمد كذلؾ في الحالتيف السابقتيف الحمؿ كالجنكف, إال أنو في حالة الحمؿ كما    
تؤخر الحامؿ حتى تضع كتبرأ مف نفاسيا. كىناؾ مف قاؿ: يقاـ عمييا الحد في الحاؿ بعد النفاس, 

أطراؼ الثياب, كلكف بسكط يؤمف معو التمؼ, فإف خيؼ عمييا مف السكط, أقيـ بشمراخ النخؿ ك 
 كحالة المريض. 

ف لـ ييمؾ غالبا لمرض يرجى شفاؤه؛ ألف المقصكد الردع ال القتؿ, كقد     كيؤخر الجمد أيضا كا 
يفضي الجمد حينئذ إلى القتؿ, فإف لـ يرجى شفاؤه كالمرض المزمف جمد كلـ يؤخر, إذ ال غاية 

اه الحقا, كيرل الحنابمة عدـ تنتظر مف التأخير, كلكف يجمد بطريقة خاصة بالمريض كما سنر 
 تأخير الجمد عمى المريض مطمقا. 

كما يؤخر كذلؾ الجمد في الحر كالبرد المفرطيف, إلى كقت اعتداؿ الجك, كىناؾ مف قاؿ بعدـ    
ذا كاف في ببلد ال ينفؾ حرىا أك بردىا فبل يؤخر, كال ينقؿ المحكـك عميو بالجمد إلى  التأخير, كا 

فيذ الحد عميو, لما فيو مف تأخير الحد كلحكؽ المشقة, كيقابؿ إفراط الحر أك الببلد المعتدلة لتن
ذا جمد اإلماـ في مرض أك حر  البرد بتخفيؼ الضرب, ليسمـ مف القتؿ كما في المرض المزمف, كا 

  2أك برد, فمات المجمكد سراية فبل ضماف؛ ألف التمؼ حصؿ مف كاجب أقيـ عميو.

                                                
ن, , أُهظغ اٍُاتؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 201, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 1

انًؼَٕخ ػهٗ , اثٍ َقش )ػجذ انْٕبة ػهٙ(. 328, 327, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذهللا( اثٍ لذايخ. 234, ص5ض

 .256, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 321, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضيزْت ػبنى انًذُٚخ
, أُهظغ ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 202, 201, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضيغُٙ انًسزبج, ًذ()ؽًظ انذٍٚ يس انؾشثُٛٙ 2

انًؼَٕخ ػهٗ يزْت , (ػجذ انْٕبة ػهٙ)اثٍ َقش . 328, 327, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 234, ص5ٗلٍٚ, ض

 .256, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ .321, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػبنى انًذُٚخ
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 سكاء ثبت بالبينة أك باإلقرار, حضكر اإلماـ, كحضكر شيكد الزنا يستحب عند استيفاء الحد,ك    
كيجب  كذلؾ أف يحضر  1إف ثبت بيـ, لمخركج مف خبلؼ أبي حنيفة؛ ألنو يشترط حضكرىـ.

استيفاء حد الزنا طائفة مف المؤمنيف, كالطائفة عند الحنابمة كاحد فأكثر, مع الذم يقيـ الحد, كىذا 
ؿ عطاء كاسحاؽ: اثناف, كقاؿ الزىرم: ثبلثة؛ ألف الطائفة جماعة قكؿ ابف عباس كمجاىد. كقا

كأقؿ الجمع ثبلثة, كقاؿ مالؾ: أربعة ألنو العدد الذم يثبت بو الزنا, كلمشافعي قكالف, أحدىما: 
كقكؿ الزىرم, كاآلخر: كقكؿ مالؾ, كقاؿ ربيعة: خمسة, كقاؿ الحسف البصرم: عشرة, كقاؿ قتادة: 

  3ثبلثة إلى عشرة مف الرجاؿ, كقيؿ: ىك مجمع مف الناس.كالنفر ىك مف  2نفر,
 اتفؽ الفقياء عمى أف يجمد الشخص السميـ القكم المحكـك عميو بالجمد, بسكط معتدؿ ليسك    

رطبا كال شديد اليبكسة, كال خفيفا ال يؤلـ, كال غميظا يجرح أك يبرح, ضربا متكسطا, كيجب أال 
كتنزع عند الحنفية كالمالكية ثياب الجاني إذا كاف رجبل إال  يككف بالسكط عقد أك متعدد الفركع,

اإلزار ليستر عكرتو, كقاؿ الشافعي كأحمد: يترؾ عميو قميص أك قميصاف؛ ألف األمر بالجمد ال 
يقتضي التجريد, كقيؿ: ال ينزع عنو ثيابو إال أف يككف فركا أك محشكا, كيفرؽ الضرب عمى 

 د يفسده, كيستثنى مف الجمد الرأس كالكجو كالفرج. أعضائو؛ ألف جمعو في عضك كاحد ق
كىناؾ ركاية عف مالؾ أف الضرب يختص بالظير كما يميو, كيضرب الرجؿ في الحدكد كميا    

قائما غير ممدكد؛ ألف الحد مبني عمى التشيير, زجرا لمعامة عف مثمو, كالقياـ أبمغ فيو لمتشيير. 
مى الستر, فيكتفى بتشيير الحد فقط, كفي شرح غير كالمرأة تضرب قاعدة؛ ألف أمرىا مبني ع

ممدكد قيؿ المد المقصكد بو أف يمقى عمى األرض, كقيؿ أف يمد السكط بأف يرفعو فكؽ رأسو, 
كقيؿ أف يمد السكط بعد كقكعو عمى جسد المضركب عمى الجسد, كفيو زيادة ألـ كقد يفضي إلى 

ف امتنع الرجؿ كلـ  يقؼ كيصبر, ال بأس بربطو عمى اسطكانة أك الجرح, ككؿ ذلؾ ال يفعؿ. كا 
ف كاف الذم  يمسؾ, كال ينزع عف المرأة ثيابيا إال الحشك كالفرك؛ ألف في تجريدىا كشؼ العكرة, كا 

  4كجب عميو الحد ضعيؼ الخمقة كخيؼ عميو اليبلؾ, يجمد جمدا خفيفا يحتممو.
كىناؾ مف  5لرجؿ كالمرأة قاعدا,كخالؼ مالؾ في مسألة جمد الرجؿ قائما, كقاؿ يجمد كؿ مف ا   

المالكية مف يقكؿ بأف الضرب يككف بسكط مف جمد, ليس لو أكثر مف رأس كيككف رأسو لينا, 
كيقبض عميو منفذ الحد بالخنصر كالبنصر كالكسطى, كال يقبض عميو بالسبابة كاالبياـ, كيقدـ 

                                                
 .  198, 197, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 1
 .326, 325, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .940ٔهظغ اٍُاتن, ص, اُانًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح 3
 . 221ــ 217, ص ٖٓ 5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 4
 .509, ص 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 5
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اـ, إال أف يخشى مف تكاليو رجمو اليمنى كيؤخر اليسرل, كيكالي بيف الضرب كال يفرؽ عمى األي
  1ىبلؾ المحدكد.

اتفؽ الفقياء عمى أنو في حالة تنفيذ عقكبة الجمد عمى شخص مريض, أال يعامؿ معاممة ك    
الصحيح, فيرل الشافعية أال يجمد بسكط لئبل ييمؾ, بؿ بعثكاؿ, كىك الذم يككف فيو البمح كىك 

, عميو مئة غصف, كىي الش ماريخ, يضرب بو مرة كاحدة إذا كاف حرا, فإف بمنزلة العنقكد مف الكـر
ف كاف مف العبيد ضرب مرة كاحدة,  كاف عميو خمسكف غصنا, ضرب بو مرتيف لتكمؿ المئة, كا 
كعمى ىذا القياس. كيجب أف تمس المجمكد األغصاف جميعيا, أك ينكبس بعضيا عمى بعض 

 2ؾ فيو, لـ يسقط الحد.لينالو بعض األلـ, لئبل تبطؿ حكمة الحد, فإذا انتفى ذلؾ أك ش
كيرل الحنابمة إمكانية ضرب المريض بسكط يؤمف معو التمؼ, كالقضيب الصغير كشمراخ    

ؼ عميو مف ذلؾ, جمع ضغث فيو مئة شمراخ, فضرب بو ضربة كاحدة, كقد أنكر يالنخؿ, فإف خ
ا ٌِمالؾ ىذا, كقاؿ: قد قاؿ اهلل تعالى:  ٍَ ُٓ ِِۡ ٌّ ْ ُُكَّ َنِٰحٖد  وا ةٖ  َ فَٱۡجِِلُ [ كىذه جمدة 2]النكر: اْئََث َجِۡلَ

    3كاحدة.
في المغة, النفي عف البمد  ومف معانيكالتي  عقكبة التغريب بيا تنفذكأما عف الكيفية التي    

بعاد  كىك نفس المعنى االصطبلحي 4كاالبعاد, المقصكد بعقكبة التغريب في جريمة الزنا, أم نفي كا 
يرل فكعميو  ذا لـ تكف الجريمة قد كقعت فييا.يو الجريمة, كعف بمده إالزاني عف البمد التي كقعت ف

الحنابمة أف يغرب البكر الزاني حكال كامبل, فإف عاد قبؿ مضي الحكؿ أعيد تغريبو, حتى يكمؿ 
الحكؿ مسافرا, كيبنى عمى ما مضى, كيغرب الرجؿ إلى مسافة القصر؛ ألف ما دكنيا في حكـ 

قكالف, أحدىما: أنيا تغرب مسافة القصر, كالثاني: أنيا تغرب إلى أقؿ الحضر, كفي تغريب المرأة 
مف مسافة القصر, لتقرب مف أىميا فيحفظكنيا, كقاؿ أبك ثكر كابف المنذر: لك نفي الزاني إلى قرية 
ذا زنى الغريب غرب إلى بمد  أخرل بينيما ميبل أك أقؿ جاز؛ ألف النفي كرد مطمقا غير مقيد, كا 

ف  نو إلى غير البمد الذم غرب منو. زنى في البمد الذم غرب إليو, غرب م غير كطنو, كا 
ف     كيخرج مع المرأة الزانية محرميا حتى يسكنيا في مكضع, ثـ إف شاء رجع إذا أمف عمييا, كا 

ف أبى الخر  إذ ىناؾ مف  كج معيا بذلت لو األجرة مف مالياشاء أقاـ معيا حتى يكمؿ حكليا. كا 
سفرىا, كىناؾ مف قاؿ بعدـ كجكب ذلؾ عمييا؛ ألف الكاجب عمييا التغرب  يرل أف ىذا مف مؤنة

                                                
ٍٝٗوٚ ٝأػك كٜانٌٚ: أؼٔك ؼٔك١ ئٓاّ, , ؼووٚ ٝكظِٚ كفبٚخ انطبنت انشثبَٙ ػهٗ سعبنخ اثٍ أثٙ صٚذ انمٛشٔاَٙٙ ـ, 939ـ خ  انًُٕفٙ )ػهٙ( 1

 .94, ص4, ض1989 -1409ٙ, 1اُواٛهج, ٓطثؼح أُك٢ٗ, ؽ
 .201, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 2
 . 330, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 3
 .   3225, ص37, ض5, أُهظغ اٍُاتن, أُعِكانؼشةنغبٌ , )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 4
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بنفسيا, فمـ يمزميا زيادة عميو كالرجؿ, كيعتبر ىذا مف مؤنة إقامة الحد, كبالتالي فبل يمزميا, إذ ىك 
 كأجرة الجبلد, كعميو يرل أف تبذؿ األجرة مف بيت الماؿ. 

ف لـ كقيؿ إف لـ يكف ليا ماؿ بذلت مف بيت ال    ماؿ, فإف أبى محرميا الخركج معيا فبل يجبر, كا 
يكف ليا محـر غربت مع نساء ثقات, كالقكؿ في أجرة مف يسافر معيا منيف, كالقكؿ في أجرة 
, كىك قكؿ الشافعي؛ ألنو ال سبيؿ  , فإف لـ يكف ال ىذا كال ذاؾ, قاؿ أحمد: تبقى بغير محـر المحـر

لنفي عنيا إذا لـ تجد محرما؛ ألف تغريبيا بيذا الحاؿ, إغراء لتأخير الحد. كقيؿ: يحتمؿ أف يسقط ا
كيقكؿ اإلماـ مالؾ: بالنسبة لمرجؿ زيادة عف النفي كاالبعاد,  1ليا عمى الفجكر, كتعريض ليا لمفتنة.

         2البد مف سجنو في المكضع الذم نفي إليو.
رت كتب الفقو صفتيف لمرجـ, األكلى ذك, فقد عقكبة الرجـ بيا تنفذ التي كيفيةكأما بالنسبة لم   

منيما: أف ُيَصؼ الناس ثبلثة صفكؼ كصفكؼ الصبلة, كمما رجمو صؼ تنحى كتقدـ اآلخر, كال 
, فإف كاف الزنا ثبت ببينة فالمستحب  3يقاـ حد في مسجد. كالثانية: أف يدكر الناس حكؿ المرجـك

ف كاف ث بت بإقرار بدأ بو اإلماـ أك الحاكـ إف أف يبدأ الشيكد بالرجـ, كىك شرط عند الحنفية, كا 
كاف ثبت عنده, ثـ يرجـ الناس مف بعده, كىذا أيضا شرط عند الحنفية؛ ألف فعؿ ذلؾ منيـ أبعد 
ف ثبت  ليـ مف التيمة في الكذب عميو, فإف ىرب منيـ ككاف الحد ثبت ببينة, اتبعكه حتى يقتمكه, كا 

 4بإقرار ترككه.
و بمدر, أم طيف متحجر كحجارة معتدلة, بقدر مؿء الكؼ, ال كالرجـ ىك قذؼ المحكـك عمي   

بحصيات خفيفة لئبل يطكؿ تعذيبو, كال بصخرات تؤدم إلى تشكييو كتفكت التنكيؿ المقصكد, كقيؿ 
يرمى بالخفيؼ كالثقيؿ, عمى حسب ما يجد الرامي, كجميع بدف المرجـك محؿ لمرجـ, المقاتؿ 

, بحيث ال يبعد كغيرىا, كقيؿ يستحب أف يتكقى الكجو  كالفرج. كيككف مكقؼ الرامي مف المرجـك
 عنو فيخطئو, كال يدنك منو فيؤلمو. 

كيجب أف تستر عكرة الرجؿ كجميع بدف المرأة, كال يربط كال يقيد كال يحفر لمرجؿ عند رجمو,    
مف  كىناؾ مف فرؽ بيف إف ثبت زناه ببينة, فيسف أف يحفر لو حفرة ينزؿ فييا إلى كسطو, لتمنعو

ف ثبت زناه بإقرار فبل يسف أف يحفر لو, كقيؿ ىذا مستحب لممرأة فقط, كقيؿ يحفر لممرأة  اليرب, كا 
  5مطمقا, كقيؿ ال يحفر ليما مطمقا.

                                                
 .325, 324, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1
 .504, ص4, أُهظغ اٍُاتن,ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 2
 . 222, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 3
 .312, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( ٍ لذايخاث 4
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 200, ص4..., أُهظغ اٍُاتن,  ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 5

 .320, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذعٕلٙ
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ثـ يدفع المرجـك بعد قتمو إلى أىمو, فيصنعكف بو ما يصنع بسائر المكتى, مف التغسيؿ كالتكفيف    
  1كالصبلة عميو كالدفف.

 ةالفقرة الخامس
 العقوبات التبعية في جريمة الزنا 

قاؿ ابف القيـ: أف اهلل سبحانو كتعالى قد صرح بتحريـ الزكاج مف الزانية, كأخبر أف مف نكحيا    
فيك إما زاف أك مشرؾ, فإنو إما أف يمتـز حكمو سبحانو كيعتقد كجكبو عميو أك ال, فإف لـ يمتزمو 

ف التزمو كاعتقد ك  اِِن ََل يَِِهُح إَِلَّ جكبو كخالفو فيك زاف, لقكلو تعالى: كلـ يعتقده فيك مشرؾ. كا  ٱلزَّ
ۡؤٌِِنِيَ  ٍُ ۡ ۚ وَُحّرَِم َذٰلَِم لََعَ ٱل ۡو ُمۡۡشِك 

َ
ٓ إَِلَّ زَاٍن أ ا َٓ اجِيَُث ََل يَِهُِح ۡو ُمۡۡشَِكٗث وَٱلزَّ

َ
[, كقكلو 3]النكر: َزاجِيًَث أ

[. كالخبيثات أم الزانيات, كىذا 26]النكر: َن لِيَۡختِيَثِٰج  ٱۡۡلَتِيَثُٰج لِيَۡختِيثنَِي وَٱۡۡلَتِيثُٔتعالى: 
 يقتضي أف مف تزكج بيف فيك خبيث مثميف.

كأيضا مف أقبح القبائح أف يككف الرجؿ زكج بغي, كقبح ىذا مستقر في فطر الخمؽ, كىك    
أكالدا مف  عندىـ غاية المسبة, كأيضا فإف البغي ال تؤمف أف تفسد عمى الرجؿ فراشو, كتعمؽ عميو

فّرؽ بيف الرجؿ كبيف المرأة التي كجدىا حبمى  غيره, كالتحريـ يثبت بدكف ىذا. كأيضا فإف النبي 
أف يتزكج عناؽ ككانت بغيا, فقرأ  مف الزنا. كأيضا فإف مرثد بف أبي مرثد الغنكم استأذف النبي 

  2."ال تنكحيا"آية النكر, كقاؿ:  عميو رسكؿ اهلل 
لمزنا عقكبة أخرل أدبية بعد العقكبة المادية, كىي كآخركف أف مى رأم ابف القيـ كىكذا يككف ع   

, كىناؾ الكثير مف كتعتبر ىذه العقكبة عقكبة تبعية, أثر لمعقكبة المادية األصمية لجريمة الزنا
العمماء الذيف حممكا اآلية السابقة عمى مجرد التنفير مف تزكج البغي, كعميو فبل تككف مف آيات 

ىذا كلـ يبيف ابف القيـ حكـ الزكاج مف الزاني, أيككف لو نفس حكـ الزكاج مف الزانية أـ  3.عقكبةال
, كقاؿ الحسف ال؟ عمى أساس أف اآلية الثالثة مف سكرة النكر تتكمـ عف كؿ مف الزانية كالزاني

مو في الزنا, البصرم: أف لكمييما نفس الحكـ فالزاني المجمكد في حد الزنا ال ينكح إال مجمكدة مث
  4كىناؾ مف قاؿ بنسخ ىذا الحكـ.

 
 

                                                
 .269, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضبئغثذائغ انقُ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 . 105, 104, ص5ّ, ض1994-1415ٙ, 27, ت٤هٝخ, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽصاد انًؼبد فٙ ْذ٘ خٛش انؼجبدٙ ـ, 751ـ خ اثٍ انمٛى اندٕصٚخ )يسًذ( 2
 .284, 283ّ, ص2001-1421ٙ, 18, اُواٛهج, قان اُشهٝم, ؽاإلعالو ػمٛذح ٔؽشٚؼخ,  ؽهزٕد )يسًٕد( 3
ٛـ, 745ـ خ أثٕ زٛبٌ ثٍ ٕٚعف األَذنغٙ )يسًذ(. 497, 496, ص2, قٕٝ قان ٗشه, ق ؽ, ق خ, ضثسش انؼهٕوٙ ـ, 373ـ خ ذ٘ )َقش(انغًشلُ 4

 .10,11, ص8ٙ, ض1420, ذؽو٤ن: طكه٢ ٓؽٔك ظ٤َٔ, ت٤هٝخ, قان اُلٌه, انجسش انًسٛظ فٙ انزفغٛش
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 الفرع الثاني
 عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري ومقارنتيا بعقوبة الشريعة اإلسالمية

يتـ التطرؽ في ىذا الفرع لعقكبة جريمة الزنا في القانكف الجزائرم, ثـ مكازنة ىذه العقكبة مع    
 سبلمية ليذه الجريمة.العقكبات التي قررتيا الشريعة اإل

 الفقرة األولى
 عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري 

 تتمثؿ عقكبة الزنا في القانكف الجزائرم في عقكبات أصمية إلزامية, كعقكبات تكميمية جكازية.   
مف قانكف العقكبات عمى جريمة الزنا, بالحبس  339عاقبت المادة فقد  معقكبات األصميةل فبالنسبة

سنة إلى سنتيف, دكف تمييز بيف الزكج كالزكجة المرتكبيف ليذه الجريمة, عمى خبلؼ بعض مف 
التشريعات التي تميز بيف زنا الزكج كزنا الزكجة, كتجعؿ عقكبة زنا الزكج أخؼ مف عقكبة زنا 

يجكز الزكجة. مع العمـ أف العقكبة نفسيا مقررة قانكنا عمى الشريؾ, أما مف الناحية التطبيقية, فإنو 
 لمقاضي الحكـ عمييما بعقكبات مختمفة, كفؽ سمطتو التقديرية. 

أعطى إذ كما تجدر اإلشارة لو أف ىذه العقكبات يمكف أف تخفؼ أك تشدد كفؽ القكاعد العامة    
القانكف سمطة تقديرية كاسعة لمقاضي, مف حيث إمكانية إفادة المداف بظركؼ التخفيؼ, فإذا قرر 

بالظركؼ المخففة, فيمكنو إنزاؿ عقكبة الحبس إلى  غير المسبكؽ قضائياإفادة الشخص المداف 
كال تزيد عف , دج 20000شيريف, أك الحكـ عميو بعقكبة الغرامة كحدىا دكف أف تقؿ عف 

 الفقرتيف األكلى كالثانية. 4مكرر 53دج, المادة  500000
أم إذا سبؽ الحكـ عميو بحكـ , 5مكرر 53أما إذا كاف المداف مسبكقا قضائيا بمفيـك المادة    

نيائي بعقكبة سالبة لمحرية, مشمكلة أك غير مشمكلة بكقؼ التنفيذ, مف أجؿ جناية أك جنحة مف 
القانكف العاـ, فإنو ال يمكف أف تنزؿ عقكبة الحبس عف سنة, كال يمكف استبداؿ عقكبة الغرامة بو, 

قكبات. عمما أنو يمكف أف ُتشمؿ ىذه الفقرة األخيرة مف قانكف الع 4مكرر 53كىذا حسب المادة 
 ج.  ؽ إ 592أك الجزئي, كفؽ ما تقرره المادة  منيا الكميسكاء العقكبات بكقؼ التنفيذ 

تشدد العقكبة المقررة قانكنا لمزاني أك شريكو بحسب الحالة في حالة العكد, كيككف ذلؾ في ك    
قضاء العقكبة السابقة, كيرفع حدىا حالة ارتكابو لنفس الجريمة, خبلؿ الخمس سنكات التالية ل

األقصى في ىذه الحالة كجكبا إلى الضعؼ, فتصبح العقكبة المقررة قانكنا ىي الحبس مف سنة إلى 
. كال يفقد القاضي سمطتو التقديرية في ىذه الحالة في إمكانية إفادة 3مكرر 54المادة  أربع سنكات

دتو بيا, فإنو يمكف النزكؿ بالعقكبة إلى نفس الجاني بظركؼ التخفيؼ, كفي حالة ما إذا قرر إفا
 الحدكد الدنيا المذككرة في الفقرة السابقة الخاصة بحالة تخفيؼ العقكبة.
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أعطى القانكف الجزائرم سمطة تقديرية لمقاضي, بإمكانية فقد  معقكبات التكميميةل أما بالنسبة   
الة ارتكاب الجنحة, خصكصا إذا رأل النطؽ بالعقكبات التكميمية الجكازية, المنصكص عمييا في ح

بات الجكازية في مادة الجنح في المنع مف أنو قد تككف ليذه األمكر عبلقة بالجريمة. كتتمثؿ العقك 
ز سحب جكاك  ,مكرر ؽ ع 16نة أك نشاط المادة المنع مف ممارسة ميك  ,ؽ ع 13اإلقامة المادة 
يمية ال يمكف أف تتجاكز خمس سنكات, إال ككؿ ىذه العقكبات التكمؽ ع.  5مكرر 16السفر المادة 

أك لمدة ال تزيد  بالنسبة لؤلجنبي فيمكف أف يككف المنع مف اإلقامة في التراب الكطني إما نيائيا,
كيبدأ حساب مدة المنع مف اإلقامة, مف يـك انقضاء العقكبة األصمية, أك مف  عف عشر سنكات.

 . ؽ ع 13يـك اإلفراج عف المحكـك عميو, المادة 
ؽ ع, 16كما تجدر اإلشارة إليو أخيرا ىك كجكب تطبيؽ المصادرة المنصكص عمييا بالمادة    

ميما كاف الحكـ في الدعكل العمكمية, كيتعمؽ األمر بمصادرة األشياء التي تشكؿ صناعتيا أك 
ك استعماليا أك حمميا أك حيازتيا أك بيعيا جريمة, ككذلؾ األشياء التي تعد في نظر القانكف أ

نما كتدبير أمف, كى خاص  كالتنظيـ خطيرة أك مضرة, عمما أف ىذه المصادرة ال تطبؽ كعقكبة كا 
 بكؿ الجرائـ لذا ُيكتفى باإلشارة إليو ىنا فقط, دكف إعادتو في بقية الجرائـ.

 الفقرة الثانية
 موازنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري في عقوبة الزنا

اءت بو الشريعة اإلسبلمية مف جية, كما جاء بو المشرع الجزائرم مف جية مف استقراء ما ج   
أخرل, في مجاؿ عقكبة جريمة الزنا, يتبيف أف المشرع الجزائرم يتفؽ مع جميكر فقياء الشريعة 
اإلسبلمية مف حيث أنيـ يفرقكف بيف زنا المتزكج كزنا غير المتزكج, كيركف أف فعؿ األكؿ أكثر 

اني, كيتمثؿ ىذا التفريؽ بالنسبة لمشريعة اإلسبلمية في أف الجميكر يشدد جسامة مف فعؿ الث
عقكبة زنا المتزكج كيجعميا في أخؼ األحكاؿ الرجـ, بينما يرل أف عقكبة غير المتزكج الجمد مائة 

 جمدة, كفي أشد األحكاـ يككف معيا التغريب سنة. 
في أف عقكبة الزاني المتزكج ىي الحبس أك أما بالنسبة لمقانكف الجزائرم فيتمثؿ ىذا التفريؽ    

 الغرامة, كقد يعاقب بعقكبات تكميمية, في حيف الزاني غير المتزكج ال يشكؿ فعمو جريمة أصبل
 . كفاعؿ أصمي

ذا اعتبرنا أف عقكبة الزاني في الشريعة اإلسبلمية مطمقا ىي الجمد مائة جمدة, عمى ما قاؿ بو ك     ا 
 كبة أصمح أـ العقكبة التي قررىا القانكف الجزائرم؟البعض, فيؿ تعتبر ىذه العق
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إف عقكبة الحبس المقررة في القانكف الجزائرم كعقكبة عمى جـر الزنا, ذات حديف حد أدنى كحد    
أقصى, كالسمطة التقديرية فييا ترجع لقاضي المكضكع, فإذا حكـ القاضي بالحد األدنى فبل جداؿ 

, كبالتالي ال تحقؽ العدالة كال ننتظر منيا الردع, ال العاـ كال في أف عقكبة القانكف تككف خفيفة
الخاص, كبالتبعية ال ننتظر منيا إصبلح الجاني, كىذه ىي أىـ أغراض العقكبة, لـ يتحقؽ منيا 

 أم غرض. 
ذا حكـ القاضي بالحد األقصى فتككف عقكبة القانكف أشد, كلكنيا ليست أصمح مف عقكبة     كا 

عقكبة الحبس قد ينتج عنيا تشريد ألسرة المحكـك عميو, كربما فقداف لكظيفة  الجمد, خصكصا كأف
كاف يشغميا, كتحميؿ أطراؼ أخرل كزر ذنب لـ ترتكبو, بأف تصبح مطالبة معنكيا بزيارتو في 
السجف, كما يتبع ىذه الزيارة مف إىدار لمجيد كالكقت كالماؿ كغير ذلؾ. ناىيؾ مف أف السجف 

اإلجراـ, إذ يدخمو المحكـك عميو مبتدئا في اإلجراـ كيخرج منو محترفا فيو,  أصبح مدرسة لتعميـ
 باإلضافة إلى ما تتحممو الدكلة مف نفقات عمى السجيف كبناء السجكف. 

كال يعني ىذا أف عقكبة الجمد قد خمت مف النقد, فإف أغمب عمماء العقاب المعاصريف قد    
كبر مف نفعيا؛ ألنيا تمس كرامة كمعنكيات المحكـك عارضكا ىذه العقكبة, كيركف أف ضررىا أ

عميو كتحطميا. كقد أصبحت الييئات الدكلية تنتقد الدكؿ التي الزالت تعمؿ بيا, كتدعكىا إلى 
  1الكؼ عف استخداميا, ألنيا ترل فييا مساسا بحقكؽ اإلنساف.

بيا في الشريعة اإلسبلمية, كلكف بعد ما تـ بياف كيفية تنفيذ عقكبة الجمد, كالضمانات المحيطة    
يتضح أف حقكؽ اإلنساف فييا محترمة, كيظير ذلؾ مف خبلؿ األمر بالتكسط في شدة الضرب, 
كاختيار الكسيمة األنسب لتحقيؽ ىذا, كتأجيؿ تنفيذ العقكبة عمى الحامؿ, كالمريض الذم يرجى 

العقكبة في الحر كالبرد شفاؤه, كتخفيؼ العقكبة عمى المريض الذم ال يرجى شفاؤه, كعدـ تنفيذ 
  2الشديديف كغيرىا.

كيجب أف يكضع في الحسباف أف ىذا اإلنساف الذم ُيراد إقامة الحد عميو مجرما, كالبد لممجـر    
ال فقدت العقكبة أىـ ميزاتيا, كىك ما  مف عقكبة فييا إيبلـ مقصكد, تتجاكز شدتو لذة الجريمة, كا 

, أيف تنامت الجريمة ككثر العكد لئلجراـ, كذلؾ لعدـ التناسب بيف الجريمة كالعقكبة,  نعيشو اليـك
 أيف أصبحت لذة الجريمة تفكؽ إيبلـ العقكبة. 

                                                
 BBCػ٠ِ شه٣ؾ أـثان ه٘اج  2014ظ٤ِ٣ٞح  10اُعِك." ٛمٙ اُؼثانج ُٗشهخ ٣ّٞ "األْٓ أُرؽكج ذكػٞ اٍُِطاخ اٍُؼٞق٣ح اٌُق ػٖ اٌرفكاّ ؼك  1

 اُثه٣طا٤ٗح.
, ٓمًهج ٓاظٍر٤ه ك٢ اُشه٣ؼح اإلٌال٤ٓح, كهع كوٚ ٝأطٍٞ, زًبٚخ زمٕق اإلَغبٌ فٙ انؼمٕثبد انًمذسح, ٕٚة )يسًذ(ُٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ أٗظه:  2

 ٝٓا تؼكٛا. 31ّ, ص2004-2003تاذ٘ح,  ٤ًِح اُؼِّٞ االظرٔاػ٤ح ٝاُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, ظآؼح
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كقد ُكضعت عقكبة الجمد في الشريعة اإلسبلمية عمى جريمة الزنا, عمى ىذا األساس كىك    
شتياء المذة محاربة الدكافع التي تدعك لمجريمة بالدكافع التي تصرؼ عنيا, فدكافع الزنا ىي ا

كاالستمتاع بالنشكة التي تصحبيا, كالدافع الكحيد الذم يصرؼ اإلنساف عف المذة ىك األلـ الذم 
يفكقيا أك يتساكل معيا عمى األقؿ, فعقكبة الجمد ما ىي إال دفع لمعكامؿ النفسية التي تدعك لمزنا 

  1بعكامؿ نفسية تصرؼ عنو.
عؿ الزنا, كتستطيب نفسو ىذه المذة كتسعد بيا, فإف ىذا فإذا كاف جسـ اإلنساف كمو يشعر بمذة ف   

الجسـ البد أف يشعر بألـ العقكبة في مقابؿ ىذه المذة, كال يككف ذلؾ إال فيما يقع عميو, سكاء كاف 
جمدا أك رجما, كالبد لمنفس أف تشعر باليكاف في مقابؿ ىذه السعادة, كال يككف ذلؾ إال بتنفيذ ىذه 

ذا كاف عمماء العقاب العقكبة الميينة عمن ا, كبيذا فقط يتحقؽ التناسب بيف الجريمة كالعقكبة. كا 
يركف أف مف عيكب الجمد, أنو يمس كرامة كمعنكيات الجاني كيحطميا, فإف ىذا ما تيدؼ إليو 
الشريعة اإلسبلمية في عقكبة الزنا, بعد أف استطاب الجاني ىذا الفعؿ كسعد بو, حتى يككف الجزاء 

 . مف جنس العمؿ
كال ُيفيـ مف ىذا أف الشريعة اإلسبلمية تبيح لمحاكـ ضرب المحكـك كفقا ليكاه, بؿ البد مف حكـ    

قضائي بو كينفذ كفؽ المعايير المذككرة سابقا, كفي ىذا يقكؿ ابف تيمية: "قاؿ أبك فراس: خطب 
ا أرسؿ عمالي إليكـ عمر بف الخطاب ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ فذكر حديثا قاؿ فيو: "ال إني كاهلل م

ليضربكا أبشاركـ, كال ليأخذكا أمكالكـ, كلكف أرسميـ إليكـ ليعممككـ دينكـ كسنة نبيكـ. فمف فعؿ بو 
سكل ذلؾ: فميرفعو إلّي. فكالذم نفسي بيده إذف ألقصنو منو, فكثب عمرك بف العاص, فقاؿ يا 

رعيتو, أئنؾ لتقصو منو؟ قاؿ: إم أمير المؤمنيف: إف كاف رجؿ مف المسمميف ُأمِّر عمى رعية فأدب 
يقص مف نفسو. أال ال تضربكا  كالذم نفس محمد بيده إذف ألقصنو منو, كقد رأيت رسكؿ اهلل 

 2ركاه اإلماـ أحمد كغيره". ,كال تمنعكىـ حقكقيـ فتكفِّركىـ" المسمميف فتذلكىـ,
شرعية, كبمقاييس  كلكف األغرب مف ىذا أف ىناؾ مف ينكر عقكبة الضرب في العمف كعقكبة   

معينة, كيكظفيا في الخفاء كخارج إطار القانكف تماما كبطرؽ ىمجية, كما فعمت أمريكا في سجف 
 غكانتنامك بككبا كسجف أبك غريب بالعراؽ, كما تفعمو كؿ النظـ االستبدادية.  

تقرير  إف الكثير مف الناس يرل أفكلك كازنا بيف  الرجـ كالحبس كعقكبة عمى جريمة الزنا ف   
جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية عقكبة الرجـ عمى الزاني المحصف جد قاسية, بؿ ىناؾ مف ذىب 

                                                
ّ, 1991-1411ٙ, 1, قان اُشهٝم, اُواٛهج, ؽانؼمٕثخ انجذَٛخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ دعزٕسٚزٓب ٔػاللزٓب ثبنذفبع انؾشػٙ, انسغُٛٙ )عهًٛبٌ خبد( 1

 .124ص
 .119, ص, أُهظغ اٍُاتنانغٛبعخ انؾشػٛخ فٙ إفالذ انشاػٙ ٔانشػٛخ, )رمٙ انذٍٚ أزًذ( اثٍ رًٛٛخ 2
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أبعد مف ذلؾ كاعتبرىا عقكبة كحشية بربرية ىمجية غير إنسانية, بؿ كصفيا بأبشع ما يمكف أف 
 تكصؼ بو عقكبة, فما حقيقة ذلؾ؟

قاسية, كيعجز المساف كتضيؽ المغة بما  ال شؾ كال جداؿ في أف عقكبة الرجـ عقكبة أكثر مف   
رحبت بو عف إيجاد كصؼ ليا, يعبر بو عف قساكتيا. كلكف السؤاؿ الذم يشغؿ ذىف كؿ مفكر, 
كفكرت كثيرا في إيجاد جكاب لو ىك: ىؿ ىذه القساكة لجسامة ىذه الجريمة أـ أف األمر يتجاكز 

 ذلؾ؟ 
لقاسية إنما ىي لجسامة ىذه الجريمة, كىي جزاء لمكىمة األكلى يتبادر لمذىف أف ىذه العقكبة ا   

ف كاف ال يمكف إنكار ىذه الجسامة كال يستياف بيا, إال أنو قد يبدك أف األمر يتجاكز ىذا  كفاقا, كا 
البعد, كيظير ذلؾ أكثر جبلء, لما يتـ البحث عف إجابات ألسئمة قد تدكر في الذىف, مف قبيؿ: 

القتؿ فمماذا ال يتـ بأيسر السبؿ؟ كالقتؿ بالسيؼ أك بغيره مف إذا كاف المراد مف ىذه العقكبة ىك 
حساف القتؿ كالذبح,  اآلالت التي تريح القتيؿ بأسيؿ ما يمكف؟ السيما كأف ديننا يكصينا بالرفؽ كا 
حتى بالنسبة لمحيكاف كالحربي كغيره, فكيؼ يأمرنا بقتؿ مسمـ بيذه الطريقة؟ كقد يككف جاء تائبا 

ا بو. ثـ إذا كاف القتؿ يككف بالرمي بالحجارة كما شابييا كما يقكؿ الفقياء, فما معترفا بذنبو مقر 
مف قبيؿ  المانع مف أف يككف القتؿ رميا بالرصاص عف طريؽ سبلح نارم؟ أال يعتبر الرصاص

السبلح النارم, فما إذ يسمح بو لمرمي باليد في الرجـ كال يسمح بو لمرمي عف طريؽ  الحجارة؟
 السر في ذلؾ؟

إف القتؿ بيذه الطريقة ػػػػػ طريقة الرجـ بالحجارة ػػػػػ مقصكد لذاتو, لما فيو مف تخكيؼ لمجناة مف    
اإلقداـ عمى ىذه الجريمة, كلما فيو مف دعكة إلى الستر كعدـ إعبلنيا في حاؿ كقكعيا, سكاء مف 

عقاب, خصكصا إذا الزاني نفسو كذلؾ بعدـ إقبالو عمى اإلقرار بيا, نظرا لما ينتظره مف سكء 
عممنا أف إقامة الحد عمى المذنب في الدنيا, ىك تكفير عف الذنب فبل ُيسأؿ عنو في اآلخرة, فقد 

 تككف ىذه الميزة حافزا لو عمى اإلقرار, فتمنعو بشاعة العقكبة مف اإلقباؿ عميو.
 مفضبل جانب كما تمنع ىذه البشاعة المقبؿ عمى الشيادة في جريمة الزنا مف أدائيا, حسبة هلل   

الستر لبشاعة عقكبتيا, بالرغـ مف أف إثباتيا عف طريؽ الشيادة يكاد يككف أمرا مستحيبل, كفي ىذا 
كقضى الشرع بأف الزنا ال يثبت  قاؿ الغزالي: "إف هلل سرا في تضييؽ طرؽ الكشؼ عف الفكاحش...

ي المكحمة, ككيؼ يتصكر إال بأربعة عدكؿ, يشيدكف أنيـ رأكا ذلؾ منو في ذلؾ منيا, كالمركد ف
أف يحضر أربعة مف المزكيف مشيدا تجرم فيو الفاحشة كيحدقكف النظر... كىؿ ىذا إال سدا لباب 
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اإلثبات, أك تضييقا لو مع تعظيـ أمر الجناية, بشرع العقكبة المتفاقمة فييا كي ينزجر المتعدم 
     1عنيا, مع إرساؿ الستر بتضييؽ األمر عميو في اإلثبات".

كعميو فبل يسمح بقتؿ الزاني رميا بالرصاص عف طريؽ سبلح نارم؛ ألف القتؿ بطريقة الرجـ    
مقصكد لذاتو مف جية كما سبقت اإلشارة إليو, كال يككف لو نفس األثر بالنسبة لمردع العاـ, كمف 

, كال جية أخرل فإنو ال يعطي فرصة لمزاني بالرجكع عف اإلقرار, إذا كانت الجريمة ثابتة بإقراره
يعطي فرصة لمشيكد بالرجكع عف شيادتيـ, إذا كانت الجريمة ثابتة بيا. كبالتالي ما نراه شدة 

عقكبة  يتبيف مف ىذا أفكغمظة كبشاعة كبربرة كىمجية في حؽ الزاني, ىك في حقيقتو رحمة لو, ك 
 الزنا لممحصنيف ىي عقكبة تيديدية أكثر منيا عقكبة تنفيذية.

ىذا المقاـ أف الشريعة اإلسبلمية في عقكبتيا عمى جريمة الزنا, اىتمت  كما يمكف ابرازه في   
بتحقيؽ غرضي الردع العاـ كالردع الخاص. إذ أف العقكبة البدنية تؤلـ, كليذا تندر العكدة مع 

عيا إلى ارتكاب نفس الجريمة, كبيذا يتحقؽ غرض الردع الخاص. كما أف شدة العقكبة يكقت
مد أك الرجـ العمني, تحقؽ غرض الردع العاـ. كمف فضائؿ ىذه العقكبة كطريقة تنفيذىا كىك الج

أنيا مشتقة مف طبيعة الجريمة نفسيا, أم األلـ مقابؿ المذة, كأف تطبيقيا ال يعيؽ اإلنتاج ػػػػػ بالنسبة 
  2لغير المحصف ػػػػػ كال يحمِّؿ الدكلة أية تكاليؼ تذكر.

ف في جريمة الزنا, سكاء التي أباحت الزنا مطمقا أك التي كبمقارنة الشريعة اإلسبلمية بالقكاني   
أباحتو لغير المتزكجيف كجرمتو بالنسبة لممتزكجيف, نجدىا تتفكؽ في نظرتيا لجريمة الزنا عقبل 
كمنطقا عف نظرة القكانيف, ذلؾ أف الشريعة ال تبيح الزنا أصبل كتجرمو لعينو, كأنيا ىددت عمى 

  الكقكع فيو بأبشع العقكبات.
كفي المقابؿ ضيقت في إثباتو كشددتو, كىددت الشيكد بعقكبة القذؼ إف لـ يكتمؿ عددىـ    

كرفعت ىذا العدد, كسمحت بالرجكع عف اإلقرار بو, كىذا التضييؽ كالتشديد في اإلثبات كمو يؤدم 
صرار في األخير, إلى عدـ إمكانية تطبيؽ ىذا الحد إال عمى مف اختاره لنفسو, كذلؾ بإقراره كاإل

ثبت  حد الزنا قد كعدـ الرجكع فيو. كلـ يثبت في تاريخ المجتمع اإلسبلمي أف ى ىذا اإلقرارعم
كأف كؿ ما ثبت مف تنفيذ حد الزنا عمى الزناة, كاف إما بإقرار منيـ مع إصرارىـ عمى  3بالشيادة,

 ىذا اإلقرار, أك بقرينة عند مف يجيزكنيا لمحكـ بحد الزنا.
                                                

1
دساعخ   –يمبفذ انؾشٚؼخ فٙ انُظبو انؼمبثٙ اإلعاليٙ , ػهٕاػ )يغؼٕدح(ٝٓا تؼكٛٔا ٗوال ػٖ:  232-231, صؽفبء انغهٛم, انغضانٙ 

, 2009-2008, أؽهٝؼح قًرٞناٙ ك٢ اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, هٍْ اُشه٣ؼح, ذفظض أطٍٞ اُلوٚ, ٤ًِح اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, ظآؼح اُعىائه, -اعزمشائٛخ 

   .85ص
, ٌٓرثح اُٜ٘ؼح أُظه٣ح, اندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ دساعخ رسهٛهٛخ ألزكبو انمقبؿ ٔانسذٔد ٔانزؼضٚش, فذلٙ )ػجذ انشزٛى( 2

 .159ّ,  ص1987-1408ٙ, 1ؽ
. 36ّ, ص1988-1409ٙ, 1ؽ , ٓظه, أُ٘ظٞنج, اُلرػ ُإلػالّ اُؼهت٢, ٓطاتغ اُٞكاء,خقبئـ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ٔيًٛضارٓب, عبثك )عٛذ( 3

 .10201, ص16, أُهظغ اٍُاتن, ضرفغٛش انؾؼشأ٘ ــ انخٕاطش ــ, )يسًذ( يزٕنٙ انؾؼشأ٘
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الشريعة اإلسبلمية ُمَجَرـ نظريا, كلكنو غير قابؿ لئلثبات كتطبيؽ عقكبتو  فالزنا كفؽ نظرة   
عمميا, أك نادر اإلثبات كبالتالي نادر التطبيؽ, كىك ما يبحث عنو الفكر اإلنساني غير اإلسبلمي 
كلـ يصؿ لو بعد, كيبدك ىذا مف خبلؿ التعديبلت المتكررة في قكانيف العقكبات ليذه األنظمة, 

 الكصؼ السميـ لفعؿ الزنا كطبيعتو القانكنية. كالبحث عف
 المبحث الثاني

 حد القذف في الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانون

القذؼ بالزنا في الشريعة اإلسبلمية مف جرائـ الحدكد المتفؽ عمييا عند فقياء الشريعة    
 يا, متمثبل في قكلو تعالى:اإلسبلمية, كذلؾ لثبكتيا بنص قرآني قطعي الثبكت كالداللة يبيف عقكبت

 َةٗ َوََل ت ًۡ ثََمِٰنَِي َجِۡلَ ُْ و َدآءَ فَٱۡجِِلُ َٓ ۡربََػثِ ُش
َ
ْ ةِأ ٔا حُ

ۡ
ًۡ يَأ َ ًَّ ل ۡحَصَنِٰج ُث ٍُ ۡ ََ يَۡرُمَٔن ٱل ِي ًۡ َشَهَٰدةً وَٱَّلَّ ُٓ َ ْ ل ٔا ۡلتَيُ

ًُ ٱىَۡفِٰصُلَٔن  ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ةَٗداۚ َوأ

َ
َۢ بَ  ٤أ ٌِ ْ ٔا ََ حَاةُ ِي َ َدُفٔر  رَِّحيً  إَِلَّ ٱَّلَّ ْ فَإِنَّ ٱَّللَّ ٔا ۡليَُح

َ
 ٥ۡػِد َذٰلَِم َوأ

 .  [, باإلضافة إلى ما كرد فييا مف سنة النبي 5, 4]النكر:
كعميو فإف كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم يتفقاف عمى تجريـ القذؼ, كبالتالي    

كميا, بحيث يتفقاف عمى ماىية القذؼ كآليات  مكافحتو, فما مدل ىذا االتفاؽ؟ أم ىؿ ىذا االتفاؽ
المكافحة في كؿ الجزئيات, أـ لكؿ منيما نظرتو الخاصة, سكاء تعمؽ األمر بالماىية أك آليات 

 المكافحة؟
ىذا ما يتـ التعرؼ عميو في ىذا المبحث, مف خبلؿ مطالبو الثبلثة, حيث ُيتناكؿ في المطمب    

مب الثاني المتابعة في جريمة القذؼ, أما المطمب الثالث األكؿ منو ماىية القذؼ, كفي المط
 فسُيخصص لعقكبة جريمة القذؼ.   

 المطمب األول 
 ماىية القذف 

بينما  الفرع األكؿ منيا لمفيـك القذؼ, فركع, إذ ُيتطرؽ في أربعةيتـ تناكؿ ىذا المطمب في    
ية كفي القانكف الجزائرم, كالفرع ألركاف جريمة القذؼ في الشريعة اإلسبلم نيُيخصص الفرع الثا

لمكصؼ القانكني لجريمة القذؼ  كجب لمحد, أما الفرع الرابع فقد ُخصصمثالث لشركط القذؼ الال
 المكجب لمحد. 

 الفرع األول
 مفيوم القذف

 كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ لمعناه, ثـ بياف أقسامو مف حيث داللة المفظ.يتـ تناكؿ مفيـك القذؼ    
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 ىولالفقرة األ 
 معنى القذف 

  1يعني الرمي, كيعني السب كالشتـ, كيعني الرمي بقكة, كيعني الرمي بالزنا. المغةالقذؼ في    
نكعاف: قذؼ فيك يسمى أيضا الفرية الذم  اإلسالميةمصطمح فقياء الشريعة في  القذؼأما    

عند الحنفية: "رمي  يحد عميو القاذؼ, كقذؼ يعاقب عميو بالتعزير. فأما ما يحد فيو القاذؼ, فيك
, كىك عند المالكية: "نسبة آدمي مكمؼ غيره حرا عفيفا مسمما عاقبل بالغا 2المحصف بصريح الزنا"

كعرفو الشافعية بأنو: "الرمي بالزنا في  3.أك صغيرة تطيؽ الكطء لزنا أك قطع نسب مسمـ حر"
ثـ رجع بعضيـ, أك كانت  معرض التعيير ال الشيادة", حتى يخرج منو شيكد الزنا إذا كمؿ عددىـ

 4ال تتكفر فييـ بعض شركط الشيادة, أما إذا نقص عددىـ عف األربعة, فيـ قذفة ببل خبلؼ.
 5كالقذؼ المكجب لمحد عند الحنابمة ىك: "رمي مكمؼ محصنا بالزنا".

كأما ما فيو التعزير فيك الرمي بالزنا أك نفي النسب غير المكجب لمحد, كذلؾ إذا تخمفت بعض    
شركط الحد, ككذلؾ الرمي بغير الزنا كنفي النسب, سكاء كاف مف ُرمي محصنا أك غير محصف, 

كالمقصكد بالبحث كالدراسة في ىذه األطركحة, ىك األكؿ دكف  6حتى كلك رماه بسائر المعاصي.
 الثاني, أم القذؼ المكجب لمحد.

متقاربة, كالفركؽ بسيطة  كعميو فالمبلحظ أف تعريفات فقياء المذاىب لمقذؼ المكجب لمحد   
بحيث ىناؾ مف ذكر المحصف, كىناؾ مف ذكر شركط اإلحصاف بدؿ كممة محصف, كالفرقاف 
الكحيداف ىما: اشتراط الحنفية لكجكب الحد أف يككف القذؼ بصريح الزنا, فيـ يستبعدكف بذلؾ 

ند الشافعية عف القذؼ غير الصريح بالزنا, كالقذؼ بالتعريض أك بالكناية. كاستبعاد الشيادة ع
 القذؼ إذا كمؿ عدد الشيكد.

مف قانكف العقكبات كما يمي:  296نصت المادة فقد  معنى القذف في القانون الجزائريأما    
"يعد قذفا كؿ ادعاء بكاقعة مف شأنيا المساس بشرؼ كاعتبار األشخاص أك الييئة المدعى عمييا 

عمى نشر ىذا االدعاء أك ذلؾ اإلسناد مباشرة أك بو أك اسنادىا إلييـ أك إلى تمؾ الييئة كيعاقب 
بطريؽ إعادة النشر حتى كلك تـ ذلؾ عمى كجو التشكيؾ أك إذا قصد بو شخص أك ىيئة دكف ذكر 

                                                
 .3560, ص39, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 1
2

 .303, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 
 .325, 324, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙذ( )أزًانذسدٚش  3
 انؾشثُٛٙ. 435, ص7ّ, ض1984 -1404ٙ, ت٤هٝخ, قان اُلٌه, ,َٓبٚخ انًسزبج إنٗ ؽشذ انًُٓبجٙ ـ, 1004ـ خ انشيهٙ )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( 4

 .136, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 460, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ(
 .384, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 5
, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 303, ص5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو 6

 .255, ص13..., أُهظغ اٍُاتن, ضانسبٔ٘ انكجٛش, )أثٕ انسغٍ( انًبٔسد٘. 494, 493ص
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عبارات الحديث أك الصياح أك التيديد أك الكتابة أك  االسـ كلكف مف الممكف تحديدىما مف
 مة."المنشكرات أك البلفتات أك االعبلنات مكضكع الجري

مف قانكف العقكبات, عمى القذؼ  146, 1مكرر 144مكرر,  144في حيف نصت المكاد    
المكجو إلى رئيس الجميكرية, أك إلى البرلماف, أك إحدل غرفتيو, أك المجالس القضائية, أك 
المحاكـ, أك الجيش الكطني الشعبي, أك أية ىيئة نظامية أك عمكمية أخرل. ككؿ ىذا خارج عف 

البحث؛ ألف ما ييمنا بحثو ىنا, ىك القذؼ بالزنا كىك الجريمة المكجبة لمحد في الشريعة  إطار ىذا
 مف قانكف العقكبات.  296اإلسبلمية, كىي مندرجة تحت نص المادة 

كبناء عمى نص ىذه المادة, فقد عرؼ الفقو القذؼ بأنو: "إسناد عمني عمدم, أك ادعاء بكاقعة    
  1قار مف أسندت إليو".محددة, تستكجب عقاب أك احت

مف خبلؿ مفيـك القذؼ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم, يتضح أف القذؼ    
المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية قد يعتبر قذفا في القانكف كقد ال يعتبر كذلؾ, كسيأتي تكضيح 

شريعة اإلسبلمية, يعتبر قذفا ذلؾ. ككؿ ما يعتبر قذفا في القانكف عدا القذؼ المكجب لمحد في ال
في الشريعة اإلسبلمية, كلكنو غير مكجب لمحد, عقكبتو تككف تعزيرية, مف اختيار السمطة 

 التشريعية, كبالتالي فبل تختمؼ عما ىك معمكؿ بو في القانكف.     
 قرة الثانيةالف
 من حيث داللة المفظ أقسام القذف

قذؼ صريح, كقذؼ غير صريح, كيككف  :يفقسم إلى ف حيث داللة المفظ عميوينقسـ القذؼ م   
 بألفاظ الكناية أك بالتعريض. 

يك الرمي بكؿ لفظ صريح يدؿ عمى الزنا كال يحتمؿ معنى آخر, كمف فأما القذؼ الصريح ف   
يقكؿ لشخص يا زاني أك يا زانية, أك زنيت أك غير ذلؾ مف األلفاظ الصريحة, التي ال تحتمؿ 

يك كؿ لفظ يحتمؿ الرمي بالزنا كغيره, كأف يقكؿ: يا فاسؽ, أك ف ؼ بألفاظ الكنايةالقذكأما  التأكيؿ.
يا خبيث, أك يا فاجر, أك مف يقكؿ المرأة: أنت ال ترديف يد المس, أك أنت تحبيف الخمكة كغير 

يك كؿ لفظ ال يدؿ عمى الزنا ف القذؼ بالتعريض كأما ىذه األلفاظ, مما يحتمؿ معنى القذؼ كغيره.
كال يحتممو بالكضع, بؿ يحتممو بقرائف األحكاؿ, كأف يقكؿ شخص آلخر مثبل: أما أنا فمست  كضعا

   2بزاف, أك لست ابف زنا, أك ليست أمي بزانية كنحك ذلؾ.
   

                                                
 .98,  ص2005, 6, اُعىائه, ق٣ٞإ أُطثٞػاخ اُعآؼ٤ح, ؽ-انمغى انخبؿ  -ؽشذ لبٌَٕ انؼمٕثبد اندضائش٘ , فجسٙ َدى )يسًذ( 1
ـ قناٌح  خشائى انسذٔد ٔأزكبيٓب انؾشػٛخ, يٍٛ يسًذ ػجبدح )زبرى(أ. 372, 371, ص3..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2

 .172, ص 2010, 1كو٤ٜح ٓوانٗحـ, اإلٌٌ٘كن٣ح, قان اُلٌه اُعآؼ٢, ؽ
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 نيالفرع الثا
 أركان جريمة القذف 

 يتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى أركاف جريمة القذؼ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف   
 الجزائرم كما يمي: 

 ىولالفقرة األ 
 القذف في الشريعة اإلسالمية جريمة ناركأ

مف خبلؿ التعريفات المشار إلييا آنفا, يتبيف أف جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة    
كالثاني معنكم الرمي بالزنا أك نفي النسب,  متمثبل في يف: أحدىما مادماإلسبلمية تقـك عمى ركن

 القصد الجنائي.متمثبل في 
كمما رمى الجاني المجني عميو بالزنا, أك نفى نسبو مع عجزه  فرايتك ف مركف المادمفأما بالنسبة ل   

عف إثبات ما رماه بو. كالرمي بالزنا قد يككف نفيا لنسب المجني عميو كقد ال يككف, فمف قاؿ 
: يا زاني فقد رماه بالزنا لشخص: يا ابف الزنا, فقد نفى نسبو كرمى أمو بالزنا, كمف قاؿ لشخص

إذا تعدل القذؼ ألمو, أك إحدل أمياتو  لزنا يككف نفيا لنسب المجني عميوكلـ ينؼ نسبو. فالرمي با
بالزنا. فمف نسب شخصا إلى غير أبيو أك إلى غير جده, فقد نسب الزنا ألـ ىذا الشخص أك 

 1جدتو.
حكمو حكـ الرمي بالزنا؛ ألنيـ يعتبركف المكاط كالرمي بالمكاط عند المالكية كالشافعية كالحنابمة    

زنا, كالبلئط زانيا سكاء كاف فاعبل أك مفعكال بو, امرأة أك رجبل, فإذا ثبت أف القاذؼ أراد مف 
. أما الحنفية فبل يركف حد القاذؼ بالمكاط, 2القذؼ, أف المقذكؼ يعمؿ عمؿ قـك لكط فعميو الحد

 اط زنا, كمف ثـ ال يعتبر الرمي بالمكاط رميا بالزنا. كيركف تعزيره ألنيـ ال يعتبركف المك 
كال يشترط في القذؼ أف يككف بمغة معينة, فيصح أف يككف بالمغة العربية كيصح أف يككف    

, أما غير الصريح 3بغيرىا مف المغات, كال خبلؼ في أف القذؼ الصريح معاقب عميو بعقكبة الحد
نما فيك مختمؼ في عقكبتو, حيث يرل أبك حن يفة أف ال حد عمى القذؼ بالتعريض أك الكناية, كا 

فيو التعزير كىي أيضا ركاية عف حنبؿ عف أحمد بف حنبؿ. كىناؾ ركاية عف األثـر كغيره عف 
أحمد بأف القاذؼ تعريضا أك كناية عميو الحد, كُركم ذلؾ عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو, 

 كبو قاؿ إسحاؽ.

                                                
 .404, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1
 .486, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 2
..., أُهظغ اٍُاتن, ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ., 304, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( ٍ انًٓبواث 3

 .226, ص9ض
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 حد إال في القذؼ الصريح, كلكنو يكجب الحد مف القذؼ بالتعريض كاألصؿ عند الشافعي أف ال 
كالكناية إذا ثبت أف القاذؼ نكل بما قاؿ القذؼ؛ ألف الكناية مع النية بمنزلة الصريح, أما إذا لـ 
ينك بما قالو مف تعريض أك كناية القذؼ, لـ يجب الحد سكاء كاف ذلؾ في حاؿ الخصكمة أك 

 1ؼ كغيره, فمـ يجعؿ قذفا مف غير نية.غيرىا؛ ألنو يحتمؿ القذ
أما المالكية فيركف الحد في القذؼ بالتعريض أك الكناية إذا ُفيـ منو القذؼ, أك دلت القرائف    

ذا فقدت القرائف ُأحمؼ القاذؼ ما قصدت القذؼ, فإف امتنع عف  عمى أف القاذؼ قصد القذؼ, كا 
 2نى مالؾ حد الكالد في قذؼ كلده بالتعريض.الحمؼ ُسجف, فإف طاؿ سجنو كلـ يحمؼ ُأدب, كاستث

كال يشترط لعقكبة الحد أف يتمفظ القاذؼ بعبارات القذؼ, بؿ يكفي لعقابو أف يصادؽ عمييا, فمف    
. أما في المذىب الحنفي فبل يركف 3قاؿ آلخر: أمؾ زانية, فقاؿ ثالث: صدقت, كاف كبلىما قاذفا

ؽ, أما األكؿ فمكجكد القذؼ الصريح منو, كأما المصدؽ ذلؾ كقالكا: ُيحد القاذؼ كال يحد المصد
فؤلف قكلو: صدقت, قذؼ بطريؽ الكناية, كلك قاؿ: صدقت ىك كما قمت, ُيحد؛ ألف ىذا في معنى 

 . 4الصريح
كال يعفى القاذؼ مف عقكبة الحد إذا كاف قذفو جاء ردا لقذؼ كجيو إليو المقذكؼ, فمف قاؿ    

, كيعفى 5خر: ال بؿ أنت, فإنيما يحداف كال يسقط الحد بتبادؿ القذؼآلخر: يا زاني, فقاؿ لو اآل
القاذؼ مف الحد إذا صدقو المقذكؼ. كمف قاؿ ألجنبية عنو: أنت زانية, فقالت: بؾ زنيت, فبل حد 
عميو كعمييا حداف, حد الزنا العترافيا بو, إال أف ترجع فيو, كحد القذؼ لقذفيا الرجؿ بالزنا, كقيؿ: 

ف قالت ما قمت ذلؾ إال تستفصؿ الم رأة في ذلؾ, فإف اعترفت بالزنا فتحد حد الزنا كحد القذؼ, كا 
  6عمى كجو الجكاب, فبل حد عمييا كعمى الرجؿ حد القذؼ.

ذا رمى القاذؼ رجبل بالزنا كعيَّف المزني بيا, كأف قاؿ: زنيَت بفبلنة, فيك قاذؼ لمرجؿ كالمرأة     كا 
لزاني ككاف األب مكجكدا, فيك قاذؼ لؤلب كابنو, أك قاؿ المرأة: يا معا, أك قاؿ لو: يا زاني ابف ا

 زانية بنت الزانية فيك قاذؼ لممرأتيف.
كيجب أف يككف القذؼ مطمقا عف الشرط كاإلضافة إلى كقت معيف, فإف كاف كذلؾ فبل حد    

كمف قاؿ  , فمف قاؿ آلخر: إف دخمت ىذه الدار فأنت زاف, فدخميا فبل يعتبر قاذفا,7عميو فيو
                                                

 .392, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 402, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
. 98ــ  93, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ. 447, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ّ...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( ٍ سؽذاث 2

 .498ــ  493, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ
 .395,  394, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 3
, أُهظغ اٍُاتن, ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ يسًذ( اثٍ انًٓبو. 225, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .303, ص5ض
 .373, ص3ض ..., أُهظغ اٍُاتن,أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 223, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 5
 .373, 372, ص3..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 493, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 6
 .397, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 229, ص9, تكائغ اُظ٘ائغ..., أُهظغ ٗلٍٚ, ض)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 7
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آلخريف: مف قاؿ عني كذا ككذا فيك زاف, فقاؿ رجؿ: أنا قمت ذلؾ, فبل حد, كمف قاؿ لغيره : أنت 
 زاف غدا أك رأس الشير, فجاء الغد أك رأس الشير فبل حد عميو.

في القصد الجنائي, كفحكاه أف يعمـ الجاني معنى  كأما الركف المعنكم في جريمة القذؼ فيتمثؿ   
 العبارات الدالة عمى الزنا أك نفي النسب, كمع ذلؾ يتفكه بيا مختارا غير مكره.ما يقكلو مف 

 نيةثاالفقرة ال
 أركان جريمة القذف في القانون الجزائري

نكم متمثبل في , ركف مادم كركف معكذلؾ تقـك جريمة القذؼ في القانكف الجزائرم عمى ركنيف   
مف أربعة عناصر, ة القذؼ في القانكف الجزائرم, يتشكؿ الركف المادم في جريمك  القصد الجنائي.

عمنية  ,تعييف الشخص المقذكؼ ,مكضكع اإلسناد أك االدعاء ,فعؿ اإلسناد أك االدعاء ىي:
 اإلسناد أك االدعاء. 

يختمؼ مدلكؿ كممتي اإلسناد كاالدعاء, حيث يفيد اإلسناد ف فعؿ اإلسناد أك االدعاءففيما يخص  
مقذكؼ عمى سبيؿ التأكيد, سكاء كانت الكقائع المدعى بيا صحيحة أك نسبة األمر إلى شخص ال

كاذبة, بينما يفيد االدعاء معنى الركاية عف الغير, أك ذكر الخبر محتمبل الصدؽ كالكذب, كيتحقؽ 
اإلسناد أك االدعاء بأية كسيمة مف كسائؿ التعبير, قكال أك كتابة أك إشارة إذا كانت داللتيا العرفية 

كيستكم , كتعبر عف الكاقعة, كيستكم في التعبير أف يككف بالمغة الكطنية أك بمغة أجنبيةمعركفة, 
يككف تصريحا أك تمميحا, كيتحقؽ اإلسناد أك االدعاء سكاء نسب الجاني الكاقعة إلى المجني  أف

عميو عمى أساس أف مصدرىا معمكماتو الخاصة, أك بكصفيا ركاية ينقميا عف الغير, أك إشاعة 
ىا, كما ال يحكؿ دكف كقكع االسناد أك االدعاء, أف تككف الكاقعة المسندة إلى المجني عميو, يردد

 1قد سبؽ إعبلنيا أك نشرىا مف قبؿ.
يتمثؿ في كاقعة مشينة, كيشترط فييا أف تككف ف مكضكع االسناد أك االدعاءل كأما بالنسبة   

يمة السب في القانكف, إذ ال يشترط محددة, كتحديد الكاقعة ىك الذم يميز جريمة القذؼ عف جر 
لقياـ ىذه األخيرة أف تككف الكاقعة محؿ اإلسناد أك االدعاء محددة, بؿ يكفي أف تتضمف بأم كجو 
مساسا بالشرؼ كاالعتبار. كال يشترط في تحديد الكاقعة في جريمة القذؼ أف تككف محددة تحديدا 

ديدا نسبيا, كتقدير ما إذا كانت الكاقعة محددة دقيقا كتفصيميا كشامبل, بؿ يكفي أف تككف محددة تح
 أـ ال مف اختصاص محكمة المكضكع.

كالمقصكد بالكاقعة المشينة تمؾ التي مف شأنيا أف تحط مف قدر المجني عميو ككرامتو, كتقمؿ    
مف مقدار االحتراـ الكاجب بيف مخالطيو كمف يعاشرىـ في الكسط االجتماعي الذم يعيش فيو, كال 
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في الكاقعة المسندة أف تككف كاذبة, فتقـك جريمة القذؼ سكاء كانت الكاقعة صحيحة أك  يشترط
كاذبة؛ ألف العمة مف تجريـ القذؼ قائمة في الحالتيف, كىي التشيير بالمجني عميو. كال يشترط أف 
يسند الجاني الكاقعة المككنة لمقذؼ في حضكر المجني عميو, كال يشترط عمـ المجني عميو بما 

سند إليو؛ ألف التشيير بو قائـ أيضا في كؿ األحكاؿ, كال يشترط أف يؤدم إسناد الكاقعة إلى أ
نما يكفي أف يككف مف شأنيا إحداث ذلؾ.  1احتقاره فعبل, كا 

مكي يتحقؽ اإلسناد أك االدعاء يجب أف ف تعييف الشخص أك الييئة المقذكفةكأما فيما يتعمؽ ب   
دا تحديدا كافيا, سكاء كاف شخصا أك ىيئة, لكف ىذا ال يعني يككف المجني عميو المقذكؼ محد

كجكب تعيينو باسمو كأكصافو تعيينا دقيقا, بؿ يكفي أف تككف عبارات القذؼ مكجية عمى صكرة 
يسيؿ معيا فيـ المقصكد منيا, كمعرفة الشخص أك الييئة التي يعنييا الجاني, فإذا أمكف لممحكمة 

ؼ, مف ىك المعني بو استنتاجا, مف غير تكمؼ كال كبير عناء أف تعرؼ مف فحكل عبارات القذ
كانت الجريمة قائمة, أم يكفي التحديد النسبي لممجني عميو؛ ألف في اشتراط التحديد الدقيؽ 

 2كالكامؿ لممجني عميو, ما يضيؽ مف نطاؽ الحماية الجنائية لمشرؼ كاالعتبار.
شترط لكي يكتمؿ الركف المادم لجريمة القذؼ, أف يقع يُ ف عمنية اإلسناد أك االدعاءكأما بالنسبة ل   

اإلسناد أك االدعاء عمنا, أم ينتشر كيذاع خبره بيف مجمكع غير معيف مف الناس, ال تربطيـ 
بالجاني صمة مباشرة, تفرض عمييـ كاجب االحتفاظ بما يدكر بينيـ؛ ألنو بيذا يتحقؽ التشيير 

 عية. بالمجني عميو, كالحط مف مكانتو االجتما
كعمكما تتحقؽ عمنية اإلسناد أك االدعاء, بالنشر المباشر كبإعادة النشر, كعمنية الكبلـ أك    

الصراخ بو في مكاف عاـ, أك حتى في مكاف خاص, إذا كاف يستطيع سماعو مف ىك في مكاف 
كما تتحقؽ عاـ, أك نقؿ الكبلـ أك الصراخ بالكسائؿ كاآلليات التي تكصؿ إلييا العمـ الحديث كبثيا. 

عمنية اإلسناد أك االدعاء, إذا ُكزع المكتكب بغير تمييز, عمى شخص أك أكثر, أك ُعرض المكتكب 
 3في محؿ عاـ,  أك مكاف مباح لمجميكر, أك ُمعرض لؤلنظار.

كتعتبر العمنية عنصر أساسي مف عناصر الركف المادم, في جريمة القذؼ في القانكف    
في الحكـ القاضي باإلدانة, حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة  الجزائرم, كمف ثـ كجب بيانو

ف إغفاؿ ىذا البياف يعيب الحكـ, كيجعمو مشكبا بالقصكر, كبالتالي  صحة تطبيؽ القانكف, كا 
   4يستكجب نقضو.
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كالمبلحظ أف الشريعة اإلسبلمية ال تشترط العمنية في حد القذؼ كما يشترطيا القانكف, كمف ثـ    
القاذؼ سكاء قذؼ المجني عميو في محؿ عاـ أك محؿ خاص, كسكاء تـ ذلؾ عمى فيي تعاقب 

 مشيد مف الناس أك فيما بينيما فقط.
جريمة عمدية, يتخذ فييا الركف ىي جريمة القذؼ في القانكف ف مركف المعنكمكأما بالنسبة ل   

ط, الذم يتككف مف المعنكم صكرة القصد الجنائي. كالقصد الجنائي المتطمب ىك القصد العاـ فق
رادة, بحيث يجب أف يعمـ الجانيعمـ  أف الكقائع التي يدعييا أك يسندىا إلى المجني عميو, تمس  كا 

شرفو كاعتباره, كىذا العمـ يككف مفترضا, إذا كانت العبارات الصادرة مف الجاني شائنة بذاتيا, كىك 
مو بأف عبارات القذؼ شائنة, كأف افتراض يقبؿ إثبات العكس, إذ يستطيع المتيـ أف يثبت عدـ عم

 ليا في بيئتو معنى غير شائف, ككاف يجيؿ داللتيا الشائنة في بيئة المجني عميو. 
كما يجب أف يعمـ الجاني بأنو يدلي بكقائع القذؼ عمنا, كترتيبا عمى ىذا ال تتكافر العمنية    

مع في الطريؽ العاـ, بسبب كينتفي القصد الجنائي, إذا ثبت جيؿ الجاني بأف عبارات القذؼ تس
كضع شخص دكف عممو لجياز ينقؿ صكتو إلى الطريؽ العاـ. كما تنتفي العمنية كمعيا القصد 
الجنائي, إذا سمـ المكتكب لصديؽ لو, فقاـ ىذا األخير دكف عمـ منو, باستخراج نسخ منو, ككزعيا 

 عمى عدد مف الناس دكف تمييز, أك باعيا أك عرضيا لمبيع.
جب أف تتجو إرادة الجاني إلى ارتكاب السمكؾ المادم المككف لجريمة القذؼ, كىذا يعني كما ي   

أف الجاني كّجو عبارات القذؼ بإرادة حرة, غير مشكبة بإكراه. كال أثر لمبكاعث عمى تكافر القصد 
عمى الجنائي, فالباعث كلك كاف نبيبل ال يحكؿ دكف تكافر القصد الجنائي, كما ال يؤثر حسف النية 

       1تكافر القصد الجنائي, كال ينتفي ىذا األخير باالستفزاز أك االعتذار البلحؽ.
 الفرع الثالث

 شروط وجوب حد القذف
شترط لكجكب الحد عمى القاذؼ, في جريمة القذؼ في الشريعة اإلسبلمية, شركطا متعددة, يُ    

 يتعمؽ بمكاف القذؼ.  منيا ما يتعمؽ بالقاذؼ, كمنيا ما يتعمؽ بالمقذكؼ, كمنيا ما
 الفقرة األولى

 الشروط المتعمقة بالقاذف
يشترط فقياء الشريعة اإلسبلمية لكجكب الحد عمى القاذؼ, كجكب تكافر شركط فيو, منيا ما    

 2ىك متفؽ عمييا, كمنيا ما ىك مختمؼ فييا, فأما المتفؽ عمييا فيي: البمكغ, كالعقؿ, كاالختيار.
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كىك شرط عند الشافعية, فبل حد عمى حربي لعدـ  أحكاـ اإلسبلـ ولتزاماا: كأما المختمؼ فييا فمني
كىك شرط عند الشافعية, كاحتماؿ عند الحنفية, فبل حد العمـ بالتحريـ ك  1التزامو أحكاـ اإلسبلـ.

عدـ اإلذف لو باإلضافة إلى  2عمى جاىؿ بالتحريـ, لقرب عيده باإلسبلـ, أك لبعده عف العمماء.
رل الشافعية أال يحد القاذؼ لغيره إذا كاف قد أذف لو المقذكؼ في ذلؾ, كيككنكف بذلؾ يإذ  بالقذؼ

مف قذؼ ف سبؽ حده عمى نفس القذؼالقاذؼ قد أال يككف كأخيرا  3قد خالفكا جماىير أىؿ العمـ.
نما عميو التعزير عند  شخصا بالزنا فُحد لقذفو, ثـ قذفو ثانية بذلؾ الزنا, فبل يحد بالقذؼ الثاني, كا 

الشافعي كأحمد؛ ألف نفي العار عف المقذكؼ كتكذيب القاذؼ قد تـ بالحد األكؿ, أما مالؾ فيرل 
                                                                 4أف يحد مرة ثانية, إذا كرر قذفو بعد تنفيذ الحد األكؿ.

 الفقرة الثانية
 الشروط المتعمقة بالمقذوف

ركط المتعمقة بالمقذكؼ لكجكب الحد عمى القاذؼ متعددة, منيا ما ىك متفؽ عمييا كمنيا ما الش   
رجبل كاف أك امرأة, كاإلحصاف المطمكب في  أف يككف المقذكؼ محصناأىميا ك ىك مختمؼ فييا, 

ف كاف كؿ منيما  حد القذؼ, ال يتطابؽ مع اإلحصاف المطمكب في حد الزنا لكجكب الرجـ, كا 
مجمكعة صفات اشترطيا فقياء الشريعة العتبار الشخص محصنا, يتفقاف في بعضيا عبارة عف 

كيختمفاف في أخرل. فالصفات المطمكبة تكافرىا في المقذكؼ العتباره محصنا, أجمميا الحنفية 
, مع بعض االختبلفات بيف المذاىب 5كالشافعية في البمكغ كالعقؿ كالحرية كاإلسبلـ كالعفة عف الزنا

 . د بيذه الصفاتسكاء عمى ىذه الصفات, أك عمى المقصك  كالفقياء
يشترط الفقياء البمكغ كالعقؿ في المقذكؼ, العتباره محصنا يعاقب عمى قذفو فبالنسبة لمتكميؼ    

بالحد, كالعمة في ذلؾ أنو ُيرمى بالزنا, كىك جريمة ال تقع إال مف بالغ عاقؿ, كذلؾ ألف زنا الصبي 
حد. كمع ىذا فالفقياء يختمفكف في شرط البمكغ, فيرل أحمد في ركاية أف كالمجنكف ال يجب فيو ال

البمكغ شرط في اإلحصاف؛ ألنو أحد شرطي التكميؼ, فأشبو العقؿ؛ كألف زنا الصبي ال يكجب 
الحد, فبل يجب الحد بالقذؼ بو, كيرل في ركاية أخرل أف البمكغ ليس شرطا في اإلحصاف, ماداـ 

ا ُيعّير بالقذؼ, كماداـ القذؼ يمكف صدقو, أم مف الممكف أف يأتي المقذكؼ حرا عاقبل عفيف
المقذكؼ الكاقعة التي ُقذؼ فييا, فيستطيع الكطء إف كاف ذكرا, كتطيؽ الكطء إف كانت أنثى, فعمى 
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ىذه الركاية يجب أف يككف المقذكؼ كبيرا ُيجامع مثمو, كلك لـ يكف بالغا, كيحددكف السف األدنى 
  1ف, كلمجارية بتسع سنكات.لمغبلـ بعشر سني

كال يشترط مالؾ البمكغ في األنثى, كلكنو يشترطو في الغبلـ, كيعتبر الصبية محصنة إذا كانت    
تطيؽ الكطء, أك كاف مثميا يكطأ, كلك لـ تبمغ فعبل؛ ألف الحد ُجعؿ لنفي العار كمثؿ ىذه الصبية 

ات اإلحصاف, كمنيا البمكغ مف المقذكؼ يمحقيا العار. أما أبك حنيفة كالشافعي فيتفقاف عمى صف
  2ذكرا كاف أك أنثى.

جميكر الفقياء يشترط لكجكب الحد في جريمة القذؼ, أف يككف أما بالنسبة لصفة الحرية ف   
لئلحصاف, كأنو يحد قاذؼ  االمقذكؼ حرا, كخالؼ بعض الفقياء, فداكد ال يعتبر الحرية شرط

اء الشريعة اإلسبلمية لكجكب الحد في جريمة القذؼ, أف يشترط فقيأما صفة اإلسبلـ فك  3العبد.
يككف المقذكؼ مسمما. كلكنيـ اختمفكا في حالة نفي النسب, إذا كانت أـ المنفي نسبو رقيقا أك غير 
مسممة؛ ألف نفي النسب عف كلدىا المسمـ ما ىك إال رميا ليا بالزنا, فاشترط أبك حنيفة في حالة 

 ممة, كأف تككف حرة, فإف لـ تكف كذلؾ فبل حد عمى القاذؼ.نفي النسب أف تككف األـ مس
كال يشترط مالؾ في أـ المنفي نسبو أف تككف مسممة أك حرة, كيجب عنده الحد عمى القاذؼ كلك    
كعف سعيد بف المسيب, كابف أبي ليمى, أنو يجب الحد بقذؼ  نت أـ المنفي نسبو كافرة أك أمة.كا

  4.الذمية إذا كاف ليا كلد مسمـ
اختمؼ الفقياء في معنى العفة عف الزنا, فيي عند أبي فقد  العفة عف الزنا كبالنسبة لصفة   

حنيفة, أف ال يككف المقذكؼ قد كطئ في عمره كطئا حراما في غير ممؾ كال نكاح أصبل, كال في 
اف نكاح فاسد فسادا مجمعا عميو في السمؼ, فإف كاف قد فعؿ شيئا مف ىذا, سقطت عفتو سكاء ك

ف كاف كطئ كطأ حراما كلكنو في ممؾ, أك في نكاح صحيح,  الكطء زنا مكجبا لمحد أـ لـ يكف, كا 
أك في نكاح فاسد فسادا غير مجمع عميو, فبل تسقط عفتو, فإذا كطئ مثبل امرأة زفت إليو غير 

يؿ امرأتو, سقطت عفتو لمكطء الحراـ في غير ممؾ كال نكاح, كلكنو ال يحد عمى الزنا لقياـ دل
ظاىر استباح بو الفعؿ, أما إذا كطئ زكجتو النفساء, أك الحائض, أك الصائمة, أك المحرمة, أك 

.  5التي ظاىر منيا, لـ تسقط عفتو, لقياـ النكاح حقيقة, كلك أف الكطء في ذاتو محـر

                                                
 .385, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .399, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 303, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضانمذٚش ؽشذ فزر, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2
 .303, ص5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 3
 .492, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 303, ص5ٗلً أُهظغ, ض 4
 .218, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذائغ انقُبئغ, ٍ()ػالء انذٚ انكغبَٙ 5
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 كعمى ىذا 1كالعفة عند مالؾ, ىي سبلمة المقذكؼ مف فعؿ الزنا المكجب لمحد, قبؿ قذفو كبعده.   
يشترط في المقذكؼ العتباره عفيفا, أف ال يككف قد كطئ كطئا يكجب حد الزنا, كأف ال يككف قد 
ف  ثبت عميو حد الزنا, فإف كاف قد فعؿ شيئا مف ىذا, أك ثبت عميو حد الزنا فيك غير عفيؼ, كا 

 كاف قد كطئ كطئا محرما ال حد فيو فيك عفيؼ.
كؼ قبؿ القذؼ كبعده عف فعؿ ما يكجب حد الزنا كمعنى العفة عند الشافعي ىي سبلمة المقذ   

عميو, فإف أتى ما يكجب حد الزنا فيك غير عفيؼ. أما إف كطئ في غير ممؾ كطئا محرما ال 
يجب بو الحد, كمف كطئ امرأة ظنيا زكجتو أك كطئ في نكاح مختمؼ في صحتو, ففيو كجياف: 

اف كالزنا, كثانييما أنو كطء ال يجب أحدىما أنو كطء محـر لـ يصادؼ ممكا فيسقط العفة كاإلحص
 2بو الحد فبل يسقط العفة كاإلحصاف كما لك كطئ زكجتو كىي حائض.

كال يشترط أحمد العفة المطمقة كما يشترطيا أبك حنيفة, كال العفة الفعمية عف الزنا كما يشترطيا    
نما يكتفي بالعفة الظاىرة عف الزنا فمف لـ يثبت عميو الزنا ببينة أك إقرار, كمف  مالؾ كالشافعي, كا 

ف كاف تائبا مف زنا أك مبلعنة.  لـ ُيحد لمزنا فيك عفيؼ, كا 
كيرل أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي أف يككف اإلحصاف متكفرا قبؿ القذؼ كبعده حتى تنفذ العقكبة,    

نما  فمف قذؼ محصنا فبل حد عميو إذا ارتكب المحصف قبؿ تنفيذ الحكـ ما يجعمو غير عفيؼ, كا 
عمى القاذؼ التعزير, كلكف أحمد يرل عميو الحد؛ ألف اإلحصاف ال يشترط إال كقت القذؼ, كال 

 يشترط بعده.
فإف كاف مجيكال فبل حد عمى  ,أف يككف المقذكؼ معمكما كمف شركط كجكب الحد عمى القاذؼ   

ؿ لرجميف: أحدكما القاذؼ, فمف قاؿ لجماعة: كمكـ زاف إال كاحدا أك ليس فيكـ زاف إال كاحدا, أك قا
 , كما ُجعؿ الحد إال لدفع العار عف المقذكؼ.   3زاف, لـ يحد ألف المقذكؼ مجيكؿ

إذا رمى القاذؼ بالزنا خصيا, أك , فأف يككف المقذكؼ يطيؽ الكطء ككذلؾ لكجكب الحد يشترط   
لشافعي مجبكبا, أك رتقاء, كعمكما كؿ شخص ال يطيؽ الكطء لعمة ما, فإف أبا حنيفة كمالؾ كا

يركف أف ال حد عمى قاذؼ أحد ىؤالء, ما دامت الكاقعة المقذكؼ بيا تالية لمعجز عف الكطء؛ ألف 
العار منتؼ عف المقذكؼ بدكف الحد, كذلؾ لمعمـ بكذب القاذؼ, كالحد إنما يجب لنفي العار, 

 4كلكف امتناع الحد ال يمنع مف تعزير القاذؼ ألنو آذل المقذكؼ.

                                                
 .404, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 1
 .375, ص3..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب(  انغُٛكٙ. 401, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
 .220, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .305, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 4
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بمة فعميو الحد, كحجتيـ في ذلؾ أف نص القذؼ عاـ, ينطبؽ عمى كؿ قذؼ ككؿ كأما عند الحنا   
مقذكؼ, فيستكم أف يككف المقذكؼ قادرا عمى الكطء أك عاجزا عنو؛ ألف إمكاف الكطء أمر خفي, 

 1ال يعممو الكثير مف الناس, كعميو فبل ينتفي العار عند مف ال يعممو بدكف الحد.
يرل إذ  ,أف ال يككف المقذكؼ فرعا لمقاذؼ مى القاذؼ كذلؾكمف بيف شركط كجكب الحد ع   

ف نزؿ, لـ يجب عميو الحد, سكاء  ف عبل, إذا قذؼ كلده كا  الحنفية كالشافعية كالحنابمة أف الكالد كا 
ف كانت حدا, إال أنيا متعمقة بحقكؽ األفراد؛ كألف  كاف القاذؼ رجبل أك امرأة؛ ألف عقكبة القذؼ كا 

عقكبتو إال بالمطالبة, فيك أشبو بالقصاص؛ كألف الحد يدرأ بالشبيات, فبل  القذؼ حؽ ال تستكفى
ذا كاف مف المسمـ بو أف االبف ال يقتص مف الكالد, كال يقطع  يجب لبلبف عمى أبيو كالقصاص. كا 

 في سرقة مالو, فأكلى أف ال يحد في قذفو. 
رفعت دعكل القذؼ ثـ ماتت قبؿ كيترتب عمى ىذا الرأم أنو لك قذؼ الزكج زكجتو في حياتيا, ف   

الحكـ فييا, كلـ يكف ليا كرثة غير أكالدىا مف الزكج القاذؼ, فإف الدعكل تسقط حتى عند مف ال 
يسقطكف الدعكل بالكفاة؛ ألف كرثة المتكفاة ىـ أكالد القاذؼ, كليس ليـ أف يطالبكه بحد القذؼ, 

, كليس لمكرثة أف يحمكا محؿ المقذكؼ؛ 2عمما أنو عند أبي حنيفة أف الدعكل تسقط دائما بالكفاة
 ألف حؽ القذؼ ليس مف الحقكؽ المالية التي تكرث. 

أما في مذىب اإلماـ مالؾ فيناؾ رأياف, أحدىما: يتفؽ مع الرأم السابؽ, كثانييما: أف لبلبف    
مطالبة أباه بحد القذؼ؛ ألف نص القذؼ نص عاـ, فينطبؽ عمى األب كما ينطبؽ عمى غيره؛ 

ف العقكبة حد, كالحد حؽ اهلل, فبل يمنع مف إقامتيا قرابة الكالدة, كلكف القائميف بيذا الرأم كأل
, أم أف عدالة االبف تسقط لمباشرتو سبب عقكبة أبيو؛ 3يسممكف بأف االبف يفسؽ بمطالبتو بحد أبيو

ا ألف اهلل تعالى يقكؿ:  ٍَ ُْ ۡر َٓ ّفٖ َوََل تَِۡ
ُ
آ أ ٍَ ُٓ َّ َِ إِۡحَصاجٗا [, كيقكؿ:23راء:]اإلس فَََل تَُلو ل يۡ  َوبِٱىَۡنِِٰلَ

 [.83]البقرة:
فبل حد عندىـ  , كبالتاليأف يككف المقذكؼ ناطقا كيرل الحنفية أنو لكجكب الحد عمى القاذؼ   

أف ال تككف  كىناؾ مف يشترط كذلؾ 4عمى مف قذؼ أخرسا, الحتماؿ أف يصدقو لك نطؽ.
أجنبي, فعميو الحد عند المالكية كالشافعية كالحنابمة, كيفرؽ  إذا قذؼ المبلعنةف المقذكفة مبلعنة

                                                
 .385, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ ػجذ هللا( اثٍ لذايخ 1
اثٍ . 400, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( ٘انؾٛشاص. 312, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

 .136, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 389, 388, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
 .411, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 3
 .305, ص5, أُهظغ ٗلٍٚ, ضؽشذ فزر انمذٚش, ذٍٚ()كًبل ان اثٍ انًٓبو 4
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الحنفية بيف مف العنت بكلد, كبيف مف العنت بغير كلد, فمف قذؼ امرأة العنت بغير كلد فعميو 
 1الحد, أما مف قذؼ مبلعنة بكلد, فبل حد عميو, سكاء كاف الكلد حيا أك ميتا كقت القذؼ.

 الفقرة الثالثة
 ة بمكان القذفالشروط المتعمق

يشترط أبك حنيفة لحد القاذؼ, أف يككف القذؼ قد تـّ في دار اإلسبلـ, فإف كاف القذؼ في دار    
الحرب, أك دار البغي, فبل حد عمى القاذؼ؛ ألنو ال كالية لئلماـ عمى دار الحرب, أك دار البغي 

االستيفاء بعد ذلؾ؛ ألف  كقت القذؼ, فالقذؼ فييما ال ينعقد مكجبا لمحد حيف كجكده, فبل يحتمؿ
كلكف الجميكر كمنيـ الشافعية كالحنابمة يركف حد القاذؼ عمى قذفو, كلك كقع  2االستيفاء لمكاجب.

 3في غير دار اإلسبلـ, ماداـ أنو يمتـز أحكاـ اإلسبلـ.
 رابعالفرع ال

 الوصف القانوني لجريمة القذف الموجب لمحد
المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, عمى حسب يتكقؼ الكصؼ القانكني لجريمة القذؼ    

العناصر المشكمة لركنيا المادم, كىي عمى العمـك ال يمكف ليا أف تخرج عف أحد األكصاؼ 
الثبلثة, كىي: إما أف تأخذ كصؼ جنحة القذؼ, أك جنحة السب العمني, أك مخالفة السب غير 

 العمني.
 ىولالفقرة األ 

 جنحة قذف
المكجب لمحد الكصؼ األكؿ كىك جنحة القذؼ في القانكف الجزائرم, إذا تأخذ جريمة القذؼ    

كاف مف ضمف مككنات ركنيا المادم, عنصرم تحديد كاقعة الزنا أك نفي النسب كالعمنية؛ ألنيما 
يعتبراف مف العناصر األساسية المككنة لمركف المادم في جريمة القذؼ في القانكف, كال يعتبراف 

سبلمية, فإف انتفت كاحدة منيما, انتفى معيا الركف المادم ليذه الجريمة في كذلؾ في الشريعة اإل
 القانكف, كبالتالي تنتفي الجريمة تحت ىذا الكصؼ. 
 ةثانيالفقرة ال

 جنحة سب عمني
إذا ُكجدت العمنية في القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, كلكف كاقعة الزنا أك نفي    

, فبل تأخذ كصؼ القذؼ في القانكف, عمى أساس أنيا فقدت عنصر مف النسب كانت غير محددة
                                                

, 5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 402, 401, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1

 .320ص
 .229, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .385, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
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عناصر الركف المادم لمقذؼ, كىك تحديد كاقعة القذؼ. كالمقصكد بتحديد كاقعة الزنا أك نفي 
النسب, ىي أف ُيفيـ مف تعبير الجاني, أنو يريد إسناد فعؿ الزنا لممقذكؼ أك نفي نسبو أك االدعاء 

رد سبو فقط, كذلؾ كأف يقكؿ لممقذكؼ: زنيت بفبلنة, أك زنيت في المكاف بو عميو, كال يريد مج
الفبلني, أك أنت كلد فبلف ينسبو لغير أبيو أك غير ذلؾ. أما إذا كاف التعبير عاما, كالقكؿ لو: يا 
زاني قاصدا سّبو, فإف ىذه الجريمة في القانكف, تأخذ كصؼ جنحة السب العمني, المجـر كالمعاقب 

 مف قانكف العقكبات. 297ادة عميو بالم
كال يشترط في الكاقعة المسندة إلى المقذكؼ أف تككف كاذبة, فتقـك الجريمة سكاء كانت       

الكاقعة صحيحة أك كاذبة, حتى كلك استطاع القاذؼ إثبات صحة ادعائو, كىذا عمى عكس 
الجريمة مف جريمة  الشريعة اإلسبلمية التي تعطي لمقاذؼ حؽ إثبات ادعائو, فإذا فعؿ تحكلت

 قذؼ إلى جريمة زنا, يمكف أف يتابع بيا مف كاف يدعي أنو مقذكؼ.
 ةثالثالفقرة ال

 مخالفة السب غير العمني
, في الجريمة المكجبة لحد القذؼ تحديد كاقعة الزنا أك نفي النسبُفِقد معيا  كأالعمنية  إذا ُفقدت   

عنصريف مف عنصر أك كف كصؼ القذؼ, لفقدانيا في الشريعة اإلسبلمية, فإنيا ال تأخذ في القان
عناصر الركف المادم, كال تأخذ كصؼ السب العمني, لفقدىا عنصر مف عناصر الركف المادم 
نما الكصؼ الذم تأخذه في ىذه الحالة في القانكف  المككف ليذه الجريمة, كىك عنصر العمنية, كا 

 مف قانكف العقكبات. 463بالمادة  ىك: مخالفة السب غير العمني, المجـر كالمعاقب عميو
في كصؼ ىذه الجريمة, أف القانكف أعطى أىمية لتحديد الكاقعة ككذلؾ  قكلوكخبلصة ما يمكف    

لمعمنية, فبالنسبة لؤلكلى جعؿ عدـ تحديد الكاقعة يجعؿ الجريمة تأخذ كصؼ السب, ككأنو يرجح 
نما ال يأف الجاني ال يريد بتعبيره كقكع الفعؿ فعبل مجرد السب, بالرغـ  لريد مف كراء ذلؾ سك  كا 

مف أف القانكف ال يكلي أىمية لككف الكاقعة صادقة أك كاذبة, كيجـر الفعؿ في الحاليف, عمى عكس 
ف كانت تفضؿ  الشريعة التي ال تجـر الفعؿ في حالة ثبكت الفعؿ المقذكؼ بو عمى المقذكؼ, كا 

 الستر. 
ف يعتبر ككأف الجاني يريد تأكيد صدؽ الكاقعة, كيككف في أما إذا كانت الكاقعة محددة فالقانك    

ىذه الحالة أكثر إىانة لممجني عميو, كعميو رفع الفعؿ إلى ككنو قذفا, لترتفع معو العقكبة, في حيف 
الشريعة ال تيتـ بتحديد الكاقعة, تغميبا لجية الستر المندكب إليو مف طرفيا؛ ألف في تحديدىا قد 

ؼ أخرل, لذلؾ جعمت العقكبة ثابتة, كال تتأثر بتحديد الكاقعة أك عدـ يككف فيو مساس بأطرا
 تحديدىا. 
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أما بالنسبة لمعمنية فقد أكالىا القانكف أىمية كذلؾ, كرفع عمى أساسيا العقكبة؛ ألف بيا ُيمس    
شرؼ المجني عميو في اعتبار العامة, كجعؿ مساس شرؼ المجني عميو في اعتباره ىك فقط, أك 

ار أفراد تربطيـ بو خصكصية أقؿ مف المساس بشرفو أماـ العامة, في حيف أف الشريعة في اعتب
اإلسبلمية سكَّت بيف األمريف, كرفضت المساس بالشرؼ كاالعتبار مطمقا خصكصا عندما يتعمؽ 

 األمر بالعرض كالنسب, كسكاء كاف ذلؾ في السر أك العمف, فجعمت لو نفس العقكبة. 
 المطمب الثاني

 عة في جريمة القذفالمتاب
تخضع المتابعة في جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية لقيديف, قيد يتعمؽ    

بتحريؾ الدعكل العمكمية في ىذه الجريمة, كقيد يتعمؽ باإلثبات فييا. أما في القانكف الجزائرم, 
تخضع لمبدأ حرية فيي تخضع مف حيث التحريؾ لمقكاعد العامة, ككذلؾ مف حيث اإلثبات فيي 

إال فيما يخص  اإلثبات, كبالتالي فبل خصكصية تثيرىا ىذه الجريمة في القانكف مف حيث المتابعة
جعؿ الكساطة جائزة في جرائـ القذؼ قبؿ أية متابعة جزائية, سكاء كانت بمبادرة مف ككيؿ 

, 1الدعكل العمكمية الجميكرية أك الضحية أك الجاني, كتنفيذ اتفاؽ الكساطة يعتبر سببا النقضاء
  ككذلؾ جعؿ صفح المجني عميو ينيي المتابعة الجزائية في جرائـ قذؼ األفراد. 

كعميو فسُيكتفى في ىذا المطمب ببحث المتابعة في جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة    
ة في اإلسبلمية فقط, كذلؾ في فرعيف, ُيتناكؿ في الفرع األكؿ منيما, تحريؾ الدعكل العمكمي

جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, كفي الفرع الثاني, إثبات دعكل القذؼ المكجب 
 لمحد في الشريعة اإلسبلمية.

 الفرع األول
 تحريك الدعوى العمومية في جريمة القذف الموجب لمحد

مب لتحريكيا جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, ىي مف بيف الجرائـ التي تتط   
 تقديـ شككل, سكاء كاف المقذكؼ حيا أك ميتا. 

فمف ىك الشخص المؤىؿ شرعا لتقديـ ىذه الشككل في حالة حياة المقذكؼ كفي حالة كفاتو؟ كما   
 الحكمة مف ىذا القيد؟

                                                
أُرؼٖٔ هإٗٞ اإلظهاءاخ اُعىائ٤ح, ض  66/155أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُألٓه نهْ  ٤ُٞ٣2015ٞ  23أُإنؾ ك٢:  15/02األيش ٖٓ  8ٝ 2أٗظه أُاقذ٤ٖ  1

 . ٤ُٞ٣2015ٞ  23, أُإنـح ك٢: 40ن, اُؼكق 
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قبؿ الخكض في كيفية تحريؾ الدعكل في جريمة القذؼ, كجب التنكيو بأنو إذا ُرفعت خصكمة    
عراض عف ىذا التحريؾ مدعي قبؿ مطالبتو بالبينة اإلضي, ُيستحب لو أف يطمب مف الالقذؼ لمقا

فإف لـ يترؾ الخصكمة, بكشرت  1لمدعكل؛ ألف القذؼ ُندب إلى الستر كالعفك, كيشجعو عمى ذلؾ.
 ىذه األخيرة عمى النحك اآلتي:  

 ىولالفقرة األ 
 تحريك دعوى القذف في حياة المقذوف

ريعة اإلسبلمية باإلجماع, أنو لتحريؾ دعكل القذؼ البد مف مطالبة المقذكؼ, يشترط فقياء الش   
فإذا قدمت الشككل مف غيره ال تقبؿ ميما  2,أم تقديـ شككل مف الشخص المقذكؼ إذا كاف حيا

كانت صمتو بالمقذكؼ, كلك كاف في القذؼ مساس بو, الميـ إال إذا كاف القذؼ يعتبر قذفا مباشرا 
قذؼ أحد رجبل بأنو زنى بامرأة معينة, اعتبر كؿ مف الرجؿ كالمرأة مقذكفا, ككاف لكؿ لو, فمثبل إذا 

منيما حؽ الخصكمة في دعكل القذؼ, كلكف ليس لغيرىما أف يحرؾ الدعكل, فميس لزكج المرأة أك 
كلدىا أك أحد أبكييا أف يحرؾ دعكل القذؼ, كلك أف القذؼ يمسو, إال أف ىذا المساس ليس 

يكف إال عف طريؽ المرأة المقذكفة, كبالتالي فيي صاحبة الحؽ في الخصكمة, ككذلؾ  مباشرا, كلـ
ليس ألبناء الرجؿ المقذكؼ أك أبكيو أك زكجتو حؽ الخصكمة في دعكل القذؼ, كذلؾ لنفس 

 السبب. 
أما اإلنابة عف المقذكؼ, كذلؾ  3كيستكم في عدـ الجكاز ما لك كاف المقذكؼ حاضرا أك غائبا.   

ؿ غيره في الخصكمة, فقد اختمؼ فييا فقياء المذىب الحنفي, إذ قاؿ اإلماماف أبك حنيفة بتككي
ككذلؾ لك تقدـ الشيكد بشيادتيـ حسبة هلل لـ  4كمحمد بجكاز اإلنابة, كقاؿ أبك يكسؼ بعدـ الجكاز.

 مقذكؼ.تقبؿ منيـ الشيادة؛ ألف الشيادة ال تقبؿ قبؿ قياـ الدعكل, كالدعكل ال تقـك إال بشككل ال
كمف المسمـ بو بيف الفقياء أف القذؼ حد مف حدكد اهلل, كالقاعدة العامة في الشريعة اإلسبلمية,    

أف خصكمة المجني عميو ليست شرطا في إقامة الدعكل المتعمقة بحد مف الحدكد, كلكف ليذه 
تحريؾ دعكل القاعدة استثناءات, مف بينيا ىذا االستثناء الكارد في حد القذؼ, إذ يكجبكف في 

ف كانت حدا, إال أنيا تمس المقذكؼ  القذؼ خصكمة المجني عميو, ناظريف إلى أف الجريمة كا 
مساسا شديدا, كتتصؿ بسمعتو كعرضو اتصاال كثيقا؛ كألف لمقاذؼ حؽ إثبات قذفو, فمك أثبتو 

مترتبة أصبح المقذكؼ مسؤكال عف جريمة الزنا, ككجبت عميو عقكبتيا, كليذه النتائج الخطيرة ال
                                                

 .242, 241, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
. 488, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 304, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

 .404, 402, 386, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ
, اُواٛهج, قان اٍُالّ ُِطثاػح انفمّ اندُبئٙ فٙ اإلعالو, ػجذ انؼضٚض )أيٛش(. 491, ص4, ٗلً أُهظغ, ضٖانًذَٔخ انكجش, )يبنك( اثٍ أَظ 3

 .315ّ, ص2007 -1428ٙ, 3ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ ٝاُرهظٔح, ؽ
 .315, ٗلً أُهظغ, صػجذ انؼضٚض )أيٛش(. 312, ص5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 4
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عمى تحريؾ دعكل القذؼ أك عدـ تحريكيا, كاف مف الحكمة أف يعمؽ رفع ىذه الدعكل عمى شككل 
  1المقذكؼ.

 ةثانيالفقرة ال
 تحريك دعوى القذف في حالة وفاة المقذوف

في ىذه الحالة يجب التمييز بيف ثبلث صكر ىي: صكرة ما إذا مات المقذكؼ بعد أف حرؾ    
فييا, كصكرة ما إذا مات المقذكؼ كلـ يحرؾ دعكل القذؼ, كأخيرا  دعكل القذؼ كقبؿ الفصؿ

 صكرة ما إذا ُقذؼ المقذكؼ بعد كفاتو. 
يرل الحنفية أف الحد يسقط ف ,عد تحريؾ الدعكل كقبؿ الفصؿ فيياكفاة المقذكؼ بفبالنسبة ل   

بمنزلة  بمكت المقذكؼ؛ ألف حؽ الخصكمة في دعكل القذؼ في رأييـ حؽ مجرد, ليس ماال كال
 2الماؿ, كبالتالي فبل يكرث.

كلكف المالكية كالشافعية كالحنابمة يركف أف حؽ الخصكمة يكرث, فيحؿ الكرثة في الدعكل محؿ    
المقذكؼ, فإذا لـ يكف لممقذكؼ كارث سقطت الدعكل. كفي المذىب المالكي أف لممقذكؼ الذم ال 

لة كفاتو قبؿ الفصؿ فييا, فإذا فعؿ كارث لو, أف يكصي بشخص يقـك مقامو في الدعكل في حا
 3عمى ىذا الكجو حؿ الكصي محمو في الدعكل, كال تسقط ىذه األخيرة بمكت المقذكؼ.

كفي مف يرث حؽ الخصكمة عند الشافعية ثبلثة أقكاؿ, أحدىا: أنو يرثو جميع الكرثة, كالثاني:    
لعار, كال يمحؽ الزكج عار بعد أنو لجميع الكرثة إال لمف يرث بالزكجية؛ ألف الحد يجب لدفع ا

المكت؛ ألنو ال تبقى زكجية, كالثالث: أنو يرثو العصبات دكف غيرىـ؛ ألنو حؽ ثبت لدفع العار, 
     4فاختص بو العصبات ككالية النكاح.

إذا مات المقذكؼ بعد القذؼ كقبؿ الشككل سقط حؽ المخاصمة, كلـ يكف لكرثة المقذكؼ أما    
ا القاذؼ, إال إذا كاف المقذكؼ قد مات كىك ال يعمـ بالقذؼ؛ ألف سككتو أك عصبتو أف يخاصمك 

عف الشككل بعد العمـ بالقذؼ, يعني أنو ال يريدىا, أك أنو عفا عف القاذؼ, خصكصا إذا طاؿ 
إذا كاف القذؼ قد حصؿ بعد كفاة المقذكؼ, فجميكر الفقياء يبيحكف رفع الدعكل عمى  أما 5.الزمف

ككل ممف يممؾ حؽ المخاصمة, فإذا لـ يكف ىناؾ مف يممؾ ىذا الحؽ, امتنع القاذؼ بناء عمى ش

                                                
 .427, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض)ػجذ انمبدس( ػٕدح 1
 .247, 246, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, انكبعبَٙ. 313, 312, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل( اثٍ انًٓبو 2
. 113, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضشحانزخٛ, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ. 491, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 3

 .375, ص3..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ
 . 410, ص 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
 .412, 8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 5
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رفع الدعكل إال عند الشافعي, فيرل أنو إف لـ يكف لممقذكؼ كارثا فيك حؽ يرثو المسممكف 
  1كيستكفيو السمطاف.

كبالرغـ مف إباحة الفقياء رفع الدعكل عمى القاذؼ, إال أنيـ اختمفكا فيمف يممؾ حؽ    
ف سفؿ, ذكرا كاف أك  .مةالمخاص ففي المذىب الحنفي يركف أف الخصكمة يممكيا كلد المقذكؼ كا 

ف عبل, مع كجكد خبلؼ في المذىب عمى أكالد البنات, إذ يرل أبك حنيفة كأبك  أنثى, ككالده كا 
يكسؼ أنيـ يممككف الخصكمة أيضا, كال يرل محمد ذلؾ. كال خبلؼ في المذىب مف أف اإلخكة 

 ألعماـ كالعمات, كاألخكاؿ كالخاالت, ال يممككف حؽ الخصكمة. كاألخكات, كا
كال يراعى الترتيب كال إحصاف المخاصـ عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ كمحمد, فيمكف لؤلبعد أف    

يخاصـ مع كجكد األقرب منو, كيمكف لغير المسمـ مثبل أف يخاصـ في قذؼ ميتو المحصف, 
حصاف المخاصـ عند  زفر, فيككف حؽ المخاصمة لؤلقرب فاألقرب, كيككف كيراعى الترتيب كا 

كيرل ابف القاسـ مف المالكية, أف كلد المقذكؼ, ككلد كلده,   2إحصاف المخاصـ شرط لممخاصمة.
كأبيو, كأجداده ألبيو, كأجداده ألمو, يممككف حؽ المخاصمة, فإف لـ يكف أحد مف ىؤالء, كاف حؽ 

 3ألخكات كذلؾ.المخاصمة لمعصبة, كلمبنات, كالجدات, كا
أما الحنابمة فإنيـ يركف عدـ جكاز تحريؾ دعكل القذؼ إذا كاف المقذكؼ ميتا, كيستثنكف مف    

ذلؾ أف لمكلد حؽ تحريؾ الدعكل في حالة قذؼ األـ أك الجدة بعد الكفاة؛ ألف فيو مساس بنسبو, 
  4أما إذا تـ القذؼ في حياتيا فميس لو ىذا الحؽ.

ء الكرثة حؽ المخاصمة في قذؼ الميت؛ بأف معنى القذؼ ىك إلحاؽ العار كيعمؿ الفقياء إعطا   
بالمقذكؼ, كالميت ليس محبل إللحاؽ العار بو, فمـ يكف معنى القذؼ راجعا إليو, بؿ إلى أىمو 
األحياء مف الفركع كاألصكؿ, الذيف يمحقيـ العار بقذؼ الميت؛ ألنيـ يتصمكف بو بصمة الجزئية, 

قذفا ألجزائو, فكاف القذؼ كاقع عمييـ مف حيث المعنى, كلذلؾ تثبت ليـ حؽ ككاف قذؼ اإلنساف 
 5.الخصكمة لدفع العار عف أنفسيـ

 الفرع الثاني
 إثبات جريمة القذف الموجب لمحد

 تثبت جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية بإحدل الطرؽ اآلتية:   
 

                                                
 . 411, ص 5ٍُاتن, ض..., أُهظغ اانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
 .247, 246, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .491, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 3
 .404ــ  402, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
 .246, ص 9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 5
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 ىولالفقرة األ 
 شيادة الشيود

باإلضافة  دة شاىديف, يشترط أف تتكفر فييماة القذؼ في الشريعة اإلسبلمية بشياتثبت جريم   
إلى الشركط العامة المطمكبة في كؿ شيادة, كالتي سبؽ الكبلـ عنيا, الذككرة كاألصالة, كاتحاد 
المجمس, كعميو فبل تقبؿ شيادة النساء, كال شيادة النساء مع الرجاؿ, كال الشيادة عمى الشيادة, كال 

 , كىك قكؿ النخعي كالشعبي كأبي حنيفة كأحمد. 1كتاب القاضي إلى القاضي
كقاؿ مالؾ كأبك ثكر كالشافعي في المذىب: تُقبؿ فيو الشيادة عمى الشيادة, كتقبؿ في كؿ حؽ؛    

ألف ذلؾ يثبت بشيادة األصؿ, فيثبت بالشيادة عمى الشيادة, كما يقبؿ فيو كتاب القاضي إلى 
المقذكؼ بشاىديف تتكفر فييما الشركط المذككرة سابقا, فشيدا أنو قذفو, ُسئبل  فإف جاء 2القاضي.

عف ماىيتو ككيفيتو؛ ألنيـ شيدكا بمفظ مبيـ, فالقذؼ قد يككف بالزنا, كقد يككف بغير الزنا, فإف لـ 
, كال يمكف لمقاضي القضاء  يزيدكا عمى ذلؾ, فبل تقبؿ شيادتيـ؛ ألف المشيكد بو غير معمـك

 3كؿ, فإف قاال: نشيد أنو قاؿ لممقذكؼ: يا زاني مثبل, ُقبمت شيادتيما كُحدَّ القاذؼ.بالمجي
 ةثانيالفقرة ال
 اإلقرار

يثبت القذؼ أيضا بإقرار القاذؼ أنو قذؼ المجني عميو, كال يشترط تكراره, فُيكتفى باإلقرار مرة    
رار في القذؼ, إذا حدث في كيرل أبك حنيفة جكاز الشيادة عمى اإلق 4كاحدة في مجمس القضاء.

غير مجمس القضاء؛ ألف إنكار اإلقرار بالقذؼ ال قيمة لو؛ كألف الرجكع عف اإلقرار في القذؼ ال 
أثر لو عمى الحد؛ ألف حد القذؼ حؽ العبد مف كجو, كحؽ العبد ال يحتمؿ السقكط بالرجكع بعد 

مع السكر, كما ىك الحاؿ في ثبكتو, كما ىك الحاؿ في القصاص, كيصح اإلقرار في القذؼ كلك 
  5الخصكمة المالية؛ ألف لمعبد حقا في القذؼ, كال يصح الرجكع فيو بعد الصحك.

 ةثالثالفقرة ال
 عمم القاضي

ف لـ يشيد بو غيره,     مف المتفؽ عميو عند الحنفية أف لمقاضي أف يقضي بعممو في القذؼ, كا 
ـ اختمفكا عمى جكاز القضاء بعممو إذا كاف عمى أف يككف العمـ في زماف القضاء كمكانو, كلكني

العمـ في غير زماف القضاء أك مكانو. كبرركا ذلؾ بأف العمـ الذم يقع بمعاينة السبب, فكؽ العمـ 

                                                
 .111, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 229, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ  1
 .13, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 2
 .106, ص9, ٗلً أُهظغ, ضانًجغٕط, سًذ()ي انغشخغٙ 3
 .237, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .238ٗلً أُهظغ, ص 5
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الذم يثبت لو بشيادة الشاىديف. كركل ابف سماعة أف محمدا رجع عف ىذا, كقاؿ: ال يقضي 
ذا اكتفى بعمـ نفسو اتيمو القاضي بعمـ نفسو في شيء مف الحدكد؛ ألنو ىك الم ستكفي لذلؾ كمو, كا 

  1الناس, فمو أف يتحرز عف مكضع التيمة.
كيقكؿ مالؾ: ليس لمقاضي أف يحد الرجؿ الذم يقذؼ آخرا بيف يديو, إذا كاف ليس لو شاىد    

عميو إال ىك, ككذلؾ إف كاف معو شاىد آخر فقط, كفي ىذه الحالة األخيرة يرفع ذلؾ إلى مف ىك 
, أم أف القاضي يتحكؿ إلى شاىد مع الشاىد اآلخر, إلثبات جـر القذؼ 2فيقيـ الحد عميوفكقو 

 أماـ قاضي آخر. 
 ةرابعالفقرة ال

 اليمين
يثبت القذؼ عند الشافعي باليميف, فإذا لـ يكف عند المقذكؼ دليؿ آخر, فمو أف يستحمؼ    

الشافعي أيضا, أف يستحمؼ القاذؼ القاذؼ, فإذا نكؿ القاذؼ ثبت القذؼ في حقو بالنككؿ. كيرل 
المقذكؼ أنو ما زنى, إذا لـ يكف لدل القاذؼ بينة عمى صحة القذؼ, فإف حمؼ كجب عمى 
ف نكؿ المقذكؼ عف اليميف, ُردت اليميف عمى القاذؼ, فيحمؼ أف المقذكؼ  القاذؼ حد القذؼ, كا 

  3زنى, فإف حمؼ سقط حد القذؼ, كال يجب عمى المقذكؼ بذلؾ حد الزنا.
كال يرل الشافعي االستحبلؼ في شيء مف الحدكد إال في القذؼ فقط؛ ألنو حؽ العبد؛ كألف    

الرجكع عف اإلقرار في القذؼ باطؿ؛ كألف النككؿ عف اليميف بمثابة اإلقرار. أما في الحدكد األخرل 
 يح. فبل يرل االستحبلؼ فييا؛ ألنيا حؽ اهلل مف ناحية؛ كألف الرجكع عف اإلقرار فييا صح

كعند الحنفية, يرل بعضيـ االستحبلؼ, كال يراه البعض اآلخر, فمف قاؿ باالستحبلؼ, اعتبر    
ما في القذؼ مف حؽ العبد, عمى أف القائميف باالستحبلؼ اختمفكا, فمنيـ مف رأل القضاء بالحد 

لحمؼ, اعتبر بالنككؿ, كمنيـ مف رأل القضاء بالتعزير, عند النككؿ بدال مف الحد. كمف قاؿ بعدـ ا
, كىي ال ُيقضى بيا 4حؽ اهلل, كأنو ىك الحؽ الغالب, فألحقو بسائر حقكؽ اهلل تعالى الخالصة

 باليميف كال بالنككؿ.
كعند الحنابمة, أنو إذا ادعى شخص عمى آخر, أنو قذفو فأنكر, فبل يستحمؼ, كبو قاؿ الشعبي,    

منذر, كىك قكؿ الزىرم, كمالؾ كاسحاؽ, كحماد, كالثكرم. كعف أحمد أنو يستحمؼ, ركاىا ابف ال
كأبي ثكر, كابف المنذر, فإف نكؿ عف اليميف, لـ يقـ عميو الحد؛ ألف الحد ُيدرأ بالشبيات, فبل 

                                                
 .124, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 1
 .499, 498, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 2
 –ٙ 1421, 1, ذؽو٤ن: هاٌْ ٓؽٔك اُ٘ٞن١, اٍُؼٞق٣ح, ظكج, قان أُٜ٘اض, ؽانجٛبٌ فٙ يزْت اإليبو انؾبفؼٙٙ ـ, 558خ ـ انؼًشاَٙ )ٚسٙ( 3

 .97, 96, ص13ّ, ض2000
 .242, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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كفي المذىب المالكي, أنو ليس لمقاذؼ تحميؼ المقذكؼ أنو  1يقضى فيو بالنككؿ كسائر الحدكد.
ف عمـ المقذكؼ مف نفسو أنو زنى, جاز لو ح   2د القاذؼ؛ ألف الستر مأمكر بو.زنى, كا 

 المطمب الثالث
 عقوبة جريمة القذف الموجب لمحد

سيتـ تناكؿ ىذا المطمب في ثبلثة فركع, ُيخصص الفرع األكؿ منيا, لحد القذؼ في الشريعة    
اإلسبلمية, كُيخصص الفرع الثاني, لعقكبة جريمة القذؼ المكجب لمحد في القانكف الجزائرم, كالفرع 

 لث لمكازنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في عقكبة القذؼ المكجب لمحد. الثا
 الفرع األول

 عقوبة القذف الموجب لمحد في الشريعة اإلسالمية
لمقذؼ في الشريعة اإلسبلمية عقكبتاف: األكلى أصمية كىي الجمد, كالثانية تبعية كىي عدـ قبكؿ    

َدآَء  ف قكلو تعالى:الشيادة. كاألساس في العقكبتي َٓ ۡربََػثِ ُش
َ
ْ ةِأ ٔا حُ

ۡ
ًۡ يَأ َ ًَّ ل ۡحَصَنِٰج ُث ٍُ ۡ ََ يَۡرُمَٔن ٱل ِي وَٱَّلَّ

ًُ ٱىَۡفِٰصُلَٔن  ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ
ُ
ةَٗداۚ َوأ

َ
ًۡ َشَهَٰدةً أ ُٓ َ ْ ل ٔا ةٗ َوََل تَۡلتَيُ ًۡ ثََمِٰنَِي َجِۡلَ ُْ و َۢ بَۡػِد  ٤فَٱۡجِِلُ ٌِ ْ ٔا ََ حَاةُ ِي إَِلَّ ٱَّلَّ

َ َدُفٔر  رَِّحيً   َذٰلَِم  ٔاْ فَإِنَّ ٱَّللَّ ۡليَُح
َ
 [. 5, 4]النكر:  ٥َوأ

ذا ثبتت عقكبة القذؼ عمى الجاني, فيؿ مف إمكانية لمعفك     فما المقصكد بياتيف العقكبتيف؟ كا 
 عنو أك لسقكط ىذه العقكبة؟ 

ريمة القذؼ, ثـ ىذا ما ستتـ اإلجابة عنو في ىذا الفرع, مف خبلؿ التطرؽ لعقكبة الجمد في ج   
 عقكبة عدـ قبكؿ الشيادة, كأخيرا التطرؽ لعفك المجني عميو كسقكط عقكبة القذؼ.

 ىولالفقرة األ 
 عقوبة الجمد في حد القذف

عقكبة الجمد في جريمة القذؼ مقدارىا ثمانكف جمدة بالنسبة لمحر, كأربعكف جمدة بالنسبة لمرقيؽ,    
كعقكبة  3ر, إذ ىناؾ مف قاؿ أف عقكبتو مثؿ عقكبة الحر.كفي المسألة خبلؼ بالنسبة لمرقيؽ الذك

الجمد ىي عقكبة قد سبؽ الكبلـ عنيا في جريمة الزنا, كىي تستكفى في جريمة القذؼ بنفس 
الكيفية التي تستكفى بيا في جريمة الزنا, كىناؾ مف الفقياء مف يقكؿ بأف تككف شدة الضرب في 

 4بة الزنا.عقكبة القذؼ, أخؼ مف شدة الضرب في عقك 

                                                
 .409, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 . 104, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 2
. 3003, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 398, ص5..., أُهظغ اٍُاتن. ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 3

 . 388ــ  386, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ
 . 261, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا 4
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كما يشترط فقياء الحنفية كىك احتماؿ عند الحنابمة حضكر المقذكؼ استيفاء الحؽ, أم حضكر    
عممية تنفيذ العقكبة, كال يجيزكف التككيؿ فيو, كقد خالؼ الشافعية في ىذا كأجازكا التككيؿ, كاعتبر 

لؾ لجكاز أف لممقذكؼ لك كاف الحنفية كالحنابمة االستيفاء عند غيبة المقذكؼ استيفاء مع الشبية, ذ
  1حاضرا أف يصدؽ القاذؼ في قذفو, كىذا فيو احتماؿ شبية, كالحدكد تدرأ بالشبيات.

ذا قذؼ شخص جماعة مف الناس, فإنو ينظر إف كاف المقذكفكف كثيريف بحيث ال يتصكر ك     ا 
قكعيـ في الزنا كقكع الزنا مف جميعيـ, فإنو ال حد عميو, كذلؾ كما لك قذؼ بمدة كبيرة, فإف ك 

مجتمعيف ال يتصكر, كفي مثؿ ىذه الحالة أف المقذكفيف ال يصيبيـ عار, لمقطع بكذب القاذؼ, 
 , كبذاءة لسانو.2كمع ذلؾ فإف القاذؼ يعزر لكذبو

أما إذا كانت الجماعة المقذكفة ليست كثيرة, كىـ ممف يمكف كقكعيـ في الزنا, فذلؾ مكضع    
مى القاذؼ حد كاحد لمجماعة كميا؟ أـ يجب عميو حد لكؿ كاحد خبلؼ بيف الفقياء, ىؿ يجب ع

 مف الجماعة؟ كبذلؾ تتعدد الحدكد تبعا لتعدد أفراد الجماعة المقذكفة.    
اختمؼ الفقياء في تداخؿ عقكبات القذؼ, فرأل الحنفية كالمالكية أف عقكبات القذؼ تتداخؿ فقد    

د كاحد لذلؾ كمو, سكاء قذؼ فردا كاحدا أك أفرادا إلى كقت تنفيذىا, فمف قذؼ أكثر مف مرة, فح
متعددة, كسكاء كاف القذؼ بكممة كاحدة أك بكممات, في يـك كاحد أك أياـ مختمفة, في مجمس كاحد 
أك مجالس متعددة, كسكاء اتحدت عبارات القذؼ أـ اختمفت, طمب بعضيـ الحد أك طمبو الجميع, 

 ذلؾ, ُحد مف جديد. فإذا أقيـ الحد عميو, ثـ قذؼ أحدا بعد 
ذا كاف الحنفية كالمالكية قد اتفقكا في ىذا, فإنيـ قد اختمفكا فيما إذا قذؼ أحدا أثناء تنفيذ     كا 

العقكبة, فرأل المالكية أف القذؼ إذا كاف بعد تنفيذ أكثر الحد, كمؿ الحد األكؿ ككجب لمقذؼ 
ف كاف بعد تنفيذ أقؿ الحد, كجب لمقذؼ ا لجديد حد جديد, كتداخؿ في الحد الثاني حد كامؿ, كا 

أما الحنفية فيركف التداخؿ ما داـ لـ يتـ التنفيذ, كلك كاف الباقي  3الجديد ما بقي مف الحد األكؿ.
مف الحد سكط كاحد, فمك ُضرب القاذؼ تسعة كسبعيف سكطا, ثـ قذؼ قذفا آخرا, ال ُيضرب إال 

  4ذلؾ السكط الكاحد لمتداخؿ.
أنو إذا قذؼ شخص شخصا بالزنا فُحد, ثـ قذفو ثانيا بذلؾ الزنا, ُعزر  أما الشافعية فيركف   

لؤلذل كلـ ُيحد, كأنو إذا قذفو مرات متعددة قبؿ أف ُيحد, فإف العقكبات تتداخؿ, كيجزم عنيا 
ذا قذفو بزنا ثـ قذفو بزنا آخر, قبؿ أف يقاـ عميو الحد,  جميعا حد كاحد إذا كاف القذؼ بزنا كاحد, كا 

                                                
 . 387, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 246, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .411, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
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ف, أحدىما: أنو يجب عميو حداف؛ ألنو مف حقكؽ اآلدمييف, فبل تتداخؿ مثميا مثؿ الديكف, ففيو قكال
كالثاني: أنو يمزمو حد كاحد, كىك القكؿ الراجح في المذىب؛ ألنيما حداف مف جنس كاحد, لمستحؽ 

 كاحد, فيتداخبلف, كما لك زنى ثـ زنى.   
ذا قذؼ شخص جماعة, فكجو لكؿ كاحد منيـ القذ    ؼ عمى انفراد, كجب لكؿ كاحد منيـ حد, كا 

ف قذفيـ بكممة كاحدة ففيو قكالف, حيث قاؿ الشافعي في القديـ:  كال تداخؿ ميما تعددت الحدكد, كا 
يجب حد كاحد؛ ألف كممة القذؼ كاحدة, فكجب حد كاحد, كما لك قذؼ شخصا كاحدا. كقاؿ في 

كؿ كاحد منيـ, فمزمو لكؿ كاحد منيـ  الجديد: يجب لكؿ كاحد منيـ حد؛ ألنو ألحؽ العار بقذؼ
 حد, كما لك انفرد بقذؼ كؿ منيـ, كىذا ىك الرأم المعمكؿ بو في المذىب. 

ف كجب عمى القاذؼ حدم قذؼ لشخصيف, كتشاحنا أييما يبدأ في االستيفاء, فإف كجب     كا 
ف كجبا عميو ليما في  حالة كاحدة, بأف ألحدىما قبؿ اآلخر, ُقدـ السابؽ منيما؛ ألف حقو أسبؽ, كا 

ف كجب عمى القاذؼ حداف, فُحد ألحدىما, لـ ُيحد لآلخر,  قذفيما معا كتشاحنا, ُأقرع بينيما. كا 
  1حتى ُيشفى مف الحد األكؿ؛ ألف المكاالة بينيما قد تؤدم بو إلى التمؼ.

أك كيرل الحنابمة أنو إذا قذؼ شخص شخصا مرات, فمـ يحد, فحد كاحد, سكاء قذفو بزنا كاحد    
ذا قذؼ جماعة بكممات, فمكؿ كاحد منيـ حد, كال تتداخؿ الحدكد في ىذه الحالة  بزنا متعدد. كا 

 ميما تعددت؛ ألنيا مف حقكؽ اآلدمييف. 
ذا قذؼ الجماعة بكممة كاحدة, فحد كاحد, سكاء طالب الجميع بالحد, أك طالب البعض فقط,     كا 

ذا طمبكا الحد جممة ُحد كىناؾ ركاية عف أحمد, يقكؿ فييا: أنو يمزمو لك ؿ كاحد منيـ حد كامؿ, كا 
ليـ, فإف طمبو أحدىـ, ُأقيـ الحد؛ ألف الحؽ ثابت ليـ عمى سبيؿ البدؿ, فأييـ طالب بو استكفاه 
ف أسقطو أحدىـ كاف لغيره أف يطالب بو كيستكفيو.  كسقط باستفائو, فمـ يكف لغيره أف يطالب بو, كا 

فحد كاحد, ككذلؾ إف طمبكه  يا: أنيـ إذا طمبكه دفعة كاحدةفيكىناؾ ركاية أخرل عف أحمد قاؿ 
ف طمبو كاحد فُأقي ـ لو, ثـ طمبو آخر كاحد بعد كاحد, إال أنو لـ ينفذ حتى طمبو الكؿ فحد كاحد, كا 

 2كىكذا جميعيـ. ُأقيـ لو كذلؾ
القذؼ  يرل المالكية أف حدف ,مكانية تداخؿ حد القذؼ مع عقكبات جرائـ أخرلإل أما بالنسبة   

يتداخؿ مع حد الشرب, التحاد المكَجب, أم أف القدر الكاجب في كؿ مف الحديف ىك ثمانكف جمدة, 
فإذا أقيـ عميو أحدىما سقط عنو اآلخر, كلك لـ يقصد عند إقامة الحد إال كاحدا فقط, ثـ ثبت أنو 

  3شرب أك قذؼ, فإنو ُيكتفى بما ُضرب لو عما ثبت.
                                                

 .414 -412, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضنًٓزةا,  )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
 .407, 406, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .347, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3
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ة األخرل ما يراه المالكية مف التداخؿ بيف حد القذؼ كحد الشرب, كخارج كال ترل المذاىب الثبلث   
ما سبؽ فإنو مف المتفؽ عميو أف حد القذؼ ال يتداخؿ مع أية عقكبة أخرل, كلك كانت القتؿ, سكاء 
كاف القتؿ حقا هلل, كرجـ الزاني المحصف, أك حقا لمعبد كالقصاص, فحد القذؼ ينفذ عمى المحكـك 

كمع غيره, كيقدـ عمى القتؿ؛ ألف فيو حؽ اآلدمي, كحقكؽ اآلدمييف ال يتسامح فييا؛  عميو بالقتؿ,
كألف حد القذؼ ُجعؿ لدفع العار فبل يُجبو القتؿ, كحتى ال تمحؽ المقذكؼ معرة, لعدـ تنفيذ حد 

 1القذؼ عمى قاذفو, بأف يقاؿ لو: ما لؾ لـ يضرب لؾ فبلف حد الفرية؟.
 ةثانيالفقرة ال
 قبول الشيادةعقوبة عدم 

مف المتفؽ عميو عند الفقياء أف القاذؼ يجب عميو مع الحد سقكط شيادتو, لكركد النص عمييا    
في اآلية السابقة. كقد اختمفكا في سقكط الشيادة مع التكبة, فرأل أبك حنيفة أف شيادة القاذؼ تسقط 

ؿ شيادتو إف تاب, كأساس بصفة دائمة حتى كلك تاب, كرأل مالؾ كالشافعي كأحمد أف القاذؼ ُتقب
َۢ بَۡػِد َذٰلَِم اختبلفيـ في ىذه المسألة, ىك اختبلفيـ في تفسير قكلو تعالى:  ٌِ ْ ٔا ََ حَاةُ ِي إَِلَّ ٱَّلَّ

ٔاْ  ۡليَُح
َ
ًۡ َشَهَٰدةً , فمف رأل أف االستثناء, يعكد إلى أقرب مذككر في قكلو تعالى: َوأ ُٓ َ ٔاْ ل َوََل َتۡلتَيُ

ْوَلَٰٓ 
ُ
ةَٗداۚ َوأ

َ
ًُ ٱىَۡفِٰصُلَٔن أ ُْ ْ  ٤هَِم  ٔا ََ حَاةُ ِي قاؿ: التكبة ترفع الفسؽ, كال تؤثر عمى عدـ قبكؿ , إَِلَّ ٱَّلَّ

الشيادة, كمف رأل أف االستثناء يعكد إلى الجممة السابقة كميا, كيتناكؿ األمريف معا, قاؿ: التكبة 
 2ترفع الفسؽ كتمنع مف رد الشيادة.

شيادة القاذؼ ال تسقط إال بتنفيذ الحد عميو, أم بعد جمده كال تسقط  كيرل الحنفية كالمالكية أف   
ًۡ ثََمِٰنَِي  قبؿ ىذا, كذلؾ حسب ترتيب اآلية؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: ُْ و َدآءَ فَٱۡجِِلُ َٓ ۡربََػثِ ُش

َ
ٔاْ ةِأ حُ

ۡ
ًۡ يَأ َ ًَّ ل ُث

ةَٗداۚ 
َ
ًۡ َشَهَٰدةً أ ُٓ َ ْ ل ٔا ةٗ َوََل َتۡلتَيُ فيسقطكف شيادة القاذؼ بمجرد ثبكت المعصية أما الشافعية . َجِۡلَ

عميو, أم بمجرد عجزه عف إثبات صحة القذؼ كلك لـ ُيحد؛ كيبرركف رأييـ بأف القاذؼ قبؿ الحد 
   3أشر منو بعده؛ ألف الحد كفارة لو.

 
 
 

                                                
, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 269, 268, ص 9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .485ص
, 2, أُهظغ اٍُاتن, ض...نًدزٓذثذاٚخ ا, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 374, 373, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

 . 449ص
 . 517, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙاثٍ إدسٚظ  .117, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 3
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 ةثالثالفقرة ال
 القذف حدعفو المجني عميو وسقوط 

ككنو ىؿ ىك حؽ هلل أـ حؽ  القذؼ مف حيثاختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في طبيعة حد    
فمنيـ مف قاؿ: ىك حؽ هلل, كمنيـ مف قاؿ: ىك حؽ لمعبد, كمنيـ مف قاؿ: ىك حؽ هلل  لمعبد؟

 كلمعبد, كمف قالكا بيذا القكؿ األخير اختمفكا فيما بينيـ, ىؿ حؽ اهلل ىك الراجح أـ حؽ العبد؟
ال فبل معنى ليذا االختبلؼ, ال شؾ أف لكؿ قكؿ مف األقكاؿ السابقة آثار مع    ينة تترتب عميو, كا 

كأف أثر ىذا االختبلؼ أكثر ما يككف ظيكرا في مسألتيف ىما: مسألة عفك المجني عميو عف 
 القاذؼ, كمسألة سقكط حد القذؼ. 

ممفقياء أقكاؿ مختمفة, إذ تقكؿ الحنفية بعدـ جكاز ف ,عفك المجني عميو عف القاذؼفبالنسبة ل   
ذا عفا المقذكؼ أك صالح عمى ماؿ العفك عف ح د القذؼ إذا ثبت, كال اإلبراء كال الصمح فيو, كا 

قبؿ المرافعة فذلؾ باطؿ, كُيرد بدؿ الصمح, كلممقذكؼ أف يطالب بحد القذؼ بعد ذلؾ. كعند 
كعند الحنابمة تعتبر استدامة  1الشافعي يصح ذلؾ كمو, كىك إحدل الركايتيف عف أبي يكسؼ.

كاختمؼ قكؿ مالؾ في مدل سقكط  2ى إقامتو, فمك طالب ثـ عفا عف الحد سقط.الطالب لمحد حت
حد القذؼ بالعفك, إلى أقكاؿ متعددة مف بينيا: أنو قاؿ برأم الشافعي, كمف بينيا أيضا قكلو 
بالجكاز إذا لـ يبمغ اإلماـ, فإف بمغو لـ يجز, إال أف يريد بذلؾ المقذكؼ الستر عمى نفسو, كىك 

   المشيكر عنو.
كيرجع سبب اختبلؼ الفقياء في عفك المجني عميو عف القاذؼ, إلى اختبلفيـ في ككف حد    

القذؼ, ىك حؽ هلل أـ حؽ لمعبد, فمف رأل أنو حؽ هلل, قاؿ بعدـ جكاز العفك مطمقا, بمغ الحاكـ أك 
و حؽ اهلل لـ يبمغو, كمف رأل أنو حؽ لمعبد, أجاز العفك مطمقا, بمغ الحاكـ أـ ال, كمف رأل أف في

 3كحؽ العبد, كغمب حؽ اهلل, قاؿ بعدـ جكاز العفك إف بمغ الحاكـ, كجكازه قبؿ البمكغ.
في حاالت متعددة,  , فيسقطبعد اإلدانة بو في الشريعة اإلسبلمية سقكط حد القذؼكأما بالنسبة ل   

 : 4الت ما يميمنيا ما ىك متفؽ عمييا كمنيا ما ىك مختمؼ فييا بيف الفقياء, كلعؿ أىـ ىذه الحا
رجكع الشيكد عف شيادتيـ بعد القضاء بحد القذؼ كقبؿ تنفيذه, إذا كاف مثبتا بشيادة الشيكد؛  ــــ

 ألف رجكعيـ يحتمؿ الصدؽ كالكذب, فيكرث شبية ُيدرأ بيا الحد.

                                                
 .109, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 248, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .386, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .449, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ذاٚخ انًدزٓذث, )يسًذ( اثٍ سؽذ 3
 .267 -265, ص 9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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تصديؽ المقذكؼ لمقاذؼ في قذفو؛ ألف حد القذؼ كجب لدفع عار الزنا كشينو عف المقذكؼ,  ــــ
 و المقذكؼ فقد ألصؽ العار بنفسو, فبل يندفع ىذا العار عنو بالحد, فيسقط الحد ضركرة. كلما صدق

تكذيب المقذكؼ لشيكده, بأف يقكؿ بعد القضاء بالحد كقبؿ التنفيذ: شيكدم شيدكا بزكر؛ ألنو  ــــ
ذا يحتمؿ أف يككف صادقا في التكذيب, كىذا يكلد شبية, كال يجكز استيفاء الحد مع الشبية,  كى

في المذىب الحنفي. كيرل مالؾ أنو إذا كذب شيكده قبؿ سماعيـ لـ تسمع شيادتيـ, فإذا كذبيـ 
 1بعد الشيادة ال يمتفت لقكلو؛ ألنو حد قد كجب.

بطبلف أىمية الشيكد بعد القضاء بالحد بشيادتيـ كقبؿ تنفيذه, كذلؾ بالفسؽ, أك الردة, أك  ــــ
 القذؼ كىذا عند الحنفية. الجنكف, أك العمى, أك الخرس, أك حد 

كفاة الجاني قبؿ تنفيذ العقكبة, أك كفاة المقذكؼ عند مف ال يركف انتقاؿ حؽ المخاصمة,  ــــ
 كيشترطكف حضكر المقذكؼ استيفاء الحؽ كالحنفية مثبل. 

عدـ حضكر المقذكؼ عممية استيفاء الحؽ, كىذا عند الحنفية, إذ ال يجيزكف التككيؿ باالستيفاء, ــــ 
 2خبلفا لمشافعية الذيف يجيزكنو.

إقامة القاذؼ البينة عمى صدؽ مقالتو, بعد أف ُضرب بعض الحد أك قبمو, كفي ىذه الحالة ُتقبؿ  ــــ
بينتو, كتسقط بينة القذؼ, كال تبطؿ شيادتو, كيقاـ حد الزنا عمى المقذكؼ, كما لك أقاميا قبؿ أف 

ينة عمى زنا المقذكؼ, ُقبمت بينتو, كيظير أثر ُيضرب أصبل. كلك ُضرب الحد كمو, ثـ أقاـ الب
القبكؿ, في جكاز شيادة القاذؼ؛ ألنو تبيف أنو لـ يكف محدكدا في القذؼ حقيقة, إذ تبيف أف 
المقذكؼ لـ يكف محصنا, كلكف ال يظير أثر قبكؿ ىذه الشيادة في إقامة حد الزنا عمى المقذكؼ؛ 

 3لقاذؼ.ألف معنى القذؼ قد تقرر بإقامة الحد عمى ا
 4.عفك المجني عميو عمى القاذؼ, عند مف يجيزكف العفك بإطبلؽ كالشافعية كالحنابمة مثبل ــــ
و, كىك قكؿ أبك حنيفة, ئزكاؿ إحصاف المقذكؼ, بعد ثبكت حد القذؼ لو كقبؿ تنفيذه أك أثنا ــــ

اؿ الحنابمة كالثكرم كمالؾ, كالشافعي؛ ألف الشركط عندىـ تعتبر استدامتيا إلى غاية إقامة الحد. كق
  5كأبك ثكر كالمزني كداكد: ال يسقط الحد.

 

                                                
 .109, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 1
 .246, ص 9أُهظغ اٍُاتن, ض ...,ثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .244, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, ء انذٍٚ()ػال انكبعبَٙ 3
 .409, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
 انغُٛكٙ. 401, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 398, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, اثٍ لذايخ )يٕفك انذٍٚ( 5

 .375, ص3ٔهظغ اٍُاتن, ض..., اُأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب(
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 الفرع الثاني
 عقوبة القذف الموجب لمحد في القانون الجزائري

سبؽ القكؿ أف الكصؼ القانكني لجريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية في القانكف     
أك جنحة سب عمني, أك مخالفة سب غير الجزائرم تأخذ أحد األكصاؼ الثبلثة: إما جنحة قذؼ, 

 ؼ الذم تأخذه.عمني, كبالتالي تتكقؼ عقكبتيا عمى الكص
 ىولالفقرة األ 

 عقوبة الجريمة بوصفيا جنحة قذف
يعاقب عمى جريمة القذؼ المكجب لمحد في القانكف الجزائرم, في حالة ما إذا أخذت كصؼ    

  ية جكازية.جنحة قذؼ, بعقكبات أصمية إجبارية كعقكبات تكميم
يعاقب عمى القذؼ المكجو إلى األفراد, كالذم ينطكم ضمنو القذؼ فبالنسبة لمعقكبات األصمية ف   

مف قانكف العقكبات في فقرتو األكلى,  298المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, كفقا لممادة 
ل ىاتيف دج, أك بإحد 50000دج إلى  25000بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير كبغرامة مف 

 العقكبتيف, عمما أف صفح الضحية يضع حدا لممتابعة الجزائية.
كالمبلحظ أف المشرع أعطى سمطة تقديرية كاسعة لمقاضي, إذ يمكف أف يحكـ بعقكبة الحبس    

كحدىا كىي عقكبة ذات حديف, فيمكف أف يحكـ بالحد األدنى, كيمكف أف يحكـ بالحد األقصى, 
ما. كيمكف لمقاضي أف يحكـ بعقكبة الغرامة كحدىا, كىي أيضا عقكبة كيمكنو أف يحكـ بعقكبة بيني

ذات حديف, ينطبؽ عمييا ما قيؿ عف سابقتيا. كيمكف لمقاضي أف يجمع بيف العقكبتيف كبالحد الذم 
 يراه.
في حالة ككف الجاني عائدا أف يرفع الحد  3مكرر 54كتقضي القكاعد العامة كفقا لممادة    

كبا لمضعؼ, فتصبح العقكبة ىي الحبس مف شيريف إلى سنة كالغرامة مف األقصى لمعقكبة كج
دج أك إحدل ىاتيف العقكبتيف, كتبقى السمطة التقديرية لمقاضي قائمة,  100000دج إلى  25000

 فيحكـ كيؼ يشاء في إطار الحدكد المنصكص عمييا قانكنا.
محد في الشريعة اإلسبلمية, إذا أخذت معقكبات التكميمية لجريمة القذؼ المكجب لكأما بالنسبة ل   

يي العقكبات التكميمية الجكازية في كؿ جنحة, كالتي تعكد فكصؼ جنحة القذؼ في القانكف, 
إلحالة السمطة التقديرية فييا لمقاضي, كقد سبؽ الكبلـ فييا في جريمة الزنا, لذا يتـ االكتفاء با

 عمييا ىناؾ ألنيا نفسيا. 
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 ةثانيالفقرة ال
 الجريمة بوصفيا جنحة سب عمنيعقوبة 

يعاقب عمى جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية إذا أخذت كصؼ جنحة السب    
مف قانكف العقكبات, بالحبس مف شير إلى ثبلثة أشير  299العمني في القانكف, كفقا لممادة 

 لجزائية.دج, كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة ا 25000دج إلى  10000كبغرامة مف 
كيمكف لمقاضي في حالة إفادة الجاني بظركؼ التخفيؼ, أف يحكـ بعقكبة الحبس كحدىا مع    

إمكانية النزكؿ بيا إلى الحد األدنى, أك عقكبة الغرامة كحدىا مع إمكانية النزكؿ بيا أيضا إلى 
 لعقكبات.مف قانكف ا 4مكرر 53الحد األدنى, كىذا ما تقضي بو القكاعد العامة كفقا لممادة 

كفي حالة ككف الجاني عائدا, فإف العقكبة المقررة قانكنا لمجريمة ىي الحبس مف شير إلى ستة    
دج, كفي حالة إفادة الجاني بظركؼ التخفيؼ, ال  50000دج إلى  10000أشير كالغرامة مف 

معا, كىذا يجكز لمقاضي أف ينزؿ عف الحد األدنى المقرر لياتيف العقكبتيف, كيجب أف يحكـ بيما 
 في فقرتيا األخيرة مف قانكف العقكبات. 4مكرر 53طبقا لنص المادة 

كأخيرا يجكز لمقاضي أف يحكـ عمى الجاني باإلضافة إلى العقكبات األصمية, بالعقكبات    
 التكميمية المقررة في مادة الجنح, كالتي سبؽ الكبلـ عنيا في جريمة الزنا.

 ةثالثالفقرة ال
 صفيا مخالفة سب غير عمنيعقوبة الجريمة بو 

يعاقب عمى جريمة القذؼ المكجب لمحد في الشريعة اإلسبلمية, إذا أخذت كصؼ مخالفة السب    
 6000دج إلى  3000مف قانكف العقكبات, بالغرامة مف  463غير العمني في القانكف, طبقا لممادة 

 دج مع جكاز الحكـ بالحبس لمدة ال تتجاكز ثبلثة أياـ.
دج كالحبس إلى  12000ة ما إذا كاف الجاني عائدا, فإنو يمكف أف تصؿ الغرامة إلى كفي حال   

 مف قانكف العقكبات.  465المادة  خمسة أياـ, كىذا طبقا لنص
 الفرع الثالث

 موازنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري في عقوبة القذف الموجب لمحد 
رم يعطي سمطة تقديرية كبيرة لمقاضي في تقدير عقكبة المبلحظ مما سبؽ أف القانكف الجزائ   

جريمة القذؼ, باإلضافة إلى أنو ال يفرؽ بيف القذؼ بالزنا أك نفي النسب كالقذؼ بكقائع أخرل 
غير الزنا كنفي النسب. في حيف أف الشريعة اإلسبلمية جعمت عقكبة القذؼ بالزنا كنفي النسب 

رة, ال يستطيع القاضي أف يزيد فييا أك ينقص منيا أك عقكبة حدية, ذات حد كاحد عقكبتيا مقد
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عمى التأكد مف قياـ  ايستبدليا, كميما كانت كضعية الجاني مبتدئا أك عائدا, كدكره الكحيد متكقف
 الجريمة, كالتحقؽ مف تكافر شركط كجكب الحد فييا. 

مف جرائـ الحدكد,  فمـ تجعمو الشريعة اإلسبلميةكنفي النسب أما القذؼ بكقائع غير الزنا    
كاعتبرتو مف جرائـ التعزير التي تعكد فييا السمطة التقديرية لكالة األمر في تقرير عقكبتيا نكعا 

 فميؿ يا في القانكف. فميكتقديرا, كبالتالي فيي ال تختمؼ عف جرائـ القذؼ كالسب المنصكص ع
ه أيضا أف عقكبة القذؼ بالزنا البلفت لبلنتباكما أف  سر في ىذه التفرقة في الشريعة اإلسبلمية؟

كتتحد معيا نكعا, كأف المجني عميو  زنا كمان الكنفي النسب في الشريعة اإلسبلمية تقترب مف عقكبة 
يمكف إثبات جريمة القذؼ بشاىديف, في حيف أف الجاني ال يستطيع أف ينفي التيمة عف نفسو إال 

 تعميؿ لذلؾ؟  فيؿ مف ,بأربعة شيكد غيره, كبشركط تكاد تككف تعجيزية
دؿ عمى أف الشريعة اإلسبلمية كانت جد صارمة في تعمى شيء فإنما  لمبلحظاتاه ىذ تإف دل   

لتيـ عمى المحصنات ألف ترؾ األلسنة تمقي اكصحيح حماية األعراض, كىذا أمر طبيعي 
التيمة دليؿ قاطع, يترؾ المجاؿ كاسعا لكؿ مف شاء أف يقذؼ بريئة أك بريئا بتمؾ  بلكالمحصنيف ب

النكراء, ثـ يمضي آمنا, فتصبح الجماعة كتمسي كأعراضيا مجرحة, كسمعتيا ممكثة, ككؿ فرد 
فييا يصبح متيما أك ميدد باالتياـ, ككؿ زكج شاؾ في زكجو, ككؿ شخص فييا شاؾ في أصمو, 

 ككؿ بيت فييا ميدد باالنييار, كىي حالة مف الشؾ كالقمؽ كالريبة ال تطاؽ. 
 التعكد عمى سماع تمؾ التيـ, يكحي إلى النفكس المتحرجة مف ارتكاب فاحشة إضافة إلى أف   
الفاحشة فييا شائعة, فتيكف في حسيـ بشاعتيا بكثرة ىذه , أف جك الجماعة كمو ممكث, كأف الزنا

تردادىا, فيقدمكف عمييا لشعكرىـ بأف كثيريف غيرىـ يأتكنيا. كمف ثـ ال تجدم عقكبة الزنا في منع 
 الجك الممكث المكحي بارتكاب الفاحشة. ىذاي كقكعو,  ف

ليذا االرتباط الكثيؽ بيف جريمة القذؼ بالزنا كنفي النسب كجريمة الزنا, كلصيانة األعراض ك    
, شدد القرآف الكريـ في عقكبة بسببيا محؽ بيـكحماية ألصحابيا مف اآلالـ التي تعمييا مف التيجـ 

منيما تيدؼ إلى الستر كعدـ إشاعة  ألف كبل ؛1ة الزناالقذؼ بالزنا, فجعميا قريبة مف عقكب
الفاحشة في المجتمع المسمـ؛ كألف في القذؼ إعانة لمفاسقيف كتقديـ خدمة ليـ, كذلؾ بذكر مف 
يقعكف في الزنا مف الرجاؿ كالنساء, فيسيؿ عمييـ إتياف الفاحشة, بعد معرفة أصحابيا كأماكنيا. 

لزنا كنفي النسب, فرقت الشريعة اإلسبلمية بينيا كبيف القذؼ ليذه الخطكرة في جريمة القذؼ باك 
 بأفعاؿ أخرل غير الزنا كنفي النسب.

                                                
ّ, 1998 -1419ٙ, 1, ٓظه, أُ٘ظٞنج, ٌٓرثح اإل٣ٔإ ُِ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽانسذٔد فٙ اإلعالو ثٍٛ انٕلبٚخ ٔانؼالج, يسًٕد ػًبسح )يسًذ( 1

 .97ص
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التي ىي عقكبة لمزنا كقد اختارت الشريعة اإلسبلمية كعقكبة عمى جريمة القذؼ, عقكبة الجمد    
تادكا عميو, كأف باعتبارىا أنيا أكثر العقكبات ردعا لممجرميف الذيف طبعكا عمى اإلجراـ أك اعأيضا 

تنفيذىا ال يمثؿ عبئا يقع عمى كاىؿ السمطات المختمفة المختصة, كال يعطؿ المحكـك عميو عف 
االنتاج, كال يعرض أىمو كمف يعكليـ لمضياع أك الحرماف, كما ىك الحاؿ في عقكبة السجف التي 

لشريعة اإلسبلمية لجريمة اختيرت مف ِقبؿ المشرع الجزائرم كعقكبة بديمة لعقكبة الجمد المقررة في ا
القذؼ؛ عمى أساس أف أغمب عمماء العقاب المعاصريف يعارضكف ىذا النكع مف العقكبة, كيركف 
 أف ضررىا أكثر مف نفعيا, فيي حسبيـ تحطـ كرامة كمعنكيات المحكـك عميو حيف يتعرض لمجمد. 

ا تحمي المحكـك عميو مف في حيف ىناؾ مف يرل أنو إف لـ تكف لعقكبة الجمد مف ميزة إال أني   
لما لعقكبة السجف مف سمبيات قد تـ التطرؽ لبعضيا كاإلشارة لبعضيا كسيأتي  1شر السجكف لكفى,

؛ ذلؾ أف اختيار الشريعة اإلسبلمية ليذه تفصيميا أكثر, كىذا ىك الرأم الذم أرجحو كأميؿ إليو
ذ في الغالب أف الجاني في العقكبة جاء متناسبا مع الجريمة, ككف الجزاء مف جنس العمؿ, إ

جريمة القذؼ ييدؼ إلى تشكيو سمعة المجني عميو كالحط مف كرامتو كمعنكياتو, فكانت العقكبة 
ي بالمجني عميو, المقررة عمى ىذا الفعؿ ىي الجمد, الذم يؤدم إلى نفس الغرض الذم أراده الجان

نادكف بضركرة تناسب العقكبة عمماء العقاب المعاصريف, كىـ أنفسيـ الذيف ي كىك ما عارضو جؿ
 مع الجريمة. 

يناؾ فرؽ جكىرم بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في جريمة فباإلضافة إلى ىذا    
 إذا استطاعالقذؼ, حيث أف األكلى ال تعاقب في حالة صحة الكقائع المنسكبة لممجني عميو, 

س المسمؾ الذم اختاره المشرع الفرنسي أك أقرىا المجني عميو, كىك نفصحتيا, إثبات الجاني 
فيعاقب عمى  قانكف الجزائرمأما ال في حالة صحة الكقائع.عمى القذؼ أصبح ال يعاقب مؤخرا, إذ 

ال يشجع الناس عمى الكقائع المنسكبة لممجني عميو سكاء كانت صحيحة أك غير صحيحة, كىذا 
 كانت الكقائع صحيحة. كشؼ التجاكزات خكفا مف المبلحقة بتيمة القذؼ حتى كلك 

 
 
 
 
 

                                                
 .156, 155, 151تن, ص, أُهظغ اٍُاانؼمٕثخ انجذَٛخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ دعزٕسٚزٓب ٔػاللزٓب ثبنذفبع انؾشػٙ, انسغُٛٙ )عهًٛبٌ خبد( 1
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 المبحث الثالث

 حد السرقة في الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانون  

لمماؿ مكانة كبيرة في حياة اإلنساف, فيك عصب ىذه الحياة, لذلؾ تعمقت بو القمكب كأحبتو    
إلنساف النفكس, كحرصت عمى تحصيمو العقكؿ كاألبداف. كفي االعتداء عميو اعتداء عمى مشاعر ا

كمجيكده, بأخذ شيء مف محبكباتو كجزء مف مقكمات حياتو, مما يؤدم إلى اإلخبلؿ باألمف 
  1كالطمأنينة التي يطمبيا اإلنساف في مسيرتو الحضارية.

ليذا كغيره كاف مف المجمع عميو عند فقياء الشريعة اإلسبلمية تجريـ السرقة, كجعميا مف جرائـ    
حققت فييا شركطا معينة؛ كذلؾ لثبكتيا بنص قرآني قطعي الثبكت الحدكد المتفؽ عمييا إذا ت

ا َنَصتَا كالداللة, مبينا عقكبتيا متمثبل في قكلو تعالى:  ٍَ ِ ۢ ة ا َجَزآءَ ٍَ ُٓ يِۡدَح
َ
ْ أ ٔٓا ارِكَُث فَٱۡرَطُػ ارُِق َوٱلصَّ َوٱلصَّ

ُ َغزِيٌز َحهِيً   ِ  َوٱَّللَّ ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ  افة إلى ما كرد فييا مف سنة النبي [, إض38]المائدة:  ٣٨ََُكَٰٗل 
 متمثمة في أقكالو كأفعالو. 

مف  350كمف الثابت أيضا أف القانكف الجزائرم جـر السرقة كذلؾ, كذلؾ مف خبلؿ نص المادة    
قانكف العقكبات كما يمييا. فيؿ يعتبر اتفاؽ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم عمى تجريـ 

ف كاف األمر كذلؾ فما مدل ىذا التقارب؟ السرقة تقارب في أكجو  النظر بينيما؟ كا 
لئلجابة عمى ىذه األسئمة كغيرىا أفردت لحد السرقة في الشريعة اإلسبلمية كبدائمو في القانكف,    

مبحثا خاصا بو ضمف فصؿ الحدكد المتفؽ عمييا في الشريعة اإلسبلمية, تناكلت ىذا المبحث في 
طمب األكؿ منيا إلى ماىية السرقة المكجبة لمحد, كفي المطمب خمسة مطالب, تطرقت في الم

الثاني إلى المتابعة في جريمة السرقة المكجبة لمحد, أما المطمب الثالث فتكممت فيو عف اآلثار 
المترتبة عمى اإلدانة بجـر السرقة, كالمطمب الرابع خصصتو لسقكط حد السرقة كآثاره, في حيف 

عقكبة السرقة في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في ختمت المبحث بمكازنة بيف 
 مطمب خامس.

 المطمب األول
 ماىية السرقة الموجبة لمحد

يتـ تناكؿ ماىية السرقة المكجبة لمحد في أربعة فركع, ُخصص الفرع األكؿ لمفيـك السرقة    
, أما الفرع الثالث فتكممت فيو عف المكجبة لمحد, كالفرع الثاني ألركاف جريمة السرقة المكجبة لمحد

                                                
 .115ّ, ص1992 –ٙ 1412, 2, اُواٛهج, قان أُ٘ان, ؽآثبس رطجٛك انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ فٙ يُغ اندشًٚخ ,ثٍ ػجذ هللا انضازى )يسًذ( 1
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شركط كجكب حد السرقة, في حيف تطرقت في الفرع الرابع لمكصؼ القانكني لجريمة السرقة 
 المكجبة لمحد في القانكف الجزائرم.

 الفرع األول
 مفيوم السرقة 

 .ىا, ثـ تمييزىا عف بعض المصطمحات القريبة منيامعنامفيـك السرقة يكفي التطرؽ ل لمعرفة   
 ىولالفقرة األ 

 السرقة معنى
السرقة في المغة فالسرقة يكفي معرفة معناىا المغكم كمعناىا االصطبلحي. ب معرفة المقصكدل   

اسـ مأخكذ مف الفعؿ سَرؽ, فيقاؿ سرؽ منو ماال كسرقو ماال, أم أخذ مالو خفية, كيقاؿ سرؽ 
ماؿ الغير عمى كجو الخفية, أك  السمع كالنظر, أم سمع أك نظر مستخفيا, كعميو فالسرقة ىي أخذ

كقاؿ ابف عرفة: السارؽ عند العرب مف  أخذ الشيء خفية. أما سِرؽ سَرقا فمعناه خفي كضعؼ.
  1جاء مستترا إلى حرز فأخذ منو ما ليس لو.

التطرؽ لذلؾ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية  يكفي تورفممعف المعنى االصطبلحي لمسرقةكأما    
ذا كا ف ىذا األخير ال َيعرؼ إال نكعا كاحدا مف السرقة, فإف الشريعة اإلسبلمية َتْعِرؼ كالقانكف. كا 

نكعاف منيا, نكع مكجب لمحد كنكع غير مكجب لو, تككف عقكبتو تعزيرية, كىذا األخير خارج عف 
نطاؽ ىذا البحث, كما يتـ بحثو ىك النكع األكؿ المكجب لمحد فقط, كينقسـ ىك اآلخر بدكره إلى 

سرقة صغرل كىي المقصكدة في ىذا المبحث, كسرقة كبرل كىي ما يسمى بالحرابة أك  قسميف,
 قطع الطريؽ, كسُيفرد ليا مبحثا خاصا بيا سيأتي الحقا. 

عند فقياء الشريعة  فت السرقة عمكماُعرِّ , فقد يؼ السرقة في الشريعة اإلسبلميةتعر فبالنسبة ل   
كيدخؿ في ىذا  2عمى كجو االختفاء مف مالكو أك نائبو".بأنيا: "أخذ ماؿ محتـر لغيره  اإلسبلمية

فت السرقة المكجبة لمحد في الشريعة التعريؼ السرقة بنكعييا المكجبة لمحد كغير المكجبة لو. كُعرِّ 
فت عند الحنفية بأنيا: "أخذ اإلسبلمية تعريفات مختمفة, الختبلؼ الفقياء عمى شركط الحد, فُعرِّ 

رزا, أك ما قيمتو نصابا, ممكا لمغير, ال شبية لو فيو, عمى كجو الخفية", العاقؿ البالغ نصابا مح
ف تمت في الميؿ اعتبرت الخفية ابتداء  فإذا تمت السرقة في النيار اعتبرت الخفية ابتداء كانتياء, كا 

 3فقط.
                                                

1
اٍُاتن, , أُهظغ انًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح .1998, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 

.., أُهظغ اٍُاتن, َٓبٚخ انًسزبج., )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 133, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 428, 427ص

 .207, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 439, ص7ض
, 12ّ, ػكق2006-1427ٙ, 2, اٍُؼٞق٣ح, ٓعِح أُعٔغ اُلو٢ٜ اإلٌال٢ٓ, ؽاإلعاليٛخ زذ انغشلخ فٙ انؾشٚؼخ, ثٍ ػجذ هللا ثٍ عجٛم )يسًذ( 2

 .37ص
 –ٙ 1356, ػ٤ِٜا ذؼ٤ِواخ: ٓؽٔٞق أتٞ قه٤وح, اُواٛهج, ٓطثؼح اُؽِث٢ , االخزٛبس نزؼهٛم انًخزبسٙ ـ, 683ـ خ اثٍ يٕدٔد انًٕفهٙ )ػجذهللا( 3

 .170, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضانفزبٖٔ انُٓذٚخ, انجهخٙ ندُخ ػهًبء ثشئبعخ َظبو انذٍٚ. 102, ص4ّ,  ض1937
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ا فت عند المالكية بأنيا: "أخذ مكمؼ حرا ال يعقؿ لصغره, أك ماال محترما لغيره, نصابكُعرِّ    
فت السرقة عند الشافعية بأنيا: "أخذ كُعرِّ  1أخرجو مف حرزه بقصد كاحد خفية ال شبية لو فيو".

خراجو ا  فيا الحنابمة بأنيا: "أخذ ماؿ محتـر لغيره ك كعرَّ  2الماؿ خفية ظمما مف حرز مثمو بشركط".
 3مف حرز مثمو ال شبية فيو عمى كجو االختفاء".

بيف أنيا تشترؾ جميعا في األخذ خفية, كتختمؼ اختبلفات بسيطة مف خبلؿ التعريفات السابقة يت   
في بعض الشركط, كتشذ المالكية عنيـ باعتبارىا أخذ الحر الصغير الذم ال يعقؿ خفية سرقة 

 مكجبة لمحد. 
تناكؿ المشرع الجزائرم جريمة السرقة في المكاد مف  , فقدريؼ السرقة في القانكف الجزائرمتعأما    

ؼ السارؽ في الشطر مكرر مف قانكف العقكبات, كعرَّ  371باإلضافة إلى المادة  362إلى  350
بالقكؿ: " كؿ مف اختمس شيئا غير مممكؾ لو يعد سارقا". كمف  350األكؿ مف الفقرة األكلى لممادة 

 خبلؿ ىذا النص يمكف تعريؼ السرقة حسب المشرع بأنيا: اختبلس شخص لشيء غير مممكؾ لو. 
مف خبلؿ المكاد السالفة الذكر, أف القانكف ال يفرؽ بيف السرقة المكجبة لمحد في  كالمبلحظ   

الشريعة اإلسبلمية كغير المكجبة لو, كيفرؽ بيف عقكبات السرقات بناء عمى ظركؼ اعتبرىا, قد 
تفيد التشديد كقد تفيد التخفيؼ إف كجدت. كال يشترط القانكف لكصؼ الفعؿ أنو جريمة سرقة, أف 

ألخذ أك االستيبلء عمى الشيء عمى كجو الخفية, كىك فرؽ جكىرم بيف السرقة في الشريعة يككف ا
 اإلسبلمية كالسرقة في القانكف.

 ةثانيالفقرة ال
 تمييز السرقة الموجبة لمحد عن بعض المصطمحات القريبة منيا

ب كاالختبلس المقصكد ىك تمييز السرقة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية عف كؿ مف: الني   
كالخيانة, كسبب التمييز بينيـ كبيف السرقة المكجبة لمحد, ىك أنيـ ال يكجبكف الحد  في الشريعة 

"ليس عمى خائن وال منتيب وال مختمس : اإلسبلمية عند جميكر الفقياء, كأساس ذلؾ قكلو 
 4قطع".

 

                                                
ٙ, 1350, 1, ت٤هٝخ, أٌُرثح اُؼ٤ِٔح, ؽزمبئك اإليبو اثٍ ػشفخ انٕافٛخ ـ ؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ ـ انٓذاٚخ انكبفٛخ انؾبفٛخ نجٛبٌ, انشفبع )يسًذ( 1

 .504ص
 .207ص ,4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 2
 .274, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 3
, 3ّ, ض1998, ذؽو٤ن: تشان ػٞاق ٓؼهٝف, ت٤هٝخ, قان اُـهب اإلٌال٢ٓ, ق ؽ, عٍُ انزشيز٘  –اندبيغ انكجٛش ٙ ـ,  279ـ خ انزشيز٘ )يسًذ( 4

عٍُ أثٙ ٙ ـ, 275ـ خ أثٕ دأد )عهًٛبٌ(. اُِلع ُِرهٓم١. 104, ص1448ٝأُ٘رٜة, نهْ اُؽك٣سأتٞاب اُؽكٝق, تاب ٓا ظاء ك٢ اُفائٖ ٝأُفرًِ 

, ًراب اُؽكٝق, تاب اُوطغ ك٢ اُفٍِح ٝاُف٤اٗح, نهْ 4, ذؽو٤ن: ٓؽٔك ٓؽ٢ اُك٣ٖ ػثك اُؽ٤ٔك, ت٤هٝخ, أٌُرثح اُؼظه٣ح, ق ؽ, ق خ, ضدأد

 طؽ٤ػ.   . ؼٌْ األُثا138:٢ٗ, ص4393, 4392, 4391األؼاق٣س: 
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يقاؿ في المغة د بالنيب, ف, كجب معرفة المقصك يز السرقة المكجبة لمحد عف النيبتميفبالنسبة ل   
نيب الشيء نيبا أم أخذه قيرا, كانتيب الشيء أم أخذه, كالنيب ىك الغارة. كالمنتيب اصطبلحا 
ىك مف يأخذ عيانا كيعتمد عمى القكة كالغمبة, كعميو فالفرؽ بيف السرقة المكجبة لمحد كالنيب, ىك 

حد فيو كتككف عقكبتو تعزيرية, أما في , كبالتالي ال 1أف األكلى تككف خفية كالثاني يككف مجاىرة
 القانكف فالنيب يعتبر سرقة.

, فكجب أيضا معرفة المقصكد السرقة المكجبة لمحد عف االختبلستمييز كأما بالنسبة ل   
يقاؿ في المغة خمس الشيء خمسا, أك اختمسو اختبلسا, أم استمبو في ُنْيَزة باالختبلس, إذ 

ة. كيقاؿ مكت خالس, أم يختمس النفكس عمى غفمة, كالخميسة ما كمخاتمة, كمعنى ُنْيَزة أم فرص
يؤخذ سمبا. كالمختمس اصطبلحا ىك الذم يأخذ الماؿ جيرة معتمدا عمى اليرب مف غير مغالبة, 
خصكصا حاؿ األخذ أما بعده فقد تككف المغالبة, كالفرؽ بيف السرقة المكجبة لمحد كاالختبلس, ىك 

ف كاف المختمس ينتيز الغفمة أك قد يستخفي 2لثاني عماده المجاىرةأف األكلى عمادىا الخفية كا , كا 
 ابتداء, أما في القانكف فاالختبلس ىك سرقة كبو ُتعرَّؼ.

