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ب املسمى البحث هذا اإلسالمية: ابلشريعة مقارنة السنغايل اجلناايت ما،قانون الباحث فيه يتناول
اجلناايت هذه على عقوابت من السنغايل القانون الشريعة،يف يف مبا ،ليقارهنا مقسم حبث إىلوهو

وخامتة.،متهيد وفصلني من السنغال على الضوء ألقى فقد التمهيد: املوقعأما ،والسكان،حيث
،واألراضي يف ابلعقوابت وعرف والقانونوالثروات، وظائفها،الشريعة وتقسيماهتا،،وحكمها،وذكر

إفريقيا غرب يف اجلنائي القانون اتريخ على سريعة إطاللة السنغايل.و،وأطل اجلنائي القانون مصدر
املنطقة يف واترخيها الشريعة على الضوء خصا،وألقى ومصادرهاوذكر عامة،ئصها مبقارانت وختمه

بنيالقانونالوضعيوالشريعةاإلسالمية.وأماالفصلاألولفقددارمحاهحولالقصاصحيثتطرق
والقانون اجلاهلي، اجملتمع من كل يف القصاص إىل مىت،فيه الشريعة: يف القصاص يف القول وفصل

وإبقائه.وأمائهوماذاعنالنزاعيفإلغا،استيفائهوكيفية،جيبالقصاص؟وماالذييسقطهبعدوجوبه
قارانتعامةبنيوختمهمب،وعقوابهتا،وطرقإثباهتا،الفصلالثاينفقدألقىالضوءفيهعلىاجلناايت

الشرعية والعقوابت القانونية ،العقوابت فيها ليحصي اخلامتة مقر إىل مطاايه أانخ النتائحوبعده
،القانوناجلنائيالوضعييستمدمنالعادةومنالقواعدالعرفيةوالدينية-:ثاملتحصلةمنهذااملبح

الشعبية التشريعات امليالد.الشريعة،ومن عشر اخلامس القرن إىل إفريقيا غرب يف اترخيه ويرجع
ملزم إالهي وضع اإل،اإلسالمية وجود مع األرضيةنشأ الكرة على هذهاتويرجع،نسان يف رخيها

إ صفاتاملنطقة يف الشريعة مع الوضعي اجلنائي القانون امليالدي.يتفق عشر احلادي القرن ،ىل
فإنهقاصرمعرضللزايدةوالنقصان.التقارنالشريعةاإلسالميةابلقانون،فهايفكثريمناألمورلخياو

األصلحية يف اثبتة،الوضعي فالشريعة به؛ استبداهلا وأشكاال،والميكن صورا تقمص خملفةوالقانون
والقرون. العصور القانوينالعقابعرب حبتاجلعلى دنيوي نفعي دنيوي،ناايت الشرعي بينما

إنهقريبجميبالدعوات.،انفعالعباده،ويدعوهللاتعاىلأنجيعلهخالصالوجههالكرميوأخروي.
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 املقدمة

ومليكنلهكفوا،يمليلدومليولدذال،الفردالصمد،الواحداألحداحلمدهلل،الرمحنالرحيمبسمهللا
أمحد،أحد والسالمعلىالنيب وأرشدذال،مثالصالة الشريعة العبادعلى دل صحبهالكرام،ي وعلى

وبعد/،دعبالنجباألبرارال،محلةالشريعةالعمد،احلمد
البش تعاىل هللا عليها،رخلق ليسريوا طريقة؛ هلم منهج،ووضع وهلا إال خلت أمة اذوه،ومامن

الراب الشريعةاملنهج هي تعاىل.ين احلياة(1)[ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]:قال نظام هي والشريعة
حتذال،الضروري به الضياعي من احلقوق احلرما،فظ االنتهاكتوتصان به،من خيل جمتمع من وما

وتتهدمكيانهابهيار،ويفوتهاألمنواالستقرار،وتسودفيهالفوضىواهلمجية،إالوينقلبعلىالعقب
والعدالة احلق ه،أركان عن الكثري أعرض املطهرةذوملا الشريعة الوضعي،ه القانون إىل وتوجهوا

الشريعةواهتمو،البشري والتأخريا ،ابلتأخر والقانون الشريعة بني مقارنة حبوث تقوم أن –انسب
الغرابهيذال الشريعة عن البعض أ-ءيستنغين دستورايلريى أفضل للحياة،همها نظاما ،وأكمل

ومكان زمان لكل عبادات،وأصلح أربعة: املشروعات كانت ،كفارات،عقوابت،معامالت،وملا
 أهم من وتوابعها النفس الشرعيةوصيانة واملصاحل أوءواالعتدا،املقاصد اجلرح أو ابلقتل عليها

ءجا،ضربال البحث لهذا اجلنايتناول القانون من والضرب واجلرح القتل جناايت يئعقوابت
اإلسالميةالسنغايل ابلشريعة أو،مقارنة االتفاق أوجه بينفيجلي احلكم،همااالختالف ويعرض

األربعة املذاهب خالل من واحلنبلي:اإلسالمي والشافعي واملالكي تبعا،احلنفي الراجح بيان مع
إنهويلذلك،ويسددين،وأسألهللاالعظيمربالعرشالكرميأنيوفقين-إنشاءهللاتعاىل-للدليل

والقادرعليه.
 سبب اختيار املوضوع 

 واألنظمالسنغالية.،قلةالبحوثاملقارنةبنيالشريعة •

 تطبيقالشريعة.منختوفالشعبالسنغايلالغالب •

                                                 
 .48 دة،اآلية:ئسورةاملا( 1)
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 اههذهالعقوابتإالالقصاص.زعمالبعضأنهليسيفالشريعةجت •

 وأنالقانونيغينعنها.،االزمنذزعمالبعضأنالشريعةملتعدصاحلةهل •

 .هاجلناايتذهعلىالعقوابتالقانونيةوالشرعيةرغبةيفمعرفةوتعريف •

  أمهية البحث

الغرا الشريعة عن الزمان هذا يف الكثري الوضعية،ءأعرض القوانني إىل الشريعةزاعم،متوجهني أن ني
وخملفة قاسية،متخلفة عقوابهتا عصرية،وأن غري منءفجا،وأحكامها جزئية لتقارن الرسالة هذه ت

البشرية احلكمية واجلرح-القواعد القتل جناايت السنغايل،عقوابت اجلنائي القانون من -والضرب
ر.فيجليخالديةالشريعةومناسبتهالكلعص،ابلشريعةاإلالهيةاخلالدة

  مشكلة البحث

اجلنا القانون من والضربئلكل واجلرح القتل جناايت على عقوابت والشريعة السنغايل ه،ي هذفما
وهلتتفقانأمختتلفان؟،العقوابت
 لة البحثئأس

إلجرا البحث هذا اإلسالميةءأييت الشريعة بني علمية السنغايل،مقارانت اجلنائي شأن،والقانون يف
 يبجيبعلىاألسئلةالتالية.و،القتلواجلرحوالضربعقوابتجناايت

مامستمدالقواننياجلنائيةالوضعيةومااترخيهايفمنطقةغربافريقيا؟-
ومااترخيهيفاملنطقة؟،ومىتنشأ،مامصدرالتشريعاجلنائياإلسالمي-
؟الضرب،اجلرح،القتلهيالعقوابتالقانونيةوالشرعيةعلىجناايتما-
؟أمخمالفهلاالعقوابتهذيفهسالميةلشريعةاإلفقلاموالقانونالوضعيهل-
؟العقوبةالقانونيةأمالشرعيةأ،يلمنهالأوالتق،هاجلناايتذأيهماأبلغيفاملنعمنه-
االعصر؟ذالشريعةابلقانونيفهاستبدالءمامدىصحةادعا-
.جييبعليهاالبحث-إنشاءهللاتعاىل-ساؤالتتهذهال
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 أهداف البحث

اإلسالمية • الشريعة ومصدر نشأة على الوضعي،الوقوف اجلنائي يف،والقانون واترخيهما
 منطقةغربافريقيا.

 الوقوفعلىالعقوابتالقانونيةوالشرعيةيفجناايتالقتلواجلرحوالضرب. •

 .العقوابتيفأواالختالفبنيالقانونوالشريعةلشبهالوقوفعلىأوجها •

 .يةالشرعيةئالعقوابتاجلنااثلمييئنااجلانونالقهلاإلجابةعلىالسؤال: •

 احلثعلىالدراساتاملقارنةيفأنظمالستغال. •

 : الدراسات السابقة

السنغايل والقانون اإلسالمية الشريعة بني التشريعية املقارانت يف دراسات على أطلع مل حبث، غري
اجنوغو ورعاه-صمباألستاذ هللا القانون-حفظه من الشخصية األحوال ابلبحث يتناول فإنه

وهذاالبحثخيتصبعقوابتجناايتالقتلوالضربواجلرحيفالقانون،السنغايلومقارنتهاابلشريعة
وذلكالفصلبنيالبحثني.،اجلنائيالسنغايلمقارنةابلشريعةاإلسالمية


 : منهج البحث 

الباحث يفاملقارنةو،التحليليمنهجبحثالاذهيفينتهج والشرعية القانونية النصوص فيحلل :
ه العقوابتذشأن ،ه يمث عليه،بينهماقارن املتفق فيه،وحيدد ،مغايرةهنانةرواملقا،واملختلف

ئجزو،وخارجية القتلية؛ جناايت عقوابت يتناول اجلناضوال،واجلرح،حبيث القانون بني يئرب
:هيالباحثسريعليهايوالطريقةاليت،لشريعةالسنغايلوا

 .فهمبايفالشريعةاردإمثأوالتناولمايفالقانونالسنغايل •

 مثالسنةمثاألدلةاالجتهاديةإنوجدت.أواللقرآنالكرمياباالستداللالشرعي •
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 عزواآلايتيفاحلاشيةالسفليةبذكرالسورةورقماآلية. •

•  بذكر األحاديث معختريج األحاديث وأرقام والصفحات واألجزاء واألبواب والكتب املصادر
 ذكردرجةاألحاديثعنداحلاجة.

مثالشافعي،مثاملالكي،املذهباحلنفيميقدبت،لتسلسلالزميناباملذاهباألربعةعرضآراء •
 فاملذهباحلنبلي.

 هبيةإىلمصادرها.ذعزواألقوالامل •
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 التمهيد

 .التعريف ابلسنغال والعقوابت واتريخ القوانني والشريعة يف السنغال . :متهيد

 : مباحث أربعةوحتته 
 التعريف ابلسنغال. املبحث األول.

 لعقوابت.التعريف اب:املبحث الثاين 
 .واترخيه يف املنطقة يئلقانون الوضعي واجلناالتعريف اب: املبحث الثالث

 .واترخيها يف املنطقة سالميةلشريعة اإلالتعريف اب: الرابعاملبحث 
 موازنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية: املبحث اخلامس 
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 لسنغال.اب التعريف: املبحث األول
 عن عامة نظرة املبحث هذا اجلغرايفيلقي مبوقعها مبتدائ إحصا،السنغال حسب سكاهنا عدد ءمث

وذلك،احلديثعنثروهتااالقتصاديةمث،صفبيئتهااألرضيةمثو،السكاينءالوكالةالوطنيةلإلحصا
منخاللأربعةمطالب.

 موقع السنغال اجلغرايف.: املطلب األول
وخطي،مشاال16.5و،جنواب12بنيخطيالعرض،تقعالسنغاليفأقصىالغربمنقارةإفريقيا

دالسنغالمشاالاجلمهوريةوحت(1)وتشرفعلىاحمليطاألطلس،غراب.517شرقاو11الطول
وغراباحمليط،وجنوابمجهوريةغينيابيساووكوانكري،وشرقامجهوريةمايل،اإلسالميةموريتانيا

وكانتالسنغالمستعمرةمن،وتقعمجهوريةغامبيايفداخلالسنغالعلىشكلجييب،األطلسي
ومرتبعداستقالهلاأبربع،يالديةامل1960حىتاستقلتسنة،امليالدية1855قبلفرنسامنذسنة

الرئيس2000إىل1980و،الرئيسليوبولسيدارسنغور1980إىل1960من:مراحلرائسية
م(2017إىلسنتناهذه)2012ومن،الرئيسعبدهللاواد2012إىل2000ومن،عبدجوف

 :ومرتب،الرئيسمكيصل
(م1960-1959احتادالسنغالومايلمابني)-
(2)(.1989-1981احتادالسنغالوغامبيامابني)-

وهوالذي،السنغالدولةعلمانيةدميقراطيةمتعددةاألحزابينتخبالرئيسخلمسسنوات
.ءخيتاررئيسالوزرا

السلطة،السلطةالتشريعية،السلطةالتنفيذية:منخاللثالثسلطاترئيسةتدار
القضائية.

 أربعة إىل إداراي إقليماوتنقسم عشر العاصمة: لوي،زيغينشور،دكار ،كولدا،جوربل،سني
 سيجو.،اتمباكوندا،تيس،كفرين،مامت،كيدوغو،كوالك،فاتيك،اتمبا

                                                 
(1 ) القادر، عبد طاملسلمون يف السنغاليراجع: ص1، وسرين24، من االجتماع  –االقتصاد  -الطبيعة –السنغال ، .

 .20ص،منظور جغرايف
(.1/36،د.ط،)الشعر العريب يف الغرب اإلفريقيينظر:كيبا،عمر،(2)
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فواتاليتمتتازأبنهفيهاوجدأولحكومةتطبق:وكانتقبلعبارةعنوالايتومماليكمتعددة
(1)كامساس.و،وصنيسامل،وكجورابول،ووالهجولف،الشريعة

 .سكان السنغال :املطلب الثاين
 سكاهنا عدد يبلغ سكاان العامل دول أقل من السنغال 469.796.41تعد عرقيات،(2)نسمة وفيها

الولفية اللغة شيوعا وأكثرها اللغات متعددة فهي لذا الرمسية،عديدة البالد،والفرنسية عرقيات ومن
وقبيلةتوكولور،وتسكنيفاملنطقةاجلافة،لةالبلبيق،يةككيوراملقاطعاتالتارخييفويسكنون،الولف

والزراعة التجارة وتياس،شغلهم وابول سالوم سني إقليم سكان وهم ابلفالحة،وسريير ،ويشتغلون
األمساك واملنديكا،وصيد فرنسية،وجوال أخرى أقليات وفيها كامساس. منطقة يف أصال وتقطن

(3)(تقريبا٪95انمسلمون)وغالبيةالسك،ولبنانية

 البيئة األرضية السنغالية.: املطلب الثالث
 من أكثر البحر سطح عن ترتفع ال منبسطة سهولية السنغالية األراضي وتوجد،قدما650معظم

ومنخفضاترمليةيفالسواحلمنمصبهنرالسنغالإىلالرأس،هضباتمرتفعةيفجنوهباالشرقي
 :أهنار أربعة السنغال يف وتوجد ،كم197167وتقدرمساحتهاب،األخضرقربالعاصمة

 الشرقية احلدود يف وجيري ،كناكري بغينيا فواتجالون من ينبع الذي:السنغال هنر-1
 كم1750 طوله يبلغ الغربية إفريقيا أهنار أهم من وهو ،والشمالية

 مك300 طوله ،للسنغال اجلنويب القسم يروي الذي:كاساماس هنر -2
 مسافة امتداد على اجلنوبية الزراعية واملناطق الرمال على يرتامى الذي:سامل سني هنر-3

 .األطلنطي للمحيط ساعدان احلقيقة يف وهو ،البحر قرب طويلة
 يصلعندما فقط السنغالية األراضي إىل ويدخل غامبيا أراضي داخل جيري الذي غامبيا هنر-4

(4).مك 1050وطوله ،العلوي مستواه إىل
                                                 

(1 ) القادر، عبد طاملسلمون يف السنغاليراجع: ص1، ،35 ، واهلادي، طحترير األقوال يف اتريخ السنغال. )ص1، ،10-
11.)

.لسكايناءمنالوكالةالوطنيةلإلحصاامليالدي2016حسبإحصاءعام(2)
. 13ومابعدها.والسنغالمنمنظورجغرايفص14،ص1،طحترير األقوال يف اتريخ السنغالينظر:اهلاديتوري،(3)
.25-24،ص1يراجع:عبدالقادر،املسلمونيفالسنغال،ط(4)
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 ثروات السنغال.: املطلب الرابع
البالد القتصاد الفقري والعمود األساسي العنصر الزراعة أبصنافها،تعد احلبوب فيها وكذا،وتزرع

.(1)والفستق،والفواكه،واخلضروات،والذرة،القطن
األخرية اآلونة يف النقصان أو للفقدان تعرضت أهنا إال ابألمساك ثرية فيهاوكذ،والسنغال لك

جتاه،والذهب،ةمسنأو،فوسفات األطلسي احمليط حبر أعماق يف نفط احلالية السنوات يف واكتشف
جزيرة)سانغومار(.

 السنغالتشارك من كل أفريقيا(CEAO)يف لغرب االقتصادية (CEDEAO)و،اجملموعة
املصرف(BCEAO.و)املصرفاألفريقيللتنمية(BAD)و،اجملموعةاالقتصاديةلدولغربإفريقيا

بنيالدولاملستعمرة FRANCفرنكسيفا:املشرفعلىالعملةاملوحدة،املركزيلدولغربإفريقيا
.(2)والسنغالعضويفاألمماملتحدة،الفرنسيةإالغينيا

  
  

                                                 
(1 ) أمحد، توري، اهلادي طحترير األقوال يف اتريخ السنغالينظر: ،1 ص و.334، عمر، الشعر العريب يف الغرب كيبا،

 (.1/8،د.ط،)اإلفريقي
(.1/36)، ينظر:املرجعالسابق(2)
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 .تلعقواباب التعريف: املبحث الثاين
ي تناول املبحث العقوابتهذا عن تعريفهااحلديث حيث ،هاحكمو،من القانون يفووظائفهايف مث

 :يفثالثةمطالبوذلك،يفالقانونوالشريعةاذكرصفاهتيمث،ابعتباراتخمتلفةاوتقسيماهت،الشريعة

 .اصطالحاالتعريف ابلعقوبة لغة : املطلب األول
:فرعانوحتته

 : تعريف العقوبة يف اللغة: الفرع األول
العقوبة ويقال،اسم: ب" ق "ع مادة من فالان: فالن وجا،عقب خلفه إذا ،بعقبهءعقبا

ک گ گ گ گ ڳ ]:وعقبالرجلذريتهمنبعده.قالتعاىل،وأعقبالرجلإذاتركولدا

بذنبهأووعاقبفالنفالان،عاقببنيالشيئنيإذاأتىأبحدمهابعداآلخر:ويقال (1).[ ڳ ڳ
امبافعل.ءعقاابومعاقبةإذاأخذهبهوجازاهسو،علىذنبه

:قالالنابغة
َهىالظَُّلوَموالتَ َقُعْدعلىَضَهدِ.وَمْنَعصَاَكَفعاِقْبُهُمعاقَ َبةً (2)..تَ ن ْ

ويقال الرجل: أعقبت خبريإذا: وعاقبته،جازيته : بشرإذا وا،جازيته ابخلري اجلزاء لعقابفالعاقبة
.(3)اجلزاءابلشر

.(4) ،عقبذنبه.ومسيتالعقوبةعقوبةألهناتتلوالذنبءمنسواملذنبىبهجيازما:فالعقوبة

 .اصطالحاتعريف العقوبة  :الثاين الفرع

 أوال: التعريف ابلعقوبة يف القانون.  
                                                 

 .28سورةالزخرف،اآلية:( 1)
(2 إ( واضطهده ضهده يقال: والقهر. الظلم ذالضهد: يراجع: وقهره. ظلمه منظورا ابن طلسان العرب، ،3 مادة: ‘‘ضهد‘‘،

.383ص‘‘ضهد‘‘ة،مادة:(.واملعجمالوجيز،جممعاللغةالعربي3/266)
عقب”مادة:،،جممعاللغةالعربيةاملعجم الوجيزو (،1/619‘‘)عقب‘‘،مادة:3،طلسان العرب،ابنمنظورينظر:( 3)

.426-425ص”
(.4/78)، معجم مقاييس اللغة، بنفارسوا، (1/183، )1، طهتذيب اللغة ،حممدبنأمحد،األزهري ينظر:( 4)
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ءفةالقانونية.وهذااجلزاالذيرتبهاملشرعأوالقانونعلىاملخالءهواجلزا:فالعقوبةيفالقانون
.(1)كالسجنأوسالبةللحرية؛،كالغرامةأومالية؛،كاإلعدامبدنية؛العقوبةقدتكونأو

 لعقوبة يف الشريعة.ابتعريف ال: اثنيا
منمسيهبا؛ألهناتتلوالذنب،جزاءابلضربأوالقطعأوالرجمأوالقتل":عرفهاابنعابدينبقوله

.(2)"إذاتبعه:تعقبه
لريدعهباذوي،للردععنارتكابماحظروتركماأمر-عزوجل-زواجرشرعهاهللا":وقيل

.(3)"اجلهالةحذرامنأملالعقوبة
.(4)"أذىينزلابجلاينزجراله":وعرفهااإلمامأبوزهرةبقوله

ال بقولهشيخوعرفها عودة القادر عبد ملصلحة": املقرر اجلزاء هي عصيانالعقوبة على اجلماعة
 .(5)"أمرالشارع

مقررعلىفعل؛للزجروالردع.،هالتعريفاتأنالعقوبةأملذويالحظمنه
 إيالمرتبهالشارعاحلكيمعلىاملعصيةردعاوزجرا.:يمكنالقولأبنالعقوبةالشرعيةف

 .يعةالعقوبة حكمها ووظائفها يف القانون والشر : املطلب الثاين
وذلكليسوداألمنواالستقراريف،توضعيفالقانونواليفالشريعةإاللغاايتووظائفالعقوابتمل

:فيمايلييتضحمنهاأوبعض،هذهاحلكموالوظائفاجملتمعغالبا.و

  .العقوبة القانونية حكمتها ووظائفها: األول الفرع
اجملت توازن حتقيق القانونني عند القانونية العقوبة غاايت أهم وأتمينهمن القانون(6)،مع يف وللعقوبة

                                                 
 (1) - ينظر: القادر، عبد سلطان حسني، 405صالعامة يف قانون العقوابت،  ئاملبادعلي منصور، وإبراهيم موجز يف علم .

  .33،صاملدخل للعلوم القانونييةالرفاعي،و .129و116،ص2،طاإلجرام وعلم العقاب
(.4/3،)2،طرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،( 2)
 (.35/38)يةاملوسوعة الفقهية الكويت( 3)
 .6ص،د.م،ود.ت،العقوبةأبوزهرة،( 4)
(.1/609)ط،د.التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانا ابلقانون الوضعي،عودة( 5)
ومابعدها.408صالعامة يف قانون العقوابت،  ئاملبادعليحسني،سلطانعبدالقادر،(6)
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:ثالثوظائف
التخويفأوالردع.-1

يبذالتع-2

  (1)التأديبواإلصالح.-3

 العقوبة الشرعية حكمتها ووظيفتها.: الثاين الفرع

 : احلكمة من العقوبة الشرعية: أوال
عظمى غاايت من أبدا ختلو ال الشرعية والنواهي ابلغة،األوامر أل،وحكم احلكيموذلك هللا من هنا

سدىالعليم خيلق مل عليها،الذي احلمد ويستوجب قضاها ابلغة حلكم بل عبثا ينه أو أيمر ،ومل
(2):ومنها،فاحلكميفالعقوابتالشرعيةالحييطهباإالمنأمرإبقامتها

اليتوأعظماملصاحل،ديينوحتصيلاملصاحلمقصد،فدفعالفسادبذاتهمصلحة،دفعاملفسدة (1
الفساد عنها وتدرأ العقوابت يف الشريعة اخلمس،حتفظها الكليات ،العقل،النفس،الدين:

املال،العرض الشرعية العقوبة فبإقامة العباد؛ مصاحل الفسادو،تتحصل اجملتمع،يقل ويصفو
 واالستقرار.ويسودهاألمن

ابجملتمع (2 الرمحة الظل: إىل ومتيل الغلبة حتب البشرية النفس تعاىل،مإن قال ٱ ٻ ]:

[ ٿ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
وحيملها(3)

االعتدا إىل فجاءذلك أذاهاء؛ لكف والروادع الزواجر هبذه الشريعة من،ت اجملتمع وإراحة
 اإلسالم شيخ يقول صنيعها تعاىل-شؤم هللا -رمحه : من احلد إقامة العبادات"فإن كاجلهاد،

                                                 
(1 )DOIT PÉNA GÉNÉRAL 15 édition.Caston Stefani ،Georges Levosseur ،Bernard 

BoulocMaison d ´ édition DALLOZ، 1994 ،pag388. 

 .411صالعامة يف قانون العقوابت،  ئاملبادوعليحسني،سلطانعبدالقادر،
(2 ) زهرة، أبو صالعقوبةيراجع: و6، بعدها. الزاحموما ، طآاثر تطبيق الشريعة اإلسالمية من منع اجلرميةحممد، ،2 ص،

(.1/18،)5،طالعقوبة يف الفقه اإلسالمي(.وفتحي،1/610)د.ط،التشريع اجلنائيوعودة،.91
.34،اآلية:إبراهيمسورة(3)
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هللا سبيل يف بعباده"، هللا من رمحة احلدود إقامة أن يعرف أن (1)فينبغي أبيدي. فاألخذ
وحفاظعلى،رمحةابجملتمعكلهابلعقوبةوزجرهمعنعدواهنم،وكفأذاهم،الظاملنياملعتدين

لكيانه،منهأ املصلحة،ومحاية من أوىل العامة افاملصلحة والرمحة مناخلاصة أحرى لعامة
 .بلوليسمنالرمحةالرفقابألشرار،الرمحةاخلاصة

وال،والوجيهامنمهني،فالعقوابتالشرعيةالمتيزشريفامنوضيع،العدلواملساواةحتقيق (3
أخرى من بلدة أو مبوجباهتا،قبيلة يتلبس من على تقع عامة احلق،فهي يد تعلو ،وهبا

 ويقومالناسابلقسط.،اةوتتماملساو،وتتحققالعدالة
حديثالبخاريعنعبادةبنالصامترضيهللاتعاىلتطهرياجلاينوحموجرمهوإمثهكمايف (4

تعالواابيعوين»:وحولهعصابةمنأصحابه:قال،-صلىهللاعليهوسلم-أنرسولهللا:عنه
والأتتواببهتانتفرتونه،الدكموالتقتلواأو،اعلىأنالتشركواابهللشيئا،والتسرقوا،والتزنو

وأرجلكم أيديكم بني معروف، يف تعصوين وال هللا، على فأجره منكم وىف فمن أصاب، ومن
ومنأصابمنذلكشيئافسرتههللافأمره،منذلكشيئافعوقببهيفالدنيافهولهكفارة

 .(2)فبايعتهعلىذلك(:قال«وإنشاءعفاعنه،إنشاءعاقبه،إىلهللا

 وظيفة العقوبة يف الشرع احلكيم.: اثنيا
 الشرعية العقوابت أو احلدود تطهري-ومعايريهاعلىاملعتدينبشروطها-إنإقامة إىل ابجلملة هتدف

،اجملتمع واستقراره وأمنه سالمته على -واحملافظة تدرجييا وأسبابه اإلجرام ظاهرة على –ابلقضاء
وتريبةاجملرمنيوهتذيبهم.

 : من وظائف هذه العقوابت الشرعيةو 
 حماربةاجلناايتواجلرائموالظلمأوالتقليلمنهاابلردعوالزجر.-1

                                                 
 .79،ص1ط، السياسة الشرعية،ابنتيمية( 1)
(2 يف( البخاري وفودصحيح البخاري،  أخرجه ابب املنافق، كتاب النيب إىل وسلم-األنصار عليه هللا وبيعةمبكة-صلى ،

 (.2/879(،(3892العقة،ابلرقم)
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 تقومياجملرماملعتديوإصالحهوهتذيبهإبنزالالعقوبةعليهجزاءوفاقا.-2

.(1)تطهرياجملتمعومحايتهمناعتداءاتاجملرمني-3

 : فروع ةالثثوفيه  ،تقسيم العقوبة: املطلب الثالث
.تقسمإىلأقسامابعتباراتعديدةالعقوابتيفالقانونوالشريعة

 تقسيم العقوبة يف القانون.: لاألو  الفرع 
:ميكنتقسيمالعقوبةيفالقانوناجلنائيمنحيثيات

 : إىل تقسيم العقوبة من حيث الطبيعة أو النوعية: أوال
 .املعاقب؛كاإلعداموهياليتترتكأثرًاماداييف:عقوابتمادية -أ

ومعنوية -ب مادية عقوابت وحريته؛: الشخص كرامة يف تؤثر اليت واألعمال،كالسجنوهي
 .(2)واحلرمانمنبعضاحلقوقاملدنية.،الشاقة

 : أو ابعتبار املخالفة إىل ،(3)تقسيمها من حيث القوة والضعف: اثنيا
 والسجناملؤبد.أالعقوبةعلىاجلناية؛كالعقوبةعلىالقتلابإلعدام -أ

 العقوبةعلىاجلرمية؛كالعقوبةعلىالضربأواجلرحاملتعمدابلسجناملؤقت. -ب

العقوبةعلىاالعتداء؛كالعقوبةابلتغرميعلىاالهتام. -ت

 : وميكن تقسيمها اثلثة ابعتبار األثر أو احملل إىل ثالثة أقسام: اثلثا
  اشرةكالقتلواإلعدام.العقوابتالبدنيةوهياليتتؤثرعلىبدناجلاينمب -أ
 والعقوبةالسالبةللحريةكاحلبس. -ب

                                                 
(.5313إىل7/5297،)4ط،الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي:ظرين(1)
.5،ص7القانوناجلنائيالسنغايلاملادةرقم(2)
(3)-  DOIT PÉNA GÉNÉRAL 15 édition.Caston Stefani ،Georges Levosseur ،Bernard-ينظر:

BoulocMaison d ´ édition DALLOZ، 1994 ،PA
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 .(1).والعقوبةاملاليةوهياليتتصيبمالاجلاينكالغرامة -ت

 تقسيم العقوبة يف الشريعة.: الثاينالفرع 
فيمايليدليلعلىذلك.،تنقسمالعقوبةيفالشريعةأيضاإىلأقسام

 : تقسيم العقوبة من حيث هيأوال: 

:قوبةيفذاهتاإىلتنقسمالع
جتسس": عقوبة دنيوية -1 غري من الظاهرة األعمال من اإلثبات عليه جيرى أن ميكن وال،ما

 تكشفلألسراراملستورةبسرتهللاسبحانهوتعاىليعاقبعليهالشرعيفالدنيا
يكون،روفاوالبينامع،وليسظاهرامكشوفا،ماالميكنأنجترىفيهالبينات:وعقوبة أخروية -2

.(2)"العقابعليهأمامهللاسبحانهوتعاىليومالقيامة....

 .تقسيم العقوبة ابعتبار الرابطة بينهااثنيا: 
وتكميلية.،وتبعية،وبدلية،عقوبةأصلية:قسمالعقوبةابعتبارالرابطةبينهاإىلنوت

فاألصلية -1 أصال: اجلرمية أو املعصية على الشريعة قررهتا اليت القتلهي يف والقطع كالقصاص ؛
 والسرقة.

هياليتحتلحملاألصليةإذاتعذرتملسوغشرعيكالديةإذاتعذرالقصاصبعفوأو:والبدلية -2
 غريه.

والتبعية -3 املرياث: من القاتل كحرمان لألصلية؛ تبعا وجواب اجلاين على هبا حيكم اليت ،وهي
 ب.وحرمانالقاذفمنأهليةالشهادةحىتيتو

والتكميلية -4 الزان: يف والتغريب كالنفي القاضي؛ أبمر األصلية العقوبة على تزاد اليت ،وهي
(3)وكتعليقيدالسارقعلىعنقهيفالسرقة.

                                                 
.45،صالعقوبة يف الفقهينظر:هبنسي،(1)
.19،صالعقوبةأبوزهرة،(2)
العقوبة يف الفقه ،فتحي.102،صآاثر تطبيق الشريعة من منع اجلرمية(.والزاحم،1/632،)التشريع اجلنائيينظر:عودة،(3)

.123،صاإلسالمي
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 (1)تقسيم العقوبة ابعتبار القوة.: اثلثا

:أوابعتباراملصاحلاليتجاءالدينحلمايتهاإىل،تنقسمالعقوبةابعتبارقوةاالعتداء

.(2)((منبدلدينهفاقتلوه)):-صلىهللاعليهوسلم-عقوابتحلمايةالدين؛كعقوبةالردة.قال-
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ]:عقوابتحلمايةالنفس؛كالقصاص.قالتعاىل-

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ گ گ ڳ ڳ

[ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 (3). 

تعاىل- قال النسل؛كعقوبةالزىن. عقوابتحلماية  ٹ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ]:

[ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
(4.) 

- السنة به ثبتت اخلمر.كما شرب العقل؛كعقوبة حلماية هللاعقوابت رضي معاوية قالعن :عنه 
 .(5)((منشرباخلمرفاجلدوهفإنعاديفالرابعةفاقتلوه)):-صلىهللاعليهوسلم-قالرسولهللا

السرقة.- كعقوبة األموال حلماية تعاىلعقوابت قال  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]:

[ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
(6)

 تقسيم العقوبة ابعتبار النوع.: رابعا

وعقوبةغريحمدودة.،تنقسمالعقوبةمنحيثالنوعإىلعقوبةحمدودة
(7)العقوابت احملدودة: أوال السنة: أو الكتاب من شرعية نصوص وردت اليت العقوابت وهي

                                                 
(1 احلفيديراجع:( رشد ابن هد وهناية املقتصد، بداية اجملت، ( 4/177د.ط، وفيحان، القصاص يف النفس يف الشريعة (.

.25،ص1،،طاإلسالمية
(2 يف( البخاري، أخرجه، وقتاهلمصحيحه، واملعاندين املرتدين استتابة اببكتاب واستتابتهم، واملرتدة املرتد (3/1536)حكم

  (6922برقم)
.178سورةالبقرة،اآلية:( 3)
 .2النور،اآلية:سورة(4)
(5 الرتم( الرتمذرواه سنن يف ذي، احلدود، كتاب فاقتلوهي، الرابعة يف عاد ومن فاجلدوه، اخلمر شرب من جاء ما ابلرقمابب ،

.2381(ابلرقم2/302،)صحيحالرتغيبوالرتهيب(.وصححهاأللباينيف4/48،)1444
 .38سورةاملائدة،اآلية:( 6)
واجلناايتاليتهلاحدودمشروعةأربع:يفالعقوابتاحملدودةكالممجيلهذانصه:"-ههللاتعاىلرمح-والبنرشد(7)

= 



`16 

 

(1)بتحديدهاكعقوبةالزىنوالقصاصوالدايت.

"ولكنهاللردعوشفاء،وهياليتملتردنصوصمنالشارعحتددها:دودةالعقوابت غري احمل اثنيا:    
االجتماعي النظام على أو األشخاص على االعتداء جرائم يف عليه اجملين على،غيظ كالتحريض

(3).وللعقوبةتقسيمات.(2)وكفتححماللبيعاملسكرات"،الفسق

                                                 
= 
 جناايتعلىاألبدانوالنفوسواألعضاءوهواملسمىقتالوجرحا.-
 وجناايتعلىالفروجوهواملسمىزىنوسفاحا.-
حر- مسي حبرب مأخوذا منها كان ما وهذه األموال، على بغياوجناايت مسي بتأويل كان وإن أتويل، بغري كان إذا كانابة وإن ،

 افصةمنحرزيسمىسرقة،وماكانمنهابعلومرتبةوقوةسلطانمسيغصبا.عمأخوذاعلىوجهامل
 املسمىقذفا.ووجناايتعلىاألعراض،وه-
- وهذه واملشروب، املأكول من الشرع حرمه ما استباحة على ابلتعدي فيهاوجناايت يوجد اخلمرإمنا يف الشريعة هذه يف حد

عليه هللا صلوات الشرع صاحب بعد عليه متفق حد وهو فقط، قال: أن واجلوارح......إىل النفوس إتالف يف الواجب إن
 الدية، يسمى الذي وهو مال، وإما قصاص إما مخسة،هو النص يف وذكر أربع، وقال: ، احلفيد..." رشد ابن بداية ،

  (.4/177د.ط،)د وهناية املقتصد، اجملته
(1 ) زهرة، أبو صالعقوبةيراجع: ،63 مخسة: حنيفة أيب عند واحلدود وقصاص، حدود إىل: احملدودة العقوابت وتنقسم حد.

القذف. وحد السكر، وحد الشرب، وحد الزان، وحد السرقة،السرقة، حد القذف، حد الزان، حد سبعة: غريه عند وهي
 احلرابة، ينحد القصاص. حد الردة، حد املسكرات، الكاساينوحد ظر: طيف ترتيب الشرائعبدائع الصنائع ، ،2،

(7/33 حممدو(. طالتاج واإلكليل ملختصر خليل، ،1( و8/365، الرُّعيين(. احلطاب مواهب اجلليل يف شرح خمتصر ،
طخليل ،3( ،6/277 طنهاجمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املالشربيين،و(. ،1( ،5/522 والزحيلي(. الفقه ،

(7/5298،)4طاإلسالمي وأدلته
.63،، العقوبةأبوزهرة(2)
كتقسيمهاابعتبارالفعلأوالزمنإىلنوعني:(3)

 العقوبةعلىذنبماضكالقصاصوعقوبةاخلمروالقذفوالسرقة.-
تابةاملرتدحىتيتوبوإاليقتل،العقوبةألداءحقواجبأوتركفعلحمرميفاملستقبل؛كاست-

(.وكتقسيمهاابعتباراملعاقبإىل:28/347)،د.ط، جمموع الفتاوى،بنتيميةينظر:ا
 عقوبةاملقدورعليهواحداكانأومجعا.-

(.28/349بق)،مرجعساجمموع الفتاوىينظر:عقوبةغرياملقدورعليه؛كعقوبةاملمتنعنيالذيناليقدرعليهمإالبقتال،-
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 (1)من صفات العقوبة يف القانون والشريعة: الثالث الفرع
  (3) [ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]: قالتعاىل ،(2)أيالعقوبةإالبنصأهنا شرعية. -1
خمالفاتال رجعية للعقوبة على املاضي. -2 من شرعيتها قبل كان ما تتناول ال تعاىل أي  :قال
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :وقال.[ ىت

 .(4)﴾ڭ
أسباهبا: العقوبة شخصية -3 تعاطى من على إال توقع ال تعاىل،أي قال اجلاين  ڭ]:التتعدى

وإن،(5)[ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 .تكالديةيفالقتلاخلطأ.كانتماليةالتنفذإاليفأموالاحملكومعليهإاليفحاال

الشروطالعقوبة عادلة. -4 توفرت إذا موجباهتا تعاطى من كل على تقام عامة املوانع،أي ،وانتفت
آخر دون نفر على تطبق ،وال عائشة حديث يف واضح هو عنها-كما هللا الصحيحني-رضي يف

 قريشاعن شأهنا هم اليت املخزومية فللوجهاءو (6).املرأة وإال إدعاء جمرد رمبا عندان القانون يف هذا

                                                 
(1 ) منصور، إبراهيم طموجز يف علم اإلجرام وعلم العقابينظر: ص2، ،130 وهبنسي، ،العقوبة يف الفقه اإلسالمي.

 ومابعدها.45ص
 .5،ص4،املادةرقمي السنغايلئالقانون اجلنايراجع:(2)
.15،اآلية:ءسورةاإلسرا(3)
.38سورةاألنفال،اآلية:( 4)
.15،اآلية:ءاسورةاإلسر(5)
صلىهللا--عنعروة،عنعائشة،رضيهللاعنها:أنقريشاأمهتهماملرأةاملخزوميةاليتسرقت،فقالوا:منيكلمرسولهللا( 6)

صلىهللا--فكلمرسولهللا--صلىهللاعليهوسلم--ومنجيرتئعليهإالأسامةبنزيد،حبرسولهللا--عليهوسلم
وسلم فقا--عليه هللا»ل: حدود من أتشفعيفحد » قال: فخطب، قام كانوا»مث قبلكم،أهنم من إمناضل الناس، أيها اي

 حممد بنت فاطمة أن لو هللا، وامي احلد، عليه أقاموا فيهم الضعيف سرق وإذا تركوه، الشريف سرق عليه-إذا هللا صلى
يدها-وسلم حممد لقطع «سرقت ا. أحاديث كتاب البخاري، ءألنبياصحيح رقم الغار، حديث ابب ،3475،

(2/795 احلدود، كتاب مسلم، وصحيح احلدود(. يف الشفاعة عن والنهي وغريه، الشريف السارق قطع برقمابب ،
(.11/188،معاملنهاج،)1688
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 .نصوصقانونيةحتددحماكمتهم
 يةاملتخصصة.ئأيالينزهلاإالالسلطةالقضا: يةئأهنا قضا-5
أساسي: أهنا مؤملة-6 عنصر العقوابت يف ،فاإليالم حقيقة. ورادعة زاحرة تكون تعاىلوحىت :قال
  (2) [ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]:وقالأيضا،(1)[ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]

 ي.ئلقانون الوضعي واجلناالتعريف اب: املبحث الثالث
الوضعي القانون هو اجلنائي،ما القانون هو يستمد،وما أين إفريقياو،ومن غرب دخل ،مىت

حتديدا املنطقة،والسنغال هذه إىل أسبق القوا،وأيهما اإلسالميةأهي الشريعة أم الوضعية فهذه؟نني
منثالثةمطالب.،هياألسئلةاليتيسعىالباحثإىلاإلجابةعنهايفهذااملبحثالقادم

 التعريف ابلقانون الوضعي.: املطلب األول
 لغة.: أوال

 يواننية كلمة األصل يف القانون تعينوكانت املستقيمة: و،العصا الالَقواِننُي اللغة ،(3)األصولعربيةيف
.(4)مقياسكلشيءوطريقهاألصلأو:والقانون

،(5)وضعفالنالكالمإذااختلقه:والوضعيوصفللقانونومنمعانيهيفاللغةاالختالقيقال
وهذاالوصفمنأكربمايفرقبينهوبنيالقانونأوالشريعةاإلسالمية.

 اصطالحا.: اثنيا
:تعدةمنهاالقانونبتعريفاءعرفالعلما

 (6)عبارةعنقواعدمؤقتةتضعهااجلماعةلتنظيمشئووهناوسدحاجتها""القانون

                                                 
.38دة،اآلية:ئسورةاملا(1)
 .2سورةالنور،اآلية:( 2)
 .261ص”قنن”مادة:،5ط،خمتار الصحاححممدبنأيببكر،ظر:ين(3)
 ،ص1،طالتعريفاتواجلرجاين،.734ص،د.ط،لكلياتا،ءأبوالبقا.518ص”قنن”،مادة:املعجم الوجيزينظر:-(4)

171.
 .673،مادة؛؛وضع؛؛صاملعجم الوجيزينظر:(5)
 .(1/19،)التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعيعودة،نظر:ي(6)

= 
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أنه على البعض وعرفه ملزما..": تنظيما اجملتمع يف األفراد سلوك تنظم اليت القواعد خيالفها، ومن
(1) ".وذلككفالةالحرتامها،يعاقب

،مةاليتتوضعسلفالتنظيمسلوكاألفراديفجمتمعمعني"جمموعةالقواعدامللز:وعرفهآخرونعلىأنه
(2)ويفزمانمعني"،ويفمكانمعني



القول ميكن هنا ومن جبزا: مقرتنة ملزمة موضوعة قواعد جمموعة الوضعي القانون لتنظيمءأبن
املعيار هو الوضعي القانون فيكون ما؛ زمن يف ما أوجمتمع الفرد احنراف مدى به يعرف الذي

اجلماعةعنأنظمةالدولة.

