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 السوداين اجلنائي القانون الدراسة ابعتبار1991تناولت م، املنظم القانون العالقاته يف للجرمية
يقجتماعيةواملسؤولعنوضعاألسسوالقواعدواإلجراءاتاليتتعنيالسلطةالتنفيذيةعلىحتقاال

العدالة،حيثتعرضتالدراسةللمواداليتنصعليهاالقانوناجلنائيالسوداينحيثشكلتهذه
نقاطالضعفوالقوةيفالقانونومدىتعارضالقانونهماملوادنقدحقوقيوجمتمعي،وكذلكتناولتأ

م1991تعريفالقانوناجلنائيالسوداينللعاماشتملتالدراسةعلىومعالقواننيالعقابيةاألخرى.
ومصادره وتناول االسالميةا، ابلشريعة ومقارنتها اجلنائي القانون يف والتعزيرية احلدية وحتليلجلرائم

دراسةواخرياًتعرضنالأحكاماجلناايتيفالفقهاإلسالمييفالتشريعاتاملعاصرةتوضيحضوابطتقننيو
 السوداين اجلنائي للقانون وجهت اليت االستقرائيم.1991االنتقادات املنهج الباحثة وانتهجت

نستمدمصادرهمإلقانوناجلنائيالسوداينهمالنتائجوالتوصياتمنها:أنأمثوالتحليليواملقارن.
األعرافوالعاداتوالتقاليدوالشريعةاإلسالميةوالسنةفيمايتعلقجبرائماحلدودوالقصاص.كماوجد

أناملشرعمسىالقانونابلقانوناجلنائيومليسميهبقانونالشريعةاالسالميةويرجعالسببيفذلك
م،فيما1991السوداينللعامعراقوالثقافات.والقانوناجلنائيداينواألنالسودانبلدمتعدداألأب

يتعلقحبدالردةنصعليهاحدمنحدودهللاسبحانهوتعاىل،ولوجوداألقليةالغريمسلمةيفالسودان
جندأنالقانونيصعبعليهتنفيذاحلكموذلكلصعوبةاثباتجرميةالردة،حيثأنالقانوننصعلى

ةواردة،أمافيمايتعلقبباقيجرائماحلدودوجدانأنحريةالعقيدة،فأصبحالتحايلعلىالقانونمسال
املشرعالسودايناستقىنصوصهمنالقرآنوالسنة.ويوجدالكثريمنالتعارضيفالقواننيالعقابية

 االخرى،فنجدالقانوناجلنائيالسوداينأخفقيفمحايةحقوقاالنسانابصدارهقانونالنظامالعام
اجلنائيةينبغيأناليتتتعلقابالحكامالنصوصادحتتاجإعادةصياغةالنحيثتوجدفيهبعضاملو

تصاغأبكثراألشكالحتديداًودقة،حىتيكونالقانونوتفسريهاثبتنيوأكيدين؛إذالجيوزأنيكون
أنهجاءايالقانوناجلنائيالسوداينا.ومنمزأمرالتجرميفرضياً،أويكونالنصاجلزائيمطاطياًمرتامياً

as the law governing م.1983م،وقانونسبتمربللعام1974ليلغيالقانوناجلنائيللعام
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ABSTRACT 

The study dealt with the Sudanese Criminal Code 1991, as the law law regulating crime in 

social relations and responsible for setting the foundations, rules and procedures that empower 

the executive branch to achieve justice. The study examined the articles stipulated in Sudanese 

criminal law. Weakness and force in law and the extent of conflict of law with other penal laws. 

The study included the definition of the Sudanese criminal law of 1991 and its sources, dealing 

with marginal and esoteric crimes in criminal law, comparing them with Islamic law, analyzing 

and clarifying the rules of codifying the provisions of felonies in Islamic jurisprudence in con-

temporary legislations. The researcher used the inductive, analytical and comparative method. 

The most important conclusions and recommendations are: The Sudanese Criminal Code de-

rives its sources from customs, customs, traditions, Islamic law and Sunnah with regard to bor-

der crimes and punishment. He also found that the legislator called the law criminal law and 

did not call it the law of Islamic sharia because the Sudan is a country of multi-religious, ethnic 

and cultural. And the Sudanese Criminal Code of 1991, with regard to the limit of apostasy 

stipulated by the limits of God Almighty, and the presence of the non-Muslim minority in Su-

dan, we find that the law is difficult to implement the provision for the difficulty of proving the 

crime of apostasy, as the law provided for the freedom of religion, As for the rest of the border 

crimes, we found that the Sudanese legislator drew his texts from the Quran and Sunnah. There 

is a lot of conflict in the other punitive laws. The Sudanese Criminal Code fails to protect human 

rights by issuing the Public Order Law, where some articles need to be reformulated because 

the texts relating to criminal provisions should be formulated in the most specific and precise 

form so that the law and its interpretation are consistent and precise. The criminalization order 

may not be presumptive, or the penal provision may be rubbery.The Sudanese Criminal Code 

is distinguished by the fact that it came to abolish the Criminal Code of 1974 and the September 

Act of 1983. 
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 :دمـةمق

ميزان بقيمتها  تقاسسالمية إ هو عبارة عن آلية تحقق اآلمن واالستقرار لالمم، ونحن أمةالقانون 
ه في شموله عبر تاريخها، فال تدانيذو تاريخ قديم منذ أن عرفته األمم اإلسالمي تشريعها. والتشريع 

ها وحديثها، وغيرها من السمات الضرورية اليوم للقوانين يموثرائه غيره من التشريعات األخرى قد
هو حاجة أكيدة ال غنى للجماعة عنها، إسالمي لقانون كل أمة أو مجتمع الفقه الجنائي و  .المعاصرة

عدل والحرية ثابت، ُيحتكم إليه في ظل الشرعي  زانبمي ينظم المجتمع ويضبط سلوك أفراده و الذيفه
والمساواة، ويرسم للحاكم مجال سلطاته، وللمحكوم حقوقه وواجباته، وبه تستفيد الجماعة من 

ضة يفهدف هذه الدراسة عبارة عن خطوط عر فلذلك طاقات أفرادها، فيتحقق لهم األمان واالستقرار، 
جاء البحث  ،للقائمون على امر القضاء والقانون حتى تفيدهم في وضع القوانين في قالب إسالمي

يحمل في طياته تعريف كل من القانون الجنائي السوداني والفقه الجنائي خصوصا فيما يتعلق بجرائم 
د في الفقه بما رو الحدود والتعزير وكما تمت مناقشة بعض مواد القانون الجنائي السوداني ومقارنتها 

  الجنائي اإلسالمي وتعرضت الدراسة للقواعد الفقهيه واهمية تطبيقها في القانون الجنائي السوداني،
إذ إن االستفادة من أحكام متناثرة ال يجمعها  كما تناولت الدراسة تقنين أحكام فقه الجنايات، 

ن لم يكن أمرا إ ن الصعوبة بمكانجامع وال ينظمها ناظم وال تخضع لترتيب وحسن تبويب هو اليوم م
قد أصبح -الذي هو قانون المسلمين ورصيدهم التشريعي-متعذرا. ومن ثم فإن العمل بالفقه اإلسالمي 

اليوم متعذرا ما لم يتم إعادة صياغة مادته بمنهج عصري عملي، ُيسّهل على القائمين عليه الرجوع 
ضمن ملية التقنين بحسن صياغة التشريع بطريقة تفإن ع إليه، والعمل بأحكامه بال مشقة وال إرهاق

وفي نهاية البحث تناولت الدراسة االنتقادات التي وجهة للقاون الجنائي السوداني، وأيضا  تطبيقه،
البديل المؤكد عن القانون هو الفوضى واالضطراب األمني  أما. خلصت الدراسة لنتائج وتوصيات

قانونية ول الموضوع بشيء من الحياد مستعرضة اآلراء الفقهية والفقررت الباحثة تنا وفْقد سائر المصالح
والسلبيات واإليجابيات للوصول إلى مقترحات وتوصيات في خاتمة البحث تثري هذا والراجح منها 

 الجانب.
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 :مشكلة البحث
 مشكلة البحث:

جتمع م، دقت ناقوس الخطر في الم1991توجد بعض مواد القانون الجنائي السوداني للعام 
السوداني حيث أسهمت تلك المواد في إطالق شرارة الفتنة في مجتمع آمن ومثال لتلك المواد 

 191المتعلقة بالزي الفاضح(، والمادة:) 192( التي تتعلق بحد الردة(، والمادة:)123المادة:)
 ( مادة19المتعلقة باألخالق((، باإلضافة مواد أخرى، من مواد الباب الخامس عشر وعددها )

تسمى )قوانين النظام العام( فهي موضوع نقد حقوقي ومجتمعي ال ينقطع. فهي تخالف أبسط 
ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر األشكال تحديدًا ودقة، حتى يكون القانون 

 اً وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ ال يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطي
مترامياً، أو محماًل بأكثر من داللة، أو مثقاًل بما يفضي لتعدد تأويالته. ذلك أن القوانين الجنائية 
تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه 

حول دون ، وقاطعة، بما يالحرية، أن تكون األفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة
التباسها. فالتجهيل بهذه األفعال، أو إبهام بعض جوانبها، يجعل األمور تضطرب في أذهان 
المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة 

 ال خفاء فيه. بما الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها،
وعليه نبحث هذا القانون من حيث الجدل حول أنه يخالف أبسط حقوق اإلنسان الشرعية، 
والمساوة في القانون حق شرعي لكل مواطن حر، حيث يعتمد هذا القانون على مبدأ المحاكمة 

 اإليجازي، وهي تتمثل في عقوبتين الجلد والغرامة أو السجن مدة ال تتجاوز سنة.  
 :ؤالت البحثتسا

 م ومن أين استمد مصادره؟1991ما القانون الجنائي السوداني للعام  .1
 ما الجرائم الحدية والتعزيرية في القانون الجنائي ومقارنتها بالشريعة االسالمية؟ .2
 تقنين احكام الجنايات في الفقه اإلسالمي في التشريعات المعاصرة؟كيف يتم  .3
 م؟1991للعام  جنائي السودانياالنتقادات التي وجهت للقانون الما  .1
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 :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن األسئلة السابقة، وكما يهدف إلى

 ومصادره.ومن اين استمد  م 1991القانون الجنائي السوداني للعام  ف علىتعر ال .1
القانون يه ما نص علو لجرائم الحدية والتعزيرية اوما نصت عليه في  الشريعة االسالمية .2

 الجنائي.
 .توضيح ضوابط تقنين أحكام الجنايات في الفقه اإلسالمي في التشريعات المعاصرة .3
 م.1991دراسة االنتقادات التي وجهت للقانون الجنائي السوداني  .1

  :أهمية البحث

يعتبر البحث العلمي من أهم األساليب العصرية في جمع المعلومات وتوثيقها وتدوين المالحظات 
موضوعي وذلك باتباع منهج معين يهدف الي التحقيق من المعلومة وصحتها أو  وتحليلها تحليل

تعديلها أو إضافة معلومات جديدة لها. كما يهدف ايضًا الي التوصل لقوانين ونظريات تحكم 
ظواهر معينة ومعرفة أسبابها، كما يمكن عن طريق البحث العلمي الوصول الي حل مشكلة معينة 

يقة هو الطريق الوحيد للوصول للمعلومات العلمية الدقو لباحثين والعلماء. فيد اتواكتشاف حقائق 
وأصبحت حاجتنا تزداد يوم بعد يوم للبحوث العلمية بكل إجراءاتها  اآلن.العالم  ما ينتهجهوهو 

ومناهجها واساليبها التي تبدأ من تحديد المشكلة واهميتها ومنهجية العمل على حلها والتحليل 
 اش وانتهاء بالنتائج والتوصيات. والنقد والنق

ل واستقصاء مسالة تعتبر مسالة تحقيق وتحليو بالناحية القانونية الفقهية  تتعلق أهمية هذا البحث  أما
أو مجموعة مسائل تتعلق بالمشرع وبحث الخلل أو القصور التشريعي لهذه المسالة والوصول الي 

النقص والقصور  ي العمل بالسياسة الشرعية على سدتعين المشرعين فلنتائج على ضوئها تتم التوصية 
والوصول الي تنظيم تشريعي يؤدي الغرض المطلوب وهو العدالة. وهنالك أمر الفقه ففيه نتعرض 

عية. وموقف الفقه من تنظيم المسائل القانونية والتشري القانون الوضعي،آلراء الفقهاء ومقارنتها مع 
لقضائية دور القضاء في التنظيم التشريعي والسياسة ا يالبحث فوفيما يخص القضاء تقوم الدراسة ب
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ف مقارنة عدة أنظمة قانونية وطنية واتفاقيات أهمية الدراسة في كونها تستهد تظهرالمتبعة، و 
ومعاهدات دولية، بغرض الوصول الي أوجه التشابه او االختالف أو التباين في النظام التشريعي 

ة أو تطوير في النظام القانوني ليتوافق مع تطورات العصر الحديث والوصول الي تنظيم أو إضاف
راسة جمع. وكان لجوء الباحثة لدأواالتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تنظم العدالة في العالم 

أن  المجتمع الحياتية حيث نواحييشمل جميع الذي  م1991الجنائي السوداني للعام  قانونال
بوضع قوانين وإجراءات لمن يخالف سير العدالة ويهدد أمن  معامالتالالقانون ينظم تلك هذا 

سهم في توتحديد السياسة الشرعية للقضاء استقرار المجتمعات  ، وبعدالته القضائية يتمالمجتمع
هذا البحث مناقشة وتحليل ومقارنة كل من الناحية الفقهية يترتب على و نمو المجتمع وتطوره، 
الجريمة ومحدداتها م فيما يتعلق ب1991انون الجنائي السوداني للعام والتشريعية والدولية للق

  لتشخيص الدقيق لألدلة واإلدانة.ومقترفيها وا

 :الدراسات السابقة

تتمثل أهمية الدراسات السابقة في انها تساعد على تطور البحث في سياق الموضوع المدروس   
ة البحث اليها الباحثين وقد تختلف معها دراس لالستفادة مما سبق من دراسات والنتائج التي توصل

أو تتفق معها في بعض النقاط، كما تساعد على تحديث المعلومات العلمية بالدراسات العلمية 
الحديثة خصوصا المنشور منها بحيث نطلع على افضل البحوث العلمية والدراسات التي تعتبر 

ت معلومات تتعلق بموضوع البحث الذي نحن متميزة في هذا المجال، كما انها توفر هذه الدراسا
بصدده بتحديد وتوضيح مشكلة البحث  وتعين البحث في تحديد المجاالت التي تتعلق بالمشكلة 

توجد دراسات علمية كثيرة تناولت الموضوع من عدة وكما تعد مصدر ومرجع هام للبحث. كما 
نائي الفقهية مع القانون السوداني الججوانب وهذا البحث يتناوله من زاوية مختلفة وهي المقارنة 

 .للبحث وزمانياً  م حدا مكانياً 1991السوداني للعام 
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 (1) (م دراسة تطبيقية1991الحدود الشرعية في القانون الجنائي السوداني لعام )  .1

م ودراسة 1991تحدثت الطالبة في البحث عن الحدود الشرعية في القانون الجنائي السوداني 
مت البحث الي ثالث فصول، الفصل األول ناقش اإلطار النظري للحدود الشرعية، تطبيقية حيث قس

والفصل الثاني، تطبيق الحدود في الشريعة االسالمية، اما الفصل الثالث، غطى تطبيق الحدود في 
القانون السوداني، وانتهت الدراسة بخاتمة وتوصيات، ولكنها لم تتحدث عن قانون النظام العام 

 زء من القانون الجنائي، وهذا ما يميز دراستي للموضوع.باعتباره ج

 (2)م(1991 والقانون الجنائي 7112)دراسة في إطار قانون جرائم المعلوماتية  .7
م في بعض مواده المجرمة 1991 سودانيالقانون الجنائي لتحدث الباحث في رسالته عن مواد ا

م، حيث 2999بجرائم المعلوماتية للعام  لألفعال الفاضحة والمخلة باآلداب العامة حيث قارن ذلك
 م، جرم األفعال المخلة لآلداب العامة1991نتج عن دراسته أن القانون الجنائي السوداني للعام 

م، جرم ذات األفعال في حال استخدام الوسائط الحديثة 2999 وذكر أن قانون المعلوماتية لسنة
م مازال ضعيفاً وغير مفعل من 2999ماتية لسنة الرتكابها. كما أوضح أن التعامل مع قانون المعلو 

دريب أكثر استخدامه مما يحتاج لت قبل النيابة والمحاكم وذلك لعدم توفر معلومات كافية عن طريقة
وقد اوصت الدراسة بتعديل القانون الجنائي خصوصا في مسالة ضبط معاير   حتى يصبح فعااًل.

ل المكان العام(، وتشديد العقوبة في بعض الجرائم بجعالنظام العام وتعريف كل من)الزي الفاضح،  
 م.2999السجن الزامياً، التنوير بقانون جرائم المعلوماتية للعام 

                                   
م دراسة 1991الحدود الشرعية في القانون الجنائي السوداني لعام درجة ماجستير،لحث علمي  ،نهى عبد السالم  (.1)

 ، رسالة ماجستير.تطبيقية
، السوداني الجرائم المخلة باالداب في التشريعإبراهيم قسم السيد محمد طه،  (2)

http://ibrahimtahaa.blogspot.my/2015/04/  

http://ibrahimtahaa.blogspot.my/2015/04/
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وهذه الدراسة تعتبر من ضمن الدراسات التي نستفيد منها حيث انها تتطرق لمقارنة القانون 
في الفقه  احث في مقارنة ذلك بما وردوتناول مواد النظام العام، وخفق الببالقوانين العقابية األخرى، 

 لها. ورسالتي ستضيف الجانب الفقهيالجنائي والشريعة حيث القانون ينص على جرائم الحدود. 

 .(1)(م1991عقوبة السجن في الفقه اإلسالمي والتشريع الجنائي السوداني لسنة )  .3
أغراضها،  و أنواع العقوبات و ،تناولت الدراسة مفهوم العقوبة والسجن في اللغة و الفقه اإلسالمي 

تاريخ هذه العقوبة في و قبل اإلسالم،   كما ذكر الباحثم،  1991و التشريع الجنائي السوداني لسنة 
و السجون في السودان و أنواعها، و المساجين في الفقه اإلسالمي و في قانون التشريع الجنائي 

يع في الفقه اإلسالمي و القانون و التشر  السوداني، و كيفية المعاملة العقابية و حقوق السجين
السوداني، و الرعاية الالحقة للسجين، و تنبع أهمية الدراسة من كونها مدخال لمراجعة عقوبة 
السجن بطريقة موضوعية، و تعريف العاملين بالسجون على المجتمع الذى يعملون به، استخدمت 

ائي، لي و المنهج الوصفي و التحليلي اإلحصالدراسة المنهج االستنباطي و االستقرائي و االستدال
قه و توصلت إلى أن السجن في الف ،و المالحظة كأدوات لجمع البياناتو اعتمدت على االستبانة 

ى السلوك التعود علاإلسالمي ليس هو الحبس في مكان ضيق، إنما معناه تعويق الشخص ومنعه من 
السجن ليس عقوبة أن  كما أوضح  رسالة،والسجن عقوبة مشروعة وقعت في عصر ال اإلجرامي،

دورا  يلعب التصنيف داخل السجونولذلك البد أن أصلية في التشريع اإلسالمي أنما هو تعزير، 
مهما في تأهيل و إصالح النزيل، و أوصت الدراسة بالرعاية الصحية بكل مكوناتها داخل المنشآت 

قوبات ي التعرف على عقوبة السجن كإحدى العالعقابية، الحد من هذه العقوبة. تسهم هذه الدراسة ف
م، كم تختلف دراستنا من حيث تناول 1991التي ينص عليها القانون الجنائي السوداني للعام 

 الموضوع بصورة تشمل كل العقوبات التي ينص عليها القانون.

                                   
، عقوبة الجلد تأصياًل ونظرًا وتطبيقاً  ،الفاضل عيسى عبد الله (1)

om/articles_show.php?show=8http://arabslawyer.c  

http://arabslawyer.com/articles_show.php?show=8
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 (1))النساء والطفالت في السودان ما بين جرائم االغتصاب والزنا(  .4
م، 1991عريف االغتصاب في اصطالحات القانون الجنائي السوداني للعام تالدراسة شملت   

وتعريف الطفل، كما ذكرت ايضًا االتفاقيات التي اتيح للمجموعات النسائية فرص الحوار حول 
، وذلك من خالل وثيقة المبادئ 2999تعديالت القوانين لتتماشي مع الدستور القومي االنتقالي 

ث ة المدنية والسياسية، كما ناقش التقرير التعارض في بعض القوانين من حيالتي تتعلق بحقوق المرأ
م، كما تحدث التقرير عن قانون 1991عقوبة الزنا واالغتصاب في القانون الجنائي السوداني للعام 

م وسن الطفل بين العقوبتين)الزنا واالغتصاب(، كما استعرض شرح لعقوبات 2919الطفل للعام 
م. وتعتبر هذه الدراسة حديثة من حيث 1991في القانون الجنائي السوداني  الحدود والتعزير

م. وهذا ما نحتجه في هذه 1991التعديالت التي أدخلت على القانون الجنائي السوداني للعام 
 الرسالة باإلضافة لتناول تلك التعديالت من الناحية الفقهية.

 (2))الفقه الجنائي اإلسالمي ومحاوالت التقنين(  .5

تقنين الفقه الجنائي ومحاوالت ال في هذه الدراسة تناول الباحث الدكتور محمد بشير سالم موضوع
في ثالث مباحث، لكل مبحث مطالب، حيث خصص المبحث األول، للتعريفات والدالالت 
االصطالحية الخاصة بالتقنين، وذكر في مبحثه الثاني الصعوبات التي تواجه تقنين القوانين الفقه 

ئي اإلسالمي، أما المبحث األخير فكان ثمرة مجهود الباحث حيث ناقش فيه الجهود التي الجنا
تم بذلها في تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي. وتعتبر هذه الدراسة بمثابة الشريان األساسي لدراستي 
حيث انها تتناول الفقه الجنائي وتقنينه في القوانين الوضعية وهو ما يخص رسالتي باإلضافة 

  م كدراسة حالة.  1991لتخصيص القانون الجنائي السوداني 

                                   
دراسة في القانون الجنائي السوداني )النساء والطفالت في السودان ما بين جرائم وسامية الهادي النقر، ليف تونيسون  (1)

 .د.ط(، 7115-7115االغتصاب والزنا، التعديالت في القانون الجنائي )
، ي ومحاوالت التقنينالفقه الجنائ. محمد البشير سالم، رسالة دكتوراه، (2)

http://www.taddart.org/?m=201204  

http://www.taddart.org/?m=201204
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 . ((1)))دور القضاء الدولي في حقوق االنسان(  .6

تناول الباحث دور القضاء في حقوق االنسان وقسم بحثه الي ثالث فصول، حيث تناول فيها وقع 
ن، نساحقوق االنسان في ظل المجتمع الدولي، وكما تحدث عن االهتمام العالمي بحقوق اال

وكذلك ناقش الباحث الي حقوق االنسان في ظل االتفاقيات الدولية، وخصص في فصله األخير 
هذه  فيما يتعلق بالمحكمة الدولية ونشاتها والمحاكمات الدولية التي تمت استنادا على قراراتها.
يتم سالدراسة تعتبر بمثابة خطوط عريضة لرسالتي خصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، كما 

تناول الموضوع في هذه الرسالة من الجانب المقارنة بالفقه الجنائي وقانون الجنائي السوداني للعام 
 م.1991

 ()حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العالقات القانونية للمحكمة الجنائية .2
 .((2))الدولية(

ية الدولية، محكمة الجنائتناول الباحث حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العالقات القانونية لل
من خالل بابين وفل تمهيدي، حيث ناقش في الفصل التمهيدي تعريف لمبدأ التكامل وتاريخه، 
واستعرض في الباب األول حدود تطبيق مبدأ التكامل في ضوء العالقات القانونية المتعلقة بالمحكمة 

مجلس المحكمة الجنائية الدولية و الجنائية، وفي الباب الثاني واألخير ناقش درجة تأثر العالقات 
األمن بمبدأ التكامل. وهذه الدراسة تعتبر من أهم الخطوط العريضة التي تساعد في التعرف على 
الدراسات التي سبقت دراستي من حيث العالقات والمبادئ التي تتعلق بالمحكمة الجنائية ومجلس 

 األمن في القضايا التي تتعلق بالفقه الجنائي.

                                   
 ، رسالة ماجستير، د.ط.دور القضاء الدولي في حقوق االنسان. خياطي مختار، ( 1)
رسالة  ،لجنائية الدوليةحدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العالقات القانونية للمحكمة ا ساسي محمد فيصل،(2)

 دكتوراه، د.ط.
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   (1)لحماية الدولية لحقوق اإلنسان والمعوقات التي تواجهها()مفهوم ا .8

على  ول سيكون للوقوفاأل مبحثين،هذا البحث مفهوم الحماية الدولية في تناول الباحث في 
في  أول، كما ناقشتعريف بمفهوم الحماية الدولية ومصادره على المستوى الدولي في مطلب 

تحدث عن  المبحث الثانيوفي وأهميتها في الوقت الحاضر. تطور الحماية الدولية  المطلب الثاني
لتي تواجه ول المشاكل اوفي مطلبين أيضاً تناول األ الدولية،المعوقات التي تواجه الحماية  معالجة

اجه الحماية و الثاني المشاكل التي ت مطلبه فيوكما ذكر  الداخلي،الحماية الدولية على المستوى 
نتج عن الدراسة استنتاجات في مجملها ، أن الحماية الدولية لحقوق  ، وقدعلى المستوى الدولي

االنسان مازالت في طور النشأ، وتحتاج لوقت حتي تكون فاعله . والتحفظ على بعض بنود 
االتفاقيات بغرض تحجيم نطاق تطبيقها، كما توصل الباحث الى عدم وجود تعارض بين االلتزام 

نت مجملة توصيات الباحث: ضرورة دمج احكام االتفاقيات الدولية باالتفاقيات وسيادة الدولة. وكا
المعنية بحقوق االنسان في التشريعات الوطنية. رفع الوعي القانوني بتلك الحقوق. وجود اللية ملزمة 
لتنفيذ احكام االتفاقيات ومراقبة الدول. هذه الدراسة تناولت حقوق االنسان والحماية الدولية وهذا 

من الرسالة، ولكنها لم تناقش المقارنة بين حقوق االنسان والحماية الدولية والفقه ما يخص جزء 
 الجنائي. 

 (2)بعنوان المحكمة الجنائية(في القانون )رسالة ماجستير  .9
قسمت الرسالة الي مبحثين لكل مبحث فروع ومطالب، خصص المبحث األول لمناقشة التعريفات 

التي تخضع لعقوبات المحكمة الجنائية، أما المبحث الثاني  الخاصة بالمحكمة الجنائية والجرائم
جاء فيه، نوع الجرائم المرتكبة ضد دولية فسطين، وجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، 
وأخيرا خص البحث بقرارات المحكمة الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين وموقفها من 

دراسة: حيث أوصت ال انية تحريك دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية.االحتالل اإلسرائيلي وإمك

                                   
حلى ، مجلة المحقق ال، مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان والمعوقات التي تواجههاعالء عبد الحسن العنزي (1)

 للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، )جامعة بابل السنة السادسة(. 
 .رسالة ماجستير في القانونالمحكمة الجنائية، فدوى الذويب الوعري،   (2)
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ضرورة تعديل التشريعات الوطنية الفلسطينية لتشمل الوالية الجنائية الدولية،  وضرورو توضيح حقوق 
االنسان في التشريعات الوطنية، كما يجب النص في النظام االساسي للمحكمة الدولية على الرقابة 

لدراسة خاصة هذه ا ة على استخدام االسلحة الننوية البيولوجية أو الكيميائية وااللغام الغير مباشر 
بدولة فسطين لكنها تسلط الضوء على إجراءات وقرارات المحكمة الجنائية الدولية اتجاه الدول 
اإلسالمية، وهي إضافة للرسالة من هذا الجانب ومكملة للبحث في الفقه الجنائي وموقفه من 

)الجرائم المسندة إلى ولي األمر المسلم واختصاص . 11 ل األجنبي في القوانين اإلسالمية.التدخ
 (1)المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليها من منظور الفقه الجنائي االسالمي(

أوضح البحث سلطات المحكمة الجنائية من منظور فقهي فيما يتعلق بجرائم أولياء أمور المسلمين، 
ش البحث اراء الفقهاء والنزاع واالتفاق حول الموضوع، وأوضح أن الناس متساوية أمام وقد ناق

أحكام الشريعة اإلسالمية، وكما تناول اختالف الفقهاء حول األحكام التطبيقية التي تطبق على 
ب ولي للفقهاء قوالن حول ما يصيتناول اراء الفقهاء بالتفصيل حيث كان رؤساء الدول اإلسالمية و 

مر المسلمين جريمة من جرائم حق الله أو جريمة في حق العباد، وتوصلوا للراجح من القول وهو أ
إلزام ولي األمر في حال تعلق األمر بحق العباد. هذه الدراسة ما نحن بصدده من حيث مدى 

ن المسلمين، ونضيف اليها ما يتعلق بالقانون السوداني الجنائي ؤو تدخل المحكمة الدولية في ش
 .التنفيذيةإجراءات وعقوبات على السلطة  من

 )2(أ إقليمية القانون الجنائي في القانون والشريعة اإلسالمية(مبد)  .11

تناولت الدراسة مبدأ إقليمية القانون الجنائي باعتباره المبدأ لذي تأخذ به التشريعات الحديثة، وذلك 
لقانون العام للت الدراسة المبدأ ألن سيادة الدولة في الوقت الحالي أصبحت إقليمية، كما تناو 

                                   
الجرائم المسندة إلى ولي األمر المسلم واختصاص المحكمة الجنائية بالل صفي الدين وأنور عبد الواحد صطوف، ) (1)

 .3، ع29جاإلسالمي(، رسالة دكتوراه، الدولية في محاكمته عليها من منظور الفقه الجنائي 
 

عنوان: مبدأ إقليمية القانون الجنائي في القانون والشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، بحنان محمد حسن على،    ((2
 . دراسة مقارنة



 
 

  11 
 

م من حيث المكان وهو مبدأ اإلقيمية. وكما تناولت الدراسة 1991الجنائي السوداني للعام 
االستثناءات من حيث االختصاص العيني واالختصاص الشخصي، كما هدف هذه الدراسة هو 

لمقارنة مع الشريعة ت عليه باإبراز موقف التشريعات من مبدأ االقليمية وتوضيح االستثناءات التي ورد
أربعة فصول، حيث خصص الفصل األول  اإلسالمية. حيث تناولت الدراسة الموضوع من خالل 

لمبدأ اإلقليمية في القانون الجنائي وتطبيقاته، وتناول الفصل الثاني، االستثناءات االيجابية للمبدأ، 
ة للقانون تناول الفصل الرابع االقليمي أما الفصل الثالث خصص لالستثناءات السالبة للمبدأ، وقد

الجنائي في الشريعة االسالمية، وجاءت خاتمة الدرسة بنتائجه وتوصياتها، وخلصت الدراسة الي 
م، بحيث ال 1991( من القانون القانون الجنائي السوداني للعام 2)3وجوب تعديل نص المادة

اقامة الدعوى الجنائية في السودان التي  يمنع الحكم الصادر من المحاكم االجنبية بالبراءة، من
ا يخضع فيها الفعل للقانون الجنائي السوداني بالتطبيق لمبدأ االقليمية أو بالتطبيق لمبدأ العينية.كم

خارج  الناتجة عن الجرائم المرتكبةأوصت الدراسة ايضًا على ضرورة تقييد إقامة الدعوى الجنائية 
هذه الدراسة القت الضوء على  الجهات ذات االختصاص. السودان بموجب الحصول على إذن من

مبدأ اقليمية القانون وهذا ما يعطي القانون هيبته وسيادته خصوصا أن الدراسة تناولت القانون 
بالمقارنة مع الشريعة االسالمية وهذا ما يفيد البحث من حيث التعرف على الجانب الخاص باقليمية 

القانون بشكل عام وهذا البحث يتناول الجانب الخاص بالعقوبات القانون، ولكن الدراسة تناولت 
  الحدية والتعزيرية والفقة الجنائي.

 ((1))م1991ون الجنائي السوداني للعام النظرية العامة للقان   .12

، أربعة أبواب تحدث م، جاء حامل في طياته1991كتاب النظرية العامة للقانون الجنائي للعام 
م، حيث خص في بابه الول األحكام 1991نون الجنائي السوداني للعام فيها الكاتب عن القا

التمهيدية، حيث تناول فيه اسم القانون وتفسير النصوص القانونية، وسريان القانون من حيث الزمان 
والمكان. والباب الثاني، للمسؤولية الجنائية، حيث شملت مسؤولية الصغير وافعال فاقد التمييز 

                                   
 .1، طم1991، النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة ( يسن عمر يوسف1)
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السكر أو نحوهما. وكان الباب الثالث متعلقاً بالشروع واالشتراك الجنائي، والباب بسبب الجنون أو 
األخير الرابع تحدث فيه الكاتب عن الجزاءات من حيث العقوبة، وتعيينها ومقدارها، وتدابير الرعاية 
واإلصالح، وتحدث الكاتب عن مزايا القانون حيث ذكر انه راعى أحكام الجنايات باجتهاد يراعي 
أصول الشرع ويقدر مستجدات العصر، وأفاد بان القانون استحدث احكاماً جديدة واستبعد المواد 
التي تحمل في طياتها معاني فضفاضة ال تتناسب مع مبدأ شرعية القوانين وقطعيتها خصوصا عندما 

لحرية ا يالت واسعة ومفيدة من حيثيتعلق األمر بالقوانين الجنائية، كما ذكر ان القانون أدخل تعد
في الجرائم السياسية التي ترتكب ضد الدولة. من خالل هذا الكتاب نجد ان للقانون مزايا وهذا ما 
يفيدنا في تناول البحث من حيث عيوب ومزايا القانون، أما فيما يتعلق بالجانب الفقهي الدراسة 

فيما  قوبات، أماقارنت القانون الجنائي بالفقة اإلسالمي من حيث الجرائم الحدية من حيث الع
يتعلق ببعض المواد التي تثير الجدال لم تتعرض لها الدراسة وهذا ما نقوم به امتدادًا للدراسات 

 السابقة. 

  منهج البحث: أواًل:

منهج البحث هو إحدى الطرق العلمية التي تستخدم في الحصول علة المعلومات وترتيبها وتنظيمها 
ألفكار سلسل متسق للوصول للمعلومات بكل سهولة ونقل احتى يستطيع الباحث عرضها بطريقة وت

تدريجيا بأسلوب سهل وسلسل وذلك من خالل التنقل بين القضايا الخالفية بين الفقه والتشريع 
القانوني. كما يعرف منهج البحث بانه المنهجية المتبعة أو الطريقة المتبعة في التعرف على بعض 

 اسة وفق منهجية موضوعية وتحليل استقرائي وجمع المعلوماتستتم الدر الحقائق. وفي هذا البحث 
  وتحليلها تستند هذه المنهجية على:

اص الذي تنتهج فيه الباحثة تصفح الكتب الفقهية والقانونية بوجه خ المنهج االستقرائي:
م من الناحية الفقهية والقانونية 1991للوقوف على نصوص القانون الجنائي السوداني للعام 

 .قرائها ومقارنتها وسيتم ذلك بأسلوب محايدواست
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ي القانون فوذلك لتحليل المواضيع والقضايا المتعلقة بالجرائم وعقوباتها  المنهج التحليلي: 
 ، وسيتم ذكر المصادر والمراجع الفقهيةالفقهيةباألحكام ومقارنتها م 1991الجنائي السوداني للعام 

   حقًا.والقانونية التي تم االعتماد عليها ال

  

 

 

 

 
ـــصالف  ل األولـــ

 ومصادرهتعريف القانون الجنائي 

 المبحث االول: تعريف القانون الجنائي.

 مقدمة:
ى كيان والحفاظ عل لخدمة المجتمعالقانون الجنائي فرع من القانون العام ويتم توظيف القانون 

لناحية السياسية اب فيما يتعلق ماأ ،الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد واالسرة والجماعة
 هاسساتمؤ من خالل المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك تحقيق واحترام  عمل على هو يف

 ،لقواعد القانونية بفعالية تلك اوالغاية المنشودة تحقق الجدوى يتم دينية ومنه الثقافية و ال تهاسياس
ي بظهور مدارس الفكر العقابي، تلك المدارس الت لقد شهد الفكر القانوني الجنائي تطورًا كبيراً 

أحدثت تغيرًا جذريًا في مفاهيم ومضامين النظام العقابي، ولقد كان للمدرسة التقليدية بريادة 
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فكار األببالنهوض هذه المدرسة  ناشدت نصيب األكبر  في إحداث ذلك التغيير، ف، ال)1("بكاريا"
المناشدة  ، ولقد كان من أهم تلك األفكارهالعقابي تطوير م التي ترتقي بالنظا صالحيةواإلثورية ال

مبادئ التي تحكم هذان المبدآن من أهم ال يعتبرالعقوبة، حيث  فاعليةالشرعية الجنائية،  بتفعيل مبدأ
تطبيق الجزاء الجنائي في ظل منظومة القانون الوضعي، وقد تبدو الفلسفة التي يقوم عليها هذان 

ـ مناقضة تمامًا للفكر الجنائي اإلسالمي بشأن تطبيق نصوص الحدود ،  المبدآن ـ في ظاهرها
ام ينتميان لفلسفة وضعية إنسانية ذات أهداف دنيوية، والحدود هي أحك الفاعليةفالشرعية الجنائية و 

الله عز وجل وأهدافها في الدنيا وألخرة، فهل يمكن أن يحدث تناقضاً بين هذين المبدأين المذكورين 
يمارس  الأإن هذا النظام مناف للعدالة، فالقاضي يجب  (بكاريا") حيث ذكرى حدود الله ؟وتطبيق 

التشريع، والفرد يجب أن يخطر مسبقاً بتجريم فعله، ورأى إن ذلك ال يمكن أن يتحقق إال بحصر 
 (2)"األفعال المجرمة وتحديد عقوباتها مسبقاً بحيث ال يكون للقاضي إال سلطة الحكم

صل سنتعرف على التعريف اللغوي، واالصطالحي للقانون والتشريعات المتفرعة وفي هذا الف
 منه بالتفصيل آناه.

 المطلب األول: تعريف القانون الجنائي.

  :ف اللغوييالتعر 
ومنها. قنن المشرع وضع القوانين ود: قنن تقنيناً، والمفعول مقنن )للمتعدي(، (3)كلمة قانون في اللغة

كلمة قانون هي )اسم(، وجمعها قوانين، والقانون هو مقياس وانين ودونها. و وقنن العمل: وضع الق
 ،(4)وقيل فارسية (،Kanunكلمة قانون هي كلمة غير عربية في واصلها يوناني )الشيء وطريقه. كما أن  

                                   
عالم. لواحد من كبار رجال القانون واالقتصاد في إيطالية، ممن تجاوزت شهرتهم حدود بالدهم إلى أوربة وا بكاريا:*  (1)

 ولد في ميالنو )وكانت دوقية تخضع لسلطة النمسة( وحصل في العشرين من عمره على شهادة دكتوراه في القانون
 .29، ص1طالوجيز في علم العقاب، األوجلي،   (2)
 ، )بيروت(د.ت.9، ص19باب القاف ج لسان العرب،(  أبن منظور، 3)
، د.ط. المعجم المعجم الجامع في تراجم المعاصرينبن الزهراء  معجم، أعضاء ملتقى أهل الحديث، أعده: أسامة  (4)

 .1، ص1الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط
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ي اللغة أي ف وايضاً تعني "اللفظ حيث يقصد بها االستقامة. أي كانون وتعني )العصا المستقيمة(، 
. والمقصود باللفظ أي الموضوع إلفادة معنى، وكون هذا المعنى لغويا أي أنه مستفاد "اد منهما ير 

من اللغة، بمعنى أن هذا اللفظ المراد تعريفه لغويا أخذ معناه من اللغة. ويكون مرجع هذا التعريف  
لوم اللغة ع كتب اللغة، الذي هو بمعنى علم معاني المفردات وهو أحد أنوع العلوم اللغوية، وهو في

ي تطبق يقصد به مجموعة القواعد التوايضاً القانون  العربية أحد أنواعها، وموضوعه معاني المفردات.
على األشخاص في عالقاتهم االجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق 

اة عد القانونية التي تنظم حيالقانون يعبر مجموعة القوا يمكننا القول إن.ف( 1)النظام في المجتمع
ل ما يتعلق ك  هذه القواعد تنظم الذين يتعايشون في بيئة واحدة، كما أنالمجتمع وسلوك األشخاص 

 ،من المعامالت التي تنتج من المعامالت االجتماعية أو غيرهابالمعامالت المدنية أو التجارية 
عليه ف ع أو غيره من المصادر األخرى.مصدر هذه القواعد سواء كان مصدرها التشري بغض النظر عن

 هذه القواعد تشكل اإلطار الذي يتكون منه القانون بمعناه العام.نستطيع أن نقول 
المعنى اللغوي: القانون في اللغة بمعنى )القاعدة(، والقاعدة تعني بدورها ويمكن أن نعرف 

قة تنتج أو القانون هي كل عال في اللغة معنى النظام واالستقرار على نمط رئيسي ومطرد؛ فالقاعدة
، وقانون مثل )قانون جاذبية األرضظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما تحققت األخرى بالتبعية. 

 غليان الماء، وقانون القوة(.
 . التعريف االصطالحي

مع المجت فيتنظم عالقات األفراد  التيهو مجموعة القواعد الملزمة  : القانون بالمعنى العامأواًل: 
 التيأو هو مجموعة القواعد  ٠المجتمع فيأو هو النظام الذى تجرى وفقـاً لـه عالقات األشخاص 

وبهذا المعنى يقال أن أمراً معينًا  ٠تجعـل هذه العالقات تسير على منوال واحد وطبقاً لنظام ثابت
 يفذى يبحث ومن هذا المعنى العام أطلق لفظ القانون على العلم ال ٠مخالف للقانون أو مطابق له

وبما أن اللغة القانونية  ٠مجموعة تلك القواعد، فيقال كلية القانون وأساتذة القانون، ومجلة القانون
                                   

 (.2991-2993)،3، صالمدخل إلى علم القانونهشام القاسم،  ( 1)
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م عالقات تنظ التيمعنـاه العام بمعنى مجموعة القواعد الملزمة  فيقد استحوذت على االصطالح 
ص لالصطالح بمعنى أنه ثناياه المعنى الخا فيويشمل هذا المعنى العام  ٠المجتمع فياألفراد 
 (1)٠ع(تشري) تسمى والتيمفهوم القانون القواعـد الـصادرة عـن الـسلطة التشريعية  فييدخل 

ليس هو المصدر الوحيد الـذى يعطى للقواعد القانونية قوتها -كما سيرد البيان-ولكن التشريع 
صدق العام الواسع، حتى ت الوحيد للقانون بمعناه الرسميليس هو المـصدر  أيالعمل،  فيالملزمة 

يص بررت الترخ التي هيولعل أهمية التشريع بين مصادر القانون  ٠االصطالح فيالتسوية بينهما 
إطالق اصطالح "القانون" على التشريع، ويسرت بذلك الخلط بين القانون ذاته كمجموع قواعد  في

وإذا كان مثل  ٠لهامة وهو التشريعالمجتمع، وبين أحد مصادره الرسمية ا فيالسلوك الملزمة لألفراد 
هذا الخلط واجب الدفع للتمييز بين هذين المدلولين الصطالح "القانون"، وكان المدلول المقصود 

 يفأصاًل هو المدلول العام الواسع الـذى ينصرف إلى مجموع قواعد السلوك الملزمة لألفـراد 
د خر مركب للداللة على أن هذه القواعالمجتمـع، فيراعى أن هذا االصطالح ينبثق عنه اصطالح آ

وهو اصطالح يتحدد بالزمـان  الوضعيالمجتمع، هو اصطالح "القانون  فيسائدة ومطبقة فعاًل 
مثاًل، للداللة على  "الحالي الفرنسيأو  المصري الوضعيوالمكـان على السواء، فيقال "القانون 

ون تلحق قان التيفالمقصود بصفة الوضعية  ٠ةاآلونـة الحاضر  فيمـصر أو فرنـسا  فيالقانون السائد 
 يفوقت معين، هو توافر الصفة اإليجابية لقواعده عن طريق ما يـصحبها ويؤيدها  فيجماعة معينة 

 ار مادى معين تملكه سـلطة عامـة التطبيق من إجب

  بالمعنى الخاص: القانون نياً ثا
ما، لتشريعية، وهنا يكون القانون مدونا دائبمعنى مجموعة األحكام والقواعد التي تصدرها السلطة ا

المعنى هو مرادفا لمصطلح )الفقه( في اإلسالم. أما في اللغة الفارسية  وهو بمعنى )التشريع(، وبهذا
فيطلق لفظ )قانون( ويراد به في أكثر األحيان هذا المعنى. وفي العربية يطلق على القانون بهذا 

وابط فيما لو أتخذ صورة التجميع العلمي المنطقي لغالبية الض المعنى تارة )تشريع( وتارة )تقنين(
                                   

 .٣١ص-٣٩٩١الطبعـة السادسة -منشأة المعارف باإلسـكندرية ،المدخل إلى القانونحسن كيره:   (1)
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أو )التقنين التجاري( أو )التقنين  المتعلقة بفرع أو آخر من فروع القانون؛ كان يقال: )التقنين المدني(
 الجنائي( تعبيرا عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا الفرع أو ذاك.

له باللغة العربية  ن، ويقالفروعه المتنوعة والذي يدرس في كليات القانو لقانون بمعنى علم القانون باو 
.  (Jurisprudence) الحقوق( أيضاً، لكن استعمال القانون أكثر شيوعاً، ويقال له باإلنجليزية )علم

كما تطلق هذه المصطلحات األجنبية على العلم الذي يبحث في النظريات والقواعد العامة للقانون 
 .القانون أو أصول القانون أيضااو فلسفة 

والمصطلح الذي يعادل هذا المعنى من )القانون( في القاموس اإلسالمي هو )علم الفقه(. عليه 
القاعدة القانونية هي الخلية األساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام. وقد عرفها الدكتور 

عامة له قوة اإللزام. من هذا التعريف سليمان مرقس بأنها خطاب موجه إلى األشخاص في صيغة 
القاعدة القانونية خطاب موجه إلى األشخاص: وهذا الخطاب الموجه إلى األشخاص  (11)نجد أن

إما أن يتضمن أمرًا لهم بالقيام بفعل معين، أو نهيًا عن القيام به، أو مجرد إباحة هذا الفعل دون 
 .أمر به أو نهي عنه

لقانون إلى المعنى الواسع للقانون: يقصد به مجموعة القواعد إذا نستطيع أن نقسم معنى ا
العامة المجردة وهي بدورها تهدف الى تنظيم سلوك األفراد في المجتمع وحفظ آمنه من خالل 

 الجزاءات التي توقعها السلطة العامة جبراً على من يخالف.
وبة التي قانونية المكتمعنى ضيق: يطلق على مسميات محددة مثل )التشريع(: وهو القواعد ال

تصدر عن السلطة التشريعية. لتنظيم معامالت قانونية معينة مثل معامالت التجارة ويطلق عليها 
 .القانون التجاري أو المعامالت المدنية ويطلق عليها اسم القانون المدني

 المعنى الفقهي: 

                                   
(، 1993-1992) 13-1، ص المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانونعبد الله،  محمد محمود   1))

 (.2991-2993) 21-19صإلى علم القانون،  والمدخلوهشام القاسم، 
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الكريم وقد قسم  له في كتابهز نالقانون في الفقه يعرف باسم التشريع، والتشريع هو أحكام الله الم
 الفقهاء األحكام الشرعية أي النصوص الى نوعين: أحكام تكليفية، أحكام وضعية.

هو يقتضي طلب فعل من المكلف، أو كفه عن الفعل، أو تخييره بين الفعل  الحكم التكليفي:
ائ  ەئ   ى    ائ    ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ(1) الكف عنه

 (2)چوئ    ۇئ  ۇئ      ۆئ   ۆئ   وئەئ
مى الحكم ويسهو ما اقتضى جعل شيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه،  ضعي:والحكم الو 

 وضعياً ألنه يقتضي وضع االسباب كقوله 

 (3)چڤ  ڤ    ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹچ 
 :تعريف القانون الوضعي المطلب الثاني:

أن نعرف القانون الوضعي يقصد به "مجموعة القواعد التي تطبق على األشخاص في  نستطيع
عالقاتهم االجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في 

والقانون من التعريف السابق يعتبر مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع ( (4)")المجتمع
األشخاص فيه وتصرفاتهم وحقوقهم، وهذه القواعد تنظم أموراً مدنية أو تجارية أو جزائية أو وسلوك 

غيرها، كما لهذه القواعد عدة مصادر سواء كان مصدرها التشريع أو غيره من المصادر األخرى. 
فهذه القواعد القانونية بصرف النظر عن مصدرها أو موضوعها تشكل اإلطار الذي يتكون منه 

نون لتحديد مفهوم القانون ال بد من دراسة طبيعة القاعدة القانونية التي تعتبر الخلية األساسية القا
في تكوين القانون من جهة، ودور القانون من في التنظيم االجتماعي الذي يعتبر هدف القانون 

                                   
 ،اإلحكام في أصول األحكاماالمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد سالم الثعلبي اآلمدي،  (1)

 (.1192، )بيروت،191ص 1الرزاق عفيفي، جتحقيق:عبد 
 (.99سورة النساء آية رقم )  (2)
 (39سورة المائدة اآلية رقم )  (3)

 (.2991-2993) 3، صالمدخل إلى علم القانونهشام القاسم،   (4)
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واعد قوغايته من جهة أخرى، ومن ثم ينبغي علينا أن نلقي الضوء على نوعين هامين من أنواع ال
 القانونية وهما القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة. وسنتناول ذلك وفق ما يلي:  

 القاعدة القانونية. .1
 دور القانون في التنظيم االجتماعي.  .2
 القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة. .3

  اواًل: القاعدة القانونية.
 ة األساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام.القاعدة القانونية هي الخلي

وقد عرفها الدكتور سليمان مرقس بأنها خطاب موجه إلى األشخاص في صيغة عامة له قوة 
 اإللزام. من هذا التعريف نجد أن القاعدة القانونية تتميز بعدة خصائص هي:

ة وأن يعني تجريد القاعدة القانوني: معني عمومية القاعدة القانونية القاعدة القانونية عامة مجردة:
 الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة. أيحكمها يكون قابل للتطبيق على جمع األشخاص 

 أنها تخاطب األشخاص بصفاتهم وليس بذاتهم.
 دور القانون في التنظيم االجتماعي.  ثانيًا:

 على جانب من األهمية. فالقانون الإن بين القانون والحياة داخل المجتمع صلة وثيقة وارتباطًا 
يمكن أن ينشأ إال حيث يكون هناك مجتمع يتولى تنظيمه وتحديد القواعد التي يجب أن تقوم 
عليها عالقات األفراد فيه. وال يمكن أن نتصور قيام مجتمع دون نظام صالح يبنى عليه ويتولى 

من الطبيعي لمجتمع وعالقات األفراد فيه، فالقانون أمر تحديده وفرضه. وما دام القانون يتولى تنظيم ا
لنا أن نتساءل عن الدور الصحيح الذي يؤديه هذا السبيل والحد الذي يقف عنده في تدخله في 

 شؤون األفراد وعالقاتهم المختلفة.
القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة. ثالثًا:  
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يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة و قواعد تكميلية أو مفسرة ))1((. أما القواعد اآلمرة: 
)القواعد الناهية(: فهي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع األساسية ولذلك ال يسمح لألفراد 
باستبعاد أحكامها وتبني أحكام غيرها فيما يجرونه من عقود أو تصرفات قانونية. أما القواعد 

هي خالفاً للقواعد اآلمرة، ال تهدف إلى حماية مصالح التكميلية أو المفسرة )قواعد معلنة(: ف
المجتمع األساسية وإنما تتعلق مباشرة بمصالح األفراد، ولذا يسمح لهؤالء األفراد باستبعاد 

أحكامها إذا شاءوا واألخذ بأحكام غيرها يختارونها بأنفسهم ألنهم األولى بتقدير مصالحهم 
ثة أنواع من األحكام التي تتبع في تنظيم النشاط وطرق تحقيقها. ونستطيع القول بوجود ثال

-اإلنساني والعالقات بين األفراد في المجتمع:   

 االتفاقية أو التعاقدية. ألحكاما .1
 األحكام التي تتضمنها القواعد المفسرة أو التكميلية. .2
 األحكام التي تتضمنها القواعد اآلمرة. .3

تأييد ي وحدها التي تعتبر ملزمة والتي تحظى بيجب أال نتوهم بأن القاعدة القانونية اآلمرة ه
الدولة، وأن القاعدة التكميلية أو المفسرة ليست ملزمة لألفراد وال تستطيع الدولة فرضها عليهم بالقوة 
عند االقتضاء. ألن القواعد القانونية أياً كان نوعها، هي قواعد ملزمة، وهي قواعد مؤيدة بقوة الدولة 

فرض احترامها على الناس فرضاً، وبدون هذا الشرط ال يمكن أن تعتبر وسلطانها ومن الممكن 
 قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، بل هي تعتبر حينئذ مجرد قواعد أخالقية أو مجاملة أو نحو ذلك

. أي أن الفرق بين القواعد اآلمرة والتكميلية أو المفسرة ينحصر في أن القواعد اآلمرة ال يمكن (2)

                                   
المدخل إلى (، و محمد محمود عبد الله ، 1993-1999) 31، صالمدخل إلى علم القانونعدنان جاموس،  (1)

 (.1993-1992، )29-22، ص وم القانونية أو النظرية العامة للقانونالعل
لبنان: منشورات الحلبي -، )بيروت29ص المدخل إلى القانون، رمضان محمد أبو السعود، و محمد حسين منصور (2)

 ( 2993الحقوقية
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تفقوا على خالفها في عقودهم. بينما يمكن لهم ذلك بالنسبة للقواعد التكميلية أو لألشخاص أن ي
المفسرة كما يجب أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة، وال يكفي أن يكون هناك خطاب 
موجه إلى األشخاص سواء أكان أمراً أو نهياً أو مجرد إباحة وترخيص ليعتبر أن هناك قاعدة قانونية، 

. ومعنى ذلك ((1)) ب أن يكون هذا الخطاب أو يجب أن تكون هذه القاعدة عامة ومجردةبل يج
أن القاعدة القانونية يجب أال تخص شخصًا معينًا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن 
تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط التي تنص عليها. وفي 

إن مفهوم القاعدة نفسه يفترض االطراد وإمكانية التطبيق في الحاالت والظروف المماثلة، الواقع، ف
نين أو حاالت محددة بالذات فإنها ال تكون قواعد التي ال تطبق إال على أشخاص معي أما األحكام

قانونية بالمعنى الصحيح.  من جهة أخرى ال يشترط في القاعدة القانونية أن تتناول في حكمها 
عدداً كبيرًا من األشخاص أو أن تشمل المواطنين جميعًا ليعتبر أنه قد توافرت فيها صيغة العموم. 
فكثرة األشخاص الذين تطبق عليهم القاعدة أو قلتهم ليس لها اعتبار ولكن المعتبر في القاعدة 

ين تنطبق ذالقانونية هو أال تتناول أشخاصاً معينين بذاتهم، بل أن يعم حكمها جميع األشخاص ال
 عليهم الصفات والشروط المحددة فيها.

  

                                   
 (. 1991)منشأة المعارف اإلسكندرية مصر،  11، ص المدخل إلى القانونحسن كيرة،  (1)
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 مصادر القانون الجنائي :المبحث الثاني

تنقسم مصادر التشريع في الفقه اإلسالمي باعتبارات عدة فهي تنقسم إلى نقلية وعقلية. والمصادر 
لى ع النقلية هي المصادر التي تعتمد على النقل والرواية وهي القرآن والسنة، وكالهما يعتمدان

بواسطة الوحي، ثم نقلت إلينا  -صلى الله عليه وسلم -الوحي. فنصوص القرآن أنزلت على النبي 
كما رويت -صلى الله عليه وسلم -كاملة كما هي. ونصوص السنة النبوية نقلت إلينا عن النبي 

 عنه.
ن اوأساس التشريع واألحكام في الفقه اإلسالمي هو نصوص القرآن والسنة، ألنهما المصدر 

 ي وهنا يسمي الحكم تكليفياً؛ النه يلزم المكلف باتيان الفعل، وذلك ف األساسيان في هذا التشريع.
وأما مصادر التشريع العقلية، فهي المصادر التي تعتمد على االجتهاد والعقل في استنباط 

د وس األحكام. وهذه المصادر هي اإلجماع، والقياس، واالستحسان، والمصالح المرسلة والعرف،
الذرائع، وقول الصحابي، واالستصحاب. كما تنقسم مصادر التشريع اإلسالمي إلى مصادر أصلية 
وتبعية، والمصادر األصلية هي المصادر التي اتفق العلماء على حجيتها وبناء األحكام عليها، 

ية، واإلجماع، و ويسمونها أيضاً بالمصادر المتفق عليها. وهي أربعة مصادر: القرآن الكريم، والسنة النب
والقياس. وأما المصادر التبعية فهي المصادر التي اختلف العلماء حول حجيتها والعمل بها أو بناء 
األحكام عليها، وهذه المصادر تسمى أيضًا بالمصادر المختلف فيها. وهذه المصادر هي: 

، ن قبلنااالستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، وسد الذرائع، ومذهب الصحابي، وشرع م
واالستصحاب.  وأما الدليل على وجوب العمل بالمصادر التشريعية األربعة السابقة، واالستدالل 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ بها، واالعتماد عليها في ثبوت األحكام فهو من القرآن الكريم 

 چجث  مثىت  يت    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت  یی   ی  ی

 وفي هذا الفصل نتناول الموضوع بالتفصيل ادناه: (1)
  

                                   
 .(99) آية رقم النساءسورة  (1)
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 المطلب االول: الشريعة االسالمية 

 معنى الشريعة لغة 
 منه قوله تعالى:و  يطلق لفظ الشريعة في اللغة ويقصد  به معنيان: المعنى األول للطريقة المستقيمة

چ ها في المعنى الشرعة ومثل (1)چڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ 

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

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

ي طريقة أ   )2(چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ےھ  ھ  ھہ   ھہ  ہ 
م ستقامتها وعدم انحرافها عن الطريق القويوسميت األحكام شريعة ال"مستقيمة ال اعوجاج فيها، 

والمعنى الثاني مورد الماء فشرعه الماء مورده، وهي شبيهه بمورد  ()3()"ّ وشرع لهم يشرع شرعاً أّي سن
 في أنَّ كال منهما سبيل للحياة، فالشريعة تحيي النفوس والعقول والماء يحيي األبدان. (4)الماء

 معنى الشريعة اصطالحاً 
هاء الشريعة بأنها: مجموعة األحكام التكليفية التي نزلت على لسان رسول من الرسل عرفها فق

–صلوات الله عليهم. والشريعة اإلسالمية هي مجموعة األحكام التكليفية التي نزلت على محمد 
للتبليغ فاألحكام جمع )حكم( وهو مطلوب الحاكم المشرع، وهو خطاب -صلى الله عليه وسلم

تعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وذكر األحكام لالحتراز عن الذوات الله تعالى الم
والصفات واألفعال أّي األحكام المنسوبة للشريعة ، واستعمل لفظ اإلسالم في عقيدة التوحيد 
المشتركة بين الرساالت السماوية جميعها، ولذلك صح وصف األنبياء والرسل السابقين بأنهم 

، ولفظ الشريعة اإلسالميـة مرادف للفظ اإلسالم وللفظ الدين، الذي يشمــل كل ما جـاء مسلمون
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام عملية وتعاليم خلقية. والشريعة تنقسم إلى 
  :أقسام أربعة هي

ه، وكتبه، واليوم يمان برسلما يتعلق بالعقيدة واألحكام الشرعية المتعلقة بالله، وصفاته، واإل أواًل:
 اآلخر، والقدر خيره وشره، ومكان دراستها علم الكالم أو العقيدة أو التوحيد.

ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بها من صالة، وصوم، وزكاة، وحج، ونذر، مما ينظم عالقة  ثانيًا:
 اإلنسان بربه، وجاءت العبادات بأنواعها نحواً من مائة وأربعين آية.

ما يتعلق بالمعامالت من عقود، وتصرفات، وجنايات، وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم  ثًا:ثال
 عالقات األشخاص بعضهم ببعض وهذه تتفرع إلى اآلتي: 

وهي التي تتعلق بمعامالت األشخاص ومبادالتهم، ويدخل فيها البيع واإلجارة  األحكام المدنية:
يقصد بها تنظيم عالقات األشخاص المالية، وجاءت هذه  والكفالة والشركة والمداينة، وكل ما

 األحكام في نحو من سبعين آية.
وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم وما يترتب عليها من عقوبات،  الجنائية:األحكام 

ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وعقيدتهم، وكل ما يحقق ضبط األمن 
  هذه األحكام في كثير من اآليات القرآنية مثلوجاءت 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ 

 و  (1) چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 (2)  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ 
مى باألحوال الشخصية وهي تتعلق بأحوال األسرة من زواج وطالق والتي ُتس األحكام األسرية:

 ونفقة وهبة وميراث، مما يقصد به تنظيم عالقة الزوجين واألقارب بعضهم ببعض.
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: الجنائية والمدنية والمرافعات، وهي التي تتعلق بالدعوى والقضاء وطرق أحكام اإلجراءات
ن كل ما يقصد بها تنظيم أو غيره. إلقامة العدالة بياإلثبات بالشهادة واليمين والقرائن وغيرها، و 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ  الناس، وجاءت في القرآن آيات تفيد بذلك مثل قوله تعالى

 .(1)چڱ  ں   ں  ڱگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
نظام  يوهي التي تتعلق بحقوق األشخاص المالية والتزاماتهم ف األحكام االقتصادية والمالية:

المال، وحقوق الدولة، وواجباتها المالية، وتنظيم مواردها ونفقاتها وغير ذلك، ويشمل أموال الدولة 
ل الله االعامة والخاصة من زكاة، وخراج، وموارد طبيعية، وكل مرافق االستغالل المشروع وغيره كما ق

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ زيله نسبحانه وتعالى في محكم ت

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

چ  چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .(2) چڌ  ڎ  ڎ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇ
وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد به تحديد عالقة الحاكم  األحكام الدستورية:

ر الحقوق القضائية والتشريعية والتنفيذية مع بعضها، وتقريبالمحكومين، وعالقة السلطات المختلفة 
 .لألشخاص وما عليهم من واجبات وما إلى ذلك

وهي التي تتعلق بتنظيم عالقة الدولة بغيرها من الدول في حالة الحرب والسلم،  األحكام الدولية:
 .وعالقة المسلمين مع غيرهم مما يشمل أحكام المعاهدات والجهاد وغيره

ما يتعلق باألخالق واآلداب وهي التي تجمع األخالق الفاضلة من صدق، وأمانة، وكل ما له  :رابعاً 
  دخل بمكارم األخالق، وعظيم الصفات، وتبعد عن األخالق السيئة الدنيئة.

هذا ويمكن أن تقسم الشريعة إلى غير ذلك حسب اعتبار المقصد والمستفيد، وعليه فتعريف 
يتضمن األحكام االعتقادية واألحكام العملية واألحكام الُخلقية، وبهذا  الشريعة بمجموعة األحكام

التعريف يتضح شمول لفظ الشريعة لكل جوانب الحياة ومتطلباتها مما يتناول عالقة الشخص بربه، 
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وعالقته بنفسه، وعالقته بمجتمعه، مما يحقق سعادة الدنيا واآلخرة معاً، لذا كانت الشريعة دين 
سرة ق سالم الضمير واألها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والمعاملة واألخالق لتحقودولة فأحكام

وفي عصر -صلى الله عليه وسلم  –وقد نشأت الشريعة تدريجيًا في حياة الرسول  والمجتمع.
وكان سبب نشوئها حاجة الناس الماسة لألحكام اإللهية،  –رضوان الله عليهم أجمعين  الصحابة

ة في كل عصر ومصر قائمة، لتنظيم عالقة الناس مع بعضهم وليعرف كل شخص وظلت هذه الحاج
ثَم تحقق المصالح العليا للمجتمع اإلنساني.ونستطيع أن نقول إن الشريعة  حقه وواجبه، ومن

اإلسالمية وهي التشريعات اإللهية الخالدة وتتعدد وتتنوع، وحصرها يحتاج إلى استقراء النصوص 
والعلل والمقاصد وما إلى ذلك، كما جاءت خصائصها، لتستوعب حقوق الشرعية وحصر الحكم 

الله الخالصة وحقوق العباد الخالصة وما يجتمع فيه الحقان، ولما كان الحكم الشرعي يبحث 
بمتطلباته من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه وما روعي في ذلك من أحوال الشريعة، تحقق 

  )1) چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      کچ  لقوله عز وجل: مقصد الرحمة في كل التشريع مصداقاً 
 :ويمكن على ضوء ذلك أن نتناول بعضاً من هذه الخصائص من خالل أربعة نقاط وهي

 .الشريعة من عند الله تعالى :األول 
 الثاني: رفع الحرج وقلة التكاليف.