, فكجب كذلؾ معرفة المقصكد بالخيانة,  السرقة المكجبة لمحد عف الخيانة تمييزكأما بالنسبة ل   
نقصو, كخاف األمانة أم لـ يؤدىا كميا أك يقاؿ في المغة خاف الشيء خكنا كخيانة كمخانة أم ف

بعضيا, كخاف فبلف أم غدر بو, كخاف النصيحة أم لـ يخمص فييا. كالخائف اصطبلحا ىك الذم 
يؤتمف عمى شيء بطريؽ العارية أك الكديعة أك غيرىا فيأخذه كيدعي ضياعو أك ينكر أنو كاف 

؛ عنده. كالفرؽ بيف السرقة المكجبة لمحد كالخيانة, أف األ كلى تككف خفية كالثانية صاحبيا معمـك
. أما 3ألنو يأتي جيرة كيذىب جيرة, كقيؿ أيضا أف الفرؽ يرجع إلى قصكر في الحرز في الثانية

القانكف فبل يعتبر الخيانة سرقة, كأعطاىا كصفا آخرا سماه خيانة األمانة, كجرميا كعاقب عمييا 
 مف قانكف العقكبات. 1مكرر 382إلى  376القانكف الجزائرم بمقتضى المكاد مف 

كلعؿ السؤاؿ المتبادر إلى الذىف ىك: لماذا ُتكجب السرقة في الشريعة اإلسبلمية الحد كال يكجبو    
 النيب كاالختبلس كالخيانة مع أف النتيجة كاحدة كىي ضياع الماؿ؟  

ىذه الجرائـ قميمة قاؿ العمماء إف الحكمة مف عدـ الحد في النيب كاالختبلس كالخيانة, ىي أف    
مقارنة مع جرائـ السرقة, كأنيا تككف مجاىرة أم فاعميا معمـك فيستطيع المجني عميو المجكء إلى 

                                                
 .224, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )يسًذ( انؾشثُٛٙ. 956, أُهظغ اٍُاتن, صانًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح 1
2

 انشيهٙ. 160, ص9أُهظغ اٍُاتن, ض انًجغٕط,, )يسًذ( انغشخغٙ. 249, ٗلً أُهظغ, صانًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح 

. 416, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 457, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضَٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ(

, انًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٛخانكٕٚز ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ. 224, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضيغُٙ انًسزبج, )يسًذ( نؾشثُٛٙا
, ذؽو٤ن: ٣ٌٞق اُش٤ؿ ٓؽٔك زبؽٛخ انؼذٔ٘ ػهٗ ؽشذ كفبٚخ انطبنت انشثبَٙٛـ, 1189ـ خ. انؼذٔ٘ )ػهٙ( 293, ص24ن, ضأُهظغ اٍُات

 .284, ص2ّ, ض1994 -1414ٙاُثواػ٢, ت٤هٝخ, قان اُلٌه, ق ؽ, 
انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , ٛخانكٕٚز ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ. 263, أُهظغ ٗلٍٚ, صانًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح 3

 .284, ص2, أُهظغ ٗلٍٚ, ضزبؽٛخ انؼذٔ٘ ػهٗ ؽشذ كفبٚخ انطبنت انشثبَٙ, )ػهٙ( انؼذٔ٘. 293, ص24, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانكٕٚزٛخ



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 88 

 
  

 

كلي األمر أك غيره السترجاع الحؽ, فالماؿ المأخكذ يمكف استرجاعو, كيسيؿ إقامة البينة عميو. 
ا, كيعظـ أمرىا, كقد ينتج عنيا أما السرقة فكقائعيا كثيرة, كتككف خفية فتندر إقامة البينة عميي

ألنو أراد الستر عمى نفسو؛  1اتيامات أبرياء, فُشرِّع الحد عمييا ليككف أبمغ في الردع لمسارؽ؛
فيفضح بالحد الذم يبلزمو طكاؿ حياتو, ككصمة عار دالة عمى حصكؿ السرقة منو, عكس ما 

 غيره ممف تسكؿ لو نفسو بالسرقة. كاف يريد مف كراء الخفية, كليككف الحد أيضا أبمغ في الزجر ل
 الفرع الثاني

 أركان جريمة السرقة الموجبة لمحد
 أربعة تقـك عمى انيمف التعريفات السابقة لمسرقة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية, يتبيف أ   
ر, كأف يككف المأخكذ ماال, كأف يككف مممككا لمغي في فعؿ السرقة كىك األخذ خفية, ةف, متمثماركأ

  باإلضافة إلى القصد الجنائي.
 الفقرة األولى
 فعل السرقة

ال يعتبر مجرد األخذ سرقة عند جميكر الفقياء, إال إذا نتج ك يتمثؿ فعؿ السرقة في األخذ خفية,    
عف ىتؾ الحرز, كأف يفتح السارؽ أغبلقو كيدخؿ, أك يكسر بابو أك نافذتو, أك ينقب في سطحو 

ي الجيب ألخذ ما بو, أك يأخذ ثكبا تكسده شخص نائـ, أك نحك ذلؾ. أك جداره, أك يدخؿ يده ف
إلى أف  يكسؼ كفذىب الحنفية إال أب ,األخذ التي تؤدم إلى إقامة الحد كلكنيـ اختمفكا عمى طريقة

األخذ ال يتحقؽ إال إذا كاف ىتؾ الحرز ىتكا كامبل, تحرزا عف شبية العدـ, بأف يدخؿ الحرز 
كف دخكلو, كالبيت كالدكاف كغيرىما, فإذا كاف مما ال يمكف دخكلو, فعبل, إذا كاف مما يم

 كالصندكؽ كالجيب, فبل يشترط الدخكؿ.
كذىب أبك يكسؼ كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف دخكؿ الحرز ليس شرطا, لتحقؽ األخذ    

كد بمد اليد كىتؾ الحرز, فدخكؿ الحرز ليس مقصكدا لذاتو, بؿ ألخذ الماؿ, فإذا تحقؽ المقص
خراج الماؿ, كاف ذلؾ كافيا في ىتؾ الحرز كأخذ الماؿ.  2داخؿ الحرز كا 

ا أف يؤخذ الشيء المراد سرقتو, ييقصد بفمعنى االصطبلحي لمخفية في السرقة مأما بالنسبة ل   
دكف عمـ المجني عميو كدكف رضاه. فإف كاف األخذ في حضكر المجني عميو كدكف مغالبة كببل 

                                                
 .108, 107, أُهظغ اٍُاتن, صيسًٕد ػًبسح )يسًذ( 1
, 9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 377, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 338, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش.  281, 280ص

 . 435, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ
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ف كاف األخذ دكف عمـ المجني عميو كلكف برضاه, أك كاف رضاه, فالف عؿ اختبلس كليس سرقة, كا 
 بعمـ المجني عميو كرضاه, فالفعؿ ال يشكؿ جريمة أصبل.

بل يكفي لتككيف جريمة السرقة المكجبة لمحد, أف تصؿ يد ف شركط األخذ خفيةكأما بالنسبة ل   
التاـ لمشيء المسركؽ مف طرؼ السارؽ, كحتى الجاني لمشيء المسركؽ, بؿ البد أف يتحقؽ األخذ 

يء المسركؽ مف حرزه إخراج السارؽ الش ف تتكفر في األخذ ثبلثة شركط ىي:يتحقؽ ذلؾ, يجب أ
خراج الشي, ك المعد لحفظو الشيء المسركؽ في  دخكؿ, ثـ ء المسركؽ مف حيازة المجني عميوا 
خذ غير تاـ, ككانت عقكبتو التعزير ال فإذا لـ يتكفر أحد ىذه الشركط, اعتبر األ حيازة السارؽ.

 الحد.
اتفؽ جميكر الفقياء عمى كجكب إخراج المسركؽ مف الحرز لكجكب فبالنسبة لمشرط األكؿ فقد    

, فإف كانت السرقة مف حرز بالحافظ فمجرد أخذ المسركؽ يعتبر إخراجا لو مف حرزه, 1حد السرقة
ف كانت السرقة مف حرز بنفسو, فبلبد مف إخراج  حيث ال اعتبار لممكاف في الحرز بالحافظ, كا 

المسركؽ مف المكاف المعد لحفظو, فإذا ُضبط السارؽ داخؿ الحرز, قبؿ أف يخرج بما سرقو فبل 
  2حد عميو, بؿ عميو التعزير.

كسكاء كاف اإلخراج مباشرا أك غير مباشر, فإف شرط اإلخراج مف الحرز متحقؽ, ككجب الحد    
ما بكسيمتوعمى السارؽ إذا تح  3.ققت بقية الشركط؛ ألنو ىك المخرج لمشيء المسركؽ, إما بنفسو كا 

غير أف بعض صكر اإلخراج كانت محبل الختبلؼ الفقياء, تبعا الختبلفيـ في مفيـك األخذ التاـ, 
كمف ذلؾ أف ييتؾ السارؽ الحرز كيدخمو كيأخذ الشيء خفية ثـ يرمي بو خارج الحرز, كبعد ذلؾ 

ففي ىذه الصكرة اتفؽ جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة بأف  يخرج فيأخذه,
األخذ تاـ, كأكجبكا الحد عمى السارؽ, كخالفيـ في ذلؾ زفر مف الحنفية, حيث يرل أف األخذ ال يتـ 
 إال باإلخراج, كالرمي ليس بإخراج, كاألخذ مف الخارج ليس أخذا مف الحرز, كعميو فبل حد عمى

  4.السارؽ لعدـ تحقؽ شرط اإلخراج
يترتب عمى إخراج المسركؽ مف مكي يككف األخذ تاما يجب أف كأما بالنسبة لمشرط الثاني, ف   

المسركؽ مف البيت,  السارؽ ذلؾ إذا أخرجكيتـ الحرز, أف يخرج كذلؾ مف حيازة المسركؽ منو, 
ة المسركؽ منو, حيث أنو قد أزاؿ يد أك الحظيرة, أك الجيب, فإنو يككف بذلؾ قد أخرجو مف حياز 

الحائز عف الشيء المسركؽ. كلكف إخراج المسركؽ مف حيازة المسركؽ منو, ال يتكقؼ عمى خركج 
                                                

 .134, ص6, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ق ؽ, ق خ, ضنمُبع ػٍ يزٍ اإللُبعكؾبف اٙ ـ, 1051ـ خ انجٕٓرٙ )يُقٕس(  1
 .374, 373, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2
 .134, ص6..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 435, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضنًغُٙ, ا)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3

 .226, 225, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٚى يسًذ( انؾشثُٛٙ
, 5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 278, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4

 .376ص
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السارؽ بو مف الحرز, فقد تزكؿ حيازة المسركؽ منو عف المسركؽ رغـ بقاء السارؽ في الحرز, 
ركجو, بؿ قد تزكؿ ىذه الحيازة, حتى كما إذا رماه خارج الحرز كلـ يستطع الخركج أك ُضبط قبؿ خ

مع عدـ إخراج المسركؽ مف ذلؾ الحرز, كما إذا ابتمع السارؽ ما سرقو دكف أف يغادر الحرز, 
ففي ىذه الصكرة كنحكىا, يخرج المسركؽ مف حيازة المسركؽ منو, مف غير أف يخرج بو السارؽ 

 1مف الحرز.
ف إخراج المسركؽ مف حرزه, كمف حيازة المسركؽ يرل الحنفية أكأما بالنسبة لمشرط الثالث, ف   

منو, ال يستتبع حتما دخكلو في حيازة السارؽ, كمف ثـ فبل حد عميو. كمثاؿ ذلؾ: أف ييتؾ السارؽ 
الحرز كيدخمو كيأخذ الشيء خفية, ثـ يرمي بو خارج الحرز, كبعد ذلؾ ال يتمكف مف الخركج 

قد عثر عميو كأخذه. كىنا يعتبر المسركؽ قد خرج ألخذه, أك  يخرج مف الحرز ليأخذه فيجد غيره 
مف الحرز, كمف حيازة المسركؽ منو, كلكنو لـ يدخؿ في حيازة السارؽ؛ ألنو إذا لـ يتمكف مف 
ف خرج كلـ يجد المسركؽ,  الخركج, فبل تثبت يده عمى المسركؽ, كال يعتبر في حيازتو فعبل. كا 

لمسركؽ في حيازة مف أخذه, كلـ يدخؿ في حيازة تككف يد اآلخذ قد اعترضت يد السارؽ, فدخؿ ا
ف كاف يعزر.  2مف سرقو, كحينئذ تحكؿ اليد المعترضة دكف إقامة الحد عمى السارؽ, كا 

كينطبؽ نفس الحكـ عند الحنفية عمى مف ييتؾ الحرز كيدخمو كيأخذ الشيء خفية, كلكف يتمفو    
أكؿ الطعاـ, أك أحرؽ المتاع, أك مزؽ  كىك داخؿ الحرز؛ ألنو إف أتمؼ ما يفسد باإلتبلؼ, كأف

الثكب, أك كسر اآلنية, فبل يعد سارقا, بؿ متمفا, كعميو الضماف كالتعزير. أما إف أتمؼ بعضو 
كأخرج البعض اآلخر, ككانت قيمة ما أخرجو تساكم نصابا, فإنو يككف سارقا, لتحقؽ تماـ األخذ 

أف السارؽ إذا أتمؼ البعض صار ضامنا, باليتؾ كاإلخراج. كخالفيـ أبك يكسؼ, مبررا رأيو ب
ؾ بالضماف, فيككف سبب الممؾ قد انعقد لو, قبؿ اإلخراج مف الحرز, كال يقطع كالمضمكنات تممّ 

 أحد في أخذ ماؿ نفسو. 
ف كاف ما ُيعتقد أنو أتمفو كىك داخؿ الحرز, ال يفسد باإلتبلؼ, كأف يبتمع جكىرة أك دينارا,     كا 

ضا, حتى كلك خرج بما ابتمعو؛ ألف االبتبلع يعتبر استيبلكا لمشيء, فيك مف فإنو ال يعد سارقا أي
 قبيؿ اإلتبلؼ كعميو الضماف.

أما غير الحنفية مف المالكية كالشافعية كالحنابمة فقد اتفقكا عمى أف إخراج المسركؽ مف حرزه    
أك حكميا. كعمى ذلؾ: كمف حيازة المسركؽ منو يستتبع حتما دخكلو في حيازة السارؽ دخكال فعميا 

فمك دخؿ السارؽ الحرز, كأخذ الشيء خفية, كرمى بو خارج الحرز, فإف الحد يقاـ عميو, ألنو حيف 

                                                
 .326, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخانًٕعٕ, ٛخانكٕٚز ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ 1
 .376, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2
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أخرج الشيء مف حرزه كمف حيازة المسركؽ منو, يككف قد أدخمو حكما في حيازة نفسو, فإذا خرج 
الحكمية, ككؿ منيما  بعد ذلؾ كأخذه, فإف كضع اليد الفعمي عمى المسركؽ ينضـ إلى الحيازة

يكجب الحد بمفرده. ككذلؾ إذا خرج مف الحرز فكجد أف غيره قد أخذ الشيء المسركؽ؛ ألف ىذا 
الشيء دخؿ في حيازة السارؽ حكما, كلك لـ يضع يده عميو فعبل, كصاحب اليد المعترضة ال يغير 

في حيازة السارؽ.  تحز المسركؽ إال بعد دخكلو ـمف ىذا الحكـ عندىـ؛ ألف اليد المعترضة ل
كعميو فالحد عمى السارؽ عندىـ إذا رمى الشيء المسركؽ خارج الحرز, ثـ تعذر عميو الخركج 
ألخذه, بأف تـ ضبطو داخؿ الحرز أك ُمنع مف الخركج منو؛ ألنو دخؿ في حيازتو حكما بمجرد 

 حيازة الفعمية تماما. خركجو مف حيازة المسركؽ منو, كالحيازة الحكمية تكفي العتبار األخذ تاما كال
كلكف مالؾ عاد كتكقؼ في مسألة إقامة الحد عمى السارؽ إذا ضبط في الحرز, بعد أف أخرج    

المسركؽ كقبؿ أف يخرج ألخذه, بعد أف قاؿ بالقطع, إال أف المذىب عمى إقامة الحد, كبو قاؿ ابف 
سارؽ إذا دخؿ أـ لـ يخرج, القاسـ. كالمعتبر في الحد ىك إخراج النصاب مف الحرز, خرج منو ال

 1بؿ حتى إف السارؽ لك أخرج النصاب مف الحرز, ثـ عاد بو فأدخمو ُحدَّ.
كقد اتفؽ المالكية كالشافعية كالحنابمة مع جميكر الحنفية أف مف ييتؾ حرزا كيدخمو, كيأخذ منو    

د استيبلكا ال سرقة, شيئا يفسد باإلتبلؼ, ثـ يتمفو كىك داخؿ الحرز فبل حد عميو؛ ألف فعمو ىذا يع
كعميو الضماف كالتعزير. أما إذا أتمؼ بعضو داخؿ الحرز, كأخرج البعض اآلخر منو, ككانت قيمة 
خراج  ما أخرج تساكم النصاب, فإنو يعتبر سارقا كيقاـ عميو الحد, لتحقؽ األخذ بيتؾ الحرز كا 

 يفسد باإلتبلؼ, كأف النصاب منو. كلكنيـ اختمفكا في حكـ مف يتمؼ كىك داخؿ الحرز شيئا ال
 يبتمع جكىرة أك دينارا, ثـ يخرج مف الحرز. 

فذىب المالكية إلى أف االبتبلع في ىذه الحالة يعتبر أخذا تاما, كأنو كضع المسركؽ في كعاء    
كذىب الشافعية إلى اعتبار الفعؿ إتبلفا, إذا لـ يخرج  2كخرج بو, كليذا يقاـ عميو الحد قكال كاحدا.

جكفو بعد ابتبلعو, كمف ثـ ال يقاـ عميو الحد؛ ألنو استيمكو داخؿ الحرز, فصار  المسركؽ مف
كأكؿ الطعاـ. أما إذا خرج المسركؽ مف جكفو بعد ابتبلعو, فاألصح أنو يقاـ عميو حد السرقة؛ ألف 

 3المسركؽ باؽ بحالو لـ يفسد, فأشبو ما إذا أخرجو في كمو أك في كعاء.
, أكليما: يعتبر الفعؿ إتبلفا في كؿ حاؿ, كبالتالي فبل قطع, بؿ يجب كلمحنابمة في ىذا قكالف   

الضماف, كاآلخر: يعتبر الفعؿ إتبلفا إذا لـ يخرج المسركؽ مف جكؼ مف ابتمعو, كمف ثـ ال يقاـ 

                                                
,  انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ)أزًذ( انذسدٚش . 170, ص 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 1

 . 429, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 338, ص4ض أُهظغ اٍُاتن,
 .338, ص4, ٗلً أُهظغ, ض انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 2
 .136, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 3
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عميو الحد, كيعتبر سرقة إذا خرج مف جكفو بعد االبتبلع, ككأنو أخرجو في جيبو, كمف ثـ يقاـ 
 1عميو حد السرقة.

 الفقرة الثانية
 أن يكون المأخوذ ماال

يشترط في الشيء المسركؽ لكجكب حد السرقة عمى السارؽ أف يككف ماال, كال محؿ لمسرقة في    
الكقت الحاضر إال الماؿ, بعد أف زاؿ الرؽ, كعميو فبل يمكف أف يككف اإلنساف محبل لمسرقة عند 

محبل  يصمح ىرية فيركف أف الصبي غير المميزأما المالكية كالظا .الحنفية كالشافعية كالحنابمة
  2لمسرقة كلك كاف حرا, كعمى مف يأخذه حد السرقة.

, عند جميكر الفقياء كيشترط في الماؿ المسركؽ شركطا, يجب تكافرىا جميعا ليحد فيو السارؽ   
مغ أف يبك  ,أف يككف محرزاك  ,أف يككف متقكماك  ,ماؿ منقكالىذا الكىذه الشركط ىي: أف يككف 

 النصاب.
لكجكب الحد في السرقة يجب أف تقع عمى ماؿ منقكؿ؛ ألف السرقة فبالنسبة لمشرط األكؿ    

خراجو مف حرزه, كىذا ال يمكف إال في المنقكالت, فيي التي بطبيعتيا  تقتضي نقؿ المسركؽ كا 
في أف يمكف نقميا مف مكاف إلى آخر, كليس مف الضركرم أف يككف الماؿ منقكال بطبيعتو, بؿ يك

يصير منقكال بفعؿ الجاني أك بفعؿ غيره, فمف استؿ أخشابا مف سقؼ منزؿ فيك سارؽ لمنقكؿ, 
كلك أف المنزؿ يعتبر عقارا, كيشترط أف يككف المنقكؿ ماديا, أما األمكاؿ المعنكية فبل يمكف أف 

سكاء كانت تككف محبل لمسرقة؛ ألنيا حقكؽ مجردة, كليست قابمة بطبيعتيا لمنقؿ مف مكاف آلخر, 
حقكقا شخصية أك حقكقا عينية, كال شؾ أف األكراؽ المثبتة ليذه الحقكؽ المعنكية تعتبر في ذاتيا 
منقكال, كمف ثـ يمكف سرقتيا, كتقع السرقة في ىذه الحالة عمى األكراؽ, ال عمى ما تتضمنو مف 

  3حقكؽ.
 يككف ىذا الماؿ متقكما, الثاني لكجكب الحد عمى الماؿ المسركؽ فيجب أف كبالنسبة لمشرط   
عف ىذا المعنى  خركف فيعبركفاآلتعبير الماؿ المتقـك ىك تعبير لمحنفية, أما المذاىب الثبلثة ك 

, كىك الذم يجكز تممكو كبيعو , كيشترط فيو أف تككف لو قيمة عند الجميع, 4بعبارة الماؿ المحتـر
مر كلحـ الخنزير مثبل, ال قيمة ليما عند فإف كانت قيمتو نسبية فبل حد فيو, كعقكبتو التعزير, فالخ

المسمـ, كلكف ليما قيمتيما عند غير المسمـ, كمف ثـ كانت قيمتيما نسبية ال مطمقة, كىذا النقص 

                                                
 .437, 436, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .337, 336, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 147, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 2
 .485, 484, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 3
سٔضخ , )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 336, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضؽٛخ انذعٕلٙانؾشذ انكجٛش ٔزب, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 4

 .116, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضانطبنجٍٛ
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في القيمة ىك الذم منع مف الحد ألنو شبية, ككجو الشبية ىك عدـ المالية, كالحدكد تدرأ 
ير مسمـ, كأف يككف السارؽ مسمما أك غير بالشبيات. كيستكم أف يككف صاحب الماؿ مسمما أك غ

. نما العبرة بككف الماؿ متقـك أك غير متقـك  1مسمـ؛ ألف العبرة ليست بالمالؾ أك السارؽ, كا 
كيشترط أبك حنيفة أف يككف الشيء المسركؽ ماال مطمقا, ال قصكر في ماليتو كال شبية, أم مما   

و أك ليس بماؿ, كعميو فبل يرل الحد عمى سارؽ يعده الناس ماال, فإف لـ يكف كذلؾ فيك إما تاف
الصبي الحر؛ ألنو ليس بماؿ, كيجعؿ مف التفاىة شبية في الماؿ تدرأ الحد عف سارقو, كتكجب 
التعزير, كيرتب عمى رأيو ىذا, أف ال حد في سرقة الماء كالتبف كالحشيش كالقصب كالحطب 

 ـ, في بياف الشيء التافو مف غيره. كأشباىيا, كيعتمد أبك حنيفة عمى عرؼ الناس كعاداتي
كما يرل أبك حنيفة أف ال حد فيما ال يحتمؿ االدخار كيتسارع إليو الفساد كال يبقى مف سنة إلى    

سنة؛ ألف ما ال يحتمؿ االدخار ال يعد ماال, كاألطعمة الرطبة كالفكاكو الرطبة. كيخالفو أبك يكسؼ 
مؿ االدخار كيتسارع إليو الفساد؛ ألف السرقة كقعت عمى مف فقياء المذىب, كيرل الحد فيما ال يحت

كال يرل فقياء المذاىب األخرل رأم أبي حنيفة في أف التفاىة  2ماؿ متقـك في حرز ال شبية فيو.
عندىـ أف كؿ ما يمكف تممكو كيجكز بيعو كأخذ العكض عنو يجب الحد  دةتمنع مف الحد, كالقاع

 3في سرقتو.
يشترط جميكر الفقياء أف يككف الماؿ محرزا لكجكب الثالث لكجكب الحد, فأما بالنسبة لمشرط    

الحد في سرقتو, كيخالفيـ في ذلؾ الظاىرية كطائفة مف أىؿ الحديث, حيث يركف الحد عمى 
السارؽ إذا سرؽ نصابا كلك مف غير حرز, كيقكلكف بأف اشتراط الحرز باطؿ بيقيف ال شؾ فيو, 

 4.كشرع لـ يأذف اهلل تعالى بو
كحرز الماؿ ىك ما جرت العادة بحفظو فيو أك بو, كي يعسر أخذه, كيختمؼ باختبلؼ األمكاؿ    

. كمف المتفؽ عميو عند مف يقكلكف بالحرز, أنو نكعاف: حرز بالمكاف, كيسمى كذلؾ حرزا 5كالبمداف
صيانة  بنفسو, أك حرز لمعنى فيو, كحرز بالحافظ, كيسمى أيضا حرزا بغيره, كيعكؿ في األكؿ في

 الماؿ عمى حصانة المكضع ككثاقتو, كيعكؿ في الثاني في صيانة الماؿ عمى المبلحظة كالمراقبة.
اشترط جميكر الفقياء أف يبمغ كفيما يخص الشرط الرابع لكجكب الحد في الماؿ المسركؽ, فقد    

ج, كقالكا الماؿ المسركؽ نصابا معينا, كخالفيـ البعض, منيـ الحسف البصرم, كداكد, كالخكار 

                                                
, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ. 292, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .153, 152ص
 .289 -284, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, ء انذٍٚ()ػال انكبعبَٙ 2
 .153, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 3
 .327, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 455, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 4
 .116, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ض...كؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 455, ص2, ٗلً أُهظغ, ض...ٚخ انًدزٓذثذا, )يسًذ( اثٍ سؽذ 5
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ذا كاف الجميكر يشترط النصاب لكجكب الحد, فإنيـ  1بكجكب الحد في سرقة القميؿ كالكثير. كا 
فالحنفية يركف أف النصاب الذم يجب بو الحد في السرقة,  مفكا في تحديد مقدار ىذا النصاب.اخت

الحد في  ىك عشرة دراىـ فبل حد عندىـ في أقؿ مف عشرة دراىـ, كيركف أف اإلجماع منعقد عمى
عشرة دراىـ, كفيما دكف العشرة اختمؼ الفقياء, الختبلؼ األحاديث فكقع االحتماؿ في كجكب 

 2الحد, كال يجب الحد مع كجكد االحتماؿ.
أما مالؾ فيرل أف الحد يجب في ثبلثة دراىـ مف الفضة, كربع دينار مف الذىب, فإذا كاف       

ـ ب الدراىـ مف الفضة ال بالذىب, إذا اختمفت قيمة الثبلثة المسركؽ مف غير الذىب أك الفضة, ُقكِّ
دراىـ مع ربع الدينار مف الذىب, كقد ركم عنو أيضا أنو ينظر إلى الغالب في نقكد أىؿ البمد, 
ف كاف الغالب الدنانير قكمت بالدنانير, كالمشيكر عنو ىك  فإف كاف الغالب دراىـ قكمت بالدراىـ, كا 

 الرأم األكؿ. 
ـ الذىب بالفضة إذا لـ يبمغ ربع دينار كبمغ قيمة ثبلثة دراىـ ُحدَّ.  كىناؾ في    المذىب مف يقكِّ

كعميو فالنصاب المكجب لمحد في السرقة عند المالكية, إف كاف ذىبا ىك ما كزنو ربع دينار, كلك 
ثبلثة كانت قيمتو درىما, فإف نقص الكزف كلـ تبمغ قيمتو ثبلثة دراىـ لـ يحد, فإف ساكل أك زاد عف 

ـ غير الذىب كالفضة, فإف كصمت قيمتو ثبلثة دراىـ ُحدَّ  ف لـ يصؿ قيمة ربع  دراىـ ُحدَّ. كيقكَّ كا 
ف ساكل ربع دينار مف الذىب ككاف يقؿ عف ثبلثة دراىـدينار مف الذ      3لـ يحد. ىب, كا 

دينار, فإف كيرل الشافعي أف النصاب المكجب لمحد ىك ربع دينار مف الذىب, أك ما قيمتو ربع    
ـ بالذىب. كعند الحنابمة ركايتاف, األكلى: ىي الركاية المشيكرة مف مذىب  4سرؽ غير الذىب قكِّ

مالؾ, أما الثانية: أف النصاب الذم يحد فيو ىك ربع دينار مف الذىب أك ثبلثة دراىـ مف الفضة, 
ـ, ككانت القيمتاف فإذا سرؽ السارؽ مف غير الذىب كالفضة ما قيمتو ربع دينار أك ثبلثة دراى

متساكيتيف حدُّ, فإذا اختمفت قيمة الربع دينار مع الثبلثة دراىـ مف الفضة, ُحدَّ إذا بمغ المسركؽ 
 5أقؿ القيمتيف.

إذا  سرقة الذم يحد فيو, ىك ربع ديناركيرل ابف حـز مف فقياء المذىب الظاىرم, أف نصاب ال   
ثقاؿ المكي ػػػػػػ الدينار المكي ػػػػػ, كزنو كزف اثناف كاف المسركؽ ذىبا, بكزف أىؿ مكة, حيث أف الم

كثمانكف حبة مف حب الشعير المجمؿ, ال تختار فيو كبيرة كال تستثنى منو صغيرة, كعميو فكزف ربع 

                                                
اثٍ . 151, ص7ّ, ض1993 -1413ٙ, 1, ذؽو٤ن: ػظاّ اُك٣ٖ اُظثاتط٢, ٓظه, قان اُؽك٣س, ؽَٛم األٔطبسٙ ـ, 1250ـ خ انؾٕكبَٙ )يسًذ( 1

 .453, ص2تن, ض..., أُهظغ اٍُاثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( سؽذ
 .318, 315, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 . 453, ص2, أُهظغ ٗلٍٚ, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 143, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 3
 .420ص, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
 .418, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 5
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الدينار الذم يجب بو الحد, ىك عشركف حبة كنصؼ, ال حد في أقؿ مف ذلؾ بشرط أف يككف مف 
خمط مف الفضة أك النحاس أك غير ذلؾ. فإذا كاف  الذىب الخالص, الذم ال ينضاؼ إليو

المسركؽ مف غير الذىب, فالحد إنما يجب في سرقة ما ال يقؿ عف ثمف حجفة أك تُّرس, قؿَّ ذلؾ 
  1أك كُثر دكف تحديد.

كىناؾ آراء أخرل في النصاب لفقياء آخريف, ال تكجب الحد إال في أربعة دنانير أك أربعيف    
الحد في درىميف, كىناؾ مف يرل الحد في أربعة دراىـ, كمف يراه في ثمث درىما, كيرل البعض 

 2دينار كمف يراه في خمسة دراىـ, كمف يراه في درىـ كغير ذلؾ.
 الفقرة الثالثة

 أن يكون المسروق ممموكا لمغير
يشترط لقياـ جريمة السرقة المكجبة لمحد, أف يككف الشيء المسركؽ مممككا لغير السارؽ, فإف    

, كلك أخذه الفاعؿ خفية مف يد غيره, مكجبة لمحد كاف مممككا لمسارؽ, فالفعؿ ال يعتبر سرقة
  3فالراىف كالمؤجر كالمعير الذم يأخذ مالو مف المرتيف كالمستأجر كالمستعير خفية ال حد عميو.

ممكو  كالعبرة بممكية السارؽ لممسركؽ ىك كقت السرقة, فإف كاف يممكو قبؿ السرقة ثـ خرج مف   
ف لـ يكف يممكو كلكف دخؿ في ممكو كقت  قبيؿ السرقة, فيك مسؤكؿ عف السرقة كعميو الحد, كا 
السرقة كقبؿ إخراجو مف الحرز, كأف كرثو في ذلؾ الكقت, فبل حد عميو, فإف ممكو بعد إخراجو مف 

مف ثـ الحرز, فبل يعفيو ذلؾ مف الحد؛ ألف الشيء كقت إخراجو مف الحرز كاف عمى ممؾ غيره, ك 
, كىناؾ مف فقياء المالكية مف يرل عدـ الحد إف ممؾ السارؽ المسركؽ قبؿ 4يحد بسرقتو عند مالؾ

  5أف يبمغ اإلماـ, حتى كلك ممكو بعد إخراجو مف الحرز.
أما الشافعية كالحنابمة فيفرقكف بيف ما إذا كاف التممؾ قبؿ التبميغ عف السرقة كالمطالبة    

فإف كاف التممؾ قبؿ التبميغ فبل حد, كيعزر الجاني؛ ألف مطالبة المجني بالمسركؽ, أك بعد ذلؾ, 
عميو بالمسركؽ شرط عندىـ لمحد, فإف تممؾ الجاني المسركؽ قبؿ المطالبة, لـ تصح المطالبة بعد 

                                                
 .353, 352, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )اثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 1
2

, 350, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 315, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ,  )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 151 - 148, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضَٛم األٔطبس, )يسًذ( انؾٕكبَٙ. 351

 .419ص
سٔضخ , )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 336, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3

 .113, ص10هظغ اٍُاتن, ض..., أُانطبنجٍٛ
 .151, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 4
 . 336, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انذسدٚش 5
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ذلؾ, فبل يككف الحكـ بالحد ممكنا عمبل, أما إذا كاف التممؾ بعد المطالبة بالمسركؽ, فبل يمنع 
 1حكـ بالحد.التممؾ مف ال

ف كاف ال يمنع مف     كيرل الحنفية أف تممؾ المسركؽ قبؿ القضاء يسقط الحد عف السارؽ, كا 
تعزيره, فإذا تممكو بعد القضاء كقبؿ اإلمضاء, فيرل أبك حنيفة كمحمد أف ال يحد السارؽ؛ ألف 

يرل أبك يكسؼ اإلمضاء مف تماـ القضاء, فما يصمح مانعا لمحد قبؿ القضاء, يصمح مانعا بعده, ك 
 أف تممؾ المسركؽ بعد القضاء ال يمنع مف الحد.

كال يكفي لقياـ جريمة السرقة أف يككف الشيء المأخكذ غير مممكؾ آلخذه, بؿ يشترط أف يككف    
مممككا لغير السارؽ, فإف لـ يكف مممككا ألحد, كاألمكاؿ المباحة أك المترككة, فإف أخذىا ال يعتبر 

كال يعتبر الشخص سارقا لمماؿ كلك لـ يكف يممكو, إذا كاف لو حؽ االنتفاع سرقة كلك كاف خفية, 
بو, فالمستأجر الذم يأخذ الشيء المؤجر لو, كالمستعير الذم يأخذ الشيء المعار, كالمرتيف الذم 
يأخذ الشيء المرىكف, كؿ ىؤالء ال يعتبر أحدىـ سارقا, كلك أخذ الشيء خفية عف المالؾ, ما داـ 

ستيفاء حقو المقرر عمى الشيء, إال أف مالكا يرل حد صاحب المنفعة, إذا أخذ الشيء أنو أخذه ال
 2خفية عف مالكو قبؿ القبض.

كال يشترط لقياـ جـر السرقة أف يككف مالؾ المسركؽ معمكما, بؿ تقـك الجريمة حتى كلك كاف    
سرقة الماؿ المالؾ مجيكال, كسرقة ماؿ شخص غير معركؼ, أك كاف المالؾ غير معيف, ك

المكقكؼ عمى الفقراء, أك الغرباء, أك التعميـ, كىذا عند المالكية كالظاىرية؛ ألنيـ يركف حد كؿ مف 
 سرؽ ماال ال نصيب لو فيو. 

أما عند الشافعية كالحنابمة فإف أخذ ماؿ المجيكؿ خفية يعتبر سرقة, كلكف ال يحد عندىـ فييا؛   
ذا كاف المجني عميو مجيكال, فبل مطالبة ألنيـ يشترطكف لمحد مطالبة المجني عم يو بالمسركؽ, كا 

كال حد. كيرل أبك حنيفة أف ال يحد السارؽ إذا كاف المجني عميو مجيكال, كلك أقر الجاني بالسرقة؛ 
ألف الحد مشركط بمطالبة المجني عميو كمخاصمتو لمجاني, كلكف أبا يكسؼ يرل الحد في حالة 

  3اإلقرار.
 
 

                                                
, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 114, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

 .452, 451ص
 .336, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انذسدٚش 2
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 332, 331, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .139ص
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 الفقرة الرابعة
 جنائيقصد الال

أف يعمـ السارؽ أف ما يأخذه مممكؾ لغيره, كأنو أخذه دكف عمـ ىك ك كيتمثؿ في قصد السرقة    
ال ك   مالكو كدكف رضاه, كعمى ذلؾ فبل حد عمى مف أخذ ماال كىك يعتقد أنو ماؿ مباح أك متركؾ.

ممف يعذر بالجيؿ, شبية عمى السارؽ إال إذا كاف يعمـ بتحريـ السرقة, فالجيالة بالتحريـ كذلؾ حد 
 تدرأ الحد, أما عدـ العمـ بالعقكبة, فبل يعد مف الشبيات التي تدرأ الحد.  

كيجب كذلؾ أف تنصرؼ نية اآلخذ إلى تممؾ ما أخذه, كليذا فبل حد عمى مف أخذ ماال مممككا    
ة, أك لمجرد لغيره دكف أف يقصد تممكو, كأف يأخذه ليستعممو ثـ يرده, أك أخذه عمى سبيؿ الدعاب

االطبلع عميو, أك أخذه معتقدا أف مالكو يرضى بأخذه, مادامت القرائف تدؿ عمى ذلؾ. كال حد 
, 1عمى السارؽ كذلؾ إال إذا كاف مختارا فيما أقدـ عميو, فإف كاف مكرىا انعدـ القصد كسقط الحد

 بيات.عند مف يرل أف السرقة تباح باإلكراه, ألف اإلكراه شبية كالحدكد تدرأ بالش
ًَ َغيَيِِّۡۚ إِنَّ كال حد عمى مضطر أك ذم حاجة, لقكلو تعالى:     َِ ٱۡضُطرَّ َدۡۡيَ ةَاٖغ َوََل ََعدٖ فَََلٓ إِۡث ٍَ َذ

 ًٌ َ َدُفٔر  رَِّحي [, فاالضطرار شبية تدرأ الحد, كالضركرة تبيح لئلنساف أف يتناكؿ 173]البقرة: ١٧٣ٱَّللَّ
عف نفسو اليبلؾ, فمف سرؽ ليرد جكعا أك عطشا ميمكا, فبل مف ماؿ الغير بقدر الحاجة, ليدفع 

عقاب عميو, كالحاجة أقؿ مف الضركرة, فيي كؿ حالة يترتب عمييا حرج شديد كضيؽ بيِّف, كلذا 
كمف أجؿ ذلؾ أجمع الفقياء  ,فإنيا تصمح شبية لدرء الحد, كلكنيا ال تمنع مف الضماف كالتعزير

 2اعة.عمى أنو ال قطع بالسرقة عاـ المج
 الفرع الثالث

 شروط وجوب حد السرقة
لكجكب حد السرقة عمى السارؽ البد مف تكافر جممة مف الشركط, منيا ما يتعمؽ بالسارؽ,    

كمنيا ما يتعمؽ بالمسركؽ منو, كمنيا ما يتعمؽ بمكاف السرقة, كمف ىذه الشركط ما ىك متفؽ عميو 
 كمنيا ما ىك مختمؼ فيو, كتفصيؿ ىذا كما يمي:

 
 
 

                                                
يُزٓٗ اإلساداد فٙ خًغ , اثٍ انُدبس )رمٙ انذٍٚ يسًذ(. 228, ص4ٍاتن, ض..., أُهظغ اُيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( ٙانؾشثُٛ 1

 . 145, ص5, ذؽو٤ن: ػثك هللا تٖ ػثك أُؽٍٖ اُره٢ً, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ق ؽ, ق خ, ضانًمُغ يغ انزُمٛر ٔصٚبداد
, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 299, 298, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٛخانكٕٚز ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ 2

 .463, 462, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 018 

 
  

 

 ىولالفقرة األ 
 الشروط المتعمقة بالسارق

يشترط لكجكب حد السرقة عمى السارؽ, تكافر جممة مف الشركط فيو ىي: أف يككف مكمفا, كأف    
يككف ممتزما بأحكاـ اإلسبلـ, كأف تنتفي قرابة خاصة بينو كبيف المسركؽ منو, كأال تككف عنده 

ككف بصيرا, كأف يككف لو يد يسرل كرجؿ يمنى شبية في استحقاؽ ما أخذ, كأف يككف ناطقا, كأف ي
 ., كىذه الشركط منيا ما ىك متفؽ عميو كمنيا ما ىك مختمؼ فيوصحيحتيف

المقصكد بو أف يككف السارؽ بالغا عاقبل, سكاء كاف ذكرا أك أنثى, إذ ال فأما بالنسبة لمتكميؼ ف   
عف المجنكف غير المطبؽ, فُينظر حد عمى الصغير الذم لـ يبمغ, كال عمى المجنكف المطبؽ, كأما 

ف كاف قد سرؽ في حالة جنكنو, فبل حد عميو , 1إف كاف قد سرؽ في حالة إفاقتو, فعميو الحد, كا 
 كقد ألحؽ الفقياء المعتكه بالمجنكف, كاعتبركا العتو نكع مف الجنكف. 

جميع, كقاؿ كيرل أبك حنيفة كزفر أنو لك سرؽ جماعة فييـ صبي أك مجنكف ُدرمء الحد عف ال   
أبك يكسؼ: إف كاف الصبي أك المجنكف ىك مف تكلى إخراج المتاع المسركؽ مف الحرز, ُدرمء 

ف تكلى اإلخراج غيرىما ُحد الجميع عدا الصبي أك المجنكف.   2الحد عف الجميع, كا 
كال حد عف النائـ كال  3كقاؿ المالكية: إف سرؽ شخص مع صبي أك مجنكف ُحد المكمؼ كحده.   
مى عميو إذا صدرت منو السرقة حالة نكمو أك إغمائو. كأما مف يسرؽ كىك سكراف فقد اختمفت المغ

في حكمو أقكاؿ الفقياء: فبعضيـ اعتبر أف عقمو غير حاضر, فبل يؤاخذ بشيء مطمقا إال حد 
السكر, إال أف الجميكر يفرؽ بيف حالتيف: حالة ما إذا كاف السكراف قد تعدل بسكره, فعميو الحد, 

دا لمذرائع, حتى ال يمجأ كؿ مف يريد ارتكاب جريمة إلى الشرب, لُيدرأ الحد عميو. كحالة ما إذا لـ س
 4يكف متعديا بالسكر, فيدرأ عنو الحد, لقياـ عذره كانتفاء قصده.

أف يككف ممتزما بأحكاـ اإلسبلـ, حتى تثبت كالية كذلؾ لكجكب حد السرقة عمى السارؽ ُيشترط ك    
كلذا ال يقاـ حد السرقة عمى الحربي غير المستأمف, لعدـ التزامو أحكاـ اإلسبلـ, كيقاـ اإلماـ عميو, 

 الحد عمى الذمي؛ ألنو بعقد الذمة يمتـز بأحكاـ اإلسبلـ, كتثبت كالية اإلماـ عميو. 
أما الحربي المستأمف, فإف سرؽ مف مستأمف آخر, فبل حد عميو, لعدـ التزاـ أم منيما أحكاـ    

ف سرؽ مف مسمـ أك ذمي, ففي إقامة الحد عميو أقكاؿ مختمفة: إذ ذىب جميكر الفقياء اإلسبلـ . كا 

                                                
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 534, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 1

 . 453, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 228ص
 .283, 282, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .141, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 3
, انذعٕلٙ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 420, 419, ص5.., أُهظغ اٍُاتن, ض.انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4

 .345, 344, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
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كمنيـ المالكية كالحنابمة كأبك يكسؼ إلى كجكب الحد عميو؛ ألف دخكلو في األماف يجعمو ممتزما 
كىك باألحكاـ. كذىب أبك حنيفة كمحمد إلى عدـ إقامة الحد عميو؛ ألنو غير ممتـز بأحكاـ اإلسبلـ, 

القكؿ الظاىر في مذىب الشافعية مف أقكاليـ الثبلثة, كالقكؿ الثاني: كقكؿ الجميكر, أما القكؿ 
ال فبل.     1الثالث: فُيفصؿ بالنظر إلى عقد األماف, فإف اشترط فيو إقامة الحدكد عميو كجب الحد, كا 

سارؽ كالمسركؽ كلكجكب حد السرقة عمى السارؽ كذلؾ ُيشترط أف تنتفي قرابة خاصة بيف ال   
؛ ألنيـ يدخؿ بعضيـ عمى بعض منو, إذ  يرل الحنفية أال حّد عمى مف سرؽ مف ذم رحـ محـر

دكف إذف عادة, فكاف ىناؾ إذف ضمني بالدخكؿ, فتككف السرقة مف غير حرز, فضبل عف أف 
 الحد بسبب السرقة يفضي إلى قطع الرحـ كذلؾ حراـ, كما أفضى إلى الحراـ فيك حراـ. كلك سرؽ
جماعة فييـ ذم رحـ محـر مف المسركؽ منو, ال يحد أحد منيـ عند أبي حنيفة, كعند أبي يكسؼ 

 ال يحد ذك الرحـ المحـر كيحد سكاه.
أما مف سرؽ مف ذم رحـ غير محـر فيحد بسرقتو؛ ألنيـ ال يدخؿ بعضيـ عمى بعض عادة    

قة مف محـر غير ذم رحـ, مف غير استئذاف, فميس ىناؾ إذف صريح كال ضمني بالدخكؿ. كالسر 
كاألـ مف الرضاعة كاألخت مف الرضاعة, فمختمؼ عمييا في المذىب, إذ يرل أبك حنيفة كمحمد 
الحد فييا. كأبك يكسؼ ال يرل الحد في حاؿ السرقة مف األـ, كيحد فيما عدا ذلؾ؛ كحجتو أف 

 كؿ.اإلنساف يدخؿ بيت أمو مف الرضاعة دكف إذف عادة, فيناؾ إذف ضمني بالدخ
كمف سرؽ مف امرأة أبيو, أك زكج أمو, أك حميمة ابنو, أك مف ابف امرأتو, أك أميا, فبل حد عميو    

إف كانت السرقة مف منزؿ مف يضاؼ إليو السارؽ, مف أبيو, أك أمو, أك ابنو, أك امرأتو, ألنو 
ف سرؽ مف منز  ؿ آخر, فإف مأذكف لو بالدخكؿ في منزؿ ىؤالء, فمـ يكف المنزؿ حرزا في حقو. كا 

ف كاف لكؿ كاحد منيما منزؿ عمى حدة فيرل أبك حنيفة أف ال حّد. كيرل أبك  كانا فيو لـ يحد, كا 
يكسؼ كمحمد الحد, إف سرؽ مف غير منزؿ السارؽ أك منزؿ أبيو أك ابنو؛ كحجة أبي حنيفة أف 

زيارة قريبو, كىذا  حؽ التزاكر ثابت بيف السارؽ كقريبو, كككف المنزؿ لغير قريبو ال يمنع مف أف لو
كيرل الحنفية كذلؾ أف ال حد عمى أحد الزكجيف في  شبية إباحة الدخكؿ فيختؿ الحرز. يكرث 

سرقة ماؿ اآلخر مطمقا, بؿ حتى إذا تمت السرقة أثناء فترة العدة في طبلؽ كقع بينيما, سكاء كاف 
 2ىذا الطبلؽ رجعيا أك بائنا.

ذا سرؽ الفركع مف األصكؿ أما المالكية فيركف أف ال حد عمى ا    ألصكؿ إذا سرقكا مف الفركع, كا 
ذا سرؽ أحد الزكجيف مف اآلخر ماال محجكرا عنو, أم محرزا في مكاف مغمؽ ال  حدكا بسرقتيـ. كا 

                                                
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 420, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1

ظ. 229, 228ص  . 546, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ َأ
 .307 -305, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضذائغ انقُبئغث, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
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يسمح لو بدخكلو فعميو الحد, فإذا سرؽ مف ماؿ لـ يحجر عنو فبل حد عميو, كيستكم أف يككف 
 1ذم يقيماف فيو أك غيره.الماؿ المحجكر عنو في نفس المنزؿ ال

ف سفؿ, كال يحد االبف في    أما الشافعية كالحنابمة فعندىما أف الكالد ال يحد بسرقة ماؿ كلده كا 
ف عبل؛ ألف النفقة تجب في ماؿ األب البنو حفظا لو, فبل يجكز اتبلفو حفظا  سرقة ماؿ كالده كا 

ماليـ, كيحدكف بسرقة مالو. أما بالنسبة لمماؿ, فأما سائر األقارب كاإلخكة كاألخكات, فيحد بسرقة 
كالثاني:  ,لسرقة أحد الزكجيف مف ماؿ اآلخر, فعند الشافعية ثبلثة أراء, أحدىا: كرأم  الحنفية

كرأم المالكية, كالثالث: يرل أصحابو حد الزكج إذا سرؽ ماال محجكرا عنو مف ماؿ الزكجة, كال 
ؿ الزكج؛ كحجتيـ أف لمزكجة حقا في ماؿ الزكج؛ يركف حد الزكجة إذا سرقت ما ُحجر عنيا مف ما

ألنو ممـز باإلنفاؽ عمييا, كليس الزكج كذلؾ. كالرأم الثاني ىك الراجح في المذىب. أما في 
   2المذىب الحنبمي فرأياف أحدىما: كرأم أبي حنيفة كالثاني: كرأم مالؾ.

أيضا, كال يسقطكف الحد لمقرابة,  أما الظاىرية فيركف حد األصكؿ إذا سرقكا مف الفركع, كالعكس   
كعميو فيركف الحد عمى كؿ مف الزكجيف إذا سرؽ مف ماؿ اآلخر, ما لـ يبح لو أخذه, أك كاف 

كالعبرة في حكـ السرقة بيف  3مباحا أخذه, كنفقة الزكجة مف مطعـ كممبس كغيرىا, فبل حد فيو.
بلؽ قبؿ الدخكؿ, فبل حد فيما كقع مف الزكجيف ىي بقياـ الزكجية, كال عبرة بالدخكؿ, فمك حدث الط

 4سرقات بيف الزكجيف مف كقت الزكاج إلى كقت الطبلؽ, ألف الزكجية كانت قائمة كقت السرقة.
قد يككف لمسارؽ شبية في الماؿ كلكجكب حد السرقة يجب انتفاء شبية استحقاؽ السارؽ لمماؿ, ف   

ي تثكر فييا مثؿ ىذه الشبيات ىي: سرقة المسركؽ, قد تحكؿ بينو كبيف الحد, كأىـ الحاالت الت
الماؿ المشترؾ, سرقة الماؿ العاـ, ادعاء السارؽ ممكية الماؿ المسركؽ, سرقة الماؿ المكقكؼ, 

 سرقة الدائف مدينو. 
بل يحد السارؽ عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة إذا سرؽ ماال فبالنسبة لسرقة الماؿ المشترؾ ف   

و؛ ألف السارؽ يممؾ المسركؽ عمى الشيكع مع المجني عميو, فيككف ىذا مشتركا مع المجني عمي
كيرل المالكية حّد الشريؾ إذا سرؽ الماؿ المشترؾ, بشرط أف يأخذ نصابا أكثر  5شبية تدرأ الحد.

مف حقو, كيشترط أف يككف ماؿ الشركة محرزا عنو, فإف كاف الماؿ المشترؾ مثميا, فبل حد إال أف 

                                                
انضسلبَٙ . 156, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 457, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 1

, 4ّ, ض2003 -1424ٙ, 1ح اُصواكح اُك٤٘٣ح, ؽ, ذؽو٤ن: ؽٚ ػثك اُهؤٝف ٌؼك, اُواٛهج, ٌٓرثؽشذ انضسلبَٙ ػهٗ يٕطأ اإليبو يبنك, )يسًذ(

 .340, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 253ص
, 438, ص5...,أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 461- 459, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2

 . 213, 212, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 439
 .350 -343, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 3
 .307, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
..., أُهظغ اٍُاتن, َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 364, ص5هظغ اٍُاتن, ض, أُؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 5

 .444, ص7ض
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ف كاف الماؿ المشترؾ قيميا, ُحدَّ إذا يسرؽ ما يفكؽ حق و مف ماؿ الشركة كمو بمقدار نصاب, كا 
كاف ما سرقو يبمغ نصابيف, كلك لـ يكف المسركؽ كؿ الماؿ المشترؾ؛ ألف حقو في المسركؽ 

  1نصاب كاحد, كالنصاب الثاني يستحقو الشريؾ المسركؽ منو.
حد إذا أخذ زائدا عمى نصيبو مما يجب كعند الظاىرية أف مف سرؽ مف شيء لو فيو نصيب, ي   

فيو الحد, فإف سرؽ أقؿ فبل حد عميو, إال أف يككف ُمنع حقو في ذلؾ, أك احتاج إليو فمـ يصؿ إلى 
أخذ حقو إال بما فعؿ, كال قدر عمى أخذ حقو خالصا, فبل يحد ألنو مضطر إلى أخذ ما أخذ, إذ لـ 

نما عميو أف يرد   2الزائد عف حقو. يقدر عمى تخميص مقدار حقو, كا 
كفي المذىب الشافعي مف يرل الحد عمى مف يسرؽ قدر نصابيف فأكثر مف الماؿ المشترؾ,    

كبعض أصحاب ىذا الرأم يرل عدـ الحد إذا كاف الماؿ المشترؾ قاببل لمقسمة كلـ يأخذ السارؽ 
ذا امتنع أحد الشريكيف عف  أكثر مف حقو, فإف أخذ أكثر مف حقو بزيادة قدر نصاب فأكثر ُحدَّ, كا 

كفي المذىب الحنبمي أنو ال حد عمى مف سرؽ مف ماؿ لو  3القسمة فمآلخر أف يأخذ نصيب نفسو.
 4فيو شرؾ, أك ألحد مما ال ُيحد بالسرقة منو.

حكميا حكـ الماؿ المشترؾ عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة؛ ألف ف ,سرقة الماؿ العاـكبالنسبة ل   
ماؿ, فيعتبر شبية تدرأ عنو الحد. أما المالكية فيركف حد السارؽ مف بيت لمسارؽ حؽ في ىذا ال

. كيرل الشافعية الحد في سرقة الماؿ العاـ إذا خصص لطائفة ال يدخؿ 5الماؿ أك مف ماؿ المغنـ
كيرل  6السارؽ فييا, كأف خصص لمفقراء كليس منيـ, فالحد كاجب إذا لـ يكف لو حؽ في الماؿ.

ذا قسـ الخمس الحنابمة الحد في  ماؿ المغنـ بعد إخراج الخمس, فإذا سرؽ قبؿ إخراجو فبل حد, كا 
ف سرؽ مف غيره ُحدَّ.  7فإف سرؽ مف خمس اهلل تعالى لـ يحد, كا 

يرل الشافعية أنو إذا ادعى السارؽ أما فيما يخص ادعاء السارؽ ممكية الماؿ المسركؽ, ف      
ه مف الحرز بإذنو, أك أنو أخذه كالحرز مفتكح, أك ممكية المسركؽ أك ممكية الحرز, أك أنو أخذ

ف ثبتت  صاحبو معرض عف المبلحظة, أك أنو دكف النصاب, سقط عنو الحد بمجرد دعكاه كا 
السرقة بالبينة, الحتماؿ صدقو فصار شبية دارئة لمحد؛ ألنو صار خصما, كال يستفصؿ بعد ثبكت 

ف كاف فيو سعي في سقكط الحد عنو؛ ألنو إغراء لو بادعاء  السرقة عف ككف المسركؽ ممكو, كا 

                                                
 .337, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1
 .329, 328, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 2
3

, ؼووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٝأًِٔٚ تؼك ٗوظاٗٚ: ٓؽٔك ٗع٤ة أُط٤ؼ٢, اٍُؼٞق٣ح, ظكج, كزبة انًدًٕع ؽشذ انًٓزة نهؾٛشاص٘, انذٍٚ ٚسٙ()زٙ  انُٕٔ٘ 

 .200, 199, ص22ٌٓرثح اإلنشاق, ق ؽ, ق خ, ض
 .154, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيُزٓٗ اإلساداد, )رمٙ انذٍٚ يسًذ( اثٍ انُدبس 4
 .549, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 364, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش ,)كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 5
..., أُهظغ ٗلٍٚ, كزبة انًدًٕع, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 117, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 6

 .213, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, ٍٚ يسًذ()ؽًظ انذ انؾشثُٛٙ. 199, 198, ص22ض
 . 462, 461, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 7



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 002 

 
  

 

ف درأ عنو الحد إال ببينة أك يميف مردكدة, فإف  الباطؿ, كلكف مجرد ادعائو ال يثبت لو الماؿ, كا 
  1نكؿ عف اليميف المردكدة لـ يجب الحد لسقكطو بالشبية.

عقكبة, إذا ثبتت أما مالؾ فيرل أف ادعاء ممكية المسركؽ في ذاتو ليس لو قيمة, كال يدرأ عنو ال   
عنو السرقة بالبينة, إال إذا أثبت صحة ما يدعيو, فإذا لـ يكف دليؿ حمؼ المجني عميو أف المتاع 

 2المسركؽ لو كليس لمسارؽ, فإف نكؿ حمؼ السارؽ كدفع إليو المتاع كلـ يحد.
راجح في كىك ال 3كفي المذىب الحنبمي ثبلثة أراء: أكليا كقكؿ مالؾ, كالثاني كقكؿ الشافعية   

ف لـ يكف معركفا  المذىب, كالثالث ُينظر إلى السارؽ إف كاف معركفا بالسرقة لـ يسقط عنو الحد, كا 
 4بيا سقط عنو الحد.

فعند الشافعية في المسألة قكالف: قكؿ بالحد, كقكؿ بعدمو, كأما بالنسبة لسرقة الماؿ المكقكؼ,    
ف سرؽ مف غمة العي ف كانت مكقكفة كالراجح في المذىب ىك الحد, كا  ف المكقكفة عمى غيره ُحدَّ. كا 

عمى المسمميف لـ يحد ألف لو فييا حؽ. كلك كاف لمسارؽ استحقاؽ أك شبية استحقاؽ في الماؿ 
المكقكؼ, بأف ُكِقؼ عمى جماعة فسرقو أحدىـ, أك سرقو أبك بعض المكقكؼ عمييـ أك ابنو, أك 

  5حد ببل خبلؼ. كاف الماؿ كقفا عمى الفقراء فسرؽ منو فقير, فبل
كيرل الحنابمة أنو إذا سرؽ السارؽ مف الماؿ المكقكؼ أك مف غمتو ككاف مف المكقكؼ عمييـ,    

ف كاف مف غيرىـ ُحدَّ؛ ألنو ال حؽ لو فيو؛ ألنو مممكؾ لممكقكؼ  فبل حدَّ عميو ألنو شريؾ, كا 
  6 يممكو المكقكؼ عميو.عمييـ, كقيؿ ُيحتمؿ أال ُيحد بناء عمى الرأم الذم يقكؿ: إف المكقكؼ ال

يرل الحنفية عدـ حد السارؽ الذم لو عمى آخر دراىـ فسرؽ كفيما يتعمؽ بسرقة الدائف مدينو, ف   
منو مثميا؛ ألنو استيفاء لحقو, سكاء حؿَّ أجؿ ىذا الديف أك لـ يحؿ, كحتى لك سرؽ أكثر مف حقو 

دار حقو, كال فرؽ بيف ككف المديف ال ُيحد؛ ألنو بيذه الزيادة يصير شريكا في ذلؾ الماؿ بمق
المسركؽ منو مماطبل أك غير مماطؿ, خبلفا لمشافعية الذيف يفرقكف بيف المديف المماطؿ أك 

 الجاحد لمديف فبل يحد بو, كالمديف غير المماطؿ المقر بالديف فيحد بو. 
؛ ألنو ليس لو كلك أخذ مف غير جنس حقو, كما لك كاف حقو دراىـ أك دنانير فأخذ عركضا ُحدَّ    

أخذىا, إال أف يقكؿ أخذتيا رىنا بديني فبل يحد, كعند أبي يكسؼ ال يحد سكاء قاؿ أك لـ يقؿ, كىك 

                                                
يغُٙ , )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 149, 116ــ  114, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ػهٙ( انُٕٔ٘ 1

 .211, ص4ض..., أُهظغ اٍُاتن, انًسزبج
 .533, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك(اثٍ أَظ  2
 .155, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضيُزٓٗ اإلساداد, )رمٙ انذٍٚ يسًذ( اثٍ انُدبس 3
 .472, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
, 10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ػهٙ( انُٕٔ٘. 436, 435, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 5

 .214, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 119ص
 .462, 426, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 6
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كعند المالكية قكالف, أحدىما: ال  1قكؿ عند الشافعية؛ ألف لو أف يأخذىا قضاء لحقو أك رىنا بو.
الثاني: عميو الحد, كأكثر حد عمى مستحؽ الديف إذا سرؽ مف غريمو المماطؿ جنس حقو, كالقكؿ 

 2الفقياء مف أصحاب مالؾ كغيرىـ مع القكؿ األكؿ.
, فإف كاف أخرسا فبل كبصيرا ُيشترط لكجكب الحد عمى السارؽ عند الحنفية أف يككف ناطقاكما    

 ال يحد األعمى لجيمو بماؿ غيره.ككذلؾ  حد عميو الحتمالو ابداء ما يسقطو لك كاف ناطقا.
أيضا لكجكب الحد عمى السارؽ أف يككف لو يد يسرل كرجؿ يمنى صحيحتيف,  يشترط الحنفيةك 

حتى ال تنعدـ منفعة الجنس أم اليديف معا, أك تنعدـ منفعة الجية أم اليد كالرجؿ الكاقعتيف في 
   3 نفس الجية.

 ةثانيالفقرة ال
 الشروط المتعمقة بالمسروق منو

كد مسركؽ منو؛ ألف المسركؽ إذا لـ يكف مممككا تشترط الشريعة اإلسبلمية أنو البد مف كج    
لمغير, بأف كاف مباحا أك مترككا, فبل عقاب عمى مف يأخذه. كلكف الفقياء يشترطكف في المسركؽ 
منو حتى تكتمؿ السرقة كتكجب الحد: أف يككف معمكما, كأف تككف يده صحيحة عمى الماؿ 

 المسركؽ, كأف يككف معصـك الماؿ. 
ذىب جميكر الفقياء منيـ الحنفية إلى درء الحد عف السارؽ إذا كاف رط األكؿ, فقد فبالنسبة لمش   

المسركؽ منو مجيكال, بأف تثبت السرقة كلـ يعرؼ مف ىك صاحب الماؿ المسركؽ, كذلؾ باالتفاؽ 
ألف إقامة الحد تتكقؼ عمى دعكل المالؾ أك  4؛إذا ثبتت السرقة بالبينة, كاختمفكا إذا ثبتت باإلقرار

غير أف ىذا ال يمنع مف حبس السارؽ حتى  ,مو, كال تتحقؽ الدعكل مع الجيالةف ىك في حكم
كذىب المالكية إلى إقامة الحد عمى السارؽ 5يحضر مف لو حؽ الخصكمة كيدعي ممكية الماؿ.

متى ثبتت السرقة, دكف تفرقة بيف ما إذا كاف المسركؽ منو معمكما أك مجيكال؛ ألف إقامة الحد 
 6.تتكقؼ عمى خصكمة المسركؽ منو عندىـ ال

تككف لممسركؽ منو يد صحيحة عمى المسركؽ إذا كاف مالكا لو أك كأما بالنسبة لمشرط الثاني, ف   
غير مستأجر أك المرتيف أك الدائف الأك  مستعيرالمكدع عنده أك المضارب أك كال ,ككيبل لممالؾ

                                                
. 439, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 364, ص5ٍاتن, ض, أُهظغ اُؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 1

 . 119, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘
ظغ اٍُاتن,  , أُه...انزبج ٔاإلكهٛمٙ ـ, 897ـ خ انًٕاق )يسًذ(. 417, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2

 .417, ص8ض
 .83, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 3
 . 332, 331, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .305, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 5
 .527, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 6
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حرازه كأيدييـ كيده. فأما إف كانت يد ؛ ألف ىؤالء ينكبكف مناب المالؾ في حفظ الماؿ كا  ذلؾ
المسركؽ منو غير صحيحة عمى الماؿ المسركؽ, كما لك سرؽ مف غاصب أك سارؽ, فقد اختمؼ 

 الفقياء في حكمو:
فذىب الحنفية إلى التفرقة بيف السرقة مف الغاصب كالسرقة مف السارؽ, فقالكا بإقامة الحد عمى    

, فيي يد صحيحة. كعدـ إقامة الحد عمى السارؽ مف السارؽ مف الغاصب؛ ألف يده يد ضماف
 1السارؽ؛ ألف يده ليست يد ممؾ, كال يد أمانة, كال يد ضماف, فبل تككف يدا صحيحة.

كيرل المالكية كىك رأم مرجكح عند الشافعية, إقامة الحد عمى السارؽ مف الغاصب كالسارؽ    
لؾ أف يد المالؾ ليذا الماؿ, التزاؿ باقية مف السارؽ؛ ألنو سرؽ ماال محرزا ال شبية لو فيو, ذ

 عميو, رغـ غصبو أك سرقتو, أما يد الغاصب األكؿ كالسارؽ, فميس ليما أم أثر.
أما الحنابمة كىك القكؿ الراجح عند الشافعية فقد ذىبكا إلى عدـ إقامة الحد عمى السارؽ مف    

السرقة أف يككف الماؿ المسركؽ بيد الغاصب, كال عمى السارؽ مف السارؽ؛ ألنيـ يشترطكف لتماـ 
 2المالؾ أك نائبو, كمف يأخذ مف يد أخرل فكأنو كجد ماال ضائعا فأخذه.

يشترط في المسركؽ منو أف يككف معصـك الماؿ, كيككف كذلؾ اتفاقا إذا كاف مسمما أك كأخيرا    
ربي غير المستأمف, ذميا, فإذا لـ يكف مالو معصكما كاف مباحا, كال يعتبر أخذه سرقة, كماؿ الح

كماؿ الباغي, فإنيما غير معصكماف, كال حد في أخذ أم منيما خفية. عمى أف ماؿ العادؿ إذا 
ف كاف ىذا التأكيؿ فاسدا, ككذلؾ ال ُيحد  سرقو الباغي ال يحد بو أيضا؛ ألنو أخذه عف تأكيؿ, كا 

 الحربي بسرقة ماؿ المسمـ كالذمي. 
ف كاف القياس يقتضي كيرل أبك حنيفة استحسانا أال ح    ّد في سرقة ماؿ الحربي المستأمف, كا 

الحد؛ ألنو سرؽ ماال معصكما, إذ الحربي يستفيد العصمة باألماف, ككجو االستحساف أف ىذا ماؿ 
فيو شبية اإلباحة, ككف صاحبو مف أىؿ دار الحرب, ثبتت لو العصمة بعارض أماف, ىك عمى 

إذا سرؽ ماؿ  محمد أال حد عمى الحربي المستأمفة ك كشؾ الزكاؿ. كفي المقابؿ يرل أبك حنيف
المسمـ أك الذمي؛ ألنو أخذه عمى اعتقاد اإلباحة, كلذا لـ يمتـز أحكاـ اإلسبلـ, كلكف أبا يكسؼ 

  3يخالفيما الرأم كيرل أف عميو الحد.

                                                
 .324, 323, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .441, 440, ص5اٍُاتن, ض ..., أُهظغانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 433, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .297, 296, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
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ة كيرل مالؾ حد المستأمف إذا سرؽ مسمما أك غير مسمـ, كما يرل حد المسمـ كالذمي في سرق   
كمف أقكاؿ الشافعية في سرقة المعاىد كالمستأمف كالسرقة منيما, أنو يحد إذا  1ماؿ المستأمف.

اشترط في العيد أك األماف حده بالسرقة؛ ألنو في ىذه الحالة يككف ممتزما لؤلحكاـ, فإذا لـ يشترط 
ي بسرقتيما مالو ذلؾ فبل يحد, النتفاء التزامو كيككف حكمو حكـ الحربي. كال يحد أيضا مسمـ أك ذم

كعند الحنابمة رأياف:  2إال إذا اشترط حده في السرقة, الستحالة حدىما بمالو دكف حده بماليما.
  3أرجحيما أف يحد المستأمف بسرقة المسمـ كالذمي كيحداف بسرقتو.

 لثةاالفقرة الث
 الشروط المتعمقة بمكان السرقة

كف األخذ في دار العدؿ, فبل حد عنده عمى يشترط أبك حنيفة لكجكب الحد في السرقة, أف يك   
مف سرؽ في دار الحرب, أك دار البغي, كلك كاف المجني عميو كالجاني مف أىؿ دار العدؿ؛ ألف 
السرقة تقع في مكاف ال كالية لئلماـ عميو, كالقضاء بالعقكبة يقتضي الكالية عمى مكاف الجريمة, 

كال تتفؽ معو المذاىب  4غي سببا لكجكب الحد.كمف ثـ ال تعتبر السرقة في دار الحرب أك الب
 5الثبلثة األخرل, إذ يرل الفقياء فييا حد السارؽ عمى السرقة في دار الحرب أك دار البغي.

 الفرع الرابع
 الوصف القانوني لجريمة السرقة الموجبة لمحد

سرقة, كلكف تأخذ جريمة السرقة المكجبة لمحد في القانكف الجزائرم بصفة عامة كصؼ جريمة    
يتحدد كصؼ ىذه الجريمة مف حيث الجسامة, بناء عمى تكافر ظركؼ اعتبرىا المشرع, فقد تأخذ 
ىذه الجريمة كصؼ جنحة سرقة عقكبتيا عادية, كقد تأخذ كصؼ جنحة سرقة كلكف عقكبتيا 

 مشددة, كقد تأخذ كصؼ جناية سرقة, كسيتـ تفصيؿ ىذا كما يمي:
 ىولالفقرة األ 
 تيا عاديةجنحة سرقة عقوب

تأخذ جريمة السرقة المكجبة لمحد في القانكف كصؼ جنحة سرقة عقكبتيا عادية, إذا لـ تقترف    
بظرؼ مف الظركؼ المشددة التي ترفعيا إلى جنحة سرقة عقكبتيا مشددة, أك إلى مصاؼ 

 الجنايات, كىي الظركؼ التي سيتـ تناكليا في الفقرتيف البلحقتيف.
 

                                                
, أُهظغ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 425, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 1

 .546, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ ,(يبنك) اثٍ أَظ. 345, ص4اٍُاتن, ض
 .229, 228, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 2
 .155, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيُزٓٗ اإلساداد, )رمٙ انذٍٚ يسًذ( اثٍ انُدبس 3
 .325, 324, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .546, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 5
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 ةثانيالفقرة ال
 سرقة عقوبتيا مشددةجنحة 

ؼ جنحة سرقة كلكف عقكبتيا تأخذ جريمة السرقة المكجبة لمحد في القانكف الجزائرم كص   
إذا ارتكبت جنحة السرقة ذات العقكبة العادية إضرارا بالدكلة, أك األشخاص المعنكية  مشددة,

 ف قانكف العقكبات.مكرر م 382ادة الم كىذا ما تنص عميو العمكمية, أك التي تقدـ خدمة عمكمية,
إذا ارتكبت جنحة السرقة باستعماؿ العنؼ, أك التيديد, أك إذا سيؿ ارتكابيا ضعؼ الضحية  ككذلؾ

 الناتج عف سنيا, أك مرضيا, أك إعاقتيا, أك عجزىا البدني أك الذىني, أك بسبب حالة الحمؿ,
السرقة ىي لممتمؾ إذا كانت جنحة ككذلؾ مكرر مف قانكف العقكبات.  350المادة  كىذا بحسب

 مف قانكف العقكبات.  1مكرر 350ثقافي منقكؿ محمي أك معرؼ, المادة 
 إذا ارتكبت في الطرؽ العمكمية, أك في المركبات المستعممة لنقؿ عقكبة جنحة السرقة كما تشدد   

المسافريف أك المراسبلت أك األمتعة, أك في داخؿ نطاؽ السكؾ الحديدية كالمحطات كالمكانئ 
ارتكبت جنحة  اإذ ككذلؾ مف قانكف العقكبات. 352المادة  ,لمطارات كأرصفة الشحف أك التفريغكا

التسمؽ أك الكسر مف  السرقة ليبل, أك بكاسطة أكثر مف شخص, أك إذا ارتكبت السرقة بكاسطة
الخارج أك الداخؿ, أك عف طريؽ مداخؿ تحت األرض, أك باستعماؿ مفاتيح مصطنعة أك بكسر 

 مف قانكف العقكبات. 354حتى كلك كقعت في مبنى غير مستعمؿ لمسكف, المادة  األختاـ,
 ةثالثالفقرة ال

 جناية سرقة
إذا كاف الجاني أك أحد  في القانكف الجزائرم كصؼ الجنايةتأخذ جريمة السرقة المكجبة لمحد    

أحدىـ في  الجناة يحمؿ أسمحة ظاىرة أك مخبأة, أك إذا كاف الجناة يضعكف السبلح أك يضعو
مف قانكف  351المادة المركبة التي استقمكىا إلى مكاف الجريمة, أك استعممكىا في تأميف فرارىـ, 

إذا كقعت السرقة أثناء حريؽ, أك بعد انفجار, أك انييار, أك زلزاؿ, أك فيضاف, ككذلؾ  العقكبات.
 ككذلؾ كف العقكبات.مكرر مف قان 351ادة أك غرؽ, أك تمرد, أك فتنة, أك أم اضطراب آخر, الم

إذا كقعت السرقة عمى أحد األشياء المعدة لتأميف سبلمة أية كسيمة مف كسائؿ النقؿ العمكمي أك 
 مكرر مف قانكف العقكبات. 351الخاص, المادة 

 إذا ارتكبت السرقة مع تكافر ظرفيف عمى األقؿ مف كما تأخذ جريمة السرقة كصؼ الجناية   
 مف قانكف العقكبات كىي: 353مادة الظركؼ المنصكص عمييا بال

 إذا ارتكبت السرقة مع استعماؿ العنؼ أك التيديد بو. ــــ
 إذا ارتكبت السرقة ليبل. ــــ
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 إذا ارتكبت السرقة بكاسطة شخصيف أك أكثر. ــــ
إذا ارتكبت السرقة بكاسطة التسمؽ, أك الكسر مف الخارج أك الداخؿ, أك عف طريؽ مداخؿ تحت  ــــ

أك باستعماؿ مفاتيح مصطنعة, أك بكسر األختاـ, أك في المنازؿ, أك المساكف, أك  األرض,
 الغرؼ, أك الدكر, سكاء كانت مسككنة أك مستعممة لمسكنى أك في تكابعيا.

 إذا استحضر مرتكبك السرقة مركبة ذات محرؾ, بغرض تسييؿ فعميـ أك تيسير ىركبيـ. ــــ
ما بأجر, حتى كلك كقعت السرقة ضد مف ال يستخدمكنو لكنيا إذا كاف الفاعؿ خادما أك مستخد ــــ

 كقعت سكاء في منزؿ مخدكمو أك في المنزؿ الذم كاف يصحبو فيو.
إذا كاف السارؽ عامبل أك عامبل تحت التدريب في منزؿ مخدكمو, أك مصنعو, أك مخزنو, أك إذا  ــــ

 كاف يعمؿ عادة في المسكف الذم ارتكبت فيو السرقة.
 الثاني المطمب

 المتابعة في جريمة السرقة
يتـ التطرؽ في ىذا المطمب لتحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة السرقة, ثـ إثبات جريمة    

 السرقة.
 الفرع األول

 تحريك الدعوى العمومية في جريمة السرقة
قانكف في يتـ التكمـ في ىذا الفرع عف تحريؾ الدعكل العمكمية في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كال   

 جريمة السرقة المكجبة لمحد, كؿ عمى حدة.
 ىولالفقرة األ 

 تحريك الدعوى العمومية في الشريعة اإلسالمية في السرقة الموجبة لمحد
يرل جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كمنيـ الحنفية كالشافعية كالحنابمة في أحد قكلييـ, أف    

شترط فييا المخاصمة, أم تقديـ شككل مف المجني تحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة السرقة تُ 
عميو, كيبلحظ أف المخاصمة مقيدة بالسرقة المكجبة لمحد, فإف كانت السرقة مما ُيعزر فيو فبل 
تشترط الخصكمة لظيكر السرقة, كليس مف الضركرم سماع أقكاؿ المجني عميو أك مف يمثمو, إال 

م طريؽ آخر غير طريؽ يمكف أف تظير السرقة بأفيما يتعمؽ بتضميف السارؽ قيمة المسركؽ, ك 
  .المجني عميو

فمف "ادرأوا الحدود بالشبيات" كالتشدد في السرقة المكجبة لمحد راجع إلى األصؿ المشيكر:    
اشترط حضكر المجني عميو, اتخذ مف عدـ حضكره شبية أف يككف الماؿ غير مسركؽ, أك أف 

كلكف  خكؿ الحرز, كغير ذلؾ مف الشبيات التي تدرأ الحد.لممتيـ حقا فيو, أك أنو ُأذف لو في د
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المالكية ال يركف المخاصمة ضركرية لتحريؾ دعكل السرقة كالحكـ بيا, بؿ يركف أنو إذا حضر 
الشيكد كبمغكا عف السرقة, سمعت شيادتيـ كُأقيمت الدعكل عمى المتيـ, كلك لـ يحضر المجني 

ك مجيكؿ, كيحد السارؽ بيذه الشيادة؛ ألف الحد متعمؽ عميو, كلك كاف المتاع المسركؽ لغائب أ
كذب المجني عميو الشيكد  فكجبت عميو عقكبتيا, بؿ لك تعالى, كقد ارتكب المتيـ الجريمةبحؽ اهلل 
  1فبل يمنع ىذا مف الحد ما دامت السرقة ثابتة. بالسرقة

شترط فييا المخاصمة أـ ال ىذا كقد اختمؼ الحنفية في السرقة الثابتة بإقرار الجاني, ىؿ تُ    
األصؿ ك  2لكجكب الحد؟ فقاؿ أبك حنيفة كمحمد بشرط المخاصمة, كقاؿ أبك يكسؼ: ليست بشرط.

عند الحنفية أف كؿ مف لو يد صحيحة عمى الشيء المسركؽ, يممؾ حؽ الخصكمة, كتككف اليد 
كلممكدع, كالمكدع صحيحة, كمما كانت يد ممؾ, أك أمانة, أك ضماف, فمممالؾ أف يخاصـ السارؽ, 

؛ ألف يد كؿ مف ىؤالء, إما يد ممؾ, أك يد كغيرىـلديو, كلممستعير, كالمضارب, كالغاصب, 
ضماف, أك يد أمانة, فميـ جميعا أف يخاصمكا السارؽ, كتعتبر خصكمتيـ في حؽ ثبكت كالية 

عادة الشيء المسركؽ إلى أيدييـ أكال  بخصكمتيـ ثانيا.إذ ُيحد السارؽ  , كفي حؽ الحداالسترداد, كا 
إال أف زفر ال يعتبر الخصكمة في حؽ الحد إال مف المالؾ فقط. كعند الشافعي ال يعتبر خصكمة 

كفي المذىب الحنبمي تشترط  3غير المالؾ أصبل, ال في حؽ الحد كال في حؽ كالية االسترداد.
  4المطالبة مف المسركؽ منو أك ككيمو أك كليو.

 ةثانيالفقرة ال
 ى العمومية في جريمة السرقة في القانون الجزائريتحريك الدعو 

األصؿ العاـ أف النيابة العامة ممثمة لممجتمع ليا الحرية في تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا    
حتى صدكر حكـ بات فييا, إال أف المشرع كالعتبارات معينة, قرر عدـ ترؾ أمر تحريؾ الدعكل 

لنسبة لجرائـ معينة كفي ظركؼ محددة, بؿ جعؿ تقدير ذلؾ العمكمية في يد النيابة العامة با
ألشخاص آخريف, كمف بيف ىذه الجرائـ جريمة السرقة التي تقع بيف األقارب إلى غاية الدرجة 
الرابعة, سكاء كانت ىذه القرابة مف النسب أك مف المصاىرة, إذ قيد المشرع سمطة النيابة العامة 

بيف ىؤالء, كجعميا متكقفة عمى تقديـ شككل مف الشخص في تحريؾ دعكل السرقة إذا كقعت 
المضركر, كجعؿ كؿ تنازؿ عف ىذه الشككل مف ىذا األخير يضع حدا ليذه المتابعة حسب المادة 

 مف قانكف العقكبات.  369

                                                
 .471, 470, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .331, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .332, ص9أُهظغ ٗلٍٚ, ض 3
 .155, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيُزٓٗ اإلساداد, )رمٙ انذٍٚ يسًذ( اثٍ انُدبس 4
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كلـ يشترط المشرع شكبل معينا لمشككل, كىي عمى العمـك شبيية بالشككل في جريمة الزنا,    
كخارج السرقة بيف األقارب إلى غاية الدرجة الرابعة, فإف باقي  ا.اء باإلحالة عمييلذلؾ يتـ االكتف

 السرقات تخضع لمقكاعد العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية فييا.
 الفرع الثاني

 إثبات جريمة السرقة الموجبة لمحد
يمكف  إثباتيا  يخضع اإلثبات في جريمة السرقة في القانكف لؤلصؿ العاـ كىك حرية اإلثبات إذ   

بأم كسيمة مف كسائؿ اإلثبات, أما في الشريعة اإلسبلمية فإف جريمة السرقة المكجبة لمحد ال يمكف 
إثباتيا إال بكسائؿ محددة, منيا ما ىك متفؽ عمييا كمنيا ما ىك مختمؼ فييا, كىذه الكسائؿ ىي: 

 اإلقرار كشيادة الشيكد كاليميف المردكدة.  
 ىولالفقرة األ 

 اإلقرارالسرقة ب إثبات
تثبت السرقة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية اتفاقا باإلقرار الصحيح, أم الصادر مف بالغ    

عاقؿ مختار, فبل يصح مف صبي أك مجنكف أك مكره, كقاؿ ابف القاسـ: ال ُأِحدُّ مف ُضرب أك ُىّدد 
الفاصمة بيف ارتكاب جـر السرقة فأقرَّ كأخرج المتاع المسركؽ. كيصح اإلقرار ميما كانت المدة 

, إذ اإلنساف غير متيـ فيما يقر بو عمى 1كاإلقرار؛ ألف التقادـ عند القائميف بو ال يؤثر عمى اإلقرار
 نفسو.
كقد اختمؼ الفقياء في عدد اإلقرارات الكاجبة لثبكت الجريمة, فاكتفى أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي    

يكسؼ كزفر مف فقياء الحنفية كاإلماـ أحمد أف يككف اإلقرار  كالظاىرية بإقرار كاحد, كيرل أبك
كيترتب عمى اشتراط اإلقرار مرتيف عند القائميف بو, أنو لك أقر مرة كاحدة لـ يحد بيا,  2.مرتيف

كلكنو يعزر بيا كيحكـ عميو بقيمة المسركؽ. كيشترط أف يستفصؿ في إقراره عف كؿ ما يتعمؽ 
خراجو منو كغيرىا؛ ألنو قد يظف غير السرقة سرقة,  بشركط حد السرقة, مف النصاب كالحرز كا 

 3كاسـ السرقة يقع عمى ما ُيحد بو كغيره.
ذا أقر الجاني ثـ رجع عف إقراره لـ يحد؛ ألف العدكؿ شبية في صحة اإلقرار, كلكف يمكف أف     كا 

ذا عدؿ المتي ـ عف اإلقرار, يعزر عمى أساس إقراره, كأف يحكـ عميو بضماف الماؿ المسركؽ, كا 
ككانت الجريمة ثابتة بشيادة الشيكد, ُحدَّ الجاني بناء عمى ثبكت الجريمة بشيادة الشيكد كىذا ما 

                                                
 .548, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 325, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
, 9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 465, 464, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2

 .143, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 329ص
 .147, 10..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 465, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
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أما عند الحنفية فيركف أف اإلقرار يبطؿ الشيادة, كأف العدكؿ عف  1يراه مالؾ كأحمد كالظاىرية.
أف األصح سقكط الحد إذا ثبتت  اإلقرار يبطؿ الحد, كبالتالي يركف عدـ الحد. كعند الشافعية يركف

كليس لمعدكؿ عف اإلقرار  لشيكد إذا رجع المقر عف إقراره.الجريمة أكال باإلقرار, ثـ ثبتت بشيادة ا
أم أثر عند الظاىرية, بؿ يؤخذ المقر بإقراره كلك عدؿ عنو؛ ألنيـ ال يدرؤكف الحدكد بالشبيات, 

ذا شيد شيكد عمى كيرل بعض الشافعية ىذا الرأم عمى أساس أف السرق ة حؽ متعمؽ باألفراد. كا 
  2إقراره بالسرقة فأنكر, كذكر قكال ُيعذر بو, أك جحد اإلقرار أصبل ُقبؿ؛ ألنو شبية.

 ةثانيالفقرة ال
 شيادة الشيودإثبات السرقة ب

تثبت جريمة السرقة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية اتفاقا بشيادة رجميف, تتكفر فييما    
العامة لمشيادة كالتي سبؽ تناكليا, فإف قؿ العدد عف شاىديف اثنيف, أك كاف أحدىما رجؿ  الشركط

كتقبؿ  خر شاىد سماع, فبل حد بشيادتيما.كالشاىد اآلخر امرأة, أك كاف أحدىما شاىد رؤية كاآل
شيادة رجؿ كامرأتيف, كشيادة شاىد كيميف المدعي, في إثبات ممكية المسركؽ, فإذا لـ يكف غير 
لزامو  ىذه الشيادات في جريمة السرقة امتنع الحد, كاقتصر القاضي عمى الحكـ بتعزير الجاني كا 

 3بضماف قيمة الشيء المسركؽ.
كُيشترط أف يصؼ الشاىداف السرقة كالحرز كجنس النصاب كقدره, ليزكؿ االختبلؼ فيو, فإذا    

ما أنو سرؽ يـك الخميس, كشيد اختمؼ الشاىداف في الكقت, أك المكاف, أك المسركؽ, فشيد أحدى
اآلخر أنو سرؽ يـك الجمعة, أك شيد أحدىما أنو سرؽ مف ىذا البيت, كشيد اآلخر أنو سرؽ مف 
بيت آخر, أك قاؿ أحدىما: سرؽ ثكرا, كقاؿ اآلخر: سرؽ بقرة,  فبل حد عمى السارؽ عند عامة 

 4أىؿ العمـ.
كجكب الحد عمى السارؽ بيا؛ ألف األصؿ عنده كيشترط أبك حنيفة عدـ التقادـ لقبكؿ الشيادة كل   

أف التقادـ يبطؿ الشيادة عمى الحدكد الخالصة, كلكف بطبلف الشيادة بالنسبة لمحد ال يمنع مف 
ثبكت الماؿ المسركؽ لممجني عميو بنفس الشيادة, كال يمنع مف تعزير الجاني بيذه الشيادة, 

كؿ الشيادة عمى الحدكد الخالصة لشبية كتضمينو قيمة المسركؽ؛ ألف التقادـ يمنع مف قب
أما األئمة الثبلثة فبل يقكلكف بالتقادـ  5الضغينة, كالشبية تدرأ الحد, كلكنيا ال تمنع كجكب الماؿ.

                                                
1

 .181, 179, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, ()ؽٓبة انذٍٚ أزًذ انمشافٙ 
 .177, ص12أُهظغ ٗلٍٚ, ض 2
انًذَٔخ , (يبنك) اثٍ أَظ. 146, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 176, ص12أُهظغ ٗلٍٚ, ض 3

 .544, ص2ن, ّ, أُهظغ اٍُاتػٕدح )ػجذ انمبدس(. 542, 541, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانكجشٖ
, 12, ٗلً أُهظغ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ. 464, 463, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4

 .146, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 176, 174ص
 .326, 325, ص9اٍُاتن, ض ..., أُهظغثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 5
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كال يسممكف بو, كعميو فتقبؿ الشيادة عندىـ ميما مضى مف مدة, عف كقت ارتكاب الجريمة ما داـ 
 1حمد بقبكلو التقادـ في الحدكد.القاضي مقتنعا بصحتيا, كىناؾ ركاية عف أ

 ةثالثالفقرة ال
 اليمين المردودةإثبات السرقة ب

عند الشافعية رأم مرجكح يقكؿ أف السرقة تثبت باليميف المردكدة, فإذا ثبتت عمى ىذا الكجو ُحّد    
المتيـ, أم إذا لـ يكف شيكد كال إقرار, كنسب المجني عميو السرقة لممتيـ, فنكؿ المتيـ عف 

يميف, فحمفيا المدعي ُحّد المتيـ؛ ألف اليميف المردكدة حسب قكليـ كاإلقرار كشيادة الشيكد, ال
كسيمة مف كسائؿ اإلثبات, ككؿ منيما ُيحد بو, فُيحد باليميف المردكدة. لكف المذىب أف حد السرقة 

نما يثبت بيا ا لماؿ المسركؽ ال يككف إال بالبينة أك اإلقرار, كأنو ال يجب باليميف المردكدة, كا 
 . كىذا الرأم يتفؽ مع رأم جميكر الفقياء.2فقط

 المطمب الثالث
 اآلثار المترتبة عمى اإلدانة بالسرقة الموجبة لمحد

يترتب عمى إدانة السارؽ بجـر السرقة المكجبة لمحد أمراف: أكليما رد الماؿ المسركؽ أك ضمانو    
 يما كجكب عقكبة السرقة.ثانيك كىك أمر مختمؼ فيو في الشريعة اإلسبلمية, 

 الفرع األول
 رد المال المسروق أو ضمانو

يتكقؼ حكـ رد الماؿ المسركؽ أك ضمانو في الشريعة اإلسبلمية, عمى بقاء عيف المسركؽ مف    
 جية, كعمى حسب سقكط حد السرقة مف عدمو مف جية أخرل. 

 ىولالفقرة األ 
 بقاء عين المسروق

ة عمى كجكب رد عيف المسركؽ إلى صاحبو إف كاف قائما مطمقا, اتفؽ فقياء المذاىب األربع   
ُحد سارقو أك لـ يحد. كلممالؾ استرداد المسركؽ ما داـ لـ يتمؼ, سكاء كاف المسركؽ في يد 
السارؽ أك كاف السارؽ قد تصرؼ فيو لمغير, كلمغير أف يرجع بالثمف عمى السارؽ, كلكف ليس لو 

لسارؽ قد ُحدَّ عند الحنفية؛ ألف الرجكع بالقيمة معناه الضماف, كقد أف يرجع عميو بالقيمة إذا كاف ا
انتيى الضماف عمى السارؽ بالحد, أما الرجكع بالثمف فبل يكجب عمى السارؽ ضمانا في عيف 

                                                
 .542, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 1
 .143, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2
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ف كاف قد ىمؾ في يد المتصرؼ إليو فبل ضماف عميو كال عمى السارؽ؛ ألف السارؽ  المسركؽ. كا 
  ُحدَّ, كالحد ينفي الضماف.

فإذا كاف المتصرؼ إليو قد استيمؾ المسركؽ, كاف لممجني عميو أف يرجع بقيمة المسركؽ عمى    
المتصرؼ إليو؛ ألنو قبض مالو بغير إذنو كاستيمكو, ككاف لممتصرؼ إليو أف يرجع عمى السارؽ 
ذا غصب شخُص المسركَؽ مف السارؽ, كاف لممالؾ أف يسترد الماؿ مف يد الغاصب,  بالثمف. كا 

إذا ىمؾ الماؿ في يد الغاصب كاف لممالؾ أف يرجع عمى الغاصب بقيمتو عمى رأم, كلـ يكف لو ف
 1عمى رأم آخر؛ ألف عصمة الماؿ قد سقطت بالحد.
 ةثانيالفقرة ال

 أو بقائو اجتماع تمف المال المسروق وسقوط حد السرقة
تمؼ كلـ ُيحد فيو السارؽ  اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية أيضا عمى كجكب ضماف المسركؽ, إذا   

اختمؼ في كجكب ضماف ك  2بسبب مانع, كنقصاف نصاب الشيادة المعتبر لكجكب الحد كغيرىا.
المسركؽ إذا تمؼ كقد ُحدَّ فيو السارؽ. فيرل الحنفية أف الضماف كالحد ال يجتمعاف معا, فإذا ُحدَّ 

. كلكف بعض الفقياء منيـ السارؽ فبل ضماف عميو حتى كلك استيمؾ الشيء المسركؽ بعد الحد
يفرقكف بيف حالة االستيبلؾ قبؿ الحد كبيف حالة االستيبلؾ بعده, كيركف أف السارؽ يضمف الماؿ 
المسركؽ إذا استيمكو بعد الحد, أما إذا استيمكو قبمو فبل ضماف؛ كحجتيـ أف الماؿ المسركؽ حيف 

ليرده لممجني عميو, فإذا استيمكو  بقي في يد السارؽ بعد الحد, بقي تحت يده عمى سبيؿ األمانة
 ضمف قيمتو.

أما المالكية فيركف أنو إذا ُقطع في السرقة كلـ تكف العيف المسركقة مكجكدة, فعميو قيمتيا أك    
مثميا, بشرط أف يككف مكسرا كقت السرقة كيظؿ يسره حتى يحد, فإف كاف معسرا كقت السرقة ثـ 

ككذلؾ لك كاف مكسرا كقت السرقة ثـ أعسر بعد السرقة أيسر بعد ذلؾ كلك قبؿ الحد فبل ضماف, 
  3كقبؿ الحد, كلك عاد إلى يسره بعد الحد.

كيرل الشافعية كالحنابمة أف الحد كالضماف يجتمعاف دائما؛ ألف السارؽ يأتي بما يكجب الحد,    
ذلؾ  كيأتي بما يكجب ضماف قيمة المسركؽ في كؿ سرقة, فكاف الكاجب عميو ىك الحد كالضماف,

أف كؿ سرقة إنما ىي اعتداء عمى حقيف أكليما: حؽ اهلل تعالى الذم حـر السرقة, كالثاني: حؽ 

                                                
, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 343 -339, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, أُهظغ اٍُاتن, انًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 149, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 454ص
 .384, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙاثٍ إدسٚظ . 543, 542, ص4ض
, 10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 454, ص12ٗلٍٚ, ض, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2

 .546, 4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 149ص
 .188, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضنزخٛشح, ا)ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ. 458, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 3
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ذا كانت الجريمة اعتداء عمى حقيف فميس ثمة ما يمنع أف لعبد الذم ُأتمؼ مالو دكف مبرر. ا كا 
 تككف الجريمة مضمكنة بضمانيف, أم أف يككف الجاني مسؤكال عف ىذيف الحقيف. كعميو فإف
الجاني ضامف لرد العيف كمما كانت باقية تحت يده, كيجب عميو ضماف قيمة التالفة أك مثميا إذا 

 كىك ما يقرره القانكف الجزائرم أيضا. 1كانت مثمية, ُحدَّ أك لـ ُيحد, مكسرا كاف أك معسرا.
 الفرع الثاني

 عقوبة السرقة الموجبة لمحد
المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية, ثـ عقكبتيا في  يتـ التطرؽ في ىذا الفرع, لعقكبة السرقة   

 القانكف الجزائرم.
 ىولالفقرة األ 

 عقوبة السرقة الموجبة لمحد في الشريعة اإلسالمية
عقكبة السرقة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية, ىك قطع اليد أم أف حد السرقة ىك قطع   

ا َنَصتَا ََُكَٰٗل َوٱلصَّ اليد, كاألساس في ىذا ىك قكلو تعالى:  ٍَ ِ ۢ ة ا َجَزآءَ ٍَ ُٓ يِۡدَح
َ
ْ أ ٔٓا ارِكَُث فَٱۡرَطُػ ارُِق َوٱلصَّ

ُ َغزِيٌز َحهِيً   ِ  َوٱَّللَّ ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ٣٨   :[. 38]المائدة 

كحكـ القطع في السرقة كاف معمكال بو في الجاىمية كأقرَّه اإلسبلـ, كقد قيؿ أف أكؿ مف عمؿ بو    
رجؿ يقاؿ لو "دكيؾ" مكلى مف خزاعة, سرؽ كنز الكعبة كقيؿ إنما كضعو  قريش, حيث قطعكا يد

فكيؼ يككف القطع المأمكر بو في الشريعة اإلسبلمية؟ كىؿ يسمح  2عنده قـك سرقكه منيا ُفقطع بو.
 بإعادة اليد المقطكعة في حد لصاحبيا بعد تطكر العمـك الطبية كصيركرة ذلؾ ممكنا عمميا؟ 

يعة اإلسبلمية أف السارؽ إذا سرؽ سرقة مكجبة لمحد أف تقطع يده, كاختمفكا  في اتفؽ فقياء الشر    
محؿ القطع إلى درجة كبيرة ال سيما في حالة عكد السارؽ إلى السرقة بعد الحد األكؿ, كليـ في 

ٍَاذلؾ آراء مختمفة, كأساس اختبلفيـ تأكيؿ قكلو تعالى:  ُٓ يِۡدَح
َ
ٔٓاْ أ حة ما , كاختبلفيـ في صفَٱۡرَطُػ

 .ُأثر عف الرسكؿ 
يرل عطاء أف السارؽ إذا سرؽ قطعت يده في السرقة األكلى, كال قطع عميو بعد ذلؾ إذا عاد ف   

لمسرقة, كعمى ىذا فإف جزاء السرقة ىك قطع اليد اليمنى في أكؿ سرقة, أما السرقات األخرل فبل 
نما يعاقب السارؽ عقكبة تعزيرية. لظاىرية أف القطع كاجب في اليديف يرل افي حيف  3قطع فييا, كا 

                                                
, 10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 454, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1

 .384, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ. 149ص
 .38غ اٍُاتن, ص, أُهظزذ انغشلخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ, ثٍ ػجذ هللا ثٍ عجٛم )يسًذ( 2
 .354, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 3
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فقط, كال يجيزكف قطع األرجؿ, فإذا سرؽ شخص ُقطعت إحدل يديو, فإف عاد لمسرقة ُقطعت يده 
 سكاء بالحبس أك بغيره. 1الثانية, فإف سرؽ الثالثة ُعزر كمنع الناس ضره حتى يصمح حالو,

جؿ اليسرل, كىك فعؿ عمي كعمر محؿ القطع عند الحنفية كالحنابمة ىك اليد اليمنى كالر أما    
رضي اهلل عنيما, فتُقطع اليد اليمنى في السرقة األكلى, فإف عاد لمسرقة قطعت الرجؿ اليسرل, 
نما يضمف الماؿ المسركؽ كيعزر كيحبس إلى مدة غير معينة, حتى  فإف عاد فبل قطع بعد ذلؾ, كا 

 2.يمكت أك تظير تكبتو
ى أف تككف اليد اليسرل صحيحة, فإف كانت مقطكعة أك كيشترط أبك حنيفة لقطع اليد اليمن   

شبلء أك مقطكعة اإلبياـ أك أصبعيف سكل اإلبياـ فبل تقطع اليمنى؛ ألف القطع في السرقة ُشرع 
لمزجر ال لئلىبلؾ, فإذا كانت اليسرل ال يمكف االنتفاع بيا, فإف قطع اليمنى يؤدم إلى تفكيت 

ذا كانت اليسرل كما قيؿ فبل تقطع الرجؿ اليسرل منفعة اليديف, كىك إىبلؾ لمنفس مف ك  جو, كا 
 أيضا؛ ألف قطعيا يؤدم إلى ذىاب أحد الشيئيف عمى الكماؿ كىذا فيو إىبلؾ النفس.

كيرل أبك حنيفة أيضا أنو إذا كانت الرجؿ اليمنى مقطكعة أك شبلء أك بيا عرج يمنع المشي    
ف عمييا فبل تقطع اليد اليمنى؛ ألف في ذلؾ فكات  منفعة الشؽ, ككذلؾ ال تقطع رجمو اليسرل كا 

ف كانت رجمو  كانت صحيحة؛ ألنو يبقى ببل رجميف فتفكت منفعة الجنس, أم منفعة المشي, كا 
اليمنى مقطكعة األصابع كميا, فإف كاف يستطيع القياـ كالمشي عمييا كميا تقطع يده اليمنى, ألف 

ف كانت يداه صحيحتيف  كلكف رجمو اليسرل مقطكعة أك شبلء أك الجنس ال تفكت منفعتو. كا 
ف كانت  مقطكعة األصابع تقطع يده اليمنى؛ ألف جنس المنفعة ال يفكت كليس فيو فكات الشؽ, كا 
اليد اليمنى شبلء أك مقطكعة اإلبياـ أك األصابع فإنيا تقطع؛ ألف اليد السميمة تقطع فالمعيبة إذف 

 3أكلى بالقطع.
ف يده اليسرل مقطكعة, أك شبلء, أك مقطكعة األصابع, أك كانت كيرل الحنابمة أنو إف سرؽ م   

يداه صحيحتاف فقطعت يسراه أك شمت قبؿ قطع يمناه, لـ تقطع يمناه في ركاية, كتقطع في ركاية, 
ف قطع يسراه قاطع فبل تقطع يمناه. كفي قطع رجمو قكالف أصحيما ال يجب؛ ألنو لـ يجب  كا 

 يقتضي قطع رجمو, كما لك كاف المقطكع يمينو. كالثاني تقطع بالسرقة, كسقكط القطع عف يمينو ال
  4رجمو؛ ألنو تعذر قطع يمينو فقطعت رجمو, كما لك كانت اليسرل مقطكعة حاؿ السرقة.

                                                
 .357, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 1
 .441, 440, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, اثٍ لذايخ. 349 -345, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .351, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .448, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
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محؿ القطع عند المالكية كالشافعية ىك اليداف كالرجبلف معا, فتقطع اليد اليمنى أكال, فإف كأما    
فإف عاد الثالثة قطعت اليد اليسرل, فإف عاد الرابعة قطعت  عاد السارؽ قطعت رجمو اليسرل,

رجمو اليمنى, فإف عاد بعد ذلؾ ُضرب كُحبس حتى يمكت أك تظير تكبتو. كىناؾ حديث عف أبي 
, فحكاه أنو إف سرؽ في الخامسة ُقتؿ, كيقاؿ عف ىذا الحديث أنو ليس مصعب منسكب لمرسكؿ 

ذا قطع مف اليد معظـ أصابعيا كثبلثة أك كيرل مالؾ أال قطع في يد ك  1بالثابت. ال قدـ مشمكلة, كا 
 2أربعة أصابع, اعتبرت عند مالؾ في حكـ المشمكلة, ككذلؾ الرجؿ.

أما عند الشافعية فإنيـ يركف قطع اليد أك الرجؿ كلك كانت شبلء, إال إذا خيؼ مف قطعيا أال    
ل بعض فقياء المذىب االكتفاء بالكؼ أك يكؼ الدـ, كُيكتفى بقطع اليد كلك بيا أصبع كاحد, بؿ ير 

كمف المتفؽ عميو بيف الفقياء أف القطع يسقط إذا ذىب  3بعضيا كلك لـ تكف األصابع مكجكدة.
العضك المستحؽ القطع بسبب كقع بعد السرقة ال قبميا, سكاء كاف الذىاب بآفة أك قصاص أك 

ذا قطع منفذ العقكبة اليد اليسرل بدال مف اليم نى خطأ أجزأت, كليس عمى القاطع ضماف جناية. كا 
عند البعض, كعميو الضماف في رأم البعض اآلخر, كىك نفس الحكـ إذا قطعيا عمدا عند 

, كعميو التعزير أيضا. أما عند مالؾ كالشافعي, فإذا قطعيا عمدا كىك عالـ أف السنة قطع 4الحنفية
   5فتقطع يده اليمنى. اليميف, فعمى القاطع القصاص, كال يسقط القطع عف السارؽ,

مكضع القطع مف اليد, ىك مفصؿ الككع, كيسمى أيضا مفصؿ الزند, كىذا عند أكثر أىؿ ك    
ال تقطع الكؼ, كيرل الخكارج أف القطع يككف مف ك  , كقاؿ بعضيـ: تُقطع األصابع فقطالعمـ

ي كاف يقطع المرفؽ أك المنكب. أما مكضع قطع الرجؿ فيك مف مفصؿ الكعب, غير أف اإلماـ عم
  6مف نصؼ القدـ مف معقد الشراؾ, ليبقى لمسارؽ عقب يمشي عميو كىك قكؿ أبي ثكر.

ه ف لكيفية تنفيذ حد السرقة, أما بالنسبة       يقـك عمى تنفيذ حكـ حد السرقة اإلماـ, أك مف كالَّ
حرؾ, كُيشد كُيقطع السارؽ بأسيؿ ما يمكف, فُيجمس كُيضبط لئبل يت .7اإلماـ مف القضاة كالحكاـ

العضك المراد قطعو, ثـ ُيمد كُيجذب بقكة حتى يظير المفصؿ المراد القطع منو, ثـ يكضع بيف 
المفصميف سكيف حاد أك حديدة ماضية, كُيدؽ فكقيا بقكة, لُيقطع في مرة كاحدة, كُيحسـ الجرح 

 بالنار, كي ال يستمر النزؼ فييمؾ المقطكع. 
                                                

. 184, 181, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 539, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 1

 .382, 381, 7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ. 149, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, سٙ انذٍٚ()ي انُٕٔ٘
 .544, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 183, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ 2
3

 .150, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ ,)يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 
 .352, 351, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .151, 150, ص7..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 5
, 12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ .354, 353, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 6

, أُهظغ اٍُاتن, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 149, ص10, أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 184, 183ص

 .357, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 441, ص12ض
 .354, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 7
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د أك الرجؿ مف مكضع القطع في زيت أك دىف يغمي, فتنسد كقيؿ في الحسـ ىك أف ُتغمس الي   
ف ُعمـ قطع أيسر مف ىذا ُقطع بو, كغني عف  بذلؾ العركؽ كيتطير الجرح كينقطع النزؼ. كا 
البياف أف حسـ الجركح كتطييرىا بالطرؽ الحديثة, ربما يككف أكثر نجاعة, نظرا لمتطكر الكبير في 

إف لـ ُيحسـ مكاف القطع فبل شيء عميو, ال عمى القاطع كال كسائؿ العبلج فيمكف المجكء إلييا, ف
عمى المقطكع عمى رأم؛ ألف عميو القطع ال المداكاة, كُيستحب لممقطكع حسـ نفسو, كىناؾ مف 

  1يرل كجكب الحسـ.
كال يقطع السارؽ في شدة حر كال في شدة برد, كال تقطع حامؿ حاؿ حمميا, كال بعد كضعيا    

ا, لئبل ُيفضي إلى تمفيا أك تمؼ جنينيا, كال ُيقطع مريض في مرضو, لئبل حتى ينقضي نفاسي
يؤدم ذلؾ لمكتو. كلك سرؽ شخص فُقطعت يده, ثـ سرؽ قبؿ اندماؿ يده, لـ ُيقطع ثانيا حتى 
يندمؿ القطع األكؿ. ككذلؾ لك ُقطعت رجمو قصاصا لـ ُتقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجؿ؛ ألف 

 2الزجر ال القتؿ.الغرض مف الحد ىك 
كينفذ عقكبة القطع في المممكة العربية السعكدية خبير مختص, تعينو الدكلة لذلؾ مقابؿ أجر    

عف كؿ عممية, عمى النحك الذم صدر بو الحكـ الشرعي. كيحضر عممية تنفيذ أحكاـ القطع  
لبلزمة في ىذا طبيب جراح, لمنع السراية إلى األجزاء األخرل مف البدف, كاتخاذ اإلجراءات ا

الشأف. كقد أجازت الييئة القضائية العميا استعماؿ البنج ػػػػػ مخدر ػػػػػ عند قطع اليد أك الرجؿ في 
الحدكد دكف القصاص. كلـ يكافؽ مجمس ىيئة كبار العمماء عمى إعادة اليد المقطكعة في حد إلى 

 3عبلـ فقط.صاحبيا؛ كبرركا ذلؾ بأف المقصكد مف القطع الزجر كالردع كليس اإل
يرل الشافعية كالحنابمة, أنو مف السنة تعميؽ اليد المقطكعة كقتا ما في عنؽ السارؽ, لمزجر ك    

ثـ أمر بيا  ُأتي بسارؽ فُقطعت يده كالتنكيؿ, أخذا بما ركاه أبك داكد كابف ماجة, مف أف النبي 
ف يرل منيـ أف التعميؽ . كحدد جميكر الشافعية كقت التعميؽ بساعة, كىناؾ م4فُعمقت في عنقو

يككف ثبلثة أياـ, كمنيـ مف أرجع أمر تقدير مدة التعميؽ إلى رأم اإلماـ. كىناؾ قكؿ ُينسب إلى 
  5اإلماـ الشافعي بعدـ التعميؽ.

                                                
. 183, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ ازًذ( انمشافٙ. 382, ص7, أُهظغ اٍُاتن,ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ 1

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, ك انذٍٚ()يٕف اثٍ لذايخ. 149, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘

 .378, 377, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انؼضٚض )أيٛش(.  442, 441ص
2

 اثٍ إدسٚظ. 548, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 442, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 

 .382ص ,7, ٗلً أُهظغ, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ
 .162, 161, اُواٛهج, قان اُٜ٘ؼح اُؼهت٤ح, ق ؽ, ق خ, صانؼمٕثبد انجذٚهخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ, يقجبذ انمبضٙ )يسًذ( ذيسً 3
. ؼٌْ 143, ص4411, ًراب اُؽكٝق, تاب ك٢ ذؼ٤ِن ٣ك اٍُانم ك٢ ػ٘وٚ, نهْ اُؽك٣س 4, أُهظغ اٍُاتن, ضعٍُ أثٙ دأد, )عهًٛبٌ( أثٕ دأد 4

. 863, ص2587, ًراب اُؽكٝق, تاب ذؼ٤ِن ا٤ُك ك٢ اُؼ٘ن, نهْ اُؽك٣س 2, أُهظغ اٍُاتن, ضعٍُ اثٍ يبخخ, )يسًذ( اثٍ يبخخػؼ٤ق.  األُثا٢ٗ:

 ؼٌْ األُثا٢ٗ: ػؼ٤ق.
 .442, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 150, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘ 5
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ذا سرؽ السارؽ مرات عديدة قبؿ القطع, أجزأ قطع كاحد عف جميع السرقات, كتداخمت ك     ا 
ا اجتمعت ككانت مف جنس كاحد, ُيكتفى فييا بحد كاحد, حدكدىا  جميعا؛ ألف أسباب الحدكد إذ

ألف المقصكد مف إقامة الحد ىك الزجر كالردع, كذلؾ يحصؿ بإقامة الحد الكاحد, فكاف في إقامة 
 1الثاني كالثالث شبية عدـ الفائدة؛ كعميو فبل ُيقاـ.

 ةثانيالفقرة ال
 عقوبات السرقة الموجبة لمحد في القانون الجزائري

مؼ عقكبة السرقة المكجبة لمحد في القانكف الجزائرم باختبلؼ كصفيا, كتتحكـ في كصفيا تخت   
ظركؼ ارتكابيا, فتشكؿ جريمة السرقة البسيطة جنحة, كتشدد عقكبة ىذه الجنحة إذا تكافرت 
ظركؼ حددىا المشرع, كيتغير كصفيا كتتحكؿ إلى جناية إذا اقترنت بظركؼ أخرل أك تعددت 

 د سبؽ تكضيح ىذا. ىذه الظركؼ, كق
كعمى العمـك فبل تخرج عقكبات السرقة مف ككف أف ليا عقكبات أصمية كعقكبات تكميمية,    

 باإلضافة إلى تطبيؽ الفترة األمنية في بعض جرائـ السرقة, كتفصيميا كاآلتي:
يمية. في القانكف الجزائرم بعقكبات أصمية كعقكبات تكم فيعاقب عمييا  جنحة السرقةفبالنسبة ل   

المشرع بيف العقكبات األصمية المقررة لمجنحة البسيطة كالعقكبات األصمية  فبالنسبة لؤلكلى فقد مّيز
 لمشددة كما يمي:المقررة لمجنحة ا

مف قانكف العقكبات, بالحبس مف  350األصؿ أف جنحة السرقة البسيطة تعاقب عمييا المادة    
دج. كتعتبر السرقة جنحة  500000إلى  دج 100000سنة إلى خمس سنكات كبالغرامة مف 

 بسيطة إذا لـ تقترف بظرؼ مف الظركؼ المشددة السابؽ ذكرىا. 
مف قانكف العقكبات, كقرر  361كقد خرج المشرع الجزائرم عف ىذا األصؿ بمقتضى المادة    

 عقكبات خاصة لبعض السرقات البسيطة, كىي:
أك الرككب أك المكاشي أك أدكات الزراعة, كجعؿ ػػػػػ سرقة الخيكؿ أك دكاب الحمؿ أك الجر    

 دج. 100000دج إلى   20001عقكبتيا ىي الحبس مف سنة إلى خمس سنكات, كالغرامة مف 
ػػػػػ سرقة محاصيؿ أك منتجات أخرل مف حقكؿ قد قطعت منيا, كلك كانت قد كضعت في حـز    

دج إلى  20001ف, كالغرامة مف أك أككاـ, كجعؿ عقكبتيا الحبس مف خمسة عشر يكما إلى سنتي
 دج. 100000

                                                
. 443, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 343, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .545, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ. 151, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘
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ػػػػػ سرقة األخشاب مف أماكف قطعيا, أك األحجار مف المحاجر, أك األسماؾ مف البرؾ    
دج  20001كاألحكاض كالخزانات, كعقكبتيا الحبس مف خمسة عشر يكما إلى سنة, كالغرامة مف 

د أك االستعانة بعربات أك حيكانات دج. كتشدد عقكبتيا بتكافر ظرؼ الميؿ أك التعد 100000إلى 
 دج. 100000دج إلى  20001لمحمؿ, لتصبح الحبس مف سنة إلى خمس سنكات, كالغرامة مف 

ػػػػػ سرقة محاصيؿ أك منتجات أخرل لـ تكف قبؿ سرقتيا مفصكلة مف األرض, بكاسطة سبلؿ أك    
نات لمحمؿ, أك مف قبؿ أكياس أك أشياء أخرل مماثمة, أك ليبل, أك بكاسطة عربات أك حيكا

دج إلى  20001شخصيف فأكثر, كعقكبتيا الحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف, كالغرامة مف 
 دج. 100000

مف قانكف العقكبات في فقرتيا األخيرة, قد  450كما تجدر اإلشارة إليو في األخير, أف المادة    
ؿ إذا كانت غير منفصمة عف صنفت سرقة المحصكالت أك غيرىا مف المنتجات الصالحة مف الحق

 361األرض قبؿ سرقتيا, كبشرط عدـ قياـ أم ظرؼ مف الظركؼ المنصكص عمييا في المادة 
دج, مع جكاز الحكـ بعقكبة  12000دج إلى  6000عمى أنيا مخالفة, كعاقبت عمييا بالغرامة مف 

 الحبس لمدة ال تتجاكز عشرة أياـ.  
تتعدد جنح السرقة المشددة في قانكف العقكبات ف المشددةعقكبة جنحة السرقة أما بالنسبة ل   

:     الجزائرم كىي عمى العمـك
ػػػػػ جنحة السرقة المرتكبة إضرارا بالدكلة, أك األشخاص المعنكية العمكمية, أك التي تقدـ خدمة    

مف مكرر مف قانكف العقكبات في فقرتيا الثانية, إذا لـ تقترف بظرؼ  382عمكمية حسب المادة 
مف قانكف العقكبات, كيعاقب عمييا  354, 353, 352الظركؼ المنصكص عمييا في المكاد 

 بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات.
ػػػػػ جنحة السرقة المرتكبة باستعماؿ العنؼ, أك التيديد, أك إذا سيؿ ارتكابيا ضعؼ الضحية    

الذىني, أك بسبب حالة الحمؿ,  الناتج عف سنيا, أك مرضيا, أك إعاقتيا, أك عجزىا البدني أك
سكاء كانت ىذه الظركؼ ظاىرة أك معمكمة لدل الفاعؿ, كتككف عقكبتيا الحبس مف سنتيف إلى 

مكرر  350دج. كىذا بمقتضى المادة  1000000دج إلى  200000عشر سنكات, كالغرامة مف 
 مف قانكف العقكبات.

, كيعاقب عمييا بنفس العقكبة الكاردة في ػػػػػ جنحة سرقة ممتمؾ ثقافي منقكؿ محمي أك معرؼ   
مف قانكف العقكبات. كتشدد العقكبة عمى ىذه  1مكرر 350الفقرة السابقة, كىذا حسب المادة 

لتصبح الحبس مف خمس سنكات إلى خمس عشرة سنة,  2مكرر 350الجريمة حسب المادة 
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كاب الجريمة, أك إذا دج إذا سيمت كظيفة الفاعؿ ارت 1500000دج إلى  500000كالغرامة مف 
ارتكبت الجريمة مف طرؼ أكثر مف شخص, أك إذا ارتكبت الجريمة مع حمؿ السبلح أك التيديد 
باستعمالو, أك إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة, أك كانت ذات طابع عابر 

 لمحدكد الكطنية.
المركبات المستعممة لنقؿ المسافريف أك ػػػػػ جنحة السرقة المرتكبة في الطرؽ العمكمية, أك في    

المراسبلت أك األمتعة, أك في داخؿ نطاؽ السكؾ الحديدية كالمحطات كالمكانئ كالمطارات كأرصفة 
مف قانكف العقكبات بالحبس مف خمس سنكات إلى  352الشحف أك التفريغ, كتعاقب عمييا المادة 

 دج. 1000000دج إلى  500000عشر سنكات, كبغرامة مف 
ػػػػػ جنحة السرقة المرتكبة ليبل, أك بكاسطة أكثر مف شخص, أك إذا ارتكبت السرقة بكاسطة    

التسمؽ, أك الكسر مف الخارج أك الداخؿ, أك عف طريؽ مداخؿ تحت األرض, أك باستعماؿ مفاتيح 
 مصطنعة, أك بكسر األختاـ, حتى كلك كقعت في مبنى غير مستعمؿ لمسكف, كتعاقب عمييا المادة

 مف قانكف العقكبات بنفس عقكبة جنحة الفقرة السابقة. 354
يجكز الحكـ عمى الجاني في جنح السرقة , فلعقكبات التكميمية لجنحة السرقةا كفيما يخص   

البسيطة منيا أك المشددة, بالحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية, 
كما يجكز الحكـ عميو بالمنع مف  .مف قانكف العقكبات 1مكرر 9المنصكص عمييا في المادة 

مف قانكف العقكبات, كيجكز أيضا  13ك 12اإلقامة, طبقا لمشركط المنصكص عمييا في المادتيف 
 الحكـ عمى الجاني بالعقكبات التكميمية االختيارية األخرل لمشخص المداف بجنحة.

مة السرقة بالجناية, إذا ارتكبت كفؽ ظركؼ تكصؼ جري, فعقكبة جناية السرقةب أما فيما يتعمؽ   
مكرر مف قانكف  382ك 370ك 353مكرر ك 351ك 351التشديد المنصكص عمييا في المكاد 

معقكبات األصمية لجناية فبالنسبة ل بعقكبات أصمية كعقكبات تكميمية. العقكبات, كيعاقب عمييا
يعاقب عمى جناية السرقة بالسجف ف ,تتعدد بحسب الظرؼ المشدد المقترف بيذه الجريمةف ,السرقة

المؤبد إذا ارتكبت مع حمؿ السبلح, سكاء كاف ظاىرا أك مخبأ, أك إذا كاف الجناة أك أحدىـ يضع 
السبلح في المركبة التي استقمكىا إلى مكاف الجريمة, أك استعممكىا في تأميف فرارىـ, كىذا حسب 

السرقة أثناء الككارث, أك االضطرابات, أك إذا مف قانكف العقكبات. ككذلؾ إذا ارتكبت  351المادة 
كقعت عمى أحد األشياء المعدة لتأميف سبلمة أية كسيمة مف كسائؿ النقؿ العمكمي أك الخاص, 

مكرر مف قانكف العقكبات. كنفس الحكـ أيضا إذا ارتكبت السرقة  351كىذا بمقتضى المادة 
التي تقدـ خدمة عمكمية, مع تكافر ظرؼ مف إضرارا بالدكلة أك األشخاص المعنكية العمكمية أك 



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 020 

 
  

 

مكرر  382, كىذا ما تقضي بو المادة 354ك 353ك 352الظركؼ المنصكص عمييا في المكاد 
 في فقرتيا األكلى.

مف قانكف العقكبات عمى السرقة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى  353تعاقب المادة ك    
دج, إذا ارتكبت السرقة مع تكافر  2000000دج إلى  1000000عشريف سنة, كبغرامة مف 

, كقد سبؽ التطرؽ ليذه الظركؼ بمناسبة 353ظرفيف عمى األقؿ مف الظركؼ المذككرة في المادة 
 التطرؽ لمكصؼ القانكني لجريمة السرقة المكجبة لمحد, فيتـ االكتفاء باإلحالة عمييا.

صكد بالمنزؿ المسككف, كبينت المادة ؽ ع قد بينت المق 355كما تجدر اإلشارة إليو أف المادة    
ؽ ع معنى   357قانكف العقكبات, كبينت المادة ؽ ع متى يكصؼ الفعؿ بالكسر بحسب  356

ؽ ع بينت  360ؽ ع المقصكد بالمفاتيح المصطنعة, كالمادة  358التسمؽ, في حيف بينت المادة 
 ة كالرابعة فبينت مفيـك السبلح.ؽ ع في فقرتييا الثالث 93المقصكد بالطرؽ العمكمية, أما المادة 

يي العقكبات التكميمية الخاصة بصفة عامة بمرتكب فالعقكبات التكميمية لجناية السرقة, أما    
تتمثؿ في ثبلث فبالنسبة لؤلكلى ف إلزامية كعقكبات تكميمية جكازية.الجناية, كىي عقكبات تكميمية 

, ة كالمدنية كالعائمية, الحجر القانكنيكطنيىي: الحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ ال ,عقكبات
 المصادرة الجزئية لؤلمكاؿ.

نصت عميو المادة  , فقدقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائميةمحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحفبالنسبة ل   
في فقرتيا األخيرة مف قانكف العقكبات, كىذا الحرماف يككف لمدة ال تتجاكز عشر  1مكرر 9

 .صمية أك اإلفراج عف المحكـك عميويـك انقضاء العقكبة األ سنكات, تسرم مف
مكرر مف قانكف العقكبات, كيتمثؿ في حرماف  9قد نصت عميو المادة , فالحجر القانكنيكأما    

المحكـك عميو مف ممارسة حقكقو المالية أثناء تنفيذ العقكبة األصمية, كتتـ إدارة أمكالو طبقا 
 الحجر القضائي. لئلجراءات المقررة في حالة

مف قانكف العقكبات في  1مكرر 15المادة  انصت عميي , فقدالمصادرة الجزئية لؤلمكاؿ كأما   
فقرتيا األكلى بقكليا: "في حالة اإلدانة الرتكاب جناية تأمر المحكمة بمصادرة األشياء التي 

اليبات أك المنافع استعممت أك كانت ستستعمؿ في تنفيذ الجريمة, أك التي تحصمت منيا, ككذلؾ 
 األخرل التي استعممت لمكافأة مرتكب الجريمة, مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية".

يجكز لمجيات القضائية باإلضافة إلى ف ,يمية الجكازية لجناية السرقةالعقكبات التكمكفيما يخص    
حديد اإلقامة, المنع مف العقكبات السابقة, الحكـ عمى الجاني بعقكبة أك أكثر مف العقكبات اآلتية: ت

اإلقامة, المنع مف ممارسة مينة أك نشاط, غمؽ المؤسسة, اإلقصاء مف الصفقات العمكمية, 
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الحظر مف إصدار الشيكات ك/أك استعماؿ بطاقات الدفع, تعميؽ أك سحب رخصة السياقة أك 
رج منو في إلغائيا مع المنع مف استصدار رخصة جديدة, سحب جكاز السفر, نشر الحكـ أك مستخ

 قانكف العقكبات.  مف 5مكرر 16مكرر إلى غاية  16, 13, 11جريدة أك أكثر أك تعميقو. المكاد 
عمى الشخص المداف بجريمة مف  تطبؽف ,منية في جريمة السرقةتطبيؽ الفترة األكفيما يخص    

ذا ؽ ع, كى 370كالمادة  354مكرر إلى  350جرائـ السرقة المنصكص عمييا في المكاد مف 
 مكرر مف قانكف العقكبات. 371بحسب المادة 

14/01المعدلة بالقانكف  مكرر مف قانكف العقكبات 60كيقصد بالفترة األمنية حسب المادة    
1 ,

حرماف المحكـك عميو مف تدابير التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة, كالكضع في الكرشات الخارجية 
جازات الخركج, كال حرية النصفية, كاإلفراج المشركط. كتطبؽ الفترة األمنية أك البيئة المفتكحة, كا 

كجكبا فقط في حالة الحكـ عمى الجاني بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا تساكم أك تزيد عف عشر 
سنة في  يفالعقكبة المحكـك بيا, كتككف مدتيا عشر مدة سنكات, كتساكم مدة الفترة األمنية نصؼ 

  .حالة الحكـ بالسجف المؤبد
 الرابعالمطمب 

 سقوط حد السرقة 
األصؿ أنو إذا ثبت حد السرقة عمى السارؽ, فبل مفر مف إقامتو عميو, كلكف في بعض األحياف    

يتـ الخركج عف ىذا األصؿ, إذ قد يثبت حد السرقة عمى السارؽ كبالرغـ مف ذلؾ فبل يتـ تنفيذه, 
ىي األسباب المسقطة لحد فما  إلى إسقاط ىذا الحد عف السارؽ. كذلؾ لسبب قد يطرأ فيؤدم

 السرقة بعد ثبكتو؟ كىؿ تجكز الشفاعة في السرقة كيمكف مف خبلليا إسقاط حدىا؟ 
ىذا ما ستتـ مناقشتو في ىذا المطمب مف خبلؿ فرعيف, ُيتطرؽ في الفرع األكؿ منيما إلى    

 أسباب سقكط حد السرقة, كفي الفرع الثاني إلى حكـ الشفاعة في حد السرقة. 
 األول الفرع

 أسباب سقوط حد السرقة
األسباب المسقطة لمحد في السرقة عند فقياء الشريعة اإلسبلمية متعددة كمختمؼ فييا بينيـ,    

 خر كذلؾ, كىي عمى العمـك كاآلتي:فما يراه البعض مسقطا لمعقكبة ال يراه البعض اآل
 
 

                                                
 . 16/2/2014, أُإنـح ك٢: 7أُرؼٖٔ هإٗٞ اُؼوٞتاخ, ض ن, اُؼكق  156-66ٓؼكٍ ٝٓرْٔ ُألٓه 4/2/2014ٓإنؾ ك٢  01-14 لبٌَٕ 1
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 ىولالفقرة األ 
 تكذيبو الشيود فيما شيدوا بوتكذيب المسروق منو السارق في إقراره بالسرقة أو 

إف تكذيب المسركؽ منو السارؽ في إقراره, أك تكذيبو الشيكد فيما شيدكا بو, يبطؿ اإلقرار أك    
الشيادة كىذا حسب الحالة عند الحنفية, كيترتب عمى بطبلنيما سقكط حد السرقة, كيستكم أف 

 يككف التكذيب ابتداءن أك بعد المخاصمة كاالدعاء بالسرقة. 
كلكف مالكا ال يرل في تكذيب المجني عميو إلقرار الجاني أك لمشيكد, ما يسقط الحد إذا ثبت    

ال يتفؽ مع الحقيقة, كاألمر كذلؾ عند الشافعي كأحمد كاف أف التكذيب قصد بو مساعدة الجاني, ك 
يجب الحد؛ ألنو إذا كاف التكذيب بعد المخاصمة كاالدعاء بالسرقة, أما إذا كاف التكذيب ابتداءن فبل 

 1ال يجب إال بالمخاصمة, كالتكذيب المبتدأ يمنع مف المخاصمة.
 ةثانيالفقرة ال
 أو الشيود عن شيادتيم رجوع السارق عن إقراره

إذا رجع السارؽ عف إقراره سكاء كاف ىذا الرجكع صراحة أك ضمنا, كال يكجد دليؿ آخر غير    
ؿ العمـ. كقاؿ ابف أبي ليمى كداكد: الرجكع عف اإلقرار اإلقرار, يسقط حد السرقة كىذا قكؿ أكثر أى

ذا اشترؾ في السرقة شخصاف, فأقرا بالسرقة, ثـ عدؿ أحدىما عف إقراره دكف  2ال يسقط الحد. كا 
اآلخر, سقط القطع عمف عدؿ دكف غيره, عند مالؾ كالشافعي كأحمد. كعند الحنفية ُيدرأ حد السرقة 

دة كشركتيما ثابتة, كرجكع أحدىما يكرث شبية في حؽ الشريؾ عف اآلخر أيضا؛ ألف السرقة كاح
 اآلخر. 

ذا أقرَّ أحد الشريكيف بالسرقة كأنكر اآلخر كلـ يكف عميو دليؿ آخر, فالحد عمى المقر كحده     كا 
عند أبي حنيفة. كعند أبي يكسؼ ال يقطع المقر أيضا؛ ألنو أقر بسرقة كاحدة بينيما عمى الشركة, 

أما  حؽ صاحبو ضركرة؛ التحاد السرقة. في حؽ شريكو بإنكاره, فإف ذلؾ يؤثر في فإذا لـ تثبت 
أبك حنيفة فيبرر رأيو بأف إقراره بالشركة في السرقة, إقرار بكجكد السرقة مف كؿ كاحد منيما, إال 
أنو لما أنكر صاحبو السرقة, لـ يثبت فعؿ السرقة بالنسبة لو كحده, كعدـ الفعؿ منو ال يؤثر في 

ذا رجع شيكد السك  3كد الفعؿ مف صاحبو, فيبقى إقراره عمى نفسو بالسرقة قائما فيؤخذ بو.كج رقة ا 
  4حد السرقة. عدـ استيفاءالمالكية كالحنابمة  فيرل ,بعد الحكـ كقبؿ االستيفاء
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 ثالثةالفقرة ال
 رد المسروق قبل المحاكمة

حد السرقة, أما بعد المحاكمة فبل يرل الحنفية أف رد السارؽ لممسركؽ قبؿ المحاكمة يسقط    
يسقطو؛ ألف الخصكمة شرط لظيكر السرقة المكجبة لمقطع, فإذا رد السارؽ المسركؽ قبؿ 
المحاكمة بطمت الخصكمة, بخبلؼ ما لك كاف الرد بعد المحاكمة؛ ألف الشرط كجكد الخصكمة ال 

الحد؛ ألف السرقة حيف بقاؤىا. كىناؾ ركاية عف أبي يكسؼ بأف الرد قبؿ المحاكمة ال يسقط 
كجكدىا انعقدت مكجبة لمحد, فرد المسركؽ بعد ذلؾ ال يخؿ بالسرقة المكجكدة كال يسقط الحد 

  1الكاجب عمييا كما لك رده بعد المحاكمة.
كعند مالؾ كالشافعي كأحمد أف الرد ال يمنع مف القطع؛ ألف مالؾ ال يشترط المخاصمة؛ كألف    

عي كأحمد شرط لمحكـ ال شرط لمحد, فإذا خاصـ المسركؽ منو كجب المخاصمة كما يراىا الشاف
 2الحد كلك رد الجاني المسركؽ, حتى كلك كاف الرد قبؿ المحاكمة.

 الفقرة الرابعة
 تممك السارق لممسروق قبل القضاء

يرل الحنفية أف السارؽ إذا تممؾ المسركؽ قبؿ القضاء سقط الحد ببل خبلؼ في المذىب, فإذا    
. 3بعد الحكـ كقبؿ التنفيذ, سقط الحد أيضا عند أبي حنيفة كمحمد, كال يسقط عند أبي يكسؼ تممكو

كيرل الشافعي كأحمد أف المسقط لمحد ىك التممؾ قبؿ الشككل؛ ألف مف شرط الحكـ بالحد المطالبة 
ل فبل بالمسركؽ, فإذا تممكو السارؽ قبؿ الشككل امتنعت المطالبة, أما إذا كاف التممؾ بعد الشكك 

يسقط الحد؛ ألف المطالبة ُكجدت فعبل, أما عند المالكية فالعبرة بتممؾ المسركؽ كقت السرقة, فإذا 
 4كاف ال يممكو كقت السرقة ُقطع بو.

 خامسةالفقرة ال
 فوات محل القطع

يسقط حد السرقة عند فقياء الشريعة اإلسبلمية بفكات محمو, كيختمؼ ىذا السقكط باختبلؼ    
ؿ القطع, فمف يرل أف القطع ال يككف إال في اليد اليمنى, ُيسقط الحد عف السارؽ إذا نظرتيـ لمح

كانت يمينو مقطكعة, كيعاقبو في ىذه الحالة بعقكبة تعزيرية, كمف يرل أف القطع ال يككف إال في 
اليديف, ُيسقط الحد إذا كانت يدا السارؽ مقطكعتيف, كتصير عقكبتو تعزيرية كىكذا, كيسقط حد 
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 انغُٛكٙ. 326, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ. 550, ص4ظغ, ض, ٗلً أُهانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 4
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سرقة كذلؾ عند مالؾ, إذا كانت يدا السارؽ كرجبله مشمكلتيف, أك أغمب األصابع في كؿ منيا ال
 كما يسقط حد السرقة بكفاة السارؽ قبؿ إقامة الحد عميو.  1غير مكجكدة,

 الفرع الثاني
 حكم الشفاعة في جريمة السرقة

اإلماـ, فإنو ركم عف النبي  ال يرل الفقياء بأسا بالشفاعة في السارؽ ما لـ يبمغ حادث السرقة   
  :كقاؿ مالؾ: إف السارؽ إذا 2فقد وجب" "تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بمغني من حدأنو قاؿ .

نما كانت تمؾ زلة منو, فبل بأس أف يشفع لو, ما لـ يبمغ اإلماـ أك  لـ يكف يعرؼ منو أذل لمناس, كا 
ة اإلماـ. كأما مف ُعرؼ بشر كفساد, فبل الشرط أك الحرس؛ ألف الشرط كالحرس عند مالؾ بمنزل

 3يحبذ مالؾ أف يشفع لو أحد, كلكف يترؾ حتى يقاـ عميو الحد.
كأجمع الفقياء عمى أنو إذا بمغ أمر السرقة اإلماـ فبل تجكز الشفاعة فيو حينئذ؛ ألف ذلؾ إسقاط    

, 4تي سرقتحيف شفع أسامة في المخزكمية ال لحؽ كجب هلل تعالى, كقد غضب رسكؿ اهلل 
"يا أييا الناس, إنما ىمك , ثـ قاـ فاختطب فقاؿ: "أتشفع في حد من حدود اهلل؟"كقاؿ ألسامة: 

ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو  الذين من قبمكم أنيم كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوه, وا 
 5.الحد, وايم اهلل, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت, لقطعت يدىا"

ماء حرمة الشفاعة في الحد بعد بمكغو اإلماـ؛ لتظؿ كممتو مسمكعة كجانبو مرىكبا, كقد برر العم   
أما تردده في إقامة الحد بعد أف يبمغو؛ فييز صكرتو في أعيف الناس؛ كبالتالي يككف ال يصمح 
إلنفاذ شريعة اهلل في األرض. كمف جية الجاني فإنو إذا عمـ أف كراءه خط دفاع يحميو مف 

 6مكجة الخيانة فيو تستمر في االندفاع, بؿ قد تتكسع دائرة االنحراؼ فيو.العقاب؛ فإف 
 المطمب الخامس

 موازنة بين عقوبة السرقة في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
عقكبة  فيتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف, ُيتطرؽ في الفرع األكؿ منيما إلى أكجو التشابو تـ ي   

الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم, كُيتطرؽ في الفرع الثاني إلى أكجو  كؿ مف بيفالسرقة 
 كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم. بيفعقكبة السرقة  فياالختبلؼ 

                                                
 .544, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 1
, 4376, ًراب اُؽكٝق, تاب اُؼلٞ ػٖ اُؽكٝق ٓا ُْ ذثِؾ اٍُِطإ, نهْ اُؽك٣س: 4, أُهظغ اٍُاتن, ضعٍُ أثٙ دأد, )عهًٛبٌ( ثٕ دأدأ 2

 . ؼٌْ األُثا٢ٗ: طؽ٤ػ.133ص
3

 .531, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 
 .467, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
. ؼٌْ األُثا٢ٗ: 851, ص2547, ًراب اُؽكٝق, تاب اُشلاػح ك٢ اُؽكٝق, نهْ اُؽك٣س: 2, أُهظغ اٍُاتن, ضعٍُ اثٍ يبخخ, )يسًذ( اثٍ يبخخ 5

, ذؽو٤ن: فسٛر انجخبس٘أُشٜٞن ِب:  اندبيغ انًغُذ انقسٛر انًخزقش يٍ أيٕس سعٕل هللا )ؿ( ٔعُُّ ٔأٚبيّ, انجخبس٘ )يسًذ(طؽ٤ػ. 

, 6787, ًراب اُؽكٝق, تاب ئهآح اُؽكٝق ػ٠ِ اُشه٣ق ٝاُٞػ٤غ, نهْ اُؽك٣س: 8ٙ, ض1422, 1ٔك و٤ٛه تٖ ٗاطه اُ٘اطه, قان ؽٞم اُ٘عاج, ؽٓؽ

 . ٝاُِلع التٖ ٓاظح. 160ص
 .109, أُهظغ اٍُاتن, صيسًٕد ػًبسح )يسًذ( 6
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 الفرع األول
 أوجو التشابو

يتفؽ كؿ مف القانكف الجزائرم كالشريعة اإلسبلمية في أف لبعض القرابات أثر عمى عقكبة    
19-15المعدلة بالقانكف  مف قانكف العقكبات الجزائرم 368قة, حيث نجد المادة السر 

نصت كما  1
يمي: "ال يعاقب عمى السرقات التي ترتكب مف األشخاص المبينيف فيما بعد كال تخكؿ إال الحؽ في 

 التعكيض المدني:
 ػػػػػ األصكؿ إضرارا بأكالدىـ أك غيرىـ مف الفركع. 1
 "را بأصكليـ.ػػػػػ الفركع إضرا 2

فبمقارنة ىذا النص بما أكرده جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, يتضح لنا التطابؽ التاـ بيف    
كجيتي نظرىما, كيتقارب القانكف الجزائرم مع بعض المذاىب كاألقكاؿ بالنسبة لبعض القرابات 

 األخرل فيما يخص سقكط عقكبة السرقة.
عمى الشركع في جريمة السرقة بالحد, كتعاقب عميو بعقكبة كما ال تعاقب الشريعة اإلسبلمية    

 تعزيرية قد تتفؽ فييا مع القانكف الجزائرم.
 الفرع الثاني
 أوجو االختالف

يبدك كاضحا االختبلؼ بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في عقكبة السرقة, إذ تقرر    
مت شركطيا, كىي كثيرة كمتعددة, في حيف يقرر األكلى قطع اليد كعقكبة في ىذه الجريمة إذا اكتم

الثاني العقكبة السالبة لمحرية كالغرامة كجزاء عمى جريمة السرقة. كقد ُكجيت انتقادات كاتيامات 
أنيا عقكبة كحشية  إذ قيؿ عنياالذعة لعقكبة القطع في الشريعة اإلسبلمية عمى جريمة السرقة, 

صبلحيا بربرية قساكتيا تجاكز قساكة الجريمة م ف جية, كمف جية أخرل أنو ال يمكف استدراكيا كا 
في حالة ثبكت الخطأ كَتَبيُّف براءة المحكـك عميو بعد تنفيذ العقكبة, باإلضافة إلى ذلؾ أنو بعد مدة 
يصبح جزء كبير مف المجتمع مشمكال كغير منتج مشكِّبل عالة عميو, كىذا نتيجة قطع األيادم في 

. فما حقيقة ىذه بتعطيؿ ىذه األيادم العقكبة إلى خفض كتيرة االقتصادجـر السرقة, فتؤدم ىذه 
 االتيامات كما مدل صحتيا؟

                                                
, أُإنـح ك٢: 71أُرؼٖٔ هإٗٞ اُؼوٞتاخ, ض ن, ػكق  156-66أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُألٓه  30/12/2015أُإنؾ ك٢:  19-15انمبٌَٕ  1

30/12/2015 . 
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ىذا ما سيتـ مناقشتو في ىذا الفرع في جزئيتيف, مف خبلؿ التطرؽ إلى قساكة حد السرقة في    
ة في الشريعة اإلسبلمية في جزئية أكلى, كمدل نجاح السجف كالغرامة كعقكبة عمى جريمة السرق

 القانكف الجزائرم في جزئية ثانية.
 ىولالفقرة األ 

 قساوة حد السرقة في الشريعة اإلسالمية
ال يختمؼ اثناف مف أف عقكبة القطع ىي عقكبة قاسية, كقد ال يتصكرىا اإلنساف عمى نفسو    

مذة كبده, أك باعتبار أنو يقكؿ في قرارتيا أنو ال ُيْقِبؿ عمى جريمة السرقة, كلكنو قد يتصكرىا عمى ف
أخيو, أك قريبو, أك حبيب لو, غكتو نفسو ككقع في جـر السرقة, فيؿ يرضيا لو؟ كىؿ يعتبرىا 
تتناسب مع الجـر الذم اقترفو؟ أم ىؿ قساكة جريمة السرقة تتكافئ مع قساكة عقكبتيا كبالتالي 

مف اإلعبلف  5 السيما كأف المادة تبارىا تتناسب مع قساكة الجريمة؟تنتفي قساكة العقكبة باع
العالمي لحقكؽ اإلنساف نصت عمى أنو: "ال يجكز إخضاع أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة 

 1القاسية أك البلإنسانية أك الحاطة بالكرامة."
إلى ىذا التصكر الذم تصكرناه, كمع ذلؾ فقد أقسـ بأنو لك أف فاطمة  لقد سبقنا الرسكؿ    

لقطع يدىا. كقد فرض اهلل سبحانو كتعالى حد السرقة كىك القطع في  ابنتو كأحب الخمؽ إليو سرقت
مجتمع المدينة المنكرة, كىك أنذاؾ في أمس الحاجة لسكاعد أبنائو, سكاء مف حيث االنتاج أك مف 

فما األسباب التي تكمف كراء ىذا التشدد في حد السرقة في الشريعة اإلسبلمية  2حيث الجياد.
 ه؟ كما الحكمة منو؟ أال تكجد مركنة في ىذه العقكبة؟كالتشدد في كجكب تنفيذ

لمكقكؼ ربما عمى األسباب كالحكمة مف قساكة حد السرقة, كالتشدد في كجكب تنفيذىا كعدـ    
البحث عف االعتبارات التي قد تككف أدت إلى ىذا  تالشفاعة فييا في الشريعة اإلسبلمية, حاكل
لسرقة, فقد قرر حؽ كؿ فرد في الحياة, كحقو في كؿ التشدد. فاإلسبلـ قبؿ أف يقرر عقكبة ا

الكسائؿ التي تحفظ ىذه الحياة, كيسَّر سبؿ الحصكؿ عمى ىذه الكسائؿ عف طريؽ العمؿ ماداـ 
قادرا عميو أكال, فإف لـ يستطع فعمى المجتمع المسمـ أف يكفر لو ما يحفظ بو حياتو, إما مف النفقة 

ي أسرتو, أك عمى القادريف مف أىؿ محمتو, أك مف بيت ماؿ التي تفرض لو شرعا عمى القادريف ف
 المسمميف مف حقو المفركض لو في الزكاة, في نظاـ تكافمي لمرعاية االجتماعية.

كيتشدد اإلسبلـ في تحديد كسائؿ جمع الماؿ, فبل تقـك الممكية الفردية فيو إال عمى حبلؿ, كمف    
لمسمـ أحقاد الذيف ال يممككف, حيث يمكف لكؿ كاحد أف ثـ ال تثير الممكية الفردية في المجتمع ا

                                                
 . 1948ق٣ٍٔثه  10(, أُإنؾ ك٢ 3-أُق )ق 217, اػرٔك ٝٗشه ػ٠ِ أُأل توهان اُعٔؼ٤ح اُؼآح اإلػالٌ انؼبنًٙ نسمٕق اإلَغبٌ 1
, 1ح اُهٌاُح ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽ, ت٤هٝخ, ٓإٌٍانغٛبعخ انؾشػٛخ فٙ ضٕء َقٕؿ انؾشٚؼخ ٔيمبفذْب, انمشضبٔ٘ )ٕٚعف( 2

 .240ّ, ص1421ٙ-2000
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يصبح غنّيا, بالكسائؿ المشركعة المتاحة كالسكؽ التنافسية الشريفة. كاإلسبلـ يربي ضمائر الناس 
كأخبلقيـ, فيجعؿ تفكيرىـ يتجو إلى العمؿ كالكسب ال إلى السرقة, كبذلؾ يحفظ مصالح الفرد 

  1ا النظاـ؟في ظؿ ىذ كالمجتمع معا. فمماذا يسرؽ السارؽ
لمعرفة اإلجابة عف ىذا التساؤؿ كمدل استحقاؽ السارؽ ليذه العقكبة مف عدمو, يجب البحث    

لى المجتمع,  عف مدل قساكة جريمة السرقة. كيتـ ىذا نظريا بالنظر إلى السارؽ كالمسركؽ منو كا 
ما أف يككف غير ذلؾ, كيأخذ المسركؽ م نو كذلؾ نفس االحتماليف. فالسارؽ إما أف يككف فقيرا كا 

فإذا كاف السارؽ فقيرا أك مضطرا, فالنظر يككف إلى مدل حاجتو إلى السرقة, فإف كاف قد ألجأتو 
 الضركرة أك الحاجة إلى ذلؾ فبل حد عميو. 

أما إذا كاف السارؽ غير فقير, فيذا يعني أف دافعو إلى السرقة ىك الجشع كالطمع, كالبحث عف    
كلك بطريؽ غير مشركع, كفي ىذه الحالة تككف عقكبة القطع مناسبة لو؛ عمى  الثراء ببل عناء

أساس أف فييا إنقاص مف قدرتو عمى الكسب؛ كبالتالي تككف عقكبتو نتيجتيا عكس ما كاف يريد 
 الكصكؿ إليو كىك الثراء؛ فيتحقؽ فييا الردع كالزجر كمنيما إصبلحو. 

كبة التي تنتظره في حالة إقبالو عمى السرقة فمعمو ال كيظير الردع في معرفتو المسبقة بالعق   
كىذا بقطع  يفعؿ, فإذا سرؽ كانت العقكبة زاجرة لو, كأف المغامرة بإقبالو عمى سرقة أخرل ستعدمو

ف لـ يكف كعاد إلى السرقة,  يد أخرل أك رجؿ فبل يفكر فييا؛ فإف كاف ذلؾ فقد تحقؽ إصبلحو, كا 
 مع منو في الغالب.فالعقكبة الثانية ستريح المجت

ف كاف غير     أما بالنظر إلى المسركؽ منو, فإف كاف فقيرا فالسرقة مف مالو تعتبر قضاء عميو, كا 
فقير فقد يككف غنيا ممف يدفع زكاة أمكالو لمفقراء كالمحتاجيف, كفي ىذا إنكار لصاحب فضؿ, ال 

ف لـ يكف السارؽ كذلؾ فقد أّثر ع مى مكرد مف مكارد الفقراء. كقد سيما إذا كاف السارؽ فقيرا, كا 
يككف المسركؽ منو متكسط الحاؿ كقد ُتمِحَقو ىذه السرقة بطبقة الفقراء, فيصبح عالة عمى 

 المجتمع, ككؿ مف ىذه األسباب يكجب تشديد العقكبة كالقساكة فييا. 
ىذه كالشريعة اإلسبلمية إضافة لنظرتيا إلى الجاني كالمجني عميو, نظرت أيضا إلى آثار    

الجريمة الخطيرة عمى السكينة العامة في المجتمع, فأقامت حراسة مشددة عمى الماؿ برصد عقكبة 
القطع الرادعة لمف يسرقكنو, لتحفظ عمى الجماعة أمنيا كسبلميا, كتفتح ليا طرؽ العمؿ كالسعي 

لناس في لمكسب المباح, كتحصيؿ الماؿ الحبلؿ. أما إطبلؽ السرقة بدكف عقاب رادع, فيك يجعؿ ا
شغؿ شاغؿ لحماية أمبلكيـ كأمكاليـ, كذلؾ مف دكف شؾ سيبدد نشاطيـ, الذم كاف يمكف أف 

                                                
, اُواٛهج, ٝوانج األٝهاف, أُعًِ األػ٠ِ ُِشإٕٝ اإلٌال٤ٓح,  زمبئك اإلعالو فٙ يٕاخٓخ ؽجٓبد انًؾككٍٛ, يشصٔق )ػجذ انقجٕس( ٔآخشٌٔ 1

 .545, 544ّ,   ص1423ٙ-2002



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 028 

 
  

 

يكجو إلى شيء نافع. فيؿ تُترؾ األمة بأسرىا تعيش في خكؼ كاضطراب كقمؽ كفزع, كأف تكد 
  1كتشقى ثـ يستكلي المصكص عمى جيكد العامميف؟

بطريؽ الستر كالتخفي, كما ينجـ عف ىذا مف شككؾ زد إلى ذلؾ أف السارؽ أراد أخذ ماؿ الغير    
بيف أفراد المجتمع في بعضيـ البعض, كربما حتى بيف األقارب منيـ, كما يكلده مف ضغائف 
بينيـ, فأراد اهلل لمسارؽ عكس ذلؾ؛ بأف يفضحو بيذا القطع إلى نياية حياتو, إذ تترؾ ىذه العقكبة 

ة لو إذ تذكره بذنبو, كفي نفس الكقت تحذير لمغير عبلمة يعجز الزمف عف محكىا, كفي ىذا عبر 
 كشر السرقة. 2مف شره

  , كفؽ االنتقادات المكجية لولحد السرقة في الشريعة اإلسبلميةمناقشة اآلثار السمبية المحتممة كل   
ؿ بأنو بعد مدة يصبح عدد كبير مف أفراد المجتمع مقطكعي األيدم, ائلقا لمنقد بالنسبةفيمكف القكؿ 

مجرد كىـ, إذ يقيس ىؤالء عدد جرائـ السرقة  بأنوىذا يؤثر عمى كتيرة االقتصاد في المجتمع, ك 
المرتكبة أثناء تطبيؽ القانكف الكضعي, كيفترض تطبيؽ حد القطع عمى مرتكبييا لك طبقت الشريعة 
اإلسبلمية, كىذا تصكر خاطئ, إذ ليست كؿ جريمة سرقة في القانكف الكضعي مكجبة لمحد في 

لشريعة اإلسبلمية مف جية, كمف جية أخرل فإنو بمجرد بداية تطبيؽ حد السرقة تتراجع ىذه ا
نما ىذا ما أثبتو الكاقع, إذ تبيف  الجريمة إلى أبعد حد ممكف, كىذا ليس مجرد كىـ أك تكقع, كا 

يد البحكث أف مجمكع األيادم التي ُقطعت في المممكة العربية السعكدية, تطبيقا لحد السرقة في ع
  3الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد, ىك ست عشرة يدا في أربع كعشريف سنة.

باإلضافة إلى ىذا تعتبر يد السارؽ يد عاطمة فبل يؤثر بترىا؛ كدليؿ ذلؾ أنيا لك كانت عاممة    
لما احتاجت إلى السرقة؛ كبالتالي فقطعيا ال يؤثر عمى سير االقتصاد في المجتمع؛ ألنيا عاطمة 

مة ال يقتصر أثرىا عمى المجني عمييـ فقط, بؿ يمتد د مف ذلؾ فيي تعتبر يد معطِ أصبل, بؿ أبع
إلى المجتمع بأسره إذ تنشر عدـ األمف فيو, فيي تركع اآلمنيف كتقظ مضاجعيـ مما يؤدم إلى قمة 
النشاط, إذ يعمد الناس إلى التشدد في حراسة أمكاليـ, مما يقمؿ مف اليد العاممة المنتجة, كىذا 

س عمى المجتمع سمبا؛ كذلؾ بنقص رؤكس األمكاؿ, فتقؿ الزكاة كالصدقة كفرص العمؿ ينعك
 كاالستثمار كغير ذلؾ. 

                                                
 .117, 115, أُهظغ اٍُاتن, صثٍ ػجذ هللا انضازى )يسًذ( 1
, اُواٛهج, ٌٓرثح اُٜ٘ؼح اندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ دساعخ رسهٛهٛخ ألزكبو انمقبؿ ٔانسذٔد ٔانزؼضٚش, فذلٙ )ػجذ انشزٛى( 2

 .166ّ,  ص1987, 1أُظه٣ح, ؽ
, اإلعاليٛخ فٙ اخزفبء اندشًٚخ أثش انؼمٛذح ,ضًٛشٚخ )ػثًبٌ(. ٗوال ػٖ: 39, صَظبو انزدشٚى ٔانؼمبة فٙ اإلعالو, ػهٙ يُقٕس )ػهٙ( 3

اندُبٚبد ٔػمٕثبرٓب فٙ اإلعالو ٔزمٕق , (ثهزبخٙ )يسًذ. ًٝمُي: 192ّ, ص2000 –ٙ 1421, 1اٍُؼٞق٣ح, ظكج, قان األٗكًُ اُفؼهاء, ؽ

 .98ّ, ص2003-1423ٙ, 1, اُواٛهج, قان اٍُالّ ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ ٝاُرهظٔح, ؽاإلَغبٌ
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أما بالنسبة لمقكؿ بعدـ استدراؾ العقكبة في حالة تبيف براءة المحكـك عميو بعد تنفيذ الحد, فقد ك    
جية, كمف جية أخرل احتاطت الشريعة اإلسبلمية لذلؾ كضيقت في كسائؿ إثبات حد السرقة مف 

ثبت حد السرقة إال معتبرة. فبالنسبة لئلثبات فبل ي جعمت دية اليد نصؼ دية النفس, كىي قيمة جد
باإلقرار أك الشيادة عند الجميكر, فبالنسبة لؤلكؿ فبل يتصكر أف يقر شخص بجـر حده القطع كىك 

 يفعؿ فيك مف يتحمؿ ىذه النتيجة.لـ يرتكبو, كحتى لك فعؿ فمو أف يتراجع كلك عند التنفيذ, فإف لـ 
لقبكؿ شيادتيما في الحد شركطا متعددة,  فقد اشترطت الشريعة اإلسبلمية أما بالنسبة لمشاىديف   

فإف ثبت أنيما شيدا زكرا متعمديف فمممقطكع يده أف يقتص منيما, أك أف يأخذ دية يده كىي قيمة 
انت ناجمة عف خطأ, كال أعتقد أف يغامر معتبرة, كىك نفس الحكـ في حالة تبيف أف الشيادة ك
 الشاىداف بيذا, كيضحياف بيدييما أك بدية يده المكمفة.

ف ك     قد يتساءؿ الكثير مف الناس, أال تكجد مركنة في حد السرقة ال سيما بعد ثبكت قساكتو؟ كا 
 ُكجدت فأيف تظير مبلمحيا؟ أـ ىك حد جامد؟

 ة تظير مبلمحيا فيما يمي:ؿ فيو مركنكالجكاب ىك أف حد السرقة ليس جامدا, ب   
أف السرقة تكلد حقا خاصا لممضركر مف الجريمة قبؿ رفع الدعكل, فيمكف أف ُيستغؿ مف ِقبؿ    

عاـ بعد رفع  الجاني إلصبلح كاستدراؾ ما أفسده, قبؿ أف يتحكؿ ىذا الحؽ الخاص إلى حؽ
عف اإلببلغ عف السرقة قبؿ رفع أمرىا  أف الشريعة اإلسبلمية ندبت إلى العفكك  الدعكل لكلي األمر.

 باإلضافة إلى 1"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بمغني من حد فقد وجب".: إلى كلي األمر, لقكلو 
ايقاؼ تنفيذ حد السرقة عند ىركب ك  حد السرقة. عطؿاألخذ بظرؼ الضركرة, فالضركرة كالحاجة ت

اإلقرار, بؿ لو أف يعدؿ عف اإلقرار كلك عند التنفيذ الجاني بعد اعترافو, إذ يعتبر بمثابة عدكلو عف 
درء  دكف أف ننسى قاعدةفيثبت الماؿ لممسركؽ منو كيسقط حد السرقة عف السارؽ.  2,دكف ىركب

 مف مظاىر المركنة في حد السرقة.  يعتبر اذى حد, كؿالككثرة الشركط لكجكب  ,الحدكد بالشبيات
 ةثانيالفقرة ال

 امة كعقوبة عمى السرقة في القانون الجزائريمدى نجاح السجن والغر 
في ُحؽ لمف يبحث عف الحقيقة أف يتساءؿ اآلف: ىؿ عقكبتي السجف كالغرامة المختارتاف    

 كبدائؿ لمقطع صالحتاف كعقكبة عمى جريمة السرقة؟ القانكف الكضعي
أك جد أك عناء,  السارؽ بطبيعتو مياؿ إلى الكسؿ, كيريد أف يعيش عالة عمى المجتمع دكف كد   

فالناس تعمؿ كىك يأخذ أجرة أعماليـ, كعند قيامو بالسرقة فيك بيف أمريف إما أف يسرؽ كيفمت مف 
                                                

 ٌثن ذفه٣ط اُؽك٣س. 1
 .238, أُهظغ اٍُاتن, صفذلٙ )ػجذ انشزٛى( 2
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ما أف يمقى القبض عميو كيقاد إلى السجف, الذم أصبح بمثابة منتجع  العقاب لعدـ اكتشاؼ أمره, كا 
كفي كؿ مف الحالتيف  تتكفر فيو كؿ سبؿ الراحة, مف أكؿ كشرب كممبس كرعاية صحية كغيرىا,

يعتبر نفسو فائزا إذ تتكفر لو سبؿ الحياة دكف عناء, كعميو فالسجف بالنسبة لو يعتبر مكافأة لو 
أما بالنسبة لعقكبة الغرامة فقد يستطيع التغمب عمى ىذه  و عمى الكسؿ كالتمادم في إجرامو.تشجع

ما العقكبة؛ كذلؾ بتسديدىا مف سرقات سابقة أك الحقة, أك تتحكؿ  إلى سجف كقد سبؽ الكبلـ فيو كا 
كأيف الردع  ـ عنو عمـ العقاب؟اإلعفاء منيا, فأيف العقكبة كأيف اإليبلـ المقصكد الذم يرافقيا كيتكم

ككنتيجة  ة؟ كأيف اإلصبلح الذم ينجـ عنو؟سكاء العاـ أك الخاص الذم ىك مف أغراض العقكب
  1قة في الجزائر الزالت في ارتفاع مستمر.عمى ىذا بيَّنت البحكث كاالحصائيات أف جرائـ السر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
خشًٚخ انغشلخ ثٍٛ انؾشٚؼخ , ثٍ ٕٚعف )انمُٛؼٙ(ُٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ ك٢ ٓؼهكح االنذلاع أٍُرٔه ُعهائْ اٍُههح ك٢ اُعىائه تاألنهاّ أٗظه:  1

ُوإٗٞ اُع٘ائ٢ ٝاُؼِّٞ اُع٘ائ٤ح, ٤ًِح اُؽوٞم     , ٓمًهج ٓاظٍر٤ه ك٢ اُوإٗٞ, ذفظض ااإلعاليٛخ ٔلبٌَٕ انؼمٕثبد اندضائش٘ ــ دساعخ يمبسَخ ــ

 .123ص,  2009-2008, ظآؼح اُعىائه, -تٖ ػٌٕ٘ٞ  –
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 الفصل الثاني
 عقوبات الحدود المختمف فييا في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون

المقصكد بعقكبات الحدكد المختمؼ فييا في التشريع الجنائي اإلسبلمي ىي: حد الحرابة, حد    
حد البغي. كاستعمالي لكممة حد في ىذه الجرائـ كالعقكبات ال يعبر  شرب الخمر كالسكر, حد الردة,

بالضركرة عف كجية نظرم في أني اعتبرىا مف جرائـ الحدكد, بؿ حتى لك لـ استعمؿ كممة حد 
فيذا ال يعني أني ال اعتبرىا مف جرائـ الحدكد, إذ المكضكعية في البحث تقتضي مني الحياد, ال 

الشريعة اإلسبلمية, مما يجعمني غير مؤىؿ لمترجيح بيف أقكاؿ سيما كأني غير متخصص في 
 الفقياء, كليست ىذه الميمة مف أىداؼ بحثي.

كعميو فإنني تناكلت ىذا الفصؿ في أربعة مباحث, خصصت المبحث األكؿ منيا لحد الحرابة    
ر في الشريعة في الشريعة اإلسبلمية كبدائمو في القانكف, كالمبحث الثاني لحد شرب الخمر كالسك

اإلسبلمية كبدائمو في القانكف, كالمبحث الثالث لحد الردة في الشريعة اإلسبلمية كبدائمو في 
 .كبدائمو في القانكف القانكف, في حيف تناكلت في المبحث الرابع حد البغي في الشريعة اإلسبلمية

 المبحث األول
 حد الحرابة في الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانون

طبلؽ السرقة عمى قطع الطريؽ     الِحرابة كتسمى أيضا قطع الطريؽ كما تسمى السرقة الكبرل, كا 
خفية, كفي قطع الطريؽ يؤخذ الماؿ مجاىرة,  الغير مجاز ال حقيقة, ألف السرقة ىي أخذ ماؿ

 كلكف في قطع الطريؽ نكع مف الخفية, كىك اختفاء القاطع عف اإلماـ كمف أقامو لحفظ األمف, كلذا
ال تطمؽ السرقة عمى قطع الطريؽ إال بقيد الكبرل, فيقاؿ السرقة الكبرل, كلك قيؿ السرقة فقط, فبل 
يقصد منيا قطع الطريؽ, كلزـك التقييد مف عبلمات المجاز, كقيؿ ُسميت بالسرقة الكبرل لعظـ 

 1لعظـ جزائيا.كقيؿ لككنو يعكد عمى عامة المسمميف,  ضررىا
َن قكبتيا ىك قكلو تعالى: كأساس ىذه الجريمة كع    ۡٔ َ َورَُشََٔلُۥ َويَۡصَػ ََ ُُيَارِبَُٔن ٱَّللَّ ِي ُؤاْ ٱَّلَّ ا َجَزَٰٓ ٍَ إِجَّ

ۡو يُِفَ 
َ
َۡ ِخَلٍٰف أ ِ ٌّ  ً ُٓ رُۡجيُ

َ
ًۡ َوأ ِٓ يِۡدي

َ
َع أ ۡو تَُلطَّ

َ
ْ أ ٔٓا ۡو يَُصيَّتُ

َ
ْ أ ٔٓا ن ُحَلخَّيُ

َ
ۡرِض فََصاًدا أ

َ
ۡرِضِۚ َذٰلَِم ِِف ٱۡۡل

َ
ََ ٱۡۡل ٌِ  ْ ٔۡا

 َ ًٌ ل ًۡ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ ۖۡ َول جۡيَا ًۡ ِخۡزي  ِِف ٱِلُّ ُٓ٣٣ :[. 33]المائدة 
يقكؿ ابف قدامة: ىذه اآلية في قكؿ ابف عباس ككثير مف العمماء منيـ مالؾ, كالشافعي, كأبك    

ثكر, كأصحاب الرأم, نزلت في قطاع الطرؽ مف المسمميف. كحكي عف ابف عمر, كالحسف, 

                                                
, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 113, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

 .406, ص5ض , أُهظغ اٍُاتن,ؽشذ فزر انمذٚش
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كىناؾ مف  1ء, كعبد الكريـ كىك مف صغار التابعيف الثقات, أف ىذه اآلية نزلت في المرتديف.كعطا
رض, , فنقضكا كأفسدكا في األقاؿ: نزلت في قـك مف أىؿ الكتاب, كانكا أىؿ مكادعة لرسكؿ اهلل 

     2كىناؾ مف قاؿ: نزلت في قـك مف المشركيف. ,فعرَّؼ اهلل نبيو الحكـ فييـ
مى ىذا الخبلؼ صنفت جريمة الحرابة كعقكبتيا في عقكبات الحدكد المختمؼ فييا, كبناء ع   

باإلضافة إلى قكؿ فريؽ مف الفقياء ػػػػػ كما سيأتي الحقا ػػػػػ بأف كلي األمر مخير في نكع العقكبة 
التي يراىا ليذه الجريمة مف بيف العقكبات المذككرة في النص القرآني, مما يجعميا أقرب إلى 

 عقكبات التعزيرية منيا إلى عقكبات الحدكد.    ال
فما المقصكد بالحرابة؟ كما ىي أركانيا؟ كما الشركط الكاجب تكافرىا لكجكب الحد عمييا؟ ككيؼ    

تتـ المتابعة فييا؟ كما الجزاء الذم يترتب عمى قياـ ىذه الجريمة؟ كىؿ يمكف سقكط ىذا الجزاء بعد 
 ثبكتو؟
مطالب, ُخصص المطمب األكؿ منيا  ثبلثةحث مف خبلؿ عميو في ىذ المبىذا ما تتـ اإلجابة    

لماىية الحرابة, كالمطمب الثاني لمشركط الكاجب تكافرىا لكجكب الحد عمى الحرابة, أما المطمب 
  .ريمة الحرابةلمعقكبة عمى جفقد ُخصص الثالث 

 المطمب األول
 ماىية الحرابة

لناس كتسعى ليا المجتمعات, كقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية إف األمف مف األمكر التي ينشدىا ا   
صارمة عمى كؿ مف  اتشريعات األخرل, كذلؾ بتسميط عقكببالمحافظة عميو شأنيا شأف بقية الت

ىي حد الحرابة أك حد قطع الطريؽ. فما المقصكد  اتىذه العقكبكمف بيف يعتدم عمى أمف الناس, 
 ا القانكني كفقا لمقانكف الجزائرم؟ بالحرابة كما ىي أركانيا؟ كما كصفي

ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا المطمب مف خبلؿ ثبلثة فركع, يككف كؿ فرع منيا إجابة    
 عمى سؤاؿ مف األسئمة المطركحة.  

 
 

                                                
 .473, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
, 10ّ, ض2000-1420ٙ, 1, ذؽو٤ن: أؼٔك ٓؽٔك شاًه, ت٤هٝخ, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽخبيغ انجٛبٌ فٙ رأٔٚم انمشآٌٙ ـ, 310ـ خ )يسًذ( انطجش٘ 2

, ذؽو٤ن: ٓؽٔك طاقم اُؤؽا١ٝ, ت٤هٝخ, قان ئؼ٤اء أزكبو انمشآٌ ٙ ـ,370ـ خ اندقبؿ ثٍ ػهٙ أثٕ ثكش انشاص٘ )أزًذ(ٝٓا تؼكٛا.  243ص

 .386, 385, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضثسش انؼهٕوٙ ـ, 373ـ خ انغًشلُذ٘ )َقش(. 52, 51, ص4ٙ, ض1405اُرهاز اُؼهت٢, 
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 الفرع األول
 مفيوم الحرابة

 منيا.يتحدد مفيـك الحرابة بالتعرض لمعناىا, ثـ تمييزىا عف بعض المصطمحات القريبة    
 ىولالفقرة األ 

 معنى الحرابة
سيتـ التطرؽ لمعنى الحرابة في المغة كفي اصطبلح فقياء الشريعة اإلسبلمية, أما القانكف    

الجزائرم فمـ يتطرؽ ليذا المصطمح, كسكؼ يتـ االكتفاء بمحاكلة إعطاء ما يقابؿ مصطمح الحرابة 
 ابة كىذا في فرع مستقؿ.في القانكف الجزائرم تحت عنكاف الكصؼ القانكني لمحر 

مأخكذة مف حارب يحارب محاربة كِحرابة, كىي مأخكذة مف الَحْرب كىي  في المغة الحرابةكعميو ف  
نقيض السمـ, كأصميا الصفة كأنيا مقاتمة حرب, كمعنى الحرب أم القتؿ أك اليرج, كيقاؿ حاربو 

كىك السمب, فيقاؿ: َحَرَبُو َيْحُرُبُو  أم قاتمو, كحارب اهلل أم عصاه. أك الحرابة مأخكذة مف الَحَرب
 1إذا أخذ مالو, فيك محركب كحريب, كيقاؿ َحِريَبُتُو أم مالو الذم ُسِمَبو.