 واترخيه يف املنطقة.. اجلنائيالتعريف ابلقانون : الثاين املطلب
 يقولعلي كتابهعلي منصوريف الوضعية: والقوانني الشريعةاإلسالمية بني اجلنائيمقارانت "القانون

الوضعي اجلرائم: حتدد اليت القانونية القواعد جمموعة لكل،هو املقررة وكذا،منهاوالعقوابت
اجلرائمءاإلجرا كشف يف تتبع اليت وحماكمتهم،ات اجملرمني تعقب عليهم"،ويف العقوبة . (3)وتنفيذ

.إًذا(4)توقعهاعلىمنخيلهبا"،وتقرتنبتدابريقسرية،"جمموعةالقواعداليتتقرهاالدولة:وقيلأبنه
اجلنائي القانون اجلرمية: حتدد اليت القواعد جمموعة املرتتبة،هو منءواإلجرا ،عليهاوالعقوبة املتبعة ات

ويقابلهيفالشريعةكتاباحلدود.،وإنزالالعقوبةعليه،حنيوقوعاجلرميةإىلحنياحلكمعلىاجلاين

(5)

                                                 
= 

.169قسمالثالث،وجوبتطبيقالشريعةوالشبهاتاليتتثارحولتطبيقهامرجعسابقصوال
(1 )( من اإلسالم والدستورأخذته السديري(: العزيز عبد بن وأشار.16صتوفيق الشرقاوي، مجيل د. دروس يف أصول إىل

.1979ضةالعربيةالقاهرة،دارالنه12،صأصول القانون،د.عبداملنعمفرجالصدة،13ص1،ج القانون
 .10صاملدخل للعلوم القانونيةالرفاعي،(2)

.43،ص1طمقارانت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعيةعلي،منصور،(3)
.3،،صالعامة يف قانون العقوابت ئاملبادعليحسني،(4)
اخلةمتكاملةالتطوروهي:القانونأبنقانونالعقوابتمرأبربعمراحلمتدءويقولعلما(5)
علىفردمنءويتمثليفتكاتفوتضامنأفرادالقبيلةحبيثتعتربأياعتداالطور القبلي،وهيأوىلمراحلالعقاب،وهيأوال:  

اعتدا وقدءأفرادها االنتقام، لغرض القبيلتني بني حروب فتندلع لقتيلها؛ الثأر أبخذ القبيلة وتقوم أبسرها، القبيلة تدومعلى
لقانونالعقوابتحيثكانشيخالقبيلةهوالقاضيبنيأفرادالقبيلةويطبقئطويال.ويفهذهاملرحلةماميكنأنيعتربمباد

لالتأديبكالضربحىتالطردمنالعشرية.ئماتعارفواعليهمنوسا
= 



`20 

 

يفغربإفريقياإىلعهداالستعماراترخيهايرجعمنالقواننيالوضعيةوءجزالوضعياجلنائيالقانونو
ا كان حيث ملستعمرون الفرنسيني وخاصة بلدهم قوانني من يستنبطون منها للوأيخذون يفحكم

حني،وكانبدايةاالستعمارالغريبلغربإفريقيايفالقرناخلامسعشرامليالدي،املستعَمريناألفارقة
سنة "الغوس" إىل األوائل الربتغاليني املبشرين العربيةو،(1)م1472وصول الثقافة سبقت قد

 إلسالميةالثقافةالغربيةاألروبيةإىلاملنطقةمنذالقرناحلاديعشرامليالدي.ا
،دخلتهذهالقواننيالوضعيةيفالسنغالخاصةمعاالستعماريفالقرنالسابععشرامليالدي

- سنة غور مدينة إىل الفرنسيون االستعماريون أبنه-امليالدية1677وصل القول متقدوميكن
اب عشرتطبيقها التاسع القرن يف ،لفعل األول السنغايل الرئيس سينغور–ولعب سيدار دورا-ليبو

ذلك يف الشعب،كبريا يف التمكن على املستعمرين ساعد مما الوضعية القوانني هذه أبن علما
(2).والرتبية،التشريع:نيمهاتفهميرسخوناستعمارهمبطريق،املستعمر

)فيدرب( العام احلاكم االستعماريقول وقت السنغال يف من: وكل السنغال يف العام احلاكم "حنن
علينا هوتربيةاألوالديفالبلدانأننسيطرعليهيعملونمعيابسمفرنسانعلمأبنأكربشيءجيب

                                                 
= 
هلاحقالعقاب،فأخذتمتارسهنيابةعناجلماعة،.بدأتبظهورالدولة،واستقرارسلطاهنا،وصاراثنيا: مرحلة االنتقام للدولة 

م.ئمالعامةمثتتدرجحىتمشلمجيعاجلرائوكانيفالبدايةيتعلقابجلرا
عناثلثا: املرحلة الفلسفية.  تبعيده أو جتريده على يعملون العقايب، ابلنظام منشغلون مصلحون عشر الثامن يف ظهر حيث

إىل وتقريبه االنتقامية، يفالصبغة و"روسو" القوانيني(، كتابه)روح يف "منتسكيو" هم: احلملة هذه ورواد اإلنسانية، الرمحة
"اجلرا كتاب صاحب بيكاراي، سيزاري اإليطايل والعامل االجتماعي(، )العقد منئكتابه التخفيف إىل منادين والعقوابت" م

إجرامه،وتتحامىبهمنهاجلماعة.قسوةالعقوابت،وردهاإىلاحلداألدىنالذيميتنعبهاجملرمعن
التقليدية= رابعا: املرحلة العلمية  املدرسة فشل إثر امليالدي عشر التاسع القرن أواخر يف ونشطت احلديثة وهي كان-، اليت

العقاب يف ابالعتدال العقوابت يف مدارس بني التقريب ال-هدفها البلدان يف اإلجرام إزداد حيث اجلرمية، مكافحة يتيف
فيها، لنشأهتا اإليطالية ابملدرسة النظرة هذه وتسمى عشر، التاسع القرن النصف من بداية املدرسة هذه تعاليم فيها انتشرت

اجلرمية) مصدر ابعتباره ابجلاين االهتمام (5وأساسها الشاوي، القادر عبد سلطان حسني، علي العامة يف  ئاملباديراجع:
ها.ومابعد12،،صقانون العقوابت

 (1/19،)الشعر العريب يف الغرب اإلفريقي خالل القرن العشرين امليالديينظر:كبا،(1)
(2 د.مقابل( مع ة يفخدمي ابحث السوداامباكي، إلفريقيا األساسي كار،ءاملعهد ابلسنغال جوب أنت شيخ جامعة ،

(م.2013مارس//25)
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 (1)املستعمرة".
أبهنما القول وميكن شيئني إىل يتحاكمون أهلها وجد البالد إىل االستعمار جاء وملا قانون:

(1946وبقيالعملهبماإىلسنة)-وصبغتهماالغالبةاإلصالحواملصاحلة–وقانونعريف،إسالمي
(م.1946(أبريل)30)ممبرسوم

:نالقانوناجلنائيالسنغايلمرمبراحلأوتغيرياتأب:وميكنأنيقالأيضا
التغيري األول :(1963 م. )والتغيري الثاين( من1984-12بقانون م1984اير)فرب22( )،

واآلخرمايتعلق،مايتعلقبسرقةاحليواانت:وكانأساسايفشيئني،(م2015يف)والتغيري الثالث
 ابالغتصاب.

 السنغايل خاصة.  اجلنائي الوضعية عامة والقانوناجلنائية مصدر القوانني : لثاملطلب الثا
 الوضعية اإلدراكمنشأهاالقوانني احملدودة البشرية اليت،واملدىالعقول اجلماعات يف دائما فتنشأ

القواعدةضئيلتنظمها تقدم،حمدودة كلما تتقوى وعلومهاتمث تفكريها يف بتطور،اجلماعة وتتطور
 .(2)وتتغريابختالفالبيئاتوتزدادابزدايداحلاجات،تلكاجلماعات

للباحث كتابةويبدو الغربية القوانني من أسبق الشرقية القوانني الشعوبأن ألن وذلك ؛
قبل الثامن القرن يف اليوانن يف ظهرت الكتابة فإن الغربية الشعوب قبل الكتابة إىل توصلوا الشرقية

.(3)نأقدمقانونعثرعليهمكتوابهيقواننيالعراقالقدميإو،امليالد
فإنه الوضعي القانون بداية عن القانونوأما علماء يقول كما ا: القاعدة وجود مرتبطإن لقانونية

 بدأ وإنالقانون الكرةاألرضية اإلنسانعلىهذه تكوناألسربوجود األوىلمثتطورةمع العصور يف

                                                 
.2،ص1السنغايل،طصمب،أثرالتعليماإلسالميوالعلماينيفاإلنسان(1)
(،1/14،)التشريع اجلنائي اإلسالميينظر:عودة،(2)
ومنهذهالقوانني:(3)

ق.م،وشريعته2111-2003وهواملؤسسلساللةأورالثالثة،قانونأورمنو،وهوقانونمنسوبإىلامللكالسوسري)أورمنو(-
سبقتقانونمحورايببثالثةقرون.

ق.م(1794-2017وهوخامسملوك)أيسن()قانونلبتعشتار،-
قانوناشنوان-
ومابعدها.76قانونمحورايبوهومنسوبإىلأشهرملوكالعهدالبابليالقدمي.انظر:اتريخالقانونمرجعسابق-
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القبيلة الدولة،بتكون بتكون تطور ،مث مث عظيما تطورا عشرتطور الثامن القرن أعقاب وأصبح،يف
ومبادئ نظرايت على تمل قبلكن من الروماينو،موجودة الوضعيةوه(1)القانون القوانني مصدر

 (2).اليومسلمةاملدولكثريمنالاألوربيةاليتهيأصولقوانني
 (3): ومن مصادر هذا القانون الوضعي

بني: القواعد العرفية والعادة - فيما وتتنقل األسالف استعملها األعراف من جمموعة والعادة
 الناس.
 بعض القواعد الدينية. -
أومتضيهبعداقرتاح.،وهوالقرارالذييصوتعليهالشعبأونوابه: التشريع الشعيب -

 لشريعة اإلسالمية.اب التعريف: لرابعاملبحث ا
اب التعريف املبحث هذا اإلسالميةيتناول القانونو،ومصادرها،لشريعة عن به تتميز مما بعض

إفريقيا،الوضعي غرب إىل دخوهلا اتريخ ذكر هباودول،مع وخي،أتثرت بذكر وذلك،هاخصائصتتم
يفثالثةمطالب.

  معىن الشريعة اإلسالمية واترخيها يف منطقة غرب إفريقيا: املطلب األول
أوال شرع:معىن الشريعة لغة: "،من َشْرعًويقال َيْشرَُع الوارُِد بِفيهاوُشروعًاَشرََع املاَء  (4)"تناول

الشريعة" لوض: بذلك ومسيت لالستقاء الناس وظهورهامورد وحها ، َشرَاِئُع" استعريت"(5)ومجعها مث
.(6)"بوضعإهلياثبتمننيبمناألنبياءلكلطريقةموضوعة

                                                 
(1 ) ينظر: 2طاإلسالم وأوضاعنا القانونيةالعودة، ، ". والقانون الروماين.39ص كام،والنظم جمموعة القواعد واألح:

ق.م،حىت =وفاة 754القانونية اليت كانت متبعة يف الدولة الرومانية،ويف البالد اخلاضعة هلا، منذ أتسيس روما عام 
.103،ص1،طاتريخ القانون".ينظر:الفتالوي،م، 565جوستنيا عام 

(2 ) ينظر: 2طاإلسالم وأوضاعنا القانونيةالعودة، ، .39ص صوناتريخ القانوالفتالوي، وا53، اإلسالمي. ملؤمتر جامعة،
.168،ص"وجوب تطبيق الشريعة والشبهات اليت تثار حول تطبيقها"اإلسالميةابلرايض،بنسعودحممداإلمام

.ومابعدها.132،صاتريخ القانونيراجع:الفتالوي،(3)
 (.8/175)”شرع”مادة:،لسان العرب،ابنمنظور(4)
(.1/310)”شرع”مادة:،ري يف غريب الشرح الكبرياملصباح املن،أمحد(5)
 .524ص،طد.،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق،ءأبوالبقا(6)
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.(1) والطريقالواسعيفاملدينةيسمىالشارع"
.(2)""َشرََع"هللالناكذا"َيْشَرُعُه"أظهرهوأوضحهشرعالدينمبعىنسنهوبينهو:يقالو

.(3)."لعبادهمنالدينماشرعهللا:والشريعة

 :عرفهاالعلماءبتعريفاتمنها: معىن الشريعة اصطالحا: اثنيا
 تيمية ابن اإلسالم شيخ تعاىل-قال هللا -رمحه ما": كل ينتظم فإنه والشرعة والشرع الشريعة اسم

.(4)شرعههللامنالعقائدواألعمال"
الكفوي البقاء أبو وقال والشريعة": لألحكا: يتهذباسم اليت اجلزئية معاشام املكلف هبا

ومعادا خمصوص، ترك أو فعل كل كالشريعة والشرع إليه راجعة أو الشارع من منصوصة كانت سواء
(5)"نيبمناألنبياءصرحياأوداللةمن

 أبهنا البعض ونظم"وعرفها واملعامالت واألخالق والعبادات العقائد من لعباده هللا شرعه ما
(6)شعبهااملختلفةلتحقيقسعادهتميفالدنياواآلخرة"احلياةيف

إذً اإلسالمية الشريعة هيا األنبيا: بلغتها اليت اإلهلية والنواهي لسعادهتمءاألوامر اخللق .والرسل
 اإلسالم شيخ والتحقيق"قال : حممدا هبا هللا بعث اليت الشريعة وسلم-أن عليه هللا جامعة-صلى

 (7)خرة"ملصاحلالدنياواآل
العقا تشمل العام ابملعىن األخالقية،واألعمال،دئفالشريعة ،والقيم فتقتصرابملعىن اخلاصوأما

                                                 
340ص”شرع”،مادة:املعجم الوجيز(1)
(1/310)سابقرجعم،املصباح املنري، أمحد(2)
 .(3/1236)”شرع”،مادة:4،طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةالفارايب،(3)
(19/306)،الفتاوى،ابنتيمية،جمموع( 4)
البقا( 5) ءأبو الكليات معجم يف املصطلحات والفروق، طد.، ، البقا524ص وأبو . ء القرمييهو: احلسيين موسى بن أيوب

البقا ءأبو ، سنة األ1094ولد قضاة من كان إىلم وعاد وببغداد. وابلقدس، برتكيا، القضاء وويل عاش استانبولحناف.
هبا م1683سنةفتويف خالد، تربة يف ودفن كتبه: من اللغوية.، والفروق املصطلحات يف معجم للزركليالكليات األعالم

(2/38.) 
.9،صوجوب حتكيم الشريعة اإلسالميةالقطان،( 6)
(.19/308)جمموع الفتاوى، ابنتيمية،أمحد،( 7)
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فقط العملية األحكام يتناول،(1)على حيث البحث؛ هذا  يف املقصود هو  اخلاص املعىن هذا و
يالسنغايل.ئاجلناابملقارنةمعالقانون،العقوابتالشرعيةعلىجناايتالقتلواجلرحوالضرب

اإلهليةمنذإجياداإلنسعلىهذهالكرةاألرضية الشريعة هذه األوائلالرسل،نشأت وكانقضاهتا
والسالم- الصالة -عليهم تناسبها شريعة أمة لكل تعاىل هللا [  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]فشرع

(2)، حممد أمة بشريعة كلها الشرائع تلك وتعاىل سبحانه نسخ ريب-مث عليهصلوات -وسالمه
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]

ورىبعليهاأصحابهالكرام؛-صلىهللاعليهوسلم-فاتبعهاالنيب.(3) [ ڳ گ گ گ ڳ ڳ
،مثهنجهاالقضاةواحلكاماملسلمونمنبعدهم،حىتأاتهماليقني،وتفيؤوامنظالهلا،فسارواعليها

حىتمتكنأعداءاإلسالميفمنتصفالقرنالتاسععشرامليالديعلىالدولةالعثمانيةفألغيالتشريع
 سنة العثماين اجلزاء بقانون واستبدل الفرنسي،م1858اإلسالمي العقوابت قانون من مستمد وهو

 (4)م1810الذيسنهانبليونسنة

    (5)اتريخ الشريعة اإلسالمية يف منطقة غرب إفريقيا
 يقالميكن املراجعداااعتمأن اببني:على من إفريقيا غرب إىل دخل اإلسالم (6)أبن الشرقي: الباب

 والبابالشمايل.
الشرقي: أوال "بلما"،الباب إىل وصل حني انفع بن عقبة (7)بقيادة 47سنة املوافق ،م666ه

م.وخلفدعاةأدخلواأهايلاملناطقاليتنزلوافيهاإىلاإلسال
                                                 

.15،ص1،طيعة والفقه اإلسالمياملدخل إىل الشر يراجع:األشقر،–(1)
.48سورةاملائدة:اآلية( 2)
.48سورةاملائدة:اآلية(3)
.29،صالقصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالميةينظر:فيحان،( 4)
(5 ) كل عليها اليت املساحة إفريقيا غرب مبنطقة وسرياليويقصد وغاان، وبساو، وموريتانيا، وغامبيا، وسنغال، مايل، ون،من

ونيجرياي وتوغو، وبنني، وليبرياي، وغينيا، العاج، وساحل فاسو، وبوركينا وكامريون، دولةونيجر، عشرة ست كبا،،.، ينظر:
(.1/3)الشعر العريب يف الغرب اإلفريقي 

 .49،ص1طاملسلمون يف السنغال، (.وسيال،1/15ينظراملرجعالسابق)( 6)
 املرجعالسابقالشعر العريب يف الغرب اإلفريقيكم.ينظر:600نوبإىلنيجريايبنحوبلدةتبعدعنحبريةتشادحنواجل( 7)
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اثنيا الشمايل: صحرا،الباب صحراءعرب إىل العريب التجاريةءاملغرب القوافل يد على ،مايل
 الصنهاجة املنطقةووالرببر غريب إىل اإلسالم محلة نواة من ،هم ألفا عشر اثنا أسلم علىحيث منهم

.يدالفاتحموسىبننصري
معاصروقد كانت إسالمية دول إفريقية بغرب اليتلدوة"قامت ابألندلس األموية اخلالفة لة

(1)م"138/755أقامهاعبدالرمحنالداخلعام
                                                 

السنغال،: غاان القدمية.وىلاألومن هذه الدول: ( 1) تضم احلالية موريتانيا جنوب تقع إفريقيا،كانت غرب يف دولة أقدم فهي
 الزجنية، السوننكي من قبائل ويقطنها امليالكانت القرن منذ قرون،وثنية عشرة يناهز ما إىل األول امللكدي أبن يقال

بكرأخضعأبو،مثحتولتإىل"أودغست"،وقدعاصمتها"كوميب"كانتو-صلىهللاعليهوسلم-"كنسعى"عاصرالنيب
 عمر -بن املرابطني دولة مؤسس عمر بن حيىي -شقيق 468سنة املوافق اإلسالم،1076ه يف للدخول الوثينة غاان م

عمرواس بن بكر أيب بعد استقالهلم السوننكيون ملوكها1087تعاد وصار اإلسالم فيها وانتشر اجلديدة غاان فكانت م
ولكنطردتهمملكةكاجنااباملسلمةفقضوامتاماعلى(م1203/ه600إىلأنسقطتعلىيدملكصوصوسنة)مسلمني،

مايل. امرباطورية هي جديدة دولة فأقاموا غاان مملكة خدمي:قال أتثرتالدكتور ولكنها ابلشريعة حتكم غاان دولة تكن "مل
"اهب د.مقابل. مع ة خدمي السوداامباكي، إلفريقيا األساسي املعهد يف شيخءابحث جامعة كار،، ابلسنغال جوب أنت

 (م.2013مارس//25)
.م1591ه 1000م إىل 1009ه 400: صنغي من الثانية

 اإلسالم يف دخلت مث وثنية )زاكوسوي(،كانت اإلسالم عشر اخلامس ملكها اعتنق حينما امليالدي عشر احلادي القرن ويفيف
وكانمنملوكهااسكياحممدوكانحريصاعلى.قالالدكتورخدميامباك:"صارلقبملوكها"سين"امليالدية1375ستة

األدلة ومن املسلمني ابلعلماء ذلك على ويستعني اإلسالمية الشريعة مغيليتطبيق إىل وجها اليت األسئلة ذلك  -"على
د.مقابل مع ة خدمي السوداامباكي، إلفريقيا األساسي املعهد يف كار،ءالسوداءابحث ابلسنغال جوب أنت شيخ جامعة ،

واألمن،-(م2013مارس//25) ابلغىن واشتهرت متبكتو مدينة ازدهرت صنغي عهد والكتبويف املصاحف فيها وكثرت
وا الذهب"الدينية جتارة مرابح فاقت الكتب جتارة مرابح "إن قيل: حىت يفألدبية الكتب بعدد تقدر ومكانته الرجل "وثروة

ومليعدلدولةصنغيوجوديفخريطةمنطقةغربإفريقيااحلاليةبعدأنقسمتأراضيها، (1)خزانتهوعدداخليليفمرابطه"
.بنيمايلوموريتانياوغينيا

 .م1488 -1240/ه 892 –ه 638مايل اإلسالمية.الثالثة: دولة 
الذيكانللقرنالثالثعشرامليالديقامتدولةمايلاإلسالميةبقيادةأولملوكها"سندايت"املوافقيالسابعاهلجرففيالقرن

"ينامي"قربهنرال جديدة لدولتهعاصمة بىن علىغاان قضى وملا اجليوشبنفسهلتكويناالمرباطورية إىليقود عهد مث نيجر
مملكتهم، يف السنغال وراء ما بالد فأدخلوا االنتصار مبواصلة قواده الدكتور: يل بكرقال أبو مسلمني حكامها أشهر "وكان

املسلمني" بعلماء يستعني فكان الشريعة تطبيق على حريصا كان امليالدي عشر الرابع القرن د.مقابل -يف مع خدمية
 املعهدامباكي، يف السوداابحث إلفريقيا كار،ءالسوداءاألساسي ابلسنغال جوب أنت شيخ جامعة ،

الثاينمنالقرنالتاسعاهلجرياملوافقللقرناخلامسعشرامليالديمالتسلطةدولةالنصفويف-(م2013مارس//25)
= 
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علىحركةاملرابطنيقبل(2)امليالدي(1)"أماالسنغالفكاندخولاإلسالمفيهيفالقرناحلاديعشر
الشمال(3)الصحيح إىل وصوله إثر إليه اإلسالم وصل ألن(4)بل وذلك انفع بن عقبة جيش تيار من

السنغاليني فوات أهايل بني مشرتكة ملتونة اإلسالم،صحراء وصل اليت املغاربة من الشماليني واألعراب
و اجلوار. لقرب فوات أهايل إىل تغلغله دون إليها اإلسالم دخول يتصور وال عقبة عهد يف لعبتإليها

 املرابطني حركة كبريا دورا فيه اإلسالم نشر امليف معهم حتالف ملا وارجايبوخاصة أول،(5)لك من
 )ليب ابنه إليهم حيثقدم املرابطنيLebbiظهورهم جنود من فيلقا وقدقاد معهم مرابطاحيارب )

.(6)"حياربونحتترايةاملرابطني
 السنغال: يف الشريعة تطبيق عن السوأما كانت أن يوم طبقت جزنفقد الكياانتاءغال من

قا-ومايل،كصنغاي-الكربى أن ويوم املنقطة يف إسالمية إمارات بفوات–مت اإلسالمية كاإلمارة
اإلسالم،تورو أساس على قامت اإلسالمية-واليت ابلشريعة األجنيب،حتكم االحتالل يف ألغيت ،مث

                                                 
= 

الزوال إىل ،مايل حىت فيها نشأوا )كاجنااب(اليت الضئيلة اإلمارة إال حلكامها يبق األرويب.فلم االستعمار عليينظر دمههم :
.72-61ص،1ط،القاموس اإلسالمي للناشئني والشباب،إمساعيلموسى

يفالطريقةإىلأقوال:ااختلفواملؤرخنيولكن( 1)
امليالدي.1053أنهدخلاإلسالميفالسنغالعنطريقحركةاملرابطنيبقيادةعبدهللابنايسنيعام-
ا.يقالتجارمنمشالإفريقأنهدخلعنطري-
- السنغاليني)وارجايب(عام امليالدي.1040أنهدخلبسببأحدامللوك طسيال، املسلمون يف السنغاليراجع: ،47،ص1،

،ومابعدها58،د.ط،صالثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقياينظر:عمر،ومابعدها.و
السنوميكن القول إىل دخل اإلسالم )أبن سنة وارجايب امللك إبسالم تعزز مث أفريقيا، مشال من جتار بسبب وانتشر1040غال )

(.1053حبركةاملرابطنيسنة)
صرحبهالدكتورخدميحفظههللاتعاىليفمقالةمعه.(2)
(3 اجلدا( إبراهيم بن حيىي الرببر زعيم برفقة املنطقة إىل وصل ايسني بن هللا عبد أن ذلك على يدل بقريوانومما مروره عقب يل

. الوثنية إىل وجلأوا ظهورهم وراء تعاليمه نبذوا رآهم ملا بينهم اإلسالم تعاليم ونشر الرببر لتفقيه مكة من عمر،قافال ينظر:
.58،د.ط،الثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقيا

.51،ص1يراجع:سيال،املسلمونيفالسنغال،ط(4)
(5 ح( أول لدولتهويعترب الرمسي الدين اإلسالم جعل بل األراضي، من السنغالية فوات جاور فيما اإلسالم نشر مسلم يراجع:اكم

 .170كر بالد افريقية واملغرب ص ذ املغرب يف البكري،
.58،صالثقافة اإلسالمية يف غرب إفريقياينظر:(6)
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و األخرىملا اإلفريقيىة اجملتمعات عن خيتلف السنغايل اجملمع أن خاصة،رأى شرعية حماكم أنشؤوا
(1)هاحملاكمملتلغرمسيا.ذوإىلاآلنه،يةماليةئأوقضا،يةئحماكمجناال،ابألحوالالشخصية

 .مستمدها وخصائصها :ملطلب الثاينا
تعاىل هللا من الشريعةاإلسالمية تبنيأن مصادرهاقسمانو،لقد وقسمخمتلففيه.: عليه قسممتفق

نوية.األساسنيوماسوامهامصادراث(2)ينصدراملويعتربالكتابوالسنة
(3).والقياس،واإلمجاع،والسنة،القرآن:املتفقعليهاأربعةأصولالشريعة

ي،قرأتالكتابقراءةوقرآان":يقال،القرآنمصدرمنقرأ: القرآن لغةو  القرآن.: أوال ومنهمسِّ
تعاىل،(4)"القرآن قال القرآن اصطالحاو (5)[ مب خب حب جب يئ]: تعاىل: هللا كالم على، املنزَّل

حم وسلم-مد عليه هللا -صلى مبني، عريب جربيل،بلسان بتالوته،بواسطة تعبَّد
ُ

بلفظه،امل ،املعِجز
 (6)املختتمبسورةالناس.،املفتتحبفاحتةالكتاب،املكتوببنيدفيتاملصحف،املنقولابلتواتر

:يفالقرآنالكرميإىلثالثةأقسام(7)وميكنتقسيمآايتاألحكام
: األول والقدرما اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته ابهلل كاإلميان العقائد أو ابلغيبيات يتعلق

.خريهوشرهوغريذلكمنالغيبيات
مايتعلقأبعمالالقلوبكمكارماألخالقوحماسنالعادات.:الثاين

مايتعلقأبعمالاجلوارحمناألوامروالنواهيوالتخيريات.:الثالث

                                                 
م(.11/12/2017جامعي،وابحثابلسنغال)ذمقابلةمعد.سعيدبه،أستا(1)
 (.1/97،د.ط،)اإلحكام يف أصول األحكام،بنحزميراجع:ا(2)
.80ص،1ط،املستصفى، طز:الغزايلين(3)
(4 ) الفارايبيراجع: ، محاد، بن الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل ، ‘‘مادة قرأ )4ط‘‘ وا1/65، بن، لرازي(. حممد

 .249ص‘‘قرأ‘‘،مادة5،طخمتار الصحاح، أيببكر
.18اآلية:،سورةالقيامة(5)
ينظر-(6) قدامةا: طروضة الناظر وجنة املناظر ،ابن ،2 واجلرجاين،1/198)، و174،صالتعريفات للجرجاين( ،الزُّْرقاين،.

 .10ص،2طدراسات يف علوم القرآن،حممدبكرإمساعيلو(.1/19،)3،طمناهل العرفان يف علوم القرآن،حممد
ينظر(7) القطانو: طاتريخ التشريع اإلسالمي، ،5 و135ص، ، مجعة، طاملدخل إىل دراسة املذاهب الفقهيةعلى ،2،

..308ص
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)1(:لكرميكلهاقطعيةالثبوتولكنيفالداللةتنقسمإىلقسمنيوآايتالقرآنا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]:حبيثالحتتملالتأويلكقولهتعاىلقطعيةالداللة:أوال

[  ڀ ڀ ڀ پ
(2.)

اثنيا تعاىل: كقوله الداللة ظنية بني(3)﴾ چ چ چ چ ڃ ]: يرتدد حمتمل القرء فلفظ
احليضوالطهر.

ة لغةالسنو  .السنة: اثنيا الطريقة: لغة مذمومة،السنة أم كانت منظور،(4)حممودة ابن قال
وُسنُ ُنه" وِسنَ ُنه وُسنَ ُنه الطَّرِيِق :وَسَنُن هَنُْجه. مشروقال الطريق: سنة السنةيفاألصل سنه، طريق وهو

 .(5)"أوائلالناسفصارمسلكاملنبعدهم
":هيتعريف السنة شرعا النيب ع-قول هللا وسلمصلى وتقريره"-ليه السنة (6)وفعله وتنقسم

(7)

                                                 
.68ص،اتريخ التشريع اإلسالميالقطان،:ينظر(1)
.12سورةالنساء:اآلية(2)
.228اآلية:،سورةالبقرة(3)
(4 وز( فعليه سيئة سنة سن ))ومن مسلم: حديث القيامةويف يوم إىل هبا عمل من ووزر مسلم، ((رها صحيح يف مسلم، رواه

 الكسوف، الناركتاب من حجاب وأهنا طيبة كلمة أو مترة، بشق ولو الصدقة على احلث ابب برقم املنهاج1017، مع ،
(7/105.) 

 (.13/226،)لسان العربابنمنظور،(5)
وردلكلمةالسنةيفاللغةثالثمعانحسية: 

السن:مبعىنحتديدالسكنيوغريه.-1
السنةمبعىنالطريقة.-2
 .املرجعالسابق. السنة:مبعىناخلط.ذكرصاحباللسانأنمنمعاينالسنةاخلطعلىجلداحلمار-3

،1طاحلق من علم األصول حتقيق الفحول إىلإرشاد ،الشوكاين(،و2/61،)1،طالروضة شرح خمتصرسليمان،ينظر:(6)
 .(.و1/95)

:هبذاالتعريفإىلثالثةأقسام(7)
-  قوله مثل وسلم-قولية؛ عليه هللا ابلنيات-صلى األعمال يف (())إمنا البخاري، البخارأخرجه صحيح بدءي، كتاب

 (.1/9)،1الوحي،اببكيفكانبدءالوحيإىلرسولهللابرقم
 عائشة أمنا حديث يف كما –فعلية؛ عنها هللا –رضي النيب كان ما عن يزيد، بن األسود سأهلا وسلم-–ملا عليه هللا -صلى

خرج األذان مسع فإذا أهله مهنة يف يكون كان (( البيت: يف  ((يصنع يف البخاري، النفقاتأخرجه كتاب خدمة، ابب
= 
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واحلاصلأنثبوت":قالالشوكاين،(1)والسنةيفتشريعاألحكامكالقرآنالكرميإبمجاعالعلماء
له حظ ال من إال ذلك يف خيالف وال دينية ضرورة األحكام بتشريع واستقالهلا املطهرة السنة حجية

 (2)"يفديناإلسالم

وإىلظنيةالثبوتوهياآلحاد.،يثالثبوتتنقسمإىلقطعيةالثبوتكاملتواترمنهاوالسنةمنح
قطعيةالداللةوهياليتال:أمامنحيثالداللةعلىاألحكامفهيكالقرآنتنقسمإىلقسمنيأيضا

 (3)وظنيةالداللةوهياحملتملةلوجهفأكثر.،حتتملإالوجهاواحدا
إلمجاع لغةاو .اإلمجاع: اثلثا      معنيني: على اللغة يف اإلمجاع كلمة األول،ترد تعاىل: قال :العزم

احلديث))،(4)﴾ ٹ ٿ] لَهُويف ِصَياَم َفاَل اْلَفْجِر قَ ْبَل َياَم الصِّ جُيِْمِع ملَْ ا(5)((َمْن الثاين. :ملعىن
 (6)إذااتفقوا،ومنهأمجعالقومعلىكذا،االتفاق

بعدهيفعصر-صلىهللاعليهوسلم-اتفاقجمتهديأمةحممد: تعريف اإلمجاع اصطالحا
:(8)ولإلمجاعنوعان(7)علىحكمشرعي.

                                                 
= 

 .5363،رقماحلديث(3/1237،)الرجليفأهله
وسلم-تقريرية؛كإقراره عليه هللا اخلدري-صلى سعيد أيب حديث يف ابلفاحتة الرقية على أصحابه ينظر: اتريخ التشريع القطان،

القطان..ينظر:72ص،5،طالمياإلس
(.1/96) ،1، طإرشاد الفحولالشوكاين،ينظر:(1)
(.1/97)، املرجعالسابقينظر:(2)
.81،ص5،طاتريخ التشريع اإلسالميينظر:القطان،(3)
.71سورةيونس،اآلية:(4)
  .2454(،رقماحلديث2/329أخرجهأبوداوديف،سننأيبداود،كتابالصوم،اببالنيةيفالصيام،)(5)

(.7/213)صحيحأيبداودوصححهاأللباينيف
.42ص ،طد.، الكليات،ءينظر:أبوالبقا(6)
(7 ين( قدامةظر: ، املقدسيوابن أمحد، بن هللا طروضة الناظر وجنة املناظرعبد ،2( ،1/376 واملرداوي، التحبري شرح (،

 .64صد.ط،األصول من علم األصول،العثيمنيو(..4/1522،)1،طالتحرير يف أصول الفقه
(8 ظين.( وإمجاع قطعي، اخلمسإمجاع الصلوات وجوب على كاإلمجاع ابلضرورة األمة من وقوعه علم ما القطعي: ،اإلمجاع

والتتبع.و ابالستقراء علم ما الظين: ميكناإلمجاع كما ابلقول يكون أن ميكن والصريح وسكويت، صريح إىل يقسم أنوقد
يكونابلفعل.

تعاىل: قوله على استنادا األوالد وبنات اجلدات، نكاح حرمة حلى كاإلمجاع الكتاب من مستند له يكون أن البد واإلمجاع
= 
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  .القياس :رابعا
مث: تعريف القياس لغة على قدره مبعىن بغريه الشيء قاس من مبعىن،الهالتقدير النعل قاس ومنه

(1)قدره.

بينهما"": تعريف القياس اصطالحا جبامع حكم يف أصل على فرع ابعتبار(2)محل والقياس
:العلةضرابن

 (3)[  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]:كقولهتعاىل،القياسعلىعلةمنصوصعليها -

(4).كعلةالراب،مدلولعليها،القياسبعلةمستنبطة -


(5)خصائص الشريعة
 

:للشريعةاإلسالميةخصائصتفردتهبادونالتشريعاتاألخرىومنها
ُقاْلَعِليمُ](6)[  ى ى ې ې]:هنا من هللا تعاىل فهو خالقهاإ-1 َربََّكُهَواخلَْالَّ [ ىِإنَّ

(7) 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]:قالتعاىل.هنا كافية كاملة متكاملة التقبل التجزئةإ -2

[  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
النصروقال.(8) "بتمام تفسريه يف السعدي الظاهرة، الشرائع وتكميل

والباطنة والفروع، األصول الكفاية، كل كافيني والسنة الكتاب كان وهلذا أحكام، أصولهالدينيف
                                                 

= 

النسا[ڎڎڌڌڍ] ءسورة اآلية: على.32، كاإلمجاع السنة من أو )
 النيب إعطاء على اعتمادا السدس اجلدة وسلم-توريث عليه هللا السدس.هل-صلى يا العثيمنيراجع: األصول من علم ،

.65صاألصول
.522،صاملعجم الوجيز.و713،ص،طد.،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق،ءأبوالبقاينظر:(1)
(.1/141) ،2، طروضة الناظرابنقدامة،(2)
.7سورةاحلشر،اآلية:(3)
 (.4/99،)2،طالفصول يف األصوللرازي،اينظر:(4)
.88ص، وجوب تطبيق الشريعة والشبهات اليت تثار حول تطبيقهاحممد،يراجع:(5)
81:اآلية،سورةيس-(6)
.79:اآلية،سورةيس(7)
.3سورةاملائدة(8)
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" .(1)".....وفروعه. اإلعالم يف القيم ابن برمتهوقال واآلخرة الدنيا خبري فجاءهم ومل،وابجلملة
 هللا إحيوجهم حأىل يظن فكيف سواه أد شريعة العامل طرق ما اليت الكاملة شريعته منهاأن كمل

معقولخارجعنهاومنظنحقيقةأوإىلقياسأوىلسياسةخارجةعنهاتكملهاأوإانقصةحتتاج
 ظن كمن فهو بعدهأذلك آخر رسول اىل حاجة ابلناس القوانني(2)"ن يف يوجد ال الكمال وهذا

جلأوا لذا العامةالوضعية القواعد على قاصرا الوضعي التشريع جعل تفريعها،إىل العقوبةوتركوا وإنزال
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]:وقالأيضا.والقضائينيحلالاجلاينإىلالقضاةةاملناسب

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

(3)﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ گ ڳ ڳ
 وقالتعاىل: 

[  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]
(4)، السعدي الشيخ -قال

أي:مثشرعنالكشريعةكاملةتدعوإىلكلخريوتنهىعنكلشرمنيفتفسريه"-رمحههللاتعاىل
 ،(5)"أمرانالشرعي

أرسلهو،نيببعدهخامتاألنبياءال-صلىهللاعليهوسلم-النيب.هنا صاحلة لكل زمان ومكانإ-3
 وتعاىل-ربه تعاىل-سبحانه قال مجيعا العاملني إىل 6) [ گ گ گ گ ک ک]: تلكف(

 وهذه تثبتاحلال اناآلية النيب رسالة وسلم-عاملية عليه هللا أيضا-صلى وقال وهلة أول منذ  ڻ]:

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

[ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
ف ،(7) صلى-قال

وسلم عليه قَ ْبِلي))-هللا َأَحٌد يُ ْعَطُهنَّ ملَْ مَخًْسا يلَأُْعِطيُت َوُجِعَلْت َشْهٍر َمِسريََة اِبلرُّْعِب ُنِصْرُت

                                                 
.219،ص1،طتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،(1)
 (.4/286)،1ط،إعالم املوقعني،ابنقيماجلوزية(2)
.86آليةسورةالبقرة؛ا(3)
.45سورةاجلاثية:اآلية(4)
.777ص،1،طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،(5)
.107سورةاألنبياء؛اآلية(6)
.158سورةاألعراف؛اآلية(7)
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أُ ِمْن َرُجٍل َا فَأميُّ َوَطُهورًا َمْسِجًدا أِلََحٍداأْلَْرُض لَّ َوملَْحتَِ اْلَمَغاِِنُ يل َوُأِحلَّْت فَ ْلُيَصلِّ اَلُة الصَّ أَْدرََكْتُه مَّيِت
ةً َعامَّ النَّاِس ِإىَل َوبُِعْثُت ًة َخاصَّ قَ ْوِمِه ِإىَل َعُث يُ ب ْ النَّيبُّ وََكاَن َفاَعَة الشَّ َوأُْعِطيُت قَ ْبِلي فهذه،(1)((

جتعل وأمثاهلا التطبيقالشريعالنصوص قابلة عامة ابنة اإلسالم شيخ يقول واألمكنة األزمنة لكل
 تعاىل-تيمية هللا -رمحه اإلسالم": دين من ابالضطرار علم قد فإنه : هللا عبد بن حممد رسالة -أن

:ويقولتلميذهابنقيم،(2)"وأهناابقيةدائمةإىليومالقيامة...جلميعالناس-صلىهللاعليهوسلم
ليهموعمومابلنسبةإىلاملرسلإعمومابلنسبة:ليهماختصيصإرسالتهعمومانحمفوظاناليتطرقفل"

إ حيتاج ما كل إىل بعث من إليه يف أليه حتوج ال عامة شافية كافية فرسالته وفروعه الدين ىلإصول
اإل يتم وال وهذاسواها هذا يف رسالتة عموم إبثبات إال به ميان ، خيرج منأفال عنحد املكلفني

بينما.(3)"عماهلاعماجاءبهإمةيفعلومهاوليهاألإنواعاحلقالذيحتتاجأرسالتهوالخيرجنوعمن
فتعاجلهذهالشرائعأمورا،ألنأصحاهباأرسلواإىلمجاعةمعينة؛كانتالشرائعالسابقةشاملةنسبيا

معني مكان أو بزمن كانت،حمدودة اإلسالموملا واألمكنةالشريعة األزمنة مجيع هبا قصد خالدة ،ية
انسبتأنتكونشاملةمالئمةلكلزمانومكان.،هبامجيعالناسإىلقيامالساعةوخوطب

،الشريعةاإلسالميةملترتكانحيةمننواحياحلياةإالوتناولتهاف.شاملة جلميع شعب احلياة هناإ-4
[  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]:قالتعاىل

:قيلله((:قالمعنسلمانلسويفصحيحم (4)
 نبيكم علمكم وسلم-قد عليه هللا -صلى اخلراءة حىت شيء نستقبل(5)كل أن هناان لقد أجل قال

ابليمني نستنجي أن أو بول أو لغائط نستنجالقبلة أن نستنجيأو أن أو أحجار ثالثة من أبقل ي
أوبعظم(( (6) برجيع بني فالديناإلسالمي ما املسلمكل حبياة ،املعامالتأو،سواءالعبادات،يتعلق

                                                 
(1 ) النيب قول ابب الصالة، كتاب البخاري، صحيح يف البخاري، وسلم-أخرجه عليه هللا األ-صلى يل مسجدا"جعلت رض

(" 1/112وطهورا برقم ،)438 و. يف مسلممسلم، الصالة،صحيح ومواضع املساجد )كتاب املنهاج مع برقم5/5، ،)
.521احلديث

(.11/423،)جمموع الفتاوىابنتيمية،(2)
(.285 /4)،1،طإعالم املوقعني،ابنالقيماجلوزية(3)
.89:اآليية،سورةالنحل( 4)
)اخلراء(اسمهليئةاحلدثوأمانفساحلدثفبحذفالتاءوابملدمعفتحاخلاءوكسرهابكسراخلاء()اخلراءة(5)
(.3/155معشرحالنووي)(262الطهارة،ابباالستطابةرقماحلديث)كتابصحيحمسلم،(6)



`33 

 

والرقائقأو،احلدودأو األسرية،السلوك األحوال السياسة،أو احلياة،أو شعب من غريها ،أو
الغيبيات حىت ،وجماالهتا ابن يقول "القيم هللا رسول توىف وسلم-وقد عليه هللا طائر-صلى وما

ش كل وعلمهم علما منه لألمة ذكر إال السماء يف جناحيه وآدابيءيقلب التخلي آداب حىت
والكالم والصمت واإلقامة والسفر والنزول والركوب والشرب واألكل والقعود والقيام والنوم اجلماع

وال والفقر والغىن واخللطة والعزلة ومجيع واملرض واملوتأحكامصحة (1)"....احلياة هللا-وقال رمحه
أيضا-تعاىل أعظم": دنياهم هلم الستقامت وعملوه علموه لو ما معايشهم أمور من عرفهم وكذلك

(2)"استقامة

:وميكنأنتصنفمشوليةالشريعةوتبياهنالكلشيءإىلصنفني

ال -1 واألمكنةأمور األزمنة ابختالف عقيدةختتلف من كالتعبدايت اثبتة هي بل والبيئات
 .وغريهاصالةوصياموحدودومواريثو

املصلحة -2 حسب أساليبها وتتغري صورها وتتجدد والعصور الظروف ابختالف تتأثر أمور
 كل التعليمية،وقتيف عامةكاملناهج وضوابط قواعد الشريعة هلا فوضعت واالقتصاد

 (3)ةوتركتتفصيلهاإىلاجتهاداألم
القيم ابن يقول نوعان األحكام": وال: األزمنة حبسب ال عليها هو واحدة حالة عن يتغري ال نوع

اجلرائم على ابلشرع املقدرة واحلدود احملرمات وحترمي الواجبات كوجوب األئمة اجتهاد وال األمكنة
وحنوذلكفهذااليتطرقإليهتغيريوالاجتهادخيالفماوضععليه

وع الثاينوالن : يتغري وأجناسهاالما التعزيرات كمقادير وحاال ومكاان زماان له املصلحة قتضاء
ابلقتل التعزير فشرع املصلحة حبسب فيها ينوع الشارع فإن الرابعة(4)وصفاهتا املرة يف اخلمر ملدمن

                                                 
(.4/285)،1ط،إعالم املوقعني،ابنالقيماجلوزية(1)
(.286 /4)املرجعالسابق(2)
(3 السدالن،ين( طوجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصرظر: ،1 86ص، مقارانت بني الشريعة اإلسالمية .وعلي،

.21ص،1،طوالقوانني الوضعية
(4 شرط( على صحيح حديث هذا وقال: املستدرك يف احلاكم كذلك الذهيب وكذلك وصححه الرتمذي رواه الذي للحديث

قاليفاخلمر:إنشرهبافاجلدوهفإنعاد-صلىهللاعليهوسلم-أيبهريرةرضيهللاعنه:أنالنيبمسلموملخيرجاه.))عن
فاقتلوه(( الرابعة يف عاد فإن القتلفاجلدوه أن على العلماء مجهور ولكن به، العمل إىل حزم كابن العلماء بعض وذهب ،

= 
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"(1)



 (2)موازنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية: اخلامساملبحث 

الوضعيةالشريع القوانني من األرضية الكرة على الوجود إىل أسبق اإلهلية القانونيني،ة قول رغم
احلكيم الذكر آي تتبع من ألنه األرض؛ على اإلنسان بوجود مرتبط القانونية القاعدة وجود أبن

 واضحة صورة تضع عنجيدها آدم أابهم وأن البشرية السالم-النشأة تعاىل-عليه قال ٱ ٻ ]:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٻ 

،وجيزمقطعاأبنأولدستورحتاكمإليهالبشرهوالوحياإلهلي (3)[ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
وقابيل هابيل قصة يف ظاهر الوضعي،وهذا القانون من أسبق إًذا ختتلفو،فالشريعة الشريعة طبيعة

وتعاىلهللاعنصفاتعبادهعلوا،القانونالوضعيوبينهمامابنيهللاسبحانهوبنيعبادهةعيعنطب
[ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ]،كبريا

كنشأهتا (4) لنشأت الوضعية كالقوانني الشريعة كانت ولو
 واألفكار اجلماعة بتطور تتطور مث صغرية من( 5)أتيت منزلة ولكنها خبريلدن ابلعباد-حكيم أحاط

 جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت]:األزمانوالعصورعلماوحكماقالتعاىلو

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]:وقال،(7) [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]:وقال.(6)[ 

                                                 
= 

أويتبشاربمخر-صلىهللاعليهوسلم-يةاإلمامأمحد:أنالنيبمنسوخوقالالرتمذيأبنهغريمعمولبه،وقدجاءيفروا
بعدأويفالرابعةفخلىسبيله.