  الثالث: التدرج في األحكام.
 الرابع: مراعاة المصلحة.

 فاصيل هذه األقسام إن شاء الله تعالي: فيما يلي ستجد ت
 الشريعة من عند الله تعالى :أوالً 

أساس الشريعة اإلسالمية هو الوحي اإللهي، المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على 
صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم، وكل مجتهد مقيد في استنباطه لألحكام الشرعية  بنصوص 

لو وغير المتلو، وما يؤخذ منهما مباشرة وما ترشد إليه أصول الشريعة ومقاصدها العامة الوحي المت
وقواعدها الكلية،  فاألحكام الشرعية تعتمد على عقل  ينطلق من نقل وفكر مقيد بنص، وكونها من 
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، اعند الله تعالى يضفي عليها ثباتاً في مصادرها، وقدسية ألصولها، واستجابة لخطاب التكليف فيه
مما يستجيب له الفرد طائعاً مختاراً امتثااًل ألمر خالقه، ولذا كان لكل حكم شرعي مظهره الديني 
ومظهره القضائي، والحكم ديانة  يقصد به الحساب أمام الله، والحكم قضاء يقصد به سلطة ولي 

اء و ديانة  قض األمر في اقتضاء حقوق الله والعباد، وقد  يوجد المظهران معًا فيكون المرء معاقباً 
 كالسارق يعاقب حداً أو تعزيراً ويحاسب ديانة أمام الله على خطيئته  إن لم يتب .

ثم إن الشريعة جاءت بمبادئ وأحكام جعلتها تختلف جوهرياً عن جميع الشرائع الوضعية، 
 ألن مصدر الشريعة هو الله تعالى ومصدر الشرائع الوضعية هم البشر، ومعلوم أن اإلنسان مهما

علت درجته إاّل األنبياء ال يخلو من معاني الجهل والنقص والهوى وما إلى ذلك، والله له الكمال 
المطلق جّل وعال. لذا كانت أحكام ومبادئ الشريعة سامية، وفيها من الهيبة واالحترام في نفوس 

عدها بطاعة االمؤمنين ما يجعلهم يستجيبون لخطابها باختيار ورضًى، مما يضمن تطبيق قانونها وقو 
  مطلقة من غير خروج عليها ولو مع القدرة على هذا الخروج.

ْعت ُدوه ا ف ال   الّلهِ  ُحُدودُ  رفع الحرج وقلة التكاليف تِْلك   :ثانياً    تـ 
التكاليف الشرعية مرتبطة بالوسع والرحمة بالخلق، فلم تشرع من األحكام ما يثقل كواهل المكلفين 

حيث تجلت هذه الرحمة في كل تشريعات  .(1)  چگ         گ  گ        ک  کچ  :باألوامر والنواهي
اإلسالم في العقيدة والعبادة والمعاملة واألخالق، ومن دواعي هذه الرحمة في التشريع عدم الحرج 

وقلة التكاليف.
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 (1) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ 

 (2) چٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ 
واعد التكاليف الشرعية، ولذا كان من أمهات ق لهي تبين أن الحرج مرفوع فيوهذه النصوص من الوحي اإل

الفقه الكلية قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتكملها قاعدة إذا ضاق األمر اتسع والمقصود منهما أن 
العسر سبب للتسهيل في تشريع األحكام، وأسباب تخفيف األحكام سبعة هي: العسر واإلكراه والمرض 

، ومرجع هذه األمور هو المشقة، ((3))النسيان والجهل والنقص المادي أو المعنوي في اإلنسانوالسفر و 
ولقد بنى الشرع الحنيف كثيراً من التشريعات على هذه الخاصية، فشَّرع السلم والمزارعة والقرض والحوالة 

، التي بة والرخص والضرورياتوالحجز واإلقالة والرهن والصلح والشركة والعارية واإلجارة والمساقاة والمضار 
ثم إن من مظاهر هذا األصل أّي رفع الحرج، قلة التكاليف ومراعاة   .تبيح بهذا االعتبار المحظورات

أعذار المعذورين، أو عدم المؤاخذة في حالة الضرورة، وكل هذا يدل على عدم الحرج في التكاليف 
ج وغيرها قليلة في كمها وكيفها إذا قيست الشرعية، فالعبادات المشروعة من صالة وصوم وزكاة وح

   .بالشرائع األخرى السابقة
 التدرج في التشريع :ثالثاً 

منجماً أّي مفرقاً ولم ينزل جملة واحدة، وهو -صلى الله عليه وسلم –نزل القرآن الكريم على رسول الله 
ن سؤال تنزل إما جواباً عأصل التشريع اإلسالمي. وأن تشريع األحكام تتدرج في ذلك، فكانت األحكام 

أو تبياناً لحكم حادثة وقعت، أو بناءً على تقدير الشارع في حين تشريع الحكم وتنفيذه، وهذا كله يجعل 
 التشريع موصوفاً بالتدرج، ولعل الحكمة في التدرج في التشريع قد تكون للتيسير على المكلفين والتخفيف

ل، كما أن في هذا التدرج مراعاة للحفظ والمعرفة عليهم، حتى يكون أدعى إلى القبول واالمتثا
 واالستيعاب. فالتدرج كان مالزماً للرسالة في كثير من األحكام، وانضرب على هذا التدرج األمثلة اآلتية:
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 :تحريم الخمر حيث جاء تحريمها في مراحل، فعندما سألوا عن حكمها أوالً كما في قوله تعالى أواًل:
ۇ  ۇ   ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ہ   ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ    ېۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې

فحرمت الخمر في بعض األوقات وفي حالة خاصة، وهو تحريم جزئي   .(1) چۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ     وئوئ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ چ  قولهفوس أكثر من ذي قبل، ثم جاء مهد الن

((3))چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىچ و ،(2) چ ۈ  ٴۇ   ۋ
  

  

فأخذوا من هذا النص الكريم أن الربا ظلم وبسببه حرم الله على اليهود كثيراً من الطيبات التي أُحلت لهم، 
 يتصورون تجارة أصبحوا الومهد النفوس أكثر من ذي قبل في تقبل تحريم الربا الذي تأصل في نفوسهم و 

من غيره وبدونه. واستلزم هذا التدرج أن يكون هناك نسخ لألحكام ألن النسخ هو رفع الحكم السابق 
  ڤ  ڤچ  -كان أول األمر سنة كاملة في قولهبحكم الحق، ومن ذلك عدة المتوفَّى عنها زوجها، ف

ڇ    ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

، وكان على الزوج أن يوصي لها بالنفقة والسكنى في هذه (4) چڌ  ڎ   ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ
المدة، ثم نسخ هذا بحكم آخر. ومن ذلك المصلحة الوصية للوالدين واألقربين واجبة، ثم نسخت بآية 

ي صلى ب: عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النصلى الله عليه وسلم -المواريث، كما جاء في قوله
 )(اث()إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال وصية لور  الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول:

 ، ومن ذلك زيارة القبور، والنهي عن ادخار لحوم األضاحي، وتحول القبلة وغير ذلك.((5
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 رابعًا: مراعاة المصلحة باالستقراء
 لعباد إما بدرء مفسدة أو جلب مصلحة، وإن رفع الحرجللنصوص الشرعية دالالت فهي تعلق بمصالح ا 

وقلة التكاليف والتدرج في التشريع والنسخ وغير ذلك ضرب من ضروب المصلحة التي راعتها الشريعة 
 اإلسالمية.

ثم إن مصالح العباد تتعلق بأمور ومقاصد ضرورية أو حاجيه أو تحسينية فالضرورية هي ختل بها 
لحياة الناس بدونها وهذه الضروريات هي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض نظام الحياة وال قيام 

والمال.  والحاجيات هي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة، وبفواتها يصيب الناس ضيق وحرج. 
وأما التحسينات فهي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم األخالق وإذا اختلت ال يختل نظام الحياة 
وال يصيب الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عن النهج األقوام. والتشريع اإللهي جاء لتحقيق مقاصد الشرع 
في الخلق وحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات، مما يحقق مصالح الناس على اختالف أزمنتهم 

وعة على نها موضوبيئاتهم، وأنه تشريع رحمة وخير للناس جميعاً. هذا ومن مراعاة الشريعة للمصلحة أ
رحمه الله: )أّي ال تحتاج في فهمها وتعرف -وصف األمية، ألن أهلها كذلك قال الشيخ عبد الله دراز

وهذا المعنى تشير إليه اآلية  (1)ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك( أوامرها
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  الكريمة:

يقصدها الشارع  صالح التيوتنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزَّل عليهم أوفق برعاية الم ((2)) چڦ  ڄ  
 الحكيم.

 -الشرعية: أدلة األحكام 
 معظم جمهور العلماءم والتشريع الجنائي نجد ان 1991بمقارنة مصادر القانون الجنائي السوداني للعام 

كل من   . وسنتناولالقياس، و اإلجماع، و السن، و الكتاب، هي على إثبات مصادر الشريعة الغراء وااتفق
 االستصحاب، مختلف عليها مثل االستحسان،من مصادر الشريعة كما أن هنالك بإيجاز  المصادر 

                                   
، 2،ج1ط،تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانالموافقات، بن موسي بن محمد الخمي الغرناطي،  الشاطبي، إبراهيم (1)

 م(.1999-ه1119، )دار بن عفان، 93ص
  ( 2سورة الجمعة اآلية ) (2)



 
 

 

رة عن هي عباهذه المصادر المختلف فو  الصحابي،شرع ما قبلنا ومذهب  العرف، المرسلة،المصلحة 
مصادر متفرعة من المصدرين األساسيين أو احكامها مستمدة منهما. فألهمية المصدرين نتناول كل 

 منهما: 
 -القرآن: أواًل:  

فتكون الفاظه ودالالته قطعية   (1)چٻ  ٻ  ٻ  پچ  الكتاب المنزل من عند الله حيث وهو
ڱ  ں     ڱڱ  ڱ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ كما في قوله 

ڃ  ڃ     چ ،الطهروقد تكون دالالت القرآن ضنية كما في القرء في الحيض  ،(2) چں

ک  ک  ک   گ  گ  گ       کڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ  چچ  چ  چ

 .(3) چڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳگ  ڳ
 القرآن الكريم حجيته:

قرآن الكريم نزل على رسول الله صى الله عليه وسلم، منذ بدء البعثة إلى قبيل وفاة الرسول صلى الله ال
عليه وسلم واستغرق نزوله أثنين وعشرين سنة وثالث شهور تقريباً، وكانت بداية القرآن سورة العلق، واختتم 

وقد ثبتت (4) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ القرآن باالية الكريمة في قوله 
واتر وهو ما يوجب حجية القرآن الكريم قد ثبتت بالتحجية القرآن الكرريم بالتواتر وهو ما يلزم القطع بثبوته 

ونزل القرآن . (5)النه صادر من الله سيحانه وتعالى وهو حجية كل مسلم فيجب الطاعة  القطع بثبوته 
 هو الهداية.  عليه وسلم غرض من نزول القرآن على محمد صلى اللهالكريم لتحقيق 

                                   
 (.2سورة فصلت اآلية )(1) 

 .(1نور آية رقم )ال (2)
 .(229رقم ) ( البقرة آية3)
 (3سورة المائدة اآلية رقم ) (4)
 ، )دار الكتب(،د.ت.133ص ،1ج ، الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعيالتشريع  ،عوده عبد القادر (5)



 
 

 

وجزاء الدنيا  فيومن يتقصى أحكام القرآن الكريم يجد الشريعة ترتب على مخالفيها جزاءين، جزاء 
ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ    ،قولهفي االخرة، وذلك في  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  چ
قد جعل الله سبحانه وتعالى  (1)

  ذلكو  جزائين للقاتل في الدنيا واالخيرة عذاب اليم فمن عفى يجب ان يتبع العفو المعروف واالحسان، 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  كما في قوله،

  .(2)چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ
 -السنة: : ثانياً 

الطريقة وهي  ،(3) هي المنهج والطريق والسبيل، سواء أن كان طريق حسن أو غير(في اللغة هي )السنة 
واإلكثار منه كان ذلك من األمور  ى أمرما عهدت منه المحافظة علسنة حسنة أي أحد  فمن سنة

ف كونه ل أو تقرير بوصوهي ماصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أو قو  الحميدة أو غيرها.
رسواًل، بمعنى أن كان الفعل أو القول أو التقرير يدل على األحكام ويبين حكماً تشريعياً، بمعنى أن السنة 

 -نوعين: تشمل 

 الله لنبية بحكم في أمر. أن يوحى .1
ه سبحانه يصحح الل أالللرسول فيه، فيعتبر ذلك إذنًا باالجتهاد، على  وحييوجد أمر وال  أال .7

شارحها و  مصدر هام من مصادر التشريع، فالرسول مبلغ للدعوة السنة البقرآن بعد ذلك.وتع
. وباالضافة لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم لشرح القرآن ومفصاًل، قد منحه ومبين ألحكامها

                                   
 (.33سورة االسراء آية رقم )( 1)
 (199( سورة البقرة آية رقم )2)
، 9ج، جمد فرا تحقيق: عبد الستار أح تاج العروس من جواهر القاموس،محمد ين محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي،  (3)

 399ص 3م(، لسان العرب ج1991-ه1391، )الكويت 213ص



 
 

 

ڻ    ڻ  ڻچ الله تعالى أن يكون مشرعًا والزم المسلمين باتباع تشريعه، وذلك في قوله 

  (1)چھ     ھ  ے    ھہ  ھ  ہہ  ہ ڻ  ۀ   ۀ   

والسنة فيمها ما هو استحسان فقط كالصلوات غير المفروضة، ورفع اليد عن التكبيرة في الصالة. والسنة 
 واجبة االتباع.

 -التشريع: السنة في مرتبة 
مطلوب لتاتي السنة في الترتيب الثاني بعد القرآن الكريم، وعلى المجتهد أو القاضي أن يستنبط الحكم ا

أ فإن لم يجد فيه ما يطلبه يلجأ إلى السنة، فالسنة هي بيان للقرآن في الغالب والقرآن هو األصل من القرآن
  والسنة التابع لاليضاح والبيان. 

السنة أصل من أصول الدين وتعتبر حجة لجميع المسلمين، ومصدرًا وأجب االتباع كما في  حجيتها:
 (2) چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  تعالىقوله 
 اإلجماع: ثالثًا:

 معنيين:في اللغة يطلق على  :جماعاإل
 العزم والتصميم على األمر ومن هذا عليه  األول:
ول ، والفرق بينهما أن اإلجماع بالمعنى األع القوم على كذا إذا اتفقوا عليهاالتفاق يقال أجم الثاني:

 فأكثر.يتصور إال من اثنين  يتصور من الواحد وبالمعنى الثاني ال
 األصوليين:في اصطالح 

يطلق على اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على 
 .(3)حكم شرعي

                                   
 (9( سورة الحشر آية رقم )1)
 (99سورة النساء آية رقم ) (2)
 .(1991سنة ) ،99ــ 99ص  ،2، طاإلسالميأصول الفقه  ،كي الدين شعبانز   (3)



 
 

 

  



 
 

 

 -ع: ا جمأساس اإل
بأولي األمر الحكام  ويقصد (1)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ أساسه الكتاب والسنة 

فلو أجمع العلماء على حكم وجب اتباعه واحترامه والعمل به ذلك أن طاعة الحكام والعلماء  والعلماء،
أمتي على  الله ال يجمع وسلم )إنالذين يتحرون طاعة الله واجبة بنص القرآن وبقوله صلى الله عليه 

 (2)ضالله(
 -القياس: رابعًا: 

لة هذا ي المنصوص عليه الشتراكهما في عما ال نص فيه بما فيه نص في الحكم الشرع إلحاق تعريفه:
 وهي:ويؤخذ منه أركان القياس  الحكم.
 األصل.وهو األمر الذي ورد النص ببيان حكمه ويسمى  :عليهالمقيس  . 1
 وهو األمر الذي لم يرد نص بحكمه ويراد معرفة حكمه ويسمى الفرع  :لمقيسا . 2
 الفرع.ي األصل ويراد الحكم به على وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص ف :الحكم . 3
 .((3))الوصف الذي شرع الحكم في األصل ألجله وتتحقق في الفرع  وهي العلة: . 1

 :حجيته
إن األحكام  لىإاختلفوا في إجازة القياس في جميع األحكام الشرعية فيقول بعضهم بجوازه استناداً 

على بعض األحكام أن يكون ثابتاً بالقياس  ومادام أنه قد جاز واحد،وحدها  واحد،الشرعية من جنس 
 اآلخر.فما جاز على بعض المتماثالت جاز على البعض 

ويقول جمهور الفقهاء بعدم جواز القياس في األحكام الشرعية وإن كانت تدخل في حد واحد 
له الذي ثبت و أن األحكام الشرعية متميزة متباينة ولما كان القياس له إظهار أن حكم الله ورس إلىاستناداً 

ى لموافقة النص ثابت للواقعة التي تساويها في علة الحكم فإنه يعتبر في الحقيقة مصدراً تفسيرياً يعين عل
                                   

 (99( سورة النساء آية رقم )1)
 ، حديث صحيح.193،ص،1،ج المحمديةمن فضائل األمة ، باب العواصم والقواصم (2)
 ، )مكتبة الدعوة، مصر(،د.ت.12ص،1ج ،الفقه أصولخالف،  ، عبد الوهابخالف (3)



 
 

 

 لىإفإذا حرم القرآن الكريم فعاًل معيناً لعلة )ما( فإن القياس يؤدي  النص.تحديد األفعال التي يتسع لها 
اط لو وافر فيها علة التحريم وعلة نهي الشارع كإلحاق الأن يلحق بهذا الفعل كل األفعال األخرى التي تت

 .(1)بالزنا 
 اإلجراءات:القياس في 

ويسلم الفقهاء في القياس في اإلجراءات الجنائية بل يسلمون به وبغيره من المصادر األخرى التي ال 
ن اإلقرار في و يعترفون بها مصادر تشريعية جنائية ، كالعرف ، ومذهب الصحابي مثالً يرى البعض أن يك

السرقة مرتين قياساً على اشتراط األقارير األربعة في الزنا ومن يسلم بهذا يرى أن الحكم الخاص بالزنا فقط 
فال يقاس عليه ، ويرى البعض جواز شهادة النساء في الجرائم قياسًا على جواز شهادتهن في المسائل 

مر يشترط أبوحنيفة وأصحابه وجود رائحة الخالمدنية ويجمعون على الحفر للمرجوم وهو مذهب علي ، و 
 مع شهادة الشهود في إثبات جريمة الشرب و هو مذهب عبدالله بن مسعود.

 -: تفسير األحكام الجنائية
وهو يطبق النصوص أن يفسرها إذا وجد غموضًا أو خفاء  النصوص: للقاضيسلطة القاضي في تفسير 

زماً قواعد ذه الحاالت يلجأ القاضي إلي تفسير هذه النصوص ملتفي داللتها أو تضارباً بين عباراتها وفي ه
 لداللة.االتفسير التي استنبطها علماء األصول من استقراء األلفاظ والعبارات وداللتها وقوتها في 

 ومفهومها:األلفاظ والعبارات  دالالت- 1
وهو  لنص الشرعيلكل لفظ داللته ولكل عبارة داللتها ويترب على ذلك أن ا المعلوم أنهمن  

ادة ويستدل بالنص ع داللة.مكون من ألفاظ وعبارات قد تكون له داللة واحدة وقد يكون له أكثر من 
 يأتي:على أي مفهومات وهذه المفهومات ال تخرج عما 

 لشارع.االذهن من صيغة النص وهو المعني الذي قصده  إلىفيقصد به الذي يتبادر  العبارة:مفهوم  أواًل:
هو المعنى الذي لم يوضع النص من أجله غير أنه الزم لعبارة النص وجدير بالذكر  اإلشارة:مفهوم  :ثانياً 

 النص.مفهوم النص مع مفهوم العبارة كان المعول عليه هو مفهوم  أنه إذا تعارض

                                   
  )دار الكتب بيروت(،د.ت.19-13، ص1ط ،والعقوباتشرعية الجرائم  ،فراج عبد الحميدخالد  (1)



 
 

 

فهو المعنى الذي يمكن فهمه من روح النص ومنطقه فإذا دلت عبارة النص على  الداللة:مفهوم  :ثالثاً 
م في واقعة )ما( لعلة اقتضت هذا الحكم فإن كل واقعة من جنسها تدخل تحت مفهوم النص إذا حك

توافرت علة الحكم على أنه إذا تعارض المفهومان األوالن مع مفهوم الداللة كانت العبرة بالمفهومين 
 .األولين

 االستحسان:خامسًا: 
 تعريف االستحسان لغة هو َعدُّ الشيء واعتقاده حسنًا.

اصطالحاً: هو العدول عن مقتضى قياس جلّي إلى مقتضى قياس خفي أو العدول عن حكم كلي و 
 العدول.إلى حكم استثنائي، لدليل رّجح هذا 

 :(1) وبناًء على هذا التعريف ينقسم االستحسان إلى نوعين
 االستحسان القياسي:

 وى من األول.ي دقيق أقوحقيقته عدول المجتهدين عن مقتضى قياس جلي واضح إلى مقتضى قياس خف
ففي هذا النوع يجتمع قياسان متعارضان. أحدهما جلي ظاهر، واآلخر خفي، ولكنه أقوى منه في نظر 

ومن أمثلة هذا النوع: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير وهي بقية الماء الذي تشرب منه. فهي  المجتهد.
أن يكون  سؤر سباع البهائم نجس فينبغي مأكول وبما أن نجساً غيرتشبه سباع البهائم في كون لحمها 

سؤر سباع الطير نجساً أيضاً وهذا هو مقتضى القياس الجلي، ولكن سؤر سباع البهائم كان نجساً لنجاسة 
لعابها المتولد من لحمها وهذا اللعاب يختلط بالماء أثناء الشرب فينجسه أما سباع الطير فإنها تشرب 

بها في الماء فال يتنجس الماء. فيكون سؤرها طاهرًا وهذا مقتضى بمناقيرها وهي عظم فال يختلط لعا
حكم االستحسان. ألن العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس  الخفي، وهوالقياس 

 الخفي ُيسمى استحساناً.
 االستحسان االستثنائي:

                                   
 م( 1919، )دار النشر 92ص علم أصول الفقه،عبد الوهاب خالف، ( 1) 



 
 

 

رة عند القواعد المقر  منقاعدة وحقيقته أن بعض المسائل قد يتناولها نص من نصوص الشرع العامة أو 
الف خأو ضرورة أو عرف أو مصلحة يقتضي  فيها دليل خاص، من نص أو إجماعالفقهاء، ولكن يوجد 

النص العام أو القاعدة العامة، فيعمل المجتهد بمقتضاه، فيعدل عن الحكم العام وُيسمى هذا  يعنيه ما
 العدول استحسانًا.

ورة جتهد حكماً جزئياً من حكم كلي كالنص أو اإلجماع أو الضر فاالستحسان االستثنائي يستثنى فيه الم
ومثال االستحسان بالنص، الحكم بعدم فساد صوم من أكل أو شرب ناسيًا  أو العرف أو المصلحة.

فذلك الحكم استحسان، ألن الحكم العام يقتضي بطالن الصوم الختالل ركنه وهو اإلمساك عن 
من أكل م: )صلى الله عليه وسلالنبي  ولكن قالقى الصوم مع فواته المفطرات من طعام أو شراب، فال يب

ورد هذا الحديث على خالف القياس. وُيسمى  .(1)وسـقاه(أو شرب ناسـياً فليتم صومه ألن الله أطعمه 
 هذا استحساناً فال يبطل الصوم باألكل أو الشرب نسياناً من باب االستحسان.

ن أل باب التجوزال اجتهادي. وُيسمى استحسانًا من  وهذا االستحسان هو استثناء تشريعي
سيصنعه  ام وهو شراء التصنيعومثال االستحسان باإلجماع، قول الفقهاء بجواز عقد  مصدره من السنة.

العامل بطريق التوصية، فهذا استثناء من الحكم العام بعدم جواز بيع المعدوم عند التعاقد، ولكن أجازه 
العام واستثناًء منه إلجماع الفقهاء بسبب حاجة الناس إليه واستقرار التعامل به الفقهاء خالفًا للحكم 

واالستحسان دليل شرعي تثبت عن طريقه األحكام عند الحنفية والمالكية والحنابلة،  والتعارف عليه.
( وقولـه هذا محمول على َشرََّع(استحسن فقد  ))منوروي عن الشافعي إبطال االستحسان لقوله 

 ال يقول به أحد من العلماء. أما االستحسان تحسان بالهوى والتشهي دون االعتماد على دليل، وهواالس
الذي بّينه الحنفية وقالوا به فهو العمل بالدليل ألنه ترجيح قياس على قياس أو استثناء حكم جزئي من 

على وجه  الدليل أصل كلي لدليل أقوى فهذا ليس محل خالف بين الفقهاء، ألنه استعمال للقياس أو
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أكثر دقة. وهذا المعنى أخذ به الشافعي فقد روي عنه أنه قال استحسن ثبوت الشفعة إلى ثالثة أيام، 
 . (1) درهماً واستحسن في المتعة أن تكون ثالثين 

 وحكم االستحسان يفيد الظن الراجح وهو كاٍف في ثبوت األحكام.
 :(2) ستحسان بما يليوقد استدل جمهور العلماء الذين قالوا بحجية اال

 (3)چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ بقوله 
  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وقوله 

 .((4))(ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن): رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة بقول
بمجموعها على أن ما استحسنه المسلمون فهو حسن ومقبول عند فهذه النصوص وأشباهها تدل 

 الله تعالى. وتدل على أن المؤمن يجب عليه أن يتبع األحسن.
فيه ترك العسر إلى اليسر، وهو أصل من أصول الدين لقول الله تعالى:  العمل باالستحسانقالوا: إن 

  (5)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 
 سلة:المصالح المر سادسًا: 

 هي المنفعة، والمرسلة هي المطلقة. تعريف المصلحة لغة:
ن إلغائها وليس لها أصل يمكن أ اعتبارها أوهي المصلحة التي لم يرد دليل شرعي على  واصطالحًا:

تقاس عليه. ولم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ولكن في اعتبارها وبناء الحكم عليها جلب منفعة أو دفع 
 ع أغراض الشارع.مفسدة مما يتفق م
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مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لم ُيسجل في وثيقة رسمية ال تسمع الدعوى به عند 
اإلنكار. ومثل المصالح التي ألجلها اتخذت الدواوين والسجون وغير ذلك. ومثل المصلحة التي ألجلها 

غائها، يل منه على اعتبارها أو إلُضربت النقود فهذه المصالح لم يشرع الشارع أحكامًا لها، ولم يدل دل
 مفسدة، ولذلك تسمى مصالح مرسلة. تدرأ ولكن في بناء الحكم عندها تتحقق منفعة أو

 وقد قسم العلماء أنواع المصالح إلى ثالثة أنواع.
علاًل موهي المصالح التي شرع الشارع أحكامًا لتحقيقها ودل على اعتبارها  المصالح المعتبرة:

 .(1)حفظ الحياة، وحفظ العقل وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ الدينلما شرعه. مثل 
 .(2)وهي المصالح التي دلت نصوص الشارع على إلغائها وتحريمها أو بطالنها المصالح الملغاة:

 .(3) وهي المصالح التي لم يشهد لها دليل من الشارع باعتبارها أو إلغائها المصالح المرسلة:
علماء حول اعتبارها دليالً مستقالً لألحكام ومصدراً من مصادر التشريع وهذه المصالح اختلف ال
 فيما لم يرد فيه نص عن الشارع.

ودلياًل يجوز بناء األحكام  شرعية،فذهب جمهور العلماء إلى اعتبار المصالح المرسلة حجة 
على المصالح  حكاماستحسان وأكثر من توسع في بناء األ قياس أوعليه فيما لم يرد فيه نص أو إجماع أو 

 هو اإلمام مالك.
 وُيشترط لألخذ والعمل بالمصالح المرسلة ما يلي:

 أن يكون األخذ بها في مسائل المعامالت ال العبادات. .1
 أال تعارض المصلحة مقاصد الشرع وال دليالً من أدلته. .2
ليها عأن تكون المصلحة حقيقية وعامة، والمصلحة الحقيقية هي التي يكون في بناء الحكم  .3

 جلب منفعة أو درء مفسدة.
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والمصلحة المرسلة دليل شرعي مستقل تثبت عن طريقه األحكام كما ذهب لذلك المالكية 
والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأعمال الصحابة الذين شرعوا كثيرًا من األحكام تحقيقًا لمصالح العباد، 

تاب. ل جمع أبي بكر للمصحف بين دفتي كوإن لم يرد دليل من الشارع باعتبار عين تلك المصالح، مث
ومحاربته لمانعي الزكاة، ومنع عمر لسهم المؤلفة قلوبهم، وأوقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة، وقتل 
الجماعة بالواحد، وأقام السجون ودون الدواوين. وورََّث عثمان الزوجة المطلقة من طالق الفرار. وقال 

احتجوا و لمرسلة ليست حجة وال دلياًل مستقاًل تثبت عن طريقه األحكام، الشافعية والحنفية: المصالح ا
بأن الشريعة راعت المصالح للناس بالنص واإلجماع والقياس، فكل مصلحة لم يشهد لها دليل  لقولهم

 من هذه األدلة، ليست مصلحة حقيقية بل هي باطلة.
 العرف:سابعًا: 

 :تعريفه-أوالً 

نى المعرفة، ثم استعمل لغة بمعنى الشيء المعروف المألوف الذي تتلقاه هو في أصل اللغة بمعالعرف: 
 .(1) المنكرالعقول السليمة بالقبول، والمعروف خالف 

 الناس وألفوه فعالً كان أو قوالً دون معارضة لنص.اعتاد عليه هو ما  والعرف اصطالحًا:
 املة لألقوال واألفعال.والعرف والعادة بمعنى واحد. والعادة هي األمر المتكرر، وهي ش

 :أنواع العرف
 ينقسم العرف من حيث اعتباره وقبوله إلى عرف صحيح وعرف فاسد.

وهو ما تعارفه الناس وال يخالف دلياًل شـرعياً، وذلك بأن ال يحل حرامًا أو  صحيح:ال العرف-1
طب هو يقدمه الخايحرم حالاًل. كتعارف الناس تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل. وكتعارفهم على أن ما 
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به مصدرًا من مصادر األحكام في الشريعة  ويعتبر العملهدية وليس من المهر. وهذا العرف يؤخذ به 
 .1اإلسالمية

يبطل و  وهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع لكونه ُيحل حراماً أو يحرم حالالً  فاسد:العرف ال
س ارفهم أكل الربا، ولعب القمار، ولبس الحرير، ولب. مثل تعارف الناس كثيراً من المنكرات كتع2الواجب

تخالف  ألنهاالرجال خاتم الذهب، ولبس السواد في المآتم... وغير ذلك كثير. فهذه األعراف باطلة 
فكل األعراف التي تخالف دلياًل شرعيًا فاسدة. فأحكام الشرع حاكمة على  أحكام الشرع والدين.

 ف أيضاً إلى عرف عملي وقولي:وينقسم العر  األعراف وليس العكس.
وجرى التعامل به، كبيع التعاطي، وعقد االستصناع،  اعتاد عليه الناسلعرف العملي هو ما ا األول :

 وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.
العرف القولي فهو اتفاق الناس على استعمال لفظ معين يخالف معناه اللغوي الذي وضع له.   الثاني:

على لحم الضأن والبقر دون السمك. وكتعارفهم إطالق ألفاظ عامية معينة في عقد  كإطالقهم لفظ اللحم
لعرف العملي من ا الزواج، وكتقييد الولد بالذكر دون األنثى مع أن األصل اللغوي يفيد شموله لهما. وكل  

 والقولي قد يكون صحيحاً أو فاسدًا.
ي، ن عاماً، مثل تعارف الناس بيع التعاطوالعرف قد يكون عاماً أو خاصاً. فالعرف العملي قد يكو 

وعقود االستصناع. وكتعارف الناس على أن تكون وليمة عقد النكاح عند الزوجة، ووليمة الزفاف عند 
 الزواج.

والعرف العملي قد يكون خاصاً بإقليم أو بلد أو مكان دون آخر، ومنهما يكون عرفاً خاصاً بأهل 
 حرفة معينة.

 حجية العرف:
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الصحيح تجب مراعاته في التشريع، وهو حجة تبنى عليه األحكام التي لم يرد فيها نص وال  إن العرف
إجماع، ألن الشارع راعى أعراف العرب في تشريعه األحكام. ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة 

ذه مت هفي الزواج، وأباح الكثير من المعامالت المتعارف عليها كالبيع واإلجارة وغير ذلك. ما دا
 .1األعراف ال تتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها

وقد احتج به كل االئمة األربعة على إثبات األحكام الفقهيه على خالف بينهم في التوسع والتضيق، وال 
 :2يحتج به إال بشروط وهي

 أن يكون العرف عاماًأ أو غالبًا. .1
 أن يكون العرف مطرداً ، أو أكثريًا. .2
 داً عند إنشاء التصرف.أن يكون العرف موجو  .3
 أن يكون العرف ملزماً. .1
 أن ال يخالف العرف دليالً شرعياً معتمدًا. .9
 أن ال يعارض تصريح بخالفه. .3

 ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكَّمة.
وقد أخذ العلماء بالعرف واعتبروه حجة في بناء األحكام عليه. فقال الحنفية والشافعية بحجية 

واختلف أبو حنيفة مع أصحابه في بعض األحكام بناء على اختالف األعراف في زمن  العرف وعملوا به. 
ف زمان وليس اختالف كٍل منهم. فكان العلماء يقولون بعد عرض هذا النوع من الخالف: هو اختال

وتوسع اإلمام مالك في بناء األحكام على عرف أهل المدينة. وجعل عمل أهل المدينة  حجة وبرهان.
عليه األحكام ألنهم عاصروا التنزيل وعاشوا في البيئة التي تنزل فيها القرآن وعاش فيها النبي حجة تبنى 
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وغير اإلمام الشافعي كثيراً من أقواله لما رحل إلى مصر وأقام بها بسبب تغير أعراف  .صلى الله عليه وسلم
 الناس، ولهذا انقسم مذهبه إلى قديم وجديد.

ى للعرف وزناً كبيرًا في ثبوت الحقوق وانتفائها في نواحي شت وقد جعل فقهاء المذهب الحنفي
بين الناس فيما  ممن المعامالت والتصرفات، واعتبروا العرف أصالً ومصدراً عظيماً تثبت عن طريقه األحكا

وأما العرف الفاسد فال تجب مراعاته، ألن في مراعاته إبطال حكم شرعي. كتعارف الناس  ال يصادم نصاً.
 ن العقود الفاسدة، كعقود الربا والغرر. فال أثر لهذا العرف في إباحة هذه العقود.عقداً م

 :أدلة حجية العرف

 القرآن:من  .أ

وقالوا: إن مخالفة األعراف  (1)    چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ استدل العلماء على حجية العرف بقوله: 
رد في ومعامالتهم. واآلية وغيرها مما و  التي ال تتعارض مع النصوص توقع الناس في الحرج في حياتهم

معناها تدل على أن رفع الحرج عن الناس قاعدة تجب مراعاتـها في األحكام. ومراعاتـها توجب مراعـاة 
. فظاهر اآلية يوجب مراعاة (2)چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ العرف. كما اسـتدلوا بقوله 

 ذه اآلية.ما شهدت به العادة ُحكم به بمقتضى ه العرف، فكل
فاآلية بينت أن تقدير النفقة عائد إلى األمر  (3) چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  چ واستدلوا بقوله 

 المتعارف عليه، فدل على أن العرف معتبر في تشريع األحكام.

)عن : مصلى الله عليه وسلاستدل بعض العلماء على حجية العرف من السنة بقوله  من السنة: .ب
قال:)سمعت رسول الله حين جاءه رسواًل مسيلمة الكذاب بكتابه، نعيم بن مسعود األشجي 
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يقول لهما: وانتما تقوالن لمثل ما يقول؟ قاال: نعم، فقال أما والله لوال أن الرسل ال تقتل لضربت 
 .((1)) (أعناقكما

 مإن ما تعارف عليه الناس وصار من حاجاتهم واتفق مع مصالحهم تجب مراعاته ما دا من المعقول: .ح
 ثم ال بد من اإلشارة إلى أن العرف لناس.ال يخالف الشرع، ألن الشريعة لم تأت إال لتحقيق مصالح ا

والعادات تُعد في نظر الحقوقيين إلى يومنا هذا مصدرًا من أهم مصادر القوانين الوضعية، فيستمد منه 
 .(2)واضعوها كثيراً من األحكام المتعارفة، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية

 شروط العمل بالعرف: :خامساً 

أن ال يخالف العرف نصًا من نصوص القرآن والسنة، ألن النص أقوى من العرف، وذلك ألن   .1
الشريعة حاكمة على األعراف، فكل ما خالف أحكام الشريعة ونصوصها فهو عرف فاسد، وكل 

 ما لم يخالفها ويحقق مصلحة فهو عرف صحيح.
فإذا كان العرف غير غالب في تعامل الناس أو كان  دًا بين الناس.أن يكون العرف غالباً ومطر   .2

 غير معروف فال يأخذ به.
ن على ادفإذا اتفق المتعاق أن ال يكون العرف مخالفاً لما اشترطه أحد المتعاقدين عند التعاقد.  .3

أمر ما وشرطه أحدهما في العقد، وكان الشرط صحيحاً، وجب الوفاء بهذا الشرط ولو خالف 
ومثال ذلك كما لو تعارف  عرف، ألنه أصبح من آثار العقد، كما أن الشرط أقوى من العرف.ال

الناس على أن نفقات تسجيل العقد على المشتري، وشرط المشتري في العقد على أن نفقات 
تسجيل العقد على البائع. فيلزم الشرط ألنه أقوى من العرف ويُلزم البائع بنفقات التسجيل، وليس 

 ي أن يتمسك بالعرف ويطالب المشتري بالنفقات.للمشتر 
 .(3)أن يكون العرف سابقاً أو مقارناً للعقد أو التصرف  .1
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فال عبرة لألعراف الطارئة بعد العقد أو التصرف، بل تسري هذه األعراف وتطبق على التصرفات  .9
 التي تقع بعدها.

 ة على األعراف:نيتغير األحكام المب :سادساً 
ة على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً ولهذا قال العلماء القاعدة المشهورة )) ال ينكر إن األحكام المبني

األعراف إذا خالف  ة علىيتغير األحكام بتغير األزمان ((. وكثيراً ما يقول الفقهاء في بعض المسائل المبن
 التالميذ أئمتهم )) هذا اختالف عصر وزمان ال اختالف حجة وبرهان ((.

ذلك: أن المتأخرين من الفقهاء أفتوا بجواز أخذ األجرة على األذان واإلمامة والخطبة. وتعليم ومثال 
القرآن نظراً لتغير الزمان، مع أن األصل عدم جواز ذلك لكن لضرورة إقامة هذه الشعائر أفتوا بذلك، فلوال 

 ذلك لتعطلت هذه الشعائر.
و األصل يد أمانة فال يضمن إال بالتقصير أومثال ذلك: تضمين األجير المشترك مع أن يده في 

 التعدي.
 ولكن نظراً لفساد الزمان، وألجل المحافظة على أموال الناس جرى العرف على تضمينه.

 أهم القواعد الفقهية في العرف: :سابعاً 
 :(1)اشتهرت عند العلماء كثيراً من القواعد  الفقهية التي تعتمد على حجية العرف. ومن هذه القواعد

 19العادة محكمة / المجلة /   .1
 19التعيين بالعرف كالثابت بالنص / المجلة /   .2
 13المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً / المجلة /   .3
 39استعمال الناس حجة يجب العمل بها / المجلة /   .1
 19الحقيقة تترك بداللة العرف / المجلة /   .9
 .39ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان / المجلة /   .3

                                   
 133د.ت.ط،ص، 2جالمدخل (. زيد بن أبي الزرقاء: 1)



 
 

 

 مذهب الصحابي:
سواء طالت  ،مؤمنًا به ومات مسلماً  صلى الله عليه وسلم،تعريف الصحابي: كل من لقي النبي  :أوالً 

 صحبته أو لم تطل. هذا تعريف الصحابي عند علماء الحديث.
الزمه زمناً مؤمناً به و  صلى اللع عليه وسلم،وقال علماء األصول: الصحابي هو كل من لقي النبي 

 .1 ى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً طويالً حت
رفوا أسباب وشهدوا تطبيق القرآن ونزوله، وع صلى الله عليه وسلم،والصحابة هم الذين الزموا النبي 

 النزول. واطلعوا على مقاصد الشريعة.
ُعرفوا بالعلم  ممن صلى الله عليه وسلم،وقد تصدى نفر من الصحابة للفتوى بعد وفاة الرسول 

وتصدوا للمسائل الجديدة فلجئوا إلى االجتهاد للكشف عن حكم الشرع فيها. وقد نقل العلماء والفقه. 
 ونقلوها إلينا وإن لم ُتجمع في كتاب واحد، ولكنها مبثوثة في ثنايا كتب ،فتاوى الصحابة واجتهاداتهم

رعية يجب جة شالفقه والسنة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل اجتهادات الصحابة وفتاويهم ح
بمعنى هل هي من مصادر الشريعة، وهل يجب على المجتهد أن يعمل بها قبل أن يلجأ  ؛العمل بها

 للعمل بالقياس.     أم هي مجرد آراء وليست حجة على المسلمين.
 حجية مذهب الصحابي: :ثانياً 

 اتفق العلماء على حجية قول الصحابي في األمور اآلتية:
يدرك بالرأي والعقل واالجتهاد مثل المقدرات الشرعية واألمور التعبدية. ألن قول الصحابة فيما ال 

الحديث  ، ولذلك أدخله العلماء فيصلى الله عليه وسلممثل هذا القول البد أن يكون قد سمعه من النبي 
 الموقوف الذي له حكم المرفوع، فهو داخل في السنة وإن كان في الظاهر من قول الصحابي.

 بد الله بن مسعود بتقدير أقل مدة الحيض بثالثة أيام.مثل قول ع

                                   
، محقق: محمد مظهربقا مكة المكرمة، المختصر في أصول الفقه. البعلي، اللحام عالء الدين أبو الحسن: (1)

 ، ومابعده.131،ص1،ج2919



 
 

 

وقول عائشة: ال يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل. فال 
لى ص مجال للعقل واالجتهاد في تحديد هذه األمور، وال بد أن يكون طريق معرفتها السماع من الرسول

 .الله عليه وسلم
يُعرف له مخالف من الصحابة ألنه إجماع، وهذا دليل على استنادهم  قول الصحابي الذي لم

 إلى دليل قاطع، مثل اتفاقهم على توريث الجدة السدس.
واتفق علماء األصول على أن قول الصحابي المبني على االجتهاد ليس حجة على صحابي آخر 

 .(1)مجتهد مثله
عده اد والرأي هل يعتبر حجة على من بوإنما وقع الخالف في قول الصحابي المبني على االجته

 من التابعين ومن بعدهم أم ال يعتبر حجة ودليالً شرعياً.

فذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية واإلمام أحمد إلى أن قول الصحابي حجة تقدم على  .أ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ  تعالى بقوله. واستدلوا بما يلي:(2)القياس

فقد أثنى الله تعالى على من اتبع الصحابة، واألخذ بأقوالهم  (3)چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 والعمل بها ليس  إال نوعاً من االتباع.

 (4)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  تعالى وبقوله .ب 
لى صوقد وردت أحاديث كثيرة تدل على حجية أقوال الصحابة. منها ما رواه الترمذي أن النبي ج. 

م بالسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وعليكم عليك )قال:  اللهى عليه وسلم
  (5)( بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

                                   
 (.1999 -1119،)دار المعرفة بيروت،213، ص1،طشاد  الفحول  الى تحقيق الحق من علم األصولإر ( الشوكاني، 1)
 .139،ص1، جالمستصفى( أبو حامد الغزالي، 2)
 (.199( سورة التوبة اآلية رقم )3)
 (.119( سورة التوبة اآلية رقم )4)
 .219، ص3الشاطبي، باب المسألة السادسة عشر،ج( 5)



 
 

 

كما استدلوا بالمعقول فقالوا: إن قول الصحابة يرجح على اجتهاد من بعدهم من التابعين وغيرهم   . د
له عليه صلى الل الوحي، واطلعوا على أسباب النزول، وعرفوا أحكام الرسول ألنهم شهدوا الرسول وتنـزّ 

، وعلموا قواعد الشريعة، ولكمال معرفتهم باللغة العربية، والحتمال أن تكون أقوالهم سنة نبوية وسلم
 احتمال قوي.
 س، وال يجب العمل به. وذلك ألن الصحابي ليالشافعية إلى أن قول الصحابي ليس حجة وذهب 

 .(1)معصوماً عن الخطأ فاجتهاده كاجتهاد غيره وألن الصحابة كانوا يُقرون التابعين على اجتهادهم
 شرع من قبلنا:

 تعريف شرع من قبلنا: :أوالً 
هو األحكام التي شرعها الله تعالى لألمم السابقة بواسطة أنبيائهم. وقد بحث العلماء في تلك األحكام  

جب أن والحق الذي ي ت حجة علينا وال يلزمنا تطبيقها.ل بها أم ليسهل هي حجة علينا يجب أن نعم
چ  چ   چ في مبادئ العقيدة وأصول األخالق.نعتقد به أن األديان السماوية كلها قد اتفقت فيما بينها 

 (2) چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
أحسنه مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا ف ): لمصلى الله عليه وسوقد قال النبي 

وأجمله إال موضع لبنه في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون ويعجبون لـه ويقولون هال وضعت 
 .((3))(اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 

 ق،  إال أنها اختلفت حولولكن األديان السماوية وإن اتفقت حول مبادئ وأصول العقيدة واألخال
 األحكام التي تنظم حياة الناس في العبادات والمعامالت وغيرها.

رآن أو ورد ها علينا القصَّ ولكن السؤال هنا هل األحكام التي وردت في الشرائع السماوية السابقة وقَ 
 ذكرها في السنة حجة علينا ويجب اتباعها.

 وهل هي شـرع لنا يجب العمل بها أم ال.
                                   

 .239،ص2ع السابق ذكره جالمرج المستصفى(. 1)

 (13( سورة الشورى آية رقم )2)
 .مرفوع،حديث  91، ص1غاية األماني في الرد على النبهاني،النبهاني على الجهاد،ج( 3)



 
 

 

 أنواع األحكام الواردة في شرائع من قبلنا: -نياً ثا
 شرعاً لنا.  السنة النبوية ليستوال ي لم يرد ذكرها في القرآن الكريماتفق العلماء على أن األحكام الت

أما األحكام التي شرعها الله تعالى لمن قبلنا والتي قصها علينا القرآن أو وردت في السنة الصحيحة، وقام 
خها ورفعها عنا. فقد اتفق العلماء أيضًا على أنها ليست شرعًا لنا. ومثال ذلك: ما ورد الدليل على نس

أن طهارة الثوب من النجاسة تكون بقطع موضعها. وأن العاصي ال يُغفر عليه السالم في شريعة موسى 
 وما ُحرم على بني إسرائيل من أكل الشحوم وأحلها لنا. ذنبه إال بقتله نفسه.

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ڳ  ڱ  ڱ   چ 

ۉ  ې  ې  ې     (1) چ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۇے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  ىئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ائې  ى  ى

فر ى حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفاآلية الثانية بينت أن الله تعال ،(2) چجئ  حئ    یی  ی  ی
وهو كل ما له مخلب من الطير وحافر من الدواب كاإلبل والبط ، وحرم عليهم شحوم البطن المحيطة 

 بالكرش ما عدا شحم السنام والحوايا أي األمعاء.
 واآلية األولى نسخت في حقنا ما حرمه الله تعالى على بني إسرائيل في اآلية الثانية.

. وغير ((3))( أحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي ): صلى الله عليه وسلم النبي  ومثله: قول
  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئچ ذلك من األحكام التي كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنه كما 

مب  ىب  يب  جت  حت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ

م ما قصه الله تعالى علينا، أو ورد في السـنة وأمرنا باتباعه، فال خالف ومن األحكا (4)چخت

                                   
 (119سورة االنعام ) (. 1)

 (.113) ( سورة االنعام اآليتان 2)
 حديث صحيح. ،399،ص3،ج3طيبة، الباب -البغوي( 3)
 (293م )( سورة البقرة آية رق4)



 
 

 

ٿ  ٹ         ٿ  ٿچ  بين العلماء في أنها شرع لنا بإقرار شرعنا لها. كقوله تعالى في فريضة الصوم

   (1)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
 ريقين:وقد انقسم العلماء حول هذا الموضوع من األحكام إلى ف

وهم جمهور العلماء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد هي الراجحة أنها شرع  األول:
 .(2)ن باتباعهاو ملزمنحن لنا و 

ع ن ذلك ليس شرعاً لنا، ألن األصل في شرائإوقال الشافعية في الراجح عندهم ورواية عن أحمد:  الثاني:
 خرين، بخالف شريعتنا التي جاءت عامة.من قبلنا أنها خاصة بأقوام دون اآل

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک  کچ (3)وقد استدل هؤالء 

 فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. ((4 ))چں
فيما  من وسألهقاضيًا إلى الي صلى الله عليه وسلم: واستدلوا بحديث معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله

ألة أقره على االجتهاد إذا لم يجد في المس الله صلى عليه وسلميحكم إذا ُعرض له قضاء، بأن الرسول 
 وحجة لما جاز العدول عنه.أولو كان لشرع من قبلنا مصدر  من القرآن أو السنة. اً نص

. ((5 )) (ومهق بُعثت إلى األحمر واألسود وكل نبي بعث إلى): صلى الله عليه وسلم كما استدلوا بقوله
 فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه.

ال: رأى يومًا بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فق صلى الله عليه وسلمكما استدلوا بما روي أن النبي 
إال  موسى حيًا ما وسعه لو كان أخي ؟بها بيضاء نقيةألم آت بها  أفي شك انت يا ابن الخطاب؟

                                   
 (.193( سورة البقرة آية رقم )1)

 .131، صالمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل( أبن بدران، 2)
 .92،ص9، طالكافي في الفقه( أبن قدامة،  3)
 (19( سورة المائدة آية رقم )4)
 حديث صحيح  ، 39،ص1ج، باب الجن مكلفون، أكام المرجان في أحكام الجان( 5)



 
 

 

القلب هو مذهب جمهور العلماء ألن شريعتنا نسخت من الشرائع السابقة والذي يطمئن له  .(1)(اتباعي
ما يخالفها فقط ، وألن ذكر هذه األحكام في القرآن دون نسخ لها هو تشريع ضمني لها، وألن القرآن  

  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺچ  جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة واإلنجيل فما لم ينسخه فهو شرع لنا.

(2 )چٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 :(3)وقد احتج جمهور العلماء على حجية شرع من قبلنا بما يلي  

 (4)چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ من القرآن 

ن اآلية أنه مصلى الله عليه وسلم ولو لم يفهم النبي  عليه السالم،والخطاب في اآلية لسيدنا موسى 
إلى التوراة في  صلى الله عليه وسلم  ورجع النبي كان لتالوة اآلية أي فائدة.  لما مطالب بشرع من قبله

هذه أدلة الجمهور من العلماء على حجية شرع من قبلنا وبناًء على  قصة رجم اليهودي الزاني المحصن.
پ             پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ هذا األصل عندهم قالوا بجواز القسمة بالمهايأة واستدلوا على ذلك بقوله 

 (5) چپ  
 (6)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ على جواز الجعالة بقوله  واستدلوا

ے   ۓ  ۓ    ےچ والمرأة بقوله على ثبوت القصاص بين المسلم والذمي وبين الرجل  واستدل الحنفية

 (7)چڭ  ڭ  
 حيث جاءت اآلية عامة ولم يرد في شرعنا ما ينسخها.

 أن نالحظ أن شرع من قبلنا ليس دليالً شرعياً مستقالً وإنما هو راجع إلى القرآن الكريم  أو السنة.وينبغي 
 سد الذرائع:

                                   
 (حديث حسن.1999، حديث رقم )شعب اإليمانكتاب ( البيهقي، 1)
 (.3( سورة آل عمران اآلية رقم )2)
 ، مرجع سابق.2199ص  وإرشاد الفحول للشوكانيمرجع سابق، 93ص  روضة الناظر( 3)
 (.99( سورة األنعام آية رقم )4)
 (.29( سورة القمر اآلية رقم )5)
 (92( سورة يوسف اآلية رقم )6)
 (.19ة رقم )( سورة المائدة اآلي7)



 
 

 

 تعريف سد الذرائع: -أوالً 
الذرائع جمع ذريعة: ومعناها في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء. وسد الذرائع عند األصوليين: 

شيء الممنوع المشتمل على مفسدة. فالذرائع عند األصوليين هي الوسائل هو منع كل ما يتوصل به إلى ال
 فالوسيلة الموصلة إلى الحرام حرام، كما أن التي يتوصل بها إلى الشيء الممنوع المتضمن للمفسدة.

 هي حرامي إلى الوقوع في الزنا فالوسيلة الموصلة إلى واجب واجبة.فالنظر إلى عورة المرأة وسيلة قد تؤد
 ها تؤدي إلى الحرام.ألن

ضية فضية إلى الحرام.وخطبة المرأة المخطوبة وسيلة مفوبيع العنب لمن يعصره خمراً حرام ألنه وسيلة م
 وقضاء القاضي بعلمه حرام ألنه وسيلة مفضية للقضاء بالباطل. إلى التباغض والشحناء فهي حرام.

آالت األصل في سد الذرائع هو النظر في م فحكم الوسيلة يأخذ حكم النتيجة الموصلة إليها، ولذلك فإن
 األفعال. فيأخذ الحكم حكماً يتفق مع الثمرة أو النتيجة الموصل إليها.

أنواع الذرائع: -ثانياً   

 .(1)قسم اإلمام الشاطبي الذرائع إلى أربعة أنواع  بالنظر إلى مآالتها 
 ما يؤدي إلى مفسدة قطعًا: :األول

اق العلماء. كحفر البئر خلف باب الدار في الظالم. ويضمن الفاعل هنا وهذا النوع حرام وممنوع باتف
 ألنه متعد.

ما يؤدي إلى المفسدة نادراً: كحفر بئر في مكان ال يؤدي في الغالب إلى وقوع أحد فيه. وهذا  :الثاني
لمصلحة. االنوع من الذرائع يبقى على أصل اإلباحة وهو مؤذون فيه، ألن الشارع أناط األحكام على غلبة 

 وال توجد في العادة مصلحة تخلو من مفسدة قليلة. وليس في األشياء خير محض وال شر محض.
 ما يؤدي إلى المفسدة غالبًا ال نادرًا: -الثالث

                                   
 .399، ص2، جالموافقات( الشاطبي، 1)



 
 

 

فيغلب في هذا النوع على الظن إفضاؤه إلى المفسدة، كبيع السالح إلى أهل الحرب، وبيع العنب للخمار. 
وع وحرام، ألن الظن الغالب يُلحق بالقطعي في األحكام العملية. وألن في وهذا النوع من الذرائع ممن

 إجارة هذا النوع من الذرائع تعاون على اإلثم والعدوان. والشارع نهى عنه.
 الرابع: ما يؤدي إلى المفسدة كثيراً ال غالباً وال نادرًا:

يلة إلى الربا اهراً، ولكنها تتخذ وسأي لم تبلغ الكثرة حد غلبة الظن. كبيوع اآلجال وهي بيوع صحيحة ظ
في الحقيقة والباطن وهذا النوع محل خالف بين العلماء، فمنهم من نظر إلى أصل اإلذن واإلباحة كالبيع 
فقال بجوازها وهم الحنفية والشافعية. وبعضهم نظر إلى كثرة المفسدة وإن لم تكن هذه المفسدة غالبة 

 بلة وألنها تؤدي إلى الربا كثيراً  ال غالباً ترجيحاً لجانب الفساد.فقال بحرمتها  وهم المالكية والحنا
وألن الشارع حرم كثيراً من األمور التي تؤدي كثيراً إلى المفاسد. وإن لم تكن غالبة. كتحريم سفر 
المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم، وكتحريم الشارع الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وتحريم 

 اة. ومنع ميراث القاتل وغير ذلك.لطيب والزينة على المرأة المعتدة من وفالشارع ا
حكم الذرائع: -ثالثاً   

إن مورد األحكام قسمان: مقاصد ووسائل. أما المقاصد فهي التي تكون في ذاتها مصلحة أو مفسدة. 
حة أخذت مصلأما الوسائل فهي الوسائل والطرق المفضية إلى المقاصد. فإن كانت الوسائل تؤدي إلى 

حكمها من الوجوب أو اإلباحة. وإن كانت الوسائل تؤدي إلى المفسدة أخذت حكمها من التحريم أو 
 .(1)الكراهة
 فتح الذرائع وسدها وحكم ذلك: -

إذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد مطلوب من الشارع أو هو قربة في ذاته أخذت الوسيلة حكم 
ماال  «وهذا ُيسمى فتح الذرائع. ومن ذلك جاءت القاعدة األصولية  المقصد أو النتيجة التي تؤدي إليه.

 .»يتم الواجب إال به فهو واجب 

                                   
، )دار الكتب 119، ص3، تحقيق: محمد عبد السالم،جإعالم الموقعين عن رب العالمين( محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد، 1)

 م(.1991-1111بيروت 



 
 

 

وإذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد حرام أو ممنوع ألنه يؤدي إلى مفسدة أخذت حكمه. وهذا 
 ُيسمى سد الذرائع ألن المفاسد ممنوعة ومحرمة.

محرمة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة المكروه مكروهة.  إذن فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة الحرام
فالذريعة قد يجب منعها وسدها، كما يجب فتحها أو تكره وتندب أو تباح بحسب ما تفضي أو تؤدي 

 إليه من مفسدة أو مصلحة.
 د الذرائع:حجية س -رابعاً 

ملون بسد الذرائع ويعطونها . فكانوا يع(1)أكثر من توسع في العمل بسد الذرائع هم المالكية والحنابلة
حكم ما تؤدي إليه. وأخذ الحنفية والشافعية بالذرائع المنصوص عليها في القرآن والسنة، وأنكروا العمل 

 به في الحاالت األخرى.
 وقد استدلوا على حجيتها بأدلة القرآن والسنة وعمل  الصحابة.

ۓ   ھ  ھ  ے       ے  ۓ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  استدلوا من القرآن:

 (( 2))چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ
 فقد نهى الله سبحانه عن سب األوثان ألن ذلك ذريعة لسب الله تعالى.

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

((3))چٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ
وراعنا كلمة سب عند اليهود، فهي اسم  

 لمة سداً للذريعة.ولذلك نهى الله سبحانه المؤمنين عن استعمال هذه الك ،فاعل من الرعونة
 واستدلوا من السنة بما يلي:

                                   
 البن القيم. 191/  3 وأعالم الموقعين 139ص  المدخل إلى مذهب أحمد( مراجع سابقة، 1)
 (199سورة االنعام آية رقم ) (2)
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لى صعن بن الخوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي، ما حفظت من رسول الله في حديث 
  ((1)) ، فأن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"دع ما يريبك إلى ماال يريبكالله عليه وسلم : "

 واستدلوا بعمل الصحابة: ج. 
عة بالواحد، كيال يتخذ المجرمون االشتراك في القتل ذريعة وطريقًا للتخلص كقضائهم بقتل الجما

 من عقوبة القصاص.
ريعة كي ال يتخذ هذا الطالق ذ  ؛بتوريث المطلقة طالق فرار رضى الله عنهومن ذلك: قضاء عثمان 

 للتهرب من ميراث الزوجة. وغير ذلك كثير.
 االستصحاب:

 لب المصاحبة، والمصاحبة بمعنى المالزمة.تعريف االستصحاب لغة: هو ط :أوالً 
تغير تلك  يقوم الدليل علىاألصوليين: هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى 

أو هو: جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال والمستقبل حتى يقوم دليل على  الحال.
 .(2)صل بقاؤه في الزمن المستقبلن الماضي فاألتغيره. فما ثبت في الزم

فاالستصحاب إذن هو التمسك بدليل شرعي حال وجوده، أو بدليل عقلي حال انتفاء الدليل 
 .(3)الشرعي، وليس راجعاً إلى عدم الدليل بل إلى دليل ُعرف مع انتفاء المغير أو العلم به

صحاب. فمن قاً لمبدأ االسته تطبيئفكل أمر ُعلم وجوده ثم حصل الشك في عدمه فإنه ُيحكم ببقا
 تيقن الوضوء وشك في الحدث حكمنا ببقاء وضوءه.

وكل أمر علمنا عدمه ثم شككنا في وجوده فإنه ُيحكم باستمرار العدم لمبدأ االستصحاب. فاألصل براءة 
 ذمة اإلنسان من الديون وااللتزامات ما لم يقم دليل على شغلها.

                                   
 حديث مرفوع.،11،ص3باب رد شبهة استفتاء القلب،ج، مختصر االعتصام (1)
 239مرجع سابق إرشاد الفحول للشوكاني ص  (2)
 . 99مرجع سابق روضة الناظر البن قدامة المقدسي ص  (3)



 
 

 

أو عن حكم حيوان أو نبات أو طعام أو شراب أو أي شيء  وإذا ُسئل مجتهد عن حكم عقد أو تصرف
وهي  ،من األعمال ولم يجد دليالً شرعياً على حكمه فإنه يحكم بإباحته، ألن األصل في األشياء اإلباحة

واألصل في األشياء  الحال التي خلق الله عليها ما في األرض، ولم يقم دليل على تغير هذه الحال.

 ((1))چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ چ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ ،اإلباحة

((2))چ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حتٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
فقد صرحت  

لى أنه التسخير يدل عالكثير من اآليات بأن الله تعالى سخر للناس ما في السموات وما في األرض، و 
وم الدليل على رفاته حتى يقوبناًء على االستصحاب ُيحكم ببقاء حياة اإلنسان وتصح تص مباح للناس.

وفاته. ويحكم ببقاء الزوجية إذا لم يوجد دليل على انتهائها. واألصل في الفتاة البكارة وال تقبل دعوى 
 الثيوبة إال ببينة.

 حجية االستصحاب: :ثانياً 
االستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما ُعرض عليه. ولهذا قال األصوليون: 

ه آخر مدار الفتوى، فال يصح العمل به إال بعد النظر في جميع األدلة، فإذا لم يجد دليالً لجأ المجتهد إن
ل عليه كاإلباحة اإلى االستصحاب، وهو ال يُثبت حكماً جديداً ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله الدَّ 

 األصلية أو العدم األصلي   أو حكم الشرع بشيء.
ي االستدالل ُفطر الناس عليه وساروا عليه في أحكامهم. فمن عرف إنسانًا واالستصحاب طريق ف

 حياً حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته.

                                   
 (29سورة البقرة اآلية رقم ) (1)
 ( 13رة الجاثية اآلية رقم )سو  (2)



 
 

 

والملك الثابت ألي إنسان بسبب من أسباب الملك يُعتبر قائماً حتى يثبت  ما يزيله. والذمة المشغولة 
 .(1)رهى يثبت ما يخليها منه فاألصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيبدين تعتبر مشغولة به حت

 وانقسم العلماء حول حجية االستصحاب إلى فريقين:

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن االستصحاب حجة مطلقًا،  .1
فالمفقود الذي  .(2)تمرارويصلح لالستحقاق كما يصلح للدفع ما لم يقم دليل مانع من االس

غاب عن بلده ولم يُعرف أثره يرث من غيره وتثبت له الوصايا استصحاباً لحياته وتبقى حقوقه 
السابقة على ملكه. فجمهور العلماء يحكمون ببقاء حياته إلى أن يثبت موته ألن األصل 

 حياته، فاستصحب حياته حتى يظهر دليل موته، فهو يرث من غيره وال يُورث.
. فالمفقود (3)ذهب الحنفية إلى أن االستصحاب حجة للدفع والنفي ال لإلثبات واالستحقاق .2

الذي غاب عن بلده ولم يُعرف أثره ال تثبت له الحقوق كاإلرث والوصية من غيره. ولكنه 
ركته يحتفظ بحقوقه الثابتة له، فتبقى ملكيته على ذمته، وتبقى زوجته على عصمته، وال توزع ت

ى حجية وقد استدل جمهور العلماء عل الدليل على وفاته أو يحكم القاضي بوفاته.حتى يقوم 
  االستصحاب من القرآن والسنة واإلجماع.

