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 يمأعوذ باهلل من الشيطان الرج
﴿ إِنَّا َعَرْضنَا األََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواألَْرِض 
َوالِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها 

 ( األحزاب72)اإِلْنَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوماً َجُهوالً ﴾ 

 



 إهداء

 
إلى والديَّ الكريمين، اللذين  أهدي هذا العمل 

في  -تعالى -كان لهما الفضل بعد هللا 

تعليمي وتربيتي وإرشادي وتوجيهي، فجزاهما 

هللا عني خير الجزاء، وأجزل لهما المثوبة 

وإلى ,  والعطاء، وبوأهما من الجنة منزًلا

إخواني وأخواتي وزوجتي الذين لهم الفضل 

في تشجيعي وإعانتي كٌل  -تعالى -بعد هللا

بقليل أو  أسهمبحسب قدرته وإلى كل من 

من يناله كثير ولو بدعواٍت صادقة وإلى كل 

, وأسأل هللا أن من هذا العمل المتواضع نفعاً 

وأن يجعله مباركاً وخالصاً لوجهه ينفع به 

 الكريم.
 



 شـكـر وتـقـديـــر
 

 يســـــ  لـــــ ب لحمـــــد وءلواـــــ ل وءل ـــــكر   ـــــ  أ   -تعـــــ ل  -لـــــ    إأتوجـــــ  

ــــ  ــــ    ــــ      ــــ،ء ءلعم ــــ ا ا ــــر   إنج ــــ   و  ــــ  ءلا  ــــب رــــعر ءلنظ ــــ    في

فهـــــو  ـــــب  حـــــو ف ـــــ    ـــــنح ن   وإ    فمـــــ  يـــــ   فيـــــ   ـــــب  ـــــوء 

وأ ـــــــ ف   ءلع ـــــــو   ي نـــــــى ءمـــــــومر  فمـــــــب ن ســـــــ  و ـــــــب ءل ـــــــي   

 وءلغ رء .

 

ثــــو أتوجــــ  إلــــ  اــــ،ء ءل ــــ ا ءلىع يمــــ  ج  عــــ  أ  ءلقــــر  وإلــــ  ي يـــــ  

ـــــــ   ـــــــ  ب ل ـــــــكر    ـــــــ اميب   يه ـــــــ  وءلق ءلدرء ـــــــ ئ ءلق ـــــــ اي  وءمون م

ـــــدير  ه   ـــــد و ـــــ  فـــــ   عـــــ ل     ـــــب جهـــــوم  ن ريـــــ  و  ـــــكوري  ىمو 

ــــــــد   ــــــــب  مــــــــر  ن ــــــــد  ب ــــــــر  ءمو ــــــــى د ءلديىور  ن ج  عــــــــ  أ  ءلق

ــــــــ  ءلدرء ــــــــ ئ ءلق ــــــــ ا ــــــــد ي ي ــــــــ  و مي ي  وءمون مــــــــ  ب حســــــــيب ب في

 ورايس  سو ءمون م .

 

يب   ـــــــ  ءل  رـــــــ   مظـــــــ فيبيمـــــــ  أناـــــــ  أتقـــــــد  ب ل ـــــــكر وءلىقـــــــدير ل

جلــــلف ءلــــديب ب نقــــ  أحمــــد  ظـــــ ف    ءلــــديىورف ــــي   ءمو ــــى د  ر ــــ لى  وامــــ 

ـــــــــدءلق مر ر  ـــــــــ    ظـــــــــ ف   ســـــــــ  دء ـــــــــ   ن ـــــــــديىور       رايســـــــــ  وف ـــــــــي   ءل
ـــــ،ه ءلر ـــــ ل  ـــــ  ا ـــــ ءل    ـــــوف ءمهذ ـــــ ه  ,لى  ـــــ هم  بقن ـــــ  أت ح ـــــ    و  

 ــــب   مهمــــ  وتوجيههمــــ   و ــــ  بــــ،مله  عــــ   ــــب  ءمومــــ،لــــ   ــــب فر ــــ  

جهــــد ينيــــر  و ــــ   ــــد  ه لــــ   ــــب توجيهــــ ئ  ــــديدي ء ىرنــــى بىوءرــــ  

 جو وحكم  ب لغ  ف   ني  إمرءج ا،ء ءلعم  إل  ءلاور.

 

 ءلن حث                                                                     
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 مقدمة 

سيدنا  على الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم, وال تكلم لسان, والصالة والسالم

 محمد  كان أفصح الناس لسانا, وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:

ء يعتبر التسول مشكلة من المشاكل االجتماعية التي تثير الفوضى, وتسي

ن مواطوأن المملكة توفر مستوى معيشيًّا لل للمظهر االجتماعي في الدولة, سيما

 .بلدان العالموالمقيم ال يوجد في كثير من 

ة وقد انتشر التسول مع ارتفاع معدالت الجريمة وانحراف األحداث, وكثر

منة ل كاحاالت الطالق, وانتشار البطالة وكما هو معروف فإن كثيرا من الظواهر تظ

كلة ح مشن المؤكد أن تأتي بآثار سالبة وتصببسيطة أما إذا انتشرت وتطورت فإنه م
 يجب التصدي لها.

دن وقد أصبحت جريمة االتجار باألشخاص واستخدامهم للتسول في كثير من م

ت جمعاالمملكة على كثرتها ظاهرة تكثر عند المساجد وإشارات المرور, أو في الم
 التجارية, وقد تنوعت أشكالها وصورها.

لين لعاماول مهنة تدر دخالا يوميًّا أكبر من دخول فقد صار البعض يعدون التس

 األشقياء ألسباب متعددة ومنها التعاطف وطلب المثوبة.

وعليه فإن هذه الجريمة أصبحت تستخدم لها أساليب خطيرة كاالستعانة 

مة بالفتيات واألطفال, وقد أصبحت هناك شبكات تدير المتسولين مما يمثل جري

أحيانا إلى استئجار األطفال الرضع أو خطفهم بصورة ممنهجة ومنظمة تصل 
 ة أوووضع مستلزمات هذه الجريمة عليهم كالمالبس الرثة وربما أجرت عاهة دائم

 مؤقتة عليهم من أجل تعاطف أكبر عدد من الناس.

صلى هللا وقد حث ديننا الحنيف على العمل, ونبذ االستجداء كما قال الرسول 
والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم »رضي هللا عنه: في حديث أبي هريرة  عليه وسلم

 .(1)«حبله فيحتطب على ظهره, خير له من أن يأتي رجالا فيسأله أعطاه أو منعه

عطفا على ما سبق فإن االشتراك في جريمة االتجار باألشخاص بامتهان 
 ة.التسول أصبح جريمة تعاقب عليها أنظمة خاصة في المملكة العربية السعودي

ة مهن نتشرت عادة التسول, فلم تقتصر على جنسية أو صنف, وإنما اتخذتوقد ا

ذ قد تجلب لها الجنسيات الكثيرة األمر الذي يضاعف مخاطرها, ويستدعي اتخا
 اإلجراءات النظامية التي تؤدي إلى الحماية منها.

 وقد اخترت أن اكتب في هذا الموضوع الذي أحسب أنه مهم وذو شأن خطير

 لتوفيق والسداد.وهللا أسأل ا

 

                                                             

 (.1470( الحديث صحيح,أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة، باب: االستعفاف عن المسألة، حديث رقم )1)
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 :أسباب اختيار الموضوع 

انتشار جريمة االشتراك في جريمة االتجار باألشخاص وإعمالهم في  -1

 .المنظمات اإلجراميةالتسول في اآلونة األخيرة, وازدياد عدد 

حداثة الموضوع من الناحية النظامية؛ ألنني لم أجد دراسة تناولت هذا  -2

 .بدراسة تأصيلية نظامية مستقل الموضوع نظاميًّا في بحث علمي

 الرغبة في إثراء المكتبة العلمية بدراسة تأصيـلية نظامية. -3

 معرفة طرق الحماية من جريمة االتجار باألشخاص بالتسول. -4

 :أهمية الموضوع 

في  لسعيها( يتعلق هذا البحث بإبراز دور األنظمة في المملكة العربية السعودية 1
 مكافحة الجريمة عن طريق اآلليات المعمول بها وفقا للسياسة الجنائية للدولة.

( يعالج الموضوع كيفية مالحقة, ومتابعة الشريك في هذه الجريمة وتوقيع 2
العقوبة عليه في صورتها العادية والمشددة, وقد تناولت العديد من الدراسات ظاهرة 

يزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول التسول من جوانب مختلفة إال أنه ال 

 الظاهرة من الجوانب النظامية الجنائية.

 

 

 :أهداف البحث 

 ( أن نُِلم بمعايير سلوك ارتكاب هذه الجريمة وكيفية االشتراك فيها.1

اك في جريمة االتجار باألشخاص ( أن نقف على األنظمة المتعلقة باالشتر2

 للتشريع اإلسالمي. التسول في المملكة ومدى موافقتهاب

 ( أن نتعرف على طبيعة االشتراك في جريمة االتجار باألشخاص بالتسول.3

 ( أن نتعمق دراسة هذه الظاهرة لإلسهام في وضع الحلول والموانع لها.4

( أن نُبين الخطر العظيم الذي يجب الحذر منه ومكافحته وهو انتشار 5
 ة ومعرفة طرق الحماية منها.المنظمات التي تساعد على ارتكاب هذه الجريم

مة االشتراك ( أن نبرز موانع المسؤولية الجنائية وأسباب اإلباحة في جري6

 التسول.بلالتجار باألشخاص 

 ( أن يتم الوقوف على مفهوم هذه الجريمة وكيفية اإلشتراك.7

( أن نتعرف على األنظمة المتعلقة بتجريم فعل الشريك في االتجار 8

 .بالتسول باألشخاص

باألشخاص ( أن نبرز موانع المسؤولية وأسباب اإلباحة في جريمة االتجار 9

 التسول.ب



 ت
 

 

 :حدود البحث 

 تنحصر حدود البحث في الجوانب المكانية والزمانية:

ففي الحدود المكانية ينحصر البحث في المملكة العربية السعودية أما الحدود الزمانية 

بها وفقا ألحدث التعديالت النظامية لمكافحة فتنحصر على األنظمة الجنائية المعمول 

هـ قرار 21/4/1430بتاريخ 40االتجار باألشخاص الصادر بمرسوم ملكي رقم م/
هـ واألنظمة والتعاميم واألوامر 20/7/1430بتاريخ  244مجلس الوزراء رقم 

 الملكية المعمول بها.

 

 :مشكلة البحث 

بالتسول وانتشارها بشكل متزايد توسع جريمة االشتراك لالتجار باألشخاص 
ومستمر, والبروز في شتى األماكن بل وأصبح بشكل منظم ومخطط له ومتعدد 

الشركاء وذو أهداف استغاللية وغير إنسانية مما يستدعي ضرورة البحث في هذه 

 الجريمة من الناحية النظامية الجنائية.

 وتكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 ما المقصود بالمسؤولية الجنائية واالشتراك الجنائي؟ -1

 ما المقصود جريمة االتجار باألشخاص بالتسول؟ -2

ما المقصود بالمسؤولية الجنائية للشريك في جريمة االتجار باألشخاص  -3

 بالتسول؟

ما الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة في جريمة االشتراك باالتجار  -4
 ول؟باألشخاص بالتس

 ما طرق الحماية من جريمة االتجار باألشخاص بالتسول؟ -5
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 الدراسات السابقة:

 هـ(1422-1421الدراسة األولى: بتاريخ )

دية لسعووقد أجراها )عبدهللا بن مشبب بن عبادي القحطاني( في المملكة العربية ا

تسول( ة الالعربية للعلوم األمنية, بعنوان )السياسة الجنائية لمكافح بجامعة نايف

 "دراسة تطبيقية " لنيل درجة الماجستير في التشريع الجنائي االسالمي.

ل وأوجه االختالف بين دراسة هذا الباحث وموضوع بحثي  أن موضوع بحثي تناو

فهو  ائيةلنظامية الجناالشتراك في جريمة االتجار باألشخاص بالتسول من الناحية ا

سة يتناول مسؤولية الشريك في هذه الجريمة نظاميا على عكس موضوع هذه الدرا

فهي  ائيةالذي تناول موضوع التسول وماتتخذه الدولة لمنع التسول في سياستها الجن

لى عدراسة اجتماعية والدليل على أن هذه الدراسة اجتماعية أنها جاءت قاصرة 

لية النسبة لموضوع بحثي فهو دراسة نظامية تأصيلية لمسؤومدينة الرياض أما ب

 الشريك في جريمة االتجار باألشخاص بالتسول.

 م ( 2004-هـ 1425(الدراسة الثانية: بتاريخ 

بية أجراها الباحث )عبدالعزيز بن ابراهيم بن ناصر الفايز( في المملكة العر

اهرة ة لظالعربية للعلوم األمنية, بعنوان )األبعاد األمني السعودية بجامعة نايف

صص التسول في المجتمع السعودي( لنيل درجة الماجستير في العلوم الشرطية تخ

 التحقيق والبحث الجنائي.

 

ول وأوجه االختالف بين دراسة هذا الباحث وموضوع  بحثي أن موضوع بحثي يتنا

لى عائية بالتسول من الناحية النظامية الجناالشتراك في جريمة االتجار باألشخاص 

ت شكالعكس موضوع هذه الدراسة الذي تناول األبعاد االمنية لظاهرة التسول والم

األمنية المرتبطة بظاهرة التسول فموضوع بحثي هو دراسة نظامية تأصيلية 

 لمسؤولية الشريك في جريمة االتجار باألشخاص بالتسول.

 



 ج
 

 

 هـ(1435الدراسة الرابعة: بتاريخ )

أجراها)عادل محمد أحمد علي(بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بعنوان )تصور 

استراتيجي أمني لمكافحة االتجار بالبشر( "ظاهرة التسول دراسة حالة" لنيل درجة 

 الماجستير في العلوم االستراتيجية.

أن موضررررررروع   والفررررررررر برررررررين دراسرررررررة هرررررررذا الباحرررررررث وموضررررررروع  بحثررررررري

بحثررررري يتنررررراول االشررررررتراك فررررري جريمررررررة االتجرررررار باألشررررررخاص بالتسرررررول مررررررن 

الناحيررررررة النظاميررررررة الجنائيررررررة  بعكررررررس موضرررررروع هررررررذه الدراسررررررة الررررررذي تنرررررراول  

التصررررررررور االسررررررررتراتيجي األمنرررررررري لمكافحررررررررة االتجررررررررار بالبشررررررررر فموضرررررررروع 

بحثررررررري هرررررررو دراسرررررررة نظاميرررررررة  جنائيرررررررة تأصررررررريلية لمسرررررررؤولية الشرررررررريك فررررررري 

باألشرررررخاص للتسرررررول ودراسرررررة هرررررذا الباحرررررث تناولهرررررا مرررررن  جريمرررررة االتجرررررار

 الناحية االستراتيجية األمنية ومحصورة على التسول فقط.

 

 

 هـ(1427خ )الدراسة الثالثة: بتاري

كام أجراها )محمد بلو بن محمد بن يعقوب الخياط(بجامعة أم القرى بعنوان )أح

نيل ة" لحكم التسول("دراسه فقهية معاصر -المسألة واالستجداء في الفقه االسالمي

 درجة الماجستير.

 

وأوجه االختالف بين دراسة هذا الباحث وموضوع  بحثي  أن بحثي يتناول  

ي جريمة االتجار باألشخاص بالتسول بعكس موضوع هذه مسؤولية الشريك ف

حثي وع بالدراسة الذي يتناول أحكام المسألة واالستجداء في الفقه االسالمي فموض

ث لباحهو نظامي جنائي يتناول مسؤولية الشريك عن هذه الجريمة أما دراسة هذا ا

 فهي محصورة على حكم المسألة من الناحية الفقهية الشرعية.

 

 

 



 ح
 

 :منهج البحث 

سوف يلتزم الباحث بالبحث في الشريعة اإلسالمية واألنظمة السعودية, وسيتبع 

 المنهج الوصفي وكذلك التحليلي االستنباطي في ذلك.

 ت الكتابة:ويتبع الشكل اآلتي في خطوا

 منهج الكتابة في الموضوع، ويكون على النحو اآلتي: األول:

 اتباع المنهج الوصفي بتتبع النصوص والمعلومات من مصادرها. -1

 يكون الجانب التطبيقي منصبًّا النظام السعودي. -2

 ذكر الرأي الفقهي عند مقتضاه في البحث استدالال أو ترجيحا. -3

 لتهميش، ويكون على النحو اآلتي:منهج التعليق وا الثاني:

 ذكر أرقام اآليات، وأعزوها إلى سورها من القرآن الكريم. -1

أخرج األحاديث النبوية من مصادرها المعتبرة فإن كان في الصحيحه  -2

 اكتفيت بها وان كان في غيرها وضحت جانبا في تخريجه مع بيان الحكم عليه.

ف بالمصطلحات الواردة في الب -3  حث من مظانها عند أول ورود لها.أعر ٍّ

أترجم لألعالم عند أول ورود بذكر أحدهم عدا مشاهير الصحابة والخلفاء  -4

 والملوك.

 أحيل للمعاجم اللغوية بذكر المادة مع الجزء والصفحة. -5

إلى المصادر والمراجع في حاشية البحث فإنني أذكر اسم الكتاب  عند العزو -6

مع الجزء والصفحة, فإن كان الكتاب يشترك معه غيره في االسم, فإنني أضيف اسم 
 المؤلف للكتاب؛ ليتبين عن غيره.

 ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة: الثالث:

من الناحية اللغوية، واإلمالئية, االعتناء بصحة المكتوب، وسالمته  -1
 والنحوية.

 العناية بعالمات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة. -2

 في كتابة النصوص أتبع ما يأتي: -3

 أضع اآليات القرآنية بين قوسين مميزين. -أ

 أضع األحاديث النبوية واآلثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل ).....(. -ب

 لعلماء التي أنقلها بين قوسين مميزين على هذا الشكل"....".أضع نصوص ا -ج
 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 االجتار جرمية يف للشريك اجلنائية يةلاملسؤو

 منها احلماية وطرق لتسولبا باألشخاص

 

 دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة
  السعودي في النظام
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 :كاآلتي فصول خمسة البحث هذا خطة 

 
 الفصل األول

 
 ماهية المسئولية الجنائية واالشتراك الجنائي

 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 المبحث األول: تعريف المسئولية الجنائية وأساسها وسببها وأركانها.

 ويشتمل على خمسة مطالب:
صطالحا  و  لغة تعريف المسئولية الجنائية المطلب األول:  .ا 
 .اتعريف المسئولية الجنائية نظام   المطلب الثاني:
 أساس المسئولية الجنائية. المطلب الثالث:
 ية الجنائية.سبب المسئول المطلب الرابع:

 أركان المسئولية الجنائية.المطلب الخامس: 
 ودرجاتها وموانعها وأسباب اإلباحة. المسئولية الجنائيةالمبحث الثاني: محل 

 ويشتمل على أربعة مطالب:
 محل المسئولية الجنائية. المطلب األول:
 درجات المسئولية الجنائية. المطلب الثاني:
 لية الجنائية.موانع المسئو  المطلب الثالث:
 باحة.أسباب اإل المطلب الرابع:
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 المبحث الثالث: تعريف االشتراك الجنائي وأركانه وشروطه وضوابطه.

 ويشتمل على ستة مطالب:
صطالحا  تعريف االشتراك الجنائي  المطلب األول:  .لغة وا 
 .اتعريف االشتراك الجنائي نظام   المطلب الثاني:
 اك الجنائي.أركان االشتر المطلب الثالث: 
 شروط االشتراك الجنائي. المطلب الرابع:

 .اضوابط االشتراك الجنائي فقه   المطلب الخامس:
 .اضوابط االشتراك الجنائي نظام   المطلب السادس:

 الفصل الثاني
 لتسولبا باألشخاص تجاراال  ماهية

 وفيه مبحثان:
 .وحكمها وأركانها باألشخاص تجاراال  جريمة تعريف: األول المبحث

 وفيه ستة مطالب:
صطالحا   باألشخاص تجاراال تعريف :األول المطلب  .لغة وا 
 .انظام   باألشخاص تجاراال تعريف :الثاني المطلب
 .للجريمة المادي الركن :الثالث المطلب
 تجار باألشخاص.اال لجريمة المعنوي الركن :الرابع المطلب
 .افقه   باألشخاص تجاراال حكم: الخامس المطلب
 .انظام   باألشخاص تجاراال حكم :السادس المطلب
 .وحكمه وشروطه وأركانه التسول تعريف: الثاني المبحث

 وفيه ستة مطالب:
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صطالحا   التسول تعريف :األول المطلب  .لغة وا 
 .انظام   التسول تعريف :الثاني المطلب
 .لجريمة التسول المادي الركن :الثالث المطلب
 تجار باألشخاص.ريمة االلج المعنوي الركن :الرابع المطلب
 .افقه   التسول حكم :الخامس المطلب
 .انظام   التسول عقوبة :السادس المطلب

 الثالث الفصل
 وآثارها التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة أسباب

 وفيه مبحثان:
 .بالتسول باألشخاص اإلتجار جريمة أسباب: األول المبحث

 وفيه مطلبان:
 .اديةاالقتص األسباب :األول المطلب
 .االجتماعية األسباب :الثاني المطلب
 .التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة عن الناتجة اآلثار: الثاني المبحث

 وفيه مبحثان
 .األفراد على جريمة االتجار باالشخاص آثار :األول المطلب
 .المجتمعات على جريمة االتجار باالشخاص آثار :الثاني المطلب

 الرابع الفصل
 لتسولاب باألشخاص تجاراال  جريمة في للشريك جنائيةال المسئولية

 وفيه خمسة مباحث:
 .التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة في الشريك مسئولية مدى: األول المبحث

 وفيه مطلبان:
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 .افقه   التسولب باألشخاص تجاراال جريمة في الشريك مسئولية مدى :األول المطلب
 .انظام   بالتسول باألشخاص تجاراال جريمة في الشريك مسئولية مدى :الثاني المطلب

 .التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة في االشتراك عقوبة: الثاني المبحث  
 وفيه مطلبان:

 .افقه   التسولب باألشخاص تجاراال جريمة في االشتراك عقوبة :األول المطلب
 .اام  نظ التسولب باألشخاص تجاراال جريمة في االشتراك عقوبة :الثاني المطلب
 والمشددة. العادية هايصورت في باألشخاصتجار اال  جريمة: الثالث المبحث

 ن:ويشتمل على مطلبي
 .العادية صورتها في الجريمة :األول المطلب
 المشددة. صورتها في الجريمة :الثاني المطلب
 .العقاب من اإلعفاء وحاالت الجريمة في الشروع: الرابع المبحث

 ن:ويشتمل على مطلبي
 .الجريمة في الشروع :األول طلبالم

 .العقاب من اإلعفاء حاالت :الثاني المطلب
 .والمحاكمة والتحقيق بالقبض المختصة الجهات: الخامس المبحث

 ويشتمل على ثالثة مطالب:
 .القبضالمختصة ب جهةال :األول المطلب
 .التحقيقالمختصة ب جهةال :الثاني المطلب
 .المحاكمةب المختصة جهةال :الثالث المطلب

 الخامس الفصل
 التسولب باألشخاصتجار اال  جريمة من الحماية طرق

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
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 .النظامية الحماية طرق: األول المبحث
 .والثقافية االجتماعية الحماية طرق: الثاني المبحث
 االقتصادية الحماية طرق: الثالث المبحث

 ويشتمل على أربعة مطالب:
 .وقايةال :األول المطلب
 .الحماية :الثاني المطلب
 .القضائية المالحقة :الثالث المطلب
 تجار باألشخاص.لتعاون القضائي لمكافحة جرائم االا :الرابع المطلب

 السادس الفصل
 القضائية الوقائع لبعض تطبيقات

 ن:ويشتمل على مبحثي
 صـــورتها فـــي التســـولفـــي  باألشـــخاصتجـــار اال  لجريمـــة قضـــائية تطبيقـــات: األول المبحـــث

 .العادية
 صـــورتها فــي التســولفــي  باألشــخاصاإلتجــار  لجريمــة قضــائية تطبيقــات: الثــاني المبحــث

 .المشددة
 وتشتمل على: الخاتمة

 أهم النتائج والتوصيات.
 .القرآنية فهرس اآليات

 .النبوية الشريفة فهرس األحاديث
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
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 الفصل األول
 ية اجلناسئولية املماه

 
 ة واالشرتاك اجلنائيئي

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 ية الجنائية وأساسها وسببها وأركانها.مسئولالمبحث األول: تعريف ال

 ودرجاتها وموانعها وأسباب اإلباحة. ية الجنائيةمسئولالالمبحث الثاني: محل 
 وابطه.المبحث الثالث: تعريف االشتراك الجنائي وأركانه وشروطه وض
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 املبحث األول
 ية اجلنائية وأساسها وسببها وأركانهاسئولتعريف امل

 ويشتمل على خمسة مطالب:
 .اواصطالح   لغة  ل: تعريف المسئولية الجنائية المطلب األو

 .االمطلب الثاني: تعريف المسئولية الجنائية نظام  
 المطلب الثالث: أساس المسئولية الجنائية.