 .331،ص2ط،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،قيماجلوزيةالابن(1)
ليت تثار ات اهوجوب تطبيق الشريعة والشب،وحممدصاحل(1/24-1/17،من)التشريع اجلنائي اإلسالميعودة،راجع:ي(2)

.169–167منص،القسمالثالث،حول تطبيقها
.30سورةالبقرة،اآلية:(3)
.216اآلية:،سورةالبقرة(4)
.167القسمالثالثص،ات اليت تثار حول تطبيقهاهوجوب تطبيق الشريعة والشب،حممدصاحلينظر:(5)
.12:يةاآل،سورةالطالق(6)
.29:اآلية،سورةالبقرة(7)
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[  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
له،كاملة–(1) مناسبة شريعة عصر هبذا،ولكل آمنا فإذا

:يوجبعلينا
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ].وجوبتطبيقالشريعةواعتقاداستمرارها -

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 (2))[ ی

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]:احرتامالشريعةوتعظيمهاواخلضوعهلاقالتعاىل -

[ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ].(3)[  ۅ ۋ
قبول(4) يف تعاىل وقال

هلا واخلضوع الشريعة  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]:

يف،(5)[ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ وقال
الشريعة حبكم الرضا وجوب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ]:

[  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
(6) 

احلياة لتنظيم وضع أنه يف الشريعة مع يتفق قد ،والقانون والعدالة األمن حد–ونشر على
:يفأوجهمنهاأساسا(7)خيالفهاو-مقوهل

الوجه األول ومكان: زمان لكل صاحلة كاملة فهي وتعاىل تبارك هللا من منزلة الشريعة أن
شي-(8) [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]-كافية بكل تعاىل هللا وحكماءإلحاطة وأما،علما

البشر صنع فمن الوضعية عقوهلمالقوانني لنقص لع،انقصة ضعيفة للتغيري،جزهمضئيلة معرضة
                                                 

97:اآلية،سورةاملائدة(1)
49:اآلية،سورةاملائدة-(2)
.30:اآلية،سورةاحلج(3)
.32اآلية:،سورةاحلج(4)
.52:اآلية،سورةالنور(5)
.36:اآلية،سورةاألحزاب(6)
.(ومابعدها1/19)،التشريع اجلنائي اإلسالميعودة،:ينظر(7)
14سورةامللك:اآلية(8)
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لقص تصورهمووالتبديل علما،ر واألمكنة ابألزمنة إحاطتهم التشريعاتوعدم جيعلون فإهنم لذا ؛
.يقدرونالعقوابتو،ويرتكونالقضاةيفرعونعليها،الوضعيةمقتصرةعلىالقواعدالعامة

الوجه الثاين تتغري: ال اثبتة وقواعدها وأحكامها دائمة الشريعة نصوص تبعاأن تتبدل وال
واألزمان والتبديل،للجماعات التغيري الزمة وأحكامها مؤقتة نصوصها فإن الوضعية القوانني خبالف

لتطوراجلماعاتوتغرياألحوال.
اجلماعات: الوجه الثالث حتتاجه ما لكل حاوية كاملة الشريعة اإلسالم،أن شيخ قال

بعثهللاهباحم:والتحقيق" اليت الشريعة أن وسلم-مدا عليه هللا واآلخرة-صلى الدنيا ملصاحل جامعة
خبالفالقواتنيالوضعية،(1)"

واآلخرة: الوجه الرابع الدنيا وقواعدها نصوصها يف تراعي الشريعة فيما؛أن الفرد حياة فتنظم
ربه وبني العباد،بينه وبني بينه نفسه،وفيما وبني بينه وفيما ،بل إىل أحكامها يف هتذيبوهتدف

البشرية الدارين،النفوس وإقامة،وإسعادهايف الشريعة يقرنبتطبيق كثرياما القرآنالكرمي نرىأن لذا
و تعاىل ابهلل اإلميان إىلابحدودها فيه املتنازع األمر رد ويف الزان حد إقامة يف تعاىل قال اآلخر ليوم

﴿:شأنالعضلوقاليف(2) [ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب ]:الكتابوالسنة

[  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] التسريح،(3)﴾ أو ابملعروف ابلطالق يتعلق وفيما
ابإلحسان (4) [ ڳ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک]: عليه. اله صلى هللا رسول وقال

وسلم جَ)): يُ ْؤِذ َفاَل اآْلِخِر َواْليَ ْوِم اِبَّللَِّ يُ ْؤِمُن َكاَن فَ ْلُيْكرِْماَرهَُمْن اآْلِخِر َواْليَ ْوِم اِبَّللَِّ يُ ْؤِمُن َكاَن َوَمْن
لَِيصْ َأْو َخرْيًا فَ ْليَ ُقْل اآْلِخِر َواْليَ ْوِم اِبَّللَِّ يُ ْؤِمُن َكاَن َوَمْن َفُه فإنه.(5)ُمْت((َضي ْ الوضعي القانون خبالف

اجلماع شئون بتنظيم وواضعوهيعىن ال كيف فحسب الدنيا يف بلة اآلخر ابليوم وال ابهلل يؤمنون ال

                                                 
(.19/308،)جمموع الفتاوىنتيمية،اب(1)
.2.وسورةالنور،اآلية:59اآلية:،سورةالنساء(2)
.232سورةالبقرة،اآلية:(3)
.2:اآلية،سورةالطالق(4)
عليهعنأيبهريرة(5) يفمتفق البخاري أخرجه البخاري،: صحيح فاليؤذابكتاباألدب، يؤمنابهللواليوماآلخر كان بمن

)جار 3/1359ه، احلديث رقم ،)6018. يف مسلمومسلم صحيح اإلميان، كتاب والضيفابب، اجلار إكرام على احلث
 (.2/21،معشرحالنووي)47ولزومالصمتإالمناخلريوكونذلككلهمناإلميان،رقماحلديث
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 حيادونهللاورسوله.
الوجه اخلامس الفضيلة: حتمي الشريعة قاطبة،وحتاربالرزيلة،أن الشريعة أحكام يف يوجد فال

السليم العقل خيالف ،ما الفطرة مع يتناىف ،السويةأو أحكامها ففي الوضعية القوانني ماخبالف
العقل ،خيالف الفطرة مع خال،الوفريءالشيويتناىف إذا الزان تبيح عندانفبعضها كاحلال اإلكراه من

.حتلالرابجلهاأوكلهاوبعضهاحترمتعددالزوجاتو،يفالسنغال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .القانون والشريعةو  اجلاهليةالقصاص بني  أحكام: الفصل األول
 .وحتته ثالثة مباحث

 .القصاص يف اجلاهلية: ث األولحاملب 
 .القصاص يف القانون ويف اإلسالم: املبحث الثاين 

 النزاع يف إلغاء القصاص وإبقائه. : املبحث الثالث
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 يف القصاص.: الفصل األول

علما يقول كما عناالجتماءاإلنسان منعزال يعيش أن ميكن ال أي؛ ابلطبع اجتماعي أو مدين ع
ويشاركهم،اجملتمع الناس خيالط أن من أو،فالبد خطأ من خيلو ال اجلماعي مل،ظلموالعيش وإذا

مينعه أمر مثة الفردي،يكن ابالنتقام واهلمجية الفوضى تسوده اجملتمع ابلثأر،فإن األخذ ءفجا،أو
ح على للحفاظ اإلنسانالقصاص والقانون،ياة اجلاهلية يف واحد منط على القصاص هل ولكن

هللا.ءتناولههذااملبحثإنشايواإلسالم؟هذاالذيس

 
 القصاص يف اجلاهلية.: املبحث األول

اإلسالميمل أو االصطالحي ابملعىن اجلاهلية يف القصاص ابلثأر،يكن األخذ عندهم كان ،وإمنا
ال على رضذويعيبون شفاي دون ابلدية ابلقتلءي أ،الغيظ "القتل للقتل"نقويقولون: "ى سفكببل

الدماءالدما أفرادها(1)"ءحتقن من فرد جناية أبكملها قبيلة القدر،فتحمل رفيعة القبائل ،بعض
                                                 

(.2/79،)1،طإعالم املوقعنيابنالقيماجلوزية،(1)
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النسب املنزلة،عالية غريهم،سامية حبر عبدهم غريهم،يقتل برجل بشريف،وامرأهتم ووضيعهم
غريهمو،(1)غريهم برجل رجاهلم من رجل يقتل ،ال مباهلا أبناءها تفدي القبائل،(2)بل وبعض

املرتبة،رذيلةالرأي،مسكينة جاءاإلسالمألغىهذا،سافلة وملا غريهم. من واحد برجل رجاهلا يقتل
الغاشم الظامل،القانون اجلائر،والدستور الناس،والرأي بني ومقيا،فساوى الشرف معيار سوجعل

 التقوى واألفضلية -الفضيلة الغيوب عالم بيد -وهو ابألنساب الناس يتفاضل ألحسابابوالفال
األحدو للواحد العبادة إبخالص الدينية؛ األمور يف يتفاضلون ،إمنا منه وتعاىل-والقرب -تبارك

 الكرمي للرسول املتابعة تعاىل،(3)وصدق قال  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]:

:"قالابنعباس:.قالالبغوييفسببنزولاآلية(4)[  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
صلىهللا-قالالنيب،يعريهأبمه،ابنفالنة:وقولهللرجلالذيمليفسحله،نزلتيفاثبتبنقيس

:انظريفوجوهالقومفنظرفقال:فقال،أانايرسولهللا:منالذاكرفالنة؟فقالاثبت:-عليهوسلم
رأ قالما اثبت؟ اي يت وأسود: وأمحر أبيض رأيت قال، والتقوى: الدين يف إال تفضلهم ال ،فإنك

اآلية هذه اثبت يف فنزلت يتفسح، مل الذي ويف  ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ]:

"وقوله:و(6)"....(5)[  ىئ مئ حئ جئ ی العظيم: القرآن كثرييفتفسري  ڍ ڍ ڇ]قالابن

                                                 
  .(2/245)حتقيق:هشاممسريالبخاري،د.ط،،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،و(.و6/9،د.ط،)ماألالشافعي،نظر:ي(1)

  .(14/73)،جمموع فتاوىوابنتيمية،
 (.12/133،)2ط،عون املعبود شرع سنن أيب داودظر:العظيمآابدي،ين(2)
(3 ين( )اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،ظر: و(16/345، كثري،ا. طتفسري القرآن العظيمبن ،2( والشوكاين،(7/385، .

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  السعدي،و(،5/67،)طد.،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري
.802،صكالم املنان

13سورةاحلجرات،اآلية:(4)
11سورة،اجملادلةاآلية:(5)
(6 مسعالبغوي( بن احلسني طمعامل التنزيل، ود، ،4 ،(7/347) هو: البغوي ابن. أو الفراء، حممد، بن مسعود بن احلسني

نسبتة البغوي: السنة، مبحيي ويلقب حممد، أبو مفسر.الفراء، حمدث، فقيه، ومرو، هراة بني خراسان، قرى من )بغا( إىل
(جملد15طبوعيففقهالشافعية،و)شرحالسنةمم،لهمنالتصانيف)التهذيبخمطوط(يف1044ه املوافق436ولدسنة

وغري بنيالصحيحني( و)اجلمع مطبوع( و)مصابيحالسنة يفالتفسري، يفمعاملالتنزيلمطبوع( التأويل و)لباب احلديث، يف
(2/259،)يلالزرك، األعالمظر:ينم(1117ه 510ذلك.تويفمبروالروذ
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 (1)[ ڎ ڌ ڌ عند تتفاضلون إمنا ابألحساب"أي: ال ابلتقوى الشنقيطي..(2)هللا وقال على: "يدل
األصل يف الناس استواء التفاخر، عن زاجر أكرب ذلك يف وكان واحدة وأمهم واحد أابهم ألن

.بتقوىهللاالبغريهفالفضليكون(3)ابألنساب"

مكة فتح يوم والسالم الصالة عليه وقال :(( هللا فإن الناس، أيها بعد، وجلع-أما قد-ز
آبابئها وتعاظمها اجلاهلية، عيبة عنكم أذهب رجالن، فالناس كرمي: تقي مؤمن مهني، شقي ،وفاجر

.(4)((وخلقهللاآدممنتراب،والناسكلهمبنوآدم
 تعاىلوفرض قال العباد بني عدال عاما القود اإلسالم  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]:

                                                 
.13سورةاحلجرات،اآلية:(1)
(2 عمرا( بن إمساعيل كثري، دارو(.7/386)العظيم،  تفسري القرآن، بن ط والنهاية البداية كتابه يف نص كما هو: كثري ابن

 األوىل العريب الرتاث 1408إحياء 1988-ه  14م الشافعي214: القرشي صنو بن كثري بن إمساعيل )كتبه أبو(
يفقريةمنأعمالبصرىالشام،وانتقلمعأخلهإىل1302املوافقه 701الفداء،عمادالدين:حافظمؤرخفقيه.ولد

م1373ه املوافق774ه ورحليفطلبالعلم.وتويفبدمشق.706دمشقسنة
 والنهاية(= )البداية كتبه من 14مطبوع سنة حوداث إىل فيه انتهى التاريخ يف يكمله،767جملدا مل البخاري( صحيح و)شرح

الف املسانيد(و)طبقات و))جامع خمطوط اجلهاد( طلب يف و)االجتهاد الشافعيني( قهاء يف علومحملد10، و)اختصار ،
احلديث(رسالةيفاملصطلحشرحهاأمحدحممدشاكر،بكتاب)الباعثاحلثيثإىلمعرفةعلوماحلديث(مطبوعو)اختصار

و الرسول( سرية اختصار يف )الفصول ابسم طبع النبوية( الثقاتالسرية معرفة يف و)التكميل مطبوع اجلهاد( يف )رسالة
(.1/320للزركلي،)،ألعالمظراينجملداتيفرجالاحلديث(خمطوط.5والضعفاءواجملاهيل(

.(7/417ط،)د.،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنحممداألمني،الشنقيطي،(3)
 هو: والشنقيطي بناألمنيحممد املختار حممد فيهابن ولد )موريتانيا(. شنقيط علماء من مدرس مفسر اجلكين، القادر عبد

1325 املوافق )1907ه  وحج هبا. وتعلم الرايض)1367م مث املنورة املدينة يف مدرسا واستقر اجلامعة71( يف وأخريا )
م1973ه 1393(وتويفمبكة.1381االسالميةابملدينة)

يف البيان )أضواء مصنفاته: من القرآن -تفسري االمساءمطبوعط( آلايت ودراسات و)منهج مطبوع اجملاز( جواز و)منع ،
مطبوع املنطق(،والصفات( يف و)ألفية مطبوع واملناظرة( البحث املدينة(و)آداب إىل بالده من خروجه و)رحلة مطبوع

.(6/45)، األعالمنظر:يمطبوع
(4 ) أخرجه يفالبيهقي، اإلميان، وشعب فصل هبم، والتعظيم ابجلاهلية وخصوصا ابآلابء الفخر منه اللسان حفظ جيب /7)مما

127 ،) الرتمذيالرتمذيو.4767برقم سنن يف ، التفسري، كتاب احلجرات، سورة ومن ابب )2ط، ،5/389 رقم(،
احلديث يف.3270: األلباين طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها وصححه ،1 ،(6/719،)

.2803برقم
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

1) [ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې قبلنا( من شرع يف احلكم هذا كان وإن
لنا شرع إالأنه قال التالية عليهاآلية ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ]:تعاىلوتدل

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ گ گ ڳ ڳ

أي(2)[  ۓ ۓ ے ے ھ ھ أيضا؛. وقال القصاص يف واملماثلة املساواة عليكم :فرض

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]

مؤاخذة( 3)[  ھ من اجلاهلية يف كان ما بذلك وألغى القاتل على سلطاان املقتول لويل فجعل
يلةمجيعاجبنايةالفردمنهاوقصرالقصاصوالقودعليهدونغريه.القب



 .القصاص يف القانون ويف اإلسالم: املبحث الثاين
 : وحتته مخسة مطالب

 القصاص يف القانون السنغايل.: املطلب األول
)اإلعدام(كانموجودايفالقانونالسنغايلومتتطبيقهمرتني قتلالقاتل على،وىلاأل:القصاصمبعىن

سنغور ليبولسيدار الرئيس قتل إبرادة متهما لوح دمب،والثانية،مصطفى الربملاين النائب قاتل على
 سنة ،1967جود عام البلد العقوبةيف هذه القصاصيفاجلروح،امليالدي2004وقدألغيت وأما

ويطالببرداملظاملوالنزاعاتإىل،حيرماالنتقامالذايتوبلمينعمنعاابات،أوالضربفاليعرفهالقانون
.(4)واحملكمةليستمنمفرداهتاالقصاصبلاحلبسوالسجنوالتغرمي،ةماحملك

                                                 
.45سورةاملائدة،اآلية:(1)
178سورةالبقرة،اآلية:(2)
33سورةاإلسراء،اآلية:(3)
.18يناير//2015أفادينبهكاتبللمحكمةيفمقابلةمعه(4)
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 القصاص يف الشريعة وحكمه.: املطلب الثاين
االستئثار البشرية النفس طبائع ابملنشود،من االعتدا،والظفر إىل يدفعها قد املبدأ أوءوهذا ابلقتل

،وبعضالناسالينزجرأويرتدععنالفوزابملطلوباحلرامإالبسلطةقويةيعتربها،اجلرحأوالضرب
جا املوازينءوملا لتسوية السماوية الشريعة القتلىءوإعطا،ت يف القصاص شرعت حقه حق ذي كل

اجملتمع على حفاظا العامة،واجلرحى للمصلحة للجميع،وتقدميا حق هي اليت من،احلياة والقصاص
.(1)[   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]:قالتعاىل،لهاوسائ

:دونأنيتعرضلتعريفهلغةوشرعااليتصورأنيشرعابحثيفالقصاصبذكراألحكامو
لغة القصاص ملعنيني: األول.أييت يقال،القطع: الثاين: ابملقص. قطعه إذا قصا الثوب :قص

ُْختأ ]:قالتعاىل (2)مبعىنتتبعاألثر ْت بأهأ َعْن ُجنٍُب َوُهْم ََل َيْشُعُرونَ َوَقاَلْت ِلأ يهأ َفَبُُصَ :وقالأيضا (3).[هأ ُقصِّ
ا َقَصًصا] َ

ِهأ ا َعََل آَثارأ (4) [َقاَل َذلأَك َما ُكنَّا َنْبغأ َفاْرَتدَّ

القتلابلقتلواجلرحابجلرحوالضرب،(5)أنيفعلابجلاينمافعلابجملينعليه:والقصاصشرعا
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڈ ڎ]:دهقولهتعاىليؤكوابلضرب

[ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
ويتناسبالتعريفالشرعيمعاملعىناللغوييفأناجملينعليه(6)

يتبعاجلنايةليأخذمثلها

واهتمام الدماء خطورة عن نتحدث أن القصاص حكم بيان يف أنخذ أن قبل املناسب ومن
ابلنفوس إذً؛الشريعة فهو جناية بعد إال يكون ال القصاص فعلألن رد على:لاقيف،ا يدل مما

:خطورةالدماءواهتمامشرعنااحلنيفابلنفوس
                                                 

179،اآلية:بقرةسورةال(1)
ي-(2) 2/505)، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريأمحد،نظر: ص(، ق صواملعجم الوجيز.مادة: السابق املرجع ،

‘"قصمادة:"504
.11سورةالقصص،اآلية:(3)
.64سورةالكهف،اآلية:(4)
 (.1/233،)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،.و176،ص1،طالتعريفاتنظر:اجلرجاين،ي(5)
194:اآلية،سورةالبقرة(6)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]:قالتعاىل.عن إراقة الدماء بغري حق الشريعةهني  -

فنهتاآليةعنقتل  (1)[ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ]:وقالأيضا،بغريحقشرعينفس

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

[ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
يقول،(2)

كثري ابن تفسريه اآليةهذهيف أي": قصاص": من سبب بغري نفًسا قتل (3)ومن فساوت.
نف قتل من الوزراآلية يف األنفس من األرض يف ما أفىن مبن حق بغري نفسا،سا أنقذ ومن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ]:وقال،مشرفةعلىاهلالكمبنأحىيمجيعالنفوسيفالثواب

[ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
.وقالعليهالصالة(4)

والسالم دم)): حيل ثالثال إبحدى إال هللا رسول وأين هللا إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ
للجماعة املفارق لدينه والتارك ابلنفس والنفس الزاين الوداعوقال(5)((الثيب حجة :أيضايف

يفبَ َلدُِكْمَهَذايفَشْهرُِكْمِدَماءَُكْمَوأَْمَواَلُكْمَوأَْعرَاَضُكْمَعَلْيُكْمَحرَاٌمَكُحْرَمِةيَ ْوِمُكْمَهَذافَِإنَّ))
:قال-صلىهللاعليهوسلم-أنرسولهللا-رضيهللاعنه-وعنالرباءبنعازب.(6)((َهَذا

بغريحق)) مؤمن نفس قتل من هللا الدنياأهونعلى ))(7)((لزوال رواية ُكلَِّهاويف نْ َيا الدُّ َزَواُل
                                                 

33:يةاآل،سورةاإلسراء(1)
32:املائدةسورة(2)
(3/92)العظيم،  تفسري القرآنابنكثري،(3)
68:سورةالفرقاء(4)
(5 أخرجه( البخاري البخاري، صحيح يف تعاىل: قوله ابب الدايت [  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]كتاب

 ){45}املائدة: ،3/1526،) احلديث .6878رقم ومسلم مسلم، صحيح واليف واحملاربني القسامة قصاصكتاب
.1676رقماحلدييث(،11/166،)معاملنهاجشرحصحيحمسلمللنووي،اببمايباحبهدماملسلم،والدايت

(6 ) أخرجه البخاري العلميف كتاب ، سامع( من أوعى مبلغ رب ( وسلم عله هللا صلى النيب قول 1/30)ابب احلديث(، رقم
67. ومسلم وايف والقصاص واحملاربني القسامة لدايتكتاب املنهاج، مع واألموال واألعراض الدماء حترمي تغليظ ،ابب

.1679رقماحلديث(،11/169)
رقم(،4/16،)اببماجاءيفتشديدقتلاملؤمن-صلىهللاعليهوسلم-كتابالدايتعنرسولهللايفهالرتمذيأخرج(7)

 ماجهيفوابنماجه.1395احلديث ابن سنن ظلمااببا،كتابالدايت، مسلم قتل (2/874)لتغليظيف احلديث، رقم
= 
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ِمْنقَ ْتِلَرُجٍلُمْسِلمٍأَْهَوُنعَ ِمْنوعندالنََّساِئّيبَِلْفِظ))((َلىاَّللَِّ َلَقْتُلاْلُمْؤِمِنأَْعَظُمِعْنَداَّللَِّ
نْ َيا الدُّ االعتداءَزَواِل جيوز فال احلرمة األنفس األصليف أن تنصعلى النصوص هذه ((فكل

عليه،عليها الزانبعد:وحيرمقتلهاإالمبوجبشرعيواملوجباتثالثكمايفاحلديثاملتفق
 .والقتلبغريحق،والكفربعداإلسالم،اإلحصان

تعاىلإهنا سبب للدخول يف النار - .قال  ڳ ڳ ڳ گ گ گ]:

[ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
على(1) تدل الكرمية اآلية هذه

مؤمنة نفس لقاتل توبة ال أنه عباس ابن قال حىت احلق بغري نفس قتل وعظم الدماء خطورة
أيضا(2)عمدا وقال  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]:

(3)[ ک ک هريرة وأيب سعيد أيب وعن عنهما-. هللا -رضي هللا رسول هللا-عن صلى
ُيفالنَّارِقال))-عليهوسلم ُهُماَّللَّ َماِءَواأْلَْرِضاْشرَتَُكوايفَدِمُمْؤِمٍنأَلََكب َّ أَْهَلالسَّ  (4)((َلْوَأنَّ

قال،إهنا أول ما يقضى به يوم القيامة - عنه هللا رضي مسعود ابن فعن : هللا رسول -قال
وسلم عليه هللا -صلى : القيامةيفالدماء)) يوم الناس بني يقضى يدل(5)((أولما والتقدمي

"وفيهعظمالقتلألناالبتداء:رمحههللاتعاىلقالابنحجر،واالعتناءواألمهيةعلىاالهتمام
 (6)إمنايقعابألهم"

                                                 
= 

.2438،برقم(2/315،)5طصحيح الرتغيب والرتهيبويف،صحيح اجلامعوصححهاأللباينيف.2619
.93سورةالنساءاآلية(1)
(.9/62،)1ط،جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربيينظر:(2)
.30سورةالنساء،اآلية:(3)
،رقم(4/17)ابباحلكميفالدماء-صلىهللاعليهوسلم-كتابالدايتعنرسولهللايفسننالرتمذي،رتمذيهالأخرج(4)

.2442(،برقم2/316،)5ط،صحيح الرتغيب والرتهيبوصححهاأللباينيف،1398احلديث
(5 البخاريأخرجه( البخاري، صحيح ﴿يف تعاىل: قوله ابب الدايت، مؤمكتاب يقتل جهنمومن فجزاؤه متعمدا ﴾،نا

(3/1523 ،) احلديث 6864رقم ومسلم . مسلم، صحيح اجملازاةيف ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة كتاب
.1678رقماحلديث(،11/168)بنيالناسيومالقيامة،،معاملنهاجهابلدماءيفاآلخرةوأهناأولمايقضىفي

  (.12/189،)1ط،اري بشرح صحيح البخاريفتح الب،ظبنحجراحلافا(6)
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قالواايرسولاجتنبواالسبعاملوبقات)):قالعليهالصالةوالسالم.إهنا من السبع املوبقات -
وأكل الراب وأكل ابحلق إال هللا حرم اليت النفس وقتل والسحر ابهلل الشرك قال هن وما هللا

(1)((مالاليتيموالتويليومالزحفوقذفاحملصناتاملؤمناتالغافالت

حكم القصاص

ومشروعيته القصاص ثبوت على تدل وأحاديث آايت احلنيف شرعنا يف عتوأمج،جاء
:األمةعليها

تعاىل قوله العظيم القرآن ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ]: من

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وقوله(2) [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

[  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
يفهذهاآليةيف-رمحههللاتعاىل-رقالابنحج.(3)

الفتح العمد": القتل يف القصاص يف وقوله ،(4)"أصل  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]:

(5) [ۇ ۇ ڭ ڭ

 قوله السنة وسلم-ومن عليه هللا هللا)):-صلى إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال
 (6)((الثيبالزاينوالنفسابلنفسوالتاركلدينهاملفارقللجماعةوأينرسولهللاإالإبحدىثالث

                                                 

(1 البخاريأخرجه( البخاري، صحيح يف تعاىل: قوله ابب الوصااي،  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]كتاب

[ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ،(2/635 ،) احلديث مسلم،ومسلم.2766رقم صحيح يف
.89كتاباإلميان،ابببيانالكبائروأكربهارقماحلديث

178البقرة،اآلية:(2)
45سورةاملائدة،اآلية:(3)
)12/201(1،طفتح الباري بشرح صحيح البخاريظ،بنحجراحلافا(4)
.33سورةاإلسراء،اآلية:(5)
(6 أخرجه( البخاري البخاري، صحيح ابلعني......﴾يف والعني ابلنفس النفس ﴿أن تعاىل: قوله ابب الدايت ،كتاب

= 
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الثالث اخلصال هذه يف رجب ابن وقال يستباح: اليت اإلسالم حق هي خصال الثالث ))هذه
 هللا رسول حممدا وأن هللا إال إله ال أن شهد من دم اخلصالهبا هذه من واحدة بكل والقتل

املسلمني(( بني عليه متفق والسالو،(1)الثالث الصالة أفضل عليه عنهقوله هللا رضي ألنس :م
القصاص(( هللا األرش(2)))كتاب أخذ عن وامتنعوا جارية سن الربيع كسرت أنس،(3)ملا فقال

النضر بن ثنيةالربيع: ابحلقالتكسر بعثك والذي فقال،ال وسلم-النيب عليه -صلىهللا اي)):
القصاص هللا كتاب أنس النيب فقال ابألرش القوم فرضي وسلم-(( عليه هللا -صلى من)): إن

 (4)((عبادهللامنلوأقسمعلىهللاألبره
 

 .مىت جيب القصاص يف الشريعة: املطلب الثالث 
وهيشروطميكن(5)يفالشريعةاإلسالميةإالإذاتوفرتشروطوجوبهالجيبالقصاص

رجعتشروط:إىلثالثةأقسام)القاتلاملقتولالقتل(–حسبأركانالقتلالثالثة-تقسيمها
وطيرجعإىلالقتل.وشر،وشروطترجعإىلاملقتول،إىلالقاتل

                                                 
= 

اببمايباحبه،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايتيفصحيحمسلم،ومسلم.6878رقماحلديث(،3/1526)
..1676رقماحلدييث(،11/166،)معاملنهاجشرحصحيحمسلمللنووي،دماملسلم

 (.1/312،)7طجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم،بنرجبا(1)
(2 البخاري،البخاريأخرجه( صحيح الدية،يف يف الصلح ابب الصلح، 1/613)كتاب ،) 2703برقم ومسلم صحيح. يف

 املنهاجمسلم، مع ، معناها، يف وما األسنان يف القصاص إثبات ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة ،كتاب
.1675برقم(،11/164)

علألرشا-(3) اجلناية يف الواجب املال هو واخلدش، الدية اللغة: النفس،يف بدل على يطلق وقد النفس، دون ما ينظر:ى
.17،ص:التعريفاتاجلرجاين،، و 584،ص،8،طالقاموس احمليط،الفريوزآابدى

(4 البخاريأخرجه( البخاري، صحيح الدية،يف يف الصلح ابب الصلح، 1/613)كتاب ،) 2703برقم ومسلم صحيح. يف
 والقصاصمسلم، واحملاربني القسامة املنهاجكتاب مع ، معناها، يف وما األسنان يف القصاص إثبات ابب ،والدايت،

.1675برقم(،11/164)
(5 الكاساين،ظرين( طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: ،2( ،7/234 الرعييب، واحلطاب طمواهب اجلليل(. ،3،

طالفقه اإلسالمي وأدلتهوالزحيلي،(.6/232) من4، ،(7/5665 وا(.7/5676)إىل(، اجمللى يف الفقه ألشقر،
(.2/341)إىل(،2/339)من،1،طاحلنبلي
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  :شروط القاتل :أوال

عاقال(أن يكون القاتل مكلفا -1 )ابلغا :(( َيْستَ ْيِقَظحلديث َحىتَّ النَّاِئِم َعِن َثالَثٍَة َعْن اْلَقَلُم رُِفَع
يَ ْعِقلَ َحىتَّ اْلَمْجُنوِن َوَعِن حَيَْتِلَم َحىتَّ الصَِّبِّ ال.(1)((َوَعِن أنه يف العلماء بني خالف فال

التكليف أهل من ليسا ألهنما اجملنون على وال الصيب على املغين،قصاص يف قدامة ابن :قال
خال جمنون"ال وال صيب على قصاص ال أنه يف العلم أهل بني العقل،ف زائل كل وكذلك

وحنومها" عليه واملغمى كالنائم فيه؛ يعذر القصاص(2)بسبب يوصفوألن وال اجلناية عقوبة
جبناية حزم،فعلهما ابن قال منه": يقتص ال لصغره يفعل ما يعقل ال الذي الصيب أن واتفقوا

السكر املكرهواختلفوايف ويف أحياان(3)"ان يفيق اجملنونالذي إفاقته،وأما حني قتل اقتص،فإذا
 (4)وكذلكمناعتدىعلىعقلهابلسكر،منه

تعاىلأن يكون القاتل متعمدا للقتل -2 لقوله  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

أي،(5)[   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ضاوقال  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]:

                                                 
(1 أخرج( داود أبو حدايفه يصيب أو يسرق اجملنون يف ابب احلدود، )كتاب ،4/139 ،) احلديث 4398رقم وصححه،

 .297برقم، (2/4)،2ط،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباينيف
(2 قدام( ابن املقدسية )املغين، د.ط، ،8/284 .) هو قدامة املقدسيوابن اجلماعيلي قدامة بن حممد بن هللا عبد حممد، أبو

 مجاعيل يف ولد احلنبلي، 541الدمشقي 1146ه  الفقه، يف ط. اخلرقي، خمتصر على املغين تصانيفه، من و"-م " ط
ال مدعو عليه ما و"ذم الفقه، أصول يف ط ." الناظر روضة -تصوف املوسوسني و"ذم "رسالة، و"ملعة-ط "رسالة، ط

 وكتاب-االعتقاد جزآن، الصحابة" و"فضائل جزآن، و"القدر" و"العمدة" جملدات، أربع الفقه، يف و"الكايف" ط"رسالة،
 (.4/67،)للزركلياألعالمينظر:م،1223ه 620وتويفيفدمشقطوغريذلك.-"املتحابنييفهللاتعاىل

 .142،ط،صمراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات،بنحزما(3)
(.6/5د.ط،)األم، ينظر:الشافعي،(4)
178البقرة،اآلية:(5)
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[ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
(1)، وسلم-ولقوله عليه هللا خطأ-صلى املقتول لويل

القاتل قال ملا قتله: أردت ما وهللا هللا رسول للويل،اي والتسليم الصالة أفضل عليه فقال أََما)):
النَّارَ َدَخْلَت مُثَّقَ تَ ْلَتُه َصاِدقًا َكاَن ِإْن قدامة،(2)((ِإنَُّه ابن قال ال: القود أن على العلماء "أمجع

 .(3)والنعلمبينهميفوجوبهابلقتلالعمدإذااجتمعتشروطهخالفا"،جيبإالابلعمد
أو،هعلىالقتلأواملباشرلهصمناملكرِاختلفالعلماءيفهليقت:أن يكون القاتل خمتارا -3

 :أشهرهامنهمامجيعاإىلأقوال

حنيفة -أ أليب املأمور من ال اآلمر من اخلَْطََأ،))للحديث،(4)يقتص أُمَّيِت َعْن جَتَاَوَز اَّللَََّقْد ِإنَّ
َعَلْيهِ اْسُتْكرُِهوا َوَما املكرَ(.5)((َوالنِّْسَياَن، املكرِوألن يد يف آلة مبثابة به،هه رمي لو كما فهو

 عليهفقتله.
 -ب ملالك مجيعا منهما يقتص اجلناية(6)وأمحدوالشافية يف الشرتاكهما واإلكراه،؛ ابلنية ،فاملكره

قتلهوالقا يف اشرتكوا إذا ابلواحد اجلماعة تقتل كما به فيقتالن ابلفعل؛ أشرف،تل لو وألنه
 .علىهالكمنخممصةمليكنلهأنيقتلإنساانفيأكله

                                                 
33اآلية:اإلسراء،(1)
(2 أيبداودأبوداودأخرجه( سنن يف كتاب مِ،الدايت، الدَّ ىِف أَيُْمُراِبْلَعْفِو اإِلَماِم (،4/169)،ابب مسلم4498برقم وروى .

،يفقصةمثلهذهولكنيفروايتهاقتصويلالدممناملقتولفخالفروايةأيبداودفدلذلكعلىأهنماقصتانخمتلفتان
مسلم كصحيح اإلقرار، صحة ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة القصاص،تاب من القتيل ويل ومتكني ابلقتل،

.1680برقم،(11/174)العفومنه،معاملنهاجواستحبابطلب
(.8/268،)،د.طاملغينابنقدامةاملقدسي،(3)
(.2/699،)2،طالنتف يف الفتاوىيراجع:أبواحلسنيعلي،(4)
،وصححهاأللباين. 2043،رقماحلديث(1/659)،،كتابالطالق،اببطالقاملكرهوالناسيهسننيفابنماجهأخرجه(5)

 .82رقماحلديث(،1/123،)2ط،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيليف
ص تَ َتَكلَّْم(، أَْو ملَْتَ ْعَمْل َما أَنْ ُفسَها بِِه َثْت َحدَّ َما أُمَّيِت َعْن جَتَاَوَز هللَا )ِإنَّ بلفظ البخاري: ورواه البخاري 3/1217)حيح برقم(،

5269 ومسلم . مسلم، صحيح ايف برقمكتاب تستقر، مل إذا ابلقلب واخلواطر النفس حديث عن هللا جتاوز ابب إلميان،
127.

(6 ا( ينظر: رشد، 4/178، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدبن والغرانطي، طالتاج واإلكليل(، و8/307،)1، ،)
= 
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،وعنداملالكيةواحلنابلة،تصمنهإذاعندأيبحنيفةيؤثراإلكراهيفالقصاصعلىاملباشرفاليق
.كراهيفالقصاصمطلقاأتثريلإلالوالشافعيةيفاألظهر

أن أعلم وهللا املالكيةويظهر والشافعيةقول املكرَ؛أقوىواحلنابلة ابستبقاءفإن غريه قتل اختار ه
فتنةعثمانوقاصقالعنديبويؤكدهذاحديثسعدابنأ،فلوشاءآثراملوتعلىاجلناية،نفسه

عفان :بن هللا رسول أن وسلم-أشهد عليه هللا لقا-صلى فتنة)): ستكون خري،إهنا فيها القاعد
القائم املاشي،من من خري قال،والقائم )) الساعي من خري واملاشي بييت: علي دخل إن أفرأيت

مليعتد.فمنعقتلاملعتديفماابلكمبن (1) (())كنكابنآدم:وبسطيدهإيلليقتلين؟قال
 (2)أال يكون القاتل أصال للمقتول -4 عباس وابن عمر ابن حلديث اجلمهور هللا–عند رضي

وألناألبسببيف، ،(3)((اليقتلابلولدالوالد))-صلىهللاعليهوسلم-عنالنيب-عنهما
 البنفاليكوناالبنسببايفموته.حياةا

وخالف مالك تعاىل-وأصحابه هللا -رمحهم إاجلمهور اببنه األب يقتل كأنفقالوا: القتل؛ تعمد ذا
.(4)يضجعهويذحبه

أنهاليقتلهإالبشبهةوهناقد:أنهممايعللبهعدماالقتصاصمنالوالدحنيقتلهولده:ويبدو
.انتفتالشبهة

                                                 
= 

 (.8/267،)،د.طاملغينابنقدامةاملقدسي،(،و5/221،)1طمغين احملتاج،الشربيين،
(1 ) أخرجه سننه، يف الرتمذي هللا رسول عن الفنت وسلم-كتاب عليه من-صلىهللا خري فيها القاعد فتنة تكون جاء ما ابب

)القائم ،،4/486 برقم: ،)2194 بروايتني: احلديث داود أبو وروى الفنت، يفكتاب عْابب السَّ َعن َنةِيفيالن َّْهِى ،اْلِفت ْ
(4/99 برقم(، :4256 برقمو، األلباين.4257األخرى وصححه )صحيح اجلامع الصغري وزايداتهيف د.ط، املكتب،

 .2431(،برقم:1/477(،)اإلسالمي
 (3/172،)طد.،املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي،(.و7/235،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع نظر:ي(2)

 (.8/285،)،د.طاملغين،ابنقدامةاملقدسيو
(3 ماجهأخرجه( ابن سننه، يقتلالوالدبولده،يف ال الدايت،ابب (،2/888)كتاب صححهاأللباين،و2661برقم إرواء يف

.2214برقم(7/268،)2ط،الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
و (4/267، )لشرح الكبريحاشية الدسوقي على ا،حممدبنأمحد(.والدسوقي:4/559)،1مالك:املدوة،طينظر:(4)

 .(4/547)، 1، طالتهذيب يف اختصار املدونةخلف،
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على والديةوجتب الكفارة ولده قتل (1)من عمر -وعن عنه هللا قتادة-رضي من أخذ أنه
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ]:ويقتصمنالولديفقتلوالدهلدخولهيفقولهتعاىل (2)،املدجليديةابنه

 (3)[ ک ک ک ک
أومكلف،فإذااشرتكيفاجلنايةعامدوخمطئ: أال يشارك يف القتل من ال جيب عليه القصاص -5

الديةوغري جتب إمنا قصاص فال القت،مكلف يكون أن وإبمكان الشبهة منلوجود حاصال ل
 .فعلمنالقصاصعليه

والشافعي مالك هللا-وخالف علىرمحهما الدية ونصف العامد على القصاص فأوجبا ذلك يف
واملخطئ (4)الصيب مالك اإلمام عند تعاىل-والدية هللا اإلما-رمحه وعند العاقلة على الشافعي -م

(5)علىماله-رمحههللاتعاىل


 : شروط املقتول :اثنيا

فال: أن يكون املقتول معصوم الدم -1 مرتدا أو حمصنا زانيا أو حربيا املقتول كان فإذا
ألنهذهاألشياءمنمسوغاتالقتليف(6)ديةوليستعليهكفارةواليقتصمنالقاتل

اإلسالمي مسع،الدين ابن هللا عبد عن هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هللا-ود صلى
وسلم -عليه هللا)): إال إله ال أن يشهد امرئ دم حيل هللا،ال رسول إبحدى،وأين إال

(7)(والتاركلدينهاملفارقللجماعة(،والنفسابلنفس،؛الثيبالزاينثالث
                                                 

.106،صالتعريفاتواجلرجاين،هيبدلالنفسلسقوطالقصاصالدية: (1)
(2 اإلمام( املوطأأخرجه يف مالك العقول،ابب، فيهكتاب والتغليظ العقل مرياث يف جاء )ما ،2/247 وبرقم2315برقم(، ،

.2215برقم(،7/272)،2،طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلهيفوصحح.2313
178سورةالبقرة،اآلية:(3)
.(4/179)، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، د.طابنرشد،(و8/308،)1،طالتاج واإلكليلالغرانطي،ظر:ين(4)
..عالسابقاملرجبداية اجملتهد وهناية املقتصد، ظر:ابنرشد،ين(5)
(.2/340)1،طاجمللى يف الفقه احلنبليألشقرحممد،ا.(8/277)،املغينابنقدامةاملقدسي،:ظرين(6)
(7 أخرجه( البخاري البخاري، صحيح ابلعني......﴾يف والعني ابلنفس النفس ﴿أن تعاىل: قوله ابب الدايت ،كتاب

اببمايباحبه،تابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايتكيفصحيحمسلم،ومسلم.6878رقماحلديث(،3/1526)
= 
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(1)أن يكون املقتول مكافئا للقاتل يف الدين واحلرية -2 . يقتل بكافرفال حريبمسلم
عنه هللا رضي علي بكافر))...حلديث مسلم يقتل ال وأن عليهوقوله(2)(( هللا صلى

وسلم أَْداَنُهمْ)): ِتِهْم ِبِذمَّ َوَيْسَعى ِسَواُهْم، َمْن َعَلى َيٌد َوُهْم ِدَماُؤُهْم، َتَكاَفُأ اْلُمْؤِمُنوَن َأاَل،
أماالكافرالذميأواملعاهدفاختلف،(3)َواَلُذوَعْهٍديفَعْهِدِه((،اَليُ ْقَتُلُمْؤِمٌنِبَكاِفرٍ

 :فيهماالعلماءإىل

املتقدمة: القول األول األحاديث لعموم املعاهد وال الذمي ابلكافر مؤمن يقتل ال
(4)للجمهور.

 ۓ ے ے]:لعمومقولهتعاىل(5)يقتلاملؤمنابلذميواملعاهدأليبحنيفة: القول الثاين

ابلقياس(6) [ ڭ ڭ ۓ أيضا واستدلوا فقالواقاسوا: ماله حرمة على الذمي دم :حرمة
مونعلىأنهإذااعتدىمسلمعلىمالالذميابلسرقةتقطعيدهفكذلكيقتصمنهأمجعاملسل

إذااعتدىعلىنفسهابلقتل.
(7).اليقتلاملسلمابلذميإالأنيقتلهغيلةملالكوالليث: القول الثالث

و أن تعاىل الراجحيبدو لقوله مطلقا بكافر مؤمن يقتل فال اجلمهور قول هللا عند : والعلم
[ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

"واآليةاملذكورةأصليف:قالابنحجريفالفتح(8)

                                                 
= 

.1676رقماحلدييث(،11/166،)معاملنهاجشرحصحيحمسلمللنووي،دماملسلم
(7/234)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،وعنداألحنافليستاحلريةواإلسالمليسامعتربين(1)
.6915برقم(.3/1533)كتابالدايت،ابباليقتلاملسلمابلكافر،يفصحيحه،البخاريأخرجه(2)
إرواء يفوصححهاأللباين،4530:برقم(،4/180)،يفالسنن،كتابالدايت،اببأيقاداملسلمابلكافرأبوداودأخرجه(3)

.1059برقم(،4/251)،2ط،الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
(.8/273)املغينابنقدامةاملقدسي،(.4/181،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدابنرشد،ينظر:(4)
(7/237)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعنظر:الكاساين،(5)
45اآلية:املائدة،(6)
.(2/864)كتابالعقول،اببماجاءيفديةأهلالذمة،،املوطأ ينظر:اإلماممالك،(7)
 .178:،اآليةالبقرةورةس(8)
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القصاص" يف التكافؤ األحناف،(1)اشرتاط به استدل وما اآلية هذه بني تعارض البقرة:وال فآية
.(2)مفسرةلآليةفتحملالنفسفيهاعلىالنفساملكافئة

مطلقا ابلكافر الكافر ي،ويقتل وال ابلعبد. والعبد حر لآليةبقتل أيضا اجلمهور عند عبد
الذكر عليحديث-سالفة عنه-عن هللا عبد-رضي إال ابلعبد احلر يقتل حنيفة أيب وعند

(3)وقالالنخعيوداوديقتلبهوبعبدغريه.،نفسهفاليقتلبه

ابملسلم الكافر فيقتل لألعلى األدىن من اآلية،ويقتص لعموم ابحلر والعبد  ے ے]:

(4) [ ڭ ڭ ۓ ۓ قال قدامة تعاىل-ابن هللا -رمحه العلم": أهل وأمجع احلر، أن على
(5)"املسلميقادبهقاتله

ابملرأة الرجل كذلك ،ويقتل مالك بن أنس حلديث ابلرجل عنه-واملرأة هللا عند-رضي
َحَجَرْينِ))البخاري َبنْيَ َجارِيٍَة رَْأَس َرضَّ يَ ُهوِدايا َيَأنَّ مسُِّ َحىتَّ أَُفاَلٌن أَُفاَلٌن ِبِك َهَذا فَ َعَل َمْن ِقيَل

فَاْعرَتََفَفَأَمَربِهِ (َفَأْوَمَأْت)َفَأْوَمْت(ِبرَْأِسَهافَُأِخَذاْليَ ُهوِديُّ )مَسَّىاْليَ ُهوِديَّ رَْأُسُهاْليَ ُهوِديُّ فَ ُرضَّ النَّيبُّ
َحَجَرْينِ ابملرأة"،(6)((َبنْيَ الرجل قتل "ابب بقوله الصحيح يف هللا رمحه البخاري له بوب قال،وقد

املنذر ابن عمدا": القتل كان إذا النفس يف والرجل املرأة بني القصاص على يقتل ،(7)"وأمجعوا كما
تعا لقوله املسلم ابلعبد املسلم ىلالعبد من[گ گ]: لبعضهم الكفار من يقتص وكذلك

.(8)بعض

                                                 
(.12/198،)1ط،فتح الباري بشرح صحيح البخاريابنحجر،(1)
(16/25،)1،طفتح الباري بشرح صحيح البخاريظر:ابنحجر،ين(2)
 (. 7/238)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(3)
.45:،اآليةاملائدةسورة(4)
(.8/269)،يناملغابنقدامة،(5)
كتاباخلصومات،اببمايذكريفاإلشخاصواملالزمةواخلصومةبنياملسلمواليهود،،صحيحالبخاريأخرجهالبخارييف(6)

(1/538 ،) و.2413برقم يف يفمسلم القصاص ثبوت ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة مسلم،كتاب صحيح
.1672برقم(،11/159،)املثقالت،وقتلالرجلابملرأة،معاملنهاجالقتلابحلجروغريهمناحملدداتو

.163ص،2طاإلمجاع، ،بناملنذرينظر:ا(7)
 (.5/239،)1ط، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجينظر:الشربيين،،(8)
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 (1).للقاتل أو له فيه شبهة ملكيكون املقتول ملكاأال -3


 : شروط القتل: اثلثا
األحنافي مباشرة شرتط للقصاص املوجب النفس قتل ،القتليف كان ابلتسبب؛فإن فرحيكمن

ففي،بعدقتلاملشهودعليهشهادتهعنجعريكمنو،توميقعفيهإنسانويف،بئراعلىقارعةالطريق
املتسبب على الدية األحوال هذه القصاص(2)مثل جيب واحلنابلة الشافعية يفنيشرتطووال(3)وعند

.القصاصاملباشرة
 شرط ويل القتيل 

 (4)أنيكونويلالقتيلمعلوما:وذكرتاألحنافكذلكشرطامتعلقابويلاملقتولوهو
 

 ما يسقط به القصاص يف الشريعة.: املطلب الرابع 
اجلنايةت القانونية،سقط املخالفة للجنايةو،أو سنوات عشر ابلتقادم القانون يف هبا املطالبة

.(5)وثالثسنواتلالعتداء،وابلنسبةللجرميةمخسسنوات
بعد القصاص األمورالوجوبويسقط هذه أبحد الشريعة يف احملل،املوت: فوات ،والعف،أو

 عدمتوفرشروطالقصاص.،إرثالقصاص،الصلح
قصاص:فوات احملل: أوال فال القصاص عليه من مات الدية،إذا ال،وجتب األحناف وعند

متعني واجب عندهم القصاص ألن تسقط الديةبل القصاص(6)جتب ويسقط الدية جتب وكذلك .
بفواتالعضو.