                                   
 91(. مرجع سابق أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ص 1)
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 ه(313، )219، ص1نذير حمادو، ج
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ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : تدلوا : اسمن القرآن

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

 ((1))چے  
احتجت على إباحة ما سوى المذكور باآلية بعدم وجود الدليل وهو ووجه االستدالل باآلية أنها 

 االستصحاب.
وضوء أن حكم ببقاء وضوء من يتيقن ال صلى الله عليه وسلم،فقد ثبت عن النبي  وأما من السنة:

 وشك بالحدث، وهو عمل باالستصحاب.
وسلم الرجل  له عليه)عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى ال

  .((2))(ال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو ريحاً  )فقال: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة،
: فهو إجماع العلماء أن الشك في وقوع الطالق مع سبق اليقين بوجود العقد ال يوجب وأما اإلجماع

وليس  ،حرمة الوطء واالستمتاعحرمة الوطء واالستمتاع. والشك في وقوع عقد النكاح ووجوده يوجب 
 إال االستصحاب.من فرق بينهما 

 :(3)أنواع االستصحاب : ثالثاً 
استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء التي لم يرد عن الشارع دليل بحرمتها: فاألصل في األشياء 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ النافعة اإلباحة ألن الله 

((4))چۆئ
ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ األشياء الضارة التحريم لقوله تعالى: كما أن األصل في  

                                   
 (.119سورة االنعام اآلية رقم ) (1)
 حديث صحيح. ، 293، ص1فتح الباري، باب، ال يتوضأ، ج (2)
 239إرشاد الفحول للشوكاني،مرجع سابق، ص (3)
 (.29سورة البقرة اآلية رقم ) (4)



 
 

 

((1))چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ چ 
ستصحاب العدم ، ا 

األصلي أو البراءة األصلية في األحكام الشرعية. مثل براءة ذمة اإلنسان من الحقوق والتكاليف حتى يرد 
ته كمنا ببراءة ذمته إذا لم يستطع إثبافإذا ادعى شخص دينًا على آخر، ح دليل يدل على شغل ذمته.

د التوضؤ إذا كبقاء الوضوء بع استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه: بإقامة البينة والدليل.
شك في النقض استصحابًا للطهارة السابقة. وكالحكم بثبوت الملك عند وجود سببه وهو اإلرث أو 

بعد  ن حتى يثبت دليل البراءة منه. وكثبوت الحل بين الزوجينالعقد، وشغل الذمة عند وجود وثبوت الدي
 العقد ما لم يقم دليل على رفعه.

 الفقهية المبنية على مبدأ االستصحاب: القواعد: رابعاً 
 وقد بنى العلماء على مبدأ االستصحاب القواعد الفقهية والمبادئ الشرعية التالية:

عقد أو تصرف لم يرد في الشرع ما يدل على  فيحكم بصحة كل األصل في األشياء اإلباحة: .1
فساده أو بطالنه. ويحكم بإباحة لحم كل حيوان أو طعام أو شراب لم يرد في الشرع ما يدل 

 على حرمته. فاألصل في األشياء كلها اإلباحة ما لم يدل الشرع على عكس ذلك.
 ما ثبت باليقين ال يزول بالشك. .7

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر  متوضئ. ومنفمن تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو 
 صح صومه، ألن األصل بقاء الليل.

استصحاباً للبراءة األصلية التي خلق عليها اإلنسان، فال يجوز  األصل في ذمة اإلنسان البراءة: .3
 بدليل، وال يُعاقب اإلنسان إال بدليل يُدينه. اإلنسان إالشغل ذمة 

ى يقوم فالمفقود يحكم ببقاء حياته حت :ان حتى يثبت ما يغيرهاألصل بقاء ما كان على ما ك .1
 الدليل على وفاته، فال يورث ماله باالتفاق.

                                   
 (32( سورة األعرف آية رقم )1)



 
 

 

 : األعراف نيالمطلب الثا

: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم، ومعامالتهم. والُعرف: المعروف، والعرف: شعر -في اللغة  –الُعرف 
 .((1)). والعرف: موج البحر، والمكان المرتفع عنق الفرس، ولحمة مستطيلة على رأس الديك

وَعَرف. وَعُرف. عرِّف. الخ: أفعال لها تصاريف عدَّة، ولكلِّّ تصريٍف معاٍن في االستعمال اللغوي.  
ا استقر في النفوس م-أما اصطالحاً فقد عرفها عبد الله بن أحمد النسفي في )لمستصفى(، بقوله: العرف 

، إذ لم يذكر ما الذي ((2)) باع السليمة بالقبولمن جهة العقول، وتلقته الط .  وفي هذا التعريف نقص 
 استقر في النفوس، وتلقته الطباع بالقبول. وينبغي أن يتضمن التعريف ذلك، فيقول: ما استقر في النفوس

من األفعال. لذا نجد المشرع قد وضع أحكامـًا مطلقة عن البيان والتفصيل، يمكن تطبيقها بمراعاة 
ظروف واألحوال، وقد تتغير تبعاً لذلك، وبالتالي يبقى الفقه االسالمي صالحاً لكلِّّ زمان ومكان. ولذلك ال

االجتهاد في مثل هذه الحاالت واجب على علماء وفقهاء هذه األمة، وقد وضع الفقهاء المسلمون 
 شروطاً ألجل اعتبار العرف، وللعمل به، من أهمها:

غالباً، قال في )األشباه والنظائر(: )إنما تعتبر العادة إذا اطردت، أو  أن يكون العرف مطَّرداً. أو .1
 .  ((3))غلبت، أما الشهرة فال عبرة بها 

، فقد ثار خالف حول العرف الذي يعتبر في بناء -على رأي بعٍض  –أن يكون العرف عاماً  .2
 ، أم مطلق العرف؟ األحكام. هل هو العرف العام فقط

 اً للشرع.أال يكون العرف مخالف .3
أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودًا وقت إنشاء التصرف، بأن يكون حدوث  .1

العرف سابقًا على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه. فيقارنه، سواء أ كان التصرف: قواًل، أم 
ه، فيه يولقد راعى الشارع الحكيم العرف الصالح، إذ أنه نزع الناس عما تعارفوا وساروا عل فعاًل.

                                   
 .999ص/  2جالمعجم الوسيط  (1)
 (.1911 االزهر،طبعة ، )9ص ،الفقهاءالعرف والعادة في رأي  سنة،احمد فهمي ابو  (2)
 .99القاعدة رقم  الفقهية،القواعد  ،البركتي.129ص ،1نجيم، جاالشباه البن  (3)



 
 

 

حرج عظيم، لذا يواجه االنبياء حرج كبير، ألنهم يقومون بنزع الناس عن أعرافهم الفاسدة.  ولقد 
ها، وألغت منراعت الشريعة االسالمية االعراف التي كانت سائدة في الجاهلية، واقرت الصحيح 

 . المخالف للشرع
ذا السلوك واجب القيام أن العرف هو: اعتياد الناس على سلوك معين العتقادهم أن ه كما

 و اعتياد الناسالعرف ه” -. ويتفق جميل الشرقاوي مع الدكتور أحمد سالمة بتعريفه حيث يقول: به
 معين في مسألة من المسائل يقوم الشعور لدى الجماعة باعتباره ملزماً " ويضيف حول على سلوك

نستطيع ان نستنتج تعريف   ." لفهالعرف " وبضرورة تحرك الجماعة لتوقيع الجزاء على من يخا مفهوم
الصياغة  اء المعاصرين ، وإن اختلفت فيتعاريف العرف بين الفقهاء والعلمللعرف وذلك بعد سردنا ل

بعض األحيان، نستطيع ان نقول العرف هو  )مجموعة القواعد والضوابط قبل صدور القانون( ، وهو 
ونية ، ويراد به بصفة عامة ، مجموعة القواعد القانايضا يعتبر العرف من المصادر الغير مدونة للقانون 

ا ، مع اعتقادهم أن هذبخصوص أمر ما على نحو معينالناشئة من سلوك األفراد أو السلطات العامة 
السلوكُ ملزم لهم ، وقد كان العرف هو السبيل الوحيد إلى إنشاء مثل هذه القواعد ولذلك كان أول 

يعهدون في تطبيق العرف إلى محكمين يختارونهم ، ثم يتولى  مصدر رسمي للقانون وكان األفراد
ولقد راعى الشارع الحكيم العرف الصالح، إذ أنه  رئيس الجماعة أمر تطبيقه على منازعات األفراد.

نزع الناس عما تعارفوا وساروا عليه، فيه حرج عظيم، لذا يواجه االنبياء حرج كبير، ألنهم يقومون بنزع 
م الفاسدة.  ولقد راعت الشريعة االسالمية االعراف التي كانت سائدة في الجاهلية، الناس عن أعرافه

واقرت الصحيح منها، وألغت المخالف للشرع. ونستطيع ان نعرف العرف في تعريف شامل بأنه هو 
 .ة(والشرع لدي الجماعة وكانت ملزم)ما تعارف عليه الناس من أفعال وعادات وتقاليد حميدة تتفق 

د في اعتبار الكفاءة عند الزواج فيه اختالف بين الفقهاء فمذهب الحنفية هو: اعتبارها في كما نج
أمور ستة هي النسب، االسالم، الحرية، المال، الديانة، الحرفة. ومذهب لشافعية: اعتبارها في 

في  ، ولم يذكر الكفاءة)(1)النسب، والسالمة من العيوب، والدين، والصالح، والحرفة، والحرية. )
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المال او اليسار أما الحنابلة فقد وردت عنهم روايتان عن االمام أحمد: أحدهما كالمذهب الشافعي 
 ماعدا السالمة من العيوب واالخرى اعتبرت الكفاءة في: التقوى، والنسب، واختلفت فيما عداها.-

نى، إنما ال أو الغأما االمام مالك: فلم يعتبر الكفاءة في النسب، وال في الصناعة، والفي الم    
في: التدين، والتقوى، والسالمة من العيوب. وفي الحرية عنه روايتان.  إحداهما تعتبرها، -عنده  –الكفاءة 

ال، وإن اختالف أئمة المذاهب حول الكفاءة، بل واختالف أئمة المذهب الواحد حولها هذه iواألخرى 
ان تلف عليها، يعود تقديرها الى طبيعة الزمدليل على أن ما يعتبر من الكفاءة هي مسألة نسبية مخ

والمكان. إن خصال الكفاءة لم يتم تحديدها كما حددت مصارف الزكاة الواردة في آية الزكاة، وبالتالي  
كانت مثار خالف بين الفقهاء، وتحديد ما يعتبر منها كان مصدره االساس هو ما تعارف عليه الناس، 

 ف البقاع واالزمان.ولذا اختلفت احكام الكفاءة باختال

 . م1991للعام  السوداني الثالث: القانون الجنائي بحثلما

 مقدمة:
 السودان:جمهورية  خلفية تاريخية عن 
م من الحكم الثنائى االنجليزى المصرى واصبحت 1/1/1993علنت جمهورية السودان استقاللها فى أ

فترة الحكم الذاتى والتى بدأت فى بعد انقضاء  م.1999دولة السودان عضوا باالمم المتحده فى 
م تم انتخاب برلمان وطنى بانتخابات ديمقراطية وبدأت اولى الحكومات الوطنيه ممارسة نشاطها 1993

م تم تسليم الحكومه لقيادة قوات الشعب المسلحة 1999وتم حكم السودان تحت ادارة مركزيه، فى 
رة شعبيه تمت اعادة الديمقراطيه وتم انتخاب م بعد ثو 1931اكتوبر  من قبل رئيس الوزراء حين ذاك.

برلمان جديد ديمقراطى ، ولكن ما لبست المؤسسة العسكريه ان انقلبت على الديمقراطية فى مايو 
م بين الفصائل المتمردة فى الجنوب 1993م بقيادة جعفر نميرى وتم توقيع اتفاقية اديس ابابا 1939

م تراجع النظام عن اتفاق الحكم 1993كم الذاتى ولكن فى والحكومة وبناء على ذلك منح الجنوب الح
واضاف له تعديالت دون موافقة الطرف االخر االمر الذى تسبب فى قيام تمرد جديد )الحركة  الذاتى

م بعد ثورة شعبية تم اسقاط النظام المايوى 1999الشعبيه والجيش الشعبى لتحرير السودان(.فى ابريل 



 
 

 

مدة عام بعدها  عقدت انتخابات ديمقراطية اسفرت عن برلمان ديمقراطى وتكونت حكومة انتقالية ل
وبدأت خطوات تحقيق السالم عبر مفاوضات مستمرة وكادت تلك المفاوضات ان تكلل بالنجاح لكن 

بقيادة العميد/عمر حسن البشير عجل بايقاف هذا التطور واستمرت الحرب  م1999/يونيو 39انقالب 
م والتى وقعت فيما بين حكومة السودان والحركة 2999يناير/ 9الم الشامل فى حتى توقيع اتفاقية الس

م والذى نص على ال مركزية 2999الشعبية لتحرير السودان وبناء على ذلك صدر الدستور االنتقالى لسنة 
الحكم فى السودان مع اعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد مضى ست سنوات من توقيع االتفاق وبعد 

 خابات المقترحة بعد مرور ثالث سنوات من الفترة االنتقالية.االنت
م اصبحت جمهورية السودان تتمتع بحكم ال مركزى جزئى فى جنوب 2999من واقع دستور 

 م. 2993و بوجا مايالسودان مع كفالة ادارة ذاتية القليم دارفور بعد توقيع اتفاقية سالم دارفور فى ا

 لجنائي السوداني.المطلب األول: تعريف القانون ا

وهو القانون العقابي "الشرعي"، كما هو امتدادًا أصياًل لقوانين 1991القانون الجنائي السوداني لعام 
م التي قصد بها وضع قالب معين لشكل الدولة الدينية في الحياة العامة واالجتماع والفرق 1993سبتمبر 

قد قام كل من القانونين العقابيين  م،1991 عقابي، والقانون ال1993بين كل من القانون العقابي 
رعي" يضمن القانون العقابي "الش "القانون الجنائي السوداني" على سند الطوارئ والمراسيم الدستورية.

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، و  العدالة والمساوة بين أفراد المجتمع كافة
عرف على للتدد اإلجراءات التي يجب اتباعها حين تنفيذ القانون. و والعقوبات المقررة لها، كما يح

خلفية نشأة أوالً على م البد لنا أن نتعرف 1991التشريعات المتفرعة من القانون الجنائي السوداني للعام 
القانون والمحاكم المتخصصة لكي نفرد البحث والحديث عن إحدى المحاكم التي اثارت كثير من 

 وحول دورها وعالقتها بالشريعة االسالمية وهي محاكم النظام العام.الحديث حولها 
 -: 1كما نجد ان القانون الجنائي يشتمل على قواعد قانونية وهذه القواعد نوعين هما
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 : وهي عبارة عن قواعد تحدد العقوبات المقررة للجرائم وتسمى )قانون العقوبات(.القواعد الموضوعية.1
ها وهي تلك القواعد التي تتعلق باإلجراءات واجبة التنفيذ وتوضيحها واسير تنفيذ القواعد االجرائية:. 2

قانون اإلجراءات )منذ وقت الجريمة الي حين الحكم على الجاني وتنفيذ العقوبة. وهذا مايسمى 
 الجنائية(. 

 ائية. نإذا القانون الجنائي يتفرع الى تشريعين مهمين هما قانون العقوبات وقانون االجراءا الج
 اواًل: قانون العقوبات

 وهذا القانون ينقسم الي قسمين قسم خاص وقسم عام.
اختصاص هذا القسم هو توضيح القواعد العامة للمسئولية الجنائية، حيث يصف نوع  القسم العام:

الجريمة، واركانها، وموانع المسئولية، وحاالت االعفاء من العقوبات، والحاالت التي توجب سقوط 
 .يمة، دون التعرض لالحكام الخاصة بكل جريمةالجر 

القسم الخاص: يختص هذا القسم بتوضيح األحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم مثل جرائم 
)الرشوة، واالختالس، واستغالل النفوذ.... الخ( جميع الجرائم التي يرتكبها الموظف العام وهو ما يسمى 

ألموال مثل جرائم )السرقة، النصب، وخيانة األمانة، .... الخ(، بجرائم الوظيفة. وهنالك جرائم تتعلق با
تل، الضرب، الق)جميع الجرائم التي تتعلق باالموال. وكما هنالك جرائم تتعلق باالشخاص مثل جرائم 

 الخ(، كل الجرائم التي تتعلق باالنسانية..الجرح، واالغتصاب، .....
 :1العقوبة في القانون السوداني

بات في القانون السوداني تبعًا للحق الذي تصيبه إلى عقوبات تمس سالمة جسم اإلنسان تنقسم العقو 
وهي اإلعدام والجلد بالسوط والى عقوبات تمس حرية اإلنسان أي سالبة للحرية وهي الحبس المؤقت 

 .ةر والحبس المؤبد والحجز في إصالحية والى عقوبات مالية وهي الغرامة والتجريد من األموال والمصاد
 وتنقسم من ناحية أصالتها إلى: ـ
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عقوبات أصلية وهي المقررة اصاًل للجريمة كالقصاص للقتل والرجم للزنا والقطع للسرقة والحبس 
  المؤبد والمؤقت والغرامة

ب وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة األصلية بسب العقوبات البديلة:
والعقوبات البديلة هي عقوبات  .ية إذا درئ القصاص والتعزير إذا درئ الحد أو القصاصشرعي ومثالها الد

أصلية قبل أن تكون بديلة وإنما تعتبر بداًل لما هو اشد منها إذا امتنع تطبيق العقوبة األشد فالدية عقوبة 
بة أصلية في جرائم و أصلية في القتل شبه العمد ولكنها تعتبر عقوبة بديلة بالنسبة للقصاص والتعزير عق

تكون و التعازير ولكن يحكم به بداًل من القصاص أو الحد إذا امتنع الحد أو القصاص بسبب شرعي. 
م إذا ما ارتكب فعالً 2919الجانح الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر وفقاً لقانون الطفل لسنة عقوبة الطفل 

سنة  99الشيخ الذي وصل عمره سن  يشكل جريمة ، كذلك توقع عقوبة التغريب كعقوبة بديلة على
من القانون الجنائي  19/  33وذلك اذا ارتكب فعاًل يشكل جريمة وتمت إدانته به طبقًا لنص المواد 

نص القانون في جريمة الزنا من الذكر و  ،م وهي جريمة توقع على الذكور فقط دون اإلناث1991لسنة 
لمدة سنة والمعتمد في مذهب اإلمام مالك هو  يطاله الجلد ويضاف إليه التغريبغير المحصن بان 

كذلك عقوبة السجن قد تكون عقوبة بديلة في حالة عدم دفع الغرامة التي أة، و تغريب الرجل دون المر 
تحكم بها المحكمة على المدان في جرائم التعازير والمعاقب عليها بالغرامة فقط وقد وضع لها المشرع 

 سجن التي تقررها المحكمة بدياًل عن دفع الغرامة : ـسقفاً ال يجوز أن تتخطاه مدة ال
أربعة أشهر إذا كان مقدار الغرامة ال يجاوز خمسة  .شهرين إذا كان مقدار الغرامة ال يجاوز ألف جنيه

ولم يفرق القانون السوداني منذ قانون العقوبات األول في  ستة أشهر في أي حالة أخرى .آالف جنيه
بين إمكانية أن تسجن النساء أسوة بالرجال ولقد نظم كيفية وضع المرأة  إلى يومنا هذا 1999عام 

م باإلضافة إلى الئحة تنظيم العمل 1992بالسجن بناًء على تنظيم قانون السجون ومعاملته لسنة 
  .م1999بالسجون ومعاملة النزالء لسنة 

وبة بديلة ني بعقكذلك إذا سقطت جريمة الجلد بسبب بلوغ سن الستين أو المرض يعاقب الجا
وذلك فيما عدا جرائم الحدود. كما هنالك عقوبات بديلة باعتبارها رد أو قصاص أو دفاع اجتماعي 

 :يجب أن تتبع الجريمة ويمكن استخالص مقاصدها في اآلتي



 
 

 

العقوبة ترضي شعور العدالة باعتبار الجريمة عمالً عدوانياً ظالماً يصدم هذا الشعور لدى الجمهور   .1
 .يما مضى فيها تكفير عن الخطيئة واإلثم، وبالتالي من أهدافها إرضاء الشعور الدينيوكانت ف

العقوبة تهدف إلى دفاع المجتمع عن نفسه ضد المجرم فتردع هذا األخير وتمنعه من العودة إلى  .2
اإلجرام كما انها تهدف إلى وقاية المجتمع من اقتداء الغير بهذا المجرم في المستقبل أي تمنع 

ير من أن يحذو حذوه وعلى ذلك فمقاصد العقوبة مزدوجة أي تنطوي على منع خاص أو الغ
وقاية فردية بمنع المجرم من معاودة اإلجرام. اما بتقويمه أو إصالحه أو ردعه، كما تنطوي على 

  منع عام، أو وقاية اجتماعية بمنع الغير من االقتداء بالجاني في المستقبل.
 - 1ت الجنائية:ثانيًا: قانون اإلجراءا

هو القانون الذي يختص بسير اإلجراءات الجنائية منذ رفع الدعوى الي حين الفصل فيها وصدور 
الحكم، وهذه اإلجراءات تتمثل في )الضبط، والتحقيق، وجميع االستدالالت، والمحاكمة، 

ئية، اوالتنفيذ للعقوبة(، كما تحدد بعد ذلك طرق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الجن
 وتوضيح المحاكم الجنائية وتشكيلها واحكامها.

 .م1991المطلب الثاني: مصادر القانون الجنائي السوداني للعام 
تراوحت ما بين الصمت عن ذكر هذه المصادر نجد المشرع السوداني من حين المصادر فان موقفه قد 

ألحكام القضائية  الذي عرف وكانت الدساتير هي  مصادر التشريع ، وقد حسم األمربقانون أصول ا
م لمصلحة مصدر بعينه هو الشريعة اإلسالمية . أما فيما يخص القوانين التي 1991بقوانين سبتمبر 

تعاملت مع المصادر في حالة غيبة النص التشريعي ، فقد تراوحت ما بين إعطاء المحاكم حرية مطلقة 
 وبين ترتيب المصادر بشكل أو بآخر . حيث في الرجوع لمبادئ العدالة واألنصاف والوجدان السليم ،

والعرف.   ساتيرالتشريع والدشهد ترتيب هذه المصادر تطورا مضطردا لمصلحة الشريعة اإلسالمية فضال عن 
كذلك درج السودان على الحفاظ على عالقة سوية بين المصادر المادية والتشريعات بصفة عامة بما في 
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هو الوثيقة المعيارية األساسية التي ال تخضع للمعايرة وال تعلو  ذلك الدستور حيث ظل الدستور دائما
 - :بالتفصيل اآلتييلجأ اليها المشرع السوداني التي المصادر نتناول عليها المصادر المادية. 
 .1اواًل: الشريعة االسالمية

ود والقصاص م ، فيما يتعلق بجرائم الحد1991ي للعام ئالمشرع السودان استقى مصادر القانون الجنا
ي نصوص مع ما ورد فبما ورد في الشريعة االسالمية من حيث الجريمة وتعريفها وعقوبتها وبالمقارنة 

القرآن والسنة فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص نجد أن المشرع السودان التزم ببتضمين العقوبات 
حيث التطبيق تعذر ذلك لوجود  م، أما من1991المقررة في النصوص للقانون الجنائي السوداني للعام 

األقلية الغير مسلمة في البالد. وحيث إن على القاضي لتفسير النص التشريعي أن يعود إلى قانون أصول 
م التي عرفت باسم قوانين الشريعة االسالمية، 1993األحكام القضائية التي ضمنها قانون سبتمبر للعام 

مين تعتبر الشريعة االسالمية هي التي تطبق احكامها على المسلو   مالم يكن النص مفسراً أو قطعي الداللة.
آن الكريم القر في األحوال الشخصية، والحدود والقصاص ...والخ من األحكام التي يوجد بها نصوص في 

  -النبوية. كما أوجب المشرع السوداني على القضاه اتباع اآلتي:والسنة 

الشريعة اإلسالمية تعطيال لواجب قطعي أو  يستصحب القاضي ، أن المشرع ال يقصد مخالفة .أ
 اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة في الندب والكراهية.

 يفسر القاضي المجمالت والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة  .ب
ي الفقه واللغوية فيفسر القاضي المصطلحات واأللفاظ الفقهية على ضوء القواعد االصولية  .ت

 اإلسالمي.

 ثانيًا:التشريع2: 
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حيث ينقسم  ،هو يعتبر القواعد القانونية المكتوبة والصادرة عن السلطات المختصة)السلطة التشريعية(
مبدأ السلطات في السودان الى ثالث سلطات هي؛ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والسلطة 

ال يتم ص السلطة التشريعية المختصة، وتتيع اصوال معينة في تكوينه و القضائي. وهنا التشريع من اختصا
 اصدار احكام من دونها.

 -أهمية التشريع:

هو أهم مصدر والمصدر الرسمي للقوانين، وهو يعتبر المصدر السريع من حيث الوضع والصياغة، علمًا 
 -آلتي: افذ يتم بالطرق اوحتى يكون التشريع نبان العرف في السابق كان يحتل المرتبة األولى. 

تدوين التشريع في وثيقة رسمية : ويكون ذلك في صورة عبارات مكتوبة والفاظ محددة حيث  .1
تصاغ قواعده القانونية ضياغة محكمة وتبدو واضحة الفراد المجتمع لكي ال تثير اي منازعات 

أنينة واالستقرار الطم كل فرد ماعليه وماله من حقوق والتزامات واجبة. وبه تسودبينهم حيث يعرف  
 في المعامالت وذلك بالرجوع لنصوص القانون.

وحدة القانون داخل الدولة: هو يعتبر عامل مهم في والوحدة الوطنية والزام الجميع بتطبيقه والسير  .2
 على نهجه.

سهولة اصداره أو تعديله أو الغائه : وهذا يجعل القانون يستجيب للتطورات والمستجدات العصرية  .3
 تطور الجريمة ومكافحتها.في 

ويعتبر القانون الجنائي السودان واحد من القاوانين التي تصدر من المشرع السوداني بالطريقة التي 
    تم ذكرها، وبه بعض االستثناءات لألقليه الغير مسلمة.

 هكما هناك فرق بين الدستور والتشريع واألنظمة نوع من التسلسل والتدرج, فالدستور هو أعلى هذ
النصوص ثم يأتي بعده التشريع ثم تليه األنظمة. وهذا يعني أن التشريع يحتل الموقع الوسط, ومن واجب 



 
 

 

التشريع أال يخالف الدستور في أحكامه كما أنه من واجب األنظمة أال تخالف كالً من الدستور والتشريع 
 .1في أحكامها
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 ثالثاً : الدستور

رتبة السودان حيث نجده يحتل الم يلتشريع واصدار القوانين فيعتبر الدستور  هو مصدر من مصادر ا
صدر من السلطا وي ثبات ويصدر عن سلطة لاالساسية لتكوين الدولة وقمة التشريعات ويتميز بالسمو وا

العليا في الدولة ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة االساسية التي تحدد شكل الدولة 
 ومنه تستمد كافة القوانين االخرى التي تنظم الحقوقوالسلطات العامة والعالقات بينها.  ونظام الحكم

والحريات االساسية لالفراد والواجبات التي يجب  أن يقموا بها للحفاظ على دولة مستقرة. والدساتير 
 أنواع منها المكتوب ومنها العرفي والسائد العمل به هي الدساتير المكتوبة.

 م7115ودان للعام دستور الس

يوليو كان تنفيذاً التفاقية  9م  الذي تم التوقيع عليه في 2999نجد أن دستور السودان االنتقالي للعام 
م . وقد جاء فيه تفصيل 2999السالم بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 

 -:(1 )لمصاد التشريع

مصدرًا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق  جماعتكون الشريعة االسالمية واإل .1
 على واليات شمال السودان.

يكون التوافق الشعبي وقيم واعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تاخذ في  .2
االعتبار التنوع في السودان، مصدرا للتشريعات وتسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب 

 و والياته.السودان أ
تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد سن يكون مصدره ديناً أو عرفاً، يجوز للوالية في حالة وجود  .3

في حالة جنوب السودان والتي ال يعتنق غالب سكانها ذلك  (، الفقرة )أ(1(،)23وفقاً للمادة )
 -الدين أو ال يمارسون ذلك عرفاً أن: 
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 ؤسسات في تلك الوالية تالئم دين الوالية وأعرافهم أوأو تسن تشريعاً بممارسات أو تنشئ م .أ
تحيل التشريع إلى مجلس الواليات إلجازته بواسطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس  .ب

ن خالل م أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة المالئمة.
م نجد أن المشرع السوداني عرف 9929النصوص التي نص عليها الدستور االنتقالي للعام 

 مصادر التشريع بانها هي )الشريعة االسالمية، االجماع، والعرف(.

 -جماع: اإل :رابعا

م، وهو يعتبر مصدر من 2999االجماع من المصادر التي نص عليها دستور السوداني االنتقالي للعام 
لسنة المحمدية. الثالثة بعد القرآن الكريم، وامصادر التشريع االسالمي بعد عصر النبوه وياتي  في  المرتبة 

فنجد الحاكم اذا لم يجد حكم في القرآن لجأ للسنة النبوية ، فاذا لم يجد ينظر في االجماع حول حكم 
هذه المسالة من قبل المجتهدين، فنجد المشرع اذا وقعت حادثة عرضت على على المجتهدين من األمة 

الفقهه االسالمي(، ويعتبر الجهة الرسمية والمسئولة عن اصدار وهو ما يعرف في السودان )بمجمع 
الفتاوي العامة في السودان وعبر دوائره المختصة واتفقت كلمتهم على الحكم فيها ، سمى اتفاقهم 

 إجماعاً، واعتبر دليالً شرعياً يجب العمل به.

 العرف خامسًا:

 .  1العرف هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعامالتهم 

: هو ما ألفه المجتمع 2وقد قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه " الوجيز في أصول الفقه " أن العرف
واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل. وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء فقولهم : هذا ثابت 

يس. فسه, وإنما ذكرت للتأكيد ال للتأسبالعرف والعادة ال يعني أن العادة عندهم غير العرف وإنما هي ن
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هذه األنواع  بجميعوالعرف, كما يتضح من تعريفه, قد يكون قوليا أو عمليا وقد يكون عاما أو خاصا وهو 
 .قد يكون صحيحاً أو فاسداً 

من مساحة واسعة ما بين جنوب مصر وحتى المناطق االستوائية في وسط أفريقيا مما أدى  السودان يمتد
تلف العرقيات والثقافات والديان ويشكل االسالم الخلفية الثقافية لغالبية سكان السودان خاصة لوجود مخ

األجزاء الوسطى والشمالية منه. فيما تتشكل ثقافة غرب السودان من الثقافات األفريقية الخالصة، مع 
ك معين يتعلق بجانب و التمسك بالتعاليم الدينية. وتباينت األعراف حيث تمثل ما اتفق الناس عليه من سل

من جوانب حياتهم االجتماعية لفترة زمنية طويلة مع إلزامية تطبيق هذه القواعد داخل القبيلة أو االتحادية 
القبيلة مخافة التعرض ألشد العقوبات المادية والمعنوية لكل مخالف. وبهذا فهو كل ما اعتاد عليه الناس 

نجد اعراف تسود بين الناس وتكاد أن تصل لدرجة القانون كما أحيانا  وساروا عليه في شؤون حياتهم.
 الموحد بين القبائل والمجتمعات وهذا ما عرف به مجتمعنا السوداني

 المطلب الثالث: مراحل تطور القانون الجنائي السوداني.

 الخلفية التاريخية للمحاكم المتخصصة في السودان 
م( 1999-م1999عهد الدولة المهدية اإلسالمية )يرجع تاريخ المحاكم المتخصصة في السودان إلى 

تنقسم المحاكم في حكومة المهدية إلى  )1(حيث أنشأ اإلمام المهدي العديد من المحاكم المتخصصة؛
 األقسام التالية:

 محكمة السرية
 محكمة رد المظالم
 محكمة المحتسب
 محكمة بيت المال
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 محكمة المالزمين
والفصل في الخصومات ومظالم أهالي الجهات التي يتم وكانت محاكم السرية تختص بالنظر 

فتحها بواسطة جيش اإلمام المهدي. أما محكمة رد المظالم فهي أشبه بالمحاكم اإلدارية المتخصصة 
في عصرنا هذا، حيث كانت تختص بالنظر والفصل في األقضية التي ترفع على األمراء وأعوانهم من 

ية الخراج والعشور عمال جبا-ص بنظر األقضية التي ترفع على الجبايةالنافذين في الدولة. كما كانت تخت
 والزكاة ونحوهم في حالة اإلخالل والتعسف في أداء واجباتهم.

وتختص محكمة المحتسب بالنظر فيما يتعلق بالنظام العام مما يدخل في األمر بالمعروف 
الفساد والرذائل واإلشراف على نظم والنهي عن المنكر والمحافظة على اآلداب والفضائل والبعد عن 

األسواق بالكشف على الموازين والمكاييل تجنباً للتطفيف ومنع الحمالين من إرهاق دوابهم بما يزيد عن 
طاقتها. وقد أنشأت حكومة المهدية وظيفة المحتسب في كل المدن الكبيرة بالبالد وكانت تسمى في 

 بعض األحيان )وظيفة صاحب السوق(.
مة بيت المال فاختصاصها محصور في النظر والحكم في الحقوق المتعلقة ببيت المال وهي وأما محك

 .(1)أشبه بمحاكم مخالفات المال العام في هذا العصر
شعور  نألنتقام الشخصي أو الفردي األولى هو اإل إن أول أساس قام عليه العقاب في العصور

كيب اإلنساني ثم عليها التر  ع الطبيعية الخلقية التي يقوممن الدواف نتقام لألذى من محدثه والعدوان هواإل
ألسرة أو ا فالقبيلة أصبح توقيع العقاب مسندًا إلى رب المجتمع اإلنساني بقيام نظام األسرة لما تطور

ت السلطة وتكونت الشعوب وظهر  االنتقام الخاص، ثم لما تحالفت القبائل شيخ القبيلة وأساسه ايضاً 
 قاعدة القصاص أي ان االعتداء يقابل بمثله، ا الحد من الغلواء في االنتقام ظهرتهمه الحاكمة وكان

لبدنية بالمالية ا على دية تدفع للمضرور أي استبدال العقوبات ثم ظهرت قاعدة استبدال االعتداء بالتصالح
ة وتوطد مركزها مقويت السلطة الحاك في بدء أمره اختيارياً ثم أصبحت جبرياً لما وكان التصالح على الدية

ألفراد ووضع ل شيئاً فشيئاً مع تزايد سلطة الدول وحمايتها يستمر االنتقام الخاص طويالً وبدأ يختفي ولم
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لعقاب هو بذلك أساس ا الدولة هي التي تقتص للفرد المعتدى فأصبح عقوبات عامة وبذلك أصبحت
 دام مقرراً تلك الفترة قاسية وكان اإلع ات فيالدولة نيابة عن األفراد وكانت العقوب االنتقام العام تمارسه

أصبح ف أساس العقاب بعد ذلك حينما تدخلت األديان لكثير من الجرائم التي ال تتناسب معها وتطور
ذلك الجريمة خطيئة ب فعله الذي اقترفه مغضباً به الخالق وأصبحت األساس التكفير أي تكفير المجرم عن

الفعل  سامةالخالق متناسباً في مقداره ونوعه مع ج اً وتكفيراً وتصالحاً معالعقاب تطهير  واثماً ، كما أصبح
الردع والزجر  إلى في األداة الحكومية تحول األساس من التكفير واتصاله بالدين ولما ضعف نفوذ الدين

ي لسفأسسها في الدور العلمي والف اإلصالح بالنسبة للقوانين الجنائية ودخول واإلصالح وذلك هو بداء
لفونج وفي ا الناحية الجنائية والعقابية وذلك في دولة السودان كانت الشريعة اإلسالمية سائدة من وفي

 1999نة حتى س حكم المهدي الكبير وعقبه"الفتح المصري وفي  سلطنة دارفور وكانت سائدة بعد
 1929 أغسطس األول وطبق بالتدرج على المديريات وفي أول حيث صدر قانون عقوبات السودان

الصحة العامة لسنة  وقوانين 1999جديدًا للعقوبات الغي به قانون  اصدر حاكم السودان العام قانوناً 
صدر قانون العقوبات  ثم".  1999ومنع السكر لسنة  1999الحيوان لسنة  ومنع القسوة على 1912

خرى التي قامت والقوانين االعقابية اآل، 1993قانون العقوبات لسنة  ومن بعده صدر 1991لسنة 
 وقد تمتالذي قدم للجمعية التأسيسية األخيرة ،  1م"1999باعدادها جامعة الدول العربية، وايضاً قانون 

ير الحدود والقصاص والتعاز  من الشريعة اإلسالمية حيث نص على جرائم والذي استمد أحكامه اجازته 
والذي يستمد أحكامه  1991لسنة  القانون الجنائي السوداني 1991يناير  31في  والديات ثم صدر

 وهنالك قوانين أخرى 1993قانون العقوبات لسنة  اإلسالمية وجاء معالجاً للقصور الوارد في من الشريعة
وقانون  وقانون الجمارك 1991جوازات السفر لسنة  منها قانون 1991مكملة للقانون الجنائي لسنة 

الصحة  وقانون 1991رات والمؤثرات العقلية لسنة المخد ، باإلضافة إلى قوانين 2919الطفل لسنة 
وقانون  2999المعلوماتية لسنة  وقانون حركة المرور وقانون جرائم العامة وقانون األسلحة والذخيرة

القوانين المكملة للقانون الجنائي لسنة  وقوانين أخرى كل هذه 2999والمطبوعات لسنة  الصحافة

                                   

  9، ص1، طم1991النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة ( يسن عمر يوسف، 1)



 
 

 

ائم مجالها وقد صدرت مصاحبة لتطور الجر  ائم التي تقع فيصدرت فيها عقوبات تواكب الجر  1991
لعقوبات التبعية ل عقوبات أصلية وعقوبات بديلة باإلضافة هذا العصر وكان بالضروري أن تصدر فيها في

حماية المجتمع والمحافظة عليه  والغرض من صدور هذه القوانين والعقوبات لها كالمصادرة واإلبادة
 ((1))"الجريمة ومنع الغير من االقتداء بهم عهم من العودة إلى ارتكابالمجرمين ومن ومعاقبة

 (3)2 1924 قوانين
على أن تطبق المحاكم "المبادئ التي استقرت في السودان و مبادئ الشريعة  1991 نصت قوانين

كأول  .[اإلسالمية و و العرف و العدالة و الوجدان السليم" في المسائل التي اليوجد بها نص تشريعي
نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة اإلسالمية في تاريخ السودان الحديث. و تاله في عام 

الد "حتى لمراجعة القوانين السارية في الب قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة 1999
تتناسب مع تعاليم الدين اإلسالمي". وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين و علماء الدين اإلسالمي و 
صدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من 

 .حت رئاسة النائب العامجامعات القاهرة و عمان و الرياض ت
 )قوانين سبتمبر( 1981قوانين الشريعة 

أعلن النميري الشريعة قانونًا للبالد بدياًل للقوانين السائدة المستمدة من القانون  1993في سبتمبر 
اإلنجليزي. وتم ذلك اإلعالن في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويالً بين الرئيس والقضائية حول قضايا 

لها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد استقال
للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فاضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة 

                                   
 .. د.طالعقوبات البديلة( معتصم تاج السر محمد 1)
 9ص، 1993منصور خالد نميري و تحريف الشريعة، دار الهالل،  .(2)

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86#cite_note-:1-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86#cite_note-:1-51


 
 

 

ها، لضآلة المنصرف عليحجب للعدالة. ومن الناحية األخرى تمسك القضاة ،الذين ردوا تأخير العدالة 
 . بمبدأهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء

 
 

 .م1991للعام  التشريعات المتفرعة من القانون الجنائي
التشريعات المتفرعة من القانون الجنائي السوداني هي عبارة عن كل القوانين التي تنص على جريمة 

وذلك حسب م، 1991 للقانون الجنائي السوداني للعام وعقوبة، وتعتبر تلك القوانين قانونًا مكمالً 
تعريف الفعل الجنائي في السودان هو كل األفعال المخالفة للقانون . وقد يكون الفعل الواحد مخترق 
الكثر من نص في أكثر من قانون. لذلك المحاكم الجنائية السودانية قيدت الدعوى بمخالفة قوانين 

ه نتناول تعريف القوانين المتفرعة من القانون الجنائي السوداني للعام متعددة ونصوص متعددة. وعلي
  -م وهي:1991

 .2999الجرائم المعلوماتية للعام  .1
 .2919قانون الطفل للعام  .2
 م.1991قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  .3
 م.2993قانون غسيل األموال  .1
 قانون الزخيرة واالسلحة. .9
 قانون الصيدلة والسموم .3
 اية البيئة.قانون حم .9
 قانون النظام العام. .9

 7112.1أواًل: الجرائم المعلوماتية للعام 

                                   
 . 2999.قانون المعلوماتية للعام ( 1)



 
 

 

م هو قانون تمت اجازته بناء على أحكام دستور الودان االنتقالي 2999قانون الجرائم المعلوماتية للعام 
ول فص ثمانيةم، من قبل المجلس الوطني لجمهورة السودان. حيث أشتمل القانون على 2999لسنة 

 -1وضيح اآلتي:بالت

: خاص باألحكام التمهيدية التي تحوي أسم القانون، وتطبيق القانون ، وتفسير الفصل األول .1
 القانون.

ات المعلومات بكشتحدث عن نوعية الجرائم: حيث صنفها بجرائم نظم ووسائط و : الفصل الثاني .2
 ودخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة لغير.

انون للجرائم الواقعة على األموال والبيانات واالتصاالت بالتهديد أو : خصصه القالفصل الثالث .3
 االبتزاز.

 جاء متعلقاً بجرائم النظام العام واآلداب ، واالخالل بالنظام العام واآلداب. الفصل الرابع: .1
خصص لجرائم اإلرهاب والملكية الفكرية، وإنشاء أو نشر المواقع للجماعات  الفصل الخامس: .9

 اإلرهابية.
 : جاء حامل في طياته جرائم اإلتجار بالبشر والمخدرات وغسيل األموال. فصله السادس   .3
أو  ،: كان عبارة عن التعريف باألحكام العامة وداللة العبارات مثل كلمة)تحريض الفصل السابع .9

 أو اإلشتراك(. ،اتفاق
 كان عبارة عن إجراءات التنفيذ للقانون وإصدار القواعد.  :الفصل الثامن .9

 ن خالل موكذلك يعتبر هذا القانون هو األول من نوعه من حيث التطور للقوانين وتطور الجريمة  
شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت(، حيث تمخض عن استخدام هذه األجهزة.، وما توفر لديها 

كتملة م بعض أنواع  الجريمة ،أو األفعال التي يمكن وضعها في إطار األفعال اإلجرامية ،من  برامج
العناصر، علي اقل تقدير من الناحية النظرية ، والتي يمكن كذلك تصنيفها في إطار فهمنا لها كجريمة 

                                   
 .م2999(. قانون الجرائم المعلوماتية للعام 1)



 
 

 

في القانون العام، وذلك لغياب ، أو عدم. وجود قانون خاص يتناول هذه األفعال بالتجريم. ذلك 
انون ما وضع القالن الحاسب اآللي نفسه، لم يكن في تصور أو في ذهن المشرع السوداني، حين

 .م2999العام في  . والذي أعقبه صدور قانون خاص بالجريمة المعلوماتية1991الجنائي لسنة 
 .71111قانون الطفل للعام ثانيا: 

م، وجاء سداً 1991م هو قانون متفرع من القانون الجنائي السوداني للعام 2919قانون الطفل للعام 
م، كما أن هنالك تطورات لحقت بالجريمة 2991طفل للعام للثغرات التي كانت موجودة في قانون ال

 هورية،الجموقد اجيز القانون من رئاسة  في اآلونة األخيرة وكان البد من قانون يواكب هذه التطورات.
 وجاء مشتمال على انجازات تعتبر مكسباً لألسرة والطفل.

 شر من عمره، وكذلك تحدثبانه أي انسان لم يتجاوز سن الثامنة ع الطفل:وقد عرف القانون 
القانون في تعريفه عن معاملة االطفال أو أي انتهاك لحقوق الطفل األساسية التي يحدث من خاللها 
ثأثير عى نموه وتطوره الجسدي والنفسي والعقلي واالجتماعي. كما اشتمل القانون على مجانية التعليم 

 حق طفل. واتطبيق عقوبة االعدام على من يرتكب جريمة اغتصاب في
(، التي تحدثت عن االغتصاب والتحرش، واالساءة، 19في هذا القانون هي المادة ) اهم المواد

(، التي تحدثت عن االتجار بالرقيق حيث 13استغالل االطفال في االتجار المواد االباحية. والمادة)
هريب اطفال سرياًأو تنصت على معاقبة كل من يستخدم االطفال في تجارة الرقيق أو اجبارهم على عمل ق

عبر الحدود بغرض السخرية أو العنف باشكاله يعاقب بالسجن مدة تتجاوز عشرين سنة مع الغرامة. في 
اآلونة االخيرة كثرت جرائم االطفال بصورة تدعو للقلق وأرقت المجتمع واألسر. ولكي يكون القانون 

التي تساعد  اللواح والمنشورات وأصدر سر،واألفعال يحتاج الليات لتنفيذه مثل رفع الوعي لدي االطفال 
  على تمليك القانون لعامة الشعب.

 .2م1994ثالثًا: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 

                                   
 2919قانون الطفل للعام  (.1)
 م1991قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ( 2)



 
 

 

م تمت اجازته من المجلس الوطني االنتقالي عمال 1991المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة قانون 
ليلغى قانون الحشيش واألفيون لسنة  م، وجاء القانون1991باحكام المرسوم الدستوري لسنة 

الحشيش واألفيون وشجرة الكوكا وكل نبات أو مادة طبيعية  بانها:م.وقد عرف القانون المخدرات 1921
 مركبة.أخرى لها ذات األثر أو 

 يقصد بها كل مادة مركبة من أي من المواد الكيميائية لها ذات األثر. العقلية:المؤثرات 
( ال يجوز استيراد أي من 1عامل في المخدرات والمؤثرات العقلية ونص )كما حظر القانون الت

أو  ا،تصنيعهأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تصديرها أو إدخالها إلى السودان بأي طريق أو 
كما حظر الوساطة في ذلك واستثنى من ذلك األغراض   نقلها.تمليكها، أو حيازتها، أو إحرزاها، أو 

لمية على أن يتم ذلك بموجب ترخيص من الوزير، كما اشترط في ذلك أن يوافق الشروط عالطبية وال
عاقب القانون باالعدام، أو السجن المؤبد، كل وقد  .((1))المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون أخر

 .(1شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند )
 م.7114يل اإلرهاب لسنة وتمو غسيل األموال  مكافحةقانون رابعًا: 

م، على أن تظل جميع 2919يلغي هذا القانون، قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل األرهاب لسنة 
 اللوائح واالجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى بموجب أحكام هذا القانون.

ية األدوات المالية بصورة نقدها بأنها: قد عرف القانون كل من األدوات، والدوات المالية للتداول لحامل
أو وثيقة لحاملها، وتشمل الشيكات السياحية والسندات االذنية، وأوامر الدفع التي تطون صادرة لحاملها 

 أ مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمي.
 -األتية: بارتكاب الجرائم  طبيعي يقومواألرهابي: هو شخص 

 عمال إرهابية.يرتكب أو يحاول ارتكاب أ .أ
 . يساهم كشريك في أعمال ارهابية .ب

                                   
 م. 1991(، لسنة 1( البند )12ل الثالث المادة)قانون المخدرات المؤثرات العقلية، الفص( 1) 



 
 

 

 ارتكاب اعمال ارهابية.بينظم أو يأمر اشخاصاً ج. 
د. يساهم في ارتكاب مجموعة أعمال ارهابية من قبل مجموعة اشخاص، بهدف توسيع أو بنية 

 أرتكاب عمل ارهابي.
ر ل، والمؤسسات المالية وغيكما عرف القانون كل ماله عالقة بالمعامالت المالية، مثل البنك والعم

 المالية وعمليات التحويل األلكتروني.
حدد (، حيث 1( الفرة )29القانون على عقوبة جريمة غسيل األموال في المادة ) نص-العقوبات: 

 - 1مثل:التي تعد جريمة  األعمال

 رتحويل أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء المصدر الغير شرعي أو بغرض مساعدة شخص أخ .أ
 مشترك في الجريمة مألصلية التي نتج عنها المال أو افالته من المساءلة القانونية.

أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  اخفاء أو تموية حقيقة األموال المتحصلة .ب
 ملكيتها.

     . أكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها.ج
 -العقوبات:  

خمس سنوات وال تتجاوز العقوبة عشر جن مدة ال تقل عن يعاقب االشخص الطبيعي بالس .1
 سنوات.

الشخص االعتباري يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسون آلف جنية وال تجاوز خمسمائة  .2
كما يجوز للمحكمة حل أو تصفية   .جنية أو ضعف قيمة المال المتحصل موضوع الجريمة ألف

مة زئياً، أو تغيير ادارته، وفي حالة تكرار الجريالشخص االعتباري أو بوقف النشاط كليًا أو ج
 يجب الغاء تسجيله.

                                   
 م.1991، لسنة (1( الفرة )29المادة )قانون المخدرات المؤثرات العقلية، الفصل الثالث (. 1) 



 
 

 

كما تحدث القانون عن عقوبات المصادرة، وعدم سقوط الدعوى بالتقادم، والجزاءات التي  .3
 على المؤسسات غير المالية أو اعضاء مجلس اإلدارة أو اعضاء االدارة التنفيذية. 

 .1986رقعات لسنة والمف خامسًا: قانون الزخيرة واالسلحة
م وقد عرف القانون االسلحة بانها: 1932ألسلحة والذخيرة والمفرقعات جاء ال غيًا لقانون قانون ا

 (( 1)) المسلحة()تشمل األسلحة والذخيرة والمفرقعات حسب ما يحددها سالح األسلحة بقوات الشعب 
 -مثل: وقد استثناء القانون بعض األسلحة 

عمال القوات النظامية السودانية أو المخصصة الستعمال قوات اللسلحة المخصصة الستا .أ
 الموجودة داخل السودان بشرط موافقة حكومة السودان. الحكومات ألخرى

لى ع السودان؟ أواالسلحة الموجودة على ظهر سفينة مبحرة داخل المياه االقليمية لجمهورية 
مة من تسليحها أو اعتادها بعد موافقة حكو  متن طائرة في االجواء السودانية بشرط أن يعتبر ذلك جزء

السودان. كما نص القانون على عدم استيراد االسلحة وعدم جواز ترحيلها، اال بعد الحصول على اذن 
من الجهات المرخصة ووفقاً لضوابط تحددها. واجاز استيراد اسلحة لالستعمال الشخصي كالدفاع عن 

 ح المحددة.أن تسجل وفقاً للوائ والصيد، بشرطالنفس 
لم يعرف القانون المفرقعات تعريف دقيق وذكر التعريف في الفقرة التي تحدث فيها عن التحقق 

 في حالة وقوع أي حادث بسبب التفجير أو الحريق في أو"من حوادث تفجير المفرقعات؛ وذكر بالنص 
 ل عن ذلكحول أي مكان أو أي وسيلة نقل بها أو كانت بها مفرقعات يجب على الشخص المسئو 

ومن هذا نستطيع أن  (.(2))"أن يخطر الضابط المسئول عند أقرب نقطة شرطة النقل،المكان أو وسيلة 
ائر في ب في خسنعرف المفرقعات بانها: )أي مادة أو مركب كيميائي يحدث حريقًا أو انفجار يتسب

                                   
 م(.1993( قانون األسلحة والذخيرة والمرفقعات/ الفصل التمهيدي تفسير لسنة )1)
 (.1993(، )1( الفرة )39( المرجع السابق نفسه المادة )2)



 
 

 

ي لمقررة لكل فعل. وفيعاقب القانون كل من يخالف احكام مواده بالعقوبات ا (.األرواح والممتلكات
أمر بالغاء الترخيص وتصادر  أصدرحالة االدانه بمخالفة األحكام باالضافة للعقوبة المقررة يتم 

األسلحةالتي تم ارتكاب المخالفها بشأنها، كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة أي وسيلة نقل أو مخزن أو 
  استخدم في موضوع المخالفة. أي عقارمنزل أو 

 .م7119سنة  والسموماألدوية ون اسادسًا: قان
قانون  يلي(، وهو 31/9/2999، صدر هذا القانون بتاريخ )م2999قانون األدوية والسموم لسنة 

م، على أن تظل جميع الللوائح واألوامر والرخص والتسجيالت الصادرة 2991الصيدلة والسموم لسنة 
 انون.بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا الق

بانها األدوية أو المستحضرات الصيدالنية الواردة في أحد دساتير "عرف القانون األدوية بانها: 
وقد عرف القانون كل من الدواء المغشوش، والسموم، والصيدالنية  .((1))"األدوية المعتمدة من المجلس

ة الطبية الصحية والسلط الدستورية، واألسم التجاري والتجارب الطبية، والمواصفات. كم عرف السلطة
 والسجل الرسمي، وكل ماله عالقة بالصطلحات الطبية والصيدالنية.

كما حظر القانون استيراد وتصدير وتصنيع وبيع ونقل أو تداول أي مستحضر صيدالني مالم 
 (، الخاص بالتراخيص التجهيزات التي1يكن مرخصاً وفقاً ألحكام القانون. كم استثنى من أحكام البند )

تحضر في الصيدلية والعينات المصدق بها وفقاص ألحكام القانون كاألبحاث أو ادوية الطوارئ التي 
بشرط أن تكون هنالك جهة مسئولة عن التجربة وما يقررها المجلس. كما سمح باجراء التجارب العلمية 

ضات الناجمة حقوق والتعويينتج عنها من اضرار لالنسان أو المجتمع أو البيئة، ويكون ملزماً بسداد كافة ال
 عن تلك األضرار باالضافة الي أي مسئولية قانونية اخرى.

 -فئات: حسب تعريف القانون عرفها بالمواد السامة وتنقسم الى ثالث  السموم:
القسم األول: المواد المخدرة المستخدمة في األدوية والتي يرى المجلس أنها من المواد الخطرة  .ت

 م.1991ع مراعاة أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقليةلسنة التي تسبب االدمان. م

                                   
 (.2999(، )لسنة 3الفصل التمهيدي تفسير الفقرة ) قانون األدوية والسموم(  1)



 
 

 

القسم الثاني: السموم التي يكون من رأى المجلس انها أدوية غير خطرة على أن تصرف بواسطة  .ث
 السموم.صيلي مسجل أو شخص مرخص له ببيع 

الغراض لجمهور امن غير األدوية والتي تكون شائعة اإلستعمال بواسطة الفئة الثالثة: تضم السموم  .ج
  .)1(متعلقة بعالج األنسان أو الحيوان غير

عاقب القانون كل من يخاف أحكامه بالسجن لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة  العقوبات:
أو العقوبتين معاً. كما أمر بمصادرة أي دواء أو مستحضر صيدالني أو مستحضر تجميل أو مستلزم 

 أو إبادته إذا كان غير صالح وذلك بناء على طلب المجلس.طبي أذا كان صالحاً لالستعمال 
 .م7111سنة  سابعًا: قانون حماية البيئة
والموارد الطبيعية لسنة  م، جاء الغيًا لقانون المجلس األعلى للبيئة2991قانون حماية البيئة لسنة 

ى أن تلغى أو لمفعول الوعلى أن تظل جميع اللوائح والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية ام، 1991
 تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون. 

وقد عرف القانون القانون البيئة بانها: مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من عناصر اساسية 
مالماء والهواء، والتربة والنباتات، وتشمل ايضاً مجموعة النظم االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها االنسان 

خرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم. وللقانون اهداف يحققها من خالل والكائنات اال
 -وهي: البيئة 

تحقيق تنمية واالجتماعية ل األساسية والثقافيةالبيئة والمحافظة على مكوناتها من العناصر حماية  .أ
 مستدامة.

 ترقية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. .ب
 البيئة والتنمية.الربط بين قضايا  .ت
 التأكيد على مسؤولية السلطة المختصة عن حماية البيئة والسعي لتحقيق هذه الحماية. .ث

                                   
 (.2999(، )لسنة 2(، الفقرة )29قائمة المواد السامة لمادة ) قانون األدوية والسموم(  1)



 
 

 

 تنشيط دور السلطة والجهات المختصة للمتابعة. .ج
ف في أحكام هذا القانون لكل األفعال التي تخالنص القانون على المخالفات التي يعاقب عليها  .ح

 البيئة.صحة 

 - 1العقوبات:

(، وهي المادة المتعلقة بالمخالفات سابقة الذكر يحاكم بالسجن 02ف احكام المادة)من يخال .1
ن آلف جنية سوداني او العقوبتي تتجاوز عشرةمدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو الغرامة التي ال 

 معاً.

يجوز للمحكمة في حالة االدانة ايقاف المشروع، أو المكان محل المخالفة جزئيًا أو كليًا أو  .0
 اء الترخيص كلياً أو جزئيًا.الغ

 تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الفعل. .3

  يجوز الحكم بالتعويض في حالة االضرار المادية.  .4

 .2ثامنًا: قانون النظام العام
قانون مواد تضمنها ال العام، فيهنفصل يسمى بقانون النظام وهو قانون م 1993قانون والية الخرطوم لعام 

أسمته "قانون النظام م أصدرت قانون والئي منفصل 1993والية الخرطوم في العام  الجنائي. إال أن
 -( مادة، تلخيصها كاآلت: 23العام" وهو خاص بوالية الخرطوم ويتكوَّن من سبعة فصول و)

 عبارة عن تعريف لألحكام التمهيدية، واسم القانون، وبدء العمل به (:1الفصل )
( تمييزاً إيجابياً للمرأة حيث 9عامة وضوابط استخدامها وجاءت المادة )تناول المركبات ال (:1الفصل )

 .تخصص أحد أبواب البص وعشرة من مقاعده للنساء
                                   

 المرجع السابق نفسه (.1)
مواد تضمنها القانون الجنائي. إال أن والية  عام، فيهالوهو قانون منفصل يسمى بقانون النظام  1993قانون والية الخرطوم لعام (. 2)

 م أصدرت قانون والئي منفصل أسمته "قانون النظام العام"1993الخرطوم في العام 



 
 

 

تناول حظر وممارسة التشرد والتسول، كما تناول ضرورة الحصول على إذن رسمي لجمع  (:4الفصل )
  .التبرعات والصدقات من المحلية المعنية بالتبرع

 ناول المحالت التجارية العاملة في تصفيف شعر النساء ووضع لها ضوابط عملت (:5الفصل )
تناول أحكاما متنوعة بدأت بحظر استخدام مكبرات الصوت، وحظر فتح المحال التجارية  (:6الفصل )

في أوقات صالة الجمعة، وحظر أعمال الدجل والشعوذة، وحظر االستحمام في النيل عاريًا، وحظر غسل 
لى الشواطئ والحدائق العامة بدون إذن، وحظر بيع األطعمة خالل شهر رمضان، وحظر أسماء العربات ع

  المحالت المتنافية مع العقيدة والقيم واألعراف الصالحة، ونظم القانون تجديد رخصة المحل التجاري
والغرامة  دحدد العقوبات للمخالفات الواردة في القانون وتراوحت بين عقوبة السجن والجل (:2الفصل )

 وسحب الترخيص
تناول شروط إقامة الحفالت الخاصة والعامة وتصديقاتها، وضوابط الحفالت واستخدام  (:77الفصل )

 األعيرة النارية 
م، "في الباب الخامس عشر يتعلق )جرائم العرض 1991نجد أن القانون الجنائي السوداني للعام 

( يعد مرتكباً جريمة األفعال الفاحشة من يأتي 1قرة )( ف191واآلداب العامة والسمعة(، وخص مادته )
فعاًل مخاًل بالحياء لدي شخص آخر أو يأتي ممارسة مع شخص آخر، ال تبلغ درجة الزنا أو اللواط، 

 ويعاقب بالجلد بما ال يتجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة ال تتجاوز سنة أو الغرامة.
فعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني ( إذا ارتكب جريمة األ2)

 .((1))بالجلد بما ال يتجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين أو الغرامة"
ي من الكتاب والسنة واإلجماع ف دلةعقوبة الجلد من حيث المبدأ عقوبة شرعية نصت عليها اال

دة: القذف ثمانين جلدة، وزنا غير المحصن مائة جلدة، وشارب الخمر ثمانين جلدة، ثالث جرائم محد
ومعروف أن تطبيق هذه الحدود يكون في أضيق نطاق ممكن، وفي حاالت محدودة جداً وذلك نسبة 

 للشروط الدقيقة في الفعل نفسه ووسائل اثباته.

