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The goal of the celestial legislation was or position is evaluating human behavior and achieve 

security in its destruction of the human being to reassure himself and his property and 

currently is that the philosophy of all legislation in its approach to achieve security and 

eliminate the criminal phenomenon is different from the other problem of this research is that 

the criminal phenomenon is increasing day after day because they are tied with the rapid 

developments that are known to the community and is primarily associated with technological 

progress and dynamism that are known to the community while the legislative texts that are 

trying to encircle the criminal phenomenon, remain in its place because of the complex 

Msatrwalajraat required for its production, and aims researcher through this research approach 

religious texts in the criminal field with the provisions of the legislation in Moroccan criminal 

in the same issue where religious texts showed efficacy in addressing the phenomenon of 

crime in quantity and quality, the researcher wire in his approach to this, the descriptive and 

comparative concluded the results summarized that Arab legislation in order to address the 

phenomenon of criminal must legislative texts to be derived from its environment and 

Ahtaajtha and take into account the specificity It must take into account the legitimacy of the 

Quran and Sunnah assets and adopt in their production of these texts on Islamic 

jurisprudence, which is considered an important wealth contain the raw material for 

legislative production in the criminal field but then sieved and purified and put him in the suit 

keep pace with the developments that are known to the community as needed to fit its 

institutions other Ka media and educational curricula and management of prisons and 

Gerhaovq a comprehensive perspective of Islam in order to pay off the criminal policy and 

thus reduce the criminal Zehlerh. 
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 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده سبحانه تعاىل ونشكره، ونستهديه ونستغفره،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهديه هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أنه هللا ال معبود ابحلق 

 .وبعد ،يف الكون سواه ونصلي ونسلم على سيدان حممد وعلى آله ومن وااله

ستقرار واألمن والسلم لعل أهم ما ينشده اإلنسان يف اجملتمعات البشرية قدميا وحديثا هو اإل
طمئنان على النفس واملمتلكات، وهلذه الغاية سنت القوانني اجلنائية هبدف حتقيق هذه واإل االجتماعي

ع محاية وضمان حقوق الغاية أي حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي واألمين وحتقيق العدالة موازاة م
 .األفراد واجملتمع

إسرتاجتية عامة توضح املبادئ واألسس  وحتقيقا هلذه األهداف السامية عمدت الدول إىل وضع
ىل التدابري الوقائية اليت إإضافة  ،اليت ينبين عليها التشريع اجلنائي يف ميدان جترمي األفعال وحتديد عقوابهتا

 .أو ما يصطلح على تسميته ابلسياسة اجلنائيةتساعد على التقليل من اجلرائم 

عن هذه القاعدة إذ أن هدفه حتقيق استخالف اإلنسان  ذوالتشريع اجلنائي اإلسالمي ال يش
 .يف األرض وتطبيق شرع هللا ومحاية حقوق األفراد واجلماعة

ارتبط ، والتجرمي ابعتباره أهم الركائز املعتمدة فيما يصطلح على تسميته ابلسياسة اجلنائية
ظهوره بتكوين اجلماعات البشرية األوىل، وتزايد أمهية املصاحل املشرتكة اليت تتطلب محايتها واحلفاظ 

أتكيدا بذلك على ضرورة وجود  ،توجد اجلماعة يوجد القانون ىنعليها من كل اعتداء، وقدميا قيل أ
ي لدى هذه اجلماعة بصرف النظر عن مستوى الوع ،ينظمهحيكمه و ووجود قانون  ،جمتمع إنساين

األول أليب البشر مع السيدة حواء الزمهما األمر والنهي فكان المتثال األمر ثواب  رتباطفمنذ اإل،
 .(1) َّحجحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجمتهتمثٹٱٹٱُّٱ جزاء وإلتيان النهي

ونظرا خلطورة التجرمي والعقاب ابعتباره يشكل استثناء من األصل الذي هو اإلابحة يف األشياء، 
هذا املنظور  التشريع اإلسالمي والتشريع اجلنائي الوضعي قيداه مببدأ الشرعية اجلنائية، وهو منفإن 

                                                           

  35:سورة البقرةآية -(1)
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من  جيبيشكل هتديدا مباشرا حلقوق األفراد واجلماعات وعلى حرايهتم، إن مل يتم التعامل معه كما 
 .قبل اجلهات املختصة

مي على اعتبار أن من له سلطة وإذا كان هذا األمر متجاوزا ابلنسبة للتشريع اجلنائي اإلسال
ألن نظرة ،قائما  املشكل فإنه ابلنسبة للقانون اجلنائي الوضعي الزال ،التشريع هو املوىل عز وجل

البشر يف ميدان التشريع الزالت قاصرة، انهيك عن الدوافع واملصاحل اليت تؤخذ بعني االعتبار عند 
 .سن القوانني

 أمهية البحث

يف أن اهلدف األمسى لإلنسان داخل اجملتمع هو أن ينعم ابألمن والسلم وأن  تكمن أمهية الدراسة .
يعيش داخل املنظومة اجملتمعية وهو مطمئن على نفسه وعلى ممتلكاته وعرضه، فالظاهرة اإلجرامية 

 تتطلب حملاربتها إجياد سياسة جنائية متكاملة يتقاطع فيها ما هو تشريعي وإداري ومؤسسايت.

 ياسة التجرمي والعقاب من خالل األمور التالية:وتتضح أمهية س

 أهنا تربز أمهية وضرورة األمن والسلم االجتماعي من خالل سياسية جنائية مدروسة ومضبوطة-

إبراز مسة التشريع اجلنائي اإلسالمي وسبقه لكل األنظمة الوضعية جبعله وربطه هلذا اجلانب املهم -
 نيف واليت يعتربها ضرورية ويسعى للمحافظة عليها ومحايتهامن األمن االجتماعي مبقاصد الشرع احل

ن األخذ من جانب املشرع املغريب ابلتشريع الوضعي والنظرايت الفقهية الغربية والبعد عن أابراز -
 التشريع اجلنائي اإلسالمي يف جمتمع يدين ابلشريعة السمحاء سوف لن أييت إال مبزيد من اجلرائم 

يف -يف التشريع اإلسالمي-ة الدور الرائد لسياسة التجرمي والعقاب سوف تبني هذه الدراس-
و على مستوى أن على مستوى التجرمي إحتقيق األمن الشامل والقضاء على الظاهرة اإلجرامية 

 و على مستوى التدابري الوقائية من اجلرميةأالعقاب 
رة اإلجرامية فهو عمل إنساين حياول ن كان قاصرا على تطويق الظاهإن التشريع اجلنائي املغريب و أبراز إ

 بشكل أو ابخر احليلولة دون استفحال هذه الظاهرة
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 إشكالية املوضوع

إن تطويق الظاهرة اإلجرامية بكل جتاليتها وحتقيق األمن والسلم االجتماعيني يعترب مطمحا لكل 
 اجملتمعات ويعد قضية من أبرز القضااي اليت تقض مضجع كل املشرعني 

مبفهومه الشامل يعد سلعة اندرة تتوق كل اجملتمعات إىل حتقيقه  وهو يشمل جوانب متعددة  فاألمن 
ومتنوعة  وجماالت خمتلفة  وابلتايل فكافة اجملتمعات تسعى إىل حتقيقه من خالل تشريعاهتا ومن خالل 

 األجهزة الساهرة على تطبيق السياسة اجلنائية يف الدولة

شاملة ومتكاملة لكافة مناحي احلياة وحتقق ابلتايل مطمح صيانة  ونصوص التشريع اإلسالمي جاءت
النفوس واألعراض واألموال وحتقيق األمن الشامل وذلك التصاله مبقاصد وضرورايت الشريعة اإلسالمية 

 اليت يتعني احملافظة عليها.

ة ابلتطور التكنلوجي معدالت اجلرمية كما وكيفا وظهور جرائم مل تكن يف احلسبان ومرتبط دونظرا ال ازداي
الذي يعرفه العامل يف كافة اجملاالت ،كان البد من الوقوف للتأمل ودراسة جوانب ومعطيات هذه 
املشكلة ويرجوا الباحث مللمة شتات هذا ملوضوع وتناوله ابلدرس والتحليل وأتصيله أتصيال شرعيا يف 

بقه لكل األنظمة الوضعية وذلك التشريع وس هذا ضوء التشريع اجلنائي اإلسالمي بشكل يربز مسو
بتكرميه لإلنسان ووضعه حقوقه ضمن أوليات أولوايته وذلك من خالل مقاربتها مع نصوص التشريع 

 اجلنائي املغريب وتبيان قصوره ابلطريقة اليت يتصدى هبا للظاهرة اإلجرامية 

نقول القضاء ألن هذا وال -فاملشكلة تكمن يف أن كل التشريعات حتاول احلد من الظاهرة اإلجرامية
مستحيل ألن اجلرمية مرتبطة ابلنوازع  الكامنة يف اإلنسان :نوازع اخلري والشر فلن جتد جمتمعا يسود فيه 

 لكن-اخلري كله ولن جتد جمتمعا يسود فيه الشر بل الصراع القائم بينهما هو الذي يعطي التوازن للحياة
دولة إىل أخرى فالتشريع املغريب له فلسفته وله نظرته الطريقة اليت تسلكها هذه اجملتمعات ختتلف من 

اخلاصة مبواجهة هذه الظاهرة  لكن تظل اجلهود املبذولة يف هذا امليدان دون مستوى التطلعات يف 
الوقت الذي أتخذ فيه هذه الظاهرة يف استفحال فاحش فإىل مىت يسري املشرع اجلنائي املغريب يف هذا 

 .؟النصوص الشرعية  االجتاه دون االلتفات إىل
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 تساؤالت البحث  
  ما مدى عناية الشريعة اإلسالمية جبانب األمن االجتماعي واعتباره ضرورة ومقصدا من

 مقاصدها؟
  ملاذا تنبذ الدول اإلسالمية والعربية ومن بينها اململكة املغربية نصوص التسريع اجلنائي اإلسالمي

غناه وتنوعه ويستجيب ملتطلبات العصر من خالل نصوصه سواء منها الثابتة أو القابلة  مرغ
للتغيري وقد وصف من قبل أعمدة الفقه القانوين يف الغرب ومن خالل املؤمترات املهتمة ابلفقه 

 أو القانون املقارن أبنه تشريع كوين؟
 ربية رغم أفوهلا وتركز على اجلانب األمين ملاذا تعتمد السياسة اجلنائية املغربية على النظرايت الغ

 مع أن السياسة الشرعية اإلسالمية أثبتت جناعتها يف استئصال شأفت الظاهرة اإلجرامية؟
  ملدا ال تعمل الدول العربية واإلسالمية على غربلة الفقه اإلسالمي )يف اجلانب اجلنائي( وتنقيته

ة التخصصات الطبية والشرعية والقانونية وتقنينه وذلك من خالل تكوين جلن علمية تضم كاف
 ..... ووضع سياسة شرعية تستجيب ملتطلبات العصر؟

 ما دور سياسة التجرمي والعقاب يف ضوء الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي املغريب؟ 

؟ وما ما هي اجلهات الرمسية املوكول إليها أمر تدبري سياسة التجرمي والعقاب يف التشريع اجلنائي املغريب
هي جوانب القصور واخللل اليت رمبا قد تعرتي هذه السياسة اجلنائية اليت قد تساهم بشكل أو آبخر 

 يف تدهور األمن االجتماعي يف التشريع اجلنائي املغريب؟

 دوافع البحث

 دوافع كثرية ومتعدده نلخص أبرزها فيما يلي  هناك 

اجلرائم يف مجيع أحناء املعمور مالحظة كثرة ظهور الفساد يف الرب والبحر وانتشار يف  :يتمثل وأبرزها
هلم على تشريع منوذجي يدوخاصة يف البلدان العربية واإلسالمية،وحاجة اإلنسانية مجيعا إىل من 

وذلك من منطلق الشعور ابملسؤولية  خيرجهم مما هم فيه من الضياع والتدهور األخالقي واإلجتماعي
 سلمني وكل هللا إليهم مسألة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،وكذلك من خالل مالحظةكم
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 هي يتحجم الدمار الذي تتعرض له األمة من جراء اإلستمرار يف تطبيق نصوص القانون الوضعي وال
صناعة سواء يف التعليم أو يف ال السبب املباشر يف تدهور كافة قطاعتنا واحندارها إىل أدىن املستوايت

ورويب ال يغش يف عمله ألن املنظومة اإلجتماعية تفرض عليه أن يسري وفقها وال فاأل،ويف غريها أ
ما املسلم فا بتعاده عن دينه وعدم اإل لتزام ابلشرع ميكن أن تنتظر منه كل شيء أ ،يسبح ضد التيار

من ي اثر لألأاليرى ،غش خداع.....ألن النصف اآلخر يف املعادلة تعطل .لذلك الناظر يف واقعنا 
ابإلضافة إىل اهنيار  وال الطمأنينة بل املواطن يف هلع دائم واجلرائم تتطور بشكل تصاعدي كما وكيفا 

والتعديالت والرتقيعات تتواىل ،دون جدوى ،فالشعور ابحلرقة  بتعطيل شبه كلي يف املنظومة األخالقية 
النصح لألمة هو الدافع إببراز ولونسبيا بعض العمل بنصوص التشريع اجلنائي اإلسالمي ومن ابب 

 .جراء تعطيل شرع هللا من اخلسائر املادية واملعنوية اليت تتكبدها األمة من

سلمون لكثري من اإلنتقادات بسبب تطبيق بعض العقوابت وفشلهم يف الرد على تلك امللقد تعرض 
حكام الشرع اإلسالمي وفلسفته يف التعامل مع ألأو الدفاع عن دينهم  بسبب اجلهل   اإلهاانت

ففي الوقت الذي تتم فيه إابدة شعوب ،اجلرائم واجملرمني والذريعة دائما انتهاك حقوق اإلنسان 
وتعرضها ألبشع أنواع التطهري العرقي سواء يف العراق أويف سوراي أويف فلسطني أويف غريها يف  اأبكمله

حلقوق هون من أبناء أمتنا من يثق ابلعهود الدولية أو ابإلعالن العاملي ابقي أحناء العامل الزال املتفيق
اإلنسان وكأن اإلنسان فوق هذه البسيطة نوعان نوع  مهما تعرض للتعذيب واإلططهاد وألبشع 

 أبمجعها صور اإلستغالل لن يلتفت إليه ألنه إنسان من الدرجة الثانية ونوع اثين تقام الدنيا 
زء بسيط مما تعرض له اإلنسان من الدرجة الثانية وقد صدق من قال قتل شخص إذاتعرض جلوالتقعد

 يف غابة جرمية التغتفر وإابدة شعب أبكمله مسألة فيها نظر.

أضف إىل هذا وذاك تزايد األصوات اليت تطالب بتغيري بعض القوانني اجلنائية اليت تشم منها رائحة 
مع العصر احلاضر واليصلح للتطبيق اليوم  ألنه يف  اإلسالم لشعور كثري منهم أبن ذلك اليتماشى

 .نظرهم اليبلغ مستوى القوانني الوضعية اليت تساير العصر والتطور احلديث
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ولعل ما يثلج الصدر إمجاع علماء القانون يف العامل أبن الشريعة اإلسالمية هي شريعة كبرية 
 (1).1932تصلح للدراسة املقارنة منذ عام 

وكان من  1938يف غشت  الهايومن هذه املؤمترات، مؤمتر القانون املقارن الذي عقد يف 
 (2):بني توصياته

 .اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا من مصادر التشريع -1
 .اعتبارها حية صاحلة للتطور -2
 .اعتبارها قائمة بذاهتا غري مقتبسة عن شريعة أخرى -3

علمائنا األفذاذ ئناو افقهعلى  ةغريب تعاجلها العلماء الغربيون ليسفاملواضيع القانونية املتنوعة اليت 
وحبثوا وسربوا أغواره ووضعوا الفرضيات واحللول هلا ولعل  الذين ما تركوا اباب من أبواب الفقه إال وطرقوه

 .النوازل الفقهية خري دليل على هذا

 الدراسات السابقة

شريع اجلنائي اإلسالمي والوضعي أكثر من أن حتصى، الشك أن الكتاابت يف جمال املقارانت بني الت
فأساتذة القانون اجلنائي يف أغلب اجلامعات يشريون يف أغلب املواضيع اليت يدرسوهنا إىل مسو القانون 

كما هو ،وهناك من عقد مقارانت يف هذا اجملال  ،القوانني الوضعيةاجلنائي اإلسالمي على غريه من 
الوضعي" فقد قام "التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارن ابلقانون  يف كتابه عودة الشأن للدكتور عبد القادر

مبقارنة مبادئ القانون اجلنائي املصري سواء يف جزئه العام أو يف جزئه اخلاص مببادئ التشريعاجلنائي 
 .اإلسالمي

قد قام مبقاربة مبادئ الشرع اإلسالمي مع القانون اجلنائي املصري،  (3)وإذا كان عبد القادر عودة
فإنه ابلرغم من أن هناك قواسم مشرتكة بني اجملتمع املغريب وبني اجملتمع املصري تتمثل يف اللغة والدين، 

                                                           

 1932هلاي املؤمتر الدويل للقانون املقارن املنعقد يف -( 1) 

)1/24ه.1411من ربيع االول الىجماد الثانية37(جملة البحوث االسالمية ع    

 .أحد كبار قياديي )اإلخوان املسلمني( مبصر ومفكريهم، وَعَلٌم من أعالم احلركة اإلسالمية املعاصرة •( (3
الدقهلية مبصر ألسرة عريقة تعود م بقرية كفر احلاج شربيين من أعمال مركز شربني مبحافظة  1903هـ = 1321ولد سنة  •
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 فإن هناك خصوصية متيز اجملتمع املغريب عن اجملتمع املصري انهيك أن املقاربة اليت اعتمدها الدكتور
عبد القادر عودة تنبين على الفكر األنكلوساكسوين حبكم تبعية الدولة املصرية إىل اململكة املتحدة، 
بينما النظام اجلنائي املغريب تبىن النهج الفرانكفوين حبكم كونه كان مستعمرة فرنسية وهذا ما يشكل 

 .ن اختلفت أزمنة وجودهاإعنصر تكامل بني الدراسات يف جمال معني و 

يتطرق إىل النهج الذي تبناه كل من التشريع اجلنائي  خصوصية هذا البحث يتجلى يف كونهلكن 
املغريب واإلسالمي يف إضفاء الصفة اإلجرامية على فعل ما، وابلتايل ميكن أن نقول أن خصوصيته 

على بعض العلوم االجتماعية، كالتاريخ وعلم  فيها االعتماد على العموم متتكمن يف أن صياغته 
الجتماع وأحياان قد يتم اللجوء إىل علم النفس وعلم اإلجرام لتفسري تفشي ظاهرة إجرامية معينة كما ا

أنه يقارن القانون اجلنائي املغريب وهو يتبىن يف أغلب نصوصه نظرايت ذات توجه غريب مقتبسة من 
اإلسالمي فإذا كان الدكتور القانون الفرنسي فكأمنا نقيم هنا مقارنة بني النظرايت الغربية ونظرايت الفقه 

عبد القادر عودة قد قام مبقارنة جل مبادئ القانون اجلنائي الوضعي مببادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي 
كما هو الشأن مثال للدكتور فاروق   فإن هناك من اقتصر على جانب من التشريع اجلنائي اإلسالمي

اإلسالمي حيث إن كتابه هذا اقتصر على مقاربة بعض يف كتابه مباحث يف التشريع اجلنائي (1)الناهبان 
 :اجلرائم كاجلناية على النفس والعقوابت البديلة املرتبة على هذه اجلناية وقد قسم حبثه إىل فصلني

                                                           

 أصوهلا إىل اجلزيرة العربية
 .م، وكان من أول الناجحني 1930التحق بكلية احلقوق ابلقاهرة، وخترج فيها عام  •
 .التحق بوظائف النيابة، مث القضاء، وكانت له مواقف غايًة يف املثالية •
ستور املصري، وكان له فيها مواقف المعة يف الدفاع عن احلرايت، ويف عهد اللواء حممد جنيب ُعني عضًوا يف جلنة وضع الد •

 ... وحماولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول اإلسالم، وتعاليم القرآن
م انتدبته احلكومة الليبية لوضع الدستور اللييب؛ ثقًة منها مبا له من واسع املعرفة، وصدق الفهم لرسالة  1953ويف عام  •

 وقع الرمسي للمكتبة الشاملةامل.اإلسالم

حصل على املاجستري من جامعة القاهرة_ كلية اآلداب_ 1940ولد ونشأ: يف مدينة حلب عام  حممد فاروق النبهان (1) 
حصل على الشهادة العاملية الدكتوراه من  وعنوان الرسالة هو)) القروض االستثمارية وموقف اإلسالم منها 1965وذلك عام 

 - وعنوان الرسالة: ) االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي 1968_ كلية اآلداب _ وذلك عام جامعة القاهرة 
 ."املوقع الرمسي حملمد فاروق النبهان" مبادئ الثقافة اإلسالمية

/ 
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األول: خصصه لدراسة املباحث املتعلقة ابجلناية على النفس وعلى مادون النفس وفرق بني جرمية القتل  
 .وجرمية القتل اخلطأ العمد وجرمية شبه العمد

 .إىل العقوابت املقررة هلذه اجلناية واشتمل على مبحثني: فيهالثاين: فقد أشار  
 .املبحث األول: يف القصاص والشروط العامة لوجوبه 
 .املبحث الثاين: خصص لدراسة الدية يف الشريعة اإلسالمية 

ر أمحد فتحي هبنسي، أشار فيه وهناك كتاب "املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي " للدكتو 
ابختصار إىل مشكلة اجلرب واالختيار وكذلك رابط السببية، للمسئولية عن فعل الغري مث القصد اجلنائي 

األسباب املعدمة للمسؤولية و يف جرائم اجلاسوسية والبغي والرشوة والردة، وجرائم األشخاص واألموال 
والدفاع الشرعي( وموانع املسؤولية : )حاالت اجلنون )أسباب اإلابحة استعمال احلق وأداء الواجب 

 .والغيبوبة من مسكرات أو خمدرات واإلكراه والضرورة وصغر السن(

فهذا البحث حاول إعطاء نظرة شاملة وتكاملية ألسس التجرمي والعقاب يف التشريع اجلنائي 
على جانب حمدد  كما هو الشأن اإلسالمي مقاران ابلقانون اجلنائي املغريب الوضعي بدال من اإلقتصار 

لبعض الدراسات السابقة إ ذا ما استثنينا كتاب عبد القادر عودة التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران 
 ابلتشريع اجلنائي املصري

قل أمهية عن اآلخر حبيث يال  كل موضوعفموضوع السياسة اجلنائية موضوع تتجزأه مواضع  
وكما يقال ما ال يدرك  لرسالة علمية أخرى مستقاللوحده موضوعايكون  أن كل عنوان فيه ميكن أن

كله اليرتك جله  وحاولت جهد اإلمكان أن أغوص يف كل موضوع وفق اإلمكانيات املتوفرة  سواء 
 .املراجع املتوفرةعلى مستوى و أعلى املستوى العقلي 

د به مقارانت بني ما وبصفة عامة ميكن أن نقول أن هللا سبحانه أعطاان عقال نستطيع أن نعق
(1)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٹٱٹٱُّٱهو ماض وبني ما هوحاضر لنستفيد منه يف مستقبلنا، 

. 

                                                           

 31:( سورة النحل آية(1
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االجتماعية، ويتواىل الزمان ويف  فاهلل سبحانه حباان بدين اإلسالم وهو دين الفطرة ودين العدالة
كل يوم يتضح مسو الشرع اإلسالمي وتتأكد يف الواقع أنه الدواء الناجع لكل األزمات اليت نعاين منها 

 .اآلن

ن منهج هللا فهل عفما األزمات االقتصادية وارتفاع معدالت اجلرمية إال واحدة من نتائج البعد 
 .نتعظ؟

البد ألولئك الذين هم يف مواقع القرار من احلسم،إما أن نعترب أنفسنا مسلمني ونطبق النصوص 
الشرعية يف كل مناحي احلياة ،وإما أن نتبىن األنظمة الغربية ونرتك الشريعة،أما أن يستمر الوضع هكذا 

 سالميةاإللشريعةألن ا،حنمل أمساء إسالمية وحنسب على اإلسالم ابلعدد فقط فهذا أمر غري مستساغ 
"تركتم على البيضاء ليلها كنهارها  –كما يقول عليه السالم -نظام صاف انصع البياض ليلها كنهارها 

فليس من املعقول أن يبني األكادمييون كل يف جمال اختصاصه مزااي الشريعة (1)ال هالك "إال يزيغ عنها 
عن احلياة اإلدارية والسياسة والتشريعية  اوصالحيتها لكل زمان ومكان يف حني يبقى اإلسالم بعيد

 للمسلمني، فالشريعة كل ال يتجزأ وإال سنكون كمن قال فيهم:

(2)َّحجحجحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجٱٹٱُّٱ
. 

 .!فهل ننتظر إىل أن أيتينا اإلسالم من أوراب الغربية لكي نطبقه؟

لذلك اجملتمع إن أي نصوص تشريعية غري انبعة من خصوصية جمتمع ما ال ميكن إال أن تزيد 
وله خصوصيات متيزه عما هو عليه احلال يف أوراب الغربية ،لمإال تعقيدا، فاجملتمع املغريب جمتمع مس

وابلتايل فاسترياد النصوص التشريعية إىل هذا اجملتمع املسلم هو ضرب من العبث، أضف إىل ذلك أن 
ق الفعلي لنظام ما فإىل ما ستبقى تنشا من املمارسة الفعلية والتطبي،املؤسسات القوية يف دولة ما 

النصوص الشرعية بوجه عام والتشريع اجلنائي اإلسالمي على وجه اخلصوص حبيسة املؤلفات اجلامعية 
والتنظري األكادميي واللقاءات الثقافية هنا وهناك، الكل يدرك أمهية التشريع اإلسالمي والكل يعرتف 

 .ا اعرتاف مع وقف التنفيذبنجا عته وتفوقه على التشريعات الوضعية وهذ

                                                           

  1( حديث صحيح2455حديث رقم) 1/20ابب اتباع اخللفاء الراشدين يف سننهاخرجه ابن ماجة (

 72:سورةآل عمران آية  -(2)
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ونظرا للوضع الدويل املعقد الذي يستحيل معه لدولة ما أن تتخذ قرارا منفردا  -إنه على األقل 
إذا مل يكن هناك اتفاق مع مجيع مكوانت اجملتمعات اإلسالمية على  -بتطبيق النصوص الشرعية 

نه على األقل جيب إجياد إف ،سالميةرث االستعمار واملتمثل يف تعطيل نصوص الشريعة اإلإالتخلص من 
ملاذا ،عهد قريب إىل ظلت حكرا على الدولة وحىت  اليتبديل، فعلى غرار خصخصة بعض القطاعات 

وتعطى بعد ذلك حرية االختيار ،يف تطبيق الشريعة اإلسالمية  متخصصةال يتم إجياد مؤسسات قضائية 
 .لألفراد يف ولوج أي وجهة خيتاروهنا

الدرس ونعرف الوضعية احلرجة والدقيقة اليت متر منها جمتمعاتنا وهي مرحلة الفراغ فهل نستوعب 
التشريعي فإىل مىت سنبقى نستورد النصوص التشريعية اليت تعترب أعضاء غريبة تدخل على أجسام 

 .جمتمعاتنا؟

 :منهج البحث

وذلك من خالل عرض آراء الفقهاء ،املقارنعلى املنهج الوصفي يف إجناز هذا البحث االعتماد  مت
 .وحماولة مقاربتها مع نصوص التشريع اجلنائي املغريب،القدماء واملعاصرين يف املذاهب اإلسالمية عموما 

 :اخلطوات اآلتية وذلك وفق
الوقوف على املادة العلمية وحماولة استيعاهبا، مث تدوينها أبسلوب بسيط جيمع بني الصبغة  -1

 .الشرعية والقانونية
 .توثيق النصوص واإلحالة بدراسة مرجعية من الكتاب والسنة -2
االعتماد يف كثري من املناقشات على التحليل واملقاربة واملقارنة وعرض االجتهادات القضائية  -3

 .يف املوضوع
 توثيق النصوص القرآنية وذلك بعزو اآلايت إىل مضامينها، يف كتاب هللا تعاىل  -4
 .ها من أئمة احلديثختريج األحاديث وعزوها إىل خمرج -5
يف حترير هذا البحث وحماولة صياغته أبسلوب بسيط بقصد تقريبه اىل كافة املستوايت  اإلجتهاد -6

 .الدراسية سواء كانت شرعية أو قانونية
 .خرج هبا الباحثأهم النتائج والتوصيات اليت  متضمنةختم هذا البحث خبامتة  متو  -7
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هذا البحث بفهارس اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وفهرس لألعالم الواردة يف  مت تدييل -8
 .البحث

 أهداف البحث:

التعرف على عناية التشريع اإلسالمي ابجلانب التشريعي فيما خيص التجرمي والعقاب وكيف حتمى -
 النفوس واألموال واألعراض ابعتبارهم من ضروراهتا ومقصدا من مقاصدها

 على مفهوم السياسة اجلنائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي والتشريع اجلنائي املغريب التعرف-

 كل من التشريع اجلنائي املغريب يفالتعرف على األسس اليت تقوم عليها املسؤولية اجلنائية -
 والتشريع اجلنائي اإلسالمي

ءا من اقرتاف اجلرمية مرورا التعرف على مراحل قيام املسؤولية اجلنائية يف كل من التشريعني بد-
بتوافر أركاهنا واملتمثلة يف الركن القانوين واملادي واملعنوي مث بوسائل إثبات هذه اجلرائم مث أسباب 

 مراحل إقامة الدعوى مث أسباب إىلجرامية عن الفعل وصوال التربير اليت قد تزيل الصفة اإل
 انقضائها 
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 :مدخل متهيدي

 .التارخيية ومفهوم اجلرميةوالسياسة اجلنائية يف كل من التشريعني عن املراحلنظرة 

تعلق ابملراحل تاألوىل  يف فصلني سيتم يف هذا املدخل التمهيدي حبول هللا مناقشة مسألتان أساسيتان
التارخيية للتشريع اجلنائي اإلسالمي واملغريب، والثاين يتعلق ابلسياسة اجلنائيةومفهوم اجلرمية يف كل من 

 .التشريع اجلنائي اإلسالمي واملغريب
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 ول:املراحل التارخيية للتشريع اجلنائي اإلسالمي واجلنائي الوضعي املغريبالفصل األ

يعد اإلنسان حمور كافة التشريعات بصفة عامة، مدنية كانت أو جنائية ،مساوية أو وضعية، فاملالحظ 
جتماع اإلنساين، ليتعاطى املنافع ل هذا اإلأن اإلنسان يولد يف وسط اجتماعي، وينمو ويرتعرع يف ظ

 .مع أبناء جنسه، من جلب للخري ودرء للشر

عتداء على اآلخرين يف واإلنسان أانين بطبعه حيب أن يستحوذ على كل شيء لنفسه ،ابإل
أبداهنم أو ممتلكاهتم أو أعراضهم، لذلك كان البد من وجود تشريعات تزجر املعتدي ،وتضع حدا هلذه 

املشرع الشرعي والوضعي يف امليدان اجلنائي، إىل وضع منظومات  االعتداءات، وهلذا الغرض يسعى
تشريعية هلذا الغرض، غري أن هذه املنظومات التشريعية مل تكن مكتملة على الوجه املتواجدة عليها 

اجلنائي  حاليا، بل مرت مبراحل متعددة حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن، إن على مستوى التشريع
 .اإلسالمي أو التشريع الوضعي

واملغرب ابعتباره بلد إسالمي يتواجد يف غرب إفريقيا ،خضع للفتح اإلسالمي، كما كان هدفا 
سباين والفرنسي ،وهذا األخري يعد من أخطر أنواع ستعمار اإلستعمارية ،وعلى اخلصوص اإللألطماع اإل

 .يستعمر األرض والعقولستعمار فتكا ابلشعوب ،ألنه استعمار ثقايف اإل

وذلك يف  سالميوعليه سيتم إعطاء حملة اترخيية عن السياسةاجلنائية يف التشريع اجلنائي اإل
 .ىل السياسة اجلنائية يف التشريع املغريبإمبحث أول ويف املبحث الثاين ستتم االشارة فيه 
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اجلنائي اإلسالمياملبحث األول: نظرة اترخيية عن السياسة اجلنائية يف التشريع   

ختتلف عن النصوص اجلنائية  للرسالةوىل سالمية يف املراحل األإن الطابع التشريعي للنصوص اجلنائية اإل
فالنص التشريعي املكي يتميز ،و من حيث املضمون أسالمية الالحقة سواء من حيث الشكل اإل

بعد –نما النص التشريعي املدين ،بيوتركيزه على اجلانب العقائدي ،ابلعموم وعدم تناوله للتفاصيل 
ن الكم أكما برتكيز خطابه على سلوك الفرد املسلم داخل اجملتمع ، يتميز -تشكل اجملتمع املسلم

سالمية وحلدوث التشريعي سيزداد يف عهد الصحابة وسيعرف تزايدا ملحوظا نظرا التساع رقعة الدولة اإل
مع ظهور املؤسسات ذات  هذا التشريع قفزة نوعيهول وسيعرف حداث مل تكن يف الرعيل األأوقائع و 

 .مويني والعباسينياأل يف عهدالطابع الزجري 

ول سيتناول التشريع اجلنائي يف القرن اهلجري األ وعليه ستتم مناقشةهذا املبحث يف مطلبني
 .موي والعباسيول والثاين يف العهد األألا

 .اهلجري األول املطلب األول:التشريع اجلنائي اإلسالمي يف القرن

، ومرد هذا االختالف يرجع (1)لقد اختلف الباحثون يف املراحل اليت مر منها التشريع اجلنائي اإلسالمي
ابلدرجة األوىل إىل تداخل األزمنة اليت يعتمدون عليها يف تقسيم هذه املراحل من جهة، والزاوية املنظور 

أن خنتصر هذه املراحل يف مرحلتني مهمتني: منها هلذه املراحل من جهة أخرى، وبصفة عامة ميكن 
واملرحلة الثانية ،  وفيها فقرتني: عصر الرسالة وعصر الصحابة الكرام،  مرحلة القرن اهلجري األول

 .حلة العصر األموي والعباسي يف فقرتني كذلكتتجسد هنا يف مر 

 .الفقرة األوىل: عهد الرسالة

قواعد معروفة ومنظمة بل كانت العادات والتقاليد هي  مل يكن نظام التشريع عند العرب قائما على
املسيطرة، وختتلف هذه األعراف والتقاليد ابختالف القبائل، فكل قبيلة هلا أعرافها وتقاليدها وذلك 

                                                           

واستخدام عبارة ،عدم استخدام عبارة التشريع اجلنائي اإلسالمي  ،عمر سليمان يف كتابه اتريخ الفقه اإلسالمياالشقر يرى  -(1)
لك جتنبا ملا يريده املستشرقون وأعداء ذو ،ألن التشريع اكتمل يف عصر الرسالة وبوفاة حممد صلى هللا عليه وسلم  ،الفقه اإلسالمي

 . 1،1/39ط/ ،،اتريخ الفقه اإلسالميمن أن التشريع اإلسالمي يتطور يف مسريته/،األمة نشره 
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وكانت الفوارق الطبقية، نظرا لغياب سلطة تشريعية تسن القوانني وتقوم على تنفيذها، فكانت الفوضى 
الضعيف إىل أن جاء اإلسالم فأحدث ثورة قلبت املوازين يف اجلزيرة العربية رأسا على وكان القوي أيكل 

: "اإلسالم ثورة اجتماعية شاملة، نقلت العرب واملسلمني من اجلاهلية والضالل إىل اهلدايةوطريق عقب
إلميان احلق، جاء اإلسالم ليحقق املساواة بني الشعوب واألفراد وليؤسس عالقات اجتماعية أساسها ا

، وقد خلص جعفر ابن أيب (1)والتقوى والعمل الصاحل وليبدل العصبية القبلية والثأر إىل حمبة وسالم
أَيُـَّها اْلَمِلُك ُكنَّا قـَْوًما أَْهَل "رضي هللا عنه هذه الوضعية بصدق يف حضرة النجاشي قائال: (2)طالب

َتةَ   َوََنْيت اْلَفَواِحَش َونـَْقطَُعاأْلَْرَحاَم ونسيء اجلَِْواَر أَيُْكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا َجاِهِليٍَّة نـَْعُبُداأْلَْصَناَم َوََنُْكُل اْلَميـْ
َنا َرُسواًل ِمنَّا نـَْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َوأََمانـََتهُ وَ  ُ إِلَيـْ َعَفاَفُه َفَدَعااَنِإىَل اَّللَِّ الضَِّعيَفَفُكنَّا َعَلى َذِلَك َحىتَّ بـََعَث اَّللَّ

َدُه َونـَْعُبَدُه َوخَنَْلَع َما ُكنَّانـَْعُبُد حَنُْن َوآاَبُؤاَن ِمْن ُدونِِه ِمْن احلَِْجاَرِةَواأْلَْواَثِن تـََعا َوأََمَر ِبِصْدِق احْلَِديِث ىَل لِنـَُوحِّ
 .(3)"َوأََداِء اأْلََمانَة َوِصَلِة الرَِّحِم َوُحْسِن اجلَِْواِر َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحارِِمَوالدَِّماء

يعترب وحبق صورة حية ملا كان عليه العرب قبل اإلسالم وعن النقلة النوعية اليت  النصفهذا 
 .جاءت هبا تعاليمه وعاشها العرب يف ظله

 :إن التشريع يف العهد النبوي له مسات وله توجهات ميكن تبياهنا فيما يلي 
  

                                                           

 . /1،1/293ط/ ،/املؤسسات والوقائع االجتماعية ،إبراهيماألبرش -(1)
وقائد مسلم، ومن السابقني األولني إىل اإلسالم، وهو أحد وزراء صحابيجعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي  -(2)

َعَة رُفـََقاَء جُنََباَء َوُوَزرَاَء، َوِإينّ أُْعِطيُت أَْربـََعَة َعَشَر: مَحْزَُة، َوَجْعَفٌر، وَ إِنَُّه ملَْ َيُكْن َنيبُّ قـَْبلِ  «:الرسوِل حممٍد لقوله َعِليٌّ، ي ِإال َقْد أُْعِطَي َسبـْ
، َواْلِمْقَداُد، َوُحَذيـْفَ  وجعفر هو  » .ُة، َوَسْلَماُن، َوَعمَّاٌر، َوِباللٌ َوَحَسٌن، َوُحَسنْيٌ، َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد، َوأَبُو َذرٍّ

د ط 1/206الذهيب حممد سري أعالم النبالء .مٍد َخلقاً وُخُلقاً ألبويه، ويُقال إنه كان أشبه الناس ابلرسوِل حمعلي بن أيب طالبأخو 
 .ود ت.

الراوي أم ،6/25.كتاب املغازي والسري.ابب اهلجرة إىل احلبشة  ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،أيب احلسن علي بن ايب بكر -(3)
خالصة حكم، احملدث إسناده /1، /ط/(3/180)سلمه هند بنت أيب أمية، احملدث أمحد شاكر، املصدر مسند اإلمام أمحد 

 . (1/202 ) .طمسند االمام امحد: مسند اهل البيت رضوان هللا عليهم: حديث جعفر بن ايب طالب.د صحيح. 

. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 :مسات التشريع اجلنائي يف العهد النبوي

اصية التشريع يف العهد النبوي ابستثناء املرحلة املكية اليت كان الرتكيز فيها على اجلانب العقائدي إن خ
وذلك بغية ترسيخ العقيدة يف نفوس املسلمني األوائل على اعتبار أهنا الصرح الذي ستشيد عليه 

أي النصوص القرآنية : الوحينيمكوانت بناء اجملتمع اإلسالمي فيما بعد، فهو يتميز بكونه يعتمد على 
كاحلث على القيم واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وابلتايل حتاشى التفصيل  والسنة النبوية الشريفة،

 .(1)يف األحكام العمليةإال اندرا، وقد امتدت هذه املرحلة قرابة اثنا عشر سنة ومخسة أشهر

يت البد منها لتنظيم شؤون احلياة الوحي ينزل ابلتشريعات املفصلة ال أدنية بدويف املرحلة امل
 :(2)للجماعة املسلمة ومن بينها امليدان الزجري، وتتلخص طرق التشريع يف أمور ثالثة

األمر األول: حدوث واقعة، مبعىن أن تكون هناك واقعة معينة مث ينزل التشريع السماوي للتفصيل 
فيها، ومن بني األحكام اليت نزلت حبدوث واقعة، قوله 

حجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجيتنتىتحجحجرتيبنبىبحجحجربحجحجحجحجحجحجِّّٰٱُّٱٹٱٹتعاىل:

(3)َّىنينحجحجحجحج
. 

فقد نزلت هذه اآلية مبناسبة واقعة مفادها أن أحد املسلمني كان ينوي الزواج من مشركة 
 4.فلما أخرب بذلك نزلت هذه اآلية الكرمية وعلق ذلك على موافقة النيب 

 األمر الثاين: أن ينزل التشريع جوااب عن
(5)َّمثحتختمتهتجتمبهبخبجبحبحجحجحجحجحجحجحجنيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱسؤال:

. 

                                                           

 .4/317،دط،لبداية والنهاية ا ،امساعيل ابن عمراابن كثري  -(1)

 م س،1/44،ريخ الفقه االسالميات،سليمان عمراألشقر  -(2)

 221:سورة البقرة، اآلية  -(3)

 .دط.د.ت1/256تفسري البغويالبغوي احلسني ابن مسعود -(4)

 04:سورة املائدة، اآلية  -(5)
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األمر الثالث: قد يكون التشريع وحيا غري مسبوق بواقعة أو سؤال، وقد يكون اجتهادا منه 
،. 

 

 

 :توجيهات التشريع اجلنائي يف هذه املرحلة
إىل تكوين  أو على مستوى اجلماعة، إمنا تسعىالرتكيز على اجلانب األخالقي، إن على مستوى الفرد 

روح اخلري يف الفرد حبيث يلتزم به وتدفعه إىل أن حيبه للناس وتنهاه عن سلوك الشر وابالبتعاد عنه قال 
 .(1)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجُُِّّّّٰٱهللا سبحانه وتعاىل:

اَل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم قال: "  عن النيب ،  رضي هللا عنه أنس بن مالك ، عنوكقوله 
(2)َحىتَّ حيُِبَّ أِلَِخِيه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه "

. 

شر وتبغضه يف وجوههم، الفهذه النصوص حتث على فعل اخلري وحتبيبه للنفس، وتزجر عن فعل 
 حج حجمس حج حجحجمخ حجٱُّٱ وتعاىل:كما حتث على روح اجلماعة واألخوة اإلسالمية قال هللا سبحانه 

َّحجحج حجحج
(3). 

                                                           

 .7:سورة احلجرات، اآلية -(1)

ا اأَلْعَماَل اِبلِنّيَِّة َواحِلْسَبِة، َوِلُكلِّ . اإلميانكتاب   ،،صحيحهيف أخرجه البخاري -(2) . 1ط/ ،. اْمرٍِئ َما نـََوىاَبٌب: َما َجاَء يف ِإمنَّ
،1/24 . 

 .10 :سورة احلجرات، اآلية -(3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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ْؤِمنُ وتسعى أيضا إىل تكوين الوعي بوحدة احلياة اجلماعية، قال رسول هللا 
ُ
 : " امل

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضهُ بـَْعًضا، َوَشبَّكَ  النيب  : عن(2)ويف حديث النعمان بن بشري (1)َبنْيَ َأَصابِِعِه " لِْلُمْؤِمِن َكالبـُنـْ
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم ْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِِّهْم َوتـَرَ ل ا" َمثَ قال:   جلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو مثل اامحُِ

 .(3)َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِداِبلسََّهِر َواحْلُمَّى"

 

 :التدرج يف التشريع

التدريج تكمن يف كون التشريع أن علة  يف كتابه اتريخ التشريع)4(الطريقي عبد هللاوالتدرج كما يقول 
ولتيسري .اإلسالمي ال يريد أن تشمئز القلوب عما هو مألوف:"جاء التشريع على التدريج حىت ال تشمئز

 .:(5)"البليغ واإلستجابة السريعة الفهم واإلدراك

يتكامل تدرجييا نطفة، علقة، مضغة، عظام  ،وخلق األحياء ،التدرج مسة من أبرز مسات الوجود احلي
 حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج  حج حج حج حج حجٱُّٱتكسى حلما يقول سبحانه وتعاىل 

جب حب خب مب هب  جت حت  حج حج حج حج حج  حجحجني  حج حجري  حجىن ين  حج حج  حج

 حج حج حج حج حج حجحج حج حج  حجمس  حج حج حجمخ  حجمح  حجمج   حجمث  هتخت مت

.
(6(  حج  حج حج حج حج حج حج حج حجحجَّ

                                                           

ومسلم يف ( 2446م س حديث رقم ) .1/591 كتاب املظامل، ابب نصر املظلوم،« صحيحه»،أخرجه البخاري يف  -(1)
األشعريرضي هللا (، من حديث أيب موسى 6585: )املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم كتاب الرب والصلة، ابب تراحم،« صحيحه»

 .عنه

وابن صاحبه ، أبو عبد هللا . ويقال : أبو  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن سعد بن ثعلبة ، األمري العامل ، صاحب رسول هللا  -(2)
صلى هللا  -وولد النعمان سنة اثنتني ومسع من النيب  .شهد أبوه بدرا .حممد ، األنصاري اخلزرجي ، ابن أخت عبد هللا بن رواحة

 .3/412 ،1،ط/سري اعالم النبالء . وعد من الصحابة الصبيان ابتفاق -عليه وسلم 
 (  1/1507) . 1ط/ ، ،(6011حديث رقم)، يف كتاب االدب ابب رمحة الناس والبهائم،صحيحه،يف  ،البخاري أخرجه -(3)
االستاذ بقسم الدراسات االسالمية جامعة امللك سعود االسالمية ابململكة العربية السعودية بقسم  الطريقي عبد هللا احملسن -(4)

 .موقع الشيخ على شبكة األلوكة.الدراسات االسالمية كلية املعلمني
 1/48،سليمانوانظر أيضا اتريخ الفقه اإلسالمي لعمر  ،2،1/26ط/ ،خمتصر اتريخ التشريع االسالمي، الطريقي عبد هللا.-(5)

 /م س
 5:سورة احلج، اآلية -(6)
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اعتمدها اإلسالم وحبق ليس فقط يف تربية املسلمني على  فالتدرج إذا هو سنة فطرية وكونية
 :فائداتن (1)بل يف التشريع عامة،وقد حقق اإلسالم هبذا ،القيم األخالقية فحسب

ن االستطاعة أحد الشروط إاألوىل، أن التدرج تيسري يوفر على املسلم اإلجهاد واملشقة، وعليه ف
 .األساسية من شروط القيام ابلتكليف

(2)َّمخحجمححجمجحجمثٱُّٱويف هذا اإلطار يقول سبحانه وتعاىل 
. 

،  ُكنَّا ِإَذا اَبيـَْعَنا َرُسوَل اَّللَِّ  اَبيـَْعَناُه َعَلى السَّْمعِ " وعن عبد هللا ابن عمر رضي هللا عنهما قال: 
 .)3("َوالطَّاَعِة،يـَُقوُل لََنا : ِفيَما اْسَتطَْعتَ 

 .)4(املسلمنيالثانية، ترسيخ التكليف والقيم يف نفوس 
 .والتدرج نوعان: تدرج زمين وتدرج كمي

التدرج الزمين: ذلك أن األحكام الشرعية مل أتت مجلة واحدة بل استغرقت طوال مدة الرسالة، أما -1
 لة واحدة أييت بشكل جزئي أالتدرج الكمي فيقصد به أن التشريع يف مس

يف تشريع احلكم الواحد وأبرز صور هذا التدرج حترمي اخلمر فقد أشار القرآن الكرمي يف البداية  -2
 َّحجنتىتيتحجحجرتيبنبىبحجحجربحجحجحجحجٱُّٱ وتعاىل:)5(إشارة خفيفة إىل ذم اخلمر وذلك يف قوله سبحانه 

)6(. 

                                                           

 مجلة عامل الفكر تطور الكائنات احلية ع الرابع ص1.18 

 286:سورة البقرة، اآلية  -(2)
. م س، 1/1780، (7202رقم) حديث ،كيف يبايع اإلمام الناس  كتاب األحكام، ابب،يف الصحيحالبخاري،  أخرجه -(3)

 ، 1/953)،دط ، اإلمارة، ابابلبيعة على السمع والطاعة فيما استطاعكتاب ،  صحيحه،ورواه مسلم يف 
 م س، 1/45 ،السالميا اتريخ التشريع،مناع القطان  -(4)
  دط.د ت 1/49 الشريعةاإلسالمية وفقه التطبيقالبليدي رشيد -(5

 .67:سورة النحل، اآلية  -(6)
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 نون تركها جزئيا، قال هللا تباركمث جاء التحرمي املؤقت ليعتاد املدم
َّجلحلخلملهلحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱوتعاىل:

)1(. 

دفع احلرج، وتتجلى هذه امليزة يف كثري من نصوص القرآن والسنة النبوية الكرمية من ذلك، 
َّحجحتجبحبخبمبهبجتحجٹٱٹٱُّٱقوله سبحانه وتعاىل:

)2(
. 

 . الفقرة الثانية:نماذج من أقضيته
بقطع يدها تطبيقا لنص القرآن الكرمي  وأمره (3)يف املرأة املخزومية  قضاؤه  -

(4)َّحجحجحجحجىيميحجحجحجحجحجحجحجحجىنٱٹٱٹٱُّ:﴿
. 

هنا اقرتفت أله مكانة كبرية يف جمتمع قريش ذلك  ة املخزومية هذه من بين خمزوم واجملتمع املخزوميأفاملر 
ن مقتضيات الشرع احلنيف ويف حد السرقة هو قطع اليد،لذلك أل هامر أ هم قريشأ جرمية السرقة وقد
–للحيلولة دون قطع يدها -ة أىل البحث عن من يقوم ابلوساطة والشفاعة هلذه املر إسارعت قريش 

 5.ةألدى الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقدأورد ابن حجر يف الفتح قصة هذه املر 

َها أنَّ قريًشا أمهَّهم شأُن املرأِة املخزوميَِّة اليت سرقت يف عهِد النيبِّ  ، فَعنْ  َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
؟ فقالوا : ومن جيرتُئ عليه إال  فقالوا : من ُيكلُِّم فيها رسوَل هللِا  يف غزوِة الفتحِ 

فكلَّمه فيها أسامُة بُن   ؟ فأتى هبا رسوَل هللاِ  ، ِحبُّ رسوِل هللِا (6)أسامُة بُن زيٍد 

                                                           

 .90 :سورة املائدة، اآلية -(1)
 78:سورة احلج، اآلية  -(2)
واسم املراة على الصحيح فاطمة بنت االسود بن عبد االسد بن عبد هللا بن عمرو .أورد ابن حجر يف الفتح تعريفا هلا فقال:." -(3)

صلى هللا عليه وسلم قتل –بن خمزوم وهي بنت اخي ايب سلمة بن عبد االسدالصحايب اجلليل الذي كان زوج ا مسلمة قبل النيب 
 1،14/91ط/،"الفتح كتاب احلدود .تله محوة بن عبد املطلبابوها كافرا يوم بدر ق

 .  38:سورة املائدة، اآلية  -(4)
 ..د ط د ت15/583ير البخا ثفتح الباري يف شرح حديحجر العسقالين  ابن-(5

هللا صلى  -حب رسول هللا  [ 497 :ص ] ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس ، املوىل األمري الكبري-(6)
والكبار ;  عمر ، ويف اجليش الشام على جيش لغزو -صلى هللا عليه وسلم -استعمله النيب   . ومواله ، وابن مواله -عليه وسلم

وقيل : إنه  . البلقاء ، من انحية أبىن ببعثهم ، فأغاروا على فبادرالصديق -صلى هللا عليه وسلم -فلم يسر حىت تويف رسول هللا 
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ستغِفْر إ) أتشفُع يف حدٍّ من حدوِد هللِا ؟ ( فقال له أسامُة :  :فقالزيٍدفتلوََّن وجُه رسوِل هللِا 
مث قال  فأثىن على هللِا مبا هو أهُله فخطب اي رسوَل هللِا ! فلما كان العشيُّ قام رسوُل هللِا  يل
وإذا سرق فيهم  تركوه،  أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ ،  قبلكم)أما بعدفإمنا أهلك الذين َمن :

 (1) يَدها لقطعتُ  وإين ،والذي نفسي بيِده ! لو أنَّ فاطمةَ بنَت حممٍد سرقت أقاموا عليه احلدَّ ،  الضعيفُ 
 .(2)يُدهاقال يونس : قال ابُن شهابٍ  مث أمر بتلك املرأِة اليت سرقْت فُقطَعتْ 

: قالت عائشُة : فحسُنْت توبُتها بعد وتزوَّجْت وكانت أتتيين بعد ذلك فأرفُع حاجَتها  (3)قال عروةُ 
 .(4)إىل رسول هللِا 

                                                           

الذهيب سري اعالم  . بوادي القرى ، فمات هبا . وقيل : مات املدينة مدة ; مث رجع إىل املزة والده . وقد سكنمع  مؤتة شهد يوم
 .م س2/497النبالء.

 
 ،1688حديث رقم كتاب احلدود ابب قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلدود، صحيحه،أخرجه مسلم يف-(1)

 .1/850، د ط
بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن  حممد بن مسلم-(2)

  . الشام غالب ، اإلمام العلم ، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري املدين نزيل

وغريه ، فإن مولده  أاب هريرة شيئا قليال ، وحيتمل أن يكون مسع منهما ، وأن يكون رأى وجابر بن عبد هللا ، ابن عمر روى عن
يونس  حدثنا : عنبسة سنة إحدى ومخسني وروى : خليفة بن خياط يف سنة مخسني . وفيما قاله وأمحد بن صاحل دحيم فيما قاله
، وقال : ولد  حيىي بن بكري ، وأان حمتلم ، فهذا مطابق ملا قبله ، وأىب ذلك ، قال : وفدت إلىمروان ابن شهاب ، عن بن يزيد

عبد  ، فقال : هذا ابطل ، إمنا خرج إىل مروان وفد إىل، فإهنم يقولون : إنه  يعقوب الفسوي سنة ست ومخسني . حىت قال له
 .م س5/327.الذهيب سري أعالم النبالء.موضعا لكتابة احلديث عنبسة ، وقال : مل يكن امللك بن مروان

جليل، يُكىن أبيب عبد هللا، عامل أهل  اتبعي ،(م ٧١٣ - ٦٤٣هـ = ٩٤ - ٢٣ ) األسدي القرشي الزبري بن العوام وعروة بن-(3)
، كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثري احلديث عاملاً ابلسريابن عمة النيب ص صفية ، الزبري بن العوام بن بعةفقهائها الس املدينة وأحد

خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ، اإلمام ، عامل املدينة ، أبو عبد هللا القرشي األسدي ، املدين ، الفقيه ، أحد 
، وعن خالته أم املؤمنني عائشة ، أمساء بنت أيب بكر الصديق سري لصغره ، وعن أمه حدث عن أبيه بشيء ي .الفقهاء السبعة

 .م س4/423 ،سري اعالم النبال  الذهيب والزمها وتفقه هبا.
 (6788،رقم احلديث)إىل السلطان‘ابب كراهة الشفاعة يف احلد إذا رفع إ ،كتاب احلدود،يف الصحيح، أخرجه البخاري-(4)
 ( م س1/168)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12265
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12265
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16491
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16491
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16491
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=64
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=64
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 الفقرة الثالثة: السياسة الزجرية يف عهد الصحابة

للصحابة رضوان هللا عليهم مكانة كبرية يف نفوس األمة يف كافة األجيال ولن يبغضهم إال انقم وجاحد 
ذكراهم يف آي الذكر احلكيم يقول سبحانه  ذن الكرمي وخلآالقرءفقد جمدهم 

)1(َّحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱوتعاىل:
. 

وجمالستهم إايه وتشبعهم بعلمه واجللوس حتت ظالل أشجار السنة  ومتيزوا مبصاحبتهم للرسول 
كما متيزوا أيضامبعايشتهم   2"يلوهم خري الناس قرين مث الذينوقد شهد هلم الرسول ابخلريية "،الوافرة 

 .ومعاينتهم للوقائع اليت كان الوحي اإلهلي يتنزل هبا وكذلك ظروف ورود األحاديث النبوية

 .ترى كيف كان التشريع يف عهدهم رضوان هللا عليهم؟

إن الصحابة رضوان هللا عليهم مل يتعودوا على التفكري على إجياد فرضيات ووضع حلول هلا، بل صاروا 
النهج النبوي فيما يتعلق ابلتشريع عموما والزجري على وجه اخلصوص وقد عرب أبو بكر رضي هللا على 

عنه يف أول خطبة له عن هذه السياسة عند توليه اخلالفة قائال: " أيها الناس إين قد وليت عليكم 
 .)3(ولست خبريكم"

ر رضي هللا عنهما وقد كان الصحابة يف أول عهدهم أي يف خالفة أيب بكر وأول خالفة عم
 .)4(يتولون سلطتهم التشريعية يف ما ال نص فيه مجعية تشريعية متكونة من رؤوس الصحابة

                                                           

 .117 :سورة التوبة آية -(1)
، 1/897، (3251)حديث رقم  ،فضائل أصحاب النيب ابب فضائل أصحاب النيب ،كتاب  ،الصحيح، يفاخرجه البخاري  -(2)
 م س،
 ،. 1/20( 2455ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدينحديث رقم) هننيف سأخرجه ابن ماجة -(3)
 . ،1/32، د ط ،اتريخ التشريع االسالمي،خالف عبد الوهاب-(4)
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وقد صار بقية اخللفاء الراشدين وفق هنج أيب بكر إن عرض هلم حادث ال جيدون له نصا ال 
لة أهللا قضى يف املس يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا جيمعون كبار الصحابة ليعرفوا ما إذا كان رسول

 .)1(ابشيء وإال اجتهدوا وتداولوا وتشاور 

 :بعض اقضية الصحابة
برز اجتهاد يف عهد الصحابة رضوان هللا عليهم سجل يف عهد عمر رضي هللا عنه لالعتبارات ألعل 

بشرية وتوسع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول أجناس ،املتمثلة يف استقرار اجملتمع اإلسالمي يف عهده 
غري العرب يف اإلسالم وحدوث بعض املستجدات اليت كانت هلا بصمتها يف التشريع اجلنائي اإلسالمي 

 (2)ب وقحطدولعل أهم مستجد متثل يف عام اجملاعة أو ما يطلق عليه اصطالحا عام الرمادة، إنه عام ج
هجرية أي  18ة هجرية إىل أول سن 17نتجت عنه جماعة ضربت أرض احلجاز بدأت يف أواخر سنة 

 .أشهر 9أهنا دامت قرابة 
وخالصة القول أن عمر ملا رأى أن اشتداد اجملاعة على املسلمني يشكل هتديدا لألمن والسلم  

ويف نفس الوقت يعترب يف نظر أمري املؤمنني معطى مسوغ لعدم املؤاخذة أي سبب من )3(االجتماعي
ف العمل حبد السرقة ويرى أنه جيب التحري يف أسباب التربير وإن كان البعض يشك يف كون عمر أوق

ن عمر رضي هللا عنه إمنا رفع احلد إمث ،ليه إا األمر ذصدق النقل عن عمر رضي هللا عنه أي يف نسبة ه
ن املضطر أفإن الناس يف جماعة واإلنسان قد أيخذ الشيء للضرورة ومعلوم ،من أجل الشبهة القائمة 

 .)4(إطعامه )ألنه جيب سد رمق اجلائع على من عنده فضلإىل الطعام جيب على املسلمني 
يف كتابه الطرق احلكمية اخلالف فيما إذا بذل صاحب املال ماله  )5(وقد حكى ابن القيم

: والصحيح بذله جماان لوجوب إحياء النفوس مع القدرة على  للمضطر فيبذله ابلثمن أو جماان ؟ قال
 .جذلك واإليثار ابلفضل مع ضرورة احملتا 

                                                           

 . ،1/189،  3 ط/ ،اتريخ التشريع االسالمي،مناع القحطان  -(1)
  دت. 2.ط/4/98اتريخ الطربيالطربي حممد -(2)

 ،.1/103 ، 3ط/ ،معامل املنهج اإلسالمي،عمارة حممد -(3)
(4م ح ش امللغاة يف ابب النفقة 132الفصل ،(اشار اىل ذلك صراحة  

أبو عبدهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي مث الدمشقي احلنبلي -(5)
والده ـ رمحه هللا ـ فقد كان قيما على املدرسة اجلوزية وقيم اجلوزية هو  الشهري اببن قيم اجلوزيةواشتهر ـ رمحه هللا ـ إببن قيم اجلوزية

ابن كثري البداية  بدمشق مدة من الزمن ، واشتهر به ذريته وحفدهتم من بعد ذلك ، وقد شاركه بعض أهل العلم هبذه التسمية
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فعمر ابن اخلطاب مل يوقف العمل ابلنص وإمنا مل يطبقه لعدم توفر شروط تطبيقه،كذلك من 
ذا ظهر هبا محل وال زوج هلا وال سيد وذهب إليه أمحدومالك إاجتهادات عمر رضي هللا عنه رجم املرأة 

 .)1(يف أصح روايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة

إىل تطهري اجملتمع من األفعال الشاذة أن، خالد ابن الوليد رضي ومن السياسات اجلنائية اهلادفة 
هللا عنه كتب إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه أنه وجد يف بعض ضواحي العرب رجال ينكح كما 
تنكح املرأةفاستشار الصديق رضي هللا عنه أصحاب الرسول رضي هللا عنهم وفيهم علي ابن أيب طالب 

أ ن هذا الذنب مل تعص به أمة إال واحدة فصنع هللا هبم ما قد علمتم أرى أن  وكان أشدهم قوال فقال،
 .)2(حيرقوا ابلنار فحرقهم

 .اجتهاد علي رضي هللا عنه يف حد شارب اخلمر
أوردت بعض الكتب أن حد اخلمر قبل خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مل يكن حمددا وإمنا 

طراف الثياب،ذلك أن حد شارب اخلمر مل يرد يف كتاب هللا ومل كان حيد ابلضرب ابلنعال واأليدي وأ
فرأى عمر استخفاف الناس ابلعقوبة وإقباهلم  )3(حدا ومل يسن فيه سنةيفرض فيه رسول هللا

رضي اَّلّل عنه  -على اخلمر، فجمع الصحابة الستشارهتم فيما يتعلق بتعديل العقوبة وروي أن علياً 
فحدوه حد املفرتي روى ذلك اجلرجاين، ،  )5(وإذا َهَذى، اْفرتى )4(قال يف املشورة: إذا َسِكر َهَذى -

 .)6)والدار قطين، وغريهم

                                                           

 .د ط.14/202والنهاية 
 
 ، 1/38د ط، ،يف السياسة الشرعيةلطرق احلكميةا ،اجلوزية  ابن القيم-(4)
 م س. ، 1/38، الطرق احلكمية،ابن القيم اجلوزية -(2)
 م س،1/205، اتريخ التشريع االسالمي،مناع القطان-(3)
 .هذى: تكلم ابهلذاين، أي؛ تكلم مبا ال حقيقة له من الكالم -(4)
 (.46/  8رواء الغليل" )إافرتى: كذب، واختلق. واألثر ضعفه األلباين، يف:  -(5)
  ،دط.( 8620) ،1634رقم احلديث  ،ابب احلد يف اخلمر،كتاب االشربة   ،رواية حيي الليثي  ،املوطا ،يفخرجه مالك أ. -(6)
اخربين محيد بن عبد الرمحان عن ابن وبرة الكليب به. قلت:وهذا اسناد حسن رجاله ثقاة ،رجال مسلم غري ابن وبرة  . 1/842،

خالصة حكم احملدث:مرسل ،.ورواه عكرمة موىل ابن عباس(1/190) ،املوقعنييف اعالم ،الكليب فلم اعرفهواشار اليه ابن القيم 
 .مسند من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا وشهرهتا تغين عن اسنادها
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 .سينيوالعقاب يف عهد األمويني والعبا طلب الثاين :سياسة التجرميامل

بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وابنتهاء عهد اخللفاء الراشدين والصحابة، أي أواخر القرن اهلجري، 
دخلت السياسة اجلنائية يف الدولة اإلسالمية عهد املؤسسات اليت كان هلا الدور الفعال يف توجيه 

 .اجلنائية حنو إصالح الفرد واجملتمعالسياسة 

ومن األنظمة اليت استحدثت يف هذا اإلطار، والية احلسبة، والية املظامل ووالية القضاء فهذه 
 .املؤسسات كان هلا دور كبري يف حتديد وتطبيق السياسة اجلنائية للدولة اإلسالمية

مع النصوص الشرعية اليت حتمل يف طياهتا  تأسالمية العريقة واليت بدواترخييا تعد احلسبة من النظم اإل
العمل  أن احلسبة هو اجلهاز الرقايب الذي بدأمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،على اعتبار وداللتها األ

دارية خالقيةواإلصعدة أي من الناحية األسالمي على مجيع األبه بغرض الرفع من مستوى اجملتمع اإل
سالمية يف حكومات صبحت من النظم اإلأن أىل إمرورا ابخلالفة الراشدة عهد النبوةو  دك منلوالرتبوية وذا

 .)1(املسلمني

 .بني فريقني-يف من تعرضوا للحسبة–وقد اختلفت آراء العلماء 

 .األول يرى أن نظام احلسبة هو ذوطابع إداري

 .والنهي عن املنكرمر ابملعروف ه العام املتمثل يف األإسالم يف مبدطبيق اإللتوالثاين يرى اهنا جاءت 

و السنة ،فمن أن على مستوى الكتاب إدلة اليت تعززه خري هو الراجح لكثرة األألي اأوهذا الر 
َّ حج حجمي ىي حج حج حجحج حج حج حج حجمن ىن ٱُّٱالكتاب قوله تعاىل:

(2). 

صلى -حاديث يف فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فهي كثرية، فقد عدَّ النيب وأما اآل
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر صدقة، ورد ذلك يف أكثر من حديث؛ فعن أيب ذر  -هللا عليه وسلم

-موسلصلى هللا عليه -قالوا للنيب  -صلى هللا عليه وسلم-أن انًسا من أصحاب النيب  -رضي هللا عنه-
                                                           

 .GDWH5133 ،1/12 ، :كتاب املادة،املدينة العاملية  ( جامعة(1

 110:ية اآل،سورةال عمران (2)
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: ))اي رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون 
 .: أو ليس قد جعل هللا لكم ما-صلى هللا عليه وسلم-بفضول أمواهلم، فقال 

تصدقون: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، 
ي عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا: اي رسول هللا أأييت أحدان وأمر ابملعروف صدقة، وهن

: أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها -صلى هللا عليه وسلم-شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال 
 .(1)وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر

 .الفقرة األوىل : ماهية احلسبة

جر والنظر وحسن التدبري , ومنه قوهلم: فالن حسن ألحتساب , ومن معانيها ااحلسبة لغة: اسم من اإل
جر وحتصيله, ويف ىل طلب األإحتساب البدار اإلذاكان حسن التدبري له ومن معاين اإمر احلسبة يف األ

  َأْجُر َعَمِلِه َوَأْجُر ِحْسبَِتهِ حديث عمر: أَيُـَّها النَّاُس اْحَتِسُبوا أَْعَماَلُكْم فَِإْن َمْن اْحَتَسَب َعَمَلُه ُكِتَب َلهُ 
ْنَكاُر يـَُقاُل: اْحَتَسَب َعَلْيِه اأْلَْمَر إَذا أَْنَكَرُه )2(َواْسُم اْلَفاِعِل اْلُمْحَتِسُب َأْي طَاِلُب اأْلَْجرِ  َوِمْن َمَعانِيَها اإْلِ

 .ِعْنَدهُ َعَلْيِه َوااِلْخِتَباُر يـَُقاُل: اْحَتَسْبت ُفاَلاًن َأْي اْخَترَبْت َما 

 .(4)احلسبة أبهنا:"أمر ابملعروف إذا ظهر تركه،وهني عن املنكر إذا ظهر فعله (3)يعرف املاوردي

                                                           

(. 2691حديث رقم )، والدعاء واالستغفار، ابب فضل التهليل والتسبيح والدعاءالذكر ،كتاب ،صحيحه  ،اخرجه مسلم يف (1)
،(1/1335 .) 

 .الس مع احلاء ابب احلاء حرف  1/312،واآلاثر احلديث غريب يف النهاية، حممد بن علي الدين عز :ثرياأل ابن ) ( (2
  . الشافعي ، صاحب التصانيفأقضى القضاة أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ، املاوردي ، -(3)

وجعفر بن  ، وحممد بن معلى ، حممد بن عدي املنقري وعن . احلسن بن علي اجلبلي صاحب أيب خليفة اجلمحي : حدث عن
 .م س18/64الذهيب سري اعالم النبالء . حممد بن الفضل

وأربعمائة وقد بلغ ستا ومثانني سنة ، وويل ، ووثقه ، وقال : مات يف ربيع األول سنة مخسني  أبو بكر اخلطيب . : حدث عنه
 بغدا القضاء ببلدان شىت ، مث سكن

  ، 1/240، 2ط/ ،والوالايت الدينية االحكام السلطانية ،علي املاوردي  -(4)
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وبصرف النظر عن تعريفات احلسبة فإنه ميكن القول أهنا والية دينية يقوم ويل األمر احلكم 
املنكر إذا أظهر الناس فعله، مبقتضاها بتعيني من يتوىل األمر ابملعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن 

 .حنراف ومحاية للدين من الضياع وحتقيقا ملصاحل الناس الدينية والدنيوية،صيانة للمجتمع من اإل

 .الفقرة الثانية: احلسبة يف عهد األمويني

إن والية احلسبة يف بداية عهد األمويني مل تقم كنظام مستقل كما هو الشأن ابلنسبة لوالية القضاء، 
 .ولكنها تقتصر على تعيني ما يعرف بعامل السوق

كما أن رجاالت الشرطة يشرفون أحياان على املوازين واملقايس كما أن الوليد مير على األسواق 
 .)1(سعار بعض السلع ويناقش التجار يف الثمنألدرجة أنه يقوم بتخفيض 

اإلطار ألن عهده اتسم إبلزام أحد اخللفاء األمويني البارز يف هذا  )ويعد عمر بن عبد العزيز
وكان أول عمل قام به هو توحيد املكاييل واملوازيني  ةالناس ابإلسالم يف كل مناحي احلياة الدينية والدنيوي

 .أقاليم الدولة اإلسالمية آنذاك يف كل
 

 .الفقرة الثالثة: احلسبة يف عهد العباسيني 

يقوم هبا بنفسه كما ويل عليه السالم  ن كبري يف اإلسالم فقد كان الرسولأكان للحسبة ش
 .كما كان عمر بن(3)على سوق مكة بعد الفتح (2)السوق ملن يتفقدها فاستعمل سعيد بن العاص

اخلطاب رضي هللا عنه يتوالها بنفسه يف املدينة ويف مكة يف مواسم احلج، فكان يسري وذرته معه إذا 
 .يتوىل أمور احلسبة يف الكوفة رأى منكرا يزيله كذلك كان علي رضي هللا عنه كان

                                                           

 ،د ط. 1/4 االموي،مناذج من احلسبة يف العصر "،اابروود انفلني  -(1)
عمرو بن سعيد  ابن قصي ، والد [ 445 :ص ] مشس بن عبد منافبن أيب أحيحة ، سعيد بن العاص بن أمية بن عبد -(2)

  . طفال سعيدا مشركا ، وخلف بدر ، القرشي األموي املدين األمري . قتل أبوه يوم حيىي ، ووالد األشدق
سري اعالم  . ، وهو مقل وعائشة ؛ عمر وروى عن -صلى هللا عليه وسلم  -قلت : مل يرو عن النيب   . له صحبة  :أبو حامت قال

 م س3/445النبالء
 ، 1،1/148ط/ ، القضاء يف اإلسالم ،حممد سالم مذكور  -(3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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أما تسمية احلسبة فلم تعرف إال يف العهد العباسي، حيث اتسعت الدولة وترامت أطرافها وزاد النشاط 
 .(1)الصناعي والتجاري فوجدت وظيفة خاصة لويل احلسبة يعني فيها أبمر اخلليفة

 .يل احلسبةااختصاصات و 

ميارسها والة احلسبة وكيف كانوا ميارسوهنا ويعقدون  أسهب الفقهاء يف ذكر االختصاصات اليت كان
لذلك فصوال كاملة، يف بيان كيفية االحتساب يف األسواق والشوارع وعلى أهل احلرف والصنائع 

 .املختلفة

ختصاصات اليت ترجع إىل لإلفوايل احلسبة ترفع إليه الشكاوى املتعلقة حبقوق اآلدميني، مراعاة 
 .)3(أو للقضاء العادي(2) القضاء سواء كان للمظامل

وإذا نظران إىل الوظائف اليت ميارسها احملتسب ابملقارنة مع اختصاصات الدولة حاليا جندها 
 :تنحصر فيما يلي

وظيفة إدارية: تدخل ضمن نطاق ما يعرف حاليا ابلضبط اإلداري اليت تقوم هبا هيئات  -
 ."Service d'Hygiène "مصلحة قمع الغش أو كإدارية  

وظيفة قضائية وتكون يف بعض الدعاوى اخلفيفة اليت يكون فيها وجه احلق واضحا ال حيتاج  -
 .إىل بذل جهد وال اجتهاد وحيتاج البث فيها إىل سرعة وال يلزم عرضها على القضاء

ولوايل احلسبة كذلك التعزير يف املنكرات الظاهرة دون أن يبلغ يف ذلك مبلغ احلدود ولعل هذا 
ما يعرف حاليا بنظام اإلدانة بدون مرافعة الذي أيخذ صورا خمتلفة منها نظام األوامر النظام يشبه 

واهلدف من هذا )4(اجلنائية املعروف يف كثري من التشريعات املعاصرة بنظام التحصيل الفوري للمخالفات

                                                           

 .120ص ،16 ع ،جمللة العربية للدفاع االجتماعي ،دعوى احلسبة يف املسائل اجلنائيةاجلنزوري مسري، -(1)
 يشبه حاليا ما يسمى ابلقضاء االداري:اي يفصل يف القضااي والنزاعات اليت تنشأ بني اإلدارة واملواطن. -(2)

 .172ص ، تطبيقات احلسبة يف ضوء النظام األساس للحكم ونظام اهليئة والئحته التنفيذية ،جامعة امللك سعود-(3)
 ،م س117ص، 16 ،ع االجتماعياجمللة العربية للدفاع اجلنزوري مسري،-(4)
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قضاء النوع هو ختفيف العبء على القضاء وهو ذات النظام الذي كان معروفا يف املغرب حتت اسم، 
 .)2(قبل أن ينتقل اختصاصهم إىل قضاء القرب)1(اجلماعات واملقاطعات

وقد انتقل نظام احلسبة من املشرق اإلسالمي إىل األندلس مث إىل املغرب بعد وصول الفتوحات 
اإلسالمية، وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن التطور التارخيي للتشريع اجلنائي املغريب مث عن ماهيته وهل 

ألهداف اليت سطرها واضع السياسة اجلنائية املغربية خاصة، بعد أن مر أكثر من نصف قرن مند حقق ا
 .صدور اجملموعة اجلنائية املغريب

                                                           

يعتمد فقط على جتربة الشخص وكان يبث يف القضااي العلمي هو قضاء شعيب ينتخب فيها القاضي بصرف النظر عن حتصيله  -(1)
 ويف بعض املخالفات البسيطة كذلك. درهم1000اليت ال تتجاوز قيمتها 

ابتدائية يف مجيع القضااي املعروضة على احملاكم االبتدائية واليت ال ابعتماد هيئة قضائية تتكون من قاضي مفرد يبت بصفة  -(2)
 درهم. 5000,00تتجاوز قيمتها 
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. .نظرة اترخيية عن التشريع اجلنائي املغريب الثاين:املبحث   

مربايلية اليت طماع التوسعية للدول اإلسالمية كانت حمطة لألن اململكة املغربية كغريها من الدول اإلإ
مان ألمن واسبانية والفرنسية كان ينعم ابألسالم واملسلمني وقبل خضوعه للوصاية اإلكانت ترتبص ابإل
سالمية سالمية السمحاء وكان هناك انسجام بني كل مكوانهتا فكانت الشريعة اإليف ظل الشريعة اإل

قتصادي واالجتماعي وبصفة عامة يف هي املرجع يف كل ما يتصل ابحلياة وشؤوهنا سواء يف امليدان اال
ن دخول املستعمر قلب أكل مناحي احلياة ومن مجلتها مايتصل ابلدماء من قصاص وتعزير وحدود غري 

صلت هذه سالمي وقد أتنظمةلتساير احلياة بدال من التشريع اإلأسا على عقب وجلب أمناط احلياة ر أ
ىل النظم نظرة إمر الذي جيعل نظرهتا ستقالل األإلسالمية وحىت بعض حصوهلا على االنظم يف الدول اإل

ىل تلك املراحل التارخيية إسالمي: وهكذا سنشري يف هذا املبحث من استعمرها وليس مبنظور الشرع اإل
 .و ما بعدهاأاملغريب سواء يف فرتة ما قبل احلماية  ئياليت طبعت التشريع اجلنا

اترخيية ابرزة، لعل أبرزها وصول الفتح اإلسالمي شهد عرب اترخيه الطويل حمطات فا املغرب 
فبدخول هؤالء، أنعم هللا عليه بنعمة اإلسالم وهي السمة اليت متيزه وال زالت ابلرغم من حماولة البعض 

 .(1)سلخه منها

على خريات  (2)ستعماريةوبعد الفتح اإلسالمي جاءت حمطة اترخيية متثلت يف تكالب الدول اإل
ستعمار الفرنسي الذي يعد أسوأ استعمار على وذلك بفرض هيمنتها، ولعل أبرزها اإلاألمة ومقدراهتا 

وجه البسيطة ألنه استعمار أببعاد ثقافية يصعب بل ويستحيل التخلص منه، لكن بفضل مقاومة شعب 
ابسل مؤمن ابحلرية ويعرف مثنها، فقد حباه هللا برجال ابعوا أنفسهم وأرواحهم يف سبيل حترير الوطن، 

 .االستقاللاحلرية و  ليبزغ بعد ذلك فجر

 .فكل هذه احلقب التارخيية كان هلا أتثري على سياسة التجرمي والعقاب عرب هذه املراحل

                                                           

  .،1،3/8ط/ ،املغرب عرب التاريخ،حركات ابراهيم  -(1)
 . 27-1/26، 3ط/ ،التدخل األجنيب واملقاومة ابملغرب ،عالل اخليدري -(2)
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وقد درج الباحثون على تقسيم هذه الفرتات التارخيية إىل ثالث مراحل؛ مرحلة ما قبل احلماية، 
ن هذه القاعدة، إذ سيتم اإلقتصار على ستقالل وسوف لن يتم اخلروج عمرحلة احلماية ومرحلة اإل

 .تقسيمها إىل فرتتني ما قبل احلماية وما بعدها

 :ىل مطلبنيإوهكذا ستتم اإلشارة 

 .األول: التشريع اجلنائي قبل فرتة احلماية،وأثناءها

 .الثاين: التشريع اجلنائي بعد فرتة احلماية،واحلصول على اإلستقالل

 .قبل وأثناء احلمايةاملطلب األول: التشريع اجلنائي 

وضاع عن الفرتة املمتدة ما قبل الفتح اإلسالمي يف هذا املقام يتعلق ابأل لعل السؤال الذي يفرض نفسه
لعل اإلجابة أتتينا أبن ليس هناك معلومات ؟كيف كانت السياسة الشرعية يف امليدان اجلنائي يف املغرب 

 (1)سالم إىل املغرب، ومع ذلك ميكن القول أنمؤكدة حول النظام اجلنائي الذي ساد قبل دخول اإل
نتقام الفردي والعدالة اإلنسان املغريب القدمي عرف احلياة البدائية حيث ساد من الوجهة اجلنائية نظام اإل

 .هتامياخلاصة وهو ما يساير من وجهة اإلجراءات النظام أإل

 :فرتة ما بعد الفتح اإلسالمي

على تطبيق النظام القضائي اإلسالمي يف خطوطه العريضة ومبادئه درج املغرب منذ الفتح اإلسالمي 
العامة وكان القضاء يسري من الوجهة اجلنائية على هدي ما سار عليه جمتهد املذهب املالكي وخيضع 

أتثرت ابلنزاعات  بني الفينة واألخرى للتطورات السياسية مثل ما هو الشأن يف مناطق إسالمية أخرى
 .(2)املذهبية للحكام

                                                           
)1( االستاذ بيهي حماضرات يف املسطرة اجلنائية القيت على طلبة السنة الرابعة من االجازة يف احلقوق سنة 1991 جبامعة  1

.د طاحلسن الثاين ابلدار البيضاء  

 .،1/10،د ط ، العام ،حماضرات يف القانون اجلنائي،العثماين خالد -(2)
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واملالحظ أنه مل تكن هناك إجراءات جنائية متميزة عن اإلجراءات املدنية ابملفهوم الدقيق وقد ظلت 
ختصاص العاهل ابعتباره أمري املؤمنني، غري أنه قلما يتوىل مباشرة ذلك ما عدا يف إالعدالة اجلنائية من 

 .اجلناايت اخلطرية واجلرائم السياسية

وقد كان الوالة اإلداريون يتوفرون على حق النظر يف اجلناايت واجلنح املتعلقة ابألمن العام، وقد كان 
التشبث ابلشريعة اإلسالمية يطبع اإلجراءات اجلنائية بطابع مشرف ألنه منبعث من مبدأ محاية الناس 

لشُّبـَُهاِت عن املسلمني ما اْدَرُءوا احْلُُدوَد ابِ  " الشريفحىت تثبت التهمة يف حقهم عمال ابحلديث 
 .(1) استطعتم"

ولكم كانت إىل جانب هذا الوجه املشرق للعدالة احلنائية ابملغرب بعض التجاوزات واخلروقات 
ضطراابت السياسية اجلائرة اليت أيتيها رجاالت املخزن وعدد من الوالة والشيوخ، السيما يف حالة اإل

وبة اإلعدام تنفذ بطريقة قطع الرأس وتعليقه على أحد أبواب وكانت العقوبة تتسم ابلقسوة وكانت عق
 .ابملالح (2)املدينة وكان يعهد لليهود بتمليح الرؤوس وبذلك مسي احلي الذي يسكنه اليهود

جتهاد القضائي يف الفقه املالكي اجتهادا آخر مصدره العرف والعادة إىل جانب اإل أوقد نش
 .(3)وهو ما يعرف "مبا جرى عليه العمل"

إن نظام اإلجراءات اجلنائية يف الفرتة اليت عرفت تطبيق الشريعة اإلسالمية يقرتب من النظام 
اإلهتامي ذلك أنه يراعي حقوق املتهم عن طريق تقييد اإلثبات وإعطاء املبادرة للمجين عليه وتطبيق 

ة السيما خالل مبدأ العلنية والشفوية غري أن التجاوزات العديدة اليت كان يرتكبها بعض الوال
 .(4)االضطراابت السياسية ميكن أن نصفها إبرهاصات النظام التفتيشي الذي تفشى أثناء احلماية

 :اجلهات القضائية للمغرب قبل احلماية
                                                           

(  اسناده 3/252 ،1ط/، 1485)رقم احلديث ب)،رء احلدودد، ابب ما جاء يف يف كتاب احلدود،السنن يف،أخرجه الرتمذي  -(1)
 يزيد بن زايد الدمشقي مرتوك .، ضعيف

 ،. 1،1/33ط/ ،التنظيم القضائي ابملغرب الفصيلي الطيب، -(2)
:حممد عياض يف مقابل الراجح ملصلحة ضرورة أوعرف أو غريذلك انظر  ذما جرى به العمل هو:األخذ بقول ضعيف أو شا -(3)
  ،1/513 ، 1ط/، املذهب املالكيأصول الفتوئ والقضاء يف ،
  ،1/10 ،دط ،دراسة خمتصرة لقانون املسطرة اجلنائية املغريب،العثماين خالد -(4)
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قبل عهد احلماية كانت هناك أربع جهات قضائية، حمكمة القاضي الشرعي، حمكمة العامل أو حمكمة 
 .العربية مث احملكمة القنصليةالباشا أو القائد، احملاكم 

 .اجلهة القضائية األوىل: حمكمة القاضي الشرعي

كانت توجد بكل دائرة من الدوائر اإلدارية حمكمة للقاضي الشرعي، "يطالع املرسوم ويفاصل اخلصوم 
مالك؛ ومع هذا فعليه ابلتحري والتزام املشهور من مذهب (1)وحيكم يف القضااي الشرعية مبا أراه هللا فيها"

ختصاص العام يف مجيع القضااي والنزاعات ابستثناء اجلناايت واجلنح وهبذا كان للقاضي الشرعي اإل
املتعلقة ابألمن العام؛ وكان حكمه حكما هنائيا ال يقبل أي طعن كان، ومع ذلك فهو ال يكتسب قوة 

بناء على حصول  الشيءاملقضي به ألن نفس القضية كانت ترفع من جديد أمام القاضي لينظر فيها
 .(2)املتقاضني على فتوى من املفيت

ونظرا لتظلم املتقاضني من هذا الوضع فقد أنشئت وزارة خاصة تسمى بوزارة الشكاايت يلجأ 
ومبجرد  (3)إليها املتقاضني لتقدمي شكاايهتم ضد القضاة وكذلك ضد تصرفات بعض املوظفني اإلداريني

األفراد يقوم بتبليغها إىل امللك الذي له حق الفصل فيها أو ما يتلقى وزير الشكاايت شكوى من أحد 
 .(4)حييلها على قاضي القضاة

وكان القاضي الرئيس ابلعاصمة يطلق عليه لقب قاضي اجلماعة وحينئذ يقوم مقام قاضي القضاة ويعني 
الفرتة ثالث أو يعزل القضاة اآلخرين الذين يرتبطون جهواي ابلعاصمة ويف الواقع، كان للمغرب يف هذه 

 :عواصم

                                                           

 . ،1/158 ،1ط/ ،لقضاء املغريب بني األمس واليوما،العراقي محاد  -(1)
 ،م س 1/33،التنظيم القضائي ابملغرب ،الفصيلي الطيب -(2)
 ما يسمى حاليا ابلقضاء االداري.اختصاصاته تدخل ضمن اطار  -(3)
 ن يكون على اطالع واسع ابألمور الفقهية والدينية والشؤون احمللية. أهي وظيفة رمسية ويفرتض يف صاحبها  ى:الفتو  -(4)
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 .(2)مكناس (1)فاس 

 .(4)خيتار العاهل املقام إبحداها أو ينتقل فيما بينها، ومن مث فإن لكل منها قاضي مجاعة (3)ومراكش 

 .اجلهة الثانية: حمكمة العامل أو الباشا أو القائد

البوادي، وابلنسبة ختتص هذه اجلهة ابلنظر يف اجلناايت واجلنح املتعلقة ابألمن سواء يف املدن أو 
للسرقات والنزاعات اليت ال تدخل يف القضاء الشرعي، كما جيوز هلا النظر يف القضااي التجارية وقد كان 

جتهاد الشخصي، إذ مل تكن آنذاك تشريعات يرجع العامل أو الباشا أو القائد يستمد حكمه من اإل
أو ابطل، بني املذنب والربئ على حد إليها، ومن مث، كانوا، كما قيل يوزعون ضرابت السوط عن حق 

سواء، وأن بقاء املتهم ابلسجن ميكن إهناؤه أبداء غرامة مالية تقوم بظروف املتهم املادية ال بظروف 
 .(5)التهمة نفسها، ومن مث فقلما يعاقب األثرايء عقااب صارما

 

 

                                                           

حيث م، 789يرجع اتريخ أتسيس مدينة فاس إىل هناية القرن الثامن امليالدي إابن جميء املوىل إدريس األول إىل املغرب سنة .-(1)
م أسس إدريس الثاين مدينة جديدة على 808بنيت النواة األوىل للمدينة على الضفة اليمىن لوادي فاس حبي األندلسيني. ويف سنة 

 .موقع وزارة الثقافة املغربية.الضفة اليسرى لوادي فاس حبي القريوانيني نسبة إىل أصل ساكنته املنحدرة من القريوان إبفريقية
ة مبنطقة فالحية خصبة، يف ملتقى الطرق التجارية اليت كانت تربط بني عدة جهات مما جعل منها منطقة عبور قع هذه املدين.-(2)

واستقرار منذ عهد قدمي، خصوصا يف العصر الوسيط حيث برز امسها ألول مرة كحاضرة، مث يف العصر احلديث كعاصمة من أبرز 
 .موقع وزارة الثقافة املغريب ميالعواصم اليت لعبت دورا هاما يف اتريخ الغرب اإلسال

من قبل املرابطني ، وهم جمموعة قبائل أمازيغية رحل أتت من  م 1070 حتدد املصادر التارخيية بناء النواة األوىل ملراكش سنة-(3)
( إىل حد كبري من نتائج 11077 – 1061الصحراء. وقد تطورت هذه املدينة حتت حكم السلطان يوسف بن اتشفني )

 .املرابطي يف افريقية واألندلس لتصبح املركز السياسي والثقايف للغريب اإلسالمي التوسع
م، اختذوها عاصمة حلكمهم. وأجنزوا هبا عدة معامل اترخيية 11477بعد استتباب االمر للموحدين عقب دخوهلم املدينة سنة 

 (ملغريبموقع وزارة الثقافة ا)الزالت تشكل مفخرة عصرهم كصومعة الكتبية مبسجديها،
 حماضرات على الستانسيل. ،1975، 1/151،املغريبالتنظيم القضائي ،ادريس العلوي العبدالوي -(4)
 ،م س.1/11،التنظيم القضائي املغريب الفصيلي الطيب، -(5)
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 .اجلهة الثالثة: احملاكم العربية

ابألحوال الشخصية واملرياث لليهوديني، وتتكون احملاكم اليهودية وتنظر هذه اجلهة يف القضااي املتعلقة 
 .من ثالثة أحبار يعينون من طرف أعيان اليهود

عات اإلرث واألحوال الشخصية فقط بل ميتد زاوال يقتصر اختصاص هؤالء األحبار عن الفصل يف ن
مراقبة الطقوس الدينية وخصوصا ذبح املاشية وفق القواعد الدينية  وإىلإىل مد يد املساعدة إىل احملتاجني 

 .(1)لليهود

 .اجلهة الرابعة: احملاكم القنصلية

خالل القرن الثامن عشر للميالد أخذت بعض العناصر األوربية ترد على املغرب وتربط عالقاهتا التجارية 
مع تلك العناصر على طلب احلماية  ببعض التجار املغاربة، وشجعت هذه العالقات بعض املتعاونني

متيازات األجنبية ابسم اإل–من الدول اليت يتعاملون مع أفرادها ونشأ عن هذه الوضعية ما كان يعرف 
متيازات اليت كانت ختوهلم احلق يف التقاضي لدى قناصل دوهلم والبث يف قضاايهم تلك اإل -أو القنصلية

ى معاهدات أبرمت بنوع خاص خالل القرنني الثامن والتاسع طبقا لقوانينها، وكان ذلك احلق مبنيا عل
عشر بني املغرب وحكومات تلك الدول فكان هذا القضاء مبثابة قضاء دول داخل دولة مهه األول هو 

 .(2)السهر على مصاحل الرعااي األجانب واملنضويني حتت محايتها

املغاربة حبق  منمع القناصل  لنيواملتعاموهكذا ومبوجب هذه املعاهدات متتع الوكالء التجاريني 
 .اإلعفاء من الضرائب واملغرم، والتقاضي إىل حماكم تتألف من القناصل وممثليهم

 .املطلب الثاين: فرتة احلماية

عرف التنظيم القضائي املغريب يف عهد احلماية وفرة يف النصوص وتنوعا يف التشريعات املطبقة اهلدف 
سياسة احلماية، وقد بقيت احملاكم كما هي ابستثناء احملاكم القنصلية اليت حذفت منها تدعيم وتكثيف 

 .كما أضيفت إىل التنظيم القضائي احملاكم العصرية،
                                                           

 م س. ،1/152، التنظيم القضائي املغريب ،ادريس العلوي العبداالوي-(1)
 م س.، 1/35،التنظيم القضائي ابملغرب ،الطيب الفصيلي-(2)
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 .التشريع اجلنائي املغريب بعد االستقالل

 16ستقالل مت تنظيم وزارة العدل وذلك بظهري شريف صادر بتاريخ مبجرد حصول املغرب على اإل
ختصاصات اليت كانت خمولة صدر ظهري شريف يلغي اإل 1956مارس  7وبتاريخ  1956أكتوبر 

إبلغاء كل مراقبة على تدبري  1956مارس  19لرجال السلطة اإلدارية، كما صدر ظهري شريف بتاريخ 
 .شؤون العدل وبذلك مت مبدئيا فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

أحدث احملاكم العادية لتكون  1956أبريل  4 بتاريخ ويف سبيل توحيد القضاء صدر ظهري
أساس اجلهاز القضائي وقاعدة وحدته، وذلك جبعلها املختصة ابلنظر يف مجيع القضااي املدنية والتجارية 

 .(1)واجلنائية

وإذا كان القانون اجلنائي املغريب هو مثرة تطور اترخيي طويل متثل يف كونه تركيب تشريعي، عكس 
ارس الفقهية املعاصرة، يتضح ذلك من خالل ما أقره من جمموعة من املبادئ، كتفريد اجلزاء أراء املد

 .(2)والتدابري الوقائية وظروف التخفيف واحلبس موقوف التنفيذ والسلطة التقديرية للقاضي

بني التيارات ،م ج  و ،ن حمتدم بني مكوانت العدالة يف اململكة حول مشروع ق ج)والنقاش اآل
خالقية للمنظومة اجلنائية والتيارات العلمانية اليت احملافظة اليت تروم احملافظة على الصبغة الدينية والقيم األ

 (3).طالق العنان للحرية الفردية دون رقيب والحسيب(إىل إتثوق 

                                                           

 م س. ،1/10،ج املغريب مق  ،دروس خمتصرة يف،العثماين خالد -(1)
 .،1،1/8ط/ ،املرشد يف شرح ق ج العام ،املديين عصام (2)

الباحث:حيث دأبت وزارة العدل على تنظيم جمموعة من الندوات بعد طرح مسودة مشروع القانون اجلنائي واملسطرة  -(3)
 اجلنائية ألخذ آراء املهتمني من قضاة وحمامني واساتذة جامعيني قبل املصادقة عليه.
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فهل األخذ بكل هذه املبادي وسياسة التعديالت املتعاقبة استطاعت أن توجد للمغرب نظاما 
ن يولد لدى املواطن املغريب الشعور ابألمن أن حيد منها، و أو (1)غطي كافة النشاطات اإلجراميةعقابيا ي

 .واالطمئنان؟

إن املتأمل للواقع جييب عن هذه التساؤالت ابلنفي فالظاهرة اإلجرامية يف تفاقم بل وطفت على 
األقل التخفيف من حدهتا السطح جرائم جديدة مل تكن معروفة ومت تسجيل عجز يف حماربتها أو على 

 .من قبل اجلهات املوكولة إليها أمر السهر على املنظومة اجلنائية

إن عدم مسايرة جهاز العدالة للظاهرة اإلجرامية جعله عدمي الفعالية وكنتيجة لذلك افرز  -
 .تضخما يف عدد القضااي املعروضة على احملاكم

ية على اعتبار أهنا وسائل إلعادة إدماج البد من التأكيد على أمهية املؤسسات اإلصالح -
 .(2)جتماعي وليست وسيلة لتنفيذ العقوبة ضد شخص يف مواجهة اجملتمعاملنحرف يف حميطه اإل

وعلى املستوى التشريعي يتطلب األمر مالئمة التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع ضمن إسرتاجتية 
 األمن واالستقرار من جهة وضمان وصون معينة قصد احلفاظ على التوازن بني مصلحة اجملتمع يف

 .(3)حرايت األفراد وحقوقهم من جهة اثنية

إن حتقيق كل هذه األهداف سوف لن يتأتى يف جمتمع كا جملتمع املغريب وقد أابنت السياسات 
عتبار كرتاث إىل معطى أساسي هو عدم األخذ بعني اإلاجلنائية املتعاقبة عن فشلها، نتيجة عدم اإل 

اجملتمع املغريب املسلم الضارب بعقيدته وإميانه يف جذور التاريخ، وابلتايل فإن املقارابت خصوصية 
 .املعتمدة على ترمجة النصوص املستوردة من فرنسا وإلصاق صفة املغربة هبا سوف لن جيدي نفعا

                                                           

تسي طابع اخلطورة من الناحية الشرعية كتجرمي هناك جمموعة من االفعال ابلرغم من طبيعتها االجرامة مل جيرمها املشرع وتك -(1)
التلقيح واالخصاب الصناعي الذي يتم خارج نطاق الرابطة الزوجية وما يلحق به من ممارسات غري مشروعة كتاجري االرحام الشائع 

 يف البلدان الغربية.واالجتار ابلبشر وكذلك زان احملارم.
 .، 1،1/77ط/ ،التدابري الوقائية الصادرة يف حقهاحلدث اجلانح وواقع العقوابت و ،حلسني واب-(2)
 . 69ص2للعلوم اجلنائية عاجمللة املغربية ، مظاهر االختالل وافاق االصالح،منظومة التجرمي والعقاب ،نور الدينلعمراين -(3)
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مية فيها اجلر  تظهرإننا حنتاج إىل سياسة جنائية إسالمية متكاملة تتناول خمتلف املظاهر اليت 
وتضع احللول اليت ترتبط فيها تدابري الزجر مع تدابري الوقاية وحتدد الشروط اليت ينبغي أن تتوفر  ،واجملرم

يف العاملني يف حقل العدالة اجلنائية وتعطي أمهية كربى للرتبية اإلسالمية والتنشئة القومية الصاحلة على 
 .(1)أسس أخالقية متينة ومثل دينية سامية