, فقد اختمفت يااإلسبلمي عمى تعريؼ كاحد ل مـ يتفؽ الفقو الجنائيف الحرابة في االصطبلحأما    
رابة, إذ جعؿ بعض الفقو مف التعريفات بسبب اختبلفيـ حكؿ عناصر الكاقعة النمكذجية لمح

عناصر ىذه الكاقعة ما لـ يجعمو اآلخر, كاشترط بعضيـ شركطا نفاىا آخركف, كعميو فمف الحنفية 
كعرَّؼ ابف عرفة  2مف عرَّؼ الحرابة بأنيا: "الخركج عمى المارة ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغالبة".

ماؿ محتـر بمكابرة قتاؿ أك خكفو أك لذىاب مف المالكية الحرابة بأنيا: "الخركج إلخافة سبيؿ ألخذ 
   3.عقؿ أك قتؿ خفية أك لمجرد قطع الطريؽ ال إلمرة كال نائرة كال عداكة"

كىناؾ مف عرؼ قطع الطريؽ مف الشافعية بأنو: "البركز ألخذ ماؿ أك لقتؿ أك إرعاب مكابرة,    
الطريؽ بأنيـ: "المكمفكف  كعرؼ الحنابمة قّطاع 4اعتمادا عمى الشككة مع البعد عف الغكث".

الممتزمكف كلك أنثى الذيف يعرضكف لمناس بسبلح كلك بعصا كحجارة, في صحراء أك بنياف أك بحر 
كيمكف مف خبلؿ ىذا التعريؼ استنتاج تعريؼ الحرابة عند  5فيغصبكنيـ ماال محترما قيرا مجاىرة".

حجارة, في صحراء أك بنياف أك الحنابمة فتككف: ىي تعرض مكمؼ ممتـز لمناس بسبلح كلك عصا ك 
 بحر فيغصب ماال محترما قيرا مجاىرة.

                                                
1

, أُهظغ اٍُاتن, انًؼدى انٕعٛظ, بنمبْشحيدًغ انهغخ انؼشثٛخ ث. 816, 815, ص10, أُهظغ اٍُاتن,  ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 

انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , ٛخانكٕٚز ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ. 508, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع, 163ص

 .153, ص17, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
 .360ص ,9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .508, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع 3
 .154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 4
 .287, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 5
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كفي ظؿ ىذه التعريفات المتعددة لمحرابة مف جانب الفقو, ىناؾ مف حاكؿ أف يكفؽ بينيا كخرج    
بتعريؼ لمحرابة أراه أكثر تكفيقا مفاده أف: "الحرابة ىي خركج جماعة أك فرد إلى أم مكاف بقصد 

  1االعتداء عمى الماؿ أك العرض أك النفس, كذلؾ عمى سبيؿ المغالبة".إخافة السبيؿ أك 
يبدك أف تعريؼ ابف عرفة لمحرابة صعب الفيـ, فيك يحتاج لمشرح كيتـ ذلؾ كما يمي: فقكلو ك    

"الخركج إلخافة سبيؿ" أخرج منو الخركج لغير إخافة السبيؿ فبل يعتبر حرابة, كقكلو "ألخذ ماؿ 
" أخرج بو اإل , كماؿ الحربي أك ماؿ محـر مجمع عمى تحريمو محتـر خافة ألخذ الماؿ غير المحتـر

كالخمر, كقكلو "بمكابرة قتاؿ أك خكفو" يعني أف أخذ الماؿ تَـّ إما بحصكؿ قتاؿ أك خكؼ تكقعو 
كلك لـ يقع قتاؿ, كقكلو "أك إذىاب عقؿ" كىذا المقصكد بو إدخاؿ الخّناقكف في الحرابة, كىـ الذيف 

الناس السَّْيَكراف ػػػػػ نبات مخدر ػػػػػ ليأخذكا أمكاليـ, إذ يعتبرىـ المالكية محاربكف, كقكلو "أك يسقكف 
قتؿ ُخفية" كيقصد بو قتؿ الغيمة كىك القتؿ ألجؿ أخذ الماؿ, إذ يعتبر عند المالكية حرابة, كقكلو 

يعتبر حرابة, كقكلو "أك لمجرد قطع الطريؽ" كيقصد بو أف الخركج لمجرد منع الناس مف المركر 
"ال إلمرة" أم ال يريد مف كراء ىذا الخركج اإلمارة أم السمطة أم أف يككف أميرا, كقكلو "كال نائرة" 
أم أف خركجو ىذا لـ يكف بسبب ىيجاف, ك قكلو "كال عداكة" أم أف قطع الطريؽ لـ يكف بسبب 

سبب إمرة أك نائرة أك عداكة فبل عداكة سابقة بيف قاطع الطريؽ كالمقطكع عميو, فإف كاف الخركج ب
     2يعتبر حرابة عند المالكية.

 ةثانيالفقرة ال
 تمييز الحرابة عن بعض المصطمحات القريبة منيا

يقترب مصطمح الحرابة مف مصطمحات السرقة كالنيب كاالختبلس, لذلؾ كجب التمييز بيف    
 مصطمح الحرابة كىذه المصطمحات.

أف األكلى تقـك عمى أخذ الماؿ خفية, في حيف الثانية تقـك , فة عف السرقةتمييز الحرابفبالنسبة ل   
عمى المجاىرة كالمغالبة أك المكابرة, كال يشترط فييا أخذ الماؿ. باإلضافة إلى أنيا أكسع نطاقا, 

 فيي قد ترتبط بأخذ الماؿ, أك إخافة السبيؿ, أك القتؿ, أك االعتداء عمى األعراض.
النيب ىك األخذ جيرا اعتمادا عمى القكة كالغمبة مع , فمييز الحرابة عف النيبتكأما بالنسبة ل   

إمكانية الغكث, أما الحرابة فيي أكسع مف النيب, إذ قد ترتبط بأخذ الماؿ أك القتؿ أك االعتداء 
عمى األعراض أك اإلرعاب مع البعد عف الغكث, فما يميز الحرابة عف النيب ىك ىذا التكسع, 

 لى البعد عف الغكث. باإلضافة إ
                                                

بٌَٕ انؼمٕثبد انؾشػٛخ ٔأزٕال رطجٛك انمبٌَٕ انٕضؼٙ ٔدساعخ رطجٛمٛخ فٙ انزؾشٚغ ؽشذ األزكبو انؼبيخ فٙ ل, ػجذ انٕازذ اندْٕش٘ )كًبل( 1

 .292, ص2006, قٕٝ قان ٗشه ٝتِك ٗشه, انكزبة األٔل فٙ خشائى انسذٔد انؾشػٛخ َٔظشٚخ اإلثجبد فٙ انفمّ اندُبئٙ اإلعاليٙ, ٔانمضبء انهٛجٙ
 .508ص, أُهظغ اٍُاتن, ؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع 2
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االختبلس ىك أخذ الماؿ جيرة اعتمادا عمى اليرب , فتمييز الحرابة عف االختبلسكأما بالنسبة ل   
مف غير مغالبة, فالفرؽ بيف الحرابة كاالختبلس, ىك أف األكلى عمادىا المغالبة كالقكة, كالثاني 

 عماده اليرب كعدـ المغالبة. 
 الفرع الثاني
 رابةأركان جريمة الح

 عمى ركنيف, ركف مادم كركف معنكم.تقـك جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية    
 ىولالفقرة األ 

 الركن المادي لجريمة الحرابة
يتمثؿ الركف المادم لجريمة الحرابة في فعؿ الحرابة أك قطع الطريؽ, كىك عند الحنفية  الخركج    

ى كجو يمنع المارة عف المركر كينقطع الطريؽ, عمى المارة ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغالبة, عم
كسكاء كاف القطع مف جماعة أك مف كاحد بعد أف يككف لو قكة عمى ذلؾ, كسكاء كاف القطع 
 1بسبلح أك غيره مف العصا كالحجر كالخشب كنحكىا؛ ألف قطع الطريؽ يحصؿ بكؿ مف ذلؾ.

الذم ال ينتج عنو أخذ ماؿ أك قتؿ, كقد كفعؿ الحرابة متنكع فقد تككف الحرابة بمجرد إخافة السبيؿ 
 تككف بأخذ الماؿ فقط, كقد تككف بالقتؿ ال غير, كقد تككف بأخذ الماؿ كالقتؿ معا.

كعند المالكية يعتبر كؿ مستعمؿ لمقكة لقصد السمب محارب, سكاء كاف داخؿ العمراف أك    
لسبلح أك غير مستعمؿ, خارجو, كسكاء كانت لو شككة أـ ال, ذكرا كاف أك أنثى, مستعمبل ا

ف لـ يقتؿ. ككؿ مف قطع الطريؽ أك أخاؼ السبيؿ فيك محارب كلك لغير طمب  كيعتبر محارب كا 
ف دخؿ شخص دارا فأخذ ماال مكابرة كمنع  الماؿ, ككذلؾ قتؿ الغيمة يعتبر عند المالكية حرابة. كا 

 االستغاثة فيك محارب, كالخنَّاؽ كساقي السـ ألخذ الماؿ محارب. 
أما الحنابمة فيشترطكف أف يككف مع المحارب سبلح, كيعتبر مف قبيؿ السبلح ما في حكمو    

كالعصا كالحجر كالخشبة, كلكف المالكية كالشافعية ال يشترطكف السبلح كيكفي عندىـ أف يعتمد 
 2المحارب عمى قكتو, بؿ يكتفي المالكية بالخديعة دكف استعماؿ القكة في بعض األحكاؿ.

الظاىرية أف المحارب ىك المكابر المخيؼ ألىؿ الطريؽ المفسد في األرض, كيركف  كيرل      
أف الجاني إذا دخؿ مستخفيا ليسرؽ أك ليزني أك ليقتؿ ففعؿ شيئا مف ذلؾ فإنما ىك سارؽ أك زاف 
أك قاتؿ, عميو ما عمى السارؽ أك الزاني أك القاتؿ, فإف اكتشؼ أمره ففر كُألقي القبض عميو, فيك 

                                                
 .360, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
, أُهظغ اٍُاتن, انزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 156, 155, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2

..., أُهظغ يٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 123, ص12ض

 .475, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 314, ص6اٍُاتن, ض
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محاربا, كلكنو فاعؿ منكر كليس عميو إال التعزير. أما إف دافع ككابر بقصد ارتكاب جريمتو  ليس
كمف أشير عمى آخر سبلحا عمى  ب كأخاؼ السبيؿ كأفسد في األرض.فيك محارب؛ ألنو قد حار 

سبيؿ إخافة الطريؽ, كلك لـ يقصد أخذ الماؿ فيك محارب. إذ المحارب عند الظاىرية ىك كؿ مف 
  1لمار كأخاؼ السبيؿ, بقتؿ نفس, أك أخذ ماؿ, أك انتياؾ فرج.حارب ا

كيعتبر محاربا كؿ مف باشر الفعؿ أك تسبب فيو, فمف باشر أخذ الماؿ أك القتؿ أك اإلخافة فيك    
محارب, كمف أعاف عمى ذلؾ بتحريض أك اتفاؽ أك إعانة فيك محارب, كيعتبر في حكـ المباشر 

اشر بنفسو, كمف يككؿ إليو الحفظ أك الحراسة, كيعتبر معينا الطميعة مف يحضر المباشرة كلك لـ يب
كلكف عند الشافعية ال يعتبر د الحنفية كالمالكية كالحنابمة. فكؿ ىؤالء يعتبركف محاربيف عن 2كالردء,

ف حضر مباشرتو  محاربا إال مف باشر فعؿ الحرابة بنفسو, كأما المتسبب في الفعؿ كالمعيف عميو كا 
نما ىك عاص أتى معصية يعزر عمييا.كلـ يباش  3ره فبل يعتبر محاربا, كا 

 ةثانيالفقرة ال
 الركن المعنوي لجريمة الحرابة

جريمة الحرابة مف الجرائـ العمدية, كمف ثـ فإف الفقو الجنائي اإلسبلمي أجمع عمى كجكب    
تمؼ فيما إذا كاف تكافر قصد قطع الطريؽ لدل الجاني لكجكب إقامة الحد عميو. إال أف الفقو اخ

أخذ الماؿ مما يدخؿ في قصد الجاني حتى تتحقؽ جريمة الحرابة, أـ أنو يكفي لتكافر القصد 
خافة الناس كمنع مركرىـ فيو.  الجنائي مجرد أف يقصد الجاني إلى قطع الطريؽ كا 

يا, إذ يرل المالكية أف إخافة السبيؿ كحمؿ السبلح عمى الناس كقطع الطريؽ لمنع المركر في   
حتى كلك لـ يقصد الجاني أخذ ماؿ الماريف فإف الفعؿ يعد حرابة. كينبني عمى ذلؾ أف مف خرج 
إلخافة السبيؿ قاصدا ىتؾ عرض فيك محارب, كعميو فإذا تعرض مجمكعة مف األشخاص ليتؾ 

كال يشترط في تكافر القصد الجنائي  ديد فيـ محاربكف كليسكا مغتصبيف.عرض إنساف بالقكة كالتي
نما يكفي في ىذا الصدد أف يقصد بفعمو  أف يقصد الجاني بفعؿ قطع الطريؽ إخافة عمـك الناس, كا 

إخافة بعض الناس. كيستكم في الفقو الجنائي اإلسبلمي أف يككف القصد سابقا عمى بداية التنفيذ 
خالي مف أك معاصرا لتنفيذ الجريمة؛ ألنو ال يفرؽ بيف العمد مع سبؽ اإلصرار أك الترصد كالعمد ال

        4سبؽ اإلصرار أك الترصد, فالعقكبة كاحدة في الحالتيف.

                                                
1

 .315,  307, 306, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( ضواثٍ ز 
ط٤ِؼح ٢ٛ اُر٢ ذرطِغ اُطه٣ن ٝذأذ٢ تاألـثان, ٝأُؼ٤ٖ ٛٞ ٖٓ ٣ؽؼه ٝهد اُعه٣ٔح ُٝٞ اُهقء ٛٞ اُم١ ٣ِعأ ئ٤ُٚ أُؽانب ئلا ٛهب أٝ ٛىّ, ٝاُ 2

 . 592, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(أٗٚ ُْ ٣ثاشه اُلؼَ ت٘لٍٚ. ٗوال ػٖ: 
 انؾٛشاص٘. 486, ص12, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 198, ص 9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 3

 .452, 451, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى(
. 375, ص2, ذؽو٤ن: ؽالٍ ٣ٌٞق, ت٤هٝخ, قان ئؼ٤اء اُرهاز اُؼهت٢, ضانٓذاٚخ فٙ ؽشذ ثذاٚخ انًجزذئ, انًشغُٛبَٙ )ثشْبٌ انذٍٚ ػهٙ( 4

 .311, 310, أُهظغ اٍُاتن, صانٕازذ اندْٕش٘ )كًبل( ػجذ. 123, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ
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 الفرع الثالث
 الوصف القانوني لجريمة الحرابة

يختمؼ الكصؼ القانكني لجريمة الحرابة المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية بحسب فعؿ    
ؿ, أك مقتصرا عمى أخذ الحرابة كالنتيجة الناجمة عنو, مف حيث ككنو مقتصرا عمى إخافة السبي

الماؿ فقط, أك مقتصرا عمى القتؿ فقط, أك كاف فعؿ الحرابة مشتمبل عمى أخذ الماؿ كالقتؿ معا, 
ة يكجب القانكف كفي أغمب األحياف يمكف أف يكصؼ الفعؿ بأكثر مف كصؼ, كفي ىذه الحال

 اعطاؤه الكصؼ األشد.  مف قانكف العقكبات 32حسب المادة 
 ىولالفقرة األ 

 تصار فعل الحرابة عمى إخافة السبيلاق
إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى إخافة السبيؿ, دكف أف يككف فيو أخذ ماؿ أك قتؿ نفس, فيأخذ في    

  جزائرم كصفو حسب الحاالت اآلتية:القانكف ال
كتعدد الجناة بأف كاف عددىـ  ,إذا لـ ينجـ عف فعؿ الحرابة أم مساس باألشخاص كالممتمكاتف   
ف فأكثر, فتأخذ ىذه الجريمة كصؼ جناية تككيف جمعية أشرار, المجرمة كالمعاقب عمييا اثنا

 مف قانكف العقكبات.  182إلى  176بمقتضى المكاد مف 
إذا كاف الجاني كاحدا كأحدث جركحا لمغير, أك ضربو أك ارتكب أم عمؿ آخر مف أعماؿ أما    

عف العمؿ لمدة تتجاكز خمسة عشر يكما, العنؼ أك التعدم, كلـ يؤد إلى مرض أك عجز كمي 
تأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جنحة الضرب أك الجرح مع سبؽ اإلصرار أك الترصد أك مع ف

ذا كاف ك  ؽ ع. 266اقب عميو بمقتضى المادة حمؿ أسمحة حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر كالمع ا 
حة ضرب أك جرح األصكؿ مع المجني عميو مف األصكؿ الشرعييف, فالجريمة تأخذ كصؼ جن

سبؽ اإلصرار أك الترصد أك مع حمؿ األسمحة حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو 
 ؽ ع. 267/1بالمادة 

ذا كاف الجاني كاحدا كأحدث جركحا لمغير, أك ضربو أك ارتكب أم عمؿ آخر مف أعماؿك      ا 
لمدة تتجاكز خمسة عشر يكما, كلـ  العنؼ أك التعدم, كأدت إلى مرض أك عجز كمي عف العمؿ

تؤد إلى عاىة مستديمة فتأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جناية الضرب أك الجرح مع سبؽ 
اإلصرار أك الترصد أك مع حمؿ أسمحة حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو بمقتضى 

 ؽ ع. 265, 264المادتيف 
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ضرب أك جرح  جنايةالشرعييف, فالجريمة تأخذ كصؼ  أما إذا كاف المجني عميو مف األصكؿ   
األصكؿ مع سبؽ اإلصرار أك الترصد حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو بالمادة 

 .الفقرة ما قبؿ األخيرة ؽ ع 267
 إذا أدت أعماؿ العنؼ كالتعدم إلى فقد أك بتر أحد األعضاء, أك الحرماف مف استعمالو, أكأما    

بصر, أك فقد إبصار إحدل العينيف, أك أم عاىة مستديمة أخرل, كسكاء كاف الجاني كاحدا فقد ال
أك تعدد الجناة, فتأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جناية الضرب أك الجرح مع سبؽ اإلصرار 
أك الترصد أك حمؿ السبلح المفضي إلى حدكث عاىة مستديمة كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو 

   ؽ ع. 265, 264لمادتيف بمقتضى ا
ذا كاف المجني عميو مف األصكؿ الشرعييف, فإف الجريمة تأخذ كصؼ جناية ضرب أك جرح     كا 

األصكؿ مع سبؽ اإلصرار أك الترصد المفضي إلى حدكث عاىة مستديمة, كىك الفعؿ المجـر 
 ؽ ع الفقرة األخيرة. 267كالمعاقب عميو بالمادة 

 ةثانيالفقرة ال
 الحرابة عمى أخذ المال اقتصار فعل

إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى أخذ الماؿ فقط دكف قتؿ, فإف جريمة الحرابة في ىذه الحالة تأخذ    
تأخذ ف ,في القانكف الجزائرم كصؼ جريمة سرقة, التي قد تأخذ كصؼ الجنحة المشددة أك الجناية

ارا بالدكلة, أك األشخاص إذا ارتكبت جنحة السرقة ذات العقكبة العادية إضر  الكصؼ األكؿ
إذا  ككذلؾ مكرر مف قانكف العقكبات. 382ادة المعنكية العمكمية, أك التي تقدـ خدمة عمكمية, الم

ارتكبت جنحة السرقة باستعماؿ العنؼ, أك التيديد, أك إذا سيؿ ارتكابيا ضعؼ الضحية الناتج 
أك بسبب حالة الحمؿ, المادة  عف سنيا, أك مرضيا, أك إعاقتيا, أك عجزىا البدني أك الذىني,

, سكاء إذا كانت جنحة السرقة ىي لممتمؾ ثقافي منقكؿ ككذلؾ مكرر مف قانكف العقكبات. 350
 مف قانكف العقكبات.  1مكرر 350, المادة اأك معرف امحمي كاف
 إذا ارتكبت جنحة السرقة في الطرؽ العمكمية, أك في المركبات كما تأخذ نفس الكصؼ   

لنقؿ المسافريف أك المراسبلت أك األمتعة, أك في داخؿ نطاؽ السكؾ الحديدية  المستعممة
 ككذلؾ مف قانكف العقكبات. 352, المادة كالمحطات كالمكانئ كالمطارات كأرصفة الشحف أك التفريغ

إذ ارتكبت جنحة السرقة ليبل, أك بكاسطة أكثر مف شخص, أك إذا ارتكبت السرقة بكاسطة التسمؽ 
مف الخارج أك الداخؿ, أك عف طريؽ مداخؿ تحت األرض, أك باستعماؿ مفاتيح أك الكسر 

مف  354مصطنعة أك بكسر األختاـ, حتى كلك كقعت في مبنى غير مستعمؿ لمسكف, المادة 
 قانكف العقكبات.
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إذا كاف الجاني أك أحد الجناة جناية السرقة   تأخذ جريمة الحرابة في القانكف الجزائرم كصؼك    
أسمحة ظاىرة أك مخبأة, أك إذا كاف الجناة يضعكف السبلح أك يضعو أحدىـ في المركبة يحمؿ 

 مف قانكف العقكبات. 351, المادة التي استقمكىا إلى مكاف الجريمة, أك استعممكىا في تأميف فرارىـ
, أك إذا كقعت السرقة أثناء حريؽ, أك بعد انفجار, أك انييار, أك زلزاؿ, أك فيضاف, أك غرؽككذلؾ 

 مكرر مف قانكف العقكبات. 351تمرد, أك فتنة, أك أم اضطراب آخر, المادة 
 إذا كقعت السرقة عمى أحد األشياء المعدة لتأميف سبلمة أية كسيمة كتأخذ نفس الكصؼ كذلؾ   

إذا ارتكبت ككذلؾ  مكرر مف قانكف العقكبات. 351مف كسائؿ النقؿ العمكمي أك الخاص, المادة 
مف قانكف  353لمادة افر ظرفيف عمى األقؿ مف الظركؼ المنصكص عمييا باالسرقة مع تك 

 .العقكبات
 ةثالثالفقرة ال

 اقتصار فعل الحرابة عمى القتل فقط
إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى القتؿ فقط, فإنو يأخذ في القانكف الجزائرم كصؼ جناية القتؿ,    

كقد تكجد معيا ظركؼ مشددة أخرل, كىي مقترنة بظركؼ مشددة أقميا سبؽ اإلصرار كالترصد, 
مكرر مف  276باإلضافة إلى المادة  263إلى  254األفعاؿ المجرمة كالمعاقب عمييا بالمكاد مف 

 . , كسيتـ التطرؽ ليا في الباب الثانيقانكف العقكبات
 ةرابعالفقرة ال

 اشتمال فعل الحرابة عمى أخذ المال والقتل معا
عمى أخذ الماؿ كالقتؿ معا, فإنو يأخذ في القانكف الجزائرم كصؼ جناية إذا اشتمؿ فعؿ الحرابة    

القتؿ, مقترنة بظركؼ مشددة أقميا سبؽ اإلصرار كالترصد كاقتراف القتؿ بجناية السرقة أك ارتباطو 
 بجنحة السرقة, كىي األفعاؿ المجرمة كالمعاقب عمييا بنفس المكاد المذككرة في الفقرة السابقة.  

 لثانيالمطمب ا
 الشروط الموجبة لحد الحرابة

لكجكب حد الحرابة عمى قاطع الطريؽ يجب تكافر شركط متعددة, منيا ما يتعمؽ بقاطع    
الطريؽ, كمنيا ما يتعمؽ بالمقطكع عميو الطريؽ, كمنيا ما يتعمؽ بمكاف قطع الطريؽ, كمنيا ما 

 يتعمؽ بالماؿ المسمكب.
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 الفرع األول
 الطريق الشروط المتعمقة بقاطع

يشترط جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية في المحارب لكجكب حد الحرابة عميو أف يككف مكمفا    
نما ىك  ممتزما بأحكاـ اإلسبلـ, غير أف الظاىرية يركف أف الذمي الذم يقطع الطريؽ ليس محاربا كا 

شيء في كؿ ما  ناقض لمذمة, كلو حكـ الحربي فبل يجكز إال قتمو, أك يسمـ فبل يجب عميو حينئذ
  1أصاب, مف دـ أك فرج أك ماؿ إال ما ُكجد في يده فقط, ألنو حربي ال محارب.

فإذا كاف في القطاع صبي أك مجنكف, فيرل أبك حنيفة كمحمد أف ال حد عمييما؛ ألنيما ليسا    
 مف أىؿ الحد, كال حد عمى غيرىما ممف باشر الجريمة أك تسبب فييا أك أعاف عمييا, كيرل أبك
يكسؼ ىذا الرأم إذا كاف الصبي أك المجنكف ىك الذم باشر الجريمة كحده, فإف كاف غيرىما ىك 
المباشر, فالحد عمى العقبلء البالغيف دكف غيرىـ, كيرل المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية أف 

 2الحد يسقط عف الصبي كالمجنكف في كؿ حاؿ دكف غيرىما.
, كظاىر 3رجبل أك امرأة عند المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية كيستكم أف يككف المحارب   

يت ىي الركاية عند الحنفية أف ال تحد المرأة إذا اشتركت في الحرابة, كال يحد مف معيا إذا ُكلِّ 
مباشرة الفعؿ, كلكف أبا يكسؼ يرل حد الرجاؿ, كلك باشرت المرأة الحد دكنيـ, كالركاية األخرل 

أف النساء كالرجاؿ في قطع الطريؽ سكاء؛ ألف ىذا حد يستكم في كجكبو الذكر  عند الحنفية
 4كاألنثى كسائر الحدكد؛ كألف النص لـ يفرؽ بيف ذكر كأنثى.

 الفرع الثاني
 الشروط المتعمقة بالمقطوع عميو الطريق

ا أك أف يككف معصكما, كيككف كذلؾ إذا كاف مسمما أك ذمي الطريؽ يشترط في المقطكع عميو   
مستأمنا, أما إذا كاف حربيا أك باغيا فبل عصمة لو, غير أف ىناؾ خبلؼ في تكقيع عقكبة الحد 
عمى مرتكب جريمة الحرابة عمى المستأمف, إذ يرل الحنفية أال حد عمى القاطع؛ ألف ماؿ 

 المستأمف عصمتو غير مطمقة, بؿ يركف في عصمتو شبية العدـ.
لمقطكع عميو الطريؽ عمى الماؿ صحيحة, بأف تككف يد ممؾ, أك كيشترط الحنفية أف تككف يد ا   

يد أمانة, أك يد ضماف, فإف لـ تكف كذلؾ فبل حد عمى القاطع. كيشترطكف أيضا أال يككف في 
                                                

 .315, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 1
. 154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 361, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .486, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, ٍٚ()يٕفك انذ اثٍ لذايخ
. 154, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 365, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘ 3

 .487, 486, ص12ض, ٗلً أُهظغ, انًغُٙ, اثٍ لذايخ. 314, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ
 .362, 361, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 041 

 
  

 

القطاع ذك رحـ محـر مف أحد مف المقطكع عمييـ, فإف كاف فبل يجب الحد؛ ألف بينيما تبسطا في 
اكؿ عادة, فأكرث ذلؾ شبية في األجانب, التحاد السبب كىك قطع الماؿ كالحرز, لكجكد اإلذف بالتن

 1الطريؽ, كال ُيشترط ىذا الشرط في قكؿ أكثر أىؿ العمـ مف غير الحنفية, كال يسقطكف بو الحد.
كلممقطكع عميو الطريؽ أف يقاتؿ القاطع كيدفعو عف نفسو كمالو, كيستحب لممجني عميو أف    

ريمتو, فإف لـ يكف في األمر ميمة فيبادر إلى كؿ ما يمكنو بو يناشد المحارب أف يرجع عف ج
الدفاع عف نفسو, مما يغمب عمى ظنو أنو يندفع بو, فإف اندفع بالقكؿ كالتيديد لـ يكف لو أف 
ف كاف يندفع بالضرب لـ يكف لو أف يقتمو, فإف كاف ال يندفع إال بالقتؿ, أك خاؼ أف  يضربو, كا 

 يقتمو. فمو أف يضربو بما ويبدأه ب
نساف أك سمب مالو, ال ُييدر دمو بيذا القصد إكاألصؿ في ىذا أف المحارب حيف يقصد قتؿ    

نما الذم ييدر دمو ىك عدـ إمكاف دفعو إال بالقتؿ؛ ألف القتؿ يصبح مف ضركرات  في ذاتو, كا 
ميو الدفع, عمى أف المحارب ييدر دمو إذا ارتكب مف الحرابة ما يكجب حد القتؿ, فإذا عدا ع

 2شخص فقتمو فبل قصاص عميو.
 الفرع الثالث 

 الشروط المتعمقة بمكان قطع الطريق
يشترط الحنفية لكجكب الحد أف تككف الحرابة قد كقعت في دار اإلسبلـ, فإف كانت قد ارتكبت    

في دار الحرب أك دار البغي فبل يجب الحد؛ ألف متكلي إقامة الحد كىك اإلماـ ليس لو كالية عمى 
الحرب أك دار البغي. لكف الجميكر كفييـ المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية, يكجبكف  دار

 الحد كلك كقعت الحرابة في غير دار اإلسبلـ. 
كيرل أبك حنيفة أف يككف قطع الطريؽ قد كقع بعيدا عف العمراف, فإف كقع داخؿ العمراف فبل    

سكاء كاف بسبلح أك بغيره, كيشترط أف يككف قطع حد عنده, سكاء كاف القطع نيارا أك ليبل, ك 
الطريؽ قد كقع عمى مسافة سفر مف العمراف, فإف كاف أقؿ مف ذلؾ فبل يعتبره قطع طريؽ. كيرل 
أبك يكسؼ أف الحد كاجب سكاء كقع القطع داخؿ العمراف أك خارجو, كىك ما يميؿ إليو فقياء 

 المذاىب األخرل كعميو الفتكل. 
ي يكسؼ أنو يفرؽ بيف النيار كالميؿ, فيرل الحد في قطع الطريؽ في المصر كيركل عف أب   

ليبل, سكاء كاف القاطعكف مسمحيف أك يحممكف عصيا, كال يعتبر الفاعمكف قاطعي طريؽ في النيار 

                                                
 .362, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 486, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
, 9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 315, ص6ٔهظغ اٍُاتن, ض..., اُيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2

 . 365ص
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إال إذا كانكا مسمحيف, فإف لـ يككنكا مسمحيف فميسكا بقطاع إذا ارتكبكا جرائميـ في المصر؛ كحجتو 
 1قمما يتحقؽ في الميؿ, فيستكم فيو السبلح كغيره.أف الغكث 

كال يفرؽ المالكية كالشافعية بيف العمراف كغير العمراف, فيصح أف يقع الفعؿ داخؿ العمراف    
كخارجو, كُيشترط أف يقع الفعؿ عمى كجو يتعذر معو الغكث, فمك ُمنع المجني عميو مف االستغاثة, 

ذا كضع حكؿ الدار مف يمنع كصكؿ الغكث كاف ككاف الغكث ممكنا لك استغاث فالفع ؿ حرابة, كا 
أما الظاىرية فيركف أف  2الفعؿ حرابة, ككذلؾ إذا ىدد مف يحضر لمغكث فامتنع عف اإلغاثة خكفا.

الحرابة تككف في المصر كالفبلة كلك في قصر الخميفة أك الجامع, سكاء كقعت ليبل أك نيارا, كسكاء 
 3سمح, كسكاء كانت في قرية صغيرة أك في مدينة كبيرة.كاف المحارب مسمحا أك غير م

 الفرع الرابع
 الشروط المتعمقة بالمال المسموب

ُيشترط في الماؿ المأخكذ محاربة لكجكب حد الحرابة ما يشترط في الماؿ المأخكذ بالسرقة,    
 يككف آلخذه فيجب أف يككف الماؿ محرزا, كأف يككف ماال متقكما, كأف يككف مممككا لمغير, كأف ال

شبية فيو, كيجب أف يككف الماؿ المسمكب بحيث يصيب كؿ مف المحاربيف نصابا, فإذا لـ يصب 
كىناؾ مف ؿ, كىذا عند الحنفية كالشافعية. كؿ منيـ نصابا, فبل حد عمييـ باعتبارىـ آخذيف لمما

قّدر اشترط في نصاب قطع الطريؽ أف يككف عشركف درىما فصاعدا؛ كبرر رأيو بأف الشرع 
نصاب السرقة بعشرة دراىـ ػػػػػ حسب الحنفية ػػػػػ كالكاجب فييا قطع طرؼ كاحد, كىنا يقطع طرفاف 

  4فيشترط نصاباف كذلؾ عشركف درىما.
أما الحنابمة فيركف أنو لكجكب الحد عمى المحارب أف تبمغ قيمة الماؿ المسمكب كمو نصابا    

  5ىـ منو نصابا كامبل.كاحدا كلك تعدد المحاربيف, كلك لـ يصب أحد
أما اإلماـ مالؾ فبل يشترط النصاب في الحرابة, كيكفي عنده لكجكب الحد أف يأخذ المحارب ك    

 6ماال محترما, سكاء بمغ نصاب السرقة أك لـ يبمغو, كسكاء كاف اآلخذ كاحدا أك جماعة.
 
 
 

                                                
 .365 -363, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
 .308, ص11أُهظغ اٍُاتن, ض, انًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 3
 .449, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 363, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .482, 481, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 5
 .554, ص4ٍاتن, ض, أُهظغ اُانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 6
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 المطمب الثالث
 جريمة الحرابةعقوبة 

 1مة لكجكب الحد في جريمة الحرابة, كما اشترطكه في السرقة.يشترط فقياء الشافعية المخاص   
ال خبلؼ بيف الفقياء في أف جريمة الحرابة تثبت ك  عمى ىذا الشرط عند بقية الفقياء.كلـ أعثر 

قضاء باإلقرار أك شيادة عدليف, تتكفر فييما شركط الشيادة, كتقبؿ شيادة الرفقة في الحرابة, فإذا 
لغيرىما كلـ يتعرضا ألنفسيما في الشيادة  الطريؽ مف المقطكع عمييـ شيد عمى المحارب اثناف

ف بحث لـ تمزميما  قبمت شيادتيما, كليس عمى القاضي البحث عف ككنيما مف المقطكع عمييـ, كا 
اإلجابة, أما إذا تعرضا ألنفسيما بأف يقكال: قطعكا عمينا الطريؽ, كنيبكا أمكالنا لـ يقببل, ال في 

يرىما لمعداكة, كقاؿ مالؾ: تقبؿ شيادتيما في ىذه الحالة, كتقبؿ عنده أيضا في حقيما كال حؽ غ
 2الحرابة شيادة السماع.

فإذا ثبتت جريمة الحرابة بإحدل ىاتيف الكسيمتيف في الشريعة اإلسبلمية كجب الحد, فما    
يمة في القانكف المقصكد بحد الحرابة في الشريعة اإلسبلمية؟ كما العقكبات الكاجبة عمى ىذه الجر 

 الجزائرم؟ 
ىذا المطمب في أربعة فركع, ُيتطرؽ في الفرع األكؿ منيا لعقكبة ىذا ما يتـ التطرؽ لو في    

جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية, كفي الفرع الثاني لسقكط حد الحرابة في الشريعة اإلسبلمية, 
انكف الجزائرم, في حيف ُيخصص الفرع أما الفرع الثالث فُيخصص لعقكبة جريمة الحرابة في الق

 الرابع لمكازنة بيف عقكبة الحرابة في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم. 
 الفرع األول

 عقوبة جريمة الحرابة في الشريعة اإلسالمية
تختمؼ عقكبة جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية كحد عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة     
دكف أف  إخافة السبيؿإما  ف ككنياكىذه األفعاؿ ال تخرج ع ختبلؼ األفعاؿ التي يأتييا المحارب,با

ما  ,يأخذ ماال أك يقتؿ نفسا ما  ,أخذ الماؿ فقطكا  ما  ,القتؿ فقطكا  فمكؿ فعؿ  أخذ الماؿ كالقتؿ معا.كا 
السبيؿ متكفر مف ىذه األفعاؿ عقكبة خاصة بو عند فقياء ىذه المذاىب, عمما أف عنصر إخافة 

 في كؿ ىذه الحاالت. 

                                                
 .155, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 1
. 556, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 366, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 اثٍ لذايخ. 158, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 464, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ

 .492, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
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أما المالكية كالظاىرية فيركف أف لئلماـ اختيار عقكبة المحارب مف بيف العقكبات التي كردت    
في النص القرآني اآلتي ذكره, مع بعض القيكد عند المالكية. كاألصؿ في ىذا الخبلؼ بيف الفقياء 

َ َورَُشََٔلُۥ لى: اختبلفيـ في تفسير حرؼ "أك" الكارد في قكلو تعا ََ ُُيَارِبَُٔن ٱَّللَّ ِي ْ ٱَّلَّ ُؤا ا َجَزَٰٓ ٍَ إِجَّ
 ٰ َۡ ِخَل ِ ٌّ  ًُٓ رُۡجيُ

َ
ًۡ َوأ يِۡديِٓ

َ
َع أ ۡو تَُلطَّ

َ
ْ أ ٔٓا ۡو يَُصيَّتُ

َ
ْ أ ٔٓا ن ُحَلخَّيُ

َ
ۡرِض فََصادًا أ

َ
َن ِِف ٱۡۡل ۡٔ ََ َويَۡصَػ ٌِ ْ ٔۡا ۡو يَُِف

َ
ٍف أ

ًۡ ِخۡزي  ِِف ٱِلُّ  ُٓ َ ۡرِضِۚ َذٰلَِم ل
َ
ًٌ ٱۡۡل ًۡ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ ۖۡ َول [, فمف رأل أف حرؼ 33]المائدة,  ٣٣جۡيَا

كابف عباس, قاؿ: إف العقكبات جاءت مرتبة عمى  كالتكزيع "أك" جاء لمبياف كالتفصيؿ أم التنكيع
 قدر الجريمة, كجعؿ لكؿ جريمة بعينيا عقكبة بعينيا. 

ر كالظاىرية كالمالكية, ترؾ لئلماـ أف يكقع أم عقكبة عمى كمف رأل أف حرؼ "أك" جاء لمتخيي   
أم جريمة بحسب ما يراه مبلئما, إال أف مالكا قيد التخيير في حالة القتؿ, فجعؿ الخيار بيف القتؿ 
كالصمب فقط؛ كحجتو أف القتؿ أصبل عقكبتو القتؿ, فبل يعاقب عميو بالقطع كال بالنفي, ككذلؾ قيد 

الماؿ دكف قتؿ, كجعؿ لئلماـ الخيار في غير عقكبة النفي, أما الظاىرية  التخيير في حالة أخذ
كعمى إثر ىذا الخبلؼ كغيره فضمت إدراج حد الحرابة في الحدكد  1فيركف الخيار المطمؽ.

 المختمؼ فييا القترابيا مف جرائـ التعزير. 
 ىولالفقرة األ 
 فقطإخافة السبيل العقوبة المقررة عمى 

, كلـ يقتؿ كلـ يأخذ ماال, فجزاؤه عند الحنفية كالحنابمة النفي, فقطحارب السبيؿ إذا أخاؼ الم   
كيرل المالكية أف اإلماـ مخير بيف أف  2كجزاؤه عند الشافعية التعزير بحبس أك نحكه كالتغريب.

يقتؿ المحارب, أك يصمبو, أك يقطعو, أك ينفيو, كأف األمر في االختيار مرجعو االجتياد كتحرم 
محة العامة ال اليكل, أم يفعؿ ما ىك أقرب لمصكاب, فإف كاف المحارب ممف لو الرأم المص

نما ىك ذك  ف كاف ال رأم لو كا  كالتدبير, فكجو االجتياد قتمو أك صمبو؛ ألف القطع ال يرفع ضرره, كا 
ف كاف ليس فيو شيء مف ىاتيف الصفتيف, ُعكقب بأيسر مف ذلؾ  قكة كبأس, قطعو مف خبلؼ, كا 

 3ضرب كالنفي.كىك ال
يرل الحنفية كالمالكية أنو كمما كجب عمى ف ,حكـ الجراح التي يحدثيا المحاربكبالنسبة ل   

المحارب حد دخمت الجراحة فيو, فإف لـ يكف حد أك كاف حد كسقط فحكـ الجراحة ىك حكميا في 
ؿ, أحدىا: كلمشافعية إذا أحدث المحارب جراحا تكجب القصاص ثبلثة أقكا 4حاؿ عدـ كجكد الحد.

                                                
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ, 315, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 1

, 11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 476, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 155ص
 .513, 512, أُهظغ اٍُاتن, صؽهزٕد )يسًٕد(. 317ص

 .154, ص4هظغ, ض..., ٗلً أُأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 366, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .126, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 462, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 3
 .317, 316, ص6, ٗلً أُهظغ, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 371, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, انكبعبَٙ 4
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ذا لـ يكف قصاصا ففييا  أنو يتحتـ القصاص, فيقتص في الجراح إذا كانت مما يقتص فيو, كا 
الدية, كالثاني: أف القصاص غير محتـ كىك الراجح في المذىب, كالثالث: أنو يتحتـ في اليديف 

د الشافعية, أما عند الحنابمة فقكالف, ىما القكؿ األكؿ كالثاني عن 1كالرجميف دكف بقية األعضاء.
 2كيرجحكف ما ىك مرجح عندىـ أيضا.

ۡرِضِۚ قكلو تعالى: الكارد في النفي ب ي المرادف اختبلفا كبيرااختمؼ الفقياء كقد    
َ
ََ ٱۡۡل ٔۡاْ ٌِ ۡو يَُِف

َ
 , أ

كىك رأم الحنفية, كىك السجف في بمد أخرل غير محؿ الحادث  المالكية بعضيك السجف في رأم ف
ف أقؿ المسافة بيف البمديف مسافة قصر, كقيؿ ىك فرارىـ مف اإلماـ عند في رأم ثاف, كأف تكك 

طمبيـ إلقامة الحد عمييـ, فإف قدر عمييـ فبل نفي بعد ذلؾ, كالنفي عند البعض منيـ كعقكبة في 
 جريمة الحرابة مختص بالذككر فقط. 

في محمو, كأكلى أف كفي المذىب الشافعي الرأم الراجح أف النفي ىك الحبس, كأف الحبس جائز    
يككف في محؿ آخر, أما الرأم المرجكح فالنفي ىك أف يطمبكا إذا ىربكا حتى يؤخذكا كتقاـ عمييـ 
الحدكد. كيرل أحمد أف النفي ىك تشريد المحارب في األمصار, فبل يسمح لو أف يستقر في بمد 

 3حتى تظير تكبتو, كالركاية الثانية كالرأم الثاني في المذىب الشافعي.
عند الحنفية كالمالكية كالشافعية غير محددة, فيظؿ المحارب مسجكنا فمدة النفي أما بالنسبة ل   

عند الحنابمة, كىناؾ مف يرل  احتماؿحتى تظير تكبتو كينصمح حالو؛ فيطمؽ عندئذ سراحو, كىذا 
نابمة حسب , كىذا احتماؿ ثاف أيضا عند الحأف تككف مدة النفي عاما قياسا عمى التغريب في الزنا

أما الظاىرية فيركف أف النفي ىك أف ينفى أبدا  4.مدة النفيا لما يراه ابف قدامة ألنيـ لـ يحددكا قدر 
مف كؿ مكاف مف األرض, كأف ال يترؾ يستقر في مكاف إال مدة أكمو كنكمو, كما البد منو مف 

ف أحدثيا سقط عنو الراحة التي إف لـ ينميا مات, كمدة مرضو, كيظؿ ىكذا حتى يحدث تكبة, فإ
 5النفي, كُترؾ يعكد إلى مكانو.

 
 
 

                                                
 .161, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )ٚسٙ( انُٕٔ٘. 450, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( اص٘انؾٛش 1
 .480, 479, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
اثٍ . 449, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة, اْٛى()إثش انؾٛشاص٘. 370, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَُٙ 3

رجقشح انسكبو فٙ أفٕل األلضٛخ ٔيُبْح ٙ ـ, 799ـ خ اثٍ فشزٌٕ )ثشْبٌ انذٍٚ(. 463, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( سؽذ

انسطبة . 207, ص2ّ,  ض1995-1416ٙ, 1, ؽ, ـهَّض أؼاق٣صٚ ٝػَِّن ػ٤ِٚ ًٝرة ؼٞاش٤ٚ: ظٔاٍ ٓهػش٢ِ, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔحاألزكبو

, انًغُٙاثٍ لذايخ, . 131, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, انمشافٙ. 315, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انشػُٛٙ
 .483, 482, ص12أُهظغ ٗلٍٚ, ض

. 366, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, ػالء انذٍٚ() انكبعبَٙ. 552, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, )يبنك( اثٍ أَظ 4

 .483, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ
 .183, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 5
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 ةثانيالفقرة ال
 فقطأخذ المال العقوبة المقررة عمى 

إذا أخذ المحارب الماؿ كلـ يقتؿ فيرل الحنفية كالشافعية كالحنابمة أف يقطع المحارب مف    
الرجؿ بؿ يقطعاف  , أم أف تقطع يده اليمنى كرجمو اليسرل, كال ينتظر اندماؿ اليد في قطع1خبلؼ

معا؛ ألف العقكبة كاحدة, كتُبدأ باأليدم؛ ألف النص بدأ باأليدم, فقدميا عمى األرجؿ. كال خبلؼ 
في قطع اليد اليمنى كالرجؿ اليسرل إذا كانت يداه كرجبله صحيحة, فإف كاف معدـك اليد كالرجؿ, 

كانت اليد اليمنى كالرجؿ فالحنفية كىك رأم عند الحنابمة أف القطع يسقط عف المحارب, سكاء 
 2اليسرل أك العكس؛ ألف قطع ما زاد عف ذلؾ ُيذىب منفعة الجنس.

أما الشافعية كىك رأم عند الحنابمة فيركف أف يقطع الباقي مف األعضاء المستحقة القطع, فإف    
كانت يده اليمنى مقطكعة قطعت رجمو اليسرل كحدىا, كلك كانت يداه صحيحتيف كرجمو اليسرل 

ف كاف ثمة شمؿ في اليديف أك الرجميف, فالحكـ مق طكعة قطعت يمنى يديو كلـ يقطع غير ذلؾ, كا 
ف لـ يكف لو ال اليد اليمنى كال  في الشمؿ يككف كما سبؽ ذكره عند الكبلـ عمى القطع في السرقة, كا 

؛ فت عمؽ الحد بما الرجؿ اليسرل, انتقؿ القطع إلى اليد اليسرل كالرجؿ اليمنى؛ ألف ما يبدأ بو معدـك
   3بعده.

كعند مالؾ إذا كانت اليد الكاجب قطعيا شبلء أك مقطكعة, انتقؿ القطع إلى اليد األخرل كالرجؿ    
التي تقطع معيا, حتى يككف القطع مف خبلؼ كما قاؿ تعالى. كيرل مالؾ كذلؾ أف المحارب إذا 

نما التخيير في قتمو   4أك صمبو أك قطعو مف خبلؼ. أخذ الماؿ كلـ يقتؿ فبل تخيير في نفيو, كا 
 ةثالثالفقرة ال

 فقطالقتل العقوبة المقررة عمى 
إذا قتؿ المحارب كلـ يأخذ ماال, فيرل الحنفية كالشافعية أف عقكبة المحارب ىي القتؿ حدا دكف    

, كىذا الرأم ركاية عف أحمد كىي األصح عند الحنابمة, كعنو ركاية أخرل ىي أنيـ 5صمب
. كيرل مالؾ أف القتؿ كاجب 6محاربكف يجب قتميـ؛ فيصمبكف كمف أخذكا الماؿ يصمبكف؛ ألنيـ

ف شاء قتؿ دكف صمب, كال خيار لو في غير ىاتيف  كلئلماـ الخيار, إف شاء قتؿ كصمب, كا 
 7العقكبتيف.

                                                
 .154, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 366, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضئغ انقُبئغثذا, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
2

 .481, 480, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 
 اثٍ لذايخ. 156, ص4أُهظغ ٗلٍٚ, ض..., أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 449, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 3

 .481, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 . 462, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذاٚخ انًدزٓذ )يسًذ(, اثٍ سؽذ. 556, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ 4
 .155, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 366ص ,9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 5
 .479, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 6
 .462, ص2, أُهظغ ٗلٍٚ, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 7
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 ةرابعالفقرة ال
 معا القتل وأخذ المالالعقوبة المقررة عمى 

القتؿ كالصمب معا عند الشافعية كالحنابمة كال قطع  إذا قتؿ المحارب كأخذ الماؿ كاف عقابو   
عميو, كىذا ىك رأم أبي يكسؼ كمحمد مف فقياء المذىب الحنفي. أما أبك حنيفة فيرل أف اإلماـ 
مخير في حالة القتؿ المقترف بأخذ الماؿ, بيف أف يقطع يده كرجمو ثـ يقتمو أك يصمبو, كبيف أف ال 

 1و فيقتمو.يقطعو ثـ يقتمو ببل صمب أك يصمب
كمما تجدر اإلشارة إليو أف مف يشترط النصاب لكؿ محارب, ال يعتبر القتؿ مصحكبا بأخذ    

ماؿ, ما لـ يخص كؿ محارب نصابا, كما ىك الحاؿ عند الشافعية. كمف يكتفي بنصاب كاحد لكؿ 
ا ىك الحاؿ المحاربيف, ال يعتبر القتؿ مصحكبا بأخذ الماؿ إال إذا بمغ الماؿ المأخكذ نصابا, كم

عند الحنابمة. كمف ال يشترط النصاب في المحاربة فيكتفي بأخذ ماؿ مقـك أيا كاف مقداره, كما ىك 
 الحاؿ عند المالكية. 

كيرل مالؾ أف اإلماـ مخير بيف أف يقتمو كبيف أف يصمبو كيقتمو. كيرل الظاىرية أف اإلماـ    
ف ليس لو أف يجمع عميو القتؿ كالصمب, كال أف مخير في كؿ العقكبات المقررة في آية الحرابة, كلك

 2يجمع عميو عقكبتيف مف ىذه العقكبات.
ختمؼ الفقياء في كيفية الصمب الكاجب عمى المحارب, فرأل الشافعي كأحمد أف الصمب اكقد    

يأتي بعد القتؿ, فُيقتؿ المحارب أكال ثـ ُيصمب مقتكال؛ كحجتيـ أف النص جاء بتقديـ القتؿ عمى 
ب في المفظ, فكجب أف يتقدمو في الفعؿ؛ كألف الصمب قبؿ القتؿ تعذيب لممقتكؿ كُمثمة, كقد الصم

كأصحاب ىذا الرأم يركف أف الصمب ليس عقكبة شرعت لردع  لؾ.عف ذ نيى الرسكؿ 
نما ىك عقكبة ُشرعت لمزجر, فالمقصكد مف الصمب اشتيار أمره, فيرتدع بذلؾ غيره,  المحارب, كا 

ى خشبة أك نحكىا لمدة ثبلثة أياـ, فإف خيؼ تغيره ُأنزؿ قبؿ اتماميا, كىناؾ مف كيككف الصمب عم
 3الشافعية مف قاؿ: ُيصمب حيا كُيمنع الطعاـ كالشراب حتى يمكت.

كالمعتمد عند المالكية أف القتؿ يككف بعد الصمب, حيث يصمب المحارب عمى خشبة, ثـ يقتؿ   
ية؛ كحجتيـ أف الصمب ُفرض عقكبة, كالعقكبة ال تقع كىك مصمكب, كىك الرأم الراجح عند الحنف

نما قصد بو  عمى ميت, فكجب أف يتقدـ الصمب عمى القتؿ, كأف الصمب لـ يقصد بو ردع الغير, كا 
العقاب قبؿ كؿ شيء, ككؿ عقكبة مف أغراضيا ردع الجاني كزجر غيره؛ كألف الصمب ُشرع زيادة 

                                                
. 155, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, صكشٚب() انغُٛكٙ. 366, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )يٕفك انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .477, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ(, خ )يٕفك انذٍٚاثٍ لذاي
 . 482, 481, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 317, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 2
 اثٍ لذايخ. 450, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 155, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضطبنتأعُٗ انً, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3

 .478, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
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قكبة مف قتؿ مع عقكبة مف قتؿ كأخذ الماؿ, عمى أف في العقكبة كتغميظا ليا, حتى ال تتساكل ع
في المذىب مف يرل القتؿ قبؿ الصمب كىك رأم مرجكح في المذىب الحنفي أيضا, كىناؾ في 
المذىب المالكي مف يرل أف يصمب حيا كيترؾ حتى يمكت جكعا, عمما أف الصمب مختص 

 1بالرجؿ دكف المرأة المحاربة عند المالكية.
في تحديد مدة الصمب كلذلؾ اختمؼ في مدتو, فرأل فقياء الحنابمة أف يصمب لـ يرد نص ك    

بقدر ما يشتير أمره؛ ألف المقصكد مف الصمب ىك إشيار أمر المصمكب, كرأل فقياء الحنفية 
ف خيؼ عميو التغير فأقؿ مف ذلؾ, ثـ ُيترؾ ألىمو؛  كالشافعية أنو يصمب ثبلثة أياـ عبرة لمخمؽ, كا 

كعند المالكية قكالف: قكؿ بأف يصمب مدة مف الزمف  أياـ يتغير فيتضرر بو الناس. بلثألنو بعد الث
كلـ يحدد ىذه المدة, ثـ ُيترؾ ألكليائو أك غيرىـ إلنزالو كغسمو كدفنو, كقكؿ بأف ُيترؾ مصمكبا عمى 

  2الجذكع, حتى تفنى الجثة كتأكمو الكبلب.
ذا اجتمع عمى المحارب القتؿ كالصمب ثـ مات,ك     أك ُقتؿ قصاصا أك غيره, قبؿ البدء في إقامة  ا 

الحد عميو, قيؿ لـ يصمب؛ ألف الصمب جزء مف الحد, كقد سقط الحد بمكت المحارب, فيسقط 
الصمب. عمى أف بعض الشافعية يركف أنو إذا سقط بعض الحد كىك القتؿ, لعدـ إمكانية تنفيذه, 

كأنيـ يركف أف الصمب يككف بعد  فبل يسقط البعض الذم يمكف تنفيذه كىك الصمب, خصكصا
القتؿ. كقد فرؽ المالكية بيف المكت كالقتؿ, حيث يركف في األكؿ عدـ الصمب, كفي الثاني 

  3الصمب.
يكجب الحنفية كالمالكية القتؿ حدا في جريمة الحرابة لمجرد القتؿ مطمقا, فبل يشترطكف أف ك    

د عندىـ ىك القتؿ العمد أك شبو العمد أك يككف عمدا, كعمى ىذا يككف القتؿ الذم يجب فيو الح
الخطأ. أما الشافعية فيشترطكف القتؿ العمد لكجكب الحد؛ ألنو ضـ إلى جناية القتؿ الحرابة أم 
إخافة السبيؿ, كىي تقتضي زيادة العقكبة, كالزيادة ىنا القتؿ. كالقتؿ محتـ إذا قتؿ ألخذ الماؿ, كلك 

كبعض الشافعية يشترط في القتؿ أف يككف مما  القتؿ كالصمب.ا إذا أخذ نصابا فلـ يأخذ نصابا, أم
نما يجب أف يككف قتبل يجب فيو القصاص, فإف لـ  يكجب القكد, فبل يكفي أف يككف القتؿ عمدا, كا 

ف كاف قتبل ال يجب فيو القصاص فكذلؾ.   4يكف قتبل عمدا فبل يجب الحد, كا 

                                                
, 2ٍاتن, ض..., أُهظغ اُرجقشح انسكبو, )ثشْبٌ انذٍٚ( اثٍ فشزٌٕ. 462, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 1

 .370, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 207ص
اثٍ . 478, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 370, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

. 130, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 207, ص2غ, ض..., ٗلً أُهظرجقشح انسكبو, )ثشْبٌ انذٍٚ( فشزٌٕ
 .451, 450, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى(انؾٛشاص٘

, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 207, ص2... , أُهظغ ٗلٍٚ, ضرجقشح انسكبو, )ثشْبٌ انذٍٚ( اثٍ فشزٌٕ 3

 .479, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ .155ص
 .155, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 4
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ماف في جريمة الحرابة, فالحد ال يمنع مف يرل الشافعية كالحنابمة الجمع بيف الحد كالضك    
الضماف, أم أف المحاربيف إذا أخذكا الماؿ كأقيمت عمييـ الحدكد فإف كانت األمكاؿ مكجكدة ُردت 
ف كانت تالفة أك معدكمة كجب ضمانيا عمى آخذىا, كال يجب الضماف عمى الردء؛  إلى مالكيا, كا 

لمالكية فالحد كالضماف ال يجتمعاف, كعميو فبل ألف كجكب الضماف ليس بحد. أما عند الحنفية كا
  1ضماف ال في الماؿ  كال في الجراح.

كيرل المالكية أف المحاربيف مسؤكلكف مسئكلية تضامنية عف األمكاؿ التي يأخذكنيا, فمف يظفر    
بو منيـ يغـر ما لزميـ جميعا مف أمكاؿ الناس, سكاء أخذ ىذا المحارب شيئا مما انتيب أـ لـ 

خذ, كسكاء جاء تائبا أك ُقدر عميو غير تائب؛ ألف كؿ كاحد مف المحاربيف تقكل بأصحابو, كىذا يأ
الحكـ يشمؿ الحرابة كالبغي كالسرقة كالغصب, عمى أف مف المالكية مف يرل أف ال يضمف كؿ مف 
المحاربيف إال ما أخذه, كىك رأم غير معمكؿ بو, كىذا مع مراعاة قاعدة عدـ اجتماع الحد 

  2لضماف المذككرة في الفقرة السابقة.كا
لك ارتكب شخص أكثر مف حرابة, عكقب عنيا جميعا مرة كاحدة, إذا كاف الفعؿ الذم أتاه ك    

 3كاحدا, فإف كاف الفعؿ مختمفا, فيعاقب ككأنو ارتكب األفعاؿ في حرابة كاحدة.
 الفرع الثاني

 سقوط حد الحرابة في الشريعة اإلسالمية
كيسقط كذلؾ  4,رابة في الشريعة اإلسبلمية عف المحارب بما يسقط بو حد السرقةيسقط حد الح   

بتكبة المحارب قبؿ القدرة عميو, فبالنسبة لمحالة األكلى فُيكتفى فييا باإلحالة عمى مسقطات حد 
  .يتـ تناكليايك ما سة التكبة فالسرقة تجنبا لمتكرار, أما بالنسبة لحال

 ىولالفقرة األ 
 ة في حد الحرابةكيفية التوب

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في كيفية التكبة المسقطة لمحد في جريمة الحرابة, سكاء داخؿ    
المذىب الكاحد أك بيف المذاىب, ففي المذىب المالكي ثبلثة أقكاؿ جد متقاربة, أحدىا: أف تككف 

ف لـ يأت اإلماـ, أك أف يمقي سبلحو كيأتي اإلماـ  تكبتو بأحد كجييف: إما أف يترؾ ما ىك عميو كا 
طائعا. كالقكؿ الثاني: أف يترؾ ما ىك عميو كيجمس في مكضعو, كيظير تكبتو لجيرانو, فإف أتى 

                                                
. 487, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 371, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .209, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضرجقشح انسكبو, ٌ انذٍٚ()ثشْب اثٍ فشزٌٕ
, 6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 208, ص2..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضرجقشح انسكبو, )ثشْبٌ انذٍٚ( اثٍ فشزٌٕ 2

 .317, 316ص
 .371, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .372ٗلً أُهظغ, ص 4
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اإلماـ قبؿ أف تظير تكبتو أقاـ عميو الحد. كالقكؿ الثالث: يشترط إتيانو اإلماـ, إذ تركو ما ىك عميو 
 فقط ال يسقط عميو الحد.  

يأتي المحارب اإلماـ عف طكع كاختيار, مظيرا ندمو عمى ما فعؿ, كعزمو كىي عمى العمـك أف    
ف كاف قد أخذ ماال مف أحد فعميو رده لصاحبو, إف كا ف ىناؾ عمى عدـ العكدة لمثمو مستقببل, كا 

ال ضمنو. كيشترط في التكبة أف تككف قبؿ القدرة عمى المحارب, فإف تاب بعد  قدرة عمى رده كا 
 1ط عنو شيء, ال مف الحقكؽ المتعمقة باهلل كال مف الحقكؽ المتعمقة باألفراد.القدرة عميو, لـ يسق

كالمراد بما قبؿ القدرة, أف ال تمتد إلى المحارب يد اإلماـ, فإف تاب بعد أف امتدت إليو يد اإلماـ, 
 لـ تعتبر التكبة قد تمت قبؿ القدرة عميو, كلك كاف ىاربا أك مستخفيا أك ممتنعا.

 ةيثانالفقرة ال
 الحقوق التي تسقطيا توبة المحارب

ُتسِقط ما كجب عميو مف حد الحرابة,  أف تكبة المحارب قبؿ القدرة عميومف المتفؽ عميو    
َ َدُفٔر  كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى:  نَّ ٱَّللَّ

َ
ْ أ ٔٓا ٍُ ۖۡ فَٱۡغيَ ًۡ ِٓ ْ َغيَيۡ ن تَۡلِدُروا

َ
ْ ٌَِ َرتِۡو أ ٔا ََ حَاةُ ِي إَِلَّ ٱَّلَّ

[, فإذا تاب المحارب سقط عنو ما كجب عميو, مف القتؿ كالصمب كالقطع 34]المائدة,  رَِّحيً  
كالنفي. كلكف التكبة ال تسقط ما يتعمؽ بحقكؽ العباد, فيبقى مسؤكال عنيا, كالمسئكلية ىنا تككف 
ف كاف قد قتؿ أحدا أك جرحو فعميو  عمى المباشر دكف الردء, فإف كاف أخذ الماؿ فقط فعميو رده, كا 

ال فعميو الدية. القصاص إف كاف ذلؾ مما  يكجب القصاص, كا 
 ةثالثالفقرة ال

 أثر التوبة عمى الحدود األخرى المرتكبة أثناء الحرابة أو قبميا
إذا فعؿ المحارب ما يكجب حدا ال يختص بالمحاربة, كالزنا كالقذؼ كشرب الخمر كالسرقة,    

 ظاىرية. كيسقط منيا السرقة دكف غيرىا عند الحنفية.فإنيا ال تسقط عنو بالتكبة عند المالكية كال
أما عند الشافعية كالحنابمة فقكالف, أكليما: أنيا جميعا تسقط بالتكبة؛ ألنيا حدكد اهلل تعالى    

فتسقط بالتكبة كحد الحرابة, إال حد القذؼ فإنو ال يسقط ألنو حؽ آدمي؛ كألف في إسقاطيا ترغيبا 
الراجح عندىـ. كالثاني: أنيا ال تسقط؛ ألنيا ال تختص بالحرابة, فكانت  في التكبة, كىذا القكؿ ىك

 في حؽ المحارب كحؽ غيره. 

                                                
. 135, 133, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 373..., أُهظغ اٍُاتن, صثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .487, ص12ض, أُهظغ اٍُاتن, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 464, 463, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ
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أما إف أتى حدا قبؿ المحاربة, ثـ حارب كتاب قبؿ القدرة عميو, لـ يسقط الحد األكؿ؛ ألف التكبة    
التكبة منو كاقترانيا إنما يسقط بيا الذنب الذم تاب منو دكف غيره, كيشترط بعض الشافعية لسقكطو 

 1باإلصبلح في زماف يكثؽ بتكبتو.
 الفرع الثالث

 عقوبة جريمة الحرابة في القانون الجزائري
تختمؼ عقكبة جريمة الحرابة في القانكف الجزائرم كذلؾ بحسب الكصؼ الذم تأخذه ىذه    

 كذلؾ كما يمي: ,الجريمة
 ىولالفقرة األ 

 في حالة اقتصار الفعل عمى إخافة السبيلعقوبة الحرابة في القانون الجزائري 
إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى إخافة السبيؿ, دكف أف يككف فيو أخذ ماؿ أك قتؿ نفس, فيأخذ في    

 القانكف الجزائرم كصفو كعقكبتو حسب الحاالت اآلتية:
ددىـ إذا لـ ينجـ عف فعؿ الحرابة أم مساس باألشخاص كالممتمكات كتعدد الجناة بأف كاف ع   

اثناف فأكثر, فتأخذ ىذه الجريمة كصؼ جناية تككيف جمعية أشرار, كيعاقب عمييا بعقكبة أصمية 
دج إلى  500000ىي السجف المؤقت مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف 

 دج.  1000000
كيعاقب منظـ جمعية األشرار أك مف يباشر فييا أية قيادة كانت بالسجف المؤقت مف عشر    
دج كىذا بمقتضى المادة  5000000دج إلى  1000000كات إلى عشريف سنة, كالغرامة مف سن

ؽ ع, باإلضافة إلى العقكبات التكميمية اإللزامية كاالختيارية الخاصة بالجناية, كقد سبؽ  177
 بيانيا في عقكبة جريمة السرقة فيمكف الرجكع إلييا. 

ذا كاف الجاني كاحدا كأحدث جركحا لمغيك      ر, أك ضربو أك ارتكب أم عمؿ آخر مف أعماؿ ا 
العنؼ أك التعدم, كلـ يؤد إلى مرض أك عجز كمي عف العمؿ لمدة تتجاكز خمسة عشر يكما, 
تأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جنحة الضرب أك الجرح مع سبؽ اإلصرار أك الترصد أك مع 

ؽ ع ىي الحبس مف  266 حمؿ أسمحة حسب الحالة, كتككف عقكبتيا األصمية حسب المادة
دج, باإلضافة إلى العقكبات  1000000دج إلى  200000سنتيف إلى عشر سنكات كالغرامة مف 

 التكميمية الخاصة بالجنح كقد سبؽ بيانيا في عقكبة جريمة السرقة.

                                                
1

 .454, 453, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 135, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح ,)ؽٓبة انذٍٚ أزًذ( انمشافٙ
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إذا كاف المجني عميو مف األصكؿ الشرعييف, فالجريمة تأخذ كصؼ جنحة ضرب أك جرح أما    
ؽ اإلصرار أك الترصد أك مع حمؿ األسمحة حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر األصكؿ مع سب

المؤقت مف  د األقصى لمحبسؽ ع كتككف عقكبتو األصمية ىي الح 267/5كالمعاقب عميو بالمادة 
 خمس إلى عشر سنكات باإلضافة إلى العقكبات التكميمية الخاصة بالجنح. 

غير, أك ضربو أك ارتكب أم عمؿ آخر مف أعماؿ إذا كاف الجاني كاحدا كأحدث جركحا لمو   
العنؼ أك التعدم, كأدت إلى مرض أك عجز كمي عف العمؿ لمدة تتجاكز خمسة عشر يكما, كلـ 
تؤد إلى عاىة مستديمة فتأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جناية الضرب أك الجرح مع سبؽ 

فعؿ المجـر كالمعاقب عميو بمقتضى اإلصرار أك الترصد أك مع حمؿ أسمحة حسب الحالة, كىك ال
ؽ ع كعقكبتو األصمية ىي السجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات,  265, 264المادتيف 

 باإلضافة إلى العقكبات التكميمية الخاصة بالجناية.
ذا كاف المجني عميو مف األصكؿ الشرعييف, فالجريمة تأخذ كصؼ جك     ضرب أك جرح  نايةا 

ر أك الترصد حسب الحالة, كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو بالمادة األصكؿ مع سبؽ اإلصرا
إلى  مف عشر سنكات مؤقتال سجفكعقكبتو األصمية ىي الالفقرة ما قبؿ األخيرة ؽ ع  267
 .اية, باإلضافة إلى العقكبات التكميمية الخاصة بالجنةسن يفعشر 
ذا أدت أعماؿ العنؼ كالتعدم إلى فقد أك بتر أحد األك     عضاء, أك الحرماف مف استعمالو, أك ا 

فقد البصر, أك فقد إبصار إحدل العينيف, أك أم عاىة مستديمة أخرل, كسكاء كاف الجاني كاحدا 
أك تعدد الجناة, فتأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جناية الضرب أك الجرح مع سبؽ اإلصرار 

كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو  أك الترصد أك حمؿ السبلح المفضي إلى حدكث عاىة مستديمة,
ؽ ع, كعقكبتو األصمية ىي السجف المؤقت مف عشر إلى عشريف  265, 264بمقتضى المادتيف 

 سنة, باإلضافة إلى العقكبات التكميمية الخاصة بالجناية.
ذا أدت أعماؿ العنؼ كالتعدم ك     إلى فقد أك بتر أحد األعضاء, المرتكبة ضد األصكؿ الشرعييف ا 
الحرماف مف استعمالو, أك فقد البصر, أك فقد إبصار إحدل العينيف, أك أم عاىة مستديمة أك 

مع سبؽ اإلصرار أك  األصكؿ أخرل, فتأخذ الجريمة في ىذه الحالة كصؼ جناية ضرب أك جرح
الترصد المفضي إلى حدكث عاىة مستديمة, كىك الفعؿ المجـر كالمعاقب عميو بمقتضى 

بد, باإلضافة إلى العقكبات كعقكبتو األصمية ىي السجف المؤ  األخيرة ؽ ع الفقرة 267ةالماد
 التكميمية الخاصة بالجناية. 
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 ةثانيالفقرة ال
 عقوبة الحرابة في القانون الجزائري في حالة اقتصار الفعل عمى أخذ المال

الحرابة  , فإف جريمةككاف الجاني كاحدا إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى أخذ الماؿ فقط دكف قتؿ   
في ىذه الحالة تأخذ في القانكف الجزائرم كصؼ جريمة سرقة, التي قد تأخذ كصؼ الجنحة 
المشددة أك الجناية كقد تـ بياف ذلؾ عند التطرؽ لمكصؼ القانكني لجريمة الحرابة, كسبؽ الكبلـ 

كصؼ األشد مف أما إذا تعدد الجناة فتأخذ ال في عقكبات السرقة فيمكف الرجكع إليو تفاديا لمتكرار.
 بيف جناية تككيف جمعية أشرار أك جناية السرقة كقد سبؽ تفصيؿ عقكبتييما.

 ةثالثالفقرة ال
 عقوبة الحرابة في القانون الجزائري في حالة اقتصار فعميا عمى القتل فقط

إذا اقتصر فعؿ الحرابة عمى القتؿ فقط, فإنو يأخذ في القانكف الجزائرم كصؼ جناية القتؿ,    
رنة بظركؼ مشددة أقميا سبؽ اإلصرار كالترصد, كقد تكجد معيا ظركؼ مشددة أخرل, كىي مقت

مكرر مف  276باإلضافة إلى المادة  263إلى  254األفعاؿ المجرمة كالمعاقب عمييا بالمكاد مف 
 قانكف العقكبات, كعقكبتيا األصمية ىي اإلعداـ باإلضافة إلى العقكبات التكميمية الخاصة بالجناية,

 كتطبيؽ الفترة األمنية التي سبؽ الكبلـ عنيا في عقكبة جريمة السرقة. 
 ةرابعالفقرة ال

 عقوبة الحرابة في القانون الجزائري في حالة اشتمال الفعل عمى أخذ المال والقتل معا
إذا اشتمؿ فعؿ الحرابة عمى أخذ الماؿ كالقتؿ معا, فإنو يأخذ في القانكف الجزائرم كصؼ جناية    
قتؿ, مقترنة بظركؼ مشددة أقميا سبؽ اإلصرار كالترصد كاقتراف القتؿ بجناية السرقة أك ارتباطو ال

بجنحة السرقة, كىي األفعاؿ المجرمة كالمعاقب عمييا بنفس المكاد المذككرة في الفقرة السابقة, 
 كبالتالي ليا نفس العقكبات. 

 الفرع الرابع
 ريعة اإلسالمية والقانون الجزائريموازنة بين عقوبة الحرابة في كل من الش

يتـ التطرؽ في المكازنة بيف عقكبة جريمة الحرابة في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف     
, باإلضافة إلى مدل فعالية الجزائرم إلى أكجو التشابو أك االتفاؽ كأكجو االختبلؼ في كؿ منيما

المقررة في القانكف الجزائرم في قمع الجريمة, حد الحرابة في قمع الجريمة, كمدل فعالية العقكبة 
 .الحكمة مف تشديد عقكبة الحرابة في الشريعة اإلسبلميةكأخيرا 
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 ىولالفقرة األ 
 أوجو التشابو

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف عقكبة جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم ال    
اىا ىي ككف فعؿ الحرابة اقتصر عمى إخافة السبيؿ فقط, يتشابياف إال في أربع حاالت فقط, إحد

ففي ىذه الحالة جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية يقرر نفي الجاني كعقكبة عمى ىذه الجريمة, 
كيقرر القانكف الجزائرم السجف كعقكبة عمييا, فيما يتشابياف ال سيما إذا عممنا أف مف فقياء 

النفي المنصكص عمييا في جريمة الحرابة ىي الحبس أك الشريعة اإلسبلمية مف يعتبر عقكبة 
 السجف, ففي ىذه الحالة يتفؽ القانكف الجزائرم مع الشريعة اإلسبلمية في نكع العقكبة.

أما الحالة الثانية فيي اقتراف جريمة الحرابة مع القتؿ العمد, ففي ىذه الحالة الشريعة اإلسبلمية    
مة, كيقرر القانكف الجزائرم عمييا عقكبة اإلعداـ أيضا فيما تقرر عقكبة القتؿ عمى ىذه الجري

يتشابياف, كمع ذلؾ ىناؾ اختبلؼ جكىرم بينيما, إذ العقكبة التي تقررىا الشريعة اإلسبلمية حدية 
كال سمطة تقديرية فييا لمقاضي, في حيف أف العقكبة التي يقررىا القانكف الجزائرم لمقاضي فييا 

نزاليا إلى عقكبة السجف الذم ال يقؿ عف عشر سنكات.سمطة تقديرية, إذ يمك   1ف تخفيفيا كا 
أما الحالة الثالثة فيي حالة سقكط حد الحرابة في الشريعة اإلسبلمية, ففي ىذه الحالة تصبح    

عقكبة جريمة الحرابة ىي عقكبة تعزيرية مف اختيار كلي األمر, كتككف متفقة مع عقكبة القانكف 
ال يككف لو في  اختيار كلي األمر, كلو حؽ العفك عنيا كحؽ استبداليا كىذا في ككف كؿ منيا مف

 . حالة ككنيا حدية
كالحالة األخيرة ىي حالة األخذ بقكؿ المالكية كالظاىرية أف كلي األمر مخير بأف يأخذ مف بيف    

كؿ الظاىرية , ففي حالة أخذ كلي األمر بقمع كجكد قيكد عند المالكية العقكبات األربعة بما شاء
كأختار النفي المتمثؿ في الحبس كعقكبة لكؿ أصناؼ جريمة الحرابة, فينا نككف أماـ تكافؽ شبو 

 تاـ بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم.
 ةثانيالفقرة ال

 أوجو االختالف
زائرم, يبدك االختبلؼ كاضحا بيف عقكبة جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية كفي القانكف الج   

إذ تقرر األكلى عمى ىذه الجريمة عقكبة النفي أك القطع مف خبلؼ أك القتؿ أك الصمب, في حيف 
إلى العقكبات  قد ُكجيتك  ك السجف مع الغرامة أك اإلعداـ.يقرر الثاني عمييا عقكبة السجف أ

                                                
 ٖٓ هإٗٞ اُؼوٞتاخ اُعىائه١. 53أٗظه أُاقج  1
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تتسـ ت بربرية يا عقكبامفادىا أن ,انتقادات شديدة عمى ىذه الجريمة المقررة في الشريعة اإلسبلمية
 كحضارة العصر. فما مدل صحة ذلؾ؟ تتنافى مع حقكؽ اإلنسافك ة, ك قسالكحشية ك بال
لمناقشة ىذا النقد المكجو إلى العقكبات المقررة في الشريعة اإلسبلمية عمى جريمة الحرابة بأكثر    

عقكبة سبة لفبالن تفصيؿ, ُيستحسف أف نناقش كؿ عقكبة عمى حدة حتى يتبيف صحة النقد أك كىمو.
عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى جريمة الحرابة إذا اقتصر فعؿ  ُخصصتفقد  ,النفي

الجاني عمى مجرد إخافة الطريؽ كلـ يقترف بأخذ الماؿ أك القتؿ, كتأخذ ىذه العقكبة في أشد 
مية عنيا في أكصافيا عقكبة الحبس, كفي ىذه الحالة ال تختمؼ العقكبة المقررة في الشريعة اإلسبل

القانكف, بؿ قد يضيؼ القانكف معيا عقكبة الغرامة؛ لتصبح عقكبة القانكف أشد مف عقكبة الشريعة 
 اإلسبلمية, كال يبدك أف ىذا النقد مكجو إلى ىذه العقكبة في ىذه الصكرة.

اس كتعميؿ عقكبة النفي في الشريعة اإلسبلمية ربما يرجع إلى أف قاطع الطريؽ الذم يخيؼ الن   
كال يأخذ منيـ ماال كال يقتؿ نفسا, إنما يقصد الشيرة كُبْعد الصيت, فعكقب بالنفي الذم يؤدم إلى 
انقطاع الذكر. كقد تككف العمة أنو بتخكيؼ الناس يككف قد حرميـ األمف في الطريؽ كىك بعض 

عكامؿ األرض؛ فعكقب بحرماف األمف في كؿ األرض. كسكاء صح ىذا التعميؿ أك لـ يصح؛ فإف ال
النفسية التي تدعك لمجريمة قد حاربتيا الشريعة اإلسبلمية بالعكامؿ النفسية المضادة التي تصرؼ 

  1عنيا في ىذه العقكبة.
عقكبة ىذه الأكجب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية فقد  ,عقكبة القطع مف خبلؼأما بالنسبة ل   

ؿ, كيككف الجاني في ىذه الحالة قد ارتكب عمى الجاني في جريمة الحرابة إذا أخذ الماؿ كلـ يقت
جريمتيف, األكلى متمثمة في إخافة السبيؿ كالثانية متمثمة في أخذ الماؿ مجاىرة. كعقكبة قاطع 
الطريؽ ىنا تعادؿ عقكبة السارؽ مرتيف؛ ألف خطكرتو ال تقؿ عف ضعؼ خطكرة السارؽ العادم, 

ر مف ضعؼ عقكبة السرقة العادية, كقد تصؿ ذلؾ أف القانكف أيضا يعاقب عمى ىذه الجريمة بأكث
إلى أربعة أضعاؼ عقكبة السرقة العادية أك أكثر؛ ألنيا سرقة مقترنة بأكثر مف ظرؼ مشدد, مف 
ىذه الظركؼ السرقة في الطرؽ العمكمية, كاستعماؿ العنؼ, كقد يككف السبلح, كقد يككف التعدد 

بلمية يتفقاف عمى أف خطكرة قاطع الطريؽ تفكؽ كغيرىا, فكؿ مف القانكف الجزائرم كالشريعة اإلس
ضعؼ خطكرة السارؽ العادم, كمع ذلؾ فقد اكتفت الشريعة اإلسبلمية في عقكبة ىذه الجريمة 

 بضعؼ عقكبة السرقة العادية فقط. 
فإذا سممنا بعدالة عقكبة السرقة العادية في الشريعة اإلسبلمية, فبل ريب بالتسميـ بعدالة عقكبة    

مف خبلؼ في ىذه الجريمة؛ ألنيا مبنية عمى نفس األساس الذم ُبنيت عميو عقكبة السرقة؛  القطع
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كألف قاطع الطريؽ اعتمد في جريمتو عمى قكة بطشو كضعؼ المجني عميو؛ فكجب بأف يعاقب بما 
يذىب ىذه القكة, فتككف العقكبة بيذه الطريقة ردعا لو كزجرا لآلخريف كي ال يستعممكا قكاىـ في 

 ؿ ىذه األمكر.مث
حدا ال قصاصا  عقكبةىذه الأكجب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية  , فقدعقكبة القتؿكبالنسبة ل   

عمى جريمة الحرابة إذا قتؿ الجاني كلـ يأخذ ماال, كفي ىذه الحالة يككف الجاني قد ارتكب 
شركع في السرقة كغيرىا, جريمتيف عمى األقؿ, إحداىما القتؿ باإلضافة إلى إخافة السبيؿ, كربما ال

كجريمة القتؿ في ىذه الحالة مقترنة بظركؼ مشددة يعاقب عمييا حتى القانكف الجزائرم باإلعداـ, 
 1بجنحة كغيرىا. تبطالقتؿ المر  كأكمف ىذه الظركؼ سبؽ اإلصرار كالترصد كالقتؿ المقترف بجناية 

 ماشى مع القانكف الكضعي.ا فيي تتكبالتالي فبل تظير في ىذه العقكبة ما يفيد كحشيتي
عقكبة عمى ىذه الأقّر جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية  فقد بة القتؿ مع الصمبكأما بالنسبة لعقك    

جريمة الحرابة إذا نجـ عف فعؿ الجاني القتؿ كأخذ الماؿ, كفي ىذه الحالة يككف الجاني قد اقترؼ 
خافة الس بيؿ كغيرىا, كىذه الجريمة بيذا الشكؿ معاقب جرائـ متعددة مف بينيا القتؿ كأخذ الماؿ كا 

عمييا في القانكف الجزائرم أيضا باإلعداـ كقد تـ بياف ذلؾ في الفقرة السابقة, كلعؿ الشيء الكحيد 
الفارؽ ىك الصمب الذم اختمؼ في كيفيتو الفقياء, كلعؿ منيـ مف بالغ فيو, كالقكؿ بترؾ الجاني 

تركو حتى يمكت كتأكمو الكبلب. كمع ىذا فإف الصمب  دكف أكؿ أك شرب حتى ييبس كيمكت, أك
الذم ال مبالغة فيو لو أثر شديد عمى الجميكر, بؿ قد يككف ىك الشيء الكحيد الذم يجعؿ لعقكبة 
القتؿ قيمتيا عند الجميكر عامة كعند قطاع الطرؽ خاصة, فالصمب لو أثره الذم ال ُينكر في زجر 

 2الغير ككفو عف الجريمة.
ضافك     يقكؿ بو المالكية كالظاىرية, كىك أف لكلي األمر  امعتبر  ىناؾ قكالفإف ة إلى البياف السابؽ ا 

الخيار بيف ىذه العقكبات األربعة, بقيكد سبؽ ذكرىا عند المالكية كببل قيد عند الظاىرية, إذ يمكف 
ار القانكف مف خبلليا اختيار عقكبة النفي المتمثمة في السجف مثبل لكؿ جرائـ الحرابة عمى غر 

  في ىذه العقكبة؟ الكضعي, فأيف الكحشية كالبربرية كالقساكة المزعكمة حينئذ
إف مثؿ ىذه المركنة كالسعة المكجكدة في الشريعة اإلسبلمية يندر كجكدىا في التشريعات    

الكضعية, لذلؾ يمكف القكؿ بأف مثؿ ىذه االتيامات كاالنتقادات المكجية إلى عقكبات الشريعة 
صادرة إما عف  كالرافضة ليا جممة كتفصيبل, عمى أساس أنيا عقكبات جد قاسية سبلميةاإل

, ألف أقكاؿ أك عف أشخاص يحقدكف عميياكتفصيبلتيا أشخاص يجيمكف الشريعة اإلسبلمية 
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الفقياء في مجاؿ عقكبات الجريمة الكاحدة متنكعة كمختمفة, فييا الشديد كفييا غير ذلؾ فما يصمح 
ما قد ال يصمح لزماف كمكاف آخر, فميـ أف يتبنكف الرأم الميسر كيدافعكف عنو, بناء  لزماف كمكاف

  .عمى تطكر المجتمعات كرقييا كرىافة حسيا إذا كاف ذلؾ ناجعا في الحد مف الجريمة
أف عمماء عمـ العقاب يقيسكف مدل نجاح عقكبة ما, بناء عمى مدل تناسب الجريمة مع كبما   

يا مف جية, كعمى مدل قدرتيا في الحد مف ىذه الجريمة مف جية أخرل, فإف كنا العقكبة المقررة ل
قد ناقشنا مدل تناسب جريمة الحرابة مع العقكبة المقررة ليا في الشريعة اإلسبلمية, فإننا سكؼ 

 ننتقؿ لمناقشة مدل نجاح ىذه العقكبة في الحد مف ىذه الجريمة. 
 الفقرة الثالثة

 في قمع الجريمة بةمدى فعالية حد الحرا
نزؿ التشريع اإلسبلمي في شبو الجزيرة العربية, التي كانت مسرحا لعدكاف القبائؿ كاألفراد    

الضعيؼ, فإذا بيذا المجتمع نفسو بعد سنكات  عض, ككانت مجتمعا يأكؿ القكم فيوبعضيـ عمى ب
جانب العقيدة  إلى ى مجتمع, ككاف لمعقكباتقميمة مف تطبيؽ ىذا التشريع قد تحكؿ إلى أرق

كالفكضى الجاىمي, إلى مجتمع  ر, في تحكؿ مجتمع الخكؼ كالظمـكاألخبلؽ اإلسبلمية أعظـ األث
 إسبلمي آمف مطمئف مثالي في رقيو, بالقياس إلى كافة المجتمعات األخرل التي عاصرتو.

كقت, كليست ىذه القضية تاريخية فحسب, بؿ ىي أيضا معاصرة يمكف مراجعة نتائجيا في أم    
بأخذ المممكة العربية السعكدية نمكذجا لتطبيؽ التشريع الجنائي اإلسبلمي, ففي مجاؿ تطبيؽ حد 
السرقة كقطع الطريؽ كانت الحجاز مرتعا خصبا ألبشع جرائـ السرقة كقطع الطريؽ, مما عانى 

ت المممكة منو أىؿ الحجاز كحجاج بيت اهلل الحراـ أشد المعاناة في األجياؿ السابقة, فما أف طبق
العربية السعكدية حدم السرقة كقطع الطريؽ حتى استتب األمف, كانقطعت السرقات كانيارت 
عصابات قطاع الطرؽ, حتى أصبحت المممكة مضرب المثؿ المستغرب في انقطاع دابر جريمتي 
السرقة كقطع الطريؽ, رغـ أف ما ُقطع مف األيدم منذ تطبيؽ الحدكد في عيد الممؾ عبد العزيز 

مف رقاب األبرياء  آؿ سعكد ال يمثؿ إال عددا ضئيبل جدا, ال يعادؿ ما كاف يقطعو قطاع الطريؽ
السنيف, كبيف ما كاف ُيقطع مف مئات  ف قطع عدة أيادم آثمة في عشراتكشتاف بي في شير كاحد.

, كعظاـ الثركاتالرقاب ظمما كعدكانا في كؿ عاـ, إضافة إلى ما كاف ُيسمب مف آالؼ الدنانير 
ناىيؾ عما كانت تحدثو ىذه األفعاؿ اإلجرامية مف رعب كفزع كشيكع لركح اإلجراـ, فمف لـ يكف 

 1مجرما أكمو المجرمكف.
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ء حقكؽ اإلنساف, فقد بمغ مف أما بالنسبة لمنقد الذم يكجو ليذه العقكبات السيما ممف يحمؿ لكا   
مى األركاح البريئة كاألعراض العدؿ أنيـ يخصكف بكبلميـ الجاني المعتدم ع عفىؤالء  ُبعد

كاألمكاؿ, كيتنافسكف في حمايتو كحماية حقكقو بسـ حماية حقكؽ اإلنساف, كيتجاىمكف في كبلميـ 
عف حقكؽ اإلنساف حقكؽ المجني عميو ككأنو ليس إنسانا, أك أف صفة اإلنسانية ال تخص إال 

  1عميو البرمء أـ المجـر الجاني؟ المجرميف. فأم الفريقيف أحؽ بالرعاية كالغضب مف أجمو المعتدل
ثـ لك كانت ىذه العقكبات ىي الكحيدة التي تجدم نفعا في مثؿ ىذه الجرائـ, كيؼ ال تطبؽ؟    

أتترؾ شرذمة مف المجرميف تعيث فسادا بأمف المجتمع؟ ألـ يكف في بعض األحياف البتر ىك 
ألساسية في القانكف الجنائي أف العبلج الناجع الكحيد لبعض األمراض؟ أال يعتبر مف المبادئ ا

العقكبة الناجحة ىي التي تحد مف الجريمة؟ أـ أف ىناؾ شؾ بأف العقكبات المقررة في القانكف ىي 
  جريمة؟ىذه الالتي تحد أكثر مف 

 الفقرة الرابعة
 الحرابة القانون الجزائري في قمع جريمةمدى فعالية العقوبة المقررة في 

كالتي تأخذ في  ,جريمةيذه اللفي القانكف الجزائرم الية العقكبة المقررة لمحاكلة معرفة مدل فع   
, يمكف االستعانة ببعض االحصائيات الكاردة في شأف ردع المجرميفالسرقة في الغالب كصؼ 

جرائـ السرقة في القطر الجزائرم, فقد أفادت قناة النيار في تقرير ليا أف مصالح األمف في سنة 
 65121سجمت  2015ألؼ قضية سرقة عمى العدالة. كفي سنة  65ف أحالت أزيد م 2014

قضية  1587سرقة استعممت فييا األسمحة البيضاء, ك 3308قضية سرقة بمختمؼ أنكاعيا, منيا 
قضية سرقة تمت عف طريؽ الكسر  8476سرقة تمت عف طريؽ استعماؿ المفاتيح المقمدة, ك

ة كالخاصة بجرائـ السرقة في اىرة ناىيؾ عف المخفيإف مثؿ ىذه األرقاـ الكبيرة الظ 2كالخسائر.
ما في عقكبة ىذه األخيرة, إذ يظير مف خبلؿ  الجزائرم, تكحي بدكف شؾ بأف ىناؾ خمبل قطرال

ىذه األرقاـ ضعؼ الردع العاـ, كالذم يككف غرضا مفترضا مصاحبا لكؿ عقكبة, األمر الذم 
 حسف لمحد مف ىذه الظاىرة.يدعك المشرع الجزائرم لمتدخؿ, كالبحث عف سبؿ أ

 الفقرة الخامسة
 بة الحرابة في الشريعة اإلسالميةالحكمة من تشديد عقو 

لعؿ أىـ سبب لتشديد عقكبة جريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية ىي المجاىرة بالجريمة؛ ألف    
ء آخريف ممف مجاىرة الجناة بتحدييا لمسمطة الشرعية القائمة عمى حدكد اهلل, مف شأنيا أف تجرم
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لدييـ استعداد كتنقصيـ الجرأة الكافية, كأخطر ما تصاب بو جماعة أف تتياكل ىيبة السمطة 
في بتحدييا لؤلخبلؽ السائدة  المجرميف المسؤكلة فييا كتبدك ضعيفة في نظر العامة. كمجاىرة

اآلخريف عمى فتجرأ  ,, كتيكف مف االلتزاـ بياذه األخبلؽىة مف شأنيا أف تخمخؿ مف قيمالمجتمع 
فنظرة الشريعة اإلسبلمية إلى الجريمة ال فتعـ الفكضى كيمس األمف العاـ, المجكف كالمجاىرة بو, 

  1تنطمؽ مف أثرىا المادم كحده, كال تتكقؼ عنده فيي تتجاكزه بدءا كغاية.
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 المبحث الثاني
 لسكر في الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانونحد شرب الخمر وا

, كال خبلؼ بينيـ     ال خبلؼ بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية في أف شرب الخمر كالسكر محـر
أيضا مف أف ىذا الفعؿ يشكؿ جريمة, كلكف االختبلؼ المكجكد بينيـ فعبل ىك: ىؿ تعتبر ىذه 

كذلؾ ألنو لـ يثبت فييا حد معيف في كتاب اهلل الجريمة مف جرائـ الحدكد أك مف جرائـ التعزير؟ 
كليذا صنفت جريمة شرب الخمر كالسكر في الشريعة اإلسبلمية ضمف جرائـ  .1كال سنة رسكلو 

 الحدكد المختمؼ فييا, لكجكد ىذا االختبلؼ حقيقة بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية. 
مبحثا خاصا, تناكلتو في أربعة مطالب, كقد أفردت ليا كلبدائؿ عقكبتيا في القانكف الجزائرم    

ُخصص المطمب األكؿ لماىية شرب الخمر كالسكر, كالمطمب الثاني لممتابعة عمى جريمة شرب 
الخمر كالسكر في الشريعة اإلسبلمية, أما المطمب الثالث فقد ُحجز لعقكبة شرب الخمر كالسكر, 

 كف الجزائرم في عقكبة شرب الخمر كالسكر.    كالمطمب الرابع لممكازنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقان
 المطمب األول

 ماىية شرب الخمر والسكر 
جاء تحريـ الخمر في الشريعة اإلسبلمية تدريجيا, كذلؾ لتعمؽ أفراد المجتمع بو أنذاؾ, فجاء    

َرٰ النص القرآني ابتداء ممكحا بأف ىذا الفعؿ ليس مف األمكر الحسنة, فقاؿ تعالى:  ٍَ ِت َوٌَِ ثَ
مٖ َحۡػلِئَُن  ۡٔ ُّ َشَهٗرا َورِزۡكًا َحَصًِاۚ إِنَّ ِِف َذٰلَِم ٓأَليَٗث ىَِّل ِۡ ۡغَنِٰب تَخَِّخُذوَن ٌِ

َ
[, 67]النحؿ: ٦٧ٱنلَِّخيِو وَٱۡۡل

فبيف اهلل سبحانو كتعالى أف اتخاذ السكر مف النخيؿ كاألعناب ليس مف الرزؽ الحسف, كأنو مقابؿ 
يِۡرِ   َٔ يَۡس  ؾ أف مضار الخمر أكبر مف منافعيا فقاؿ:مغاير لو. ثـ بيَّف بعد ذل ٍَ ۡ رِ وَٱل ٍۡ َِ ٱۡۡلَ ئََُُم َغ

ا   ٍَ ۡزََبُ ٌَِ جَّۡفػِِٓ
َ
آ أ ٍَ ُٓ ٍُ َِّاِس ِإَوثۡ َنٰفُِع لِي ٌَ آ إِثًۡ  َنتِۡي  َو ٍَ [, كمقتضى أحكاـ الشرع 219]البقرة: كُۡو ذِيِٓ

, ف كاف ىذا إشارة إلى التحريـ؛ لذلؾ أعرض عنيا كالعقؿ أف ما تككف مضرتو أكبر مف نفعو يحـر
 كثير مف الصحابة. 

ََ ثـ جاء بعد ذلؾ األمر بالتحريـ عف مقاربة الصبلة حاؿ السكر, فقاؿ تعالى:     ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ا تَُلٔلُٔنَ  ٌَ  ْ ٔا ٍُ ٰ تَۡػيَ ًۡ ُشَكَٰرٰى َحِتَّ ُخُ
َ
ٰٔةَ َوأ يَ ْ ٱلصَّ ٔا ْ ََل تَۡلَربُ ٔا ُِ ٌَ [, فكاف ىذا يقتضي 43ساء:]الن ءَا

التقميؿ مف الشرب لتجنب السكر في أكقات الصبلة, كبذلؾ يتعكد شاربيا االنقطاع الجزئي عف 
ا السكر, تمييدا لبلنقطاع الكمي عف الشرب, الذم جاء في قكلو تعالى:  ٍَ ْ إِجَّ ٔٓا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

                                                
اُؼاطٔح ُِ٘شه  , اٍُؼٞق٣ح, اُه٣اع, قان"دساعخ ٔيٕاصَخانسذٔد ٔانزؼضٚشاد  ػُذ اثٍ انمٛى ", أثٕ صٚذ )ثكش(ُٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ أٗظه:  1

, اُواٛهج, قان اإلعالو ػمٛذح ٔؽشٚؼخ, ؽهزٕد )يسًٕد(. 42-38, أُهظغ اٍُاتن, صثهزبخٙ )يسًذ(. 294, 293ٙ, ص1415, 2ٝاُرٞو٣غ, ؽ

 .287ّ, ص2001-1421ٙ, 18اُشهٝم, ؽ
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َُصاُب وَ 
َ
يِۡرُ وَٱۡۡل ٍَ ۡ ُر َوٱل ٍۡ ًۡ ُتۡفيُِحَٔن ٱۡۡلَ ٔهُ ىََػيَُّس َِ فَٱۡجخَنِتُ يَۡطٰ ِو ٱلشَّ ٍَ َۡ َخ ِ ٌّ ًُ رِۡجس   ٰ ۡزَل

َ
ا يُرِيُد  ٩٠ٱۡۡل ٍَ إِجَّ

 ِ ًۡ َغَ وِۡنرِ ٱَّللَّ ُز يِۡرِ َويَُصدَّ ٍَ ۡ رِ َوٱل ٍۡ ًُ ٱىَۡػَدٰوَةَ َوٱۡۡلَۡغَضآءَ ِِف ٱۡۡلَ َُِس ٔكَِع ةَيۡ ن يُ
َ
َُ أ يَۡطٰ ٰٔةِ   ٱلشَّ يَ َِ ٱلصَّ وََغ

ۡو  َٓ َُٓٔن  َذ ِخَ ٌُّ ُخًُ 
َ
 1[, كبيذا النص جاء التحريـ القاطع لمخمر كبأبمغ األلفاظ.91, 90]المائدة: ٩١أ

فما حقيقة الخمر كما المقصكد بيا؟ كىؿ المجرَّـ منيا مجرد الشرب أك البد مف السكر منيا أك مف 
 غيرىا؟ كما الحكمة مف تحريـ كتجريـ شرب الخمر كالسكر؟

جابة عميو في ىذا المطمب مف خبلؿ خمسة فركع, ُجعؿ الفرع األكؿ منيا ىذا ما ستتـ اإل   
لمعنى الخمر كالسكر, كالفرع الثاني لتمييز الخمر عف األشربة المحرمة األخرل عند الحنفية, 
كالفرع الثالث ألركاف جريمة شرب الخمر كالسكر في الشريعة اإلسبلمية, أما الفرع الرابع فقد ُرصد 

ي لشرب الخمر كالسكر في القانكف الجزائرم, كالفرع الخامس لمحكمة مف تحريـ لمكصؼ القانكن
 كتجريـ شرب الخمر كالسكر.  

 الفرع األول 
 معنى الخمر والسكر 

الخمر كالسكر مصطمحاف اختمؼ في المقصكد مف كؿ منيما, كلتكضيح ذلؾ أكثر يكفي     
 التطرؽ لمعنى كؿ منيما.  

 ىولالفقرة األ 
 معنى الخمر

الخمر في المغة ىك ف ,لمعناه في كؿ مف المغة كاالصطبلحلمعرفة معنى الخمر يكفي التطرؽ    
ما أسكر مف عصير العنب, ألنيا خامرت العقؿ, كىناؾ مف قاؿ: قد تككف مف الحبكب, فجعؿ 
الخمر مف الحبكب, قاؿ ابف سيده: كأضنو تسمحا منو ألف حقيقة الخمر إنما ىي مف العنب دكف 

ألشياء. كقاؿ ابف األعرابي: كسميت الخمر خمرا ألنيا ُتركت فاختمرت, كاختمارىا تغير سائر ا
  2ريحيا, كيقاؿ: سميت بذلؾ لمخامرتيا العقؿ, كالخمر ما خمر العقؿ, كىك المسكر مف الشراب.

كقاؿ الفيركز آبادم في القامكس المحيط: الخمر ما أسكر مف عصير العنب, أك عاـ, كالعمـك    
ألنيا حرمت كما بالمدينة خمر عنب, كما كاف شرابيـ إال الُبسر كالتمر, كسميت خمرا ألنيا  أصح,

  3تخِمر العقؿ كتستره, أك ألنيا تركت حتى أدركت كاختمرت, أك ألنيا تخامر العقؿ, أم تخالطو.

                                                
 .146, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضاندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, أثٕ صْشح )يسًذ( 1
 .4322, ص48, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2
, ذؽو٤ن: ٌٓرة ذؽو٤ن اُرهاز ك٢ ٓإٌٍح اُهٌاُح تاشهاف ٓؽٔك ٗؼ٤ْ انمبيٕط انًسٛظٙ ـ, 817ـ خ انفٛشٔص آثبد٘ )يدذ انذٍٚ  يسًذ( 3

 .387ّ,  ص2005-1426ٙ, 8اُؼهه٢ٌٍٞ, ت٤هٝخ, ٓإٌٍح اُهٌاُح ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽ
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عند  فيك اه,الشريعة اإلسبلمية في تحديد معن اختمؼ فقياءفقد  معنى الخمر في االصطبلحأما    
اسـ يطمؽ عمى كؿ شراب مسكر مف عنب كاف أك "الجميكر كمنيـ المالكية كالشافعية كالحنابمة: 

كبيذا أخرجكا مف حكـ الخمر ما كاف جامدا, كالبنج  1."مف غيره, سكاء أسكر قميمو أك كثيره
ف أذيبت, كلكف فييا ال تعزير كاألفيكف ككثير الزعفراف كالجكزة كالحشيش, فبل حد باستيبلكيا كا 

ف كاف عندىـ حقيقة الخمر ىك ما اشتد مف عصير العنب كقذؼ بالزبد, إال  2الزاجر. كالشافعية كا 
أنيـ أعطكا لبقية األنبذة المسكرة حكـ الخمر, مف حيث التحريـ كالحد كالنجاسة, لمشاركتيا ليا في 

   3يميا.أنيا مائعة مسكرة, لكف ال يكفر مستحميا بخبلؼ الخمر؛ كذلؾ لئلجماع عمى تحر 
أما أبك حنيفة فالخمر عنده: "اسـ لمنيئ مف ماء العنب, إذا غمى كاشتد كقذؼ بالزبد", كعند    

صاحبيو أبي يكسؼ كمحمد: ماء العنب إذا غمى كاشتد, فقد صار خمرا قذؼ بالزبد أك لـ يقذؼ 
ف لـ يغؿ كيقذؼ بالزبد, فيك خمر, لككنو مسكرا  مخامرا لمعقؿ, بو, كعنيما أيضا, أنو إذا اشتد كا 

 4أما عند أبي حنيفة فبل يعتبره خمرا, كىك عنده حبلؿ كال بأس بشربو.
كالمقصكد بعبارة "إذا غمى", أم إذا ُترؾ ماء العنب النيء حتى يفكر مف تمقاء نفسو, دكف طبخ    

م أك تسخيف. كالمقصكد بكممة "اشتد", أم قكم كصار مسكرا. أما المقصكد بعبارة "كقذؼ بالزبد", أ
رمى الرغكة, بحيث ال يبقى شيء منيا, كبذلؾ يصفك كيرؽ, كىذه ىي صفات كماؿ الخمر عند 

 5أبي حنيفة.
 ةثانيالفقرة ال

 معنى السكر
الّسكر فعرفة معناه في المغة كاالصطبلح. لتكضيح معنى السكر ال سيما المكجب لمحد, يكفي م   

ُكرا كَسْكرا كَسَكرا, كىك نقيض الصحك, كالسُّكر في المغة مأخكذ مف الفعؿ َسِكَر َيْسَكُر ُسْكرا كسُ 
حالة تعترض بيف المرء كعقمو, كأكثر ما ُيستعمؿ ذلؾ في الشراب المسكر, كقد يككف مف غضب 

  6كعشؽ.
كخصكصا المكجب لمحد, فرأل  واختمؼ الفقياء في بيان , فقدمعنى السكر في االصطبلحأما    

و, فمـ يعد يعقؿ قميبل كال كثيرا, كال يميز األرض مف السماء, أبك حنيفة أف السكراف ىك مف فقد عقم

                                                
, ٝتٜآشٜا ؼاش٤ح ٓؽٔك اتٖ أُك٢ٗ ػ٢ِ ًٕ٘ٞ, ٓظه, أُطثؼح زبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش خهٛم, انشَْٕٙ )يسًذ( 1

)يٕفك  اثٍ لذايخ. 168, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 155, ص8ٙ, ض1306األ٤ٓه٣ح تثٞالم, 

 .524, 523, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 495, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, (انذٍٚ
 .12, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 2
 .158, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3
 .13, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 406, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضائغ انقُبئغثذ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
, 6..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 213, ص3, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ 5

 .415ص
 .2047, أُهظغ اٍُاتن, صنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس. 55, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ض...ربج انؼشٔط, )يسًذ( انّضثٛذ٘ 6
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كال الرجؿ مف المرأة, كيرل أبك حنيفة دائما أف يؤخذ في مكجبات الحدكد بأقصاىا, درءن لمحد. كأما 
صاحباه أبك يكسؼ كمحمد فيرياف أف السكراف ىك الذم يغمب عمى كبلمو اليذياف, كىك خمط 

شيئا, فإف كاف نصؼ كبلمو ىذيانا كنصفو مستقيما فميس بسكراف,  الكبلـ مف غير أف تفيـ منو
   1كرأييما ىذا يتفؽ مع رأم بقية األئمة.

 الفرع الثاني
 تمييز الخمر عن األشربة المحرمة األخرى عند الحنفية

يتـ التطرؽ في ىذا الفرع لؤلشربة المحرمة عند الحنفية, ثـ معرفة أحكاميا ليتـ التفرقة بينيا    
 يف الخمر. كب

 ىولالفقرة األ 
 األشربة المحرمة عند الحنفية

قد سبؽ بياف ك  الخمر ىي:ك ربعة, األشربة المحرمة عند أبي حنيفة في باب الخمر كالسكر أ   
عصير ك المقصكد بالخمر عند الحنفية, كالخبلفات المكجكدة بينيـ فيو, فُيكتفى بالرجكع إلييا. 

أم إذا اشتد كغمى كقذؼ بالزبد عند أبي  ,كصار مسكراخ فذىب أقؿ مف ثمثيو العنب إذا طب
حنيفة, كال يشترط الصاحباف الغمي كقذؼ الزبد, كقيؿ ماء العنب إذا طبخ يحؿ شربو ماداـ حمكا 

ذا غمى كاشتد كقدؼ بالزبد يحـر قميمو ككثيره.   ىك النيء مف ماء التمرك نقيع التمر ك عند الكؿ, كا 
نقيع الزبيب أخيرا ك . 2م أف يككف التمر يابسا أك رطبا أك ُبسراالمشتد, كيسمى السََّكر, كيستك 

بو نقيع الزبيب النيء إذا غمى كاشتد كقذؼ بالزبد عمى رأم أبي حنيفة, أك إذا اشتد كلك  المقصكدك 
لـ يقذؼ بالزبد عمى رأم الصاحبيف. كالمقصكد بنقيع التمر أك الزبيب, ىك إلقاء التمر أك الزبيب 

  3كتركو ليبتؿ كتخرج منو الحبلكة. في كعاء بو ماء,
 ةثانيالفقرة ال

 أحكام األشربة المحرمة عند الحنفية
عمى الرغـ مف حرمة األشربة األربعة المذككرة في الفقرات السابقة, إال أف الثبلثة األخيرة منيا,    

إال إذا  حرمتيا دكف حرمة الخمر, كال ُتعطى حكـ الخمر, إذ ال يكفر مستحميا, كال يحد شاربيا
سكر, كفي نجاستيا قكليف, أحدىما: نجاستيا غميظة, كاآلخر: نجاستيا خفيفة, كىذا بخبلؼ 
 الخمر, إذ يكفر مستحميا, كيحد شاربيا كيفسؽ, كلك لـ يسكر منيا, كنجاستيا غميظة قكال كاحدا. 

                                                
, أُهظغ اٍُاتن, ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 360, 359, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 1

 .506, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضُٙانًغ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 299, 298, ص5ض
ٕ ٖٓ اُرٔه ُْٝ ٣٘ؼط ٝئلا ٗؼط كوك أنؽة. أٗظه:  2 ّْٞ  .280, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕساُثٍُه ٛٞ ٓا ُُ
, 213, ص3ُٔهظغ اٍُاتن, ض, اانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ. 6ــ  2, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 3

اندبيغ انقغٛش ٔؽشزّ انُبفغ انكجٛش نًٍ ٚطبنغ  ٙ ـ,  1304ـ خ ٔأثٕ انسغُبد )يسًذ ػجذ انسٙ(ٙ ـ  189ـ خ )يسًذ( انؾٛجبَٙاثٍ انسغٍ . 214

 . 485ٙ,  ص 1406, 1, ت٤هٝخ,ػاُْ اٌُرة, ؽاندبيغ انقغٛش
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كر منو, كماعدا ىذه األنكاع األربعة, ال يعتبر محرما عند أبي حنيفة, أم شراب ما لـ يس   
فعصير العنب إذا ُطبخ فذىب ثمثاه, كنبيذ التمر كنبيذ الزبيب إذا طبخ كؿ منيما أدنى طبخ, أم 
ف لـ يذىب ثمثاه, كلك اشتد كغمى كقذؼ بالزبد, إذا شرب منو ما يغمب عمى ظنو أنو ال يسكره,  كا 

كحرمو  .يكسؼككاف شربو لمتقكم كنحكه, مف غير ليك كال طرب, فيك حبلؿ عند أبي حنيفة كأبي 
 محمد, كفتكل المتأخريف في المذىب الحنفي ىي عمى قكؿ محمد. 

كال بأس بشرب الخميطيف, كىما ماء الزبيب كماء التمر مجتمعيف, عمى أم كصؼ كاف التمر,    
بسرا أك رطبا أك يابسا, مطبكخيف كانا أك غير مطبكخيف. ككذلؾ شرب نبيذ الحنطة كالذرة كالشعير 

ف اشتد كقذؼ بالزبد, إذا شربو كالتيف كالعسؿ  كغير ذلؾ مف المكاد, نقيعا كاف أك مطبكخا, كا 
لمتقكم كاستمراء الطعاـ, فكؿ ذلؾ حبلؿ كال يحد السكراف منو, كقيؿ يشترط عدـ السكر منو, كىذا 
عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ, كأما عند محمد فحراـ, كُيحد السكراف منو, عمما أف فتكل المتأخريف 

ىب الحنفي في ىذا أيضا ىي عمى قكؿ محمد؛ كبرركا ذلؾ بغمبة الفساد في ىذا الزمف أم في المذ
  1زمف الفتكل.

كالمقصكد بالنبيذ ىك إلقاء الحب أك المادة المراد نبذىا, في كعاء بو ماء كتركيا حتى تخرج    
المطبكخ, بينما  منيا حبلكتيا, كالفرؽ بيف النبيذ كالنقيع, ىك أف النقيع ُيطمؽ عمى الشراب غير

النبيذ يطمؽ عمى الشراب المطبكخ كغير المطبكخ, كال يشترط كي يقاؿ نبيذا أك نقيعا أف يككف 
  2مسكرا.

 الفرع الثالث
 أركان جريمة شرب الخمر والُسكر

تقـك جريمة شرب الخمر أك السكر مف غير الخمر, المكجبة لمحد في الشريعة اإلسبلمية عمى    
تمثبل في شرب الخمر أك السكر مف غيره عند البعض, كقد رأينا االختبلؼ ركنيف, ركف مادم م

بيف المغكييف كالفقياء في مفيكميـ لمخمر, ككاف المتفؽ عميو بينيـ جميعا ببل خبلؼ بأنو خمر, 
ىك: "ماء العنب النيء إذا اشتد كغمى كقذؼ بالزبد", كما سكاه فيو الخبلؼ, لذلؾ فالركف المادم 

يأخذ إحدل الصكرتيف ىما: صكرة شرب الخمر أك صكرة السكر مف غير الخمر. أما عند الحنفية, 
 .الركف الثاني فيك معنكم, متمثبل في القصد الجنائي بالمفيـك القانكني

 
                                                

. 486, 485..., أُهظغ اٍُاتن, صاندبيغ انقغٛش ٔؽشزّ انُبفغ انكجٛش, انسٙ( )يسًذ ػجذ ٔأثٕ انسغُبد )يسًذ( انؾٛجبَٙاثٍ انسغٍ  1
ـ  213, ص3, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ. 6ـ  2, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ

 .495, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 216
, انهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ. 4526, ص50, ض4322, ص48, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2

 .524, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 215, 214, ص3ٗلً أُهظغ, ض
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 ىولالفقرة األ 
 شرب الخمر أو السكر من مشروب غير الخمر

مر؛ ألف كؿ ما ال يفرؽ الجميكر بيف شرب الخمر كالشرب مف مشركب آخر مسكر غير الخ   
أسكر عندىـ مف مشركب فيك خمر, أك يأخذ حكـ الخمر مف حيث الحد, عمى عكس الحنفية 
الذيف يفرقكف بيف شرب الخمر كشرب المسكر مف مشركب آخر غير الخمر, كىذا االختبلؼ ناجـ 

يتكفر ىذا الركف عند جميكر الفقياء, , فشرب الخمرفأما  اختبلؼ نظرتيـ لمفيـك الخمر.مف 
منيـ المالكية كالشافعية كالحنابمة, كمما شرب الجاني شيئا مسكرا, كىك خمر عندىـ أك يأخذ حكـ ك 

الخمر مف حيث الحد, كال عبرة باسـ المشركب كال بالمادة التي استخرج منيا, فيستكم أف يككف 
عسؿ, أك أم المشركب مستخرجا مف العنب, أك التمر, أك الحنطة ػػػػػ القمح ػػػػػ, أك الشعير, أك ال

 مادة أخرل. 
ككذلؾ ال عبرة بقكة اإلسكار في المشركب, فما أسكر كثيره فقميمو حراـ كىك مكجب لمحد    

عندىـ, كلك كاف ما شرب منو ال يؤدم فعبل لمسكر, فإذا كاف المشركب ال يسكر منو اإلنساف 
, كلك  أنو ال يسكر فعبل, كبعض عادة, إال إذا شرب عشرة أقداح مثبل أك أكثر, فالقدح الكاحد محـر

القدح محـر كذلؾ, بؿ شرب القطرة منو محـر كيكجب الحد, فيتكفر ركف الشرب إذف بشرب القميؿ 
أك الكثير, ماداـ الكثير مف المشركب يؤدم إلى السكر, أم أنو ال يشترط لتكفر ركف شرب الخمر, 

مف المستحيؿ أف تؤدم  أف يؤدم الشرب لمسكر, فيكفي لقياـ الجريمة مجرد الشرب, كلك كاف
فإذا كاف الكثير مف  ,منو محـر لعينو كىك المكجب لمحد الكمية التي شربت لمسكر؛ ألف الشرب
  1الشراب ال يؤدم لمسكر فبل حد عميو.

كما تجدر اإلشارة إليو, أف الحد غير مرتبط كجكدا بكجكد الحرمة, إذ قد تكجد الحرمة كال يكجد    
كال يتكفر ركف شرب الخمر عند الحنفية إال  2بل يكجد حد بدكف حرمة.الحد, كالعكس غير صحيح ف

إذا كاف المشركب خمرا, بمفيـك الخمر عندىـ, كقد عرفنا فيما سبؽ معنى الخمر عندىـ 
كاالختبلؼ المكجكد فيو بينيـ, فإف لـ يكف المشركب خمرا, فبل يتكفر ركف شرب الخمر عندىـ, 

 3لمسكر فعبل.كلك كاف الشراب مسكرا, كلك أدل 
كيحد عمى الشرب عند الجميكر كلك أف المادة المسكرة دخمت الفـ أك الجكؼ عمى غير ىيئة    

الشراب, كاألكؿ مثبل, كدردم الخمر ػػػػػ كىك ما يرسب في أسفمو ػػػػػ أك الثخيف منيا إذا أكمو بخبز, 
محـ المطبكخ بيا, كال بأكؿ خبز أك ثرد فييا كأكؿ الثريد, أك طبخ بيا كأكؿ المرؽ. كال يحد بأكؿ ال

                                                
 .497ـ  495, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .154, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش خهٛم, )يسًذ( انشَْٕٙ 2
 .213, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا 3
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كال يحد شارب دردم الخمر عند الحنفية, كيحد عند مالؾ  1أك معجكف عجف بيا عمى الصحيح.
   2كالشافعي كأحمد كأكثر أىؿ العمـ.

كتعتبر المادة مسكرة كلك خمطت بماء, مادامت مميزاتيا محفكظة, مف رائحة كلكف كطعـ    
ت كؿ مميزاتيا زكاال تاما, فبل يعتبر الخميط مسكرا, كال حد فيو كتأثير, فإف خمطت بماء حتى زال

عند أبي حنيفة كالشافعي كأحمد. كالراجح في المذىب المالكي تحريـ المخمكط كلك استيمؾ فيو 
 3المسكر, كيسقط الحد عف شاربو كيثبت التعزير لمحرمة.

إف كاف أقؿ مف أك مساك لمقدار كعند الحنفية إذا ُخمط الخمر بالماء فينظر لمقدار الماء, ف   
ف كانت الغمبة لمماء فبل يحد شاربو إال إذا سكر. كلك  4الخمر فيحد شاربو إذا دخؿ إلى جكفو, كا 

طبخ الخمر أك غيره مف األشربة المحرمة حتى يذىب ثمثا المشركب لـ يحؿ؛ ألف الحرمة قد 
ي رفعيا, كلكف ال يجب الحد في تقررت فبل ترتفع بالطبخ؛ ألف الطبخ أثره في دفع الحرمة ال ف

شربو قبؿ السكر؛ ألف الخمر ىي التي مف ماء العنب النيء, كىذا مطبكخ ال نيء, فبل يككف 
   5شاربو شارب خمر.

كيكفي العتبار الجاني شاربا, أف يصؿ المشركب إلى حمقو, كمف باب أكلى إلى جكفو, فإف لـ    
كما يزيؿ العقؿ مف غير  6جو, فبل يعتبر شاربا.يصؿ المشركب إلى الحمؽ, كأف تمضمض بو ثـ م

نما فيو التعزير. كيشترط  7األشربة كالبنج كالمخدرات بصفة عامة حراـ, كلكنو ال يكجب الحد كا 
المالكية كالحنفية أف تصؿ الخمر إلى الجكؼ عف طريؽ الفـ, فإف كصمت عف غير ىذا الطريؽ 

كفي المذىب الشافعي ثبلثة آراء,  ف التعزير.أف درء الحد ال يمنع مُدرئ الحد لمشبية, عمى 
أحدىا: كرأم المالكية, كالثاني: ُيحد كلك لـ تصؿ الخمر لمجكؼ عف طريؽ الفـ, كما لك استعط أك 

كفي المذىب  8احتقف, كالثالث: ُيحد في السعكط دكف الحقنة, كيقاؿ أف الرأم األكؿ ىك األصح.
ؽ الحمؽ فيو الحد, كالشرب كاالستعاط, كما كصؿ الحنبمي رأياف, أحدىما: أف ما كصؿ عف طري

 9عف طريؽ الحقف فبل حد فيو. كالرأم الثاني: يكجب الحد في الحاليف.
                                                

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 169, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

 .13, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 498ص
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 398, 397, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ ؽشذ انٓذاٚخ ,)يسًٕد( انؼُٛٙ 2

 .159ص
َٓبٚخ , )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 161, ص8, ٗلً أُهظغ, ضزبؽٛخ انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش خهٛم, يسًذ() انشَْٕٙ 3

اإللُبع فٙ فمّ , )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 159, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 13, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...انًسزبج

 .267, ص4تن, ض, أُهظغ اٍُااإليبو أزًذ ثٍ زُجم
4

 .358, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانجُبٚخ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 
 .389ٗلً أُهظغ, ص 5
 .267, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 6
, 4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت, ()صكشٚب انغُٛكٙ. 171, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 7

 .160, 159ص
 .169, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 8
 .498, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 9
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بل يحد مف أم مشركب آخر غير الخمر إال ف ,مُسكر مف غير الخمر عند الحنفيةكأما بالنسبة ل   
ىك المكجب لمحد عندىـ كليس  بالسكر منو, إال إذا كاف الشراب مباحا فبل حد حينئذ, فالسكر إذف

الشرب. كالسكر كما ىك معمـك درجة تأتي بعد الشرب, كىي نتيجة لو, كلذلؾ يجب أف يتكفر في 
حد السكر ركف الشرب, كأف يؤدم الشرب بعد ذلؾ إلى السكر, فإف لـ يؤد لمسكر فبل حد عمى 

 الشرب, كلك قصد الجاني أف يشرب ليسكر. 
 ةثانيالفقرة ال

 ائيالقصد الجن
يتكفر القصد الجنائي لدل الجاني في حد شرب الخمر أك السكر, كمما أقدـ عمى الشرب عالما    

أنو يشرب خمرا أك مسكرا, فإف شرب المادة المسكرة كىك ال يعمـ أف كثيرىا مسكر, فبل حد عميو 
يف أف كلك سكر فعبل. كذلؾ ال حد إذا شرب مادة مسكرة كىك يظنيا مادة أخرل ال تسكر, كلك تب

  1الشرب كاف نتيجة لخطأ جسيـ أك لعدـ االحتياط؛ ألف الجريمة عمدية فيشترط فييا تعمد الفعؿ.
كيعتبر القصد الجنائي غير متكفر إذا كاف الجاني يجيؿ تحريـ الشرب, كلك كاف يعمـ أف    

العمـ  المشركب مسكر, كلكف ال يقبؿ الجيؿ ممف نشأ في ببلد المسمميف؛ ألف نشأتو بينيـ تجعؿ
بالتحريـ مفترضا فيو, أما مف نشأ في ببلد غير إسبلمية, أك كاف حديث عيد باإلسبلـ, فيقبؿ منو 
االدعاء بالجيؿ, إذا ثبت أنو يجيؿ حقيقة تحريـ الشرب. أما إذا عمـ التحريـ كجيؿ الحد فعميو 

 2الحد؛ ألنو كاف بإمكانو اجتنابو.
ف اإلكراه ماديا أك معنكيا, فبل حد عميو, أما في كلكف مف يشرب مضطرا أك مكرىا, سكاء كا   

حالة التداكم بالخمر ففي المسألة خبلؼ, إذ الراجح عند المالكية كالشافعية أف التداكم بالخمر فيو 
الحد إذا شربيا المريض كسكر منيا, أما إذا استعمميا كدىف أك غيره خارج الجسد, أك شربيا 

يا رغـ حرمتيا, كأجازىا الشافعية إذا كانت مستيمكة مع دكاء لمتداكم كلـ يسكر منيا, فبل حد في
 3آخر. كيرل أبك حنيفة إباحة الشرب لمتداكم, أما أحمد فيحرمو كيرل في الشرب لمتداكم الحد.

 
 
 

                                                
 .449, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 13, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...زبجَٓبٚخ انًس, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 2

 .501, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 159ص
شذ انضسلبَٙ زبؽٛخ انشَْٕٙ ػهٗ ؽ, )يسًذ( انشَْٕٙ. 356, 355, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 3

, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 14, 13, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 161, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضنًخزقش خهٛم

 .501, 500, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 159, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت
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 الفرع الرابع
 الوصف القانوني لشرب الخمر والسكر في القانون الجزائري

ركب المسكر لعينو, كما فعمت الشريعة لـ يجـر المشرع الجزائرم شرب الخمر أك المش   
اإلسبلمية, كلكنو جـر السكر العمني السافر, كدّرج عقكبتو في الشدة تبعا لتكرار الفعؿ, كىذا 

, فيأخذ ىذا 1المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ 75/26بمكجب األمر 
فعؿ لـ يتكرر أكثر مف مرتيف, الفعؿ كصؼ مخالفة السكر العمكمي السافر, في حالة ككف ال

 كيأخذ كصؼ جنحة السكر العمكمي السافر إذا تكرر الفعؿ أكثر مف مرتيف. 
كيعتبر السكر في بعض الجرائـ ظرفا مشددا, كما في حالة القتؿ الخطأ كاإلصابة الخطأ المادة    

تيف بكاسطة مف قانكف العقكبات, كيككف ىذا الظرؼ أكثر شدة عندما ترتكب ىاتيف الجريم 290
  2مركبة يككف سائقيا في حالة سكر.

 الفرع الخامس
 الحكمة من تحريم وتجريم شرب الخمر والسكر

لعؿ تحريـ شرب الخمر كالسكر كتجريمو مف األمكر التي ال تستدعي التفكير الكبير كالعميؽ    
عمى العقؿ  لمبحث عف الحكمة مف كراء ىذا التحريـ كالتجريـ؛ ذلؾ ألف في ىذا الفعؿ اعتداء

ف المحافظة عمى  البشرم الذم ميز بو اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف ككرمو بو بالدرجة األكلى, كا 
ىذا العقؿ تكجب تحريـ كتجريـ شرب الخمر كالسكر, كمف يشربيا فإنو لـ يرتكب جريمة في حؽ 

نما ارتكبيا في حؽ الجماعة أيضا؛ ألنيا تغرم بالعداكة  كتدفع إلى الشر, إذ السكراف  نفسو فقط, كا 
لى القكؿ المفسد عند ىذياف السكر؛ كذلؾ يضر بالجماعة, ككثير مف السكارل  يندفع إلى الشر كا 
يرتكبكف أكبر الجرائـ في أثناء سكرىـ, كمف المجرميف مف يسكر ليقدـ عمى ارتكاب الجريمة كيزكؿ 

 تردده. 
مف شر يتردد فيو اإلنساف إال أقدـ كقد كصفت الشريعة اإلسبلمية الخمر بأـ الخبائث, إذ ما    

عميو إذا سكر, كفكؽ ذلؾ أف فقداف العقؿ أك نقصو يجعؿ الشخص عالة عمى المجتمع كمصدر 
أذل لو, كيفقده قكة مف قكاه العاممة؛ كليذا ال تعتبر الشريعة اإلسبلمية شرب الخمر كالسكر جريمة 

ائو كيمده بكؿ عناصر القكة شخصية؛ ألف كؿ إنساف يعيش في المجتمع يعتبر جزء مف بن

                                                
, اُظاقنج ك٢: 37, ض ن نهْ 29/04/1975تؤغ اٌٍُه اُؼ٢ٓٞٔ ٝؼٔا٣ح اُوظه ٖٓ اٌُؽٍٞ, أُإنؾ ك٢: أُرؼِن  75/26األيش سلى  1

9/5/1975     . 
ّ أُرؼِن تر٘ظ٤ْ أُهٝن ػثه اُطهم ٌٝالٓرٜا ٝأٜٓ٘ا 2001ؿشد 19ٙ أُٞاكن 1422ظٔاقٟ األ٠ُٝ  29أُإنؾ ك٢  14-01انمبٌَٕ سلى أٗظه  2

 ّ.2001ؿشد  19ٙ أُٞاكن 1422ظٔاقٟ األ٠ُٝ  29, اُظاقنج ك٢ 46, ض ن اُؼكق09/03أُؼكٍ ٝأُرْٔ تاألٓه نهْ 

أُرؼِن تر٘ظ٤ْ ؼهًح أُهٝن ػثه اُطهم ٌٝالٓرٜا ٝأٜٓ٘ا,  14ــ01أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُِوإٗٞ  22/07/2009أُإنؾ ك٢  03ــ09األيش سلى ًٝمُي 

 .5, ص2009/ 29/07,  تران٣ؿ 45اُعه٣كج اُه٤ٌٔح, ػكق 
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المكجكدة فيو, فإذا حصؿ خمؿ في عقمو كانت ثغرة في بناء ىذا المجتمع يتسمؿ منيا الفساد 
كتذىب بيا قكاه؛ فكاف مف حؽ المجتمع الفاضؿ أف يعمؿ عمى سبلمة العقكؿ التي ىي أساس 

  1االنتاج.
عبلف لميزيمة إضافة إلى ذلؾ أف شرب الخمر كالسكر في حقيقتيا ىك ىركب     مف كاقع الحياة كا 

أماـ التبعات, فبدال مف أف يكاجو اإلنساف شؤكف حياتو كيتدبر الحمكؿ لمشكبلتو, تجده ييرب مف 
ذلؾ كمو في كأس مف الخمر تخدر أعصابو كتبعده عف تمؾ المشكبلت إلى حيف, كتخمؽ لو عالما 

ليس ىذا في حقيقتو حبل لممشكبلت جديدا ليس فيو شيء مف تمؾ الكقائع التي كانت تشغؿ بالو. ك 
فيي الزالت باقية, بؿ قد تزداد تعقيدا بسبب التأخير كاليركب مف مكاجية الحقائؽ, كالحؿ الكحيد 
ىك في مكاجية تمؾ المشكبلت, كالبحث عف حمكؿ ليا بما يستطيعو اإلنساف كترضاه الشريعة, كال 

     2يمكف أف تحميا كؤكس الخمر كالتحميؽ في عالـ الخياؿ.

 المطمب الثاني
 المتابعة في جريمة شرب الخمر والسكر في الشريعة اإلسالمية

ال ُيشترط لتحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة شرب الخمر أك السكر في الشريعة اإلسبلمية أم    
شرط, كعميو ُيقتصر تناكؿ ىذا المطمب عمى إثبات ىذه الجريمة, إذ اختمؼ الفقياء في بعض 

تيا, كىي لـ تخرج عف ككنيا إما: شيادة شيكد, أك إقرار مف الجاني, أك قرائف يمكف كسائؿ إثبا
, أك عمـ القاضي, كسكؼ يتـ تفصيؿ ىذا كما يمي:    مف خبلليا إثبات الجـر

 الفرع األول
 شيادة الشيودإثبات شرب الخمر والسكر ب

د, كيشترط أف ال يقؿ عدد اتفؽ الفقياء عمى أف حد شرب الخمر أك السكر يثبت بشيادة الشيك    
الشيكد عف رجميف, تتكفر فييما شركط الشيادة العامة التي سبؽ ذكرىا, كال تقبؿ شيادة النساء 

, كخالؼ الظاىرية ىذا كقالكا بقبكليا شريطة أف يككف بدؿ كؿ عند جميكر الفقياء في الحدكد عامة
قائمة كقت الشيادة, أم رائحة كيشترط أبك حنيفة كأبك يكسؼ أف تككف الرائحة . رجؿ امرأتيف

الخمر أك المسكر, فالشيادة عندىما مقيدة بكجكد الرائحة, كال يشترط أف تكجد الرائحة إذا أتكا بو 
مف مكاف بعيد, كلكف يشترط أف يشيد بيا الشاىداف كيصرحا أماـ القاضي بأنيما أخذاه كريحيا 

بالشرب أك السكر؛ كحجة أبي حنيفة  أما محمد فبل يشترط كجكد الرائحة مع الشيادة 3مكجكدة.

                                                
 .84, 33, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضثٕ صْشح )يسًذ(أ 1
 . 113, أُهظغ اٍُاتن, صثٍ ػجذ هللا انضازى )يسًذ(, ٗوال ػٖ: 151, صاإلَغبٌ ثٍٛ انًبدٚخ ٔاإلعالو, لطت )يسًذ( 2
 .451, ص2ٔهظغ اٍُاتن, ض, اُ...انًدزٓذثذاٚخ , )يسًذ( اثٍ سؽذ. 285, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 3
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كأبي يكسؼ أف حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة, كأف ابف مسعكد كاحد منيـ ككاف يشترط كجكد 
 1الرائحة, كال إجماع إال برأيو.

كيشترط أبك حنيفة كأصحابو لقبكؿ الشيادة عدـ تقادميا, كيجعؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ مدة    
قدرة بزكاؿ الرائحة, فإذا سكت الشيكد عف الحادث حتى زالت الرائحة التقادـ في الشرب كالسكر م

فقد تقادمت الشيادة كامتنع قبكليا. كلكف محمدا قدره بزمف اعتبارا بحد الزنا كىك ستة أشير, أك 
  2تفكيض أمر تقديره لمقاضي, أك تقديره بشير كىك المختار في المذىب.

 الفرع الثاني
 إلقراراإثبات شرب الخمر والسكر ب

اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية كذلؾ عمى أف حد شرب الخمر كالسكر يثبت بإقرار الجاني,    
كيكفي في اإلقرار مرة كاحدة في المذاىب األربعة, كيشترط أبك يكسؼ كزفر مف الحنفية أف يككف 

دـ, فإذا كاف اإلقرار مرتيف كفي مجمسيف. كيشترط أبك حنيفة كأبك يكسؼ أف ال يككف اإلقرار قد تقا
قد تقادـ لـ يقبؿ مف المقر, كنياية التقادـ عندىما ىك ذىاب الرائحة, كلكف محمدا ال يرل بطبلف 
اإلقرار بالتقادـ؛ ألف عدـ القبكؿ لمتقادـ سببو التيمة, كاإلنساف ال يتيـ عمى نفسو, فإذا أقر ُأخذ 

 3بإقراره, ميما مضى مف زمف عمى الكاقعة.
 الفرع الثالث 

 القرائنشرب الخمر والسكر ب إثبات
القرائف التي أعطى ليا بعض فقياء الشريعة اإلسبلمية اعتبارا إلثبات جريمة شرب الخمر    

 لّسكر, قيء الخمر أك ما في حكمو.كالسكر ىي: كجكد رائحة الخمر أك ما في حكمو في المتيـ, ا
لسكر بالرائحة, إذ يرل المالكية اختمؼ الفقياء في ثبكت حد شرب الخمر أك افبالنسبة لؤلكلى فقد 

كخالفيـ في  ,شيد بيا عند الحاكـ شاىداف عدالفكجميكر أىؿ الحجاز بكجكب الحد بالرائحة إذا 
ذلؾ أبك حنيفة كالشافعي كأحمد كجميكر أىؿ العراؽ كطائفة مف أىؿ الحجاز كجميكر عمماء 

مة فبل يثبت باالحتماؿ ما ُيدرأ البصرة, بأف قالكا: ال يثبت الحد بالرائحة؛ ألف الرائحة محتم
 4بالشبيات.

                                                
1

 .289, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 
 .287, ص5أُهظغ ٗلٍٚ, ض 2
, 5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 358, 357, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 3

 .267, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...لُبعاإل, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 451, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( ؽذاثٍ س. 289ص
, 5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 429, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4

. 159, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 451, ص2, ٗلً أُهظغ, ض...اٚخ انًدزٓذثذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ. 294ص

 .501, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 267, ص4, ٗلً أُهظغ, ض...لُبعاإل, )يٕعٗ( انسدبٔ٘



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 071 

 
  

 

يعتبر أبك حنيفة كجكد الشخص في حالة سكر دليبل عمى أنو سكر مف غير الخمر, فإذا شيد ك    
اثناف عمى شخص بأنيما كجداه في حالة سكر, ككجدت فيو رائحة المسكر, أك شيد الشاىداف 

رل الشافعي في السكر دليبل عمى الشرب؛ بأنيما اشتما رائحة المسكر كجب عميو حد السكر. كال ي
الحتماؿ أنو احتقف أك استعط أك أنو شربيا لعذر مف غمط أك إكراه, كىذا الرأم ركاية في المذىب 
الحنبمي. كيرل مالؾ كجكب الحد لكجكد الشخص في حالة سكر؛ ألف السكر ال يككف إال بعد 

 1الشرب, كىك الرأم الثاني في المذىب الحنبمي.
يعتبر قيء الخمر أك ما في حكمو كحده دليبل عند أبي حنيفة, فكجكد عينيا في القيء ال  الك    

يدؿ عمى الطكاعية, كىك قكؿ الشافعي كرأم ألحمد. أما مالؾ فيكجب الحد بالقيء كما يكجبو أحمد 
 2في الرأم اآلخر؛ ألنو ال ُيتقيأ إال بعد الشرب.

 الفرع الرابع 
 قضاء القاضي بعممو

عمى أنو ليس لمقاضي أف يقضي بعممو في الحدكد, ال  الشريعة اإلسبلمية ميكر فقياءجيرل    
سيما الحدكد المتعمقة بحؽ اهلل, كمنيا الشرب كالسكر, كلك عايف الحادث بنفسو, أك أقر لو بو 

ؿ مرجكح بجكاز قضاء القاضي في ذلؾ قك  ةكلمشافعي ,ني ماداـ ذلؾ في غير مجمس القضاءالجا
  سبؽ التطرؽ ليذا القكؿ في الحدكد السابقة. كقد 3,بعممو

 المطمب الثالث
 عقوبة شرب الخمر والسكر 

يتـ تناكؿ ىذا المطمب في فرعيف, ُيخصص الفرع األكؿ منيما لعقكبة شرب الخمر كالسكر في    
 الشريعة اإلسبلمية, كالفرع الثاني لعقكبة السكر في القانكف الجزائرم.

 الفرع األول
 لخمر والسكر في الشريعة اإلسالميةعقوبة شرب ا

يتـ التطرؽ في ىذا الفرع لنكع كمقدار عقكبة شرب الخمر كالسكر في الشريعة اإلسبلمية,    
كلسقكط حد شرب الخمر كالسكر, كلمتداخؿ في حد شرب الخمر كالسكر, كلكيفية تنفيذ عقكبة 

 شرب الخمر كالسكر.
                                                

, أُهظغ اٍُاتن, اإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 159, ص4ض..., أُهظغ اٍُاتن, أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 1

 .  503, 502, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 268, ص4ض
. 159, ص4ً أُهظغ, ض..., ٗلأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 294, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

 .  503, 502, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 268, ص4, ٗلً أُهظغ, ض...اإللُبع, )يٕعٗ( انسدبٔ٘
ػٕدح . 376, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 518, 517, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 3

 .457, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػجذ انمبدس()
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 ىولالفقرة األ 
 والسكر في الشريعة اإلسالمية نوع ومقدار عقوبة شرب الخمر

يعاقب عمى شرب الخمر بالجمد ثمانيف جمدة عند أبي حنيفة كمالؾ كىك ركاية عف أحمد, كيرل    
الشافعي كالظاىرية كركاية أخرل عند أحمد أف الحد أربعكف جمدة فقط, كلكف ال بأس عند الشافعي 

الحد أربعيف كما زاد عميو تعزير. مف ضرب المحدكد ثمانيف جمدة إذا رأل اإلماـ ذلؾ, فيككف 
كيعاقب عمى السكر مف غير الخمر عند أبي حنيفة بنفس عقكبة شرب الخمر, فالحد عنده مقرر 

 1لمسكر كالشرب معا.
كسبب اختبلؼ الفقياء في مقدار الحد أف القرآف لـ يحدد العقكبة كأف الركايات ال تقطع بإجماع    

ف كاف قد حـر الخمر, فإنو لـ يعيف ليا حدا, كما أف الصحابة عمى رأم في حد الخمر. فال قرآف كا 
فكاف يضرب فييا القميؿ كالكثير, كلكنو لـ يزد عف أربعيف. كجاء , لـ يعيف لمخمر حدا النبي 

أبك بكر كضرب في الخمر أربعيف, فمما جاء زمف عمر تحير أمر الناس عمى شرب الخمر, 
 يو بأف يجعمو ثمانيف جمدة ففعؿ.عم, فأشاركا هفاستشار عمر الصحابة في حد

كركم عف عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "ما كنت أقيـ حدا عمى أحد فيمكت فيو فأجد منو في    
لـ َيُسنَُّو". قيؿ كالمراد لـ يسف فيو  نفسي, إال صاحب الخمر فإنو إف مات كديتو, ألف رسكؿ اهلل 

ال فمعمـك قطعا أنو أمر بضربو.   2عددا معينا, كا 
 ةثانيالفقرة ال

 سقوط حد شرب الخمر والسكر
الرجكع عف ة قط ىذا األخير في حاليمتنع تنفيذ حد شرب الخمر أك السكر بسقكط الحد, كيس   

رجكع الشيكد عف شيادتيـ, أك بعضيـ كحالة  3,اإلقرار إذا كاف ىك الدليؿ الكحيد إلثبات الحد
طبلف أىمية الشيكد لمشيادة بعد الحكـ كقبؿ ب, كحالة ا بقي ال يكتمؿ بو نصاب الشيادةبحيث م

, شيادة, كىذا خاص بالمذىب الحنفيالتنفيذ, أك بعضيـ بحيث ما بقي ال يكتمؿ بو نصاب ال
 لتنفيذ السيما إذا ثبت بإقراره.جنكف الجاني بعد الحكـ كقبؿ ا كحالة

 
 
  

                                                
, ص 6, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ. 295, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( ًٓبواناثٍ  1

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, ذٍٚ()ؽٓبة ان انمشافٙ. 171, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 356

 .365, 364, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 204ص
 .297, 296, ص5, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2
 .267, ص4اٍُاتن, ض , أُهظغاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 298, ص5ٗلً أُهظغ, ض 3
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 ةثالثالفقرة ال
 السكرو التداخل في حد شرب الخمر 

شرب الخمر أك السكر قبؿ تنفيذ الحكـ في إحداىا, تداخمت عقكبات ىذه إذا تعددت جرائـ    
الجرائـ, سكاء حكـ أك لـ يحكـ بيا, مادامت كميا قد كقعت قبؿ تنفيذ إحدل العقكبات, كُأكتفي فييا 
بتنفيذ عقكبة كاحدة, فإذا كقعت جريمة أخرل بعد تنفيذ العقكبة, كجبت ليا عقكبة أخرل خاصة 

ؿ حد شرب الخمر أك السكر مع عقكبة القتؿ, سكاء كاف القتؿ مف حدكد اهلل أك كما يتداخ 1بيا.
حقا آلدمي, كما لك شرب كزنا كىك محصف, أك شرب كقتؿ شخصا, فبل تنفذ إال عقكبة القتؿ, 
التي تجبُّ عقكبة الشرب, كىذا عند أبي حنيفة كمالؾ كأحمد. أما الشافعي فيرل أف عقكبة القتؿ ال 

ا, كيجب تنفيذ العقكبات كميا, فمثبل إذا سرؽ شخص, كزنى كىك محصف, كشرب, تجبُّ ما دكني
 ُجمد لمشرب, كُقطع لمسرقة, ثـ ُقتؿ بعد ذلؾ في حد الزنا.

كال يتداخؿ حد الشرب عند أبي حنيفة كأحمد مع أية عقكبة أخرل إال مع عقكبة القتؿ, كلكف    
مكَجبيما كاحد أم الكاجب فييما كاحد كىك مالكا يرل أف حد الشرب يتداخؿ مع حد القذؼ؛ ألف 

 ثمانكف جمدة, كالقاعدة عنده أف الحدكد تتداخؿ كمما اتحدت مكَجباتيا.
 ةرابعالفقرة ال

 السكرو كيفية تنفيذ عقوبة شرب الخمر 
مف المعمـك أف عقكبة شرب الخمر أك السكر ىي الجمد, كقد تـ التعرؼ عمى ىذه العقكبة في    

يو فإف تنفيذ ىذه العقكبة يتـ بنفس الكيفية التي يتـ بيا تنفيذ الجمد في عقكبة الزنا جريمة الزنا, كعم
عند الجميكر. كىناؾ مف خالؼ إذ يرل البعض كمنيـ محمد صاحب أبي حنيفة, أف المحدكد في 
شرب الخمر أك السكر ال يجرد مف مبلبسو إظيارا لمتخفيؼ؛ ألنو لـ يرد بو نص, كلكف الرأم 

المذىب ىك أنو ال فرؽ بيف حد الخمر كغيره, كأف الشارع أظير التخفيؼ في نقصاف الراجح في 
  2عدد الجمدات, كأف أم تخفيؼ آخر يفقد العقكبة غرضيا.

يقتصر الخبلؼ كالمعمـك أف تجريد المحدكد مف مبلبسو, ىي مسألة خبلفية في كؿ الحدكد, كال    
السميـ بسكط, أك أيد, أك نعاؿ, أك أطراؼ ثياب, كىناؾ مف قاؿ يجمد القكم  فييا عمى حد الخمر.

, كىذا لما ركاه البخارم كغيره, كالبد مف شد طرؼ الثكب اتباعا لما كاف يجرم في حضرة النبي 
 كفتمو حتى يؤلـ. 

                                                
 .248, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...لُبعاإل, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 13, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 1
 .298, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2
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كىناؾ مف قاؿ يجمد بالسكط كجكبا, إذ الزجر ال يحصؿ بغيره, أما الضعيؼ المريض, فيجمد    
. كقاؿ صاحب المغني: أف الضرب أم الجمد يككف في الحدكد 1كز بالسكطبالعثكاؿ كنحكه, كال يج

 2بالسكط, كال نعمـ بيف أىؿ العمـ خبلفا في ىذا في غير حد الخمر.
كىناؾ مف يفرؽ في الشدة في الضرب بيف الحدكد, إذ يرل الحنابمة أف أشد الضرب يككف في    

في حيف يسكم مالؾ الشدة في الضرب بيف  حد الزنا, ثـ حد القذؼ, ثـ حد الخمر, ثـ التعزير.
حنيفة فيرل أف يككف التعزير  أبكالحدكد جميعا, كيجعمو متكسطا ليس بالمبرح كال بالخفيؼ. كأما 

   3أشدىا, ثـ حد الزنا, ثـ حد الخمر, ثـ حد القذؼ.
نو كيرل البعض أنو إذا اجتمعت حدكد هلل مف أجناس مختمفة ُأخر حد الشرب عنيا جميعا؛ أل   

كلكف البعض يرل تقديـ حد الشرب عمى غيره؛ عمى أساس  4ثابت بغير القرآف كىك رأم الحنفية.
أنو ىك األخؼ, عمى أنو إذا تأخر فميس لمتأخير أثر كىذا رأم الشافعي كأحمد؛ ألنيما يرياف تقديـ 

يبدأ  األخؼ عمى الخفيؼ. أما مالؾ فيستكم عنده أف يقدـ األخؼ أك األشد, كلكلي األمر أف
 5بأييما شاء.

كمف المجمع عميو بيف األئمة األربعة أف العقكبة ال تنفذ عمى السكراف حتى يفيؽ؛ ألف العقكبة    
ُجعمت لمتأديب كالزجر, كالسكراف ال يشعر تماما بما يحدث لو إذ غيبكبة العقؿ كغمبة الطرب 

زأ كاعتد بو, كيرل البعض أف يعاد . كيرل البعض أنو إذا ُجمد قبؿ اإلفاقة أج6كاالنشراح يخفؼ األلـ
الحد, كيفرؽ البعض بيف ما إذا كاف عنده ميز أـ ال, فإف كاف عنده ميز كقت الجمد اعتد بالجمد 
ف لـ يحس في أكلو كأحس بعد  كلك كاف قبؿ صحكه, كأما إذا كاف ال ميز عنده أعيد عميو الحد, كا 

 7ذلؾ, ُحسب لو مف أكؿ إحساسو بالضرب.
ف عاد جمد مرة ثالثة, شارب الخمر إذا عاد إلى الشرب بعد جمده يجمد ثانية, ك  قيؿ أفكقد     ا 

: إف عاد في الرابعة أك الخامسة فاقتمكه, ثـ جيء بو فييا فمـ يقتمو, فتأكلكا رسكؿ اهلل  كقيؿ: قاؿ
  8قكلو عمى أنو نكع مف الزجر, ليرتدعكا كال يقدمكا عميو, كاعتبركا ما قالو منسكخا.

 
 

                                                
 .160, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 15, ص8اٍُاتن,ض, أُهظغ ...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ 1
 .509, 508, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
3

 .513, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 511, ص12أُهظغ ٗلٍٚ, ض 
 .326, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضر انمذٚشؽشذ فز, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 4
, أُهظغ اٍُاتن, اإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 157, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 5
 .513, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانًذَٔخ انكجشٖ, (يبنك) اثٍ أَظ. 248, ص4ض
 .295, ص5, ٗلً أُهظغ, ضفزر انمذٚشؽشذ , )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 6
 .451, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 160, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 7
 .3528, ص39, ض5, أُهظغ اٍُاتن, ّنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 8
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 الثاني الفرع
 عقوبة السكر في القانون الجزائري

سبؽ القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ يجـر شرب الخمر أك المشركب المسكر لعينو, كلكنو جـر    
السكر العمكمي السافر, كىذا إذا ُكجد الجاني سكرانا في أماكف عمكمية, كدّرج عقكبتو في الشدة 

المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف  75/26تبعا لتكرار الفعؿ, كىذا بمكجب األمر 
الكحكؿ, فيأخذ ىذا الفعؿ كصؼ مخالفة السكر العمكمي السافر, في حالة ككف الفعؿ لـ يتكرر 
أكثر مف مرتيف, عمما أف عقكبة المرة األكلى تختمؼ عف عقكبة المرة الثانية, كيأخذ كصؼ جنحة 

 ف مرتيف.السكر العمكمي السافر إذا تكرر الفعؿ أكثر م
 ىولالفقرة األ 

 عقوبة مخالفة السكر العمني السافر
: 06/23مف القانكف  1مكرر 467بعد تعديميا بالمادة  75/26جاء في المادة األكلى مف األمر    

"كؿ مف يكجد في حالة سكر سافر في الشكارع أك في المقاىي أك في المحبلت العمكمية األخرل 
دج." كرفعت المادة الثانية مف نفس األمر العقكبة في  6000ى دج إل 3000يعاقب بغرامة قدرىا 

 6000حالة تكرار الفعؿ لممرة الثانية, لتصبح الحبس مف خمسة أياـ إلى عشرة أياـ كالغرامة مف 
دج. كيمكف لمقاضي في ىذه الحالة األخيرة أف يمنع الجاني مف قيادة سيارة ذات  12000دج إلى 

 عقكبة تكميمية كىذا بمقتضى المادة الخامسة مف نفس األمر. محرؾ لمدة ال تتعدل سنة, ك
 ةثانيالفقرة ال

 عقوبة جنحة السكر العمني السافر
كبة السكر العمني مكرر عق 467بعد تعديميا بالمادة  75/26شددت المادة الثالثة مف األمر    

في حالة تكرار فعؿ السافر, كرفعت جسامة الجريمة إلى درجة الجنحة بعدما كانت مخالفة, كىذا 
خبلؿ االثني عشر شيرا التالية لصدكر الحكـ الثاني, لتصبح الحبس مف السافر السكر العمني 

دج. باإلضافة إلى إمكانية منعو مف  100000دج إلى  20001شير إلى ستة أشير كالغرامة مف 
مكانية  حرمانو مف حؽ قيادة سيارة ذات محرؾ لمدة سنة عمى األقؿ كخمس سنكات عمى األكثر, كا 

مف قانكف العقكبات  1مكرر 9أك أكثر مف الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية الكاردة في المادة 
 . 75/26كعقكبات تكميمية, كىذا حسب المادة الخامسة مف األمر 

كرفعت المادة الرابعة العقكبة إذا ارتكب الجاني نفس الفعؿ خبلؿ الخمسة سنكات التالية لصدكر    
دج.  100000دج إلى  20001السابؽ, لتصبح الحبس مف شيريف إلى سنة كالغرامة مف  الحكـ

 باإلضافة إلى امكانية الحكـ عميو بالعقكبات التكميمية المذككرة في الفقرة السابقة كبنفس الكيفية.
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كقد ألزمت المادة السادسة مف نفس األمر باقتياد كؿ شخص يكجد في حالة سكر في الشكارع,    
في المقاىي, أك في الحانات, أك في المحبلت العمكمية األخرل, إلى مركز الشرطة األقرب أك أك 

 إلى غرفة أمف يمكث بيا إلى أف يسترجع كعيو, كىذا كتدبير أمف.
 المطمب الرابع

 موازنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري في عقوبة شرب الخمر والسكر 
لخمر كالسكر في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم, يتبيف مما سبؽ بيانو في شرب ا   

 أف ىناؾ أكجو تشابو كأكجو اختبلؼ بينيما في النظر إلى ىذا الفعؿ, يمكف تفصيميا في اآلتي:
 الفرع األول
 أوجو التشابو

يتضح تتفؽ كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم عمى استيجاف شرب الخمر كالسكر, ك    
ذلؾ في الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ تحريـ كتجريـ ىذه األفعاؿ مطمقا, بغض النظر عف النتائج 
الناجمة عف ذلؾ. أما في القانكف الجزائرم فيظير استيجاف ىذه األفعاؿ في تجريـ المشرع السكر 

ؿ التستر في العمكمي السافر, كفي ىذا دعكة منو إلى االبتعاد عف مثؿ ىذه األفعاؿ, أك عمى األق
حالة اتيانيا, كذلؾ بتجنب األماكف العامة في حالة السكر, كما يظير ىذا االستيجاف في جعؿ 
السكر ظرؼ مشدد في بعض الجرائـ, باإلضافة إلى ىذا تجريـ إقحاـ القصر في ىذه األفعاؿ؛ 

مف  جاء لقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ؛ كىذا كاضح 75/26بدليؿ أف األمر 
 خبلؿ عنكانو.

كما يتفؽ المشرع الجزائرم مع جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية في عدـ النظر إلى نكعية    
نما العبرة عنده بحصكؿ السكر منو مع تكاجد الجاني في مكاف عاـ, كال  المشركب المسكر, كا 

تفؽ المشرع يشترط جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية ىذيف الشرطيف السيما الشرط الثاني. كي
الجزائرم مع فقياء الحنفية في شرط السكر إذا كاف المشركب ليس خمرا بمفيـك الحنفية لمخمر, 

 كيختمؼ معيـ في عدـ التفرقة بيف الخمر كغيره.  
 الفرع الثاني
 أوجو االختالف

تختمؼ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في أساس التجريـ, الذم ينظر مف خبللو كؿ    
 يما إلى فعؿ شرب الخمر كالسكر, باإلضافة إلى اختبلفيما عند التجريـ في العقكبة.من
 



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 077 

 
  

 

 ىولالفقرة األ 
 االختالف في أساس التجريم بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري

يرل جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية تجريـ شرب الخمر بمفيكمو الكاسع لعينو, بغض النظر    
جمة عف ىذا الشرب, كىذا لتكقي اآلثار الضارة التي قد تنجـ عنو, فالشريعة عف اآلثار النا

اإلسبلمية ترل أف ىذا الفعؿ جريمة تمس المجتمع كال تعتبر جريمة شخصية فقط. في حيف أف 
المشرع الجزائرم ليست لو ىذه النظرة إال بالنسبة لمقصر, أما ماعدا ذلؾ فبل ينظر إال إلى اآلثار 

ذا الفعؿ كالتي تمس المجتمع, كالسكر العمكمي السافر, كارتكاب بعض الجرائـ في الناجمة عف ى
 حالة السكر, كالتي جعؿ السكر ظرفا مشددا فييا.

كلقد سبؽ معرفة أف القرآف الكريـ قد بّيف أف في الخمر مضار كمنافع لمناس, سكاء عممكا بيا أـ    
و؛ كعمى ىذا األساس حرمو كجرمو كىذا لمعرفة لـ يعممكا, كلكف األكيد أف مضاره أكبر مف منافع

اهلل سبحانو كتعالى بشؤكف خمقو كما يضرىـ كما ينفعيـ. في حيف أف المشرع الجزائرم ترؾ حرية 
االختيار لمراشديف كحّمميـ المسؤكلية عف المضار, كقد رأينا مثؿ ىذا في الشريعة اإلسبلمية في 

لى قبؿ التحريـ القاطع لو, كلقد رأينا أيضا مثمو عند التحريـ التدريجي لمخمر في المراحؿ األك 
الحنفية في شرب غير الخمر, كاشتراطيـ لمحد عميو السكر كىذا ربما لبلستفادة مف منافعو, 
كاستثنكا مف ذلؾ الخمر؛ كبرركا ذلؾ بأف شرب القميؿ مف الخمر يدعك إلى شرب الكثير منو؛ 

 كبالتالي الكقكع في المضار أكيد.
خبلؿ ىذا التحميؿ يتبيف أف جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, قد بنكا تجريميـ لشرب كمف    

الخمر بمفيكمو الكاسع, عمى أساس الضرر االحتمالي المتكقع, كىك في اعتقادىـ أكيد لكجكد 
النص عميو, كفي ىذا كقاية مف الكقكع في المضار. في حيف بنى المشرع الجزائرم تجريمو ليذا 

أساس الضرر الكاقع كليس المتكقع كالذم يمس المجتمع, إذ الحظ الجانب الشخصي الفعؿ عمى 
ف اعتدل فعبل فاالعتداء بذاتو جريمة  لمشارب, الذم قد يستمتع بشربو كال يعتدم عمى أحد قط, كا 
ليا عقاب, قد يشدد ىذا العقاب بفعؿ الشرب, كيعتبر ىذا عبلجا بعد كقكع الضرر؛ كذلؾ لتجنب 

 مرة أخرل مف طرؼ نفس الجاني, كىك في نفس الكقت زجر لآلخريف مف الكقكع فيو. الكقكع فيو 
كقد يككف اختيار المشرع الجزائرم ليذا األساس استجابة لزعـ الشارب أف ىذا شأنو كحده,    

كليس ألحد أف يتدخؿ في شؤكنو الشخصية مادامت ال تؤذم أحدا سكاه. كفي ىذا القكؿ كثير مف 
حيا الشريعة اإلسبلمية بأف اإلنساف ليس حرا في إيذاء نفسو؛ ألنو ال يممكيا, المغالطات, تكض

فيي مممككة لخالقو. كلمجتمعو عميو حؽ, فبل يجكز لو أف يعبث بعقمو لييدر حؽ المجتمع في 
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نشاطو كفكره كعممو, فإنو يعيش فيو كيستفيد مف كجكده فيو أمنا كرفاىية كسعادة, فعميو إذف أف 
  1ـ العاـ.يمتـز بالنظا

كال شؾ أف ما اختارتو الشريعة اإلسبلمية أفضؿ؛ ألف فيو كقاية كالكقاية خير مف العبلج؛ كأف    
نما يمس  ف كاف قد يبدك أحيانا أف الضرر ال يمس المجتمع كا  ضرر شرب الخمر كالسكر أكيد, كا 

ساس بو ىك الشارب كحده, كلكف الشارب في حقيقة األمر ىك لبنة مف لبنات المجتمع, ككؿ م
 مساس بالمجتمع.

كمع ىذا تبقى أراء الحنفية منفذ سعة لممدمنيف عمى الخمر مف المسمميف, كلغير المسمميف    
المتعكدكف عمى شرب الخمر كالذيف يريدكف اعتناؽ الديف اإلسبلمي, كتقؼ في كجكىيـ مسألة 

أتي أقكاؿ الحنفية كفتكل تحريـ كتجريـ شرب الخمر كالسكر, كذلؾ إلدمانيـ عميو كتعمقيـ بو, فت
دينية يمكف اعتمادىا بالنسبة إلييـ, حتى يمكف إخراجيـ مف ىذا اإلدماف, كذلؾ بإمكانية شربيـ 

 بعض المشركبات مف غير الخمر عند الحنفية دكف بمكغ حد السكر. 
كعميو يمكف اعتبار ىذا التنكع في أقكاؿ الفقياء, سمة مف سمات المركنة في الشريعة    
بلمية, كالتي تعتبر رحمة لمعالميف كتتسع لمجميع في كؿ زماف كمكاف, كىي سمة فاضمة مف اإلس

محاسف الشريعة اإلسبلمية كليست عيبا فييا, كرحـ اهلل مف قاؿ: اجماع الفقياء حجة قاطعة, 
 كاختبلفيـ رحمة كاسعة. 

 ةثانيالفقرة ال
 حد شرب الخمر والسكراالختالف في العقوبة بين الشريعة والقانون الجزائري في 

تختمؼ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في عقكبة شرب الخمر كالسكر, فاألكلى تعاقب    
عمى ىذه الجريمة بالجمد مع االختبلؼ بيف الفقياء في مقداره ككيفيتو. كقد يككف الدافع لشرب 

حقائؽ إلى سعادة األكىاـ الخمر ىك رغبة الجاني في نسياف آالمو النفسية, كاليركب مف عذاب ال
التي تكلدىا نشكة الخمر. كالشريعة بكضعيا عقكبة الجمد لشارب الخمر, تككف قد كضعتيا عمى 
أساس مف عمـ النفس, إذ حاربت الدكافع النفسية التي تدعك لمجريمة, بالدكافع النفسية المضادة 

 التي تصرؼ بطبيعتيا عف الجريمة.
لخمر لينسى آالـ نفسو, تذكر العقكبة التي ترده إلى آالـ النفس فإذا ما فكر الشخص في شرب ا   

ذا ما فكر في شرب الخمر لميركب مف عذاب الحقائؽ, تذكر أف العقكبة ترده إلى  كالبدف معا. كا 
  2عذاب الحقائؽ كعذاب العقكبة, كفي ىذا ما يصرؼ الشخص غالبا عف ارتكاب ىذه الجريمة.

                                                
 .113, أُهظغ اٍُاتن, صثٍ ػجذهللا انضازى )يسًذ(ا 1
 .561, 560, ص2أُهظغ اٍُاتن, ض ػٕدح )ػجذ انمبدس(, 2
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التاريخية بينت أف  حقائؽبة تعدـ الجريمة تماما؛ ألف الىذه العقك  بل يمكف الجـز بأفمع ذلؾ فك    
ىناؾ مف ُنفذ عمييـ حد شرب الخمر, ثـ عادكا لشربو كُنفذ عمييـ الحد مرات متعددة, كلكف ما 
يمكف الجـز بو ىك أف ىذه العقكبة تقمميا عمى األقؿ, كىذا بالمكازاة مع التربية اإلسبلمية الصحيحة 

 ىذا الفعؿ. التي تنفر مف 
أما القانكف الجزائرم فيعاقب عمى جريمة السكر العمكمي السافر بعقكبة الغرامة البسيطة, كالتي    

أقؿ ما ُيقاؿ عنيا أنيا غير ردعية, إذ ال تصؿ في أغمب األحكاؿ قيمة ىذه الغرامة ثمف ما سكر 
مف أجميا, لتفاىة  بو الجاني, األمر الذم جعؿ سمطات الضبط القضائي تتياكف في المتابعة
 عقكبتيا كاستيزاء الجناة بيذه العقكبة, بؿ ىناؾ مف ال يسمع بيذا التجريـ أصبل.

أما في حالة تشديد العقكبة عمى بعض الجرائـ التي ُجعؿ السكر ظرفا مشددا ليا, فعادة ما    
مة في حالة يعاقب القانكف الجزائرم عمى ىذه الجريمة المقترنة بظرؼ السكر, بضعؼ عقكبة الجري

, كفي ىذه الحالة قد تككف العقكبة ردعية نكعا ما كىذا إذا لـ يخففيا 1عدـ اقترانيا بالظرؼ المشدد
 القاضي كفقا لسمطتو التقديرية. 

كفي مجاؿ السمطة التقديرية الممنكحة لمقاضي في تخفيؼ عقكبة الجرائـ أيضا اختبلؼ جكىرم    
ائرم, إذ الشريعة اإلسبلمية ال تمنح لمقاضي ىذه السمطة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجز 

التقديرية لتخفيؼ العقكبة ال سيما في مجاؿ العقكبات المقدرة, كالتي تعتبر عقكبة جريمة شرب 
 بل يجكز المساس بيا ال مف القاضي كال مف غيره. ف, عند الجميكر الخمر كالسكر مف بينيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٖٓ هإٗٞ اُؼوٞتاخ اُعىائه١. 290أٗظه ٓصال أُاقج  1
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 المبحث الثالث
 الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانون حد الردة في

نما ىي مف     ىناؾ مف فقياء الشريعة اإلسبلمية مف يعتبر أف الردة ليست مف جرائـ الحدكد, كا 
جرائـ التعزير, تككف عقكبتيا كفؽ ما يراه كلي األمر, كال تصؿ إلى القتؿ ال سيما إذا لـ تقترف 

. كمف بيف ما يستندكف إليو في أقكاليـ ىك أف القرآف بأفعاؿ مف شأنيا ىدـ مقكمات المجتمع المسمـ
َ يَۡرحَِدۡد ...الكريـ كىك أساس التشريع, كردت فيو آيتاف عف الردة في الديف ىما قكلو تعالى:  ٌَ َو

جۡيَا وَٱٓأۡلِخرَةِ   ًۡ ِِف ٱِلُّ ُٓ ۡغَمٰيُ
َ
ْوَلَٰٓهَِم َحتَِطۡج أ

ُ
َٔ نَافِر  فَأ ُْ ٍُۡج َو ًۡ َغَ دِيِِِّۦ َذيَ ۡلَحُٰب ٱنلَّارِ   ٌُِِس

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َوأ

ا َٓ ًۡ ذِي وَن  ُْ ًۡ َغَ دِيِِِّۦ [, كقكلو تعالى: 217]البقرة: ٢١٧َخِِٰلُ َ يَۡرحَدَّ ٌُِِس ٌَ  ْ ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۥٓ  ُّ ًۡ َويُِحتَُُّٔ ُٓ ٖم ُُيِتُّ ۡٔ ُ ةَِل ِِت ٱَّللَّ
ۡ
يف كال في آيات أخرل [, كليس في اآليت54]المائدة: ...فََصَٔۡف يَأ

 عقاب دنيكم محدد لمردة عف الديف.
, كيحممكنو عمى مف أتى بأقكاؿ 1"من بدل دينو فاقتموه"القائؿ:  كيقركف بكركد حديث النبي    

كأفعاؿ بقصد ىدـ المجتمع المسمـ كتقكيض أركانو, مما يدخؿ صاحبيا حسبيـ في مفيـك الخيانة 
عمى اعتقاد باطني يعتقده, كأف الكفر بنفسو ليس مبيحا لمدـ, العظمى لمديف كالكطف, كال يقتصر 

نما المبيح لمدـ ىك محاربة المسمميف كالعدكاف عمييـ, كمحاكلة فتنتيـ عف دينيـ. كيؤكدكف صحة  كا 
"ال يحل دم امرئ مسمم, يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل, إال بإحدى : رأييـ بقكلو 

, بأنو إذا جمعنا بيف 2لثيب الزاني, والمارق من الدين التارك لمجماعة"ثالث: النفس بالنفس, وا
الحديثيف ظير المعنى المقصكد كاضحا بتقييد التارؾ لدينو بككنو مفارقا لجماعة المسمميف, كتتـ 

 ىذه المفارقة بأعماؿ ظاىرة ثابتة تيدـ مقكمات حياتيـ.
از قتؿ المسمـ في الحاالت الثبلثة المذككرة, كما يجمب االنتباه أف ىذا الحديث الثاني حصر جك    

ف لـ يقتؿ,  كلكف كثير مف الفقياء يقكلكف بجكاز قتمو في حاالت أخرل غيرىا, كجريمة الحرابة كا 
 ككذلؾ بعض جرائـ التعزير, فكيؼ يمكف تفسير ىذا؟

بأخبار  باإلضافة إلى ىذا ىناؾ مف يرل أف الحديث األكؿ ىك خبر آحاد, كأف الحدكد ال تثبت   
 اآلحاد؛ ألنيا تسقط بالشبيات, كخبر اآلحاد في حد ذاتو شبية. 