                                   
 ، الباب الخامس عشر )جرائم العرض واآلداب العامة والسمعة(.م1991القانون الجنائي السوداني للعام  ( 1)



 
 

 

كجرائم األخالق وشهادة الزور ومن ناحية أخرى هنالك جرائم لم ينص الشرع على عقوبة لها  
وغيرها، وجعل األمر لتقدير القاضي بل جعل األمر فيها متروكاً الجتهاد الحاكم ويوقع ما يراه مناسباً لزجر 
الجاني وردعه وحفاظاً على المجتمع، وبما أن عقوبة الجلد عقوبة تعزيرية ال نجد أن هنالك ما يمنع بان 

ن ن الزجر واإلصالح للمجتمع، علماً بأن تنفيذ عقوبة الجلد يكو تستبدل بعقوبة أخرى تحقق الغرض م
 مع خصوصا في الجرائم الغير حدية.على المال مما يساهم في كثير من المفاسد للمجت

 
  



 
 

 

 الفصل الثاني

 حكام الجنايات في الفقه اإلسالمي في التشريعات المعاصرةأتقنين 

 وفيه مبحثين:

 تقنين الفقه الجنائي اإلسالميآراء الفقهاء حول  المبحث األول:
 : العوامل المساعدة على تقنين الفقه الجنائي اإلسالميالمبحث الثاني

 

 

 

 

  



 
 

 

 الفصل الثاني

 حكام الجنايات في الفقه اإلسالمي في التشريعات المعاصرةأتقنين 

 مقدمة:
هدافه بأفضل صورة أ ترتبط عملية التقنين بالقانون وبحسن صياغة التشريع بطريقة تضمن تطبيقه، وتحقيق

وعلى أحسن وجه؛ وتستمد مشروعيتها من مشروعية صدور ذلك القانون نفسها، و)ما ال يتم الواجب إال 
به فهو واجب(. إذ إن االستفادة من أحكام متناثرة ال يجمعها جامع وال ينظمها ناظم وال تخضع لترتيب 

قد -يو قانون المسلمين ورصيدهم التشريعالذي ه-وحسن تبويب، ومِّن ثم فإن العمل بالفقه اإلسالمي 
أصبح اليوم متعذرا ما لم يتم إعادة صياغة مادته بمنهج عصري عملي، ُيسّهل على القائمين عليه الرجوع 

نظرا لمكانة الشريعة اإلسالمية في نفوس المسلمين، فقد و  .إليه، والعمل بأحكامه بال مشقة وال إرهاق
مي في إلى دراسة الفقه اإلسال-وافع بعضها ذاتية وبعضها رسميةبد-تجهت همة بعض رجال القانون إ

إلعادة صياغته بطريقة عصرية، مماثلة للصيغ القانونية المعتمدة في القانون -وهو المعامالت-جانب منه 
جهت أنظار تإالوضعي، باعتبار أن ذلك خطوة البد منها في طريق تطبيق أحكامه. وفي نفس الوقت 

اإلسالمي  إلى إعادة دراسة الفقه-صا ممن جمعوا في دراساتهم بين الشريعة والقانونوخصو -بعض الفقهاء 
وصياغته بطريقة تحاكي الصيغ القانونية، بغية تسهيل دراسته والرجوع إليه. بحيث التقت إرادة الطرفين 

دون  مفي غاية واحدة هي إيجاد قانون إسالمي صالح لتنظيم الحياة االجتماعية والتطبيق في المحاك
 .الرجوع إلى الموسوعات الفقهية التقليدية المضنية

 -وهذه الفصل وهو تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي سنتناولها في المباحث ادناه: 

 تقنين الفقه الجنائي اإلسالميآراء الفقهاء حول المبحث األول: 

 العوامل المساعدة على تقنين الفقه الجنائي اإلسالميالمبحث الثاني: 

  



 
 

 

 تقنين الفقه الجنائي اإلسالميآراء الفقهاء حول لمبحث األول: ا
إن التقنين هو اختيار لما يمكن العمل به من األحكام بشكل علمي معين، ويؤدى إلى تحديد  أواًل:

الحكم الشرعي الواجب تطبيقه ويؤدى إلى بيان مسايرة الشريعة اإلسالمية لمصالح الناس وصالحيتها 
ستطيع العلماء المعاصرون من خالله تحديد أحكامه بالنسبة للصور المستحدثة لكل زمان ومكان، وي

  .وبالتالي يكون التقنين استكمااًل للبناء الفقهي اإلسالمي
 :الفقه الجنائيو  التقنينبالمتعلقة  صطلحاتالمطلب األول: الم

كلمات التي ال لمصطلحات، ومن أهم هذه اوالتقنيين كثيرة الفقه الجنائيبالمتعلقة  نجد أن المصطلحات
التعرف بقصد  ،تسهم في توضيح معنى كلمة التقنين كمصطلح حديث في الفقه الجنائيتمثل مفاتيح 

علمًا ريمة، الفقه والتشريع، والشريعة والجناية والج على المقصود من معناه وكيفية استخدامه كمصطلح في
 يح التها المتداولة، وال تحتاج إلى بيان وتوضواضحة الداللة وفق استعماقانونية مصطلحات بـأن هذه ال

 ،نسبة لوضوحها في المعنى خصوصا للقانونين المناط بهم استخدامها وفقًا لكل مجال وتخصصه
القانون  صطلحالجناية والجريمة ، م صطلحبشيء من التفصيل مثل، م المصطلحاتوسنتناول بعض 

 لتقنين ومجاله.ا صطلحالفقه الجنائي اإلسالمي، م صطلحالجنائي، م
 -الجناية: و  الجريمة صطلحمأواًل: 

 …في أصلها اللغوي "من جنى الثمرَة من باب رمى، واجتناها بمعنى: التقطكما ورد الجناية  نجد معنى 
أوجد معنى  فقد .((1)(" وجنى عليه، يجني جنايًة. والتجّني مثل التجّرم وهو أن يّدعي عليه ذنبا لم يفعْله

ما حظره الشارع  بالمفهوم الفقهي هي كل الجناية( وعليه فإن معنى التجّرمو) (،تْي )التجّنيبين دالل اً رادفم
والفقهاء يستعملون لفظة )الجناية( للداللة على )الجريمة( أيا كان نوعها، في النفس  .وزجر عنه بعقوبة

 ةخاصالنفس والدماء  والدماء أو األموال أو األعراض. إال أن استعمال لفظ )الجناية( لكل ما يقع على

                                   
 (1993، )مكتبة لبنان سنة 121 ،129ص، 1ج، مختار الصحاح لقادر الرازي،محمد بن أبي بكر عبد ا الرازي، (1)



 
 

 

 )(2) (ماوردي الجرائم بأنها "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير"وفي تعريف آخر لل.((1))

فيتضح  .)(3)( وعّرف الجرجاني الجناية بقوله: "هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها "
حيث  ؛ن كل منهما نظر للتعريف من زاويته الخاصةمن اختالف العبارات في التعريفين السابقين نجد أ

رر الجرجاني على جانب الضمن قبل ركز تم التنظُر الماوردي على الجانب الجزائي، في حين  شخص
من  تتفقث حيواحدة، التي توصل كل منهما اليها النتيجة وعليه نجد أن المترتب على فعل الجاني. 

هو القانون اإلسالمي المبّين ألحكام الجنايات أو الجرائم التي  أن الفقه الجنائيحيث المعنى والمضمون 
 .جراً از  جزاءً  مرتكبيها وكل من تجاوز الحد الشرعياعتبرها اإلسالم مخالفات شرعية رّتب على 

 -القانون الجنائي:  صطلحمثانيًا: 
ؤولية الجنائية، ظرية المس"مجموعة القواعد الجنائية التي تحكم نبأنه القانون الجنائي كما سبق وأن عرفنا 

ي تحدد (، والقواعد التاً احتراز  بكل ما تنهض به من تحديد للجريمة والمجرم والجزاء )عقوبة وتدبيراً 
مفردات الجرائم والعقوبات المقررة لها، وكذا القواعد اإلجرائية التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث 

الحكم فيها. ومعنى ذلك، أن مصطلح القانون الجنائي إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى 
 يشمل قانوني: 

 .((4))" العقوبات واإلجراءات الجنائية

                                   
ه، 1129جهينة للنشر والتوزيع، األردن، ، )9ص ،1طالمبادئ العامة للتشريع الجنائي اإلسالمي، رائف محمد النعيم،  (1)

2999.) 
دار الكتب العلمية، بيروت، ، )293ص ،1، طاألحكام السلطانية والواليات الدينيةعلي بن محمد بن حبيب الماوردي،  (2)

 (.م1999ه، 1199
ار تحقيق: جماعة من العلماء باالضافة لد، كتاب التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، الجرجاني، ( 3)

 .م(1993-1193لبنان -، )دار الكتب العلمية بيروت199ص1النشر، ج
دار النهضة العربية، ، )3ص، 1، طلقانون الجنائي طبقا ألحكام الشريعة اإلسالميةتطوير امحمد عبد الشافي إسماعيل،   (4)

 .(م2999القاهرة، 



 
 

 

اختلفت تسمية القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب باختالف البلدان، "وما جرى عليه لسان 
تيجة لعرف مونها، بل نأهل القانون من تسميات محلية ليست حتما تسميات نابعة من تحليل معين لمض

فنرى ترادفا بين كل من القانون  .وعادة ال يثيران أي شك حول هذا المضمون؛ ألنه معروف من الجميع
 .((1)) لعقابياالجنائي والقانون الجزائي وقانون العقوبات وقانون الجزاء وقانون الجرائم والعقوبات والقانون 

عبارات، التفصيل والتدقيق فرادف بين بعض تلك ال في حين مال البعض اآلخر من القانونيين إلى
وخصص معنى البعض اآلخر، يقول الدكتور محمود نجيب حسني أستاذ القانون الجنائي: " ونحن 
نخلص من ذلك إلى رفض تعبير )القانون الجزائي(، وإقرار صحة تعبيري )قانون العقوبات( و)القانون 

ويقول  ((2)) ادفين، وإن ساغ أن ُيستعمل الثاني في معنى أشمل.الجنائي(، والقول بجواز استعمالهما كمتر 
الدكتور محمد عبد الشافي إسماعيل: "إن مصطلح القانون الجنائي يشمل قانونْي: العقوبات واإلجراءات 
الجنائية. ونستطيع في عبارة موجزة أن نقول: إن قانون العقوبات هو " القانون الجنائي الموضوعي"، وإن 

 .((3)) جراءات الجنائية، هو )القانون الجنائي اإلجرائي(قانون اإل
لة قانون اإلجراءات الجنائية هو الوسي يتفق مع الراي األخير، حيث أن القانون الجنائي هو :راي الباحث

الوحيدة إلمكان تطبيق العقوبات الواردة بقانون العقوبات، فال يسوغ توقيع العقوبة على من يرتكب 
رتكابها، وال يقبل من المتهم أن يخضع للعقوبة بإرادته وإنما يتعين مباشرة إا بمجرد الجريمة تلقائي

اإلجراءات التي تتمكن الدولة بواسطتها من إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها وتطبيق العقوبات المترتبة 
 عليها.

 -الفقه الجنائي اإلسالمي:  صطلحثالثًا: م
شريع الجنائي اإلسالمي أو نظام العقوبات في اإلسالم، أو غيرها من الفقه الجنائي اإلسالمي أو الت 

مرادفاتها ذات معنى واحد، يشمل كل ما تعلق بالجنايات أو الجرائم التي حظرها الشرع اإلسالمي، 
                                   

  19ص ،1، ج2، طالقانون الجنائي العاممصطفى العوجي،  (1)
  1، صشرح قانون العقوبات اللبنانيمحمود نجيب حسني،  (2)
 3، صألحكام الشريعة اإلسالميةتطوير القانون الجنائي طبقا محمد عبد الشافي إسماعيل،  (3)



 
 

 

"فالفقه الجنائي جزء من الفقه اإلسالمي الشامل يبحث في .واعتبرها مخالفات تترتب عليها عقوبات
ثبوتا وشروطا، وفي عقوباتها والقواعد والمبادئ التي تحكمها سواء كانت تلك الجرائم الجرائم بيانا و 

وعّرف األستاذ محمود نجيب حسني الفقه الجنائي اإلسالمي بأنه  .((1)) حدودا أو قصاصًا أو تعزيرا"
شارع لمجموعة الدراسات التي تتناول التنظيم الشرعي اإلسالمي للجريمة كظاهرة اجتماعية، يحددها ا

ابتغاء مكافحتها. والتنظيم الشرعي اإلسالمي للعقوبة وما يساندها من تدابير باعتبارها وسائل المجتمع 
 لمكافحة الجريمة كضرر وخطر اجتماعي.

تعريف الباحث هي: مجموعة القواعد والضوابط التي أوردها الشرع بخصوص الجرائم التعزيرية والجرائم 
 الحدودية من حيث العقوبات.

 -التقنين ومجاله:  صطلحابعًا: مر 
التقنين فعّرفه الشيخ وهبة الزحيلي بأنه "صياغة أحكام المعامالت وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها، 

 .((2))جامعة إلطارها في صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها"
التجريد(، تتسم بالعموم و  فالتقنين إًذا هو عملية إعادة صياغة القانون في قواعد عامة ومجردة )أي:

وتخضع لتبويب وترقيم معين ثابت، وُتصاغ تلك القواعد لغرض تنظيم سلوك أفراد المجتمع، بحيث يتم 
 نذارهم حين مخالفتها بتسليط العقاب عليهم.إإلزام الناس بأحكامها و 

وضيح تأما مجال التقنين وما يدخل فيه فقد بّينه األستاذ محمد عبد الجواد محمد من خالل 
العالقة بين االصطالحات المذكورة وربط عملية التقنين بها في قوله: "الفقه اإلسالمي هو جزء من الشريعة 
اإلسالمية. ألن الشريعة تعني كل ما شرعه الله لعباده. وكل ما ورد في القرآن الكريم فهو شريعة. سواء في 

ص. أما الفقه فقاصر على العبادات والمعامالت االتوحيد والعقيدة، أو العبادات، أو المعامالت، أو القص
فقط. والتقنين قاصر فقط على المعامالت، أي على أحد قسمي الفقه. والمعامالت تشتمل على جميع 
فروع القانون المعروفة، من القانون العام بفروعه، وأهمها: القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، 

مالي، والقانون الجنائي، والقانون القضائي. وكذلك القانون الخاص بفروعه، والقانون اإلداري، والقانون ال
                                   

 9ص ،1، طالمبادئ العامة للتشريع الجنائي اإلسالميرائف محمد النعيم،  (1)
 (.م1999هـ، 1199مؤسسة الرسالة، بيروت، ) ،23، ص1، طجهود تقنين الفقه اإلسالمي، الزحيلي وهبة ،الزحيلي (2)



 
 

 

وأهمها: القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العمل، والقانون الدولي الخاص. وهذه القوانين وغيرها 
ها نهي المقصودة بعملية تقنين الفقه اإلسالمي، وليست الشريعة اإلسالمية بمعناها الواسع، ومضمو 

 .((1))اإلجمالي"

 ةالمطلب الثاني: ماهية تقنين أحكام الشريعة اإلسالمي

تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية من المواضيع التي شغلت الفقهاء المحدثين في العصر الحديث وتباينت 
 األراء ما بين مؤيد ومعترض ومشترط.

ل فارسية أصل الكلمة رومية وقيهو مصدر "قنن" بمعنى وضع القوانين" و  :المعنى اللغوي للتقنين
 . ((2))"وهى تعني القانون وهو " مقياس كل شيء وطريقه

تعريف التقنين يقصد به جمع األحكام والقواعد التشريعية التي تخص مجال معين  اصطالحًا:
من المجاالت االجتماعية، وتتم عملية تبويبها وصياغتها بعبارات آمرة واضحة وموجزة في بنود لتصبح 

 . 3يقصورة قوانين أو نظام تفرضه الدولة وتلزم به القضاة في التطب اخراجها فيواداً(، بتسلسل رقمي تم )م
 بمعنى: هو صياغة األحكام التشريعية في عبارات إلزامية، ألجل إلزام القضاة بالحكم بها. 

تقسيمها المي، و أن التقنين هو عبارة عن صياغة األحكام المستمدة من التشريع اإلس  تعريف مقترح:
الي تخصصات، بحيث يسهل للقاضي الرجوع اليها، ويجوز للقاضي االجتهاد في المسائل التي تستدعي 

 لذلك.
 -تاريخ التقنين: 

                                   
منشأة المعارف، اإلسكندرية، ) ،12، صقنين الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية والقانون، ت ،محمد عبد الجواد محمد (1)

 (.م1991-ه1111
 م(2991، )مكتبة الشروق الدولية 933، ص 2ج المعجم الوسيط.الوسيط،  (2)
 (2991-1129، )دار القلم، سنة 313/ 1 مدخل الفقهي(  الزرقا، االشيخ مصطفى الزرقا، 3)



 
 

 

، الذي ((1))*إن أول من دعا إلى التقنين هو: عبد الله بن المقنع للتقنين تاريخ قديم جدًا حيث نجد 
فر ابن المقنع إقناع أبي جع لحاو  الدين.ب، والتهاون بأمر ة، والكذحكم عليه بعض األئمة: بالزندق

المنصور بالتقنين في بداية العهد العباسي وكان ذلك في رسالة بعنوان )رسالة الصحابة(، وهي عبارة عن 
اتباع صحابة الوالة الخلفاء، وأقترح على الخليفة جمع األحكام الفقهية وإلزام القضاة بالحكم بها، وكان 

ذلك" فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه األقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع يقول في 
معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه 

 . ((2)) الذي يلهمه الله ويعزم عليه، وينهى عن القضاء بخالفه، وكتب بذلك كتاباً جامعاً 
( إلى نوع مقارب للتقنين، وهو إلزام الناس 119وقد دعا الخليفة أبو منصور رحمة الله عام )

فامتنع اإلمام مالك، وقال: "إن الناس قد جمعوا واطلعوا  بموطأ اإلمام مالك بن أنس رحمه الله عليه.
( فامتنع 193ة أخرى عام )ثم عاد أبو جعفر المنصور لمحاولة التقنين مر . (3)على أشياء لم نطلع عليها"

ثم دعا إليه الخليفة المهدي، فامتنع أيضًا اإلمام مالك بن أنس رحمة الله  ،(4) اإلمام مالك رحمه الله
( 1293ثم خمدت هذه الفتنة حتى احيتها الدولة العثمانية في أواخر ملكها، فأصدرت عام )، ((5))عليه 

                                   
قريباً، وكان أسمه دوذيه أسلم على يد عيسى بن علي عم المنصور فتسمي بعبدالله، وسبب ت 193ولد سنة   عبد الله بن المقنع (1)

تسميته أبيه بالمقنع: أن الحجاج بن يوسف واله على خراج فارس فمد يده إلى األموال، فعذبه حتى تقنعت يده، أنظر: وفيات األعيان 
 للحافظ بن حجر. 3/193/233زان ج، للحافظ ابن كتير، لسان المي19. البداية والنهاية ج2/199ج
القضاء في (، 1933))دار الكتب العلمية، 1ص391-393ص آثار ابن المقنععبد الله بن المقنع، ومحمد مدكور،   (2)

 م(.1931)دار النهضة العربية،  119ص اإلسالم
صار علوم شرح اخت الباعث الحثيثإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أو الفداء عماد الدين، تحقيق: أحمد شاكر،  (3)

 (.1399)دار الكتب العلمية، 39، ص1، جالحديث
 2/393ج 1ط الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أبن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، (4)

 م(.1999-1119)دار الكتب العلمية بيروت، 
 ، )دار الفكر المعاصر للطباعة والتوزيع والنشر(.48المغطى في فضل الموطأ صكشف   محمد مطيع ابن عساكر الحافظ، (5)



 
 

 

األحكام الخاصة بكل من )البيوع، والدعاوي، والقضاء(، ، متضمنة جملة من (1) )مجلة األحكام العدلية
على هيئة قوانين تتالءم مع روح العصر، ولكن ما يعين هذا لتقنين انهم تم اختياره من المذهب الحنفي 

(، وصار في المجلة 1293فقط، وغضوا النظر عن الراجح أو المرجوح. ثم ألزمت المحاكم بها عام )
 الذي ينظم حياة وضبط سلوك الشعوب يعتبر هو المقياس الحقيقي لتقدم قانونلل العدلية عبارة عن نواه

 ،ستوى التشريع في تقدم وحضارة الدولةمعرفة مكما يمكن . األمة والدولة، ألنه يمثل الحضارة والرقي
تعتبر من أفضل األمم ألن تشريعها منزل من عند الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله واألمة اإلسالمية 

تاريخ عرفته  أعظم وأفضل من حيث مضمونه ومحتواه يعتبر . والتشريع اإلسالمي صلى الله عليه وسلم
ضرورة البد  قانونالففي شموله وثرائه غيره من التشريعات األخرى القديمة والحديثة،  تناظره، فال األمم

هو الذي ، فظم مسيرتهاوال يمكن أن تستقيم الحياة دون قوانين تنفي كل أمة أو مجتمع  من وجودها 
بضوابط معينة وقواعد محكمة  تناسب طبيعة كل مجتمع يحتكم ينظم المجتمع ويضبط سلوك أفراده 

 وفي ظل القوانين العادلة يجب أن يكون الناس سواسية وميزان العدل هو الفيصل في كل القضايا، ،إليه
حقوق م للمحكو  اكم اتباعه وايضاً وكذلك القانون يضع الخطوط العريضة والمسار الذي يجب على الح

 ي ظل القوانينلهم ف، فيتحقق  إمكانيات بعضها، وبه تستفيد الجماعة من يجب االلتزام بها وواجبات
ة وتعايشهم مع بعضهم  حياة مجتمعية راقيللكسب واالنتفاع وسعيهم جهودهم وب راألمان واالستقرا

الى  وتحال حياة الناساألمني لفوضى واالضطراب ا تعمالقانون  في حل غياب ومتقدمة. والعكس تماما
  .حروب ونزاعات تؤدي الى التردي الصحي والبيئي والتعليمي مما ينتج عنه تخلف األمم

 آراء الفقهاء ثالثًا:
لتي ا وهذا ما يفرض مسالة االجتهاد أحكام الفقه اإلسالمياألحكام ووضعها في قالب مسألة تقنين 
ثرى ، وإن هذا االختالف يوقد يكون هنالك اختالف في آرائهم بشأنها النظرابدأ وجهات يحق للعلماء 

                                   
 م(.1993-1113، )مؤسسة الرسالة، 293، ص1، طفقه النوازلبابكر عبد الله أبو زيد،  (1)
 
 
 



 
 

 

م القاضي مسألة حكم إلزالالعلماء  قصود وقد تعرضالهدف الم ليتحققهذه المسألة من الناحية الشرعية، 
بالقضاء وفقا لمذهب معين ال يقضى إال به، ألن التقنين في حقيقته ما هو إال إلزام للقاضي بالقضاء 

 أحكام معينة ال يجوز له أن يتعداها إلى غيرها، حتى ولو خالفت هذه األحكام اجتهاده إذا كان مجتهداً.ب
اختلفوا حول هذا الموضوع، ويمكن رد هذا الخالف إلى رأيين، وفيما يلي بيان هذين الرأيين وأدلتهما، 

ي هذا الشأن تناولهما ف هنالك رأيان .(1)ثم بيان موقفنا من مسألة تقنين أحكام الفقه اإلسالمي
أنه ال يجوز لولى األمر إلزام القاضي  كان رأيهم، حيث  (2)بعض العلماء وهو رأي: الرأي األول-بالتفصيل:

برأي معين في مذهب معين، وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه ال يجوز  بالحكم
 .(3)تقنين أحكام الفقه اإلسالمي

ی  چ  قول الله تعالى- د استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة منها مـا يلي:: لقأدلة هذا الرأي

، (4) چىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مبی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
لقاضي الحق ا دجبأن يحكم بالحق، والحق ال يتعين في مذهب بعينه، وقد ي ملزمالقاضي وفي رأيهم أن 

يتعين بط أو يرتأن الحق ال  بمعنى أخرو الحق وجب عليه العمل به،  حال تبين له وفي، مذهب آخرفي 
زام به وال لراجح في نظر أصحابه دون سواهم، فال يصح اإلويعتبر بمثابة الرأي البقول من أقوال الفقهاء، 

ما  زم بأنجوال نبأن اآلية عامة وليست في موضوع اإللزام، والرد على هذا الرأي  اشتراطه على القضاة.
الله  قول الرسول صلى ونستدل بذلك في، مخالف للحقالعلماء من األقوال الراجحة هو  يتوصل إليه

                                   
 .99ص  ،خصيةالشبين الرفض والقبول وأثر ذلك على قوانين األحوال  يالتلفيق الفقه الشافعي،سالم  يجابر عبد الهاد (1)
،  ي، البهوت192، ص  11، ج المغنيابن قدامة، و  139، ص  1 ج ،الكبيرعلى الشرح  الدسوقيحاشية  الدسوقي،  (2)

  399، ص 3ج ، 1ط،  كشاف القناع عن متن اإلقناع
مجلة البحوث  ة،بعض علماء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث صدر قرارها بالمنع من التقنين باألغلبي  (3)

، 33، العدد 39ص  31العدد  ،واإلرشادمجلة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  اإلسالمية،
  .92ص 

 (.23)سورة ص اآلية رقم  (4)



 
 

 

القضاة ثالثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق عليه وسلم : )
ى نار ، ورجل قضفقضى به ، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في ال

القاضي الذي يقضي بخالف  أن، وجه الداللة من هذا الحديث ((1))(للناس على جهل فهو في النار
أنه راجحاً، ألنه قول لبعض المجتهدين، وأن الحكم المانع من اإلثم هو الذي يرى القاضي  ما يراه ويعتقد

عليه و بخالف ما عرف أنه الحق أثم ،  ، فإن قضىال يتأثر بوجهة نظر القاضيأنه الحق، والرأي المقنن 
وكان الرد  بالتقنين . القاضي ال يجوز إلزام القضاة بقول بعض العلماء، وبناء على ذلك ال يجوز اإللزام

ا يختاره القول بأن موال نستطيع، أن نجزم ببأن الحديث عام، وليس في موضوع اإللزام،  على هذا الرأي
م لأن في عصر الصحابة ومن بعدهم كما  . أو العكسحق، لل لفاخمالعلماء من األقوال الراجحة هو 

لى الصحابة ومن بعدهم ع كان األمر في عهد، فقد  تقنين القول الراجح واإللزام بهيكن هنالك مجال ل
د اعتبر أنصار فقمسائل، للاالختالف في أحكامهم بناء على اختالفهم في فهم ومسالة تولية القضاة أن 

إلزام القضاة بالرجوع إلى قول راجح عند بعض المجتهدين، وهو األمر، يجوز مخالفة هذا  الهذا الرأي أنه 
أبي جعفر المنصور مثل هذه الفكرة من قبل على اإلمام مالك فردها ولم يقبل بها  الخليفةعرض وقد 

 ولهم، لذلكقزمن الصحابة شهد لهم بتقواهم واهليتهم ورجاحة ع بأن وتم االعتراض على هذا الرأي .((2))
وفي ظل المتغيرات المعاصرة تغير كل شيء ولكن هذا ال يعني منع فكرة  كانت األمة تثق في آرائهم.

مجرده حجه. لفه غيره فليس قوله بوأما رأي اإلمام مالك فقد خالفه فيه غيره، حتى وإن لم يخا التقنين،
روة الفقهية، يث يؤدي إلى تعطيل الثإن التقنين سيكون له أثر سلبي على حركة الفقه، وعلى القضاة، ح

ألن عمل القضاة سيرتبط بهذه القوانين شرحا وتفسيرا مما يعطل التعامل مع كتب الفقه، ويوقف حركة 
القضاة عن االجتهاد والنشاط الفكري، وبالتالي يبعدهم عن التراث الفقهي اإلسالمي.أجيب على هذا 

تهاد، كما ألن تقنين أحكام الفقه اإلسالمي ال يمنع من االج بأن التقنين ليس فيه تعطيل للثروة الفقهية،
أن األحكام المقننة يكون لها مذكرات إيضاحية وشروح، وال يستغني واضعو هذه التقنيات والمذكرات 
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والشروح عن كتب الفقه اإلسالمي، وكذلك ال يستغنى كل المشتغلين في مجال القانون من فقهاء وقضاة 
كتب الفقه اإلسالمي، ألنهم بحاجة إلى الرجوع إلى هذه الكتب، وبالتالي يكون ومحامين وغيرهم عن  

 فيه إثراء للفقه اإلسالمي. 

حيث يرون أنه يجوز لولى األمر أن يلزم القاضي  ،((1)) : وإليه يذهب بعض العلماءالرأي الثاني
ك ذهب بناء على ذلولى األمر عليه ذلك يلزمه، و وأوضحوا بأنه يشترط على بالحكم بمذهب معين، 

 .((2)) بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يجوز تقنين أحكام الفقه اإلسالمي

 لقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة منها مـا يلي: أدلة هذا الرأي:

أن إلزام القاضي بمذهب معين ال يتجاوزه فيه مصلحة، فإذا رأى الحاكم وجود هذه المصلحة 
قاضي مفوض إليه القضاء على مذهب معين فليس له أن يتجاوزه إلى غيره، حتى جاز له اإللزام، وأن ال

إن خالف اجتهاده ألن التولية لم تشمله، فكأن القاضي هنا بمثابة الوكيل أو النائب عن الحاكم، ألنهم 
صاروا قضاة بإذنه، والوكيل مقيد بشروط موكله فال يخرج عن حدودها، فإذا ألزمه بالقضاء على مذهب 

ة ولي وقد استدل المجيزون للتقنين باألدلة الدالة على طاعالتقنين، وجب عليه التقيد بذلك. عين أو بم
يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               جئ  حئ   مئ  ىئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ ومنها  األمر

، وجه الداللة من هذه اآلية إن الله أمر بطاعة أولي األمر (3) چىت  يت  جث  مث  متيب  جت  حت  خت
في أوامرهم التي توافق الشرع وال تخالفه، ولذلك فإنه يجوز إلزامهم بالقول الراجح من باب طاعة ولي 

سمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إال أن يؤمر الوقول الرسول صلى الله عليه وسلم:)  األمر.
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، وبالتالي إذا أمر اإلمام بالتقنين جاز، لدخوله تحت (1)( بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة
والحّكام  ةطاعته، وبناء على ذلك يجوز أن يضع ولى األمر القوانين وينشروها في األمة، ويلزم القضا

وقد أجيب على هذا االستدالل بأن طاعة ولي األمر فيما ال معصية فيه مما ال  ها.بإتباعها والحكم ب
خالف فيه، لكن الشأن في النظر للتقنين هو مما فيـه خالف، فالبعض يرى أنه يجوز ويحقق مصلحة 
لألمة، في حين يرى البعض اآلخر أنه ال يجوز وبالتالي فهو معصية ليس لولي األمر أن يأمر به، ويرى 

لعلماء أن من توفرت فيه شروط االجتهاد من القضاة ال يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين، أما إذا كان ا
القاضي مقلدا كما هو حال أكثر قضاة اليوم، فأقوال الفقهاء تقضى بأن إلزام هؤالء بالحكم بمذهب 

يرون تولية القضاة غير  ، ومن ال يرى هذا اإللزام من الفقهاء إنما يمنعونه ألنهم ال(2)معين أمر جائز
المجتهدين، وهذا فيه كثير من الحرج في مثل هذه األيام، فلم يبق إال اإللزام بمذهب معين لهؤالء القضاة 
غير المجتهدين، وقد أجيب على ذلك بأن االجتهاد يمكن أن يتجزأ كما قرر ذلك بعض المحققين من 

لى اإلحاطة بالباب أو المسألة بتصورها، وأقوالها أهل العلم، وبالتالي فإذا كان لدى القاضي القدرة ع
هور مسائل إن ظ وأدلتها، وكان لديه معرفة حسنة بأصول الفقه، فال مانع من اجتهاده في هذه القضية.

جديدة تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، وال قدرة للقضاة على الحكم فيها، وتركها الجتهاد القضاة ليس 
وعدم تفرغهم للبحث واالستقصاء في كل مستجد، وخصوصا مع تطور  من الحكمة لكثرة مشاغلهم،

الحياة، وكثرة المستجد فيها، لذلك فالحاجة ملحة إلى أن يتم بالنص عليها في التقنين، فغالب القضاة 
في هذا الزمان مستواهم العلمي ال يصلون به إلى مرحلة االجتهاد، فهم ليسوا من أهل االجتهاد، فال 

يز الراجح من األقوال، والحكم في القضايا النازلة والمستجدة، وهناك كثير من القضايا يمكن لهم تمي
المستجدة والنازلة، التي ينبغي أن يجتمع لها كبار المجتهدين ليبتوا فيها، لذلك جاز إلزام القضاة إلى 

ؤدي إلى دهم، يأن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتها القول الراجح الذي يختاره أهل االجتهاد.
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اختالف األحكام في القضايا المماثلة، األمر الذي قد يؤدى ذلك إلى إحداث بلبلة واضطراب بين الناس 
وإهدار الثقة بالمحاكم، واتهام القضاة بإتباع الهوى، وبالقصور في علمهم وعملهم، بل إن األمر قد يؤدى 

وحيد ي هذا الزمان، أما التقنين فيؤدى إلى تبالبعض إلى اتهام الشريعة بأنها غير صالحة للحكم بها ف
لألحكام ببيان الرأي الذي يحكم به. إن كان للتقنين من سلبيات، كفصل القضاة عن التراث الفقهي 

 .اإلسالمي، فإن له من اإليجابيات التي تطغى على سلبياته

لى العمل ب عولكن مع بداية القرن العشـــــــــــــرين وتالفيا للتضـــــــــــــارب الســـــــــــــابق وللحرج الذى قد تترت 
بمذهب اإلمام أبى حنيفة فى بعـــــــــض المسائل ، ونظرا إلى أنه لم تبق إال مسائل األحوال الشخصية التى 
تطبق عليها أحكام الفقه اإلســـالمى من غير تقنين ، بدأت مصـــر فى إصـــدار قوانين لألحوال الشـــخصـــية 

، وكانت هذه القوانين تأخذ  م1929لســـنة  29مســـتمدة من الفقه اإلســـالمى ، وكان أولها القانون رقم 
بالمذهب الذى يسـاير العصر ،ونص فى هذه القوانين على أنه إذا لم يوجد نص يحكم المسألةالمعروضة 
على القـاضـــــــــــــى فعليه أن يحكم بأرجح األقوال من مذهب األمام أبى حنيفة النعمان ، ومنذ ذلك الوقت 

 .(1)من أوائل القرن العشريـن وحتى اآلن استمرت قوانين األحوال الشخصية فى مصر تتوالى وتتطور
راي الباحث من حيث التقنين بناء على اآلراء السابقة نتفق مع الرأي القائل بأنه يجوز تقنين 
أحكام الفقه اإلسالمي من حيث المبدأ األدلة التي استند إليها، فضال عن أن تقنين الفقه اإلسالمي يعنى 

جردة تنظم سلوك األفراد في المجتمع مع إلزامهم بالعمل بها، صياغة أحكامه في صورة قواعد عامة م
 وهذا التقين يؤدى إلى مزايا كثيرة منها: 

التقنين يؤدى إلى اجتهاد العلماء والقضاة والمحامين والطلبة بدراسته، وفي هذا تيسير لدراسة  :أوالً 
بالتالي المختلفة والنظم األخرى، و وتدريس الفقه اإلسالمي، كما ييسر مقارنة أحكامه بغيرها من المذاهب 

ولي األمر اتباع ما توجبه المصلحة ويدرأ المفسدة. وقد أصبح يحقق النهوض به وازدهاره، وفيما يخص 
 .هذا متعيناً بالتقنين
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هذا التقنين يتيح الفرصة على المحاكم في تطبيق الشريعة اإلسالمية حيث يمنع وجود التضارب في  :ثانياً 
ون القاضي والفقيه وكل مشتغل بالقانون على االهتداء إلى القاعدة القانونية في يسر األحكام، ويعا

 وسهولة. 
التقنين يسهل على األفراد التعرف على أحكام الفقه اإلسالمي، علما بان هنالك أراء كثيرة لمحدثين، ًا: ثالث

ا والتي ال يعرف ختالف مذاهبهفال يتشتتون بين اآلراء الكثيرة الموجودة في كتب الفقه اإلسالمي على ا
 راجحها من مرجوحها إال العلماء المتخصصين. 

عدم تقنين أحكام الشريعة سيدفع أولى األمر في البالد اإلسالمية إلى اقتباس القوانين األجنبية  ًا:رابع
 .لتنظيم شؤون الدولة مما يبعد الدول اإلسالمية عن النهج اإلسالمي القويم

 تقنين الفقه الجنائي في القوانين الوضعيل ئل وطرقوسالمطلب الثالث: ا

الفقه الجنائي اإلسالمي هو جزء ال يتجزأ من الفقه أو التشريع اإلسالمي، البد لنا في التعامل معها  
كحقيقة تلقي بظاللها على جميع المسلمين حكاما ومحكومين ويجب أن يجتهدوا في هذا القسم وال 

 .ذلك للحاجة الماسة اليه في هذا العصريقصروا في تطبيقه والعمل به و 
الشريعة تتفق تمام االتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعّرف الجريمة 
بأنها إما عمل يحّرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، وال يُعتبر الفعُل أو الترك جريمة في 

فليس من محاسن الصدف أن تتفق 1 عية إال إذا كان معاقبا عليه طبقا للتشريع الجنائينظر القوانين الوض
الشريعة اإلسالمية مع القوانين الوضعية في تعريف الجريمة التي هي من أكثر مسائل كل منهما حساسية. 

 بل إن وحدة التعريف راجع أساسا إلى وحدة الهدف منهما مًعا
تبقى للفقه الجنائي اإلسالمي دواع وعوامل مساعدة ال تكاد ومهما واجهه من صعوبات، فإنه 

تخطئها عين الناظر المنصف، ونحن كمسلمين نريد أحكامًا مستمدة من الشريعة اإلسالمية وقد سبق 
وأن عرفنا معنى التقنين ونضيف لذلك التعريف أنه )مجموعة القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون(، 
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قه قنين بدأ في الشريعة اإلسالمية بالفقه عن طريق استخراج األحكام ثم بأصول الفوجميعنا يعلم تطور الت
ينا أن نبدأ بتقنين األحكام الشرعية وذلك بالوسائل أو اآلليات التي تساعد في هذا للوضع القواعد، وع

 -الشأن منها: 
 أواًل: استنباط األحكام1 

بد لنا من استنباط األحكام من المصدر األساسي لكي تكون األحكام مستمدة من الشريعة اإلسالمية ال
 وهو الكتاب والسنة والمذاهب األربعة. 

يستمد المتخصصين والقضاة أحكامهم من الشرع ولهم وعي تام بالقوانين الوضعية ويجمعون بين 
التأصيل الشرعي والبعد القانوني، بذلك لن يكون للقاضي مجال لالجتهاد الخاطئ مما يؤثر على 

كوم عليه والمجتمع بصفة عامة، ويكون الحكم متوافق مع الشرع وناتج من اجتهاد قضاة لهم خبرة المح
وباع طويل في القضاء، وحين نتحدث عن التقنين ال نقصد تقنين األحكام الشرعية ألنها مقننة من عند 

لشرع من مع االخالق جال وعلى وهو حافظ لها إنما نتحدث عن تقنين األحكام القضائية بما يتوافق 
خالل تدوين مسبق لألحكام وتضيق مساحة االجتهاد للقضاة، ألن التقنين يضبط األحكام الشرعية عن 
طريق بيان الرأي الراجح الذي يجب الحكم به، كما أن نالك بعض الخالفات الفقهية بين المذهب 

ي ظل المتأخرين قول، وفالواحد في مسألة واحدة قد يكون له أكثر من قول ، وكذلك يكون للمتقدمين و 
تطور العصر وتطور الجريمة وكثرة المعامالت والقضايا المنظورة أمام القضاء في اليوم الواحد، يصعب 
ضبط الحكام الشرعية وبيان الرأي الراجح من أراء الفقهاء، فلذلك من الواجب تقنين األحكام الفقهية 

 قضي بها.حتى يتثنى للقاضي الرجوع لها بكل سهولة ويسر لكي ي
 -ثانيًا: التبويب: 

لكي يكون التقنيين منطقياً ومتماسكاً البد أن بذلك يساعد على فهم التقنيين وااللمام به وتيسير البحث 
ين األحكام فيتم تقسيم التقنيين الى أبواب وفصول تب  فيه، كما أن مقتضيات التقنين علمية ومنطقية.
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لقول ول ببعضها البعض بوجهة نظر منطقية محكمة. ويمكننا االشرعية على أن ترتبط هذه األبواب والفص
المنهج السليم في التقنين يكمن في وظيفته، فيجب أن تفهم هذه الوظيفة على وجهها الصحيح، ووظيفة 
التقنين ليست حصر القواعد القانونية على وجه ثابت ال يتغير، وإنما ترتيب األحكام الخاصة بفرع من 

زالة التناقض بينها، بحيث يكون مفتاحًا ميسرًا للتعرف على حكم القانون على أن فروع القانون بعد إ
يكمل ذلك بالرجوع إلى المصادر األخرى لألحكام القانونية، وعلى رأسها القضاء والفقه، ذلك أنه ال 

ء ايلبث التقنين أن يوضع موضع التطبيق حتى يقوم إلى جواره من األحكام القانونية الصادرة عن القض
يسدي  هذا السبيل في وال يمكن إنكار أن التقنينوالفقه ما قد يربو على القواعد التي وردت في التقنين. 

خدمة جليلة للباحثين والمشتغلين بالقانون فالتشريع المقنن أسهل في التعرف على الحكم من األحكام 
لمؤلفات الفقهية موعاتها أو في اغير المقننة التي يجب أن تتلمس في السوابق القضائية المبعثرة في مج

 الواسعة أو في التشريعات المتفرقة.
  



 
 

 

 المبحث الثاني: العوامل المساعدة على تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي

 المطلب األول: تقنين النصوص القانونية على أساس القواعد الفقهية:

القواعد  البد لنا أن نتعرف علىلكي نتمكن من تقنين النصوص القانونية على أساس القواعد الفقهية 
 الفقهية ومصادرها.

َراهِّيم هي قواعد البناء إي أساسه. كما في قوله تعالى: )َوإِّْذ يـَْرَفع إبْـ -: أواًل: تعريف القواعد الفقهية لغة
عد الهودج: ، وقوا((2))، والقاعدة من البناء وأساسه الذي ينطبق عليه ((1))اْلَقَواعِّد مِّْن اْلبَـْيت َوإِّْسَماعِّيل( 

، والقواعد من الشيء: ما يرتكز عليه جزئيات، وجمعها قواعد ((3))اخشابه الجارية مجري قواعد البناء 
، ويتضح من هذه التعريفات أن القاعدة هي الشيء المستقر الذي يرتكز عليه غيره وعلى هذا األساس ((4))

 رة الوطيدة.دلت أقوال اهل اللغة، فقواعد البيت هي اسسه الثابتة المستق
 للفقهاء قوالن في تعريف القواعد الفقهية:-تعريف القواعد الفقهية اصطالحاً:  ثانيًا:

 امهاميع جزيئياته ليتعرف على أحكتم تعريفها على أساس انها )حكم كلي ينطبق على ج أولهما:
 .((5))منه(

 .((6)) نه(كثر جزئياته لتعرف أحكامهما مأنه: )حكم أكثري ال كلي ينطبق أ ثانيهما:

                                   
 (129سورة البقرة اآلية رقم ) (1)
 م(.1999)دار المعرفة، بيروت لبنان،  2، طمفردات غريب القرآناألصفهاني،  األصفهاني،  (2)
 (.391معجم لغة الفقهاء ) (3)
 (.م2991 (،1مكتبة الشرق الوسط الدولية ط مجمع اللغة العربية الوسيط فيالوسيط،  (4)
غمز عيون  (،19(، درر الحكام شرح مجلة األحكام )39/  1) – لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح  (5)

 القواعد(، 93) الفقهي محمد الروكي( نظرية التقعيد 23/  1) – السبكيـ لإلمام تاج الدين  األشباه والنظائر( 91/  1) –البصائر 
 (.21إسماعيل علوان ) الكبرىالفقهية الخمس 

، 1ج،حقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد ت ،غمز عيون البصائر ،عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقريأبي  (6)
  (، د.ط. هـ999، مركز إحياء التراث اإلسالمي مكة، 91ص



 
 

 

 والراجح عندي هو التعريف األول بأنها قاعدة كلية.
 وأسباب الترجيح هي: 

 . شأن القاعدة أن تكون كلية.1
 . إن وصفها بالكلية ال يضر تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضي الكلي.2
 . إن هذا التخلف أو االستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختص به.3
               تبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ألن المتخلفات الجزئية ال ينتظم منها. إن الغالب األكثري مع1

 كلي يعارض هذا الكلي الثابت.
 . إن المستثنيات بمثابة الشوارد والنوادر التي يحتمل وجودها تحت قاعدة أخري.9

 :1ثانيًا: مصادر القواعد الفقهية
 النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم واإلجماعهذه المصادر هي القرآن الكريم والسنة 

واالجتهادات الصحيحة للعلماء والفقهاء. ولذلك يُقال عن هذه القواعد بأنها قواعد شرعية 
إسالمية، ألنها ثابتة بالمصادر المذكورة، وألن العلماء وضعوا معاييرها وضوابطها، فهما وتنزيال. ويُعبر عن 

 -حيانا بطرق إثبات القواعد. وهذه الطرق هي: هذه المصادر أ
 القرآن الكريم.
 السنة النبوية.

 الصحابة والتابعين وتابعيهم.
 اإلجماع.
 االستقراء.

 االستدالل واالجتهاد الصحيح.
أما فيما يخص االستقراء وهو نوعان: استقراء تام، وهو حجة عند الكافة، واستقراء ناقص، وهو 

 حجة عند الجمهور

                                   
 .299ص القاعدة الفقهية حجتها وضوابط االستدالل بها، رياض منصور الخليفي، . 1



 
 

 

 -القواعد الفقهية:  فوائد
 للقواعد الفقهية فوائد عدة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
تسهل حفظها  . وذلك حتىالفائدة األولى: تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتشابهة في إطار واحد

 واستحضارها واستنتاج الروابط المشتركة ببعضها.
 .طأ لدي المجتهدين فيما يتعرض لهم من نوازل ومسائل مستجدةالفائدة الثانية: تقليل نسبة الخ

 .((1))الن القواعد تشبه الشريعة في قياسها واصولها 
. ويقصد بها ان هنالك كتير من ((2))الفائدة الثالثة: إدراك مقاصد الشريعة وغايات الحكام وأسرارها 

 الفروع توافق مقصد شرعي.
وكما نعلم بان   .صصين في الشريعة من معرفة العلوم الشرعية بيسرالفائدة الرابعة: تمكين غير المتخ

كثير من القضاة والمحامين الغير متخصصين شريعة، يصعب عليهم استيعاب الفروع الفقهية لكثرتها 
وتداخلها وصياغتها، ومن هنا تأتي أهمية القواعد الفقهية لتسهيل مهمة الوقوف على الفقه وااللمام به 

 وبقواعده.
 . "البد من ضبط االستثناء من القاعدة من ناحية الخصوصيةائدة الخامسة ضبط مستثنيات القاعدةالف

 بمعنى لو كلف الناس بمستثنى على أساس انه فرع للقاعدة فيكوم ذلك التكليف ال محل له في الشرع.
لخلوة امثال: قاعدة )اليسر معفو عنه(، فانه يستثنى منها انتهاك العراض ال يجوز، ومن حرمت 

بالمرأة األجنبية حتى ال ينتهك العرض، ومنعت النظرة المشبوهة التي يقصد بها اإلثارة والتحرش وإغراء، 
ولو كانت هذه النظرة تعبر عن فعل يسير وخفيف ال يرقى إلى درجة الممارسة نفسها، الن هذا اليسير 

 ((3))صان وتحفظ وتحرم"قد يؤدي إلى الكثير، وهذه هي القاعدة المبنية على كون االعراض ت
الحضارة اإلسالمية هي أساس النهضة، وذلك من خالل بناء القواعد باعتبارها لبنة  الفائدة السادسة:

 أساسية في البناء المعرفي الذي سيتكون منه البناء الحضاري.
                                   

 .299ص القاعدة الفقهية حجتها وضوابط االستدالل بها،رياض منصور الخليفي،  (1)
 3ص 2طمقاصد الشريعة، بن عاشور،  (2)
 3، صالقواعد الفقهيةنور الدين مختار الخادمي، (3)



 
 

 

 -القاعدة الفقهية حتى تكون دليالً شرعياً لها ضوابط وشروط نذكر منها: 
لفقهية تفيد القطع أو الظن الغالب، أو أن تكون القاعدة ثابتة بأحد طرق اثباتها أن تكون القاعدة ا

 )النص، االجماع، االجتهاد الصحيح، االستقراء(.
أن يكون الفرع الذي يراد الحكم عليه متطابقاً مع القاعدة، أما إذا كان غير متطابق، أو كان مستثنى 

 لها، فال يجوز االستدالل عليه بالقاعدة. 
أال يكون هنالك دليل أقوى منها، أو دليل  ن يكون المستدل بالقاعدة أهاًل لالجتهاد والنظر الشرعي.أ

 يعارضها، فال يرجع للقاعدة اال إذا انعدم الدليل من الكتاب أو السنة.  
هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن احكاماً شرعية،  القواعد الفقهية كما عرفها الفقهاء

ا فيها كتب كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، سنبحث فيها من حيث النصوص وألفو 
 القانونية. 

 -القاعدة األولى: )الضرُر يُزاُل(: 
تعد هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس التي تتفرع عنها فروع فقهية كثيرة في مجاالت 

 .(1)الفقه المتنوعة 
للقاعدة: ال يجوز اإلضرار بالغير. فكل ضرر يجب أن يرفع ويدفع. كما يوجد المعنى اإلجمالي 

 -صيغ كثيرة ومتنوعة لهذه القاعدة منها: 

 .((2)) رر وال ضرارضال  .1
 .((3))قطع الضرر متيقن شرعاً  .2

                                   
 291، ص1، جاألشباه والنظائر ابن نجمبن نجم، ، ا93، ص1:طاألشباه والنظائر للسيوطيالسيوطي،  (1)
  93-19ص ،3ج1، ، طالمنتقى شرح الموطا ،الباجي(2)
 .3/19 المرجع السابق (3)



 
 

 

 .((1))الضرر والمضارة حرام  .3
 .((2))كل ما أضر بالمسلمين يجب أن يُنفى عنهم  .1
 .((3))حيثما وقع امتنع الضرر ثبت تحريمه شرعاً ف .9

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ اصل هذه القاعدة

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ

جت  حت    يبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  یېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

نانٍ سعدِّ ب-، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عْن أَبِّي سعيٍد (4) چخت  مت  ىت  يت   جث  مث    -نِّ سِّ
رَاَر(  ويستثنى من . (5)الُخْدريِّّ َرضِّي اللُه َعْنُه , أنَّ رسوَل اللهِّ َصلَّى اللُه َعَلْيهِّ َوَسلََّم قاَل: ))الَ َضَرَر َوالَ ضِّ

والحدود وجميع العقوبات، فمثل هذا الضرر  هذه القاعدة، الضرر الذي يكون جزاء بالمثل، كالقصاص
 .واحهم وعقولهم وأعراضهم واموالهمال ينبغي أن يزال، وذلك للمحافظة على أمن الناس في أر 

 .(6)القاعدة الثانية: )المشقة تجلب التيسير( 
 هي من كبرى المسائل الفقهية الستة أو الخمسة التي قررها الفقهاء بل هي من أمهات تلك القواعد

حيث تدور فيها معظم المسائل الفقهية وفروعها. ويُراد بالمشقة التيسير التي يستطيع اإلنسان تحملها، 
حتى ال يحمل فوق طاقته وإمكانياته، أو تؤدي إلى إلحاق الضرر به. والمعنى اإلجمالي للقاعدة: المشقة 

                                   
 3/993، . القبس( 1)
  212، ص2،ط2، جالمعلم بفوائد مسلمالمازري،  ( .2)
 2/999 . القبس( 3)
 (233( . سورة البقرة آية رقم )4)
 ،حديث حسن29،صاالقضية واألحكام )باب القضاء( فيي، ابن ماجه والدار قطن( . 5)
( دار النشر مطبعة حبيب 13ص1/219،  في القواعد الفقهية ، ابن نجم، )الفرائد البهية93، ص االشباه والنظائر ،(السيوطي6)

 .1299أفندي دمشق،



 
 

 

ضال به عليهم. كما على عباده وتفغير المعتادة تكون سببا للتيسير والتسهيل، وذلك رحمة من الله تعالى 
 -يوجد صيغ متنوعة لهذه القاعدة منها: 

 .(1)الله تعالى قد رفع المشقة 
 .(2)الميسور ال يسقط بالمعسور 

 .((3))دين الله يسر 
 .((4))الحرج مرفوع 

القصد من هذه القاعدة: هو تيسير المقاصد الشرعية، وجلب خيرات ومنافع الفعل الذي اقترنت به 
مشقة، وإبراز محاسن اإلسالم وإنسانيته واعتداله واتزانه، وذلك ألن الفعل المتعلق بالمشقة الغير معتادة ال

 يؤدي إلى انقطاع العمل )كصوم الدهر(.
 .((5))القاعدة الثالثة: )القاعدُة ُمحكمة( 

ينهم يه وتكرر بالمعنى اإلجمالي للقاعدة هو: أن األمر )القول أو الفعل( الحسن الذي اعتاد الناس عل
يكون امرًا معتبرًا فيرجع اليه في اثبات الحقوق وجلب ونفي الظلم، كما ينبغي أن يكون غير مخالف 

 للشرع.
للقاعدة صيغ كثيرة، ترد أحيانا فيها اسم العادة واحياناً كلمة العرف، واحيانًا معًا، وتختلف الصيغ 

 -باختالف أنواع العرف وشروط العمل بالقاعدة منها: 

                                   
 .2/913القبس، ابن العري، (1)
 .199األشباه والنظائر، السيوطي، ص (2)
 .1/119الباجي  المنتقى، (3)
، 2،  تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، جالقواعدالمقرى، محمد بن محمد بن أحمد المقرى أبو عبد الله،  (4)

 ،)د.ت.ط(.132ص
 299، وقواعد الزرقا ص1/299، واشبه ابن نجم 99أشباه السيوطي، ص (5)



 
 

 

 .((1))المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  .1
 .((2))التعيين بالعرف كالتعيين بالنص  .2
 (.(3))الحكم للعرف الصحيح  .3
 .((4))كل ما ورد به مطلقاً، وال ضابط له فيه، وال في اللغة يرجع فيه للغة .1
 .((5))تعتبر القاعدة إذا اطردت أو غلبت  .9

سالمي واألخالق العامة ال يعمل بهم، كما انه البد من أما إذا كانت العادة أو العرف مخالفين للشرع اإل
 توفير الشروط في العرف والعادة كما سبق ذكرهم.

 . ((6))القاعدة الرابعة: )الضروريات تبيح المحظورات( 
جاءت هذه القاعدة لتنص على أن الضرورة إذا زالت زال معها إباحة المحظور. وهذه القاعدة بمعنى 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ ار الشديد تبيح دفع الضرر عن فعل شرعي. أخر، أن حالة االضطر 

. وهذه القاعدة تعتبر (7) چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ
من األصول المحكمة في بناء الفقه اإلسالمي حيث انها دليل على مرونته، ومدى صالحيته، واتساعه 

 حاجات ومصالح االمة اإلسالمية.ليشمل 
 -وهنالك صيغ متنوعة منها: 

                                   
 .13ومجلة األحكام العدلية )م(  239قواعد الزرقا ص (1)
 19، ومجلة األحكام العدلية )م( 211السابق نفسه ص المرجع( 2)
 .9/119المنتقى  (3)
 .99أشباه السيوطي ص (4)
 . 11، ومجلة األحكام العدلية)م( 233قواعد الزرقا ص ( 5)
 199، والفرائد البهية، محمود حمزة ص1/299بن نجم 91أشباه السيوطي، ص (6)
 (193سورة البقرة آية رقم ) ( 7)



 
 

 

 . (1)الضرورة العامة تبيح المحظور  .1
 .(2)يجوز في الضرورة فيما ال يجوز في غيرها  .2
 .(3)ال واجب مع العجز وال حرام مع الضرورة  .3
 .(4)من المصلحة الرخصة عند الضرورات  .1
 .(5)ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها  .9
 .((6))ر اتسع، وإذا اتسع ضاق إذا ضاق األم .3

 القاعدة الخامسة: )األمور بمقاصدها(
تعتبر هذه القاعدة بالنسبة لجميع الفقهاء من اهم واعظم القواعد الفقهية، حيث انها تتعلق بأغلب أبواب  

الفقه وأحكامه وتعتبر األساس لتصرفات االنسان واحواله، واالستدالل على ذلك بقول الله سبحانه 
رسول الله ، (7) چۋ  ۋ  ۅ         ۅ    ٴۇڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ ى: وتعال

، كما تعني هذه القاعدة ((8))) إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( -صلى الله عليه وسلم:
و ه بأن المكلفين تختلف تصرفاتهم تبعاً ألحكامها الشرعية وكذلك باختالف المقصود منها. فالمقصود

 الذي يحكم به على العمل، وحسب القصد يكون الجزاء أو الثواب.

                                   
 .1/299ى المنتق  ( 1)
 ،31 – 99، صشرح منظومة أصول الفقه وقواعدهمحمد بن صالح العثيمين،  ( 2)
 99، ص1ج 1، تشرح القواعد السعديةعبد الحسن بن عبدالله، (3)
  193، ص2،ط1، جالمعلم بفوائد مسلمالمازري،  (4)
 1/293أشباه ابن نجم  (5)
 121-129ص1،ج1ط، المنثور في القواعد للزركشيالزركشي،  (6)
 (33سورة المائدة آية رقم ) (7)
 ،حديث صحيح.133ص ،1ج ،باب النية في االيمان ، االيمان،ابن تيمية (8)



 
 

 

 م1991القانون الجنائي السوداني لسنة على القواعد الفقهية تطبيق المطلب الثاني: 

سبق وتعرضنا للقواعد الفقهية التي استند عليها الفقهاء في القضاء الشرعي، وفي هذا المبحث نتعرض 
م بالتخصيص المواد 1991بيقاتها في القانون الجنائي السوداني للعام للقواعد الفقهية من حيث تط

  .(193(، األفعال الفاضحة والمخلة باآلداب العامة )192( األفعال الفاحشة، )191)
 -بالقاعدة األولى: )الضرُر يُزاُل(: وعندما نقارن هذه العقوبة 

بات، القصاص والحدود وجميع العقو ويستثنى من هذه القاعدة، الضرر الذي يكون جزاء بالمثل، ك
فمثل هذا الضرر ال ينبغي أن يزال، وذلك للمحافظة على أمن الناس في أرواحهم وعقولهم وأعراضهم 
واموالهم. هذا االستثناء يؤكد أن عقوبة الجلد تتوافق مع القواعد الشرعية ويجوز للقاضي توقيعها على 

سائل قع العقوبة أو بمعنى اصح كيفية توقيع العقوبة وو الجاني، ولكن لدي الباحث مالحظات من حيث تو 
اثباتها، مثل هذه الجرائم تكون وسائل اإلثبات فيها أمر في منتهى الدقة والحذر ال نها عادتاً ال تتم في 
العلن ، وحتى ال يترك العنان لسلطة القاضي وممثل الجهات األمنية يجب أن تصاغ بصياغة دقيقة من 

عريف ألن عبارة )يعد مرتكباً جريمة األفعال الفاحشة من يأتي فعالً مخالً بالحياء لدي حيث األلفاظ والت
شخص آخر أو يأتي ممارسة مع شخص آخر، ال تبلغ درجة الزنا أو اللواط(، هذا التعريف لجريمة األفعال 

 ناس.لالفاحشة يعتبر فضفاضاً والصيغ القانونية يجب أن تكون محددة واضحة ألنها تخاطب عامة ا
وحسب تعريف القاعدة في السابق أن الضرر يزال بالتعويض، وقد يكون زوال هذا الضرر بالتعويض 
المادي، وقد نجد في مواد القانون الجنائ الخاصة بعقوبة الجلد في المحاكم االيجازية عند ثبوت الحق 

م تطبيق هذه القاعدة اذا ا تبعد تنفيذ العقوبة، ال نستطيع التعويض الن العقوبة قد تم تنفيذها. فعليه 
بالطريقة التي تجلب المصلحة للمجتمع  في زوال كل ما يشكل ضرر على المتهم وعلى عرضه. فعل 
القضاة ازالة الضرر اذا ثبت أنه اتباعا لتطبيق النصوص القانونية قد ينتج عنه ضرر فهنا الضرر يعتبر مشقة 

 وازالته تعتبر تيسير.



 
 

 

 .1(لمشقة تجلب التيسيرالثانية: )ا القاعدةأما 
قصد المشرع ردع الناس في حال ارتكاب الجرائم والمحافظة على مجتمع  خالي الجرائم التي تهدد 

منه، فالقاعدة كما سبق وأن عرفنها أنها تجلب منافع األفعال وابراز محاسن اإلسالم، على المشرع أ
واألنفع  القاعدة وتطبيق النص األصلحالسودان عن تطبيق النصوص القانونية وعقوبتها أن يراعي هذه 

 للمتهم.  
 القاعدة الثالثة: )القاعدُة ُمحكمة( أما 

 تطبيق القاعدة على القانون الجنائي السوداني:
على المشرع السوداني أن يستصحب هذه القاعدة حين تطبيق بعض األحكام التي تتعلق بنصوص القانون 

ما يتعلق باألعراف والعادات الثقافية لبعض القبائل م، خصوصا في1991الجنائي السوداني للعام 
 أما إذا كانت العادة أو العرفالسودانية. بشرط أن ال يصادم هذه العرف أو العادات النصوص الشرعية. 

مخالفين للشرع اإلسالمي واألخالق العامة ال يعمل بهم، كما انه البد من توفير الشروط في العرف 
 والعادة كما سبق ذكرهم.

 القاعدة الرابعة: )الضروريات تبيح المحظورات( أما 
هذه القاعدة من القواعد التي تحقق كثير من المصالح ونناشد أن يراعيها المشرع السوداني حين تطبيق 

الة هدف العد تحقق الضرورة إذا زالت زال معها إباحة المحظور. وهذه القاعدة العقوبات التعزيرية
 ا، واتساعهاومدى صالحيتهالمتهم لمرونتها ار الشديد تبيح دفع الضرر عن حالة االضر االجتماعية في 

 المجتمع.ليشمل حاجات ومصالح 
القاعدة الخامسة: )األمور بمقاصدها(أما ب  

(، الخاصة )األفعال 192) (، حيث تنص المادة193،192لمقارنة هذا القاعدة نناقش المادة )
 .م1991م اب الخامس عشر من قانون الجنائي السوداني للعاوالمخلة باآلداب العامة( في الب الفاضحة

                                   
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  :األشباه والنظائر لإلمام ،تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي(.1)

 1ط .م1991-هـ 1111عوض: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 



 
 

 

( من يأتي في مكان عام فعالً أو سلوكاً فاضحاً أو مخالً باآلداب العامة أو يتزين بزي فاضح 1")-192
أو مخل باآلداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة 

 ن معاً.أو بالعقوبتي
( يعد الفعل مخال باآلداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد 2) 

 .((1))الذي يقع فيه الفعل"
( من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة باآلداب العامة أو يتداولها، يعاقب بالسجن 1")-193

 ربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.مدة ال تجاوز شهراً أو بالجلد بما ال يجاوز أ
( من يتعامل في مواد مخلة باآلداب العامة أو يدير معرضًا أو مسرحاً أو ملهًى أو دار عرٍض أو أي 2)

مكان عام فيقدم مادة أو عرضًا مخال باآلداب العامة أو يسمح بتقديمه، يعاقب بالجلد بما ال يجاوز 
 .)(2()ثالث سنوات أو بالعقوبتين معاً" ستين جلدة أو بالسجن مدة ال تجاوز

في جميع الحاالت تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة باآلداب العامة ومصادرة األجهزة والمعدات  (39)
 المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغالق المحل.