يف التشريع اجلنائي املغريب واإلسالمي يدفعنا اىل التساؤل عن ما هية السياسة اجلنائيةوهذا ما 
 .مث ماهي خصوصية قواعد التشريع اجلنائي اإلسالمي وما مييزها عن غريها من قواعد القانون الوضعي

                                                           

 ، 1،2/58ط/ ،لسياسة اجلنائية ابملغرب واقع وآفاق،ا وزارة العدل-(1)
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ة الفصل الثاين:ماهية السياسة اجلنائيةلغة وشرعاوخصوصية التشريع اإلسالمي وتعريف اجلرمي
 واجملرم يف التشريع اجلنائي املغريب

إن من بني األهداف األساسية ألي جمتمع على ظهر البسيطة احلفاظ على متاسكه ومحاية أمنه 
حرتازية للحيلولة دون املساس ابملقومات األساسية هلذا إجتماعي، لذلك تتخذ الدول إجراءات اإل

املساس هبذه القيم وابعتبار أن من اعتدى  اجملتمع كما تتخذ أيضا إجراءات عالجية لتخفيف وطأة
على كيان اجملتمع، هو فرد من أفراده فهي حتاول إعادته إىل حظرية اجلادة وتقوميه مبا يتفق وتوجهات 
اجملتمع، وتسن يف سبيل ذلك قوانني وتشريعات من شأهنا أن تفي مبتطلباهتا يف هذا الشأن وهو ما 

 .ةيصطلح على تسميته ابلسياسة اجلنائي

صطالحية؟ وما املقصود به عمليا على الصعيد فما املقصود هبذا املصطلح من الناحية اللغوية واإل
 .التشريعي إن على مستوى التشريع اجلنائي اإلسالمي أو الوضعي اجلنائي املغريب؟

 :وعليه سيتم معاجلة ذلك وفق ما يلي

 .التشريعنيول: مفهوم السياسة اجلنائية لغة واصطالحا بني املبحث األ

 .يف التشريع اإلسالمي والوضع املغريب اجلرميةاملبحث الثاين: مفهوم 



40 

 سالميول: مفهوم السياسة اجلنائية بني التشريعني املغريب واإلاملبحث األ

الشك أن مفهوم السياسة اجلنائية هو مصطلح تطور بشكل تدرجيي إىل أن أصبح علما قائم الذات 
شر، عرفت السياسة اجلنائية مدلوهلا حيث أعطي هلا تعريف من قبل لودفيج فابتداء من القرن التاسع ع

جمموعة الوسائل اليت ميكن اختاذها يف وقت معني يف بلد ما من أجل مكافحة "أبهنا األملاين (1)فويرابخ
ومع مرور الزمان أصبح هذا املصطلح ال يقتصر على اجلانب الزجري بل مشل أيضا (2)" اإلجرام فيه

هتمام بتعليم األحداث هبدف جتماعية أو التهيئة احلضارية أو اإلالتدابري الوقائية ضد الكوارث اإل
 .(3)احليلولة دون تنامي الظاهرة اإلجرامية وتطورها

وإذا ما ضربنا عن كل ذلك صفحا فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق مباهية هذا املصطلح 
 .صطالحيةمن الناحية اللغوية واإل

 .صطالحية ملفهوم السياسة اجلنائيةول: الداللة اللغوية واإلاملطلب األ

 .ن هذا املصطلح مركب من كلمتني، األوىل سياسية والثانية جنائيةإكما هو مالحظ ف

 .وىل: مفهوم السياسة لغةالفقرة األ 

تعين من ضمن ما إذا ما استقرينا الكتب اللغوية للوقوف على الداللة اللغوية ملصطلح السياسة فإهنا 
 .تعنيه، تدبري، إدارة، رائسة وأتديب

                                                           

( فيلسوف أملاين انقد وابحث يف األداين. حضر بعض حماضرات هيجل يف جامعة برلني 1873-1802لودفيج فويرابخ ) -(1)
يف عشرينات القرن التاسع عشر، وانتمى يف بداية حياته لليسار اهليجلي. وكتابه "جوهر املسيحية" يعد من أشهر مؤلفاته، بل من 

 أشهر املؤلفات يف اتريخ الفكر احلديث. 
 .1/112..د ط أصول السياسة اجلنائيةنقال عن سرور امحد فتحي (2)

 س ،م1/354، السياسة اجلنائية ابملغرب واقع وآفاق ، وزارة العدل(3)
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ويف لسان العرب البن منظور:  (2)ساس زيد األمر يسوسه أي تدبره وقام به(1)جاء يف املصباح املنري: 
 .السوس، أو السوس الرائسة: يقال ساسهم سوسا إذا رأسهم، وساس األمر سياسة أي قام به

يسوس، وهي تعين كما تقدم تويل الرائسة والقيادة وساس الدواب فالسياسة يف اللغة مصدر لفعل ساس 
مبعىن مرهنا وأدهبا وهبذا يسمى الشخص الذي يعتين ابخليل وترويضها وتدريبها، سائسا فالسياسة إذا 
هي القيام على الشيء مبا يصلحه: فهي إصالح ورعاية، وتدريب وأتديب وهذه العبارة قد يتم استعماهلا 

 .احقيقة أو جماز 

فكنت ومن شواهد استعماهلا حقيقة، قول أمساء بنت أيب بكر يف ذكر خدمتها لزوجها: "
ويف روية أخرى: " وكان له فرس وكنت  (3)النوى لناضحه" أعلف فرسه وأكفيه مئونته وأسوسه، وأدق

 .(4)أسوسه، ومل يكن من اخلدمة أشد علي من سياسة الفرس"

اخلطاب رضي هللا عنه قد علمت ورب الكعبة مىت هتلك  ومن أدلة استعماهلا جمازا قول عمر بن
 .(5)ومل يعاجل أمر اجلاهليةالعرب ؟ إذاساس أمرهم من مل يصحب الرسول 

وإذا كان هناك من يقول أن هذه الكلمة أعجمية ودخيلة على اللغة العربية فإن هذه الشواهد 
 .تكذبه وتدحض مزاعمه

                                                           

  . ،1/112 دط ، ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الفيومي امحد  -(1)
 ،. 7/301، 4ط/ ،لسان العرب ،ابن منظور حممد  -(2)
رعيتهم  ابب ما جاء يف اخلالفة واإلمارة، ذكر ما يستحب لالئمة استمالة، كتاب السري، صحيحاليف،  حبان، ابناخرجه -(3)

 (  10/351)..2ط/،(4565)حديث  إبقطاع األرضيني هلم
(  2182 )رقم ،ابب جواز ارداف املراة االجنبية اذا اعيت يف الطريق ،السالم"" كتاب،الصحيح يف،أخرجه مسلم  -(4)
 م س ،من حديث أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها، (1/1103)،
هذا األثر رواه احلاكم يف املستدرك ب "يويل" بدل "ساس"  .دط د ت.( 7/62) ملصنفاعبد هللا بن حممد بن أيب شيبة -(5)

 وقال صحيح اإلسناد. 
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، كتابه "السياسة الشرعية": " وهبذا يتضح لنا أن كلمة سياسةيف  (1)ويقول الدكتور يوسف القرضاوي
عربية خالصة، ال ريب يف ذلك وال نزاع،واملراد هبا سياسة الرعية أي القيام على تدبريشؤوهنم ملا 

 .(2)يصلحها

 .الفقرة الثانية السياسة اصطالحا

وانطالقا مما سبق ميكن أن تعرف السياسة أبهنا: فن إدارة أو تدبري حقل معني من احلقول املرتبطة 
ىل وضع تصورات إ هنا:"تروموعرفها البعض أب،(3)حباجيات اجملتمع من طرف السلطة املختصة بذلك 

عامة على كيفية تنظيم مكافحة اجلرمية عن طريق حتديدالوسائل الناجعة لذلك فالسياسة اجلنائية علم 
 .(4هنا تنصب على دراسة ووضع القاعدة القانونية اجلنائية")ألىل العلوم القاعدية إقائم بذاته ينتمي 

لذا نسمع كثريا ، هو هذا املعىن ن املقصود بسياسة الدولة أو احلكومة يف ميدان معنيإوهلذا ف
قتصادية والسياسة اجلنائية ويقصد به توجهات الدولة واحلكومة يف عن السياسة اإلدارية والسياسة اإل

 .هذا اجملال

فريى ،  يف كتابه الفرق اللغوية(5)البد من اإلشارة إىل فرق جوهري بني السياسة والتدبري أورده العسكري
يف الدقيق من األمور، وهي من السوس هذا احليوان املعروف وهلذا ال يوصف أن السياسة:"هي النظر 

 .هللا تعاىل ابلسياسة ألن األمور ال تدق عنه

                                                           

وأمت حفظ القرآن الكرمي، وأتقن أحكام جتويده، م بقرية صفت تراب مركز احمللة الكربى، حمافظة الغربية، 9/1926 /9ولد يف -(1)
م على )الدكتوراه( من كلية 1973وهو دون العاشرة من عمره. انتظم يف الدراسة األكادميية ابألزهر الشريف حىت حصل يف سنة 

 .الزكاة وأثرها يف حل املشاكل االجتماعية»أصول الدين، عن: 
  املوقع الرمسي للمكتبة الشاملة..، 1،1/82ط/، السياسة الشرعية،القرضاوي يوسف  -(2)

321ص10جملة املخرب ع السياسة اللغوية املفهوم واآلليات درابل بالل( 2) 
 ،1،1/32ط/، مبادئ يف علم االجرام والعقاب،قليش وبن بوعيدة ا - ((4
احَلَسن ْبن َعْبد هللا ْبن سهل ْبن َسِعيد ْبن حيىي ْبن ِمْهران العسكري اللَُّغوّي، األديب،الشاعر ]الوفاة:العاشر من شعبان سنة  -(5)

تليمذ للعالمة َأيب أمحد العسكرّي، ومحل َعْنُه وعن أيب القاسم ْبن شريان، وغري واحد، وما  .هـ[ صاحب املصنَّفات األدبّية 395
حل ِمن عسكر ُمكرم. روى َعْنهُ احلافظ أبو سعد السمان، وأبو الغنائم بن محّاد املقرئ األهوازّي، وأبو حكيم أمْحَد ْبن إمساعيل أظّنه ر 

سري اعالم  ْبن ُفضالن العسكري، ومظفَّر ْبن طاهر األشرتي، وآخرون. أخربين أبو علي ابن اخلالل، عن االمام الذهيب.
 .م س.17/454النبالء
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التدبري مشتق من الدبر ودبر كل شيء آخره، وإدابر األمور عواقبها، فالتدبري آخر األمور 
تمر سياسة، ذلك أن التدبري إذ اكثر وسوقهاإىل ما يصلح به أدابرها أي عواقبها وهلذا قيل للتدبري املس

 ..(1)واستمر عرض فيه ما حيتاج إىل دقة النظر فهو راجع إىل األول"

إن مصطلح السياسة اجلنائية هو من املفاهيم اجلديدة اليت ظهرت يف القرن التاسع عشر على يد جمموعة 
ا تلك الوسائل اليت ميكن اختاذها لودفيج فويرابخ وكان يقصد هب من املفكرين وعلى رأسهم املفكر األملاين

 (2).يف وقت معني ويف بلد حمدد من أجل مكافحة اجلرمية

وقد تعددت هذه التعاريف واختلفت ابختالف الزاوية املنظور منها هلذه الظاهرة وللفكر 
 .الفلسفي واإليديولوجي الذي يعتنقه املنظر والواضع للتعريف

أن نصف سياسة ما أبهنا إسالمية، إال إذا أضيفت هلا جتاه اإلسالمي فال ميكن وابلنسبة لإل
صفة الشرعية ألن الشرع هو الذي حيدد السياسات وحنن مأمورون ابإلتباع ويف هذا اإلطار نقول مثال: 

أما التشريع املغريب، فالشك أنه أتثر أبخذه، يف السياسات (3)السياسة الشرعية يف امليدان اجلنائي
ورواب كما ال ننسى كذلك أتثري املذهب املالكي أ فكرية اليت تنظر للسياسة يفجتاهات الاجلنائية، ابإل

 .(4)يف التشريعات املغربية عموما

 .سالمي والتشريع اجلنائي املغريب؟فما هو اي ترى املقصود هبذا املصطلح يف التشريع اإل

 .واملغريب سالميمفهوم السياسة اجلنائية يف كل من التشريع اجلنائي اإل ينالثااملطلب 

إىل هذه  عن نظرة التشريع الوضعي لفسالمي إىل السياسة اجلنائية ختتإن نظرة التشريع اجلنائي اإل
 .خريةليس فقط من جهة تدبريها بل وحىت يف معاجلتها قبل وقوع اجلرمية وبعدها كما وكيفااأل

 .سالميوىل :يف التشريع اجلنائي اإلالفقرة األ 

                                                           

 .1/27 ،دط، الفرق اللغوية،لعسكري احلسن ا -(1)
1/11د ط  اصول السياسة اجلنائيةسرور امحد فتحي ( 2)  

 . 107-1،1/106ط/ ،لكليات االساسية للشريعة االسالميةا ،الريسوين امحد ا(3)
 .،66-1/65، 1ط/، شرح ق ج م القسم العام ،امحداخلمايشي (4)
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أن السياسة لكي تكون يف حظرية اإلسالم البد أن تنعت ابلشرعية، وقد  متت اإلشارة فيما سبق إىل
 .ختالف ابملقصود ابلسياسة الشرعية عند علماء املسلمنيوقع اإل

أرادوا هبا: "التوسعة على والة األمر يف أن يعملوا ما (1)فالفقهاء كما يرى الدكتور أمحد هبنسي
 .(2)ن مل يقم عليه دليل خاص"إتقضي به املصلحة مبا ال خيالف أصول الدين و 

أما غري الفقهاء فهم يقصدون به تدبري مصاحل العباد وفقا لشرع هللا وهذا املعىن األخري معىن 
أعم من األول وهو يتوافق والتعريف اللغوي هلذه الكلمة، إذ ينسحب على اخلطة اليت رمسها الشرع 

 .(3)للجرمية أو للعقوبة أو للمجرم نفسه

إن مل يرد بذلك دليل جزئي" و   التعريف عرفت أبهنا "فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراهاوقريب من هذا 
 (4).إن مل يرد بذلك دليل خاص"و   "فعل شيء ملصلحة معتربة وأيضا

وذكر ابن القيم تعريفا للسياسة الشرعية نقال عن ابن عقيل يف كتابه الفنون أبهنا "ما كان فعال 
 ."(5)مل ينزل به وحيو   إن مل يضعه الرسولو   الصالح وأبعد عن الفساديكون معه الناس أقرب إىل 

إىل أن " السياسة هي استصالح اخللق إبرشادهم إىل الطريق (6)ويف هذا اإلطار أشار ابن عابدين
املنجي يف الدنيا واآلخرة فهي من األنبياء على اخلاصة والعامة يف ظاهرهم وابطنهم ومن السالطني 

                                                           

احلاصل عل الدكتوراة ىف الشريعة االسالمية وله عدة مؤلفات منها على سبيل املثال نسى املصري اجلنسية هو امحد فتحى هب -(1)
القانون اجلنائى ىف الشريعة االسالمية  - الدية ىف االسالم -الفقه اجلنائى ىف الشريعة االسالمية  -احلد والتعزير املوسوعة االجبدية 

هرة وقد قام ابلتدريس ىف اجلامعة كما قام ابلتدريس ىف جامعة السودان وكان يشغل منصب رفيع ىف معهد الدراسات االسالمية ابلقا
-x-livers.blogspot.com/2013/07/blogمن موقع  وهو على قيد احلياة ولكن متوقف عن الكتابة والتدريس.

post_230.html?m=1 
 ، 3/255 ،.،د ط املوسوعة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي،امحد  هبنسي-(2)
 م س.3/254 ،املوسوعة اجلنائية يف الفقه االسالمي ،امحدهبننسي  -(3)
)4.دت 4ط/5/17. البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن جنيم زين الدين ابراهيم (ا  

  ، م س 1/26 ،4ط/ ،الطرق احلكمية ،اجلوزية ابن القيم  -(5)
الدين بن جنم الدين بن حممد صالح الدين حممد صالح هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم بن  -(6)

 علي بن أمحد بن.الدين املدرس بن مصطفى الشهايب بن حسني بن رمحة هللا بن أمحد الفاين بن بن جنم الدين بن كمال بن تقي 
 .وكان والده اتجراهـ ونشأ يف رعاية أبوين معروفني ابلصالح والتقوى ، 1198بدمشق بزقاق املبلط يف حي القنوات سنةولد
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ل منهم يف ظاهره ال غري ،ومن العلماء ورثة األنبياء على اخلاصة يف ابطنهم ال غري" وامللوك على ك
ويضيف قائال: " وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على مجيع ما شرعه هللا تعاىل لعباده من األحكام 

ارق والس اللوطي الشرعية، وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وأتديب ولو ابلقتل كما قالوا يف
 .(1)واخلناق إذا تكرر منهم ذلك، حل قتلهم سياسة"

 .حسما ملادة الفساد ويستطرد قائال وبعضهم عرفها أبهنا: "تغليظ جناية هلا حكم شرعي

فابن عابدين يصور السياسة الشرعية وفق منظوره مبعىن أعم يف حق الفقهاء والسالطني والعلماء، ،ذا إ 
 .جلرمية هلا عقاب حمددا سلفا ومبعىن أخص يف تكييف احلكم الشرعي

 :ويف حاشية مسكني عن احلموي: السياسة شرع مغلظ وهي نوعان

 .سياسة ظاملة فالشريعة حترمها -
سياسة عادلة خترج احلق من الظامل وتدفع كثريا من املظامل، وتروع أهل الفساد وتوصل إىل  -

 .(2)املقاصد الشرعية

قيق العدل وهلذا يرى الدكتور هبنسي أنه لتحقيق إن ما انبنت عليه الشريعة اإلسالمية هو حت
هذه الغاية جيب عدم الوقوف بنوع من اجلمود عند النصوص وإمنا البد من النفوذ إىل املصاحل احلقيقية 

 .(3)للناس مادامت يف اإلطار الذي نزل به القرآن أو جاءت به السنة

أبهنا تطبيق األحكام اإلسالم  من كل ما تقدم ميكن أن نستخلص مفهوم السياسة اجلنائية يف
الشرعية على العباد من قبل احلاكم واختاد التدابري الالزمة للحيلولة دون ارتكاب املعاصي وظلم العباد 

                                                           

قرأ القرآن الكرمي وجوده وحفظه على الشيخ سعيد احلموي شيخ القرّاء بدمشق. وكان سبب تلقيه القرآن وحرصه عليه أنَّه جلس مرة 
لنّاس يف دكان والده يقرأ ، فمّر به شيخ مسعه فقال له : الحَيسن أن تقرأ القرآن الكرمي هنا ألنك تبتذله يف مكاٍن الينصت إليك فيه ا

 .نقال عن موقع اجمللس العلمي:، وقراءتك ملحونة أيضا ، فيجب ايبيّن أْن تتعلم القرآن الكرمي صحيحاً 

http://majles.alukah.net/t18900/ 
 ،3/228 ،دط ،رد احملتار على الدر املختار ،حممد ابن عابدين  -(1)
احلاشية . ،د ط،يوجب احلد والذي اليوجبه  احلدود ابب الوطء الذيكتاب ، رد احملتار على الدر املختار ،حممد ابن عابدين -(2)

 م س. ،16-1/15رقم
 م س.3/25،املوسوعة اجلنائية اإلسالمية، هبنسي امحد -(3)



46 

وهي كما وضحها ابن القيم مبناها وأساسها مصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل ورمحة كلها 
 .(1)ومصاحل كلها وحكمة كلها

العدل والرمحة واملصلحة إىل أضدادها فأي أمر خرج عن العدل إىل الظلم وعن فال خترج عن 
 .(2)الرمحة إىل القسوة وعن املصلحة إىل املفسدة وعن رابطة اجلأش إىل العبث فليست بشريعة

 .الفقرة الثانية يف التشريع اجلنائي املغريب 

يلي: يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة من قانون املسطرة اجلنائية املغريب ما  51جاء يف املادة 
 .اجلنائية ويبلغها إىل الوكالء العامون للملك الذين يسهرون على تطبيقها

فهذا النص القانوين يعترب صراحة وزير العدل هو املسئول عن تنفيذ السياسة اجلنائية إبشرافه عن إدارة 
أي أعضاء النيابة العامة الذين ،مع الوكالء العامون للملك  العدل وإشرافه على النيابة العامةبتنسيق

 .(3)توكل إليهم مسؤولية إقامة الدعوى العمومية ابسم اجملتمع

ويتضح من هذا النص أنه يضيق نطاق السياسة اجلنائية إذ جيعلها حمصورة يف نطاق ضيق هو 
 .العموميةى ة اجلنائية والدعو نطاق تطبيق القانون وإقامة الدعوى وابلتايل فهو خيلط بني السياس

الذي كان يشغل مدير الشؤون اجلنائية والعفو بوزارة  (4)ففي نظر السيد الطيب الشرقاوي
العدل، فهو يرى أن السياسة اجلنائية هتتم مبجاالت متعددة مثل العقوابت وبدائل العقوابت واألحكام 

ابلكيفية اليت يتم هبا منع اجلرمية واألساليب  القضائية والعدالة اإلصالحية ومعاملة اجملرمني كما هتتم

                                                           

 م س.، 1/67، طرق احلكميةال ،اجلوزية ابن القيم  -(1)
  .1/537ا،1ط/، شفاء العليل يف مسائل القدر واحلكمة والتعليل ،بن القيم اجلوزية (ا(2
 .  1/87، 4ط/ ،شرح قانون املسطرةاجلنائية اجلديد،عبد الواحد ا  لعلمي-(3)
وهو  .أبيب اجلعد 1949ازداد موالي الطيب الشرقاوي الذي عينه امللك حممد السادس اليوم االثنني ،وزيرا للداخلية سنة  -(4)

حاصل على اإلجازة يف احلقوق من جامعة حممد اخلامس ابلرابط وشهادة التدريب ابملدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل 
ودبلوم الدراسات العليا يف العلوم القانونية جبامعة احلسن الثاين ابلدار  2على دبلوم الدراسات املعمقة يف علم اإلجتماع جبامعة بوردو

وبعد أن شغل العديد من املناصب يف سلك القضاء، توىل الشرقاوي منصب مدير الشؤون اجلنائية والعفو بوزارة العدل،  .البيضاء
 .نقال عن اجلريد االليكرتونية املغربيه هيسربيس. 1997الذي كان قد عني به سنة 
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املتبعة هبدف صون اجملين عليهم وتوفري املعلومات هلم أثناء إقامة الدعوى العمومية ويرى أن السياسة 
 .(1)اجلنائية هلا معنيان، ضيق وواسع

مية من فاملفهوم الواسع يتمثل يف جمموع القرارات واإلجراءات امللموسة لتطويق الظاهرة اإلجرا
 .قبل الدولة

أما املفهوم الضيق فيتمثل يف اإلجراءات اليت تتخذها السلطات املوكولة إليها أمر تطبيق القانون 
املشرفون على تطبيق العقوابت أي  كذلكو   يف مواجهة اخلارجني عن القانون من نواب ووكالء امللك

ليه كمجموعة من الدوائر إاجلنائية ميكن النظر ن قرار السياسة إاملسئولني عن املؤسسات السجنية وعليه، ف
 .(2)املرتبطة بينهما ودائمة احلركة

من خالل كل ما تقدم يتضح ومبا ال يدع جماال للشك أن جمال السياسة اجلنائية يف التشريع 
 .اإلسالمي يتفوق بكثري يف السياسة اجلنائية يف التشريع املغريب

ثل يف حتديد املقومات اخلمس واليت هي يتموالعقاب فالتشريع اإلسالمي وضع أسسا للتجرمي 
 .ضرورايت حلياة اإلنسان ويرى أن كل ما ميس هذه املقومات اخلمس جيب أن حيارب وجيرم

 وهي :الدين والنفس والعقل واملال والصحة والنسل.

أضف إىل هذا وذاك تدخله يف توجيه الفرد قبل وقوع اجلرمية، فأداء العبادة وابلشكل الذي 
 .جيعل املسلم يف مأمن من أن يقع يف احملظور ،فرضت به

فالشهاداتن جتعله يف مأمن من أن يكون عبدا للهوى أو الشيطان أو للنفس أو للمال أو 
 .للشهوة

                                                           

 ،. 31-122/،السياسة اجلنائية ابملغرب واقع وآفاق وزارة العدل،-(1) 
 ا،م س.1/32، السياسة اجلنائية ابملغرب واقع وآفاق العدل، وزارة-(2)
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 حج حج حج حج حج حج حج حج حجّٰ    ٹٱٹٱُّٱال هلذه الغاية إفهو عبد هلل وحده، والقرآن يذكره أبنه ما وجد 

)1ا( ومبمارسة العبادات يتشكل سلوك املسلم وفق ما أراده هللا ألن كل عبادة 
حج حج  حج حج حج حج حج َّ 

 هلا دورها يف التهذيب وحتسني أخالق الفرد، فالصالة هلا دورها

 .(2)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٹٱٹٱُّٱ:

فهو ال يؤديها ابلشكل املطلوب ألن ،املنكر فال صالة له و   فمن مل تنهاه صالته عن الفحشاء
 .تنعكس إجيااب على سلوك الفرد ومعامالتهالعبادة جيب أن 

أما الزكاة فهي تزكية للنفس من أن تكون عبدا للمال وأن هذا األخري مال هللا، واإلنسان 
 .مستخلف فيه فيجب أن يكتسبه ابلطرق املشروعة وأن ينفقه يف أوجه اخلري احملددة شرعا

مراقبة هللا طوال مدة  ىلإي ابلتايل أما الصيام فهو جيعل الفرد يستشعر معاانة احملرومني ويؤد
 .الصوم

 .ليهإأما احلج فيشعر الفرد ابنتمائه هلذه األمة وأن املسلمني يف مجيع بقاع األرض هم منه و 

وبعد هذه العبادة إذا مل تفلح يف أداء دورها ابلدفع ابلفرد ابلسمو حنو الكمال واقرتف اجلرمية 
ريض يف جسم األمة ،إىل جادة الصواب عن طريق تطبيق العقوبة أييت دور اجلزاء، إلعادة هذا العضو امل

عتداء على حدود هللا، والزجر اخلاص فالعقوبة هلا دور يف الزجر العام ليتعظ كل من سولت له نفسه اإل،
 .للعودة إىل هللا وتطهريه لتفسح اجملال للجاين

صطالحية ومن الناحية ية اإلبقي أن نتساءل عن ماهية اجلرمية من الناحية اللغوية ومن الناح 
 .الشرعية والقانونية هذا ما سنحاول القيام به يف الصفحات املوالية

                                                           

 .57-56سورة الذارايت اآلية-(1)

 45:سورة العنكبوت، اآلية  -(2)
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يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز: 
(1)ٌٍَّّّحجحجحجحجىيميحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱ

٠. 

إن هذه اآلية الكرمية تكشف عن الطبيعة اإلجرامية لإلنسان كان عند املالئكة علم مسبق هبا، 
 .القدم وشغلت ابل كثري من املفكرين والفالسفة دالطبيعة البشرية القائمة حريت العلماء منهذه 

 :وقدميا قال أبو العالء املعري 

 "والذي حارت الربية يف أمره حيوان مستحدث من مجال".)2

 ويقول أبو الطيب املتنيب :

 "الظلم من شيم النفوس فإن جتد ذا عفة فلعلة مل يظلم ".)3

ثا، فإنه تشغل ابل علماء اإلجرام وعلماء القانون الذين حاولوا كشف بعض أسرار أما حدي
 .البعد اإلجرامي عند اإلنسان وعن الدافع لديه إىل إتيان الفعل اإلجرامي

وإذا كان علماء اإلجرام حاولوا إجياد تفسريات لسلوك اجملرم فإن علماء القانون ما فتئوا يبحثون  
عن إعطاء تعريفات هلذا السلوك وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن ماهية اجلرمية لغة واصطالحا، مث 

 .تعريفاهتا القانونية والشرعية وذلك يف مايلي

  

                                                           

 30:سورةالبقرة، اآلية  -(1)
 روائع ابو العالء املعري من قصيدة تعب كلها احلياة( من 2)

 5675املوسوعة العاملية للشعر العريب من قصيدة للمتنيب حتت عنوان هلوى النفوس سريرة التعلم قصيدة رقم (3)

http://www.alro7.net/playerq2.php?langg=arabic&sour_id=2&top=30#top30
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 يف كل من التشريعني ةاملبحث الثاين مفهوم اجلرمي

جرامية على الرتكيز على كل من اجلرمية ينصب اهتمام علماء اإلجرام من خالل دراستهم للظاهرة اإل
الفاعالن يف كل النتائج اليت ميكن استخالصها ابلنظر اىل التفاوت و   واجملرم ابعتبارمها احملددان األساسيان

يضا لطبيعة اجملرم املركب املعقد الذي أعي أو القانوين و احلاصل يف نوعية اجلرائم سواء يف بعدها االجتما
يتداخل فيه ماهو بيولوجي وماهو نفسي وماهو اجتماعي لذلك كان البد من تناول كل من اجلرمية 

 .واجملرم يف كل متظهراهتا وجتلياهتا ضمن نطاق الظاهرة االجرامية

 .املطلب األول: تعريف اجلرمية لغة واصطالحا

بدلوهم فيما خيص الداللة اللغوية ملصطلح اجلرمية من خالل حتليلهم ملادة  أ ن يدلواغويون لقد حاول الل
 ."جرم" وكذلك القانونيون من جهتهم وضعوا هلا تعريفات ونفس األمر ابلنسبة للفقهاء الشرعيني

 .الفقرة األوىل : تعريف اجلرمية لغة

جرما وجرمية فهوجارم واملفعول  اجلرم واجلرمية :مجع جرائم وهي من فعل جرم جيرم
دعى عليه ذنبا مل يفعله إ، وجترم عليه : )الذنب (مثذنب واكتسب اإلأجمروم)للمتعدي(:جرم الشخص 

 حجمخ حجمح  حج مجحججت حت خت مت هتمث ُّ(1)وهي من ابب ضرب واكتسب اإلمث، قال هللا تعاىل:

( 2)َّحجحج حج حج حجحج مسحج حج
. 

هو و   هو اجلرميةو   جرومو   اجلمع أجرامو   و اجلرم الذنب( 3)قال بن منظور : اجلرم التعدي
ِإنَّ أَْعَظَم اْلُمْسِلِمنَي يف اْلُمْسِلِمنَي  "يف احلديث :و   جرميو   أجرم فهو جمرمو   اجرتمو   جرم جيرم جرما

 (4)"أَلَِتهِ ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء ملَْ حُيَرَّْم َعَلى اْلُمْسِلِمنَي، َفُحّرَِم َعَلْيِهْم ِمْن َأْجِل َمسْ 

                                                           

 ،1/57دط ، ،جرم /مادة ، املعجم الرائد ،جربان مسعود(1)
 .8:سورة املائدة اآلية  -(2)
 ،م س3/131،مادة جرم ،لسان العرب ،ابن منظور حممد  ((3
كتاب الفضائل ابب توقريه صلى هللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله مما الضرورة إليه أواليتعلق به   صحيحهأخرجه مسلم يف -(4)

 (م س 2358. حديث رقم) 1/43تكليف وما اليقع به وحنو ذلك 
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 .(1) "من أجل مسألته فحرمعليه  حيرممل  شيءمن سأل عن 

واجملرم : املذنب، واجلارم : اجلاين، وال جيرمنكم أي ال يكسبنكم، وال يدخلنكم يف اجلرم أي اإلمث 
مسعت العرب يقولون فالن جرمية أهله أي كاسبهم ،وخرج جيرم أهله أي يكسبهم ،فاجلرم معناه لغة 

)2(َّخيجيحيحجمهحجهلجمحمخمممجنحنخنمنهنُّٱ ٱ:ويف هذا اإلطار يقول هللا تعاىل الكسب،
. 

 .الفقرة الثانية : اجلرمية اصطالحا

 .لقد اختلفت التعاريف املعطاة هلذا املصطلح ابختالف الزاوية املنظور منها للجرمية
فعلماء اإلجرام يعطوهنا تعريفا من منظورهم اخلاص واملتعلق بتفسري السلوك اإلجرامي للفرد  

جتماع جتماع ينظرون إليها على أهنا ظاهرة اجتماعية ويفسروهنا من مسلمات علم اإلبينما علماء اإل
 .ونفس الشيء ابلنسبة لعلماء الشرع والقانون فكل يف فلكه يسبح

أبن اجلرمية ظاهرة اجتماعية وأن إصباغ صفة اجلرم على فعل ما يتم من  جتماع يرونفعلماء اإل
طرف اجلماعة ومييزون بني اجلرمية الطبيعية اليت ال ختتلف عند اجلماعات أاي كان نوعها لكون اجلرمية 

 .عتداء على األموال واألشخاصتتعارض مع املبادئ األساسية لإلنسان كاإل

واجلرمية املصطنعة اليت تشكل خرقا فقط لبعض التحديدات القابلة للتغيري كالعاطفة الوطنية  
 .(3)داخل الدولة

هنا:حقيقة واقعية ويقولون أبهنا إشباع لغريزة إنسانية بطريق جرام اجلرمية أبوهكذا يعرف علماء اإل
نفسية شاذة انتابت مرتكب شاذ، اليسلكه الرجل العادي حني يشبع الغريزة نفسها،وذلك ألحوال 

 .اجلرمية يف حلظة ارتكاهبا ابلذات

 :نسانية الخترج عن ثالثوالغرائزاإل

                                                           

رقم  1/279 ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ابب أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلعتصام ابلكتاب والسنة )1(
 (  4/200)، 3ط/ ،(4610) .، حديث رقم،ابب يف لزوم السنة  ،كتاب السنة  ،السنن ،يفايب داوود  خرجهوأ 6859احلديث 

 41:سورة الروم اآلية  -(2)
  ،1/27، 2ط/ م،حماضرات يف علم االجرا،صنهاجي امساعيل -(3)
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 .غريزةالدفاع والقتال-

 .غتناءغريزة اإل-

 .الغريزة اجلنسية-

ىل جرمية السرقة إعتداء بصفة عامة ،والثانيةتؤدي ىل جرمية القتل واإلإوىل:تؤدي فالغريزة األ
عتداء على العرض والشرف،فإذاكانت هذه ىل جرائم اإلإعتداء على املال، وأما الثالثةفتؤدي وجرائم اإل

ذى ابلغري،فإن نسان والبد من إشباعها ابلطرق املتعارف عليها واليت التلحق األالغرائز ضرورية يف اإل
 .(1)إحدى هذه الغرائز بغري ما هو متعارف عليه اجملرم يشبع

فيعرف اجلرمية أبهنا:"كل فعل خيرج عن العواطف األخالقية يف  (2)ارفالواجتماعي جماالعامل اإلأ
مي هو معاداة ستقامة والنزاهة ،ومعيار حتديد السلوك اإلجرااجملتمع اإلنساين،كعواطف الثقة واألمانة واإل

 .)3(هذا السلوك للمجتمع

 .(4)أما راد كليف

                                                           

 .15/ 1د ط، ،علم االجرام والسياسة اجلنائية ،منصور ( رمحاين(1
 ايطايل اجلنسية 1934يف انبل وتويف هبا سنة 1851نونرب 18جارفالوا ازداد يف  رفائل (2)
  1/16، دط االجرامي بني التحليل السوسيولوجي والواقع اإلجتماعي السلوك ،جاب هللا سيد السيد (3)

يف مدينة برمينجهام إبجنلرتا. درس  1881جانفي  17األجنليزي ألفريد ريغنالد رادكليف براون يف ولد عامل األنثروبولوجيا .(4)
الفلسفة وعلم النفس واالقتصاد والعلوم الطبيعّية جبامعة كمربدج ومنها خترّج، واشتغل أستاذا جبامعات عدة مثل كاب، وسيدين، 

ّية األّول جبامعة أكسفورد. ترّكزت أحباثه على السكان األصلّيني ألسرتاليا وشيكاغو، قبل أن يصبح أستاذ األنثروبولوجيا االجتماع
 جبزر األندامان 1908إىل  1906أساسا. وقد اهتّم بدراسة البناء االجتماعي وأنساق القرابة. إذ قّضى يف ذلك مثال سنتني من 

(Andaman)  اليا.. وكان له دور هام يف تطوير غرب أسرت  1913و 1910حيث قام مبسح اثنوغرايف. وكذلك فعل ما بني
"هو أّول النظراّيت األنثروبولوجية األمريكّية والربيطانّية، وقد عّد رفقة مالينوفسكي مؤّسسا ملدرسة األنثروبولوجيا الربيطانّية احلديثة. و

ظراّي وتطبيقيًّا، وحّدد لكّل منهما من ألقى الضوء على املفهومات واملصطلحات األنرتوبولوجّية العلمّية الدقيقة، ، وقارن بينهما ن
 من موقع مؤمنون بال حدود.(منهًجا وموضوًعا"
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 .(1)يستوجب توقيع اجلزاء على منتهكيههنا :"انتهاك العرف السائد مما فيعرف اجلرمية أب

ن السلوك اجلانح يف غالبيته الينشأ نتيجة بواعث ودوافع فردية للخروج على الضبط أ(2)ويرى مريتن 
جتماعي وثقافة جتماعي ولكن على العكس من ذلك فهو حصيلة تعاون كل من النظام اإلاإل

 .)3(اجملتمع

جتماعي فعال تتقاطع وواجب الضبط اإلأن اجلرمية هي جمموعة أفهذه التعاريف جمتمعة تبني 
 .)4(عتيادي داخل اجملتمعواخلروج عن السلوك اإل

 .من الوجهة الشرعية والقانونية ؟ترى ما هو مفهوم اجلرمية 

 .الفقرة الثانية : اجلرمية شرعا وقانوان

داخل اجملتمع تنظيما حمكما قبل  سالمية ابإلنسان ووضعت قواعد لتنظيم سلوكهلقد اهتمت الشريعة اإل
وقوع الفعل اجلرمي وبعده، كما أن التشريعات احلديثة حاولت بدورها إجياد قواعد لضبط سلوك اجملرم 

 .وحاولت بكيفية أو أبخرى إجياد تعريف للفعل اجملرم

 : اجلرمية من الناحية الشرعية

 .شارة إىل نقطتنيلة ستتم اإلأيف هذه املس

                                                           

 ،1/184دط ، اجلرمية واالحنراف من منظور اخلدمة االجتماعية،جالل الدين والسيد( (1
أنه ولد بعد ابرسونز (م ومعىن ذالك 2003(م وتويف عام)1910يعد مريتون من رواد النظرية البنائية الوظيفية املعاصرة،ولد عام)(2)

بثمان سنوات وعاش بعده مايقارب الواحد وعشرين سنة ،ولعل مريتون أسهم منخالل جهوده يف تطوير الكثري من املفاهيم يف 
البنائية الوظيفية من خالل عرضه جملموعة من االسهامات النظرية واملنهجية أكثر وضوحا ومالمسة للواقع االجتماعي من مفاهيم 

عقدة والصعبة واليت تكاد تنزع حنو التجريد أكثر من القدرة على التطبيق يف الواقع االجتماعي مما جعلها حمور شديد للنقد ابرسونز امل
 .ويكيبداي احرة .من رايت ميلز وجولدنروالكثري من العلماء الذين مل ترق هلم مصطلحات ابرسونز املعقدة

 م س ،1/206 ،منظور اخلدمة االجتماعيةاجلرمية واالحنراف من والسيد،جالل الدين (3) 
 . ،/1/38،/1ط/ ،مبادئ يف علم االجرام والعقاب،بن بوعيدة قليش و -(4)
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 .من الناحية الشرعية تعريف اجلرمية-أ

 .جرام يف القرءان الكرمياإل مظاهر-ب

عرف الفقهاء اجلرمية بعدة تعريفات، أكتفي منها بتعريف املاوردي ـ رمحه اهلل ـ حيـث -أ
برز تعريف للجرمية لدى فقهائنا أولعله (1)"يراجلرائم حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنها حبد أو تعز :"قال

شرح مضامينه للوقوف على مايتطلب توافره يف الفعل لكي يعد جرمية من الناحية  لذلك ستتم حماولة
 .الشرعية

وهي ،  مجع حمظور وهو : إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به  ":)2(قوله ": حمظورات
 .األمور اليت هنى اهلل ورسوله عن فعلها، أو ترك فعل أمر اهلل ورسوله بفعله

أي منع وهنى عن ارتكاهبا، ورتَّب ،  الزجر: هو املنع والنهي :")3( تعاىل عنهاقوله " : زجر اهلل
 .على مرتكبها العقوبة

هو خاص ابملعاصي اليت حدد الشارع عقوابهتا، مثل: القتل العمد   ":)4(  )قوله : " حبد
 .......اخلالـسرقة، والزان، والشرب، والقذف، والردة، واحلرابة، والبغي و  ،  العـدوان

هي املعاصي اليت مل يبني هلا الشارع عقوبة حمددة، وتشمل كل معـصية  ": وقوله : " أو تعزير
مثـل : اللمـس، ،  أو خمالفة ملا قرره احلاكم املسلم،  لرسوله مل حتدد عقوبتها )5)أو،  هللا تعـاىل

والتعامل ابلرشوة، وأكل أموال الناس والتقبيـل،ومجاع الزوجة وهي حائض، واإلفطار يف هنار رمضان، 
 .ابلباطل

                                                           

 . 1،1/322،ط/والوالايت الدينية،السلطانية حكاماال،علي املاوردي (1) 
 م س، 1/57،ريع اجلنائي االسالمي مقارن ابلتشريع الوضعيشالت ،عودة عبد القادر((2
 ،م س1/135،خمتار الصحاححممد،( الرازي (3
اَي  (يسمي الفقهاء عقوبة القتل العمد العدوان:قصاصا وقد ادرج يف التعريف حتت احلد لكون الشارع قد حدد عقوبته بقوله: ﴿(4

َلى ْبِد َواأْلُنـَْثى اِبأْلُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع احْلُرُّ اِبحْلُرِّ َواْلَعْبُد اِبْلعَ  * أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقتـْ
 .179، 178﴾ البقرة:  َعَذاٌب أَلِيمٌ  اِبْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه إبِِْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلهُ 

 م س،6/103،رد احملتار، ينعابدبن ( (5
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لكي يعد من الناحية الشرعية جرمية ال بد أن تتوفر فيه الشروط  علوانطالقا مما سبق فإن أي ف
 :اآلتية

أن يكون من احملظورات الشرعية، اليت هنى عنها الشارع هني حترمٍي ال هني كراهـة، بدليل وجوب 
مع مراعاة ،  فعل حمرم)1)ت، والعقاب ال جيب إال على ترك واجـب أوالعقاب على مرتكب هذه احملظورا

 .واألحوال، والعوائد والنيات)2(أنه قد يضاف إليها ما يتغري بتغيـر الزمـان واملكـان واألشـخاص

يعترب  فال ،  ن كان من غريهاإ، ف(3)أن يكون حترمي الفعل أو الرتك من قبل الشريعة اإلسالمية  
 .احملظور جرمية

أن يكون للمحظور عقو بة من قبل الشريعة اإلسالمية، سواء أكانت هذه العقوبة مقـدرة من 
 .التعزير)4(قبل الشارع، مثل عقوبة احلد، أو كان تقديرها مفوضاً إلـى رأي القاضـي، مثـل عقوبـة 

 :اإلجرام يف القرءان الكرمي تسجل ما يلي  مظاهرإن -ب

 :من حيث الشكل -أوال

كأجرموا وجترمون وجمرمني   ورد ذكر كلمة اجلرمية مبختلف مشتقاهتا يف القرءان الكرمي لقد
شتقاق املستعمل يف القرءان بصيغة "اجملرمني "فإن هذا املصطلح يف اخلطاب مرة، ومهما يكن اإل58
ما  ين اليدل يف أغلبيته إال على الكفر والشرك وهو معاكس ملفهوم اإلميان واملؤمنني، وهذاآالقرء

 .)5(َّحجحجحجحج﴿يستدل عليه يف آايت كثرية يقول هللا تعاىل

 .(6)َّحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٹٱٹٱُّٱ

                                                           

 ،1/41 دط، ،القواعد النورانية ،امحدابن تيمية  (1)
 م س ،3/114 ،2ط/ ،اعالم املوقعنياجلوزية،بن القيم ا( (2
ليس املقصود ابلشريعة هنا الكتاب والسنة فقط، بل يشملهما وسائر األدلة ا ملعتربة لدى الفقهاء، وما يقـرره احلاكم املسلم من ((3

 .األحكام وفق مصاحل الشريعة، وميكن أن يدخل فيها العرف والعادة 
 ،1،1/268ط/ ،اصول الدعوة،زيدان عبد الكرمي (4)

 .35:سورة القلم، اآلية  -(5)
 .66:سورة التوبة، اآلية  -(6)
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وابلعكس عندما يريد اخلطاب القرآين أن يتكلم عن اإلجرام ابملفهوم الذي يتم استعماله 
 .)1(َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجٹٱٹٱُّٱالفسادواملفسدين:قانوان، فإنه يلجأ إىل مصطلح 

القرآن بني املصطلحني يف آن واحد كي ينتج معنا واحدا ال يفرق بني الكفر وأحياان ميزج 
 .)2(َّهنجلحلخلملهلحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱواإلجرام من ذلك قوله تعاىل

كما أن القرآن الكرمي أحياان، يلجأ ملصطلح الفاحشة للداللة على أنواع من اجلرائم 
 .)3(َّحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجمتهتمثٱُّٱاملستهجنة كما هو األمر عند قوم لوط، يقول هللا تعاىل: 

ضبط السلوك اإلجرامي كما هو الشأن و   إن القرآن الكرمي مل يتنب أية نظرية يف حتديد
يث التعليل يعترب القرآن الكرمي السلوك اإلجرامي نزعة طبيعية مغروسة يف للنظرايت الغربية، فمن ح
 . )4(َّحجحجحجحجىنمنحجحجحجحجحجحجحجحجحجملىليلٱُّتعالىنفس اإلنسان، يقول هللا

فاإلجرام والفساد يف األرض ،دفع ابلنفس البشرية إىل سلوك طريق السوء، وعدم مقاومة عناصر 
الشر اليت توجهه ،واستجابةلنصائح الشيطان اليت تزين له أفعاله، ورمبا الشيطان ليس هنا إال ما ينبعث 

 .)5(من اهلوةوما ال تفلح الذات العليا يف السيطرة عليه 
 .)6(َّحجحجمخحجمححجمجحجخبمبهبجتحتختمتهتمثٱُّٱوهذا ما يستفاد من اآلية القرآنية الكرمية التالية : 

 .)7(َّحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱواآلية 

وإذا كان اخلطاب القرآين يصور اإلجرام كامتثال لعناصر الشر الكامنة يف النفس البشرية 
 .والعمل مبا توسوس به النفس فهذا ال يعين أن اإلنسان شرير بطبعه

                                                           

 205:اآلية  ،سورة البقرة -(1)
 .117-117:سورة هود، اآلية  -(2)
 .81و 80 :سورة األعراف، اآليتان -(3)
 .53 :سورة يوسف، اآلية -(4)
واألان اليت تعترب أداة  ،واهلوة اليت متثل مستودع الشهوات،يرى علماء النفس أن هناك الذات العليا اليت تعرب عن قيم اجملتمع  -(5)

وأن من ،فهي ال تدع أية رغبة تصدر من اهلوة متر إال إذا كانت موافقة مع قيم اجملتمع ،الرقابة وتوازن بني الشهوات وقيم اجملتمع 
 داة الرقابة معطلة لديه عن العمل. أاعتاد الفعل اإلجرامي تعترب األان اليت هي 

 . 96-95:سورة طه، اآلية  -(6)
 .16 :سورة ق، اآلية -(7)
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القرآن الكرمي يورد الكثري من اآلايت اليت تظهر الطبيعة الثنائية للنفس البشرية واليت تتأرجح  فا
 .)1 (َّىتنتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجّٰٱُّٱ: بني اخلري والشر،كقوله تعاىل

 .)2(َّمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱيقول تعاىل:و 
و هكذا فالطبيعة اإلنسانية املمنوحة من قبل اخلالق سبحانه وتعاىل تعطي اإلنسان فرص اخلري 
والشر وهو الذي خيتار ابلعقل الذي يتميز به عن احليوان سلوك طريق اخلري أو الشر وأن أي سلوك 

 .(3)َّجلحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱأيتيه عن طريق إرادته احلرة املختارة،يعترب مسؤوال عنه يقول سبحانه وتعاىل: 

وعليه وانطالقا من هذه التوجيهات القرآنية ميكن تعريف اجلرمية شرعا أبهنا: " إتيان فعل حمرم 
معاقب على فعله وهو ما يعرف ابجلرمية اإلجيابية أو ترك فعل حمرم الرتك معاقب على تركه وهو ما يعرف 

 .(4)ابجلرمية السلبية "
رم وهو عاقل جملكون من سيعاقب أنه أتى الفعل ان هذا التعريف ينقصه أن يؤكد  أواملالحظ 

وحمل للمسؤولية أي متمتع بكامل قواه العقلية وليس هناك عارض من عوارض املسؤولية، وعرفها البعض 
،يقول (5)اآلخر أبهنا حمظورات شرعية زجر هللا عنها حبد أو تعزير سواء أن كان الفعل ظاهر أو ابطنا 

َّنبىبيبحجحجربحجحجحجحجحجحجِّّٰٱٱُّٱسبحانه
 .)7(وهو الذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل والعذاب )6(

 .املطلب الثاين مفهوم اجلرمية يف التشرع اجلنائي املغريب

 :تعريف اجلرمية قانوان 

                                                           

 .10-7:سورة الشمس، اآلية  -(1)
 .8-7-6:سورة العادايت اآلية  -(2)
 .3:سورة اإلنسان، اآلية  -(3)
 م س.  ، 1/53 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي،بد القادر ععودة  -(4)
 . ، م س1،1/273ط/ ،والوالايت الدينية األحكام السلطانية،املاوردي علي  -(5)
 .120:سورة األنعام، اآلية  -(6)
 .514، 3/288، دط ،ابلقرآن ، أضواء البيان يف إيضاح القرآنالشنقيطي حممد األمني املختار -(7)
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مشرتكا بني القانونني اجلنائي واملدين قبل أن يستقل القانون اجلنائي عن  مصطلحالقد كان لفظ اجلرمية 
إضافة كلمة أخرى إليها فيقال مثال،  من  لتحديد معىن اجلرميةو   القانون املدين إذ كان ال بد للتمييز

 .اجلرمية اجلنائية أو اجلرمية املدنية

يف الفقه وال يف التشريع احلديث وحل  إال أن لفظ اجلرمية يف امليدان املدين مل تعد تستعمل ال
حملها "اخلطأ" و"التبعة" كأساس للمسؤولية املدنية، وبذلك أصبح لفظ اجلرمية من املصطلحات اخلاصة 

 .ابلقانون اجلنائي

م جنده عرف اجلرمية أبهنا "عمل أو امتناع خمالف للقانون ومعاقب  ج وابلرجوع إىل نصوص ق
 .)1(تبار الفعل أو الرتك جمرما هو ما حيدثه هذا الفعل من اضطراب اجتماعيعليه مبقتضاه"، والعلة يف اع

نه إذا كان املفهوم القانوين للجرمية أخذ على النص السابق يف التشريع املغريب، اعلى أن ما يؤ 
يتضمن محاية ملصاحل األفراد ابلدرجة األوىل ما دام قيام اجلرمية مشروطا بوجود نص قانوين جيرم الفعل 

و الرتك مسبقا، فهو قد خيل مبصاحل اجملتمع اليت قد تتضرر يف احلالة اليت نتواجد فيها أمام أعمال تعترب أ
 .)3(ولكنها ليست كذلك من وجهة نظر القانون)2(جتماعي العلميجرائم ابملفهوم اإل

لية اجلنائية: أي كون الشخص املقرتف للفعل و هنا ال تشري من قريب والمن بعيد إىل املسؤ أكما 
 .هل للمساءلة اجلنائيةأاجلرمي 

تدارك أخطاء املشرع يف النص السابق وحاول إعطاء تعريف جامع  هاءلذلك حاول بعض الفق
مانع للجرمية بقوله "اجلرمية هي كل فعل أو امتناع جرم املشرع إتيانه يف نص من النصوص اجلنائية وقرر 

                                                           

من القانون اجلنائي املغريب حيدد التشريع أفعال اإلنسان الذي يعدها جرائم بسبب ما حتدثه من اضطراب  1جاء يف الفصل  -(1)
 اجتماعي.

االجرام ايخذون ابملفهوم االجتماعي للجرمية معتربين ان الطابع االجتماعي هو الضابط واحملدد يف تعريف اجلرمية بعض علماء  -(2)
 وحتديد مفهومها ووجودها.

كما هو الشأن مثال يف جرمية اإلفطار يف رمضان  ولو تسرت  وبدون عذر يعد جرمية ابملفهوم االجتماعي العلمي إال أنه ال   -(3)
 ق.م.ج.  222ة ابملفهوم القانوين إال إذا أفطر جهارا  وعلنا املادة يعترب جرمي
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متناع صادرا يكون هذا الفعل أو اإلو   جتماعيإو تدبريا وقائيا بسبب ما حيدثه من اضطراب له عقوبة أ
 .)1(عن شخص أهل للمساءلة اجلنائية 

                                                           

 .5،1/79،ط/شرح ق.ج.م القسم العام ،عبد الواحد العلمي-(1)
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. 

 

 

 

 

 :الباب األول

 .أسس قيام املسؤولية اجلنائيةوأركاهنا يف التشريع اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي املغريب
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املسؤولية اجلنائية املصادر اليت تقرر وجودها وانتفاءها أي املصادر يقصد ابألسس اليت تبىن عليها 
الشرعية والوضعية وكذلك املبادئ اليت يستند إليها إقرار هذه املسؤولية وعليه ستتم معاجلة حماور هذا 

 الباب وفق املنهج التايل:

ائي اإلسالمي الفصل األول ستتم فيه اإلشارة إىل مبادئ التجرمي والعقاب يف التشريع اجلن
 :والقانون اجلنائي املغريب وهذا الفصل بدوره سيكون مفصالكاآليت 

 :املبحث األول : األسس اليت يقوم عليها التشريع اجلنائي اإلسالمي وهو بدوره يتكون من

 .املطلب األول : أسس التشريع اجلنائي اإلسالمي

 .املطلب الثاين : مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي

 .الثاين : يتضمن اإلشارة إىل النقط التالية: املبحث

 .املطلب األول : أسس التشريع اجلنائي الوضعي املغريب

 .املطلب الثاين : مبادئ التشريع اجلنائي املغريب

 :الفصل الثاين : فستتم فيه اإلشارة إىل نطاق تطبيق القانون من حيث

  األشخاص-املكان -الزمان. 

 .التشريع اجلنائي اإلسالمي املبحث األول : نطاق تطبيق

 :املبحث الثانينطاق تطبيق التشريع اجلنائي اإلسالمي من حيث 

 الزماانملكان األشخاص. 
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 .سالميسس واملبادئ يف التشريعني املغريب واإلألول:االفصل األ

ن لكل تشريع سواء كان وضعيا أومساواي مبادئه وأسسه اليت يرتكز عليها والتوجه العام هلذا التشريع إ
رض أأوذاك سواء من حيث توجيه األفراد داخل اجملتمع أومن خالل تطبيق نصوصه وتنزيلها على 

اكمات العلماء الواقع،فالتشريع اإلسالمي له توجهه ومبادئه املستقات من الكتاب والسنة ومن خالل تر 
يف حتليالهتم هلذه النصوص وتوجيهاهتم ألويل األمر حنو تطبيق النصوص وفق مبادي وركائز الشرع 

 .احلنيف

كما أن التشريع املغريب له ركائزه وله أسسه من خالل ماسطره من تطبيق لسياسته اجلنائية إن 
 .على مستوى التجرمي أوعلى مستوى العقاب

 .سالمي والوضعي املغريب؟التشريعني اجلنائي اإل سس كل منأفما هي ايترى 

كما متت اإلشارة إىل ذلك أن املقصود أبسس التشريع اجلنائي اإلسالمي تلكم الركائز اليت تبىن 
عليها السياسة اجلنائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ويقصد هبا أساسا مصادر هذه السياسة واملبادئ 

 .اليت تقوم عليها
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.ول : األسس اليت تقوم عليها السياسة اجلنائية يف التشريع اإلسالمياملبحث األ  

مما ال شك فيه أن الشريعة اإلسالمية تقوم على ما يصطلح على تسميته ابلسياسة الشرعية وهذه 
األخرية أتت بكثري من األحكام واليت كان هدفها األساسي هو احلرص على حتقيق مصاحل العباد اآلنية 

من خالل نصوص القرآن والسنة النبوية الصرحية أو من خالل اإلمجاع والقياس والذي  والبعيدة وذلك
 .)1(جتهاد احملكوم مبجموعة من الضوابط إليعتمد ابلدرجة األوىل على ا

جتماعي للمسلمني أمور مستجدة نتيجة لعوامل متعددة لعل أبرزها إلوقد حتدث يف الواقع ا
 .ال جند هلا دليال قطعيا يف املصادر األصليةالتطور العلمي والتقين واليت قد 

ومن هنا تكون احلاجة ماسة للسياسة الشرعية اجلنائية واليت من خالهلا سيتم استنباط األحكام 
) يف تلك املسائل وذلك من خالل جمموعة من املصادر ينفرد هبا التشريع اجلنائي اإلسالمي عن الوضعي

2 ). 
ي اإلسالمي يستجيب ملستجداة العصر من خالل مصادره املطلب األول : التشريع اجلنائ

 .الغنية

تنوع مصادره ومن املعلوم ابلضرورة أن القرآن و   إن قواعد الشرع اإلسالمي تتسم ابملرونة من خالل غىن
–الكرمي وهو املصدر األول للتشريع اجلنائي اإلسالمي تعرض لألحكام التشريعية إما ابلتفصيل اترة 

عتبار ما تقتضيه أحوال وإما ابإلمجال اترة أخرى آخذا بعني اإل -يتعلق ابحلدود والقصاصوذلك فيما 
 .)3(الناس واختالف تقاليدهم وعوائدهم 

                                                           

 1ط/ فقه السياسة الشرعية يف ضوء القرآن  والسنة  وأقوال سلف األمة،اإلسالم  النظام السياسي يف،العسريي خالد  -(1)
،1/32. 

 ،م س 29-1،1/28ط/ ،الكليات االساسية للشريعة االسالمية)، امحد ا الريسوين(2)
 .87/1CQDH5023كتاب املادة ، املدخل للسياسة الشرعية،جامعة املدينة العاملية -(3)
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وإذا كان القرآن الكرمي أيضا قد تضمن كل ما حيتاجه اإلنسان يف حياته اليومية سواء ما 
 .)1(َّحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجرتيبٱُّٱاتصل ابلعبادات واملعامالت، يقول تعاىل

إال أنه مل يتناول ابلتفصيل اجلزئي كل هذه األمور ولكنه أكد على األمور الثابتة والغري القابلة 
 .)2(للتغيري واليت هلا قواسم مشرتكة يف مجيع البيئات وبني مجيع بين البشر

م وهي مرتوكة لظروف كل بلد هتمث أحكام جمملة تتنوع وختتلف حسب ظروف الناس وبيآ
إسالمي لوضع الضوابط والقواعد العامة هلذه األمور معتمدين يف ذلك على أساس حتقيق العدل 

 .)3(ومقاصد الشرع ومصاحل املسلمني 

فالتجرمي والعقاب مرتبط هبذا القسم يف إطار مشويل هتيمن عليه املصلحة املهيمنة شرعا إذ  
الشريعة اإلسالمية جاءت لرعاية هذه املصاحل واحلفاظ عليها ومن مثة فمعيار املصلحة واملفسدة إحدى 

ألنه مبين  )4(ملعىنالركائز األساسية املعتمدة يف التجرمي والعقاب وهذا القسم كما يقول البعض معقول ا
على هذه املصاحل التعاملية أو املعامالتية فإذا تبني ابلنص أو ابإلمجاع اعتبار مصلحة ما وجب إتباع ما 
أمر به الشرع أما إذا سكت ومل يبني وجه املصلحة يف أمر من األمور وجب النظر إىل العلل اليت تبىن 

 .عياة دليال شر عليها هذه املصاحل واعتبار مبدأ التعليل ابملصلح

 .أوال: املصاحل

: أن حيفظ عليهم اخلمس مقصود الشرع من اخللق احملافظة على :هي اإلمام الغزايل املصلحة كما قال
دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، 

فهذه وال ريب منفعة قصدها الشارع احلكيم  وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة
ان وسيلة إليها، ودفع األمل لعباده من خالل حفظ هذه األصول اخلمسة، واملنفعة هي: اللذة أو ما ك

                                                           

 .38:سورة األنعام، اآلية  -(1)
 ،.1/153 ، 1ط/ ،مبادئ التشريع اإلسالمي،عيدخالد عبد هللا -(2)
 م.س . ،153-152/ ،التشريع اإلسالميمبادئ ،خالد عبد هللا عيد  -(3)
 .2/453 ،1ط/ ،احملصول يف علم األصول،املالكي احلسني بن راشد الباب -(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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اللذة حتصياًل، أو إبقاء، فاملراد ابلتحصيل: جلب اللذة مباشرة،  :أو ما كان وسيلة إليه، أو كقول الرازي
 .)1(واملراد ابإلبقاء: احلفاظ عليها بدفع املضرة وأسباهبا

 :واملصاحل يف نظر الشرع ثالثة 

 مصاحل معتربة. 
 مصاحل ملغاة. 
 مصاحل مرسلة. 

فاملصاحل املعتربة هي اليت قام دليل شرعي على اعتبارها ورعايتها بذاهتا أو بنوعها كاملصاحل 
 .الضرورية اليت تتوقف عليها احلياة الدينية والدنيوية

أما املصاحل امللغاة فهي كما عرفها البعض كل مصلحة قام الدليل الشرعي على إلغاءها نظرا  
 .)2(نهالكوهنا تستتبع حتما مفسدة أكرب م

أما املصاحل املرسلة فهي كل مصلحة مل يقم دليل شرعي على اعتبارها أو إلغاءها وقد عرفها 
وال يعين ذلك املصلحة املطلقة بل املقصود بذلك  (3)دفع مضرة"و   البعض أبهنا "عبارة عن جلب منفعة

وسهم ودينهم احملافظة على مقصود الشرع يف تكليف العباد ومقصوده من ذلك أن حتفظ عليهم نف
هلم وماهلم ونسلهم وهذه الضرورايت اخلمس تساوت الشرائع كلها يف حفظها وصيانتها فكل ما و وعق

 .)4(يقتضي حفظ شيء منها فهو مصلحة وضده مفسدة 

                                                           

 . 1/284،من علم االصولصى فملستا ،الغزايل ابو حامد ا((1
 .GUFI5123،1/715 ملادة،كتااب، مقاصد الشريعة ،جامعة املدينة العاملية -(2)

 , 1/112,  2, , ط اإلجتهاد بني النص والواقعأمحد الريسوين  و,حممد مجال  ابروت-(3)

هجرية   1410ألقاها يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة حتت عنوان املصاحل املرسلة ، حماضرات ،الشنقيطي حممد األمني-(4)
 موقع الشاملة.ومت اعدادها آليا من قبل املكتبة الشاملة. 
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حقيقة املصلحة بقوله "حقيقة املصلحة هي املصلحة الشرعية اليت تتمشى )1(وقد بني الشنقيطي
وإطالقه ال خاصة وال نسبية فهي اليت يشهد هلا الشرع الذي جاء لتحقيق مع منهج الشرع يف عمومه 

مصاحل مجيع العباد ومراعاة مجيع الوجوه ألن الشرع ال يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية هلا أو 
ظهر أمرها أو خفي ألن الشارع حكيم عليم كما أن املصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا  )2(راجحة عليها

 .)3("اواآلخرة مع

وال ميكن اعتبار املصاحل املرسلة على هذا النحو أصال ومصدرا للتشريع اجلنائي إال إذا استوفت 
 :جمموعة من الشروط ميكن إمجاهلا فيما يلي

ء ذر جلب املصلحة أو  رء مفسدة فإذا كانذجلب مصلحة أو أن يتحقق من بناء احلكم عليها  -1
أساسا للتشريع اجلنائي وابلتايل بناء حكم ما عليها "  مفسدة متوقعا فإن املصلحة ال ميكن أن تعترب

فكل معىن مناسب للحكم مضطرد يف أحكام الشرع ال يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو 
 .)4(إن مل يشهد له أصل"و   سنة أو إمجاع فهو مقول به

امة الناس وحتقق أن تكون املصلحة اليت يبىن عليها احلكم كلية ال جزئية حبيث جيب أن تشمل ع -2
 .هلم النفع وتدفع عنهم الضرر

ق لومن هذا املنط،ابإلمجاع و جيب أال تعارض املصلحة املرسلة حكما أو قاعدة تثبت ابلنص أ  -3
ميكن القول أن املصاحل املرسلة تعترب مصدرا خصبا وضروراي للسياسة الشرعية يف امليدان اجلنائي وأداة 

خاصة يف مواجهة ومسايرة التطورات املتالحقة يف ميدان اجلرمية فاعلة يف العمل بكثري من األحكام 
 .كاجلرمية املنظمة واجلرمية اإللكرتونية

 

                                                           

املختار بن عبدالقادر بن حممد بن أمحد نوح بن حممد ابن سيدي أمحد بن املختار الشنقيطي وامسه حممد األمني بن حممد -(1)
هـ ونشأ يتيما فقد 1325الصحيح آب، وهو من قبيلة محري العربيةولقبه : آاب، مبد اهلمزة وتشديد الباء من اإلابء ولد رمحه هللا ـ عام 

 نقال عن موقع معهد آفاق التسري.للتعليم عن بعد. ن واملالتويف والده وهو صغري وترك له ثروة من احليوا
ن رجحت كفة املصلحة إف ،ىل اجلهة الراجحةإنه ينسب أن:الفعل له وجهان غري :إنظرية التقريب والتغليب، امحدالريسوين -(2)

 . ،1،1/331ط/،نه مفسدة.التقريب إويقال ،ن رجحت كفة املفسدة فمرفوض إو ،ن فيه مصلحة إويقال ،فهو مطلوب 
 يف املصاحل املرسلة م.س.، حماضرات ،حممد االمنيالشنقيطي  -(3)
 . 145-1،1/143،ط/ املدخل إىل السياسة الشرعية ،عطوى عبد العايل أمحد -(4)
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 .اثنيا: سد الذرائع

 .)1(هي الوسيلة اليت يتوصل هبا إىل الشيءو   أما الذرائع فهي مجع ذريعة
الزحيلي بقوله: فالذرائع إذا هي كل ما كان طريقا ووسيلة إىل شيء ما وهو ما ذهب إليه 

"وسدها هو احليلولة دوهنا واملنع منها إذا كانت النتيجة فسادا وذلك ألن الفساد ممنوع وفتحها هو 
 .)2(األخذ هبا إذا كانت النتيجة مصلحة ألن املصلحةمطلوبة"

واملهم يف هذا كله ،أن سد الذرائع تعين أن وسيلة احملرم حمرمة، وما يؤدي إىل حدوث املفسدة 
مينع ،والعلة هو أنه يفضي إىل وقوع املفاسد والكثري من اجلرائم واجلناايت اليت جتعل اجملتمع أقل عندئذ 

أمنا وطمأنينة وتؤدي إىل فساد واإلخالل أبمنه ونظامه واستقراره هلذا أتخذ السياسة الشرعية هبذا املبدأ 
يتحقق معه  اريعة ومبوالعمل به حتقيقا للمصلحة العامة وذلك ملا تقتضيه مبادئ وأحكام الش

 .)3(مقاصدها

 .اثلثا العرف

من قول أو فعل، وعرفه البعض أبنه "ما اعتاده الناس وساروا عليه )4(هو كل ما اعتاد عليه الناس وألفوهو 
من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص ال أتلفه اللغة وال يتبادر غريه عند 

 .(5(مساعه"
عبارة عن فعل ألفه الناس بكثرة تكرار فعله فشاع بينهم فتعارفوا عليه يف ما  فالعرف إذن هو

 .)6(بينهم ولذلك اعتربه مجهور الفقهاء يف أغلب املذاهب أصال وقاعدة تبىن عليها األحكام
وألمهية العرف يف نطاق التشريع اجلنائي يشرتط أن تراعى عادات الناس وأعرافهم خاصة وأن 

ختتلف ابختالف الزمان وتتغري بتغري األحوال حبيث يصبح من الصعوبة مبكان أن  كثريا من األحكام

                                                           

 م.س.  ،3/1428 ،مادة ذرع، لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 .1/11، 1ط/ الذرائع يف السياسة الشرعية  والفقه اإلسالمي ة،الزحيلي وهب-(2)
 م س 1/1091كتاب املادة  مقاصد الشريعةجامعة املدينة العاملية " -(3)
 .  1/29،/1ط/ االسالمي غربالعرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء امل،(اجليدي عمر بن عبد الكرمي 4)
 م.س.، 1/164، املدخل إىل السياسة الشرعية،عطوة عبد العايل -(5)
 ،م س12،1/189ط/ ،علم اصول الفقه،عبد الوهاب  خالف-(6)
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تبقى األحكام على ما هي عليه وإال لرتتب على ذلك الكثري من املفاسد واألضرار يف اجملتمع وابلتايل 
 .)1(ينتج عن ذلك خمالفة قواعد ومبادئ الشريعة القائمة أساسا على التيسري ودفع احلرج 

 .االستحسان رابعا :

: "أبنه العدول عن احلكم يف مسألة حبكم نظائرها إىل خالفه لوجود أقوى يقتضي ستحسان يعرف اإل
 .)2(العدول عن األول"

فإن ،  ما ابن العريب فقد عرفه أبنه:العمل أبقوى الدليلني فالعموم إذاستمر والقياس إذا اطردأ
 .)3(كان من ظاهر او معىنمالكا وأاب حنيفة يراين ختصيص العموم أبي دليل  

ستثناء والرخص ملعارضة فعرفه أبنه: "إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق اإل)4(أما اإلمام الشاطيب
 .)5(ما يعارض به يف بعض مقتضياته 

 .املطلب الثاين: مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي

أبحكامه الدينية اليت ترتكز أساسا  لتشريع اإلسالمي جاء وحيا مساواي متتزج فيه أحكامه الدنيويةاإن 
وضمريه من كل تطرف أو ظلم، وترفع به  دعلى نبل الغاية وشرف الباعث وطهارته حتريرا لوجدان الفر 

من وحل املستوى البهيمي إىل مستوى اإلنسانية الكاملة إلقامة اجملتمع الفاضل وهذه املبادئ اليت ينفرد 
يف املبادئ اليت تتواجد  -ال عن كونه يشرتك مع القانون الوضعيفض –(6)هبا التشريع اجلنائي اإلسالمي

 :هذه املبادئ ميكن تلخيصه فيما يلي و   فيه
 
 

                                                           

  ، 1/22، السياسة اجلنائية يف التشريع االسالمي ،حسنني مصطفى حممد.-ا((1
 .،4/37 ،1ط/ ،كشف األسرار ،عبد العزيز   البخاري - (2)
  ،2/272،.1ط/، أحكام القرآن، ابن العريب املالكي - (3)
الشاطيب ، الضرير ، انظم " الشاطبية " و " [  بن خلف بن أمحد الرعيين ، األندلسي ،أبو حممد ، وأبو القاسم بن فريه  - (4)

 م 262-21/261الذهيب سري اعالم النبالء . " الرائية
 سلسلة سري علماء اهل املغرب. 149/،4/ ط ،املوافقات،إبراهيم طيب االش -(5)

 م س، 1/28،  الكليات االساسية للشريعة االسالمية،الريسوين امحد (6) 
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 .:دفع احلرج عن حياة الناسو   مبدأ التيسري -1

إن استقراء النصوص الشرعية يفيد أن الشريعة الغراء انطقة هبذا املبدأ فاليسر ظاهر واحلرج مدفوع فليس 
هناك مشقة تعجز املكلفني عن أداء ما كلفوا به وال حرج يلحقهم بذلك وآايت األحكام تقرر ذلك 

 .)1(بوضوح 

 .من هذا البحث فال داعي لتكرارها ونظرا لكون هذه املسألة متت اإلشارة إليها يف موضوع سابق

 .قواعد األخالق:و   مبدأ املزج بني قواعد التشريع -2

إن أحكام الشريعة اإلسالمية هي بطبيعتها تدعو إىل مكارم األخالق فالرسول صلى هللا عليه والسالم 
أن أحكامها التنظيميةمتتزج هبذه القيم اإلنسانية واملثل  حبيث (2)قال "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"

الذي يشمل مبدأ اخلري األمسى يف عقيدة اإلسالم وهو اإلميان  حدمن ينبوع وا هاالعليا املستمدة معايري 
بوحدانية هللا عز وجل املبين أساسا على حتقيق غاية مشرتكة هي إقامة الدنيا حبيث تكون سبيال إىل 

 .اآلخرة حتقيقا لبناء جمتمع إنساين فاضل هدفه رعاية مصاحل األفراد بل مصاحل اإلنسانية عامة

مما تضمنته أحكام الشريعة اإلسالمية من قواعد خلقية تؤثر مباشرة يف  إن هذا األمر مستمد
 : التعاون لقوله تعاىل بجتماعية من ذلك مثال قاعدة وجو نطاق املعامالت والعالقات اإل

وقاعدة حجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحج﴿
 .)3(َّحتجبحبخبمبهبجتحجحجحجحجحجحجحجنيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجٱُّٱالعفو

 .)4)َّحجحجحجحجحجحجٱُّٱوقاعدة الرمحة، لقوله تعاىل

                                                           

 ،م س 225-1/224، الرتجيح املصلحي من خال ل القرءان الكرمي، لوك عبد العايلم
 (5682)حديث ،مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا  ابب ،كتاب االدب، الصحيحيف  ،( اخرجه البخاري (2
 .م س ، 1/1511) .
 .178 :اآليةسورة البقرة،  -(3)
 .107 :اآلية األنبياء،سورة  -(4)
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وقاعدة جتاوز العدل إىل الفضل واإلحسان مما يفيد أن الرمحة مقصد غائي للتشريع اإلسالمي (
َّجمحمخمممجنحنهلجلحلخلملحجحجحجحجحجحجٱُّٱلقوله تعاىلوالتسامح 

)1). 

 .(2) مبدأ احلماية ملصاحل العباد -3 ((

ولذا العبادوحتريرا للناس من اخلضوع لسلطان اهلوى والتحكم جاءت الشريعة اإلسالمية مبنية على مصاحل 
املصاحل نظرة امتثال إىل أوامر هللا ونواهيه يف كل ما يتعلق حبمايتها ورعايتها  ال بد من أن ينظر إىل هذه

سواء تعلقت مبسألة فردية خاصة أو تعلقت حبق هللا أو حق اجملتمع مما يشكل الصاحل العام وتقدمي 
حلق الفرد من جراء ذلك ضرر ألنه ينجرب  الصاحل العام على املصلحة اخلاصة عند التعارض بينهما ولو

 .(3)ابلتعويض وألن يف رعاية املصلحة العامة وتقدميها رعاية للمصلحة اخلاصة ضمنا

                                                           

 .237: اآلية سورة البقرة، -(1)
 .1/224، 2ط/، تطور العلوم الفقهية املقاصد الشرعية،( وزارة االوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان (2
 م س.، 1/737،كتاب املادة، املقاصد،جامعة املدينة العاملية  -(3)
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 .العقاب يف التشريع اجلنائي اإلسالمو   لتجرميل األهداف األساسيةاملبحث الثاين : 

اجملتمعات البشرية لكي يعيش أفرادها يف سالم فإهنا حتدد جمموعة من األفعال اليت  من املعلوم أن
ذن هي ما حتدثه األفعال إالخيتلف اثنان يف أهنا ضارة ابجملتمع ،وتشكل هتديدا لكيانه ،فعلة التجرمي 

أن يكون ،  فرادعتداء على األجتماعية، والبد لقطع دابر اإلخالل بقيم اجلماعة واإلاملخلة ابملنظومة اإل
 .خالل ،وليكون املعتدي عربة لغريههناك جزاءمناسب هلذا اإل

 .لكن ايترى ماهي أسس علة التجرمي والعقاب؟
 .تينيهذا ماستتم مناقشته يف املطلبني اآل

 .لتجرمي يف التشريع اجلنائي اإلسالميل ألهداف األساسيةل املطلب األو 

اإلجرامي ليس أمرا حديثا بل لقد متت حماولة تفسريه منذ زمن من املعلوم أن البحث يف تفسري السلوك 
قدمي، ففي العصور القدمية خضعت اجلرمية لتفسريات خمتلفة حيث اعتربت من أعمال الشر اليت تشري 
إىل غضب اآلهلة على اإلنسان فهو هبذا املعطى يستحق غضبها ويستحق أقصى العقوبة وبناءا على 

 .(1)ةذلك جيب إخراجه من اجلماع

ويعرف البعض السلوك اإلجرامي أبنه:"كل فعل يعترب خمالفا للحاجات األساسية واملصاحل 
أو ميثل خطرا على اجملتمع أوجيعل من املستحيل التعايش والتعاون بني األفراد الذين  الرئيسية جملتمع معني

 .(2)يكونونه"

مي إال يف النصف الثاين من القرن ومل تبدأ الدراسات اليت تفسر السلوك اإلجرامي ابملفهوم العل
حيث توالت عدة نظرايت حتاول كلها تفسري السلوك اإلجرامي وميكن تقسيم هذه االجتاهات  19

 :املختلفة للفكر اإلنساين لتفسري الظاهرة اإلجرامية إىل ثالث اجتاهات 

                                                           

  ،2،1/55ط/ ،حماضرات يف علم اإلجرام الصنهاجي امساعيل،-(1)
م  2/278،اجمللة اجلنائية القومية،علم االجتماع اجلنائي والتعريف االجتماعي للجرمية عند فليبوجريسين،زايدابراهيم حممد ( (2

 س.
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الفعل اإلجرامي  املدرسة البيولوجية، اليت ركزت على التكوين البيولوجي للمجرم وترى أن ارتكاب
يعود إىل التكوين اجلسماين للمجرم وقسمت اجملرمني إىل أنواع ) جمرم ابلفطرة، جمرم ابلعاطفة ( غري أن 

فإذا كان  ختيار لدى اإلنسانهذه النظرية وجهت هلا انتقادات الذعة خاصة وأهنا تتعارض مع حرية اإل
سامه أبعراض بنيوية يف جسمه بصرف النظر عن اجملرم يولد ابلفطرة وهو جمرم فهو إذن جمرم نتيجة الت

 .(1)اختياره فهذا يتعارض وأساس املسؤولية وحرية االختيار

ومن بني األسباب اليت أدت إىل أفول هذه النظرية أهنا ركزت على التكوين البيولوجي لإلنسان 
الفعل اإلجرامي وتناست العوامل اخلارجية األخرى اليت قد تساهم بشكل أو آبخر ابلدفع حنو سلوك 

جتماعي اليت ترى أن السلوك اإلجرامي أييت لعدم التكييف العضوي ومن هنا برزت نظرية التكييف اإل
تناسق بني العضو الفرد والوسط االجتماعي الذي ال للمجرم مع الوسط اخلارجي وهو يتجسد يف عدم

 .(2)يعيشه

حيث ترى أن شخصية اجملرم تتأثر مث هناك نظرية اثلثة حاولت الرتكيز على التحليل النفسي 
 .إىل حد كبري ابلعوامل النفسية

والشذوذ اجلنسي أتيت نتيجة لصراع بني غريزة  يواجلرمية يف نظر هؤالء شأهنا شأن املرض النفس
 .(3)الذات وبني الشعور االجتماعي 

 .(4)والذات العليا،  واهلوة،  وقد قسم فرويد النفس البشرية إىل ثالثة : اآلان

اإلنسان، والذات العليا هي قيم وأخالق اجملتمع  دىفاهلوة هي مستودع الشهوات والرغبات ل
بني ما يصدر من اهلوة والذات العليا ) قيم وأخالق اجملتمع( إذ كل ما  ةوأما األان فهي أذات الرقاب

                                                           

البيولوجي  همومن أبرز رواد هذه املدرسة لومربوزو الطبيب اإليطايل والذي صنف اجملرمني إىل فئات متعددة اعتمادا على تكوين -(1)
 ومسات يتصفون هبا. 

 م س ، 1/60،دروس يف علم االجرام،خالد  لعثماينا((2
 م س ،721 /1،1، ط/مبادئ يف علم االجرام والعقاب،قليش و بن بوعيدة( (3
  م س ،1/24، دروس يف علم اإلجرام،العثماين خالذ  ((4
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سي تصبح لديه فإن األان تقوم بعمل املوازنة، واإلنسان الذي يعاين من خلل نف ،صدرت شهوة يف اهلوة
 .األان ال تعمل فيشبع شهواته ولو كانت متعارضة ومتنافية مع أخالق وسلوك اجملمع

لكوهنا تركز  ،وطبعا هذه النظرية تعرضت أيضا النتقادات الذعة من قبل أنصار املدرسة الثقافية
 تؤثر يف واليت ،جتماعيةوخاصة العوامل اإل،متجاهلة العوامل األخرى  ،على العامل النفسي لوحده

 .سلوك الطريق اإلجرامي

جتماعي ودوره ويعترب األمريكيون رواد هذه املدرسة اليت ركزت على عوامل ثقافية والوسط اإل 
 1.حنرافو اإلحنيف الدفع ابجملرم 

نتقادات املوجهةهلذه املدرسة ظهرت املدرسة التكاملية واليت تركز على وجوب األخذ وأمام اإل 
العوامل املؤثرة يف الفرد واليت تدفعه حنو اإلجرام سواء كانت بنيوية تدخل يف تكوينه عتبار مجيع بعني اإل

أو نفسية أو اجتماعية أو مناخية أو ثقافية من أجل الوصول إىل تفسري معقول ومتكامل للظاهرة 
 .(2)اإلجرامية

هرة وإذا كانت هذه املدارس كلها قد حاولت بكيفية أو أبخرى إجياد أساس لتفسري الظا
اإلجرامية فإن السؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح يتعلق مباهية األساس الذي تنبين عليه علة التجرمي يف 
التشريع اإلسالمي، وقد سبق أن متت اإلشارة إىل أن القرآن الكرمي ال يتبىن أية نظرية وإمنا يبين علة 

ي هو أساس مناط املسؤولية ختيار لدى اإلنسان بناءا على أساس العقل الذالتجرمي على حرية اإل
 .)3(َّحجحجحجحجحجحجٱُّٱفشرشرا. نختيار إن خريا فخري وإوأنه هو يتحمل نتيجة هذا اإل

 .)4(َّجلحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱ:ويف هذا اإلطار يقول عز وجل يف سورة اإلنسان

                                                           

حتت عنوان:تنازع  1938ستني سيلني( وقدنشر كتااب  صاحب هذه النظرية هو عامل اإلجتماع واإلجرام األمريكي)ثور-(1)
الثقافة واجلرمية وأعطى تفسريا لنظريته على أساس أن اجملتمع يتضمن جمموعات إنسانية متعددة:األسرة واملدرسة واللعب 

 والنقابة.والنادي وهذه اجملموعات ختتلف فيما بينها تبعا لعدد أفرادها ودرجة التضامن فيما بينهم.

 م س، 1/26،دروس يف علم االجرام،العثماين خالد (2) 
 16:سورة الطور، اآلية  -(3)
 . 3-2 تان:سورة اإلنسان، اآلي -(4)
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نسان هو فاإلختيار شخصي للفرد وهو يتحمل نتيجة اختياره إيعترب أن اإلجرام  فالقرآن الكرمي
الوحيد الذي خلقه هللا هلدف واحد هو عمارة األرض وعبادة هللا تعاىل فأعطاه العقل الذي املخلوق 

ميزه به عن غريه من املخلوقات وهذا العقل هو مناط املسؤولية فبوجوده يبقى مسئوال عن اختياراته 
 .وابنعدامه تنعدم مسؤوليته عن أفعاله

لة فريى أن إلنسان جمرب يف إتيان أفعاله وليس وقد حاول البعض إعطاء تفسريات فلسفية هلذه املسأ
اختياري وهذا هو رأي اجلربية الذين يرون أن أفعال العباد ال دخل إلرادهتم فيهاوهي ترجع كلهاهلل تعاىل 

 (1).العروق النابضة أما إضافتها إىل اخللق فمجازو   رتعاشكاإل

ارية وقد اختلفوا فيما بينهم فيما أفعال العباد اختي أما البعض اآلخر فريى عكس ذلك مبعىن أن
 .؟(2)إذا كان هللا يقدر أفعال العباد أم ال

ومطيعني وهي خملوقة هلل تعاىل واحلق  ةأما أهل احلق فريون أن أفعال العباد هبا صاروا عصا
 .)3(سبحانه وتعاىل منفرد خبلق املخلوقات ال خالق هلا سواه

: تفسريه لقوله تعاىلوقد بني شيخ اإلسالم رمحة هللا عليه عند 
أن  .)4(َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجٱُّٱ

املقصود ابلرشد العمل الذي ينفع صاحبه واملقصود ابلغي العمل الذي يضر صاحبه فعمل الرشد 
 .عمل وعمل الغي شر

ويضيف رمحه هللا يف موضوع آخر"وأما كون اإلنسان مريدا ملا أمر به أو كارها له فهذا ال 
واإلرادة هي الفارقة بني أهل ، ال امرئ عاقل بل اإلنسان مأمور مبخالفة هواهو   تلتفت إليه الشريعة بل

 .(5) َّحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱاجلنة وأهل النار" كما قال تعاىل

                                                           

 .دط د ت.1/5 أفعال العباد عند الفرق اإلسالميةعبد هللا عاشور -(1)

 . 19،ص38،عجملة التفاهم ، احلق يف اخلطاب القرءاين واملنظومة الكالمية االسالمية،رضوان السيد ((2

 ،. 1/175، 3ط/ ، شرح العقيدة الطحوية ،ابن أيب العز -(3)
 م.س.، 5/200 ،الفتاوى عجممو ،امحد ابن تيمية  -(4)
 . 18:سورة االسراء، اآلية  - (5)
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 .(1)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱوقوله تعاىل:

 .(2)َّيتنتىتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجُّٱوقوله : 

املباح مرتبط إبرادة اإلنسان وهو حر يف اختياره فالتكليف إذا كان فارتباط إتيان الفعل اجملرم عن 
مشروطا ابلتمكن من العلم الذي أصله العقل وابلقدرة على الفعل فالعلم واإلرادة هو الفيصل يف 

 .(3)َّحجحج حج حج حج حجٱُّٱختيار ومن اختار يتحمل نتيجة اختياره إن خريا فخري وإن شرا فشر :اإل

 .يف التشريع اجلنائي اإلسالمي األهداف األساسية للعقوبةاملطلب الثاين : 
من املعلوم وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك أن هللا سبحانه وتعاىل كرم بين آدم واصطفاه على سائر 
خملوقاته وكرمه ابلعقل ليميز به بني الصاحل والطاحل، ومل يرتك هللا سبحانه وتعاىل هذا اإلنسان سدى ،بل 

عنه وبني الفعل احلسن واملأمور أرسل له الرسل وأنزل له الكتب ليميز بني اخلري والقبح واملستهجن ليبتعد 
نسان هو حر يف اختياره، فإن فاإلبه شرعا والذي يتماشى مع نظرة اإلنسان ليقوم به ويتمسك به، 

اختار الشر فله ذلك، وعليه أن يتحمل تبعات اختياره من العقوابت املفروضة شرعا ،ومبا أن إطالق 
ار ابجلماعة اإلنسانية ،فقد شرعت العقوبة لكبح العنان لرغبة اإلنسان يفعل ما يشاء يؤدي إىل اإلضر 

 .الغرائز اإلنسانية من أن تشبع بطريقة غري سوية

وهو خالق  ومما مييز العقوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي أن املتكفل بوضعها هو هللا تعاىل
النفسية  والهتماإلنسان ،وهو سبحانه وحده الذي يعلم ما يصلح لبين البشر، وهو األدرى بغرائزهم ومي

األمر الذي يضمن أن العقوبة عادلة ورادعة وانفعة ،حتقق العدل بني أطراف اخلصومة اجلنائية وتعيد 
 .(4)للمجين عليه حقه دون تفريط كما حتافظ على االستقرار االجتماعي وتوازنه

                                                           

 .83:سورة القصص، اآلية  -(1)
 . 15:سورة هود، اآلية  -(2)
 .16:سورة الطور، اآلية  -(3)

 .اجلامعة االسالمية غزة  ،8/1 ،السياسية ضد االفرادجلرمية ا،هاين رفيق (4)
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قال  (1)سوءتعرف العقوبة لغة أبهنا اسم من العقاب أي اجلزاء أي أن جيزى الرجل مبا فعل من 
 .(2)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجمسحجٱُّٱتعاىل 

امللهية عن وعيد  :"أبهنا  املاوردي،ت التعاريف املعطاة هلا حيث عرفها دأما العقوبة اصطالحا فقد تعد
من أمل العقوبة  ظرااآلخرة بعاجل اللذة، فجعل هللا تعاىل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة ح

ن ما حظر من حمارمه ممنوعا وما أمر به من فروضه متبوعا فتكون و وخيفة من نكال الفضيحة ليك
 (3)"املصلحة أعم والتكليف أمث 

 (4)وعرفها بعض املعاصرين أبهنا"اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع"

يعين يف استفادهتم من اجلهالة وإرشادهم من الضاللة ولكفهم عن املعاصي وبعثهم على الطاعة 
 .(5)وإن كان كذلك فالزواجر ضرابن حد وتعزير

وشرعية متنع الشخص من أن  -أي العلم بوجودها-مانعة قبل الفعل، زاجرة بعده،افالعقوبة إذ
 .(6)يقدم عليها، وأن تنفيذها مينع اجلاين من العودة إليها

جتماعي، نتقام من اجلاين، وإمنا حلفظ النظام اإلوللعقوبة أهداف وغاايت، فهي مل تشرع لإل
ق العدالة وذلك إبعادة احلقوق إىل أصحاهبا سواء يف املال أو املتمثل يف الضرورايت اخلمس وحتقي

 .(7)املمتلكات أو العرض ومعاقبة املعتدي على فعله بشكل مينع الفساد والعدوان يف الدنيا

 .كما أهنا حتقق أيضا ردع عام وردع خاص

                                                           

 ،3/368: النهاية يف غريب احلديث واألثر أيضا ينظر م.س.، 619/،1 ،لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 . 126:سورة النحل، اآلية  -(2)
 .م س  221./1املاوردي األحكام السلطانية.  -(3)

م س 1/609عودة عبد القادر التشريع اجلنائي اإلسالمي  (4) 
،م 3/216ر،رد احملتار على الدرر املختار شرح تنوير االبصا،. وابن عابدين ،م س4/112 ،فتح القدير،،حممد الشوكاين  -(5)

 س
 .م س764-717-1/213،االحكام السلطانيةعلي، املاوردي-(6)
 ،.4/112، 1،ط/اجلامع بني الرواية والدراية من علم التفسري ،فتح القدير،حممد الشوكاين  ا -(7)
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على اجلاين إذ جيعله ذلك حيس مبقدار األمل الذي أحلقه فالردع اخلاص يتمثل يف إيقاع العقاب 
 (1).مرة أخرى ابآلخرين، األمر الذي جيعله يفكرقبل أن يتخذقرارا لإلقدام أو العودة إىل الفعل اجملرم

أما الردع العام فمنذ تنفيذ العقوبة عن اجلاين فالشك أن اجلمهور احلاضر والذي سيشاهدتنفيذ 
عربة لكل من سولت له نفسه انتهاك حرمات هللا إذ سيفكر  لهاجملتمع سيجع العقوبة عليه يف أوساط

 .(2)أن مصريه سيكون مثل مصري اجلاين فيحجم عن الفعل الضار ابجملتمع

وإذا نُفِّذت العقوابت الشرعية يف الدولة أو اجملتمع اإلسالمي انطالقًا من مفهومي اإلحسان 
العام واخلاص،  هالغاية من العقاب ليس فقط يف الردع بنوعيوالرمحة، فإن تنفيذها سيحقق ال حمالة 

ولكن يف إبعاد أفراد اجملتمع اإلسالمي عن مجيع اجلرائم واحملرمات واملفاسد اليت حتول دون بلوغ اإلنسان 
املسلم كماله الذايت، وتقف كذلك عائقًا أمام حتقيق جمتمع الفضيلة الرابين الذي بشرت به الرسالة 

 .(3)اإلسالمية

والعقوابت املقررة يف اإلسالم عقوابت مالئمة للجرائم املرصودة هلا، وقد شرعت على أساس 
 وهيحماربة الدوافع اخلاصة بكل جرمية، فهي يف الزان الرجم للمحصن، واجللد لغري احملصن وتغريب عام، 

 :سبحانه ليف السرقة القطع، ويف القذف والشرب اجللد، وهى يف احلرابة وقطعالطريق كما قـا
 .(4)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجٱُّٱ

وهي يف الردة والبغي القتل، وهي يف القتل واجلرح العمد القصاص، ويف القتل اخلطأ الدية وعلة 
التشديد يف هذه اجلرائم ابلذات أهنا من اخلطورة مبكان، والتساهل فيها يؤدى إىل اهنيار األخالق، 

هي جرائم رئيسية تتصل ابحلياة العامة وال يقتصرضررها على مرتكبيها فقط،  اوفساد اجملتمعات، إذ
ولكنه يتعداها إىل األفراد واجلماعات فالقتل العمد عدوان على احلياة اليت اختص اَّلّل وحده مبنحها 5

                                                           

.جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  جملد التنفيذ العقايب يف دولة اإلمارات العربية املتحدةاملعمري امحد عادل -(1)
 .2015ديسمرب 275ص2.ع12

 . 1/119،الشرعية وصلتها ابلتخطيط اجلنائي االسالميلسياسة ا،عبد الرمحان  اليحي(ا(2
 49-42ص  ، 7واإلنسانية،عتماعية اإلجللدراسات  األكادميية، مقاصد العقوبة يف الشريعة االسالمية، عزوز علي ((3
 :33آية:(سورة املائدة (4
 .مس1/56شرح القانون اجلنائي العاماخلمليشي امحد -(5)
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ستهانة حبرمة لإلنسان، فهو عدوان على حق اَّلّل، زِد على ذلك ما يرتتب على هذه اجلرمية من اإل
الدماء، وأتريث األحقاد والعداوات، وإشاعة الفنت والذعر بني الناس؛ ولذلك كان قتل نفس واحدة 

 حجحج حج حج حج حج حجنتىت يت  حج حجنب ىب يب رت  حجحجٹٱٹٱُّٱمبثابة عدوان على البشرية كلها

 .(1)ا َّحجحج حج حج حج حج حج

 2.َّحجمي ىي  حج حج حج حجحج حج حج حجمن ىن  حج حج حجحج حجُّ

وكأن قتل النفس عمدا هو اجلرم الذي ال يكفر عنه دية وال عتق رقبة  
َّحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱ

(3). 