 عفو صاحب أو أصحاب الدم عن القاتل. : اثنيا
                                                 

(7/235،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(1)
(.والزحيلي.7/239،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،ينظر:(2)
(.8/266،)املغينينظر:ابنقدامة،(3)
(7/240،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،-(4)
(5)DOIT PÉNA GÉNÉRAL،PA163. 

(7/246،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(6)
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ذووفإ عفا القصاص،القصاصاذا سقط القاتل عن بعضهم عباس،أو ابن حلديث الدية :ووجبت
ةِ )) اأْلُمَّ هِلَِذِه هللُا فَ َقاَل يَُة الدِّ ِفيِهُم َتُكْن َوملَْ ِقَصاٌص ِإْسرَائِيَل َبيِن يف  ک ک ڑ ڑ]َكاَنْت

(1)[ کک اآْليَِة َهِذِه اْلَعْمِد.[ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ِإىَل يف يََة الدِّ يَ ْقَبَل َأْن فَاْلَعْفُو َعبَّاٍس اْبُن قَاَل
﴿ إبِِْحَسانٍ[  ڻ ں]قَاَل َي َويُ َؤدِّ مبَْعُروٍف َيْطُلَب (2)((َأْن . أيضاوقال له)): قتل ومن

يودي إما النظرين: خبري فهو يقاد،قتيل أنيشري،[ہ ہ ہ ۀ]:وقوله، (3)((وإما إىل
 كان بل إسرائيل بين يف يكن مل الدية أخذ هللا،القصاصالواجب تعاىلفخفف عن حممد -أمة

.(4)أصحابالدمإذارضيتشريعالديةب-صلىهللاعليهوسلم

يف اإلسالم رغب هريرةوقد أيب حديث يف والسالم الصالة عليه قال عامة إليه ودعا :العفو
عزا)) إال بعفو عبدا هللا زاد (5)((ما خاصة القصاص قالويف مالك بن أنس عن النَّيبَّ)): رَأَْيُت َما
وسلم- عليه هللا َشيْ-صلى إِلَْيِه اِبْلَعْفوِرُِفَع ِفيِه أََمَر ِإالَّ ِقَصاٌص، ِفيِه القود(6)((ٌء يف للعفو ولكن

:شروط
احلق - صاحب من العفو يكون الع،أن يصح األجنيبفال من األب،فو من يف،وال اجلد أو

 (7)قصاصوجبللصغري

 .فالعفومنالصيبوالاجملنونلفقداناألهلية،أنيكونالعايفابلغاعاقال -

                                                 
.178سورةالبقرة،اآلية:(1)
.6881برقم(،3/1526)صحيحالبخاري،كتابالدايت،اببمنقتللهقتيلفهوخبريالنظرين،أخرجهالبخاري،يف(2)
(3 ) يف البخاري أخرجه برقم النظرين، خبري فهو قتيل له قتل من ابب الدايت، كتاب البخاري، .(3/1526=)6880صحيح

يفو مسلممسلم صحيح ملنش، إال ولقطتها وشجرها وخالها وصيدها مكة حترمي ابب احلج، دكتاب الدوام، ابلرقمعلى
(9/124،)معاملنهاج1355

(12/206،)1،طفتح الباري بشرح صحيح البخاري،ظر:ابنحجر،ين(4)
برقم(،16/146،)ووالتواضع،معاملنهاجكتابالربوالصلةواآلداب،ابباستحبابالعف،مسلمأخرجهمسلميفصحيح(5)

2588.
مِكتابالدايت،ابب،سننأيبداوديفدوأبوداأخرجه(6) .4497برقم،(4/169،)اإِلَماِمأَيُْمُراِبْلَعْفِوىِفالدَّ
(7 ) ، الكاساين طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: ،2 وإمن(،7/246)، هلما ال للصغري احلق استيفاءألن والية هلما ا

حقوجبللصغري
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وأولياءم.اصطالح القاتل وأصحاب الد: اثلثا القاتل اصطالح جواز على األئمة اتفق
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:لعمومقولهتعاىل،املقتولعلىمال

 [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
صلى-ولقوله،(1)

وسلم عليه -هللا حراما)): أحل أو حالال حرم صلحا إال املسلمني بني جائز واملسلمونالصلح
حالال حرم شرطا إال شروطهم حراماعلى حل القصاص (2)((أو به املال،يسقط كان سواء

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]:قليالأوكثريازائداعلىالديةلقولهتعاىل

[ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
(3)

سقط،إرث القصاص: رابعا القصاص اجلاين وورث فمات لشخص القصاص وجب فإذا
.(4)الستحالةاجتماعاألمرينفيه،القصاص


 انعدام شرط من شروط القصاص.: خامسا

 استيفاء القصاص وكيفيته.: املطلب اخلامس 
 استيفاء القصاص 
(5)الستيفاءالقصاصثالثةشروط

 :أن يكون مستحق القصاص مكلفا  -1

القصاص يستوىف واجملنونال كالصيب مكلف احلقغري صاحب كان حىت،إذا القاتل بلحيبس

                                                 
.114اآلية:سورةالنساء،(1)
(2 ) سننهأخرجه يف الرتمذي ، هللا رسول عن ذكر ما ابب األحكام، وسلم-كتاب عليه هللا -صلى بني الصلح =يف

1352برقم(3/626)الناس داودو. أبو الصلح، (3/304)،كتاباألقضية،اببيف ب، 3594رقم يفأللباينوصححها.
.1303(،برقم5/144،)2، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

.178سورةالبقرة،اآلية:(3)
(7/251)،2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(4)
(5 ينظر( : يونس، ين كشاف القناع عن منت اإلقناعمنصور د.ط، ضواين،(5/533)، بيل يف شرح منار السوابن

(.2/324)،7،طالدليل
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الصغري حبس،يبلغ اجملنونوقد ويعقل القاتل ابن بلغ حىت قود يف خشرم بن هدبة وعند(1)معاوية
 (2)أيبحنيفةجيوزللكبرياستيفاءالقصاصقبلبلوغالصغريوخالفهصاحباه

 :اتفاق أصحاب القصاص يف القصاص -2

جتزئته. ميكن فال بينهم مشرتك حق القصاص ألن قصاص فال الدم أصحاب اختلف فإذا
(3)أوفيمناملعتربقولهيفالقصاصويفالعفوإىلقولنياءفيمنيكونويلالدمواختلفالعلم

.(4)للجمهور-كلمنيرثه-أولياءالدمهمالذكورواإلانثمعا:القول األول

:منأدلةالقولاألول
وهب -1 بن زيد حديث ليقتلوه": املقتول ورثة فجاء قتيال قتل برجل أيت عمر فقالتأن

.(5)"هللاأكربعتقالقتيل:امرأةاملقتولوهيأختالقاتلعفوتعنحقيفقالعمر

ابلدية -2 الدم ،اعتبارهم ولكلهم القصاص سقوط بعد ابلقتل جتب الدية أن الورثة–أي
لتنازلعنهفيجباالعتباربقوله.حقيفديتهوجيوزلها–ذكوراوإاناث

ملالك: القول الثاين فقط ابلنفس العصبة هم الدم وال؛أولياء البنات لقول اعتبار ال أي
(6)األخواتمعالبننيأواإلخوةيفالقصاصوالعفو.

إنالواليةللذكورالاإلانث.:ودليلهذاالقول 


 .لتعديااألمن من -3

                                                 
،كشاف القناع عن منت اإلقناع،بنيونسمنصور(.و3/190)املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، د.ط، ،ينظر:والشريازي(1)

(.5/533د.ط،)
(.7/242)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(2)
(4/185)د وهناية املقتصدبداية اجملتهينظر:ابنرشداحلفيد،(3)
(8/353)،املغين(،وابنقدامة،6/13،)األمينظر:للشافعي،(4)
إرواء الغليل يفصححهاأللباين،و18188(،ابلرقم10/13أخرجهعبدالرزاقيفمصنفيه،كتابالعقول،اببالعفو،)(5)

.2222برقم(،7/279)،2،طيف ختريج أحاديث منار السبيل
(4/185،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدظر:ابنرشداحلفيد،ين(6)
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ]:منمنالتعدييفالقصاصلقولهتعاىلمنشروطاستيفاءالقصاصاأل

اإلسراف،(1)[ ھ ھ ہ ففيه التعدي إىل القصاص أدى حىت؛وإذا احلامل من يقتص ال لذا
التعدي من ويؤمن ؛تضع هللا رسول عند ابلزان أقرت الغامدية وسلم-ألن عليه هللا وهي-صلى

.(2)((ذهيبحىتتضعيمحلكا)):فقالهلا،طهرينايرسولهللا:حاملفقالت
 

  :كيفية القصاص
املوانع وانتفت الشروط توفرت إذا املتعمد القاتل قتل على العلماء ،اتفق ولكنهم يفاختلفوا

:الكيفيةإىلقولني
قالواال -1 وأصحابه حنيفة أليب مطلقا ابلسيف إال القاتل يقتل إال: قود ابلسيف."ال

 (4)ورايةعناحلنابلة(3)فالقصاصاليستوىفإالابلسيفعندان"

بسم -2 ومسا حبجر وحجرا بسيف سيفا هبا قتل اليت الصفة على القاتل أنإخل...يقتل "إال
أروح له السيف فيكو بذلك تعذيبه احلنابلة(5)"يطول عن ورواية والشافعي وهو(6)ملالك

 (8)وإليهمالالسعدي(7))اختيارابنتيميةرمحههللا

 :أدلة القول األول

                                                 
.33سورةاإلسراء،اآلية:(1)
.1695برقم(،11/195معاملنهاج)أخرجهمسلميفصحيحمسلم،كتاباحلدود،اببمناعرتفعلىنفسهابلزىن،(2)
(.7/245)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(3)
.(8/304)،املغينابنقدامة،:ينظر(4)
(4/187،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدابنرشداحلفيد،(5)
(6 احلفيد،( رشد ابن ا(4/187)، بداية اجملتهد وهناية املقتصدينظر: هللا، عبد بن يوسف الرب، عبد الكايف يف فقه أهل بن

 (.8/304)املغينابنقدامة،(.2/1096،)2،طاملدينة
(18/168(،)11/548(،)28/381)،جمموع الفتاوىابنتيمية،:ينظر(7)
.84ص،1،طكالماملنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ينظر:السعدي،( 8)
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1-  وسلم-قوله عليه هللا -صلى مسلم حديث شيء))يف كل على اإلحسان كتب هللا (1)((إن

هلموأنيرحيواماأحلهللا،أمرالناسأبنحيسنواالقتلة-صلىهللاعليهوسلم-"إنرسولهللا
(2)فهوأوىلوأحرىأنيفعلبهذلك"،فماأحلهللاهلمقتلهمنبينآدم،ذحبهمناألنعام

ويف(3)"عناملثلة-صلىهللاعليهوسلم-هنىرسولهللا":قال-رضيهللاعنه-وحلديثأنس -2
"دروايةأيبداو ثْ َلةِ،حَيُث َُّناَعَلىالصََّدَقةِ-صلىهللاعليهوسلم-َكاَنَنيبُّاَّللَِّ

ُ
َهااَنَعِنامل  (4)"َويَ ن ْ





 : أدلة القول الثاين
 : نآأوال من القر 

.القصاصيقتضياملماثلة:فقالوا،(5)[ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]:قولهتعاىل
وقوله [   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]:

والقصاص،(6)
وقوله،عقاب وقوله(7)[ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]:  ۓ ے ے ھ ھ]:

](8).
اثنيا من السنة : عليه املتفق احلديث عنهيف هللا رضي مالك بن أنس عن ومسلم :البخاري

َحَجَرْينِ)) َبنْيَ َجارِيٍَة رَْأَس َرضَّ يَ ُهوِدايا َأنَّ اْليَ ُهوِديُّ َي مسُِّ َحىتَّ أَُفاَلٌن أَُفاَلٌن ِبِك َهَذا فَ َعَل َمْن ِقيَل
                                                 

(1 مسلمأخرجه( مسلم، صحيح وحتديديف والقتل الذبح إبحسان األمر ابب احليوان، من يؤكل وما والذابئح الصيد كتاب
.1955برقم(13/112ملنهاج)معاالشفرة،

 (.3/184،)1،طشرح معاين اآلاثر،الطحاويينظر،(2)
.4192(،برقم2/945أخرجهالبخارييفصحيحالبخاري،كتاباملغازي،اببقصةعكلوعرينة)(3)
.2667ابلرقم(،3/53)،اببيفالنهيعناملثلةأخرجهأبوداوديفسننأيبداود،كتاباجلهاد،(4)
.178سورةاملائدة،اآلية:(5)
.126:اآلية،سورةالنحل(6)
.194:اآلية،سورةالبقرة(7)
.40سورةالشورى،اآلية:(8)
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فَ رُ النَّيبُّ؟ بِِه َفَأَمَر فَاْعرَتََف اْليَ ُهوِديُّ َفُأِخَذ ِبرَْأِسَها )َفَأْوَمْت( َفَأْوَمَأْت ) اْليَ ُهوِديَّ رَْأُسهُ)مَسَّى ضَّ َبنْيَ
(1)((.وقالواحديثاملثلةصحيحولكنهحممولعلىغريالقصاص.َحَجَرْينِ

أن للباحث اإلسرافوالظاهر من خياف أن إال اجلناية نفس على القصاص يكون أن األقرب
أوأنيكونالفعلحمرمافيقتصمنالقاتلابلسيفدرءاللضررالزائدواالعتداء.،يفالقتل

أنهاليقتصمناحلاملإذاقتلتعمداإالبعدوضعاحلمل.كمااتفقواعلى
(2).واليكونتنفيذالقصاصإالحبضرةالسلطانأوانئبه

 (3)النزاع يف إلغاء القصاص وإبقائه.: املبحث الثالث
م أثريت احلقوقسألةلقد على احملافظة تدعي قوالة حادة ألسنة فتناولتها السنغال يف اإلعدام

اإلنسان ابلدين-ية تتعلق مسألة كل يف اإلانث،كديدهنم ختان مسألة يف صنيعهم ومسألة،مثل
 هبا وحياربونه الدين هبا يتهمون اليت األمور من وغريمها واملرأة الرجل بني حائرةوأفكار،-املساواة

أفئد،أشربتأصحاهبا هتم الغرب ذم-حب وال إال اإلسالم وال املؤمن يف يرقبون ال بل،ةالذين
وأايديهالعةتسطرماتبيعوتروجبهصحفهايرضى،همتأبنظمواالفتتانُ-يرتبصونهبمكلمرصد

حلفاؤها العلمانيني،به امللحدين الشرع على املتطاولني نظر وجهة حدب،فوجهتها كل من فنادوا

                                                 
(12/200،)1،طفتح الباري بشرح صحيح البخاريظر:ابنحجر،ين(1)
(2 وين( الشريازيظر: علي، بن إبراهيم طالشافعي اإلمام فقة يف املهذب، ،كشاف القناع عن منت اإلقناعو .(3/191)،

(5/537) . ضواين، منار السبيل يف شرح الدليلابن )7ط، وا3/203، .) حممد، ،1،طاجمللى يف الفقه احلنبليألشقر
(2/345(.

امعقوبةاإلعد-.17/06/2014يومالثالاثء-منثلثيدولالعاملاآلنأكثرذكرتمنظمةالعفوالدوليةأنه:"ألغتدوق(3)
يفالقانونواملمارسةواألعدادهيكاآليت:

.98لغتالعقوبةابلنسبةجلميعاجلرائم:أالدولاليت-
 7فقط:الدولاليتألغتالعقوبةابلنسبةللجرائمالعادية-
.35الدولاليتألغتالعقوبةعمليا-
.140عددالدولاليتألغتالعقوبةيفالقانونواملمارسة:-
الد- عدد العقوبة على املبقية ."58ول املنظمة موقع املباشرwww.amnesty.orgراجع الرابط أو

countries-retentionist-and-istpenalty/abolition-death-www.amnesty.org/ar.الثالاثء يوم
17/06/2014

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/ar-death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries
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كثرية مستديرات ودائرات وأسبوعيات ودورات مؤمترات ونظموا إلغائها إىل ورشات،وسهل وعقدوا
حاهلم-معززة ولسان الزىب": السيل الراقع"،"بلغ على اخلرق ،"واتسع بلدان يف ألغي -(1)حىت

تبعاحم عنه وبعدهم اإلسالمي ابلدين جهلهم عن تكشف داحضة وحجج مؤولة أبدلة تجني
وتبنيقصدهممنوراءذلككله.،ألشياخهم

:ومنهذهاحلجج
امل -1 سورة يف تعاىل ائدةقوله ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ]:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

( 2) [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

مع حياته استبقاء ميكن القاتل أما لتداركه األوان وفات أمره قضي خالص القتيل فقالوا
 عقابمناسبيزجرهويردعه.عإيقا

 ناالكتفاءابلسجناملؤبدواالستغناءبهعنالقتل.كهميأن -2

 .(3)أنعقوبةاإلعدامغريعصريةبلقاسيةغريعادلة -3

أنهقدحيكمعليهابإلعدامخطأوينفذمثينكشفاألمربعدذلكوتتجلىاحلقيقةفيبدو -4
حياةإذالسبيلإىلإرجاء"وعندذلكالميكنإصالحهذااخلطأ؛،اخلطأواضحاجليا

  (4)احملكومعليهإليه"

الدولة -5 متلكه حق العقاب عنه،"أن تذود الذي اجملتمع احملافظة،ابسم ضرورة وتقتضيه
 (5)حىتميكنهأنحيكممبصادرهتا"،واجملتمعمليهبالفرداحلياة،عليهومحايته

                                                 
(1 والثانية،( سنغور، ليبولسيدار الرئيس قتل إبرادة متهما لوح مصطفى على األوىل، مرتني: السنغال يف اإلعدام عقوبة تطبيق مت

امليالدي2004،وقدألغيتهذهالعقوبةيفالسنغالعام1967علىقاتلالنائبالربملايندمبجودسنة
.32سورةاملائدة،اآلية:(2)
186صمن،وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية،:القطانينظر(3)
(3/284،)2،طفقه السنةالسيدسابق،ينظر:(4)
ينظر:املرجعالسابق.(5)
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 .(1)هذهالعقوبةقلةاجلرائماليتتستوجباحلكمهباعأنهاليلزممنإيقا -6

 

 تفنيد هذ الشبهات 
 :قبلتفنيدهذهالشبهاتنذكرمجلةمنالدوافعاليتقدجتعلهؤالءيوردونهذهالشبه

 .(2)"اجلهلحبكمالتشريعاإلسالمييفالعقوابت" -1
 .(3)قصورنظرهتميفتقوميخطورةجرائماحلدود -2
 إهنمحيكمونعلىالشريعةابلقواننيالوضعية. -3
أن -4 بدعوى الدين الختالفحماربة اليوم يصلح ال قد ابألمس التطبيق صاحل كان ما

وانفتاحالدنيا.،األزمان

  االستدالل آبية املائدة: الشبهة األوىل 

فمناخلطأاحلكميفمسألةقبلتقصيوإحصاءأواستقراءاألدلةالواردةفيهافمنأسلمالطرق
هاإىلبعضمثسربها.فكيفيستدلهؤالءوأنفعهاوأقرهبالإلصابةيفاحلكممجعأدلتهوضمبعض

:تعاىلرضيهللاعنهيفقوله،عنابنعباسهبذهاآليةدوناآلايتواألحاديثاآلمرةابلقصاص
فهومثلمنقتلالناس،منقتلنفًساواحدةحرمهاهللا:"يقول[ ٿ ٿ ٿ ٿ]

"مناستحلدَمُمْسِلم:نجبري.ونفسالقاتلظلماوعدواانليستحمرمة.وقالسعيدب(4)مجيًعا"
وقال(5)،ومنحرمدممسلمفكأمناحرمدماءالناسمجيًعا"،فكأمنااستحلدماءالناسمجيًعا

فمنعه،فلميقتلهمعدعاءنفسهلهإىلقتله،استبقىأحدا:وكذلكمنأحيانفساأي":السعدييفتفسريه
ألنمامعهمناخلوفمينعهمنقتلمناليستحق،اسمجيعافهذاكأنهأحياالن،خوفهللاتعاىلمنقتله

القتل.
                                                 

ينظر:املرجعالسابق.(1)
.38ص،تطبيق الشريعة وأثرها على األمم:عبدهللا،ينظر(2)
.38صتطبيق الشريعة وأثرها على األمم .وعبدهللا،187،صوجوب حتكيم الشريعة اإلسالميةمناع،:القطان،ينظر(3)
(3/93)، 2، طتفسري القرآن العظيميفقولابنكثري،(4)
املرجعالسابق.(5)
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:ودلتاآليةعلىأنالقتلجيوزأبحدأمرين
لدللمقتول.ليسبوا،إنكانمكلفامكافئا،فإنهحيلقتله،إماأنيقتلنفسابغريحقمتعمدايفذلك

األرض يف مفسدا يكون أن وإما أبدا، أو الناس ألداين أمواهلمإبفساده أو هنم واحملاربني، املرتدين ،كالكفار
الذينالينكفشرهمإالابلقتل.والدعاةإىلالبدع

(1)"أوأخذأمواهلم،ممنيصولعلىالناسلقتلهم،وكذلكقطاعالطريقوحنوهم

تعاىل قوله يف الصابوين  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]:يقول

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

القاتل":(2)[   ڭ ۓ ۓ ے ے قتل فاستفظعوا ) الوضعي التشريع ( رجال من قوم قلوب رقت ،ولقد
ظلمً،ورمحوهمنالقتل كان)املقتول والعطفاولقد فمنيرحماجملتمع،(أوىلابلرمحةوالشفقة وإذارمحواالقاتل

 مع نصنع وماذا الفساد!! أهل من اجملرمني سطوة طريقًمن هلا واختذت األايم هذه يف كثرت اليت إىلاالعصاابت
عامةشاملةنظرةولونظروا،ترويعاجملتمعابلسلبوالنهبوسفكالدماء؟لقدنظروانظرةضيقةبفكرغريسليم

قليلفإنمنيرحمالناسيسعىلت،ابألخذبشدةعلىأيديالعابثني،بفكروعقلمستنريلرمحوااألمةمناجملرمني
(3)".وكفعاديةاملعتدين،الشرعنهم

قوهلم ومقاصدها اإلسالمية ابلشريعة هؤالء جهل على يدل ومما أمره: قضي خالص القتيل إن
لتداركه. األوان وفات زواجر احلدود أن جتاهلوا أو وال–فجهلوا أمره قضي املقتول أن فصحيح

ا أو األمة منه يستفيد إمنا القصاص من هو نفسهيستفيد له طوعت من كل به ينزجر حبيث جملتمع
روحه إبزهاق املعصوم على االعتداء له وسولت ؛ الشعب مطمئناآفيعيش هذهأ،منا تكون فال

عمدا القاتل لقتل مسوغة منصفني،املصلحة كنتم والعباد؟؟؟؟إن البالد وفساد كيدا تريدون ،أم
تراعيخطورةاجلرميةيفالعقوبة.وأنالشريعة،وروادع-سدونففالذينكفرواهمامل

 .(4)أنه ميكن االكتفاء ابلسجن املؤبد: الشبهة الثانية
إنهللاتعاىلهوخالقالنفسالبشريةوأعلممايصلحهابعدفسادهافأوجبالقودهباإذا:فيقالهلم

                                                 
.229،ص1،طكالماملنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري السعدي،(1)
.178ة،اآلية:سورةالبقر(2)
(1/186)،3ط،روائع البيان تفسري آايت األحكام،الصابوين(3)
ينحياربونالقصاصيفخطاابهتمومداخالهتم.ذال-كثريا-هالشبهةيوردهاذه(4)
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أهُ عمدا اأعلمُمْأزهقت أليس خري؟ هو ابلذي أدىن هو الذي يستبدلون أم هللا؟ املؤبدأم لسجن
يفابألشد؟ التصرف حرية وأعطاه خلق ممن كثري على وفضله وكرمه اإلنسان خلق تعاىل هللا فإن

مبشار،حدوده والقيام حوائجه وقضاء مناخلروج حرمانه وذويهإىليوأليس ابحلياةيفأهله والتمتع عه
عليه السموات إطباق ينقطع،األبد ال عذااب ،وتعذيبه مدى إقامةواستعباده يرفضون بل العصور؟

وتعاىل سبحانه رهبم عن إببعادهم والعباد البالد فساد ويريدون وذلك،الشريعة واآلخرة الدنيا خسروا
هواخلسراناملبني.

 .أن عقوبة اإلعدام غري عصرية بل قاسية غري عادلة: الشبهة الثالثة
و للزجر وأصيل أساسي عنصر العقوابت يف القسوة إن هلم املصاحل،عالرديقال أسباب كانت ورمبا

فتقام عظيمة،مفاسد مصاحل إىل طريقا لكوهنا ولكن لذاهتا ال هبا يؤتى كاحلدود(1)؛أو وذلك
العقوابت،الشرعية يف اجلرائم تسوية شيء يف العدل من القيم،وليس ابن تعاىلقال هللا رمحه ومن":

ببدا العقوابتءةاملعلوم يف التسوية أن للحكمةالعقول مناف بل مستحسن غري اجلرائم تفاوت مع
وجسامة؛(2)"واملصلحة خطورة تتفاوت اجلرائم العقوبة،ألن وتشتد القسوة تزداد أن يقتضي والعدل

اجلرمية عظمت تقدير،كلما عن قاصرة البشرية جرميةوالعقول لكل املناسبة إليها،العقوبة وكل لو
ولتنا شديدا اختالفا الختلفت الختالفهاذلك فظيعا تنافرا تفاوت،فرت يف هللا رمحه القيم ابن يقول

اجلناايت بتفاوت العقوابت وترتيب": ذلك معرفة يف عقوهلم إىل وكلوا لو الناس أن املعلوم من وكان
وتشعبت مذهب كل اآلراء هبم لذهبت وقدرا ووصفا جنسا اجلناية من يناسبها ما على عقوبة كل

ولعظماالختالفواشتداخلطبفكفاهمأرحمالرامحنيوأحكماحلاكمنيمؤنةهبمالطرقكلمشعب
ما جناية كل على ورتب وقدرا نوعا تقديره ورمحته وعلمه حبكمته وتوىل كلفته عنهم وأزال ذلك

النكال من هبا ويليق العقوبة من لصون ،(3)"يناسبها جاء السماوية األداين من كغريه واإلسالم
اخلمسة للجرميةالكليات مناسبة عقوبة الكليات هذه على تقع جرمية لكل وال-فحد إفراط بال

 يفقهون كانوا لو الشريعة حكم أعدل فما عقوبة-تفريط وال اللسان قطع القذف عقوبة جيعل فلم

                                                 
(.1/14،)قواعد األحكام يف مصاحل األانمعزالدين،(1)
(2/79)،1،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقيماجلوزية،(2)
(2/73،)1،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقيماجلوزية،(3)
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اإل مناسبةالزان عقوبة جرمية لكل شرع بل أيضا،خصاء هللاوقال رمحه عقوبة": فجعله القتل فأما
اجل جنسهأعظم من عقوبته فكانت األنفس على كاجلناية اجلنائية،(1)"ناايت اإلسالمية فالعقوابت

ومامنقانون(2)،القاسيةيفرأيكمالقاصرانجتةعنتقوميالشريعةملدىخطورةاجلرميةاليتاستلزمتها
وظل عدواهنم جلماح وكبحا للمتمردين زجرا اجلرمية على ويعاقب ا،هممإال الوالشريعة إلسالمية

 (3)عاقبعلىاجلرميةإالإذاتوفرتعناصراملسئوليةمنبلوغوعقلوخيارت

ابإلعدام خطأ وينفذ مث ينكشف األمر بعد ذلك  -القاتل-أنه قد حيكم عليه: الشبهة الرابعة 
سبيل  إذ ال وعند ذلك ال ميكن إصالح هذا اخلطأ؛ ،وتتجلى احلقيقة فيبدو اخلطأ واضحا جليا

 .(4)رجاء حياة احملكوم عليه إليهإىل إ
الدالئل أبني من الشبهة اإلسالمية،فهذه ابلشريعة جهلكم على فإنووالرباهني تطبيقها كيفية

الدقة إقامتها يف يتحرى بل جزافا وال هبوى تقام ال الشريعة يف اجلنائية تدرأ،العقوابت فالشريعة
.(5)قرينةرارأوإقاحلدودابلشبهاتوالتعاقبإالعنبينةأو

وتقتضيه ضرورة  ،ابسم اجملتمع الذي تذود عنه ،أن العقاب حق متلكه الدولة: الشبهة اخلامسة
 (6)حىت ميكنه أن حيكم مبصادرهتا ،واجملتمع مل يهب الفرد احلياة ،احملافظة عليه ومحايته

يلهملكالسمواتهذاغلطأوجهلفإنالعقابليسملكاللدولةوالللمجتمعبلملالكهماالذ
فهوالذيوهباحلياةللفردومتعههباوهوالذيحكممبصادرهتا،ومييتحيالميوتيواألرضحيي

.قاممسوغلذلكذاإ
 

                                                 
(2/74املرجعالسابق)(1)
.366ص،:البوطي،القسماخلامس،وجوبتطبيقالشريعةاإلسالميةوالشبهاتاليتتثارحولتطبيقهاينظر(2)
ينظر-(3) القطان، وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية: ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانا ابلقانون وعودة،.191–186من

(.1/667)،الوضعي
(3/284،)2،طفقه السنةالسيدسابق،ينظر:-(4)
.265،ص1يراجع:السدالن،وجوبتطبيقالشريعة،ط–(5)
(3/284،)2،طفقه السنةالسيدسابق،ينظر:-(6)
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 أنه ال يلزم من إبقاء هذه العقوبة قلة اجلرائم اليت تستوجب احلكم هبا.: الشبهة السادسة
مامنجمتمعتقامفيهالشريعةوخاصةالقصاصإالوهذهالشبهةداحضةيفندهاالتاريخوالواقعفإنه

وذلكألنالقتلأنفىللقتلوإنيفذلك؛وتستقرالطمأنينةيفالنفوس،وينتشراألمن،ويندراهلرج
ليسيفالعاملكلهقدميهوحديثه":يقولالشيخعبدالقادرعودةيفشأنهذهالشبهةلعربةللمنصفني.

وهيأفضلالعقوابتلألمن،فهيأعدلالعقوابتإذالجيازىاجملرمإالمبثلفعله،عقوبةتفضلعقوبةالقصاص
.والذييدفعاجملرمبصفةعامةللقتلاكباجلرميةغالبًتوالنظام؛ألناجملرمحينمايعلمأنهسيجزىمبثلفعلهالير

يبقبعدفريستهأبقىعلىنفسهإببقائهفإذاعلماجملرمأنهلن،واجلرحهوتنازعالبقاءوحبالتغلبواالستعالء
تطلعإىلالتغلبعليهعنيملاوإذاعلمأنهإذاتغلبعلىاجملينعليهاليومفهومتغلبعليهغدً،علىفريسته
فالرجلالعصيباملزاجالسريعإىلالشرتراهأهدأما،وأمامناعلىذلكاألمثلةالعمليةنراهاكليوم،طريقاجلرمية

والرجل،وأبعدعنالشروطلبالشجارإذارأىخصمهأقوىمنهأوقدرأنهسريدعلىاالعتداءمبثلهيكون
مثلهويستطيعأنيردعلىااملسلحقداليثنيهشيءعناالعتداءولكنهيرتاجعويرتددإذارأىخصمهمسلحً

ولكنهيتحدىاأوجلدًنهأكثرقوةأومراانًيعلمأاواملصارعواملالكماليتحدىأيهماشخصً،االعتداءابالعتداء
تلكهيطبيعةالبشروضعتالشريعةعلىأساسهاعقوبة.ابسهولةمنيظنهأقلمنهقوةوأضعفجلدً

،يصرفعناجلرميةامضادًانفسيًافكلدافعنفسييدعوإىلاجلرميةيواجهمنعقوبةالقصاصدافعً،القصاص
مععلمالنفساحلديث.والقواننيالوضعيةاحلديثةتعرتفبعقوبةالقصاصولكنهاوذلكمايتفقمتاماالتفاق

وتكتفييف،فتعاقبابإلعدامعلىالقتلولكنهاالتعاقبابلقصاصعلىاجلراح،تطبقهاعلىجرميةالقتلفقط
(1)عقاباجلارحابلغرامةواحلبسأوأبحدمها"

 مقارانت 

 القصاص أحكام استعراض اجلاهليةوبعد اجلناو،بني السنعايلئالقانون اإلسالمية،ي تيبني،والشريعة
األخ مبعىن اجلاهلية يف كان القصاص منهاذأن فرد جرمية بكاملها القبيلة فتحمل ،ابلثأر؛

يئويعينيفالقانوناجلنا،الضعيفوالوضيعيفىللقتل"ويتحكمالقويوالشريففيقولون:"القتلأنو
وأمايفالشرعاحلنيففيعين:أنيفعل،م2014مثألغييف،يفالسنغالمرتنيفقطوطبق،ماإلعدا

،والتفريط،افيهالإفراط،يةفومنتظمبكي،وهومشروعمضبوطبشروط،وفاقاءابجلاينمافعلجزا
مبسقط ب،هويسقط مقصودة غاية وليس وسيلة الشريعة يف حفاظا،اهتاذفالقصاص الشريعة أجازته

                                                 
(.1/665)،لقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانا ابعودة،(1)
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وتيسرياهلا.،هاألمةذمعهالعفووالديةختفيفاهلوشرعت،النفسالبشريةوتوابعهاىعل





















 وأحكامها. اجلنايةأنواع  الفصل الثاين: يف 

 ث: مباح أربعةوحتته 
 إثباهتا. وحكمها وأقسامها وطرق املبحث األول: اجلناية تعريفها
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 يف القانون والشريعة. كر انواعه وعقوابتهمع ذ  ابلقتلاملبحث الثاين: اجلناية 
 اجلناية على ما دون النفس )األطراف( ابجلرح والضرب.: املبحث الثالث

 .اجلناية على اجلننييف : الرابعاملبحث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .التعريف ابجلناية وبيان حكمها وأقسامها وطرق إثباهتا: املبحث األول
ه املبحث اجليتضمنذا عن حيث،نايةاحلديث اللغةمن يف القانون،تعريفها يف ،مث الشريعةمث ،يف

حكمها خمتاباتقسيماهتو،مبينا طرقو،فةلعتبارات يفإثباهتا مث يف،الشريعةيفالقانون ذلك وجاء
الثةمطالب.ث
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 تعريف اجلناية وحكمها يف القانون ويف الشريعة.: املطلب األول
.فروعةوحتتهذااملطلبثالث

 تعريف اجلناية لغة.: فرع األولال
جىن: اجلناية لغة وجنيا،من جىن الثمرة جىن من واألصل جناية: وجىن اقتطفها.  ،أذنب:

ويقال قومه: به،جىنعلىنفسهوجىنعلى يؤاخذ ذنبا أذنب أي ِجَنايًَة قومه على وجتىنَّ(1)""َجىَن .
.(2)ادعىعليهجنايةمليفعلها:عليه

الك صاحب لياتيقول ابلكسر": اجلناية الشجر: من الثمر أخذ األصل إىل،يف نقلت
.جناايتعهامجو(3)مثإىلفعلحمرم"،مثإىلالشر،إحداثالشر

اجلِنايَةُ واجلرم"ال: الدنياذنب يف القصاص َأو العقاب عليه يوجب مما اإِلنسان يفعله وما
.(5)"كلفعلحمظوريتضمنضررا"وهي.(4)"واآلخرة

 يف القانون.مع بيان حكمها تعريف اجلناية : االثاين الفرع 
كلاعتداءمنشخصجتاهفرد:لدىعلماءاالجتماع(INFRACTION)اجلرميةأواملخالفةالقانونية

مناألفرادخيالفالقيماالجتماعية.

.(6)كلفعلأوسهويعاقبعليهالقانونجنائيا:وعندالقضاة

الق  املخالفة أقساموتنقسم ثالثة إىل انونية  ،CRIME،DÉLIT .اعتداء،نحةج،جناية:

CONTRAVENTION 
االصطالح العامو،اجلناية يف القانونو  أو: مؤبدا ابلسجن القانون عليه يعاقب اعتداء كل

.(7) أوابلغرامة،مؤقتا
                                                 

(1/63)جني،:،،مادةاملصباح املنريأمحد،(1)
122،مرجعسابقمادة:جىنصاملعجم الوجيز(2)
.356ص،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،ءأبوالبقا(3)
(1/707)مادة:جىن.،3طلسان العرب، ابنمنظور،(4)
.331ص،عجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكليات م،ءأبوالبقا(5)
(6)-.PAG 90.DOIT PÉNA GÉNÉRAL 
(7)Lexique des termes juridiques ،16 EDITION DALLOz pag 197.  
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 الثاين العنوان من األول الفصل على اعتمادا يقال أن اجلنائييفوميكن أبناالقانون لسنغايل
اجلرمية أو اجلناية قتل: اغتيال،أي اعتداء،أو هتديد،أو يعترب،أو األشخاص جتاه طوعا تسميم أو

 .هذا ابعتبار الفعلجنايةوجرمية.
 كل أساساجرميةأو القانون عليها املؤبدابيعاقب املؤبدة،لسجن الشاقة ابألشغال أو،أو

هذا  (1)يعاقبعليهابلسجنمنشهرإىلعشرسنوات.ءاعتداأوكل،يعتربجنايةاألشغالاملؤقتة
ابعتبار العقاب.

الثانية الفقرة ويف أن،التهديدات: القانون من الثاين العنوان يف األول الفصل من أو: هتديد أي
اإلشارةأوالصورة أو أومعلنةابلكتابة خمفية قتل اعتداءجتاهاألشخاصيعاقب،نية أو تسميم وأي

.(2)عليهكجرميةأوجناية
.(3)ميفحاالتحيددهاالقانونبنصخاصئاحملاوالتاإلجراميةقدتعتربجرا:3ويفاملادةرقم

القاضي من بتخصيص إال جناية العمل يعترب ال أنه إىل اإلشارة يف،وجيدر ابحلكم يبت وال
 واجلنايةممنوعةقانونيا،اجلنايةإالاحملكمةاجلنائية

قولأوفعلإجراميغريمشروعخيلأبمناجملتمعوسالمتهيعاقب:كنأنيقالأبناجلنايةومي
عليهاالقانونمادايأومعنواي.

وفيمايليالعقوابتاجلنائيةيفالقانونالسنغايل.
السنغايل القانون يف اجلنائية األساسيفالعقوابت القانون 60-65حسب يوليو21بتاريخ

:نونالعقوابتمنقا1965
وأثرها.،والرشوة،عقوابتاجلناايت:الكتاباألول

.وعقوابتجنائيةماديةمعنوية،جنائيةماديةعقوابت:تنقسمإىلقسمني،املادةالسادسة
 :أربعة7العقوابتاجلنائيةاملاديةحسباملادةرقم

 .السجناملؤبد
                                                 

.47،ص280منمادةالقانون اجلنائي السنغايل(1)
.290املرجعنفسهبدايةمنمادة(2)
.5ص،1965يوليوعام21من65-60قانونرقم:حتتاملرجعالسابق،(3)
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املستمر.الشاقالعمل
 املؤقت.الشاقالعمل

س.بأواحلنالسج
 :هياملادةالتاسعةوالعقوابتاملاديةاملعنويةيف

 السجنيفمكانلزمنمعني.
 احلرمانمنبعضاحلقوقاملدنيةأواألسرية.

(1)دفعغرامة.

 يف الشريعة.مع بيان حكمها تعريف اجلناية : لثالثا الفرع
اجلناية :" بقوله اجلرجاين يتضمعرفها حمظور فعل كل هو أواجلناية النفس على ضررا ن

.(2)"غريها

.(3)"اسملفعلحمرمسواءكانيفمالأونفس":بقولهمناحلنفيةوعرفهاالزيلعي
.(4).."."اجلنايةاليتهيفعلاجلايناملوجبللقصاص:لدسوقياملالكيوعرفهاا

بقوله قدامة ابن وعرفها مال": أو نفس على عدوان فعل كل ،واجلناية يف العرفلكنها
األبدان على التعدي فيه حيصل مبا وقيل،(5)"خمصوصة أو: قصاصا يوجب مبا البدن على "التعدي

الدية.ك(6)غريه"
خي أن وميكن هذالص اجلنايةأبمن ن بد: أو نفس على يقع شرعا حمرم عدواين فعل أونكل

 االعتبارمال. هبذا عامة ابلقتل،وهي النفس على وقعت إذا األ،وخاصة أوأو ابجلرح طراف
الضرب.

                                                 
.5ص،1965يوليوعام21من65-60قانونرقم:حتتالقانون اجلنائي السنغايل(1)
.79ص،1، طالتعريفاتاجلرجاين،(2)
(6/97)1،ط احلقائق شرح كنز الدقائقنيتبي،الزيلعي(3)
 (.4/242د.ط،)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ابنعرفة(4)
(.8/259،)املغينابنقدامة،(5)
(6 مرعي( يوسف، 1ط، دليل الطالب لنيل املطالببن وينظر.295ص، منصور: يونس، عن منت كشاف القناع بن

 (.5/503)،.طد،قناعاإل
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ابعتبارات خمتلفة عناوين حتت الفقهاء ويتناوهلا األحناف(1)ك"اجلناايت"عدة؛ ابعتبار،عند
والشمولية واحلنابلة،العدوان الشافعية عند "اجلراح" القتل،(2)أو طرق أغلب اجلراحة أو،ابعتبار

ابعتبارالنتيجة.،عنداملالكية(3)حتت"الدماء"
 لعمومهاوقيل ابجلناايت العنونة (4)األحسن حيدث قد القتل ابملثقلوألن ابلسمأو، أو،

.ابلسحر
ابلضرورة الدين من معلوم وحترميها شرعا وحمرمة ممنوعة بنوعيها شرعا،واجلناية ممنوع الظلم فإن

عامةالقتلو،وعقال االعتداء عن تعاىل قال الظلم. أنواع أكرب من  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ]:

[ ی
(5).

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ]:وعنالشركوالقتلوالزان

[ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
أوالنسل.،أوالنفس،علىالدينءففيهاالنهيعناالعتدا.(6)

أيضا وقال  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]:

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

.(7)[ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
األموال وعن  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]:

                                                 
،2ط،رد احملتار على الدر املختار،عابدين(.وابن7/233،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،ويراجع:(1)

(6/527.)
(2 ين( ك: الشافعية كتب يف حممدظر: )األم، الشافعي، ،6/3 طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، والشربيين(، ،1،

(5/209.)
و ك: احلنابلة كتب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباينمذهب أيب منت اخلرقى على ،اخلرقييف و .123ص، قدامة، ،املغينابن

  (.2/122،)2،طيف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل احملرر،عبدالسالمبنعبدهللا،الربكاتوأيب،(8/259)
(3 كي( املالكية كتب بعض خليلراجع : إسحاق، طخمتصر العالمة خليلبن ص1، الرعيين،229، مواهب اجلليل احلطاب

(.6/230،)3،طلشرح خمتصر اخلليل
(.5/210،)1،طحملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين ا، والشربيين(4)
.190اآلية:،سورةالبقرة(5)
.68اآلية:،سورةالفرقان(6)
.151سورةاألنعام،اآلية:(7)
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[ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ابلراب(1) املعاملة وعن .  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]:

](2).
 هللا رسول وسلم-وحرم عليه هللا مسلم-صلى اإلمام حديث يف كما املسلم على املسلم كل

.(3)رمحةهللاعليه
و اإلسالمية الشريعة يف اجلناايت عقوابت وأثرهافأما اجلناية نوعية حسب فيما،مختلفة وبياهنا

:يلي

 .أقسام اجلناية: املطلب الثاين
متعددة والشرعية القانونية عدة،فاجلناايت أنواع إىل و،تتنوع املطلب يهذا سوف اأقسامعرض

.فرعنيلجنايةيفالقانونويفالشريعةمنخاللل

 .يف القانون (4)أقسام اجلناية: األول الفرع
أقسام ثالثة إىل القانونية املخالفة تنقسم ،نحةوج،جناية (5):  ، CRIME،DÉLITواعتداء.

CONTRAVENTION (6) 

                                                 
.29:سورةالنساء،اآلية(1)
.275:اآلية،سورةالبقرة(2)
(3 ) هللا رسول قال قال: هريرة، أيب وسلم-عن عليه هللا -صلى يبع)): وال تدابروا، وال تباغضوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، ال

ويشريإىل«بعضكمعلىبيعبعض،وكونواعبادهللاإخوااناملسلمأخواملسلم،اليظلمهوالخيذله،والحيقرهالتقوىهاهنا
 مرات ثالث حرام»صدره املسلم على املسلم كل املسلم، أخاه حيقر أن الشر من امرئ وعرضهحبسب وماله، دمه، ،،))

 كتابالربوالصلةواآلداب، مسلم، وعرضه،ومالهصحيح واحتقارهودمه، وخذله، حترميظلماملسلم، ابب ابلرقم ،2564،
(.16/124معاملنهاج)

وللجنايةالقانونيةثالثةأركان:الركنالشرعي:وهوالنصالقانويناإلجراميللمخالفةوعقوبتها.(4)
ادي:وهوالتصرفاإلجراميمناجلاينونيجتهاجلنائية.الركنامل

 يراجع: للجرمية. اقرتافه عند اجلاين نفسية إىل يرجع الذي وهو املعنوي:  ،Dominique ALLx ، Le droit penalالركن

p،31
(5) -. ،Caston Stefani،Georges Levosseur،Bernard Bouloc، DOIT PÉNA GÉNÉRAL ،P، 178

  
 تقسيمللجرميةأواملخالفةحسباخلطورةأوالقوة.اذوه(6)
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نحةاجل سنني: عشر ابلسجن القانون عليه يعاقب عن،فأكثرما تقل ال بغرامة أو
ماجلنح.واليبتفيهاابحلكمإىلحماك،فرنك25000

واالعتداء : القانون عليه يعاقب بما علىغرامة تزيد ابلقانون20000ال بينها ومييز ،فرنك.
.ويقضيفيهاحماكمالشرطة

:وميكنتقسيمهاحسبالطبيعةإىلأربعةأقسام
املخالفةالعادية.