يا (، وهنالك بعض القضا193،192دار في اآلونة األخيرة لغط وجدل حول محتوى المادة)،
طرحت للرأي العام، وهاتين المادتين بهما  كثير من سوء التطبيق والتعسف في استخدام السلطة، ومن 
حيث الصياغة تتعارض مع مبدأ شرعية القوانين التي تهدف الى حماية المواطن وتنويره بما هو المحظور 

تقديرات سلطة  رك وفقوالنهى عنه بموجب نصوص قانونية واضحة ودقيقة الصياغة، بل كان التطبيق يت
النظام العام بعد أن يقع المحظور وهنا يتضح أن العيب يشوب النص والتطبيق، وسبق وأن عرفنا قاعدة 
)األمور بمقاصدها(، واوضحنا أن المقاصد هو جمع مقصد ، ومعناه االعتزام، والتوجيه، واالعتماد، واتيان 

اد هنا. ولكي تكون المقاصد محمودة ومقبولة يجب الشيء، والقصد يأتي بمعنى النية، وهو المعنى المر 
أن تكون موافقة لمقاصد الشرع. وهنا يأتي السؤال: هل نية المشرع السوداني الردع والتأدب باألخالق 
اإلسالمية؟ أم التشهير واإلرهاب؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب علينا أن ندرك أن ما يتم في حاويات 

                                   
 (192م، الباب الخامس عشر مادة )1991القانون الجنائي السوداني  (1)
 (192المرجع السابق نفسه مادة ) (2)



 
 

 

ستغالل للسلطة يتنافى مع هذا المبدأ، ألن العقوبات التي توقع على الجناة النظام العام من تصرفات وا
تكون فورية ويكون دور الشرطي دور أساسي فيها رغم أن تخصصه بعيد عن القضاء والحكم واستنباط 
األحكام. وهذه القاعدة تطبق على كثير من أبواب الفقه جميع األحكام الشرعية تنزل على أفعال 

مع أنها .ى وفق مقاصدهم ونياتهم، "األمور بمقاصدها" وهذه القاعدة من أعظم القواعدالمكلفين، عل
قاعدة مختصرة، إال أنه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير؛ ألن كلمة األمور )أل( في األمور تسمى 

األمور  إذن جميع.)أل( االستغراقية، و)أل( االستغراقية إذ أدخلت على اللفظ تفيد العموم واالستغراق
بمقاصدها، ونية التشريع اإلسالمي هي األسوة الحسنة بأخالق األنبياء في التوجيه والحكم والردع ويجب 

 أن توافق الصيغ القانونية ذلك الهدف.
 المطلب الثالث: تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي آفاقه 

البون تمع المسلم، فالناس مطأنزل الله تعالى الشريعة اإلسالمية ليعمل بها اإلنسان ويحكم بها المج
بوجوب الحكم بما أنزل الله والعمل به وتطبيقه ، فالحكم والعمل بما أنزل الله مفتاح كل إصالح ، وال 
يجوز للمسلمين أن يحكموا شرع الله في بعض شئونهم دون البعض األخر ، وإال يكون قد فعل ما فعله 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  رائيل بنو اسرائيل ، قال الله تعالى في تقريع بنى إس

ڃ    ڃٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃ

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چڃ  چ  چ   چ

 (1) چک  گ  گ    گ  گ     کک  ک
ليه وسلم: له عولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم بغير ما أنزل الله، فقال صلى ال

عن عبد ، (2) (وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إال جعل الله بأسهم بينهم)

                                   
 (58البقرة اآلية رقم ) سورة (1)
مجمع الزوائد ، الهيثمي، 919، ص 1، ج المستدرك، الحاكم النيسابوري، 1333، ص 2، ج ، سنن ابن ماجةابن ماجة (2)

 .الفوائد ومنبع



 
 

 

له وال يحكم أمراؤهم بغير ما أنزل ال)قال صلى الله عليه وسلم: -الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
 .((1))(فاستنقذوا بعض ما في أيديهم إال سلط الله عليهم عدوهم

التقنين أساسه القواعد الفقهية ولكي تخرج القوانين مخرجًا شرعيًا البد أن تكون المصنفات 
الفقهية وان يكون ذلك من خيرة العلماء الفقه والقانون وليكون منطقهم الكتاب والسنة حتى تصل الدولة 

 -الى أفاق نرجوها من قوانين شرعية إسالمية وليكن ذلك متمثاًل في: 
 ونشر الكتب واألبحاث الخاصة بموضوعات الفقه الجنائي اإلسالميـ تأليف  1

ينبغي العمل على تفعيل دراسات الفقه الجنائي اإلسالمي وذلك بالتوسع في تأليف ونشر الكتب 
واألبحاث الخاصة بموضوعات الفقه الجنائي اإلسالمي، سواء أكان ذلك عن طريق التأليف الفردي أم 

اال يقتصر هذا األمر على التأليف وفقا لمذهب معين، وإنما يجب أن يمتد التأليف الجماعي ، ويجب 
لتشمل المذاهب الفقهية على قدم المساواة من غير تفضيل ، أي يجب أن يراعى في التأليف الدراسات 
المقارنة، والمقارنة تارة تكون بين المذاهب الفقهية في مسالة من المسائل ، وتارة أخرى تكون بين 

الفقهية في جملتها وبين القوانين الوضعية في حكم مسالة من المسائل .وفى حالة المقارنة بين  المذاهب
المذاهب الفقهية يجب عرض جميع اآلراء المختلفة التي نقلت عن الفقهاء في المسألة الواحدة ، ثم 

لم أصول الفقه ، اعد عتعرض األدلة التي استند إليها كل منهم ثم تناقش هذه األدلة ويوازن بينها وفقا لقو 
ثم يختار منها ما هو أقرب للصواب واألقرب إلى روح الشريعة وأهدافها وأكثرها تحقيقا لمصالح الناس 
ومراعاتًا لتطورات الحياة ، وهذا النوع من الكتب الفقهية المقارنة قد يساعد على ابتعاد العلماء عن 

الموازنة مي في كافة مذاهبه، وتكوين الملكة الفقهية بالتعصب المذهبي ، واالطالع على كنوز الفقه اإلسال
 .استقالل في الرأي وتفقه في النقض، والترجيح إضافة إلى تكوين عقول لها 

 ـ االهتمام بموضوعات الفقه الجنائي اإلسالمي من خالل وسائل االتصال الحديثة 7
جهة،  ريع في وسائله، هذا منمفهوم اإلعالم في الوقت المعاصر؛ نظرا للتطور الملحوظ والساتسع 

ومن جهة أخرى فإن كل مفكِّر يحاول تعريفه بما يتوافق وثقافته والمجال الذي يعمل فيه؛ لذا فإن تعريفات 

                                   
 ، حديث صحيح لغيره .2199 ، صصحيح الترغيبااللباني، . (1)



 
 

 

ل رسوالمل كان اإلعالم عمليةَ اتصال بين المرس  اهذا ولم .العلماء المعاصرين قد تكون مختلفة إلى حد ما
االتصال " :ان من الالزم تعريف االتصال، وذلك على النحو التاليإليه، وأنه شكل من أشكال االتصال، ك

عملية نقل المعلومات واآلراء واألفكار واالتجاهات من المصدر إلى المستقبِّلبغرض التأثير عليه )هو: 
 (1)(لهدف ما

 يجب النهوض بالفقه الجنائي اإلسالمي من خالل وسائل االتصال الحديثة من صحافة وإذاعة وتليفزيون
وتليفون وفاكس وأقمار صناعية وإنترنت، فال شك أن هذه الوسائل قد ساهمت إلى حد كبير في النشر 
بصورة أسرع ومتطورة ولذلك البد من االستفادة منها وتوجيهها لخدمة األمة اإلسالمية للنهوض بالفقه 

في جميع  إلسالميالجنائي اإلسالمي، حيث يمكن ربط كافة المهتمين والدارسين والمعنيين بالفقه ا
أنحاء العالم ببعضهم البعض مما يسهم مساهمة فعالة في التحاور وتبادل اآلراء في المسائل الفقهية 
الجنائية ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية. وفى هذا السياق يجب االهتمام بموضوعات الفقه اإلسالمي من 

رامج وحوارات ومناقشات وعرض موجز خالل وسائل االتصال الحديثة هذه، ككتابة مقاالت وتقديم ب
 لبعض األبحاث وغير ذلك عن طريق هذه الوسائل. 

 . التخصص في دراسة الموضوعات الخاصة بالفقه الجنائي اإلسالمي.3
نعيش اآلن في عصر يمكن أن نطلق عليه عصر التخصصات بمعنى أن العلماء في كافة أنحاء العالم كل 

ير جدا من موضوعات العلم الذي يشتغل به، فمثال في مجال منهم يسعى أن يتخصص في موضوع صغ
الطب نجد أن علماء الطب كل واحد منهم يتخصص في تخصص دقيق جداً، وبناء على ذلك نجد أن 

 المريض يذهب إلى طبيب المتخصص لثقته في تخصصه الدقيق الحاالت.
ل الزاهد كبيرا قد يضاهي فض  في آيات القرآن الجليل يجد أن للعلم والعلماء منزلة سامية وفضال

العابد. ولذلك ما انفك علماء المسلمين على مر السنين وتعاقب األزمنة وفي مختلف الحقبات من 
التمحص في العلوم والبحث في كينونة آيات القرآن لمعرفة مجريات األمور ومسبباتها, وبتحليل وتعليل 

                                   
 . 19،ص،2993، االنجلو المصرية،  وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعيةطلعت:  شاهيناز . (1)



 
 

 

ىئ  ىئ  ی     ىئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

وهكذا يجب أن يكون التخصص في مجال الدراسات الشرعية، كأن يتخصص  .(1)چی  ی  ی           جئ  حئ  
عالم في جريمة القتل وعقوبتها والثاني يتخصص في جريمة القذف وعقوبتها وهكذا، وال شك أن 

، مثل إلمامه ص فيهالتخصص هذا يساعد المتخصص على اإللمام بكل ما يتعلق بالموضوع الذي يتخص
بآراء الفقهاء في المذاهب المختلفة وآراء العلماء المعاصرين وآراء فقهاء القانون ورجال القضاء وكل ما 
يستجد من مشكالت تتصل بتخصصه، وكما يجب مراعاة هذا التخصص في مجال الدراسات العليا في 

 المؤسسات التي تقوم بدراسة الفقه اإلسالمي.
 دراسات وتقنين الفقه الجنائي اإلسالمي.ـ مراكز بحوث  4

من خصائص هذا العصر الذي نعيش فيه أنه عصر مراكز األبحاث فلم يعد األمر كما كان عليه في 
الماضي حيث كانت المواقف أو القرارات تؤخذ بناء على آراء فردية أو شبه فردية، أما اآلن فالقرارات 

دة، فهناك مراكز األبحاث في السياسة واالقتصاد والجريمة والمواقف تؤخذ بناء على دراسات علمية عدي
وغير ذلك، فمن خصائص هذا العصر أنه عصر العمل الجماعي في كافة العلوم. وفى إطار التوسع في 
تقنين أحكام الفقه اإلسالمي عن طريق المحاوالت الجماعية ينبغي العمل على إنشاء مراكز بحوث 

سالمي في القوانين الجنائية وذلك الرتباطها بالمجتمع، باإلضافة إلى أن دراسات تقنين أحكام الفقه اإل
يكون كل مركز من هذه المراكز على عدة فروع، فرع خاص بالعقوبات المتعلقة بالجرائم الحدية، وفرع 
خاص بالعقوبات الخاصة بالجرائم التعزيرية، وكل ما يتعلق بالقانون الجنائي. وينبغي أن يكون الباحثون 

ي هذه المراكز من العلماء والباحثين في الفقه اإلسالمي من جميع المذاهب، ومن العلماء والباحثين ف
 في التفسير والحديث واللغة العربية والقانون والقضاء والمحامين، ومن العلماء والباحثين المتخصصين.

الخالق سبحانه  في قدرة إن آيات القرآن المجيد جلها تستدعي التفكر وتحث العقل البشري على التمعن
ٹ ٹ ڃ ڃ الى: قال اله تع وفي مسببات األمور حتى وإن لم تنته اآليات بالتذكير والتفكير والتدبر. 

                                   
 (93. سورة فصلت اآلية رقم )(1)
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 الفصل الثالث
 ةومقارنتها بالشريعة االسالميالسوداني لجرائم الحدية والتعزيرية في القانون الجنائي ا

 المبحث االول: الجرائم الحدية 
 المبحث الثاني: الجرائم التعزيرية 

 المبحث االول: الجرائم الحدية
 
 
 

                                   
 (19. سورة لقمان اآلية رقم )(1) 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 الفصل الثالث

 شريعة االسالميةالجرائم الحدية والتعزيرية في القانون الجنائي ومقارنتها بال

 تمهيد:

للحد في الفقه الشرعي معان تختلف ضيًقا وسعة. وأضيق تعريف له أنه عقوبة مقدرة تجب حًقا لله 
. كما تجب إقامة الحدود بين الناس منعًا للمعاصي وردعاً للعصاة، وهذا التعريف هو ما يجري (1)تعالى

 (2)بهمأن الفقهاء رتبوا أبواب العقوبات في كت نجدعلى ألسنة الفقهاء عند المقابلة بين الحد من جهة، 

، فعقوبات القصاص والديات مثال ال تدخل في مدلول مصطلح الحد، النها توجب حق العبد للعبد. 
مع ذلك يطلقون الحد أحيانًا  ، (3) وعقوبات التعازير ال تدخل في المدلول النها ايضاً غير مقدره شرعاً 

. (4)ير تخصيص، سواء كان حق الله فيها غالًبا أو كان حق العبد هو الغالبعلى العقوبة المقدرة شرًعا بغ
والحد بهذا المعنى يتسع للقصاص والدية، ألن كليهما عقوبة مقدرة، كما أنه بهذا المفهوم يعد مقاباًل 

 ة، والتعزير: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود أي هو عقوبة على جرائم لم تضع الشريعللتعزير
لها عقوبات معينة محددة، فهو يتفق مع الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصالح وزجر يختلف 

حيث العقوبة فيه غير مقدرة شرًعا. ويطلق الحد كذلك على ذات الجريمة  بحسب اختالف الذنب.
ي صالموجبة للعقوبة، أي على مصطلح المعصية. فإقامة الحدود تعتبر زجرًا للنفوس عن ارتكاب المعا

والتعدي على حرمات الله فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع األمن بين أفراده، ويسود االستقرار. 
والعقوبات في االسالم ثالثة أنواع هي: الحدود والقصاص والتعزير، وجرائم الحدود هي: الردة والسرقة 

                                   
 (.م1993 -هـ 1193 ، )دار الكتب العلمية،33ص ،9ج، 2ط ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني    1))
 )عيسى البابي(،د.ط.ت. ،191، ص1ج،على الشرح الكبير حاشية الدسوقيأحمد الدرير، الدسوقي.   2))
 23ص الحدود والتعزيرات عند ابن القيمابن القيم.   3))
 .139/1 والبداية والنهاية، 112/9شذرات الذهب ابن تيمية .  (4)



 
 

 

ئم بالحدود. سنناقش هذا عقوبات هذه الجرا وسميت .وقطع الطريق والبغي وشرب الخمر والزنا والقذف
  :الفصل من خالل مبحثين بالتفصيل أدناه



 
 

 

 المبحث االول: الجرائم الحدية 

 المطلب األول: تعريف الجرائم الحدية وعقوباتها

 اواًل: تعريف الجرائم الحدية
چ ا، هتعريفها: الحد لغة: هو المنع، وحدود الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكه، واالقتراب من

سميت بذلك ألنها تمنع من  .  )1(چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک
وشرعاً: عقوبة مقدرة في الشرع؛ ألجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة  .اإلقدام على الوقوع فيها

 .شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب
لغة الفصل بين الشيئين لئال يختلط َأحدهما باآلخر َأو لئال يتعدى َأحدهما على اآلخر، وجمعه  الَحدُّ 

 .2ُحدود. وفصل ما بين كل شيئين: َحدٌّ بينهما
لمصطلح دالله أصليه ودالالت تبعية، أما داللته األصلية فهي القواعد اآلمرة لاصطالحا فان  اصطالحاً  

  ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ في وردت الكلمة بمعني القاعدة اآلمرة كما  الفتها. وقدأو الناهية التي ال يباح مخ

 چ ، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة سبحانه وتعالى(3) چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

حرام وبالتالي ال يباح ألنها فوارق بين الحالل وال وسميت حدودا .(4) چڑ  ک  ک  ک  ک
الله تعالى: اأَلشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها، وأَمر أَن ال يُتعدى شيء منها فيتجاوز  وُحُدود مخالفتها،

ا في وليس النظام القانوني اإلسالمي بدع …(إِّلى غير ما أَمر فيها َأو نهى عنه منها، ومنع من مخالفتها
يوجد  وال قانوني، ون نظامال يمكن ان يوجد مجتمع بد الحدود، إذ-النظم القانونية، في القول بالقواعد 

عقوبات الحدود الشرعية في اآلونة األخيرة كادت أن . نظام قانوني بغير حدود، تسمى في علم القانون
جم النقاشات على الحدود، وح -تهضم مفهوم "تطبيق الشريعة"، لتناول الموضوع بين مؤيدين ومعارضين

                                   
 (199البقرة آية رقم) سورة .(1)

 ، 2. أبن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج (2)
 (229سورة البقرة آية ) .(3)
 (199سورة البقرة آية ). (4)



 
 

 

خالفة ن القوانين الوضعية ، بحجة أن هذه الحدود مالتي دارت حولها، ومدى صالحيتها والفوارق بينها وبي
لحقوق اإلنسان التي  ال تنافي الشريعة االسالمية حيث أن كل التشريعات تنادي بحرية االنسان وحقه 
في الحياة، السيما وأن احترام حقوق اإلنسان مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، فهي مقررة 

ک  گ  گ   گ          ک  ک چتعالى لها، ليست وليدة ثورة أو انقالبات سياسية فقد بتقرير الله سبحانه و 

وقال رسوله المصطفى صلى ، (1) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
. إن المتأمل لنظامنا الجنائي في شرعنا اإلسالمي (2)(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) الله عليه وسلم:

 يمكن أن تستقيم حياة االمة اال إذا كان هنالك شرع ينظم هذه الحياة وهو شرع ليعلم علم اليقين أنه ال
 الله سبحانه وتعالى. 

 :االصطالح الفقهي
، ونقل الفقيه الحنبلي (3)فقد عرفها الماوردي بأنها:" محظورات شرعية زجر عنها الله بحد و تعزير"

 أن يزيد عليه أو ينقص منه، فقال:" محظورات المعاصر للماوردي أبو يعلى الَفرَّاء هذا التعريف، دون
، ولكنه بدَّل كلمة )شرعية( الـوارد في تعريف الماوردي بكلمة (4)بالشَّرع زجر الله عنها بحد أو تعزير"

)بالشرع(، وقد فصَّل هذان العالمان في شرح التعريف، وبيَّنا أن كلمـة حـد تشمل الحدود والقصاص، 
، وعرَّفوا (5)ا على المصطلحات الفقهيـة، وفرقوا بين الحدود والقصاص والتعزيرولكنَّ الفقهاء قد تعارفو 

في أوامره ونواهيه، وتكون بفعل ما َنهى عنه، أو ترك ما أَمر به،  -تعالى–الجريمة بأنها: عصيان الله 

                                   
 (99اآلية رقم ) سورة اإلسراء . (1)
 . .حديث صحيح99،ص1ن حنبل ، السنة المحمدية، باب القرآن كالم الله،جب (2)
 ، 293، ص األحكام السلطانية، ن محمدعلي ب ،الماوردي  (3)
  299، صاألحكام السلطانيةمحمد بن الحسين الفراء،  (4)
  (29-2) ، ص1، طالفقه الجنائي في الشرع اإلسالميمحمد عبد القادر أبو فارس،  (5)



 
 

 

على تركه. أو  قبالترك ُمعاأو وبعبارة أخرى هي: فعُل أمر ُمحرَّم ُمعاقب على فعله، أو َترُك أمر ُمحرَّم . 
 .((1)) هي ما حرَّم الشرع فعله أو تركه، ورتب على فعله أو تركه عقوبة 

 أنواع الحدود:
 للفقهاء ثالث أقوال في نواع الحدود وهي

للمذهب الحنفي والشافعي: "أن الحدود خمسة أنواع وهي: حد السرقة، وحد الزنى، وحد  القول األول:
 .(2)الحرابة، وحد القذف"

المذهب المالكي أبن حزم حيث قالوا "الجرائم التي توجب العقوبة ثالثة عشرة، وهي القتل  الثاني:القول 
والجرح، والزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والبغي، والردة، والزندقة وسب الله سبحانه وتعالى، 

 .(3)وسب األنبياء والمالئكة، وعمل السحر، وترك الصالة
حيث قسموا الحدود إلى سبعة أنواع، فهي عند  ((4)) (والظاهري)الحنبلي  القول الثالث: للمذهب

الحنابلة: حد الزنى، وحد القذف، وحد المسكر، وحد السرقة، وحد المحاربين، وحد البغي، وحد 
. وعند الظاهرية: حد الزنى، وحد القذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والردة، وجحد العارية (5)الردة

النظر في قواعد الشريعة اإلسالمية نجد أن هنالك افعال اعتبرتها جرائم وعاقبت عليها لحفظ مصالح وب (6)
الجماعة ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة، حتى تضمن بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة 

، ولو عصية عاصباألخالق الفاضلة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى طاعة هذه األحكام، كما ال تضره م
                                   

ئي االتشريع الجندة، عبد القادر عو و  ،9ج، 2، طالمبدع في شرح المقنعفتح القدير،  ،ابن الهمام الواحد،حمد بن عبد م (1)
  33، ص1، جمقارناً بالقانون الوضعي

لماوردي،  329، ص1ج، 1ط، ملتقى األبحروما بعدها. إبراهيم بن محمد الحلبي،  391ص ،2، جالهدايةالمرغيناني،  (2)
 .وما بعده 191، ص13، جالحاوي الكبير

 223، ص قوانين األحكام الفقهيةحمد بن أحمد بن جزي، م (3)
  119، ص11، جالمحلىبن أحمد بن حزم الظاهري،  علي (4)
 وما بعدها. 13، ص9، جالمبدعابن مفلح،  (5)
 .13، ص9، جفي شرح المقنع المبدعابن مفلح،  (6)



 
 

 

عصاه أهل األرض جميًعا، وال تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل األرض جميًعا، ولكنه كتب على نفسه 
 الرحمة لعباده، ولم يرسل الرسل إال رحمة للعالمين الستنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضالل.

 -ثانيًا: عناصر وعقوبة الجرائم الحدية: 
قررة بالكتاب والسنة كما وردت في اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة عقوبة الجرائم الحدية م

 -نتناولها بالتفصيل اآلتي: 
 أواًل: جريمة الزنا 

وكذلك المرأة، والزنى بالقصر لغة أهل  (1)الزنى في اللغة " يمد ويقصر، فيقال: َزَنى الرجل يـَْزنِّي زَِّنى، 
ية: نفحة من غير عقد شرعي أو مِّْلك. في االصطالح، فهو عند الالحجاز، وأما الزنى فهو إتيان المرأ

وعند المالكية: "وطء مكلف مسلم فرج آدمي ال  ،"وطء الرجل المرأة في الُقُبل من غير الم لك وشبهته
، ((3))، وعند الشافعية: إيالج الذكر بفرج محرم لعينه، خالِّ عن الشبهة (2)ملك له فيه بال شبهة متعمداً 

 (4)لحنابلة: "هو فعل الفاحشة في قُبل أود ُدبر" وعند ا
 -: اعقوبة جريمة الزن

صلى -، وفي قول الرسول (5) چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  چ ، حرمته نصوص كثيرة قطعية
:"ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وال -الله عليه وسلم 

                                   
م(، 1119ه/919، )توفي الفيروز آباديمادة )زنى(. محمد بن يعقوب  ،99-93ص ،3، جلسان العربابن منظور،  (1)

 مادة )زنى(.  ،1339)ص ،1م، )ط1991–ه 1119ة الرسالة، القاموس المحيط، بيروت، مؤسس
 313ص ،1، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   (2)
، نهاية المحتج إلى شرح المنهاوت)د، ت(، )د، ط(،.  299، عدن، مكتبة الثقافة، صمنهج الطلبيني، و يحيى بن شرف النو   (3)

 (.م1991 –ه1191دار الفكر، ، )123-122ص  ،9الطبعة األخيرة، ج
بيروت، دار ) 99، ص3، ط(، ج)د ،القناع عن متن اإلقناع اشأفم(، 1311هـ/1991منصور بن يونس البهوتي، )توفي   (4)

 (.1992) –ه1192الفكر، 
 (32سورة اإلسراء آية رقم )  (5)



 
 

 

، والتغريب عام ((3)) : هي الجلد مائة جلدة التفاق الفقهاء.(2)عقوبة الزنى للبكر  (1)ن."يسرق وهو مؤم
ڀ  ڀ  ڀ  چ  وقد استدلوا ، لزاني المحصن هي الرجم حتى الموتوعقوب ا .(4) بينهمعلى خالف 

 ،(5)چڄ  ڃ     ڄ   ڄ  ڄ   ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ
:" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة -صلى الله عليه وسلم-وقول الرسول

"ال يحل دم امرى مسلم -صلى الله عليه وسلم:–وقوله  ((6))"ونفي لسنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
؛  ك لدينه الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتار يشهد أن ال الله اال الله وأني رسول الله اال بإحدى ثالثِّ

.وهنالك ثالث خصائص لحد الزنا  الله سبحانه وتعالى خص بها حد الزنى من بين (7)"المفارق للجماعة
 -الحدود كما ذكرها شيخنا الجليل رحمة الله عليه ابن القيم وهي:

 الخاصية األولى: تغلظ العقوبة
بيانها، القتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم: كالبغاة،  هذه الخاصية قد تتظافر النصوص على

والمحاربين، والقاتل المتعمد، أما عقوبة الرجم حتى تزهق النفس هذا العقاب ال يكون مضي ألي جريمة 
سوى جريمة الزناة المحصنين كما دلت علية النصوص الشرعي. والجلد عقوبة مشتركة بين مجموعة من 

 ر حداً. الحدود، كالقذف والسك
                                   

 .312،ص1عبد الله بن أحمد، السنة، باب االيمان،ج. ( 1)
يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم ( المقصود بالبكر هنا: كل رجل أو امرأة لم 2)

 199ص ،(11)ج(، 1م، )ط1929–هـ 1319بشرح النووي، بيروت، الدار الثقافية العربية، 
-هـ1191البناية في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، العيني، بن أحمد  . محمود331، ص1(. الحلبي، ملتقى األبحر، ج3)

 .332، ص9، ج1م، ط1991
(. يرى الحنفية أن التغريب ليس من قبيل الحد، وإنما هو من باب السياسة. ويرى جمهور الفقهاء؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة، 4)

 .والظاهرية، أنه ال بد من تغريب الزاني، وهو جزء من الحد، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين األربعة
 (.2قم )النور آية ر  . سورة( 5)
 .999،ص 3الشافعي، تفسير الشافعي، الزانية والزاني،ج ( .6)
 .333،ص2الشاطبي، االعتصام، الباب السادس،ج( . 7)



 
 

 

 - ناحيتان:ة الجلد تخالف غيرها من اما ما يتعلق بعقوبة البكر الزاني فان عقوب
 أن الجلد مائة جلدة وليس في الحدود ما يبلغ ذاك حدًا. أولهما:

 أن من تمام الحد التغريب، وال يكون التغريب عقوبة حدية في غير حد الزاني البكر. ثانيًا:
 ى نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة.التنصيص عل الخاصية الثانية:

ٿ ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ    عليهاهذه الخاصية وردت في كتاب الله المحكم تنزيله حيث نبه 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ
، في هذه الخاصية نهى الله سبحانه وتعالى (1)

 امة الحد على الجناة.عبده من أن تأخذهم رأفة في دينه، حيث يمنعهم ذلك من إق
 -الخاصية الثالثة: التشهير: 

في هذه الخاصية أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يكون حد الزني يشهده طائفة من المؤمنين فال يكون 
  ذلك في خلو بحيث ال يراهم أحد، وذلك ابلغ لمصلحة األمة وحكمة الزجر، كم قال في محكم تنزيله

  (2) چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

 -ثانيًا: جريمة السرقة: 
السرقة لغة: "بفتح السين المشددة وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها هي: أخذ المال 

أما السرقة اصطالحاً، فهي عند الحنفية: "أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم، أو مقدارها، خفية،  .(3)خفية"
د، من المال المتمول للغير، من حرز بال شبة". والسرقة ممن هو متصد للحفظ، مما ال يتسارع إليه الفسا

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   چ  :حرام ودليل تخريمها من الكتاب قوله تعالى

                                   
 (2سورة النور آية رقم )  ( 1)
 (2. سورة النور آية رقم )( 2)
القاموس (. ، )د، ط(.م1993 بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،) 93، ص9جسرق  مادةلسان العرب إبراهيم السامرائي،   (3)

 .)سرق( ، مادة1193المحيط، ص



 
 

 

كل المسلم على المسلم   ) -رسول الله صلى الله عليه وسلم-من السنة قول:  (1) چڤ  ڤ    ڤ     ٹٹ
 .(2)(حرام؛ دمه، وماله، وعرضه

 جريمة السرقة: عقوبة 
برد  . وإلزامه((3))اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق في المرة األولى تكون قطع اليد الُيمنى من الكوع 

مسروق إن وجد، وقال كل من المالكية والشافعية والحنابلة يجب رد المال أو قيمته إن كان تالفاً وخالفهم 
، لقطع والضمان، فلو هلك المسروق بعد القطع أو قبلهفي ذلك الحنفية، إذ ذهبوا إلى عدم الجمع بين ا

،    (4)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ: -وال ضمان على السارق. ودليل القطع قوله عزل وجل
، والدليل في قول رسول الله صلى (5)كذلك اإلجماع منعقد على أن تقطع اليد اليمنى في السرقة األولى

، أما إذا سرق عاد السارق للسرق مره أخرى بعد (6)(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)الله عليه وسلم :
قطع يده اليمنى، يرى جمهور الفقهاء )الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة(؛ أن الرجل اليسرى هي 

وا يده، إذا سرق السارق فاقطع)-رسول الله صلى الله عليه وسلم: -التي تقطع ، ودليل على ذلك قول
 .(7)(فإن عاد فاقطعوا رجله

  

                                   
 (.39سورة المائدة آية رقم )  (1)
 .319،ص9ابو القاسم، العواصم والقواصم، باب التقوى والمتقين، ج  (2)
 .199، ص1، مغني المحتاج، ج. الشربيني332، ص1، الشرح الكبير، ج. الدردري93، ص9الكاساني، بدائع الصنائع، ج  (3)

 231، ص19ابن قدامة، المغني، ج
 (39(.  سورة المائدة آية رقم )4)
بيروت دار احياء التراث ، )99ص 1ج محمد الصادق قمحاوي، :تحقيقالقرآن، بن علي الرازي الجصاص، أحكام  . أحمد(5)

 .(م1999ه1199العربي،
 حديث صحيح.، 119،ص19جمفاتيح الغيب،، الرازي  (6)
 (، حديث صحيح.1991، حديث رقم )، كتاب الحدود والديات وغيرهدار قطنيالدار قطني، سنن ال ( 7)



 
 

 

 -جريمة شرب الخمر: ثالثًا: 
الخمر في اللغة: هو مصدر خمِّر خمراً، وهو يذكر ويؤنث، وتجمع الخمر والخمرة على خمور  
 .((2))وسميت الخمر بذلك ألنها تستر العقل وتواريه (1)

 الزبد(بيئ، فإذا على وأشتد وقذف أما الخمر اصطالحاً: فهي عند اإلمام أبي حنيفة )عصير العنب الن

. ((4)). وعند الصالحين والجمهور )عصير العنب النيئ إذا على واشتد، وقذف بالزبد أو لم يقذف( ((3))
 وأما باقي االشربة المسكرة، فهي خمر عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  دليل تحريمها من الكتاب في 

 .((6)):"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"-رسول الله صلى الله عليه وسلم–، وفي قول (5)چٺ  ٺ
 -عقوبة جريمة شرب الخمر: 

اختلف الفقهاء حوا عقوبة شارب الخمر، الحنفية، والمالكية، قالوا: "عقوبة شارب الخمر هي الجلد 
لى لزيادة إذا رأى ضرورة إ، أما الشافعية، والحنابلة، "أجازوا أربعون جلدة ويجوز للحاكم ا(7)ثمانين جلدة"

. ويتفق الفقهاء على أن عقوبة شرب الخمر ال تكرر بالعودة للشرب (8)ذلك إذا لم يرتدعوا بالحد "
. وقد تقرر عقاب لشارب الخمر في السنة؛ عن معاوية بن (9) وتكراره قبل إقامة الحد. وال خالف بينهم

اد ى الله عليه وسلم:" الخمر فاجلدوه، فإن عصل-رسول الله -قال: قال: –رضى الله عنه  ابي سفيان
                                   

 ، مادة )خمر(.211-211، ص 1، جلسان العرب ،ابن منظور ( 1)
 .19ص3، طالخمر بين الطب والفقه/جدة دار النشر الشروقمحمد على البار،  ( 2)
 .112، ص3، جبدائع الصنائع، الكاساني، 113، ص1ج الهدايةالمرغيناني،  (3)
 392، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي  (4)
 (99سورة المائدة آية رقم ) (5)
 (، حديث صحيح3939، كتاب األشربة، باب أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث رقم )صحيحهأخرجه مسلم في  (6)
 .1999، ص2، جالكافيبر، . بن عبد ال239، صقوانين األحكام الفقهية. ابن جزي، 399، ص2، جالهدايةالمرغيناني،  (7)
 329، ص19، جالمغني ،.ابني قدامة199، ص1، جمغني المحتاج. الشربيني، ( 8)
 .302، ص9، جفتح القدير. ابن الهمام، 93، ص9، جبدائع الصنائع. الكاساني، ( 9)



 
 

 

ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ     ېۉ  ې  ې   ې چ .(1)فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"

 (2) چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی     ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئوئ   ۇئ  ۇئ

 -جريمة الردة: رابعًا: 
د: ذاته، أو بحالةِّ من احوالهِّ، رددته عن األمر فارتاسم من االرتداد، والرد: صرف الشيء ب الردة في اللغة:

أي صرفته عنه فانصرف. والرد: الرجوع، يقل: رددته عن الشيء: أرجعته عنه. والرد: التحول ويقال رده 
 .(3)عن األمر: أي حوله عنه، وارتد عن اإلسالم: أي تحول عنه 

  .(4)راجع عن الدين إلى الكفر اصطالحاً: هي الرجوع عن اإلسالم إلى الكفر. والمرتد هو ال
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   چ دليل تحريمها من الكتاب: 

. ومن (5)    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ
جلد مائة  ر:" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيال، البكر بالبك-صلى الله عليه وسلم-السنة قول الرسول

م امرى مسلم :" ال يحل د-صلى الله عليه وسلم–ونفي لسنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" وقوله 
؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه  يشهد أن ال الله اال الله وأني رسول الله اال بإحدى ثالثِّ

 .(7). وهو دليل على تحريم الردة (6)المفارق للجماعة"
  

                                   
 (.13919أحمد، مسند اإلمام أحمد، حديث رقم )(1)
 (219سورة البقرة آية رقم )(2)
، مادة )ردد(. 339، صالقاموس المحيط، مادة )ردد(. الفيروز آبادي، 193-191، ص2ج ان العربلسابن منظور، (3)

 ، مادة )رد(.319-319، صمفردات الفاظ القرآناألصفهاني، 
 .39، ص3، جفتح القدير. ابن الهمام، 13، ص12ج المعرفة بالقرافي،أحمد بن إدريس الصنهاجي، (4)
 (199سورة البقرة آية رقم )(5)
 ( 3199مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث رقم)(6)
 .92ص 19المغنى البن قدامة، ج(7)



 
 

 

 -قوبة جريمة الردة: ع
وذلك دليل على تحريم الردة، وقد انعقد اإلجماع  ((1)) عقوبة المرتد إن لم يتب، ويرجع إلى دينه هي القتل

على وجوب قتل المرتد، اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد، ومذهب الحنفية، والشافعي، والحنابلة، 
الثة راي اخر عند الحنفية والمالكية والحنابلة يستتاب ث أنه مستحبة. ومذهب المالكية، أنها واجبة، وفي

  .((2))أيام، وذهب الشافعية إلى أنه يستتاب في الحال، فإن تاب أو يقتل 
وال فرق في عقوبة الردة بين الرجل والمرأة في قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخالف الحنفية، حيث 

حد، وإنما توجب الحبس فحسب، عندهم تحبس المرأة المرتدة ذهبوا إلى أن ردة المرأة ال توجب ال
وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها اإلسالم، فإن أسلمت، فبها ونعمت، وإن رفضت وأبت أعيدت 

، وقول الجمهور انه ال فرق بين الرجل والمرأة في جريمة ((3))إلى الحبس، وهكذا إلى أن تسلم أو تموت.
كان قد استتيب في األولى، فتاب وعاد إلى  في عودة المرتد إلى الردة إال إذا الردة، وللفقهاء اقوال 

اإلسالم، فإن حصل ذلك منه، ثم عاد فارتد مرة ثانية، أو ثالثة، فقد اختلف الفقهاء في حكم استتبابه 
 عندئذ، ولهم في ذلك قوالن:

ب أقيم عليه ته، وإلن لم يتأنه البد من استتابته في كل مرة، فإن تاب، قبلت توب- القول األول:
 ( (4))الحد، وهو قول كل من الحنفية، والشافعية، وابن القاسم من المالكية، والحنابلة 

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ واستدلوا:

 (5)چڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

                                   
 199، ص2، جالكافي.ابن عبد البر، 131، ص3، جبدائع الصنائع. الكاساني، ( 1)
 .399، ص1، جصغيرشرح الالدردير،  39، ص3، جفتح القدير. أبن الهمام، ( 2)
. 299، ص9، جالمهذب. الشيرازي، 239، صقوانين األحكام الفقهية.بن جزي، 391، ص1، جالشرح الكبير. الدردير، ( 3)

  .191، ص1، جمغنى المحتاجالشربيني، 

 .93، ص19، جالمغنىابن قدامة،  .(4)
 (9. سورة التوبة آية رقم )( 5)



 
 

 

 كانت االستتابة في المرة األولى أو الثانية.  وجهة االستدالل من اآلية انها لم تحدد ما إذا
كذلك   ،(1) )اإلسالم يجب ما قبله(وايضًا استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: 

 الحج والهجرة ووجهة الداللة أن الحديث ايضاً لم يفرق بين مرتد ومرتد. 
مالك،  ل دون استتابة، وهو قول اإلمامأنه ال تقبل توبة من تكررت منه الردة، و)يقتالقول الثاني: 

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ  واستدلوا: (2)والحنابلة(

ں  ں   ڻ         ڱ  ڱ    چ  ة أن الله سبحانه وتعالى في قوله. وجه االستدالل من اآلية الكريم(3)چۋ

 .(5) ، هذا يقتضي كفراً مجدداً (4) چڻ     ڻ  ڻ  ۀ
لوا ما رواه األثرم: عن ضبيان بن عمارة " أن رجاًل من بني سعد مر على مسجد بني كما استد

حنيفة، فإذا هم يقرأون برجز مسيلمة، فرجع إلى ابن مسعود، فذكر ذلك له، فبعث إليهم، فأتى بهم، 
نك أفأستتابهم فتابوا، فخلى سبيلهم، إال رجل منهم، يقال له ابن النواحة، قال: أتيت بك مرة/ فزعمت 

 . ((6))قد تبت، وأراك قد عدت فقتله"
 -جريمة حد القذف: خامسًا: 

 . ((7))أصل معنى القذف، الرمي، يقال قذف بالحجارة يقذف أي يرمي بها  :تعريف القذف
 قذف الموجب للحد على وجوه منها: القذف في الشرع: اختلف كلمة أهل االصطالح في تعريف ال

 . ((8))أبن الهمام )في الشرع رمي بالزنى( : عرفوا القذف حسب قول الحنفية
                                   

 211، ص9(، الشيرازي، المهذب ج193اإلسالم ما كان قبله، رقم الحديث ) . صحيح مسلم: كتاب االيمان باب كون( 1)
 93، ص19، جىالمغن ،. ابن قدامة( 2)
 (99سورة آل عمران آية رقم ) (3)
  (139سورة النساء اآلية ) (4)
 199، ص3ج كشاف القناعالبهوتي،  (5)
 99، ص19، جالمغنيبن قدامة،  (6)
 3/199، والقاموس 11/191 لسان العرب ،بن منظورا(7)
  9/99شرح فتح القدير   (8)



 
 

 

قال فيه األزهري )القذف في الشرع: نسبة آدمي غيرة حرًا عفيفاً مسلماً بالغًا أو صغيرة تطيق  المالكية:
 .(1)الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم( 

 . (2)حسب تعريف الرملي: )القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير ال الشهادة(  الشافعية:
 .(3)قال فيه البهوتي: )هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة(  لحنابلة:ا

يشمل  افمن التعريفات السابقة يتضح لنا أن القذف هو الرمي بالوطء، ويشمل الرمي بزنا أو لواط كم
 قوله:الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها وهو )أربعة شهود(، كما في حكم الله تعلى في 

  .(4) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ 

 حد البغيسادسًا: 
 تمهيد في وجوب الطاعة لولي األمر بالمعروف:

من األصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، 
إال بذلك، بل إن كثيراً من الشعائر اإلسالمية ال تؤدى إذ ال تجتمع الكلمة، وال تتحقق المصالح العامة 

إال بإذن إمام المسلمين، كالجهاد، وإقامة الحدود، ونصب القضاة وغير ذلك. ومنازعة اإلمام في سلطانه 
تؤدي إلى الفرقة واالختالف وإراقة الدماء وتسلط األعداء؛ ولهذا جاءت النصوص مؤكدة على وجوب 

  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  معصية، فمن تلك النصوص:السمع والطاعة في غير 

–عن أبي هريرة و  (5)چىت  يت  جث  مث  متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

                                   
 2/293جواهر االكليل ( 1)
 9/119نهاية المحتاج  (2)
 3/191كشاف القناع   (3)
 (13سورة النور آية رقم ) (4)
 (.99سورة النساء اآلية) (5)



 
 

 

ى من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصالنبي صلى الله عليه وسلم قال:" عن-عنهرضي الله 
 (1)"فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني الله ومن يطع األمير

لم السمع على المرء المس" :النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن-عنهمارضي الله –عن ابن عمر و 
 (2)"والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

-نهماعرضي الله –عبد الله بن عمر عن كما جاء التحذير الشديد من الخروج على ولي األمر، ف
 حجة من طاعة لقي الله يوم القيامة ال من خلع يداً : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال

 (3) "له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 تعريف البغي:

 البغي في اللغة: الظلم والتعدي.
 إمامته ومغالبته بالقوة. وفي الشرع: الخروج عن طاعة من ثبتت

 الفرق بين البغاة والمحاربين:
 . ((4))الخارجون على اإلمام بتأويل سائغ ولهم شوكة البغاة هم:

البغاة يتفقون ف، فهم محاربون البغاة. ال شوكة لهم يسيراً  كانوا جمعاً فإن لم يكن لهم تأويل سائغ، أو  
 نهم يختلفون عنهم في أمرين:مع المحاربين في أنهم يخرجون على اإلمام، إال أ

ائغ، أي شبهة قوية، وأما المحاربون فهم يخرجون بقصد اإلفساد وليس تأويل سأن البغاة لهم  األول:
 لهم شبهة، أو لهم شبهة ولكنها واهية.

                                   
( ومسلم 3391األمر منكم" برقم ) ( أخرجه البخاري في كتاب األحكام، باب قول الله تعالى:" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي1)

 (.3119في كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية برقم )
( ومسلم في كتاب اإلمارة، 3311( أخرجه البخاري في كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، برقم )2)

 (3133باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية برقم )
 (.3111أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين برقم ) ( 3)

 .لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين ذلكسموا ب( 4)



 
 

 

: أن البغاة لهم شوكة، أي قوة ومنعة كالجيش، وأما المحاربون فال شوكة لهم، ولهذا يتخفون في والثاني
 لناس وليس لهم مكان معروف يتحصنون به.أوساط ا

 حكم البغاة:
األصل في كيفية التعامل مع البغاة هو قول الله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...لعلكم 

 .((1))ترحمون"
دعون وما ي، شبههمفإذا خرج جماعة  على إمام المسلمين فيجب على اإلمام أواًل مراسلتهم، وإزالة 

ه الصلح المأمور ب ن ذلك وسيلة إلى. فإذا ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها؛ ألممن المظال
 في اآلية.

      بغي".لقوله سبحانه: " فقاتلوا التي ت ويجب على رعيته معونته، فإن رجعوا وإال لزمه قتالهم 
وال يغنم م، لهم ال قتله؛ ألن المقصود قتاوجريحهم القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهمالبغاة  إذا تركو 

ألن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين وإنما أبيح ، ويجب رد ذلك إليهم .ذراريهم ىمالهم وال تسب
 .قتالهم للرد إلى الطاعة

ويغسل قتالهم ويصلى عليهم؛ ألنهم مسلمون. وبما سبق يتبين أن قتال البغاة يختلف عن بقية 
معنى المألوف للعقوبة التي توقع على األفراد، وإنما هو من باب الحدود من حيث إنه ال يعد عقوبة بال

جز فمتى اندفع شرهم بالموعظة لم ي فاألسهل،دفع الصائل، فيعمل اإلمام على دفع شرهم باألسهل 
 قتالهم.
 د الحرابة حسابعًا: 

 تمهيد 
ربهم بحرية  دونمن أجّل نعم الله تعالى على عباده نعمة األمن، حيث يهنأ الناس في عيشهم، ويعب

واطمئنان، ولحماية هذه النعمة فإن الشريعة وضعت عقوبة من أشد العقوبات لمن يزعزع هذا األمن، أو 
 يبث الرعب في النفوس، وهذه العقوبة هي حد الحرابة.

                                   
 (19( و )9(. سورة الحجرات اآليتان )1)



 
 

 

 المقصود بالحرابة: 
 .الحرابة في الشرع هي اإلفساد في األرض، بسفك الدماء، أو سلب األموال، أو هتك األعراض

 فكل جريمة يقصد منها اإلفساد في األرض ونشر الرعب في قلوب الناس وترويع اآلمنين فهي من الحرابة.
 وهذا هو الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم.

ففي الحرابة ال يقصد المحارب شخصًا بعينه لينتقم منه، بل قصده نشر الرعب في قلوب العامة. 
ية، فالسارق إنما يقصد ذلك المنزل، والقاتل إنما يقصد ذلك الشخص بعينه بينما الجرائم األخرى شخص

 لينتقم منه، ولذلك كانت عقوبة الحرابة أشد وأنكى، وال يقبل فيها عفو المجني عليه؛ ألنها حق لله.
 من أمثلة جريمة الحرابة:

 لمسافرين.اقطع الطريق على المسافرين، بأن يقف المحاربون في الصحراء ويعترضوا سبيل -1
المتفجرات في المباني أو الطائرات أو السيارات أو غيرها من األماكن العامة بقصد قتل  زرع-2

 األنفس المعصومة. وهذا من أشد أنواع الحرابة؛ ألنه ال يمكن التحرز منه، وضرره عام على األمة.
 ينفذ. الرهائن، والتهديد بقتلهم، سواء  نفذ المحارب ما هدد به أم لم اختطاف-3
 االغتصاب؛ ألنها متى ظهرت دب الرعب في نفوس الناس. جريمة-1
 ترويج المخدرات وتهريبها إلى داخل بالد المسلمين.-9
عملة المسلمين، ألنه جريمة عامة يصعب التحرز منها، وإذا انتشرت العملة المزيفة دب  تزييف-3

 الفساد في األسواق، ولم يأمن الناس في التعامل بعملتهم.
ألحق فقهاء المالكية بالحرابة "قتل الغيلة"، وهو القتل على حين غرة من المجني عليه؛ إذ ال يمكن و 

التحرز منه؛ ألن الجاني يخادع المجني عليه فيقتله من حيث هو آمن، مثل أن تقتل المرأة زوجها وهو 
 نائم، أو يخرج برجل خارج البنيان ثم يقتله ونحوذلك.

 سالم ابن تيمية، وعليه العمل في القضاء بالمملكة.وهذا هو اختيار شيخ اإل



 
 

 

الحرابة محرمة؛ ألنها إفساد في األرض، قال الله تعالى: " وال تفسدوا في األرض بعد  حكم الحرابة:
: " وإذا تولى سعى في األرض -حال بعض المفسدين في األرض واصفاً -سبحانهوقال  (1)إصالحها"

سبحانه: " إن الله ال يصلح عمل  . وقال"لله ال يحب الفسادليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وا
 .2المفسدين"

 -: عقوبة المحارب
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ األصل في حد الحرابة 

ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  .(3) چ ہ   ھ  ھ  ھ  ھ   ہڱ  ڱ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
 .نزلت في قطاع الطريق من المسلمين: قال ابن عباس وأكثر المفسرين

وعلى هذا فيجتهد الحاكم في اختيار العقوبة المناسبة مما هو مذكور في اآلية، من القتل أو القتل 
 النفي من األرض أو-اليسرىاليد اليمنى والرجل  أي-خالفمع الصلب، أو قطع األيدي واألرجل من 

 م في البلد التي نفوا إليها.مع حبسه
فمن كان منهم رئيساً مطاعاً أو ذا شوكة أو كان معروفاً باإلجرام فيشدد في عقوبته إذا رأى في ذلك 
مصلحة، كما أن له أن يخفف العقوبة عمن لم يعهد منه اإلجرام، وليس بذي شوكة، بأن يقتصر على 

 نفيه، وهكذا.
 ويقدر اإلمام مدة الصلب، ومدة النفي بما يراه كافياً لتحقيق المصلحة.

 توبة المحارب
 يترتب على الحرابة حقان:

                                   
 ( 93سورة األعراف اآلية) (1)
 (91سورة يونس اآلية ) (2)

 (31،33سورة المائدة اآليتان ) (3)



 
 

 

ل القدرة قب حق الله تعالى )الحق العام(؛ ألن الحرابة إفساد في األرض، فإذا تاب المحارب األول:
ڻ   چ: ه تعالىلقول ،وصلب ،لوتحتم قت ،وقطع يد ورجل ،من نفيما يتعلق بحق الله عليه سقط عنه 

. ومفهوم اآلية أنه إذا كانت توبته بعد (1)  چ ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
 القدرة عليه فال يسقط حق الله. 

حق اآلدمي )الحق الخاص(، وذلك فيما إذا قتل المحارب نفساً معصومة، أو جنى على أحد،  والثاني:
 الحق بالتوبة، بل البد من استيفائه إال أن يعفو صاحب الحق.أو أخذ مااًل، فال يسقط هذا 

 معنى الصيال:
 ، سواء أكان المعتدي آدمياً أم حيوانًا.في نفسه أو ماله أو حريمه الصيال: أن يعتدى على الشخص

  حكم دفع الصائل:
ه، سواء أكان خييشرع لإلنسان أن يدفع االعتداء الذي يقع عليه أو على غيره؛ ألنه من نصرة المسلم أل

رسول  سمعت :قال-عنهرضي الله – سعيد بن زيدالمعتدي يقصد النفس أم العرض أم المال، لما روى 
ومن قتل  ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،من قتل دون ماله فهو شهيد" :الله صلى الله عليه وسلم يقول

جاء : قال-عنهرضي الله –هريرة  بيوعن أ،  ((2)) ".ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،فهو شهيد ،دون دمه
 :قال ؟أرأيت إن قتلني :قال ،قاتله :قال ؟أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ،يا رسول الله :رجل فقال

 .((3)) هو في النار :قال ؟أرأيت إن قتلته :قال ،فأنت شهيد
 كيفية دفع الصائل:

                                   
 (31سورة المائدة اآلية )  (1)
(، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء أن من قتل 1112أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب قتل اللصوص، برقم ) (  2)

( واصله 1929( وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب الدم، باب من قتل دون دينه، برقم )1329دون ماله فهو شهيد برقم )
 بذكر المال فقط. في الصحيحين

(  أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه برقم 3) 
(291.) 



 
 

 

فإن لم يندفع  ،صعب لعدم الحاجة إليهفإن اندفع باألسهل حرم األ، باألسهل فاألسهليشرع دفع الصائل 
 شهيدًا. كانالمعتدى عليه  ل تِّ وإن قُ  ،وال شيء عليهفله قتله  إال بالقتل

ال ق وإذا ولى الصائل هارباً فليس له أن يعتدي عليه ألنه ليس بصائل حينئذِّ، وعقوبته موكولة إلى اإلمام.
فع جوز ضربه، فإن ضربه ضمن، وإن كان يندإن كان يندفع شره بالموعظة أو بالصراخ فال ي العلم:أهل 

وإن كان  رحه،جوإن كان يندفع بالضرب فال يجوز قطعه أو  الشديد،بالضرب الخفيف فال يجوز الضرب 
يدفعه  ويستثنى من ذلك ما إذا خشي أن يباغته بالقتل فله أن قتله.يندفع بالقطع أو بالجرح فال يجوز 
 غائلته.بالقتل مباشرة؛ ألنه معتٍد وال تؤمن 

 فتقتله.أن تقصد ضربه فتخطئ  والثانية:
  إثم.ففي كال الحالتين الضمان وال 

  عواه؟دمسألة: من قتل شخصاً في داره وادعى أنه صال عليه، أو على حريمه، أو على ماله، فهل تقبل 
 أما ديانة: فإن كان صادقاً فال إثم عليه فيما بينه وبين الله.

 يقبل قوله إال ببينة. فاألصل أنه ال قضاًء:وأما 
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز العمل بقرائن األحوال في مثل هذه المسألة، مثل أن يكون الرجل 

 المقتول معروفاً بالفساد، والقاتل معروفاً بالصالح.
فإن لم يكن ثّم بينة وال قرائن تدل على صدق دعواه، فيجب عليه القصاص عند عامة أهل العلم، قال 

، وسواء وجد القتيل في دار القاتل أم في غيرها، وسواء وجد بحوزته " الأعلم فيه خالفًا " قدامة:بن ا
 يوجد.سالح أم لم 

 ذلك:واألدلة على 
 األصل براءة ذمة المقتول مما يدعيه، فال تثبت دعواه إال ببينة. أن .1
: " إن فقتله، فقال سئل عن رجل وجد مع امرأته رجالً  أنه-عنهرضي الله -ولما روي عن علي  .2

لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " أي ليقتص منه إن لم يقم البينة على الزنا، والبينة في الزنا 
 أربعة شهود.



 
 

 

وألنه لو لم يطالب القاتل بالبينة لكان في ذلك ذريعة لكل من أراد قتل شخص أن يستدرجه   .3
 عليه.، ثم يدعي أنه صال إلى بيته فيقتله

  القانون الجنائي السوداني.بما ورد في  تهاعقوبو  ني: مقارنة الجرائم الحديةالمطلب الثا

 - م:1991لقانون السوداني جريمة الزنا في الجنائي اأواًل: 
 -تعريف: 

عرف المشرع السوداني جريمة الزنا في الباب الخامس عشر من القانون تحت عنوان )جرائم العرض 
 -( بأكثر من تعريف نذكرها بالتفصيل وهي: 1واآلداب العامة والسمعة(، المادة)

 "كل رجل وطىء امرأة دون رباط شرعي. .أ
 .(1)كل امرأة مكنت رجالً من وطئها دون رابط شرعي" .ب

 -كما اشترط القانون التمام جريمة الزنا شرطين هما: 
 أن يتم الوطىء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل. .1
 بطالنه رابطاً شرعيًا.ال يعتبر النكاح المجمع على  .2

من التعريف نجد أن المشرع السودان لم يحدد هل تطبق عقوبة الزنا على غير المسلم أم ال؟ وسيتضح 
 .ذلك في عقوبة الزنا حيث شملت غير المسلم

 -عقوبة الزنا: 
نا م، على عقوبة جريمة الز 1991( من القانون الجنائي السوداني للعام 1(، الفقرة )113نصت المادة )

  -: (2)باآلتي

 اإلعدام رجماً إذا كان محصن. .أ
 الجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن. .ب

                                   
 م(1991لسنة )(، الباب الخامس عشر، 1( الفقرة)113القانون الجنائي السوداني، المادة)   (1)
 (.1(، الفقرة)113(  المرجع السابق نفسه المادة )2)



 
 

 

(، من نفس المادة يجوز أن يعاقب الذكر المحصن باإلضافة الي 2وقد أجاز القانون في الفقرة )
الجلد التغريب لمدة عام. كما ذكر عقوبة غير المسلم في تحديده لعقوبة من يقوم بجريمة الزنا في 

(، حيث قال: )من يرتكب جريمة الزنا في 113(، من نفس المادة)1لواليات الجنوبية في الفقرة )ا
ان الجاني ، إذا كالواليات الجنوبية، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً 

أن المشرع   ويالحظ، ((1))متزوجًا فالسجن مدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً(.
وهذا  بأن الواليات الجنوبية معظمها غير مسلمين.السودان أقر بعقوبة جريمة الزنا على غير المسلم علماً 

ال يعني اباحة الزنا لالقليات الغير مسلمة ولكن في المناطق الجنوبية توجد بعض العادات والتقاليد 
 إلسالمي علماً أن هنالك اقلية ال ديانة لها.، وال نستطيع أن نطبق عليهم التشريع اوثقافات

 -مسقطات عقوبة الزنا: 
 -هنالك حالتين في القانون الجنائي السودان توجب اسقاط عقوبة الزنا وهما: 

حالة إقرار بارتكاب الجريمة وعدم وجود الشهود. على أن يكون التراجع عن اإلقرار امام المحكمة  .1
 االستئنافية.

 الشهادة عدداً وهو أربعة شهود عدول، إن قل النصاب تسقط العقوبة. فيعدم اكتمال نصاب  .2
 -مقارنة: 

نجد أن المشرع السوداني في جرائم الزنا لم يغلظ العقوبة علمًا بان الجريمة فيها تعدي على  .1
التشهير في هذه الخاصية أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يكون حدود الله سبحانه وتعالى، و 

هده طائفة من المؤمنين فال يكون ذلك في خلو بحيث ال يراهم أحد، وذلك ابلغ حد الزني يش

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  لمصلحة األمة وحكمة الزجر، كم قال في محكم تنزيله

  ، لكي يرتدع الناس وال يقربوا حدود الله.((2)) چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

                                   
 م.1991(، لسنة 1(، الفقرة)113(  القانون الجنائي السوداني الباب الخامس عشر المادة)1)
 (2سورة النور آية رقم )( 2) 



 
 

 

أخرى عقوبة ق وتم استبدالها بمن حيث العقوبة نجد المشرع السوداني نص على العقوبة ولم تطب .2
(، من 1لفقرة )اما فيما يتعلق بالوالية الجنوبية العقوبة أوهي اإلعدام في حالة ثبوت الجريمة، 

(، حيث قال: )من يرتكب جريمة الزنا في الواليات الجنوبية، يعاقب بالسجن 113نفس المادة)
اوز ن الجاني متزوجاً فالسجن مدة ال تتجمدة ال تتجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، إذا كا

ال تناسب الفعل، فكان االجدر فالعقوبة  .((1))ثالث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً( 
 بالقانون أن يشدد العقوبة.

اللواط، االغتصاب، مواقعة المحارم، األفعال الفاحشة، )أضاف القانون الجنائي جرائم أخرى مثل  .3
قة ن هذه الجرائم لها عالقة بالجرئم المحرمة ومتعلألمخلة باالداب(، باعتبار والفعال الفاضحة وا

 باالخالق.

 -م: 1991شرب الخمر في الجنائي القانون السوداني ثانيًا: 
 -تعريف: 

م، تحت عنوان 1991المشرع السوداني تحدث عن الخمر في فصله الثاني من القانون الجنائي لسنة 
(، نتناول نص المواد كما ورد في 99،99الميسر(، حيث خصص له المادة))اإلزعاج العام والخمر و 

 القانون:
( من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلمًا، 1)–( 99المادة: )

هم ج( من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعا1( دون مساس بأحكام البند )2)
أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكانًا عاماً وهو في حالة سكر، يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شهراً 

 أو بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضًا.
ها نمن يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزيتنص هذه المادة على –( 99المادة: )

أو نقلها أو حيازتها، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو 

                                   
 م.1991(، لسنة 1(، الفقرة)113( القانون الجنائي السوداني الباب الخامس عشر المادة)1) 



 
 

 

مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة كما 
 تجوز معاقبته بالغرامة. وفي جميع الحاالت تباد الخمر موضوع التعامل.

  -ارنة:مق

نجد أن الفقهاء في عقوبة الخمر كما سبق وأن ذكرنا انهم حددوها ما بين ثمانين جلدة أو  .1
أربعون جلدة، ولكن المشرع السوداني حدد العقوبة بالجلد أو السجن مدة ال تجاوز شهراً كما 

ة بالكتاب تتجوز معاقبته بالغرامة ايضاً وهذا فيه مخالفة واضحة للشرع ألن الجلد عقوبة حدية وثاب
حكاما تخالف الشرع. علمًا باننا بالد مسلمة يجب عليها أ، فال يجوز للمشرع أن يقر والسنة

 اتباع الشرع في كل ما يخصص قيادة األمة من قوانين وأحكام.
نجد في الواقع السوداني المعاش أن المادة ال تطبق اال على بائعات الخمور البلدية، وهن يعانين  .2

والحاجة، رغم أن ذلك غير مبرر الفعالهن ولكن إذا رجعنا لحد السرقة لوجدنا  من الفقر والجهل
أن القانون يجيزها للمضطر والمحتاج، فهنا نتسال هل يعتبر عمل الخمور البلدية وبيعها ضرورة 

 تسقط حد جريمة بيعها؟ 

كما   شرع والدين،إذا أردنا اإلجابة على هذا السؤال من الناحية الشرعية ال يجوز أي فعل يخالف ال
(، وهذا ما نريد توضيحه أن الحوجة ليست بحجة 219ورد في ذكر االية السابقة من سورة البقرة )

 تستبيح معها األفعال المحرمة. 
 -: 1م1991في القانون الجنائي السوداني  : جريمة السرقةثالثاً 

 -: تعريف
 م 1991لسوداني لعام عرف القانون الجنائي اجريمة السرقة في القانون السوداني  

-199عرف السرقة في الباب السابع عشر تحت عنوان )الجرائم الواقعة على المال(، في المواد من )
 (، حيث فرق بين السرقة الحدية والسرقة سنتناول نص المواد بالتفصيل:191

                                   
 (.ب السابع عشر تحت عنوان )الجرائم الواقعة على المالالبا ،1991.  القانون الجنائي السوداني للعام  1



 
 

 

اً للغير م( يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك ماال منقوال متقو 1)-19
 شريطة أن يؤخذ المال من حرزه وال تقل قيمته عن النصاب.

 ( تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاًء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة.2) 
 ( يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال األوقاف ودور العبادة.3) 
ة أو فظ به المال المعين وأمثاله عاد( يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يح1) 

 في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة، ويعد المال في حرز حيثما كان محروسًا.
جراما أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين  1.29( يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 9)

 آلخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
في األخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ ال بما أخرجه كل واحد  ( إذا اشترك3)

لسرقة الحدية حيث قدر لها نصاب تخص ا(، هذه المادة 199نجد المشرع في المادة) منهم على حدة.
لم يبلغ اذا  ،وعرفها بامتالك مال للغير من حرز الغير بشرط أن يبلغ النصاب. المشرع أخفق في التعريف

لقاضي حيث نجده ترك التقدير ل .لمال المسروق النصاب لم يعد مرتكب الجريمة سارق في نظر المشرعا
 والجهات المختصة.

( من يرتكب جريمة السرقة الحدية، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل 1)-( 191المادة: )
 ات.( إذا أدين الجاني مرة أخرى، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنو 2الكف. )

 -مقارنة:
نجد ان المشرع حدد العقوبة المقررة لمرتكب جريمة السرقة الحدية، وإن عاد يعاقب بالسجن مدة ال 

 .ة سنينتقل عن سبع
إلزام السارق برد المسروق إن وجد، وقال كل من المالكية الفقهاء في عقوبة هذه الجريمة تحدثوا عن أما 

ي رأى الباحث . فالحنفيةته إن كان تالفًا وخالفهم في ذلك والشافعية والحنابلة يجب رد المال أو قيم
إن رد المال ضرورة حتى ال يستفيد السارق منه، الن عد إلزامه رد المال يكون فيه ضرر لمن سرق منه 

 المال إذا كان دولة أو فرد.
 تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من األحوال اآلتية:-( 192المادة )



 
 

 

 ( إذا وقعت السرقة بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوي األرحام المحرمة،)أ 
إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إال بما ال يجاوز النصاب فوق كفاية  . )ب(

 حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العالج، أوحاجته 
 ة أن له نصيبًا في المال المسروق وكان المال )ج( إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن ني

 .المسروق ال يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب
مماطالً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل  اً للمسروق منه وكان المسروق منه)د( إذا كان الجاني دائن 

 .نصابالسرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما ال يجاوز ال
)ه( إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك 
المال المدعى سرقته وكان فضالً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق االتهام أو اإلدانة في الجرائم الواقعة 

 .على المال
 ،الحدية ثابتة باإلقرار وحده )و( إذا رجع الجاني عن قراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة

 )ز( إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز،
 )ح( إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شالء.

هذه المادة تحدثت عن مسقطات عقوبة حد السرقة، في وجهة نظر الباحث خصوصاً فيما يتعلق 
ني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إال بما ال يجاوز النصاب فوق كفاية )إذا كان الجا )ب(بالفقرة 

حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العالج(، حيث يكون السؤال هل الحاجة إلى القوت 
وإذا افترضنا أن ذلك يبيح السرقة ففي ظل الظروف االقتصادية الراهنة للبالد  والعالج توجب السرقة؟

 بأن علماً  من.أمن ويصبح المجتمع غير مواطن بسيط سارق، وهذا يؤدي للفوضى واخالل لألتجعل كل 
 هنالك ديوان للزكاة ملزم بالصرف في مثل هذه الحاالت.

من المسقطات المذكورة ي إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأ-( 193المادة )
ال تجاوز سبع سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين  يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة-192في المادة 

 معاً، كما تجوز معاقبته بالجلد بما ال يجاوز مائة جلدة.



 
 

 

(، تسقط حد السرقة إذا كان الجاني في حالة الضرورة، 192هنا نجد التعارض حين أن المادة )
رض أو الجلد وهذا تعاوالمادة التي نحن بصددها، تنص على جواز معاقبة الجاني بالسجن أو الغرامة، 

 يفقد القانون هيبته وحياديته حيث يفتح ثغرات للمتخصصين في القانون.
( يعد مرتكبًا جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد ماال منقوال مملوكا للغير من حيازة 1)-191

 شخص دون رضاه.
الصياغة  يتضح من نجد هذه الفقرة تحدثت عن المال المنقول فقط، وماذا عن األموال الغير منقولة؟

 عدم الدقة والتحديد للممتلكات مما يفتح مجاال للتحايل.
  -م: 1991الردة في القانون الجنائي السوداني : جريمة رابعاً 

 - تعريف:
القانون الجنائي السوداني الردة في ضمن الجرائم المتعلقة باألديان في الباب الثالث عشر عرف 
تكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة اإلسالم، أو يجاهر (، يعد مر 1(، الفقرة )123المادة)

(، من نفس المادة تحدث عن العقوبة حيث نص عل استتابة 2بالخروج بفعل قاطع الداللة. وفي الفقرة)
من أرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة إذا أصر على الردة ولم يكن حديث عهد باإلسالم 

 .يعاقب باالعدا
(، من نفس المادة نص القانون على مسقطات حد الردة حيث تسقط متى ما عدل 3وفي الفقرة )
 المرتد عن الردة.