 .(4)َّحجمححجمجحجختمتهتمثٱُّٱوكان القصاص هو اجلزاء العادل 

نسان الذي خلقه هللا اإل روجرمية الزان تشيع الفوضى اجلنسية يف اجملتمعات اإلنسانية، وتنزل قد
قذرا كاحليوان، والنتيجة احلتمية لذلك اختالط األنساب، وإاثرة حسن تقومي وتظهره منتكسا أيف 

 .(5)سرةاألحقاد، وحتطيم لبنيان األ

منهم وقطع الطريق عنهم من ماجرمية السرقة فهي عدوان على ممتلكات الناس وترويع ألأو  
 .(6)مواهلم مادامت مكتسبة بطرق مشروعةأب ستمتاعاإل

                                                           

 32:(سورة املائدة آية(1
 31سورة املائدة االية((2

 93:سورة النساء آية((3
 ، 1/47،/2ط/، جرمية الزان بني الشرائع السماوية والقوانني الوضعية،البطراوي عبد الوهاب عمر (4)

 49-42ص  ، 7واالنسانيةعتماعية االجللدراسات  األكادميية، مقاصد العقوبة يف الشريعة االسالمية، عزوز علي ((5
ومما جاء يف السرقة يف هذه  ،:2/402، 1ط/ ،البن عاصم الغرانطي، شرح التحفة،عبد الكرمي شهبون "يراجع كتاب (6)

 .وشاهدي عدل بال خالفأالتحفة:ويقطع السارق ابعرتاف  
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عتداء على أموال الناس ودمائهم، بشكل مجاعي أشبه ما يكون ابلعصاابت املسلحة اليت واإل
 .(1)تستهني ابإلنسان وما ميلكه 

والقذف فيه جتريح لألعراض، وتلويث للسمعة، وإشاعة للسوء والشكوك يف جو األسر، وتلك 
 سلب للعقل  -أم اخلبائث  -حاالت هتدد البيوت ابالهنيار ويف شرب اخلمر

شارهبا للعربدة والتعدي على  .كما أهنا تعرض  -نسان وميزه به عن احليوان لإلأشرف ما وهب هللا  -
، وكم شرح األطباء ما هلا من ادهمجسأحرمات الناس، وحتطم قوى الشباب، وتضر بنفوسهم وعقوهلم و 

دينها ورجاهلا  ها البالغ وأثرها السيئ على األمة يفر ضرر جسيم على النفس واجلسم، وأمجعوا على ضر 
ويف الردة كفر ابإلسالم ونظامه، وجتريٍح له واستهانة به، وخروج على نظام اجلماعة املسلمة،  (2)وأخالقها

ذلك أن اإلسالم عقيدة وشريعة، أو دين ودولة، فاخلارج عن اإلسالم أقل ما يوصف به أنه خارج على 
عظمى، وعقوبتها اإلعدام، يقول األستاذ عالل نظام الدولة، وهو يشبه يف أايمنا هذه جرمية اخليانة ال

إنشاء املذاهب الفقهية على قتل املرتد مستدلـني حبديث "من بدل  دالفاسي: "وقع إمجاع املسلمني من
ولكنهم ال يعتربون قتله عقااب له على كونه مل يعد مسلما، إمنا يعتربون ذلك نتيجة  (3)دينه فاقتلوه"

 .(4)اخنرط يف عداد أفرادها مث غدرها فلو سرت كفره مل يتعرض له أحد، " خيانته للملة اإلسالمية اليت

وبصفة عامة فالعقوابت شرعت ملنع كافة الناس من اجلرمية وتزجرهم عنها فهي مبثابة ضماانت 
شخاص بال أوجود إىل حكام الشرعية يؤدين تطبيق األألتطبيق شرع هللا وليس كما يتصورها البعض 

وهام موجودة فقط يف خميالهتم القاصرة أىل وجود مشلولني عن احلركة بسبب جلدهم فكلها إطراف و أ
حكام هللا سالم ،وجبهلهم بطبيعة اجملتمع املسلم ،امللتزم أبساسية للعقوبة يف اإلهداف األدراك األإعن 

                                                           

العدد  ، املصلحة يف مذهب مالك ابن انس،(جملة دعوة احلق (1
129http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/3101 

 /:جملة دعوة احلق ،أثر اإل ستحالة يف تطهري املواد املنجسة، الروكيحممد  )2(
 http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8309م1998ه/334.1418العدد
حديث  1/2537أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب استنابة املرتدين  واملعاندين وقتاهلم ابب حكم املرتد واملرتدة واستنابتهم (3)
 (6524رقم)

  ، 253-1/252،. 5ط/ ،مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها،عالل لفاسي(ا4)

http://mwadah.com/t159798/
http://mwadah.com/t159798/
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رمحه  (1)وحدوده، حيث أن هذه اجلرائم التقع إال يف حاالت اندرة،يقول حممد سعيدرمضان البوطي
بل ،  هللا"ادعاء القسوة والشدة يف حدود الشريعة اإلسالمية ؛ مظهر من مظاهر السطحية يف فهمها

اجلهل العجيب بطبيعتها وأنظمتها وقيودهاوإن كل دارس للشريعة اإلسالمية يدرك أن ما قد يبدو يف 
وقائي أكثر من أن يكون حدودها من القسوة ال يعدو أن يكون قسوة تلويح وهتديدفهو أسلوب تربوي 

 .(2)وهي هبذا تنطلق من أدق األسس الرتبوية السليمة للمجتمع" عمالً انتقامياً أو عالجاً بعد الوقوع

                                                           

، ومن الميةالعلوم اإلس متخصص يف سوري املع (م 2013 - 1929 / هـ 1434 - 1347) حممد سعيد رمضان ا (لبوطي(1
لعلماء يف العامل ، حظي ابحرتام كبري من قبل العديد من كبار االعامل اإلسالمي املرجعيات الدينية اهلامة على مستوى

، ابعتباره «شخصية العامل اإلسالمي»ليكون  2004 يف دورهتا الثامنة عام جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي اختارته اإلسالمي،
اختاره املركز اإلسالمي امللكي للدراسات االسرتاتيجية ، و «شخصيةً مجعت حتقيَق العلماء وشهرَة األعالم، وصاحَب فكٍر موسوعيّ »
ويُعترب ممن ميثلون التوجه احملافظ  ،2012 شخصية إسالمية أتثريًا يف العامل لعام 500ضمن قائمة أكثر  27يف املركز  األردن يف

 األشاعرة على مذاهب أهل السنة األربعة وعقيدة أهل السنة وفق منهج
، كان هلا أثٌر احلضارة والفلسفة، واالجتماع، ومشكالت ،والتصوف يف علوم الشريعة، واآلداب، كتاابً  ترك البوطي أكثر من ستني

 كبرٌي على مستوى العامل اإلسالمي
مثارًا للجدل واخلالف بسبب موقفه الرافض  اإلسالمي أصبحت مكانة البوطي يف العامل 2013-2011أحداث سوراي  يف فرتة

، الذي اتفقت املعارضةوالنظام 2013 مارس 21 ، انتهت بتعّرضه لالغتيال يومبشار األسد للثورة السورية، ودعمه لنظام الرئيس
وقد اهتمت املعارضة النظاَم بتدبري االغتيال بعد ورود أنباء عن عزم  السوري على إدانته، وأاثر موجة تنديد كبرية على مستوى العامل،

بينما اهّتم النظام السوري املعارضَة ابغتياله واصفاً إايهم  .على االنشقاق وتغيري موقفه من الثورة السورية، واهلجوم على النظام البوطي
 "أبصحاب الفكر الظالمي التكفريي.موقع ويكبيداي احلرة على الشبكة العنكبوتية

 .155/،1ط. د ،شبهات حول تطبيق الشريعة االسالمية ،(البوطي حممد سعيد 1) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1434_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1434_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_2011-2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_2011-2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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 الفصل الثاين :أسس ومبادئ التجرمي والعقاب يف التشريع اجلنائي املغريب..

التشريع املغريب تتمثل يف مرتكزاته، أي الركائز املعتمد عليها لشرعنة ميدان  ئإن املقصود أبسس ومباد
د عليها يف تكوينه لرتسانته القانونية يف هذا امليدان وستتم اعتم متاإل والعقاب مث املصادر اليت التجرمي

 .مناقشة هذا املوضوع يف مبحثني

 .ريبول:مبادئ التجرمي والعقاب يف التشريع اجلنائي املغاأل 

سراين النصوص اجلنائية يف التشريع اإلسالمي واملغريب من حيث الزمان واملكان  :الثاين
 .شخاصواأل
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 .العقاب يف التشريع اجلنائي املغريبو   املبحث األول : مبادئ التجرمي

 سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مبادئ التشريع اجلنائي يف مطلب أول مث إىل مصادر التشريع املغريب
 .اجلنائي يف مطلب اثين

 .املطلب األول : مبادئ التشريع اجلنائي املغريب

أن و   تشكل أساسا لتحقيق احملاكمة العادلةو   هناك جمموعة من املبادئ اليت تعتمد يف امليدان اجلنائي
 .غياب أي مبدأ من هذه املبادئ بشكل من األشكال يشكل انتهاكا إلنسانية اإلنسان

لم أن هذه املبادئ جاءت نتيجة لكفاح اإلنسان طوال مدة من الزمن و إذا كان الكل يس
قررهتا فيما و   ضطهاد ،و إذ يتم اعتبار الثورة الفرنسية مصدرا هلذه املبادئاإلو   حيث اثر ضد الظلم

بعد اإلعالانت العاملية حلقوق اإلنسان فإن الواقع يكذب ذلك حيث أن التشريع اإلسالمي قرر هذه 
ابخلصوص يف و   ربعة عشر قران خلت حيث الدين احلنيف كرم اإلنسان يف مجيع امليادينأ داملبادئ من

وفق للمبادئ اليت يقررها و   ال ماله إال حبق شرعيو   ال بدنهو   فال تنتهك حريته(1)ميدان التشريع اجلنائي
 .الشرع احلنيف يف هذا املضمار

الشرعية فما املقصود هبذا املبدأ ؟ وما هي ومن أهم هذه املبادئ ما يصطلح على تسميته مببدأ 
 .األسس اليت يقوم عليها؟ مث ما موقف التشريع اإلسالمي منه

 

 

 

                                                           

وقدكثرت الندوات حول هذا  ،القانون اجلنائي املغريب مسودة مشروع ،(يف خضم اإلعداد هلذا البحث طرحت وزارة العدل1)
وركزت االجتاهات العلمانية ابخلصوص حول مدى مالئمته لالعالن العاملي حلقوق االنسان ومدى انسجامه مع  ،املشروع

ومل جيرو احد أن يناقش مدى مالئمته للنصوص الشرعية على اعتبار ان اململكة املغربية  ،ا املغرباالتفاقيات الدولية اليت وقع عليه
.بل نعت من قبل البعض أبنه قانون الداعشيني.دولة اسالمية  
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 .أوال : مبدأ الشرعية اجلنائية

جاء يف املادة األوىل من التشريع اجلنائي املغريب ما يلي : "حيدد التشريع اجلنائي أفعال اإلنسان اليت 
يوجب زجر مرتكبيها بعقوابت أو بتدابري و   اضطراب اجتماعي يعدها جرائم بسبب ما حتدثه من

 .وقائية"
إن حصر التشريع اجلنائي املغريب يف املادة السابقة للنصوص اليت تعترب السلوك اإلنساين إجراما 

العقاب ،فهو وحده الذي يبني النموذج و   جيعل هذا األخري مصدرا أحاداي للتجرمي -التشريع وحده-يف 
هذا يؤدي حتما إىل نتيجة أساسية و   على السلوك فيضفي عليه صفة عدم املشروعية الذي ينطبق

 .تتجسد يف املبدأ السائد يف مجيع التشريعات اجلنائية الوضعية يف خمتلف بقاع املعمور

 .(1)العقوبةو   و هو مبدأ شرعية اجلرمية

 اجلاين ابلفعل مسبقا لكيالشرعية هذا هل يفرتض علم مببدأغري أن هناك سؤال أساسي يتعلق 
 .يؤاخذ به ؟

أم أن جمرد إتيان فعل حمدد سلف بنص تشريعي جمرم يستتبع حتما مؤاخذته به بصرف النظر  
 .عن علمه به أم ال ؟

إذا كان املشرع املغريب يف الفصل الثالث من اجملموعة اجلنائية قد صرح بعدم جواز مؤاخذة أي 
فإنه قد ورد يف املادة (2)ال معاقبته بعقوبة مل يقررها القانونو   نونشخص بفعل ال يعد جرمية بصريح القا

 .الثانية ما يلي "ال يسوغ ألحد أن يعتذر جبهله التشريع اجلنائي"

                                                           

مكون جاء يف قرار حملكمة النقض املغربية)اجمللس االعلى سابقا(:"الميكن قانونيا للقاضي الزجري ان يقضي بعقوبة على فعل (1)
جلرمية إالإذابني يف حكمه هذا الفعل وتثبت من وجود الظروف اليت يتطلبها القانون لتكزن هذه اجلرمية معاقبا عليها وجيب عليه أن 
يعلل مقرره سواء من حخيث الوقائع اجلرمية املكونة ملوضوع املتابعة او من حيث التكيف املالئم إعطاؤه هلذه االفعال" قرار 

 ، ،1،1/15ط/ من كتاب االجتهاد القضائي يف اجملموعة اجلنائية 12/06/1962بتاريخ  1176عدد
الفصل الثلث من ق.ج.م : ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جرمية بصريح القانون  وال معاقبته بعقوبة مل يقررها  -(2)

 القانون. 
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ينشر يف اجلريدة و   يف الواقع ودون الدخول يف املناقشات الفقهية أن املشرع عندما يسن نصا تشريعيا
كانت هذه قرينة بسيطة ميكن دحضها ابلدليل العكسي ففي   الرمسية فإنه يفرتض علم الناس به وإن

 .الواقع أن أغلب الناس جيهلون القانون بل أكثر من ذلك أن احلقوقيني أنفسهم جيهلون القانون

كل أن  ألنه لو  ،لكن املشرع ولضمان تطبيق القانون تطبيقا سليما فهو يفرتض علم الناس به
 .للقانون فلن يطبق القانون أبدامت القبض عليه وتدرع جبهله متهم 

وتطبيقا هلذا املبدأ فإن اجمللس األعلى للقضاء "حمكمة النقض حاليا" قرر أنه "ال يسوغ مؤاخذة 
هلذا فإن حمكمة اجلناايت مل جتعل أساسا من القانون و   أحد على فعل ال يعد جرمية بصريح القانون

إمنا و   ضاض يف حني أنه ليس جرمية يف حد ذاتهتعويض مدين عن االفتو   حلكمها على املتهم ابلسجن
سنة بدون عنف أو يف مس  15ميكن أن يكون ظرف تشديد يف مس عرض قاصر يقل عمرها عن 

 .(1)عرض أية أنثى مع ا استعمال العنف يف االغتصاب

لكون االفتضاض ال يعد جرمية من و   -وإن كان فيه مايقال من الناحية الشرعية -فهذا القرار 
حية القانونية بل هو قد يشكل فقط ظرفا من ظروف التشديد يف جرمية االغتصاب دون عنف النا

 .اعتربته عدمي األساس القانوين هلذا االعتبارو   بعنف للبالغة فقد نقضت حكم حمكمة اجلناايتو   لقاصرة

على حقوق املواطنني وحرايهتم –ونظرا لألمهية القصوى هلذا املبدأ -وعودا إىل مبدأ الشرعية فإنه
نه:"ال جرميةوال عقوبة إال بنص" أفإنه قد مت جعله مبدأ دستورايحيث مت التنصيص يف الدستور على 

تفوق على و   -كما متت اإلشارة إىل ذلك–على أن هذا املبدأ قد عرفه التشريع اجلنائي اإلسالمي 
كذلك جرائم القصاص قد نص عليها يف القرآن و   الوضعي تفوقا كبريا حيث أن جرائم احلدود القانون

أطراف النهار األمر الذي جيعل من قرينة عدم العلم به و   آانء الليل ويتلىوهو كما نعلم يتعبد بتالوته 
 .أمرا مستحيال

ص بلفظه يقرر مبدأ النصية إال أنه يستنتج بوضوح و مل يرد يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة ن
 .األحاديث النبويةو   من بعض اآلايت القرآنية

                                                           

 . 86-66 .17/4/1969بتاريخ  536قرار عدد منشور من جمموعة عن قرارات اجمللس األعلى يف املادة اجلنائية -(1)
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 .(1)َّحجحجحج حج حج حج حجحج﴿من القرآانلكرمي قوله تعاىل:

نص شرعي جيرم تشري إىل عدم إمكانية املؤاخذة ابلفعل أو اجلرم إال بعد وجود ة فهذه اآلي
أال السالم يف هذا النطاق قوله يف حجة الوداع "و   الصالةمن أحاديثه عليه و   ،يؤاخذ عليهو   الفعل

وإن دم اجلاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم احلارث بن عبد املطلب وأن راب اجلاهلية موضوع وأول راب 
 .(2)أبدأ به راب عم العباس بن عبد املطلب

يسأل الشخص عن  فهذا احلديث كما هو الشأن لآلايت القرآنية أكد املبدأ السابق أي أنه ال
قد استخلص األصوليني قاعداتن أساسيتان من هذا املبدأ، األوىل : أن و   ذنب إال بعد اإلنذار به

 .(4)الثانية : ال تكليف قبل ورود الشرع(3)األصل يف األشياء اإلابحة،

اليومية بساطة احلياة و   و هنا جتدر اإلشارة إال أن قلة عدد القضاة يف صدر الدولة اإلسالمية
وعدم تعقد املشاكل كما أن العناية الفائقة يف اختيار القاضي لعلمه وعدله والثقة فيه كلها عوامل أدت 
إىل عدم تقنني جرائم التعزير وإخضاعها ملبدأ الشرعية على اعتبار أن الغاية منها هو محاية الفرد من 

التشريع للمستقبل فيكون الفرد على  املشرع والقاضي على حد سواء، من املشرع ألنه جيعله قاصرا عن
 .بينة من التصرفات اجملرمة اليت يعاقب عليها القانون فيتجنبها

أما محايته من القاضي فيغل يده من اعتبار فعل ما جمرما ما مل ينص عليه القانون وهذا ما أكده 
رمية مبقتضى القانون ج: "ال يؤاخذ أحد على فعل مل يكن ج م املشرع املغريب يف املادة الرابعة من ق

 .الذي كان ساري املفعول وقت ارتكابه"

 .وقد ترتب على هذا املبدأ إقرار عد ة قواعد ميكن تلخيصها فيما يلي

 

                                                           

 .15:سورة اإلسراء اآلية  -(1)
 م س، 1/1076،املغازي ابب خطبة حجة الوداع ،كتاب، صحيحه، يف ،أخرجه ا البخاري -(2)
 .سنَّةخلق العامل لإلنسان، فال يكون شيء منه حراًما إال ما حرم الشارع من كتاب أو  -تبارك وتعاىل  -إن اخلالق  -(3)
 األشياء واألفعال ال جيوز أن تعطى حكماً إال إذا كان هناك دليل شرعي على هذا احلكم. -(4)
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 .مبدأ عدم رجعية القوانني 

إسناد أثر القاعدة اجلنائية إىل املاضي أن املشرع وإن كان قد أقر مببدأ النصية أو  تعين قاعدة عدم
فإن هذا املبدأ سيفرغ من حمتواه إذا كان من املمكن إرجاع نص قانوين إىل  الشرعية للتجرمي والعقاب

مبدأ وهلذا فإن جل الدول أقرت هذا املبدأ وجعلته  املاضي ليطبق على أ فعال ارتكبت قبل وجوده
 .(1)دستوراي

وبطبيعة احلال فإن علة األخذ هبذا املبدأ يف امليدان اجلنائي ال ختفى على أحد وهي تعين ابلدرجة 
 ،وكذلك وجوب سبق اإلنذار على العقاب بنص قبل توقيعه ،األفراد األوىل صيانة حقوق وحرايت

وإالألدى األمر إىل اضطراب اجتماعي ملا يشكله العقاب هبذه الطريقة من مساس حبرايت األفراد 
 .(2)وحقوقهم

إن و   ولقد سبق أن متت اإلشارة إىل أن التشريع اجلنائي اإلسالمي ال يشد عن هذه القاعدة
اجلنائي اإلسالمي  يرون أن مبدأ عدم الرجعية ترد عليه استثناءات يف التشريع(3)كان بعض الباحثني

حبيث أن النص اجلنائي يطبق أبثر رجعي يف حالة اجلرائم اخلطرية اليت متس النظام واألمن العامني، ولقد 
 .مت فيها رجوع النص أبثر رجعييراها أنه  استدل لتدعيم رأيه حباالت 

ن هل من اتريخ إقراره م ،وتطرح هذه القاعدة عدة تساؤالت حول اتريخ بدء سراين النص
 .أم من اتريخ إصدار األمر بتنفيذه؟أم من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية؟.طرف الربملان؟

                                                           

 الفقرة األخرية من الفصل السادس من الدستور املغريب نص على غرار الدساتري السابقة أبنه :وليس للقانون اثر رجعي. -(1)
كمة العسكرية الصادر يف واقعة حيازة سالح بدون رخصة ألهنا طبقت أبثر وتطبيقا هلذا املبدأ ألغى اجمللس األعلى حكم احمل -(2)

حبيث كان الفعل خمالفة حمكومة حينئذ –على فعل ارتكب قبل دخوله حيز التنفيذ  1958شتنرب 2رجعي ظهري 
 يف حني أن ظهري مثانية ومخسني صريها جنحة معاقب عليها. – 31/03/1937بظهري

 م.س.، 1/266 ،تشريع اجلنائي اإلسالميال ،عودة عبد القادر-(3)
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متاشيا مع توجهات و   ال يوجد نص قانوين حيدد التاريخ الرمسي لنفاذ القانون لكن تطبيقا للقواعد العامة
ي للقانون إىل حيز اجمللس ألعلى للقضاء الذي اعترب أن النشر يف اجلريدة الرمسية هو الدخول الرمس

 .(1)التنفيذ

 :وترد على هذا املبدأ استثناءات هي كالتايل 

ج فإن قاعدة عدم الرجعية تفرض نفسها فقط  م اعتمادا على املادة الرابعة من ق ،القوانني الشكلية
يف النص اجلنائي املوضوعي الذي ينصب على موضوع احلق أما النصوص الشكلية فإهنا تسري أبثر 

حىت على األفعال املرتكبة قبل وجودها ألن اهلدف األساسي ابلنسبة للمتهم هو احلصول على رجعي 
يفرتض يف القوانني الشكلية اجلديدة أهنا تضمن هذا احلق و   حماكمة عادلة هبدف الوصول إىل احلقيقة

 (2).أكثر من سابقتها

حبيث تضل  اأو اجتماعي اقتصاداي وهي اليت يصدرها املشرع ملواجهة طارئ قد يكون، القوانني املؤقتة
 .(3)العمل هباإهنا ءلو بعد و   ختضع هلا حىت األفعال اإلجرامية املرتكبة يف ضل هذه القوانني

، أي اليت يصدرها املشرع لتفسري نص جنائي غامض فيكون هذا األخري مكمال لألول القوانني املفسرة
دم الرجعية فقط يفسر إرادة عكما أنه ال خيرق مبدأ ،ال يضيف جرائم جديدةو   من حيث نطاق تطبيقه

 .املشرع يف النص الغامض

تعني ،إذا صدر قانون جديد يوجد تدبريا وقائيا مل يكن موجودا  ،القوانني املتعلق ابلتدابري الوقائية
املنصوص عليها  بريلو كان أشد من القانون القدمي : "و ال حيكم إال ابلتداو   حىت،تطبيق النص اجلديد 

                                                           

 ،. 1/229 ،1ط/ ،شرح القانون اجلنائي العام،اخلمليشي أمحد -(1)
 . د ط. د ت1/76 املرشديف شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العاماملديين عصام -(2) 2

اليت أدت إىل شلل اآلالف  -املسمومة مبكناسالزيوت –، ابجلرائم املاسة بصحة املواطنني،املتعلق  29/10/1959هري ظ -(3)
 من املواطنني.
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إمنا و   علة ذلك أن التدابري الوقائية ليست عقوابت جنائيةو   (1)يف القانون النافذ وقت صدور احلكم
 .(2)جتماعيهي وسائل لإلدماج اإل

ينص املشرع املغريب يف اجملموعة اجلنائية أنه : "يف حالة وجود عدة قوانني  ،القانون األصلح للمتهم
 .(3)احلكم النهائي فيها يتعني تطبيق القانون األصلح للمتهم"و   رميةاجلفعول بني اتريخ ارتكاب املسارية 

صلح للمتهم يف احلاالت اليت يغري فيها اجلرمية من جنحة  القانون األ وحيق لنا أن نتساءل عن
من حتديد  نقص من احلد األقصى كل هذه إشكاالت جتعليرفع احلد األدىن للعقوبة و يأو  جنايةإىل 

 .(5)مسألة يف غاية اصعوبة(4)القانون األصلح للمتهم

ال عقوبة وال جرمية إال بنص يتطلب األمر –تطبيقا ملبدأ  قاعدة عدم التوسع يف تفسري القانون اجلنائي
 .أن تكون صياغة النص اجلنائي واضحة يف مدلوله ومعناه وعباراته سهلة يفهم منها مباشرة قصد املشرع

 

 

 .مبدأ شخصية العقاباثلثا 

                                                           

 املادة الثامنة من ق.م.ج -(1)
 م س،1/235 ،شرح القانون اجلنائي املغريب،أمحد اخلمليشي  -(2)
 املادة السادسة من اجملموعة اجلنائية املغربية. -(3)
فإن النص .ديد ينص على انه يف حالة وجود عدة قواننيجاء يف قرار للمجلس االعلى:"اذاكان الفصل السادس من ق ج اجل -(4)

إن قوانني التقادم تطبق فور فقاصر التطبيق على قوانني املوضوع وال عالقة له بقوانني الشكل كاالختصاص واملسطرة والتقادم وعليه 
بتاريخ  511/68انقضى"قرار رقمصدورها حىت على ماكان منها مطوال لالجل طاملا ان االمد القانوين السابق مل يكن قد 

 .25223ملف جنائي عدد  04/04/1968
ابلنسبة للتشريع اجلنائي اإلسالمي فال ميكن تطبيق هذه القاعدة يف احلدود والقصاص على اعتبار أن هذه اجلرائم قد حددت  -(5)

القدمي اضطر املشرع لسدها ابلقانون عقوبتها سلفا بنص صريح ومبا أن تطبيق هذه القاعدة تفرتض أن هناك ثغرات يف القانون 
اجلديد وهو أمر مستبعد ابلنسبة للص اجلنائي اإلسالمي ألن واضعه هو احلكيم اخلبري ويفرتض فيه دائما أنه هو األصلح للمتهم أما 

ريع اجلنائي ابلنسبة لإلجراءات الشكلية للمحاكمة فكما عليه األمر أيضا للقانون الوضعي تسري أبثر رجعي فكذلك األمر للتش
 بشكل أفضل للحصول على حماكمة عادلة. ى اإلسالمي ألن اهلدف منها مسايرة الدعو 
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يعين أن من ارتكب اجلرمية هو الذي سيعاقب شخصيا عن هذا الفعل سواء ارتكبه داخل الرتاب الوطين 
من  12ومنثل هنا لذلك ملا جاء يف الفصل ،أن يكون حامال للجنسية املغربية  دأو خارجه فقط مبجر 

 .(1)ج م ق 712إىل  707م الذي حييل على املواد من  ج ق

 .اإلنتقادات املوجهة ملبدإ الشرعية

أنه وجد ليحمي مصاحل الطبقة املسيطرة من أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس  هر ااعتب مت فقد
 .(2)األموال اليت أتخذ بعني االعتبار مصاحلها عند سن التشريع

ومن بني االنتقادات كذالك أن هذا املبدأ يؤدي إىل مجود النص اجلنائي أضف إىل هذا وذاك 
أنه قد تظهر بعض املظاهر اإلجرامية يف اجملتمع وتضر به ولكن ال ميكن مساءلة مقرتفيها لعدم وجود 

 .نص جنائي جيرمه

جتماعي وجهت له انتقادا الذعا مفاده أن مبدأ الشرعية غري واقعي وجتريدي ومدرسة الدفاع اإل
عتبار ة عليها دون األخذ بعني اإلألنه حيدد العقوبة يف كل جرمية على أساس األضرار املادية املرتتب

 .(3)خطورة اجملرم والظروف احمليطة ابرتكاب اجلرمية

بعدما أصبح املشرع حيدد لكل (4)كما أن أغلب التشريعات اجتهت إىل األخذ مببدأ تفريد اجلزاء
جرمية عقوبة هلا حد أدىن وحد أقصى مع النص على ظروف مشددة وظروف خمففة مما أعطى القاضي 

                                                           

كل فعل له وصف جناية يف نظر القانون املغريب وارتكب خارج اململكة من طرف غريب –من ق.م.ج  707جاء يف املادة  -(1)
 ميكن املتابعة من أجله واحلكم يف ابملغرب.

ووا أموال وأصحاب نفوذ ينفقون ذأشخاص -يف اغلب دول العامل– ةلس التشريعياحون للعضوية يف اجمليالحظ أن من يرتش -(2)
أمواال طائلة للفوز هبذا املنصب وطبعا هدفه ليس املصلحة العامة بل احلفاظ على مصاحله وألن التشريع له شقني برملان وحكومة 

غلبية الربملانية فهي شبكة هدفها احلفاظ على مصاحلها ومحايتها بشكل أو آبخر. فالربملان ينتخبواحلكومة بطبيعة احلال منبثقة من األ
 )طبعا الينسحب هذا على كل النواب بل على فئة حمدودة .اما املعارضة املفرتضة فهي اداة توازن بني مصاحل هذةه املكوانت كلها.

 م س، 27-1/26،يف علم االجرام دروس،خالد  العثماين(3)
مببدأ تفريد اجلزاء حماولة مالئمة اجلزاء اجلنائي لطبيعة اجلرمية وطبيعة الشخص املادية واالجتماعية إذ اعتربه الفقه هو يقصد  -(4)

 اسة اجلنائية وهو دعامة كبرية للمحاكمة العادلة.  يعصب الس
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نتقادات التحكم يف العقوبة وفقا ألهوائه وهو ليس معصوما من اخلطأ إال أنه رغم كل هذه اإلسلطة 
 .يبقى مبدأ الشرعية من املبادئ اجلنائية اليت تعد مكسبا لإلنسانية مجعاء

 .املطلب الثاين مصادر التشريع اجلنائي املغريب
فهناك ما يسمى ابملصادر ،وجودها أوكينونتهايقصد ابملصدر املعني الذي تستقي منه القاعدة القانونية 

 .(1)وهناك أيضا ما يسمى ابملصادر التفسريية،وهناك ما يسمى ابملصادر احلقيقية ،املادية والتارخيية 
ابلنسبة للمصادراملادية والتارخيية: فهي املصدر واملعني الذي تستقي منه القاعدة القانونية من 

فمصدر هذه القاعدة القانونية ،نقول أن الزوج ملزم ابلنفقة على زوجته نه عندما أذلك على سبيل املثال 
هو الفقه اإلسالمي لكن إقرار الفقه اإلسالمي هبذه القاعدة مل تفد يف شيء إال بعد تدخل املشرع 

فمصدر وجودها هو الفقه  ،وصاغها يف قاعدة قانونية ضمن مواد مدونة األسرة وأصبحت ملزمة
 .(2)اإلسالمي لكن الصفة اإللزامية اكتسبتها بتبين املشرع هلا

م جند أن مصدرمها التارخيي  ج قو   ق ت مو   ع املغريب ل ونفس األمر عندما نقول مصدر ق
دة هو القانون الفرنسي ابعتبارأن املغرب خضع للحماية الفرنسية ملدة أربعة وأربعني سنة وخالل هذه امل

مت إدخال جمموعة من القوانني الفرنسية اليت ستصبح فيما بعد قوانني ستطبق على املغاربة خاصة بعد 
 .(3)26/01/1965صدور قانون توحيد وتعريب ومغربة القضاءبتاريخ 

أما املصدر احلقيقي أو الواقعي وهو عبارة عن وقائع وأحداث عرفها اجملتمع فكانت مصدر 
لك على سبيل املثال ونظرا ذمن ،لصفة القانونيةعلى هده األحداث والوقائع إهلام للمشرع إلضفاء ا

وغريهم من الشاذيني ،  لالعتداءات اجلنسية املتكررة اليت يتعرض هلا األطفال من قبل السياح األجانب

                                                           

  ،1،1/101ط/ ،املدخل إىل القانون القاعدة القانونية ،منصور حممد حسني((1
مثل لتوضيح فكرة صياغة القاعدة القانونية وإال فإن الزامية النفقة مصدرها القرآن الكرمي :"لينفق ذو سعة من هذا فقط  -(2)

 سعته".
 ،2،1/16ط/ ،التنظيم القضائي املغريبالطالب عبد الكرمي، -(3)
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جنسيا ،فقد تدخل املشرع وشدد العقوبة على منتهكي أعراض األطفال ومت تعديل النص اجلنائي القدمي 
 .(1)ص جديد مشدد للعقوبة محاية للطفولةبن

ي يصدر عن فقهاء القانون من أساتذة وابحثني أومن االجتهاد ذأما املصدر التفسريي فهو ال
 .القضائي نتيجة للممارسة القضائية واالحتكاك ابلنصوص

املصدر الشكلي للقاعدة القانونية وهو الذي أو  ملصادر هناك املصدر الرمسياه ذوإىل جانب ه
 .يعطي هلده األخرية القوة اإللزامية

فاملشرع املغريب يف املادة األوىل من اجملموعة اجلنائية أشار إىل أنه حيدد التشريع اجلنائي أفعال 
، نص -ابعتباره جمال خاص ابلربملان –املوضوع يتعلق ابلتشريع  ومبا أن،اإلنسان اليت يعدها جرائم 

إلضافة إىل املواد املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من نه، " ابأإىل  منه 71الدستور يف الفصل
 :الدستور، ابلتشريع يف امليادين التالية

 .احلقوق واحلرايت األساسية املنصوص عليها يف التصدير، ويف فصول أخرى من هذا الدستور
البصرية نظام األسرة واحلالة املدنية؛ مبادئ وقواعد املنظومة الصحية؛نظام الوسائط السمعية  

العفو العام؛ اجلنسية ووضعية األجانب؛ حتديد اجلرائم والعقوابت اجلارية  والصحافة مبختلف أشكاهلا؛
عليها؛ التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من احملاكم؛ املسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية؛ نظام 

 .اخلالسجون؛

خول للتشريع يف ميدان التجرمي والعقاب وهو ووفقا ملواد الدستور هو امل إذاً فاجمللس التشريعي
املصدر الوحيد ابمتياز فاملبدأ على هذا النحو يستبعد سائر املصادر األخرى املألوفة يف املادة املدنية 

                                                           

اليت تعكس إىل حد ما على الرغم من ان أغلب جرائم االغتصاب حتاط بسرية اتمة فإنه توجد بعض االحصائيات اجلزئية ((1
 102ايد هلذه اجلرائم فحسب اإلحصائيات الصادرة عن املرصد الوطين حلقوق الطفل فقد بلغ عدد جرائم االغتصابز اإلنتشار املت
وحسب نفس املصدر فإن حاالت االعتداءات  2002حالة سنة 400وارتفع العدد إىل 2001.حالة سنة210و 1999حالة سنة 

 معلمني%9و %21من املعتدين هم غرابء عن الطفل و % 43تتوزع حسب طبيعة املعتدي على الشكل االيتاجلنسية على االطفال 
سنة ومن خمتلف املستوايت  14و 6اطر ادارية وترتواح اعمار االطفال بني % 3مدير ومسؤول و  %4اقارب و  %5آابء و%6و

 اعية. املرصد الوطين حلقوق الطفلاالجتم
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ومن مث فال جرمية يف فعل ال خيضع لنص ،كأحكام الشريعة والعرف ومبادئ القانون الطبيعي والعدالة
 ."(1)عة اإلسالميةتشريعي ولو خالف قواعد الشري

اإلحجام عن تقدمي املساعدة ممن هو يف أمس احلاجة إليها كالقاعدة الفقهية  ومن تطبيقات ذلك
 .(2)القائلة: جيب سد رمق اجلائع على من عنده فضل

نفس الشيء لتناول و   فرغم منافاة ذلك لقواعد الشرع وقواعد األخالق فإنه غري معاقب عليه
هباإال إذا كان علنيا وأدى إىل إحداث أضرار ابلغري على أن استبعاد املصادر املسكرات فال يتابع 

األخرى من جمال التجرمي والعقاب ال يعين استبعادها كلية كمصادر للقانون اجلنائي يف غري اجملال املشار 
ك جيوز تطبيقا لذلو   إليه فهي تعمل يف جمال استبعاد العقاب أو ختفيفه ألهنا ليست متعلقة ابلتجرمي

م الشريعة اإلسالمية مصدرا ألسباب اإلابحة مثل الظهور على الشواطئ اأحكو   أن يكون العرف
أن يكون ذلك فاضحا علنيا، وكحق ممارسة األلعاب الرايضية فهي تبيح  نمبالبس االستجمام دو 

 .اجلرح، ومصدر اإلابحة يف كلتا احلالتني هو العرفو   الضرب
لعقاب فقد حييل النص وا  التشريعية دورا اثنواي يف جمال التجرميكما أن هلذه املصادر غري 

م "من ارتكب إخالال  ج ق 483ومثال ذلك ما نصت عليه املادة  ،اجلنائي على أحد تلك املصادر
ذلك ابلعري املتعمد أو ابلبذاءة يف اإلشارة أو األفعال يعاقب ابحلبس من شهر واحد و   علنيا ابحلياء

 .خل"ا إىل سنتني

                                                           

أن أغلب الدول اإلسالمية تنص يف دساتريها على أن دين الدولة الرمسي هو اإلسالم واملفروض وطبقا هلذا والغريب يف األمر  -(1)
 األمر أن ال أتيت بقواعد قانونية خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

واألمر كما يقول األصوليون يقتضي الوجوب.كما أن القواعد القانونية  ،فهذه القاعدة استعملت عبارة "جيب" يعين األمر -(2)
تفاق على خمالفتها.وهذه العبارة تضمنها احد فصول مدونة اليت تبتدئ مبثل هذه الصيغة "جيب""يلزم" تعترب قواعد آمرة ال جيوز اإل

 االحوال الشخصية امللغاة 
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هي اليت وحدها (1)فمعيار الفعل الفاضح العلين أن يكون خمال ابحلياء، والعرف وقواعد اآلداب 
حتدد كون الفعل خمال ابحلياء من عدمه فال تعترب اجلرمية قائمة إال إذا كان العرف وقواعد اآلداب تعتربان 

 .فكأن املشرع قد أحال ضمنا على العرف يف ما يتعلق هبذه املسألة (2)الفعل املرتكب خمال ابحلياء العلين
إذا كانت أركان اجلرمية ،ومن أمثلة تدخل الشريعة اإلسالمية مصدرا غري مباشر للتجرمي والعقاب 

يدخل فيها عنصر مستمد من الشريعة اإلسالمية فجرمية الزان املنصوص عليها وعلى عقوبتها يف املادة 
امرأة ال تربط بينهما عالقة الزوجية تكون جرمية و   "كل عالقة جنسية بني رجلج  م من ق 490

 .(3)الفساد"

  

                                                           
 د تتغري فما كان ابالمس يعترب إخالال علنيا ابحلياء قد اليعترب اليوم كذلك.وإن كان هذا األمر نسيب ألن نظرة اجملتمع ق(1) 1

إن جنحة اإلخالل ابملروءة علنية ال تعترب إال حني صدور األعمال الفاحشة مبحل عمومي. مبحل ميكن للعموم الدخول إليه  -(2)
عدم بيانه للصفة العلنية لإلخالل املذكور يكون أو يف ظروف خصوصية متكن الغري من مشاهدة تلك األعمال صدفة  وأن احلكم ل

 .11منشور مبجلة القضاء والقانون عدد  25/3/1958يتاريخ  6غري مرتكز على أساس شرعي" قرار اجمللس األعلى عدد 
أن النيابة العامة تغل  وقد اعترب املشرع املغريب يف قانون املسطرة اجلنائية جرمية اخليانة الزوجية الشكاية من قيود املتابعة حبيث  -(3)

يدها يف املتابعة وأن تنازل الشريك يسقط املتابعة وهذا يتناقض مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت حتدد العقاب يف الرجم حىت املوت 
من اخليانة الزوجية  املتعلقة جبرمية الفساد بدال 491ابلنسبة للمتزوجني. غري أ النيابة العامة غالبا ما حترك املتابعة على أساس املادة 

 ق.م.ج حىت ال يفلت املتنازل له من العقاب.  492املادة 
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  سراين النصوص اجلنائية يف التشريع اإلسالمي واملغريب من حيث الزمان: الثاين  املبحث
 .املكان واألشخاصو 

 :ستتناول حماور هذا املبحث النقط اآلتية

احلرب،  اراجلنائي اإلسالمي يف املكان أي يف دار اإلسالم وديف املطلب األول :سراين التشريع 
 .من حيث األشخاص أي على املسلم والذمي واملستأجرو 

 .ويف املطلب الثاين سراين التشريع اجلنائي املغريب يف الزمان، املكان واألشخاص

 .املطلب األول سراين النصوص اجلنائية يف التشريع اإلسالمي

ي دولة تسري على رعاايها الذين حيملون أ القانونية املتعلقة ابلتشريع اجلنائي يفالشك أن النصوص 
عن هذه القاعدة حبيث أنه  ذجنسيتها وضمن حدودها اجلغرافيا، والتشريع اجلنائي اإلسالمي ال يش

يطبق ضمن الرقعة اجلغرافيا للدولة اإلسالمية"دار اإلسالم" وعلى األشخاص الذين يعتنقون الدين 
وستتم  ،سالمي بصرف النظر عن مكان تواجدهم"دار احلرب" كما تطبق على الذمي واملستأجراإل

 .ثالثة فروع مناقشة هذه احملاور ضمن

 .الفرع األول:سراين التشريع اجلنائي اإلسالمي من حيث املكان

تنق أهلها ن النصوص اجلنائية يف التشريع اإلسالمي تسري على كل البلدان اإلسالمية اليت يعأاألصل 
هي فكرة استعمارية اهلدف منها متزيق هذه لبلدان  ،ال اعتبار هلا،إذفاحلدود بني البلدان(1)اإلسالم،

 .(2)ليتولد لدى شعوهبا شعور ابنعدام الوحدة وتكريس االنقسام متشيا مع املبدا القائل" فرق تسود"
                                                           

  دط .د ت 1/4.أحكام الداير وأنواعها وأحكام ساكنيهاالغليفي عبد هللا بن حممد  -(1)

ويعين تفريق قوة اخلصم الكبرية  ."divide et impera"له ،األصل الالتيين،قتصادي إعسكري  سياسي هو مصطلح :َفرِّق َتُسدْ (2)
كذلك يتطرق املصطلح للقوى املتفرقة   إىل أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة وهي غري متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها

اليت مل يسبق أن احتدت واليت يراد منعها من االحتاد وتشكيل قوة كبرية يصعب التعامل معها. وسياسة فرق تسد ليست بسياسة 
القدماء لتفكيك قوى أعدائهم وحتييد هذه  واليواننيون واملصريون السومريون جديدة بل هي قدمية قدم السياسة نفسها حيث طبقها

يف شكله احلايل ومنذ نشأته يف بداية سبعينات القرن التاسع عشر  واالستعمار.القوى من خالل توجيهها داخليا واحدة ضد األخرى
من خالل الظهور. طبق هذا األسلوب القدمي يف السياسة لنفس األغراض واألهداف ومن أجل إضفاء الشرعية على احتالله لبلد ما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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الفتنة بني  تثري اليتمن أكثر األمور  -خاصة بعد طرد املستعمر–وقد أصبح مشكل احلدود 
ونفس الشيء فيما يتعلق بفكرة اجلنسية فهي أيضا فكرة استعمارية، أما اإلسالم (1)دولتني متجاورتني

يز يف هذا النطاق إال بني دار اإلسالم ودار ميفيما يتعلق بسراين التشريع اجلنائي من حيث املكان ال 
 .واملستأجراحلرب ومن حيث األشخاص فهناك املسلم والذمي 

فالتشريع اإلسالمي هو تشريع عاملي كوين بتأييد قرآين يقول تعاىل يف كتابه العزيز موجها خطابه 
 .(2)َّحجحجحجحجحجحجٱُّٱلنبيه الكرمي : 

وعلى هذا األساس فالنصوص اجلنائية اإلسالمية تسري على كافة األشخاص املتواجدين فوق 
 .الرقعة الرتابية للدول اليت تدين ابإلسالم

لكن ظروف الواقع وعدم متكن ،فاألصل إذا أن التشريع اإلسالمي تشريع كوين ال مكاين 
فرض ابلضرورة أن  ،وعدم إميان كافة الناس هبا،إىل كافة أرجاء املعمور  ىاملسلمني من إيصال الدعو 

مرتبط تكون شريعته إقليمية من حيث تطبيقها ومن مث فإن تعميم الشريعة اإلسالمية يف أرجاء العامل 
 .مبدى قوة املسلمني وقدرهتم

أو يستطيع سكانه أن يظهروا فيه  (3)بشريعة اإلسالم فدار اإلسالم، تشمل كل بلد حمكوم
 .أحكام اإلسالم ويطلق عليه اصطالحا دار اإلسالم

أما دار احلرب فتشمل كل البالد غري اإلسالمية اليت ال تدخل حتت حكم اإلسالم واليت يكون 
 .عاجزين عن إظهار أحكام اإلسالم املسلمون فيها

وسكان دار اإلسالم نوعان، مسلمون وهم املؤمنون بعقيدة اإلسالم وذميون وهم غري املسلمني 
–ن مجيعا االذين يقيمون إقامة دائمة يف دار اإلسالم بصرف النظر عن معتقدهم الديين وهؤالء السك

                                                           

ويبدو أن سياسة فرق تسد أتيت بعد مرحلة فرق تغزو، ألن استعباد شعب ما واالستيالء على أراضيه وثرواته يتطلب أوالً إهناك قواها 
العسكرية واالقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص تكاليفها. وهذا يتم عادة من خالل إاثرة الفتنة الطائفية والتحريض 

ونشر روح االنتقام بني الطوائف والطبقات املكونة هلذا الشعب وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهى إبهناك قوى  العنصرية على
 النت. ويكبيداي املوسوعة احلرة على .كافة األطراف

قد أكد أحد املؤرخني األملان أبنه يستحيل على األمم أن تنجز انتصارات قومية حامسة على أعدائها، ما دامت مشكلة  -(1)
)مقتطف من برانمج االجتاه املعاكس حلقة التنازع على األرض بني شعوهبا وأنظمتها السياسية تراوح مكاهنا دون حل.

02/03/1999. 
 .107:ية سورة األنباء، اآل -(2)
  ،حبذافرهإذ ال توجد دولة تستطيع أن تثبت أهنا تطبق التشريع اإلسالمي،هذا فقط من الناحية النظرية  -(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ة اإلسالم ألن العصمة يف إطار التشريع اإلسالمي ملال يف شريعاو   معصومواالدم -مسلمني كانوا أو ذميني
 إمنا تكون ابتدءا أبحد األمرين:

لو أظهرها صوراي حيث أمران أن حنكم ابلظاهر وهللا يتوىل و   ابإلميان أي ابلعقيدة اإلسالمية حىت 1
 .السرائر

   عليهويف هذا اإلطار يساق حديث أسامة بن زيد بن حارثة حني قال له الرسول هللا صلى هللا
أقتلته بعد أن قال ال إله إال هللا" قال "قلت اي رسول هللا إنه إمنا كان متعودا" قال "أقتلته :" –سلم و 
 .(1)زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" اد أن قال ال إله إال هللا" قال "فمعب

 .وما أشبه ذلك(4)و ابهلدنة(3)ةأو ابملوادع (2)ابلعهد ويكون هذا األمان ابلتايل بعقد الذمة 2
الطائرات حيث يتم اعتبارمها امتدادا و   إن مفهوم اإلقليم يف التقنينات احلديثة يشمل البواخر

 .لإلقليم فهل التشريع اإلسالمي أيخذ هذا األمر بعني االعتبار ؟
اإلقليم لدار اإلسالم ميتد ن أيف كتابه مبادئ التشريع اإلسالمي (5)يعترب خالد عبد هللا عيد

وما فوقها مجيعا من  ،فيشمل كل ما يدخل يف دار اإلسالم من جبال وصحار وحبريات وأرض وجزر
كما يعترب البواخر احلربية قياسا ،وما يف ابطنها مهما كان عمقها ،كان ارتفاعها   اطبقات اجلو مهم

ربية إذ أتخذ حكم املعسكر والسفن تضاف إليها الطائرات احلو  ، على ذلك جزءا من دار اإلسالم
 .(6)، أما البحار العامة فال تعترب ملكا ألحد يف نظر التشريع اإلسالميبيةاحلر 

متداد اإلقليمي فأحكام التشريع اجلنائي اإلسالمي تطبق على كل من يتواجد يف ووفقا هلذا اإل
 –وإن كانت ليست ذات صبغة جنائية –إقليم الدولة اإلسالمية وفقا هلذا املفهوم، غري أن هناك مسألة 

                                                           

 م.س (6872 )رقم احلديث1/1699.  -و من أحياها–ابب قوله تعاىل ، كتاب الدايت،الصحيحيف ،أخرجه البخاري  -(1)
 عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل اجلزية  والتزام أحكام إلسالم.  -(2)
ىن  حج حج حج ٱُّٱاملوادعة طلب األمن  وترك القتال فإذ كان للمسلمني قوة ال ينبغي هلم موادعة الكفار لقوله تعلى " -(3)

 .35سورة حممد اآلية َّحجحج حجني  حج حجري  حجين  
 
لقتال مدة بعوض وبغري عوض ا: أن يعقد ألهل احلرب عقدا على ترك ناهاالبن قدامه يف معجاء يف املغين :هي معاهدة  -(4)

 .10/517 ،املغين، ابن قدامة، وتسمى مهادنة
 وهو متوف رمحة هللا عليه. ابطاستاذ الشريعة االسالمية والقانون املدين وفلسفة القانون جبامعة حممد اخلامس كلية احلقوق ابلر  -(5)
 م.س.،1/176 ،مبادئ التشريع اإلسالمي،د عبد هللا عيد خال-(6)
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ولكن تطرح مع ذلك عدة تساؤالت فيما يتعلق بتطبيق النص الشرعي من حيث املكان كما هو الشأن 
 .الختالف املسلمني يف ما يتعلق يف بدإ أايم الصيام حيث أن هناك من يصوم وهناك من يفطرمثال 

فهذا الوقت الذي نعيش فيه وهو عصرا لتكنولوجيا والعوملة حيث أصبح معه العامل عبارة عن 
 قرية صغرية مما جيعل هذه املظاهر غري مستساغة وخاصة وأن اجملامع الفقهية ما فتئت تنادي بتوحيد

وعليه يصبح املبدأ الشرعي العام يف  (1)ن على مستوى البداية لرمضان أو بيان هالل عيد الفطر الصيام
تطبيق األحكام الشرعية من حيث املكان هو سرايهنا على الوقائع واألحداث اليت تطرأ يف دار اإلسالم 

رب إذا صدرت أاي كان الشخص الذي صدرت عنه كما تسري على الوقائع واألحداث يف دار احل
مقيم يف دار اإلسالم مسلما كان أو ذميا وهو ما يصطلح على تسميته بعينية النص على أحكام 
 .اجلنائي

 .الفرع الثاين سراين النص الشرعي من حيث األشخاص

يستند تطبيق النص اجلنائي اإلسالمي من حيث األشخاص إىل مبدأ أساسي هو مبدأ مساواة اجلميع 
بل مساواة  (2)ص بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو لسانه فال قيود وال استثناءأمام تطبيق هذا الن

املرؤوسني فال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض على أسود و   اتمة بني احلكام واحملكومني والرؤساء
 حج حجٱُّٱإال ابلتقوى بل ترد اجلميع إىل أصل واحد حىت ال ميتاز جنس أو فرد على آخر قال تعاىل: 

 .(3)َّحجحج حجحج حج حجنت ىت يت حج حج رتنب ىب يبحج حجرب  حج حج حج

 :وتربز ميزة التشريع اإلسالمي حينما نتحدث عن تطبيقه من حيث األشخاص يف األمور التالية
املساواة بني احلكام واحملكومني أمام أحكام التشريع: فالسياسة الشرعية تقضي أن على ويل األمر أن 1

يتحرى العدل واملصلحة يف تصرفه ألهنما لباب الشرع وغايته، ويف هذا اإلطار يقول ابن القيم: "قد بني 

                                                           

 7يف الفرتة من ،املنعقد يف مكة املكرمة  ،من قرارات جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي،القرار السابع  -(1)
 يف دورته الرابعة. ،هـ 1401من شهر ربيع سنة  17إىل 

وهناك فئات تتمتع ابحلصانة التشريعية وهذا خيل مببدأ  ،تتمتع مبا يسمى ابالمتياز القضائييف التشريعات احلديثة هناك طبقة  -(2)
 . املساواة أمام القانون والقضاء

 .13 :سورة احلجرات، اآلية -(3)
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س ابلقسط فأي طريق استخرج سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام النا
 .(1)به العدل والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له"

وملا كان ويل األمر ال يستطيع أن ينهض وحده أبعباء احلكم ومسؤولياته والوفاء بواجباته فإنه 
ز بني ختيار متايستعانة أببناء األمة يف إدارة الدولة وإسناد الوظائف هلم وال يعين هذا اإليضطر إىل اإل

فئة احلكام واحملكومني بقدر ماهو تنظيم داخلي لشؤون الدولة اإلسالمية وتساو أمام أحكام الشريعة 
يف نطاق ما تقرره من أحكام على كافة الوقائع واألحداث بني كافة أفراد اجملتمع املسلم حكاما كانوا 

وهو رئيس الدولة مل يكن  -مصلى هللا عليه وسل–(بدليل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 2وحمكومني)
يدعي لنفسه أي امتياز يف نطاق املفهوم اإلنساين بل كان كما يؤكد القرآن: 

 .(3)َّحججيحيخيميحجمهحجحنخنمنهنٱُّٱ
 -صلى هللا عليه وسلم–ومن سريته عليه السالم أنه دخل عليه أعرايب فأخذته هيبة الرسول 

وتقاضاه غرمي له دينا فأغلظ عليه فهم به عمر  (4)كل القديد"ـتأبن امرأة أانا هون عليك فإمنا"فقال له: 
ن اتمرين ابلوفاء وكان أحو ج أفقال له الرسول الكرمي:"مه ايعمر كنت  -رضي هللا عنه –بن اخلطاب 

 .(5)أحوج أن اتمره ابلصرب"
وابستقراء التاريخ اإلسالمي جندأن العمل جرى يف الشريعة اإلسالمية على مقاضاة اخللفاء 

هو الشأن مثال ابلنسبة لعلي بن أيب طالب مع اليهودي حينما فقد درعا ووجده عند هذا والوالة كما 

                                                           

 م س.1/11،لطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ا،حممد بن القيم اجلوزية ا-(1)
 م س، 1/220،مقاصد التشريع االسالمي،الفاسي عالل ((2
 .110 :سورة الكهف، االية -(3)
وأخرجه احلاكم من حديث جرير وقال . د ت. د.ط 2/1110كتاب األطعمة ابب القديد ، سننال ،يفبن ماجةأخرجه  ا-(4)

غريب جدا من اما رأي العلماء فيه فقد قال فيه البيهقي هذا مرسل .وقال ابن عساكرهذ أصحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
فأنت ترى ابن هادي الوداعي:"حديث جرير ابن عبد هللا وإمنا حيفظ من حديث قيس عن ابن مسعود وهو غريب أيضا قال العالمة 

 خيالفهم من ماثلهم. أن زهري بن معاوية وحيي بن سعيد لقطان وابن عيينة ويزيد بن هارون وعبد هللا بن منري يرسلونه ومل
 .وقال عنه منكر.1341:حديث رقم 3/514 الضعيفة  السلسلةيف أخرجه األلباين  -(5)
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لة اإلثبات عند دالذي أصدر حكما لصاحل اليهودي النعدام أ(1)اليهودي فرفع أمره إىل القاضي شريح 
 .علي

 .(2)وكذاك اخلليفة عمر بن اخلطاب حني اشرتى فرسا ووجد فيه عيبا
 .املساواة بني كافة أفرد اجملتمع اإلسالمي أمام أحكام التشريع 2 

بني أفراد اجملتمع فيما يتعلق بتطبيق  -كما سبقت اإلشارة إىل ذلك–إن الشريعة اإلسالمية ال متيز
أروع األمثلة عندما سرقت املرأة  -صلى هللا عليه وسلم-النصوص الشرعية ولقد ضرب رسول هللا 

ن يطلب الشفاعة من رسول هللا لفائدهتا فقام عليه السالم خماطبا فقال " ما إكثاركم املخزومية وجاء م
الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد و  ، يف حد من حدود هللا وقع على أمة من إماء هللا،علي 

 .النص الشرعي سواء فالكل أمام(3)نزلت مبثل الذي نزلت به لقطع حممد يدها"
  متساوون أمام أحكام الشرع وال متييز بينهم إال فيما هم فيه خمتلفون فاألحداثوالذميون أيضا 

ختالف بني عقيدة اإلسالم وعقيدة الذميني ختضع الوقائع والتصرفات اليت خترج بطبيعتها عن نطاق اإلو 
 .(4)ألحكام التشريع اإلسالمي شأهنم يف ذلك شأن بقية الشعب

الشريعة اإلسالمية يف نطاق العبادات واملعامالت على السواء وعليه خيضع املسلمون إىل أحكام 
 .أما الذميون فيخضعون إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل ما خيرج عن نطاق اعتقاداهتم الدينية فقط

 .الفرع الثالث : سراين نصوص التشريع اجلنائي اإلسالمي من حيث الزمان

                                                           

ويقال : شريح بن شراحيل أو ابن  . الكوفة هو الفقيه أبو أمية ، شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي ، قاضي ((1
صلى -أسلم يف حياة النيب يقال : له صحبة ، ومل يصح ; بل هو ممن  . ابليمن الذين كانوا شرحبيل . ويقال : هو من أوالدالفرس

 م س.4/101.الذهيب سري اعالم النبالء. الصديق زمن اليمن وانتقل من -هللا عليه وسلم
وجد فيه بعدها بقليل عيب أنه يعرج. قال البائع األعرايب أنه كان سليماً، فرّد أمري  ،اشرتى عمر بن اخلطاب فرس ودفع مثنه(2) 

شئت ليحكم يف األمر. فاختار األعرايّب شرحياً. ومل يعرفه عمر، فدعاه إىل بيته ليحكم فرفض  املؤمنني عمر بن اخلطّاب أن اخرت من
 قول فصل وحكم عد -وهللا هكذا القضاء »فرّد عمر « خذ ما ابتعت أو رّد ما اشرتيت»شريح. فقال شريح لعمر 

لعظيم اابدي حممد مشس .ا،دط،ودت 2/2548،ابب الشفاعة يف احلدود كتاب احلدود،يف السنن،،اخرجه ابن ماجة  -(3)
ابو داووود كتاب احلدود ابب يف القطع يف العارية إذا جحدت ما إكثاركم علي يف  سنن،  ،عون املعبود شرح سنن ايب داوود ،احلق

واإلشارة حد من حدود هللا عز وجل وقع .ضعيف هبذا السياق، خترجيه مع ذكر سبب وروده، ورد تصحيح احلاكم والذهيب إايه، 
 1ط/ إىل أنه يف الصحيحني بغري هذا التمام، وبيان تساهل أو خطأ ابن حجر يف حتسينه إايه نصر الدين االلباين السلسلة الضعيفة

، (9/416 )، 
 ، 1/87، 1ط/ ،أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ،لعوحممد سليم ا-(4)
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أن النصوص اجلنائية ال تسري أحكامها على احلوادث اليت إن القاعدة العامة يف الشريعة اإلسالمية 
علم الناس هبا، إذ أن األصل يف األشياء اإلابحة وأنه ال و   سبقت إال بعد صدور النصوص اجلنائية

حكم على أفعال العقالء إال بعد ورود النص الشرعي هبا وهذا يعين ابملفهوم املخالف أن النصوص 
ثر فوري وليس هلا أثر رجعي وأن اجلرائم يعاقب عليها ابلنصوص املعمول هبا اجلنائية اإلسالمية تسري أب

 .(1)وقت ارتكاهبا
وإذا كان هذا األمر من حيث املبدأ هو األصل فقد ذهب مجاعة من الفقهاء إىل القول بورود 

ذهب آخرون إىل القول بغري ذلك، وقبل استعراض آراء كل من  بينمااستثناءات على هذا األصل 
 .االجتاهني واحلجج اليت يستند عليها ال بد أن نعرف املبدأ والسند الشرعي الذي يعتمد عليه

 .السند الشرعي لهو   املبدأ الشرعي يف عدم الرجعية يف التشريع 
إن علماء الشرع اإلسالمي مل يعرفوا ما يصطلح على تسميته قانوان بعدم الرجعية وهو على ما يبدو 

ني الغريب بعدما مت اعتبار التشريع املصدر الوحيد للنصوص اجلنائية ودخل فقهاء مبدأ مستورد من التقن
التشريع احملدثني يف العصور احلديثة اليت ميكن أن نسميها عصر التقنني هو مسايرة التشريع الغريب حيث 

ى تعبري عن "القانون أمس ايأن أغلب الدول اإلسالمية قننت هذا املبدأ يف قوانينها واعتربته مبدأ دستور 
 .(2)إرادة األمة وليس للقانون أثر رجعي

لة اليت يسوقها أغلب الفقهاء يف دوالسند الشرعي هلذا املبدأ يف التشريع اإلسالمي يتمثل يف األ
 :ميكن تبياهنا كاآليت و   هذا النطاق،

حدثت حاديث النبوية الدالة عن العفو عن اآلاثم اليت ورود كثري من النصوص القرآنية واآل-
قبل جميء النص، ومل يرد يف األثر أن سبق أن طبق التشريع من قبل النيب صلى هللا عليه وسلم على 

 :املاضي من ذلك قوله تعاىل

 .(3): َّحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخٱُّ

                                                           

جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات  ، ،قبل ورود الشرعدراك احلكم الشرعي إدور العقل يف ،( احلويل ماهر حممد (1
 138،ص2ع ،الشرعية( اجمللد الثاين عشر

 .م س1/38 ،التشريع اجلنائي املغريب امحد اخلمليشي، -(2)
 .279 :سورة البقرة، اآلية -(3)
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 .(1)َّحمخل مل هل جم حلجل حج حج حج حج حجحجحج حج حجُّوقوله سبحانه

اليت متت قبل وجود إذا فالنص الشرعي يسري أبثر فوري على األفعال املستقبلية وأن األفعال 
 ،النص ال عقاب عليها وال رجعية للنصوص الشرعية

قال: حضران عمر ابن العاص (2)أما يف السنة النبوية فنورد ما أورده مسلم عن ابن مشاسة املهري 
وهو يف سياقة املوت فبكى طويال وحول وجهه إىل اجلدار فجعل ابنه يقول: "اي أبتاه : أما بشرك رسول 

 عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكذا قال: فأقبل بوجهه فقال هللا صلى هللا
: إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، إين قد كنت على أطباق ثالث لقد 

د استمكنت ال أحب إيل أن أكون قو   رأيتين وما أحد شد بغضا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مين،
منه فقتلت، فلو مت على تلك احلال لكن متن أهل النار فلما جعل هللا اإلسالم يف قليب أتيت النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقلت : أبسط ميينك فألابيعك فبسط ميينه، قال: فقبضت يدي، قال: مالك اي 

قال: أما علمت أن عمر ؟ قال: قلت : أردت أن أشرتط، قال: تشرتط مباذا ؟ قلت: أن يغفر يل، 
 .(3)اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها وأن احلج يهدم ما قبله

"ما أحل هللا يف كتابه فهو حالل وعن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
مث ( 4)لينسى شيئا وما حرم فهو حرا وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من هللا عافيته فإن هللا مل يكن

 .(5)َّحجحج حج حج حجحجٱُّٱتال:

 املبدأ يف عدة اعتبارات: هبذاوتتمثل احلكمة يف األخذ 

                                                           

 .95 :سورة املائدة، اآلية -(1)
(: "ومشاسة ابلشني املعجمة يف أوله بفتحها 2/137« )صحيح مسلمشرح »ابن مشاسة ثقة اتبعي مصري قال النووي يف  -(2)

(: "مشاسة 342)ص« التقريب»وضمها، ذكرمها صاحب املطالع، وامليم خمففة وآخره سني مهملة مث هاء". وقال ابن حجر يف 
، 4/80« )فتحال»(. وكذلك قال يف 311، 4/80« )الفتح»بكسر املعجمة، وختفيف امليم بعدها مهملة". وكذلك قال يف 

 ( فقال: "بكسر الشني املعجمة وختفيف امليم وبعد األلف سني مهملة".11/194« )العمدة»(. وتبعه العيين يف 311
 س ،م121رقم احلديث ،1/74،ابب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذلك اهلجرة واحلج ، يف صحيحه،اخرجه مسلم  -(3)
 يف غاية املرام 14وحسنه يف صفحة رقم 5/325أخرجه األلباين يف السلسلة الصحيحة.(4)
 .64:سورة مرمي، اآلية  -(5)
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اعتبارات منطقية ألن ألصل يف القانون أن يتوجه إىل املستقبل فال يعقل أن يتوجه إىل املاضي ومعىن  1
 .موجودعمال ألنه غري ضمنه أب ذلك أنه إلزام األفراد بقانون ال يستطيعون القيام

 .اعتبارات قائمة على العدالة فليس من العدل أن يعاقب القانون على فعل كان مباحا 2

اعتبارات عملية ألن مبدأ عدم الرجعية يعترب ضمانة حلقوق األفراد وعامال مهما من عوامل استقرار  3
 .اجملتمع والطمأنينة والثقة

 .منهاالستثناءات اليت ترد على هذا املبدأ وموقف الفقهاء ا

يرى بعض الفقه اإلسالمي أنه على الرغم من أن األصل يف لتشريع اجلنائي هو عدم رجعيتها 
إىل الوراء إال أن هناك بعض االستثناءات اليت ترد على هذا املبدأ، ولتأكيد وجهة نظرهم هذه ساقوا 

فيها النص جمموعة من الوقائع واألحداث اليت طرأت يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وطبق 
 .الشرعي أبثر رجعي

غري أن هناك من الفقه من يرى أن النص الشرعي ال يسري أبثر رجعي مهما كانت الوقائع 
 .الفريق األول رجوع النص الشرعي إىل الوراء هو وهم وليس حقيقة هواألحداث وأمنا اعترب 

 .أدلة القائلني بوجود استثناءات من مبدأ عدم الرجعية - 1

إىل القول بوجود استثناءات من مبدأ سراين النص اجلنائي أبثر فوري  راح القانون،من شذهب بعض 
، وذلك يف حالة بعض اجلرائم اخلطرية على األفراد أو على (1)إذ هناك حاالت يرجع فيها أبثر رجعي

 :اجلماعة واستذلوا مبا يلي 

نتىت يت  حج حج نب ىب يب رت حجحجٱُّٱ تعاىل: اآلايت واألحاديث يف مسألة احلرابة قال هللا

: َّينىن حج حج حج حج حجحج حج حج حجحج حجحج حج حج حج حج حج حجحج حج حج حج حج حج
(2). 

                                                           

 م.س ، 1/268 ،اجلنائي اإلسالمي التشريع،يف كتابه  عودة عبد القادرمن بني القائلني هبذه االستثناءات  -(1)
 . 33:سورة املائدة، اآلية  -(2)
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وروى البخاري رمحه هللا عن أنس رضي هللا عنه قال قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم نفر 
هنا ففعلوا فصحوا امن عكل فأسلموا فاجتووا املدينة فأمرهم أن أيتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواهلا وألب

رعاهتا واستقوا اإلبل فبعث يف آاثرهم فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم مث مل  واوقتلفارتدوا 
 .حيسمهم حىت ماتوا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قطع الذين سرقوا  (1)ويف سنن أيب داوودعن أيب الزاند
 حج حجنتىت يت  حج حجنب ىب يب رت  حجحجلقاحه ومسل أعينهم ابلنار عاتبه هللا يف ذلك فأنزل ﴿

ووجه  َّينىن حج حج حج حج حجحج حج حج حجحج حجحج حج حج حج حج حج حجحج حج حج حج
من أقوال العلماء وهبذا تكون  مرجوحعقاب العرينيني على ما هو أ االستدالل هبذه اآلية أهنا نزلت يف

اآلية قد نزلت بعقوبة فعل سابق عليها ومن مت يكون لآلية أثر رجعي إذ الشك أن املصلحة العامة 
 .(2)اقتضت أن يكون للنص أثر رجعي فجعل له هذا األثر حلفظ مجاعة املسلمني منهم

ار إذ مت اعتبارها أهنا طبقت إال أن أقوى استدالل جبواز الرجعية هلذا الفريق تتمثل يف آية الظه
أول اإلسالم مسألة يرتتب عليها فسخ عقد  على واقعة سابقة حيث أن الظهار كان يف اجلاهلية ويف

 .النكاح وإهناؤه ومل يكن يعد جرمية
الت : ظاهر مين زوجي أوس بن ق(3)فقد أخرج أبو داوود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 

فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشكو إليه،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيادلين  (4)الصامت
 حج حج حج حج حجخل مل ىل يل ٱُّٱفيه ويقول : اتق هللا فإنه ابن عمك فما برحت حىت نزل القرآن 

فقال "يعتق رقبة"، قالت: ال جيد، قال: فليطعم  ضإىل الفر (5)َّحجحج حج حج حج ىنمن حج حجحج حج
                                                           

عبد هللا بن ذكوان أبو عبد الرمحن القرشي املدين ، ويلقب أبيب الزاند ، وأبوه موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة اخلليفة  -(1)
 .عثمان ، وقيل : موىل عائشة بنت عثمان بن عفان ، وقيل : موىل آل عثمان ، وقيل : إن ذكوان كان أخا أيب لؤلؤة قاتل عمر 

 سري اعالم النبالء. (5/464) .أمحد بن صاحلن قاله أبو داود السجزي ، ع
 م.س.، 1/268 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عودة عبد القادر-(2)
بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن  خولة بنت ثعلبة، ويقال خويلة، وخولة أكثر. وقيل: خولة بنت حكيم، وقيل خولة -(3)

؛ وهو ما كان حوار قد جتلى فيه قمة التأدب مع الرسول واملراقبة واخلوف من هللا  -رضي هللا عنها-خلولة بنت ثعلبة  .ثعلبة
 م س28/212الذهيب سري أعالم النبالء .؛ وهو حوار الظهاريهدف الوصول إليه رسول هللا 

 .28/212سري اعالم النبالء  رضي هللا عنه -األنصاري أخو عبادة بن الصامت ، بدري ، أوس بن الصامت  -(4)
 1 :سورة اجملادلة آية رقم (5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12265
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12265
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ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من مثر قلت اي رسول  ستني مسكينا، قالت:
ارجعي إىل ابن و   هللا فإين أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنيت اذهيب فأطعمي هبا عنه ستني مسكينا

فوجه الداللة من هذا احلديث أن عقوبة الظهار قد طبقت على أوس بن الصامت عن واقعة  (1)عمك
 .(2)النص فمعىن ذلك أن هذه اآلية طبقت أبثر رجعي حدثت قبل نزول

 .أدلة القائلني بعدم رجعية النصوص الشرعية إىل املاضي - 2

يرد أصحاب هذا الرأي على القائلني بوجود استثناءات يرجع فيها النص الشرعي اجلنائي إىل املاضي 
املاضي كل حالة على حدة ليخلصوا أبثر رجعي، ويناقشون احلاالت اليت أوردوها كمثال على الرجوع إىل 

 .يف األخري اىل دحض مزاعم الفريق القائل ابلعكس

من ذلك مثال آايت احلرابة اليت قالوا أبهنا طبقت أبثر رجعي على أفعال سبقت وجودها يردون 
ق يستدالل هبذه اآلية، واحلديث على الرجعية للنصوص الشرعية على اجلرائم اخلطرية، أبن تطبعلى اإل

قد حدث قبل نزول اآلية حيث أن النيب مل ينتظر نزول القرآن -صلى هللا عليه وسلم-عقوبة من النيبال
ستثناءيلزم أن حتدث اجلرمية مث تنزل اآلايت مث تقام العقوبة أبثر رجعي، فتطبيق فيهم، فحىت يثبت هذا اإل

نص الشرعي ضرب من العقوبة، مث نزول القرآن الكرمي يف هذه القضية جيعل احلديث عن رجوع ال
العبث، مث إن نزول القرآن بعد احلادثة وكأنه فيه أتييد للرسول صلى هللا عليه وسلم الذي كان قد حكم 

 .(3)يف القضية ونفذ احلكم فيها فلم يعد هناك جمال للحديث عن رجوع النص الشرعي إىل الوراء 

ن الظهار وإن كان جر مية أما االستدالل آبايت الظهار،وحديث أوس بن الصامت فيه نظر أل
ن متس أبمن الدولة أو اجلماعة أبي حال من األحوال وليس أفإنه ال يدخل ضمن اجلناايت اليت ميكن 

فيها أي اعتداء على النفس أو على ما دونه، واحملصلة أن األفعال اجملرمة ال تعترب جرمية يف الشريعة 
اإلسالمية إال بعد تقرير عقوبة عليها وأن وجود النص اجملرم للفعل املعاقب عليه ال يكفي بذاته للعقاب 

                                                           

ابب  (1/266)، سننيف ال،داوود  وابو .6/311كتاب الظهار ، نيل االوطار ،آحاديث االحكام،الشوكاين حممد بن علي -(1)
مل  عطاء : أبو داود وهذا مرسل . قال (. 1/225). املعجم الكبري (2214 )الظهار رقم احلديث

  واملنذري أبو داود سكت عنه خولة حديث ( أوسا يدرك
 م.س، 1/270 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي،عودة عبد القادر -(2)
 م.س،1/79،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي،العو حممد سليم -(3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
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وقع يف أي وقت ويف أي مكان من أي شخص وإمنا يشرتط للعقاب على الفعل اجملرم على كل فعل 
أن يكون النص الذي جرمه انفد املفعول وقت ارتكاب الفعل وأن يكون النص ساراي على املكان الذي 

على الشخص الذي اقرتفه، فإذا ختلف شرط من هذه الشروط امتنع العقاب على و   اقرتف فيه الفعل
 .رمالفعل اجمل

كما استدل القائلون برجعية النص اجلنائي أبن النص املقرر لعقوبة القذف قد نزل خبصوص 
بل نزوله قأمنا عائشة رضي هللا عنها وبذلك يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد طبقه على فعل وقع 

 .ومن مث يكون هذا النص قد طبق أبثر رجعي

 .ا بقولهعلى هذ(1)وقد رد الدكتور حممد سليم العوا

" أمنا أوردته مراجع التفسري فهو أن ما نزل يف شأن السيدة عائشة هو العشر اآلايت اليت (2)
 حج حج حج حج حج حجحجمنىن  حج حجحج حج حج حج حجحج حجخل مل ىل يل ٱُّٱتبتدئ بقوله تعاىل 

وذلك أيضا هو ما ورد يف كتب السنة الصحيحة، وبذلك فإن آايت (3)﴾ٌّ ٍّ َّ حج حجحج حج ىيمي حج
يف النزول عن آايت براءة السيدة عائشة رضي هللا عنها وإذا تبني هذا ومت حد القذف تكون منفصلة 

إعمال القاعدة العامة اليت ورد النص عليها يف اآلايت القرآنية واليت تبني أنه ال عقوبة إال بعد سبق 
 اإلنذار والبيان فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا عاقب قذفة السيدة عائشة يكون قد عاقبهم على

 .(4)فعل وقع منهم بعد أن جرمه القرآن

                                                           

، القانون التجاريمفكر إسالمي وكاتب وحمامي متخصص يف  (ابإلسكندرية1942ولدديسمرب22)حممد سليم العوَّا  -(1)
ورئيس لالحتاد العاملي لعلماء املسلمينومستشار قانوين عمل لدى العديد من احلكومات يف بلدان عربية شىت، واألمني العام السابق 

يتميز فكره ابلفريق العريب للحوار اإلسالمي املسيحيو مؤسس أحد أبرز رواد احلوار الوطين املصري، وعض .مجعية مصر للثقافة واحلوار
 .والشيعةالسنةكما أنّه من دعاة احلوار واملقاربة بني أهل  .والغربالعامل اإلسالميابالعتدال والرتكيز على احلوار وليس الصدام بني 

جلمال سين مبارك. وكان ممن يعارضون بشدة مشروع توريث احلكم ترافع عن عدة أعضاء من اإلخوان املسلمني ُسجنوا يف عهد ح
 . ويكيبداي احلرة.والشورىمبجلسي الشعبانئًبا منتخًبا  30مؤيًدا من » 2012النتخاابت الرائسة املصرية ترشح كمستقل [1].مبارك

 م.س، 1/79 ،النظام اجلنائي اإلسالمي يف أصول،العوا حممد سليم -(2)
 .20-11 يتان:سورة النور، اآل -(3)
 م.س، 1/80، يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ،حممد سليم العوا -(4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1942
http://ar.wikipedia.org/wiki/1942
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7#cite_note-.D8.A3.D9.87.D8.B1.D8.A7.D9.85-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
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أضف إىل ذلك أن األمر كان مصدرا للقيل والقال يف املدينة طالت مدته حىت بلغ شهرا اغتم فيه 
الرسول غما شديدا فكان من املنٌطق أن ينزل القرءآن برباءة السيدة عائشة ال حبد القذف وهذا ما يبني 

 .فكإلاأن آايت حد القذف نزلت قبل آية 
من مث فإن دعوى الرجعية ال تصح و   الوقائعو   حسب األحداث فالقرآن الكرمي نزل ابلتدرج

نب ىب  حج حجٱُّٱألن أحكام اإلسالم نزلت متدرجة مع احلوادث ومل تكتمل إال عند نزول قوله تعاىل 

 .(1)َّحجنت ىت يت حج حجيبرت 
أبثر رجعي بل وتطبيق النص على احلادثة سبب النزول ال ينهض سببا للقول أبن النص طبق 

 .هي الفورية بعينها

 .الرتجيح 

اليت يعتمدون عليها حبيث أهنم استندوا إىل النصوص  النصوصلة الفريق الثاين أقوى بكثري لقوة دإن أ
الشرعية ابإلضافة إىل أن حتليالهتم مقبولة عقال ومنطقا وشرعا، وتبقى القاعدة العامة أنه ال عقوبة وال 

دود والقصاص تبقى سارية أبثر فوري، وأنه يف اجلرائم التعزيرية تبقى إمكانية جرمية إال بنص شرعي، فاحل
رجوع النص الشرعي إىل الوراء مىت كانت مصلحة اجملتمع املسلم يف ذلك دون مساس أيضا ابلضماانت 

 .املمنوحة للمتهم للحصول على حماكمة عادلة وفق قواعد الشرع احلنيف
  

                                                           

 . 3:سورة املائدة، اآلية -(1)
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 .ع اجلنائي املغريباملبحث الثالث :سراين التشري

مناقشة مسألة سراين التشريع اجلنائي املغريب من حيث الزمان واألشخاص ومن حيث هللا  ستتم حبول 
املكان وفق املطالب اآلتية، مفهوم اإلقليم يف التشريع اجلنائي املغريب"مطلب أول"، من هم األشخاص 

التشريع اجلنائي انفذا على إقليم الدولة املغربية الذين يسري يف حقهم التشريع اجلنائي املغريب، مىت يعترب 
 .ومن يقطنونه"مطلب اثلث"

 .املطلب األول: تطبيق النص اجلنائي املغريب من حيث املكان

التجرمي  إن تطبيق النص اجلنائي املغريب من حيث املكان خيضع جملموعة من املبادئ األساسية يف ميدان
 .(1)الدولة أو ما يصطلح على تسميته ابلغري سواء على األشخاص ذوا جنسية والعقاب

فمن حيث إقليمية النص اجلنائي: يقصد هبذا األمر أن النص اجلنائي املغريب يسري على  -أ 
مجيع األفعال أو األعمال اإلجرامية املرتكبة يف أي منطقة أ ومكان خيضع لسيادة الدولة املغربية ويعاقب 

الفعل بصرف النظر عن جنسية اجلاين أو اجملين عليه أو نوع الفعل التشريع اجلنائي املغريب على هذا 
 .(2)وكذلك املركز القانوين الذي مت االعتداء عليه الذي مت اقرتافه

أنه البد من التمييز بني اجلرائم املختلفة للقول أو العتبار فعل ما جرمية مت القانوين  ويرى الفقه
يادة اململكة املغربية وابلتايل القول تبعا لذلك بوجوب تطبيق ارتكاهبا يف املكان اإلقليمي اخلاضع لس

التمييز بني إتيان النشاط اإلجرامي وحتقق النتيجة  ويف هذا اإلطار يتمالنص اجلنائي املغريب من عدمه 
اإلجرامية ملعرفة ما إذا كانت الوالية القانونية منعقدة للتشريع اجلنائي املغريب من عدمه من حيث 

 .(3)التطبيق
-كما هو الشأن مثال جلرائم اخلطر  –إن اجلرائم اليت ال تتطلب لقيام ركنها املادي نتيجة إجرامية 

عتبار هو الذي مت فيه النشاط اإلجرامي ألن هذه اجلرائم تعترب قائمة املكان الذي يتم أخذه بعني اإل فإن
 .(4)مبجرد إتيان النشاط اإلجرامي وال تتحقق فيه أية نتيجة إجرامية

                                                           

 املواطن الذي حيمل جنسية الدولة يعترب ابلنسبة إليها غريا. ىكل ما سو   -(1)
 م س ،1/78،املرشد يف شرح ق.ج.م القسم العام،عصام املديين  ((2
  م س. ،1/92، شرح ق ج م ،عبد لواحد العلمي-(3)
 م س ،1/78، شرح ق ج العام، امحد(اخلمايشي 4)
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 تحقق فيهييف املكان الذي  تعترب قد اقرتفت -أي اجلرمية–أما إذا كانت اجلرمية مستمرة فهي 
ستمرار": فالذي خيفي أشياء حمصلة من جناية أو جنحة ومير بعدة دول يكون مرتكبا للجرمية ركن اإل

 .(1)يف أي دولة مر هبا
من خالل املادة العاشرة من ق  ومبد إقليمية النص اجلنائي أخذ به املشرع املغريب بشكل صريح

ج م الذي جاء فيه "يسري التشريع اجلنائي املغريب على كل من يوجد إبقليم اململكة من وطنيني 
ستثناءات الواردة يف القانون العام الداخلي والقانون العام وأجانب وعدميي اجلنسية مع مراعاة اإل

 .(2)الدويل
القانون العام الداخلي والقانون العام الدويل واليت ستثناءات الواردة يف ترى ما هي هذه اإل

 .يتحدث عنها املشرع يف الفصل السابق؟
ستثناءات الواردة يف القانون العام الداخلي واليت مبقتضاها النطبق نصوص التشريع إنه ابلنسبة لإل

 :اجلنائي يف مواجهتهم جند
ن أن يكون حمال للمتابعة بل من الدستور املغريب الذي استثىن شخص امللك م 46الفصل  -

 .(3)حرتام والتوقريله واجب التقدير واإل
استثىن أعضاء اجمللس التشريعي من أن يكونوا -السابق السابق الذكر- 46كذلك الفصل -

حمال للمتابعة فال جيوز مؤاخذة أحد نواب األمة وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه وال حماكمته 
إذا كان الرأي املعرب عنه جيادل يف –أو لقيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ما عدا مبناسبة إبداء الرأي 

 .(4)الواجب للملك  النظام امللكي أو الدين اإلسالمي أو يتضمن ما خيل ابالحرتام
أما ابلنسبة لالستثناءات املقررة يف القانون الدويل العام واليت مبقتضاها ال تسري نصوص التشريع 

 :األمر يتعلق هنا ب و   غريب على ألشخاص الواردة يف االستثناء املذكورجلنائي امل
                                                           

 م س. ،1/87،شرح ق ج القسم العام ،اخلمليشي امحد-(1)
يقيم يوجد حول حدودها وفوق اقليمها بغض (عرفت شايب امينة مبدا اقليمية القوانني أبنه:تطبيق لقانون الدولة على كل من 2)

 ،املبادئ العامة نظرية القانونالنظر عن جنسياهتم النه مظهر من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها دون املساس بسيادة دول اخرى)
 ..1/236، 3ط/

 واالحرتام.من الدستور على أن:"شخص امللك ال تنتهك حرمته وللملك واجب التوقري  46ينص الفصل  -(3)
ابلرغم من وجود هذا النص فالشق املتعلق منه ابلدين اإلسالمي يبقى غري ذي أثر وقد خرقه أحد األساتذة احملسوبني غلى  -(4)

إىل ملوك ورؤساء القبائل واألجناس أبهنا إرهابية ومل حترك ضده اية  -صلى هللا عليه وسلم –التيار العلماين بوصفه لرسائل الرسول 
 إن كان رد عليه العلماء ومن له غرية على الدين اإلسالمي.متابعة و 
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جودهم فوق الرتاب الوطين شريطة أن يتم و   رؤساء الدول األجنبية وأفراد عائالهتم وحاشيتهم أثناء-
 .(1)إخطار احلكومة املغربية بتواجدهم 

 .أفراد عائالهتمو   أعضاء اهليئة الدبلوماسية-
 .إذا كان وجودها مرخصا به ووقعت اجلرمية ضمن نطاق الرتخيص بيةلدولة أجن القوات احلربية-
 .ممثلوا اهليئات الدولية-

يبدو التفوق الواضح للتشريع اجلنائي اإلسالمي على التشريع اجلنائي الوضعي ففي الوقت و   هذا
االشرع اإلسالمي سواء ستثناءات منعدمة يف التشريع اإلسالمي فالكل أمام تطبيق الذي جند فيه اإل

حكام وحمكومني أغنياء وفقراء وجهاء ووضعاء إال الرتاخيص الشرعية وابلتايل يعترب الكل سواء أمام 
 .(2)هذا التشريع

 .املطلب الثاين : سراين التشريع اجلنائي املغريب من حيث األشخاص
وهو يشري إال أن النص (3)يسيطر على هذا األمر ما يصطلح على تسميته مببدأ عينية النص اجلنائي

  اليت هلا خطورة معينة من أي شخص كان، بصرف النظر عن جنسهو   اجلنائي الوطين يطبق على جرائم
من اجملموعة اجلنائية املغربية اليت  12من ذلك على سبيل املثال مقتضيات املادة و   (4)فه هلاامكان اقرت و 

اجلنائية ذلك أن كل جناية ماسة أبمن الدولة من قانون املسطرة  712إاى 707أحالت على املادة 
  األوراق البنكية وطنية كانت أو دولية ابملغربو   النقود يركذلك جرائم تزو و   اليت ترتكب خارج اململكة

متداولة داخل املغرب بصفة قانونية يتابع بشأهنا كل الفاعلني هلا واملشاركني األصليني واملشاركني و 
لقبض عليهم ابملغرب أو مت تسليمهم للجهة ام إذا ألقي  ج مقتضيات ق املساعدين وحماكمتهم وفق

 .القضائية املغربية

                                                           

 م س. ،1/121،سم العامقشرح ق ج ال،اخلمليشي امحد -(1)
يتمتع ابحلصانة الدبلوماسية وفقا الحكام القانون الدويل رجال السلك السياسي االجنيب من دبلوماسيني وقناصل وممثلني عن ((2

بشان العالقات الديبلوماسية هو  18/04/1961ماورد يف ديباجة اتفاقية )فينا( املربمةاملنظمات الدولية والغرض منها حسب 
 متكينها من اتدية وظائفها دون معوقات من الدولة اليت تتواجد فيها

 م.س، 1/945 ،شرح ق.ج.م القسم العام،العلمي عبد الواحد-(3)
 ، 1/89، ط د الوسيط يف قانون العقوابت، القسم العام ،أمحد فتحي سرور((4
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اليت و   هذا ويربر تشدد املشرع املغريب يف تطبيق النص اجلنائي الوطين إىل خطورة هذه اجلرائم
ء أن يلحق الضرر من خالهلا الدولة املغربية وحدها دون غريها من الدول اليت قد ال يعنيها يف شي

 .(1)كيانه سواء من الناحية السياسية أو الناحية االقتصاديةو  بيتضرر املغر 
و يف ما يتعلق بشخصية النص اجلنائي فإن مقتضى ذلك يعين أن النص اجلنائي املغريب يطبق 

  املغربيةية املغربية حىت ولو ارتكبوا جرائم خارج األقاليم اخلاضعةللسلطة سعلى كل املغاربة احلاملني للجن
على (2)هو ما يعرف مببدأ الشخصية اإلجيابية وواجب التطبيق كذلك أي النص اجلنائي الوطين و 

 .(3)هو ما يعرف مببدأ لشخصية السلبيةو   األجانب الذين يرتكبون جرائم ضد الوطنيني يف اخلارج
العقاب للنص اجلنائي يف اجلانب اإلجيايب من  ةويبدو واضحا أخذ املشرع املغريب مببدأ شخصي

خالل إجازته لتطبيق النص اجلنائي املغريب على كل املغاربة الذين يرتكبون أي فعل يعترب جناية أو 
  ارتكاب جناية أو جنحةفيهاجنحة مبفهوم التشريع اجلنائي املغريب أو مبفهوم النص اجلنائي للدولة اليت مت 

وأن هذه اجلرائم ميكن  (4)ج م من ق 708ملغريب من خالل مقتضيات املادة هذا ما أكده املشرع او 
 .(5)لو مل يكتسب املتهم اجلنسية املغربية إال بعد ارتكابه للجنائية أو اجلنحةو   املتابعة بشأهنا حىت

                                                           

من قانون اجلنائي املغريب ( إمنا تطبق يف  261من القانون اجلنائي املغريب  والفصل  10) إن املقتضيات احملتج هبا ) الفصل  -(1)
حق األجانب الذين يرتكبون جرمية داخل الرتاب الوطين. أما األجنيب الذي يرتكب جرمية خيانة األمانة خارج الرتاب الوطين فإن 

من ق.م.ج من االختصاص يف حماكمة األجانب الذين يرتكبون  755املغريب غري خمتص مبحاكمته  وأن ما ورد يف الفصل القضاء 
ملف  7/10/1982بتاريخ 1395خارج املغرب جرائم معينة فهو استثناء ال يتعدى ما نص عليه.( قرار اجمللس األعلى عدد 

 .86-86س األعلى يف املادة اجلنائية من جمموعات قرارات اجملل 1/221منشور  9151جنائي 
من ق م ج"كل فعل له وصف جناية يف نظر القانون املغريب ارتكب خارج اململكة من طرف مغريب ميكن  707تنص املادة((2

حفه يف  املتابعة من اجله واحلكم فيه ابملغرب.غري انه الميكن ان يتابع املتهم وحياكم اال اذاعاد اىل املغرب ومل يثبت انه صدر يف
اخلارج حكم اكتسب قوة الشيء املقضي به وانه يف حالة احلكم ابدانته قضى العقوبة احملكوم هبا عليه اوتقادمت اوحصل عفو 

 "بشاهنا
اإلجيايب بينما يف الوجه السليب فاملشرع غالبا ما يرتك املبادرة لقانون الدولة الوجه واملالحظ أن هذه املسألة تطبق غالبا يف   -(3)
 م.س (. ،1/95 ،يت ارتكب فيها الفعل اإلجرامي على املواطن املغريب ) عبد القادر العلميال
) كل فعل له وصف جنحة يف نظر القانون املغريب ارتكب خارج اململكة املغربية من طرف مغريب ميكن  708نص املادة  -(4)

ابع أو حيكم إال مع مراعاة احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة املتابعة من أجله  واحلكم فيه ابملغرب مع مالحظة أنه ال ميكن أن يت
 ق.م.ج  707الثانية من املادة 

  ،1/91،.3ط/ ،القانون اجلنائي املغريب القسم اخلاص،بد الواحد علعاملي ا((5
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السليب يف و   و يبدو أيضا أخد املشرع املغريب مببدأ شخصية النص اجلنائي يف الشق اإلجيايب
 ىحينما اعترب احملاكم املغربية هي املختصة يف اجلناايت أو اجلنح املقرتفة عل ج مق من  707املادة 

منت الطائرات األجنبية إذا كان مقرتفوها أو اجملين عليهم ذووا جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة ابملغرب 
 .(1)بعد وقوع اجلناية أو اجلنح

 .النص اجلنائي يف الزمناملطلب الثالث : سراين 

لذلك حنيل عليه جتنبا و   و قد مت التطرق إىل هذا األمر عند احلديث عن مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي
 .للتكرار

 

 

  

                                                           

  ،3،1/91ط/ القانون اجلنائي املغريب القسم اخلاص ،عبد الواحد العاملي ((1
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 الباب الثاين 

 .أركان املسؤولية اجلنائية يف التشريع اجلنائي املغريب واإلسالمي
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 التشريع اجلنائي املغريب واإلسالميأركان املسؤولية اجلنائية يف 

من املعلوم أنه لقيام املسؤولية اجلنائية سواء يف التشريع اجلنائي اإلسالمي أو الوضعي املغريب البد من 
فعال مبجهود بدين  توفر مجلة من األركان ويف مقدمتها النص التشريعي الذي جيرم الفعل وقيام اجلاين

ظاهرة وأن يكون الفاعل حمال للمساءلة اجلنائية أي أن أييت  يف شكل أعمال مادية وعقلي يرتجم
الفعل اجملرم عن بينة واختيار دون إكراه وما إىل ذلك من األمور اليت تنفي املسؤولية اجلنائية وعليه 

لقيام املسؤولية اجلنائية يف أي نشاط إجرامي يتطلب األمر توافر األركان اآلتية: الركن القانوين، الركن 
عناصر اليت الجرامي وتتوفر ركان يف الفعل اإلويف الوقت الذي تتوفر فيه مجيع األ دي، الركن املعنوياملا

مر الذي قامة الدعوى العمومية األإيت مرحلة أتتابعة جلها تثار املتابعة يف الشخص موضوع املأمن 
خريا عند اقرتاهنا مبا أا مث اثرهتا وانقضائهإىل عناصر الدعوى العمومية ومن له احلق يف إشارة يتطلب اإل

وأطرافها قامتها إيصطلح على تسميتها ابلدعوى املدنية التابعة كيف يتم التمييز بينهماوماهي طرق 
 .وأسباب سقوطها

 :وفق ما يلي -الباب الثاين-وهذا ما سيتم تناوله يف هذا الباب
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 الفصل األول

 .اجلنائي اإلسالمي "الوضعي املغريب والتشريعأركان قيام املسؤولية اجلنائية يف التشريعني  

هو دين احلق والعدل، وأن هللا سبحانه أنزل كتبه هلذه الغاية :ليقوم  مما الشك فيه أن الدين اإلسالمي
ن حتكيم الكتاب أوالشك ،  فالعدل هو أحد املقومات األساسية للتشريع اإلسالمي الناس ابلقسط

والسنة يف واقع األمة فيه حتقيق هلذه الغاية والناظر إىل الصورة الرائعة اليت ميزت الفرتة الذهبية لإلسالم 
 .د فيها ما يوضح أن تطبيق شرع هللا يعطي األمن واألمان للفرد واجملتمعجي

كن لكون والشك كذلك أن التشريعات الوضعية بنصوصها اجلنائية تنشد حتقيق العدل ول
، فهذا ال يعين ابلضرورة أن هذا املنتوج داملصنوع جيسد قصور الصانع يف الوصول إىل العدل املنشو 

فبما أنه مفروض على اجملتمعات اإلسالمية فال بد من تبيان تقصريه ،  اإلنساين جيب نبذه أو طرحه
و جزء من هذه املنظومة وعدم انسجامه مع واقع اجملتمعات اإلسالمية والتشريع اجلنائي املغريب ه

 .التشريعية البشرية
توافرت فيه جمموعة من الشروط حيدده املشرع  إالاذإضفاء صفة اجلرمية على فعل ما إالميكن 

عن هذه القاعدة، فاهلل سبحانه وتعاىل هو املشرع  ذسالمي ال يشمسبقا وطبعا فالتشريع اجلنائي اإل
فرض فرائض  ن هللاإ (1):"ا مساس مبقومات الفرد واجملتمع فعال اليت تعترب جرائم وهلوهو الذي حدد األ

أشياءرمحة لكم غري نسيان  سكت عنعتدوها وحرم أشياء فال تنتهكوهاو تفال تضيعوها وحد حدودا فال 
 .فال تبحثوا عنها"

 .فاملشرع هو هللا سبحانه وتعاىلاإذ
انطالقا ليها أمر التشريع هم نواب األمة أي الربملان إأما التشريع الوضعي املغريب فاجلهة املوكولة 

 .من النصوص القانونية اليت حتدد اجملاالت اليت حيق للربملان التشريع فيها
 .اركان التجرمي والعقاب يف كل منهماأ وذاك نتساءل عنأمر هبذا التشريع وسواء تعلق هذا األ

                                                           

ابب مايكره من كثرة السؤال وتكلف ما اليعنيه ،  كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، صحيحهيف  ،البخاري أخرجه(. (1
 . (1/271) .1ط/ .(31)/احلديث رقم جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبلي ،و س م.1/1800

 .(3/271 ) ".املطالب العاليةابن حجر العسقالين : " رجاله ثقات إال أنه منقطع 
 : حسن لغريه " يف ختريج الطحاوية مث تراجع .  وضعفه يف.األلباين :" منقطع

 .غاية املرام-2/1597) ضعيف اجلامع -1
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 .تيةوستتم مناقشةهذا الفصل وفق التقسيمات اآل
 .كان اجلرمية يف التشريع اجلنائ املغريب وفيه ثالثة مطالبر أول: حث األاملب

 .ول:الركن القانويناملطلب األ
 .املطلب الثاين الركن املادي

 .املطلب الثالث الركن املعنوي
 :سالمي وهوأيضا حيتوي على ثالثة مطالباملبحث الثاين اركان اجلرمية يف التشريع اجلنائي اإل

 .النص الشرعي او الركن القانويناملطلب االول 
 .املطلب الثاين الفعل الذي يشكل خمالفة للنص الشرعي"املعصية"إجيااب كان أوسلبا

 .املطلب الثالث اهلية املذنب للمساءلة اجلنائية
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 .املبحث االول :أركان اجلرمية يف التشريع اجلنائي املغريب

كل فعل ينبذه اجملتمع ويستحق العقاب بغض النظر   جتماع يكون املقصود هبااجلرمية من زاوية علم اإل
 .عن أتسيس عقوبة له يف القانون أم ال

من القانون  110الذي أخذ به املشرع املغريب بقوله يف الفصل و   أما التعريف القانوين
  :اجلنائي

 .(1)“اجلرمية هي عمل أو امتناع عن عمل خمالف للقانون اجلنائي ومعاقب عليه مبقتضاه ”
التعريف الفقهي "اجلرمية هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز حيدث  أما

 .(2)"اضطرااب اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع اجلنائي
 .يتوقف وجود اجلرمية على توفر ثالثة أركان أساسية تسمى ابألركان العامة للجرمية وهي كالتايل

 .كل ركن على حدة يف مطلب مستقل  سيتم حبثعنوي و الركن القانوين والركن املادي والركن امل

 :املطلب االول الركن القانوين

ومعناه ضرورة وجود نص قانوين سابق حيدد نوع اجلرمية والعقوبة املطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوين 
فال وجود للفعل اإلجرامي وال مربر إليقاع العقاب وهذا الركن يعرب عنه يف التشريعات اجلنائية احلديثة 

 .النصيةمببدأ 
 .مضمون مبدأ شرعية التجرمي والعقاب*

و ما يعرب عنه أحياان مببدأ "ال جرمية وال عقوبة إال بنص" وهو يعين أن أي تصرف للفرد هذا املبدأ ه
ولو أضر ابآلخرين ال يعترب جرمية إال إذا نص القانون اجلنائي على جترميه وحدد له عقااب على املخالف 

 .(3)َّحجحجحج حج حج حج حجٱُّٱوأصل هذا املبدأ يف الشريعة اإلسالمية قوله

املبدأ فقد كرسه املشرع اجلنائي املغريب يف املادة الثالثة من القانون اجلنائي "اليسوغ وألمهية هذا 
 ."مؤاخذة أحد على فعل ال يعترب جرمية بصريح القانون وال معاقبته بعقوابت مل يقررها القانون

                                                           

يتضح ان هذا التعريف غري جامع لالركان العامة للجرمية فهو ال يتضمن اال الركنني القانوين واملادي واغفل الركن املعنوي الذي ((1
 اجلنائيةالتمييز كاساس للمساءلة يشرتط االدراك و 

 ،. 1/60، 1ط/ ،شرح ق.ج.م القسم العام،نور الدين  لعمراين(ا (2
 15:سورة االسراءآية((3
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ويقضي مبدأ الشرعية يف امليدان اجلنائي أبن تكون قواعد القانون اجلنائي من مستوى القانون 
من الدستور املغريب وهو ما  45أي أن تصدر عن السلطة التشريعية املمثلة يف الربملان مبقتضى الفصل