كىناؾ مف يرل أف خبر األحاد ُيَردُّ إذا خالؼ آية مف القرآف الكريـ, كىذا الحديث مخالؼ    
َِ  لظاىر آيات منيا قكلو تعالى:  ٌَِ  َوكُِو ٱۡۡلَقُّ   [, كقكلو تعالى:256]البقرة: ََلٓ إِۡنَراهَ ِِف ٱِّلِي
                                                

, أُهظغ اٍُاتن, ًراب اٌرراتح أُهذك٣ٖ ٝأُؼاٗك٣ٖ ٝهراُْٜ, تاب ؼٌْ أُهذك ٝأُهذكج ٝاٌرراترْٜ, نهْ فسٛر انجخبس٘, )يسًذ( انجخبس٘ 1

 .15, ص9, ض6922اُؽك٣س: 
 .5, ص9, ض6878لً أُهظغ, ًراب اُك٣اخ, تاب هُٞٚ ذؼا٠ُ: "إٔ اُ٘لً تاُ٘لً ٝاُؼ٤ٖ تاُؼ٤ٖ...", نهْ اُؽك٣س: ٗ 2
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 ۚ َ َشآءَ فَيۡيَۡسُفۡر ٌَ ٍََ َشآءَ فَيۡيُۡؤٌَِ َو ۖۡ َذ ًۡ بُِّس َ [, كقكلو تعالى: 29]الكيؼ:  رَّ ٌَ  ََ ٌَ ٔۡ َشآءَ َربَُّم ٓأَل َ َول
ْ ُمۡؤٌِِنَِي  ٔا ٰ يَُسُُٔ َُج حُۡسرِهُ ٱنلَّاَس َحِتَّ

َ
فَأ

َ
ۚ أ ًۡ ََجِيًػا ُٓ ۡرِض ُُكُّ

َ
[. كمنيـ مف يرل 99]يكنس: ٩٩ِِف ٱۡۡل

حيف قاؿ ىذا الحديث إنما قالو سياسة شرعية, باعتباره رئيس جماعة المسمميف في  النبي  أف
  1عصره, كلـ يقمو كديف ثابت الـز لممسمميف في كؿ عصر.

كعميو فما حقيقة الردة كما المقصكد بيا؟ ككيؼ تتـ المتابعة عمييا؟ كما العقكبة المقررة عمييا    
 شرعا كقانكنا؟

اإلجابة عميو في ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف, ُخصص المطمب األكؿ لماىية  ىذا ما ستتـ   
 الردة كالمطمب الثاني لممتابعة كالجزاء في جريمة الردة. 
 المطمب األول
 ماىية الردة

لئلحاطة بماىية الردة تناكلت ىذا المطمب في أربعة فركع, تطرقت في الفرع األكؿ منيا لمفيـك    
الثاني ألركاف جريمة الردة, أما الفرع الثالث فكاف لشركط كجكب حد الردة, كالفرع الردة, كفي الفرع 

 الرابع لمكصؼ القانكني لجريمة الردة في القانكف الجزائرم. 
 الفرع األول
                                              مفيوم الردة 

اسـ مف الفعؿ في المغة الرِّدَّة فاصطبلحا. لمعرفة المقصكد بالردة يكفي معرفة معنى الردة لغة ك    
ؿ, كمنو الرِّدَّة عف اإلسبلـ أم الرجكع عنو. كارتد فبلف عف دينو إذا كفر  ارتد, كارتد عنو أم تحكَّ

     2بعد إسبلمو, كردَّ عميو الشيء إذا لـ يقبمو, ككذلؾ إذا خطَّأه.
 أك "الرجكع عف ديف 3اإليماف" عند الحنفية: "الرجكع عففيي الردة في عرؼ الشرع أما    

كىي عند المالكية: "عبارة عف قطع اإلسبلـ مف مكمؼ إما بالمفظ أك بالفعؿ" أك ىي , 4اإلسبلـ"
ؼ المرتد بأنو: "المكمؼ الذم يرجع رِّ "كفر المسمـ بقكؿ صريح أك لفظ يقتضيو أك فعؿ يتضمنو" كعُ 

ما بمفظ يق كمنو فالردة ىي  5تضيو, أك بفعؿ يتضمنو",عف اإلسبلـ طكعا, إما بالتصريح بالكفر, كا 
ما  ما بفعؿ الرجكع مف المكمؼ عف اإلسبلـ طكعا, إما بالتصريح بالكفر, كا  بمفظ يقتضيو, كا 

                                                
1

 .281أُهظغ اٍُاتن, ص ؽهزٕد )يسًٕد(,. ًٝمُي: 26-19, أُهظغ اٍُاتن, صثهزبخٙ )يسًذ(ُِٔى٣ك ٖٓ اُرلظ٤َ أٗظه:  
 . 1621, ص18ٍاتن, ض, أُهظغ اُنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2
 .526, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 . 221, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس ,)يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ 4
ٔصاسح األٔلبف . 238أُهظغ اٍُاتن,  ص ,يخزقش  خهٛم, اثٍ اعسبق )خهٛم(. 13, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 5

, انمٕاٍَٛ انفمٓٛخٙ ـ, 741ـ خ اثٍ خض٘ )يسًذ(. 180, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ

 .239قٕٝ قان ٗشه, ق ؽ, ق خ, ص
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" قطع اإلسبلـ بنية أك قكؿ كفر أك فعؿ, سكاء قالو استيزاء أك ىي: كالردة عند الشافعية يتضمنو. 
. كىي عند الحنابمة: "الرجكع 1ؿ, أك فعؿ, أك نية"عنادا أك اعتقادا" كقيؿ ىي: "قطع اإلسبلـ بقك 

ؼ المرتد عندىـ بأنو: "الذم يكفر بعد إسبلمو نطقا أك . كقد ُعرِّ 2عف ديف اإلسبلـ إلى الكفر"
 3اعتقادا أك شكا أك فعبل".

يتضح أف ىناؾ مف اكتفى في تعريؼ الردة ببياف ركنيا المادم فقط,  التعريفاتىذه مف خبلؿ    
ج مف اإلسبلـ, كىناؾ مف أضاؼ لمتعريؼ بعض عناصر ىذا الركف, كذلؾ ببياف بعض كىك الخرك 

األمكر التي تخرج مف اإلسبلـ, كىناؾ مف زاد عمى ىذا بعض الشركط المكجبة لمحد, كبالتالي 
 فتعريفات الجميع تكمؿ بعضيا البعض, كال يكجد خبلؼ أك تعارض فيما بينيا. 

 الفرع الثاني
 في الشريعة اإلسالمية أركان جريمة الردة

مف التعريفات السابقة يتضح أف جريمة الردة في اإلسبلـ تقـك عمى ركنييف, ىما: الرجكع عف    
 اإلسبلـ, كالقصد الجنائي.

 ىولالفقرة األ 
 الرجوع عن اإلسالم

الرجكع عف اإلسبلـ ىك ترؾ اإلسبلـ, أم ترؾ التصديؽ بو, كيحدث ىذا بإحدل الطرؽ اآلتية:    
ما باالعتقاد.إما  ما بالقكؿ, كا   بإتياف فعؿ يبيف ذلؾ, أك االمتناع عف فعؿ, كا 
يحدث بإتياف الجاني أم فعؿ مكجب لمكفر, سكاء أتاه فمرجكع عف اإلسبلـ بالفعؿ, فبالنسبة ل   

متعمدا, أك أتاه استيزاء باإلسبلـ كاستخفافا, أك أتاه عنادا كمكابرة, كالسجكد لصنـ, أك لمشمس, أك 
لقاء المصحؼ أك جزء منو في القذرات, أك لمقمر , أك ألم كككب, ككالسحر الذم فيو كفر, كا 

كطأه استيزاء كاستخفافا بما جاء فيو, كيككف أيضا بإتياف المحرمات المجمع عمى تحريميا مع 
  4استحبلؿ إتيانيا, كاستحبلؿ الزنا, كشرب الخمر, كقتؿ المعصكميف كسمب أمكاليـ كغيرىا.

ر راجعا عف اإلسبلـ كذلؾ, كؿ مف امتنع عف إتياف فعؿ مجمع عمى كجكبو, ُيْعَمـ مف يعتبكما    
ديف اإلسبلـ ضركرة, إذا أنكر ىذا الفعؿ أك جحده أك استحؿ عدـ إتيانو, كأف يمتنع عف أداء 
نكارا. كال يعتبر الممتنع كافرا إال إذا كاف مما ال يجيؿ مثمو  الصبلة أك الزكاة أك الحج جحكدا كا 

                                                
, 2005 –ٙ 1425, 1ذؽو٤ن: ػٞع هاٌْ أؼٔك ػٞع, قان اُلٌه, ؽ, يُٓبج انطبنجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛ فٙ انفمّ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

, شهؼٚ ٝٝػغ ٛٞآشٚ: ئتها٤ْٛ ٓؽٔك أ٤ٖٓ, أٌُرثح اُرٞك٤و٤ح, ق ؽ, سزًخ األيخ فٙ اخزالف األئًخٙ ـ, 785ـ خ تؼك  انقفذ٘)يسًذ(. 293ص
 .252قخ, ص

 .264, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .168, 167, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع ػٍ يزٍ اإللُبع, )يُقٕس( ٕرٙانجٓ 3
 .64, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )ٚسٙ(انُٕٔ٘. 372, 371, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 4
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لؾ, فإف كاف مما ال يعرؼ الكجكب كحديث عيد باإلسبلـ, أك ناشئ بغير دار اإلسبلـ, أك ببادية ذ
بعيدة عف األمصار كأىؿ العمـ, لـ يحكـ بكفره, كُيعرَّؼ ذلؾ كتبيف لو أدلة كجكب ما ينكره, فإف 

 1جحد بعد ذلؾ كفر.
أك يقتضي الكفر, كأف يعتبر خركجا عف اإلسبلـ صدكر قكؿ مف المسمـ ىك كفر بطبيعتو ك    

يجحد الربكبية فيدعي أف ليس ثمة إلو, أك يجحد الكحدانية فيدعي أف هلل شركاء, أك يقكؿ إف هلل 
صاحبة أك كلدا, أك يدعي النبكة أك يصدؽ مدعييا, أك ينكر األنبياء أك المبلئكة, أك يجحد القرآف 

اهلل أك األنبياء كالرسؿ أك يستخؼ أك شيئا منو أك البعث, أك يعمف براءتو مف اإلسبلـ, أك يسب 
 2بيـ, كغير ذلؾ مف األقكاؿ.

يعتبر خركجا عف اإلسبلـ كؿ اعتقاد مناؼ لئلسبلـ, كاالعتقاد بأف القرآف مف عند غير كما    
اهلل, أك أف محمدا كاذب, أك أف عميا ىك الرسكؿ, كغير ذلؾ مف االعتقادات المنافية لمقرآف 

أجمع عمى تحريمو, كظير حكمو بيف المسمميف, كزالت الشبية في كالسنة. كمف اعتقد حؿ شيء 
حرمتو بالنصكص الكاردة فيو, كأكؿ لحـ الخنزير, كالزنا, كأشباه ىذا مما ال خبلؼ فيو, فقد كفر, 

 3أما إذا كاف االستحبلؿ بتأكيؿ, كما ىك حاؿ الخكارج, فأكثر الفقياء ال يركف كفر الفاعؿ.
لكفرم المكنكف في النفس ال يعتبر ردة يعاقب عمييا, ما لـ يتجسد في كيبلحظ أف االعتقاد ا    

ف كاف ُكفر ال  قكؿ أك فعؿ, فإذا اعتقد المسمـ اعتقادا منافيا لئلسبلـ, أيا كاف ىذا االعتقاد, فيك كا 
شؾ فيو, لكف ال يمكف إثباتو, كبالتالي فيك ال يخرجو عف اإلسبلـ الظاىر في أحكاـ الدنيا, إال إذا 

جو مف سريرتو في شكؿ قكؿ أك فعؿ, فإذا لـ يخرجو مف سريرتو فيك مسمـ ظاىرا, فإذا أظير أخر 
  4اعتقاده المنافي لئلسبلـ في شكؿ قكؿ أك فعؿ, كثبت ذلؾ عميو, فقد ثبتت عميو الردة.

ردد فيو, أم ىؿ يكفر أك ال كيأخذ نفس الحكـ العـز عمى الكفر, أك تعميقو عمى شرط, أك الت   
 5فكؿ ىذا يعتبر كفر في الحاؿ, سكاء كاف عزمو عمى الكفر في الحاؿ أك المآؿ. يكفر؟

 ةثانيالفقرة ال
 القصد الجنائي

يشترط الكتماؿ جريمة الردة, أف يتعمد الجاني إتياف الفعؿ أك القكؿ الكفرم, كىك يعمـ بأنو فعؿ    
فبل يكفر, كمف حكى كفرا  أك قكؿ كفرم, فمف أتى فعبل أك قكال يؤدم لمكفر كىك ال يعمـ معناه

                                                
 .275, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 65, 64, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1
 .297, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 2
 .277, 276, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
 . 371, ص8ُٔهظغ اٍُاتن, ض, ايٕاْت اندهٛم  نؾشذ يخزقش خهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 4
 .118, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 5
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سمعو كىك ال يعتقده لـ يكفر, ككذلؾ مف جرل عمى لسانو الكفر سبقا مف غير قصد, لشدة فرح أك 
 1خكؼ أك غير ذلؾ.

كعند الحنفية كالمالكية كالحنابمة يكفي العتبار الشخص مرتدا, أف يتعمد إتياف الفعؿ أك القكؿ    
ء بالفعؿ أك القكؿ بقصد االستخفاؼ أك التحقير أك العناد أك الكفرم كلك لـ ينك الكفر, ما داـ قد جا

أما الشافعية فيشترطكف أف يقصد الجاني الكفر, فبل يكفي أف يتعمد إتياف الفعؿ أك  2االستيزاء.
القكؿ الكفرم, بؿ يجب أف ينكم الكفر مع قصد الفعؿ, فإذا لـ ينك الكفر فبل يكفر. كعمى ىذا 

يـ يشترطكف النية في كؿ األعماؿ, كالصحيح عندىـ أف كؿ عمؿ ببل الرأم مذىب الظاىرية؛ ألن
 3نية فيك باطؿ ال يعتد بو.

 الفرع الثالث
 شروط وجوب حد الردة

ال تقع الردة مكجبة لمحد مف المسمـ, إال إذا تكفرت فيو ثبلثة شركط ىي: أف يككف بالغا عاقبل    
قؿ لو كالمجنكف كالصبي غير المميز كمف زاؿ مختارا. فالردة ال تصح إال مف عاقؿ, فأما مف ال ع

عقمو بإغماء أك نـك أك مرض أك دكاء مباح تناكلو فبل تصح ردتو, كال حكـ لكبلمو بغير خبلؼ, 
 ككذلؾ المكره إكراىا تاما عند الجميكر. 

 ىولالفقرة األ 
 أن يكون المرتد بالغا

, كىك ركاية عف أبي حنيفة  كقكؿ ردة الصبي كلك كاف مميزا ال تصح عند أبي يكسؼ كالشافعي   
ألحمد؛ ألنيا تضره كال تنفعو. كقاؿ أبك حنيفة في الركاية األخرل كمحمد: يحكـ بردة الصبي 
المميز كىك مذىب المالكية كالمشيكر عف أحمد. كالذيف قالكا بصحة ردة الصبي المميز, ال يركف 

بمكغ  كلك كاف مميزا, ثـ ارتد قبؿ البمكغ أك قتمو قبؿ البمكغ, كقاؿ الشافعي: مف أقر باإليماف قبؿ ال
بعده, ثـ لـ يتب بعد البمكغ فبل يقتؿ؛ ألف إيمانو لـ يكف كىك بالغ, كيؤمر باإليماف كيجيد عميو ببل 

 4قتؿ.
 

                                                
. 414, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 297, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...لُبعاإل, )يٕعٗ( انسدبٔ٘ 1

 .117, ص4ض , أُهظغ اٍُاتن,...أعُٗ انًطبنت, صكشٚب( انغُٛكٙ
, )يٕعٗ( نسدبٔ٘. ا222, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 2

 .637, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 297, ٗلً أُهظغ, صاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم
, 91, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو. 414, ص7, ٗلً أُهظغ, ض...َٓبٚخ انًسزبج ,)ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 3

 .465, ص9ض
, 4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضاإللُبع فٙ فمّ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 122, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 4

 .400,ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضاألو, ًذ()يس انؾبفؼٙ اثٍ إدسٚظ. 297ص
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 ةثانيالفقرة ال
 أن يكون عاقال

اف جنكنو اتفؽ الفقياء عمى أنو ال صحة لردة المجنكف كال إلسبلمو؛ ألنو ال قكؿ لو, كأما إف ك   
ف كانت في جنكنو ال تقع.  متقطع, فيجف تارة كيفيؽ أخرل, فإف كانت ردتو في إفاقتو كقعت, كا 
ف ارتد في صحتو ثـ ُجفَّ فبل يقتؿ في حاؿ جنكنو؛ ألنو يقتؿ باإلصرار عمى الردة, كالمجنكف ال  كا 

  1إصرار لو كال يمكف استتابتو.
فية كىك قكؿ لمشافعية كأحد قكلي أحمد: أف ردة السكراف قاؿ الحنكأما بالنسبة لردة السكراف فقد    

ال تصح؛ كحجتيـ في ذلؾ: أف الردة تبنى عمى االعتقاد كالقصد, كالسكراف ال يصح اعتقاده كال 
قصده, فأشبو المعتكه. كقاؿ أحمد في أظير الركايتيف عنو, كالشافعية في المذىب: بكقكع ردة 

ا حد القذؼ عمى السكراف, كأف طبلقو يقع, فردتو تككف السكراف؛ كحجتيـ: أف الصحابة أقامك 
كذلؾ, كأنو مكمؼ, كأف عقمو ال يزكؿ كميا, فيك أشبو بالناعس منو بالنائـ أك المجنكف, كأما 

 استتابتو فتؤخر إلى حيف صحكه.
كفي صحة إسبلـ السكراف في سكره قكالف, أحدىما بالصحة, سكاء كاف كافرا أصميا أك مرتدا؛    

لئف صحت ردتو مع أنيا مضرة محضة كقكؿ باطؿ فصحة إسبلمو أكلى؛ ألنيا مصمحة ألنو 
محضة كقكؿ حؽ, فإف رجع عف إسبلمو كقاؿ: لـ أدر ما قمت, لـ يمتفت إلى قكلو, كأجبر عمى 

ال قتؿ. كالقكؿ الثاني ىك عدـ صحة إسبلـ السكراف أثناء  سكره  . 2اإلسبلـ, فإف أسمـ كا 
 ةثالثالفقرة ال
 ن مختاراأن يكو

يرل جميكر الفقياء كمنيـ أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي أف مف أكره عمى الكفر مف المسمميف    
كأتى بما ُطمب منو كقمبو مطمئف باإليماف ال يصير كافرا, كىذا إف كاف اإلكراه تاما, كخالؼ محمد 

و كبيف اهلل تعالى؛ بف الحسف, كقاؿ: ىك كافر في الظاىر, تنطبؽ عميو أحكاـ الردة, كىك مسمـ بين
 ألنو أتى ما يكفره فأشبو المختار. 

كمف أكره عمى اإلسبلـ ممف ال يجكز إكراىو, كالذمي كالمستأمف, فأسمـ ثـ ارتد قبؿ أف يكجد    
منو ما يدؿ عمى إسبلمو طكعا, كثبكتو عمى اإلسبلـ بعد زكاؿ اإلكراه عنو, فبل يعتبر مرتدا كال 

إلسبلـ؛ لعدـ صحة إسبلمو ابتداء, كبيذا قاؿ أبك حنيفة كالشافعي. يجكز قتمو كال إجباره عمى ا

                                                
أعُٗ انًطبنت فٙ ؽشذ , )ؽًظ انذٍٚ( ٔانشيهٙ )صكشٚب( انغُٛكٙ. 526, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .296, ص12اٍُاتن, ض , أُهظغانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 120, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضسٔك انطبنت ٔزبؽٛخ انشيهٙ انكجٛش
اثٍ .120, ص4, ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت فٙ ؽشذ سٔك انطبنت ٔزبؽٛخ انشيهٙ انكجٛش, )ؽًظ انذٍٚ( ٔانشيهٙ )صكشٚب( انغُٛكٙ 2

 .296, 295, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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ف رجع عنو قتؿ. أما إف كاف مما يجكز  كقاؿ محمد بف الحسف: يصير مسمما في الظاىر, كا 
إكراىو عمى اإلسبلـ, كىك الحربي كالمرتد, فإنو يعتبر مرتدا برجكعو عف اإلسبلـ, كيطبؽ عميو 

 1أحكاـ المرتديف.
 عالفرع الراب

 الوصف القانوني لجريمة الردة في القانون الجزائري
مف الدستكر الجزائرم  42األصؿ في القانكف الجزائرم حرية االعتقاد, كىذا ما تقضي بو المادة    

كبالتالي فالقانكف  2في فقرتيا األكلى بنصيا: "ال مساس بحرمة حرية المعتقد, كحرمة حرية الرأم".
ف اإلسبلـ, سكاء دخؿ الخارج في ديف آخر أك لـ يدخؿ, كلكنو جـر الجزائرم ال يجـر الخركج ع

, كلكنيا بالنسبة لممسمـ بعض السمككيات التي تشكؿ في منظكر الشريعة اإلسبلمية جريمة ردة
 2مكرر 144تحت أكصاؼ أخرل كىذا بحسب ىذه السمككيات, كمف أمثمتيا ما كرد في المادتيف 

 مف قانكف العقكبات. 160ك
أك بقية األنبياء, أك استيزأ  كؿ مف أساء إلى الرسكؿ  2مكرر 144جرمت المادة حيث    

بالمعمـك مف الديف بالضركرة, أك بأية شعيرة مف شعائر اإلسبلـ, سكاء عف طريؽ الكتابة أك الرسـ 
أك التصريح أك أية كسيمة أخرل. كبالتالي تأخذ ىذه األفعاؿ أحد األكصاؼ اآلتية: إما جنحة 

, أك جنحة اإلساءة إلى أحد األنبياء, أك جنحة االستيزاء بالمعمـك مف الديف إلى الرسكؿ  اإلساءة
 بالضركرة, أك جنحة االستيزاء بشعيرة مف شعائر اإلسبلـ.

مف قانكف العقكبات كؿ مف قاـ عمدا كعمنية بتخريب, أك تشكيو, أك  160كجرمت المادة    
خذ ىذه الجريمة إذف أحد األكصاؼ األتية: جنحة اتبلؼ, أك تدنيس المصحؼ الشريؼ. حيث تأ

التخريب العمني العمدم لممصحؼ الشريؼ, أك جنحة التشكيو العمني العمدم لممصحؼ الشريؼ, 
أك جنحة االتبلؼ العمني العمدم لممصحؼ الشريؼ, أك جنحة التدنيس العمني العمدم لممصحؼ 

 الشريؼ.  
 المطمب الثاني

 ة الردةالمتابعة والجزاء في جريم
تـ التطرؽ في ىذا المطمب لممتابعة في جريمة الردة في فرعو األكؿ, كلمجزاء الجنائي في ي   

 جريمة الردة في فرعو الثاني كاألخير. 
                                                

, 4, أُهظغ اٍُاتن, ض...أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 530, 529, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .293ــ291, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( . اثٍ لذايخ120ص
 ّ, ض2016ٓاني  6ٙ أُٞاكن 1437ظٔاقٟ األ٠ُٝ ػاّ  26, أُإنؾ ك٢ 01-16سلى, أُؼكٍ ئ٠ُ ؿا٣ح ذؼك٣ِٚ تاُوإٗٞ اندضائش٘ 1996دعزٕس  2

 ّ .2016ٓاني  7ٙ أُٞاكن 1437ظٔاقٟ األ٠ُٝ ػاّ  27, اُظاقنج تران٣ؿ 14ن ػكق
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 الفرع األول
 المتابعة في جريمة الردة 

ال يشترط لتحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة الردة أم شرط خاص, فيي إذف تخضع لمقكاعد    
تثبت جريمة الردة في الشريعة ك فقط.  يابالتطرؽ إلثبات ياة, لذلؾ ُيكتفى في مجاؿ المتابعة فيالعام
أف قؿ مختار, ك أف يككف صادرا مف بالغ عااإلقرار في كيشترط  بلمية إما باإلقرار أك بالشيادة.اإلس

باإلضافة إلى مستكفاة لشركطيا العامة, أما بالنسبة لمشيادة فيشترط فييا أف تككف  يككف مفصبل.
 تكافر شرطيف خاصيف ىما: شرط العدد كشرط تفصيؿ الشيادة. 

بل تقبؿ الشيادة في ثبكت جريمة الردة إال مف رجميف عدليف, في قكؿ فبالنسبة لمشرط األكؿ ف   
أكثر أىؿ العمـ, كقاؿ ابف المنذر: لـ نعمـ أحدا خالفيـ إال الحسف, إذ يقكؿ: في الجرائـ التي 

باإلضافة إلى خبلؼ الظاىرية التي تقبؿ فيو  1ؿ, ال تقبؿ الشيادة إال مف أربعة عدكؿ.عقكبتيا القت
شيادة النساء في جميع الحدكد, شريطة أف تعكض شيادة الرجؿ بشيادة امرأتيف, كعميو فيمكف 

 2إثبات جريمة الردة حسبيـ بشيادة رجؿ كامرأتيف أك بشيادة أربعة نسكة.
يجب التفصيؿ في الشيادة عمى جريمة الردة, كذلؾ بأف يبيف الشيكد ي فأما بالنسبة لمشرط الثان   

ذا ثبتت الردة فإنو يستتاب المرتد  كجو كفره, نظرا لمخبلؼ في مكجباتيا كحفاظا عمى األركاح. كا 
ال قتؿ, أما إذا أنكر المرتد ما شيد بو عميو الشيكد, اعتبر  عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كا 

ة كرجكعا عند الحنفية, فيمتنع القتؿ في حقو, كعند الجميكر يحكـ عميو بالشيادة كال إنكاره تكب
 3ينفعو إنكاره, بؿ يمزمو أف يتكب مما نسب إليو.

 الفرع الثاني
 الجزاء الجنائي في جريمة الردة

 الجزاء الجنائي في جريمة الردة في الشريعة اإلسبلمية ىك عقكبات متنكعة, منيا ما ىك عقكبة   
أصمية, كمنيا ما ىك عقكبة بدلية, كمنيا ما ىك عقكبة تبعية, كىذا كمو إف كانت الجريمة فردية. 
فما ىك الحكـ في حالة الردة الجماعية ككيؼ تككف العقكبة؟ كما الجزاء الجنائي الذم اختاره 
ف المشرع الجزائرم لبعض أفعاؿ الردة التي جرميا تحت أكصاؼ أخرل؟ كىؿ مف نقاط تبلقي بي

 الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في ىذا المجاؿ؟
 ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا الفرع مف خبلؿ الجزئيات اآلتية:   

                                                
, أُهظغ اٍُاتن, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 136, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك ؽشذ كُض انذلبئك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى 1
 .288, 287, ص12ض
 .396, 395, ص9اٍُاتن, ض , أُهظغانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 2
ٔصاسح . 288, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 372, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 3

 .191, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ ,ٛخاألٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز
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 ىولالفقرة األ 
 العقوبات األصمية

العقكبة األصمية لمردة عند جميكر الفقياء ىي القتؿ, إال أف يككف رسكال لمكفار فبل يقتؿ, كفي    
كبة ىؿ يقتؿ المرتد حدا أـ كفرا خبلؼ, كفي عمكمية ىذه العقكبة أيضا خبلؼ, أم طبيعة ىذه العق

ىؿ ىذه العقكبة لكؿ مرتد عف اإلسبلـ, أـ ىي خاصة بأصناؼ معينة؟ كفي اشتراط االستتابة فييا 
 كذلؾ الخبلؼ.

دة, إذ المرأة يرل الحنفية أف القتؿ ليس مف لكاـز الر ة, فمدل لزـك القتؿ في جريمة الردفبالنسبة ل   
عندىـ ال تقتؿ بالردة ببل خبلؼ في المذىب, مع اعترافيـ بأنيا مرتدة, كلكنيا تجبر عمى اإلسبلـ, 
جبارىا عمى اإلسبلـ يككف بأف ُتحبس كػُتخَرج كؿ يـك فُتستتاب كيعرض عمييا اإلسبلـ, فإف  كا 

ال ُحبست ثانيا, كىكذا إلى أف ُتسمـ أك تمكت. كىناؾ مف قاؿ  باإلضافة إلى ما سبؽ, بأف أسممت كا 
أما بقية المذاىب األخرل فبل تفرؽ بيف  1تضرب أسكاطا في كؿ مرة, تعزيرا ليا عمى ما فعمت.

 2الرجؿ كالمرأة, كتعاقب كؿ مف المرتد كالمرتدة بالقتؿ.
ف صحت ردتو عند أبي     كيرل الحنفية كذلؾ أف ال يقتؿ الصبي المميز بالردة إذا بمغ مرتدا, كا 

كمحمد كىك صبي مميز, أما أبك يكسؼ فبل يرل صحة ردتو إال بالبمكغ, كلكف ُيجبر عمى  حنيفة
كالقاعدة عند المالكية أف الصبي المميز يقتؿ بالردة إذا  3اإلسبلـ  بالحبس كما تجبر المرأة عميو.

اف المراىؽ حيف إسبلـ أبيو, كىك ما ك ذلؾ, كلكف ىناؾ مف يستثني مف ذلؾبمغ مرتدا كتمادل في 
الصبي الذم ُترؾ ألمو الكافرة سكاء ُترؾ مميزا ك نة كقيؿ ثبلثة عشرة سنة فأكثر.  سنو اثنتا عشرة س

فيذاف إذا بمغ أحدىما كافرا فبل يقتؿ بكفره كيترؾ, كقيؿ  غير مميز إذا ُغفؿ عنو حتى بمغ. أك
ف تزكج مسمـ كقاؿ مالؾ أيضا: إ ألنو مسمـ حكما بإسبلـ أبيو. يجبر عمى اإلسبلـ بالتعزير؛

ف الخبلؼ في تبعتيـ نصرانية فمما بمغ أكالدىا قالكا ال نسمـ, ال يجبركف عمى اإلسبلـ كال يقتمكف؛ أل
كذلؾ مف أسمـ كلو أكالد صغار, فأقرىـ حتى بمغكا اثنتا عشرة سنة أك شبو ذلؾ, فأبكا ك ألميـ قائـ. 

 4اإلسبلـ فبل يجبركا.
ال كفي المذىب الحنبمي أف الصبي إذا ب    مغ مرتدا كثبت عمى ردتو يستتاب ثبلثا, فإف تاب كا 

قتؿ, سكاء قيؿ بصحة ردتو قبؿ البمكغ أك لـ يقؿ, كسكاء كاف مسمما أصميا كارتد, أك كاف كافرا 
 5فأسمـ صبيا ثـ ارتد.

                                                
 .532, 528, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, ٍٚ()ػالء انذ انكبعبَٙ 1
 .265, 264, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 208, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
 .533, 526, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .379,ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 18, 17, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, ؽٓبة انذٍٚ أزًذ() انمشافٙ 4
 .282, 281, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 5
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بيف الكاجب كالمستحب كالمباح كالممنكع, إذ  الشريعة اإلسبلمية يدكر حكـ االستتابة عند فقياءك    
غمبيـ أف المرتد ال يقتؿ إال بعد أف يستتاب, فإف لـ يتب يقتؿ, بؿ يرل بعضيـ أف االستتابة يرل أ

بينما يرل أبك حنيفة أف  .كاجبة, كىك مذىب مالؾ كالرأم الراجح في مذىبي الشافعي كأحمد
االستتابة مستحبة ال كاجبة, كىذا القكؿ رأم في مذىبي الشافعي كأحمد, كيرل الظاىرية أف 

ف كاف أسمـ ثـ  .تابة ليست كاجبة كال ممنكعةاالست كقاؿ عطاء: إف كاف مسمما أصميا لـ يستتب, كا 
 1ارتد استتيب, كركم عف الحسف البصرم أف المرتد ال يستتاب, كيجب قتمو في الحيف.

يرل أبك حنيفة أف مدة االستتابة مترككة لتقدير اإلماـ, فإف طمع في تكبة المرتد أك سألو ىك ك    
ف لـ يطمع في تكبتو كلـ يسألو ىك التأجيؿ قتمو مف ساعتو.التأج مو ثبلثة أياـ, كا  أما  2يؿ أجَّ

أف االستتابة مدتيا ثبلثة أياـ بميالييا, تحسب مف يـك ثبكت الكفر عمى المرتد, ال  كففير  ةالمالكي
ؽ األياـ الثبلثة, مف يـك الكفر كال مف يـك الرفع أم التبميغ. كال يحسب اليـك إف سبقو الفجر, كال تمف

كالمقصكد بذلؾ االحتياط لعظـ الدماء, كال يجكز أف يمنع عنو الماء أك الطعاـ كال يعذب, فإف تاب 
ال قتؿ بعد غركب اليـك الثالث.  3لـ يقتؿ كا 

كفي المذىب الشافعي رأياف: أحدىما أف مدة االستتابة ثبلثة أياـ, كالرأم الثاني القتؿ في الحاؿ    
ة ثبلثة أياـ مع أف مدة االستتابأما الحنابمة فيركف  4كىك الرأم الراجح في المذىب.إذا لـ يتب, 

 كال يحدد الظاىرية مدة لبلستتابة, كيركف قتؿ المرتد في الحاؿ إذا لـ يتب. ,حبس المرتد فييا
شيريف, كىناؾ مف قاؿ: أف المرتد  :كىناؾ مف قاؿ: أف مدة االستتابة شيرا, كىناؾ مف قاؿ

 5أبدا كال يقتؿ, كىك قكؿ النخعي كالثكرم.يستتاب 
تككف بالنطؽ بالشيادتيف كبإقرار المرتد بما أنكره, كبراءتو مف كؿ ديف أما بالنسبة لكيفية التكبة ف   

ف  يخالؼ ديف اإلسبلـ, فمف ادعى كجكد إلييف أك أنكر رسالة محمد يكفي أف يأتي بالشيادتيف, كا 
تباح محرما, فيمزمو مع الشيادتيف اإلقرار بما أنكر لكي ارتد بشيء آخر كمف جحد فرضا أك اس

يككف إسبلمو صحيحا, كىكذا فالتكبة تختمؼ بحسب الفعؿ أك القكؿ أك االعتقاد الذم كفر بو 
 6المرتد.

                                                
, 9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, ء انذٍٚ()ػال انكبعبَٙ. 64, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 1

..., أُهظغ اٍُاتن, انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 373, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 531, 530ص

, 266, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضًغُٙان, اثٍ لذايخ. 122, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 209, 208, ص5ض

 . 252, أُهظغ اٍُاتن, صسزًخ األيخ فٙ اخزالف األئًخ, انقفذ٘ )يسًذ(. 193, 191, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, اثٍ زضو. 267
 .531, 530, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
3

, 2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(, ٗوال ػٖ: ؽشذ انضسلبَٙ. 238, أُهظغ اٍُاتن, صهٛميخزقش انؼاليخ خ, اثٍ اعسبق )خهٛم( 

 .640ص
 .209, ص5.., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
. 268, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 191, 189, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 5

 .252, ٗلً أُهظغ, صسزًخ األيخ فٙ اخزالف األئًخ, انقفذ٘ )يسًذ(
ــ  288, ص 12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 531, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( عبَٙانكب 6

 .211, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 290
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ىناؾ مف الفقياء مف يستثني مف االستتابة أصنافا معينة, ففي المذىب الحنفي ال يقبمكف تكبة ك    
فبل يستتاب, غير أف ىناؾ مف فقياء الحنفية مف يفضؿ قبكؿ تكبتو. كنفس الساحر أصبل كبالتالي 

الشيء بالنسبة لمزنديؽ ففي المذىب خبلؼ, إذ ىناؾ مف يقكؿ بعدـ قبكؿ تكبتو, كىناؾ مف يقبميا 
 بشرط أف يأتي بنفسو مقرا بزندقتو كمعمنا تكبتو قبؿ أف تُثبت عميو, كىناؾ مف يقبميا مطمقا. 

لمف سب الرسؿ أك المبلئكة أك استيزأ بيـ ففي المذىب رأياف: أحدىما يرل القتؿ  أما بالنسبة   
حدا فبل تقبؿ التكبة, كالثاني يرل أنو مرتد يقتؿ لمردة فتقبؿ تكبتو. باإلضافة إلى ىذا فإنو في 

 1المذىب الحنفي مف ال يقبمكف تكبة مف تكررت ردتو.
 نكاع الثبلثة السابقة, مع كجكد خبلؼ داخؿ المذىب أما المذىب المالكي فيمنع مف استتابة األ   

أظير ذلؾ فإف  يناؾ مف يعتبر أف السحر ردة مطمقا, كأنو يستتاب الساحر إذاف فبالنسبة لمساحر
ال قتؿ, كىناؾ مف يشترط ليذا أف يأتي الساحر ما يعتبر كفرا, لكف الرأم الراجح في  تاب كا 

ذ ا تاب لـ تقبؿ تكبتو إال أف يأتي بنفسو مبمغا عف سحره المذىب أف الساحر ال يستتاب كيقتؿ, كا 
 2كتائبا منو.

كىك عند جميكر الفقياء مف يظير اإلسبلـ كيبطف الكفر, كىك المسمى في  مزنديؽكأما بالنسبة ل   
بديف, مف اإلسبلـ منافقا. كعند الحنفية كبعض الشافعية يقصد بالزندقة عدـ التديف  الصدر األكؿ

يفرؽ المالكية في الزنديؽ, بيف مف تاب قبؿ االطبلع عميو كالعمـ ف بقاء الدىر.أك ىي القكؿ ب
بزندقتو, كبيف مف ُأخذ قبؿ أف يتكب, فاألكؿ إذا تقدـ معمنا تكبتو مف تمقاء نفسو دكف خكؼ, ُقبمت 
 منو كال يقتؿ, أما الثاني فإف أطمع عميو قبؿ أف يتكب, كرفع إلى الحاكـ كثبتت زندقتو, فبل تقبؿ

  3تكبتو كيقتؿ.
فإنو يقتؿ  و أك عابو أك نقَّصو مف المسمميفمف سب اهلل تعالى أك ممكا أك نبيا أك قذفكبالنسبة ل   
كىناؾ  ,ي ىذه الحالة حد ال يسقط بالتكبةيستتاب, كال تقبؿ منو التكبة لك أعمنيا؛ ألف القتؿ ف كال

إنو يقتؿ كذلؾ إال أف يسمـ, فإنو ال يقتؿ مف يعتبرىا ردة تسقط بالتكبة. أما إف كاف الساب كافرا ف
فالمرتد في ىذه الحالة يقتؿ حدا ال كفرا, عمى مشيكر مذىب مالؾ, كليذا ال  4كيعتبر إسبلمو تكبة.

                                                
, ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 136, 135, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك ؽشذ كُض انذلبئك, )صٍٚ انذٍٚ( ٍ َدٛىاث 1

 .66, ص6أُهظغ اٍُاتن, ض
2

, انضسلبَٙ زبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ, )يسًذ( انشَْٕٙ. 371, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 

 .87, ص8أُهظغ اٍُاتن, ض
, 8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 306, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, انذعٕلٙ )يسًذ( 3

, 7, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًسزبجٓبٚخ َ, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 136, ص5, ٗلً أُهظغ, ض...انجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى. 375ص

 .49, 48, ص24, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ,  ٛخٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز. 419ص
ؽو٤ن: , ذانكبفٙ فٙ فمّ أْم انًذُٚخٙ ـ, 463ـ خ انمشطجٙ )ٕٚعف(. 21, 20, 19, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 4

 .1091, ص2ّ, ض1980 –ٙ 1400, 2ٓؽٔك ٓؽٔك أؼ٤ك ُٝك ٓاق٣ي أُٞن٣را٢ٗ, اٍُؼٞق٣ح, اُه٣اع, ٌٓرثح اُه٣اع اُؽك٣صح, ؽ
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تقبؿ تكبتو كال تنفعو االستتابة, عمى أف ىناؾ مف يرل فعمو ردة, كفي ىذه الحالة يستتاب, فإف تاب 
  1ُقبمت تكبتو كُعزر.

ب الشافعي يركف عرض االستتابة كاجبة, كتقبؿ تكبة الساحر كالزنديؽ كمف تكررت كفي المذى   
ردتو كيعزر, عمى أف ىناؾ رأم مرجكح في المذىب بعدـ قبكؿ تكبة الزنديؽ, كتقبؿ تكبة مف سب 

أك سب نبيا غيره كيستتاب, كىك الرأم الراجح في المذىب, كىناؾ رأياف آخراف أحدىما:  النبي 
ا  إذا سب النبي أك قذفو؛ ألف القتؿ حد قذؼ النبي أك سبو, كحد القذؼ ال يسقط أنو يقتؿ حد

 2.بالتكبة, كالثاني: أنو يعاقب عمى القذؼ بالجمد ثمانيف جمدة كيعزر عمى السب
كركم عف اإلماـ أحمد ركايتيف, إحداىما تقكؿ: بقبكؿ تكبة الزنديؽ, كالثانية تقكؿ: بعدـ قبكؿ    

تكررت ردتو؛ ألف التكبة عند الخكؼ ىي عيف الزندقة؛ كألنو ال تظير منو تكبة الزنديؽ كمف 
عبلمة تبيف رجكعو كتكبتو؛ ألنو كاف مظيرا لئلسبلـ مسرا لمكفر, فإذا استتيب أظير التكبة, فمـ 

أما بالنسبة لمساحر ففي المذىب الحنبمي يكفر,  ف منو قبميا, كىك إظيار اإلسبلـ.يزد عمى ما كا
ال حبس لعمو يرجع.كركم عف اإل    3ماـ أحمد أنو ال يكفر, كيستتاب مف أفعالو, فإف تاب كا 

يترتب عمى حدكث التكبة ممف تقبؿ تكبتو أف يسقط القتؿ عنو بالتكبة, فيعكد معصـك الدـ كما ك    
كاف قبؿ الردة, فإذا قتمو شخص ما ُأقيد بو ألنو قتؿ نفسا معصكمة, أما قبؿ ذلؾ فيككف المرتد 

نما يعزر إلساءتو كتجاكزه عمى الحاكـ, ميدر ال دـ مف كقت الردة, فإذا قتمو شخص فبل ُيقاد بو كا 
كيستكم أف يككف القتؿ حاصبل قبؿ االستتابة أك بعدىا, ماداـ قد حدث قبؿ التكبة فعبل ممف تقبؿ 

 تكبتو, ككؿ جناية عمى المرتد ىدر ألف الردة ُتسقط عصمة المرتد. 
 يرل قتؿ المرأة المرتدة كال الصبياف الذيف بمغكا مرتديف, كأف مالؾ ال يرل كرغـ أف أبك حنيفة ال   

قتؿ بعض الصبياف الذيف بمغكا مرتديف, فإف كؿ مف أبي حنيفة كمالؾ يرل أف مف قتؿ امرأة مرتدة 
نما ُيسأؿ  أك صبيا بمغ مرتدا قبؿ التكبة, فإف القاتؿ يأخذ نفس الحكـ السابؽ, فبل يقاد بو, كا 

 4ره متجاكزا لمحاكـ.باعتبا
يتكلى تنفيذ القتؿ كعقكبة أصمية لجريمة الردة الحاكـ, سكاء بنفسو أك بتفكيضو إلى نائب عنو, ك    

كيتـ ذلؾ بضرب الرقبة بالسيؼ, كال يتـ بطريقة تككف فييا مثمة كاإلحراؽ بالنار أك غيره, فمك تكاله 
بة بالسيؼ, عزر الفاعؿ. كىناؾ غير الحاكـ أك مف يفكضو, أك بطريؽ غير طريؽ ضرب الرق

                                                
 .383ــ 379, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انُبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 1
 .122, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
 .301, 300, 269, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, فك انذٍٚ()يٕ اثٍ لذايخ 3
, 10, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 149, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضاالخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجذ هللا( اثٍ يٕدٔد انًٕفهٙ 4

..., أُهظغ اٍُاتن, يٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انشػُٛٙانسطبة . 272, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 123, 112ص

 .644, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 373, ص8ض
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, كالقتؿ بالسيؼ بف الكليد ركاية عف أبي بكر الصديؽ أنو أمر بحرؽ المرتديف, كفعؿ بيـ ذلؾ خالد
 نيى عف التعذيب بالنار.  أكلى كأصح, ألف الرسكؿ 

كيؤخر تنفيذ عقكبة الردة عمى المرأة الحامؿ, إلى ما بعد كضع الحمؿ, كيتـ التأخير بنفس    
يفية التي يتـ بيا التأخير في تنفيذ عقكبة الزنا عمى المحصنة, كتستبرأ المرتدة المتزكجة الك

بحيضة, كالتي ال تحيض بثبلثة أشير خشية حمميا, كال تصدؽ بادعائيا الحمؿ إال أف يصدقيا 
كيرل مف يقكؿ أف المرتد يقتؿ كفرا, أال يدفف في مقابر المعرفة كلك مختمفيف أك شاكيف.  أىؿ
   1مسمميف, لخركجو بالردة عنيـ, كال في مقابر المشركيف, لما تقدـ لو مف حرمة اإلسبلـ.ال

 ةثانيالفقرة ال
 العقوبات البدلية

 إذا سقطت العقكبة األصمية الحالة األكلى, العقكبة البدلية في جريمة الردة تككف في حالتيف   
ف مناسبة لحاؿ الجاني, كالجمد أك الحبس بالتكبة أمكف لمقاضي أف يستبدؿ بيا عقكبة تعزيرية, تكك 

أك الغرامة أك التكبيخ, كيصح أف يككف الحبس محدد أك غير محدد المدة, بحيث يحبس المرتد 
بدكف تحديد أجؿ لذلؾ حتى يظير صبلحو. كىناؾ مف يرل أال يككف التعزير إال بالضرب فقط, 

لى تشديد العقكبة عمى مف تكررت كيميؿ بعض الفقياء إ .ناؾ مف يرل أال تعزير مع التكبةكى
ردتو, كىذا عند مف يقبمكف تكبة العائد في جريمة الردة, كما يميؿ بعض الفقياء إلى إعفاء الجاني 

 .2مف العقاب في أكؿ ردة, إال إذا كاف سابا هلل أك لرسكلو 
فة عف المرأة إذا سقطت العقكبة األصمية لشبية, كما أسقطيا أبك حني فتككف الحالة الثانيةأما    

بمغ مرتدا, ككما أسقطيا مالؾ عف بعض الصبية إذا بمغكا مرتديف, ففي ىذه الحالة  كالصبي إذا
تحبس المرأة كالصبي الذم بمغ مرتدا, دكف تحديد أجؿ لذلؾ كيجبر كبلىما عمى اإلسبلـ, كيجكز 

يرل أال أف تصحب عقكبة الحبس عقكبة أخرل, كيستمر الحبس حتى يسمـ المرتد, كىناؾ مف 
 مغكا مرتديف, كما سبؽ كأف أشرنا.يجبر الصبية عمى اإلسبلـ إذا ب

 ةثالثالفقرة ال
 العقوبات التبعية

لمتصرؼ  تونقص أىميك زكاؿ ممكية المرتد لمالو,  , منيامتعددةبات التبعية في جريمة الردة العقك    
سقكط ك , وقكط عصمة نفسسك عدـ تحمؿ العاقمة دية جنايتو, ك كزكجو,  كبيف والتفريؽ بينك , وفي

                                                
, يُر اندهٛم ؽشذ يخزقش خهٛمٙ ـ , 1299ـ خ ػهٛؼ )يسًذ(. 374, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضانزبج ٔاإلكهٛم نًخزقش خهٛم, )يسًذ( انًٕاق 1

 اثٍ لذايخ. 122, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت ,)صكشٚب( انغُٛكٙ. 213, ص9ّ, ض1989 –ٙ 1409ت٤هٝخ, قان اُلٌه, ق ؽ, 

 .269, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 .645, 644, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 374, 373, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 113 

 
  

 

بل خبلؼ في المذىب الحنفي عمى فبالنسبة لزكاؿ ممكية المرتد لمالو ف حرمانو مف الميراث.ك كاليتو, 
أف المرتد إذا مات أك ُقتؿ أك لحؽ بدار الحرب مف أف تزكؿ ممكية مالو, كال خبلؼ أيضا مف أف 

مالو بيذه األسباب ىؿ ىك مقصكر أمكالو إذا أسمـ تككف عمى حكـ ممكو, كاختمؼ في زكاؿ ممكية 
عمى الحاؿ, كىك المكت أك القتؿ أك المحاؽ بدار الحرب, أـ ىك مقصكر بالردة مف حيف كجكدىا 

 عمى التكقؼ؟ 
نما تالمرتد ال  يةممكفإف فعند أبي يكسؼ كمحمد     زكؿ بالمكت أك القتؿ تزكؿ عف مالو بالردة, كا 

فة فالممؾ في أمكالو يزكؿ بالردة, لكنو يبقى مكقكفا عمى أك المحاؽ بدار الحرب. أما عند أبي حني
ما يظير مف حالو, الحتماؿ عكدتو لئلسبلـ؛ ألنو إذا عاد لئلسبلـ ترتفع الردة مف األصؿ, 
كتصبح كأف لـ تكف. كأما المرتدة فبل تزكؿ ممكيتيا عف ماليا بالردة, ببل خبلؼ في المذىب؛ ألنيا 

 ال ُتقتؿ أصبل.
و, فالماؿ المكتسب في حاؿ اإلسبلـ يرثو عنماؿ المرتد في حاؿ زكاؿ ممكيتو  ؿكأما عف مآ   

الكرثة المسممكف, إذا مات أك ُقتؿ أك لحؽ بدار الحرب كقضي بالمحاؽ؛ ألف الحنفية يعتبركف 
لحاؽ المرتد بدار الحرب في حكـ مكتو إذا قضى القاضي بمحاقو, كذلؾ في حؽ زكاؿ ممكو عف 

ي دار اإلسبلـ. أما الماؿ المكتسب حاؿ الردة فأبك حنيفة يراه فيئا, كأبك يكسؼ أمكالو المترككة ف
كمحمد يريانو ميراثا, كال خبلؼ في المذىب مف أف ماؿ المرتد المكجكد في دار الحرب بأنو فيء 

 1إذا ُظير عميو, سكاء اكتسبو قبؿ الردة أك بعدىا.
إذا مات أك قتؿ يككف فيئا لممسمميف جميعا, كال  أما مالؾ كالشافعي كأحمد فيركف أف ماؿ المرتد   

يرثو أحد ال مف المسمميف كال مف غيرىـ, كيستثني مالؾ مف ىذه القاعدة, ماؿ الزنديؽ كالمنافؽ, 
كرثيـ أبناؤىـ المسممكف  فيرل أف ميراثو يككف لكرثتو المسمميف؛ ألف المنافقيف عمى عيد النبي 

يف, إحداىما تنص عمى أف ماؿ المرتد يككف لكرثتو مف المسمميف, لما ماتكا. كألحمد ركايتيف أخريت
 كاألخرل تجعمو لقرابتو مف الديف الذم انتقؿ إليو.

كالرأم الراجح في المذاىب الثبلثة السابقة أف الردة ال تزيؿ الممؾ عف المرتد, كال تمنعو عف    
نما  تكقؼ الردة ممؾ المرتد مف كقت تممؾ أمكاؿ أخرل بعد الردة, بأسباب التمميؾ المشركعة, كا 

ف مات مرتدا أك قتؿ بردتو كاف مالو فيئا.  2ردتو, فإف أسمـ ثبت لو ممكو, كا 
قد تؤثر الردة عمى أىمية المرتد لمتممؾ, فيجكز أف يتممؾ باليبة كباستئجار نفسو كبالصيد ك    

بلـ الختبلؼ الديف؛ ألنو كبالشراء كغيرىا مف األمكر, كلكنو ال يتممؾ بالميراث ماداـ في دار اإلس
                                                

 .539ــ  536, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
. 378, 375, 374, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 238, أُهظغ اٍُاتن, صخهٛم يخزقش, اثٍ اعسبق )خهٛم( 2

 .273, 272, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( ٍ لذايخاث. 123, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ
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ال يقر عمى ردتو, كلكف الردة تؤثر عمى أىمية المرتد لمتصرؼ في مالو, سكاء كاف الماؿ مكتسبا 
ف مات عمى  نما تكقؼ تصرفاتو, فإف أسمـ نفذت كا  قبؿ الردة أك بعدىا, فتصرفاتو ال تككف نافذة كا 

لغير, كىذا ىك الرأم الراجح في ردتو كانت تصرفاتو باطمة؛ ألنيا تمس أمكاال تعمؽ بيا حؽ ا
 مذاىب المالكية كالشافعية كالحنابمة. 

إال أف الشافعية يبطمكف التصرفات التي ال تحتمؿ اإليقاؼ, كالبيع فإنو مف العقكد النافذة ما لـ    
يكف معمقا عمى شرط, ككذلؾ اليبة كالنكاح كاإلنكاح كما شابو ذلؾ. عمى أف في ىذه المذاىب 

مرجكح يرل أصحابو بطبلف تصرفات المرتد بطبلنا مطمقا, كىذا عمى أساس الرأم  الثبلثة رأم
القائؿ بأف الردة تزيؿ الممؾ كال تكقفو, فإذا أزالت الردة الممؾ عف المرتد فتصرؼ كاف التصرؼ 

 1باطبل, كىذا لصدكره مف غير مالؾ.
كفة, الحتماؿ العكد إلى كفي المذىب الحنفي خبلؼ, فيرل أبك حنيفة أف تصرفات المرتد مكق   

ف مات عمى ردتو أك ُقتؿ أك لحؽ بدار الحرب بطمت  اإلسبلـ, فإف أسمـ جازت ىذه التصرفات, كا 
كؿ تصرفاتو؛ عمى أساس أف الردة ىي سبب زكاؿ الممؾ؛ ألنيا سبب كجكب القتؿ, كالقتؿ سبب 

 الردة.  لحصكؿ المكت, فكاف زكاؿ الممؾ عند المكت مضافا إلى السبب السابؽ, كىك
نما يزكؿ الممؾ بالمكت, أك     أما عند أبي يكسؼ كمحمد فممؾ المرتد ال يزكؿ بالردة كال يكقؼ, كا 

القتؿ, أك المحاؽ بدار الحرب, كعمى ىذا فإف تصرفات المرتد عندىما جائزة, كما تجكز مف 
د جائزة جكاز المسمـ, كلكنيما اختمفا في مدل جكاز ىذه التصرفات, فرأل محمد أف تصرفات المرت

تصرفات المريض مرض المكت؛ ألف المرتد عمى شرؼ التمؼ؛ ألنو ُيقتؿ فأشبو المريض مرض 
المكت, كيرل أبك يكسؼ أف تصرفات المرتد جائزة جكاز تصرفات الصحيح؛ ألف اختيار اإلسبلـ 
 بيده, فيمكنو الرجكع إلى اإلسبلـ, فيتخمص مف القتؿ, كالمريض ال يمكنو دفع المرض, فبل

 يتشابياف. 
كال خبلؼ في المذىب مف جكاز تصرؼ المرتدة في ماليا مادامت في دار اإلسبلـ؛ ألنيا    

تصرفت في خالص حقيا؛ ألف عصمة الماؿ تتبع عصمة النفس, كعصمة نفسيا ال تزاؿ قائمة, 
  2فإذا لحقت بدار الحرب زالت عصمتيا.

ف النكاح, كىك ما ال خبلؼ فيو إال ما ذكر عف لك ارتد أحد الزكجيف كقعت الفرقة بينيما لبطبلك    
الشافعية أف مناكحة المرتديف تبطؿ بمضي العدة, كيستكم في بطبلف النكاح كحصكؿ الفرقة ما لك 
ارتد أحد الزكجيف أك ارتدا كبلىما معا, كىك قكؿ الجميكر مف العمماء, خبلفا لمحنفية إذ قالكا: إذا 

                                                
 .274, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 123, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 1
, االخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجذ هللا( يٕدٔد انًٕفهٙ اثٍ. 537, 536, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .149, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
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ما عمى نكاحيما, كخالؼ منيـ زفر بقكلو بفساد النكاح. كاستثنكا ارتد الزكجاف معا أك أسمما معا في
يف منو كذلؾ كذلؾ ما إذا لحؽ المرتد بدار الحرب, كترؾ زكجتو المرتدة معو في دار اإلسبلـ, فتب

كيستكم كذلؾ في حصكؿ الفرقة بالردة ما لك كانت الزكجة مسممة أك ذمية.  الختبلؼ الداريف.
لعمماء, خبلفا لممالكية إذ قالكا: إف المرتد تبيف زكجتو المسممة دكف كىك ما ذىب إليو جميكر ا

 1الذمية.
تسقط كالية المرتد بردتو, فيصبح المرتد ال كالية لو, فإف تزكج فبل يصح زكاجو؛ ألنو ال يقر ك    

ف زّكج لـ يصح تزكيجو؛ ألف كاليتو عمى  عمى النكاح, كيعتبر زكاجو كزكاج الكافر بالمسممة, كا 
تنعدـ عصمة نفس المرتد بردتو, كمف باب أكلى ما دكف نفسو, فكؿ كما  2يتو قد زالت بردتو.مكل

, إال ما رآه الحاكـ مف تعزير لمجاني, كما سبؽ اإلشارة إليو, لتجاكزه عمى 3جناية عميو تككف ىدرا
 حقو, باعتبار أف الحاكـ ىك صاحب الحؽ األصيؿ في استيفاء عقكبة الردة.   

مـك أف عاقمة المسمـ تتحمؿ عنو دية جناية الخطأ بشركط ستأتي, كمناط ىذا التحمؿ مف المعك    
ىك التعاكف كالنصرة بيف المسمميف, السيما األقارب منيـ, ككذلؾ التخفيؼ عمى الجاني لعذر 
الخطأ, كالمرتد بعد خركجو عف جماعة المسمميف, يصبح ال يستحؽ المعاكنة كال النصرة كال 

  4تككف دية جنايتو أك أرشيا في مالو. التخفيؼ, كبذلؾ
 يرل جميكر الفقياء أف المرتد ال يرث أحدا, سكاء مف أقاربو المسمميف؛ لكجكد المانع كىككما    

الكفر بالردة, أك مف الكفار مف أم ديف أك مف ال ديف ليـ؛ ألنو ال يقر عمى الديف الذم صار 
  5إليو, كال يرث مرتدا مثمو أيضا.

 ةابعر الفقرة ال
 حكم الردة الجماعية

يقصد بالردة الجماعية أف تفارؽ اإلسبلـ جماعة مف أىمو, أك أىؿ بمدة مف ببلد المسمميف, كما    
حدث في عيد الخميفة الراشد أبي بكر الصديؽ, فإف حصؿ ذلؾ فقد اتفؽ الفقياء عمى كجكب 

ف تركيـ ربما يككف فيو إغراء قتاليـ, مستدليف عمى ذلؾ بما فعمو أبك بكر الصديؽ بأىؿ الردة؛ كأل
ذا تمت مقاتمتيـ فإنو يقتؿ مف قدر  ألمثاليـ, فيتشبيكف بيـ كيرتدكف معيـ فيكثر الضرر بيـ. كا 

                                                
, 10, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 535, 534, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

انفمّ انًُٓدٙ ػهٗ يزْت اإليبو  ,انجُغب )يقطفٗ( ٔانؾشثدٙ )ػهٙ(انِخٍ )يقطفٗ( ٔ. 412, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انؼضٚض )أيٛش(. 116ص

  .108, ص8ّ, ض1992 –ٙ 1413, 4, قٓشن, قان اُوِْ ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽانؾبفؼٙ
 .274, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 535, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .107, ص10, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 3
 .534, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙٗلً أُهظغ ٝاُظلؽح.  4
ٔصاسح  .351, ص7, ق خ,, ض2, قان ئؼ٤اء اُرهاز اُؼهت٢, ؽاإلَقبف فٙ يؼشفخ انشاخر يٍ انخالفٙ ـ, 885ـ خ انًشدأ٘ )ػالء انذٍٚ( 5

 .199, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضنًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخا ,ٛخاألٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز
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قياء في طبيعة دارىـ عمى عميو, كيتبع مدبرىـ, كيجيز عمى جريحيـ, كتغنـ أمكاليـ. ثـ اختمؼ الف
 نيـ المالكية كالشافعية كالحنابمة كأبك يكسؼىك لجميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كمك  األكؿ ,قكليف

كمحمد مف الحنفية, كقالكا فيو: أنيـ إذا أظيركا أحكاـ الشرؾ فييا, فقد صارت دارىـ دار حرب؛ 
ألف البقعة إنما تنسب إلى اإلسبلـ أك إلى الكفر باعتبار القكة كالغمبة, فكؿ مكضع غمب فيو أحكاـ 

 يو أحكاـ اإلسبلـ فيك دار إسبلـ. الشرؾ فيك دار حرب, ككؿ مكضع غمب ف
 ىك ألبي حنيفة, كقاؿ فيو: إنما تصير دار المرتديف دار حرب بثبلثة شركطك القكؿ الثاني أما    
أف ال يبقى فييا , ك نيا كبيف دار الحرب دار لممسمميفأف تككف متاخمة ألرض الشرؾ, ليس بي ىي:

أحكاـ الشرؾ فييا. فأبك حنيفة يعتبر التماـ في  أف يظيركاك  ,مف بإيمانو كال ذمي آمف بأمانومسمـ آ
القكة كالقير؛ ألف ىذه البمدة كانت مف دار اإلسبلـ محرزة لممسمميف, فبل يبطؿ ذلؾ اإلحراز إال 

 بتماـ القير مف المشركيف, كال يككف ذلؾ عنده إال باجتماع الشركط الثبلثة السابقة الذكر.
سبلـ أك دار حرب عند الحنفية, ىك إف اعتبرت الدار دار كأثر التفرقة بيف ككف الدار دار إ   

إسبلـ كتغمب المسممكف عمى المرتديف, يقتؿ الرجاؿ أك يتكبكف, كيجبر النساء كالصبياف عمى 
اإلسبلـ. أما إذا اعتبرت الدار دار حرب كتغمب المسممكف, فيقتؿ الرجاؿ مف المرتديف, كيسبى 

إذا ارتد أىؿ مدينة كغمبكا عمييا استتيبكا, فإف لـ يتكبكا قتمكا,  النساء كالصبياف. كيرل المالكية أنو
كال يسبكا كال يسترقكا, كقاؿ سحنكف: يستتاب مف بمغ مف أكالدىـ, كيكره الصغار عمى اإلسبلـ, 

  1كقيؿ: يسبى مف بمغ كالحربي.
 ةخامسالفقرة ال

 الجزاء الجنائي عمى بعض صور الردة المجرمة في التشريع الجزائري
جـر المشرع الجزائرم بعض صكر الردة كقرر ليا عقكبات مختمفة, كلكف تحت أكصاؼ أخرل,    

عطائيا الكصؼ القانكني, فعاقب عمى جنحة اإلساءة إلى الرسكؿ  , قد سبؽ التطرؽ ليا كا 
كجنحة اإلساءة إلى أحد األنبياء, كجنحة االستيزاء بالمعمـك مف الديف بالضركرة, كجنحة االستيزاء 

عيرة مف شعائر اإلسبلـ, بنفس العقكبة األصمية كىي الحبس مف ثبلث سنكات إلى خمس بش
دج, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط, كىذا كفقا  200000دج إلى  50000سنكات, كالغرامة مف 

 . 2مكرر 144لممادة 

                                                
اثٍ . 42, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 114, 113, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 1

, أُهظغ اٍُاتن, سزًخ األيخ فٙ اخزالف األئًخ, انقفذ٘ )يسًذ(. 284, 283, ص12تن, ض, أُهظغ اٍُاانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ

 . 190, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ. 253, 252ص
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الشريؼ  كعاقب عمى جنح التخريب أك التشكيو أك االتبلؼ أك التدليس العمني العمدم لممصحؼ   
 160بنفس العقكبة األصمية, كىي الحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات, كىذا طبقا لممادة 

 مف قانكف العقكبات. 
عمما أف لمقاضي السمطة التقديرية في تخفيؼ العقكبة في الحالتيف, كفي تشديدىا إذا كاف    

اني ببعض العقكبات التكميمية الجاني عائدا كفؽ ما تقتضيو القكاعد العامة, كلو أف يحكـ عمى الج
عمما أف ىذا التجريـ كىذه العقكبات ال تختص الجكازية المقررة لمجنح, التي يراىا مناسبة لذلؾ. 

بالمسمـ, فيي تشمؿ المسمـ كغير المسمـ, لذلؾ ال يمكف اعتبارىا مف قبيؿ جرائـ الردة؛ ألف جريمة 
 الردة خاصة بالمسمـ فقط.

 ةسادسالفقرة ال
 القانون الجزائريبعض ما يقابميا في ين عقوبة الردة في الشريعة اإلسالمية و موازنة ب

تتشابو العقكبة األصمية لجريمة الردة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم في حالة اعتبار     
أف جريمة الردة ىي مف جرائـ التعزير, فيككف أمر ىذه العقكبة مفكض لكلي األمر في كؿ مف 

عيف. كتتشابو كذلؾ حتى مع اعتبار جريمة الردة مف جرائـ الحدكد إذا سقط حد الردة, التشري
 العقكبة الحدية إلى عقكبة تعزيرية مف اختيار كلي األمر أك مف يفكضو. تتحكلك 

كما تتكافؽ بعض العقكبات التبعية في حالة اعتبار جريمة الردة مف جرائـ الحدكد, كيتعمؽ    
المرتد كزكجو المسمـ, كسقكط حؽ المرتد في الميراث, باإلضافة إلى سقكط األمر بالتفريؽ بيف 

كاليتو؛ ألف األمر يتعمؽ بتطبيؽ قانكف األسرة, كىك مستمد في غالبو مف الشريعة اإلسبلمية, 
 فيتكافؽ التشريع اإلسبلمي كالقانكف الجزائرم.

ردة, إذ األصؿ في القانكف يختمؼ القانكف الجزائرم عف الشريعة اإلسبلمية في نظرتو لمك    
الجزائرم حرية االعتقاد, كعند معاقبتو عف بعض السمككيات التي تشكؿ كفؽ منظكر الشريعة 
نما عاقب عمييا عمى أساس أف فييا مساس  اإلسبلمية جريمة ردة, لـ يعاقب عنيا بيذا االعتبار, كا 

 . , كيتابع فييا المسمـ كغير المسمـبمشاعر اآلخريف كالنظاـ العاـ
كمف الكاضح أف العقكبات التي اختارىا المشرع الجزائرم كجزاء عمى ىذه السمككيات, تختمؼ    

كميا عف العقكبات التي قررىا جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى جريمة الردة, إذ قرر األكؿ 
ببعض  عقكبة الحبس كالغرامة كعقكبة أصمية عمى ىذه السمككيات, باإلضافة إلى امكانية النطؽ

العقكبات التكميمية الخاصة بالجنح. أما جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية فقد قرر القتؿ كعقكبة 
 أصمية عمى جريمة الردة, إضافة إلى العقكبات التبعية السابؽ ذكرىا.
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كيبرر فقياء الشريعة اإلسبلمية شدة العقكبة في جريمة الردة؛ بأنيا تقـك ضد الديف الذم يقـك    
لنظاـ االجتماعي لمجماعة, كالتساىؿ في ىذه الجريمة يؤدم إلى زعزعة ىذا النظاـ؛ لذلؾ عميو ا

كانت العقكبة شديدة, استئصاال ليذا المجـر مف المجتمع حماية لمنظاـ االجتماعي, كمنعا ليذه 
الجريمة كزجرا عنيا. كال شؾ أف عقكبة القتؿ أقدر العقكبات عمى صرؼ الناس عف الجريمة, 

كانت العكامؿ الدافعة إلييا, فإف عقكبة القتؿ تكلد غالبا في نفس اإلنساف مف العكامؿ كميما 
 1الصارفة عنيا, ما يكبت العكامؿ الدافعة إلييا, كيمنع مف ارتكاب الجريمة في أغمب األحكاؿ.

كباعتبار أف اإلسبلـ منيج كامؿ لمحياة كنظاـ شامؿ لمسمكؾ اإلنساني, فإنو ال غنى لو مف    
اج يحميو كدرع يقيو, ألف أم نظاـ ال قياـ لو إال بالحماية كالكقاية كالحفاظ عميو مف كؿ ما ييز سي

أركانو كيزعزع بنيانو, كال شيء أقكل في حماية النظاـ ككقايتو, مف منع الخارجيف عميو؛ ألف 
 الخركج عميو ييدد كيانو, كيعرضو لمسقكط كالتداعي.

الرتداد عنو ثكرة عميو, ليس ليا جزاء إال ما قررتو الشريعة كيعتبر الخركج عمى اإلسبلـ كا   
اإلسبلمية في عقكبتيا, كىك الجزاء الذم تكاد تتفؽ عميو كؿ القكانيف الكضعية فيمف خرج عمى 
نظاـ الدكلة كأكضاعيا المقررة, ذلؾ أف أم إنساف سكاء كاف في الدكؿ الشيكعية أك في الدكؿ 

الدكلة فإنو يكصـ بالخيانة العظمى لببلده, كالتي غالبا ما يككف الرأسمالية إذا خرج عمى نظاـ 
جزاؤىا اإلعداـ. كعميو فاإلسبلـ في تقريره عقكبة اإلعداـ لممرتديف, كاف منطقيا مع نفسو, كمتبلؽ 

  2مع غيره مف النظـ.
تي أقرىا كمع ىذا فقد يتساءؿ الباحث عف الحقيقة: أليست ىذه العقكبة مناقضة لمحرية الدينية ال   

َِ  اإلسبلـ؟ كالمتمثمة في قكلو تعالى:  َوكُِو ٱۡۡلَقُّ ٌَِ   [, كقكلو تعالى:256]البقرة: ََلٓ إِۡنَراهَ ِِف ٱِّلِي
 ۚ َ َشآءَ فَيۡيَۡسُفۡر ٌَ ٍََ َشآءَ فَيۡيُۡؤٌَِ َو ۖۡ َذ ًۡ بُِّس َ [, كقكلو تعالى: 29]الكيؼ:  رَّ ٌَ  ََ ٌَ ٔۡ َشآءَ َربَُّم ٓأَل َ َول

 
َ
ْ ُمۡؤٌِِنَِي ِِف ٱۡۡل ٔا ٰ يَُسُُٔ َُج حُۡسرِهُ ٱنلَّاَس َحِتَّ

َ
فَأ

َ
ۚ أ ًۡ ََجِيًػا ُٓ [. كقد تبنى ىذا 99]يكنس:  ٩٩ۡرِض ُُكُّ

نما قد تككف مف جرائـ  الرأم جانب مف الفقو, كقرر عمى إثره أف الردة ليست مف جرائـ الحدكد, كا 
 التعزير, كقد سبقت اإلشارة إلى ىذا. 

قو الذم اعتبر أف الردة مف جرائـ الحدكد, فقد أجاب منيـ بعض الفقياء عمى ىذا أما جانب الف   
التساؤؿ بالقكؿ: أف اإلكراه المنفي في اآليتيف إنما ىك اإلكراه عمى الدخكؿ في اإلسبلـ, كاإلسبلـ 
يريد ممف يدخؿ فيو أف يككف مخمصا في طمبو, مختارا في الدخكؿ فيو, مدركا حقائقو كمزاياه, 

نما ىك  فميس لو مف بعد أف يخرج عنو؛ ألنو إف فعؿ فمف يخرج منو بنية صادقة كحجة مستقيمة, كا 
                                                

 .572, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
, ٓعِح زذٔد زشٚخ انفكش فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ, ثٍ صاثٍ انًشصٔلٙ انجمًٙ )فبنر(. 457, ص2أُهظغ اٍُاتن, ض ,فمّ انغُخ, عبثك )عٛذ( 2

 .331, ص14أُعٔغ اُلو٢ٜ اإلٌال٢ٓ, اٍُؼٞق٣ح, اُؼكق
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الضبلؿ كالتضميؿ. كأف الذيف يكثر ارتدادىـ ىـ الذيف يدخمكف اإلسبلـ لغرض مف أغراض الدنيا, 
نو كأف يريد تزكج امرأة مسممة أك امرأة ثانية أك أف يطمؽ امرأتو, فبمجرد قضاء حاجتو يعكد لدي

القديـ؛ كعميو فإف محاربة ىذا النكع ال يعد محاربة لحرية االعتقاد, كلكنيا حماية لبلعتقاد مف ىكل 
أىؿ األىكاء, كأف أكلئؾ العابثيف الذيف يتخذكف األدياف ىزكا كطريقا لنيؿ أىكائيـ, إذا عممكا قبؿ 

عقيدتيـ األصمية, كيسمـ الدخكؿ في اإلسبلـ مآليـ عند الخركج منو فبل يدخمكف فيو؛ كبذلؾ تسمـ 
     1المجتمع مف شركرىـ كعبثيـ.

فإف قيؿ:  2كقد اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية الذيف يركف قتؿ المرتد, ىؿ يقتؿ حدا أـ كفرا؟   
يـ فكيؼ يقتؿ حدا, فيذا يعني عند جميكر الفقياء أف ىذا الحد مطير لو مف الذنب, كىذا ال يستق

ف قيؿ: يقتؿ كفرا, فيذا يعني أف جريمة الردة ليست مف جرائـ  يطير مف الذنب كىك كافر؟ كا 
الحدكد, كأف الكافر ال يقتؿ إال إذا كاف حربيا, فإف لـ يكف كذلؾ فما الفائدة مف قتمو إال إذا كاف 
في بقائو حيا تشجيعا آلخريف عمى الردة, كبالتالي فإف استتابتو أبدا خيرا مف قتمو لعمو يتكب يكما 

 ذا ظير منو ما يدؿ عمى محاربتو لئلسبلـ كالمسمميف.ما, إال إ
كمف الناحية المنطقية فإنو إذا رأت كؿ عقيدة قتؿ مف يخرج منيا, فيذا يعني أف ال أحد ينتقؿ    

مف ديف إلى ديف أك مف عقيدة إلى أخرل, كبالتالي ما جدكل الدعكة إلى اإلسبلـ التي ُأمر 
مف سّف قتؿ مف يخرج عف عقيدتيـ, كقد يككنكف قدكة لمعتنقي المسممكف بتبميغيا, إذا كاف ىـ أكؿ 

العقائد األخرل في قتؿ مف يخرج عف عقائدىـ, كال شؾ أف في ىذا ضرر عمى اإلسبلـ نفسو. ثـ 
أثناء دعكة غير المسمميف إلى اإلسبلـ, ىؿ ُيعِمـ الداعي إلى اإلسبلـ المدعك أف في خركجو مف 

إف كانت اإلجابة بنعـ فبل شؾ أف ال أحد يدخؿ اإلسبلـ؛ ألف   تؿ؟اإلسبلـ بعد دخكلو فيو سكؼ ُيق
في ىذا اإلخبار تخكيؼ لممدعك, يجعمو يتردد في الدخكؿ فيو, خصكصا كأنو يككف ال يعرؼ عف 
ف كانت اإلجابة ببل فيذا يعتبر غرر ال يقبمو اإلسبلـ, كاإلسبلـ أكبر كأجؿ  اإلسبلـ إال القميؿ. كا 

ألقرب لممنطؽ أف اإلسبلـ يكفؿ حرية االعتقاد ابتداء كانتياء, كليس ابتداء مف ىذا. كعميو فإف ا
فقط؛ ألف ليس فيو ما يخجؿ منو, كأف قتؿ المرتد في اإلسبلـ ال يككف إال في حالة محاربتو 

 لئلسبلـ, أك كانت ردة جماعية ميددة ألركاف المجتمع المسمـ. 
ف كاف اإلسبلـ قد جاء رحمة لمعالميف, كا      نقاذ ما يمكف إنقاذه مف النار, فمما االستعجاؿ في كا 

لعمو يتكب في يـك ما  ف الرحمة بو تركو عمى قيد الحياةبعث المرتد إلى النار بمجرد كفره, أليس م
 فيتكب اهلل عميو؟    

                                                
 .85, 84, أُهظغ اٍُاتن, صاندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, أثٕ صْشح )يسًذ( 1
 .340, أُهظغ اٍُاتن, صزذٔد زشٚخ انفكش فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ, انجمًٙ )فبنر( ثٍ صاثٍ انًشصٔلٙ 2
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 المبحث الرابع
 حد البغي في الشريعة اإلسالمية وبدائمو في القانون الجزائري 

مية طاعة كلي األمر في غير معصية, كجعمت طاعتو مف طاعة اهلل, أكجبت الشريعة اإلسبل   
ًۡ فقاؿ تعالى:  ۖۡ فَإِن حََنٰزَۡخُخ ًۡ ۡمرِ ٌُِِس

َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ْ ٱلرَُّشَٔل َوأ ٔا ِطيُػ

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ٔا ِطيُػ

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ  ِِف َيَٰٓ

ِ َوٱلرَُّشِٔل إِن ُنِخُ  ءٖ فَُردُّوهُ إََِل ٱَّللَّ وِيًَل ََشۡ
ۡ
َُ حَأ ۡحَص

َ
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذٰلَِم َخۡۡي  َوأ ِ وَٱۡۡلَ     ٥٩ًۡ حُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللَّ

[؛ كذلؾ ألنو ال يستقيـ الديف كال يحفظ الشرع إال بكجكد إماـ يمسؾ زماـ األمكر, كينظـ 59]النساء:
 .  الحقكؽ, كيقيـ الحدكد, كيقمع الظالـ, كينصر المظمـك

ف الخركج عمى     اإلماـ كشؽ عصا الطاعة عميو, اعتداء عمى حرمة الدكلة اإلسبلمية, كا 
كمحاربة إلماـ المسمميف المجمع عمى كاليتو. كىذا الفعؿ يعد جريمة تسبب القبلقؿ كالفتف في 

مف أجؿ ذلؾ عاقبت الشريعة اإلسبلمية عمى ىذه الجريمة التي ك الببلد, كتفرؽ جمع المسمميف. 
ۖۡ سسكا ليا بقكلو تعالى: سماىا فقياؤىا البغي, كأ ا ٍَ ُٓ ٔاْ ةَيَِۡ ۡليُِح

َ
ٔاْ فَأ ۡؤٌِِنَِي ٱۡرخَخَيُ ٍُ ۡ ََ ٱل ِإَون َطآنَِفخَاِن ٌِ

 ٓ ِۚ فَإِن فَا ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
ءَ إََِلَٰٓ أ ٰ حَِِفٓ ْ ٱىَِِّت تَتِِۡغ َحِتَّ ٔا ۡخَرٰى فََقٰخِيُ

ُ
ا لََعَ ٱۡۡل ٍَ ُٓ ٰ ُٓ فَإِۢن بََغۡج إِۡحَدى ْ ةَيَِۡ ٔا ۡليُِح

َ
ا ءَۡت فَأ ٍَ

ۡلِصِطنَي  ٍُ ۡ َ ُُيِبُّ ٱل ْۖۡ إِنَّ ٱَّللَّ ٔٓا كِۡصُط
َ
  .[9]الحجرات: ٩ةِٱىَۡػۡدِل َوأ

كبالرجكع إلى كتب التفسير نجد المفسركف يقكلكف بأنو إذا اقتتؿ طائفتاف مف المؤمنيف, فالكاجب    
لكتاب اهلل  عمى كلي األمر أك غيره مف المؤمنيف أف يصمحكا بينيما, كيحكمكا بينيما بالقسط كفقا
كاستدلكا  1كسنة رسكلو, فإف رفضت إحداىما الحكـ, قكتمت مف طرؼ كلي األمر حتى ترضى بو.

وىنات, فمن أراد أن يفرق أمر ىذه األمة  2"إنو ستكون َىَنات: كذلؾ عمى ىذه الجريمة بقكلو 
بة جريمة كالشريعة اإلسبلمية قد تشددت في عقك  3وىي جميع, فاضربوه بالسيف كائنا من كان".

فما حقيقة ىذه الجريمة؟ كما األحكاـ  4البغي؛ ألنيا مكجية إلى نظاـ الحكـ كالقائميف بأمره.
 المترتبة عمييا؟ 

ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا المبحث في مطمبيف, ُيتطرؽ في المطمب األكؿ منيما إلى    
 ريمة البغي.ماىية البغي, كفي المطمب الثاني إلى األحكاـ المترتبة عمى ج

 
                                                

1
, 5, أُهظغ اٍُاتن, ضأزكبو انمشآٌ, )أزًذ( اندقبؿ. 297-292, ص22, أُهظغ اٍُاتن, ضخبيغ انجٛبٌ فٙ رأٔٚم انمشآٌ, )يسًذ( انطجش٘ 

رٛغٛش انكشٚى ٙ ـ, 1376ـ خانغؼذ٘ )ػجذ انشزًبٌ( . 326- 324, ص3تن, ض, أُهظغ اٍُاثسش انؼهٕو, )َقش( انغًشلُذ٘ٝٓا تؼكٛا.  279ص

 . 800ّ, ص2000-1420ٙ, 1, ذؽو٤ن: ػثك اُهؼٔإ تٖ ٓؼال ا٣ُِٞؽن, ت٤هٝخ, ٓإٌٍح اُهٌاُح, ؽانشزًبٌ فٙ رفغٛش كالو انًُبٌ
 ٛ٘اخ ظٔغ ٛ٘ح ٝأُهاق تٜا ٛ٘ا اُلرٖ ٝاألٓٞن اُؽاقشح. 2
, 1852, نهْ اُؽك٣س: 3, أُهظغ اٍُاتن, ًراب اإلٓانج, تاب ؼٌْ ٖٓ كهم أٓه ا٤ٍُِٖٔٔ ٝٛٞ ٓعرٔغ, ضيغهى فسٛر, (يغهىاثٍ انسدبج ) 3

 . 1479ص
 .128, 127, أُهظغ اٍُاتن, صثٍ ػجذ هللا انضازى )يسًذ( 4
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 المطمب األول
 ماىية البغي

مف خبلؿ التقديـ السابؽ يتضح أف جريمة البغي ىي مف الجرائـ السياسية بالمفيـك الحديث,    
 فما المقصكد بيذه الجريمة كماىي أركانيا؟

ىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا المطمب في فرعيف, ُخصص الفرع األكؿ منيما لمفيـك البغي,    
 رع الثاني ألركاف جريمة البغي. كالف

 الفرع األول
 مفيوم البغي

لمعرفة المقصكد بالبغي يكفي التطرؽ لمعناه في المغة, ثـ معناه في االصطبلح, كأخيرا تمييزه    
 عف الحرابة كىذا لمتقارب المكجكد بينيما.    

 ىولالفقرة األ 
 معنى البغي 

و في العرؼ مقصكر عمى طمب خاص, كىك ابتغاء ما البغي في المغة مف معانيو الطمب, إال أن   
ال ينبغي ابتغاؤه, كاشتير في طمب ما ال يحؿ مف الجكر كالظمـ. كمف معاني البغي التعدم, كيقاؿ 
بغى الرجؿ عمينا بغيا, إذا عدؿ عف الحؽ كاستطاؿ, فالبغي ىك االستطالة عمى الناس, كىك الكبر 

الفساد. كقيؿ عف الفئة الباغية ىي المجمكعة الظالمة  كالظمـ كالفساد, كقيؿ معنى البغي قصد
, قد تخرجو عف المعنى المقصكد بو 1الخارجة عف طاعة اإلماـ العادؿ. كلمبغي معاف أخرل

 جريمة, لذا فضمت عدـ التطرؽ ليا.ك
مف الحنفية ف ,الختبلؼ مذاىبيـ فيو وتعريفختمؼ الفقياء في كأما البغي في االصطبلح فقد ا   

. كمنو يمكف تعريؼ البغي 2ؼ أىؿ البغي بأنيـ: "الخارجكف عمى إماـ الحؽ بغير حؽ"رِّ مف يع
ىـ: الخارجكف عف طاعة  كمنيـ مف قاؿ البغاةحسبيـ بأنو: الخركج عمى إماـ الحؽ بغير حؽ. 

أحدىا: الخارجكف ببل تأكيؿ بمنعة أك ببل منعة,  ,3إماـ الحؽ, كىـ بالمفيـك الكاسع أربعة أصناؼ
الثاني: قـك كالصنؼ فيؤالء ىـ قطاع الطريؽ.  كف أمكاؿ الناس كيقتمكنيـ كيخيفكف الطريؽ,يأخذ

ىـ الثالث: كالصنؼ خرجكا عمى اإلماـ بتأكيؿ, إال أنيـ ال منعة ليـ, فحكميـ حكـ قطاع الطريؽ. 

                                                
, أُهظغ اٍُاتن, نمبيٕط انًسٛظا, )يدذ انذٍٚ يسًذ( انفٛشٔص آثبد٘. 323, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 1

, أُهظغ ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 366, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 1263ص

 .93, ص6اٍُاتن, ض
 .298, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ 2
 .94, 93, ص6, أُهظغ ٗلٍٚ, ضؽشذ فزر انمذٚش, ٍٚ()كًبل انذ اثٍ انًٓبو 3
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باطؿ كفر أك  قـك ليـ منعة كحمية, خرجكا عمى اإلماـ بتأكيؿ, حيث يركف بتأكيميـ أنو عمى
عصية يكجب قتالو, كيستحمكف دماء المسمميف كأمكاليـ, كيْسبكف نساءىـ, كيكفِّركف أصحاب م

 كجميكر أىؿ الحديث, حكـ خكارج, كحكميـ عند جميكر الفقياء, فيؤالء يسمكف بالرسكؿ اهلل 
قـك مسممكف خرجكا عمى إماـ العدؿ, كلـ فيـ الرابع: أما الصنؼ البغاة بالمفيـك الضيؽ لمبغاة. 

 دماء المسمميف كسبي أىالييـ, كىـ البغاة بالمفيـك الضيؽ.  ستبيحكا ما استباحو الخكارج, مفي
ؼ المالكية الباغي بأنو: "ىك الذم يخرج عمى اإلماـ يبغي خمعو, أك يمتنع مف الدخكؿ عرَّ ك قد    

مف ثبتت كعرفكا البغي بأنو: "االمتناع مف طاعة  1في طاعتو, أك يمنع حقا كجب عميو بتأكيؿ."
 2إمامتو في غير معصية بمغالبة كلك تأكال".

ؼ الشافعية البغاة بأنيـ: "ىـ مخالفك اإلماـ بخركج عميو كترؾ االنقياد أك منع حؽ تكجو عرَّ ك    
عمييـ, بشرط شككة ليـ كتأكيؿ." أك "ىـ الخارجكف عف الطاعة, بتأكيؿ فاسد ال يقطع بفساده, إف 

كمنو يمكف استنتاج معنى البغي عند  3لك بحصف, كفييـ مطاع".كاف ليـ شككة بكثرة أك قكة, ك 
 الشافعية بأنو: خركج جماعة ذات شككة كرئيس مطاع عف طاعة اإلماـ بتأكيؿ فاسد.

ؼ الحنابمة البغاة بأنيـ: "قـك مف أىؿ الحؽ, يخرجكف عف قبضة اإلماـ, كيركمكف  عرَّ في حيف    
كمنو يمكف استنتاج معنى  4ي كفيـ إلى جمع الجيش."خمعو لتأكيؿ سائغ, كفييـ منعة, يحتاج ف

البغي عند الحنابمة كىك: خركج جماعة مف أىؿ الحؽ عف طاعة اإلماـ بغية خمعو لتأكيؿ سائغ, 
 كفييـ منعة يحتاج في كفيـ إلى جمع الجيش. 

 السبب في اختبلؼ تعريؼ البغي في المذاىب الفقيية المختمفة, ىك االختبلؼ عمى الشركطو   
التي يجب تكفرىا في البغاة, كليس االختبلؼ عمى أركاف جريمة البغي, إذ يحاكؿ الفقياء في كؿ 
مذىب, أف يجمعكا في التعريؼ بيف أركاف البغي كشركطو, رغبة منيـ أف يككف التعريؼ جامعا 

اسية مانعا. كيمكف تعريؼ البغي تعريفا مشتركا تتفؽ فيو كؿ المذاىب مكتفيف بإبراز األركاف األس
كيطمؽ الفقياء عمى مف سكل البغاة, كىـ  5لمبغي فيككف: " البغي ىك الخركج عمى اإلماـ مغالبة".

 6الثابتكف عمى مكاالة اإلماـ اسـ "أىؿ العدؿ".
 
 

                                                
1

 .5, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 
 . 366, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 489, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشّفبع 2
, 111, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, صكشٚب( انغُٛكٙ. 402, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًسزبجخ َٓبٚ, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ 3

112. 
 .139, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 242, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
 .599, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 5
 .130, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ  6
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 نيةثاالفقرة ال
 تمييز البغي عن الحرابة

, أما الحرابة ىناؾ مف قاؿ أف الفرؽ بيف الحرابة كالبغِي ىك أف البغي ُيشترط فيو كجكد تأكيؿ   
ف كاف ىذا يعتبر ضابطا حاسما لتمييز  1.فالغرض منيا اإلفساد في األرض بدكف أم تأكيؿ كا 

البغي عف الحرابة عند جميكر الفقياء؛ ألنيـ يشترطكف كجكد التأكيؿ في البغي, إال أنو قد ال 
ة يعتبركف يككف كذلؾ عند مف ال يشترطكف التأكيؿ في البغي, كقد سبؽ القكؿ أف بعض الحنفي

الحرابة قسـ مف أقساـ البغي بمفيكمو الكاسع, كأنيـ ال يشترطكف التأكيؿ في البغي بمفيكمو 
 الضيؽ. 

لذلؾ كجب البحث عف ضابط آخر لتمييز الحرابة عف البغي, كقد يككف ىذا الضابط ىك    
جيـ عنصر المجاىرة في جريمة البغي, إذ الخارجكف عف اإلماـ في جريمة البغي يككف خرك 

مجاىرة كأماـ عيف اإلماـ, أما جريمة الحرابة فتككف خفية كبعيدة عف عيف اإلماـ, لذلؾ سميت 
بالسرقة الكبرل؛ ألف الجاني يرتكبيا في خفية عف عيف اإلماـ. فتعتبر جريمة البغي جريمة 

يتيا سياسية؛ ألف فييا منازعة لسمطاف المسمميف, في حيف جريمة الحرابة تعتبر جريمة عادية, غا
 2اإلفساد في األرض.

 الفرع الثاني
 أركان جريمة البغي

مف خبلؿ التعريؼ المشترؾ لمبغي, يمكف االستنتاج مف أف جريمة البغي في الشريعة اإلسبلمية    
 تقـك عمى ثبلثة أركاف ىي: الخركج عمى اإلماـ, المغالبة, القصد الجنائي.

 ىولالفقرة األ 
 الخروج عمى اإلمام

لقياـ جريمة البغي في الشريعة اإلسبلمية الخركج عمى اإلماـ, فما المقصكد بيذا يشترط       
  ج؟ كما المقصكد باإلماـ؟الخرك 
الخركج المقصكد ىك مخالفة اإلماـ كالعمؿ عمى خمعو, أك االمتناع عما كجب عمى الخارجيف    

مصمحة الجماعة, أك عمى اإلماـ مف حقكؽ. كيستكم أف تككف ىذه الحقكؽ هلل تعالى أم مقررة ل
لؤلشخاص أم مقررة لمصمحة األفراد. فيدخؿ تحتيا كؿ حؽ تفرضو الشريعة اإلسبلمية لمحاكـ 
, ككؿ حؽ لمجماعة عمى األفراد, ككؿ حؽ لمفرد عمى الفرد, فمف امتنع عف أداء  عمى المحكـك

                                                
 . 132, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 1
, أؽهٝؼح قًرٞناٙ ك٢ اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, ذفظض يمبسَخ دساعخانمٕاٍَٛ انٕضؼٛخ اندشًٚخ انغٛبعٛخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ ٔ, فبنر )أثٕ ثكش( 2

 .95صّ,  2005-2004شه٣ؼح ٝهإٗٞ, ٤ًِح اُؼِّٞ اإلٌال٤ٓح, ظآؼح اُعىائه, 
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د الزنا, أك الزكاة فقد امتنع عف حؽ كجب عميو, كمف امتنع عف تنفيذ حكـ متعمؽ بحؽ اهلل كح
متعمؽ بحؽ األفراد كالقصاص, فقد امتنع عف حؽ كجب عميو, كمف امتنع عف طاعة اإلماـ فقد 

 امتنع عف الحؽ الذم كجب عميو كىكذا. 
كلكف مف المتفؽ عميو أف الخركج لمنع ظمـ ليس بغيا, كأف االمتناع عف الطاعة في معصية    

نما ىك كاجب عمى كؿ مسمـ؛ ألف ا لطاعة لـ تفرض إال في معركؼ, كال تجكز في ليس بغيا, كا 
معصية, فإذا أمر اإلماـ بما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية فميس ألحد أف يطيعو فيما أمر, إذ الطاعة 
ال تجب إال فيما تجيزه الشريعة. فمف امتنع عف طاعة اإلماـ في معصية فميس باغيا؛ ألف حؽ 

فميس آلمر أف يأمر بما يخالؼ الشريعة  األمر ككجكب الطاعة كؿ منيما مقيد غير مطمؽ,
ًۡ ِِف اإلسبلمية, كليس لمأمكر أف يطيعو فيما يخالفيا, كذلؾ ظاىر مف قكلو تعالى:  فَإِن حََنٰزَۡخخُ

حۡ 
َ
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذٰلَِم َخۡۡي  َوأ ِ َوٱۡۡلَ ًۡ حُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللَّ ِ وَٱلرَُّشِٔل إِن ُنُِخ ءٖ فَُردُّوهُ إََِل ٱَّللَّ وِيًَل ََشۡ

ۡ
َُ حَأ   ٥٩َص

كغيرىا مف األحاديث  1"ال طاعة لمخموق في معصية اهلل":  [, كمف قكؿ الرسكؿ 59]النساء, 
كالخركج قد يككف عمى اإلماـ كىك رئيس الدكلة األعمى, كقد يككف عمى مف ينكب عنو  كاآلثار.

تثبت إمامتو, فإذا ثبتت كيعتبر خركجا عمى اإلماـ, كال يعتبر الخركج خركجا عمى اإلماـ قبؿ أف 
 فما المقصكد باإلمامة كمتى تثبت؟ 2إمامتو, كجبت طاعتو, كحُرـ الخركج عميو كقتالو.

 كؿ منيما في المغة كفي االصطبلح.لمعرفة المقصكد باإلمامة كاإلماـ, يكفي معرفة معنى    
, كأَـّ بيـ أم تقدميـ, كصار ليـ إماما في المغة اإلمامةف يتبعكنو في صبلتو فقط,  مصدر أَـّ القـك

أك فييا كفي أكامره كنكاىيو, كاألكؿ ذك اإلمامة الصغرل, كالثاني ذك اإلمامة الكبرل, كاإلماـ ىك 
, مف رئيس كغيره, سكاء كانكا عمى الصراط المستقيـ أك كانكا ضاليف.   كؿ مف ائتـّ بو قـك

م    طريؽ الكاضح, كمف معانيو أيضا كمف معاني اإلماـ ال ,اـ كؿ شيء ىك قيُِّمو كالمصمح لوكا 
المثاؿ. كتشمؿ كممة إماـ كؿ مف صار قدكة في فف مف فنكف العمـ, فاإلماـ أبك حنيفة قدكة في 
الفقو, كاإلماـ البخارم قدكة في الحديث... كىكذا. غير أنو إذا أطمؽ لفظ اإلماـ ال ينصرؼ إال إلى 

 3قي إال باإلضافة.صاحب اإلمامة العظمى أك الكبرل, كال يطمؽ عمى البا

                                                
1

, 20653ؽك٣س: , أُهظغ اٍُاتن, ٍٓ٘ك اُثظه٤٣ٖ, تو٤ح ؼك٣س اُؽٌْ تٖ ػٔهٝ اُـلان١, نهْ اُيغُذ اإليبو أزًذ ثٍ زُجم, )أزًذ( اثٍ زُجم 

 .251, ص34ض
, 427, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ّانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 367, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2

, 4ٍُاتن, ض..., أُهظغ اأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 238, 237, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 428

 .600, 599, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 110ص
انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ. 134, 133, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 3

 .547, ص1..., أُهظغ اٍُاتن, ضنًسزبسسد ا, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ. 216, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
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اإلمامة المقصكدة في جريمة البغي ىي اإلمامة الكبرل, كىي رئاسة عامة في الديف كالدنيا ك    
 1. كسميت بالكبرل تمييزا ليا عف اإلمامة الصغرل, كىي إمامة الصبلة.خبلفة عف النبي 

مة مف إماـ يقيـ كاإلمامة فرض مف فركض الكفاية في الشريعة اإلسبلمية كالقضاء, إذ البد لؤل
 2ة, كينصؼ المظمكميف, كيستكفي الحقكؽ كيضعيا مكضعيا.الديف, كينصر السنَّ 

كاإلماـ المقصكد الخركج عميو ىك رئيس الدكلة اإلسبلمية األعمى, أك مف ينكب عنو, مف    
سمطاف, أك كزير, أك حاكـ, أك غير ذلؾ مف المصطمحات, كقد يسمى بالخميفة أك أمير 

كيشترط لتقميد ىذا المنصب شركطا منيا ما ىك متفؽ عمييا, كمنيا ما ىك مختمؼ  3المؤمنيف.
فييا. فالشركط المتفؽ عمييا ىي: أف يككف مسمما, مكمفا, حرا, ذكرا, ذا كفاية كيقاؿ أيضا ذا كفاءة 

كسرعة  ػػػػ, كأف ال يككف بو نقص يمنع استيفاء الحركة4ػػػػ في المعضبلت كنزكؿ الدكاىي كالمممات
النيكض. كأما الشركط المختمؼ فييا فيي: أف يككف عدال, مجتيدا, سميعا, بصيرا, ناطقا, 
شجاعا, قرشيا. كيشترط لدكاـ اإلمامة دكاـ شركطيا, كتزكؿ بزكاليا إال العدالة, فقد اختمؼ في أثر 

  5زكاليا عمى منصب اإلمامة.
يعة أك باستخبلؼ اإلماـ غيره أك البتثبت اإلمامة الكبرل عند فقياء الشريعة اإلسبلمية بك    

المراد بالبيعة أم المبايعة كتعني المعاىدة, كىي مأخكذة مف البيع ألف كؿ كاحد ك  6بالتغمب كالقير.
مف المتبايعيف كاف يمد يده إلى صاحبو, ككذلؾ ىذه البيعة تككف بأخذ الكؼ. كقيؿ سميت مبايعة 

قاؿ القرطبي في شرح مسمـ: "أف  7عظيـ الجزاء.لما فييا مف المعاكضة لما كعدىـ اهلل تعالى مف 
البيعة مأخكذة مف البيع, كذلؾ أف المبايع لئلماـ يمزمو أف يقَيو بنفسو كمالو, فكأنو بذؿ نفسو كمالو 
هلل تعالى, كقد كعد اهلل تعالى عمى ذلؾ بالجنة, فكأنو حصمت معاكضة, ثـ ىي كاجبة عمى كؿ 

ة, لقي اهلل يوم القيامة ال حجة لو, ومن مات وليس في "من خمع يدا من طاع: مسمـ, لقكلو 
غير أنو مف كاف مف أىؿ الحؿ كالعقد كالشيرة, فبيعتو بالقكؿ  8عنقو بيعة, مات ميتة جاىمية"

كالمباشرة باليد إف كاف حاضرا, كبالقكؿ كاإلشياد عميو إف كاف غائبا, كيكفي مف ال ُيْؤَبُو لو كال 
                                                

انًٕعٕػخ انفمٓٛخ  ,ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ. 548, ص1أُهظغ اٍُاتن, ض سد انًسزبس, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ 1

 .216, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
 .108, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
 .111, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 600, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضٕدح )ػجذ انمبدس(ػ 3
 . 366, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ؽبط يطجٕػخ يغ يٕاْت اندهٛم ػهٗ ؽشذ يخزقش خهٛم, اثٍ ؽبط 4
أعُٗ , )صكشٚب( انغُٛكٙ. 81, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضخهٛم زبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش, )يسًذ( انشَْٕٙ 5

ٔصاسح األٔلبف . 138, 137, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( . انجٕٓر109ٙ, 108, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضانًطبنت

 .  219, 218, ص6, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ  انكٕٚزٛخ
6

اثٍ . 426, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 110, 109, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 

 انشَْٕٙ. 137, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضكؾبف انمُبع ,)يُقٕس( انجٕٓرٙ. 243, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ

, ...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 81, ص8, ٗلً أُهظغ, ضيبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش خهٛمزبؽٛخ اإل, )يسًذ(
 .412, ص7أُهظغ اٍُاتن, ض

 .230, 229, ص12ّ, ض1930 –ٙ 1349, 1, أُطثؼح أُظه٣ح تاألوٛه, ؽفسٛر يغهى ثؾشذ انُٕٔ٘, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 7
, أُهظغ اٍُاتن, ًراب اإلٓانج, تاب األٓه تِىّٝ اُعٔاػح ػ٘ك ظٜٞن اُلرٖ ٝذؽم٣ه اُكػاج ئ٠ُ اٌُله, ؼك٣س فسٛر يغهى, (يغهى) اثٍ انسدبج 8

 .1478, ص3, ض1851نهْ: 



                                                                                                  الباب األول:                    عقوبات الحدود في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلها في الق انون              

 
 106 

 
  

 

اعة اإلماـ, كيسمع كيطيع لو في السر كالجير, كال يعتقد خبلفا يعرؼ أف يعتقد دخكلو تحت ط
  1"لذلؾ, فإف اضمره فمات, مات ميتة جاىمية؛ ألنو لـ يجعؿ في عنقو بيعة.

كال تنعقد البيعة إال بعقد ذكم عدالة كعمـ كرأم, مف أىؿ العقد كالحؿ مف العمماء كالرؤساء    
ف األمر ينتظـ بيـ كيتبعيـ سائر الناس, كال يشترط كسائر كجكه الناس الذيف يتيسر حضكرىـ؛ أل

اتفاؽ أىؿ العقد كالحؿ في سائر الببلد, بؿ إذا كصؿ الخبر إلى أىؿ الببلد البعيدة لزميـ المكافقة 
كالمتابعة. كيمكف االكتفاء ببيعة أىؿ العقد كالحؿ لثبكت اإلمامة, كأىؿ العقد كالحؿ ىـ مف 

دالة, كالعمـ بشركط اإلمامة, كالرأم. كمثاؿ البيعة, كمبايعة اجتمعت فييـ ثبلث صفات ىي: الع
 الصحابة ألبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيـ.

يتـ ذلؾ بأف يعيد اإلماـ لشخص غيره, كيجعمو خميفة بعده, أما بالنسبة الستخبلؼ اإلماـ غيره ف   
ل األصمح لئلمامة, أم بشرط أف يقبؿ المعيكد إليو في حياة اإلماـ, كُيشترط عمى اإلماـ أف يتحر 

ػػػػػ رضي اهلل عنيما ػػػػػ لخبلفتو.  بو أبك بكر الصديؽ لعمريجتيد فيو, كمثاؿ ىذه الصكرة ما عيد 
كلئلماـ أف يجعؿ الخبلفة ألكثر مف كاحد بترتيب معيف, كأف يجعميا لزيد ثـ بعده لعمرك ثـ لبكر, 

بينيـ, يختاركف الخميفة الجديد مف بينيـ, فتنتقؿ إلييـ عمى ما رتب. كلو أف يجعميا لجماعة شكرل 
أك يختاره أىؿ العقد كالحؿ, فيتعيف مف عيَّنكه منيـ بعد مكت اإلماـ, كما فعؿ عمر بف الخطاب 

 , فاختاركا عثماف.2لخبلفتو, حيث ترؾ األمر شكرل بيف الستة مف الصحابة
كتغمب  ,لى عمى اإلمامة ذك شككةصكرة ىذه الطريقة بأنو إذا استك كأما بالنسبة لمتغمب كالقير ف   

كقير الناس بسيفو حتى أذعنكا لطاعتو كبايعكه فتنعقد لو اإلمامة لممصمحة, كلك كاف غير أىؿ 
راقة دمائيـ, كذىاب أمكاليـ, كيككف  ليا, كذلؾ لما في الخركج عميو مف شؽ عصا المسمميف, كا 

خبلؼ ما لك قير عمييا مف انعقدت عاصيا بفعمو. كتنعقد اإلمامة لمف قيره عمييا فينعزؿ ىك, ب
كالظاىر مف أقكاؿ الفقياء, أنيـ مجمعكف بل تنعقد لو كال ينعزؿ المقيكر. إمامتو ببيعة أك عيد, ف

عمى انعقاد اإلمامة لمف استكلى عمييا بالقكة كالقير في حالة عدـ كجكد اإلماـ, أك كاف مكجكدا 
قكة, كلـ يكف جامعا لشركط اإلمامة, كأما في ككاف قد استكلى ىك نفسو عمى اإلمامة بالقير كال
 حالة كجكد اإلماـ الشرعي فبل إجماع عمى انعقادىا. 

 
 

                                                
 .367, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ, ٗوال ػٖ: ؽشذ يغهى, انمشطجٙ 1
ـ  انًبٔسد٘ )أثٕ انسغٍ(ػصٔإ تٖ ػلإ, ػثك اُهؼٔإ تٖ ػٞف, ؽِؽح, ٌؼك تٖ أت٢ ٝهاص, ٗوال ػٖ:  ْٛ: ػ٢ِ تٖ أت٢ ؽاُة, اُىت٤ه, 2

 .34, اُواٛهج, قان اُؽك٣س, ق ؽ, ق خ, صاألزكبو انغهطبَٛخٙ ـ, 450خ
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 ةثانيالفقرة ال
 المغالبة

يشترط لكي يككف الخركج عف اإلماـ بغيا أف يككف مغالبة, كيقصد بيا إظيار القير كالقكة كلك    
, فإذا كاف الخركج غير مصحكب 1ىك المقاتمة لـ يصؿ األمر لمقاتمة اإلماـ, كقيؿ المراد بالمغالبة

باستعماؿ القكة فبل يعتبر بغيا, كرفض مبايعة اإلماـ بعد أف بايعت لو األغمبية, كلك نادل 
الخارجكف بعزؿ اإلماـ, أك بعصيانو كعدـ طاعتو, أك باالمتناع عف أداء ما عمييـ مف كاجبات 

جكف شيئا محرما, عكقبكا عميو باعتباره جريمة تقـك الدكلة عمى استيفائيا. كلكف إذا فعؿ الخار 
 2عادية.

كيعتبر الخركج بغيا عند مالؾ كالشافعي كأحمد كالظاىرية, حينما يبدأ الخارجكف باستعماؿ القكة    
فعبل, أما قبؿ استعماليا فبل يعتبر الخركج بغيا, كال يعتبركف بغاة كيعاممكف معاممة غير الخارجيف, 

كتجمعكا, كلك كانكا يقصدكف استعماؿ القكة في الكقت المناسب, كلكف ليس كلك تحيزكا في مكاف 
ثارة الفتنة. أما  ثمة ما يمنع مف منعيـ مف التحيز, كتعزيرىـ عمى التجمع بقصد استعماؿ القكة كا 
أبك حنيفة فيعتبرىـ بغاة كيعتبر حالة البغي قائمة مف كقت تجمعيـ بقصد القتاؿ كاالمتناع مف 

  3لك انتظر حقيقة قتاليـ ربما ال يمكنو الدفع. اإلماـ؛ ألنو
 ةثالثالفقرة ال

 القصد الجنائي
يشترط لقياـ جريمة البغي أف يتكفر لدل الباغي القصد الجنائي, كالقصد المطمكب تكفره ىك    

القصد الجنائي العاـ, أم قصد الخركج عمى اإلماـ مغالبة, فإذا كاف الخارج لـ يقصد مف فعمو 
 ى اإلماـ, أك لـ يقصد المغالبة فيك ليس باغيا.الخركج عم

كيشترط أف يككف الخركج عمى اإلماـ بقصد خمعو, أك عدـ طاعتو, أك االمتناع مف تنفيذ ما    
ذا ارتكب  يجب عمى الخارج شرعا, فإف كاف الخارج قد خرج امتناعا عف معصية فيك ليس باغيا, كا 

ا, فميس مف الضركرم أف يتكفر فييا قصد البغي؛ ألنو ال الباغي جرائـ قبؿ المغالبة أك بعد انتيائي
نما باعتباره عادال, فيشترط أف يتكفر في كؿ جريمة منيا القصد  يعاقب عمييا باعتباره باغيا, كا 

 4الجنائي الخاص بيا, ليعاقب عمييا بعقكبتيا الخاصة.
 

                                                
 .544, ص9هظغ اٍُاتن, ض..., أُثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 427, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش 1
 .607, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 367, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2
 .412, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضانٓذاٚخ فٙ ؽشذ ثذاٚخ انًجزذئ, )ثشْبٌ انذٍٚ ػهٙ( انًشغُٛبَٙ 3
 .618ص ,2, ٗلً أُهظغ, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 4
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 المطمب الثاني
 األحكام المترتبة عمى جريمة البغي

مة البغي تترتب عمييا أحكاـ متعددة أىميا: كجكب مقاتمة البغاة, قياـ مسؤكلية بمجرد قياـ جري   
 جنائية كمدنية عمى البغاة كأعكانيـ, التصرؼ في األحكاـ الصادرة عف البغاة فيما حكمكا فيو. 

 ىذا ما ستتـ مناقشتو في ىذه الفركع ليذا المطمب.   
 الفرع األول

 وجوب مقاتمة البغاة
يترتب عمى قياـ جريمة البغي ىك كجكب مقاتمة البغاة, رغـ أف اهلل تعالى لـ  إف أكؿ حكـ   

 كتتكقؼ المقاتمة إذا رجعكا إلى أمر اهلل. ,يخرجيـ مف دائرة اإليماف بالبغي, فسّماىـ مؤمنيف
 ىولالفقرة األ 

 كيفية مقاتمة البغاة
دة إلى الجماعة, كيسأليـ عف ال يبدأ اإلماـ قتاؿ الخارجيف عنو إال بعد أف يدعكىـ إلى العك    

أك شبية كشفيا؛ ألف ذلؾ طريؽ إلى الصمح ككسيمة إلى  ,سبب خركجيـ, فإف ذكركا مظممة أزاليا
ۖۡ فَإِۢن بََغۡج الرجكع إلى الحؽ, لقكلو تعالى:  ا ٍَ ُٓ ْ ةَيَِۡ ٔا ۡليُِح

َ
ْ فَأ ٔا ۡؤٌِِنَِي ٱۡرخَخَيُ ٍُ ۡ ََ ٱل ِإَون َطآنَِفخَاِن ٌِ

ا لََعَ  ٍَ ُٓ ٰ ْ ٱىَِِّت تَتِِۡغ  إِۡحَدى ٔا ۡخَرٰى فََقٰخِيُ
ُ
فيجب أف يتقدـ ما قدمو اهلل كىك الصمح, , [9]الحجرات:  ٱۡۡل

ال قاتميـ, إال أف يعاجمكه  كيتأخر ما أخره كىك القتاؿ, ثـ يدعكىـ بعد ذلؾ لمطاعة فإف استجابكا كا 
 بالقتاؿ فمو أف يقاتميـ دكف أف يسأليـ أك يدعكىـ إلى الطاعة. 

الحنفية كالحنابمة أف لو ىذا أيضا إذا خشي َكَمَبيـ, فميس مف المتعيف أف يدعكىـ إذا كيرل    
تعسكركا كاجتمعكا. كقاؿ الشافعي: ال يجكز لئلماـ بدء مقاتمتيـ حتى يبدأ البغاة القتاؿ حقيقة؛ ألنو 

قتاليـ, فبل  ال يجكز قتؿ المسمـ إال دفعا, كىـ مسممكف. كقاؿ الحنفية ربما لك انتظر اإلماـ حقيقة
يمكنو الدفع عند ذلؾ؛ فأجازكا بدء المقاتمة إذا كاف األمر يتطمب ذلؾ. أما إذا كانكا ال يزالكف في 
المرحمة التحضيرية فقط, كأف بمغو أنيـ يشتركف السبلح كيتأىبكف لمقتاؿ, فينبغي لو أف يأخذىـ 

 ف. كيحبسيـ حتى يقمعكا عف ذلؾ كيحدثكا تكبة, دفعا لمشر بقدر اإلمكا
ككجبت الدعكة إلى الطاعة قبؿ القتاؿ إف أمكف ذلؾ؛ ألف المقصكد مف القتاؿ ىك كفيـ كدفع    

شرىـ ال قتميـ, فإذا أمكف بمجرد القكؿ كاف أكلى مف القتاؿ, لما فيو مف الضرر بالفريقيف؛ كألنو 
معينة أنظرىـ, إف أىكف األمريف, كلعؿ الشر يندفع بو, فيبدأ بو, فإف سألو الخارجيف إلنظارىـ مدة 

ف ظف أنيـ يريدكف الميمة ليكيدكا لو لـ ينظرىـ.   رأل في ذلؾ مصمحة, كا 
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ذا حضر     ذا أمكف دفع البغاة بدكف القتؿ لـ يجز قتميـ؛ ألف المقصكد دفعيـ كليس إىبلكيـ. كا  كا 
اآلخركف  مع البغاة مف ال يقاتؿ, فيرل الحنابمة أنو ال يجكز قتمو, كىذا رأم بعض الشافعية, كيرل

 1قتمو ماداـ في صؼ البغاة كلك لـ يقاتؿ؛ ألنو يعتبر ردءا ليـ.
 ةثانيالفقرة ال

 حكم األسير والفار والمستسمم من البغاة
مف ألقى سبلحو مف البغاة, أك كؼ عف القتاؿ, أك استسمـ, أك عجز عف القتاؿ, كالجريح جرحا    

تحرفا لقتاؿ, فبل يجكز قتمو؛ ألنو ال يجكز يمنعو مف القتاؿ, أك ىرب غير متحيز إلى فئة, أك م
قتالو حيث زالت حالة البغي كىي استعمالو القكة, كعمى ىذا فبل يقتؿ المدبر كال األسير كال يجيز 
عمى الجريح, سكاء كانت حالة القتاؿ قائمة أك انتيت, كىذا ىك ما يراه الشافعي كأحمد, كفي 

يقتؿ, كلك كاف متحيزا إلى فئة. كيرل الشافعية اتباع المذىب الحنبمي ال يتبع المدبر أصبل كال 
المنيزميف, إذا انيزمكا مجتمعيف تحت راية زعيميـ حتى يرجعكا إلى الطاعة أك يتفرقكا, فإذا 

 2انيزمكا متفرقيف بحيث تزكؿ شككتيـ لـ يتبعكا.
إلييا, فيبقى ألىؿ  كيرل الحنفية أنو إذا انيـز البغاة ككلكا مدبريف, فإف كانت ليـ فئة ينحازكف   

كا عمى أىؿ  العدؿ أف يقتمكا مدبرىـ كيجيزكا عمى جريحيـ, لئبل يتحيزكا إلى الفئة فيمتنعكا بيا كيكرُّ
ف شاء حبسو الندفاع شره  العدؿ مف جديد, كأما أسيرىـ فإف شاء اإلماـ قتمو استئصاال لشأنيـ, كا 

ف لـ يكف ليـ فئة يتحيزكف إلييا, فبل يتبع مدبرىـ, كال يجيز عمى جريحيـ, كال  باألسر كالحبس, كا 
  3يقتؿ أسيرىـ, كىك نفس الحكـ عند جميكر المالكية.

أما الظاىرية فترل أنو ال يجكز قتؿ األسير بأم حاؿ, سكاء انتيى القتاؿ أك اليزاؿ قائما, كلك    
نما الذم أحؿ قتمو, ىك  أف قتمو كاف مباحا قبؿ األسر؛ ألف حؿ قتمو قبؿ األسر ليس مطمقا, كا 

ككنو باغيا مدافعا, فإذا لـ يكف كذلؾ حـر قتمو, كذلؾ لزكاؿ حالة البغي, كىك إذا أسر فميس حينئذ 
ف لـ  , ككذلؾ لك ترؾ القتاؿ كقعد مكانو كلـ يدافع, لحـر دمو كا  باغيا, كال مدافعا, فدمو محـر

ٰ  يؤسر؛ ألف اهلل جؿ شأنو قاؿ:  ٔاْ ٱىَِِّت تَتِِۡغ َحِتَّ ِۚ  فََقٰخِيُ ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
ءَ إََِلَٰٓ أ فمف فاء , [9]الحجرات:  حَِِفٓ

نما حؿ قتاؿ الباغي بمقاتمتو, كلـ يحؿ قتمو قط في غير المقاتمة, ككذلؾ الحكـ في  فبل يقاتؿ, كا 
 الجرحى؛ ألف الجريح إذا ُقدر عميو فيك أسير, كأما ما لـ يقدر عميو ككاف ممتنعا فيك باغ. 

                                                
, ؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 412, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضانٓذاٚخ فٙ ؽشذ ثذاٚخ انًجزذئ, )ثشْبٌ انذٍٚ ػهٙ( انًشغُٛبَٙ 1

 , أُهظغاألو, )يسًذ( انؾبفؼٙاثٍ إدسٚظ . 6, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 96, 95, ص6أُهظغ اٍُاتن, ض

, أُهظغ ...أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 194, 193, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 513, ص5اٍُاتن, ض

 .245ــ 243, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 114, ص4اٍُاتن, ض
. 142, 141, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع ,)يُقٕس( انجٕٓرٙ .114, ص4, ٗلً أُهظغ, ض...أعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2

 .252, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ
. 9, 7, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 545, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .86, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ انضسلبَٙ نًخزقش خهٛم, سًذ()ي انشَْٕٙ
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ف أما المدبركف فإف كان    كا تاركيف لمقتاؿ جممة منصرفيف إلى بيكتيـ فبل يحؿ اتباعيـ أصبل, كا 
كانكا منحازيف إلى فئة أك قاصديف معقؿ يمتنعكف فيو ثـ يعكدكف إلى حاليـ فيتبعكف؛ ألف اهلل 

  1افترض قتاليـ حتى يفيئكا ألمر اهلل, كلـ يفيئكا بعد.
ذا ُقتؿ مف البغاة أسير أك جريح أك مدبر, عند     مف ال يجيزكف قتمو, فقاتمو ضامف لو, كيسأؿ كا 

عف قتمو جنائيا, فضمانو بالدية ببل خبلؼ, كفي ضمانو بالقصاص قكالف, إذ يرل بعضيـ 
القصاص مف القاتؿ؛ ألنو قتؿ معصكما ال شبية في قتمو, كيرل البعض اآلخر أف ال قصاص؛ 

  2اص؛ ألنو يدرأ بالشبيات.ألف في قتميـ اختبلفا بيف األئمة, فكاف ذلؾ شبية دارئة لمقص
كيحبس األسرل إال مف دخؿ منيـ في الطاعة فيخمى سبيمو, كيظؿ مف أبى الطاعة محبكسا    

ذا كاف األسير امرأة أك  حتى ينتيي القتاؿ, ثـ يخمى سبيمو كُيشترط عميو عدـ عكدتو لمقتاؿ, كا 
خر يحبس؛ ألف في ذلؾ كسرا صبيا أك شيخا فانيا, أخمي سبيمو كلـ يحبس في رأم, كفي الرأم اآل

 كالرأياف في مذىبي الشافعية كالحنابمة, أما الحنفية كالمالكية فيركف الحبس. ,لقمكب البغاة
كيجكز تبادؿ األسرل بيف الفريقيف عند الضركرة, كلكف ال يجكز ألىؿ العدؿ قتؿ األسرل أك    

لعدؿ أك رىائنيـ؛ ألنيـ مسممكف غير الرىائف عمى سبيؿ المعاممة بالمثؿ, لك قتؿ البغاة أسرل أىؿ ا
مقاتميف كال مغالبيف, مع مبلحظة ما سبؽ قكلو مف أف بعض الفقياء يجيز قتؿ األسرل في حالة 

  3قياـ القتاؿ.
 ةثالثالفقرة ال

 حكم أمان العادل لمباغي
جبل مف يرل فقياء الحنفية أف العادؿ يجكز لو أف يؤّمف الباغي, فإذا أّمف رجؿ مف أىؿ العدؿ ر    

أىؿ البغي جاز أمانو؛ ألنو ليس أعمى شقاقا مف الكافر, كىناؾ يجكز فكذلؾ ىنا؛ كألنو قد يحتاج 
لمناظرتو ليتكب, كال يمكف ذلؾ ما لـ يأمف كؿ منيما اآلخر, لكف إذا أّمف ذمي يقاتؿ مع أىؿ 

 4العدؿ باغيا فبل يجكز أمانو.
يـ, متى ترككا القتاؿ حرمت دماؤىـ ككانكا كلكف الظاىرية يركف أف أماف أىؿ البغي بأيدي   

إخكاننا, كمادامكا مقاتميف باغيف فبل يحؿ لمسمـ إعطاؤىـ األماف عمى ذلؾ, فاألماف كاإلجارة ىنا 
نما األماف كاإلجارة لمكافر الذم يحؿ لئلماـ قتمو إذا أسركه, فباألماف كاإلجارة يتـ  ىدر كلغك, كا 

                                                
 . 101, 100, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 1
 .197ص ,5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 253, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
. 254, 253, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 12, 11, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 3

, 97, 96, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 197, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘

101. 
 .102, ص6, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 4
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كاف ىك ممف يعطي األماف كيجير, كلك أف أحدا مف أىؿ  استبقاؤه, ال في مسمـ إف ترؾ بغيو
  1البغي أجار كافرا جازت إجارتو كإجارة غيره كال فرؽ.
 ةرابعالفقرة ال

 حكم أموال البغاة
ال تباح أمكاؿ البغاة عند جميكر الفقياء, حتى في حالة قياـ البغي, فتظؿ أمكاليـ معصكمة    

حنفية كالمالكية أف أمكاؿ البغاة تظؿ عمى ممكيـ, كيجيزكف كلك كقعت في يد أىؿ العدؿ. إذ يرل ال
فقط استعماؿ سبلحيـ لممقاتمة إف احتاجو أىؿ العدؿ؛ ألف لئلماـ أف يستعيف بماؿ العادؿ عند 
حاجة المسمميف إليو, ففي ماؿ الباغي أكلى, أما بقية األمكاؿ فتحبس عف البغاة, لدفع شرىـ 

ضعافيـ بذلؾ, كال ترد إلييـ ح تى يفيئكا, فترد عمييـ أك عمى كرثتيـ. كيجكز لئلماـ أف يبيع مف كا 
 2األمكاؿ ما يحتاج إلى نفقة كيحبس ثمنو.

كيرل الشافعية أنو ال يجكز استعماؿ شيء مف أمكاؿ البغاة, كأنيا ترد جميعا بعد انتياء القتاؿ؛    
عماؿ ماؿ مف أمكاؿ ألنو ال يحؿ ماؿ امرئ إال بطيب نفس منو, لكف إف اقتضت الضركرة است

البغاة جاز استعمالو, كما لك تعيف استعماؿ سبلحيـ لمدفاع أك استعماؿ خيميـ لمتغمب عمييـ, 
كيرل البعض أنو يجب أف تؤدل أجرة الماؿ المستعمؿ, كما ىك الشأف في حالة الضركرة, كال يرل 

كعند الحنابمة  3طر.البعض ذلؾ؛ ألف الضركرة ىنا منشؤىا فعؿ البغاة, كلـ تنشأ مف جية المض
كمذىب الظاىرية أنيـ يركف 4رأياف: أحدىما كرأم الحنفية كالمالكية, كالثاني كرأم الشافعية.

الحيمكلة بيف البغاة كبيف كؿ ما يستعينكف بو عمى باطميـ, مف ماؿ أك سبلح, فيحبس عنيـ حتى 
الة البغي ما يدؿ عمى يفيئكا, كلكف ال يحؿ ماؿ الباغي كال شيء منو إال بحؽ, كال يكجد في ح
 5حمية ماؿ الباغي؛ ألف الباغي مسمـ رغـ ظممو, كقد حؿ دمو كلـ يحؿ مالو.

 الفرع الثاني
 مسؤولية البغاة الجنائية والمدنية ومسؤولية أعوانيم 

قد ُيرتكب فعؿ البغي مف طرؼ جماعة مف المسمميف فقط, كقد ُتقدـ ليذه الجماعة يد المعكنة    
. فيؿ تتساكل مسؤكلية الطرفيف عند فقياء الشريعة اإلسبلمية أـ أف األمر مف غير المسمميف

 يختمؼ؟ 
                                                

1
 .117, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 
, 11, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 99, 98, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 2

12. 
, 198, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 115, 114, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3

199. 
 .255, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
 .105ـــ 102, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 5
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 ىولالفقرة األ 
 مسؤولية البغاة الجنائية والمدنية

باختبلؼ الحاالت التي يككف فييا, فمسؤكليتو قبؿ  سئكلية الباغي الجنائية كالمدنيةتختمؼ م   
صدر منو عف كؿ ما ي ُيسأؿ الباغي مدنيا كجنائياف ا تختمؼ عنيا في حالة المغالبة.المغالبة كبعدى

باعتباره مجرما عاديا, ككذلؾ عف جرائمو التي تقع بعد انتياء المغالبة,  مف الجرائـ قبؿ المغالبة
ذا أخذ ماال خفية, عكقب باعتباره سارقا إذا  فإذا قتؿ اقتص منو إذا تكفرت شركط القصاص, كا 

ذا امتنع عف تنفيذ ما يجب عميو, عكقب بالعقكبة المقررة ليذا االمتناع,  تكفرت شركط السرقة, كا 
 1كعميو الضماف العادم في كؿ األحكاؿ, إذا أتى ما يكجب الضماف, كالسرقة كالغصب كاإلتبلؼ.

عمى خبلؼ القانكف الكضعي فإنيا تصعب التفرقة في الشريعة اإلسبلمية بيف المسؤكلية ك    
ؾ لمتداخؿ الحاصؿ بينيما في غالب األحياف, كسيتضح بجبلء المدنية كالمسؤكلية الجنائية, كذل

الباغي مسؤكلية ل كبالنسبةالبحث في جرائـ القصاص كالدية.  ىذا التداخؿ في الباب الثاني مف ىذا
يرل جميكر الفقياء كمنيـ أبك حنيفة كالشافعي في أحد قكليو كالحنابمة أنو , فالجنائية أثناء المغالبة
ماف ما أتمفكه مف نفس كماؿ أثناء حالة القتاؿ, كمقاكمة رجاؿ الدكلة كقتميـ, ليس عمى البغاة ض

شعاؿ  كاالستيبلء عمى الببلد كحكميا, كاالستيبلء عمى األمكاؿ العامة كجبايتيا, كاتبلؼ الطرؽ, كا 
النار في الحصكف, كنسؼ األسكار كالمستكدعات, كغير ذلؾ مما تقتضيو طبيعة القتاؿ, فيذه 

يعاقب عمييا بعقكباتيا العادية, كتدخؿ جميعا في جريمة البغي. كقاؿ الشافعي في القكؿ  الجرائـ ال
  2اآلخر, أف عمى البغاة ضماف ما أتمفكه مف نفس كماؿ.

أما المالكية فيركف عدـ ضماف البغاة ما أتمفكه في الفتنة مف نفس أك ماؿ إف كانكا خرجكا    
 3بدكف تأكيؿ فيمزميـ النفس كالماؿ قائما أك مستيمكا. بتأكيؿ, أما إذا كاف خركجيـ لعصبية أك

سبؽ القكؿ أنو ليس عمى البغاة ضماف  , فقدالباغي المدنية أثناء المغالبة مسئكليةأما بالنسبة ل   
ما أتمفكه أثناء المغالبة, مف نفكس كأمكاؿ إذا اقتضت إتبلفو ضركرة القتاؿ, أما ما لـ تكف ىناؾ 

ة القتاؿ, فعمى البغاة ضمانو ببل خبلؼ. أما األمكاؿ التي لـ تتمؼ أك تمفت ضركرة إلتبلفو في حال
جزئيا فعمى البغاة ردىا ألصحابيا, كعمييـ ضماف التمؼ الجزئي إذا لـ تكف ضركرة القتاؿ ىي 
التي اقتضت ىذا التمؼ الجزئي, كىذا ىك رأم أبي حنيفة كأحمد كأحد الرأييف في المذىب الشافعي 

                                                
 اثٍ لذايخ. 113, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 10, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( شافٙانم 1

 .251, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 .251, 250, ص12, ٗلً أُهظغ, ضٙانًغُ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.113, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
 .10, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 3
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عمى أف في المذىب الشافعي رأم بتضميف البغاة كؿ ما أتمفكه مف نفس أك ماؿ, كىك الصحيح, 
  1سكاء كاف في حالة القتاؿ أك في غير حالة القتاؿ؛ ألنيـ أتمفكه بعدكاف.

كيرل مالؾ عدـ تضميف الباغي كلك كاف ميسكرا, سكاء أتمؼ نفكسا أك ما دكنيا أك أمكاال    
متأكال, كالثاني: أف يككف اإلتبلؼ حدث حاؿ البغي, كاقتضتو بشرطيف, أكليما: أف يككف الباغي 

كيسمى الباغي غير المتأكؿ في المذىب المالكي معاندا, كال يعتبركنو معاندا إال  2ضركرة المغالبة.
إذا كاف خارجا عف عدؿ, فإف خرج عمى غيره فميس معاندا, كلك كاف غير متأكؿ, ككاف حكمو 

 حكـ المتأكؿ.
 ةثانيالفقرة ال

 مسئولية أعوان البغاة
يرل ف ييف أك الحربييف, كلكؿ صنؼ حكمو.قد يستعيف البغاة بغيرىـ مف غير المسمميف, كالذم   

الحنفية أنو لك استعاف البغاة بأىؿ الذمة, فقاتمكا معيـ لـ يكف ذلؾ منيـ نقضا لمعيد, كما أف ىذا 
ف أىؿ الذمة, لـ يخرجكا مف أف يككنكا الفعؿ مف البغاة ليس نقضا لئليماف, فالذيف انضمكا إلييـ م

ممتزميف حكـ اإلسبلـ في المعامبلت, كأف يككنكا مف أىؿ الدار, فحكميـ حكـ البغاة, كبالتالي 
  3مسئكليتيـ جميعا كاحدة, سكاء مف الناحية الجنائية أك المدنية.

بغاة متأكليف, فحكـ الذمييف أما المالكية فيفرقكف بيف ما إذا كاف البغاة متأكليف أـ ال, فإف كاف ال   
كىك نفس الحكـ إذا كاف  ,الذيف أعانكا ىؤالء البغاة, ىك حكـ البغاة أنفسيـ, كال ينقض عيدىـ

اإلماـ غير عدؿ. أما إذا كاف البغاة غير متأكليف, كخارجيف عمى اإلماـ العدؿ, فيعتبر الذمييف 
ـ, كأصبحكا كالحربييف سكاء بسكاء, الذيف أعانكىـ ناقضيف لعيدىـ, كحمت بذلؾ دماؤىـ كأمكالي

 4بشرط أف يككنكا قد أعانكا البغاة عف طكاعية.
كفي المذىبيف الشافعي كالحنبمي رأياف, أكليما: أف إعانة الذمييف لمبغاة تنقض عيدىـ, كما لك    

انفردكا بقتاؿ المسمميف, كالثاني: أف عيدىـ ال ينقض؛ ألف أىؿ الذمة ال يعرفكف المحؽ مف 
طؿ, فيككف ذلؾ شبية ليـ, كيترتب عمى القكؿ بعدـ النقض أف يككف حكميـ حكـ أىؿ البغي المب

في قتؿ مقاتميـ كالكؼ عف مدبرىـ كأسيرىـ كجريحيـ. إال أف أصحاب ىذا الرأم يركف تضميف 
الذمييف ضمانا تاما, فُيسألكف عف جرائميـ حاؿ القتاؿ كغيره, فإف قتمكا أك جرحكا أك أتمفكا ُسئمكا 

                                                
 .113, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت ,)صكشٚب( انغُٛكٙ. 200, 199, ص5.., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1
 .87, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضانضسلبَٙ نًخزقش خهٛمزبؽٛخ اإليبو انشَْٕٙ ػهٗ ؽشذ , )يسًذ( انشَْٕٙ 2
 .101, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 3
 .370, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 4
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جنائيا عف كؿ ذلؾ, كعمييـ ضماف الماؿ المتمؼ كرد القائـ, سكاء أتمؼ في حاؿ القتاؿ كاقتضت 
 ضركرة القتاؿ إتبلفو أـ ال. 

كيعممكف التفرقة بيف البغاة كالذمييف, بأف البغاة ليـ تأكيؿ سائغ, كالذميكف ال تأكيؿ ليـ؛ كألف    
عف الرجكع إلى الطاعة, كال يخشى تنفير  إسقاط المسئكلية عف المسمميف قصد منو عدـ تنفيرىـ

الذمييف عف الطاعة؛ ألف تأمينيـ مشركط بالطاعة. كالقائمكف بنقض العيد, يركف أف إكراه البغاة 
الذمييف عمى معاكنتيـ يمنع مف نقض العيد, كأف اعتقاد الذمييف بأنيـ ممزمكف بمعاكنة البغاة يمنع 

 1أيضا مف نقض العيد.
فإف كانكا , يككنكا مستأمنيف أك غير مستأمنيفف البغاة بأىؿ الحرب, فإما أف إذا استعاكأما    

مستأمنيف فأعانكىـ نقضكا عيدىـ باإلعانة, كصاركا كالحربييف غير المستأمنيف؛ ألنيـ ترككا شرط 
ف كانكا غير  األماف, كىك الكؼ عف قتاؿ المسمميف, فإف فعمكا ذلؾ مكرىيف لـ ينتقض عيدىـ. كا 

فاستعاف بيـ البغاة, أك أمَّنكىـ أك عقدكا ليـ ذمة بشرط المعاكنة, لـ يصح مف ذلؾ مستأمنيف 
شيء؛ ألف األماف مف شرط صحتو التزاـ المستأمف عدـ قتاؿ المسمميف, كالبغاة يشترطكف عمييـ 
ذلؾ فبل ينعقد األماف, كألىؿ العدؿ أف يقاتمكىـ كمف لـ يؤّمنكه سكاء, كحكـ أسيرىـ حكـ أسير 

ييف قبؿ االستعانة بيـ, أما أىؿ البغي فبل يجكز ليـ قتميـ؛ ألنيـ أمّنكىـ فبل يجكز ليـ الغدر الحرب
أما إذا عقد البغاة ذمة لحربييف أك عاىدكىـ, كلـ يشترطكا عمييـ أف يعينكىـ عمى أىؿ  2بيـ.

ا كاف في العدؿ, فعقكد أىؿ البغي نافذة في حؽ أىؿ العدؿ؛ ألف البغاة مسممكف, كأماف المسمـ إذ
 3منعة فيك نافذ عمى جميع المسمميف.

 الفرع الثالث
 حكم أحكام البغاة 

كالزكاة كالجزية, كأقامكا الحدكد كقع ذلؾ مكقعو إذا  4إذا استكلى البغاة عمى بمدة, فجبكا الَخَراج   
كلـ  كاف بحؽ, فإذا استعاد أىؿ العدؿ ىذا البمد, كظفركا بأىؿ البغي لـ يطالبكا بشيء مما ُجبي,

يرجع بو عمى مف ُأخذ منو, كىذا قكؿ الجميكر كفييـ المذاىب األربعة, كفي المذىب المالكي رأم 
  5ثاف رد فيو كؿ ىذه األحكاـ, لعدـ صحة الكالية.

                                                
 .201, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, ى()إثشاْٛ انؾٛشاص٘. 262, 261, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 . 202, 201, 200, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 261, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
3

 .117, ص11.., أُهظغ اٍُاتن, ض.انًسهٗ, )أثٕ يسًذ( اثٍ زضو. 102, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 
أٓا ُِفهاض ك٢ اططالغ اُلوٜاء ٓؼ٤٘إ ػاّ ٝـاص, كاُفهاض تأُؼ٠٘ اُؼاّ ٛٞ األٓٞاٍ اُر٢ ذر٠ُٞ اُكُٝح أٓه ظثا٣رٜا ٝطهكٜا ك٢ ٓظانكٜا. ٝ 4

ُٝػغ ػ٠ِ نهاب األنع اُفهاض تأُؼ٠٘ اُفاص كٜٞ اُؼه٣ثح اُر٢ ٣لهػٜا اإلٓاّ ػ٠ِ األنع اُفهاظ٤ح اُ٘ا٤ٓح, ٝهك ػهكٚ أُاٝن ق١ تأٗٚ "ٓا 
 . 52, ص19ٖٓ ؼوٞم ذإقٟ ػٜ٘ا" ٗوال ػٖ: أٌُٞٞػح اُلو٤ٜح ا٣ٌُٞر٤ح, أُهظغ اٍُاتن, ض

. 99, ص6, ٗلً أُهظغ, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًبل انذٍٚ( اثٍ انًٓبو. 9, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 5

. 113, 112, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 203, 202, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضزةانًٓ, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘

 .259, 258, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ
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يككف جامعا أف كيرل الظاىرية أنو ال محؿ أف يككف حاكما, كال أف يككف مقيما لمحدكد, كال    
اإلماـ, فعؿ شيئا مف ىذا مف غير إذف فكؿ مف كعميو اإلماـ ذلؾ, لمصدقات أك جابيا إال مف كاله 

ذا فعمو بباطؿ فقد تعدل, كقد قاؿ تعالى:  ًَ فقد فعمو بباطؿ, كا  ِ َذَلۡد َظيَ َ َحخََػدَّ ُحُدوَد ٱَّللَّ ٌَ َو
ۥ ُّ ككاضح  .1"من عمل عمال ليس عميو أمرنا فيو رد": [, كقاؿ رسكؿ اهلل 1]الطبلؽ: َجۡفَص

أف مف أخذ صدقة فعميو ردىا؛ ألنو أخذىا بغير حؽ, فيك متعد كعميو ضماف ما أخذ, إال مف ىذا 
أف يكصمو إلى األصناؼ المذككرة في القرآف, فإذا أكصميا فقد ُأديت الزكاة إلى أىميا. كصح مف 
 ىذا أف كؿ حد أقامو البغاة فيك مظممة, ال يعتد بو كتعاد الحدكد ثانية, كتؤخذ الدية مف ماؿ مف

 2قتمكه قكدا, كُيفسخ كؿ حكـ حكمكه.
 الفرع الرابع

 عقوبة جريمة البغي في الشريعة اإلسالمية وبدائميا في القانون الجزائري
بعد عرض ماىية البغي كأحكامو, يتبيف جميا أف الشريعة اإلسبلمية في جريمة البغي تكتفي    

باحة أمكاليـ بالقدر الذم يقتضيو ر  دعيـ كالتغمب عمييـ أثناء المغالبة, بإباحة دماء البغاة, كا 
كإجراء دفاعي فقط, فإذا ظيرت الدكلة عمييـ, كألقكا السبلح ُعصمت دماؤىـ كأمكاليـ, ككاف لكلي 

. األفعاؿ التي أتكىا أثناء خركجيـاألمر أف يعفك عنيـ أك أف يعزرىـ عمى بغييـ, ال عمى الجرائـ ك 
كال حد فييا, كبالتالي فإف  التعزيرمى البغاة ىي كيتضح مف ىذا أف عقكبة البغي بعد التغمب ع

إدراجيا ضمف جرائـ الحدكد يبدك أنو غير مبرر, عمما أف مف أدرجيا ضمف جرائـ الحدكد ىـ 
, كبما أف عقكبة البغي تعزيرية فيي خاضعة لتقرير كتقدير كالة األمر, الجميكرالمالكية دكف 

ف الكضعي, كعميو فبل يمكف القكؿ بكجكد بدائؿ لعقكبة كبالتالي ال تختمؼ أحكاميا عف أحكاـ القانك 
 يمة البغي في القانكف الجزائرم.جر 
, فبل يعتبر عقكبة عمى جريمة البغي, غالبة كما يتبعو مف قتؿ كجرحأما قتاؿ البغاة في أثناء الم    

نما ىك إجراء دفاعي لدفع البغاة كردىـ إلى الطاعة, كلك كاف عقكبة لكجب قتؿ البغا ة بعد التغمب كا 
جزاء بعد القبض عمى المجـر كمحاكمتو, كلكف مف المتفؽ  تككف عمييـ كمحاكمتيـ؛ ألف العقكبة

كالخبلؼ منحصر في قتؿ األسير كاإلجياز  ة المغالبة امتنع القتاؿ كالقتؿ.عميو أنو إذا انتيت حال
اآلخر, فإذا انتيت  عمى الجريح, حيث يجيزه البعض عند قياـ حالة المغالبة, كال يجيزه البعض

3حالة المغالبة فالباغي معصـك الدـ؛ ألف البغي ىك الذم أباح دمو, كال بغي إذا لـ تكف مغالبة.

                                                
َ أٝ اُؽاًْ كأـطأ ـالف اُهٌٍٞ ٖٓ , أُهظغ اٍُاتن, ًراب االػرظاّ تاٌُراب ٝاٍُ٘ح, تاب ئلا اظرٜك اُؼآفسٛر انجخبس٘, )يسًذ( انجخبس٘ 1

 .107, ص9ؿ٤ه ػِْ كؽٌٔٚ ٓهقٝق, ض
 .112, 111, ص11..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 2
 .251, 250, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.113, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3
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 الباب الثاني
 القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميما في القانون

الجنائي اإلسبلمي,  األصؿ في القصاص كالدية كعقكبتيف أنيما مف العقكبات المقدرة في التشريع   
ثبت أساسيما بالقرآف الكريـ كثبت تفصيميما بالسّنة النبكية. فأما القصاص في القرآف الكريـ فقد كردت 

ًُ ٱىۡلَِصاُص ِِف ٱىَۡلخََۡل  ٱۡۡلُرُّ ةِٱۡۡلُّرِ فيو نصكص كثيرة منيا قكلو تعالى:  ٔاْ ُنخَِب َغيَيُۡس ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

َدآءٌ إَِۡلۡ وَٱىَۡػتۡ 
َ
ۡػُروِف َوأ ٍَ ۡ ۢ ةِٱل ء  فَٱتِّتَاُع ِخيِّ ََشۡ

َ
َۡ أ َۡ ُغِِفَ ََلُۥ ٌِ ٍَ ِۚ َذ ََُثٰ

ُ
ََُثٰ ةِٱۡۡل

ُ
َٖ  َذٰلَِم ُد ةِٱىَۡػتِۡد وَٱۡۡل ٰ َٰ ِّ بِإِۡح

ِۡلً  
َ
ُّۥ َغَذاٌب أ َِ ٱۡخَخَدٰى بَۡػَد َذٰلَِم فَيَ ٍَ ًۡ َورَۡۡحَث   َذ بُِّس َِ رَّ ٌّ ًۡ  ١٧٨ََتۡفِيف   ْوِِل  َوىَُس

ُ
أ ٰٔة  َيَٰٓ ِِف ٱىۡلَِصاِص َحيَ

ًۡ تَخَُّلَٔن  ىَۡبِٰب ىََػيَُّس
َ
ًۡ تعالى في بياف شريعة التكراة:  ولك [, كق179, 178]البقرة: ١٧٩ٱۡۡل َوَكخَبَِۡا َغيَيِۡٓ

 
ُ
وَُن ةِٱۡۡل

ُ
ُِف وَٱۡۡل

َ
َُف ةِٱۡۡل

َ
نَّ ٱنلَّۡفَس ةِٱنلَّۡفِس وَٱىَۡػنۡيَ ةِٱىَۡػنۡيِ وَٱۡۡل

َ
ٓ أ ا َٓ ۚ ذِي َِّ َوٱُۡجُُروَ  كَِصاص  ََّ ةِٱلّصِ ُوِن وَٱلّصِ

َُزَل 
َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ َُيُۡسً ة َ ىَّ ٌَ ۥۚ َو ُ اَرة  َلَّ َٔ َنفَّ ُٓ َق ةِِّۦ َذ ٍََ حََصدَّ ٍَُٔن  َذ ِ ٰي ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
ُ فَأ  [.45]المائدة: ٤٥ٱَّللَّ

ا ناَ كأما الدية فقد ثبتت في القرآف الكريـ بقكلو تعالى:     ٌَ ََ َو ن َحۡلخَُو ُمۡؤًٌِِا إَِلَّ َخ
َ
ٍَ أ ۡؤٌِ ٍُ ِ َ  ٔٗ َن ل ٌَ ۚ َو ا

 ََ ٔۡ  ٔٗ َرخََو ُمۡؤًٌِِا َخ ْۚ فَإِن نَاَن ٌَِ كَ ٔا كُ دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ يِِّۦٓ إَِلَّ ْۡ َ

ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ۡؤٌَِِثٖ َودِيَث   ٌُّ ًۡ ا َذخَۡحرِيُر رََرتَثٖ  ٍم َغُدّوٖ ىَُّس
َ  َذخَۡحرِيُر رَ  َٔ ُمۡؤٌِ ُْ يِِّۦ َوََتۡرِ َو ْۡ َ

ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ِيَثٰق  فَِديَث   ٌّ  ً ُٓ ًۡ َوبَيَِۡ ِٔۡۢم ةَيَُِۡس َِثٖ  ِإَون نَاَن ٌَِ كَ ۡؤٌِ ٌُّ يُر َرتَثٖ 
 ًٍ ُ َغيِي ِ  َوََكَن ٱَّللَّ ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ بَٗث  ۡٔ خَخَاةَِػنۡيِ حَ ٌُ  َِ َريۡ ۡٓ ًۡ ََيِۡد فَِصيَاُم َش ٍََ ىَّ َِثٖ  َذ ۡؤٌِ ٌُّ ا  ارََرَتثٖ  ٍٗ   ٩٢َحهِي

 مييما.ي[. كأما ما كرد في شأنيما في السّنة النبكية فيتـ التطرؽ لو أثناء تفص92]النساء:
العربية بمعاني عديدة, كمما جاء فييا في لساف العرب, أنيا  المغةتأتي كممة الِقصاص في ك    

بحث. كاالقتصاص ىك أخذ بمعنى القَكد, كىك القتؿ بالقتؿ أك الجرح بالجرح, كىك المقصكد في ىذا ال
القصاص, كاإلقصاص ىك أف يؤخذ لؾ القصاص, كأقص األمير فبلنا مف فبلف إذا اقتص لو منو, 
فجرحو مثؿ جرحو, أك قتمو قَكدا, كاستقصو أم سألو أف يقصو منو, كاالستقصاص: أف يطمب أف 

يفعؿ بو مثؿ  يقص ممف جرحو. كيقاؿ: أقصو الحاكـ يقصو, إذا مكنو مف أخذ القصاص, كىك أف
كقد أكد المعجـ الكسيط, كىك معجـ حديث, نفس المعنى  1فعمو, مف قتؿ أك قطع أك ضرب أك جرح.

لمقصاص كخصو بو, بالقكؿ: ىك "أف يكقع عمى الجاني مثؿ ما جنى, النفس بالنفس, كالجرح 
  2بالجرح".

                                                
 .3652, ص40, أُهظغ اٍُاتن,  ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 1
 .770, أُهظغ اٍُاتن, صانًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح 2



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 117 

 
  

 

بالقكؿ:  بلحااصط لمقصاص, عف المعنى المغكم, إذ ُعرؼ االصطالحيال يختمؼ المعنى ك    
  1القصاص ىك أف يفعؿ بالفاعؿ مثؿ ما فعؿ"."
قصاص في النفس, كقصاص فيما دكف النفس. أما  ـ القصاص مف حيث المحؿ إلى قسميف,يقسك   

اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أف حكـ القصاص كاجب عمى كلي بالنسبة لحكمو التكميفي فقد 
ح طمبو مف طرؼ مستحقو إذا كاف مستكفيا لشركطو, فمو أف األمر إذا رفع إليو مف مستحقو, كمبا

كيستكم في ذلؾ أف  ,يطالب بو, كلو أف يصالح عميو, كلو أف يعفك عنو, كالعفك أفضؿ, ثـ الصمح
  2يككف القصاص في النفس أك فيما دكنيا.

لدِّيات, كأصؿ مأخكذة مف الفعؿ كدل, كىي حؽ القتيؿ, كجمعيا ا المغة في ييف مدّيةكأما بالنسبة ل   
كُيقاؿ: كديت القتيؿ أديو دية إذا أعطيت ديتو,  ,الدية كدم, كُحذفت الكاك كجاءت الياء عكض منيا

   3.ا, كلمجماعة دك أخذت ديتو, كاألمر منو ِد, كلبلثنيف ِديا كاتديت أم
ك بدؿ "اسـ لمماؿ الذم ى الديةبعض الحنفية فقالكا:  ياعرففقد  االصطالحأما معنى الدية في    

كعرفيا ابف عرفة مف المالكية بالقكؿ: "الدية ماؿ يجب بقتؿ آدمي حر  4النفس" كىناؾ مف زاد الطرؼ.
عف دمو أك بجرحو مقدرا شرعا ال باجتياد", كقيؿ أنو زاد في بعض النسخ فقاؿ: "الدية ماؿ يجب بقتؿ 

كعرفيا الشافعية بالقكؿ  5نفس آدمي حر أك مثميا حكما أك جزئو أك بجرحو مقدرا شرعا ال باجتياد".
كقاؿ الحنابمة الدية ىي: "الماؿ  6ىي: "الماؿ الكاجب بجناية عمى الحر في نفس أك فيما دكنيا".

  7المؤدل إلى مجني عميو أك كليو بسبب جناية".
يبدك مف مجمكع ىذه التعريفات أف لمدية معنى ضيؽ كىك ما جاء في التعريؼ السالؼ الذكر    

كمعنى كاسع كىك ما جاء في تعريفات جميكر الفقياء كمنيـ المالكية كالشافعية لبعض الحنفية, 
 كالحنابمة. كىناؾ مف الفقياء مف ال يستعمؿ مصطمح الدية فيما يدفع في نفس العبد أك فيما دكنيا,

كيمكف تعريؼ الدية المقصكدة في العقكبات المقدرة بأنيا: اسـ  كيفضمكف استعماؿ مصطمح القيمة.
 المقدر شرعا ال اجتيادا بدال لنفس الحر أك ما دكنيا بالجناية عمييا. لمماؿ

                                                
, 1983ّ -1403ٙ, 1, ػثطٚ ٝطؽؽٚ ظٔاػح ٖٓ اُؼِٔاء تاشهاف اُ٘اشه, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽانزؼشٚفبدٙ ـ, 816ـ خ اندشخبَٙ )ػهٙ( 1

 .430, أُهظغ اٍُاتن, صلٕاػذ انفمّ, )يسًذ( انجشكزٙ. 176ص 
ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ . 548, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 2

 .260, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ,  اإلعاليٛخ  انكٕٚزٛخ
3

 .4803, 4802, ص53, أُهظغ اٍُاتن,  ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 
انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ , )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ. 152, ص3, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ 4

 .573, ص6, أُهظغ ٗلٍٚ, ضػبثذٍٚ )سد انًسزبس(
 .481, 480, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع 5
..., أُهظغ اٍُاتن, َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 71, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, انؾشثُٛٙ )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( 6

 .315, ص7ض
 .5, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 7
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دية في النفس, كدية فيما دكف النفس.  إلى المحؿ الذم أكجبيا إلى قسميف,تقسـ الدية بالنظر ك    
 المعنية ىي, مصطمحاتكال ,اكيقترب مصطمح الدية مف بعض المصطمحات لذلؾ كجب تمييزىا عني

. فأما امة كالتعكيض المدني في القانكففي الشريعة اإلسبلمية, كالغر  كمة العدؿماف كحكاألرش كالض
يطمؽ غالبا عمى الماؿ الكاجب في الجناية عمى ما دكف النفس, فيك  ,األرشتمييز الدية عف بالنسبة ل

, كقيؿ: ىك دية الجراحات, فيك أخص مف الدية بيذا  كاألرش مف الجراحات ليس لو قدر معمـك
ألنيا تشمؿ الماؿ المؤدل مقابؿ النفس كما دكف النفس. كقد يطمؽ األرش عمى بدؿ النفس المعنى, 

 1أيضا, فيككف بمعنى الدية, كقد يطمؽ عمى حككمة العدؿ.
إعطاء مثؿ الشيء إذا كاف مف المثميات, ", فيك يعرؼ بأنو: تمييز الدية عف الضمافأما بالنسبة ل   

ك بيذا المعنى يشمؿ كؿ مف القصاص كالدية كاألرش كحككمة كى 2كقيمتو إذا كاف مف القيميات."
 تطمؽ, كالتي عدؿالتمييز الدية عف حككمة أما بالنسبة ل .العدؿ, كعميو فالدية تعتبر جزء مف الضماف

عند فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى الكاجب مف الماؿ يقدره عدؿ في جناية ليس فييا مقدار معيف, 
, كقد 3ة كاألرش في أنيا غير مقدرة في الشرع, كتجب كتقدر بحكـ العدؿتختمؼ عف الدي بذلؾ فيي

 تدخؿ حككمة العدؿ في المعنى الكاسع لمدية كاألرش. 
في ككف الغرامة تدفع لحساب  ياتختمؼ عن, فيي يز الدية عف الغرامة في القانكفتميكأما بالنسبة ل   

في حيف الدية تدفع لحساب المجني عميو أك الدكلة, كتعكيض لمضرر الذم ألحقو الجاني بالمجتمع, 
, ية عف التعكيض المدني في القانكفتمييز الدكفيما يخص  كلي دمو, كتعكيض لمضرر الذم أصابو.

تقترب الدية مف التعكيض المدني كثيرا في أف كؿ منيما ييدؼ إلى جبر الضرر الذم لحؽ المجني ف
دني في الجرائـ األصؿ فيو أنو يقترف مع عقكبة عميو أك كليو, كيختمفاف في ككف أف التعكيض الم

جزائية أخرل, كلك كانت مف نفس طبيعتو أم ذات طبيعة مالية, كال ُيحكـ بتعكيض مدني في جريمة 
 كما في حالة اإلعفاء مف العقاب. ما دكف أف يككف مقترنا بعقكبة إال استثناء, 

التي اختارىا  عقكباتكالئي اإلسبلمي القصاص كالدية في التشريع الجنا كلمكقكؼ عمى حقيقة   
يف, تناكلت في الفصؿ فضمت تقسيمو إلى فصم ,ا البابؿ ليما, كىك محتكل ىذدائالمشرع الكضعي كب

مي, كتطرقت في الفصؿ الثاني مكجبات عقكبات القصاص كالدية في التشريع الجنائي اإلسبل :األكؿ
 سبلمي كبدائميما في القانكف. عقكبات القصاص كالدية في التشريع الجنائي اإل :إلى
 

                                                
, 3, أُهظغ اٍُاتن, ضانهجبة فٙ ؽشذ انكزبة, )ػجذ انغُٙ( انغًُٛٙ. 61, 60, ص1, أُهظغ اٍُاتن,  ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( يُظٕساثٍ  1

, )ػهٙ( اندشخبَٙ. 573, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ. 152ص
 .17, أُهظغ اٍُاتن, صدانزؼشٚفب

, ذؽو٤ن: ٗع٤ة ٛٞا٢٘٣ٝ, ًهاذش٢, ٗٞن ٓؽٔك ًانـاٗح ذعانخ ًرة, يدهخ األزكبو انؼذنٛخ, ندُخ يكَٕخ يٍ ػذح ػهًبء ٔفمٓبء فٙ انخالفخ انؼثًبَٛخ 2

 .80, ص416آناّ تاؽ, أُاقج 
 .45, ص21ُٔهظغ اٍُاتن, ض, اانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, انكٕٚزٛخصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ ٔ 3
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 الفصل األول
 موجبات القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي

مكجب عقكبات القصاص كالدية كأصؿ عاـ, ىك ارتكاب جرائـ خاصة, كنسبة ىذه الجرائـ إلى    
يعة , باإلضافة إلى المطالبة بحؽ الدـ, الذم أعطتو الشر الجاني بطرؽ اإلثبات المقررة شرعا

ذلؾ مخافة أف يصدر العفك مف مف حكمة لعؿ الاإلسبلمية لكلي الدـ, كلـ تعطو لمسمطة الحاكمة, ك 
  1.غير رضا صاحب الدـ, الذم آلمو أثر الجريمة, فتثكر نفسو إلى األخذ بالثأر كيتكرر اإلجراـ

رائـ  القصاص ـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف, تناكلت في المبحث األكؿ منو جيقستـ تكبناء عمى ىذا    
كالدية في التشريع الجنائي اإلسبلمي, كتناكلت في المبحث الثاني إثبات جرائـ القصاص كالدية في 

أما فيما يتعمؽ بكلي الدـ, فيتـ التطرؽ لو في الفصؿ الثاني مف ىذا  .التشريع الجنائي اإلسبلمي
 .الباب, عند التطرؽ لعقكبات القصاص كالدية

 المبحث األول
 صاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالميجرائم الق

الجرائـ المكجبة لعقكبات القصاص كالدية في التشريع الجنائي اإلسبلمي ىي الجرائـ الماسة بالحؽ    
في الحياة, أم جرائـ القتؿ بمختمؼ أنكاعو, باإلضافة إلى بعض الجرائـ الماسة بسبلمة جسـ 

 لقانكف الكضعي. جريمة اإلجياض حسب تكييؼ اكذلؾ ك  ,اإلنساف
, فيناؾ مف تكمـ عنيا باسـ الباب الذم تندرج تحتوختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في كصؼ قد اك    

, كُيقصد بالجنايات في مفيكميا الضيؽ في الشريعة اإلسبلمية, أك كتاب الجنايات الجناياتباب 
ضافة إلى جريمة اإلجياض, جسمو باإل كالجرائـ الكاقعة عمىالجرائـ الكاقعة عمى نفس اإلنساف 

فيعبركف عف األكلى بالجناية عمى النفس, كيعبركف عف الثانية بالجناية عمى ما دكف النفس, كيعبركف 
, كىي بذلؾ تختمؼ عف مصطمح ة, كقد تدخؿ الثالثة في الثانيعف الثالثة بالجناية عمى الجنيف

لفظ الدماء, كىناؾ مف تكمـ  ابياى بكىناؾ مف فضؿ أف يطمؽ عم .2الجنايات في القانكف الكضعي
 . أك كتاب الجراح الجراح بابعنيا تحت 

في المطمب األكؿ الجناية تناكلت  مطالب ثبلثةكبناء عمى ما سبؽ فقد قسمت ىذا المبحث إلى    
عمى النفس, كفي المطمب الثاني الجناية عمى ما دكف النفس, كفي المطمب الثالث الجناية عمى 

 ائـ المكجبة لعقكبات القصاص كالدية في التشريع الجنائي اإلسبلمي.الجنيف, كىي الجر 

                                                
 .424, أُهظغ اٍُاتن, صؽهزٕد )يسًٕد( 1
لع اٍُعٖ اُع٘ا٣ح ك٢ اُوإٗٞ اُعىائه١ ٢ٛ ًَ ظه٣ٔح ػوٞترٜا األط٤ِح ٢ٛ اإلػكاّ أٝ اٍُعٖ, ٌٞاء ًإ اٍُعٖ ٓإتكا أٝ ٓإهرا, ٝاُؼثهج ٢ٛ تمًه ُ 2

 ه ظ٘ؽح أٝ ٓفاُلح ٝلُي ؼٍة أُكج أُوهنج  ُؼوٞتح اُؽثً.ك٢ اُؼوٞتح, أٓا ئلا لًه ُلع اُؽثً ك٢ اُؼوٞتح كاُعه٣ٔح ذؼرث
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 المطمب األول
 الجناية عمى النفس

أجمعت الشرائع السماكية كالقكانيف الكضعية عمى حماية الحؽ في الحياة, كبناء عمى ذلؾ فقد    
ألفعاؿ الماسة جرمت كؿ فعؿ يؤدم إلى المساس بيذا الحؽ, كأطمؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى ا

في  بيذا الحؽ إذا كانت دكف كجو حؽ, الجناية عمى النفس. فما المقصكد بالجناية عمى النفس
 ؟الشريعة اإلسبلمية بأكثر تفصيؿ

ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو في ىذا المطمب في فرعيف ُيتطرؽ في الفرع األكؿ منيما لمفيـك الجناية    
 لثاني ألركاف الجناية عمى النفس.عمى النفس كتقسيماتيا, كفي الفرع ا

 الفرع األول
 مفيوم الجناية عمى النفس وتقسيماتيا 

في جزئيتيف, ُخصصت جزئيتو األكلى لمفيـك الجناية عمى النفس,  ويتـ تناكللتفصيؿ ىذا الفرع    
 كالجزئية الثانية لتقسيمات الجناية عمى النفس. 

 ىولالفقرة األ 
 مفيوم الجناية عمى النفس

, كىك اإلنساف 1أطمؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية مصطمح "الجناية عمى النفس" عمى قتؿ المكلكد      
أم كؿ ما ُكلد سكاء كاف صغيرا في العمر أك كبيرا, كىذا احترازا مف اتبلؼ الجنيف في رحـ أمو, إذ 

في القانكف ال يدخؿ ىذا الفعؿ تحت كصؼ الجناية عمى النفس. كيقابؿ مصطمح الجناية عمى النفس 
الجزائرم, جرائـ القتؿ بنكعيو العمد كالخطأ باإلضافة إلى أعماؿ اإليذاء المفضية إلى الكفاة دكف قصد 

 إحداثيا.
كال يخرج تعريؼ  2مأخكذ مف قتمو يقتمو قتبل, إذا أماتو بضرب أك حجر أك سـ أك عمة. لغةكالقتؿ    

ريعة اإلسبلمية بأنو: "فعؿ مف العباد تزكؿ بو القتؿ عف ىذا المعنى في االصطبلح, إذ ُيعرؼ في الش
, كزكاؿ الحياة بدكف فعؿ مف العباد يسمى مكتا كليس 4. كىك تعريؼ مقبكؿ عند فقياء القانكف3الحياة"
 قتبل.

 
                                                

 .232, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
, أُهظغ اٍُاتن, انًؼدى انٕعٛظ, يدًغ انهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح. 3528, 3527, ص39, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2

 .745ص
, قان اُلٌه, ق ؽ, ق انؼُبٚخ ؽشذ انٓذاٚخٙ ـ,786ـ خ انجبثشرٙ )يسًذ(. 220, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ فزر انمذٚش, )كًب انذٍٚ( اثٍ انًٓبو 3

 .203, ص10خ, ض
 .7, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 4
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 ةثانيالفقرة ال
 تقسيمات الجناية عمى النفس

يو, فبالنظر إلى تختمؼ تقسيمات الجناية عمى النفس أم القتؿ بحسب المعيار المنظكر بو إل    
 ؿ مشركع, كالمراد في ىذه الدراسةكقت قتؿ مجرَّـ ,اإلباحة, فيمكف تقسيمو إلى نكعيفمعيار الحظر ك 

سـ كالقتؿ المجـر بدكره قد قُ  .ص أك الديةىك النكع األكؿ, كىك الذم قد يككف مكجبا لعقكبة القصا
أشير ىذه التقسيمات في الشريعة حسب المعيار المنظكر بو إليو, ك بتقسيمات متعددة, كذلؾ أيضا 

اإلسبلمية ككذلؾ في القانكف, ىك التقسيـ المنظكر إليو بالنظر إلى معيار القصد الجنائي, كىك ما 
عمى أساس أف القصد الجنائي يعتبر عنصرا جكىريا لتحديد نكع العقكبة في الشريعة  فصيموسيتـ ت

 اإلسبلمية, مف حيث ككنيا عقكبة قصاص أك عقكبة دية.
حتى كىـ ينظركف إليو بنفس المعيار, كىك  ,اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في تقسيـ القتؿكقد    

معيار القصد الجنائي, إذ ىناؾ مف قسمو تقسيما ثنائيا فقط, كىناؾ مف قسمو تقسيما ثبلثيا, كىناؾ 
 مف قسمو تقسيما رباعيا, كأخيرا ىناؾ مف قسمو تقسيما خماسيا.

ُقسـ فيو القتؿ إلى قتؿ عمد كقتؿ خطأ, كىك التقسيـ المشيكر في المذىب  ماىك  نائيالتقسيـ الثف   
, كىذا التقسيـ يتفؽ مع تقسيـ المشرع الجزائرم لمقتؿ مف حيث التكييؼ, كيختمفاف مف حيث 1المالكي

و التعريؼ. إذ المشرع الجزائرم ال يكيؼ جريمة القتؿ إال عمى أساس العمد كالخطأ, كلكف ما يكيف
ىؤالء الفقياء قتؿ عمد أك قتؿ خطأ, قد ال يكيفو المشرع الجزائرم كذلؾ, كيكيفو مف أعماؿ العنؼ 

 .دكف قصد إحداثياالعمدية المفضية إلى الكفاة 
كؿ  قتؿ العمد عند ىؤالء الفقياء, ىككلذلؾ فيما يختمفاف في تعريؼ القتؿ العمد كالقتؿ الخطأ, فال   

ذا أدل لمكت المجني عميو, سكاء قصد الجاني القتؿ أـ لـ يقصده, بشرط فعؿ ارتكب بقصد العدكاف, إ
أال يككف الفعؿ قد كقع عمى كجو المعب, أك مقصكدا بو التأديب ممف لو حؽ التأديب. كالقتؿ الخطأ 

  2.ىك كؿ قتؿ لـ يكف عمدا
لى قتؿ عمد, كقتؿ ىناؾ مف قسـ القتؿ تقسيما ثبلثيا, كىك تقسيـ جميكر الفقياء, بحيث يقسمكنو إك    

كالقتؿ العمد عند ىؤالء الفقياء, ىك: ما تعمد فيو الجاني الفعؿ المزىؽ قاصدا كقتؿ خطأ.  شبو عمد,
إزىاؽ ركح المجني عميو. كىذا التعريؼ يتفؽ تماـ االتفاؽ مع تعريؼ المشرع الجزائرم لمقتؿ العمد, 

ؽ ركح إنساف عمدا", كبالتالي فيما ؽ ع بالقكؿ: " القتؿ ىك إزىا 254المنصكص عميو في المادة 
 يتفقاف في القتؿ العمد تعريفا كتكييفا. 