.(1)املخالفةالسياسية
 .(2)املخالفةالعسكريةأواجلندية

.(3) املخالفةاإلرهابية
وجناايتخاصة.،وميكنأيضاتقسيماجلنايةيفالقانونإىلجناايتعامة

.(4)أوتؤثرعلىاملصلحةالعامةكاالنقالب،فاجلناايتالعامةهياليتهتددأمنالدولة

 (5)هياليتتقعضدأشخاصكالقتلمثال.:واجلناايتاخلاصة



 .أقسام اجلناية يف الشريعة: الثاين الفرع
عدةتنق أقسام إىل الشريعة يف اجلناية واخلصوص،سم العموم حيث الكلية،من املصاحل حيث ومن

:ومنحيثنوعالعقوبةاملرتبةعليها،الشرعلصيانتهاءاليتجا
 : اجلناية ابعتبار العموم نوعان

أوإتالف.،إماغصب:وهينوعان،اجلنايةعلىاحليواانتواجلمادات -1

                                                 
(1 السياسي،( الوضع زعزعة تستهدف اليت املخالفة إهنا يقال: أن ميكن ولكن جامعا، تعريفا السياسية للمخالفة القانون حيد مل

.Dominique ALLx ، Le droit penal .p 27أوتغريالنظامالسياسييفالدولة.يراجع:
(2 الص( هي القائد.يراجع: أوامر يعصي أو الزحف، يوم يفر كأن جندي؛ من  Dominique ALLx ، Le droitادرة

penal .p 30.
(3)،Caston Stefani،Georges Levosseur،Bernard Bouloc، DOIT PÉNA GÉNÉRAL ،P، 164.  
 .22،ص1984يناير،عام4من11-84يالسنغايل،حتتقانونرقمئالقانوناجلنا(4)
.47،ص280يالسنغايل،بدايةمنمادةئالقانوناجلنا-(5)
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.(1) اجلنايةعلىاآلدميني -2

 : إىل مخسة املصاحل الكليةابعتبار الشرعية وميكن تقسيم اجلناايت 
اجلناايتعلىالنفوسواألبدان؛ابلقتلأواجلرحأوالضرب. -1
اجلناايتعلىالعقول؛ابخلمرواملخدرات. -2
اجلناايتعلىاألموال؛ابلسرقة. -3
اجلناايتعلىالنسل؛ابلزان. -4
 (2) اجلناايتعلىاألعراض؛ابلقذف. -5


 : وميكن تقسيمها ابعتبار نوعية العقوبة الشرعية عليها إىل

أواحلرابة.،مايعاقبعليهابلقتل؛كالقصاص -1
مايعاقبعليهابلقطع؛كالسرقةواحلرابة. -2
مايعاقبعليهابلرجمأواجللد؛كالزان. -3

 : يف األصل تنقسم إىل ثالثة أقسام واجلناية على األبدان واألنفس اآلدمية
 ايةعلىالنفسابلقتل.اجلن -1
 اجلنايةعلىماهونفسمنوجهدونوجه. -2
 (3)ابلضربوابجلرح.ناجلنايةعلىالبد -3

 .طرق إثبات اجلناية: املطلب الثالث
العصور من عصر يف تنعدم ال اليت اإلالهية السنن من آدم بين بني االختالف فإن،إن وعليه

                                                 
(7/233،)2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساينينظز:(1)
(4/177)، د.ط، بداية اجملتهد وهناية املقتصدبنرشد،ينظر:ا(2)
(7/233(2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساينينظر:(3)
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ذه أو نزاع إىل هبم يؤول ما كثريا اخلالف وإجراما جور إذوه،إىل اإلجرام مرجعيةذا له توجد مل ا
يقنيئقضا على تنبين عادلة األحكام،ية إصدار يف غالب ظن إىل؛أو سيتحول البشري اجملتمع فإن

هبا الضعيفئحظرية على القوي فيها يتحكم اجلناايتذل،م أمر يف والتثبت التبني من بد ال ا
القضاءاإلجراو املبحث ،يةئات سوهذا يتناول اجلنايةوف إثبات يتمهبا اليت القانونمثيف،الطرق يف

وتزيدعليهالشريعةابلقسامة.،؛كالشهادةواإلقرارالطرقيفبعضانويتفق،الشريعة
اإلثبات طرق كل إيراد املبحث هذا يف ميكن فال وإال التغليب ابب من هنا ومن،واإلطالق

ثباتاجلنائيقبلالشروعيفذكرطرقه.املناسبجدااستهاللهبتعريفاإل
على،ابلطرقاليتحددهاالقانون،ءاإلثباتيفالقانون.هو"إقامةالدليلأمامالقضا:فأوال

.(2)"(1)وجودواقعةقانونيةترتبتآاثرها
إقامةالدليلالشرعيأمامالقاضييفجملسقضائهعلىاإلثباتيفالشريعة.قيلأبنه":واثنيا

الوقائعح من واقعة أو سابقا،(3)"ق عرفت فقد اجلناية اإلثبات،وأما أبن يقال أن فيمكن وعليه
هو بي:اجلنائي شرعيةنإقامة أو قانونية بطرق جنائية واقعة على احلكم جملس يف إثبات،ة وطرق

:فرعنيحتتتناوهلايتموس،الوسائلواألدواتواألدلةاليتيتمهبااإلثباتاجلنائي:اجلنايةهي

 طرق إثبات اجلناية يف القانون: األول الفرع
اجلنا ركائاإلثبات أهم من اجلنائي العدالة نظام ،يةئز يعسرذومع اليت الصعبة املواقف من فإنه لك

عديدة إشكاليات لوجود فيها؛ القضا،التحكم االجتاهات حوهلائوالختالف طرق،ية تقسيم وميكن
والطرقاحلدييثة.،الطرقالتقليدية:القانونإىلقسمنيلإثباتاجلرميةيفئووسا

 الطرق التقليدية.: أوال
يفالقانونالوضعيطرقتقليديةإلثباتاجلناايتمنها.توجد

الطريقة القانونية-1 التقييد: منهج أيضا وتسمى يرمسها(4)،"املوضوعية" اليت الطريق وهي
                                                 

هكذايفاملنتولعللفظ"عليها"ساقط.هو(1)
(.2/14،)الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبدالرزاق،عبدالرزاق،(2)
(.1/232املوسوعةالفقهيةالكويتية،)(3)
:(.وهلذااملنهجضوابطجيبمراعاهتا،ومنها2/28،)الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديديراجع:عبدالرزاق،(4)

= 
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(1)وهيطريقةجتعلالقاضييصدرأحكاماوإنمليقتنعهبا.،القانونوحيددهاويلزمالقاضيابتباعها

(4)املعاينة،(3)القرائنالقانونية،اإلقرار،الشهادة،(2)الكتابة:ومماحددهالقانونكطرقلإلثبات

وتسمىأيضاابملنهجاحلرأواملطلق:يةئالطريقة القضا-2 اليت(5)"الوجدانية" الطريقة وهي
 قناعة على عدمهتعتمد أو به اهتم ما مرتكبا املتهم كون يف الطريقة،القاضي من أقدم وهي

يعتمد،(6)القانونية املنهج هذا ألن هنا؛ تصلح اإلثبات وسائل من القانونية الطريقة يف ذكرانه وما
علىاقتناعالقاضيمبالديهمنبينة.

:تثبتاجلنايةأيضابتحقيقاتو 
: أوال من األولية إال،الشرطةالتحقيقات أايم أربعة من أكثر ابجلناية املتهم إمساك هلم وليس

                                                 
= 
البدمنمناقشةاملسألةيفجلسةاحلكمشفهياحبضوراألطراف.-
البدأنينبيناحلكماجلنائيعلىاليقني،العلىجمردالرتجيح.-
البدأنتقومقناعةالقاضيعلىوسيلةإثباتمشروعةوصحيحة.-
ومؤدي- وقانونية، واقعية احلكم يف عليها املعتمدة األدلة تكون أن بد ال واقعيا. ماداي تعليال ومعللة املعلنة، النتيجة إىل جملة ة

القانون واألعمال، وسائل إثبات يف املادة اجلنائية ديسمرب ،2013 03: 5427TH.صباحا
WWW.DROITETENTREPRISE.ORG

(1 ) اجلنائجملة القانونيراجع: القاضي قناعة األول، )اجلزء احلديثة اإلثبات بوسائل ي ،) 28االثنني، 2013يناير، ،http: 

..html28post_-blog/2013/01elqanon.blogspot.sn/-majlt// وجملةالقانون
 واألعمال،املرجعالسابق.
هديد..التكرسائل(2)
(3 السنغايل( اجلنائي القانون يراجع: االغتيال. أو القتل جلناية مكان يف والرتبص املسبق، اإلصرار القانونية: القرائن من ولعل

.47ص
(4 ) الرزاق، عبد سابق)الوسيط يف شرح القانونيراجع: مرجع أي2/89، احملكمية ابملعاينة تكون قد واملعاينة بعدها. وما )

احل ابملعاينةابنتقال تكون أو اجلرمية، مسرح على وللوقوف األدلة جلمع اجلرمية، مكان إىل العامة النيابة من عضو أو اكم
اخلربا هبا يقوم اليت ءالفنية . يراجع: هللا، وعبد السابق، املرجع الدعوى اجلنائية، إثباتالوسيط اخلربا28ص ومن :ء.

وخرباءاألطبا وخرباء، ءكخربااألسلحة،ءالبصمات، الشج، ومقدرو الكيميائي، مرجعالدعوى اجلنائية، إثباتالتحليل
ص 35سابق، وأشار. دار العايل عبد سعوداإلسالمية،  اجلنائية املوسوعةإىل:  العتييب، الرايض، 2طالتدمرية، ،1430،

.214ص
.13ص،يةئإثبات الدعوى اجلنا(.وعبدهللا،2/29،)لوسيطيراجع:عبدالرزاق،ا(5)
.السابقاملرجع،جملةالقانونواألعماليراجع:(6)

http://www.droitetentreprise.org/
http://majlt-elqanon.blogspot.sn/2013/01/blog-post_28.html
http://majlt-elqanon.blogspot.sn/2013/01/blog-post_28.html
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للجمهوريةذإب العام املدعي من ،ن بعد األمر حتيل العامذمث املدعي إىل حتقيقاتذإو،لك أسفرت ا
املدعيالعامللجمهوريةامللفإىلقاضيالتحقيقالشرطةعنجنايةحيول

تو: اثنيا إذا التحقيق. قاضي فقاضيحتقيقات جناية االعتداء أن إىل الشرطة حتقيقات صلت
جديدالتحقيق من التحقيقات هوذوإ،يستأنف توصل امللفا حيول هناك من جناية اجلرمية أن إىل

 (1)يصدراحلكمالنهائيعلىاجلاينبعدإجراءاتالزمة.إىلاحملكمةاجلنائيةومنهم

 .(2)الطرق احلديثة: اثنيا 
:ومنها،ديثوسائلعلميةميكنإثباتاجلنايةمنخالهلاوجديفالعصراحل 
 )احلمض النووي(. DNA حتليل: أوال

امليالديمن1984وهيمادةاكتشفتيفعام،وهيواحدةيفجسمالفرد،التتغريDNAمادة
جيفريز" "د.أليك م-العامل لندن جبامعة الوراثة اجلامعة–علم هذه يف به جاد حبث خالل قدو،من

البشر بني التمييز يف الرائدة هي البصمة هذه خالل،أصبحت من اجلاين حتديد ميكن وبواسطتها
آاثرهاملوجودةيفمكاناجلرمية.

.البصمات: اثنيا
 گ]:وإىلهذهاألمهيةالعظيمةيشريقولهتعاىل،هلذهالبصماتأمهيةكبريةيفالتمييزبنياألفراد

البصمات،(3)[ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ أطراف(4)وهذه خطوط يف توجد
                                                 

.18يناير//2015أفادينبهكاتبللمحكمةيفمقابلةمعه(1)
جملةالقانون،املرجعالسابق.(2)
.4-3سورةالقيامة،اآلية:(3)
، منها: وهذه البصمات أنواع(4)

 ائ]ليهاالقرآنالكرميمنقصةيوسفعليهالسالمقالتعاىل:وهيمادةخاصةيفكلإنسان،وأشارإبصمة الرائحة:  -

البصمة{94}يوسف: [  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ هذه آاثر فبتتبع
ميكنالتعرفعلىاجلاين،ولعلأكربمثالعلىذلكالكالبالبوليسيةاليتتتمتعحباسةشمقوية،تستطيعمتييزاجلاينمن

آالفالبشر.
ورقة بصمة الشفاه: - وضع بعد الشخص شفاه على يضغط حيث مرئي، غري حرب به جبهاز وتؤخذ متميزة، صفة البصمة وهلذ

منالنحاسعليهافتطبععليهالبصمة.
= 



`78 

 

وإلثبات،وترتكأثراكلماالمستجسما،وهيخمتلفةابختالفاألشخاص،األصابعويفراحةاليد
املكان معرفة يتحتم هبا إليه،اجلناية اجلاين دخول منه،وكيفية األشيا،وخروجه مجيع ءوكذلكفحص

هامنأماكنها.أوينقل،اليتحتتملأنيلمسهااجلاين
 علم األسلحة النارية.: اثلثا 
:وتنقسمهذهاألسلحةإىلقسمني
 .(1)األسلحة ذات املأسورة الطويلة كالبنادق -1
  (2)واألسلحة ذات املأسورة القصرية -2

 ويساعدعلىإثباتاجلناايتهبذهالطريقةتقديراملسافات.
 تقدير مسافة اإلطالق الناري.

 اإلطالق مسافة الدخوللتقدير فتحة يفحص املستعمل،واآللة،الناري البارود ما،ونوع وكل
يساعدعلىتقديراملدةاملاضيةمنوقتحصولاإلصابةإىلوقتحدوثالوفاة.

وأيضاملعرفةالوقتالذيمضىمناستخدامالسالحتشمراحةالبارود؛فإنكانتقويةدل
االستخدام وقت قرب على أ،ذلك يوجد مل علىوإذا كيمائي اختبار جيرى البارود لرائحة ثر

الطلق خروج عند البندقية مأسورة يف الباقي البارود دخان حتليل طريق عن الناري الطلق ،حمتوى
 أوداخلالظرفالفارغ.

 تشريح اجلثث.: رابعا
واجلناايت اجلرائم إثبات يف كبرية أمهية اجلثث سب،لتشريح عن التشرحيية العملية تكشف بحيث

وذلكممايساعديفالقبض،وعنالزمناملنقضيعلىوقوعاحلدث،وعنالوسيلةاملستخدمة،الوفاة

                                                 
= 
ويتمأخذهاعنطريقالنظريفعدسةاجلهازالذييلتقطصورةلشبكةالعني.بصمة العني:  -
،املرجعالسابق.جملة القانونمنذالوالدةإىلاملمات.يراجع:ومتتازهذهاملادةأبهناالتتغريبصمة األذن:  -

(1 )..." األسلحة: طرفهافهذه حناس بغالف مغلقة ورصاصة حناس ظرف من خبرطوش تعمر أوتوماتيكية أسلحة عن عبارة
بكمية يعمر آخر وطرازالبندقية،وهناكنوع رصاصاتحسبنوع إىلعدة تتسع خزانة هلا البارود"األماميمدبدب، من

جملةالقانون،املرجعالسابق.
(2 )" أيضا: األنواع تعمل...وهذه اليت األوتوماتيكية الطبنجات أو املسدس دفعة يف واحدة رصاصة تطلق أسلحة عن عبارة

جملةالقانون،املرجعالسابق.".خبرطوشحناسبهرصاصةمغلقةبنيكلأوحناسومزودةجبزيئيةعلىشكلمشط
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(1)علىاجلاين.


  طرق إثبات اجلناية يف الشريعة.: الثاين الفرع 
اجتماعية ضرورة اجلنائي احلقوق،اإلثبات لصيانة إالهي إثباهتا،وشرع يف كبري دور أولته،وله لذا

 الشريعة قال ابلغا اهتماما والسالم–اإلسالمية الصالة -عليه لذهب)): بدعواهم الناس يعطى لو
واجلنايةمنأهمما،إالأنيقيمعليهبينة،فليسكلمنادعىشيئايستحقه،(2)((دماءقوموأمواهلم
 إثباته يف فسيتثبت زاجرة؛ عقوبة من عليها يرتتب منهالملا طرقا اجلنائي اإلثبات يف الشريعة :كت

 .والقسامة،والشهادة،اإلقرار

 . اإلقرار: أوال
اإلقرارلغة أَقَ رَّ،االعرتاف: أوالذنبمن به،ابحلق اعرتف العلما،(3)إذا بعباراتعدةءوشرعاعرفه

:منها
اجلرجاين قول آل": حبقٍّ عليهإخباٌر احلقائق(4)"خر تبيني ويف . من": عليه مبا اإلخبار

:.ويفمغيناحملتاج(6)"هواالعرتافمبايوجبحقاعلىقائلهبشرطه.ويفبلغةالسالك"(5)"احلقوق
املخرب" على اثبت حق عن 7)"إخبار اإلقناع( ويف كتابة": أو لفظا عليه ما خمتار مكلف إظهار وهو

                                                 
،املرجعالسابق.جملة القانونيراجعيفخصوصالوسائلاإلثباتيةاحلديثة:(1)
(2 ) القرآن، تفسري كتاب البخاري، صحيح البخاري، رواه  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]ابب

[  ېئ ېئ عمران: .77آل )4552ابلرقم على2/1020، اليمني ابب احلدود، كتاب مسلم، صحيح ومسلم، .)
(.12/5،معاملنهاج)1711املدعىعليه،ابلرقم

.250صمادة"قرر"،5طخمتار الصحاح، يراجع:الرازي،(3)
.33ص1، طالتعريفاتاجلرجاين،علي،(4)
(.5/2،)1،طتبيني احلقائقالزيلعي،(5)
 (.3/525)، بلغة السالك ألقرب املسالكأمحد،الصاوي،(6)
(.3/268،)1،طظ املنهاجعرفة معاين ألفاممغين احملتاج إىل الشربيين،(7)
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(1)"أوإشارة

مي هووعليه اجلنائي اإلقرار أبن يقال أن كن أمام: غريه على جبنايته املكلف "اعرتاف
القاضي.

األدلة سيد كان،واإلقرار إذا إال ضررا نفسه على يقر ال اإلنسان وألن فيه؛ هتمة ال حيث
:ومنأدلةثبوتاجلنايةبهمايلي،(2)وهومنالطرقاملتفقعليهايفإثباتاجلناية،صادقا

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]:قولهتعاىلالقرآن: من

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 الكرامهذاامليثاقالذيأخذههللاتعاىلعليهم.ءووجهالداللةواضحةحيثأقراألنبيا(3)[ ۋ
 (4)[ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڈ ڎ]:قولهتعاىل

و بذنوهبم أقروا أهنم الداللة االعرتافاووجه هذا الكرمي القرآن األخرى،عترب الذنوب أن على فدل
 كالقتلتثبتابإلقرار.

وقوله على،(5)[ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]: اإلنسان وشهادة
 نفسههوإقرارهمباعليهمنحقأوذنبوهيعاميشملاجلناايت.

،ومن السنة وسلمص-قوله عليه هللا -لى هذا)): امرأة إىل أنيس اي اعرتفت،اغد فإن
 .(6)((فارمجها

 حجر بن وائل عنه-وحديث هللا قال-رضي : النيب مع لقاعد وسلم-إين عليه هللا جاء-صلى إذ
بنسعة آخر يقود (7)رجل فقال، هللااي: رسول أخي، قتل هذا ، هللا رسول عليه-فقال هللا صلى

                                                 
(4/456)اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد، احلجاوي،(1)
(2 ) طتبيني احلقائقالزيلعي،يراجع: ،1( ،5/3.) رشد، )بداية اجملتهدوابن و4/254، ،) عرفة ممغين احملتاج إىل الشربيين،

(.3/268،)1،طمعاين ألفاظ املنهاج
.81سورةآلعمران،اآلية:(3)
.102سورةالنساء،اآلية:(4)
.135سورةالنساء،اآلية:(5)
(6 ) صحيحه، يف البخاري، اببأخرجه الشروط، احلدودكتاب يف حتل ال اليت 1/619)الشروط ،) .2724ابلرقم يفومسلم

.1697(برقم11/200،كتاباحلدود،اببمناعرتفعلىنفسهابلزىن،معالشرح،)صحيحه
(7 مالنسعة( حبل :" اللسان: ويف جلود. من واجلمعضفور الرحال، به تشد النعال أعنة هيئة على يضفر سري النسع: نسع:

= 
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-وسلم أقتلته؟»: فقال-« : البينة عليه أقمت يعرتف مل لو قال-إنه قتلته: نعم قال، كيف»:
قتلته؟ قال« شجرة: من خنتبط وهو أان كنت فسبين، فأغضبين، قرنه، على ابلفأس فضربته ،فقتلته،

 لهالنيب علي-فقال هللا وسلمصلى -ه عننفسك»: تؤديه شيء من لك ؟هل قال« مالإال: مايل
وفأسي كسائي قال، يشرتونك؟»: قومك فرتى قال« ذاك: من قومي على أهون أان إليه، فرمى

بنسعته وقال، صاحبك»: «دونك الرجل، به فانطلق ، هللا رسول قال وىل عليهصل-فلما هللا ى
،«إنقتلهفهومثله»:إنهبلغينأنكقلت،ايرسولهللا:فقال،فرجع،«إنقتلهفهومثله»:-وسلم

أبمرك وأخذته ، هللا رسول وسلم-فقال عليه هللا -صلى إبمثك»: يبوء أن تريد أما صاحبك؟، «وإمث
.فأي(1)مىبنسعتهوخلىسبيلهفر:قال،«فإنذاككذاك»:قال،بلى-لعلهقال-اينيبهللا:قال

.(2)ابلغعاقلخمتارغريمكرهيعرتفجبنايةاقرتفهاتثبتيفذمته

 .الشهادة: اثنيا
(3)والعلم.،واحلضور،اإلعالم:منمعاينالشهادةيفاللغة

وشرعا الفقها: عبارات هباءاختلفت التعريف بقوله،يف األحناف من الكاساين :فعرفها
.(4)"نمايفيدغريهلغريهاإلخبارعنكو"

أبهنا املالكية من بعض وعرفها : عدل ليحكم"إخبار عام أبمر ولو علم مبا حاكما
.(5)"مبقتضاه

                                                 
= 

جيعل مضفور سري هو األثري: ابن قال للتصدير. عريضا تنسج اليت النسعة وقيل: نسعة، منه والقطعة ونسع، ونسوع أنساع
.667،ص8،طلسان العرببنمنظور،ا". زماماللبعريوغريهوقدتنسجعريضةجتعلعلىصدرالبعري

(1 اإلقرار( صحة ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة كتاب مسلم القصاصابلقتلرواه من القتيل ويل ومتكني
.1680برقم(،11/174،)واستحبابطلبالعفومنه،معشرحالنووي

(.5/109،)املغينوابنقدامة،والكاساين،(.5/2،)قائقتبيني احلالزيلعي،(.و7/222،)2،طبدائع الصنائعيراجع:(2)
(3 منظور،اير( ابن )3طلسان العرب، جع: ،3/238 مادة: شهد’’( .’’ حممد، مادة:5طخمتار الصحاح، والرازي، ،

.169ص’’شهد’’
(6/266)،2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،(4)
(.4/238،)رب املسالكبلغة الساك ألقالصاوي،(5)
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.(1)"إخبارعنشيءبلفظخاص":وهيعندالشافعية
.(2)"مباعلمهبلفظخاص"اإلخبار:وعنداحلنابلة

القاضيعنحقالغري.إخباربلفظخاصأمام:وعليهميكنالقولأبنالشهادة
والشهادةمشروعةابلكتابوالسنةواإلمجاع.

 ڱ ڳ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک ڑ ڑ]:فمنالكتابقالتعاىل

الشهادة.(3)[ ں ں ڱ ڱ ڱ الزان جناية إثبات صحة على الكرمي القرآن ذلك،فاشرتط فدل
تاجلناية.عيةالشهادةكطريقةإلثباوعلىمشر

تعاىل وقوله  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڈ]:

أمرتاآليةإبقامةالشهادةعلىالطالقفدلذلكعلىجوازإثبات.(4)[ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
واجلنايةتقععلىحقوقفدلعلىثبوتالشهادةهبا.،احلقوقواحلدودهبا

فانطلقأولياؤه،أصبحرجلمناألنصارمقتوالخبيرب:بنخديجقالومنالسنةحديثرافع
 النيب وسلم-إىل عليه هللا له-صلى ذلك فذكروا فقال، قتل»: على يشهدان شاهدان لكم

هميهودوقدجيرتئونعلىأعظموإمنا،مليكنمثأحدمناملسلمني،ايرسولهللا:قالوا«؟صاحبكم
هذا من قال، فأبوا»: فاستحلفوهم مخسني منهم فاختاروا ، النيب وسلم-فوداه عليه هللا من-صلى

الداللة(5)«عنده ووجه . : النيب وسلم-–طلب عليه هللا على-صلى يشهدون شهودا املدعي من
اجلناية.

(6)علىإثباتاحلدودابلشهادةءوأمجعالعلما

عدلنيوتث بشهادة الشريعة يف القتل جناية فقال(7)بت إمجاعا ذلك يف املنذر ابن :وحكى
                                                 

 (.8/292طأخرية،)هناية احملتاج، ، حممدبنأيبالعباسالرملي،(1)
(.4/430،)اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلشرفالديناجلحاوي،(2)
.4سورةالنور،اآلية:(3)
.2سورةالطالق،اآلية:(4)
(5 سننه( يف داود أبو تررواه ابب الدايت، كتاب ،( ابلقسامة، القود 4/179ك ،) داود،.4524برقم أيب سنن صحيح ينظر:

.3793(،رقماحلديث3/858،)1األلباين،ط
.130يراجع:ابنحزم،مراتباإلمجاع،ص(6)
وشروطالشهادةعلىجرائمالقتلضرابن:(7)

= 
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،وانفرداحلسنالبصري،وحيكمبشهادهتما،وأمجعواعلىأنهتقبلعلىالقتلشهادةشاهدينعدلني"
.(1)"الشهادةعلىالقتلالجيوزالقياسعليها:فقال

.وهللاأعلم،خديجالسابقويبدوأنالصحيحاألولحلديثرافعبن

 .القسامة: اثلثا
.(2)فالنقسيمأيحسنمجيل:يقال،واليمني،احلسنواجلمال:هييفاللغة

أميانتقسمعلى":عرفهااجلرجاينبقولهفقد-اليمني-ويفعرفالشرعتستعملمبعىنالقسم
.(3)"املتهمنييفالدم

بقوله الكاساين وعرفها تس": الشرع عرف يف ابهلل اليمني يف -تعمل وتعاىل بسبب-تبارك
 .(4)"وهواملدعىعليهعلىوجهخمصوص،وعلىشخصخمصوص،خمصوصوعددخمصوص

.(5)"علىإثباتالدممنهاءالقسامةحلفمخسنيمييناأوجز":قالابنعرفةو
.(6)"اسملألمياناليتتقسمعلىأولياءالدم":وقالالشربيين

.(7)"األمياناملكررةيفدعوىالقتل":مةيفاملغينوقالابنقدا
                                                 

= 
،وهي:العقل،والبلوغ،والبصر،املعاينة.مايتعلق بتحمل الشهادة -
وهذاالنوعقسمان:شروطعامةيفكلجرائمالقتل،وشروطخاصةجبنايةالقتلالعمد.الشهادة،  ءتعلق أبداما ي -

:البلوغ،العقل،احلرية،البصر،النطق،العدالة،اإلسالم.فالشروط العامة بكل اجلناايت
تقدوالشروط اخلاصة ابلقتل العمد الصيغة، العدد، األصالة، الذكورة، اإلسالم، اتفاق: للدعوى، الشهادة موافقة الدعوى، م

جملسالقضا جناية.يراجع:إبراهيم،ءشهادةالشهود، كونالقتل رسالةطرق إثبات جرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية، ،
.173-132م.ص1984ه1404جامعيةأبمالقرى،عام

(1 ) ص كالشهاد68اإلمجاع القتل على الشهادة أن يعين احلسن وقول أربعة. إال فيها يقبل فال للنفس إتالف ألنه الزان على ة
شهودعدول.

(.5/2011،مادة:"قسم")4،طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةيراجع:الفارايب،(2)
.175ص1، طالتعريفاتاجلرجاين،علي(3)
(.7/286،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين(4)
(.6/269)، ل يف شرح خمتصر اخلليليمواهب اجلل، بالرعييناحلطاظر:ين(5)
(.5/378،)1طمغين احملتاج، الشربيين،(6)
 (.8/487املغين، )ابنقدامة،يراجع: (7)
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 النيب فأقرها اجلاهلية يف اإلثبات طرق من كانت وسلم-وقد عليه هللا يف-صلى ثبت كما
أنرسولهللا»،مناألنصار-صلىهللاعليهوسلم-عنرجلمنأصحابرسولهللاصحيحمسلم

 (1)«نتعليهيفاجلاهليةأقرالقسامةعلىماكا-صلىهللاعليهوسلم-

ماروى:واألصلفيها،لدماءوعدمإهدارهالصيانة(2)وهيمشروعةإلثباتالقصاصأوالدية
أنحميصة»،ورافعبنخديج،عنسهلبنأيبحثمة،عنبشريبنيسار،حيىيبنسعيداألنصاري

خيرب إىل انطلقا سهل بن هللا وعبد مسعود بن النخيل، يف فتفرقا سهلف، بن هللا عبد قتل فاهتموا،
فتكلم-صلىهللاعليهوسلم-وابناعمهحويصةوحميصةإىلالنيب،فجاءأخوهعبدالرمحن،اليهود

أخيه أمر يف الرمحن عبد ، النيب فقال أصغرهم. وسلم-وهو عليه هللا -صلى قال: أو كرب. :كرب
النيب فقال صاحبهما. أمر يف فتكلما األكرب. وسلم-ليبدأ عليه هللا -صلى منكم: مخسون يقسم

إليكم فيدفع منهم، رجل فقالواعلى برمته نشهده: مل أمر قال، حنلف؟ كيف أبميان: يهود فتربئكم
قالوا منهم؟ مخسني هللا: رسول اي قال، ضالل. كفار قوم : رسول وسلم-هللافوداه عليه هللا -صلى

سهل قال قبله. من هلم: مربدا فدخلت اإلبل، تلك من انقة األحناف(3)«فركضتين وعند .،
  (5)والديةيفاخلطأ.،عندمالكوأمحديثبتهباالقصاصيفالعمد(4)،والشافعيتثبتهباالدية

 
 : شروط القسامة

.(6)أنيكونهناكلوث: أوال
                                                 

وغريه.(11/149)املنهاج،مع1670صحيحمسلمكتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايت،اببالقسامة،برقم(1)
 (4/210)، د.ط، بداية اجملتهد وهناية املقتصدشد،بنرينظر:ا(2)
(3 )( والسؤال، ابلكالم األكرب ويبدأ الكبري إكرام ابب األدب، كتاب البخاري، صحيح يف البخاري، (.3/6142أخرجه

 مسلم، صحيح يف اَيتِومسلم، َوالدِّ َواْلِقَصاِص َواْلُمَحارِِبنَي اْلَقَساَمِة ِكَتاُب اْلَقَساَمةِ، اَبُب برقم ،1669 املنهاج، مع
(11/146.)

(4 يرا( جع: )2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، ،7/286)، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ والشربيين،
 (.5/390، )1، طاملنهاج

(5 يرا( جع: (7/286،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، حممدعبدالوهاب، ،التلقني يف الفقه املالكي،وأبو
(.8/499املغين، ) ابنقدامة،.و(4/211،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدوابنرشداحلفيد،(.2/193،)1ط

إْرَشاُد السَّاِلك إىَل َأشَرِف املََساِلِك يف فقِه اإلَماِم عبدالرمحن،ينظر:صدقاملدعي.حاليةأومقاليةتدلعلىوهي:قرينة(6)
= 
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امل: اثنيا يكون مكلفادعَأن عليه واحلنابلة ،ى الشافعية عند هذا املكلف غري على قسامة ،فال
أمااحلنفيةواملالكيةاليشرتطونالتكليف.

.(1)فالتسمعدعوىالقسامةمنصيبوالجمنون،يمكلفاأنيكوناملدعِ: اثلثا
معينا: رابعا عليه املدعى يكون ك،أن مجاعة معني غري على الدعوى كانت الفلو فردا أو انت

(2)جتبالقسامة.

(3)يفالدعوى.ءاتفاقاألوليا: خامسا

مكلفني: سادسا ذكورا القتيل أولياء يكون اشرتطوا ،أن املالكية ولكن واملالكية احلنابلة عند
(4)وأماعندالشافعيةاليشرتطالذكورية.،الذكوريةيفالقتلالعمددوناخلطأ

.(5)وإالالقسامة،اثننيفصاعدايفالعمدالدمءأنيكونأوليا: سابعا
(6)وإالفالقسامةعنداألحناف.،أنيوجدالقتيليفحملمملوكألحدأويفيدأحد: اثمنا

(7)عنداحلنفية.،منكرااملدعىعليهأنيكون:اتسعا

  (8)عنداملالكية.،حرا،أنيكوناملقتولمسلما: عاشرا
 .(9)جمهوالأنيكونالقاتل: احلادي عشر

                                                 
= 

(.5/381)، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجوالشربيين،حممدبنأمحد،.112،ص3،طَماِلك
(2/193،)1،طالتلقني يف الفقه املالكيوأبوحممدعبدالوهاب،(1)
(2 يراجع: ( الرمحن، طإْرَشاُد السَّاِلك إىَل َأشَرِف املََساِلِك يف فقِه اإلَماِم َماِلكعبد ص3، و112، . قدامة، /8املغين، )ابن

489.) 
(3 يراجع: ( الرمحن، طإْرَشاُد السَّاِلك إىَل َأشَرِف املََساِلِك يف فقِه اإلَماِم َماِلكعبد ص3، و112، . قدامة، /8)املغين، ابن

495) 
،الكايف يف فقه أهل املدينة،يوسفبنعبدهللا(2/193،)1،طالتلقني يف الفقه املالكيوأبوحممدعبدالوهاب،:يراجع(4)

.(8/502املغين، )ابنقدامة،و(.2/1118،)2ط
(2/193،)1،طالتلقني يف الفقه املالكيوأبوحممدعبدالوهاب،يراجع: (5)
 (.7/289،)2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ينظر:الكاساين،(6)
(.7/288ينظر:املرجعالسابق،)(7)
.112،ص3،طإْرَشاُد السَّاِلك إىَل َأشَرِف املََساِلِك يف فقِه اإلَماِم َماِلكدالرمحن،عب:يراجع(8)
(9 ) الكاساين، )2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ينظر: ،7/288 .) الرمحن، إْرَشاُد السَّاِلك إىَل َأشَرِف املََساِلِك وعبد

.112،ص3،طيف فقِه اإلَماِم َماِلك
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.(1)أنتكونالقسامةيفقتلاآلدميابالتفاق: الثاين عشر
 

 كيفية القسامة
:اختلففيهاالفقهاءإىلقولني

فإننكلوا،مدعاهموحيكمهلمبههباواليثبت؛توجهاألميانيفالقسامةإىلاملدعني: القول األول
(2).املالكيةوالشافعيةواحلنابلةمنهمجمهورللهذاالقول،عنهاوجهتاألميانإىلاملدعىعليهم

(3).الديةغرموافإنحلفوا،املدعىعليهمذهباحلنفيةإىلأهناتوجهأوالإىل:القول الثاين
األقرب هو األول القول أن خديج،ويبدو بن رافع حلديث املوافق فيستخلف(4)السابقوهو ؛

.استخلفأولياؤاملدعىعليه،ملحيلفوافإن،يثبتونبهحقهم،أوالأولياؤاملقتول


 يف القانون والشريعة. نواعه وعقوابتهأمع ذكر  ابلقتلاجلناية : املبحث الثاين
النفس اعتداء أي من ومحايتها حلفظها السماوية األداين جاءت اليت اخلمس الكليات من إن

عليهاابلقتلبغيافهوجمرمعقالومناعتدى،فالجيوزإحلاقأيضررهباإالحبقشرعي،املعصومة
واآلخرة،وشرعا الدنيا حياهتا،متعرضخلزي النفساحملافظةعلى أجزائها،ومنمحاية ،واحملافظةعلى

وعالجها وراحتها وشراهبا كطعامها املادية وجودها قوام على على،واحملافظة املعنويةواحملافظة قوامها
(5)واطنالتهمةواإلهانة.وإبعادهاعنم،منكرامتهاوحريتها

                                                 
مغين احملتاج إىل والشربيين،حممدبنأمحد،(.7/288،)2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ينظر:الكاساين،ع: يراج(1)

 (.8/509املغين، )(.وابنقدامة،5/381)، معرفة معاين ألفاظ املنهاج
(2 ) أمحد، بن حممد الوهاب،و(.5/386)، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجوالشربيين، عبد حممد التلقني يف وأبو

(2/194،)1،طالفقه املالكي
(.4/213،)بداية اجملتهد(..وابنرشد،7/286،)2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ينظر:الكاساين،(3)
.88يفصفحة(4)
.35،د.ط،صلعقوبة يف الفقه اإلسالمياجلرمية واوأبوزهرة، (.27-2/18،)1ط، املوافقاتيراجع:الشاطيب،إبراهيم،(5)

 .15،ص1،طالقصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالميةوفيحانشاىل،
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هوو والقانون الشريعة يف القتل : احلياة به تزول العباد من أو ،(1)فعل : إزهاق بفعلالهو روح
القناع،(2)شخص كشاف ويف الروح)): مفارقة وهو النفس لزهوق سببا يكون ما فعل وهو

والشريعة،(3)((البدن القانون يف واحد قسم القتل هل أقس،ولكن هو األقساموما،امأم هذه ،هي
مظاهرها ،وما جند التساؤالت هذه منها؟ واحد كل حكم شا–وما هذا-هللاءإن يف عليها اإلجابة

منخاللأربعةمطالب.،املبحث

 .الشريعة القانون ويف املطلب األول: أنواع القتل يف
 :وحتته فرعان 

 : أنواع القتل يف القانون.الفرع األول
:لقتليفالقانونأصالإىلقسمنيميكنتقسيما

 .وقتل جنائي-،قتل شرعي -

أوالقتلاالضطراري؛كقتلالصائلأوالسارقدفاعاعننفسأومال.القتل الشرعي: أوال
أقسام،القتل اجلنائي: اثنيا ثالثة إىل تقسيمه وميكن العمد: العمد،القتل شبه القتل،القتل

اخلطأ.
 لطوعاولوابالغتيالأوالسم.وهوالقت:القتلالعمد -1

 وهواجلرحأوالضرباملفضيإىلاملوتعادةدونقصد.:القتلشبهالعمد -2

اخلطأ -3 القتل متعمدة.: غري عملية عن أو إصاابت أو ضرابت أو جروح عن الناتج وهو

(4) 

                                                 
 (.321ص/32)العددالكويتية، املوسوعة الفقهية ،وزارةاألوقافوالشئوناإلسالمية:ظرين(1)
.(6/79،)1طق،ئتبيني احلقاينظر:الزيلعي،(2)
 (.5/504د.ط،)، قناع عن منت اإلقناعكشاف اليراجع:منصور،(3)
القانوناجلنائيالسنغايل،العنوانالثاين،الفصلاألول،القسماألول.(4)
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 : أنواع القتل يف الشريعة وأحكامها التكليفية.الفرع الثاين
والقتلاحلق،القتلالعدواين:عةابعتبارسببهإىلقسمنيينقسمالقتليفالشري

:وخيتلفعلماءالشريعةيفتقسيمالقتلإىلأقوال
القول األول أصناف: مخسة القتل العمد،العمد: اخلطأ،اخلطأ،شبه جمرى أجري القتل،ما

.عندبعضاحلنفية(1)ابلتسبب.

القول الثاين أقسام: أربعة القتل ال: العمد،عمدالقتل )شبه،اخلطأ،شبه اخلطأ جمرى جرى ما
.عنداحلنفيةوهواألشهر( 2)اخلطأ(

.عندمالك،(3)القتلاخلطأ،القتلالعمد:القتلصنفان: القول الثالث
 احلنابلة.الشافعيةعند( 4) اخلطأ،شبهالعمد،العمد:القتلثالثةأنواع:القول الرابع

 يظهر هللا-والذي عند الفقهاء-تعاىل–والعلم بني عليه متفق الثنائي التقسيم والثالثي،أن
وعقال نقال اثبت ألنه أقوى تعاىل: فقوله النقل أما [ ڳ گ گ گ]:

يف(5) هذا
العمد وقولهجليفعاله،القتل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ]:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

اخلطأ (6)[ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ القتل ،يف

                                                 
(.6/97،)1،طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقينظر:الزيلعي،(1)
(.7/233)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(2)
(.4/179،)جملتهد وهناية املقتصدبداية اينظر:ابنرشد،(3)
(4 ) الشافعي، )األمينظر: ،6/6 والشربيين، و5/211، )1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(، ،) منت اخلرقي،

صاخلرقى على مذهب أيب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين .و123، قدامة، 8/260)املغين، ابن تيمية، وابن جمموع (.
(.28/373)، الفتاوى

.93سورةالنساء،اآلية:(5)
.92سورةالنساءاآلية:(6)



`89 

 

 وسلم-وقوله عليه هللا من))-صلى مائة والعصا، ابلسوط، كان ما العمد شبه اخلطإ دية إن أال
.(1)((اإلبل:منهاأربعونيفبطونأوالدها

،نعأنيكونالفعلالذيأحدثالقتلقدصدرعنقصدمنالفاعلفإنهالميت:وأماالعقل
منه خطأ عن عمد،أو شبه فيكون اخلطأ وبني احملض العمد بني العمد يرتدد أن أيضا ميتنع ،وال

على الزائدين القسمني وألن ثالثة؛ ابلقتل املتعلقة األحكام وألن للجناية؛ املصاحبة ابلقرائن وذلك
إنالتقسيمالرابعيأواخلماسيراجعإىلاعتبار:ماخلماسيراجعانإليها.وإنقيلالثالثةيفالتقسي

مظاهرالقتلأكثرمنتلكاخلمسأواألربع.:قيل،صورالقتل
عليه حكموا من العلماء فمن القتل حكم عن وأما املعروفةالتكليفيةابألحكام يف (2)اخلمسة

:الفقهوأصولهوهي
موجباتهاجب.القتل الو : األول من مبوجب إنسان تلبس راجحة،إذا املصلحة اإلمام رأى أو
:فيمايليتصوريفالقتلوي

تعاىلقتل احملاربني - لقوله أسرهم قبل .  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]:

[  ھ ھ
(3) 

تعاىلقتل أهل البغي؛ - لقوله  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]:

[  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
(4) 

 (5).ويفأثر)حدالساحرقتلهابلسيف(قتل الساحر املصر على سحره -
                                                 

(1 ) داود، أبو أخرجه اْلَعْمِد، ِشْبِه اخْلَطَِإ ِديَِة ىِف ابب الدايت، كتاب داود، أيب (4/195)سنن احلديث رقم وحسنه4588، .
  (.7/256،)2197رقم:األلباينيفاإلرواء

(2 ا( تبيني الزيلعي، طئحلقايراجع: 6/97،)1ق، والشربيين، (،5/212، )1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(.
 طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، ،4( ،7/5616 شاىل، وفيحان طالقصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالمية(. ،1،

.48–45ص
.34سورةاملائدة،اآلية:(3)
.9سورةاحلجرات،اآلية:(4)
(5 ) احلدود، كتاب الرتمذي، سنن الرتمذي، الساحررواه حد يف جاء ما ابلرقمابب ،1460( يف (.4/60، األلباين، وضعفه

وقالالشافعي:"إمنايقتلالساحرإذاكانيعمليفسحرهمايبلغ .168،ص1،رقماحلديث،طضعيف سنن الرتمذي
 قتال"سننالرتمذياملرجعنفسه.بهالكفر،فإذاعملعمالدونالكفرفلمنرعليه
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حكما؛قتل الزاين احملصن ابلرجم - الباقية تالوة املنسوخة لآلية زنيا﴿: إذا والشيخة الشيخ
هللا من نكاال البتة ))،اآلية﴾فارمجومها مسعود ابن عن عليه املتفق امرئوللحديث دم حيل ال

 (1)والزايناحملصن((،والتاركلدينهاملفارقللجماعة،النفسابلنفس:حدىثالثمسلمإالإب
قتل املرتد الباقي على ردته املصر عليها - ولقوله السابق مسعود ابن حلديث عليه-؛ هللا صلى

 (2)((منبدلدينهفاقتلوه)):-وسلم
 (3)آليةالتوبة؛قتال الكفار الذين ميتنعون عن اجلزية حىت يعطوها وهم صاغرون -
قتل الصائل الذي يقتل عمدا وظلما - املفرط؛ لعدوانه الدم معصوم غري الرجل؛فإنه حلديث

 النيب سأل وسلم-الذي عليه هللا واالعتداء-صلى ماله سرقة يريد رجل ،فيقاتله،فيمنعهعن
 النيب له فأذن يقتله وسلم-هل عليه هللا لرجحان(4)بقتله.-صلى اإلمام يقتله هذا وعلى

 ويقتلهغرياإلمامإالملميكندفعهإالبذاك.،املصلحة
إذاكانالقتلأواجلروحأو،وحىتيفالقانونالسنغايلاليعدهذاالنوعمنالقتلجنايةوالجنحة

حلاصلقددفعتإليهالضرورةالقائمةللدفاعاملشروععنالنفسأوالغري.الضربا
:)يدخلضمنالدفاعاملشروعاحلالتانالتاليتان:(317)مادة

أو -1 تكسري منع أجل من وكانت الليل أثناء ارتكب الضرب أو اجلرح أو القتل كان إذا
 كونةأوتوابعها.أواجلدرانأومداخلالبيتأوالشقةاملس،تسلقاحلواجز

                                                 
(1 أخرجه( البخاري البخاري، صحيح ابلعني......﴾يف والعني ابلنفس النفس ﴿أن تعاىل: قوله ابب الدايت ،كتاب

اببمايباحبه،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايتيفصحيحمسلم،ومسلم.6878رقماحلديث(،3/1526)
.1676رقماحلدييث(،11/166،)اجشرحصحيحمسلمللنوويمعاملنه،دماملسلم

(.2/688.)3016أخرجهالبخارييفصحيحالبخاري،كتاباجلهادوالسري،ابباليعذببعذابهللا،رقماحلديث(2)
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]وهيقولهتعاىل:(3)

 .29سورةالتوبة،اآلية: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
(4 ) هللا رسول إىل رجل جاء قال: هريرة، أيب وسلم-عن عليه هللا أخذ-صلى يريد رجل جاء إن أرأيت هللا، رسول اي فقال:

 قال: مالك»مايل؟ تعطه فال » قال: قاتلين؟ إن أرأيت قاتله»قال: » قال: قتلين؟ إن أرأيت شهيد»قال: قال:«فأنت ،
أ قال: قتلته؟ إن النار»رأيت يف . «هو اإلميان، كتاب مسلم، صحيح مسلم، مالرواه أخذ قصد من أن على الدليل ابب

شهيد فهو ماله دون قتل من وأن النار، يف كان قتل وإن حقه، يف الدم مهدر القاصد كان حق، بغري غريه ابلرقم: ،140،
 (.2/163معاملنهاج،)
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.(1)إذاكانتاحلادثةحصلتبسبباملقاومةضدمرتكيبالسرقةأوالنهبابلقوة( -2
:القتل املباح وهو أصناف: الثاين

 قتلالقاتلظلماإبذنمنويلالقتلقصاصا.. -
 قتلاألسريالذييؤسريفساحةالقتالإذارأىاإلمامقتلهملصلحةأوالقتضاءالظروفالقتل. -
فيجوزهلمقتلهأوأسرهإنمتكنوامنه.،لأهلالقتالملنيغافلهمويدخلعليهممعسكرهمقت -

القتل املندوب: الثالث تعاىل؛ هللا الكافر؛إذاسب لقريبه املسلم القريب رسولهالكرمي،قتل أو
زجرالهوختويفالغريه.؛يفاحلرب

يفاحلربإذامليسبهللاتعاىلأويبهالكافروهوقتلالقريباملسلملقر؛القتل املكروه: الرابع
الكرمي يندفع،رسوله ؛ومل املسلمنيألقتله اجلنود من أحد قتل احلالة،و تلك يف قتله يكره وقيل

استبقاءلصلةالقرابة.
اليهوديقتلالقتلعدواانوظلماواعتداءعلىالنفساملعصومة.وكذلك؛القتل احملرم: اخلامس

النصراين تعاىلأو لقوله كاملة اجلزية يعطي الذي  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ ]:

 ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڈ ڎ ڎ

[ ڱ ڳ
(2) القيم ابن اإلمام تعاىل-قال هللا املغين-رمحه "فصل:يف قبوهلا: لزم اجلزية بذلوا إذا

مثذكراآلية(3)وحرمقتاهلم"

 العمد. اجلناية ابلقتل : ينثااملطلب ال
البشرية النفس أكرم تعاىل هللا شأهنا،إن حبفظها،وعظم عليها،وصيانتها،وأمر اإلجرام فمن،وحرم

اب فقد وسخطغبءأزهقها هللا من جا،ضب وقد الدارين. يف األليم العذاب املطلبءواستحق هذا
 .فروعلويبنيصورهمنخال،ليتناولأعظمجنايةتقععلىالنفس

                                                 
.52،ص317نغايل،مادةالقانوناجلنائيالس(1)
.29سورةاملائدة،اآلية:(2)
(.9/336)املغين، ابنقدامة،(3)
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  .التعريف ابلقتل العمد: األول الفرع
 يف القانون.: أوال

 280املادة عمدا: اإلنسان حياة على القضاء مكان،مباشرةابلقتل:هو يف ابنتظاره أو،أو
(1).ابغتياله

 يف الشريعة.: اثنيا
عرفته األحناف بسالح:أبنه: املقتول ضرب القاتل يتعمد عم،كالسيفأن يعمل ما لهأو

(2)كالنار.