يف "حتديد من الدستور الذي ينص صراحة يف فقرته الثالثة على أن القانون خيتص  46يؤكده الفصل 
 ."اجلرائم والعقوابت اجلارية عليها 

 .الغاية من هذا املبدأ*
الغاية من هذا املبدأ هو محاية الفرد من املشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا املبدأ يتحتم على املشرع أن 

رفات من التصينةحيدد أفعال اإلنسان اليت يعتربها جرائم والعقوابت املقررة هلا فيكون الفرد بذلك على ب
 .(1)اليت يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب

 .:يرتتب على مبدأ الشرعية يف امليدان اجلنائي ضرورة التقيد بثالثة قواعد أساسية مها
 

 :الفقرة األوىل: قاعدة عدم رجعية القانون اجلنائي 

على املستقبل فقط وبعبارة مقتضى هذا املبدأ أن النص اجلنائي ال جيوز أن يسري على املاضي وإمنا 
أخرى فإن قواعد القانون اجلنائي ال تطبق على األفعال اليت ترتكب قبل الشروع يف تطبيق القانون الذي 
ينص على جترميها وبناءا على ذلك تلتزم احملكمة بتطبيق القانون الذي كان ساراي وقت ارتكاب اجلرمية 

يطبق فقط على قواعد املوضوع دون القواعد الشكلية أو  ال القانون النافذ وقت احملاكمة وهذا املبدأ
 .(2)اإلجرائية
 .املبدأهذاالواردة على ات ستثناء اإل*

 .ستثنائية التاليةميكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانني اإل
ستثناء اهلام من مبدأ "عدم رجعية القواعد اجلنائية" كرسه القانون األصلح للمتهم: هذا اإل-

من القانون اجلنائي اليت جاء فيها "يف حالة وجود عدة قوانني سارية املفعول  6املغريب يف املادة  املشرع
 .بني اتريخ ارتكاب اجلرمية واحلكم النهائي بشأهنا يتعني تطبيق القانون األصلح للمتهم"

                                                           

ينص الفصل اخلامس من اجملموعة اجلنائية املغربية:السوغ مؤاخذة احد عاى فعل مل يعد يعترب جرمية مبقتضى قانون صدر بعد ((1
 ارتكابه فان كان قد صدر حكم ابالدانة فا ن العقوابت احملكوم هبا اصلية كانت او اضافية يوضع حد لتنفيذها 

كقوانني االختصاص واملسطرة جيري العمل هبا فور دخوهلا حيز التطبيق ابلنسبة ("انه بعكس قواعد املوضوع فان قواعد الشكل  (2
قرارجملس االعلى منشور يف جملة قضاء اجمللس االعلى "  لالفعال اليت ارتكبت من قبل مادامت مل يفصل بشاهنا حكم يف اجلوهر

 1967يونيوا 29بتاريخ  1/84 4عدد 
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يد أبثر ها قانون جدلياذا كان القانون قد منع تطبيق العقوبة اليت ينص عإ:التدابري الوقائية-
فإنه على العكس  6ما مل يكن أصلح للمتهم ف 4رجعي على أفعال ارتكبت يف ظل قانون قدمي ف

ستثناء أن التدابري وعلة هذا اإل ج من ق 8من ذلك قد مسح بتطبيق التدابري الوقائية أبثر فوري ف
اإلجرامية الكامنة يف  الوقائية ال تعد عقااب عن أفعال وقعت وإمنا هي مقررة حلماية اجملتمع من اخلطورة

 .(1)شخص املتهم وهتدف أساسا إىل إصالحه إبعادة إدماجه يف اجملتمع وهتذيبه
لتبيان غرضه فيالنص القوانني املفسرة: يعمد املشرع املغريب يف بعض األحيان إىل إصدار قوانين-

على احملاكم واملطبق وتسمى قوانني مفسرة لذلك جيب تطبيقها أبثر رجعي على احلاالت املعروضة القدمي 
 .2بشأهنا النص األصلي ما مل تكن هذه احلاالت قد فصل فيها حبكم هنائي

 :الفقرة التانية: قاعدة إقليمية القوانني اجلنائية

ن قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع واألفعال اإلجرامية اليت تقع داخلها أيقصد هبذا املبدأ 
هبا بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنيها أو أجانب كما انه وفقا وعلى كل األفراد املقيمني 

هلذا املبدأ فإن قانون الدولة ال يسري على مواطنيها الذين يوجدون خارج إقليمها ألنه سيصطدم بسيادة 
 .دولة أخرى

 :االستثناءات الواردة على املبدأ *
 :نائية على مبدأ اإلقليمية ومن أمههادخلها القانون اجلنائي واملسطرة اجلأهناك استثناءات 

 .األخذ بقواعد القانون الدويل العام اخلاصة ابحلصانة الدبلوماسية-
حيث ،و اخلارجي أذا كان فيها مساس أبمن الدولة الداخلي إحالة ارتكاب جرائم خارج إقليم الدولة -

 .قليم الدولةإليها القانون املغريب حىت ولو ارتكبت خارج إميتد 
 

                                                           

" امنا تطبق يف حق االجانبالذين يرتكبون جرمية داخل الرتاب 261قج م والفصل  من10ان املقتضيات احملتج هبا "الفصل ((1
 الوطين.اما االجنيب الذي يرتكب جرمية خيانة االمانة خارج الرتاب الوطين فان القضاء املغريب غري خمتص مبحاكمته

املغرب جرائم معينة فهو استثناء ال من قم ج من االختصاص مبحاكمة االجانب الذين يرتكبون خارج  755ان ماورد يف الفصل 
جمموعة قرارات اجمللس  9151ملف جنائي  07/10/1982بتاريخ  1395يتعدى ما نص عليه " قرار اجمللس االعلى عدد 

 1/221 86/86االعلى يف املادة اجلنائية 
  . 1/26، 2ط/ ،الوجيز يف شرح ق ج م العام،البشواري حممد ( (2
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 .املطلب الثاين :الركن املادي

يعترب الركن املادي أحد األركان األساسية اليت تتحقق معها اجلرمية، وهو النشاط املادي اجملسد للفعل 
 .مة أو على األقل أن جتري حماولة ارتكاهباااإلجرامي وهو يتحقق ابرتكاب اجلرميةالت

حتقيق نتيجة -ناصر أساسية )نشاط إجرامييتحقق الركن املادي يف اجلرمية ا لتامة بتوافر ثالثة ع
 .(1)وجود عالقة سببية بني هذا النشاط والنتيجة-ضارة عن هذا النشاط

 : نشاط إجراميالفقرة األوىل *
ال تسمح قواعد القانون اجلنائي، كقاعدة عامة ابلتدخل قبل ارتكاب اجلرميةفالنصوص اجلنائية ال تعاقب 
على جمرد األفكار والنوااي اإلجرامية إال إذا حتولت إىل نشاط مادي ملموس هذا النشاط الذي يعترب 

ن فعل مادي يصدر من جيابيا )فهو عبارة عإما أن يكون إالعنصر األول يف الركن املادي للجرمية 
الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب يف جرائم القتل واإليذاء عموما، أو االختالس يف السرقة أو كتابة 

 .(2)عبارات القذف والسب يف جرائم القذف
أما ابلنسبة للنشاط السليب فهو يتحقق ابالمتناع أي بعدم القيام مبا يوجب القانون القيام به يف 

عدم تقدمي املساعدة لشخص -عدم احلضور لإلدالء ابلشهادة-التصريح ابلوالدةبعض احلاالت)كعدم 
 . )3)انكارالعدالة-يف خطر
  نتيجة إجراميةالفقرة الثانية : 
جيابيا كان أو سلبيا الذي يظهر يف التغري الذي حيدث يف إلك األثر املرتتب عن نشاط اجلاين ذهي 

ففي جرمية القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، العامل اخلارجي، ّكأثر مالزم هلذا النشاط، 
ويف جرائم اإليذاء بنوعيها عمديه وغري عمديه، تكون النتيجة هي ما أصاب اجملين عليه من جروح أو 

خيانة األمانة( والنتيجة هي فقدان -النصب-كسور أو مرض، ويف جرائم االعتداء على األموال )سرقة
 .(4)حق امللكية

                                                           

  .1/78، 1ط/، يف ق ج م شرح القسم العام ،العمراين نور الدين( (1
 م س، 1/36 ،يف ق.ج.م ،البشواري حممد الوجيز( (2
االمتناع نوعان : امتناع يكون يف حد ذاته جرمية بصرف النظر عن حدوث النتيجة االجرامية من عدمه وامتناع يشكل وسيلة ((3

 يكون يف احلاالت اليت نص املشرع عليها الرتكاب اجلرمية مع مالحظة ان االمتناع لكي يشكل جرمية جيب ان
 م س، 1/59 ،الوجيز يف ق ج م ،لطيفة  لداوديا ((4
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 وجود عالقة سببية بني الفعل والنتيجةرة الثالثة الفق : 
 تفتالنتيجة فإذا ان متناع هو السبب املباشر للوصول إىليعين أن يكون النشاط اإلجرامي الفعل أو اإل

ي مصدره أىل مسببه إمر ألسناد اإو بتعبري آخر العال قة السببية تعين أالعالقة السببيةانعدمت اجلرمية 
إىل  تؤديافر عدة أسباب أو تتتابع فيما بينها، لكي ظالعنصر إشكاال كبريا عندما تتويطرح هذا ،(1)

 : حصول نتيجة معينة
 :نظريتانهناك 

نظرية السبب املباشر : وتقضي هذه النظرية أبنه جيب إمهال األسباب البعيدة من حيث الزمن (1
تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه حتفاظ فقط ابلسبب القريب زمنيا أي السبب املباشر الذي واإل

 .)2(النظرية اجلاين ال يسأل عن نشاطه إال إذا كانت النتيجة احلاصلة متصلة اتصاال مباشرا هبذا النشاط
نظرية السببية املالئمة : وهي تقول بضرورة البحث من بني كل األسباب البعيدة منها والقريبة، عن (2

السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وحبسب اجملرى العادي واملألوف إىل حصول النتيجة ومعناه 
ور لتحقق النتيجة استبعاد األسباب العارضة أو الثانوية اليت ال ميكن أن تؤدي حبسب اجملرى العادي لألم

(3). 
ابلنسبة ملوقف املشرع املغريب من هذه النظرايت يالحظ أنه يف امليدان املدين اعتنق معيار السبببية 

 .(4)املباشرة صراحة كما تؤكد ذلك النصوص املنظمة للمسؤولية املدنية

                                                           

 االسناد يف امليدان اجلنائي اما معنوي وال يهمنا واما مادي وله صوراتن:((1
 مفرد يقتضي نسبة اجلرمية اىل فاعل معني وهو ابسط صور االسناد-
 اجلرمية اىل شخص ما نسبة نتيجتها اىل فعل معني.ومزدوج يقتضي ابالضافة اىل نسبة  -
:إذا اقتصر احلكم يف حيثياته املتعلقة ابلدعوى العمومية على تعليل وجه -حمكمة النقض حاليا–( جاء يف قرار للمجلس االعلى (2

بية اليت هي عنصر من عناصرجرمية اقتناع احملكمة حبضور احملكوم عليه واقعة املضاربة واملشاركة فيها دون ان يربز ثبوت العالقة السب
الضرب واجلرح املؤديني اىل املوت وان الضرب الواقع على اجملين عليه كان هو السبب املباشر يف موته يكون قرارا انقص التعليل 

 1977ماي4بتاريخ  167ومنعدم االساس القانوين ويتعني نقضه:قرار اجمللس االعلى عدد 
 س م ،1/58، العام ق ج م القسم ،(لطيفة الداودي(3
 من قانون االلتزامات والعقود املغريب 77/78/79/88كما هو الشان للفصول   (3
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تتشابه من حيث معناها  اتما يف امليدان اجلنائي فقد سكت املشرع واكتفى ابستعمال عبار أ
خالفا ملا هو عليه األمر لكثري من التشريعات اجلنائية املقارنة كالتشريع اجلنائي السوري مثال يف 

 .(2)واشرتط املشرع املغريب فقط توافر عنصر السبببية دون حتديد ملعيارها(1)203املادة

 .املطلب الثالث الركن املعنوي

اجلنائية أن يصدر عن اجلاين سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل البد من توافر قرار املسؤولية ال يكفي إل
 .ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو ابطنية يضمرها اجلاين يف نفسه

 :و يتخذ الركن املعنوي إحدى صورتني أساسيتني
:أي اإلمهال أو إّما صورة اخلطأ غري العمدي و   إّما صورة اخلطأ ألعمدي : أي القصد اجلنائي،

 .(3)عدم احليطة
 .الفقرة األوىل : اخلطأ اجلنائي العمدي

عبارة عن توجيه اإلرادة فعال إىل حتقيق واقعة إجرامية معينة مع العلم حبقيقة تلك الواقعة وأبن القانون 
 .جيرمها، ولتحقيق هذا القصد اجلنائي ال بد من توافر شرطني أساسني

 .(4)الواقعة اإلجراميةتوجيه اإلرادة إىل تنفيذ 
د اجلاين تنفيذ الواقعة املكونة للجرمية ال يتوفر القصد اجلنائي، كمن يسوق سيارته بسرعة تعمإذا مل ي

ا مفرطة خمالفا بذلك قانون السري فيصدم أحد املارة ويرديه قتيال، ال يتوافر عنده القصد اجلنائي، ك
 الضحية على الطريقنتيجة اليت هي إزهاق روح ألنه مل يوجه إرادته إىل حتصيل ال اقاتل عمدال

                                                           

" إن صلة السبببية بني الفعل وعدم الفعل من جهة والنتيجة اجلرمية من جهة أخرى الينفيها اجتماع -جاء يف هذه املادة مايلي:(4) 
 الفاعل اوكانت مستقلة عن فعلهاسباب أخرى سابقة أومقارنة أوالحقة سواء جيهلها 

وخيتلف االمر اذا كان السبب الالحق مستقال وكافيا بذاته إلحداث النتيجة اجلرمية واليكون الفاعل يف هذه احلالة عرضة إال -
 لعقوبة الفعل الذي ارتكبه"

 م س ،1/88،املرشد يف شرح ق ج م القسم العام ،عصام( املديين 2) 
 م س ،1/90 ،الوجيز يف ق ج م،طيفة للداودي ا ( (3
 م س ،1/168،ملرشد يف شرح ق ج م القسم العاما،املديين اعصام ((4
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لك يف حالة إذا ما تربص شخص أبحد له عداوة به فأطلق عليه النار، مما أدى إىل قتله ذوعكس 
 .(1)وبذلك توافر لديه القصد اجلنائي

 : العلم حبقيقة الواقعة اإلجرامية من حيث الواقع
عاملا بتلك الواقعة متام العلم وحميطا هبا إحاطة اتمة، وينتفي العلم ابلواقعة اجلاين  أن يكون  جيب

نعدام العلم حبقيقتها أما الغلط إيقصد جبهل واقعة ما و اإلجرامية كما عرفها القانون ابجلهل أو الغلط، 
 فيها فيعين فهمها على حنو خمالف حلقيقتها، كجهل املوثق الذي يتلقى معلومات غري صحيحة من

 .املتعاقدين فيكتبها وهو جيهل زوريتها فال يؤاخذ جبرمية التزوير
خر معتقدا أهنا له، آومثال الغلط يف الواقعة أن أيخذ املسافريف قطار احلقيبة العائدة لشخص 

 .(2)فال يعد سارقا لوقوعه يف غلط جوهري يف صفة احلقيبة وهو غلط يف الواقع

 : العمدي يف اجلرائم غري العمديةالفقرة الثانية : اخلطأ اجلنائي غري 

يشرتط يف الركن املعنوي يف اجلرائم غري العمدية توافر فقط سلوك خاطئ أيتيه الفاعل عن إرادة ولكن 
 .(3)دون استهداف لنتيجة اجلرمية اليت قد ترتتب عن هذا السلوك

اجلنائي الغري ويتضمن القانون ج م جمموعة من النصوص اليت تقرر العقاب على أساس اخلطأ 
عدم -اإلمهال-تباهإلنعدم ا-حتياطعدم اإل-العمدي حتتوي على تعابري خمتلفة منها '"عدم التبصر

 ."الرعونة-مراعاة النظم والقوانني
 .صور اخلطأ غري العمدي

عدم التبصر : وهو خطأ يرتكب يف الغالب من طرف بعض الفنيني كاألطباء والصيادلة -
والرايضيني، يف كل حالة يتسببون يف جرمية نتيجة جهلهم بقواعد فنهم أو حرفتهم اليت ال جيوز ملثلهم 

                                                           

 م س، 1/220،شرح ق ج م القسم العام ،امحد اخلمليشي( (1
من ق ج دون ان يبني العنصر  571جاء يف قرار للمجلس االعلى" وحيث ان احلكم املطعون فيه واخذ الطاعن مبقتضى الفصل((2

 362املعنوي الذي هو العلم بكون االشياء مسروقة مما اصبح معه اجمللس غري متمكن من مراقبة توفر هذا العنصر او عدمه" قرار عدد
 1969فرباير 13بتاريخ 

ن يفرتض يعرف"جاروا "القصد اجلنائي أبنه:) "ارادة اخلروج عن القانون بعمل او امتناع او ابنه اردةاالضرار مبصلحة حيميها القانو (3)
 ( م س1/236 ،ماشرح ق ج م القسم الع،العلم به عند الفاعل")انظر عبد الواحد اعلمي 
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كالطبيب الذي جيهض املرأة وهي يف حالة صحية ال تسمح   مطلوبجهلها أو عدم القيام هبا كما هو 
 .(1)هلا بذلك
هذا اخلطأ و  ،  يقصد به اخلطأ الذي ينطوي على نشاط إجيايب من اجلاينو   عدم االحتياط :-

كقيادة السيارة بسرعة زائدة ،   ما قد يرتتب عليه من نتائج ضارةو   الذي يدرك فيه اجلاين طبيعة عمله
 .يف شارع مزدحم ابملارة يفضى إىل قتل أو جرح أحدهم

نتباه لتقارهبما يف املعىن إىل اخلطأ عدم اإلو   نتباه : ينصرف معىن اإلمهالاإلمهال وعدم اإل-
  ر،ديتمثل يف إغفال الفاعل اختاذ احليطة اليت يوجبها احل"ترك أو امتناع "الذي ينطوي عليه نشاط سليب 

 ختذه ملا وقعت النتيجةكأن يتسبب الشخص يف قتل إنسان أو جرحه إبمهالهإالذي لو و 
سوء و   وقد تتجسد الرعونة يف واقعة مادية تنطوي على خفة،  يقصد ابلرعونة سوء التقديرالرعونة : -

وقد يتجسد يف واقعة معنوية تنطوي ،  تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيد طري فيصيب أحد املارة
موت و   فيتسبب يف سقوط البناء،  عدم كفاءة كاخلطأ يف تصميم بناء يرتكبه مهندسو   على جهل

 .)2(شخص
ألنظمة املقررة على النحو املطلوب، احرتام اعدم مراعاة النظم أو القوانني : يقصد به عدم -

الصحة يف صورة و   األمنو   أي خمالفة كل ما تصدره جهات اإلدارة املختلفة من تعليمات حلفظ النظام
 .قوانني أو لوائح أو منشورات

 اجملرم من حيث دوره املادي يف اجلرمية. 
قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ اجلرمية، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويتم التمييز 

 .املشارك –والفاعل املعنوي –أنواع من اجملرمني الفاعل األصلي واملساهم  ثالثةعلى هذا األساس بني 
 : الفاعل األصلي واملساهم1-

من القانون اجلنائي  128للمساهم وذلك من خالل الفصل مل يعرف املشرع املغريب املسامهة وإمنا تعرض 
 .(3)يعترب مسامها يف اجلرمية كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ املادي هلا” حيث يقول: 

ففي املسامهة يقوم كل واحد من اجلناة بتنفيذ بعض الوقائع املكونة للجرمية كأن يقوم شخصان 
بتكسري ابب متجر ويستوليان على حمتوايته وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار 

                                                           

 م س، 1/99، الوجيز يف ق ج م،الداودي لطيفة  ((1
 م س ،1/54،اضرات يف القانون اجلنائي القسم العامحم،العثماين خالد  (2) 

 م س ،1/112، املرشد يف شرح ق ج م القسم العام ،املديين عصام( (3
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ون يقومون فوقها فاملساهم يكون فاعال أصليا ألنه قام بعمل من أعمال التنفيذ املادي للجرميةفاملسامه
أبعمال رئيسية إلخراج املشاريع اإلجرامية إىل حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون وهم يستعريون 

 .(1)صفتهم اإلجرامية من وقائع اجلرمية
 :الفاعل املعنوي*

من محل شخصا غري معاقب، بسبب ظروفه أو صفته ” من القانون ج على أنه: 131ينص الفصل 
 ”رمية، فإنه يعاقب بعقوبة اجلرمية اليت ارتكبها هذا الشخصالشخصية، على ارتكاب ج

فقد يعمد شخص، سيئ النية إىل استغالل الوضع القانوين لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته 
الشخصية، فيسخره الرتكاب اجلرمية، وذلك كأن يكون هذا األخري عدمي املسؤولية إما جلنون أوعته أو 

جرمية اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة ألن من ارتكب الفعل غري رتكاب  ابصغر يف السن، فيأمره 
مسؤول، لكن املشرع توقع هذه احلالة وقرر معاقبة احملرض من أجل اجلرمية، وهذا موقف طبيعي ومنطقي 
ألن الفاعل احلقيقي هو احملرض، أما الشخص الغري املسؤول والذي سخر الرتكاب الفعل ففعله، فإنه 

ة للتنفيذ مسخرة من طرف احملرض الذي يسمى يف هذه احلالة ابلفاعل املعنوي ويوصف يعد جمرد أدا
 .(2) أيضا يف الكتاابت اجلنائية ابجملرم اجلبان

  الـمشارك2-
وخالفا للمساهم ال يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ املادي للجرمية، ولكن عمله (3)إذا كان املشارك 

يقتصر على مساعدة املساهم كأن يقوم أبعمال اثنوية غري داخلة يف عناصر اجلرمية مثال: أن يقدم 

                                                           

حدمها فاعال اصليا واالخر مشاركا أإنه يكفي جمرد اتفاق ارادة شخصني على ارتكاب فعل اجرامي واجناز ذلك الفعل الاعتبار  -(1)
 1531وذلك عند تعذر معرفة املباشر للفعل مما تكون معه الوسيلة غري مرتكزة على اساس قرار اجمللس االعلى عدد

 . 13/11/1975بتاريخ
ما يعرتض الباحث وهو يتناول موضوع الفاعل املعنوي هوعدم حتديد بدقة الوضعية القانونية ملعرفة حقيقة الفاعل املعنوي: ان ((2

حتديد الفاعل املعنوي بعد ما تطرق الور املسامهة اجلنائية فاملشرع تو هل هو صورة من صور االشرتاك اجلنائي ام صورة مستقلة من ص
وعليه فان الفاعل املعنوي يستقل مبسؤلية دون ان يقوم  130والعقاب عليها الفصل 129ركة( الفصلو)املشا128للمسامهة)الفصل

 الفاعل املعنوي بتفيد الركن املادي للجرمية على اعتبار ان املشرع اقر ابملساواة بني كافة الوسائل املؤدية اىل تنفيذ اجلرمية
مباشرة يف تنفيذها ولكنه اتى احد االفعال املنصوص عليها يف القانون اليت  يعترب مشاركا يف اجلناية او اجلنحة من مل يساهم(3)

ساعدت او اعانت الفاعل االصلي على ارتكاب الفعل املادي للجرمية فال تتصور املشاركة يف اجلرمية بعد ارتكاهبا هلذا اليعترب مشاركا 
ملف  1981فرباير  9بتاريخ  129طنية قرار اجمللس االعلى عدد يف السرقة القيام ابستبدال لنقود االجنبية املسروقة ابلنقود الو 

 66/86جمموعة قرارات اجمللس االعلى يف املادة اجلنائية  1/547 51310جنائي 
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سالحا لشخص آخر ليستعمله يف جرمية القتل وهكذا ميكن القول أن املشاركني هم من يقومون أبعمال 
ية يف إخراج املشروع اإلجرامي إىل حيز الوجود، وهم دائما يستعريون صفتهم اإلجرامية من الفاعلني اثنو 

 .األصليني
 : األفعال املكونة للمشاركة*
 .، من القانون ج 129ملشاركة يف اجلرمية من خالل الفصل اطرق املشرع املغريب إىل ت
 :األفعال اليت تتحقق هبا املشاركة هي و

ابرتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك هببة أو وعد أو هتديد أو إساءة استغالل سلطة أمر  -
 .أو والية أو حتايل أو تدليس إجرامي؛

قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت يف ارتكاب الفعل مع علمه أبهنا ستستعمل -
 .لذلك

مال التحضريية أو األعمال املسهلة الرتكاهبا مع ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلني للجرمية يف األع-
 .علمه بذلك

تعود على تقدمي مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتماع لواحد أو أكثر من األشرار الذين ميارسون -
اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم 

 .اإلجرامي
 .: ركةشروط حتقق املشا*

 : لتحقق املشاركة يف اجلرمية البد من توفر شروط حيددها الفقه فيما يلي
 .ضرورة ارتباط املشاركة بفعل رئيسي معاقب عليه-
 .جود فعل رئيسي منصوص على جترميه يف القانون اجلنائي من نوع جناية أو جنحةو -
 .ضرورة توافر النية اإلجرامية عند املشارك-
 .بني فعل املشارك وبني تنفيذ اجلرميةوجود عالقة سببية -
 .عقاب املشاركة*

املشارك يف جناية أو جنحة يعاقب ابلعقوبة املقررة هلذه ” من القانون ج على أن:  130ينص الفصل 
أن الظروف الشخصية ال تؤثر إال على من تتوفر فيه، أما  131ويضيف الفصل ” اجلناية أو اجلنحة

رمية فإهنا تنتج مفعوهلا ابلنسبة لكل املسامهني أو املشاركني حىت ولو كانوا الظروف العينية املتعلقة ابجل
 .جيهلوهنا
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من  129أما املشاركة يف املخالفات فال عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 
 .القانون ج يف فقرته األخرية

 الـمـسؤولية اجلنـائية. 
 :مفهومها1-

موضوع هذا اإللتزام هو فرض و   املرتتبة على توافر أركان اجلرمية، هي االلتزام بتحمل اآلاثر القانونية
يعين هذا التعريف أن و   عقوبة أو تدبري احرتازي، حددمها املشرع يف حالة قيام مسؤولية أي شخص

إمنا هي األثر املرتتب عن حتقيق و   املسؤولية ليست ركن من أركان اجلرمية وال تدخل يف تكوينها القانوين،
  عناصر اجلرمية، حيث تؤدي عند ثبوت أركان اجلرمية إىل خضوع اجلاين للجزاء الذي يقرره القانونكل 

 .)1)ذلك مبوجب حكم قضائيو 
 : أساس املسؤولية اجلنائية-2

وعندما تتقرر مسؤولية الفاعل عن ،  إن حتقق املسؤولية ا جلنائية يف حق الفاعل يستلزم توقيع اجلزاء
أن املسؤولية استندت إىل أساس خاص يربر مشروعية اجلزاء تبعا هلذه املسؤولية ولقد اجلرمية فمعىن ذلك 

 :اختلف الفقه يف حتديد أساس املسؤولية اجلنائية حبسب املدارس العقابية املتبعة
 : املدرسة التقليدية*

لذي يريده مفاد هذه النظرية أن اإلنسان ميلك حرية التصرف يف أعماله، ويستطيع أن خيتار الطريق ا
من بني شىت الطرق اليت تعرض عليه، دون أن يكون جمربا على إتباع طريق معني، فإذا سلك طريق 
اجلرمية مبحض اختياره فإنه يكون مسئوال عنهاوعلى هذا فاجلرمية هي وليدة إرادة الفاعل احلرة، ويكون 

 .(2)يةأساس املسؤولية اجلنائية تبعا لذلك هو املسؤولية األدبية أو األخالق
 : املدرسة الوضعية*

يؤدي  كون ذلكختيار كأساس للمسؤولية اجلنائية،  انتقدت هذه املدرسة الرأي السابق القائل حبرية اإل
أن يكون نتيجة   وإىل حصر املسؤولية يف نطاق ضيق، فأساس هذا املذهب أن سلوك اإلنسان ال يعد

 تفرض عليه هذا السلوكحتمية حبكم خضوعه جملموعة من الظروف والعوامل اليت 

                                                           

 .س م ،1/124،الوجيز يف ق ج م،طيفة لالداودي ((1
 م س،133-1/132،الوجيز يف شرح ق ج م القسم العام ،املديين عصام( (2
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وعليه فاإلنسان مل خيرت اجلرمية مبحض إرادته، وإمنا هي نتيجة حتمية تعود إىل جمموعة من الظروف قد 
 .تكون ظروف كامنة فيه، أو ظروف إجتماعية واليت حتيط به

 : موانع املسؤولية اجلنائية 3-
تعدم اإلدراك والتميز لدى من القانون اجلنائي فإن األسباب الشخصية اليت  134حسب الفصل 

 :الشخص هي
قصور اجلنائي + بعض الظروف اليت جيد الشخص نفسه فيها الاخللل العقلي والضعف العقلي+

 .كحالة السكر االضطراري
 : العاهات العقلية*

 لقد ميز املشرع املغريب بني حالة اخللل العقلي الذي اعتربه مانعا من املوانع الكلية للمسؤولية اجلنائية
 .وبني حالة الضعف العقلي الذي اعتربه سببا من أسباب ختفيفها فقط

ج على أنه:"ال يكون مسئوال وجيب احلكم  ق 134وهكذا فقد نص املشرع يف الفصل 
إبعفائه، من كان وقت ارتكابه اجلرمية املنسوبة إليه،يف حالة يستحيل عليه معها اإلدراك، أو اإلرادة 

 .1) ")نتيجة خللل يف قواه العقلية
ويف اجلناايت واجلنح حيكم ابإليداع القضائي يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية وفق الشروط -

 .من ق,ج 76املقررة يف الفصل 
 -إذا كان خطرا على النظام العام-أما يف مواد املخالفات فإن الشخص الذي حيكم إبعفائه-

 .يسلم إىل السلطة اإلدارية
ج فينص على مفهوم املسؤولية اجلنائية الناقصة وعلى ختفيف  من ق 135أما الفصل -

لشخص انقصة إذا كان وقت ارتكابه  ا "تكون مسؤوليةأنهالعقوبة، وهكذا يشري الفصل املذكور إىل 
اجلرمية مصااب بضعف يف قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي تنقيص مسئوليته 

 ."جزئيا
 ق 78واجلنح تطبق على اجلاين العقوابت أو التدابري الوقائية املقررة يف الفصل ويف اجلناايت -

 ." ج أما يف املخالفات فتطبق العقوابت مع مراعاة حالة املتهم العقلية
                                                           

وانه وان كانت صيغة "بناء على اخلربة العقلية اليت  1958ماي 25االعتداد ابخلربة العقلية اليت امر هبا حكم انه وقع ."حيث (1) 
وقع اجراؤها "موجز بشكل مؤسف اال انه تثبت على حنو كاف ان احملكمة راعت عند االخذ مبسؤولية املتهم اجلنائية الكاملة ماتوصل 

 1959فرباير 12بتاريخ  204االعلى رقم  اليه اجراء التحقيق هذا" قرار اجمللس
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وهكذا جند أن املشرع املغريب قد ختلى عن مسؤولية اجملنون ألن املسؤولية اجلنائية تفرض اإلدراك 
 .(1)هذا يتناىف مع حالة اجملنون واملعتوهواإلرادة وحرية التصرف،و 

 .حالة صغر السن*
 .(  من قج 138سنة: )الفصل  12حالة الصغري الذي مل يبلغ 

إذا ارتكب الصيب اجلرمية ومل يتجاوز عمره هذا السن ،فإن مسئوليته اجلنائية تنعدم بصفة مطلقة ألنه 
وبة وإذا كان إجرامه ال حيول دون ذلك فيمكن يكون غري آهل هلا، وابلتايل جيب احلكم إبعفائه من العق

 .ج، من قانون م 516احلكم عليه أبحد التدابري كاحلماية أو التهذيب املنصوص عليهما يف الفصل 
 :سنة 18ومل يصل بعد إىل 12حالة الصغري يف سن 

ليته تعترب مسؤو  18عاما ومل يصل إىل  12من قج إىل التعبري:"الصغري الذي أمت  139ذهب الفصل 
انقصة" فمفهوم هذا النص هو أن الصغري يف هذه السن يعترب مسؤوال عن األفعال اليت يرتكبها لكن 

إال أن القاضي له  مسؤوليته تبقى انقصة أو خمففة وذلك بسبب عدم اكتمال متييزه ومتتعه بصغر السن
 .قمج 516اخليار يف أن حيكم عليه أبحد تدابري احلماية والتهذيب الواردة يف الفصل 

 : السكر الغري االختياري*
ندفاع العاطفي أو الناشيء عن نفعال أو اإلج ينص على أنه :"السكر وحاالت اإل ق 137الفصل 

تعاطي املواد املخدرة عمدا ال ميكن أبي حال من األحوال أن يعدم املسؤولية أو ينقصهاوجيوز وضع 
 "ج من ق 81و 80اجملرم يف مؤسسة عالجية طبقا ألحكام الفصلني 

وهبذا يكون القانون اجلنائي صرحيا ابلنسبة ألحوال السكر والفزع واجلرائم العاطفية واجلرائم اليت تنتج 
عن تناول مواد خمدرة عمدالكن وبعد قراءة هذا الفصل جند أن املشرع مل يتعرض صراحة إىل السكر 

 137ة مفهوم املخالفة لنص الفصل غري االختياري كمانع من موانع املسؤولية، لكن ابستعمالنا لقاعد
 جند أن املشرع املغريب جعل من حالة السكر غري االختياري مانعا من موانع املسؤولية

مسح يف حالة السكر االختياري بوضع جمرم وضعا قضائيا يف مؤسسة للعالج  137و نشري أن الفصل 
 .قضاءالمبقتضى حكم صادر عن 

  

                                                           

على انه" ال يكون مسؤوال وجيب احلكم ابعفائه من كان وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة اليه يف حالة يستحيل  134تنص املادة ((1
 معها االدراك او االرادة نتيجة خللل يف قواه العقلية
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 .املسؤولية اجلنائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمياملبحث الثاين: أركان قيام 

 حيدد الفعل اجملرم ويصل إىل علم إنه لقيام أية مسؤولية جنائية البد أن يكون هناك نص شرعي
ن هذا الفعل يعد أمر خمالفا ألحكام النص الذي مت خرقه والبد أن يقوم هذا الشخص اب الشخص أب

بدل نشاط فكري وبدين إلتيان هذا الفعل اجملرم مث أخريا هذا الفعل أو على األقل أن تكون يف نيته 
 .الفعل ال بد أن يصدر من شخص أهل للمساءلة اجلنائية

 .املطلب األول : النص الشرعي أو الركن القانوين

ال شك أن هللا سبحانه وتعاىل مل خيلق اإلنسان عبثا ومل يرتكه سدى يف متاهات احلياة بل ميزه اب 
لعقل عن سائر احليواانت وجعل هذا العقل منا طا للمسؤولية ،وهلذه الغاية أرسل هللا رسله وأنزل كتبه 

حد على فعل أكن مؤاخذة نه ال ميأليقيم احلجة على بين البشر وقد بني هللا سبحانه يف حمكم تنزيله 
 .(1)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجهتمثٱُّٱإال بعد إقامة احلجة عليه قال تعاىل:

 .(2)َّخلملهلجمحمخمممجنحلٱُّٱويقول سبحانه:

 .ووجه الداللة يف هذه اآلايت الكرميات واضح ويعين أن ال جمال للمساءلة إال بعد إقامة احلجة 

وضعية أهل الفرتة أي الذين عاشوا بني ال شك أن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو عن 
 .نبيني ومل تصلهم رسالة األول وال حجة األخري هل تتم مساءلتهم وعلى أي أساس؟

كذلك األشخاص الذين يعيشون يف عصران ومل يصلهم اخلطاب الشرعي لسبب من األسباب 
 .وضع؟هل يسألون ومن املسئول عن عدم تبليغهم وهل يعد املسلمون مسئولون عن هذا ال

يف تعريف الفرتة: )هي ما  –رمحه هللا  -قال احلافظ ابن كثريابلنسبة ألهل الفرتة ميكن القول 
 .(3)بني كل نبيني كانقطاع الرسالة بني عيسى عليه السالم وحممد صلى هللا عليه وسلم

                                                           

 . 15:سورة اإلسراء آية  -(1)
 59-58يتان:سورة القصص آ - (2)

 ،.1،5/24ط/ ،تفسري القرآن العظيم،ابن كثري عماد الدين -(3)
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الفرتة: وأهل (وقال األلوسي يف تفسريه: )أمجع املفسرون أبن الفرتة هي انقطاع ما بني رسولني
)هم األمم الكائنة بني أزمنة الرسل الذين مل يرسل إليهم األول، وال أدركوا الثاين كاألعراب الذين مل يرسل 

مث صار يطلق عند كثري من العلماء على كل من مل (إليهم عيسى وال حلقوا النيب صلى هللا عليه وسلم
 .(1)(تبلغهم الدعوة، مبا فيهم أطفال املشركني

آراء العلماء يف املسألة وتباينت تبعا الختالف األدلة الواردة يف املوضوع وكل أدىل وقد اختلفت 
 :بدلوه من الوجهة اليت يراها ووفقا للدليل املعتمد عليه وميكن حصرها فيما يلي

: )وقد أطبقت -رمحه هللا –مات انجياً، قال السيوطي  ىاألول: أن من مات ومل تبلغه الدعو 
 ىأئمتنا األشاعرة من أهل الكالم واألصول، والشافعية من الفقهاء على أن من مات ومل تبلغه الدعو 

 –دون غريهم من أهل الفرتة  -ونص بعض األئمة على دخول أطفال املشركني اجلنة(…ميوت انجياً 
والنووي، واحلافظ ابن ( يف اجلنة وبه نقول(2)مجهور الناس إىل أهنم كاإلمام ابن حزم حني قال: )وذهب

 .واإلمام ابن اجلوزي حجر العسقالين وذكر أنه ترجيح البخاري، واإلمام القرطيب

)وهو  -رمحه هللا –فهو يف النار، قال اإلمام ابن القيم  ىالثاين: أن من مات ومل تبلغه الدعو 
قول مجاعة من املتكلمني، وأهل التفسري، وأحد الوجهني ألصحاب أمحد وحكاه القاضي نصا عن 

 .(3)كما هو قول مجاعة من أصحاب أيب حنيفة(…أمحد، وغلطه شيخنا

وابن (4)منقول عن احلمادينوهو )الثالث: الوقف يف أمرهم، وقد يعرب عنه أبهنم حتت املشيئة
املبارك وإسحاق بن راهويه، وقال ابن عبد الرب: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده يف املسألة شيء 

 .منصوص، إال أن أصحابه صرحوا أبن أطفال املسلمني يف اجلنة، وأطفال الكفار خاصة يف املشيئة

                                                           

 حج ٱُّٱابب تفسري ما جاء يف قوله تعاىل:"  ،15/37،روح املعاين يف تفسري القران الكرمي والسبع املثاين ،حممود األلوسي  -(1)

 . َّ حج حج  حج حج حج حج

 .3/471،دط، اإلحكام يف أصول األحكام ،بن حزم األندلسي ا -(2)
 . ،1/644، 2ط/ ،طريق اهلجرتني، اجلوزية ابن القيم-(3)
محادبن سلمة :ابوا سلمة البصري والنحوي البزاز اخلرقي البطائين موىل ربيعة بن مالك وبن  أخت محيد الطويل ، مسع من  -(4)

 ملبارك وحيي القطاناخل.حدث عنه بن جريج وبن .وأنس بن سريين وحممد بن زايد القرشي-وهو أكرب شيخ له-ابن مليكة
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سبحانه وتعاىل بدخوهلا، فمن دخلها  الرابع: أهنم ميتحنون يف عرصات القيامة بنار أيمرهم هللا
كانت عليه بردًا وسالمًا ومن مل يدخلها فقد عصى هللا تعاىل فهو من أهل النار، وهذا قول مجهور 

والبيهقي، وشيخ اإلسالم ابن ،  وممن قال به حممد بن نصر املروزي،  السلف، حكاه األشعري عنهم
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: ) ومن مل تقم عليه تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن كثري وغريهم، ي

احلجة يف الدنيا ابلرسالة كاألطفال واجملانني وأهل الفرتات فهؤالء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به اآلاثر 
أهنم ميتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من أيمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه 

 .(1)لعذاباستحقوا ا

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا بعد حكايته املذاهب يف أطفال املشركني وأدلتها: )املذهب 
الثامن: أهنم ميتحنون يف عرصات القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعوة، فمن 

اجلنة وبعضهم يف النار،  أطاع الرسول دخل اجلنة، ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم يف
حاديث مث ساق أدلة هلذا القول، وقال: )فهذه اآل (2)وهبذا يتألف مشل األدلة كلها وتتوافق األحاديث

يشد بعضها بعضا، وتشهد هلا أصول الشرع وقواعده، والقول مبضموهنا هو مذهب السلف والسنة، 
رمحه هللا: ) وقد اختلف األئمة رمحهم هللا تعاىل ويقول احلافظ ابن كثري ،  (نقله عنهم األشعري رمحه هللا

فيها قدمياً وحديثاً وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآابؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا اجملنون واألصم 
والشيخ اخلرف ومن مات يف الفرتة ومل تبلغه دعوته وقد ورد يف شأهنم أحاديث أان أذكرها لك بعون هللا 

شرة أحاديث يف هذه املسألة، مث أشار إىل األقوال يف املسألة، ورجح أهنم ميتحنون مث ساق ع(وتوفيقه
وهذا القول جيمع بني األدلة كلها، وقد صرحت به األحاديث املتقدمة )… يوم القيامة حيث قال: 

 .(3)املتعاضدة الشاهد بعضه لبعض

                                                           

محاد بن زيد أبوا إمساعيل األزدي موىل آل جرير حازم البصري ،األزرق الضرير أحد األعالم أصله من سجستان سيب جده درهم -
 < منها.مسع من أنس بن سريين وعمرو بن دينار وأيب عمران اجلوين وحممد بن زايد القرشي"منقول من موقع إسالم وي

 .،م س2/403، لفتاوىا ،امحدابن اتيمية  -(1)
 م س.،1/644 ،طريق اهلجرتني،اجلوزية ابن القيم  -(2)
 م س.،5/26، تفسري القرآن العظيم ابن كثربعماد ابوا الفداء امساعيل،-(3)
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:)إن اجلمع بني -القول بعدما رجح هذا  –رمحه هللا  –ويقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
األدلة واجب مىت ما أمكن بال خالف، ألن إعمال الدليلني أوىل من إلغاء أحدمها وال وجه للجمع 

 .(1)بني األدلة إال هذا القول ابلعذر واالمتحان

 :ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليالن

احلجة، من مثل قوله تعاىل األول: استدلوا بعموم اآلايت الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ 
 .(2)- َّحجحج حج حج حجحج حج حج حجمس  حج حج حجمخ  حجمح  حجمج  حجٱُّٱ:عن أهل النار

 .(3)َّحجحجحج حج حج حج حجحجٱُّٱوقوله سبحانه

وغريها من اآلايت الدالة على عذر أهل الفرتة أبهنم مل أيهتم نذيريقول الشيخ عبد الرمحن بن 
يف تفسريه هلذه اآلية: )وهللا تعاىل أعدل العادلني، ال يعذب أحدًا حىت تقوم  –رمحه هللا  –سعدي 

تعاىل فإن هللا تعاىل  عليه احلجة ابلرسالة مث يعاند احلجة، وأما من انقاد للحجة، أو مل تبلغه حجة هللا
ستدل هبذه اآلية على أن أهل الفرتات، وأطفال املشركني، ال يعذهبم هللا، حىت يبعث إليهم إال يعذبه، 

 .(4)رسواًل، ألنه منزه عن الظلم

ميتحنون يوم  ىحاديث املصرحة أبن أهل الفرتة ومن مل تبلغه الدعو ستدلوا بعدد من اآلإالثاين:
يكون يوم القيامة ":القيامة، ومن أشهرها ما رواه األسود بن سريع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

رجل أصم ال يسمع شيئاً، ورجل أمحق، ورجل هرم ورجل مات يف فرتة فأما األصم فيقول: رب لقد 
والصبيان حيذفونين ابلبعر، وأما  جاء اإلسالم وما أمسع شيئاً، وأما األمحق فيقول: رب لقد جاء اإلسالم

اهلرم فيقول: رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات يف الفرتة فيقول: رب ما أاتين لك 

                                                           

  ، 3/471 دط، ،أضواء البيان ،الشنقيطي حممد األمني بن حممد بن املختار-(1)
 .9و8 تان:سورة امللك، آي -(2)
 .15:سورة اإلسراء، آية  -(3)
 ،486/،1،د ط / تيسريا لكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان،السعدي عبد الرمحان -(4)
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رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فريسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها 
 .(1)لكانت عليهم برداً وسالماً 

فمن دخلها كانت عليه بردًا وسالماً، ومن مل )أيب هريرة مثل هذا غري أنه قال يف آخرهوعن 
والقول مبوجب هذا احلديث فيه مجع لألدلة كما يف النقل السابق عن األئمة ،  (إليهايدخلها سحب 

ه : )وهذا التفصيل يذهب اخلصومات اليت كره اخلوض في-رمحه هللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  –
ألجلها من كرهه، فإن من قطع هلم ابلنار كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع هلم ابجلنة كلهم، 

بعد ترجيحه هلذا القول: )وهذا  –رمحه هللا  –وقال الشيخ الشنقيطي ،  (جاءت نصوص تدفع قوله
 .(البتة مع ذلكثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثبوته عنه نص يف النزاع فال وجه للنزاع 

واإلمام القرطيب وحلليمي، وملخص (2)وردوا على ما ذكر بعض األئمة كاإلمام ابن عبد الرب
حاديث ال تصح وأن )هذا خمالف ألصول املسلمني ألن اآلخرة ليست بدار قوهلم: أن هذه اآل

 :على هذا القول مبا يلي الطرف اآلخرورد(امتحان

 .طرق خمتلفةأن هذه األحاديث صحيحة وردت من -1

)والتكليف إمنا ينقطع بدخول دار اجلزاء وهي اجلنة والنار، وأما (3):-رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم -2
عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما ميتحنون يف الربزخ، فيقال ألحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 

 .َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱنبيك؟ وقال تعاىل

منهما  ة)ال يلزم من أن الدنيا دار بالء واآلخرة دار جزاء أن ال يقع يف واحد (5)وقال الطييب( 4)
وخلص اإلمام ابن (بتالء والفتنة ابلسؤال وغريهما خيص األخرى، فإن القرب أول منازل اآلخرة، وفيه اإل

                                                           

 7/216كتاب القدر ابب فيمن مل تبلغه الدعوة ممن مات يف فرتة وغري ذلك . ، الزوائد ومنبع الفوائد،كتاب اهليثمي علي  -(1)
  ، 1،2/66ط/ ،رواه االمام امحد يف املسند ،
 .3،18/122ط / ،ملا يف املوطا من املعاين واالسانيد  التمهيد ،القرطيب يوسف -(2)
 م س،24/372،جمموع الفتاوىامحد،ابن تيمية  -(3)
 .43-42 اتن:آاي القلمسورة  -(4)
أزال هذا اإلشكال هو احلسني بن عبد هللا وقد اشتهر بشرف الدين ألطييب وابلرغم من اإلشكال الذي ظهر يف امسه فقد  -(5)

حيث ظهرت عن ظهر كتابه:"فتوح الغيب" املسمى بشرح الكشاف يف الورقة األوىل ديباجة قد سبقت بعبارة تفيد أن هذه الديباجة 
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ف فإن قيل: فاآلخرة دار جزاء، وليست دار تكليف، فكي)… (1)القيم رمحه هللا الرد على ذلك فقال:
 ميتحنون يف غري دار التكليف؟ فاجلواب: أن التكليف إمنا ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما يف الربزخ
وعر صات القيامة فال ينقطع، وهذا معلوم ابلضرورة من الدين من وقوع التكليف مبسألة امللكني يف 

صريح يف  فهذا ﴾حجحجحجحجحجحجحجحجحج﴿ : الربزخ وهي تكليف، وأما يف عرصة القيامة، فقال تعاىل
وذكروا ،  (أن هللا يدعو اخلالئق إىل السجود يوم القيامة، وأن الكفار حيال بينهم وبني السجود إذ ذاك

 .أحاديث على جواز التكليف يف اآلخرة ذكرها ابن القيم وابن كثري وغريهم

 .هذا عن أهل الفرتة وماذا عمن يعيش اآلن يف زماننا ؟

مسؤولية اترخيية فيما يتعلق إبيصال رسالة اإلسالم إليهم الشك أن املسلمني اليوم يتحملون 
 .(2)َّحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجحجحجٱُّٱ:فلقد جعلهم هللا أمة وسطا هلذه الغاية يقول هللا يف حمكم تنزيله 

بعملية التبليغ، قد يقول قائل أن هذه املسألة  من نؤدي هذه الرسالة إذا مل نقأفكيف نستطيع 
نرتنيت حيث أصبح العامل قرية صغرية ومل يعد منزل أو شخص متجاوزة خاصة يف عصر التكنولوجيا واأل

ألزمات املالية اليت يعرفها العامل مافتئ العلماء االقتصاديون ينادون بتطبيق اجيهل رسالة اإلسالم فحىت يف 
كاليت يعرفها االقتصاد يف املستقبل  عل الفائدة صفرا لتجنب أزمات اقتصادية النصوص اإلسالمية وج

 .العاملي حاليا ،إال أنه ورغم ذلك تبقى مسؤولية املسلمني قائمة

نعم إن اإلسالم مل ينتشر يف شرق آسيا إال نتيجة لألخالق السامية للتجار املسلمني فلو طبق 
إجيااب يف حياهتم وملا كان ذلك مدعاة لغريهم من الدخول  اإلسالم يف بلدان املسلمني ال انعكس ذلك

 .يف اإلسالم

                                                           

خبط املصنف الذي هو شرف الدين ألطييب وضمن هذه الديباجة يقول ألطييب:"لنا العبد الضعيف حلسني بن عبد هللا ب حممد 
 احلديث. أهلألطييب" من موقع 

 م.س.،1/644،طريق اهلجرتني ،اجلوزيةابن القيم  -(1)
 .143:سورة البقرة، االية  -(2)
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واململكة  ىيقول عبد هللا بن عبد هللا بن احملسن الرتكي يف كتابه:مسؤولية الدول اإلسالمية عن الدعو 
 "وابلنسبة لغري املسلمني، تبني هلم أن دين اإلسالم هو الدين اخلامت، وأن(1)جاالعربية السعودية منوذ

حممًداخامت املرسلني، وأن شريعته ودينه انسخ ملا سبقه من األداين، وأن اإلسالم عام للثقلني، اجلن 
وتعرض عليهم حماسن اإلسالم، وأنه  .واإلنس إىل قيام الساعة، وأن فيه اخلري والصالح لإلنسانية أمجع

قتصادية وتطلب منهم املنقذ للبشرية من ويالهتا، وما هي فيه من مشكالت اجتماعية وسياسية وا
 .الدخول فيه، وترك ما سواه من امللل والنحل، وترد على خصوم اإلسالم وأعدائه

وقد شرع هللا للمؤمنني جماهدة من عاند بعد إقامة احلجة عليه، وتبليغه ابإلسالم دين هللا احلق، 
توحيده، ومل ينقد له الذي بعث هللا به رسوله حممًداومعارضته له وصده عن سبيله، ومل يستسلم َّلّل ب

 .تباع أوامره واجتناب نواهيه، ومل يتخلص من الشرك والكفر والضاللابطاعته، و 

 .، وتتوجه إليها، كل حسب حاجته ومستواهىإىل غري ذلك من اجملاالت اليت تنتظمها الدعو 

على  وهي فريضة من فرائض هللا احملكمة، ألن هبا يستمر الدين اإلسالمي، ويعبد هللا يف األرض
 .الوجه الذي شرع"

فوسطية األمة تفرض عليها إبالغ شرع هللا إىل البشر كافة ألهنا رسالة للعاملني واإلسالم هو 
َّجبحبخبمبهبجتحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱاملنقذ للبشرية مما تتخبط فيه 

(2). 

 .َّحجحج حج حج حج حجٱُّٱ(3)وقوله تعاىل  

ستكون لإلسالم وأهله، فبحسب النصوص الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية أن العاقبة 
أهال لقيادة العامل ، لذلك مل ميكن هلم يف األرض، لسبب  اآلن وحده يعلم أن املسلمني ليسواهللاورمبا و

﴿ واحد وهو عدم تطبيق شرع هللا، لذلك فهم اليوم يعيشون معيشة الضنك:
 حج حج حجحج حج حجٱُّٱ(4)

 .َّحججل حل خل ملهل جم حم خم مم جن حن خن من هن حج

                                                           

اإلصدار األول من سلسلة الكتاب اإلسالمي اليت يصدرها مركز البحوث والدراسات اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية  -(1)
 اجلادة واليت تتفق مع أهداف املر كز يف خدمة امور املسلمني وقضاايهم.وهي قناة علمية لنشر البحوث والدراسات اإلسالمية 

 .28 :سورة سبأ، اآلية -(2)
 .107:سورة األنبياء، اآلية  -(3)
 .126-124 تان:سورة طه، اآلي -(4)
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مح  حجمج  حجمت هتمث ٱُّٱلذلك فطرف املعادلة الثاين لن يتحقق، فا هلل سبحانه وتعاىل يقول 

 .(1)َّحجمخ حج

ولن خيلف هللا 
 .َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجٱُّٱ(2)وعده

قَاَل : مسَِْعُت ،  مَتِيٍم الدَّارِيِّ  النبوي الشريف، َعنْ  أما يف السنة النبوية فنورد يف هذا املقام احلديث
ُلَغنَّ َهَذا الدِّيُن َما بـََلَغ اللَّْيُل َوالنـَّ  :  "َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم , يـَُقولُ  َوال َيرْتُُك اَّللَُّ َعزَّ ،  َهارُ لَيَـبـْ

ِعزٌّ يُِعزُّ اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِبِه ،  ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو ِبُذلِّ َذلِيلٍ ،  َوَجلَّ بـَْيَت َمَدٍر َوال َوبٍَر ِإال أَْدَخَلُه اَّللَُّ َهَذا الدِّينَ 
َلَقْد َأَصاَب َمْن ،  , يـَُقوُل : َلَقْد َعَرْفُت َذِلَك يف أَْهِل بـَْييِت َأْو ُذلٌّ يُِذلُّ بِِه اْلُكْفَر "َفَكاَن مَتِيٌم ،  اإِلْسالمَ 

ُهمُ   .(3)َوَلَقْد َأَصاَب َمْن َكاَن َكاِفرًا الذُّلَّ َوالصََّغاَر َواجْلِْزيَةَ ،  اخلَْرْيَ َوالشََّرَف َواْلِعزَّ  َأْسَلَم ِمنـْ

 .املطلب الثاين: الركن املادي للجرمية

وسليب ووجود عالقة سببية بني هذا أجيايب إيتطلب قيام الركن املادي للجرمية قيام اجلاين بنشاط 
 .النشاط والنتيجة اإلجرامية

 .الفقرة األوىل :النشاط اإلجرامي

هو ما يعرف ابجلرمية و   على فعله .تيتان فعل حمرم معاقبإ .جرامي بكونه هويعرف النشاط اإل
وقيل هي  (4)هو ما يعرف ابجلرمية السلبيةو   حمرم الرتك معاقب على تركهاإلجيابية أو ترك فعل 

                                                           

 .7 ية:سورة حممد، اآل -(1)
 .55:لنور، اآلية اسورة  -(2)
رقم  (1/1425)،ابب هالك هذه االمة بعضهم ببعض ،الساعة كتاب الفنت واشراط  ،"صحيحه،اخرجه مسلم يف  -(3)

 . (4/103) ،1ط/ ، .ورواه االمام امحد يف مسندهم س ،(2889)احلديث
 م س. 53،/1 ،لتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنة ابلقانون الوضعيا ،عودة عبد القادر -(4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1994
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1994
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:حمظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبد أو تعزير سواء أكان الفعل ظاهرا أوابطناقال تعاىل 
 .(1)َّيبنبىبحجحجربحجحجحجحجحجحجِّّٰٱُّٱ:

يربز وعرفها البعض اآلخر أبنه :كل فعل (2)وهوا لذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل والعذاب
 .(3)إىل حيز الوجود بنشاط إجيايب أو سليب يعاقب عليه الشرع

وابلرغم من تعدد التعاريف املتعلقة ابجلناية أو اجلرمية إال أهناتكاد جتمع على أهنا نشاط يصدر 
 .سواء يف شكله اإلجيايب أو السليب-من اجلاين

دأ أول ما يبدأ كفكرة يف واجلرمية ابعتبارها نشاط يصدر يف شكل جهد بدين يبذله اجملرم يب
ذهن اجلاين مث ينتقل بعد ذلك إىل التخطيط الرتكاب احملظور مث يشرع يف التنفيذ وقد حتول بينه وبني 

هذا الفعل احملظور حبيث قد يكون العدول  إمتام هذا الفعل ظروف مما يضطر معه إىل العدول عن إمتام
 .إراداي وقد يكون غري إرادي

به اجلاين لوحده وقد يشرتك أو يساهم معه الغري يف ارتكابه ولكل منهم  وهذا النشاط قد يقوم
فاجلاين إن أمت هذا الفعل بكامل أركانه فإن اجلرمية تسمى ابجلرمية التامة أما إن مل يتم ،عقوبته اخلاصة به 

 4.اجملرم هذا الفعل فهي تسمى اجلرمية الناقصة أو ما يسمى ابلشروع يف اجلرمية

جتاه إرادة اجلاين لتحقيق الفعل اإلجرامي، ولكن لسبب من إفبما أن الشروع يف اجلرمية يعين 
ابلسلوك  األسباب مل يتمكن من ذلك ،فالشروع يف اجلرمية متصور وذلك ألنه ميكن حتقق الركن املادي

 .تمثل ابلقيام ابلفعلالفعلي امل

 :ميكن حصرها فيما يليأية جرمية قبل اكتماهلاالبد وأن متر مبراحل  إن

 :مرحلة التفكري (1

                                                           

 .120:سورة األنعام، اآلية  -(1)
  ،1/15 ، 1ط/ ،اجلنائي اإلسالميالفقه  ،حسي حممود جنيب -(2)
 ، 1/23،.1ط/ ،الوجيز يف شرح التشريع اجلنائي،املشهداين حممد امحد  -(3)
 م2010الوضعي(أحكام اإلشرتاك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي)دراسة مقارنة مع القانون كامل حممد حسني -(4)
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جلرمية كفكرة يف ذهن اجلاين مث يبدأ يف التأمل والتمحيص واملوازنة الختاذ قرار اهذه املرحلة تبدأ فيها 
 .(1)هنائي حبيث إن استحسن الفكرة يواصل تقدمه يف الفعل وإن مل ترق له الفكرة ختلى عنها

ابلتايل فال و   على ارتكاب الفعل احملظور اليعد معصيةحد ذاته والتصميم  إال أن التفكري يف
يعاقب عليها ألن القاعدة يف التشريع إلسالمي أن ال يؤاخذ اإلنسان عن هذه الوسوسة اليت حتدثه هبا 

ن هللا جتاوز عن إ" -سلمو   صلى هللا عليه-ال على ما ينوي أن يقوله أو يعمله لقوله و   نفسه من قول
وعليه فإن جمرد التفكري يف الفعل اإلجرامي ال  (2)ورها ما مل تعمل أو تكلمأميت ما وسوست به صد

 .يعاقب عليه شرعا ما مل يرتجم إىل وقائع مادية حمسوسة
 :اإلعدادو   مرحلة التحضري (2

الشروع يف التنفيذ فاألعمال التحضريية و   متثل مرحلة التحضري احللقة الرابطة بني جمرد التفكري يف اجلرم
املظهر اخلارجي للتصميم اإلجرامي إال أهنا ال تعد من مكوانت التنفيذ اإلجرامي وال ترتبط به إال تعد 

 .كفكرة يف ذهن اجملرم

إن مرحلة التحضري واإلعداد ال تعترب معصية وال يعاقب عليها الشرع إال إذا كان ذلك يعترب  
د وضعه يف طعام شخص آخر معصية يف ذاته كما هو الشأن مثال للشخص الذي يشرتي مسا ويري

فشراء السم يف حد ذاته ال يعترب معصية يعاقب عليها الشرع وإمنا وضعه يف طعام اآلدمي لذلك 
 .وإمنا ابليقني كالشريعة ال تؤاخذ الناس ابلشو   التحضريية حتتمل التأويل ويدخل الشك إليها األعمالف

 :مرحلة التنفيذ

وهي مرحلة ارتكاب اجلرمية فكل فعل إجرامي يعد اعتداءا ابلفعل على حق اجلماعة أو الفرد يف حالة 
ابلنسبة للجرائم اليت ال يتحقق ركنها املادي إال حبصول النتيجة  –الوصول إىل النتيجة اإلجرامية 

ها املادي إبتيان الفعل أو مبجرد القيام ابلفعل ابلنسبة للجرائم الشكلية اليت يتحقق ركن -اإلجرامية 

                                                           

 س. م، 1/347 ،التشريع اجلنائي االسالمي ،عودة عبد القادر -(1)
 م س ،1/612 ،(.2528)رقم  ،ابب اخلطأ أو النسيان يف العتاقة أو الطالق، كتاب العتقحه،: صحياخرجه لبخاري يف -(2)
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ء متكن اكجرائم تزوير النقود فسو ،اإلجرامي بصرف النظر عن حصول النتيجة اإلجرامية من عدمها 
 (1).اجملرم من ترويج النقود املزورة أو مل يتمكن فاجلرمية قائمة ألهنا من جرائم الشكل

التامة فإن مل يتم الفعل و   الكاملةفالفعل اإلجرامي إن أمته الفاعل فإن اجلرمية تسمى ابجلرمية 
 .لسبب من األسباب فهي تسمى ابجلرمية الناقصة أو ما يسمى ابلشروع

 .(2)فالشروع لغة: شرعت يف األمر دخلت به أو بدأت ابلتصرف أو أخذت به

لكن لسبب ما خارج عن إرادته و   فالشروع إذن هو اجتاه إرادة اجلاين لتحقيق الفعل اإلجرامي
تصور وذلك ألنه ميكن حتقق الركن املادي ابلسلوك الفعلي املتمثل يف مله فالشروع يف اجلرمية مل يتم فع

 .القيام ابلفعل

والفعل احملظور ال ميكن املؤاخذة عليه إال إذ ظهر يف شكل أعمال مادية حمسوسة على اعتبار 
  أن حنكم ابلظاهر نأمر  أن الشرع يف إطار معني ابلسبة للعبد ال يعاقب إال على الفعل حملسوس فنحن

احلديث الشريف القائل "إمنا األعمال  مع ماجاء يفهذا األمر ال يتعارض بتاات و   هللا يتوىل السرائرو
 .(3)منا لكل امرئ ما نوىإابلنيات و 

أن احلكم على العمل بكونه مثواب أو غري مثوب مرفوض أو مقبول إمنا على فهذا احلديث يدل 
إذن فالظهور هي السمة األساسية لفعل احملظور من أجل املؤاخذة عليه سواء كان يرجع إىل نية فاعله 

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فالنشاط اإلجرامي قد يرتكبه اجلاين لوحده وقد يرتكبه و   اإجيابيا أو سلبي
جلنائي املسامهة يف التشريع او   هذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن صور املشاركةو   معه جمموعة من اجلناة

 .اإلسالمي

                                                           

 .م س. 1/92كامل حممد حسني أحكام اإلشرتاك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي)دراسة مقارنة مع القانون الوضعي((1)

 م.س ،8/175 ،لسان العرب،ابن منظور  -(2)
ابب ما جاء أن األعمال ابلنيات  واحلسبة  ولكل امرئ ما نوى لو قل فيه  ،كتاب اإلميان، يف صحيحه، البخارياخرجه  -(3)

 م س،1/24 ،اإلميان والوضوء والصالة
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إن املسامهة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي كما هو عليه احلال يف التشريع اجلنائي الوضعي قد 
مع وجود فارق يف احلكم  نتكون مسامهة أصلية وقد تكون مسامهة تبعية مع اختالف يف التسمية لك

 .هدف كل منهما عن اآلخرو   الختالق منظور

 الفعل احملظور حكمه مأخوذ من القرآن الكرمي حيث وردت و املصدر الشرعي للمسامهة يف
حتذر اإلنسان من أن يتخذ عوان و   النهي عن ذلك هنائياو   آايت كثرية بشأن املسامهة يف الفعل احملظور

حىت االعتداء املعنوي قال و   لالعتداء على أخيه اإلنسان يف املال أو يف البدن أو يف العرض
 .(1)َّجمحلخلملهلجلحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّحجتعاىل:

وميثل قضاء عمر وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما لقتل سبعة أشخاص من أهل صنعاء 
 .(2)لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاقال عمر "و   الشرتاكهم يف قتل نفس واحدة

 :سامهة يف العمل احملظور يف التشريع اجلنائي اإلسالمي له صوراتن وامل

 .املباشراألوىل : االشرتاك 

 .(3)الثانية : االشرتاك ابلتسبب

فبالنسبة لألوىل فهي تشري إىل مشاركة جمموعة من األشخاص يف الركن املادي أو جزء منه يف 
الفعل احملظور أو بتعبري آخر هو العمل احملظور الذي يكون فيه عمل كل شريك واضحا يف كل مرحلة 

غريه يف محل املتاع املسروق من حرزه فالركن املادي من مراحل تنفيذ الفعل اإلجرامي كمن يشرتك مع 
واحد  ليف جرمية السرقة يتمثل يف إخراج الشيء املسروق من ملكية صاحبه مث محل هذا املسروق فك

 .(4)من املعتدين تعاون مع صاحبه يف إمتام الركن املادي هلذه اجلرمية

                                                           

 . 2:سورة املائدة، اآلية  -(1)
اجلناايت ابب قتل اجلماعة كتاب ،نصب الراية يف ختريج احاديث اهلداية،الزيلعي مجال الدين عبد هللا بن يوسف  -(2)

 . 6/360، 1ط/،ابلواحد
 م س،130 /1،املوسوعة اجلنائية يف الفقه االسالمي ،هبنسي امحد فتحي( (3
 ، م س1/79 ،يف الفقه اجلنائي اإلسالميت نظراي  ،هبنسي فتحي أمحد -(4)
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اك ابلتواطؤ أي ابالتفاق واالشرتاك ولالشرتاك يف الفقه اجلنائي اإلسالمي صوراتن مها االشرت 
ابلتوافق دون أن يكون هناك اتفاق بني املعتدين واألمر سيان يف الفقه اإلسالمي ابلنسبة هلاتني 

 .الصورتني

أما الثانية أي االشرتاك ابلتسبب أو ما يصطلح على تسميته ابالشرتاك ابلتبعية فتعين أن دور 
ظور املادي وله ثالث صور االشرتاك ابالتفاق واالشرتاك الشريك خارج عن تنفيذ ركن الفعل احمل

ابلتحريض واالشرتاك ابملساعدة ويسمى فعل الشريك املتسبب االشرتاك الغري املباشر أو االشرتاك 
 .(1)ابلتسبب

أمر إبتيان منكر و   ويعرف التحريض على اجلرمية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي على أنه معصية
أثر يف ارتكاب اجلرمية أم مل يكن له أثر حبيث أن اجلاين سيقرتف فعلته حىت ولو مل سواء كان للتحريض 

يتم حتريضه أو مل يرتتب على هذا الفعل التحريضي وقوع جرمية فإنه جيوز وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
 .(2)املعاقبة على هذا الفعل لكونه يعد معصية لوحده

 
 .بني النشاط املادي والنتيجة اإلجرامية الفقرة الثانية :العالقة السببية

ال يكفي أن يرتكب اجلاي فعله اإلجرامي حملاسبته عليه بل البد أن يكون الفعل هو السبب املباشر يف 
 .(3)حدوث النتيجة اإلجرامية

وإبلقاء نظرة عن آراء فقهاء املسلمني جندهم يشرتطون أن يكون بني الفعل املرتكب والنتيجة  
اليت حدثت رابطة سببية، وال يؤثر يف هذه الرابطة أن تشرتك بعض العوامل األخرى معها يف إحداث 

 .النتيجة

                                                           

 م س ،1/131،املوسوعة اجلنائية يف الفقه االسالمي،امحد  هبنسي( (1
 م.س، 368-1/367 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادرعودة  -(2)
حاضرات بكلية القانون جامعة اخلرطوم ، من املسؤلية عن فعل الغري يف الفقه االسالمي والقانون املقارن،سيد امني ( (3

 .1/107،السودان
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أن ينسب  فالتشريع اجلنائي اإلسالمي جيعل الشخص مسئوال عن النتيجة مىت كان من املمكن
منه إليه وقد ورد يف احمللى البن حزم: من شق هنرا فغرق أانس أو طرح انرا أو هدم  صدرالفعل الذي 

بناءا فقتل : قال على : من شق هنرا فغرق قوما فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه القود والدايت 
أنه ال يصيب به أحدا ممن هلك فهو هو ال يدري و   إن كان شقه ملنفعة أو لغري منفعةو   بقتل اجلماعة

  الكفارة عليه، كل نفس كفارة ويضمن يف كل ذلك ما أتلفه من املالو   قاتل خطآ والدايت على عاقلته
سواء بسواء ألن كل من ذكران  -كما قلنا أيضا–لو سق ماءا فمر على حائط فهدم املاء احلائط فقتل و 

 .(1)سببا مباشرا إلتالف ما تلف

أحبلها وماتت من الوالدة ففيه قوالن و   هي كارهةو   و إذا زىن ابمرأةللشرازي: "ويف املهذب 
أوهلما جيب عليه ديتها ألهنا تلفت بسبب من جهته تعدا به فضمنها والثاين ال جيب عليه ألن السبب 

 .(2)انقطع حكمه بنفي السبب عنه

عمدا فلم يزل ذا فراش حىت ويف هناية احملتاج حملمد بن شهاب الدين الرملي: من جرح رجال 
مات فعليه القصاص ولو اندملت جراحته واستمر حمموما حىت هلك فيجب القود إن قال طبيبان 

لو ضرب من مل يبح له الضرب مريضا جهل مرضه ضراب يقتل املريض و   مسلمان أنه مات من اجلرح
أن للمرض دخال يف  دون الصحيح غالبا وجب القصاص لتقصريه، إذ جهله ال يبيح ضربه ولو فرض

 .(3)القتل ولو قتل مريضا يف النزع ألخري وجب بقتله القصاص

ويتضح من األمثلة اليت مت سوقها ال تلزم أن يكون فعل اجلاين هو السبب الوحيد بل حىت ولو 
سباب أخرى يف إحداث النتيجة حبيث يسأل اجلاين يف مجيع األحوال أما إذا انتفت أاشرتكت معه 

 .النتيجة اإلجرامية فال مسؤوليةو   ية بني الفعلرابطة السبب

يقول الدسوقي يف حاشيته : "لو أجهز شخص آخر على منفوذ املقاتل وهو كذلك يؤدب 
أي ضرب –احلاصل أن الذي خيتص ابلقتل هو من أنفذ املقاتل و   ذلك اجملهز فقط على أظهر األقوال

                                                           

 ،م س 11/19  ، احمللى،بن حزم األندلسي علي -(1)
 ..193-2/186 ،دط،املهذب،الشريازي  ابراهيم   -(2)
 . 7/16،ط/االخرية، ،هناية احملتاج،الرملي حممد بن شهاب -(3)
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كما هو مساع حيىي من ابن القاسم   -ىل القتليف مكان من األماكن احلساسة اليت تؤدي يف الغالب إ
ومساع أيب زيد منه أن الذي يقتل هو الثاين وهو اجملهز وعلى األول الذي أنفد املقاتل األدب )التعزير(ألنه 

يوصي مبا شاء من عتق وغريه واستظهر ابن رشد و   يورثو   بعد إنفاذها معدود من مجلة األحياء يرث
فإن مل ينفد مقاتله كما لو قطع رجله مثال ومل ميت مغمورا فإن أفاق إفاقة  األول وهو ما يف مساع حيىي

بعد ذلك فال قصاص يف يقف أو جيلس سواء أكل أو شرب أوال مث مات و   بينة أبن تكلم مع الناس
 .(1)النفس يف ذلك بل فيه القسامة يف العمد واخلطأ

هب إليه الفقه القانوين يف كل من وآراء الفقه اإلسالمي يف هذا اإلطار تكاد تتفق مع ما ذ
جنلرتا بينما يف فرنسا هناك رأي خمالف حيث يتم االعتماد على السبب املنتج أو الفعال فإذا أو  اأملاني

فعله أما إذا مل  عن كان من شأن فعل اجلاين أن يؤدي إىل إحداث النتيجة اإلجرامية فحني ذاك يسأل
جيرحه لكن املريض أمهل و   ولية كأن يضرب شخصا آخريكن من شأن فعله إحداث النتيجة فال مسؤ 

إىل بثر العضو فاجلاين ال يسأل إال عن الضرب وال يسأل عن النتيجة اليت هي ذلك  هذا اجلرح فأدى
 .(2)بثر العضو ألن البرت جاء نتيجة إلمهال اجملين عليه

وتبعه يف ذلك الفقه األملاين ومبقاربة اآلراء السابقة يبدو أن الرأي الذي اعتمده الفقه اإلسالمي 
والربيطاين له وجاهته إذ لوال الفعل اإلجرامي ملا حدثت النتيجة اإلجرامية بصرف النظر عن األسباب 

 .األخرى اليت قد تكون مساعدة

 :املطلب الثالث الركن املعنوي

أن يكون هذا  ال ميكن لقيام املسؤولية اجلنائية أن يصدر الفعل اإلجرامي عن اجلاين فحسب بل البد
 .األخري اهال ملسؤولية واملساءلة اجلنائيتني

ما علمائنا أواملسؤولية اجلنائية هي من املصطلحات احلديثة اليت حتدث عنها كثريا فقهاء القانون، 
فلم يستعملوا هذا املصطلح يف مصنفاهتم إال أهنم حبثوا مواضعه حبثا دقيقا ووافيا حتت  -رمحهم هللا –

خرى يف أبواب الفقه املختلفة على وجه اخلصوص عند مناقشة األبواب املتعلقة أات مصطلحات ومسمي
                                                           

  .4/243، ،د ط على الشرح الكبري للدردير ،الداسوقي مشس الدين -(1)
 م س، 1/109،واملقارن ،املسؤولية عن فعل الغري يف الفقه االسالمي،سيد امني ((2
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وهي من الناحية  (1)احلظر واإلابحة واألهلية، القود، اجلزاء، حتمل التبعة، الضمان:ابحلدود واجلناايت 
 .(2)اللغوية مصدر صناعي من مسؤول وهو املطلوب

و وصف يلحق ابإلرادة وعليه إذا انعدمت اإلرادة يف ويعترب اخلطأ أساسا للمسؤولية اجلنائية وه
شخص ما فال جمال يف البحث عن حتمله التبعة، وتوجيه اإلرادة إبحداث الفعل اإلجرامي هو مايصطلح 

 (3).عليه ابلقصد اجلنائي

فالقصد اجلنائي هو اجتاه اإلرادة للفعل ) إجيااب وسلبا( بناء على معطيات العقل، سواء أكان 
م نتيجته اإلجرامية، وسواء كان مستقصدا للنتيجة أم لديه احتمال بوقوعها وبعبارة أقاصد الفعل ذاته 
ون نية اجملرم النتيجة تيان الفعل اجملرم أو تركه مع العلم أن الشرع حيرم الفعل فقد تكإأخرى هو تعمد 

اإلجراميةكمن يطلق النار على شخص حي ويقصد من وراء إطالق النار عليه قتله، وقد يكون القصد 
جمردا وهو اإلقدام على الفعل من غري قصد للنتيجة كمن مينع املاء على طالبه فيرتتب عن ذلك موته 

 (4)عطشا 

 .الفقرة األوىل: أسباب املسؤولية اجلنائية

عريف السبب أبنه "كل وصف ظاهر منضبط جعله الشارع عالمة على حكم شرعي هو مسببه ميكن ت
 .(5)ويلزم من وجوده وجود السبب ومن َعَدِمِه َعَدُمُه"

معان النظر يف التعريف السابق إويف ،  وعليه فإن املسؤولية اجلنائية توجد بوجود سببها وشروطها
 .ارتكاب املعاصي ابلفعل والرتك جند أن سبب املسؤولية اجلنائية يتمثل يف

وارتكاب املعاصي هو عبارة عن العصيان والوقوع يف احملرم، وارتكاب احملرم قد يكون إبتيان 
داء ما طلبه الشارع من املكلفني، فاألساس األول يدور حول العصيان أالفعل احملظور أو ابالمتناع عن 

                                                           

  .4/392.  ، دط،  أصول فجر اإلسالمكشف األسرار عن البخاري عالء الدين، -(1)
 .1/109.،دط، غريب الشرح الكبري للرافعي املصباح املنري ،عليالفيومي  - (2)
 .دط د ت.1/15شرح قانون العقوابت السوري القسم العامعبود السراج ((3

 . 2/88، 1، ط  ،نظام التجرمي والعقاب يف اإلسالم ،منصور علي منصور  - (4)
 . 1/117  ، 12ط  علم اصول الفقه ،خالف عبد الوهاب -(5)
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اس األول يتوفر ويوجد فيقرتن وجوده بوجود فإن األس –أي خمالفة الشرع  –فمىت توفر العصيان 
العصيان وبتعبري آخر إذا كانت املسؤولية اجلنائية وضعا يكون معه اإلنسان مطالبا ابلعقوبة فإنه من 
البديهي أن ال تقوم هلا قائمة إال على إثر جناية ارتكبها اإلنسان إذ األصل براءة الذمم من الديون 

 .(1)والعقوابت وكافة االلتزامات

اإلدراك (2)ن سبب املسؤولية اجلنائية هو ارتكاب املعاصي ،وشروطهاأيتضح  ومن كل ما سبق
واالختيار وهذا يف حد ذاته تصرف من تصرفات اإلنسان الذي خيضع يف اعتباره لشرط األهلية وعلى 

 .وجه التحديد أهلية األداء إذ هي شرط يف أي تصرف لترتتب عليه اآلاثر الشرعية
 .الثانية: شروط املسؤولية اجلنائيةالفقرة 

ذا إاسالمي ال توصل إىل مسبباهتا إال إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع و إن األسباب يف التشريع اإل
طار األهلية وتعرف هذه األخرية إتيان حمظور شرعي فهو يدخل ضمن إكان سبب املسؤولية اجلنائية هو 

 .(3)على وجه يعتد به شرعا ابهنا صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه

 :وهذا النوع من األهلية رهني بتوفر عنصرين يف اإلنسان مها 

على فهم اخلطاب الشرعي وذلك ابكتمال العقل، والقدرة على تنفيذ مضمون ذلك (4)القدرة
 .ن خيتار الفعل املأمور به أو الكف عنهأويكون ذلك بتوفر اإلمكانية لإلنسان من (5)اخلطاب

قال اآلمدي : "اتفق العلماء على أن شرط املكلف أن يكون عاقال فامها ألن التكليف  
كذلك اجملنون خطابه حمال و   البهيمةو   ال فهم كخطاب اجلمادو   خطاب من ال عقل لهو   خطاب،

                                                           

 . 1/105دط ، شرح القواعد الفقهية ،الزرقا أمحد - (1)
ويلزم من عدمه انعدام احلكم وهو خارج عن حقيقة الشيء) انظر عبد الوهاب  دهالشرط هو ما توقف وجود احلكم على وجو  -(2)

 ، م س . 1/118خالف( علم اصول الفقه ، 
 .2/163 دط ، ،شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين سعد الدين  -(3)
 . 1/24 ،.2ط/ ،  اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلميدي علي  -(4)
 م س . ،2/164،وضيحالتعلى شرح التلويح  ،سعد الدين التفتازاني -(5)
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البهيمة ابلنسبة إىل فهم أصل فتعذر تكليفه ألن املقصود من و   فهو ابلنظر إىل فهم التفاصيل كاجلماد
 .(1)التكليف يتوقف على فهم تفاصيله

والسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق ابلعقل واحلد املعترب يف التكليف فيه لكن قبل ذلك نتساءل 
 .أقوال العلماء فيه ؟و   عن ماهية العقل

العقل يف اللغة هو املنع ،حيث مينع النفس عن فعل ما تشتهيه وهو مأخوذ من عقال الناقة 
وقد اعتربه علماء  (3)وهو أصل لكل علم حىت مساه بعضهم أم العلم (2) حيث شاءتاملانع هلا من السري

من يعتربه  قائما بنفسه وبني اوإن اختلفوا يف ذلك بني من يعتربه جوهر (4)األصول والفقه مناط التكليف
 .(5)عرضا من أعراض النفس اإلنسانية

خيتلفون يف أن حالته يف اإلنسان تتفاوت وابلرغم من اختالف العلماء يف حقيقة العقل فإهنم ال 
 .(6)وهذ يتطلب بيان احلد املعترب يف التكليف واملسؤولية

 .الفقرة الثالثة : احلد املعترب يف العقل يف املسؤولية اجلنائية ومعياره

حتدد وبكيفية واضحة احلد املعترب من العقل يف التكليف واليت تعترب  الشريعة نصوصيف اليس هناك 
املسؤولية اجلنائية من أبرز أنواعها غري أنه ربطه بعالمات فسيولوجية تعرتي اجلسم ) عالمات البلوغ ( 
 واشرتط عدم تعرض العقل بعد البلوغ لعوارض تتلفه كليا أو جزئية بصورة دائمة أو مؤقتة كاجلنون والنوم

 .(7)والنسيان

                                                           

 م.س. ،1/115 ،اإلحكام يف أصول األحكام،علي بن   اآلمدي  -(1)
 م سللرافعي مادة عقل.  ،1/147،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري علي ، الفيومي -(2)
 . 1/94 ، ،دطالبحر احمليط ،الزركشي بدر الدين  -((3
 س م.، 1/94، البحر احمليط ،الزركشي  -(4)
 القول األول هو مذهب الفالسفة من غري املسلمني  والقول الثاين هو مذهب أغلب علماء اإلسالم.  -(5)
  ،2/332دط ، يف علم الكالم شرح املقاصد ،د الدين التفتزاين سع -(6)
 م س، 217-1/216،املسؤولية اجلنائية يف الفقه االسالمي ،امحد فتحي هبنسي((7
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ومع ذلك فإن علماء املسلمني من الفقهاء واألصوليني جيمعون على أن مستوى اإلدراك العقلي 
الالزم للتكليف واملسؤولية يظهر يف اإلنسان بظهور نوع من اإلدراك أو العلوم عنده ،وهذا ما اصطلح 

وهي نوع من العلوم اليقينية تنشأ (1)على تسميته ابلعلوم البديهية ويسميه هؤالء العلماء ابلعلوم الضرورية
إذا مل يتعرض العقل –تضل يف ازدايد و   بشكل تصاعدي منذ والدتهو   عند اإلنسان بنوع من التدرج

  األشياءو   حىت يتوفر اإلنسان على قدر منها، يعتربه الشارع أساسا كافيا للتمييز بني املعاين -ألية آفة
 .(2)النضج اجلنسي الذي ميكن معرفته وتدل عليه عالمات ظاهرةذلك عند بلوغه من و   املعامالتو 

هو النظر يف تصرفاته الشاملة  -ملعرفة حال العقل عند اإلنسان-إن أهم معيار يف هذا النطاق 
ألقواله وأفعاله فإن كانت جارية وفق العادي من األمور فهو سوي، أما إذا غلب على اختياراته أفعال 

واهليئات املذمومة واخلبط العشوائي استدل من ذلك على غياب القوة املميزة  الشر والضرر والقبائح
 .(3)عنده أو نقصها وغياب ما يالزمها من العلوم البديهية

واحلقيقة أن املعيار السابق الذي أخذ به علماء املسلمني واستعمله قضاهتم يف خمتلف العصور 
يف وحتمل التبعات واملسؤوليات ال يتوقف على معرفة ملعرفة وجود احلد الذي يعتد به من العقل، للتكل

األسباب اليت تظهر على اإلنسان قبل ارتكابه الفعل الضار ابلغري يقول حافظ الدين النسفي و   العوامل
  ذلك أبن خيتار املرء ما يكون أنفع له يف أمور دنياه أو عقباهو   قل يعرف بداللته العيانلع: "مث أصل ا

متحان أبن ينظر يف كذلك نقصانه يعرف ابلتجربة واإلو   يذره،و   عاقبة األمر فيما أيتيهيعرف مستور و 
 .(4)أفعاله، فإن كانت على نسق واحد كان معتدل العقل وأحوال البشر تتفاوت عن كمال العقل

يف ظل اجلواب عن سؤال، هل يعين التزام هذا املعيار و   وابلتمعن فيما سبق يرى الباحث أنه
 .ة احلالة العقلية للمتهم إمهال للمعطيات الطبية يف هذا اجملال؟يف معرف

إن اجلواب عن هذا السؤال سيكون ابلنفي قطعا ألن هذا املعيار يف تفاصيله اليت عرضها علماء 
املسلمني مبين على النظر والتجربة، وليس على نصوص شرعية تفصيلية اللهم إذا ما استثنينا ما ورد عن 

                                                           

 م س 4/31و  219-3/216،معجم املصطلحات  والفرق اللغوية  ،أيوب  القرميي الكفوي-(1)
  م س،160- 158-2/157،  والفرق اللغوية معجم املصطلحات ،أيوب  القرميي الكفوي-(2)
 ،467-2/31 ، ،دط كشف األسرار شرح املصنف على املنار ،النسفي حافظ الدين-(3)
 م.س.، 2/467 ،كشف األسرار ،النسفي حافظ الدين-(4)
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ويف بعض الرواايت عن املعتوه أو ما ورد من  (1)رفع القلم عن اجملنونمن   عليه وسلمالرسول صلى هللا
استفساره صلى هللا عليه وسلم عن احلالة العقلية لشخص أقر ابلزان وإذا ما استثنينا كذلك بعض 

 .(2)األسباب اليت قد تؤدي إىل ضعف العقل عند املتهم كشرب املسكر وحنوه

ستفادة من معطيات الطب العقلي والنفسي الستكمال القول أنه ميكن اإلوبصفة عامة ميكن 
 .النقص الذي قد يعرتي تطبيق ذلك املعيار الذي وضعه علماء املسلمون

 .لفقرة الرابعة:اإلرادةا 

وعرفها بعض العلماء أبهنا نزوع النفس إىل شيء مع  (3)اإلرادة يف الفقه هي طلب الشيء واختياره
ويقصد بذلك قدرة اإلنسان على اختيار أحد االحتماالت  (4)احلكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو ال يفعل

ة ىل واحدإوهو توجيه النفس ،القوة يسمى القصد واملظهر التطبيقي هلذه، املمكنة ألوضاع فعل معني
 .تلك االحتماالت املمكنة من

يف كل إنسان ،القدرة وإن كانت موجودة من حيث أصلها و   أن اإلرادة،ويرى فقهاء املسلمون 
لكن اإلسالم ال يعترب إرادة غري العاقل من الناس ،و إن كان له نوع منها ،ألن توجهه النفسي و   حي،

املعترب يف خلل يف العقل يضعفه على ما دون احلد  ال يكون مبنيا على تقدير عقلي ،و عليه فإن كل
 .(5)شرط اإلرادة  يرتتب عليه فقدان ،التكليف

وابملفهوم املخالف فإن توفر العقل يف اإلنسان ال يقتضي دائما وجود اإلرادة عنده فقد تعرض 
 .للعاقل عوارض تذهب إرادته أو تضعفها مع كمال عقله

                                                           

( كتاب: 4/558)أخرجه أبو داود ( م2/361احلديث التاسع والثالثون ) ،جامع العلوم واحلكم ،اخرجه ابن رجب احلنبلي-(1)
قال احلاكم: صحيح اإلسناد، وتعقبه الذهىب، فقال: فيه إرسال، قال العالئى  ،(4398احلدود، ابب: ىف اجملنون يسرق، احلديث )

قال ابن معني: مل يسمع من عائشة شيًئا, ذكره عنه أمحد بن سعيد بن أىب مرمي ىف اترخيه, وىف ) :(279ىف جامع التحصيل )ص 
 سل أيًضا عن على رضى هللا عنه ومل يسمع منه، التهذيب أنه أر 

 . موقع املكتبة الوقفية.،321.-320-2/318 ،معامل السنن محد بن حممد، اخلطايب -(2)
 م.س .85،/1،)مادة( إرادة ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، علي _ الفيومي(3)
وفيه تعريفات أخرى لإلرادة  والتمييز بينها وبني األلفاظ ، 103- 1/102، الكليات ،حلسيينايوب بن موسى الكفوأي -(4)

 ،م سذات الصلة هبا
 م س، 1/129،املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف الفقه االسالمي املقارن،سيد امني ((5



149 

ته اجلنائية ،أن ما كان العقلية والنفسية على إرادة اإلنسان ومسؤولي واخلالصة أن أثر اإلعاقات
ختصاص مثرة آلفات عضوية ،فهو معفى من املسؤولية اجلنائية عند هذه هل اإلأمنها يف عرف 

نفسيا حمضا وغري انشئ عن أسباب عضوية فإن كان له أثر يف انقاص  وأن ما كان،  التصرفات،
 .تعترب اإلعاقة سببالإلعفاءوإال فال ،  القدرات العقلية إىل ما دون احلد املعترب يف التكليف كذلك

أبهنم مضطرون إىل (1)أماما يرى بعض علماء النفس ابلنسبة ملا يصطلح عليهم "ابلسيكوابتني "
القيام ببعض األفعال رغما عنهم وال يرون هلم دافعا سوى األاننية وحب الذات واللف حول أنفسهم 

 .وأهنم يعتربون يف عذر األطفال
 .(2)من املسؤولية اجلنائية؟ ،فهل هذا يعد سببا لإلعفاء

 وجهة نظر الشرع سبب غري كاف لإلعفاء من املسؤولية، ذلك أن القول ال شك أن هذا من
املصابني ابألمراض النفسية وا لعصبية مبختلف األشكال واأللوان، والقول بعدم  (3)أبن األشخاص 

ختيار هو قول من املتعذر إثباته يف شخص أهنم عاجزون عن اإلو   سلوكهمو   متكنهم من ضبط تصرفاهتم
                                                           

تعقيدًا وصعوبة يف التعرف على صاحبها، حيث أن املعتل نفسيا جييد  الشخصيات هي ابختصار أكثر شخصية معتلة نفسًيا((1
لتاثري على االخرين والتالعب أبفكارهم, يتلذذ ابحلاق االذى مبن حولة وخاصة أذا كان متثيل دور اإلنسان العاقل وله قدرة على ا

زوج أو زوجة، وهو عذب الكالم، يعطى وعوداً كثرياً، وال يفى أبى شيء منها عند مقابلته رمبا تنبهر بلطفه وقدرته على استيعاب 
ده الرباقة، ولكن حني تتعامل معه لفرتة كافية أو تسأل أحد املقربني منه من أمامه ومبرونته يف التعامل وشهامته الظاهرية املؤقتة ووعو 

عن اترخيه جتد حياته شديدة االضطراب ومليئة بتجارب الفشل والتخبط واألفعال الالأخالقية. املعتل نفسيا مستغل للمرأة بكل 
 .رميةكذاب يعد وال يفي وقد يصل سلوكه إىل ارتكاب اجل.صور االستغالل جسداي وماداي

وبعضهم يصل أحياانً إىل  السجون كثريا ما يتعهد ويعد وخيلف, هي شخصية ال يهمها إال نفسها وملذاهتا فقط، بعضهم ينتهي إىل
احملطم لكل القيم والعقبات والتقاليد والصداقات يف سبيل الوصول إىل ما أدوار قيادية يف اجملتمع نظراً ألاننيتهم املفرطة وطموحهم 

يريد هذا الشخص هو اإلنسان الذي تضعف لديه وظيفة الضمري وهذا يعين انه ال حيمل كثريا يف داخل مكوانت نفسه 
أو األخالق أو العرف ،وابلتايل فإننا نتوقع أن مؤشر احملصلة سوف يكون دائما يف حالة من امليل املستمر حنو  الضمري أو الدين من

وحىت دون الشعور ابلذنب أو التأنيب الذي يشعر به أي إنسان إذا وقع يف منطقة اخلطأ الغرائز وحنو حتقيق ما تصبو إليه النفس 
% من اجملرمني واملخالفني مها نتاج الشخصية السيكوابتية، واالحصاائت العلمية توضح أن من نصف ابملائة 25ويرى االطباء ان 

إىل السيكوابتية وختتلف درجة وشدة االعتالل النفسي يف  إىل واحد ابملائة من سكان العامل حيملون صفات وجينات وراثية تودي
 موقع ويكبيداي احلرة .االشخاص املصابني بناء على درجة ذكاء الشخص والبيئة والتعليم

____________________ 
 . 1/71،ط/،1 ،حماضرات يف علم االجرام،امساعيل صنهاجي ( (2
  .104ص ،1ع,املغربية جمله القبس ، التفسريات العلمية للسلوك اجلانح عند االحداث ،مسري(شعبان (3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1
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القانون اجلنائي وضعوا معيار مسوه فقهاءوإن كان بعض ا –معني قام ابلفعل يف زمان ماض معني 
وميزوا بني مايقاوم وبينما ال ،  )ابملعيار الدافع( الذي ال يقاوم مث حاروا يف كيفية تطبيقه على الواقع

 .؟وذلك بطرح التساؤل التايل ،  يقاوم

حنو اجلرمية فيمسك عنها لو كان رجال األمن موجودين  ن يقاوم اندفاعهأهل إبمكان اجلاين 
الذي ال يقاوم ويف (1)كان اجلواب ابلنفي كان دافع اجلاين من النوع  يف مكان اجلرمية بزيهم الرمسي فإن

عضوية أما اليت ليس مراض النفسية ذات األسباب الن هذا املعيار يستحيل تطبيقه على األإمر واقع األ
 .هلا سبب عضوي، ففي كتاب هللا وسنة رسوله العالج الكايف هلم وهو تطبيق شرع هللا

نواع املسؤولية ويف هذا أاإلسالم مل يعترب اتباع اهلوى سبب لإلعفاء بل اعترب ذلك سببا ألعظم 
 حج حج حج حجمن ىن  حجحج حج حج حج حج حج حج حجمل ىل يل  خل ٱُّٱاإلطار يقول هللا تعاىل :

 .(2)َّحجميىي حجحج حج حج

فالقرآن الكرمي يف هذه اآلية يذم من ال يستعملون عقوهلم بل أنزهلم منزلة البهائم بل أقل من 
 .منزلة البهائم

جتماعية السيئة خاصة كانت أو عامة عذرا يف الصغر كما أن اإلسالم مل يعر اهتماما للتنشئة اإل
على أهنم كانوا مقيدين  مر يدلظاهر األوالكرب ،فقد رفض اعتذار الكفار عن جرائمهم ،ابلرغم من أن 

 .(3)بسالسل األعراف والتقاليداليت أثرت يف عقوهلم ومشاعرهم

أضف إىل هذا وذاك أن أنواعا من اجلرائم يعتربها النظام اإلسالمي موجبة للعقوبة الشديدة يف 
ويصنفها علماء النفس ضمن األمراض النفسية وأن املصابني هبا يلجأؤون إليها وال ،  الدنيا واآلخرة

يستطيعون دفعها كاللواط والسحاق وخمتلف الشذوذ اجلنسي ولعل يف قصة قوم لوط اليت عرضها القرآن 

                                                           

 . 1/36 دط، ،اجلنون أو االضطراب العقلي وأثره يف املسؤولية اجلنائية ،كامل السعيد  -(1)
  23:سورة اجلاثية، االية  -(2)
من  28:من سورة املائدة واآلية  104:من سورة البقرة واآلية : 70ورد هذا املعىن يف كثري من اآلايت القرآنية مثل اآلية  -(3)

 من سورة األنبياء. 53 :من سورة يونس واآلية 78 :سورة األعراف واألية
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الكرمي ووصفه ألساليبهم يف التعرض للذكور وعزوفهم عن النساءوهم يف أعنف أنواع الشذوذ ومع ذلك 
 . يعذرهم وإمنا خسف هبم وشرع ألمثاهلم أشد العقوابتمل

واملالحظ كذلك أن كثريا من األمراض النفسية اليت يذكرها علماء النفس ومل يستطيعوا أن يبينوا 
أي سبب عضوي هلاتوجد أعراضها يف كثري من الناس العاديني بدرجة متفاوتة وقد تظهر عند البعض 

ت وأزمات معينة ومع ذلك يقولون اهناال تعترب أعراضا مرضية حىت وبكيفية أكثر حدة ولكن يف أوقا
 .(1)تتصف ابلدوام واالستمرار ومل يستطع أي منهم أن يضع فاصال علميا بني النوعني

من كل ما تقدم ميكن أن نقول أن املعطيات الشرعية تبني أن األمراض النفسية اليت ال منبع هلا 
منظور، ال تعترب من موانع املسؤولية يف الشرع اإلسالمي إال سوى النفس وليس هلا أي سبب عضوي 

إذا امتدت آاثرها إىل القدرة العقلية عند اإلنسان فأفقدته أصال من أصول الفهم كما قرر علماء 
 .(2)املسلمني وقد يثور تساؤل عن مدى أتثري األمراض العقلية يف املسؤولية اجلنائية

مل املسؤولية للمكلف إال إذا كان مدركا خمتارا فإذا انعدم واحلق أن التشريع اإلسالمي ال حي
 .أحد هذين العنصرين ارتفع التكليف عن اإلنسان

عله فاقدا جيله عارض  أطر يواملرء قد يولد متخلفا عقليا أي فاقدا لقواه العقلية وقد يولد سليما و 
قد تعقبه فرتات و   كاجلنون املطبقمستمرا  و   وفقدان العقل قد يكون اتما(3)لقواه العقلية كال أ وبعضا
يسمى ابجلنون املتقطع وقد يكون جزئيا حبيث أن قدرة اإلدراك قد يفقدها و   يرجع فيها إىل املريض عقله

 .لكن تضل قواه العقلية قائمة يف املواضيع األخرىو   يف موضوع معني بذاته

لكنها مجيعا و   اء معينةوهناك مظاهر أخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها أبمس
 (4)تقوم على أساس واحد هو انعدام اإلدراك يف اإلنسان

                                                           

 اجلامعة االسالمية غزة.، 1/70 ،اثر املرض النفسي يف رفع املسؤولية اجلنائية يف الفقه االسالمي ،(مجال عبد هللا(1
 س م، 2/56،اجلنائية يف الفقه االسالمي املوسوعة، هبنسي امحد( (2
 م س.، 2/140 ،التشريع اجلنائي االسالميعودة عبد القادر،  -(3)
 .35،/1، املسؤولية اجلنائية يف الفقه االسالمي والقانون اجلزائري ،زواوي مينةا((4
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و ميكن تعريف اجلنون أبنه اختالل العقل حبيث مينع من جراين األفعال واألقوال على هنج 
 .و يؤكد األطباء النفسانيون أن اجلنون درجات(1)رادالعقل إال ان

سميه بعض الفقه ابجلنون يشيئا أو هو اجلنون الكلي و اجلنون املطبق: الذي ال يعقل صاحبه (2) -أ
 .املغلوب

اجلنون املتقطع: وهو الذي ال يعقل صاحبه شيئا إال أنه ال يستغرق كل أوقاته حبيث تعرتيه  -ب
هناك حالة تلحق هبذا و   إدراكه يتحمل مسؤولية أفعالهو   فرتات يتوب إليه فيها علقه، ففي حالة وعيه

نون كالصرع حيث تؤثر يف قواه العقلية بدرجة أقل من اجلو   الشخص يضعفاجلنون حيث أن إدراك 
ال يكون الشخص جمنوان فاقدا عقله كلية لكن تبدو عليه مالمح التخلف العقلي، وتنتابه بعض احلاالت 
اهلستريية يف أوقات معينة دون غريها أو كالعته الذي يعرفه الفقهاء أبنه هو كل ختبط يف الكالم ونقصان 

 .الفهم وفساد يف التدبري سواء أن كان انشئا من أصل اخللقة أو ملرض طرأ على الشخص يف

  

                                                           

 م.س. ،2/166، شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتزاين -(1)
 )2 ( التوايت بن التوايت املبسط يف الفقه املالكي وادلته 476/4
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 الفصل الثاين 
 .سالميالتقسيم الثاليت للجرائم يف التشريع اجلنائي املغريب والتشريع اجلنائي اإل

التشرع اجلنائي املغريب سالمي الختتلف كثريا عن مثيالهتا يف ن اجلرمية وتقسيماهتا يف التشريع اجلنائياإلإ
تقسيما ثالثيا معتمدين يف ذلك على جسامة العقوبة كمعيار  فإذاكان شراح القانون يقسمون اجلرائم

هذا  مياالسال ئيساس لتقسيم اجلرمية يف التشريع اجلناأن يعتمد كأهلذا التقسيم فهل هذا املعيار يصلح 
 .ماسيتم التطرق اليه يف املبحثني املواليني
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 .اجلنائي املغريب بحث االول: التقسيم الثالثي للجرمية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي والتشريعامل

ن التشريعات اجلنائية على اختالف مشارهبا انصب اهتمامها على السلوك الشاذ للفرد داخل أالشك 
وأبخرى تقومي هذا السلوك من خالل نصوص تشريعيةأوشرعية قبل وبعد وقوع أاجملتمع وحتاول بكيفية 

اجلرمية وقد انصبت التحليالت الفقهية يف دراسة هذا السلوك حول حماولة تصنيفه سواء ابلنسبة 
 .وعلماء الشرع الذين هلم دراسة ازدواجية شرعية وقانونيةأللفقهاء القانونيني 

جرامي وفق معطيات معينة فإىل أي حد حالف السلوك اإلففقهاء القانون حا ولوا تقسيم 
 .يف اختياره هلذا التقسيم؟والقانوين التوفيق الفقه الشرعي 

 .املطالب اآلتيةهذا ماسنعرفه من خالل 

 .ول: يف التشريع اجلنائي املغريباأل

 .سالميالثاين :يف التشريع اجلنائي اإل

 .تقييم هذا التقسيم : الثالث

 .األول:التقسيم الثاليت للجرائم يف التشريع اجلنائي املغريباملطلب 

واجلرائم تتميز بني بعضها البعض ابلنظر ،  الزاوية املنظور منها إىل اجلرائمابختالف ختتلف اجلرائم وتتنوع 
عتماد على الركن القانوين يف تقييم اإلوغالبا ما يتم ،و التصنيف أإىل الضابط املتخذ أساسا للتقسيم 

جلرائم إىل جناايت وجنح وخمالفات وهذا التصنيف يقوم ابلنظر إىل خطورة اجلرمية املقرتفة واليت تظهر ا
من جسامة العقوبة اليت قررها املشرع يف حق الفاعل هلا حيث تؤخذ بعني االعتبار النتيجة احلاصلة أو 

نه يتم إفلمعرفة نوع اجلرمية ) هل هي جنحة أم جناية أم خمالفة( ف (1)املصلحة املهددة وخطورة اجلاين
إىل  الرجوع ابحدد تكييفه القانوين و نالرجوع إىل العقوبة املقررة يف النص التشريعي للنشاط اإلجرامي ل

                                                           

 م س، 1/262 ،شرح القانون اجلنائي،  الواحدالعلمي عبد -(1)
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من التشريع اجلنائي املغريب جند أن املشرع قد قسم اجلرائم إىل جناايت وجنح أتديبية وجنح  111املادة 
 .متخذا من العقوبة أساسا هلذا التقسيم ات،ضبطية وخمالف

تعد جناية، اجلرمية اليت يعاقب عليها القانون  16اجلرمية اليت تدخل عقوبتها ضمن الفصل 
ابحلبس الذي يزيد حده األقصى على سنتني تعد جنحة أتديبية اجلرمية اليت يعاقب عليها القانون حببس 

بغرامة تزيد عن ألف ومائتا درهم تعد جنحة ضبطية اجلرمية اليت يعاقب حده األقصى سنتان أو أقل أو 
 .(1)تعد خمالفة 18عليها القانون إبحدى العقوابت املنصوص عليها يف الفصل 

ذا حدد املشرع العقاب إذا فاملعيار األساسي للتمييز بني خمتلف هذه اجلرائم هي العقوبة وعليه إ
سنة او ابالقامة اجلربية او ابلتجريد من  30اىل سنةو ابلسجن املؤبد او املؤقت من أجلرمية ما ابإلعدام 
ن هذه اجلرمية تعد يف القانون اجلنائي املغريب جناية من اجلناايت كجرائم القتل العمد إاحلقوق الوطنية ف

املؤامرة" اليت املوصوف املعاقب "ابإلعدام" أو البسيط واملعاقب ابلسجن املؤبد والتسميم اإلعدام " 
 .سنة 20إىل  5من  -حسب األحوال–يعاقب عليها اجلاين إما ابلسجن املؤبد أو ابلسجن املؤقت 

يتجاوز حدها واليت لجرائم املعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لأما ابلنسبة للجنحة التأديبية 
درهم  20وغرامة من سنوات  5األقصى سنتني كالسرقة البسيطة املعاقب عليها بسجن من سنة إىل 

 .م ج من ق 503درهم املادة  500إىل 

أما اجلنح الضبطية فهي اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة حبسية ال تتجاوز يف حدها األقصى 
 .درهم 1200سنتني أو غرامة مالية تتجاوز 

رامة أما املخالفات فهي اليت عاقب عليها املشرع بعقوبة سالبة للحرية تقل مدهتا عن شهر او بغ
 .إىل ألف ومائتا درهم فهذه اجلرمية تعد خمالفة يف التشريع اجلنائي املغريب درهم 30مالية من 

                                                           

ينص على أن العقوابت اجلنائية األصلية هي: االعدام. السجن  16. الفصل 18و  17 16امتاما للفائدة نسوق الفصول  -(1)
 سنة. االقامة االجبارية، التجريد من احلقوق الوطنية. 30اىل  05املؤبد. السجن املؤقت من 

سنوات  5درهم وأقل مدة احلبس شهرا وأقصاها  1200: العقوابت اجلنحية االصلية هي احلبس، الغرامة اليت تتجاوز 17الفصل 
 ابستثناء حالة العود او غريها اليت حيدد فيها القانون مددا أخرى.