 سبب المسئولية الجنائية. المطلب الرابع:
 .الجريمةالمطلب الخامس: أركان 
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 املطلب األول
 تعريف املسئولية اجلنائية 

 
  لغة

 
 اواصطالح

فنهها علههى مفهههوم المسههئولية الجنائيههة  يحسههن بنهها أن نعههرض لتعريههف  المسههئولية   ثههم  ليسهههل تعرُّ
 الذي نعمد إليه هاهنا.تركيبها بكون مفهوم المسئولية الجنائية ثم يبتعريف  الجنائية    نردفه

 :واصطالحا أوال: تعريف المسئولية لغة
والتههي  اللغههةفههي  «سههول»ل سههالاال ومههادة و؛ مههوخوذ مههن سههول يسهه: مصههدر صههناعيلغههة المسههئولية

وفهي    1 للسهائل مجههول أمهر عهن واالسهتعالم واالسهتخبار االستفسهار تفيهد مسهئولية  كلمة منها اشتقت
          : عهههالىت اهلل يقهههول المعنهههى ههههذا

 والمقصهههود  2 
 . 3 لهم امعلوم   ليس بومر العلم منك يطلبون يأ - يسولونك -:تعالى بقوله

هه  والمحاسههبة  المالاخههذة بمعنههى يأ والعقوبههة  والتههوبي  والتهديههد التهويههل «سههول» مههادة تفيههد اوأيض 
        : تعههالى اهلل قههول ذلههك ومههن

 مالاخههذون أنهههم يأ  4 
 .البحث المقصود في هذاوهو المعنى   5 «دنياهمفي  قدموا ما على محاسبون

 : استعماالن لها اللغةفي  «سول» كلمةومن ثم ف
  .مجهول أمر عن واالستفسار االستعالم بمعنى واألول  مجازى والثاني  يحقيق :األول
 أمهر عهن ُيسهول مهن صهفة أو حهال «عهام بوجه» والمسئولية. والمحاسبة المالاخذة بمعنى :يوالثان

 عنهه يصدر بما الشخص التزام على «اأخالقي  » وتطلق. مسالوليته من ءيبر  أنا: يقال. تبعته عليه تقع
 . 6 فعل  أو  قول  من 

                                                

   159  ص   2 ط     دار المعهارف  القهاهرةيالفيهوم يالمقهر  يألحمد بن محمد بهن عله  المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح   1 
  جديههدة طبعههة  بيههروت  لبنههان مكتبههة  خههاطر محمههود: تحقيههق  الههرازي بكههر أبههي بههن محمههدل  مختههار الصههحاحو : س. أ. ل  مههادة

 : س.أ.ل.مادة   162  ص  م1995 - هه1415

 .189البقرة آية:  سورة  2 
 م1988 -ههه 1408   1ط    القرطبي  دار الكتب العلمية  بيهروت يعبد اهلل محمد بن أحمد األنصار  يبأل  الجامع ألحكام القرآن  3 

 2/431.  
 .93  92: تانياآلسورة الحجر   4 
  .53  ص  م1999  المنصورة جامعة ةرسال ي البرع حسن صالح/د  الشخصية األفعال عن الناشئة أساس المسئولية المدنية  5 
  .299  ص  م1993 -هه1414  والتعليم التربية بوزارة خاصة طبعة  مجمع اللغة العربية  المعجم الوجيز  6 
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ا  أهل العلمها بعض عرفو   :اآلتيعلى النحو اصطالح 
عن أمور أو  اومطالب   ما يكون به اإلنسان مسالوال  »: هاما جاء في معجم المنجد في اللغة بون

 . 1 «أفعال أتاها

وهو مدرك لمعانيها  اأن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يوتيها مختار  »أو هي:  -
 .باحثوهو الراجح لدى ال  2 «ونتائجها
بنتائج أعماله  ابالتزامة أخالقي   اإلنسان شعورُ  » هاة العربية بالقاهرة بونمع اللغوعرفها مج -
ن افيحاسب عليها إن خير   ,اإلدارية  . 3 «اشر   وا 

واختياراته العلمية من الناحية  تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته» :وجاء عنها أنها
األولى  وأمام ضميره في الدرجة الثانية  وأمام المجتمع في  ي الدرجةاإليجابية والسلبية أمام اهلل ف

 . 4 «الدرجة الثالثة
بتبعاتها  اللمالاخذة على أعماله وملزم   احالة يكون فيها اإلنسان صالح   هابون»: قيلو 
 . 5 «المختلفة

ون يقدم عنها وب ,بون يقوم ببعض األشياء االمسالولية كون الفرد مكلف  »: باآلتيجاء تعريفها وقد 
 . 6 «إلى غيره احساب  

 . 7 «ء عملهرامن ج لياقة اإلنسان لما يلقاه في الدنيا واآلخرة» :بونها جاء تعريفهاو 
 بامتثال المومورات  واجتناب اشرع   ابونها أهلية الشخص أن يكون مطالب  » :آخرعرفها و 

 
 . 1 «عليها االمنهيات  ومحاسب  

                                                

   مادة: س.أ.ل.316   ص م1986 ط . د لبنان  – بيروت المشرق  دار منشورات معلوف  لويس  واألعالم اللغة في المنجد  1 
  .1/392  م1998   14  ط  بيروت  الرسالة مالسسة  عودة القادر عبد د.  جنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعيالتشريع ال  2 
 .م1979الهيئة العامة لشالون المطابع األميرية    المعجم الفلسفي  إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة  3 
  .331م  ص  1977   1  بالقاهرة  ط  ة الخانجيلمقدار يالجن  مكتب  التربية األخالقية اإلسالمية  4 
   1ط   دار الوسههيلة للنشههر والتوزيههع  صههالح بههن عبههد اهلل الحميههد. بإشهراف د  موسهوعة نضههرة النعههيم فههي مكههارم أخههالق الرسههول   5 

  .8/2400 هه 1418
   4ط    بيههروت اهين  مالسسههة الرسههالةالشهه عبههد الصههبور/الدكتور تعريههف وتحقيههق وتعليههق  عبههد اهلل درازد/  دسههتور األخههالق  6 

 . 136 ص   م1982 -هه 1402
  .171هه  ص  1352   1ط    المطبعة السلفية بالقاهرة  للشي  مصطفى صبري  موقف البشر تحت سلطان القدر  7 



- 10 - 

 عليه تبعته. أو صفة من يسول عن أمر  تقع هأنها: حال وهذه التعريفات جميعها يتفق على
ا:ئتعريف الجنا: ثانيا  ية لغة واصطالح 

نفسه وأهلهه جنايهة إذا فعهل مكروه ها  والجنايهة ههي الجهرم  ىعل ىمصدر جن الجناية لغة: الجنائية
 . 2 اآلخرةو  وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا ,والذنب
 . 3 «فعل محرم في النفس  واألطراف»عرفها الحنفية بونها:  ا:الح  صطاو 

 . 4 «محرم حل بمال أو نفس اسم لفعل   إنها»وقيل: 
 . 5 «أو غيره مما يضر حاال  أو مآال   ,ما يحدثه الرجل على نفسه»أنها: وعرف المالكية الجناية 

أو  ,قههاب أو القصههاص فههي الههدنيامهها يفعلههه اإلنسههان ممهها يوجههب عليههه الع»الشههافعية أنههها:  هههاوعرف
 . 6 «اآلخرة

ا أو غيره»أنها: وعرفها الحنابلة   . 7 «التعدي على األبدان بما يوجب قصاص 
لي والراجح في تعريف الجناية أنها: كل إعتداء سواء وقع على الهنفس أو المهال أو غيرهمها وبالتها

 فالجناية والجريمة مترادفات.
ا في توسهيع مهدلول الجنايهةويالحظ على التعاريف السابقة أ   أو تضهييقه نها تتفاوت تفاوت ا واضح 

؛ حتههى اسههتعمل بعضهههم مصههطلح  8 فهههي تتسههع فههي بعضههها لكههل مهها يوجههب عقاب هها دنيوي هها  أو أخروي هها
فههي كههل تعههد  ولههو علههى حههق مههن حقههوق اهلل تعههالى هههو عبههادة خالصههة  كجنايههة المحههرم علههى »الجنايههة 

                                                                                                                                                                

ص   م1994 - هههه1417   1  مكتبههة الرشههد بالريههاض  ط ي العزيههز الحليبهه أحمههد بههن عبههد/د  والجههزاء عليههها األخالقيههةالمسههالولية   1 
 71.  

  .1/356 م 1981 -هه 1401    بيروتي  المكتب اإلسالميالفتح الحنبل يمحمد بن أبلالمطلع على أبواب المقنع    2 
  دار الكتهاب اإلسهالمي  محمهد بهن غهانم بهن محمهد البغهدادي يبهأل  مام األعظم أبي حنيفهة النعمهانمجمع الضمانات في مذهب اإل  3 

  .165هه  ص 1308   1ط  

  المسماة رد المحتار على الدر المختار  شرح مهتن تنهوير األبصهار  يلمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين  4 
  .6/527  م1992-هه1412   2  طالكتب العلمية  طبعة دار 

  .6/277م  1992 -هه 1412   3  لفكر  طدار ا  عبد اهلل محمد بن محمد الحطاب يألب  مواهب الجليل شرح المختصر  5 

  .18/344مطبعة المنيرية  القاهرة    ي  لإلمام النوو يالمجموع شرح المهذب للشيراز   6 

 الصهالحي  ثهم المقدسهي  الحجهاوي سهالم بهن عيسهى بهن سهالم بهن موسهى بن أحمد بن موسى  لحنبل بن اإلقناع في فقه اإلمام أحمد  7 
  . 4/162  لبنان  بيروت المعرفة دار  السبكي موسى محمد اللطيف عبدتحقيق:   النجا أبو الدين  شرف

 دار  الشهاذلي علهي بهن حسهن. د/تهوليف  اإلسهالمي الجنايهات فهي الفقهه   و 1/67ه  عهود القهادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   8 
  .24  ص  هه1397   2  ط  بالقاهرة  الجامعي الكتاب
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لى االعتداء على حقوق اآلدميين  لكنهم جعلوها شاملة لالعتداء علهى   وقصرها بعضهم ع 1 «إحرامه
   2 البهههدن  أو المهههال  أو العهههرض  أو النسهههب  وقصهههرها بعضههههم علهههى االعتهههداء علهههى البهههدن والمهههال

 . 3 على االعتداء على البدن خاصة فيها ق معناها لدى بعضهم حتى اقتصروضي
الجنايهههات الموجبهههة »: -مههثال  – يههات  فقهههال الحطهههابونتيجههة لههههذا التفهههاوت اختلفههوا فهههي عهههدد الجنا

 . 4 «والسرقة  والحرابة  والشرب للعقوبات سبع: البغي  والردة  والزنا  والقذف 
الجنايهات الموجبهة للعقوبهة ثهالث عشهرة وههي: القتهل  والجهرح  والزنها  والقهذف  »وقال ابن جزي: 

زندقة  وسب اهلل  وسب األنبياء والمالئكة  وعمل وشرب الخمر  والسرقة  والبغي  والحرابة  والردة  وال
 . 5 «السحر  وترك الصالة  والصيام

ى المتعهارف وبرغم هذا التوسيع والتضييق فهي مفههوم الجنايهة فهي اسهتعماالت الفقههاء  فهإن المعنه
  وفهههي ههههذا يقهههول  6 عنهههد إطهههالق لفهههظ الجنايهههة أنهههها االعتهههداء علهههى البهههدن خاصهههة عليهههه لهههدى أكثهههرهم

نفهس  ولكهن فهي لسهان الفقههاء فعل محرم شرع ا  سواء حل بمال أم أن الجناية اسم لاعلم »: السرخسي
يهههراد بهههإطالق اسهههم الجنايهههة الفعهههل فهههي النفهههوس واألطهههراف؛ فهههإنهم خصهههوا الفعهههل فهههي المهههال باسهههم وههههو 

 . 7 «الغصب  والعرف غيره في سائر األسامي
الفقهاء: التعدي على األبدان  فسموا ما في عرف –يعني: الجناية  –ومعناها »ويقول المرداوي: 

تالف ا  ونهب ا  وسرقة  وخيانة  . 8 «كان على األبدان جناية  وسموا ما كان على األموال: غصب ا  وا 
مهن  بهين اتفهاق محهلالموجهب للمسهئولية  التعهدي عنصر أن يتضح السابقة التعريفات خالل منو 
 رقةسه أو غصهب ا يكهون قهدف ,األمهوال علهىألنه تعهد   رية؛البش باألبدان متعلق ا التعدي كون كذلك ؛عرفها

 .خيانة أو

                                                

  .24  ص الشاذلي علي بن حسن  للفقه اإلسالميالجنايات في ا  1 

  .6م  ص 2010-هه1431إسماعيل شندي   الجنايات المختلف في تحمل العاقلة بها في الفقه اإلسالمي  دراسة مقارنة  د.  2 

بهن محمهد بهن  العناية شرح الهداية  لمحمهد   و 27/84م  1989-هه1409  بيروت    دار المعرفةيشمس الدين السرخسلالمبسوط    3 
  .1/168هه  1322  لحدادي  المطبعة الخيريةا ألبي بكر محمد بن علي الجوهرة النيرة    و 3/24  محمود البابرتي  دار الفكر

  .6/277مواهب الجليل  للحطاب    4 

  .226  ص الفكر دار ي المالك بن جزي أحمد بن محمد القاسمألبي   القوانين الفقهية  5 

  .24  ص الشاذلي علي بن حسن  ل   والجنايات في الفقه اإلسالمي1/67  هعود القادر عبد. د جنائي اإلسالمي التشريع ال  6 

  .27/84  يشمس الدين السرخسلالمبسوط    7 

علي بن سهليمان المهرداوي أبهو الحسهن  تحقيهق: محمهد ل  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  8 
  .9/433  بيروت    دار إحياء التراث العربييحامد الفق
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ولههيس  بدنههه  أو اإلنسههان نفههس محلههها يكههونمسههئولية وع موضهه هنهها جريمههة الجنايههة تكههون ثههم ومههن
 غيههر مأ العهرض مأ المههال مأ بهالنفس حههل سهواء محظهور فعههل كهل تشههمل حيهث أعههم الجريمهة يخفهى أن

 . 1 بالعقاب هفاعل وتوعد الشرع عنه نهى مما ذلك
 النظههر فيمهها عههرض بههه فقهاالنهها القههدماء لمفهههوم المسههئولية أمعنههت :الجنائيــة المســئولية تعريــف

نما انصرف كالمهم إلهى مفهاهيم قريبهةهاالجنائية  غير أني لم أقف على نص ألحد منهم في تعريف    وا 
ا مه  وههو لههامنهه تعهريفهم من الحقول الداللية لها  كوهلية الثواب والعقاب  على نحو يمكن أن يسهتقى 

عمهد إليهه غيهر قليهل مهن المحهدثين  إذ تصهرفوا بإعهادة الصهياغة فهي ههذه المفهاهيم التهي انصهرف إليهها 
   ليجعلوا منها تعريفات للمسئولية  ومن ذلك:كالمهم
 . 2 ونتائجها معانيها مدرك وهو مختارا يوتيها التي المحرمة األفعال نتائج اإلنسان يتحمل أن -
 . 3 عليه ويحاسب إليه فعله ينسب ألن الشخص أهليةهي  أو -

 بتعريفات كثيرة منها: القانونيونوقد عرفها 
 بوصهفه إليهه الواقعة نسبة يمكن لكي الشخص في توافرها الالزم النفسية العوامل مجموعة هي -
رادة إدراك من فاعلها  . 4 وا 

فها -  . 5 أمواله أم الشخص على سواء بةالمرتك الجريمة تبعة لتحمل حال أنهاآخرون  وعرَّ
 جريمهة الرتكابهه مهذنب ا اإلنسهان باعتبار تسمح التي الباطنية النفسية العناصر مجموعة أنها أو -
 . 6 العقوبة تطبيق عليها يترتب

 فهي كامنهة حال أنها في ويحصرها الذي يضيقها االتجاه نحو يميل أنه االتجاه هذا على ويالحظ
 .عليه ترتبت الذي الفعل إلى اإلشارة دون مذنب ا باعتباره تسمح نفسية صرعنا مجموعة أو الشخص

 علهههى القهههانون رتبهههها التهههي النتهههائج بتحمهههل الشهههخص التهههزام ههههي الجنائيهههة فالمسهههئولية: ذلهههك وعلههى
 . 1 على إرتكاب بعض األفعال القانون عليها ينص التي العقوبات فهي المشروعة غير أعماله

                                                

   1ط   بالقههاهرة  األشههقاء خههوةاإل مطبعههة  يالسههماح العزيههز عبههد المرسههي/د  اإلسههالمي الفقههه فههي وموجبههها الجنايههة علههى األبههدان  1 
  .25  ص  هه1405

 . 1/392  هعود القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   2 
  .15/50  حكام القرآن  للقرطبيالجامع أل  3 
 . 285  ص م 2001   3ط   العربية  النهضة دار العام  القسم  سالمة مومون  شرح قانون العقوبات  4 

 . 493  ص  تاري  بدون  العربية النهضة دار  فريد محمد هشام  الجنائية للمسئولية الدعائم الفلسفية  5 

 .المرجع السابق  6 
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 . 2 جرائم من يرتكبه عما الناشئ الجنائي الجزاء تحملل الشخص صالحية: هي أو
لحههظ للمسههئولية الجنائيههة  نوبإمعهان النظههر فههي التعريفههات التههي جاءتنهها عههن الفقهههاء أو القههانونيون 

 لفظهي ينصهرف إلهى البىناهى اللفظيهة ال إلهى جهوهر المعنهى  بين تعريفاتهمامن قريب أن وجه االختالف 
 والههرابط المعنههى فههيمتحههدة  األلفههاظ حيههث مههن  فيماثلههه عنههد اآلخههر اهمههفمفهومههها ومعناههها عنههد كههل من

 الشههريعة لههنص المخالفههة أفعالههه عههن اجنائي هه ومسههئول تصههرفاته عههن مسههئول شههخص كههل أن هههو بينهمهها
 .القانوني أو الشرعي بالنص جريمة المشرع اعتبره فيما والقانون

نمها انصهرف جههدهم والمالحظة هي أن أكثر مها تهداولوه مهن مصهطلحات لهم يعرضه وا لتعريفهه  وا 
إلههى بحههث معانيههها ومضهامينها ومهها تقههوم عليههه ويقهوم فههي ثناياههها مههن قواعهد.. وهههو األمههر الههذي  ورأيههم

 . 3 إن تعريف تلك المصطلحات إنما يتوتى من خالل النصوص ذاتها :يقودنا إلى القول
 مهن جهزاء بونهها: يهث مضهمونها وانطالق ا من هذا فإن باإلمكان تعريهف المسهئولية الجنائيهة مهن ح

 إذا أمها. آخهر سهلوك إتيهان االستطاعة في كان إذا القانون لجزاء محل وال للقانون  مخالف سلوك أجل
 .للمسئولية محل فال مفروضا للقانون المخالف السلوك كان

 

                                                                                                                                                                

 . 15  ص  م1967  العربي الفكر دار  محمود زكي محمد/د  الجنائية المسئولية في والغلطآثار الجهل   1 

 . 64  ص  تاري  بدون بيروت  العربي  التراث إحياء دار الثالث  الجزء الملك  عبد جندي  الموسوعة الجنائية  2 

   1  ط  نشهر دار بهدون مهذكرات  الصهغير جميهل .د  الهدين جمهال عبد األحهد. د  المبادئ الرئيسة في المسئولية الجنائية والعقوبة  3 
  .549  صم  1997م  1996
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 املطلب الثاني
ا
 
 تعريف املسئولية اجلنائية نظام

ام عمهها قههال بههه الفقهههاء فيههه؛ لية الجنائيههة فههي النظههمفهههوم المسههئو اخههتالف علههى  لههيس هنههاك أيُّ 
  .للغير أو المجتمع تحمل اإلنسان تبعة ما ينجم عن فعله من ضرر فجوهرها
هها مههن هههذا البههاب يمكننهها تقسههيم المسههئولية الجنائيههة و  ين: إلههى نههوعين أساسهه –بوجههه عههام  –ولوج 