 عند العمد القتل يف حنيفةفيشرتط حيصلأيب طعنبسالحأن أو حد األجزاء،(3)له مفرق أو
حنيفة أيب صاحيب ابملثقلعند بدليل؛كالقتل إال معرفته ميكن ال خفي قليب العمدعمل ألن وذلك

.(4)عليهعالمةوااآللةالقاتلةفجعليدلعليه

الرجلإىليعمدأنفقتلالعمدعندان":عنالقتلالعمد-تعاىلرمحههللا-اإلمام مالكقال
(5)...."نفسهتفيضالرجلفيضربهحىت

 مالكوليس اإلمام قول تعاىل-يف هللا القتل-رمحه يف غالبا مايقتل اشرتاط على مايدل
جا،العمد القتءولكن عادته ما اعتبار التلقني تقتل،،ليف آبلة النفس إتالف أو،غالبا:"قصد

(6)أوإصابةاملقاتل"،أومثقل،حمدد
واحلنابلة الشافعية عرفه كالسيف: كان حمددا غالبا يقتل مبا املقتول القاتل يقصد أبن

(7)أومثقالكاخلشبة.،والسكني

                                                 
.45القانوناجلنائيالسنغايل،ص(1)
(2 ) الكاساين، (.7/233(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي، ،1،

)6/97(.
(.7/233ق،)سابالرجعاملالبدائعأيبحنيفةإنالعربةابجلرحوليسابلسالح.ويفروايةالطحاويعن(3)
(.7/5617،)4،طالفقه اإلسالمي وأدلتهينظر:الزحيلي،(4)
 .(2/249،)2323،د.ط،برقمبشارعوادمعروف؛حممودخليلحتقيق:موطأاإلماممالكاإلمام مالك. (5)
(.2/184،)1،طقني يف الفقه املالكيالتلأبقوحممد،عبدالوهاب،(6)
(7 ) الشافعي، )األمينظر: ،6/6 واملاوردي، صاألحكام السلطانية والوالايت الدينية(. ط، و287،د. النووي. منهاج ،

= 
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و تيمية ابن تعاىل-عرفه هللا الفتاوى-رمحه جمموع يف يقتلنأ": مبا معصوما يعلمه من يقصد
(1)"غالبا

:ليسهناكفرقكبريبنيهذهالتعريفاتفكلهاتؤكدعلىأمرينو
 قصدالقتل. -

 واحلنابلة.،والشافعية،يةالكاملوغريهعند،كاحملدودعندأيبحنيفة،مبايقتلغالبا -

 (2) .ذكر بعض صورهو  بيان حكمه: الثاين الفرع  

وهلذا،فيهاكبريةمنالكبائراملوبقاتوهو،القتلبغريحقأايكاننوعهحراميفالقانونويفالشريعة
:القتلالعدوايناإلجراميمظاهريفالقانونويفالشريعة

 (3): يف القانون: أوال 

الفصلحتت،القسماألولمنالفقرةاألوىليفالعمدلقتللأنواعمخسةالسنغايلذكرالقانوناجلنائي
العنوان،األول اجلنائي،الثاينضمن القانون من القتل: واالغتيال، األ، بوقتل والقتل، اجلنني وقتل

ابلسم.
اعتماداعلىموادهعامةوعلىمواد-:إذافمنصورالقتلالعمديفالقانوناجلنائيالسنغايل

:مايلي–اجلرائمواجلناايتضداألشخاصخاصة
.القتلاملباشرالعدواين:األوىل
القتلاالغتيايل.:الثانية
قتلأحدالوالدين.:ةالثالث

                                                 
= 

1/269)1ط، الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه والشربيين، ،1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(.
ابو.(5/212) قدامة، 8/260)املغين، ن والزركشي، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام (.

طأمحد بن حنبل العبيكان)1، 1413دار 6/50)م1993-ه  منصور، ويراجع: ، كشاف القناع عن منت اإلقناع(.
 (.5/504د.ط،)

(.28/373)جمموع الفتاوىابنتيمية،(1)
املرجعالسابقجمموع الفتاوى، ية،ينظر:ابنتيم(2)
.47ص،280بدايةمنمادة:القانوناجلنائيالسنغايل،العنوانالثاين،الفصلاألول،القسماألول،(3)
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قتلاجلنني:الرابعة
القتلابلسم.: اخلامسة
املكيدةالقاتلة.: السادسة



 يف الشريعة.: اثنيا 
:ومنمظاهرالقتلالعمديفالشرعمايلي

(1)عنداجلميع.إىلالبدنكالسكاكني-مناحملددات–بنافذآدميآدمياقتلأني:ألوىلا

-عندغريأيبحنيفةفهوعندهشبهعمدلقولهكاألحجار؛(2)قاتللكبريمبثققتلهأني:الثانية
(3)((أالإنيفقتيلعمداخلطأقتيلالسوطوالعصاواحلجرمئةمناإلبل)):-صلىهللاعليهوسلم

.(4)مبثقلصغرييفمقتللهيقتأن:الثالثة
.(5)أنيضربهمبثقلصغرييفحالالضعفإمامعالقوةأوالتكرار:الرابعة
الرابعة : عليه يلقي ثقيال؛أن مرتفع،كاحلائطشيئا مكان من يلقيه بسيارة،أو يدهسة أو
(6)فيموتبه.

(7)إلقاؤهعمداإىلالقواتلكالسباعأواحليات.:اخلامسة 

(8)إلقاؤهيفماءأوانروالميكنهالتخلصمنهما.:السادسة

(1)أنمينعخروجنفسهخنقاحببلأوغريه.:السابعة

                                                 
(.والبهتوي،منصور،8/260)،املغينابنقدامة،(.و7/233)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ينظر:الكاساين(1)

 (.وماعداالقتلابلسالحمنالصوراملذكورةشبهعمدعندأيبحنيفة.5/505)، نت اإلقناعكشاف القناع عن م
(5/506)، كشاف القناع عن منت اإلقناع(.منصور،7/233)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(2)
 .120ص سبقخترجيه(3)
(.8/261،)املغينينظر:ابنقدامة،عبدهللا،(4)
الرجعالسابق،املغينعبدهللا،ينظر:ابنقدامة،(5)
(.8/304،)1،طالتاج واإلكليل ملختصر خليليراجع:الغرانطي،(6)
 (5/507)، كشاف القناع عن منت اإلقناعومنصور، (.8/264،)املغين،ينظر:ابنقدامة(7)
املرجعنفسه.، اع عن منت اإلقناعكشاف القنومنصور،(..8/263،)املغينينظر:ابنقدامة،(8)
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الثامنة غالبا: فيها ميوت مدة يف والشراب الطعام عنه ومينع حيبسه أن والشافعية، املالكية عند
.(2)واحلنابلة

.(3)أنيقتلهبسحريقتلغالبا:التاسعة
العاشرة يسقي: مسّاأن به،ه يعلم ال بطعامه خيلطه جاهاًل،أو فيهفيأكله السم عند،بوجود

(5).دونأيبحنيفة(4)املالكيةوالشافعيةواحلنابلة

،أوقتل،أوردة،زىنك؛قتلوجبالعلىشخصمبأنيرجعشاهدعنشهادته:عشراحلادي
(7)خالفاللحنفية(6)

.(8)وتإمساكاخلصيتنيعمداحىتمي:الثاين عشر
طاعن: الثالث عشر وال جبارح ليس مما غالبا يقتل مبا الكبريك،القتل احلجر الكبرية، ،والعصا

.(9)وعندأيبحنيفةشبهعمد،عندصاحيبأيبحنيفةوالشافعي

                                                 
= 

(1 ) وينظر: الغرانطي، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلحممد ،1( و(.8/304، قدامة، نفسه.، املغينابن ومنصور،املرجع
(.5/508)، كشاف القناع عن منت اإلقناع

(2 ) ينظر: الغرانطي، طالتاج واإلكليل ملختصر خليليراجع: ،1( و8/304، .) ، اف القناع عن منت اإلقناعكشمنصور،
املرجعالسابق.

.(5/509)، مرجع سابق كشاف القناع عن منت اإلقناعمنصور،(3)
(4 ) )1طاملدونة،ينظر: ،4/656 والشربيين، 5/219)، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(، ومنصور، كشاف (.

(.5/508مرجعسابق)، القناع عن منت اإلقناع
(.عند7/235)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعلقتلابلسمعنداحلنفيةليسبعمد،بلفيهالدية،)ينظر:الكاساين،ا(5)

-صلىهللاعليهوسلم-املالكيةعمدإذاكاناملقدمعاملابه،وكذلكعنداحلنابلة،والشافعية،ابلدليلأنيهوديةأتتالنيب
صلىهللا-وبشربنالرباءبنمعرور،فماتبشر،أرسلإليهاالنيب-صلىهللاعليهوسلم-بشاةمسمومة،فأكلمنهاالنيب

اببفيمنسقىرجالمساأوأطعمهفماتأيقاد فاعرتفتفأمربقتلها.رواهأبوداوديفسننه،كتابالدايت،-عليهوسلم
.4511(،ابلرقم:4/174،)منه

(6)- تيمية، ابن )تاوىجمموع الفيراجع: ،28/373 و(. قدامة، 8/267)املغين، ابن و(. كشاف القناع عن منت منصور،
 (.5/510(د.ط،، اإلقناع

(.7/239)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(7)
(.28/373جمموع الفتاوى )ابنتيمية،(8)
(.7/233)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(9)
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الرابع عشر ابلضر: متواليةبالقتل ضرابت الصغري مقتل،ابلعصا يف هبا ابلضرب يف،أو أو
.(1)كظروفمعينةعلىاهلال

 .عقوبة القتل العمد: الثالث الفرع

  .يف القانون: أوال 
 يف 287املادة :" مذنبكل األب قتل أو ابالغتيال األم عليهأو سيحكم ابلسم القتل أو

املؤبد" الشاقة،ابلسجن األعمال مشارك،املؤبدةمع كل اجلرميةوكذلك أو،يف تسهيل أو إبعداد
(2)منالقانون.288ةتشجيعأوتنفيذ.كمايفاملاد

إذاعقوبةالقتلالعمديفالقانوناجلنائيالسنغايلهوالسجناملؤبدمعاألعمالالشاقة.

 يف الشريعة.: اثنيا 
 ذكران وفسوقسبقفيما فجور العمد القتل الدارين،أن يف للخزي متعرض مرتكبه ويلزم،وأن

 :مرتكبهذهالشنيعةيفالشريعةاإلسالميةأمور
الوزر العظيم -1 وعدواان: ظلما معصومة نفسا قتل من لعن تعاىل هللا عليه،فإن ،وغضب

قال العلماء. قويل من يتبعلىالراجح مل خالداخملداإذا جهنم بعذابأليميف وتوعده
تعاىل  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]:

 .(3) [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

املفسقالتوبة -2 العمل هذا من العدواين العمد القتل الكبا،ةمعصي؛ من كبرية رئبل
 .فتجبالتوبةمنها،املهلكات

                                                 
(.5/214)، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجيراجع:الشربيين،(1)
.47القانوناجلنائيالسنغايل،ص(2)
سبقخترجيها(3)
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(1)القصاص -3 : تعاىللقوله  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]:

،(2)[  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ تسليطا قصاصاأي القتل أو،على
منقتللهقتيلفهوخبري)):-صلىهللاعليهوسلم-ولقوله،أوالعفوجماان،العفوابلدية

 .(3)((وإماأنيقاد،ن:إماأنيوديالنظري

الدية -4 بدلية: أخرى عقوبة فثم موانعه من ملانع الواجب القصاص سقط ،وإذا الديةوهي
 وسلم-لقوله عليه هللا -صلى هريرة أيب حديث عنه-يف هللا -رضي النيب صلى-أن

وسلم عليه قال-هللا يودى)): أن إما النظرين: خبري فهو قتيل له قتل أن،من وإما
يفمال(5)جتبعنداجلمهور)املالكيةوالشافعيةواحلنابلة(،وهيالديةاملغلظة،(4)((يقاد

القاتلحالةعاجلةغريآجلةوالمنجمة؛وذلكألنماوجبابلقتلالعمدوجبحاال
عاجلة كذلك القصاص بدل هي اليت الدية فتجب الدية،كالقصاص؛ بني احلنفية وفرق

اب لشبهة،لصلحالواجبة القصاص بسقوط الواجبة وبني القاتل: مال يف األوىل فأوجبوا
 .(6)والثانيةيفمالالقاتلمؤجلةيفثالثسننيقياساعلىالقتلاخلطأ،حالة

 
:مقدار هذه الدية

                                                 
(1 ) احلنفية ذهب تعني إىل واملالكية إالقصاص الدم لويل ليس وأنه العمد، الديةذيف على القاتل إجبار عفا ا نظري. ،الكاساين:

(4/240،د.ط،)حاشية الدسوقيوالدسوقي،(.7/234،)2،طيف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع
.33سورةاإلسراء،اآلية:(2)
(3 ) الدايت، كتاب البخاري، صحيح يف البخاري النظريناَببأخرجه خبري فهو قتيل له قتل من احلديث رقم ،6880

(3/1526)
(4 الدايت،( البخاري،كتاب صحيح يف البخاري النظرينأخرجه خبري فهو قتيل له قتل من ابب احلديث ،6880ابلرقم

(3/1526.)
(5 ) ْليبِّ الزيلعي، طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ ،1،(6/126 قدامة، وابن رشد،)8/373(املغين، (. وابن

 (.4/192،د.ط،)بداية اجملتهد وهناية املقتصد
(7/255،)2،طائع يف ترتيب الشرائعبدائع الصن،الكاساين:نظري(6)
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الدم معصوم قتل يف إال الدية هذه جتب اإلسالم،ال يف(1)وليس وال القاتل يف ال فيها شرطا
وليسالعقلأوالبلوغأيضافيها،فتجبفيماإذاكاناملقتولمسلماأوذمياأومستأمنااملقتول؛

اجملنون؛شرطا أو الصيب بقتل أي،فتجب فيها واألصل تتعنيالدية: ال ولكن أصوهلا،اإلبل بل
مخسة مائة،الغنم،البقر،(2)الفضة،الذهب،اإلبل: اإلبل يف يفروى،وجتب حزم بن عمرو

وأنيفالنفساملؤمنةمائة)):كتبإىلأهلاليمن-صلىهللاعليهوسلم-أنرسولهللا،ابهكت
.(3)((مناإلبل،وعلىأهلالورقألفدينار

 :مقسمةأرابعاهكذا،وجتبيفمالالقاتلابإلمجاع
.مخسوعشرونبنتخماض

.ومخسوعشرونبنتلبون
.ومخسوعشرونحقة
(4).ومخسوعشرونجذعة

يفِديَِةاْلَعْمِدِإَذاقُِبَلْتمَخٌْسَوِعْشُروَنبِْنَتللحديث))(5)عنداجلمهورمناحلنفيةواملالكيةواحلنابلة
                                                 

.(7/252،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(1)
(2 ) حنيفة أيب عند الثالثة وعندوعندومالك، املذكورة، اخلمسة أمحد صاحيباإلمام حنيفة املأيب اخلمسة احللل،ذستة مع كورة

 )2ط، ئعبدائع الصنائع يف ترتيب الشراوالكاساين، ،7/253 حممد، رشد، وابن  بداية اجملتهد وهناية املقتصد(
(.8/367.و)761-7/759،)املغين(.وابنقدامة،2/401)

فأصولالدية:
هب،عشرةآالفدرهمالفضة.ذةاإلبل،ألفدينارالئثالثة:ما-رمحههللا–عندأيبحنيفة-
هب،اثناعشرألفدرهم.ذإلبل،ألفدينارالةائثالثة:ما-رمحههللا–عنداإلماممالك-
ةاإلبل،وماسواهابدلمنها.ئ:ما-رمحههللا–عندالشافعي-
تاالبقرة،ألفالشاة.ئهب،اثناعشرألفدرهم،مذةاإلبل،ألفدينارالئ:ما-رمحههللا–عندأمحد-

(.وصححهالشيخاأللباين8/57،)4853ألصابع،ابلرقمأخرجهالنساينيفالسننالصغرى،كتابالقسامة،اببعقلا(3)
(.7/300،)2238،ابلرقم2،طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيليف-رمحههللاتعاىل-

(4 الثانيةبنت خَمَاض( يف ودخلت سنة أكملت اليت اإلبل هي الثالثة.بنت لبونو .: يف ودخلت سنتني أكملت اليت هي ،
حقةو هي : الرابعة. يف دخلت وجذعةاليت يراجع: اخلامسة. يف دخلت اليت هي إسحاق: أبو كفاية املتحفظ ،  إبراهيم،

 .84ص، وهناية املتلفظ يف اللغة العربية
(5 ظر:ين( (7/254،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعوالكاساين، رشد، قدامة،و(،4/192)،بداية اجملتهدابن ابن

(.8/372،)املغين
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ًة،َومَخٌْسَوِعْشُروَنَجَذَعةًخَمَاٍض،َومَخٌْسَوِعْشُروَنبِْنَتلَُبوٍن،َومخَْ ((.ٌسَوِعْشُروَنِحقَّ

وقيل مثلث: حقةإة: ثالثون هنا جذعة، وثالثون أوالدها، بطوهنا يف خلفة عند.وأربعون
(1)الشافعي شعيب. بن عمرو روى ملا أبيه، عن جده، عن ، هللا رسول وسلم-أن عليه هللا -صلى

إن قال املْقُتول)): َأْولَِياِء ِإىَل ُدِفَع ًدا ُمتَ َعمِّ ُمْؤِمًنا قَ َتَل َمْن قَ تَ ُلوا، َشاُءوا فَِإْن يَةَ، الدِّ َأَخُذوا َشاُءوا ،َوِإْن
ةً ِحقَّ َثاَلثُوَن َوِهَي َجَذَعةً، َوَثاَلثُوَن َخِلَفةً، َوأَْربَ ُعوَن هَلُمْ، فَ ُهَو َعَلْيِه َصاحَلُوا َوَما لِ، َتْشِديِدَوَذِلَك

 .(2)((الَعْقلِ
دينار  ألف الذهب من احلنفية،وهي عند أالف عشرة الفضة عشر،ومن اثنا اجلمهور وعند

شاة.لفاأومنالغنم،منالبقرمائتابقرة،ألفا

أبيه عن شعيب بن عمرو وعن خطيبا، قام عمر أن جده عن فقال، غلت: قد اإلبل إن :أال
د ألف الذهب أهل على ينارفقوم ألفا، عشر اثين الورق أهل وعلى بقرة، مائيت البقر أهل ،وعلى

.(3)((وعلىأهلاحلللمائيتحلة..،وعلىأهلالشاةألفيشاة

الرجل دية نصف املرأة بدية(4)ودية املرأة دية بتسوية يقول من احلديث العصر يف وجد أنه إال
(5)الرجل.

عند واملعاهد الذمي أيبودية املسلمحنيفةاإلمام احلر دية واإلمام،مثل مالك اإلمام وعند

                                                 
(1 ) النووي، طروضة الطالبني وعمدة املفتنيينظر: ،3( والشربيين9/256، ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،(،

(.5/296)،1ط
(2 ) أخرجه الرتمذيالرتمذي، سنن اإلبليف من هي كم الدية يف جاء ما ابب الدايت، كتاب ، ، )1387برقم و4/11، ابن(،

إرواء (وصححهاأللباين،يف2/877،)2626،كتابالدايت،اببمنقتلعمدافرضواابلدية.ماجهسننابنيفماجة
(.7/259،)2199،ابلرقم2،طالغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

(3 ) يف داود، أبو أخرجه داود أيب )سنن هي كم الدية ابب الدايت، 4/184كتاب ،) األلبا4542ابلرقم وصححه ين. يف،
.2246ابلرقم(،7/05،)2،طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

(4 ) الكاساين، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: ،2(7/254 و .) رشد، بداية اجملتهدابن  ،الشربيينو(،4/196)،
(.8/402)،املغينابنقدامة،و(،5/300)،1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

مقدار دية املرأة كمحمدأبوزهرة،حممدشلتوت،وحممدرشيدرضا،والدكتوريوسفالقرضاوي.ينظر:عارفعزالدين،(5)
.158،اجمللةاألردنيةيفالدراساتاإلسالمية،اجمللدالسابع،صاحلرة املسلمة يف النص واإلمجاع
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ديته،أمحد ،نصف الثلث الشافعي (1)وعند أعلم-والراجح ابلنصف-وهللا النسائيالقول رواه ملا
 سننه ُشَعْيبٍيف ْبِن َعْمرِو َعْن أَبِيهِ، َعْن َجدِّهِ، َعْن قَالَ: : اَّللَِّ َرُسوُل وسلم-قَاَل عليه هللا :-صلى

ِةِنْصُفَعْقِلاْلُمْسِلِمنَيَوُهُماْليَ ُهوُدَوالنََّصاَرى)) .(2)((َعْقُلأَْهِلالذِّمَّ
العمد القتل يف الدية العمد،وتغليظ شبه اجلمهو،ويف على.(3)رعند حبملها العمد يف وتغليظها

ماله،اجلاين من مؤجلة،وفرضها غري املالكية،وبرتبيعها،(4)حالة إذا(5)وعند العمد يف الدية تتغلظ
قتلالوالدولده.

اجلمهور-ابإلمجاع : احلرمان من املرياث -5 واحلنابلة– عند والشافعية فيعاقب(6)احلنفية ؛
م حبرمانه عمدا مورثه للحديثقاتل اإلرث ن َشْيءٌ)): لِْلَقاِتِل وللقاعدة(7)((لَْيَس

 (8)األصولية"املستعجلالشيءقبلاألوانيعاقبابحلرمان"

فعقوبةالقتلالعمديفالقانوناجلنائيالسنغايلهوالسجناملؤبدمعاألعمالالشاقة.
العقو هي البشريةهذه النفس على تقع جناية أعظم على القانونية احلنيف،بة الشرع يف،بينما شدد

العظيم اجلرم أمورا: القاتل وألزم صنيعته-عقوبتها جلسامة للقاتل توبة ال السلف بعض قال حىت
                                                 

(.8/398،)املغينابنقدامة،و(.4/197،)اجملتهد وهناية املقتصد بداية(ابنرشد،4/627ينظر:املدونة،)(1)
(2 ) يف النسائي، سننأخرجه الصغرىه، الكافر،السنن دية كم ابب القسامة، كتاب ،(8/45 ابلرقم يف4806(، داود وأبو .

( هي، كم الدية ابب الدايت، كتاب 4/184سننه، ابلرقم اجل4542(، صحيح يف األلباين وحسنه وزايداته،. الصغري امع
(2/743،)4013ابلرقم

(3 ) الكاساين، 7/255)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: بعدها.(، وما مغين احملتاج إىل معرفة معاين الشربيين،
ومابعدها.(،8/373)املغينابنقدامة،وومابعدها،(5/335،)1، طألفاظ املنهاج

(.9/256،)3،طبني وعمدة املفتنيروضة الطالالنووي،(4)
 (.4/192،د.ط،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدينظر:ابنرشد،(5)
(6 ا( املنذرينظر: بن طاإلمجاع، ص2، ،96 والكاساين، رشد،(،7/251)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. وابن

(5/335،)1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(.والشربيين،4/144،د.ط،)بداية اجملتهد وهناية املقتصد
و قدامة، و6/365)املغين، ابن الربكات(. أبو السالم، عبد طاحملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ،2،
(1/412.)

(7 أخرجه( داود أبو األعضاءهسننيف دايت ابب الدايت، كتاب ، ، وصححه4/189).4564برقم اإلروا(. يف ،ءاأللباين
(6/115،)1670ابلرقم

.132،ص1،طاألشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمانيراجع:ابنجنيم،(8)



`101 

 

والقصاصحبيثيقتلكماقتليفقولعامة،واعتربفعلهمفسقايستوجبالتوبةالنصوح-وبشاعتها
آجلة،ءلعلماا غري عاجلة حالة القاتل مال يف اإلبل من مائة الدية منجمةوكذا اجلمهور،وال ،عند

اجلمهور عند املقتول مرياث من حرمان األحناف،وأخريا عند الوصية الشرعية)،مع والعقوبة
بعد سُيقتل أنه علم إذا القاتل ألن )السجن(؛ القانونية العقوبة من نفعا أجدى يَقتلالقصاص( أن

استبقا على القتلءحيرص برتك السجن،حياته إال جنايته على يرتتب ال أنه علم سيحىي،وإذا وأنه
اإلقدام على أكثر سيجرؤ احلياة تكون مهما العمد،بعدها القتل عن يصرف ما أعظم ،والقصاص

القتل تقليل يف أثرا الشعوب،وأشد بني األمن ذلك،وانتشار على شاهد فيهاوالواقع اليت فالدول
وماحالغاميباالشقيقةعناببعيدة.،وأكثرأمناواسقرتارا،أقلقتال،عقوبةالقتل



 .اجلناية على النفس ابلقتل شبه العمد: الثالثاملطلب 

 التعريف ابلقتل شبه العمد.: األول الفرع  
 يف القانون.: أوال

ميك ولكن العمد شبه القتل اجلنائي القانون يعرف مل املادة على اعتمادا تعريفه رقم،297ن القانون
.(1)اجلرحأوالضربأواالعتداءالعمداملفضيإىلاملوت:.أبنه1999يناير29ل99-5

  :اثنيا يف الشريعة
.(2)وخبطأالعمدالجتماعهمافيه،ويسمىالقتلالعمدأيضابعمداخلطأ

بقوله احلنفية من الكاساين عرفه القت": يقصد لطمةأن أو صغري حبجر أو صغرية بعصا ،ل
كالسوط اهلالك فيه الغالب يكون ال مما ذلك وحنو ضربتني، أو ضربة ضرب إذا وحنوه يف، يوال ومل

.(3)"الضرابت
يوجد وال املالكية عند القتل من النوع سحنونهذا قال القاسم": البن قلت يعرف: كان هل

قتل يفاجلراحاتأويف العمد شبه النفس؟قالمالك ابطل:قالمالك: العمد شبه وإمناهوعمد،
                                                 

 .49القانوناجلنائيالسنغايل،ص(1)
(.5/512)كشاف القناع، ومنصور،(.8/271،)املغينيراجع:ابنقدامة،(2)
)7/233(2ط، رتيب الشرائعبدائع الصنائع يف تالكاساين،(3)
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 .(1)"أوخطأوالأعرفشبهالعمد
 (2)أنيقصدالضربدونالقتلمبااليقتلغالبا.:احلنابلةو،وعندالشافعية

 (3)بيان حكمه وذكر بعض صوره.: الثاين الفرع 

مم القتل من النوع وحمرم،وعنهذا الوضعي القانون الشرويف الغراءيف اإلسالمية ومن ،يعة
 :صوره

 (4)يف القانون: أوال

 .الضربالعمداملفضيإىلاملوت: األوىل
 اجلرحاملتعمداملؤديإىلاملوت.: الثانية
 االعتداءاملسببللموت.: الثالثة

 يف الشريعة: اثنيا 
إالأنهدونوهوحرامكذلك،التقسيمالشرعيالراجحالقتلخطأشبهعمدمنأنواعالقتليف

:ومنصورهمايلي،األول
(5)حجر.أورمياإلنساناملقصودمبااليقتلمثلهكخشبة: األوىل

(6)ضرباملعلمأواملريبالصيبمبألوف.:الثانية
ر.يعزتتعزيرالسلطانمذنبافيموتابل:الثالثة
املوت: الرابعة حىت الضرابت توايل مع الصغري ابلسوط عند،الضرب عمد،األحنافهذا وهو

.(7)عندالشافعي
                                                 

(.4/558،)1،طاملدونةاإلماممالك،(1)
(5/211،)1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجوالشربيين،(،8/271)املغين، يراجع:ابنقدامة،(2)
.290ص،د.ط،حكام السلطانيةاألينظر:املاوردي،(3)
.48الثاين،الفصلاألول،العنوانالثاين،صالقسمالقانوناجلنائيالسنغايل،(4)
.املرجعالسابق،املغين،ينظر:ابنقدامة(5)
.املرجعالسابق،املغين،ينظر:ابنقدامة(6)
(7 ) الكاساين، 7/233)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: والنووي، طروضة الطالبني وعمدة املفتني(، ،3،

(9/125.)
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خلامسةا طاعن: وال جبارح ليس مما غالبا يقتل مبا الكبريك،القتل احلجر الكبرية، والعصا عند،
 .(1)عمد،وعندصاحبيهوالشافعي،أيبحنيفة

لطمةقصد: السادسة  أو صغري حبجر أو صغرية بعصا القتل ، ال مما ذلك غالباوحنو يقتل
 .(2)عنداحلنفيةومليواليفالضرابت،هإذاضربضربةأوضربتنيوحنو،كالسوط

 عقوبة القتل شبه العمد.: الثالث الفرع

  .(3)هي األعمال الشاقة املؤبدة: يف القانون: أوال

 .يف الشريعة: اثنيا
:مورأ يفالشريعةبيفالقتلشبهالعمدجيو
 من هذه املعصية التوبة -1

بش (4)،الدية -2 القائلني عند العمد والشافعية-به -احلنابلةواحلنفية عليهلقوله هللا صلى
وسلم والعصا)): ابلسوط كان ما العمد شبه قتيل إن اإلبل،أال من يف،مائة أربعون

أوالدها(( املال،(5)بطوهنا عدا اجلمهور عند الدية هذه يفوجتب اجلاين عاقلة على كية
تَ تَ َلْتاْمرََأاَتِنِمْنُهَذْيٍلفَ َرَمْتِإْحَدامُهَااأْلُْخَرى)):ثالثسننيحلديثأيبهريرةقال اق ْ

بَ يف َوَما َها فَ َقتَ َلت ْ حِبََجٍر النَّيبِّ ِإىَل فَاْخَتَصُموا وسلم-ْطِنَها عليه هللا ِديََة-صلى َأنَّ فَ َقَضى
َعاِقَلِتَها َعَلى اْلَمْرأَِة ِديََة َأنَّ َوَقَضى َولِيَدٌة َأْو َعْبٌد ُغرٌَّة عند،(6)(َجِنيِنَها العمد شبه ودية

                                                 
(1 ) ينظر: ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، والنووي، السابق.و املرجع املرجعروضة الطالبني وعمدة املفتني، ،

السابق.
 (.7/233،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(2)
.47ص،288يفاملادةالقانوناجلنائيالسنغايل،(3)
 (.7/30،)1طنيل األوطار، حممد، يراجع:الشوكاين،(4)
.120سبقخترجيه.ص(5)
(6 البخاريأخرجه( الدايت، كتاب صحيحه، يف الولد، على ال الوالد وعصبة الوالد على العقل وأن املرأة جنني ابب

(3/1532 احلديث رقم .)6909 اجلننيومسلم. دية ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة كتاب مسلم، صحيح ،
(.11/176،معاملنهاج،)1681جوبالديةقيقتلاخلطأوشبهالعمدعلىعاقلةاجلاين،رقماحلديثوو
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أرابع واحلنابلة األحناف خماض: بنت وعشرون مخس وعشرون، لبونومخس ،بنت
حقة وعشرون ومخس جذعة، وعشرون العاقلة،(1)ومخس على القاتل،وجتب ويدخل

 (2)عنداألحناف.،فيهمللتحمل

الكفارة -3 مسلمة: رقبة عتق متتابعني،وهي شهرين صيام تعاىل،أو قال ٱ ٻ ]:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

وكماالخيفىأن،(3)[ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
اخلطأ قتل يف الشافعية،اآلية ذهب العمدولكن شبه القتل يف الكفارة وجوب كما،إىل

العمد القتل يف وعاأوجبوها وذمي وعبد وجمنون وصيب ابلغ قاتل كل وخمطئ؛على مد
القصد عدم من اخلطأ قتل يشبه القتل،ألنه يف وهو اإلمث حمو الكفارة من املقصود وألن

أعظم عن،العمد عفي إذا العمد القتل يف الكفارة جتب أنه الشوكاين اإلمام حدد وقد
وأماإذااقتصمنهفالكفارةحلديثعبادةبنالصامترضيهللا،رضيابلديةاجلاينأو

 (5)وذهباجلمهورإىلأهناالجتبفيه.،(4)أناحلدودكفاراتألهلهاعنهيف

(6).واحلنابلةاألحنافوالشافعية:عنداجلمهوراحلرمان من اإلرث  -4

الشاقة األعمال مع السجن القانون يف الدية،وعقوبته ولكن فيه قصاص ال الشريعة يف وأما
نمناملرياث.واحلرما،والكفارةعندالشافعية،املغلظة

                                                 
(.8/372)املغين، ابنقدامة،و(.7/245)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(1)
(.7/255)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(2)
.92،اآلية:ءةالنساسور(3)
(.7/70،)1،طنيل األوطارينظر:الشوكاين،(4)
 (.7/251)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(5)
(6 ) ، الكاساين 7/251)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر: .) طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، ،3،

(.6/365)املغين، ابنقدامة،و(.9/135)
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العمد شبه وبني العمد القتل عقوبة بني ساوى القانون أن خيفى فرقت،وال الشريعة وبينما
إداردته عن أسفر اجلاين إن حيث واإلدارة؛ الرغبة الكتمال ابلقصاص؛ العمد يف فشدتت بينهما؛

استخدمها اليت ابلوسيلة والقسوةءفال،اخلفية الشدة حاله القتل،مت األمربينمايف تردد العمد شبه
واخلطأ العمد اجلانب،بني هلذا فيه القصاص للحال،فنفت مناسبة أخرى عقوبة ألزمت وهذا،و

أعدلمناجلمعبنياجلنايتنييفالعقوبةمعافرتاقهماواختالفهمامنحيثالقصدوالوسيلة.


 اجلناية على النفس ابلقتل اخلطأ: الرابعاملطلب 

 تعريف ابلقتل اخلطأال: األول الفرع
 يف القانون.: أوال

إال حدة على اخلطأ القتل اجلنائي القانون يعرف مل منأنه الثالث القسم يف اخلطأ اجلرح مع ذكره
القانون من الثاين العنوان يف األول ،الفصل املادتني على اعتمادا نعرفه أن من308و307وميكن

أبنه القانون : أوعدم اإلمهال واللوائحأواحلريقالسهوأو والقوانني لألنظمة املراعاة االحرتازأوعدم
(1)غرياإلرادياملفضيإىلاملوت.




 يف الشريعة.: اثنيا
قال فيه الكاساين من األحناف ن": يف يكون قد الفعلفاخلطأ فس ظن، يف يكون وقد

.الفاعل
وأنيقصدرجالفيصيب،افنحوأنيقصدصيدافيصيبآدمي-اخلطأيفالفعل-:أمااألول

وليسخبطأ.،فإنقصدعضوامنرجلفأصابعضواآخرمنهفهذاعمد،غريه
الثاين وأما الظن-: يف اخلطأ فإذا-أي مرتد أو حريب أنه ظن على إنسان إىل يرمي أن فنحو

 (2)"هومسلم

                                                 
.51ص،308و307املاداتن:القانوناجلنائيالسنغايل،-1

 ،7/234،(2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،(2)
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اخلطأ": وقال فيه ابن قدامة من احلنابلة إصابأن به يريد ال فعال يفعل املقتولأن ة فيصيبه،
 (2).وهذاالتعريفقريبمنتعريفبعضالشافعية.(1)"ويقتله



 .بيان حكمه وذكر بعض صوره: الثاين الفرع
إمجاال: يف القانون الصور هذه من بعضا القانون ذكر السهو: أو الغفلة أو عدم،اإلمهال

 (3)لتفصيلفيهااعتماداعلىالتعريف.ميكناو،عدماملراعاةلألنظمةوالقواننيواللوائح،االحرتاز

جلدارأواللبناتعلىشخصفيموت.اكأنيقومببناءأوهدمسورفيسقط: أوال
كأنينطلقالسائقعنداإلشارةاخلضراءبعدوقوفهفيصادفمرورشخصفيقتله.: اثنيا
أنيشغلانرالإلانرةفيقععليهإنسانفيموت.:اثلثا
فيقععلىشخصفيموت.كأنيرميهدفا: رابعا

أويضعحجرافيعثربهإنسان،شخصوميوتالطريقفيسقطفيهاحيفرحفرةيفأنك: خامسا
فيموتبه

 .فيقتلهعلىغريهيفالنومنيتقلبأك: سادسا
 
 يف الشريعة.: اثنيا 

  يفالشرعاحلنيف.منصورالقتلاخلطأ
ب: وىلاأل فيقتل له مباحا فعال اجلاين يتعمد قصدهأن دون آدميا ه فيصيبك، غرضا يرمي أن

 (4).وتسمىهذهاحلالةاخلطأىفالفعل.شخصا

قاصدا: الثانية الفعل اجلاين يتعمد عليهأن اجملين أبرض،به يقتل حقه؛كأن يف إابحته ظاان

                                                 
(.8/272)املغين، ابنقدامة،(1)
(.5/211،)1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،ينظر:(2)
.51ص،308و307مادةنائيالسنغايل،القانوناجل(3)
(.4/338،)، بلغة السالك ألقرب املسالكوالصاوي،أمحد(.8/271،)املغينيراجع:ابنقدامة،(4)
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 (1).وتسمىهذهاحلالةاخلطأىفالقصد.احلربمنيظنهكافرافإذاهومسلم

وهلاأوجهمنها:،(2)تلنتيجةلفعلهدونالقصدأنأييتالق: الثالثة
فيقتله.علىغريهيفالنومنيتقلبأك-
كأنيسقطعلىقاعدفيقتله.-
فيقععلىأنسانويقتله.ئكأنيسقطمنيدهشي-
 رافتطأدابتهعلىأنسانوتقتله.ئكأنيركبسا-

 (3).آدمياوميوتلطريقفيسقطفيهاكمنحيفرحفرةىفا؛أنيتسبباجلاىنىفالفعل: الرابعة

.(4)القتلاحلاصلمنفعلصيبأوجمنوناخلامسة: 



 عقوبة القتل اخلطأ.: الثالث الفرع 

 يف القانون.: أوال
غرامة مع سنوات مخس إىل أشهر ستة ابلسجن اخلطأ القتل على السنغايل اجلنائي القانون يعاقب

كمايفاملادةرقم.الإذافرالقاتلفتضاعفالعقوبةإ،فرنك300.000فرنكإىل 20.000مالية
(5).منالقانوناجلنائي.307

 يف الشريعة.: اثنيا 
:القصاصعلىفاعلهولكنيرتتبعلىهذاالفعلمايلي

                                                 
(.8/303،)1،طالتاج واإلكليل ملختصر خليليراجع:حممدالغرانطي،(1)
(.2/1106،)2،طالكايف يف فقه أهل املدينةيراجع:ابنعبدالرب،( 2)
التشريع (،ووعودة،8/272)املغين، ابنقدامة،و،)7/234(،2ط،، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(3)

 (.4/242،)احلاشيةوالدسوقي، .289،د.ط،صحكام السلطانيةاأل(،واملاوردي،2/103،بدايةمن)اجلنائي
(.2/1106،)2،طدينةالكايف يف فقه أهل امليراجع:ابنعبدالرب،(4)
.51القانوناجلنائيالسنغايل،ص(5)
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(1)وجوب الدية والكفارة -1 خطأ: مؤمنا قتل من حق تعاىل،يف لقوله معاهدا كافرا :أو
 ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

وتكون.[ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
حكىو-كلسنةثلثالديةجيبيفآخرالسنة،الديةعلىالعاقلةمؤجلةثالثسنني

والكفارةمنهمأو،(2)لقضاءعمررضيهللاعنه،عنداجلمهور-ابناملنذرعليهاإلمجاع
 منماله.

اجلمهور عند العاقلة على سنني ثالث يف مؤجلة أمخاس اخلطأ (3)ودية واملالكية: احلنفية من
واحلنابلة (4)والشافعية خماض: بنت عشرون خماض، ابن وعشرون لبون، بنت وعشرون،وعشرون

حقة جذعة، وعشرون ، واحلنابلة احلنفية عند عشرون،(5)هذا والشافعية؛ املالكية من غريهم وعند
(6)بدالمنعشرينابنخماض.،ابنلبون

العاقلة على محلها الدية عليها،وختفيف أيضا،وأتجيلها الشافعية،وختميسها عند وتغلظ
:واحلنابلةيفالنفسواجلراحيفثالثحاالت

 حتقيقالألمن.،إذاوقعالقتليفحرممكة -أ
                                                 

(1 ينظر( : حممد، املنذر، طاإلمجاعابن ،2 إ.173ص والوصية املرياث من واحلرمان والكفارة، الدية جتب األحناف اذوعند
إ وأما فيموت، قاعد على يسقط كمن املباشر؛ القتل الكفاذكان دون فقط الدية فتجب ابلتسبب كان احلرمان؛ا أو رة؛

الكاساين، إنساان،يراجع: دابته 272-7/271،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعكراكبتقتل .) روضة النووي،
(،9/135،)3،طالطالبني وعمدة املفتني


رويعنعمربناخلطابأنهقضىابلديةعلىالعاقلةيفثالثسنني(2)
هومرويعنعليواحلسنوغريهم.قيلأبهناأرابعكديةالعمدو(3)
مغين احملتاج إىل معرفة معاين الشربيين،ينظر:(.و2/189،)1،طالتلقني يف الفقه املالكي،أبوحممدعبدالوهابيراجع:(4)

(.5/298،)1، طألفاظ املنهاج
(.8/377)غيناملابنقدامة،و(.7/254،)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعينظر:الكاساين،(5)
(.2/189،)1،طالتلقني يف الفقه املالكي،أبوحممدعبدالوهاب(.و2/851د.ط،)موطأ اإلمام مالك. اإلماممالك(6)
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 ذيالقعدةذياحلجةاحملرمرجب.:إذاوقعيفاألشهراحلرم -ب

 .(1)كاألمواألخت؛إذاوقععلىقريبذيرحمحمرم -ت

 (2).أنهيزادفيهامثلثلثهوتغليظها

–(3)وجوب الكفارة فقط -2 عوضا كانت إن القاتل مال يف-يف مؤمنا قتل من حق يف
يظنهب وهو حروهبم أو الكفار تعاىلالد لقوله كافرا  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]:

 .(5)والديةيفهذهاحلالةعلىالراجح..(4)[ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

قتله :(6)احلرمان من املرياث -3 من دية من يرث ال خطأ القاتل أن على الفقهاء ،أمجع
ماله يف اختلفوا ،ولكن مطلقا يرث الدية–فال من وال املال من اجلمهورعند-ال من:

 .(8)وعنداملالكيةيرثمناملالالمنالدية،(7) األحنافوالشافعيةواحلنابلة

 اخلطإ القتل على السنغايل اجلنائي القانون معيعاقب سنوات مخس إىل أشهر ستة ابلسجن
إالإذافرالقاتلفتضاعفالعقوبة.،فرنكسيفا300000إىل20000غرامةمالية

عقوبت الكفارةوأما مع فالدية اإلسالمية: الشريعة يف اإلرث،ه من ،واحلرمان منه والعلم-واحلكمة
تعاىل هللا البشرية-عند يفاألصل،حفظالنفوس مؤاخذخبطأه غري ولكن،وصيانةاجملتمع؛اإلنسان

وحفظاللمجتمع.،تطهرياله،وحلرمةالنفس،يؤاخذعليهبهيفالقتللعظمه
                                                 

(1) النووي، طروضة الطالبني وعمدة املفتنييراجع: ،3( و9/255، ،) ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،
(8/380)املغينبنقدامة،او(،5/296،)1ط

(4/201،)بداية اجملتهد وهناية املقتصدينظر:ابنرشد،(2)
(.2/195،)1،طالتلقني يف الفقه املالكي،أبوحممدعبدالوهابيراجع:(3)
.92مناآلية:ءسورةالنساء،جز(4)
(.4/438،)األصل املعروف ابملبسوطيراجع:الشيباين،حممد،(5)
(.7/271)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،والوصيةعنداحلنفية،يراجع:ومن(6)
(7 ينظر( : املنذر، طاإلمجاعابن و.96ص2، 7/271)2ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، قدامة،و(. ابن

(1/412،)بن حنبلاحملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد ، (.وعبدالسالم6/365)املغين، 
(8 ) الرب، عبد ابن طالكايف يف فقه أهل املدينةيراجع: ،2( و(.2/1111، الغرانطي، ،التاج واإلكليل ملختصر خليلحممد

(.8/332،)1ط
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 يف اجلناية على ما دون النفس )األطراف( ابجلرح وابلضرب.: الثاملبحث الث   
ولكن-إالأنهأعظمأنواعاجلناايتوأشنعها-ليستاجلنايةمنحصرةيفقتلالنفساملعصومة

األطراف إىل وأنواعه،تتعداها القتل الفصل هذا من الثاين املبحث تناول ،وأحكامه،وصوره،وقد
ليتحدءفجا املبحث الثاينهذا النوع عن ث والضرب: ماهيتهم،اجلرح القانونمبينا يف وأحكامهما ا

يفثالثةمطالب:وذلك،والشريعة

 ومشروعية القصاص فيها. ،املطلب األول: التعريف ابجلناية فيما دون النفس
 .فرعانوحتته 

 األول: التعريف ابجلناية فيما دون النفس يف القانون. الفرع
اعت  يقال أن األشخاصميكن ضد واجلرائم اجلناايت الثاين: العنوان مواد على القانون،مادا من

السنغايل املوت.،اجلنائي إىل املؤدية غري املتعمدة والضرابت اجلروح الثاين: القسم مواد وخصوصا
االعتداء النفس:هي دون اجلنايةعلىما أبن املتعمدة: غري واجلروح اإلصاابت الثالث: القسم ومواد

الفعل أو ابلقول الشخص ابلتهديد،على يكون أو،القول اجلرح أو ابلقطع يكون قد والفعل
 (1)الضرب.