                                                
 .226, أُهظغ اٍُاتن, صانمٕاٍَٛ انفمٓٛخ, )يسًذ(اثٍ خض٘ 1
. 240, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( . انسطبة انشػ403ُٙٛ, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( سؽذ اثٍ 2

 .7, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 280, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 122 

 
  

 

أما القتؿ شبو العمد فيك: أف يقصد ضرب المجني عميو بما ال يقتؿ غالبا, إما لقصد العدكاف عميو    
كبتعبير آخر ىك: ما تعمد فيو الجاني االعتداء عمى المجني عميو  1أك لقصد التأديب لو فيسرؼ فيو.

دكف أف يقصد قتمو, إذا مات المجني عميو نتيجة ليذا االعتداء. كيتفؽ ىذا التعريؼ مع ما يصفو 
 مف كافيبدك أنو المشرع الجزائرم, بأعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا, ك 

أحيانا  واثيا؛ ألنجدر بالمشرع أف يسمييا أعماؿ اإليذاء العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداأل
إعطاء فعؿ ككمع ذلؾ أدرجو المشرع ضمف أعماؿ العنؼ العمدية, كىذا ال يظير في الفعؿ العنؼ قد 

  .مكاد ضارة لمغير
فالمشرع الجزائرم كأصحاب التقسيـ الثبلثي في الشريعة اإلسبلمية, يتفقاف في تعريؼ ما يسمى في    

مفاف في تكييفو, إذ يصفو المشرع بأعماؿ العنؼ العمدية الشريعة اإلسبلمية بالقتؿ شبو العمد, كيخت
المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا, في حيف يصفو أصحاب ىذا التقسيـ بالقتؿ شبو العمد. كلك 
فاضمنا بيف الكصفيف أييما أدؽ, الخترنا كصؼ القتؿ شبو العمد, عمى أساس أنو فعؿ مف العباد 

متفؽ عميو لمقتؿ بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف, كبالتالي يكيؼ الفعؿ زالت بو الحياة, كىك التعريؼ ال
أما القتؿ الخطأ عند أصحاب التقسيـ الثبلثي فيك: كؿ قتؿ  اس أنو قتؿ لتطابقو مع التعريؼ.عمى أس

 لـ يكف عمدا أك شبو عمد.
تؿ خطأ, كقتؿ جرل مف الفقياء مف قسـ القتؿ إلى أربعة أقساـ ىي: قتؿ عمد, كقتؿ شبو عمد, كقك    

العمد كشبو العمد عند أصحاب ىذا التقسيـ, ال يختمفاف عما ىما عميو في القتؿ ك  مجرل الخطأ.
التقسيـ الثبلثي, فالخبلؼ منحصر عندىـ في القتؿ الخطأ فقط, إذ الخطأ عند ىؤالء, ىك ما يككف 

, كمف يرمي صيدا في نفس الفعؿ أك في ظف الفاعؿ, فاألكؿ أف يقصد الفعؿ كال يقصد الشخص
, فيك خطأ في الفعؿ, كالثاني أف يقصد مف يظنو مباح القتؿ, كحربي أك غيره, فإذا ىك إنسانافيصيب 

, فيك خطأ في القصد.  معصـك
أما ما جرل مجرل الخطأ, فنكعاف: نكع ىك في معنى الخطأ مف كؿ كجو, كىك أف يككف القتؿ    

نساف فيقتمو, فيذا القتؿ في معنى القتؿ الخطأ مف كؿ عف طريؽ المباشرة, كأف ينقمب النائـ عمى إ
كجو, لكجكد الفعؿ مف غير قصد. كنكع ىك في معنى الخطأ مف كجو كاحد, كىك أف يككف القتؿ عف 
طريؽ التسبب, كمف يحفر حفرة في طريؽ, كال يتخذ االحتياطات البلزمة لمنع المارة ليبل مف السقكط 

  2سقطتو.فييا, فيسقط فييا شخص كيمكت مف 

                                                
 .462, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 59, ص26ٍاتن, ض, أُهظغ اُانًجغٕط ,)يسًذ( انغشخغٙ 1
 .445, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
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أخيرا ىناؾ مف قّسـ القتؿ بالنظر لمعيار القصد الجنائي تقسيما خماسيا, كىك التقسيـ المختار في ك    
المذىب الحنفي, بحيث قسمو إلى: قتؿ عمد, كقتؿ شبو عمد, كقتؿ خطأ, كقتؿ جرل مجرل الخطأ, 

ي, أف أصحاب ىذا التقسيـ كالقتؿ بسبب أك القتؿ بالتسبب. كالفرؽ بيف ىذا التقسيـ كالتقسيـ الرباع
 . 1يفرقكف بيف القتؿ بالمباشرة كالقتؿ بالتسبب, كيجعمكف ىذا األخير قسما مستقبل

يتبيف مف ىذه التقسيمات المختمفة لمقتؿ, أف التقسيـ الثنائي يختمؼ عف باقي التقسيمات, مف حيث    
ذلؾ ىك خبلؼ ظاىرم, جاء بو أنو ال يقر القتؿ شبو العمد, كأف الخبلؼ بيف التقسيمات فيما عدا 

 منطؽ الترتيب كالتبكيب الدقيؽ ال غير.
 الفرع الثاني

 أركان الجناية عمى النفس
تقـك الجناية عمى النفس في الشريعة االسبلمية ػػػػ جريمة القتؿ في القانكف ػػػػ عمى ركنيف,  ركف    

 مادم كآخر معنكم.
 ىولالفقرة األ 

 الركن المادي
كف بدكره مف أربعة عناصر ىي: محؿ القتؿ, سمكؾ الجاني, النتيجة, كالعبلقة يتككف ىذا الر    

السببية بيف سمكؾ الجاني كالنتيجة. كأف غياب أم عنصر مف ىذه العناصر يؤدم إلى انتفاء الركف 
المادم, كبالتالي انتفاء الجناية عمى النفس. كالركف المادم في جريمة القتؿ بكؿ أنكاعيا ال تختمؼ 

, كىك أيضا مشترؾ ه, كىك مشترؾ بيف جميع ىذه األنكاع, كال يمكف مف خبللو التمييز بينياعناصر 
 . بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف

مكي نككف أماـ كقكع جريمة قتؿ يجب أف محؿ القتؿ في الجناية عمى النفس ىك اإلنساف الحي, فك    
ت ارتكاب الجريمة, كعميو فمف يقتؿ حيكانا ال يككف المجني عميو إنسانا, كأنو كاف عمى قيد الحياة كق

يعتبر مرتكبا لجريمة قتؿ؛ ألف الحيكاف ليس إنسانا, كمف شؽ بطف إنساف ميت, أك فصؿ رأسو عف 
جسمو بقصد قتمو كىك ال يعمـ أنو ميت, فإنو ال يعتبر قاتبل لو؛ ألف اإلنساف لـ يكف حيا كقت ارتكاب 

ارؽ الحياة, فمف قتؿ شخصا مريضا في حالة النزع فيك قاتؿ لو؛ الفعؿ, كيككف اإلنساف حيا ما لـ يف
 ألنو أخرجو بفعمو مف الحياة.

 كال يعتبر فقياء الشريعة اإلسبلمية الجنيف في بطف أمو إنسانا, مثميـ مثؿ فقياء القانكف الجنائي   
مف يقضي , كىناؾ مف يعبر عف الجنيف في الشريعة بأنو نفس مف كجو دكف كجو, كعميو فالكضعي

                                                
هظغ اٍُاتن, , أُانجُبٚخ فٙ ؽشذ انٓذاٚخ, )يسًٕد( انؼُٛٙ. 22, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضاالخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجذ هللا( يٕدٔد انًٕفهٙ اثٍ 1

 .63, 62, ص13ض
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نما يككف مرتكبا لما يسمى في الشريعة اإلسبلمية بالجناية  عمى جنيف في بطف أمو ال يعتبر قاتبل, كا 
يككف  الكضعي عمى النفس مف كجو دكف كجو, أك الجناية عمى الجنيف, كفي كصؼ القانكف الجنائي

 مرتكبا لجريمة إجياض.
صر أف يحدث القتؿ بفعؿ مف الجاني, كال يشترط لتحقؽ ىذا العنأما بالنسبة لسمكؾ الجاني ف   

تشترط الشريعة اإلسبلمية شأنيا شأف القانكف الكضعي, أف يككف الفعؿ مف نكع معيف العتباره قتبل, 
فيصح أف يككف ضربا, أك جرحا, أك حرقا, أك خنقا, أك إغراقا, أك تسميما, أك غير ذلؾ, كيصح أف 

  قع عمى مرات متعددة في مدة طالت أك قصرت.يقع الفعؿ مف الجاني مرة كاحدة, كيصح أف ي
ذا كاف السمكؾ اإل    إشكاال كبيرا مف حيث  ككف الفعؿ قتبل إذا  يجابي في كؿ ىذه األفعاؿ ال يثيركا 

أدل إلى الكفاة, فإف األمر ال يبدك كذلؾ في حاالت تبدك أكثر تعقيدا, مثؿ حالة ككف السمكؾ سمبيا, 
اع الذم يؤدم إلى الكفاة يمكف اعتباره قتبل؟ كمثؿ ىذه األسئمة تطرح فيؿ في ىذه الحالة فعؿ االمتن

كذلؾ في حالة الفعؿ المعنكم غير المادم إذا أدل إلى الكفاة, ككذلؾ في حالة ككف القتؿ لـ يكف 
نما كاف بالتسبب.     بالمباشرة كا 

ث القتؿ بسمكؾ إيجابي, قد يرل فقياء الشريعة اإلسبلمية, بأنو كما يحدفمقتؿ باالمتناع ل فبالنسبة   
يحدث بسمكؾ سمبي, بحيث يمتنع الجاني عف عمؿ معيف, فيؤدم امتناعو إلى قتؿ المجني عميو, 
فمف حبس إنسانا كمنعو عف الطعاـ, أك الشراب, أك الدؼء في الميالي الباردة, حتى مات جكعا, أك 

ة يمكت في مثميا غالبا, كذلؾ ما عطشا, أك بردا, فيك قاتؿ عمدا إف قصد بالمنع قتمو, كمات في مد
يراه مالؾ, كالشافعي, كأحمد, أما أبك حنيفة فبل يرل الفعؿ قتبل أصبل؛ ألف اليبلؾ حسبو قد حصؿ 
بالجكع, أك العطش, أك البرد, حسب الحالة ال بالحبس, كال صنع ألحد في الجكع كالعطش كالبرد, 

؛ ألنو ال بقاء اعمد دا, يرياف الفعؿ قتبلكعميو فبل يحمؿ الجاني الضماف, كلكف أبا يكسؼ كمحم
آلدمي إال باألكؿ كالشرب كالدؼء, فالمنع عند استيبلء الجكع كالعطش كالبرد عميو يككف إىبلكا لو, 

 كلكنو قتؿ بالتسبب, كال يقتص في القتؿ بالتسبب عندىما كعند أبي حنيفة.
عمدا إذا مات نتيجة ليذا المنع, كلك لو كاألـ التي تمنع كلدىا الرضاع قاصدة قتمو, تعتبر قاتمة    

أنيا لـ تأت بفعؿ إيجابي. كمف منع فضؿ مائو عف مسافر, عالما بأنو ال يحؿ لو منعو, كأنو يمكت 
ف لـ يكف قتمو بيده, كىك رأم عند المالكية, كيرل البعض أنو قتؿ  ,إف لـ يسقو اعتبر قاتبل لو عمدا, كا 
  1شبو عمد.

                                                
..., أُهظغ اٍُاتن, ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 242, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )يسًذ( انذعٕلٙ 1

..., أُهظغ ٔضخ انطبنجٍٛس, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 453, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 239, 238, ص10ض

 .226, ص9اٍُاتن, ض
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ذا حضرت نساء كالد    ة امرأة, فقطعت إحداىف الحبؿ السرم لمكليد كامتنعت عف ربطو, فمات بعد كا 
القطع بقميؿ نتيجة لذلؾ, فيي قاتمة لو, كمف الممكف القكؿ: بأف بقية الحاضرات قاتبلت إذا لـ يريف 

 الربط؛ ألف الميمؾ ىك ترؾ الربط, كعميو فاليبلؾ ينسب إلييف جميعا.
, أف الممتنع ال يعتبر مسؤكال عف كؿ جريمة ترتبت عمى امتناعو, كالظاىر مف تتبع أمثمة الفقياء   

كأنو يسأؿ فقط حيث يجب عميو شرعا أك عرفا أف ال يمتنع, كمع ذلؾ فيناؾ خبلؼ عمى ما يكجبو 
الشرع كالعرؼ, كمف الطبيعي أف يككف ىذا الخبلؼ, ما دامت كجيات النظر مختمفة, فمثبل يرل 

أك نار, أك أسد, كلـ يفعؿ حتى ىمؾ فبل  ,قاذ إنساف مف ميمكة, كماءبعض الحنابمة أف مف أمكنو إن
مسؤكلية عميو, كيرل بعض الحنابمة مسؤكليتو, كأساس االختبلؼ: ىؿ اإلنقاذ كاجب عميو أـ غير 

 كاجب؟
كاتجاه فقياء الشريعة اإلسبلمية في القتؿ بالترؾ, ىك نفس االتجاه الذم سار عميو أغمب شراح    

كضعية أخيرا, أما قبؿ ذلؾ فقد كانت المسألة محؿ خبلؼ شديد بيف شراح القكانيف, فكاف القكانيف ال
بعضيـ يرل أنو ال يمكف إحداث الجريمة بالترؾ؛ ألف الترؾ عدـ, كال ينشأ عف العدـ كجكد, ككاف 
د البعض يرل أف الترؾ يصمح سببا لمجريمة كالفعؿ تماما؛ ألف كمييما يرجع إلى إرادة اإلنساف, كق

انتيت األغمبية أخيرا إلى التسميـ بأف الترؾ يصمح سببا لمجريمة, كلكنيـ لـ يأخذكا بالمبدأ عمى 
إطبلقو, كقيدكه بأف يككف الشخص مكمفا في األصؿ بالعمؿ, كأف يككف االمتناع أك الترؾ مخالفة ليذا 

 التكميؼ, كيستكم عندىـ أف يككف مصدر التكميؼ بالعمؿ القانكف أك االتفاؽ. 
كيبلحظ أف اشتراط شراح القكانيف, أف يككف العمؿ كاجبا بمقتضى القانكف أك االتفاؽ, ىك تماما ما    

, مف أف يككف العمؿ كاجبا بمقتضى الشريعة أك العرؼ؛ ألف تعارؼ اإلسبلمية يشترطو فقياء الشريعة
 1الناس عمى كجكب أمر بمثابة االتفاؽ عمى كجكبو.

بأنو: ما أّثر في التمؼ كلـ يحصمو, فإذا كانت نتيجة  السبب فيعرؼسبب أك ال التسببالقتؿ بأما    
التمؼ ىي الكفاة, اعتبر الفعؿ قتبل, كُسمي قتؿ بالتسبب, فالسبب في القتؿ بالتسبب ىك ما كاف عمة 
لممكت, كلكنو لـ يحصمو بذاتو كلكف بكاسطة, كمف األمثمة عميو شيادة الزكر عمى برمء بالقتؿ, فإنيا 

محكـ عميو باإلعداـ, ككذلؾ حفر بئر أك كضع حجر في غير ممكو أك خشبة عمى قارعة عمة ل
الطريؽ كنحكىا بغير إذف مف السمطة, ككانت سببا في سقكط شخص لـ يكف يعمـ بيا كأدت إلى 

 كفاتو.   

                                                
لبٌَٕ انؼمٕثبد, انمغى انخبؿ, اندشائى انًضشح ثبنًقهسخ , يسًذ يقجبذ انمبضٙ )يسًذ(. 52, 51, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1

, 1, ت٤هٝخ, ٓ٘شٞناخ اُؽِث٢ اُؽوٞه٤ح, ؽَخ(انؼبيخ ٔاالػزذاء ػهٗ األؽخبؿ ٔاأليٕال فٙ انمبٌَٕ انًقش٘ ٔانمبٌَٕ انهجُبَٙ, )دساعخ يمبس

 . 332-327ّ, ص2013
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ية نو يكلد في المكَره داعكاإلكراه, فإ حسي الشريعة اإلسبلمية ثبلثة أنكاع: كالسبب عند فقياء   
 عرفيك  في القاضي دكاعي الحكـ باإلعداـ.كشيادة الزكر عمى القتؿ, فإنيا تكلد  شرعيك  القتؿ.

 1كتقديـ الطعاـ المسمـك إلى الضيؼ.
ال يختمؼ الفقياء في اعتبار القتؿ بالتسبب قتبل, كلكنيـ يختمفكف في تكييؼ ىذا القتؿ كفي األثر ك    

و القتؿ كىمؾ المقصكد, فيعتبركنو قتؿ عمد كلك كاف المكت الناجـ عنو, فإذا كاف الجاني قاصدا بفعم
كالمكت رابطة السببية. غير معمقا عمى ظرؼ معيف, أك عمى مشيئة المجني عميو, ما داـ بيف السبب 

حنيفة رغـ ككنو ال يفرؽ بيف القتؿ بالمباشرة كالقتؿ بالتسبب, كيعتبر كمييما قتبل عمدا إذا تكافر  اأف أب
ؾ المقصكد, إال أنو يجعؿ عقكبة القصاص عمى القاتؿ بالمباشرة كيدرؤىا عف القاتؿ قصد القتؿ كىم

بالتسبب, كيجعؿ بدال منيا الدية؛ كحجتو في ىذا أف عقكبة القتؿ العمد ىي القصاص, كمعنى 
القصاص المماثمة, كالقصاص في ذاتو قتؿ بطريؽ المباشرة, فيجب أف يككف الفعؿ المقتص عنو قتبل 

 2باشرة, ما داـ أساس عقكبة القصاص المماثمة في الفعؿ.بطريؽ الم
اتفؽ جميكر الفقياء كمنيـ فقياء المذاىب األربعة, عمى جكاز فقد  مقتؿ بفعؿ معنكمل كأما بالنسبة   

حصكؿ القتؿ بكسيمة معنكية ال مادية, كمف شير سيفا في كجو إنساف فمات رعبا, أك تغفؿ إنسانا 
مذعكرا, أك سقط لفزعو مف مرتفع كمات مف سقطتو, أك ألقى عمى إنساف  كصاح بو قاصدا قتمو فمات

حية فمات رعبا, كالخبلؼ بينيـ ىك في تكييؼ ىذا القتؿ, ففي مذىب مالؾ أف القتؿ في ىذه األمثمة, 
قتؿ عمد, ماداـ الجاني قد تعمد الفعؿ عمى كجو العدكاف, كلـ يقصد منو المعب أك المزاح, فإف قصد 

 لمزاح فالقتؿ خطأ. المعب أك ا
كيرل فقياء المذىب الحنبمي أف القتؿ في ىذه األحكاؿ شبو عمد؛ ألف الكسيمة ال تقتؿ غالبا,    

كيشاركيـ فقياء الحنفية نفس الرأم. كفي المذىب الشافعي, يفرقكف في المجني عميو بيف مف يميز 
كر, كيركف أف القتؿ شبو عمد أك كبيف مف ال يميز, كالصبي, كالمعتكه, كالمجنكف, كالنائـ, كالمذع

خطأ في حالة مف يميز, كأنو قتؿ عمد أك شبو عمد في حالة مف ال يميز؛ ألف الكسيمة تقتؿ غالبا في 
كفي القانكف ال يكجد ما يمنع مف أف تككف كسيمة  3حالة مف ال يميز, كال تقتؿ غالبا في حالة المميز.

  4لرابطة السببية بيف الفعؿ كالنتيجة.القتؿ ىي كسيمة غير مادية, إف أمكف إثبات ا

                                                
1

, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 531, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 

 .253ص ,7, أُهظغ اٍُاتن, ضَٓبٚخ انًسزبج إنٗ ؽشذ انًُٓبج ٔزبؽٛخ انؾجشايهغٙ
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 263, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .457, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 244, 243, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
َٓبٚخ , )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 245, 244, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, ()يسًذ ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3

 . 350ـــ 348, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًسزبج
 .321,322, أُهظغ اٍُاتن, صيسًذ يقجبذ انمبضٙ )يسًذ( 4
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يي إزىاؽ ركح إنساف حي, كىذه النتيجة قد فمنتيجة التي تتكلد عف جريمة القتؿ كأما بالنسبة ل   
تتحقؽ مع سمكؾ الجاني مباشرة كقد يتأخر تحقيقيا لما بعد نياية السمكؾ بمدة, كلكف ىذا ال يؤثر في 

رابطة سببية بيف سمكؾ الجاني ككفاة المجني عميو, فإذا لـ مسئكلية الجاني عف القتؿ, ماداـ ىناؾ 
 أك في القانكف. كاء في الشريعةيترتب عف سمكؾ الجاني الكفاة فإف ىذا الفعؿ ال يعتبر قتبل, س

يشترط أف يككف بيف الفعؿ الذم ارتكبو الجاني كبيف المكت رابطة السببية, أم أف يككف الفعؿ ك    
يككف سببا في عمة المكت, فإذا انعدمت رابطة السببية فبل يسأؿ الجاني  عمة مباشرة لممكت, أك أف

نما ُيسأؿ عف ا كيكفي أف يككف فعؿ الجاني ىك  لنتيجة الناجمة عف سمككو.عف مكت المجني عميو, كا 
السبب األكؿ في إحداث الكفاة, كلك تعاكنت معو أسباب أخرل عمى إحداثيا, كإىماؿ العبلج أك 

كالكفاة فبل قتؿ  فعؿاللمجني عميو أك مرضو أك غير ذلؾ. فإذا انتفت السببية بيف إساءتو أك ضعؼ ا
   1بفعمو. اة إليو؛ ألنو لـ يمتحينئذ كال تنسب الكف

 ةثانيالفقرة ال
 الركن المعنوي

مدل تكافر القصد الجنائي لدل  مىالجناية عمى النفس, في البحث ع يتمثؿ الركف المعنكم في   
جتو أـ ىك فإذا تكافر القصد الجنائي بحثنا ىذا القصد, ىؿ ىك قصد لمفعؿ كنتي الجاني مف عدمو,

كالركف المعنكم في جريمة القتؿ, ىك ما يميز تقسيمات الجناية عمى النفس  قصد لمفعؿ دكف نتيجتو؟
بالنظر إلى معيار القصد الجنائي, أم ىك ما يميز بيف القتؿ العمد كالقتؿ شبو العمد كالقتؿ الخطأ؛ 

  .ددة لذلؾ كجب الكقكؼ عند كؿ منياألنو يختمؼ مف نكع آلخر, فصكره متع
صكرة القصد يتخذ مركف المعنكم في القتؿ العمد عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية ل فبالنسبة   

الجنائي, كىك قصد لمشخص أم عيف الشخص كلـ يشترط المالكية ىذا الشرط, كقصد لمفعؿ العدكاف, 
, كىي إزىاؽ الركح, كيستنتج ذلؾ حسب الفقياء مف خبلؿ الكسيمة المستعممة, لذلؾ كقصد لنتيجتو

ُيشترط العتبار القتؿ عمدا في مذاىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة, أف يقصد الجاني قتؿ المجني عميو 
ء عمى بما يقتؿ غالبا, فإف لـ يتكفر ىذا القصد فبل يعتبر الفعؿ قتؿ عمد, كلك قصد الجاني االعتدا

  2.المجني عميو؛ ألف نية العدكاف المجردة عف قصد القتؿ, ال تكفي لجعؿ الفعؿ قتؿ عمد
كيترتب عمى قصد عيف الشخص أف الخطأ في الشخص أك الحيدة عف اليدؼ إذا نتج عنو قتؿ    

شخص آخر, ال يعتبر قتؿ عمد عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, كىك نقطة خبلؼ جكىرية بيف 
شريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم الذم ال يعتبر الغمط في الشخصية أك الحيدة عف اليدؼ نافية ال

                                                
 .450, 449, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
. 59, ص26, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ. 234, 233, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .477, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع
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كلقصد القتؿ أىمية خاصة في المذاىب الثبلثة لمقصد الجنائي, كبالتالي يعتبر الفعؿ قتؿ عمد. 
 السابقة؛ ألنو ىك الذم يميز القتؿ العمد, عف القتؿ شبو العمد, كعف القتؿ الخطأ.

أف يقصد الجاني قتؿ المجني عميو, كيستكم  اعمد أما المالكية فبل يشترطكف العتبار الفعؿ قتبل   
عندىـ أف يقصد الجاني قتؿ المجني عميو أك أف يتعمد الفعؿ بقصد العدكاف المجرد عف نية القتؿ, 

اتؿ عمد؛ ألف ماداـ أنو لـ يتعمد الفعؿ عمى كجو المعب أك التأديب, فالجاني في كؿ مف الحالتيف ق
جميكر المالكية ال يقركف كجكد القتؿ شبو العمد, فاقتضى منيـ ذلؾ أف يعتبركا الجاني قاتؿ عمدا 
بمجرد تكفر قصد العدكاف, كلك أنيـ اشترطكا تكفر نية القتؿ عند الجاني, لترتب عمى ىذا الشرط, أف 

 د الفقياء اآلخريف.يدخؿ في باب القتؿ الخطأ, كؿ ما يدخؿ في باب القتؿ شبو العمد عن
أما فقياء القانكف فقد اختمفكا نفس اختبلؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية, إذ اتفقكا في مجمميـ عمى أف    

القصد الجنائي يتككف مف عنصريف, ىما العمـ كاإلرادة, إال أنيـ انقسمكا بشأف دكر اإلرادة في بنياف 
ظرية العمـ" كالتي تعرؼ القصد الجنائي بأنو عمـ القصد الجنائي إلى نظريتيف, النظرية األكلى ىي "ن

رادة تتجو إلى السمكؾ دكف النتيجة, أما النظرية الثانية فيي "نظرية اإلرادة" كتعرؼ  بعناصر الجريمة كا 
رادة متجية إلى السمكؾ اإلجرامي كنتيجتو ية كىي النظر  1,القصد الجنائي بأنو عمـ بعناصر الجريمة كا 

كعميو فيجب أف يعمـ الجاني بأف فعمو يقع عمى إنساف حي, كيعمـ أف  ,لجزائرمالمتبناة مف المشرع ا
   2دة الجاني إلى ىذا الفعؿ كنتيجتو.مف شأف ىذا الفعؿ أف يحدث إزىاؽ ركحو, كمع ذلؾ تتجو إرا

, لكنو كذلؾ في القصد الجنائيفيك يتمثؿ مركف المعنكم في جريمة القتؿ شبو العمد ل أما بالنسبة   
ؼ عف القصد الجنائي في القتؿ العمد, ذلؾ أف الجاني يتعمد إتياف الفعؿ المؤدم لمكفاة عدكانا, يختم

دكف أف يككف لو قصد قتؿ المجني عميو, كىذا ىك المميز الكحيد بيف جريمتي القتؿ العمد كالقتؿ شبو 
ذاء قتمو, كفي العمد, ففي األكؿ يتعمد الجاني إيذاء المجني عميو كفي الكقت ذاتو يقصد مف اإلي

الثاني يتعمد إيذاء المجني عميو كال يقصد قتمو, فالفاصؿ بيف الجريمتيف قصد الجاني في النتيجة, فإف 
ف قصد مجرد العدكاف كلـ يقصد القتؿ كنتيجة لمفعؿ,  قصد القتؿ كنتيجة لمفعؿ, فالفعؿ قتؿ عمد, كا 

شبو العمد: "ىك أف يككف عامدا في  فالفعؿ قتؿ شبو عمد, كفي ىذا يقكؿ الماكردم في تكضيحو لمقتؿ
 3الفعؿ غير قاصد لمقتؿ".

 
 

                                                
 .242, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
 .361-356أُهظغ اٍُاتن, ص, يسًذ يقجبذ انمبضٙ )يسًذ( 2
 .339, أُهظغ اٍُاتن, صاألزكبو انغهطبَٛخ, )أثٕ انسغٍ( انًبٔسد٘ 3
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نما سماه     أما في القكانيف الكضعية كمنيا القانكف الجزائرم, فمـ يعط ليذا الفعؿ كصؼ القتؿ, كا 
ضارة  اإيذاء أفضى إلى كفاة دكف قصد إحداثيا, كقد يككف ىذا اإليذاء ضربا أك جرحا أك إعطاء مكاد

أجمع فقياء القانكف عمى أف الركف المعنكم في ىذه الجريمة يأخذ صكرة القصد أك غيرىا, كقد 
الجنائي, كىك قصد متعدم, كيتحقؽ ىذا األخير بتكافر أمريف, األكؿ ىك قصد اإليذاء كذلؾ بأف تتجو 
إرادة الجاني إلى المساس بسبلمة جسـ المجني عميو, مساسا ماديا أك معنكيا, كالثاني عدـ قصد 

لذلؾ يعتبر ىذا القصد متعديا, ذلؾ أف الجاني قصد الفعؿ كقصد اإليذاء كنتيجة لو كلـ يقصد  1الكفاة.
 الكفاة, فتعدت النتيجة قصده ككانت الكفاة.   

صكرة الخطأ كىك الركف المميز لجرائـ الخطأ عمكما,  فيأخذ الركف المعنكم في القتؿ الخطأ كأما   
لخطأ مكجكدا كمما ترتب عمى فعؿ أك ترؾ نتائج لـ يردىا الجاني فإذ انعدـ الخطأ فبل عقاب, كيعتبر ا

بطريؽ مباشر أك غير مباشر, كلكنيا كقعت نتيجة لعدـ تحرزه, أك لمخالفتو أكامر السمطات العامة 
 .اإلسبلمية كنصكص الشريعة

حذر كقد عرؼ فقياء القانكف الكضعي الخطأ بأنو: "إخبلؿ شخص عند تصرفو بكاجبات الحيطة كال   
 ,كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة الجرمية ,التي يفرضيا القانكف

عيا كلكف حسب غير محؽ قأـ تك  ,سكاء أكاف لـ يتكقعيا في حيف كاف ذلؾ في استطاعتو كمف كاجبو
نتائج لـ يقصدىا كعرفكه كذلؾ بأنو: " كؿ فعؿ أك امتناع إرادم تترتب عميو  2أف بإمكانو اجتنابيا."

  3الفاعؿ مباشرة كال بطريؽ غير مباشر, كلكنو كاف في كسعو تجنبيا".
كمف المسمـ بو أنو ال عقاب عمى عدـ التحرز في ذاتو إال إذا تكلد عنو ضرر, فإذا تكلد الضرر    

تو ىك عدـ التحرز, كيدخؿ تحاإلسبلمية فقد كجدت المسؤكلية عف الخطأ. فمقياس الخطأ في الشريعة 
كؿ ما يمكف تصكره مف تقصير, فيدخؿ تحتو اإلىماؿ, كعدـ االحتياط, كعدـ التبصر, كالرعكنة, 

كمخالفة األكامر  كالتفريط كعدـ االنتباه, كغير ذلؾ مما اختمؼ لفظو كلـ يخرج معناه عف عدـ التحرز.
تي تصدرىا كالنصكص يدخؿ تحتيا نصكص الشريعة نفسيا, كنصكص القكانيف كالمكائح كاألكامر ال

 4ترتب عميو مسؤكلية المخالؼ.يالسمطات التشريعية, كمجرد المخالفة يعتبر خطأ في ذاتو, ك 
 
 
 

                                                
 .454, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
 .591, ص1, ض1998, 3, اُوٍْ اُؼاّ, ت٤هٝخ, ٓ٘شٞناخ اُؽِث٢ اُؽوٞه٤ح, ؽؽشذ لبٌَٕ انؼمٕثبد انهجُبَٙ, َدٛت زغُٙ )يسًٕد( 2
 .843, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضُذ٘ )ػجذ انًهك(خ 3
 .97, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 4
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 المطمب الثاني
 الجناية عمى ما دون النفس

جرائـ القتؿ, فإف ىذه الحياة تككف ببل جدكل إذا لـ تمتد يد عقكبات إذا كانت حياة اإلنساف تحمييا    
ستكدع ىذه الحياة, فتضمف لو السبلمة مف كؿ اعتداء يمكف أف يناؿ الحماية إلى جسـ اإلنساف م

ما  ما مف التكامؿ الجسدم ليذه األعضاء, كا  بتأثيره إما مف أداء أعضاء اإلنساف لكظائفيا الطبيعية, كا 
 مف حالة االسترخاء التي تتكلد عنده نتيجة لعدـ شعكره بآالـ بدنية. 

ذا كانت مصمحة اإلنساف في سبلمة    جسمو ال تحتاج إلى إيضاح, فإف لممجتمع مصمحة في  كا 
 1سبلمة جميع أعضائو؛ كذلؾ حتى يتمكف كؿ منيـ مف القياـ بالكظيفة االجتماعية المطمكبة منو.

كمف أجؿ ىذا جرمت الشريعة اإلسبلمية أفعاؿ اإليذاء التي يمكف أف تناؿ مف سبلمة جسـ اإلنساف, 
في كف النفس. فما المقصكد بالجناية عمى ما دكف النفس كأطمقت عمييا كصؼ الجناية عمى ما د

كما ىي مف بيف الجنايات عمى ما دكف النفس تمؾ  ؟كما أركانيا ؟بأكثر تفصيؿالشريعة اإلسبلمية 
 ؟ المكجبة لعقكبات القصاص كالدية

عمى ما  ع, ُخصص الفرع األكؿ منو لمفيـك الجنايةك فر ثبلثة  ىذا ما يتـ تناكلو في ىذا المطمب في   
, أما الفرع التطرؽ في فرعو الثاني ألركاف الجناية عمى ما دكف النفس دكف النفس كتقسيماتيا, كتَـّ 

 . الثالث فقد ُخصص لمجنايات عمى ما دكف النفس المكجبة لعقكبات القصاص كالدية
 الفرع األول

 مفيوم الجناية عمى ما دون النفس وتقسيماتيا
سيمات جزئية أكلى, ثـ تق في مفيـك الجناية عمى ما دكف النفسعمى الفرع  ايتـ التعرؼ في ىذ   

 جزئية ثانية. في الجناية عمى ما دكف النفس 
 ىولالفقرة األ 

 مفيوم الجناية عمى ما دون النفس
يعبر فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى الجرائـ الماسة بسبلمة جسـ اإلنساف بالجناية عمى ما دكف    

"كؿ فعؿ محـر كقع عمى األطراؼ أك األعضاء, سكاء أكاف بالقطع, أـ بالجرح,  النفس, كيقصدكف بيا
  2ال يكدم بحياتو.ك : كؿ أذل يقع عمى جسـ اإلنساف مف غيره بتعبير أدؽ أـ بإزالة المنافع" أك ىي

                                                
 .413, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
ظغ اٍُاتن, , أُهػٕدح )ػجذ انمبدس(. 63, ص16, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ,  ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ 2

 .180, ص2ض
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كعميو ففقياء الشريعة اإلسبلمية يعتبركف كؿ أذل غير مشركع, يقع عمى جسـ اإلنساف مف الغير,    
أف يفضي إلى إزىاؽ ركحو, ىك جناية عمى ما دكف النفس. كيتسع ىذا المصطمح لكؿ أنكاع دكف 

االعتداء كاإليذاء التي يمكف تصكرىا, فيدخؿ فيو الجرح كالضرب كالدفع كالضغط كقص الشعر كنتفو 
عطاء المكاد الضارة كغيرىا, كيقابؿ ىذا المصطمح في القانكف الجزائرم أعماؿ العنؼ العمدية  كا 

 كالجرح كاإلصابة الخطأ. 
 ةثانيالفقرة ال

 تقسيمات الجناية عمى ما دون النفس
تقسيميا بالنظر إلى القصد  في الشريعة اإلسبلمية مف أىـ تقسيمات الجناية عمى ما دكف النفس   

كيعتبر ىذاف التقسيماف أساساف الجنائي فييا, كتقسيميا بالنظر إلى النتيجة الناجمة عف الجريمة, 
ة, كمف حيث يد نكع العقكبة الكاجبة, مف حيث ككنيا عقكبة قصاص أك عقكبة دية مف جيلتحد

  مقدارىا مف جية ثانية.
, يااختمؼ الفقياء في فقد بالنظر إلى القصد الجنائي الجناية عمى ما دكف النفس لتقسيـفبالنسبة    

كجناية عمى ما دكف النفس فيناؾ مف قسميا إلى قسميف فقط ىما: جناية عمى ما دكف النفس عمدا, 
خطأ, كنفكا كجكد شبو العمد في الجناية عمى ما دكف النفس, كاعتبركا ما كاف شبو عمد في الجناية 
عمى النفس, ىك عمد في الجناية عمى ما دكف النفس؛ ألف ما دكف النفس ال يقصد إتبلفو بآلة دكف 

 ف الفعؿ عمدا.آلة عادة, فاستكت اآلالت كميا في الداللة عمى القصد, فكا
كعميو فالعمد عندىـ ىك ما تعمد فيو الجاني الفعؿ بقصد العدكاف, كالخطأ ىك ما تعمد فيو الجاني    

الفعؿ دكف قصد العدكاف, أك ما كقع فيو الفعؿ نتيجة تقصير الجاني دكف قصد منو, كمف ىؤالء 
 1الفقياء فقياء الحنفية كالمالكية كبعض فقياء الحنابمة.

شافعية كجميكر الحنابمة إلى تقسيـ الجناية عمى ما دكف النفس إلى ثبلثة أقساـ, ىي: كذىب ال   
جناية عمى ما دكف النفس عمدا, كجناية عمى ما دكف النفس شبو عمد, كجناية عمى ما دكف النفس 
خطأ. كشبو العمد عندىـ ىك أف يقصد ضربو بما ال يفضي إلى تمؾ النتيجة غالبا, مثؿ: أف يضرب 

ي رأس المجني عميو بمطمة أك بحجر ال يشج غالبا لصغره, فيتكـر المكضع كيتضح العظـ. كال الجان
  2يختمؼ العمد كالخطأ عندىـ في الجناية عمى ما دكف النفس عنو في الجناية عمى النفس.

                                                
. 347, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 234, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 . 530, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ
, أُهظغ اٍُاتن, كؾبف انمُبع ػٍ يزٍ اإللُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 178, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( ٘انُٕٔ 2

 .478, ص4ض
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كاألثر المترتب عف ىذا االختبلؼ بيف الفقياء, ىك أف مف يرل كجكد شبو العمد في الجناية عمى    
 با إال في الجناية العمد.دكف النفس, ال يكجب فييا القصاص, إذ القصاص ال يككف كاج ما
إلى خمسة أقساـ, ىي:  فتقسـ نتيجتيابالنظر إلى  الجناية عمى ما دكف النفس لتقسيـ أما بالنسبة   

إبانة األطراؼ أك ما يجرم مجرل األطراؼ, إذىاب معاني األطراؼ مع بقاء أعيانيا, الشجاج, 
كُيقصد مف إبانة األطراؼ قطعيا كقطع ما يجرم مجراىا,  1لجراح, ما ال يدخؿ تحت األقساـ السابقة.ا

كيدخؿ تحت ىذا القسـ قطع اليد, الرجؿ, اإلصبع, الظفر, األنؼ, الذكر, األنثييف, األذف, الشفة, 
المحية فؽء العيف, قطع األشفار كاألجفاف, قمع األسناف ككسرىا, حمؽ أك نتؼ شعر الرأس ك 

 .كغيرىا كالحاجبيف كالشارب
يقصد مف ذلؾ تفكيت منفعة العضك مع ف ب معاني األطراؼ مع بقاء أعيانياذىاأما بالنسبة إل   

بقائو قائما, فإذا ذىب العضك ذاتو فالفعؿ إبانة, أما إذا َفَقَد كظيفتو فقط مع بقاء محمو, فيك إذىاب 
و فقد السمع كالبصر كالشـ كالذكؽ كالكبلـ كالجماع لمعناه كىك المقصكد بيذا القسـ, كيدخؿ تحت

ذىاب العقؿ كغيره.  كالكالدة كالمشي كتغير لكف السف كا 
الشجاج لغة كاصطبلحا جمع شجة كىي جراح الرأس كالكجو, أما جراح الجسـ فيما عدا الرأس كأما    

لكجو في مكاضع العظـ, كالكجو فتسمى جراحا, كيرل أبك حنيفة أف الشجاج ال تككف إال في الرأس كا
كاف في الرأس كالكجو  مثؿ الجبية كالكجنتيف كالصدغيف كالذقف دكف الخدكد, كباقي األئمة يركف ما

 كالشجاج عند الحنفية إحدل عشرة شجة ىي: مطمقا شجة.
كتسمى أيضا الحارصة كالحرصة كىي التي تقشر الجمد كال تدميو, أم تخدشو أم تشقو الخارصة:  

 ظير منيا الدـ.قميبل كال ي
 كىي التي يظير منيا الدـ كال يسيؿ كالدمع في العيف. الدامعة: 
 كىي التي يسيؿ منيا الدـ. الدامية:  
 كىي التي تبضع المحـ أم تقطعو كتشقو شقا كبيرا كقيؿ خفيفا.    الباضعة:  
ة كىي ركاية كتسمى أيضا البلحمة كىي التي تذىب في المحـ أكثر مما تذىب الباضعالمتالحمة:  

أبك يكسؼ. كيرل محمد أف المتبلحمة قبؿ الباضعة كعرفيا بأنيا التي يتبلحـ منيا الدـ كيسكد. كقيؿ 
 ىي التي تغكص في المحـ, كال تبمغ الجمدة بيف المحـ كالعظـ. 

الجمدة السمحاؽ  كىي التي تقطع المحـ كُتظير الجمدة الرقيقة بيف المحـ كالعظـ, كاسـالسمحاق:  
 كقد تسمى ىذه الشجة الممطى كالممطاة كالبلطئة.  ,ت بيا الشجةفسمي

 كىي التي تقطع السمحاؽ كُتكضح العظـ أم تظيره.الموضحة:  

                                                
 .181, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 398ــ  396, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
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 كىي التي تيشـ العظـ أم تكسره.الياشمة:  
 كىي التي تنقؿ العظـ بعد كسره, أم تحكلو مف مكضع إلى مكضع.المنقمة:  
 إلى أـ الدماغ, كىي جمدة تحت العظـ كفكؽ الدماغ.كىي التي تصؿ اآلمَّة أو المأمومة:  
 كتصؿ إلى الدماغ.المكجكدة تحت العظـ كىي التي تخرؽ تمؾ الجمدة الدامغة:  

كالجدير بالذكر أف محمد بف الحسف مف الحنفية لـ يذكر إال تسع شجاج, إذ لـ يذكر الخارصة كال    
عادة, كالشجة التي ال يبقى ليا أثر, ال حكـ ليا  الدامغة, كيبرركف ذلؾ أف الخارصة ال يبقى ليا أثر

في الشرع, كأما الدامغة فبل يعيش معيا اإلنساف عادة, فتتحكؿ إلى جناية عمى النفس, كتخرج مف أف 
 تككف شجة, فبل معنى لبياف حكـ الشجة فييا حينئذ. 

تي: الدامية, كخالؼ المالكية الجميكر في ترتيب الشجاج, إذ ىي عندىـ عشرة مرتبة كاآل   
الحارصة, السمحاؽ, الباضعة, المتبلحمة, الممطأة, المكضحة, المنقمة, اآلمة, الدامغة. كعرفكا 
الممطأة بأنيا التي أزالت المحـ كقربت لمعظـ كلـ تصؿ إليو كبقي بينيا كبينو ستر رقيؽ. كيرل 

العشرة عمى  تفقكفمعة كيد أبي حنيفة كىي الداالشافعية أف الشجاج عشرة فقط, كيحذفكف الثانية عن
  1الباقية, كالشجاج عند الحنابمة تسعة, إذ يحذفكف الدامعة كالدامغة كيسمكف الدامية بالبازلة.

ما كاف في سائر البدف عدا الرأس كالكجو, كالجراح نكعاف : جائفة كغير  اييقصد بكأما الجراح ف   
تي تنفذ منيا الجراحة إلى الجكؼ ىي جائفة, كيقصد باألكلى التي تصؿ إلى الجكؼ, كالمكاضع ال

الصدر كالبطف كالظير كالجنباف كما بيف األنثييف كالدبر, كيقصد بغير الجائفة ما لـ تكف كذلؾ أم 
 التي ال تصؿ إلى الجكؼ.

يدخؿ تحت ىذا القسـ كؿ اعتداء أك إيذاء ال , فما ال يدخؿ تحت األقساـ السابقةكأما بالنسبة ل   
كال يؤدم إلى شجة أك جرح, فيدخؿ تحتو كؿ اعتداء ال يترؾ  ,ؼ أك ذىاب معناهيؤدم إلى إبانة طر 

 2أك ترؾ أثرا ال يعتبر جرحا كال شجة. ,أثرا
 الفرع الثاني 

 أركان الجناية عمى ما دون النفس
 تقـك الجناية عمى ما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية عمى ركنيف, ركف مادم كركف معنكم.   
 
 
 

                                                
..., أُهظغ اٍُاتن, ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 2197, 2196, ص25, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( ٍ يُظٕساث 1

, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘. 251, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ٔانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( ٔانذسدٚش )يسًذ( انذعٕلٙ. 397, 396, ص10ض

 .540, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 180, 179, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضٍٛسٔضخ انطبنج
 .183, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 2
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 ىولالفقرة األ 
 الركن المادي

أف يرتكب الجاني فعبل يمس جسـ المجني عميو,  في الشريعة اإلسبلمية يشترط لكقكع ىذه الجريمة   
أك يؤثر عمى سبلمة ىذا الجسـ بأم حاؿ, كال يشترط أف يككف الفعؿ ضربا أك جرحا, بؿ يكفي أف 

مف الضركرم أف يستعمؿ  يككف أم فعؿ مف أفعاؿ األذل أك العدكاف عمى اختبلؼ أنكاعيا, كليس
الجاني أداة معينة لئليذاء, كيستكم أف يككف الفعؿ مباشرة أك تسببا, فالضرب باليد كشد حبؿ رفيع في 
طريؽ المجني عميو ليتعثر فيو كبلىما يشكؿ الجريمة, كيستكم أف يككف الفعؿ ماديا أك معنكيا كمف 

فالجريمة قائمة في كؿ ىذه الحاالت, أذعر شخصا فأصيب بشمؿ, أك ذىب عقمو, أك سقط فُجِرح, 
ال كنا أماـ جريمة قتؿ.  كيشترط كذلؾ أال يؤدم ىذا الفعؿ إلى الكفاة, كا 

يتبيف مف الشرح السابؽ لفقياء الشريعة اإلسبلمية لمركف المادم لمجناية عمى ما دكف النفس, أنو    
ائرم بأنيا أعماؿ عنؼ عمدية يتطابؽ تماما مع الركف المادم لمجرائـ المكصكفة في القانكف الجز 

عطاء الغير مكاد ضارة المندرجة ضمنو أيضا باإلضافة إلى الجرح كاإلصابة الخطأ, إذ في كؿ  كا 
منيما يتمثؿ محؿ االعتداء في جسـ اإلنساف, كبالتالي فالمصمحة المحمية في كمييما ىي الحؽ في 

 سبلمة جسـ اإلنساف مف أم أذل يمحؽ بو.
 ةثانيالفقرة ال

 كن المعنويالر 
يتخذ الركف المعنكم في الجناية عمى ما دكف النفس إحدل الصكرتيف: إما صكرة القصد الجنائي,    

ما صكرة الخطأ, كىذا في الجناية عمى ما  كىذا في الجناية عمى ما دكف النفس عمدا كشبو عمد, كا 
 دكف النفس خطأ. 

ريمة عمدية يجب أف يصدر عف إرادة ج المككف لمجناية عمى ما دكف النفس لكي يشكؿ الفعؿك    
الجاني كأف ُيرتكب بقصد العدكاف, كيؤخذ الجاني بقصده المحتمؿ, فُيسأؿ عف نتيجة الفعؿ الذم أتاه 
ال عما قصده كقت إحداث الفعؿ, فإف ترتب عمى الفعؿ ذىاب عضك أك إبطاؿ منفعتو أك إحداث 

ة فعمو, كلك لـ يكف يقصد إحداث ىذه مكضحة أك جائفة أك أقؿ مف ذلؾ أك أكثر, ُسئؿ عف نتيج
 لنتيجة بالذات كقت إتياف الفعؿ. ا

عمى ما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, أف يتعمد الجاني الفعؿ دكف أف  نايةكيستكم في الج   
يقصد القتؿ, أك أف يتعمد الفعؿ بقصد القتؿ ما داـ الفعؿ لـ يؤد لكفاة المجني عميو؛ ألف الشريعة 
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ة ال تعاقب عف الشركع في القتؿ إذا كاف الشركع يشكؿ جريمة تامة عمى ما دكف النفس, أيا اإلسبلمي
 1كانت نتيجة ىذه الجريمة جرحا أك شجة أك جائفة أك غير ذلؾ.

كيرل الشافعية أف العمد فيما دكف النفس إما أف يككف عمدا محضا أك شبو عمد, فالعمد المحض    
لبا, أما شبو العمد فيك ما لـ يؤد إلى نتيجة الفعؿ غالبا, كمف يمطـ ىك ما أدل إلى نتيجة الفعؿ غا

إنسانا عمى رأسو فيتكـر المكضع كيتضح العظـ فيذه تعتبر شبو عمد؛ ألف الغالب أف المطمة ال تؤدم 
إلى إيضاح, كلك رماه بحصاة صغيرة فكرمت ثـ أكضحت فيي شبو عمد أيضا؛ ألف الغالب أف الرمي 

 لئليضاح.    بالحصاة ال يؤدم
كجميكر الحنابمة يركف أف الجناية عمى ما دكف النفس فييا العمد كشبو العمد, كيفرقكف بينيما    

بنفس معيار التفرقة عند الشافعية, كُيرتبكف عمى ىذه التفرقة بأف في األكؿ القصاص كفي الثاني الدية 
 2أك األرش.

خطأ, إذا لـ يرد الجاني الفعؿ الذم أدل إلى  في الجناية عمى ما دكف النفس يتحقؽأما الخطأ ف   
المساس بسبلمة جسـ المجني عميو, أك أراده كلـ يقصد بو العدكاف, كعمى العمـك فالكبلـ عف الخطأ 
في الجناية عمى ما دكف النفس خطأ, ال يختمؼ عما قيؿ في الخطأ في الجناية عمى النفس خطأ, لذا 

 يتـ االكتفاء باإلحالة عميو.  
 ع الثالثالفر 

 موجبات القصاص والدية من الجنايات عمى ما دون النفس
مف المعمـك في الشريعة اإلسبلمية أنو ليست كؿ جناية عمى ما دكف النفس مكجبة لعقكبة    

القصاص أك الدية, إذ الجرائـ المكجبة ليذا النكع مف العقكبات محددة حصريا كذلؾ حسب نتيجتيا. 
, سيتـ تناكؿ ىذا الفرع في جزئيتيف, ُيتطرؽ في الجزئية األكلى منيما إلى كعميو فمتعييف ىذه الجرائـ

مكجبات القصاص مف الجنايات عمى ما دكف النفس, كُيتطرؽ في الجزئية الثانية إلى مكجبات الدية 
 مف الجنايات عمى ما دكف النفس. 

 الفقرة األولى
 موجبات القصاص من الجنايات عمى ما دون النفس

ما يكجب القصاص مف الجنايات عمى ما دكف النفس, يكفي تتبع ذلؾ في كؿ قسـ مف لمعرفة    
 . أقساميا بالنظر إلى النتيجة التي أحدثتيا الجناية, كقد سبؽ معرفة ىذه األقساـ

                                                
 .186, 185, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
 .478, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...كؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 178, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2
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الجناية , فالمقصكد بو ىك إبانة األطراؼ كما يجرم مجراىا قسـ يمكجبات القصاص فل فبالنسبة   
ذكر, لعيف, األنؼ, األذف, الشفتيف, المساف, األسناف, اليد, اإلليتيف, العمى كؿ مف: الجفف, ا
  , كسيتـ تفصيؿ كؿ جناية.األنثييف, الشفريف, الثدييف

قد يثكر سؤاؿ مفاده: إذا جنى شخص عمى آخر فقطع عضك مف أعضائو, ثـ مع ىذا فكلكف    
كلك أعاده  ؾ في استيفاء القصاص؟فيؿ يؤثر ذلأعاده المجني عميو إلى محمو قبؿ استيفاء القصاص 

 بعد استيفاء القصاص فيؿ سيؤثر ذلؾ فيما استكفاه مف القصاص؟
يؤخذ الجفف بالجفف عند الشافعية كالحنابمة؛ كيبرركف ذلؾ بأف لو حد ف مجناية عمى الجفففبالنسبة ل   

صير بجفف مضبكط ينقاد آللة اإلبانة فيمكف القصاص فيو, فكجب فيو القصاص, كيؤخذ جفف الب
الضرير, كجفف الضرير بجفف البصير؛ ألنيما متساكياف في السبلمة مف النقص, كعدـ اإلبصار ليس 
نما ىك نقص في غيره. أما عند الحنفية كالمالكية فبل قصاص في جفني العيف  نقصا في الجفف ذاتو كا 

 1كأشفارىا؛ ألنو حسبيـ ال يمكف االستيفاء تماما دكف حيؼ.
[؛ كألنيا تنتيي 45]المائدة, وَٱىَۡػنۡيَ ةِٱىَۡػنۡيِ  بالعيف عند جميكر الفقياء؛ لقكلو تعالى:تؤخذ العيف ك    

إلى مفصؿ فجرل القصاص فييا, كتؤخذ العيف السميمة بالضعيفة خمقة أك مف كبر, كتؤخذ عيف 
تبصر؛  الكبير بعيف الصغير كاألعمش, كال تؤخذ العيف الصحيحة بالقائمة التي في مكضعيا كلكف ال

يأخذ أكثر مف حقو, كتؤخذ القائمة التي ال تبصر بالصحيحة؛ ألنيا دكف حقو كال  المجني عميو ألف
أرش؛ ألف التفاكت ىنا في الصفة. كيستثني الحنفية مف القصاص ما لك كانت عيف المجني عميو فييا 

 2بياض كلكف يبصر بيا, ككانت عيف الجاني كذلؾ فإنو ال قصاص فييما.
ذا     قمع األعكر عيف صحيح فبل قكد عميو عند الحنابمة كعميو دية كاممة, أما المالكية فيركف كا 

ف شاء أخذ دية كاممة, كيرل الحنفية كالشافعية أف لممجني عميو  تخيير المجني عميو فإف شاء اقتص كا 
ف عفا  لو الدية . أما المالكية فجعمكا الكاممةفمو نصؼ الدية عمى الدية القصاص كال شيء عميو, كا 

كاممة؛ ألف عيف األعكر ىي كؿ بصره, كلك قمع األعكر عيف مثمو ففيو القصاص دكف خبلؼ, 
ف عفا عمى الدية فمو  لتساكييما مف كؿ كجو إذا كانت العيف مثؿ العيف في ككنيا يمينا أك يسارا, كا 

 جميعيا؛ ألنو ذىب بجميع بصره.

                                                
. 551, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 182, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

انسطبة . 353, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( ذسدٚشان. 421, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ

 .552, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 315, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انشػُٛٙ
 اثٍ ػبثذٍٚ. 549, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضنمُبعكؾبف ا, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 547, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2

. 319, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 552, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, )يسًذ أيٍٛ(

 .34, 33, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
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ف قمع األعكر عينا صحيح فالرأم الراجح عند     الحنابمة ىك: إف شاء اقتص كال شيء لو سكل كا 
كاحدة, كالرأم المرجكح يرل أف لو كاممة ذلؾ؛ ألنو قد أخذ جميع بصره, فإف اختار الدية فمو دية 
 ديتيف. كعند المالكية لممجني عميو القصاص كنصؼ الدية.

ف قمع صحيح العينيف عيف أعكر فمو القصاص مف مثميا كيأخذ نصؼ الدية؛ ألف     الجاني ذىب كا 
بجميع بصره كأذىب الضكء الذم بدلو دية كاممة, كقد تعذر استيفاء جميع الضكء, إذ ال تؤخذ عيناف 
لعيف كاحدة, كال أخذ يمنى بيسرل فكجب الرجكع ببدؿ نصؼ الضكء, كيرل البعض أف ليس لو إال 

عيف األعكر فمؤلخير  القصاص مف غير زيادة أك العفك عمى الدية. كيرل المالكية أف الصحيح إذا فقأ
 1أف يقتص, أك يأخذ دية كاممة ال نصؼ دية.

ُِف يؤخذ األنؼ باألنؼ عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية؛ لقكلو تعالى: كما    
َ
َُف ةِٱۡۡل

َ
 َوٱۡۡل

[, كال يجب القصاص في األنؼ إال في المارف عند الشافعية كالحنابمة, كىك ما الف منو؛ 45]المائدة, 
نتيي إلى مفصؿ, كيؤخذ الكبير بالصغير, كاألشـ باألخشـ الذم ال يشـ؛ ألنيما متساكياف في ألنو ي

السبلمة مف النقص, كعدـ الشـ نقص في غيره, كيؤخذ البعض مف األنؼ بالبعض منو, كىك أف يقدر 
ما قطعو بالجزء كالنصؼ كالثمث ثـ يقتص بالنصؼ كالثمث مف مارف الجاني, كال يؤخذ قدره 

احة؛ ألف أنؼ الجاني قد يككف صغيرا كأنؼ المجني عميو كبيرا, فإذا اعتبرت المماثمة بالمساحة بالمس
 أدل ذلؾ إلى قطع جميع المارف بالبعض, كىذا ال يجكز.

كيؤخذ المنخر بالمنخر, األيمف باأليمف كاأليسر باأليسر, كالحاجز بيف المنخريف بالحاجز؛ ألنو    
لى مفصؿ, كال يؤخذ مارف صحيح بمارف سقط بعضو بالجذاـ, كلكف يمكف القصاص فيو النتيائو إ

ف قطع مف سقط بعض  يؤخذ المارف الصحيح بالمارف المريض بالجذاـ ماداـ لـ يسقط منو شيء, كا 
مارنو مارنا صحيحا, كاف لممجني عميو أف يقتص مف المكجكد, كينتقؿ في الباقي إلى البدؿ عند 

 صاص عند المالكية كالحنابمة.الشافعية, كليس لو شيء غير الق
ف قطع األنؼ مف أصمو اقتص مف المارف فقط؛ ألنو داخؿ في الجناية كيمكف القصاص فيو كما     كا 

يرل الشافعية كالحنابمة, كينتقؿ في الباقي إلى الحككمة؛ ألنو ال يمكف القصاص في الباقي؛ ألنو 
ياء الحنابمة, كليس لو شيء مع القصاص عظـ, فانتقؿ فيو إلى البدؿ, كما يرل الشافعية كبعض فق

عمى ما يرل بعض فقياء الحنابمة. أما المالكية فيركف القصاص مف العظاـ كمما كاف ذلؾ ممكنا أم 
  2غير متمؼ, فإف لـ يكف ممكنا فبل قصاص.

                                                
 .551, 550, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 320, 319, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...هٛمانزبج ٔاإلك, )يسًذ( انًٕاق 1
. 544, 543, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 36, 35, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )غجشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2

 .325, ص12ٔهظغ اٍُاتن, ض, اُانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ
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أما الحنفية فيركف القصاص في األنؼ إذا أخذ كؿ المارف؛ ألف لو حد ينتيي إليو, أما إذا قطع    
ضو أك كاف القطع مف قصبة األنؼ فبل قصاص, لتعذر استيفاء المثؿ في البعض؛ كألنو ال بع

  1قصاص مف العظـ عندىـ.
كمنيـ فقياء المذاىب األربعة؛ لقكلو  الشريعة اإلسبلمية تؤخذ األذف باألذف عند جميكر فقياءك    

ُونِ تعالى: 
ُ
وَُن ةِٱۡۡل

ُ
ص فييا النتيائيا إلى حد فاصؿ. كتؤخذ [؛ كألنو يمكف القصا45]المائدة, وَٱۡۡل

أذف السميع بأذف األصـ, كأذف األصـ بأذف السميع؛ ألنيما متساكياف في السبلمة مف النقص, كعدـ 
السماع نقص في غير صكاف األذف, كيؤخذ بعض األذف ببعضيا, كعند الحنفية ال قصاص إال إذا 

نسبتو إلى الباقي, فيقدر بالجزء كال يقدر  كاف ليذا البعض حد ُيعرؼ, كيراعى في تقدير المقطكع
 بالمساحة. 

نما تثقب األذف لمزينة, كال كالمثقكب ببعضيما البعض؛ ألف ال كيؤخذ الصحيح    ثقب ليس بنقص, كا 
يؤخذ صحيح بمشقكؽ؛ ألنو يأخذ أكثر مف حقو, كيؤخذ المشقكؽ بالصحيح كلو مف الدية ما يقابؿ 

 2الحنابمة, كليس لو شيء عند باقي الفقياء.النقص عند الشافعية كبعض فقياء 
تؤخذ الشفة بالشفة عند جميكر الفقياء, كىي ما جاكز الذقف كالخديف عمكا كسفبل؛ لقكلو تعالى: ك    
 ۚ [؛ كألنيا تنتيي إلى حد يمكف القصاص فيو فكجب, كىذا ىك رأم 45]المائدة, وَٱُۡجُُروَ  كَِصاص 

فعية مف يرل أف ال قصاص في الشفتيف؛ ألنو قطع لحـ ال ينتيي المذاىب األربعة, كمف فقياء الشا
كيرل الحنفية القصاص في كؿ الشفة إذا استكعبت كال يركف القصاص  .إلى عظـ, كىك رأم مرجكح

 3في بعضيا, لعدـ إمكاف القصاص بدكف حيؼ.
قكالف: أحدىما يكافؽ يؤخذ المساف بالمساف عند الجميكر كفييـ الشافعية كالحنابمة, كعند المالكية ك    

الجميكر كاآلخر ال يرل القصاص. كال يؤخذ لساف الناطؽ بمساف األخرس؛ ألنو يأخذ أكثر مف حقو, 
ف قطع نصؼ المساف أك ثمثو أك ربعو  كيؤخذ لساف األخرس بمساف الناطؽ؛ ألنو يأخذ بعض حقو, كا 

يرل عدـ القصاص في بعض اقتص مف لساف الجاني في مثؿ ذلؾ القدر. كعند الشافعية رأم مرجكح 
المساف؛ ألنو ال يؤمف أف يتجاكز القدر المستحؽ. أما الحنفية فيركف أف ال قصاص في المساف كمو أك 
بعضو, إذ عندىـ أف ما ينقبض كينبسط ال يمكف استيفاء القصاص فيو بصفة المماثمة, كلكف أبا 

                                                
 .422, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
..., أُهظغ اٍُاتن, انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 325, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 421, ص10ٗلً أُهظغ, ض 2

 . 542, 541, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 37, 36, ص5ض
 انؾٛشاص٘. 325, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 422, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .557, 556, ص11, ض, ٗلً أُهظغانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 38, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى(
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عمى كجو المماثمة في ىذه يكسؼ يرل القصاص في المساف إف استكعب قطعا, إذ يمكف القصاص 
 1الحالة.

كمنيـ المذاىب األربعة؛ لقكلو تعالى:  الشريعة اإلسبلمية فقياءيؤخذ السف بالسف عند جميكر كما    
 ََّ َِّ  َوٱلّصِ [؛ كألنو محدكد في نفسو يمكف القصاص فيو دكف حيؼ. كال يؤخذ سف 45]المائدة, ةِٱلّصِ

قو, كيؤخذ المكسكر بالصحيح, كلو مقابؿ ما نقص مف صحيح بسف مكسكر؛ ألنو يأخذ أكثر مف ح
ف كاف  المكسكر عند الشافعية كبعض فقياء الحنابمة, كال قصاص في قمع السف الزائد لتعذر المثؿ, كا 
لو سف زائد في غير مكضع المقمكع لـ يؤخذ بو, كيرل الشافعية كالحنابمة القصاص في السف الزائد إذا 

 كال يرل الحنفية ذلؾ. كاف لو مماثؿ لدل الجاني, 
ال فبل قصاص,     كال يقتص إال ِمف سف َمف أثغر, أم الذم سقطت ركاضعو ثـ نبتت بدليا أخرل, كا 

ف كسر بعض السف َبَرَد مف سف  حيث إنيا تعكد بحكـ العادة كما كانت قبؿ السقكط أك الكسر, كا 
أىؿ الخبرة بإمكانية ذلؾ دكف الجاني مثميا, كيؤخذ بالجزء كليس بالمساحة, كال يقتص حتى يقكؿ 

 2تمؼ.
تؤخذ اليد باليد, كالرجؿ بالرجؿ, كاألصابع باألصابع, كاألنامؿ باألنامؿ, عند جميكر فقياء ك    

ۚ الشريعة اإلسبلمية؛ لقكلو تعالى:  [؛ كألف ليا مفاصؿ يمكف القصاص 45]المائدة, وَٱُۡجُُروَ  كَِصاص 
ذا كاف القطع مف مفصؿ الككع أك المرفؽ فمو فييا مف غير حيؼ, فكجب بذلؾ القصاص.  كا 

القصاص باتفاؽ الفقياء, أما إذا كاف القطع مف غير المفصؿ, كالقطع مف الكؼ أك الساعد أك 
 العضد, فالمسألة فييا خبلؼ بيف الفقياء.

ال فبل قصاص.     الحنفية أما حيث يرل المالكية القصاص إذا أمكف كلـ يخؼ منو الحيؼ, كا 
بل يركف القصاص؛ ألف محؿ القطع عظـ, لكف يجكز عند الشافعية كبعض فة كالحنابمة كالشافعي

فقياء الحنابمة أف يقتص المجني عميو مف أكؿ مفصؿ داخؿ في الجناية, كال يجيز ىذا الحنفية 
كبعض فقياء الحنابمة, كال يجيزه المالكية حتى لك اتفؽ عميو الطرفاف, كمف أجازه مف فقياء الحنابمة 

تمفكا, فبعضيـ يرل أف لممجني عميو أرش الباقي, كبعضيـ يرل أف ال شيء لو مع القصاص, كأما اخ
 3الشافعية فيركف أف لو أرش الباقي.

                                                
. 325, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 423, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

)يٕفك  ٍ لذايخاث. 40, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 252, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انذسدٚش

 .556, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, انذٍٚ(
. 320, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 422, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .556ــ  553, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 38, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
..., يٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 551, 550, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔسد انًسزبس, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 3

, أُهظغ ٗلٍٚ, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخاثٍ . 41, 40, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 316, ص8أُهظغ اٍُاتن, ض

 .539ــ  537, ص11ض
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وَٱُۡجُُروَ  تؤخذ اإلليتاف باإلليتيف كىما المحمتاف الناتئتاف بيف الظير كالفخذيف؛ لقكلو تعالى: ك    
 ۚ ينتيياف إليو, كىك رأم المالكية كيأخذ بو بعض فقياء الشافعية [؛ كألف ليما حدا 45]المائدة, كَِصاص 

كالحنابمة كىك المذىب عندىـ, كيرل البعض اآلخر منيـ أف ال قصاص فييما؛ ألف اإلليتيف لحـ 
 1متصؿ بمحـ كليس لو حد فاصؿ يؤمف معو الحيؼ, كىك رأم الحنفية كذلؾ.

مكف القطع فيو مف غير حيؼ عند المالكية يؤخذ الذكر بالذكر؛ ألنو ينتيي إلى حد فاصؿ يو   
كالشافعية كالحنابمة. كيرل الحنفية أف ال قصاص في الذكر؛ ألنو ينقبض كينبسط فبل يمكف القصاص 

الذكر كمو؛ ألف لو حدا الجناية فيو عمى كجو المماثمة, كلكف أبا يكسؼ يرل القصاص إذا استكعبت 
يس بالمساحة عند المالكية كالحنابمة, كعند الشافعية ينتيي إليو. كيؤخذ بعضو ببعضو باألجزاء كل

قكالف أرجحيما أخذ البعض بالبعض, كعند الحنفية تؤخذ الحشفة بالحشفة, كال قصاص في بعضيا كال 
 في بعض الذكر غيرىا.

كيؤخذ ذكر الفحؿ بذكر الخصي عند الشافعية؛ ألنو كذكر الفحؿ في الجماع كعدـ اإلنزاؿ لمعننى    
كيقطع األغمؼ بالمختكف؛ ألنو يزيد عمى المختكف بجمدة تستحؽ إزالتيا بالختاف. كال يؤخذ  في غيره.

صحيح بأشؿ؛ ألف األشؿ ناقص بالشمؿ فبل يؤخذ بو كامؿ. كعند المالكية كالحنابمة ال يؤخذ ذكر 
 2صحيح بذكر الخصي كالعنيف فيما كاألشؿ.

ما ينتيياف إلى حد فاصؿ يمكف القصاص فيو, فإف تؤخذ األنثياف باألنثييف كىما الخصيتاف؛ ألنيو   
قطع إحدل األنثييف كقاؿ أىؿ الخبرة: يمكف أخذىا مف غير إتبلؼ األخرل اقتص منو, حتى ال تؤخذ 
أنثياف بكاحدة, كىذا ىك رأم الشافعية كالحنابمة كالمعتمد عند المالكية, أما  الحنفية فبل يركف 

 3ينتيياف إليو فييما. القصاص في األنثييف حيث ال حد ليما
عند الشافعية كالحنابمة قكالف: أحدىما يقكؿ بالقصاص؛ ألف ليما حدا ينتيياف كبالنسبة لمشفريف ف   

 4إليو, كالثاني يقكؿ بأف ال قصاص؛ ألف الشفريف لحـ كليس ليما حدا ينتيياف إليو.
رأة؛ ألف ليس ليما حد يرل الحنفية كىك قكؿ راجح عند الشافعية أف ال قصاص في ثديي المك    

معمـك فبل يمكف استيفاء المثؿ, كأما الحممتيف ففييما القصاص؛ ألف ليما حد معمـك فيمكف استيفاء 
المثؿ, كعند الشافعية تقطع حممة الرجؿ بحممة الرجؿ, كتقطع حممة الرجؿ بحممة المرأة كالعكس إذا 

                                                
, 8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 404, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 اثٍ لذايخ. 44, ص5.., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( شاص٘انؾٛ. 314, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 314ص

 .547, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
. 325, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 423, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .545, 544, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 45, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضزةانًٓ, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
 . انذسدٚش354, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 423, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

, 5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 253, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙانؾشذ انكجٛش ٔ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ(

 . 546, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 46, 45ص
 . 546ص ,11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 46, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
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حممة الرجؿ حككمة فبل تقطع حممة المرأة  كاف الكاجب في حممة الرجؿ الدية, أما إذا كاف الكاجب في
ف رضيت, كتقطع حممتو بحممتيا إف رضيت.  1بحممة الرجؿ كا 

يرل جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كجماعة مف الحنابمة, أف إعادة المجني عميو ك    
منو, كقد  ألف القصاص جزاء لبلعتداء الصادر ؛عضكه إلى محمو ال يسقط القصاص عف الجاني

حصؿ ىذا االعتداء بإبانة العضك, فاستحؽ المجني عميو القصاص, فبل يسقط ىذا الحؽ بإعادة 
  عضكه إلى محمو, كذلؾ ألمكر منيا:

أف إعادة العضك مف طرؼ المجني عميو عبلج طبي لمضرر الذم لحقو بسبب الجناية, كأف البرء    
ف كاف يستدرؾ لو ف إعادة العكأ الحاصؿ بالعبلج ال يمنع القصاص. ضك مف قبؿ المجني عميو كا 

بعض الضرر, فإف العضك ال يعكد في العادة إلى ما كاف عميو مف المنفعة كالجماؿ, فإسقاط 
ف القصاص قد ثبت باإلبانة يقينا كذلؾ أ كما لحؽ المجني عميو بعد ثبكتو شرعا.القصاص تفكيت 

ثمو, كليس ىناؾ نص مف القرآف أك السنة يفيد بالنصكص القطعية, فبل يزكؿ ىذا اليقيف إال بيقيف م
 سقكط القصاص بإعادة العضك.

كلما ثبت أف إعادة المجني عميو عضكه ال يسقط القصاص عف الجاني, فمك قطع شخص عضكه    
المعاد مرة ثانية فقد صرح أكثر الفقياء بأف القصاص ال يجب عمى الثاني, كعممو بعضيـ بأف العضك 

ى ىيئتو األصمية في المنفعة كالجماؿ, كبالتالي فيك عضك معيب ال يككف بمثابة المعاد ال يعكد إل
   2العضك األصمي, فبل يقطع بو العضك الصحيح في أصؿ خمقتو.

  , فكما ىك معمـكب منافع األطراؼ مع بقاء أعيانياإذىا قسـ مكجبات القصاص فيل أما بالنسبة   
ك مع بقائو قائما, سكاء كاف ىذا االعتداء عمى محؿ قد يترتب عمى االعتداء زكاؿ منفعة العضف

العضك أك عمى غير محمو, أما إف ذىبت المنفعة مع العضك فيدخؿ الفعؿ تحت إبانة األطراؼ؛ ألف 
منفعة الطرؼ يككف تابعا لمطرؼ في ىذه الحالة. كقد اختمؼ الفقياء في مدل كجكب القصاص في 

كالكبلـ كالقدرة عمى الجماع كاإلنجاب كالمشي كالبطش  كاإلبصار كالسمع كالشـ كالذكؽ ,المنافع
 كالعقؿ كتغير لكف السف كغيرىا, كاختمفكا كذلؾ في مدل امكانية االستيفاء فييا.

كمف حيث األصؿ أنو ال قصاص في تفكيت منفعة األطراؼ لعدـ إمكاف االستيفاء, كلكف  عند    
عا مف المحاكلة, فإف أمكف االستيفاء فقد أخذ امكانيتو يرل معظـ الفقياء القصاص, كال يركف مان
ف لـ يمكف ألـز الجاني بالدية.   المجني عميو حقو, كا 

                                                
, 9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 423, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .286ص
,  2010, 24/2كق , اُؼهام, تـكاق, ٓعِح اُعآؼح اإلٌال٤ٓح, ػصساػخ األػضبء اندغذٚخ انًغزأفهخ فٙ زذ أٔ لقبؿ, عؼٛذ زغٍ طٕثبٌ )زغٍٛ( 2

 .276-271ص
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كيفرؽ الفقياء بيف ما إذا كاف الفعؿ يجب فيو القصاص أك ال يجب فيو القصاص, فإف كاف فيو    
شكاؿ كحصؿ القصاص استكفي القصاص في الفعؿ المادم, فإف ذىبت المنفعة المماثمة فقد انتيى اإل

ف لـ تذىب عمؿ عمى إزالتيا بالمعالجة بأخؼ ما يمكف إف أمكف, فإف لـ يكف ذلؾ في  المطمكب, كا 
 اإلمكاف فقد امتنع القصاص لعدـ إمكانو ككجبت الدية محمو. 

ذا كاف الفعؿ ال يجب فيو القصاص, عمؿ عمى إزالة المنفعة اعتمادا عمى أىؿ الخبرة, الذيف ليـ     كا 
ال كجب عميو الدية طرؽ في إب طاليا إف أمكف ذلؾ, فإف ذىبت المنفعة فقد أخذ المجني عميو حقو, كا 

أما الحنفية فبل يركف القصاص في الفعؿ  1بدال مف القصاص, كىذا عند المالكية كالشافعية كالحنابمة.
ألف  كال في ذىاب المنفعة, كلك كاف الفعؿ أصبل يمكف القصاص فيو كالمكضحة التي تذىب بالبصر؛

جرح مذىب لمنفعة  , فيوالقصاص عمى كجو المماثمة غير ممكف, إذ الفعؿ الذم يراد القصاص فيو
حداث مثؿ ىذا الجرح عمى كجو التماثؿ غير ممكف فبل يجب القصاص.   2طرؼ, كا 

كمنيـ فقياء المذاىب  فقياءالفؽ جميكر ات, فقد الشجاج قسـ مكجبات القصاص فيل أما بالنسبة   
مى أف القصاص كاجب في المكضحة؛ كذلؾ إلمكاف االستيفاء عمى كجو المماثمة بقدرىا, إذ األربعة ع

ليا حد ينتيي إليو السكيف كىك العظـ, كال خبلؼ بينيـ أيضا في أنو ال قصاص فيما بعد المكضحة؛ 
مو, لتعذر االستيفاء عمى كجو المماثمة؛ ألف الياشمة تيشـ العظـ كالمنقمة تنقمو مف مكانو بعد ىش

 كاآلمة ال يؤمف معيا أف تصؿ السكيف إلى المخ, ككذلؾ الدامغة.
أما ما قبؿ المكضحة مف الشجاج فمختمؼ فيو. فالمالكية يركف القصاص فييا جميعا إلمكاف    

القصاص, كأبك حنيفة يرل أنو ال قصاص في الشجاج إال في المكضحة كالسمحاؽ إف أمكف 
د أف القصاص كاجب في المكضحة كالسمحاؽ كالباضعة القصاص في السمحاؽ, بينما يرل محم

  3كالدامية؛ ألف استيفاء المثؿ ممكف بقياس الجراحة طكال كعرضا كعمقا.
كأما الشافعية كالحنابمة فيركف أنو ال قصاص في غير المكضحة مف الشجاج؛ ألف ما فكؽ    

 ممجني عميو الحؽ في أف يقتصالمكضحة يتعذر فيو االستيفاء عمى كجو المماثمة, لكنيـ يركف أف ل
كىي بعض حقو؛ ألف ما فكؽ المكضحة يزيد عمييا, فإذا اقتص مكضحة فقط فقد أخذ بعض  مكضحة

حقو, كيرل الشافعية أف لممجني عميو أف يأخذ األرش في الباقي, كيقدر بحساب الفرؽ بيف دية 
حقو إلى البدؿ فيما لـ  المكضحة كدية تمؾ الشجة؛ ألف تعذر القصاص عمى سبيؿ المماثمة ينقؿ

                                                
, 8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 327, 325, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 1

, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 187, 186, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 318, 317ص

 .549, 548, ص11اٍُاتن, ض
 .424, 423, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .350, 349, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )ازًذ( انذسدٚش. 424, ص10ٗلً أُهظغ, ض  3
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يقتص منو, كيرل بعض فقياء الحنابمة ىذا الرأم, كيرل البعض اآلخر أف ال شيء لو مع القصاص, 
 حتى ال يجتمع القصاص كالدية في عضك كاحد.

أما ما قبؿ المكضحة مف الشجاج فيرل الشافعية كالحنابمة أف ال قصاص فييا؛ ألنيا جراحات ال    
س ليا حد معمـك تؤمف معو الزيادة, كال عبرة عندىما بقياس عمؽ الجرح؛ ألف تنتيي إلى عظـ, فمي

األخذ بيذا القكؿ يؤدم أف يقتص مف الباضعة كالسمحاؽ مكضحة, كمف الباضعة سمحاقا؛ ألنو قد 
يككف لحـ المشجكج كثيرا, بحيث يككف عمؽ باضعتو كعمؽ مكضحة الشاج أك سمحاقو؛ كألننا لـ 

 1مقيا, فكذلؾ يجب أف يككف الحاؿ في غيرىا.نعتبر في المكضحة ع
عمى أنو ال  الشريعة اإلسبلمية اتفؽ فقياءفقد  الجراح قسـ مكجبات القصاص فيل كبالنسبة   

قصاص في الجائفة, كاختمفكا فيما عدا ذلؾ مف الجراح, فيرل المالكية القصاص في كؿ جراح الجسد 
القصاص ممكنا عمى كجو المماثمة, كال يمنع  كلك كانت مصحكبة بكسر في العظاـ؛ ألنيـ يركف

القصاص إال إذا عظـ الخطر منو, كما في عظاـ الصدر كالعنؽ كالصمب كالفخذ, فإذا لـ يكف ىناؾ 
 2خطر أصبل, أك كاف خطر لـ يعظـ فالقصاص كاجب.

ف كيرل الحنفية أف ال قصاص في الجراح أصبل, سكاء كانت جائفة أك غير جائفة؛ ألنو ال يمك   
االستيفاء فييا عمى كجو المماثمة, أما إذا أدل الجرح لممكت فيجب فيو القصاص إف كاف الجاني 

  3متعمدا القتؿ؛ ألف الجراحة تصبح بالسراية نفسا.
كيرل الشافعية كالحنابمة القصاص في جراح الجسد إذا كاف الجرح في معنى المكضحة, أم إذا    

ساعد كالعضد كالساؽ كالفخذ, فيذه يمكف المماثمة فييا فيجب كاف الجرح ينتيي إلى عظـ, كجركح ال
فييا القصاص. كلكف بعض فقياء الشافعية ال يركف القصاص في جراح الجسد أيا كانت كىك رأم 

  4مرجكح؛ كحجتيـ أف مكضحة الرأس ليا أرش مقدر أما جراح الجسد فبل.
, كالتي ال تدخؿ في ما دكف النفسلجنايات األخرل عمى مكجبات القصاص مف ال أما بالنسبة   

األصؿ أف االعتداء إذا لـ يذىب بطرؼ أك بمنفعتو, كلـ يحدث شجة كال جرحا فبل األقساـ السابقة, ف
عند جميكر الفقياء, فالمطمة كالككزة كضربة السكط كالعصا ال قصاص فييا إذا لـ تترؾ  فيو قصاص

في ضربة السكط, كلك لـ يحدث جرحا أك أثرا. كيستثني بعض المالكية السكط فيركف القصاص 

                                                
 31, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 181, 180, ص9ض , أُهظغ اٍُاتن,...سٔضخ انطهجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

 .541, 540, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ ,)يٕفك انذٍٚ( خاثٍ لذاي. 33ــ 
 .314, ص8, ض, أُهظغ اٍُاتن...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 2
 .426, ص10ن, ض..., أُهظغ اٍُاتثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
اثٍ . 31, 30, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘.181, ص9, ٗلً أُهظغ, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 4

 .540, 539, 532, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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كيرل ابف القيـ كابف تيمية مف فقياء الحنابمة القصاص في المطمة كالمكمة كالضرب بالعصا؛  1شجة.
 بالسُّنة كاتفاؽ الصحابة, كىك قكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ؛ ككذلؾ لقكلو تعالى: بتكيبرراف ذلؾ بأنو ثا

 َٱۡخخ َِ ٍَ ۚ َذ ًۚۡ وَٱۡۡلُُرَمُٰج كَِصاص  ا ٱۡخخََدٰى َغيَۡيُس ٌَ ْ َغيَيِّۡ ةٍِِثِۡو  ًۡ فَٱۡخخَُدوا [؛ 194]البقرة:  َدٰى َغيَيُۡس
ٔكِتۡخًُ ةِِّۦكلقكلو تعالى:  ا ُغ ٌَ ٔاْ ةٍِِثِۡو  ًۡ َذَػاكِتُ ُؤاْ َشيِّئَثٖ [, كقكلو تعالى: 126]النحؿ:  ِإَوۡن ََعَرتۡخُ وََجَزَٰٓ

َۡ َخَفا وَ  ٍَ ۖۡ َذ ا َٓ ِثۡيُ ٌّ ٍِنيَ َشيِّئَث   ِ ٰي ۥ ََل ُُيِبُّ ٱىظَّ ُّ ِۚ إَُِّ ۡجُرهُۥ لََعَ ٱَّللَّ
َ
ۡليََح فَأ

َ
فأمر اهلل  .[40]الشكرل: ٤٠أ

بالمماثمة في العقكبة كالقصاص, إذ الكاجب أف يفعؿ بالمعتدم كما فعؿ, فإف كانت المماثمة مف كؿ 
  2كجو متعذرة, فما كاف ىك األقرب لممماثمة فيك الصكاب كاألكلى.

 لثانيةالفقرة ا
 موجبات الدية من الجنايات عمى ما دون النفس

يا إذا كانت ىذه إذىاب منافعب كأإبانة األطراؼ ب كعقكبة مقدرة في الشريعة اإلسبلمية تجب الدية   
التي ال تستكجب  شجاج كالجراحكما تجب بإحداث بعض ال, الجناية ال تستكجب عقكبة القصاص

  ناية عمى الجنيف أم بجريمة اإلجياض.تجب أيضا بالج, ك كذلؾ عقكبة القصاص
منيا ما ليس لو  مقدرة, فمتعددة دية التي أكجبت فييا الشريعة اإلسبلمية بانة األطراؼإل فبالنسبة   

نظير في البدف, كمنيا ما يكجد في جسـ اإلنساف منو اثناف, كمنيا ما يكجد منو أربعة, كمنيا ما يكجد 
 .ر مف عشرةمنو عشرة, كمنيا ما يكجد منو أكث

: األنؼ, المساف, ييفدية مقدرة لو  كتكجب  ال نظير لو في الجسـ مف األعضاءما فبالنسبة ل   
  , الجمد, شعر الرأس, شعر المحية.الذكر, الصمب, مسمؾ البكؿ, مسمؾ الغائط

, : اليداففيي كتكجب دية مقدرة في الشريعة اإلسبلمية عضاء التي في الجسـ منيا اثنافاأل أما   
 ليتاف, المحياف.الرجبلف, العيناف, األذناف, الشفتاف, الحاجباف, الثدياف, األنثياف, الشفراف, اإل

أشفار : فيي كتكجب في الشريعة اإلسبلمية دية مقدرة ربعةاألعضاء التي في الجسـ منيا أ كأما   
 العينيف كأىدابيا.

ابع : أصفيي عة اإلسبلمية دية مقدرةكتكجب في الشري األعضاء التي في الجسـ منيا عشرة كأما   
  اليديف كأصابع الرجميف.

: فيي كتكجب في الشريعة اإلسبلمية دية مقدرة األعضاء التي في الجسـ منيا أكثر مف عشرة كأما   
 األسناف كاألنامؿ أم سمميات األصابع. 

                                                
, 8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 404, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .190, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ض...اإللُبع, )يٕعٗ( انسدبٔ٘. 314, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 35, 314ص
ّ, 1991 –ٙ 1411, ٤1ن: ٓؽٔك ػثك اٍُالّ ئتها٤ْٛ, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽ, ذؽوإػالو انًٕلؼٍٛ ػٍ سة انؼبنًٍٛ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ 2

 .119, أُهظغ اٍُاتن, صانغٛبعخ انؾشػٛخ فٙ إفالذ انشاػٙ ٔانشػٛخ, )رمٙ انذٍٚ أزًذ( اثٍ رًٛٛخ. 20, ص2ض
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في  مقدرة تجب فييا ديةاختمؼ الفقياء في تحديد المنافع التي كأما بالنسبة إلذىاب المنافع فقد    
:  ,الشريعة اإلسبلمية , النطؽ ,العقؿ ,مشيالالممس,  ,الذكؽ ,الشـ ,البصر ,السمعكىي عمى العمـك

فقد القدرة عمى الجماع, الصعر, إبطاؿ المضغ, إبطاؿ القدرة عمى اإلنجاب. كسيتـ تفصيؿ ىذا 
 . االختبلؼ, عند التطرؽ لعقكبات الدية في المبحث الثاني

أف ما قبؿ المكضحة مف الشجاج  بيف جميكر فقياء الشريعةمف المتفؽ عميو ا بالنسبة لمشجاج فأم   
ليس لو أرش مقدر, سكاء عمى رأم القائميف بأف ما قبؿ المكضحة خمس شجاج أك القائميف بأف ما 

ي قبميا ست شجاج. إال أف ىناؾ ركاية عف أحمد بأف في الدامية بعيرا, كفي الباضعة بعيريف, كف
, كلكف ىذا الرأم ليس ىك المتبلحمة ثبلثة, كفي السمحاؽ أربعة؛ كحجتو أف زيد بف ثابت قضى بيذا

فقياء الشريعة, فيك المكضحة كما جميكر أما ما يجب فيو أرش مقدر مف الشجاج عند  المذىب.
 1بعدىا, أم الياشمة كالمنقمة كاآلمَّة كالدامغة.

مف الشرع كيصعب الكاجب فييا حككمة؛ ألنو لـ يرد فييا نص غير الجائفة ف مجراحلنسبة لاأما ب   
 . دية مقدرةأما الجائفة فالكاجب فييا ضبطيا كتقديرىا. 

 المطمب الثالث
 الجناية عمى الجنين

مف المعمـك أف كؿ الشرائع كالقكانيف أجمعت عمى حماية الحؽ في الحياة عند اإلنساف, بؿ أكثر    
دت إلى جسـ اإلنساف مستكدع ىذه الحياة. كلكف مف المعمـك كذلؾ أف مف ىذا فإف ىذه الحماية امت

نما يسبؽ ذلؾ مرحمة ضركرية يككف فييا كائنا حيا ال  ىذا اإلنساف ال يأتي إلى ىذه الدنيا فجأة, كا 
, جنائي الكضعيقانكف الاليتمتع بصفة اإلنساف, سكاء في نظر الشريعة اإلسبلمية أك في نظر 

عدامو, كىذا  كبالتالي ال يستفيد تبعا لذلؾ بحماية تشريعات القتؿ عند االعتداء عميو في ىذه المرحمة كا 
 لفقدانو ىذه الصفة, كالمقصكد بيذه المرحمة ىي مرحمة الجنيف في بطف أمو. 

كلما كاف الجنيف ىك المقدمة الطبيعية إلنساف المستقبؿ, فإف حماية ىذا األخير تككف ناقصة إذا لـ    
كليذا السبب يحتاج الجنيف إلى حماية التشريعات الجنائية حتى يكتمؿ نمكه  .ة لؤلكؿُتكفر الحماي

كيصير إنسانا, كىك ما جسدتو الشريعة اإلسبلمية فعميا بتجريميا لبلعتداء عمى الجنيف, ككصفت ىذه 
 ركانيا؟ كما أ في الشريعة اإلسبلمية الجريمة بالجناية عمى الجنيف. فما المقصكد بالجناية عمى الجنيف

 

                                                
, 6, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ػبثذًٍٚذ أيٍٛ(, اثٍ ػبثذٍٚ )يس. 440, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضنًٓزة, ا)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 265, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 580ص

, أُهظغ اٍُاتن, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( ثٍ لذايخا. 619, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.  112ص

 .176, ص12ض
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 الفرع األول
 مفيوم الجناية عمى الجنين 

, فما "جريمة اإلجياض"الجناية عمى الجنيف في الشريعة اإلسبلمية, تقابؿ ما يسمى في القانكف    
 المقصكد باإلجياض؟

كجاء في لساف  1أجيضت الناقة كالمرأة كلدىا إجياضا, أم أسقطتو ناقص الخمؽ. في المغة يقاؿ   
الناقة إجياضا, أم ألقت كلدىا لغير تماـ, قاؿ األزىرم: يقاؿ ذلؾ لمناقة خاصة, العرب أجيضت 

كقاؿ أبك زيد: إذا ألقت الناقة كلدىا قبؿ أف يستبيف خمقو قيؿ: أجيضت, كقاؿ الميث: إنو الذم تـ 
خمقو كنفخ فيو ركحو. كيسمى السِّقط جييض, كقيؿ: الجييض ىك السِّقط الذم قد تـ خمقو كنفخ فيو 

  2لركح مف غير أف يعيش. كيأخذ اإلجياض معنى اإلزالؽ.ا
كجاء في معجـ لغة الفقياء, أف اإلجياض مصدر أجيض, كمعناه اإلسقاط, كىك إلقاء المرأة أك    

ككثيرا ما ُيعبر عف اإلجياض بمرادفاتو, كاإلسقاط  3.الحيكاف حممو ناقص الخمؽ أك ناقص المدة
بلؽ المغكم لئلجياض يصدؽ سكاء كاف اإللقاء تمقائيا أك بفعؿ كاإللقاء كالطرح كاإلمبلص, كاإلط

 4فاعؿ.
عف المعنى المغكم,  وبل يخرج استعماؿ الفقياء لفلشريعة اإلسبلمية اأما اإلجياض في اصطبلح    

غير أنيـ قد يعبركف عنو بمصطمحات مختمفة, فيعبر الحنفية عف اإلجياض غير التمقائي, بالجناية 
يعبر عنو المالكية كالشافعية كالحنابمة بالجناية عمى الجنيف, ك ف كجو دكف كجو, عمى ما ىك نفس م

 كالجنيف اسـ لمكلد في بطف أمو ما داـ فيو, فإذا كلد سمي كليدا. 
كيعمؿ الحنفية تعبيرىـ, بأف الجنيف ال يعتبر نفسا, مف كجو أنو في حكـ جزء مف األـ, ماداـ أنو لـ    

ا الكجو, فبل يككف أىبل لكجكب الحؽ عميو. أما الكجو اآلخر, فماداـ أنو ينفصؿ عنيا, كباعتبار ىذ
سينفرد بالحياة فيك نفس, كباعتبار ىذا الكجو يككف أىبل لكجكب الحؽ لو, مف عتؽ أك إرث أك نسب 

 5أك كصية, لذلؾ لـ يعتبر نفس مف كؿ كجو, كاعتبر نفس مف كجو دكف كجو.
في التعبير عف الجناية, إال أف ىذا االختبلؼ  لشريعة اإلسبلميةا كلكف كبالرغـ مف اختبلؼ فقياء   

ف اختمفت تسمياتيـ,  ليس لو أية أىمية؛ ألف ما يقصده ىؤالء مف تعبيرىـ ىك ما يقصده اآلخركف كا 
 فالعبرة مف الجناية عندىـ جميعا ىي النتيجة, كىي إنياء حالة الحمؿ, كاالعتداء عمى حياة الجنيف.

                                                
 .113, ص1, ت٤هٝخ, أٌُرثح اُؼ٤ِٔح, ق ؽ, ق خ, ضانًقجبذ انًُٛش فٙ غشٚت انؾشذ انكجٛشٙ ـ, 770ـ خ ٗؽٞ (أزًذ)انفٕٛيٙ  1
 .713, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2
 .45ّ,  ص1988 –ٙ 1408, 2, قان اُ٘لائً ُِطثاػح ٝاُ٘شه ٝاُرٞو٣غ, ؽيؼدى نغخ انفمٓبء دق لُٛجٙ )زبيذ(,سٔاط لهؼدٙ )يسًذ( ٔفب 3
 .56, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ  انكٕٚزٛخ 4
 .389, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى 5
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, شأنو في ذلؾ المجـر مـ يعرؼ المشرع الجزائرم اإلجياضف ,في القانكفئلجياض لأما بالنسبة    
تكلى الفقو ىذه الميمة فتعددت التعريفات, حيث ُعرؼ عمى أنو: "تعمد قد شأف أغمب التشريعات, ك 

كُعرؼ كذلؾ بتعريؼ يصب في نفس  1إنياء حالة الحمؿ قبؿ األكاف, بغية إخراجو مبكرا مف الرحـ".
  2بالقكؿ: "اإلجياض إنياء غير تمقائي لحالة الحمؿ قصدا قبؿ مكعده الطبيعي". االتجاه

لكف بالرجكع إلى نصكص قانكف العقكبات الجزائرم المجرمة لفعؿ اإلجياض, يمكف استنتاج    
تعريؼ لجريمة اإلجياض كفؽ ما يريده المشرع الجزائرم بالقكؿ: جريمة اإلجياض ىي إنياء غير 

 ك مفترض عمدا قبؿ مكعده الطبيعي.مؿ حقيقي أتمقائي لحالة ح
كقد يتبادر إلى الذىف سؤاؿ مفاده: كيؼ يمكف تصكر إنياء حالة غير مكجكدة أصبل؟ كالمقصكد    

فالمقصكد باإلنياء في ىذه الحالة ىك إنياء ىذا  الحمؿ المفترض إذا كاف مجرد كىـ, بيذا ىك حالة
 الكىـ في نفسية ىذا المتكىـ. 

 ثانيالفرع ال
 أركان الجناية عمى الجنين 

مف خبلؿ مفيـك الجناية عمى الجنيف السابؽ الذكر, يتضح أف ىذه الجريمة سكاء في الشريعة    
 اإلسبلمية أك في القانكف, يتطمب قياميا تكافر ركنيف, ركف مادم كآخر معنكم. 

 ىولالفقرة األ 
 الركن المادي

ي كؿ فعؿ يؤدم إلى إنياء حالة الحمؿ قبؿ المكعد يتمثؿ الركف المادم لجريمة اإلجياض, ف   
الطبيعي لمكالدة, كبتحميؿ ىذا الركف يتبيف أنو يتشكؿ مف أربعة عناصر, ىي: المحؿ الذم يقع عميو 
فعؿ اإلجياض كىك الحمؿ عمكما, ثـ فعؿ اإلجياض, ثـ النتيجة كالمتمثمة في إنياء حالة الحمؿ قبؿ 

 عبلقة السببية بيف فعؿ اإلجياض كنتيجتو.مكعدىا الطبيعي, كأخيرا ال
اختمؼ كؿ مف فقياء الشريعة اإلسبلمية فيما بينيـ, ككذلؾ فقياء  , فقدمحؿ اإلجياضفبالنسبة ل   

 ؼ فقياء الشريعةختبلال فبالنسبةالقانكف فيما بينيـ, عمى تحديد المحؿ بدقة في جريمة اإلجياض, 
يرل المالكية مسئكلية الجاني عف كؿ فلمعقكبة المقدرة,  جياض المكجباإلسبلمية في محؿ جريمة اإل

ما ألقتو المرأة مما يعمـ أنو حمؿ, سكاء كاف تاـ الخمقة أك كاف مضغة أك عمقة أك دما متجمعا, كىك 
الذم إذا ُصب عميو الماء الحار ال يذكب, كليس الدـ المتجمع الذم إذا ُصب عميو الماء الحار 

 3و.يذكب؛ ألف ىذا ال شيء في

                                                
 .39, ص1أُهظغ اٍُاتن, ض ثٕعمٛؼخ )أزغٍ(, 1
 .372, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 2
 .268, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ ػهٗ انؾشذ انكجٛش, )يسًذ( انذعٕلٙ 3
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كيرل الحنفية كالشافعية مسئكلية الجاني كاممة عما تطرحو المرأة إذا استباف خمقو أك بعض خمقو,    
كشعر أك ظفر إذ فيو العقكبة المقدرة لمجناية عمى الجنيف, كال يستبيف خمقو عند الحنفية إال بعد مائة 

قاببلت ثقات بأنو مبدأ خمؽ كعشريف يكما. أما إذا ألقت مضغة لـ يتبيف فييا شيء مف خمقو, فشيد 
جناية عمى آدمي لك بقى لتصكر, فالجاني مسئكؿ أيضا كلكف عقكبتو ليست العقكبة المقدرة لم

 1جنيف.ال
كيرل الحنابمة مسئكلية الجاني إف أسقطت المرأة ما فيو صكرة آدمي, فإف أسقطت ما ليس فيو    

ذا ألقت مضغة فشيد ثقات مف ذكم الخبرة صكرة آدمي فبل مسئكلية, حيث ال دليؿ عمى أنو جنيف, كا  
ف شيدكا أنو مبدأ خمؽ آدمي لك بقي  أف فيو صكرة خفية, كجبت عمى الجاني العقكبة المقدرة. كا 
لتصكر, ففيو كجياف: أصحيما ال مسئكلية عميو؛ ألنو لـ يتصكر فيك في حكـ العمقة؛ كألف األصؿ 

 2نو مبدأ خمؽ آدمي أشبو ما لك تصكر.براءة الذمة فبل مسئكلية بالشؾ. كالثاني يسأؿ؛ أل
يتمثؿ المحؿ الذم يقع عميو االعتداء في جريمة اإلجياض, كأصؿ عاـ في القانكف في حالة ك    

الحالة التي تككف عمييا المرأة الحامؿ منذ بداية الحمؿ كحتى نيايتو, أم حالة  يايقصد بك الحمؿ, 
تصاقا مباشرا, كمعتمدا عمييا اعتمادا كميا في حياتو تكّكف الجنيف في بطف أمو, ماداـ ممتصقا بيا ال

كنمكه الطبيعي, إلى أف يصير إنسانا. كبناء عمى ذلؾ فإف أم اعتداء مف شأنو أف ينيي حالة الحمؿ 
قبؿ المكعد الطبيعي لمكالدة, يشكؿ اعتداء عمى حالة الحمؿ, كتقع بو جريمة اإلجياض إذا تكافرت 

 باقي عناصر الجريمة.
ؾ يرل فقياء القانكف الجنائي أنو مف الضركرم تحديد المحظة التي يبدأ فييا تكّكف الجنيف كلذل   

كاتصالو بأمو, كالمحظة التي ينتيي عندىا ىذا االتصاؿ؛ ألف الفترة التي تفصؿ بيف ىاتيف المحظتيف, 
نكف ىي التي يتمتع فييا الجنيف بحماية نصكص اإلجياض. فذىب الرأم الغالب لدل فقياء القا

الجنائي, إلى أف حياة الجنيف تبدأ مف لحظة اإلخصاب, كتنتيي مع بداية عممية الكالدة, حيث يكتسب 
 الجنيف عندىا صفة اإلنساف, كتحمي حياتو منذ تمؾ المحظة نصكص جريمة القتؿ.

كيترتب عمى ىذا أنو ال يعد إجياضا استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ, التي تستيدؼ الحيمكلة دكف    
صاب أيا كاف نكعيا, كأيا كانت كيفية أدائيا لدكرىا في منع اإلخصاب. كلكف اإلشكاؿ يثكر في اإلخ

أف بعض كسائؿ منع الحمؿ, تؤدم كظيفتيا بعد التمقيح أم بعد اإلخصاب, كىذه الكسائؿ قد تككف 
أك األدكات في صكرة أدكية أك أدكات ػػػػ مثؿ المكلب ػػػػ لتنظيـ الحمؿ أك منعو, إذ أف ىذه األدكية 

يا كبالتالي إنياء تحكؿ دكف التصاؽ البكيضة الممقحة بجدار الرحـ, مما يترتب عميو القضاء عمي
                                                

َٓبٚخ , )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 590, ص6اٍُاتن, ض, أُهظغ انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

 .382, 381, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًسزبج
 .64, 63, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
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فيؿ يعد استعماؿ ىذه الكسائؿ كمثميا إجياضا مجرما أـ إجياضا مبررا؟ عمى أساس  عممية الحمؿ.
  لحؽ أك ألف القانكف قد أذف بذلؾ؟أف منع الحمؿ استعماؿ 

الطبية أف البكيضة الممقحة تبقى ثبلثة أياـ في قناة الرحـ بعد التمقيح, ثـ تنزؿ بعد  أثبتت األبحاث   
ذلؾ إلى الرحـ لتمكث فيو عشرة أياـ, كبعد انتياء ىذه المدة تمتصؽ بجدار الرحـ, كاألثر الذم تحدثو 

كمكتيا  ,الرحـ األدكية كاألدكات المتكمـ عنيا في ىذه الحالة, ىك منع التصاؽ البكيضة الممقحة بجدار
بداية الحمؿ ىي لحظة اإلخصاب, ككؿ اعتداء يقع عمى الحمؿ بعدىا  أف تبعا لذلؾ. فإذا اعتبرنا

كعميو فيرل  ة أك األدكات يشكؿ جريمة إجياض.يككف إجياضا مجرما, فإف استعماؿ مثؿ ىذه األدكي
ؿ ىي التصاؽ البكيضة البعض أنو لتفادم تجريـ ىذه الحالة, يككف مف األفضؿ اعتبار بداية الحم

إال أنو في اعتقادم أف ىذا الرأم قد يسمح لمغير باالعتداء عمى البكيضة  1الممقحة بجدار الرحـ.
الممقحة قبؿ العمكؽ, كقد يككف ذلؾ دكف عمـ أك رضا أصحاب الشأف, دكف أف يشكؿ ذلؾ جريمة, 

لبكيضة الممقحة في الرحـ قبؿ كىذا أمر ال يقبمو عقؿ كال منطؽ, خصكصا كأف الفترة التي تقضييا ا
 عمكقيا بجداره طكيمة نسبيا, إذ تقدر بثبلثة عشر يكما. 

لذلؾ يمكف القكؿ أنو إذا كاف استعماؿ مثؿ ىذه األدكية كاألدكات بعمـ كرضا أصحاب الشأف فيك    
 إجياض مبرر, كذلؾ ألف القانكف يجيز ليما ذلؾ, كال يجيز لآلخريف فرضيا عمى الغير, أما إذا
استعمميا اآلخركف ضد الغير كدكف رضاىـ, خصكصا بعد عمـ الجاني بتمقيح البكيضة فيك إجياض 
. كبناء عمى ما سبؽ فإف جريمة اإلجياض تقـك في أية مرحمة مف مراحؿ الحمؿ, سكاء في  مجـر

 بدايتو أك كسطو أك نيايتو.
ذا كاف كجكد حالة الحمؿ تمثؿ المحؿ في جريمة اإلجياضك     اره أحد عناصر الركف المادم باعتب ,ا 

أف انتفاء حالة الحمؿ ينفي قياـ جريمة  ,لتمؾ الجريمة, فإنو يترتب منطقيا عمى ذلؾ كأصؿ عاـ
اإلجياض, لعدـ كجكد المحؿ الذم يقع عميو االعتداء, إال أف المشرع الجزائرم خرج عف ىذا األصؿ, 

مف قانكف  304ىذا ما نصت عميو المادة كاعتبر قياـ جريمة اإلجياض لمجرد افتراض حمؿ المرأة, ك 
العقكبات بقكليا: "كؿ مف أجيض امرأة حامبل أك مفترض حمميا بإعطائيا مأككالت أك 
مشركبات....", إذ يكفي لكقكع جريمة اإلجياض في ىذه الفرضية, أف يتجو قصد الجاني إلى 

يجة, حتى كلك كانت ىذه المرأة إجياض امرأة يتكىـ حمميا, كمباشرة األفعاؿ التي تؤدم إلى تمؾ النت
, كيعاقب الجاني في ىذه الحالة عمى شركع مستحيؿ في ىذه الجريمة, عمى أساس غير حامؿ أصبل

 .الخطكرة اإلجرامية الكامنة فيو

                                                
 .275ـــ  273, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
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كما تجدر اإلشارة إليو أف جريمة اإلجياض تقـك بغض النظر عف ككف المحؿ مشركعا أك غير    
تـ بكسيمة  ة لعبلقة غير شرعية كالزنا أك االغتصاب, كسكاء كاف قدمشركع, كما لك كاف الحمؿ نتيج

  1أك كسيمة صناعية, ففي كؿ ىذه األحكاؿ الجريمة قائمة. طبيعية
ىك الفعؿ الذم يصدر عف الجاني سكاء كانت األـ أك الغير, كالذم ك فعؿ اإلجياض كأما بالنسبة ل   

مـ يحدد فقياء الشريعة ف ,لطبيعي لعممية الكالدةؿ المكعد امف شأنو أف يضع حدا لحالة الحمؿ, قب
اإلسبلمية كال المشرع الجزائرم فعبل بعينو أك كسيمة بعينيا لئلجياض, بؿ كؿ ما ذكره الفقياء في 

مف قانكف العقكبات يعتبر عمى سبيؿ المثاؿ فقط, كليس  304كتبيـ, كالمشرع الجزائرم في المادة 
مة اإلجياض مف الجرائـ ذات القالب الحر مف حيث الفعؿ عمى سبيؿ الحصر, كليذا تعتبر جري

كيستكم أف يككف الفعؿ ايجابيا أك  ,كالكسيمة, إذ يستكم أف تككف الكسيمة المستعممة مادية أك معنكية
 سمبيا. 

تتمثؿ في إنياء حالة  يمة اإلجياض في القانكف الجزائرمفي جر  إذا كانتأما بالنسبة لمنتيجة ف   
كعد الطبيعي لمكالدة, فإف األمر ال يبدك بيذه البساطة في الشريعة اإلسبلمية, إذ ىناؾ الحمؿ قبؿ الم

اختبلفات بيف الفقياء خصكصا في نتيجة الجناية المكجبة لمعقكبة المقدرة. كتتحقؽ ىذه النتيجة اتفاقا 
فييا  كف بشركط مختمؼكفي أكضح صكرىا بانفصاؿ الجنيف عف أمو, قبؿ مكعد كالدتو الطبيعي, كل

 .رغـ مف عدـ انفصاؿ الجنيف عف أموكقد تتحقؽ ىذه النتيجة بال ,بيف الفقياء
يأخذ ىذا االنفصاؿ إحدل الصكرتيف: الصكرة األكلى تتمثؿ ف ,نفصاؿ الجنيف عف أموال فبالنسبة   

في خركج الجنيف ميتا مف رحـ أمو, كتتمثؿ الصكرة الثانية في خركجو حيا, كلمتفرقة بيف انفصاؿ 
جنيف حيا كانفصالو ميتا في الشريعة اإلسبلمية أىمية كبرل؛ ألف كصؼ الجريمة يختمؼ باختبلؼ ال

 الحالتيف كتختمؼ معو العقكبة.
تعتبر جريمة اإلجياض في ىذه الحالة قائمة سكاء في الشريعة اإلسبلمية  ى,مصكرة األكلفبالنسبة ل   

ئكلية الجاني عف جريمة اإلجياض ذات العقكبة أك القانكف, إال أف الحنيفة كالمالكية يشترطاف لمس
انفصؿ عنيا بعد كفاتيا, فبل يسأؿ الجاني  ذاالمقدرة, أف يككف انفصاؿ الجنيف قد تـ في حياة األـ, فإ

عف الجناية عمى الجنيف إذا انفصؿ ميتا؛ ألف مكت األـ سبب ظاىر لمكتو, إذ حياتو بحياتيا كتنفسو 
فضبل عف أنو يجرم مجرل أعضائيا, كمكتيا يسقط حكـ أعضائيا, بتنفسيا, فتحقؽ مكتو بمكتيا, 

كعمى ىذا فمف المشككؾ فيو أف تككف كفاة الجنيف نتيجة لفعؿ الجاني, كال ضماف كال عقاب بالشؾ. 
فإف لـ يمت فعميو  ثـ مات, فالجاني مسئكؿ عف قتمو, أما إذا انفصؿ الجنيف حيا بعد مكت األـ

                                                
, أُهظغ اٍُاتن, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 377, 376, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1

 .268, ص4ض
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ذا انفصؿ بعضو  ميتا في حياتيا, ثـ انفصؿ باقيو بعد مكتيا, فحكمو حكـ انفصالو كمو التعزير, كا 
 1ميتا بعد مكتيا.

كيرل الشافعية كالحنابمة مسئكلية الجاني, سكاء انفصؿ الجنيف بعد كفاة األـ أك في حياتيا, كسكاء    
كما لك  انفصؿ حيا أك ميتا؛ ألف الجنيف تمؼ بجناية الجاني كعمـ ذلؾ بخركجو, فكجبت المسئكلية

سقط في حياتيا؛ كألنو لك سقط حيا ضمنو فكذلؾ إذا سقط ميتا, كليس صحيحا أف حكمو حكـ 
أعضاء األـ؛ ألنو لك كاف كذلؾ لكاف إذا سقط ميتا ثـ ماتت لـ يضمنو كأعضائيا, كفضبل عف ذلؾ 
ؿ فيك آدمي مكركث فيك مستقؿ, كبالتالي ال يدخؿ ضمانو في ضماف أمو, ككذلؾ الحكـ لك انفص

  2بعضو مف بطف أمو كخرج باقيو أك لـ يخرج, حيث تيقف كجكد الجنيف كتيقف اتبلفو.
تتحقؽ فخركج الجنيف حيا سكاء كاف قاببل لمحياة أـ ال,  تتمثؿ فيكالتي  مصكرة الثانيةكبالنسبة ل   

 جريمة اإلجياض في القانكف حتى كلك كاف قاببل لمحياة كلـ يمت؛ ألف في خركج الجنيف في ىذه
الحالة, اعتداء عمى حقو في استمرار النمك الطبيعي لو داخؿ رحـ أمو حتى الكالدة الطبيعية, كفي ىذا 
الخركج تعريض حياتو لمخطر. أما الشريعة اإلسبلمية فبل تعتبر ىذه الحالة مف جرائـ اإلجياض 

 المقررة ليا عقكبة مقدرة, كتراىا مف جرائـ التعزير. 
ا مف رحـ األـ ثـ مات مف فعؿ اإلجياض, فالجاني يسأؿ بمقتضى القانكف أما إذا خرج الجنيف حي   

   3عف جريمة إجياض, كبمقتضى الشريعة اإلسبلمية يسأؿ عف جريمة قتؿ.
األصؿ أف الحياة تثبت لمجنيف بكؿ ما يدؿ عمى الحياة, مف االستيبلؿ ػػػػػ أم الصياح ػػػػػ كالرضاع ك    

رد الحركة البسيطة لعضك منو ال يعتبر دليبل قاطعا عمى الحياة؛ كالتنفس كالعطاس كغير ذلؾ, كمج
, فكجب أف تككف الحركة بحيث تقطع 4ألف الحركة قد تككف مف اختبلج الجسـ إثر خركجو مف ضيؽ

 بحياة الجنيف, أك أف يككف ىناؾ دليؿ آخر عمى الحياة. 
ممة عمى الجاني إذا مات مف فعؿ يشترط الحنابمة العتبار الجنيف منفصبل حيا, كيرتب الدية كاك    

اإلجياض, أف يككف سقكطو أك انفصالو لكقت يعيش لمثمو, كىك أف يككف لستة أشير فصاعدا, كأف 
تككف حياتو مستقرة, فإف كاف لدكف ذلؾ أك حياتو غير مستقرة كأف كاف في حالة نزع, اعتبر أنو 

بقاؤىا؛ كألف الجنيف ال يعيش غالبا إذا  انفصؿ ميتا, كلك انفصؿ كالحياة فيو؛ ألنيا حياة ال يتصكر
انفصؿ ألقؿ مف ستة أشير, كبيذا الرأم قاؿ المزني مف الشافعية. كىناؾ مف الفقياء مف قاؿ: ال 

                                                
, 6, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ. 458, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 . 269, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 589ص
 .63, 62, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 90, 89, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
ػجذ . 63, 62, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, يٕفك انذٍٚ() اثٍ لذايخ. 90, 89, ص4..., أُهظغ ٗلٍٚ , ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3

 .378, أُهظغ اٍُاتن, صانمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ(
 .74, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 588, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ ايٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ 4
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يثبت حكـ الحياة لمجنيف المكجب لمدية إال باالستيبلؿ, كيرفضكف بقية األدلة المثبتة لمحياة المذككرة 
 1كالزىرم, كابف عباس كغيرىـ. سابقا, كمنيـ أحمد, كقتادة, كمالؾ,

كلك انفصؿ ألقؿ مف ستة أشير ما داـ قد انفصؿ  شافعية الجنيف منفصبل حيا عف أموكيعتبر ال   
ف انفصؿ بالجناية  كفيو الحياة, فإف مات مباشرة بعد الخركج أك بقي يتألـ حتى مات ففيو دية نفس. كا 

عمى الجاني؛ ألف الظاىر أنو مات بسبب آخر,  عمى أمو, كبقي حيا زمنا ببل ألـ ثـ مات, فبل ضماف
  2كيشاطر الحنابمة الشافعية في ىذه الجزئية.

الفرض األكؿ: مكت , كالتي يمكف تصكرىا في فرضيف, عدـ انفصاؿ الجنيف عف أمول كأما بالنسبة   
ألف بقاءه يتعيف في ىذه الحالة اخراج الجنيف الميت مف الرحـ؛ ك  ,الجنيف في رحـ األـ دكف مكت األـ

فيو ييدد صحة األـ. كتعتبر ىذه الحالة في القانكف جريمة إجياض, إذ ال يشترط ىذا األخير خركج 
نما يكتفي بإنياء حالة الحمؿ. الجنيف مف رحـ األـ, أما في الشريعة اإلسبلمية فالجميكر ال يعتبر  كا 

فصؿ الجنيف عف أمو, فمف الجناية عمى الجنيف قائمة, لعدـ تحقؽ كجكد الجنيف كمكتو, ما لـ ين
ضرب امرأة عمى بطنيا, أك أعطاىا دكاء فأزاؿ ما ببطنيا مف انتفاخ, أك أسكف حركة كانت تشعر بيا 
في بطنيا, ال يعتبر أنو جنى عمى الجنيف؛ ألف حكـ الكلد ال يثبت إال بخركجو؛ كألف الحركة يجكز 

الجنيف, كال يجب العقاب بالشؾ.  أف تككف لريح في البطف سكنت, إذ ىناؾ شؾ في كجكد أك مكت
 كلكف الزىرم يرل أف عمى الجاني العقكبة المقدرة؛ ألف الظاىر أنو قتؿ الجنيف. 

أما إذا تأكد كجكد الجنيف بخركج جزء منو, أك برؤيتو بعد شؽ بطف المرأة, فيذا يأخذ حكـ الجنيف    
كالقانكف مف  ىناؾ تطابؽ بيف الشريعةي , كبالتال3المنفصؿ سكاء ماتت األـ أـ لـ تمت كالجريمة قائمة

حيث قياـ الجريمة في ىذه الحالة. كىناؾ مف يرل كىك رأم صائب في اعتقادم, أف الرأم الذم يجب 
, بعد تقدـ الكسائؿ الطبية, أنو إذا أمكف طبيا القطع بكجكد الجنيف كمكتو بفعؿ الجاني,  العمؿ بو اليـك

ف ىذا الرأم ال يخالؼ في شيء رأم الجميكر, ذلؾ أنيـ منعكا فإف العقكبة تجب عمى ىذا األخير؛ أل
   4العقاب لمشؾ, فإذا زاؿ الشؾ كأمكف القطع كجبت العقكبة.

 يعتبر القانكفف ,يامكت الجنيف كاألـ معا مع بقائو في رحم كالمتمثؿ في الفرض الثانيكأما    
ألـ يزيد مف جسامة الجريمة, الجزائرم أف جريمة اإلجياض في ىذه الفرضية قائمة, بؿ مكت ا
مف قانكف العقكبات. أما  304/2كيرفعيا مف ككنيا جنحة إلى ككنيا جناية تشدد معيا العقكبة, المادة 

في الشريعة اإلسبلمية فالمسألة خبلفية, فقد يسأؿ الجاني عف جريمة قتؿ األـ دكف اإلجياض؛ ألف 

                                                
 . 76, 75, ص12ظغ اٍُاتن, ض, أُهانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .75, أُهظغ ٗلٍٚ, صانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 381, 380, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضَٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ 2
 اثٍ لذايخ. 380, ص7ض ..., أُهظغ ٗلٍٚ,َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 89, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 3

 .62, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 .259, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 4
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عتبركف الجنيف في حكـ عضك مف أعضاء الجنيف لـ ينفصؿ عف أمو كىك رأم, السيما عند مف ي
 األـ, كقد يسأؿ عنيما معا, عمى أساس التبرير السابؽ, كىك رأم آخر.  

كقد اعتبر القضاء المصرم أف جريمة اإلجياض متحققة في الفرضية السابقة, كقضى بأف جريمة    
يشترط لكقكع جريمة  اإلجياض قائمة كلك ظؿ الحمؿ في رحـ الحامؿ بسبب كفاتيا, كىذا يعني أنو ال

اإلجياض أف تظؿ األـ الحامؿ عمى قيد الحياة بعد ارتكاب ىذه الجريمة؛ ألنو مف المتصكر أف يككف 
فعؿ اإلجياض ىك فعؿ قتؿ الحامؿ, كتككف النتيجة المترتبة عمى ىذا الفعؿ الكاحد, إنياء حياة األـ 

نياء الحمؿ في آف كاحد, فإذا تكافر القصد الجنائي, نككف أماـ تعدد معنكم لمجرائـ, كيسأؿ الجاني  كا 
جياض في نفس الكقت.   1عف قتؿ كا 

إال أف فرضية قتؿ الحامؿ لغرض اإلجياض في التشريع الجزائرم, تكيؼ عمى أنيا جناية قتؿ    
العمد, يرفع  عمد مرتبطة بجنحة, إذ يعتبر اإلجياض في ىذه الحالة ظرؼ مشدد لجريمة القتؿ

نكف العقكبات في فقرتيا مف قا 263, كىذا ما تقضي بو المادة مؤبد إلى اإلعداـعقكبتيا مف السجف ال
 الثانية.

فر عبلقة السببية لكي يكتمؿ الركف المادم في جريمة اإلجياض في صكرتيا التامة, يجب أف تتكاك    
نياء حالة الحمؿ قبؿ المكعد الطبيعي لكالدتو, كذلؾ بأف ُيث سمكؾ الجانيبيف  ىك  جانيال َبت أف فعؿكا 

الذم أدل إلى خركج الجنيف مف رحـ األـ قبؿ المكعد الطبيعي لمكالدة, سكاء كاف حيا أك ميتا, أك 
يمكت الجنيف في رحـ األـ بسبب ىذا الفعؿ, فإذا انتفت ىذه العبلقة كنا أماـ جريمة شركع في 

    2يمة.جر مإجياض حسب تكييؼ القانكف الجزائرم, إذا تحققت بقية العناصر المككنة ل
 ةثانيالفقرة ال

 الركن المعنوي
يختمؼ الركف المعنكم في جريمة اإلجياض في الشريعة اإلسبلمية عنو في القانكف الجزائرم, إذ    

ما صكرة  يأخذ في الشريعة اإلسبلمية, إما صكرة القصد الجنائي, كىذا في حالتي العمد كشبو العمد, كا 
في القانكف الجزائرم, فتأخذ جريمة اإلجياض صكرة القصد  الخطأ, كىذا في حالة الفعؿ الخطأ. أما

يرل ف ,في الشريعة اإلسبلميةمركف المعنكم لئلجياض . فبالنسبة لالجنائي, المتمثمة في العمد فقط
المالكية كالرأم المرجكح في المذىب الشافعي, أف الجناية عمى الجنيف قد تككف عمدية كقد تككف 

 لجاني الفعؿ, كىي غير عمدية إذا أخطأ الجاني بالفعؿ. خطأ, فيي عمدية إذا تعمد ا

                                                
 .379, 378, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
 .379ٗلً أُهظغ, ص 2
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كأثر التفرقة بيف ككف الجناية عمى الجنيف عمدية أك خطأ, يكمف في أنو إذا انفصؿ الجنيف حيا ثـ    
مات بسبب الجناية, فيناؾ مف المالكية مف يرل كجكب القصاص عمى الجاني في حالة ككف الجناية 

ة فقط, كأصحاب الرأم الراجح في المذىب يكجبكف القصاص إذا كاف عمدية, كىناؾ مف يكجب الدي
الفعؿ في الغالب مؤديا لمنتيجة, كالضرب عمى الظير كالبطف, كيكجبكف الدية إذا لـ يكف الفعؿ مؤديا 

 يظير أثر التفرقة كذلؾ في الدية, فتككف كما 1.لمنتيجة غالبا, كالضرب عمى اليد كالرجؿ كغيرىا
ككف الجناية عمدية, كتككف مخففة كتتحمميا  في حاؿ الجاني كحده كتككف حاّلةمغمظة كيتحمميا 

 في حاؿ ككف الجناية خطأ.    العاقمة كمؤجمة
الراجح في المذىب الشافعي, أف الجناية عمى الجنيف ال تككف عمدا مة ك كيرل الحنفية كالحناب   

نما ىي إما شبو عمد أك خطأ, فيي شبو عمد إذا تعمد الجاني الفعؿ, كىي خطأ إذا أخطأ  محضا, كا 
بو. كال تعتبر الجناية عمدية في نظرىـ بمجرد تعمد الفعؿ؛ ألف العمد المحض كما يقكلكف بعيد 
التصكر, لتكقفو عمى العمـ بكجكد الجنيف كبحياتو, كما يتكقؼ أيضا عمى قصد اتبلفو كىذا بعيد 

مد أك خطأ, في أف الدية تغمظ في شبو العمد, كتكمف أىمية التفرقة بيف ككف الجناية شبو ع 2التصكر.
كتككف في ماؿ الجاني أك تتحمميا العاقمة, إذ المسألة خبلفية, في حيف ال تغمظ الدية كتتحمميا العاقمة 

 في الجناية الخطأ.
كما ينبغي اإلشارة إليو أنو بعد ىذا التطكر الكبير لمكسائؿ الطبية الحاصؿ في ىذا الزمف, لـ    

أما مف  .مد المحض في جريمة اإلجياض بعيد التصكر, إذ يمكف العمـ بالجنيف كبحياتويصبح الع
حيث قصد اتبلؼ الجنيف, فالمسألة متعمقة باإلثبات, فإذا أمكف إثبات قصد التخمص مف الجنيف, كنا 
ذا لـ يمكف إثبات ىذا القصد, كنا أماـ جريمة إجياض شبو عمد أك  أماـ جريمة إجياض عمدية, كا 

 عدمو.  كأ, كذلؾ بحسب قصد العدكاف خطأ
يتمثؿ الركف المعنكم في جريمة اإلجياض في القانكف الجزائرم, في القصد الجنائي متمثبل في ك    

صكرة العمد, إذ يشترط لقياـ ىذه الجريمة أف يحصؿ اإلجياض عمدا, كعميو فبل يرتكب ىذه الجريمة 
كيتكفر  ىذه الحالة جريمة الجرح الخطأ. كب فيمف تسبب بخطئو في إجياض امرأة حامؿ, كلكنو يرت

العمد بارتكاب الجاني لجريمتو, مع عممو بكافة عناصرىا كما حددىا القانكف, فيجب أف يككف الجاني 
جريمة  عفعالما بكجكد الحمؿ أك بافتراضو, فإف كاف يجيؿ ذلؾ كأحدث فعمو إجياضا, فإنو ال يسأؿ 

نما يسأؿ مف أجؿ جريمة أخ رل تحت كصؼ آخر, كذلؾ بحسب السمكؾ الجرمي القائـ إجياض, كا 

                                                
َٓبٚخ , )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 269, 268, ص4اٍُاتن, ض, أُهظغ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1

 .383, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًسزبج
, 7..., ٗلً أُهظغ, ضَٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انشيهٙ. 588, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ 2

 .69, 68, ص12ٍاتن, ض, أُهظغ اُانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 383ص
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كالقصد الجنائي. كيتعيف كذلؾ أف يعمـ أف مف شأف سمككو أف يؤدم إلى إنياء حالة الحمؿ, كيقبؿ 
 بيذه النتيجة كيباشر ىذا السمكؾ. 

كالكتماؿ القصد الجنائي, يجب أف يككف الجاني قد ارتكب فعمو عف إرادة, فبل يرتكب جريمة    
جياض مف زلت قدمو فسقط عمى امرأة حامؿ كتسبب في إجياضيا. كأف تككف ىذه اإلرادة  قد اإل

تكجيت إلحداث اإلجياض كنتيجة لمفعؿ, فمف يعتدم بالضرب عمى امرأة يعمـ أنيا حامؿ, ال يسأؿ 
عف جريمة إجياض كلك أدل فعمو إلى إجياضيا, مادامت إرادتو لـ تنصرؼ إلى إحداث النتيجة التي 

  1مت.حص
كما تجدر اإلشارة إليو أخيرا, أف جميع األمثمة المذككرة في ىذه الفقرات, كالتي نفينا عنيا كصؼ    

اإلجياض في القانكف الجزائرم, ىي في حقيقتيا جرائـ إجياض كفؽ تكييؼ الشريعة اإلسبلمية, 
بيذا الكصؼ, إال ما كعميو فإف القانكف الجزائرم ال يعترؼ بجرائـ اإلجياض في الشريعة اإلسبلمية 

كاف منيا عمدا محضا, عمما أف القانكف ال يشترط العمـ بحياة الجنيف في العمد المحض, إذ ىي 
 مفترضة بكجكد الحمؿ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 42, 41, أُهظغ اٍُاتن, صثٕعمٛؼخ )أزغٍ( 1
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 المبحث الثاني
 إثبات جرائم القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي

ة التي تثبت بيا الجناية عمى النفس كعمى ما دكنيا اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في تحديد األدل   
كعمى الجنيف, فرأل جميكر الفقياء أف ىذه الجريمة ال تثبت إال باإلقرار أك الشيادة أك القسامة, في 

 حيف رأل بعض الفقياء أنو يمكف إثباتيا بالقرائف أيضا. 
ص المطمب األكؿ لئلقرار في ىذا ما ستتـ مناقشتو في ىذا المبحث مف خبلؿ أربعة مطالب, ُخص   

إثبات جرائـ القصاص كالدية, كالمطمب الثاني لمشيادة في إثبات جرائـ القصاص كالدية, في حيف 
صص صص المطمب الثالث لمقسامة في إثبات جرائـ القصاص كالدية, أما المطمب الرابع فقد خُ خُ 

 لمقرائف في إثبات جرائـ القصاص كالدية.  
 المطمب األول

 ار في إثبات جرائم القصاص والديةاإلقر  
ككسيمة مف كسائؿ اإلثبات, السيما في المجاؿ الجنائي, كىذا  المقصكد باإلقرار ةعرفمسبؽ لقد    

في ىذا  فسيتـ االكتفاء كعميو, أثناء التطرؽ إلثبات جرائـ الحدكد, سكاء المتفؽ عمييا أك المختمؼ فييا
رائـ القصاص كالدية, كىذا في فرعيف, ُيتناكؿ في الفرع المطمب بتناكؿ شركط اإلقرار في إثبات ج

 األكؿ منيما الشركط الخاصة بالمقر, كفي الفرع الثاني الشركط الخاصة باإلقرار.  
 الفرع األول

 الشروط الخاصة بالمقر
 كي يككف إقراره صحيحا ,الُمقر بجرائـ القصاص كالدية في الشريعة اإلسبلميةالشخص يشترط في    
, أف يككف الي معتبرا كمنتجا لآلثار المتكخاة منو, كىي ككنو صالحا كدليؿ إلثبات ىذه الجرائـكبالت

  .مختاراكأف يككف مكمفا ىذا الشخص 
 ىولالفقرة األ 
 التكميف

حتى يككف الشخص مكمفا يجب أف يككف بالغا عاقبل, فإذا صدر اإلقرار مف شخص بيذه    
إذا تحققت بقية الشركط, أما إذا كانت ىذه ريعة اإلسبلمية في الشالمكاصفات, كاف إقراره صحيحا 

المكاصفات مشكبة بنقص, فإف ىذا ما ستتـ مناقشتو مف خبلؿ تكضيح حكـ إقرار الصغير, كحكـ 
 إقرار زائؿ العقؿ.
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مف المتفؽ عميو عند فقياء الشريعة اإلسبلمية أف إقرار الصغير ال يصح, كيقع فبالنسبة لؤلكؿ ف   
البالغ بارتكابو جناية في صغره,  لمقصكد بالصغير ىك الشخص غير البالغ. أما إذا أقرَّ باطبل, كا

 1نة.فيقبؿ إقراره كما لك قامت بيِّ 
بجريمة مف فقد عقمو ألم سبب, كأف كاف مغما  إذا أقرَّ أما بالنسبة لمثاني كىك زكاؿ العقؿ, فإنو    

بل يؤاخذ بو, كلكف بالتالي فه ال يعتبر إقرارا صحيحا, ك عميو, أك سكرانا, أك نائما, أك مجنكنا, فإف إقرار 
لك أعاد إقراره بعد استرجاع عقمو, فإنو يؤخذ بإقراره الجديد؛ ألنو صدر صحيحا. كتتفؽ المذاىب 

يرل الحنفية إذ , بطريؽ محظكر فإف في المسألة خبلؼ بينيـ األربعة فيما سبؽ إال في حالة السكراف
, كخالفيـ كالشافعية أف إقرار السكراف بطريؽ محظكر ىك إقرار صحيح دىـعن كالمالكية في المشيكر

. كمف ادعى أنو كاف زائؿ العقؿ حاؿ إقراره, لـ يقبؿ ادعاؤه إال الحنابمة كقالكا: ىك إقرار غير صحيح
  2ببينة؛ ألف األصؿ السبلمة حتى يثبت غيرىا.

 ةثانيالفقرة ال
 االختيار

إقراره يجب أف تككف إرادتو حرة, كتككف كذلؾ إذا لـ تتعرض ىذه حتى يككف الشخص مختارا في    
قادر عمى اإلكراه, بعاجؿ مف أنكاع العقاب,  لئلكراه كَحدَّه أف ييدد المكَرهاإلرادة إلكراه, فإذا تعرضت 

ُيْؤِثر العاقؿ ألجمو اإلقداـ عمى ما أكره عميو, كغمب عمى ظنو أنو يفعؿ بو ما ىدده بو, إف امتنع مما 
أكرىو عميو, كعجز عف اليرب كالمقاكمة كاالستغاثة بغيره كنحكىا مف أنكاع الدفع, فأقر المكره عمى 
نفسو بجريمة, فإف إقراره يككف باطبل كال يؤاخذ بو, كلك قامت الدالئؿ عمى صحتو, كأف يرشد المتيـ 

ار غير مكره, فإنو يؤخذ بالقتؿ عف جثة القتيؿ, إال أف يقر ثانية بالجريمة بعد إخبلء سبيمو, كىك مخت
 بإقراره الجديد. 

كىناؾ مف المالكية كغيرىـ, مف يرل صحة إقرار المكره. كيرل بعض فقياء الشافعية, أنو إذا    
ُضرب لُيقر فيذا إكراه, أما إذا ُضرب ليصدؽ في القضية, فأقر حاؿ الضرب أك بعده فإقراره صحيح 

مى شيء كاحد, كىنا ُضرب ليصدؽ, كال ينحصر الصدؽ كال يعتبر مكرىا؛ ألف المكره ىك مف أكره ع
في اإلقرار, كلكف أصحاب ىذا الرأم يكرىكف مع ىذا أف ُيمـز المقر بإقراره, إال بعد أف يراجع كيقر 
ثانيا مف غير أف يضرب أك ييدد, كيؤخذ عمى أصحاب ىذا الرأم, تمسكيـ باإلقرار الثاني, مع أف 

                                                
 . 262, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 289, 288, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 1
, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ ,)يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( ٕٔ٘انُ. 43, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2

 .264, 263, ص7, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 288, ص2..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 350ص
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ا غمب عمى ظف المتيـ أنو إذا أنكر أعيد ضربو, كالرأم الراجح في ىذا اإلقرار الثاني فيو نظر, إذ
 .1المذىب ىك عدـ قبكؿ اإلقراريف؛ ألنيما صادراف مف مكَره

كيرل الحنابمة أف المكَره ال يصح إقراره بما أكره عمى اإلقرار بو, كىك مذىب الشافعي, أما إذا أقر    
ثـ أدعى أنو كاف مكرىا, ال يقبؿ قكلو إال ببينة؛ ألف  بغير ما أكره عميو فإقراره صحيح. كمف أقر بحؽ

األصؿ عدـ اإلكراه, إال أف تككف ىناؾ داللة عمى اإلكراه, كالقيد كالحبس كالتنكيؿ بو, فيككف القكؿ 
  2قكلو مع اليميف.

 الفرع الثاني
 الشروط الخاصة باإلقرار

يؤخذ بو كحجة, إلثبات جرائـ يشترط بعد تحقؽ شركط الُمِقر, لكي يككف اإلقرار صحيحا ك    
 القصاص كالدية, أف يككف ىذا اإلقرار مفصبل, كأف يككف غير مكذكب. 

 ىولالفقرة األ 
 تفصيل اإلقرار

يشترط في اإلقرار المثبت لجرائـ القصاص كالدية, أف يككف مبينا مفصبل قاطعا في ارتكاب الجاني    
أما اإلقرار المجمؿ الذم يمكف أف يفسر عمى أكثر لجريمتو, كيجب أف يككف المقر فاىما لما يقر بو. 

مف كجو, فبل تثبت بو الجريمة, فمف أقر مثبل بقتؿ شخص, ال يمكف اعتباره مسئكال جنائيا إال إذا 
فّصؿ اعترافو عف كيفية القتؿ كأداتو, فقد يككف المعترؼ قد طمب مف القتيؿ أف يؤدم عمبل, أك 

تقد أنو تسبب في قتمو, كاعترؼ بالقتؿ عمى ىذا األساس, كيجب يذىب إلى مكاف معيف فُقتؿ فيو, فاع
أف يبيف ظركؼ القتؿ كسببو, فقد يككف القتؿ كقع استعماال لحؽ أك أداء لكاجب, كال مسئكلية في ىذه 
 3الحالة, فاإلقرار الذم يؤخذ بو الجاني ىك اإلقرار المفصؿ المثبت الرتكاب الجريمة ثبكتا ال شؾ فيو.

 ةنيثاالفقرة ال
 كون اإلقرار غير مكذوب

ُيتصكر ككف اإلقرار مكذكبا إذا أقر المتيـ بجناية عمى النفس أك ما دكنيا, أم بأم جريمة تكجب    
قصاصا أك ماال, ثـ رجع في إقراره بيا, فإنو ال يقبؿ رجكعو عف ىذا اإلقرار بمجرد الرجكع؛ ألنو حؽ 

, أم أف حؽ العبد إذا ثبت باإلقرار, فإنو ال يقبؿ لمعباد ثبت لغيره, فبل يممؾ اسقاطو مف غير رضاه

                                                
, 3..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انطبنت, )صكشٚب( نغُٛكٙا. 356, 355, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

..., انطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ. 133, 132, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 283, 282ص
 .275, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 8أُهظغ اٍُاتن, ص

 .299, ص2..., ٗلً أُهظغ, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 264, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, فك انذٍٚ()يٕ اثٍ لذايخ 2
أعُٗ , )صكشٚب( انغُٛكٙ. 268, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(.40, 39, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضَٛم األٔطبس, )يسًذ( انؾٕكبَٙ 3

 .52, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ. 299, ص2..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًطبنت
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السقكط بالرجكع عنو, إال إذا كاف قصاصا كثبتت الشبية, فإف القصاص يدرأ بالشبيات كيثبت الماؿ؛ 
 ألف حقكؽ العباد في الشريعة اإلسبلمية مبنية عمى المشاحة. 

ء عدؿ عنو أك لـ يعدؿ, كىك ما أكده لكف إذا ثبت أف اإلقرار مكذكب, فبل يؤاخذ المقر بإقراره, سكا   
ابف القيـ الجكزية بقكلو: "إف اإلقرار إذا كاف لعمة اطمع عمييا الحاكـ لـ يمتفت إليو أبدا", كلذلؾ يمكف 

. أم أف 1أف يككف الحكـ بخبلؼ ما اعترؼ بو المتيـ, إذا تبيف لمحاكـ أف الحؽ غير ما اعترؼ بو
اقتناعو بو, كىك ما يتكافؽ مع ما نص عميو المشرع الجزائرم اإلقرار يبقى خاضعا لتقدير القاضي ك 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية بالقكؿ: "االعتراؼ شأنو كشأف جميع عناصر اإلثبات  213في المادة 
 يترؾ لحرية تقدير القاضي".

اؿ كيشترط لقبكؿ اإلقرار كذلؾ عدـ تكذيب المَقر لو لممِقر, فإذا أقر شخص آلخر بقصاص أك م   
 , ككذبو سقط ىذا اإلقرار؛ ألف إقرار المقر دليؿ لزـك المقر بو, كتكذيب المقر لو دليؿ عدـ المزـك

 2كالمزـك لـ َيعرؼ ثبكتو فبل يثبت مع الشؾ.
كما تجدر اإلشارة إليو في األخير, أف اإلقرار يعتبر حجة قاصرة عمى نفس المقر, ال تتعداه إلى    

. فإذا اعترؼ شخص بقتؿ شخص, كقد شاركو في عممية القتؿ شخص غيره, كما يرل جميكر الفقياء
آخر, فإف ىذا اإلقرار قاصر عمى المقر فقط, ماداـ المشارؾ اآلخر ينكر ىذا اإلقرار. إال أف اإلقرار 
يمكف أف يتعدل إلى غير المقر, عند مف يركف اإلثبات بقرائف األحكاؿ, إذا أمكف اعتبار إقرار المقر 

 3المقر. قرينة عمى غير
 المطمب الثاني

 الشيادة في إثبات جرائم القصاص والدية 
لتيسير الشيادة دليؿ متفؽ عميو بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية إلثبات جرائـ القصاص كالدية, ك    

إلى فرعيف,   ذا المطمبى فضمت تقسيـالدليؿ في إثبات ىذا النكع مف الجرائـ, بحث ىذا كتفصيؿ 
ألكؿ منيما الشيادة في إثبات جرائـ القصاص, كفي الفرع الثاني الشيادة في إثبات ُيتناكؿ في الفرع ا

 جرائـ الدية.
 
 

                                                
. 5..., أُهظغ اٍُاتن, صانطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ. 132, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .276, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس(. 73, ص6أُهظغ اٍُاتن, ض, انًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ
. 293, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 75, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انؾشثُٛٙ 2

 .230, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ
 .268, 267, ص2, ٗلً أُهظغ, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 3
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 الفرع األول
 الشيادة في إثبات جرائم القصاص

في إثبات الجرائـ المكجبة لمقصاص بالشيادة, كسكاء كاف القصاص يجب  يشترط جميكر الفقياء   
أف يشيد بالجريمة افر الشركط العامة في كؿ شيادة, باإلضافة إلى تك عمى مسمـ أك عمى كافر, 

شيادة  عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية رجبلف عدالف, كال يقبؿ في إثبات ىذا النكع مف الجرائـ
النساء, كال شيادة رجؿ كامرأتيف, كال شيادة شاىد كيميف المدعي؛ كذلؾ ألف القصاص إراقة دـ عقكبة 

 ئو, باشتراط الشاىديف العدليف كالحدكد.عمى جناية, فيحتاط لو لدر 
كىناؾ مف الفقياء مف ال يقبؿ في الشيادة عمى القتؿ إال شيادة أربعة, كالشيادة عمى الزنا مف    

المحصف كىك مذىب الحسف, كالجميكر يرل أف ىذا مف خصكصيات الزنا, فبل يجكز أف يمحؽ بو ما 
ء, كحّماد, أف الجرائـ التي تكجب القصاص, يكفي كيركل عف األكزاعي, كالزىرم, كعطا 1ليس مثمو.

 2في إثباتيا شيادة رجميف, أك رجؿ كامرأتيف, قياسا عمى الشيادة في األمكاؿ.
كيفرؽ مالؾ بيف القصاص في النفس كالقصاص فيما دكف النفس, إذ أنو ال يكجب العدليف إال في    

يز اإلثبات فيو بشاىد كاحد كيميف القصاص في النفس فقط, أما القصاص فيما دكف النفس, فيج
. كيرل بعض فقياء المالكية جكاز شيادة المرأتيف كيميف المدعي في جراح العمد, 3المدعي استحسانا

  4كال يرل البعض ذلؾ.
كىناؾ مف الفقياء, مف ال يشترط نصابا معينا في الشيكد, فيكفي عنده إلثبات الجريمة المكجبة    

د كاحد, إذا رّجح القاضي صدؽ شيادتو, كيقبؿ الفقياء عند الضركرة لمقصاص, أف يشيد بيا شاى
 5شيادة الرجؿ الكاحد كالمرأة الكاحدة.

كيرل ابف حـز مف الظاىرية قبكؿ شيادة النساء في القصاص, سكاء في جرائـ القصاص في    
دؿ كؿ رجؿ النفس أك في جرائـ القصاص فيما دكف النفس, كيشترط لقبكؿ شيادة النساء أف يككف ب

امرأتاف, كعميو فيقبؿ في شيادة القصاص شيادة رجؿ كامرأتاف, أك شيادة أربع نساء, كما يقبؿ شيادة 
 6.امرأتاف مع يميف الطالب

  

                                                
1

اثٍ . 360, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ, 229, 228, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 

 .462, 5, أُهظغ اٍُاتن, ظطزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ ,)يسًذ أيٍٛ( ػبثذٍٚ
 .42, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ضَٛم األٔطبس, )يسًذ( انؾٕكبَٙ .126, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, انذٍٚ( )يٕفك اثٍ لذايخ 2
  .276, 275, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 3
 .330ـــ  325, ص1..., أُهظغ اٍُاتن, ضرجقشح انسكبو, )ثشْبٌ انذٍٚ( اثٍ فشزٌٕ 4
 .278, ص2أُهظغ اٍُاتن, ض ػٕدح )ػجذ انمبدس(,. 70ـــ  59, أُهظغ اٍُاتن, صانطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اندٕصٚخاثٍ انمٛى  5
 .396, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 6



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 161 

 
  

 

 الفرع الثاني
 الشيادة في إثبات جرائم الدية

الجميكر الشريعة اإلسبلمية باتفاؽ دكف خبلؼ فيو بالشيادة, كيشترط فقياء عند تثبت جرائـ الدية    
بشيادة رجميف أك لقبكليا كاعتبارىا بعد تكافر الشركط العامة المطمكبة في كؿ شيادة, أف تككف إما 

رجؿ كامرأتيف أك شيادة رجؿ كاحد كيميف المدعي, فإف أبى أف يحمؼ استحمؼ المدعى عميو, كىذا 
ثبت الحؽ عميو.  قكؿ مالؾ كالشافعي كأحمد. كيركل عف أحمد أنو إذا أبى المدعى عميو أف يحمؼ

 كيجيز المالكية إضافة لما سبؽ شيادة امرأتيف كيميف المدعي.
كيرل بعض فقياء الحنابمة أف جرائـ الدية ال يجكز إثباتيا بالشيادة إال بشيادة رجميف فقط, شأنيا    

ال كيرل الحنفية كفقياء آخركف أف جرائـ الدية ال يمكف إثباتيا بالشيادة إ 1شأف القصاص كالحدكد.
كيميف المدعي, كال بشيادة امرأتيف  ة رجؿاديبشيادة رجميف أك رجؿ كامرأتيف, كال يمكف إثباتيا بش

 2كيميف المدعي.
كيرل ابف القيـ أف جرائـ الدية يمكف إثباتيا بشيادة رجؿ كاحد دكف يميف, كمما كثؽ القاضي بو,    

كأجاز مالؾ كأحمد في ركاية عنو  3كاحدة.كيقبؿ الفقياء عند الضركرة شيادة الرجؿ الكاحد كالمرأة ال
  4شيادة الصبياف المميزيف في جركح بعضيـ بعضا, إذا أّدكىا قبؿ تفرقيـ.

أما الظاىرية فيجيزكف شيادة النساء في جرائـ الدية بنفس الشركط المذككرة في القصاص,    
فردات, أك شيادة امرأتيف فيجيزكف شيادة رجؿ مسمـ عدؿ مع شيادة امرأتيف, أك شيادة أربع نساء من

   5مع يميف الطالب.
 المطمب الثالث

 القسامة في إثبات جرائم القصاص والدية 
ال تككف إال  ,أف القسامة كسيمة إثباتالذيف يركف  مف المتفؽ عميو عند فقياء الشريعة اإلسبلمية   

تككف ىذه الجناية عمى النفس في إثبات الجناية عمى النفس فقط إذا ُفقد اإلقرار كالشيادة, كيستكم أف 
خطأ. كعميو فبل قسامة في جرح, كال في قطع عضك, كال فقد  قتؿ شبو عمد, أكقتؿ قتؿ عمد, أك 

 منفعتو, كال في ضرب أك إيذاء أيا كاف نكعو, ما لـ يؤد ىذا الفعؿ إلى المكت.

                                                
1

, 4..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًطبنت أعُٗ, )صكشٚب( انغُٛكٙ. 132, ص14, ض230, 229, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 

 .248, 247, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 362ص
انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد , )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ. 130, ص14, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2

 .465, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسزبس(
 .70ـــ  59..., أُهظغ اٍُاتن, صانطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ 3
 .144ٗلً أُهظغ, ص  4
 .396, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانًسهٗ, )أثٕ يسًذ ػهٙ( اثٍ زضو 5



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 162 

 
  

 

ذا كاف األصؿ في الشريعة اإلسبلمية أال يحمؼ أحد إال عمى ما عمـ قطعا    أك شاىد حسا, فإف  كا 
 القسامة جاءت مخالفة ليذا األصؿ, كفي أخطر الجرائـ كأشدىا عقكبة. 

 فما المقصكد بالقسامة؟ كما حكميا كحكمتيا؟ ككيؼ تككف؟ كلمف تكجو؟ كما اآلثار الناجمة عنيا؟   
 الفرع األول

 مفيوم القسامة
بات, لذلؾ لـ يتـ التطرؽ ليذا المصطمح لـ تعمؿ التشريعات الكضعية الحديثة بالقسامة ككسيمة لئلث   

كمناقشتو عمى مستكل فقياء القانكف الكضعي, رغـ أف القسامة ككسيمة لئلثبات معركفة  قبؿ ظيكر 
اإلسبلـ, كأقرىا ىذا األخير حسب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, لذلؾ ُكجدت القسامة كمفظ في 

 اإلسبلمية, كعميو فستتـ محاكلة البحث عف المقصكد بيالمغة العربية, ككمصطمح عند فقياء الشريعة ا
 ., كبحث حكميا كالحكمة مف مشركعيتيافييما

 ىولالفقرة األ 
 معنى القسامة 

يأخذ لفظ القسامة في المغة العربية عدة معاني, مف معانييا اليدنة تككف بيف العدك كالمسمميف.    
امة أنيا مشتقة مف القسـ كىك اليميف, كالقسامة كمف معانييا أيضا الحسف كالجماؿ. كمف معاني القس

ىـ الذيف يحمفكف عمى حقيـ كيأخذكف. كالقسامة ىي الجماعة يقسمكف عمى الشيء أك ُيْشِيُدكف, 
كىذا المعنى األخير  1كيميف القسامة منسكبة إلييـ. كقيؿ: القسامة ىي األيماف تقسـ عمى أكلياء الدـ.

, مع كجكد ىذا البحث ككسيمة لئلثبات في الجناية عمى النفسممقصكد بالقسامة في األقرب لىك 
 .بعض الخبلفات بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية لمف تكجو ىذه األيماف لممدعيف أـ لممدعى عمييـ

, كاتفقت جميعيا عمى أنيا يـ لياتعددت تعريفاتأما القسامة في عرؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية فقد    
ميف باهلل بسبب مخصكص كعدد إلثبات جريمة قتؿ, فالحنفية يعرفكنيا بأنيا: اليأيماف تستخدـ ككسيمة 

عمى كجو مخصكص, كىك أف يقكؿ خمسكف  مخصكص كعمى شخص مخصكص كىك المدعى عميو
 2مف أىؿ المحمة إذا كجد قتيؿ فييا: باهلل ما قتمناه كال عممنا لو قاتبل, فإذا حمفكا يغرمكف الدية.

  3عرفكا القسامة بأنيا: "حمؼ خمسيف يمينا أك جزؤىا عمى إثبات دـ". أما المالكية فقد   
كالقسامة عند الشافعية ىي: اسـ لؤليماف التي تقسـ عمى أكلياء الدـ. كقيؿ ىي اسـ ألكلياء الدـ.    

كىناؾ مف أكضحيا أكثر بقكلو: القسامة ىي األيماف في الدماء كصكرتيا: أف يكجد قتيؿ بمكضع ال 
نة, كيدعي كليو قتمو عمى شخص أك جماعة, كتكجد قرينة تشعر بصدقو يقاؿ تمو, كال بيِّ يعرؼ مف ق

                                                
 . 3631, 3630, ص40, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 1
 .375, 374, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...غ انقُبئغثذائ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .484, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشفبع 3
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كعند الحنابمة: ىي "األيماف المكررة في دعكل القتؿ"  1ليا: المكث, فيحمؼ عمى ما يدعيو, كيحكـ لو.
."  2كقيؿ ىي: "أيماف مكررة في دعكل قتؿ معصـك

 نيةثاالفقرة ال
 وعيتياوالحكمة من مشر  حكم القسامة

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في حكـ القسامة, فذىب جميكرىـ كمنيـ الحنفية كالمالكية    
كالشافعية كالحنابمة كغيرىـ إلى أف القسامة مشركعة, كأنو يثبت بيا القصاص أك الدية في الجناية 

 نة أك إقرار كُكجد المكث. عمى النفس, إذا لـ تقترف الدعكل ببيِّ 
براىيـ بف عمية, كسميماف بف كذىب ال    بعض مف الفقياء كمنيـ الحكـ بف عيينة, كأبك قبلبة, كا 

يسار, كمسمـ بف خالد, كعمر بف عبد العزيز في ركاية عنو, إلى عدـ األخذ بالقسامة, كعدـ كجكب 
 3العمؿ بيا, ألنيا مخالفة ألصكؿ الشرع المجمع عمى صحتيا.

صيانة ي إثبات الجنايات عمى النفس أف الحكمة مف ذلؾ ىي يرل القائمكف بمشركعية القسامة فك    
حتى ال ييدر دـ في اإلسبلـ كال يفمت مجـر مف العقاب؛ ألف جرائـ القتؿ كذلؾ الدماء كعدـ إىدارىا, 

رعت القسامة حفظا قد تكثر كقد تقؿ فييا الشيادة؛ ألف القاتؿ يتحرل بالقتؿ مكاضع الخمكات, فشُ 
ظ الدماء ىك حفظ دـ القتيؿ مف اليدر, كحفظ دماء المشتبو فييـ مف االنتقاـ كالمقصكد بحف 4لمدماء.

 منيـ مف طرؼ أكلياء دـ القتيؿ.
كذىب الحنفية إلى أف سبب مشركعية كجكب القسامة كالدية, ىك التقصير في النصرة كحفظ    

و الحفظ كلـ يحفظ المكضع الذم ُكجد فيو القتيؿ, ممف كجب عميو النصرة كالحفظ؛ ألنو إذا كجب عمي
مع القدرة عميو, صار مقصرا بترؾ الحفظ الكاجب, فيؤاخذ عف التقصير زجرا عف ذلؾ, كحمبل عمى 

 تحصيؿ الكاجب. 
جد في ككؿ مف كاف أخص بالنصرة كالحفظ, كاف أكلى بتحمؿ القسامة كالدية, كألف القتيؿ إذا كُ    

فيو, يصبح أصحاب ىذا المكضع  مكضع اختص بو كاحد أك جماعة, إما بالممؾ أك بالتصرؼ
متيمكف بالقتؿ, فالشرع ألزميـ القسامة دفعا لمتيمة, كحفظا لدمائيـ مف االنتقاـ, كالدية لتقصيرىـ في 

  5الحفظ كالنصرة, كذلؾ بكجكد القتيؿ بيف أظيرىـ.
                                                

..., أُهظغ اٍُاتن, سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 141, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 1

 .9, ص10ض
2

, قان اٌُراب اُؼهت٢ ُِ٘شه انؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 487, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, انذٍٚ( )يٕفك اثٍ لذايخ 

ٙ 1414, 1, ػاُْ اٌُرة, ؽثؾشذ يُزٓٗ اإلسادادأُؼهٝف  دلبئك أٔنٙ انُٓٗ نؾشذ انًُزٓٗ, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 2, ص10ٝاُرٞو٣غ, ق ؽ, ق خ, ض

 .329, ص3ّ, ض1993 –
انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ  انكٕٚزٛخ. 434, 433, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 3

 .167, 166, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
 .434, ص2, ٗلً أُهظغ, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 4
 .385, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, ()ػالء انذٍٚ انكبعبَٙ 5
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 الفرع الثاني
 شروط القسامة

الفقياء, مف أىـ ىذه الشركط: أف  حتى تتـ القسامة البد مف تكافر شركط أغمبيا مختمؼ فييا بيف   
يككف ىناؾ لكثا, كأف تككف ىناؾ دعكل بالقتؿ, كأف يككف في أكلياء القتيؿ ذككرا مكمفيف, كأف يككف 
بالقتيؿ أثر قتؿ, كأف يطالب أكلياء القتيؿ بالقسامة, كأف يكجد القتيؿ في محؿ مممكؾ ألحد أك في يد 

 ؿ ىذه الشركط بشيء مف التفصيؿ كما يمي:أحد, كأف يككف القتيؿ مسمما. كسيتـ تناك 
يقصد بالمكث في عرؼ الفقياء: "القرائف الظاىرة الدالة عمى القتؿ", كقيؿ ىك: "إمارة غير قاطعة    

ف كاف كؿ ما  عمى القتؿ", كقيؿ عنو أيضا ىك: "قرينة تثير الظف, كتكقع في القمب صدؽ المدعي". كا 
ف أغمب الفقياء اكتفى بإعطاء أمثمة عنو, دكف أف يحدد لو قيؿ عف المقصكد بالمكث متقارب, إال أ

تعريفا جامعا مانعا, كمع ذلؾ فقد اختمفكا في األمثمة, فما يعتبره فقييا لكثا ال يعتبره اآلخر كذلؾ. كمف 
أك قرية صغيرة أك  ث: أف يكجد قتيؿ في قبيمة أك حصفاألمثمة التي صاغيا الفقياء عمى كجكد المك 

ف البمد الكبير, كبيف القتيؿ كبيف أىميا عداكة ظاىرة. ككذلؾ لك ُكجد قتيؿ في محمة منفصمة ع
صحراء, كعنده شخص معو سبلح ممطخ بالدـ. ككذلؾ لك شيد عدؿ أك نسكة بالقتؿ عمى شخص 

 1معيف, فكؿ مف ىذه األمثمة كغيرىا يعتبر لكثا, مع العمـ أنو ال يمكف اعتبار كؿ قرينة لكثا.
امة امة في جريمة قتؿ, البد مف كجكد دعكل بالقتؿ مف أكلياء القتيؿ؛ ألف القسحتى تتـ القسك    

ككف تتمثؿ في  3,شركط ثبلثةلقبكؿ الدعكل تكافر  كيشترط 2دعكل.اليميف, كاليميف ال تجب بدكف 
كغير  ككف الدعكل مفصمةكمعينا, ك  ككف المدعى عميو مكمفاك  بأحكاـ اإلسبلـ, ممتزماك المدعي مكمفا 

بل تسمع دعكل صبي كال مجنكف, بؿ يدعي ليما الكلي أك يكقؼ ف, األكؿ الشرط كبناء عمى ضة.متناق
إلى كماليما, ككذلؾ ال تسمع دعكل الحربي. كال يمنع مف قياـ الدعكل ككف المدعي صبيا أك مجنكنا 

اؿ أك جنينا عند كقكع جريمة القتؿ, إذا كاف بصفة الكماؿ عند رفع الدعكل؛ ألنو قد يعمـ الح
بالتسامع, كيمكنو أف يحمؼ في مظنة الحمؼ, إذا عرؼ ما يحمؼ عميو بإقرار الجاني, أك سماعو 

 4ممف يثؽ بو.
ال تقبؿ الدعكل عند الشافعية كالحنابمة إذا كاف المدعى عميو بالقتؿ غير مكمؼ, كأف كاف صبيا ك    

كاف أك جماعة, إال إذا ذكر يشترط لقبكؿ الدعكل تعييف المدعى عميو بالقتؿ, فردا ك  5أك مجنكنا.
جماعة ال يمكف تصكر اجتماعيـ عمى القتؿ فبل يجاب لدعكاه, أما إذا ادعى عمى كاحد مف اثنيف أك 

                                                
. 229, أُهظغ اٍُاتن, صانمٕاٍَٛ انفمٓٛخ, )يسًذ( اثٍ خض٘. 12, 11, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1

 .330, 329, 3, أُهظغ اٍُاتن, ضٗ اإلسادادؽشذ يُزٓ, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 487, أُهظغ اٍُاتن, صؽشذ زذٔد اثٍ ػشفخ, )يسًذ( انشّفبع
 .381, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .7ــ3, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 3
 .168, ص33ٍاتن, ض, أُهظغ اُانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚذ 4
 .331, 330, ص3, ض, أُهظغ ٗلٍٚؽشذ يُزٓٗ اإلساداد, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 5
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مف جماعة معينة, كلـ يعينو ففي المسألة قكالف عند الشافعية, أصحيما ال تقبؿ دعكاه. كال يشترط 
 1إال إذا كاف القاتؿ مجيكال. تعييف القاتؿ عند الحنفية؛ ألف القسامة ال تككف عندىـ

يقصد بتفصيؿ الدعكل كصؼ القتؿ مف المدعي, مف كما يشترط لقبكؿ الدعكل أف تككف مفصمة, ك    
حيث ككنو عمدا أك شبو عمد أك خطأ, كمف حيث ككف القاتؿ منفردا فيو أك مشاركا لغيره, كذكر 

ذكر  ,كقيؿ المقصكد بكصؼ القتؿ .حكاـ تختمؼ باختبلؼ ىذه األحكاؿالشركاء إف كجدكا؛ ألف األ
 2كالكسيمة المستعممة فيو. ,الطريقة التي تـ بيا

ُيشترط لقبكؿ الدعكل أال يتناقض المدعي في دعكاه, فإذا ادعى مدعي عمى شخص تفرده بقتؿ ك    
قتيؿ, ثـ ادعى عمى آخر تفرده بقتؿ نفس القتيؿ, أك مشاركتو فيو, لـ تقبؿ دعكاه لتناقضيا. كلك 

تبل عمدا فاستفصؿ, فكصفو بما ليس بعمد, قيؿ في المسألة قكالف, أحدىما: تبطؿ الدعكل كال ادعى ق
يقسـ, كالثاني كىك أظيرىما: ال تبطؿ الدعكل؛ ألنو قد يظف الخطأ عمدا. كمف عدـ تناقض الدعكل 

كأف أف يتفؽ الكرثة عمى الدعكل, فبل يكفي عدـ تكذيب بعضيـ بعضا, إذ الساكت ال ينسب لو حكـ, 
يتفقكا عمى القتؿ, فإف أنكره بعضيـ فبل قسامة, كأف يتفقكا كذلؾ عمى نفس القاتؿ, فإف اختمفكا فيو فبل 

 3قسامة.
كانت الدعكل  ذاذلؾ أف المالكية إ ,أف يككف في أكلياء القتيؿ ذككرا مكمفيفكمف الفقياء مف يشترط    

ذكرا مكمفا, كأما النساء فبل يحمفف في يشترطكف فيمف يحمؼ األيماف أف يككف  فإنيـ بالقتؿ عمدا
العمد, كأما إف كانت الدعكل بالقتؿ الخطأ فإف الذيف يحمفكف أيماف القسامة ىـ مف يرث المقتكؿ ذككرا 

ا مكمفيف, سكاء كاف القتؿ عمدا كانكا أك إناثا. كيشترط الحنابمة كذلؾ أف يككف في أكلياء القتيؿ ذككر 
 4غير عمد. كأ

لفقياء كمنيـ الحنفية كركاية عف أحمد, أف يككف في القتيؿ أثر قتؿ, مف جراحة أك اشترط بعض اك    
أثر ضرب أك خنؽ أك غيره, فإف لـ يكف شيء مف ذلؾ فبل قسامة كال دية؛ ألف الظاىر أنو مات مكتا 

نما يشترطكف أف يككف  5طبيعيا, فبل يجب بو شيئا. كجميكر الفقياء ال يشترطكف كجكد األثر, كا 
  6مشتبو فيو, سكاء ُكجد األثر أـ لـ يكجد. المكت

                                                
 .380, 374, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .331, ص3, أُهظغ ٗلٍٚ, ضؽشذ يُزٓٗ اإلساداد, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 2
 ٗلً أُهظغ ٝاُظلؽح. 3
 اُظلؽح.ٗلً أُهظغ ٝ 4
 .379, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا 5
 .330, ص3, ض, أُهظغ ٗلٍٚؽشذ يُزٓٗ اإلساداد ,)يُقٕس( انجٕٓرٙ 6
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مقتضى ىذا الشرط أف القسامة ك  ,ايأف يطالب أكلياء القتيؿ بكيشترط الفقياء لكجكب القسامة    
يميف, كاليميف حؽ المدعي, كحؽ اإلنساف يكفى عند طمبو كما في سائر األيماف. كاشترط الحنابمة 

  1عدـ انفراده بالحؽ.طمب جميع الكرثة, فبل يكفي طمب بعضيـ, ل
يشترط الحنفية أف يكجد القتيؿ في محؿ مممكؾ ألحد أك في يد أحد, فإف لـ يكف كذلؾ فبل قسامة ك    

كال دية. فإذا ُكجد القتيؿ في مكاف عاـ, ليس ممكا ألحد, كال لجماعة خاصة, كالشارع كالسكؽ 
جد القتيؿ في فبلة, الماؿ. أما إذا كُ العمكمي كالمسجد كغيرىا, فبل تجب القسامة كتجب الدية مف بيت 

بحيث ال يسمع الصكت منو في األمصار أك القرل المجاكرة, فبل قسامة كال دية, أما إذا كاف يسمع 
 2الصكت منو, فتجب القسامة عمى أىؿ أقرب المكاضع إليو.

أما  3مسمـ.شترط المالكية في القسامة أف يككف القتيؿ مسمما, إذ ال قسامة عندىـ في غير الكي   
جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة فقد أثبتكا القسامة لغير المسمـ إذا كاف ذميا؛ ألف ليـ 

  4ما لممسمميف كعمييـ ما عمييـ إال ما ُنص عميو بدليؿ.
 الفرع الثالث
 كيفية القسامة

سيف يمينا, كلكنيـ اختمفكا اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أف القسامة في القتؿ ىي الحمؼ خم   
فيمف تكجو إليو ىذه األيماف, أتكجو لممدعيف أـ تكجو لممدعى عمييـ؟ كاختمفكا كذلؾ فيمف ىك معني 

 بالقسامة مف المدعيف كالمدعى عمييـ, أىـ الرجاؿ أـ النساء أـ الجميع؟ 
 ىولالفقرة األ 

 القائمون بتوجيو األيمان لممدعين
لمالكية, كالشافعية, كالحنابمة, كربيعة, كالميث, كأبي الزناد, قالكا: إف جميكر الفقياء, كمنيـ ا   

األيماف في القسامة تكجو إلى المدعيف, فيكمفكف حمفيا, ليثبت مدعاىـ, كيحكـ ليـ بو, فإف نكمكا 
عنيا, ُكجيت األيماف إلى المدعى عمييـ. كمف ىذا المنطمؽ, يحمؼ أكلياء القتيؿ خمسيف يمينا, 

تككف اليميف قاطعة, في ارتكاب المتيـ الجريمة بنفسو, أك باالشتراؾ مع غيره, كأف يبيف  كيشترط أف
ما إذا كاف الجاني قد تعمد القتؿ أـ ال, فيقكؿ: كاهلل إف فبلنا بف فبلف, أك أف ىذا كيشير إليو, أك 

ك يذكر شريكو إف يعرفو بما يشتير بو, مف قبيمة أك صنعة أك لقب, قتؿ فبلنا منفردا ما شاركو غيره, أ
 قاؿ معو شريؾ. 