 درهم. 1200اىل  30لية هي االعتقال ملدة تقل عن شهر، الغرامة من العقوابت الضبطية األص 18الفصل 
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وكان (1)ن أغلب القوانني املقارنة تكتفي بتقسيم اجلرائم إىل جناايت وجنح وخمالفاتإهذا و 
احلايل فقد استحدث منه( أما القانون  4اليت )املادة ثاتبع نفس التقسيم ال 1953القانون املغريب لسنة 

غري أنه مل يرتب على هذا التقسيم آاثرا قانونية حيث بقيت األحكام القانونية  رابعيهذا التقسيم ال
للجنح واحدة سواء كانت أتديبية أو ضبطية كالتقادم والتحقيق وهذا ابلطبع ما يدفعنا إىل التساؤل عن 

 .اآلاثر القانونية هلذا النوع من التقسيم

 .ختصاص واحملاولةهذا التقسيم نتائج من حيث التحقيق والتقادم واإليرتتب على 

أوال، من حيث التحقيق : فهذا األخري يكون إلزاميا يف اجلناايت املعاقب عليها ابإلعدام أو 
السجن املؤبد أو اليت يصل احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا ثالثني سنة، يف اجلناايت املرتكبة من طرف 

 .(2) اجلنح بنص خاص يف القانوناألحداث، يف

سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب  20اثنيا، من حيث التقادم، تتقادم اجلناايت مبرور 
اجلناية وتتقادم اجلنح مبرور مخس سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب اجلنحة، وتتقادم 

 .م ارتكاب املخالفةاملخالفات مبرور سنتني ميالديتني كاملتني تبتدئ من يو 

عقد االختصاص النوعي ابلنسبة للجناايت لدى حمكمة ناثلثا، من حيث أالختصاص ي
االستئناف الغرفة اجلنائية االبتدائية والغرفة اجلنائية االستئنافية وابلنسبة للجنح واملخالفات يكون 

 .(3)االختصاص للمحاكم االبتدائية

قب عليها يف اجلناايت بصورة مطلقة ويف اجلنح ال يعاقب رابعا، من حيث أحملاولة فاحملاولة يعا
 .عليها إال مبقتضى نص خاص ويف املخالفات ال عقاب عليها

 

                                                           

منه أن العقوابت اجلنائية  5الذي قرر يف املادة  1966من هذه القوانني القانون املصري والقانون السوري واجلزائري لسنة  -(1)
 5هي احلبس ملدة تزيد عن فهرس اىل  اجلنحية العقوابتسنة وان  20اىل  5هي: االعدام والسجن املؤبد والسجن املؤقت من 

 داننري اىل الفي دينار. 5سنوات والغرامة من 
 م س ،156 /1،حماضرات يف ق ج العام ،عثماين خالد((2
 م س ،156 /1،حماضرات يف ق ج العام ،خالد العثماين((3
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 .املطلب الثاين: تقسيم اجلرائم يف التشريع اجلنائي اإل سالمي

اإلسالمي ذلك جلرائم يف أوائل عهد الرسالة احملمدية خمالفا ملا عليه التقسيم حاليا يف الفقه  إن تقسيم ل
قال تعاىل (1)تسميتها ابحلدود أن مجيع اجلرائم كانت ضمن خانة واحدة يصطلح على

 .(2)َّجلحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱ:

 .(3)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱ:وقال أيضا يف سورة آخرى 

السابقتني أن هللا سبحانه عرب بكلمة حدود على جمموعة من اجلرائم  نيووجه الداللة يف اآليت
وابلتايل فإن هذا اللفظ عام يشمل كل ما هنى هللا عنه، ولذلك فإن اجلرائم كلها كانت تسمى حدودا 

ون يف التبصرية عند حديثه عن أصناف األحكام الشرعية حابن فر بعض العلماء ك وهذا ما صار عليه 
ونفس األمر كذلك (4)حدودا وأن كل صنف شرع لصيانة اجلهة اليت وجد من أجلها هالحيث أعتربها ك

 .حيث بوب هلذا الكتاب بعنوان حدود هللا وحقوقه (5)لشيخ اإلسالم يف كتابه السياسة الشرعية 

وتعزير وحدود فهو تقســــيم حديث اهلدف منه التميز  أماالتقســــيم الثالثي للجرائم من قصــــاص
قضــــاة  جتهاداتامة مبقتضــــى نصــــوص شــــرعية من الكتابة أو الســــنة واليت تركت الاملنظ بني النصــــوص

وســرياعلى تقســيمات الفقه -وابلتايل -املســلمني كل يف زمانه يقدر العقوبة اليت تناســب اجلرم املقرتف 
 .مث يف التعزير فسنبحث أوال يف احلدود، مت يف القصاص الشرعي يف هذا النطاق

 

 

                                                           

احلق اىل مستحقيه فيوجد حق هلل تعاىل دون يقول القرايف "ما من حق للعبد اال وفيه حق هلل تعاىل وهو أمره ابيصال ذلك  -(1)
 .. 257-1/256، 1ط/ ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،حق العبد وال يوجد حق للعبد اال وفيه حق هلل تعاىل

 .229:البقرة اآلية سورة - (2)
 . 187:البقرة اآلية سورة - (3)
  2/116، اطبعة خاصة تبصرية احلكام ،إبراهيم بن علي   ،ابن فرحون - (4)
 . 1،1/83/،طالسيياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية،ابن تيمية امحد  - (5)
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 .الفقر األوىل: احلدود

احلد لغة مجع حد، واحلاء والدال أصــــــــــــــالن األول، املنع، والثاين طرف الشــــــــــــــيء، فاحلد احلاجز بني 
من الدخول ومنه مسي  يقال: فالن حمدود إذا كان ممنوعا، ويقال للبواب حدادملنعه الناس الشــــــــــــــيئيني

 .(1)احلديد حديدا ال امتناعه وصالبته وشدته

وأضــيق تعريف له أنه ،  ختتلف ضــيقة وســعة فالشــرعي تعاريأما احلد اصــطالحا فله يف الفقه 
تعــاىل، وهــذا التعريف هو مــا يتــداولــه الفقهــاء عنــد املقــابلــة بني كــل من  عقوبــة مقــدرة جتــب حقــا هلل
جهة أخرى، إال أن الفقهاء يطلقونه أيضــا على العقوبة املقدرة شــرعا بغري  القصــاص والتعزير واحلد من

 فيها غالبا أو كان حق العبد هو الغالب، واحلد هبذا املعىن يتســـــــــــــع ختصـــــــــــــيص ســـــــــــــواء ا كان حق هللا
للقصاص والدية ألن كليهما عقوبة مقدرةوهو هبذا املفهوم يعد مقابال للتعزيز حيث العقوبة غري مقدرة 

 .(2)شرعا

ويطلق احلد أحياان أخرى على مطلق العقوبة مقدرة أو غري مقدرةومن ذلك مثالاألثر القائل:  
 .ا احلدودابلشبهات، فاملراد جنس العقوبةادرؤو 

وكما متت اإلشـــــــــــارة إىل ذلك فاحلد أيضـــــــــــا يطلق على ذات اجلرمية املوجبة للعقوبة يقول ابن  
يف اصـــــطالح -: " احلد يف لســـــان الشـــــارع أعم منه يف اصـــــطالح الفقهاء حيث :أي -القيم رمحه هللا 

هنم يريدون ابحلدود عقوابت اجلناايت املقدرة ابلشــرع خاصــة واحلد يف لســان الشــارع أعم  إف-الفقهاء 
 .من ذلك فإنه يراد به العقوبة اترة ويراد به اجلناية اترة أخرى

 .(3)جلحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱكقوله تعاىل : 

 

                                                           

 . م س ،3/2، مقاييس اللغة ،بن فارس امحد – (1)
 موقع امللتقى الفقهي. ،جلناية يف االسالم بني املنع والردعا،(ااجلرف عمر(2
 .230:سورة البقرة، اآلية  -(3)
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 .معيار التفرقة بني جرائم احلدود وجرائم القصاص والتعزير

احلد كعقوبة شــــرعية وبني القصــــاص والتعزيز يكمن يف كون احلد يتميز عن التعزيز  إن معيار التميز بني
كعقوبة فال تقدير للشــرع فيه وإمنا التقدير   –يف أنه عقوبة مقدرة شــرعا ملعصــية حمددة شــرعا أما التعزيز 

 لويل األمر، ويتميز عن القصـــــاص يف أنه حق خالص هلل أو أن حق هللا فيه غالب أما القصـــــاص فحق
فهو من جهة مقدر شــــــــــــــرعا ومن جهة  فإن ضــــــــــــــابط احلد مزدوج العبد فيه غالبا، وابملفهوم املخالف

أـخرى هو مقرر حلق هللا تعاىل، والسؤال الذي ميكن أن يثار يف هذه املسألة هو عن ماهية تقدير احلد 
 .(1)شرعا؟

 :حكم إقامة احلد

 .(2)َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱ:قال تعاىل 

 .(3)َّيبحجحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجحجحجٱُّٱ:ويقول عز من قائل 

حد يعمل يف األرض خري ألهل األرض من أن ميطروا ثالثني "وقال عليه الصالة والسالم: 
 .(4)صباحا" 

                                                           

 م س ،2/209،اجلنائية يف الفقه االسالمياملوسوعة ،محد ا( اهبنسي (1
 .14:سورة النساء، االية  - (2)
 .1:سورة الطالق، االية  (3)
إقامة حد أبرض خري ألهلها من مطر أربعني  » كتاب قطع السارق، ابب حديث   النسائي يف سننه الصغرىأخرجه  ا– (4)

كتاب احلدود.ابب ماجاء يف رجم   ،نيل االوطاريف، عليشوكاين محد بن .و ال4905حديث رقم  26/301(68/8) « ليلة
احلديث أخرجه  .1،7/128ط/ ،،الزاين احملصن وجلد البكر وتغريبه.ابب احلث على اقامة احلد اذاثبت والنهي عن الشفاعة فيه

يف " اجملتىب ( ، و النسائي  213 – 212/  2( ، والبخاري يف " التاريخ الكبري " )  402و  362/  2أمحد يف " مسنده " ) 
/  848/  2( ، و ابن ماجه يف " سننه " )  6111/  496/  10( ، وأبويعلى يف " مسنده " )  76 – 75/  8" ) 

 – 104/  3إحسان ( ، وابن اجلارود يف " املنتقى " )  – 4398/  244/  10( ، وابن حبان يف " صحيحه " )  2538
 : ( من طرق عن 801/  106
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 :سالم:"خاطب هللا املؤمنني ابحلدود واحلقوق خطااب مطلقا كقوله قال شيخ اإل

 .(1)َّحجحجحجحجىيميحجحجحجحجحجحجحجحجىنٱُّٱ

و"القدرة" هي السلطان فلهذا وجب إقامة وحنو ذالك هو فرض على الكفاية من القادرين 
 .(2)احلدود على ذي سلطان ونوابه"

فاحلدود هي إحدى املميزات األساسية للتشريع اجلنائي اإلسالمي يف إقامة توازن بني حقوق 
على مستوى التشريع أو على مستوى تطبيق النص، وهذا يتجلى يف موازنة  الفرد وحقوق اجلماعة إن

عقوابت الشرعية أبنواع موجباهتا ليكون اجلزاء من جنس العمل فمىت كانت اجلرمية التشريع ألنواع ال
من ،وعقوبة الزاين فهي شديدة ؤ شنيعة كانت العقوبة شديدة ،وهذا ما يبدوا واضح يف عقوبة احملارب امل

 يف مقابل عقوبة القذف فهي أخف احلدود ضراب ،ألن جرمية القذف أقل ضررا على اجملتمع من الزان
 .(3)واحلرابة 

 .الفقرة الثانية القصاص

اآلاثر القاص ألنه يتتبع  يسمىوهو إتباعه و  ثرالقصاص لغة :املساواة والتتبع، وهو مأخوذ من قص اآل
واألخبار قال ابن فارس: "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قوهلم: 

القصاص يف اجلراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله ابألول، اقتصصت األثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق 
 .(4)فكأنه اقتص أثره"

                                                           

: أخربان عيسى بن يزيد ، قال : حدثين جرير بن يزيد ، أنه مسع أاب زرعة بن عمرو بن جرير ، حيدث أنه مسع أاب ابن املبارك ، قال 
 : – صلى هللا عليه وسلم –هريرة ، يقول : قال رسول هللا 

 . " حد يعمل يف األرض ، خري ألهل األرض من أن ميطروا ثالثني صباحاً  "

 502/  2قال أبوزرعة : " منكر احلديث " . ] اجلرح والتعديل  وهذا اإلسناد ضعيف ؛ جرير بن يزيد
 .38 :سورة املائدة، االية - (1)
 .2:سورة النور، االية  - (2)
 م س،1/212، املوسوعة اجلنائية يف الفقه االسالمي ،امحد فتحي نسيهب( (3
 ،5/11دط، مقايس اللغة،( بن فارس امحد (4
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ومن ذلك قوله (1)القصاص شرعا: قال اجلرجاين: "القصاص هو أن يُفعل ابلفاعل مثل ما فعل"
 .(2)َّىبنبحج حجرب  حجحج حج حج حج حجٱُّٱتعاىل: 

فالقصاص هو عقوبة مقدرة شرعا تقتضي معاقبة اجلاين مبثل ما فعل )3(والدليل على مشروعية قوله ى 
ىن  حج حج حج حج حج حجحج  حج حج حج حج حج حجحج حج حج حج  حج حج حج حج ٱٹٱُّٱ :

 حججب  حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث   حج حجحج حج حج حج حج نيحج حجري   حجين 

  َّ حج مح حجمج 

 

(4). 

عقوبة القصــص مقدرة شــرعا يف جرائم القتل العمد واجلروح العمدية بشــرط أن يكون مبا ميكن 
 .ابجلاين قتصاص به دون إحلاق أضراراإل

خيتلف عنه يف  يف كونه عقوبة مقدرة شرعا لكنه-الضيق  مبفهومه–ويتفق القصاص مع احلد 
يدخلهما الصلح والعفو واإلبراءوقد علل الفقهاء ذلك ابختالف من وجبت له العقوبة -أنه والدية 

 .(5)فاحلد جيب حقاهلل أما القصاص والدية جييبان حقا للعبد

أما الدية فهي مال جيب بقتل أدمي عوضا عن دمه أو عوضا عن طرف منه مقطوع جناية  
 وهي جتب يف كل اجلرائم ضد النفس أو مادوهناكالقتل (6)أو ورثته" هتؤدى إىل اجملين عليه أو ولي

واجلروح والقطوع اليت وقعت خطأ لقول 
نبىبحجحجربحجحجحجحجحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجحجحجىيميحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱٱُّ(7)تعاىل

 .َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجىتيتنتحجحجيبرت

                                                           

 ،1/225  ،1ط/ ،التعريفات ،الشريف اجلرجاين ( (1
 64:سورة الكهف، اآلية  -(2)
 م.س.،1/58، شرح القانون اجلنائي، امحد اخلمليشي -(3)

 179-178:سورةالبقرة آية(4)
 ،م س.1/145 ،يف اصول النظام اجلنائي ،(العوا حممد سليم(5
  ،1،1/215ط / ، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ،نزيه كمال - (6)
 92:النساء آيةسورة (7)
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والدية تســـــــــــقط ابلعفو ومقدارها مائة من اإلبل يف النفس كما ورد يف احلديث وإن يف النفس  
ابن حزم الذي كتبه صلى هللا عليه وسلم إىل أهل  وكما ورد ذلك يف كتاب عمر -(1) مائةمن اإلبل "

إذا كانت نتيجة (2)وتتحملها معه العاقلةوحده إذا كان نتيجة فعل عمدي  ويتحملها اجلاين-اليمن 
 .فعل خطأ

 .الفقرة الثالثة :التعزير

قال ابن فارس: "العني والزاء والراء كلمتان: إحدامها التعظيم والنصر، والكلمة األخرى  التعزير لغة:
واألصل  )3)َّحجحج حج حج حجحج حجحج حجمس  ُّٱوىل النصر والتوقري كقوله تعاىل:ِجنس من الضرب، فاأل

 :التعزير وهو الضرب دون احلد، قالاآلخر 

 .(4)وليس بتعزير األمري خزايةعلّي إذا ما كنت غري مريب

 .(5)التعزير شرعا: قال ابن اهلمام: "التعزير أتديب دون احلد

 .(6)وقال املاوردي: "التعزير هو التأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود

 .(7)آلدمي ال حد هلا وال كفارةوقال الرملي: "هو التأديب يف كل معصية هلل أو 

استعمل فقهاء املسلمون مصطلح التعزيز للداللة على العقوابت، أو اجلزاءات اليت مل حتدد يف  
ملسلم ليقدر العقوبةوفقا الجتهاده لويل األمر أو القاضي ا ىالكتاب أو السنة فالتعزيز هو إمكانية تعط

 .كل قضية ومالبساهتا  مراعيا يف ذلك ظروف

                                                           

 6559حديث رقم 14/501أخرجه ابن حبان يف صحيحه - (1)
 من يتحمل الدية على اجلاين من ورثة وغريهم. -(2)
 9:سورة الفتح آية( 3)

 ،م س4/311اللغة معجم مقايس ،ابن فارس(4) 
 ،م س5/112فتح القدير ،ابن مهام(5) 
 م س ،1/236،االحكام السلطانية ،املاوردي(6) 

 . ،324-2/323،دط،جاية احملتا هن ،أمحد  مليالر  (7)
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التعزيز أبهنا كل عقوبة غري مقدرة جتب حقا هللا تعاىل أو للعبد يف  اءوقد عرف بعض الفقه 
أمر املسلمني أومن  وكل أمر تطبيقها لويل(1)كل معصية ليس فيها حد وال قصاص وال دية وال كفاره

 .(2)ميلك ذلك

دية مىت استلزمت حيرى أنه : ميكن لإلمام أن يتجاوز عند التعزير عقوبة  اءوالبعض من الفقه
ابلنسبة للجاسوس املسلم إذا كان يتجسس ملصلحة  (3)املصلحة العامة ذلك كاإلمام مالك

 .(4)أعداءاألمة

عديدة ومتنوعة وتتغري بتغري األزمان والبلدان حبيث ميكن لويل  رواجلرائم اليت جيب فيها التعزي 
 ا العبادفيه حىت املســــلم وحقوق األمر أن يقرر من العقوابت التعزيرية ما ميكن به حفظ مصــــاحل اجملتمع

عمر  مثل ما نقل(5)ولو بلغ يف تعزيره حد القتل كما يف اخليانةوالنصــــب وأكل امليتة وإحراق املمتلكات
 .الفتتان النساء به(6)اب رضي هللا عنه لنصر بن احلجاج ابن اخلط

                                                           

 م.س.، 1/107 ،األحكام السلطانيةعلي،ملاوردي ا - (1)
 جملس الشعب( -يف الوقت احلاضر وكل امر حتديد هذه اجلرائم إىل جمالس تنتخب من قبل الشعب )الربملان  - (2)
 ،م س2/52،تبصرة احلكام،ابن فرحون  - (3)
 م.س. 484و  15/135ذلك األساس الشرعية البن تيمية جييزان ال ة والشافعينيفة احللكن أن  - (4)
 ،م س1/63 ،القانون اجلنائي العام ،العلمي عبد الواحد- (5)
ُ َعْنُه َكاَن يـَُعسُّ اِبْلَمِديَنِة َفَسِمَع اْمرَأًَة تـَتَـَغىنَّ (6)  :أِبَبـَْياِت تـَُقوُل ِفيَهاوملخص هذه القصة أن ُعَمر ْبن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

 هل من سبيل إىل مخر فأشرهبا ** هل من سبيل إىل نصر بن حجاج
 .  بِِه النَِّساءُ َفَدَعا بِِه فـََوَجَدُه َشاابًّ َحَسًنا ، َفَحَلَق رَْأَسُه ، فَاْزَداَد مَجَااًل فـَنَـَفاُه إىَل اْلَبْصرَِة لَِئالَّ تـَْفَتنِتُ 

 . قدوم ِإىَل َوطنه ، َويذكر أال َذْنب َلُه فَأىب َعَلْيِه ، َوقَاَل: أما َوأان َحّي َفاَل مثَّ إِنَّه بعث يْطلب الْ 
 (156 /3وذكر القصة غري واحد من أهل العلم ، منهم السمعاين يف "األنساب" )

( ، 28/371( ، )28/109( ، )313 /15( ، )11/552، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع من "جمموع الفتاوى" : )
( ، وابن مفلح يف "اآلداب الشرعية" 382 /6( ، واحلافظ ابن حجر يف "اإلصابة" )284 /4وابن القيم يف "إعالم املوقعني" )

 . ( ، وغريهم من أهل العلم132 /3)
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التعزيريةوأماكن تطبيقها ال ميكن حصــرها إذفيها من يصــل إىل التعزير ابإلعدام  إذا فالعقوابت 
يالم النفســـــــي فقط كتســـــــويد وجه الشـــــــخص )التعزير البدين( أو ابإل أو يكتفي إبيالم املعزر ابلضـــــــرب
 .(1)بوابيكون حبرق األ وفضحه بني العامة كما ميكن أن

 .املطلب الثالث :تقيم التقسيم الثالثي للجرمية يف التشريع اإلسالمي واملغريب

الشك أن التقسيم الثالثي للجرمية يتم تداوله يف األوساط القانونية )أي يف الفقه القانوين( أما يف 
و احلدود أاجلناايت أو الدماءن فقهاؤان يتناولوهنا ضمن أبواب أن السائدإاصطالح الفقهي الشرعي ف

ن لفظ احلدود هو لفظ عام يشمل كافة أنواع اجلرائم فجميع اجلرائم كانت تدخل ضمن قسم واحد أو 
 حجحج حج حج حج حج حجحج حج حج حجحجٱُّٱيسمى احلدود وقد زكى القرآن هذا املفهوم بقوله تعاىل

 .(2)َّجلحج

 .(3)َّحجحج حج حجحج حج حج حج حجحج حج حج حج حجحجٹٱٹٱُّٱوقوله:

ن املقصود أيؤكدون  (5)وشيخ اإلسالم(4)العلماء احملققون كابن فرحون وهذا ما أكده بعض
ابحلدود الواردة يف اآلايت السابقة هي أنواع اجلرائم كلها بل وحىت التفريق بني العبادات واملعامالت مل 

 كانت-اثر املرتتبة عليهماحكامهما واآلأمبا فيها الزواج والطالق و -ن املناكحاتأيكن موجودا حبيث 
ىل أقسام ثالثة إوبعد ردح من الزمن قام علماء الشريعة بتقسيم اجلرائم ،تدرس ضمن قسم العبادات 

احلدود والقصاص والتعزير وهذا التقسيم دأبت عليه كتب الفقه من خالل استقراء الفقهاء للنصوص 
يف شرح  اشيكالسرخيسي يف املبسط والكساين يف بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع واخلر (6)الشرعية

 .خمتصر خليل وغريهم

                                                           

 راق الرجل الذي كان ينكح كما تنكح املرأة. حابذلك أبو بكر رضي هللا عنه  رلقد عز  - (1)
 .229:ية سورة البقرة، اال -(2)
 187: سورة البقرة، االية  -(3)
 م س.، 2/399 ،تبصرة احلكام ،ابن فرحزن -(4)
 م س. ،1/83 ،السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية،ابن تيمية امحد  -(5)
 ،. 1،9/36ط/ ،املبسوط،السرخيسي مشس الدين  -(6)
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بعض  قامسالمي إال أنه وبعد أن شاعت املقارنة بني التشريعات الوضعية والتشريع اجلنائي اإل
سالمي حيوي كافة املبادئ واألسس اليت يتبجح هبا ن التشريع اجلنائي اإلأحاولة تبيان مبأهل الفضل 

ن أالفقهاء والقانونيني يف الدول الغربية كاملبادئ الدستورية اليت جاءت هبا الثورة الفرنسية وحاولوا تبيان 
سالمي كشخصية العقاب ومبدأ ال هذه املبادئ موجودة يف التشريع اإل وأنخرية مل أتت جبديد هذه األ

 .ال بنص وضمنها كذلك التقسيم الثالثي للجرائمإجرمية وال عقوبة 

ن التقسيم الثالثي للجرمية موافقة لتقسيم الفقه االسالمي للجرائم أالقول  ميكنىل أي حد إف
 .إىل حدود وقصاص وتعزير ؟

ب على تقسيم اجلرائم يف التشريع حوكذلك هل اآلاثر القانونية املرتتبة على هذا التقسيم تنس
 .هذه القولة؟ ةىل جسامة العقوبة وما مدى صحإهل تقسيم اجلرائم يف االسالم منسوب  اإلسالمي مبعىن

ن اجلرائم هبذا الشكل يف القانون الوضعي يعتمد على النص القانوين وابلنظر إىل هذا أالشك 
النص الذي حيدد العقوبة املخصصة للجرمية يتم تصنيف هذه األخرية إىل جناية وجنحة وخمالفةفاملعيار 
املعتمد عليه هو شدة العقوبة وجسامتها مبعىن أن اجلرائم ذات العقوبة القاسية توضع ضمن خانة 

 .اجلناايت واليت هلا عقوبة متوسطة تصنف ضمن خانة اجلنح واليت هلا عقوبة أخف تعترب خمالفة

من اجملموعة  111مالحظة ذلك يف التشريع اجلنائي املغريب ومن خالل املادة متتوهكذا وكما 
وأن اجلرائم الواردة يف  لفصل تعد جناايتهذا ا اجلنائية املغربية حيث أن اجلرائم اليت أوردها املشرع يف

تعد خمالفات من اجملموعة اجلنائية  18أملاده تعد جنحايف حني أن األفعال اليت أو ردها املشرع يف املادة 
قل أشد واجلنحة الضبطية وعقوبتها أن املشرع املغريب ميز بني اجلنحة التأديبيةوعقوبتها أمع مالحظة 

 .من عقوبة اجلنحة التأديبية

فهذه النصوص تبني أن وصف اجلرمية ابجلناية واجلنحة أو املخالفة اتبع ملقدار العقوبة احملددة 
لما كانت العقوبة متوسطة كانت اجلرمية جنحة وكلما كانت هلا فكلما كانت جسيمة كانت جناية وك

 .بسيطة وخفيفة فهي تعد خمالفة
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نه يفقد أواملالحظ أن هذا املعيار تعرض لكثري من االنتقادات حيث أكد بعض الفقه القانوين  
مصداقيته عندما تتحول اجلنحة إىل جناية بسبب اقرتاهنا بظرف من ظروف التشديد، وذكروا من بني 

 :هذه الصعوابت ما يلي

حالة العود وهو تكرار نفس اجلرمية من قبل الفاعل يف أمد معني فهل تظل اجلرمية جنحة أم  -
كالسرقة ليال وتسلق جدار املنزل ليال واستعمال سيارة ذات حمرك فكل هذه جرائم   (1)تنقلب جناية

 .اقرتنت بظرف مشدد قلب نوعيتها

اجلرمية بعذر قانوين خمفف كعذر صغر السن وعذر جتاوز حدود الدفاع احلالة اليت تقرتن فيها  -
 .(3)أو تقرتن فيها اجلناية بظرف قضائي خمفف فهل يتغري وصف اجلناية إىل جنحة (2)الشرعي

و الوصف القانوين وإمنا يتجاوز ذلك إىل مسألة أوهذا األمر ال يقتصر على جمرد التكييف 
 .نوعإثبات األحكام املختلفة بكل 

فاجلناايت هلا مواصفات وأحكام ختتلف عن اجلنح مما جيعل الفارق غري مقتصر على جمرد 
 .التوصيف والتسمية بني اجلناايت واجلنح واملخالفات

واملالحظ أن بعض الفضالء من فقهائنا ممن دأبوا على عقد املقارانت بني التشريع الوضعي 
ابلتشريع  ة يف كتابه التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانوالتشريع اإلسالمي كاملرحوم عبد القادر عود

اجلنائي الوضعي فهذه الثلة من الفضالء الذين هلم السبق يف هذا اجملال يؤكدون على أن جسامة العقوبة 
 :هي املعيار يف تقسيم اجلرائم إىل قصاص وحدود وتعزير وهو معيار غري منضبط من انحتني

                                                           

 ، 1،1/104ط/ ،القسم العامالوجيز يف القانون اجلنائي املغريب الداودي لطيفة ، -(1)
وهو ما يسميه فقهاء الشريعة اإلسالمية بدفع الصائل وهو دفع العدوان بعدوان مقابل له ومساو له ابستخدام نفس وسيلة  -(2)

 اهلجوم.
 ، 1.1/104ط/ ،الوجيز يف القانون اجلنائي املغريب القسم العامالداودي لطيفة ، -(3)
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دة يف كتب الفقه القدمية فالتقسيم الذي كان سائدا آنذاك هو أن هذه املسألة مل تكن موجو  -
إىل حدود وقصاص وتعزير ولكن ليس على أساس جسامة العقوبة حبيث أن أحدا من  تقسيم اجلرائم

 .املتقدمني مل يقول بذلك وعليه فإن مصدر هذا التقسيم هم شراح القانون فقط

دود ليست دائما أشد جسامة من جرائم ن جرائم احلأن مما يعزز عدم دقة هذا املعيار إ -
القصاص والتعزير وأن عقوبة هذا األخري ليست دائما أقل من عقوبة اجلرائم األخرى وهذا يتضح مما 

 .يلي

ختالف حسب اإل -إن عقوبة شارب اخلمر هي عقوبة حدية فيها أربعون جلدة أو مثانون جلدة
وعقوبة القذف مثانون جلدة وعقوبة الزاين الغري احملصن مائة جلدة وكل هذه اجلرائم  -الواقع بني العلماء

احلدية أقل جسامة يف العقوبة من بعض جرائم القصاص، فمن عقوابت جرائم القصاص القتل وقطع 
من جسامة احلدود  شد جسامة من اجلرائم احلدية وجرائمها أشد جسامةأاألعضاء وهذه العقوابت 

 -حسب األحوال -املذكورة آنفا كما قد حيدث العكس فإن من القصاص قطع اليد أو قطع األصبع
وابملقابل فإن من احلدود كحد الزاين احملصن وحد احملارب ما هو أشد عقوبة من هذه العقوابت بل إن 

لقصاص كما هو الشأن من جرائم التعزير ما هو أشد جسامة من العقوابت احلدية ومن عقوابت ا
ومن بعض عقوبة مرتكيب شد ضررا من بعض مرتكيب جرائم احلدودأابلنسبة للجاسوس املسلم فجرميته 

 .جرائم القصاص

خنلص من كل ما سبق إىل أن تقسيم اجلرائم يف الشريعة اإلسالمية ليس على أساس جسامة 
نواع أال نظرا للطبيعة اخلاصة لكل نوع من العقوبة وال جسامة اجلرمية وإمنا كان التقسيم على هذا املنو 

لة اجلسامة ليس مطردا وإن كان ملحوظا أن توافق عقوابت أحد هذه األنواع مع مسأالعقوابت كما 
 .وموجودا بينما يف القانون الوضعي املغريب هذا األمر واضح وجلي يف النصوص القانونية اليت مرت معنا

لتقسيم فلقد اتفقت آراء أغلب من قالوا ابملقارنة من الفقهاء وابلنسبة لآلاثر املرتتبة على هذا ا
على أن اآلاثر املرتتبة على هذا التقسيم غري مطروحة ابلنسبة للتشريع اإلسالمي مبعىن أن الظروف 
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املخففة ليس هلا اثر على احلدود والدية والقصاص ألن ا لعقوبة املقدرة الزمة بصرف النظر عن ظروف 
 .(1)رائم التعزير فا لظروف املخففةهلاآاثرها على نوع العقوبة ومقدارهااجلاين أما يف ج

إن هذا الكالم على إطالقه غري منضبط ذلك أن مصطلح الظروف املخففة مصطلح قانوين 
 .ومعناه يف الفقه القانوين أمران

عذار األمر األول: أن هذه األسباب جاء هبا التشريع اجلنائي على سبل احلصر وحتت عنوان األ
 .(2)القانونية

األمر الثاين: أهنا أسباب تركها املشرع لقناعة احملكمة وسلطتها التقديرية ومسا ها ظروف خمففة 
 :هذا يف التشريع اجلنائي الوضعي أما يف التشريع اجلنائي اإلسالمي نوعان أيضا من الظروف املخففة

 .نه خيفف العقوبةأما مت النص عليه على  -

 .مرتوكة للسلطة التقديرية للقاضيهي ظروف  -

فالنوع األول يشمل مجيع أنواع اجلرائم يف حني أن النوع الثاين مقتصر فقط على جرائم التعزير 
فاحلوامل والنفساء واملرضعات خيفف عن هن يف إقامة احلدود حسب أحواهلن حبيث ميكن أتخري إقامة 

ة بن اجلراح وعن عبادة بن الصامت وعن شداد احلد إىل حني الربء،فعن معاذ بن جبل وعن أيب عبيد
قالوا إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:"املرأة إذا قتلت عمدا ال -رضي هللا عنهم أمجعني-بن أوس

تقتل حىت تضع ما يف بطنها إن كانت حامال وحىت تكفل ولدها وإن زنت مل ترجم حىت تضع ما يف 
 .(3)بطنها وحىت تكفل ولدها

                                                           

 م س.، 1/82 ،اجلنائي االسالميالتشريع  ،عودة بد القادر-(1)
 من اجملموعة اجلنائية املغربية. 146اىل141لفصول من  -(2)
شرح وانظر ايضا 1/899(2694،كتاب الدايت ابب احلامل جيب عليها القود،دط رقم احلديث ) سننه يفاخرجه ابن ماجة،-(3)

املراة رجال اوامراة عمدا واليت قتلت حامل مل يقد منها حىت ابب عقل اجلنني وان قتلت ، كتاب العقول،موطا االمام مالك الزرقاين 
قال الكناين صاحب مصباح الزجاجة يف شرح سنن ابن ماجة هذا اسناده فيه ابن انعم وامسه عبد  ،4. ط/4/223تضع محلها

 .3/183الرمحان بن زايد وهو ضعيف وكذا الراوي عنه عبد الرمحان بن هليعة 
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اجلرائم يف التشريع االسالمي بطريق الشهود ليس للعدد فيه عالقة بنوع اجلرمية فإن إن إثبات 
ختالف احلاصل واملسائل كل اجلرائم حباجة يف إثباهتا بشاهدين إال جرمية الزىن هذا يبني كله مدى اإل

 .وجود الفارق سالمي ابلقانون الوضعي ألنه كما يقال ال مقارنة معالنامجة عن تشبيه التشريع اجلنائي اإل

إن ماأراده من قام ابملقارنة بني التشريعني من العلماء الفضالء األجالء تبيانه هو إثبات أن هذا 
سالمي ومل تكن نيتهم البتة النوع من التقسيم املوجود يف القانون الوضعي موجود أيضا يف التشريع اإل

ن أن يتساوى حبال من األحوال مع التشريع املقارنة جلزمهم القاطع أن التشريع الذي أنزله هللا ال ميك
 .الذي وضعه البشر وهو تشريع تتحكم فيه األغراض واألهواء واملصاحل
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 الفصل الثالث

ثبات املسؤولية اجلنائية ودفعها و أسباب التربير يف كل من التشريع اجلنائي املغريب إوسائل 
 .واإلسالمي

انسان مند القدم نظرا ملا ليها اإلإنسانية اهتدى املعامالت اإلثبات هو فكرة قدمية قدم ن اإلأالشك 
جياد طرق هتدف إىل احلد من إىل إي أدى ذمر اليرتتب عن هده املعامالت من نزاعات وخالفات، األ

حب ذاته ومتجيدها  إىل هذه النزاعات وقطع دابر اخلالف والوصول إىل احلقيقة ألن اإلنسان ميال بطبعه
ىل كشف احلقيقة وإرجاع األمور إثبات اليت هتدف ا وذلك من خالل صياغة قواعد اإلليهإواالنتصار 

 (1) ىل نصاهباإ

وقد حث القرآن الكرمي على عنصر الكتابة إلثبات الدين يف امليدان ااملدين جتنبا ملثل هده 
 .( 2)َّحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٹٱٹٱُّٱاألمور، حيث يقول املوىل عز وجل: 

 حجمس  حج حج حجمخ   حجمح  حج ُّحرثبات فيه ه األمور ألن اإلذيف هواستثىن امليدان التجاري 

3  حج حج  حجحج حج َّ

 

ثبات يف املادة اجلنائية له أمهية ابلغة خاصة وأن العقاب ينصب إما على جسم إال أن اإل
 .أوعلى ماله نسان أو على حريتهاإل

ثبات أتيت أمهيتها يف كوهناتسعى للوقوف على عني احلقيقة ألن جل اجملرمني يلجأون فوسائل اإل
ىل طمس معامل اجلرمية حىت ال تطاهلم العدالة ويعتمدون يف ذلك على وسائل تقنية حديثة، وسعيا من إ

على  ن تستعني هبذه الوسائل العلمية احلديثة للوقوفأاملشرع ملسايرة هذا التطور كان على العدالة 

                                                           

 . 1/21، 1/ط ،دلةاالثبات اجلنائي وقواعده يف الشريعة االسالميةا ،اليندوزي حسن  ا(1)
 282ىية:(سورة البقرة.2)
 283سورة البقرة آية(3)
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ىل أخذ حقه املغتصب منه ويطمئن اجلاين للحصول على إحقيقة اجلرمية وابلتايل يطمئن اجملين عليه 
 .حماكمة عادلة

 .وهذا ماستتم مناقشته وفق املباحث اآلتية

 .سالمي والتشريع اجلنائي املغريبثبات يف التشريع اجلنائي اإلاملبحث األول:وسائل اإل

 .سالمييف التشريع اجلنائي اإل ول وسائل االثباتاملطلب األ

 .ثبات يف امليدان اجلنائي يف التشريع اجلنائي املغريباملطلب الثاين اإل

 .سالمي واملغريبسباب التربير يف كل من التشريع اجلنائي اإلأاملبحث الثاين 

 .سالميسباب دفع املسؤولية يف التشريع اجلنائي اإلأول: املطلب األ

 .التربير يف التشريع اجلنائي املغريبسباب أاملطلب الثاين 
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 .سالمي والتشريع اجلنائي املغريبثبات يف التشريع اجلنائي اإلاملبحث األول : وسائل اإل

قامها وأوضحها ويقال أيضا :أثبت كذا واثبته أثبات ضد النفي فيقال الشخص أثبت حجته إذا اإل
 .(1)إذا عرفه حق املعرفة والثبت ابلتحريك احلجة والبينة

جرائي سليم يهدف إطار إعلى املنطق والعقل يف  نه الربهان القائمثبات اجلنائي أبيعرف اإل
قامة إخرى املقصود به هو أاثرها، أو بعبارة آمام القضاء على وجود واقعة قانونية ترتب أقامة الدليل إ

 أصليا أو تدخل يف الدليل على وقوع جرمية معينة وعلى أن شخصا معينا قد ارتكبها ابعتباره فاعال
ىل ثبوت اجلرمية يف حق املتهم وتقدير األدلة وتكوين قناعة إي كل ما يؤدي أارتكاهبا بصفته شريكا 

 (2).القضاء

الدليل يف خرب سالم أمهية كبرية للدليل اجلنائي وإال فإن جمرد الشك جيعل عطى اإلأهذا وقد 
احلدود ابلشبهات لذلك فاخلري يف التشريع مة على وجوب ذرء كيد من نيب األأكان ولذلك كان الت

 .قامة احلد على برئإىل شخص ماوالعار كل العار يف إسالمي يف أن يتم اخلطا يف نسبة اجلرمية اإل

كثر أن فقهاءوان أولوا اهتماما كبريا لوسائل اإلثبات أأما يف اإلصطالح الفقهي ففيما يبدوا 
 .من اهتمامهم بتعريفها

ثبات دالء حبجة أمام القاضي إلإلعطاء تعريف هلا بقوله:"اإوقدحاول بعض الفقهاء املعاصرين 
 .(3)واقعة معتربة يف نظر الشرع ويرتب عليها آاثرها"

ستاذ عبد ن هناك تعاريف متعددة كتعريف األأالحظ يأما التعريف القانوين لوسئل اإلثبات ف
أي وضع ( FAIT JURIDIQEالقاضي على وجود واقعة قانونية)مام أالرزاق السنهوري :"إقامة الدليل 

 .(4)يرتب حقاأويعدله أويرتب انقضاءه سواء كان حقا موضوعيا أوحقا متعلقا ابإلجراءات"

                                                           

 م س، 2/20، لسان العرب،ور ظابن من (1)
 م1981.دط.1/653القانون اجلنائي وإجرءاتهعوض حممد حمي الدين (2)

 م س ، 1/20،العامة يف الشريعة اإلسالميةأدلة اإلثباث اجلنائي وقواعده ،( اليندوزي حسن 3)
 .وسائل اثباث االلتزامات ، 13 /2د ط ، ،لوسيط يف القانون املدينا ،السنهوري ا عبد الرزاق ا(3)
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ثبات اجلنائي يف الفرع األول من والتشريع املغريب كغريه من التشريعات احلديثة نظم وسائل اإل
املسطرة اجلنائية ساعيا من وراء ذلك إىل مسايرة التشريعات اجلنائية  اجلزء الثالث يف اببه األول من قانون
ن كانت هناك بعض احلاالت اليت قيد فيها إثبات يف املادة اجلنائية و احلديثة حيث كرس مبدأ حرية اإل

ثبات يف املادة اجلنائية يقع على كاهل النيابة العامة ابعتبارها وعبء اإلثبات بوسيلة معينةإلاملشرع ا
 .(1)ىالطرف احملرك للدعو 

ا ذمل يقم إبعطاء تعريف لإلثبات ال يف القانون املدين وال يف التشريع اجلنائي وه واملشرع املغريب
 .مربر على اعتبار أن وضع التعاريف هو من اختصاص الفقه وليس من اختصاص املشرع

الوسائل ومنح السلطة التقديرية ثبات كقاعدة أساسية بكافة فرغم اعتماده على مبدأ احلرية يف اإل
قتناع إال أنه قيد سلطة القاضي أحياان بنصوص تشريعية تلطيفا هلذا املبدأ األمر الذي يبني اعتماد يف اإل

 .(2)املشرع املغريب للنظام املختلط لإلثبات يف امليدان اجلنائي

 .سالميثبات يف التشريع اجلنائي اإلول :وسائل اإلاملطلب األ

القضاء يعدإحدى الركائز األساسية يف الدولة اإلسالمية بل إنه وجد أصال لتحقيق الغاية الشك أن 
هكذا ومنذ بزوغ فجر الدولة اإلسالمية اهتم الرسول و   هو إقامة العدل بني الناسو   اليت وجد من أجلها

إلسالمية الفتية صلى هللا عليه وسلم هبذا اجلهاز ليأخذ مكانته من ضمن األجهزة األساسية يف الدولة ا
صلى هللا عيه وسلم ابلنزعة البشرية للخصومات إذ لو مل يكن هناك رادع للقوي عن  -إمياان منه–

جب حب حج حج حج حج حج حجحجني  حج حجٱُّٱعمت الفوضى يقول تعاىل: و   الضعيف الاختل النظام

َّحجحجمخ  حجمح حجمج  حجهب جت حت خت متهت مث  مبخب
(3)

. 

جود أكرب و   ونزاعاته فلم يكن األمر ليستدعيو مبا أن جمتمع املدينة جمتمع بسيط يف معامالته 
سلم ينيب عنه أصحابه إىل البلدان اليت يتم فتحها و   عدد من القضاة كما أن الرسول صلى اله عليه

                                                           

 م س، 2/379، شروح يف ق م ج م ،بد الواحدع(العلمي 1)
 م س ،2/377،شرح ق م ج م،،عبد الواحد العلمي (2)
 251: سورة البقرة، اآلية  -(3)
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الذي أرسله إىل اليمن فهذا األخري اختربه الرسول عن ترتيب  (1)بن جبل ذمبهمة القضاء كمعا مواليقو 
 .(2)األولوايت يف القضاء فكانت إجاابته كافية وشافية

أتيت أمهيته يف كونه و  هتمام والبحثاإلثبات إذا يعترب من بني املواضيع اليت استأثرت ابإلو   
 .ع املطروحة أمامه يف الدعوىاألداة الضرورية اليت يعتمد عليها القضاء يف التحقق من الوقائ

 .(3)ممتلكاهتم وأعراضهمو   و األداة العملية اليت يعول عليها األفراد لصيانة حقوقهم

وميكن القول أن أدلة اإلثبات يف التشريع اجلنائي اإلسالمي تنقسم إىل قسمني رئيسيني، قسم 
ابلتايل يعتمد عليه القضاة ويتمسك و   اتفق العلماء على اعتباره وعلى حجيته كدليل يف إثبات اجلرائم

 .به أطراف اخلصومة اجلنائية يف إثبات مزاعمهم أو نفيها

والقسم الثاين من األدلة فقد اختلف الفقهاء يف اعتباره دليال لإلثبات ألسباب متعددة إما 
ظام القانوين حتياط الشديد و) قد وصفت قواعد اإلثبات يف النلعدم قوة األدلة الدالة على اعتباره أو لإل

أبهنا تستهدف إثبات صحة اإلدعاءات يف صورها املختلفة بدرجة كبرية  -حبق–اإلسالمي بوجه عام 
 .( 4)من اليقني

 الفرعوستتم مناقشة هذه األمور ضمن حمورين رئيسيني األدلة التقليدية يف وسائل اإلثبات )
 .الثاين ( الفرعاألول ( وسائل اإلثبات احلديثة ) 

 

                                                           

هو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، يكىن أاب عبد الرمحن، إمام فقيه، وعامل،  معاذ بن جبل اخلزرجي األنصاري(1)
، وأردفه الرسول وراءه، وشيعه ماشًيا حممد صلى هللا عليه وسلم أسلم وهو ابن مثاين عشرة سنة، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع الرسول

هو ابن مثاٍن وعشرين سنة ليعلِّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم و  غزوة تبوك بعداليمن جه وهو راكب، وبعثه قاضًيا إىل اجلند منيف خمر 
 .م س1/444سري اعالم النبالء .ويقضي بينهم، وكان له من الولد عبد الرمحن وأم عبد هللا وولد آخر مل يذكر امسه

ال:فبسنة رسول هللا .قال فإن مل جتد ق ساله الرسول صلى هللا عليه وسلم إن عرض لك عارض فبما حتكم قال: بكتاب هللا .قال(2)
 مل جتد قال: أجتهدوا رأئي وال آلوا فإ ن

  2،2/379.. ط/، شرح ق م ج م،عبدالعلمي الواحد (3)
 م.س. 1/355 ،أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ،سليم العوا  -(4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
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 .: وسائل اإلثبات التقليدية األول الفرع

 خمتلف فيها و   يف الفقه اإلسالمي إىل قسمني متفق عليها تنقسم هذه الوسائل التقليدية

 الفقرة األوىل :املتفق عليها

 .إلقرار والشهادةاإل فاملتفق عليها هي

 .اإلقرار

 .(1)هو إظهار احلق لفظا أو كناية أو إشارةو   عرتافاإلقرار لغة هو اإل

وختتلف التعاريف اصطالحا لإلقرار عند الفقهاء ابختالف الزاوية املنظور منها لإلقرار فقد عرفه 
 .(2)املالكية أبنه خرب يوجب حكم صدقه على قائله فقط للفظه أو بلفظ انئبه

 .(3)قرأما الشافعية فقد عرفوه أبنه ) إخبار عن حق اثبت على امل

 .(4)عن ثبوت حق للغري على نفسه أما احلنفية فقد عرفوه على أنه إخبار

واملالحظ من خالل مقاربة هذه التعاريف أن تعريف احلنفية لإلقرار هو املختار ألنه يلم جبميع 
 .(5)مانع ألنه عرف اإلقرار حبقيقتهو   عناصر اإلقرار فهو كما أكد الدكتور حممد مصطفى الزحيلي جامع

 .املعقول،و وقد ثبتت حجية اإلقرار ابلكتاب والسنة 
 .ا: َّحجحج حجيت ُّتعاىللقوله فالكتاب 

                                                           

واإلنكار  واالضطراب والتنازع. لسان واإلقرار هو إثبات الشيء إما ابللسان وإما ابلقلب وإما هبما مجيعا فهو ضد اجلحود   -(1)
 م.س. 88-5/84العرب البن منظور 

الشرح الكبري  واخلراشي حممد بن مجال الدين عبد هللا بن علي،  1/332 ،شرح حدود ابن عرفة،الرصاع حممد االنصاري  -(2)
 . 2/318،والبهجة يف شرح التحفة  ، 6/87على منت خليل 

 .2/238 .، 1ط/ ،،جا احملتمغين  ،اخلطيب الشربيين-(3)
 ،.1/235، 1 /ط ،وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ،الزحيلي مصطفى-(4)
 م س ،1/235 ،وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ،الزحيلي مصطفى-(5)
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إمالله هو إقراره وإال فما فائدته وكذلك و   فقد أمر سبحانه وتعاىل من عليه احلق ابإلمالل (1)
 .(2)ا َّربحج حج حج حج حجمل ىل يل خلمنٹٱٹٱُّٱقوله تعاىل: 

أما يف السنة فقد رأينا فيما سبق من البحث أنه صلى هللا عليه وسلم قبل إقرار ماعز ابلزان على 
 .نفسه ونفس الشيء ابلنسبة للغامدية فأقام على كل منهما احلد مبوجب إقراره 

اإلمجاع فقد أمجعت األمة ومنذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والتابعني إىل يومنا هذا على  .أما
عتبار فقد أواله نظرا هلذا اإلو   اعتباره حجة على املقر لذا فال غرابة أن يعترب سيد األدلة فهو بذلك

فقهاءان عناية كبرية لضبطه وحتديد شروطه ومن مجلة هذه الشروط: يشرتط يف املقر أن يكون ابلغا 
سبب استحقاقه للمقر  أن يكون أهال للملك وأن يكونو   خمتارا إضافة إىل كونه موجودا حالة اإلقرار

ضافة إىل وجوب أن ال يكون املقر متهما إإ(3)به مقبوال عقال وأن ال يكون املقر له جمهوال جهالة فاحشة
التهمة جتعل جنب الكذب يف اإلقرار راجحا  اه بدين فثيف هذا اإلقرار كإقرار املريض مرض املوت لوار 

الشهادة ترد ابلتهمة فكذلك و   املقر على نفسهشهادةمبا أن اإلقرار هو مبثابةو   على جانب الصدق
 .اإلقرار

 .الشهادة 

إعالم تقول أو نقول شهد أو و   الشهادة لغة شهد : الشني واهلاء والدال أصل يدل على حضور وعلم
 .(4)االسم الشهادةو   شهد وشهده شهودا فهو شاهد

                                                           

 . 282:سورة البقرة، اآلية  -(1)
 . 135 :سورة النساء، اآلية -(2)
 م.س .، 4/2350،لسان العربو  ، 221-3/121، معجم مقاييس اللغة،امحد بن فارس -(3)
 سم. 2/2350 لسان العرب ،ابن منظور -(4)
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للشهادة وأغلبهم يعرفها على أهنا صطالح الفقهي فقد أورد الفقهاء تعريفات خمتلفة أما يف اإل
ويطلق عليها اجلمهور البينة والبينة تطلق على كل ما يبني احلق، واألصل  (1)إخبار حبق للغري على النفس

 .(2)َّحجنيحجحجريحجينٱُّٱيف الشهادة أهنا واجبة األداء يف غري احلدود لقوله تعاىل: 

 .(3)َّحجٌٍُّّّ َّ حج حج حجحجمي ىي حجٱُّٱ:ولقوله سبحانه وتعاىل: 

ما كان خالف األوىل فال يكون و   جرائم احلدود فاألصل فيها أن تسرت خالفا لألوىلأما 
 .(4)واجبا

 .أما نصاب الشهادة فهو على أربعة مراتب

 .نصاهبا هو أربع رجال عدول الشهادة يف جرمية الزان -1
 .نصاهبا رجالن وال تقبل فيها شهادة النساءو   القصاصو   الشهادة يف بقية احلدود -2
عيوب النساء كالوالدة وما إىل ذلك من األمور  من على ما يطلع عليه الرجالالشهادة  -3

 .اخلاصة ابلنساء حيث يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة
ابقي حقوق العباد ماال كانت وغريه أي التصرفات املدنية فيكتفي فيها بشهادة رجالن أو  -4

 .رجل وامرأاتن

كافة احلقوق، حقوقا خالصة هلل أو ختص   والشهادة هي حجة من احلجج الشرعية تثبت هبا
عبدا من عباده بصرف النظر عن قيمة الشيء املراد اإلدالء فيه ابلشهادة كلما توفرت الشروط والضوابط 
الشرعية اليت قررها الفقه اإلسالمي هلذه الشهادة سواء تعلقت ابلشاهد أو املشهود له أو تعلقت 

 .(5ابملشهود به)

                                                           

 5043، 1/73،( كتاب املادة  طرق  ووسائل اإلثبات)  ،جامعة املدينة العاملية -(1)
 .282:سورة القرة اآلية  -(2)
 .283:سورة البقرة اآلية  -(3)
 ،.2/463 ،6ط/  ،وهناية املقتصدداية اجملتهد ب،حممد ابن رشد احلفيد -(4)
اصبحت الشهادة كوسيلة من وسائل االثبات تطرح اكثر من عالمات استفهام خاصة يف وقتنا احلاضر الذي فسدت فيه الذمم (5)

واصبح الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وقد عرض التلفزيون املغريب من خالل برانمج "حتقيق"مناذج وعينات الشخاص 
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 اإلثبات املختلف فيهادلة أالفقرة الثانية 

 األدلة املختلف فيها اليمني والنكول وعلم القاضي من

 .اليمني والنكول عنه -أ

متناع عنها حني توجه إىل املدعى عليه من القاضي بطلب من املدعي فإذا مل النكول عن اليمني هو اإل
يقضى بنكوله ذلك ألن الشهادة  اءيكن للمدعي بينة وطلب ميني املدعى عليه فنكل قال بعض الفقه

وقالوا: إن عثمان  وجب إن نكل أن حتقق عليه الدعوى (1)ملا كانت إلثبات الدعوى فاليمني إلبطاله
 .(2)قد قضى ابلنكول ومل يعلم له خمالف من الصحابة فكان دلك إمجاعا -رضي هللا عنه–

توجه اليمني للمدعى عليه  ال -واتفق العلماء على أن احلقوق اخلالصة هلل تعاىل _كاحلدود
 (3).إلثباهتا وإن كانت هناك رواية عن الشافعي جتيز ذلك

فإن القسامة -ختالف احلاصل بني أهل العلم فيما يتعلق بتوجيه اليمني والنكول ونظرا لإل
دليل  هوو  عتباراإل فيه بعنييؤخذ النكول -ةة اإلسالمية عن التشريعات الوضعيوالذي تنفرد به الشريع

 .واضح على حرص الشريعة اإلسالمية على النفس البشرية

فإذا وجد قتيل يف مكان ما ومل يعرف له قاتل ومل توجد قرينة تدلنا عليه فالقاضي املسلم ال 
ن يقول أنه مادام القاتل جمهوال فلتحفظ القضية لذلك وانطالقا من املسؤولية اجلماعية والتضامنية أميكن 

فيها اجلثة حمال للمسؤولية عن هذا الدم املسفوك بينهم شريطة وجود ت اليت وجد جيعل أهل املنطقة
الذي اشرتطه القضاء اجلنائي اإلسالمي (4)ما يدخل حتت"للوث" قرينة على قتله يف هذا املكان أي

 .إلجراء القسامة
                                                           

يرتبصون قرب جدران احملاكم يتم شراء شهاداهتم مببلغ مايل.ويشكل حراس السيارات حلقة وصل بني هذه اجملموعة ومن يريد شراء 
 الشهادة

 .،534-533/، 10،طبعة دائرة االحتاد العريب مصر  ،احمللى ،بن حزم الظاهريا-(1)
 م س  ،2/469، وبداية اجملتهد 1/137 ،الطرق احلكميةقيم اجلوزيةالابن -(2)

  3) ه1410ذو القعدة إاى صفر  308ص 26جملة البحوث االسالميةع مسالة دفع اخلصومة  القحطاين مسفر بن حسن  
 اللوث: مايدل على وقوع اجلرمية اوما يصطلح على تسميته يف الفقه القانوين ابدوات االقتناع. -(4)
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 .علم القاضي -ب

نظرا ألمهيته يف املنظومة اجلنائية  ال يتواله إال من هو أهل لذلك -كما مر معنا–إن القضاء يف اإلسالم 
لقضاء يفعلون ما امع ذلك فإن الشريعة اإلسالمية رغم كل هذا ال تطلق العنان ألهل و  اإلسالمية

سلم "كلكم راع وكل راع مسؤول عن و   يف املسؤولية هو قوله صلى هللا عليهيشاءون فاملبدأ العام 
 .(1)رعيته

الظاهري فعندهم أنه جيب  الفقهوعلم القاضي ابعتباره وسيلة لإلثبات يف املادة اجلنائية انفرد به 
على القاضي أن يقضي بعلمه يف مجيع األمور املعروضة عليه جناية كانت أم مدنية يف هذا اإلطار يقول 

احلدود سواء و   لفروجاألموال واو   القصاصو   ابن حزم "و فرض على احلاكم أن حيكم بعلمه يف الدماء
 .(2)أقوى ما حكم بعلمه ألنه يقني احلق مث ابإلقرار مث ابلبينةو   علم بذلك قبل واليته أو بعد واليته

جب حبخب  حج حج حج حجحجستند عليه ابن حزم هو الصلة بني األمر القرآين األصل الذي او 

(3)َّحجحج حج حج حجحج مسحج حج حجمخ حجمح  حج مجحججت حت خت مت هتمث  هبمب
. 

النهي عن املنكر فكل ما علم و   املتعلق ابألمر ابملعروفو   القرآن وا لسنةو ابلواجب املقرر يف 
 .(4)إال كان مضيعا للقسطو   القاضي وجب عليه القضاء به

 .(5)اهب الفقهية األخرى فإهنا متنع القاضي من أن يقضي بعلمه يف املادة اجلنائيةذأما امل

 

 

                                                           

 )ديثكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، رقم احل ابب: ،ملنظوم واملنثور من احلديثكتااب،يف صحيحه ،اخرجه البخاري -(1)
 (.م س2559(حديث رقم ) 5/490( .وابن حجر يف الفتح كتاب العتق:ابب العبد راع يف مال سيده( 30

 م.س ،8/336 ،احمللى ،ابن حزم الظاهري -(2)
 7:سورة املائدةآية(3)

 .م.س، 9/429 ،ىحمللاابن حزم،  -(4)
بعلمه)أي القاضي( سواء علم بذلك قبل القضاء اوبعده،وقال "واليقضي ،:القوانني الفقهية ،جاءيف( (ابن جزئ حممد بن امحد5)

 . 1/194،دط، ابن املاجيشون يقضي مبا مسعه من املتخاصمني يف جملس احلكم

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1248&pid=539863
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1248&pid=539863
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 .إلثبات اجلنائيادورها يف و   : القرائن

الرأي السائد يف الفقه اجلنائي و   أن كل متهم بريء حىت تثبت إدانتهو   املعلوم أن الرباءة هي األصلمن 
  رأ ابلشبهاتذخاصة يف احلدود ألن هذه األخرية تو   اإلسالمي هو األخذ هبذه الوسائل يف أضيق صورها

القصاص و   النساء يف احلدوده هبذه الوسائل فهو حيتاط منها فشهادة ذحىت يف أخو   يأن الفقه إلسالمو 
ال تقبل أضف إىل ذلك اشرتاطهم شروط خاصة يف شهود الزان مثال فهذه القيود كلها ملصلحة املتهم 

 .اليمني ؟و   شهادة الشهودو   إلقراراحىت حيصل على حماكمة عادلة فهل وسائل اإلثبات منحصرة يف 

حلاكم إذا مل يكن فقيه النفس يف او أجاب عن هذا التساؤل بقوله:  -رمحه هللا–إن ابن القيم 
كليات األحكام و   املقلية كفقه يف جزئياتو   األمارات ودالئل احلال ومعرفة شواهده ويف القرائن احلالية

 حكم مبا يعلم الناس بطالنه وال يشكون فيه اعتمادا منه على نوعو   أضاع حقوقا كثرية على أصحاهبا
 .(1)حوالقرائن األو   ظاهر مل يلتفت إىل ابطنه

وقد أورد رمحه هللا كدليل على ذلك فيما يتعلق ابمليدان اجلنائي قصة يوسف من احلكم بقرينة 
 حجني حج حجٹٱٹٱُّٱمكان شق القميص إلثبات الرباءة أو اإلدانة يف اهتامه مبراودة امرأة العزيز عن نفسها 

َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجختمتهتمثجب حب خبهب جت حت  حج حج حج حج حج حج
(2). 

ابن القيم حالة املرأة اليت خرجت لتصلي الصبح فأوقعها رجل واعتدى عليها  ومن السنة أورد
الرجل الذي أغاثها إىل و   ووىل هاراب واستغاثت برجل مر عليه فأدركها قوم فاستغاثت هبم فأخذوها

ملسكني أن ينفي عنه التهمة دون افشهدوا على أهنم وجدوه معها وحاول  الرسول صلى هللا عليه وسلم
إبقامة احلد عليه فتدخل اجلاين احلقيقي فقال ال حتدوه فأان  صلى هللا عليه وسلمجدوى فأمر الرسول 

 .(3)الفاعل

                                                           

 م.س.، 1/5 ،الطرق احلكمية،ابن القيم  -(1)
 .26 :سورة يوسف، اآلية -((2
 م.س. ،1/71 ،الطرق احلكميةاجلوزية،ابن القيم  -(3)



181 

هبا إلقامة احلد عليه هي قرينة اللوث الظاهر أي القرينة الظاهرة كما خذاألو القرينة اليت مت 
حياول اهلرب بني أيدي القوم معرتفا بوجوده عند املرأة وادعى أنه كان هو و   يقول ابن القيم فإنه أدرك

 .هذا لوث ظاهرو   قالت املرأة هو هذاو   مغيثا هلا

 .: اإلثبات ابلوسائل العلمية احلديثةالفرع الثاين

بصفة عامة ميكن القول، أن ليس هناك مانع مينع من االعتماد على الوسائل العلمية احلديثة إلثبات 
ئم فاهلدف الذي تسعى إليه العدالة اجلنائية يف اإلسالم هو الوصول إىل احلقيقة وإحقاق احلق إما جلرا

برباءة املتهم أو إذانته فاألهم ابلنسبة هلذا األخري هو احلصول على حماكمة عادلة ومقاضاته يف ظروف 
 .تسمح له ببسط أوجه دفاعه

حقاق حقوقهم ومن مث فأية وسيلة تؤدي إىل وابلنسبة للضحية واجملتمع ومن ميثلونه فهدفهم إ
 .هذه الغاية فهي مشروعة شريطة أال تتعارض مع أي أصل من أصول الشريعة

 :تعمال الوسائل العلمية يف اإلثباتتاس

لقد تطّور العلم يف هذا العصر، وتطّورت معه الوسائل واألدوات املستعملة يف خمتلف األغراض، ومن 
اجلرائم وسائر املخالفات القانونية، كاستعمال وسيلة أْخذ البصمات وفحص ضمنها وسائل اإلثبات يف 

الدم واحلمض النووي، وسرب آاثر اجلرمية على أجساد وأمتعة املتضررين ابجملاهر الدقيقة، لكشف اجملرمني 
وإيقافهم، وكذلك وسائل التسجيل الصويت والبصري لتعّقب املخالفني للقانون ومعاقبتهم، ووسيلة 

 .…وّراثت ملعرفة نَسب املولود وحْسم النزاعات فيهامل

وال شك أن هذه الوسائل تُعترب بّينة قوية، وقد تصل درجة القطع يف إدراك احلقائق وكشف 
 .غوامض أعقد القضااي اجلنائية

 .إلثبات يف امليدان اجلنائي يف التشريع اجلنائي املغريبااملطلب الثاين: 

ن من أهم األمور اليت متيز نظرية الثبات يف امليدان اجلنائي هو قيامه على حرية االثبات عكس ما هو إ
عليه األمر يف امليدان املدين حيث أن املشرع هو الذي حيدد وسائل االثبات والكيفية اليت يتم هبا 
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ع يف امليدان اجلنائي األمر االثبات على اعتبار أن االثبات ينصب على اعمال ووقائع قانونية بينما الوض
ىل تبين إينصب على وقائع مادية وذات طابع نفسي األمر الذي يدفع املشرعني يف أغلب التشريعات 

 .ىل تقييده )الفرع األول(إن كانت هناك اجتاهات سعت إاملبدأ العام وهو احلرية يف االثبات و 

ملبادئ اجلوهرية كقرينة "الرباءة ىل ذلك أن مبدأ حرية االثبات تقررت معه جمموعة من اإأضف 
هي األصل" سواء على مستوى موضوع االثبات واجلهة اليت يقع على عاتقها عبء االثبات )الفرع 

 مث مدى إمكانية اإلثبات بوسائل خمتلفة)الفرع الثالث(.الثاين(

 .األول:حدوداحلق يف اللجوء اىل وسائل االثبات املتنوعة الفرع

 الزجريع مناقشة أو حماولة البحث عن حتديد مفهوم حرية اإلثبات يف امليدان سيتم من خالل هذا الفر 
ستثناءات لإلمن خالل منظور املسطرة اجلنائية املغربية،وذلك يف فقرة أوىل على اساس أن يتم التطرق 

 .اليت ترد على هذه القاعدة يف فقرة اثنية

 :ثبات حر يف املادة اجلنائيةإلالفقرة األوىل: ا

أنه: "ميكن إثبات كافة اجلرائم  من ق م ج على 286املشرع املغريب من خالل مقتضيات املادة كد أ
 .…"ا خبالف ذلكهأبية وسيلة من وسائل اإلثبات ما عدا األحوال اليت يقضي القانون في

خالف -ساس وفق مقتضيات هذه املادة القانونية: أن إثبات اجلرائم يف امليدان اجلنائي فاأل 
ستدالل هبا أمام القضاء الزجري ،الذي  مكانية اإلإاقر أن املشرع أتسود فيه حرية اإلثبات ذلك  -املدين

 ألحد أطراف اخلصومة اجلنائية أي وسيلة إثبات -ما مل ينص القانون بذلك-ن ال يرفض أيتحتم عليه 
مبين على كون اإلثبات يف املادة  أوهذا املبد (1)قناعة احملكمة ابلدليل الذي طرحه تساهم يف تكوين

أوتصرفات ذات الطابع القانوين واليت تتطلب  سلوكات ة وليس علىئياجلنائية يستند إىل وقائع ماديةإجرا

                                                           

 .1،2/246/ط  ،التحقيق اإلعدادي  واحملاكمة،شرح قانون املسطرة اجلنائية"،الواحدالعلمي عبد - (1)
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ثبات ثباث، لذلك وجب السماح إبثباهتا أبية وسيلة من وسائل اإلدلة املتسمة ابملرونة يف اإلنوعا من األ
 .(1)…"وقرائن وحمررات واعرتافات املعتمدة واملتمثلة: "شهادة وخربة

السابق ذكره فإنه يتحدث عن  286ىل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل إإال أنه وابلرجوع 
اهلياة احلاكمة "حرية اقتناع القاضي" من خالل وسائل  مسألة أخرى تتعلق حبرية تكوين القناعة لدى

 القاضي حسب اقتناعه الصميم "" وعليه فإن ثباث املختلفة املطروحة عليه، وذلك بقوله: "وحيكماإل
مام القاضي قد يطرحها جانبا إذا مل يكون اقتناعه أاإلثبات املتعددة واليت قد تكون مطروحة  وسائل

 .هبا

ثبات يناظرها يف الوجهة املقابلة حرية إذا ووفقا للمعطيات السابقة واليت مت بسطهافإن حرية اإل
ن لكل قاعدة عامة استثناء أد ؤكالسائد يأمادام املبد ءاعلى أن هناك استثناقتناع لدى هياة احملكمة، اإل

ما مل يقضي القانون "… خرية منها حيث جاء يف الفقرة األ 286قرته املادة أستثناءوارد واإل،  يرد عليها
على ن تنتج أن املشرع حاول احلد من العيوب اليت ميكن أخرى فيهاخبالف ذلك" مما يعين بكيفية أو أب

 .ثباتلة إطالقه حلرية اإلأمس

 اإلستثناءات اليت ترد على مبدأ حرية اإلثبات:الفقرة الثانية

إن املشرع املغريب حاول احلد من خطورة مسألة إطالقه حلرية اإلثبات يف امليدان اجلنائي وذلك بتلطيفه 
كما مر معنا املشرع –ة وذلك عن طريق تدخله يف املادة اجلنائية وفرضه إثباات معينا يف جرائم معين

ا ومن أمثلة -اإلثبات رغبة منه يف تضييقها لةأمس سالمي يف جرمية الزىن فرض قيدا علىاجلنائي اإل
                                                           

حيث انه من املعلوم من املعلوم يف امليدان اجلنحي ان احملكمة غري ملزمة .جاء يف قرارللمجلس االعلى)حمكمة النقض حاليا((1)
للمحكمة التثبت من اجلرائم ابية وسيلة تراها جمدية ماعدا يف من ق م ج اليت جتيز  286ابعتماد وسيلة معينة لالثبات طبقا للماجة

االحوال اليت يقضي فيها القانون خبالف ذلك كما ان االستجابة لطلب اجراء اخلربة خيضع للسلطة التقديرية حملكمة املوضوع ولذلك 
لشكاية موضوع االدانة تكون قد تصرفت فان احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا رفضت طلب الطاعن ابجراء خربة خطية على ا

يف نطاق السلطة املذكورة طاملا اهنا تتوفر على االدلة الكافية الثبات اجلرمية موضوع املتابعة مما راج وموقش امامها من وقائع 
 مبا فيه الكفاية وغري االمر الذي يعترب معه القررار املطعون فيه واحلال ماذكر مبين على اساس قانوين وواقعي سليم ومعلال.ومستندات

 مشوب ابي خرق حلقوق الدفاع وتبقى الوسيلة على غري اساس
.ملف  24/05/2006بتاريخ 15337/5من اجله:قضى برفض الطلب وحتميل الطاعن الصائر واالجبار يف االدىن.( القرار عدد

 21099/05جنحي عدد
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الذي يقرر أبنه: إذا كان إثبات اجلرمية متوقفا على حجج  من ق م ج 288ة دماقررته املاستثناءات اإل
 .(1)جيري عليها أحكام القانون املدين فإن القاضي يراعي يف ذلك قواعد القانون املذكور

ثبات وهل ن السؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح يتعلق ابجلهة اليت يقع على كاهلها عبء اإلأإال 
سواء يف املركز القانوين للمدعي بتعرضه لفعل جمرم يف القانون تكون دائما قضائية، أم غري قضائية 

 .املشتبه فيه ؟ اجلنائي أم

املغريب  ن املشرعأة احملكمة يف تكوين القناعة أو هيأوهل ميكن اعتبار احلرية املعطاة للقاضي 
 .م الأ قتناعلة اإلأتبىن طرحا معينا يف مس

 .ئيامليدان اجلناثبات يف الثاين: من يتحمل عبء اإل الفرع

ثبات وهذا خري عبء اإلأن يتحمل هذا األ دانتهإن" املتهم برئ حىت تثبت أخذ مببدأ يرتتب عن األ
ن أذ إثبات املقدمة وىل، وكذلك ابلنسبة لسلطة القاضي يف تقدير وسائل اإلماسيتم بسطه يف الفقرة األ

 ةماسيتم تبيانه يف الفقرة الثاني اجلنائية وهذادلة ق م ج اجلديد وسع من صالحية القضاء يف تقدير األ

 :ثبات اجلرميةإ: ماهو دور النيابة العامة يف الفقرة األوىل

 (2)دانةصل حىت تثبت اإلن الرباءة هي األأالسائد يف امليدان اجلنائي والذي يعترب  أخروجا على املبد
هتام يدعي عكس الرباءة أي اإل نه منأفإن عبء اإلثبات يتحمله من يدعي خالف هذا األصل،مبعىن 

ن يثبت خالف ذلك ألنه ال معىن ألن يكلف الشخص املراد مساءلته جنائيا إبثبات أنه بريء أعليه 
وهو كذلك حبسب األصل، وابلتايل فإن أهم ما يرتتب على قرينة الرباءة، أن املتهم ال يتحمل عبء 

                                                           

  ،2/117، 2ط/ ،شرح قانون املسطرة اجلنائية ،امحد اخلمليشي -(1)
وقد أوصى اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان   1958هذا األصل مل يكن منصوصا عليه يف قانون املسطرة اجلنائية لسنة -(2)

 .2003بتقرير هذا املبدأ بنص صريح يف قانون املسطرة اجلنائية النافد بتاريخ فاتح اكتوبر
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قاعدة أنه يف حالة العجز عن إثبات ما وقع ويرتتب أيضا عن هذه ال(1)إثبات براءته، ألهنا مفرتضة
 .(2)اإلدعاء به ابلدليل القاطع فما على القاضي اجلنائي إال إعالن براءة املتهم املفرتضة أصال

فيها دليل يف القضية مل  يف االحوال اليت يقدم بل له أكثر من ذلك، أن يعلن الرباءة حىت 
اجلرمية املنسوبة إىل املتهم بسبب الشك الذي بقي  يتمكن معه القاضي من تكوين قناعته التامة يف

 .(3)مساورا لعقيدته بصددها ألن الشك كما هو معلوم يفسر لصاحل املتهم

يف الدعوى العمومية فإن عبء اإلثبات يقع على عاتقها  طرفا أصيالومبا أن النيابة العامة تعترب 
يف حالة (4)و الطرف املطالب ابحلق املدين أمبا ميكن أ ن يقدم من احلجج من طرف املتضرر مستعينة 
 وجوده.

 .:تكوين القناعة الشخصية للقاضي يف املادة اجلنائية حمددة بشروطالفقرة الثانية 

نظمة اليت يلزم املشرع القضاء أللتتشكل وفقا  ثباتإة ادأثبات املقدمة يف قضية ما كدلة اإلأن قيمة إ
مر ن األإوعندما يتم احلديث عن هذه النظم ف(5)اجلنائي إبتباعها لتكوين قناعته يف القضية اجلنائية، 

 .نظام اإلثبات القانوين ونظام اإلثبات القضائي،  ساسسنيأيتعلق بنظامني 

                                                           

 م س ،2/378، شروح يف ق م ج،عبد الواحد  العلمي-(1)
من ق م ج م الفقرةالثانية منه ابنه على قاضي التحقيق بوجه صريح ان حييط  127مثال ما تشري اليه مقتضيات املادة ( من ذلك2)

علم املتهم ابالفعال املنسوبة اليه ويشعره ابنه حر يف عدم االدالء ابي تصريح وينص على هذا االشعار يف احملضر فمخالفة هذا 
 .النص يعين بطالن االجراءات الالحقة

ن امللف يف املرحلة االستئنافية ظل كماهو عليه احلال يف املرحلة االبتدائية وان اجلهة أجاء يف قرارر للمجلس االعلى :"وحيث (3)
وحيث يتجلى من هذا التحليل ان احملكمة ابرزت مبا فيه الكفاية وجه عدم  .املستانفة مل تدل ابي جديد يستوجب الغاء احلكم

وعللت قرارها تعليال سليما ويبقى ما عدا ذلك مما انتقد على القرار املطعون فيه جمرد  .املطلوب يف النقض اقتناعها مبا نسب اىل
جمادلة يف قيمة احلجج املدىل هبا امام احملكمة واليت ختضع يف تقييمها لسلطتها التقديرية اليت الختضع لرقابة اجمللس االعلى عمال 

كون معه الوسيلة غري مرتكزة على اساس ويتعني معه رفض من ق م ج مما ت 518مبقتضيات املادة
 24827/05ملف جنحي 60/02/2008بتاريخ118/1الطلب".قرارعدد

 م س. ،1/84،شرح قانون املسطرة اجلنائية ،اخلمليشي امحد -(4)
 ،99/ص. 1عجملة املنرب القانوين (5)
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 : ثبات التشريعياإل -1

عتماد ثبات اليت جيب اإلمبقتضاه حتدد للقاضي وسائل اإلاإلثبات التشريعي هو ذلك النظام الذي 
عليها واحملددة سلفا من قبل املشرع حبيث ال ميكن للقاضي وهو بصدد إصدار احلكم يف القضية 

 .(1)عنهامن ذي قبل وال حييد  ال على الطرق اليت حددها املشرعإن يعتمد أاملعروضة أمامه

 .(2)القناعة الوجدانيةات القضائي املعتمد على بثنظام اإل -2

احملدد سلفا مبقتضى نص قانوين  لتزام ابالثباتمن قيد اإل مكانية التحررإيعطي للقاضي هذاالنظام 
وابلتايل يعطيه هامشا من احلرية بدال من التقيد بوسيلة حمددة يف إثبات الوقائع املنظورة أمامه، كما يرتك 

 ريدي كان عند تكوين قناعته يف تقأمامه حبيث الخيضع لرقابةأاملقدم  له كامل احلرية يف تقدير الدليل
 توضحأمن قانون املسطرة اجلنائية السابق ذكره  286فمقتضيات املادة (3)هذا الدليل غريرقابة ضمريه

 .حيكم القاضي حبسب اقتناعه الصميم،"…على أنه 

 الفرع الثالث:خمتلف وسائل اإلثبات

حكامها بتفاصيل أثبات املعتمدة قانوانواليت نظم املشرع وسيلة من وسائل اإلية ثباهتاأبإن اجلرائم ميكن إ
حمددة من خالل نصوص املسطرة اجلنائية، ونظرا لتعدد وكثرة تلك الوسائل فإنه من املهم أن يتم 

ليها وفق هذا إشارة تقسيمها وذالك حبسب الطبيعة اليت متيز بعضها عن اآلخر، وعليه فستتم اإل
 احلديثةالفقرة الثانية ،وسائل  القدميةالفقرة األوىل وسائل اإلثبات .التقسيم

                                                           

 .، 106،ص 1،عجملة العلوم اجلنائية ، من التزوير احلماية اجلنائية للمحرر االليكرتوين ،بن موسى عبد اللطيف-(1)
وقد مث األخذ به تشريعيا بعد الثورة الفرنسية ليحل حمل اإلثبات القانون على الشكل احلايل )النظام املختلط مع هيمنة النظام -(2)

 /الوجداين على مستوى املادة اجلنائية
ومل يقيدهم   .أعطى لقضاة املوضوع كامل الصالحية لتبيني قناعتهم ( من قانون املسطرة اجلنائية قد286)الفصلملا كان - (3)

بوسائل إثبات معينة إال يف حاالت استثنائية حمددة على سبيل احلصر, فإن احملكمة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية اليت ال 
 36و 35 عاء  واجمللس األعلى جملة القض 5/12/1983يف  7931قرار رقم  .رقابة عليها من قبل اجمللس األعلى يف ذلك

 .219،ص
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 :وسائل االثبات القدميةىل :و الفقرة األ

مث اخلربة ونظرا لطبيعة البحث سنشري إليها   ،واإلعرتاف والشهادةوتتمثل يف الدليل الكتايب والقرائن

 بكيفية خمتصرة

 الدليل الكتايب  -1 

وسائل اإلثبات املتعلقة اب الدليل الكتايب  دلة الكتابية وحصرها يفحكام األألقد نظم املشرع املغريب 
وهي األوراق واحملررات واليت ميكن تقسيمها إىل قسمني: قسم ميثل جسم اجلرمية أي أنه يدل على وقوع 

 .اجلرمية أو هو اجلرمية نفسها

وقوع اجلرمية أي أنه دليل من بني أدلة الدعوى اليت دليل على عبارة عن جمرد  هووقسم آخر  
ثبات وقوع اجلرمية وهذا القسم ينقسم بدوره إىل قسمني أوراق وحمررات خاصة إعتماد عليهايف يتم اإل

 .مث احملاضر الرمسية

 .وال: األوراق واحملررات الشخصيةأ 

  معنيهتديد أو قذف أو موجهة إىل شخص على شكل املتهم حملررات اليت يصدرهاويقصد هبا تلك 
تتضمن اإلخبار ابرتكاب جرمية من طرف املرسل أو من طرف أشخاص يعملون حتت إمرته أو و 

متواطئني معه مسامهني أو مشاركني وكذلك املذكرات اليت يكتبها الشخص لنفسه دون نية إرساهلا 
تكون هذه األخرية ضد سالمة الدولة للغري، وتتضمن ارتكاب جرمية معينة أو التهيئ هلا شرط أن 

عمل يف اجلرمية ولو قبل الشروع تسواقرتنت ببعض األعمال اإلعدادية كجمع السالح أو األدوات اليت ست
 .(1)فيها

                                                           

 1،2/404ط/،-شرح يف القانون اجلديد املتعلق ابملسطرة اجلنائية ،العلمي عبد الواحد  –(1)
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عتماد كوسيلة إثبات فإن هذا األصل لكن وإن كانت الرسائل اليت يرسلها املتهم تعترب قابلة لإل
حماميه، حيث ال ميكن أن تنجم على هذا و   ابلرسائل املتبادلة بني املتهميرد عليه استثناء وهو متعلق 

 .(1)قم ج( 294النوع من الرسائل أي حجة كتابية )مادة 

و تعترب األوراق الصادرة عن غري املتهم، وسيلة من وسائل اإلثبات الكتابية حبيث يشرتط فيها 
 .أن تكون منتجة يف إثبات الوقائع اليت تتضمنها

 :اثنيا احملاضر 

ج هو" الوثيقة املكتوبة اليت حيررها ضابط الشرطة القضائية أثناء  م من ق 24واحملضر حسب املادة 
ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصرحيات أو ما قام به من عمليات ترجع الختصاصه 

 .(2)…"أو يف نصوص خاصة دون اإلخالل ابلبياانت املشار إليها يف مواد أخرى من هذا القانون

ن هذه احملاضر تتميز عن احملررات اليت يصدرها املوظف العمومي الذي مل يعهد له إوابلتايل ف
نه إذا كان النوع األول من احملررات خيضع لقاعدة أثباتية،حيث ابلتثبت من اجلرائم من حيث القيمة اإل

احملاضر والتقارير الصادرة عن املوظف املكلف  استثىناملشرع قد  فإنقتناع الوجداين للقضاء اجلنائي، اإل
حبيث الميكن الطعن فيها إال ابلتثبت من اجلرائم وذلك من خالل إعطائها قيمة خاصة يف اإلثبات 

 .ابلزور

 :القـــــــرائـــــــــن  2: 

تعريف هلا من خالل لكن ميكن استعارة ،  املشرع املغريب مل يعرف القرائن من خالل اجملموعة اجلنائية
 منه على اهنا  449حيث عرفتها املادة وااللتزامات قانون العقود أي من خالل ,نصوص القانون املدين

من خال ل املادة السابقة يتضح تعريف ""دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع جمهولة 

                                                           

 ،م س404 /2 ،شرح يف القانون اجلديد املتعلق ابملسطرة اجلنائية،عبد الواحد   العلمي(1)
تتضمنها وال ميكن الطعن فيها اال ابلزور االمر الذي يصعب على املتهم  ان خطورة احملاضر تكمن يف اهنا دليل على الوقائع اليت(2)

 هاثبات
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اقعة معلومة،وهي نوعان قرائن قانونية وقرائن استنتاج واقعة جمهولة من و  املشرع للقرائن حيث اعترب أهنا
 .قضائية

 :القرائن القانونية -أ

هي اليت نص عليها القانون وألزم هبا القاضي، وهي نوعان قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة 
 تنصج م اليت  من ق 138كمقتضيات املادةالقرائن القانونية القاطعة هي اليت ال تقبل إثبات العكس  

 .التقبل إثبات العكساليسأل جنائيا،فهذه قرينة قاطعة من أن الصغري الذي مل يبلغ اثين عشر سنة 

 (1)أما القرينة البسيطة هي اليت ميكن دحضها ابلدليل العكس

 .الـقـرائـن القضـائـيـة: -ب

ويعتمد يف ذلك  (2)عن طريق استعمال عقلههي القرائن اليت يرتك أمر تقديرها واستنتاجها إىل القاضي 
 ، بني املنط والواقععلى عملية ذهنية يربط فيها حبكم الضرورة 

 .عــتـراف والشـهـادةاإل3

 :عــــــتـــــــرافاإل -أوال 

عرتاف هو شهادة املتهم على نفسه، يعرتف بواسطته ابلتهمة أو ابرتكابه اجلرمية إما بصفته فاعال اإل
فهو هبذا التحديد عبارة عن شهادة املتهم على نفسه أبنه مرتكب  (3)أصليا هلا أو مسامها أو مشاركا فيها

الوقائع اجلنائية املنسوبة إليه، إذ يتخذ شكل تصريح يديل به املتهم أمام اجلهات املختصة، وينسب 
 .(4)نفسه مسؤولية ارتكاب اجلرمية كليا أو جزئيالمبقتضاه 

                                                           
استقر اإلجتهاد القضائي الفرنسي املدعم ابلفقه على اعتبار القرينة اليت تقوم عليها حاالت الدفاع الشرعي املمتاز قرينة (1) 1

 .م س.2/397بسيطة تقبل إثبات العكس)العلمي عبد الواحد شرح قا م ج اجلديد

 م س،2/91،يف القانون املدينالوسيط ،عبد الرزاق  السنهوري, -(2)
  .1/303 ،شرح قانون املسطرة اجلنائية،حلبيب ابيهي -(3)
 م س،2/252 ،شرح قانون املسطرة اجلنائية،العلمي عبد الواحد -(4)
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وكان يكفي وحده لتوليد  نه يفيد اليقنيألاألدلة،عرتاف يف ظل اإلثبات املقيد سيد وقد اعترب اإل
عرتاف من الوجهة النظرية تلك احلجية املطلقة، فهو خيضع كغريه من وسائل مل يبق لإل وحاليا(1)قتناعاإل

 .وإن كان سيد األدلةاإلثبات للسلطة التقديرية للقضاة، 

 :الشــــــهــــــادة -اثنيا 

ثبات يف النطاق اجلنائي وهي عبارة عن تقرير شفوي يصدر هنا:وسيلة لإلعرف بعض الفقه الشهادة أب
 .(2)مام هياة احملكمةأوبصره يديل هبا أعاينتها عن طريق مسعه م وقائع متت أن واقعة أعن شخص بش

 جليلةثبات اجلنائي وما تقدمه من خدمات دان اإلميوابلرغم من املكانة اليت حتتلها الشهادة يف 
تطرح إشكاال وصعوابت تتجسد يف مدى قدرة الشاهد على تذكر الوقائع هنا إللعدالة اجلنائية ف

 (3) واستحضارها

ضاف أو  عطاها قيمة نسبيةأمنا إثباتية مطلقة و إن املشرع مل يعطها قيمة إعتبار فونظرا هلذا اإل،
 .داء الشهادةأداء القسم قبل أىل ذلك إ

هي اليت يتم فيها اتصال الشاهد و   قد تكون إما مباشرة،من حيث أنواع الشهادة،فهي و   
إما شهادة غري مباشرة تتم عن و   أدركه مباشرة،و   مباشرة ابملرافعةحمل اإلثبات، حبيث يشهد مبا عاينه

  تسمى بذلك شهادة التواترو   ن يروي الشاهد أبن غريه قد رأى الواقعة حمل اإلثبات،أطريق التواتر، ك
 .عالنقل أو السما و 

 

 

                                                           

 . ،172/، 2ط/ 1،شرح ق م ج م،اخلمليشي امحد (1)

 م س ،2/407 ،قانون م ج اجلديدشرح يف  ،العلمي عبد الواحد( 2)

اصبحت الشهادة كعنصر من عناصر االثبات تطرح اكثر من تساؤول يف وقت فسدت فيه الذمم واصبحت الشهادة تباع (3)
 وتشرتى حسب الطلب االمر الذي حيتم استبعادها يف الدماء واالموال واالبقاء عليها يف االمور البسيطة .
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 .اخلــــــبــــــــرة4  

و أت التحقيق آهيئة من هي لنه :"ميكن لكأوىل على من ق م ج املغريب يف فقرهتا األ 194تنص املادة
و من أما بطلب من النيابة العامةإما تلقائياو إجراء خربة مر إبن أتألة تقنيةأكلما عرضت مس  احلكم

 .طراف"األ

اإلجراء الذي يرمي إىل استخدام أحد ذوي  ذاك هياخلربة  نأنستنتج من هذا النص 
ملام هباوإدراكها لتكوين قناعته ابلنسبة للواقعة موضوع يدق على القاضي اإلختصاص يف مسألة فنية اإل

ملامه بكل امليادين  وللمحكمة إيف كل مسألة تدق عليه أثناء نظره يف الدعوى العمومية الاستحالة  النزاع
البسات كل قضية على حده وتكون ملزمة أبن مربة من عدمه حبسب ظروف و إمكانية اللجوء إىل اخل

 حتدد للخبري النقط الغامضة عليها بعد أن تكون قد اختارته من جدول اخلرباء وحتدد له أجل إجرائها

 .الفقرة الثانية:وسائل اإلثبات العلمية 

علمي والتكنولوجي يف وسائل شهد اإلثبات اجلنائي يف اآلونة األخرية طفرة نوعية بسب التقدم ال
الشك ابليقني  عاإلثبات واليت اعتمدت على نظرايت وعلوم دقيقة زودت  القاضي اجلنائي أبدلة تقط

بني املتهم واجلرمية وأصبح القضاء يعتمد عليها كأدلة فنية يبين عليها األحكام ابإلدانة  ةيف ربط العالق
ميارس اخلبري دورا رئيسيا، وأمام اقتحام وسائل التقنية العلمية   ذلك، واستنادا إىل(1) أو الرباءة

إلجراءات الدعوى اجلنائية، وما قد حيمله استخدامها يف هذا اجملال من انتهاكات للحقوق الفردية، 
والكرامة اإلنسانية اهتمت البحوث، والدراسات واملؤمترات اخلاصة حبقوق اإلنسان بدراسة، وحبث 

 .ادة من كل تقدم علمي يف جمال اإلثبات اجلنائيستفمدى جواز اإل

فقد أاثرت وسائل التقنية احلديثة النقاش واخلالف بني املتخصصني وأيضا بني رجال القانون 
هنا تشكل انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان واألوفاق أبني من يرى ،هبا ستعانةحول مدى مشروعية اإل

 ال غري وأن العيب يف من يسيء استعماهلا وليس فيها.هنا جمرد وسائل أوبني من يراها ،الدولية 

                                                           

 ..1/42 ،د ط،اإلستنساخ وتدعياته  ، احلماية القانونية للجني البشري ،اجمليد.رضا عبد احلليم عبد -(1)
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 :من الوسائل التقنية اليت تباشر خفية  املستنبطةاألدلة -أ 

واملقصود هبا األدلة املستقاة من اإلجراءات اليت تباشر بصورة خفية، واملسترتة، واليت ميكن عن طريقها 
 :كشف احلقيقة ومن هذه الوسائل

 :اهلاتفيةالتقاط املكاملات  –أوال 

يعين أن احملاداثت الصادرة من هاتف معني أو إليه أو أي عنوان هاتفي آخر  (1)إن التنصت السري
يتصنت إليها بشكل سري أو يلتقط ابستخدام وسائل تقنية مساعدة من أجل احلصول على حمتوايت 

 .(2)تلك املكاملات موضوع املراقبة

وتعد مراقبة املكاملات اهلاتفية من أخطر الوسائل اليت تقررت استثناءا على حق اإلنسان يف 
و ضبط املراسالت واإلطالع عليها، ألن املراقبة تتم دون علم اإلنسان، أاخلصوصية، كتفتيش املنازل، 

سائل أن يصل وتتيح مساع وتسجيل أدق أسرار حياته على حنو ال يستطيع التفتيش أو اإلطالع على الر 
إليها لذلك قيدت املسطرة اجلنائية هذه الوسيلة ضمن احلدود القانونية للكشف عن بعض اجلرائم 

 .(3)خاصة املنظمة منها،واليت متس أمن الدولة أو جرمية إرهابية

 :اثنيا: وسائل حديثة مسعية بصرية

هنا ال إولكنها مهما تقدمت فإن التقدم العلمي قد أتى بوسائل علمية متطورة، تنقل الصوت والصورة، 
 .( 4)ترقى إىل درجة الصورة اليت تنقلها عني اإلنسان، إىل درجة الصوت الذي تسمعه األذن اجملردة، 

                                                           

من املسطرة اجلنائية " مينع التقاط املكاملات اهلاتفية أو االتصاالت املنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها أو  108املادة (1)
 ."أخذ نسخ منها أو حجزها

 :يف مقال له  220/ص 34/35عجملة االشعاع ، واالثباث اجلنائي بني احلرمة الشخصيةاهلاتفي  التصنت، (ابحلاج عبد هللا2)
ساسيان ويصعب التوافق بينهما االول ضرورة احرتام خصوصية الشخص وعدم التدخل فيها واليت تكفلها املواثيق أن هناك اختياران "إ

اصة وعدم انتهاكها دون اذن منهم وبني حق الدولة يف احلفاظ على الدولية والقوانني الوطنية واملتمثلة يف التمتع بسرية احلياة اخل
 "سالمة امنها الداخلي واخلارجي

 .الفقرة الثالثة 108راجع املادة (3)
 .م س220/ص 34/35عجملة االشعاع ، واالثباث اجلنائي اهلاتفي بني احلرمة الشخصية التصنت ابحلاج عبد هللا - (4)
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القاضـي يف الكشف عن وهذه الوسائل السمعيــة البصريـة احلديثة وإن كانت متقدمة وتساعد 
احلقيقة، فإهنا بقدر ماهي مفيدة بقدر ماهي ضارة ألهنا تشكل تضليل للعدالة وألهنا ميكن أن تكون 

 .(1)عرضة للخدعة وهلذا جيب على القاضي أن يكون حذراً حَذراً شديداً عند استعماهلا

 .من الوسائل التقنية اليت تباشر بصـــورة ظاهــرة املستنبطةاألدلة ا-ب: 

 .أواًل: الكالب البوليسية

تستخــــدم من قبل جهاز الشرطة للكشف عــن اجلرائــم وخاصة جرائم القتل والسرقات والكشف عن 
 .ستخدامات املدنيةاملخدرات واألسلحة يف اجلمارك، فضالً عن اإل

ليسي على املتهم ليس من إجراءات التحقيق اليت يوجب استقر الرأي على أن تعرف الكلب البو 
الكلب البوليســي على املتهم من قبيل الشهادة،  تعرفولذلك فال يعد  ( 2)القانون فيها شكاًل خاصاً 

ألن الكلب حيوان، والشهادة ال يتصــور صدورها إال من إنسان قادر على التمييز، كما أن القانون 
وهو غري متصور لغري اإلنسان، إال أنه ميكـــن (3)يوجب على الشاهد أن حيلف مييناً قبل اإلدالء ابلشهادة

يف دلة القائمة يف الدعوى دون أن يؤخذ هبا كدليل أساسي على ثبوت التهمة الألـز ستناد النهائي تعزيـاإل
 .مواجهة املتهم

 

 

 

                                                           

 ،1،1/134ط/ ،التقديرية للقاضي الزجريالسلطة ادريس لكريين ، -(1)

وهذا ما قضت به حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا أبن " تعرف كلب الشرطة على املتهم ليس من إجراءات التحقيق اليت -(2)
 .– 166 /1جمموعة املبادئ القانونية  –يوجب القانون فيها شكاًل خاصاً ". أمحد مسري أبو شادي 

املسطرة اجلنائية" يتعني على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهداً أن حيضر ويؤدي اليمني القانونية من  118املادة -(3)
 .".…عند اإلقتضاء
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 .اثنيا: التنومي املغناطيسي

التشريعات املقارنــة استقر  أغلب وإن كانتوسيلة من وسائل اإلثبات ن يعد أميكن للتنومي املغناطيسي 
اعتــــداء سافر على حقوق اإلنسان وهذا ماتبنته فرنسا، كما يستبعد  فيهاعلى اعتبار ذلك يعدالقضاء

 املغناطيسي عرتاف الناتج عن استخدام التنوميالقضاء يف الوالايت املتحدة األمريكيـة اإل

 .اثلثاً: التحليالت املخربية  

التمهيدي يف موقع وهي إخضاع ما قد يعثر عليه من مواد قد تكون هلا صلة ابجلرمية، أثناء البحث 
اجلرمية أو على جسم الضحية، أو أحد احلاضرين يف مكان اجلرمية، أو املشكوك فيه ابرتكاب اجلرميــة، 

؛ أو …إىل حتليل يف خمتبــر خاص وذلك مثل الدم، اللعــاب، العــرق، أثر البصمات أو عجل السيارات
قتناع فإهنا تكون قرينة موضوعية إلضاءة الوسائل اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية وتسمى أدوات اإل

 .(1)الطريق أمام احملققني، ويكاد ينعقد إمجاع الفقه والقضاء على مشروعيتها

ألهنا ال تشكل إال قرائن تفيد وجود وقائع معلومة أو تستعمل من أجل الوصول إىل وقائع 
شخصياً فهي من عمل رجال جمهولة، وهذه أيضاً يف غالب األحيان ال يقوم قاضي احلكم جبمعها هو 

الضابطــة القضائيــة، أو قضاة النيابة العامــة أو قضاة التحقيق يف حالة ما إذا كان هؤالء قاموا شخصياً 
على شكل تقارير  األدواتوأبنفسهم إبجراءات البحث التمهيــدي، وأما قضاة احلكم فتصلهم هذه

ات معنوية ومرقمة ومشمعــة، وهلم حريــة مصحوبة مبحاضر الضابطــة القضائية وعلى شكل حمجوز 
تصــر على تقوأن مهمة القاضي اجلنائي ال  (2)كتفاء فقط مبا جاء يف احملاضـــراإلطالع عليها أو اإل 

احلجج والواثئق املربرة أمامه بل تفرض عليه أن يكمل نواقصها، ويسعى إىل احلصول على أدلة جديدة 
مل يقم به فإن ذلك يكون اليتفادى الوقوع يف أخطاء قضائيـة فادحة، ولكن هذا واجب أخالقـي، إذ 

قتناع ويستعملها سائل اإلفالقاضي الزجري يتصرف يف وسائل اإلثبات هذه أو و  (3)سبباً لنقض احلكم

                                                           

  ،551 /1،1ط/ ،احلقيقة بني الفلسفة العامة واإلسالمية وفلسفة اإلثبات اجلنائي ،. هيالل عبد اإلاله أمحد(1)
جمموعة قرارات اجمللس األعلى يف املادة اجلنائية  1970دجنرب  3الصادر بتاريخ  – 14ص:  95قرار احلكم اجلنائي عدد - (2)

 .485ص:  – 1986 – 66
 ،1/337، 2 ط/، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن،حومد عبد الوهاب(3)
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 (1)حسب بداهته الفكرية، واستنباطه العقلي، واستخراجه منها نتائج يراها معقولة ومنطقية وسلمية
وهذه اإلمكانية خوهلا إايه القانون نفسه، وإبمزاج الوسيلة القانونية مع أعمال فكر القاضي تنشأ السلطة 

 .التقديري

 .التقريب اوالتقييم :راي الباحث 

هو من املواضيع و   يعترب "اإلثبات يف املادة اجلنائية" من أهم الركائز اليت يقوم عليها نظام العدالة اجلنائية
الشائكة اليت يصعب التحكم فيها خصوصا وأنه يطرح جمموعة من اإلشكاليات سواء على املستوى 

 .اهات واملواقف القضائية حوهلاجتالنظري أو العملي، واليت تتضارب يف شأهنا اآلراء الفقهية وختتلف اإل

فإذا كان املشرع كما سبق الذكر عند التطرق للقواعد العامة لإلثبات قد سلك أو هنج نظام 
القانوين )املرن واجلامد( قد أعطى لألفراد احلق يف حرية اللجوء إىل كافة و   اإلثبات املختلط: القضائي

لطة تقديرية شبه مطلقة يف احلكم بناء على وسائل اإلثبات، فإنه يف نفس الوقت أعطى للقضاء س
كيد على عبارة شبه مطلقة فالقصد أن هناك حاالت قيدت فيها أوعندما يتم الت (2)اقتناعه الوجداين

بني اإلطالق والتقييد فإنه تطرح جمموعة من التساؤالت ،يبقى  والرد ذاألخويف إطار هذا ،  تلك السلطة
ما مدى رغبة املشرع يف إطالق العنان للسلطة و   األفراد يف اإلثبات ةأمهها هو ما مدى فعالية مبدأ حري

الشيء الذي حييلنا على إشكاليات أهم وأعمق متعلقة ابستقالل ،  التقديرية جلهاز القضاء اجلنائي
 .القضاء، وحرية األفراد، وحقوق اإلنسان

قارنة غري ممكنة للفارق املن الشك أن استعمال كلمة مقاربة هلا أكثر من داللة على اعتبار أ
الشاسع بني وسائل اإلثبات يف النظام اجلنائي االسالمي وبني وسائل اإلثبات يف األنظمة القانونية 

                                                           

ملدة مثان سنوات واعتمد القضاء  أظهرت التحاليل املخربية اليت أجريت على املواطن املغريب عمر الرداد واحملكوم عليه ابلسجن- (1)
الفرنسي كعنصر لالدانة على الكتابة ابلدم على احلائط واليت كتبت فيها الضحية عبارة عمر قتلين ليتبني فيما بعد انه للغري ممزوج 

 .بدم الضحية
وسائل االثبات ومل  من ق م ج قد أعطى لقضاة املوضوع كامل الصالحية لتكوين قناعتهم من مجيع 288"ملا كان الفصل  -(2)

يقيدهم بوسيلة اثبات معينة اال يف حاالت معينة على سبيل احلصر فان احملكمة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية اليت ال رقابة 
 عليها يف ذلك ملا استخلصت قناعتها من الوقائع املعروضة عليها بثبوت االفعال مبا يف ذلك من اعرتاف املتهمني االخرين احملكوم

صادر  8942ملف جنائي عدد  7931عليهم يف نفس القضية أي شهادة متهم على متهم اخر " قرار للمجلس االعلى عدد
 .1983دجنرب  5بتاريخ 
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الوضعية وابخلصوص التشريع اجلنائي املغريب فال مقارنة مع وجود الفارق فقط كل ما يتم القيام به هو 
 .يت ميتاز ويتفوق هبا لتشريع اجلنائي اإلسالميحماولة مقاربة النظامني وحماولة رصدبعض الفوارق ل

فكما سبقت اإلشارة إىل ذلك فالتشريع جلنائي اإلسالمي أيخذ كقاعدة مببدأ حرية اإلثبات 
ولكن هناك استثناءات ترد على هذا املبدأ أو بعبارة أخرى أن هناك جرائم ذات طبيعة خاصة يكون 

 .فيها اإلثبات هو اآلخر أيخذ طابعا خاصا

هم ما يقع على عاتق القاضي املسلم عند تقديره ألدلة اإلثبات اجلنائية هو التحقق والتتبث أف
وتكوين اقتناع بوقوعها فاهلل سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه 

(1)ٌََّّّ ٍّ حجحجحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجىنٹٱٹٱُّٱ﴿العزيز:
. 