 ومشروعية القصاص فيها.يف الشريعة  الثاين: التعريف ابجلناية فيما دون النفس  الفرع
 :مسألتان وحتته

 : التعريف ابجلناية فيما دون التفس يف الشريعة.األوىل املسألة
النفسواجلناية  بقاء مع الغري من اإلنسان جسم على تقع جناية كل هي النفس: دون ما على

واملالكية،(2)حية احلنفية عند خطأ أو عمدا إما وهي وغريمها. والضرب اجلرح ما(3)ومنها فالعمد:
غالبا جيرح مبا عدواان الفعل اجلاين فيه إصابته(4)قصد قاصدا حبجر غريه رمى كمن وفيه،فجرحه،؛

                                                 
.52-47القانوناجلنائيالسنغايلمنص(1)
(.2/204،)التشريع اجلنائي(.وعودة،16/63)مرجعسابقاملوسوعة الفقهيةينظر:(2)
(.4/558،)1،طاملدونة(،ومالك،7/310)2ط،بدائع الصنائعالكاساين،ينظر:(3)
(.4/189،)بداية اجملتهديراجع:ابنرشد،(4)
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أمكن إذا حال،القصاص يف جيرح مباال كرميه العدوان؛ دون الفعل اجلاين فيه قصد فما اخلطأ: وأما
وهو:أنيقصد(2)ولكنفيهالدية.أوشبهالعمدعندالشافعيةواحلنابلة،والقصاصفيه،(1)اللعب.

وفيهالديةاملغلظة.(3)اجلايناجلنايةمبااليؤديإىلالنتيجةغالبا؛كأنيلطمهفيقفأعينه.
(4)واجلنايةفيمادونالنفسأربعةأنواع:

قطعاألطراف؛كقطعاليد.-1
إزالةمنفعةاألطراف؛كتفويتالسمع.-2
الشجاح؛كاملوضحة.-3
اجلروح؛كاجلائفة.-4

العلما بعض خامساءويزيد سبق.ءوهواإليذا،قسما إىلما يؤدي ويبدوللباحث،(5)الذيال
ضرورينظراإىلنتيجةاجلناية.أنه

 

 : مشروعية القصاص يف األطراف مع ذكر شروطه.ةالثاني املسألة
:القصاصفيمادونالنفس)األطراف(مشروعابلكتابوالسنةواإلمجاع

 : فأما الكتاب
تعاىل قوله [  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک کک ]:

(6). أن الداللة الكرميةووجه اآلية
لكعلىمشروعيةالقصاصفيه.ذ؛فدلءواجلراحاعتدا،ءاالعتداأجازتالردابملثليف

                                                 
(1 ) ينظر: رشد، )بداية اجملتهدابن ،4/192.) طمغين احملتاجوالشربيين، ،1( ،5/253 والزحيلي، طالفقه اإلسالمي(، ،4،

(7/5737.)
(2 ال( طمغين احملتاجشربيين،ينظر: ،1( ،5/253 قدامة، وابن )املغين(، ،8/317 يونس، بن ومنصور ،كشاف القناع(.

(5/547.)
(3 ) ينظر: رشد، )بداية اجملتهدابن ،4/190.) طمغين احملتاجوالشربيين، ،1 السابق، املرجع ، ،الفقه اإلسالميوالزحيلي،

(.2/217،)التشربع اجلنائي(.وعودة،7/5738)،4ط
(.7/296)،2ط،بدائع الصنائعالكاساين،ينظر:(4)
(.2/205،)التشريع اجلنائيينظر:عودة،(5)
.194سورةالبقرة،اآلية:(6)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ]:وقوله

[  ۋ ۋ ٴۇ
ابلنفس.(1) النفس بقتل صرحت حيث القصاص؛ مشروعية يف صرحية واآلية

لكقصاصفيمادونالنفس.ذو،ابلسناملماثلوقلعالسن،ابلعنياملماثلةهلا،وقفإالعني،املماثلة
أنس:وأما السنة عن الربيع، أخت أن حارثة، أم إنساان، جرحت ، النيب إىل صلى-فاختصموا

:فقالتأمالربيع،«القصاص،القصاص»:-صلىهللاعليهوسلم-فقالرسولهللا،-هللاعليهوسلم
هللا رسول اي ، اليقتص وهللا فالنة؟ من منهاأيقتص ، النيب وسلم-فقال عليه هللا -صلى سبحان»:

فمازالتحىتقبلوا:قال،وهللااليقتصمنهاأبدا،ال:قالت،«القصاصكتابهللا،هللاايأمالربيع
 .(2)«إنمنعبادهللامنلوأقسمعلىهللاألبره»:-صلىهللاعليهوسلم-فقالرسولهللا،الدية

؛ألناألطرافحمتاجةإىل(3)علىوجوبالقصاصفيمادونالنفسإنأمكنءوأمجعالعلما
كالنفس ابلقصاص احمللى،احلفظ يف حزم ابن حممد أبو يقول ما...": كل يف واجب القصاص أن

كسر أو جرح من بعمد كان تعد، كل يف ذلك القرآن حرمة،إلجياب كل ويف عقوبة، كل ويف ويف،
.(4)"صلىهللاعليهوسلموورودالسننالثابتةعنرسولهللا،كلسيئة

:ومنها،ءويفهذاالبابضوابطيذكرهاالعلما
القصاصيفاألطرافواجبإنأمكن.-
قصاصيفاألطرافإالابلعمد.ال-
،ويؤخذاألنفالكبريابلصغري،فالتقفأعنيبسن:واملماثلة،القصاصيفاألطرافإالابملساواة-

االسم يف للمساواة الصغري؛ بعني الكبري ابلسبابة،وعني اإلهبام تؤخذ بسفلى؛،وال عليا جفن وال
لعدماملماثلة.

الكاملة- الدية ففيه واحد إال اجلسم يف منه ليس ما منهما،كل واحد كل ففي اثنيني كاان وإذا
                                                 

.45سورةاملائدة،اآلية:(1)
(2 ) ابلرقم قصاص(. )واجلروح تعاىل: قوله ابب القرآن، تفسري كتاب البخاري، صحيح صحيحه، يف البخاري ،4611رواه

وما2/1036) األسنان يف القصاص إثبات ابب والدايت، والقصاص واحملاربني، القسامة كتاب مسلم، صحيح ومسلم، )
(.11/164،معاملنهاج1675يفمعناها،ابلرقم

(8/320،د.ط،)املغينيراجع:ابنقدامة،–(3)
 (11/8)،احمللى ابآلاثربنحزم،ا(4)
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ذا.وهك،نصفالدية
يقتصمنهلهفيمادوهنا؛كاحلروالعبد.،كلمناقتصمنهلغريهيفالنفس-
االبن- مع كاألب دوهنا؛ فيما له منه يقتص ال النفس يف لغريه منه يقتص ال من مع،كل واملسلم

(1)الكافر.

:(2)شروط القصاص للجناية فيما دون النفس

نوعان األطراف يف اجلناية القص(3): يوجب )الدية(،اصما املال يوجب العلما،وما اشرتط ءوقد
:للنوعاألولشروطاتذكرفيمايلي

 .ابالتفاقأن تقع اجلناية عمدا من ابلغ مكلف -1

 احلنفية وأنكرت النفسواملالكية دون فيما العمد شبه تقع-(4)وجود جناية كل يف القصاص وأثبتوا
نفس دون ما توأثبت-على واحلنابلةه أو:(5)الشافعية اجلرح إىل يفضي ال مبا الضرب يتعمد أبن

 ومليوجبوافيهالقصاص.،فيفضيإليه،أوإزالةاملنافعغالبا،القطع
أوتقعحبق،فإنملتقعاجلنايةعدواانكأنتقعمنغريمكلف:أن تقع اجلناية عدواان  -2

 كمنيقيمحداأوتعزيراأوحنوهكالطبيبفالقصاص.

ابحلرللمجين عليه ء كفأن يكون اجلاين -3 املسلم كاحلر قتله إذا منه يقاد ممن فيكون .
 فأمامناليقتلبقتلهفاليقادمنهفيمادونالنفسكاملسلممعالكافر.،املسلم

                                                 
(1 ) الكاساين، طالصنائع بدائعيراجع: ،2( قدامة7/297، وابن بعدها، وما )، املغين( ،8/320 ومنصور، كشاف (،

(.5/547،)القناع
(2 ) الكاساين، طبدائع الصنائعيراجع: ،2( الوهاب7/297، عبد حممد وأبو ط، التلقني يف الفقه املالكي(. ،1،

(2/186.)
(.4/188،د.ط،)بداية اجملتهدابنرشد،و(.7/297،)2،طبدائع الصنائعيراجع:الكاساين،(3)
(.4/558،)1،طاملدونة(،ومالك،7/310)2ط،بدائع الصنائعالكاساين،ينظر:(4)
(5 الشربيين،( طمغين احملتاجينظر: ،1( ،5/253 قدامة، وابن )املغين(، ،8/317 يونس، بن ومنصور ،كشاف القناع(.

(5/547.) 



`114 

 

مماثلة حمل اجلناية -4 من: يقتص فال عليه؛ اجملين من مبثله إال اجلاين من بشيء يقتص فال
 (1)واليدأورجلصحيحةبشالء.يدإالبيدوالرجلإالمنرجل.

إمكان االستيفاء من غري نقص وال زايدة -5 املفصل: على اجلناية تقع إىل،كأن تنتهي أو
 عظم.

 (2)فتكونيفالنفس،أال تؤدي اجلناية إىل الوفاة -6

املوجبةاجلناية املوجبة للمال يف األطراف: اثنيا  اجلناية شروط فيها تتوفر مل اليت وهي .
للقصاص.

 التعريف ابجلرح والضرب وذكر أنواعهما.: ثايناملطلب ال 

  .التعريف ابجلرح وذكر أنواعه: األول الفرع 
ابلفتح اجلرح العرب: لسان ويف جرحا جيرح جرح من الفعل :" ابلسالح"أَث ََّر االسم،(3)فيه وابلضم

االصطالحي.معبقاطتيموومجعهجروح.واملعىناللغ
للج أنواع يوجد السنغايلوال اجلنائي القانون يف قسمان،روح فاجلروح الشريعة يف وأما ح و اجلر :

 .واجلراح الواقعة على سائر البدن، وتسمى الشجاج، الواقعة على الرأس والوجه
(5):وعندغريهعشرةوهي،(4).وهيعندأيبحنيفةإحدىعشرةشجةالشجاج: أوال

وتسمىاحلرصةأيضا.،الخيرجالدمو،وهياليتتشقاجللدقليال: احلارصة-1
: الدامية - 2 تدمي اليت دماملوهي منها يقطر وال وضع ، الفقهاء بعض عند (البازلة)تسمى

ألهناتبزلاجللدأيتشقه.
                                                 

(.7/298،)2،طلصنائعبدائع ا،ينظر:الكساين(1)
 (.2/210،)التشريع اجلنائيينظر:عودة،(2)

 (.2/422،)3طلسان العرب،ابنمنظور(3)
(.7/296)بدائع الصنائع .هياليتيظهرمنهاالدمواليسيلكالدمعيفالعنيبزايدةالدامعة:(4)
(.6/51،)ناعكشاف القومنصور،(.و4/202،د.ط،)بداية اجملتهدوابنرشد،(5)
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اليتتقطعاجللد.:وقيل،وهياليتتقطعاللحمبعداجللد: الباضعة - 3
اللحم: املتالمحة - 4 يف تغوص اليت وهي من-، اللحم-الباضعةأبعد بني اجللدة تبلغ وال

أيضا.(الالمحة)وتسمى،والعظم
والعظم: السمحاق - 5 اللحم بني اليت اجللدة تبلغ اليت وهي عند، الشجة هذه تسمى وقد

والالطئة.،وامللطاة،بعضالفقهاءامللطى
وهياليتخترقالسمحاقوتوضحالعظم.: املوضحة - 6
هتشمالعظمأيتكسره.وهياليت: اهلامشة - 7
وهياليتتكسرالعظموتنقلهمنموضعإىلموضعسواءأوضحتهوهشمتهأمال.: املنقلة - 8
ويقالهلااآلمةأيضا.،خريطةالدماغاحمليطةبه:دماغأمالتصلإىلوهياليت: املأمومة - 9

الدماغ.إىلوتصل،أمالدماغوهياليتخترق: الدامغة - 10
 : وهي نوعان ،اجلراحات الواقعة على سائر البدن :ااثني
 أوالدبر.،وهياليتتصلإىلاجلوفمنالصدرأوالظهرأوالبطنأواجلنبني: اجلائفة -1

 (1)وهيغريذلك.: غري اجلائفة -2

 تعريف الضرب وذكر أنواعه.: الفرع الثاين
الضرب معاين من بغري: أو السوط أو ابليد أ،مهااإلصابة يضاومنها املعىن (2)اإليالم: خيرج وال

:وميكنتقسيمهإىلقسمني،(3)االصطالحيعنه

الضرباملفضيإىلإزالةاملنفعة.:أوال

الضربالعادي.:اثنيا

                                                 
(1 ) طالتاج واإلكليل ملختصر خليلينظر:والغرانطي، ،1(،8/335 طروضة الطالبني وعمدة املفتني(.النووي، ،3(،3/

(.3/217،)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي(الشريازي،263
.،فصلالضاد.572،صلكلياتا،ءيراجع:أبوالبقا(2)
(.32/321)املوسوعة الفقهيةيراجع:(3)
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 عقوبة اجلروح والضرابت يف القانون ويف الشريعة.: لثاملطلب الثا 

 عقوبة اجلرح والضرب يف القانون.: الفرع األول
اجل القانون الثاينذكر القسم يف الضرب أو ابجلرح األشخاص ضد االعتداء السنغايل نائي اجلروح:

الثاين العنوان يف األول الفصل من املوت. إىل املؤدية غري املتعمدة املادة،والضرابت يف ،294ونص
أن هنائيعن:على أوعجز عنهمرض ينجم عمدا اعتداء إصابةأو أو عنف أو ضرب أيجرحأو

أ منالعمل غرامةكثر مع سنوات مخس إىل واحدة سنة ابلسجن عليه حيكم يوما عشرين
إىل20000مالية املنصوص،فرنك250000فرنك حقوقه من اجلاين حرمان يف (1)مع عليها
مدةالتنقصعنمخسسنواتوالتزيدعلىالعشر.34املادة

السن يف تقدم أو حلمل ضعيف أو أنثى ضد اجلرائم ترتكب مرضوعندما اجلرائم،أو تؤدي حيث
ذايت اعتالل مالية،إىل غرامة مع واحدة سنة ابلسجن عليه 150000إىلفرنك30000سيحكم

."1999يناير29من5-99وسيطبقعليهالقانونرقم،فرنك
ترصد أو إصرار بسابق االعتداءات هذه تقع األعمالوعندما العقاب سيكون مكيدة أو

295،.وهذايفاملادة294يطبقعقوابتاملادة،شرينسنةالشاقةمدةعشرإىلع
  املادة رقم1-295ويف القانون أ1529-96من تعذيب:1997غسطس أو عنف أي

،جسديأوعقليأوإصاابتأخرىميارسضدشخصعمدامنموظفعموميأومسئولرمسي
 أو معلومات على للحصول ضمنية أو صرحية موافقة أو إبغراء ترهيبيةولو أعمال تنفيذ أو اعرتاف

مستهلكة خطيئة أو خمالفة غرامة،تعترب مع سنني عشر إىل مخس ابلسجن عليها ويعاقب

                                                 
وهذه احلقوق املدنية ما يلي: (1)

احلرمانمنالتصويت.-
احلرمانمناألهليةللرتشحيفاالنتخاب.-
.سحبعضويتهمنهيئةاحمللفنيأوغريهامناخلدماتالعامةأوالوظائفاإلدارية-
حرمانهمنامتالكأوحيازةاألسلحة.-
ألسرية.حرمانهمنالتصويتيفاملشوراتا-
حرمانهمنأنيكونولياأووصياأووكيال.-
تاجهااحملكمة.حتحرمانهمنأنيكونخبرياأوشاهداإالعلىمعلوماتبسيطة-
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إىل100000مالية عدم،فرنك500000فرنك أو التهديد أو كاحلرب االستثنائية واحلاالت
السياسيأواألمرمنرئيسأوسلطةعامةاليربرهذهالعمليات.االسقرار

.296يفاملادةو
يف املذكور أوعجزه الشخص مرض إىل يؤدي أواالعتداءال الضرابت أو كانتاإلصاابت إذا

مالية،294املادة غرامة مع سنتني إىل شهرا ابلسجن 20000يعاقب إىل ،فرنك100000فرنك
.أوإبحدىالعقوبتني

سنت ابلسجن عليه حيكم مكيدة أو ترصد أو إصرار بسابق وقع معوإذا سنوات مخس إىل ني
.فرنك200000فرنكإىل50000غرامةمالية

.297ويفاملادة
التبين أو ابلشرع أم أو أب على املتعمدة اإلصاابت أو اجلروح أو االعتداءات وقعت أو،إذا

أحداألجدادحيكمعليهابلعقوابتالقصوىيفاملوادالسابقة.
:مايلي،297.مبادة1999يناير29من5-99ويفالقانونرقم

أو شريك ضد الزوجية احلياة يف مرتكبة االعتداءات أو املتعمدة الضرابت أو اجلروح كانت "إذا
فرنك50000شريكةاحلياةحيكمعلىاجلاينابلسجنسنةواحدةإىلمخسسنواتمعغرامةمالية

منعشرينيوما."إذانتجعنهامرضأوعجزعنأداءعململدةأكثر،فرنك500000إىل
 ال االعتداءات أو الضرابت أو اجلروح تكون عملت"وعندما عن هنائيا عجزا أو مرضا سبب

."294لعقوابتاملادةااجلاينسيكونمستحق،للمدةاملذكورةيفالفقرةالسابقة
أو عني فقدان أو كضرارة عضوية منفعة خسارة أو عضو برت أو تشويه إىل االعتداء أدى وإذا

.عاهةمستمرةسيحكمعليهابألعمالالشاقةمنعشرسنواتإىلعشرينسنة
الشاقة األعمال ستكون عادة قصد بدون املوت تسبب االعتداءات أو الضرابت كانت وإذا
واآلخرونيسجنونكقاتلنفس.،مؤبدة

.298يفاملادة
 جيرح شيء العمر،اعمدأي من اخلامسة دون طفل ضد ضرابت أي عدمو،أو أو غذاء أي

صحته على سلبيا يؤثر سنوات،عناية مخس إىل سنة ابلسجن عليه حيكم جتاهه اعتداءات ،وأي
فرنك.200000فرنكإىل25000وغرامةمالية
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أووقعت،وإذاجنمعناالعتداءاتاملذكورةأعالهمرضأوعجزهنائيعنالعملعشرينيوما
ثال ابلسجن يعاقب مكيدة أو إصرار بسابق مع سنوات سبع إىل إىل50000ث فرنك

فرنكغرامة.250000
أو أب من االعتداءات هذه وقعت للطفلوإذا حيتضنه،أم أو الطفل يلي شخص أي أو

السجنسيكونمخسإىلعشرسنوات.
،مخسسنواتعلىاألقل34واملعتدييفهذهاحلاالتحيرممنحقوقهاملذكورةيفاملادةرقم

بدايةمنيوماحلكم.،علىاألكثرأوعشرسنوات
.299ويفاملادةرقم
أو عني فقدان أو كضرارة عضوية منفعة خسارة أو عضو برت أو تشويه إىل االعتداء أدى وإذا

مستمرة عشرين،عاهة إىل سنوات عشر من الشاقة ابألعمال عليه سيحكم قصد دون املوت إىل أو
.سنة

من االعتداءات هذه وقعت أووإذا للطفلأب حيتضنه،أم أو الطفل يلي شخص أي أو
السجنسيكونفقطاألعمالالشاقةاملؤبدة.

كقاتلأوساعإليه.اآلخرونسيحكمعليهم،وإذاصاحبتهذهاالعتداءاتنيةقتلوأدتإليه
 وإذاكانتاالعتداءاتتقتلعادةدوننيةقتلفاألعمالالشاقةاملؤبدة.
 .300ويف املادة   
منسنتني إذاكانتاالعتداءاتجنسيةضدأنثىدونالثالثةعشرمنالعمريعاقبابلسجن

وإذاأفضتإىلجروحخطريةأوإىلعجزأوأسفرتالتقاريرأهناأدتأوتؤدي،إىلمخسسنوات
مدة34إىلموتالطفلحيكمعليهابلسجنمنمخسإىلعشرسنواتوحيرممناحلقوقيفاملادة

.تقلعناخلمسوالتزيدعلىالعشرال
مالية غرامة مع سنوات مخس إىل أشهر ستة ابلسجن عليه يعاقب خطأ احلرق أو اجلرح وإذا

20000 إىل 300000فرنك املادة يف كما العقوبة. فتضاعف اجلارح فر إذا إال 308-307فرنك
منالقانوناجلنائي.

 العقوابت هذه استعراض بعد للباحث القانونيةويبدو القانون: يف والضرابت اجلروح أن
:تنقسمإىلقسمني
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أو: أوال مرض إىل املؤدية والضرابت يومااجلروح عشرين من أكثر العمل عن هنائي ،عجز
فعقوابهتا : من مالية غرامة مع سنوات مخس إىل سنة من إىل20000السجن سيفا فرنك

احلرامانمنبعضاحلقوق.و،فرنكسيفا250000
سنةواحدةالسجن:فالعقوبة،أوالضعاف،اتمرتكبةضداإلانثءوإذاكانتهذهاالعتدا

 من مالية غرامة 30000مع إىل ،فرنك150000فرنك رقم قانون -5-99وتطبيق يناير29من
1999.(1)

فالعقوبة تربص أو إبصرار سبقت وإذا سنة: عشرين إىل سنة من الشاقة عقوبة،األعمال مع
.295و294ماديت

السجنمنمخسسنواتإىلعشرسننيمعغرامة:وإذاصدرتمنمسؤولرمسيفالعقوبة
(2)فرنكسيفا.500000فرنكسيفاإىل100000ماليةمن

يوما: اثنيا عشرين ملدة العمل عن هنائي عجز أو مرض إىل املؤدية غري والضرابت ،اجلروح
فعقوابهتا غرامة: مع سنتني إىل شهر من السجن من 20000مالية إىل سيفا فرنك100000فرنك

أوإحدىالعقوبتني.،سيفا
أ إبصرار سبقت فووإذا كيد أو عقوبةالتربص سنوات: مخس إىل سنتني من مع،السجن

(3)فرنكسيفا.200000فرنكسيفاإىل50000غرامةماليةمن

شريكي أحد من الزوجية احلياة يف الضرابت أو اجلروح هذه وقعت اآلخروإذا ضد ،احلياة
فالعقوبة : من مالية غرامة مع سنوات مخس إىل سنة من إىل50000السجن سيفا فرنك

(4)فرنكسيفا500000

معغرامة،السجنمنسنةإىلمخس:وإذاكانتضدطفلدوناخلامسةمنالعمرفالعقوبة
فرنكسيفا.200000فرنكسيفاإىل25000ماليةمن

 أو مرض عنها جنم يوماوإذا عشرين العمل عن هنائي مكيدة،عجز أو إصرار بسابق وقعت أو
                                                 

منالقانوناجلنائيالسنغايل.294يراجعمادةرقم(1)
منالقانوناجلنائيالسنغايل.295يراجعمادةرقم(2)
 لقانوناجلنائيالسنغايل.منا297يراجعمادةرقم(3)

منالقانوناجلنائيالسنغايل.294يراجعمادةرقم(4)
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فرنكغرامة.250000فرنكإىل50000يعاقبابلسجنثالثإىلسبعسنواتمع
 خلقأوإذا تشويه إىل عضو،دت برت عضوية،أو منفعة مستمرة،وخسارة عاهة إىل،أو أو

(1)نيإىلعشرينسنة.منعشرسن،األعمالالشاقة:فالعقوبة،املوتدونقصد

(2)األعمالالشاقةاملؤبدة.:فالعقوبة،وإذاكانتممنلهواليةعلىالطفل؛كأبأوغريه

السجنمنسنتنيإىل:وإذاكانتاجلروحجنسيةضدأنثىدونالثالثةعشرمنالعمرفالعقوبة
سنوات خطرية،مخس وقعت من،وإذا فالسجن مميتة أهنا التقارير أسفرت عشرةأو إىل سنني مخس

(3)مدةالتقلعنمخسسنواتوالتزيدعلىعشرةأعوام.34معاحلرمانمنحقوقمادة،أعوام

:ويبدولهأيضاأنهممايسببالتشديديفالعقوبةالقانونيةمايلي
 الفراربعداقرتافاجلرمية. -

 خرى.أإصابةجرميةبعد -

 أواملكيدة.،أواإلصرار،الرتصد -

 أورابطعقدي.،علقبهرابطأسريأيعالقةنسبيةإذات -

 إذااقرتفتضدأنثىأوضعيف. -

 عقوبة اجلرح والضرب يف الشريعة.: الفرع الثاين
اجلروح نوعانفعقوبة اإلسالمية الشريعة يف والضرب األصل: وهو وهو،القصاص )األرش( واملال

البديل.
 القصاص إذا أمكن.: العقوبة األوىل: أوال

يف الشجاج: أوال
وكذلكيفاملوضحةمن،وقلعالسنقصاصآليةاملائدة،واألذن،وقطعمارناألنف،فيقلعالعنيف

الضبط إلمكانية العظم،اجلروح كسر يف قصاص اجلروح،ال من واملأمومة واملنقلة اهلامشة يف وال
                                                 

القانون اجلنائي السنغايل.من298يراجعمادةرقم(1)
.القانون اجلنائي السنغايلمن299يراجع:مادةرقم(2)
القانون اجلنائي السنغايل. من300يراجع:مادةرقم(3)
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واملماثلة. الضبط العلما(1)لصعوبة احلارصةءواختلف فذهب،والسمحاق،الباضعةو،والدامية،يف
واملالكية لآليةاحلنفية فيها القصاص وجوب إىل املساواة(2)[ ۋ ۋ ٴۇ]: وإلمكانية (3)،؛

 .(5)واتفقمعهمالشافعيةيفاحلارصة،(4)إىلعدمالقصاصفيهاوذهباحلنابلة
غرياجلائفة.و،اجلائفة:وهينوعاناجلراح القصاص يف : اثنيا

:واختلفوايفغرياجلائفةإىلثالثةأقوال(6)أنهالقصاصيفاجلائفةعلىءاتفقالفقها
(7)مكاناملماثلةفيهاللحنفية.إإذاملميتاجملروحلعدم-مطلقا-القصاصيفاجلراح: األول

لقوله: القول الثاين املوت منه خيش ومل التماثل أمكن كلما العمد جراح يف القصاص جيب
(9)للمالكية(8)[ ۋ ۋ ٴۇ]:تعاىل

إلمكانيةاملماثلة،يقتصمنكلجرحينتهيإىلعظم؛كجرحالعضدأوالساعد: القول الثالث
(10)للشافعيةواحلنابلة.،واألمنمناحليفأوالزايدة

 القصاص يف الضرب.: اثلثا
 :سبقأنقسمناالضربإىلنوعني

األول : إىل املؤدي م،والعضبرتالضرب إزالة إىل الشج،نفعتهأو إىل اجلرح،أو إىل ،أو
املال.فتكونعقوبتهالقصاصإنأمكنوإال

الثاين وأما : العادي السوط–الضرب أو العصا أو ما-ابليد إىل يصل ال فهذا،ذكرالذي
العلما فيه اختلف منهم،ءالنوع طائفة فقال فيه: قصاص التعزي،ال فيه فيهربل متكن ال ألنه ؛

                                                 
(.80-16/71)،املوسوعة الفقهية(.و7/309،)2،طدائع الصنائعبيراجع:والكاساين،(1)
 .45سورةاملائدة،اآلية:(2)

(.8/313،)1،طالتاج واإلكليل ملختصر خليلوالغرانطي،(.7/309،)2،طبدائع الصنائعالكاساين،يراجع(3)
(.8/323،)ملغينيراجع:ابنقدامة،ا(4)
(.5/255،)1،طتاجمغين احمل،يراجع:الشربيين(5)
 (.4/203،)بداية اجملتهديراجع:ابنرشد،(6)

(.7/310،)2،طبدائع الصنائعيراجع:الكاساين،-(7)
.45سورةاملائدة،اآلية:(8)
(.8/335،)1،طالتاج واإلكليل ملختصر خليل(.والغرانطي،4/190،)بداية اجملتهديراجع:ابنرشد،(9)
(.8/318)املغين، ،ابنقدامة(9/181،)روضة الطالبني وعمدة املفتنيي،النوويراجع:( 10)
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وذ،املساواة آخرون الفتاوى-هب جمموع يف اإلسالم شيخ ألن -(1)ومنهم القصاص؛ فيه أن إىل
الشرع للمقاصد املوافق هو تعاىل،ةيذلك  ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]:ولقوله

 [ ەئ ەئ ائ
 [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]:وقوله،(2)

(3) وألن يؤيده؛ وغريه الصحابة من السلف عن فرا،املأثور أبو سقال : اخلطاب بن عمر -خطب
أالإينوهللاماأرسلعمايلإليكمليضربواأبشاركموالليأخذوا:فذكرحديثاقالفيه-رضيهللاعنه

فُ فمن نبيكم. وسنة دينكم ليعلموكم إليكم أرسلهم ولكن إيللَعِأموالكم؛ فلريفعه ذلك سوى به
العاص بن عمرو فوثب منه ألقصنه إذا بيده نفسي املؤمننيفوالذي أمري اي فقال من: رجل كان إن

أ رعيته فأدب رعية على أمر قالئاملسلمني منه؟ لتقصه نك ألقصنه: إذا بيده حممد نفس والذي إي
،منه هللا رسول رأيت وسلم-وقد عليه هللا فتذلوهم-صلى املسلمني تضربوا ال أال نفسه. من يقص

.(4)والمتنعوهمحقوقهمفتكفروهم"

هذاهواملوافق؛ألنللباحثأنهإذاكانالضربعمداوأمكناملساواةففيهالقصاصويبدو
وهومن،إالأنالعفوأفضلوأحبإىلالشارع ،سلفالوملاوردفيهمنآاثرعن ،ةيللمقاصدالشرع
وإذاكانعنخطإففيهحكومةالعدلكمايراها،كماهوبنييفالنصوصالشرعية،مكارماألخالق

 (5)إلمام.ا
 األرش )الدية(.: اثنيا 

                                                 
(.28/380،)موع الفتاوىجميراجع:ابنتيمية،(1)
.126سورةالنحل،اآلية:(2)
.40سورةالشورى،اآلية:(3)
(4 مسندعمر،ابلرقم( مسندأمحد، مسنده، يف أمحد شع1/384،)286أخرجهاإلمام وقال األرنؤوط:"(.  يب ِفراس -أبو

 النهدي -وهو حبان ابن غري يوثقه ومل مالك، بن املنذر نضرة أيب غري عنه يرو 5مل أعرفه.585/ ال زرعة: أبو وقال
وابقيرجالهثقاترجالالشيخني.

منطريقإمساعيلبنِإبراهيم،هبذااإلسناد،خمتصرًا.(،8/34)وأخرجهالنسائي
الطيالس )وأخرجه )54ي " الزهد " يف وهناد ،)877 ص " مصر فتوح " يف احلكم عبد وابن ،)167( داود وأبو ،4537)

 )والبيهقي(4/439)واحلاكم 42و9/29، ووافقه(، مسلم شرط على صحيح احلاكم: قال به. اجلريري، عن طرق من
.385"صالذهيبمعأنأابفراسملخيرجلهمسلم.

(5 ين( ظر: تيمية، )موع الفتاوىجمابن و)11/547، و18/168(، .) فتحي: أمحد اجلرائم يف الفقه اإلسالمي دراسة هبنسي،
.234ص6،طفقهية مقارنة
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إذاسقطالقصاصفيمادونالنفسملانعفهناكعقوبةأخرىوهيالدية.
 الدية يف الشجاج.: أوال

عدل حكومة ولكن مقدر أرش الشجاج من املوضحة دون فيما ليس أنه الفقهاء أكثر ،(1)يرى
:ملاورديفالنصوص،فوقهانمافيهأرشمقدرمنالشجاجهياملوضحةفماأواتفقواعلى

.(2)((يفاملوضحةمخسمناإلبل)):)مخسمناإلبل(للحديث:ويفاملوضحة
.(3)((ويفاهلامشةعشرلحديث))لعشرالدية)عشرمناإلبل(:ويفاهلامشة

املنقلة ويف : لقوله اإلبل من عشرة وسلم-مخس عليه هللا -صلى من)): عشرة مخس املنقلة ويف
.(4)((اإلبل

لقوله الدية ثلث واملأمومة اآلمة ويف الدية)): ثلث املأمومة الدا(5)((ويف الديةغمويف ثلث ة
(6)قياساعلىاملأمومة.

 الدية أو األرش يف اجلراح.: اثنيا
األرش وجب مبسقط اجلراحات يف القصاص سقط الدية،إذا ثلث اجلائفة بنويف عمرو حلديث

(1)ويفغرياجلائفةحكومةعدل،(7)((ويفاجلائفةثلثالدية)):حزم

                                                 
،1،طمغين احملتاج (.والشربيين،4/202،)بداية اجملتهد(.وابنرشد،7/324،)2،طبدائع الصنائعيراجع:الكاساين،(1)

(.8/469)املغين، (وابنقدامة،5/303)
(2 )( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف النسائي 8/57أخرجه ابلرقم ،)4853 يف األلباين إرواء الغليل .وصححه

.2296 (،ابلرقم:7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل
 يحيراجع:الطريفي،،وهوصح16203(ابلرقم8/144أخرجهالبيهقييفالسننالكربى،كتابالدايت،ابباهلامشة،)(3)

 .513، ص التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل، عبد العزيز 

(4 )( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف النسائي 8/57أخرجه ابلرقم ،)4853 يف األلباين إرواء الغليل .وصححه
.2296 رقم:(،ابل7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل

(5 ابلرقم( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ،4853من
(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى

(.7/329،)2296ابلرقميل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559
(.8/473،)املغينيراجع:ابنقدامة،(6)
(7 )( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف النسائي 8/57أخرجه ابلرقم ،)4853 يف األلباين إرواء الغليل .وصححه

.2296 (،ابلرقم:7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل
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 ضاء.عالدية يف إابنة األ: اثلثا
اليت األعضاء أقسامتنقسم إىل جتبالديةيفإابنتها البدن: لهيف نظري البدنمنهو،قسمال قسميف

وقسميفالبدنمنهعشرة.،وقسميفالبدنمنهأربعة،اثنان
 : ومنه ما يلي ،لبدنما ال نظري له يف ا: القسم األول
الصلبإذاانقطعاملين.،الذكرأواحلشفة،اللسان،األنف

يفكتاب-صلىهللاعليهوسلم-إذاقطعكلهأومارنهفتجبفيهالديةكاملةلقوله:أمااألنف
حزم بن الدية))عمرو جدعه أوعب إذا األنف يف (2)((وإن لقوله اللسان عليه-وكذلك هللا صلى

،(4)((ويفالذكرالدية)):.وكذلكالذكرلقولهعليهالصالةوالسالم(3)((ويفاللسانالدية)):-وسلم
(5)((يفالصلبالديةو)):وكذلكالصلبلقولهعليهالصالةوالسالم



 : األعضاء اليت يف البدن منها اثنان. وهي ما يلي: القسم الثاين
،األليتان،نثياناأل،احللمتان،الثداين،احلاجبان،الشفتان،األذانن،اليدان،الرجالن،العينان

اللحيان.
أو الرجلني ذهاب أويف أوالعيناليدين األذنني أو حلني كاملة الدية الشفتني بنديث عمرو

حزم الدية)): العينني اليدي،يف الديةويف الدية،ن الرجلني ،ويف الديةويف ذهاب،(6)((الشفتني ويف
                                                 

= 
(.8/474،)املغينيراجع:ابنقدامة،(1)
(2 )( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف النسائي 8/57أخرجه ابلرقم ،)4853 يف األلباين إرواء الغليل .وصححه

.2296 (،ابلرقم:7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل
(3 النس( سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ابلرقممن األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب ،4853ائي،

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
(.7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559

(4 ) )أخرجه األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف 8/57النسائي ابلرقم ،)4853 يف األلباين إرواء الغليل .وصححه
 .2296 (،ابلرقم:7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل

(5 )( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب سننه، يف النسائي 8/57أخرجه ابلرقم ،)4853 يف األلباين الغليل إرواء .وصححه
.2296 (،ابلرقم:7/329،)يف ختريج أحاديث منار السبيل

(6 ابلرقم( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ،4853من
= 
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نصفالدية حزمإحداها حلديثابن مخسون)): العني وفيها،((يف مخسون)): وكذلكويفالرجل ))
.ورديفالباقية

علىأنعوا"أمج:قالابناملنذر،ويفالثدينيواحللمتنيللمرأةالديةويفإحدامهانصفالدية
(1)ويفالثدينيالدية"،ملراةنصفالديةيفثديا

(2)((ويفالبيضتنيالدية)):حلديثعمروبنحزمالديةويفإحدامهانصفالديةنيويفاخلصيت

 
 األعضاء اليت يف البدن منها أربعة.: القسم الثالث

واألهداب األشفار ا،(3)وهي عند األشفار مففي واحد كل ويف الدية قياسا.نجلمهور الربع ىويرها
 نص ورود لعدم عدل حكومة فيها األ(4)املالكية واحلنابلةبهداوأما احلنفية عند الدية ،(5)ففيها

 (6)ولدىاملالكيةوالشافعيةاحلكومة.
 األعضاء اليت يف البدن منها عشرة.: القسم الرابع

ويفكلأصبعمن)):حلديثعمروبنحزم؛أصبععشرالديةويفكل،وهيأصابعاليدينوالرجلني
اإلبل من عشر والرجل اليد ثلث(7)((أصابع أمنلة كل عشر.ويف ففيها اإلهبام أمنلة إال نصفالالدية

                                                 
= 

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا رقمابل-صلى
(.7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559

(.2/363،)2،طاإلقناع.وةوينظر،ابناملنذر،170،ص2طاإلمجاع،ابناملنذر،(1)
(2 ) القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ابلرقممن األصابع، عقل ،4853ابب

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
(.7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559

(3 اليتألشفارا( األجفان حروف الشعر.: عليها طينبت العرب، لسان حممد، منظور، ابن )3يراجع: ش4/418، مادة: ،)
(،مادة:ه1/780،)3يرجع:ابنمنظور،حممد،لسانالعرب،طهيالشعرالنابتعلىأشفارالعني.واألهدابفر.
دب.

(.4/204،)بداية اجملتهديراجع:ابنرشد،حممد،(4)
(.4/440)املغين، (.وابنقدامة،عبدهللا،7/311،)2،طبدائع الصنائعأبوبكر،يراجع:الكاساين،(5)
(.5/308،)1،طمغين احملتاجحممد،الشربيين،،املرجعالسابق.وبداية اجملتهديراجع:ابنرشد،حممد،(6)
(7 عق( ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ابلرقممن األصابع، ،4853ل

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
= 
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.(1)ابالتفاق)مخسمناإلبل(
اال األسنان الديةويف والثالثني للحديث،ثنني اإلبل من مخس سن كل أصبع)):ويف كل يف

.(2)واألسنانسواء((،واألصابعسواء،عشرمناإلبل،ويفكلسنمخسمناإلبل
 الدية يف إزالة منافع أو معاين األعضاء.: رابعا

(3)((ويفالعيننيالدية)):يفحديثابنحزم-صلىهللاعليهوسلم-يالبصرالديةلقولهفف

.(4)((يفالسمعالدية)):زيدلقولهيفحديثيفالسمعالديةو
(5)((يفاملشامالدية)):يفحديثعمروبنحزمويفالشمالديةلقولهعليهالصالةوالسالم

ويفإبطالالذوقالديةقياساعلىالشممناحلواس.
.(6)((ويفاللسانالدية)):ويفذهابالكالمالديةملاورديفحديثعمروبنحزم

                                                 
= 

(.7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559
(1 رشد،( ابن بداية اجملتهديراجع: ،(4/206 حممد، والغرانطي، طالتاج واإلكليل ملختصر خليل(. ،1( و8/343، ،)

(7/330،)هناية احملتاج إىل شرح املنهاج الرملي،حممد،
(2 ) ابلرقم العاص، بن عمرو مسند أمحد، مسند مسنده، يف أمحد اإلمام )6711رواه شعيب11/317، الشيخ وصححه .)

األرنؤوط
 

عمر(3) كتاب حديث ابلرقممن األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن ،4853و
(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى

(.7/329،)2296لرقمابإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559
 ،وهوصحيحيراجع:الطريفي،16203(ابلرقم8/144أخرجهالبيهقييفالسننالكربى،كتابالدايت،ابباهلامشة،)-(4)

.513ص، التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل، عبد العزيز 
(5 النس( أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ابلرقممن األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن ،4853ائي،

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
.(7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559


(6 ابلرقم( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ،4853من

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
(.7/329،)2296ابلرقميج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف ختر (.وصححهاأللباينيف14/501،)6559
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.(1)(ويفالعقلالدية(أيضاالديةحلديثابنحزم))ويفذهابالعقل
للحديثاملتقدم.ويفذهابمجاعجبنايةعلىالصلبالدية

 مقارنة
إنالعقوابتوبعداستعراضالعقوابتالقانونيةوالشرعيةعلىاجلروحوالضرابتميكنأنيقال:

وعليهيالحظمايلي:،ختتلفمتاماعنالعقوابتالشرعيةفيهبالقانونيةيفهذاالبا
واملادية- املالية العقوبة بني جيمع بدال،القانون الثانية"املال" جتعل بل بينهما جتمع ال والشريعة

إذاتعذرتإقامتها.مناألصلية"القصاص"
ولده- جتاه كاألب الوايل على قاسية القانونية يتناىف،العقوبة السليمةوهذا الفطرة والشرع،مع

؛فاليعتديعليهاحلنيف؛ِلماجيتمعيفاألبمنالرمحةوالعطفواملودةوحباخلريوالصالحلولده
فكاناألوىلابلرمحةوختفيفالعقوبةمنغريه.،عادةإالخطأ

واملؤقتةمعاألعمالالشاقةاملؤبدةأ،أعظمعقوبةقانونيةعلىاجلروحوالضرابتهيالسجن-
س عشرين إىل سنوات أمكن،نةعشر كلما القصاص فيها شرعية عقوبة أعظم قلع؛بينما يف كما

والسن األنف،العني مارن عظم،وقطع إىل ينتهي ما كل منف،ويف املنع يف أقوى الشرعية العقوبة
العقوبةالقانونية.

والضر- اجلرح جناايت على كعقوبة قانونية مالية غرامة أعظم هو 500000ب إذا–فرنك
 رمسي مسئول من الزوجية،كانت احلياة شريكي أحد من -أو أكرب،فرنك20000وأقلها بينما

،اليتالنظريهلايفالبدن؛كاألنفواللسانءيفاألعضا–اجلروحمائةمناإلبلعقوبةشرعيةعلى
اجتمعت إىل منه نظائر هلا اليت الُعشر-ويف ثلث أ،وأقلها قانونيةوهي مالية عقوبة أعظم من كثر

؟صيانةوحفظاللنفسفأيهاتنيالعقوبتنيأبلغيفاملنعمناجلنايةوتقليلها،علىاجلروحوالضرابت
البشرية.

والغرامة السجن حول تدور ولكنها بعقوابتخمتلفة اجلروح يعاقبعلى هنا،القانون واألعجب
.!!!لدهتشديدالقانونالعقوبةعلىالوالديفو

                                                 
(1 ابلرقم( األصابع، عقل ابب القسامة، كتاب النسائي، سنن النسائي، أخرجه حزم، بن عمرو كتاب حديث ،4853من

(8/57 النيب كتب ابب التاريخ، كتاب حبان، ابن صحيح صحيحه، يف حباب وابن وسلم-(. عليه هللا ابلرقم-صلى
 (.7/329،)2296ابلرقمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل(.وصححهاأللباينيف14/501،)6559
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وأماالشريعةفرتبتعليهاالقصاصأوالإنأمكنوإالفالدية


 .اجلناية على اجلننييف : الرابعاملبحث 
 :وحتته مطلبان

 تعريف اجلنني.: املطلب األول
 .الشريعةو القانون يف عقوبة اجلناية على اجلنني : املطلب الثاين

 
 وجه )اجلنني(اجلناية على ما هو نفس من وجه دون : رابعاملبحث ال

اجلناايت من آخر نوع عن يتحدث املبحث اجلنني،هذا على اجلناية وهو مااوخت،بتعريفهاءبد،أال
ونمثيفالشريعة.نبذكرعقوبةاجلنايةعليهيفالقا

 يف تعريف اجلنني.: املطلب األول
مادة من لغة "اجلنني" واالختفا: االستتار على تدل وهي ن. ن تسمى(1)،ءج جنةلذا املالئكة

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]:قالتعاىل(2)،الستتارهمواجتناهنمعناألعني

أمه،(3) [ بطن يف كونه حال للولد اسم فهو اجلنني يقال،وأما يف: كان إذا ولدا" املرأة "أجنت
الستتاره،(4)بطنها. بذلك ومجعه،مسي الفقهاواألجنة.: عرف ءيف ما: للولد يفوصف بطندام

(6)والوقف.،والوصية،واإلرث،كالنسبللجننيحقوقاء.وقدأثبتالعلما(5)أمه


                                                 
(.1/421،)معجم مقاييس اللغةاجع:ابنفارس،ري(1)
(.23/87،)1،طتفسري املراغيجع:املراغي،راي(2)
.158سورةالصافات،اآلية:(3)
(4 الرازي،( طخمتار الصحاحيراجع: ،5 ص )املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد.62، والفارايب،1/111، .)