ض لها البحث العلمي القانوني كما ال يعرض المسئولية األخالقية والمسئولية القانونية  وأوالهما ال يعر 
نمهها  إذ إن مهها  يعهرض لههها البحهث فههي األخالقيهاتلهها القهانون فههي جملتهه  فههال يرتهب عليههها جهزاء مها  وا 

الضهمير الفهردي  أو االزدراء الجمعهي  غيهر مها لهها مههن  تونيههبيترتهب عليهها مهن عقهاب فهي الهدنيا ههو 
أمها المسهئولية القانونيهة فههي التهي تهدخل فهي دائهرة  العهالمين   اآلخرة عندما يقهوم النهاس هلل رب جزاء في

هها أو مخالفههة  وذلههك فههي حههال  القههانون ويترتههب عليههها جههزاء قههانوني إتيههان الشههخص لفعههل يشههكل خروج 
ختلههف نههوع المسههئولية علههى حسههب القواعههد القانونيههة موضههوع المخالفههة فهنههاك المسههئولية يو  -ألحكامههه 
 . 1 ل إائية واإلدارية..... والمدنية والجن ,الدستورية

يالثمهه القهانون ويحظهره ويجرمهه  أو عنهد  ارتكابهه مهاتتعين المسئولية الجنائية على الشخص عنهد 
القانون  إذا ما كان هذا الشهخص وقهت ههذا الفعهل أو ذاك التهرك ذا إرادة حهرة  هامتناعه عن فعل يوجب

جب تفرضه عليه القواعهد القانونيهة التهي حهددتها أو بوا ,التزامبعند اإلخالل فتنهض المسئولية  وواعية 
 . 2 األنظمة التشريعية

  يسهمى أولهمها بهالركن ماركنان هما محل اتفاق بين القانونيين  وال قيام لهما إال بتوافرهللجريمة و 
  أي أن يثبههت لههان الجانهب المهادي تكهو   رتكههاب الشهخص أفعهاال  ا: وههو الهذي يقهوم علهى ثبهوت المهادي

سههنادها إليههه جريمههة للمههتهمرتكههاب الا وثههاني هههذه األركههان هههو الههركن المعنههوي: ويشههار إليههه بالقصههد  وا 
أن تكون األفعال المكونة للركن المادي صادرة عن إرادة حرة  فاإلرادة شرط أساس  يالجنائي وهو يعن
الهذنب أو لتحمل التبعة الجنائية  باإلضافة إلى توافر معنهى  -عمدية أو غير عمدية -في كل الجرائم 

صهادر ا عههن  يه الذهنيهة أو نشهاطه الهذهن  وذلهك بهون تكهون حالهيأو النفسه يالخطيئهة فهي مسهلكه الهذهن
 . 3 وذلك في الجرائم التي تتطلب طبيعتها هذا المعنى خطيئة 

                                                

  شهرح قهانون العقوبهات   1/103  م1970  والنشهر الترجمهة لجنهة مطبعهةالسنهوري   أحمد عبد الرزاق  الوسيط في القانون المدني  ل1 
 . 83  ص  م1984  بيروت  العربية النهضة دار  العام القسم  حسني محمود نجيب/د

  د/علههي بههدوي    القههانون الجنههائي 27  صم  1944  القههاهرة  مكتبههة عبههد اهلل وهبههة  المسههئولية الجنائيههة د/محمههد مصههطفي القللههي  2 
 الجههههامعي  الفكهههر دار مصهههر   د/محمهههود القهههبالوي  للطبيهههب الجنائيهههة المسهههئولية   329  ص م 1938  القهههاهرة ي مطبعهههة نهههور 
 النهضههة دار أسههامة قايههد /د  "مقارنههة دراسههة" المهنههة سههر إفشههاء عههن للطبيههب الجنائيههة المسههئولية   1  ص  م2004 اإلسههكندرية 

  .7  ص  م1987  العربية
المسهئولية    320  ص  حسهني محمهود نجيهب/د  شهرح قهانون العقوبهات   1/67  عهودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   3 
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فالمسههئولية الجنائيههة ال تنعقههد فههي جانههب شههخص مهها إال إن كههان لفعلههه دور مههادي فههي الجريمههة  
وهنهاك  وبهين النتيجهة اإلجراميهة. –أو ترك ها  فعهال   - السببية بين النشهاط المهادي وهو ما يعرف بالعالقة

 اإلدراك والتمييهز  أي يكهون يعنصهر    وقهوام ههذه األهليهة يتمثهل فهيلتحملهاهو أهلية لها ضابط آخر 
مَّاعنرتكابه لهذه الجريمة قد تم إما عن عمد ا  خطو. وا 

جنائيهههة يمكهههن تحديهههده بونهههه التهههزام يفرضهههه القهههانون  ومهههن ذلهههك فهههإن المفههههوم العهههام للمسهههئولية ال
يمثههل مخالفههة  فعههل  أو تههرك  وبمقتضههاه يتحمههل الشههخص عقوبههة مقههررة بالقههانون جههزاء علههى عمههل مههادي 

ألصهحاب المههن إال مسهئولية الوعلهى ذلهك فهال تقهوم  -المهنية قدرتها النظم الجنائية أو  ألوامر أو نواه
عليهههها الفقهههه والقضهههاء  اسهههتقرنوني وتهههوافرت فيهههه الشهههروط التهههي إذا كهههان عملهههه يسهههتند إلهههى أسهههاس قههها

 . 1 المنوط بهلمشروعية العمل 
أو تختلههف عمهها هههو  ,إن المسههئولية فههي المفهههوم النظههامي ال تتمههايز :وبنظههرة مقارنههة يمكههن القههول

ا   وفحهههوى ذلهههك أن العقوبهههة التهههي تتقهههرر وفق ههه 2   إال فهههي نطهههاق المسهههئولية ال فهههي جوهرههههاافقه هههمقهههرر 
فإنها تتجاوز هذا النطاق حيث  افقه  أما المسئولية  للمسئولية في القانون يكون نطاقها هو الحياة الدنيا 

صهالح نظهام المجتمهع واسهتقرار األمهن ومنهع الظلهم  فضهال    ترتب العقاب الدنيوي الذي يحقق العدالهة وا 
 باد يوم القيامة.عن العقاب األخروي المتمثل في اإلثم والذنب الذي يعاقب عليه رب الع

                                                                                                                                                                

  .29  ص  يالجنائية د/محمد مصطفي القلل
دار ابهههن األثيهههر    د/سهههليمان مههرقس  المسهههئولية المدنيههة   310السههنهوري  ص   أحمهههد عبههد الهههرزاق  الوسههيط فهههي القههانون المهههدني  ل1 

  .27  ص  المسئولية الجنائية د/محمد مصطفي القللي   15م  ص  1958
لمنصههور   شهرح منتههى اإلرادات   7/295م  1982   2ط    بيهروت    دار الكتهاب العربهييعهالء الهدين الكاسهانلبهدائع الصهنائع    2 

  العلميهة الكتهب دار  السهيوطي الهدين جهالل بكهر  أبي بن الرحمن عبد  لاألشباه والنظائر   1/740  عالم الكتب  بيروت ي البهوت
  .578  ص  م1990 - هه1411   1ط  
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 املطلب الثالث
 أساس املسئولية اجلنائية

للمسئولية الجنائية أساس يتمثل في إتيان المعصية وارتكاب المحرم الذي عينت الشريعة حرمته  
ذا  وكهذا تههرك مهها أوجبههت مههن واجبههات وفههرائض  المعاصههي ارتكههاب مههن جعههل قههد الحكههيم الشههارع كهان وا 

 اآلخهر عهن أحهدهما يغنهي ال شهرطين تهوفر علهى موقوف ها لهها الشهرعي جودالو  جعل قد أنه إال  لها سبب ا
ذا الجنائيهههة  المسهههئولية انعهههدمت أحهههدهما انعهههدم فهههإذا  االختيهههارو  اإلدراك  وهمههها  مع ههها الشهههرطان وجهههد وا 

 : تعههالى بقولههه اسههتدالال صههرفاتهما؛يعتههد بت ال يوالناسهه المخطههئ   ولهههذا فههإنالمسههئولية وجههدت  

     ... 
 ...       : تعههههههههههالى وقولههههههههههه   1 


               : -تعههههههالى - وقههههههال   2 

         
     : -تعههالى -وقههال   3 

      
 الحيهههاة فهههي الخطهههو علهههى والمالاخهههذة اإلثهههم نفهههي تفيهههد وههههي . 4 

ههن   القالاههمُ  فىههعا رُ »:  وقههال اآلخههرة  ههنى : ثاالاثاههة   عا تَّههى النَّههائىمى  عا ههتاي قىظا  حا ههنى  ياس  يرى  واعا ههغى تَّههى الصَّ باههرا  حا ههنى  ياك   واعا
ُنونى  تَّى الماج   . 5 «فىيقا ي أاو   ياع قىلا  حا

 جليههة فههي سههقوط المسههئولية الجنائيههة -وغيرههها فههي الشههريعة اإلسههالمية  -فداللههة هههذه النصههوص 
 الصههههغار مههههن اإلدراك فناقصهههو والمجنههههون  والنههههائم الصهههبي معاقبههههة وعههههدم ,يانالنسههه أو الخطههههو بسهههبب

 الغهراء الشهريعة فرقهت حيهث مطلق ها  منهها يعفهون وال كهالمكلفين ُيسهولون ال حكمههم فهي ومن والمعتوهين
                                                

 .5ية: من اآل سورة األحزاب  1 
 .286ية: من اآلسورة البقرة   2 
 .92ية: من اآلسورة النساء   3 
 .5ية: من اآلسورة األحزاب   4 
 فهي :بهاب   4/558  داود وأبهو ثالثهة  عهن القلهم رفهع :بهاب   2/171  والهدارمي   101  6/100  أحمهد أخرجهالحهديث صهحيح,  5 

  1/657  هماجه وابهن األزواج  مهن طالقهه يقهع ال مهن :بهاب الطالق  كتاب  6/156  والنسائي  4398  الحديث يسرق المجنون
 أبههي بههن حمههاد عههن سههلمة  بههن حمههاد روايههة مههن كلهههم   2041  الحههديث  والنههائم والصههغير المعتههوه طههالق :بههاب  الطههالق كتههاب

 . النبي عن عائشة  عن األسود  عن إبراهيم  عن سليمان 
 ووافقههه مسههلم شههرط علههى صههحيح : 2/59  الحههاكم وقههال  مههوارد- 1496  حبهان ابههن صههححه فقههد عائشههة حههديث بمفههرده صههح   وقهد

 .الذهبي
 .منصف ذلك في يشك وال الكثيرة والشواهد الطرق بهذه صحيح فالحديث

 .صحيح حديث : 58  ص  «الرسالة على تعليقه» في اهلل رحمه شاكر أحمد الشي  وقال
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 فههي علههيهم الضههمان فووجبههت األشههخاص  علههى اعتههدائهم حههالبههين و  األمههوال علههى اعتههدائهم حههال بههين
 علهى اعتهدائهم حهال فهي البدنيهة والعقوبهات القصهاص عهنهم وأسهقطت باعتهدائهم  لفونههايت التي األموال

 . 1 عنهم نيابة العاقلة وحملتها الدية وجوب مع األشخاص
 جزائه في حال العمد عنه في حال الخطو  فيالاخذ فاعلبين تفرقة واضحة بين الفعل و  الفقهففي 

ا أو حد ا حال إقدامه على تفهى الفعهل المهالثم وههو عاقهل بهالع حهر عامهد  فهإذا مها ان الجرم بفعله قصاص 
 مههها يترتهههب عليهههه ههههو الضهههمان المهههالي, ولهههيس القصهههاص أو الحهههد عنصهههر العمهههد عهههن الفعهههل فيكهههون

 القصاص أو الحد.
 مما سبق تستند إلى فكرة الخطو  وتحاط بضوابط ثالثة  هي: افقه  والمسئولية الجنائية 

 .محرم فعل إتيان -1
 .مختار ا لفاعلا يكون أن -2
 .مدرك ا الفاعل يكون أن -3

مجتمعهة  وعنهد انعهدامها أو أحهدها  السهابقة فهي جانهب الفاعهل إال بتهوافر الضهوابطا فقه  فال تنعقد 
 فهإذا بعينهه  واحهد سهبب إلهى الحهاالت كل في يرجع ال العقاب عدم أن على  ال تقوم وال يعاقب الفاعل

 عهن إال شهيء كهل قبل تكون ال وهي محرم  غير الفعل ألن قا؛إطال مسئولية فال محرم ا الفعل يكن لم
 الفاعل عن يرتفع العقاب ولكن قائمة  فهي االختيار أو اإلدراك فاقد الفاعل كان إذا ولكن محرم  فعل

 . 2 االختيار أو اإلدراك لفقدانه
 علهى اإلعمالهه شهروط وضع مع  على أساس الخطو إقامتهادقيق في  -إذن  -فالفقه اإلسالمي 

 .ومدرك ا مختار ا الفاعل يكون وأن ,محرم ا الفعل كون في تتمثل الجاني 

                                                

  سههوريا الفكههر  دار  الزحيلههي وهبههة  د/المياإلسهه الضههمان فههي الفقههه   1/382ه  عههود القههادر عبههد. د التشههريع الجنههائي اإلسههالمي   1 
 . 2/215  م1982

 .بعدها وما  1/390  هعود القادر عبد. د انظر: التشريع الجنائي اإلسالمي   2 



- 18 - 

 املطلب الرابع
 سبب املسئولية اجلنائية

ا:  أوال: تعريف السبب لغة واصطالح 
 قولهه ومنهه سبب ا؛: الحبل سمي ومنه بوسائط  ولو غيره  إلى به يتوصل ما :هوالسبب في اللغة 

       : تعالى
 1 . 

 شههيء لكهل اسهتعير ثهم االسهتعالء  إلههى بهه يتوصهل مها وههو الحبههل : السهبب»فهي المصهباح:  جهاء
 . 2 «هذا عن مسبَّب وهذا هذا  سبب هذا: فقيل األمور  من أمر إلى به يتوصل

 . 3 السبب في االصطالح: هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعيو 
 . 4 «ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره»وقيل: هو 

. ثهم بهين  5 «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتهه»وعرفه القرافي في "التنقيح" بونه: 
 األول احتههراز مههن الشههرط  والثههاني احتههراز مههن المههانع  والثالههث احتههراز مههن مقارنتههه»محترزاتههه فقههال: 

فقدان الشرط أو وجود المانع  فال يلزم من وجوده الوجود  أو إخالفه بسبب آخهر  فهال يلهزم مهن عدمهه 
 .«العدم

 وهذه التعريفات يتقارب بعضها مع بعض.
هه   6 الجريمههة أو المخالفههة هههوف المسههئولية سههببأمهها و  ا أن تكههون قههد وقعههت علههى مهههال ومحلههها إمَّ

ماعلىو   .وجنائية مدنية :  8 قسمين لمسئولية إلىا د قسمتق الشريعة اإلسالمية  و  7 نفس ا 

                                                

 .15 :يةسورة الحج من اآل  1 
 منظههور بههنال  لسههان العههربو    281ص   مختههار الصههحاح  للههرازي  و  138  ص   ب. ب. س انظههر المصههباح المنيههر: مههادة   2 

  .1/80  بيروت  الرسالة مالسسة  الفيروزآبادي يعقوب بن محمد  القاموس المحيطو    3/1909  بيروت  صادر دار  اإلفريقي
  .20  ص  م1941 -هه 1360    ط أخيرةي  القاهرةبي الحلبا  شركة مصطفى البزكريا األنصاريلب األصول  للشي    3 
  .1/95  م1995 -هه 1416   1 ط     مجمع البحوث اإلسالميةيللسيوط« الكبيرالجامع »جمع الجوامع المعروف به   4 
  .81ص     1ط     القاهرة مكتبة الكليات األزهرية  لقرافيل  تنقيح الفصول  5 
 . 1/402  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   6 
 . 273  ص  الزحيلي وهبة/د  اإلسالمي الضمان في الفقه  7 
  الزحيلهي وهبهة/د  نظريهة الضهمان   389  ص ههه 1411   17ط   الشروق  دار شلتوت  محمود للشي   اإلسالم عقيدة وشريعة  8 

 . 273  ص
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  وههههو الهههذي قهههد يكهههون إيجابي ههها؛ الهههها فقه هههفالعمهههد فهههي المخالفهههة أو المعصهههية ههههو السهههبب الهههرئيس 
ا فعلههه للحههرام  فههإذا مهه وجههه  بمقارفههة اإلثههم المنهههي عنههه  أو سههلبي ا؛ بتههرك الواجههب المههومور بههه  وكالهمهها 

 علهى يعاقهبراك واالختيهار فهي الجهاني فإنهه وع سببها  وتهوفر شهرط اإلدوقعت الجريمة لوق اإلنسان فقد
 ما ارتكبه من معصية  وحقت عليه العقوبة المقررة على ُجرمه الذي ارتكبه أو امتنع عن فعله.
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 املطلب اخلامس
 اجلرميةأركان 

 بهه قهوىت ومها  القويهة الناحيهة أو األاقهوى جانهب الشهيء: لغهة وهو  يركن ركن مصدر: لغة الركن
 . 1 عليه اعتمدت أي  إليه ركنت: يقال ومنه  االعتماد ىبمعن وجاء  وجنده ملك من

ا:  الشههيء المتعلههق تعلق هها زائههد ا بشههيء آخههر علههى أنههه داخههل  أن هههعههرف الحنفيههة الههركن واصههطالح 
 . 2 فيه

هها وجههاء فههي تعريفههه   مهها يقههوم بههه الشههيء وهههو جههزاله ال مهها يقههوم بههه الشههيء لصههدقه علههى»:أنهههأيض 
 . 4 «ما يدخل في الشيء»: نه  وقيل إ 3 «المحل

مهههها ال وجههههود لههههذلك الشههههيء إال بههههه كالقيههههام والركههههوع والسههههجود  »الفقهههههاء أنههههه:  ه كثيههههر مههههنوعرفهههه
 . 5 «للصالة

 وتقوم المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي على أركان محددة  هي:
 :الشرعي الركن -1

 وعليهه فإننهالوك ويحظهره ويقهرر عقوبهة علهى اقترافهه  يمنهع السه قرآنهي أم سهنيومعناه وجود نهص 
  :تعهههالى قولهههه نجهههد أن دليهههل ثبهههوت القصهههاص ههههو الهههنص الشهههرعي فهههي            

 
 6 . 

                                                

محهب الهدين  يلإلمهام اللغهو   «شهرح القهاموس»تاج العروس من جواهر القاموس    ركن  مادة  6/217  منظور بنال  لسان العرب  1 
 ر   مهادة  9/219  م1987 -ههه 1408    حكومهة الكويهتيحجهاز  ى  تحقيهق: مصهطفيبيهدد مرتضهى الزَّ الفيض السيد محمه يأب
 ك ر   مههادة  2/413  م1987   1ط      دار العلههم للماليههين  بيههروتيبعلبكهه يالبههن دريههد  تحقيههق: رمههز   جمهههرة اللغههة   ن ك
  .ركن  مادة   130    ص  للفيوميالمصباح المنيرو    ن

  .92  3/91   لمسعود بن عمر التفتازاني  مكتبة صبيح  مصر على التوضيح التلويح  2 
 ههه1289  اسهتانبول  فنهديأ يحيهى شهي  مطبعةس  الفنار  محمد بن حمزة بن محمد الدين لشمس  الشرائع أصول في فصول البدائع  3 

 2/295.  
ط   دار الكتهب العلميهة  بيهروت  لبنههان  يوفهاء األفغههانال يسههل  تحقيهق: أبه يبكهر محمههد بهن أحمهد بهن أبهه يأصهول السرخسهي  ألبه  4 

  .2/174  م1993 -هه 1414   1 
عالء الدين عبد العزيز بن أحمهد البخهاري  تحقيهق: عبهد اهلل محمهود محمهد عمهر    لكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  5 

  .3/501  م1997 -هه 1418  بيروت  دار الكتب العلمية
 .45ية: من اآللمائدة سورة ا  6 
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       : وقوله
 1 . 