                                                
, 3, ضاٍُاتن أُهظغ ,ؽشذ يُزٓٗ اإلساداد, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 382, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ ...,ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .331ص
2

 .384ــ 382, ص10, ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 
 .229, أُهظغ اٍُاتن, صانمٕاٍَٛ انفمٓٛخ, )يسًذ( اثٍ خض٘ 3
 .381, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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كيشترط بعض المالكية, أف تككف األيماف متكالية, فبل تفرؽ عمى أياـ أك أكقات, كال يشترط في    
مذىبي الشافعية كالحنابمة مكاالتيا. فإف حمفكا ثبت مدعاىـ, كحكـ ليـ, إما بالقصاص أك الدية, عمى 

كف حمؼ المدعى عميو خمسيف يمينا كُبرمء, فيقكؿ: الخبلؼ في مكجب القسامة. فإذا لـ يحمؼ المدع
كاهلل ما قتمتو كال شاركت في قتمو كال تسببت في مكتو, فإف لـ يحمؼ المدعكف كلـ يرضكا بيميف 
المدعى عميو ُبرمء المتيمكف, ككانت دية القتيؿ في بيت الماؿ عند الحنابمة, خبلفا لممالكية 

ف نكؿ المدعى عمييـ عف  اليميف, ردت األيماف عند الشافعية عمى المدعيف, فإف حمفكا كالشافعية. كا 
ف لـ يحمفكا ال شيء ليـ, كعند المالكية مف نكؿ مف المدعى عمييـ, حبس  عكقب المدعى عمييـ, كا 
حتى يحمؼ أك يمكت في السجف, كقيؿ: يجمد مائة جمدة كيحبس عاما, كال يحبس عمييا عند الحنابمة 

 1كسائر األيماف.
 ةثانيالفقرة ال

 القائمون بتوجيو األيمان لممدعى عمييم
قالكا: بتكجيو إذ  ,الحنفية كالشعبي كالثكرم كالنخعي ككثير مف أىؿ المدينةمف القائميف بيذا الرأم    

كىذا فيـ يحمفكف كيغرمكف, تمؾ األيماف إلى المدعى عمييـ ابتداء, فإف حمفكا لـز أىؿ المحمة الدية, 
خطاب. كقاؿ الحنفية: إذا نكؿ مف كجبت عميو القسامة مف أىؿ المحمة, مركم مف قضاء عمر بف ال

 حبس حتى يقر أك يحمؼ, ككذلؾ إذا نكؿ جميع المحمفيف, فإذا حمؼ المحمفكف لـ تسقط الدية عنيـ. 
كالحبس عند النككؿ إنما يككف في دعكل القتؿ العمد, أما في القتؿ الخطأ ففيو قكالف, قكؿ كاألكؿ    

خطأ الماؿ, فيقضى بو قكؿ بالقضاء بالدية عمى عاقمتيـ كال يحبسكف؛ ألف مكجب القتؿ البالحبس, ك 
كقاؿ الحسف: يستحمؼ المدعى عمييـ أكال خمسيف يمينا كيبرؤف, فإف أبكا الحمؼ  عند النككؿ.

 2استحمؼ خمسكف مف المدعيف كيعطكف الدية.
 ةثالثالفقرة ال

 عمييم المعنيون بالقسامة من المدعين أو المدعى
, في أف أيماف القسامة تكجو فال خبلؼ بيف جميكر الفقياء الذيف يجعمكف القسامة عمى المدعي   

نما الخبلؼ بينيـ في تكجيييا إلى النساء  غير ك إلى الرجاؿ األحرار البالغيف العقبلء الكارثيف لمقتيؿ. كا 
ألربعة, سكاء القائمة بتكجيو كلتكضيح ىذا األمر نتتبع كجية نظر المذاىب االكارثيف مف العصبة. 

 ـ.أيماف القسامة لممدعيف, أك القائمة بتكجيو أيماف القسامة لممدعى عميي
                                                

 انُٕٔ٘. 202, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 435, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 1

انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخ ٔصاسح. 17, 16, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ(

 .173, 172, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
)ػالء  انكبعبَٙ. 202, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 435, ص2, ٗلً أُهظغ, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, اثٍ سؽذ )يسًذ( 2

, ٗلً أُهظغ, انكٕٚزٛخ خانًٕعٕػخ انفمٓٛ, ٛخٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز. 382, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, انذٍٚ(

 .175, 174, ص33ض
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, كبناء عميو يختار الكلي خمسيف رجبل فدكف المدعي ـالحنفية يكجبكف القسامة عمى المدعى عمييف   
, كررت عمييـ اليميف أك مف المحمة التي ُكجد فييا القتيؿ كيحمفيـ, فإف نقص العدد عف خمسيف رجبل

عمى بعضيـ حتى تكتمؿ خمسكف يمينا. كلمكلي أف يختارىـ كيفما شاء, صالحيف كانكا أك فسقة, 
 شبابا كانكا أك شيكخا, كفي ظاىر الركاية تككف الدية عمى عكاقؿ كؿ مف في المحمة. 

بيما يككف بطريؽ النصرة كال تدخؿ المرأة في القسامة كالدية في قتيؿ ُكجد في غير ممكيا؛ ألف كجك    
كىي ليست مف أىميا. أما إف ُكجد في دارىا أك في قرية ليا لـ يكف فييا غيرىا, فعمييا القسامة, إذ 

 ُتستحمؼ كُتكرر عمييا األيماف, كتككف الدية عمى عاقمتيا.
أك  كال يدخؿ الصبي كالمجنكف في القسامة, في أم مكضع ُكجد فيو القتيؿ, سكاء في غير ممكيما   

مف أىؿ اليميف؛ كألف القسامة تجب عمى مف ىك مف أىؿ  افي ممكيما؛ ألف القسامة يميف كىما ليس
النصرة, كىما ليسا مف أىؿ النصرة, فبل تجب القسامة عمييما كتجب عمى عاقمتييما إذا ُكجد القتيؿ 

لك خص الكلي قاتبل  كقد اختمؼ فقياء الحنفية فيما يما القتؿ.في ممكيما, كيدخبلف في الدية كمباشرت
 معينا مف أىؿ المحمة, كادعى عميو القتؿ عمى قكليف:

ال القول األول:  أكجب القسامة بالكيفية السابقة عمى خمسيف رجبل مف أىؿ المحمة إف كجدكا, كا 
تكررت األيماف عمييـ حتى تبمغ الخمسيف؛ ألف القسامة ال تسقط عنيـ إال إذا كاف لمكلي بينة تديف 

 عيف, كفي ىذه الحالة يثبت القتؿ بالبينة ال بالقسامة.القاتؿ الم
سقط القسامة عف أىؿ المحمة؛ ألف دعكل الكلي عمى كاحد منيـ بعينو يككف إبراء يالقول الثاني: 

 1داللة ألىؿ المحمة مف القسامة.
امة في القتؿ بيف ككف القتؿ عمدا كبيف ككنو خطأ, كاشترطكا في القس فقد فّرقكا ممالكيةل أما بالنسبة   

العمد, الذككرة كالعصبة كالعدد. كمعنى ذلؾ أف يحمؼ كرثة المجني عميو, إذا طمبكا القصاص أك 
الدية, كال يحمؼ في العمد أقؿ مف رجميف, فإف كاف عدد الرجاؿ يفكؽ االثنيف, كتطكع اثناف لحمؼ 

ىذا إذا كاف العصبة مف أيماف القسامة جاز ذلؾ, شريطة أال يككف في الباقيف ناكؿ معتبر, كيككف 
درجة كاحدة كنكؿ أحدىـ فيبطؿ الدـ, ككذلؾ إف كانكا مف درجات مختمفة كنكؿ األقرب, أما إذا نكؿ 

    األبعد أك الُمِعيف فيذا غير معتبر. 
ذا نكؿ مف ىك معتبر كبطؿ الدـ, ُردت أيماف القسامة عمى المدعى عمييـ بالقتؿ إف تعددكا,     كا 

ف كاف في المذىب ال يقتؿ إال كاحدا, فإف كاف المتيـ كاحدا حمؼ فيحمؼ كؿ منيـ خم سيف يمينا, كا 
 أيماف القسامة كحده, كمف نكؿ منيـ حبس حتى يحمؼ أك يمكت في السجف.

                                                
ــ  392, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 110, 109, ص26, أُهظغ اٍُاتن, ضانًجغٕط, )يسًذ( انغشخغٙ 1

395. 
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انفردف صار المقتكؿ كمف ال كارث لو,  ذاقتؿ العمد؛ لعدـ شيادتيف فيو, فإكال يحمؼ النساء في ال   
يو. كلكلي الدـ العاصب سكاء كاف كاحدا أك أكثر إف لـ يجد عاصبا فترد األيماف عمى المدعى عم

ف لـ يكف عاصبا لممقتكؿ, كيسمى ُمِعينا, شريطة أف  لممقتكؿ, االستعانة بعاصبو في القسامة, كا 
 يحمؼ عاصب المقتكؿ أكثر األيماف, دكف أف تزيد عف نصؼ أيماف القسامة.

طأ, كتكزع األيماف عمى قدر ميراث كؿ منيـ, فإف لـ كيحمؼ النساء مع الرجاؿ إذا كاف القتؿ خ   
يكجد في الخطأ إال امرأة كاحدة, فإنيا تحمؼ األيماف كميا, كتأخذ حظيا مف الدية, كيسقط ما عمى 
ف كاف بعض الكرثة غائبا أك صغيرا حمؼ  الجاني مف الدية, لتعذر الحمؼ مف جية بيت الماؿ. كا 

كأخذ حصتو مف الدية, ثـ إذا حضر الغائب أك بمغ الصغير,  الحاضر البالغ أيماف القسامة كميا,
 حمؼ نصيبو مف أيماف القسامة كأخذ حصتو مف الدية. 

ذا ُكجد باأليماف كسكر مختمفة, يجبرىا صاحب الكسر األكبر, كلك كاف أقميـ نصيبا مف غيره,     كا 
ر كثمثاف, فيجبر كسر اليميف كابف كبنت, عمى االبف ثبلثة كثبلثكف يمينا كثمث, كعمى البنت ستة عش

ف كانت البنت أقؿ نصيبا, فتحمؼ سبعة  عمى البنت, ألف كسر يمينيا أكبر مف كسر يميف االبف, كا 
 عشرة يمينا, فإذا تساكت الكسكر جبر كؿ كاحد كسره.

ف نكؿ الكرثة أك بعضيـ, قيؿ: يحمؼ البعض اآلخر جميع األيماف كيأخذ حصتو فقط, كقيؿ:     كا 
اف عمى عاقمة الجاني, بحيث يحمؼ كؿ منيـ يمينا كاحدة كلك كثركا, ما لـ يككنكا أقؿ مف ترد األيم

خمسيف, فإف كانكا أقؿ مف خمسيف, حمفكا الخمسيف يمينا لكؿ كاحد ما ينكبو, فمف حمؼ برمء كال 
 غـر عميو, كمف نكؿ غـر ما يجب عميو مف الدية. فإف لـ يكف لمجاني عاقمة, حمؼ الجاني الخمسيف

  1يمينا كبرمء, فإف نكؿ غـر الدية.
: يحمؼ في دعكل القسامة بالقتؿ, سكاء كاف عمدا أك شبو عمد أك خطأ, كؿ فقد قالكا الشافعية أما   

كارث بالغ عاقؿ, رجبل كاف أك امرأة, مسمما كاف أك كافرا, عدال كاف أك فاسقا, كلك كاف محجكرا 
ذا كاف لمقتيؿ كارثاف, فامتنع أحد ىما مف القسامة, لـ يمنع ذلؾ اآلخر مف أف يقسـ خمسيف عميو. كا 

يمينا, كيستحؽ نصيبو مف الميراث. كتكزع األيماف عمى الكرثة, بقدر حصصيـ مف الدية عمى فرائض 
ف ُكجد باأليماف كسر ُتمـ المنكسر.  اهلل تعالى, كا 

                                                
 .296ــ  293, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1
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القتؿ عمى معيف, فإف  فإذا كاف المقتكؿ ببل كارث فبل قسامة فيو, إال إذا ادعى أحد المسمميف   
لمقاضي أف ينصبو لبلدعاء عميو أم مف ُنسب القتؿ إليو كتحميفو, فإف نكؿ فقد اختمؼ الشافعية عمى 

 1كجييف, كجو يقضي عميو بالنككؿ كيمزمو بالدية, كالكجو اآلخر يكجب حبسو حتى ُيقر أك يحمؼ.
ء كرجاؿ, أقسـ الرجاؿ دكف النساء, كال دخؿ : إذا كاف في األكلياء نسافقد قالكا محنابمةأما بالنسبة ل   

لمنساء في القسامة, إال إذا كانت المرأة ىي المدعى عمييا بالقتؿ, كنكؿ المدعكف عف القسـ, كُردت 
اليميف عمى المدعى عمييـ, فإف قيؿ يقسـ مف العصبة الرجاؿ؛ ألف القسامة خاصة بيـ, فبل تقسـ 

ف قيؿ يقسـ المدعى عمي و شخصيا كىك ظاىر المذىب, فإنيا ُتستحمؼ في ىذه الحالة المرأة أيضا, كا 
ف كاف في األكلياء صبياف كرجاؿ بالغكف, أك كاف فييـ حاضركف كغائبكف, ال تثبت  لتبرئة نفسيا. كا 
القسامة حتى يحضر الغائب, ككذلؾ ال تثبت حتى يبمغ الصبي؛ ألف الحؽ ال يثبت إال ببينة كاممة, 

 ميـ, كاأليماف ال تدخميا النيابة. كالبينة أيماف األكلياء ك
كمف الحنابمة مف قاؿ: أف القتؿ إذا كاف عمدا, ال يحمؼ الكبير حتى يبمغ الصغير, كال الحاضر    

حتى يحضر الغائب؛ ألف الكاجب بالعمد القصاص, كمف شركطو عندىـ مطالبة جميع أكلياء المقتكؿ 
كمؼ الحاضر كأخذ قسطو مف الدية, دكف اشتراط بو. أما إذا كاف القتؿ غير عمد, فأجاز قسامة الم

بمكغ الصغير كحضكر الغائب؛ ألف ما يجب بقسامتيـ ىك الدية. كترد القسامة عمى المدعى عميو إف 
لـ يكف لممقتكؿ إال النساء, ككذا إذا نكؿ المدعي, فيحمؼ المدعى عميو كتبرأ ذمتو, فإف لـ يحمؼ 

ف لـ يحمؼ المدعكف كلـ يرضكا  كجبت الدية عميو. كال يجب عميو القصاص كال يحبس حتى يحمؼ. كا 
بأيماف المدعى عمييـ, فداه اإلماـ مف بيت الماؿ, فإف تعذر فداؤه مف بيت الماؿ, لـ يجب عمى 

 2المدعى عمييـ شيء.
 الفرع الرابع

 األحكام المترتبة عمى القسامة
مى عكاقؿ المدعى عمييـ إذا كاف القتؿ جميكر الفقياء القائميف بمشركعية القسامة, يكجبكف الدية ع   

خطأ أك شبو عمد, كتككف مخففة في الخطأ كمغمظة في شبو العمد, كالخبلؼ بينيـ فيما يجب بيا إذا 
كاف القتؿ المدعى بو عمدا. فذىب المالكية كالشافعية في القديـ كالحنابمة إلى كجكب القكد, إال أف 

 كأبك ثكر, كغيرىـ.  يمنع منو مانع, كبو قاؿ الزىرم, كربيعة,
كيرل الحنفية كالشافعية في الجديد كجكب الدية كعدـ كجكب القصاص, كىذا مركم عف بعض    

الصحابة, كأبي بكر, كعمر, كغيرىـ, كبو قاؿ األكزاعي كالثكرم. كتككف الدية عند الشافعية في القتؿ 
                                                

..., أُهظغ اٍُاتن, سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 391, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, ()ؽًظ انذٍٚ يسًذ انؾشثُٛٙ 1

 .18, ص10ض
 . 208ــ  205, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
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أف القسامة ال ُيستحؽ بيا إال دفع العمد عمى المدعى عميو, كتككف حاّلة. كىناؾ مف الفقياء مف قاؿ: 
الدعكل؛ ألف األصؿ في اليميف تجب عمى المدعى عميو فردا كاف أك جماعة, فإذا حمؼ يميف 

 1القسامة يككف بذلؾ قد دفع الدعكل عنو.
 الفرع الخامس

 موانع ومبطالت القسامة
. أما مبطبلتيا فيي أمكر يقصد بمكانع القسامة األمكر التي تسقط القسامة, كتمنع مف أدائيا أصبل   

 تطرأ بعد أداء القسامة, كتجعميا كأف لـ تكف.
 ىولالفقرة األ 

 موانع القسامة
تسقط القسامة عند جميع الفقياء بتخمؼ أحد شركطيا, ككما ىك معمـك أف أغمب شركط القسامة    

و, كال تسقط عند مختمؼ فييا, كعميو فإف فقد أم شرط اشترطو فقيو, تسقط بو القسامة عند ىذا الفقي
 مف ال يشترطو؛ ألف فقداف الشرط يعتبر مانعا دائما. 

كتسقط القسامة عند الحنفية كذلؾ باإلبراء, كيككف ذلؾ نصا أك داللة, أم صراحة أك ضمنا,    
كاإلبراء الصريح ىك التصريح بمفظ اإلبراء, كما يجرم مجراه, كالقكؿ: أبرأت, أك أسقطت, أك عفكت, 

مف ىك مف أىؿ اإلبراء. كأما اإلبراء الضمني, فيك أف يدعي كلي القتيؿ عمى رجؿ مف أك نحك ذلؾ, م
  2غير أىؿ المحمة, أنو قتؿ القتيؿ, فيبرأ أىؿ المحمة مف القسامة كالدية.

 ةثانيالفقرة ال
 مبطالت القسامة

 تبطؿ القسامة بعد قياميا في حاالت عديدة منيا:   
القاتؿ كلـ يكذبو الكلي, أما إذا كذبو الكلي لـ تبطؿ دعكاه كلو  إقرار شخص آخر عمى نفسو أنو ــــ

 القسامة, كال يمزمو رد الدية إف كاف قد قبضيا, كال يمـز المقر شيئا. 
إذا قامت البينة عمى أف القاتؿ غير ىذا, كأف أقاـ المدعى عميو أك غيره بينة, أنو كاف يـك القتؿ  ــــ

 يمكف مجيئو منو إلى بمد الجريمة في يـك كاحد.  في بمد بعيد مف بمد المقتكؿ, ال
بذلؾ, كأف قاؿ: ظممتو في دعكل القتؿ عميو, أك قاؿ: غمطت ما ىذا  إذا كذب الكلي نفسو كأقرَّ  ــــ

 الذم قتمو, أك ما شابو ذلؾ. 
                                                

. 205, 204, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 435, 434, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذاٚخ انًدزٓذ, )يسًذ( اثٍ سؽذ 1

انًٕعٕػخ انفمٓٛخ , ٛخٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز. 23, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘

 .179, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانكٕٚزٛخ
 .394, ص10, أُهظغ اٍُاتن, ض...ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
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ذا بطمت القسامة بعد قياميا ألحد األسباب السابقة, كجب عمى المدعي أف يرد ما أخذه مف     كا 
  1ية؛ ألنو ال حؽ لو فيما أخذه.الد

 المطمب الرابع 
 القرائن في إثبات جرائم القصاص والدية 

انقسـ فقياء الشريعة اإلسبلمية فيما يخص إثبات جرائـ القصاص كالدية بالقرائف إلى فريقيف, فريؽ    
 ال يجيز إثبات جرائـ القصاص كالدية بالقرائف, كفريؽ يجيز إثباتيا بالقرائف.

 األول الفرع
 القائمون بعدم جواز إثبات جرائم القصاص والدية بالقرائن

جميكر الفقياء ال يسمـ باعتبار القرائف دليبل عاما مف أدلة اإلثبات في الجرائـ, كيستثنكف مف ذلؾ    
ما ُنص عميو بنص خاص كالقسامة, إذ تبتدئ بمكث أك كجكد قتيؿ في محمة, ككؿ منيما ىك عبارة 

ال يكتفى بيا كحدىا, إذ يجب تدعيميا بأيماف مخصكصة, كىي أيماف القسامة كما  عف قرينة, كلكف
 . ؽ بيانوسب
كلعؿ عذر الفقياء الذيف ال يسممكف باعتبار القرائف دليبل في إثبات جرائـ القصاص كالدية, ىك أف    

ا اعتمد عمييا , كأنيا تحمؿ أكثر مف كجو, فإذتقترب مف الشؾ القرائف في أغمب األحكاؿ قرائف ظنية
كأنو غالبا  2,كدليؿ إلثبات الجريمة, فقد اعتمد عمى دليؿ مشككؾ فيو, ال يمكف التسميـ مقدما بصحتو

ما يصعب الترجيح بيف قرينة البراءة كقرينة اإلدانة, كمع ذلؾ ىناؾ مف ىذا الجميكر, مف أجاز إثبات 
  .بات بالقرائفجرائـ القصاص كالدية بالنككؿ في اليميف أك ردىا, مع أنو إث

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية فيما إذا كاف يمكف الحكـ بالنككؿ في اليميف, كاليميف المردكدة كقد    
. فيرل الحنفية القضاء بالنككؿ في اليميف دكف ردىا إلى المدعي, كما سبؽ الذكر في الجرائـ

ىك في المذىب الشافعي باطؿ؛ كيعتبركف رد اليميف إلى المدعي في حاؿ نككؿ المدعى عميو, كما 
ما جعؿ اليميف حجة إال في جانب المدعى عميو, فرد اليميف إلى المدعي ىك كضع  ألف النبي 

 لمشيء في غير مكضعو, كيعتبركنو حد الظمـ. 
كقد اختمؼ أبك حنيفة كصاحباه في تكييؼ النككؿ, فقاؿ أبك حنيفة: إنو بذؿ مف جية المدعى    

ؼ كمحمد: إنو إقرار, كقالكا في جرائـ القصاص كالدية, إذا كانت الجريمة تكجب عميو, كقاؿ أبك يكس

                                                
, 10..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 72, 71, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 1

 . 9ــ 7ص
 .300, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 2
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الماؿ, صح التحميؼ فييا كالحكـ بالنككؿ اتفاقا؛ ألف األمكاؿ يصح فييا البذؿ مف جية, كتثبت 
 باإلقرار مطمقا. 

ر أنو إذا أما إذا كانت الجريمة مما يكجب القصاص في النفس, استحمؼ المدعى عميو باتفاؽ, غي   
نكؿ عف اليميف حبس حتى يحمؼ أك يقر عمى قكؿ أبي حنيفة لتعذر القضاء بالنككؿ, إذ النفس ال 

بية, فيدرأ يصح فييا البذؿ كاإلباحة, كعمى قكليما يحكـ عميو بالدية بنككلو؛ ألف النككؿ إقرار فيو ش
فس, فإنو يقضى أما إذا كانت الجريمة تكجب القصاص فيما دكف النالقصاص كتثبت الدية. 

بالقصاص عند أبي حنيفة بالنككؿ؛ ألف ما دكف النفس يحتمؿ البذؿ كاإلباحة, كيقضى بالدية أك 
  1األرش حسب الحالة عند أبي يكسؼ كمحمد؛ ألنو إقرار فيو شبية.

نما يجب أف ترد     كيرل الشافعية في المذىب أنو ال يحكـ لممدعي بمجرد نككؿ المدعى عميو, كا 
ف نكؿ لـ يحكـ لو, كىذا في جميع الجرائـ المتعمقة بحقكؽ اليميف إل ى المدعي, فإف حمفيا ُحكـ لو, كا 

 2اآلدمييف, كالقتؿ كالضرب كالشتـ, سكاء كانت العقكبة قصاصا أك دية أك تعزيرا.
أما مذىب الحنابمة فيركف أنو إذا نكؿ المدعى عميو, ككاف المدعى بو ماال أك المقصكد بو الماؿ,    

عميو بنككلو, كلـ ُترد اليميف عمى المدعي كبو قاؿ أحمد. كاختار أبك الخطاب مف الحنابمة, أف  قضي
لممدعى عميو رد اليميف عمى المدعي, فإذ حمؼ المدعي حكـ لو بما ادعاه, كقد صكَّبو أحمد, فقاؿ: 

كبو قاؿ  ما ىك ببعيد, يحمؼ كيستحؽ. كىك قكؿ أىؿ المدينة, إذ ركم ذلؾ عف عمي بف أبي طالب,
 القاضي شريح كالشعبي كالنخعي كابف سيريف كمالؾ في الماؿ خاصة. 

كبرركا قكليـ بالمعقكؿ بعد األدلة الشرعية, بأنو إذا نكؿ المدعى عميو, ترجح صدؽ المدعي, كقكم    
جانبو, فتشرع اليميف في حقو, كالمدعى عميو قبؿ نككلو, ككالمدعي إذا شيد لو شاىد كاحد. كألف 

ؿ قد يككف لجيؿ المدعى عميو بالحاؿ, أك تكرعو عف الحمؼ, أك لمخكؼ مف عاقبة اليميف, أك النكك 
ترفعا عنيا, مع عممو بصدقو في إنكاره, فبل يتعيف بنككلو صدؽ المدعي, فبل يجكز الحكـ لو مف 

 غير دليؿ, فإذا حمؼ كانت يمينو دليبل, لعدـ كجكد ما ىك أقكل منيا.
عى بو قصاصا, فبل يحكـ الحنابمة في المذىب بالنككؿ, كال باليميف أما في حاؿ ككف المد   

المردكدة, سكاء كاف القصاص في النفس أك فيما دكنيا. كىناؾ ركاية عف أحمد, تفيد بالقضاء بالنككؿ 
أما ابف أبي ليمى فبل يرل الحكـ بالنككؿ في اليميف  ا دكف النفس, كقكؿ أبي حنيفة.في القصاص فيم

بؿ قاؿ: ال أدع المدعى عميو حتي يحمؼ أك يقر, كىك قكؿ عند الشافعية كالحنابمة, إذ كال يردىا, 
  3يركف حبس المدعى عميو حتى يجيب بإقرار أك إنكار يحمؼ معو.

                                                
 .440ــ  428, ص8غ اٍُاتن, ض..., أُهظثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .404, 402, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضأعُٗ انًطبنت, )صكشٚب( انغُٛكٙ 2
 . 103..., أُهظغ اٍُاتن, صانطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ. 235ــ  233, ص14, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 174 

 
  

 

 الفرع الثاني
 القائمون بجواز إثبات جرائم القصاص والدية بالقرائن

الجرائـ, كيشترطكف مع ذلؾ االعتداؿ, ىناؾ مف الفقياء مف يركف جكاز األخذ بالقرائف في إثبات    
كمف ىؤالء الفقياء ابف القيـ الجكزية, إذ يرل أف الحاكـ إذا أىمؿ الحكـ بالقرائف أضاع حقكقا كثيرة, 

نو إف تكسع فييا كجعؿ معكلو عمييا دكف األكضاع الشرعية, كقع في أنكاع مف الظم  ـ كالفساد. كا 
ت كدالالت األحكاؿ, بؿ مف استقرأ الشرع في مصادره كمكارده, فالشارع حسبو, لـ يمغ القرائف كاألمارا

كجده شاىدا ليا باالعتبار, كيجكِّز التعكيؿ عمييا, كقد أعطى صكرا كأمثمة متعددة عف ذلؾ. كاعتبر 
ابف القيـ أف البينة ىي اسـ لكؿ ما يبيف الحؽ كيظيره, كمف خصيا بالشيادة سكاء تمثمت في 

 ك الشاىد, لـ يكؼ مسماىا حقو. الشاىديف, أك األربعة, أ
نما أتت مرادا بيا الحجة كالدليؿ     كيضيؼ أف البينة لـ تأت قط في القرآف مرادا بيا الشاىداف, كا 

, المراد بو أف عمى المدعي بياف ما 1"البينة عمى المدعي...": كالبرىاف. ككذلؾ قكؿ الرسكؿ 
لشاىداف مف البينة, كال ريب أف غيرىا مف يصحح دعكاه ليحكـ لو, أم ما يجعميا صحيحة, كأف ا

 2أنكاع البينة قد يككف أقكل منيا لمداللة عمى صدؽ المدعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
, نهْ اُؽك٣س: 3أُهظغ اٍُاتن, أتٞاب األؼٌاّ, تاب ٓا ظاء ك٢ إٔ اُث٤٘ح ػ٠ِ أُكػ٢ ٝا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ أُكػ٠ ػ٤ِٚ, ض ,عٍُ انزشيز٘, )يسًذ( انزشيز٘ 1

 .19, ص1341
 .12ــ  3..., أُهظغ اٍُاتن, صانطشق انسكًٛخ, )يسًذ( اثٍ انمٛى اندٕصٚخ 2
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 الفصل الثاني
 وبدائميما في القانونفي التشريع الجنائي اإلسالمي عقوبات القصاص والدية  

إلسبلمي, فيي غير عقكبات القصاص كالدية تعتبر حاليا مف خصكصيات التشريع الجنائي ا   
معمكؿ بيا في كؿ تشريعات البمداف غير اإلسبلمية دكف استثناء, كىذا ال يطرح أية إشكاؿ. لكف 
اإلشكاؿ المطركح ىك في البمداف اإلسبلمية, إذ التشريع اإلسبلمي يعتبر ىذه العقكبات مف العقكبات 

ليا, كىي مف الثكابت القطعية المقدرة مف الشارع الحكيـ, التي ال يجكز المساس بيا كال استبدا
, كالتي ال يمكف مخالفتيا تحت أم ظرؼ كبأية حجة. في المجتمع المسمـ الصالحة لكؿ زماف كمكاف

لكف الكاقع يخالؼ ذلؾ كمو, إذ ُجؿ تشريعات البمداف اإلسبلمية أكقفت العمؿ بعقكبات القصاص 
 طبؽ حاليا.تُ  مف القكانيف الكضعية كالدية كىجرتيا, كاختارت ليا بدائؿ

ىذا الفصؿ جاء لدراسة ىذه العقكبات كمعرفة البدائؿ المختارة ليا مف قبؿ المشرع الجزائرم, كفي    
سبيؿ معرفة خصكصيات كؿ عقكبة عمى حدة, فضمت تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف, تناكلت في 

القانكف, كفي المبحث األكؿ منو عقكبات القصاص في التشريع الجنائي اإلسبلمي كبدائميا في 
 المبحث الثاني عقكبات الدية في التشريع الجنائي اإلسبلمي كبدائميا في القانكف.   

 المبحث األول
 عقوبات القصاص في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون

األمف مطمب فطرم بشرم أقرتو القكانيف الكضعية كالشرائع السماكية كدعت إليو, فكاف كؿ       
يما يسعى إلى تحقيقو. فنجد الدكؿ كالحككمات تسف القكانيف تمك القكانيف كاألنظمة تمك األنظمة كىذا من

كتبعا ليذه التغيرات يتغير مدل الجرائـ بالزيادة و, تحقيق لحفظ األمف, كما تمبث أف تغيرىا في سبيؿ
 بحسب مدل نجاعة ىذه القكانيف كاألنظمة.  كالنقصاف, كىذا

قد جعمت بعض  ىذا المسعى أيضاتحقيؽ لبلنتباه أف الشريعة اإلسبلمية في سبيؿ  كلكف البلفت   
كىذا اعترافا منيا بديمكمة صبلحيا كنجاحيا, كمف  ,تغير بتغير المكاف أك الزمافتال  ةثابتالعقكبات 

الجنايات العمدية الكاقعة عمى النفس  عمىكجزاء  التي جعمتيا القصاص,عقكبة  بيف ىذه العقكبات
كتككف  .الجرائـ الكاقعة عمى جسـ اإلنساف, كذلؾ إذا تحققت شركطيا كانتفت مكانعيا بعضعمى ك 

لصالح عقكبات أخرل التي اختارت التخمي عف ىذه العقكبة تماما, خالفت القكانيف الكضعية بذلؾ قد 
  .مف اختيار مشرعي ىذه البمداف
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كتمؾ التي اختيرت لجنائي اإلسبلمي في التشريع افما حقيقة كجدكل كؿ مف عقكبات القصاص    
 ؟ في القكانيف الكضعية السيما القانكف الجزائرم بديبل ليا

ىذا ما ستتـ اإلجابة عميو مف خبلؿ ىذا المبحث, الذم تـ تقسيمو إلى مطمبيف, تـ التطرؽ في    
مب الثاني المطمب األكؿ منو إلى: عقكبة القصاص في النفس كبدائميا في القانكف الجزائرم, كالمط

 ُخصص إلى: عقكبات القصاص فيما دكف النفس كبدائميا في القانكف الجزائرم. 
 المطمب األول 

 عقوبة القصاص في النفس وبدائميا في القانون الجزائري
منيما جـر القتؿ العمد, كلكنيما اختمفا في  اتفؽ القانكف الجزائرم مع الشريعة اإلسبلمية في أف كبل   

عمى عقكبة القصاص كجزاء عمييا,  اإلسبلمية كجبيا ىذه الجريمة. فنصت الشريعةالعقكبة التي ت
باختياره عقكبات أخرل عمى ىذه الجريمة, فجاء ىذا المطمب في ثبلثة ذلؾ كخالؼ المشرع الجزائرم 

ُخصص الفرع األكؿ منيا لعقكبة القصاص في النفس في الشريعة إذ فركع ليفصؿ ىذا كيبيِّنو, 
كالفرع الثاني لبدائؿ عقكبة القصاص في النفس في القانكف الجزائرم, كالفرع الثالث لمكازنة اإلسبلمية, 

 بيف عقكبة القصاص في النفس كبدائميا في القانكف الجزائرم. 
 الفرع األول

 عقوبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسالمية
قد سبؽ جريمة القتؿ العمد, ك تجب عقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية بارتكاب    

القتؿ, إال إذا في ىذه الحالة كىك  ,المماثمة أم مجازاة الجاني بمثؿ فعمو , كىكمعنى القصاصمعرفة 
 . و أك مف استيفائوُكجد سبب يمنع مف الحكـ ب

 أربعتناكلو في بعد التطرؽ لمفيـك القصاص في الفصؿ السابؽ, فضمت كلتفصيؿ ىذا الفرع    
لحكـ قتؿ الجماعة  نيةصصت الجزئية األكلى منيا لشركط القصاص في النفس, كالثاجزئيات, خُ 
 األخيرة لسقكط القصاص في النفس. الستيفاء القصاص في النفس, ك  ثالثةلكاحد, كال

 الفقرة األولى
 شروط القصاص في النفس

تيؿ, كشركطا في يشترط لمحكـ بالقصاص في النفس, أف تتكافر شركطا في القاتؿ, كشركطا في الق   
القتؿ, كأخرل في كلي الدـ. كتخمؼ أم شرط مف ىذه الشركط, يعتبر مانعا مف مكانع القصاص عند 

 مف يشترطو.
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حتى يمكف الحكـ عميو بالقصاص في النفس, أف يككف مكمفا, كأف  ويشترط فيفبالنسبة لمقاتؿ ف   
أال ك القتؿ سقط القصاص عنو بغير العفك, يككف مختارا, كأال يككف حربيا, كأال يككف لمقاتؿ شريكا في 

 يككف الجاني قد اعترؼ بجنايتو إنقاذا لتنفيذ عقكبتيا عمى برمء خطأ.
اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أنو يشترط في القاتؿ لكجكب القصاص فبالنسبة لمتكميؼ فقد    

القصاص عمى القاتؿ إذا كاف عميو أف يككف مكمفا, كىك أف يككف بالغا عاقبل عند القتؿ, فبل يجب 
صغيرا, أك مجنكنا جنكنا مطبقا عند القتؿ. أما إذا قتمو عاقبل ثـ جف, فقد ذىب الحنفية إلى أنو إذا 
ف جف قبؿ دفعو سقط عنو القصاص, ككجبت الدية  دفعو القاضي لمكلي عاقبل ثـ جف اقتص منو, كا 

بالقصاص, فإف كاف يجف كيفيؽ فإف قتؿ  بدال منو استحسانا, كنفس الحكـ إذا جف قبؿ القضاء عميو
في إفاقتو حكـ عميو بالقصاص, فإف جف بعد ذلؾ جنكنا مطبقا قبؿ دفعو لكلي الدـ سقط القصاص, 

ف كاف الجنكف غير مطبؽ قتؿ قصاصا بعد إفاقتو.  1كا 
 كقاؿ المالكية: أف المجنكف ال يقتص منو إال بعد إفاقتو, في حالة قتمو كىك عاقؿ. كخالفيـ   

الشافعية كالحنابمة في ذلؾ كقالكا بكجكب القصاص منو, حتى كىك في حالة جنكف, سكاء ثبت عميو 
نة أك باإلقرار؛ ألف الرجكع عف إقراره في القصاص ال يقبؿ عندىما كال يسقط القصاص, القتؿ بالبيِّ 

ا ثبت عميو بإقراره, عمى خبلؼ الحد فإنو يقبؿ الرجكع فيو, لذلؾ ال يقاـ الحد عميو في حالة جنكنو, إذ
الحتماؿ رجكعو عف اإلقرار بعد اإلفاقة. أما إذا قتؿ المجنكف كىك في حالة جنكف, فبل قصاص عميو 

 أصبل عند الجميع.
كيأخذ حكـ المجنكف النائـ كالمغمى عميو, أما السكراف فقد ذىب الحنفية كالمالكية ككذلؾ الشافعية    

و إف قتؿ كىك سكراف فإف كاف سكره بمحـر كجب القصاص كالحنابمة في المذىب عندىما, إلى أن
ف كاف سكره بسبب يعذر فيو فبل قصاص عميو.   2عميو, كا 

, أف يككف القاتؿ مختارا اختيار اإليثار, فبل في النفس يشترط جميكر الحنفية لكجكب القصاصك    
ي حنيفة كمحمد, كعند قصاص عمى مكَره عمى القتؿ إكراىا تاما, كيجب القصاص عمى المكِره عند أب

أبي يكسؼ ال يجب القصاص عمى أم منيما, سكاء المكِره أك المكَره, كعند زفر يجب القصاص عمى 
المكَره دكف المكِره. أما اإلكراه الناقص فبل أثر لو عمى القصاص, كيقتص معو مف القاتؿ ببل 

 3خبلؼ.

                                                
 .532, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس(انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ ) ,)يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1
سٔضخ , )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 237, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 2

)يٕفك  اثٍ لذايخ. 230ص, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 149, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضانطبنجٍٛ

 . 482, 481, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, انذٍٚ(
 .240, 114, 113, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
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راه ال أثر لو في إسقاط القصاص عمى أما الجميكر كمنيـ المالكية كالحنابمة, فقالكا: أف اإلك   
المكَره, فإذا قتؿ شخص غيره مكرىا لزمو القصاص, كلـز القصاص المكِره أيضا, كيككف المأمكر 

  1مكرىا إذا كاف ال يمكنو المخالفة لخكؼ قتؿ اآلمر لو, فإف لـ يخؼ المأمكر اقتص منو فقط.
, كجب القصاص عمى اآلمر, عمى كقاؿ الشافعية: إذا أكره شخص عمى قتؿ آخر بغير حؽ   

الصحيح المنصكص, كبو قطع الجميكر, كعف ابف سريج أنو ال قصاص عميو؛ ألنو متسبب, 
كالمأمكر مباشر آثـ بفعمو, كالمباشرة مقدمة, كفي القصاص مف المكَره القكالف. كاإلكراه عمى القتؿ في 

التمؼ, كالقطع كالجرح كالضرب  الراجح عندىـ ال يحصؿ إال بالتخكيؼ بالقتؿ, أك ما يخاؼ منو
  2الشديد, كيستكم أف يككف اإلكراه صادرا مف اإلماـ أك نائبو أك المتغمب.

ذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال قصاص عمى القاتؿ إذا كاف حربيا, لعدـ التزامو أحكاـ اإلسبلـ, ك    
ؿ بو قصاصا, كلك دخؿ كلكف يقتؿ لعدـ عصمتو كىدر دمو, كعمى ذلؾ فمك قتؿ حربي مسمما لـ يقت

  3ببلد المسمميف بإيماف أك أماف ال يقتص منو.
ذا سقط القصاص عف أحد المشاركيف في القتؿ ألم سبب كاف غير العفك عنو, سقط القصاص ك     ا 

عف الجميع عند الحنفية؛ ألف القتؿ كاحد كال يتجزأ, فإف كاف أحد المشاركيف في القتؿ  صغيرا أك 
 4طئا أك مدافعا عف نفسو أك مالو, سقط القصاص عف الجميع.مجنكنا أك أبا أك مخ

أما إذا قتؿ اثناف شخصا, فعفى الكلي عف أحدىما فبل يسقط عف اآلخر بذلؾ كلو أف يقتص منو    
أك يعفك عنو كاألكؿ, كقاؿ أبك يكسؼ: إذا عفا عف أحدىما سقط القصاص عف الثاني. ىذا إف كاف 

سقط القصاص لمباقيف باتفاؽ  ,تعدد أكلياء دـ القتيؿ كعفا أحدىـإذا  اكلي دـ القتيؿ كاحدا, أم
 الحنفية؛ ألف القصاص ال يتجزأ.

كذىب المالكية إلى كجكب القصاص عمى شريؾ الصبي إف اتفقا عمى قتمو, فإف لـ يتفقا عمى قتمو    
غير ىك القاتؿ, كتعمدا قتمو, أك تعمد الكبير قتمو فقط, فبل قصاص عمى الكبير, الحتماؿ أف فعؿ الص

إال أف يدعي أكلياء القتيؿ أنو مات بفعؿ الكبير, كيقسمكف عمى ذلؾ فيقتص مف الكبير. كال يقتص 
 5مف شريؾ مخطئ أك مجنكف.

                                                
1

, أُهظغ انًغُٙ, ٍٚ()يٕفك انذ اثٍ لذايخ. 244, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 

 .456, 455, ص11اٍُاتن, ض
 .128, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2
..., يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ( انؾشثُٛٙ. 237, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3

 .524, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 230ص ,5أُهظغ اٍُاتن, ض
 .535, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 4
 .247, 246,, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 5
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كقاؿ الشافعية: ال يقتص مف شريؾ مخطئ أك شبو عمد, كيقتص مف شريؾ مف امتنع قكده لمعنى    
 1كؿ الثاني أنو ال يقتص مف الجميع.فيو إذا تعمدا جميعا, كىك قكؿ لمحنابمة, كالق

ىذا القكؿ , ك رمء خطأقد اعترؼ بجنايتو إنقاذا لتنفيذ عقكبتيا عمى ب أال يككف كيشترط في الجاني   
ألحمد بف حنبؿ حيث قاؿ في رجؿ شيد عميو شاىداف بالقتؿ, فُأِخذ لُيقاد منو فجاء رجؿ فقاؿ: ما قتمو 

كأساس ذلؾ ما ركم مف أف رجبل ذبح رجبل في  لدية عمى الثاني"ىذا أنا قتمتو: "القكد يسقط عنيما كا
خربة كتركو كىرب, ككاف قصاب قد ذبح شاة كأراد ذبح أخرل, فيربت منو إلى الخربة, فتبعيا حتى 
كقؼ عمى القتيؿ, كالسكيف بيده ممطخة بالدـ, فُأخذ عمى تمؾ الحاؿ, كجيء بو إلى عمر ػػػػػ رضي اهلل 

مو, فقاؿ القاتؿ في نفسو: قتمت نفسا كيقتؿ بسببي آخر فقاـ فقاؿ: أنا قتمتو, كلـ يقتمو عنو ػػػػػ فأمر بقت
عنو القصاص. كألف الدعكل عمى األكؿ  كدرأ ,نفسا ىىذا. فقاؿ عمر: إف كاف قد قتؿ نفسا فقد أحي

  2شبية في درء القصاص عف الثاني: كتجب الدية عميو؛ إلقراره بالقتؿ المكجب ليا.
ؼ ما قاـ بو الجاني في ىذه الحادثة كما حكـ بو يكيحظ عمى ىذه الكاقعة كىذا الحكـ, أف تكما يبل   

معقاب, كيستنتج مف خبلؿ ل ةمخففالر اعذباأل يندرج فيما يسمى قانكناعمر بف الخطاب في القانكف, 
 ,ذار المخففةىذا أف التشريع الجنائي اإلسبلمي كفي عقكباتو المقدرة كاف سباقا أيضا إلى العمؿ باألع

 أف الحكـ بالقرائف قد يكقع في الخطأ.  منو كما يستنتج
يشترط في القتيؿ لكي يقتص لو مف القاتؿ, أف يككف معصـك الدـ, كأف يككف مكافئا لمقاتؿ أك ك    
فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أنو فبالنسبة لمشرط األكؿ فقد اتفؽ  عمى منو, كأال يككف فرعا لمقاتؿ.أ

كجكب القصاص عمى القاتؿ, أف يككف القتيؿ معصـك الدـ, أك محقكف الدـ في حؽ القاتؿ. يشترط ل
فإذا كاف القتيؿ ميدر الدـ في حؽ الجميع, كالحربي كالمرتد, لـ يجب بقتمو قصاصا مطمقا. أما إذا 
 كاف ميدر الدـ في حؽ بعض الناس فقط, كالقاتؿ المستحؽ لمقصاص, فإنو ميدر الدـ في حؽ أكلياء
ف قتمو كلي الدـ لـ  القتيؿ خاصة, فإف قتمو أجنبي قتؿ بو قصاصا؛ ألنو غير ميدر الدـ في حقو, كا 

 يقتص منو؛ ألنو ميدر الدـ في حقو. 
إال أف الحنفية كالحنابمة اشترطكا أف يككف المقتكؿ محقكف الدـ في حؽ القاتؿ عمى التأبيد, فإذا    

و قاتمو؛ ألف المستأمف محقكف الدـ في حاؿ أمانو فقط, كانت عصمتو مؤقتة كالمستأمف فبل يقتؿ ب
كىك ميدر الدـ في األصؿ؛ ألنو حربي فبل قصاص في قتمو, إال أف يككف قاتمو مستأمنا فعند الحنفية 
قكالف: يقتؿ بو, كقيؿ: ال يقتؿ. كركم عف أبي يكسؼ القصاص مف المسمـ في قتؿ المستأمف, لقياـ 

الكية كالشافعية: يقتؿ الكفار غير الحربييف بعضيـ ببعض؛ ألف دماءىـ العصمة كقت القتؿ. كقاؿ الم
                                                

, 11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 247, 246, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 1

 . 499ــ  496ص
 .202, 201, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 180 

 
  

 

معصكمة, كالمقصكد بالكفار غير الحربييف, ىـ أىؿ الذمة كالمستأمنيف الذيف دخمكا ببلد المسمميف 
  1بأماف كلـ يشترطكا التأبيد.

لمقاتؿ أك أعمى منو يشترط جميكر الفقياء لكجكب القصاص في القتؿ, أف يككف القتيؿ مكافئا كما    
في أكصاؼ اعتبركىا, فبل يقتؿ األعمى باألدنى, كلكف يقتؿ األدنى باألعمى كبالمساكم, كال يراد 
نما يراد بيا مكافأة مخصكصة. كخالؼ الحنفية كالنخعي كالشعبي  بالمكافأة المساكاة مف كؿ كجو, كا 

ف القاتؿ كالقتيؿ, كال أف يككف القاتؿ ىذا الشرط, كقالكا: ال يشترط في القصاص في النفس المساكاة بي
أدنى مف القتيؿ, كاعتبركا أف األنفس جميعيا متساكية, عمى الرغـ مف أنو ال يقتؿ عندىـ المسمـ كال 

نما عمى أساس عدـ عصمة الحربي.  2الذمي بالحربي, كلكف ليس عمى أساس عدـ المساكاة, كا 
لممكافأة, فذىب المالكية كالحنابمة إلى اشتراط كقد اختمؼ الجميكر في األكصاؼ التي اعتبركىا    

المساكاة بيف القاتؿ كالقتيؿ في اإلسبلـ كالحرية, أك أف يككف القتيؿ أزيد مف القاتؿ في ذلؾ, فإف كاف 
القاتؿ أزيد مف القتيؿ فييما فبل قصاص, فإف اختص كؿ مف القاتؿ كالقتيؿ بصفة مف ىاتيف الصفتيف 

أما الحنابمة فالقاعدة عندىـ أال يقتؿ مسمـ بكافر كال حر  .ـ عمى الحريةفقط, فرجح المالكية اإلسبل
بعبد. أما اآلف كقد زاؿ الرؽ, فمـ يبؽ مف ىذا الشرط عندىـ إال صفة اإلسبلـ, كعميو فبل يقتص مف 

 مسمـ بكافر.
يـ مف كقد اختمؼ المالكية في الكقت الذم تعتبر فيو المساكاة في القتؿ المكجبة لمقصاص, فمن   

قاؿ: أف المكافأة المطمكبة تككف حيف القتؿ, كيقصدكف بو كقت حدكث المكت ال الفعؿ, كال إشكاؿ إذا 
حصؿ المكت بعد فعؿ العدكاف مباشرة, كلكف اإلشكاؿ يقـك إذا تخمؼ المكت بعد الفعؿ كتغيرت 

مكافأة كقت الفعؿ األكصاؼ, كأف أسمـ الذمي الجاني قبؿ كفاة الذمي المجني عميو, فإذا اشترطنا ال
ذا اشترطنا المكافأة كقت المكت فبل قصاص, لذلؾ مف المالكية مف قاؿ: البد  كاف القصاص, كا 
لكجكب القصاص مف المكافأة في حالة الفعؿ كحالة المكت كما بينيما, كمتى فقد التكافؤ في كاحد 

 منيا سقط القصاص. 
كىك القتؿ ألخذ الماؿ, إذ يقتؿ القاتؿ كلك كاف  كقد استثنى المالكية شرط التكافؤ في قتؿ الغيمة,   

نما قتؿ لئلفساد كىك حد, لذلؾ قاؿ مالؾ: ال عفك فيو كال  القتيؿ أدنى منو, كالقتؿ ىنا ليس قصاصا كا 

                                                
, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 532, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(انذس انًخزب, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 467, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 246, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ

, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 241, ص4اتن, ض, أُهظغ أٍُزبؽٛخ انذعٕلٙ انؾشذ انكجٛش , )يسًذ(

 .239ص
)يٕفك  اثٍ لذايخ. 534, 533, ص6, ٗلً أُهظغ, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 2

 .473,  466, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, انذٍٚ(
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صمح, كصمح الكلي مردكد, كالحكـ فيو لئلماـ. أما الحنابمة فكقت المساكاة المشترط عندىـ ىك كقت 
 1قت المكت, كيستكم عندىـ القتؿ غيمة كغيره.الجناية, أم كقت الفعؿ ال ك 

كيشترط الشافعية لكجكب القصاص عمى القاتؿ, إما المساكاة بيف القاتؿ كالقتيؿ, أك أف يككف القتيؿ    
أفضؿ مف القاتؿ في اإلسبلـ, أك األماف, أك الحرية, أك األصمية, أك السيادة. كيقصد باألصمية أال 

يأتي الكبلـ عنيا, أما السيادة فيقصد بيا أال يككف القاتؿ سيدا لمقتيؿ, يككف القاتؿ أصبل لمقتيؿ, كس
أم ال يككف القتيؿ عبدا لمقاتؿ. كيعتبركف المساكاة المشركطة كقت الجناية, أم كقت فعؿ العدكاف, 
بغض النظر عف كقت حدكث الكفاة. كما تجدر اإلشارة إليو أخيرا, أنو يقتؿ الذمي بالذمي كلك اختمفت 

  2تيما, كىذا عند الجميع؛ ألف الكفر ممة كاحدة.ديان
ذىب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية إلى أنو ال يقاد كالد بكلده مطمقا, كىك ما يعني أف يأخذ ك    

ف عمكف,  حكـ الكالد كؿ األصكؿ مف الذككر كاإلناث ميما بعدكا, فيدخؿ في ذلؾ األـ كالجدات كا 
ف عمكا, سكاء كانكا مف جية األـ أك سكاء كف مف جية األـ أك مف جية ا ألب, كما يدخؿ األجداد كا 

ف سفؿ, كاالبف, كابف  مف جية األب, لشمكؿ لفظ الكالد ليـ جميعا, كيشمؿ لفظ الكلد, كؿ كلد كا 
االبف, كابف البنت, كىكذا. كركم عف أحمد أف األـ تقتؿ باالبف خبلفا لؤلب, كالصحيح أنيا كاألب 

 لمذىب. فبل تقتؿ باالبف كىك ا
كابف المنذر كقالكا يقتؿ الكالد بكلده, ككذلؾ المالكية قالكا: يقتؿ  كخالؼ ابف نافع كابف عبد الحكـ   

األب بكلده إذا كاف قد قصد إزىاؽ ركحو, ككذلؾ األـ إذا منعت كلدىا الرضاع بقصد قتمو كمات مف 
ألنيـ ال يقركف القتؿ شبو العمد جراء ىذا الفعؿ, كعميو إذا ثبت قصد القتؿ عمى الكالد اقتص منو؛ 

نما يقصد العدكاف. كبالتالي كؿ  كيعتبركه عمدا, كمعمـك أف شبو العمد ال يقصد فيو الجاني القتؿ, كا 
قتؿ شبو عمد في كصؼ غير المالكية, ال يقاد بو الكالد عند المالكية, رغـ اعتباره قتؿ عمد عندىـ. 

الكالد مف النسب, كليس الكالد مف الرضاع أك الكالد مف كالكالد المقصكد في ىذا كمو مف الجميع ىك 
الزنا, كيستكم في ذلؾ إف كاف الكالد مساكيا لمكلد في الديف كالحرية أك مخالفا لو؛ كذلؾ ألف سبب 

  3انتفاء القصاص ىك شرؼ األبكة, كىك مكجكد في كؿ حاؿ.

                                                
1

, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 238, 237, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( ذسدٚشان 

 .477ــ  466, 460, 459, ص11أُهظغ اٍُاتن, ض
..., أُهظغ سٔضخ انطبنجٍٛ, ٍ ٚسٙ()يسٙ انذٚ انُٕٔ٘. 240, 239, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 2

 .151, 150, ص9اٍُاتن, ض
. 528, 527, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 485ــ  483, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3

, 10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( كبعبَٙان. 152, 151, ص9..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘

 .267, 242, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 241ص
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ا ما ىك متفؽ عمييا, كمنيا لكجكب القصاص في القتؿ شركطا في فعؿ القتؿ, منيكذلؾ يشترط ك    
ما ىك مختمؼ فييا, فأما المتفؽ عمييا فيي: أف يككف القتؿ عمدا, كأف يككف عدكانا, كأما المختمؼ 

 فييا فيي: أف يككف القتؿ بالمباشرة كليس تسببا, كأف يككف في دار اإلسبلـ.
صاص ال يجب في غير عمى أف الق ,أجمع فقياء الشريعة اإلسبلميةفبالنسبة لمشرط األكؿ فقد    

 القتؿ العمد, كقد سبؽ تفصيؿ القتؿ العمد, لذا ُيكتفى باإلحالة عميو.
عمى أف القصاص ال يجب في القتؿ العمد إذا لـ يكف عدكانا, كىذا احترازا مف كذلؾ اتفؽ الفقياء ك    

ؽ أك بإذف القتؿ الجائز. كالعدكاف يعني تجاكز الحد كالحؽ, كقتمو لعداكة أك غضب, فإذا قتمو بح
القتيؿ, فبل قصاص فيو لعدـ االعتداء, كعمى ذلؾ يخرج القتؿ قصاصا أك حّدا أك دفاعا عف النفس 

 1أك الماؿ أك تعزيرا عف دائرة القصاص, كذلؾ لعدـ االعتداء.
اشترط الحنفية لكجكب القصاص في القتؿ العمد أف يككف مباشرة كليس تسببا, كقالكا: القتؿ تسببا ك    

قتؿ معنى ال صكرة, كالقتؿ مباشرة قتؿ صكرة كمعنى, ىك القتؿ مباشرة؛ ألف القتؿ تسببا  ال يساكم
كبما أف الجزاء قتؿ مباشرة, كالقصاص معناه التماثؿ, فبل يمكف أف يككف القتؿ تسببا كيقتص فيو 

 . كخالؼ الجميكر ىذا الشرط, كقالكا بكجكبفي ىذه الحالة بالقتؿ مباشرة؛ ألف التماثؿ ينعدـ
  2القصاص في التسبب كالمباشرة عمى السكاء.

أف يككف قد حدث  ,كفي ركاية عف أحمد أنو لكجكب القصاص في القتؿ كذلؾ اشترط الحنفيةكما    
في دار اإلسبلـ, كعمى ىذا فمك أسمـ حربي كلـ يياجر إلى دار اإلسبلـ, فقتمو مسمـ ىناؾ فبل 

ف كاف مسمما فيك م ف أىؿ دار الحرب, كىذا يكرث شبية في قصاص؛ ألنو حسب تبريرىـ كا 
عصمتو. ككذلؾ لك كانا مسمميف دخبل دار الحرب بأماف كقتؿ أحدىما صاحبو, فبل قصاص أيضا. 

الشافعية كالحنابمة في المذىب ىذا الشرط, بؿ متى قتؿ مسمما في دار الحرب عامدا المالكية ك كال يرل 
 3أك لـ يياجر.عالما بإسبلمو فعميو القكد, سكاء كاف قد ىاجر 

إذ يشترط في كلي الدـ لكجكب القصاص في القتؿ أف يككف معمكما, كأال يككف فرعا لمقاتؿ. ك    
يشترط الحنفية لكجكب القصاص في النفس, أف يككف كلي الدـ معمكما, فإف كاف مجيكال فبل يجب 

  4القصاص؛ ألف كجكب القصاص كجكب لبلستيفاء, كاالستيفاء لممجيكؿ متعذر.
                                                

سٔضخ , سٙ انذٍٚ ٚسٙ(انُٕٔ٘ )ي. 242, 237, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1

, 33, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ, ٛخٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚز. 123, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضانطبنجٍٛ

 .268ص
, ؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙان, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 263, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 123, ص9..., ٗلً أُهظغ, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 243, 242, ص4ٗلً أُهظغ, ض
 . 457ــ  455, ص11أُهظغ اٍُاتن, ض

. 460, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( ذايخاثٍ ل. 248, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .209, ص20, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ. 227, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ(انؾشثُٛٙ
 .264, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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, أال في النفس اشترط جميكر الفقياء كمنيـ الحنفية كالشافعية كالحنابمة أنو لكجكب القصاصك    
يككف مف أكلياء الدـ فرعا لمقاتؿ, فإذا كاف كلي الدـ فرعا لمقاتؿ أك كاف مف أكلياء الدـ فرعا لمقاتؿ, 

أنثى يككف إما كليا لمدـ  كأف يقتؿ أحد الزكجيف اآلخر كليما كلد أك أكثر, فإف الكلد سكاء كاف ذكرا أك
أك مف أكلياء الدـ, أم أف القصاص يجب لو كمو أك جزء منو, كال يجب لمكلد قصاص عمى كالده؛ 
ألنو ال يجب بالجناية عميو, فبل يجب لو بالجناية عمى غيره مف باب أكلى, فيمتنع القصاص في ىذه 

ؿ لو حؽ القصاص كمو أك جزء منو؛ ألف الحالة لمجزئية, أم أف مف أكلياء الدـ جزءا لمقاتؿ, سكاء آ
  1القصاص ال يتجزأ.

 نيةثاالفقرة ال
 حكم قتل الجماعة لواحد

الجماعة إذا قتمكا كاحدا, ككاف كؿ كاحد منيـ لك انفرد بفعمو كجب عميو القصاص, قيؿ في المسألة    
ميكر, إذ ركم ذلؾ عف ىذا القكؿ قاؿ بو الج, ك قتؿ الجماعة بالكاحد كىك لقكؿ األكؿا 2,ثبلثة أقكاؿ

عمر بف الخطاب, كعمي بف أبي طالب, كالمغيرة بف شعبة, كابف عباس, كبو قاؿ سعيد بف المسيب, 
سحاؽ,  كالحسف, كأبك سممة, كعطاء, كقتادة. كىك مذىب مالؾ, كالثكرم, كاألكزاعي, كالشافعي, كا 

 3كأبي ثكر, كأصحاب الرأم, كىك ركاية عف أحمد بف حنبؿ.
ىذا القكؿ ىك ركاية ثانية عف أحمد بف حنبؿ, ك  ,كجكب الدية عمييـ بدؿ القتؿ كىك لثانيالقكؿ اك    

كىك قكؿ ابف الزبير, كالزىرم, كابف سيريف, كحبيب بف أبي ثابت, كعبد الممؾ, كربيعة, كداكد, كابف 
 المنذر, كحكاه ابف أبي مكسى عف ابف عباس.

ىذا القكؿ مركم عف معاذ بف جبؿ, , ك مف باقييـ الدية يقتؿ بو كاحد كيؤخذ كىك القكؿ الثالثكأما    
كابف الزبير, كابف سيريف, كالزىرم؛ كبرركا قكليـ بأف كؿ كاحد منيـ مكافئ لو, فبل تستكفى أبداؿ 

   بمبدؿ كاحد, كما ال تجب ديات لمقتكؿ كاحد, كأنو ال يؤخذ بالنفس أكثر مف نفس كاحدة.       
 لثةاالفقرة الث

 صاص في النفساستيفاء الق
تطرؽ لكلي القصاص في النفس, ثـ لمستكفي القصاص يتـ اللبياف استيفاء القصاص في النفس    

 في النفس, كأخيرا كيفية استيفاء القصاص في النفس. 
ذىب جميكر الفقياء إلى أف القصاص حؽ المجني عميو؛ فقد  كلي القصاص في النفسل فبالنسبة   

ف الجزاء حقو, إال أنو بالمكت عجز عف االستيفاء بنفسو, فيقـك الكرثة ألف الجناية كقعت عميو فكا
                                                

. 152, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 486, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, ذٍٚ()يٕفك ان اثٍ لذايخ 1

 .535, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ
 .490, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 .262, 261, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
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مقامو بطريؽ اإلرث عنو, كعمى ذلؾ فإذا عفا المجني عميو بشركطو سقط القصاص, فإذا مات 
المجني عميو مف غير عفك, انتقؿ القصاص إلى الكرثة عمى سبيؿ االشتراؾ بينيـ, يدخؿ فيو 

 كاألنثى, كالصغير كالكبير, كؿ حسب نصيبو في الميراث.العاصب كصاحب الفرض, كالذكر 
كخالؼ أبك حنيفة كقاؿ: المقصكد مف القصاص ىك التشفي, كأنو ال يحصؿ لمميت, كيحصؿ    

 1لكرثتو, فكاف حقا ليـ ابتداءن, كيثبت لكؿ كاحد منيـ عمى الكماؿ ال عمى الشركة.
لعصبة المجني عميو الذككر فقط, فبل دخؿ كذىب المالكية إلى أف األصؿ في استيفاء القصاص    

فيو لزكج كال ألخ ألـ كال جد ألـ, كيقدـ فيو االبف, ثـ ابف االبف, ثـ األب, ثـ األخ مع الجد القريب 
إف كجد, ثـ ابف األخ, ثـ الجد البعيد, ثـ العـ, ثـ ابنو, كىكذا, إذ يقدـ األقرب مف العصبة عمى 

ككف لو القصاص مع اإلخكة, أم يستكم معيـ, بخبلؼ األب فبل حؽ األبعد, إال الجد القريب, فإنو ي
الشتراط الذككرة فيو, فبل يستحقو العصبة بالغير كال  ؛ليـ معو, كيقصد بالعصبة ىنا العصبة بالنفس

 العصبة مع الغير. 
 كيككف القصاص لمنساء عند المالكية بشركط ثبلثة ىي:   

 ػػػػػ أف يكفَّ مف كرثة المجني عميو.
ػػػػػ أال يساكييف عاصب, كذلؾ بعدـ كجكده أصبل, أك ُكجد ككاف أقؿ منيف درجة, فإذا ساكاىف فبل 

 قصاص ليف.
 ػػػػػ أف تككف المرأة الكارثة ممف لك كانت ذكرا لكاف عاصبا.

فإذا كاف لممجني عميو كارث مف النساء, كعصبتو مف الرجاؿ أبعد منيف, كاف حؽ القصاص ليف    
لمف طمبو منيف أك مف العصبة, كال عبرة بمف عفا مف الفريقيف, إال باجتماعيـ عميو كلمعصبة, أم 

حقيقة أك حكما, ككاحد مف ىذا الفريؽ ككاحد مف اآلخر, ىذا إف لـ َيُحْزَف كؿ الميراث, أك كاف إثبات 
 القتؿ بقسامة العصبة. 

ال حؽ لمعصبة غير الكارثيف في أما إف ُحْزَف الميراث كثبت القتؿ بالبينة أك باإلقرار, فإنو    
القصاص, كالحؽ في القصاص لمنساء الكارثات كحدىف, عمما أف حؽ االستيفاء أك العفك عف 
القصاص إذا مات مستحقو قبؿ االستيفاء, فإنو ينتقؿ لكرثة المستحؽ المتكفى, سكاء كانكا ذككرا أك 

 إناثا, كسكاء كاف الحؽ كميا أك جزئيا. 
ف كاف في مستح    كعفا الكبير فإف لمصغير نصيبو مف دية العمد, كال يسرم  اقي القصاص صغير كا 

عميو عفك الكبير في إسقاط حقو منيا, أما إذا كاف الصغير كحده ىك مستحؽ القصاص, فمكليو مف 
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                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 185 

 
  

 

أب أك كصي أك غيرىما مراعاة مصمحة الصغير, أىي في القتؿ أك في الدية الكاممة؟ كيختار 
  1األصمح لمصغير منيما.

جميكر الفقياء عمى أف لكؿ مف األكلياء المنفرديف , فمستكفي القصاص في النفسل كأما بالنسبة   
كالمتعدديف تككيؿ كاحد منيـ أك مف غيرىـ في استيفاء القصاص, فإف لـ يتفقكا فالقرعة بينيـ, بشرط 

ء, كلؤلب كالجد حؽ أف يككف المستكفي أىبل لبلستيفاء. كيشترط الحنفية حضكر المككؿ عند االستيفا
استيفاء القصاص عف ابنو الصغير عندىـ إذا كاف القصاص لو كحده, كمف باب أكلى إذا كاف شريكا 
مع ىذا األب أك الجد. أما إذا كاف الصغير شريكا لكبير ليس أبكه كال جده, فممكبير أف يستكفي 

  القصاص قبؿ بمكغ الصغير عند أبي حنيفة, كليس لو ذلؾ عند أبي يكسؼ.
كقد خالؼ الشافعية كالحنابمة ىذا كمو, كقالكا: إذا كاف مستحؽ القصاص صغيرا أك مجنكنا لـ    

يستكؼ لو الكلي؛ ألف القصد مف القصاص التشفي كدرؾ الغيظ, كذلؾ ال يحصؿ باستيفاء الكلي, 
ك عمى كيحبس القاتؿ إلى أف يبمغ الصغير, أك يعقؿ المجنكف؛ ألف فيو حظا لمقاتؿ بأف ال يقتؿ أ

 األقؿ يتأخر قتمو, كحظا لممكلى عميو بإيصالو إلى حقو كأف يحصؿ لو التشفي. 
ككذلؾ إذا كاف القصاص مشترؾ بيف صغير أك مجنكف ككبير, فإنو ال يحؽ لمكبير أف يستكفيو    

كحده, فإف لـ يكف لمقتيؿ كارث كال عصبة, كاف حؽ استيفاء القصاص لمسمطاف عند الجميكر لكاليتو 
مة, كزاد المالكية أنو ليس لو حؽ العفك. كقاؿ أبك يكسؼ: ليس لمسمطاف حؽ استيفاء القصاص العا

إذا كاف المقتكؿ مف أىؿ دار اإلسبلـ كلو أف يأخذ الدية, كأما إف كاف مف أىؿ دار الحرب فمو أف 
  2يستكفي القصاص كلو أف يأخذ الدية.

المالكية كالشافعية كىك ركاية لمحنابمة أف القاتؿ يرل , فاستيفاء القصاص في النفس كأما عف كيفية   
يقتص منو بمثؿ الطريقة كاآللة التي قتؿ بيا, ما لـ تكف محرمة لذاتيا, فإذا كانت محرمة كأف قتؿ 
المجني عميو بتجريعو كمية كبيرة مف الخمر أك لكاط أك سحر, فيقتص منو بالسيؼ عند المالكية 

كىناؾ ركاية عند الشافعية في أف القاتؿ بالخمر ُيقتؿ بتجريعو الماء كالحنابمة كاألصح عند الشافعية, 
  3حتى المكت, كفي القاتؿ بالمكاط يقتؿ بإدخاؿ خشبة في دبره حتى المكت بيا.

كخالؼ الحنفية كىك الركاية الثانية عند الحنابمة إلى أف القصاص في النفس ال يككف إال بالسيؼ,    
ضرب عنقو, ميما كانت الطريقة كاآللة التي قتؿ بيا, كلك أراد الكلي كنص الحنابمة عمى أف يككف ب

                                                
 . 259, 258, 256, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1
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مكَّف, كلك فعؿ يعزر لكف ال ضماف عميو, كقيؿ المراد بالسيؼ ىنا السبلح أف يقتؿ بغير السيؼ ال يُ 
 مطمقا فيدخؿ السكيف كغيره. 

يو, لخطره كاختبلؼ كقد ذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال يجكز استيفاء القصاص إال بإذف اإلماـ ف   
الناس في شركط الكجكب كاالستيفاء فيو. كيشترط الشافعية كالحنابمة حضكر اإلماـ أك نائبو 
االستيفاء؛ ألنو ال يؤمف فيو الحيؼ مع قصد التشفي, فإذا استكفاه الكلي بدكف إذف اإلماـ أك حضكره 

مى ىذا األخير تفقد اآللة التي جاز, كىناؾ مف قاؿ بتعزير المستكفي لتجاكزه عمى سمطة اإلماـ, كع
يستكفى بيا القصاص, فإف كانت كاّلة أك مسمكمة منع االستيفاء بيا, لمنع التعذيب كألف السـ يفسد 

  1البدف.
ذا كاف المحكـك عميو بالقصاص في النفس امرأة حامبل, يؤخر استيفاء القصاص منيا حتى ك     ا 

الحياة؛ ألف استيفاء القصاص مف الحامؿ يعد  تضع كليدىا, حفاظا عمى سبلمة الجنيف كحقو في
إسرافا في القتؿ, كىك منيي عنو؛ ألنو قتؿ لمقاتؿ كلغير القاتؿ, بؿ إنيا تنتظر حتى الفطاـ إذا لـ 

ذا ادعت مف كجب عمييا قصاص الحمؿ, كشؾَّ  ؿ استيفاء  يكجد غيرىا إلرضاعو. كا  في دعكاىا ُأجِّ
ف ثبت العكس اقتص  القصاص, كُأحيمت عمى أىؿ الخبرة, فإف ثبت أنيا حامؿ حبست حتى تضع, كا 

  2منيا فكرا.
ذا قتؿ شخص جماعة كطمب كؿ كلي قتمو بكليو مستقبل مف غير مشاركة, ُقدـ األكؿ ألف حقو ك     ا 

ف طالب كلي الثاني قبؿ مطالبة كلي األكؿ بعث  أسبؽ, فإف عفا كلي األكؿ فمكلي الثاني قتمو. كا 
ف بادر كلي الثاني فقتؿ الجاني فقد أساء كسقط حؽ كلي األكؿ إلى الحاكـ إلى كلي األكؿ  يعممو, كا 

ف عفا أكلياء الجميع إلى الديات فميـ  ف كاف كلي األكؿ غائبا أك صغيرا أك مجنكنا أنتظر, كا  الدية, كا 
يـ ئذلؾ. أما إذا قتميـ دفعة كاحدة, أك لـ يعرؼ األكؿ منيـ كلـ يبينو الجاني كأراد كؿ مف أكليا

  3ـ مف جاءت بو القرعة, كسقط حؽ الباقيف إلى الدية.دِّ االستيفاء, أقرع بينيـ لتساكم حقكقيـ, كقُ 
 بعةاالفقرة الر 

 سقوط القصاص في النفس
, عفك بعد كجكبيا بأربعة أسباب ىي: فكات محؿ القصاص في النفس تسقط عقكبة القصاص   

 أكلياء الدـ عف الجاني, الصمح, إرث حؽ القتؿ.
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 .528, ص11..., ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 187 

 
  

 

محؿ القصاص في النفس ىك نفس القاتؿ, فإذا انعدـ محمو بأف بالنسبة لفكات محؿ القصاص, فف   
مات مف عميو القصاص قبؿ أف يقتص منو, سقط القصاص النعداـ محمو؛ ألف القتؿ ال يرد عمى 

 ميت, كبالتالي فبل يتصكر تنفيذه بعد انعداـ محمو.
ص بمكت الجاني يكجب الدية في مالو أـ ال؟ فرأل كقد اختمؼ الفقياء فيما إذا كاف سقكط القصا   

الحنفية أف انعداـ محؿ القصاص يترتب عميو سقكط عقكبة القصاص, كال يترتب عميو كجكب الدية 
في ماؿ القاتؿ؛ ألف القصاص كاجب عينا, كالدية ال تجب إال برضاء القاتؿ, فإذا مات القاتؿ سقط 

القاتؿ لـ يكجبيا عمى نفسو, كيستكم أف يككف المكت الكاجب كىك القصاص كلـ تجب الدية؛ ألف 
طبيعيا أك قتبل, كسكاء كاف القتؿ بحؽ كالقصاص في قتؿ شخص آخر أك في حد زنا أك ردة, أك كاف 

  1القتؿ ظمما كعدكانا, ففي كؿ ىذه الحاالت تسقط عقكبة القصاص كال تجب بدليا الدية.
المكت الطبيعي كيختمفكف معيـ في حالة قتؿ القاتؿ, فإذا أما المالكية فيكافقكف الحنفية في حالة    

ُقتؿ ظمما فيركف أف القصاص الكاجب عمى القاتؿ الثاني يككف ألكلياء المقتكؿ األكؿ, فمثبل مف قتؿ 
ف  رجبل فعدا عميو أجنبي فقتمو عمدا, فدمو أم األجنبي ألكلياء المقتكؿ األكؿ, إف شاءكا اقتصكا كا 

 2قتمو خطأ, فعميو الدية كتككف ألكلياء المقتكؿ األكؿ.شاءكا عفكا. أما إف 
كيرل الشافعية كالحنابمة أف فكات محؿ القصاص يسقط عقكبة القصاص في كؿ األحكاؿ, سكاء    

  3كاف المكت بحؽ أك بدكف حؽ, كلكنو يؤدم إلى كجكب الدية في ماؿ الجاني.
ع أىؿ العمـ عمى جكاز العفك عف القصاص, أجمفقد  ,عفك أكلياء الدـ عف الجانيل كأما بالنسبة   

كأف العفك عنو أفضؿ مف استيفائو. كالعفك عف القصاص عند الشافعية كالحنابمة ىك التنازؿ عف 
كالعفك عند الحنفية كالمالكية ىك إسقاط القصاص مجانا, أما  4القصاص إما مجانا أك إلى الدية.

نما ىك صمح؛ ألف تنازؿ الكلي عندىـ ال التنازؿ عف القصاص مقابؿ الدية فيك ليس عفكا ع ندىـ كا 
يجرم إنفاذه إال إذا قبؿ الجاني دفع الدية, كمع ذلؾ يعتبر بعض فقياء المذىب المالكي التنازؿ عف 

فمف ىك صاحب الحؽ في العفك؟ كفي حالة تعددىـ ما الحكـ إذا عفا  5القصاص بمقابؿ عفكا.
 قكبة أخرل في حالة العفك المجاني؟البعض دكف البعض؟ كىؿ يترتب عمى الجاني ع

يتفؽ الفقياء عمى أف صاحب حؽ العفك ىك صاحب حؽ القصاص كىك كلي الدـ, كيشترط    
الحنفية أف يككف العفك عف القصاص مف صاحب الحؽ العاقؿ البالغ, كيترتب عمى ىذا أف العفك ال 

                                                
1
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ص كجب لمصغير خاصة؛ يصح مف أجنبي؛ ألنو ليس صاحب الحؽ, كال مف األب أك الجد في قصا
ألف الحؽ لمصغير كليس ليما, كسمطتيما مقتصرة عمى استيفاء الحقكؽ الكاجبة لمصغير, ككاليتيما 
مقيدة بالنظر لمصالح الصغير, كالعفك ضرر محض؛ ألنو اسقاط لمحؽ فبل يممكانو, ككذلؾ ال يممؾ 

 1سمطاف يممككف الصمح عمى الدية.السمطاف العفك فيما لو كالية االستيفاء فيو, كلكف األب كالجد كال
أما المالكية كالشافعية كالحنابمة فيجيزكف أف يككف العفك مف األب كالجد عمى ماؿ, كيشترطكف أف    

يككف ذلؾ أصمح مف القصاص لمصغير, فإف صالح أك عفا عمى أقؿ مف الدية كاف لمصغير بعد 
القاتؿ معسرا كقت الصمح كما يرل المالكية. بمكغو الرجكع عمى القاتؿ بما نقص مف الدية, ما لـ يكف 

كليس لمكلي أف يتنازؿ عف القصاص مجانا, كيجيزكف أيضا لمسمطاف أف يعفك عمى ماؿ, كلكنيـ ال 
  2مطمؽ, كيأخذ المجنكف حكـ الصغير عند الحنابمة.اليجيزكف لو العفك 

الشافعية كالحنابمة في العفك, ىك كاالختبلؼ الظاىر بيف الحنفية كالمذاىب الثبلثة األخرل, السيما    
نما االختبلؼ بينيـ ىك في طبيعة العفك مف حيث الكصؼ أك  في حقيقتو اتفاقا مف الناحية العممية, كا 
التكييؼ, فما يسميو الحنفية كبعض المالكية صمحا يعتبره الشافعية كالحنابمة كالبعض اآلخر مف 

لكية يعتبركف العفك ىك التنازؿ المجاني عف المالكية عفكا عمى ماؿ؛ ألف الحنفية كبعض الما
 القصاص. 

كالعفك عف القصاص ال يطرح إشكاال إذا كاف مستحؽ القصاص كاحدا, أك إذا تعدد مستحقك    
القصاص كاتفقكا عمى العفك أك ضده, كلكف األمر ال يبدك كذلؾ في حالة تعدد مستحقي القصاص 

فض البعض اآلخر العفك, فكيؼ يككف الحكـ في ىذه كعدـ اتفاقيـ عمى العفك, حيث عفا البعض كر 
 الحالة؟

يرل جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كفييـ الحنفية كالشافعية كالحنابمة أنو إذا كاف حؽ القصاص    
لجماعة كعفا أحدىـ سرل عفكه كأنتج أثره, كسقط القصاص كلـ يبؽ لو سبيؿ, كلك لـ يعؼ الباقكف؛ 

رؾ بينيـ, كىك مما ال يتبعض كمبناه عمى االسقاط, فإذا عفا أحدىـ كىذا ألف القصاص حؽ مشت
حياء بعضو, كأف العفك  سقط بعفكه القصاص؛ ألنو ال يتجزأ بطبيعتو, إذ ال يمكف قتؿ بعض الجاني كا 
أقرب لمتقكل, فيك أفضؿ مف طمب القصاص, فمف عفا رجح عفكه عمى طمب القصاص, كانتقؿ حؽ 

 3الباقيف إلى الدية.

                                                
 . 287, 286, 278, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
.., انًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 259, 258, 256, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 2

 .594, 593, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 70, ص5ٔهظغ اٍُاتن, ضاُ
 اثٍ لذايخ. 71, 70, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 289, 10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .581, 580, ص11, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
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ما المالكية فإنيـ ال يسككف بيف مستحقي القصاص في العفك, فيركف أف المستحقيف لمقصاص إذا أ   
كانكا رجاال متساكيف في الدرجة, فالعفك يممكو أم كاحد منيـ, فإف كاف فييـ مف ىك أعمى درجة, 

ف كاف المستحقات نساء فقط, فالعفك ألعبلىف درجة, فكجكد البنت مع األخت  فالعفك لو دكف غيره, كا 
يجعؿ العفك لمبنت دكف األخت كلك أف كمييما كارثة, ىذا إف كاف القصاص ثبت بإقرار أك بينة. أما 
إذا كاف القصاص قد ثبت بقسامة, فبل عفك إال باجتماع عفك النساء كعفك العصبة األقؿ منيف درجة 

 أصحاب القسامة, أك باجتماع عفك بعض النساء كعفك بعض العصبة. 
ف كاف     المستحقات لمقصاص نساء كميف مف درجة كاحدة, كعفت إحداىف كال عاصب معيف أك كا 

ذا كاف المستحقكف رجاال كنساء  مع كجكد عاصب ال كبلـ لو, فبل يعتبر العفك إال إذا أقره الحاكـ. كا 
أعمى درجة منيـ, ككاف لمرجاؿ كبلـ لككنيـ كارثيف, كثبت القتؿ ببينة أك إقرار أك قسامة أك كاف 

رجاؿ غير كارثيف كلكف ثبت القتؿ بقسامة, فبل عفك إال باجتماع الفريقيف أك باجتماع بعض ىؤالء ال
كبعض ىؤالء. أما إذا كاف الرجاؿ مساكيف لمنساء في الدرجة أك أعمى منيف فبل كبلـ لمنساء معيـ 

  1العمد. كاالستيفاء كالعفك لمعاصب كحده, فإذا سقط القصاص بالعفك انتقؿ حؽ الباقيف إلى دية
كما تجدر اإلشارة إليو أنو إذا كاف القصاص كاجبا عمى أكثر مف شخص, كأف قتؿ شخصاف أك    

أكثر شخصا كسكاء كاف كلي الدـ كاحدا أك متعددا, فإف ُعفي عنيـ جميعا سقط القصاص عف 
ف ُعفي عف البعض دكف البعض اآلخر سقط القصاص عمف ُعفي عنيـ فقط, فالعفك عف  الجميع, كا 

  2البعض ال يكجب العفك عف البعض اآلخر.
ال خبلؼ بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية في أف عفك أكلياء الدـ عمى القاتؿ مجانا جائز, كيسقط بو ك    

القصاص عمى الجاني, كلكنيـ اختمفكا في مدل لزـك عقكبة أخرل بيذا العفك, فيرل الشافعية كالحنابمة 
ركىا , كيرل المالكية كالميث كاألكزاعي أف عميو عقكبة تعزيرية, كقدَّ أنو ال عقكبة تمزمو مع ىذا العفك

  3بالضرب كالحبس سنة.
اتفؽ الفقياء عمى جكاز الصمح بيف القاتؿ ككلي القصاص, عمى إسقاط القصاص بماؿ بدؿ كقد    

ء كميـ يدفعو القاتؿ لمكلي, كيسمى ىذا البدؿ بدؿ الصمح عف دـ العمد, فإذا كاف الكلي أك األكليا
عاقميف بالغيف جاز أف يككف بدؿ الصمح ىك الدية أك أقؿ منيا أك أكثر منيا, مف جنسيا أك مف غير 

بالغا  ,جنسيا حااّل أك مؤجبل عمى السكاء؛ ألف الصمح معاكضة, فيككف عمى بدؿ يتفؽ عميو الطرفاف
  4ما بمغ ما داما عاقميف بالغيف.

                                                
 .262, 261, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1
 .289, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .584, ص11, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
 .276, 275, ص33, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ ,ٌٔ اإلعاليٛخ انكٕٚزٛخٔصاسح األٔلبف ٔانؾؤ 4
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ف استيفاء القصاص ىك الحياة, كىذا يحصؿ بالصمح كيسقط القصاص بالصمح؛ ألف المقصكد م   
أيضا؛ ألف الظاىر عند أخذ الماؿ عف صمح كتراض تسكف الفتنة, فبل يقصد كلي الدـ قتؿ القاتؿ 
انتقاما كتشفيا, كال يقصد القاتؿ قتؿ كلي الدـ خكفا مف أف يقتمو, فيحصؿ المقصكد مف استيفاء 

كيممؾ حؽ الصمح كلي القصاص الذم يممؾ حؽ العفك,  1القصاص بدكف استيفائو, كفي ىذا حياة.
كقد سبؽ بياف ذلؾ في العفك كاالختبلفات المكجكدة فيو, سكاء مف حيث التكييؼ أك مف حيث صاحب 
الحؽ فيو. فإذا تعدد مف ليـ حؽ الصمح كصالح أحدىـ سقط القصاص, كانتقؿ حؽ اآلخريف إلى 

 الماؿ. 
س لو القصاص مف القاتؿ, كما يسقط إذا كرثو القاتؿ كمو أك يسقط القصاص إذا كرثو مف ليكما    

بعضو, فإذا كاف في كرثة المقتكؿ كلد لمقاتؿ فبل قصاص؛ ألف القصاص ال يتجزأ, كماداـ ال يجب 
ذا قتؿ أحد كلديف أباه ثـ مات  بالنسبة لكلد القاتؿ ألف الكلد ال يقتص مف أبيو فيك ال يجب لمباقيف. كا 

رث لو سكل القاتؿ, فقد كرث القاتؿ دـ نفسو كمو ككجب القصاص لنفسو عمى نفسو غير القاتؿ كال كا
فسقط القصاص ضركرة. ككذلؾ الحكـ لك كرث بعض القصاص فإف القصاص يسقط, كلمف بقي مف 

  2المستحقيف نصيبيـ مف الدية.
 الفرع الثاني

 بدائل عقوبة القصاص في النفس في القانون الجزائري
عقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية ىي عقكبة خاصة بجريمة القتؿ سبؽ القكؿ أف    

العمد, كعميو فإف بدائؿ عقكبات القصاص في النفس في القانكف الجزائرم ما ىي إال عقكبات القتؿ 
العمد, كىذه األخيرة تختمؼ في القانكف الجزائرم بحسب ما إذا كاف القتؿ بسيطا أك مقترنا بظرؼ مف 

 ددة أك عذرا مف األعذار المخففة.ؼ المشالظرك 
 ىولالفقرة األ 

 عقوبات القتل العمد في صورتو البسيطة
القتؿ العمد إذا لـ يقترف بظركؼ مشددة أك أعذار قانكنية مخففة نّص عمى كؿ منيا المشرع    

تو يصطمح عميو في عرؼ فقياء القانكف الجنائي بالقتؿ البسيط أك القتؿ في صكر , كحددىا حصرا
البسيطة, كيعطيو القانكف الجزائرم كصؼ الجناية كيعاقب عميو بعقكبات أصمية كعقكبات تكميمية 

 باإلضافة إلى تطبيؽ الفترة األمنية.

                                                
 . 295, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 انؾٛشاص٘. 262ص ,4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ)أزًذ( انذسدٚش . 296, ص10أُهظغ ٗلٍٚ, ض 2

 .486, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 51, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى(
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 تتمثؿ فيمف قانكف العقكبات في فقرتيا الثالثة ك  263المادة  يابينتفبالنسبة لمعقكبات األصمية فقد    
مف قانكف العقكبات فإف  53ي مف ظركؼ التخفيؼ كفؽ المادة السجف المؤبد, أما إذا استفاد الجان

ىذه العقكبة يمكف تخفيضيا إلى غاية خمس سنكات سجنا, كفي حالة تخفيضيا يمكف الحكـ معيا 
 بالغرامة. 

مف قانكف العقكبات,  9ىي العقكبات المنصكص عمييا في المادة أما بالنسبة لمعقكبات التكميمية ك ك    
عقكبات تتمثؿ ثبلثة فيي اإللزامية فأما  نيا اإللزامية كمنيا االختيارية.م العمد القتؿتككف في جريمة ف
, الحجر 1مكرر 9ي: الحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية المادة ف

ا في . كقد تـ التطرؽ إليي1مكرر 15مكرر ؽ ع, المصادرة الجزئية لؤلمكاؿ المادة  9القانكني المادة 
 جريمة السرقة فُيكتفى باإلحالة عمييا تفاديا لمتكرار.

يجكز لمجيات القضائية إذا رأت لذلؾ مقتضى, الحكـ عمى كأما العقكبات التكميمية االختيارية ف   
الجاني إضافة إلى العقكبات السابقة بما تراه مف العقكبات اآلتية: تحديد اإلقامة, المنع مف اإلقامة, 

سة مينة أك نشاط, غمؽ المؤسسة, اإلقصاء مف الصفقات العمكمية, الحظر مف المنع مف ممار 
إصدار الشيكات ك/أك استعماؿ بطاقات الدفع, تعميؽ أك سحب رخصة السياقة أك إلغائيا مع المنع 
مف استصدار رخصة جديدة, سحب جكاز السفر, نشر الحكـ أك مستخرج منو في جريدة أك أكثر أك 

 مف قانكف العقكبات. 5مكرر 16مكرر إلى غاية  16, 13, 12 ,11تعميقو. المكاد 
مكرر مف قانكف  60عمى تطبيؽ أحكاـ المادة  ,مف قانكف العقكبات 276نصت المادة كقد    

كالخاصة بالقتؿ العمد,  ,مكرر 263إلى  261العقكبات عمى الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد مف 
ى المحكـك عميو بمقتضى ىذه المكاد, كقد سبؽ التطرؽ لممقصكد كىذا يعني تطبيؽ الفترة األمنية عم

 بتطبيؽ الفترة األمنية في جريمة السرقة فُيكتفى باإلحالة عمييا.
 ةثانيالفقرة ال

 الظروف المشددة في القتل العمد وعقوبتو في حالة توافرىا
ىذه الجريمة في ظركؼ  شدد القانكف الجزائرم عقكبة القتؿ العمد كىذا في حالة ما إذا ارتكبت   

يراىا المشرع تنبئ بكجكد خطكرة إجرامية غير عادية لدل الجاني. فما ىي ىذه الظركؼ؟ كما العقكبة 
 التي اختارىا المشرع الجزائرم لجريمة القتؿ العمد في حالة تكافرىا؟

اقتراف القتؿ حالة في القانكف الجزائرم متعددة كأىميا:  الظركؼ المشددة في جريمة القتؿ العمد   
أك الترصد, أك كاف المجني عميو مف أصكؿ الجاني, أك مف فركعو القصر أك مف  ,بسبؽ اإلصرار

القصر الذيف لو سمطة عمييـ أك يتكلى رعايتيـ, أك كاف القتؿ بالتسميـ, أك إذا استعمؿ الجاني 
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ة, أك مرتبطا بجنحة, أك التعذيب أك أعماؿ كحشية الرتكاب القتؿ, أك إذا كاف ىذا القتؿ مقترنا بجناي
 إذا تعمؽ األمر بقتؿ مكظؼ أثناء تأدية عممو أك بمناسبتو, أك إذا كاف القتؿ لغرض إرىابي.

ال تختمؼ عقكبات القتؿ العمد المقترف بظركؼ التشديد عف عقكبات القتؿ العمد في صكرتو ك    
إلعداـ في حالة تكافر ظرؼ أك البسيطة إال مف حيث العقكبة األصمية, حيث ترتفع ىذه األخيرة إلى ا

ذا استفاد الجاني مف ظركؼ التخفيؼ المنصكص عمييا بالمادة  مف  53أكثر مف الظركؼ المشددة, كا 
مع جكاز  ,فإف المحكمة ال تستطيع أف تنزؿ بعقكبتيا تحت العشر سنكات سجنا ,قانكف العقكبات

الفترة األمنية فيي نفسيا المقررة لمقتؿ العمد الحكـ عميو بالغرامة أيضا. أما العقكبات التكميمية كتطبيؽ 
 في صكرتو البسيطة, فبل داعي لتكرارىا كُيكتفى باإلحالة عمييا فحسب.

كما تجدر اإلشارة إليو أخيرا أف ىناؾ ظرؼ مشدد عاـ تشدد فيو عقكبات جميع الجرائـ كمنيا القتؿ    
ميو نيائيا مف أجؿ جناية أك جنحة معاقب العمد, كيتعمؽ األمر بما إذا كاف الجاني قد سبؽ الحكـ ع

عمييا قانكنا بعقكبة حدىا األقصى يزيد عف خمسة سنكات حبسا؛ فإف الحد األقصى لعقكبة القتؿ 
 مكرر مف قانكف العقكبات.  54ادة يصبح اإلعداـ الم

 ةثالثالفقرة ال
 األعذار القانونية المخففة في القتل العمد وعقوبتو في حالة توافرىا

لتمس المشرع الجزائرم بعض األعذار لمجاني في جريمة القتؿ العمد, كخفؼ مف خبلؿ تكافرىا ا   
 عميو العقكبة. فما ىي ىذه األعذار؟ كما العقكبة التي اختارىا لجريمة القتؿ العمد في حالة تكافرىا؟

كالتي يترتب عمييا تخضع جناية القتؿ العمد في القانكف الجزائرم لحكـ األعذار القانكنية المخففة,    
عقكبة الجنحة محؿ عقكبة الجناية, كاألعذار فييا في غالب الحاالت تحؿ تخفيؼ العقكبة كجكبا, ك 

التي اختارىا المشرع الجزائرم لتخفيؼ العقكبة ىي: كقكع ضرب شديد, دفع تسمؽ أك ثقب أك تحطيـ 
زنا, قتؿ األـ لطفميا حديث العيد أماكف مسككنة أثناء النيار, مفاجأة أحد الزكجيف لآلخر متمبسا بال

 بالكالدة.
مف قانكف  277ىك العذر المنصكص عميو بمقتضى المادة ك  شديد:الضرب الكقكع  فبالنسبة لعذر   

العقكبات الجزائرم كما يمي: "يستفيد مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب مف األعذار إذا دفعو إلى 
 ".  ارتكابيا كقكع ضرب شديد مف أحد األشخاص

يجب أف يككف رد الفعؿ كالمتمثؿ في القتؿ, متزامنا مع االعتداء كىك كلبلستفادة مف ىذا العذر    
الضرب الشديد, كيستكم أف يككف ىذا الضرب كاقع عمى الجاني نفسو, أك كاقع عمى الغير. أما إذا 
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فيو الجريمة  فيككف في حالة دفاع شرعي عف النفس, تنعدـ ,كانت حياة الجاني أك الغير ميددة
 مف قانكف العقكبات. 40ك 39أصبل, كىذا بمقتضى المادتيف 

المادة  يونصت عمفقد  ,حطيـ أماكف مسككنة أثناء النياردفع تسمؽ أك ثقب أك ت أما بالنسبة لعذر   
مف قانكف العقكبات كما يمي: "يستفيد مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب مف األعذار إذا  278

 تسمؽ أك ثقب أسكار أك حيطاف أك تحطيـ مداخؿ المنازؿ أك األماكف المسككنة أك ارتكبيا لدفع
  ممحقاتيا إذا حدث أثناء النيار.

ذا حدث ذلؾ أثناء الميؿ فتطبؽ أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة      ". 40كا 
كع, كالتي أم إذا حدث ىذا الفعؿ بالميؿ تصبح ىذه الحالة حالة ممتازة مف حاالت الدفاع المشر    

 تنعدـ معيا الجريمة أصبل.
مف قانكف  279دة الما عميو نصت , فقدأحد الزكجيف لآلخر متمبسا بالزنامفاجأة كأما بالنسبة لعذر  

: "يستفيد مرتكب القتؿ كالجرح كالضرب مف األعذار إذا ارتكبيا أحد الزكجيف عمى بالقكؿالعقكبات 
 فاجئو فييا في حالة تمبس بالزنا". الزكج اآلخر كعمى شريكو في المحظة التي ي

تكافر صفة في  ىي: ,تكافر ثبلثة شركطيجب  ,يتضح مف نص ىذه المادة أنو لقياـ ىذا العذرك    
 , كالمفاجأة حاؿ التمبس بالزنا, كالقتؿ في الحاؿ.الجاني كصفة في المجني عميو

زائرم عمى أحد الزكجيف كحده, يقتصر ىذا العذر المخفؼ في القانكف الجفبالنسبة لمشرط األكؿ ف   
دكف غيره مف األشخاص اآلخريف ميما كانت درجة قرابتيـ بالزكج أك الزكجة, كيجب لكي تطبؽ 
أحكاـ ىذا العذر أف تككف صفة الزكج في الجاني متكافرة كقت ارتكاب القتؿ, كىذا يعني أف تككف 

 الخاص بالزكجيف. الرابطة الزكجية قائمة كصحيحة, طبقا لقانكف األحكاؿ الشخصية
خر في أما المجني عميو في جريمة القتؿ فيك إما الزكج الزاني ػػػػػػ امرأة أك رجؿ ػػػػػػ, أك الطرؼ اآل   

عبلقة الزنا, أك كبلىما, كال يستفيد الجاني بيذا العذر إذا قتؿ طرفا آخرا غير طرفي عبلقة الزنا, 
 ميما كاف دكره كعبلقتو في ىذه الجريمة.

يف يتضمف ىذا الشرط لقيامو كجكب تكافر عنصر , فحاؿ التمبس بالزنا لشرط المفاجأةبالنسبة أما    
مف قانكف العقكبات, أف  279يقصد بالتمبس بالزنا في نظر المادة ك  ىما التمبس بالزنا كالمفاجأة.

ما عقب ذلؾ ببرىة كجيزة, ك  لما كاف يضبط أحد الزكجيف الزكج اآلخر إما حاؿ ارتكابو لفعؿ الزنا كا 
مف المتعذر إف لـ يكف مف المستحيؿ ضبط طرفي عبلقة الزنا بطريقة مادية مممكسة, فإنو في الغالب 
ما يتحقؽ التمبس بعد كقكع الفعؿ المادم المككف لو بفترة كجيزة, كذلؾ عف طريؽ المبلبسات كظركؼ 
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معرفة مفيـك التمبس يمكف الحاؿ التي تنبئ بذاتيا بطريقة ال تدع مجاال لمشؾ بأف الزنا قد كقع, كل
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كالتي سبؽ التطرؽ إلييا في إثبات جريمة الزنا. 41الرجكع إلى المادة 

كفي جميع األحكاؿ فإف التمبس بالزنا كضع يجب أف يشاىده الجاني بنفسو, فبل يكفي لتكافره    
في  زكجانب المجني عميو, أك مشاىدة الاإلشاعة, أك السماع بحصكلو, أك حتى االعتراؼ بو مف ج

حسب حالة جنسو, أك مجرد الظف بسكء سمككيا برجؿ أك امرأة, كىذا الخميؿ الطريؽ العاـ متأبط ذراع 
               1أك سمككو.

نما يجب أف يككف ك     ال يكفي في القانكف الجزائرم أف يككف الجاني قد ضبط زكجو متمبسا بالزنا, كا 
المشيد, إذ بيذه المفاجأة فقط تتعمؽ عمة العذر, كىي ثكرة الجاني كعدـ قدرتو عمى  قد فكجئ بيذا

التحكـ في نفسو. كتتحقؽ تمؾ المفاجأة في أكضح معانييا, إذا كاف ىذا الزكج ال يساكره أدنى شؾ في 
 كفاء زكجو كعفتو, بحيث كاف ال يتكقع الخيانة فإذا بو في الحقيقة غير ذلؾ. 

أة تنتفي إذا كاف متيقنا مف الخيانة, كلكف أراد أف يضبط زكجو متمبسا بالزنا, فترصد كلكف المفاج   
لو كعقد عزمو عمى قتمو, حتى إذا ضبطو متمبسا بالزنا قتمو, فبل يقاؿ في ىذا الفرض أف الزكج كاف 
ؿ في ثكرة غضب كانفعاؿ مف ىذا المشيد؛ ألنو كاف كاثقا مف خيانة زكجو, كما قاـ بو ىك مف قبي

االنتقاـ كالتشفي, ال مف قبيؿ االنفعاؿ, فالمعرفة السابقة بالفعؿ الحاصؿ تنفي عنصر المفاجأة. أما إذا 
كاف الزكج يشؾ فقط في سمكؾ زكجو, كأراد أف يقطع الشؾ باليقيف, فترصد لو, حتى إذا ما كقعت 

 2ه الحالة.الكاقعة فقد السيطرة عمى نفسو كارتكب جريمتو, فإنو يستفيد مف العذر في ىذ
خيانة؛ اللكي يستفيد الجاني مف العذر يجب أف يقع القتؿ في نفس المحظة التي فكجئ فييا بك    

كالعمة مف اشتراط ىذا الشرط أنو في تمؾ المحظة تتحقؽ المفاجأة فاالنفعاؿ فعدـ القدرة عمى ضبط 
كانصراؼ الزكج النفس فالقتؿ, كيككف العذر قائما حتى كلك مضى بعض الكقت عقب المشاىدة, 

  .لمبحث في غرفة مجاكرة أك مكاف قريب عف سبلح أك كسيمة لمقتؿ
كعمى العكس مف ذلؾ ال يتكافر ىذا الشرط كال يستفيد الزكج مف العذر المخفؼ إذا ىدأت ثائرة    

الزكج كارتكب القتؿ, أك أف يرجئ القتؿ إلى فرصة أخرل تسمح لو بقتؿ الزكج أك الشريؾ في ظركؼ 
سر معيا التعرؼ عمى شخص القاتؿ. كاألمر في النياية متركؾ لقاضي المكضكع تبعا لظركؼ ال يتي

        3كؿ حالة عمى حدة في تقدير مدل تكافر ىذا الشرط مف عدمو.
مف قانكف  261نصت عمى ىذا العذر المادة , فقد قتؿ األـ طفميا حديث الكالدة كأما بالنسبة لعذر   

كمع ذلؾ تعاقب األـ بالحبس سكاء كانت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ  العقكبات كما يمي: "...
                                                

 .338, 337, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ( 1
 .339ٗلٍٚ, ص , أُهظغػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ(. 827, 826, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضخُذ٘ )ػجذ انًهك( 2
 .340, 339, , أُهظغ ٗلٍٚػجذ انمبدس انمٕٓخٙ )ػهٙ(. 826, ص, أُهظغ ٗلٍٚ)ػجذ انًهك(خُذ٘  3
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عمى أف ال يطبؽ ىذا  ,ابنيا حديث العيد بالكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة
 النص عمى مف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة". 

كقكع : , ىماالبد مف تكافر شرطيف ,ا العذرذمف خبلؿ ىذا النص يتبيف أنو الستفادة األـ مف ى   
مـ ف , كأف يككف القتؿ كاقع مف األـ أك شريكة فيو. كبالنسبة لمشرط األكؿالقتؿ عمى طفؿ حديث الكالدة

يحدد المشرع الجزائرم المقصكد بالطفؿ حديث العيد بالكالدة, كال المجاؿ الزمني لحداثة العيد بالكالدة, 
يد المحظة الزمنية التي ينتيي عندىا كصؼ حداثة العيد بالكالدة ىي مسألة كعميو يرل الفقو أف تحد

تقديرية متركؾ أمر تحديدىا لقاضي المكضكع, كفي ىذا الصدد تقكؿ محكمة النقض الفرنسية: أف 
الطفؿ الحديث العيد بالكالدة ىك الذم لـ تصبح كالدتو شائعة أك معركفة بعد, كتطبيقا لذلؾ يككف 

عمى طفؿ حديث العيد بالكالدة إذا ارتكب مف األـ أثناء عممية الكالدة أك بعدىا بكقت القتؿ كاقعا 
 قريب, طالما كقع مف األـ في لحظة اضطرابيا كانزعاجيا.

كيرل القضاء الفرنسي أف حداثة العيد بالكالدة تنتيي بانقضاء أجؿ تسجيؿ المكلكد في سجبلت    
بلثة أياـ كفي الجزائر بخمسة أياـ. كعميو فإذا انتيى انزعاج الحالة المدنية, كىك محدد في فرنسا بث

األـ كاضطرابيا, أك شاع بيف الناس أمر كالدتيا انتيت العمة مف التخفيؼ, ككقع القتؿ المنصب عمى 
  1ىذا الكليد, تحت قبضة النصكص العادية لمقتؿ.

ركة فيو استفادت مف العقكبة فإذا كقع القتؿ مف األـ أك كانت مشا الثاني الشرط تأسيسا عمىك    
ذا كقع مف غير األـ طبقت عمى الفاعؿ العقكبة المقررة لمقتؿ العمد, فيك ظرؼ شخصي  المخففة, كا 
ال ينصرؼ أثره لغير األـ مف فاعميف أصمييف أك مشتركيف, كالزكج كالطبيب كالقابمة كغيرىـ, كال 

ن ما يمكف أف يككف امتناعا كعدـ ربط الحبؿ يشترط أف يككف السمكؾ اإلجرامي لؤلـ فعبل ايجابيا, كا 
 السرم لمكليد, أك االمتناع عف ارضاعو, أك تركو لمبرد حتى يمكت.  

تختمؼ عقكبة القتؿ العمد المقترف باألعذار القانكنية المخففة بيف األعذار الثبلثة األكلى كىي ك     
 مف قانكف 283كطبقا لممادة  ث الكالدة,ـ لطفميا حديأعذار االستفزاز, كالعذر األخير المتعمؽ بقتؿ األ

العقكبات فإنو إذا ثبت العذر المخفؼ كىك عذر االستفزاز, فإف عقكبة الجاني األصمية تككف الحبس 
مف سنة إلى خمس سنكات, كيجكز الحكـ عميو أيضا بالمنع مف اإلقامة مف خمس سنكات عمى األقؿ 

ؿ بعدما كانت جناية تصبح في حقو بعد إفادتو إلى عشر سنكات عمى األكثر, عمما أف جريمة القت
بالعذر المخفؼ جنحة, كزيادة عمى ىذا يمكف إفادة الجاني بظركؼ التخفيؼ. كال يمكف لمجاني أف 

 مف قانكف العقكبات.  282يستفيد مف ىذه األعذار في جناية قتؿ األصكؿ, كىذا طبقا لممادة 

                                                
 .33, أُهظغ اٍُاتن, صثٕ عمٛؼخ )أزغٍ( 1
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 261يمة قتؿ طفميا حديث الكالدة بمقتضى المادة خفؼ المشرع الجزائرم عقكبة األـ في جر كقد    
مف قانكف العقكبات, كجعميا السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة, كيمكف أف تنزؿ 

مف قانكف العقكبات,  53العقكبة إلى ثبلث سنكات حبسا إذا استفادت مف ظركؼ التخفيؼ كفقا لممادة 
مكرر,  54مؤبد أك اإلعداـ في حالة العكد طبقا لممادة كيمكف أف ترتفع العقكبة لتصؿ إلى السجف ال

باإلضافة إلى ىذا تطبؽ عمى األـ العقكبات التكميمية االلزامية كاالختيارية الخاصة بالجناية, كيجب 
مف قانكف العقكبات إال في حالة إفادة األـ  276تطبيؽ الفترة األمنية في كؿ الحاالت طبقا لممادة 

 بظركؼ التخفيؼ.
 ع الثالثالفر 

 موازنة بين عقوبة القصاص في النفس وبدائميا في القانون الجزائري
تتناكؿ المكازنة بيف عقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية كبدائميا في القانكف    

 ف المقررتيف في كؿ مف التشريعيف.الجزائرم, أكجو التشابو كأكجو االختبلؼ بيف العقكبتي
 ىولالفقرة األ 

 و التشابوأوج
تتشابو عقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية مع العقكبة األصمية المقررة كبديؿ ليا    

في القانكف الجزائرم مف الناحية النظرية في جرائـ القتؿ العمد المقترنة بالظركؼ المشددة, كلكف مف 
ذلؾ ألف القانكف يعطي لو سمطة الناحية العممية الكاقعية فنادرا ما ينطؽ القاضي بيذه العقكبة؛ ك 

تقديرية في امكانية تخفيضيا, كىك ما يتـ بالفعؿ في أغمب جرائـ القتؿ المقررة ليا عقكبة اإلعداـ, 
ـ, 1993كحتى في حالة النطؽ بيا مف طرؼ القاضي أصبحت مكقكفة التنفيذ في الجزائر منذ سنة 

شركعا؟ كىؿ يصب ىذا اإليقاؼ في مصمحة كالسؤاؿ المطركح ىك: إلى أم مدل يعتبر ىذا اإليقاؼ م
 المحكـك عميو باإلعداـ أـ ضدىا؟

إف تقرير عقكبة اإلعداـ لجرائـ معينة مف قبؿ المشرع, ثـ النطؽ بيا مف طرؼ القاضي يجعميا    
كاجبة النفاذ بعد صيركرة الحكـ الصادر بيا باتا, كال أمؿ لممحكـك بيا عميو مف النجاة منيا إال في 

س الدكلة, بعد أف يرفع إليو طمب في ىذا الشأف, فإف عفا فبل إشكاؿ كيصبح إيقاؼ تنفيذ عفك رئي
عقكبة اإلعداـ مشركعا, كيعتبر ىذا اإليقاؼ يصب في مصمحة المحكـك عميو باعتباره تخفيفا لمعقكبة 

 عميو. 
إليجاب كال كلكف اإلشكاؿ يثكر عندما تطكؿ المدة كال يرد رئيس الدكلة عمى طمب العفك ال با   

بالسمب, عمما أف الرد بالسمب ال يبمغ بو المحكـك عميو إال عند تنفيذ العقكبة, كيبقى المحكـك عميو 
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ينتظر في تنفيذ ىذه العقكبة عميو في كؿ لحظة, كال شؾ أف في ىذا االنتظار ألـ نفسي يعيشو 
ينطؽ بيا القاضي, كال شؾ المحكـك عميو كتعيشو أسرتو, كىك عقكبة إضافية لـ يقررىا القانكف كلـ 

 أف في ىذا حيد عف الشرعية. 
لذا كاف مف األصكب لممشرع أف يتدخؿ إما إللغاء ىذه العقكبة إف رأل في ذلؾ مقتضى, أك أف    

يحدد مدة قصكل لرئيس الدكلة لئلجابة عمى طمب العفك, يعتبر تجاكزىا إما قبكال ضمنيا لطمب العفك, 
 عقكبة. أك رفضا ضمنيا تنفذ بعده ال

كتتشابو كذلؾ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم العقكبة األصمية في جرائـ القتؿ    
مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم يرل  العمد المقترنة بأعذار االستفزاز المخففة, كذلؾ أف كبل

عذار المخففة في القانكف الجزائرم, تخفيؼ العقكبة, كقد تـّ التطرؽ لعقكبة القتؿ العمد المقترف باأل
 كسكؼ يتـ التطرؽ لحكـ القتؿ العمد المقترف بأعذار االستفزاز في الشريعة اإلسبلمية.

يدخؿ مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب إذا دفعو إلى ارتكابيا كقكع ضرب شديد مف أحد ف   
ؿ المنازؿ أك األماكف المسككنة األشخاص, أك لدفع تسمؽ أك ثقب أسكار أك حيطاف أك تحطيـ مداخ

أك ممحقاتيا في الشريعة اإلسبلمية في باب دفع الصائؿ, كىك ما يقابؿ في القانكف الدفاع المشركع, 
كيقرر جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية أنو إذا قتؿ المصكؿ عميو الصائؿ دفاعا عف نفسو كنحكىا, 

ال كفارة كال قيمة, كال إثـ عميو ألنو مأمكر أك عف نفس الغير فبل ضماف عميو بقصاص كال دية ك 
كأكجبكا  ,بذلؾ. كاستثنى الحنفية مف ذلؾ قتؿ غير المكمؼ مف اآلدمييف, كالصبي كالمجنكف الصائميف

  1فييما الدية كليس القصاص.
ذا كانت المرأة مطاكعة  فبل     ذا كجد رجؿ رجبل يزني بامرأتو فقتمو فبل قصاص عميو كال دية, كا  كا 

ذا قتؿ رجؿ رجبل كادعى أنو ضما ف كانت مكرىة فعميو القصاص إذا قتميا. كا  ف عميو فييا إف قتميا, كا 
كجده مع امرأتو فأنكر كلي القتيؿ ذلؾ, فالقكؿ قكؿ الكلي؛ ألف األصؿ عدـ ما يدعيو, فبل يسقط حكـ 

ي البيِّنة فركم أنيا أربعة القتؿ بمجرد الدعكل, إال أف يقيـ البيِّنة عمى ما أدعاه, كقد اختمفت الركاية ف
شيداء, كركم أنو يكفي شاىداف؛ ألف البيِّنة تشيد عمى كجكد الرجؿ مع المرأة كىذا يثبت بشاىديف, 

نما الذم يحتاج أربعة شيداء لئلثبات ىك الزنى, كىنا ال يحتاج إلى إثبات الزنا.   2كا 
 
 
 

                                                
 .108 ,106, ص28, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ .534-531, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 1
 .536, 535, أُهظغ ٗلٍٚ, صانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
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 ةثانيالفقرة ال
 أوجو االختالف

عف القانكف الجزائرم في أنيا ال تفرؽ بيف عقكبات جرائـ القتؿ العمد, ال  تختمؼ الشريعة اإلسبلمية   
سيما بيف ما يسميو القانكف القتؿ العمد في صكرتو البسيطة كالقتؿ العمد المقترف بالظركؼ المشددة, 
كتقرر ليما نفس العقكبة كىي القصاص إذا اكتممت شركطو, كىي عقكبة ذات حد كاحد ال يستطيع 

 مساس بيا, ككؿ ما يستطيع فعمو ىك التأكد مف تكافر شركطيا لمنطؽ بيا. القاضي ال
أما القانكف الجزائرم فيقرر عقكبة اإلعداـ عمى جريمة القتؿ العمد المقترف بالظركؼ المشددة,    

ف كاف يبدك أف كؿ مف العقكبتيف ذات  كعقكبة السجف المؤبد عمى جريمة القتؿ في صكرتو البسيطة, كا 
لكنيا في حقيقة األمر ككفقا لممبادئ العامة لقانكف العقكبات الجزائرم ىي ذات حديف, إذ  حد كاحد,

يعطي القانكف السمطة التقديرية لمقاضي في امكانية إفادة الجاني بظركؼ التخفيؼ دكف رقيب عميو 
مكانية النزكؿ بالعقكبة إلى عشر سنكات سجنا في الحالة األكلى, كخمس  مف أية جية كانت, كا 
سنكات سجنا في الحالة الثانية, لتككف العقكبة في الحالة األكلى حدىا األقصى اإلعداـ كحدىا األدنى 
السجف عشر سنكات, كفي الحالة الثانية تككف العقكبة حدىا األقصى السجف المؤبد كحدىا األدنى 

 السجف خمس سنكات.
كبة القصاص في النفس المقررة في كتختمؼ عقكبة اإلعداـ المقررة في القانكف الجزائرم عف عق   

الشريعة اإلسبلمية, حيث أف األكلى مقررة حقا عاما لممجتمع الذم يمثمو الحاكـ, كليس لؤلفراد عامة 
في حيف أف عقكبة القصاص في النفس في  ,أك أكلياء الدـ خاصة أف يتدخمكا فييا باإللغاء أك التغيير

فاتو أك أكلياء دمو بعد كفاتو, فميس لممجتمع الممثؿ في اإلسبلـ مقررة حقا خاصا لممجني عميو قبؿ ك 
حاكمو أف يتدخؿ فييا باإللغاء أك التغيير. كيترتب عمى ىذا االختبلؼ أف صاحب الحؽ في إقرار 
العفك في اإلعداـ ىك الحاكـ, كفي القصاص في النفس ىك كلي الدـ. كىنا يثار التساؤؿ اآلتي: أم 

 المسمكيف أقرب لمصكاب؟
عف الحاكـ في عقكبة اإلعداـ, يثير عكاطؼ أكلياء المجني عميو,  صادردك كاضحا أف العفك اليب   

الكاقع. أما العفك األمر الذم قد ينمي عندىـ فكرة الثأر كاالنتقاـ, كىك شيء مممكس في أرض 
 عف كلي الدـ فبل يثير حفيظة المجتمع كال حاكمو؛ ألف المجتمع يككف قد استفاد مف حفظ صادرال

أحد أبنائو مف المكت, كبالتالي االستفادة مف طاقتو, كأف لمحاكـ حؽ ايقاع عقكبة تعزيرية عمى الجاني 
 بعد سقكط القصاص بعفك كلي الدـ, إف رأل في ذلؾ مصمحة لحفظ أمف المجتمع.
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مكف تجعميـ يميقد باإلضافة إلى ىذا فإف ظركؼ الحياة المادية التي قد يعيشيا أكلياء المجني عميو    
بدال مف القصاص مف الجاني, كفي ىذا خير  ظركؼالىذه ليستعينكا بيا عمى  ؛إلى العفك كقبكؿ الدية

 ألسرتي الجاني كالمجني عميو, كتمتيف لمركابط كالعبلقات بيف أفراد المجتمع. 
فضبل عف أف إقرار العفك كحؽ ألىؿ المجني عميو أمر أقرب إلى المنطؽ السميـ, إذ قد يككف    
اني ارتكب جريمتو تحت كطأة ظركؼ اجتماعية معينة, كظمـ المجني عميو لو أك ألحد أفراد الج

     1عائمتو, بأمكر قد تمس بالشرؼ كال يمكف لو كشفيا أماـ القضاء كيعمميا أىؿ المجني عميو.
ىذا كقد ُكجيت لعقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية كعقكبة اإلعداـ في القانكف    

انتقادات عديدة, كال تزاؿ لحد اآلف ىذه األخيرة مثار جدؿ كمحؿ نقاش بيف مؤيد كمعارض ليذه 
العقكبة, كقد انعكس ىذا عمى مختمؼ دكؿ العالـ, فنجد دكال الزالت تحتفظ بيذه العقكبة, كدكال أخرل 

بقتيا في جرائـ قامت بإلغائيا في جميع الجرائـ, في حيف البعض مف الدكؿ ألغتيا عمى جؿ الجرائـ كأ
استثنائية, كدكال أخرل ألغتيا في الكاقع كذلؾ بكقؼ تنفيذىا مع اإلبقاء عمييا في تشريعاتيا كما ىك 

 حاصؿ في الجزائر. 
كقد اعتمد دعاة إلغاء عقكبة اإلعداـ عمى حجج متعددة, سيتـ التطرؽ ألىميا كمناقشة بعضيا,    

كنيا عقكبة قصاص في جرائـ القتؿ العمدية في الشريعة كذلؾ اكتفاء في المناقشة بعقكبة اإلعداـ كك
اإلسبلمية فقط, كىك الجزء الخاص بمكضكع ىذا البحث. ىذا كقد تنكعت ىذه الحجج فمنيا ما ىك ذك 
طابع فمسفي, كمنيا ما ىك متعمؽ بمدل مبلءمتيا في السياسة الجنائية, كمنيا ما ىك ذك طابع 

 عاطفي. 
يقكؿ دعاة إلغاء عقكبة اإلعداـ بأنيا عقكبة غير شرعية, , فطابع الفمسفيمحجج ذات اللنسبة لافأما ب

لككنيا تصيب المحكـك عميو في حقو في الحياة, كىك حؽ يعمك سمطة المجتمع, فيذا األخير لـ يمنح 
ذا كاف المجتمع ينيي أفراده عف القتؿ  المحكـك عميو الحياة, كمف ثـ ال يجكز لو أف ينزعيا منو, كا 

ه أبشع صكر اإلجراـ, فكيؼ يمجأ إليو ليمحك أثر الجريمة؟ إذ ال يستقيـ نيي الغير عف أمر باعتبار 
نما يعتبرىا جريمة في  كيأتيو الناىي, لذلؾ ىناؾ مف المعارضيف ليذه العقكبة مف ال يعتبرىا عقكبة, كا 

األفراد لمدكلة في حؽ البشرية. كيقكلكف كذلؾ أف الحؽ في الحياة لـ يكف مف الحقكؽ التي تنازؿ عمييا 
 2إطار العقد االجتماعي.

                                                
 .196, 195, أُهظغ اٍُاتن, صفذلٙ )ػجذ انشزٛى( 1
, ٓمًهج ٓاظٍر٤ه ك٢ اُؽوٞم, كهع: ػمٕثخ اإلػذاو فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ, خؼفش خٕخخ )صكٛخ(. 973,  ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 2

, ٓمًهج ػمٕثخ اإلػذاو ٔزك اإلَغبٌ فٙ انسٛبح, لبعًٙ )ُْٛذح(. 67, ص2013-2012خ ق٤ُٝح, ٤ًِح اُؽوٞم, ظآؼح اُعىائه, هإٗٞ ق٢ُٝ ٝػالها

 ثٍ اثشاْٛى فخبس. 33-31, ص2004-2003تٌٍهج,  –ٓاظٍر٤ه ك٢ اُؽوٞم, كهع: هإٗٞ ػاّ, ٤ًِح اُؽوٞم ٝاُؼِّٞ ا٤ٍُا٤ٌح, ظآؼح ٓؽٔك ـ٤ؼه 

, قناٌح ٓوانٗح ك٢ اُوإٗٞ اُعىائه١ ٝاُوإٗٞ أُوانٕ, ٓمًهج ٓاظٍر٤ه ك٢ اُؽوٞم, كهع: اُوإٗٞ اُع٘ائ٢ ٝاُؼِّٞ اُع٘ائ٤ح, ٤ًِح ػمٕثخ اإلػذاو, )زًٕ(

 .  72, ص2002-1001اُؽوٞم, ظآؼح اُعىائه, 
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ال كنا أماـ سؤاؿ     إف القكؿ بأف المجتمع لـ ييب لمفرد حياتو حتى يمكنو سمبيا منو غير منطقي, كا 
لذلؾ  و الحؽ في سمبيا منو أك تقييدىا؟آخر ىك: ىؿ المجتمع ىك مف كىب لمفرد حريتو حتى يككف ل

بنا إلى تجميد كؿ العقكبات, فالقكؿ بأف القانكف يحـر القتؿ فبل  فإف التسميـ بمنطقية ىذه الحجة يؤدم
يجكز أف يأمر بو, مردكد عميو بأف القانكف يحـر القبض عمى الناس كحبسيـ, كمع ذلؾ لـ يعترض 

أما إذا ناقشنا األمر عمى أساس  فمماذا الكيؿ بمكياليف إذف؟ 1أحد عمى تكقيع العقكبات السالبة لمحرية,
ف, فإف ىذا اإلشكاؿ ال يطرح أصبل؛ ألف مف كىب الحياة لمفرد ىك اهلل, كمف أمر ككننا مسممي

 بالقصاص ىك اهلل نفسو, كاعتبر أف ىذا الفعؿ حياة.    
أثار دعاة إلغاء عقكبة اإلعداـ الشؾ حكؿ فقد  ,محجج المتعمقة بالسياسة الجنائيةكأما بالنسبة ل   

ت بكجو عاـ, فقالكا بأنيا غير عادلة, كذلؾ أنيا ال تتناسب مع استيفائيا لمشركط التي تتطمبيا العقكبا
جسامة أم جريمة تكقع مف أجميا, فإذا تمت المقارنة بيف الضرر الذم ألحقو الجاني بالمجتمع مف 
جراء جريمتو, كالضرر الذم تمحقو العقكبة بالجاني عندما تكقع عميو, يبدك عدـ التناسب بيف 

ـ يقض عمى المجتمع بجريمتو, في حيف قضى المجتمع عمى الجاني الضرريف كاضحا, فالجاني ل
  2بتسميط تمؾ العقكبة عميو.

قد يككف ليذه الحجة نكع مف المصداقية بالنسبة لمقانكف؛ ألنو يقرر عقكبة اإلعداـ عمى جرائـ    
عديدة ماسة بالمجتمع كحؽ لو كباسمو كلصالحو, فُيقضى عمى الجاني رغـ أنو لـ يقض عمى 

مجتمع كما يقكلكف, كبالرغـ مف المغالطة البيِّنة كالتي يحاكلكف مف خبلليا المساكاة بيف الجاني ال
كالمجتمع, عمى الرغـ مف أف الجاني جزء مف المجتمع ال يكاد يذكر, مقارنة مع بقية أجزاء المجتمع 

 األخرل. 
اإلسبلمية؛ ألف ىذه  إال أف ىذه الحجة ال تنطبؽ عمى عقكبة القصاص في النفس في الشريعة   

لمجاني أم نفس مقابؿ نفس, فمو أف يعفك قبؿ أف  ررة لصالح المجني عميو, كىك مساكالعقكبة مق
يمكت أك ينتقؿ الحؽ لكرثتو بعد كفاتو, ليقرركا إما القصاص أك العفك أك الصمح, كبالمقارنة نجد أف 

الضرر الذم ألحقتو العقكبة بالجاني, التناسب مكجكد بيف الضرر الذم ألحقو الجاني بالمجني عميو, ك 
ىذا إف لـ يكف الترجيح لمصمحة الجاني, عمى اعتبار أنو اختار الجريمة, كبالتالي فقد اختار عقكبتيا 

 لعممو بيا, في حيف أف المجني عميو مفركض عنو القتؿ كال خيار لو فيو.   
, كالعقكبات ي عقكبة ذات حد كحيدإذ ى كقاؿ دعاة اإللغاء بأف عقكبة اإلعداـ تنقصيا المركنة   

الحديثة ىي عقكبات ذات حديف يتصرؼ مف خبلليا القاضي في اختيار العقكبة التي يراىا مناسبة 
                                                

, , أُهظغ اٍُاتن)زًٕ( اْٛى فخبسثٍ اثش .37, ص, أُهظغ اٍُاتنلبعًٙ )ُْٛذح(. 976, 975,  ص2, ض, أُهظغ اٍُاتنَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 1

 .  75, 74ص
 . 67, أُهظغ اٍُاتن, صخؼفش خٕخخ )صكٛخ(. 973,  ص2, أُهظغ ٗلٍٚ, ضَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 2
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كتتماشى مع درجة الخطكرة اإلجرامية لمجاني في إطار مبدأ التفريد العقابي, كأف عقكبة اإلعداـ 
  1ضي إما النطؽ بيا أك االنصراؼ عنيا.بطبيعتيا ال تعرؼ ىذا التدرج, كمف ثـ يتحتـ عمى القا

ف كانت تظير مف حيث التقرير أنيا ذات     كقد أثبتنا سابقا أف عقكبة اإلعداـ في القانكف الجزائرم كا 
حد كحيد, إال أنيا مف حيث التطبيؽ تصبح ذات حديف, ذلؾ أف القانكف يعطي القاضي السمطة 

  داـ ىك حدىا األقصى فقط.التقديرية في تخفيؼ ىذه العقكبة, كيصبح اإلع
ف كاف حؽ تخفيؼ عقكبة اإلعداـ معطى لمقاضي في القانكف الجزائرم عند النطؽ بالعقكبة, فإنو     كا 

معطى كذلؾ لرئيس الدكلة بعد أف يصبح الحكـ الصادر بيا باتا. أما في الشريعة اإلسبلمية فإف ىذا 
الجاني بالصمح  فاتو, فميـ تخفيؼ العقكبة عالحؽ معطى لممجني عميو في حياتو, كلكرثة دمو بعد كف

كشجعت  ى ذلؾمطمؽ, كندبت الشريعة اإلسبلمية إلالمعو عمى الدية أك أكثر أك أقؿ منيا أك بالعفك 
 عميو.   

إذا كذلؾ كذكر دعاة اإللغاء كذلؾ أف مف عيكب عقكبة اإلعداـ أنو ال يمكف إصبلح الخطأ فييا,    
إال أف ىذه الحجة مردكد  2كنفذت فيو ثـ تبيف أنو ُحكـ بيا عميو خطأ. ما تـ الحكـ عمى الجاني بيا

عمييا كذلؾ بأف احتماؿ الخطأ كارد في كؿ العقكبات, بما فييا العقكبات السالبة لمحرية, كىي أيضا 
تحدث ضررا غير قابؿ لئلصبلح, فإذا ُزجَّ بالمحكـك عميو في السجف ثـ أفرج عنو لظيكر خطأ في 

قد حؿ بو ضرر غير قابؿ لئلصبلح, ميما كاف التعكيض الذم سيحظى بو؛ ألف  الحكـ, يككف
 3الحرية ال تقدر بثمف.

كرغـ ذلؾ فقد احتاطت الشريعة اإلسبلمية في عقكبة القصاص في النفس الحتماؿ الكقكع في    
إلقرار عمى اعند الجميكر الخطأ, فضيقت في كسائؿ اإلثبات التي تؤدم إلى ىذه العقكبة, كقصرتيا 

ف كانت غير  أك شيادة الشيكد. فبالنسبة لمكسيمة األكلى أنيا ال تأخذ بيا إذا كانت ناجمة عف إكراه, كا 
ذلؾ فبل ُيتصكر مف عاقؿ أف يقر بقتؿ عمد لـ يرتكبو كتككف عقكبتو القصاص, فإف فعؿ فبل يمكمّف 

 اء بالنفس إلى التيمكة. إال نفسو كيككف بمثابة المنتحر, كاإلسبلـ يحـر ذلؾ كيأمر بعدـ األد
أما بالنسبة لشيادة الشيكد فقد ضيقت فييا الشريعة اإلسبلمية كاشترطت فييا شركطا دقيقة, كلـ    

تفتح فييا المجاؿ لكؿ مف ىب كدب, كمع ذلؾ فقد ُيتصكر فييا الخطأ, فإف كاف عمديا فقد غامر 
لمقصاص منيـ بيذه الشيادة, كأمر المغامرة الشيكد بإلقاء أنفسيـ إلى التيمكة؛ ألنيـ عرَّضكا أنفسيـ 

                                                
, أُهظغ اٍُاتن,  )زًٕ( ثٍ اثشاْٛى فخبس. 67, أُهظغ اٍُاتن, صخؼفش خٕخخ )صكٛخ(. 974,  ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 1

  . 72ص
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في ىذه الحالة مستبعد؛ كذلؾ لمشركط المطمكبة في الشيكد مف جية, كلمعقكبة التي تنجـ عف شيادة 
 الزكر مف جية أخرل. 

ف كاف الخطأ في الشيادة غير عمدم فقد عرَّضكا أنفسيـ لعقكبة الدية, كالتي قيمتيا مكمِّفة     كا 
ة أصمية, مضافا إلييا عقكبة تبعية متمثمة في الكفارة كىي عتؽ رقبة مؤمنة كىي كمعتبرة كىي عقكب

مكمِّفة كذلؾ, فإف لـ تكجد فصياـ شيريف كىك أمر غير ىيِّف أيضا, كىذا التضييؽ يجعؿ أمر الخطأ 
 مستبعدا, فإف ُكجد فقد ُرصد لو التعكيض العادؿ.               

منيا عقكبة القصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية أنيا عقكبة كقيؿ أيضا عف عقكبة اإلعداـ ك    
تتنافى مع التطكر التاريخي لمعقكبات, فيي مكركثة عف الماضي السحيؽ, كغير مبلئمة لركح العصر 
المتسـ بالرقة كالشعكر المرىؼ, فيي انتقاـ كثأر مف الجاني كصكرة بدائية؛ لككنيا تمثؿ مقابمة األذل 

ليس مف العدؿ قتؿ إنساف إلرضاء شعكر المجني عميو. كما أف العقكبات في العصر بأذل مثمو, إذ 
عادة ادماجو في الحياة االجتماعية, كىك ما ال يتبلءـ كطبيعة  الحديث تيدؼ إلى إصبلح الجاني كا 

 1عقكبة اإلعداـ االستئصالية.
ىذا  لمتمييز بينيما, كيتجمى كىذا ,كلمرد عمى ىذه الحجة يجب مراعاة الفرؽ بيف االنتقاـ كالقصاص   

 في مظيريف ىاميف: الفرؽ
أف االنتقاـ ال يتقيد فيو المنتقـ بالمساكاة بيف ما فعمو المجـر كبيف العقاب النازؿ بو, كما أف  أحدىما:

االنتقاـ قد يتجو إلى عقاب غير المجـر كما كاف يجرم في الجاىمية. أما القصاص فإنو يتجو إلى 
ذا لـ يمكف التساكم كما في بعض الجركح, فإنو يعدؿ المساكاة بيف الجر  يمة كالعقكبة مساكاة دقيقة, كا 

, كبالتالي فالقصاص كاالنتقاـ يختمفاف.  عف القصاص إلى عقكبة أخرل, كال يكقع عمى غير المجـر
أف االنتقاـ كاف يقع مف الحكاـ عمى رعاياىـ إذا شقكا عصا الطاعة, أك ُقتؿ أحد األمراء,  الثاني:

فكاف االنتقاـ يكجو إلى الجناة أك مف يشتبو في أمرىـ, فيؤخذ البرمء بظمـ المذنب. ككاف االنتقاـ 
كذلؾ يقع بيف الناس بعضيـ مف بعض حيف يضطرب األمر, كيككف الضعيؼ خاضعا لبطش القكم, 
كال حكؿ كال قكة لو أمامو. أما القصاص فإنو يككف بحكـ مف القاضي, كىك يسرم عمى الراعي 

الرعية, إذ يقتص مف الحاكـ األعظـ إذا كقع منو ما يكجب القصاص, كعمى الشعب أف يعيف ك 
المظمـك حتى يقتص, إذ إعانة المظمـك عمى أخذ حقو كلك مف الحاكـ األعمى, أمر مطمكب طمبا 

 حتميا في الشريعة اإلسبلمية.

                                                
 .73, ص, أُهظغ اٍُاتنثٍ اثشاْٛى فخبس )زًٕ(. 68, أُهظغ اٍُاتن, صخؼفش خٕخخ )صكٛخ( 1
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غرض مقصكد مف كأما القكؿ بأف القصاص ىك إرضاء لشعكر المجني عميو فيك حؽ, كىك    
أغراض العقكبة في الشريعة اإلسبلمية, كليس ذلؾ مف االنتقاـ في شيء إال أف تككف إقامة العدؿ 
ذا كانت القكانيف الحديثة قد اتجيت إلى اعتبار الجريمة خرقا لنامكس االجتماع, كغمَّبت حؽ  انتقاما. كا 

في جرائـ القصاص, جعمت العقاب المجتمع عمى حؽ الفرد في كؿ الجرائـ, فإف الشريعة اإلسبلمية 
متجيا إلى شفاء غيظ المجني عميو أكال, لعظـ الضرر الشخصي الكاقع عميو, مع مراعاة االعتبار 

 العاـ ثانيا, فقد اعتبر اإلسبلـ أف مف قتؿ شخصا فكأنما قتؿ الناس جميعا.
الكاقعة عمى األشخاص؛ كقد كاف القصاص العقكبة األساسية في اإلسبلـ بالنسبة لمجرائـ العمدية    

ألنو يشفي غيظ المجني عميو؛ كذلؾ ألف مفقكء العيف ال يشفي غيظو ماؿ مف الجاني ميما يكف قدره, 
كمف ُلِطـ في مجمع عاـ,  ,كال سجف ميما تكف مدتو, كلكف يشفي غيظو أف يجد الجاني مفقكء العيف

ه, كلكف يشفي غيظو أف يمطـ كجو ال يشفي قمبو غرامة ميما زاد مقدارىا, كال سجف ميما طاؿ أمد
المعتدم عمى مؤل مف الناس. كىكذا فإف قانكف المساكاة يكجب أف تتساكل العقكبة مع الجريمة, كأف 
يتساكل األذل الذم نزؿ بالمجني عميو, مع األذل الذم ينزؿ بالجاني عقكبة لو عمى ما اقترؼ, 

كبة القصاص فيما دكف النفس, عقكبة تعزيرية ؾ فإف المالكية يرتبكف مع عقلكالبادئ بالشر أظمـ, لذ
عمى الجاني لظممو كاعتدائو. كعميو فبل ظمـ في القصاص, كالظمـ كؿ الظمـ في أف ُيترؾ الجاني مف 

 غير قصاص.
كال شؾ أف العناية بشفاء غيظ المجني عميو كعبلجو لو أثره, إذ يجعمو ال يفكر في االنتقاـ, كال    

المفترض أف تككف لنا عبرة في الجرائـ التي كقعت أخذا بالثأر, بسبب يسرؼ في االعتداء, كمف 
قصكر القكانيف الحديثة عف شفاء غيظ المجني عميو, فكـ مف جريمة قتؿ تبعتيا أخرل أخذا بالثأر, ثـ 

 تسمسمت بسببيا الجرائـ, كقد ُيقتؿ غير الجاني, كمف ال ذنب لو انتقاما كثأرا.
نو في سبيؿ شفاء غيظ ا    لمجني عميو أك ذكيو, كانت الشريعة اإلسبلمية في مجاؿ عقكبات كا 

القصاص, تقـك عمى أساس تعكيض المجني عميو أك ذكيو إف لـ يمكف تنفيذ حكـ القصاص, لعدـ 
نو في حاؿ عفك المجني عميو أك ذكيو  إمكاف المساكاة بيف الجريمة كالعقكبة أك لغيرىا مف األسباب. كا 

لماؿ الذم يطمبو, كفي حاؿ سقكط القصاص ألم سبب فإنو ال يذىب عف القصاص يجب اعطاؤه ا
العقاب البدني نيائيا عف الجاني, بؿ في ىذه الحاؿ ينبعث الحؽ العاـ, كيككف لكلي األمر أف يفرض 

 كىذا إلرضاء شعكر المجني عميو كالشعكر العاـ. 1عقكبات تعزيرية عمى الجاني,
عادة إدماجو في المجتمع, كىذا غير كأما القكؿ بأف ىدؼ العقكبات الحد    يثة ىك إصبلح الجاني كا 

نا إلى البحث عف العقكبات البديمة ؤدم بممكف في عقكبة اإلعداـ باعتبارىا عقكبة استئصالية, فيذا ي
                                                

 .45-43, أُهظغ اٍُاتن, صاندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, ثٕ صْشح )يسًذ(أ 1



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 204 

 
  

 

لعقكبة اإلعداـ, كىي في غالب القكانيف الكضعية كمنيا القانكف الجزائرم عقكبة السجف المؤبد, فأم 
في المجتمع يمكف التحدث عنو, بعد إفناء عمر الجاني في السجف, فيك نكع مف إصبلح كأم إدماج 

كىك عبء إضافي يقع عمى عاتؽ الدكلة, لما ستتحممو مف  1أنكاع العذاب كمكت بطئ لممحكـك عميو,
نفقات باىظة مف أجؿ إقامتو بالسجف, باإلضافة إلى المتاعب النفسية كالمادية التي تمحؽ بأسرة 

و, التي ال ذنب ليا فيما اقترفو الجاني. ناىيؾ عف االنتقادات المكجية لمسجف نفسو, مف المحكـك عمي
أنو مدرسة لتعميـ اإلجراـ كليس مؤسسة لئلصبلح, ىذا في حالة تصكرنا خركج المحكـك عميو منو حيا 

 معافى.          
األغراض العقابية المأمكؿ  كما أثار دعاة إلغاء عقكبة اإلعداـ الشؾ حكؿ مدل تحقيؽ ىذه العقكبة   

تحقيقيا بيا, فبالنسبة لمردع العاـ المرجك منيا قيؿ عنو لـ يتحقؽ, كأف الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ 
لـ تختؼ, كأف البمداف التي ألغتيا لـ يزد فييا معدؿ اإلجراـ, كأف الدكؿ التي ابقت عمييا لـ ينقص 

يادة عمى ذلؾ قيؿ بأف عقكبة اإلعداـ تسبب البطء في بيا. كز  افييا خطر الجرائـ المعاقب عميي
تاحة الفرصة لمدفاع عف المتيـ, كما يتيح  ؛ ألف القاضي يفرط في التأني كا  إصدار الحكـ عمى المجـر
لنفسو أطكؿ فرصة لكي يككِّف عقيدتو بشأنيا, مما يؤدم إلى تأخير سير العدالة كيطكؿ الكقت بيف 

 2بة, فيضعؼ األثر الرادع ليا.ارتكاب الجريمة كتكقيع العقك 
كيمكف الرد عمى آخر ما أثير في ىذه الحجة, بأف التريث كالبطء في إصدار الحكـ مف القاضي    

لكي يككِّف عقيدتو بشأف عقكبة اإلعداـ, ىك اعتراؼ ضمني مف دعاة اإللغاء بندرة الخطأ في األحكاـ 
ذا صح أف الجرائـ الصادرة بيا. كأما القكؿ بأف ىذه األخيرة غير رادع ة لممجرميف يحتاج إلى دليؿ, كا 

لـ يرتفع عددىا في الببلد التي ألغت عقكبة اإلعداـ, فإنو ال يستبعد أف العدد كاف سينخفض كثيرا لك 
أف العقكبة أبقي عمييا. كقد لكحظ مف جية أخرل أف اإلحصائيات دلت عمى أف عدد أحكاـ اإلعداـ 

ر في الببلد التي تحتفظ بيذه العقكبة في قكانينيا, كزادت جرائميا التي نفذت فعميا في تناقص مستم
    3في بعض البمداف التي ألغتيا, لدرجة أنيا رأت مف المصمحة إعادة ىذه العقكبة إلى قكانينيا.

يعيب دعاة إلغاء عقكبة اإلعداـ عمييا بأنيا عقكبة ف ,محجج ذات الطابع العاطفيكأما بالنسبة ل   
بالقسكة البالغة, فيي قتؿ ينظمو القانكف كترتكبو الدكلة باسـ المجتمع, كأف شخصية بربرية تتسـ 

المجـر كقت ارتكاب الجريمة ليست ىي شخصيتو كقت تنفيذ العقكبة عميو, إذ خبلؿ الفترة الفاصمة 
بيف ارتكاب الجريمة كتكقيع عقكبة اإلعداـ عميو, يككف قد تاب كصمح حالو كزالت خطكرتو عف 

                                                
 .  76, أُهظغ اٍُاتن, ص)زًٕ( ثٍ اثشاْٛى فخبس 1
 .31, أُهظغ اٍُاتن, صلبعًٙ )ُْٛذح(. 68, أُهظغ اٍُاتن, صخؼفش خٕخخ )صكٛخ(. 975,  ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 2
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ع. كما أف أثر ىذه العقكبة القاسية ينصرؼ إلى قرابة المحكـك عميو بيا الذيف ال ذنب ليـ فتكلد المجتم
 1ليـ صدمات.

كفضبل عف ذلؾ فإف إعداـ شخص ما ال يخدـ المجتمع مف الناحية االقتصادية, كأف استئصالو    
قكة عاممة يمكف أف منو يخسره فردا آخرا زيادة عمى المجني عميو, كىك ما يتسبب في حرمانو مف 

تساىـ في زيادة اإلنتاج كلك بالعمؿ في السجكف. كقد اعتبر المدافعكف عف حقكؽ اإلنساف أف القتؿ 
كاإلعداـ ال يتساكياف, ذلؾ أف الدكلة كضعت لئلعداـ ساعة محددة كيـك محدد كطريقة محددة, فيي 

اكل مع القتيؿ الذم لحيف مكتو تقـك بقتؿ إنساف عاجز عف فعؿ أم شيء إلنقاذ حياتو, كىذا ال يتس
 2يككف لديو أمؿ في إنقاذه مف طرؼ شخص ما.

كقد ُيرد عمى ىذه الحجج السيما بالنسبة لعقكبة القصاص في النفس, بأف ىذه العقكبة ليست فييا    
نما ىي عيف المساكاة كالمماثمة بيف الجريمة كالعقكبة, ككما ينصرؼ أثر ىذه العقكبة إلى قرابة  قساكة كا 
المحكـك عميو بيا كتكلد ليـ الصدمات, فقد انصرؼ أثر الجريمة إلى قرابة المجني عميو ككلدت ليـ 

خراجيـ مف ىذه الصدمات.   الصدمات, كما تنفيذ العقكبة عمى الجاني إال إشفاء لغميميـ كا 
في كأما عف صبلح المجـر كتكبتو بعد جريمتو فأمرىا متركؾ ألكلياء الدـ في عقكبة القصاص    

جراء  النفس, فقد يراعييا العقبلء منيـ إف ُكجدت فعبل, كما عمى الجاني كأسرتو إال استرضائيـ, كا 
الصمح معيـ أك طمب العفك منيـ, كبالتالي يقاؿ لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف, إف لمجاني أمؿ في 

 العفك عنو, قد يتساكل أك يزيد عف أمؿ المجني عميو قبؿ مكتو.
رر المجتمع اقتصاديا كذلؾ بقتؿ فرديف منو, ككاف يمكف االكتفاء بمكت المجني أما القكؿ بتض   

عميو فقط, فيك تشجيع لممجرميف عمى القتؿ, كبالتالي سيككف ضرر المجتمع أكبر مف الناحية 
 االقتصادية؛ كذلؾ بكثرة جرائـ القتؿ. 

ص عمى الجريمة ىك حياة, كعمى العكس مف ذلؾ فالشريعة اإلسبلمية اعتبرت تقرير عقكبة القصا   
ًۡ تَخَُّلَٔن كتجمى ذلؾ في قكلو تعالى:  ىَۡبِٰب ىََػيَُّس

َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
أ ٰٔة  َيَٰٓ ًۡ ِِف ٱىۡلَِصاِص َحيَ   ١٧٩َوىَُس

[, فالقصاص حياة لمجاني كلممجني عميو كلمغير, كذلؾ أف كجكب القصاص عمى الجاني 179]البقرة:
قد ك  تبقى حياتو كحياة مف أراد قتمو.خكفا عمى نفسو مف القتؿ, ف يمنع مف يريد القتؿ مف المجكء إليو,

اآلية: إف القاتؿ تنعقد العداكة بينو كبيف قبيمة المقتكؿ, فيريد قتميـ خكفا منيـ,  ىذه قيؿ في شرح
كيريدكف قتمو كقتؿ قبيمتو استيفاء لقتيميـ, كفي االقتصاص منو بحكـ الشرع قطع لسبب اليبلؾ بيف 

, كذلؾ بكقؼ القتؿ في دائرة ضيقة بقتؿ القاتؿ كحده دكف إسراؼ بقتؿ فيك حياة ليـ جميعا 3القبيمتيف,

                                                
 .68, ص, أُهظغ اٍُاتنخؼفش خٕخخ )صكٛخ(. 974,  ص2, ض, أُهظغ اٍُاتنَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 1
 .33, 32, ص, أُهظغ اٍُاتنلبعًٙ )ُْٛذح( 2
 .458, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
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كما يككف  1.غيره, حفظا لمقبائؿ مف الفناء الذم قد يجر إليو إسراؼ الجاىمية في األخذ بالثأر كاالنتقاـ
  د.القصاص ردعا لمغير حتى ال يقعكا في ىذه الجرائـ, كفي ىذا خير لممجتمع كاالقتصا

كبيذا يتأكد أف إقامة حد القصاص فيو حياة حقيقية, كذلؾ شامؿ لجميع نكاحي الحياة, سكاء الدينية    
أك االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية أك غيرىا, فإف الناس إذا اطمأنكا عمى أنفسيـ كأىميـ عممكا 

  2في مصالحيـ, فبل يشكؿ الياجس األمني قمقا عندىـ.
قالو الشيخ الشعراكم في شرح ىذه اآلية, أف الحكمة مف تقنيف العقكبة ىي أال تقع  كمف بيف ما   

كعميو فعقكبة القصاص في النفس كأحكاميا  3الجريمة, كبذلؾ يمكف أف تتكارل الجريمة كالعقكبة معا.
م متأثرا في الشريعة اإلسبلمية, أبعد مف أف تقارف بالعقكبات البديمة ليا التي اختارىا المشرع الجزائر 

 في ذلؾ بالفكر الغربي, سكاء تمثمت في عقكبة اإلعداـ بمفيكميا القانكني أك عقكبة السجف المؤبد.                            
 المطمب الثاني

 عقوبات القصاص فيما دون النفس وبدائميا في القانون
عمى ثبلث  معايير, أكليا  أحكاـ القصاص عمى ما دكف النفس ياإلسبلم التشريع الجنائي لقد بنى   

طبيعة محؿ الجريمة بالنسبة لممجني عميو, كىك أف تككف الجريمة كاقعة عمى جسـ اإلنساف, كالثاني 
لمثمة, أف يككف قصد العدكاف متكافر لدل الجاني, كالثالث أف يقـك القصاص عمى المماثمة ال ا

قكبة, كشجعت عمى العفك في القصاص لمقصاص المساكاة التامة بيف الجريمة كالع فاشترطت الشريعة
كجعمتو أقرب لمتقكل, كمدَّت مبدأ درء الحدكد بالشبيات ليشمؿ جرائـ القصاص, حتى أف مف الفقياء 
مف اعتبر جرائـ القصاص مف جرائـ الحدكد, كىذه األمكر بطبيعتيا تؤدم إلى تضييؽ دائرة تطبيؽ 

 القصاص في المجتمع. 
 اريعة اإلسبلمية مبدأ العقكبة التعزيرية, التي تعكد السمطة التقديرية فييكفي المقابؿ فقد أقرت الش   

السيما  ,مف العقاب كفمجرمالكاف, حتى ال يفمت لكلي األمر في حالة سقكط القصاص ألم سبب 
 بإكراه. ةمشكب التي قد تككف عفكال كىذا لمكاجية كؿ أنكاعالخطيريف منيـ كذكم النفكذ, 

نيف الكضعية كمنيا القانكف الجزائرم فقد رفضكا فكرة القصاص جممة كتفصيبل, أما بالنسبة لمقكا   
سكاء في النفس أك فيما دكنيا, كاختاركا عقكبات بديمة لكؿ مف عقكبة القصاص في النفس كقد تـ 
التطرؽ ليا, كعقكبات القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, األمر الذم يدعك الباحث 

دراسة كؿ مف عقكبات القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, كالعقكبات  عف الحؽ إلى
                                                

 .378, ص, أُهظغ اٍُاتنؽهزٕد )يسًٕد( 1
, 32, تؽس ٓؽٌْ, ٓعِح اُؼكٍ, اُؼكقيجبزث فٙ لٕنّ رؼبنٗ: "ٔنكى فٙ انمقبؿ زٛبح ٚب أٔنٙ األنجبة نؼهكى رزمٌٕ", ثٍ فبنر انؼجٛذ )ػجذ انؼضٚض( 2

  .92ٙ, ص1427شٞاٍ 
3

 .753, ص2ّ, ض1997, ٓطاتغ أـثان ا٤ُّٞ, ق ؽ, رفغٛش انؾؼشأ٘ ـ انخٕاطش ـٙ ـ, 1418ـ خ يزٕنٙ انؾؼشأ٘ )يسًذ( 
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في  ,بينيما. كىك ما سيتـ تناكلو في ىذا المطمب ةكازنالمالتي اختارىا القانكف الجزائرم بديبل ليا, ثـ 
  كما يمي: ثبلثة فركع

 الفرع األول
 عقوبات القصاص فيما دون النفس في الشريعة اإلسالمية

ف كانت المماثمة في القصاص     سبؽ القكؿ أف القصاص يقـك عمى المماثمة بيف الجريمة كالعقكبة, كا 
في النفس ال تثير إشكاال, فإف األمر ال يبدك كذلؾ في القصاص فيما دكف النفس, إذ ال تككف 

تناكؿ ىذا المماثمة ممكنة في كؿ الجرائـ العمدية الكاقعة عمى ما دكف النفس, كىك ما يكجب عمينا 
الفرع في جزئيات, يعطي مجمكعيا صكرة كاضحة عف عقكبات القصاص فيما دكف النفس في 

ما القصاص فيالشريعة اإلسبلمية, ىذه الجزئيات ىي: شركط القصاص فيما دكف النفس, استيفاء 
دكف النفس, السراية في الجنايات عمى ما دكف النفس, سقكط القصاص في الجنايات عمى ما دكف 

 نفس.ال
 ىولالفقرة األ 

 شروط القصاص فيما دون النفس
تتمثؿ شركط القصاص فيما دكف النفس في نكعيف مف الشركط, شركط عامة ُتشترط في كؿ    

تتعمؽ , فالشركط العامة لمقصاص فأما بالنسبة كط خاصة بالقصاص فيما دكف النفس.قصاص, كشر 
تختمؼ ىذه الشركط عما قيؿ في شركط القصاص ىذه الشركط بالجاني كبالمجني عميو كبالجناية, كال 

ؼ فيو بيف الفقياء في النفس, لذلؾ سنحيؿ عمييا في تفصيؿ ىذه الشركط كمعرفة المتفؽ عميو كالمختم
أف يككف مكمفا, كأف يككف في  بالجاني مشركط المتعمقةل فيتمثؿ بالنسبة ممخصياأما كالمذاىب, ك 

يككف لمجاني شريكا في الجناية سقط القصاص عميو بغير  مختارا في فعمو, كأال يككف حربيا, كأال
 العفك.
مكجكب القصاص في الجناية عمى ما دكف النفس عمى , فمشركط المتعمقة بالمجني عميول كبالنسبة   

الجاني, ُيشترط في المجني عميو أف يككف معصـك الدـ, كأف يككف مكافئا لمجاني أك يفضمو, كالقكؿ 
, 1مالكي أنو إذا كاف المجني عميو يفضؿ الجاني فبل قصاص فيما دكف النفسالمشيكر في المذىب ال

أف تككف  ياُيشترط فيف, الشركط المتعمقة بالجناية كفيما يخص  يككف المجني عميو فرعا لمجاني.كأال
عمدا, كأف تككف عدكانا, كأف تككف مباشرة كليس تسببا, كأف تككف قد كقعت في دار اإلسبلـ, كأف 

 ستيفاء فييا ممكنا. يككف اال

                                                
 .313, 312, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 1
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في شرطيف, أكليما شرط المماثمة كالثاني فتتمثؿ الشركط الخاصة بالقصاص فيما دكف النفس كأما    
ألنو مف  ,األصؿ في القصاص التساكمف فبالنسبة لؤلكؿ شرط امكانية االستيفاء مف غير حيؼ.

يف, فالتساكم شرط إال فيك بينيما سكاء مف الجانب ,القص, كمتى قص شيء مف شيء في مقاصة ما
أف يؤدم إلى تعطيؿ القصاص قطعا أك غالبا, كالمطالبة بالتساكم في أجزاء األعضاء, كسمؾ المحـ, 
كتساكم األعضاء كالحكاس كالعقكؿ مف كؿ كجو, ككبر السف كصغره كالشيخ الكبير مع الشاب 

التساكم يعطؿ القصاص بؿ فإف اشتراط مثؿ ىذا  1الصغير, كتفاكت الصنائع كالميارة فييا كغيرىا,
كجكب القصاص فيما دكف النفس بالمماثمة في أشياء في فقياء اليجعمو مستحيبل, لذلؾ اكتفى 

كمنيا المماثمة في الجنس كفي العدد كفي المحؿ أك  مخصكصة مع كجكد اختبلفات بينيـ فييا
  .ع كفي المنفعة كفي الصحة كالكماؿالمكض

يرل أبك حنيفة كمحمد أف القصاص فيما دكف النفس يعتمد المساكاة , فممماثمة في الجنسفبالنسبة ل   
في األرش؛ ألف ما دكف النفس ُيسَمؾ بو مسمؾ األمكاؿ, كعميو فبل قصاص فيما دكف النفس بيف 
الذكر كاألنثى؛ ألف دية األنثى عمى النصؼ مف دية الذكر, كدية طرفيا ال تماثؿ دية طرؼ الرجؿ, 

ذا انعدمت المساكا ة بيف أرشييما امتنع القصاص في طرفييما, سكاء كاف الجاني ىك الذكر أك كا 
بينما يرل المالكية كالشافعية كالحنابمة أف األنثى يقتص منيا لمذكر كالذكر يقتص منو لؤلنثى  2األنثى.

 3فيما سكاىا. القصاص فيما دكف النفس, كأف مف يجرم بينيـ القصاص في النفس يجرم بينيـ
بيف المجني عميو كالجاني, فيجب أف يككف  يشترط الحنفية التماثؿ, فممماثمة في العددل كبالنسبة   

الجاني كاحدا ليقتص منو في الجناية عمى ما دكف النفس, فإف كاف الجناة أكثر مف كاحد فبل قصاص 
إذا تعاكنكا عمى ارتكاب فعؿ كاحد, كأف قطعكا يد شخص أك إصبعو أك أذىبكا سمعو أك بصره أك 

ير ذلؾ مف الجكارح التي يجب فييا عمى الكاحد القصاص لك انفرد بالفعؿ, كعمييـ دية الجارحة أك غ
أرشيا مقسمة عمييـ بالتساكم. كيفرؽ الحنفية بيف النفس كما دكنيا, بأف الفعؿ فيما دكف النفس يتجزأ؛ 

ع منو الكؿ في ألف كؿ كاحد مف الجناة قطع بعض الجارحة كترؾ البعض مكجكدا, فبل يجكز أف يقط
كجو في المذىب ىذا ىك كرأم الحنفية  4مقابؿ الجزء الذم قطعو, بخبلؼ النفس فإف إزىاقيا ال يتجزأ.

 الحنبمي.
كيرل المالكية كالشافعية كالحنابمة القصاص مف الجماعة لمكاحد, فيرل الشافعية كالحنابمة أنو يجب    

ة في الطرؼ عمى كجو ال يتميز فيو فعؿ لمقصاص مف الجماعة لمكاحد أف يككف اشتراؾ الجماع
أحدىما عف اآلخر, إما أف يشيدكا عميو بما يكجب قطعو ثـ يرجعكا عف شيادتيـ بعد القطع, أك 

                                                
 .341, 340, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 1
 .411, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
اثٍ . 30, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 312, ص8أُهظغ اٍُاتن, ض..., يٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 3

 .501, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
 .404, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
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يكرىكا إنسانا عمى قطع طرؼ إنساف آخر فيجب قطع المكِرىيف كميـ كالمكَره, أك يتعاكنكا في إلقاء 
احد منيـ مف جانب أك قطع أحدىـ بعض حجر عمى المجني عميو فتقطع طرفو. فإف قطع كؿ ك 

المفصؿ كأتـ غيره, أك ضرب كؿ كاحد منيـ ضربة أك كضعكا منشارا مثبل عمى مفصمو ثـ مر كؿ 
كاحد عميو مرة حتى بانت اليد فبل قصاص فيو؛ ألف كؿ منيـ لـ يقطع اليد كلـ يشارؾ في قطع 

ف كاف فعؿ كؿ كاحد منيـ يمكف االقتصاص فيو بمفر   1ده اقتص منو.جميعيا, كا 
كعدـ التمالؤ, فإف تمالؤكا اقتص مف كؿ منيـ بقدر ما أحدثكا  ⃰أما المالكية فيفرقكف بيف حالة التمالؤ   

بالمجني عميو, سكاء تميزت أفعاؿ كؿ منيـ أـ لـ تتميز, فإذا قمعكا عينو كقطعكا رجمو كيده قمع لكؿ 
لؤ, فإف تميزت أفعاليـ ُأخذ كؿ منيـ بفعمو, منيـ عينو كقطعت رجمو كيده. أما إذا لـ يكف ىناؾ تما

ف لـ تتميز أفعاليـ فعمييـ القصاص كما لك تمالؤكا, كىناؾ مف يرل أال قصاص عمييـ كعمييـ  كا 
  2الدية.
لكجكب القصاص في الجناية عمى ما أنو فقياء الاتفؽ جميكر  فقد ,ممماثمة في المحؿأما بالنسبة ل   

ف محؿ الجناية كمحؿ القصاص, كمنيا تماثؿ األعضاء, فبل تؤخذ اليد دكف النفس, تكافر التماثؿ بي
إال باليد؛ ألف غير اليد ليس مف جنسيا فمـ يكف مثميا, كالتجانس شرط لممماثمة, ككذا الرجؿ, 
كاإلصبع, كالعيف, كاألنؼ كغيرىا. كال يؤخذ اإلصبع إال بمثمو, فبل يؤخذ اإلبياـ إال باإلبياـ, كال 

ككذلؾ ال تؤخذ  لكسطى كىكذا؛ ألف منافع األصابع مختمفة فكانت كاألجناس المختمفة.الكسطى إال با
اليميف باليسار في كؿ ما انقسـ إلى يميف كيسار, كنفس الحكـ بالنسبة لما انقسـ إلى أعمى كأسفؿ, 

يث ككذلؾ بالنسبة لؤلسناف فبل تؤخذ السف إال بمثيمتيا, سكاء مف حيث الفؾ أك السف نفسيا أك مف ح
    3اليميف كاليسار.

اتفؽ جميكر الفقياء عمى أنو يشترط لكجكب القصاص في فقد  ,ممماثمة في المنفعةكأما بالنسبة ل   
ذا اتػحد النكع لـ  الجناية عمى ما دكف النفس, أف تتماثؿ منافعيا عند الجاني كعند المجني عميو, كا 

غر كالكبر, كالطكؿ كالقصر, كالقكة يؤثر التفاكت في الصحة كالمرض الذم يرجى شفاؤه, كالص
كالضعؼ, كالضخامة كالنحافة؛ ألف االختبلؼ في الحجـ ال يؤثر في منافعيا, كأف اشتراط ذلؾ يؤدم 

   4إلى اسقاط القصاص بالكمية.
                                                

1
, 11, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 179, 178, ص9ٍُاتن, ض..., أُهظغ اسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 

 .496ــ  493ص

 . 112, ص14, أُهظغ اٍُاتن, ضانًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخاُرٔاُإ ٣ؼ٢٘ االظرٔاع ٝاُرؼإٝ, أٗظه:  ⃰
2

 .349, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش 
انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ , )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ. 402, 401, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, نذٍٚ()ػالء ا انكبعبَٙ 3

سٔضخ , انُٕٔ٘. 351, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انقغٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 554, 553, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضػبثذٍٚ )سد انًسزبس(

 ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 48, 47, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 189, 188, ص9, ض, أُهظغ ٗلٍٚ...انطبنجٍٛ

 .557, ص11, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ
. 537, ص11, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 189, ص9, ٗلً أُهظغ, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 4

 .47, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( ٛشاص٘انؾ
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يشترط لمقصاص فيما دكف النفس أف يتساكل ف ,المماثمة في الصحة كالكماؿكأما فيما يخص    
اؿ, فبل يؤخذ عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة الصحيح مف األطراؼ إال العضكاف في الصحة كالكم

بالصحيح منيا, فبل تقطع اليد الصحيحة بيد شبلء, كال كاممة األصابع بناقصة األصابع أك مفصؿ 
مف األصابع, ككذلؾ الرجؿ كاألصبع كغيرىا, لعدـ المماثمة بيف الصحيح كالمعيب, كليس لممجني 

 أرشيا سميمة.  عميو إال أف يأخذ
أما إف أراد المجني عميو أف يأخذ المعيبة بالصحيحة فمو أف يقتص؛ ألنو يأخذ دكف حقو, كليس لو    

مع القصاص أرش مقابؿ النقص, كعند الشافعية إذا كاف النقص في األصابع فمو أخذ ديتيا. كيحتاط 
أف قطع العضك األشؿ ال يؤثر الشافعية في أخذ الشبلء بالصحيحة, فيشترطكف أف يقرر أىؿ الخبرة 
كال تؤخذ يد ذات أظافر بيد ال  1عمى حياة المقتص منو؛ ألف الشمؿ عمة كلمعمؿ تأثيرىا عمى األبداف.

أظافر ليا, كيجكز العكس, لكف تؤخذ اليد ذات األظافر الصحيحة باليد ذات األظافر الرديئة 
  2لمنفعة؛ كألف الصحيح يؤخذ بالسقيـ.كالمسكدة أك المخضرة؛ ألف ىذا الكصؼ ال يكجب نقصا في ا

أما المالكية فيركف أف ال تؤخذ الصحيحة بالشبلء, كما يركف أف ال تؤخذ الشبلء بالصحيحة كلك    
كليس لو مع القصاص أرش  ,رضي المجني عميو بيا, إال إذا كاف العضك األشؿ فيو نفع لمجاني

كيركف قطع اليد أك الرجؿ الناقصة إصبعا مقابؿ النقص, فإف لـ يكف فيو نفع فبل قصاص أصبل. 
كاحدا بالكاممة ببل غـر عمى الجاني, كال خيار لممجني عميو في نقص اإلصبع, كلو أف يختار بيف 
القصاص كبيف الدية إف كاف النقص إصبعيف فأكثر, أما اإلصبع كبعض اآلخر فبل خيار فيو لممجني 

ـ يتعيف قطع الناقصة بالكاممة. أما إذا نقصت يد عميو؛ ألنو نقص يسير ال يمنع المماثمة, كمف ث
المجني عميو أك رجمو إصبعا فالقكد عمى الجاني الكامؿ األصابع, كال يغـر المجني عميو الناقص 
األصابع أرش اإلصبع الزائد, كال قصاص إف نقصت يد المجني عميو أكثر مف إصبع إذا كانت يد 

 3الجاني كاممة األصابع.
لشافعية كالحنابمة القصاص بيف األشميف لممساكاة, كخالؼ بعض فقياء الشافعية كيرل جميكر ا   

بالقكؿ بعدـ جكاز القصاص؛ كبرركا قكليـ بأف الشمؿ عمة كالعمؿ يختمؼ تأثيرىا في البدف, فبل تتحقؽ 
المماثمة بيف األشميف. أما أبك حنيفة كأبك يكسؼ فبل يرياف القصاص بيف األشميف؛ ألنيما يشترطاف 

                                                
اثٍ . 42, 41, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 402, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .537, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
 . 44, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 556, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضبف انمُبعكؾ, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 2
انزبج , )يسًذ( انًٕاق. 255, 254, 252, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3

 .315, 314, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...ٔاإلكهٛم
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التماثؿ في األرش, كالشمؿ يؤثر عمى كؿ عضك تأثيرا مختمفا فبل تصبح قيمتيا كاحدة, كمف ثـ امتنع 
 1القصاص لعدـ المساكاة, كيرل زفر القصاص عند تساكم الشمؿ.