(.يفمادة:جنن.5/2093،)4،طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
(.7/155،)املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارةاألوقاف،الكويت،يراجع:(5)
 املرجعالسابق.،املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارةاألوقاف،الكويت،يراجع:(6)
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 عقوبة اجلناية على اجلنني يف الشريعة والقانون. : املطلب الثاين

 يف القانون.: أوال
ضد واجلناايت اجلرائم يف اجلديد الوليد أو اجلنني قتل أو الوأد السنغايل اجلنائي القانون ذكر

األش مادة يف القتل285خاص عقاب أن على نص بل العقاب يف البالغ قتل وبني بينه يفرق ومل .
 .287،مادةمعاألعمالالشاقة،السجناملؤبدهوالعمد

 يف الشربعة.: اثنيا 
 ألن خطأ؛ أو عمد شبه األصح يف والشافعية واحلنابلة احلنفية عند اجلنني على واجلناية ملحياته

حىت بعد ابجلنايةتتحقق و(1)،تقصد فيجوز املالكية عند خطأأأما أو عمدا تقع ،(2)ن عتدياوإذا
:علىاجلننيإماأنينفصلعناألمميتاأوينفصلحيا

انفصالاجلننيميتا.:احلالةاألوىل
عمداأوخطأ.وهذهالديةهي،فعقوبةاجلاينيفهذهاحلالديةاجلننياتفاقاذكراكانأوأنثى

(3)لغرةا ُهَريْ َرةَحلديث َأيب َجِنينَ َها، َفطََرَحْت اأْلُْخَرى، ِإْحَدامُهَا َرَمْت ُهَذْيٍل ِمْن اْمرَأََتنْيِ َأنَّ فَ َقَضى»،
)نصفعشر،مخسمناإلبل:أوقيمتها«ِبُغرَّةَعْبدَأْوَولِيَدة-صلىهللاعليهوسلم-ِفيِهَرُسوُلاَّللَِّ

:ولكنبشرطنياثنني،أومايعادهلا،الدية(
سقطبسببها.يأتثراجلننيابجلنايةأيأن -1

 انفصالاجلننيميتا. -2

والشافعي احلنفية عند اخللقة تستبني أن احلالة هذه يف بد الغرةخب(4)ةوال يوجب فإنه مالك الف

                                                 
(.5/373،)1،طمغين احملتاجوالشربيين،(.4/409،)املغين، يراجع:ابنقدامة(1)
(.5/372،)1،طمغين احملتاج(.والشربيين،4/199)بداية اجملتهد:ابنرشد،ظرين(2)
(3 ) الكاساين، طبدائع الصنائعينظر: ،2 و7/325(، سابق(. مرجع والشربي2/855)املوطأ .) طمغين احملتاجين، ،1

(.8/404) املغين،ابنقدامة(.و5/368)
(.7/325(،2،طبدائع الصنائعينظر:الكاساين،(4)
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وال(1)وعندغريهجتبعلىالعاقلة.،وجتبيفمالاجلاينعندمالكرمحههللا،علىصفةألقتهاملرأة
 (2)وجتبعندالشافعية.،جتبالكفارةعنداألحنافيفهذهاحلالةإالأنيشاءاجلاين

الثانية احلالة ميوت.ففيه: حيامث عنأمه كاملةعندانفصالاجلنني النفس دية جتب احلال ذه
األصح. والشافعيةيف واحلنابلة إرثه.احلنفية منأهل كان إن شيئا يرثاجلاينمنها املالكيةوال وعند

غالبا املوت إىل يؤدي بفعل يكون كأن عمدا؛ كان إن القصاص كان،جيب إذا فقط الدية وجتب
بفعلاليؤديإىلاملوتغالبا.

و الكفارة احلنفيةجتب عند احلال هذه ،يف واحلنابلة املالكية،(3)الشافعية عند وتورث،(4)وتستحب
(5)لألمخاصة.:وقيل،هذهالديةمنورثةاجلننيعنداجلمهور

  

العقوبة يف البالغ قتل اجلنني قتل بني سوى عليه،فالقانون اجلناية على تعاقب السمحة الشريعة بينما
إذاوقعميتا.،ابلغرة:العبداتفاقا


على والشرعية القانونية العقوابت هي النفس،اجلناايتهذهفهذه يف ملا احلياة؛ يف ضرورية وهي

ابملطلوب الظفر على اإلقدام من زواجر،الستئثاراو،البشرية لوال وامللهيات الشهوات يف واخلوض
واملنكرات عناحملرمات والشرعيذوه،تردعها القانونية العقوابت اجملتمعه للحفاظعلىأمن وضعت ة

سالمته احلقوق،وصيانة السجن،ومراعاة يف تنحصر اليت الوضعية القانونية العقوابت هل ،ولكن
املدنية،والتغرمي احلقوق بعض من واآلمال؟واحلرمان األهداف تلكم لتحقيق وكافية الزواجركافلة أم

ب جرمية كل تقدر اليت اإلهلية الشرعية املال،قدرهاوالروادع العقوبة عليها هلائوترتب أو،ة قصاص من
لكمنالعقوابتالشرعيةاليتتقررحسبخطورةاجلنايةوجسامتها؟ذأوغري،عأوقط،دية

الذوإ الواقع اختربان نعيشهذا ه،ي إىل يتحاكمون اليوم العامل دول من كثريا أن القواننيذجند ه
                                                 

(4/199)بداية اجملتهد،املرجعالسابق.ابنرشد،2،طبدائع الصنائعينظر:الكاساين،(1)
.(4/199)جملتهدبداية اابنرشد،.(7/326،)2،طبدائع الصنائعينظر:الكاساين،(2)
، الفقه اإلسالمي وأدلته(،والزحيلي،4/199)بداية اجملتهدابنرشد،(7/326،)2،طبدائع الصنائعينظر:الكاساين،(3)

(.7/5777(،إىل)7/5771)، 4ط
(4/199)بداية اجملتهدينظر:ابنرشد،(4)
(.4/199)بداية اجملتهدرشد،ابنرشد،،املرجعالسابق.ابن2،طبدائع الصنائعينظر:الكاساين،(5)
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،الوضعية كثرةذومع من ُيشتكى الشر،اهلرجلك الدول،وانشار تلك يف الفوضى ليس،وعموم أو
االذوحفظأمنهواستقراره؟وملا،ةتلكالعقوابتلصيانةاجملتمعءااالنعكاسالسليبمنعدمكفاذه

ارجعناذإو-هدفهماحلقحفظاجملتمعوصيانةحقوقهكانإن-جتربتلكالدولالعقوابتالشرعية
 التاريخإىل أراشيفعصورهأ،صفحات العادلةيفجمتمع،وأزمانهخربتنا اإلهلية الشريعة طبقت أنهما

.وينتشراألمنيفاجملتمعوتستقرفيه،يقلاإلجراماحلدود؛فوتصان،قإالوحتفظاحلقو
فسرياه،حتكمابلشريعةأو،حكمتومنتتبعأثرالعقوابتالشرعيةيفاجملتمعاتاإلسالميةاليت
.ءحتقنالدماءوسفكالدما،ياةلكألنيفالقصاصحذ؛(1)جلياو،اإجيابي

القضاف يف القانونية من أقوى الشرعية املاديءالعقوبة اإليالم من هلا ملا تقليلها؛ أو اجلرمية على
واألخروية،واملعنوي،املناسب الدنوية املصلحة بني املسلمة،وجلمعها للشعوب أين البشرية،أفلم أو

الفالح.و،وتطبقها؛فإنفيهااحلياة،أنترجعإىلشريعةرهباءمجعا
  

                                                 
ء(،حسبتصرحياتاللوا4،5م)2016يةفيهاسنةئماجلنائويةللجرائية،فالنسبةاملئمجنائالسعوديةمنأقلدولالعاملجرا(1)

 الدولية، العرب جريدة األوسط: الشرق السعودية. الداخلية وزارة ابسم املتحدث الرتكي: .2017سبتمرب//21منصور
.14177العدد:
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 اخلامتة

 النتائج

بكل - وأحاط فيه يصلح ما وعلم الكون خلق ممن ألهنا الوضعية القوانني الشريعة متاثل ال أنه
 .شيءعلماوحكما

 ة.عيمعرضةللتغريوالتبدلخبالفالشرالقواننيالوضعيةمنالبشروأن -

-  دخل اإلسالم املنطقةأن وإىل السنغال امليالديخاصة عشر احلادي القرن كان،يف وبينما
 عشرامليالديدخولاالستعماريفالقرناخلامس

امليالدي - عشر السابع القرن يف السنغال إىل دخلت الوضعية القوانني تطبيقها،أن مت ولكن
 .ابلفعليفالقرنالتاسععشرامليالدي

 مبدة.إىلالسنغالريعةاإلسالميةسبقتالقواننيالوضعيةأنالش -

 أناجلناايتوالعقوابتعلىأقساميفالشريعةويفالقانون. -

القتل - العمد والقتل الردة عقوبة جعلت أهنا ترى أال للجرائم عقوابهتا ومناسبة الشريعة عدل
 وعقوبةالسرقةالقطعوعقوبةالقذفاجللدلتفاوتتلكاجلرائم.

اجل - على تعاقب ال الشريعة العمدأن القتل يف إال ابلقتل تعاقب،ناايت ال اجلنائي القانون وأما
 ابلقتل.

 وتنزلعلىالقاتل.،وأنأشدعقوبةيفالقانوناجلنائيالسجناملؤبدمعاألعمالالشاقة -

 يسرالشريعةيفإجازةالعفووالدية. -

الشر - يأن األبيفقتل بي،بنهاعةالتعاقب القانون علىاألبإذااعتدىينما عقوبة نزلأقصى
 علىابنه.
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-  عليه تقع جناية كل على رتب حيث حقا اإلنسان مصلحة تراعي اإلسالمية الشريعة منأن
 .ءعتدمنالظلمواالالغريعقوبةلصيانته

غضالنظرأنالقانونيعتربطبقاتالناسيفإنزالالعقوابتخبالفالشريعةفإهناتعترباجلنايةب -
 عنمرتكبها.

الباعث - فإن القانون خبالف وأخروية دنيوية ومصاحل منافع الشريعة يف العقوابت إىل الدافع أن
فالعقوابتالشرعيةأمشلوأحكموأعدلمنالقانونية.،تةفيهعلىالعقابمنفعةدنيويةحب
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الكهف

ا َقَصًصا64 َ
ِهأ ا َعََل آَثارأ 45 َقاَل َذلأَك َما ُكنَّا َنْبغأ َفاْرَتدَّ

 ءاألنبيا
33 گ گ گ ک ک107

احلج
37 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ30

37 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ32
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ2

 ڦ ڦ ڦ

16

19 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ2

88 ک گ گ گ گ ڳ ک ک ک ڑ ڑ4

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې51

 ېئ ېئ

37

 فرقانال
.46،77 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ68

 القصص
ْت بأهأ َعْن ُجُنٍب َوُهْم ََل َيْشُعُرونَ 11 يهأ َفَبُُصَ ُْختأهأ ُقصِّ 45 َوَقاَلْت ِلأ

 األحزاب
37 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ36

 الصافات
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 فهرس األحاديث
 الصفحةاحلديث

48قالواايرسولهللاوماهناجتنبواالسبعاملوبقات1
34 أجللقدهناانأننستقبلالقبلةلغائط2
61اذهيبحىتتضعيمحلك3
َأَحٌدقَ ْبِلي4 33أُْعِطيُتمَخًْساملَْيُ ْعَطُهنَّ
86فإناعرتفتفارمجها،يسإىلامرأةهذااغدايأن5
تَ تَ َلْتاْمرََأاَتِنِمْنُهَذْيٍلفَ َرَمْتِإْحَدامُهَااأْلُْخَرى6 112حِبََجرٍاق ْ
96ابلسوطأالإنديةاخلطإشبهالعمدماكان7
102أالإنيفقتيلعمداخلطأقتيلالسوطوالعصاواحلجرمئةمناإلبل8
112أالإنقتيلشبهالعمدماكانابلسوط9

51أََماِإنَُّهِإْنَكاَنَصاِدقًامُثَّقَ تَ ْلَتُهَدَخْلَتالنَّار10َ
43عيبةاجلاهليةقدأذهبعنكم-عزوجل-أمابعد،أيهاالناس،فإنهللا11
اَّللَََّقْدجَتَاَوَزَعْنأُمَّيِتاخلَْطََأ،َوالنِّْسَياَن،َوَمااْسُتْكرُِهواَعَلْيه12ِ 52ِإنَّ
62إنهللاكتباإلحسانعلىكلشيء13
14 هللا رسول وسلم-أن عليه هللا يف-صلى عليه كانت ما على القسامة أقر

اجلاهلية
90

121دهللامنلوأقسمعلىهللاألبرهإنمنعبا15
َحَجَرْين16ِ رَْأَسَجارِيٍَةَبنْيَ َرضَّ يَ ُهوِدايا 56َأنَّ
َحَجَرْين17ِ رَْأَسَجارِيٍَةَبنْيَ َرضَّ يَ ُهوِدايا 63َأنَّ
52القاعدفيهاخريمنالقائم،إهناستكونفتنة18
48يفالدماءأولمايقضىبنيالناسيومالقيامة19

13 تعالواابيعوينعلىأنالتشركواابهللشيئا،والتسرقوا20
َيْستَ ْيِقظ21َ 50رُِفَعاْلَقَلُمَعْنَثالَثٍَةَعِنالنَّائِِمَحىتَّ
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ِمْنقَ ْتِلَرُجٍلُمْسِلم22ٍ نْ َياُكلَِّهاأَْهَوُنَعَلىاَّللَِّ 47َزَواُلالدُّ
59الصلحجائزبنياملسلمنيإالصلحاحرمحالال23
ِةِنْصُفَعْقِلاْلُمْسِلِمنَيَوُهُماْليَ ُهوُدَوالنََّصاَرى24 108َعْقُلَأْهِلالذِّمَّ
ِدَماءَُكْمَوأَْمو25َ 46اَلُكْمَوأَْعَراَضُكْمَعَلْيُكْمَحرَامٌفَِإنَّ
26 140ِبُغرَّةَعْبدَأْوَولِيَدة-صلىهللاعليهوسلم-فَ َقَضىِفيِهَرُسوُلاَّللَِّ
137يفالسمعالدية27
135يفالعنيمخسون28
135ويفالشفتنيالدية،ويفالرجلنيالدية،ويفاليدينالدية،يفالعيننيالدية29
133يفاملوضحةمخسمناإلبل30
107يفِديَِةاْلَعْمِدِإَذاقُِبَلْتمَخٌْسَوِعْشُروَنبِْنَتخَمَاض31ٍ
49كتابهللاالقصاص32
،54،49إالإبحدىثالثالحيلدمامرئمسلم33

97
53اليقتلابلولدالوالد34
47لزوالالدنياأهونعلىهللامنقتلنفسمؤمنبغريحق35
نْ َيا36 ِمْنَزَواِلالدُّ 47َلَقْتُلاْلُمْؤِمِنأَْعَظُمِعْنَداَّللَِّ
88لكمشاهدانيشهدانعلىقتلصاحبكم37
م38َ أَْهَلالسَّ ُيفالنَّارَِلْوَأنَّ ُهُماَّللَّ 47اِءَواأْلَْرِضاْشرَتَُكوايفَدِمُمْؤِمٍنأَلََكب َّ
85لويعطىالناسبدعواهملذهبدماءقوموأمواهلم39
108لَْيَسلِْلَقاِتِلَشْيء40ٌ
41 النَّيبَّ رَأَْيُت وسلم-َما عليه هللا ِقَصاصٌ-صلى ِفيِه َشْيٌء إِلَْيِه أََمَررُِفَع ِإالَّ ،

ِفيِهاِبْلَعْفو
58

15منبدلدينهفاقتلوه42
97منبدلدينهفاقتلوه43
105منقتللهقتيلفهوخبريالنظرين44
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ًداُدِفَعِإىَلَأْولَِياِءاملْقُتول45 107َمْنقَ َتَلُمْؤِمًناُمتَ َعمِّ
َواْليَ ْوِماآْل46 39ِخِرَفاَليُ ْؤِذَجارَهَُمْنَكاَنيُ ْؤِمُناِبَّللَِّ
َياَمقَ ْبَلاْلَفْجِرَفالَِصَياَملَه47ُ 31َمْنملَْجُيِْمِعالصِّ
55اْلُمْؤِمُنوَنَتَكاَفأُِدَماُؤُهْم،َوُهْمَيٌدَعَلىَمْنِسَواُهم48ْ
62عناملثلة-صلىهللاعليهوسلم-هنىرسولهللا49
87عننفسكهللكمنشيءتؤديه50
134وإنيفاألنفإذاأوعبجدعهالدية51
106وأنيفالنفساملؤمنةمائةمناإلبل،وعلىأهلالورقألفدينار52
55وأناليقتلمسلمبكافر53
135ويفالبيضتنيالدية54
133ويفاجلائفةثلثالدية55
135ويفالرجلمخسون56
134ويفالصلبالدية57
137ويفالعقلالدية58
136ويفالعيننيالدية59
136ويفكلأصبعمنأصابعاليدوالرجلعشرمناإلبل60
134ويفاللسانالدية61
137ويفاللسانالدية62
133ويفاملأمومةثلثالدية63
133اإلبلويفاملنقلةمخسعشرةمن64
133ويفاهلامشةعشر65
90يقسممخسونمنكمعلىرجلمنهم66
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 املراجع

املراجع العربية
اأَلْجَدايب -1 اللوايت هللا عبد بن أمحد بن إمساعيل بن كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ يف ،إبراهيم

حسني،اللغة العربية علي السائح للط،د.ط،حتقيق: اقرأ دار )طرابلس: والرتمجة والنشر ،باعة
 .د.ت(

أمحد -2 إبراهيم حممد املاجستري،طرق إثبات جرئم القتل يف الشريعة اإلسالمية،إبراهيم ،رسالة
 م.1984ه/1404جامعةأمالقرى،كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية

الفيومي -3 علي بن حممد بن ت:)بريو،د.ط،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،أمحد
 د.ت(.،املكتبةالعلمية

مسند اإلمام أمحد بن ،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباين،أمحد -4
،حنبل األرنؤوط،ه 241ت: شعيب وآخرون،حتقيق: مرشد، بن،عادل هللا عبد د إشراف:

 م(.2001ه /1421،)د.م:مؤسسةالرسالة،1ط،عبداحملسنالرتكي

الدكتورألشق -5 ،ر هللا عبد سليمان القلم،1ط،اجمللى يف الفقه احلنبلي،حممد دار )دمشق:
 م(.1998ه1419

سليمان،الدكتور،األشقر -6 بن اإلسالمي،،عمر والفقه الشريعة إىل دار،1ط،املدخل )األردن:
 م(2005ه1425النفاسللنشروالتوزيع

الدين -7 انصر حممد ،1ط،الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحاديث ،األلباين
:6م؛ج 1995ه /4:1415-1)الرايض:مكتبةاملعارفللنشروالتوزيععامالنشر:ج 

 م(.2002ه /7:1422م؛ج 1996ه /1416

األلباين،،األلباين -8 الدين انصر للنشر1ط،صحيح أيب داود،حممد غراس مؤسسة )الكويت:
 م(.2002ه /1423والتوزيع،



`143 

 

الدين،األلباين -9 انصر حممد الرمحن عبد )د.م:،د.ط،صحيح اجلامع الصغري وزايداته،أبو
 د.ت(.،املكتباإلسالمي

الدين،األلباين -10 انصر زهري،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،حممد إشراف:
 م(.1985-ه 1405)بريوت:املكتباإلسالمي،2ط،الشاويش

الدين،األلباين -11 انصر للنشر،1ط،صحيح أيب داود،حممد غراس مؤسسة )الكويت:
 .م(2002ه /1423والتوزيع،

الدين،األلباين -12 انصر املعارف،5ط،صحيح الرتغيب والرتهيب،حممد )الرايض:مكتبة
 د.ت(.

اتمر،اجلامع الصحيح،البخاري -13 حممد د.حممد اآلف،1ط،حتقيق دار العربية)القاهرة: ،اق
 م(.2004

الربكات -14 الدين،أبو جمد حممد بن اخلضر بن هللا عبد بن السالم احملرر يف الفقه على ،عبد
 م (.1984ه /1404،)الرايض:مكتبةاملعارف،2ط،مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

النمرحتقيق:حممدعبدهللا،معامل التنزيل،حمييالسنة،أبوحممداحلسنيبنمسعود،البغوي -15
، ضمريية مجعة احلرش،عثمان مسلم ،4ط،سليمان والتوزيع، للنشر طيبة دار 1417)د.م:

 .م(1997ه /

البقا -16 احلنفي،ءأبو ، القرميي احلسيين موسى بن ،أيوب الكليات معجم يف ،ه 1094ت:
درويش،املصطلحات والفروق اللغوية عدانن املصري،حتقيق: مؤسسة،د.ط،حممد )بريوت:

 .د.ت(،الرسالة

)بغداد:مكتبة،د.طاملغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب،أبوعبيدبنعبدالعزبز،البكري -17
 د. (.،املثىن

)القاهرة:6ط،اجلرائم يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة،الدكتورأمحدفتحي،هبنسي -18
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 .م(1988–ه1409دارالشروق

حتقيق:الدكتورعبدالعليعبد،شعب اإلميان،ليبنموسىأمحدبناحلسنيبنع،البيهقي -19
حامد ط،احلميد الندوي، أمحد والتوزيع،1خمتار للنشر الرشد مكتبة ،)الرايض:

 م(.2003ه /1423

الضحاك،الرتمذي -20 بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد،السنن،حممد أمحد حتقيق:
 )ج  1شاكر ،2)،( الباقي عبد فؤاد حممد األزهر،(3ج  يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم

 )ج  4الشريف مكتبة،2ط،(5، شركة ،)مصر: احلليب، البايب مصطفى 1395مطبعة -ه 
 م(.1975

السديري -21 العزيز عبد بن والبحث،2ط،اإلسالم والدستور،توفيق املطبوعات وكالة )د.م:
 ه (1425إلرشاد،العلميوزارةالشئوناإلسالميةواألوقافوالدعوةوا

تيمية -22 تيمية،ابن بن احلليم عبد بن ،أمحد ت: احلراين العباس أبو الدين جمموع ،ه 728تقي
)املدينةالنبوية:جممعامللكفهدلطباعة،د.ط،حتقيق:عبدالرمحنبنحممدبنقاسم،الفتاوى

 م(.1995ه /1416املصحفالشريف،

تقيالدين،السالمبنعبدهللابنأيبالقاسمبنحممدأمحدبنعبداحلليمبنعبد،ابنتيمية -23
 ت: الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن العباس ،1ط،السياسة الشرعية،ه 728أبو

 ه (1418،:وزارةالشئوناإلسالميةواألوقافوالدعوةواإلرشادلسعوديةا)

24-  سنة ابلرايض اإلسالمية سعود حممدبن اإلمام الشريعةوجوب،ه1396جامعة تطبيق
 تطبيقها حول تثار اليت مفيتوالشبهات اخلوجي احلبيب حممد الشيح للدكتور األول: القسم

التونسية القرضاوي،اجلمهورية بوسف الثاين:للدكتور الثالث،القسم صاحل،القسم حممد للشيخ
قطانمديرليلالالقسمالرابع:للشيخمناعخ،عثماناملبعوثإلدارةالدعوةواإلشاديفالفليبني

العليا الدراسات مجيع،إدارة يف اإلسالمية الشريعة الزرقا.أستاذ مصطفى للدكتور خلامس: القسم
القانون احلقوق،فروع بكلية الشريعة قسم رئيس مدكور سالم حممد للدكتور السادس القسم

امعةالقاهرةوكليةالقسمالسابعللدكتورإمساعيلمعتوقاألستاذبكليةاآلدابجب،جامعةالقاهرة
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األزهر جبامعة اإلسالمية اهلند،البنات من خان الدين وحيد الثامن:لألستاذ التاسع،القسم القسم
الثقافةاإل حممدمجالأستاذ أمحد العزيز:لألستاذ القسمالعاشر:ملعايل،سالميةجبامعةامللكعبد

الرفاعي هاشم يوسف ال،السيد عبد :للشيخ عشر احلادي األوقافستالقسم وزير السيد ار
،السورية اإلسالمية سعود حممدبن اإلمام جبامعة والنشر الثقافة )إدارة ،د.ط ه1401الرايض

 م(.1981

الشريف،اجلرجاين -25 الزين علي بن حممد بن الكتب،1ط،التعريفات،علي دار )بريوت:
 م(.1983ه /1403،العلمية

حجر -26 العسقالين،ابن الفضل أبو علي بن ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،أمحد
 (.1379،)بريوت:داراملعرفة،د.ط،حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي

حزم -27 األندلسي،ابن سعيد بن أمحد بن علي حممد مراتب اإلمجاع يف العبادات ،أبو
 د.ت(.،)بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ط،واملعامالت واالعتقادات

حزم -28 ،ابن أمحدبن حممد،سعيدعليبن شاكر،أبو حممد أمحد الشيخ اإلحكام يف ،حتقيق:
 )بريوت:داراآلفاقاجلديدة(.،طد. ،أصول األحكام

الرُّعيين -29 املغريب،،احلطاب الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس
 ت: ،الفكردار،)د.م،3ط،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،ه 954املالكي

 م(.1992ه /1412

منت اخلرقى على مذهب ايب عبد هللا أمحد ،أبوالقاسمعمربناحلسنيبنعبدهللا،اخلرقي -30
 م(.1993ه /1413،)د.م:دارالصحابةللرتاث،د.ط،بن حنبل الشيباين

 د.ت(.،)د.م:مكتبةالدعوة،8ط،علم أصول الفقه،عبدالوهاب،خالف -31

القاسم -32 أيب بن القريواينخلف حتقيق:الدكتور،التهذيب يف اختصار املدونة،حممد،األزدي
الشيخ بن سامل حممد ولد األمني وإحياء،1ط،حممد اإلسالمية للدراسات البحوث دار )ديب:

 م(.2002-ه 1423الرتاث،
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املصري -33 املالكي اجلندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن ،خمتصر العالمة خليل،خليل
 م (.2005ه /1426)القاهرة:داراحلديث،،1ط،قيق:أمحدجادحت

،ه 275ت،سليمانبناألشعثبنإسحاقبنبشريبنشدادبنعمرواألزدي،أبوداود -34
 )بريوت:املكتبةالعصرية،د.ت(.،د.ط،حتقيق:حممدحمييالدينعبداحلميد،السنن

عرفة،الدسوقي -35 بن أمحد بن ،حممد دار،د.ط،ي على الشرح الكبريحاشية الدسوق )د.م:
 .د.ت(،الفكر

اجلصاص،الرازي -36 بكر أبو علي بن وزارة،2ط،الفصول يف األصول،أمحد )الكويت:
 م(.1994ه /1414،األوقافالكويتية

القادر،الرازي -37 عبد بن بكر أيب بن هللا،حممد عبد أبو الدين الشيخ،زين يوسف حتقيق:
 م(1999ه /1420الدارالنموذجية،،)بريوت:املكتبةالعصرية،5ط،خمتار الصحاح،حممد

رجب -38 أمحد،ابن بن الرمحن عبد الدين جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا ،زين
األرانؤوط،من جوامع الكلم شعيب ابجس،حتقيق: الرسالة،،7ط،إبراهيم مؤسسة )بريوت:

 .م(2001ه /1422

احلفيد -39 رشد ،ابن القرطيبحممد رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بداية اجملتهد وهناية ،بن
 م(.2004ه /1425)القاهرة:داراحلديث،د.ط،املقتصد

40-  حممد،الرفاعي احلق(املدخل للعلوم القانونية،أمحد األول،)نظرية دراسي-املستوى فصل
 م(.2007/2008)،جامعةبنها،كليةاحلقوق،(112كود)،أول

هللا،الزاحم -41 عبد بن ،2ط،آاثر تطبيق الشريعة اإلسالمية من منع اجلرمية،حممد
 م(.1992ه/1421،)القاهرة:داراملنارللطبعوالنشروالتوزيع

 م(.1997ه/1418)دمشق:دارالفكر،4ط،الفقه اإلسالمي وأدلته،وهبةهللا،الزحيلي -42

احلليبد.م:)،3ط،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد،الزُّْرقاين -43 البايب عيسى مطبعة
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 د.ت(.،وشركاه

،الزركشي -44 الدين بدر هللا عبد أبو هبادر بن هللا عبد بن ،البحر احمليط يف أصول الفقهحممد
 م(.1994ه /1414)د.م:دارالكتيب،،1ط،794ت:

فارس،الزركلي -45 بن علي بن حممد بن حممود بن الدين  ،األعالم،خري ،15ط،ه 1396ت:
 م(.2002أاير/مايو،)دارالعلمللماليني

 د.ت(.،د.ط)د.م:دارالفكرالعريب،العقوبة،أبوزهرة -46

الدين،الزيلعي -47 فخر البارعي، حمجن بن علي بن ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،عثمان
 ه (.1313)القاهرة:املطبعةالكربىاألمريية،،1ط

الدكتو،السدالن -48 غاِن بن ،1ط،وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصر،رصاحل
 م(.1997–ه1417،داربلنسيةللنشروالتوزيع،الرايض،)السعودية

غاِن،السدالن -49 بن )الرايض:،1ط،وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصر،صاحل
 م(.1997ه/1417،داربلنسيةللنشروالتوزيع

 .االجتماع من منظور جغرايف –االقتصاد  -الطبيعة –ال السنغ ،امبكياجناب ،سرين -50

هللا،السعدي -51 عبد بن انصر بن الرمحن ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،عبد
 م(2000ه /1420،)د.م:مؤسسةالرسالة،1ط،حتقيق:عبدالرمحنبنمعالاللوحيق

دار2ط،ميةاإلسال اجلنائية املوسوعة ،العتييب العايل عبد سعود -52 ،التدمورية )الرايض:
1430.) 

الطويف -53 الكرمي بن القوي عبد بن :،شرح خمتصر الروضة،سليمان املتوىف ت:
الرتكي،ه 716 احملسن عبد بن هللا عبد ،1ط،حتقيق: الرسالة، مؤسسة ه /1407)د.م:

 م(.1987

رائسة،ط،اضر وآفاق املستقبلاملسلمون يف السنغال معامل احل،عبدالقادر،سيال -54 )قطر:
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 ه(1406احملاكمالشرعيةوالشئونالدينية

حممد،الشاطيب -55 بن موسى بن إسحق،إبراهيم آل،أبو حسن بن مشهور عبيدة أبو حتقيق:
 م(.1997ه /1417)د.م:دارابنعفان،1ط،املوافقات،سلمان

بنعثمانبنشافعبنعبداملطلببنعبدالشافعيأبوعبدهللاحممدبنإدريسبنالعباس -56
 م(.1990ه /1410،)بريوت:داراملعرفة،د.ط،األم،منافاملطليب

 .14177.العدد:2017سبتمرب//21،الشرقاألوسط:جريدةالعربالدولية -57

اخلطيب،الشربيين -58 أمحد بن حممد الدين، ،مشس مغين احملتاج إىل معرفة معاين ،ه 977ت:
 م(.1994ه /1415،دارالكتبالعلمية،)د.م ،1ط ،املنهاجألفاظ 

59-  الرملي الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين هناية احملتاج إىل شرح ،مشس
 م(.1984ه /1404)بريوت:دارالفكر،،طأخرية،املنهاج

،الشنقيطي -60  القادر عبد بن املختار حممد األمنيبن ن يف إيضاح القرآن أضواء البيا،حممد
 م (.1995ه /1415)بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،د.ط،ابلقرآن

هللا،الشوكاين -61 عبد بن حممد بن علي بن إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم ،حممد
ط،األصول عناية، عزو أمحد الشيخ العريب،1حتقيق: الكتاب دار ،)د.م:

 .م(1999ه /1419

،حتقيق:عصامالدينالصبابطي،نيل األوطار،حممدبنعليبنحممدبنعبدهللا،وكاينالش -62
 م(.1993ه /1413)مصر:داراحلديث،،1ط

حممد،الشوكاين -63 بن علي بن فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم ،حممد
 د.ت(.،)بريوت:دارالفكر،د.ط،التفسري

صمب -64 عليم اإلسالمي والعلماين يف اإلنسان السنغايل دراسة حتليلية يف أثر الت،شيخ
 م(2014،)السنغال:مطبعةنياروالللخدماتاملتعددة،1ط،املناهج الرتبوية
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يوسف،الشريازي -65 بن علي بن إبراهيم اسحاق ،د.ط،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي،أبو
 )د.م:دارالكتبالعلمية(.

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية ،باسأمحدبنحممداخللويتأبوالع،الصابوين -66
 د.ت(.،)د.م:داراملعارف،د.ط،الصاوي على الشرح الصغري

علي،الصابوين -67 ؛،3ط،روائع البيان تفسري آايت األحكام،حممد الغزايل :مكتبة )دمشق
 م(.1980ه /1400،بريوت:مؤسسةمناهلالعرفان

،حتقيق:زهريالشاويش،منار السبيل يف شرح الدليل،إبراهيمبنحممدبنسامل،واينابنض -68
 \م(.1989ه /1409)د.م:املكتباإلسالمي،7ط

جامع البيان يف أتويل ،حممدبنجريربنيزيدبنكثريبنغالباآلملي،أبوجعفر،الطربي -69
 م(.2000ه /1420سالة،)د.م:مؤسسةالر،1ط،حتقيق:أمحدحممدشاكر،القرآن

سلمةاألزدي،الطحاوي -70 سالمةبنعبدامللكبن بن حممد جعفرأمحدبن شرح معاين ،أبو
ه ،1414،)د.م:عاملالكتب،1ط،حممدسيدجاداحلق،حتقيق:حممدزهريالنجار،اآلاثر

 م(.1994

،ه (1252نفي)املتوىف:ابنعابدين،حممدأمنيبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقياحل -71
 م(.1992-ه 1412،)بريوت:دارالفكر،2ط،رد احملتار على الدر املختار

الدين -72 عز يف،مقدار دية املرأة احلرة املسلمة يف النص واإلمجاع،عارف األردنية اجمللة
 م.2011ه1432،اجمللدالسابع،الدراساتاإلسالمية

أمحد -73 الرزاق النهضة،د.ط،قانون املدينالوسيط يف شرح ال،عبد دار )القاهرة:
 (.1968،العربية

الرزاق -74 الصنعاين،عبد اليماين احلمريي انفع بن مهام بن الرزاق عبد بكر ،أبو ،املصنف
 ه(.1403،)بريوت:املكتباإلسالمي،2ط،حتقيق:حبيبالرمحناألعظمي
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السلمي -75 احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز بسلطانعبد امللقب الدمشقي،
،العلماء )املتوىف: الدين عز حممد طه،قواعد األحكام يف مصاحل األانم،ه (660أبو تعليق:

 م(1991-ه 1414عبدالرؤوفسعد)القاهرة:مكتبةالكلياتاألزهرية،

رواء التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إ ،عبدالعزيزبنمرزوقالطّريفي -76
 م(.2001ه /1422)الرايض:مكتبةالرشدللنشروالتوزيع،،1ط،الغليل

سعيد -77 بن هللا داسر،عبد مقارنة،أبو دراسة اجلنائية الدعوى دكتوراه،إثبات قسم،رسالة
 ه.14331434،جامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية،السياسةالشرعية

الشيباين -78 فرقد بن احلسن بن حممد هللا الوفا،األصل املعروف ابملبسوط،عبد أبو حتقيق:
 د.ت(.،)كراتشي:إدارةالقرآنوالعلوماإلسالمية،د.ط،األفغاين

 (.1979،)القاهرة:دارالنهضةالعربية،،د.طأصول القانونعبداملنعمفرجالصدة، -79

الثعليب -80 نصر بن علي بن الوهاب ،عبد )املتوىف: املالكي البغدادي حممد التلقني ه (422أبو
التطوانيط،يف الفقة املالكي احلسين خبزة بو حممد أويس أيب ،1حتقيق: العلمية الكتب ،)دار

 م2004-ه 1425

)د.م:دارابناجلوزي،د.ط،األصول من علم األصول،حممدبنصاحلبنحممد،العثيمني -81
 .ه (1426،

آابدي -82 ،العظيم أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف الرمحنحممد عون املعبود شرح ،عبد
 ه (.1415،)بريوت:دارالكتبالعلمية،2،طسنن أيب داود

الوهاب -83 عبد حممد مجعة دار،2ط،املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية،على )القاهرة:
 م(.2001ه/1422،السالم

منصور -84 علي دار)بري،1ط،مقارانت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية،علي وت:
 م(.1970ه/1390،الفتحللطباعةوالنشر
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القرطيب -85 النمري عاصم بن حممدبنعبدالرب يوسفبنعبدهللابن عمر الكايف يف فقه ،أبو
املوريتاين،أهل املدينة ماديك ولد أحيد حممد حممد الرايض،2ط،حتقيق: مكتبة الرايض: (

 م(.1980ه /1400احلديثة،الرايض،

)بريوت:دار،د.ط،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي،القادرعبد،عودة -86
 الكتابالعريب(.

 م(.1967–ه1386،)د.م:د.ن،2ط،اإلسالم وأوضاعنا القانونية،عبدالقادر،عودة -87

)دار1طاملستصفى،حتقيق:حممدعبدالسالمعبدالشايف،أبوحامد،حممدبنحممد،الغزايل -88
 م(.1993-ه 1413العلميةالكتب

اجلوهري،الفارايب -89 محاد بن إمساعيل نصر ت:،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،أبو
عطار،،ه 393 الغفور عبد أمحد للماليني،4ط،حتقيق: العلم دار ه 1407،)بريوت:

 م(.1987

فارس -90 احلسني،ابن أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن ،جم مقاييس اللغةمع،أمحد
 م(.1979ه /1399،)د.م:دارالفكر،د.ط،حتقيق:عبدالسالمحممدهارون

صاحل،الفالين -91 حممد فؤاد،د.ط،الثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقيا ،عمر )مؤسسة
 م(.2007ه1427بعينوللتجليدسنة

املطريي -92 عتيق بن شايل بن املاجستري،ميةالقصاص يف الشريعة اإلسال،فيحان كلية،رسالة
 م(.1999ه/1419اجلامعةاإلسالمية)السعودية:دارلينةللنشروالتوزيع،الشريعة

 ،ه 620ت: ،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممدبنقدامة ،ابنقدامةاملقدسي -93
د.م:) ،2ط ،لروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنب

 م(2002-ه 1423،مؤسسةالراّينللطباعةوالنشروالتوزيع

قدامة -94 حممد،ابن بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد مكتبة،د.ط،املغين،أبو )مصر:
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 .م(1968-ه 1388،القاهرة

الدين،القرطيب -95 مشس هللا عبد أبو  اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن ،حممد
،جلامع ألحكام القرآنا البخاري مسري هشام الكتب،،د.ط،حتقيق: عامل دار )الرايض:

 .م(2003ه /1423

،القطان -96 خليل بن ،5ط،اتريخ التشريع اإلسالمي،مناع وهبة مكتبة ،)د.م:
 م(.2001ه /1422

خليل،القطان -97 د.طوجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية،مناع الثق،، إدار افة)السعودية:
 .(م1985ه1405،والنشرجبامعةاإلمامحممدبنسعود

اجلوزية -98 قيم ،ابن ت: الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن إعالم ،ه 751حممد
)بريوت:دارالكتبالعلمية،1ط،حتقيق:حممدعبدالسالمإبراهيم،املوقعني عن رب العاملني

 م(.1991ه /1411،

إغاثة اللهفان من مصائد ،نأيببكربنأيوببنسعدمشسالدينحممدب،ابنالقيماجلوزية -99
 :مكتبةاملعارف،د.ت(.،)الرايض2ط،حتقيق:حممدحامدالفقي ،ه 751ت:،الشيطان

الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين -100 أمحد بن مسعود بن بكر أبو
 م(.1986ه /1406لمية،دارالكتبالع،)د.م،2ط،،ه 587ت:،احلنفي

كثري -101 عمر،ابن بن إمساعيل الفداء حممد،تفسري القرآن العظيم،أبو بن سامي حتقيق:
 .م(1999-ه 1420،)د.م:دارطيبةللنشروالتوزيع،1ط،سالمة

،د.ط،الشعر العريب يف الغرب اإلفريقي خالل القرن العشرين امليالدي،عمر،كيبا -102
 م(.2011ه/1432،ايسيكو،الميةللرتبيةوالعلوموالثقافة)الرابط:املنظمةاإلس

،حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي،السنن،ماجةأبوعبدهللاحممدبنيزيدالقزويين،ابنماجه -103
 د.ت(.،)فيصلعيسىالبايباحلليب:دارإحياءالكتبالعربية،د.ط
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حتقيق:بشار،ه 179ت:،موطأ اإلمام مالك،مالكبنأنسبنعامراألصبحياملدين -104
 ه (.1412،)مؤسسةالرسالة،د.ط،حممودخليل،عوادمعروف

املدين -105 األصبحي عامر بن أنس بن العلمية،،1ط،ملدونةا،مالك الكتب دار )د.م:
 .م(1994ه /1415

عامر -106 بن مالك بن أنس بن ، موطأ،مالك معروف عواد بشار خليل،حتقيق: ،حممود
 ه (.1412،سةالرسالة)د.م:مؤس،د.ط

مالك -107 سامل،أبو السيد بن ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح املذاهب األربعة،كمال
 )القاهرة:املكتبةالتوفيقية(.،د.ط

احلسن،املاوردي -108 البغدادي،أبو حبيب بن حممد بن األحكام السلطانية والوالايت ،علي
 (.د .ت،د.ط)بريوت:دارالكتبالعلمية،الدينية

العربية -109 اللغة الوجيز،جممع والتعليم،املعجم الرتبية وزارة العربية: مصر ه1425،)مجهورية
 م(.2004/

 م(1999ه/ 1419،)د.م:داراملنار،2طدراسات يف علوم القرآن،حممدبكرإمساعيل -110

القادر -111 عبد بن بكر أيب بن ،خمتار الصحاح،حممد : حممدحتقيق الشيخ ،5ط،يوسف
 .(م1999ه /1420الدارالنموذجية،املكتبةالعصريةبريوت:)

112-  منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن مرعب،هتذيب اللغة،حممد عوض حممد ،حتقيق:
 م(.2001،)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،1ط

113-  هللا عبد بن شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام امحد ،حممد
 م(.1993ه /1413،)د.م:دارالعبيكان،1ط،نبلبن ح

املالكي -114 املواق هللا عبد أبو الغرانطي، العبدري يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حممد
 العلمية،)د.م،1ط،التاج واإلكليل ملختصر خليل،ه 897ت: الكتب دار
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 م(.1994ه /1416

مصطفى،املراغي -115 بن املراغي،أمحد مصطفى)مصر،1ط،تفسري ومطبعة مكتبة شركة :
 م(.1946ه /1365الباىباحلليبوأوالده،

سليمان،املرداوي -116 بن علي احلسن أبو الدين ،عالء التحبري شرح التحرير يف ،ه885ت:
،أمحدالسراح،حتقيق:الدكتورعبدالرمحناجلربين،الدكتورعوضالقرين،الدكتور،أصول الفقه

 م(.2000ه /1421،د)الرايض:مكتبةالرش،1ط

املقدسي -117 الكرمى أمحد بن بكر أىب بن يوسف بن ،دليل الطالب لنيل املطالب،مرعي
الفاراييب حممد نظر قتيبة أبو والتوزيع،،1ط،حتقيق: للنشر طيبة دار )الرايض:

 م(.2004ه/1425

 م(.11/12/2017وابحثابلسنغال)،أستاذجامعي،مقابلةمعد.سعيدبه -118

معد.خدميامباكي،ابحثيفاملعهداألساسيإلفريقياالسوداء،جامعةشيخأنتمقابلة -119
 (م.2013مارس//25جوبابلسنغالكار،)

 (.2015يناير//18)،كاتباحملكمةمبحكمةدكار،مقابلةمعخمتارجوب -120

ورعبدحتقيق:الدكت،اإلقناع البن املنذر،أبوبكرحممدبنإبراهيمالنيسابوري،ابناملنذر -121
 ه (.1408،)د.م:د.ن،1ط،هللابنعبدالعزيزاجلربين

،حتقيق:الدكتورأبومحادصغريأمحدبنحممدحنيف،حممدبنإبراهيمأبوبكر،ابناملنذر -122
 م(.1999ه1420،)عجمان:مكتبةالفرقان،2طاإلمجاع

منصور -123 علي علي ،1ط، الوضعية مقارانت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني،املنشار
 م(.1970–ه1390،دارالفتحللطباعةوالنشر،)بريوت

احلنبلى -124 البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن كشاف القناع ،منصور
 د.ت(،)د.م:دارالكتبالعلمية،د.ط،عن منت اإلقناع
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منظور -125 الر،ابن األنصاري الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن اإلفريقىحممد ويفعى
 ه(.1414،)بريوت:دارصادر،2ط،لسان العرب،ه (711)ت:

املقدسي -126 احلجاوي سامل بن عيسى بن سامل بن موسى بن أمحد بن اإلقناع يف فقه ،موسى
السبكي،اإلمام أمحد بن حنبل موسى حممد اللطيف عبد املعرفة،د.ط،حتقيق: ،)بريوت:دار

 د.ت(.

املصري -127 زين،ابنجنيم إبراهيمبنحممد، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة الدينبن
عمرياتالنعمان  زكراي الشيخ العلمية،1ط،حتقيق: الكتب دار )بريوت: ،1419 -ه 

 م(.1999

شرف،النووي -128 بن حيىي زكراي أيب الدين ،املنهاج شرح صحيح مسلم،حميي ،ه6ت
 م(.2001:مؤسسةالرسالةللنشروالتوزيع)القاهرة،1ط،حتقيق:رضوانجامعرضوان

شرف،النووي -129 بن حيىي زكراي أيب الدين منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه،حميي
 م(.2005ه /1425،)د.م:دارالفكر،1ط،حتقيق:عوضقاسمأمحدعوض،

توري -130 التيجاين،اهلادي س عشر حترير األقوال يف اتريخ السنغال من القرن الساد،أمحد
 (.2009ه/يوليو1430شعبان،)القاهرة:املفطمللنشروالتوزيع،1ط،إىل القرن العشرين

القاموس اإلسالمي للناشئني ،أبوالفتوحالسيد،عليإمساعيلموسى،اهلمشريحممدعلي -131
عشر،والشباب احلادي إفريقيا،اجلزء يف اإلسالم مكتبة،)الرايض1ط،انشار

 (م1997ه1418،العبيكان

اإلسالمية -132 والشئون األوقاف ،الكويت،املوسوعة الفقهية الكويتية،وزارة األجزاء: 45عدد
 )األجزاء 2ط،23–1جزءا واألجزاء .) دارالسالسل الكويت: ( ،1ط،38–24،

 واألجزاء الصفوة(. دار مطابع )من،2ط،45–39)مصر: الطبعة: الوزارة(. )الكويت:
 ه (.1404-1427
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