وال يفلت من بريء  فأمر هللا سبحانه وتعاىل اب لتتبث حىت ال يدان(2)فتتبثوا:ويف قراءة أخرى
 .العقاب جمرم

و مساوية فكل جرمية أفتحقيق العدل والقضاء على الظلم واجلور غاية التشريعات وضعية كانت 
ميكن أن تقع يف احلياة إال والشريعة اإلسالمية بينت جزاءها وطريقة إثباهتا وكيفية ايقاع اجلزاء ومل ترتك 

 .األمر ألهواء الناس ورغباهتم

 .املعاصر يف دقته وتفاصيله وصل إىل أعلى مراتب التفوق على البحث القانوينوالفقه اإلسالمي 

فاحلاكم تقع على كاهله مهمة تقدير وسائل اإلثبات ألن شغله الشاغل هو الوصول إىل عني 
احلقيقة وهو يقوم هبذه املسؤولية يف شأن إقامة العدل يف اجملتمع،ففي الوقت الذي يدين فيه اجملرم وينزل 

 .على حقوق اآلخرين وأمواهلم وأعراضهم عتداءاتعقاب فإنه يف نفس الوقت حيمي اجملتمع من اإلبه ال

فالنظام اإلسالمي يف اإلثبات نظام متميز فهو يطلق اإلثبات يف األماكن اليت خيدم فيها العدالة 
 .اإلطالق ويقيد حني حتتاج العدالة إىل تقييد

                                                           

 .6:سورة احلجرات، اآلية (1) 
وعبد الفتاح ،ت السبع ينظر الوايف يف شرح منت الشاطبية يف القراءا،قرأ اجلمهور "فتبينوا" وقرأ محزة ولكسائي "فتتتبثوا من التتبث (2)

  ، .248_1،1/247ط/ ،عبد الغين القاضي
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دة اعتبارا لقوله صلى هللا عليه وسلم: "البينة على فعبء اإلثبات يقع على كاهل املدعي كقاع
 .رءا احلدود ابلشبهاتذكما يتم العمل هنا بقاعدة ا(1)من ادعى واليمني على من أنكر

إن الفقه اإلسالمي يف إثباته حلالة التلبس كدليل مستقل يف إثبات جرمية الزان احلدية)رؤية الفرج 
دمج الدليل بوسيلة إثباته فجرمية الزان ال تتبث أيف الفرج من أربعة شهود( وهبذا يكون اإلسالم قد 

بشروطها الشرعية فإذا  ) شهادة البينة (ابلتلبس وال تصح دليال شرعيا إال بوسيلة واحدة هي الشهادة
نضرب لذلك مثال بقضية املغرية بن و   و هذا ما طبقه القضاء اإلسالمي،(2)نقص شرط انتفت الواقعة

أثبتوا رؤيتهم للفرج يف الفرج فلما حضر الشاهد الرابع مل و   شعبة حيث تقدم ثالثة من الشهود لإلمام
يف رواية و   أمرا منكراو   أنفاسا عاليةو   ابدية لكن قال: رأيت أقدامو   يشهد برؤيته ) الفرج يف الفرج(

 .يرتفعان ) هذه القصة وردت يف أربع رواايت(و   أخرى قال: رأيتهما يف حلاف واحد ينخفضان

ورغم قناعة عمر حبصول الزان من جممل تلك الرواايت إال أنه أسقط عن الزانة احلد وعاقبهما 
 .تعزيرا

يف أربعة نفر شهدوا على رجل ابلزان فتعلقوا  (3)القاسم ويف مواهب اجلليل يف شأن ما قاله بن
قال حممد بن و   أراهم قذفة"و   شهدوا عليه قال: "ال أرى أن جتوز شهادهتمو   به فأتوا به إىل السلطان

  تعلقهم بهو   رشد حسب ما رواه أصبغ يف كتاب احلدود "إمنا مل جتز شهادهتم ألن ما فعلوه من أخذهم
ال جيب عليهم بل هو مكروه هلم ألن اإلنسان مأمور ابلسرت على و   لسلطان ال يلزمهمرفعهم إايه إىل او 

 .على غري"و   نفسه

                                                           

ابب"ان الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف  ،كتاب التفسري،صحيحهيف أخرجه البخاري  -(1)
كتاب األقضية ابب اليمني على   (1/863)،يف الصحيح، ومسلم،( م س 77.1/653 .(4559) اآلخرة"العمران اية حديث رقم

 م س. .( 1/1711) املدعي حديث رقم
ة ابلنسبة للتشريع اجلنائي املغريب أورد قيود املتابعة على جرمية الزان اليت يكون فيها الزوج أو الزوجة شريكا حبيث أن النيابة العام -(2)

وج أو الزوجة( غري أن النيابة العامة  ونظرا هلذا االعتبار غالبا ال تستطيع حتريك الدعوة العمومية إال بتقدمي شكوى من املتضرر )الز 
 .) اخليانة الزوجية( 491)جرمية الفساد(  وليس على أساس املادة  490ما حترك املتابعة على أساس املادة 

  ،8/181، 1ط ،خليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر ،احلطاب خليل -(3)
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السالم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليسترت بسرت هللا فإنه من و   ويقول عليه الصالة
 .(1)م عليه كتاب هللاييبد لنا فضيحته نق

اليت تؤكد  286حرية اإلثبات كأصل من خالل املادة  واملشرع املغريب كما مر معنا أخذ بقاعدة
 .على أنه ) ميكن إثبات اجلرائم أبية وسيلة من وسائل اإلثبات ما عدا األحوال اليت يقضي فيها القانون

وابلرغم من أن الفقرة األخرية من هذه املادة تؤكد من أن القاضي حيكم حسب اقتناعه الصميم 
يربر قناعة القاضي إال أن املادة املوالية تؤكد أن القاضي ال ميكن أن  على أساس أن يتضمن املقرر ما

 .حضوراي أمامهو   نوقشت شفهياو   إال على حجج عرضت أثناء اجللسة يبين مقرره

تلطيفا هلذا اإلطالق فقد و   إذن فالتشريع املغريب أخذ كقاعدة عامة مببدأ حرية اإلثبات لكن
ستماع اإلل نصوص قانونية خاصةمن ذلك مثال أن املشرع رفض ستثناءات من خالأورد مجلة من اإل

ال ميكن  نهأمن ق م ج تنص على  334لشهادة املدافع عن املتهم حول ما عمله هبذه الصفة ،فاملادة
 .مساع شهادة حمامي املتهم حول ما عمله هبذه الصفة

منع أيضا الرجوع إىل واثئق التحقيق اليت أبطلت قصد توجيه اهتامات إىل املرتافعني  كما أنه
 .(2)ليها لعقوابت أتديبيةإوإال خضع احملامون والقضاة الذين يرجعون 

                                                           

 م س،1/852،ابب ماجاء فيمن اعرتف على نفسه ابلزىن ،يف كتاب احلدود  ،يف املوطأرواه اإلمام مالك  -(1)
رمحه هللا  الشافعي قال  .ابب ماجاء يف صفة الصوط والضرب الكربىيف السنن وأخرجه البيهقي من ق م ج م. 213املادة -(2)

  . هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة ، وقد رأيت من أهل العلم عندان من يعرفه ويقول به فنحن نقول به: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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سالمي والتشريع اجلنائي سباب تربير الفعل اجملرم يف كل من التشريع اجلنائي اإلأاملبحث الثاين: 
 .املغريب

جرامي اليكون دائما بدافع سئ بل قد تكون هناك ظروف جعلت اجلاين يقرتف الفعل اإلإن اقرتاف 
جل أبدان لذلك ومن ومحاية األأوعن املال أهذه اجلرمية وقد يكون ذلك بدافع الدفاع عن العرض 

جرامية سالمي واملغريب( الصفة اإلزال املشرعني)اإلأوالبدن فقد أواملال أضمان حق الدفاع عن النفس 
جتعلهم يف  وضاع حددها املشرعنيأشخاص الذين يتواجدون يف افعال ابلنسبة لألألعلى جمموعة من ا

 .املواليني املطلبنيمنآى من أن يكونوا عرضة للمتابعة واملساءلة اجلنائتني هذا ماستتم مناقشته يف 

 .ول: أسباب دفع املسؤولية يف التشريع اجلنائي اإلسالمياملطلب األ

أن املسؤولية اجلنائية تقوم حينما تتوفر اجلرمية املقرتفة على أركاهنا التامة فإذا توفرت هذه من املعلوم 
جلرمي ويتحمل مجيع ما قد يرتتب عن هذا ااألركان فإن اجلاين يسأل مسؤولية كاملة عن هذا الفعل 
 .الفعل إن على مستوى العقاب أو على مستوى التعويض

فة هذه األركان ولكن الفعل رمبا اإطالقها فأحياان قد تتوفر كن هذه القاعدة ليست على أغري 
خيضع لسبب من أسباب التربير أو انعدام املسؤولية لدى الشخص الذي اقرتف الفعل، فإذًا موانع 

 .أسباب التربير مرتبط ابلفعل يف حد ذاتهو   املسؤولية شخصية

ز فمىت انعدم التميز انعدمت يلتميفاألسباب املرتبطة ابلشخص هي يف الواقع مرتبطة ابلفعل وا
املسؤولية إما ألسباب ال دخل إلرادة اإلنسان فيها كصغر السن واجلنون وإما أن تكون مكتسبة أي أن 

 .اإلنسان يعدم إرادته بفعل اختياري كما هو الشأن مثال للسكران

ن املشرع حيدد أما موانع املسؤولية أو أسباب التربير فهي مرتبطة ابلفعل يف حد ذاته حبيث أ
إذا توفرت خضع هذا الفعل ألسباب التربير كحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي  أوصاف يف الفعل

 .واملكره وسيتم حتليل هذه املسألة يف فرعني

 .االفرع األول: أسباب انعدام املسؤولية الشخصية ) أي املرتبطة ابلشخص(
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 .ابلفعلالفرع الثاين: موانع املسؤولية املرتبطة  

 .الفرع األول: األسباب املرتبطة ابلشخص

أييت و  إن األسباب املرتبطة ابلشخص واملعدمة للمسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مرتبطة ابلعقل،
صغر السن واحلداثة من بني موانع املسؤولية ) الفقرة األوىل( غري أن اإلنسان عندما يكرب ويبلغ سن 

ساملا فهو مسئول عن أفعاله إال أن هذا اإلنسان قد يعدم عقله أبسباب جتعله التكليف ويكون عقله 
 .يف منأى عن املسؤوليةاألسباب املكتسبة ) الفقرة الثانية(

 .الفقرة األوىل: عذر صغر السن كمانع من املسؤولية 

أنه سرعان ما ينقضي للمسؤولية اجلنائية يف اإلسالم إذ (1)املعدمة هيعد مانع صغر السن من املوانع املؤقت
نسان إلحالة أصلية ل نهأ'' إمنا جعل الصغر من العوارض مع  (2)ابلبلوغ ويف هذا اإلطار يقول العلماء

فتعين يف مبدأ الفطرة أل ن الصغر ليس الزمًا ملاهية اإلنسان ،إذ ماهية اإلنسان ال تقتضي الصغر، 
 .وتكون منافية لألهلية' ذا املعىن، أي حالة ال تكون الزمة لإلنسان'هبالعوارض 

إىل ثالث مراحل، فاإلنسان ،  هذا وقد قسم العلماء سن اإلنسان فيما يتعلق ابنعدام املسؤولية
منذ الوالدة وحىت سن الثانية عشر يعترب عدمي التمييز ،وابلتايل تنعدم مسؤوليته ومن سن الثانية عشر 

سنة فما فوق يعترب  21ومن ،  يعترب مرشدا سنة 21إىل  18ومن ،  إىل سن السادسة عشر يعترب مميزا
 .ألهلية ما مل يتعرض لعارض يعدم أهليتهلكامال

وابلنسبة للمسؤولية اجلنائية فاإلنسان يعترب حدث إذا مل يبلغ حد البلوغ وسن التكليف، وهذا 
 .ما يدفعنا للتساؤل عن ماهية احلدث لغة واصطالحا؟

                                                           

مناع »املانع يف اللغة مأخوذ من مادة املنع، يقال منعه مينعه منعاً، واملنع يف اللغة عكس العطاء فقد جاء يف قوله تعاىل:  -(1)
 195-13/194أن حتول بني الرجل وبني الشيء الذي يريده انظر لسان العرب مادة منع  وهو 12سورة القلم أية « للخري

 م، س. 1/307، أمحد ارزقا «هو مايستلزم وجوده انتفاء غريه»واملانع يف االصطالح الفقهي: 
 م،س. 2/351، التلويح،    سعد الدين ينالتفتازا(2)
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ل حدث الشيء حيدث حدواث وحداثة أي نقيض احلدث يف اللغة مأخوذ من مادة حدث، يقا
القدم وقد شاع يف أوساط الصحافة استعمال عبارة اجملتمع احلداثي أي اجملتمع احلديث واملتقدم واملتطور، 

 .(1)ومنه حداثة السن وهو كناية عن الشباب يف أول العمر يقال: شاب حدث أي فيت السن

ى كل من مل يبلغ سن املسؤولية اجلنائية أي صطالح الفقهي فاحلدث اسم يطلق علأما يف اإل
 .دون السادسة عشرة من العمر األشخاص

تعرب  ايتو قد تعددت األلفاظ املستعملة تعبريًا عن هذه املرحلة فقد ورد يف القران الكرمي آ
 (2)َّحج حج حج حج حجخل مل ىل يلُّٱأبخرى عن هذه املرحلة مثل قوله تعاىل:  أوأبلفاظ خمتلفة بكيفية

(3)َّجنحجحج حج حج حج حج حج حج حج حجحج حج حج حج حج حجُّوقوله تعاىل: 
. 

» وقوله صلى هللا عليه وسلم:(4 )«رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم» وورد يف السنة: 
 .(5)«مروا صبيانكم ابلصالة وهم أبناء سبع 

مكلف شرعاً بالغ فهو غري الغري الكما أن الشخص   (6)فاملسؤولية اجلنائية مرتبطة ابلبلوغ اإذً 
ويعرف البلوغ بظهور جمموعة من العالمات الظاهرة يطلق عليها عالمات البلوغ ، وغري مسئول جنائيا

كاإلنزال ) خروج املين( الذي يشرتك فيه الذكر واألنثى أو احليض الذي ختتص به األنثى، وقد استدلوا 
 حج حج حجحجمي ىي  حج حج حج حج حجٱُّٱن وابلسنة النبوية على ذلك، فمن القران قوله تعاىل: آابلقر 

ُّ َّ ٍّ ٌِّّ﴾(7)
. 

                                                           

 م،س،279- 1/278، ابب احلاء ) مادة ص(  ،لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 .12:سورة مرمي، اآلية  -(2)
 .59:سورة النور أية  -(3)
رضي هللا عنها  عائشة وعن )  4398)رقم احلديث 4/588ابب: ىف اجملنون يسرق،  كتاب احلدود  يف سننهأخرجه ابوا داوود -(4)

 رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن اجملنون حىت } : عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 ( وقال : حديث حسن والرتمذي وأليب داود . له علي ومثله من رواية أمحد رواه . { يعقل

. عون املعبودآابدي حممد مشس الدين. (،1/495) ، ابب يؤمر الغالم ابلصالةكتاب الصالة  السنن يف،أبو داوداخرجه .-(5)
 (466)،انظر: صحيح أيب داود  ،وقال األلباين: حسن صحيح

 ، البالغ على املسلم جتب فقد امجع العلماء على ان الفرائض واألحكام  ،1/68 ،االمجاع،ابن املنذر حممد بن ابراهيم  -(6)
 .7-6-5ت :سورة الطارق، اآلاي-(7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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ووجه الداللة أن احلمل دليل بلوغ املرأة حيث أن هللا تبارك وتعاىل خلق الولد من ماء الرجل 
 .(1)وترائب املرأة وابلتايل فإ ن ظهور احلمل على األنثى دليل بلوغها

 .(2)«ائض إال خبمار حلال تقبل الصالة » :أما يف السنة قوله عليه وسلم

وفقا هلذه اآلراء فإن انعدام املسؤولية تكون دون سن البلوغ والبلوغ يعلم ابإلمارات اليت و إذا 
هر هذه العالمات على الشخص فهل يبقى حداث إىل ما ال ظسبق ذكرها أنفا لكن ما العمل إذا مل ت

 .هناية؟

شخص عند بلوغ به املسؤولية اجلنائية لدى ال تثبتسنا معينا  دواميكن القول أن العلماء حد
 .هذا السن

إن الفقه اإلسالمي حدد سنا معينة يف غياب العالمة الظاهرة للبلوغ قرينة ظاهرة على وصول 
 .لةآاإلنسان سن التكليف وابلتايل انتهاء فرتة احلداثة وانعدام املس

ثالثة و إن كانوا قد اختلفوا على حتديد هذا السن بدقة واختالفهم يف هذه املسألة يصنف إىل 
 .مذاهب

                                                           

 .9/276 ،ة شرح فتح القديرملتك،قاضي زادة -(1)
 لزيلعي( 655حديث رقم 1/126كتاب الصالة ابب إ ذا حاضت اجلارية مل تصل إ ال خبمار   يف سننها أخرجه ابن ماجة -(2)

 407-1/403 1ط/ ،الصالة اليت تتقدمهاشروط  ،كتاب الصالة ابب ، نصب الرايةيف ختريج احاديث اهلداية ،مجال الدين 
ذكره ابن حبان يف أول القسم الثاين، ورواه احلاكم يف املستدرك يف أثناء الصالة، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ومل  . ،

 .خيرجاه
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املذهب األول: يرى أن سن البلوغ هو مخسة عشر سنة كاملة للجنسني معا الذكر واألنثى 
 .(5)واحلنابلة(4)والشافعية(3)من احلنفية(2)وحممد بن احلسن ا لشيباين(1)وهذا رأي أبو يوسف

الذي  سنة وهو السن 18املذهب الثاين: ويعترب أ صحابه أن السن املعتربة يف البلوغ هو سن 
سأل جنائيا وهذا الرأي هو املشهور عند املالكية واعتربه أبو حنيفة يو  يتحمل من وصله تبعات أفعاله

 .(6)سنة كاملة 17سن خاص ابلذكر فقط أما األنثى فبلوغها سن  هيف رواية عن

ويرى أن سن التاسعة عشر هو السن القمني (7)أما املذهب الثالث فيمثله ابن حزم الظاهري
 .أن يكون داال على البلوغو   بتحمل التبعة(8)الذكر واألنثى لكل من

 

 

 

 

                                                           

عهدها رون الرشيد هو أبو يوسف بن ابراهيم بن حبيب األنصاري الكويف تلقى العلم من أيب حنفية النعمان ويل القضاء يف  -(1)
وهو اول من لقب بقاضي القضاة وعادت له رائسة املذهب احلنفي يف زمانه وهو يعد اول من نشر علم أيب حنفية. سريًا أعالم 

 539-8/535النبالء 
اان، يعد هو أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين تلقى العلم من أيب حنيفة مث من أيب يوسف  وأن أفضح الناس لس -(2)

أحد قضاة هارون الرشيد  وأحد الصاحبني أليب حنيفة وقد خلف خزانه هبا ثروة هائلة من القضائني العلمية. مثل اجلامع الصغري، 
 .324-1/321ه. ابن عماد اخلبيلي: شدرات الذهب  189اجلامع الكبري. كتاب األصل املعروف ابملبسوط، تويف سنة 

 م،س. 7/127، الئع الصنائعبد عالء الدين ، الكاسايف -(3)
  ،3/200، د ط ،االم ،فعي حممد بن ادريس الشا -(4)
 .6/636 ،طاب يف مواهب اجلليل. احل5/291ختصر امل . اخلراشي على8/237 لذخريةا،القرايف أمحـد  -(5)
 م،س. 7/127،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالء الدين ،الكاسايف  -(6)
 وما بعدها م،س. 1/89، حملليا،علي  حممدأبو  من حز اب-(7)
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم. نفس يف عدة علوم كان شافيا مث أصبح ظاهراي عرف بنفيه للقياس من مؤلفاته  حممداهو أبو  -(8)

 .18/184ه. الذهيب سريا أعالم النبالء  460احمللي. الفصل واالهواء والنحل، واالحكام يف اصول االحكام تويف سنة 



204 

 :أدلة املذهب األول

إذا استكمل املولود » رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  (1)نس بن مالكأما روي عن 
 .(2)«أخذت منه احلدود و   مخس عشرة سنةكتب ماله وما عليه

نه أماروي عن ابن عمر رضي هللا عنه  ،أصحاب هذا املذهب والدليل الثاين الذي يعتمد عليه
يوم أحد يف القتال وأان ابن أربع عشرة سنة فلم  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: " عرضين رسول هللا 

 .(3)جيزين، وعرضين يوم اخلندق وأان ابن مخس عشرة سنة فأجازين" 

عالمات البارزة اليت من خالهلا ميكن ووجه الداللة يف هذين احلديثني أن السن يعترب إحدى ال
ابلتايل اعتباره مسئوال عن أفعاله وليس هناك داع للتفريق بني اجلنسني و   أن جنزم ببلوغ املرء من عدمه

 .(4)عند هذا التحديد

 .واستدلوا أيضا ابألثر واملعقول

إىل عماله أن ال فمن األثر أن عمر ابن عبد العزيز واعتباراً ملا فهمه من حديث ابن عمر كتب 
 (5)سنة 15تفرضوا إال ملن بلغ 

                                                           

هو الصحايب اجلليل أنس بن مالك بن النصر االنصاري خادم الرسول  واحد الصحابة االحداد املكثري يف احلديث، صدقت  -(1)
فيه دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث أن من اغىن الصحابة  واكثرهم ولدًا هو اخر من مات ابلبصرة على اختالف بني 

. والبداية والنهاية 1/84بني وانظر ابن حجر. االصابة يف متييز الصحابة  107وكان سنة  92املؤخني يف سنة. فقيل انه تويف سنة 
 م،س. 92-9/89البن كثري 

حديث أنس: " إذا استكمل املولود. . . " كذا يف املغين ورواه البيهقي يف اخلالفيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه  (-(2)
احلدود( . ورواه الدارقطين إبسناده فلعله يف األفراد أو غريها فانه ليس يف السنن مذكورا، وذكره بسند ضعيف وبلفظ: )وأقيمت عليه 

، وكنز العمال 42/  3البيهقي يف السنن الكربى عن قتادة عن أنس بال إسناد. وقال: إنه ضعيف. )تلخيص احلبري البن حجر 
 .مع اختالف يف اللفظ 304/  5أيضا 

وسلم ( 4097حديث رقم )، .م س1/1007 ابب غزوا اخلندق كتاب املغازي،7/147، الصحيحيف،أخرجه البخاري  -(3)
 كتاب االمارة ابب بيان سن البلوغ واللفظ ملسلم.  (3/1490)
 م،س. 4/5/5 ،املغين،موفق الدين  ة،مابن قدا -(4)
)5.م س4/347ابن قدامة موفق الدين املغين(  
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سنة فمىت وصلها أي  15أما من املعقول فريون أن من البديهيات أن ال يتأخر البلوغ عن سن 
أنه إذا حدث ومل يبلغ سن الرشد و   اإلنسان أصبح أهال لتحمل تبعات تصرفاته مدنية كانت أو جنائية

لة العقل اليت آاخللل ال يستتبع حتما وجود خلل يف فتمت خلل عضو أو هرموين وهذا  15يف سن 
 .(1)هبا التكليف أو املسؤولية

 :، فهي كالتايلأما أدلة املذهب الثاين

من ىن  حج حجحج حج حجحج حج حج حجخل مل ىل يل ُّٱأوال يف القران الكرمي، استدلوا بقوله تعاىل: 

(2)َّحجحج حجحج حجحج حج
. 

فسر لفظ أشده بثماين عشرة سنة ومثل هذا ال يقال » ووجه الداللة أن ابن عباس رضي هللا 
 .(3)«سنة هو سن حتمل التكاليف 18إال عن توفيق وهو دليل على أن سن 

من السنة استدلوا ابحلديث الذي يؤكد فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم رفع القلم عن ثالثة و 
 .حيتلمومن بينهم :عن الصيب حىت 

ودليل هذ احلديث أن األصل يف البلوغ سواء عند الذكر أو األنثى هو االحتالم وهذا بنص آي 
سنة  15سن  –الذكر احلكيم فيجعله الشرع دليال وشرطا لتحمل التبعية، ويعترب وفقا دائما هلذا الرأي 

 .18سابقا ألوانه للحكم بكون اإلنسان ابلغا فيكون احلكم الصائب تقدميه اىل سن 

عشرفقد ودع طور الصبا ودخل طور  19نه من أمت سن أأما املذهب الثالث فيستد لون من 
 .ومرحلة الرجولة

                                                           

 م،س.، 7/172،الصنائعبدائع  عالء الدين ، الكاسايف -(1)
 . 59:سورة النور اية  -(2)
هو عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف الفرنسي اهلامشي ولد يف الشعب قبل اهلجرة بثالث سنتني وتويل  -(3)

« لدين وعلمه التأويلاللهم فقه يف ا»ابلطائف سنة متان وستسن عن إحدى وسبعني سنة صدقت فيه دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 يف البداية والنهايةزابن كثري  349-2/342، الصابةيف ا ،وكان يلقب برتمجان القران  وأن جربيل مرتني يف حياته ) انظر ابن حجز

،8/695-307. 
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فالنيب صلى هللا عليه وسلم عندما دخل املدينة أمر الناس رجاال كانوا ونساءا وبصرف النظر 
اآلخر عما إذا كانوا  عن لون أجسادهم ابلتزام أوامر الدين ونواهيه دون أن يستفسر الناس الواحد تلو

 .قد بلغوا أم ال

 .إن آراء هذه املذاهب جمتمعة تعرضت للنقاش،

حيث ،  فبالنسبة للحديث األول: فإن هذا احلديث عار من الصحة وابلتايل اليصلح دليال
 .(4)أنه حديث ضعيف (3)لعسقالين(ا2)وابن حجر  (1)ذكر البيهقي

ني أهل العلم على أساس أن احلديث ال يعد حجة بأمااحلديث الثاين فقد متحور النقاش فيه 
 :لالستدالل به والسر يف ذلك يعود إىل احتمالني

احلرب ومن  عن النيب كان زمان هحتمال األول: أن الوقت الذي عرض فيه ابن عمرنفساإل
 .مر الذي حيتاج إىل قوة وبعد نظرألأطوار احلرب دارت خارج املدينة اأن املعلوم 

ن غزوة اخلندق دارت ابملدينة وليس ألفلوقوع عكس ما تقدم  يف العرض الثاينأما إجازته له 
نه قد جرت العادة أو   أن ذلك كان مصادفة،و   سنة 15نه أجازه بناء على بلوغه أهناك دليل على 

فيجيز من يراه قادرا على خوض غمار املعركة بصرف النظر  –على امتحان الصبية من قبل الرسول 

                                                           

املذهب من البيهفي هو امحد بن احلسني بن علي بن عبدهللا بن موسى احلافظ أبو ابر البيهفي تعفيه وحمدث واصويل شافعي  -(1)
مؤلفاته السنن الكرب وحصرته السن واالاثر وتويف رمحه هللا يف العاشر من مجادى االوىل سنة مثان ومخس وأربعمائة ) الضر السبكي 

 .170-8/163، وسري اعالم النبالء 12-4/8طبقات الشافعية الكربى 
الكبري كتاب الصالة  ابب اوقات الصاله العسقالين ابن ححر  التلخيص احلبري يف ختريج احاديث الرافعي  ( 2
 1995..1..ط/1/329

هو أمحد بن علي بن حممد الكفي العسقالين ابو الفضل شبان الدين ابن حجر عامل فريد من نوعه ** يف علوم كثرية حبيث  -(3)
متييز احلابة فتح الباري يف شرح االصابة يف « لسان امليزان»عد إمام احملدثني يف عصره توىل قضاء مصر مث اعتزل من بني مؤلفاته 

 .92-1/87للهجرة انظر: الشوكاين يف البدار الطالع  890صحيح البخاري بلوغ تويف سنة 
 3،ط/ 6/57، السن الكربى ا محد بن احلسيننب ، يقالبيه-(4)
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سنة( ال ينهض قرينة على اعتماد الرسول هللا صلى هللا  15وابلتايل فما تقدم ) أي بلوغه  (1)عن سنه
 .عليه وسلم على السن

سنة بل قد  15نه ليس هناك يف احلديث ما يثبت أن ابن عمر قد بلغ أحتمال الثاين: اإل
سنة على من  15نه طعن فيها أو جتاوز ها بقليل، فأهل اللغة ال خالف عندهم يف إطالق أحيتمل 

 .(2)سن البلوغ 16ستة أشهر أو شهرين وعندئذ يصح اعتبار  16بقي عليه لبلوغ 

العلماء هلذا القول  سنة قرينة للبلوغ هو القول الراجح وترجيح 15الشك أن القول القائل ب 
ا إمنا ابالستناد إىل أمر آخر ويف هذو   على حديث ابن عمر السابق اليس اعتماد(3)بينه الطحاوي

خر التمسنا ن يكون يف ذلك احلديث حجة ألحد الفريقني على الفريق اآلأاإلطار يقول " فلما اانتفى 
حكم ذلك عن طريق النظر لنستخرج من القولني اللذين ذهب أبو حنيفة إىل أحدمها وأبو ا يوسف 

 (4).إىل اآلخر منهما قوال صحيحا"

 :وعلى ذلك يكون ترجيح العلماءهلذا األمر وفق ما يلي 
ن البلوغ ابلسن يكون البديل عنه يف حالة عدم إملا كان األصل يف البلوغ حتقق االحتالم ف-

 15سواء يف الذكر أو األنثى يف سن  حتالمأن يتحقق وجود اإل وجوده وملا كان األغلب يف أمور الناس
 .كاملة دون زايدة أو نقصان

حتالم هو وصول اإلنسان ذكرا كان أو أنثى إىل ترب اجلمهور أن البديل عن عدم وجودا إلواع
 .(5)حتالمسنة هو الذي يتحقق فيه عموم اإل 15وسن  الاب خلصوص ن العربة ابلعمومكاملة أل  15سن 

                                                           

 م،س، 2/864، أحكام القران،حممد بن عبد هللاابن العزى  -(1)
 م،س، 1/91،احمللى علي بن امحد ، ابن حزم -(2)
هو العامل اجلليل امحد بن حممد بن سالمة االزدي الطحاوي ابو جعفر اعتنق املذهب الشافعي أول األمر مث رجع عنه ليتحول  -(3)

ه من مؤلفاته "شرح معاين األثر" "أحكام القرآن" "املختصر" "مناقب  321حنفيا ولد يف طحا مبصر وتويف يف القاهرة سنة 
 م س. 11/174( كثري البداية والنهاية  انظر ابنأبوحنيفة" )

 3573شرح معاين االثر للطحاوي كتاب البيوع  ابب املاء يقع فيه النجاسة حديث رقم -(4)

 ،دار الفكر،4/71،،دط،. فتح الباريابن حجر العسقالين، -(5)
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غلب األحوال يكون أن هذا السن يف سنةأل 15ن مسؤولية احلدث اجلنائية تبدأ ببلوغهإوعليه ف
اإلنسان قد اكتمل منوه إن على مستوى القدرة الذهنية حبيث يكتمل متييزه وإدراكه أو على مستوى  فيه

 .البنية اجلسمانية

 .الفقرة الثانية: عذر اجلنون كسبب معفى من املسؤولية 

سبحانه نه هو النور الذي يرى به اإلنسان األشياء وفقا ما أراده أو   الشك أن العقل نعمة من هللا لعباده
اجلنون عاهة تصيب عقل اإلنسان فتفقده القدرة على التمييز وابلتايل ال يقيم أي وزن ألفعاله و   وتعاىل:

وما يقوم به ،ومبا أن هذا املوضوع قد نوقش عند احلديث عن الركن املعنوي يف اجلرمية فال حاجة إلعادة 
 .ذكره فقد يتم الرجوع إليه جتنبا لإلطالة

 .ية: السكر كسبب معدم للمسؤولية اجلنائالفقرة الثالثة  

وسكرانة واجلمع سكارى  كر يقال سكر يسكر سكرا فهو سكرانالسكر يف اللغة مأخوذ من مادة س
(2)الشراب وهم سكارى من العذاب ال من(1)''ٌٍََُِّّّّّّحجحجحجحجميىيٱُّٱيقول تعاىل 

. 

مبباشرة بعض  صطالح الفقهي فقد عرفه العلماء أبنه '' سرور يغلب على العقلأما يف اإل
السكران  يزيله وهلذابقي غري أن من عن العمل مبوجب عقله األسباب املوجبة له فيمنع اإلنسان

 .(4)هو املغيب للعقل مع نشوة وسرور''( 3)وعرف املسكر ابنه '' ،أهالللخطا ب

على حفظها وصيانتها،  هذا ويعد حفظ العقل إحدى املقومات اخلمس اليت عمل الشرع احلنيف
فالعقل هو املركز والقوة املفكرة والذي من خالله تستقيم أويكون هلا معىن ومقصدا صحيحا وقد انقسم 

ومتييزه بسبب السكرفاإلمام  إىل قسمني خبصوص الشخص الذي فقد إدراكه الفقه اإلسالمي

                                                           

 2سورة احلج االية:-(1)
 ،م س 8/10و ،10/170،املغين  ،موفق الدين ابن قدامة  -(2)
 س .م4/488األسرار  كشف( 3

 م س، 3/3، ملهذبا،(الشريازي ابراهيم بن علي 4)
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عن أفعاله  اجنائي عدم مسؤولية السكران أمحد وابن حزم الظاهري يرون (2)ورواية عن اإلمام(1)الشافعي
السكران يكون يف مقام الصيب واجملنون يف فقدان اإلدراك وابلتايل فأهلية األداء لديهم  ألن اإلنسان

فيما أصابه يف  يف جنونه وال على سكران مفقودة يقول ابن حزم:'' ال قود على جمنون فيما أصاب
 .(3)ضمان وهؤالء كالبهائم'' سكره املخرج له من عقله ال على من مل يبلغ وال أحد من هؤالء دية وال

أما الفريق الثاين حيملون السكران تبعة أفعاله إذ حياسب على ما اقرتف وينال العقاب املناسب 
 .كان يفقد اإلدراك  تيان املسكر مبحض اختياره فذلك ال يعدم األهلية وإنإفطاملا أن 

جب حب خب  حج حج حج حج حج حج حجني  حجٱُّٱفاهلل سبحانه تعاىل خاطب العباد بقوله : 

 .(4)َّحج
فقده اإلرادةعن عذر شرعي وابلتايل فإن ما حل به نتيجة  فالسكران حني اقرتافه اجلرمية مل يكن

ما السكران وحنوه فعليه حد أسلسلة من األخطاء اليت عليه عبء حتملها كاملة يقول ابن قدامة: '' ف
ألن الصحابة رضي هللا عنهم أوجبوا عليه حد الزان والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك يف سكر 

(5)ر له'ذالفريةلكون السكر مظنةهلا وألنه تسبب إىل هذه احملرمات بسبب ال يعذر فيه فأشبه من ال ع
. 

ويعود اختالف ألفقها بشأن املسؤولية اجلنائيةملن أوقع نفسه يف حال سكر من غري عذرشرعي 
 .إىل كون السكران مكلف أم غري مكلف

مغيب  والراجح أن السكران مكلف إذا السكر ال يعدم األهلية وال يذهب ابلعقل حقيقةألنه
 .مؤقتا وابلتايل فالسكر يدهب العقل وال يعدم املسؤولية

 
 
 

                                                           

 م س.،  3/3،املهذب  ،ابراهيم بن علي الشريازي  -(1)
 ،م س 8/240و10/170ابن قدامة -(2)
 م.س.،10/344 ،احمللىابن حزم علي بن امحد ، -(3)
 .43:سورة النساء، اآلية  -(4)
 ..9،1/62ط/كتاب احلدود ابب اعتبار البلوغ والعقل يف اقامة احلدود  ،املغين ،موفق الدين ( ابن قدامة (5
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 .الفرع لثاين :األسباب املعدمة للمسؤولية غري الشخصية

والالرادية كاإلكراه والضرورة والدفاع ويتعلق األمر ابحلاالت اإلرادية كا استعمال احلق والقيام ابلواجب 
 .الشرعي

استعمال احلق يعد من بني األسباب اليت تؤدي بشكل أو آبخر إىل إزالة الصفة اإلجرامية على 
 الفعل شريطة أن يتوفر يف الفعل أمران أساسيان:

 .أوال:أن يكون الفعل قد ارتكب من شخص حسن النية

مبقتضى الشريعة سواء يف مادة األحوال الشخصية أي يف التنظيم اثنيا: أن يكون احلق مباحاويقرر 
 .األسري أو يف فقه املعامالت

 .الفقرة األوىل : يف مادة األحوال الشخصية 

 حجُّ ِّ ّٰ  ٌَّّ  ٍّ حج حج حج حجمي ىي   حج ٱُّ يقول تعاىل يف كتابه العزيز :،أتديب الزوج لزوجته 

 .
)1(  حج حجحج  حج حج رب حج حج نب ىنَّ

  

يف قوله تعاىل :''واضربوهن" تبت عن النيب صلى هللا عليه  البن العريب القرآن ورد يف أحكام
عليهن أن ال  أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، لكم" أنه قال :  وسلم

ن أفإن هللا تعاىل قد أذن لكم  يوطئن فراشكم أحد تكرهونه وعليهن أال أيتني بفاحشة مبينة فإن فعلن
ويف (2)وتضربوهن ضراب غري مربح فإن انتهني فلهن رزقهن وكسوهتن ابملعروف يف املضاجعهتجوروهن 

هذادليل على أن الناشز ال نفقة هلا وال كسوة وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزان كما قال العلماء ففسر 

                                                           

 .34:سورة النساء، اآلية  -((1
 م س1076 /1،(. 4395حديث رقم )،ابب حجة الوداع ، كتاب املغازي، يف صحيحهالبخاري أخرجه  -(2)
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يعين من  النيب صلى هللا عليه وسلم الضرب وبني أنه ال يكون مربحا أي ال يضهر له أثر على البدن
 .(1)"جرح او كسر

الذي تستحق فيها الزوجة أن تكون  إال أن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق ابألوضاع أو الوقت
ويف اآلية القرآنيةالواردة يف سورةالنساء على أن املرأة املستحقة للضرب هي املرأة اليت ،حمال للضرب 

 .خياف من نشوزها

عمموا أمر أتديب الزوج لزوجته  املرأة الناشز إ ىل ان أنوقد ذهب الفقهاء ابلنسبة ملوضوع 
 .مشل غري حالة النشوز فقالوا إن للزوج أن يؤدب زوجته على كل معصية مل يرد يف شأهنا حد مقرر حىت

للقاضي  الذي التعزيراعتربه بعض فقهاء الشريعةنوع من  وقد أدى هذا النوع من التعميم إىل أن
 .على عامة الناس

يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "حقُّ املرأة أن ُتطعمها إذا طَِعْمَت  وقد جاء
 .(2)وَتكسوها إذا اكتسيَت وال تضرب الوجه وال تـَُقبِّْح وال هتجر إال يف البيت

ة املستحقة للضرب هي الناشز وحىت أن املر أغلب املفسرين ألكن املستقر يف الفقه والذي عليه 
 .(3)كده الطربي يف تفسريه آلية ضرب الناشزأوهذا ما ، ن يكون لسبب وغري مربحأضرهبا جيب 

                                                           

 ، (1218حديث رقم ) 1/582أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلج ابب حجة النبئ صلى هللا عليه وسلم -(1)
وابن ماجه  .عون املعبود م س.,( 68- 67/  3), ابب يف حق املرأة على زوجها: يف النكاح، السنن ،،يفأخرجه أبو داود(2) 

كتاب  « مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح « الكتب.، (594/  1 )(:1850يف النكاح, ابب يف حق املرأة على الزوج برقم )
( من موارد الظمآن وصححه 313( ص )1286وابن حبان برقم ) .ابب عشرة النساء وما لكل واحدة من احلقوق « النكاح
 4 )املسند:نسائي يف الكربى. وأخرجه اإلمام أمحد يف ، ووافقه الذهيب. وعزاه املنذري لل188 - 187/  2: يف املستدركاحلاكم 

 .(160/  9 )عن معاوية بن حيدة, واملصنف يف شرح السنة:(  447 - 446 /
واهجروهن يف  يقول يف قوله عكرمة أنه مسع : حيىي بن بشر قال أخربان ابن املبارك قال حدثنا حبان قال حدثنا املثىن حدثين((3

إذا عصينكم يف املعروف ضراب غري  اضربوهن - ضراب غري مربح قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " املضاجع واضربوهن
فكل هؤالء الذين ذكران قوهلم مل يوجبوا للهجر معىن غري الضرب ومل يوجبوا هجرا إذا كان هيئة من اهليئااتليت  : أبو جعفر قال . مربح

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر بضرهبن إذا عصني أزواجهن  عكرمة تكون هبا املضروبة عند الضرب مع داللة اخلرب الذي رواه
. فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن وذلك أن قوله صلى هللا عليه  يف املعروف من غري أمر منه أزواجهن هبجرهن ملا وصفنا من العلة

http://library.islamweb.net/newlibrary/Bookslist.php
http://library.islamweb.net/newlibrary/Bookslist.php
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=12525&lang=&bk_no=79&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=12525&lang=&bk_no=79&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6139&idto=6732&lang=&bk_no=79&ID=154
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6139&idto=6732&lang=&bk_no=79&ID=154
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6139&idto=6732&lang=&bk_no=79&ID=154
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1248#docu
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وإذا كان للزوج حق أتديب زوجته الناشزة عنه كما للقاضي حق التعزير فإن أتديب الزوج لزوجته 
إن  ،ي من األمور يعترب من جانبه تعدايوإال فإن أي خروج عن العاد يقيد بعدم اخلروج عن املألوف

 :هذا التأديب مشروط بشروط ميكن حصرها فيما يلي 

حال  استعمال هذا احلق يتفق مع الذي من أجله أوجدته الشريعة اإلسالمية وهوإصالح أن يكون-1
 .'' (1)تركه إىل نتيجة عكسيةفاألوىل أن هذا التأديب سيؤدي الزوجة فإذاتبني

 أن ال يرتتب عن هذا التأديب ضرر للزوجة واملقصود ابلضرر هو الضرر الغري العادي والغري-2 
 .احلساسة املألوف كالضرب يف الوجه أو األماكن

 .والفقهاءاختلفوا إذا كان الزوج له أحقية الضرب من أول خمالفة

سورة النساء: والبعض يرى بعض الفقه أن اهلجر أوىل متشيا مع روح اآلية السابقة الواردة يف 
أن يهجرها جاز له أن يضرهبا  ه كما جازلهنجران والضرب( حبيث أهلمرين معا )ااآلخريرى اجلمع بني األ

 .(2)تكرر منها النشوز ماكل

اهلجر يف  مثالوارد فيها الوعظ، جروح اآلية وفقا للتدر  أما الرأي الصائب فهو الذي يتماشى مع
ولكن جتاوز فيه احلد املألوف وأدى  وإذا استعمل هذا احلق أخرياابلضرب غري املربحواملضجع مث  الفراش

مسؤولية جنائية ومدنية حبسب  استعمال هذه الرخصة إىل إضرار ابلزوجة فإنه يكون مسئوال عن فعله
 .النتائج ويعزر

                                                           

د عظتها من نشوزها وذلك أنه ال تكون له عاصية وسلم إذا عصينكم يف املعروف داللة بينة أنه مل يبح للرجل ضرب زوجته إال بع
.تفسري سورة النساء.القول يف 8/302تفسري الطربي.دار املعارف.. منه هلا أمر أو عظة ابملعروف على ما أمر هللا به إال وقد تقدم

 ".اتويل قوله تعاىل:"واهجروهن يف املضاجع
  ،م س2/230، أحكام القرآن ،اجلصاص -(1)
 ،م س2/70 ،املهذب ،ابراهيم الشريازي  -(2)
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صدد يف هذا ال رأي الفقه املالكي هذا احلق ضرر أو تلف فإن أما إذا ترتب عن استعمال
وقال عبد امللك هو مبقتضى به وقال ابن  (1)هو خطأ وهو رواية عن مالك يف قول ابن القاسم:يتجسد

 .(2)مدعوهب شبه 

من مسألة القوامة وحق التأديب أداة ومطية للمطالب السياسية  وإذا كان البعض أىب إال أن جيعل
 اإلعالمية وإاثرة للفتنة يف اجملتمع وذلكهر معني يف األوساط الثقافية والساحات ظوحزبية وللظهور مب

وإن كان هناك جانب من الرجال أساءوا فهم (3)خبلق خصام مفتعل بني الرجل واملرأةحرضوا مبوجبه املرأة
وليس عقد استخدام  واعتربوا أن املرأةعاملة عندهم، وتناسوا أن عقد الزواج هو عقداستمتاع مةالقوا

ة الواردة يف اآلية واليت تعىن حق أتديب الرجال نساءهم وال تعين السلطة وإذالل وأساءوا فهم معىن القوام
وقد أحسنت مدونة األحوال الشخصية امللغاة صنعا حني نصت .واجلربوت والقهر، فهوأتديب وتربية

يف فصلها األول أن الزواج ميثاق ترابط ومتاسك شرعي بني رجل وامرأة على وجه البقاء غايته اإلحصان 
مع تكثري سواد األمة إبنشاء أسرة حتت رعاية الزوج تكفل للمتعاقدين حتمل أعبائها يف طمأنينة والعفاف 

 وود وسالم.

 .الصغار الفقرة الثانية : أتديب

إن التشريع اإلسالمي يعطي للويل أاب كان أو جدا أو الوصي أو للمعلم كان للقراءة أم للحرفة أحقية 
أحد هؤالء من هو حتت رعايتهم فمات أو أحدث عاهة أتديب من هم حتت رعايتهم فلو ضرب 

 .مستدمية فهل تطاله مسؤولية الصيب

                                                           

 ،م س389-388-8/387 ،الذخرية،القرايف  -(1)
 م س. ،4/10، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،احلطاب عبد هللا بن حممد  -(2)
حاليا احلديث عن التأديب يف اجملتمع املغريب كيفما كان نوعه وكيفما كانت درجته أصبح يف خرب كان يف ظل تنامي تصعيد  -(3)

املنظمات النسائية املطالبة حبقوق املرأة بل أكثر من ذلك أن املشرع املغريب أزال التحفظ الذي وضعه على الربتوكول املتعلق إبزالة 
كل أنواع التمييز ضد املرأة وهذا فيه ما فيه من خطورة إذا نظران إىل حجم ما تطالب به هذه املنظمات من حق املرأة حىت يف تغيري 

نعها من ذلك التغيري يعترب مبثابة عنف عليها وهناك من دهب إىل اعتبار عمل البنت القاصرة داخل بيت أبيها هو جنسها وان م
 عمل جيب أن يؤدى عنه اآلجر وان عدم ادئه يعد نوع من العنف عليها.
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يف  هلو ضربو   ن اتفاقامال يض جاء يف حشية ابن عابدين: واألب والوصي لو ضرب للتعليم
 .(1)وسف يرثه وال يضمن الديةتعليم القرآن ومات قال أبو حنيفة يضمن الدية وال يرثه وقال أبو ي

ضرب للتعليم إبذن الويل فال يضمن مامل يتجاوز املعتاد على قول الصحابيني ورجع إىل  وأما من
الغمام وحكى اإلمجاع عليه ومل يقيد الضرب ابليد على ما نقله السيد الطهطاوي عنهم يف أول كتاب 

طا الصالة حيث قال واملنصوص عليه أنه جيوز للمعلم أن يضربه إبذن أبيه حنو ثالث ضرابت ضراب وس
 .(2)سليمامل يقيده بغري العصا

واملقصود منه خالف الضرب على ترك الصالة فإهنم قيدوه ابليد ال ابخلشبة أما فيما يتعلق 
بضرب األم فقد اختلف الفقهاء يف شأهنا إذا ضربت ولدها للتأديب فقال احلنفية أهنا تضمن والبعض 

ألن الضرب تصرف يف النفس وليس هلا والية اآلخر يقول بعدم الضمان واجتاه آخر يرى أبهنا ضامنة 
 (3)التصرف يف النفس أصال

 .الفقرة الثالثة: اإلكراه

 (4)اإلكراه لغة مأخوذ من مادة كره، يقال كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية والكره ابلضم املشقة،
(5)َّحجحجحج حجخل مل ىل يل ٱُّٱومن قوله تعاىل: 

. 

فهو ابلفتح فعل املضطر ابلضم فهو فعل املختار وعليه والفتح الكره من أكرهك غريك عليه 
 (6).هو من وقع عليه اإلكراه واملكره من صدر فعل اإلكراه منه هفإن املكر 

                                                           

 م.س، 5/390،رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين،-(1)
 م.س، 5/390،الدر املختاررد احملتار على ن ،عابدين ابن -(2)
  .8/393 ،1ط/ شرح كنز احلقائق، الرائقتكملة البحر ،حممد  الطوري-(3)

 ،م س1/382 ،ابب الكاف، خمتار الصحاح،الرازي حممد (4)
 .214:سورة البقرة، اآلية  -(5)
 م س 1/91الشريف اجلرجاين حممد  التعرفات -(6)
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وقيل هو فعل يوحد  ىفعل يفعله اإلنسان بغريه فيزول به الرض» : فهو صطالحأما يف اإل
 .(1)«من املكره فيحدث يف احملل معىن يصري به مرفوعا إىل الفعل الذي طلب منه ) احملل املكره(

 حجحج حج حج حج حج حج حج حجُّٱوقد جاء يف القران الكرمي ذكر اإلكراه من ذلك قوله تعاىل:

 .(2)َّحجحج حج حج حجحج حج

فاإلكراه املادي : وهو اإلكراه الذي يقع مباشرة على جسم املكره كالضرب واجلرح حبيث 
ن ختالف بني الفقهاء أبايصري املكره أداة طيعة يف يد من أكره وال يبقى لديه ذرة اختيار وهذا ال 

 (3).ال مسؤولية جنائية على من اكره

نفسية اإلنسان من خالل هتديده أما اإلكراه املعنوي فهو الذي من خالله يتم استهداف 
 .وتوعده إن قام بفعل أو أن ميتنع عن القيام عن تنفيذ ما أيمر به أو أبحد من أقاربه

 .رأي الفقه يف اإلكراه

يرى مجهور الفقهاء أن اإلكراه ال يقع يف غالب األحوال إال بناء على هتديد ووعيد سابق للفعل 
 .(4)إبتالف املالالضرب أو ابلسجن أو و   كالتهديد ابلقتل

الرأي الثاين وهو رأي بعض احلنابلة، ولإلمام أمحد روايتان يف اعتبار التهديد إكراها من 
 .عدمه

ال يكون مكرها حىت ينال شيء من العذاب مثل الضرب أو و   نه ال يعد إكراهاأأوهلا: 
جمرد الوعيد ال يكفي ال يكون التواعد كرها ويؤكدون أبن و   اخلنق أو عصر الساق أو ما أشبه ذلك

للقول بتحقق اإلكراه بل البد من فعل مادي ظاهر واستدلوا مبا حدث لعمار بن ايسري رضي هللا 
ن عنه يوم تعذيب املشركني له ليحملوه على الشرك ابهلل عنوةوالشاهد أن الرسول رخص له أب

                                                           

 ،م س81-12/80مادة كره( ، ابب الكاف، ) لسان العرب ،ابن منظور-(1)
  73:سورة طه اآلية( (2

 ت دط  د 1/215احكام االكراه يف الفقه االسالمياحنوت عبد القادر  ( 3

 ،م س8/243 ،املغين ،موفق الدين ابن قدامة -(4)
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الرأي عمدوا إىل األخذ والقائلني هبذا (1)«فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك»يسايرهم مبا أرادوه 
 .مبا ورد ابلنص

والذي عليه العمل  (2)واثنيها أن اإلكراه يتحقق ابلتهديد إذا خاف القتل أو ضراب شديدا
ابإلكراه  التهديد والوعيد كثرياُ ما يقع عند أكثر الفقهاء هو أن اإلكراه نوعان، مادي ومعنوي فإن

 .وكالمها مؤثر يف ثبوت التبعة لإلنسان

ن املكره قادرًا على تنفيذ وتوقيع ما أويشرط يف اإلكراه ولكي يكون معدما للمسؤولية  
ن أأن يكون الفعل املكره تنفيذا املكره لو عيده وأن يكون ما يهد به متلفًا للنفس و و   يهدد به

 .اإلسالمي يكون الفعل املكره عليه معصية يف ميزان الشرع

 .الفقرة الرابعة : حالة الضرورة

لضرورة يف اللغة مأخوذة من مادة ضرر يقال: اإلكراه لغة مأخوذ من مادة كره، يقال كرهت الشيء ا
كرها وكرها وكراهة وكراهية والكره والضرورة مرادفة عند أهل اللغة وأعلى من احلاجة عند أهل الفقه 

 .(3)لكن كل مضطر حمتاجو   فليس كل حمتاج مضطر

ومضطر إىل نسان حبيث يصبح على إثره حمتاجاً يعرتي اإللذي قد افالضرر إذن هو سوء احلال 
 .(4)نسان مضطرابه فحينها يسمى اإل ملأأن يرتكب حراما ما لدفع ضرر 

ىل الغذاءوإهنم إضطرار أما يف االصطالح الفقهي: فإن الفقه القدمي قصر حالة الضرورة على اإل
تناولوا موضوع الضرورة عند حديثهم عن موضوع اإلكراه فأصبح احلديث عن اإلكراه عندهم هو 

                                                           

 املستدركيف ذكره احلاكم  ،و317 -6/315 ،3ط/،.كتاب املرتد. ابب املكره على الردة،،السنن الكربىمحد االبيهقي  -(1)
 (4/158 )كتاب تفسري سورة النحل. قال حديث صحيح على شرط الشيخني وذكره أيضا نصب الراية  2/389على الصحيحني 

 كتاب االكراه وقال حديث صحيح على شرط الشيخان ومل خيرجاه.
 ،م س261-8/260،املغين،عبد هللا ابن قدامة  -(2)
 م س ،747/ 1،لسان العرب،حممد  ابن منظور((3
م،س لسان العرب ابب الضاد ) مادة  720-2/719ابب اراء فصل الضاد ) مادة ضرر(  ،خمتار الصحاح،الرازي حممد  -(4)

 م،س 2/115ضرر( 
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إن كانت غري جامعة أن جند بعض التعريفات للضرورة و  احلديث عن الضرورة لكن هذا مل مينع من
وظنا " أالك علما اخلوف على النفس من اهل» وغريه من امللكية أبهنا: (1)وهكذا فقد فسرها الدردير

 .(2)«كلو بعض أعضائه برتك األأالضرر على نفسه  خوفهنا"أب وفسرها اجلصاص

انتقدها عرفها و   فيأما الفقهاء احملدثون فقد عرفها مجيل مبارك بعد أن أتى مبجموعة من التعار 
ظنا إن مل يفعل و الغري يقينا أو أهلالك أو الضرر الشديد على أحد الضرورايت للنفس اخوفا »بقوله: 

 .(3)«ما يدفع اهلالك أو الضرر الشر

 .ضوابط الضرورة

عتبار ال اعتبار ضرورة ما معدمة جمموعة من الضوابط تؤخذ بعني اإل صاغ علماء املسلمني
 .للمسؤولية

يكون وقوعها على النفس أمر يفضي  جيب أن تكون الضرورة جسيمة أو يكون اخلطر حمدقا حبيث-أ
 .(4)«أما الضرورة فهي فوق املوت» إىل اهلالك حتما:

خياف » أي أهنا واقعة ال حمالة بل إن وقوعها وشيك من شدة غلبةالظن كأنةب ـ أن تكون اخلطورة حال
أكد ابن قدامه أنه "و ال يشرتط مما خياف منه حتقق وقوعه لو و   «إن ترك األكل أن يعجز عن املشي

على أكل ذلك فال يشرتط التيقن وال اإلشراف على  مل أيكل بل يكفي يف ذلك الظن كما يف اإلكراه
 .(5)املوت

أبلغ ما و   ـ أن ال يكون مقدار الضرر احملدث بفعل الضرورة ليس أكرب من مقدار الضرر الواقع،-ج
أن أهم مصلحة تتطلب احلماية و   قيل يف هذا القيد هو ما صاغه الفقهاء بقوهلم الضرورة تقدر بقدرها

نائية طاملا أهنا تبيح ما حرم هللا جلالضرورة تصبح سببا معدمًا للمسؤولية اهي حفظ النفس، لذا ف
                                                           

 م س.2/136 ،حاشية على الشرح الكبري،حممد الدسوقي  -(1)
 ،م س1/159 ، حكام القرانا امحد، جلصاصاا -(2)
 ، 1/29.،1ط/ ،حدودها وضوابطهانظرية الضرورة الشرعية مجيل مبارك،  -(3)
 ، 1/179،. د ط ، القوانني الفقهية،حممد ابن جزئ  -(4)
 م.س،1/131،نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها،مجيل مبارك  .-(5)
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وسبب اإلابحة احلاجة إىل حفظ النفس عن اهلالك لكون هذه املصلحة أعظم من مصلحة، »للمضطر 
 .(1)«اجتناب النجاسات والصيانة عن تناول املستخبثات

رء اخلطر ذللفاعل سوى ارتكاب اجلرمية لال يكون متت خيار أوفيما يتعلق بفعل الضرورة جيب 
خر فمن واجبه عندئذ عدم ارتكاب اجلرمية آالواقع أما إذا كان ابستطاعته تفادي اخلطر ابختيار حل 

 .(2)ضطرار هلا ألنه ال أثر للضرورة عندها يف منع املسؤولية اجلنائية عنهجبحة اإل

 .الشرعي الفقرة اخلامسة:دفع الصائل أو ما يصطلح عليه ابلدفاع

اصطلح فقهاء التشريع اإلسالمي على تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائل وهو جيد سنده الشرعي يف 
 .ن الكرمي ويف السنة النبوية الشريفةآالقر 

(3)َّينحجحج حج حج حج حجحج حج حج حجٱُّٱن الكرمي: قوله تعاىل: آففي القر 
. 

فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل لو أن امر أطلع عليك بغري إذن » ويقول عليه الصالة والسالم: 
 .(4)«يكن عليك جناح

 .اآلتيةن تتوفر فيه الشروط أهذا ويشرتط يف الدفاع الشرعي لكي يكون معدماً للمسؤولية اجلنائية 

 .أوال: وقوع اعتداء على املال أو النفس 

                                                           

 م س،11/75 ،املغين ،موفق الدين ابن قداسة  -(1)
 س م، 2/176،على شرح الكبري حاشية ،حممد  يقيالدسو  -(2)
 .194:سورة البقرة، اآلية  -(3)
رقم "الفتح" ابب من اطلع يف بيت قوم ففقؤا عينيه فالدية له  كتاب الدايت، يف صحيحه،اخر جه البخاري  -(4)

 (5769)رقم احلديث ،كتاب االداب ابب حترمي النظر يف بيت غريه ، يف صحيحه،ومسلم  .(. م س14/236) .(6955)احلديث
 ( م س1/1093.)واللفظ له
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 لهلقو  انه يف حالة الفتنة أنه ال جيب الدفاع الشرعي بل جيوز فقط استنادأحلنفية اويرى بعض 
 .(1)«اجلس يف بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك »صلى هللا عليه وسلم: 

و أهله بغري حق فله أن يدفعه ملا روى سعيد أوورد يف املهذب: من قصد رجل يف نفسه أو ماله  
 .(2)«ل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيدتمن قا»بن زيد أن النيب صلى هللا عليه ولسم قال: 

نه جيب عل الرجل أن يدافع عن عرض أهله أمجع الفقهاء أأمادفع الصائل عن العرض فقد  
من قتل دون ماله فهو شهيد وملا يف ذلك من دفاع عن حق هللا تعاىل »حىت ولو أدى ذلك إىل حتفه: 

 .(3)«وهو منع الفاحشة

 .املطلب الثاين األسباب اليت ترفع املسؤولية يف التشريع اجلنائي املغريب

إن اهلدف من التشريع هو محاية مصلحة معينة من خالل النصوص اجلنائية إذ أن كل فعل من األفعال 
 .(4)ستتبع حتما إنزال العقوبة على من خالف تلك النصوصتاليت تعترب خرقا للقانون إال و 

وأضفى  اليت تعد جرائم قد كرس هذا املبدأ من خالل حتديد األفعال وإذا كان املشرع املغريب
ج نظرا ملا حتدثه من اضطراب اجتماعي إال أنه واستثناء  نصوص ق عليها الصبغة اإلجرامية من خالل

من هذا األصل فإن املشرع املغريب مراعاة منه لظروف معينة أزاح الصفة اإلجرامية عن بعض األفعال 
 .خيضع ألسباب اإلابحة والتربير هبا واعترب من قام

                                                           

ويف املستدرك يف أواخر (  2/173 )يف حترمي الدم ابب من شهر سيفا مث وضعه يف الناس ،يف إرواء الغليل ،أخرجه األلباين -(1)
 يف حترمي الدم وقال حديث حسن صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. (2/159) كتاب قتال أهل البغي

 ،م س،1/600( 2480،كتاب املظامل والغصب  ابب  من قاتل دون ماله،حديث رقم) صحيحهأخرجه البخاري يف،  -(2)
 كتاب الفنت( 708) الرتميذي، ويف سنن (1421) حديث رقم ،األلباين يف إرواء الغليل وصححه، يف اجلامعرواه الرتمذي و 

 وقال هذا حديث حسن صحيح.،من قتل دون ماله فهو شهيد  ابب ماجاء يف
 م س.27/111، املوسوعة الفقهية الكويتية،وزارة االوقاف يف دولة الكويت  -(3)
كل قاعدة قانونية إال وتتحلل من حيث صياغتها لعنصرين أساسيني األول يسمى الفرض. والثاين يسمى احلل أو احلكم. -(4)

 رتضه من أفعال. واحلل أو احلكم هو اجلزاء املعد لذلك.ففالفرض هو ما ت
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اجلنائي: أسباب التربير أبهنا :''رخص قانونية تسمح أو تربرملن  القانوناء وقد عرف بعض فقه
 .(1)املشرع اجلنائي يف نص من النصوص '' توافرت لديه أن يرتكب فعال أو تركا جرمه

وعلى مستوى التشريع اجلنائي جند أن املشرع املغريب نظم أحكام أسباب التربير من خالل املادة 
 :ق ج اليت تنص على أنه :'' ال جناية وال جنحة وال خمالفة يف األحواالآلتية  124

 .إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية -
رمية أو كان يف حالة استحال عليه معها استحالة مادية إذا اضطر الفاعل ماداي إىل ارتكاب اجل -

 .يستطع مقاومته اجتناهبا وذلك لسبب خارجي مل
و عن ماله أو أعن نفس الفاعل  "إذا كانت اجلرمية قد استلزمته ضرورة حالة الدفاع الشرعي -

 .عتداءمال غريه بشرط أن يكون الدفاع متناسب مع خطورةاإل
 :أسباب التربير هيمن خالل ما تقدم يتضح أن  -

 .ة أو اإلكراه حالة الدفاع الشرعيوأمر السلطة الشرعية حالة الضرور  أمر القانو

 .الفرع األول : أمر القانون

املنوطةهبايف خدمة أبناءها تقوم مبجموعة من األنشطة أو تباشر جمموعة من  إن الدولة وفقا لألعمال
حبقوق وحرايت األفراد  ختصاصات قد ميسونهذه اإلأثناء ممارسة و   ختصاصات عن طريق موظفيهااإل

ذلك أنه عندما يصدر حكم جنائي سالب للحرية ،  تنفيذا للقانون وخدمةللمصلحة العامة ولكن
يقضي ابلعقوبة على شخص ما فإن املكلفني ابلتنفيذ يقومون به رغما عن إرادةاحملكوم عليه ومع ذلك 

 .ال يعتربون مقرتفني ألية جرمية

 .نفسه يتعلق بتحديد املقصود ابلقانون؟ ل الذي يطرحوالسؤا

 :املقصودأبمر القانون يتطلب اإلشارة إىل مسألتني يف غاية األمهية  إن فهم

                                                           

 م.س.،1/116، شرح القانون اجلنائي املغريب ،عبد الواحدالعلمي  -(1)
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املشرع يف نص صريح فعل  هااليت يوجب فياحلالة  ال يقصد به تلك  األوىل: أن أمر القانون
 جيااب أو سلبا حسب األحوالإجييز فيهاالفعل  احلالةاليتمتناع عن فعله وإمنا ميتد ليشمل تلك شيءأو اإل

 .لزام بذلكإ دون

التقتصر على النصوص القانونية اليت  124والثانية أن مفهوم القانون املشار إليه يف املادة
 .يصدرها اجمللس التشريعي بل ميتد ليشمل القانون مبفهومه العام

 .الفرع الثاين: حالة الضرورة

اليت  م ج من ق 124الضرورة سببا مربرا الرتكاب اجلرمية يف ضوء الفقرة الثانية من املادة تعترب حالة 
 :جاء فيهاال جناية وال جنحة يف األحوال اآلتية

 :إذا اضطر الفاعل ماداي الرتكاب اجلرمية

لغري أو ويضر بنفس ا واملقصود حبالة الضرورةاحلالة اليت يرتكب فيها شخص فعال جيرمه القانون اجلنائي
مباله ويكون مضطرا الرتكابه بقصد احملافظةعلى حياتة أو ماله، واألمثلة العملية كثرية على حالة 
الضرورة، فمثال الشخص الذي كاد يقتله اجلوع وال جيدما يسدبه رمقه، يكون يف حالة الضرورة، إن 

الك، ال يكون جمرما الغري بدون رضاه بقصد احملافظة على حياته من اهل امتدت يده إىل طعامهو 
 صاحبه إنسان أو حيوان،فيفر عن وجهه، ويدخل منزل للغريبدون إذن )السرقة( والشخص الذي يهامجه

 .قصد االحتماء به ال يعترب جمرما منتهكا حلرمة املنزل

 :تربير الفعل اجملرم بسبب قيام حالةالضرورة شروط-أ 

 :خطر قائم يهدد الشخص يف نفسه أو يف مالهوجود-1

شريطة أ ال يكون هو حمدث هذا اخلطر، ألنه إذا كان هو حمدث اخلطر تكون حالة الضرورة منتفية 
 .هنائيا،

 له املشرع اجلنائي احلايل،لكن احملاكم تسري على اشرتاطه خصوصا أن ق وهذا الشرط مل يتعرض
 .منه 81قد اشرتطه صراحة يف املادة1953ج لسنة 
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 :الضرر ةالوحيدة لتجنبأن تكون اجلرمية هي الوسيل جيب-2

وهذا عكس حالة الدفاع الشرعي الذي قد يعترب قائما، ولو متكن املدافع من وسيلة أخرى كالفرار 
 .مثال

يف حالةالضرورةإذا كان ما وقع التضحية به عن طريق ارتكاب اجلرمية دون ما  اتعترب اجلرمية مربر  -3
 :مساوايلهمن حيث القيمةأو على األقل  احملافظة عليه يستهدف

 ويف حالة الضرورة مربرة مرتكب اجلرمية أقل مما ضحى به،فال تكون عليه ما حافظن وعليه فإذا كا
جل القتل العمد مؤكدة أادانت املتهم من أعلى قضاء حمكمة املوضوع عندما هذا االطار أيد اجمللس األ

ال عن االضطرار التام وأن إكراه ن ينتج اإل أمن ق ج القدمي الميكن  82و81أنه:"مبقتضى الفصلني 
 .(1)قام به اليتناسب مع حالة الدفاع الشرعي املزعوم" ما

 .آاثر حالةالضرورة-ب 

تنتفي اجلرمية أصال وال تقوم أية مسؤوليةجنائية على الذي ارتكب  هاإذا قامت حالة الضرورةجبميع شروط
 هي بدوره كانت املسؤولية ااملدنية تنتفيولكن السؤال املطروح يتعلق مبا إذا  ،اجلرمية حتت أتثري الضرورة 

حالة الدفاع الشرعي أم ال؟ أم أن الذي وقع له الضرربفعل اجلرمية حيق له املطالبة  يفاكمهذه احلالة   يف
 .ابلتعويض

جراء اجلرمية وال يريد تطبيق  ضرورة تعويض الضحية عن األضراراليت حلقت به من البعض يرى
مركز املتضرر يف كل منهما إذ يف حالة الدفاع  اختالف الالضرورة حكم الدفاع الشرعي على حالة

على رد العدوان  ميارس حق الدفاع الشرعي ومحله على من الشرعي يكون املتضرر هو الذي اعتدى
 .فيكون بذلك هو املتسبب يف الضرر الذي حلق به

اجلرميةيف حالةالضرورة أما يف حالة الضرورة فإن املتضرر مل يقع منه أي اعتداء على مرتكب 
 .ويكون حرمانه من التعويض جمانبا للعدل واإلنصاف

                                                           

 .11منشور مبجلة قضاء اجمللس االعلى عدد  05/06/69بتاريخ  649قرار اجمللس االعلى رقم -(1)



223 

 .الفرع الثالث : القوة القاهرة

وإمنا عرب عنها املشرع ابحلالة اليت يستحيل فيها على  124مل يرد تعبري القوة القاهرة صراحة من املادة 
 .الفاعل ماداي اجتناب الفعل بسبب خارجي مل يستطيع مقاومته

القوةالقاهرة  تعمل أحياان مصطلح احلادث الفجائي أو اإلكراه املادي أو القوة الغالبةبدلويس
املوجود يف تلك احلالة مل يستطيع مقاومة السبب اخلارجي  وتفيد كل هذه املصطلحات أن الشخص

 .الذي أجلأه إىل ارتكاب اجلرمية

شرط استحالة الدفع أو ل يشر إال مل 124وإذا كان املشرع اجلنائي يف الفقرة الثانية من الفصل 
ق إع قد اشرتط أن يكون  268 فالفصل نطاق املدين يفيعترب احلادث قوة قاهرة فإنه  التجنب لكي

 .احلادث املكون للقوةالقاهرةمستحيل التوقع والتجنب معه

 جتعل من واقعة معينة قوة قاهرة واحلقيقة أن استحالة الدفع تعترب كافية يف حد ذاهتامن أن
مكرهة للشخص على عدم تنفيذ التزامه بطاعة القانون على اعتبار أن الواقعة حىت ولو مل تكن ممكنة 
 الدفع فإهنا إن كانت ممكنة التوقع فال تعترب إذ ذاك قوة قاهرة بسبب ارتكاب عكس حالة الضرورةفإن

حلله هنائيا  ت أتثريها حيثاملشرع قد تعرض ألثر القوة القاهرة على املسؤولية املدنية ملرتكب اجلرمية حت
 ق ل ع 268والعقوبة املادة  ل عمن ق  95املسؤولية املدنية التقصرييةاملادة  من

 .الفرع الرابع حق الدفاع الشرعي

يف حالة به ولكي يعتد به وابلتايل يعترب من قام  124خرية من املادة وهو املنصوص عليه يف الفقرة األ
 .الشروط االتيةالدفاع الشرعي جيب توافر 

 .ومال غريهأوماله أوغريه أول : وجود خطر اعتداء ضد نفس املدافع الشرط األ

 .ذاكان فقط متوقعا فال دفاعإحبيث  وجوب كون اخلطر حاال ومدامها للمدافع والشرط الثاين
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يكون رد  نأن يقتصر الدفاع على القدرالضروري لدفع االعتداء حبيث جيب أوالشرط الثالث 
 .عتداءمتناسبا مع خطورة اإلالفعل 

ن الدفاع الشرعي اليتحقق أ واملال ومعىن ذلكأعتداء على النفس ن ينصب اإلأوالشرط الرابع: 
 .عتبارو اإلأعتداءعلى الشرف عند رد اإل
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 .التدابري الوقائيةو   الفصل الرابع يف العقوابت

مع تطور الفكر و   للجزاء اجلنائي إال أنهإن العقوابت ضلت حلقبة طويلة من الزمن الركيزة األساسية 
العقايب أثبتت العقوبة عجزها عن القيام ابلدور املنوط هبا يف التصدي للظاهرة اإلجرامية والقضاء عليها 

 .داخل اجملتمع

هو القضاء على و   قد ابتدعت الدول بدائل للعقوابت اليت مل تعطي النتائج املرجوة منهاو   
  ابلتدابري الوقائية على يد املدرسة الوضعية احلد منها مما أدى إىل ظهور ما يسمىاجلرمية أو على األقل 

نتقام منه بقدر ما كان بذلك مل يعد اهلدف من اجلزاء اجلنائي هو إيالم اجلاين أو احملكوم عليه واإلو 
 .(1)إعادة إدماجه داخل اجملتمع و   اهلدف متمثال يف إعادة أتهيله

أسلوب تعامل مع الظاهرة اإلجرامية سواء و   يعة احلال له فلسفته اخلاصةو املشرع اإلسالمي بطب
  دورها يف استئصال شأفة الظاهرة اإلجراميةو   العقوبةو   سبل الوقاية منهاو   فيما يتعلق بنظرته إىل اجلرمية

وم يف كل ما يؤدي إىل املساس ابملقومات اخلمس اليت يقو   اجلماعةو   العدوان على مصاحل األفرادو 
 (2).عليها النظام االجتماعي العام يف اإلسالم

حبكم أتثره ابلتوجه العقايب ابلدول الغربية ابعتبار القوانني اجلنائية هبذه الدول و   و التشريع املغريب
النظام و   تقصر العقاب على ما فيه ضرر مباشر على األفراد أو إخالل ابألمنو   هتمل املسائل األخالقية

تفقد هذه القوانني سلطتها على النفس البشرية ألن سلطة العقاب وحدها ال تكفي يف و بذلك ،العام 
متثال ذلك بغية اإلو   عليه فإن املنظرين يعملون على إقناع اجملتمعات بصالحية هذا النظامو   ردع اجلرم

ت طائلة إليه ولكن أفراد اجملتمعات مقتنعني أبن ال سلطة للقوانني الوضعية عليهم إال إذا وقعوا حت
اإلميان ابلدار اآلخرة ة تربية و   احلرامو   ا ميتاز التشريع اإلسالمي برتكيزه على فكرة احلاللذاملخالفة ل

 .للضمري ليكون رقيبا على املسلم

إن هدف املشرع عند سنه لقانون ما يف ميدان التجرمي والعقاب هو توفري احلماية ملصلحة معينة 
نه حياول جهد إالتدابري للحيلولة دون وقوع اجلرمية وحىت يف حالة وقوعها فولذلك فهو يضع مجلة من 

                                                           

 .11،ص15ع ،جملة الدفاع االجتماعي،حملة اترخيية عن مؤسسة السجن عرب التاريخ ،حممدتيموين (1) 
 م2005دط  1/28التدابري الوقائية من اجلرائم القولية يف اإلسالمالسيف ابراهيم بنسيف -(2)
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دماجه إعادة إوحماولة  هصالحإىل حظرية اجلادة عن طريق إعادة اجلاين إصالح الضرر وحماولة إمكان اإل
 .(1)يف اجملتمع ليكون عضوا صاحلا فيه هذا ماتفعله التشريعات املعاصرة 

يدي اجملرمني عن طريق تطبيق النصوص أنه يضرب بقوة على إسالمي فما التشريع اجلنائي اإلأ
مر الذي يشكل ردعا عاما لكل من تسول له نفسه الشرعية سواء كانت حدا أوقصاصا أو تعزيرا األ

ىل نفس اجلرمية فضال عن إاملساس حبدودهللا ويف نفس الوقت يشكل ردعا خاصا للمجرم حىت اليعود 
 .ىل اجلرميةإسالمي يسد كل املنافذ اليت قد تؤدي كون التشريع اجلنائي اإل

 :و سيتم التطرق إىل هذا املوضوع يف مبحثني 

 .املبحث األول : العقوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي

 .املبحث الثاين : العقوبة يف التشريع اجلنائي املغريب

  

                                                           

 ،.1/212، 1ط/ ،اجلرمية والعقوبة واملؤسسات االصالحية،حسن (طالب 1)
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 .املبحث األول : العقوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي
اليت على و   مييز التشريع اإلسالمي فيما يتعلق مبسألة العقوبة هي تلك النظرة املتميزة للجرمية ما إن

 .حنوهاو   أساسها مت وضع خطة عالج من عقوبة

من مت مميزات النظام و   من هذا املنطلق سيتم التعرف على فلسفة العقوبة يف التشريع اإلسالمي
 .(1)يف هذا التشريع

إىل اجلرمية كما ينظر إليها التشريع الوضعي فهو يركز على أهنا فطرة يف  إن اإلسالم ال ينظر
أن هذه األخرية فطرة يف و   أن اجملتمع الذي خيلو من اجلرمية هو جمتمع مريض كما يقالو   اإلنسان

  ا كما ينظر إليها على أهنا خمالفة لنظام الكون بهأهنا مرض يصاب و   اإلنسان أو أن اإلنسان يكتسبها
 .(2)واميسهنو 

الغرائز العضوية و   هذه احلاجاتو   حاجات عضويةو   خلق فيه غرائزو   فاإلنسان خلقه هللا تعاىل
أن ترك و   هي طاقات حيوية لإلنسان تدفعه إىل السعي حنو إجنازها من خالل األعمال اليت تصدر عنه

 .اإلشباع اخلاطئو   ضطراباإلو   تضبطه يؤدي إىل الفوضىو   هذا اإلشباع دون قوانني حتكمه

سنة نبيه الكرمي من خالل األحكام و   تعاىل من خالل كتابه العزيزو   و من هنا فاهلل سبحانه
  احلرامو   ذلك بتبياهنما للحاللو   الشرعية اليت تضمنوها بني الشارع األحكام لعالج أعمال اإلنسان

ى عنه فإذا خالف إنسان أمر اجتناب ما هنو   جلو   تكليف اإلنسان ابلعمل وفق ما أمر به هللا عزو 
  هكذا ينظر اإلسالم إىل اجلرمية نظرة متوازنة واقعية -سلبا أو إجيااب–هللا فقد فعل القبيح أو احملظور 

 .احتياجاهتمو   عادلة من خالل معرفته بطبيعة البشرو 

                                                           

 . 1،1/17،ط/ املرشد يف شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام،املديين عصام (1)
 م.س.، 1/219، مبادئ التشريع اإلسالمي،عيد خالد عبد هللا -(2)
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عب يردعه أراد ارتكاهبا فإن شبح العقاب املر و   و ابلرغم من كون اجلاين قد يرى يف اجلرمية نفعا
حىت إن زينت له نفسه ارتكاب اجلرمية فإن إيقاع العقاب عليه سوف مينعه من العودة إليها مرة و   عنها

 .(1)قرتاب منهااثنية كما يزجر اآلخرين عن اإل

  (2)َّهنخم مم جن حن خن منٱُّٱيقول تعاىل:  خرويأدنيوي و  العقاب مزدوج أضف إىل ذلك أن
 .شرعت إمجاال -طبعا الدنيوية–فالعقوبة يف التشريع اإلسالمي  حتماهذه العقوبة واقعة و 

 .ردع اجملرم عن اجلرمية -1
 .(3)ضرورات حياهتم و   محاية مصاحل الناس -2
 .تقومي اعوجاجهو   إصالح اجملرم -3

 :من الشروط ميكن إمجاهلا فيما يليإن العقوبة ال يعتد هبا شرعا إال إذا توافرت فيها جمموعة 

تستند شرعية العقاب إىل طبيعة الفعل فكل فعل فيه معصية و   تكون العقوبة شرعيةالشرط األول: أن 
 .اجلماعة يعترب معاقبا عليه شرعا يف نظر اإلسالمو   متس حبقوق األفرادو   نواهيهو   ألوامر هللا

فال يتعدى العقاب شخص اجلاين لقوله تعاىل "و ال تزر وازرة  شخصيةالشرط الثاين أن تكون العقوبة 
 .(4)زر أخرىو 

  ساوى كافة الناس أمام العقاب بصرف النظر عن أنساهبمتالشرط الثالث أن تكون العقوبة عامة أي ي
 .(5)الفقريو   الغينو   أشرافهم ودرجاهتم حبيث يتساوون أمامها احلاكمو 

 

                                                           

 .، م س1/22 اتريخ التشريع االسالمي، مناع القطان، -(1)
 . 41:سورة الرمحان اآلية  -(2)
  1/98،. 1ط/ ،املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير لظروفااخلليفي انصر ،  (3)
 164:آلية األنعام اسورة  -(4)
 م.س ، 1/226 ،مبادئ التشريع اإلسالميعيد خالد عبد هللا -(5)
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 يف التشريع اجلنائي اإلسالمي املطلب األول نفعية العقوبة

كبرية عند احلديث عن أهداف العقوبة يف أي نظام تشريعي كان، إنه من األمور اليت هلا أمهية  
املصلحة املتضررة و  ىلهو أن النظام العقايب األمثل هو الذي يستطيع قدر اإلمكان أن يعيد التوازن إ

اليت مستها اجلرمية أي إعادة التوازن بني عناصرها حبيث جيب عدم التضحية بعنصر أكثر أمهية يف سبيل 
  (1)يةعنصر أقل أمه

فالعقوبة وضعت جلين منافع و حتقيق أهداف قد تكون عامة مشرتكة و قد تكون أهداف 
خاصة حسب موضوع احلماية ذلك أن أغراض العقوابت املالية كالغرامة مثال ليست كأغراض العقوابت 

صاص السالبة للحرية و أهداف تطبيق عقوبة حد الزان ليست كاألهاف املتوخاة من تطبيق عقوابت الق
 الختالف طبيعة حمل احلق الذي هو موضوع احلماية 

وعليه ومن خالل استقراء جزئيات التشريع اجلنائي اإلسالمي ميكن مالحظة أن العقوابت 
رء املفسدة عن اجملتمع  حبمايته من ذرء املفسدة وجلب املنفعة ذالشرعية هلا مقصد غائي عام وهو 
اجملتمع تعين ابلضرورة محاية الفرد نفسه من أن يقع يف احملظور فيصبح آفات اجلرمية اليت قد تصيبه ومحاية 

الفرد واجملتمع يف ظل أحكام التشريع اإلسالمي حمميان يف آن واحد  حمميني من أنفسهم مبنع القتل 
عنهم ويف أمواهلم مبنع السرقة فيها ويف أعراضهم بدفع اإلعتداء عليها ويف عقوهلم  بتحرمي مايتلفها  

 يبهاأويغ

تتحكم  العقاب كما يرى أبوا زهرة أمران:أحدمها محاية الفضيلة  ومحاية اجملتمع  من أن فالغايةمن
فيه،والثاين:املنفعة العامة أواملصلحة العامة. وما من حكم يف اإلسالم إال كان فيه مصلحة للناس الرذيلة 

(2) 

 

                                                           

رسالة الدكتورة كلية احلقوق جامعة القاهرة قسم  النظام العقايب اإلسالمي دراسة مقارنةأبو املعاطي حافظ أبو الفتوح:  -(1)
 دط دت 1/118الشريعة اإلسالمية 

 دط دت 1/22العقوبة-اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميابو زهرة حممد -(2)
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 اإلسالمياملطلب الثاين  اجلانب األخروي للعقوابت يف التشريع 

إن التطرق إىل العقوبة يف جانبها األخروي يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ليس من ابب الرتف 
العلمي بقدر ماهو مرتبط مبوضوع العقوبة يف اإلسالم بسبب وجود كثري من األحكام املرتبطة هبذا 

ام بوجود عقوبة ينفذها  ابلذات فالكفارات على سبيل املثال يف القتل اخلطا يتطلب فهمها اإلمل  اجلانب
اجلاين على نفسه  مبحض إرادته ابستيعاب أمهية اجلانب األخروي لدى املسلم ونفس األمر ابلنسبة 
لتنفيذ القصاص والدية أواحلدود يف اجلاين فإىل جانب ما حيققه من رضى ألولياء الدم يف حالة القصاص 

الة تطبيق احلدود  ضد اجلرائم اليت متس حيف  اجملتمع إضافة إىل اإلرتياح النفسي  الذي يضفيه على 
بقيمه وأمنه أواستقراره فإن ارتباطه بفكرة تكفري الذنب تعطي للجاين نفسه قابلية لتطبيق العقوبة عليه 
إلميانه أبن تطبيقها عليه يكفر عنه ذنبه وجيعله يلقى ربه  طاهرا من آاثمها  وإن كان الفقهاء يف هذه 

 قسموا على أنسهم إىل فريقنيالنقطة ابلذات قد ا ن

 (1)األول يرى أن احلدود والقصاص أي العقوابت الدنيوية كفارة ملن أقيمت عليه حىت ولومل يتب اجلاين
وهو رأي جلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة  وابن حزم من الظاهرية واستثىن هذا األخري احملاربة 

 وإمنا تكفرها التوبةاليت اليكفرها حد 

 (2)الرأي الثاين :ويرى أن العقوبة التكفر الذنب بغري توبة وهو رأي احلنفية

 

 

 

 

 

                                                           

 دط دت 8/180فقهاء األمصاراإلستذكاراجلامع ملذهب ابن عبد الرب -(1)

 م س 3/5 البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين بن جنيم احلنفي  -(2)
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 .املبحث الثاين: العقوابت يف التشريع اجلنائي املغريب

من خالل اجملموعة اجلنائية مل يعط تعريفا للعقوبة وإن كان قد نص يف الفصل األول و   إن املشرع املغريب
  أفعال اإلنسان اليت يعدها جرائم بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعيعلى أنه حيدد التشريع اجلنائي 

 .(1)ابري وقائيةتدو   يوجب جزرا مرتكبيها بعقوابتو 

  زدواجية املكونة من العقوابتو من خالل ما تقدم يبدو أن التشريع املغري يقوم على أساس اإل
 .جماهبتهاو   التدابري الوقائية ملكافحة اجلرميةو 

 .معاملة ابلنسبة للمجرمو   لب وقوع اجلرمية اختاذ جزاء ابلنسبة للجرميةو هلذا يتط

و إذا كان املشرع يف املدونة اجلنائية ميتنع يف اخلوض عن التعريف ابلعقوبة فقد برر حمي الدين 
"راجع لكون هوية العقوبة جمهولة إذ لو كانت تنتمي إىل عامل  بكونهاملزازي السبب يف صمت القانون:

 .(2)املعلوم لعرفها املشرع

إعطاء تعريف للعقوبة بكوهنا: "اجلزاء الذي يوقعه القضاء ابسم  هاءو قد حاول بعض الفق
من تكون الغاية املباشرة و   خمالفا بذلك القانون اجلنائي،اجملتمع على كل شخص ارتكب فعال أو تركا 

 .(3)يكون ذلك إبيالمه يف بدنه أو حريته أو ماله بقصد إصالحهو   تطبيقها على اجلاين هي ردعه

فاملشرع املغريب حياول احلد من اجلرمية عن طريق توقيع اجلزاء عن اجلاين ) العقوبة مطلب ا إذ
 .أول( أو احلد من خطورته ) تدابري وقائية مطلب اثين(

                                                           

 لقد اشار بعض الفقهاء القانونيني اىل ان غياب التعريف التشريعي للعقوبة نتج عنه امرين:((1
 االول:انه هبذا اطلق يد املؤسسة السجنية يف تدبري تنفيذ العقوبة

ديد نص تشريعي للعقوبة السالبة للحرية اعطى حتالثاين تراجع مبدا قانونية التجرمي والعقاب واحملاكمة ابلرغم من دستوريته فغياب 
لسد الفلراغ والتنظيم امللموس لتنفيذ العقوبة وفق معطيات ميدانية  -حبكم الواقع والقانون–عمليا الدارة السجن صالحية التدخل 

 معينة
 .1،1/33ط/ ، ،العقوبة،حمي الدين  أمزازي-(2)
 م.س. ، 1/400 ،شرح ق.ج.م القسم العام،العلمي عبد الواحد -(3)
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 .املطلب األول: العقوبة
هي ردت فعل اجتماعي على و   العقوبة وفق التعريف السابق أهنا إجراء يستهدف إنزال األمل ابلفردإن 

الفعل هذه تتجسد بتدابري إكراهية تطال الفرد يف شخصه أو حقوقه أو  تردو   عمل خمالف للقانون
يوقعه القاضي على و   يكاد جيمع الفقه على تعريف العقوبة أبهنا اجلزاء الذي يقرره القانونو   ذمته املالية

 .(1)ث مسؤوليته اجلنائية عن فعل يعترب جرمية من املنظور القانوينتبالشخص الذي ت

فالعقوبة جيب أن تكون شرعية فالدستور املغريب جعل من شرعية العقوبة مبدأ دستوراي )ال 
كما كرس املشرع اجلنائي هذه القاعدة الدستورية من خالل الفصل األول   (2)ال عقوبة إال بنصو   جرمية

حيث أكد أن التشريع اجلنائي حيدد أفعال اإلنسان اليت يعتربها جرائم بسبب ما حتدثه من اضطراب 
 .يوجب زجر بعقوابت أو بتدابري وقائيةو   اجتماعي

تكون شرعية مبعىن أن العقوبة جيب  فالصفة األساسية للعقوبة وفقا للتشريع اجلنائي املغريب أن
 .(3)ذلك ابلنسبة لكل نوع من أنواع اجلرائمو   أن تكون حمددة سلفا من طرف املشرع

 ،كما يشرتط فيها أيضا أن يكون هذا التحديد دقيقا سواء من حيث النوع أو من حيث املقدار
ا وذلك عن طريق مراعاة عدم اإلخالل بنظامهو   وصفة )الشرعية( جيعل احملكمة ملزمة ابحرتامها

أحكامها يف إطار سياسة ما يسمى بتفريد العقاب اليت ختول للقاضي ممارسة سلطته التقديرية مراعيا 
 .الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرميةو   يف ذلك شخصية اجلاين

بصفة الشخصية  املغريبو ابإلضافة إىل صفة الشرعية تتصف العقوبة يف التشريع اجلنائي 
هذا يعين ابلدرجة األوىل أن العقوبة و   فاحملكمة ال حتكم ابلعقوبة إال بثبوت املسؤولية اجلنائية للمتهم

ترتبط مبفهوم املسؤولية اجلنائية اليت تعترب يف نظر املشرع شخصية أي أن الشخص الذي يرتكب اجلرمية 
 أصليا أو مسامها أو مشاركا يف اجلرمية فهذه هو وحده املسئول عن هذه اجلرمية سواء ابعتباره فاعال

                                                           

 . 1/9، .1ط/، ،بدائل العقوابت السالبة للحرية قصرية املدة يف ضوء التشريع املغريب واملقارن ،المج(اجملاطي 1)
 الفصل العاشر من الدستور املغريب.  -(2)
 م.س. ، 1/403، شرح ق.م.ج ،الواحدالعاملي عبد -(3)
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إن كانوا من أقرابء و   فعل اإلجرامي حىتلالصفة حتول دون متابعة آخرين ليس هلم ضلوع يف اقرتاف ا
 .املتهم أو هلم به عالقة اجتماعية

إن من بني السمات األساسية للعقوبة هي املساواة للجميع يف اخلضوع لنصوص القانون اجلنائي 
إال أن هذه الصفة  (1)متييز بينهم سواء ابلرجوع إىل وضعهم االجتماعي أو االقتصادي أو الثقايف دون

نفعية العقوبة: ويطلق عليها من الناحية الواقعية هي نسبية نظرا لوجود عدة حاالت ال ختضع هلذه الصفة
لغرض أو الغاية املتوخاة مصلحيه العقوبة وتعين أنه البد من التقيد عند تنفيذ العقوبة على اجلاين اب

حبيث أنه مثال إذا حكم على شخص ما  منهاحبيث ال يبقى هناك مكان إذا مل يكن وراء تنفيذها طائل
ابإلعدام فال جمال إلضافة عقوبة بدنية موازية هلا ومن أمثلة ذلك يف التشريع اجلنائي جند أن املشرع مل 

خذ فقط أاإلدراك لذلك (2)كان عدمي التمييز أوفاقدتتأتى له مصلحة يف معاقبة مرتكب اجلرمية إذا  
 .(3)بتطبيق بعض التدابري الوقائية أو التهديبات عليها

وأخريا تتصف العقوبة ابلصفة القضائية حبيث أن من يضع يده على القضية هو السلطة القضائية 
ك حملاكمة اجلاين وحتديد وذلك عن طريق حتريك املتابعة يف الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة وذل

 .العقوبة املال ئمة للجرمية املرتكبة يف حق اجملتمع

 .(4)والعقوبة قد تكون أصلية أو إضافية كما تؤكد ذلك نصوص التشريع اجلنائي

زدواجية واملزج بني العقوابت والتدابري ومبا أن نصوص التشريع اجلنائي املغريب تقوم على اإل
 .عن ماهية التدابري الوقائية وهذا ما سيتم تناوله يف املطلب املوايل يدفعنا إىل التساؤلالوقائية فإن هذا ما 

                                                           

فالقاضي ال يكون ملزما أبن حيكم بنفس العقوبة مثال. نظرا لكونه يتمتع ابلسلطة التقديرية مما جيعل العقوبة تتفاوت يف النوع  -(1)
لنفس املبلغ يف عقوبة  الواحد من اجلرائم  وذلك عندما يتعلق األمر ابلغرامة فإن صفة املساواة تنعدم ذلك أن إخضاع الغين  والفقري

الغرامة ال خيلف نفس األثر كما أن صفة املتهم قد تتأثر هبا احملكومة يف حتديد العقوبة فصفة املوظف أو القاضي أو اخلادم تثر يف 
 املساواة يف العقوبة إلن غلى مستوى التشديد أو التخفيف.