, لقكلو كمنو ببل زيادة يشترط لمقصاص فيما دكف النفس أف يككف االستيفاء ممكنا ببل حيؼك    
ََ ِإَوۡن ََعَرتۡخُ تعالى:  َِٰبِي َٔ َخۡۡي  ىِّيصَّ ُٓ َ ًۡ ل تُ ٔكِتۡخًُ ةِّۖۦِۡ َوىَهَِ َلََبۡ ا ُغ ٌَ ْ ةٍِِثِۡو  ٔا [ 126]النحؿ:  ١٢٦ًۡ َذَػاكِتُ

نَّ  :كقكلو تعالى
َ
ٔٓاْ أ ٍُ َ وَٱۡغيَ ٔاْ ٱَّللَّ ۚ َوٱتَُّل ًۡ ا ٱۡخَخَدٰى َغيَيُۡس ٌَ ًۡ فَٱۡخَخُدواْ َغيَۡيِّ ةٍِِثِۡو  َِ ٱۡخخََدٰى َغيَيُۡس ٍَ َ َذ  ٱَّللَّ

خَّلنَِي  ٍُ ۡ َع ٱل ٌَ١٩٤  :كقكلو تعالى: [,194]البقرة  َۡجُرهُۥ لََع
َ
ۡليََح فَأ

َ
َۡ َخَفا َوأ ٍَ ۖۡ َذ ا َٓ ِثۡيُ ٌّ ُؤاْ َشيِّئَثٖ َشيِّئَث   وََجَزَٰٓ

ٰيٍِنَِي  ۥ ََل ُُيِبُّ ٱىظَّ ُّ ِۚ إَُِّ [. كألف دـ الجاني معصـك إال في قدر جنايتو, فما زاد 40]الشكرل:  ٤٠ٱَّللَّ
عمييا يبقى عمى العصمة كيككف محرما, كمف ضركرة المنع مف الزيادة المنع مف القصاص إذا كانت 
مف لكازمو, إذ ال يمكف المنع منيا إال بالمنع منو, كعمى ىذا فبل قصاص فيما دكف النفس إذا لـ يؤمف 

ف اختمفكا في بعض تطبيقات2معو الحيؼ, كىذا باتفاؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية و, كالتي سيتـ , كا 
تفصيميا مف خبلؿ معرفة مكجبات القصاص مف الجنايات عمى ما دكف النفس عند الفقياء ككيفية 

 استيفاؤه.
 نيةثاالفقرة ال
 ما دون النفساستيفاء القصاص في

يتـ التطرؽ في ىذه الجزئية لمستحؽ القصاص في الجنايات عمى ما دكف النفس, ثـ لمستكفي    
ص في الجنايات عمى ما عمى ما دكف النفس, كأخيرا لكيفية استيفاء القصاالقصاص في الجنايات 

يك المجني عميو دكف غيره, كلو أف فمستحؽ القصاص فيما دكف النفس فبالنسبة ل دكف النفس.
القصاص إذا كاف بالغا عاقبل, فإف لـ يكف كذلؾ فيرل المالكية كالحنفية أف يقـك مقامو في  يستكفي

ك الكصي. كيرل الشافعية كالحنابمة أف الكلي كالكصي ليس ليما أف يستكفيا قصاصا االستيفاء الكلي أ
استحؽ لمصغير أك المجنكف؛ ألف القصاص لمتشفي كال يتكفر ىذا المعنى في قصاص الكلي 

فاقة المجنكف.  3كالكصي, فُينتظر بمكغ الصغير كا 
ذا ك     البعض أنو يصير مستكفيا لحقو؛  بو, فيرل والصغير أك المجنكف بالجاني مثؿ ما فعم فعؿا 

 نو ليس مف أىؿ االستيفاء, كيعتبرألف عيف حقو أتمفو, كيرل البعض أف ال يعتبر مستكفيا لحقو؛ أل

                                                
)ػالء  انكبعبَٙ. 557, ص5, ض..., أُهظغ اٍُاتنكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 42, ص5, ض..., أُهظغ اٍُاتنانًٓزة,)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 1

 .412, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ, انذٍٚ(
 .532, 531, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
 انذسدٚش. 346, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 274, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, ػالء انذٍٚ() انكبعبَٙ 3

, 5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 259, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش  ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ(

 .533, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚكؾبف انمُبع, )يُقٕس( ٕرٙانجٓ. 52ص
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جانيا عمى الجاني, كعمى األخير أف يؤدم لمصغير أك المجنكف أرش أك دية عضكه, كيرجع عمى 
 1الصغير كالمجنكف خطأ.عاقمة الصغير أك المجنكف بأرش أك دية عضكه ىك؛ ألف عمد 

ستكفى القصاص فيما دكف النفس إال بحضرة السمطاف كتحت إشرافو؛ ألف القصاص فيما دكف ال يُ ك    
النفس يحتاج إلى االجتياد, كيسيؿ فيو الحيؼ فبل يؤمف أف يحيؼ المقتص, فكجب أف يككف تحت 

مف المجني عميو لنفسو إف كاف  إشراؼ السمطاف. كيجكِّز الحنفية كىك أحد قكلي الحنابمة االستيفاء
خبيرا يحسف االستيفاء, فإف لـ يكف يحسنو ككَّؿ عنو مف يحسنو؛ ألف القصاص حؽ لو فكاف لو 
استيفاؤه بنفسو إذا أمكنو كسائر الحقكؽ, كالمقصكد مف القصاص التشفي, كتمكيف المجني عميو مف 

إلى خبرة خاصة فإف المجني عميو ال القصاص أبمغ في التشفي, كلكف لما كاف استعماؿ الحؽ يحتاج 
ف منو إال إذا تكفرت فيو ىذه الخبرة, فإف لـ تتكفر ككَّؿ عنو خبيرا بالقصاص, كالقائمكف بيذا الرأم يمكَّ 

عند الحنابمة ال يركف مانعا مف تعييف رجؿ بأجر مف بيت الماؿ يككف خبيرا بالقصاص, ميمتو أف 
 ال يحسنكف االستيفاء. يستكفي نيابة عف المجني عميو مف الذيف

كيرل المالكية كالشافعية كرأييـ ىك القكؿ الثاني لمحنابمة, أف المجني عميو ليس لو أف يستكفي فيما    
دكف النفس بأم حاؿ, سكاء كاف يحسف القصاص أك ال يحسنو؛ ألنو ال يؤمف مع قصد التشفي أف 

نم ا يتكلى القصاص فيما دكف النفس مف يحيؼ عمى الجاني, أك يجني عميو بما ال يمكف تبلفيو, كا 
يحسنو مف الخبراء, فقاؿ مالؾ: يقيـ اإلماـ أىؿ المعرفة فيقتصكف بأرفؽ ما يقدركف عميو, كيجزئ 

 2الرجؿ العدؿ الكاحد.
كال بآلة يخشى منيا الزيادة كلك كانت ىي اآللة  ,ستكفى القصاص فيما دكف النفس بالسيؼال يُ ك    

ال يقاس االستيفاء في الجراح باالستيفاء في القتؿ؛ ألف في استيفاء القتؿ ال المستعممة في الجريمة, ك 
يكجد ما يخشى التعدم إليو, كلذلؾ يتكقى في القصاص فيما دكف النفس ما يخشى منو الزيادة إلى 
محؿ ال يجكز استيفاؤه, كلقد ُمنع القصاص كمية فيما تخشى الزيادة في استيفائو, فيككف منع 

 اآللة التي يخشى منيا الزيادة أكلى. االستيفاء ب
كال يقتص مف الجاني في حر شديد كال برد شديد, حتى ال يككف لمقصاص أثر عمى الجسـ غير    

عادم, كيمنع مف المكاالة في قطع األطراؼ خشية القتؿ, كال يقتص مف الجاني كىك مريض حتى 
ذا كجب القصاص عمى .يشفى مف مرضو, كيعتبر النفاس مرضا ضعيؼ الجسـ يخاؼ عميو مف  كا 

                                                
1

, 9, أُهظغ اٍُاتن,  ضانؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 53, ص5, ض..., أُهظغ اٍُاتنانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 

 .386, 385ص
, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 565, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضٍٚ )سد انًسزبس(انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذ, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 2

 انًٕاق. 326, 325, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ.  351, 349, 345, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح

)يٕفك  اثٍ لذايخ. 56, 55, ص5, ضٗلٍٚ..., أُهظغ انًٓزة, ()إثشاْٛى انؾٛشاص٘. 325, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانزبج ٔاإلكهٛم )يسًذ(,

ــ  515, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 399ــ  397, ص9, ض, أُهظغ ٗلٍٚانؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ, انذٍٚ(

517 ,533. 
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المكت, سقط القصاص ككجبت عميو الدية. كال قصاص عمى حامؿ فيما دكف النفس حتى تضع 
حمميا, كلك كاف الحمؿ بعد الجناية, كال قصاص بعد الكضع إلى كماؿ الرضاع إف تعذر كجكد مف 

 1يرضعو, كتحبس في ىذه الحالة كال يقبؿ منيا كفيؿ.
فعية كالحنابمة أف ال قصاص في األطراؼ إال مف المفصؿ إذا كاف لمعضك يرل الحنفية كالشاك    

مفصؿ, فتكضع عميو الحديدة كتُباف. كالمفصؿ ىك مكضع اتصاؿ عضك بعضك عمى منقطع 
عظميف, كقد يككف ذلؾ بمجاكرة محضة, كقد يككف مع دخكؿ عضك في عضك, كالمرفؽ كالركبة. أما 

مفصؿ, إذ يجيزكف القصاص مف العظاـ بشرط أف ال يككف المالكية فيجيزكف القصاص مف غير ال
فيو خطر التمؼ عمى الجاني. لكف الشافعية كالحنابمة ال يركف مانعا مف القصاص مف أكؿ مفصؿ 
داخؿ في الجناية, كال يرل الحنفية ذلؾ, كقد سبؽ تكضيح ىذا. أما إذا كاف العضك ليس لو مفصؿ 

ب فيو القصاص, كقد سبؽ بياف األعضاء التي يمكف فييا كلو حد مضبكط ينقاد آللة اإلبانة فيج
 القصاص كالعيف كاألذف كغيرىما. 

ذا كاف القصاص قطعا مف مفصؿ أك غيره, قطع المقتص الجاني بأرفؽ كأسيؿ ما يقدر عميو, إذ     كا 
يجب أف يراعى في االستيفاء أف يككف بما يؤمف معو الحيؼ كالتعذيب. كالمستحب أال يستكفى 

ف استكفى قبؿ القص اص فيما دكف النفس إال بعد استقرار الجناية باالندماؿ أك السراية إلى النفس, كا 
  2االندماؿ جاز.

كيمكف أف يثكر تساؤؿ مفاده: أف الجاني إذا ُقطع عضكه قصاصا, فأعاده إلى محمو بعد استيفاء    
 ال يعتبر؟القصاص, ىؿ يعتبر ذلؾ مخالفة ألمر القصاص فيقتص منو مرة أخرل أك 

الراجح في أقكاؿ الفقياء أف القصاص يحصؿ بإبانة العضك مرة كاحدة, كلكؿ مف المجني عميو أك    
 3الجاني الحرية في إعادة عضكه, بعممية طبية إذا شاء أك غيرىا كال يؤثر ىذا في أمر القصاص.

يككف بالمساحة, فيراعى االستيفاء في الشجاج كالجراح عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كأما    
طكؿ الجراح كعرضيا عند الشافعية كالحنابمة كال يراعى العمؽ, أما الحنفية كالمالكية فيراعكف العمؽ 
ف كاف عمى مكضع الجراحة شعر حمؽ, ثـ تقاس الشجة كيقاس  زيادة عمى مراعاة الطكؿ كالعرض. كا 

اج حتى ال يضطرب, ثـ تؤخذ حديدة مثميا في رأس الشاج, كتعمـ بخط بسكاد أك بغيره, كيضبط الش

                                                
, أُهظغ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( دٚشانذس. 349, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 1

..., أُهظغ انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 326, 325, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 260, 259, ص4اٍُاتن, ض

 .533, 532, ص11, ض,  أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 63, ص5, ضاٍُاتن
..., ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 59, 58, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة ,)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 539ــ  536, ص11, ضأُهظغ ٗلٍٚ 2

 انذسدٚش. 209, 182, 181, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 427, 404, 403, ص10أُهظغ اٍُاتن, ض

, , أُهظغ ٗلٍٚ...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 260, 259, ص4, ض, أُهظغ ٗلٍٚانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ(

 .314, ص8ض
 .279, أُهظغ اٍُاتن, صعؼٛذ زغٍ طٕثبٌ )زغٍٛ( 3



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 214 

 
  

 

حادة عرضيا عرض الشجة فيضعيا في أكؿ المكاف الُمعمـ ثـ يجرىا إلى آخره بأسيؿ ما يمكف, سكاء 
 دفعة كاحدة أك شيئا فشيئا.   

كال يتقيد المالكية كالشافعية كالحنابمة عند االستيفاء بمكاف الشجة كالجراحة مف العضك المصاب,    
كاف في عضك الجاني ال يتسع لمقصاص, كيعتبراف عضك الجاني كمو أعبله كأسفمو ما داـ ىذا الم

محبل لمقصاص, حتى تستكفى الجراحة المماثمة طكال كعرضا, كلكنيما يشترطاف أال ينتقؿ القصاص 
مف عضك إلى عضك آخر, فإذا لـ يتسع عضك الجاني كمو لمثؿ الجراحة التي بعضك المجني عميو 

فعند الشافعية لو ىذا, كعند  ط, كىؿ لو أرش عمى ما نقص أـ ال؟و عضك الجاني فقاكتفي بما اتسع ل
الحنابمة قكالف: أحدىما كقكؿ الشافعية, كالثاني ال أرش لو, حتى ال يجتمع قصاص كدية في عضك 

 كاحد.
أما الحنفية فعندىـ أف االستيفاء بحسب طكؿ الشجة كعرضيا ما أمكف, بشرط أف ال يؤدم    

إلى إحداث شيف لمجاني أكثر مف شيف المجني عميو, فإذا أخذت الشجة ما بيف قرني القصاص 
المشجكج ككانت تزيد عمى ما بيف قرني الشاج لصغر رأسو, فميس لممشجكج أف يزيد عمى ما بيف 
قرني الشاج, كلو الخيار بيف القصاص أك أخذ األرش إف شاء. ككذلؾ لك كانت الشجة ال تستكعب ما 

لمشجكج, فمو أف يقتصيا غير مستكعبة إذا كانت الشجة ستستكعب رأس الشاج, كلك كانت بيف قرني ا
 أقؿ مف شجتو أك لو خيار األرش, كال قصاص في الجراح عند الحنفية.

كيرل الشافعية كالحنابمة القصاص فيما أكضح العظاـ مف الجراح كلـ يكسرىا, أما المالكية فيركف    
تكف مخكفة, كالقاعدة التي أخذ بيا المالكية كالشافعية كالحنابمة في  القصاص في كؿ الجراح ما لـ
 1الشجاج ىي نفسيا في الجراح.

ذا تعدد المستحقكف ككاف محؿ حؽ كؿ منيـ غير محؿ اآلخر, فمكؿ منيـ أف يستكفي حقو في ك     ا 
                                                                                                             حقكف أما إذا تعدد المستأم كقت يشاء, حيث ال يتكقؼ استيفاء حقو عمى استيفاء اآلخريف. 

لمحؿ كاحد كأف قطع رجؿ يمنى شخصيف, فإف محؿ القصاص لممجني عمييما ىك يميف الجاني. 
حضر أحدىما كتغيب اآلخر كحكـ ىذه الحالة عند المالكية: أنو إذا حضر المجني عمييما معا أك 

ف حقيما تعمؽ  فإف يد الجاني تقطع كليس ليما شيء غير ذلؾ؛ ألف القصاص عندىـ كاجب عينا, كا 
 بقطع يد الجاني, فإذا ُقطعت فقد انتيى حقيما.

كبصفة عامة إذا استحؽ أكثر مف كاحد القصاص مف عضك, اقتص مف العضك كلك طمب أحدىـ    
ذا استحؽ أكثر مف كاحد القصاص في عضك كاحد, كاختمفت القصاص فقط كيسقط حؽ البا قيف. كا 
                                                

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 425, 424ص ,10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا 1

, 11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 315, 314, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 348, 347ص

 .191, 190, 181, 180, ص9تن, ض, أُهظغ اٍُا...سٔضخ انطبنجٍٛ ,)يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 536ــ  533ص
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حقكقيـ فيو بأف استحؽ أحدىـ كؿ العضك كاستحؽ بعضيـ بعض العضك, كأف قطع لكاحد السبابة 
اليمنى, كلمثاني أصابع يده اليمنى, كلمثالث يده اليمنى مف المعصـ, كلمرابع يده اليمنى مف المرفؽ, 

رفؽ ليـ جميعا, كال شيء ليـ ما لـ يكف الجاني قصد المثمة بيـ, فإذا قصد فتقطع يده اليمنى مف الم
 1المثمة فيقتص لكؿ منيـ في ىذه الحالة.

كيرل الحنفية أنيما إذا حضرا جميعا فميما أف يقطعا يميف الجاني كيأخذا منو دية يد بينيما    
ؽ كؿ كاحد منيما فيستحؽ كؿ نصفيف؛ ألنيما استكيا في سبب االستحقاؽ, كقد كجب قطع اليد في ح

منيما قطع يده, كال يحصؿ مف كؿ منيما في يد كاحدة إال قطع بعضيا, فمـ يستكؼ كؿ كاحد منيما 
بالقطع إال بعض حقو, فيستكفي الباقي مف األرش. كبصفة عامة إذا تجمعت حقكؽ لمستحقيف 

لنظر عف أسبقية متعدديف في عضك كاحد كجب استيفاء حؽ كؿ كاحد بالقدر الممكف, بغض ا
االستحقاؽ, فإذا كجد مع ذلؾ حؽ أحد المستحقيف ناقصا, ُخيِّر بيف القصاص كالدية كال شيء لو إذا 

ذا لـ يتمكف أحد المستحقيف مف القصاص فمو الدية.  2اقتص, كا 
ف سقط حؽ     أما الشافعية فيركف أنو إذا قطع أكثر مف كاحد فيقتص منو لؤلكؿ كلمباقيف الدية, كا 
ؿ بعفك أك صمح مثبل اقتص لمثاني, كىكذا إذا اقتص لكاحد بعينو تعيف حؽ الباقيف في الدية؛ ألف األك 

ذا قطعيـ دفعة كاحدة أك أشكؿ الحاؿ فمـ يعرؼ مف قطع األكؿ أقرع  القكد فاتيـ بغير رضاىـ. كا 
  3بينيـ, فمف خرجت لو القرعة اقتص لو كتعيف حؽ الباقيف في الدية.

يركف ما يركنو في القتؿ فإذا اتفؽ المجني عمييـ عمى القصاص مف الجاني اقتص أما الحنابمة ف   
ليـ جميعا, كال شيء ليـ فكؽ ذلؾ؛ ألف حقيـ في القطع كقد رضكا بو, فإف أراد أحدىـ القصاص 

 4كأراد الباقكف الدية, اقتص لمف أراد القصاص كتعيف حؽ الباقيف في الدية.
حنابمة أف الجنايات عمى النفس كاألطراؼ إذا تعددت مف جاف عمى يرل الحنفية كالشافعية كالك    

مجني عميو, كما لك قطع الجاني عضكا مف أعضاء شخص ثـ قتمو, فإنيا ال تتداخؿ إذا كانت 
الجناية عمى النفس بعد برء الجناية عمى األطراؼ ببل خبلؼ. فإف كانت الجناية عمى النفس قبؿ برء 

ا تأخذ نفس الحكـ السابؽ عند أبي حنيفة كالشافعية كالحنابمة فبل تتداخؿ. الجناية عمى األطراؼ, فإني

                                                
, أُهظغ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 331, ص8, ضاٍُاتن أُهظغ, ...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 1

 .266, ص4اٍُاتن, ض
 .408, 407, 405, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
 .49, 48, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 3
 .413, 412, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 4
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كعند أبي يكسؼ كمحمد صاحبي أبي حنيفة, فإف الجناية عمى األطراؼ تدخؿ في الجناية عمى 
  1النفس.

أما المالكية فإنيـ يركف التداخؿ في الحالة السابقة, كتدخؿ جناية األطراؼ في جناية النفس ما لـ    
قصد الجاني المثمة, فإف قصدىا اقتص منو في الجناية عمى األطراؼ ثـ الجناية عمى النفس, ي

كينطبؽ ىذا الحكـ عمى الجاني في حالة قيامو بجنايات متعددة عمى مجني عمييـ متعددكف كفييـ 
جناية عمى النفس. ككذلؾ إذا قطع أصابع شخص عمدا, ثـ قطع كفو عمدا بعد ذلؾ, ُقطع الجاني 

الككع, أك قطع أصابع يد شخص, كيد آخر مف الككع, كيد آخر مف المرفؽ, ُقطع ليـ جميعا مف مف 
المرفؽ ما لـ يقصد المثمة, فإف قصدىا ُقطعت في الحالة األكلى األصابع ثـ كفو, كفي الحالة الثانية 

  2ُقطعت أصابعو أكال, ثـ يده مف الككع, ثـ مف المرفؽ.
 الفقرة الثالثة

 لجناية عمى ما دون النفسالسراية في ا
السراية ىي امتداد أثر جرح مف عضك إلى النفس أك إلى عضك آخر, كيقاؿ سرل الجرح مف    

العضك إلى النفس إذا داـ ألمو حتى حدث منو المكت, كيقاؿ سرل الجرح مف عضك إلى آخر إذا 
و, فبل سراية حينئذ. فإف لـ يؤثر الجرح عمى النفس أك عضك آخر غير محم 3تعدل أثر الجرح إليو.

كعميو فالسراية في الجناية عمى ما دكف النفس نكعاف: سراية إلى النفس كسراية إلى ما دكف النفس أك 
 إلى العضك. 

تككف مف فعؿ الجناية عمى ما دكف فالجناية عمى ما دكف النفس, السراية إلى النفس في فأما    
مف فعؿ مسراية إلى النفس فبالنسبة ل عمى الجاني.قصاص فيما دكف النفس النفس, أك تككف مف فعؿ ال
مضمكنة ببل خبلؼ بيف الفقياء؛ ألنيا مف أثر إلى النفس , فسراية الجناية الجناية عمى ما دكف النفس

مضمكنة فكذلؾ أثرىا, فإف كانت الجناية عمى ما دكف النفس , كالجناية عمى ما دكف النفس الجناية
ح كجب القصاص, سكاء كانت الجناية عمى ما دكف النفس مما بحديد أك خشبة تعمؿ عمؿ السبل

تكجب القصاص لك برئت أك ال تكجبو؛ ألنيا لما سرت إلى النفس بطؿ حكـ ما دكف النفس, كتبيف أف 
  4الجناية كقعت قتبل مف حيف كقكعيا.

                                                
1

ش ػهٗ يزْت أثٙ زُٛفخ األؽجبِ ٔانُظبئ, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى. 413, 412, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 

, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 114ّ, ص1999 –ٙ 1419, 1, ٝػغ ؼٞاش٤ٚ ٝـهض أؼاق٣صٚ: وًه٣ا ػ٤ٔهاخ, ت٤هٝخ, قان اٌُرة اُؼ٤ِٔح, ؽانُؼًبٌ

 . 529, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 48, ص5, ضاٍُاتن أُهظغ ...,انًٓزة
 .266, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٕلٙٔانذع )أزًذ( انذسدٚش 2
 .275, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضانًقجبذ انًُٛش فٙ غشٚت انؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انفٕٛيٙ 3
. 67, 62, ص5, ضٗلٍٚ..., أُهظغ نًٓزة, ا)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 414, 413, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4

 .562, 529, ص11, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 217 

 
  

 

لشريعة اختمؼ فقياء ا, فقد فس مف فعؿ القصاص فيما دكف النفسمسراية إلى النل أما بالنسبة   
اإلسبلمية في مسؤكلية الشخص إذا اقتص مف الجاني في جناية عمى ما دكف النفس, فسرل 
القصاص إلى نفس الجاني كمات, فيرل المالكية كالشافعية كالحنابمة أال مسؤكلية عمى المقتص؛ ألف 

فبل عقاب  السراية مف فعؿ مأذكف فيو, كما تكلد عف المأذكف فيو يعتبر مأذكنا فيو ضمنا, كبالتالي
عميو, كبذلؾ قضى عمر كعمي رضي اهلل عنيما, فعندىما أف مف مات مف حد أك قصاص ال دية 

  1لو.
كيرل أبك حنيفة أف مف قطع طرؼ آخر قصاصا فمات مف ذلؾ ضمف ديتو؛ ألنو استكفى غير    

, فدرئ الطرؼ حقو, إذ حقو القطع كىك قد أتى بالقتؿ, كسقط القصاص لمشبية الناشئة عف استحقاؽ
ألف القطع قصاصا ليس كاجبا عمى مستحؽ القصاص, بؿ حقو كىك حر  ؛القصاص ككجبت الدية

ف شاء عفا, كاألكلى بو العفك؛ ألف اهلل قد ندب إليو, فميس ثمة ضركرة  بالخيار فيو, إف شاء قطع كا 
 2تكجب إسقاط الضماف, كيرل أبك يكسؼ كمحمد أف ال ضماف عمى المقتص.

قد تككف مف فعؿ مباح أك مأذكف فيو, كالقصاص فيما دكف النفس فإلى ما دكف النفس السراية كأما    
إذا سرل إلى ما دكف النفس, فالحكـ فيو ىك ما ذكر في سراية فعؿ القصاص فيما دكف النفس إلى 
النفس, بنفس االختبلؼ كالكفاؽ المذككر في الفقرات السابقة. كقد تككف السراية مف جناية عمى ما 

لنفس إلى ما دكف النفس, فالمتصكر في ىذه الحالة إما أف تككف السراية امتدت لمنفعة عضك, دكف ا
 أك إلى العضك في حد ذاتو. 

إذا كقعت الجناية عمى طرؼ فأذىبت منفعتو مع بقائو قائما, أك سرل أثرىا إلى طرؼ آخر ف   
كاف فعؿ الجاني يجكز   فأذىب معناه أم منفعتو مع بقائو قائما, فالحكـ يختمؼ بحسب ما إذا

القصاص فيو أك ال يجكز. فإذا كاف يجكز فيو القصاص كما لك شجو مكضحة فأذىب بصره, فيرل 
المالكية كالشافعية كالحنابمة أف يقتص مف الشجة, فإف ذىب البصر بالقصاص مف الشجة فقد أخذ 

ف لـ يذىب عكلج بما يزيؿ اإلبصار دكف جناية عمى ا لحدقة, فإف لـ يزؿ المجني عميو حقو, كا 
 اإلبصار مع ذلؾ ففيو الدية.

إف أمكف؛ ألنو  نفعةبجناية ال قصاص فييا, فيعالج الجاني بما يزيؿ الم نفعةأما إذا كاف ذىاب الم   
ال أخذ أرش الفعؿ كالمن فعةالمن تال قصاص في الفعؿ, فإف زال , فعةفقد أخذ المجني عميو حقو, كا 
  3ص فييا, كفييا الدية كالتعزير عمى الجاني.كلممالكية قكؿ ثاف بأف ال قصا

                                                
 اثٍ لذايخ. 67, ص5, ضاٍُاتن أُهظغ ...,انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 351, 350, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ 1

 .562 ,561, ص11, ضاٍُاتن أُهظغ, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 .415, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ .,..ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2
, 63, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 320ــ  317, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 3

 .549, 548ص, 11, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 64
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كيرل أبك حنيفة في المثاؿ السابؽ أف ال قصاص في الشجة كال في البصر كفييما األرش, كيرل    
محمد كأبك يكسؼ القصاص في المكضحة كالدية في اإلبصار. كىناؾ ركاية أخرل عف محمد بأف 

, فإف لـ يكف القصاص في نفعةفي الم كمما أمكف القصاص نفعةالقصاص يجب في الفعؿ كالم
 1.الدية نفعةممكنا, اقتص مف الفعؿ فقط كفي الم نفعةالم
يختمؼ الحكـ فييا بحسب ما إذا ف, وتتمففالسراية في الجناية عمى ما دكف النفس إلى عضك كأما    

يا فبل كانت الجناية مما يقتص فييا أك مما ال يقتص فييا, فإف كانت الجناية مما ال يقتص في
ف كانت الجناية مما يقتص فييا  قصاص في الجناية كال في سرايتيا, كفييما الدية أك األرش باتفاؽ. كا 
فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ, فيرل المالكية كالشافعية أف القصاص في الجناية فقط ال فيما سرت إليو, 

ف لـ يحصؿ في فإف أدل القصاص إلى مثؿ ما أدت إليو الجناية, فقد استكفى المجني ع ميو حقو, كا 
الجاني مثؿ ما حصؿ في المجني عميو, فعمى الجاني دية ما سرت إليو الجناية في مالو, كفي قكؿ 

 2ثاف لممالكية عمى عاقمتو.
كيرل الحنابمة القصاص فيما سرت إليو الجناية كمما كانت السراية إلى ما يمكف مباشرتو باإلتبلؼ    

ي ذلؾ أف ما كجب فيو القكد بالجناية كجب فيو بالسراية, كما ىك الحاؿ عمى كجو المماثمة؛ كحجتيـ ف
في السراية إلى النفس, حيث يقتص مف النفس في حالة السراية إلييا إذا كاف الفعؿ األصمي الجرح أك 
القطع مما يجب فيو القصاص, فإذا سرت الجناية إلى ما ال يمكف مباشرتو باإلتبلؼ عمى كجو 

اص في الجناية دكف السراية, كمف قطع إصبعا فُشمَّت الكؼ أك ُشؿَّ بجكاره إصبع المماثمة, فالقص
آخر, فالشمؿ ال يمكف مباشرتو باإلتبلؼ عمى كجو المماثمة, فامتنع القصاص فيو ككجبت الدية فيما 

 3حدث فيو الشمؿ.
آلخر ال أما الحنفية فعندىـ أف الجناية إذا حصمت في عضك كسرت إلى عضك آخر, كالعضك ا   

قصاص فيو, فبل قصاص في العضك األكؿ أيضا, فإذا قطع إصبعا مف يد شخص فشّمت الكؼ فبل 
قصاص فييما, كعميو دية اليد ببل خبلؼ في المذىب؛ ألف استيفاء المثؿ غير ممكف فيمتنع 
القصاص؛ كألف الجناية كاحدة فبل يجب بيا ضماناف مختمفاف, ىما القصاص كالماؿ خصكصا عند 

 د المحؿ؛ ألف الكؼ مع اإلصبع بمنزلة عضك كاحد.اتحا
كيختمؼ الحنفية في الحاالت التي يمكف القكؿ فييا بأف المحؿ متعدد ال متحد. فمثبل إذا قطع    

إصبعا فشمت أخرل إلى جنبيا, فأبك حنيفة ال يرل القصاص كيرل عميو دية األصبعيف, كيرل أف 

                                                
 . 421ــ   418, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
, سٔضخ انطبنجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 318, 317, ص8, ض..., أُهظغ اٍُاتنيٕاْت اندهٛم, )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ 2

 .187, ص9أُهظغ اٍُاتن, ض
 .563, 562, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, انذٍٚ( )يٕفك اثٍ لذايخ 3
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زفر كالحسف يركف القصاص في األكؿ كاألرش في المحؿ متحد. في حيف أف أبا يكسؼ كمحمد ك 
ف كاف متحدا حقيقة, لتعدد أثره كىنا  الثاني؛ ألف المحؿ متعدد, كالفعؿ يتعدد بتعدد المحؿ حكما كا 

 1تعدد األثر, فُيجعؿ فعميف كيفرد كؿ كاحد منيما بحكمو, ففي األكؿ القصاص كفي الثاني الدية.
 الفقرة الرابعة

 اية عمى ما دون النفسسقوط القصاص في الجن
فأما  الصمح.ك العفك, ك فكات محؿ القصاص,  يسقط القصاص فيما دكف النفس لثبلثة أسباب ىي:   

محؿ القصاص فيما دكف النفس ىك العضك المماثؿ لمحؿ الجناية, بالنسبة لفكات محؿ القصاص, ف
فاء حد أك قصاص فإذا فات محؿ القصاص ألم سبب كمرض أك حادث أك باعتداء, أك نتيجة استي

ذا سقط القصاص النعداـ محمو لـ يجب لممجني عميو شيء عند  سقط القصاص؛ ألف محمو انعدـ. كا 
المالكية أيا كاف سبب االنعداـ؛ ألف حؽ المجني عميو في القصاص عينا, فإذا سقط القصاص فقد 

ص منو؛ ألف حقو سقط حؽ المجني عميو. كلممجني عميو عندىـ إذا أتمؼ أجنبي المحؿ ظمما أف يقت
ف أتمفو خطأ فمو منو الدية.  2في القصاص ينتقؿ مف الجاني األكؿ إلى الجاني الثاني, كا 

كأما الحنفية كىـ مف القائميف بأف مكجب العمد ىك القصاص عينا, فيفرقكف بيف ما إذا فات محؿ    
ص, ففي الحالة القصاص بآفة سماكية كالمرض أك بعدكاف, كبيف فكاتو بحؽ كاستيفاء حد أك قصا

األكلى ال يجب لممجني عميو شيء, أما في الحالة الثانية فيجب لو الدية بدال مف القصاص؛ ألف 
الجاني قضى بالطرؼ أك الجارحة التي فاتت حقا مستحقا عميو, فصار كأنو قائـ كتعذر استيفاء 

 3القصاص لعذر الخطأ أك غيره.
دية, أيا كاف سبب إذا ذىب محؿ القصاص أف يأخذ ال كعند الشافعية كالحنابمة فإف لممجني عميو   
؛ ألف مكجب العمد عندىـ أحد شيئيف غير عيف القصاص, فإذا ذىب محؿ القصاص تعينت وذىاب

 4الدية مكجبا؛ ألف ما ُضمف بسببيف عمى سبيؿ البدؿ إذا تعذر أحدىما ثبت اآلخر.
ص عند الشافعية كالحنابمة ىك التنازؿ عف سبؽ القكؿ أف العفك عف القصاكأما بالنسبة لمعفك, فقد    

القصاص مجانا أك إلى الدية, كىك في الحاليف إسقاط مف جانب المجني عميو ال يحتاج إلى رضاء 
الجاني, كيعتبر المتنازؿ عف القصاص مجانا عافيا ككذلؾ المتنازؿ عف القصاص إلى الدية؛ ألف 

 كمييما يسقط حقا دكف مقابؿ ممف أسقط لو الحؽ. 

                                                
 .419, 418, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1
 .318, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 2
 .284, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
اثٍ . 68, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 64, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( ثُٛٙانؾش 4

 . 481, 480, ص11, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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كالعفك عند الحنفية كجميكر المالكية ىك إسقاط القصاص مجانا, أما التنازؿ عف القصاص إلى    
نما ىك صمح, إذ يتكقؼ ىذا التنازؿ بحسبيـ عمى رضاء الجاني بدفع الدية؛  الدية فميس عفكا عندىـ كا 

فيو؟ كما فإذا كاف ىذا ىك العفك فمف ىك صاحب الحؽ  1ألنيـ يركف أف الكاجب ىك القصاص عينا.
  حالة سراية الجناية بعد العفك؟ىك الحكـ في 

يممؾ حؽ العفك المجني عميو البالغ العاقؿ, فإذا لـ يكف بالغا عاقبل ممكو كليو عند الشافعية    
نما يممكاف حؽ الصمح فقط,  كالحنابمة, أما عند الحنفية كالمالكية فبل يممكو الكلي كال الكصي, كا 

ية كالحنابمة مقيدة بأف يعفك عمى الماؿ إذا كاف ليس لو ماؿ كال مف ينفؽ كسمطة الكلي عند الشافع
عميو, أما إذا كاف لو ماؿ أك مف ينفؽ عميو فبل يجكز العفك. أما المجني عميو البالغ العاقؿ فمو أف 

 2يعفك مجانا أك عمى الدية.
ذا عفا المجني عميو عف القصاص أك عفا كليو إلى الدية عند الشافعيك     ة كالحنابمة, فقد سقط ا 

القصاص بالعفك إذا برأ المجني عميو مف جراحو دكف أف تسرم إلى عضك آخر, فإف سرت إلى 
عضك آخر أك إلى النفس, كأف قطع إصبعو فعفا عنو ثـ سرل الجرح إلى اليد فأتمفيا أك إلى النفس, 

كاف عفكه عف الجناية  فيرل الحنفية أف العفك صحيح سكاء عف الجرح أك الجرح كما يحدث منو, إف
ف لـ يقؿ: كما يحدث منيا, ال يككف عفكه ساريا عف السراية عند أبي حنيفة,  كما يحدث منيا. كا 
كتككف عمى الجاني دية السراية نفسا كانت أك غيرىا. كخالفو أبك يكسؼ كمحمد, كاعتبرا العفك ساريا 

 3عف الجناية كما يحدث منيا, قاليا أك لـ يقؿ.
عية كالحنابمة فيفرقكف بيف ما إذا كاف العفك شامبل لمجناية كما يحدث منيا كفي ىذه الحالة أما الشاف   

يصح العفك, كبيف ما إذا كاف العفك قاصرا عمى الجرح فقط, ففي ىذه الحالة يككف الجاني مسئكال عف 
يا تمفت السراية, كلكف ال يقتص منو؛ ألف القصاص في اإلصبع سقط بالعفك كال يجب في الكؼ؛ ألن

بالسراية؛ ألف القصاص فيما دكف النفس ال يجب بالسراية, فإف كاف العفك عمى الدية كجبت الدية في 
ف كاف العفك مجانا كجبت الدية أك األرش فيما سرت الجناية إليو فقط؛ ألنو عفا عنو قبؿ  اليد كميا, كا 

 4الكجكب.

                                                
, , أُهظغ اٍُاتن...ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 108ص, 6, أُهظغ اٍُاتن, ضرجٍٛٛ انسمبئك ؽشذ كُض انذلبئك, )فخش انذٍٚ( انضٚهؼٙ 1

. 68, ص5, ض..., أُهظغ اٍُاتنانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 240, 239, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انذسدٚش. 288, ص10ض

 .582, 580, ص11, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 287, 286, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( بعبَٙانك 2

, , أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 70, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة ,)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 259, ص4, ض, أُهظغ ٗلٍٚانذعٕلٙ

 .594, 593, ص11ض
 .414, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .589ــ  586, ص11, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 74, 73, ص5.., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
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بماؿ قد  عاقبل الصمح عمى القصاص اف بالغايجكز لممجني عميو إف ككأما بالنسبة لمصمح, ف   
يساكم الدية كقد يزيد عمييا أك يقؿ, كليس لكلي أك كصي غير البالغ أك غير العاقؿ أف يصالح عمى 
أقؿ مف الدية إف كاف الجاني مكسرا, فإف صالح عمى أقؿ منيا صح الصمح كسقط القصاص, كلكف 

رشده, كليس لمجاني أف يرجع بشيء عمى  لممجني عميو أف يرجع عمى الجاني بما نقص عف الدية بعد
 1الكلي كىذا عند المالكية.

ذا كجب عمى الجاني القصاص في عضك فبل يجكز لو أف يصالح عمى القصاص في عضك     كا 
آخر, فإذا كجب لو القصاص في اليميف فصالحو عمى القصاص مف اليسار فبل يصح الصمح؛ ألف 

كتأخذ السراية بعد الصمح نفس حكـ السراية بعد  2ال بالعكض.الدماء ال تستباح باإلباحة ال بالبذؿ ك 
   3العفك.

 الفرع الثاني
 بدائل عقوبات القصاص فيما دون النفس في القانون الجزائري

عقكبات القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية ىي عقكبات الجرائـ العمدية عمى ما    
درج ىذه الجرائـ في القانكف الجزائرم فيما يسمى بجرائـ دكف النفس التي يمكف القصاص فييا, كتن

أعماؿ العنؼ العمدية, كعميو فإف بدائؿ عقكبات القصاص فيما دكف النفس في القانكف الجزائرم ما 
ىي إال عقكبات أعماؿ العنؼ العمدية, كىذه األخيرة تختمؼ بحسب ما إذا كانت أعماؿ العنؼ بسيطة 

 المشددة أك عذرا مف األعذار المخففة. أك مقترنة بظرؼ مف الظركؼ 
كقد ميز المشرع الجزائرم بيف حاالت جرائـ العنؼ في الكصؼ كالعقكبة, كذلؾ بحسب جسامة    

النتيجة التي أفضت إلييا ىذه الجرائـ كالظركؼ التي تمت فييا, بالكيفية اآلتية بالنسبة لمعقكبات 
لمعقكبات التكميمية سكاء اإللزامية منيا أك االختيارية األصمية التي سيتـ االكتفاء بيا, دكف التعرض 

 ككذلؾ تطبيؽ الفترة األمنية لسبؽ تناكليا.
 ىولالفقرة األ 

 عقوبات جرائم العنف التي ليا وصف المخالفة واستثناءاتيا
األصؿ أف تككف الجريمة مخالفة إذا لـ ينتج عف أعماؿ العنؼ أم مرض أك عجز عف العمؿ لمدة    

دج إلى  8000خمسة عشر يكما, كعقكبتيا الحبس مف عشرة أياـ إلى شيريف كالغرامة مف  تزيد عف

                                                
 , أُهظغانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 259, ص4, ض, أُهظغ اٍُاتنلٙانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1

 .596, 595, صاٍُاتن
 .557, ص11, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 66, ص5.., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 2
 .293, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
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مف  442دج, عمما أف صفح الضحية يضع حدا لممتابعة الجزائية عف ىذه المخالفة, المادة  16000
 قانكف العقكبات.

 :تككف ىذه الجريمة جنحةات فاستثناء كيرد عمى ىذا األصؿ    
ؽ اإلصرار أك الترصد أك مع حمؿ السبلح, كعقكبتيا الحبس مف سنتيف إلى عشر مع سب إذا كانت ــــ

مف قانكف العقكبات. كال يقتصر  266دج, المادة  1000000دج إلى  200000سنكات كالغرامة مف 
مفيـك السبلح عمى السبلح بطبيعتو كالسبلح النارم كالسبلح األبيض, بؿ يشمؿ أيضا السبلح 

صا كالحجر كالقضباف المعدنية كغيرىا, كال يشترط استعماؿ السبلح بؿ يكفي باالستعماؿ, مثؿ الع
  1حممو.

لضحية مف األصكؿ الشرعييف, كعقكبتيا الحبس مف خمس إلى عشر سنكات, المادة اإذا كاف ــــ  
 مف قانكف العقكبات. 267/1

مف سنة إلى خمس ال يتجاكز سنو ست عشرة سنة, كعقكبتيا الحبس  االضحية قاصر إذا كاف  ــــ 
مف قانكف العقكبات, كتشدد العقكبة  269دج, المادة  100000دج إلى  20001سنكات كالغرامة مف 

أك كجد سبؽ إصرار أك  إذا كاف الجاني مف األصكؿ أك ممف ليـ سمطة عميو أك يتكلكف رعايتو,
دج,  100000دج إلى  20001ف فتصبح الحبس مف ثبلث إلى عشر سنكات كالغرامة م ترصد,
 مف قانكف العقكبات.  272ك 270تيف الماد
, كعقكبتيا الحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات, كيضع صفح الضحية حدا االضحية زكج إذا كاف ــــ

 مكرر مف قانكف العقكبات.  266لممتابعة الجزائية, المادة 
 ةثانيالفقرة ال

 عقوبات جرائم العنف التي ليا وصف الجنحة واستثناءاتيا
ؿ أف أعماؿ العنؼ التي نتج عنيا مرض أك عجز كمي عف العمؿ يفكؽ خمسة عشر يكما األص   

 500000دج إلى  100000أنيا جنحة, كعقكبتيا الحبس مف سنة إلى خمس سنكات كالغرامة مف 
 مف قانكف العقكبات. كتصبح جنحة مشددة في الحاالت اآلتية: 264دج, المادة 

مف قانكف  267/2كعقكبتيا الحبس مدة عشر سنكات, المادة الضحية مف األصكؿ الشرعييف, ــــ 
 العقكبات.

الضحية قاصر لـ يتجاكز سنو ست عشرة سنة, كعقكبتيا الحبس مف ثبلث سنكات إلى عشر ــــ 
 مف قانكف العقكبات. 270دج, المادة  100000دج إلى  20001سنكات كالغرامة مف 
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إلى خمس سنكات, كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة الضحية زكج, كعقكبتيا الحبس مف سنتيف  ــــ
 مكرر مف قانكف العقكبات.  266الجزائية, المادة 

 إذا كانت:كىذا جناية  ات فتشكؿ ىذه الجريمةاستثناءىذا األصؿ  كيرد عمى   
مف  265مع سبؽ اإلصرار أك الترصد, كعقكبتيا السجف مف خمس إلى عشر سنكات, المادة ــــ 

 ت.قانكف العقكبا
الضحية قاصر لـ يتجاكز سنو ست عشرة سنة كالجاني أحد األصكؿ أك ممف ليـ سمطة عميو أك ــــ 

 مف قانكف العقكبات.  272/2يتكلكف رعايتو, كعقكبتيا السجف مف خمس إلى عشر سنكات, المادة 
ريف الضحية مف األصكؿ مع تكافر سبؽ اإلصرار أك الترصد, كعقكبتيا السجف مف عشر إلى عشــــ 

 قبؿ األخيرة مف قانكف العقكبات. الفقرة ما 267سنة, المادة 
 ةثالثالفقرة ال

 عقوبات جرائم العنف التي ليا وصف الجناية
األصؿ العاـ أف أعماؿ العنؼ إذا أدت إلى فقد أك بتر أحد األعضاء, أك الحرماف مف استعمالو,    

ديمة أخرل فإنيا تكصؼ عمى أنيا جناية, أك فقد البصر أك إبصار إحدل العينيف, أك أم عاىة مست
 مف قانكف العقكبات.  264/3كتككف عقكبتيا السجف مف خمس إلى عشر سنكات, المادة 

 أك زكجا كتشدد العقكبة في حالة تكافر سبؽ اإلصرار أك الترصد أك إذا كانت الضحية مف األصكؿ   
ذه الحاالت األربعة السجف مف عشر لـ يتجاكز سنو ست عشرة سنة, كتككف العقكبة في ى اأك قاصر 

إلى عشريف سنة. كتككف العقكبة السجف المؤبد إذا كاف الضحية مف األصكؿ كتكافر سبؽ اإلصرار أك 
الترصد, أك كاف الضحية قاصرا لـ يتجاكز سنو ست عشرة سنة كالجاني مف األصكؿ أك ممف ليـ 

 مف قانكف العقكبات. 272, 271, 267 مكرر, 266 ,265سمطة عميو أك يتكلكف رعايتو, المكاد 
مف قانكف العقكبات عمى ارتكاب جريمة الخصاء  274كعاقب المشرع الجزائرم بمقتضى المادة    

 .بالسجف المؤبد, كترفع ىذه العقكبة إلى اإلعداـ إذا أدل ىذا الفعؿ إلى الكفاة
 ةرابعالفقرة ال

 ديةاالستفادة من األعذار القانونية في جرائم العنف العم
يستفيد مرتكب جرائـ الجرح كالضرب مف األعذار المخففة إذا دفعو إلى ارتكابيا كقكع ضرب شديد    

مف أحد األشخاص, أك إذا ارتكبيا لدفع تسمؽ أك ثقب أسكار أك حيطاف أك تحطيـ مداخؿ المنازؿ أك 
ف عمى الزكج اآلخر أك األماكف المسككنة أك ممحقاتيا كذلؾ أثناء النيار, أك إذا ارتكبيا أحد الزكجي

, 278, 277عمى شريكو في المحظة التي يفاجئو فييا في حالة تمبس بالزنا, كىذا ما قررتو المكاد 
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مف قانكف العقكبات, كتصبح العقكبة في حالة استفادتو بالعذر المخفؼ, كفقا لما ىك مقرر  279
 مف قانكف العقكبات كما يمي: 283بالمادة 

 إلى خمس سنكات إذا تعمؽ األمر بجناية عقكبتيا اإلعداـ أك السجف المؤبد.ػػػػ الحبس مف سنة    
 ػػػػ الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف إذا تعمؽ األمر بأية جناية أخرل.   
 ػػػػ الحبس مف شير إلى ثبلثة أشير إذا تعمؽ األمر بجنحة.                 
ذا دفعو فكرا إلى ارتكابيا كقكع ىتؾ عرض كيستفيد مرتكب جريمة الخصاء مف العذر المخفؼ إ   

 مف قانكف العقكبات.  280بالعنؼ, المادة 
كما يستفيد مرتكب الجرح أك الضرب مف األعذار المعفية تماما مف العقكبة, إذا ارتكبيا ضد    

عشر سنة سكاء بالعنؼ أك  ةشخص بالغ يفاجأ في حالة تمبس بيتؾ عرض قاصر, لـ يكمؿ السادس
 مف قانكف العقكبات. 281المادة  بغير عنؼ,

 الفرع الثالث
 موازنة بين عقوبات القصاص فيما دون النفس وبدائميا في القانون الجزائري

المكازنة بيف عقكبات القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية كبدائميا في القانكف تتـ    
ضمنيا في ىذا البحث التطرؽ إليجابيات  تـالبحث عف أكجو التشابو كاالختبلؼ بينيما, كيبالجزائرم, 

 كسمبيات كؿ منيما.
 ىولالفقرة األ 

 أوجو التشابو
مف خبلؿ ما سبؽ أثناء التطرؽ لتفصيبلت عقكبات القصاص فيما دكف النفس في الشريعة    

شابو اإلسبلمية كتفصيبلت بدائميا في القانكف الجزائرم يبدك جميا أنيما ال يمتقياف, كبالتالي أكجو الت
بينيما تكاد تككف معدكمة إال فيما ندر منيا, كككف الجناية عمى ما دكف النفس كانت ناجمة عف دفاع 
مشركع, كالذم يكصؼ في الشريعة اإلسبلمية بدفع الصائؿ, فإف كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف 

 يو في كؿ منيما.الجزائرم يتفقاف عمى رفع صفة التجريـ عف ىذا الفعؿ, كبالتالي ال عقكبة عم
ككذلؾ في حاؿ ككف الجناية عمى ما دكف النفس مقترنة بعذر مف أعذار االستفزاز, كالتي سبؽ    

التطرؽ ليا في الجناية عمى النفس, ففي ىذه الحالة تتفؽ كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم 
ريعة اإلسبلمية, كقد تحؿ محميا عمى تخفيؼ العقكبة, كال تكقع عقكبة القصاص عمى الجاني في الش

 عقكبة تعزيرية مف اختيار القاضي, قد تتشابو مع العقكبة المخففة المقررة في القانكف الجزائرم.
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كما قد تتشابو العقكبة بيف القانكف الجزائرم كالشريعة اإلسبلمية في حالة سقكط عقكبة القصاص    
قكبة البديمة كىي الدية أك األرش, كقد تككف العقكبة عمى ما دكف النفس ألم سبب كاف, فُينتقؿ إلى الع

البديمة مقترنة بعقكبة تعزيرية يراىا القاضي ضركرية, قد تتشابو ىذه العقكبة التعزيرية مع العقكبة 
 المقررة في القانكف الجزائرم.

 كىناؾ كجو آخر لمتشابو أيضا بيف عقكبة القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية,   
كبديمتيا في القانكف الجزائرم, كيتمثؿ في منح حؽ العفك لممجني عميو في كؿ عقكبات القصاص فيما 
دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, كما ُمنح ىذا الحؽ أيضا لو في القانكف الجزائرم كلكف فقط في 

المجني عميو  جرائـ أعماؿ العنؼ العمدية التي ليا كصؼ المخالفة, إذ جعؿ المشرع الجزائرم صفح
  مف قانكف العقكبات. 442يضع حدا لممتابعة الجزائية, كفقا لممادة 

كما أجاز المشرع الجزائرم حديثا الكساطة في جنح الضرب كالجركح غير العمدية كالعمدية    
, كىك ما 1المرتكبة بدكف سبؽ اإلصرار كالترصد أك استعماؿ السبلح, كما أجازىا في جميع المخالفات

 األمر شبييا بالصمح في الشريعة اإلسبلمية.يجعؿ 
 ةثانيالفقرة ال

 أوجو االختالف
تختمؼ عقكبة القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, عف البدائؿ التي اختارىا المشرع    

الجزائرم ليا كعقكبة عمى الجرائـ المقررة ليا عقكبة القصاص في الشريعة اإلسبلمية, إذ تقـك األكلى 
ى المماثمة, أم أف ُيفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو إف كاف ذلؾ ممكنا, ما لـ يكف الفعؿ عم

محرما لذاتو. أما الثانية كىي العقكبات المختارة في القانكف الجزائرم كبدائؿ لعقكبات القصاص فيما 
صمية, باإلضافة دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, فيي عقكبة السجف كعقكبة الغرامة كعقكبات أ

 لمعقكبات التكميمية كتطبيؽ الفترة األمنية أحيانا.
عقكبة القصاص فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية بيف مؤيد  الكضعي مقى الفقو الجنائيتكقد    

كمعارض ليا, كلـ تسمـ بديمتاىا السجف كالغرامة مف ىذا أيضا, كىك األمر الذم يكجب عمينا التطرؽ 
مف يرل أنو ليس في العالـ كمو قديمو كحديثو عقكبة َتْفُضؿ عقكبة القصاص, فيي في يناؾ فلو. 

نظره أعدؿ العقكبات, إذ ال يجازل المجـر إال بمثؿ فعمو, ك يراىا ىي أفضؿ العقكبات لؤلمف كالنظاـ؛ 
جـر المجـر حينما يعمـ أنو سيجزل بمثؿ فعمو ال يرتكب الجريمة غالبا. فالذم يدفع المحسبو ألف 

عمكما لبلعتداء ىك حب التغمب كاالستعبلء, فإذا عمـ أنو إذا تغمب عمى المجني عميو اليـك بالجريمة 

                                                
 أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُوإٗٞ اإلظهاءاخ اُعىائ٤ح, أُهظغ اٍُاتن. 02-15األيش ٖٓ  8أٗظه أُاقج  1
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فيك متغمب عميو غدا بعقكبتيا, كىي مف نفس جنس الجريمة كبنفس مذاقيا, لـ يتطمع إلى التغمب 
 عميو عف طريؽ الجريمة. 

ى ذلؾ كثيرة, فالرجؿ العصبي المزاج السريع إلى ة عمكاألمثمة العممية التي ُترل كؿ يـك كالدَّالّ    
الشر, تراه أىدأ ما يككف كأبعد عف الشر كطمب الشجار, إذا رأل خصمو أقكل منو أك قدَّر أنو سيرد 
عمى االعتداء بمثمو. كالرجؿ المسمح قد ال يثنيو شيء عف االعتداء, كلكنو يتراجع كيتردد إذا رأل 

رد عمى االعتداء بمثمو. كىكذا تمؾ ىي طبيعة البشر, كعمى خصمو مسمحا أيضا, كيستطيع أف ي
أساسيا كضعت الشريعة اإلسبلمية عقكبة القصاص, فكؿ دافع نفسي يدعك إلى الجريمة, يكاجو مف 

 عقكبة القصاص بدافع نفسي مضاد يساكيو يصرؼ عنيا.
لنفس كالجناية عمى كقد كانت الشريعة اإلسبلمية مكفقة حيف جعمت عقكبة كؿ مف الجناية عمى ا   

ما دكنيا العمديتيف مف نفس النكع كىك القصاص, ذلؾ أف الجريمتيف ناشئتيف مف أصؿ كاحد, فبل 
نما ينتيي بعض الضرب أك  يككف القتؿ قتبل قبؿ أف يككف ضربا أك جرحا في غالب األحكاؿ, كا 

األكلى جناية عمى  الجرح بالكفاة, كينتيي البعض اآلخر بالشفاء أك إحداث عاىة أك أثر, فتسمى
كما داـ الجريمتاف مف أصؿ كاحد فكجب أف تككف  ى الثانية جناية عمى ما دكنيا.النفس كتسم

ف كانت النتيجة في كؿ مف الجريمتيف تخالؼ األخرل؛ فإف نتيجة العقكبة  عقكبتيما مف نكع كاحد, كا 
عة اإلسبلمية في عقكبة مخالفة أيضا بنفس المقدار ال تزيد كال تنقص, كىك منطؽ دقيؽ في الشري

  1القصاص.
كىناؾ في المقابؿ مف يكجو إلى عقكبات القصاص فيما دكف النفس انتقادات شديدة, كيعتبرىا    

قاسية كقديمة, كال تراعي التطكر الحضارم لممجتمع كرىافة الحس اإلنساني, كىي تنتيؾ حؽ أساسي 
.تنظر إلى الجريمة كال ترامف حقكؽ اإلنساف متمثبل في حؽ حماية جسمو, كما أنيا  إال  عي المجـر

أف ىذه االنتقادات مردكد عمييا جميعا, فمف حيث قساكتيا فيي ال تزيد عما فعمو الجاني بالمجني 
عميو؛ كبالتالي فيك التناسب بيف الجريمة كالعقكبة المطمكب لتحقيؽ العدالة, كعميو فبل قساكة فييا. 

يؿ يمكف االستغناء عف دكاء لمرض فنيا تؤدم أغراضيا, كمف حيث قدميا فبل عيب فيو مادامت أ
؟ كىؿ تصح المجازفة إذا ثبتت فعاليتو في العبلج بحجة أنو يستعمؿ منذ القدـكغير مكمؼ معيف 

 ؟ بالبحث عف بديؿ لو فعاليتو غير مؤكدة بؿ قد يككف األكيد ىك عدـ فعاليتو
افة الحس اإلنساني, كانتياؾ حؽ حماية جسـ كأما عف عدـ مراعاة التطكر الحضارم لممجتمع, كرى   

معتدل حتـر مف طرؼ الجاني في المجني عميو, ككنو إنسانا راعى كتُ اإلنساف, فكاف األكلى أف تُ 

                                                
 .575, 574, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
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ال تحكلت حماية حقكؽ اإلنساف خاصة ك يذرؾ لتيُ لـ يفعؿ؛ فم الجاني , كبما أفعميو ؽ طعـ جريرتو, كا 
 يو فبل حؽ لو فييا, ككأنو ليس إنسانا.بالمجـر المعتدم, أما البرمء المعتدل عم

, فيي حقيقة مبنية عمى     كأما القكؿ عف عقكبة القصاص أنو ينظر فييا إلى الجريمة دكف المجـر
أساس طبيعة النفس البشرية, فاإلنساف بطبيعتو يخشى كيرجك, فيك ال يأتي أم عمؿ إال بقدر ما 

يخشى مف مضاره, فبل يرتكب الجريمة إال لما  ينتظر مف منافعو, كال ينتيي عف عمؿ إال بقدر ما
ينتظره منيا مف منفعة سكاء كانت مادية أك معنكية, كال ينتيي عف الجريمة إال لما يخشاه مف 
مضارىا, فإف كاف المجـر يعمـ أف النظر سيككف إلى الجريمة دكنو, ييأس كلـ يطمع في استعماؿ 

 الرأفة فيبُعد عف الجريمة. 
لشريعة اإلسبلمية ىذه الطبيعة البشرية, فكضعت عمى أساسيا العقكبات المقدرة مف كقد استغمت ا   

حدكد كقصاص كدية, إذ لـ تنظر فييا إلى الجاني كنظرت فييا إلى الجريمة؛ ألف ىذه الجرائـ مف 
الخطكرة بمكاف؛ كألنيا تمس كياف الجماعة كنظاميا, كالتساىؿ فييا يؤدم إلى أسكأ النتائج, كالتشدد 

ييا يؤدم إلى قمة كقكع ىذه الجرائـ. في حيف أنيا نظرت في العقكبات التعزيرية, كىي التي تكقع ف
.   1عمى الغالب األعـ مف الجرائـ, إلى كؿ مف الجريمة كالمجـر

لقد اختار المشرع الجزائرم عقكبة السجف كعقكبة أصمية أساسية بديمة لعقكبة القصاص فيما دكف ك    
 في محاربة ىذا النكع مف الجرائـ؟ذا االختيار قد ُكفؽ النفس, فيؿ يككف بي

قبؿ البحث عف اإلجابة ليذا السؤاؿ, كجب التنكيو بأف القانكف الجنائي الجزائرم لـ يبؽ فيو قاببل    
لمتنفيذ الفعمي مف العقكبات األصمية إال عقكبتي السجف كالغرامة, بعد أف تـ اإليقاؼ العممي لتنفيذ 

فعقكبة السجف ىي حرماف مف الحرية,  اـ القاضي ابتداء قميمة.كبالتالي فالخيارات أمعقكبة اإلعداـ, 
كاف ُيرجى منو أف يككف أفضؿ ك حؿَّ في فرنسا مف عيد الثكرة الفرنسية محؿ العقكبات البدنية, 

عداده ألف يعكد بعد اإلفراج عنو رجبل  العقكبات, إذ ُيجعؿ كسيمة إلصبلح المجـر كتقكيـ حالو, كا 
  2ستقيما راغبا في العمؿ, فيك يستمد قيمتو مف طريقة تنفيذه.م

إال أف االعتماد الغالب عميو في العقاب, نجـ عنو ظاىرة اكتظاظ السجكف, سكاء في الجزائر أك    
دكؿ العالـ, حيث أصبحت سجكف الجزائر تحكم أضعافا مضاعفة لما ىك مقرر ليا  أغمب في باقي

كيقؼ عائقا أماـ تطبيؽ برامج إعادة تربية  ,في إضعاؼ أداء دكرىا مف المساجيف, كىك ما يساىـ
كبالرغـ مف اإلصبلحات التي ُأدخمت عمى السجكف  3.المحبكسيف التي أعدتيا إدارة المؤسسة العقابية

كأنظمتيا, الزالت تكجو إلى عقكبة السجف انتقادات كثيرة سيتـ التطرؽ لبعضيا, كقد سبؽ التطرؽ 
                                                

 .619, 618, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
 .54, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضهك(خُذ٘ )ػجذ انً 2
انغٛبعخ انؼمبثٛخ فٙ انمبٌَٕ اندضائش٘ )دساعخ , خٕس٘ )ػًش(ُٔؼهكح ػكق أٍُاظ٤ٖ اُلؼ٢ِ ك٢ اٍُعٕٞ اُعىائه٣ح ٝٓا ٛٞ ٓوهن ٌَُ ٌعٖ أٗظه:  3

 .311, 253ّ, ص2008-1429ٙ, ظآؼح اُعىائه,  -تٖ ػٌٕ٘ٞ–, أؽهٝؼح قًرٞناٙ ك٢ اُؽوٞم, كهع اُوإٗٞ اُع٘ائ٢, ٤ًِح اُؽوٞم يمبسَخ(
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يس لككنيا كعقكبة بديمة لعقكبة القصاص فيما دكف النفس فحسب, كلكف كعقكبة لبعضيا اآلخر, ل
 بصفة عامة عمى أية جريمة كانت, كلعؿ أىميا ما يمي:

ف المحكـك عمييـ بالسجف يككنكف في الغالب أ بحيث ,ؿ االنتاجخزينة الدكلة كتعطلإرىاؽ  أف فييا   
في السجكف ىك تعطيؿ لقدرتيـ عمى العمؿ,  مف األشخاص األصحاء القادريف عمى العمؿ, فكضعيـ

كتضييع لمجيكد كبير كاف مف الممكف أف يبذؿ فيما يفيد المجتمع, لك عكقبكا بعقكبة أخرل غير 
السجف تكفي لزجرىـ كردع غيرىـ. كال شؾ أف ىناؾ مف العقكبات ما ىي كفيمة بأداء ىذا الدكر, 

 1إلى تعطيؿ مجيكد المحكـك عميو. كيككف ليا األثر في محاربة الجريمة دكف أف تؤدم
كمع أف المشرع الجزائرم حاكؿ استدراؾ ىذا الخمؿ, كأف يستغؿ قدرة المسجكنيف عمى العمؿ,    

كتشجيع القائميف عمى مصالح السجكف بمحاكلة إيجاد أعماؿ ليـ, كفؽ آليات نص عمييا في القانكف 
مف السجناء, أما الباقكف فيقضكف حياتيـ في  إال أف ذلؾ لـ يؤد إال إليجاد عمؿ لعدد قميؿ 05/04,2

السجكف دكف عمؿ, يأكمكف كيمبسكف كيعالجكف عمى حساب خزينة الدكلة. كبإضافة ىذا إلى ما تتكبده 
أثناء بناء السجكف, كما تنفقو عمى إدارتيا كالعامميف فييا, كما خسرتو مف تعطيؿ المساجيف عف 

يؿ تنفيذ عقكبة السجف, كىك األمر الذم كاف مف الممكف العمؿ, نجد أف األمة تفقد الكثير في سب
 تفاديو بتفادم ىذه العقكبة, كاستغبللو في أمكر أخرل أجدل كأنفع. 

كاف مف الممكف أف تتحمؿ األمة الخسارة الكبيرة المذككرة  إذ ,مسجناءل اإفساد كأف في عقكبة السجف   
, كلكنيا في الكاقع تؤدم بالصالح إلى الفساد آنفا لك كانت عقكبة السجف تؤدم إلى إصبلح السجناء

ؼ اإلجراـ كتمرَّس بأساليبو كبيف المجـر كتزيد الفاسد فسادا, فالسجف يجمع بيف المجـر الذم ألِ 
المتخصص في نكع مف اإلجراـ كبيف المجـر العادم, كاجتماع ىؤالء يؤدم إلى تفشي عدكل اإلجراـ 

ـ يمقف ما يعممو لمف ىـ أقؿ منو خبرة, كالمتخصص في نكع مف بينيـ, فالمجـر الخبير بأساليب اإلجرا
اإلجراـ ال يبخؿ بما يعمـ عف زمبلئو, كيجد المجرمكف الحقيقيكف في نفكس زمبلئيـ أرضا خصبة 

 يحسنكف استغبلليا, فبل يخرجكف مف السجف إال كقد تشبعت نفكسيـ إجراما.
يعتبره العرؼ جريمة, ككاف يكره المجرميف  كلقد أثبت الكاقع أف الشخص يدخؿ السجف ألمر ال   

كيأبى أف يخالطيـ, فإذا خرج منو ُحبب إليو اإلجراـ كاحترفو بؿ صار يتباىى بو, كربما ُخطط لجرائـ 
داخؿ السجف ليتـ تنفيذىا بعد الخركج منو, كقد تتشكؿ بيف المجرميف مف مدف ككاليات مختمفة ركابط 

 ـ كطنية كدكلية بعد أف كانت محمية.كعبلقات داخؿ السجف, لتصبح جرائمي

                                                
 .106, أُهظغ اٍُاتن, صخٕس٘ )ػًش(. 634, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
, أُإنـح 12, أُرؼِن تر٘ظ٤ْ اٍُعٕٞ ٝئػاقج اإلقٓاض االظرٔاػ٢ ُِٔؽث٤ٌٖٞ, اُعه٣كج اُه٤ٌٔح, اُؼكق2005ك٤له١  5, أُإنؾ ك٢ 05/04انمبٌَٕ  2

 .2005ك٤له١  13ك٢ 
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فالسجف الذم يقاؿ عنو إنو إصبلح كتيذيب ىك في الكاقع غير ذلؾ, بؿ ىك مؤسسة لئلفساد    
ؿ إلى معيد لتخريج مجرميف جدد, بمؤىبلت إجرامية أعمى كتعميـ أساليب كفنكف اإلجراـ, إذ تحكَّ 

ختبلط في السجكف في انتشار بعض كخبرات لـ تكف لبعضيـ مف قبؿ. كفضبل عف ذلؾ يساىـ اال
 الرذائؿ كالشذكذ الجنسي, كما ينجـ عنو مف األمراض المعدية الخطيرة كانتقاليا كاإليدز كغيرىا. 

كقد تنبو عمماء عمـ العقاب لذلؾ فحذركا منو, كاكتشفو الساسة كالمسؤكلكف كحاكلكا التقميؿ مف ىذه    
قسيميـ إلى فئات مختمفة ال يتـ الجمع بينيا, إال أف ىذا المساكئ بتصنيؼ المحكـك عمييـ كترتيبيـ كت
 1قد يحد مف ىذه العيكب لكنو ال يقضي عمييا.

سنة  ػػػػػبنسمفانياػػػػ كقد يقكؿ قائؿ لعؿ الحؿ في الحبس االنفرادم, فقد ُجرب ألكؿ مرة في فيبلدلفيا    
لمطمقة مدمرة لنفسية المحكـك عميو, ـ, كقد أثبت فشمو إذ سرعاف ما أثبتت التجربة, أف العزلة ا1829

بما تخمقو لديو مف اضطرابات نفسية تؤدم بو إلى البمو كالجنكف كاالنتحار, باإلضافة إلى أنو كثير 
  2قميؿ االنتاج.ك النفقة 

ُكضعت عمى أساس أنيا عقكبة رادعة, كلكف إذ  ,دعةابأنيا غير ر  كذلؾ لسجفعقكبة ا كتنتقد   
ؾ, فاالرتفاع المستمر لمستكل الجريمة يبيف أف الردع العاـ يكاد يككف منعدـ, الكاقع قد أثبت غير ذل

كعكد المسبكقيف قضائيا لمجريمة في زمف قياسي مف بعد خركجيـ مف السجف, يؤكد كذلؾ ضعؼ 
كمف المعمـك أف عقكبة السجف في التشريع الجنائي الجزائرم تعتبر ىي أساس  3الردع الخاص,

لك كانت ىذه العقكبة رادعة لممجرميف لما عادكا لمجريمة بيذه السرعة, كلك كاف العقكبات األصمية, ك 
 فييا عبرة لغير المسبكقيف قضائيا, لما دخمكا كحؿ الجريمة أك قؿَّ دخكليـ فييا عمى األقؿ. 

إلى قتؿ الشعكر بالمسؤكلية في نفكس المساجيف, كتحبب إلييـ  كذلؾ تؤدم عقكبة السجفكما    
كثير منيـ يقضكف في السجف مددا طكيمة نكعا ما, ينعمكف فييا بالتعطؿ عف العمؿ, الكسؿ, فال

كُيْكَفْكَف فييا مؤكنة أنفسيـ, مف مطعـ كممبس كعبلج, فيكرىكف العكدة إلى حياة العمؿ كالكد بعد 
خركجيـ مف السجف؛ ألف ىذا األخير قد قتؿ فييـ ركح الشعكر بالمسؤكلية, سكاء نحك أسرىـ أك حتى 
نحك أنفسيـ؛ لذلؾ فبل يكادكف يخرجكف منو حتى يعممكا لمعكدة إليو, ال حبا في الجريمة كال حرصا 

نما حبا في العكدة إلى السجف كحرصا عمى حياة البطالة كاالتكاؿ.  4عمييا, كا 
بعد ىذا السرد لبعض أىـ عيكب عقكبة السجف, يتبيف عدـ نجاعة ىذه العقكبة ليس فقط كبديؿ    

نما لكؿ الجرائـ ما لـ يقؿ العمؿ بيا؛ ألف في التقميؿ بالعمؿ بيا لعقكبة ال قصاص فيما دكف النفس, كا 
                                                

, 2003, ت٤هٝخ,ٓ٘شٞناخ اُؽِث٢ اُؽوٞه٤ح, ػهى اإلخشاو ٔاندضاء, ػجذ انًُؼى )عهًٛبٌ(. 636, 635, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 1
 .484ص

 .485, أُهظغ ٗلٍٚ, صػجذ انًُؼى )عهًٛبٌ(. 82, 81, أُهظغ اٍُاتن, صخُذ٘ )ػجذ انًهك( 2
 637, 636ص, 1, أُهظغ ٗلٍٚ, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 3
 .637, ص1أُهظغ ٗلٍٚ, ض 4
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يقؿ عدد المساجيف, كبالتالي تقؿ نسبة االختبلط كما ينجـ عنيا مف فساد, كما يمكف إيجاد أعماؿ ليـ 
جع لعقكبة في السجف, كتقؿ التكاليؼ الممقاة عمى عاتؽ الدكلة. أما ككف عقكبة السجف كبديؿ نا

القصاص فيما دكف النفس فيذا غير ممكف الحتماؿ الثأر, ما لـ يعكض المجني عميو تعكيضا عادال 
 يرضى بو, كيتـ التقميؿ قدر المستطاع مف السمبيات المذككرة لعقكبة السجف.

براز القيمة ال, ك قصاص فيما دكف النفستقييـ عقكبة الغرامة كبديؿ لعقكبة الل كأما بالنسبة     ياعقابية لا 
يقتضي ذلؾ التطرؽ إلى كؿ مف مزايا كعيكب الغرامة ففي القانكف الجنائي, ثـ معرفة مدل نجاعتيا, 

 كعقكبة جنائية, ثـ المكازنة بينيا كبيف عقكبة القصاص فيما دكف النفس.
قكبة أنيا تجنب المحكـك بيا عميو مخاطر الع, فمنيا زايا الغرامة كعقكبة جنائيةمل فأما بالنسبة   

السالبة لمحرية إف لـ تقترف معيا, كمنيا عدـ اختبلطو بمف ىـ أعرؽ إجراما كأكثر خطرا, فيي تمتاز 
عمى حبس االجتماع بأنيا ال تفسد األخبلؽ, كعمى حبس االنفراد بأنيا ال تكىف القكة, كال يتحمؿ زمنا 

 تنقضي عقكبتو. اآلثار النفسية السيئة لمنع الحرية, كال يتعرض ألزمة اإلفراج حينما 
باإلضافة إلى ىذا فيي عقكبة مرنة يستطيع القاضي التصرؼ في مقدارىا, بحيث يجعمو مناسبا    

تماما لظركؼ الحالة التي يقضي فييا بيا. كىي عقكبة يمكف الرجكع فييا دائما دكف ضرر, فيرد مبمغ 
ف  تكرر الحكـ بيا, فيي ليست الغرامة إذا ثبت خطأ القضاء بيا أك رؤم العفك عنيا. كىي رادعة كا 

  1كعقكبة السجف يضعؼ تأثيرىا باالعتياد عمييا.
كما أف عقكبة الغرامة تعكد عمى خزينة الدكلة بمبالغ ال بأس بيا, يمكف استغبلليا في الصالح    

العاـ. مع العمـ أف ىناؾ مف الفقياء مف ينتقد ىذه المزية, باعتبار أنو ال يميؽ بالدكلة أف تتربح مف 
كراء إجراـ األفراد, كيقترح آخركف استغبلؿ مبالغ الغرامة في إنشاء صندكؽ يخصص لتعكيض 

يطاليا.   المجني عمييـ, كما ىك الحاؿ في ألمانيا كا 
كتعتبر كذلؾ عقكبة الغرامة عقكبة متكازنة, كيتأتى ىذا التكازف مف ناحية أنيا ال تحط مف قدر    

كصمة ميينة في حياتو, كمف ناحية أخرل فيي تمثؿ دينا في المحكـك عميو في المجتمع, كال تشكؿ 
 2ذمة المحكـك عميو لصالح المجتمع, بأدائو يعتبر أنو ساىـ في تحمؿ آثار الجريمة.

فيي ال تخمك مف  ياف المزايا المذككرة سابقا لبالرغـ م, فنائيةعيكب الغرامة كعقكبة جل كأما بالنسبة   
ب أنيا ال يتحقؽ فييا مبدأ المساكاة بيف المحكـك عمييـ, فغرامة بمبمغ عيكب تقابميا, كأىـ ىذه العيك 

ف كاف فقيرا  معيف يتفاكت تأثيرىا بتفاكت درجة ثراء المحكـك عميو, فإف كاف ثريا فقد ال يحس بو, كا 
فقد ُيثقؿ كاىمو, كينتج عنو أنيا عقكبة قد يستحيؿ تنفيذىا أحيانا, كما لك حكـ بيا عمى شخص معدـ, 

                                                
 .108, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ضخُذ٘ )ػجذ انًهك(. 1023, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 1
 .467, أُهظغ اٍُاتن, صػجذ انًُؼى )عهًٛبٌ( 2
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كاف سيء النية فرفض أدائيا كىرَّب أمكالو. كعقكبة الغرامة ال ينحصر تأثيرىا عمى مف ُحكـ بيا أك 
عميو, بؿ قد يتأثر بيا كؿ مف يعتمدكف عمى أمكالو كمف يعكليـ كدائنكه, كيعني ذلؾ أف مبدأ 

  1"شخصية العقكبة" يطبؽ فييا بشكؿ نسبي فقط.
يا إلى إكراه بدني في حالة العجز عف الدفع في بعض كيعيب الفقياء عمى عقكبة الغرامة تحكل   

التشريعات, كىذا يعني أف المحكـك عميو ُيحبس لفقره ال لمحكـ عميو بالحبس, كمف ثـ تككف عقكبة 
ال  الحبس الحالَّة محؿ الغرامة عقكبة خاصة بالفقراء, كمف شركط العقكبة األساسية أف تككف عامة كا 

  2أف القكانيف تعتبر عقكبة الحبس أشد مف عقكبة الغرامة.كانت غير مشركعة, إضافة إلى 
بداية يجب , فالنفس كعقكبة الغرامة كبديؿ ليا مكازنة بيف عقكبة القصاص فيما دكفال كلك أردنا   

لفت االنتباه إلى أف المشرع الجزائرم لـ يجعؿ عقكبة الغرامة بديبل لعقكبة القصاص فيما دكف النفس 
السجف, كدكف الخكض في الترجيح بيف مزايا عقكبة الغرامة كعيكبيا, فقد تـ إال مقترنة بعقكبة 

التكصؿ عند المكازنة بيف عقكبة القصاص فيما دكف النفس كعقكبة السجف كبديؿ ليا في القانكف 
الجزائرم, إلى أف عقكبة السجف ال تصمح أف تككف بديبل ناجحا لعقكبة القصاص فيما دكف النفس إال 

 , كال يغير في ىذه النتيجة إضافة عقكبة الغرامة لعقكبة السجف.بشركط ُذكرت
كأخيرا يمكف القكؿ أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في القصاص بصفة عامة, سكاء كاف في النفس    

أك فيما سكاىا دائرة بيف العدؿ كاإلحساف, فالعدؿ يقتضي استيفاء الحؽ بالمثؿ دكف حيؼ أك ظمـ, 
. كاإلحساف يقتضي العفك عف الحؽ فضبل كرحمة, لتطيير بنكعيومقصد الردع كىك المطمكب تحقيقا ل

 3النفس بدفع األحقاد كاألضغاف لتحقيؽ مقصد التزكية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .108, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ض(ػجذ انًهك)خُذ٘ . 1024, 1023, أُهظغ اٍُاتن, صَدٛت زغُٙ )يسًٕد( 1
 . 611, ص1, أُهظغ اٍُاتن, ضػٕدح )ػجذ انمبدس( 2
3

 .107, أُهظغ اٍُاتن, صػهٕاػ )يغؼٕدح(
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 المبحث الثاني
 عقوبات الدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون

تكريـ اإلنساف جسدا كركحا, كمف مظاىر اتفقت كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم عمى    
تجمي ىذا التكريـ في األكلى أنيا أحاطت ىذا الجسد كىذه الركح بسياج مف الحماية, فقررت عمى 

, ال يمكف ألم كاف المساس بيا ال مف حيث التخفيؼ في الغالب المساس بأم منيما عقكبات مقدرة
أك كلي دمو. كيتعمؽ األمر كأصؿ عاـ بعقكبة كال مف حيث االستبداؿ, إال مف المجني عميو شخصيا 

, كعقكبة الدية عمى مف ألحؽ بأم إذا تحققت شركطو القصاص عمى مف اعتدل عمى أم منيما عمدا
 . شبو عمد أك خطأمنيما الضرر في اعتداء 

قد سبؽ القكؿ أف مكجب الدية كعقكبة في التشريع الجنائي اإلسبلمي, قد يككف جناية عمى النفس كل   
كقد يككف جناية عمى ما دكف النفس, بشركط أىميا: أف يككف المجني عميو فييا معصـك الدـ, كأف 

 يككف مكجكدا بدار اإلسبلـ عند بعض الفقياء. 
كتجمت مظاىر تكريـ القانكف الجزائرم لئلنساف جسدا كركحا, في تجريـ المساس بأم منيما عمدا    

بات تختمؼ عف العقكبات المقررة في الشريعة اإلسبلمية. أك خطأ, كقد اختار كعقكبات عمى ذلؾ عقك 
ليا في القانكف  قررةيعة اإلسبلمية, كالبدائؿ المفإف كاف قد سبؽ التطرؽ لعقكبات القصاص في الشر 

الجزائرم, كتمت المكازنة بينيما في المبحث األكؿ. فسيتـ التطرؽ لعقكبات الدية في الشريعة 
 ة ليا في القانكف الجزائرم, ثـ المكازنة بينيما في ىذا المبحث الثاني. اإلسبلمية, كالبدائؿ المختار 

 المطمب األول
 عقوبات الدية في الجناية عمى النفس وبدائميا في القانون الجزائري

سبؽ القكؿ أف الشريعة اإلسبلمية قد حمت النفس البشرية بتقرير عقكبة القصاص عمى مف اعتدل    
. كلكف كبالرغـ مف أك خطأ عمد شبوة عمى مف اعتدل عمييا اعتداء عمييا عمدا, كعقكبة الدي

االعتداء العمدم عمى النفس قد يمتنع القصاص أحيانا, كذلؾ لكجكد مانع مف مكانعو أك سببا 
لسقكطو, كالتي سبؽ التطرؽ إلييا. فيؿ تتحكؿ عقكبة القصاص المقدرة في الشريعة اإلسبلمية إلى 

كبديمة ليا في القانكف الجزائرم أـ ليا حكـ آخر؟ كما  قررةالعقكبة الم يرية قد تتفؽ مععقكبة تعز 
تفاصيؿ عقكبة الدية المقررة لمجناية غير العمدية عمى النفس في الشريعة اإلسبلمية؟ كما العقكبات 

 ؟ بعد أف ىجرىا التي اختارىا المشرع الجزائرم لتككف بدائؿ ليا
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خبلؿ فرعيف, يتـ تناكؿ عقكبات الدية في الجناية عمى  ىذا ما سيتـ بحثو في ىذا المطمب مف   
النفس في الشريعة اإلسبلمية في الفرع األكؿ منيما, كبدائؿ عقكبات الدية في الجناية عمى النفس في 

 القانكف الجزائرم في الفرع الثاني.

 الفرع األول
 عقوبات الدية في الجناية عمى النفس في الشريعة اإلسالمية

مقررة كعقكبة في الجناية عمى النفس في الشريعة اإلسبلمية, قد تككف عقكبة أصمية كىذا الدية ال   
في جرائـ القتؿ الخطأ كالقتؿ شبو العمد, كقد تككف عقكبة بدلية كىذا في جرائـ القتؿ العمد التي يتعذر 

 فييا القصاص ألم سبب كاف. 
 ىولالفقرة األ 

 دية النفس في القتل الخطأ
َ َرخََو  :لقتؿ الخطأ ىي ماؿ مقدر يدفع لكرثة المجني عميو, أساسيا قكلو تعالىالدية في ا    ٌَ َو

 ََ يِِّۦٓ  ٔٗ ُمۡؤًٌِِا َخ ْۡ َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ۡؤٌَِِثٖ َودِيَث   ٌُّ  [.92]النساء:  ا َذخَۡحرِيُر رََرتَثٖ 

جاؿ دفعيا؟ كىؿ ىي كما مقدارىا ككصفيا؟ كمف يتحمميا كما آأم ما أصكليا فمما تجب الدية    
 دكما ثابتة أـ قد تكجد أسباب تغير مف كصفيا أك مقدارىا؟

يقصد بأصكؿ الدية أجناس األمكاؿ التي تجب منيا الدية, كقد اختمؼ فييا فقياء الشريعة    
اإلسبلمية, فيي عند أبي حنيفة كالمالكية كاحد مف ثبلثة أجناس مف األمكاؿ, ىي: اإلبؿ كالذىب 

قضيت الدية مف اإلبؿ أك مف الذىب أك مف الفضة فالقضاء صحيح؛ ألف كؿ كاحد مف  كالفضة, فإذا
 ىذه األجناس أصؿ بذاتو. 

كيرل الحنابمة في المذىب أف أصكؿ الدية خمسة, ىي: اإلبؿ كالذىب كالفضة كالبقر كالغنـ, كيرل    
حد مف ستة أجناس, أحمد في أحد قكليو كمعو أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية أف الدية تجب في كا

  1ىي: اإلبؿ كالذىب كالفضة كالبقر كالغنـ كالُحمؿ.
أما الشافعية كآخركف فيركف أف أصؿ الدية كاحد فقط, كىك اإلبؿ, كأف ما عداىا مف الذىب أك    

الفضة أك غيرىا عبارة عف أبداؿ, تزيد كتنقص بحسب زيادة قيمة اإلبؿ كنقصيا, كليست ىذه األبداؿ 
فرَّؽ الدية فجعميا مخففة كمغمظة,  كاإلبؿ. كمف بيف ما برركا بو قكليـ: أف النبي أصكال ثابتة 

قؽ ىذا ككاف مف بيف ما يعتمد عميو التخفيؼ كالتغميظ, ىك في كصؼ اإلبؿ كليس في عددىا, كال يتح
ككاف الشافعي في القديـ يرل في حالة عدـ كجكد اإلبؿ أك كجدت كلكف  في غير اإلبؿ مف األصكؿ.

                                                
اثٍ . 352, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 308, ص10أُهظغ اٍُاتن, ض ثذائغ انقُبئغ...,, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .7, 6, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 14, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضيبو أزًذانكبفٙ فٙ فمّ اإل, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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مف الذىب كالفضة يعتبر أصبل لمدية, كلكنو رجع عف ىذا القكؿ  أكثر مف ثمف مثميا, أف كبلب
  1كأكجبيا بقيمة اإلبؿ, بغالب نقد محؿ الفقد بالغا ما بمغ.

كالسؤاؿ الذم يتبادر إلى الذىف ىك: ما األىمية مف تحديد أصؿ الدية؟ كىؿ مف فرؽ في ككف أصؿ   
 الدية كاحدا أك متعددا؟   

إف أىمية اعتبار أحد ىذه األجناس أصبل أك عدـ اعتباره كذلؾ تظير عند تسميـ الدية, فإذا    
اعتبرت األجناس الستة السابقة أصكال, لـ يكف لممجني عميو أك كليو أف يرفض تسمـ أم منيا أحضره 

قضاء الكاجب مف عميو الدية, كُيمَزـ بأخذه دكف أف يككف لو المطالبة بغيره؛ ألنيا جميعا أصكؿ في 
أما إذا قيؿ إف اإلبؿ ىي  جبت عميو الدية ال لمف كجبت لو.يجزم كاحد منيا, كالخيرة فييا لمف ك 

األصؿ خاصة, فعمى الجاني تسميميا لمكلي سميمة مف العيكب, كأييما أراد العدكؿ عنيا إلى غيرىا 
ذا ُفقدت اإلبؿ كلـ تكجد فعمى ا لقاتؿ ثمنيا ميما بمغت فمآلخر منعو؛ ألف الحؽ متعيف فييا, كا 

 2قيمتيا.
تختمؼ دية النفس في الشريعة , فؿ أصؿ في دية النفسمقدار الكاجب مف كلم كأما بالنسبة   

اختبلفات اإلسبلمية بيف الذكر كاألنثى مف جية, كبيف المسمـ كغير المسمـ مف جية أخرل, مع كجكد 
ف اإلبؿ ىي مائة, كمف الذىب ىي ألؼ دية نفس الذكر الحر المسمـ مف ,بيف الفقياء في الجيتيف

ػػػػػ كزف كؿ عشرة منيا  4مف الذىب الخالص, كمف الفضة اثنا عشر ألؼ درىـ 3دينار, كالدينار مثقاؿ
سبعة مثاقيؿ ػػػػػ طبقا لرأم المالكية كالحنابمة كالشافعي في القديـ, كعشرة آالؼ درىـ طبقا لرأم 

يجعؿ الدينار اثنى عشر درىـ, كالحنفية يجعمكنو عشرة  الحنفية, كأساس الخبلؼ أف الفريؽ األكؿ
دراىـ, كمف البقر مائتا بقرة, كمف الغنـ ألفا شاة, كمف الحمؿ مائتا حمة, كالحمة اسـ لثكبيف: إزار كرداء 

 5كقيؿ: قميص كسراكيؿ.
ؼ ذىب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية إلى أف دية النفس في األنثى الحرة المسممة ىي نصك    

مى أف دية دية النفس في الذكر الحر المسمـ, إذ قاؿ ابف المنذر كابف عبد البر: أجمع أىؿ العمـ ع
كركل غيرىما عف ابف عمية, كاألصـ, أنيما قاال: ديتيا كدية الرجؿ, لقكلو  المرأة نصؼ دية الرجؿ.

إجماع الصحابة,  : "في نفس المؤمنة مائة مف اإلبؿ", كقاؿ عنو ابف قدامى ىذا قكؿ شاذ, يخالؼ
                                                

, 5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 319, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضَٓبٚخ انًسزبج, )ؽٓبة انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 1

 .10, 7, ص12أُهظغ اٍُاتن, ض ,انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( . اثٍ لذايخ104,105ص
 .104, 103, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 9ــ  7, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 2
3

ثشئبعخ فٕفٙ أثٕ طبنت ندُخ رمٍُٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ثًدهظ انؾؼت انًقش٘ ؿهاّ. أٗظه:  4.25أُصواٍ أٝ اُك٣٘ان اُمٛث٢ ٝوٗٚ تاُـهاّ ٛٞ  

 –ٙ 1434, 1, قان اتٖ نظة ٝقان اُلٞائك, اُواٛهج ٝأُ٘ظٞنج, ؽلبٌَٕ انؼمٕثبد, لٕاٍَٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ػهٗ انًزاْت األسثؼخ, سئٛظ انًدهظ

 .656, ص4ّ, ض2013
 ؿهاّ. ٗلً أُهظغ, ٗلً اُظلؽح. 2.975اُكنْٛ اُلؼ٢ ٝوٗٚ تاُـهاّ ٛٞ  4
, 352, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح ,)ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 309, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, ذٍٚ()ػالء ان انكبعبَٙ 5

, 12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 14, ص 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانكبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 353

 .574, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚانسقكفٙ ٔ. 8ــ  6ص
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يذا كلئلشارة فإف لجنة تقنيف الشريعة اإلسبلمية بمجمس الشعب المصرم, أخذت ب .كسنة النبي 
 1.كذلؾ كىك ما قد رجحو اإلماـ محمد أبك زىرة ,258في مشركعيا في المادة قكؿ ال

ذكر كنصؼ  عند المالكية كالحنابمة ىي نصؼ ديةف ,دية النفس في الخنثى المشكؿكأما بالنسبة ل   
دية أنثى, ألنو يحتمؿ الذككرة كاألنكثة, كقد ُيئس مف انكشاؼ حالو فيجب التكسط بينيما كالعمؿ بكبل 
االحتماليف. كعند الحنفية تكجب دية المرأة كيكقؼ الباقي إلى التبيف. كعند الشافعية أف دية الخنثى 

 2شؾ.كدية األنثى فيجب فييا نصؼ دية الذكر, إذ ال تجب الزيادة بال
اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أنو ال دية لمحربي؛ ألنو ال عصمة لو. أما الذمي كقد    

كالمستأمف فقد اختمفكا في مقدار الدية فييما, فذىب المالكية كالحنابمة كىك مذىب عمر بف عبد العزيز 
الحر المسمـ. كأما كعركة كعمرك بف شعيب إلى أف دية الكتابي الذمي كالكتابي المعاىد نصؼ دية 

دية المجكسي فيي ثمانمائة درىـ عند المالكية كالحنابمة كبو قاؿ عمر كعثماف كابف مسعكد, كىك دية 
نما فيو التعزير.  المرتد في قكؿ لممالكية, كقيؿ ال دية فيو كا 

رأم  كالصحيح عند الحنفية أف الذمي كتابيا كاف أك غيره كالمستأمف كالمسمـ في الدية سكاء, كىك   
إبراىيـ النخعي كالشعبي, كركم ذلؾ عف عمر كعثماف كابف مسعكد كمعاكية, كىك ما أخذت بو لجنة 

 تقنيف الشريعة اإلسبلمية بمجمس الشعب المصرم, كرجحو كذلؾ اإلماـ محمد أبك زىرة. 
سحاؽ     كيرل الشافعية كآخركف منيـ سعيد بف المسيب كعطاء كالحسف كعكرمة كعمرك بف دينار كا 

كأبك ثكر, كمركم كذلؾ عف عمر كعثماف أف دية كؿ مف الييكدم كالنصراني إذا كاف لو أماف ثمث 
دية المسمـ نفسا كانت أك غيرىا, كدية الكثني كالمجكسي كالزنديؽ ممف ليـ أماف ىي ثمثا عشر دية 

 3المسمـ. كفي ىذا كمو دية األنثى ىي نصؼ دية الذكر.
يي مائة مف اإلبؿ السميمة مف , ففي دية النفس في القتؿ الخطأ ⃰كصاؼ األنعاـأل كأما بالنسبة   

جد في العيكب, تجب أخماسا عند الجميكر ببل خبلؼ بيف المذاىب األربعة, لكف الخبلؼ بينيـ قد كُ 

                                                
, أُهظغ ...اإلكهٛمانزبج ٔ, )يسًذ( انًٕاق. 574, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

, 12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 106, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, ثشاْٛى()إ انؾٛشاص٘. 333, ص8اٍُاتن, ض

ندُخ رمٍُٛ . 554ّ, ص2003 –ٙ 1424, اُواٛهج, قان اُؽك٣س, ق ؽ, انؼذح ؽشذ انؼًذحٙ ـ, 624ـ خ ثٓبء انذٍٚ انًمذعٙ )ػجذ انشزًبٌ(. 56ص

. 657, 144, ص4, ٗلً أُهظغ, ضلبٌَٕ انؼمٕثبد, لٕاٍَٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ػهٗ انًزاْت األسثؼخ, ش٘انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ثًدهظ انؾؼت انًق

 ,507, 506, أُهظغ اٍُاتن, اندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: انؼمٕثخ, أثٕ صْشح )يسًذ(
, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( انذعٕلٙ. 575, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضسد انًسزبس ػهٗ انذس انًخزبس, )يسًذ أيٍٛ( اثٍ ػبثذٍٚ 2

..., يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 257, 159, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 273ص

, انكبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 185, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 75, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض

 .17, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
انزبج , )يسًذ( انًٕاق. 575, ص6, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 3

. 268, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( لٙٔانذعٕ )أزًذ( انذسدٚش. 332, ص8, أُهظغ ٗلٍٚ, ض...ٔاإلكهٛم

ندُخ رمٍُٛ . 56ــ  51, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 105, ص5.., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘

اندشًٚخ ٔانؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ: , أثٕ صْشح )يسًذ(. 657, 144, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ثًدهظ انؾؼت انًقش٘,

 .508, 507, أُهظغ ٗلٍٚ, صانؼمٕثخ



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 236 

 
  

 

, كعشركف ابف مخاض, كعشركف ⃰الكصؼ, فعند الحنفية كجميكر الحنابمة ىي: عشركف بنت مخاض
, كيتفؽ المالكية كالشافعية معيـ إال ⃰, كعشركف جذعة⃰, كعشركف ِحقَّة, كعشركف ابف لبكف⃰بنت لبكف

أنيـ جعمكا عكض عشركف ابف مخاض عشركف ابف لبكف, كىناؾ مف الشافعية مف يقكؿ بقكؿ الحنفية 
 كالحنابمة, كىناؾ مف الحنابمة مف يقكؿ بقكؿ المالكية كالشافعية.

سحاؽ أف دية القتؿ الخطأ تجب أرباعا كدية كركم عف عمي كالحسف كالشعبي كالحارث العكم    ي كا 
القتؿ العمد تماما. كعف زيد أنيا ثبلثكف حقة, كثبلثكف بنت لبكف, كعشركف ابف لبكف, كعشركف بنت 
مخاض. كقاؿ طاككس: ثبلثكف حقة, كثبلثكف بنت لبكف, كثبلثكف بنت مخاض, كعشر بني لبكف 

, ⃰كنصفيا أتبعة ⃰أك الغنـ, فتؤخذ مف البقر نصفيا مسناتأما إذا كانت الدية مدفكعة مف البقر  1ذككر.
  2إذا كانت مف الضأف. ⃰كنصفيا جذعات ⃰كمف الغنـ نصفيا ثنايا

األصؿ أف كجكب الدية في جرائـ القتؿ , فية النفس في القتؿ الخطأ كآجاليامتحمؿ دكأما بالنسبة ل   
ُكجد منو, كال يؤاخذ أحد بذنب غيره, لقكلو يككف عمى الجاني نفسو؛ ألف سبب الكجكب ىك القتؿ, كأنو 

ۡخَرىٰۚ تعالى: 
ُ
ۚ َوََل حَزُِر َوازِرَة  وِۡزَر أ ا َٓ [, لكنو ُترؾ ىذا 164]األنعاـ:  َوََل حَۡسِصُب ُُكُّ جَۡفٍس إَِلَّ َغيَيۡ

األصؿ في دية الخطأ, كُجعمت عمى العاقمة عند الجميكر إف ثبتت الجناية بغير اعتراؼ, كعند 
عية حتى إف ثبتت باعتراؼ صدَّقت فيو العاقمة الجاني. كخالؼ أبك بكر األصـ الجميكر, إذ يرل الشاف

 بأف القاتؿ ىك مف يتحمؿ الدية دكف العاقمة, كذلؾ بناءن عمى المبررات السابقة المذككرة في األصؿ. 
اآلدمي كبيرة كالحكمة في جعؿ الدية عمى العاقمة عند الجميكر أف جنايات الخطأ تكثر, كدية    

يجابيا عمى الجاني في مالو مجحؼ بو, فاقتضت الحكمة إيجابيا عمى العاقمة عمى سبيؿ المكاساة  كا 
يشفع لو في التخفيؼ عنو, فبل  ,لمقاتؿ, كاإلعانة لو تخفيفا عنو, إذ انعداـ القصد عذر لو في فعمو
ـ يحفظكا فقد فرطكا, كالتفريط منيـ يجعمكه سببا في افتقاره. كأف حفظ القاتؿ كاجب عمى عاقمتو, فإذا ل

ذنب. كقيؿ كانكا في الجاىمية يمنعكف مف جنى منيـ مف أكلياء القتيؿ أف يدنكف منو كيأخذكا بثأرىـ, 
 فجعؿ الشارع بدؿ تمؾ النصرة بذؿ الماؿ.

                                                
ٖٓ أٝك٠ ٌ٘ر٤ٖ ٝقـَ ك٢  ثُذ نجٌٕأٝ  اثٍ نجٌٕٖٓ اإلتَ ٖٓ أٝك٠ ٌ٘ح ٝقـَ ك٢ اُصا٤ٗح.  ثُذ يخبكأٝ  اثٍ يخبك٢ٛ اإلتَ ٝاُثوه ٝاُـْ٘.  األَؼبو  ⃰

ٖٓ اإلتَ ػ٘ك اُؽ٘ل٤ح ٝاُشاكؼ٤ح ٝاُؽ٘اتِح ٖٓ أٝكد أنتغ ٌ٘ٞاخ ٝقـِد ك٢ اُفآٍح,  اندزػخٞاخ ٝقـِد ك٢ اُهاتؼح. ٖٓ أٝكد شالز ٌ٘ انسمخاُصاُصح. 

ٖٓ اُـْ٘ ٛٞ ػ٘ك اُؽ٘ل٤ح ٝاُؽ٘اتِح ٝهٍٞ ُِٔا٤ٌُح ٝهٍٞ ُِشاكؼ٤ح أٗٚ ٓا اٌرٌَٔ ٌ٘ح  انثُٙٝػ٘ك أُا٤ٌُح ٖٓ أٝكد ـًٔ ٌ٘ٞاخ ٝقـِد ك٢ اٍُاقٌح. 

ٖٓ اُـْ٘ ٖٓ أٝكد ٌ٘ح ٝقـِد ك٢ اُصا٤ٗح.  اندزػخ٤ح, ٝأُمٛة ػ٘ك أُا٤ٌُح ٝاألطػ ػ٘ك اُشاكؼ٤ح أٗٚ ٓا اٌرٌَٔ ٌ٘ر٤ٖ ٝقـَ ك٢ اُصاُصح.  ٝقـَ ك٢ اُصاٗ

اُعٜٔٞن ٓا ذْ  ٖٓ اُثوه ػ٘ك انًغُخػ٘ك اُعٜٔٞن ٛٞ ُٝك اُثوه اُم١ أٝك٠ ٌ٘ح ٝقـَ ك٢ اُصا٤ٗح, ٝػ٘ك أُا٤ٌُح ٓا أٝك٠ ٌ٘ر٤ٖ ٝقـَ ك٢ اُصاُصح.  انزجٛغ

 ُٜا ٌ٘رإ ٝقـِد ك٢ اُصاُصح, ٝػ٘ك أُا٤ٌُح ٓا ذْ ُٜا شالز ٤ٌٖ٘ ٝقـِد ك٢ اُهاتؼح. 

., 257/ 23. 133, 132/ 15. 52, 15/51. 10/123. 193, 1/192, أُهظغ اٍُاتن, انًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخأٗظه ك٢ ًَ ٛمٙ أُظطِؽاخ: 

 اُصا٢ٗ ػ٠ِ اُظلؽح. ؼ٤س ٣كٍ اُؼكق األٍٝ ػ٠ِ اُعىء ٝاُؼكق 
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 309, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

..., أُهظغ اٍُاتن, زةانًٓ, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 354, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانزخٛشح, )ؽٓبة انذٍٚ( انمشافٙ. 266, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
, انؼذح ؽشذ انؼًذح, )ػجذ انشزًبٌ( ثٓبء انذٍٚ انًمذعٙ. 20, 19, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 100, ص5ض

 .553أُهظغ اٍُاتن, ص
, أُهظغ اٍُاتن, كبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذان, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 301, ص3, أُهظغ اٍُاتن, ضؽشذ يُزٓٗ اإلساداد, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 2

 .14, ص4ض
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كال خبلؼ في أف دية القتؿ الخطأ تككف مؤجمة في ثبلث سنيف, يؤخذ ثمثيا في آخر كؿ سنة عند    
الكية كالشافعية, حيث يبدأ حساب األجؿ مف يـك الحكـ عند المالكية, كمف كقت القتؿ عند الم

الشافعية. أما عند الحنابمة فأنيا ُتدفع في رأس كؿ سنة, كعمة ىذا التأجيؿ ىك التخفيؼ لعدـ كجكد 
مف  قصد القتؿ مف الجاني مف جية, كأنو ماؿ يجب عمى سبيؿ المكاساة مف العاقمة فمـ يجب حاالِّ 

 جية أخرل, كأساس ىذا التأجيؿ ىك قضاء الصحابة. 
كيدخؿ القاتؿ في تحمؿ دية الخطأ مع العاقمة ككاحد منيـ عند الحنفية, كاشترط المالكية لدخكؿ    

القاتؿ مع العاقمة في تحمؿ الدية ككنو ذكرا بالغا عاقبل غير فقير. كخالؼ الشافعية كالحنابمة إذ يركف 
فما المقصكد بالعاقمة؟ كممف  1قاتؿ مف دية الخطأ, كيحممكنيا كميا عمى العاقمة.أف ال شيء عمى ال

 تتشكؿ؟ كما ىك المقدار الكاجب عمى كؿ منيا؟
العاقمة ىي مف يحمؿ العقؿ كىك الدية, أم ىـ دافعكا الدية في الجنايات غير العمدية بشركط,    

قتكؿ, ثـ كثر االستعماؿ حتى أطمؽ العقؿ كسميت الدية عقبل ألف اإلبؿ كانت تعقؿ بفناء كلي الم
ف لـ تكف مف اإلبؿ. كقيؿ: إنما سميت عقبل ألنيا تعقؿ لساف كلي المقتكؿ, أك ألف العقؿ  عمى الدية كا 
مف معانيو المنع؛ ألف العشيرة كانت تمنع القاتؿ بالسيؼ في الجاىمية مف الثأر, ثـ منعت عنو في 

 2اإلسبلـ بالماؿ.
العاقمة, فيي عند الحنفية أىؿ ديكاف الجاني إف تشكيمة ء الشريعة اإلسبلمية في اختمؼ فقياكقد    

, كىـ المقاتمة مف الرجاؿ األحرار البالغيف العاقميف تؤخذ مف عطاياىـ, فإف لـ 3كاف مف أىؿ الديكاف
مجانيف يكف لو ديكاف فعاقمتو قبيمتو مف النسب؛ ألف استنصاره بيا, كال تؤخذ مف النساء كالصبياف كال

كالرقيؽ؛ ألنيـ ليسكا مف أىؿ النصرة. أما إذا لـ يكف لمجاني عاقمة كالمقيط كالحربي كالذمي الذم 
أسمـ, فعاقمتو ىي بيت الماؿ في ركاية, كفي ركاية أخرل أف الدية تجب عميو في مالو كليست في 

  4بيت الماؿ.
ؾ ُيبدأ بأىؿ الديكاف إف كاف منيـ, ثـ كالعاقمة عند المالكية ىـ العصبة قربكا أك بعدكا, كمع ذل   

فما بقي مف  ,العصبة األقرب فاألقرب, فإف لـ يكف لمجاني عصبة كال ديكاف أك كانت عاقمتو قميمة
 الدية فعمى بيت الماؿ إف كاف الجاني مسمما, فإف لـ يكف بيت ماؿ فعمى الجاني في مالو. 

                                                
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 316ــ  311, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

..., انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 349, ص8اٍُاتن, ض ..., أُهظغانزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 282, 281, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذعٕلٙ

يغُٙ , )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ .256, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ ,)يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 167, ص5أُهظغ اٍُاتن, ض

ػًذح , )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 6, ص6غ اٍُاتن, ض..., أُهظكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 126ــ  123, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًسزبج

 .131ّ, ص2004 –ٙ 1425, ذؽو٤ن: أؼٔك ٓؽٔك ػىٝو, أٌُرثح اُؼظه٣ح, انفمّ
2

 .39, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 422, ص2..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًقجبذ انًُٛش, )أزًذ( انفٕٛيٙ 
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚشُم١ ٣ُؼثؾ ك٤ٚ أٌٔاء اُع٘ك ٝػكقْٛ ٝػطاؤْٛ. ٗوال ػٖ: اُك٣ٞإ اٌْ ُِككره ا 3

 .283, 282, ص4ٗلً أُهظغ, ض
 .315, 314, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 238 

 
  

 

ف كاف الجاني غير مسمـ فيعقؿ عنو أىؿ دينو,     ف لـ يكتؼ بأىؿ بمده ُضـ إلييـ أقرب القرل أك كا  كا 
القبائؿ, حتى يحصؿ ما فيو الكفاية مف تماـ العدد, كىذا سكاء كاف الجاني مسمما أك غير مسمـ. 
كُيشترط في صفة فرد العاقمة الذم ُتضرب عميو الدية, الحرية كالتكميؼ كالذككرة كالمكافقة في الديف 

 1كاليسار أم ال يككف فقيرا.
كالعاقمة عند الشافعية ىي القرابة كبيت الماؿ, كال يحمِّمكنيا ألىؿ الديكاف, أما جية القرابة فإنما    

يتحمؿ منيا مف كاف عمى حاشية النسب, كىـ اإلخكة كبنكىـ, كاألعماـ كبنكىـ, كال يتحمؿ منيـ مف 
كيقدـ  يا الجاني. حممكاف عمى عمكد النسب؛ ألنيـ أبعاض لمجاني كأصكلو, فبل يتحممكىا كما لـ يت

ف سفمكا, ثـ األعماـ ثـ بنكىـ, ثـ أعماـ األب ثـ  أقرب العصبات فاألقرب, فيقدـ األخكة كبنكىـ كا 
ف لـ يكف لمجاني  بنكىـ, ثـ أعماـ الجد ثـ بنكىـ كىكذا, كال تقدـ فئة إال إذا لـ يتـ االكتفاء بما قبميا. كا 

: أحدىـ أف الدية تجب في ماؿ الجاني كحده, كالقكؿ عاقمة كال تكجد بيت ماؿ, ففييا ثبلثة أقكاؿ
الثاني أنيا تجب عمى الجاني كيدخؿ معو عصبتو مف عمكد النسب إف ُكجدكا, كالقكؿ األخير أنيا ال 

  2تجب عميو.
كأما العاقمة عند الحنابمة فيـ سائر العصبات سكاء قربكا أـ بعدكا, كال ُيدخمكف أىؿ الديكاف في    

تمفكا في اآلباء كاألبناء ىؿ ىـ مف العاقمة أـ ال؟ فعف أحمد في ذلؾ ركايتاف, إحداىما العاقمة, كاخ
خكتو كعمكمتو كأبناؤىـ, كالركاية الثانية ال  تقكؿ أف كؿ العصبة عاقمة, يدخؿ فيو آباء القاتؿ كأبناؤه كا 

أىؿ الديكاف, في أف  تعتبر آباء الجاني كأبناؤه مف العاقمة. كال خبلؼ عند جميكر أىؿ العمـ فيما عدا
 3غير العصبات كاإلخكة ألـ كسائر ذكم األرحاـ كالزكج ليسكا مف العاقمة.

اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية بأف ال يكمؼ الفرد مف العاقمة مف الماؿ ما يجحؼ بو كيشؽ كقد    
عنو, فبل عميو؛ ألنو لزمو مف غير جناية منو عمى سبيؿ المكاساة لمجاني كالتخفيؼ كدفع الضرر 

يخفؼ عف الجاني بما يشؽ عمى غيره كيجحؼ بو, كلك كاف اإلجحاؼ مشركعا لكاف الجاني أحؽ بو؛ 
 ألنو مكجب جنايتو كجزاء فعمو, فإف لـ ُيشرع في حقو ففي حؽ غيره أكلى. 

رؾ كمع ذلؾ فقد اختمؼ الفقياء في مقدار ما يحممو كؿ فرد مف العاقمة, فقاؿ المالكية كالحنابمة: ُيت   
األمر لمحاكـ يفرض عمى كؿ كاحد ما يطيؽ كيسيؿ عميو كال يؤذيو, كىناؾ ركاية عف أحمد أنو 
يفرض نصؼ دينار عمى المكسر كربع دينار عمى المتكسط, كىك مذىب الشافعية, كيرل الحنفية أف 

كثر مف ت العاقمة حتى يصيب الرجؿ أال يزيد ما يؤخذ مف الفرد عف ثبلثة دراىـ أك أربعة, فإف قمَّ 
                                                

..., انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 284ــ  282, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضٔزبؽٛخ انذعٕلٙ انؾشذ انكجٛش, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1
 .349, 348, ص8أُهظغ اٍُاتن, ض

2
, 170, ص5.., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 349, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 

171. 
 .42ــ  39, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, يٕفك انذٍٚ() اثٍ لذايخ 3
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ذلؾ, ُيَضـ إلييـ أقرب القبائؿ مف النسب كال يعسر عمييـ. كالقائمكف بنصؼ دينار كربعو اختمفكا, 
 1فبعضيـ يرل ىذا القدر ىك الكاجب في السنكات الثبلث, كالبعض اآلخر يراه الكاجب سنكيا.

ي حـر مكة, سكاء كاف إذا كقع القتؿ ف ابمة تغميظ الدية في القتؿ الخطأيرل الشافعية كجميكر الحنك    
, أك كاف فيو أحدىما, كىناؾ قكؿ مرجكح لمشافعية بالتغم يظ في حـر المدينة القاتؿ كالمقتكؿ في الحـر

, كىي: ككذلؾ  المنكرة أيضا. , رجب.إذا ُأرتكب القتؿ في األشير الحـر  ذك القعدة, ذك الحجة, محـر
 ككذلؾ الشافعية كفي قكؿ عند الحنابمة. تؿ عندـ بالنسبة لمقار إذا كاف المقتكؿ ذا رحـ مح كنفس الحكـ

 أم إذا كاف المقتكؿ ُمحِرما كىذا عند الحنابمة.  ,إذا ُقتؿ في اإلحراـ
كصفة التغميظ عند جميكر الشافعية بأف تككف دية القتؿ الخطأ ىي دية القتؿ شبو العمد, كستأتي    

عند الحنابمة كىك قكؿ لمشافعية أيضا,  صفتيا, كال يجمع الشافعية بيف تغميظيف. أما صفة التغميظ
فيي أف يزاد عمى دية الخطأ عف كؿ سبب مف أسباب التغميظ مقدار ثمثيا, إذ قد تصؿ الدية إلى 
. كال يرل  ديتيف أك أكثر, كيككف ذلؾ إذا قتؿ الجاني شخصا ُمحرما في الحـر في أحد األشير الحـر

 2أ.الحنفية كالمالكية التغميظ في دية القتؿ الخط
 ةثانيالفقرة ال

 دية النفس في القتل شبو العمد
ؿ شبو فيؿ تختمؼ دية النفس في القت .الدية ىي عقكبة أصمية لمقتؿ شبو العمد, عند مف يقكلكف بو   

  العمد عنو في القتؿ الخطأ؟
يرل أبك حنيفة كأبك يكسؼ كأحمد بف حنبؿ في إحدل ركايتيو أف دية النفس في القتؿ شبو العمد    

مائة مف اإلبؿ, تقسـ أرباعا: خمس كعشركف بنت مخاض, كخمس كعشركف بنت لبكف, كخمس 
أحمد في اإلماـ الحنفية ك  ءكعشركف حقة, كخمس كعشركف جذعة. كيرل الشافعية كمحمد مف فقيا

الركاية الثانية, أف دية القتؿ شبو العمد ىي مائة مف اإلبؿ تقسـ أثبلثا: ثبلثكف حقة, كثبلثكف جدعة, 
أربعكف َخِمفة في بطكنيا أكالدىا. كفي اشتراط السف في الخمفات مع الحمؿ قكالف عند الشافعية ك 

 كالحنابمة, أحدىما ال يشترط السف, كالثاني يشترط أف تككف الخمفات ثنيات فما فكقيا, كالراجح عندىـ
  3األكؿ. القكؿ

                                                
. 351, 350, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 315, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, 4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, ؽًظ انذٍٚ يسًذ() انؾشثُٛٙ. 174, 173, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘

 .45, 44, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 129ص
, 101, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 262, 255, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضسٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 2

, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانكبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 23, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخاثٍ . 102
 .15ص

, 99, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 310, 309, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

, أُهظغ اٍُاتن, انكبفٙ فٙ فمّ اإليبو أزًذ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 15ــ  13, ص12,  أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 100

 .13, 12, ص4ض
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صة, فإف ُدفعت مف غير اإلبؿ كالذىب كال تغمظ دية القتؿ شبو العمد عند الحنفية إال في اإلبؿ خا   
كالفضة فبل تغمظ؛ لذلؾ فيناؾ منيـ مف قاؿ أف الدية في القتؿ شبو العمد ال تككف إال مف اإلبؿ 
مغمظة؛ ألنو لك كاف الكاجب ما ىك أعـ مف اإلبؿ لـ يكف لمتغميظ فائدة؛ ألف الجاني يختار األخؼ 

  1فتفكت حكمة التغميظ.
شيكر في المذىب أنيـ ال يقكلكف بالقتؿ شبو العمد, كمف يقكؿ بو منيـ ال يقكؿ كأما المالكية فالم   

ف سفؿ الذم ال يقصد بو  ف عبل عمى كلده كا  بو إال في حاالت خاصة, كالعدكاف العمد مف الكالد كا 
إزىاؽ ركحو, ككذلؾ ضرب الزكج كالمؤدب كفعؿ الطبيب كالخاتف إذا نتجت عنو الكفاة, كبصفة عامة 

از فعمو شرعا, كقيؿ: المطمة كالككزة كالرمي بالحجر كالضرب بالعصا فيذا كمو شبو عمد ال كؿ ما ج
يقتص منو, كتككف فيو دية مغمظة عمى الجاني كليست عمى العاقمة, إذ تككف ديتو إذا كاف ذكرا حرا 

ضة, كيككف مسمما مف اإلبؿ مائة مثمثة كما يراىا الشافعية, فإف لـ تكف إبؿ فالتغميظ مف الذىب كالف
بأف ُينظر إلى قيمة اإلبؿ مغمظة كقيمتيا غير مغمظة ثـ يحسب الفرؽ بينيما, كُيضاؼ ىذا الفرؽ 
عمى دية الذىب أك الفضة, كعمى العمـك تككف دية القتيؿ مثمثة بحسب مقدارىا كككنو أنثى أك غير 

 2مسمـ.
ال أف ىناؾ مف يرل تغميظيا مع أف دية القتؿ شبو العمد مغمظة مقارنة بدية القتؿ الخطأ, إك    

باألسباب المذككرة في تغميظ دية القتؿ الخطأ, كىناؾ مف يرل عدـ تغميظيا؛ ألنيا مغمظة, كاحتج مف 
يرل التغميظ في العمد كشبيو, أنو إذا ُغمظ في الخطأ مع العذر فيو, ففي العمد كشبيو مع عدـ العذر 

فكا في حالة تعدد سبب التغميظ ىؿ يتكرر التغميظ أـ أكلى, كيزاد ثمث المقدر في حالة التغميظ, كاختم
  3ال؟ فييا قكالف, أحدىما: ال ُيزاد عمى الثمث, كاآلخر: ُيزاد لكؿ سبب ثمث دية.

يرل الحنفية كالشافعية كالحنابمة ف ,في القتؿ شبو العمد كآجاؿ دفعيا متحمؿ دية النفسكأما بالنسبة ل   
تجب عمى العاقمة كليست في ماؿ الجاني, كيخالفيـ في ىذا ابف في ظاىر المذىب أف دية شبو العمد 

سيريف كالزىرم كالحارث العكمي كابف شبرمة كقتادة كأبك ثكر كأبك بكر األصـ, كيركف أف دية القتؿ 
شبو العمد عمى القاتؿ في مالو؛ ألنيا مكجب فعؿ قصده, فبل تحممو عنو العاقمة, كما ىك الحاؿ في 

 ث سنيف ُيدفع في كؿ سنة ثمثيا.دية القتؿ شبو العمد عند الجميكر مؤجمة في ثبل القتؿ العمد. كتككف
كفي الدية الناقصة كدية المرأة قكالف, أحدىما: أنيا تقسـ عمى ثبلث سنيف؛ ألنيا بدؿ النفس فأشبيت 

                                                
 .574, 573, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس( ,)يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1
يٕاْت , )يسًذ( انسطبة انشػُٛٙ. 267, 266, 28, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )ازًذ( انذسدٚش 2

 .348, 347, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضاندهٛم
 .262, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضانطبنجٍٛ سٔضخ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 25, 24, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 3
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لدية الدية الكاممة فتأخذ حكميا, كثانييما: أف الدية الناقصة يجب فييا في السنة األكلى قدر ثمث ا
         1الكاممة كباقييا في السنة الثانية.

 ةثالثالفقرة ال
 دية النفس في القتل العمد

دية النفس في القتؿ العمد كأصؿ عاـ ىي عقكبة بدلية تحؿ محؿ القصاص كمما امتنع ىذا األخير    
لقصاص بسبب مف أسباب االمتناع أك السقكط بصفة عامة, مع مراعاة أف ىناؾ حاالت يسقط فييا ا

كال تحؿ محمو الدية, كحالة العفك مجانا, ككحالة مكت الجاني عند الحنفية كالمالكية؛ ألف القصاص 
 2عندىـ كاجب عينا, فيسقط بسقكط محمو كال تجب الدية بدال لو.

فما مقدار ككصؼ دية النفس في القتؿ العمد؟ كمف يتحمميا؟ كبصفة عامة ما الذم يميزىا عف دية    
 كدية القتؿ شبو العمد؟ القتؿ الخطأ

تجب دية القتؿ العمد في نفس األجناس التي تجب فييا دية القتؿ شبو العمد, كبنفس المقادير    
كاألكصاؼ كبنفس االختبلفات عند مف يقكلكف بالقتؿ شبو العمد, عمما أف شبو العمد عند جميكر 

أديب, كدية القتؿ العمد عندىـ تككف المالكية يدخؿ في العمد إال ما كاف منيا عمى كجو المعب أك الت
 3أرباعا, كما يراىا أبك حنيفة كأبك يكسؼ كأحمد بف حنبؿ في القتؿ شبو العمد.

مف المتفؽ عميو أف دية القتؿ العمد تجب في ماؿ القاتؿ البالغ العاقؿ فبل يحمميا غيره عنو؛ ألف ك    
ذ ا تعدد الجناة كلـ يكف القصاص فعمييـ دية العاقمة ال تحمؿ عمدا كال عبدا كال صمحا كال إقرارا. كا 

ذا ُعفي عف بعض الجناة  كاحدة لمقتيؿ, تقسـ عمييـ بحسب عددىـ, كال يمتـز كؿ منيـ بدية مستقمة, كا 
عمى الدية كُاقتص مف البعض اآلخر, فعمى المعفك عنيـ كؿ منيـ حصتو فقط مف الدية, مقسمة عمى 

  4في عنو.عدد رؤكس القاتميف مف ُاقتص منو كمف عُ 
مف يرل تغميظ دية القتؿ شبو العمد يرل تغميظ دية القتؿ العمد, لنفس األسباب كىي: القتؿ في ك    

, كصفة  . كاختمفكا في التغميظ لقتؿ ذم رحـ محـر , كقتؿ المحـر , كالقتؿ في األشير الحـر الحـر
 5التغميظ ىي نفسيا في القتؿ شبو العمد مع نفس االختبلفات.

                                                
..., أُهظغ يغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 317, 316, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .18ــ  16, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 127, 126, ص4اٍُاتن, ض
 .283, 266, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( عبَٙانكب 2
, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 266, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3

 .15, 14, ص12ٗلٍٚ, ض
.., أُهظغ انًٓزة., )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 282, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙانؾشذ انكج, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 4

 .13, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 164, 81ٝ ص5اٍُاتن, ض
 . 262, ص9..., أُهظغ اٍُاتن, ضٍٛسٔضخ انطبنج, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 25, 24, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ 5
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لكية في المشيكر في المذىب كالشافعية كالحنابمة أف الدية في القتؿ العمد تجب حالَّة يرل الماك    
غير مؤجمة, إال إذا رضي كلي الدـ بالتأجيؿ فيككف التأجيؿ مرجعو االتفاؽ؛ كحجتيـ أف الدية في 

العامد ال يستحؽ العمد بدؿ القصاص كىك حاؿُّ فتككف مثمو حالَّة؛ كألف في التأجيؿ تخفيؼ ك 
كيرل الحنفية كىك قكؿ لممالكية أف دية القتؿ العمد تجب مؤجمة في ثبلث سنكات, كما ىك  لتخفيؼ.ا

 1األمر في دية الخطأ, كيكفي العامد التغميظ في الدية كجعميا في مالو.
 الفرع الثاني

 بدائل عقوبات الدية في الجناية عمى النفس في القانون الجزائري
جناية عمى النفس في القانكف الجزائرم, ماىي إال عقكبات القتؿ الخطأ, بدائؿ عقكبات الدية في ال   

ى لإكعقكبات أعماؿ العنؼ أك اإليذاء العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا, باإلضافة 
عقكبات القتؿ العمد, عمى أساس أف عقكبات القتؿ الخطأ في القانكف الجزائرم تقابؿ عقكبات دية 

الخطأ في الشريعة اإلسبلمية, كعقكبات أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة  النفس في القتؿ
دكف قصد إحداثيا في القانكف الجزائرم تقابؿ عقكبات دية النفس في القتؿ شبو العمد في الشريعة 

ذم اإلسبلمية, كعقكبات القتؿ العمد في القانكف الجزائرم تقابؿ عقكبات دية النفس في القتؿ العمد ال
 تعذر فيو القصاص في الشريعة اإلسبلمية. 

كبما أنو قد تـ التطرؽ لعقكبات القتؿ العمد في القانكف الجزائرم, كذلؾ عند تناكؿ بدائؿ عقكبات    
القصاص في النفس في القانكف الجزائرم, فُيكتفى باإلحالة عمييا فقط, كُيتطرؽ في ىذا الفرع لعقكبات 

زائرم, كعقكبات أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد القتؿ الخطأ في القانكف الج
 إحداثيا في القانكف الجزائرم.

 ىولالفقرة األ 
 عقوبات القتل الخطأ في القانون الجزائري

مّيز المشرع الجزائرم في عقكبة القتؿ الخطأ, كذلؾ بتشديد عقكبتو إذا اقترف ىذا القتؿ بظركؼ    
ذه الجزئية نسمي القتؿ غير المقترف بيذه الظركؼ: القتؿ الخطأ في صكرتو حددىا, كتسييبل لبحث ى

 البسيطة, كنسمي القتؿ المقترف بيذه الظركؼ: القتؿ الخطأ المقترف بظركؼ التشديد.
مف قانكف العقكبات الجزائرم جريمة القتؿ الخطأ في صكرتو  288صنفت المادة كعميو فقد    

خبلؿ تحديد عقكبتيا األصمية, كلـ تتطرؽ ىذه المادة لعقكبات تكميمية البسيطة, بأنيا جنحة كذلؾ مف 
 خاصة بيذه الجريمة.

                                                
. 266, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( انذعٕلٙ. 317, 316, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .14, 13, ص12ُٔهظغ, ض, ٗلً اانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 167, 166, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
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 كأصؿ عاـ العقكبات األصمية لجريمة القتؿ الخطأ في صكرتو البسيطة في القانكف الجزائرمف   
دج إلى  20001, ىي الحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات كالغرامة مف ؽ ع 288حسب المادة 

دج. كبتطبيؽ القكاعد العامة في حالة إفادة الجاني بظركؼ التخفيؼ فإنو يمكف تخفيض  100000
دج, كما يمكف الحكـ بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط  20000عقكبة الحبس إلى شيريف كالغرامة إلى 

دج في حالة  20001عمى أال يقؿ الحبس عف ستة أشير في حالة الحكـ بو كحده, كالغرامة عف 
 مف قانكف العقكبات. 4مكرر 53ا كحدىا, المادة الحكـ بي

كيجكز لممحاكـ كالمجالس القضائية إذا لـ يكف المحكـك عميو قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس لجناية    
أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ, أف تأمر بحكـ مسبب باإليقاؼ الكمي أك الجزئي لتنفيذ العقكبة 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 592ا لممادة األصمية, كىي الحبس كالغرامة طبق
كما يمكف لمجية القضائية أف تستبدؿ عقكبة الحبس المنطكؽ بيا, بقياـ المحكـك عميو بعمؿ لمنفع    

ساعة, كذلؾ بحساب ساعتيف عف كؿ يـك حبس  600ساعة ك 40العاـ بدكف أجر لمدة تتراكح بيف 
كم مف القانكف العاـ, كىذا إذا كاف المحكـك عميو في أجؿ أقصاه ثمانية عشر شيرا لدل شخص معن

سنة كقت ارتكاب القتؿ, ككانت العقكبة المنطكؽ بيا  16غير مسبكؽ قضائيا, ككاف سنو ال يقؿ عف 
مف قانكف  1مكرر 5المادة  ,ال تتجاكز سنة حبس, كلممحكـك عميو حؽ رفض ىذا االستبداؿ

 العقكبات.
ات تكميمية خاصة بجريمة القتؿ الخطأ, كاكتفى بالعقكبات التكميمية لـ يقرر المشرع الجزائرم عقكبك    

الجكازية الخاصة بالجرائـ التي ليا كصؼ الجنحة بصفة عامة, كترؾ السمطة التقديرية لمقاضي ليقرر 
منيا ما يشاء إذا رأل ما يقتضي ذلؾ, كقد سبؽ التطرؽ لمعقكبات التكميمية الجكازية في مادة الجنح, 

 سبة تناكؿ العقكبات التكميمية في جريمة الزنا, لذا ُيكتفى باإلحالة عمييا فقط. كذلؾ بمنا
عمى ظرفي تشديد لمقتؿ الخطأ, كىما القتؿ الخطأ في حالة سكر,  ؽ ع 290نصت المادة كقد    

كمحاكلة التنصؿ مف المسؤكلية الجنائية أك المدنية, كذلؾ بأية طريقة كانت بعد القتؿ الخطأ, كقد 
المقصكد بحالة السكر, كىي حالة تتمثؿ في كجكد كحكؿ في  03ػػػػػ09المادة الثانية مف األمر  بينت

كيترتب عمى تكافر أحد ىذيف الظرفيف مضاعفة  1غ  في المتر. 0.2الدـ بنسبة تعادؿ أك تزيد عف 
مف قانكف العقكبات, فتصبح الحبس مف سنة إلى ستة  288العقكبة المنصكص عمييا في المادة 

  دج. 200000دج إلى  40002 سنكات كالغرامة مف

                                                
أُرؼِن تر٘ظ٤ْ ؼهًح أُهٝن ػثه اُطهم ٌٝالٓرٜا ٝأٜٓ٘ا, ض ن, اُؼكق  14ــ01أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُِوإٗٞ  22/07/2009أُإنؾ ك٢  03ــ09األيش سلى  1

 .5, ص2009/ 29/07,  اُظاقنج تران٣ؿ 45
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السالؼ الذكر, أف السائؽ الذم يرتكب جنحة القتؿ الخطأ  03ػػػػػ09مف األمر  68كقد بينت المادة    
كىك في حالة سكر, أك تحت تأثير مكاد أك أعشاب تدخؿ ضمف أصناؼ المخدرات, تككف عقكبتو 

ذا ارتكب  300000دج إلى  100000ف الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات كالغرامة م دج, كا 
القتؿ الخطأ في نفس الظركؼ بكاسطة مركبة تابعة ألصناؼ الكزف الثقيؿ أك النقؿ الجماعي أك نقؿ 
المكاد الخطيرة, فتككف عقكبة السائؽ الحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف 

 دج. 1000000دج إلى  500000
طأ كذلؾ إذا سبؽ الحكـ عمى الجاني نيائيا مف أجؿ جناية أك جنحة معاقب كتشدد عقكبة القتؿ الخ   

عمييا قانكنا بعقكبة حدىا األقصى يزيد عف خمس سنكات حبسا, كارتكب جنحة القتؿ الخطأ في خبلؿ 
الخمس سنكات التالية لقضاء العقكبة السابقة, فإف الحد األقصى لعقكبة الحبس  كالغرامة المقررة 

الخطأ ُيرفع كجكبا إلى الضعؼ, فتصبح العقكبة المقررة ىي الحبس مف ستة أشير إلى  لجنحة القتؿ
دج, كما يجكز الحكـ بكاحدة أك أكثر مف  200000دج إلى  20001ست سنكات كالغرامة مف 

 . ؽ ع  2مكرر 54, المادة ؽ ع 9العقكبات التكميمية المنصكص عمييا في المادة 
باستثناء العقكبات  عمى الجاني تطبيؽ نفس العقكبة السابقة ؽ ع 3مكرر 54كتقرر المادة    

التكميمية, إذا سبؽ لو أف ارتكب خبلؿ الخمس سنكات التالية لقضاء العقكبة السابقة, نفس الجنحة 
مف قانكف العقكبات  57كىي القتؿ الخطأ أك جنحة مماثمة ليا بمفيـك قكاعد العكد, كالتي تبينيا المادة 

 بعة, كىي الجرح الخطأ كجنحة اليركب كالسياقة في حالة سكر. في فقرتيا الرا
 ةثانيالفقرة ال

 عقوبات أعمال العنف العمدية المفضية إلى الوفاة دون قصد إحداثيا
أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا تتعدد صكرىا كتختمؼ ظركفيا,    

تيف, يتـ التطرؽ في الجزئية األكلى لعقكبات أعماؿ العنؼ كلتيسير تفصيميا فضمت تقسيميا إلى جزئي
البسيطة كالمشددة, كفي الجزئية الثانية في صكرتييا العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا 

لعقكبات أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا المقترنة باألعذار القانكنية سكاء 
 ك المعفية.المخففة منيا أ

فقد  ,البسيطة كالمشددة في صكرتييا عقكبات أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاةفبالنسبة ل
صنؼ المشرع الجزائرم جرائـ أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا عمى أنيا 

مف  264/4ة المادة جناية, كجعؿ عقكبتيا األصمية السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سن
 قانكف العقكبات. 
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ذا كاف الضحية قاصرا لـ يتجاكز سنو ست عشرة سنة فتككف العقكبة السجف المؤقت عشركف     كا 
 سنة, أما إذا اقترنت الجريمة بسبؽ اإلصرار أك الترصد, أك كاف الضحية مف األصكؿ الشرعييف, أك

لكفاة نتيجة لطرؽ عبلجية معتادة, أك كاف قاصرا لـ تتجاكز سنو السادسة عشرة كحدثت ا زكجا أك
الضحية قاصرا لـ تتجاكز سنو السادسة عشرة كالجاني أحد األصكؿ الشرعييف أك شخص آخر لو 

, 265سمطة عميو أك يتكلى رعايتو, فتككف العقكبة في كؿ ىذه الحاالت ىي السجف المؤبد, المكاد 
 . مف قانكف العقكبات 272/3, 271/3, 267/4مكرر,  266
ككذلؾ بالنسبة لجريمة إعطاء الغير مكاد ضارة بالصحة عمدا كبدكف قصد إحداث الكفاة, فعاقب    

إذا حدثت الكفاة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة. أما إذا ارتكب ىذه المشرع عمييا 
شخاص الذيف الجريمة أحد األصكؿ أك الفركع أك أحد الزكجيف, أك مف يرث المجني عميو أك أحد األ

 275/5ليـ سمطة عميو أك يتكلكف رعايتو, فتككف العقكبة في ىذه الحاالت السجف المؤبد, المادتيف 
مف قانكف العقكبات. كيعاقب بنفس العقكبة الجاني الذم ارتكب أعماؿ عنؼ أفضت إلى  276/4ك

كبات. كقد شدد مف قانكف العق 148/4الكفاة دكف قصد إحداثيا عمى مكظؼ بسبب كظيفتو, المادة 
 274المشرع أكثر مف ىذا في جريمة الخصاء كرفعيا إلى اإلعداـ في حالة كفاة المجني عميو, المادة 

 مف قانكف العقكبات.
باإلضافة إلى ىذه العقكبات األصمية تطبؽ عمى الجاني العقكبات التكميمية كتدابير األمف كالفترة    

قتؿ العمد, كالتي سبؽ تناكليا إذ يتـ االكتفاء باإلحالة عمييا األمنية, بنفس الكيفية الخاصة بجناية ال
 فقط. 
فقد  ,المقترنة باألعذار القانكنيةك عقكبات أعماؿ العنؼ العمدية المفضية إلى الكفاة كأما بالنسبة ل   

خفؼ المشرع الجزائرم عقكبات جرائـ الضرب كالجرح العمدييف كلك أفضكا إلى الكفاة كىذا في حالة 
ر عذر مف األعذار القانكنية التي سبؽ تناكليا في جرائـ القتؿ العمد. كىي حالة ما إذا دفعو إلى تكاف

ارتكاب الجريمة دفع كقكع ضرب شديد مف المجني عميو. كحالة دفع تسمؽ أك ثقب أسكار أك حيطاف 
حالة ما إذا أك تحطيـ مداخؿ األماكف المسككنة أك ممحقاتيا إذا حدث في النيار مف المجني عميو. ك 

ارتكب الجريمة أحد الزكجيف عمى الزكج اآلخر, أك عمى شريكو في المحظة التي يفاجئو فييا في حالة 
تمبس بالزنا. كأخيرا حالة ما إذا دفعو إلى ارتكاب جناية الخصاء, كقكع ىتؾ عرض بالعنؼ مف 

 مف قانكف العقكبات. 280, 279, 278, 277المجني عميو, المكاد 
مف قانكف  283لعقكبات في حالة تكافر األعذار السابقة كفقا لما نصت عميو المادة كتككف ا   

العقكبات, ىي الحبس مف سنة إلى خمس سنكات إذا كانت عقكبة الجناية ىي اإلعداـ أك السجف 
 المؤبد, كتككف العقكبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف إذا كانت عقكبة الجناية السجف المؤقت.



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 246 

 
  

 

ر مبلحظتو في األخير أف المشرع الجزائرم قد أعفى الجاني مف العقكبة تماما, بمقتضى كما تجد   
مف قانكف العقكبات, إذا ارتكب الجاني جريمة الضرب أك الجرح كلك أفضى إلى الكفاة,  281المادة 

ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تمبس بيتؾ عرض قاصر, لـ يكمؿ السادسة عشرة سكاء بالعنؼ أك 
 نؼ. بغير ع

 المطمب الثاني
  الجزائري عقوبات الدية فيما دون النفس وبدائميا في القانون

الدية كعقكبة فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية قد تككف أصمية كقد تككف بدلية, كتككف       
أصمية في بعض الجنايات عمى ما دكف النفس إذا كانت خطأ أك شبو عمد, ككذلؾ في بعض 

عمدية التي ال تكجب القصاص. كتككف الدية فيما دكف النفس عقكبة بدلية لعقكبة الجنايات ال
القصاص إذا امتنع ىذا األخير لسبب مف أسباب االمتناع, أك سقط لسبب مف أسباب السقكط, كلـ 

 نيا. ميعؼ الجاني 
تارة ليا فما تفاصيؿ عقكبات الدية فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية؟ كما البدائؿ المخ   

لى أم مدل نجح المشرع الجزائرم في اختيار ىذه البدائؿ؟  كعقكبات في القانكف الجزائرم؟ كا 
ىذا ما ستتـ مناقشتو في ىذا المطمب في ثبلثة فركع, ُخصص الفرع األكؿ منيا لعقكبات الدية    

فيما دكف النفس  فيما دكف النفس في الشريعة اإلسبلمية, كُخصص الفرع الثاني لبدائؿ عقكبات الدية
في القانكف الجزائرم, أما الفرع الثالث فكاف لممكازنة بيف عقكبات الدية فيما دكف النفس في الشريعة 

 اإلسبلمية كبدائميا في القانكف الجزائرم.
 الفرع األول

 عقوبات الدية فيما دون النفس في الشريعة اإلسالمية
بيا إذا أطمقت الدية الكاممة كما ىك أقؿ منيا, أم  الدية سكاء كانت عقكبة أصمية أك بدلية يقصد   

ما يطمؽ عميو لفظ األرش. كاألرش نكعاف: مقدر كغير مقدر, فاألكؿ ىك ما حدد الشارع مقداره, 
عدؿ, كىك الرؾ لمقاضي تقديره, كيسمى ىذا النكع مف األرش حككمة كالثاني ىك مالـ يرد فيو نص كتُ 

المقصكدة في ىذا  المقدرة كالدية .ثنا عمى العقكبات المقدرةخارج عف إطار بحثنا, إذ يقتصر بح
 البحث, ىي الدية الكاممة ككؿ أرش قدره الشارع بنص.

كتجب الدية الكاممة بتفكيت منفعة الجنس, كتفكت ىذه األخيرة بإبانة كؿ األعضاء التي مف جنس    
ة عقكبات الدية فيما دكف النفس, تَـّ كاحد, أك بإذىاب منافعيا مع بقاء أعيانيا. كلتفصيؿ كتيسير دراس

تقسيـ ىذا الفرع إلى ست جزئيات, تناكلت في الجزئية األكلى دية إبانة األطراؼ, كفي الثانية دية 
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إذىاب المنافع, كفي الثالثة دية الشجاج كالجراح, كفي الجزئية الرابعة دية الجنيف, كفي الخامسة 
 را كيفية استيفاء الدية فيما دكف النفس.التداخؿ في الديات فيما دكف النفس, كأخي

 ىولالفقرة األ 
 دية إبانة األطراف

الشريعة  المقصكد بإبانة األطراؼ ىك قطع األعضاء, كاألعضاء التي أكجبتسبؽ القكؿ بأف    
ال نظير لو في الجسـ مف دية ما ل فبالنسبةمتعددة كقد سبؽ بيانيا,  الدية قطعيا في اإلسبلمية
 دية الكاممة لمنفس, كتفصيميا كما يمي:ال ىي األعضاء

تجب الدية كاممة في مارف األنؼ, كىك ما الف منو؛ ألنو عضك فيو جماؿ ظاىر فبالنسبة لؤلنؼ ف   
كقطع جزء مف األنؼ فيو مف الدية بقدر نسبتو إلى  .ة, كاألخشـ كاألشـ في كجكب الديةكمنفعة كامم

ف قطع المارف كقصبة  نصؼ الدية أك ثمثيا كىكذا.فعميو المارف, فإف قطع نصؼ األنؼ أك ثمثو  كا 
األنؼ, فيرل الشافعية في الراجح مف قكلييـ كىك كجو عند الحنابمة, أف عمى الجاني الدية في المارف 
كحككمة في القصبة. كيرل الحنفية كالمالكية كرأييـ كجو ثاف عند الشافعية كالحنابمة أف عمى الجاني 

 1القصبة عضك كاحد.الدية فقط؛ ألف المارف ك 
اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى كجكب الدية كاممة في المساف الناطؽ المساف فقد  إلى كبالنسبة   
استكعب قطعا, لكجكد النص كلما فيو مف منفعة كجماؿ. كاختمؼ الفقياء في لساف األخرس,  إذا

بمة بأف فيو ثمث الدية, كيفرؽ الشافعية فالحنفية كالمالكية كالحنابمة يركف فيو حككمة, كىناؾ قكؿ لمحنا
, كاممة بيف ما إذا كانت الجناية أذىبت ذكؽ األخرس أـ لـ تذىبو, فإف كانت أذىبتو ففي المساف الدية

ف كانت لـ تذىبو ففي المساف حككمة. كفي لساف الطفؿ الذم لـ ينطؽ بعد الدية عند المالكية  2كا 
 3ف فيو حككمة.كالشافعية كالحنابمة أما الحنفية فيرك 

تجب في الذكر الدية كاممة ككذلؾ في شممو؛ ألف الشمؿ يذىب بنفعو, كفي قطع الحشفة كحدىا ك    
الدية كاممة, كفي قطع بعض الحشفة بعض الدية بنسبة ما قطع إلى الحشفة عمى رأم, كنسبة ما 

كىك أحد قكلي  قطع إلى كؿ الذكر عمى رأم آخر, كفي ذكر الخصي كالعنيف الدية عند الشافعية,

                                                
. 375, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى. 428ص, 10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, أُهظغ ...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 273, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش

..., انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 82, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضزبجيغُٙ انًس, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 339, 338, ص8اٍُاتن, ض

, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 38, 37, 34, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ. 127, 126, ص5أُهظغ اٍُاتن, ض

 .121ــ119, ص12أُهظغ اٍُاتن, ض
. 376, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى. 428, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضبئغثذائغ انقُ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

. 135, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 342, 341, 338, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق
, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 277, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضنؾشذ انكجٛش  ٔزبؽٛخ انذعٕلٙا, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش

 .157, 125, 124, ص12ٗلٍٚ, ض
 انؾٛشاص٘. 129, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 338, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق 3

 .135ــ130, ص5, ٗلً أُهظغ, ضٓزةانً, )إثشاْٛى(
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المالكية كالحنابمة كىك المذىب, كيرل الحنفية أف في ذكر الخصي كالعنيف حككمة؛ ألف العبرة عندىـ 
باإليبلج, كىك القكؿ اآلخر لممالكية كالحنابمة, كىناؾ قكؿ ثالث لمحنابمة بثمث الدية. كفي عسيب 

 1الذكر أم الذكر دكف الحشفة الحككمة بإجماع.
ذا كسر الصمك     ب فمـ ينجبر الكسر ففيو الدية كاممة عمى رأم عند الحنابمة, كعمى الرأم اآلخر ا 

الذم يتفؽ مع آراء جميكر الفقياء, ففيو حككمة ما داـ ال يعطؿ منفعة المشي أك الجماع, فإف ذىبت 
ف أحدكدب الظير كلـ تذىب منفعة ما ففيو  بالكسر منفعة المشي أك الجماع ففيو الدية كاممة. كا 

ف ذىب المشي كالجماع معا فيناؾ مف يرل عند الجميكر كفيو الدية الكاممة عند الحنفية ةحككم , كا 
كىناؾ مف يرل في ذىاب القدرة عمى القياـ كالجمكس  2فييما دية كاحدة كىناؾ مف يرل فييما ديتاف.

 3معا الدية.
ذا أتمؼ مسمؾ البكؿ فمـ يعد يستمسؾ البكؿ, أك أتمؼ مسمؾ الغائط فمـك     يعد يستمسؾ الغائط,  ا 

ففي كؿ كاحد منيما الدية كاممة؛ ألف كؿ كاحد مف ىذيف المحميف عضك فيو منفعة كبيرة كليس في 
ف  البدف مثمو, فكجب في تفكيت منفعتو دية كاممة كسائر األعضاء التي ال نظير ليا في البدف, كا 

سمعو كبصره بجناية كاحدة, كىذا فاتت المنفعتاف بجناية كاحدة كجب عمى الجاني ديتاف, كما لك ذىب 
 4متفؽ عميو بيف جميكر الفقياء, كلكف عند المالكية مف يرل بأف في كؿ مف المسمكيف حككمة.

يرل الحنفية في سمخ جمد الكجو الدية كاممة؛ ألف فيو تفكيت الجماؿ عمى الكماؿ, أما جمد البدف ك    
جمد إذا فعؿ الجاني فعبل جذمو أك برصو أك فيركف فيو حككمة. كيرل المالكية أف الدية تجب في ال

سكده, كال يشترط أف يعـ الجذـ أك البرص أك السكاد كؿ الجمد. ككذلؾ يكجب المالكية الدية كاممة في 
 5جمدة الرأس, فإف أذىب بعضيا فبنسبتو.

إزالة شعر يرل الحنفية كالحنابمة أف الدية كاممة تجب في إزالة شعر الرأس لمرجؿ كالمرأة, كفي كما    
المحية لمرجؿ كذلؾ, كيشترط أال ينبت الشعر بعد الجناية؛ كحجتيـ أف الشعر لمرجاؿ كالنساء جماؿ, 

                                                
 انذسدٚش. 339, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق.428, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

..., ٗلً أُهظغ, انًٓزة, ْٛى()إثشا انؾٛشاص٘. 277, 273, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش  ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ(

 .157, 147, 146, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 149, 148, ص5ض
, 6, أُهظغ اٍُاتن, ضرجٍٛٛ انسمبئك..., )فخش انذٍٚ( انضٚهؼٙ. 429, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

, 7, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 148, 147, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘.132ص

 .146ــ144, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 342ص
 .272, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 429, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( نكبعبَٙا 4

 .151, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 277, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض
 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 583, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(انذس انًخزب, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 5

 .272, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ(
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أما المالكية كالشافعية فبل يجب عندىما في إتبلؼ باتو تفكيت لممنفعة عمى الكماؿ. كفي إزالتو كعدـ إن
 1إال فيما كاف لو منفعة. الشعر إال الحككمة؛ ألنو إتبلؼ جماؿ دكف منفعة, كالدية ال تجب

 , فتجب فييما الدية كاممة, فتجب في اليديفـ منيا اثنافدية األعضاء التي في الجسل كأما بالنسبة   
, كفي إحداىما نصؼ الدية, كاختمفكا في معنى اليد التي تجب في قطعيا الدية, فرأل الدية كاممة

كرأل البعض أنو يطمؽ عمى ما أسفؿ الككع البعض أف لفظ اليد يطمؽ عمى كؿ الذراع إلى المنكب, 
فقط, كترتب عمى ىذا الخبلؼ أنيـ اختمفكا في قطع اليد مف بعد الككع, كالقطع مف نصؼ الذراع أك 
مف المرفؽ أك مف العضد أك مف المنكب, فمف رأل أف اليد ىي الكؼ قاؿ: في اليد نصؼ الدية كفيما 

الشافعية كبعض فقياء الحنابمة, كقاؿ بو أبك حنيفة زاد عف الكؼ حككمة, كقاؿ بيذا أغمب فقياء 
كمحمد. كمف رأل أف اليد اسـ لمجميع حتى المنكب قاؿ: بأف في الكؼ كما زاد عمييا نصؼ الدية؛ 
ألف ما زاد عمى الكؼ كمو معتبر يدا, كقد أخذ بيذا الرأم المالكية, كمعظـ فقياء الحنابمة, كبعض 

 قياء الحنفية. فقياء الشافعية, كأبك يكسؼ مف ف
كمف المتفؽ عميو عند الجميع أف الحككمة في قطع الساعد الذم ال كؼ فيو, كالخبلؼ منحصر    

ف جنى عمى يد فُشمت كجب بشمميا ما يجب في قطعيا؛ ألنو أفقدىا منفعة  في حالة قطعيما معا, كا 
ف قطع يدا شبلء كجبت فييا حككمة, كعند الحنابمة رأم بأف فييا ث  2مث ديتيا.البطش, كا 

يجب في الرجميف الدية كاممة, كفي أحدىما نصؼ الدية, كقد كقع في الرجؿ نفس الخبلؼ الذم ك    
كقع في اليد, إذ مفصؿ الكعبيف في الرجميف يأخذ مكاف مفصؿ الككعيف في اليد, فالبعض يرل أف 

كترتب عمى ىذا  لفظ الرجؿ يشمؿ القدـ حتى نياية الفخذ, كالبعض يرل أنو يطمؽ عمى القدـ فقط,
 3الخبلؼ نفس ما ُذكر في اليديف.

تجب الدية كاممة في العينيف, كتجب نصؼ الدية في العيف الكاحدة. كعيف األعكر فييا نصؼ ك    
 4الدية عند الحنفية كالشافعية, كفييا الدية كاممة عند المالكية كالحنابمة.

لدية, كفي قطع األذنيف الدية كلك بقي تجب الدية كاممة في األذنيف, كفي إحداىما نصؼ اكما    
السمع سميما, كىذا ما يراه الحنفية كالشافعية كالحنابمة كىك أحد قكلي المالكية؛ كحجتيـ أف األذنيف 

                                                
كجٛش ٔزبؽٛخ انؾشذ ان, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 431ــ429, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ..., ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 ٔهظغاُ, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 153, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 277, ص4, ضاٍُاتن أُهظغ, انذعٕلٙ

 .117, ص12, ضاٍُاتن
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, ()يسًذ ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 434, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

َٓبٚخ , )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 143, 142, ص5, ض.., أُهظغ ٗلٍٚ.انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 277, 273, ص4, ضأُهظغ ٗلٍٚ

 .141ــ138, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 342, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًسزبج
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 434, 429, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( َٙانكبعب 3

, ٗلً انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 144, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 273, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانذعٕلٙ

 .148, 142, 141, ص12أُهظغ, ض
. 339, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 434, 429, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4

 .110, 106, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 120, 119, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
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فييما منفعة مقصكدة ىي أنيا تجمع الصكت. إال أف بعض فقياء المالكية يركف في قطع األذنيف مع 
نما فييا جماؿ فبقاء السمع سميما حككمة؛ ألف األذنيف ف قط, كليس في ي رأييـ ليس فييا منفعة كا 

ف قطع بعض األذف كالنصؼ أك الثمث أك الربع كجب فيو الدية بقدره؛ ألف ما  .الجماؿ إال الحككمة كا 
 1كجبت الدية في كمو كجبت في بعضو بقدره.

لعميا ثمث الدية تجب الدية كاممة في الشفتيف كفي إحداىما نصؼ الدية, كىناؾ مف قاؿ أف في اك    
ف قطع بعض الشفة كجب فيو مف الدية بقدره. فإف جنى عمييما فشمتا كجبت  كفي السفمى الثمثيف, كا 

ف تقمصتا شيئا مع بقاء منفعتيما ففييما حككمة.  2فييما الدية؛ ألنو أبطؿ منفعتيما, كا 
دية إذا أزيؿ الشعر يرل الحنفية كالحنابمة أف في الحاجبيف الدية كاممة, كفي أحدىما نصؼ الك    

بحيث تنعدـ امكانية عكدتو؛ ألف فيو جماؿ مقصكد لذاتو كالمنفعة ثابتة لو. كيرل المالكية كالشافعية 
  3أف في إزالة شعر الحاجبيف الحككمة فقط؛ ألنو إتبلؼ جماؿ مف غير منفعة فبل تجب فيو الدية.

كجماال, كتجب في إحداىما نصؼ الدية, تجب الدية كاممة في ثديي المرأة؛ ألف فييما منفعة كما    
كتجب الدية أيضا كاممة في الحممتيف إذا قطعتا دكف الثدييف, كفي إحداىما نصؼ الدية؛ ألف في 
الحممتيف منفعة الثدييف. كيشترط المالكية لكجكب الدية في الحممتيف أف ينقطع المبف أك يفسد, فإف لـ 

الجميكر فبل يشترطكف ىذا الشرط, كيركف الدية في  يتكفر ىذا الشرط ففي الحممتيف حككمة, أما
 الحممتيف مطمقا.

أما ثديا الرجؿ فميس فييما إال حككمة عند المالكية كالشافعية؛ ألف في ذىابيما ذىاب جماؿ مف    
غير منفعة, كعند الشافعية مف يرل في ثديي الرجؿ كحممتيو الدية كىك مذىب الحنابمة. كيرل الحنفية 

 4الرجؿ كحممتيو حككمة فقط؛ ألف ليس فييما جماؿ كال منفعة. أف في ثديي
ف أشؿ األنثييف فعميو الدية ك     تجب الدية كاممة في األنثييف كفي كؿ كاحدة منيما نصؼ الدية, كا 

كاممة حيث أذىب منفعتيما. كيرل الحنفية كمف يقكؿ مف فقياء المالكية كالحنابمة بأف ذكر الخصي 
أنو إذا قطع األنثياف مع الذكر مرة كاحدة ففييما ديتاف, دية لؤلنثييف كدية لمذكر, كالعنيف فيو حككمة, 

ككذلؾ الحكـ لك قطع الذكر قبؿ األنثييف, أما إذا قطع األنثياف قبؿ الذكر ففي األنثييف الدية كفي 
أف الذكر حككمة؛ ألنو يصبح بعد قطع األنثييف ذكر خصي كذكر الخصي فيو حككمة, أما القائمكف ب

                                                
. 338, ص8, ض, أُهظغ اٍُاتنانزبج ٔاإلكهٛم..., )يسًذ( . انًٕاق434, 429, ص10, ضظغ اٍُاتن..., أُهثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 .115, 114, ص12, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 123, ص5, ض..., أُهظغ اٍُاتنانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 434, 429, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( كبعبَٙان 2

, ٗلً انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 130, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 273, ص4, ض, أُهظغ اٍُاتنانذعٕلٙ

 .123, 122, ص12أُهظغ, ض
, , أُهظغ ٗلٍٚانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, انذسدٚش ٔانذعٕلٙ. 434, 429, ص10, ضظغ ٗلٍٚ..., أُهثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .118, 117, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, اثٍ لذايخ. 153, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 277, ص4ض
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 434, 429, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4

..., أُهظغ انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 339, ص8, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 273, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانذعٕلٙ

 .144ــ142, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 151, 150, ص5ٗلٍٚ, ض
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ذكر الخصي كالعنيف فيو الدية كىـ الشافعية كبعض فقياء المالكية كالحنابمة, فيكجبكف في قطع الذكر 
 1كاألنثييف ديتاف, سكاء قطعت األنثييف قبؿ الذكر أـ بعده.

أم ىما  2ىما جانبا الفرج كطرفاه الشفريف,ك اإلسكتيف أك الشفريف  كذلؾ كاممة في ديةكتجب ال   
لفرج مف جانبيو, كإحاطة الشفتيف بالفـ, ففييما الدية كاممة إذا قطعا حتى ظير المحـ المحيط با

العظـ, كفي أحدىما نصؼ الدية؛ ألف فييما جماال كمنفعة في المباشرة, كليس في البدف غيرىما مف 
 3نكعيما, فإف جنى عمييما حتى أشميما ففييما الدية؛ ألنو أزاؿ المنفعة كما لك أنو قطعيما.

الحنفية كالشافعية كالحنابمة أف في األليتيف الدية كاممة إذا أخذتا إلى العظـ الذم تحتيما, كأف  يرلك    
ف جيمت النسبة كجبت فيو حككمة؛  في إحداىما نصؼ الدية, كفي ذىاب بعضيما بقدر نسبتو, كا 

ىرا كيبرركف رأييـ بأنيما عضكاف مف جنس كاحد, ليس في البدف نظيرىما؛ كألف فييما جماال ظا
كمنفعة. كيرل بعض فقياء المالكية نفس الرأم, في حيف يرل البعض اآلخر, أف في األليتيف حككمة 

 4فقط, سكاء أخذتا إلى العظـ الذم تحتيما أك ذىب بعضيما.
كفي أحدىما  ,كىما العظماف المذاف فييما األسناف السفمى الديةفي المحييف  رل الشافعية كالحنابمةكي   

ف قمعيما بما عمييما مف األسناف كجبت نصفيا؛ ألف في يما نفعا كجماال كليس في البدف مثميما, كا 
كيكجب الحنفية في المحييف ما يجب في  5ديتيما كدية األسناف, كلـ تدخؿ دية األسناف في ديتيما.

ف الشجاج ألنيـ يعتبركنيما مف الكجو, عمى عكس ما يرل المالكية إذ ال يعتبرنيما مف الكجو, كال يرك 
نما فييما حككمة عدؿ.  6فييما دية أك أرش مقدر كا 

, األمر بأشفار العينيف كأىدابيا كيتعمؽ ,ألعضاء التي في الجسـ منيا أربعةدية اكأما بالنسبة ل   
تجب الدية كاممة في أشفار العينيف كىي األجفاف عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة؛ ألف فييـ جماال ف

ي أربعة ال يكجد مثميا في البدف, فتجب ربع الدية في كؿ كاحد منيا, كيرل ظاىرا كنفعا كامبل, كى
, كالتقدير ال يثبت عند المالكية المالكية أف في األشفار حككمة؛ ألنو لـ ُيعمـ تقديره عف النبي 

 7بالقياس الذم يراه جميكر الفقياء.

                                                
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 434, 429, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ..., ثذائغ انقُبئغ ,)ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 , أُهظغانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 149, ص5, ضاٍُاتن أُهظغ ...,نًٓزةا, انؾٛشاص٘ )إثشاْٛى(. 273, ص4, ضاٍُاتن أُهظغ, انذعٕلٙ

 .148, 147, ص12, ضاٍُاتن
 .80, ص2, أُهظغ اٍُاتن, ضنغبٌ انؼشة, )خًبل انذٍٚ( اثٍ يُظٕس 2
 انؾٛشاص٘. 339, ص8, ضاٍُاتن..., أُهظغ انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 273, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش, )أزًذ( انذسدٚش 3

 .158, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 152, 151, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى(
4

, لٍٚ..., أُهظغ ٗانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 277, ص4, ضٗلٍٚ, أُهظغ انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 

 .144, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 147, ص5ض
 .138, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 141, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 5
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 132, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضرجٍٛٛ انسمبئك..., )فخش انذٍٚ( انضٚهؼٙ 6

   .271, 270, ص4أُهظغ ٗلٍٚ, ض
اثٍ .122, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 436, 429, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 7

 .114, 113ص ,12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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عمى األجفاف الدية كاممة؛ ألف فييا  يرل الحنفية كالحنابمة أف في أىداب العينيف كىك الشعر الذمك    
جماال كنفعا, كفي أحدىا ربع الدية, لكف إذا قطعت األىداب مع األجفاف ففييا كميا دية كاحدة؛ ألف 

كيرل المالكية كالشافعية أف في األىداب حككمة؛ ألنيا  1األىداب تابعة لؤلجفاف كاألصابع مع الكؼ.
ذا قطعت األىداب  مع األجفاف فعند الشافعية رأياف: رأم يرل أف ال شيء في جماؿ ال منفعة فيو, كا 

األىداب؛ ألنيا شعر نابت في العضك المتمؼ كىك الجفف, كرأم يرل أف في األجفاف الدية كفي 
 2األىداب حككمة.

كأصابع  كيتعمؽ األمر بأصابع اليديف ,األعضاء التي في الجسـ منيا عشرةدية ل كأما بالنسبة   
ي كؿ إصبع مف أصابع اليديف كالرجميف عشر الدية, كال يفضؿ إصبع عمى آخر, يجب فف ,جميفالر 

ف  كفي كؿ أنممة مف غير اإلبياـ ثمث دية اإلصبع, كفي كؿ أنممة مف اإلبياـ نصؼ دية اإلصبع, كا 
ت كجب بشمميا ما يجب في قطعيا؛ ألف المقصكد بيا ىك ت أك عمى أنممة فُشمّ جنى عمى إصبع فُشمّ 

في إتبلؼ منفعتيا ما كجب في إتبلفيا. كيجب في اإلصبع الشبلء كاألنممة الشبلء  المنفعة فكجب
 3حككمة, كعند الحنابمة رأم بأف فييا ثمث ديتيا.

أف في كؿ سف نصؼ عشر دية المجني  الفقياء فيبل خبلؼ بيف كأما بالنسبة لدية األسناف, ف   
لدية الذكر كاألنثى فيما دكف النفس, كدية السف  عميو, مع مراعاة الخبلؼ المكجكد بيف الفقياء بالنسبة

جميكر, البالنسبة لمذكر الحر المسمـ ىي خمسة مف اإلبؿ, كال فرؽ بيف سف كناب كضرس عند 
كركم عف عمر بف الخطاب أنو قضى في األضراس ببعير عف كؿ ضرس, كركم عف سعيد بف 

تككف دية األسناف مساكية لدية  المسيب أنو قاؿ: لك كنت أنا لجعمت في كؿ ضرس بعيريف, حتى
 النفس. 

كيجب الضماف في سف مف قد أثغر, كىك الذم أبدؿ أسنانو كبمغ حدا إذا قمعت سنو لـ يعد بدليا.    
أما سف الصبي الذم لـ يثغر فبل يجب بقمعيا في الحاؿ شيء؛ ألف العادة عكد سنو, فإف مضت مدة 

ذا عادت لـ يجب فييا أرش, كلكف إف عادت قصيرة أك مشكىة ففييا  ييأس مف عكدىا كجب أرشيا, كا 
ف كاف ينتفع بيا ففييا  ف عادت مائمة عف صؼ األسناف بحيث ال ينتفع بيا ففييا األرش, كا  حككمة, كا 

 حككمة.

                                                
1

, 12, ضاٍُاتن أُهظغ ,انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 436, 429, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ ,...ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 

 .114ص
 أُهظغ ...,زةانًٓ, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 277, ص4, ض, أُهظغ اٍُاتنانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 2

 .153, 123, ص5, ضاٍُاتن
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ)أزًذ(  انذسدٚش . 436, 435ٝ ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ اثٍ. 144, 143, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 278, ص4, ض, أُهظغ ٗلٍٚانذعٕلٙ

 .150ــ148, ص12, ضأُهظغ ٗلٍٚ



                                                                                        القصاص والدية في التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائلهما في الق انون                              الباب الثاني:               

 
 253 

 
  

 

ف كاف قد     ف قمع سف مف أثغر كجبت ديتيا في الحاؿ, فإف عادت لـ تجب الدية كعميو ردىا كا  كا 
لحنابمة, كيرل المالكية أنو ال يرد شيئا؛ ألف العادة أنيا ال تعكد فإف عادت أخذىا, كىذا رأم الحنفية كا

 فيي ىبة مف اهلل تعالى مجددة, كعند الشافعية الرأياف. 
كتجب دية السف فيما ظير مف المثة؛ ألف ذلؾ ىك المسمى سنا, كما في المثة يسمى ِسْنخا, فإذا    

ف قمعت السف كسر شخص السف ثـ جاء آخر فقمع السنخ ففي ا لسف أرشيا كفي السنخ حككمة, كا 
ذا جنى  ف كسر بعض السف ففيو مف أرشو بقدر ما كسر. كا  بسنخيا لـ يجب فييا أكثر مف األرش, كا 
عمى أسنانو كميا دفعة كاحدة ففييا مائة كستكف مف اإلبؿ, بحساب كؿ سف خمسة مف اإلبؿ, كىذا 

سف خمسا مف اإلبؿ. كعند الشافعية كالحنابمة رأياف: رأم الحنفية كالمالكية؛ ألف النص جعؿ أرش كؿ 
أحدىما: يكافؽ رأم الحنفية كالمالكية كىك الرأم الراجح, كثانييما: أنو ال يجب في األسناف كميا إذا 

 1قمعت دفعة كاحدة إال دية كاحدة؛ ألنو جنس ذك عدد فبل ُيضمف بأكثر مف دية.
 يةثانالفقرة ال

 دية إذىاب المنافع
ب المنافع كيسمييا الفقياء أيضا المعاني تجب فييا الدية الكاممة, كاألصؿ أف العضك إذا إذىا   

ذىب بمنفعتو لـ تجب فيو إال دية كاحدة, كىي دية العضك ال المنفعة؛ ألف نفعيا فيو فتداخمت ديتو 
العضك  كديتيا؛ كألف منافعيا تابعة لو تذىب بذىابو فكجبت دية العضك دكف المنفعة. أما إذا بقي

منيا ما ىك حاسة, كالسمع كمتنكعة كذىبت منفعتو فتجب الدية في المنفعة الذاىبة, كالمنافع كثيرة 
, كالمشي كالبطش كالعقؿ كالنطؽ. كقد اختمؼ غير ذلؾكالبصر كالشـ كالذكؽ كالممس, كمنيا ما ىك 

 الفقياء في تحديد المنافع التي تجب فييا الدية كما يمي:
ف قطع في ذىاب السمف    ف ُفِقد السمع في إحدل األذنيف كجبت نصؼ الدية, كا  ع الدية الكاممة, كا 

األذنيف فذىب السمع كجب عميو ديتاف؛ ألف محؿ السمع في غير األذف فبل تدخؿ دية أحدىما في 
اآلخر, إال أف بعض فقياء المالكية يركف في السمع دية كفي األذنيف حككمة؛ ألنيـ يركف مف األصؿ 

 2يف ليس فييما إال حككمة.أف األذن
في ذىاب البصر الدية الكاممة؛ ألنو منفعة العينيف, كفي ذىاب إبصار العيف الكاحدة نصؼ ك    

 3الدية, كليس في إذىاب العينيف بنفعيما أكثر مف دية كاحدة؛ ألف العينيف ىما محؿ البصر.
                                                

1
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 437, 436, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 

, انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 139ــ136, ص5اٍُاتن, ض..., أُهظغ انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 278, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانذعٕلٙ

 .135ــ130, ص12أُهظغ اٍُاتن, ض
. 338, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 430, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .116, 115, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 125, 124, 120, ص5ض..., أُهظغ ٗلٍٚ, انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
 اثٍ لذايخ. 338, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 430, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

 .107, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
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ف قطع أنفو فذىب شمو فعميو دك     يتاف؛ ألف محؿ الشـ في غير في ذىاب الشـ الدية الكاممة, كا 
ف ذىب الشـ مف أحد المنخريف كجب فيو نصؼ الدية,  األنؼ فبل تدخؿ دية أحدىما في اآلخر, كا 

 1كىناؾ قكؿ لممالكية بأف في الشـ حككمة.
, كعند الحنابمة رأياف أحدىما: الكاممة يرل الحنفية كالمالكية كالشافعية أف في ذىاب الذكؽ الديةك    

ؽ الدية, كالثاني ال يرل فيو الدية, كتجب الدية إذا ذىبت حاسة الذكؽ تماما, فإف ذىب يرل في الذك 
 2بعضيا دكف بعض, كجب مف الدية بقدر ما ذىب فقط.

تجب الدية الكاممة في فقد النطؽ, كقيؿ في فقد الصكت أيضا, فإف ُجني عمى شخص فخرس ك    
ف قطع بعض لسانو فذىب بعض كبلمو كجبت لو الدية كاممة كلك بقي المساف؛ ألنو أتمؼ م نفعتو, كا 

ف ذىب أقؿ مف  كجبت مف الدية بقدر ما ذىب مف الكبلـ, فإف ذىب نصؼ الكبلـ كجب نصفيا, كا 
ف ذىب نطؽ بعض الحركؼ كجب لو ما يقابميا مف الدية, كقيؿ تحدد  ذلؾ أك أكثر كجب بقدره, كا 

ما أمكنو مف نطؽ الحركؼ تسقط ديتو, كما النسبة بقسمة الدية عمى عدد حركؼ لغة المجني عميو, ف
لـ يمكنو نطقو تحسب ديتو, كقيؿ تقسـ الدية عمى عدد الحركؼ المتعمقة بالمساف فقط, كتستبعد غيرىا 

 3مف الحركؼ كالحركؼ المتعمقة بالشفتيف كبالحمؽ.
ة كالتخكيؼ إف ذىب العقؿ بجناية ال تكجب أرشا كالمطمفتجب الدية الكاممة في ذىاب العقؿ, كما    

ف أذىبو بجناية ليا أرش مقدر كالمكضحة أك قطع عضك, كجبت الدية  كنحكىا ففيو الدية ال غير, كا 
كأرش الجرح أك الطرؼ عند الشافعي في رأيو الجديد كىك المذىب ككذلؾ عند الحنابمة. أما أبك حنيفة 

كية يركف أف يدخؿ أرش الجرح أك كالشافعي في القديـ فيدخمكف األقؿ منيما في األكثر, كالحنفية كالمال
الطرؼ في دية العقؿ؛ ألف الكاجب في العقؿ دية النفس, كالعقؿ يقـك مقاـ النفس مف حيث المعنى؛ 
ألنو إذا أدت الشجة أك قطع الطرؼ إلى المكت دخمت الشجة أك الطرؼ في دية النفس, فيكذا تدخؿ 

 لتداخؿ. أف زفر كالحسف بف زياد ال يرياف ا غيرفي دية العقؿ, 
ف جنى عميو فأذىب عقمو كشمو كبصره ككبلمو, كجب أربع ديات مع أرش الجرح إف ُكجد, مع     كا 

مراعاة الخبلؼ السابؽ في المذاىب, كىذا ما قضى بو عمر بف الخطاب, إذ يركل أف رجبل رمى 
ا آخر بحجر فأذىب عقمو كسمعو كبصره ككبلمو, فقضى عميو عمر بأربع ديات كىك حي. لكف إذ

                                                
انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ , )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ. 430, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ..., ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

..., ٓزةانً, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 338, ص8, ضاٍُاتن أُهظغ ,...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 575, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ض)سد انًسزبس(

 .119, ص12, ضاٍُاتن أُهظغ ,انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 127, ص5, ضاٍُاتن ُٔهظغا
 انؾٛشاص٘. 338, 8, ض, أُهظغ ٗلٍٚ...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 430, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .125, 124, ص12, ضٗلٍٚ, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 135, 134, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى(
. 376, ص8..., أُهظغ اٍُاتن, ضانجسش انشائك, )صٍٚ انذٍٚ( اثٍ َدٛى. 430, ص10..., ٗلً أُهظغ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3

انزبج  ,)يسًذ( انًٕاق. 576, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(انذس انًخزبس ٔز, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ

انزبج , )يسًذ( انًٕاق. 340ــ338, ص7..., أُهظغ اٍُاتن, ضَٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ. 338, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...ٔاإلكهٛم

 .126, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, انذٍٚ()يٕفك  اثٍ لذايخ. 338, ص8, ٗلً أُهظغ, ض...ٔاإلكهٛم
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مات المجني عميو مف الجناية لـ تجب إال دية كاحدة؛ ألف ديات المنافع كميا تدخؿ في دية النفس 
 1كديات األعضاء.