  :تعههالى قولههه ثبههوت حههد السههرقة هههو الههنص الشههرعي فههيوكههذلك نجههد دليههل        

            
 الشههرعي الههركن يسههمى مهها   وهههذا 2 

 يعهذبهم لهم كما حجة بغير الجناة يوخذ لم نهأ ورحمته حكمته تمام من وكان»: ابن القيم يقول  للجريمة
 . 3 «عليهم الحجة إقامة بعد إال اآلخرة في

 نجهد حيهث ؛بهنص إال عقوبهة وال جريمهة ال بمبهدأ الحديثهة الجنائيهة التشهريعات فهي يعهرف ما وهذا
 : تعههالى كقولههه المبههدأ هههذا تالكههد التههي الفقهيههة والقواعههد القرآنيههة اآليههات مههن الكثيههر هنههاك أن     

    
 أفعهههال أن أي ؛ 5 الهههنص ورود قبهههل العقهههالء ألفعهههال حكهههم ال وكقاعهههدة   4 

 تقضهي التهي القاعهدة وكهذلك  نهص بتحريمهها يهرد لهم دام مها محرمة اعتبارها يمكن ال المسئول المكلف
  أصهال   مبهاح تهرك أو فعهل كهل أن إلهى ةصهريح إشهارة فهي  6 اإلباحهة واألفعال األشياء في األصل بون

 . 7 تاركه أو فاعله على مسئولية العليه فو   بتحريمه نص يرد لم طالما
 : المادي الركن -2

 -إيجاب هها؛ بالفعههل  أو سههلب ا؛ بههالترك واالمتنههاع  –ومضههمونه أن يقههع الفعههل الههذي يمثههل الجريمههة 
 المهال أخهذ السهرقة قتلهه  وفهي إلهى يهالدي بمها عليهه المجنهي بضهرب الهروح إزهاق القتل في مثال   فالفعل

 . 8 المريض معالجة عن الطبيب   وامتناعحتى يموت طفلها إرضاع عن األم تمتنع أن خفية  أو

                                                

 .179ية: اآل من سورة البقرة  1 
 .38ية: من اآلسورة المائدة   2 
  .2/103  القاهرة  الحديث دار  الجوزية قيم بنال  العالمين رب عن إعالم الموقعين  3 
 .15سورة اإلسراء آية:   4 
   1ط   بيههروت  : د. سههيد الجميلهي  دار الكتهاب العربهيعلهي بهن محمهد اآلمههدي أبهو الحسهن  تحقيهق  لاإلحكهام فهي أصهول األحكههام  5 

  المنصههورة  الوفههاء  الههديب محمههود العظههيم عبههد/د: تحقيههق  الجههويني المعههالي بههيأل  الفقههه أصههول البرهههان فههي   1/92  هههه1404
لميهههة  منتههههى الوصهههول واألمهههل فهههي علمهههي األصهههول والجهههدل البهههن الحاجهههب  دار الكتهههب الع   1/99  ههههه1418   4  ط  مصهههر

أخيههرة     طالبنههاني اهلل جهاد بههن الههرحمن عبهد  حاشهية البنههاني علههى جمهع الجوامههع   22  ص  م1985-هههه1405   1بيهروت  ط  
 . 1/62  يالحلب يطبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى الباب

 ص  القههاهرة  مالسسهة الحلبهي بهعط  بهن نجهيم مبهن إبهراهي العابهدين للعالمهة زيههن  األشهباه والنظهائر علهى مهذهب أبهي حنيفهة النعمهان  6 
 . 1/166  للسيوطي األشباه والنظائر    74 

 . 1/115  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   7 
  .9/36  يلسرخسلالمبسوط    8 
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 : المعنوي الركن -3
بلوغ الجاني وقت ارتكاب الجريمة حد ا من الوعي يسمى فهي الفقهه بهالتكليف  وههو شهرط  :ومعناه

 يشههترطون إذ الجههرائم جميههع فههي الفقهههاء أقههوال بههدهي توضههحه وهههو مههةالجري عههن أسههاس فههي المسههئولية
 النَّبىهي عاهنى  عان هاها  تاعهالاى اهللُ  راضهيا  عاائىشاهةا  بحهديث عمهال   مكلف ها  وذلهك الجهاني يكهون أن العقاب لتوقيع
  تَّى النَّائىمى  عانى : ثاالاثاة   عان   القالامُ  ُرفىعا »: قاالا تاي قىظا  حا يرى الصَّ  واعانى  ياس  تَّى غى بارا  حا ُنونى  واعانى  ياك  تَّهى الماج   حا

 . 1 «ُيفىيقا  أاو   ياع قىلا 
فهال ومن جماع هذه األركان الثالثة مع بعضها يتكون أساس المسئولية الجنائيهة  وبانتفهاء أحهدها 

 نههص هنههاك كههان أنههه ال مسهئولية علههى فعههل مهاعنههها الفقهههاء  قيهام لههها  وتوكيههد ا لههذه المعههاني فقههد عبهر
ها مكلف ها وكهان الجهاني من مخالف سلوك وصدور يحرمه أو يجرمه ها يفعهل لمها عالم   عملهه بنتيجهة وعالم 

 . 2 عليه والعقاب
ن فهالمعل والخطهو؛ العمهد تشهمل الجنائيهة يةمسهئولال أن السهعودي النظهام في المستقرة المبادئ فمن

 أحههد الفعهل ذلهك تضهمن متهى الخطهو فعلهه عهن وكهذلك العمهد  فعلهه عهن جنائي ها يسهول األفهراد مهن كغيهره
 .انظام   عليها المنصوص الصور

 عمدية كانت سواء لها على أركان عامة قيامهاوعلى هذا النهج ذاته استقر في النظام السعودي 
 السهببية وعالقهة والضهرر الخطهو وههي  وقضهاء   افقه ه واتفهاق إجماع محل األركان وهذه عمدية  غير مأ

 . 3 يةمسئولبعضها  انعدمت ال انعدمجميعها  أو  األركان هذه انعدمت فإذا بينهما 
 اتنظيهههر  ومهههن حيهههث إن الجهههرائم العمديهههة ذات طبيعهههة خاصهههة  فقهههد اسهههتقر فهههي النظهههام السهههعودي 

 ين:النوع من الجرائم على ركنين أساسالمسئولية الجنائية في هذا  قيام اوتطبيق  
 مادي. :األول

 معنوي. والثاني:

                                                

 . 21تقدم  ص    1 
  .12/163  م1985 -هه 1405   1  ي  بيروت  ط  دار إحياء التراث العربعبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامةل  المغني  2 
 الجنائيهة المسهئوليةو  بعهدها  ومها  199  ص  م1997 اإلسهكندرية  المعهارف  منشهوة  يالشوارب الحميد بدع. د  المسئولية القضائية  3 

 .بعدها وما  76  ص  محمود القبالوي. د  للطبيب
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يحظهره الههنص الجزائههي بالمخالفههة لمهها يفرضههه نههص  فعههال  فههي إتيههان الفاعههل فهالركن المههادي يتمثههل 
 اإلجراميهة الواقعهة يشهكل و للجهاني الخارجى السلوك  وهذه المخالفة تتمثل في النظام على هذا الحظر

 . 1 االمتناع سواء بالتعدي أم
 الحهالمثهل ي وههو  مدالتع أو الجنائي بالقصد الجنائي الفقه عنهما يعبر  وفه المعنوي الركن أماو 
رادة الجاني بين تربط التي النفسية  . 2 اإلجرامية النتيجة تحقيق وا 
 :عنصرين منهذا الركن في معظم الجرائم  يتكونو 

 العلم. :األول
 اإلرادة. :والثاني

الههذي يمثلههه سههلوكه  وأن هههذا السههلوك يخههالف مهها  الفعههل ووعيههه بهههفهههو إدراك الجههاني  أمــا العلــم:
 . 3 النظامية قررته النصوص
 . 4 إجرامية نتائج من عليه يترتب وما السلوك لهذا الجاني إرادة  فتتمثل في وأما اإلرادة

فههي الشههروح الفقهيههة والتطبيقههات القضههائية للنظههام السههعودي  خههالف فههي تحديههد أركههان لههم يكههن و 
 سهعوديةال الهنظم عليهها نصهت إذا ففيها كلها  اتقررت نظام  المسئولية الجنائية في الجرائم العمدية التي 

 :أساسين ركنين توافر ويشترط لذلك يةمسئولال قيام والحصر  التحديد سبيل على المختلفة
 ههي  و الثالثهة بعناصره اإلجرامي للسلوك المكون المادي الفعل المتمثل في المادي الركن :األول

 الفعل والنتيجة. بين السببيةمية  ورابطة ااإلجر  والنتيجة  الفعل
 .واإلرادة العلمبعنصريه  وهما  الجنائي القصدالمتمثل في  المعنوي الركن :ثانيوال

ا على المسئولية الجنائية عن الجرائم غير العمدية.  وينسحب هذا الكالم أيض 

                                                

 قهانون فهي عالقهة السهببية   و 499  ص  م1997 باإلسهكندرية المعهارف منشهوة  امبهنه رمسهيس. د  النظريهة العامهة للقهانون الجنهائي  1 
 . 2  1  ص م 1983  القاهرة  العربية النهضة دار  حسني نجيب محمود.د  العقوبات

 النمهههوذج   9  ص م 1971   2  ط  القهههاهرة  العربيهههة النهضهههة دار حسهههني  نجيهههب محمهههود. د  النظريهههة العامهههة للقصهههد الجنهههائي  2 
  .284  ص م 1974   14  س   1  ع  واالقتصادية القانونية العلوم مجلة  عثمان أمال. د  القانوني للجريمة

 المرجع السابق.  3 
 المرجع السابق.  4 
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 املبحث الثاني
 باحةية اجلنائية ودرجاتها وموانعها وأسباب اإلسئولحمل امل

 ويشتمل على أربعة مطالب:
 ألول: محل المسئولية الجنائية.المطلب ا

 المطلب الثاني: درجات المسئولية الجنائية.
 المطلب الثالث: موانع المسئولية الجنائية.

 باحة.المطلب الرابع: أسباب اإل
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 املطلب األول
 حمل املسئولية

 والمراد فيه  ينزل :يأ يحل يالذ المكان وهو   1 الحلول موضع - وكسرها الحاء بفتح - المحل
فهههي  وجهههاء وتعلقهههها  الشهههرعية األحكهههام نهههزول محهههل ألنهههه ؛ 2 المكلهههف فعهههل - التعريهههففهههي  هنههها - بهههه

 .المسئولية تناولهات يالت الواقعة :يأ بالحادثة  المحل تفسير   3 التوضيح
الجريمهة التهي علهى فهال يعاقهب الشهخص إال  المسئولية الجنائية  في محال  ويكون شخص الجاني 

وهههذا المعنههى هههو التطبيههق لمبههدأ أسههاس مسههتقر فههي سههائر  هم فيههها كشههريك سههم  أو ارتكبههها كفاعههل لههها
نهه ال يسهول أحهد أ. ويترتهب علهى ذلهك  4 النظم والتشريعات الجنائية الحديثة  هو مبدأ شخصية العقوبهة

 وال يعاقب عن جريمة ارتكبها غيره.

                                                

 يألبههه  الكليههاتو    169  ص  المعجههم الههوجيزو    80  ص    للفيههوميالمصههباح المنيههرو    2/972  منظههور بههنال  لسههان العههرب  1 
   مادة  س.ل.ل .389  ص    دار الفكر  دمشقيلكفو البقاء ا

 أو اعتقهاد أو فعهل  أو قهول مهن قدرتهه به وتتعلق المكلف من يصدر ما كل :وعرفا والنية  واالعتقاد القول يقابل ما: اللغةفي  الفعل  2 
 .نية

   1/32  م1982م الكتهب  بيهروت    المطبعهة السهلفية  عهاليشهرح منههاج األصهول  لجمهال الهدين اإلسهنو  ينهايهة السهول فهانظر: 
م اآليههات البينههات  البههن القاسههم أحمههد بههن قاسههو    1/49  البنههاني اهلل جههاد بههن الههرحمن عبههد  حاشههية البنههاني علههى جمههع الجوامههعو 

 نبها اهلل لعبهد  السهعود يمراقه علهى نشهر البنهودو    1/96  م1996-ههه1417   1العبادي  دار الكتب العلمية  بيهروت  لبنهان  ط  
  .1/17  م1988  بيروت  العلمية الكتب داري  الشنقيط يالعلو  إبراهيم

  العلميههة الكتههب دار  عميههرات زكريهها :تحقيههق ي الحنفه الشههريعة بصههدر الشهههير مسههعود بهن اهلل عبيههد لإلمههام  التنقههيح التوضهيح لمههتن  3 
المكتبهة األزهريهة و مهع حاشهية األزميهري  مهرآة األصهول شهرح مرقهاة الوصهول  لمهنال خسهر و    2/10  م1996 - هه1416  بيروت

لزين الهدين بهن إبهراهيم  الشههير   فتح الغفار بشرح المنار  المعروف بمشكاة األنوار في أصول المنارو    2/229  م2005للتراث  
 . 2/97  م1936-هه1355بابن نُجيم  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  

  .38م  ص  1990عين شمس     جامعةحقوقدكتوراه  كلية السالة حمد طه  ر أمبدأ شخصية العقوبة  د/محمد   4 
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ها  فهي تحديهد نطهاق المسهئولية الجنائيهة ومحهل العقوبهة  علهى  غير أن هذا المبدأ لهيس مطلق ها دائم 
نمهها هنههاك اعتبههارات ومقتضههيات للعدالههة تسههتلزم الخههر  ج عليههه فههي بعههض األحيههان و أسهاس الشخصههية  وا 

وال  ,أشههخاص لههم يكونههوا فههي الواقههع فههاعلين مههاديين للجريمههة ب  وذلههك بعقهها 1 وبعههض صههور الجريمههة
ك فكهرة المسهئولية الجنائيهة عهن فعهل لذل اينطبق عليهم وصف االشتراك بمفهومه القانوني  فظهرت تبع  

ن القهههانون والتطبيهههق القضهههائي وسهههعا مهههن مفههههوم النشهههاط المهههادي الهههذي ينسهههب إلهههى إ. حيهههث  2 الغيهههر
 . 3 الجاني  وكذلك مفهوم الركن المعنوي

لههذلك  فههإن مسههئولية الشههخص الطبيعههي قههد تكههون مسههئولية شخصههية قائمههة علههى أسههاس الخطههو 
ن الجههرائم التههي يرتكبههها غيههره مههن التههابعين لههه أو الخاضههعين لرقابتههه الشخصههي  وقههد تكههون مسههئولية عهه

شرافه  وبالتالي تكون مسئولية صاحب المنشوة عن ذات الفعل  وههو مها يعهرف بالمسهئولية عهن فعهل  وا 
 الغير.

غيههر أن فيههها   أسهههمإال علههى مههن ارتكبههها أو  العقوبههةإن المسهئولية الجنائيههة شخصههية  فههال توقههع 
البها مها يواجههه بعهض الصهعوبات مهن الناحيهة العمليهة  ألن تحديهد الفعهل الشخصهي الهذي هذا المبهدأ غ

 عليهه فإنههو  .معظهم الحهاالتفي  اهين   ايدل على األشخاص الطبيعيين المسئولين عن الجريمة ليس أمر  
أو شخصهية معنويهة اعتباريهة فكالهمها  ,شخصية حقيقيهةيستوي في مرتكب الجريمة موضوع المسئولية 

 . 4 اشرع  ول مسئ

                                                

  .355ص    1968  د/عبد الرءوف مهدي االقتصادية المسئولية الجنائية عن الجرائم   1 
  .16ص   م 1969   1محمود عثمان الهمشري  دار الفكر العربي  ط  د/ المسئولية الجنائية عن فعل الغير   2 

  للكتهاب العامهة المصهرية الهيئهة طبعهة  بهال  السهيد منيهر مصطفى. د  -دكتوراه رسالة - االقتصادية السلطة عمالجرائم إساءة است  3 
  .240  ص  م1992  القاهرة

  .1/393  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   4 
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 والههركن الههركين فههي المسههئولية  وقاعههدتها األولههى أن المسههئولية الجنائيههة ال تتعلههق إال بإنسههان  باعتبههار 
المعول عليها في المقام األول في النظرية العامهة للجريمهة  وههي ال تتصهور  وأنهااإلرادة  ضرورة توفر

 يتعههين والنههواهي األوامههر مههن مجموعههة عنههه تصههدر فالقههانون إنسههانية  نفسههية قههوة باعتبارههها  هفههي غيههر 
 يصهدق وال بهها  نفسهه ويلهزم يفهمهها أن إليهه توجهه مهن وسهع فهي يكهون أن بداههة ذلك ويقتضي اتباعها

 . 1 اإلنسان غير على ذلك

     :ىتعههال قهال  فالقاعهدة فهي اإلسهالم أن المسههئولية ال تقهع إال علهى الفاعههل وحهده

                                       

       
        :ىتعههههههههههال وقههههههههههال   2 

       
       :ىتعههههههههال وقههههههههال   3 

 4   
   :ىتعههال وقههال                                    

                                           

 
                 :ىتعهههههههههال وقهههههههههال   5 

                
 6 . 

ق اإلسالم تبعة كل فعل على تعلي تدل بجالء  ووضوح -وغيرها كثير  -فهذه النصوص القرآنية 
  فهال يسهول عهن فعلهه أحهد غيهره  وكهذلك ال يسهول ههو أو يالاخهذ بفعهل غيهره  وههو علهى شخصهية فاعلهه

 جهاء كمها التنفيهذ أو المحاكمهة فهي اإلنابهة تحتمل ال محضة شخصية المعنى األوضح لمبدأ أن العقوبة
 .األخيرة اآلية في

                                                

 . 531  ص  حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات  1 

 .52ية: اآلسورة األنعام   2 
 .35ية: اآلسورة هود   3 
 .38ية: اآلسورة المدثر   4 
 .18ية: اآلسورة فاطر   5 
 .79  78: تانياآلسورة يوسف   6 
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ثاهةا ر  أابىهيعهن ف وكيهد ا وزادت السنة النبوية ههذا البيهان بيان ها وت هي  النَّبىهيَّ  أاتاي هتُ »: قاهالا  م  ماعى  اب نىهي وا
نىي الا  إىنَّهُ  أاماا»: فاقاالا  بىه  واأاش هادُ  اب نىي: فاُقل تُ   «هاذاا؟ مان  »: فاقاالا  لاي كا  ياج  نىي واالا  عا لاي هى  تاج   . 1 «عا

 إال الجههرم عههن يسههول فههال ثههم ومههن   2 العقوبههة شخصههية مبههدأ ىعلهه فقههد أكههد التشههريع اإلسههالمي
 .البنوة أو األبوة كانت ولو القرابة درجة كانت مهما غيره بجريرة أحد يالخذ وال فاعله 

                                                

  القسههامة كتههاب  8/53  والنسههائي   4495  حههديث  أحههد بجريههرة أحههد يالخههذ ال :بههاب  الههديات كتههاب  4/635  داود أبههو أخرجههه  1 
   325  حهديث  الهديات كتاب  2/98  والشافعي   44  رقم «المحمدية الشمائل» في والترمذي  غيره بجريرة أحد يالخذ هل :باب

 وابههن   866  رقههم  2/383  والحميههدي  غيههره بجنايههة أحههد يالاخههذ ال :بههاب  الههديات كتههاب  2/199  والههدارمي   2/226  وأحمههد
 . 770  رقم «المنتقى» في الجارود
 .حبان ابن صححه

  .7/333  «اإلرواء» في نياأللبا سنده صححو 

 . 9/524  البن قدامة  المغني   6/266  مواهب الجليل  للحطاب  2 



- 29 - 

 املطلب الثاني
 درجات املسئولية اجلنائية

ههو ارتكهاب الجهاني لفعهل منههي عنهه  –علهى مها سهلف بيانهه  –إذا كان سبب المسئولية الجنائية 
االمتناع عنهه  فهإن ممها يلهي ههذا التوسهيس  منصب ا على إتيان الفعل أم النهيبنص شرعي  سواء أكان 

 في الدرجهة  تفاوت ها يرجهع إلهى نطهاق النيهة عنهد ارتكهاب الجريمهة ومهدى القصهد فيهها  هاهو القول بتفاوت
 ,مهن أتاهها ناسهيا أو مخطئهان مسهالولية فمسئولية من قصد ارتكاب المنهاهي أو تهرك األوامهر تختلهف عه

مما ال شك فيهه أن العقهاب تتفاوت وتختلف؛ إذ  درجاتهاالقاصد تختلف عن غيره  فلهذا فإن فمسئولية 
: أن العقوبهة سهواء كانهت الذي يقع على المذنب إنما يرتبط بما ارتكبه من ذنب أو جريرة وهو ما يعنهي

سههتحق أخرويههة  إنمهها ههي نتيجههة سههبب قههام شهخص بفعلههه  واألسههباب التهي يالديههها اإلنسههان وي دنيويهة أم
هها  -عليههها العقههاب متفاوتههة؛ لههذا يجههب أن تكههون العقوبههات متفاوتههة  مراعههاة للتناسههب بههين الههذنب  -أيض 

  . 1 والعقوبة
 حكمتهه بعهض مهن»وهذا من مقتضيات العهدل اإللههي  وههو مها نبهه عليهه ابهن القهيم حيهث يقهول: 

 النفههوس فههي بعههض لههىع بعضهههم النههاس بههين الواقعههة الجنايههات فههي العقوبههات شههرع أن ورحمتههه سههبحانه
 عن عةالرَّاد الزجر وجوه سبحانه فوحكم  والسرقة والقذف والجراح كالقتل  واألموال واألعراض واألبدان

 عههدم مههع والزجهر الههردع لمصههلحة المتضهمنة الوجههوه أكمههل علهى وشههرعها  اإلحكههام غايهة الجنايههات ههذه
 الزنهها فههي وال  القتههل وال اللسههان عقطهه الكههذب فههي يشههرع فلههم الههردع  مههن الجههاني يسههتحقه لمهها المجههاوزة
نمهها  الههنفس إعههدام السههرقة فههي وال  الخصههاء  مههن وصههفاته أسههمائه موجههب هههو مهها ذلههك فههي لهههم شههرع وا 
حسانه ولطفه ورحمته حكمته  ويقتنهع والعهدوان التظهالم عهن األطمهاع وتنقطهع  النوائهب زولتهل ؛وعدلهه وا 

 .غيره حق بستالا في يطمع فال  وخالقه مالكه آتاه بما إنسان كل
 الضههرر شههدة فههي متفاوتههة ودرجههات  والكثههرة القلههة فههي مراتههب األربههع الجنايههات لهههذه أن ومعلههوم
 .والصغر الكبر في المعاصي سائر كتفاوت  وخفته
 وال  الفاحشهههة مرتكهههب بعقوبهههة العقوبهههة فهههي إلحاقهههها يصهههلح ال المحرمهههة النظهههرة أن المعلهههوم ومهههن

 اللقمة سرقة وال  األنساب في والقدح والزنا بالقذف فيفخال الشتم وال  بالسيف بالضربة بالعود الخدشة

                                                

 . 12  صدار الفكر العربي    زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   و  611  ص  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   1 



- 30 - 

 مراتهههب تفههاوت مههن ُبهههد يكههن لههم الجنايهههات مراتههب تفاوتههت فلمههها  العظههيم الخطيههر المهههال بسههرقة والفلههس
 . 1 «العقوبات

علههى هههذا التفههاوت فههي مراتههب العقوبههات مراعههاة لتفههاوت أسههباب  -وتعههالى سههبحانه –اهلل  وقههد نبههه
          : -عز وجل –فقال العقوبات 

  . 

  :يرهوالضم   تعهالى: قولهه فهي «مهن» على يعود              ههوقوله:    

      3 .فقط األول الفريق إلى مرجعه جعل وبعضهم. الفريقين على ي:أ  

 درجهة عليهه يصهعد ألنهه ؛السهلم بمعنهى الهدرج ومنهه  والمنزلهة الرتبهة وهي  درجة جمع: والدرجات
 .درجة بعد

  :-تعههالى - قولههه فههي كمهها  الرفيعههة المنزلههة فههي القههرآن فههي الدرجههة تسههتعمل مهها وأكثههر    

    
-تعالى - قوله في كما  ذلك عكس في تستعمل فإنها  كةالدر  بخالف  4 

:         
 5 . 