 نجد أن القانون الجنائي أتفق مع الفقه من حيث تعريف جريمة الردة. .1
من حيث العقوبة، نص على االستتابة كما ورد في الشريعة اإلسالمية، والختالف ورد من حيث  .2

. قد تختلف من قاضي الي أخر حسب الظروف، ضبط هذه ي تحددها المحكمةلة التهالم
المسائل يجعل القانون منضبط من حيث التنفيذ كان األجدر بالقاضي أن يحدد المدة المناسبة 

 .لالستتابة
ي عقوبة الردة فرق ففي عقوبة الردة للمرأة نجد أن الفقهاء اختلفوا في قتل المرأة المرتدة، لم ي .3

جل والمرأة في قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخالف الحنفية، حيث ذهبوا إلى أن بين الر 



 
 

 

ردة المرأة ال توجب الحد، وإنما توجب الحبس فحسب، عندهم تحبس المرأة المرتدة وتخرج  
كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها اإلسالم، فإن أسلمت، فبها ونعمت، وإن رفضت وأبت أعيدت 

فاالختالف فيه رحمة لألمة وعليه حبس المرأة  .((1)) تموتذا إلى أن تسلم أو إلى الحبس، وهك
 عند الردة هو رأى راجح ولطبيعة المرأة وسرعة تأثرها قد ترجع المرتدة عن ردتها.

 م:1991جريمة القذف في القانون الجنائي السوداني للعام خامسًا: 
 -تعريف: 

تحت عنوان )جرائم العرض واآلداب  عشر اب الخامسعرف المشرع السوداني جريمة القذف في الب
( يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو  1)- (152)العامة والسمعة( في المادة: "

كان ميتاً، بالقول صراحة أو داللة أو بالكتابة أو باإلشارة الواضحة الداللة بالزنا أو اللواط أو نفي 
عفيفًا إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو االغتصاب أو مواقعة  ( يعد الشخص2) النسب.

 .(2)( يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة"3) المحارم أو ممارسة الدعارة.
في تعريف القانون نجد ان المشرع أضاف عبارة حتى لو كان )ميتاً(، وهذا منصف للسمعة الموات كما 

يلة التي يتم بها القذف من كتابة أو داللة أو إشارة هذا في الفقرة األولى، أما نجده في تحدث عن الوس
، قوبة المقررةرة تحدث فيها عن العخيالفقرة الثانية تحدث عن الشخص المدعى عليه وسمعته، والفقرة األ

 .((3))حيث حدد العقوبة "يعاقب مرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة"
 -بة جريمة القذف: مسقطات عقو 

 -: (4) ( تسقط عقوبة جريمة القذف بالحاالت اآلتية199حسب نص القانون للمادة )

                                   
. 299، ص9. الشيرازي، المهذب، ج239.بن جزي، قوانين األحكام الفقهية، ص391، ص1. الدردير، الشرح الكبير، ج( 1)

  .191، ص1الشربيني، مغنى المحتاج، ج
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 م.1991(، لسنة 3(، الفقرة )199(. المرجع السابق نفسه المادة )3)
 (.1،2(، الفقرات)199. المرجع السابق نفسه المادة) (4)



 
 

 

 بالتقاذف: وهو إذا رد الشاكي على الجاني وثبت ذلك. .1
 إذا عفا الشاكي او المقذوف قبل تنفيذ الحكم. .2
 باللعان بين الزوجين. .3
 إذا كان المقذوف فرعاص للقاذف. .1

مة تسمي الجريسقطت عقوبة القذف بالمسقطات السابق ذكرها  إذا كما أفاد النص القانون
 يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة.اشانة سمعة 

 -مقارنة: 

شرع السوداني لم يحدد معنى القذف، عكس التعريف عند الفقهاء ممن حيث التعريف نجد أن ال .1
بمعنى ان  .((1)) الشهادة( )القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير الحيث تم التعريف بأنه: 

 القذف يكون بالزنا من غير شهادة.
من حيث العقوبة نجد ان المشرع السوداني نص على مسقطات العقوبة وأضاف اليها عقوبة  .2

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ اشانة السمعة، علماً بان القذف واحد من جرائم الحدود وعقوبتها مقررة 

ڻ      ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ںچ چ چ 

 .(2)چڻ  ڻ  

 م:1991في القانون الجنائي السوداني للعام  لبغيجريمة اسادسًا: 
م، لم يتحدث عن جريمة البغي بمعني صريح وانا تحدث عن 1991القانون الجنائي السوداني للعام 

( وجريمة االغواء في المادة 199( وادارة محل للدعارة في المادة )191جريمة الدعارة في المادة )

                                   
 9/119نهاية المحتاج  (1)
 (23( سورة النور اآلية رقم )2)



 
 

 

(. وعاقب في كل من الجرائم السابقة بالجلد ما ال يجاوز مائة جلدة وتتراوح عقوبة السجن ما 193)
 بين سبعة سنوات وعشرة سنوات.

 م:1991في القانون الجنائي السوداني للعام  الحرابةجريمة سابعًا: 
 -تعريف: 

األموال،  لجرائم الواقعة علىتحت عنوان اعرف القانون الجنائي جريمة الحرابة في الباب السابع عشر، 
بانها:" يعتبر مرتكباً لجريمة الحراب من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم 

 -، وقد حدد القانون بان يتم ذلك في الحاالت االتية: ((1))او العرض أو المال "

 ذر االستغاثة.خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تع .1
 .أو التهديد بذلك باستخدام سالح أو أداة للتهديد أو لاليذاء .2

( من القانون الجنائي السوداني من يرتكب جريمة الحرابة 1(، الفقرة )139تنص المادة ) عقوبة الحرابة:
 -يعاقب : 

 باالعدام أو باالعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو األغتصاب. .أ
الرجل اليسرى إذا ترتب على فعله اذى جسيم أو سلب مال يبلغ نصاب السرقة بقطع اليد و   .ب

 الحدية .

ج. بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات نفيًا في غير الحاالت الواردة في الفقرتين)أ،ب(: ونصت 
 -( من يرتكب جريمة الحرابة في الواليات الجنوبية يعاقب:2المادة )

 القتل.أ. باالعدام إذا ترتب على الفعل 
 .بالسجن المربد إذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة االغتصابب. 

  بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات إذا على فعله األذى الجسيم أو سلب المال.  .ج
                                   

 م1991(، لسنة 139ائي السوداني المادة)(  القانون الجن1)



 
 

 

 د. بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات في غير الحاالت الواردة في الفقرات)أ(و)ب(و)ج(.
 -: (1) سقوط عقوبة الحرابة

 -(، في الحاالت األتية: 139سقوط جريمة الحرابة في المادة) نص القانون على

تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو من عليه من الحرابة أعلن توبته قبل القدرة  .1
 عليه.

ال يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد  .2
 المال.

 ات.ت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنو إذا سقط .3
 -المقارنة:

 نجد أن القانون الجنائي السوداني في تعريف جريمة الحرابة   اتفق مع التعريف الفقهي . .1
بخصوص العقوبة لم يفرق القانون الجنائي السوداني في جريمة الحرابة مابين حق الله وحق  .2

 العباد.
يتعلق بمسقطات حد الحرابة نجد القانون الجنائي حفظ حق المجني عليه في التعويض  فيما .3

 وحق أوليائه في الدية .

نستطيع أن نقول ان القانون الجنائي السووداني في جريمة الحرابة التزم وتقيد بما ورد في الشريعة 
 بكل ما يتعلق بالجريمة وعقوبتها.

                                   
 (.139م، المادة )1991. القانون الجنائي السوداني للعام  (1)



 
 

 

 المبحث الثاني: الجرائم التعزيرية 

 المطلب األول: تعريف الجرائم التعزيرية وعقوباتها

، وأصله مأخوذ من العزر، وهو  ))1(()دره، عزره، يعزره عذرًا أو تعزتعريف الجرائم التعزيرية في اللغة: مص
 .)(2()الرد والمنع هذا أصل معناه في اللغة كما قرره غير وأحد منهم

   ۅ  ۉ  ۉچ ومنه التعزير: يعني النصرة والتعظيم : ف((3)) وقالوا أيضًا: أنه من أسماء األضداد

 ، وعرفت بانها التأديب.(4) چې  ې  ې  ې  ى  
 -تعريف التعزير شرعًا: 

 -تختلف كلمة الفقهاء في تعريف التعزير نتناولها فيما يلي: 
 .((5)) قال الجرجاني، وابن الهمام: )التعزير هو التأديب( الحنفية:

ال يعتبرون التعزير باباً وال فصالً مستقالً بل يدرجون أحكامه في ابواب اخرى  اما المالكية المالكية:
، ابن )(6)) لخليمثل )باب الشرب( وغيره، وهنالك تعريف لهم من بيانهم لمواضيع التعزير على ذكر 

 قالوا: التعزير: )هو التأديب الحق الله، أو آلدمي غير موجب للحد(. )(7()عرفة

 
 

                                   
 .1/92، ومعجم متن اللغة 13/193ي ، وفتح البار 2/91( . قاموس 1)
 391ص ، والمطلع333، المفردات للراغب ص3/329، النهاية ألبن األثير 129السابقة، ومختار الصحاح ص . المراجع( 2)
 .39، التعزير في الشريعة اإلسالمية/1/91، معجم متن اللغة 2/91، ال قاموس3/229. النهاية ( 3)
 (9. سورة الفتح آية رقم )( 4)
 9/112. شرح فتح القدير ( 5)
 .2/293. مختصر خليل مع شرح جواهر اإلكليل ( 6)
 912. الحدود مع شرحه للرصاع التونسي ص( 7)



 
 

 

 الشافعية:
، وعنه ((1)) قال كل من الماوردي )التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود(.ريف التعزير هو: في تع
  .((2)) نقل النووي
  .((3)) قال فيها الرملي (. كما)التأديب في كل معصية الله أو آلدمي ال حد لها وال كفارة :التعزير هو
 -ى أربع أقوال هي: اختلف أقوال الحنابلة في تعريف كلمة التعزير عل الحنابلة:

 اتفقوا مع الحنفية في التعريف. األول:
 : )التعزير اصطالحاً هو التأديب(.((4))تعريفه بالتأديب فقط قال البهوتي  الثاني:

كما عرفه الماوردي عند الشافعية وقال فيه ابن قدامة التعزير هو:)العقوبة المشروعة على جناية   الثالث:
 .((5))الحد فيها( 

 (6)يقول فيه ابن تيمية: )التعزير هو التأديب في كل معصية ال حد فيها وال كفارة( الرابع:
إذا تأملنا التعريفات السابقة نجدها تنقسم إلى شقين، الشق األول من التعريف هو )التأديب(، وهو محل 

 اتفاق لدي جميع التعريف.
 هو )في كل معصية ال حد فيها وال كفارة(. الشق الثاني:

عريف الجامع والشامل لكل التعريفات هو كما عرفه ابن تيمية )هو التأديب في كل معصية ال حد إذا الت
 فيها وال كفارة(.

                                   
 233ص األحكام السلطانية( 1)
 113. مقصد النبيه ص( 2)
 19-9/13. نهاية المحتاج ( 3)
 3/121. كشف القناع ( 4)
 .19/319. المغنى مع شرح الكبير (5)
 .2/133. المحرر ( 6)



 
 

 

حسب التعريفات الفقهية السابقة يتضح لنا أن التعزير هو التأديب واالصطالح والتوجيه في كل جرم ال 
 يوجد له نص قانوني في التشريعات.

 
 -: العقوبات البدنية: ثانياً 

 -نجد أن الشريعة اإلسالمية قسمت هذه العقوبة إلى قسمين هما: 
الجلد من العقوبات المحددة شرعاً وعليه نجد ان المشرع السوداني اقرها عقوبة لبعض  التعزير بالجلد:

ثر التعزير، ألك الجرائم والجنح بمقدار معين لكل جريمة. أما ابن القيم )رحمة الله عليه( قال: )أنه ال حد
، أم المشرع السوداني ترك األمر لرعاية المحكمة، عند تعيين ((1))التعزير بالجلد عنده ال حد ألكثره(  أن

العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها، جميع الظروف المخففة قد تخول للقاضي توقيع أكثر العقوبات 
خطورة اعث على الجريمة و تخفيفاً على المتهم، أو المشددة كذلك، وبوجه خاص درجة المسئولية والبو 

الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية، وفي الختام أرجع األمر للظروف 
 والواقع.

 )(2)(قتل الجاسوس
 الجاسوس له حالتان:

 .((3))األولى: الجاسوس غير المسلم: فهذا يقتل تعزيراً عند عامة الفقهاء 
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 2/39. زاد المعاد ( 3)



 
 

 

رضي الله عنه قال: )أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من  ((1))كوع الدليل: حديث سلمة ابن األ
فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: -وهو في سفر-المشركين

 (  (2))( اطلبوه واقتلوه فقتله، فنفله سلبه)
 الجاسوس المسلم:

 هذا فيه قوالن حسب ذكر ابن القيم رحمة الله عليه
"جواز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للكفار على المسلمين. وهو مذهب مالك، وأحد  ألول:ا

 .  ((3))الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة" 
الدليل: قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بكتاب أرسله 

 رسول صلى الله عليه وسلم إليهم وفيه: فأستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلىمع امرأة، يخبرهم بمسر ال
الله عليه وسلم في قتل حاطب فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: 

 .((4))اعملوا ما شئتم غفرت لكم 
 .((5))ر مذهب أحمد" "عدم جواز قتله وهو قول مذهب أبي حنيفة والشافعي، وظاه الثاني:

 قد استدل أصحاب هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبًا. الدليل:
 -التعزير بالقتل: للفقهاء والعلماء اقوال في التعزير بالقتل نناقش كل منها: 

 موقف الفقهاء:
إلمام ض أصحاب ااإلمام مالك )رحمة الله عليه(: يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافق بع

 .((6))أحمد في ذلك، وافقهم كذلك اإلمام الشافعي في قتل الداعية الى البدعة 
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وقد أوضح اإلمام ابن تيمية أن موقف العلماء من التعزير بالقتل بأن المالكية أوسع المذاهب في 
من الشافعية  ةذلك، وبعدها الحنفية وانهم في ذلك جوزوا التعزير به للمصلحة، اما فيما يتعلق بطائف

والحنابلة اجازوا القتل تعزيراً لبعض الجرائم. وهنالك بعض الجرائم محل تنازع بين أهل العلم في مشروعية 
 -القتل تعزيرا وهي: 

 قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيراً:

لشارب احكم هذه العقوبة في رأى ابن القيم )رحمة الله عليه(، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 
في الرابعة حكم تعزيري وليس حدًا له، وأنه محكم غير منسوخ، وهو من ادلة مشروعية التعزير بالقتل 

((1)). 

 القانون الجنائي السوداني.في الجرائم التعزيرية المطلب الثاني: 

 تعريف الجرائم التعزيرية في القانون الجنائي السوداني:أواًل: 
م، خصص الفصل الثاني منه )تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها 1991م القانون الجنائي السوداني لعا

 -(، حيث تحدثت هذه المواد عن اآلتي: 39،19،11والتعدد والعود(، يشمل كل من المواد)
 .(2)(: تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها39المادة )

فة أو المشددة ميع الظروف المخفتراعي المحكمة، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها، ج
وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية 

 الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة.
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 .((1)) (: تعدد الجرائم وأثره في العقوبة19المادة)
ثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة إذا شكل الفعل الواحد أك . 1
 األشد.
 إذا تعددت الجرائم فإن الحكم باإلعدام عن إحداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة. . 2

 .((2)) (: العود11المادة)
مرتين،  ثلهامسجن وكان قد سبق إدانته في إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بال

إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد  تحكم عليه المحكمة بالسجن.
سبق الحكم عليه بالسجن مرتين، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره، فإذا عاد بعد اإلنذار 

فراج ناء سجنه أو خالل سنة من اإلارتكبها أثأما اذا وأدين في أي جريمة، تجوز المعاقبة عليها بالسجن، 
 عنه، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة ال تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة.

(، ترك األمر لسلطات 39نجد أن القانون السوداني، في مواده السابقة المتعلقة بالجرائم التعزيرية، في م )
(، تحدثت عن تعدد الجرائم وتوقيع العقوبة، أما 19ة )القاضي والظروف المحيطة بالجريمة، أما الماد

(، تحدثت عن تكرار الفعل وهو ما يعرف )بالعود(، إي عدم ارتداع الجاني وتكراره للفعل مره 11المادة)
أخرى، نخلص من هذه التعارف أن المشرع السوداني يرجع األمر لسلطات القاضي وتقديراته.  وسنتناول 

 المقارنة بينها وبين الشريعة اإلسالمية.هذه المواد عندما يتم 
 -العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة ونستطيع أن نصنفها في اآلتي: 

 األبدان كالجلد والقتل. فيما يخص .1
 األموال كاإلتالف والغرم. فيما يخص .2
 التوبيخ.و الزجر بإيالم النفس مثل لمعنويات ا فيما يخص .3
 .كالحبس والنفي  رادةقييد اإلت فيما يخص .1
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 ما هو مركب منها كالجلد للسارق من غير حرز مع اضعاف الغرم عليه. .9

 -العقوبات البدنية: ثانيًا: 
(: تحدثت عن أدانة الشخص في أية جريمة تجوز 2( وفقرة )1(، فقرة )19المشرع السوداني في المادة)

بالسجن. ولم  ةالمعاقبة عليها بالسجن وحتى لو سبقت إدانته في مثلها مرتين، تحكم عليه المحكم
تتحدث عن القتل في جرائم العود، بينما تحدث المشرع عن الخمر في الفصل الثاني )اإلزعاج العام 

( عن شرب الخمر واإلزعاج والعقاب الجلد أربعين جلدة 99والخمر والميسر(، حيث تحدث في المادة)
ن يقوم بشرب الخمر ويستفز ( من نفس المادة عرفة الجريمة بأنها كل م2إذا كان مسلماً، والفقرة )

مشاعر الغير أو يضايق أو يزعج يأتي في مكان عام وهو في حالة سكر، يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز 
 شهراً أو بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضًا.

 -ثالثًا: العقوبة بالقتل تعزيرًا:
 قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيراً:

، (91لم يتحدث المشرع السوداني عن قتل شارب الخمر تعزيراً، ونص على جرائم االعتياد في المادة )
(، وهي على التوالي لعب الميسر 99،99،99من يرتكب للمرة الثالثة اي من الجرائم المنصوص عليها )

اوز مدة ال تجوادارة مكان للعب الميسر، وجريمة التعامل في الخمر، وشرب الخمر. يعاقب بالسجب 
ثالث سنوات أو الجلد بما ال يجاوز ثمانين جلدة أو العقوبتين معاً، مع مصادرة وسائل النقل واالدوات 

 المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم مالكها.
 -قتل الجاسوس: 

ث عن التجسس في الباب الخامس تحت عنوان أما المشرع السوداني في القانون الجنائي نجده تحد
( )التجسس على 93الجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث عرف التجسس ونص على العقوبة في المادة)

البالد(: "يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز 
قل بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكالئها أو يتخابر معها أو ينمصادرة جميع أمواله، من يتجسس على البالد 

اليها أسرارًا وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البالد أو اإلضرار بمركز البالد الحربي. فإذا 
لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبالد سياسياً أو اقتصادياً، يعاقب بالسجن مدة 



 
 

 

. ومن نص هذه المادة يتضح أن المشرع ((1))شر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً" ال تجاوز ع
 السوداني أجاز قتل الجاسوس وأتفق مع المذاهب المجيز له.

(، نتناول  193، و199و،191،193،119وقد نص القانون الجنائي على جرائم اخرى في المواد)
 -كل جريمة وعقوبتها بالتفصيل: 

 -ب: جريمة اغتصا
. 1: 2(، وعرفها119م على جريمة االغتصاب في مادته )1991نص القانون الجنائي السوداني للعام 

 لواطاً دون رضاه.يعد مرتكباً جريمة االغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو 
 ال يعتد  بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه.

لجلد مائة جلدة وبالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات، ما من يرتكب جريمة االغتصاب يعاقب با
 لم يشكل االغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها باالعدام.

نجد المشرع الشوداني من خالل تعريفه لجريمة االغتصاب فرق بين االغتصاب بالرضا وفي هذا 
انت ا جان الجاني ذي قوامة بمعني كالحالة ال يعتبر اغتصاباً ويصنف ضمن جريمة الزنا. وذكر ايضا اذ

  له سلطة على المجني عليه هنا ال يعتد بالرضا وتصنف الجريمة اغتصاب. 
العقوبة المقررة مائة جلدة وبالسجن مدة ال تجاوز عشرة سنوات هذا في حالة جريمة  عقوبة الجريمة :

واطًا حسب الشروط والقرائن االغتصاب ، أما اذا تم تصنيف الجريمة على اساس انها جريمة زنا أو ل
ة نجد  المشرع هنا خلط بين جريمة الزنا وجريمالمتبعة في اثبات جريمةتين تكون العقوبة االعدام. 

االغتصاب علمًا بان جريمة الزنا هي جريمة حدية تشترط اربعة شهود عدول الثباتها وتوجب الحد عن 
 اج  لشهودين الثباتها.ارتكابها، أما جريمة االغتصاب هي جريمة تعزيرية تحت

 -جريمة األفعال الفاحشة: 
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(، في كل 191م على جريمة األفعال الفاحشة في المادة )1991نص القانون الجنائي السوداني للعام 
 -: (1)من الفقرتين

يعد مرتكبًا جريمة األفعال الفاحشة من ياتي فعاًل مخاًل بالحياء لدي شخص آخر أو ياتي  .1
آخر، ال تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما ال يجاوز ممارسة جنسية مع شخص 

 أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة.
إذا أرتكب جريمة األفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني  .2

 ة.ته بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامبالجلد بما ال يجاوز ثمانين جلدة كما يجوز معاقب

المشرع في هذه المادة عرف المشرع الفعل الفاحش بانه )اي فعل مخل بالحياء(، ولعل المشرع 
قصد حماية الشعور العام من االذى والمضايقة. اذا قصد هذا المعنى تعتبر المادة وتطبيقها يحقق 

رع العام بل يشمل كثير من السلوكيات مثل )مضايقة النساء االنضباط العام في كل االماكن العامة والشا
 في المركبات العامة، وتقليد الجنس االخر والغناء الفاضح والخادش للحياء(.   

 -:المواد والعروض المخلة باآلآلداب العامةجريمة 
 : (2)(192دة )نص القانون الجنائ السوداني على جريمة المواد والعروض المخلة باآلداب العامة في الما

من ياتي في مكان عام فعال فاضحاً أو مخالً باآلداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل باآلداب  .1
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو 

 بالعقوبتين معاً.
ذي ين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد اليعد الفعل مخالً باآلداب العامة إذا كان في معيار الد .2

 يقع فيه الفعل.
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(، األفعال الفاحشة. باالضافة إلى عبارة الزي الفاضح، 191)مالحظ من هذه الماد شبيه بالمادة 
علماً بان المشرع لم يعرف ما هو الزي الفاضح، والمادة بها عدم وضوح تام، خصوصا أن الفقرة الثانية، 

اضح يكون في معيار الدين أو العرف، وعرف السودان بزيه المميز والمحتشم أوضحت أن الفعل الف
والمحترم لكل من النساء والرجال واآلمر ال يحتاج لنصوص قانونية لضبط الشارع العام بقدر ما انها 
تحتاج لضوابط تنظيمية من الداخل ابتداء من األسرة، وحركة الصادر الذي يجلب لالسواق. المادة 

ن حيث النص وتحتاج لمراجعة واعادة ضبط، ومثل هذه المواد تعكس حضارة الشعوب فضفاضة م
 والتزامها بالقواعد واالسس الدينية واالعراف التي تحفظ للمجتمع هيبته وحقوقه.

 -المواد والعروض المخلة باآلداب العامة: 
 -:  (1)اتها نصم جاءت تحمل في طي1991(، من القانون الجنائي السوداني للعام 193المادة )

من يصنع أو يصور أو يحوز موادًا مخلة باآلداب العامة أو يتداولها، يعاقب بالسجن مدة ال  .1
 تجاوز شهراً أو بالجلد بما ال يجاوز أربعبن جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

و أمن يتعامل في مواد مخلة باآلداب العامة أو يدير معرضًا أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض   .2
ما ، يعاقب بالجلد باي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخالً باآلداب العامة أو يسمح بتقديمه

 ال يجاوز ستين جلدة أو السجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات أو بالعقوبتين معًا.
في جميع الحاالت تآمر المحكمة بإبادة المواد المخلة لآلداب العامة ومصادرة الجهزة والمعدات  .3

 دمة في عرضها كما يجوز بإغالق المحل.المستخ

هذه المادة مثلها مثل غيرها من المواد السابقة ال يوجد شرح واضح للمفاهيم المتعلقة بالمادة 
وهذا ما يفتح مجال الستغالل السلطة من حيث التجريم وتنفيذ العقوبة، وفيما يختص بعقوبة الجلد 

أن المشرع توسع في عقوبة الجلد واصبحت عقوبة  نجد انها عقوبة مشتركة في كل المواد مما يوضح
 الي فعل منافي لآلداب العامة مع غموض النص.
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 -: (155( وجريمة ادارة محل للدعارة  )154ممارسة الدعارة) تيجريم
م،  نص على جريمة الدعارة واعبر الفعل يعتبر جريمة اذا: 1991نجد القانون الجنائي السوداني للعام 

- 

ل للدعارة ويتوقع انه يقوم بممارسة أفعال جنسية أو من يكتسب من ممارستها. من يوجد في مح .1
 يعاقب بالجلد بما ال يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات.

يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد الجتماع رجال ونساء أو رجال أو نساء ال تقوم بينهم  .2
 يها حدوث ممارسات جنسية.عالقة زوجية أو صالت في ظروف يرجح ف

يقوم  ننجد المشرع في تعريف ممارسة الدعارة قد اخفق في التعريف حيث حين قال )يحتمل أ
 ،ن بل تكون قطعية ومحددة ظبممارسة أفعال جنسية(، النصوص القانونية ال تحتمل االحتمال أو ال

جمعات اه فقط في أن هذه التشتبن هذه المادة كانت سبب في كثير من القضايا التي تم األأعلمًا ب
تحمل في نواياها اعمال غير شرعية، رغم أن المجتمع السوداني عرف عنه التجمعات بصفة عاملة في 
ظل كل الظروف، فهنالك االجتماعات الخاصة بالعمل وغيرها من األعمال الرسمية وهذه غالباً ما تكون 

ر هذه ظروف محتمل أن تقوم في ظلها عالقات نساء ورجال أو رجال ونساء بدون روابط زوجية. هل يعتب
 غير شرعية؟ من وجهت نظرنا هذه المادة تحتاج العادة صياغة.

(، ادارة المحل الخاص بالدعرة نجد أن المشرع السوداني قد وفق في 199أما فيما يتعلق بالمادة )
 تعريف الجريمة والعقوبة تناسب الجريمة .

 -:(1)جريمة االغواء
د خذه أو يساعأنه" من يغوي شخصاً بأن يغرية أو يأ(، االغواء ب193سوداني في المادة )عرف المشرع ال

احشة أو األفعال الفرتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة قتياده أو استئجاره إلإفي أخذه أو 
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وات لسجن خمس سنأو الفاضحة أو المخلة باآلداب العامة، يعاقب بالجلد بما ال يجاوز مائة جلدة أو با
فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من  تلك 

 .1األفعال خارج السودان، يعاقب بما ال يجاوز مائة جلدة والسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات
الطبيعي  صنجد المشرع في تعريف جريمة االغواء فرق بين الشخص البالغ وغير البالغ والشخ

والشخص المختل، كما نجده تحدث ايضًا عن ممارسة الجريمة خارج السودان. وهذا يقود لالتجار 
 ، فعليه المادة من حيث الهدف تحمي المواطن من الجرائمبالبشر في اغراض غير شرعية وغير انسانية

من تسول  ة رادعة لكلخرى، والعقوبة المقررة هي عقوبآخالقية التي قد يتعرض لها تحت مسميات األ أ
 رتكاب الجريمة. إله نفسه 

 -نجد أن: الناحية المنطقية وفي الختام ونظراً لهذه الجرائم من 

السودان بلد مسلم والقانون والشريعة االسالمية أحد مصادر القانون الجنائي السوداني للعام  .1
ء حسن، وكان م. كون القانون يجرم األفعال التي تخالف االديان والعرف هذا شي1991

يستحسن أن يراعي القانون السياسات الشرعية في هذا المسائل من حيث العقوبة مع الستر اذا 
لجهات ستغل القانون من قبل اي   ثبات حتى ألدلة اإلأثبت الفعل. ووضع ضوابط للبينات و 

 المنفذة.
ضفاضة تخول فو  دقيقةغير صياغة المواد التي تتعلق باالدآب العامة واألفعال الفاضحة صياغة  .2

 لكل من لديه سلطة أن يفسر النص كما يوافق مزاجه، وتستغل في البالغات الكيدية.
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 الفصل الرابع

 م1991االنتقادات التي وجهت للقانون الجنائي السوداني 

 تمهيد:
م الدولة هي النظاو  ،وجه الثاني للعملة الواحدةمفهوم القانون يعتبر الشق الثاني للدولة ملتصق بها كال

السياسي لسلطة الطبقة السائدة اقتصاديًا، بينما )القانون( هو أداتها لضبط سلوك المواطنين على مقاسها؛ 
وأية محاولة للفصل بينهما تفضي يقيناً للقضاء على كليهما معاً، الدولة والقانون هما عبارة عن انعكاس 

القانون مؤسسة حدة من الجميع، و أة خارجيَّة تقف على مسافة و ألوسع القيم االجتماعيَّة، والذي يعتبر كقوَّ 
اجتماعية، أي شكل تاريخي لضبط حياة الناس، فال يعقل تصوره بدون الدولة، والعكس صحيح. إنهما 
وجهان لعملة واحدة، أو توأم سيامي يصعب التفريق بينهما. وكذلك مفهوم )النظام العام(، وألن كل نظام 

لسلطته، فإن عليه أن يحذر وقوع صدام صارخ بين القانون وبين تطلع الَناس إلى القدر  ينشد االستقرار
المعقول من العدل في ثنائية الحق والواجب. وعليه يجب التَّمييز بين القانون وبين العدل؛ فاألول أداة 

ة، وال يجوز الخلط مضبط سلطانية تفرضها الدولة على الناس، بينما اآلخر نزوع تلقائي إلى الفطرة السَّلي
بينهما، أو اعتبار العدل مجموعة نصوص قانونية يصيغها خبراء ومشرعين في غرف مغلقة، متوهمين أن 
الحياة ستدور حيثما دارت هذه النصوص! يأخذنا هذا المدخل، مباشرة، لتبيُّن بعض مفارقات هذا 

ذا الفصل من رِّيَّاتهم، حيث نبحث ذلك في هالقانون الخطرة على الثَّقافات الشَّعبيَّة، وحقوق النَّاس، وح
 خالل المباحث التالية:

 : االنتقادات الداخلية المبحث االول
 االنتقادات الخارجية المبحث الثاني:

  



 
 

 

 المبحث االول: االنتقادات الداخلية

 المطلب االول: القوانين العقابية االخرى ومدى التعارض.

تاج كما توجد به كثير من القوانين العقابية والتشريعات الوطنية، تحالسودان بلد شاسع ومترامي األطراف،  
إلى تحديث حتى تتوافق مع التطورات العصرية والمستجدات وتطور الجريمة وانفتاح المجتمع من حيث 
اإلعالم والهجرة واختالطه مع بعض الشعوب التي تختلف عنه ثقافة وفي بعض األحيان دينياً، وال بد أن 

ن قبل الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق االنسان والجهات التشريعية لتتوافق تلك يعد ذلك م
حقوق االنسان الموقع عليها من قبل السودان وتصنيف القوانين التي تحتاج الي  القوانين العقابية مع 

تتكون مرجعية للمشرع يستند عليها حين يواجه مجموعة من التعارض بين  مراجعة وتعديالت حتى
 لقوانين.ا

م من حيث 1991توجد بعض القوانين بها تعارض كبير في القانون الجنائي السوداني للعام 
 -العقوبات نتناول منها االتي: 
 .1م7111وقانو الطفل لسنة  1991أوال: القانون الجنائي لسنة 

لطفالت، ، من حيث العقوبة في زواج ا2919وقانو الطفل لسنة  1991يتعارض القانون الجنائي لسنة 
فنج أن قانون األحوال الشخصية يجيز تزويج الطفلة في العاشرة من عمرها بعد استيفاء الشروط المنصوص 

الجنائي وقانون م، حيث نجد نصوص القانون 1991عليها في قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
على أنه: )يعد مرتكبًا  م1991من القانون الجنائي لسنة  119، حيث تنص المادة الطفل يجرم الفعل

( من القانون ذاته كلمة 3جريمة االغتصاب من يواع شخصًا زنًا أو لواطًا دون رضاه(، وعرفت المادة )
)رضا( بأنها تعني: )القبول، وال يعتد بالرضا الذي يصدر من شخص غير بالغ.( وعرفت ذات المادة  

مل ألمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أككلمة بالغ بأنها: )تعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم با
الخامسة عشر من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات 
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البلوغ(. ومن ذلك يتبين أن من وطئ طفلة في العاشرة من عمرها يكون قد ارتكب جريمة االغتصاب، 
م وقانون الطفل لسنة 1991د به في القانون الجنائي لسنة ألن رضا الطفلة وهي في هذا العمر غير معت

منه(. ومثال آخر لتوضيح هذا التعارض الموجود بين قانون األحوال الشخصية  19م )المادة 2919
والقوانين العقابية األخرى بصورة أدق، فلننظر لألمر من زاوية أخرى، لو تزوجت طفلة في العاشرة من 

ارسة جنسية مع شخص آخر غير زوجها. فما هو التكييف القانوني لهذا عمرها، وبعد ذلك مارست مم
الفعل؟ هل تُعتبر محصنة ومن ثم ستوقع عليها عقوبة اإلعدام رجماً؟ اإلجابة قطعًا بالنفي، ألن المادة 

من قانون الطفل تحظر إيقاع عقوبة اإلعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومن جانب  99
( من القانون 113ي واقعها إذا لم يكن محصناً فإنه لن يُعاقب بالجلد حسب نص المادة )الشخص الذ

من قانون الطفل  93أو السجن المؤبد مع الغرامة حسب نص المادة  الجنائي بل سيعاقب باإلعدام
ن و )ب(. ألن إحصان الطفلة بالزواج وفقاً لقانون األحوال الشخصية، لن يك 19لمخالفته أحكام المادة 

سبباً في اإلفالت من اإلعدام أو السجن المؤبد والغرامة. ومن ناحية اإلثبات فإنه ال ُيشترط إثبات هذه 
الواقعة بشهادة أربع شهود لمجرد أن الطفلة متزوجة، بل يمكن إثبات الواقعة بالبينات العادية بما في ذلك 

  تعارض جليًا.القرائن، ألنها جريمة اغتصاب وليست جريمة زنا. فهنا يظهر ال
 .1م1994وقانو اإلثبات  1991ثانيًا: القانون الجنائي لسنة 

م، وذلك فيما 1991م والقانون الجنائي السوداني للعام 1991يوجد تعارض بين قانون اإلثبات للعام 
 يتعلق بجريمة الزنا واثباتها.

 -نجد قانون اإلثبات ينص على اثبات هذه الجريمة بالطرق اآلتية: 
 ر الصريح بذلك أمام المحكمة مالم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم.اإلقرا

 شهادة أربعة شهود عدول. .1
 الحمل لغير المتزوجة إذا خال من شبهة. .2

                                   
 م.1991. القانون الجنائي السوداني وقانو االثبات للعام  1



 
 

 

 ربع مراتأ الحلف على اليمين أن كان الزوج يتهم زوجته وال يوجد شهود غيره، يعيد الزوج اتهامه
 ة الله أن كان ال يقول الحقيقية ويسمى اللعان.وفي المرة الخامسة، يدعو أن تنزل عليه لعن

نالحظ أن هذه الطرق مبنية على ما جاء في الفقه اإلسالمي باعتبارها عقوبة حدية في الشريعة 
وهذا الفحص مكلف جداً وال تلجأ إليه المحاكم اال  (DNAاإلسالمية، كما نعلم ايضًا هنالك فحص )

يظهر و  ى الطرق المنصوص عليها في قانون اإلثبات.في حاالت صعب معها اثبات الجريمة بإحد
التعارض هنا في حالة استحالة أو صعوبة اثبات الجريمة بطرق اإلثبات المعتادة فنجد القانون ال يجرم 
المغتصب، اال في حالة اقراره طوعيًا واعترافه بجرمه امام الجهات المختصة من وكيل نيابة وقاضي 

 اهم بطريقة غير مباشرة في حماية المغتصب من العقوبة واكسبته حصانة.محكمة، ونجد أن هذا األمر س
كما نجد أن اعتراف المرأة بالجريمة يعرضها لالتهام بجريمة الزنا، باعتبار أن إقرارها وتبليغها بتعرضها 
لالغتصاب هو اعتراف منها بجريمة الزنا، أما إذا تراجعت عن ذلك لعدم وجود دليل للجريمة وعليه 

ط عنها جريمة الزنا وال تعاقب عليه، ونجد في تقرير رسمي "بعض القضاة يشجعون المرأة على تسق
والجدير بالذكر أن عقوبة الرجم منصوص عليها  .((1))التراجع من االعتراف بجريمة الزنا حتى يتم انقاذها"

ة لم تنفذ  أن هذه العقوبفي القانون الجنائي السوداني ضد النساء المتزوجات االتهامات بجريمة الزنا، اال
في السودان رغم أن هنالك حاالت إلصدار حكم الرجم في المحاكم العامة فنجد المحكمة العليا تتدخل 

، 2913بحق النقض، كما حدث في قضية المتهمة بالردة )مريم يحيى والتي اتهمت بالردة في عام 
 وحكم عليها بالرجم(.

 .  مدى فعاليتهاو المطلب الثاني: اإلجراءات الجنائية 

 -م: 1991اواًل: تعريف قانون اإلجراءات الجنائية السوداني 

                                   
(، )سامية 2919- 2999والطفالت في السودان ما بين جرائم االغتصاب والزنا، )تعديالت في القانون الجنائي  . النساء( 1)

 م.2913النقر، ليف تونيسون(، 



 
 

 

هذا القانون يتحدث عن اإلجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في الجرائم الجنائية التي يرتكبها المتهم 
 سواء كان المتهم خارج أو دخل السودان، حيث يشتمل القانون على أحكام تمهيدية يوضح فيها أسم

القانون والغائه، وتفسير وإيضاحات للمدلول الكلمات وااللفاظ الواردة فيه، كما يتحدث عن األجهزة 
الجنائية وسلطاتها، كما يتحدث عن إجراءات رفع الدعوى والمراحل التي تمر بها واإلجراءات التي يجب 

ن يتبعها التحري تي يجب أاتباعها ومتى تنقضي الدعوى، كما توضح كيفية التحري مع المتهم وإجراءات ال
 وفق سلطاته ووظيفته، كما توضح سلطة القاضي في تلقي اإلقرارات.

كما يشمل اإلحضار والضبط والضمان، كما تكون هنالك إجراءات وقائية تقوم بها السلطات 
 ءالمختصة لمنع وقوع الجريمة، وتضم إجراءات أخذ البينات بما فيها من تكليف الشهود بالحضور واإلدال

 بالشهادة.
نجد أن االجراءات الجنائية ترتبط ايضا بالمكان الذي ترتكب فيه الجريمة، ولكن نجد معظم التشريعات 

 -:(1)ال تحدد لذلك نص معين وتتركه الجتهاد الفقه والقضاء، وقد تمخضت عن ذلك عدة نظريات وهي
 -نظرية النشاط االجرامي: 

بذلك  وال يعنونومن خالل نظريتهم حدثت فيه الجريمة المكان الذي  وناصحاب هذه النظرية يناقش
ن عيتحدد مبدأ المسئولية وبموجب هذا النتيجة التي نتجت عن ذلك الحدث أو النشاط االجرامي، 

 ونوع العقاب على ضوء المكان. الفعل االجرامي 
من  ثحيمن الناحية الفقهية، وكان هذه االنتقادات انتقادات ولكن هذه النظرية وجهت لها 

نتيجة و ال تناسب مكان حدوث الضرر، ألنه المكان الذي تحقق فيه النشاط االجرامي وجهة نظر الفقه 
األمن والطمأنينة وعليه يتوجب الردع، وفيما يتعلق بالمكان النشاط في خالل ا لحدوث ذلك األثر حدث

حدث وقوعها  قها حينفهو عبارة عن المكان الذي حدث فيه مسببات الضرر. وتعتبر الجريمة تم تحقي
 في المكان الذي حدثت فيه نتيجتها المقصودة.

 -نظرية النتيجة: 

                                   
 (.1913-ه1339، )مصر 113-119، ص3ط 1، جشرح قانون العقوبات المصري الجديدكمال مرسي ، (1)



 
 

 

نجد ان هذه النظرية نادت باالختصاص المكاني الذي يتحدد بالمكان الذي ارتكب فيه الجريمة اي 
النشاط االجرامي. وايضا وجهت لها انتقادات منها ان هذه النظرية تجعل من شرع في جرم ولم يتحقق 

 فلت من العقاب.ي
 -النظرية المختلطة: 

نجد أن الفقه يرى أن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي قام فيه الجاني بالنشاط االجرامي وتلقائيا 
يكون المكان الذي حدث فيه نتيجة هذا الجرم، ويتضح من هذه النظرية انها جمعت بين النظريتين 

 السابقتين من حيث المكان وتحقق النتيجة.
ونسبة النتشار هذه النظرية نجد أن بعض الفقهاء وجدوا أن معيار النتيجة معيار نسبي حيث انها 
قد تحدث وفق ازمنة وامكنة متفرقة، ولذلك نجدهم اتجهوا الي تحديد مكان ارتكاب الجريمة بالمكان 

التي ينتقل  االماكن الذي حدث فيه النشاط االجرامي، وأطلقوا عليه اسم )األثر المباشر( واستبعدوا بذلك
 .(1)اليها الجاني وتحدث فيها باقي الوقائع التي قصدها الجاني وتكون مكملة لجرمه

نجد أن المشرع السوداني أخذ بالنظرية المختلطة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة حيث نجده 
 - ( في تعريفه للقانون على أن:1)9م نص في مادته 1991في القانون الجنائي السوداني 

 "تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان".
نجد أن المشرع السواني اخضع الجريمة للقانون السوداني في حال كان الجاني في السودان أو 
خارجه، وفي حال تحقيق جزء من النشاط االجرامي واكتفى بان بأن يشكل هذا الفعل جريمة سواء كان 

 لياً أو شريكاً في الفعل االجرامي.الفاعل اص
 -م على: 1991)ب( من القانون الجنائي السوداني لسنة 1-3ة ونصت الماد

 -"تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب: 
في السودان فعالً مشتركاً في فعل خارج السودان يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون 

 .الدولة التي وقع فيها"

                                   
 م(.1939، ) 29، صتطبيق القانون الجنائي من حيث المكانرسالة دكتوراه بعنوان: (1)



 
 

 

أن المشرع السوداني في هذه المادة اشطرت في االشتراك ان النشاط الذي يقع خارج نجد 
 السودان يشكل جريمة في الدولة التي وقع فيها.

لدينا سؤال هنا، هل تعتبر الجرائم التي تتكرر في أكثر من اقليم جرائم اعتياد؟ إلجابة هذا  رويخط
الدولة حتى تعتبر  قليمإفي  عتياداالإلى ضرورة توفر السؤال نجد أن الفقه اختلف بشأنها، فذهب البعض 

الجريمة من جرائم االعتياد، وذهب رأى اخر إلى القول بأن يطبق قانون الدولة التي وقع فيها الفعل األخير 
نجد أن المشرع السوداني  .(1)ويعتبر من جرائم االعتياد وذلك ألن الجريمة ترتبط بما سبقها من أفعال

يمة المستمرة نص على أنه البد أن يتحقق جزء االستمرار في السودان وهنا يجب أن فيما يخص الجر 
ما ك يتوفر في السلوك االجرامي الركن المادي لها على ان يكون ذلك في فترة زمنية قد تطول أو تقصر. 

ن طم فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب خارج حدود الو 1991نجد أن القانون الجنائي السوداني لسنة 
لم يشترط الحصول على اذن من جهة قبل إقامة الدعوى الجنائية، واناما فرض قيود وردت في 

 -(، والتي تنص على اآلتي: 39المادة)
 - ال يجوز فتح الدعوى الجنائية:

 -بواسطة الشرطة الجنائية إال بإذن من وكيل النيابة في الجرائم اآلتية: 
 التي ال يجوز فيها القبض دون أمر.

 تعلقة بموظف عام.الم
 -إال بناء على إذن إذا كانت من الجرائم اآلتية:  

 المتعلقة بالموظف العام.
 المخلة بسير العدالة.

 التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
 التي ينص أي قانون على اشتراط اإلذن فيها.

                                   
الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون ، القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور،  (1)

 (، د.ط.2992مصر، –نشر والتوزيع )دار الشروق لل 129، صاإلجراءات الجنائية



 
 

 

 إلحكام القانون الذي ينص وفقاً في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إال . ج
الجرائم التي ترتكب قد صنف م 1991عاله نجد أن المشرع في القانون الجنائي لسنة أمن النص عليها.

 خارج السودان يجوز اقامة الدعوى الجنائية دون الحصول على إذن من اي جهة معنية.
نوع من ل هذه الدعاوي تحتاج لن مثالقصور التي تعيب هذا القانون، ألنواع أويعتبر هذا نوع من 

الدقة لصعوبته وتحتاج لمزيد من االجراءات لتحقيق العدالة، التي يفترض أن تتحقق بإقامة تلك الدعاوي، 
وعليه من األفضل ترك ذلك لتقدير الجهات المختصة ألنها تستطيع مراعات الظروف والمالبسات وينتج 

 تها.قامة الدعاوي أو عدم اقامإفيما يتعلق بإمكانية و  اجراء صحيح خالي من العيوب والقصور،عن ذلك 
بيق ية وكيفية تطنجد أن الغرض األساسي من تشريع قانون اإلجراءات الجنائية هو تحديد آل

 -. ويمكننا أن نتناول ذلك من خالل عدة نقاط: القانون الجنائي

 ل ال إال ألغراض تفعياألحكام اإلجرائية الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية لم تشرع أص
( 3األحكام الجنائية التي ينص عليها القانون الجنائي، وذكر المشرع ذلك في نص المادة )

م بقوله: "تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات 1991من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
عليها في  وصالدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنص

أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها  1991القانون الجنائي لسنة 
في أي قانون آخر". ويتضح لنا أن المشرع في هذا الصدد يوسع دائرة اإلجراءات الجنائية 

رية التشمل قانون اإلجراءات الجنائية واجبة التطبيق في كل من القوانين العقابية األخرى، التج
المسجلة والتي تم تقليدها ان يطلب فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المعتدى استنادا للمادة 

بذات الطريقة التي يتم بها التماس ، (1)م 1939من قانون العالمات التجارية لسنة  29/3
قواعد اإلجراءات الجنائية ومد أحكامها بشأن فتح الدعوى عن أي جريمة شأنه شأن القانون 

 م.1991جنائي لسنة ال

                                   
 (.3فقرة ) 23م/ مادة 1939. قانون المعامالت التجارية  لسنة ( 1)



 
 

 

  اإلجراءات الجنائية المتعلقة بقيد الحرية كالضبط والقبض والتفتيش او حتى تنفيذ العقوبة إنما
م، أو جريمة واردة في أي قانون 1991هي إما متعلقة بجريمة واردة في القانون الجنائي 

بيعة الجرم وطآخر. وهذا الوضع يستدعى وبالضرورة أن تتم تلك اإلجراءات فقط بما يتالءم 
عن الجريمة. وبهذا المفهوم فإن أي إخالل بتلك األحكام يمنح  وألغراض التحري والكشف

المضرور، وباإلضافة للمطالبة بالبطالن، ان يحرك الدعوى الدستورية وفقًا ألحكام المواد 
 .(1)م1999من دستور جمهورية السودان لسنة  39-32

اإلجراءات الجنائية. كما إن المبادئ الدستورية المتعلقة إن مبدأ المشروعية كحق دستوري أساسه 
بالحقوق والحريات األساسية إنما الهدف منها هو الحد من سلطان الدولة وأجهزتها ومنع تغولهما على 

 األفراد بأي طريقة تكشف عن استغالل اإلجراءات.
أنها مجرد ائية القول بليس بالضرورة ان يترتب على القواعد المضمنة في قانون اإلجراءات الجن

إجراءات شكلية، وإنما هناك تبرئة او مسئولية قد تترتب على قاعدة او قواعد إجرائية. بل ان فقهاء القانون 
الجنائي ذهبوا الى انطباق مبدأ القانون األصلح للمتهم حتى في األحوال التي يكون فيها ذلك القانون 

رجوا قواعد االثبات تحت هذه المظلة أيضا. فعلى سبيل المثال وارداً في مادة او نص إجرائي، كما انهم أد
ان تقديم شخص للمحاكمة بموجب جريمة معينة قد يكون موقوفًا على الفترة الزمنية التي انقضت منذ 
وقوع الفعل المشكل للجريمة، أي انه وبالرغم من ان الفعل قد يكون جريمة في تاريخ وقوعه فقد ال 

 بسبب ان الدعوى الجنائية قد انقضت في تاريخ بدء اإلجراءات الجنائية. يصلح للمحاكمة بشأنه
ية ن اإلجراءات الجنائأ منطقية وتحليلية تتجلى فيهان نوضح وبصورة أمما تقدم قصدنا 

العابرة. بل ان أساس الحريات والحقوق األساسية مرتبط بهذا  وأوموضوعاتها ليست بالمسالة البسيطة 
نة مين هذا الفرع ووضع الضمانات المتيأانون. لذا فإن كل التشريعات حرصت على تالركن من أركان الق

 بالنسبة له وكلفت السلطة القضائية بل والدستورية توفير أسباب الحماية القضائية للشرعية اإلجرائية. 

                                   
 م.الفصل التمهيدي.1999. دستور اسودان لسنة  1



 
 

 

 إن قانون اإلجراءات الجنائية الحالي لم يجعل للقضاء من دور في التحـريات، لدرجة أننا يمكن
م أصبح إشرافياً ومن الدرجة 1991ان نذهب الى ان دور القضاء في ظل قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 

الثانية. ولعل هذه الحقيقة تتطلب من القضاء توسيع دائرة التفسير لنصوص قانون اإلجراءات الجنائية 
 .والقانون م وغيرها من المبادئ القانونية والدستورية لضمان إجراءات سليمة تتسق1991

أحتفظ  1991في  الجنائيالقانون  باسمأعيد إصداره  الذي 1991قانون العقوبات لسنة 
جرائم  في رجماً، أو صلباً، والجلد اليسرى اإلعداماليد، قطع اليد اليمنى والقدم  )قطعبالعقوبات الحدية 
بات، خاصة بتلك العقو  فاظاالحتالشريعة اإلسالمية( ينوى النظام، فيما يبدو،  مبادئالحدود بمخالفة 

وب وإعالن المسؤولين أن هوية السودان صارت هوية " إسالمية عربية " خالصة. يرى الجن انفصالبعد 
 يفاإلسالمية، أن تلك العقوبات القاسية ال مجال لتطبيقها  الشريعةالكثيرون، بمن فيهم بعض علماء 

ريعة األولى أيام الش فيلم تتوفر  إذات البديلة العديد من العقوبا استحداثعالمنا اليوم المعاصر بعد 
ى الردع فلسفة العقاب نسبة إل النظم المعاصرة حول في استحداثهوالغرامة(، إضافة إلى ما تم  )كالسجن

وإعادة التأهيل واإلصالح، مما أدى إلى قيام معظم الدول اإلسالمية بإلغاء أو تجميد العقوبات البدنية 
ن أكثر من عشرين مادة القانو  فيُتوقع على مخالفات غير حدية  والتيالجلد، المذكورة. أما عقوبة 

الدول اإلسالمية، ما عدا عدد محدود ال يتعدى أصابع اليد الواحدة.  في، فقد تم إلغاؤها حتى الجنائي
بالكرامة  حاطهو الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عقوبة مهينة  الدولياللجنة المعنية بالعهد  اعتبرتهاوقد 

. وفيما يخص العقوبات أيضًا يالحظ ان (1)الدولي( من ذلك العهد 9اإلنسانية وفق تفسيرها للمادة )
 ويرجعغير انه لم يصادق عليها حتى اليوم.  1991مناهضة التعذيب لسنة  اتفاقيةالسودان قد ّوقع على 

حكومة او عقوبة، بينما ترى ال المذكورة تحظر التعذيب سواء ممارسة االتفاقيةذلك إلى ان  في السبب
وبات الحدود ذلك مخالفة لعق فيالسودانية حظره ممارسة فقط، وال توافق على حظره كعقوبة، إذ تزعم أن 

 2999السالم الشامل لسنة  اتفاقيةهذا الصدد إن  فياإلسالمية. غير انه يالحظ  تقرها الشريعةإلى 
يب أو للمعاملة أو العقوبة المهينة. أما المادة شخص للتعذ أيتعريض  1-3-2-1المادة  فيُتحظر 

                                   
 (.1913-ه1339، )مصر 113-911، ص3ط 1، جشرح قانون العقوبات المصري الجديدكمال مرسي ،  . 1



 
 

 

فقد نصت على عدم جواز " إخضاع أحد للتعذيب او  م 2999ة لسن االنتقالي( من الدستور 33)
فقد بقى على حاله  1991لسنة  الجنائيأو مهين" أما القانون  إنسانيمعاملته على نحو قاسى أو ال 

 صدد تلك العقوبات.

 :صاصالعقوبات الحدية والق
بإعالن قيام الدولة األسالمية تحت  1993، قام النظام المايوي فى أخريات أيامه فى كما هو معروف

إمامة الديكتاتور نميري، تم بموجبها إلغاء الفائدة فى المعامالت التجارية والمصرفية وأدخلت عقوبات 
ى بمحاكم العدالة الناجزة التالحدود فى قانون العقوبات، وبموجب إعالن حالة الطواريء وقيام ما سمي 

 والصلب والقطع والقطع من خالف على مئاتزية تم بموجبها تنفيذ اإلعدامات مارست صالحيات إيجا
المواطنين الفقراء والبسطاء الذين أدينوا بجرائم السرقة والحرابة فى أشد فترات الحكم السياسي ظالماً فى 

 تاريخ البالد.
، مع 1991لك العقوبات عند تعديل وإعادة إصدار القانون الجنائي لسنة النظام الحالي أحتفظ بت     

إضافة جريمة الردة التى لم تكن تشكل مخالفة بموجب القانون السابق، وبرغم ذلك تم إعدام األستاذ 
 محمود محمد طه وإدانته بها أمام القاضى المكاشفي وتأييد النميري للحكم.

لواضح أنها ستظل ضمن ما سمي بالجمهورية الثانية التى تبقى تلك الحدود إذن قائمة ومن ا
العربية األسالمية بعد إنفصال الجنوب. الغريب فى األمر أن المحاكم  علنت إستقرار السودان على الهويةأ

اآلخيرة، ما يعنى أنها الف والصلب والرجم خالل السنوات قد أوقفت الحكم بالقطع والقطع من خ
ن السلطة التنفيذية التى تعلن عن تطبيق الشريعة تعلم ذلك تماماً. هذا فيما تحكم بخالف القانون، وأ

عدا عقوبة الجلد التى تتجاوز ممارستها الحدود الشرعية وترد فى أكثر من عشرين مادة فى القانون 
 الجنائي وتطبق بشكل راتب إمعاناً فى إذالل المواطنين.
ى المجتمع ففى فجر األسالم عقاب المنحرفين  ليس خافياً أن تطبيق الحدود الشرعية قصد بها

يعمل على الكفاية والعدل وتوفير حاجات الناس  والذيفى ظل الحكم العادل الراشد غير المستبد 
الحياتية واألجتماعية بما يكفل لهم الحياة الشريفة ويؤمن لهم األستقرار وتنعدم فيه أسباب الجريمة وتعدد 

ر آنذاك من سجون ودور رعاية وتأهيل ولم يعرف الناس دفع الغرامات وسائل العقوبات التى لم تتوف



 
 

 

والتأهيل  حوالتعويض بسبب إنعدام العمالت. أما اليوم فقد توفرت سياسات وسبل العقاب واإلصال
الجاني إلى المجتمع، ما أدى إلى توقف معظم الدول العربية واألسالمية عن تطبيق الحدود، بهدف إعادة 
 بات حديثة لمنع الجريمة وإصالح وإعادة تأهيل المخالفين للقانون.وإبدالها بعقو 

امة غير المعلن لتطبيق العقوبات الحدية المذكورة بصفة ع ا ما دفع النظام الحاكم للتجميدلعل هذ
خاصة القطع والقطع من خالف والرجم والصلب، ما يقتضي تعديل القانون الجنائي بإلغاء العقوبات 

لسياسات العقابية الحديثة المعمول بها فى دول العالم األخرى، بما فى ذلك معظم الحدية ومواكبة ا
يلحق  لذياما تقدم ينطبق أيضًا على عقوبة القصاص، التى تعني معاقبة الشخص   البالد األسالمية.

ليه. ع المجنيلحقها بالشخص أذى بدني بآخر أن يحكم على األول بذات الجراح أو الكسور التي أ
وتم األحتفاظ بها فى قانون العقوبات الحالي الصادر  1993هذه العقوبة فى قانون العقوبات لسنة وردت 

ه ثم علي للمجنيمنه ينتقل الحق فى القصاص إبتداء  29، الساري حالياً. وبموجب المادة 1991فى 
يكون فيها  ح التىينتقل ألوليائه. جدير بالذكر أن الجدول األول الملحق بالقانون يحدد األطراف والجرا 

القصاص والتى تشمل : العين المبصرة إذا قلعت بكاملها، األنف إلى حد المارن، األذن السليمة، الشفة 
إذا قطعت كلها، السن إذا قررت السلطة الطبية أنه ال يرجى ظهور بدلها، اللسان إذا أستوعبه القطع، اليد 

لزائد عن المفصل فى حالة الزيادة عن المفصل، إذا كان القطع من مفصل، وللمجنى عليه دية الجزء ا
الرجل وتطبق فى شأنها أحكام اليد، األنامل واألصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل، الذكر 

، األنتيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سالمة به القطع أو كان القطع من الحشفةإذا أستوع
 األخرى.  
م 1991ودارت نقاشات في اآلونة األخيرة حول القانون الجنائي السوداني  القانون ادانتقتم  

من قبل القانونين والمشرعين، حول هل هو قانون يمثل الشريعة اإلسالمية؟، أم انه قانون وضعي ولم 
يستمد نصوصه من الشريعة اإلسالمية؟، خصوصاً بعد أن أطلق عليه المشرع اسم القانون الجنائي السودان 

م.في البدء كان السودان عبارة عن دولة واحدة 1991ولم يسميه قانون الشريعة اإلسالمية للعام فقط 
جنوب وشمال وعليه القانون كان يطبق على الفئة المسلمة وال يطبق على والية الجنوب وقد استثني منه 



 
 

 

ب (، اال إذا طل1)113(، 1)139،99،123،139(، 1) 99(، 3(، )2(، )1بعض المواد مثل: )
 -ناء: تقاد الذي وجه لهذا االستثالمتهم تطبيقها عليه أو قرر مختص السلطة التشريعية ذلك، واالن

 -تخصيص القانون بالوالية: 
ك الوقت ة الخرطوم، علماً بأن السودان في ذلواليالتطبيق بنه خصص أقانون بلل ات التي وجهتنتقاداال

قانون يسود الجنوبية لبعض المواد، ال اتالواليتثناء م لم ينفصل جنوبه وهنالك بعض المواد تم اس1991
الدولة وهو يمثل الدولة وهيبتها، ومن الطبيعي أال يحاكم غير المسلم بالشريعة اإلسالمية بغض النظر عن 

 تواجده في أي والية، كما نجد أن القانون ايضاً منح غير المسلم أن يطلب معاقبته بقوانين المسلمين.
  -انون: من حيث مواد الق

 -: (1)(157اواًل: المادة)
فيما يتعلق بهذه المادة من حيث التعريف التي ورد ذكرها سابق، نجد أن المشرع لم يحدد معاير يحدد 
بها الزي الفاضح، وترك األمر لشرطة النظام العام حيث يخضع األمر للشرطي من حيث تقييم أن كان 

ا يمارس سلطة القضاء حيث يوقع العقوبة على المجني الزي فاضح ام ال، باإلضافة لذلك نجده أحيان
عليها، ولي مالحظة ان هذه المادة تعني الزي الفاضح بمعنى أن هنالك من يتزين بزي فاضح ايضاً من 
الرجال ولكن المشرع لم يتطرق لهذا األمر. علماً بان الشرطي الذي يقوم بالضبط هو شخص ليست له 

در أن يغض النظر عن مظهر النساء، ولكن ما نجده في هذه المادة من والية شرعية على النساء، االج
حيث التنفيذ فيه كثير من التجاوزات. هذا من حيث التعريف، أما من حيث العقوبة نجد أن المشرع نص 

جلدة(، بسبب مضايقة الشعور العام، من حيث العقوبة وتحديد الجلد هي  19على معاقبة المتهمة )
(، مثله مثل 19وز للقاضي أن يحدد نوع العقوبة، ولكن ما يدعو للتعجب بالجلد )عقوبة تعزيرية يج

شارب الخمر علماً بان الخمر، والزنا غير المحصن، والقذف وهذه تعتبر جرائم حدود ومن الكبائر، كان 
ة ويتدرج ماالجدر بالمشرع أن ينص على التوجيه والتحذير واالنذار اواًل، ثم من بعدها تكون العقوبة بالغرا

يات كما تؤثر هذه العقوبات وتوصم صاحباتها وصمات عار للفت في العقوبات كما تدرج الشرع في العود.

                                   
 (.192م، المادة )1991م . القانون الجنائي السوداني للعا(1)



 
 

 

الالئي يجلدن بسبب الزي، حيث المجتمع ال يرحم مما يتسبب في حاالت وفاة أو كوارث اسرية 
 للوالدين.  

 
 

 1( 176)ثانيًا: المادة:
م، حيث عرفت الردة بانها تعني 1991نون الجنائي السوداني للعا هذه المادة تتعلق بحد الردة في القا

خروج أي مسلم من ملة المسلمين أو الترويج للخروج من الملة، وعاقبة مرتكبها باإلعدام بعد االستتابة 
 إذا لم يكن حديث عهد باإلسالم، كما اسقطت حد الردة متى ما عدل المرتد عن ذلك.

ون الخروج من ملة اإلسالم ولكنه لم يحدد كيف يكون الخروج، هل من التعريف السابق حدد القان
بالمجاهرة فقط؟ أم بالفعل؟ ولم يتحدث عن االعتقاد والشك، علمًا بان الفقهاء اجمعوا على أن الردة 

، حيث تتمثل الردة بعمل الجوارح ومنها السان والقول (2)تتمثل في )القول، الفعل، واالعتقاد والشك(
ضا الفعل متمثل في الجوارح مثل فعل شعائر توحي بكفر المسلم، والشك واالعتقاد هو ما بالكفر، وأي

 جثم في الصدر من أفكار ومعتقدات.      
 (156، 154، 155ثالثًا: المادة: )

تتحدث كل من المواد أعاله عن ممارسة الدعارة وإدارة محل للدعارة، واغواء األشخاص للعمل في  
داب ومنافية للقوانين اإلسالمية، وهي نفس المواد التي يتضمنها قانون النظام العام األعمال المخلة باآل

وهي عبارة عن مواد تشكل مخاطر على المجتمع ليست فقط بسبب ما يحمله من نصوص، ولكن أيضًا 
مة ابسبب األجهزة المنفذة له، وهذه المواد الموجودة في القانون الجنائي والتي تعني بضبط األخالق الع

والشارع العام والهوية السودانية، وعلى اساسها تم تكوين القسم الخاص من الشرطة لضبط الجرائم المتصلة 
باألخالق تحت مسميات مختلفة أكثرها شهرة )شرطة النظام العام( وبالرغم من أنه أُعيد تسميتها لتصبح 

                                   
 (.123م، المادة )1991. القانون الجنائي السوداني للعام ( 1)
 (.1993-1191)، 139-139ص 3ج كشاف القناع على متن االقناع  البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، (2)



 
 

 

وهي شرطة ُمكلفة بحماية األخالق شرطة أمن المجتمع، فهي مازالت معروفة لدى العامة باسمها األول، 
العامة، أشبه بشرطة اآلداب االتي عرفتها كثير من الدول العربية بمسميات أخرى مثل)هيئة األمر بالمعروف 

، تجارب أوضحت أن السلطات الممنوحة لهم عرضة لسوء االستغالل. تم تكوين المنكر( والنهي عن
رئ في آخر العهد مايو )عهد الرئيس جعفر محمد محاكم حملت مسميات مختلفة بدأت بمحاكم الطوا

نميري(، عندما أعلن نميري ما أسماه بمحاكم العدالة الناجزة، أُعيد تشكيلها بعد اسقاط الديمقراطية في 
بأسماء مختلفة. وتنظر محاكم النظام العام هذه الدعاوى في محاكمات إيجازيه ال توفر حق الدفاع  99

مة مأخوذ عن القوانين العسكرية، ويتميز بسرعة اإلجراء بشكل ال يتيح عن النفس وهو نظام للمحاك
للمتهم تحضير دفاعه، وتتم المحاكمة في جلسة ال تستغرق سوى دقائق، وعادة تكون األحكام بالجلد 
والغرامة، وال يُنبه أحد من المتهمين في حقه في االستعانة بمحامي، ال من الشرطة، وال من النيابة، وال 

  لقاضي نفسه، وال تكفل لهم اإلجراءات اإليجازي أي حق في الدفاع عن أنفسهم.من ا
 -: الجلد التقيد بالضوابط الشرعية حين تنفيذ عقوبة مرابعًا: عد

"نجد أن قانون اإلجراءات الجنائية وضع ضوابط البد من مراعتها حين تنفيذ العقوبة، وتالحظ أن بعض 
تي ال يمكن الرجوع عنها مثل: )عقوبة الجلد(، ال تتقيد بالضوابط المحاكم عند توقيعها للعقوبات ال

م، التي تراعي 1991( من القانون الجنائي السوداني للعام 39الشرعية المنصوص عليها في المادة)
الظروف المخففة والمشددة للعقوبة بناء على خطورة الجريمة وجسامتها ودرجة المسئولية ودوافع الجريمة.  