 من ق ج م. 138-134للفصالن  -(2)
 م س.، 1/407 ،ق ج م القسم العامشرح  ،العلمي عبد الواحد-(3)
منت ق ج ينص على أ ن العقوابت أصلية أو إضافية فتكون أصلية عندما يسوغ احلكم هبا وحدها دون أن  14الفصل  -(4)

 تضاف اىل إىل عقوابت أخرى، وتكون إضافية عندما ال يسوغ احلكم هبا وحدها او عندما تكون انجتة عن اجلكم بعقوبة أصلية.



234 

 

 .املطلب الثاين: بدائل العقوابت السالبة للحرية

لقد أظهرت التجارب قصور العقوبة السالبة للحرية يف أداء وظيفتها بل كانت سببا يف أتزم وضع 
بينها املغرب األمر الدي نتج عنه اكتظاظ املؤسسات السجنية  السياسة اجلنائية يف كثري من الدول ومن

وأصبحت هده املؤسسات عنواان عن ارتفاع مؤشر اجلرمية وعدد اجلاحنني بدال من أن تكون وسيلة 
 .لإلصالح

بد من اجياد خيارات جديدة ملعاجلة أزمة السياسية اجلنائية املتمثلة  هناكا الوضع مل يعد ذوأمام ه
ات الطابع ذصدر الداء بدال من الرتكيز على العقوبة حيث مت الرتكيز على البدائل للعقوبة يف اجملرم م

 .املايل والغري املايل

 .الفرع األول: البدائل التقليدية السالبة للحرية

لقد اتضح التوجه التشريعي للمشرع املغريب ومن خالل مسودة مشروع القانون اجلنائي أنه استوعب 
 .ىل جانب اآلليات القدمية املمثلة يف تفريد العقابإة فسياسة عقابية هاد هنج الدرس وحاول

وقد تبنت جل التشريعات املعاصرة الغرامة املالية كعقوبة رئيسية حبيث أهنا مل تصبح عقوبة 
قتصادية عتبار ظروف اجلاين اإلإلبعني ا ذااختيارية فقط بل أصبحت عقوبة رمسية آخ

 .العقوبة هلا مظهران مظهر عادي )الغرامة العادية( ومظهر يومي )الغرامة املالية(ه ذوه(1)جتماعيةواإل

 

                                                           

شراء العقوبة احلبسية مببلغ مايل. وأن ميكن لقد وصف البعض مسودة مشروع ق.ج.م أبنه يف صاحل األغنياء، حبيث أنه  -((1
 احلبس فقط معد للفقراء الدين ليست لديهم إمكانية شراء العقوبة احلبسية.
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 .الفقرة األوىل: الغرامة العادية

من القانون اجلنائي بكوهنا : " إلزام احملكوم عليه أبن يؤدي  35يف الفصل الغرامةعرف املشرع املغريب 
 .ابلعملة املتداولة يف اململكة"لفائدة اخلزينة العامة مبلغا معينا من النقود 

ا التعريف أنه جاء عاما وفضفاضا حيث أنه مل يضع الغرامة ذن ما ميكن مالحظته على هإ
كر سبب االلتزام أبدائها من جهة اثنية خاصة وأن هناك عقوابت ذ ضمن أنواع العقوابت األصلية ومل ي

 .(1)ئدة اخلزينة العامةدارية تؤدى لفاإات طابع مدين وهناك دعائر وعقوابت ذمالية 

ن أغلب التشريعات أتخد ابلغرامة املالية إوبصرف النظر عن التعريف وما تطرحه من إشكال ف
عتماد على حتديد قيمتها انطالقا من دخل اجلاين ودرجة كعقوبة مالية وبديلة يف أغلب اجلنح مع اإل

 .تقليدية السالبة للحريةالفعل املرتكب كبديل للسياسة العقابية املرتكز على العقوبة ال

عراف اليت كانت ىل التقاليد واألإيعود اترخيها  إذولقد تطورت مؤسسة الغرامة عرب التاريخ 
جائزا يف اجلرائم املقرتفة مهما  – 18قبل القرن  –ملانيا حيث كان التصاحل جائزا أسائدة يف فرنسا و 

 .القاضي( والباقي للمتضرر كانت خطورهتا مقابل مبلغ مايل يدفع منه قسطا للحاكم )أي

 .هدا ومتثل الغرامة جزاءا جنائيا لكثري من اجلرائم

 .ه الغرامة كعقوبة بديلة؟ذنطاق ه دىي يطرح نفسه يتعلق مبذال أن السؤال الإ

ىل مقتضيات القانون اجلنائي وخاصة املقتضيات املتعلقة ابجلنح واملخالفات، جند إنه ابلرجوع إ
قرار الغرامة وحدها كعقوبة أصلية ملا نص على احلبس والغرامة مستعمال أداة إىل إأن املشرع عمد فعال 

                                                           

انون العقوابت املصري الغرامة أبهنا: "الزام من ق 23يبدو أن املشرع املصري أكثر دكاء من املشرع املغريب، حيث عرفت املادة  -((1
 احملكوم عليه ابن يدفع اىل اخلزينة احلكومية امليلغ املقدر يف احلكم".
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 دريفالتخيري بينهما )أو(، حيث ترك للقاضي إعمال سلطته التقديرية يف حتديد العقوبة طبقا ملبدأ ت
 .ال الغرامة وحدهاإبل مت رصد بعض الفصول مل يقرر فيها املشرع  (1)اجلزاء

من القانون اجلنائي،  18و 17بدأ قرره املشرع كقاعدة عامة يف الفصلني ا التوجه تكريس ملذوه
وقد صارت أغلب التشريعات على هدا 2عندما اعترب العقوبة األصلية يف اجلنج واملخالفة غرامة صرفا

ي نص على أن الغرامة عقوبة أصلية للجنح ذاملنوال كما هو الشأن مثال ابلنسبة للتشريع املصري ال
 .قد تكون إلزامية أو إختيارية مع عقوبة احلبس يف اجلنح أو مبفردها ذت، إواملخالفا

 .الفقرة الثانية: الغرامة اليومية

تعد الغرامة اليومية صورة الغرامة احلديثة واليت استعانت هبا جل التشريعات املعاصرة لتفادي مساوي 
ىل إالغرامة يف صورهتا العادية من خالل جعلها أكثر توافقا مع ظروف احملكوم عليه حىت ال تتحول 

ية والسؤال الدي لك خدمة ألهداف املؤسسة السجنذعقوبة سالبة للحرية يف حالة عجزه عن أدائها و 
 .يطرح نفسه يتمحور حول ماهية الغرامة اليومية؟

لقد عرف بعض الفقه الغرامة اليومية أبهنا: " نظام يقوم على أساس إعطاء القاضي إمكانية 
 .(3)ىل غرامة "إه املدة ماليا وحتويلها ذلك يتم تقسيم هذاحلكم أوال على املتهم بفرتة زمنية معينة مث بعد 

                                                           

ة السابقة واهلدف منه الربط بني جسامة اجلرمية وخطورة اجلاين نيعد هدا املبدأ حديث العهد حبيث مل يكن معموال به يف األزم -((1
ارتكبت فيها اجلرمية ويف إطاره أيضا مث اجياد احلد األدىن واألعلى للعقوبة وظروف التشديد وظروف والظروف واملالبسات اليت 

 .التخفيف

من املفارقات أن املشرع قرر يف مدونة حتصيل الديون العمومية، كالغرامة مثال، حدد أسلوب االكراه البدين لتحصيل الغرامة  -(2)
 يف حالة عدم األداء طوعا.

 ..22/ص ،86 ع، جملة احملاكم املغربية، خمتلف أشكال بدائل العقوابت السالبة للحريةبد هللا ، عدرميش  -((3
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مل تتبلور يف صورهتا العادية إال يف بداية القرن العشرين، حيث مت اقرتاحها  امة اليوميةوفكرة الغر 
ا البلد إال ذم، ومل تطبق كنظام يف ه1916ألول مرة يف مشروع القانون اجلنائي السويدي الصادر سنة 

 .(1)م1931يف سنة 

مكانية جتماعية واملهنية واإلىل حد كبري مع الظروف اإلإوتستمد الوسيلة أمهيتها يف أهنا تتالئم 
دخل احملكوم عليه ومهنته كاملادية للمحكوم عليه ألن حتديد الغرامة سيتم وفق معايري وضوابط حمدد  

ه األمور تبقى يف ظل التخمينات، طاملا أن املشرع املغريب مل يتبناها بشكل ذوالتزاماته األسرية لكن ه
 .نون اجلنائيرمسي، اللهم إال ما أشارت اليه مسودة القا

 .ات طبيعة غري ماليةذالفرع الثاين: بدائل 

لفائدة اخلزينة العامة واملرتبط يف أغلب األحوال ابلظروف  الغرامةنتيجة للعراقيل اليت تعرفها استخالص 
ات طبيعة غري مالية واليت أثبتت جناعتها ويف ذجياد بدائل أخرى إنه مت التفكري يف إم، فو حكماملادية لل
ىل نظام أتجيل النطق ابحلكم إه البدائل، نظام إيقاف تنفيد العقوبة ) الفقرة االوىل(، ابالضافةذمقدمة ه

 .) الفقرة الثانية(

 .الفقرة األوىل: نظام إيقاف تنفيد العقوبة

ي لعب ذع اجلزاء يف السياسة اجلنائية العقابية التقليدية، والا نو أيعترب نظام إيقاف تنفيد العقوبة من بني 
ين تتسم طباعهم بعدم اخلطورة نظرا لكوهنا حتقق نوعا من املعاملة العقابية ذبعاد اجلناة الإدورا هاما يف 

ا النظام أهم بدائل العقوبة السالبة للحرية قصرية ذي جيعل من هذاخلاصة للمحكوم يف الوسط العادي ال
 .ىل جتاوز املفهوم التقليدي للعقوبةإاألمد اهلادفة 

                                                           

 م.س.،1/66، ، بدائل العقوابت السالبة للحرية يف التشريعات اجلنائية احلديثةحممد سيف النصر عبد املنعم،  -(1)
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من القانون اجلنائي،  56و 55ن إيقاف التنفيد يتم مبقتضى الفصلني إبة لتشريع املغريب، فوابلنس
 .حيث يتم إيقاف تنفيد العقوبة للمحكوم هبا خالل فرتة زمنية حمددة سلفا يف مخس سنوات

 .هبدا النظام تتعلق ابجلاين واجلرمية والعقوبة كدلك ذألخلويتطلب األمر جمموعة من الشروط 

 .الثانية: نظام أتجيل النطق ابلعقوبة الفقرة

طار إيف  –عطى للقضاء صالحية تيعد هدا النظام أحد أهم أساليب اجلزاء عن طريق القضاء، حيث 
ا بعني االعتبار ذخآإمكانية حتديد العقوبة بشكل يتانسب مع شخصية اجلاين،  -سلطته التقديرية

 .جراميةطورته اإلخظروف ارتكاب اجلرمية وشخصية مرتكبها ودرجة 

ت العديد من التشريعات هبدا النظام على اعتبار أنه حيول دون صدور احلكم بعقوبة ذولقد أخ
 .ات املدة القصريةذسالبة للحرية 

 .املطلب الثالث: البدائل احلديثة للعقوبة قصرية املدة

، رغبة منها تفادي ن أغلب التشريعات ابتدعت بدائل جديدة للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدةإ
لك اعتبارها آلية ملكافحة ظاهرة ذل املؤسسات السجنية بنزالء جدد وكهكتظاظ وعدم إثقال كااإل 

 .ىل تفادي مساوئ العقوابت السالبة للحريةإطاراجلهود الرامية إ اجلنوح البسيط يف

املصلحة ه البدائل من أجنع األساليب الستغالل طاقات ومؤهالت اجلاين لفائدة ذوتعد ه
العامة يف جماالت وقطاعات معينة مع احلفاظ على روابط األسرة واملهنة ويتعلق األمر هنا مبسطرة 

 .الصلح اجلنائي ) الفقرة األوىل ( والوساطة اجلنائية ) الفقرة الثانية (

 .الفقرة األوىل: الصلح اجلنائي
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ه السياسة يف بعض اجلرائم ذن هإع اجملرم فسة العقابية يف بعض اجلرائم هلا أثرها يف رد اسةا كانت السيإذ
سميته تاألخرى قد ال جتدي نفعا حبيث يتم حل النزاع حبيا بني األطراف عن طريق ما يصطلح على 

 .(1)ابلصلح اجلنائي

وقد عرف بعض الفقه الصلح اجلنائي أبنه: " أسلوب قانوين غري قضائي إلدارة الدعوى اجلنائية 
 .(2)أو تعويض اجملين عليه أو قبول تدابري أخرى مقابل انقضاء الدعوى اجلنائية يتمثل يف دفع مبلغ للدولة

وقد جاء تكريس آلية الصلح ضمن قانون املسطرة اجلنائية املغريب مسايرة لتوجهات التشريعات 
 .ي أيخد ابلوساطة اجلنائية والتسوية اجلنائيةذه اآللية، كالتشريع الفرنسي الذاحلديثة اليت اعتمدت ه

وحدد املشرع اجلرائم اليت جيوز سلوك مسطرة الصلح فيها، كاجلرائم املعاقب عليها بسنتني حبسا 
 .درهم 5000أو أقل أو بغرامة التتجاوز 

 .الفقرة الثانية: الوساطة اجلنائية

إشكاليات ىل جتاوز إولة لتعزيز اسرتاتيجيات بدائل العقوابت السالبة للحرية اهلادفة ذيف سياق اجلهود املب
  العقوابت احلبسية واحلد من اكتظاظ املؤسسات السجنية حيث ابتدعت جمموعة من التشريعات

 .مساطري جديدة لتحريك الدعوى العمومية، وهي فكرة الوساطة اجلنائية

هي وسيلة حلل املنازعات ذات الطبيعة اجلنائية،اليت تؤسس على فكرة الوساطة اجلنائية: " 
واجملين عليه،على اآلاثر املرتتبة،على وقوع اجلرمية عن طريق تدخل عضو النيابة  التفاوض بني اجلاين

                                                           

ه حيسم الطرفان نزاعا قائما أو يوقفان قيامه، ودلك من ق ل ع، هو عقد مبتضا 1098الصلح حسب ما أشار اليه الفصل  -(1)
بتنازل كل منهما لآلخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو ابعطائه ماال معينا. وان كان هدا التعريف ال ينسجم مع ما نصت عليه املادة 

الدي يتعلق ابمليدان الزجري  من ق م ج بقدر ما يتماشى مع مسطرة الصلح يف نطاق القانون املدين ألن الصلح الدي تعنيه هو 41
 الناتج عن الفعل اجلرمي.

 .44- 1،1/18،ط/ النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املادة اجلنائيةاحلكيم حسني ،  -((2
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العامة أومن يفوضه يف ذلك، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنوايويرتتب على جناحها تعويض الضرر 
 .(1)"اثر املرتتبة عن اجلرمية وإعادة أتهيل اجلاين..... وإصالح اآل الواقع على اجملين عليه

قرار نظام الوساطة اجلنائية إسوة إتحتم عليه أن يتدخل من أجل العمل على يواملشرع املغريب س
 .ات الصلةذمبجموعة من التشريعات املقارنة ومالءمة التشريع الوطين مع املواثيق الدولية 

دة ىل جانب الوساطة اجلنائية، هناك بدائل أخرى للعقوبة احلبسية القصرية األمد كالعمل لفائإو 
واليت تعرف أبهنا: احلكم على اجلاين عند ارتكابه جلنحة، معاقب عليها بعقوبة حبسية (2)املنفعة العامة

–ا العمل لفائدة شخص معنوي ذأبن ميارس عمال لصاحل اجملتمع بدل قضائه لعقوبة جبسية ويؤدي ه
 .ات النفع العام دون مقابلذأو لفائدة مجعية  -من القانون العام

دماج إجتماعي حبيث ميكن بفضل فعاليتها ه العقوبة متتاز ابلطابع اإلذكر أن هذ لواجلدير اب
ىل إصالحية تستهدف أساسا الوصول إنتاجية و إاحملكوم عليه هبا داخل اجملتمع ومعاقبته بطريقة أكثر 

تتطلب  ه العقوبة البديلةذقرار هإه العقوبة خاصة وأن ذه ذنب واستعداده للمشاركة يف تنفيذقتناع ابلاإل
 .موافقته

 .املطلب الثالث التدابري الوقائية

حرتازية أو تدابري األمن أبهنا نظام قانوين يرمي ابلدرجة األوىل إىل ميكن تعريف التدابري الوقائية أو اإل
محاية اجملتمع من اخلطر الذي يهدده ومن بعض األفرادكا جملانني واألحداث ومدمين املخدرات وذلك 

                                                           

 ، 1/39،جامعة انيف العربية للعلوم األمنيةيف النظم املعاصرة ،الوساطة اجلنائية ، اببصيل سعيد  -(1)

، جملة القضاء والتشريع، النظام القانوين لعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة كبديل عن العقوبة السجنيةأبو لبابة العثماين،  -(2)
 .74/،ص8 ع
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و إصالحهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع ليصبحوا أفراد أم وإما بعالجهم أو هتذيبهم إما ابلتحفظ عليه
 .أسوايء وصاحلني

وإذا كانت اخلطورة اإلجرامية تربر قيام التدابري الوقائية وفرضها فإن ذلك ال يعين وبصفة 
حبقه حىت تزول خطورته أوتوماتيكية التسليم بتأهيل اجملرم اخلطر وعزله واختاذ إجراءات غري حمددة املدة 

تنادي بعدم اجلمع بني العقوابت والتدابري الوقائية حىت ال خيضع (1)لذلك مافتئت املؤمترات الدولية
احملكوم عليه لنوعني من العالج ورغم ذلك فإن بعض التشريعات العربية ومن بينها التشريع املغريب ال 

د البطالة والعيش على أعمال غري مشروعة حيكم عليه اجملرم الذي يعتا لكذيزال يزاوج بينهما ومن أمثلة 
بتدابري الوضع القضائي يف مؤسسة فالحيه ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تتجاوز سنتني وهذا التدبري 
يبدأ مبجرد انتهاء العقوبة األصلية، ومهما يكن من أمر فإن اتساع نطاق التدابري الوقائية كنتيجة حتمية 

وأن هذه األخرية )التدابري الوقائية( تتطور اب جتاه ،  يدية عن محاية اجملتمع ومصاحلةلعجز العقوبة التقل
 .وقائي عالجي اكثر من كونه إجراء ردعيا

وأنه ال مانع مينع من اجلمع بينهما إذا كانت هناك حاالت تستلزم جزاءات رادعة كالعقوبة 
ل أو اخلطورة اإلجرامية هبدف الدفاع عن وجزاءات وقائيةوعالجية ابلقدر الذي تقتضيه عملية التأهي

 .راف وهذه التدابري قد تكون شخصية أو عينيةحنمصاحل اجملتمع ضد اجلرمية واإل

 .( التدابري الوقائية الشخصية1

والتدابري الوقائية الشخصية إما سالبة للحقوق وإما سالبة للحرايت ومن أمثلة التدابري الشخصية  -
داخل  اإلجبار على اإلقامة مبكان معني، املنع من اإلقامة، اإليداع القضائي السالبة للحرايت: اإلقصاء،

 .مؤسسة لعالج األمراض العقلية والنفسية
املنع من مزاولة ،التدابري الوقائية الشخصية السالبة للحقوق: عدم األهلية ملزاولة مجيع الوظائف  -

 .ابءمهنة ما سقوط احلق يف الوالية الشرعية لآل

                                                           

 .1950املؤمتر الدويل املنعقد يف الهاي سنة  -(1)
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 . الوقائية العينية(التدابري2

 .رةاإلغالق للمحالت غري التجاريق ج املصاد 62التدابري الوقائية العينية املادة  -

 .مقاربة

نتباه هو التزايد املهول للجرمية كما وكيفا وجتاوزها لكل احلدود والتوقعات رغم العقوابت إن مما يلفت اإل
وقفت القوانني الوضعية بعقوابهتا ومؤسساهتا العالجية املختلفة والتدابري الوقائية املتنوعة، رغم كل هذا 
 .(1)املختلفة عاجزة أمام هذا الكم اهلائل من اجلرائم

جل ذلك كثرة الدراسات املتعلقة ابألسباب واملسببات اليت تدرس الظاهرة اإلجرامية أومن 
ابلفعل اإلجرامي واملؤثرات والدوافع إىل ارتكاهبا سواء كانت دوافع شخصية تتعلق ابجملرم أم تتعلق 

 .جتماعية من حميط وبيئة وعلى ضوء ما تسفر عنه النتائج تتضح املقرتحات والتحليالت والتوصياتاإل

إن أهم ما قامت به املدارس الفكرية يف أوراب واليت قامت ابلتنظري لعلم اإلجرام هو أن بعضها 
جتماعي على اجلاين ابلدفع به وأتثري احمليط اإلغفل الظروف احمليطة ابجلرمية أركز على شخصية اجلاين و 

 .حنو اجلرمية

ومنهم من ركز على اجلانب النفسي وارتباطه ابجلرميةومنهم من أكد أن اجملتمع هو الذي يصنع 
ن الفرد الحول أن األفعال اليت ال تروق له يضفي عليها الصبغة اإلجرامية و أاجلرمية وهو املستفيد منها و 

غفلوا اجلانب الروحي أالرتكيبة الثقافية للمجتمع هي املسئولة عن اإلجرام لكنهم مجيعا ن أله وال قوة و 
 .ودوره يف خلق شخصية متوازنة تعرف ماهلا وما عليها

                                                           

مها أساسها النظري مضافا إليه ما يشهده  ن أزمة العقوبة جتدألقد صور حمي الدين أمز ازي هذا الوضع بقوله:"من البديهي  -(1)
به الواقع من تصاعد لإلجرام ومنو لإلحساس بغياب األمن وابستحالة قيام أجهزة الدولة مبا جيب وابلشكل املقبول وظهور أنواعا 

كتابه   " انظر.م احلقجديدة من اجلرائم واتساع اهلوة بني القواعد اجلنائية والتصور اجملتمعي للقيم األساسية والعدل وتلوث مفهو 
 م س. 1/21،العقوبة
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فالتشريع اإلسالمي الذي ارتضاه هللا ألمة حممد ومن خالهلا إىل البشرية كلها، فتعاليمه قبل أن 
 يف كل تصرفاته وخلقت لديه وازعا دينيا يعترب مبثابة تلقيح تدرس اجلرمية اهتمت ابلفرد ليكون سواي

 .لتوفري املناعة الكافية للفرد ضد أي احنراف كيفما كان نوعه وكيفما كان مصدره

مث بعد ذلك جاءت تعاليم الشرع احلنيف إىل مداخل اجلرمية وسدت منافذها فاألموال واألعراض 
اس للتعدي والتسلط يف حتقيق منافع شخصيةأو أغراض والنفوس هي وسائل يطمع بواسطتها بعض الن

ن تلتزم به أفئوية ضيقة، فجاء تنظيم مداخلها وخمارجها يف شرع هللا لعباده ورسم املنهج الذي جيب 
  رمحة منه سبحانه وتعاىل حد وال يتسلط قوي على ضعيفأحد على أالنفس املعتدلة، حىت ال يبغي 

"احلدود صادرة عن رمحة اخلالق وإرادة اإلحسان وينبغي ملن يعاقب إحساانوهلذا قال شيخ اإلسالم :و 
 و الناس على ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم والرمحة هبم كما يقصد الوا لد أتديب ولده

 .(1)كمايقصد الطبيب معاجلة املريض

فالقسوة ليست ظلما ولكنها عدل ورأفة فإذا كانت العقوبة بكل صورها أذى ملن تنزل به فهي 
جلها الشرائع السماوية وهي الرمحة أيف آاثرها رمحة ابجملتمع والرمحة املقصودة هي تلك اليت نزلت من 

 ترفق ابألشرار العامة أي ابلناس أمجعني ال تفرق بني جنس وآخر وال بني قبيل وآخر كما أهنا رمحة ال
الذين يسخرون قواهم لالعتداء على عباد هللا فهي رمحة تقوم على العدل والقسطاس وال يعين هذا أن 
التشريع اإلسالمي يهدر حقوق املتهم بل توفر له كل الضماانت حلقوقه األساسية وضمان حق الدفاع 

ة املثلى يف اإلثبات اليت تعتمدها ابلوسائل املشروعة ويف مجيع مراحل احملاكمة أضف إىل ذلك الطريق
كما هو الشأن مثال ابلنسبة للقسامة وطريقة اللعان هلا الشريعة الغراء مل تعرف القوانني الوضعية مثيال 

 .(2)ثبات القذف ابلزان ونفيه بني الزوجنيإو 

                                                           

 م س. 5/300 ،حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ،العاصمي عبد الرمحان  -(1)
 . 1/17، 1ط/ ، مام احملاكم اجلنائية يف الشريعة االسالميةأ املتهم وحقوقه  ،اليندوزي حسن -(2)
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ابلدعوى اقرتان الدعوى العمومية و الفصل اخلامس:الدعوى العمومية والدعوى املدنية التابعة هلا 
 .املدنية يف كل من التشريعني االسالمي واملغريب

الشك أن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يرتكوا جانبا من اجلوانب املرتبطة حبياة الناس داخل اجملتمع إال 
جلرمي إحلاق أضرار ابلغري ايرتتب عن الفعل  وتناولوه ابلتفصيل ومن بينها موضوع املسؤولية اجلنائية حني

وحق للعبد فبا إلضافة إىل كوهنا تستوجب األخذ حبق هللا وذلك  هناك حقني :حق هلل أحيث ينش
بتوقيع العقوبة وفق ما حدده هللا سواء كان حدا أو قصاصا أو تعزيرا فإهنا تستتبع حتماتعويض املعتدى 

ن التشريع عليه فيما وقع له من "إتالف " يف جسده أويف ماله أو ما يصطلح على تسميته جبرب الضرر أل
 حج حج حج حج حج حجحج حج حج حجنت ىت يت  حجحجىب يب رت ٱُّٱاإلسالمي قائم على العدل : 

(1)َّحجحج حج حج حج حجحجحج حج حج حجحج
. 

 :اليت متنع اإلضرار كقاعدة ،يف هذا الشرع احلنيف ،فباالستناد إىل قواعد العدل 

فمن حق املعتدى عليه أن حيصل على التعويض (3)وقاعدة "الضرر يزال" (2)"الضرر والضرار"
ن كان فقهاؤان مل يضعوا نظرية عامةجتمع أحكام املسؤولية التقصريية يف إاملناسب ملا أصابه من أضرار و 

 منظومة واحدة وإمنا تناولوا كل تصرف على حدة وبينوا أحكامه واستطاعوااالستجابة ملتطلبات عصرهم
                                                           

 49:سورة الكهف، اآلية  -(1)
الضرار: ال يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار من الضر، أي ال جيازيه على ضراره إبدخال قال ابن األثري "قوله: (2)

الضرر عليه، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل االثنني، والضرر ابتداء من الفعل، والضرار اجلزاء عليه، وقيل: الضرر ما تضر به 
حتقيق أمحد  3/82أن تنتفع به، وقيل مها مبعىن تكرار للتأكيد.ابن االثريصاحبك وتنتفع به أنت، والضرار أن تضره من غري 

 الزاوي/حممود حممد الطناحي املكتبة العلمية /دون ذكر الطبعة.
يف"األشباه والنظائر" حيث قال:"أصلها قوله صلى هللا عليه وسلم :"ال ضرر  -رمحه هللا-هذه القاعدة ذكرها احلافظ السيوطي(3)

  .رجه مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسالً وال ضرار". أخ

جعل كثري من الفقهاء لفظ هذه القاعدة ) الضرريزال ( بدال من لفظ القاعدِة الكربى ) ال ضرر  وال ِضرار (  ولكنَّ وقد 

  .وعهأَلوىل للقاعدة الكربى هو لفظ ) ال ضرر وال ِضرار ( ألهنا تشمل رفعالضرِر قبل وبعد وق ا اللفظ
 . أما لفُظ ) الضرر يُزال ( فيفيُدأهنا ختتص برفِع الضرِر بعد وقوعه

االستطاعة كما تفيد قاعدة  وتعين ايضا أنَّ الواجب شرعاًإذا وقع الضرر أن يسعى يف إزالِته ورفِعه  وهذا الرفع للضرر يكون حبسب
 وجيب ان يزال حتما مهما كان مصدره.الضرر يدفع بقدر اإلمكان
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إطار واحدليكون أساسا يف هذا اإلطار كما وضعوااإلطار العام ملن جاء بعدهم لوضع قواعد جتمع يف 
 .لوضع منظومة تشمل أنواع املسؤولية التقصريية بوجه عام

على اعتبار  –ن التشريع اإلسالمي والتشريعات العاملية عموما أنه يف ذلك شأواملشرع املغريب ش
فرضت بشكل أو  –أن التطورات اليت شهدها العامل يف القرنني املاضيني يف اجملال الصناعي والتقين 

قواعد املسؤولية التقصريية وهكذا أكد املشرع املغريب كقاعدة عامة أن كل فعل  خر وجود قواعد حتكمآب
 .ن يسمح له به القانون يلزم مرتكبه ابلتعويضأارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار ومن غري 

ر ن العلة يف مشروعية املسؤولية هي احلفاظ على حرمة أموال اآلخرين وأنفسهم وجربا للضر إ
 .وقمعا للعدوان وزجرا للمعتدي

 حج حج حج حجحج حج حج حج حجحج حج حج حجحج حجٱُّٱففي القران الكرمي يقول تعاىل: 

(1)َّينىن حج حج حج حج حج حج حجحج
. 

(2)َّحج حج حج حجحج حج حجحج حج حج حج حجمس  حج ٱُّٱوقوله تعاىل 
. 

صلى  –نس قال:"أهدت بعض أزواج الرسول أما رواه  ومن السنة النبوية يف ضمان املتلفات
إليه طعاما يف قصعة فضربت عائشة رضي هللا عنهاالقصعة بيدها فألقت ما فيهافقال  -هللا عليه وسلم

 .(3)وسلم: " طعام بطعام وإانء إبانء النيب صلى هللا عليه 

 

 :وانطالقا من كل ما سبق سيتم مناقشة هذا املوضوع وفق ما يلي

والتشريع اجلنائي  قرتان الدعوى العمومية ابلدعوى املدنية يف التشريع اجلنائي اإلسالمياملبحث األول ا
 .املغريب

                                                           

 . 194:سورة البقرة، االية  -(1)
 .126:سورة النحل، االية  -(2)
كمار واه النسائي واللفظ له   (1275) كتاب األحكام ابب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ، جامع الرتمذي،الرتميدي -(3)

  (159/  2)  ،ابب الغرية من كتاب العشرة بسنده إىل أم سلمة النسائي ،صحيح النسائي
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 .سباب سقوط الدعويني يف كل من التشريعنيأويف املبحث الثاين 
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 .املبحث األول :اقرتان الدعويني يف التشريع اجلنائي اإلسالمي والتشريع اجلنائي املغريب

فراد واجملتمع ىل كونه اعتداء على املصلحة اليت حيميها القانون لفائدة األإضافة إإن أي فعل جرمي 
عراض وابلتايل ينهض اجملتمع ليدافع عن املصلحة العامة املتضررة ممثال موال اواألوسواء انصب على األ

عن  أنشقد يإىل ذلك ضافة إيف األجهزة اليت خول هلا القانون أمر متثيل اجملتمع جلرب الضرر العام لكن 
ضرار الالحقة به شخصيا ساسا للمتضرر للمطالبة ابلتعويض عن األأاجلرمية ضرر شخصي ينهض 

 .أومبصلحته

قامة الدعوى اجلنائية سواء يف جانبها العام إحيدد بدوره ضوابط  يوالتشريع اجلنائي اإلسالم
 .مر ينطبق على التشريع اجلنائي املغريبواخلاص ونفس األأ

 .سالميطرافها يف التشريع اجلنائي اإلأتعريف الدعوى و ول: املطلب األ

 .ول: تعريف الدعوىالفرع األ

تعرف الدعوى من الناحية اللغوية : ادعى كذا، زعم أن له حقا أوابطال واملداعاة احملاجاة "وادعيت 
 .(1)على فالن كذا واالسم الدعوى

ليك بصوت وكالم إ:"والدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد وهو أن متيل الشيء (2)فارس قال ابن
 4"اإلدعاء أن تدعي حقا لك أولغريك نقول أدعي حقا أوابطال(3)يكون منك "قال اخلليل 

                                                           

 ..1/1283 ،لقاموس احمليط ،االفريوز أابدي  -(1)
2 ابن فارس هو االمام اللغوي احملدث  ابو احلسني امحد بن فارس املعروف ابلرازي صاحب كتاب اجململ  ومعجم مقايس  -(2)

سري أعالم  ه..الذهيب395اللغة  كان رائدا يف األدب بصريا يف فقه مناظرا متكلما  على طريقة أهل احلق  تويف رمحه اللهسنة
.2/2192النبالء    

اخلليل بن امحد منشئ علم العروض ابوا عبد الرمحان الفراهيدي  كان رأسا يف لسان العرب دينا وورعا متواضعا وكان مفرض -(3)
 .2/1636الذكاء .الذهيب سري أعالم النبالء 

 س م 2/279 معجم مقايس اللغة ابن فارس-( 4) 
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 وبصفة عامة فهي تطلق وتعين يف اللغة :

1)2(
 1-اإلستغاثة ومنه قوله تعاىل ٱُّٱ حج حج حج حج حج  حج حج حج حج َّ 

2)
3(

 2-الدعاء ومنه قوله تعاىلٱُّٱ حج حج حج  حج حج حج حجحج حج حج حج حج حج  حج حج حج َّ 

3  3-الزعم واإلضافة ومنه قولهٱٹٱُّٱ حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج  حج حج حج حج َّ

أما من حيث اإلصطالح فإن املتأمل يف التعاريف املعطاة للدعوى  سيجد أهنا الخترج كثريا عن التعريف 
 خيرجوا هبا  عن التعريف اللغوي العام وردوا هلا قيودا  حىتأاللغوي هلا  لكنهم 

 (4)"فالبعض عرفها أبهنا "إضافة الشيء إىل نفسه مع مساس حاجته إليه

تعريف هلا  هو الذي جيمع ما بني التعريفني )اللغوي واإلصطالحي( حيث عرفت أبهنا:"طلب  ولعل أهم
،فالطلب يشمل القول والكتابة إضافة إىل كونه مينع دخول غري الدعوى فيه (5حق مقبول عند القاضي")

 واإلشارة

ويظهر فيما سبق من معان أهنا تدور يف فلك الطلب بتعدد درجاته سواء كان التماسا أومتنيا 
مبثابة الثوب اليت تعرض به  هيإذا فالدعوى .(6) أورجاءاوكذلك تعدد اإلستعمال احلقيقي واجملازي

 جهاز القضاء. ماماملطالبة القضائية أ

                                                           

)123ورة البقرةآيةس-(  

 10يونس اآليةسورة (2)
 27سورة امللك اآلية-( 4)

 ه.11419ط/1/75نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجاريةايسني حممد نعيم -(4)

 ه1393.  2.ط/1/53 معني احلكام فيما يرتددبني اخلصمني من األحكام الطرابلسي علي بن خليل-( 5
 ه1.1393.ط/223-1/222 النظام القضائي اإلسالميالقاسم عبد الرمحان عبد العزيز  -(6)
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أو احلق اخلاص فتعرف أبهنا دعوى خاصة يرفعها املضرور من اجلرمية (1)الدعوى املدنية التابعةأما 
الضرر وهو مرتكب اجلرميةوموضوعها املطالبة ابلتعويض عن هذا الضرر، وسببها  له حدثأعلى من 

 .الضرر الذي تولد عن الواقعة املنشئة للجرمية

طالبة مقبولة حبق لشخص أو محايته يف جملس القضاء أما من الناحية الشرعية فتعرف أبهنا: " م
".(2) 

نه عرب عن الدعوى أبدق لفظ وهو املطالبة فإهنا عامة تشمل أومن خصائص التعريف السابق 
ن ن تكون مقبولة أي شرعا أباملطالبة ابلقول أوما يقوم مقامه من الكتابة أواإلشارةكما قيد املطالبة أب

نه ميز بني أو  الدعاوى الفاسدة وأدخل يف التعريف تلك اليت يقصد هبا احلقشروطها فأخرج  تستويف
 .(3)صطالح مقيدة مبجلس القضاءصطالحي والدعوى مبعناها اللغوي ولكنها يف اإلالدعوى مبعناها اإل

ابن تيمية رمحه هللا الدعوى العمومية أبهنا: " أن يدعي فعال حيرم على  ويعرف شيخ اإلسالم
 .(4)من أنواع العدوان احملرم عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غري ذلك املطلوب يوجب

إىل القضاء من طرف  تتطلب الدعوى املدنية التابعةيف الفقه اإلسالمي وجوب رفع الدعوى
 :ليطلب ذلك من القضاء ويتطلب األمر هنا توافر شيئني اثنني صاحب الشأن

جملس القضاء ذلك أن مبدأ تساوي املراكز القانونية  دعوى اخلصم إىل التقاضي واحلضور إىل -
 .(5)ألطراف اخلصومة القضائية لن يتأتى إال حبضورمها معا أمام القضاء

                                                           

الدعوى املدنية التابعة ترفع أمام القضاء الزجري ويقيمها املتضرر من اجلرمية هبدف تعويض الضرر الذي أصابه وهي تتميز عن  -(1)
ملشرع للمضرور املطالبة ابلتعويض أمام احملكمة اليت تنظر يف دعوى التعويض العادية أبهنا انشئة عن اجلرمية وألهنا كذلك أجاز ا

 الدعوى العمومية.
 م2010 د ط. 1/9نظام اإلهتام يف اململكة العربية السعوديةالسامل علي بن حممد -(2 )2

  .1/41، االدعاء العام وأحكامه يف الفقه والنظام،غوث طلحة  -(3)
 م س.، 35/389، جمموعة فتاوى ،ابن تيمية امحد -(4)
 . 1/462 ،دط،نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية،نعيم ايسني حممد -(5)
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يف حق أي كان إال بعد مطالبة  دعاء أمام القضاء ابحلق املطلوب إذ ال جيوز إصدار حكماإل -
حيث حيكم به دون دعوى حضور  قضائيةيطلب بواسطتها حقه خبالف ما هو عليه األمر حلقوق هللا

 .(1)أطراف الدعوى فال تسمع الدعوى والبينة إال على خصم حاضر حسب ما يرى ابن فرحون

 .(2)يف حني أن البعض اآلخر يرى إمكانية القضاء على الغائب حىت ال تضيع احلقوق

يها من وهكذا فإجراءات احملاكمة ابلنسبة للنظام اإلسالمي تتسم ابلبساطةوالسهولة وليس ف
تعقيد ال على اهليأة احلاكمة وال على أطراف اخلصومة القضائية إذ أن اهلدف يف النهايةهو حتقيق الغاية 

وال على املتضرر املطالب  يف إنزال العقوبة عليه املتمثلة يف تطبيق شرع هللا العتداء اجلاين أي املعتدي
 .األضرار اليت أصابته من اجلرمية ابحلقوق املدنيةأي املتضرر يف احلصول على تعويض عادل عن

مطالبة املدعي يف الدعوى املدنيةيف الفقه اإلسالمي على  علىإن سبب الدعوى ال تقتصر 
التعويض كما هو عليه األمر يف القانون الوضعي وإمنا تتعدى ذلك إىل املطالبةابلقصاص أو احلد حسب 

 التشريع اإلسالمي هي اجلرمية نفسها ومساسها اجلرمية وابلتايل فإن سبب دعوى املطالب ابحلق املدين يف
 .أو من حتت وصايته كمورثه  و لغريهأحبق املدعي 

كقولناالتزامات العقد   هذا ومن عالمات السبب أن يضاف إليه غالب حكمه املسبب عنه
 .(3)اإلتالف واجلرميةهي أسباب ملا أضيف إليهاو   عقدلوعقوبة اجلرميةفا وضمان اإلتالف

عنها نتج  د تكون حق خالص هلل عز وجل وقد متس حقوق اآلخرين أيفاجلرمية ق
مفسدة ابلغري مطلقا، (4)والضرر هو إحلاق يستوجب الضمان واإلضرار بغري سند شرعي ضررلألشخاص

على قاعدة ال ضرر وال ضراروتشتمل هذه القاعدة على  وبذلك يستند سبب دعوى احلق اخلاص
ابتداء ال يف نفسه وال يف عرضه وال يف ماله  ألحد اإلضرار بغريهاألول : ال ضررأي ال جيوز  حكمني

 .ألن إحلاق الضرر ابلغري يشكل اعتداء وظلما والظلم حرام يف التشريع اإلسالمي

                                                           

 م س. ،1/103، تبصره احلكام،ابن فرحون  -(1)
 .3/37 ،دط، احملرر ومعه النكت والفوائد السنيةامحد، ابن تيمية  -(2)
 ، 2،1/391ط/ ،العاماملدخل الفقهي ،الزرقا مصطفى -(3)
 .  2،1/125ط/، شرح القواعد الفقهية ،امحدالزرقاء  -(4)
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واحلكم الثاين: ال ضرار أي ال جيوز مقابلة الضرر ابلضرر وإمنا جيب مراجعة القضاءللحكم له 
من أتلف ماله وإمنا عليه  تلف ماله ال جيوز له إتالف مالأعن ضرره الذي حلقه وعليه فمن  بتعويض

 .(1)مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر

 ن أو  عتداد به أن يكون انشئا عن اجلرمية اليت ارتكبها املتهمهذا ويشرتط يف الضرر لكي يتم اإل
 .ن يكون حمققاأيكون الضرر شخصيا ومباشرا و 

معنواي وقديكون ماليا وقد يكون أدبيا فمهما اختلفت صوره والضرر قد يكون ماداي وقد يكون 
 .فإنه واجب التعويض عنه جلربه

لكل دعوى طرفان : املدعي واملدعى عليه فاملدعي هو من فأما أطراف الدعوى املدنية التابعة، 
 .(2)يوافقه يقول اإلمام النووي إن :" املدعي من خيالف قوله الظاهرواملدعى عليه من،له احلق يف االدعاء 

 :يشرتط يف أطراف الدعوى شروط تتمثل يف

هال للقيام ابلتصرفات الشرعية ومن ليس أكال من املدعي واملدعى عليه أن يكون   ي جيبأهلية األ -
 .(3)و الوصيأهال للمطالبة الشرعية فيطالب عنه من ميثله كالويل أ

الدعوى دون ذكر السبب وهذا ما اكده  ذ ال تصحإوشرعيا حمدداأن ميثل مركزا قانونيا أالصفةاي  - 
ال ميكن مساع الدعوى إال ممن له الصفة :نه من قانون املسطرة املدنية أب األول املشرع املغريب يف الفصل

 .هليةواملصلحة واأل

 

 

                                                           

 . 86-1،1/85ط/ ،الوجيز يف القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية،زيدان عبد الكرمي  -(1)
 . 1/494دط، ،كنز الدقاق يف الفقه احلنفي،النسفي عبد هللا  -(2)
 س . م، 1/106، تبصرة احلكام،ابن فرحون  -(3)
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 .ركان املساءلة اجلنائيةأالفرع الثاين 

 تشريع عادل يرمي إىل حتقيقنه إذا كان التشريع اإلسالمي أالسؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح هو إن 
املسؤولية  افما هي األسس اليت تعتمد عليه جيب إجباره،  العدل على اعتبار أن الفعل الضار ميثل تعداي

 .اجلنائية املقرتفة حبق الغري ؟

نه لقيام هذاالنوع من املسؤولية يتطلب األمر كما هو الشأن أميكن القول  على ما سبق جوااب
 .املتمثل يف العالقة السببيةو   الضرر مت الرتابط بينهماو   وضعي وجود "اخلطأ ")التعدي(ابلنسبة للتشريع ال

 .الفقرة األوىل : التعدي

 .(1)عتداء أو التعدي لغة هو الذنب أو املعصية أو جتاوز احلداإل

سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو ،  فعل حمرم شرعا صطالح الشرعي: فهو كلأما يف اإل
يكون إما و   عنه حبد أو تعزيز أما املاوردي فقد عرفه أبنه : " حمظور شرعي زجر هللا تعاىل (2)غريمها

 .(3)إبتيان منهي أو ترك مأمور به

 .العدوان وجماوزة احلق وضوابطهو   و التعدي عند الفقهاء بصفة عامة معناه الظلم

مبجاوزة  -وما إىل ذلك-واألبدانوهكذا فاملالكية يكون التعدي عندهم : يف األموال والنفوس 
فهم يريدون به اجلناية  ىل حقوق اآلخرينإإذا فمدلوله عندهم هو جماوزة احلق  إىل حقوق اآلخرين احلق

 (4).بوجه عام

                                                           

 ،م س1/285مادة عدا.، خمتار الصحاح ،الرازي حممد -(1)
 ، 1/58،دط ،أبو سنة  ،النظرية العامة لاللتزام يف الشريعة اإلسالمية ،فهمي امحد-(2)
 م س.، 1/211، األحكام السلطانية ،املاوردي -(3)
 3/191وحاشية ابن عابدين 8/110س واخلراشي على خمتصر خليل م 2/225 ابن فرحون تبصرة احلكام  -(4)
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 نه العمل الضار من دون وجه حقأأو  عن السلوك املعتاد لإلنسان وبعبارة أخرى هو احنراف
 .(1)هو معيار موضوعي ال معيار ذايت فمعيار التعدي عند الفقهاء أو جواز شرعي

التعدي أو اخلطأ هي نظرة وسط بني نظرية )وجود اخلطر " نظرية اخلطأ "  فنظرة اإلسالم إىل
النظرية  اليت ال ترى املسؤوليةقائمة إال إذا وجد اإلدراك أو القصد أو التقصري أو قلة االحرتاز (وبني

ضر بغريه بدون وجه حق سواء أكان أ املسؤولية على كل شخصالثانية نظرية املخاطر اليت توجب 
يف حاجة إىل من يوصله ابلفعل الناتج منه بوضوح ومن هنا كان ا لضمان  مل يكن " ولذا كانو   خمطئا

 .ابلتسبب من القصد أو التقصري أو التحرز

 ابلفعل الناتجن الفعل املباشر حيصل كما أتخذ الشريعة ابملخاطرة يف األضرار مباشرة وذلك أل
 .عنه بدون فاصل الشبهةلذا كان وحده كافيا للضمان

 :أركان التعدي

ومها: الركن املادي ابرتكاب املتعدي فعال من شأنه:  نأساسيان للتعدي من الناحية الشرعية ركنا 
بفعل اجيايب و   هبا حداث الضرر للغري بشكل مباشر أو غري مباشر أو بصفته أصيل أو شريك أو ساهمإ

 .(2)أو سليب

خفي ال  على اعتبار أن القصد اجلنائي أو النية أمر ابطينو   وهو القصد اجلنائي و الركن املعنوي:
عليه أانط الفقهاء ذلك إىل ظروف ومالبسات الواقعة وكيفية حصوهلا واآللة  طالعميكن اإل

 .(3)فعل التعديأسلوب ارتكاهبا فالنتيجة احلاصلة على ضوء ذلك يتم حتديد و   املستعملةفيها

يف مكان  هبشخص جمرد عن األمور الشخصية ونضع عند شراح القانون هو أن أتيت :املعيار املوضوعي
 ن كان ما صدر منه سيصدر عن هذا الشخصإف السليمّ و   من اقرتف "التعدي " الشخص العادي

                                                           

-املعيار املوضوعي عند شراح القانون هو اإلتيان بشخص جمرد عن األمور الشخصية ونضعه يف مكان من اقرتف التعدي  -(1)
فان كان ما صدر منه سيصدر عن هذا الشخص العادي أي املألوف من األمور فليس تعداي وان  -أي الشخص العادي والسليم

 عدي.كان عكس ذلك فهو ت
 وما بعدها م س. 2/12 ،لتشريع اجلنائي اإلسالميا ،عودة اعبد القادر-(2)
 .2/211 ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،حممد  ابن رشد-(3)
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كان ما صدر منه يتجاوز ما سيصدر عن الشخص العادي فهو ن  إو   العادي أي املألوف من األمور
 .تعدي

 الشيء ابلنسبة للمجنون فإذا كان سن الصغري غري املميز ال يسأل قبل سن التمييز ونفس
حيكم  نهإف كانوا غري مسئولني  نإاإلسالمي فهؤالء، ف التشريع يف نهإابلنسبةللقانون الوضعي ف واملعتوه

مدنياال جنائياحفاظا على أموال وأرواح الناس والذي يتوىل أداء التعويض يسألون  أي ابلضمان عليه
 .مبعىن أن الشريعة اإلسالمية تقيم املسؤولية على أساس ركن واحد وهو التعدي

 .الفقرة الثانية :الضرر

 من خالهلااحلكم ن يعرفأاملرء يستطيع امتازت قواعد الشريعة اإلسالميةبشموليتها واتساعها حبيث
صلى هللا  النيب القواعدالعظيمةماوردمن قول مجلةتلك حتتهاومن تندرج لكثريمن املسائل اليت الشرعي

يف كثريمن األحكام الشرعية  يدخل على قصره هذااحلديث نإف (1)وسلم "ال ضرر وال ضرار  عليه
 .جلواآل العاجل يف الناس مصاحل الشريعةلضمان بنته الذي احملكم السياج ،ويبني

ضرار إ عن ابلنهي تبعهأ الضرريف الشريعةبل نفي يقتصرعلى مل نهأهذا احلديث أيضا معاين من إن
آلخرين ،سواء قصدصاحبه اب  األضرار عليه يرتتب فعل عن كل منهي فاملكلف ببعض العبادبعضهم

 .يقصد وملأضرار اإل

 مبختلف الضرراملادي تعويض على وجوب يتفقان الوضعي وأيضاالتشريع اإلسالمي ن الفقهإ
جيابيا إال أهنما خيتلفان يف إالضررحمققا سواءكان يسريا أو جسيما قوالأو فعالسلبياأو  إذا كان أشكاله

هذه املصاحل  ألن تعويض الضرر عن إتالف األموال غري املتقومة شرعا كاخلمور واخلنازير وآالت املالهي
 .ال يعرتف هبا الشرع أصالفضال عن أن حيميها فهذه ال تضمن شرعا وان كانت تضمن قانوان

                                                           

:قلت: مل خيتلف عن مالك يف رواية  ،. 2/210 ، 2ط/ ابب القضاء يف املرفق،كتاب أال قضية   ، وطأاملمالك ابن انس، -(1)
وقد روي متنه عن عدد من الصحابة لكن الطرق كلها معلولة ليس هلا إسناد صحيح وأهل احلديث  -هكذا مرسال–هذا احلديث 

 من املتأخرين إمنا يصححونه لكثرة هذه الطرق على أن من أقوى ما يثبت صحته استشهاد مالك به يف غري هذا املوضع .
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فيحدث فيه تشويها  اجلسم قديصيب وهو الذي لضرراملعنوي ا هناك الضرراملادي جانب وإىل
يصعب  الذي(1)عن الضرراملادي والضرراملعنوايملرتد  يتحدثون عن التعويض قهاء القانونفف

ال جيعل احملكمة  األعلى يف إحدى قراراته على أن صعوبةتقدير الضرراملعنوي وقدقضى اجمللس(2)تقوميه
 بدرهم احملكمةحينماقضت نأو  يستحقه الضحية  التعويض املناسب الذي يف حل من أن متنح

 .(3)عن الضرراملادي املرتد الذي أصاهبماتكون قد خرقت القانون لألبوين رمزي واحدكتعويض

تضرر وفقا لقواعد العدل ال حيول دون تعويض امل إذافصعوبة تقدير التعويض عن الضرر املعنوي
ألنه يتفق مع  فبعض الفقهاء يقولون بلزوم التعويض عن الضرر األديب واإلنصاف يف التشريع اإلسالمي

صاحل حسب كل وترمم آاثره وتساير امل الروح العامة للنصوص الشرعيةواليت متنع الضرر جبميع أنواعه
 .(4)زمان ومكان

 .ابلغري من اعتدى أصاب الذي الضرر و التعدي بني تربط الفقرة الثالثة:العالقةاليت

والضرر  التعدي وجودالرابطةالسببيةبني وجوب على يتفقان الوضعي اإلسالمي والقانون إن التشريع
 .(5)ملضرور ا أصاب الذي

 ن يكون الضرر مرتبطا ابلفعل ارتباطأنه البد يف الضمان أالفقهاء املسلمون  ويشرتط
وكذاعن األضرار اليت  يلحقهابغريه الشخص شرعا عن األضراراملباشرةاليت ويسأل (6)النتيجةابلسبب
 املتسبب ابلضماندقد ينفر  ابشرابلضررلكن هومسؤوليةمن القائم إحداثهامباشرةواألصل يكون متسببايف

   .رهومع املباش وقديشرتك

 

                                                           

 شوهات اليت تصيب الزوجة يف  وجهها تلحق ضررا معنواي مرتدا ابلزوج نتيجة رؤيته لوجه زوجنه وأتمله.فالت -(1)
 ، 46-1،1/21ط/ ،الضمان يف الفقه اإلسالمي،علي اخلفيف-(2)
 قضاء اجمللس األعلى يف املسؤولية التقصريية. -(3)
  26/81، 1ط/،ملبسوط ا،السرخيسي-(4)
 م س. ،2/51 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عودة عببد القادر-(5)
 .1،1/99ط/ ،الوسيط يف اصول الفقه ،وهبة الزحيلي-(6)



256 

 : يف املسؤولية التعدي الفقرة الرابعة : حكم

 خريافخري وان شر فشر ويف إن نهعتصدر  اليت برزمبدأمسؤوليةالفردعن األعمالأقد  اإلسالم إذا كان
 .على سائراملخلوقات واملسؤوليةهلاشقني دنيوية وأخروية فضل الذي لإلنسان هذاتكرمي

 وحده الشخصي وعليه فعله عن مسئول شخص كل  ابلنسبةللمسؤوليةالدنيويةأن فقد قرراإلسالم
 أي فعل على اإلقدام قبل الستحضاراخلشيةمن العقاب آثرهاونتائجهاوذلك عبء املسؤوليةوحتمل يقع
 .َّخمخل مل هل جم حمُّٱ(1)"تعاىل قال

 .(2)َّمنحجحج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حجحجٱُّٱقالتعاىل

 غريه عمل العن فرديسأل عن عملهإن الالتبعةالفرديةف اآلايت مبدأ حتمل وبذلك تقرر هذه
خلال أونقصاوجب  فيه أو أحدث منفعته فأتلفه أوعطل غريه على مال تعدى وعلى هذااألساس فمن

 .بغريه حلقه عن الضررالذي والتعويض ضمانه عليه

على حقوق  أحياانوضرورةاحلفاظ قد يقتضي إطالقه فالعدل اليؤخذعلىأ غري أن هذا األمرجيب 
يف  وهي عن عمل غريه  إلنسانا القاعدةفيسأل عن هذه اخلروج معينةأن يتم أحوال أو يف اآلخرين

قائمةعلى ما  املسؤوليةيف القانون مراقبته وهذه يف املباشر وتفريطه تقصرييف حفظ احلقيقةانشئةعن
 أعمال عن مسؤوليةالوايل عن أعمال القاصر واملتبوع تشمل ابخلطأ املفرتض وهي على تسميته يصطلح

 .واجلمادات كاحليواانت  تهحراس حتت تكون واملسؤوليةعن األشياءواليت واملوظفني كالعمال  ابعالت

 الغريإال انه فعل ابملسؤوليةعن هو أاليؤاخذ اإلنسان اإلسالمي ملبدأ العام يف التشريع وإذاكاان
 يوجب الضمان ام املتسبب يف إحداث الضرراذاصدرمنه نإمراعاةملبدأ العدالةودفعاللضرر عن املتضرر ف

على أساس  على الضررأو األمر به أو حنوذلك أوالتسليط أواإلغراءابإلتالف كالتقصري يف احلفاظ
 .األعمال واملباشرة يف قاعدةالتسبب

 

                                                           

 .38:سورة النجم، االية  -(1)
 .18 :سورة فاطر، االية -(2)



257 

 

 .املطلب الثاين اقرتان الدعويني يف التشريع اجلنائي املغريب

 .الفرع األول تعريف الدعويني وارتباطهما

تتجسد من الناحية القانونية عن طريق تطبيق قواعد املسطرة وموضوع املسطرة إن اخلصومة بصفة عامة 
 .فرعنيإىل  عاليت ترفع إىل القضاء للمطالبة ابحلق على أن الدعوى تتفر  ىهو الدعو 

تطبيق مقتضيات القانون  هتدف إىلاليت حتركها النيابة العامة لفائدة اجملتمع و :الدعوى العمومية 
 .ختضع يف إجراءاهتا للمسطرة املدنيةو   ملدنية اليت ترفع للقضاء املدينالدعوى او   ئياجلنا

م ج وهي ضرورية كقاعدة عامة  يهتم هبا قو   اليت يبث فيها القاضي اجلنائي(1)الدعوى اجلنائية
  ألهنا الوسيلة اليت حيمى هبا حق الدولة يف العقاب إذا أن املبدأ يف امليدان اجلنائي ال عقوبة بدون حماكمة

عمد فيها احملتسب يكاحلالة اليت ،ال حماكمة بدون مسطرة إال فيما يتعلق ابستثناءات حلالة ضيقة جدا و 
زجر  أو عامل اإلقليم،أو العمالة إىل تطبق العقوابت الزجرية ذات الطابع املايل أو اإلداري يف ميدان

 .الغش ومراقبة األسعار

القضاء اجلنائي تبعا للدعوى العمومية كوسيلة حلماية الدعوى املدنية التابعة: وهي اليت ترفع إىل 
التعويض وهي اليت يعرب عنها ابلدعوى املدنية التابعة وختضع يف إجراءاهتا كقاعدة  منحق املتضرر 

رغم أن ما يطبق ،  القضيةال نوع للمسطرة اجلنائية إعماال لقاعدة أن اإلجراءات تتبع نوع القضاء 
 .(2)قواعد مدنيةبشأهنا من حيث املوضوع هي 

ن الدعوى املدنية التابعة ألو   هو الدعوى اجلنائية األمرنستنتج من هذا أن ما يعنينا يف هذا 
نه يرتتب عن كل أينص على  هاج فالفصل األول من مق هاتني الدعويني وحدمها ختضعان لقواعد 

                                                           

العام" كوييت: "الدعوى اجلزائية" القانون السوري "دعوى احلق لخرى يف بعض القوانني العربية كالقانون اأوتسمى مبسميات  -(1)
 الدعوى العمومية عندان يف املغرب "والدعوى اجلنائية يف القانون املصري.

 4،1/213ط/، شرح يف القانون املتعلق ابملسطرة اجلنائية اجلديدة ،عبد الواحد ا لعلمي((2
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هذا وضع و   ن ضررجرمية احلق يف إقامة دعوى عمومية ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها م
 .(1)يتعني معه توضيح الفروق املوجودة بني الدعويني

املدنية التابعة ختتلف سواء من حيث طبيعة و   من حيث الطبيعة: إن طبيعة كل من الدعويني اجلنائية
 .(2)الدعوى يف ذاهتا أو من حيث طبيعة احلق الذي حتميه 

التابعة دعوى خاصة غايتها تعويض فمن حيث طبيعة الدعوى نفسها جند الدعوى املدنية 
ابلتايل فهي حتافظ على طابعها و   الضررو   الضرر الناتج عن الفعل أجلرمي بعد ثبوت كل من اجلرمية

كما ،   لذلك للمتضرر أو خالفائه العامني أي الورثة أن يقيموها إذا كان هناك حمل املدين مما جيوز معه
جبميع أنواع التصرف مادامت تعترب جزءا من ذمته املالية، أن يتصرف فيها  جيوز معه للمتضرر نفسه

فيجوز له التخلي عنها أو املصاحلة بشأهنا أو التنازل عنها للغري مع ،  وسواء كان ذلك مبقابل أو بدونه
جتهاد الغالب من سلوك اإل الدعوى املدنيةحيرم املتنازل له حسب بشأنمالحظة أن التنازل إذا مت 

  التعويض مما جيعلنا حينئذأمام دعوى مدنية عادية ترفع إىل القضاء املدين لحصول علىالسبيل اجلنائي ل
خترج من جمال املسطرة اجلنائية مع مالحظة أن املصاحلة بشان الدعوى املدنية التابعة ال ميكن  ابلتايلو 

لةغري أذه املسإن كانت هو   نه يقر ابرتكاب الفعل اجملرمأ -املتهم  -أن تعىن من جانب املدعى عليه 
 .ن تشمل الدعوى العمومية أيضاأعلى أن املصاحلةميكن  مؤثرةيف احلاالت اليت ينص فيها القانون

قواعدهاابلنظام  ن الدعوى املدنية التابعة كان ألهنا دعوى ال تتعلقأوكل هدا الذي سبق بش 
جل الوصول إىل اجلاين أمن  املتهمبينما جند الدعوى العمومية هتدف إىل إدانة أو إقرار براءة ،  العام

فهي دعوى ،  احلقيقي وترتيب اجلزاء عليها وهي من هذا املنظور متتاز بطبيعتها املتعلقة ابلنظام العام
عمومية ال ميلكها شخص بذاته بل الذي ميلكها هو الدولة فال جيوز لغريها أن يباشر آو يتصرف فيها 

 .خوهلاالقانون حق حتريكها ومتابعتهامبا يف ذلك النيابة العامة اليت 

                                                           

احلقوق  القيت على طلبة السنة الثانية من الكفاءة يف ،حماضرات يف مادة املسطرة اجلنائية ،سلسلةرحو حممد  -(1)
 بكلية احلقوق ابلرابط.1987سنه

من ق  410املدنية امام القضاء الزجري مستقلة هي ام اتبعة للدعوى العمومية يف ضوء املادةالدعوى ،البوعيسي احلسن (2) 
 . ،85-84/ص 38-37ن عم ج م جملة االشعاع 
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أما ما يالحظ من تبين القانون املغريب لألسلوب التقديري يف حتريك النيابة العامة للدعوى  
ن ذلك ال يعين أكثر من ه الدعوى ألذنه ال يعترب من قبيل إسناد احلق يف التصرف يف هإالعموميةف

حال حفظ القضية من طرف النيابة العامةله أن  ن املتضرر يفاستبعادلألسلوب القانوين من جهة وأل
ن النيابة العامة بعد حتريك الدعوى سواء من طرفهاأو من يعمد إىل حتريكها مباشرة من جهة اثنية وأل

طرف اجلهات األخرى املسموح هلا بذلك ال تستطيع التنازل عنها وال التخلي أو املصاحلة بشأهنا اخل 
(1). 

ن تتصرف فيها يف احلدود اليت يرمسها أعتبارها صاحبة احلق فيها هلا ن الدولة ابإوابملقابل ف
و يف أنظام العفو و   املوجود كما هو احلال ابلنسبة لواقع كون القانون املغريب يقر بنظام التقادم نالقانو 

 .(2)احلدود اليت تنشا عن القانون اجلديد الذي يلغي القانون القدمي 

الدعويني تستندان إىل اجلرمية فإن الفعل اجملرم يعترب مصدرا ن كلتا أمن حيث املصدر:رغم 
مباشرا للدعوى العمومية بينما يعترب مصدرا غري مباشرللدعوى املدنية التابعةأما مصدرها املباشرفهو 
الضرر املرتتب عن اجلرمية وليست اجلرمية ذاهتا ولذالك فإن ثبوت اجلرمية وحدها ال يكفي لرفع الدعوى 

لتابعة بل البد من ضرر خاص ينجم عنها وال يكفي الضرر العام الذي يرتتب على مجيع اجلرائم املدنية ا
إما فعال وإما حبكم القانون فكثري من اجلرائم ال يرتتب عنها إال ضرر عام قد ال يكون فعليا وإمنا حبكم 

 .(3)ةلرفع دعوى مدنية اتبع ستناد إليهوال حمل فيها لضرر خاص ميكن اإل القانون فقط

طرف سليب وطرف –من حيث األطراف :إذا كانت كلتا الدعويني تشتمال ن على طرفني 
نه اجملرم يف أي املدعى عليه من حيث أ)املدعى()واملدعى عليه( ويشرتكان يف الطرف السليب -جيايبإ

التابعةحبيث القانوين يف هذا الطرف ابلنسبة للدعوى املدنية  نه يالحظ من جهة التوسعإكلتا الدعويني ف
وعلى املسئول عن احلقوق املدنيةبينما ال جيوز رفع الدعوى العمومية إال على  جيوز رفعها على الوارث

 .اجملرم احلقيقي

                                                           

 م س، 1/101 ،شرح ق م ج ،(العلمي عبد الواحد(1
 م س ،87- 38- 37ع  صالبوعيسي احلسن جملة االشعاع  ((2
 م س.،سلسلة حماضرات يف املسطرة اجلنائية  -(3)



260 

ومن جهة أخرى تستعمل الدعوى العمومية من طرف الدولة ممثلة يف النيابة العامة بينما الدعوى 
 .ن الفعل اجملرماملدنية التابعةيستعملها كل من تضرر بصفة شخصية م

عن هذه  من حيث سقوط أسباب املتابعة :ابلنسبة للدعوى العمومية فاملسطرة اجلنائية تتحدث
األسباب بصفة حصرية: تسقط الدعوى العموميةمبوت املتهم وابلتقادم وابلعفو الشاملوإبلغاء القانون 

برام مصاحلةإذا كان عالوة على ذلك إب اجلنائي وبصدورحكم سابق ال تعقيب فيه وميكن أن تسقط
القانون ينص على ذلك بوجه صريح وكذلك الشأن يف حالة سحب الشكاية مىت كانت شرطا الزما 

 .للمتابعة

 .يةن أسباب سقوطها ليست حصر إوابلنسبة للدعوى املدنية التابعة ف

 :عالقة الدعوى املدنية ابلدعوى العمومية

ذلك  جانب ىلإولكن  –املدنية والعمومية  -لدعوينيالقاعدةالعامة هي أن هناك استقالل يف ممارسة ا
للمتضرر يف ئذعند يرخص نهإاملدنيةالتابعةف شروطالدعوى توفرت أي ذا وجد ارتباط بني الدعوينيإنه إف
 الدعوى العموميةأو ابلتدخل وإماأمام القضاءالزجري بتحريك القضاءاملدين املدنيةإماأمام دعواه يرفع نأ

 .(1)ق م ج لنصوصالنيابةالعامةطبقا  طرف فيهابعدحتريكهامن

 فإذا اختارالطريق، الزجري و الطريقأ املدين يف اختيارالطريق أن للمتضررمبدئيااحلق وهذايعين
 أمام التعويض دعوى الضحيةمن رفع ومبدأمتكني،  مدنيةاتبعة حئنيذ أمامدعوى نكونالزجري 

 .مربرمن عدةأوجه هواألصل ابعتباره القضاءاملدين إضافةإىل إمكانيةرفعهاأمام القضاءالزجري

 البالداليت يف العموميةوذلك النيابةالعامةمبباشرةالدعوى أن يلزم يستطيع فالضحية هبذاالشكل 
 .ااملغرب الدعواىلعموميةومنه التقديري يف رفع على األسلوب تقوم

 .قلأوبتكلفة القضاءاملدينممالوجلأ إىل  أبسرع حيقق للضحيةنظر دعواه هذا األسلوب 

                                                           

 م س،1/222،حق م ج يف شرو ،العلمي عبد الواحد(1) 
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 العموميةوهي تثار بصدد الدعوى اليت أدلةاإلثبات يفيدالضحيةمن حيث هذا األسلوب 
 .الفرد وسائل على أيةحال االسلطات العامةبوسائلهااليت تفوق أدلةجتمعه

 بودا املنعقد يف العقوابت اخليارللضحيةبتأييد مؤمتراجلمعيةالدوليةلقانون وقد حظي مبدأ ختويل
 بني حق اإلختيارعليه  للمجين ن يكونأ يلي"جيبااملؤمترم توصيات فقدجاءضمن 1974سنة  بست

 .أي املدين أوالطريق العادي اجلنائي لتجاءإىل الطريقإلا

 ولكن مدنيةعاديةينظر فيهاالقضاءاملدين دعوى أمام املدين:يف هذه احلالة نكون اختيارالطريق
 الذي املدنيةمع احلكم الدعوى يصدربصددهذهس الذي احلكم إىل تعارض قديؤدي هذا الوضعن  وأل

 .بقاعدتني: العمل جرى نهإف ينظر فيها القضاءالزجري العموميةاليت يصدريف الدعوى

نه بصدد اختيار الطريق املدين أعلى  (1)يقيداملدين وقاعدة : اجلنائي املدين يوقف قاعدة اجلنائي 
 .ال بد من التأكيد على مالحظتني

رض فالزجري وال إىل الطريق ال ميكنه الرجوع، األصل ابعتباره املدين ن من اختارالطريقأاألوىل :
ما إذارفعت أ،يف مناقشتها شرع نهأ أي فعالابلقضاءاملدين الدعوى صحيحاوارتبطت ختيارمتهناأن اإل
 نإف،مناقشتها يفبعد  اجلهةاملختصةولكنهامل تشرع إىل أو رفعت،جهةمدنيةغري خمتصة أمام الدعوى

هناأيضا أن  رضفوال القضاءالزجري أمام جيوز نقل ا لدعوى حبيث ،ال تطبق قاعدةمن اختار اليرجع
الدعواىلعمومية من  ن حتريكإوإالف ،والدعواىلعموميةقدبوشرت، رفعهاأمام القضاءاملدين الدعواىملدنيةمت

 دعواه املدين يف نقل عطي احلق للمدعيفيهاي صدور حكم املدنيةوقبل الدعوى لنيابةالعامةبعد رفع طرفا
 ابتداءاختيارالطريق نه إبمكانهأ رغم حينئذ قاعدة من اختارال يرجع عليه القضاءالزجري وال تطبق أمام

 .املدين ابالدعاء مصحوبة شكاية االدعاء املباشر أو التقدمب عن طريق الزجري

 مقررةملصلحةاملتهم بل هي العام من النظام ليست ن قاعدةمن اختارال يرجعإف يأ وعلى
 .هباأو اليتمسك يتمسك له أن الذي

                                                           

الدعوى خمافة تضارب األحكام الزجرية واملدنية مينع على القضاء املدين أن ينظر يف دعوى التعويض إال بعد صدور احلكم يف  -(1)
 العمومية أي يف اجلانب الزجري وان هذا احلكم يقيد القضاء املدين بنفي املسؤولية اجلنائية أو إثباهتا.
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 ال ميكن حاالت فهناك،قاعدةعامة ليست الزجري والطريق املدين الطريق ختياربنيإن رخصةاإل
اليت ال جتوز  احلاالت يف وذلك الزجري إال الطريق ال يبقى ابتداءحبيث فيهااللجوءإىل الطريق املدين

ن القذف يف حد أل الدعواىلعموميةكماهواحلال ابلنسبة جلرمية القذف إالبتحريك فيهااملطالبةابلتعويض
ذاته ينقلب عمال مباحا إذا استطاع الفاعل إثبات صحة وقائعه وهو ما ال يتيسر إال أمام القضاء 

إال بسلوك الطريق  ن هناك حاالت ال ميكن فيها للمتضرر احلصول على تعويضإوابملقابل ف ،الزجري
 .،املدين

 :اختيار الطريق الزجري

يف األحوال اليت جيوز فيها ذلك جيعلها اتبعة للدعوى  –إن اختيار الطريق الزجري لرفع الدعوى املدنية 
العمومية والتبعية تتجلى يف خضوع كلتا الدعويني لنفس املسطرةوهي املسطرة اجلنائيةويف كون الدعوى 

بقاعدة اجلنائي يوقف املدين  ملللعاملدنية يفصل فيها مع الدعوى العمومية حبكم واحد وابلتايل ال جمال 
 .(1)واجلنائي يقيد املدين كما أن قاعدة من اختار ال يرجع ال تطبق هنا أيضا

 .الفرع الثاين:أركان املسؤولية التقصريية يف التشريع املغريب

لتزام حمددا يف ابلغري، سواء كان هذا اإل(2)املسؤولية املدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر أحلقه
نصوص أو غري حمدد، وهي عقدية إذا وقع اإلخالل بعقد قائم بني املخطئ واملتضرر، وتقصريية وتقوم 

و أ،  إذا وقع اإلخالل ابلتزام قانوين عام، يوجب عدم إحلاق ضرر ابلغري سواء كان هذا اإلخالل عمدا
سواء" أي أن املتسبب  غري عمد، وقدميا قال فقهاء الشريعة اإلسالمية " العمد واخلطأ يف أموال الناس

 .(3)و خطاأيف الضرر يضمن سواء كان فعله عمدا 

                                                           

املتضرر له أحقية االختيار بني أن يتبع دعواه يف الطريق الزجري ابرتباط دعواه ابلدعوى العمومية وله أن ينتظر حىت يصدر  -(1)
اختار الطريق الزجري فليست له أحقية الرجوع من يرفع دعواه أمام القضاء املدين وابلتايل فان  احلكم يف الدعوى العمومية وحينذاك
 إعماال لقاعدة من اختار اليرجع  إىل الطريق املدين والعكس ابلعكس.

 م س. 14/317،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،احلطاب عبد هللا  -(2)
 .58/،/  1ط/ ،عمال الغري املشروعةاملسؤولية املدنية عن اال،زهدي يكن  -(3)
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واملسؤولية املدنية تقوم يف كلتا احلالتني، أي سواء كان الفعل مقصودا أو غري مقصود، فقد نص 
ن " كل فعل ارتكبه إنسان عن بينة واختيار ومن غري أمن قانون االلتزامات والعقود على  77الفصل 

ثبت أذا إلزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، أو معنواي للغري، أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماداي أ
 ."ن ذلك الفعل هو السبب املباشر يف حصول الضرر، وكل شرط خمالف لذلك يكون عدمي األثرأ

و املادي أمن نفس القانون على أن "كل شخص مسئول عن الضرر املعنوي  78ونص الفصل 
ن هذا اخلطأ هو السبب املباشر أه أيضا، وذلك عندما يثبت إأحدثه ال بفعله فقط، ولكن خبط الذي

 .يف ذلك الضرر

لزم كل أن املشرع املغريب على غرار الشريعة اإلسالمية، أن التدقيق يف الفصلني السابقني يتبني إ
 .دثه له من ضرررحألعمدي، أن يعوض املتضرر عما او بفعله أه إمن تسبب يف الضرر سواء خبط

 :ركان املسؤولية التقصريية ثالثةأن أذا يتضح مما سبق إ

 .العالقة السببية بني اخلطأ والضرر - 3 -الضرر  - 2 -اخلطا  (1: 

 .الفقرة األوىل : اخلطأ

هم يف املسؤولية التقصريية، وهو اإلخالل ابلتزام قانوين عام، مع إدراك هذا ألهو الركن األول وا(1)اخلطأ 
 .اإلخالل من طرف املخطئ واخلطأ سواء كان ابلفعل أو ابلرتك يوجب املسؤولية

فاخلطأ ابلفعل هو اخلطأ اإلجيايب أي عندما يقوم املخطئ بعمل خمالف للقانون واألعراف 
عنها مسؤولية تقصريية مىت نتج عنها  أو يتلف مال غريه، وكل جرمية تنشأواللوائح، كمن يقتل شخصا 

 .ضرر للغري

و اخلطأ السليب، يقوم إذا ترك املخطئ ما كان جيب عليه فعله، كأن حيفر شخص أخلطأ ابلرتك وا
ليها فيسقط فيها شخص إضاءهتا ليال لينبه املارة إيهمل اإلشارة إليها أو و   حفرة على حاشية الطريق،

                                                           

عرفت اخلطا"كل قول اوفعل يصدر عن االنسان بغري ، املسوولية اجلنائية يف الفقه االسالمي والقانون اجلزائري،الزواوي امينة (1)
 . 1/76قصده بسبب ترك التتبث عند مباشرة امر مقصود سواه"
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يضع عالمة  و اضطراراي على قارعة الطريق، والأن يوقف سائق عربته اختياراي أو أويصاب جبروح  -
ن كال من الشخصني يكون مسئوال إالعطب أمام وخلف العربة مبسافة حمددة فتصطدم هبا عربة أخرى، ف

عن األضرار اليت أحدثها للغري بسبب تركه ما كان جيب عليه فعله، وكذلك مالك منزل يرتكه يتآكل 
ن مالك إو أمواهلم فأهنم ادبأوال يقوم بصيانته واحملافظة عليه فيسقط نتيجة القدم فيصيب أشخاصا يف 

واخلطأ السليب أوسع من اخلطأ اإلجيايب يف احلياة اليومية، ذلك  (1)املنزل يكون مسئوال عن هذه األضرار،
عن كل خمالفة لألعراف والعادات والقوانني والتقاليد مىت تسببت هذه املخالفات  أأن اخلطأ اإلجيايب ينش

ن مينع الضرر واألذى عن الغري، أنه أن يتخذ ما من شأبم ن كل شخص ملز يف إحداث ضرر للغري، أل
 .وإال كان مسئوال عن هذا الضرر

 :بدوره، يتكون من عنصرينأواخلط

 .األول : عنصر مادي أو موضوعي وهو الفعل الضار ويسمى اصطالحا ابلتعدي

 .الثاين : عنصر معنوي وهو إدراك الشخص للخطأ الذي ارتكبه ويسمى أيضا التمييز

 .التعدي (1

حنراف إليضا اأو غري حمدد، وهو أالتعدي هو اإلخالل ابلتزام قانوين عام، سواء كان حمددا يف نصوص 
 .عن سلوك الشخص العادي يف تصرفاته

ن يتخذ مثاال ومقياسا أحنراف؟ ومن هو الشخص العادي الذي جيب ولكن ما معيار هذا اإل
 .مساءلته ؟ تتمحىت ألكل شخص وقع به اخلط

حنراف، ن يقاس به هذا اإلأن هناك خالفا كبريا بني الفقهاء يف حتديد املعيار الذي جيب أالواقع 
عتداء ىل اإلإم هو معيار موضوعي ينظر فيه أالشخص املعتدي ؟  إىل هو معيار شخصي ينظر فيهأ

 .النظر عن الشخص الذي قام به ؟ صرفنفسه ب

                                                           

 من ق ل ع املغريب 89الفصل(1)
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عتداء من خالل إلىل اإن يتم النظر أجيب على املعيار الشخصي،  عتمادما مت اإلذاإ، ف
ليه احنرافا عن السلوك العام القومي إالشخص املعتدي، فنبحث هل الفعل الذي قام به يعترب ابلنسبة 

 .م ال ؟أ

مام عدة معايري ختتلف ابختالف أعتماد على املعيار الشخصي نكون نه ابإلأواحلقيقة 
الذكي احلاذق خيتلف عن سلوك الشخص الغيب  ن سلوك الشخصأشخاص وتتعدد بتعددهم، ذلك األ

ي احنراف أن سلوك الشخص احلذر اليقظ خيتلف عن سلوك الشخص املتهور املهمل، فأالبليد، كما 
حنراف من الشخص املتوسط من الشخص الذكي اليقظ يعد تعداي يستوجب مسؤولية بينما نفس اإل

ي املعيار أعتماد على هذا املعيار مسؤولية عليه، ويف اإلو الغيب ال يعد تعداي، وابلتايل فال أالذكاء 
 .الشخصي ضرر على املعتدى عليه وضياع حلقوقه

ن هذا املعيار يتعدد حسب تعدد األشخاص ودرجات ذكائهم ويقظتهم أىل إهذا ابإلضافة 
 .(1)مر يصعب معه حصر حالة كل شخص على حدةأوسلوكهم يف احلياة، وهو 

ىل التعدي يف حد ذاته بقطع النظر عن إي النظر ألى املعيار املوضوعي، عتماد عن اإلأكما 
 .الشخص املعتدي، فيه ضرر كبري على أولئك املعتدين الذين يتمتعون مبواصفات عقلية بسيطة متخلفة

وهو الشخص العادي الذي ،  عتماد على املعيار الشخصي،القضاء على اإلو   وقد استقر الفقه
طلق عليه "رب األسرة" وهو شخص عادة يكون متبصرا وحمافظا على مستقبل أسرته وسالمتها، من أ

ن يتمتع بذكاء حاد وحذاقة مرموقة فكل شخص وجد يف نفس ظروف هذا الشخص اخلارجية أغري 
 -ن الظروف الداخلية ختتلف ابختالف األشخاص من حيث اجلسم واجلنس واملزاج ألال الداخلية، 

حنراف ذا ما وجد يف مثل ظروفه، هل ينحرف هذا اإلإعمال فيه احنراف نقيسه هبذا الرجل الذي وارتكب 
ذا كان يف مثل ظروفه واحنرف ابلنسبة هلذا إم ال ؟ فأم ال ؟ وهل يقوم مبا قام به هذا الشخص املعتدي أ

 .ذا مل ينحرف ال يعد مسؤوالإالشخص يعد مسؤوال، و 

                                                           

على ان كل فعل ارتكبه االنسان عن وما يليه  77الفصل املشرع املعريب قطع الشك ابليقني فنص يف قانون االلتزامات والعقود (1) 
 بينة واختيار ومن غري ان يسمح له به القانون فاحدث ضررا ماداي اومعنواي للغري يلزم مرتكبه ابلتعويض
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 :إلدراكا (2

دراك إذن هي إنسان عن بينة واختيار " فالبينة اإللكل فعل ارتكبه ع " من ق ل" 77نص الفصل 
دراك ذا انعدم هذا اإلإنه فعال يقوم بعمل فيه ضرر للغري، فأالشخص للعمل الذي يقوم به ويعرف 

من نفس القانون فقد نص على ان القاصر  96كد هذا االجتاه الفصل أانعدمت مسؤولية املعتدي وقد 
ىل إل مدنيا عن الضرر احلاصل بفعله" ويطبق نفس احلكم على فاقد العقل ابلنسبة أال يسعدمي التمييز 

 .عمال احلاصلة يف حالة جنونهاأل

ذا كان له من التمييز الدرجة إل القاصر عن الضرر احلاصل بفعله أمن ذلك يس على العكسو 
 ." عمالهأالالزمة لتقدير نتائج 

وابلتايل مناط املسؤولية التقصريية تقوم بقيامه وتنعدم أ اخلطو التمييز هو مناط أدراك فاإل
 .ابنعدامه

سنة وبني فاقد العقل اذا ارتكب  12وقد سوى املشرع املغريب بني القاصر الذي يقل عمره عن 
 .وهو يف حالته هذه، وذلك النعدام التمييز لدى كل منهما أخري خطهذا األ

مكان إخطاء اليت يرتكبها وذلك لعدم ل كل منهما عن األأاجملنون اليسأو فالقاصر غري املميز 
و أذا كان املتضرر الميكنه مقاضاة القاصر غري املميز إدراكه، لكن إلكل منهما، النعدام  أنسبة اخلط

ن ابستطاعته مقاضاة املسؤول عن رقابة كل منهما، سواء كانت الرقابة قانونية كاألب إفاقد العقل، ف
ثناء وجود أو معلمي احلرف أو املعلمني أو كانت اتفاقية كمراقيب خمتلي العقل، أو املقدم أو الوصي أ

 .املتسببني يف الضرر حتت رقابتهم

 :الفقرة الثانية :الضرر

ذا ما ارتكب شخص إنه ال مسؤولية تقصريية أركان املسؤولية التقصريية ذلك أالضرر هو الركن الثاين من 
و من يسوقها يف اجتاه ممنوع، أانرة إخمالفة للقانون ومل حيدث ضررا للغري كمن يقود ليال سيارته بدون 

شخاص قد ارتكب كل منهم خمالفة للقانون وابلتايل و من يسوق انقلة بدون رخصة السياقة فهؤالء األأ
كان ر أ وبذلك ينتفي الركن الثاين من حداث ضرر للغريإمل يتسبب يف  أهذا اخلط أنال إ أارتكب خط
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ي يصيب املتضرر يف ماله كمن أاملسؤولية، وابلتايل تنتفي املسؤولية التقصريية، والضرر قد يكون ماداي 
صيب أو أو احرتقت بضائعه املنقولة على منت انقلة أو حتطمت سيارته نتيجة اصطدام أمتزقت مالبسه 

ىل موت شخص نتيجة حادثة فيتضرر إه عن العمل وقد تصل يف جسمه جبروح تستدعي عالجه، وتوقيف
و أي يصيب املتضرر يف عاطفته أعنواي م(1)بفقد معيلهم وقد يكون الضرر  تهورثته الذين حتت كفال

ن كان التشويه حيدث ضررا إيصاب بتشويه يف جسمه و  أوو هتان كرامته أشعوره كمن يفقد عزيزا عليه 
 .املتضرر تعويضاماداي ومعنواي يستحق عليه 

 :الضرر املادي

ذا توفر فيه إال إخالل احملقق مبصلحة للمتضرر ذات قيمة مالية وال يعتد ابلضرر الضرر املادي هو اإل
 .تيانالشرطان اآل

 .ن يكون الضرر حمققاأ (1

ن يكون حمققا وهو أن الضرر جيب إفذا وقع للمتضرر ضرر، لذلك إال إن مسؤولية املخطئ ال تقوم، إ
ودت حبياته فيتضرر ورثته من جراء أن يكون قد وقع فعال كالشخص الذي تعرض حلادثة سري أما إ

ن هذه اجلروح مل أال إصيب جبروح، أتعرض حلادثة و  مثل منذلك، وهذا الضرر حتقق وقد وقع فعال 
 م ال ؟ فهذا ضرر حمقق الوقوع وهوأتشف بعد ومل تستقر ملعرفة هل تركت عجزا جزئيا دائما للضحية 

 .(2)نه مل حيدد بعدأما يسمى ابلضرر املستقبل إال 

وهو الضرر الذي قد يقع وقد ال يقع فال تعويض عليه فالشخص الذي (3)ما الضرر احملتملأ
تويف ابنه يف حادثة سري فيطالب بتعويض مادي عن الضرر الذي أصابه من جراء وفاة ابنه القاصر 

                                                           

  ، 1/09د ط ، ،مقارنة يف القانون اللبنالين والقانون املصري مصادر االلتزام دراسة ،الصدة فرج عبد املنعم(1) 

 ،. 1/864دط، ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد مصادر االلتزام ،( السنهوري عبد الرزاق2)

فالجيوز  ( استقر االجتهاد القضائي على انه يشرتط للتعويض عن الضرر الواجب التعويض عنه ان يكون حمقق الوقوع اما احملتمل3)
التعويض النه قد يقع وقد اليقع الن الضرر االحتمايل غري مضمون وابلتايل الجيوز التعويض عنه قانوان قار متييز حقوق رقم 

 وتكون دعوى املدعية مستوجبة الرد 2204/2001ورقم 4588/2003
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منصب عال يتمكن بواسطتها من مساعدة شهادة علياو ن يدرس وحيصل على أتظرا منه ينالذي كان 
 .قق وابلتايل جيب استبعادهاتتححقق وقد ال تتأبيه على تكاليف احلياة، فهذه كلها أضرار حمتملة قد 

 :ن يصيب الضرر مصلحة مالية للمتضررأ (2

بني  يشرتط لقيام املسؤولية التقصريية أن يكون الضرر قد أصاب مصلحة مادية للمتضرر وهناك فرق
مشل ذلك أن احلق املايل هو املتعلق أاحلق املايل واملصلحة املالية، فاملصلحة املالية أوسع من احلق املايل و 

مباشرة حبقه يف احلياة وحقه يف احملافظة على أمالكه واستغالهلا، فالشخص الذي يصاب أبضرار 
يب يف ماله كمن أحرقت جسمانية يكون قد أصيب يف حقه يف احملافظة على سالمة جسمه، ومن أص

 .(1)داره أو هتدمت بفعل الغري يكون قد تضرر يف حق مايل معيلهم

خر، آأما املصلحة املالية فهي األخرى تصيب شخصا أخر بسبب الضرر احلاصل لشخص 
حد أمني اليت تؤمن رب معمل عن احلوادث اليت يتعرض هلا عماله بسبب العمل ويصاب أفشركة الت

مني املؤمن القانوين تضطر لدفع تعويض، أو إيراد لورثة أن شركة التإثة تؤدي حبياته، فهؤالء العمال حباد
الضحية اهلالك وهلا احلق يف الرجوع على املتسبب يف احلادثة، والذي اضطرها إىل دفع مبالغ التعويضات، 

موظف  حالةإىل إتضطر  عندمان الشركة يف هذه احلالة تصاب يف مصلحة مالية، وكذلك الدولة إف
ن ترفع دعوى أن من حق الدولة إعلى التقاعد بسبب اجلروح اليت أصيب هبا نتيجة تعرضه حلادثة، ف

 .(2)على املتسبب يف الضرر السرتجاع الصائر املدفوع 

ن املتضرر يستحق تعويضا إأن الضرر سواء أصاب حقا ماليا أو جمرد مصلحة مالية فيبدواوهكذا 
 .(3)هاعما حلقه من ضرر أو فرض وقوع

                                                           

 .330-1/329 ،االسالميمصادر االلتزام يف القانون املدين االردين دراسة مقارنة ابلفقه  ،سلطان انور((1
 .من ق ل ع ،28الفصل ((2
 116،ص2،عجملة الدفاع   ،1984 التعويض عن الضرر املعنوي يف ظهري اكتوبر اطاللة عاى، التاديل عبد الرحيم(3)
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وكذلك جيب أن تكون املصلحة املالية مشروعة فاخلليلة اليت ترفع دعوى ضد املتسبب يف وفاة 
ن هلا مصلحة يف بقاءه حيا إذا كان ينفق خليلها تطلب التعويض عما حلقها من أضرار بسبب وفاته أل

 .(1)ن دعواها ال تسمع لعدم مشروعية عالقة اخلليلة ابملتوىفإعليها ابستمرار، ف

 .تفويت الفرصة

هناك حالة مل تبلغ درجة احلق وال درجة املصلحة املالية وتسمى احلرمان من فرصة وهي حرمان 
 .شخص من املشاركة يف مباراة أو مسابقة أو أية فرصة أخرى قد حيصل فيها على نتائج حسنة