 ولههذا ؛بالحهدور ااعتبهار   والهدرك  بالصهعود ااعتبهار   يقهال الدرج لكن  كالدرج الدرك»: وقد جاء أن
 . 6 «...هاوية :سميت النار في الحدور ولتصور ؛النار ودركات الجنة درجات: قيل

الى سبحانه وتعه منه بسخط رجعوا الذين واألشرار  الل ه رضوان اتبعوا الذين األخيارأن : والمعنى
طهههالق  الهههدرجات تتفهههاوت كمههها أعمهههالهم حسهههب علهههى والعقهههاب الثهههواب فهههي متفهههاوتون  علهههى الهههدرجات وا 
 فههي يتفههاوتون الل ههه رضههوان اتبعهوا الههذين نأ :والمههراد  األشههرار علههى لألخيهار التغليههب بههاب مههن الفهريقين
 .أعمالهم وحسن  إيمانهم قوة حسب على إياه يمنحهم الذي الثواب

هها  - يتفههاوتون منههه بسههخط بههاءوا الههذين أن كمهها  حسههب علههى بهههم ينههزل الههذي العقههاب فههي -أيض 
 .وهكذا فعله يفعل لم من عقاب من أشد عقابه كان فيها أوغل فمن  وآثام شرور من اقترفوه ماتفاوت 

                                                

  . 326  ص2/325ج    البن قيم الجوزيةإعالم الموقعين  1 

 .163سورة آل عمران اآلية:   2 
  .15/501  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي   3 
 .32سورة الزخرف اآلية:   4 
 .145سورة النساء اآلية:   5 

 ص  م1981   1 ط     تحقيههق: محمهد أحمهد خلهف اهلل  مكتبهة األنجلهو المصههريةيللراغهب األصهفهان  غريهب القهرآن يالمفهردات فه  6 
 167 . 
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 -وهههم المالمنههون الطههائعون  - فقههط األول فالطههر  علههى يعههود    الضههمير إن :قههالوا والههذين
 الههدرجات هههذه أضههاف قههد الل ههه وبههون  الثههواب فههي الغالههب فههي يسههتعمل بالههدرجات التعبيههر بههون احتجههوا
 اتبعهوا الهذين ههالالء ونوبه  «الل هه رضهوان اتبعهوا الهذين»    : بقولهه المقصهود أن علهى فهدل ؛لنفسه

  :تعههالى قولههمثهل   اآليههات نهغيههر ذلهك مه فهي جهاء كمهها بعهض علهى بعضهههم فضهل قهد رضهوانه   

           
 1 . 

 تفههاوت ألننظههر ا  ؛الحههق إلههى قههربهههو األألن هههذا  ؛الفههريقين علههىيعههود  «هههم» الضههميرهاهنهها و 
 مهها جميههع أدوا فالههذين  األشههرار بههين موجههود العقوبههات تفههاوت أن كمهها  األخيههار بههين موجههود الههدرجات

 إلهى المعاصهي فهي انحهدروا والهذين فقهط  الفهرائض بهوداء اكتفهوا كالذين ليسوا طاعات من به الل ه كلفهم
 . 2 بعضها في وقعوا كالذين ليسوا النهاية

 خههرة.ومههن هههذا يظهههر مههدى التناسههب بههين الجريمههة أو الههذنب  أو الجنايههة والعقوبههة فههي الههدنيا واآل
هها يظهههر أن للمسههئولية الجنائيههة درجههات تتفههاوت مهها بههين المسههئولية عههن الجههرم العمههد  وشههبه  ومنههه أيض 

 :يوتيالعمد  والخطو  وما جرى هذا المجرى. ولذلك تفصيل بيان نوضحه فيما 
 العمد: -1
 :أي  لحوائجنهها  ويقههال: الههزم عمههدتكقصههده الههذي ن :أي  : أنههت عمههدتنايقههال  القصههد)العمــد : و

 . 3 أي: مقصود بالحوائج  معمودقصدك  وفالن 
الجمهاهير مهن أههل العلهم  مهن المالكيهة والشهافعية والحنابلهة  القتل العمد عند في مثال  المسئوليةو 

يقين هها  أو  يقتههلوالشههخص بمهها  الفعهل قصههد: ب علههىتترتههالحنفيههة  ومحمههد بههن الحسههن مهن  يوسههف يوأبه
 . 4 اغالب  

 يفههرقيتعمههد الضههرب بمهها  أن تترتههب علههىالقتههل العمههد المسههئولية فههي  أنوذهههب أبههو حنيفههة إلههى: 
 . 1 األجزاء  كالسيف والليطة والمروة والنار

                                                

 .21رة اإلسراء اآلية: سو   1 
  .ص2/325ج  القاهرة  المعارف دار  التفسير الوسيط  محمد سيد طنطاوي  2 

 . 434    صم1982  دار المعرفة  بيروت  لبنان  للزمخشري  تحقيق: عبد الرحيم محمود  أساس البالغة  3 
  الفشههني حجهازي بهن أحمههد الشهي /توليف  الزبهد لفههاظأ حهل فهي مواههب الصههمد   و 255    صيالمهالك بهن جههزيال  القهوانين الفقهيهة  4 

الههههروض المربهههع شههههرح زاد و    132    ص ت. د   العربيهههة الكتهههب إحيههههاء دار  الشهههافعي رسههههالن بهههن أحمهههد للعالمههههة ههههو والزبهههد
ائههق تكملههة البحههر الر و    7/166  هههه1390  الريههاض  مكتبههة الريههاض الحديثههة ي منصههور بههن يههونس بههن إدريههس البهههوت  لالمسههتقنع

 . 1تب العلمية  لبنان  بيروت  ط  شرح كنز الدقائق  محمد بن حسين بن علي الطوري  ضبط الشي /زكريا عميرات  دار الك
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  العمههد أخههذ حكههم القتههل  ذلههكفمتههى وجههد   العبههرة بقصههد إزهههاق الههروح المعصههومة مههع وجههود الفعههلو
 وترتبت عليه أحكامه.

 شبه العمد: -2

 مهها وال بسهالح لههيس بمها عليههه يالمجنىه ضههرب يالجهان يتعمههد أن: العمهد شههبه القتهل الحنفيههة عهرف
 والحجهههر كالعصههها اغالب ههه يقتهههل ممههها كهههان سهههواء - األجهههزاء يفهههرق ال بمههها يأ - السهههالح مجهههرى يُأجهههر 

 .الصغيرة والعصا كالسوط اغالب   يقتل ال مما كان مأ المحددين  غير الكبيرين
  اغالب هه يقتههل ال بمهها عليههه يالمجنهه ضههرب يالجههان يقصههد أن: يوسههف ومحمههد يههراد بههه أبههي وعنههد

 . 2 الصغيرين والحجر كالعصا
 يقتهل ال بمها عليه يالمجن الشخص وعين العدوان الفعل يالجان يقصد أنباآلتي  الشافعية وعرفه

 . 3 الخفيفين والعصا كالسوط  اغالب  
 لقصهد إمها فيقتهل بهها يجرحهه ولهم اغالب   يقتل ال بما الجناية يالجان يقصد أن: بونه الحنابلة فهوعر 
 الصغير والحجر بالسوط كالضرب وذلك فيه  فيسرف له التوديب لقصد أو عليه يالمجن على العدوان
لقائه  . 4 قليل ماءفي  وا 

 أبها وأن للفعهل  يالجهان مهن القصهد اشهتراط علهى متفقون أنهم نجد السابقة التعريفاتفي  وبالنظر
 يعتبههر ولههذا يقتههل  ممهها كانههت ولههو للقتههل  معههدة غيههر بآلههة الضههرب قصههد علههى العمههد شههبه يطلههق حنيفهة
 والحنابلهة الشهافعية يطلهق بينمها للقتهل  معهدة غيهر أداة المثقهل ألن انظر   عمد  شبه الكبير بالمثقل القتل

                                                                                                                                                                

  والليطههة: قههال 3/155    الشههركة المصههرية للطباعههة والنشههرياالختيههار لتعليههل المختههار  لعبههد اهلل بههن محمههود بههن مههودود الموصههل  1 
طلبهة الطلبهة انظهر:  : وهي قشرة القصب في األصل. ويريد بها هنا أن القصب يشق فيقطهع بحهده.النسفي: ولو ذبحه بليطة قصب

 ص  م1997 -ههه 1418   1    دار الكتب العليمة  بيهروت  لبنهان  طيالنسف حفص عمر ياالصطالحات الفقهية  للشي  أب يف
  .232  ص  المرجع السابق .نار  وقال عن المروة واحدة المرو وهي حجارة بيض براقة يكون فيها ال302 

العنايهة شههرح    4/31  ياالختيههار لتعليهل المختههار  لعبهد اهلل بههن محمهود بههن مهودود الموصههل   10/234    للكاسهانيبهدائع الصههنائع  2 
 م2000 - ههه1420   1ط   بيهروت  دمشهق الطيهب  الكلهم دار  يللصهاغرج  الفقهه الحنفهي وأدلتهه   10/230  يالهداية  للبهابرت

 3/206 . 
م 1994 -ههه 1415   1  طالكتهب العلميهة    دار يمحمهد بهن الخطيهب الشهربينلألفهاظ المنههاج   يمغني المحتاج إلى معرفة معهان  3 

 . 2/398  هه1415  بيروت  محمد الشربيني الخطيب  دار الفكر  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   5/214 
اإلنصهههاف فهههي معرفهههة الهههراجح مهههن    5/480  م1985 - ههههه1405   4ط   لبنهههان  بيهههروت  الكتهههب  عهههالم مفلهههح  البهههن  الفهههروع  4 

 . 3/258  يلمنصور البهوت  شرح منتهى اإلرادات   9/445  يللمرداو   الخالف
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 فقهد المالكية أما الصغير  كالمثقل  اغالب   تقتل ال بآلة الضرب على العمد شبه الحنفية من وافقهم ومن
 .بالعمد العمد شبه وألحقوا وخطو  عمد: قسمين إلى القتل قسموا

 الخطأ: -3
وأخطهو إذا أراد الصهواب فصهار إلهى   ضد الصواب  وهو اسم من أخطهو فههو مخطهئ لغة الخطو

أخطههو  وأخطههوه الحههق إذا بعههد عنهههه   :ففعههل غيههره أو فعههل غيههر الصههواب اغيههره  فيقههال لمههن أراد شههيئ  
 أخطو الطريق إذا عدل عنه. :اوأخطوه السهم تجاوزه ولم يصبه  ويقال أيض  

هه أخطههو إذا لههم يتعمههد  كمهها يقههال لمههن  :مهها لههم يتعمههد وهههو ضههد العمههد فيقههال اكمهها يههراد بالخطههو أيض 
 . 2   وبذلك يكون الخطو هو ما ليس لإلنسان فيه قصد 1 يذنب على غير عمد

وأخطهو إذا لهم يتعمهد  خاطئ  عنه فهو يخطئ إذا تعمد ما نه :خطئ بمعنى أخطو  وقيل :يقالو 
 . 3 فصار إلى غيره ,بون أراد الصواب

 عهن مسهئوليةتعهرض الفقههاء للخطهو عنهد تعرضههم للتفريهق فهي ال االصـطال::فـي  تعريف الخطـأ
 .القتل العمد والقتل الخطو 

 . 4 ما كنت تعمدت غيرهفعرف الحنفية الخطو بونه: ما أصبت م
  أو يريههد طعههن قاتههل أبيههه فيتقدمههه رجههل فتقههع اإلههى صههيد فيصههيب آدمي هه اسهههم   يوذلههك كههون يرمهه

 . 5 الطعنة عليه
ال قصد فيه للفعل كما لو سقط على غيره  أو ما ال قصد فيهه للفعهل إلهى  أنه: ماوعرفه المالكية 

 . 6 افقتل إنسان   االشخص كمن رمى صيد  

                                                

  الكهل فهي 75ص      مختار الصحاح  للهرازي 188  1/187    للفيوميالمصباح المنير   2/1193  منظور بنال  لسان العرب  1 
 ادة:  خ.ط.أ .م

ص   هههه1405   1  ط  بيههروت  العربههي الكتههاب دار  اإلبيههاري إبههراهيم: تحقيههق  الجرجههاني علههي بههن محمههد بههن علههيل  التعريفههات  2 
 72.  

  .188ص    مادة:  خ . ط . أ    للفيوميالمصباح المنير  3 

  .26/66  يالمبسوط  السرخس  4 

  .3/103  م1994 -هه1414   2  ط بيروت  العلمية الكتب دار ي دالسمرقن الدين لعالء  تحفة الفقهاء  5 

  .12/280م  1994  بيروت    تحقيق: محمد حجي  دار الغربيلقرافل  الذخيرة  6 
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 . 1 فيصيب غيره   أو يقصد رجال  فيصيب رجال   اصيد   يبون يرم فعية:وعرفه الشا
 . 2 ال يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله بون يفعل فعال   وعرفه الحنابلة:
 . 3 بما لم يرده بما قد يمات من مثله افيصيب مسلم   اشيئ   يمبون ير  وعرفه الظاهرية:

 -أن الخطو على نوعين: امنه يتضحوتتفق هذه التعريفات في معناها و 
 الظن.في  خطو األول:

فههإذا هههو  ,امههن يظنههه حربي هه يفههإذا هههو إنسههان معصههوم  أو يرمهه امهها يظنههه صههيد   يوذلههك كههون يرمهه
 . 4 معصوم الدم

  الههدم صههيد  ظنههه حيههث ظههن معصههوم افههي  وأصههابه  ولكههن الخطههو فالشههخص هنهها قههد قصههد محههال  
 .اوظن معصوم الدم حربي  

 لفعل.افي  خطو :يالثان
فينحههرف  اصههيد   ي  أو يرمههيظهههر فجهوة لههم يقصههده الرامهه افيصههيب إنسههان   اصههيد   يوذلهك كههون يرمهه

 . 5 هفيصيب غير  يالرم
الفعل وههو إصهابة غيهر الصهيد بظههور الشهخص فجهوة  في  هذا النوع من الخطو وقع الخطو يفف

 أو بانحراف الرمى إليه.

                                                

 اإلسههالمي  المكتههب  الشههاوي  زهيههر: تحقيههق  النههووي شههرف بههن يحيههى الههدين محيههي زكريهها يبهه  ألالمفتههين وعمههدة روضههة الطههالبين  1 
  .9/123  م1991 - هه1412   3  ط  عمان  دمشق  بيروت

  .9/305 البن قدامة   المغني  2 

 وبهدون طبعهة بهدون  بيهروت  الفكهر دار  الظهاهري القرطبهي األندلسهي حهزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد يب  ألباآلثار المحلى  3 
  .10/343  تاري 

مغنهي    1/382  يمحمد بن غانم البغهداد يألب  مجمع الضمانات   6/530     حاشية ابن عابدين26/66  يلسرخسلالمبسوط    4 
   البهههن حههههزمالمحلهههى   3/271  للبههههوتي    شههههرح منتههههى اإلرادات9/306 البهههن قدامهههة      المغنهههي4/17    للشهههربينيالمحتهههاج

 10/343.  

  .3/272  يلمنصور البهوت  شرح منتهى اإلرادات   12/280    للقرافي  الذخيرة5 



- 35 - 

 :الخطأ مجرى جرى ما -4

 الفعل أن رأى فقد ؛مجراه جرى وما خطو إلى الخطو قسم من أول صاصالج الرازي بكريعد أبو 
 السههاهي علههى هههذا ينطبههق وال الفاعههل  قصهد فههي وتههارة الفعههل  فههي تهارة يقههع هأنهه إال مقصههود الخطههو فهي

 كمها الخطهو حيهز في إذن هو فليس أصال مقصود غير هالالء من كل فعل كان ولما والمتسبب  والنائم
 مهن الخطهو حكهم ههو والمتسهبب والنهائم السهاهي فعهل حكهم كهان ولمها  هشهبه أو العمهد حيز في ليس أنه

  1 .مجراه جاريا باعتباره بالخطو إلحاقه رأى فقد الجزاء  حيث
 : 2 ينحال في مجراه جاريا ويعتبر بالخطو الفعل يلحق

 علهى نهائم وههو ينقلهب كمهن تقصهيره  نتيجهة يقهع غيهر أنهه الفعهل إتيهان المعتدي يقصد أال :األول
 فيصهيب قصهد بهدون مهن سهالحه رصاصها أطلهق جنهديا أن لهو فيمها الحهال وهكذا. فيقتله بجواره صغير

 .ويقتله األجانب أحد

 فهي حفهرة يحفهر كمهن إتيانهه  يقصهد أن دون المحهرم الفعهل وقهوع فهي الجهاني يتسهبب أن :والثاني
 النتيجههة وتنشههو الفعههل يقصههد الخطههو فههي؛ ألن لههيال المههارة أحههد فيههها فيسههقط مههثال مههاء لتصههريف الطريههق
 ولكههن الفعههل يقصههد ال فالجههاني الخطههو  مجههرى جههرى فيمهها أمهها احتياطههه  وعههدم تقصههيره عههن المحرمههة

 عهن تكهون المسهئولية أن اإلسالمية الشريعة في األصل أن ومع.... تسببه أو تقصيره نتيجة يقع الفعل
         : تعهالى قولهه بدليل   3 الضار الفعل ارتكاب تعمد

       
 ورفهههع الخطهههو فهههي الحهههرج وضهههع قهههد تعهههالى اهلل أن أي   4 

 . 5  الخطو برفع ورحيم للعمد غفور ألنه إثمه 

                                                
 . 2/280   2  ط  القاهرة  دار المصحف  الجصاص يالراز  يألبي بكر أحمد بن عل  أحكام القرآن   (1
 . 1/407  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   2 
   1  ط القهاهرة  العربيهة  النهضهة دار  الوفها أبهو أحمهد. د. أ  اإلسهالم شهريعة فهي الدوليهة والعالقات الدولي األعالم بقواعد القانون  3 

 . 8/18 م 2001
 .5ية: اآلسورة األحزاب   4 
   1ط    السهههيد محمهههد وآخهههرين  مكتبهههة أوالد الشهههي  للتهههراث  القهههاهرة ىللحهههافظ ابهههن كثيهههر  تحقيهههق: مصههطف  تفسههير القهههرآن العظهههيم  5 

 . 14/100  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي   3/617  م2000 -هه 1421
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 إال ؛ 1 «عليهه اسهتكرهوا ومها والنسهيان لخطوا أمتي عن وضع تعالى اهلل إن»:  قوله ذلك وياليد
 الضهار الفعل خطورة إلى بالنظر الخطو عن المسئولية بتقرير يقضي استثناء عليه يرد األصل هذا أن

 .مثال الحرب أثناء العام للصالح حماية الضرب أو كالقتل

                                                

 كتههاب  1/659  ماجههه ابههن أخرجهههبههن حبههان  وقههال عنههه الحههاكم: صههحيح علههى شههرط الشههيخين  ووافقههه الههذهبي  الحههديث أخرجههه ا  1 
 كتههاب  357  7/356  والبيهقههي   4/145  «الضههعفاء» فههي والعقيلههي   2045  حههديث  والناسههي المكههره طههالق :بههاب  الطههالق
 ابهن عهن عطهاء عهن األوزاعهي عن مسلم بن الوليد ثنا صفىالم بن محمد طريق من كلهم المكره  طالق في جاء ما :باب  الطالق
 .المصفى بن محمد طريق ومن والنسيان الخطو وعن عليه استكرهوا عما ألمتي تجاوز تعالى اهلل إن: قال  اهلل رسول أن عباس
 كمها «المختهارة اديهثاألح» فهي المقدسهي والضهياء «فوائهده» في عاصم بوخي المعروف التميمي جعفر بن الفضل القاسم أبو أخرجه

  .229  ص  «الحسنة المقاصد» في
 فههي المههزي قههال منقطههع  أنههه والظههاهر نقطههاعاال مههن سههلم إن صههحيح إسههناد هههذا : 2/130  «الزوائههد فههي» البوصههيري الحههافظ قههال
 أن يههدببع ولههيس  انتهههى. عبههاس ابههن عههن عميهر بههن عبيههد عههن عطههاء عههن األوزاعهي عههن التنيسههي بكههر بههن بشههر رواه :«األطهراف»

 .مسلم بن الوليد صنعة من السقط يكون
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 املطلب الثالث
 موانع املسئولية اجلنائية

 األمهر منعتهه»: المصهباح فهيجهاء   المنهع مهن فاعهل اسهم: غهةل المهانعو   جمهع مهانع انهع لغهة:و الم
 . 1 «مانع والفاعل محروم  منه ممنوع فهو منع ا األمر ومن

 . 2 «ومناع ومنوع مانع فهو قطع باب من منع وقد اإلعطاء  ضد المنع»: وجاء في غيره
 وجهود عدمهه مهن ميلهز  وال العهدم  وجهوده مهن يلهزم مها»: بونهه  3 القرافهي عرفههأما في االصطالح ف

 الشههرط  عههن احتههراز والثههاني السههبب  عههن احتههراز فههاألول»: فقههال محترزاتههه بههين ثههم  4 «لذاتههه عههدم وال
 ومهن عدمهه  الشهرط ومهن وجهوده  المهانع مهن فالمعتبر. السبب لوجود عدمه مقارنة من احتراز والثالث
 .«وعدمه وجوده السبب
 عهن الجنائيهة المسهئولية امتنهاع شونها من التي سباباألفتطلق على   5 الجنائية المسئولية موانعو 
 تتعلههق ألسههباب الجريمههة فاعههل علههى الجنائيههة القاعههدة فههي الجزائههي الشههق تطبيههق دون وتحههول الجههاني

 .االختيار وحرية دراكاإل وهي بشخصه 
  فبتههوافر هههذه هههو الههركن المعنههوي مههن ركنههي الجههرائم موانعهههاوالنطههاق الههذي يبههدو فيههه جلي هها أثههر 

أو  لمسهالوليَّةالموانع ينتفي هذا الركن  وهو ما مالداه انتفاء الجريمة عن الفعل  وال يكون الفاعل محهال 
ن للفعهههل  المشهههروعة غيهههر الصهههفة تلغهههي ال ولكنههههاعقهههاب    لصهههاحبه  الجنائيهههة المسهههئولية امتنعهههت وا 
 . 6 بالتعويض امدني   مساءلته يمكن وبالتالي

                                                

 . 299     صع.ن.م   مادة   للفيوميالمصباح المنيرانظر:   1 
كلههه:   3/83  لفيروزآبههاديل  القههاموس المحههيطو    6/4276  منظههور بههنال  لسههان العههرب   636  ص  مختههار الصههحاح  للههرازي  2 

 . م.ن.ع 
 انتههت   ههه 626  سنة ولد .بالقرافي المعروف الدين شهاب المصري الصنهاجي الرحمن دعب بن إدريس بن أحمد العباس أبو :هو  3 

ها وكهان المالكية  مذهب رياسة إليه ها إمام   علومهه مهن كثيهر ا أخهذ. والنحهو العقليهة والعلهوم والحهديث والتفسهير واألصهول الفقهه فهي بارع 
 ونفههائس وشههرحه  الفصههول وتنقههيح الههذخيرة : تصههانيفه مههن .اجههبالح ابههن واإلمههام السههالم  عبههد بههن الههدين عههز اإلمههام الشههي  عههن

  .هه 684  سنة وتوفي .الفروق أنواء في وأنوار البروق األصول 
  يهةبراهيم بن علي بن محمهد بهن فرحهون اليعمهري المهالكي  دار الكتهب العلم  إلالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -

 . 188  ص لمحمد بن محمد مخلوف   لزكيةا وشجرة النور   1/236بيروت  
 . 82  صالتنقيح  للقرافي    4 
 .بعدها وما  521  ص  حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات  5 
 ناشهههر  بههدون العطههار  أحمهههد/د  هنههداوي الههدين نهههور/د  المصههري العقوبههات قهههانون فههي والعقههاب المسهههئولية أسههباب اإلباحههة وموانههع  6 
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 كلههها أو بعضههها انتفههت نإفهه معينههة شههروط لههها تههوافرت إذا إال نيههةقانو  قيمههة ذات اإلرادة تكههون وال
؛ منههاوهي شروط وضوابط ومحهددات لمعنهى المهانع  ؛المسئولية مانع بذلك وتوافر  قيمتها من تجردت

  فمههن  1 التجههريم مههن أصههلها علههى تبقههى التههي بالجريمههة لههها عالقههة وال بالفاعههل تتصههل كلههها شخصههيةو 
 :يوتيموانع المسئولية ما 
  :الضرورة حال المانع األول:

 يههددأو  يههدده أعظهم شر لتفادي جنائية لجريمة مكون فعل ارتكاب أنها: –في العموم  –وتعرف 
 . 2 الضرورة حال في كان الجريمة مرتكب نإ :يقال حينئذ. المال أو النفس في غيره

بط هههي التهي تسههبع شهروط وضهوا -حتههى يقهال بتوافرهها كمههانع مهن موانهع المسههئولية  ولههذه الحهال
 :والتي منهاوصف الضرورة أو القوة القاهرة  وهذه الشروط والضوابط  عليها

 : 3)كون الضرر متحقق ا وليس احتماليًّا -1
 : 4)انعدام وسائل دفع الضرر إال بارتكاب المخالفة -2
 : 5)أن تقدر الضرورة بقدرها -3

 : 6)للتشريععدم إفضاء الضرورة إلى مخالفة المبادئ األساسية  -4
 التكليف:المانع الثاني: 
وال يثبهت التكليهف الهذي  فلهيس مسهالوال    فإن لم يكن الجهاني مكلف ها لثبوت المسئوليةالتكليف شرط 

؛ فهإن لهم على صاحبهليحكم  منهبناء على الشك بل البد أن يتيقن القاضي على الجاني يوجب الحكم 
علههى الجههاني أن المسههئولية الجنائيههة شههروط وجههوب اتفههق أهههل العلههم علههى أن مههن وقههد يتههيقن لههم يحكههم 

                                                                                                                                                                

 . 75  ص  2005-2006
األحكهام العامهة فهي    568  ص الصهغير  جميهل. د  الهدين جمهال عبهد األحهد. د  المبادئ الرئيسة في المسهئولية الجنائيهة والعقوبهة  1 

 . 441  ص  م1962   4  ط  القاهرة  المعارف دار  السعيد مصطفى السعيد  العقوبات قانون
مبهههادئ قهههانون    580  ص الصهههغير  جميهههل. د  الهههدين جمهههال عبهههد األحهههد. د  وبهههةالمبهههادئ الرئيسهههة فهههي المسهههئولية الجنائيهههة والعق  2 

  بعههدها ومهها  301  ص  م1984  القههاهرة  العربيههة النهضههة دار  المحاكمههة قواعههد  رمضههان السههعيد عمههر/د  اإلجههراءات الجنائيههة
 .بعدها وما  616  ص  م1995  القاهرة  العربية النهضة دار  بالل عوض أحمد/د  النظرية العامة للجزاء الجنائي

  .65م  ص  1997   4ط    دمشق الفكر دار  بيروت المعاصر الفكر دار  الزحيلي وهبة. د  نظرية الضرورة الشرعية  3 
  .66وهبة الزحيلي  ص    نظرية الضرورة الشرعية  د.4 

  .67وهبة الزحيلي  ص    نظرية الضرورة الشرعية  د.5 
  .66عية  للزحيلي  ص   نظرية الضرورة الشر 6 
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؛ ألنهههه غيههر مكلهههف  واحتجهههوا مسهههئولية عليهههيكههون عهههاقال  وقههت جنايتهههه؛ فههإن جنهههى وهههو مجنهههون  فههال 
رفهههع القلهههم عهههن ثالثهههة: عهههن النهههائم حتهههى يسهههتيقظ وعهههن الصهههبي حتهههى يبلهههع  وعهههن : »بحهههديث النبهههي 

 . 1 «المجنون حتى يفيق
ام ديد سن التكليف الثامنة عشر كما جاء فهي الالئحهة التنفيذيهة لنظهوقد أخذ النظام السعودي بتح

ههههه فهههي 22/2/1374  بتهههاري  8/2/5604ة الملكيهههة رقهههم  العربيهههة السهههعودية الصهههادر بهههاإلراد الجنسهههية
 . ج  المادة األولى فقرة

 انتفاء الشبهة:المانع الثالث: 
 قهال: قالهت -عنها اهلل يرض- ائشةعحديث  وذلك لما روي منتمتنع المسئولية النتفاء الشبهة  

لىمىينا  عنى  ال ُحُدودا  اد راُءوا» : اهلل رسول تاطاع ُتم   ماا ال ُمس  راج   لاهُ  كاانا  فاإىن   اس  لُّهوا ماخ  هاما  فاهإىنَّ  ساهبىيلاُه  فاخا ما  اإلى
طى  أان   ي ر   ال عاف وى  يفى  ئا ُيخ  ئا  أان   مىن   خا طى  . 2 «ال ُعُقوباةى  يفى  ُيخ 

 اإلكراه: -
 الحامهل يقهدر بتخويهف عنهه يمتنهع أمهر علهى الغيهر حمهل :وههوأهم موانهع المسهئولية   اإلكراه من

 . 3 به خائف ا الغير ويصير اتباعه على
 منههه يخشههى املجئ هه إكراههها يكههون بههون - الههراء بفههتح - المكههره عههن المسههئولية يرفههعالههذي  اإلكههراهو 
 للقصههاص الموجبههة اإليههذاء جريمههة ألن يلة؛وسهه بويههة دفعههه للفاعههل يتسههنى وال الههنفس علههى عظههيم خطهر
هه إكراههها كههان إذا إال عنههها المسههئولية يمنههعالههذي  بههاإلكراه االعتههداد يسههوغ فههال خطيههرة جريمههة  بحيههث اتام 
 ,للقتههل بالنسههبة الشههون هههو كمهها - الههراء بكسههر - للمكههره بالنسههبة كاآللههة - الههراء بفههتح - المكههره يصههير

                                                

  .21  تقدم  ص  1 

 والهديات  الحهدود كتهاب  3/84  والهدارقطني   1424 بهرقم الحهدود  درء فهي جهاء ما: باب الحدود  كتاب  4/33  الترمذي أخرجه  2 
 والخطيهب ات بالشهبه الحهدود درء في جاء ما: باب الحدود  كتاب  8/238  والبيهقي الحدود  كتاب  4/384  والحاكم   8  برقم
 .به عائشة عن عروة عن الزهري عن الدمشقي زياد بن يزيد طريق من كلهم   5/331  تاري  بغداد في

 دزيها بهن ويزيهد الزههري عهن الدمشهقي زيهاد بهن يزيهد عهن ربيعهة بهن محمهد حهديث من إال مرفوع ا نعرفه ال حديث هذا: الترمذي وقال
 .هه.ا... أصح وهو يرفعه ولم دزيا بن يزيد عن وكيع ورواه. الحديث في ضعيف

 الحديث؟ هذا عن محمد ا سولت:  410  409  رقم   228  ص  الكبير العلل في وقال
 .متروك شامي زياد بن يزيد: النسائي قال: بقوله الذهبي فرده. يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: فقال
ها الزههري عن عقيل عن بن سعد رشدين اهورو . ضعيف وفيه الزهري عن الشامي زياد بن يزيد به تفرد: البيهقي قال  نورشهدي مرفوع 

 .اهه .ضعيف
 . 4/1503  عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري  كشف األسرار  3 
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هها  كهها ن للفقهههاء اخههتالف فههيمن تجههب عليههه المسههئولية  وتشههعب خالفهههم إلههى وفيمهها إذا كههان اإلكههراه تام 
 أربعة أقوال:
 والحنابلهة  ه والمكرىه معا  ذهب إلى ههذا المالكيهة المكرا  على المسئوليةيرى وجوب  األول:القول 

 . 1 في األظهر الشافعيواإلمام 
رحمهه   2 ههب إلهى ههذا زفهرعلهى المكهراه دون المكهرىه  وقهد ذ المسهئوليةيرى وجهوب  الثاني:القول 

 . 3 اهلل
وقهد ذهههب ؛ رز ذلهك يعه ه ولكنهه مههعه دون المكهرا علهى المكهرى  المسههئوليةيهرى وجهوب  الثالـث:القـول 

 .حنيفة ومحمد بن الحسن وإلى ذلك اإلمام أب
وذهب على المكرىه فقط   الدية على أحد منهما ووجوب المسئوليةيرى عدم وجوب  الرابع:القول 

 . 5 من الحنفية يوسف يأبالمخرجة عند الحنابلة وهو قول  في الرواية  4 ر اإلسفرايينيإلى ذلك أبو بك

                                                

   مهنح الجليهل شهرح مختصهر خليهل  لعلهي   دار الفكهر  بيهروت  8/10شهرح مختصهر خليهل  للخرشهي  دار الفكهر  بيهروت خليهل    1 
  .8/213  البن قدامة  المغني   9/453  يللمرداو  اإلنصاف    9/135ة الطالبين  للنووي     روض9/23م  1989-هه1409

هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري  أصله من أصبهان. ولد سنة عشر ومائة هه  فقيه متقدم من تالميذ أبهي حنيفهة وههو أقيسههم    2 
   وهو أحد الذين دونوا الكتب.وكان يوخذ باألثر إن وجده  مات سنة ثمان وخمسين ومائة هه

  ت  بههدون   دار يالبههن العمههاد الحنبلهه  شههذرات الههذهب   244  1/243ي  الههدين أبههي محمههد الحنفهه يلمحيههالجههواهر المضههية   -
  .1/243  الكتب العلمية  بيروت  تصوير

  .7/179    للكاسانيبدائع الصنائع   24/72ي  لسرخسلالمبسوط    3 

أحهد   تسهع وثالثهين ومهائتين ولهد سهنة سهفراييني بهن مسهلم اإل أبهو بكهر  عبهد اهلل بهن محمهد فط الناقهد المهتقن األوحهداإلمهام الحهاههو:   4 
 سمع يونس بن عبد األعلى  والحسن بن محمد الزعفراني  ومحمهد بهن يحيهى  وأبها  .ُجوربذ من قرية الرحالين  ويقال له: الجوربذي

 هه. ثمان عشرة وثالث مائة في سنةتوفي  ه.با بكر الصغاني  وطبقتزرعة  والعباس بن الوليد البيروتي  وأ
لعزيهز ا  تحقيهق: فريهد عبهد يالبغهداد يالرومه يعبهد اهلل يهاقوت بهن عبهد اهلل الحمهو  يمعجم البلدان  للشي  اإلمام شههاب الهدين أبه -

ثيههر فههي تهههذيب األنسههاب  البههن األ اللبههاب   2/180  م1990 -هههه 1410   1 ط    دار الكتههب العلميههة  بيههروت  لبنههانيالجنههد
صهالح الهدين  تحقيهق: د.  العبهر فهي خبهر مهن غبهر  للهذهبي   1/306  م1980 -هه 1400  دار صادر  بيروت  لبنان ي الجزر 

  تحقيههق: شههعيب األرنههالوط ومحمههد نعههيم يللههذهب  سههير أعههالم النههبالء   2/173  نشههر دائههرة المطبوعههات والنشههر  الكويههتالمنجههد  
  المالسسهههة المصهههرية يبهههرد يالبهههن تغهههر   النجهههوم الزاههههرة   14/547  م1986 -ههههه 1406   3 ط     مالسسهههة الرسهههالةالعرقوسهههى

   331    صم1983 -ههههه1403   1  ط    دار الكتهههب العلميهههة  بيهههروت  لبنهههانيللسهههيوط  طبقهههات الحفهههاظ   3/228  العامهههة
 . 2/279  يالبن العماد الحنبل  شذرات الذهب

  .9/453  يلمرداو ل  اإلنصاف  5 
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 الترجيح:
ي أن الرأي الراجح هو ما ذههب إليهه أصهحاب الهرأنرى راء الفقهاء في المسولة وأدلتهم ذكر آبعد 

المكراه لى المكرىه و ع المسئولية والشافعية في األظهر  والذي يرى وجوب والحنابلة  األول وهم المالكية 
ه قهد وههو اإلكهراه والمكهرا  يبسهبب قهو ارتكهاب الجنايهة وألن المكهرىه قهد تسهبب فهي  وذلك لقهوة أدلهتهم؛؛ معا

ن كههان تحههت تههوثير اإلكههراه إال أنههه  عاقههب في غيههره؛ ثههر حياتههه علههى حسههاب حيههاةآباشههر القتههل  وهههو وا 
وط لفسهاد حتهى ال يتخهذ اإلكهراه وسهيلة لسهقا لبهاب اسهد  و جهزاء فعلهمها بالعقاب المنصوص عليهه االثنان 

ي علهى وقهد جهرى النظهام السهعود, همباشهر ا كهالمكرا  ما كهالمكرىه أسهواء أكهان متسهبب   الفاعهلعن  المسئولية
 من موانع العقاب. اعتبار أن اإلكراه الملجئ مانع   وفق الشريعة اإلسالمية في

 السكر -
 سههكر  فهههو وساههكرا  وسههكر  ُسههكرا  ر يسههك سههكر الصههحو  نقههيض السههكر :لغــة الســكر تعريــف

 الخمهر: والس كر اللذة  غلبة والس كرة وسكرى سكارى والجمع وسكرى  وسكره  سكرانة واألنثى وسكران 
 . 1 نفسها

 :كاآلتي وهي واحد معنى في وتصب متقاربة  وكلها تعريفات عدة للسكر :اصطالح  ا السكر
 الموجبههة األسهباب بعهض بمباشهرة العقهل علهى يغلههب سهرور: أنهه األسهرار كشهف صهاحب: عرفههو 

 فتهور مهع اإلنسهان تلحق غفلة هو وقيل يزيله  أن غير من عقله بموجب العمل عن اإلنسان فيمنع له 
 بهه يهزول معنهى ههو وقيهل علهة  أو مهرض غيهر مهن لهها الموجبة األسباب بعض بمباشرة األعضاء في

 . 2 المزيلة األسباب بعض مباشرة عند العقل
 ال أن: السهكر حهد فهي حنيفهة أبهو وزاد والهذيان  الكالم اختالط هو: السكر: التحرير رتيسي وفي

 . 3 السماء من األرض يعرف وال األشياء بين يميز
 .السكر ينوع الختالف اطبق   األهلية في السكر أثر يختلفو 

                                                

المعجههم الوسههيط  إخههراج: مجمههع اللغههة العربيههة  دار المعههارف  القههاهرة  و    2/170  مههادة:  س.ك.ر  منظههور بههنال  لسههان العههرب  1 
 . 1/448  م1972 -هه  1392  مصر

 . 4/571  عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري  كشف األسرار  2 
  ط ي القهاهرةالحلبه يالبهاب ىعهروف  بهومير بهاد شهاه  وههو شهرح التحريهر للكمهال بهن الهمهام  مصهطفتيسير التحرير  لمحمهد أمهين الم  3 

 . 2/457  هه1351  أخيرة
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 :نوعان فالسكر
 أو اللقمهة  إلسهاغة المضطر كسكر مباح  إليه المفضي الطريق أن أي: مباح بطريق سكر -1

 يشهههرب لهههم إذا جسهههمه مهههن عضهههو بقطهههع أو ,بالقتهههل يههههدد كهههون شهههربها  علهههى المكهههره أو العطههه   دفهههع
 جهاهال   اشهيئ   شهرب إذا أو العنهب  غيهر مهن المتخهذة األغذيهة أو األدوية من الحاصل وكالسكر الخمر 
 كهالمغمى فيهه السهكران امهليع ولهذا مبهاح  بطريهق فيهها السهكر يكهون الحاالت فهذه فسكىر  امسكر   كونه
 عليههه والمغمههى كالنههائم ألنههه تصههرفاته  سههائر تصههح وال طالقههه  يقههع وال الخمههر  بشههرب يحههد فههال عليههه 
 .محرم بطريق السكران بمنزلة طالقه يقع: محمد عند أما حنيفة  أبي عند

 اللهو  سجن من سكره يعد وال ,محرم غير مباح  بطريق السكر أن:  1 الفقهاء سائر عليه والذي
 إنسهان مال أتلف إذا لكنه ,طالقه يقع وال والشراء كالبيع تصرفه يصح ال وعليه األمراض  من يعد بل
 . 2 معصومة واألموال النفوس ألن ؛رهسك حال في المتلفات بضمان يالاخذ فإنه

 النبيهذ مهن السهكر وكهذا محهرم  شهراب كهل مهن السهكر وههو: محظهور أو محرم بطريق سكر - 2
 ,لفعلهه ويهوثم ,يحهد فإنهه السهكر أجهل مهن الخمر شرب فمن المعتق  المطبوخ الزبيب نبيذ أو   3 المثلث
 المركبهههة والمخهههدرات واألفيهههون الحشهههي  بهههالخمر ويلحهههق المعصهههية  بسهههبب الشهههرب حهههد عليهههه أويقهههام

 . 4 المستحدثة
 مباح.الكر وقد أخذ النظام السعودي بما جرى عليه الفقهاء من التفرقة بين السكر المحرم والس

                                                

  بيهروت  عبهد البهر القرطبهي  دار الكتهب العلميهة  البهن الكافي في فقه أهل المدينهة   1791  4/1790    للكاسانيبدائع الصنائع  1 
 . 115 – 112  ص البن قدامة  المغني   3/356    للشربينيالمحتاج مغني   1/262  هه1407   1ط  

التلههويح علههى    4/571  عبهد العزيههز البخهاري  كشهف األسههرار   2/456  تيسهير التحريههر  لمحمهد أمههين المعهروف  بههومير بهاد شههاه  2 
 -ههههه 1403   2يهههة  بيهههروت  لبنهههان  ط  التقريهههر والتحبيهههر  البهههن أميهههر الحههاج  دار الكتهههب العلم   3/205    للتفتهههازانيالتوضههيح

 م1986 -ههههههه 1406   1 أصهههههول الفقهههههه اإلسهههههالمي  د. وهبهههههة الزحيلهههههي  دار الفكهههههر  دمشهههههق  سهههههوريا  ط    2/192  م1983
 . 128   ص م1987الوجيز في أصول الفقه  د. عبد الكريم زيدان  طبعة مالسسة الرسالة  بيروت  و    1/179 

  انظهر: السكر دون ما منة شرب إذا  اشتد حتى تركو   بالماء رقق ثم  ثلثاه ذهب حتى طب  إذا العنب ماء من النىء هو: المثلث  3 
 . 2/406  تيسير التحرير  لمحمد أمين المعروف  بومير باد شاه   2/192  التقرير والتحبير  البن أمير الحاج

أصههول الفقههه    2/192  التقريههر والتحبيههر  البههن أميههر الحههاجو    2/456  تيسههير التحريههر  لمحمههد أمههين المعههروف  بههومير بههاد شههاه  4 
 . 1/179  الزحيلي لوهبه  اإلسالمي
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 :الرضا -
وان ا  »جاء في المعجم الوجيز  الرضا في اللغة: اء   ورىض  ا  ورىضا ياُه  وبه  وعنه  وعليه  رىض  راضى

ضاة   اختاره وقبله  ويقال: رضيه له: رآه أهال    . 1 «له. والجمع ُرضاةُ  ومار 
 لألمر. من هو أهال  والناظر في هذه المعاني يرى أن الرضا في اللغة هو االختيار والقبول ل

فهه اإلمهام البهزدوي مهن الحنفيهة بقولهه: ي صطال::في االو  قصهد بالرضها عنهد الفقههاء االختيهار وعرَّ
 . 2 ارتياح النفس وانبساطها من عمل ترغب فيه وتستحسنه

فه بعض العلماء المعاصرين بقوله: ما يتجه إليه اإلنسان ويختاره بإرادته الحرَّة  . 3 وعرَّ
 . 4 عمل في القصد إلى الشيء مع الرغبة في آثارهفالرضا: يست

ا إذا كان ال يحمل أي شك في داللته على   . 5 قصدالويكون الرضا صريح 
فالرضا الصريح هو الذي يتم بوسلوب يكشف عن رغبة صاحب السر في كشفه صهراحة كقولهه: 

منههه فعههل يههدل علههى  وافقهت أو قبلههت  أو يسههول عههن الموافقههة علههى السههر  فوجههاب بقولههه نعههم  أو صههدر

                                                

  ر.ض.ى :  فهي مهادة  246  ص  بتصهرف  مختهار الصهحاح  للهرازي  267  ص  بالقهاهرة مجمع اللغة العربية  المعجم الوجيز  1 
ا: سرور القلب بمر  الق  81  ص  للجرجاني  التعريفاتو   ضاء.الرِّضا

 . 4/1502  عبد العزيز البخاري    كشف األسرار2 
 . 391  ص م 1995  القاهرة  العربية النهضة دار  أد/عبد اهلل مبروك النجار  التعسُّف في استعمال حق النشر  3 
رة الفاعهل بتهرجيح أحهد الموسوعة الفقهية بالكويت أن االختيار هو: القصهد إلهى أمهر متهردد بهين الوجهود والعهدم داخهل فهي قهدجاء في   4 

ذا كههان االختيههار كمهها تقههدَّم تههرجيح أحهههد  الجههانبين علههى اآلخههر وعنههد الحنفيههة: يفههرِّق الحنفيههة دون غيههرهم بهههين االختيههار والرضهها  وا 
الجههانبين علههى اآلخههر فههإن الرضهها هههو: االنشههراح النفسههي وتههالزم بينهمهها بوجههه عههام. فقههد يختههار المههرء أمههر ا ال يرضههاه. ويظهههر هههذا 

يفيهد الرضها ولكنهه  –كالضرب المحتمل والقيهد ونحوهمها  –في مسائل اإلكراه. فاإلكراه غير الملجئ  –أي الحنفية  –تفريق عندهم ال
 ال يفيد االختيار.

 أما اإلكراه الملجئ فيعدم الرضا ويفسد االختيار.
  4/103 م 1997 - ههههه1418  ميةبمصهههر وزارة األوقهههاف  طبهههع المجلهههس األعلهههى للشهههئون اإلسهههال  موسهههوعة الفقهههه اإلسهههالمي -

     د.ت 2الموسهههههوعة الفقهيهههههة الكويتيهههههة  وزارة األوقهههههاف والشهههههئون اإلسهههههالمية  الكويهههههت  دار السالسهههههل  الكويهههههت  ط     104
 2/316 . 