( على عقوبة الجلد والمستحقين لها فيما عدا جرائم الحدود، وعدم الحكم 39ص المادة )كما أيضا تن
بالجلد على من بلغ عمره ستون عاماً، والمريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر. وعند سقوط العقوبل 

 يعاقب الجاني بعقوبة بديلة.
قوبة الجلد للمتهم أن يستانف الحكم. وع كما يالحظ أن القانون يقوم بتنفيذ العقوبة فوراً، رغم انه يجوز

 من العقوبات التي ال يمكن الرجوع عنها إذا الغيت أو ظهرت براءة المتهم.



 
 

 

عليه البد للقانون الجنائي أن يراعي الحاالت التي يصدر فيها الحكم بالجلد وعدم االستعجال في تنفيذ 
 .((1))ن اإلجراءات الجنائية"العقوبة الى حين اتخذ كل الجراءات المنصوص عليها في قانو 

 تعديل نصاب حد السرقة:خامسًا: 
الشرع حدد نصاب معين للسرقة وقد ثبت ذلك في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أن 

. إذا أن ربع ((2)))ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدًا( النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
م نصاب السرقة في 1991قيمة موجبة للقطع، قد حدد القانون الجنائي السوداني للعام الدينار هو أدنى 

(، أو قيمته من النقود وبعد 1.29(، التي تفيد بأن النصاب يكون دينارًا من الذهب )9/199مادته)
تقدير تلك القيمة في السودان أصبح المبلغ الموجب حد السرقة )مايعادل آلف وخمسمائة جنية 

. فنجد ان تحديد نصاب لحد السرقة امراً اجتهادياً حيث تتغير قيمة الذهب (3)(، بالعملة المحليةسوداني
بتغيير الزمن والظروف االقتصادية، وقد تفاوتت اراء الفقهاء في هذا األمر، وكان من األفضل للقضاء 

ًا لكل فترة شور السوداني ان يجعل تحدد قيمة النصاب لحد السرقة للسلطة التشريعية حيث تصدر من
 تناسباً مع الظوابط والظروف االقتصادية للقيمة النقدية لجريمة السرقة. 

                                   
(،  )مارس 1991مرة)م.ف/(، المكتب الفني، ن1عبيد حاج على السلطة القضائية، منشور عقوبة الجلد، الملحق رقم ) ( 1)

 م(.1999
 .(1191(، ومسلم )3999رواه البخاري، )  ( 2)
( ،تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية، 2999(، منشور جنائي رقم)/3رئاسة السلطة القضائية، الملحق ) (3)

 م(.2999/سبتمبر 19(، )1/1النمرة)م.ف/عمومي/



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ث الثاني: االنتقادات الخارجيةالمبح

 -: بالحقوق والحرياتالمطلب األول فيما يتعلق 

أن هنالك م، نجد 1991فيما يتعلق باالنتقادات الخارجية التي وجهت للقانون الجنائي السوداني للعام 
العديد من االنتقادات. كلها تدور حول العنف ضد المرأة والمواد التي تشكل شكل من أشكال العنف 
وفقاً للمعاير التي أرثاها القانون الدولي وبعض أحكام القضاء الجنائي الدولي. العنف ضد المرأة حسب 

ى معني ها في البدء نتعرف علتعريف الجمعية العامة لألمم المتحدة له اشكال عديدة لكي نتعرف علي
 العنف ضد المرأة ماذا تعني هذه العبارة.

 -: (1) العنف ضد المرأة
نصت الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة؛ على أن العنف ضد المرأة هو " أي فعل يرتكز على 

مرس  إذام، الذي ينص على "منع العنف ضد المرأة 1993الجنس" وكان ذلك في القرار الصادر عام 

                                   
 .1999رأة )سيداو(، عام تفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد الماا (.1)



 
 

 

هذا العنف من قبل الجنس اآلخر أو أفراد االسرة". ومن الوثائق التي اصدرتها منظمة األمم المتحدة في 
موضوع العنف ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة )سيداو(، التي صدرت 

رأة بصورة م، حيث شملت العيدي من حقوق الم1999م. ودخلت حيز التنفيذ في 1999في عام 
 شاملة.

م، العنف الجنسي بأنه "أي فعل جنسي، أو 2992كما عرفت منظمة الصحة العالمية للعام 
محاولة للحصول على فعل جنسي أو تعليقات أو تحرشات جنسية غير مرغوب فيها أو افعال مشبوه، 

منظمة لضد الحياة الجنسية للشخص من قبل شخص أخر مهما كانت عالقته بالضحية" كما أوضحت ا
أن هذا التعريف ال يقتصر على األشخاص الذين يتعايشون في منزل واحد أو العمل فهو يشمل كل 

 العالقات والمعامالت التي تفرض االحتكاك بالجنس اآلخر.
وبحسب القانون الجنائي السوداني تعددت صور العنف فشملت: االغتصاب االستغالل وهتك 

لمنزلي. فصور العنف ضد المرأة تكررت في التشريعات الوطنية العرض، والتحرش، والختان، والعنف ا
(، الخاصة بزي المرأة كما سبق وأن ذكرنا ليس هنالك اي وصف 192خصوصا فيما يتعلق بالمادة )

دقيق ومحدد لنوع لباس المرأة، فأصبح هذا النص يتم استغالله بصورة ال تليق بالقانون كتشريع مناط به 
فة خاصة والمجتمع بصفة عامة. فنجد الحكم على مسالة الزي هي مسالة شرعية حماية وحفظ المرأة بص

وتثير كثير من المشاكل وقد تتسع وتضيق حسب اختالف الثقافات وتباينها علماً بأن السودان بلد مترامي 
هذا  عاألطراف وبه من العادات والتقاليد ما يجعله من البلدان ذات التعدد العرقي والقبلي ولثقافي. ويرج

التباين للمستوى الثقافي والتطور االجتماعي بحقوق االنسان والحريات العامة والخاصة. ونتناول صور 
م فيما يمثل العنف ضد 1991اخرى من صور انتهاك حقوق االنسان في القانون الجنائي السوداني 

  -المرأة وهي: 
 - ختان اإلناث:-اواًل: 

م جاء خالياً من أي نص يجرم هذه الجريمة التي ترتكب 1991عام نجد أن القانون الجنائي السوداني لل
في حق المرأة علماً بان القانون الجنائي الدولي صنفها ضمن الجرائم التي تعتبر ضد االنسانية والمتضرر 
األول فيها المرأة، واذا رجعنا للسابق لوجدنا أن السودان من الدول األولى التي تناولت موضوع الختان 



 
 

 

(، 3ساس انه جرم يجب معاقبة كل من يقوم بارتكابه، وكان ذلك بصدور األمر التشريعي رقم )على أ
( الفقرة )أ(، وفي ذلك الوقت 291المادة) 1م1929م  واضيف لقانون العقوبات لسنة 1913لسنة 

صنف الختان على  أساس ختان شرعي وختان غير شرعي من خالل األفعال التي كانت تمارس باسم 
، حيث عاقب على جريمة الختان بالسجن مده ال تتجاوز 1991، واستمره القانون الي عام الختان

مسقطًا للمادة التي  1993خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. ومن المؤسف أن يأتي قانون 
م لم يشر لموضوع ختان اإلناث، ونجد أن 2919تجرم ختان إناث كلياً. وكذلك قانون الطفل للعام 

السودان به مجموعة ال يستهان بها من الجمعيات الوطنية التي تعمل على محاربة العادات الضارة مثل: 
)جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية، وجمعية محاربة العادات الضارة(، كل هذا الجمعيات 

ها كجزء مهم العتناء بعملت على رفع الوعي بحقوق االنسان ومحاربة العادات التي تضر بصحة المرأة وا
يتوقف عليها صحة المجتمع، ولكن هذه المنظمات واجهت حمالت مضادة من قبل رجال الدين.  
علماً بان رجال الدين مرجعهم حديث أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن في المدينة فقال لها 

، ففي تفسير (2)أة وأحب للبعل(الرسول صلى الله عليه وسلم: )أشمي وال تنهكي فإن ذلك أحظى للمر 
 -الحديث حسب رواية الحاكم في مستدركه أن االنهاك جاء ألمرين: 

عند المرأة مما ينتج عنه كراهية المرأة لجماع زوجها، واوضح ان ذلك يؤدي  يضعف الشهوةأنه  األول:
 إلى كراهية زوجها لها.

 وجه وبريقه.وعدمه يحفظ نضرة ال يذهب بريق ولمعان الوجهأنه  الثاني:
(، أوضح أن الختان وأجب في حق الرجل، وسنة في حق 11وفي احدى فتاوي العثيمين فتوى رقم )

عود إلى حق الرجل فيه مصلحة تالنساء، واضاف في توضيح له الفرق بين االثنين حيث ابان أن في 
نه يقلل حيث أوضح أ حق المرأة طلب كمال وليست من باب إزالة األذى. أما في شرط الطهارة

ا على تشريعاته )غلمتها أي شهوتها(. ومن هنا يكون السؤال هل يحق للدول االسالمية أن تنص في

                                   
 (، فقرة )أ(.291م، مادة )1929. قانون العقوبات السوداني لسنة (1)
 (، حديث صحيح.9291أبو وداود، والبيهقي في سننهما وصححه االلباني في صحيح الجامع حديث رقم ) (2)



 
 

 

قانون يمنع الختان؟ اإلجابة بما أنه من السنة المستحبة نتوقع أن تعمل سياسة الدولة بمقتضى السياسة 
جرم فيها دول من وضع قوانين تالشرعية فيما يتعلق بقاعدة )ال ضرر وال ضرار(، ليست هنالك ما يمنع ال

ختان اإلناث علماً بان من تقوم به اآلن مجموعة من النساء الغير متعلمات وليس لديهن إي خبرة طبية 
 بمخاطر الختان هذا في راي الشخصي.

وعليه نجد أن خلو القانون الجنائي السوداني من نص يجرم فعل الختان في حق اإلناث يعتبر أرض 
االنتقادات الخارجية في ظل اتفاقيات دولية تنادي بحقوق االنسان ونبذ جميع  خصبة لنمو فيروس

 أشكال العنف ضد المرأة.
 -: ثانيًا: حرية العقيدة

(، تعتبر من 123م في نصه الخاص بحد الردة كما ورد في المادة)1991القانون الجنائي السوداني 
الحقوقية ومنظمة حقوق االنسان ولم تنفيذ إحدى االنتقادات التي وجهت للقانون من قبل المنظمات 

المحكمة أي حكم أعدم وذلك بسبب الضغوط التي تمارس على الدولة من منظمة األمم المتحدة، رغم 
( "لكل 39م، ينص على حرية العقيدة في السودان. وذكر ذلك في المادة )2999أن الدستور االنتقالي 

ها ادة، وكما أوضحت ايضاً أن له الحق في إعالن دينه أو عقيدتانسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعب
التعبير عنها عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو االحتفاالت، ولكن القانون قيد ذلك 
بما يتفق مع نصوص قانون النظام العام؟ كما اشترط القانون عدم االكراه في اعتناق دين معين أو ممارسة 

وس أو شعائر ال يقبل بها طواعية"، كما أن السودان صادق على العهد الدولي لإلعالن العالمي طق
م، نجد أن السودان تعهد بأن ينفذ جميع االتفاقيات والمعاهدات 1919لحقوق االنسان الصافي عام 

. وفي عام (3( الفقرة )29التي صادق عليها وهي تعتبر جزء ال يتجزأ من دستوره، وذكر ذلك في مادة )
م أسس السودان مفوضية حقوق غير المسلمين بغرض االلتزام والحفاظ على الحرية الدينية، 2999

 تم حل المفوضية. 2911ولألسف في عام 
شهر مايو علة السيدة/مريم  19وهنالك مثال لقضية شهيرة حيث حكمة المحكمة الخرطوم في 

ة الردة من االسالم للمسيحية وقد صدر قرار بإعدام ابراهيم اسحق بالردة وذلك الفتراضها ارتكاب جريم
المتهمة. هذا يعتبر واحد من االنتهاك الحريات في العقيدة وعدم التسامح الديني في البالد علمًا بان 



 
 

 

السودان من أكثر البالد في افريقيا بها تنوع اثني وعرقي وديني، فيه أقليات ذات ديانة مسيحية من 
 مختلف الطوائف.

م لم يحترم االقليات الدينية التي 1991على ما سبق ذكره نجد أن السودان بقانونه الجنائي للعام وبناء 
تعتبر جزء من ابناء الوطن الواحد ويجلهم يواجهون خطر االتهام بالردة، وهذا األمر جعل القانون الجنائي 

 محال لالنتقادات الخارجية.

 لية.: أحكام المحكمة الجنائية الدو ثانيالمطلب ال

تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية بعد االنتقادات التي وجهت -اواًل: نشأة المحكمة الجنائية الدولية: 
وطوكيو، وتناولت المحاكمات في جلستها مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم (1)*لمحاكمات نورمبيرغ 

ن تحت لمؤتمر الدبلوماسي الدولي وكاضد اإلنسانية في أوربا خالل الحرب العالمية الثانية، وبعد انشاء ا
م إلقامة نظام عقابي دولي يطبق 1919منظمة األمم المتحدة وكان دورها دعوة لجنة القانون الدولي 

 . (2)على كل شخص يخل بسالمة وأمن المجتمع الدولي
م، اعداد وصياغ المعاهدات واالتفاقيات التي سيقوم على ضوئها أسس 12/12/1999وقد تقرر في 

 .(3)م1993م، والثاني 19991لمحكمة، وقد تحقق اول مشروع لذلك في عام ا
م، قامت اللجنة الدولية بدراسة موضوع 1999وقد مرت مراحل تأسيس المحكمة بعدة مراحل ففي عام 

الجرائم التي تتعلق بالجرائم المنظمة ضد اإلنسانية مثل االتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، وفي عام 
اللجنة الخاصة بالبحث في موضوع تأسيس قضاء جنائي دولي دائم له عالقة باألمم  م قامت1999

 م.1993المتحدة، كما تم مناقشة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 

                                   
اريخ الحديث في فرانكونيا الوسطى، واشتهرت في التمدينة المانية في منطقة فرانكونيا بوالية بافاريا وعاصمة المنطقة اإلدارية * ( 1)

 بسبب اقامت قوات التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
 (. 2993بغداد ) 39، ص1، بيت الحكمة، طالمحكمة الجنائية الدوليةخليل محمود،  ضاري (2)
  (.1999ر النهضة العربية، مصر دا) 12، صالمحكمة الجنائية والدولية الدائمةأبو الخير أحمد عطية،  (3)



 
 

 

خاص بأنشاء اللجنة التحضيرية لجمعية العامة  99/13م، أصدرت قرار رقم 1999وفي تاريخ 
ليكون بمثابة  ولي، الد وجود قانون الدولي على ضرورة القانونواساتذة لفقهاء اأجمع وقد لألمم المتحدة. 

، واساءة معاملة الرهائن واإلبادة قانون يجرم جميع الجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية؛ مثل جرائم الحرب
 األمورر طوهي ايضاً تعد من أخ تمثل تلك الجرائم تهديداً لحقوق وحرية وكرامة االنسان. وكما والجرحة.

حتى يتحقق أمن  الحرب؛ لحالة الحاكمة للقواعد د نصوص قانونية يتم فيها تحديداً التي تستحق تحدي
 وسالمة الشعوب.
 عام الدولي المجتمع أوجدها مستقلة دائمة جنائية قضائية هيئة الدولية الجنائية والمحكمة

 إجراءات تتولى بحيث الدولي، انونالق بمقتضى جسامة المحتملة الجرائم أشد مرتكبي لمقاضاة 2002
 تكون عندما الحرب، وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية، اإلبادة جريمة في والمحاكمة التحقيق

 .(1) لكبذ القيام عن عازفة أو عاجزة الوطني المستوى على المحلية السلطات
 الدولي المجتمع إنشاء من بالرغم أنه ذلك المحكمة؛ هذه إلنشاء حاجة هناك كانت وقد

 اإلبادة جرائم أن إال الماضي القرن امتداد على اإلنسان حقوق حماية أجل واقليمية من دولية ألنظمة
 يقدم ولم البشر، ماليين على الوقوع الحرب تمثلت في ميومجر  اإلنسانية ضد والجرائم المرتكبة

الجرائم  مرتكبي األشخاص محاكمة أن تلك الجرائم ، كما مرتكبي من قليل عدد سوى الوطنية للمحاكمة
 المحكمة أن ذلك فشله؛ أثبت )أي خاصة( الغرض لذلك إنشاؤها يتم دولية جنائية محكمة أمام الدولية

 المتحدة، األمم داخل القوى الدولية وتوازن السياسي، لالستقطاب تخضع الغرض، لهذا إنشاؤها يتم التي
 وذلك الجرائم،تلك  مرتكبي محاكمة هي الدولية رئم ا الج انتشار من للحد طريقة أفضل كانت وعليه
 أركان المجتمع تقوض التي الخطيرة، الدولية الجرائم في بالنظر تختص دائمة دولية جنائية محكمة أمام

                                   
(1) https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/international-justice/ 

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/international-justice/


 
 

 

قد تم اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية في روما و  .(1)بالخطر الجوهرية مصالحه وتهدد الدولي،
 -االتي: لمحكمة وسلطاتها ، عن المركز القانوني ل(2) (1حيث نص في مادة) م،1999يوليو 19في 

تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها 
 وتحقيق مقاصدها.

 يللمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام االساسي ف 
 ولها وبموجب اتفاق خاص مع اي دولة اخرى، أن تمارس في اقليمها تلك الدولة. طرف،اقليم أي دولة 

يتضح في هذه المادة أن المحكمة الجنائية الدولية أوضحت اإلطار القانوني الذي يجب على الدول 
 .ااالعضاء االلتزام به، حتى يتثنى للمحكمة بصفتها الشخصية القانونية تحقيق مقاصده

تم االقرار على نظام روما األساسي الذي نص على انشاء المحكمة الجنائية  1999وفي عام 
الدولية وتم فتح التصديق عليها من قبل الدول التي وقعت عل النظام، الى إن اكتمل النصاب القانوني 

وبناء (3)لجنة المحكمة وعين لها مدع عام. شكلت، حيث 2992لبدء سريان عمل المحكمة في يوليو 
 -اآلتي: على ما سبق ذكره نستخلص أ دوافع انشاء المحكم الجنائية الدولية تتمثل في 

ايجاد اداة قانونية دولية تحكم الحروب والنزاعات الدولية التي تمثل جرائم ضد االنسانية وتضح 
لية لمجرمي ات الدو مبدأ الوالية القضائية الدولية لمرتكبي جرائم ضد االنسانية؛ والمحاكم لها. قرارحداً 

 تعتبر تطور هام في تحقيق العدالة الجنائية الدولية.، الحرب
، والمحكمة الدولية الخاصة 1993محاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا عام  :العالميةومثال للجرائم 

 .(4)م1991بمجرمي رواندا عام 

                                   
اريخ الزيارة ت على موقع وزارة العدل ليبيا ت، دراسة منشورة على االنترنالعدالة الجنائية والمحكمة الدوليةعبد الحميد الزناتي،   (1)

11/11/2913 

  1999-9-19/ 1999معاهدات/ تصويبات سبتمبر  1999-9-19النظام األساسي للمحكمة الجنائية روما   (2)
 (.  2991)االسكندرية دار الفكر الجامعي  9، ص ، المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي (3)

(4) http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=4401 



 
 

 

مل نائية الدولية، بحيث تشوتعتبر المحكمة الجنائية الجهة المناط بها تحقيق نظام العدالة الج
ة وذلك الرتفاع النزاعات المسلح والدولية،المحاكمات الوطنية ايضًا والمحاكمات التي تضم الوطنية 

والصراعات والحروب الدولية والداخلية يحث عمت تلك الحروب كثير من رقعة الكرة األرضية، وارتفعت 
م فكان البد من ايجاد الية وجهة تحد من تلك الجرائ، لألفرادانتهاك الحقوق المدنية والسياسية  معدالت

 وتقديم القائمين على امرها للمحاكمات الدولية العادلة سواء كانوا أفراد، أو دول، أو منظما أو حكومات.
سجل انشطة  ما هوولكن األمر ال يخلو من االستقطاب السياسي، وهنا يخطر لنا سؤال 

 االسالم؟وقف الفقه الجنائي المحكمة الجنائية الدولية؟ وما هو م
على السؤالين السابقين وما يهمنا هنا ما يتعلق بدولة السودان، فهنالك عدة اتهامات  لإلجابة

وجهت للسودان خالل السنين الماضية حول االحداث التي تدور في اقليم دارفور واتهام قيادات الدولة 
 بجرائم الحرب.

 - :(1)دوليةاوال: سجل وانشطة المحكمة الجنائية ال
من الدول األطراف إلى  3منذ تاريخ دخول نظام روما األساسي حيز التنفيذ وأصبح يسير، وأشارت 

أوضاعها للمحكمة الجنائية الدولية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.  
 31المتخذ في  1993ل القرار كما قد أحال مجلس األمن الدولي الوضع في دارفور، في السودان خال

 -هو:  علومات العامة عن وضع هذه الحالة. الم2999مارس/ آذار 
 - :منظور فقهي أحكام المحكمة الجنائية من :ثانياً 

على  رفنابعد تعالجرائم ضد االنسانية، وذلك  وأخطر أفظعتمثل  ألنهانتناول جريمة االبادة الجماعية 
الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليها، والتي دخلت حيز  األحكام التي أقرتها المعاهدات

، وبعد أن استعرضنا بعض أمثلة عن المواجهة السياسية والتطبيقات القضائية إلدانة م1991التنفيذ عام 
 الجريمة؟موقف الشريعة اإلسالمية من هذه هذه الجريمة والعقاب عليها يثور التساؤل حول 
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رع العامة التي اقرها الش المبادئضوء  ىكم جريمة اإلبادة الجماعية يجب أن يكون علللوقوف على ح 
ا التي ترتبط كافة األحكام الجزئية بتفاصيله  ىذلك أن القرآن لم ينص عل النبوية،في القرآن الكريم والسنة 

التي  التفاصيل،ه ذه اختالف علىبوقائع ال متناهية في تعدادها وترتبط بمركز الزمان والمكان بما يؤثر 
اقاً مع األحكام واتس الشرعية،أحكامها التزاماً بالضوابط  الستنباطتركت للمجتهدين في كل زمان ومكان 

 الحنيف.الكلية ومقاصد الشرع 
ما يمكن أن يكون منظورًا إسالميًا لجريمة اإلبادة الجماعية من خالل  حيثونحن ننطلق من 

لقد  ومكانة اإلنسان بين المخلوقات والذي كرمه ربه بقوله تعالي " و  ثوابت معينة في سنة الله في خلقه
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالً 

وحقيقة كون اإلنسان خليفة الله في األرض ، قال تعالي " وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في (1)
فة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني األرض خلي

في األرض جعل له الله تعالي وظيفة أناطها باإلنسان وهو االنسان ستخالف وا (2)أعلم ماال تعلمون 
 وعمارة اإلنسان للكون علي (3)عمارة األرض قال تعالي " هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها " 

التي  ادئوالمبإال إذا تم االلتزام بالقيم  –من وجهة النظر اإلسالمية  –معني بناء الحضارة ال تتحقق 
في و  تضمنها الشرع الحنيف في العالقة اإلنسانية سواء علي مستوي الفرد أو علي مستوي الجماعات

وحدة لي وحدة النشأة و هذا يقول الدكتور حمودة السعفي " واإلسالم زيادة علي بنائه حقوق اإلنسان ع
الغ النفس لفضائل إلبا، فإنه دعم هذا التأسيس من خالل دعوته الناس إلي  االستحالفالعقيدة ونظرية 

اإلنسانية إلي مرتبة تسمو بها علي همج الحيوانية ولذلك ذم الله سبحانه وتعالي الذين لم يتخلقوا بخلق 
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ها ها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بفقال تعالي " لهم قلوب ال يفقهون ب (1)اإلنسان"
  –واإلسالم في تنظيمه للعالقات اإلنسانية أرسي  .(2)أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون "

العامة التي يتحقق بها مقاصد الشرع تمثل اإلطار العام لهذه  المبادئمجموعة من  :كما سبق القول
قرر ، و لها االنصياعموعة من القواعد المنبثقة عن هذه القواعد ألزم المسلم العالقات، كما أرسي مج

امة التي تمثل الع المبادئولو أن الناس التزموا بهذه  ودنيوياً،مخالفة هذه وتلك جزاء دينياً  ىالشارع عل
الجماعية  ةجانب كبير من الخطورة مثل جريمة اإلباد ىاإلطار في العالقات اإلنسانية لما كانت جريمة عل

 الحدوث. ىقد وجدت طريقها إل
اإلسالم لحكم العالقات بين البشر ، والتي لو تم االلتزام بها لصلح  قرهاالتي أ المبادئولنتأمل  

حال اإلنسان فرداً كان أو جماعة ، ولكانت العالقات اإلنسانية صحية وسليمة .علي أنه سبق إلي علم 
ارة بالسوء وأن العنف وسفك الدماء هو بعض من السلوك اإلنساني مأالله سبحانه وتعالي أن نفس البشر 

، لذا كانت هناك القواعد التي ألزم الله بها عباده ، ووضع لها جزاء دنيويًا ودينيًا في حال مخالفتها ، 
ان ، ثم العامة التي ينبغي أن يلتزمها سلوك اإلنس المبادئوهذا ما نشرع في عرضه بادئين باستعراض أهم 

الم سقب ذلك باستعراض القواعد التفصيلية ، توصالً إلي ما يمكن استنباطه من هذا كله من منظور اإلنع
 .إلي جريمة اإلبادة الجماعية

 اإلنسانية:العامة اإلسالمية الحاكمة للعالقات  المبادئبعض 
 :الظلمالعدل واإلحسان وتحريم  األول:المبدأ 

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ ببعض:ن في تعامل البشر بعضهم أمر الله تعالي بانتهاج العدل واإلحسا

ٹ ٹ ڃ ڃ  ،((3))چڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےڃ چ چ چ 

 .(1)چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۇ
اب األمر بالعدل واإلحسان فهو خطوالملحوظ في اآليتين الكريمتين أن األولي تعمم الخطاب ب

 –اوي كما قال اإلمام محمد متولي الشعر   –موجه إلي كافة البشر باعتباره منهجاً يؤمن للجماعة البشرية 
 ىتوجه إلأما اآلية الثانية فهي ت ويسر،إقامة مجتمع صحي تسري فيه العالقات بين أبنائه في سالمة 

ة والتزام فالعدل حق للكاف واألعداء،وا العدل حتى مع الخصوم فال يؤمنون حتى يقيم اإلسالمي،المجتمع 
 محكوماً.وسواء كان حاكماً أو  المجتمع،الكافة أيا كان موقعهم في  ىعل

كما حرم الله الظلم علي نفسه وحرمه فيما بين عباده وأنذر بأشد أنواع العذاب علي من يظلم ، 
ذي أن يقع الظلم علي مؤمن أو علي كافر ، فالظلم ال وهو لم يفرق في استحقاق العذاب علي الظالم بين

 (2) يقع علي أي إنسان يبوء فاعله بغضب من الله ، يقول الله تعالي " ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً 
وقال تعالي " إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 

وقال تعالي " يوم ال ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار  (3)ب وساءت مرتفقاً الشرا بئس
 .(5)وقال تعالي " ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد أحتمل بهتاناً وإثماً مبيناً " (4)"

ها تتناول ة في تعريفأحد األفعال الداخل ارتكابولما كانت جريمة اإلبادة الجماعية المتمثلة في 
، وهي بذلك تعد أبعد ما تكون عن العدل  وبرئباإليذاء الجسيم الضحايا بغير تمييز بين مذنب 

واإلحسان والقسط الذي أمر بهم الشارع الحكيم ، وهي تعميم للظلم بين أفراد جماعة معينة بغير ذنب 
وأنذر بتوقيع  ماً نهي عنه الشارع الحكيم، بل لعله بسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو ما يعتبر ظل ارتكبوه

أقسي أنواع العذاب سواء وقع علي مسلم أو ذمي بل وعلي الكافر ، فالجريمة بذلك تمثل خروجاً علي 

                                   
 (9سورة المائدة اآلية ) (1)
 (19سورة الفرقان اآلية ) (2)
 (29سورة الكهف اآلية ) (3)
 (92سورة غافر اآلية ) (4)
 (112ورة النساء اآلية )س (5)



 
 

 

مقتضيات العدل واإلحسان والقسط وتعريض لدعائم المجتمع البشري ناهيكم عن دعائم المجتمع 
 اإلسالمي .

 االعتداء:عدم  الثاني:المبدأ 
اإلسالم بنصوص قاطعة عن االعتداء حتى ولو تعلق األمر بالخصوم واألعداء إال أن يكون ردًا نهي 

هو أولي ف الحرب،وإذا كان ذلك المبدأ ثابت في حالة  االعتداء،وبذات قدر  المسلمين، ىنهم علاو لعد
أيا كان  – قختالاالفلم يكن  عالقاتهم،بالتطبيق في وقت السلم، ويكون ذلك منهجاً يسلكه الناس في 

كون سببًا العرق ال يمكن أن ي فاختالف –المختلفين  ىسببه عرقيًا كان أو دينيًا مبررًا لالعتداء عل
 واحد.ذلك أن البشر في نهاية األمر من أصل  لالعتداء،

 (1) چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ 
اس إن ربكم لنوفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم يقول الرسول عليه الصالة والسالم " يأيها ا

  “.كلكم آلدم وآدم من تراب   واحد،وإن أباكم  واحد،
رق الناس كافة ال يف إلىوالملحوظ في الخطاب القرآني وفي الحديث الشريف أنهما موجهان 

ر فهو للبشر جميعاً تذكيراً لهم بأنهم من أصل واحد فال يمكن تبري المسلم،في الخطاب بين مسلم وغير 
 األثنية.عراق أو األ باختالق االعتداء

سبيل  ىبل ولو تعلق األمر بمشرك فالدعوة إل الدين، الختالف االعتداءكذلك ال يمكن تبرير 
ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  بالحسني،الله يجب أن تكون 

رًا َرُسوله ُمحَ في هذه اآلية "(2) چٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ًدا َصلَّى مَّ يـَُقول تـََعاَلى آمِّ
ْكَمةِّ.اللَّه َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَْن َيْدُعو اْلَخْلق إَِّلى اللَّه  َلُه َعَلْيهِّ مِّْن اْلكَِّتاب َوالسُّنَّة قَاَل اِّْبن َجرِّير َوُهَو َما أَنـْزَ  بِّاْلحِّ

ر َواْلَوَقائِّع بِّالنَّاسِّ ذَكَّ  ْحَذُروا بَْأس اللَّه تـََعاَلى َوقـَْوله " َرُهْم بَِّها لِّيَ َواْلَمْوعَِّظة اْلَحَسَنة َأْي بَِّما فِّيهِّ مِّْن الزََّواجِّ
َدال فـَْلَيُكْن بِّاْلَوْجهِّ اْلَحسَ  ُهْم إَِّلى ُمَناَظَرة َوجِّ نـْ بِّرِّْفٍق َولِّين  نَوَجادِّْلُهْم بِّاَلَّتِّي هَِّي َأْحَسن " َأْي َمْن اِّْحَتاَج مِّ
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طَاب َكَقْولِّهِّ تـََعاَلى " َواَل ُتَجادِّلُ  ُهْم " اآْلَية وا أَْهل اْلكَِّتاب إِّالَّ بِّاَلَّتِّي هَِّي َأْحَسن إِّالَّ الَّ َوُحْسن خِّ نـْ ذِّيَن ظََلُموا مِّ
ين بـََعثـَُهَما إَِّلى فِّْرَعوْ  َما السَّاَلم حِّ ن فِّي قـَْوله " فََأَمَرُه تـََعاَلى بِّلِّينِّ اْلَجانِّب َكَما أََمَر بِّهِّ ُموَسى َوَهاُرون َعَلْيهِّ

ر َأْو َيْخَشى " َوقـَْوله " إِّنَّ َرّبك ُهَو َأْعَلم بَِّمْن َضلَّ َعْن سَ فـَُقواَل َلهُ قـَْواًل  َم  لَيًِّنا َلَعلَّهُ يـََتذَكَّ بِّيله " اآْلَية . َأْي َقدَّ
ْنُه فَاْدُعُهْم إَِّلى اللَّه َواَل ُتْذهِّب نـَْفسك  ُهْم َوالسَّعِّيد وََكَتَب َذلَِّك عِّْنده َوفـَرََغ مِّ نـْ َلى َمْن َضلَّ عَ عِّْلم الشَّقِّّي مِّ
َساب " إِّنَّك  َنا اْلحِّ ُهْم َحَسرَات فَإِّنَُّه لَْيَس َعَلْيك ُهَداُهْم إِّنََّما أَْنَت نَذِّير َعَلْيك اْلَباَلغ َوَعَليـْ نـْ  تـَْهدِّي َمْن اَل مِّ

إتباعه مع كل من فهذا منهج ينبغي  ((1))" لَْيَس َعَلْيك ُهَداُهْم َوَلكِّنَّ اللَّه يـَْهدِّي َمْن َيَشاء " َأْحبَـْبت
ٻ    ٻ  ٻ   چ الكتاب،ثم تأتي نصوص تتعلق بكيفية إدارة الخالف مع أهل  الدين،يختلف معنا في 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

 .(2) چٹ  ڤ   ڤ  
عين توجد من مسيرة أربقتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها من ) :وقال صلي الله عليه وسلم

أال من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته أو ) :وفي شأن المعاهدين يقول الرسول عليه السالم، ((3))عاماً(
 .(4) (أنتقص أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة

 أستجاره،ن يره إبل إن علي المسلم أن يج عليه،بل إن األمر لو تعلق بأحد المشركين فال عدوان 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ ويمنحه األمان 

وقت الحرب فيلزم القرآن المسلم بأن  اآلمن، فإذا كان ذلك الحكم متعلقاً بمشرك يطلب (5) چېئ   
 أولي.في غير وقت القتال  اآلمنيؤمنه حتى يسمع كالم الله فإن إعطاء 
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 (3911رواه البخاري )  (3)
 (، حديث مرفوع.199رواه أبو داوود رقم الحديث )  (4)
 (3سورة التوبة اآلية ) (5)



 
 

 

هده هذا النهج فيما أورده في ع علىالراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه  ولقد سار الخليفة
هذا  لرحيم،ا" العهدة العمرية " والتي جاء فيها " بسم الله الرحمن  باسمأهل بيت المقدس والمعروفة  ىإل

نائسهم ولكمن األمان أعطاهم أماناً ألنفسهم وأموالهم  الياءما أعطي عبد الله عمر أمير المؤمنين إلي أهل 
ا ملتها ... أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينقص منها وال من حيزه وسائر وبريئتهاوسقمها وصلبانهم 

 ."دينهم وال يضار أحد منهم  علىمن أموالهم وال يكرهون  شيءوال من صليبهم وال من 
ه إبان الحرب، فإنهي الواجبة اإلتباع بعامة في أوقات السلم أو أوقات  المبادئوإذا كانت هذه 

 العتداءامن يقاتلونهم نجد أن اإلسالم قد حظر تماماً  ىي قد تغري المقاتلين بالعدوان علظروف القتال الت
چ  ،له فال جور وال تمادي في العدوانوما يقاب االعتداء، بل أوجب التناسب بين اعتدىمن  ىإال عل

ڍ  ڍ     ڇڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .((1))چڎ  ڈ  ڈ     ڎڌ  ڌ

 .(2)چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ    ىې  ې
ضوء مبدأ عدم االعتداء لعلمنا أنها أفعال  علىفإذا أردنا أن نعرف حكم جريمة اإلبادة الجماعية 

، بل غير جريرةب األذىر تمييز وإلحاق ييدينها اإلسالم لما فيها من تعميم للعقاب وعدوان ينال الناس بغ
إنه حتى ولو وقع اعتداء من بعض أفراد الجماعة المستهدفة بالجريمة فإن ذلك ال يبرر مد العدوان علي 

نبئكم بما  ربكم مرجعكم في ى" وال تزر وازرة وزر أخري ثم إل بقية أعضائها إعماالً للمبدأ اإلسالمي الراسخ
 .((3)) الصدور كنتم تعملون إنه عليم بذات

 الرحمة:اإلسالم دين  الثالث:المبدأ 

                                   
 (199سورة البقرة اآلية ) (1)
 (123سورة النحل آية رقم )  (2)
 (.9(  سورة الزمر آية )3)



 
 

 

للرحمة في اإلسالم موضع متميز في أحكام الشرع اإلسالمي ذلك أن كثيرًا من هذه األحكام كانت 
 .(1) چک  ک  گ         گ  گ       چ وذلك مصداقاً  ومقصدها،"الرحمة " علتها 

حكام إال أن ما يهمنا علي وجه الخصوص في هذا الموضع وإذا كنا نري " للرحمة " ظالً في الكثير من األ
ين الناس التراحم ب علىهو مكانة الرحمة في تعامل البشر بعضهم مع بعض فلقد حث القرآن الكريم 

 چۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   چ  المؤمنين،وأعتبر ذلك سمة من سمات 
وعن  .(2)

انًا وإنما لم أبعث لع إنني)المشركين أجاب  علىطلب إليه يدعو الرسول صلي الله عليه وسلم حينما 
 .(3) (بعثت رحمة

 لىعحتى مع األعداء الذين قاتلوا المسلمين فأظهرهم الله به  بالتزامهذا المبدأ أمر اإلسالم 
 القتلى.، بل ومع والجرحىأعدائهم فأمرهم بالرحمة مع األسري 

ضرورة التزام  لىإالقرآنية والسنة الفعلية والقولية ما يشير فأما الرحمة باألسري فهناك من النصوص 
قال تعالي ممتدحاً فريقاً من المؤمنين ألنهم يفضلون غيرهم علي أنفسهم  األسير،الرحمة في التعامل مع 

 .(4)"اً ويتيماً وأسيراً نبإطعامهم الطعام حتى ولو كانوا في حاجة إليه بقوله" ويطعمون الطعام علي حبه مسكي
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گچ 

ن الله وتعني هذه اآلية الكريمة أ(5) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ
ين المن بفإنهم عندئذ بالخيار  ىقتال من قاتلهم فإذا أتخذوا منهم أسر  ىحث المقاتلين المسلمين عل

 .ىدون أن يأمرهم بقتل األسر  الفدية،عليهم بإطالقهم أو أن يأخذوا منهم 

                                   
 (.199رقم )سورة األنبياء آية  (1)
 .(19رقم )سورة البلد آية  (2)
 (، حديث مرفوع.1919حديث رقم )آلداب، باب البر، والصلة، واصحيح مسلم،  (3)
 (.9سورة اإلنسان اآلية ) (4)
 (.1سورة محمد اآلية ) (5)



 
 

 

أما السنة الشريفة فإنها تشير إلي إحسان الرسول عليه السالم لألسري في موقعة بدر التي أسر 
ع وم تله،قفيها سبعين أسيراً منهم من ساموا المسلمين سوء العذاب بمن فيهم رسول الله نفسه ومحاولة 

لحد الذي ا إلىذلك فحينما وقعوا تحت يده أسري أحسن إليهم وأوصي بهم أصحابه باإلحسان إليهم 
 يه.قدم علىإيثارهم بطيب الطعام بل كان األسير يركب والصحابي يسير  إلىدفع الصحابة 

أخذون حكم القتال في علىفعلته أنه أصبحوا غير قادرين  الجرحىأما عن الرحمة في التعامل مع 
تال فلقد كان الرسول يوصي قادة جيوشه إن خرجوا للق الحرب،ن نهي الرسول عليه السالم بقتالهم في م

 .(1)"الله وفي سبيل الله وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا  باسمأغزوا بقوله " 
ناديه موقد روي أبو عبيد القاسم بن سالم في كتابه " األموال " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر 

ومن  سير،أ، وال يقتلن وال يتبعن مدبر جريح، ىال يجهزن علبأن فتح مكة أن ينادي في الناس "  يوم
عام ويتمسك  اللفظأغلق بابه فهو آمن " ويقول األستاذ وهبه الزحيلي )وهذا ليس خاصاً بأهل مكة، فإن 

 .(عمومه ىبه عل
ن المثلة بل مثيل بجثثهم فلقد نهي الرسول ع، بعدم التالقتلىبل إن الرحمة واجبة في التعامل مع 

ن من فلقد كفر الرسول عليه السالم عن يمين أقسم به أن يمثلن بسبعي المسلمين،حتى ولو مثلوا بجثث 
ۉ    ۅ  ۉچ بعدما أنزل الله  عنه،المشركين حينما رأي ما فعلوه يوم أحد بعمه حمزة رضي الله 

 .(2) چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ    ىې  ې  ې  ې
إن األفعال المكونة  ؟اإلسالميجريمة اإلبادة الجماعية من مبدأ الرحمة الذي يميز الشرع ما هي 

 .ومقتضياتهالهذه الجريمة وفاعليها أبعد ما تكون ويكونون من الرحمة 
 اإلسالم لحكم العالقات قرهاالتي أ المبادئوبذلك فإن هذه الجريمة تصبح خارجة تمامًا عن 

 ثقافتهم.افة أيا كان جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو فيما بين البشر ك

                                   
 ، حديث حسن صحيح. 1199، حديث رقم كتاب السنن الكبرى، باب ما جاء في النهي عن المثلة(  السنن الكبرى، 1)
 (.123سورة النحل اآلية ) (2)



 
 

 

قرتها ي أضوء بعض األحكام التفصيلية الت علىويبقي أن نشرع فيما يلي بتقدير هذه الجريمة 
 الجريمة.األعمال المكونة لهذه  علىمدي انطباقها  علىالشريعة اإلسالمية للوقوف 

 اإلبادة:ريمة بعض القواعد التفصيلية الحاكمة لألعمال المكونة لج
يف أحد األفعال اآلتية وفق التعر  بارتكابأن جريمة اإلبادة الجماعية تقع  إلىسبقت اإلشارة 

 الذي أوردته معاهدة منع جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليها هذه األفعال هي:
 الجماعة.قتل أفراد 

 الجماعة.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد  .1
 جزئيًا.وال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كلياً أو إخضاع الجماعة ألح .2
 الجماعة.فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل  .3
 أخرى.جماعة  إلىنقل أطفال الجماعة عنوة  .1

 :اإلسالمحكم القتل في 
اق الروح ولذا كان إزه الشرع،الحياة هي من الكليات الخمس التي تتحقق بها مقاصد  علىفإن الحفاظ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ الخليقة إحدى الكبائر منذ بدء 

 (1) چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ     گ  ڳ
عدة معان هي أن اإلحجام عن القتل إنما هو من مخافة الله ومن ثم  لىوتدل هذه اآليات ع

  الخاسرين، يرتكبه يكون منوأن القتل إثم يستحق عنه العذاب في النار وأن من  اإليمان،ضرب من ضروب 
ومع ذلك شرع الله للبشر منذ ذلك الحين تحريم  حكومات،كان ذلك كله في وقت لم تكن فيه دول أو 

 القتل.
يتمثل في حكم عام ال يخص صفة  لإلنسان،حكم قتل اإلنسان  إلىثم جاء القرآن بعد ذلك ليشير 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  الكافة،وإنما هو خطاب موجه إلي  القاتل،معينة في المقتول أو 

                                   
 (.29سورة المائدة آية رقم ) (1)



 
 

 

وغني عن البيان أن  .(1) چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
هذا الحكم ينصرف إلي الناس كافة يستوي في ذلك أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين ، بل إن الرسول 

اهدًا لم يرح رائحة من قتل مع)عليه السالم قد خص المعاهدين وأهل الذمة بحديثين مفادهما أن 
، وهذين الحكمين يتفقان مع ما جاء ((3))(ومن قتل قتيالً من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة) ((2))(الجنة

في اآلية الكريمة في شأن من قتل مؤمناً ، قال تعالي " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
، ويقع ذات الجزاء علي من أشترك في القتل ، يقول (4)يمًا "وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظ

ينيه آيس بين ع الرسول عليه السالم " من أعان علي قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب
والمؤمن ال يجوز له أن يقتل إال خطأ وفي هذه الحالة سن الشارع الحكيم ما يجب من رحمة الله " .

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ ًا أداؤه دينًا ودنيوي

 .(5) چٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ
ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  چ الجناية ثم إن اإلسالم قد شرع القصاص بأن يكون بذات قدر 

ہ  ۀ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

 .(6) چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ
ڱ   ں  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ثم يضع حكمًا عاماً في شأن من يقتل مظلوماً 

 .(7) چہ   ھ     ھ    ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

                                   
 (32المائدة آية رقم ) سورة (1)
 (. وسنن أبو داوود والنسائي.3913، حديث رقم )كتاب الديات، باب من قتل ذميا بغير جرمصحيح بخاري،    (2)
 . 3913النسائي، باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم، حديث رقم    (3)
 (93سورة النساء اآلية )   (4)
 (92(  سورة النساء آية )5)
 (199ية )سورة البقرة اآل (6)
 (33سورة اإلسراء اآلية ) (7)



 
 

 

 يوفي اآليات المذكورة حدد الشارع حكم القتل الخطأ والقتل المتعمد في الدنيا ففي الحالة األول
القصاص فيقتل أما القتل العمد فيتمثل ب الدية،تكون الدية والعتق إال أن يعفي له من ولي المقتول فتسقط 

 والمقتول.القاتل حراً كان أو عبداً أو أنثي ويشترط تماثل القاتل 
ثم جاء األمر بأال يسرف ولي المقتول  قتل،إال أن يقبل ولي المقتول الدية أو أن يعفو عمن 

 لدية.اوله أن يعفو بأن يأخذ  األخير،القتل فال يأخذ أحاً أخر غير القاتل بجريرة هذا  ظلماً في
التحريم القاطع لإلبادة الجماعية حتى ولو في مواجهة شخص قاتل  إلىواألحكام السابقة تشير 

دة في هذا ر جماعة معينة فيتم إبادة الجماعة انتقاماً من القاتل فذلك يخالف كافة األحكام الوا إلىينتمي 
 الشـأن.

 األرض:لجريمة اإلبادة إخالل باألمان وإفساد في  األخرىالصور الثالث 
 لىعإن اإلسالم زيادة علي المحافظة  و األمان،فمن الثابت أن اإلسالم قد كفل لإلنسان الحق في 

من الفرد أ ترقية الحياة اإلنسانية وال يكون ذلك إال باألمن بكل صوره سواء كان في علىالحياة حرص 
. العقيدة علىفي نفسه وذلك ما يتحقق باالعتقاد الصحيح أو مع الجماعة ويكون بالسلوك المرتكز 

ک  ک  چ  سبحانه،والضرر الجسدي أو العقلي يدخل في باب اإليذاء الذي نهي عنه الله 

 .(1) چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ع المضار مقاصد الحق وصالح الخلق في تحصيل ويقول اإلمام الغزالي " إن جلب المنفعة ودف

 ، وهو أن يحفظ عليهم دينهملشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسةمقصود ا ىلمصلحة عل مقاصدهم،
كل ما تضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت   ومالهم،وأنفسهم وعقلهم ونسلهم 
جسدية حالتهم ال ىالعيش في ظروف صعبة تؤثر عل ىوإجبار الجماعة عل .((2))هذه األصول فهو مفسدة "

مواردهم التي يرتزقون منها ويتعيشون بها هو ضرب من ضروب اإلفساد في األرض  ىأو تؤثر عل والنفسية،

                                   
 (99سورة األحزاب اآلية ) (1)
 هـ(. 1333ا)لمطبعة األميرية 299 – 299ص 1، جالمستصفى في علم األصولأبو حاد محمد بن محمد الغزالي،  (2)



 
 

 

ما  ىه علفي الحياة الدنيا ويشهد الل قال تعالي " ومن الناس من يعجبك قولهو  ويكرهه.الذي يحرمه الله 
وإذا تولي سعي في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ال يحب  في قلبه وهو ألد الخصام

. فإهالك الحرث أي ما يتقوت به اإلنسان وإهالك النسل يقصد في أحد المعاني إهالك ((1))"ادالفســ
وسائل معني إهالك النسل اآلدمي ب ىكما قد يؤخذ عل  منها،نسل األنعام التي يستفيد الجماعة البشرية 

 رعاً،شنها أن تؤدي إلي منع اإلنجاب في الجماعة وكل ذلك صور من اإلفساد في األرض المحرم من شأ
 .(2) قال تعالي "وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها

لقد و  االعتداء،حرمة المؤمن أيا كان شكل  علىويدخل في معني الفساد في األرض االعتداء 
من قتل النفس أحد صوره ومن باب أولي ما دون ذلك عدد المفسرون صور اإلفساد في األرض وجعلوا 

 لفاسدة.االناس ونشر األقوال  علىالهالك في النهاية ومنها زعزعة األمن كحمل السالح  إلىمما قد يؤدي 
وتقدير حكم جريمة اإلبادة الجماعية في ضوء األحكام السابقة وبالذات في الصور األخرى التي تضمنتها 

ي ف)هـ( يجعل منها فساد في األرض منهي عنه ومقدر له عقوبات  ىراتها من )ب( إلالمادة الثانية في فق
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :الدنيا واآلخرة

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .(3)چں
قاب منع جريمة اإلبادة الجماعية والعبعد استعراض األحكام التي تضمنتها االتفاقية الدولية ل

الشريعة اإلسالمية وقواعدها قد تضمنتها وتجاوزتها إلي ما يحمي الجماعة البشرية  مبادئعليها نجد أن 
أيا كانت مكوناتها ، بل إننا نلحظ تداخاًل بين ما تضمنته أحكام االتفاقية مع أحكام جرائم أخرى 

ة ورث الخلط بين جرائم عدة علي سبيل المثال بين جريمة اإلبادتضمنتها مواثيق أخرى علي نحو ما قد ي
الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية ، وعلي الرغم من أن هذا التقسيم ليس بواضح في الشريعة اإلسالمية إال 

                                   
 (299، 291سورة البقرة اآليتان  (1)
 (.93سورة األعراف اآلية )  (2)
 (33. سورة المائدة اآلية ) (3)



 
 

 

أن نطاق الحماية يستوعبها جميعاً في الشرع اإلسالمي علي نحو ال يفلت منه عمل من األعمال التي 
 جرائم أو تلك وفي ذلك كله حكمة بالغة.تكون هذه ال

  -والفقه اإلسالمي:  حقوق االنسان والمواثيق الدولية
ي ال تقل الحماية الدولية عن غيرها من مواضيع القانون الدول حقوق االنسان وارتباطها بالمواثيق الدولية،

 المصطلح،ذا على حقيقة ه للوقوف والقانونية،عن غيرها في إثارة الخالفات الفقهية  وال تقصر أهمية،
وفي  النسان،ااالحيان فعل من المجتمع الدولي لتجنب انتهاك حقوق  في بعضفالحماية الدولية تمثل 

ة يعد من األهمية بمكان توضيح المراد بالحماي تقدم،على ما  االغلب ردة فعل على انتهاك هذه الحقوق.
 تنتهي. أينتبدأ و ومعرفة أين  الدولية،ت الحماية إذ أن ذلك ضروري لتحديد نطاق عمل اتفاقيا الدولية،

عريف الحماية سيكون الفرع االول مخصص لت فرعين،سنتناوله في  الدولية،عليه ولإلحاطة بمفهوم الحماية 
تها من ناحية ومقارنأما الفرع الثاني سيتناول  مصادرها،ثم بيان  واصطالحاً،الدولية لحقوق اإلنسان لغًة 

 ية الحماية الدولية في الوقت الحاضر.أهم في ظل فقهيه
 -: تعريف الحماية الدولية لحقوق اإلنسان لغةً أواًل: 

مايًة)بالكسر( أي َمنَـَعه وحمى المريض ما يضره منعه اياه وأحتمى  الحماية: يقال حمىِّ الشيء يحميه حِّ
قال حميت القوم حماية ً . وي((1)) والشرابالممنوع من الطعام  أمتنع والَحمّي المريض ذلك وتحّمىهو من 
لناس اوتحاماه  يقرب،عنه وهذا شيء  حمّي أي محضور ال  يحميه حماية دفع. وحماه (2)نصرتهم ًً أي 

مايًة  يقرب،أي محضور ال  حمي،. ويقال هذا الشيء (3)واجتنبوه توقوه    أي  نه،عدفعت  إذاوَحَميَته حِّ
  عنهم، يدافع فهويمد حمايته لذويه  لك ألنهبذوالحميم القريب المشفق وسمي  يقربه، منه منومنعت 

                                   
 1، طالحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةالدسوقي،  (1)
 ، 1ج1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  (2)
 ، تعريب: جورجيت الحداد،1، طالحماية الدولية لحقوق اإلنسان نصوص ومقتطفاتبأترس روالن وبول تافيرنيية،  (3)



 
 

 

على معاٍن  الحماية تأتيوفي الجملة نجد  ،(1))چيئ  جب   حب  خبچ  العزيزكتابه   تعالى فيكما قال 
 .(2)بالمضرور المنع الن النصرة منع الغير من االضرار  داخلة تحت معنىوالنصرة وهي  المنع،هي: 

 ودَِّول، َولوالجمع دُ وقيل هما لغتان فيهما  والحرب،في المال  بةوالدُّولة العقالدَّولة  الدولية:     
يُء ُدولًة والدُّول بالضم في المال يقال: صار الف الفئتين،وقيل الدَّولة بالفتح في الحرب أن تدال إحدى 

 . (3)لحال الفعل واالنتقال من حاٍل  يُتداول والدَّلةالشيء الذي  الدُّلة اسموقال الزجاج  بينهم،
 -: اصطالحاً تعريف الحماية الدولية لحقوق اإلنسان 

منهم من ضيق و  واسعا،فقهاء القانون الدولي في تعريف الحماية الدولية فمنهم من اعطاها معنًا  ختلفا 
وإنما  ها،لوالمالحظ ان االتفاقيات والمعاهدات واالعالنات المتعلقة بالحماية لم تورد تعريف  منها،

وكأنها  ،أدبياً الجراءات التي تُلزم بها الدول سواء أكان هذا االلتزام قانونيًا أم مجموعة من ا نصت على
أي عرفت االصطالح بجملة اجراءات.لذا  التعريف(،قصرت هذه الحماية على هذه االجراءات )من حيث 

لية و في احدى حلقات النقاش التي نظمتها اللجنة الد، و البد لنا من استعراض ما طرحه الفقه من تعريف
تبنى ممثلي المنظمات االنسانية التعريف االتي: )مفهوم الحماية  ،1999للصليب االحمر في عام 

ف لضمان تهد االنشطة التيعامة جميع  االنسان بصفةالحماية في مجال حقوق  يشمل اصطالحالدولية 
 .(4)الصلة( وروح القوانين ذات  وفقا لنصالحقوق  الكامل لهذه االحترام

ل والحماية ب وحسب،الحماية الدولية  يصلح لتوصيفحظ على هذا التعريف هو انه ال إن ما يال
ف االنشطة ووفقا للتعريف فأن الحماية الدولية تتمثل بمختل االساس،بالدرجة  تتحملها الدولةالوطنية التي 

الواردة  صوبما ينسجم مع نص وروح النصو  الحقوق،التي تمارسها الهيئات للضمان الكامل الحترام هذه 
 يطيبين ما هي هذه االجراءات ولم يع التعريف لماال ان  لحقوق االنسان.في القانون الداخلي او الدولي 

كذلك ُعرفت الحماية الدولية إنها: )تكمن في االساس في اتخاذ العديد    كون مثال يقاس عليه.يل معياراً 

                                   
 (19آية رقم )المعارج  سورة  (1)
 التحاد المحامين العرب19المؤتمر ، حماية حقوق اإلنسانبأسل يوسف،  ( 2)
 1، طالحق في المساعدة اإلنسانيةأبو جالل صالح الدين،  (3)
 119، ص1، دراسة فقهية تطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، طالتدخل الدولي اإلنسانيحسام أحمد محمد هنداوي،  ( 4)



 
 

 

األمم المتحدة, أو ما تمارسه اجهزة الحماية  من االجراءات  العامة التي تمارسها  األجهزة المتخصصة في
بموجب  نشاتإالدولية الخاصة المسئولة عن مراقبة  تنفيذ الدول التزاماتها باحترام حقوق االنسان, والتي 

اتفاقيات الوكاالت الدولية المتخصصة واالتفاقيات التي تلت ميثاق األمم المتحدة(, ومعيار التمييز 
تمارسها االجهزة  المتخصصة  والحماية الخاصة, هو ان يكون العمل بموجب اإلجراءات العامة التي 

ميثاق األمم المتحدة, أو بموجب اتفاقيات أو معاهدات خاصة تبرمها الوكاالت الدولية, فمتى كانت 
 -الحماية  بموجب الميثاق كانت حماية عامة, وإذا كانت  بموجب اتفاقيات أبرمتها الوكاالت الدولية 

قصر  إذ من سابقهكانت حماية خاصة. وجاء هذا التعريف أكثر تحديدًا   -تنادا إلى الميثاق ولو اس
 .(1) صةالمتخصالحماية على تلك التي تحمل الصفة الدولية سواء مارستها االمم المتحدة او الوكاالت 

لحماية بل وا وحسب،الحماية الدولية  يصلح لتوصيفنه ال أهذا التعريف هو  يالحظ علىو 
ف االنشطة ووفقا للتعريف فأن الحماية الدولية تتمثل بمختل االساس،بالدرجة  تتحملها الدولةلوطنية التي ا

دة وبما ينسجم مع نص وروح النصوص الوار  الحقوق،التي تمارسها الهيئات للضمان الكامل الحترام هذه 
 في القانون الداخلي او الدولي لحقوق االنسان.

شرة الحماية الدولية المبا الحماية،أن الحماية الدولية تقسم إلى نوعين من بينما رأى بعض الفقهاء 
يُراد باألولى: )جملة االجراءات واالنشطة التي تباشرها االجهزة المعنية  المباشرة،والحماية الدولية غير 

والتصدي  ية،الدولعلى المستوى الدولي او االقليمي لفرض احترام حقوق االنسان التي أقرتها المواثيق 
بغية وقف ومحو اثارها او التخفيف منها(. بينما يقصد  الحقوق،هذه  ترتكب ضد لالنتهاكات التي

و أولي االجهزة الدولية على المستوى الد تنهض بهابالحماية الغير مباشرة:) تلك المهام واالنشطة التي 
صياغة  عن طريق االنسان،حقوق بغرض خلق او ايجاد المناخ العام الذي يكفل اقرار وتعزيز  االقليمي،

وتقنين القواعد واالحكام المتعلقة بحقوق االنسان ونشر الوعي بها بين الشعوب والحكومات على حٍد 
 .((2)) (سواء

                                   
  19، ص1، ط، التدخل في الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسانحسن حنفي عمر (1)

 .2، طمفردات القرآن. الراغب األصفهاني، ( 2)



 
 

 

 -في الشريعة اإلسالمية:  حقوق االنسانثانيًا: 
سان في االن كما سبق وأن عرفنا حقوق االنسان في المواثيق الدولية والمعاهدات، لنا أن نعرف حقوق

 الشريعة اإلسالمية وتقسيماتها حسب ما ورد على السنة الفقهاء.
لغة: يطلق عليه )الموجود الثابت الذي ال يسوغ إنكاره(، والحق خالف -تعريف كلمة الحق

 -الباطل. ويستعمل كلمة الحق في أكثر من معنى فمنها: 
 .(1) چڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڌ  ڎ  ڎ چ الثبوت والواجب: كما قال الله عز وجل في محكم 

 (2) چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ : الحق بمعنى اليقين
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  چڃ  چ  چچ : كما بين الله عدلالحق بمعنى ال

 .(3) چڈ   
 چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ الباطل  : في ذكر الحق ضدالحق ضد الباطل

(4) 
السابقة يتضح لنا أن تعريف الحق في اللغة يتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من معاني للحق من األدلة 

 واحقاقه باعتباره واجب على كل شخص الدفاع عنه. كما له معاني كثيرة حسب المواضيع التي يرد فيها.
 -ثالثًا: الحق عند فقهاء القانون: 

وجوهره  بروه من األفكار التجريدية يصعب تحديد معناهاختلف فقهاء القانون حول تعريف الحق حيث اعت
وطبيعته. ولكنهم توصلوا لتعريف اجمالي غير محدد وهذا ما فتح مجااًل لظهور مذاهب كثيرة، منها 

                                   
 (.9سورة يس آية رقم ) (1)
 (23سورة الذاريات آية رقم ) (2)
 (.29سورة غافر آية رقم ) (3)
 (12سورة البقرة آية رقم ) (4)



 
 

 

. وقد اختار الفقهاء هذا (1)المذهب الفردي اإلداري أو الشخصي ألنه يجعل الحق شيئاً متصالً ويحميه
وإيجاد الحماية القانونية وبهذه الحماية يمكن تحقيق المصلحة بالقيم المادية التعريف لبيان جوهر الحق 

والمعنوية. وقد ذهب البعض الي االستئثار هو تحقيق مصلحة عامة يحميها القانون ألنها ذات قيمة 
 .(2) اجتماعية

 -رابعًا: الحق عند فقهاء اإلسالم: 
وجهة  نظرًا لوضوحه ومعناه اللغوي، وتم تعريفه من الفقهاء المسلمين لم يهتموا بتعريف الحق، وذلك  

، (3) نظرهم معنى إجمالي للحق، فعرفه الالمة )الزرقاء( بأنه " اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً"
وهنا المراد باالختصاص األمر الذي يجب أن يختص بشخص معين أو فئة حتى تتكون حقاً إذا ال معنى 

هو حق وان ما اعتبره الشرع حق ف" ،يه ميزة ممنوحه لصاحبه وممنوعة عن غيرهللحق اال عندما يتصور ف
 (5) والحق هو " ما يستحقه الرجل" والمراد بالرجل االنسان.. (4)" وإال فال

 -: االنسان من ناحية فقهيه مقارنة حقوق
ق اإلنسان في ان حقو بعد ان تعرفنا على حقوق االنسان في المواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية، وجدنا 

 النظام اإلسالمي موجود منذ أن خلق الله االنسان وهو حق يالزمه منذ والدته. 
فاألحكام مبنية على أساس العقيدة اإلسالمية التي تكسب حقوق اإلنسان احتراماً وقدسية، كما شكلت 

حقه في ن المطالبة بحماية لضمان الحفاظ عليها وجعل ميزان الحق العدالة اإللهية، بحيث يحق لإلنسا
يعة اء في الشر جما بإصرار وثبات وكفل اإلسالم له حق الجهاد من أجل ذلك الحق، فاذا تمت مقارنة 

                                   
الدستور -المواثيق الدولية واإلقليمية–في )الشريعة اإلسالمية  قوق اإلنسان وحرياتهالوجيز في حأمين العضايلة،  (1)

 9، ص1، ج1(،طاألردني
 19، ص 1،ج1، طدروس في أصل القانونجميل الشرقاوي،  ( 2)

 19-2،ص1، جالمدخل لدراسة القانونشمس الدين ،  ( 3)
 19، طالرحيق في المختومصفي الرحمن المباركفوري،  (4)
 229، ص3، جشرح كنز الدقائق، باب الحقالبحر الرائق ،  ( 5)



 
 

 

اإلسالمية من حقوق لإلنسان نجد أنها اضافت صفات دينية على أحكامه فاقت بها كل المواثيق 
 -والمعاهدات الدولية ومن تلك الصفات اآلتي: 

 قائص:الكمال والخلو من الن
أن احكام الشريعة قائمة على أساس الحكمة والعدل والرحمة وخالية من الظلم والخطأ والهوى والنسيان،  

َناَك بِّاْلَحقِّّ َوَأْحَسنَ كما جاء في قوله: ) ئـْ يرًا َواَل يَْأُتوَنَك بَِّمَثٍل إِّالَّ جِّ ، بينا نجد المعاهدات ((1)) (تـَْفسِّ
 الدولية توضح من قبل اشخاص الخطأ وارد عند البشر.