 .؟ فهل يعترب هذا احلرمان ضررا حلق ابلشخص أو ال ؟ وهل يستحق عليه احملروم تعويضا

ن ينهض قاعدة للمتضرر يؤسس أوما يصطلح على تسميته احلرمان ميكن أن تفويت الفرصة إ
 .عليها دعواه للحصول على تعويض عادل يتناسب والضرر الذي حلق به

 .(2): الضرر االديب

و يف مصلحة مالية أو املعنوي هو الضرر الذي ال يصيب الشخص يف ماله أديب الضرر األ
 .(3)عاطفته وشعورهولكنه يصيبه يف 

نه يصاب بضرر معنوي إخر فآو القذف من طرف أو السب أهانة فالشخص الذي يتعرض لإل
بن الراشد و اإلأخاه، أو أوكذلك الشخص الذي يصاب بفقد عزيز عليه، كمن يفقد ولده الصغري 

ضرار مادية ومعنوية يف نفس الوقت ومن الفعل الواحد صيبوا أبأء مه كل هؤآلأو أابه أالبالغ الذي يفقد 
صيبوا أطفال ن هؤالء األإطفاال صغارا حتت كفالته، فأفالشخص الذي يتوىف نتيجة حادثة سري ويرتك 

                                                           

 .1/304دط ، ،منشاة املعارف االسكندرية ،نظرية االلتزام ،( تناغوا مسري عبد السيد1)

املدين ابن حق الضملن يتناول الضرر االديب فكل تعد على الغري يف حريته او يف عرضه او يف من القانون  267تقضي املادة(2) 
شرفه او يف مسعته او يف مركزه االجتماعي او يف اعتباره املايل جيعل املتعدي مسؤوال عن الضمان. حيث استقر الفقه والقضاء على 

هيئة   204/2007ة لتقديره حسب ظروف الدعوى ووقائعها . قرار متييز ان الضرر املعنوي اليتوجب اثباته وان اخلربة هي الوسيل
 منشورات مركز عدالة 12/2007مخاسية( اتريخ 

من ااقانون املدين االردين على انه:" يقدر الضمان يف مجيع االحوال بقدر ما حلق املضرور منضرر ومافاته  266( نصت املادة (3
 للفعل الضار من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبعية
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بضرر معنوي بسبب وفاة والدهم وبضرر مادي بسبب وفاة معيلهم وكذلك الشخص الذي يصاب 
نفقها أضرار مادية بسبب املبالغ املالية اليت نه يصاب أبإف ضرار جسمانية ترتك له تشويها يف خلقته،أب

ضرار معنوية صابته ابجلروح ويصاب أبإو الكسب الذي فاته بسبب توقفه عن العمل نتيجة أيف العالج 
صيب به والذي يصاحبه طول أم اليت عاانها بسبب احلادثة ومن جراء التشويه الذي آلمن جراء اآل

 .(1)حياته

 ن هذه الصعوبة ال حتول دون منحإتقدير التعويض عن الضرر املعنوي ف الصعبمن ذا كان إو 
ن يكون جابرا لكسر أي جيب أن يكون كامال، أهذا التعويض، جيب  تعويض مناسب وعادل للمتضرر

 .الشيء الذي وقع للمتضرر، ال تعويضا رمزاي فقط

 78ذ نص الفصل إوى املشرع املغريب يف التعويض بني الضرر املادي والضرر املعنوي اوقد س
شكال يف إحدثه"، ومن مث مل يبق أو املادي الذي أن " كل شخص مسؤول عن الضرر املعنوي أعلى 

 .منح التعويض املعنوي

 .(2):  انتقال احلق يف التعويض عن الضرر

يصبح له احلق يف املطالبة ابلتعويض عن  لشروط الضررمستوفيا شخص لضرر مادي  اذا تعرض
بغري عوض،  أو ىل غريه بعوضإن حيول هذا احلق أوله ،ضرار اليت حلقته من املتسبب يف الضرر األ

ضد املتسبب يف احلادثة لطلب التعويض عن هان يقيمو أيقيم الدعوى  أن ولورثته يف حالة وفاته قبل
وثهم يف ماله وهي السيارة اليت حتطمت بسبب احلادثة، واليت تدخل يف ضرار املادية اليت حلقت مبور األ

 .هنا تتعلق مباله وتدخل يف الذمة املالية له وابلتايل يف تركته وتقسم بني الورثةالتعويض املادي للضحية أل

ن يقيموا دعوى بطلب التعويض عن الضرر أن الورثة ال يستطيعون إما يف الضرر املعنوي فأ
ن الضرر املعنوي ضرر ألذي حلق مورثهم ما دام هو مل يقم هذه الدعوى قيد حياته ذلك املعنوي ا

 .ن يطالب به وحيدد الضرر احلاصل له بسببهأشخصي الحق ابملتضرر وحده، وهو الذي من حقه 

                                                           

  ،1/467 د ط، ،الكتاب االول مصادر االلتزام ،النظرية العامة لاللتزام ،الشرقاوي مجيل ((1

جملة القضاء املدين تعىن ابلدراسات واالحباث يف  ، التعويض عن الضرر االديب دراسة مقارنة،ابومغلي مهند عزمي مسعود  ((2
 15ص ،6عاملواد املدنية 



271 

لة واقع ال رقابة أن تقدير الوقائع املتسببة يف الضرر، ومقدار التعويض املمنوح لتغطية الضرر مسإ
م ال وهل أعلى فيها على احملكمة ولكن تكييف تلك الوقائع من حيث كوهنا تكون ضررا لس األللمج

هنا مسائل ختضع احملكمة يف تقديريها إو حمتمل وما الضرر املعنوي الذي جيب تعويضه؟، فأالضرر حمقق 
 .علىلرقابة اجمللس األ
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سالمي والتشريع اجلنائي اجلنائي اإلسباب سقوط الدعويني يف كل من التشريع أ:  املبحث الثاين
 .املغريب

مث ينتشر مث أذلك شأن أي شي يف الوجود يبد هنا يفأن لكل شيء بداية وهناية واملطالبة القضائية شإ
مور تضع حدا للخصومة اجلنائية ونفس يكرب مث ينتهي لذلك فقد حدد املشرع اجلنائي مجلة من األ

املغريب حيث حدد انطالقامن املادة الرابعةمن املسطرة اجلنائية مجلة من الشيء ابلنسبة للمشرع اجلنائي 
سباب سقوط أىل إمر التطرق مور تسقط هبما الدعوى العمومية وعليه وانطالقا مما سبق يتطلب األاأل

سباب سقوطها يف التشريع اجلنائي أاىل إول مث أسالمي وذلك يف مطلب الدعوى يف التشريع اجلنائي اإل
 .املغريب يف مطلب اثين

 .ول: أسباب سقوطالدعوى العمومية يف التشريع اجلنائي اإلسالمياملطلب األ

مور التالية: سالمي يف األإلسباب اليت تسقط هبا اخلصومة اجلنائية يف التشريع اجلنائي اميكن تلخيص األ
م وكذلك موت املتهم، والصلح، العفو والثوبة، ومضي املدة وهو مايصطلح عليه يف الفقه القانوين ابلتقاد

 .و احلكم الباثأالنهائي  احلكمخري أو 

 .الفرع األول : العفو

لئن كان العفو سببا مسقطا للعقوبة، بعد صدور احلكم البات هبا، فإنه الشيء مينع من اعتباره سببا 
والتعازير،وهو مسقطا للدعوى اجلنائية، لكنه ليس مطلقا، وإمنا هو خاص فقط جبرائم القصاص والقذف 

 .(1)ميلكه اجملين عليه أو ورثته، وال ميلكه من ليس صاحب حق فيه

أما ما خيص جرائم احلدود اخلالصة هلل تعاىل، كحد الزان والسرقة والشرب وحنومها فال يقبل فيها 
 .(2)عفو، حىت ولو كان من اإلمام

                                                           

 م،  2/158 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي،عودة عبد القادر– (1)
مباحث يف التشريع “ ،والنبهان حممد فاروق ، ،م س 7/57،يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،الكساين عالء الدين “- (2)

 م س.359-358:/1،“اجلنائي اإلسالمي
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 .واألصل يف مشروعية العفو عن القصاص أو الدية، الكتاب والسنة

من الكتاب قوله ف
 .(1)َّحتنيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱتعاىل

 :ومن السنة

عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ومن قتل له قتيل، (2)أخرجه البخاريـ ما 1
عن نفس الراوي قال: " ومن (5)، ويف رواية عند الرتمذي(4)وإما يقاد" (3)فهو خبري النظرين: إما يودى

أيضا عن أيب شريح اخلزاعي عن (6)قتيل فهو خبري النظرين، إما يعفو وإما أن يقتل "وعن الرتمذيقتل له 
وعن أيب ،  النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " من قتل له قتيل، فله أن يقتل، أو يعفو، وأيخذ الدية"

فإنه خيتار  (8)بقتل أو خبل عن نفس الراوي للنيب صلى هللا عليه وسلم قال: " من أصيب(7)دو داو 
إحدى ثالث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، إما أن أيخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، 

 .ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "

عن مساك بن خرب: أن علقمة بن وائل حدثه أن أابه قال: إين لقاعد (9)ـ ما أخرجه مسلم  2
فقال: اي رسول هللا، هذا قتل أخي،  (10)، رجل يقود آخر بنسعةمع النيب صلى هللا عليه وسلم إذ جاء 

                                                           

 .108سورة البقرة، اآلية: -(1)
 س  1/1701،(  6880)من قتل له قتيل فهو خبري النظرينحديث رقمكتاب الدايت ابب ، الصحيح،اخرجه البخاري يف  -(2)
 أي يعوض ابلدية ويعفو عن القتل -(3)
 أي يقتص منه -(4)
وأخرجه  6486حديث رقم  1/214أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الدايت ابب من قتل له قتيل فهو خبري النظرين  -(5)

 حديث صحيح 235) /( 3 ،1.ط/، ابب ماجاء يف حكم ويل القتيل يف القصاص والعفو كتاب الدايت،سننالالرتمذي، يف 
 م س حديث صحيح.(3/236)  ، ابب ماجاء يف حكم ويل القتيل يف القصاص والعفو كتاب الدايت،سننالالرتمذي يف -(6)
 حديث صحيح 4/169 ،دط،ودت،كتاب الدايت ابب االمام ايمر ابلعفو يف الدم  ، سننيف الاخرجه  ابوا داوود،  -(7)
 . (4/179)“: سنن أيب داود“من :  1اخلبل بفتح فسكون هو فساد األعضاء هامش : -(8)
.كتاب القسامة واحملاربني ابب صحة االقرار ابلقتيل ومتكني ويل القتيل من القصاص (1/846)،صحيح،يف ال مسلماخرجه -(9)

 م س واستحباب العفو.
 (.(4/169 )من سنن أيب داود 2قطعة جلد جتعل زماما للبعري )هامش : النسعة بكسر فسكون:  -(10)



274 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقتلته؟ فقال: إنه لو مل يعرتف أقمت عليه البينة، فقال: نعم قتلته 
من شجرة فسبين فأغضبين فضربته ابلفأس على قرنه (1)هو نتخبطو   قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أان

ه النيب صلى هللا عليه وسلم: هل لك شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: مايل مال إال كساء فقتلته، فقال ل
فرمى إليه بنسعته  (2)،نفسي وفأسي قال: فرتى قومك يشرتونك؟ قال: أان أهون على قومي من ذلك

وقال: دونك صاحبك، فانطلق به الرجل، فلما وىل، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: إن قتله فهو 
فقال الرسول فرجع فقال: اي رسول هللا إنه بلغين أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته أبمرك، مثله، 

صلى هللا عليه وسلم: " أما تريد أن يبوء إبمثك وإمث صاحبك؟ قال اي نيب هللا )لعله قال( بلى فإن ذاك 
 .كذاك قال: فرمى بنسعته، وخلى سبيله"

هريرة قال: " قتل رجل على عهد النيب صلى هللا عليه عن أيب (3)الرتمذيو داود و ما أخرجه أبو 
وسلم فرفع ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فدفعه إىل ويل املقتول، فقال القاتل: اي رسول هللا، وهللا 
ما أردت قتله، قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للويل: أما إنه إن كان صادقا، مث قتلته دخلت 

 .: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعته، فخرج جير نسعته فسمي ذا النسعة"النار، قال 

 :مدلول العفو وشروطه

 :فيه الفقهاء على مذهبني ابلنسبة ملدلوله اختلف

ـــــــــــ مذهب يرى أن العفو هو تنازل عن القصاص جماان أو عن الدية، فيعترب يف نظر هذا املذهب أن  1
اان عاف، وأن من تنازل عنه مقابل الدية عاف أيضـــا، وابلتايل فال املتنازل عن القصـــاص من القاتل جم

وهو للشافعي وأمحد، وحجتهم أن الواجب عندمها ابلقتل العمد، القصاص ،  يشرتط فيه رضاء اجلاين
 .(4)أو الدية، وللويل أن خيتار بينهما، فإذا اختار القصاص، فله أن يتنازل عنه إىل الدية

                                                           

 (.(5/109) نتخبط : جنتمع اخلبط وهو ورق السمر )الشحر( بعد أن نضربه ابلعصا فيسقط )هامش : صحيح مسلم : -(1)
 أي أنه يفضل أن يقتل قصاصا وال بيع نفسه لقومه. -(2)
واحملاربني ابب صحة االقرار ابلقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص واستحباب  كتاب القسامة، صحيحهأخرجه مسلم يف ، -(3)

 قال عنه الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح. ( 2/431) “: سنن الرتمذي“ (. م س 1/847()1680العفو حديث رقم)
 .6/288،للزحيلي والفقه اإلسالمي وأداته،  ،م س159 – 2/157 ،لتشريع اجلنائي اإلسالميا ،عودة عبد القادر -(4)
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أن العفو هو إســقاط القصــاص جماان، أما التنازل عنه مقابل الدية فليس ـــــــــــــــــ ومذهب يرى أصــحابه  2
 نوعمدهتما أ (1)، بعفو، ولكنه صلح، ألنه البد فيه من رضاء اجلاين، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة

الواجب ابلقتل العمد هو القصــاص عينا،و إذا عدل عنه إىل الدية، فيجب رضــاء اجلاين به، وال شــك 
بل الدية يعترب صـــــــــلحا، وليس اهذه النازلة هو الراجح، ألن التنازل عن القصـــــــــاص مق أن مذهبهما يف

 .عفوا، وإال أفرغ الصلح من مدلوله وحمتواه،

أما ابلنســبة لشــروط العفو، فأهم شــروطه أن يصــدر ممن ميلك حق القصــاص من اجملين عليه أو 
كون اجلرح املفضــــي إىل املوت ســــببا متصــــال بقبوله، ل (2)،ورثته، أو من ويل األمر، فيما يتعلق ابلتعازير

به، فيكون العفو الصــــادر من اجملين عليه قبل موته مقبوال، لكونه صــــدربعد حتقق الســــبب املفضــــي إىل 
ويرى مالك عدم قبوله، قد ال يتوقع الوفاة، أو ال تتجه نيته يف العفو إال إىل اجلرح، ال إىل  (3)، املوت

 .(4)دم التحقق إرادته واجبالقتل، فيكون عدم قبوله بسبب ع

 :الرتجيح

هل ،  يكون اجملين عليه قدبني قبل موته موضــوع العفو أنهو املرجح شــريطةاجلمهور  رأي والواضــح أن
يشــمل اجلرح فقط؟ أو يشــمل أيضــا القتل إن حصــل ؟ فإذا مل يبني ومل تكن حالة اجملين عليه تدعو إىل 

العفو على اجلرح والقتل معا، فإن رأي اإلمام ملك يف  مشولاخلوف من موته، ومل يكن العرف يقتضي 
 .هذه احلالة أوىل

أما عن حكمة تشريع العفو عن القصاص أو العقوبة، فتتجلى يف كون الشريعة اإلسالمية 
أعطت حق القصاص ألولياء اجملين عليه يف حالة القتل، إطفاء لغيض الصدور،وإذهااب لألحقاد 

ا فتؤدي إىل حروب وسفك دماء، وللحيلولة دون كل ذلك أقرت حق والضغائن اليت قد تستعرانره

                                                           

 .6/288 ،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيليو  ،م س،159 -2/157 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عودة عبد القادر-(1)
 ، 93 /1د ط، ،جرمية الزان يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي“الناوي عبد اخلالق -(2)
 ،م س4/229، الشرح الكبريامحد ، لدرديرا-(3)
  ،م س7/249،بدائع الصنائع، عالء الدين الكاساين-(4)
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 حج حج حج حجحجحج حج حج حج حج حجحج حج حج حجحج حج حج حجحجٱُّٱالقصاص يف قوله تعاىل: 

(1)حتنيحج حجري حجىن ين  حج حج
. 

م حق العفو عن القصـــــــاص، وشـــــــجعتهم يف أكثر من آية أو هلولكنها يف الوقت نفس أعطت 
القبيلة الواحدة شــــــــــــــر التطاحن والتباغض والتمزق، حديث، لتجنب بذلك أبناء اجملتمع الواحد، أو 

 .(2)برابط احملبة واألخوة والتعاون على اخلري-بدال من ذلك –ولرتبط بينهم 

 .ةالفرع الثاين:الثوب

كما ميكن ،   تعترب التوبة ســـــــــــببا مســـــــــــقطا للدعوى العمومية خاصـــــــــــا ببعض اجلرائم، وهي جرمية احلرابة
 .اعتبارها سببامسقطا للعقاب

واألصل يف مشروعيتها قوله تعاىل 
حجنيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجٱُّٱ

)3( وواضح أن قوله تعاىل : ٱُّٱحج ري حج حج ني حج حج حجحجخبَّ  .حجحجحجحجحجحججبحبخبَّ

تسقط عنه ما وجب عليه من قتل، أو صلب، أو (4)،يفيد أن توبة احملارب قبل القدرة عليه
إن قتل و   ، فإن أخذ ماال كان عليه رده،ايتعلق حبقوق العباد فيبقى مسؤوال عنه ماقطع، أو نفي، أما 

 .أحدا أو جرحه، وجب عليه القصاص، والدية، إذا عفي عن القصاص، وعلى هذا اتفاق الفقهاء

غري أهنم اختلفوا فيما خيص توبة غري احملارب عن حدود هللا اخلالصــــــــــة، غري حد احلرابة، كحد 
وأهل الظاهر أهنا ال تســـــــــقط  كالســـــــــرقة، والردة، هل تســـــــــقط ابلتوبة أم ال؟ فعند مالالزان والشـــــــــرب و 

أمحد رأاين: أحدمها : و   ابلتوبة، وعند أيب حنيفة يســـقط هبا حد الســـرقة فقط، دون غريها، وللشـــافعي
ذا أهنا تســــقط مجيعا ابلتوبة، ملا يف إســــقاطها من الرتغيب يف التوبة، وذلك قياســــا على حد احلرابة، وه

                                                           

 178-177ت:سورة البقرةآاي(1)
 ،م س134 -133 ، مباحث يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ،النبهان ا فاروق-(2)
 .34 -33 :اآلية ،سورة املائدة -(3)
 التوبة.أي قبل أن يقع يف يد اإلمام أو اجلهاز املسؤول عن العدالة وإال فال تنفعه  -(4)
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الرأي هو الراجح يف مذهب أمحد واملرجوح يف مذهب الشــــــــــــافعي، واثنيهما أهنا ال تســــــــــــقط، ألهنا ال 
 .(1)ختتص ابحملاربة، ,أهنا يف حق احملارب، ما هي يف غريه من الناس، فال تسقط ابلتوبة

بغريها من  رأي القائل بسقوط كل احلدود اخلالصة هلل تعاىل أرجح،سواء ما تعلق منها ابحلرابة أوالإن 
 .الزان أو السرقة وما إليهما، ملا يؤيده من الكتاب والسنة

(2)َّحجحجحجحجحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجحجحجىيُّٱقوله تعالى  الكتاب فمن
. 

 :أما من السنة فمنها 

ــــــــــــــ ما أخرجه أبو داوود 1 عن علقمة واألسود قاال:قال عبد هللا: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه (3)ـ
وسلم فقال: إين عاجلت امرأة من أقصى املدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأان هذا، فأقم علي 

ليه النيب صـــلى هللا عليه عما شـــئت، فقال عمر: قد ســـرت هللا عليك، لو ســـرتت على نفســـك، فلم يرد 
فانطلق الرجل،فتبعه النيب صلى هللا عليه وسلم فدعاه فتال عليه: وأقم الصالة طريف النهار  وسلم شيئا،

فقال رجل من القوم: اي رســــــول اله أله خاصــــــة، أم “ وزلفا من الليل، إن احلســــــنات يذهنب الســــــيآت 
 .للناس كافة؟ فقال: للناس كافة

فظ له والرتمذي أن النيب صـــــــلى والل –كما يؤيده حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أيب داود 
: هال تركتموه ؟ لعله أن يتوب، فيتوب -بعد أن أخرب هبروبه أثناء رمجه –هللا عليه وســلم قال يف ماعز 

 .(4)هللا عليه

                                                           

 م س.661 -2/660النبهان فاروق السابق:  يف التشريع اجلنائيأنظر هذه األقوال كلها  -(1)
 .16سورة النساء، اآلية : -(2)
 م س.،.(4/160)كتاب احلدود ابب يف الرجل يصيب من املراة دون اجلماع فيتوب قبل ان ايخذه االمام  سنن،الأبو داوود-(3)

 . حديث صحيح.22446حديث رقم 1/276ومسلم يف صحيحه 
 املستدرك على الصحيحنياحلاكم يف   م س4/145 ، ب احلدود ابب رجم ماعز بن مالك،كتاسننلأخرجه ابو داوود يف،ا-(4)

  . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
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ــــ ما أخرجه مسلم 2 عن سليمان بن يزيدة عن أبيه: أن امرأة من غامد من األزد جاءت النيب صلى (1)ـ
 .“هللا طهرين فقال: وحيك ارجعي فاستغفري هللا وتويب إليههللا عليه وسلم فقالت: اي رسول 

والرتمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه: أن امرأة خرجت على  –واللفظ له  –ــــ ما أخرجه أبو داود  3
عهد النيب صـــلى هللا عليه وســـلم تريد الصـــالة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضـــى حاجته منها، فصـــاحت 

: إن ذاك الرجل فعل يب كذا وكذا، ومرت عصابة من املهاجرين فقالت: وانطلق، فمر عليها رجل فقال
فــانطلقوا فــأخــذوا الرجــل الــذي ظنــت أنــه وقع عليهــا، فــأتوهــا بــه ،  إن ذاك الرجــل فعــل يب كــذا وكــذا

فقالت: نعم هوهذا، فأتوا به النيب صـــــــلى هللا عليه ســـــــلم، فلما أمر به قام صـــــــاحبها الذي وقع عليها، 
ال للرجل قوال حســــنا )قال أبو ق أان صــــاحبها، فقال هلا: اذهيب فقد غفر هللا لك، و فقال اي رســــول هللا

هبــا أهــل داود يعين الرجــل املــأخوذ( وقــال للرجــل الــذي وقع عليهــا: ارمجوه فقــال، لقــد اتب توبــة لو ات
هللا : ويف رواية عند اإلمام أمحد أن عمر بن اخلطاب رضـــــــي هللا عنه، قال لرســـــــول (2)املدينة لقبل منهم

لقد اتب توبة لو اتهبا أهل ،  ارجم الذي اعرتف ابلزان فأىب رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم وقال : ال
 .(3)املدينة لقبلها هللا منهم

مث إن الفقهاء القائلني بقبول التوبة يف احلدود وســــــــــــــقوط هذه هبا خمتلفون فيما إذا كان احلد 
عمل التائب، فبعضــهم قال بســقوط احلد ابلتوبة اجملردة،  يســقط مبجرد التوبة أم البد معها من إصــالح

 .(4)وهو ألصحاب اإلمام أمحد

وبعضهم قال بوجوب اإلصالح مع التوبة لقوله تعاىل : فمن اتب من بعد ظلمه وأصلح، فإن 
وعلى هذا القول  (5)،عرضــــــــوا عنهما، وهو لبقية املذاهبأن اتاب، وأصــــــــلحا، فإهللا يتوب عليه وقوله: ف
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بد من مرور بعض الوقت يعلم به صـــــــــــــــدق توبة التائب، وصــــــــــــــالح نيته وعمله،وقد قدره بعض فال 
 .(1)هذا توقيت بغري توقيت فال جيوز“الشافعيةمبدة سنة، وقال عنه صاحب املغين: 

وهكذا تكون الشــــريعة اإلســــالمية بقبوهلا توبة اجلاين عن حدود هللا اخلالصــــة أكثر رمحة به من 
 .لوضعيةالقوانني ا منغريها 

 مضي املدةالفرع الثالث: 

ومعنــاه مرور فرتة معينــة من الزمن على ارتكــاب اجلــاين اجلرميــة دون حمــاكمــة، أو على احلكم ابلعقوبــة 
 .دون تنفيذها، فيمتنع بعد مضي هذه الفرتة حماكمة اجلاين، أو تنفيذ العقوبة عليه

وما يتصل هبا من الدعوى العمومية  وقد اختلف الفقهاء يف التقادم املسقط للعقوبة أو اجلرمية،
 .على مذهبني

يرى أن اجلرمية إذ مل تكن (3)وزفر من احلنفية  (2)،املذهب األول: وهو ملالك والشــــــــــافعي وأمحد
ي الزمن، مهما طال، دون حماكمة كما ال تسقط العقوبة أيضا، مهما ضمن جرائم التعازير ال تسقط مب

نـه يســــــــــــــقط إ تكن من التعـازير، ولكن مـا يتعلق هبـذه األخرية فـمر عليهـا من الزمن دون تنفيـذ، إذا مل
ابلتقادم، إذا رأى يف ذلك ويل األمر حتقيق مصــــــــــــــلحة راجحة، أو دفع مفســــــــــــــدة حمققة، وحجة هذا 
املذهب أنه ليس يف الشريعة ما يفيد ذلك التقادم جلرائم احلدود والقصاص والدية وعقوابهتا مبضي فرتة 

  س فيهـــــا مـــــا يـــــدل على ختويـــــل ويل األمر حق العفو عن تلـــــك اجلرائممعينـــــة من الزمن، كمـــــا لي
أما ما يتعلق ابلعقوبة أو اجلرمية التعزيزية، فإنه جيوز القول جبواز سقوطها ابلتقادم، مبقتضى (4)،عقوابهتاو 

 .تطبيق القواعد العامة عليها

ز ســـــــــــقوط املذهب الثاين: وهو أليب حنيفة وأصـــــــــــحابه: يرى كأصـــــــــــحاب املذهب األول جوا
ية ابلتقادم، وعدم ســــــــــــقوط العقوابت املقدرة جلرائم القصــــــــــــاص والدية والقذف، دون ير العقوابت التعز 
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غريها من جرائم احلدود، حيث يرى فيها جواز ســــــــــقوطها به، إال أن أصــــــــــحاب هذا املذهب القائلني 
اجلرمية ثبتت ابلبينة بتقادم العقوابت التعزيرية، وعدم تقادم جرائم احلدود والقصـــــــاص يفرقون، بني كون 

أو ابإلقرار، فإذا ثبتت ابلبينة كان هلا أن تسقط ابلتقادم، أما إذا كان ثبوهتا ابإلقرار فال تسقط به، إال 
 .(1)إذا تعلقت جبرمية الشرب، فإن البعض يرى سقوطها به

ة قد يف هذه التفرقة أهنم يشــــــرتطون يف الشــــــهادة على جرائم احلدود أن ال تكون اجلرمي ودليلهم
تقادمت، وال يســــــــتثنون منها إال جرمية القذف، حيث تعترب شــــــــكوى املقذوف شــــــــرطا إلاثرة الدعوى 
العمومية، أما ما عداها، فإن لكل إنســـان حق التبليغ عنها، وحتريك الدعوى العمومية يف شـــأهنا، دون 

 .التوقف على شكاية املتضرر منها يف آاثرها

اجلرمية اليت كان دليل ثبوهتا هو الشـــهادة، كون الشـــاهد خمريا بني احلنفية يف قوهلم بتقادم دليل و 
أداء شهادته على اجلرمية املشهودة حسبة هللا تعاىل، عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم: وأقيموا الشهادة 

فيما أخرجه الشــــــيخان وأبو داود  –وبني أن يتســــــرت عليها، عمال بقوله صــــــلى هللا عليه وســــــلم  (2)،هلل
، فإذا (3): ومن ســـرت مســـلما ســـرته هللا يوم القيامة -ي والبيهقي عن ابن عمر رضـــي هللا عنهما والرتمذ

اختار الســـرت على اجلرمية، مث جاء يشـــهد هبا، بعد أن قدم العهد عليها، دل ذلك على أن ضـــغينة هي 
عن عمر  اليت محلته على الشـــــــــهادة،ومن مت فال تقبل منه بســـــــــببها، واســـــــــتدلوا على قوهلم هذا مبا روي

فإمنا شهدوا عن  –أي وقوعه  –رضي هللا عنه قال: أميا قوم شهدوا على حد مل يشهدوا عند حضرته 
وقالوا عنه: إنه مل ينقل أن أحدا من الصـــــــحابة أنكر على عمر هذا القول، ،  ضـــــــغن، وال شـــــــهادة هلم

 .(4)فيكون إمجاعا

 يقدرها، وإمنا فوض للقاضـــي أما عن مدة التقادم عند أصـــحاب هذا املذهب فإن أاب حنيفة مل
حنيفية يف إســناد  يبرأي اإلمام أ ويتضــح هنا أن(5)أمر تقديرها، حســب اختالف األحوال والظروف، 
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ألن لكل جرمية  هو الســــــديد حد التقادم إىل القاضــــــي، ليقدره لكل جرمية، حســــــب ظروفها وأحواهلا،
يد القادر على معرفتها والتعامل أحواال وظروفا خاصــــــــــــــة هبا، ختتلف عن غريها، والقاضــــــــــــــي هو الوح

 .معها،

 :الفرع الرابع: موت املتهم

 ايعترب موت املتهم ســــببا مســــقطا للدعوى العمومية، إذا تعلقت بشــــخص املتهم الذي كان يطالب فيه
، إذ مبوته يكون قد فات حملها، أما إذا تعلقت مباله كالدية والغرامة واملصــادرة فال رابلقصــاص أو التعزي

 .(1)مبوته، ألن حمل العقوبة مال املتهم، وليس شخصهتسقط 

هذا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا ســـــــــــــقطت عقوبة القصـــــــــــــاص مبوت اجلاين هل يوجب ذلك 
الدية يف ماله أم ال؟ فقال مالك وأبو حنيفة بعدم وجوب الدية عند ســـقوط القصـــاص، ألن القصـــاص 

اين، فإذا مات ســـقط القصـــاص، وال جتب الدية، واجب عينا عندمها، وال يســـتبدل ابلدية إال برضـــا اجل
 .ألن اجلاين مل يوجبها على نفسه، ويستوي عندمها موت اجلاين، سواء كان حبق أو بغري حق

أما الشـــــــــافعي وأمحد فإهنما يراين أن فوات حمل القصـــــــــاص يســـــــــقط عقوبة القصـــــــــاص يف كل 
إذ الواجب عندمها أحدمها، القصاص األحوال، سواء كان املوت حبق أو بغريه، ولكنه يستبدل ابلدية، 

 .(2)أو الدية، فإذا تعذر األول مبوت اجلاين بقيت الدية يف ماله

 .الفرع اخلامس :الصلح

إذا كان الصـــــلح من مســـــقطات القصـــــاص يف الشـــــريعة اإلســـــالمية فإنه ال شـــــيء مينع من اعتباره فيها 
يتعلق ابلقصـــــــاص والدية من حقوق مســـــــقطا للدعوى العمومية، غري أن الصـــــــلح ال يســـــــقط به إال ما 

 .(3)،اآلدمي، وهذا اتفاق الفقهاء

                                                           

 .م س1/770،ي التشريع اجلنائي اإلسالم ،عودة عبد القادر -(1)
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  ،م س6/293 ، اإلسالمي وأدلتهالفقه  ،وهبة الزحيلي ،م س 3/773 ،االتشريع اجلنائي اإلسالمي ،عودة عبد القادر -(3)
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واألصــــل يف مشــــروعية الصــــلح، كســــبب إلســــقاط جرائم القصــــاص والدية، وما يتعلق هبا من الدعاوي 
 .(1)اجلنائية، الكتاب والسنة:

 .ٌٍََُّّّّّحجحجحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱفمن الكتاب قوله تعاىل 

الرتمذي عن عمرو بن شـــــــعيب عن أبيه عن جده أن النيب صـــــــلى هللا ومن الســـــــنة: ما أخرجه 
عليه وســـــــلم قال:ومن قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول، فإن شـــــــاءوا قتلوا، وان شـــــــاءوا أخذوا الدية، 

وما أخرجه أبو داود  (2)وهي ثالثون حقه، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صـــــاحلوا عليه، فهو هلم
 ، وحكم الصلح(3)ل، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الصلح جائز بني املسلمنيعن أيب هريرة قا

كحكم العفو، فمن ميلك العفو ميلك الصلح، فإذا كان أولياء املقتول متعددين، وصاحل أحدهم اجلاين 
فو وكال الســــببني: الع(4)على مال ســــقط والدعوى العمومية املتعلقة به، ويبقى لآلخرين حقهم يف الدية

 .والصلح يتضمن معىن التنازل عن الدعوى اجلنائية، وسحب الشكاية بشأهنا

 .الفرع السادس : احلكم النهائي

ي به، واســـتنفذ مجيع طرق الطعن ســـببا مســـقطا ضـــيعترب احلكم النهائي الذي اكتســـب قوة الشـــيء املق
جديد، ما مل تظهر جدلية للدعوى العمومية، حبيث ال جيوز االســـــــــتمرار فيها، كما ال جيوز إقامتها من 

جـديـدة قطعيـة، فـإن ظهرت فال مـانع من إعـادة النظر من جـديـد يف تلـك الـدعوى اليت أهنـاهـا احلكم 
املذكور، ويســــتذل لذا مبا جاء يف كتاب عمر بن اخلطاب رضــــي هللا عنه إىل أيب موســــى األشــــعري من 

ن إلرشـدك أن تراجع احلق، ف قوله: وال مينعك قضـاء قضـيته ابألمس وراجعت فيه نفسـك، وهديت فيه
 .(5)احلق قدمي، وإن احلق ال يبطله شيء وكمراجعة احلق خريمن التمادي يف الباطل

                                                           

 م س.6/293، الفقه اإلسالمي وأدلنه ،الزحيلي وهبة -(1)
وسلم ابب ماذكر عن رسول هللا يف عن رسول هللا صلى هللا عليه -كتاب االحكام،يف السنن، لرتمدياخرجه  ا-(2)

 َغرِيبٌ َحِديُث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َحِديٌث َحَسٌن  ،م س(2/424)،الصلح
  .3/304، 1ط/ ،أيب داود ، سننال يف ،أبو داودأخرجه -(3)
 م س.294-6/293 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي -(4)
 ، (4391،رقم احلديث)3/449كتاب األقضية واالحكام وغري ذلك..(  ، سننال، يف ،لدارقطينأخرجه ا -(5)
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 .يف التشريع اجلنائي املغريباملطلب الثاين:أسباب سقوط الدعوى العمومية

إذا كانت كل دعوى تثار أمام القضاء تنتهي حبكم فإنه قد حتدث وقائع أو أسباب تنتهي هبا الدعوى 
أبســـــــباب ســـــــقوط  املادة الرابعة من ق م جالعمومية قبل صـــــــدور احلكم وهو ما عربت عنه نصـــــــوص 

 :العمومية ىالدعو 

 القانون اجلنائيلغاء "تســــــــــــــقط الدعوى العمومية مبوت املتهم وابلتقادم وابلعفو الشــــــــــــــامل وإب
وبصــــــــــــدور حكم ســــــــــــابق ال تعقيب فيه وميكن عالوة على ذلك أن تســــــــــــقط الدعوى العمومية إببرام 

إن  الشــــكايةالشــــأن يف حالة ســــحب ا مصــــاحلة إذا كان القانون ينص على ذلك بوجه صــــريح وكذلك
 .(1)شرطا الزما للمتابعة" تكان

 .موت المتهم أوال:

ســــــــــتمرار يف إجراءاهتافمن انحية يعترب من اإلجراءات رة املتابعة أو اإلبعد موت املتهمال يبقى مربر إلاث
ن إاجلوهرية للمحاكمة اجلنائية توافر القدرة لدى املتهم على الدفاع عن نفســـــــــــــــه، ومن انحية اثنية ف

املســؤولية اجلنائية شــخصــية ومبوت املتهم تنتهي إمكانية تنفيذ العقوبة على شــخصــه وهكذا، فإذا مات 
 .النيابة العامة حفظ امللفتابعةتعني على بل إاثرة املاملتهم ق

أما إذامات املتهم بعد إقامة دع وأثناء إجراءاهتا فإن قاضي التحقيق أو احملكمة املعروضة عليها 
القضية تصرح بسقوط الدعوى العمومية وأبنه مل يبقى موجب للحكم يف القضية سواء يف ذلك احملكمة 

 .االستئناف أو اجمللس األعلىبتدائية أو حملكمة اإل

أمام حمكمة املوضـــــوع وكان ابمللف أشـــــياء تســـــتوجب ى املتهم أثناء نظر الدعو ت و مويف حالة 
املصـــــادرة ألن صـــــنعها أو اســـــتعماهلا أو محلها أو حيازهتا أو بيعها يكون جرمية ويف هذه احلالة تصـــــرح 

 .يف ذات الوقت مبصادرة تلك األشياءى احملكمة بسقوط دعو 
                                                           

كما اصبحث صيغته على الشكل االيت:"تسقط الدعوى   3بدال من  4اجلديدهذا الفصل عدل واصبح ترتيبه مبوجب ق م ج  -(1)
العمومية مبوت الشخص املتابع وابلتقادم وابلعفو الشامل وبنسخ املقتضيات اليت جترم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء 

عن شكايته اذاكانت الشكاية شرطا املقضي له وتسقط ابلصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك تسقط ايضا بتنازل املشتكي 
 ضروراي للمتابعة مامل ينص القانون على خالف ذلك.
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يــت من ملورثــة النقض( مينع  –وت املتهم خالل األجــل احملــدد للطعن )تعرض اســــــــــــــتئنــاف وم
صـــــاحلهم إذا كان يقضـــــي ابلغرامة مبحتجاج مبســـــاس احلكم تقدمي الطعن بعد املوت، وال حيق للورثة اإل

 .اليت تنفد على الشركة
 .وموت الفاعل األصلي ال يؤثر على إقامة دع أو سريها ابلنسبة للشريك

 .مات املتهم يف مرحلة االستئناف أو النقض فإن دع تسقط وتنتهي املتابعة من أساسها، وإذا
وتصــــريح احملكمة بســــقوط دع ال يعترب فصــــال فيها، ولذلك إذا صــــرحت احملكمة ابلســــقوط مث 

 .تهم ما يزال حيا أمكن العود إىل املتابعةتبني أن امل
اجلنائية  ىضـــع حدا للدعو ت-الســـقوط األخرى أســـباب  وغين عن البيان أن موت املتهم كباقي

أما الدعوى املدنية إن وجدت فتتابع فيها اإلجراءات ضــــــــد الورثة واملســــــــؤول عن التعويض املدين طبقا 
 .لنصوص م ج

معا، فإن وقوع حوادث  عوى املدنيةدالو  وى العموميةدعال"إذا كانت احملكمة الزجرية تنظر يف 
 .قائمة وتبقى خاضعة الختصاص احملكمة الزجرية" دنيةعوى املداليرتك  واىلعموميةمسقطه للدع

 
 .التقادم اثنيا:

 :تنص املادةاخلامسة على أنه
 :"تتقادم الدعوة العمومية إذا مل تكن هناك قوانني خاصة تنص على آجال أخرى
 .مبرور عشرين سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم اقرتاف اجلرمية ابلنسبة للجناايت

 .اجلرمية ابلنسبة للجنح فرتاقسنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ا مبرور مخس
 .(1)مبرور سنتني ميالديتني كاملتني تبتدائن من يوم ارتكاب اجلرمية ابلنيبة للمخالفات"

يوم و ســــــب يف املدة يوم ارتكاب اجلرمية حتتوتطبيق هذا النص على مدة التقادم يقتضــــــي أن ال 
 .للتقادمالقيام ابإلجراء القاطع 

                                                           

تتقادم الدعوى العمومية مامل تنص قوانني خاصة على خالف ذلك مبرور مخس سنوات م كاملة )اصبحت اربع سنوات مبقتضى (1)
ق م ج .وال تتحدد مدة التقادم ابلوصف  تبتدئ من يوم ارتكاب اجلنحة طبقا للمادة اخلامسة من 2011مكتوبر/27قانون 

اجلنائي الذي احيلت به الوقائع على احملكمة من طرف جهة االهتام وامنا بطبيعة الوصف اجلنحي هلا والذي انتهت اليه وادانت املتهم 
 .6133/2008ملف جنائي عدد 29/10/2008بتاريخ  1/866به. قرار حمكمة النقض عدد 
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ن إلزامي على عكس التقــادم يف امليــدان املــدين ولــذلــك فــإوالتقــادم يف امليــدان اجلنــائي لــه أثر 
للمتهم أن يتمســـك به يف ســـائر أطوار املســـطرة وعلى احملكمة أن تثريه تلقائيا وتصـــرح بســـقوط دع وإذا 

تعليل وابلتايل معرضـــــــــــــــا دفع به املتهم وأدانته احملكمة دون أن تناقش هذا الدفع كان حكمها عدمي ال
 .للنقض

لكن هل جيب على احملكمة أن تتعرض يف كل حكم ابإلدانة أو ابإلعفاء لبيان انقضـــــــــــــاء فرتة 
 .التقادم ولو مل يتم الدفع أمامها؟

إن املشـــرع أوجب أن حيتوي كل حكم أو قرار على بيان اتريخ الوقائع موضـــوع املتابعة ولذلك 
 .التاريخ وبني احلكم تقل عن فرتة التقادم فال إشكال إذا كانت املدة الفاصلة بني هذا

إذا كانت املدة الفاصلة بني  نوال تكون احملكمة ملزمة ابلنص صراحة على عدم تقادم دع لك 
اتريخ ارتكاب اجلرمية وبني صـــــــــــــــدور احلكم أطول من فرتة التقادم تعني على احملكمة بيان اإلجراء أو 

للتقادم ألن هذا البيان تتوقف عليه شـــرعية املتابعة وال حيق للمحكمة أن القضـــائية القاطعة  اإلجراءات
 .تدين املتهم دون التأكد من قانونية اإلدانة

ابإلشهاد بسقوط املتابعة دون حاجة إىل اإلحالة  أكدوإذا ثبت للمجلس األعلى وجود التقادم 
 .على حمكمة املوضوع لتصرح هي بذلك

ولو طلب املتهم مواصلة اإلجراءات رغم مضي مدة التقادم رغبة يف احلصول على حكم ابلرباءة، 
ع مل جيب إىل طلبه ألن التقادم من النظام العام ومبجرد ثبوته يتعني إهناء إجراءات د بدل التصريح بتقادم 

 .احملاكمة

 .بدء سراين التقادم – 1

لتقادم " من يوم ارتكاب اجلرمية" أي من اليوم التايل هلذا السالفة الذكر يبتدئ سراين ا 5مبقتضى م  
 .(1)االقرتاف وينتهي ابنتهاء اليوم األخري من األجل

                                                           

ادم مل يثر فان اغفال احلكم لالشارة اىل ما اوجبه ق م ج من بيان اتريخ الفعل املعاقب عليه الذي مل يرتب مادام ان الدفع ابلتق(1) 
 51423ملف جنحي  1972 16/03بتاريخ 426من نفس القانون جزاء البطالن يكون ال اثر له .قرار عدد  352عنه الفصل 
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 .وإذا مل يعرف اليوم الذي ارتكبت اجلرمية فيه ابلضبط تولت احملكمة حتديده

ال يراقبه واتريخ ارتكاب اجلرمية يعترب من الوقائع ولذلك فإن حتديده يستقل به قاضي املوضوع و 
يف ذلك قاضي النقض ما دام استنتاجه ساملا من التناقض غري خمالف لنصوص القانون وإذا تعذريوم 

ختالس فإهنا حتدده ابلفرتة اجلرمية بتدقيق على احملكمة كجرائم التزوير وخيانة األمانة والتبديد واإل وقوع
دء سرايانلتقادم من اليوم املوايل تبيسنة و أو الشهر أو ال اليت تقتنع ابرتكاب اجلرمية خالهلا كاألسبوع

للفرتة احملددة حبدوث اجلرمية وال حيق للمحكمة أن تكتفي ابلقول أبن اتريخ ارتكاب اجلرمية بقي جمهوال 
 .ألن وسائل الدفاع والوقائع املنتجة اليت تثار أمام احملكمة يتعني البث فيها

خ انتهاء احلالة اإلجرامية أو الوضعية اإلجرامية والتاريخ املعترب لبدء سراين التقادم هو اتري 
املكونة للجرمية املستمرة فجرمية املؤامرة اليت تتلوها أعمال بقصد إعداد التنفيذ وجرمية محل السالح أو 
الوسام بدون حق ال يبتدئ التقادم فيها إال من اليوم املوايل آلخر عمل أجنز إلعداد التنفيذ أو النتهاء 

أو الوسام سواء كان االنتهاء إبرادة اجلاين أو بغري إرادته كإلقاء القبض عليه أو سرقة محل اإلسالم 
 .السالح أو الوسام أو تالشيهما

ويف اجلرائم االعتيادية يسري التقادم من آخر فعل تتكون من تكراره جرمية االعتياد وذلك أن 
إال جرمية واحدة ولو بلغ التكرار أالف املرات  جرمية االعتياد ال تعدد فيها والفعل املكون هلا ال ينتج عنه

 .ما دام مل يفصل بينها حكم

 .قطع التقادم - 2 

العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو  ىمن مج أبنه: "ينقطع أمد تقادم الدعو  5تقضــــــــــــــي م
 .املتابعة تنجزه السلطة القضائية أو أتمر إبجنازه

 .ويطبق هذا االنقطاع حىت على األشخاص الذين ال يشملهم هذا اإلجراء 

خر إجراء ينقطع به أمده، وتكون مدة آويبتدئ أجل جديد للتقادم من اليوم الذي يقع فيه  
 .األجل اجلديد مساوية للمدة احملددة يف املادة السابقة"
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حقيق أو املتـابعـة وأن تقوم به مبقتضــــــــــــــى هذه املادة يتعني أن يكون اإلجراء من إجراءات الت 
سلطة قضائية أو أتمر ابلقيام به ويضاف إىل ذلك شرط اثلث تقضي به القواعد العامة وهو أن يكون 

 .اإلجراء صحيحا وغري ابطل

 .أن يكون اإلجراء للتحقيق أو املتابعة –أ 

مر ومعىن ذلك أن يســــــــــــــتهدف اإلجراء عمال من أعمال التحقيق إىل اســــــــــــــتنطاق املتهم واأل
ســــــــــتماع إىل الشــــــــــهود ومقابلة الشــــــــــهود ابملتهم أو بعضــــــــــهم ببعض والقرار ابعتقاله وتفتيش منزله واإل

تداب داخل املغرب أو موجها إىل ســـــــــلطة ابنتداب من يقوم بعمل من أعمال التحقيق ســـــــــواء كان اإل
كام التمهيدية قضائية أجنبيةومناقشة القضية يف اجللسة والقراءات الصادرة ابإلحالةعلى البحث واألح

إىل قاضــي التحقيق  النيابة العامة وكذلك األحكام الصــادرة يف املوضــوع مادامت قابلة للطعن وطلبات
أو احملكمة بقصد التوصل إىل إثبات اجلرمية كطلب االستماع إىل الشهود أو انتداب خبري أو اإلطالع 

 .سجالتعلى 

ال املتابعة، كاألمر الصــــــــــادر من وينقطع التقادم كذلك بكل إجراء يســــــــــتهدف عمال من أعم
ابلقيام ابلبحث واملطالبة إبجراء حتقيق واألمر ابالهتام الصـــــادر  ضـــــائيةقرطة الشـــــالضـــــابط النيابة العامةل

ـــــــــــأمام احملكمة والطعون اليت تقدمها  ستدعاء إىلاإل وتوجيه من قاضي التحقيق ضد  امةعيابةالنالاملتهم ـ
 .أوامر قاضي التحقيق أو ضد أحكام احملكمة أو تقدمها مصلحة اجلمارك أو مصلحة املياه والغاابت

ابإلجراءات اليت تســــــــــــــتهــدف التحقيق أو املتــابعــة  وعلى العكس من ذلــك ال ينقطع التقــادم
س فعال بفتح حبفظ امللف مثال بل ال ينقطع التقادم إال بتقدمي امللتم النيابة العامة كاألمر الصـــــادر من
 .ستدعاء املباشر إىل املتهم للحضور أمام احملكمةحتقيق أو توجيه اإل

 .جراء السلطة القضائية أو أتمر إبجنازهن تنجز اإلأ -ب

والســــــــــلطة القضــــــــــائية تشــــــــــمل النيابة العامة وهيئات التحقيق وهيئات احلكم ولذلك ال يقطع 
لقائيا وال تقطع التقادم كذلك اإلجراءات اليت ت ضــــائيةقرطةالشــــالالتقادم البحث الذي يقوم به ضــــباط 
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املدنية يف األصـــل دون الدعوى ى يقوم هبا املطالب ابحلق املدين ألن ما يقوم به هذا األخري يهم الدعو 
 .اجلنائية لذلك ال تقطع التقادم أيضا اإلجراءات اليت ينجزها املسؤول املدين

أو النيــابــة العــامــةو املتــابعــة اليت تنجزهــاوعلى العكس من ذلــك فــإن مجيع إجراءات التحقيق أ
 .وى العموميةدعالقاضي التحقيق أو هيئة احلكم والقاضي الباحث تقطع تقادم 

وينقطع التقادم كذلك إبجراءات التحقيق أو املتابعة اليت ال تنجزها هذه الســــــــــلطات مباشــــــــــرة 
تنفيذ  الشــــــــــــرطة القضــــــــــــائيةوإمنا أتمر إبجنازها ويف مقدمة ذلك أعمال البحث التهميدي اليت تقوم هبا 

 .النيابة العامةاألمر 

 .ـ أن يكون اإلجراء صحيحا 3

ألن اإلجراء الباطل ال ميكن أن ترتب عنه اآلاثر القانونية  5دة وهذا شرط ضروري وإن مل تصرح به املا
 .ومنها قطع التقادم

 .ـ توقف سراين التقادم وآاثره4

 .يوجد رأاين يف الفقه حول تعليل مبدأ التقادم

 .الرأي األول: يذهب إىل أن تقادم دع قائم على قرينة تنازل صاحب احلق

ع ال متلك هنائيا التصرف  س مرده إىل قرينة التنازل ألن نوالرأي الثاين : يقول أبن تقادم دع لي
يف حالة تراخيها يف حتريك املتابعةوابألحرى بناءا التقادم عليه، وإمنا  يف دع ابلتنازل فال جمال الفرتاضه

تناسي اجملتمع لوقائع اجلرمية أو إجراءات املتابعة اجلارية بشأهنا بعد مضي  التقادم يقوم على أساس
 .(1)الزمن على ارتكاهبا أو أجناز تلك اإلجراءات فرتةمن

ونتيجة لذلك ال يتوقف سراين التقادم يف حالة قيام موانع حتول بني النيابة ع وبني حتريك 
الدعوة ع أو مواصلة إجراءاهتا ألن تناسي اجملتمع ألحداث اجلرمية يتحقق مبضي الزمن بصرف النظر 

                                                           

 عدد .االمناء الثقايف سلسلة املعرفة القانونية(قانون املسطرة اجلنائية وفق آخر التعديالت دار 1)



289 

تراخي النيابة ع أو عن ما نع مادي أو قانوين حال بينهاوبني دع انجتا عن  عن أن يكون عدم حتريك
 .(1)إاثرة املتابعة

 .ويف قانون املسطرة اجلنائية تبىن اجتاه وسطا بني الرأيني

يف حالة املانع القانوين يتوقف سراين التقادم ألنه ال معىن لتقرير التقادم واحلال أن القانون نفسه 
 .أو السري يف إجراءاهتاهو الذي مينع إاثرة املتابعة 

 .أما يف حالة املانع املادي يبقى التقادم ساراي دون توقف

" تتواقف مبدة تقادم الدعوى العمومية إذا كانت استحالة القيام هبا  أبنه 65وهكذا تقضي 
 .متأصلة من القانون نفسه

دم علم النيابة العامة ويتبني من هذا النص أن املوانع املادية والفعلية ال توقف سراين التقادم كع
بوقوع اجلرمية أوبقاء املتهم جمهوال رغم التحقيق الذي أجري بشأنه إذا كانت اجلرمية خاضعة للتحقيق 

 .أو وقوع فنت أو أحداث أدت إىل تعطيل احملاكم

وعل العكس من ذلك يتوقف سراين التقادم إذا كان القانون هو الذي منع النيابة من إاثرة  
ية أو من مواصلة إجراءاهتا أو مثال مانع إاثرة املتابعة متنع اجلاين حبصانةقضائية تتوقف الدعوى العموم

 ىج( ومن األمثلة كذلك على موانع مواصلة إجراءات الدعو 299متابعته على رفع احلصانة )م 
ج( اليت تلزم احملكمة بوقف النظر يف الدعوى إذا كان اجلاين غري قادر على الدفاع عن نفسه 79)م

بسبب خلل يف قواه العقلية وكذلك سائر احلاالت اليت تضطر فيها ن ع أو التحقيق أو احملكمة إىل 
أتخري إاثرة املتابعة أو مواصلة إجراءاهتا بسب قضية عارضة ترجع إىل اختصاص حمكمة أخرى ويتوقف 

 .على الفصل فيها مواصلة اإلجراءات يف الدعوة اجلنائية

                                                           

 .. 1/88. 3ط/ ،التسويل حممد بلهامشي سلسلة القانون يف خدمة اجملتمع :التعويض عن حوادث السري(2) 
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التقادم يف حالة توقف املتابعة على شكاية على اجملين عليه، ابلرغم ولكن هل يتوقف سراين 
دع إال أنه ال يوقف سراين التقادم ويؤكد هذا أن القانون  من أن تقدمي الشكاية مانع قانوين من حتريك

 .ال حيدد مدة معينة لتقدمي الشكاية

 .العفو الشامل اثلثا:

ريح : حيدد صيكون العفو الشامل إال بنص تشريعي أبنه: " ال  تقضي املادة اخلامسة من ق م م ج
 .هذا النص ما يرتتب عن العفو من آاثر دون املساس حبقوق الغري"

والعفو الشامل الذي ميارسه امللك ميكن أن يصدر قبل حتريك دع أو أثناء سري إجراءاهتا أو بعد 
( وهو ميحو دع بصفة اقوط دع وسقوط العقوبة أيضصدور احلكم البات فيها ولذلك كان سببا لس

شاملة ويتعني على احملكمة أن تصرح بسقوطها مبجرد صدوره ولكن ال مينعها من احلكم ابملصادرة 
 .إبعتباره تدبريا وقائيا غري مرتبط ابإلدانة اجلنائية 89نصوص عليها يف الفصل امل

إعماال للمادة  الدعوىاالمتناع عن حتريك النيابة العامةوإذا صدر قبل إاثرة املتابعة وجب على 
 .من ق م ج4

 .رابعا: سبق احلكم يف املوضوع

سبق بحتجاج ر حكم سابق ال تعقيب فيه" وبذلك فإن اإلو صدبو جاء يف املادة الرابعة من ق م ج "
احلكم يف املوضوع وابلتايل التصريح بسقوط الدعوى اجلديدة ال يقبل إال إذا توفرت يف احلكم السابق 

 .(1)الشروط التالية: 

 :ـ أن يكون حكما صادرا من سلطة قضائية وضمن واليتها املتعلقة ابلدعوى العمومية  1

                                                           

  ،1،1/45ط/، مبادئ احملاكمات اجلزائية ،جعفر علي حممد (1)
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وتشمل السلطة القضائية هيئات التحقيق فقراراهتا بعدم املتابعة حتول دون إاثرة املتابعة من جديد بنفس 
اليت سبق أن  األفعال وضد نفس املتهم ابستثناء حالة ظهور أدلة جديدة من شأنه أن تعزز األدلة

 .وجدت ضعيفة أو تعطي لألفعال تطورات جديدة

ويستوي أن يكون احلكم قد صدر من حمكمة عادية أو استثنائية بل ولو من حمكمة غري  
ختصاص ومل يعد قابال للطعن يبقى قائما حيول خمتصة نوعيا أو مكانيا ألن احلكم الذي خرق قواعد اإل

 .لدون إعادة احملاكمة على نفس األفعا

 .ـ أن يكون احلكم ال تعقيب فيه أي غري قابل للتعرض أو االستئناف أو النقض 2

 .الهآجإما ألنه غري قابل للطعن أصال وإما لفوات 

و صدر فيها حكم قابل للطعن أو أأما إذا كانت املتابعة السالفة مل يصدر فيها بعد أي حكم  
تستمر الدعوى معا يف اإلجراءات ولكن حيق للنيابة مطعون فيه فعال، فإن املتابعة الالحقة ال تسقط بل 

العامة وللمتهم واملطالب ابحلق املدين أن يطلب من احملكمة األعلى درجة أن تفصل يف تنازع االختصاص 
و قاضي التحقيق أوأن تعلن عن احملكمة املختصة أو قاضي التحقيق املختص وأتمر احملكمة األخرى 

 .مج( 265م  263جراءات لفائدة اجلهة املختصة )م اآلخر ابلتخلي عن مواصلة اإل

 .ن يكون احلكم البات السابق قد فصل يف نفس األفعال والوقائع موضوع املتابعة الثانيةأـ  3

وهذا يعين من جهة أن يكون احلكم قد فصل يف موضوع الدعوى، فال حيول دون جتديد املتابعة احلكم 
لعيب يف الشكل  ىختصاص أو بعدم قبول الدعو  بعدم اإلالذي مل يفصل يف املوضوع كأن قضى مثال

نفسها اليت سبق للحكم الباث أن فصل  هيومن جهة اثنية أن تكون الوقائع اليت جتددت فيها املتابعة
 .فيها مبنطوقه أو ابألسباب اليت يقوم عليها النطوق

ابختالف تقسيم اجلرائم إىل ف مدلوله تلواحتاد الواقعة بني احلكم السابق والدعوى اجلديدة خي 
 .فورية ومستمرة وإىل بسيطة واعتيادية
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جية الشيء املقضي به حاد واجلرائم املستمرة يكتسب احلكم الصادر فيها يعتففي جرائم اإل
ابلنسبة جلميع الوقائع الداخلية يف تكوينها واملرتكبة قبل صدور احلكم وإن مل يناقشها احلكم ومل تعرض 

 .على احملكمة

ا يف اجلرائم الفورية والبسيطة فإن حجية احلكم الصادر فيها تقتصرعلى الوقائع اليت فصل فيها أم
 .احلكم يف منطوقه أو يف األسباب األساسية واجلوهرية هلذا املنطوق

ومىت احتدت الوقائع ابملعىن السابق يف اجلرائم اإلعتيادية واملستمرة والفورية والبسيطة كان للمتهم 
ع يف املتابعة الثانية بنفس  سواء اتبعته ن جية الشيء احملكوم فيهحبذلك حق الدفع وللمحكمة ك

 .فعال اليت صدر فيهااحلكم أو غريت ذلك الوصفالوصف القانوين لأل

أو حكم إبعفائه ال ميكن أن  مج على أنه : كل شخص أبرئت ساحته351وقد نصت م 
 .ة قانونيةجل نفس الوقائع ولو اتصفت بصفأيتابع بعد ذلك من 

ويستوي أن يكون تغيري الوصف بسبب خطأ يف التكييف يف احلكم األول كاملتابعة خبيانة 
تشديد  ظرفأو بسبب اكتشاف  قعة وضد املتهم ذاته بوصف السرقةاألمانة بعد احلكم يف نفس الوا

جلاين أو احلكم مل يكن معروفا يف احملاكمة السابقة ومن شأنه أن يغري وصف األفعال وتكييفها كإدانة ا
برباءة يف جرمية قتل خطأ أو قتل عمد أو سرقة عادية مث تكشف النيابة أن القتل يف احلالة األوىل كان 

ق  395و  393و  392عمدا ويف الثانية كان مرفقا أبحد ظروف التشديد منصوص عليها يف املواد 
يف  510و  507 املواد ج وأن السرقة متت بظرف أ, أكثر من ظروف التشديد املنصوص عليها يف

هذه احلاالت وما ماثلها مجيعا يكتسب احلكم قوة الشيء احملكوم فيه وال تقبل إاثرة املتابعة مرة أخرى 
 .ابلوصف اجلديد لألفعال بعد اكتشاف الظرف أو الظروف املشددة

 .إلغاء القانون خامسا :

أن يرتكب شــــــخص كيقصــــــد هبذا الســــــبب حالة رفع صــــــفة اإلجرام عن الفعل الذي كان معاقبا عليه  
جراءات املتابعة يصـــــــــدر قانون جديد يلغي إأو أثناء  فعال يعاقب عليه ابلتشـــــــــريع اجلنائي وقبل متابعته

 .النص الذي كان يعاقب على الفعل وابلتايل يصبح هذا الفعل غري جمرم



293 

 يسوغ مؤاخذة أحد على فعل مل يعد يعترب جرمية مبقتضى قانون ال“ق ج  5وقد نصت م 
 .“صدر بعد ارتكابه

النــاحيــة العمليــة اندرا مــا يبيح املشــــــــــــــرع اجلنــائي فعال بعــد أن كــان معــاقبــا عليــه ألن منو  منو 
 .(1)جتماعية وتعقدها حيمالنه على إضافة جرائم جديدة ال على إابحة األفعال اجملرمةالعالقات اإل

ضــــروراي النتهاء الدعوى ع أن يصــــبح الفعل مبقتضــــى القانون اجلديد مباحا وإمنا يكفي  وليس
إذا كان القانون اجلديد و   خطأ مدنيا أو خاضـــــــعا للزجر التأدييب مل يزلأن يرفع عنه الصـــــــفة اجلرمية ولو 

منا يطبق قد احتفظ ابلصفة اجلرمية للفعل واكتفى بتخفيف العقوبة فإن الدعوى العمومية ال تنقضي وإ
 .ق ج 6عليها هذا القانون ابعتباره أصلح للمتهم تطبيقا للقاعدة املنصوص عليها يف م 

ومن انحيــة اثنيــة جيــب أن يكون القــانون امللغى غري مؤقــت وإال فــإن الغــاءه ال تنقضــــــــــــــي بــه 
 .املتابعة

القوانني  5/6ال تشمل مقتضيات املادتني “ق ج اليت تقول :  7وقد نصت على ذلك م 
 .“املؤقتة اليت تظل ولو بعد انتهاء العمل هبا سارية على اجلرائم املرتكبة خالل مدة تطبيقها

 .الصلح وسحب الشكاية سادسا :

مسطرة :" وميكن عالوة على ذلك أن تسقط الدعوى العمومية اببرام مصاحلة إذا كان  4/2تقول ف 
لشكاية إذا كانت شرطا الزما القانون ينص على ذلك بوجه صريح وكذا الشأن يف حالة سحب ا

 .للمتابعة"
إن هذا النص خيص بعض اجلرائم وهي اليت يقضـــــي فيها نص قانوين صـــــريح جبواز املصـــــاحلةأو 

 .(2)ابشرتاط تقدمي الشكاية لتحريك الدعوة العمومية
 :( املصاحلة 1

وهي تكون اســــــتتناءا  أن املصــــــاحلة اليت تنهي الدعوى العمومية تتم بني اجلاين وبني املتضــــــرر من اجلرمية
 .مج 13من القاعدة الواردة يف م 

                                                           

 18ص ، 21،عجملة االشعاع  ،الشكاية سقوط الدعوى العمومية اببرام مصاحلة وسحب،حممادي  ،ملعكشاويا ((1
  . ، ، 1/30 ، 1ط/ ،شرح قانون املسطرة اجلنائية ،( اخلمليشي امحد(2
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أما  –إن املصـــــــــاحلة املربمة دون حتفظ تســـــــــقط كال من دعوى النيابة العامة ودعوى اإلدارة “ 
املصـــاحلة املربمة هبذه الكيفية مع أحد املشـــاركني أو املتواطئني يف نفس املخالفة أو مع املســـؤولني مدنيا 

 .مجيعا" عنها فيسري مفعوهلا عليهم

 :( سحب الشكوى 2

قاعدة عامة على انقضـــــاء الدعوى العمومية بســـــحب الشـــــكاية مىت كانت هذه ك  4لقد نصـــــت املادة 
الشـــكاية شـــرطا الزما إلاثرة املتابعة وســـحب الشـــكاية أو التنازل عنها ميلكه املشـــتكي نفســـه وهو حق 

خصــــيا إما مباشــــرة أو ضــــمنيا أو منه شــــ يصــــدر التنازل نأ اشــــخصــــي ال ينتقل منه إىل غريه فيتعني إذ
 .(1)بواسطة وكيل ينيبه صراحة لسحب الشكاية

ما احلكم إذا تعدد املتهمون؟ يف هذه احلالة قد يكون املتهمون كلهم ملن تتوقف متابعتهم على 
( وقد تكون الشــكاية مطلوبة ابلنســبة للبعض منهم ال 535الشــكاية كقريبني يســرقان مال قريبهما )م 

 .كان أحد السارقني أجنبيا  غري كما إذا

ســـحب الشـــكوى  البدمنفبالنســـبة حلالة تعدد املتهمني الذين تتوقف متابعتهم على الشـــكوى 
ألن وقائع اجلرمية اليت أضـــــرت  إليهم مجيعا ولو كان املشـــــتكي ســـــحبها ابلنســـــبة لبعضـــــهم دون اآلخرين

 .ابملشتكي واحدة

الشكاية ابلنسبة إليهم مجيعا فإن احلكم واضح وهو أن أما يف حالة تعدد املتهمني الذين ال تشرتط 
التنازل ينصرف أثره إىل املتهم الذي قدمت الشكاية ضده وال يستفيد منه ابقي املتهمني

                                                           

 ،.2،1/29ط/ ،شرح قانون املسطرة اجلنائية املغريب ،ابوا املعاطي حافظ ابو الفتوح(1) 
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 .اخلامتة

لف األفراد يف اجملتمعات ودول وقارات أدت إىل وضــــــــع إن تطور اإلنســــــــان واحلضــــــــارة عرب التاريخ وآ
التصـــــــرفات لإلنســـــــان داخل اجملتمع حيث جرمت األفعال املخلة ابلنظام قوانني وأنظمة أرســـــــت إطار 

 .جتماعي واليت ال جتعله مستقرا وآمنااإل

وإذا كانت البلدان العربية ومن بينها اململكة املغربية ومنذ أن وطئت أقدام الفاحتني اإلســــالمني 
ىل شـــرع هللا إتكمون فيها هذه األرض الســـعيدة عاشـــت يف ظل اخلالفة اإلســـالمية رد حا من الزمان حي

عتمــاد على الراجح املتمثــل يف الكتــاب والســــــــــــــنــة من خالل مــذهــب إمــام دار اهلجرة ومن خالل اإل
واملشــــــهور من مذهب مالك ابســــــتعمال أصــــــول الفقه وضــــــوابطه وقواعده الكلية اليت وضــــــعها الفقهاء 

ظائر إذا مل جيدوا يف كتاب هللا املسلمون مستلهمني احللول من سوابقهم وسوابق أسالفهم واألشباه والن
وســـــنة رســـــوله صـــــل هللا عليه وســـــلم بغيتهم وقد اجتهدوا يف ذلك اجتهادا مضـــــنيا وصـــــنفوا يف أصـــــول 

 .على نسج مثله ما عجزت األمموالنوازل التقاضي واألحكام 

ابلرغم من وجود بعض  –واألنظمة التشريعية اإلسالمية هي املصدر الرئيس واألوحد يف بالدان 
حىت  –االســـــــــــتثناءات واليت كانت تطبق اليهودية ابلنســـــــــــبة لليهود وبعض األعراف القبلية يف اجلنوب 

هناية القرن املاضي حني تزايدت نفوذ وأطماع الدول املستعمرة واستولت على معظم البلدان اإلسالمية 
ى املسلمني فخالل فبدأت إبدخال األنظمة يف خمتلف مناحي احلياة واليت يطبقها الغرب يف بالدهم عل

هذه الســـنوات من نفوذ الدول األجنبية أنشـــئت احملاكم املختلطة ووضـــعت هلا قوانني اســـتمدت بصـــفة 
احلياة يف اجملال املدين واالجتماعي والتجاري ويف  حيأســــــــاســــــــية من القوانني الفرنســــــــية ومشلت كل منا

اإلســــالمي وال خبصــــائصــــه وال هبويته  جلنحي تلك القوانني اليت ال متت بصــــلة ال انتماء املغرباامليدان 
جتماعية اليت حددت ذاتية األمة املغربية وهويتها اإلســـالمية بشـــكل واضـــح وكان ينبغي أن الثقافية واإل

 .تنعكس على التشريع اليت حتكمه وتسود فيه

ســـتقالل واســـتمرار املغرب يف تطبيق القوانني الوضـــعية وخاصـــة يف واآلن وبعد احلصـــول على اإل
 .ستقرار للمجتمع املغريبن اجلنائي الذي يهمنا هل استطاعت هذه القوانني أن توفر األمن واإلامليدا
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لقد أثبت الواقع مبا ال يدع جماالً للشك أن تطبيق القوانني الوضعية كان وال زال هو أهم أسباب 
القوانني مل تؤدِّ دوَرها انتشار اجلرمية وازدايد معدَّالهتا وتنوُّعها على حنو مل يكن يف أسالفنا، وأن تلك 

مبتطلبات املتقاضني وحلِّ خصوماهتم وفض نزاعاهتم؛ فال هي زجراً حققت، وال قضااي أجنزت،  الوفاء يف
اهبا سلمت؛ بل أدت الثغرات اليت متأل عباءهتا إىل اللدد يف اخلصومات، واملماطلة يف وال حقوقاً ألصح

متناع عن أداء احلقوق والواجبات، وزايدة البغي والعدوان، وإاثرة ستئنافات، واإلاإلجراءات، وكثرة اإل
 .نتقام والثأر لدى املتخاصمنيالفوضى واهلمجية، وبثِّ روح اإل

 .توصل اليها الباحثأهم النتائج اليت -أ

تقوم على منهج متكامل فريد من نوعه على  إن السياسة اجلنائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي-
اعتبار أهنا تراعي وتغطي جوانب السياسة اجلنائية كلها سواء على مستوى اجلرائم أوعلى مستوى 

الوقائية حبيث أن هناك توازن  عقوابهتا حيث العقاب يتناسب واجلرم املقرتف أو على مستوى التدابري
بديع المثيل له فهو يضع الضوابط األساسية على مستوى التجرمي ويضبط ردت الفعل اجملتمعي على 
مستوى العقاب بشكل تراعى فيه آدمية اإلنسان وحقوقه وذلك من خالل قواعد اثبتة ال تقبل التغيري 

تسم ابملرونة كما هو عليه احلال ابلنسبة للتعزير ومن خالل القواعد املتغرية واليت تأكاحلدود والقصاص 
واملرتوكة للسلطة التقديرية ألويل األمر وللقضاة وفقا لظروف ومستجدات اجملتمعات اإلنسانية وفق 

جتماعي الزمان واملكان مع االعتناء أببعاد تلك السياسة اجلنائية على مستوى اجلانب الوقائي واإل
 والبعد اإلنساين

اجلنائية الناجحة هي اليت تكون منبعثة من اجملتمع وخصوصياته وهويته مبعىن جيب أن  إن السياسة-
تكون متأصلة يف اجملتمع ذاته وتعرب عن حاجياته لنصوص شرعية أو قانونية تضبط ميداان معينا 

جنبية ألن السياسة أجمتمع ما أنظمته اجلنائية من مؤسسات  يقتبس،فليس من املعقول يف شيء أن 
ائية تتواجد يف كل البلدان بشكل ما وهي تدخل يف عمق وصلب سياسته العامة وابلتايل يفرتض اجلن

مع  مواكب التغريات  عوخطط أهنا تعرب عن حاجيات اجملتم تفيها وما ينبثق عنها من اسرتاتيجيا

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1%22
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ائما يتم التحقق من جناعتها بصفة مستمرة وأن تكون د املختلفة والالحقة وإال فقدت فعاليتها وأن
 حمال للمراجعة والتقومي 

التشريعية يف دولة ما واإلجراءات الطويلة اليت  صتطلبها مراجعة النصو تاليت  نإن املساطري والزم-
-سواء كان مقرحا قانونيا أو مشروعا قانونيا -جيب اتباعها إلخراج النص التشريعي إىل حيز الوجود

 اإلجرامية اليت تتطور وتتكاثر بسرعة فائقةجيعل من هذه النصوص قاصرة من أن تواكب الظاهرة 

فإذا كان إجياد نص تشريعي يتطلب على أقل تقدير أربعة أو مخسة أشهر فإن الظاهرة اإلجرامية 
تتطور بشكل يومي مما جيعل هذه النصوص غري مواكبة هلذه الظاهرة وهذا ما جيعل التشريع اجلنائي 

ألنه اثبت يف األمور اليت تتطلب الثبات أي اجلرائم اليت تشكل  ءاإلسالمي بديال هلذا التشريع البطي
جتماعي وتكون مرنة يف األمور املرنة املرتوكة للسلطة التقديرية للوايل هتديدا لكيان اجملتمع وسلمه اإل

 أو للقاضي يراعي فيها مدى خطورهتا ومدى الضرر اليت أحلقته ابلفرد أو اجملتمع.

اجلانب قتصار على اسالمية يف حياة املسلمني حيث يتم اإلحكام الشريعة اإلن التطبيق اجلزئي ألإ-
خرى تعرف تشوهات خلقية تتمثل ت هي األأن كانت هذه االخرية بدإو –حوال الشخصية ألاملتعلق اب

م الطبيعية والعنف ضد النساء سرة كاألقحام جمموعة من املوضوعات ومصطلحات يف ميدان األإيف 
قحامه يف إى يل عنق النصوص الشرعية لتتالئم مع مايراد غدت أ–وتقييد التعدد وحتديد سن الزواج 

ن تطبق يف واقع املسلمني بشكل كامل لكي تعطي أوجيب  أهذا اجملال فا النصوص الشرعية كل اليتجز 
 .سالميا متكامالإجمتمعا 

ن النص الشرعي جمتمعا تتقاطع فيه النصوص لتعطينا صورة مشوهة أل ما التطبيق اجلزئي فيعطيناأ
ن يكون عليه سلوك أيعطينا الصورة املثالية ملا ميكن  كان يتناغم مع الواقع يف انطباق النص عليه  إن
 .الراشدةنسان على هذه البسيطة وهذا ماحدث ابلفعل يف ظل اخلالفةاإل

خلفته  الذي هيرث الفقسالمي واملتمثله يف اإلهبا الفقه اإلإن الثروة العلمية اهلائلة اليت يزخر -
سالمي سواء يف او يف الغرب اإلأاملدارس الفقهية سواء يف املشرق العريب كاحلجاز والعراق والشام 

ىل امليدان العملي والعمل إنتقال من جمال التنظري املغرب العريب حتتم على فقهاء املسلمني اإل وأ األندلس
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راز هذا الكنز ونفض الغبار عليه وإخراجه يف حلة علمية جديدة تتناسب إبر  املختصة يف مع اجلهات
 .وتوجهات احلياة املعاصرة

 مجيع املبادئ املقررة يف التشريعات اجلنائية الوضعية هلا أصل يف التشريع اجلنائي اإلسالمي:
املسؤولية الشخصية يف اجلرمية مبدأ مقرَّر يف الشرع اإلسالمي، وهي مسؤولية حمددة بشروط  :-

(1)َّحجحجحج حج حج حج حجٱُّٱوضوابط جتد أساسها يف قول هللا تعاىل
. 

وهذا )اإلثبات املقيد(،و  اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية جبمع بني قاعديت )اإلثبات املطلق(-
 .القائمة ما جيعله يتناسب مع كل االنظمة

وعدم رجعية القوانني وكل ب شخصية العقا أقليمية القوانني ومبدإ أالشرعية ومبدأمبد-
وهنا دق أسالمي وبتفصيل نسان موجودة يف النظام اجلنائي اإلدعاة حقوق اإلهبا املبادئ اليت يتبجح

تربز مرونة التشريع اإلسالمي وأفضليته على القوانني الوضعية اجلامدة اليت تصطدم يف كثري من 
 معقدةإذا أريد تغيريها. األحيان مبساطرة

نتقامي إمصاحل الفرد ومصاحل اجملتمع فليس هدفها عتبار اإل خذ بعنيأت سالميالعقوبة يف الشرع اإل-
صالح هذا الفرد إبعاده عنه لكونه يشكل خطر عليه بل هدفها إوال  ضر مبصلحة اجملتمعأمن فرد 

 .دماجه يف النظومة اجملتمعية لكي يصبح عضوا صاحلاومنتجا يف هذه املنظومةإعادة إو 

 .أهم التوصيات-ب 

مهية للرقي ابلتشريعات اجلنائية أ ئهاعطاإليهاالباحث ويرى ضرورة إهم التوصيات اليت خلص أإن 
 .سالميةاإل

البد إذ اعتبارالقرءان الكرمي والسنة النبوية والثوابث الدينية خطوط محراء الميكن املساس هبا-
قل مدونة لكل دولة على و على األأسالمية جياد منظومة تشريعية جنائية للدول اإلإمن البحث عن 

وتركيبتها  عتبار خصوصية كل دولةسالمي وأتخذ بعني اإلعتبارمبادئ التشريع اإلخذ بعني اإلحدةأت

                                                           

 15 :يةاآل(اإلسراء(1
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جتماع يف ما اليتعارض جرام وعلم العقاب وعلم اإلخذ ابملناهج العلمية احلديثة كعلم اإلواأل،  ثنيةاإل
 :جلنة علمية تضم مجاع العلماءوذلك عن طريقإوية و بمع نصوص القرءان الكرمي والسنة الن

 .سالمية يف خمتلف العلوم الشرعيةفقهاء الشريعة اإل-

 .لف ختصصاهتمعلماء الطب يف خمت-

 .سالميةيف اجلامعات اإل اساتذة العلوم اجلنائية مبختلف ختصصاهتم- 

 .يف املادة اجلنائية القضاة املتمرسون يف القضاء الشرعي وقضاة القانون الوضعي-

هوايهتا و   مهمتهم وضع مدونة تشريعية جنائية تستجيب ملتطاابت اجملتمعات اإلسالمية
 .سالميةواملرجعية اإلالثقافية

ل يإعادة تشكو   الدور املنوط به ملا له من دور فعال يف الوقاية من اجلرائم ليلعبرد اإلعتبار للمسجد -
 .التقوىو   التعاون على الربو   سلوك املسلم وفق التعاليم اإلسالمية يف إطار األخوة

تربية الضمري و   ومي السلوكأساليبها ابلشكل الذي حيقق تربية دينية يف اجتاه تقو   تطوير وسائل اإلعالم-
 .تصرفاتهو   اإلنساين تربية تفرض عليه االنضباط الذي ينعكس على مجيع أعماله

هادفايف سبيل إعداد األجيال و   اإلهتمام مبناهج الرتبية اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم اهتماما جادا-
 .منظماو   خلقيا مدروسا داإعدا

 .سالمية املختلفة أن أتخد طريقها إىل الناشئة بشكل علمي مدروسإلإفساح اجملال ملصادر الثقافة ا-

 .(1)النهي عن املنكرو   طار األمر ابملعروفإإعطاء دور للجمهور يف الوقاية من اجلرائم يف -

                                                           

هناك فضيحة أخالقية هزت اجملتمع املغريب يف اآلونة األخرية  ووضعت املؤسسة القضائية يف حمك اإلختبار يف إطار ما يسمى  ((1
بلباس غري حمتشم استهجنه اجلمهور بل  وتعرض  2015اواخر شهر يونيوا من سنة أب ) فتيات التنورات( حيث خرجت فتااتن يف 

 نيحضور الضابطة القضائية ألخدهم  ولكن هذا العمل أاثر حفيظة املنظمات النسائية  والعلمانيهلم بعض جتار احملالت يف انتظار 
 عن التعري  والفساد  والقيم اهلابطة فتم تدويل هذه القضية حيث تدخلت منظمات حقوقية دولية  وعدد من املنابر نياملدافع
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تزويده ابملعلومات األساسية يف و   اجتماعياو   ثقافياو   إعداده إعدادا مهنياو   ختصص القضاء اجلنائي-
سالمي بدال من الرتكيز على النظرايت الفقه اإل وتزويده بوسائل تسهل له الرجوع اىلالعلوم اجلنائية 
سالمي ما يغين عن ذلك ،والدورات التكوينية هلم يف البلدان الغربية ففي الفقه اجلنائي اإلالفقهية الغربية 

طائنا الدواء الذي إعيف  بع منها الدواءولكن لغبائنا نستجدي الغر فنحن منلك املادة اخلام اليت يصن
حتت  من خالل رسالة علمية لهحد الباحثني املغاربة أ ناولقد بنيتعده لنفسه والذي ال يصلح لدواأ

 سالميعتماد الكلي على الفقه اإلثر الفقه املالكي على القانون املدين الفرنسي أبرز فيه اإلأعنوان " 
سالمي إلويف الوقت الذي يشيد فيه خرباء القانون اجلنائي بعاملية التشريع ا،  ا هذا القانون عدادإيف 

ونية املتآكلة ونرهن مصري ننظمة القاألعتماد على هذه اومسوه على كافة التشريع الزلنا نلهث وراء اإل
جتماعي من اإلب األىل االسالم والنتيجة مزيد من اجلرائم وغياإسالمية هبا بدال من الرجوع إشعوب 

 (1).:َّ جم جل حل خل مل  هل حج حج حج حج  حج حج حج ٹٱٹٱُّٱ

خاصة من سيقضون عقوابت و   هتيئى أطر متخصصة يف إعادة أتهيل السجناء من الناحية املهنية-
أنه ليس و   ذلك عن طريق توعيتهم أبهنم عناصر أخطأوو   طويلة األمد إضافة إىل إعادة اإلعتبار هلم

ذاك وجوب اعتماد و   لكن العيب أن يعيد نفس اخلطأ أضف إىل هذاو   اإلنسانالعيب يف أن خيطئ 
 .عالجية يف التعامل معهمو   أساليب نفسية

سالمية واألخذ هبا يف مجيع اجملاالت عتبار هلذه املؤسسة اإلعادة اإلإإرجاع العمل بنظام احلسبة و -
س أف أتخذ هبذا النظام حيث جند على ر جتماعية وغريها ويف املغرب الزالت بعض احلر قتصادية واإلاإل

 .مثان اىل غريذلكلفات وفظ النزاعات وحتديد األامينها يقوم بضبط املخأكل حرفة 

                                                           

عادل للقضية فأصدار القضاء املغريب حكما بتربئتهم .ممايشكل سابقة اإلعالمية الغربية  وأثرن بشكل سليب على السري العادي  وال
هذا يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان يكون  قضائية ابلنظر إىل عدد احملامني الذين سجلوا نيابتهم عن املتهمتني واحلجم االعالمي .

عدم خضوع القضاة للسلطة املباشرة لوزير العدل ، القضاء املغريب يف موعد مع التاريخ خاصة بعد احداث اجمللس االعلى للقضاء و 
 . غري منشور.2267/15يف امللف اجلنحي عدد  13/07/2015الصادربتاريخ  4913حكم احملكمة الزجرية ابنزكان عدد

) 1124سورة طه اآلية(  
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 ملجل حل خل حج حجحج حجحج حج حج حجحجٱُّٱ"و أخريا ال يسعين إالأن أقول مع نيب هللا شعيب : -

 .(1)َّممهل جم حم خم

 الكرمي وأن ينفع به البالد والعبادوهللا سبحانه وتعاىل أسال أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 
 .إنه ويل ذلك والقادرعليه،، 

 .احْلَْمُد َّللِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ و 

  

                                                           

 88:سورة هود االية (1)
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 .املالحق

( : احصائيات حول تطور نسب اجلرمية أبنواعها املختلفة يف احملاكم 1امللحق رقم)(1)
 .املغربية

 
 

   

   

   

، حتتل القضااي الزجرية 2003حماكم اململكة سنة قضية سجلت أمام خمتلفة  2674232من بني 
من جمموع  %20قضية، وتشكل القضااي األهم ابلنسبة هلذا العدد  1713503ب  %64نسبة 

قضية، وأما ابقي القضااي فهي  336462مبا يناهز  2003القضااي الزجرية املسجلة أمام احملاكم سنة 
 .عادية

                                                           

 09 املصدروزارةالعدلفيكلمةألقاهاوزيرالعداللراحلمحمدبوزوبعبمناسبةأشغاالملناظرةالوطنيةالتينظمتهاوزارةالعدلبمكناسأايم -(1) 
 .مس 1/23منكتاابلسياسةاجلنائيةابملغربواقعوآفاقص. 2004 دجنرب 11و 10و
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اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص ومنها القتل العمد والضرب واجلرح املفضي هذا البيان يوضح 

 .%20اىل املوت دون نية احداثه والقتل اخلطأ والتسميم بلغت 
أما اجلرائم املوجهة ضد األموال ومنها السرقة وخيانة األمانة والنصب والشيك بدون رصيد قد 

 .%27بلغت 
اخليانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وامهال األسرة أما اجلرائم ضد نظام األسرة ومنها 

 .%6واالغتصاب قد بلغت نسبة 
 .%4خبصوص اجلرائم املتعلقة ابلفساد االداري فيمثل احملكومون بسببها نسبة 

 .%25أما جرائم املتعلقة ابلقوانني اخلاصة كاملخدرات واستهالكها واهلجرة السرية نسبة 

  

 .المفتاح

. 

. 
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من املسجونني والبالغة  %80سنة فأقل ميثلون نسبة  40العمرية فالبالغني ابلنسبة للفئات 
 .سنة 24و 18ابلنسبة للمرتاوحة أعمارهم بني  %25و  %63سنة فأقل ميثلون  34أعمارهم 
  

  
ابلنسبة  %25مقابل  %54ابلنسبة للقاطنني ابملدن الكربى احملكوم عليهم ابلسجن متثل 

 .ابلنسبة للقاطنني يف املدن املتوسطة %21و  للعامل القروي
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% فقط ابلنسبة 28% مقابل 6455ميثل هذا البيان نسبة املسجونني ابلنسبة للعزاب اىل 
 .% ابلنسبة لالانث26% مقابل 974للمتزوجني حيث االستقرار النفسي والعائلي وابلنسبة للذكور 

 .ابلنسبة للنشيطني يف خمتلف امليادين% 8172% مقابل 1918ابلنسبة للعاطلني عن العمل 
 2014إحصاء الغرفة اجلنحية خاللسنة 

 المحكوم الباقي
 الرائج

 نوع القضية
 المخلف المسجل المجموع

12666 9474 22140 10700 11440 
الجنحي 

 العادي

65 3037 3102 3062 40 
الجنحي 
 التلبسي

1307 1390 2697 1172 1525 
حوادث 

 السير

92 624 716 664 52 
جنحي 
 أحداث

 جنح السير 510 724 1234 597 637

835 392 1227 1227 0 
مخالفات 

 السير

 المجموع 13567 17549 31116 15514 15602
  

الرسوم البيانية اسفله للشعب الغرفة اجلنحية ان اجلنحي العادي سجل و   نالحظ من خالل اجلدول
 االحكام يليه اجلنحي تلبسي مث حوادث السري اكرب عدد من امللفات وايضا اكرب نسبة يف
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 .2014احصاء إنتاج الغرفة اجلنحية خالل سنة 

  
  

 .2014احصاء نسبة إنتاج الغرفة اجلنحية خالل سنة 

  
  

 .امللفات احملكومةو   يتبني لنا بوضوح من خالل الرسم البياين تساوي نسبة املخلف

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الجنحي 
العادي

الجنحي 
التلبسي

حوادث 
السير

جنحي 
أحداث

رجنح السي
مخالفات 

السير

9474

3037

1390

624

597

392

12666

65

1307

92

637

835

المحكوم الباقي

50%

50%

الباقي المحكوم
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 فهرس اآلايت القرآنية

 البقرةسورة  
 الصفحة اآلية طرف اآلية م
ميىيحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلُّٱ 1

 48 30 ٌٍَّّّحجحجحجحج
 1 35 َّحجحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجمتهتمثٱُّٱ 2

 
حجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱ

 108 َّنيحتحجحجري
165-

276-269 

3 
 حج حج  حج حجحج حجٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  حج حج حج حج ُّٱٱ

 حج حج حجنت ىت يت حج  حجنب ىب يب رت  حج حجرب 

 حج حجحج حج حج حج حج حجحج حج  حج حج حج حج

 َّ حج حج حج  حج حج

143 137 

1 
 حج حج حج حج حجحج حج حج حج  حج حج حج حج ٱُّٱ

ني حج حجري   حجىن ين  حج حج حج حج حج حجحج  حج

 َّجب  حب خب مب هب جت حت  حج حجحج حج حج حج حج

178 165 

 56 205 َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجُّٱ 5
حجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجِّّٰٱُّٱ 6

 16 221 َّىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحج

7 
جب حبخب مب هب جت حت  خت  حج حج حج  حجحج حج ٱُّٱ

 حج حجمس  حج حجحجمخ   حجمح  حجمج  حجمت هت مث 

 حجحج حج حج حج حج حجحج  حج حج حج حج حج حج حج

 َّجل  حج حج  حج حج حج حج حج

229 161 

 102 279 َّحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجُّٱ 9
 174 282 َّ.حجحج  حج حج حج حج حجخل مل ىل يل  ٱُّٱ 10

11 
 حج حج  حج حجميىي  حج حج حج حج حج  حج حج.…ٱُّٱ

نب ىب يب  حج حجرب  حج حج حج  حجحج حجٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 َّ.…حجحج حجنت ىت يت  حج  حجرت 

282 180 

 19 286 َّمخحجمححجمجحجمثٱُّٱ 
 آل عمرانسورة  
 10 72 َّحجحجحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجمنىنحجحجُّٱ 12
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 سورة املائدة 
َّ.حجنت ىت يت حج حجنب ىب يب  رت  حج حج .ٱُّٱ 13  3 108 
حجحجحجحجحجحجحجنيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱ 

 16 4 َّجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمث
 143-69 2 َّ.حجحج حج حج  حج حج حجحج حج حج حج .ٱُّٱ 14

15 
 حج حجنت  ىت يت  حج حجنب ىب يب رت  حج  حج  ٱُّٱ

 حج  حج حجحج حج حج حج حج حج حج  حج حج حج حج

 َّىن  ين  حج حج حج حج حجحج حج حج
33 78-104-

279 
 164-20 38 َّحجحجحجحجميىيحجحجحجحجحجحجحجحجىنٱُّٱ 16
جل حل خل  حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج ٱُّٱ 17

 20 90 َّمل هل 
 األنعامسورة  
 64 38 َّ  حج حج حج حج حج حجنت ىت يت حج حجرت   .ٱُّٱ 19
 140-58 120 َّنب ىب يب  حج حجرب   حج حج حج حجحج حجِّ ّٰ  ٱُّٱ 20
 132 58-59 َّخلملهلجمحمخمممجنحلٱُّٱ 21
 األعرافسورة  

 
 حجمس  حج حج حجمخ   حجمح  حجمج  حجمت هت مث  ُّٱ

 .80 َّ  حج حج حج حج حج حجحج حج حج حج  حج حج حج
81 56 

 سورة التوبة 
ىن ين   حج حج حج حج حج حجحج حج  حج حج حج حج ٱُّٱ 23

 56 66 َّ حج حجري  حج

24 
 حج حج حج حج حج حج حج  حج حجخل مل ىل يل  ٱُّٱ

 حج حجمي ىي   حجحج حج حج حج حج حج حجمن  ىن 

َّ 
117 22 

 هودسورة  

25 
 حج  حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج  حج  ٱُّٱ

جل حل خل مل  حج حج  حج حج حجحج حج حج حج حج حج

 َّهل 

116-
117 

56 

 يوسفسورة  
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من ىن حج  حج حج حج حج حج حج حج حجخل مل ىل يل ُّٱ 26

 57 53 َّ حج حج حج حج
 سورة اإلسراء 
 132-86 15 َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجمسحجحجحجمخحجمححجمجحجهتمثٱُّٱ 27
 75 18 َّحجحجحجحجمنىنحجحجحجحجحجحجحجحجحجخلملىليلٱُّٱ 28
 ط 24 َّ حج حجمخ   حجمح  حجمج  .ُّٱ 
 سورة الكهف 
 99 110 َّحججيحيخيميحجمهحجحنخنمنهنٱُّٱ 31
 سورة مرمي 
 205 12 َّ  حج حج حج حج حجخل مل ىل يل ُّٱ 34
 طهسورة  
 حججب حب خب مب  هب جت حت خت مت هت مث  حج حج حجٱُّٱ 36

 َّحج حجمخ  حجمح  حجمج  
95-96 57 

37 
جل حل خل مل  هل جم  حج حج حج حج  حج حج حج ٱُّٱ

 حج حجحجخل مل ىل يل   حجحم خم مم جن حن خن من هن 

 َّ حج حج حج

-124
126 139-303 

 ألنبياءاسورة  
 138 107 َّ حج  حج حج حج حج حج ُّٱ 38
 سورة احلج 

39 
نيحجحجريحجىنينحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجُّٱ

حجحجحجمخحجمححجمجحججبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجحجحجحجحجحجحج

 َّحجحجحجحجحجحجمس
5 18 

 لنوراسورة  

41 
من  ىن  حج حجحج حج حج حج حجحج حجخل مل ىل يل  ٱُّٱ

ٌّ ٍّ  حج حج  حج حجميىي  حج حج حج حج حج حج حجحج

 ُّ ََّّ 
11 107 

42 

 حج حج حج  حج حج حج حج حج حج حج  حج حج ٱُّٱ

 حج حج حج حج حج حجني   حجحجري  حجىن ين حج حج

 حجمج  حججب حب خب مب هب جت حت  خت مت هت مث   حج

 حج  حج حج حج حج حج حجمس  حج حج حجمخ   حجمح 

 حج حج حج حج حج  حجحج حج حج حج حج حج حج حج

 َّجل حل  خل مل هل جم حم خم مم جن  حج حج حج

59 205 



310 

43 
حجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجٌٍَُِّّّّّّٰحجحجٱُّٱ

 َّحجحجحجحجحجحجحجحجحجحج
55  

 
139 

 الرومسورة  
جي حي  حجمه  حجهل جم حم خم مم جن حن  خن من هن  ُّٱ 46

 51 41 َّخي  
 سبأسورة  
 138 28 َّجبحبخبمبهبجتحجحجحجحجحجحجحجٱُّٱ 47
 سورة احلجرات 
حجحجحجحجحجحجحجنتىتيتحجحجنبىبيبرتحجحجربحجحجحجحجحجحجُُِّّّّٰٱ 32

 17 7 َّحجحجحج
 17 10 َّ حج حج حج  حج حج حجمس حج حج حجمخ  حج ٱُّٱ 
 حج حجنب ىب يبرت   حج حجرب  حج حج حج حج حج ٱُّٱ 

 َّ حج حج حج  حج حج حجنت ىت يت
13 98 

  سورة امللك
 04 14 َّحجحج حج حجمن ىن  حجحجٱُّٱ 
  حج حج حج حجمس  حج حج حجمخ  حجمح  حجمج  حج ُّٱ 

 َّ حج حج حج حج حج

 9 
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 فهرس األحاديث النبوية

 طرف احلديث الصفحة

34 
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو  َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

 َسائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّىَتَداَعى َلُه 
 أتشفُع يف حدٍّ من حدوِد هللاِ  38

38 

فإمنا أهلك الذين َمن قبلكم ، أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريُف ، تركوهوإذا سرق 
فيهم الضعيُف ، أقاموا عليه احلدَّوإين ، والذي نفسي بيِده ! لو أنَّ فاطمَة بنَت 

  يَدها لقطعتُ  سرقتحممٍد 
 َوحْيََك! اْرِجْع فَاْستَـْغِفِر هللاَ َوُتْب إِلَْيهِ  39
ًئا 40  أَتـَْعَلُموَن ِبَعْقِلِه أَبًْسا تـُْنِكُروَن ِمْنُه َشيـْ
 َلَعلََّك قـَبـَّْلَت َأْو َغَمْزَت َأْو َنظَْرتَ  40
 خري الناس قرين مث الذينيلوهم 41

41 
نَّ هللَا َكَتَب َعَلى  آَدَم َحظَُّه ِمَن الّزاَِن أَْدَرَك َذِلَك اَل حَمَاَلَة؛ َفزاَِن اْلَعنْيِ النَّظَُر، َوزاَِن اْبِن ِِ

ْنِطُق، َوالنـَّْفُس مَتىنَّ َوَتْشَتِهي، َواْلَفرُْج ُيَصدُِّق َذِلَك ُكلَُّه َوُيَكذِّبُهُ 
َ
 اللَِّساِن امل

 ىإمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرء ما نو  71
 اتق هللا فإنه ابن عمك 129

161 
يكون يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئاً، ورجل أمحق، ورجل هرم ورجل مات يف 

 فرتة
 فمن دخلها كانت عليه برداً وسالماً، ومن مل يدخلها سحب إليها 162
ُلَغنَّ َهَذا الدِّيُن َما بـََلَغ اللَّْيُل َوالنـََّهارُ  165  لَيَـبـْ

256 
من هذه القاذورات شيئا فليسترت بسرت هللا فإنه من يبد لنا فضيحته نقم من أصاب 

 عليه كتاب هللا
 من شهر على املسلمني سيفا فقد احل دمه أي أهدره 256
 ال تقبل الصالة حائض إال خبمار 260
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 اجلس يف بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك 275
 فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح لو أن امر أطلع عليك بغري إذن 275
 من قائل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد 275
 قاتل دون مالك "واسم احلال حيمل القليل والكثري 276
 ولنسائكم عليكم حقا 290

 طعام بطعام وإانء إبانء 303/308
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 فهرس األعالم

 اسم العلم الصفحة
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