     السههر الطبهههي203  ص  م1992   القههاهرة العربيههة النهضههة دار  د/علههي حسههين نجيههده  التزامههات الطبيههب فههي العمهههل الطبههي  5 
التعسُّهف فهي اسهتعمال حهق    45  ص  مجلهة الحقهوق والشهريعة بالكويهت  السهنة الخامسهة  العهدد الثهاني  د/عبد السهالم الترمهانيني

 . 391  ص  أد/عبد اهلل مبروك النجار  النشر
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ا ذلهك القبهول ممها يجههري بهه العهرف ويعتههد بهه فهي مجهال التعبيههر عهن الرضها الصههريح كههز الهرأس رأسههي  
 . 1 على الموافقة دليال  

  أو يفههم مهن ظهروف  2 ا إذا أمكن االسهتدالل عليهه مهن الوقهائع والمالبسهاتيكون الرضا ضمني  و 
 . 3 الحال

 :رضاالشروط  -
دراكالشرط األول: أن ي  :كون الرضا صادر ا عن حرية وا 

الصهههبي غيهههر  –ومهههن ثاهههمَّ ال يعتهههد بهههاإلذن أو التصهههريح الصهههادر مهههن نهههاقص األهليهههة أو عهههديمها 
يجب صدور اإلذن أو التصريح ممن لهه واليهة علهى الهنفس  وال  وفي هذه الحال –المميِّز أو المجنون 

 . 4 تكفي الوالية على المال
االشرط الثاني: أن يكون الر   :ضا صريح 

ا أن يكون عن بيِّنة  . 5 يشترط في الرضا حتى يكون صحيح 
ا إذا بنى الطبيب اعتقاده على أسباب معقولهة  فهالمريض الهذي يهذهب إلهى  ويكون الرضا صحيح 

زوجههها  معتقهد ا أن ذلهك تههم  الزوجهة شههادة طبيهة بحالهالطبيب وبصحبته زوجته  ويقوم الطبيب بتسليم 
ن كان الطبيهب قهد وقههع فهي الحالعن إفشهاء السر في  ب ال يعتبر مسئوال  برضهاه  فالطبي فهي  خطهو  وا 

 . 6 في التحري والتثبت الالزمين الواقع  بشرط أن يكون قد بذل جهد ا معقوال  

                                                

 . 391  ص  أد/عبد اهلل مبروك النجار  التعسُّف في استعمال حق النشر  1 
ا مهن أسهرار   مهدى المسهئولية الجنائيهة للطبيهب إذا أفشهى سهر   203  ص  د/علهي حسهين نجيههده  ل الطبهيالتزامات الطبيب في العمه  2 

 . 677  مجلة القانون واالقتصاد  ص  د/محمود محمود مصطفى  مهنته
 . 391  ص  أد/عبد اهلل مبروك النجار  التعسُّف في استعمال حق النشر  3 
د/عبهد      السهر الطبهي206  205  ص  د/علهي حسهين نجيههده  ت الطبيب في العمههل الطبهي   التزاما371  ص  المرجع السابق  4 

 . 73  ص  د/أسامة قايد     المسئولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة45  ص  السالم الترمانيني
ههف فههي اسههتعمال   206  ص  د/علههي حسههين نجيهههده  التزامههات الطبيههب فههي العمهههل الطبههي  5  أد/عبههد اهلل مبههروك   حههق النشههر التعسُّ

 . 73  ص  د/أسامة قايد     المسئوية الجنائية للطبيب45  ص  د/عبد السالم الترمانيني     السر الطبي371  ص  النجار
المسهههئولية    295    ج 162 رقهههم   5 م مجموعهههة القواعهههد القانونيهههة 1940ديسهههمبر  9قضهههاء محكمهههة الهههنقض المصهههرية  نقهههص   6 

 . 73  ص  د/أسامة قايد  للطبيب عن إفشاء سر المهنةالجنائية 



- 45 - 

ا من صاحب السر نفسه:  الشرط الثالث: صدور الرضا صريح 
ا  يستوي في ذلك أن يكهو  أو كتابهة  كمها يجهوز  مشهافهةن كما يشترط في الرضا أن يكون صريح 

يجهب أن يصههدر مهن صهاحب السهر نفسههه أو و    1 ه الُعهرفبمهها يجهري به أن يكهون رضها ضهمني ا  عمهال  
 . 2 قاصر ا األول إذا كان ولي النفس
 عههن يصههدر أن بشههرط المسههئولية موانههع مههن كمههانع الرضهها نإ :القههول يمكههن سههبق مهها علههى وبنههاء

يجابي ه اصهريح   يكهون نأو   العيهوب مهن خاليهة صحيحة إرادة ؛ ةاآلمهر  القواعهد مهن بقاعهدة يتصهل أالو   اوا 
 .تجار باألشخاص كما سبق بيانه مفصال  له في جريمة االلكن ال اعتبار 

 غر السن:ص -
 علهى بنهاء   ههو إنمها وتعلقهها لآلخرين  حقوق بذمته تتعلق قد لكنه التكليف  أهل من ليس الصبي

 بذمهههة تتعلههق ألحكههام اأسهههباب   األفعههال جعههل تعهههالى اهلل أن نههاهومع التكليههف  خطهههاب ال الوضههع خطههاب
 . 3 أدائها في وليه ينوب ثم الصبي 

ام وقد أخذ النظام السعودي بتحديد سن التكليف الثامنة عشر كما جاء فهي الالئحهة التنفيذيهة لنظه
ههههه فهههي 22/2/1374  بتهههاري  8/2/5604الجنسهههية العربيهههة السهههعودية الصهههادر بهههاإلرادة الملكيهههة رقهههم  

  ج . المادة األولى فقرة
 وههو تعهالى اهلل فحهق  -:الفصهول تنقهيح فهي جهاء العبهاد حقهوق منهها أقسهام إلى منقسمة والحقوق

 المبيههههع وملههههك المتلفههههات  ضههههمان هههههي إذن العبههههد فحقههههوق , 4 ... مصههههالحه العبههههد وحههههق ونهيههههه  أمههههره
 . 5 واألثمان والديون والزوجة 
 :أنواع ثالثة العقوباتو 
 .الخمر وشرب والسرقة الزنا كحد تعالى  هلل خالصة قوباتع -1

                                                

ههف فههي اسههتعمال حههق النشههر  1  د/علههي حسههين      التزامههات الطبيههب فههي العمهههل الطبههي372  ص  أد/عبههد اهلل مبههروك النجههار  التعسُّ
 . 124  ص  م1975سنة   9مجلة القضاء  العدد   للمستشار محمد ماهر     إفشاء سر المهنة الطبية203  ص  نجيهده

 . 372  ص  أد/عبد اهلل مبروك النجار  التعسُّف في استعمال حق النشر  2 
  رسهالة مقدمهة إلههى قسهم الدراسهات العليها لنيههل الكبيسهي مسههعود بهن مجيهد محمهود /د .أ  األداء وأهليههة الصهغير بهين أهليهة الوجهوب   3 

سههالمية  إشههراف د/ أحمههد فهمههي أبههو سههنة  جامعههة أم القههرى  درجههة الماجسههتير فههي الفقههه واألصههول  كليههة الشههريعة والدراسههات اإل
 . 168  م  ص1981 -هه 1400السعودية  

 . 95    صللقرافي  تنقيح الفصول  4 

 . 95  ص  وتنقيح الفصول   324 - 2/316  تيسير التحرير  5 
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 .كالقصاص وذلك الغالب هو العبد وحق الحقان فيها اجتمع عقوبات -2
 . 1 القذف كحد الغالب هو اهلل وحق الحقان فيها اجتمع عقوبات -3

 ال هوفعلهه ارتكبههت  جنايههة جههزاء ألنههها ؛للعقوبههات أهههال   لههيس الصههغير أن علههى العلمههاء أجمههع وقههد
 كالحرمهان جهزاء أو كالقصهاص عقوبهة  العبهاد حقهوق مهن كهان فمها مكلف  غير ألنه ؛بالجناية يوصف

 . 2 الفعل جزاء أو بالعقوبة المطالبة وهو لحكمه يصلح ال ألنه ؛يهعل يجب لم الميراث  من
 العقوبهة ألن ؛التحققهه والنيابهة والزجهر  الهردع منهه القصد ألن فيها  عنه ينوب الولي نإ يقال وال

 . 3 للجزاء وال لها  أهال   ليس ألنه عنه  سقطت قد والصغير غيره  يتحملها فال الشخص  على تكون
والنظههام السههعودي بموجههب نههص قههانون حمايههة الطفههل بالمههادة األولههى حههدد نهايههة الطفولههة بونههه: 

رة مههن نهايههة سههن الثامنههة عشهه فالنظههام حههدد .«الطفههل: كههل إنسههان لههم يتجههاوز الثامنههة عشههرة مههن عمههره»
   وبداية مرحلة التكليف  وتحمل المسئولية التامة.مرحلتها

 

                                                

 . 268  4/267  كشف األسرار   324 - 2/316  تيسير التحرير  1 
 عبهد فيصهل: حقيهقتي  الكهاك أحمهد بهن محمهد بهن محمهد لإلمهام ي للنسهف المنهار شهرح يفه جهامع األسهرار   4/399  كشف األسهرار  2 

  ص للكبيسهي  واألداء الصغير بين أهلية الوجوب   4/1227  م2001 - هه1422   2  ط  الباز مصطفى نزار مكتبة  الرحمن
 178 . 

 . 178  ص  للكبيسي  واألداء الصغير بين أهلية الوجوب   4/1227  جامع األسرار   4/399  كشف األسرار  3 
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 املطلب الرابع
 أسباب اإلباحة

أن فعال ما قد ورد الهنص علهى حظهره وتجهريم إتيانهه   -أول ما يعني  -إن مفهوم اإلباحة يعني 
تلههك  ول فيها:إنهههال الحظههر والتجههريم.. ولههها أسههباب يجمههل القههوعنههد تههوافر اإلباحههة يرتفههع عههن هههذا الفعهه

الجريمههة وينعههدم معههها    أي أنههها تبههيحتبههيح للشههخص إتيههان الفعههل المعاقههب عليههه أصههال  التههي سههباب األ
ن القهانون يرفهع الصهفة الجنائيهة عهن الفعهل وبالتهالي فلهيس هنهاك جريمهة وال إالمسئولية الجنائيهة  حيهث 

 . 1 مسئولية جنائية
ألن  ,ظهام القهانوني مشهروعية الفعهل مشهروعية اسهتثنائيةفوسباب اإلباحة التي يحقق قيامها في الن

 . 2 توافر قاعدة اإلباحة يرفع عن الفعل الصفة اإلجرامية التي تخلعها عليه قاعدة التجريم
ويقهرر تجريمهها وحظرهها   ,أصل عام يحكم بعض األفعهالمن وأسباب اإلباحة بحسبانها استثناء 

محددة ومقيدة بضوابط من القهانون الهذي يقرهها  فهال  –باب أي: هذه األس –كان البد أن تكون بدورها 
تضهاف إلهى خصيصهة اسهتنادها إلهى سهبب شهرعي ههو  لهها. وثمة خصيصة أخرى عنهايجوز الخروج 

هها يحههدد نطاقههها  وتتمثههل فههي أنههها البههد مههن أن  مسههتهدفة األفعههال هههذه مباشههرة تكههون الههنص عليههها نص 
 فهإذا  هاسهبب يباشهر فيمن سليمة النية تكون أن ضرورة عن فضال   تجاوزها  دون منها المقصودة للغاية
 . 3 الهدف أو الباعث شرف -ثم من- له يشفع وال جريمة  الفعل نكاوَّ  النية سوء لديه توافر

 ظهروف تقهتض لهم مها الكافهة علهى محظهورة المحرمهة األفعهال أن التشهريع اإلسهالميفهي  واألصل
 تحقيههقل الواقههع؛فههي  يوتونههها المحرمههة األفعههال لههم تبههاح الههذين ءهههالال أن باعتبههار وذلههك إباحتههها  األفهراد
 األفهههراد  وصهههالح الجماعهههة  وصهههالح األشهههياء  طبيعهههة تقتضهههيها الشهههارع أغهههراض مهههن أكثهههر أو غهههرض
 .الشارع غايات وتحقيق

                                                

المسهئولية الجنائيههة    453   ص الصهغير جميههل .د  الهدين جمهال عبههد األحهد. د  المبهادئ الرئيسهة فهي المسههئولية الجنائيهة والعقوبهة  1 
  .238  ص  د/محمد مصطفي القللي

المشهرع  رنسي القديم يعبران عن هذه األسهباب بهال عقهاب أو ال جريمهة أمهاويالحظ أن القانون الجنائي المصري والقانون الجنائي الف
 الفرنسي الجديد فقد فضل تعبير ال مسئولية جنائية. 

STEFANI (G.)  LEVASSEUR (G.) et BOULOC (B.): op. cit.  N. 371  p. 316  317.  

  .569 م  ص 1997نشر  اإلسكندرية    نظم اإلجراءات الجنائية  د. جالل ثروت  دار الجامعة الجديدة لل2 
 . 510 509  ص  م1979 رالوف عبيد   العام القسم مبادئ  3 
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إباحهة الفعهل ضهوابط والشهرائط التهي تمثهل أسهباب جههد فهي وضهع ههذه ال للتشريع اإلسالميوكان 
 المحظور.

 حق الدفاع الشرعي: -1
  وهههو  1 فههي سهائر األنظمهة القانونيهة وقواعهدها العامهة مهمهةفحهق الهدفاع الشهرعي يحتهل مكانهة 

  وبه تنتفي مهن الفعهل المحظهور صهفة عهدم المشهروعية  وفحهوى الهدفاع عد السبب األكبر من أسبابهاي
حمايهة الجنائيهة للمصهالح وال يعد ذلهك مناقضهة لفكهرة ال ,الشرعي هي جواز اإلضرار بمصلحة المعتدي

المعتدي ومصالحه  ومرد ذلك إلى أن مصلحة من يستخدم حق الهدفاع الشهرعي ههي  منحين تنحسر 
 رد عليههه للمعتههدى األولههى بالحمايههة مههن مصههلحة مههن يقههدم علههى العههدوان عليههه  ولههذا فههإن القههانون يبههيح

 بالنسهبة االجتمهاعي الضهرر امانعهد إن :أخهرى وبعبهارة المعتهدي بمصهلحة ضهرر ا تشهكل بوفعهال العدوان
 . لإلباحة اعام   سبب ا الشرعي الدفاع اعتبار يفسر الذي هو الدفاع ألفعال

والشهمول  فههو مقهرر لكهل أحهد فهي مواجههة أي أحهد  وههذا  ولحق الدفاع الشرعي صفة العمومية
 أو ,للوالههد مقههرر مههثال   التوديههب فحههق أحهد وجههوه تفههرده عههن كثيههر مهن الحقههوق التههي تعههد أسههباب ا لإلباحهة 

 عليهه للمعتهدى مقهرر ا لهيس أنهه كمها   2 الناس حادآ من فرد ألي مقرر الشرعي الدفاع حق ولكن الزوج
نمهها ,وحههده  مقههررة فهههي األخههرى الحقههوق أمهها المههال علههى أو الههنفس علههى عههدوان أي لههدفع إنسههان ألي وا 

 . 3 المثال سبيل على الموظف أو الطبيب أو األب وهو بعينه لشخص
الهدفاع الشهرعي بشهروط ههذا الحهق  سهقطت المسهئولية عهن أي فعهل يصهدر  ذا ما توافرت حهالفإ

 الشهخص تجهاوز إذا أمها مدنيهة  أو جنائيهة مسئولية وال جريمة فال انطالق ا منها  وصار من المباحات 
 رة الضهرو  تسهتدعيه ممها أكبهر ضهرر ا يبالمعتهد فوحهدث القهوة مهن يلهزم ما تقدير أساء بون الدفاع حدود
ها يجهب ولكهن  الجهاني عقاب يجب الحال هذه ففي  أنهه اعتقهد ألنهه ,العهذر مهن يءشه لهه يكهون أن أيض 
 . 4 كامل غير شرعي دفاع حال في ألنه ؛أخرى بعبارة أو شرعي  دفاع حال في

 أداء الواجب: -2
فهي   واألسهاس القهانوني أنظمتههاويقصد به تنفيذ أوامر السلطة الشرعية التي أفصهحت عنهها فهي 

ق هذا التنفيهذ به بها هو مما يبرر ويبيح له أيَّ فعل ُيعيذلك أن تنفيذ اإلنسان ألوامر القانون التي خاط
                                                

  .230  مومون سالمة  صد.  شرح قانون العقوبات   1 

  .510 ص  الصغير جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المبادئ الرئيسية في المسئولية الجنائية والعقوبة  2 
  .510 ص  المرجع السابق  3 
  .304  ص  المسئولية الجنائية د/محمد مصطفي القللي  4 
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تفسره وتزيهده  متعددةجريمة معاقب ا عليها  ولهذا األساس أمثلة تطبيقية  –في غير هذا السياق  –ويعد 
ا    لهت إمها أموالهه أو حريتهه أو حياتهه  تناو أحد  فعندما يصدر حكم جنائي يقضي بالعقوبة على  إيضاح 

فإنههه متههى أصههبح هههذا الحكههم قههابال للتنفيههذ  فههإن المكلفههين بالتنفيههذ يقومههون بههه رغمهها عههن إرادة المحكههوم 
قيهدوا أو عليه  ومع ذلك ال يعتبرون مقترفين ألية جريمة  إن هم اقتضوا الغرامة الماليهة المحكهوم بهها  

ن التنفيههذ الههذي نهههوا حيههاة المحكههوم عليههه باإلعههدام  ألأأو   ريههةحريههة المحكههوم عليههه بعقوبههة سههالبة للح
  . 1 أداء للواجب الذي يفرضه عليهم ون بومر القانون  وعملهم هقاموا به في كل تلك الحاالت كا

ا أحهد األسهباب العامهة لإلباحهة  يرفهع المسهئولية عهن أي عمهل إذ –بهذه المثابهة  –فوداء الواجب 
 ذاإ مها بهين ةتفرقه دون السهلطة دائه لما فرضه عليه القانون من واجب أو أملتههفي سبيل أ أحد  جاء به 

 .اعادي   افرد   أو اعام   اموظف   الفعل مرتكب كان
 مهن القصهاص أو اهلل  حهدود مهن حهد بتنفيهذ يقهوم الفاعهل كهان إذا القتهل إباحهة الفقههاء تنهاول وقهد
 أمههر أو القههانون  نههص الواجههب درمصهه يكههون أن الشههون هههذافههي ويسههتوي   محكههوم عليههه بههها شههخص
 .  2 طاعته القانون يوجب رئيس

 صور استعمال الحق:
 تأديب الزوجة:حق أوال: 

كههون تثاقههل عليههه إذا أن يههالدب زوجتههه اذا لههم تطعههه فيمهها أوجبههه اهلل عليههها  اشههرع  مههن حههق الههزوج 
      ذنهه  وأسهاس ههذا الحهق قولهه تعهالى:دعاها أو تخرج من منزله بغير إ

 3 , 
  :وقولههههه                                

     ,كونها ارتفعت وتعالت عمها ف والنشوز هو معصية الزوج, موخوذ من النشز: أي االرتفاع
 أوجب اهلل عليها من الطاعة.

ومهههن المتفهههق عليهههه أن للهههزوج أن يهههالدب زوجتهههه بصهههفة عامهههة علهههى المعاصهههي التهههي الحهههد فيهههها  
جح والهرأي الهرا .وتبهذير مالههأوامهره وعصهيان  ذن إوالخهروج دون  غير المحهارم وتهرك الزينهة  كاستقبال

 كانت مسلمة كترك الصالة والصوم. أن له تعزيرها على ترك فرائض اهلل اذا

                                                

  .264 ص  م1988  العربية النهضة دار  زيد أبو محمد د.  ةالمشروعي ومبدأ طاعة الرالساء  1 
 اإلداري مالنظههافههي  العامههة للوظيفههة الصههالحية االختيههار علههى أسههاس   1/467  عههودة القههادر عبههد. د التشههريع الجنههائي اإلسههالمي   2 

  .239 ص  م1999   1ط    اإلسكندرية للنشر  الجديدة الجامعة دار  يونس أبو باهي محمد   د.اإلسالمي

 .34اآلية: النساء سورة   3 
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 فعال. الزوجة التضرب لخوف النشوز قبل إظهاره, وانما تضرب الظهاره ومن المتفق عليه أن
:  لقولهه ؛وليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه مقيهد بضهربها ضهربا غيهر مبهرح

 .«ربا غير مبرحفان فعلن فاضربوهن ض يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه  ن لكم عليهن أن الإ»
 حقهها يسههتعمل ألنههه؛ المشههروعة حههدوده فههي دام مهها التوديههب عههن مههدنيا وال جنائيهها الههزوج يسههول وال

 .فعله عن ومدنيا جنائيا مسالول فهو المشروع التوديب حدود الزوج تعدىا ذإ أما ,الشارع له أباحه

 تأديب الصغار:حق ثانيا: 
البلههوغ وللمعلههم أيهها كههان مدرسهها أو معلههم  لههألب الحههق فههي توديههب أوالده الصههغار الههذين دون

ولألم حق التوديب على رأي اذا  ,حرفة توديب الصغير وللجد وللوصي توديب من تحت واليتهما
ولههها هههذا الحههق فههي غيبههة األب, وفيمهها عههدا هههذه  ,كانههت وصههية علههى الصههغير أو كانههت تكفلههه

مايشههترط فههي توديههب وديبههها , ويشههترط فههي تاألحههوال فلههيس لههها حههق التوديههب علههى الههرأي الههراجح
لهههذنب يخشهههى أن يفعلهههه, وأن يكهههون  فيجهههب أن يكهههون التوديهههب لهههذنب فعلهههه الصهههغير ال الصهههغار

 .ر وسنةالضرب غير مبرح متفقا مع حالة الصغي
أو تلف أحد أعضائه فمالك وأحمد يريان أن المالدب  ,لى تلف الصغيرذا أدى الضرب إا  و 

دبها, ومهادام التوديهب فهي حهدوده المشهروعة, فهان كهان يضمن مهادام الضهرب ممها يعتبهر مثلهه أ ال
 .بضمان ماأتلف بالزيادة االضرب شديدا بحيث اليعتبر مثله أدبا فالمالدب مسالول عنه جنائي  

 ثالثا: حق ممارسة األعمال الطبية:
واجهب حهتم وأنهه  ,من المتفق عليه فهي الشهريعة االسهالمية أن تعلهم فهن الطهب فهرض كفايهة

 ؛لههفرضها لحاجهة الجماعهة  هوقد اعتبهر تعلمه ,ذا قام به غيرهسقط عنه إال إعلى كل شخص الي
 واجبا فيترتب على هذا التطبيب وكان تعلمه تعلمهألنه ضرورة اجتماعية, واذا كان الغرض من 

 أن يكون التطبيب واجبا على الطبيب المفر له من أدائه.
نتههائج ضههارة بههالمريض, ولكههنهم لههى ع الفقهههاء علههى عههدم مسههالوليته إذا أدى عملههه إوقهد أجمهه

 اختلفوا في تعليل رفع المسالولية.
أو وبحسن نية, فاذا قصد قتله والمفروض في الطبيب أنه يالدي عمله بقصد نفع المريض 

 ا. ا ومدني  كان سيئ النية في عمله فهو مسالول عن فعله جنائي  
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 وليه أو وصيه, فان لم أو باذن ,أن يوتي الفعل باذن المريضويشترط لرفع المسالولية عنه 
اكم فههي ذن الحهه مههن الولههي لههه, وا  يكههن للمههريض ولههي أو وصههي وجههب اذن الحههاكم باعتبههاره ولههيَّ 

ذن الحهاكم للطبيهب فهي مباشهرة التطبيهب بصهفة يختلف عهن إولي إجراء جراحة لمريض ليس له 
 عامة.