 -أحكام ملزمة: 
القرآن والسنة هما المصدرين األساسين للشريعة اإلسالمية التي تحتكم اليها كل الدول اإلسالمية وعلى 

ڤ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ له عز وجل: و أساسها يتم تشيد بناء أخالقي ديني لألنظمة الوضعية، كما في ق

وهذه القداسة تفتقر اليها القوانين والمواثيق الدولية حيث يتم إلزام الدول  .(2) چڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
 التي صادقت على تلك المواثيق وتعفي من تحفظ أو امتنع عن التصادق.

 -غير قابلة لإللغاء أو النسخ: 
ذكرنا أساسها القرآن والسنة. وقد اكمل الله سبحانه وتعالى  حقوق االنسان في الشريعة اإلسالمية كما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ الدين كما في قوله 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

ڎ  ڈ  ڈ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ

، وعليه ال تقبل النسخ أو اإللغاء في حق من الحقوق، (3) چک  ک  ک  گ    کژ  ڑ  ڑ  ژ
 بينما نجد في القوانين والمعاهدات الدولية قابلة للتعديل باإلضافة أو الحذف أو االثنين معاً والنسخ. 

 -الشمول والعموم: 
                                   

 (.33سورة الفرقان آية رقم ) (1)
 (32سورة الحج آية رقم ) (2)
 (3سورة المائدة آية رقم ) ( 3)

http://www.quran-for-all.com/t-25-1-33.html


 
 

 

ز لعموم فهي لعامة الناس ال تميالشريعة اإلسالمية هي نظام شامل للحقوق والحريات لكل شخص، أما ا
بين جنس واخر أو بلد واخر، كل الناس سواية في نظر الشريعة دون تميز بينهم في العقائد وهذه الخصائص 

ال عجمي ال فرق بين عربي و ) :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلممميزة لحقوق اإلنسان في اإلسالم
  .((1))اال بالتقوى(

 اهدات واالتفاقيات الدولية والتزام جمهورية السودان بها.المطلب الثالث: المع

لمناقشة هذا المطلب الخاص باالتفاقيات الدولية والوقوف على مدى التزام جمهورية السودان به ال بد 
لنا أوال ان نتعرف على ما معنى االتفاقيات الدولية، ومتى نشأة وتطورت هذه االتفاقيات، وماهي نوع 

صادق عليها السودان واخيرًا نقارن ما بين نصوص القانون الجنائي السوداني للعام  االتفاقيات التي
 م، وتطبيقه لبعض االتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق به.1991

 -اواًل: االتفاقيات والمعاهدات الدولية: 
رة، كم و يقصد بالمعاهدات "االتفاق الدولي الذي ينظم مواضيع ذات أهمية بالغة في الخط اصطالحًا:

. تعريف أخر هي:" اتفاق دولي ((2))أنه يتسم بالصفة السياسية وليس القانونية، أو الصفة االقتصادية"
بمعنى اتفاق شخصين أو أكثر بصفتهم القانونية الدولية على أن ينتج عن ذلك االتفاق آثار قانونية توافق 

 .((3))قواعد القانون الدولي"
يفات التي وضعها فقهاء القانون حول تعريف المعاهدات؛ فمنها هي: " هنالك مجموعة من التعر  فقهيًا:

عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر على أن يكون في صياغة مكتوبة كما يجب أن يخضع للقانون 
. ((4))الدولي، سواء كان مكتوب في وثيقة وأحدة أو أكثر ومهما كانت التسمية التي تطلق على هذا الوثيق"

                                   
 (، صحيح.9139(، والبيهقي في )الشعب(، رقم )23933أخرجه اإلمام أحمد، رقم الحديث ) (1)
  339، صن الدولي العاممبادئ القانو . غانم محمد حافظ، ( 2)
  113، ص3، ، طالقانون الدولي العاممحمد يوسف،   (3)
  399، صمدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم ،شكري محمد عبد العزيز  ( 4)



 
 

 

يف أخر هي: " اتفاق بين الدول أو غيرها من األشخاص ذوي الصفات القانونية الدولية الذين وهنالك تعر 
يخول لهم إبرام المعاهدات ويتضمن هذا االتفاق إنشاء حقوق وواجبات والتزامات قانونية على أن يلتزم 

 .((1))"يبها أطراف االتفاق؛ ويضيف هذا التعرف تنظيم تلك العالقات التي تخضع للقانون الدول
وقد تم تعريف االتفاقيات دوليًا حسب ما ورد في معاهدة فينا أنها: " االتفاق الدولي المعقود 
بين الدول في صياغة مكتوبة على الطريقة التي ينظمها القانون الدولي؛ كما أفادت ليس هنالك فرق اذا  

وضحت كانت تسميتها، وكما أكانت هذه الصياغة في وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر  مهما  
اتفاقية فينا في تعريفها أن اإلجراءات المتبعة لذلك هي)التصديق، والقبول، والموافقة، واالنضمام(؛ هي 
إجراءات متبعة تقرها الدول المنضمة لالتفاقية على المستوى الدولي برضاها وااللتزام به؛ كما حددت في 

ن رضا الدول بااللتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها واالنضمام (، إجراءات التعبير ع13-، 13موادها من )
 .((2))إليه"

: االتفاقيات والمعاهدات: هي إنشاء وتحقيق حقوق وواجبات وااللتزام بها أمام الله سبحانه تعريف مقترح
ة الدول عوتعالى أوال ثم أمام العباد والعالم الدولي؛ كما يستحب أن توافق هذه االتفاقيات والمعاهدات طبي

اإلسالمية وشرعها ونهجها اإلسالمي القويم علمًا بأن الشرع اإلسالمي لم يفرط في حق من الحقوق 
 اإلنسانية؛ ونحتاج لتقنين تلك االتفاقيات والمعاهدات تقنيين إسالمي.  

 -ثانيًا: نشأة وتطور االتفاقيات الدولية في جمهورية السودان: 
المختلفة هي الجهة المناط بها إدارة العقود وصياغة االتفاقيات  النائب العام ضمن إداراتهديوان 

والمعاهدات الدولية؛ كما خول لها إبداء الرأي وتفسير النصوص.  ذلك حسب ما جاء في نص الالئحة 
م تغيير مسمى إدارة النائب العام الخاصة بالمعاهدات 1991م. أما في عام 1999التنظيمية لسنة 

، وسميت )إدارة القانون العام(، وخول لها دور تمثيل ديوان النائب العام وان تلعب واالتفاقيات الدولية
دور المفاوض في المحافل الدولية، ويحق لها صياغة ومراجعة العقود وابرامها وايضاً لها الحق في مراجعة 

                                   
  299، صالوسيط في القانون الدولي العامعبد الكريم علوان،  ( 1)
 .1939(، 2اتفاقية فينا م)  (2)



 
 

 

ات الدولية. أما في عام يالعقود اإلدارية واالتفاقيات الدولية وإصدار الشهادات القانونية التي تتعلق باالتفاق
م تغير اسم اإلدارة الي )تنظيم الوزارة(، وكان ذلك بموجب الئحة وزارة العدل، ولها نفس 1993

م 1999لعام  99االختصاصات التي سبق ذكرها واضيف اليها قرار صادر من مجلس الوزراء في رقمه 
 يحدد وينظم إجراءات ابرام العقود واالتفاقيات.

م يحتوي على 2992للعام  192ءات بدقة صدر قرار من مجلس الوزراء برقم ولتحديد اإلجرا
مجموعة من اإلجراءات التي تتعلق بإبرام االتفاقيات الدولية حتى يتحقق بذلك الدور القانوني واالجرائي 

عتبر اوأتخذ التدريب الداخلي والخارجي آلية لرفع مستوي المستشارين والقانونين وهو ما  والرقابي لإلدارة.
 تطوير اجرائي ساعد في زيادة العمل وضرورة عملية. 

 -: المعاهدات واالتفاقيات الدوليةب التزام جمهورية السودانثالثًا: 
لمناقشة التزام جمهورية السودان بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية البد لنا أن نتعرف أوال على من دستور 

 صوصه الدستورية.السودان ونتعرف على مقتطفات من لوائحه ون
 -دستور جمهورية السودان: 

عرف الدستور االنتقالي جمهورية السودان على أنها دولة ال مركزية، بتعددها الثقافي واللغوي نسبة لتعايش 
مجموعة متنوعة في األعراق واألديان. كما أكد في نصوصه على أن التشريع اإلسالمي هو المصدر 

لشعب، في المعتقدات واألديان والتقاليد واألعراف مصدر القوة المعنوية ل الرئيسي للتشريع، واعتبر التنوع
وأن التنوع الثقافي واالجتماعي يعتبر أساس التماسك القومي، وال يجوز استغالله إلحداث التفرقة. ويتكون 

ان دالدستور من سبعة عشر باباً ومئتان وستة وعشرون مادة.من التعريف أعاله نصل الى معلومة ان السو 
بلد متعدد األعراق والتقاليد والعادات والثقافات، وأن الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع 
في الدولة، ويمثل العرف والمعتقدات واالديان االخرى المصدر المعنوي يستمد منه الشعب قوته وتماسكه 

ة باالتفاقيات والمعاهدات الدولي القومي. من خالل هذا التعريف يمكننا أن نقارن مدي التزام السودان
التي تتماشي مع الدستور وهل السودان التزم بذلك أم ال؟ ولإلجابة علة السؤال نتناول بعض من الحقوق 

 التي اقرها دستور السودان في مرسومه ونقارنها بما ورد في بعض االتفاقيات الدولية.
  -اواًل: الحقوق الدينية: 



 
 

 

( من الدستور االنتقالي لجمهورية السودان للعام 3نصت عليه المادة )تعريف الحقوق الدينية كما 
 -م، "تحترم الدولة الحقوق الدينية" نأخذ بعض الفقرات من نص المادة كاآلتي: 2999

 أماكن لتلك األغراض والمحافظة عليها. لشعائر أي دين أو معتقد وإنشاءالعبادة والتجمع وفقاً 
 بوعات الدينية.المط وإصدار وتوزيعد. كتابة 

 في األماكن المناسبة لهذه األغراض. تدريس الدين أو المعتقده. 
 عالمي.على المستويين المحلى وال بأمور الدين والعقيدةط. االتصال باألفراد والجماعات فيما يتعلق 

يز التجمع ج(، المتعلقة باحترام الحقوق الدينية في الدستور االنتقالي ت3نجد أن الفقرة )أ(، من المادة )
، وهذا ال يعني أن يكون الدين هو الدين اإلسالمي أو العقيدة اإلسالمية أي دين أو معتقدوفقاً لشعائر 

هي أساس التجمع، وهذا نسبة للتعدد الديني في السودان كما ذكرنا سابقا هنالك طوائف غير مسلمة 
 د الديني.تتجنس بالجنسية السودانية وتمارس شعائرها وطقوسها وفقاً للمعتق

(: " لكل إنسان حق في 19نص على حرية الديانة في مادة ) أما اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
. ((1))حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين"

قائد. أن الحرية الدينية والعنجد أن الدستور السوداني أتفق مع اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في ش
أما فيما يتعلق بالفكر والوجدان حسب ما تم توضيحه في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان يشمل حرية 
اعتناق دين ما، وأيضا الحرية في اختيار دين وله الحق في اظهار ذلك الدين امام المأل. السؤال هل 

وفقًا لنص  اً إذا رجع المسلم عن دينه ال يعتبر مرتد الدستور السوداني يعني هذا النص في دستوره؟ وهل
 (؟ لإلجابة على األسئلة أعاله نتعرف على ماهي الحرية الدينية في اإلسالم؟19المادة )

لقد جاء اإلسالم منذ البداية محترماً إلرادة االنسان حيث تمثل ذلك في نزول الوحي ومخاطبته 
چ  ى:رثى اإلسالم مبدأ الحرية الدينية، وفي قوله سبحانه وتعاللرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا ا

  مجيب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئ

                                   
 م.1919لمي لحقوق االنسان المجاز في عام اإلعالن العا  ( 1)



 
 

 

اآلية الكريمة نصت على عدم اإلكراه في الدين ويعتبر هذا مبدأ حرية العقيدة والفكر، ، (1) چجح  مح  جخ  
رك له رسائل وبعث الرسل لتبليغ الرسالة وحمل كل انسان نتيجة اختياره وتفقد انزل الله سبحانه وتعالى ال

محاسبة نفسه والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبهذا نجد ان اإلسالم جعل حرية االعتقاد واحدة من 
حقوق االنسان وال يجب التسلط واالكراه في حق أي مسلم. كما أن االنسان يولد على الفطرة ويحق 

ولد على الفطرة، )كل مولود يتوجيه دينياً وفكرياً كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  للوالدين
، وتعتبر الفطرة هي الدين اإلسالمي والتوجه لله سبحانه ((2))فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه(

 ته.صيب آخر وتعالى ومن ارتضاه االنسان دين لنفسه يظفر بمرضاة الله سبحانه وتعالي وي
الحرية الدينية تمنح الحق لكل شخص في ممارسة عبادته للدين الذي يعتنقه بدون ضغوط وال 
اكراه، وال يخلو األمر من النهي عن المنكر واالمر بالمعروف بالحكمة والموعظة. ونجد أن مفهوم الجهاد 

م للجهاد، حيث اإلسالفي سبيل الله مفهوم يحتاج لتصحيح وتوضيح معناه الحقيقي والهدف من شرع 
أن مفهوم الجهاد هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن وهو من أفضل األعمال بعد 
اإليمان، وله أربعة مراتب ودرجات، أولها الدعاء الى الله تعالى بغرض نشر اإلسالم، ثانيها الجهاد بالعلم 

وثالثهما الجهاد  الدعوة والتذكير وبيان الحكام الشرعية، وذلك يتمثل في تعليم العلماء العلوم الدينية وتبليغ
بالمال حيث ينفق من أجل نشر الدعوة اإلسالمية ويتمثل ذلك في اعداد الكتب وبناء المساجد ونشر 
وطباعة القرآن الكريم، واخيراً الجهاد بالنفس والقتال والحرب لحماية اإلسالم والدعوة اليه وحماية النفس 

 فاع عن الوطن.والعرض، والد
والقتال بمعناه السابق يهدف الى الحماية ولم يكن يهدف الى اكراه أحد على الدخول في الدين 
اإلسالمي، وانما كان من أجل نصر الحق والوقوف في أوجه الطواغيت والظلمة الذين يسيطرون على 

ح للعقيدة كير الصحيالشعوب المسلمة لحمايتهم وتامين الحرية الدينية لهم حتى يتمكنون من التف
الصحيحة، واختيار الدين القويم. وهذا هو الهدف من الفتوحات اإلسالمية في السابق زمن الصحابة 

                                   
 (.293سورة البقرة آية رقم )  ( 1)
 .119،ص11جامع معمر بن راشد، باب القدر، ج ( 2)



 
 

 

والخلفاء، حيث كان يكر خالد بن الوليد رضى الله عنه وارضاه " إنا ال نكره أحد على اإلسالم، ولو  
، "وما يحدث اآلن في بعض الدول (1)ن"كان الكافر يقاتل حتى يسلم لكان هذا أعظم اإلكراه على الدي

 .  (2)مثل اندونيسيا وأستراليا وأروبا وامريكا الدعوة دون ان يتعارض ذلك مع الحرية الدينية"
 (؟19وفقاً لنص المادة ) اً وهل إذا رجع المسلم عن دينه ال يعتبر مرتد مناقشة السؤال:

في  للمسلم أن يشرك مع ربه أحداً كمااإلسالم دين توحيد بوجود الله سبحانه وتعالى وال يحق 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ قوله تعالى

، وتفسير اآلية حسب ما ورد على لسان ابن كثير أن معنى (3) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
الله صلى ، وفي حديث لرسول (4(چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وقضى أي أوصى، وفي قوله سبحانه 

، وذكر الحديث أن يحل دم المسلم في ثالث حاالت (5)الله عليه وسلم : )ال يحل دم امري مسلم(
، ويقول الشيخ القرضاوي أن الردة ال (6))الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة(

تعرضه للفتنة  ى تفكك المجتمع و تثبت بمجرد التفكير، الردة هي نشر األفكار والعقائد بصورة تهدف ال
كما أوضح أن كل نظام ديني يحمي نفسه ويحمي األسس العامة والثوابت التي يقوم عليها، فمن أراد 
أن يكفر بالله والدين اإلسالم عقابه عند الله سبحانه وتعالى وال يعاقب لمجرد التفكير الن النوايا يعلم 

مي هنا حيز التنفيذ ونشر المعتقدات التي تنافس الدين اإلسالبها الله وحده، ولكن عندما يخرج تفكيره ل
يعاقب على فعله، وبهذا يتضح أن الدستور السوداني عندما اقر حرية العقيدة لم يفرق بين مرحلة التفكير 

وهذا ما ينافي  .تدريس الدين أو المعتقد في األماكن المناسبة لهذه األغراضأم التنفيذ بل صرح بان 
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المي وفي هذه الحالة الدستور يسمح للمسلم وغير المسلم بتدريس ونشر وطبع المعتقدات الشرع اإلس
 الدينية التي يعتنقها الفرد.

 -للقضايا التي تنتهك فيها الحرية الدينية:  :مثال
من القضايا التي شغلت الراي العام والعالم واحدثت انشقاقا بين القانونين ما بين مؤيد ومعارض  .1

السودانية/مريم يحي أو ابرار كما يزعم البعض. التي صدر الحكم بإعدامها تطبيقا قضية السيدة 
م، حيث تفاصيل القضية أن مريم 1991(، من القانون الجنائي السوداني للعام 123للمادة )

تزوجت من شاب مسيحي واعتنقت المسيحية وان الشاب من جنوب السودان ويحمل الجنسية 
حامل بطفلتها الثانية عندما تم القبض عليها واتهامها بالردة. وقد حضر األميركية. ولديهما ولد و 

القاضي وهيئة الدفاع ومجمع الفقه الستتابتها حسب قوانين الشرع، رفضت وأوضحت انها الم 
مسيحية وأب مسلم. وأنها ليست ابرار كما يزعم البعض وأنها غيرت اسمها لمريم وهي الم 

األفعال في هذه القضية وطالب زعيم حزب األمة القومي "السيد  وسلمة وأب مسلم.  توالت ردود
الصادق المهدي" في بيان رسمي له يجب إيقاف حكم اإلعدام ومراجعة القانون الجنائي 

 .((1))السوداني الذي ينص على اإلعدام ومن مصلحة اإلسالم االلتزام بحرية العقيدة

ة سي في القوانين وتأثرها باآلراء الشخصيمن خالل هذه القضية يتضح لنا مدى التدخل السيا
وعدم المرجعية، كما يتضح ايضًا انتهاك الحرية الدينية علمًا بان يوجد فئات غير مسلمة في السودان 
تتزاوج مع أقليات مسلمة وعقد الزواج ال ينظم مثل هذه الزيجات مما ينتج عنها مشاكل في العقيدة 

 ة.والنسب واالنتماءات العرقية واالثني
 -ثانيًا: اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف العنصري: 
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التمييز العنصري: "هو أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب 
أو األصل القومي أو األنثى ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق االنسان والحريات 

و التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو االقتصادي أو األساسية أ
ديسمبر تم  21من 1939عام  (1)االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان اخر من ميادين الحياه العامة"

دة، حاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف العنصري من قبل الجمعية العمومية لألمم المت
م، حيث نص 21/3/1999. حيث انضم السودان 1939يناير  1ودخلت االتفاقية حيذ النفاذ في 

على الحقوق والحريات التي نصت عليها االتفاقية بان تكون جزء من الدستور االنتقالي للعام 
 -م.ونتناول مقتطفات من نص االتفاقية: 2999

 عنصري يصدر عن أي شخص أو أي منظمة.توصي االتفاقية بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد  
( ، 2) م2999عندما نقارن هذه الفقرة بما ورد في الدستور االنتقالي لجمهورية السودان للعام 

نجد الدستور االنتقالي نص على االلتزام بما ورد في وثيقة األمم المتحدة وكان ذلك في الباب الثاني 
تقوم  يالباب الي مجموعة من الحقوق والواجبات الت تحت عنوان وثيقة الحقوق، وأشار في بنود ذلك

افاد الدستور بأن جميع الحقوق والحريات التي تتضمنها االتفاقيات والمواثيق الدولة بحمايتها، فمنها: 
 الدولية الخاصة بحقوق االنسان والمصادق عليها من قبل السودان جزء ال يتجزأ من الدستور الحالي.

مة االنسان في بنود الدستور حيث صنفت حياة االنسان وكرامته كما كان هنالك حظ لكرا
والسالمة الشخصية حق اصيل ومن ضمن الحقوق التي يحميها القانون وال يجوز حرمان أي انسان من 

 الحياة تعسفًا.
اما فيما يتعلق بالحرية الشخصية نجد أن القانون كفل الحرية الشخصية واألمان لكل شخص، 

أحد للقبض أو الحبس، بل ذهب الي أكثر من ذلك حيث ال يجوز حرمانه من حريته وال يجوز إخضاع 
 .إلجراءات يحددها القانونأو تقييدها إال ألسباب ووفقاً 

                                   
 (. 1(، فقرة )1المادة ) 1اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، ج  (1)
 .م، الباب الثاني، وثيقة الحقوق2999. دستور السودان االنتقالي لسنة (2) 



 
 

 

و أ فيما يتعلق بالرق والسخرية نجد الدستور حظر االتجار بالرق بجميع أشكاله، ومنع االسترقاق
 إخضاع أحد للسخرية.

م، نص على بنود 2999أن الدستور االنتقالي لجمهورية السودان للعام  بناء على ما سبق ذكره نجد
االتفاقية في القانون المعمول به والذي يجب تطبيقه اللتزامه بذلك لمنظمة األمم المتحدة واالخالل أو 

 عدم التطبيق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 
 -مناقشة البنود: 

نجد أن القانون كفل الحرية الشخصية واألمان لكل شخص، وال  :أواًل: فيما يتعلق بالحرية الشخصية
يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، بل ذهب الي أكثر من ذلك حيث ال يجوز حرمانه من حريته أو 

كلمة   تعتبر كلمة وفقاً إلجراءات يحددها القانون .ألسباب ووفقاً إلجراءات يحددها القانونتقييدها إال 
يرات الشخص المسؤول، وهذا يتنافى مع النصوص القانونية حيث يعتقد انها فضفاضة وتخضع لتقد

صياغات منضبطة واضحة ومحددة ال تتدخل فيها الميول الشخصية، ونجد كثير من القضايا التي تتعلق 
بالحرية الشخصية مثار جدل في السودان، مثل حرية الصحافة وحرية الرأي السياسي وحرية العقيدة، 

كل هذه الحريات تتعرض لالنتهاكات من قبل المنفذين للقانون ويرجع ذلك للنص   وحرية الزي.
 الفضفاض.

فيما يتعلق بالرق والسخرية نجد الدستور حظر االتجار بالرق بجميع أشكاله،  ثانيًا: الرق والسخرية:
حيانا أ السخرية لها صورة عديدة وتتمثل في اشكال كثيرة، أو إخضاع أحد للسخرية،ومنع االسترقاق 

في حاالت القبض نجد أن الشخص المكلف بذلك يسخر من المتهم علماً بان القاعدة القانونية تقول 
)المتهم برئ حتى تثبت إدانته(، فمثل هذه التصرفات تعتبر نوع من أنواع مخالفة القانون وعدم التزام من 

 الشخص المنفذ للقانون. خصوصا من رجال شرطة النظام العام.
ى ما سبق نجد أن المشكلة تتمثل في اليات التنفيذ التي تحقق هدف االتفاقيات وانزالها وبناء عل

للواقع، حيث وجدنا أن االتفاقيات والبنود واإلطار الخاص باالتفاقية هو عبارة عن اتفاق منصوص عليه 
ي تتعلق تومكتوب تحتاج ألليات ومؤسسات فاعلة تترجم الكلمات الى أفعال. نجد كثير من القضايا ال



 
 

 

بالحريات تتعرض للتعميم وال تخوض في التفاصيل التي تتجلى فيها الحقائق والمالبسات التي بدورها 
 تؤدي لتحقيق العدل والمساواة واألمان لألفراد بمختلف اتجاهاتهم وميولهم الفكرية والثقافية والعرقية.

 -مثال للقضايا التي تتعلق بالحريات الشخصية: 
 - :(1)ير محرمخلوة من غ قضية 

حضر بنتًا أم اتصل أحمدهم وأفاد أن المتهم األول 13/3/2911حيث تتلخص القضية في أنه بتاريخ 
، ، ولم يفتح له بابها إال بعد مرور وقت وبعدها فتح المتهم الثاني البابفي شقة. أتجه المبلغ للشقة 

ي جنيايات سوق بحري وشرق النيل؛ م ، من قاض1/3/2911وأُبرز له أمر التفتيش العام الصادر بتاريخ 
 وجدت المتهمة األولى تجلس على األرض، ثم قام المتهم الول بعرض رشوة ألف جنيه.

( 191قدم المتهمان األول والثاني للمحكمة أمام محكمة جنايات سوق بحري تحت المادة )
لسجن لمدة ستة (، حيث صدر في حقهما الحكم با99من القانون الجنائي السوداني وتحت المادة )

أشهر واالكتفاء بمدة حبس المتهم الثاني كعقوبة  والغرامة عشرة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن 
 .)2(لمدة ثالثة أشهر  وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة لصالح حكومة السودان

تهمة ماذا نظرنا لهذة القضية من الناحية االجتماعية والشخصية نجدها تسببت في ضرر للضحية ال
األولى، حيث لم يسمح لها بالدفاع عن نفسها وتوضيح سبب تواجدها والدوافع التي أدت الي حضورها 
لشقة المتهم الثاني. غير ان حيثيات القضية تتحدث عن )تبليغ( من أحدهم من المبلغ وماهو دافع 

 ل الشرائع.ك  التبليغ؟ وقد يكون التبليغ السباب شخصية ، كما أن الجسس على الناس مرفوضا في
(، 191ال خالف في ان الخلوه امر ملرفوض شرعاً ومحرم ، ولكن أن تصل اإلدانة تحت المادة )

التي سبق وأن شرحنا نصحها، ال نتسنتج ن مجرد وجود رجل مه أمراة في خلوة أن يطبق القاضي نص 
لتي ال تدع مجال ئن القطعية اعقوبة المادة المعنية . والمطلوب إثبات ذلك مباشرة بالبينات الظرفية والقرا

                                   
 (.3. ملحق  رقم )( 1) 

 (  محاكمة إسراء بابكر مختار وآخر .3( مرفق رقم )2)



 
 

 

للشك بان الفعل يستحق المعاقبة عليه. أما غير ذلك فهذه الخلوة قد تحمل أكثر من تأويل وامر التبليغ 
 أيضاً يحتاج الثبات أنه ال توجد عالقة بالمتهمين حتى ال يكون األمر كيدي.

مع وأمنه سلبًا على المجت، مما يؤثر فمثل هذه القضايا تعتبر انتهاكاً واضحا لحقوق األشخاص
وثقته في أفراد أمن المجتمع الذين تتمثل مهمتهم في حماية المجتمع والحفاظ عليه معافي من كل 

 المظاهر السالبة.

 

 

 الخاتمة 

جمع وتحليل المعلومات واستقراءها بصورة منطقية وحيادية  ةجاهد ت الباحثة حاول البحث في نهاية 
م خصوصا فيما يتعلق 1991ية التي قام عليها القانون الجنائي السوداني للتعرف على الفلسفة والمنهج

بالقضايا التي تكون عقوبتها سالبة للحياة. ألن القانون يمثل حلقة هامة من حلقات عملية التغيير 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي لألمة اإلسالمية بصفة خاصة والمجتمعات بصفة عامة، وللقانون 

عوامل أخرى تساعد في عملية التطوير والتقدم واألمن واالستقرار، فال بد له أن يتأثر اسهامات ضمن 
بالذهنية التي تصوغ القوانين، فعليه نقترح أن يتوفر النضج الثقافي واالجتماعي واالقتصادي في تلك 

وامل التي عالعقلية واأليدلوجية حتى يلعب القانون الدور المناط به. هذه الفكرة تجعل التعرف على ال
تسهم في صدور قانون معين، على نحو معين، ضرورة ال استغناء عنها لتحقيق الدور المنشود من 

 االتفاقيات والمعاهدات واللوائح القانونية.
 توجد بعض الصعوبات التي تقف في وجه التغيير لبعض المواد في القانون الجنائي السودانيوعليه 

ومة عالية خاصة في المواد التي تتعلق بالعقوبات الحدية نسبة لوجود م، ويتم مقاومتها مقا1991للعام 
أحكام مسبقة في القرآن الكريم، حيث يكون ذلك من قبل هيئات األوقاف الدينية ومجمعات الفقه 
اإلسالمي، علماً بان هذه الجهات مناط بها الوقوف على هذه األحكام وتطبيق األصلح واالنفع للمسلم 



 
 

 

جتمع بصفة عامة والستفادة من الحاالت المخففة لألحكام وفقاً للتراخيص المباحة بصفة خاصة وللم
في النصوص القرآنية وبما ورد في السنة النبوية. كما نجدها احيانًا ال تقبل كثيرا من أوجه التحديث 

 مالثقافي والفكري وال تتجاوب مع دعوات اإلصالح القانوني في مختلف فروع القانون األخرى وتقاو 
 بشدة عندما يتعلق األمر ببعض المواد التي ترتبط بالعادات والتقاليد في المجتمعات.

أن قانون النظام العام، ما هو إال اجحاف في حق المرأة والمجتمع بصفة عامة بمواده التي خلقت 
ر صنوع من التفكك األسري. ال نزال نلمس صمتا فقهيا في كثير من القضايا الهامة التي أفرزها الع

الحديث والسيما المواد التي ترتبط بالدين والخالق أصبح هاجسًا يؤرق الباحثين والعلماء بين مؤيد 
 ومعارض ومشترط.

النقاش في هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق بحقوق االنسان في ظل الضغوط الدولية ما زال 
ل المقترحة، اينت اآلراء والحلو مجال اختالف وعدم اتفاق بين الفقهاء والباحثين واألكاديميين حيث تب

وأكثر القضايا التي تحدث جدال تلك التي تتعلق بالعقيدة وحقوق االنسان والحرية الشخصية، علماً بان  
وكفل لها كل الحقوق والحريات ولكن غيابها ال  ، ضمنها الشرع الحنيف في أحكامهكل هذه القضايا

الدول ة تكمن في اليات التطبيق والتقنين الذي يناط بيعني عدم وجودها من الصل ولكن المشكلة الحقيقي
الحكومات القيام به حتى يعرف العالم الغربي أن اإلسالم لم يفرط في شيء أو امر من أمور الحياة فجاء  
كاماًل شاماًل لكل ما يتعلق بالكون وكل ما يخص االنسان. وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، 

الحقوق تجد االحترام دوما اثناء العهود الديمقراطية وتتعرض لالنتهاكات الكبيرة من المعلوم ان هذه 
خالل العهود الشمولية التى ال تعترف باالخر فى ممارسة تلك الحقوق وتعمل على اقصاء االخر وتكثر 
االعتقاالت وحاالت الحد من حرية الراى والتعبير وغيرها من الحقوق االخرى .ومن المالحظ ان 

صادقة على االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان ومن ضمنها العهد الدولى الخاص بالحقوق الم
م 1993المدنية والسياسية تتم خالل العهود الديمقراطية فنجد ان هذا العهد قد تمت المصادقة عليه فى 

 خالل الديمقراطية الثالثة.
العهد ورغم ذلك فان نصوص العهد  صبحت حكومة السودان ملزمة بما ورد فى هذاأوبالتالى 

ظلت بعيدة عن التشريع السودانى وعن التطبيق على الواقع السودانى او الدفع بها وذلك الن القانون 



 
 

 

ستور الحالى يحمد للد الذيالسودانى كان يستلزم تضمينها فى القوانين السودانية ومن ثم يطبق. االمر 
ان التى صادق عليها السودان تصبح ضمنا جزء من الدستور هو ان كل االتفاقيات الدولية لحقوق االنس

وبالتالى يمكن االستناد عليها امام الجهات العدلية. كما نص الدستور على وثيقة واضحة للحقوق 
الدستورية مباشرة عند حدوث االنتهاكات دون اشتراط  المحكمةوالحريات وجعل االحتجاج بها امام 

العهد الدولى الخاص  أصبحم 2999من الدستور االنتقالى  19مادة/استنفاذ طرق التظلم االخرى ال
م والتى تحدد السقف االدنى 2999م ووثيقة الحقوق بالدستور 1933بالحقوق المدنية والسياسية 

 الحقوق.لممارسة تلك 
رغم المصادقة على العهد واعتباره جزء من الدستور اال ان الحكومة السودانية لم توجد اليات واضحة 
لتطبيق هذه النصوص على ارض الواقع مما يخل بالركن الثانى "حماية الحقوق". ايضاً أوجب العهد على 
الحكومات اتخاذ تدابير تشريعية لتتوافق مع العهد لكن الشئ الواضح عبر الممارسة خالل دستورى 

صوص عبر نالنص على الحقوق والحريات ليس كافيا بل يتم التغول على تلك ال م فان2999وم 1999
ما ينتهكها  فى الغالب والذيالقوانيين حيث يتم النص على ان تلك الحقوق والحريات ينظمها القانون 

م"، لكل هذا ظلت 2991م قانون الصحافة والمطبوعات 1999"مثال لذلك قانون قوات االمن الوطنى 
 ايتها.حمانتهاكها هو االساس دون  وأصبحالحقوق المدنية والسياسية تراوح مكانها 

 ي تحقيقفحماية المجتمع من الجرائم يعتبر من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو لمقصد األعلى  ًا:أخير و 
ام عنه في حياته الدنيا وفي حياته األخرى. وكّل أحك بتحقيق النفع له ودفع الضررمصلحة اإلنسان 

ي ا نّصّية فهي مبنّية فالشريعة االسالمية موضوعة من أجل تحقيق هذه المقاصد، فإذا كانت أحكام
أساسها على ذلك، وإذا كانت أحكاما اجتهادية فينبغي أن يكون االجتهاد فيها موّجها بالمقاصد، مدققا 
ما تكون به محّققة لها، فمقاصد الشريعة هي المحور األكبر في صياغة األحكام، تدور معها حيثما 

لكّل  لشريعة تعتبر موّجهات على سبيل الوجوبتدور، وتتوّجه إليها حيثما تكون، "وإذا كانت مقاصد ا
اجتهاد فقهي في أّي شأن من شؤون الحياة، وفي أّي مستوى من مستوياتها، وأّن هذا التوجيه ينبغي أن 
تراعى فيه مراتب المقاصد، فيقّدم ما هو أعلى على ما دونه، وما هو كّلي على ما هو جزئّي، إاّل أّن 

تمام نتهي أحيانا إلى وضع ّما يستلزم في معالجته باالجتهاد الفقهي صرف االهأوضاع الحياة المتقّلبة قد ت



 
 

 

إلى مقاصد شرعية معّينة أكثر من صرفه إلى غيرها من المقاصد لما يُرى من أّنها أبلغ في المعالجة باعتبار 
لتي ما د اذلك الظرف المحّدد" ، واألحكام المتعّلقة با لقوانين والشرعية تحكمها مجموعة من  المقاص

من حكم من تلك األحكام إالّ وهو موضوع من أجل تحقيقها أو تحقيق بعض منها، و ينبغي أن تكون 
غاية االجتهاد في تلك األحكام، ما كان منها منصوصا عليه فباالجتهاد في الفهم، وما كان غير منصوص 

ي في شأن  رات االجتهاد الفقهفباالستنباط؛ ولذلك فإّن العلم بها على وجه الدّقة يعّد ضرورة من ضرو 
المجتمع عامة والحياة األسرية بصفة خاصة، وإالّ فإّن هذا االجتهاد يخطئ الحكم في هذا الشأن، وذلك 

د الشريعة في شأن جرائم الحدو  وجاءت أحكامما يكون له وخيم العواقب على وضع المجتمع بأكمله . 
ّن يل الذي حظيت به أحكام العبادات، ومع ذلك فإعلى قدر من التفصيل قد ال يفوقه إاّل ذلك التفص

 بعض ما يتعّلق بالجرائم تُركت األحكام فيه لالجتهاد مراعاة لتغّير األوضاع واألحوال المتعّلقة به.
 

 -النتائج ومناقشتها: ثانيًا: 
 ئج االتية: ابعد البحث في الكتب والمراجع الفقهية والقانونية منها والعلمية والدوريات، خلص البحث للنت

األنظمة التي عرفها التاريخ، ونجد كل مجاالت الحياة لها قوانين تحكمها من أقدس  القانون:أواًل: 
وحدد إجراءات وآليات يتم من خاللها تنفيذ القانون، كما ، وتترجم ذلك في شكل وثائق وعقود ولوائح

نائي أن القانون الجالباحثة  توجد .لكل قانون مصدر نهل منه األسس التي تم صياغته على اساسها
السوداني استمد مصادره كما سبق وأن شرحنا بالتفصيل من األعراف والعادات والتقاليد والشريعة 
اإلسالمية والسنة فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص. كما وجدن أن المشرع سمى القانون بالقانون 

ان السبب في ذلك بان السودان بلد متعدد االديالجنائي ولم يسميه بقانون الشريعة االسالمية ويرجع 
 والعراق والثقافات.

وبعد التحليل والبحث في القانون ومقارنته بالقوانين العقابية األخرى والقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية 
 وجدنا ان للقانون عيوب ومزايا، نتناول كل منها بشيء من التفصيل.

 -مزايا القانون: 



 
 

 

م، وهي قوانين 1993م جاء ال غياً لقانون سبتمبر للعام 1991السوداني للعام  القانون الجنائي .1
اصدرها الرئيس األسبق جعفر محمد نميري، وبموجبها أعلن الشريعة االسالمية ونصب نفسه 

ذهب معين مإماماً على المسلمين. ما أربك الساحة القضائية خصوصا أن القانون لم يلتزم تقليد 
ديد لياتي بنسيج إسالمي معاصر بل اصدر أحكاماً وقوانين بعضها  من أصل اجتهاد ج ولم يقدم

فقهي وبعضها من اصل وضعي. ومن عيوب القانون انه خال من المزكرات التفسيرية أو االيضاحية،  
كما أن العقوبة كانت مجملة بالسجن والجلد والغرامة وقد فهم عدد كبير من القانونين ان هذه 

لم ترضي قطاعات كبيرة عن هذه القوانين وتمت معارضتها، حيث أجتهد العقوبات ملزمة، و 
القضاة فأصابوا في بعضها واخطأ آخرون في صدور بعض األحكام في حق افراد الشعب بالقطع 
والصلب واالعدام، في جرائم تتراوح مابين حد السرقة والحرابة والردة. وقد كانت تلك القوانين 

سبب ترويعها وتهديدها وحدة البالد علماً بان في ذلك الوقت لم عبارة عن شبح يهدد الشعب ب
ينفصل الجنوب عن شمال السودان، فكانت عبارة عن تشوية للشريعة االسالمية. جاء القانون 

 م الغياً ومعدال لبعض المواد. وهذه يعتبر من احدى مزايا القانون.1991الجنائي السوداني للعام 
ث المظهر، والحد من الجرائم التي تتعرض لها المرأة في الشارع انضباط الشارع العام من حي .2

 العام.
تجريم الخمر والتعامل معها ومحاكمة كل من يتم ادانته في هذه الجرائم، وهذه تعتبر واحدة من  .3

 م يتم التعامل مع الخمور علنًا.1991مزايا القانون حيث كان في قانون 
غتصاب وعقوبتها، حيث تفشت هذه الجريمة في اآلونة من أهم مزايا القانون نص على جريمة اال .1

 االخيرة خصوصاً في حق األطفال.    

 عيوب القانون

القانون في بعض مواده التي ينص عليها الفصل الخامس عشر تحت عنوان)جرائم العرض واآلداب  .1
، علمًا عالعامة والسمعة(، تعتبر مواد سالبة للحرية الشخصية، وتفتح مجال الختالل امن المجتم



 
 

 

بانها تتم المحاكمة فيها ايجازيا مما يسلب المتهم حرية الدفاع، وكثير من هذه القضايا احيانا 
 يتم كيديًا.

تمليك السلطة للجهات المنفذة في تقدير الحدث من حيث كونة جريمة مثل )المظهر الفاضح،  .2
  االفعال المخلة لالداب(، من غير تحديد معاير لذلك. 

يما يتعلق بمعاقبة المجرم نجد القانون تقيد بالنصوص الشرعية من حيث النص جرئم الحدود وف .3
على الجرائم، اما من حيث التنفيذ نجد ان الهيئة التنفيذية اخفقت في االجراءات التنفيذية من 

 حيث اثبات التهمة الي تنقيذ العقوبة.
والسجن  لجلد والغرامةالتوسع في عقوبة الجلد رغم أن بعض المخالفات التتماشي مع عقوبة ا .1

 أو تخضع للعقوبتين معاً. 
لتقنين ضرورة وجدنا أن ا :المعاصرةحكام الجنايات في الفقه اإلسالمي في التشريعات أتقنين : ثانياً 

تفرضها الشريعة اإلسالمية على كل الدول اإلسالمية، والتقنين هو عبارة عن إطفاء الطابع الشرعي على 
م حيث يوجد به كثير من النصوص تحتاج 1991الجنائي السوداني للعام القوانين وخاصة القانون 

لمعالجات كما سبق وان شرحنا خصوصا فيما يتعلق بمواد النظام العام ومدى تأثر المجتمع بتلك 
 النصوص.

 مقارنة الجرائم الحدية والتعزيرية في القانون الجنائي بالشريعة االسالميةثالثًا: 

م، فيما يتعلق 1991أن القانون الجنائي السوداني للعام  من خالل البحثباحثة عند المقارنة توصلت ال
بحد الردة نص عليها حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ولوجود األقلية الغير مسلمة في السودان نجد 
أن القانون يصعب عليه تنفيذ الحكم وذلك لصعوبة اثبات جريمة الردة، حيث أن القانون نص على حرية 

على  أما فيما يتعلق بباقي جرئم الحدود نص القانون لعقيدة، فأصبح التحايل على القانون مسالة واردة.ا
 الجرائم من حيث التعريف والعقوبة كما ورد في القرآن والسنة.

(، الخاصة بالفصل الخامس عشر وجدنا أن المشرع 193-193فيما يتعلق بالمواد من )أما 
 لبعض تعريف فضفاض وغير دقيق كما سبق وان ذكرنا بالتفصيل، فالنصوصالسوداني في القانون عرف ا



 
 

 

جعل العقوبات و يشوبها بعض العيوب من حيث النص والتطبيق، ونجده من حيث العقوبة شدد في البعض 
ال تتناسب مع بعض الجرائم كجريمة االغتصاب. وايجازية محاكمة هذه الجرائم يسلب الجاني حق 

جتمعي مقوقي و حقد ان  واصبحت هذه المواد محل يع األديان والمواثيق الدولية.الدفاع الذي اقرته جم
 .من حيث الصياغة وآلية التنفيذ تحتاج لمراجعة من قبل الحقوقين والمشرعيين

 م1991للعام  االنتقادات التي وجهت للقانون الجنائي السودانيرابعًا: 
جرائم انين العقابية االخرى خصوصًا فيما يتعلق بأن هنالك الكثير من التعارض في القو ت الباحثة وجد

ا ن تحافظ عليه: هي حقوق اقرها اإلسالم البد لكل الشرائع أاألطفال، وأما ما يخص حقوق االنسان
قانون ه نسان باصدار وتعمل على حمايتها، فنجد القانون الجنائي السوداني أخفق في حماية حقوق اال

 النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر األشكال تحديداً ودقة،حيث توجد فيه بعض   النظام العام
حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ ال يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص 

ن يالجزائي مطاطياً مترامياً، أو محمالً بأكثر من داللة، أو مثقالً بما يفضي لتعدد تأويالته. ذلك أن القوان
حماية لهذه  ين،يتعالجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا 

الحرية، أن تكون األفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون 
المخاطبين  تضطرب في أذهان التباسها. فالتجهيل بهذه األفعال، أو إبهام بعض جوانبها، يجعل األمور

بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال 
 قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما ال خفاء فيه.

 -من االنتقادات التي وجهت للقانون ايضاً:

 .تنفيذ عقوبة الجلد عدم التقيد بالضوابط الشرعية حين .1
 تخصيص القانون بوالية الخرطوم. .2
 عدم احترام األعراف والتقاليد في بعض نصوص القانون. .3
 مس الحريات الشخصية في بعض مواده. .1



 
 

 

نجد أن السودان في بعض المواد أجحف في حق  اخيرًا: مدي التزام السودان بالمواثيق الدولية:
فيما يتعلق بالعقوبات البدنية باإلضافة لالنتهاكات  المواطن السوداني من حيث الحماية خصوصا

الحقوقية بشكل عام والعقوبات القاسية وال إنسانية. رغم ان السودان يعلم بان هذه العقوبات ال تتسق 
م ينص 2999مع حقوق االنسان والقانون الدولي، مع أن الدستور االنتقالي الحالي للسودان للعام 

لحقوق االنسان المصادق عليها من قبل الدولة تعتبر جزء ال يتجزأ من على أن المواثيق الدولية 
الدستور. علماً بانه توجد عقوبات بديلة قد تكون مالئمة لمعظم القضايا التي تتعلق بقانون النظام العم 

 مثل )الغرامات، والخدمة االجتماعية، والعقوبة مع وقف التنفيذ بوضع الشخص تحت المراقبة(.
التي كانت  م،1993عد التحليل للقانون ايضاً مزايا حيث انه جاء ال غيا لقوانين سبتمبر للعام واخيراً وب

 بها كثير من المواد التي تسلب حرية وحقوق المجتمع السوداني.
  



 
 

 

 -ثالثًا: التوصيات: 

فصول هذه الرسالة كانت بمثابة استكشاف لما يستنبطه المشرع من رؤى ومفاهيم تتعلق بالتشريع 
ليرسم   .ومدى حمايتها من خالل القوانين التي يسوغها المواطنينوالمتعلقة بحقوق لمرجعيات والفلسفة وا

م، ومن خالل الدراسة اتضح 1991بذلك صورة واضحة المالمح عن القانون الجنائي السوداني للعام 
 -اآلتي: 

كون الصياغة حقيقي ينبغي أن تفضفاضة، ليلعب القانون دوره ال جاءتللقانون: أواًل: الصياغة اللغوية 
 القانونية بعبارات واضحة ومفهومة ومحددة ودقيقة الن القوانين تخاطب عامة الشعب.

 المحظور منها والمباح والعقوبات المقررة لكل جريمة. الشعب للقوانيندراك إو  تنمية وعيثانيًا: 
ءة المتهم بعد ااجع عنها حين ثبوت بر عقوبة الجلد من العقوبات التي اليمكن التر  ثالثًا: عقوبة الجلد:

 التنفيذ الفوري ومراعات الظروف الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالنساء م، عليه نوصي بعداالستئناف
نوصي باستبدال عقوبة الجلد بعقوبة أخرى في الجرائم المتعلقة فاالسالم كرم المرأة في كل الديانات 
 بعقوبة الجلد فيما عدا جرائم الحدود.

في مواد الفصل الخامس عشر )جرائم العرض واآلداب العامة والسمعة(، خصوصا  عًا: اعادة النظرراب
(، لتعلق هذه المواد بحياة المجتمع وسمعته 193، و199، و191،و193، و192، و191للمواد )

 واعطاء فرصة الدفاع عن النفس بمعنى أال تكون وآمنه واستقراره وتحديد العبارات واأللفاظ بدقة،
  المحاكمات ايجازية في هذا الصدد.

 في ، فيما يتعلق بجرائم االغتصاب وعدم اعتراف الجاني(DNAخامسًا: فحص اثبات النسب )
 الحاالت التي يحدث فيها حمل لتقديمه للمحاكمة.

 أن اإلصالح القانوني في السودان صار ضرورة ملحة فيبقول نستطيع أن ال :القانونياإلصالح : اً سادس
 ، بعد أكثر من نصف قرن منأن يعيش حياة آمنة مناحي الحياة العامة حتى يتسنى للمجتمعجميع 

االستقالل، القدر الالزم للسالم واالستقرار وأرثاء قواعد حكم القانون واحترام الحقوق والحريات األساسية 
كتمل أو ذكره لن يالتي ال غنى عنها في أي مجتمع ديمقراطي. ولعل من نافلة القول ان إحقاق ما تقدم 



 
 

 

تنعقد له أية فرص للنجاح وبلوغ الغايات المرجوة ما لم يتضمن اإلصالح القانوني واحترام وتكريس مبدأ 
القضاة  تعيينبالتنفيذية وأن يتم ذلك بتعزيز من السلطة السلطة  منأمره والقائمين على القضاء  حتراما

التأهيل الخبرة و  يفورية بتعيين اعداد من ذو المعالجات و التدخل في قراراتهم وعدم األكفاء وإحالل 
والنزاهة وتدريب بعض العاملين حالياً وإعادة النظر في طرق التعيين والترقي والنقل والمحاسبة والعزل من 

 خالل مجلس أعلى من القضاة رفيعي الدرجة.
 ات والمعاهدعلى منظمات المجتمع المدني بما فيها الجامع منظمات المجمع المدنيدور  ًا:سابع

في اإلصالح القانوني وأرثاء قواعد العدالة من خالل الدراسات االكاديمية للدراسات العليا أن تنشط 
والبحوث والمحاضرات ودورات التدريب وأعداد مشروعات القوانين وتوعية الرأي العام من خالل أجهزة 

  راطي واألمن واالستقرار.اإلعالم المختلفة لمأسسة الحقوق والحريات وإحقاق التحول الديمق
جهدنا فإن أصبنا فذاك مرادنا وإن أخطأنا فلنا عظيم الشرف بتفضلكم تصحيحنا، وآخر بذلنا  وفي الختام

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعين................
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ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ

ڇ     ڇ    ڇڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

ڑ     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڌ ڍ   ڍ 

 

 البقرة (199)
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گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     گک  ک  ک  ک

  چڳ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .11

ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ

  چ

 

 البقرة (199)

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .17

  چ ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ           ڇچ    چ      چ   چ

 
 البقرة (193)

ڦ   ڦ  ڦ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .11

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  

  چڇ  ڇ  

 

 البقرة (291)

   ہہ  ہٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .14

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئ  ەئې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ

  چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

 

 البقرة (229)

ھ  ھ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .15

ۇ   ۇ      ۆ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ   ھ  ے

ې  ې     ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۆ   ۈ  ۈ

ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ

ی   ی  ی    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

  يبىب جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب 

  چجت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  

 

 البقرة (233)



 
 

 

ڤ  ڤ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .16

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ

  چڌ  ڎ   ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ

 

 البقرة (219)

يئ    ىئی  جئ    حئ  مئٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .12

يب  جت  حت  خت  مت    ىبجب  حب    خب  مب

  چجح  مح  جخ    مجىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج

 

 البقرة (293)

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .18

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

  چۋ 

 

 آل عمران (99)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .19

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

 

 النساء (1)

ٻ  ٻ  ٻ    ڃ چ چ چٹ ٹ ڃ ڃ  .71

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٿٺ  ٿ  ٿ     ٿ

   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤڤ  ڤ

ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ڈ  ژ              ژ  ڑ    ڈڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ

ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  

ں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ

ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ڻڻ

  چۓ  ڭ  ڭ     ۓے  ے

 

 النساء (12)



 
 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .71

  چٿ  ٹ  ٹ    ٿٿ

 
 النساء (29)

ژ  ژ  ڑ          ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .77

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  

  چڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں    ڳڳ  ڳ

 

 النساء (93)

ۈئ  ېئ  ېئ  ڃ ڃ چ چ چ  ٹ ٹ ڃ .71

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

ىت  يت    متجب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

  چجث  مث  

 

 النساء (99)

گ  گ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .74

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 النساء (93) 

ۓ  ۓ  ڭ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .75

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ     ڭ   ڭ  ڭ 

  چ

 النساء (139) 

ٱ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ح .76

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ    ڦڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ    چڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ک  ک  ک    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڌ

  چگ  

 المائدة (3) 
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http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html
http://www.quran-for-all.com/t-5-1-3.html


 
 

 

ہ  ہ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .72

ۓ  ڭ    ۓھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے

ۋ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

  چۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۅ

 المائدة (9) 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .78

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڈ  

  چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ     گ  ڳ

 المائدة (29) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .79

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

  چڃ  

 المائدة (32) 

چ   چ  چ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .11

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  گ

  چڱ  ں   

 المائدة (33) 

ٺ  ٺ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .11

ڤ  ڤ      ٹٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

  چڤ   

 المائدة (39) 

ڇ      ڇ  ڇ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .17

  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ
 المائدة (19) 



 
 

 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ

ے  ۓ    ےھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  
ڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .11

ۅ        ۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

  چ

 المائدة (33) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .14

ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

  چٺ  ٺ  

 المائدة (99) 

ڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ و   .15

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ۈڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ

  چۅ  ۉ  

 األعراف (93) 

ٱ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .16

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  پ  پ

  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

  چڦ  ڦ  ڦ  

 األعراف (199) 

ہ  ہ  ھ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .12

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  چۉ  ې      ۅ   ۉ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ

 التوبة (9) 

http://www.quran-for-all.com/t-7-1-56.html
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ې  ې   ى  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .18

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۆئۆئ

 التوبة (3) 

ەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .19

ىئ  ی  ی    ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئوئ

  چحب    خب  مب  ىب      جبی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 هود (31) 

چ  چ  چ  ڇ   چ چ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ .41

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

  چڈ  ژ  ژ     ڈڎ  ڎ

 النحل (99) 

ہ  ہ   ہ  ہ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .41

ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھ

  چٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 النحل (129) 

ۅ  ۉ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .47

ى  ائ   ائ    ەئ    ىۉ  ې  ې  ې  ې

  چەئ  

 النحل (123) 

ڳ  ڳ  ڳ    ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ .41

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

  چۓ  

 اإلسراء (23) 

ک       ڑژ  ژ  ڑٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .44

 چک      ک  ک   گ  
 اإلسراء (32) 



 
 

 

گ  گ  ڳ  ڳ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .45

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

  چہ   ھ     ھ    ہۀ  ہ   ہۀ  

 اإلسراء (33) 

ک  ک        ک  گ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .46

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

  چڱ  ڱ  ں  ں  

 اإلسراء (99) 

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .42

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ

  ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ   ڌڍ  ڌ

  چک     ک  ک  ک  

 الكهف (29) 

ک  ک  گ         ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .48

  چگ  گ       
 األنبياء (199) 

ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .49

  چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
 الحج (32) 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .51

ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ہہ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ  ڭ

ې  ى    ېۉ  ې  ېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ     وئى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ

  چ

 الحج (99) 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .51

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ    ٿٺ    ٺ  ٺ    ٿ

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ  ڦ

 النور (2) 



 
 

 

ڑ  ڑ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .57

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ  

  چڱ  ں   ں    ڱڱ  ڱ

 النور (1) 

ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .51

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڍ  ڍ

  چ

 النور (13) 

ۓ   ۓ  ڭ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .54

ۈ  ۈ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ

  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 الفرقان (19) 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .55

  چپ  ٻ  پ  پ  
 الفرقان (33) 

ٻ    ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .56

ٺ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

  چٹ  ڤ   ڤ  

 العنكبوت   (13) 

ک  ک  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .52

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

  چڱ  ڱ  

 األحزاب   (99) 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .58

  چژ  ڑ   ڈ     ژ 
 يس (9) 

ېئ  ېئ     ىئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .59

ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 
 ص (23)



 
 

 

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث    مبحب  خب

  چيث  حج  
چ  چ  چ   چ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .61

ژ  ڑ    ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڇ  ڇ

گ  ڳ  ڳ                   ک  گ  گ   گ  کڑ  ک                 ک

  چڱ    ڱ   ڱ  ڱ    ڳڳ

 

 الزمر (9)

  چڃ  چ  چٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .61

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ

  چڈ   

 

 غافر (29)

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .67

  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      ڃڄ

 
 غافر (92)

ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .61

  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں 

 
 الجاثية (19)

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .64

ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       ڳگ  گ    گ

  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں   ڻ

 

 محمد (1)

ۅ  ۉ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .65

  چۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

 
 الفتح (9)

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .66

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ   ٿ

  چڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤڤ

 

 الحجرات   (12)



 
 

 

ے  ے  ۓ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .62

  چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

 
 الذاريات   (23)

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .68

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  چڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 

 الجمعة    (2)

يئ  جب   حب  خب  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .69

  چ

 
 المعارج    (19)

ٺ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .21

  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ   

 
 اإلنسان    (9)

 البلد (19)   چائ  ائ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 رس األحاديثفه

ـــــديث تسلسل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الحديثرقم  تخريج الحديث الحــ
ن الله )إ –صلى الله عليه وسلم -قوله  .1

قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال 
 وصية لوراث(

جامع الترمذي )تحفة( 
حديث ، 313/3-311

 حسن وصحيح.

311 

، وابن عبد 221رواه ابن ماجه م(لطلب العلم فريضة على كل مسـ)  .2
البر في جامع بيان 

( وصححه 9-1/9العلم)
االلباني في الصحيح 

 .(3999/3999)الجامع

(3999/3999) 

إنما األعـمـال بالنيـات ولكل امرئ ما )  .3
  نـوى(

 الوحي،بدء  البخاري:رواه 
(، 1999)اإلمارةومسلم في 

ومسند األمام أحمد بن حنبل 
العشرة المبشرين 

 .(29/1بالجنة)

(1956) 

  ُأصّلي()صـلوا كما رأيتموني   .1
 

 ،232رقم  الـغـليـل:ارواء 
، اخرجه البخاري وغيره، 321

في حديث لمالك بن الحويرث 
وقد سقت لفظه بتمامه في أول 

 (.213"باب األذان")

(232(،)321)(213) 

 ومسند مناسك، النـسـائي:رواه  مناسككم()خذوا عني   .9
 .319ص  3أحمد ج 

(1299) 

)ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه   .3
 من والده وولده والناس أجمعين(

البخاري في كتاب  اخرجه 
االيمان، باب حب الرسول 

 (.1/9صلى الله عليه وسلم )

(11) 



 
 

 

)عند أكل الصحابة الضب على مائدة   .9
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر 

 عليهم ذلك(.

رواه البخاري في كتاب 
 3 عمه، )باب األقطاألط

 ( حديث صحيح292/

(3/292) 

)إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه   .9
 أال ال وصية لوراث(

، 3/299أخرجه أبو داؤود 
، اإلمام 1/133الترمذي 

 9/239أحمد 

1/133 

والطاعة على المرء فيما أحب  )السمع  .9
أو كره، إال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر 

 بمعصية فال سمع وال طاعة( 

 ج البخاري،صحيح  خاري،الب
صحيح مسلم، ج  ، مسلم،9
مسند اإلمام  حنبل،ابن  ،3

ج  بيروت،دار صادر  أحمد،
2. 

(3929) 

عند أكل الصحابة الضب على مائدة   .19
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر 

 عليهم ذلك.

 تن.الفرواه الترمذي /في 
ورواه الدارمي/ في 

وفي مسند  المقدمة،
 .9أحمد ج 

(1999) 

نانٍ سعدِّ بنِّ -)عْن أَبِّي سعيٍد   .11 -سِّ
سوَل اللهِّ أنَّ ر  ،َرضِّي اللُه َعْنهُ  الُخْدريِّّ 

َرَر َصلَّى اللُه َعَلْيهِّ َوَسلََّم قاَل: ))اَل ضَ 
رَاَر(   َوالَ ضِّ

ابن ماجه والدار قطني، في 
االقضية واألحكام )باب 
القضاء(، ورواه مالك في 
الموطأ مرسالً، وغيرهما 

 حسن مسندا، حديث

(99) 

األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ  )إنما  .12
 ما نوى( 

حديث صحيح اخرجه 
مسلم، باب النية في 

(،  3399االيمان رقمه)
كما اخرجه البخاري 
باب بدء الوحي 

 (91رقمه)

(3399) 



 
 

 

وال يحكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إال )  .13
سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا 

 (بعض ما في أيديهم

، 2199باني، صحيح الترغيب،  االل

 حديث صحيح لغيره .
2199 

 البخاري(، و31رقم ) ومسلمصحيح  )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(  .11
ي كتاب )االيمان(، ف: 

(، اخرجه 19حديث رقم )
النسائي في )كتاب التحريم(، 

 .1129باب قتال المسلم 

1129 

:"ال يزني الزاني حين يزني وهو - .  19
يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، وال 

  وهو مؤمن، وال يسرق وهو مؤمن."
 

البخاري، كتاب  صحيح
المظالم والغصب، باب النـُّْهَبى 
بغير إذن صاحبه وقال عبادة 

ليه ع اللهبايعنا النبي صلى 
ننتهب، حديث رقم  أالوسلم 

(2299.) 

(2299) 

" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيال،  .13
ة، ونفي لسن البكر بالبكر جلد مائة

  "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

مسلم، صحيح مسلم، كتاب 
الحدود، باب حد الزنى، 

 .(3199حديث رقم )

(3199) 

ال يحل دم امرى مسلم يشهد أن ال  .19
الله اال الله وأني رسول الله اال بإحدى 
؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس،  ثالثِّ

 "والتارك لدينه المفارق للجماعة

لم، صحيح مسلم، كتاب مس
القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات، باب ما يباح به دم 

 )3199المسلم، حديث رقم )

(3199( 

" كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه،  .19
 .وماله، وعرضه"

 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب 
البر والصلة واآلداب، باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله 
 واحتقاره ودمه وعرضه وماله،

 (.1399حديث رقم )

(1399) 



 
 

 

سنن أبو داؤود، كتاب البيوع  "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" .19
في تضمين العارية حديث رقم 

 (، حديث صحيح.3931)

(3931) 

"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن  .29
 عاد فاقطعوا رجله"

الدار قطني، سنن الدار قطني،  
كتاب الحدود والديات وغيره، 

(، 1991م )حديث رق
 حديث صحيح.

(1991) 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب  "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. .21
األشربة، باب أن كل مسكر 
خمر وأن كل خمر حرام، 

(، 3939حديث رقم )
 حديث صحيح

(3939) 

" الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه،  23
 فإن عاد الرابعة فاقتلوه"

أحمد، مسند اإلمام أحمد، 
 (.13919م )حديث رق

 

" ال يحل دم امرى مسلم يشهد أن ال  21
الله اال الله وأني رسول الله اال بإحدى 
؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس،  ثالثِّ

 والتارك لدينه المفارق للجماعة"

مسلم، صحيح مسلم، كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات، باب ما يباح به دم 

 (3199المسلم، حديث رقم)

(3199) 

صحيح مسلم: كتاب االيمان  )اإلسالم يجب ما قبله( .29
باب كون اإلسالم ما كان قبله، 

، (193رقم الحديث )
 .9الشيرازي، المهذب ج

(193) 

)ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار  
 فصاعداً(.

رواه البخاري، 
(، ومسلم 3999)
(1191). 

((6789(1191) 



 
 

 

ة الجنة، ن قتل معاهدا لم يرح رائح) 23
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 

 (عاماً 

  (3911رواه البخاري )

، باب البر، مسلمصحيح   (إنني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة) 29
والصلة، واآلداب، حديث رقم 

 .(، حديث مرفوع1919)

(1919) 

ومن قتل قتيالً من أهل الذمة حرم الله ) .29
 (عليه الجنة

  (9/23)النسائي 

)ال فرق بين عربي وال عجمي اال  .29
 بالتقوى(.

أخرجه اإلمام أحمد، رقم 
(، 23933الحديث )

والبيهقي في )الشعب(، رقم 
 (، صحيح.9139)

(23933) 

)كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه  .39
  يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه(.

. صحيح بخاري ومسلم، رقم 
وفي مسلم  1292/ 1/193

، 2399رقم  13/299
حديث صحيح، عناية السنة 
النبوية بحقوق االنسان 

 م.129،111ص

2399 

 (3199) (3199صحيح بخاري ) .)ال يحل دم امري مسلم( 31
 )الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك .32

 لدينه المفارق للجماعة(.
مسلم والبخاري، باب ما يباح 
به دم المسلم حديث 

 (، حديث صحيح1393رقم)

(1393) 
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