ذا فقد شخص القدرة عمى الجماع بجناية عميو ففييا الدية كاممة, كالمعركؼ أف الصمب يؤثر ك     ا 
مالكية, حيث ال يركف اندراج دية عمى ىذه المنفعة, فإذا كسر صمبو فأبطؿ جماعو فعميو ديتاف عند ال

فقد القدرة عمى الجماع في دية الصمب, كعمة عدـ التداخؿ أف الصمب ليس ىك محؿ المنفعة, إذ 
كذىب الشافعية أبعد مف ذلؾ إذ يركف الدية كاممة في ذىاب لذة الجماع,  2عضك الجماع ىك الذكر.

  3افع المقصكدة.مف المن اكلك مع بقاء المني كسبلمة الصمب كالذكر؛ ألني
ىك التكاء العنؽ, أم يصير الكجو إلى جانب, فمف جنى عمى ك  كاختمؼ الفقياء في دية الصعر   

إنساف جناية اعكجت منيا عنقو, حتى صار كجيو في جانب, فيرل الحنفية كالحنابمة أف فييا الدية 
 4كاممة, كيرل الشافعية في الصعر حككمة؛ ألنو إذىاب جماؿ مف غير منفعة.

يرل الشافعية الدية كاممة في إبطاؿ المضغ, كأف ُيجنى عمى أسناف شخص فتتخدر كتبطؿ ك    
صبلحيتيا لممضغ, أك أف يتصمب المحييف فتمتنع حركتيما. كأما في نقص القدرة عمى المضغ ففييا 

  5الحككمة, كما يركف الدية كاممة في إذىاب لذة الطعاـ أك سد مسمكو.
فعية الدية كاممة في إبطاؿ القدرة عمى اإلنجاب, سكاء بالنسبة لمذكر أك األنثى؛ يرل الحنفية كالشاك    

 6ألف فيو تفكيت لمنفعة النسؿ.
يرل المالكية في ذىاب حاسة الممس الدية كاممة, كلك ذىب بعضيا فعميو مف الدية بحساب ما ك    

ة كالنعكمة كالخشكنة كنحكىا ذىب, كالممس ىك قكة منبثة عمى سطح الجسـ, يدرؾ بيا الحرارة كالبركد
   7عند التماس.

 
 
 

                                                
, 8, ضاٍُاتن أُهظغ, ...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 441, 440, 430, ص10, ضاٍُاتن أُهظغ ..., ثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, 12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, ٍ()يٕفك انذٚ اثٍ لذايخ. 129, 128, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 338ص

 .153ــ151ص
2

 انذسدٚش. 338, ص8, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 430, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 

 .279, 272, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ(
 .341, ص7, أُهظغ اٍُاتن, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 3
 .154, 153, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 153, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘ 4
 .341, ص7, ٗلً أُهظغ, ض...َٓبٚخ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انشيهٙ 5
 ٗلً أُهظغ ٝاُظلؽح. 6
 .272, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 7
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 ةثالثالفقرة ال
 دية الشجاج والجراح

مف المتفؽ عميو بيف جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية أف ما قبؿ المكضحة مف سبؽ القكؿ أنو    
عف أحمد بأف في الدامية بعيرا, كفي الباضعة بعيريف, باستثناء ما ركم الشجاج ليس لو أرش مقدر. 

 كىك ليس المذىب. كفي المتبلحمة ثبلثة, كفي السمحاؽ أربعة
يجب فيو أرش مقدر مف الشجاج عند فقياء الشريعة اإلسبلمية, فيك المكضحة  تـ بياف أف ماقد ك    

 , كتككف دياتيا كما يمي:1مة كاآلمَّة كالدامغةكما بعدىا, أم الياشمة كالمنقِّ 
حة ىك نصؼ عشر الدية, كىك خمس مف كضِ أف دية المُ جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى    

اإلبؿ في الحر الذكر المسمـ, كال يعتبر المالكية الجرح عمى األنؼ كالمحي األسفؿ مكضحة, إذ ال 
نما يكجبكف فييا حككمة عدؿ, فالمكضحة عندىـ ىي التي تكضح عظـ  يقكلكف فييا بأرش مقدر كا 

زيد عمى األرش المقدر في المكضحة إذا برئت عمى شيف يمنيـ مف الرأس أك الجبية أك الخديف, ك 
. كقّيد الحنفية المكضحة المكجبة لؤلرش المقدر بأف ال يككف المجني عميو أصمعا, فإف عدؿ حككمة

كاف كذلؾ ففييا حككمة عدؿ؛ ألنيـ يعتبركف جمده أنقص زينة مف غيره, كيشترطكف كذلؾ أف يبقى 
 لممكضحة أثر بعد البرء. 

الشافعية: إنما يجب في المكضحة نصؼ عشر دية المجني عميو, كعميو فيجب مراعاة كقاؿ    
االختبلؼ بيف الفقياء في مقدار الدية بيف المسمـ كغيره كبيف الذكر كاألنثى. كأرش مكضحة الكجو 
كالرأس سكاء عند جميكر الفقياء, إال أف لسعيد بف المسيب كىك ركاية ألحمد بف حنبؿ رأم مخالؼ, 

ف فيو أف يككف أرش مكضحة الكجو ضعؼ أرش مكضحة الرأس؛ ألف شينيا أكبر؛ كألنيا ظاىرة يريا
 كال يسترىا الشعر كالعمامة كما في مكضحة الرأس.

نما     كال يجب األرش إال في مكضحة الرأس كالكجو, أما مكضحة الجسد فميس فييا شيء مقدر, كا 
ف أعدؿ فييا حككمة  ز كجب كضح شخص آخر مكضحتيف بينيما حاجعمما أنيا ال تعتبر شجة, كا 

ف أزاؿ  فعميو أرش مكضحتيف شريطة أ يصؿ الحاجز إلى العظـ, سكاء انسمخ جمده أـ بقي سالما, كا 
الحاجز بينيما قبؿ البرء فيما مكضحة كاحدة عميو أرشيا, فإف اندممتا ثـ أزاؿ الحاجز فعميو أرش 

ف اندممت إحداىما كزاؿ الحاجز  بفعؿ الجاني أك بسراية إحداىما لؤلخرل فعميو أرش ثبلث مكاضح. كا 

                                                
)يسٙ انذٍٚ  انُٕٔ٘. 580, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ. 440, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

 ,)يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.  112, ص5..., أُهظغ اٍُاتن, ضنًٓزة, ا)إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 265, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, ٚسٙ(

 .176, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 619, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ػهٗ يزٍ انًمُغ
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مكضحتيف, أما إذا زاؿ الحاجز بفعؿ المجني عميو أك بفعؿ أجنبي, فعمى الجاني األكؿ أرش 
  1مكضحتيف, كعمى األجنبي أرش مكضحة, كىذا عند الشافعية كالحنابمة.

زاد بعض الشافعية إذا كانت مع ذىب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كفييـ الحنفية كالحنابمة ك ك    
 اإليضاح أنو يجب في الياشمة عشر الدية الكاممة, كىك عشرة مف اإلبؿ, كلـ يعرؼ عف النبي 

نما ىك مركل عف زيد بف ثابت. أما الياشمة دكف إيضاح ففييا خمسة مف اإلبؿ عمى  تقدير فييا, كا 
ت أقكاليـ في دية الياشمة, فقيؿ: فييا األصح عند الشافعية كقيؿ: حككمة. أما المالكية فقد اختمف

, كقيؿ: فييا عدؿ عشر الدية كنصفو كىك خمسة عشر مف اإلبؿ, كقيؿ: ال دية فييا بؿ فييا حككمة
   2عشر الدية.

فقياء في أنو يجب في المنقمة عشر الدية كنصفو, أم خمسة عشر مف اإلبؿ في الال خبلؼ بيف ك    
 .3لنص عمى ذلؾ مف سنة الرسكؿ الذكر الحر المسمـ, كذلؾ لكجكد ا

الكاجب في اآلمة أك المأمكمة ىك ثمث الدية عند جميكر الفقياء كفييـ الحنفية كالمالكية كالحنابمة ك    
  4كالصحيح عند الشافعية, كالقكؿ اآلخر لمشافعية أف فييا ثمث الدية كحككمة.

لكية في المعتمد كىك المذىب عند ذىب جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كفييـ الحنفية كالماك    
الحنابمة كاألصح عند الشافعية أف في الدامغة ثمث الدية. كيرل بعض فقياء الشافعية كالحنابمة أنو 
يجب مع ثمث الدية حككمة؛ كذلؾ لخرؽ غشاء الدماغ الذم يميزىا عف اآلمة. كال ييتـ الفقياء كثيرا 

 5؛ ألنيا تؤدم غالبا لممكت فتتحكؿ الجناية إلى قتؿ.بالدامغة, إذ ال يذكرىا بعضيـ في بحث الشجاج
مف الجراح فقط ىي مف تكجب دية مقدرة في  الجائفة سبؽ القكؿ أف , فقددية الجراحل كأما بالنسبة   

ف خرقو مف جانب فخرج مف جانب آخر الكاممة ثمث الديةىك  الكاجب فيياك  الشريعة اإلسبلمية, . كا 
المالكية كالحنابمة. أما عند الشافعية فاختمفكا في الثقب الحاصؿ مف الداخؿ فيما جائفتاف عند الحنفية ك 

إلى الخارج فاعتبره بعضيـ جائفة كىك الرأم الراجح في المذىب؛ ألنيا جراحة نافذة كتساكم اآلتية مف 
                                                

, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ. 581, ص6, أُهظغ اٍُاتن, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس( ,)يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

, 4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 440, ص10, ض..., أُهظغ اٍُاتنثذائغ انقُبئغ

, ..., أُهظغ اٍُاتنانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 263, ص9, ض, أُهظغ اٍُاتن...خ انطبنجٍٛسٔض, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 271, 270ص

 .162ــ158, ص12, ض, أُهظغ اٍُاتنانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 112, ص5ض
 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 581ص, 6, ض, أُهظغ ٗلٍٚانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ ايٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 2

. 264, ص9, ض, أُهظغ ٗلٍٚ...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ( انُٕٔ٘. 270, ص4, ضأُهظغ ٗلٍٚ, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ(

 . 164ــ162, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 114, 113, ص5, ض..., أُهظغ ٗلٍٚانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘
 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 581, ص6, ٗلً أُهظغ, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 3

)يٕفك  لذايخ اثٍ. 114, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 270, 4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ(

 .164, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, انذٍٚ(
 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 581, ص6, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًخزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 4

 اثٍ لذايخ. 115, ص5..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًٓزة, ()إثشاْٛى انؾٛشاص٘. 270, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ(

 .165, 164, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
 ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 581, ص6, ٗلً أُهظغ, ضانذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 5

 اثٍ لذايخ. 115, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 270, ص4, ٗلً أُهظغ, ضٕلٙانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذع, )يسًذ(

 .165, ص12, ٗلً أُهظغ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ(
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ألف  فقط؛ الخارج, كمف ثـ أكجبكا فييا أرش الجائفة, أما اآلخركف فأكجبكا في الجراحة الثانية حككمة
 1الجائفة عندىـ ما تصؿ مف الخارج إلى الداخؿ.

يرل الحنفية كالشافعية أف دية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ في النفس كفيما دكنيا, أما ك    
رش ما دكف النفس في الرجؿ أل اساكيمالمالكية كالحنابمة فعندىما أف أرش ما دكف النفس في المرأة 

, د المالكية ىذه القاعدة بقيديفش ثمث الدية فمممرأة نصؼ ما لمرجؿ, كقيّ إلى ثمث الدية, فإف جاكز األر 
اتحاد الفعؿ أك ما في حكمو, كيقصد باتحاد الفعؿ الضربة الكاحدة كلك أصابت أكثر مف محؿ,  أكليما

كما لك ضرب الجاني المجني عمييا ضربة كاحدة فأصابت يدييا معا أك يدىا كرجميا, كيقصد بما في 
د الفعؿ تعدد الضربات في فكر كاحد, سكاء أصابت محبل كاحدا أك أكثر, فإذا اتحد الفعؿ أك حكـ اتحا

إف كاف في حكـ المتحد فإف لممجني عمييا أرش إصاباتيا كامبل إذا لـ يزد مجمكعو عمى ثمث الدية, ف
لفعؿ أك لـ ىك اتحاد المحؿ, كيراعى ىذا القيد سكاء اتحد ا ثانييماك زاد فميا نصؼ أرش الرجؿ فقط. 

يتحد, كتراعى قاعدة اتحاد المحؿ عمى الرأم الراجح في األصابع فقط, كال تراعى في األسناف كال في 
 2المكضحات كالمناقؿ.

 ةرابعالفقرة ال
 دية الجنين

العقكبة المقررة لمجناية عمى الجنيف تختمؼ باختبلؼ النتيجة الناجمة عف فعؿ الجاني, فقد ينفصؿ    
ميتا بعد الجناية عميو, كقد ينفصؿ الجنيف عف أمو حيا ثـ يمكت بسبب الجناية, كقد الجنيف عف أمو 

ينفصؿ الجنيف عف أمو حيا ثـ يمكت بسبب آخر غير الفعؿ أك يعيش, كقد ينفصؿ الجنيف عف أمو 
 بعد كفاتيا. 

ية عمى أف اتفؽ فقياء الشريعة اإلسبلم, فقد بعد الجنايةنفصاؿ الجنيف عف أمو ميتا ال فبالنسبة   
كىي غرة  ,الكاجب في الجناية التي ترتب عمييا انفصاؿ جنيف حرة مسممة عف أمو ميتا ىك دية جنيف

كاممة أك عشر دية أمو, سكاء كانت العبد أك أمة قيمتيا خمسة مف اإلبؿ, أم نصؼ عشر الدية 
ا أك مف زكجيا الجناية بالضرب أك التخكيؼ أك الصياح أك غير ذلؾ, كسكاء كانت مف الحامؿ نفسي

 أك مف غيرىما. كال تختمؼ الغرة بذككرة الجنيف كأنكثتو, فيي في كمييما سكاء. 
كتجب الغرة في حالتي العمد كالخطأ, كال فرؽ بيف الحالتيف إال أف دية الجنيف تغمظ في حالة العمد    

لى أنيا حاّلة في ماؿ الجاني المتعمد ال تحمؿ العاقم ة منيا شيئا, أما في كتخفؼ في حالة الخطأ, كا 
                                                

, نذٍٚ()ػالء ا انكبعبَٙ. 581, ص6, ضاٍُاتن أُهظغ ,انذس انًخزبس ٔزبؽٛخ اثٍ ػبثذٍٚ )سد انًسزبس(, )يسًذ أيٍٛ( انسقكفٙ ٔاثٍ ػبثذٍٚ 1

, 4, ضاٍُاتن , أُهظغانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 446, 444, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ
, تناٍُا أُهظغ..., انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 266, 265, ص9, ض, أُهظغ اٍُاتن...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘. 270ص

 .169ــ166, ص12, ضاٍُاتن أُهظغ ,انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 118ــ116, ص5ض
اثٍ . 345, ص8, أُهظغ اٍُاتن, ض...انزبج ٔاإلكهٛم, )يسًذ( انًٕاق. 449, ص10, ض..., أُهظغ ٗلٍٚثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .159, ص12, ض, أُهظغ ٗلٍٚانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
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حالة الخطأ كشبو العمد فتحمؿ العاقمة الدية كحدىا أك مع الجاني, عمى حسب اآلراء المختمفة التي 
 سبؽ عرضيا عند تناكؿ الدية في القتؿ.

كأما جنيف الكتابية أك المجكسية ممف ليف أماف إذا كاف محككما بكفره فديتو ُعشر دية أمو, كدية    
قكاعد الميراث. كعند المالكية رأم مرجكح بأنيا لؤلـ دكف غيرىا كىك قكؿ الميث. الجنيف تكرث حسب 

ذا ألقت ثبلثة فعميو ثبلثة  كتتعدد الغرة بتعدد األجنة, فمك ألقت الحامؿ جنينيف فعمى الجاني غرتاف, كا 
ذا ماتت األـ بعد كجكب الغرة فبل تدخؿ الغرة في دية األـ. ,كىكذا  1كا 
فالعقكبة القصاص عند مف يراه مف  ,الجنيف عف أمو حيا كمات بسبب فعؿ الجانيإذا انفصؿ كأما    

القائميف بكجكد العمد, أك ىي الدية الكاممة عند غيرىـ مف القائميف بأف الفعؿ عمد أك شبو عمد, 
ككذلؾ العقكبة ىي الدية الكاممة باتفاؽ في حاؿ الخطأ, كالفرؽ بيف دية العمد كشبو العمد كالخطأ ليس 
نما في صفاتيا, كأف دية العمد تككف في ماؿ الجاني كتككف حاّلة دائما, بينما دية  في عدد اإلبؿ كا 

التي  ؼ اآلراءختبلاالعاقمة كحدىا أك مع الجاني عمى حسب  اشبو العمد كالخطأ ليست حاّلة كتحممي
 .سبؽ التطرؽ ليا

ؼ دية النفس في الجنايات عمى النفس, كالدية الكاممة لمجنيف إذا انفصؿ حيا يختمؼ مقدارىا باختبل   
ذا  فدية الجنيف الذكر ىي دية رجؿ, كدية الجنيف األنثى ىي دية امرأة. كتتعدد الديات بتعدد األجنة, كا 

 2ماتت األـ بسبب الجناية فبل تدخؿ دية الجنيف في ديتيا.
ذا انفصؿ الجنيف عف أمو حيا كعاش أك مات بسبب آخر غير الجناية فبل دك     ية حينئذ, كعقكبة ا 

 ير؛ ألف مكت الجنيف بسبب غير فعؿالجاني في الجناية عمى الجنيف في ىذه الحالة ىي التعزير ال غ
, أما العقكبة عمى قتؿ الجنيف بعد انفصالو فيي عقكبة القتؿ العادم؛ ألنيا ليست إال إزىاؽ الجاني

 ركح إنساف حي.
كالمالكية:  تيا فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ, فقاؿ الحنفيةإذا انفصؿ الجنيف عف أمو ميتا بعد كفاأما    

يجب في األـ الدية كال شيء في الجنيف؛ ألف مكتيا سبب لمكتو؛ ألنو يختنؽ بمكتيا فيك يتنفس 
بنفسيا, كاحُتِمؿ مكتو بفعؿ الجاني فبل تجب الغرة بالشؾ. كقاؿ الشافعية كالحنابمة: تجب فيو الغرة؛ 

  3كُعمـ ذلؾ بخركجو فكجب ضمانو كما لك سقط في حياتيا. ألنو جنيف تمؼ بجناية,

                                                
انؾشذ انكجٛش , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 45, 44, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضاالخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجبهلل( اثٍ يٕدٔد انًٕفهٙ 1

اثٍ  .134, 133, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 270ــ268, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضٔزبؽٛخ انذعٕلٙ

 .68, 66, 61, 60, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( لذايخ
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 44, ص5, ٗلً أُهظغ, ضاالخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجذ هللا( اثٍ يٕدٔد انًٕفهٙ 2

 .134, ص4..., ٗلً أُهظغ, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 269, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانذعٕلٙ
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 44, ص5, أُهظغ ٗلٍٚ, ضاالخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس, )ػجذ هللا( اثٍ يٕدٔد انًٕفهٙ 3

, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 133, ص4ٍٚ, ض..., أُهظغ ٗليغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ. 269, 4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانذعٕلٙ

 .63, 62, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ
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 ةخامسالفقرة ال
 التداخل في الديات فيما دون النفس

نما تتداخؿ دية بعض الطرؼ في دية بعضو اآلخر إذا كانت     ال تتداخؿ دية طرؼ في طرؼ, كا 
صؼ دية إذا دية البعض ىي دية الكؿ, أك كانت دية الكؿ تشمؿ دية البعض, فاليد طرؼ فييا ن

ذا قطعت األصابع كحدىا  قطعت مع األصابع كلك مف المنكب مع كجكد الخبلؼ المذككر سابقا, كا 
ففييا نصؼ الدية, فإذ قطعت الكؼ بعد ذلؾ أك ما بعدىا إلى المنكب ففييا حككمة, كىذا يعني أف 

د ينطبؽ عمى دية ما بعد األصابع إلى غاية المنكب يدخؿ في دية األصابع, كما ينطبؽ عمى الي
 الرِّجؿ. 

ككذلؾ في األجفاف الدية, كفي األىداب الدية أيضا عمى رأم, فإذا قطعت األجفاف مع األىداب    
ذا قطعت األىداب ففييا الدية فإذا قطعت األجفاف بعدىا ففييا  ففييـ دية كاحدة ألنيـ عضك كاحد, كا 

ذا قطعت حككمة؛ ألف ديتيا دخمت في دية األىداب. كفي الثدييف الدي ة, كفي حممتي الثدييف الدية, كا 
الثدييف كالحممتيف معا ففييـ دية كاحدة ألف العضك كاحد, فإذا قطعت الحممتيف كحدىما ففييما الدية, 
ذا قطع الثدييف بعد ذلؾ ففييما حككمة؛ ألف ديتيما دخمت في دية الحممتيف, ككذلؾ الذكر مع  كا 

 1الحشفة كىكذا.
دية مستقمة  الي ةمستقم نفعةل كلك كاف محميما كاحدا, فكؿ مة في منفعة أخر ال تتداخؿ دية منفعك    

نما تتداخؿ ديات المنافع في ديات محاليا مف األطراؼ, فإذا كاف اال تدخؿ في منفعة غيرى , كا 
ذا زاؿ الطرؼ مع  الطرؼ محبل لمنفعة فزالت المنفعة كحدىا كبقي الطرؼ كجبت الدية في المنفعة, كا 

مت دية المنفعة في دية الطرؼ, ككجبت دية كاحدة, فمثبل العيف محؿ اإلبصار فإذا ُفقئت المنفعة دخ
ذا  العيف كزاؿ اإلبصار كجبت دية كاحدة, لزكاؿ الطرؼ كىك العيف كزكاؿ منفعتو كىك اإلبصار, كا 

 2بقيت العيف قائمة كزاؿ اإلبصار كجبت دية كاحدة لممنفعة.
جركح بعضيا في بعض إال إذا اتصؿ بعضيا ببعض قبؿ ال تتداخؿ أركش الشجاج كالكما    

االندماؿ بفعؿ الجاني أك بالسراية, فمف أكضح آخر مكضحتيف أك أجافو جائفتيف بينيما حاجز ثـ 
خرؽ الحاجز أك ذىب الحاجز بالسراية فعميو أرش مكضحة كاحدة أك جائفة كاحدة, فإذا زاؿ الحاجز 

ذا شجو في رأسو  بفعؿ غير الجاني كبغير السراية فعميو أرش مكضحتيف أك جائفتيف حسب الحالة. كا 

                                                
, انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 436, 10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 1

, أُهظغ انًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ.151, 142, ص5, أُهظغ اٍُاتن, ض...انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 273, ص4أُهظغ اٍُاتن, ض

 .142, 140, 139, 114, ص12اٍُاتن, ض
انؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ , )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش. 441, 434, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

 .107, ص12, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 280, 279, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانذعٕلٙ
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شجة بعضيا مكضحة كبعضيا دكف المكضحة لـ يمزمو أكثر مف أرش مكضحة, ككذلؾ لك شجو 
 1شجة بعضيا ىاشمة كباقييا دكنيا لـ يمزمو أكثر مف أرش ىاشمة.

يا مف نكع كاحد, كأف ال تدخؿ دية أك أرش ما دكف النفس في النفس إال إذا كانت األفعاؿ كمك    
كانت كميا عمدا أك شبو عمد أك خطأ, ككانت الجناية عمى النفس قبؿ برء الجنايات عمى ما دكف 

س في النفس ككجبت دية كاحدة النفس أك سراية منيا, فإذا تكافر ىذاف الشرطاف دخؿ ما دكف النف
ؿ في النفس إال ما لـ يندمؿ, أما إذا برئ بعض ما دكف النفس قبؿ الجناية عمى النفس فبل يدخ فقط.

أف ما برئ  ,كتجب ديات أك أركش ما برئ قبؿ الجناية عمى النفس كدية النفس. كالفرؽ بيف الحالتيف
 ,قبؿ النفس استقر حكمو كثبت في ذمة الجاني. أما إف قتؿ عمدا كالجنايات عمى األطراؼ خطأ

كاف القتؿ خطأ كالجنايات األخرل كجبت ديات األطراؼ كالقصاص في النفس أك ديتيا, ككذلؾ لك 
 2عمدا لـ تتداخؿ الديات.

 ةسادسالفقرة ال
 استيفاء الدية فيما دون النفس

ال تختمؼ دية أك أرش ما دكف النفس عف دية النفس مف حيث الكصؼ, إذ ىي مرتبطة بيا كصفا    
ة االختبلفات المكجكدة بيف كتقديرا, فُتغمظ الدية فيما دكف النفس بما ُتغمظ بو في دية النفس, مع مراعا

 3الفقياء في ذلؾ.
يرل الحنفية أف أرش الجناية عمى ما دكف النفس تتحممو ف ,حمؿ دية ما دكف النفسلمت كأما بالنسبة   

 4العاقمة إذا بمغ نصؼ عشر الدية فصاعدا, كما دكف ذلؾ يككف في ماؿ الجاني كال تتحممو العاقمة.
أك أرش جناية العمد حالَّة, كتتحمؿ العاقمة دية أك أرش الجناية  كيتحمؿ الجاني عند المالكية دية

الخطأ, كتأخذ حكـ الخطأ جنايات الشجاج كالجركح التي ال قصاص فييا خكؼ اإلتبلؼ كالمأمكمة 
كالجائفة. كلكي تتحمؿ العاقمة الدية أك األرش ُيشترط أال تثبت الجناية باعتراؼ الجاني, كلك كاف 

ككف حالَّة عميو في ىذه الحالة, كفي حالة تحمؿ العاقمة الدية يدخؿ الجاني مع عدال مأمكنا, بؿ ت
  5العاقمة ككاحد منيـ إذا كاف ذكرا بالغا عاقبل مميئا.

                                                
..., أُهظغ انًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 271, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 1

 .162ــ160, ص12, أُهظغ اٍُاتن, ضانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 112, 5اٍُاتن, ض
. 129, ص5..., ٗلً أُهظغ, ضانًٓزة, )إثشاْٛى( انؾٛشاص٘. 442, 441, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 2

, 12, ض, ٗلً أُهظغانًغُٙ, )يٕفك انذٍٚ( اثٍ لذايخ. 307, 306, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘
 .153ص

 .282, ص4, أُهظغ ٗلٍٚ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 3
 .451, ص10..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 4
 .282, 281, ص4, ٗلً أُهظغ, ضانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ انذعٕلٙ, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 5
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كيرل الشافعية أف ديات أك أركش ما دكف النفس قميميا ككثيرىا عمى العاقمة عمى المشيكر كدية    
  1دية يتحممو الجاني ألنو ال يعظـ إجحافو بو.النفس, كفي القكؿ اآلخر أف ما دكف ثمث ال

كيرل الحنابمة أف العاقمة ال تحمؿ عمدا محضا, كلك لـ يجب فيو القصاص كالجائفة إال أف يككف    
مف غير مكمؼ فيعتبر خطأ, كال تحمؿ صمحا كال اعترافا بجناية خطأ أك شبو عمد إال إذا صدقتو, كال 

    2كىي دية الذكر الحر المسمـ.تحمؿ ما دكف ثمث الدية الكاممة, 
يرل الحنفية أف ما كاف أرشو نصؼ عشر الدية , فجاؿ دفع دية ما دكف النفسكأما بالنسبة آل   

الكاممة إلى ثمثيا يؤخذ مف العاقمة في سنة, كما زاد عف ثمث الدية الكاممة إلى غاية ثمثييا يؤخذ في 
 3سنة الثالثة, كىذا قياسا عمى الدية الكاممة في النفس.السنة الثانية, كما زاد عف الثمثيف يؤخذ في ال

كيشترط المالكية لتنجيـ الدية أك األرش عمى العاقمة, أال يقؿ ىذا األرش عف ثمث دية الجاني أك 
  4المجني عميو.

أما الشافعية فيركف أف دية ما دكف النفس تككف مؤجمة, يؤخذ في آخر كؿ سنة ثمث الدية الكاممة,    
ف الكاجب أكثر مف ثمث دية كلـ يزد عف الثمثيف يؤخذ في سنتيف, كىكذا إلى أف ينتيي الكاجب. فإف كا

  5كقيؿ تؤخذ كميا في سنة بالغة ما بمغت؛ ألنيا ليست بدؿ نفس حتى تؤجؿ.
كيرل الحنابمة أف ما تحممو العاقمة يجب مؤجبل, سكاء كاف دية كاممة أك أقؿ منيا أك أكبر منيا,    

في نياية كؿ سنة ثمث مقدار الدية الكاممة إف كاف بجناية كاحدة كالمجني عميو كاحدا, كيبدأ  ُيدفع منو
في حساب السنة مف يـك اندماؿ الجرح؛ ألف األرش أك الدية ال يستقر إال بو, كفي السنة األخيرة ُيدفع 

رش أك الدية ألكثر مف ما بقي مف الدية إف كاف أقؿ مف ثمث الدية الكاممة أك يساكييا. أما إذا كاف األ
جناية أك تعدد المجني عمييـ, فُيدفع عف كؿ جناية أك لكؿ مجني عميو ثمث مقدار الدية الكاممة في 

  6نياية كؿ سنة, كىكذا حتى تكتمؿ الدية الكاجبة.
 الفرع الثاني

 بدائل عقوبات الدية فيما دون النفس في القانون الجزائري
اية عمى ما دكف النفس في القانكف الجزائرم, ماىي إال جزء مف بدائؿ عقكبات الدية في الجن   

عقكبات أعماؿ العنؼ أك اإليذاء العمدية غير المفضية إلى الكفاة, كالتي ال يمكف القصاص فييا, أك 
  التي تـ فييا العفك عف القصاص إلى الدية, باإلضافة إلى بعض عقكبات اإلصابة كالجرح الخطأ. 

                                                
 .358, ص9, أُهظغ اٍُاتن, ض...سٔضخ انطبنجٍٛ, )يسٙ انذٍٚ ٚسٙ( انُٕٔ٘ 1
 .63, 62, ص6..., أُهظغ اٍُاتن, ضكؾبف انمُبع, )يُقٕس( انجٕٓرٙ 2
 .451, ص10..., أُهظغ اٍُاتن, ضثذائغ انقُبئغ, )ػالء انذٍٚ( انكبعبَٙ 3
 .282, ص4, أُهظغ اٍُاتن, ضنذعٕلٙانؾشذ انكجٛش ٔزبؽٛخ ا, )يسًذ( ٔانذعٕلٙ )أزًذ( انذسدٚش 4
 .127, ص4..., أُهظغ اٍُاتن, ضيغُٙ انًسزبج, )ؽًظ انذٍٚ يسًذ( انؾشثُٛٙ 5
 .65, 64, ص6..., أُهظغ ٗلٍٚ, ضكؾبف انمُبع ,)يُقٕس( انجٕٓرٙ 6
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التطرؽ لعقكبات أعماؿ العنؼ أك اإليذاء العمدية في القانكف الجزائرم, كذلؾ عند كبما أنو قد تـ    
يتـ االكتفاء باإلحالة عمييا ستناكؿ بدائؿ عقكبات القصاص فيما دكف النفس في القانكف الجزائرم, ف

 اإلصابة الخطأ في القانكف الجزائرم. ك فقط, كيتـ التطرؽ في ىذا الفرع لعقكبات الجرح 
مّيز المشرع الجزائرم في كصؼ جرائميا بحسب النتيجة المفضية إلييا, فمنيا مف أعطاىا كقد    

كصؼ المخالفة, كمنيا مف أعطاىا كصؼ الجنحة, كمعيار ىذا التقسيـ ىك مدة العجز الناجـ عف 
ذا جاكز ىذه المدة فيي  الجريمة, فإذا لـ يجاكز ىذا العجز مدة الثبلثة أشير فالجريمة مخالفة, كا 

 س تـ تقسيـ ىذا الفرع في البحث. نحة, كعمى ىذا األساج
 ىولالفقرة األ 

 عقوبات مخالفات الجرح أو اإلصابة الخطأ في القانون الجزائري
مف قانكف العقكبات الجزائرم في فقرتيا الثانية, عمى المعاقبة بالحبس مف  442نصت المادة    

دج, لكؿ مف  16000دج إلى  8000غرامة مف عشرة أياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر, كبال
يتسبب بغير قصد في إحداث جركح أك إصابة أك مرض ال يترتب عميو عجز كمي عف العمؿ يجاكز 
ثبلثة أشير, ككاف ذلؾ ناشئا عف رعكنة أك عدـ احتياط أك عدـ انتباه أك إىماؿ أك عدـ مراعاة 

 النظـ. 
 ةثانيالفقرة ال
 ة الخطأ في القانون الجزائريعقوبات جنح الجرح أو اإلصاب

قسَّـ المشرع الجزائرم جنح الجرح أك اإلصابة الخطأ إلى قسميف: جنح عقكباتيا بسيطة, كجنح    
 ,عقكبات الجنح البسيطةل فأما بالنسبة الة ما إذا اقترنت بظركؼ حددىا.عقكباتيا مشددة, كىذا في ح

ى أنو: "إذا نتج عف الرعكنة أك عف عدـ مف قانكف العقكبات الجزائرم عم 289نصت المادة  فقد
االحتياط إصابة أك جرح أك مرض أدل إلى العجز الكمي عف العمؿ لمدة تجاكز ثبلثة أشير, فيعاقب 

دج, أك بإحدل ىاتيف  100000دج إلى  20001الجاني بالحبس مف شيريف إلى سنتيف كبغرامة مف 
 العقكبتيف". 

و بكقؼ التنفيذ الكمي أك الجزئي لعقكبتي الحبس أك كيجكز لمقاضي مع ذلؾ األمر في حكم   
الغرامة, إذا لـ يكف الجاني قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ, كفؽ 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 592ما تقتضيو المادة 
قانكف العقكبات ظرفيف مشدديف مف  290أكردت المادة  , فقدعقكبات الجنح المشددةل كأما بالنسبة   

لجنحة الجرح أك اإلصابة الخطأ, كىما ككف مرتكب الجنحة في حالة سكر, أك محاكلتو التيرب مف 
المسؤكلية الجنائية أك المدنية التي يمكف أف تقع عميو, كذلؾ بالفرار أك بتغيير حالة األماكف أك بأية 
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قتؿ الخطأ في القانكف سبة التطرؽ لعقكبة الطريقة أخرل, كقد سبؽ التطرؽ ليذيف الظرفيف بمنا
كفي حالة تكافر أحد ىذيف الظرفيف, تضاعؼ عقكبة الجرح أك اإلصابة الخطأ, فتصبح  الجزائرم.

دج أك إحدل  200000دج إلى  40002الحبس مف أربعة أشير إلى أربع سنكات كالغرامة مف 
ات التكميمية الجكازية الخاصة بالجنحة. كما ىاتيف العقكبتيف. كيمكف الحكـ عمى الجاني أيضا بالعقكب

يمكف لمقاضي حسب سمطتو التقديرية أف يفيد المحكـك عميو بظركؼ التخفيؼ إذا لـ يكف مسبكقا 
دج, كىذا  20000قضائيا, كفي ىذه الحالة يمكف النزكؿ بعقكبة الحبس إلى شيريف كالغرامة إلى 

 مف قانكف العقكبات.  4مكرر 53حسب المادة 
 طمب الثالثالم

 موازنة بين عقوبات الدية في الشريعة اإلسالمية وبدائميا في القانون الجزائري 
تقتضي منا المكازنة بيف عقكبات الدية في الشريعة اإلسبلمية كبدائميا في القانكف الجزائرم, البحث    

ما, إلمكانية عف أكجو التشابو كأكجو االختبلؼ بينيما, ثـ البحث عف ايجابيات كسمبيات كؿ مني
الترجيح بيف ىاتيف العقكبتيف, أييما أنجع كأصمح في محاربة ىذا النكع مف الجرائـ كفي التقميؿ مف 

 اآلثار الناجمة عنيا؟ 
كبناء عمى ىذا تَـّ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف, ُيتناكؿ في الفرع األكؿ منيما أكجو التشابو كأكجو    

ميا في القانكف الجزائرم, كفي الفرع الثاني النقد المكجو لعقكبات االختبلؼ بيف عقكبات الدية كبدائ
الدية في الشريعة اإلسبلمية كمناقشتو؛ ألف عيكب كمزايا بدائميا في القانكف الجزائرم كىي عقكبات 

 السجف كعقكبات الغرامة قد تَـّ بحثيا مف قبؿ.
 الفرع األول

 ميا في القانون الجزائريأوجو التشابو واالختالف بين عقوبات الدية وبدائ
قد تقترب عقكبات الدية في الشريعة اإلسبلمية كالبدائؿ المختارة ليا في القانكف الجزائرم في بعض    

الصفات لدرجة التشابو, كقد تبتعداف في صفات أخرل لدرجة االختبلؼ. ىذا ما سيتـ بحثو في ىذا 
 بينيما.        الفرع مف خبلؿ التطرؽ ألكجو التشابو كأكجو االختبلؼ 
 ىولالفقرة األ 

 أوجو التشابو
يتفؽ جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية مع المشرع الجزائرم في التمييز بيف عقكبة القتؿ الخطأ    

كعقكبة القتؿ شبو العمد, كالذم ُيعطى في القانكف الجزائرم كصؼ أعماؿ اإليذاء العمدية المفضية 
خفؼ العقكبة في األكلى كتشدد في الثانية في كؿ مف إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا, حيث ت
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في العقكبة نفسيا, إذ تقرر الشريعة اإلسبلمية عقكبة الدية كيككف  االتشريعيف, بالرغـ مف اختبلفيم
التشديد فييا, كيقرر القانكف الجزائرم عقكبتي السجف كالغرامة كيككف التشديد فييما, عمما أف المشرع 

ددا في التمييز بيف عقكبة القتؿ الخطأ كالقتؿ شبو العمد, مقارنة مع تشدد الجزائرم كاف أكثر تش
 الشريعة اإلسبلمية في التمييز بينيما في العقكبة.

كما يتفؽ التشريعاف في تخفيؼ عقكبة القتؿ شبو العمد المقترف بأعذار االستفزاز المخففة, إذ تسقط    
سبلمية, سكاء كانت قصاصا كما عند المالكية, أك دية في ىذه الحالة العقكبة المقدرة في الشريعة اإل

كما عند باقي جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, كقد تحؿ محميا عقكبة تعزيرية مف اختيار كلي 
 األمر, كالتي قد تتفؽ مع العقكبة المقررة في القانكف الجزائرم.

لجزائرم في حالة ما إذا رأل القاضي كقد تتفؽ عقكبة القتؿ الخطأ أك اإلصابة الخطأ في القانكف ا   
النطؽ بعقكبة الغرامة كحدىا مع عقكبة الدية المقررة لمجريمة في الشريعة اإلسبلمية, ككجو االتفاؽ 
بينيما أف كؿ مف العقكبتيف ذات طبيعة مالية. كلكنيما يختمفاف مف أكجو أخرل, إذ تؤكؿ الغرامة إلى 

دية إلى أكلياء الدـ, كتككف الغرامة كاجبة عمى الجاني بينما الخزينة العامة لمدكلة في حيف تؤكؿ ال
تككف الدية كاجبة عمى العاقمة مع االختبلؼ المذككر في اإلصابة الخطأ بيف الفقياء كىذا حسب قيمة 

 ديتيا.
كقد تقارب القانكف الجزائرم مع الشريعة اإلسبلمية في التعديؿ الحديث لقانكف العقكبات, بإجازة    

ة في جنح الضرب كالجركح غير العمدية كالعمدية المرتكبة بدكف سبؽ اإلصرار كالترصد أك الكساط
, كنظاـ الكساطة ىك نظاـ شبيو بالصمح الذم تجيزه الشريعة 1استعماؿ السبلح كفي جميع المخالفات
 اإلسبلمية في جرائـ القصاص كالدية.

 ةثانيالفقرة ال
 أوجو االختالف

ائرم رفض مبدأ عقكبة الدية جممة كتفصيبل, كاختار عقكبات السجف األصؿ أف المشرع الجز    
كعقكبات الغرامة بدائؿ ليذه العقكبة, عمى الجرائـ التي تعاقب عمييا الشريعة اإلسبلمية بالدية, كغني 
عف البياف االختبلؼ بيف عقكبة الدية كعقكبة السجف, فاألكلى ذات طبيعية مالية أم ماسة بالذمة 

 ا الثانية فيي ماسة بالحرية إذ ىي سالبة ليا.المالية, أم
أف األكلى ذات حد كاحد, كالثانية ذات  , فيكتختمؼ عقكبة الدية عف عقكبة السجف البديمة ليا   

حديف, حد أدنى كحد أقصى. كأف الدية ال سمطة فييا لمقاضي مف حيث التخفيؼ, كلو ىذه السمطة 
                                                

 أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُوإٗٞ اإلظهاءاخ اُعىائ٤ح, أُهظغ اٍُاتن. 02-15األيش ٖٓ  8أٗظه أُاقج  1
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و حسب الحالة حؽ العفك في الدية, كليس ليـ ىذا الحؽ في عقكبة السجف. كأف لممجني عميو أك ذكي
 في عقكبة السجف. كأف لرئيس الدكلة حؽ العفك عف عقكبة السجف, كليس لو ىذا في عقكبة الدية. 

ف كانتا مف نفس الطبيعة إذ كؿ منيما ماسة     أما االختبلؼ بيف عقكبة الدية كعقكبة الغرامة, كا 
عاؼ مضاعفة لقيمة مكجكد في قيمة كؿ منيما, إذ تعتبر قيمة الدية أضبالذمة المالية, فإف االختبلؼ 

أيضا في الجية التي يكجو إلييا المبمغ المالي المحكـك بو, فالدية تكجو لممجني  تختمفافالغرامة. ك 
أف عقكبة الغرامة ذات حديف حد أدنى كحد ك عميو أك ذكيو, في حيف الغرامة تكجو لخزينة الدكلة. 

لمقاضي سمطة تقديرية في إمكانية تخفيؼ ك , بينما عقكبة الدية ذات حد كاحد. لبفي الغا أقصى
العفك عف الغرامة مف طرؼ رئيس كيمكف عقكبة الغرامة, كليست لو ىذه السمطة في عقكبة الدية. 

الدكلة, كليس لو ىذا في عقكبة الدية. كأف لممجني عميو أك ذكيو بحسب الحالة حؽ العفك عف الدية, 
. كأف عقكبة الدية تتحمميا العاقمة أك الجاني حسب الحالة, بينما يـ ىذا الحؽ في الغرامةلكليس 

 عقكبة الغرامة يتحمميا الجاني كحده. 
 الفرع الثاني

 النقد الموجو لعقوبات الدية في الشريعة اإلسالمية والرد عميو
 سبب اختياره لبدائميا, إال أنو لـ يذكر المشرع الجزائرم سبب امتناعو عف العمؿ بعقكبات الدية كال   

حظ كجكد نقد كبير مكجو لعقكبات الدية, كبتتبع الفقو الجنائي الكضعي كالذم قد يككف تأثر بو, يبل
ىذا النقد ُمناقش كمردكد عميو, كىك ما يتـ التطرؽ إليو في ىذا الفرع, حتى يسيؿ الترجيح بيف 

 مختارة في القانكف الجزائرم.  العقكبات الدية في الشريعة اإلسبلمية كبدائميا 
 ىولالفقرة األ 

 النقد الموجو لعقوبات الدية
أف الدية عقكبة  أنو يرل نتقادات لعقكبة الدية, مف أىمياكجو الفقو الجنائي الكضعي جممة مف اال   

, كىك أمر غير منطقي إذ ُيخؿ بمبدأ تفريد  مقدرة ذات حد كحيد ُينظر فييا لمجريمة دكف المجـر
الجرائـ الكضعي في كؿ  بة, الذم يعتبر أساس مف األسس التي تُبنى عمييا العقكبة في القانكفالعقك 

 كأصؿ عاـ. 
العقكبة, كيتعمؽ  ف جعْؿ الدية عمى العاقمة فيو ىتؾ لخاصية أساسية مف خصائصفإككذلؾ     

مو. باإلضافة إلى األمر بخاصية شخصية العقكبة, إذ ال ُيعقؿ أف المجـر يذنب كالغير يدفع ثمف إجرا
لمجاني عمى ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ, كذلؾ بعدـ اىتمامو باالحتياط ليا؛ ألنو يعمـ  اأف فيو تشجيع

 الفقياء.   بعض دكف أف يدفع ىك شيئا عند مسبقا أف ىناؾ مف يدفع بدال عنو,
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األخرل المشددة  أف القكؿ بتغميظ الدية في القتؿ شبو العمد, أك في حالة تكافر ظرؼ مف الظركؼك    
ليا كالتي سبؽ ذكرىا, كتحميؿ ىذا التغميظ لمعاقمة التي دخمت معاكنة بدؿ المتسبب في ىذا التغميظ 

 كىك الجاني, أمر غير منطقي كغير معقكؿ.
أف عقكبة الدية فييا تمييز عنصرم قائـ عمى أساس الديف كالجنس, إذ تختمؼ قيمة الدية ك    

أمر ال يقره التطكر الحضارم لممجتمع اإلنساني بصفة عامة, كفيو باختبلؼ الديف كالجنس, كىك 
ت مساس حتى بحقكؽ المكاطنة, التي تفترض المساكاة بيف أفراد الكطف الكاحد في الحقكؽ كالكاجبا

أف اختبلؼ قيمة الدية باختبلؼ الديف فيو مساس بحرية المعتقد, ك  بغض النظر عف الجنس أك الديف.
راه لغير المسمـ عمى الدخكؿ في الديف اإلسبلمي, أك العيش حياة الميانة كالذلة كيعتبر مف قبيؿ اإلك

 في المجتمع اإلسبلمي.
أف  أف عقكبة الدية ال تقيـ كزنا لمضرر الحاصؿ لممجتمع مف الجريمة, كدليؿ ذلؾ باإلضافة إلى    

أف نظاـ العاقمة بالشكؿ ك  .مف أثر ىذه العقكبة عمى المجتمعالدية تككف ألكلياء الدـ, كال يعكد شيئا 
السابؽ قد تجاكزه الزمف, كأف المجتمعات أصبحت اآلف ال تبنى عمى العصبات كالعشائر كالقبائؿ, 
كأصبحت أكثر مدنية كأصبح القريب ال يعرؼ قريبو ناىيؾ عمى أنو يعقؿ عنو, كبالتالي يندر أف تجد 

ف ُكجدت فيككف عدد أفرادىا قميؿ ال يستطيعكف في الغالب أف  جانيا لو عاقمة مستعدة لمعقؿ عنو, كا 
 يفكا بالمطمكب. 

 ةثانيالفقرة ال
 مناقشة النقد الموجو لعقوبات الدية

بالرغـ مف ىذه االنتقادات الكجيية كالمكضكعية المكجية لعقكبات الدية, فقد تمت مناقشتيا    
كؿ بأف عقكبات الدية ينظر بالنسبة لمقف .مؤيديف ليذه العقكباتكمحاكلة اإلجابة عمييا مف طرؼ ال

, فيي حقيقة تتعمدىا الشريعة اإلسبلمية كُتقر بيا, كتقـك فمسفتيا في العقكبة  فييا لمجريمة دكف المجـر
عمييا في جميع جرائـ العقكبات المقدرة, مف حدكد كقصاص كدية, كىي الجرائـ األساسية في الشريعة 

ف كانت  قميمة العدد.  اإلسبلمية ككثيرة االنتشار في الكاقع كا 
أما الجرائـ األخرل كىي الغالب األعـ, كالمسماة اختصارا في الشريعة اإلسبلمية جرائـ التعزير,    

. كالحكمة مف تشدد الشريعة اإلسبلمية في جرائـ  فينظر بالنسبة لمعقكبة فييا إلى الجريمة كالمجـر
سمطة فييا مف حيث التخفيؼ ال لممشرع  العقكبات المقدرة كمنيا جرائـ الدية, كجعميا ذات حد كحيد ال

كال لمقاضي كال لمحاكـ؛ أنيا أميات الجرائـ كأنيا ىي ما يكثر ارتكابيا في الكاقع, كبالتالي فإف 
 محاربتيا كالتحكـ فييا معناه التحكـ في الجريمة. 
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لذم قد يدفعو كعميو فمـ تفتح باب األمؿ لممجـر في أف جريمتو قد يطاؿ عقكبتيا التخفيؼ, األمر ا   
أك يشجعو عمى ارتكابيا. فإذا عمـ المجـر أف عقكبة الجريمة التي يعتـز ارتكابيا ثابتة كليست باليينة 
كال تخفيؼ فييا, حِسب ألؼ حساب قبؿ ارتكابيا, كىك األمر الذم يدفعو في الغالب إلى اإلحجاـ 

 ة.عنيا, كىك ما تيدؼ إليو الشريعة اإلسبلمية ككؿ القكانيف الكضعي
أما بالنسبة لمقكؿ بأف جعؿ عقكبة الدية عمى العاقمة فيو ىتؾ لخاصية شخصية العقكبة, فيذا    

يقكدنا إلى بحث الطبيعة القانكنية لمدية, كالتي أثارت جدال فقييا كاسعا بيف مف يعتبرىا عقكبة عمى 
يا ُتعطى لضحايا أساس قيمتيا الكبيرة, كبيف مف يراىا تعكيضا مدنيا ييدؼ إلى جبر الضرر؛ ألن

الجريمة. كلكف الرأم الراجح الذم استقر عميو الفقو, ىك أف الدية ذات طبيعة خاصة تجمع بيف 
 العقكبة كالتعكيض المدني, كالقكؿ بأنيا عقكبة ىي مف قبيؿ المجاز فقط.

في  كأما جعميا عمى العاقمة في الحالة المتفؽ عمييا كىي حالة القتؿ الخطأ, فيي أقرب ما تككف   
ىذه الحالة لمتعكيض المدني؛ ألف عمى الجاني في ىذه الحالة عقكبتو الخاصة كىي الكفارة, كالتي 
تتمثؿ في عتؽ رقبة مؤمنة, كىي تعكيضا لممجتمع عف النفس المفقكدة, مع مراعاة أف الشريعة 

فإف لـ يجد اإلسبلمية ترل أف عتؽ المسمـ بمثابة إحياء نفس, لذلؾ جعمتو كفارة في القتؿ الخطأ, 
الجاني القدرة المالية أك الرقيؽ, انتقمت عقكبة العتؽ إلى عقكبة بدلية تتمثؿ في صياـ شيريف 

 متتابعيف, إضافة إلى دفع ما كجب عميو مف الدية عند مف يقكلكف بو.
كجعؿ الدية عمى العاقمة في حالة الجناية الخطأ, حتى كلك كانت طبيعتيا كتعكيض مدني ال    

مشركعية؛ ألف التعكيض المدني أيضا يتحممو الجاني كأصؿ عاـ. أما جعميا عمى العاقمة يعطييا ال
فيك مف باب التكافؿ االجتماعي مع الجاني مف جية, باعتبارىا تخفيفا عنو كتضامنا معو كنصرة لو؛ 
ألف الجريمة غير مقصكدة منو فتستكجب التخفيؼ, ككؿ شخص معرض لبلبتبلء بيا, كاألياـ دكؿ 

 لؾ كيـك عميؾ. فيـك
كتعتبر كذلؾ مف باب التكافؿ االجتماعي مع ضحايا الجريمة مف جية أخرل, كىذا لتخفيؼ    

الضرر الحاؿ بيـ مف جراء الجريمة, فمك ُترؾ الدفع عمى الجاني كحده ألدل ذلؾ إلى العجز في 
مع الجاني أك الغالب, كفي ىذا ضرر مزدكج عمى ضحايا الجريمة. كالتكافؿ االجتماعي سكاء كاف 

  .ات بيف أفراد المجتمع اإلسبلميمع ضحايا الجريمة, ىك مف صكر البر التي تقكم الركابط كالعبلق
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مف جنس ما أكجبو الشارع مف اإلحساف إلى  ىك ايجاب الدية عمى العاقمة, أف كىناؾ مف اعتبر   
مف الحقكؽ لبعض العباد عمى  المحتاجيف, كأبناء السبيؿ كالفقراء كالمساكيف. كمف جنس ما أكجبو اهلل

 1بعض, كحؽ المممكؾ كالزكجة كاألقارب كالضيؼ, كليست مف باب عقكبة اإلنساف بجناية غيره.
أما في القتؿ شبو العمد كالجنايات فيما دكف النفس العمدية فجعؿ الدية عمى العاقمة أمر مختمؼ    

ف لـ يقصد القتؿ  فيو, فيناؾ مف يرل أف تككف عمى الجاني كحده, باعتبار أنو تعمد االعتداء كا 
ذا ُأخذ بيذا الرأم فإف النقد السالؼ ال يصبح مطركحا. كبما أف القصد الجنائي في  كنتيجة لفعمو, كا 
القتؿ شبو العمد مزدكج, جزء منو خطأ كجزء منو عمد, كاف األقرب إلى العقؿ فيو أف تتحمؿ العاقمة 

يتحمؿ الجاني زيادة تغميظ الدية إضافة لعقكبة الكفارة جزء الخطأ, متمثبل في دية القتؿ الخطأ, ك 
الخاصة بو, كىذا كإجابة عف النقد المكجو لتحميؿ العاقمة تغميظ الدية في حالة كجكد سبب لتغميظيا 

 بدؿ الجاني. 
أما القكؿ بأف عقكبة الدية فييا تمييز عنصرم, عمى أساس الجنس كالديف إذ قيمتيا مرتبطة بيما, ك    

ىذا األمر سعة الختبلؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في ذلؾ, إذ ىناؾ منيـ مف ال يرل ىذا  فإف في
خذ بيذا الرأم كتجنب ىذا الرأم, كيرل المساكاة في الدية, بغض النظر عف جنس أك ديف, فيمكف األ

 كمع ذلؾ نحاكؿ البحث عف األسس المحتممة لمرأم القائؿ باختبلؼ الدية باختبلؼ الجنسالنقد. 
كالديف, فبالنسبة الختبلؼ الدية باختبلؼ الجنس, فقد سبؽ القكؿ أف الدية ىي عقكبة كتعكيض مدني 
لجبر الضرر, فما ثبت أنو عقكبة بحتة كىك الكفارة, فبل اختبلؼ فييا بيف ككف القتيؿ ذكرا أك أنثى, 

ؽ, فإف ك عتمال فتجب الكفارة عمى الجاني كىي عتؽ رقبة مؤمنة, بغض النظر عف جنس القتيؿ كجنس
 لـ يجد الجاني العتؽ فصياـ شيريف متتابعيف. 

أما الدية كىي التي تدكر طبيعتيا بيف العقكبة كالتعكيض عف الضرر, فبل شؾ أف الضرر الناجـ    
عف قتؿ أك إصابة الذكر بالنسبة لذكيو, يفكؽ الضرر الناجـ عف قتؿ أك إصابة األنثى في الغالب 

بلمية؛ ألنو ىك المكمؼ بالقكامة عمى المرأة, كىك المكمؼ بكاجب النفقة حسب أحكاـ الشريعة اإلس
عمى مف تجب نفقتيـ عميو, حتى كلك ُكجدت األنثى التي تتساكل معو في الدرجة كأصؿ عاـ, كقد 

مكر ساقطة عف تككف لو أكثر مف زكجة فيكثر أكالده كبالتالي تككف حاجتيـ لمماؿ أكثر, ككؿ ىذه األ
كما يعتبر الذكر مف أىؿ النصرة دكف األنثى, كىك مف كاف يدفع الكاجب عميو في  صؿ.المرأة في األ

, كعميو فبل شؾ أف نـ بالغُ الديات مع العاقمة دكف األنثى, كالقاعدة في الشريعة اإلسبلمية أف الغُ  ـر
كر الشريعة اإلسبلمية إذا ثبت فييا أف دية األنثى ىي نصؼ دية الذكر, تككف قد راعت ىذه األم
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كغيرىا لتقرير ىذا الحكـ, كلـ يكف ىذا التقرير مبنيا عمى أساس تمييز بيف الذكر كاألنثى, تفضيبل 
 لمذكر عمى األنثى أك تحقيرا ليا كانقاصا لحقيا. 

أما بالنسبة الختبلؼ الدية باختبلؼ الديف كتفضيؿ المسمـ عمى غير المسمـ فييا, إذ تفكؽ دية    
تمع اإلسبلمي, كمدل كصؼ ىذا الحكـ بأنو إكراه لمدخكؿ في  اإلسبلـ. األكؿ دية األخير في المج

فيك كصؼ يحيد عف الصكاب؛ ألف اإلكراه في الديف في الشريعة اإلسبلمية منيي عنو, كألف اإلكراه 
, 1ىك: "حمؿ الغير عمى أمر يمتنع عنو بتخكيؼ يقدر الحامؿ عمى ايقاعو كيصير الغير خائفا بو"

كما يمكف أف يكصؼ بو ىذا الحكـ زيد أك تنقص بسبب ديانة القتيؿ. رد جعؿ الدية تكىذا ال يكجد بمج
إف ثبت في الشريعة اإلسبلمية, قد يككف مف قبيؿ التشجيع عمى الدخكؿ في اإلسبلـ, أك الدعكة غير 

قدر المباشرة إليو, ككما ىك معمـك فإف الدعكة المباشرة لغير المسمـ إلى اإلسبلـ كاجب عمى كؿ مسمـ ي
 عمييا. 

كأما التفرقة بيف المسمميف كغير المسمميف مف ذكم عقكد الذمة كاألماف, في الحقكؽ كالكاجبات    
كالتي قد يككف منيا التفرقة في الدية في الدكلة اإلسبلمية, فيك أمر غير مشركع, السيما عند مف يرل 

ما لممسمميف كعمييـ ما عمى أف المسمـ كغير المسمـ في الدية سكاء؛ ألف األصؿ عندىـ أف ليـ 
 المسمميف, كفي ىذا القكؿ كاألخذ بو سعة لتجنب ىذا النقد. 

مقكؿ بأف عقكبة الدية ال تقيـ كزنا لمضرر الحاصؿ لممجتمع مف الجريمة, كال يعكد لنسبة لابأما ك    
تبعية تتمثؿ شيئا مف أثر ىذه العقكبة عمى المجتمع ففيو مغالطة؛ ألف لعقكبة الدية في النفس عقكبة 

في عقكبة الكفارة, كىي عتؽ نفس مؤمنة تعكض النفس المفقكدة, كتصبح فائدتيا تعكد عمى المجتمع, 
كأما في جرائـ اإلصابة الحالة الضرر ثابت عمى المجتمع. بعدما كانت تعكد عمى السيد؛ ألف في ىذه 

فس خطأ, فإف المبمغ الكبير الخطأ, كالمعبر عنيا في الشريعة اإلسبلمية بالجناية عمى ما دكف الن
المقرر لعقكبة الدية, كمضاعفتو أحيانا في حالة تعدد األضرار الناجمة عف الجريمة, يسد حاجيات 
المجني عميو كال يجعمو عالة عمى المجتمع, فيكتفي المجتمع بجبر الضرر, كالحد مف اآلثار السمبية 

ة, فبل يرل فييا ضررا يعكد عميو بعد التكفؿ التي قد تنجـ عف الجريمة؛ ألف الجريمة أصبل غير عمدي
 بالمجني عميو كذكيو. 

أما القكؿ بأف نظاـ العاقمة بالشكؿ السابؽ قد تجاكزه الزمف, كأف المجتمعات أصبحت اآلف ال ك    
تبنى عمى العصبات كالعشائر كالقبائؿ, كأصبحت أكثر مدنية فيك حقيقة, يجب التفكير فييا بجدية 

بديمة لنظاـ العاقمة السابؽ. عمما أف ىذا اإلشكاؿ قد تـ بحثو عمى مستكل الفقو  كالبحث عف أنظمة
اإلسبلمي قديما, بمناسبة بحث حكـ عدـ كجكد العاقمة لمجاني, كالمقيط كالحربي إذا أسمـ كغيرىما, 
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 اـكقد تـ التعرض لحكـ ىذه الحالة. ثـ ُبحث ىذا اإلشكاؿ حديثا, كنكقش فيو مدل إمكانية حمكؿ نظ
ككاف مما ُتكصؿ إليو أنو ال مانع شرعا مف أف ُتدفع الدية مف شركات  .التأميف المعاصر مكاف العاقمة

التأميف التعاكني, كصكرتو أف تقـك جماعة بإنشاء شركة تعاكنية لمتأميف, يجمع كؿ عضك فييا بيف 
عاـ آلخر, تبعا  صفة المؤمف كالمؤمف لو, كيدفع كؿ مشترؾ مبمغا مف الماؿ كؿ عاـ, قد يختمؼ مف

لحاجة الشركة إلى األمكاؿ التي تمـز لتعكيض الخطر طكؿ العاـ. كال خبلؼ في مشركعية ىذا النكع 
مف التأميف؛ ألنو تعاكف عمى البر, كقد أقرتو المجامع الفقيية كالمؤتمرات اإلسبلمية. غير أف دفع 

 عند بعض الفقياء. الدية مف قبؿ المشتركيف في التأميف التعاكني, ال يجعميـ عاقمة
كلـ يجز جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية دفع الدية مف شركات الػتأميف التجارم؛ ألنو ال يجيز    

: "عقد يمتـز 1مف القانكف المدني الجزائرم 619ىذا التأميف مف األصؿ, كالذم ىك حسب المادة 
رط التأميف لصالحو مبمغا مف المؤمف بمقتضاه أف يؤدم إلى المؤمف لو أك إلى المستفيد الذم اشت

الماؿ أك إيراد أك أم عكض مالي آخر في حالة كقكع الحادث أك تحقؽ الخطر المبيف بالعقد كذلؾ 
 مقابؿ قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤدييا المؤمف لو لممؤمف".

عميو ككاضح مف ىذا التعريؼ أف ىذا التأميف يقبؿ عميو المساىمكف الستثمار أمكاليـ, كيقبؿ    
المستأمنكف رغبة في الحصكؿ عمى ضماف يخفؼ عنيـ آثار المخاطر التي قد يتعرضكف ليا, كىـ ال 

نما يممكيا كيسيطر عمييا المساىمكف.     يممككف شركات التأميف, كا 
كىناؾ مف الفقياء مف يجيزه بشرط تعديمو إلى صكرة قريبة مف المعامبلت اإلسبلمية, كىي صكرة    

ط العكض, إذ ىذه الصكرة جائزة في بعض المذاىب اإلسبلمية. كىناؾ مف يجيزه عقد التبرع بشر 
بصيغتو الحالية كيرل بجكاز دفع الدية منو. كىناؾ مف يرل أنو مف الممكف لمدكلة حتى ال ترىؽ 

كىك قريب مف  2الخزينة العامة, أف تفرض ضريبة عامة يخصص دخميا ألداء الدية عف الجناة.
 ات الغرامة لتعكيض المجني عمييـ عند تعذر تعكيضيـ.  المقترح بجعؿ عقكب

في تعييف  214كقد اجتيدت لجنة تقنيف الشريعة اإلسبلمية بمجمس الشعب المصرم في المادة    
العاقمة بقكليا: "عاقمة الجاني ىي الجية التي ينتمي إلييا كالسمطة التشريعية أك التنفيذية أك القضائية 

القطاع العاـ أك النقابة أك الجمعية أك الغرفة أك االتحاد أك أم تنظيـ ميني أك أك القكات المسمحة أك 
ذا لـ يكف لمجاني عاقمة كجبت الدية في بيت الماؿ".  حرفي.  كا 

                                                
, 78ّ, اُعه٣كج اُه٤ٌٔح, اُؼكق 1975ٌثرٔثه  26ٙ أُٞاكن 1395ٓؼإ ػاّ ن 20أُإنؾ ك٢  58-75األيش اُظاقن تٔٞظة  انمبٌَٕ انًذَٙ 1

 ّ, أُؼكٍ ٝأُرْٔ. 1975ٌثرٔثه  30أُإنـح ك٢ 
 .219-213 ص, أُهظغ اٍُاتن,  دساعخ يمبسَخ : انؼبلهخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ, سخت لضايم )عٛف( 2
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كقد بررت المجنة اعتبار العاقمة عمى النحك سالؼ الذكر في مناقشتيا ليذه المادة, بأنو رأم    
عمى العصبة في كجكب الدية, كقياس الجية التي يعمؿ بيا الجاني المالكية الذيف قدمكا أىؿ الديكاف 

  1أك ينتمي إلييا عمى أىؿ الديكاف, قياس صحيح باعتبار التعاكف كالتناصر.
 ةثالثالفقرة ال

 مزايا عقوبات الدية في الشريعة اإلسالمية
يو, بؿ ذىبكا أبعد مف لـ يكتؼ أنصار عقكبة الدية بمناقشة النقد المكجو ليا كمحاكلة اإلجابة عم   

ركف أف الشريعة اإلسبلمية عتبذلؾ إذ يركف أنيا تحقؽ كؿ األغراض المرجكة مف العقكبة كزيادة, كي
كركحا, كذلؾ مف خبلؿ العقكبات المقررة فييا عمى الجرائـ  ماأكلت أىمية كبرل لحفظ اإلنساف جس

, كلقد تـ بياف ذلؾ بالنسبة لؤلكلى, الماسة بو, سكاء تعمؽ األمر بعقكبات القصاص أك عقكبات الدية
إذ القيمة المرتفعة لكؿ الديات تكضح ذلؾ الحفظ, فيي بيذا  ,كليس مف الصعب استنتاجو في الثانية

 االرتفاع تحقؽ ثبلثة أغراض: 
يتمثؿ الغرض األكؿ في تحقيؽ الردع بنكعيو العاـ كالخاص, حيث تجعؿ الجاني يحسب ألؼ    

ارتكاب الجريمة, حتى مع فرضية سقكط القصاص عنو, حفاظا عف تأثر حساب قبؿ اإلقداـ عمى 
الذمة المالية لو بدفع الدية إذا كانت الجريمة عمدية, كىذا لضخامة قيمتيا, فإف كاف قد ارتكب 
الجريمة فعبل, فبل يفكر في العكدة إلييا, كذلؾ بعد دفع الدية كتأثر ذمتو المالية فعبل بيذا الدفع في 

صبلح  كزجر لغيره.الغالب, كف  ي ىذا ردع لو كا 
كيتمثؿ الغرض الثاني الرتفاع قيمة الدية في الشريعة اإلسبلمية, في تفادم اآلثار المادية السمبية    

التي قد تمحؽ بالمجني عميو أك ذكيو, مف جراء فقداف ىذا األخير أك فقداف منافعو سكاء كانت 
عكيض أك بنقصو قد تسكء أكضاعيـ المادية كيصبحكف الجريمة عمدية أك غير عمدية, كبدكف ىذا الت

دراؾ ما يمكف إدراكو,  عالة عمى المجتمع, كفي ىذا التعكيض العادؿ كالكبير راحة ليـ كلممجتمع كا 
كتحقيقا لغرض مف أغراض العقكبة كىك تحقيؽ العدالة, كىك ما ال يكجد في القانكف. ككما ىك معمـك 

الذم يحكـ بو لممجني عميو أك  ,قيمة التعكيض المدنيعف عفة أضعاؼ مضازيد بفإف قيمة الدية ت
 2ذكيو في مثؿ ىذه الجرائـ في القانكف الجزائرم.

فيك إغراء المجني عميو أك ذكيو  ,أما الغرض الثالث الرتفاع قيمة الدية في الشريعة اإلسبلمية   
رىـ العفك عمى الدية, كىذا الختيار الدية بدؿ القصاص في حالة ككف الجريمة عمدية, كذلؾ باختيا

                                                
 .670, 124, 123غ اٍُاتن, ص, أُهظندُخ رمٍُٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ثًدهظ انؾؼت انًقش٘ 1
ّ أُرؼِن تاُىا٤ٓح اُرأ٤ٖٓ ػ٠ِ ا٤ٍُاناخ ٝت٘ظاّ اُرؼ٣ٞغ ػ٠ِ األػهان, ٣1974٘ا٣ه  30ٙ أُٞاكن 1394ٓؽهّ  06ٓإنؾ ك٢:  15-74األيش أٗظه:  2

 ّ, أُِؽن.1974كثه٤ُه  19ٙ أُٞاكن 1394ٓؽهّ  26, اُظاقنج ك٢ 15اُعه٣كج اُه٤ٌٔح ػكق

أُرؼِن تاُىا٤ٓح اُرأ٤ٖٓ ػ٠ِ  15-74ّ أُؼكٍ ٝأُرْٔ ُألٓه ٤ُٞ٣1988ٞ  19ٙ أُٞاكن 1408ل١ اُؽعح  05ٓإنؾ ك٢  31-88انمبٌَٕ ًٝمُي: 

 ّ, أُِؽن.  ٤ُٞ٣1988ٞ 20ٙ أُٞاكن 1408ل١ اُؽعح 06, اُظاقنج ك٢ 29ا٤ٍُاناخ ٝت٘ظاّ اُرؼ٣ٞغ ػ٠ِ األػهان, اُعه٣كج اُه٤ٌٔح ػكق
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كجعمتو  ,فيو حفظ لنفس الجاني أك لجسمو, كقد ميدت الشريعة اإلسبلمية لذلؾ فندبت إلى العفك
ألنو أفضؿ لممجتمع كذلؾ بحفظ نفس إنساف منو أك جسمو  ؛أفضؿ مف القصاص كأقرب إلى التقكل

ر صّ نسبة لؤلكؿ قد يككف لو قُ إذ بال .مف القصاص, كأفضؿ لذكم المجني عميو كالجاني عمى حد سكاء
أك عجزة فقراء قد ال يفدىـ القصاص في شيء, بينما قد تسد رمقيـ الدية كتعكضيـ شيئا مما فقدكا. 
ف كانكا  كبالنسبة لذكم الجاني فالدية تجنبيـ فقدانو أك فقداف منافعو, كما ينجـ عنو مف آثار سمبية, كا 

 ذا األثر سيككف أقؿ مف أثر فقدانو أك فقداف منافعو.قد يتأثركف سمبا بدفع الجاني لمدية, كلكف ى
كلكف مع ما الرتفاع قيمة الدية في الشريعة اإلسبلمية مف فضائؿ, فإنو في المقابؿ ُيخشى منو أف    

يتحكؿ إلى إغكاء لذكم النفكس الضعيفة, بالتكاطؤ بيف الجاني كالمجني عميو لفبركة جرائـ قد تبدك 
ي الحقيقة غير ذلؾ, طمعا في الدية التي تدفعيا العاقمة, كيقتسميا الجاني ناجمة عف خطأ, كلكنيا ف

, لـ يحمِّؿ دية العمد كاالعتراؼ كالمجني عميو, كىذا قد يبدك مف بيف األسباب التي جعمت الرسكؿ 
لمعاقمة, تجنبا لمثؿ ىذا التكاطؤ المحتمؿ. كلذلؾ ُيطمب مف القاضي أف يككف لبيبا, السيما عند 

 يؽ في مثؿ ىذه الجرائـ. التحق
كأخيرا كبعد عرض تفاصيؿ الدية في الشريعة اإلسبلمية, كاالنتقادات المكجية ليا كمناقشتيا,    

كعرض مزاياىا, كمعرفة البدائؿ المختارة ليا في القانكف الجزائرم, كىي عقكبة السجف كعقكبة الغرامة 
ي اآلثار السمبية لمسجف, كتجنب المجني عميو كتقييميما, تبيف أف عقكبات الدية التي تجنِّب الجان

كذكيو اآلثار السمبية التي قد تنجـ عف الجريمة, تفُضؿ بكثير العقكبات المختارة في القانكف الجزائرم 
 كبدائؿ ليا, ال مف حيث تحقيؽ أغراض العقكبة كال مف حيث الحد مف اآلثار السمبية لمجريمة, كقد تـ

                                ذلؾ في عرض البحث.  بياف
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 الخاتمة
بعد تناكلي لمكضكع "العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي كبدائميا في القانكف" كبحثو    

نياء ىذا البحث بفضؿ اهلل كتكفيقو, تكصمت إلى  جممة من النتائج إضافة إلى النتائج المعبر عنيا كا 
 :   منيا ما ىو خاص, فأما النتائج العامة فأىميافي ثنايا البحث, منيا ما ىو عام و 

أف اإلسبلـ ال يعتمد بشكؿ أساسي عمى العقكبات المقررة عمى الجرائـ, لحماية األمف العاـ  ــــ   
كالنظاـ العاـ بؿ يعتبرىا السياج األخير لممحافظة عمييما, كيعتمد أساسا عمى أمر آخر كيعتبره 

لكقكع في الجرائـ كالمحرمات, كىك غرس الكازع الديني الذاتي كتقكيتو السياج األكؿ لمنع الناس مف ا
في نفكس الناس كضمائرىـ, كتربيتيـ عميو منذ الصغر كجعمو عقيدة متينة, كمفاده أف ىناؾ إلو يراقب 
في السر كالعمف كفي الميؿ كالنيار, ال تضاىيو كاميرات المراقبة القابمة لمتعطيؿ كالعاجزة عف حماية 

ا, كال رجاؿ األمف كالتحرم الذيف يمكف أف يفمت منيـ الجاني, كأف ىناؾ حياة أخرل أبدية في نفسي
اآلخرة فييا الجنة كالنار, إف سمـ الجاني مف عقكبة الدنيا فمف ينجك كيسمـ بفعمو مف عقكبة اآلخرة 

ا أنكره أماـ التي ىي أقسى كأمر, كأنو ال يستطيع إنكار جرمو أماـ عبّلـ الغيكب رب العباد بعدم
 العباد. 

أف اإلسبلـ نظاـ شامؿ متكامؿ لمحياة غير قابؿ لمتجزئة, كأف أخذ بعض أجزائو دكف بعض يحد  ــــ   
مف بريؽ نجاحو, فباب العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي مرتبطا ارتباطا كثيقا بأبكاب 

لتعاكف كالتكافؿ كغيرىا, كبالتالي فاألخذ بو مستقبل أخرل, كالزكاة كالنفقة كالميراث كالزكاج كالطبلؽ كا
عف بقية األبكاب يحد مف نسبة نجاحو, إذ ىناؾ عبلقة طردية بينو كبيف بقية األبكاب األخرل لمشريعة 
اإلسبلمية, فكمما زاد أخذنا باألبكاب األخرل زادت نسبة نجاح العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي 

ٍُۡج يح, كصدؽ اهلل العظيـ القائؿ: اإلسبلمي, كالعكس صح ٍَ تۡ
َ
ًۡ َوأ ًۡ دِيَُِس يُۡج ىَُس ٍَ ۡز

َ
َٔۡم أ ٱۡۡلَ

 ۚ ِٗا ًَ دِي ٰ ًُ ٱۡۡلِۡشَل ٍَِِت َورَِضيُج ىَُس ًۡ ُِۡػ  [.3]المائدة:    َغيَيُۡس

أف المجتمعات غير اإلسبلمية كجزء مف المسمميف بالكراثة الذيف لـ تتشرب قمكبيـ باإليماف بعد,  ــــ   
كف أف الشريعة اإلسبلمية كمنيا عقكباتيا المقدرة غير صالحة ليذا الزماف كفي ىذه األمكنة, ففي ير 

ىذه الرؤية نصيب مف الصحة, ذلؾ أنيـ يتصكركف تطبيقيا عمى مجتمعاتيـ كىـ عمى ىذه الحالة, 
قكباتيا كمنيا ع بمفيكميا الضيؽ فبيذا التصكر يككف حكميـ صحيح, إذ ال تصمح الشريعة اإلسبلمية

المقدرة لمتطبيؽ إال في المجتمع المسمـ, الذم تربى عمى العقيدة الصحيحة, كبالتالي فإف القكؿ 
, كمنيا عقكباتيا المقدرة لكؿ زماف كمكاف, بدكف تقييدىا بيذا المفيـك بصبلحية الشريعة اإلسبلمية

بمكة المكرمة في   بالمجتمع المسمـ, مبالغة حادت عف الصكاب, فمك كانت كذلؾ لطبقيا الرسكؿ
بداية الدعكة, كبما أنو لـ يؤمر بذلؾ كلـ يفعؿ, فيي غير صالحة لكؿ زماف كمكاف, كصبلحيا مرتبط 
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بكجكد المجتمع المسمـ زمانا كمكانا؛ ألف اإلسبلـ كديف ىك عقيدة كشريعة, فيك مركب مف جزئيف, 
 و كالمحافظة عميو بعد كجكده, كشريعة تعمؿ عمى تنظيمكىي أصؿ عقيدة تعمؿ عمى أسممة المجتمع

, ككمما تـ االبتعاد عف العقيدة تـ االبتعاد عف نجاح تطبيؽ الشريعة , فالعقيدة تسبؽ الشريعةكىي فرع
 . حتى كلك ُطبقت

, كمنيا العقكبات المقدرة أيضا مطمقا ككذلؾ فإف القكؿ بتعميـ عدـ صبلحية الشريعة اإلسبلمية   
كال تزاؿ ى, بدليؿ أنيا حكمت كسادت كنجحت ردحا مف الزمف مبالغة حادت عف الصكاب كاألكل

إال العمؿ عمى إيجاد  ى المسمميفد ليا العكدة كالنجاح, فما عمير بكجكد المجتمع المسمـ, فإذا أُ كذلؾ 
عمى إيجاده في زمانو, كىذا بالتربية عمى العقيدة الصحيحة,  المجتمع المسمـ, كالذم عمؿ الرسكؿ 

 تمع كالركح لمجسد, ثـ تأتي الشريعة بعد كجكده لمحفظ كالتنظيـ, كالمباس لمجسدفيي بالنسبة لممج
 لمحفظ كالستر كالبياء.   يأتي
ليا النجاح, فبل بد مف تكاتؼ الجيكد فيي ال تقع عمى  يدر إف أُ  مسمـكأف ميمة إيجاد المجتمع ال   

مة كما يتصكر البعض اآلخر, عاتؽ حزب أك أحزاب معينة كما يعتقد البعض, كال فئة محدكدة مف األ
بؿ ىي مسؤكلية األمة بأكمميا؛ ألف األمر يتعمؽ بأصؿ إيمانيا باهلل كرسكلو كعقيدتيا, كعمى ىذا فإف 

نبيا كرسكال مف ىذه األمة, سكاء كاف في  جميع مف رضي باهلل ربا, كباإلسبلـ دينا, كبمحمد 
عبلقة لو بأحدىما, مدعك لممشاركة في  صفكؼ الحكـ, أك في صفكؼ المعارضة, أك كاف مستقبل ال

إيجاد ىذا المجتمع, الذم يمكف أف تطبؽ فيو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كمنيا عقكباتيا المقدرة 
, كتككف بالنسبة ليـ مسمـكبنجاح, ليثبت لغير المسمميف صبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف في المجتمع ال

                  دعكة إلى اإلسبلـ الصالح لكؿ زماف كمكاف.   
أف العقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية كىي عقكبات الحدكد كالقصاص كالدية مقررة لعدد ــــ    

قميؿ مف الجرائـ, كلكف ىذه الجرائـ ىي األكثر مساسا بأمف المجتمع كسبلمتو, فعددىا ال يقؿ عف 
جرائـ منيا خاصة بالحدكد بيف متفؽ  السبعة كال يتجاكز االثنتي عشرة جريمة عمى أكبر تقدير. سبع

عمييا كمختمؼ فييا, أما المتفؽ عمييا فيي جريمة الزنا, كجريمة القذؼ, كجريمة السرقة, كأما 
 المختمؼ فييا فيي جريمة الحرابة, كجريمة شرب الخمر كالسكر, كجريمة الردة, كجريمة البغي. 

ربع كال يزيد عف الخمس جرائـ, كىي جرائـ كأما جرائـ القصاص كالدية, فعددىا ال يقؿ عف األ   
القتؿ بأنكاعو الثبلثة, كالمسماة اختصارا في الشريعة اإلسبلمية بالجناية عمى النفس, كىي القتؿ 
الخطأ, كالقتؿ شبو العمد ػػػػػ ال يقره جميكر المالكية ػػػػػ, كالقتؿ العمد, باإلضافة إلى جريمتي ما يسمى 

 س, العمدية منيا كغير العمدية.بالجناية عمى ما دكف النف
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أف العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي مرتبطة ارتباطا كثيقا بالعقيدة, إذ يعتقد  ــــ   
المؤمف الحؽ اعتقادا ال زيغ فيو أنيا مف عند اهلل, خالؽ كؿ شيء الذم يعمـ ما خمؽ كما يصمح ليذا 

ىا العدؿ المطمؽ, فتككف بالنسبة لو مقدسة كُيِكف ليا كؿ الخمؽ, كىذا ما يجعمو يسمِّـ بيا كيعتبر 
االحتراـ, باإلضافة إلى أنيا مرتبطة باآلخرة التي ىي غاية المؤمف, إذ تعتبر العقكبة المقدرة عميو في 

 الدنيا كجزاء عمى جريمتو, مكفرة عنو إثـ ىذه الجريمة في اآلخرة أيف تككف عقكبتيا أشد. 
عجب في رؤية الجاني الذم يرتكب جريمتو في لحظة ضعؼ كغفمة منو سرا لـ لذلؾ ال غرابة كال    

يره أحد إال اهلل, مقببل أماـ القاضي مقرا بيا, طالبا منو تنفيذ العقكبة عميو, كلك كانت فييا إنياء 
حياتو, بعد أف استفاؽ مف غفمتو كآلمو حر المعصية. كىذا ما ال يكجد في القانكف الكضعي, إذ ال 

في نظر المخاطب بو, لذلؾ نرل الناس يتفننكف في خرقو, كايجاد الثغرات لئلفبلت  قدسيةبيذه ال يتمتع
 مف عقكبتو, كىك ما جعؿ معدؿ الجريمة في ارتفاع مستمر.

أف كسائؿ إثبات الجرائـ ذات العقكبات المقدرة المتفؽ عمييا تنحصر في كسيمتيف فقط, ىما  ــــ   
ثيرة كدقيقة, اليدؼ األقرب منيا ىك عدـ الخطأ في الحكـ بيا كاالحتراز الشيادة كاإلقرار كبشركط ك

منو, فإف ُكجد الخطأ فضامنو مكجكد, شاىدا كاف أك مقرا, كالغاية األبعد ليذه الشركط ىك درء العقكبة 
السيما في الحدكد كالقصاص ألنيا مبناة عميو, ككأف ىذه العقكبات ُكضعت لمتيديد كالتمكيح كالكعيد 

 ثر منو لمتطبيؽ, بدليؿ قبكؿ رجكع المقر كلك عند تنفيذ العقكبة إذا كانت الجريمة ثابتة باإلقرار. أك
كيندرج تحت ىذه الغاية ػػػػػ غاية درء العقكبة ػػػػػ استبعاد شيادة المرأة في اثبات جرائـ الحدكد    

اف حاليا كما فيمو , إذ يبدك أف الغرض مف عدـ قبكؿ شيادتيا ليس نقصعند الجميكر كالقصاص
البعض, كدليؿ ذلؾ ما رأيناه مف قبكؿ شيادة المرأة في إثبات نفي جريمة الزنا المثبتة بأربعة عدكؿ, 
كما رأيناه في المعاف مف أف شيادة الزكج بالمكاصفات المطمكبة تبعد عنو حد القذؼ, كشيادة الزكجة 

 زكج عنيا بو. بالمكاصفات المطمكبة تدرأ عنيا حد الزنا, رغـ شيادة ال
باإلضافة إلى قبكؿ ركاية الحديث عف أميات المؤمنيف بخبر اآلحاد, بالرغـ مف أف الحديث ىك    

المصدر الثاني لمتشريع اإلسبلمي بصفة عامة بعد القرآف الكريـ, فكيؼ تقبؿ ركايتيف كىي أكبر مف 
سألة جزئية؟ فقاعدة درء الحدكد الشيادة, إذ تُبنى عمييا أحكاـ تشريعية كمية كال تقبؿ شيادتيف في م

مركم عف عائشة أـ المؤمنيف  رفكعالحدكد كالقصاص, أصميا حديث مبالشبيات المبنية عمييا جرائـ 
 .زكج النبي 

أف العقكبات المقدرة كمكجباتيا كشركطيا في التشريع الجنائي اإلسبلمي يكثر فييا تعدد أقكاؿ  ــــ   
د يصؿ ىذا التعدد إلى القكؿ كنقيضو, كتكثر فييا المسائؿ الخبلفية. الفقياء في المسألة الكاحدة, كق

كقد استعمؿ ىذا األمر كسبلح ذك حديف, حيث يراه معارضك ىذا التشريع عيب مف عيكبو, 
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كيعتبركف ىذا مف األسباب التي تجعؿ ىذا التشريع  قكاؿ ُيتبع؟ كبأم اآلراء ُيحكـ؟كيتساءلكف أم األ
طيع القاضي أف يحكـ فيو بالقكؿ الذم يكافؽ ىكاه, كىك ما يؤدم إلى أحكاـ غير قابؿ لمتطبيؽ, يست

 متناقضة في قضايا متماثمة, إما مف نفس القاضي أك مف قضاة مختمفيف. 
فيما يعتبر مؤيدك التشريع الجنائي اإلسبلمي أف ىذه مزية مف مزاياه, كمركنة في الشريعة    

مكاف مف المجتمع المسمـ كفي أم زماف, كذلؾ بأخذ القكؿ  اإلسبلمية تجعميا قابمة لمتطبيؽ في أم
المناسب لذلؾ الزماف كذلؾ المكاف, فإذا ضاؽ عمييا األمر في مذىب التمست السعة في مذىب 
آخر, مستندة في ذلؾ إلى قكة الدليؿ ككفالة المصمحة, كال حرج عمييا في ذلؾ شرعا كال تثريب, 

 ف, كما الحكـ القضائي إال فتكل ممزمة مف القاضي. فالفتكل تتغير بتغير الزماف كالمكا
كقد يستفاد مف ىذا التنكع في األقكاؿ, في تفعيؿ مبدأ المعاممة بالمثؿ بيف الدكلة اإلسبلمية كغيرىا    

مف الدكؿ األخرل. كما سبب ىذا التعدد كالتنكع في األقكاؿ كاآلراء كسره, إال أف نصكص الشريعة 
صياغة بديعة تجعميا تسع الحياة, كىذا لكف مف ألكاف اإلعجاز, الذم امتاز  اإلسبلمية مرنة كمصاغة

 بو القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة.
كلمخركج مف ىذا اإلشكاؿ, ال يمكف لتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية بصفة عامة كمنيا العقكبات المقدرة    

ألقكاؿ الكاجبة التطبيؽ, حتى ال تترؾ لمقضاة فييا أف ُيكتب لو النجاح إال بتقنينيا, كذلؾ باختيار ا
الحرية المطمقة في اختيار القكؿ أك الرأم حسب ىكاىـ, في ظؿ تعدد أقكاؿ كآراء الفقياء, التي قد 
تؤدم إلى أحكاـ متناقضة مف نفس القاضي أك مف قضاة مختمفيف في قضايا متماثمة داخؿ البمد 

المصمحة في غير القكؿ أك الرأم المختار في التقنيف عدَّلو الكاحد, فإف رأل المشرع بعد التطبيؽ أف 
كىكذا. ألنو مقرر شرعا عند جميكر الفقياء أف حكـ الحاكـ في المسائؿ الخبلفية يرفع الخبلؼ؛ كألف 

 الخبلؼ البد أف ينتيي إلى حد في الكاقع, كالتقنيف مف الحاكـ يؤدم ىذا الدكر كيرفع الخبلؼ. 
المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي رغـ ما تكصؼ بو مف شدة, إال أنيا كانت أف العقكبات  ــــ   

سباقة في األخذ بكؿ مف األعذار المعفية مف العقاب كاألعذار المخففة لمعقاب, كىذا ما تَـّ إثباتو في 
فذ جريمة الزنا, كجريمة القتؿ العمد, مف أف الجاني إذا اعترؼ بجرمو لينقذ شخصا بريئا كانت ستن

عميو عقكبة الجريمة خطأ, سيستفيد مف األعذار المعفية في حالة الزنا, كمف األعذار المخففة في 
حالة القتؿ العمد, التي تنقؿ العقكبة فيو مف القصاص إلى الدية, كىذا لتشجيع الجاني عمى اإلقرار 

رمء, لذلؾ اختارت لكي ال ُيداف برمء؛ ألف العدالة ال يضرىا تبرئة مجـر بقدر ما يضرىا إدانة ب
 الشريعة اإلسبلمية أخؼ الضرريف كأىكف الشرِّيف. 
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أف القانكف الجزائرم كافؽ الشريعة اإلسبلمية في تجريـ جؿ الجرائـ التي ليا عقكبات مقدرة في  ــــ   
 ,ىذه األخيرة, باستثناء زنا غير المتزكجيف, كشرب الخمر إذا لـ يؤد إلى السكر العمكمي السافر

كمع ذلؾ فقد اختمفا في نكع العقكبة المقررة عمى كؿ فعؿ اتفقا عمى تجريمو. كيرجع سبب عدـ  كالردة.
تجريـ زنا غير المتزكجيف كشرب الخمر كالردة في القانكف الجزائرم, كاالختبلؼ الجذرم بيف عقكبات 

مية, أف قانكف في الشريعة اإلسبلليا الجرائـ المتفؽ عمييا في القانكف الجزائرم كالعقكبات المقدرة 
العقكبات الجزائرم مأخكذا بشكؿ يكاد يككف حرفيا عف القانكف الفرنسي, البعيد كؿ البعد عف ىكيتنا, 
كقد يككف ىذا بسبب نقص الكفاءات الجزائرية أنذاؾ, كتأثر المكجكد منيا بالثقافة الفرنسية, المكركثة 

ؿ ىذه المدة بكؿ ما أكتي مف قكة عمى عف االستعمار الذم داـ ما يقارب قرف كثمث القرف, عمؿ خبل
 طمس ىكية الجزائرييف.

بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم, في عقكبة الشركع في جرائـ  اجكىري اأف ىناؾ فرق ـــــ   
العقكبات المقدرة المتفؽ عمى تجريميا بينيما, إذ ال تعاقب الشريعة اإلسبلمية بالعقكبة المقدرة عمى 

الجريمة, كتعاقب عمييا بعقكبة تعزيرية, أم ال تعاقب عمى الشركع في الجريمة كالجريمة  الشركع في
التامة بنفس العقكبة. في حيف أف القانكف الجزائرم يسكم في العقكبة بيف الشركع في الجريمة 

كيؼ  , كأعتقد أف ىذا يحيد عف العدالة, إذفي الجرائـ التي يعاقب فييا عمى الشركع كالجريمة التامة
إف ىذا األمر ال يشجع  كلـ يكمؿ جريمتو كبيف مف أتميا؟ كتراجع يسكل في العقكبة بيف مف عدَّؿ

عمى العدكؿ, بؿ يدفع الجاني دفعا إلى إتماـ جريمتو, ما دامت العقكبة المقررة لكؿ مف الفعميف 
 كاحدة.     

ة متنكعة, كفي الغالب تختمؼ أف العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي األصمي ــــ   
باختبلؼ الجريمة, ففييا الرجـ كالجمد كالقطع كالنفي كالصمب كالقصاص كالدية. أما العقكبات األصمية 
البديمة في القانكف الجزائرم لمعقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية, فيي مقتصرة عمى عقكبات 

اإلعداـ. كبالتالي فيي تخمك مف التنكع بتنكع الجرائـ, السجف كالغرامة, بعد أف تَـّ ايقاؼ تنفيذ عقكبة 
ككأف السجف ىك عبلج سحرم لكؿ اآلفات, كحتى لك سممنا ػػػػ رغـ أننا أثبتنا عكسو ػػػػ أف عقكبة 

صبلح المحكـك عميو كعدـ إكتحقؽ غرض الردع الخاص, مف خبلؿ السجف تنفذ بأفضؿ السبؿ, 
ثبتو الكاقع المعاش مف خبلؿ زيادة أردع العاـ, كىذا ما عكدتو لمجريمة, فإنيا ال تحقؽ غرض ال

معدالت الجريمة, بالرغـ مف كجكد العقكبات الكضعية, فيذا يعني أف الجماىير ال ترتدع بيذه 
 العقكبات. 

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف االعتماد الغالب في العقاب عمى السجف, كلَّد ظاىرة االكتظاظ في    
السجكف تحكم أضعاؼ مضاعفة لما ىك مقرر ليا, الشيء الذم ينعكس  السجكف, إذ أصبحت كؿ
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عمى فعاليتيا كعدـ تحقيؽ المأمكؿ منيا. كفي الكثير مف األحياف يؤدم برئيس الجميكرية إلى التدخؿ 
االضطرارم, لمتقميؿ مف عدد المساجيف عف طريؽ العفك, األمر الذم ينجـ عنو العكدة لئلجراـ في 

عنيـ, ذلؾ أف العفك يجعؿ أغمب العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة, كال يخفى  الغالب مف المعفك
عف العامة ناىيؾ عف المتخصصيف ما ليذه األخيرة مف آثار سمبية, باإلضافة إلى أف العفك المتكرر 
عامؿ مشجع عمى الجريمة, لما يخمقو عند المجـر مف أمؿ اإلفبلت مف العقاب, إذ أصبح المجرمكف 

 بكف لو كيخططكف لجرائميـ كفقو. يحس
إف النظرة السطحية إلى العقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية, تكحي بأنيا جد قاسية كال رحمة  ــــ   

فييا, كلكف بتعميؽ النظر يتبيف أنيا رحمة عامة, تتسع لعمـك الناس كمف بينيـ الجناة, كليست رحمة 
حماة حقكؽ اإلنساف  مدعي نيا باقي الناس, كما يطالب بوخاصة ال تتسع إال لمجناة, كلك تضرر م

 بطريؽ مباشر أك غير مباشر. 
إف العقكبة عندما تككف ىينة فإنيا تغرم بارتكاب الجرائـ, كبالتالي تككف شقاء عمى العامة كسببا    

إذا كانت  القتمة كالسراؽ كالفسقة. أماالمجرميف مف إلىدار حرمة دمائيـ كأمكاليـ كأعراضيـ, لحساب 
أليمة مكجعة فإنيا تككف رحمة لمجميع, رحمة لمريدم اإلجراـ؛ ألنيا تزجرىـ عف ارتكاب الجرائـ 
ابتداءن, فتسمـ ليـ أنفسيـ مف العقاب. كرحمة لمعامة بصيانة دمائيـ كأمكاليـ كأعراضيـ مف أف يعتدل 

عـ الجميع بنعمة العافية كاألمف, عمييا, بما يحممو التيديد بيذه العقكبة مف ردع عف ىذا العدكاف, فين
 كيتفرغكف لما فيو الخير لمعباد كالببلد.

ىذه النتيجة أعتقد أف المنطؽ السميـ المبني عمى العقؿ, كالبعيد عف العاطفة الضيقة سيقكد إلييا.    
 أـ ىؿ يجب التمطؼ بالمجـر اآلثـ كطمب الرحمة بو كُينسى المجني عميو الضحية؟ أيككف القاتؿ أكلى
بالرحمة مف القتيؿ؟ كالسارؽ أكلى بالعطؼ مف المسركؽ منو كمف المجتمع الذم ُيستيدؼ أمنو؟ 
أيككف السكارل كالفسقة كالقتمة كالمصكص أكلى بالشفقة مف األمة التي ييددىا ىؤالء؟ ما المعيار الذم 

و سيبقى ىذا كحتى يُعرؼ ىذا المعيار كُيتفؽ عمي س بو حتى ُيعرؼ المحؽ مف الكاىـ؟يجب أف يقا
 .الجدؿ قائما

أف الذيف ينتقدكف العقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية كيعتبركنيا غير صالحة لمتطبيؽ  ــــ   
يجيمكنيا كيجيمكف أحكاميا, كال يعرفكف عنيا إال القميؿ المرتبط بالشدة, كمعمـك أف مف جيؿ شيئا 

ليـ حكـ مسبؽ عمييا, ناجـ عما سمعكه عنيا عاداه, كلـ يككنكا قد درسكىا بمكضكعية كفي الغالب 
 مف الخصـك الذيف يّدعكف عمييا دكف مكضكعية. 
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كاألصؿ في التقييـ كالحكـ المكضكعي ليا أك عمييا, أف تسمع مف الخصميف المدعي كالمدعى    
ف كاف األ مر عميو, كأف تسمع منيا كال يكفي أف تسمع عنيا, كذلؾ بالرجكع إلى مصادرىا األصمية, كا 

ليس بالسيؿ كبالخصكص عمى منتسبي القانكف, الذيف يجدكف صعكبة كبيرة في التعامؿ مع ىذه 
المصادر كفيميا, كقد تككف ىذه الصعكبة عائقا في طريؽ الباحث عف الحقيقة, يثنيو عف المكاصمة 

المثابرة إف كيكقفو في بداية الطريؽ, نتيجة ما يبلقيو كما يبذلو مف جيد ككقت, فما عميو إال الصبر ك 
 أراد الكصكؿ إلى ىدفو المنشكد, كىك الحكـ عمى العقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية أك ليا.

كفي المقابؿ ىناؾ الكثير ممف ينتسبكف إلى الشريعة اإلسبلمية الذيف يركف في القانكف الكضعي    
ال الضبلؿ البعيد, كينصحكف الكفر البكاح جممة كتفصيبل, كيعتبركف دراستو مضيعة لمكقت كما فيو إ

باالبتعاد عنو كعدـ دراستو, كيحكمكف عميو رغـ جيميـ بو كما يعرفكف عنو إال القميؿ, فاعتقد أف ىذا 
السابقة؛ كألف في القانكف الكضعي  يو المكضكعية أيضا؛ لنفس األسبابتطرفا مف ىؤالء تنعدـ ف

 يد منو في مجاؿ اإلجراءات كاآلليات كالتقنيف.الكثير مما ال يصطدـ مع الشريعة اإلسبلمية, كقد تستف
كفي الكثير مف األحياف قد تمتقي الشريعة اإلسبلمية مع القانكف الكضعي, السيما في مجاؿ    

العقكبات التعزيرية, كالتي ُيحكـ بيا في الغالب األعـ مف الجرائـ في الشريعة اإلسبلمية, ككما ىك 
يعة اإلسبلمية في كثير مف األحياف تتحكؿ إلى عقكبات تعزيرية, معمـك أف العقكبات المقدرة في الشر 

 نتيجة تخمؼ شرط ما أك عفك أك صمح أك غير ذلؾ.
, كيتصدكف لمف حاكؿ مف يركف في الحدكد كالقصاص شدة كقسكة ال تميؽ بالعصر أغمب أف ــــ   

ممكف عمى إثارة الفتف ىـ أنفسيـ مف يع, العكدة إلى العمؿ بيما سكاء بطريؽ مباشر أك غير مباشر
شعاؿ ا , مف تنكيؿ أعماؿ كحشية خارج إطار الشرعيةالقياـ فييا بيا, ك يتغذتلحركب اليمجية ك كا 

مسالميف كأطفاؿ آمنيف كنساء غافبلت, كما ينجـ  رجاؿمغارات عمى األبرياء, مف بالخصـك كشف ل
فساد كقتؿ كتشكيو كتشريدعنيا مف تيديـ لممنازؿ عمى أىميا كعمى مف فييا كما فييا, كتخريب ك  ال  ,ا 

لسبب كلكف لتحقيؽ رغبة شخص أك مجمكعة أشخاص, أك محافظة عمى سمعة أك عمى كرسي, أك 
عدؿ كرحمة, كلكف قتؿ القاتؿ كقطع السارؽ  ؤالءى إظيارا لمغمبة كالسيطرة, ىذه األمكر كميا في نظر

م معيار يصنفكف كبأم مكياؿ , فبأكجرح الجارح, عف طريؽ القضاء كتحت إشرافو كحشية كىمجية
  يِزنكف؟

 :     وأما النتائج الخاصة المتوصل إلييا في ىذا البحث فمنيا   
أف الشركط المتعددة كالدقيقة لمشيادة في إثبات جريمة الزنا, تبيف أنو يندر إف لـ يكف مستحيبل  ــــ   

مف ىذا أف حد الزنا جاء كعقكبة  إثبات جريمة زنا في المجتمع اإلسبلمي عف طريؽ الشيادة. كُيستنتج
ما باستيتاره حتى تمكَّف أربعة رجاؿ  شاعة الفاحشة, إما بإقرار الزاني بيا كا  لمجير بمعصية الزنا كا 
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عدكؿ بأف يشاىدكا الكاقعة بأدؽ تفاصيميا, أكثر منو كعقكبة عمى الزنا نفسو, بدليؿ أف الزنا قد ُندب 
يصح حتى أثناء تنفيذ العقكبة, كأف اشتراط أربعة شيكد بتمؾ إلى الستر, كأف الرجكع في اإلقرار بو 

الشركط فيو تعجيز إلثباتو, كأف ىذا العدد مشترط بنص قرآني, كأنو إذا قؿَّ العدد عف ىذا, فإف ىؤالء 
الشيكد فاسقكف حكما عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية, كلك كانكا صادقيف في الكاقع كيتعرضكف 

 لعقكبة القذؼ.
إف إباحة الزنا بيف غير المتزكجيف في القانكف الجزائرم, يعتبر مف العكامؿ المسببة لمجريمة, كال  ــــ   

تغير ىذه اإلباحة مف المشرع نظرة المجتمع إليو, إذ يبقى مستيجنا كغير مقبكؿ؛ ألف المجتمع 
تيو المجاىرة بو, الجزائرم مجتمع مسمـ, فبل يرضكف ىذا الفعؿ ألرحاميـ, كال يستطيع حتى مف يأ

كيتستر عف نتائجو في الغالب, فيككف ىذا الفعؿ سببا في جرائـ متعددة منيا: القتؿ العمد كأعماؿ 
العنؼ العمدية األخرل بدافع حماية العرض كالذكد عف الشرؼ, جرائـ اإلجياض, قتؿ األطفاؿ حديثي 

لستر العار أك انتقاما لعدـ اعترافو العيد بالكالدة غير الشرعييف, قتؿ أحد طرفي عبلقة الزنا لآلخر 
 بالجنيف كغيرىا. 

باإلضافة إلى ما ينجـ عف عبلقة الزنا غير الشرعية مف أبناء غير شرعييف, غالبا ما يتـ التخمي    
عنيـ في مراكز الرعاية االجتماعية, التي تتخمى عنيـ بدكرىا بعد سف الرشد, ليجدكف أنفسيـ بدكف 

كيصبحكف يشكمكف قنبمة مكقكتة في المجتمع, منبكذيف فيو رغـ أنو ال ذنب  أىؿ كال مأكل كال ىكية,
ليـ في الكضعية التي يكجدكف فييا, مما سيشكؿ ردة فعؿ منيـ في الغالب تككف إجرامية انتقاما مف 
ىذا المجتمع, الذم ساىـ بقكانينو في كضعيـ في الحالة التي ىـ فييا, عمما أف عددىـ في ازدياد كىـ 

 ؼ. باآلال
إف عدـ تجريـ الشركع في الزنا في القانكف الجزائرم, يؤدم في الغالب إلى إدانة البرمء أك براءة  ــــ   

الزاني عند إثبات ىذه الجريمة عف طريؽ ضابط شرطة قضائية في حالة تمبس؛ ألف في ىذه الحالة 
محضر الذم ينجـ عنو إما ضابط الشرطة القضائية ال يشاىد كاقعة الزنا فعبل في الغالب, كيحرر ال

إدانة غير ثابتة؛ ألف فعؿ الزنا قد يككف لـ يتـ بعد, كفي ىذه الحالة تمت اإلدانة عمى شركع في الزنا 
, كتككف قد تمت مخالفة مبدأ الشرعية. أك براءة مبنية عمى الشؾ الذم يفسر لمصمحة  كىك غير مجـر

 الجاني كقد يككف فعؿ الزنا قد تـ.             
ف تضمف مساكاة الناس جميعا أماـ القانكف كأصؿ  ــــ    إف الفكر الكضعي كمنو القانكف الجزائرم كا 

عاـ, إال أنو أبقى قنكات شرعية النفبلت طبقات خاصة تتميز بالتفكؽ االجتماعي كالسياسي مف 
أعضاء العقكبة في الغالب كأخضعيا إلجراءات خاصة, كنرل ذلؾ كاضحا في استثناء رؤساء الدكؿ, ك 
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البرلماف, كأعضاء السمؾ السياسي كالقنصمي, كالقكات األجنبية المتكاجدة عمى إقميـ الدكلة كبإذف 
 منيا. 

أما في العقكبات المقدرة في الشريعة اإلسبلمية فاألصؿ فييا المساكاة بيف الجناة حكاما    
, إال أنو في بعض  عقكبات الحدكد كىي حد كمحككميف, كالنظر فييا يككف إلى الجريمة دكف المجـر

الزنا كحد القذؼ كحد شرب الخمر كالسكر استثناء, حيث كعمى عكس القانكف يعتبر التفكؽ 
االجتماعي في حاالت خاصة سببا لمضاعفة العقكبة, كانحطاطو سببا لتخفيفيا, كيظير ىذا في 

ؼ عقكبة األخير, عقكبة العبد كعقكبة الحر في جرائـ الحدكد السالفة الذكر, إذ عقكبة األكؿ نص
الطاىرات المقررة عمى اتياف الفاحشة ىي ضعؼ عقكبة  ككذلؾ يظير في أف عقكبة زكجات النبي 

 النساء العاديات, مما يكحي بأف ىذا ليس تشريع بشر. 
إف البحكث كالدراسات األكاديمية كاالحصائيات الرسمية, بينت أف جرائـ السرقة في الجزائر في  ــــ   

مر, ناىيؾ عف األرقاـ المخفية في ىذا المجاؿ, كقد تقترف بجريمة السرقة كألجميا في ارتفاع مست
غالب األحياف, جرائـ أكثر منيا جسامة كالقتؿ كالحرؽ كالتخريب كاإلرىاب كغيرىا, مما يكحي معو 
ـ أف العقكبة المقررة عمى ىذه الجريمة لـ تحقؽ األغراض المرجكة منيا, كمنيا الردع بنكعيو العا

كالخاص, األمر الذم يفترض أف يدعك المشرع الجزائرم لمتحرؾ, كالبحث عف بدائؿ لمعقكبات المقررة 
 حاليا عمى جرائـ السرقة, لمحد مف ىذه الظاىرة التي تفتؾ بالمجتمع الجزائرم.

إف عقكبات القصاص مف أعدؿ العقكبات المقررة في الشريعة اإلسبلمية؛ ألنيا تجازم الجاني  ــــ   
بمثؿ فعمو, أك أقؿ منو في الجنايات عمى ما دكف النفس إف خيؼ الزيادة, كيقدر الباقي بحككمة 
عدؿ, كيتجنب الحيؼ في تنفيذ العقكبة مع أف الجاني معتد, لذلؾ قرر المالكية عقكبة تعزيرية عمى 

 الجاني مقابؿ االعتداء, إضافة لعقكبة القصاص كىك ما أراه أكثر عدالة. 
مـك فإف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في القصاص, دائرة بيف العدؿ كاإلحساف, فالعدؿ كعمى الع   

يقتضي استيفاء الحؽ بالمثؿ دكف حيؼ أك ظمـ, كىك المطمكب تحقيقا لغرضي الردع العاـ كالردع 
الخاص. كاإلحساف يقتضي العفك عف الحؽ تكرما كرحمة كىك المندكب إليو, لتطيير النفكس مف 

حساف , ألف العفك عند المقدرة إكراـضغاف كاالرتقاء بيااألحقاد كاأل  .كا 
إف تقدير الديات كاألركش بمقدار ثابت منذ أزيد مف أربعة عشر قرنا, سكاء كاف األصؿ فييا  ــــ   

اإلبؿ كحدىا, أك معيا الذىب كالفضة فقط, أك كاف مضافا ليـ البقر كالغنـ كالحمؿ بحسب تعدد أقكاؿ 
ا محافظة عمى قيمتيا الردعية, دكف أف تحتاج إلى تغيير مقدارىا, كما ىك الحاؿ الفقياء, كبقائي

بالنسبة لمغرامات المقدرة بالنقكد, التي تحتاج مف كقت إلى آخر إلى تعديؿ يرفع مقدارىا لضعؼ 
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قيمتيا الردعية بمركر الزمف, في حد ذاتو معجزة تدؿ عمى أف عقكبة الدية صالحة لكؿ زماف كمكاف, 
مف حيث قيمتيا الردعية المسايرة لكؿ عصر, أك مف حيث تنكع أصكليا كالتي ليا قيمتيا  سكاء

 المعتبرة في كؿ مكاف, أم أنيا صالحة عالميا. 
مف المعمـك في القانكف بصفة عامة أف مف شركط العقكبة التناسب بينيا كبيف الجريمة, كقد  ــــ   

في عمـ العقاب. كقد تبيف أف المشرع الجزائرم قد قرر تعاظمت أىميتو حتى أصبح يشكؿ مبدأن أساسيا 
عمى جرائـ اإليذاء كمنيا جرائـ الضرب عقكبة السجف كالغرامة, فيذا يعني أف ىناؾ تناسب بيف 
السجف كالغرامة مع الضرب. كبكجكد ىذا التناسب يمكف أف يحؿ الضرب مكاف عقكبتي السجف 

 منيما.  كالغرامة في القانكف, كىذا لتجنب مساكئ كؿ
أف القتؿ أك اإلعداـ كعقكبة في جرائـ العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي, غير  ــــ   

متفؽ عميو كلـ يكف بدكف خبلؼ إال في جرائـ القتؿ العمد قصاصا إذا تحققت شركطو المتعددة, مع 
ررة ليا عقكبة اإلعداـ في إعطاء حؽ العفك فيو لكلي الدـ كالتشجيع عميو. أما بقية الجرائـ المق

الحدكد, كالقتؿ رجما لمزاني المحصف أك القتؿ عمى الحرابة أك لمردة أك عمى البغي, فدائما ىناؾ آراء 
تخالؼ ىذا الحكـ, كبالتالي ال يكجد إسراؼ في القتؿ كعقكبة في العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي 

 اإلسبلمي. 
 التوصية بما يمي:وبناء عمى ىذه النتائج يمكن    
بدال مف الحديث عف فرض تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية عمى األمة, كمنيا العقكبات المقدرة في  ــــ   

التشريع الجنائي اإلسبلمي, كجب تييئة ىذه األمة لذلؾ أكال, كالعمؿ عمى إيجاد المجتمع اإلسبلمي 
صبلح العقيدة, ألف الكثير مف أفرادىا أم المسمميف الذيف يرضكف بيذا التطبيؽ, كىذا بالتركيز عمى إ

يعتقدكف عدـ صبلحيتيا لمتطبيؽ أصبل, كالذم يشكؾ في صبلحية الشريعة اإلسبلمية لكؿ زماف 
كمكاف في المجتمع المسمـ, السيما القطعي منيا كالعقكبات المقدرة, معناه لديو مشكؿ في االعتقاد 

ف أخفاه, أم أنو يشكؾ في أف ىذا األمر مف عند  اهلل, فمك اعتقد أنو مف عند اهلل فبل يتردد أف يسمـ كا 
 لو, كيجـز بأنو ماداـ مف عند اهلل, فيك صالح لعباده المسمميف في أم زماف كمكاف. 

طيمة ثبلث عشرة سنة بمكة المكرمة يبني العقيدة الصحيحة كيؤسس لئليماف  لذلؾ ظؿ الرسكؿ    
رؽ لمتشريع الجنائي اإلسبلمي إال بالمدينة المنكرة بعد العقمي, كيربي النفكس عمى الفضائؿ, كلـ يتط

أف تييأت األجكاء, كعمـ أف النفكس مستعدة لذلؾ, بقبكؿ األنصار احتضانو ىناؾ, كقبكؿ المياجريف 
 االلتحاؽ بو, فاختاركه إذف عف طيب خاطر, كمع ذلؾ كاف التدريج في سفِّ أحكامو كتنفيذىا.



                                                                                                              .الخاتمة:                                                                                                             

 
 284 

 
  

 

اإلسبلمي في المناىج المقررة في كميات كمعاىد الحقكؽ كالمدرسة العميا  إدراج التشريع الجنائي ــــ   
لمقضاء كفي شيادة الكفاءة المينية لممحاماة, عمى األقؿ لدراستو كالتعرؼ عميو, كمف ثـ مقارنتو 

إمكانية بالقانكف السارم المفعكؿ, كِلما تطبيقو بعد ذلؾ إف تييأت لو ظركؼ التطبيؽ كثبت لكالة األمر 
 احو. نج
قبؿ أم تطبيؽ ليا, في مجاؿ المعامبلت كمنيا المجاؿ الجنائي ضركرة تقنيف الشريعة اإلسبلمية  ــــ   

كىذه صفة مف صفات القكانيف الكضعية يمكف أف تستفيد منيا الشريعة اإلسبلمية, كفي ىذا المجاؿ 
االستفادة منو, أعدتو لجنة  قيِّـ جدا كيمكففي مجاؿ المعامبلت فقد ُأنجز تقنيف لمشريعة اإلسبلمية 

تقنيف الشريعة اإلسبلمية بمجمس الشعب المصرم, برئاسة األستاذ الدكتكر صكفي أبك طالب ػػػ رحمو 
كأساتذة  لقانكفمف سبعيف عضكا مف أساتذة ا اهلل ػػػ رئيس مجمس الشعب األسبؽ, كعضكية أكثر

جاد الحؽ عمي جاد الحؽ ػػػ رحمو اهلل ػػػ. كشيكخ القضاة, كعمى رأسيـ شيخ األزىر  شريعة اإلسبلميةال
مادة,  630كفيما يخص مجاؿ قانكف العقكبات مف ىذا التقنيف, فقد ُأِعد قانكنا لمعقكبات يحتكم عمى 

 فأكصي المتخصصيف كالعامة باالطبلع عميو. 
االعتماد لخفض مستكل اإلجراـ يجب العمؿ عمى غرس كتقكية الكازع الديني عند الناس, كذلؾ ب ــــ   

عمى مؤسسات التعميـ في جميع المراحؿ بإدراج ما يؤدم إلى ذلؾ في المناىج التعميمية, كاالعتماد 
ببث كنشر ما يساعد عمى خمقو كتقكيتو, كاالبتعاد عما يؤدم إلى  اذىعمى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ك 

ألئمة كالدعاة القادريف بتككيف ا اذىك  كما ليا مف دكر, عكس ذلؾ. ككذلؾ باالعتماد عمى المساجد
العتماد عمى النكادم الثقافية كالجمعيات األىمية كغير ذلؾ مما إلضافة إلى اعمى أداء ىذه الميمة, با

 يمكف أف يككف لو دكر مساعد في ىذا.
ضركرة ربط القانكف بيكية المجتمع كالتي منيا الديف كاستمداده منيا, كىذا لكفالة الطاعة الفعمية  ــــ   
إذ ىذا األمر ُيشعر الناس بإلزاـ أحكاـ القانكف؛ ألنو يككف نابع مف ضمائرىـ كعقيدتيـ, فرجؿ لو, 

األمف عند القياـ بعممو كالقاضي كىك يؤدم ميامو, كؿ منيما يشعر بأنو يقـك بميمة تعبدية قبؿ أف 
أجر الدنيا  تككف ميمة عمؿ, لذلؾ سيتفانى في أدائيا كيضحي مف أجميا؛ ألف لو في المقابؿ أجريف

كأجر اآلخرة, كنفس الشيء بالنسبة لممكاطف البسيط, الذم يساعد في كشؼ جريمة أك إثباتيا, كحتى 
بالنسبة لمجاني يتقبؿ الجزاء المكقع عميو, كقد يتعاكف مع القضاء؛ ألنو يشعر في قرارة نفسو أنو كفارة 

 لو عف عقكبة اآلخرة التي يؤمف بيا.
يف عقكبة الجريمة التامة كعقكبة الشركع فييا, كالتخفيؼ في عقكبة الشركع؛ ألف إلغاء المساكاة ب ــــ   

إبقاء المساكاة بالشكؿ الحالي, ال يشجع عمى العدكؿ بعد البدء في تنفيذ الجريمة, بؿ يعمؿ عمى 
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العكس مف ذلؾ, إذ يدفع الجاني إلى اإلصرار في إتماميا؛ كفي ىذا ضرر كبير عمى الجاني 
 كالمجتمع.   كالمجني عميو

الشركع فيو, كىذا حتى يمكف إثبات ىذه الجريمة عف طريؽ ضابط الشرطة ك زنا التجريـ  ــــ   
القضائية دكف مساس بمبدأ الشرعية في حالة اإلدانة مف جية, كدكف تبرئة جناة بعد المساس بشرؼ 

رع التخمي عف األسر كما ينجـ عنو مف آثار سمبية تنعكس عمييا مف جية أخرل. أك يمكف لممش
اإلثبات بكاسطة ضابط الشرطة القضائية, كالمجكء إلى اإلثبات عف طريؽ الشيادة كما تقره الشريعة 

 اإلسبلمية. 
كفي حالة اكتشاؼ أحد الزكجيف لآلخر متمبسا بجـر الزنا, يمكف االكتفاء بالمجكء إلى القضاء    

كمة شؤكف األسرة عف طريؽ دعكل المعاف المدني بدؿ الجزائي, إذ يمكف لمزكج المضركر المجكء لمح
 بالنسبة لمرجؿ, كدعكل طمب الطبلؽ لمضرر بالنسبة لممرأة. 

إعادة النظر في كسائؿ إثبات جـر الزنا ألنو قد بّينا عيكب بعضيا, ككذلؾ  يستحسفكعمى العمـك    
ىذه  إعادة النظر في تعميؽ الدعكل العمكمية عمى شككل الزكج المضركر كجعؿ صفحو ينيي

 البحث. صمبنا ليا في الدعكل, ألنو قد تنجـ عنو دعاكل كيدية تمس أعراض أبرياء, قد بّيناىا كمثمّ 
, ال سيما االختبلفات المكجكدة بيف النص العربي قانكف العقكبات تصحيح األخطاء المكجكدة في ــــ   

 رىا. كغي 341, 262, 261كالنص الفرنسي, عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر المكاد: 
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 المراجعو قائمة المصادر 
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 أوال: كتب أحكام القرآن الكريم وتفسيره
 صدقي , تحقيؽ:البحر المحيط في التفسير, ػػػ ق745تػػػ  )محمد(أبو حيان بن يوسف األندلسي

 ق.1420دار الفكر, بيركت, محمد جميؿ,           
 صادؽ , تحقيؽ: محمدأحكام القرآن, ػػػػ ق370تػػػ  )أحمد( ي أبو بكر الرازيالجصاص بن عم

 ق.1405دار إحياء التراث العربي, بيركت, القمحاكم,           
 بيركت,أحمد محمد شاكر,  تحقيؽ: ,جامع البيان في تأويل القرآن, ػػػ ق310تػػػ  )محمد(الطبري 

 ـ.2000-ق121420مؤسسة الرسالة, ط          
, , مطابع أخبارتفسير الشعراوي ـــ الخواطر ـــ, ػػػ ق1418تػػػ  )محمد( متولي الشعراوي  اليـك

 ـ.1997د ط,           
 تحقيؽ: ,تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان, ق ػػػػ1376تػػػ  )عبد الرحمان(السعدي 

 ـ.2000-ق1420, 1سالة, طمؤسسةالر بيركت, عبد الرحماف بف معبل المكيحؽ,           
 , دكف دار نشر, د ط, د ت.بحر العموم, ػػػ ق373تػػػ  )نصر( السمرقندي

 إحياء دار بيركت, ,مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير, ػػػ ق606تػػػ  )محمد(فخر الدين الرازي 
 ق. 1420, 3التراث العربي, ط          
 تحقيؽ: أحمد ,تفسير القرطبي ِب: , الشييرم القرآنالجامع ألحكا, ػػػ ق671تػػػ  )محمد(القرطبي 

براىيـ أطفيش,             ـ.1964-ق1384, 2المصرية, ط دار الكتبالقاىرة, البردكني كا 
 , تحقيؽ كدراسة: عادؿ بفتفسير الراغب األصفياني, ػػػػ ق502تػػػ  )الحسين(الراغب األصفياني 

 .3ـ, ج2003-ق1424, 1طدار الكطف,  الرياض, عمي الشدم,          

 ثانيا: كتب الحديث الشريف وشروحو
 ,بيركت, تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد, سنن أبي داود, ػػػ ق275تػػػ  )سميمان(أبو داود 
 المكتبة العصرية, د ط, د ت.           

  رسول ىالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إل, ػػػ ق261تػػػ  )مسمم(بن الحجاج ا
 تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, ,صحيح مسمم :المشيكر ِب  اهلل صمى اهلل عميو وسمم          
 د ط, د ت. دار إحياء التراث العربي,بيركت,           
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 أبك ظبي, , تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي,الموطأ, ػػػ ق179تػػػ  )مالك( بن أنس األصبحيا
 ,1الخيرية كاإلنسانية, ط ايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿمؤسسة ز  اإلمارات,          
 ـ. 2004 –ق 1425          

 , تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كعادؿمسند اإلمام أحمد بن حنبل, ػػػ ق241تػػػ  )أحمد( بن حنبلا
 ,1مؤسسة الرسالة, ط مرشد كآخركف, إشراؼ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي,          
 ـ.2001 –ق 1421          
 إحياء , تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, دارسنن ابن ماجة, ػػػ ق273تػػػ  )محمد(ابن ماجة 
 الكتب العربية, د ط, د ت.             
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو , )محمد(البخاري 

 , تحقيؽ: محمد زىير بف ناصرح البخاريصحي: المشيكر ِب  وسمم وسننو وأيامو          
 ق. 1422, 1الناصر, دار طكؽ النجاة, ط          
 القاىرة, , تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد,شرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام مالك, )محمد(الزرقاني 
 ـ. 2003 -ق1424, 1مكتبة الثقافة الدينية, ط          
 ـ. 2001 ػى1421, 1مؤسسة الرسالة, طبيركت, , الكبرى السنن, ق ػػػ303ػػػ ت)أحمد(  النسائي
 المصرية المطبعةمصر, , صحيح مسمم بشرح النووي, ق ػػػ676ػػػ ت)محي الدين يحي(  النووي

 ـ1930 –ق 1349, 1باألزىر, ط          
 , دار الحديث, د ط, د ت.سبل السالم, ق ػػػ1182تػػػ  )محمد(الصنعاني 
 دارمصر,  , تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي,نيل األوطار, ػػػ ق1250تػػػ  )محمد(الشوكاني 
 ـ. 1993 -1413, 1الحديث, ط          
 عكاد , تحقيؽ: بشارسنن الترمذيالمشيكر ِب:  الجامع الكبير, ػػػ ق279تػػػ  )محمد(الترمذي 
 ـ.1998دار الغرب اإلسبلمي, د ط, بيركت, معركؼ,           

 و اإلسالمي ومراجعوثالثا: مصادر الفق
 ــــ الفقو المذىبي: 1

 أ ــــ الفقو الحنفي:
 العممية, دار الكتببيركت, , شرح فتح القدير, ػػػػ ق861تػػػ  )كمال الدين محمد(ابن اليمام 
 ـ.2003-ق1424, 1ط          

 محمكد أبك ت:, عمييا تعميقااالختيار لتعميل المختار, ػػػ ق683تػػػ  (عبداهلل)ابن مودود الموصمي 
 ـ.1937 –ق 1356مطبعة الحمبي, القاىرة, دقيقة,           
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 , كضعاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان, ق ػػػ970ػػػ ت )زين الدين( ابن نجيم
 –ق1419, 1العممية, ط دار الكتببيركت, حكاشيو كخرج أحاديثو: زكريا عميرات,           
 ـ. 1999          

 , د ت.2, دار الكتاب اإلسبلمي, طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق, (زين الدين)نجيم  ابن
 , الدر المختار رد المحتار عمى الدر المختار, ق ػػػ1252تػػػ  )محمد أمين(ابن عابدين 
 ـ.1992 ق1412, 2ط دار الفكر,بيركت, لمحصكفي شرح تنكير األبصار لمتمرتاشي,           
 , دار الفكر, د ط, د ت.العناية شرح اليداية ,ػػػ ق786تػػػ  د()محمالبابرتي 
 الكبرل المطبعةالقاىرة, , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, ػػػ ه743تـــ  )فخر الدين(الزيمعي 

 ق.1313, 1األميرية, ط          
  ,2كر, طدار الفبيركت, , ــــ شرح تنوير األبصار لمتمرتاشيــــ  الدر المختار, الحصكفي
 ـ.1992-ق1412          
 :كتعميؽ , تحقيؽبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ػػػ ق587تػػػ  (عالء الدين أبي بكر)الكاساني 
  -ق1424دار الكتب العممية, بيركت, عمي محمد معّكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد,           
 ـ. 2003          

 نجيب , تحقيؽ:مجمة األحكام العدلية, ي الخالفة العثمانيةلجنة مكونة من عدة عمماء وفقياء ف
 تجارت كتب.  خانةز كا , كراتشي, آراـ باغ,ىكاكيني, نكر محمد          
 طبلؿ , تحقيؽ:اليداية في شرح بداية المبتدئ, ق ػػػ593ػػػ ت (برىان الدين عمي)المرغيناني 
 . د ط, د ت دار إحياء التراث العربي,بيركت, يكسؼ,           
 ـ.1993-ق1414دار المعرفة,  بيركت, , المبسوط, ق ػػػ483تػػػ  (محمد)السرخسي 

 ,2, دار الفكر, بيركت, لبناف, طالبناية في شرح اليداية ,ػػػ ق855تػػػ  (محمود)العيني 
 ـ. 1990-ق1411         

 ,ػػػ ق1304تػػػ  (يمحمد عبد الح)وأبو الحسنات  ػػػ ق189تػػػ  (محمد)الشيباني ابن الحسن 
 عالـ الكتب,بيركت, , الجامع الصغير الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير لمن يطالع          

 ق. 1406, 1ط          
 األميرية, المطبعة الكبرلالقاىرة, , حاشية الشمبي, ػػػ ق1021تػػػ  (شياب الدين أحمد)الشمبي 

 ق.1313, 1ط          
 كعمؽ , حققو كفصمو كضبطوالمباب في شرح الكتاب, ػػػ ق1298تػػػ  (يعبد الغن)الغنيمي 

 حكاشيو محمد محي الديف عبد الحميد, د ط, د ت.           
 



                                                                                                            .                                                                                     :ق ائمة المصادر والمراجع

 
 311 

 
  

 

 ب ــــ الفقو المالكي:
 بيركت,, ركاية سحنكف عف عبد الرحماف بف قاسـ, المدونة الكبرى, )مالك( بن أنس األصبحيا

 ـ.1994 -ق1415 ,1دار الكتب العممية, ط          
 ,1ط الحديث, دارالقاىرة, أحمد جاد,  :, تحقيؽمختصر خميل, ػػػ ق776تػػػ  (خميلبن اسحاق )ا

 ـ. 2005-ق1426          
 , دكف دار نشر, د ط, د ت.القوانين الفقيية, ػػػ ق741تػػػ  (محمد)ابن جزي 

 محمد :, تحقيؽم المدينةالمعونة عمى مذىب عال ,ػػػ ق422تػػػ  )عبد الوىاب عمي( بن نصرا
 -ق1418, 1العممية, ط دار الكتببيركت, حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي,           

 ـ.1998          
 ,تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام, ػػػ ق799تػػػ  (برىان الدين)ابن فرحون 
 دار الكتب العممية,بيركت,  رعشمي,خرَّج أحاديثو كعمَّؽ عميو ككتب حكاشيو: جماؿ م          
 ـ. 1995-ق1416, 1ط          
 :أحاديثو , اعتنى بو كخرجبداية المجتيد ونياية المقتصد, ػػػ ق595تػػػ  (محمد)ابن رشد 
 ـ. 2008 -ق1429, 1دار اإلماـ مالؾ, طالجزائر, محمكد بف الجميؿ,           
 زكريا :كخّرج آياتو كأحاديثو ضبطو ,ػػػ ىب الجميؿمكا مطبكعة مع ػػػ حاشية ابن شاس, ابن شاس
 د ت.  د ط,, كالنشر كالتكزيععميرات, دار عالـ الكتب لمطباعة           
 , دار الفكر, د ط, د ت.الشرح الكبير عمى مختصر خميل (,أحمد)الدردير 
 كنسقو , أخرجوالشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مذىب اإلمام مالك, (أحمد)الدردير 

 الحديث: مصطفى كضبط شكمو كعبلماتو كخرَّج أحاديثو كفيرسو كقرر عميو بالقانكف          
 دار المعارؼ, د ط, د ت.القاىرة, كماؿ كصفي,           

 , الشرحالكبير حاشية الدسوقي عمى الشرح, ػػػ ق1230تػػػ  )محمد( الدسوقي بن أحمد بن عرفة
 الفكر, د ط, د ت. الدردير عمى مختصر خميؿ, دار الكبير لمشيخ أحمد          

 كخّرج آياتو , ضبطومواىب الجميل لشرح مختصر خميل, ق ػػػ954تػػػ  (محمد)الحطاب الرعيني 
 كالتكزيع, د ط, د ت. زكريا عميرات, دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر :كأحاديثو          
 , حققوالقيرواني الرباني عمى رسالة ابن أبي زيد كفاية الطالب, ػػػ ق939ت ػػػ  (عمي)المنوفي 

 ,1مطبعة المدني, ط القاىرة,أحمد حمدم إماـ,  :كفصمو كنسقو كأعد فيارسو          
 .1989 -ق1409         
 ,1ط دار الكتب العممية,بيركت, , التاج واإلكميل لمختصر خميل, ػػػ ق897تػػػ  (محمد)المواق 

 ـ.1994 -ق1416         
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 يكسؼ , تحقيؽ:حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني, ػػػ ق1189تػػػ  (عمي)العدوي 
 ـ.1994-ق1414دار الفكر, د ط, بيركت, الشيخ محمد البقاعي,          
 دار الفكر, د ط,بيركت, , منح الجميل شرح مختصر خميل ,ػػػ ق1299تػػػ  (محمد)عميش 

 ـ. 1989 –ق 1409         
 , أخرجوــــ بمغة السالك ألقرب المسالكــــ  حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير, (أحمد)اوي الص

 بالقانكف الحديث: كنسقو كضبط شكمو كعبلماتو كخرَّج أحاديثو كفيرسو كقرر عميو         
   ت.  د دار المعارؼ, د ط, القاىرة, مصطفى كماؿ كصفي,         
 الغرببيركت, محمد بكخبزة,  :, تحقيؽالذخيرة, ػػػ ق684تػػ ػ (شياب الدين أحمد)القرافي 

 .1994, 1اإلسبلمي, ط         
 كلد , تحقيؽ: محمد محمد أحيدالكافي في فقو أىل المدينة, ػػػ ق463تػػػ  (يوسف)القرطبي 
 ـ.1980–ق1400 ,2مكتبة الرياض الحديثة, طالرياض, ماديؾ المكريتاني,           
 حاشية , كبيامشياحاشية اإلمام الرىوني عمى شرح الزرقاني لمختصر خميل, (محمد)الرىوني 

 ق. 1306 المطبعة األميرية ببكالؽ,مصر, محمد ابف المدني عمي كنكف,           

 ج ــــ الفقو الشافعي:
 د ت. حديث, د ط,دار الالقاىرة, , األحكام السمطانية, ػػػ ق450تػػػ  (أبو الحسن)الماوردي 

 ,المزني شرح مختصر :كىك الحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي ,(أبو الحسن)ردي الماو 
 دار الكتب العممية,بيركت, عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد,  :تحقيؽ          
 ـ.1999-ق1419, 1ط          

 كأكممو بعد , حققو كعمؽ عميوكتاب المجموع شرح الميذب لمشيرازي, )محي الدين يحي( النووي
 اإلرشاد. مكتبةالسعكدية, جدة, نقصانو: محمد نجيب المطيعي,           

 قاسـ أحمد , تحقيؽ: عكضمنياج الطالبين وعمدة المفتين في الفقو, )محي الدين يحي( النووي
 . 2005 –ق 1425, 1عكض, دار الفكر, ط          

 بيركت ػػػ  زىير الشاكيش, :, تحقيؽتينروضة الطالبين وعمدة المف, )محي الدين يحي( النووي
 ـ. 1991-ق1412, 3المكتب اإلسبلمي, طدمشؽ ػػػ عماف,           
 اإلسبلمي, , دار الكتابأسنى المطالب في شرح روض الطالب, ػػػ ق926تػػػ  (زكريا)السنيكي 
 د ط, د ت.          
 النكرم, , تحقيؽ: قاسـ محمدافعيالبيان في مذىب اإلمام الش, ػػػ ق558تػػػ  (يحي)العمراني 
  دار المنياج.السعكدية, جدة,           
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 الصاوي عمى حاشية: المعركؼ ِب  بمغة السالك ألقرب المسالك, ػػػ ق1241تػػػ  (أحمد)الصاوي 
 , دار المعارؼ, د ط, د ت.الشرح الصغير          
وياني   حققو كعمؽ ,روع مذىب اإلمام الشافعيبحر المذىب في ف, ػػػ ق502تػػػ  (عبد الواحد)الرُّ
 -ق1423, 1التراث العربي, ط دار إحياءبيركت, أحمد عز كعناية الدمشقي,  :عميو          
          2002 . 
 دار بيركت,, نياية المحتاج إلى شرح المنياج, ػػػ ق1004تػػػ  (شمس الدين محمد)الرممي 

 ـ. 1984 -ق1404الفكر,           
 رفعت فكزم عبد المطمب, :, تحقيؽ كتخريجاألم, ػػػ ق204تػػػ  (محمد)الشافعي يس ابن إدر 

 ـ.2001 -ق1422, 1ط دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع,مصر, المنصكرة,           
 دار الفكر,بيركت, , مطبكعة مع نياية المحتاج, حاشية الشبراممسي, )عمي( الشبراممسي
 ـ.1984 -ق1404          
 ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج, ق ػػػ977تػػػ  (شمس الدين محمد)الشربيني 
 ـ.1997-ق1418, 1دار المعرفة, ط بيركت,          
 كبياف , تحقيؽ كتعميؽ كشرحالميذب في فقو اإلمام الشافعي, ق ػػػ476( ػػػ ت)إبراىيمالشيرازي 
 . 1دار القمـ, طدمشؽ, زحيمي, محمد ال :الراجح في المذىب          

 الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام, )عمي( والشربجي )مصطفى( والُبغا )مصطفى( الِخن
 ـ. 1992 –ق 1413, 4, دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشؽ, طالشافعي          

 د ــــ الفقو الحنبمي:
 تحقيؽ: ,ع المقنع مع التنقيح وزياداتمنتيى اإلرادات في جم, (تقي الدين محمد)ابن النجار 
 د ط, د ت.  مؤسسة الرسالة,بيركت, عبد اهلل بف عبد المحسف التركي,           
 العممية, دار الكتببيركت, , الكافي في فقو اإلمام أحمد,  (موفق الدين عبد اهلل)ابن قدامة 
 ـ. 1994-ق1414, 1ط          
 لفتاحا داهلل بف عبد المحسف التركي كعبدعب :, تحقيؽالمغني, (موفق الدين عبد اهلل)ابن قدامة 
 ق,1417, 3كالتكزيع, ط دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشرالرياض, محمد الحمك,           
 ـ. 1997          
 الكتاب , دارالشرح الكبير عمى متن المقنع, ػػػ ق620تػػػ  (موفق الدين عبد اهلل)ابن قدامة 
 د ت. ,عربي لمنشر كالتكزيع, د طال          
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 محمد عبد , تحقيؽ:إعالم الموقعين عن رب العالمين, ػػػ ق751تػػػ  (محمد)ابن القيم الجوزية  
 ـ. 1991–ق1411 ,1دار الكتب العممية, طبيركت, السبلـ إبراىيـ,           

 ,27ط سة الرسالة,مؤسبيركت, , زاد المعاد في ىدي خير العباد, (محمد)ابن القيم الجوزية 
 ـ. 1994-ق1415          

 د ط, دت.  ,البياف , مكتبة دارالطرق الحكمية في السياسة الشرعية, (محمد) ابن القيم الجوزية
 ,السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية, ػػػ ق728تػػػ  (تقي الدين أحمد)ابن تيمية 
 ق.1418, 1كاإلرشاد, ط األكقاؼ كالدعكةكزارة الشؤكف اإلسبلمية ك السعكدية,           

 الحديث, دارالقاىرة, , العدة شرح العمدة, ػػػ ق624تػػػ  (عبد الرحمان)بياء الدين المقدسي 
 ـ.2003 –ق 1424د ط,           
 منتيى شرح :المعركؼ ِب  دقائق أولي النيى لشرح المنتيى, ػػػ ق1051تػػػ  (منصور)البيوتي 
 ـ.1993 –ق 1414, 1عالـ الكتب, ط ,اإلرادات         
 , دار الكتب العممية, د ط, د ت.بيركت ,كشاف القناع عن متن اإلقناع, (منصور)البيوتي 
 المطيؼ عبد :, تحقيؽاإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل, ػػػ ق968تػػػ  (موسى)الحجاوي 
 دار المعرفة.بيركت, محمد مكسى السبكي,           
 إحياء التراث , داراإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف, ػػػ ق885تػػػ  (الء الدينع)المرداوي 
 , د ت. 2العربي, ط          

 القمـ, داردمشؽ, , 1, ط 2,ج المجمى في الفقو الحنبمي, )محمد(سميمان عبد اهلل األشقر
 ـ. 1998          

 ه ــــ الفقو الظاىري:
 إدارة مصر,محمد منير الدمشقي,  :, تحقيؽالمحمى, ػػػ ق456تػػػ  (أبو محمد عمي)ابن حزم 
 ق. 1351الطباعة المنيرية,           

 ــــ الفقو العام: 2
 العربي, دار الفكرالقاىرة, , العقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي, )محمد( أبو زىرة

 د ط, د, ت.          
 اإلسكندرية, ػػ دراسة فقيية مقارنةػػ, وأحكاميا الشرعية جرائم الحدود, )حاتم( أمين محمد عبادة

 ـ.2010, 1دار الفكر الجامعي, ط          
 ـ.1986-ق1407, 1الصدؼ ببمشرز, طكراتشي, , قواعد الفقو, (محمد)البركتي 
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 السبلسؿ, دارالككيت, , الموسوعة الفقيية الكويتية, يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت
 ق. 1427 –ق 1404, مف 2ط          

 دار مطابعمصر, , الموسوعة الفقيية الكويتية, يةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت
 .1992 -ق1412, 1الصفكة, ط          

 ق. 1310, 2, دار الفكر, طالفتاوى اليندية, لجنة عمماء برئاسة نظام الدين البمخي
 بمجمس الشعب المصري برئاسة صوفي أبو طالب رئيسلجنة تقنين الشريعة اإلسالمية 

 القاىرة ,قانون العقوبات ,قوانين الشريعة اإلسالمية عمى المذاىب األربعة, المجمس          
 ـ. 2013 –ق 1434, 1ط دار ابف رجب كدار الفكائد,كالمنصكرة,           

 النيضة دارالقاىرة, , الميالعقوبات البديمة في الفقو اإلس, )محمد( محمد مصباح القاضي
 العربية, د ط, د ت.          

 ـ.1977-ق1397, 3دار الكتاب العربي, , طبيركت, , فقو السنة, )سيد( سابق
 مصر ,أثر القرابة عمى الجرائم  والعقوبات في الفقو اإلسالمي, )حسن( السيد حامد حطاب

  .2001, 1ايتراؾ لمنشر كالتكزيع, طالجديدة,           
 كالتكزيع دار السبلـ لمطباعة كالنشرالقاىرة, , الفقو الجنائي في اإلسالم, )أمير( عبد العزيز
 ـ.2007 -ق1428, 3كالترجمة, ط          
 اإلشعاع مكتبة كمطبعةمصر, , : دراسة مقارنةالعاقمة في الفقو اإلسالمي, )سيف( رجب قزامل
 ـ.1999الفنية,            

 المعاجمرابعا: كتب المغة و 
 دار المعارؼ, د ت.القاىرة, , لسان العرب, ػػػ ق711تػػػ  )جمال الدين( ابن منظور
 الناشر, , ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼالتعريفات, ػػػ ق816تػػػ  (عمي)الجرجاني 
 ـ.1983 -ق1403, 1دار الكتب العممية, طبيركت,          
 نصار, حسيف :, تحقيؽاج العروس من جواىر القاموست, ػػػ ق1205تػػػ  (محمدالزَّبيدي )
 ـ.1974-ق1394مطبعة حككمة الككيت, الككيت,          

 -ق1425 ,4مكتبة الشركؽ الدكلية, طمصر, , المعجم الوسيط, مجمع المغة العربية بالقاىرة
 . ـ2004         
 المكتبة بيركت,, ح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشر , ػػػ ق770ت نحكػػػ  (أحمد)الفيومي 
 العممية, د ط, د ت.         
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 تحقيؽ التراث , تحقيؽ: مكتبالقاموس المحيط, ػػػ ق817تػػػ  (مجد الدين محمد)الفيروز آبادي 
 الرسالة لمطباعة مؤسسةبيركت,  في مؤسسة الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسكسي,         
 ـ.2005-ق1426, 8كالنشر كالتكزيع, ط         

 كالنشر , دار النفائس لمطباعةمعجم لغة الفقياء, )حامد( وصادق قنيبي )محمد( رواس قمعجي
 ـ.1988 –ق 1408, 2كالتكزيع, ط         
 شرح حدود ابنـــ  اليداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية, (محمد)الرصاع 
 ق.1350, 1بة العممية, طالمكتبيركت, , ـــ ةعرف         

   خامسا: الكتب القانونية
 العاصمة لمنشر دارالرياض, , الحدود والتعزيرات عند ابن القيم "دراسة وموازنة", (بكرأبو زيد )
 ق.1415, 2كالتكزيع, ط          

 دارقسنطينة,  ,ــ القسم الخاصــ  محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري, (سميمان)بارش 
 ـ.1985-ق1405, 1البعث,  ط          

 .ـ2011 ,13دار ىكمة, طالجزائر, , الوجيز في القانون الجنائي الخاص, (أحسن)بوسقيعة 
 بمتاجي )محمد(, الجنايات وعقوباتيا في اإلسالم وحقوق اإلنسان, القاىرة, دار السبلـ لمطباعة

ـ.2003-ق1423, 1كالنشر كالتكزيع كالترجمة, ط            
 دارالقاىرة, , آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة, )محمد( ن عبد اهلل الزاحمب

 ـ.1992 –ق 1412, 2المنار, ط          
 كالنشر دار ىكمة لمطباعةالجزائر, , مذكرات في القانون الجزائي الخاص, (لحسين)بن شيخ 
 ـ. 2002, 3كالتكزيع, ط          

 ., دكف دار نشر كمكاف النشروسوعة الجنائيةالم, (عبد الممك)جندي 
 العقوبة البدنية في الفقو اإلسالمي دستوريتيا وعالقتيا بالدفاع, (سميمان جاد)الحسيني 
 ـ.1991-ق1411, 1دار الشركؽ, طالقاىرة, , الشرعي          

 باعةلمط شركة األمؿمصر, , أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع, )محمد( حسين الذىبي
 ـ.1986 -ق1407, 2كالنشر كالتكزيع, ط          

 بالمصمحة المضرة الجرائم ,القسم الخاص ,قانون العقوبات, )محمد( محمد مصباح القاضي
 ,والقانون المبناني المصري العامة واالعتداء عمى األشخاص واألموال في القانون          
  .ـ2013 ,1الحمبي الحقكقية, ط كراتمنش بيركت, ,ـــ ةدراسة مقارنـــ           
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 اإليماف مكتبةمصر, المنصكرة, , الحدود في اإلسالم بين الوقاية والعالج, )محمد( محمود عمارة
 ـ.1998 -ق1419, 1لمنشر كالتكزيع, ط          
 كزارة القاىرة,, حقائق اإلسالم في مواجية شبيات المشككين, وآخرون )عبد الصبور( مرزوق
 ـ.2002 -ق1423األكقاؼ, المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية,           

 منشكراتبيركت, , 2, القسـ العاـ, جشرح قانون العقوبات المبناني, )محمود( نجيب حسني
 . 1998, 3الحمبي الحقكقية, ط          

 بي,العر  الفتح لئلعبلـمصر, المنصكرة, , خصائص الشريعة اإلسالمية ومميزاتيا, )سيد( سابق
 ـ.1988-ق1409, 1, طمطابع الكفاء          

  تطبيق شرح األحكام العامة في قانون العقوبات الشرعية وأحوال, )كمال( عبد الواحد الجوىري
 الميبي, الكتاب األول في جرائم القانون الوضعي ودراسة تطبيقية في التشريع والقضاء          
 دكف دار نشر كبمد نشر, ,في الفقو الجنائي اإلسالمي باتالحدود الشرعية ونظرية اإلث          
  ـ.2006          
 .2003منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, , عمم اإلجرام والجزاء, )سميمان( عبد المنعم

 دار مكتبةالقاىرة, , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي, )عبد القادر( عودة
 ق.2003 -ق1424التراث,           

 المصمحة جرائم االعتداء عمىــ  القسم الخاصــ  قانون العقوبات, )عمي( عبد القادر القيوجي
 ـ.2002الحمبي الحقكقية,  منشكراتبيركت,    ,والمال  اإلنسان  العامة وعمى          
 ديكاف الجزائر,, ـــ القسم الخاص ـــ شرح قانون العقوبات الجزائري ,)محمد( صبحي نجم
 .2005, 6المطبكعات الجامعية, ط          

 الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية دراسة تحميمية ألحكام القصاص, ) عبد الرحيم(صدقي
 ـ.1987 -ق1408 ,1مكتبة النيضة المصرية, طالقاىرة, , والحدود والتعزير          
 ىكامشو: , شرحو ككضعاختالف األئمةرحمة األمة في , ػػػ ق785ت بعد ػػػ  (محمد)الصفدي 
 إبراىيـ محمد أميف, المكتبة التكفيقية, د ط, د ت.          
 مؤسسة بيركت,, السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا, )يوسف( القرضاوي
 ـ.2000-ق1421, 1الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط          

 ـ.2001 -ق1421, 18دار الشركؽ, طالقاىرة, , وشريعةاإلسالم عقيدة , )محمود( شمتوت
 دحمب, مطبعةالجزائر, , مذىب النسخ في التفسير وأبعاده االجتماعية, )الياشمي( التيجاني

 ـ.1992 -ق 1412, 1ط          
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 األندلس دارالسعكدية, جدة, , أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة, (عثمانضميرية )
 ـ. 2000 –ق 1421, 1لخضراء, طا          

 الجامعية : الرسائل والمذكراتدساسا
 المقارف, , دراسة مقارنة في التشريع الجزائرم كالقانكفعقوبة اإلعدام, )حمو( بن ابراىيم فخار

 الحقكؽ, جامعة الجنائية, كمية مذكرة ماجستير في الحقكؽ, فرع: القانكف الجنائي كالعمـك          
 ـ. 2002-1001جزائر, ال          
 دراسةــــ  جريمة السرقة بين الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات الجزائري, (القينعي)بن يوسف 
 كالعمـك الجنائية, كمية الجنائي , مذكرة ماجستير في القانكف, تخصص القانكفــــ مقارنة          
 ـ.2009-2008الجزائر,  , جامعةػػػػبف عكنكف  ػػػػالحقكؽ           

 قانكف فرع , مذكرة ماجستير في الحقكؽ,عقوبة اإلعدام في القانون الدولي, (زكية)جعفر خوجة 
 . ـ2013-2012دكلي كعبلقات دكلية, كمية الحقكؽ, جامعة الجزائر,          
 سةدرا ـــمفيوميا, عقوبتيا, أسبابيا, آثارىا وسبل الوقاية منياـــ  جريمة الزنا ,(فتيحة)حبريح 

 العمـك ماجستير في , مذكرةمقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري          
 -2004الجزائر, اإلسبلمية الخركبة, جامعة اإلسبلمية, فرع شريعة كقانكف, كمية العمـك          
 ـ.2005          

 ر في الشريعة, مذكرة ماجستيحماية حقوق اإلنسان في العقوبات المقدرة, (محمد)يوب 
 اإلسبلمية, جامعة اإلسبلمية, فرع فقو كأصكؿ, كمية العمـك االجتماعية كالعمـك          
 ـ.2004-2003باتنة,          
 أطركحة ,ــــ دراسة استقرائيةــــ  مقاصد الشريعة في النظام العقابي اإلسالمي, (مسعودة)عمواش 

 العمـك أصكؿ الفقو, كمية سـ الشريعة, تخصصدكتكراه في العمـك اإلسبلمية, ق          
  ـ.2009-2008اإلسبلمية, جامعة الجزائر,           
 ,الجريمة السياسية في الفقو اإلسالمي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة ,(أبو بكرصالح )

 مية,, كمية العمـك اإلسبلكقانكف شريعةأطركحة دكتكراه في العمـك اإلسبلمية, تخصص           
 ـ. 2005-2004جامعة الجزائر,           
 فرع: , مذكرة ماجستير في الحقكؽ,عقوبة اإلعدام وحق اإلنسان في الحياة, (ىيندة)قاسمي 

 -2003بسكرة,  ػػػػػقانكف عاـ, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خيضر          
 ـ. 2004          
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 دكتكراه في , أطركحةـــ دراسة مقارنةـــ  ية في القانون الجزائريالسياسة العقاب, (عمر)خوري  
 -ق1429جامعة الجزائر,  الحقكؽ, فرع القانكف الجنائي, كمية الحقكؽ ػػػػ بف عكنكف ػػػػ,          
 ـ.2008          

 قاالت العممية : المبعاسا
 مجمة السعكدية,, اإلسالمية حدود حرية الفكر في الشريعة, )صالح( بن زابن المرزوقي البقمي

 .14المجمع الفقيي اإلسبلمي, العدد          
 المجمع مجمةالسعكدية, , حد السرقة في الشريعة اإلسالمية, )محمد( بن عبد اهلل بن سبيل

 .12ـ, عدد2006-ق1427, 2الفقيي اإلسبلمي, ط          
 أولي األلبابفي القصاص حياة يا  كممباحث في قولو تعالى: "ول, )عبد العزيز( بن صالح العبيد

  ق.1427 , شكاؿ32, مجمة العدؿ, العددالسعكدية, لعمكم تتقون"          
 العراؽ, ,زراعة األعضاء الجسدية المستأصمة في حد أو قصاص, )حسين( سعيد حسن طوبان

 ـ.2010, 24/2مجمة الجامعة اإلسبلمية, عدد بغداد,           
 اإلسبلمية,مجمة الجامعة  العراؽ, بغداد, ,المستجدات في وسائل اإلثبات ,)نصير( خضر سميمان

 ـ.2006 ,18مجمة فكرية نصؼ سنكية محكمة, العدد           

 ثامنا: المواثيق الدولية والتشريعات
 ــــ المواثيق الدولية: 1

 (,3-ألؼ)د 217, اعتمد كنشر عمى المؤل بقرار الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 . 1948ديسمبر  10المؤرخ في           

 ــــ التشريعات : 2
 أ ــــ الدساتير:

 جمادل 26, المؤرخ في 01-16, المعدؿ إلى غاية تعديمو بالقانكف رقـالجزائري 1996دستور 
 27الصادرة بتاريخ  ,14عدد ـ, ج ر2016مارس  6ق المكافؽ 1437األكلى عاـ           
 ـ.2016مارس  7 ق المكافؽ1437جمادل األكلى عاـ           

 ب ــــ القوانين واألوامر:
 كالمتمـ لؤلمر المعدؿ ـ19/7/1988ق المكافؽ 05/12/1408المؤرخ في  31-88القانون رقم 
 ج ر,األضرار,  التعكيض عمى كبنظاـ السيارات المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى 74-15          

 ـ.  1988 /20/7ق المكافؽ 06/12/1408, الصادرة في 29عددال          
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 المتعمؽ ـ2001غشت 19ق المكافؽ 1422جمادل األكلى  29المؤرخ في  14-11القانون رقم 
 ,, ج ر09/03رقـ  باألمر بتنظيـ المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا المعدؿ كالمتمـ          
 ـ.2001غشت  19المكافؽ  ق1422كلى جمادل األ 29, الصادرة في 46عددال          

عادة اإلدماج2005فيفرم  5المؤرخ في  14-15القانون رقم   , المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 
 .ـ13/2/2005, المؤرخة في12, العددج راالجتماعي لممحبكسيف,           

 المتضمف قانكف 156-66معدؿ كمتمـ لؤلمر 20/12/2006المؤرخ في 23-16القانون رقم 
 .ـ24/12/2006, المؤرخة في: 84عدد الالعقكبات, ج ر,           
 المتضمف قانكف 156-66معدؿ كمتمـ لؤلمر 4/2/2014مؤرخ في ال 11-14 رقم قانونال

 .ـ16/2/2014, المؤرخة في: 7عدد الالعقكبات, ج ر,           
 المتضمف 156-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر  30/12/2015المؤرخ في:  19-15 رقم القانون

 .30/12/2015ّ, المؤرخة في: 71عدد القانكف العقكبات, ج ر,           
 المعدؿ , المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية1966جكاف  8المؤرخ في  155-66األمر رقم 
 . ـ1966جكاف 10, الصادرة بتاريخ 48, العددج رلمتمـ, كا          
 كالمتمـ, , المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ1966جكاف  8, المؤرخ في 156-66األمر رقم 
 . ـ1966جكاف  11, الصادرة بتاريخ 49, العدد ج ر          
 بإلزامية ـ المتعمؽ1974يناير  30ق المكافؽ 1394محـر  06مؤرخ في:  15-74األمر رقم 
 ,15, العددج رظاـ التعكيض عمى األضرار, التأميف عمى السيارات كبن          

 ـ.1974 فبراير 19ق المكافؽ 1394محـر  26الصادرة في           
 المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ, المؤرخ في: 26-75األمر رقم 
 .     ـ9/5/1975, الصادرة في: 37 العدد ,, ج ر29/04/1975          
 المتضمف ـ,26/9/1975ق المكافؽ 1395مضاف عاـ ر  20المؤرخ في  58-75األمر رقم 

 ـ. 30/9/1975: المؤرخة في ,78, العدد ج رالمعدؿ كالمتمـ,  القانكف المدني          
 بتنظيـ المتعمؽ 14-01المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  ـ22/07/2009المؤرخ في  13-19األمر رقم 
 ـ.2009/ 29/07: , بتاريخ45 , عددج ركسبلمتيا كأمنيا, حركة المركر عبر الطرؽ           

 المتضمف 155-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ـ2015/ 23/07المؤرخ في:  12-15 رقم األمر
 .ـ2015/ 23/07 , المؤرخة في:40قانكف اإلجراءات الجزائية, ج ر, العدد           
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 ممخص
جاء  التشريع الجنائي اإلسالمي وبدائميا في القانون""العقوبات المقدرة في إف بحث مكضكع    

مفادىا: لماذا ال تطبؽ غالبية الدكؿ  ىـثير مف الناس, مسممكف كغير ليجيب عف إشكالية يطرحيا الك
 اإلسبلمية التشريع الجنائي اإلسبلمي كىجرتو؟ 

و ال يمكف المساس كانطمقت مف فرضية أساسية أف سبب ىذا اليجر ىك العقكبات المقدرة فيو؛ ألن   
بيا؛ ألف عقكبات التشريع الجنائي اإلسبلمي قسماف: عقكبات مقدرة تشمؿ عقكبات الحدكد كالقصاص 
كالدية باإلضافة إلى عقكبات الكفارة, كىذه العقكبات ثابتة مف حيث الكـ كالكيؼ, إذ ال يمكف لمقاضي 

ك يعفك عنيا. كعقكبات غير مقدرة ىي كال لكلي األمر أف يزيد فييا, أك ينقص منيا, أك يستبدليا, أ
العقكبات التعزيرية, كىي ال تختمؼ كأصؿ عاـ عف عقكبات القانكف الكضعي؛ ألف لكلي األمر سمطة 

 تقريرىا كتقديرىا كاستبداليا كالعفك عنيا.
ذه ى عقكبات مقدرة كأحكاميا, كمدل اختبلؼ ايالتي ل الجرائـ أردت مف خبلؿ ىذا البحث معرفةف   
عف العقكبات المختارة كبدائؿ ليا في القانكف الكضعي, كمعرفة سبب ىجرىا مف طرؼ  كباتالعق

 : اآلتي يتمثمت فأنظمة جؿ الدكؿ اإلسبلمية, فطرحت لسبب ذلؾ اليجر فرضيات جزئية 
بلـز بيف الجريمة ال التناسب تطمبويجنائي اإلسبلمي أقسى مما ىؿ العقكبات المقدرة في التشريع ال   
؟ أـ ىي أخؼ مف ذلؾ؟ أـ أف الزمف قد تجاكزىا كأصبحت غير صالحة ليذا كبة المقررة لياكالعق

العصر؟ أـ أف العكلمة ىي التي فرضت ىذا اليجر؟ أـ ىناؾ أسباب أخرل يمكف الكصكؿ إلييا مف 
في  خبلؿ ىذا البحث؟ ثـ تساءلت: ىؿ نجحت العقكبات المختارة كبدائؿ ليا في القانكف الجزائرم

كىؿ يمكف التقريب بيف التشريع الجنائي اإلسبلمي كالتشريع الجنائي  ؽ األغراض المرجكة منيا؟تحقي
 الكضعي في مجاؿ تحديد الجزاءات كجعؿ ىذا األخير ينتيج مسمؾ األكؿ؟

كبعد البحث كالتنقيب تكصمت إلى أف العقكبات المقدرة, ىي مقررة عمى عدد قميؿ مف الجرائـ, ال    
ئـ كال يزيد عف االثنتي عشرة جريمة عمى أكبر تقدير, كلكنيا ىي األكثر مساسا يقؿ عف سبع جرا

بأمف المجتمع كسبلمتو. فعقكبات الحدكد ىي مقررة عمى سبع جرائـ, ثبلث متفؽ عمييا بيف فقياء 
الشريعة اإلسبلمية كىي جرائـ: الزنا, القذؼ بالزنا أك نفي النسب, السرقة. كأربع مختمؼ عمييا بينيـ 

 , شرب الخمر كالسكر, الردة, البغي. ػػػػ قطع الطريؽػػػػ ىي جرائـ: الحرابة ك 
أما عقكبات القصاص كالدية, فيي مقررة عمى جرائـ القتؿ بأنكاعو الثبلثة, الخطأ كشبو العمد    

كالعمد, باإلضافة إلى بعض الجرائـ الكاقعة عمى جسـ اإلنساف, سكاء كانت عمدا أك خطأ بما في 
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اقعة عمى الجنيف. كقد تجنبت تناكؿ عقكبات الكفارة, عمى أساس أنيا مرتبطة بالعبادة أكثر ذلؾ الك 
 مف ارتباطيا بالتشريع الجنائي.

كقد تكصمت إلى أف العقكبات المقدرة في التشريع الجنائي اإلسبلمي متنكعة, ككؿ عقكبة تتناسب    
لعقكبات المقدرة يقابميا تضييؽ كبير في إثباتيا, مع الجريمة المقررة عمييا, كأف القساكة التي تبدك في ا

كشركط عديدة لمحكـ بيا كتنفيذىا, مما يجعميا عقكبات لمتيديد أكثر منيا لمتنفيذ, كأف سبب اليجر 
الرئيسي في الحقيقة ىك الجيؿ بأحكاـ ىذه العقكبات, كعدـ دراستيا دراسة مكضكعية أكاديمية دكف 

 ئا عاداه.حكـ مسبؽ, كمعمـك أف مف جيؿ شي
أما بالنسبة لمبدائؿ المختارة لمعقكبات المقدرة في القانكف الجزائرم فينقصيا التنكع, السيما بعد    

إيقاؼ تنفيذ عقكبة اإلعداـ, إذ تعتمد ىذه البدائؿ بشكؿ أساسي عمى عقكبة السجف, كأحيانا يككف 
جف ػػػػ بالرغـ مف مظاىر اإلصبلح التي مقترنا بعقكبة الغرامة, كقد تبّينت سمبيات ىذه العقكبة ػػػػ الس

مستيا, كأنيا ال يمكف أف تككف عبلجا سحريا لكؿ أنكاع الجرائـ, كأنيا ال تحقؽ األغراض المرجكة 
منيا, بؿ عمى العكس مف ذلؾ فيي تشجع عمى اإلجراـ, كتعمؿ عمى تطكيره في الغالب مف غير 

 قصد. 
ة منيا إدراج التشريع الجنائي اإلسبلمي ضمف مناىج كبناء عميو فقد تمت التكصية بأمكر متعدد   

كميات كمعاىد الحقكؽ, كالمدرسة العميا لمقضاء, كشيادة الكفاءة المينية لممحاماة, كىذا لبلطبلع عميو 
ف تبّيف لكالة األمر صبلحو فِمما ال تطبيقو. كقد تمت  كدراستو دراسة مكضكعية أكاديمية متحررة, كا 

عف بدائؿ لعقكبة السجف كالتقميؿ منيا, بعد أف تبيف أف ضررىا أكبر مف التكصية كذلؾ بالبحث 
نفعيا, كقد يككف ىذا البديؿ في العكدة التدريجية إلى عقكبات التشريع الجنائي اإلسبلمي, بعد أف 

 تتييأ لو النفكس كاألكضاع. 
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Résumé 

   "Les Pénalités Estimées Dans La Législation Pénale Islamique Et Ses 

Alternatives Dans La Loi" c'est un thème de recherche qui  est venu pour  

répondre à la question posée par un grand nombre de personnes, les 

musulmans et les non-musulmans: pourquoi la majorité des pays islamiques 

n'appliquent pas la législation pénale islamique et la quitter? 

    J'ai commencé à partir d'une hypothèse principale que la cause de cet 

abandon est les sanctions destinées; parce que se sont intouchables. car les 

sanctions de la législation pénale islamique généralement se répartissent en 

deux catégories: les pénalités destinées (les peines d'elhodoud, le talion, le prix 

de sang et l'expiation) qui se sont fixées en terme de quantité et de qualité. Dans 

ce cas les responsables soit le chef d'état ou le juge ne peut ni les surpasser ni 

les diminuer au même temps ni les remplacer ni les pardonner. Au contraire, la 

deuxième catégorie se sont sanctions réprimandes qui se ne diffèrent pas à les 

dispositions des peines de la loi positive. 

   Je voudrais à travers cette recherche de connaitre le volume de ses 

pénalités destinées et ses dispositions et à quel point, elles se diffèrent aux 

pénalités alternatives choisies par loi et connaitre la cause qui a poussé ses 

pays de les abandonner; c'est pour cela on a proposé les hypothèses suivantes: 

- Est ce que les pénalités destinées dans la législation pénale islamique sont 

plus dure que la justice l'exige? moins faciles? le temps les dépasser? Ou la 

mondialisation  qui a exigé cet abandon? 

Y- a- t- il des autres causes qu'on peut les atteindre à travers cette recherche? 

Et à la fin, j'ai posé une  autre question: 

Est que ses pénalités alternatives choisies par la loi pénale algérienne ont 

réussi d'atteindre les objectifs ciblés?  

 Après la recherche et l'étude à fond, on a atteint que les pénalités 

destinées sont exigées sur quelques crimes seulement, entre sept et douze crime, 

mais elles sont les plus dangers sur la sécurité et la paix de la société. 

 On a constaté que les pénalités destinées dans la législation islamique 

sont diverses, et chaque peine est convenable avec la crime exigée. la gravité de 

ses pénalités nécessite une grande difficulté et beaucoup des conditions pour les 

prouver et les rendent des pénalités de menace que des pénalités exécutives. 

J'ai conclu finalement de tout cela que la cause principale de cet 

abandon; c'est l'ignorance des dispositions de ses peines, et nous n'avons pas 

les étudier d'une manière objective et académique sans aucun jugement 

précédent. 
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 Ce qu'il concerne les alternatives choisies pour les pénalités destinées 

par la loi pénale algérienne sont moins diverses notamment, après l'arrêt 

d'exécution de peine de mort. Ces alternatives se basent d'une manière 

principale sur les peines privatives de liberté et parfois associé de l'amande. On 

a montré que ces sanctions ont des inconvénients malgré la réforme qui les 

toucher, en plus elles ne sont pas un traitement magique pour toutes les 

infractions, et elles n'atteignent pas les objectifs traces, mais au contraire, elles 

encouragent la criminalité. 

En conclusion, parmi les recommandations suggérées on a recommandé 

d'intégrer la législation pénale islamique dans les programmes étudiés dans les 

facultés, les instituts des droits, l'école supérieure de la justice et la certificat de 

la compétence professionnelle d'avocat, pour l'étudier d'une manière objective 

et académique libre. Si les responsables ont estimé leur réussite pourquoi pas 

l'appliquer. ainsi que on a proposé de chercher sur des alternatives pour les 

peines privatives de  liberté; parce que ses nocivités et plus que ses utilités. Ces 

alternatives, peut-être sera à la retour progressivement aux pénalités de la 

législation  pénale islamique.          
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