ويلحههههق بالطبيههههب البيطههههار والحجههههام والخههههاتن وحكمهههههم جميعهههها حكههههم الطبيههههب مههههن حيههههث 
 ., ويشترط في عملهم ما يشترط في عملهالمسالولية

ا بينمههها تعتبهههره الشهههريعة واجبههها, والشهههك أن نظريهههة وتعتبهههر القهههوانين الوضهههعية التطبيهههب حق ههه
بهان يضهع مواهبهه فهي خدمهة الجماعهة, كمها أنهها أكثهر انسهجاما مهع  هالشريعة أفضل, ألنها تلزمه

 وتسخير كل القوى لخدمة الجماعة.حياتنا االجتماعية القائمة على التعاون والتكاتف 
 رابعا: حق ممارسة األلعاب الرياضية:

وتحض عليها باعتبارهها مقويهة لألجسهام منشهطة للعقهول,  ,تحتفل الشريعة بولعاب الفروسية
 مانسههمية اليههوم هههاكمهها أنههها مظهههر للمهههارة ودعههوة للشههجاعة والفتههوة, وتشههمل ألعههاب الفروسههية في

 ذلك يدخل تحت مدلول لفظ الفروسية.الفروسية والسباق, فكل باأللعاب الرياضية وألعاب 
وتجيههز الشههريعة مههن أنههواع الفروسههية كههل مههايالدي الههى التفههوق فههي القههوة والمهههارة ممهها ينفههع 
الجماعههة وقههت السههلم أو الحههرب, كالمسههابقة باألقههدام, وسههباق الخيههل, وسههباق السههفن والسههيارات 

ب بالشههي  والمزاريههق والسههيوف والعصههي, وكالرمايههة والطههائرات, وسههباق الطيههر وماأشههبه, وكاللعهه
الحبل  بالنبال والمنجنيق واألسلحة النارية, وكالمصارعة والمالكمة والعالج أي: رفع األثقال وشد

 والسباحة وغيرها.
الفروسهية والترغيهب فيهها تعلم وتمتاز الشهريعة االسهالمية بونهها جهاءت صهريحة فهي األمهر به

           وذلهك قولههه تعههالى:
ال أ»:  لوقههول الرسههو   1 

 وقولهه: «المسهلم القهوي خيهر مهن المسهلم الضهعيف»: وقولهه «ان القوة الرمي, أال ان القوة الرمي
 بهههه, صهههانعة يحتسهههب فهههي صهههنعه الخيهههر, والرامهههي ن اهلل يهههدخل بالسههههم الواحهههد ثالثهههة الجنهههة:إ»

ال ثههالث: توديههب إلههي مههن أن تركبههوا, ولههيس مههن اللهههو إوألن ترمههوا أحههب  ؛ارمههوا واركبههوا ومنبلههه,

                                                

 .60اآلية: األنفال سورة   1 
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الرجل فرسه, ومالعبته أهله, ورميه بقوسه ونبله, ومن ترك الرمهي بعهد ماعلمهه رغبهة عنهه فانهها 
 .«نعمة تركها

 ت عنه أنهه سهابقبل, وثبقدام, وثبت عنه أنه سابق بين اإلأنه سابق باأل  هولقد ثبت عن
حهدى الطهائفتين, فومسهكت األخهرى إنه أنه حضر نضهال السههام وصهار مهع بين الخيل, وثبت ع

وثبهت أنهه صهارع ركانهة, وثبهت  «ارمهوا وأنها معكهم كلكهم»: وقالوا: كيف نرمهي وأنهت معههم؟ فقهال
 عنه أنه طعن بالرمح وركب الخيل مسرجة ومعراة.

أو فهن  ,أو دنياهها مهن علهم ,ينفع األمهة فهي دينههاواألصل في الشريعة االسالمية أن كل ما
 أو صناعة فهو من فروض الكفاية, وتعلمه واجب على األمة والخيار لها في األخذ به أو تركه,
وعلى هذا تكون الفروسية بما يدخل تحتها من ضروب المهارة والقوة والتفوق فرضا من فروض 

 عنه. الكفاية وواجبا على األفراد ليس لهم أن يتخلوا
ق قدام عليها والتفو لألفراد على اإل تشجيع  وتجيز الشريعة العوض في الرمي وفي المسابقة 

 فيها, وللفقهاء آراء مختلفة فيما يجوز فيه العوض ومااليجوزفيه.
ن نشههوت , أو علههى غيههرهم, فههإصههابات تقهع علههى الالعبههينوألعهاب الفروسههية قههد تههالدي إلههى إ

ى استعمال القهوة والعنهف بهين الالعبهين, ولهيس فهي ممارسهتها صابات عن لعبة التقوم علاإلهذه 
بات صههاضههربه أو يعرضههه للجههرح فمثههل هههذه اإلأو يحههتم  ,مايسههتلزم اسههتعمال القههوة مههع الخصههم

ن تعمدها أحهد فههو مسهالول إألنها ليست من ضروريات اللعبة, ف ؛تحكمها قواعد الشريعة العامة
همهههال أو رعونهههه فههههو مسهههالول عنهههها إت نتيجهههة ن وقعههها  هههها باعتبارهههها جريمهههة غيهههر عمديهههة, و عن

 باعتبارها جريمة غير عمدية.
الضهههرب أو تسهههتلزم  ,أمههها األلعهههاب التهههي تسهههتلزم اسهههتعمال القهههوة مهههع الخصهههم كالمصهههارعة

تعههد محههدثها الحههدود ذا لههم يإابات الناشههئة عنههها العقههاب عليههها صههكالمالكمههة والتحطيههب فههان اإل
صهابات إباحهة مايصهحبها عهادة مهن إبهة يقتضهي بذاتهه علألن وجوب ممارسة ال ؛المرسومة للعب

صهابة مها, فههي جريمهة إوأحهدث بزميلهه  ,في الحدود المعروفهة, فهاذا تعهدى الالعهب حهدود اللعهب
 ذا لم يتعمدها. إذا تعمدها, وجريمة غير عمدية إعمدية 
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 املطلب األول
 لغة واصطالحاتعريف االشرتاك اجلنائي 

اسهم مفعهول مشهتق  «المشهترك»  ووصهف «اشهترك»االشتراك في اللغة: مصدر للفعل الخماسي 
مال أدت إلههى إسههقاط فعههل الزم؛ غيههر أن كثههرة االسههتع «اشههترك»؛ ألن «مشههترك فيههه»منههه  واألصههل: 

 وصار اسم المفعول مشترك يستخدم منفرد ا.الجار والمجرور, 
؛ فالشههركة هههي: مخالطههة  1 وتههدور المعههاني اللغويههة لالشههتراك حههول الخلطههة والمخالطههة واالسههتواء

 الشريكين. 
 والطريق المشترك هو: الذي يستوي فيه الناس. 

 واالسم المشترك هو: الذي تشترك فيه معان كثيرة. 
مر يش ركه  إذا دخل معه فيهه  وأشهركه معهه فيهه  وأشهرك فهالن فالن ها فهي البيهع  وقد شركه في األ
 . 2 إذا أدخله مع نفسه فيه

كة: إذا كههان لكههل واحههد منهمهها نصههيب مههن »ويقهال:  هر  ههرك ا  وشاههركة  وشى شههركت فالن هها فههي األمههر شى
  ويقههال: فههالن وأشههركه فههي أمههره  أي: أدخلههه فيههه  وشههاركه: كههان شههريك ا لههه فههي شههيء مهها  هههذا األمههر

 كالهمهههههايشهههههارك فهههههي علهههههم كهههههذا  أي: لهههههه نصهههههيب مهههههن ههههههذا العلهههههم. واشهههههترك الهههههرجالن  أي: صهههههار 
بههين اثنههين أو أكثههر   3 لآلخههر  وتشههاركا  أي: اشههتركا. والشِّههرك: النصههيب. والشههركة: هههي عقههد شههريك ا

ومن  فيه حصةللقيام بعمل مشترك. والمال أو األمر المشترك بينك وبين غيرك: هو الذي لك ولغيرك 

                                                

 -هههه 1420   1 ط   تحقيههق: إميههل بههديع يعقههوب  دار الكتههب العلميههة  بيههروت  لبنههان  يسههماعيل بههن حمههاد الجههوهر إلالصههحاح    1 
المعجههم الوسههيط  إخههراج:    و 2250 - 4/2248  مههادة  شههرك   منظههور بههنال  لسههان العههرب   و 4/372  مههادة  شههرك   م1999

  .1/480  مادة  شرك   مجمع اللغة العربية

  .2250 -4/2248  مادة  شرك   منظور بنال  لسان العرب  2 
صل فيه أن يكون فهي األمهور الحسهية  ثهم اسهتعمل فهي الهربط المعنهوي بهين كالمهين أو العقد في اللغة: نقيض الحل وهو الربط  واأل  3 

 بين متعاهدين فقيل: عقدت البيع  وعقدت العهد  كما استعمل في كل ما ينشئ التزاما. 
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    قههال تعههالى:   1 التعههاون علههى األمههر واالتفههاق عليههه معانيههه
اجعلههه شههريكي  :أي  2 

 . 3 «فيه
 .مواإلسها يطلق ويراد به الخلطة والمشاركة إنهومن هذه المعاني اللغوية لالشتراك يمكن القول 

عنهههد الفقههههاء وغيهههرهم عهههن معنهههاه  «راكاالشهههت»ال يكهههاد يخهههرج المعنهههى االصهههطالحي لمصهههطلح و 
ومهها أخههذ منههها دالههة علههى الخلطههة  ودخههول أكثههر مههن  «شههرك»اللغههوي؛ حيههث تههوتي االسههتعماالت لمههادة 
 شيء  أو جهة أو شخص في أمر ما.

هم كل منهم يتعدد المجرمون فيسأن : االشتراك الجنائي في االصطال: الفقهيومن ثمَّ فتعريف  
 . 4 جهود أكثر من شخصنتيجة تضافر  ذلكفيكون  في إيقاعهامع غيره في الجريمة  أو يتعاون 

 إلى قسمين:الجنائي وقد قسم الفقهاء االشتراك 
 االشتراك بالمباشرة:القسم األول: 

 بذاتهه المهوت جلهب مها :أي.  5 وحصهله التلهف فهي أثهر مها: أنهها الفقههاء عرفهها فقهد  المباشرةأما 
 علهة نفسهه الوقهت فهي وههو بذاته  لموتا يجلب الذبح فإن بالسكين  كالذبح له  علة وكان واسطة دون

 .تلفه علة نفسه الوقت في وهو عليه  للمجني بذاته متلف فإنه وكالخنق  الموت 
ويجمعههم مقصهد واحهد   واالشتراك بالمباشرة اتفاق بين الشهركاء المباشهرين علهى ارتكهاب الجريمهة

ع الجريمة على إحداث ما اتفقوا عليه  ومسئولية كهل واحهد لتحقيق غرض معين يتعاونون فيه أثناء وقو 
 . 6 عن نتيجة فعله ةمنهم متساوي

                                                

   مادة:   .ر.ك .11/1793  منظور بنال  لسان العرب   4/1593  يسماعيل بن حماد الجوهر إلالصحاح    1 

 .32ية: اآلرة طه سو   2 

  .1/480  مادة  شرك   المعجم الوسيط  إخراج: مجمع اللغة العربية  3 
  .1/357  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   4 

  رةأخيهه طدار الفكههر    يإلهى شههرح المنهههاج  للشههاب الرملهه نهايههة المحتههاج   2/122  زيهدان الكههريم لعبههد  الفقهه الهوجيز فههي أصههول  5 
 . 7/240  م1984 -هه 1404

  .1/361ه  عود القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   6 
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 سبب:تاالشتراك بالالقسم الثاني: 
 لهههم ولكنهههه  للمهههوت علهههة كهههان مههها :أي   1 يحصهههله ولهههم التلهههف فهههي أثهههر مههها: بونهههه يعهههرف السهههببو 
نمهها  بذاتههه يحصههله  باإلعههدام  عليههه للحكههم علههة هههافإن بالقتههل  يءبههر  علههى الههزور كشهههادة بواسههطة  وا 
نما  اإلعدام بذاتها تجلب ال ولكنها ومهن ثهمَّ عرفهت , الحكهم تنفيذ يتولى الذي الجالد فعل يجلبه الذي وا 

 . 2 الجريمة بالتسبب بونها: ما تتوسط بين إرادة الجاني والنتيجة إرادة أخرى
نمها اكتسهب الصهفة ا إلجراميهة مهن النشهاط المتبهوع  فاالشتراك بالتسبب في حد ذاته غير مهالثم  وا 

ههفيرقههى إلههى سهههلوك ذي صههفة إجراميهههة معاقههب عليهههه  غيهههر    فاإلمسهههاك بشههخص ال يعتبهههر عمههال  انظام 
 . 3 يستحق العقاب امشروع ما لم يقصد به مساعدة من يريد قتله أو ضربه  فإن هذا يعد اشتراك  

ن»قال البهوتي:   حتهى لهه أمسهكه إن مثهل: قتلههف والضهرب للعهب ال: ليقتله آلخر إنسانا أمسك وا 
ن  ديهة وال عليهه قهود وال  يمهوت حتهى الممسهك وحهبس القاتهل قتهل - ذبحهه  أن يعلههم ال الممسهك كهان وا 
 . 4 «عليه شيء فال تلهقي القاتل

 قهدف عليهه  المجنهي تسهميموقهد نهص عليهها الفقههاء  والتسهببمن الصور التي قد تجمع المباشهرة و 
 .سببتال بطريق صليح وقد المباشرة  بطريق يحصل

 التسهميم لجريمهة حكهايتهم في  6 والشافعية   5 يةالحنف فقهاء عليها نص التي المباشرة صور ومن
: بقولهم  8 والحنابلة   7 ةالشافعي بعض الصورة عن ويعبر السم  عليه المجني الجاني أوجر إذا: قولهم
 .المباشرة بطريق افقه   لتسميما جريمة تتحقق الصور ففي ,السم عليه المجني الجاني سقى إذا

 تكهههن لهههم مههها عامهههة كقاعهههدة المباشهههر إلهههى الحكهههم يضهههاف والمتسهههبب المباشهههر اجتمهههاع حهههال وفهههي
 اآلدميهين أمهوال إتهالف اسهتند إذا»: أنهه الحنبلهي رجهب ابن ذكر هذا وفي  سببتال على مبنية المباشرة
 علههى مبنيههة المباشههرة تكههون أن الإ السههبب دون بالمباشههرة الضههمان تعلههق وسههبب  مباشههرة إلههى ونفوسهههم
 إلههههى الحكهههم يضهههاف والمتسهههبب المباشهههر اجتمهههع إذا»: العدليههههة األحكهههام مجلهههة فهههي وجهههاء  9 «السهههبب
 . 10 «المباشر

                                                

 . 7/25    للرملينهاية المحتاج   2/123  زيدان الكريم لعبد  الفقه الوجيز في أصول  1 
  .411  ص  زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   2 
  .183م  ص  1981فى الزلمي  دراسة مقارنة بالقانون  بغداد  جامعة بغداد  المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي  مصط  3 
 م1982 -هههههه 1402  بيهههروت  دار الفكهههر  يللعالمهههة منصهههور بهههن يهههونس بههههن إدريهههس البههههوت  كشهههاف القنهههاع عهههن مهههتن اإلقنههههاع  4 

 5/519 . 
 . 8/235  الكتاب اإلسالمي  بيروت  البن نجيم  دار شرح كنز الدقائق البحر الرائق  5 
 . 7/255    للرملينهاية المحتاج  6 
 . 2/177  م1999 - هه1419    بيروت  لبنانللشيرازي  يالمهذب في فقه اإلمام الشافع  7 
 . 5/2862  كشاف القناع  للبهوتي  8 
 . 285  ص  يروتب  العلمية الكتب دار ي الحنبل رجب بن الرحمن عبد الفرج أبي للحافظ  القواعد في الفقه اإلسالمي  9 
 .العدلية األحكام مجلة من 90 المادة  10 
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 املطلب الثاني
ا
 
 تعريف االشرتاك اجلنائي نظام

الشهتراك االعربية السعودية عن ملكة ؛ عبر النظام الجزائي في المهاإلسالمي وتوثر ا بتوسي ا بالفقه 
 –ع أول مها يرجه –في اقتراف الجريمة وعن مقترفيها بلفظ الشركاء  وهذا البناء اللغوي للمفهاهيم يرجهع 

وقهد عبهرت عهن   التشهريععلهى ركيهزة مهن أحكهام  هها شهون كهل األنظمهة فيههاإلى قيهام النظهام الجنهائي في
ا الصههريح علههى أن: هههه؛ بنصههه28/7/1412للحكههم الصههادر فههي  ظههام األسههاسمههن الن 48هههذا المههادة 

اب تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكهام الشهريعة اإلسهالمية  وفق ها لمها دل عليهه الكته»
 .«الكتاب والسنة عوالسنة  وما يصدره ولي األمر من أنظمة  ال تتعارض م

عههن رة فههي النظههام الجزائههي السههعودي  ومههن ذلههك تعبيههر النظههام يههولهههذا البنههاء اللغههوي مظههاهر كث
مههن نظههام مكافحههة الرشههوة؛ إذ تههنص  10االشههتراك فههي الجريمههة بلفههظ الشههريك أو الشههركاء  فههي المههادة 

يعتبههر شههريك ا فههي الجريمههة كههل مههن اتفههق أو حههرَّض أو سههاعد علههى ارتكابههها  متههى تمههت »علههى أنههه: 
ام مكافحهة مهن نظه 11وكذا تطالعنا المادة , «الجريمة بناء على هذا االتفاق أو التحريض أو المساعدة

تسهري العقوبهات الهواردة فهي ههذا النظهام علهى كهل مهن شهارك فهي »الغ  التجاري  إذ تهنص علهى أنهه: 
 . 1 «ارتكاب المخالفة أو حرَّض على ارتكابها

  إذ نجههد ذلههك واإلسهههامعههدم تفرقههة النظههام الجنههائي السههعودي بههين لفظههي االشههتراك  يتضههحوممهها 
ا مما جاء    كالقول: اإلسهامنظام السعودي  وتعبيره عن االشتراك بلفظ جريمة الرشوة في العن واضح 

ها  يعاقههب بهها الموظهف المرتشههي  وكهذلك مهن أسههم معههه فهي ارتكهاب الرشههوة » والعقوبهة األصهلية عموم 
 . 2 «من غيره من األشخاص

ي تراك ا فهوذهبت المادة السابقة من نظام تزييف النقود وتقليدها إلى تعداد ما يعهد مهن األفعهال اشه
 اإلسهههام أم يمههة مههن الجههرائم  سههواء بههالتحريض أمكههل مههن اشههترك فههي اقتههراف جر »الجريمههة؛ بقولههها: 

 . 3 «المساعدة

                                                

هههه  والمههادة 1412مجموعههة مههن األنظمههة تكلمههت فههي االشههتراك فههي الجريمههة ومنههها  المههادة العاشههرة مههن نظههام مكافحههة الرشههوة لعههام   1 
 44ههه  والمهادة 1380لتزويهر لعهام هه  والمادة الثالثة من نظام مكافحهة ا1404الحادية عشرة من نظام مكافحة الغ  التجاري لعام 

 هه.1395هه  والمادة التاسعة من نظام مباشرة األموال العامة لعام 1372من نظام الجمارك لعام 
  .133م  ص  1997 -هه 1417جريمة الرشوة في النظام السعودي  محمد نور  الرياض  معهد اإلدارة العامة    2 
 هه.1379د النقود  المادة السابعة لعام النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقلي  3 
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وفهههي علهههم القهههانون دارت تعريفهههات االشهههتراك الجنهههائي حهههول المفهههاهيم ذاتهههها مهههن قبيهههل االشهههتراك 
 . 1 «جريمةتعدد األشخاص الذين يرتكبون ذات ال حال»والمساعدة  فقد عرف بونه:  واإلسهام

 . 2 «هم فيها بنصيبن جناة على ارتكاب الجريمة كل يسأن يتعاو »كذلك بونه:  بهومما عرف 
ا من ذلك     وبهين النظهام الجنهائي فهيالفقههجلي ها أنهه إن كهان ثمهة اخهتالف بهين  يتضحواستخالص 

س كنهه فعههل ال تمهه لفظهيالسهعودية  وبههين فقهه القههانون  حهول تعريههف االشهتراك الجنههائي؛ فههو اخههتالف 
 االشتراك ذاته.

 

                                                

  .310م  ص  2002 -هه 1422شرح قانون العقوبات  سمير عالية  القسم العام  بيروت  المالسسة الجامعية للدراسات والنشر    1 
  .305م  ص  1950   2مبادئ القانون الجنائي  علي راشد  الجزء األول  القاهرة  مطبعة لجنة التوليف والنشر  ط    2 



- 59 - 

 املطلب الثالث
 أركان االشرتاك اجلنائي

  منههها مهها هههو عههام فههي القههانون  كههالركنين المههادي والمعنههوي  يةلالشههتراك الجنههائي أركههان أساسهه
ن مهههن أركهههان : إوبصهههيغة أخهههرى يمكننههها القهههول باالشهههتراك الجنهههائي كمفههههوم فيههههومنهههها مههها ههههو خهههاص 

 :يوتيومنها ما هو مفترض... وذلك ما نعرض له فيما   قعيالجنائي ما هو وا االشتراك
 :الجريمة في الشركاء تعدد الركن المفترض وهو :الركن األول

 تعههدد بغيهر الجريمهة فهياالشهتراك  تصهوريوههذا ههو الهركن المفتهرض فهي االشهتراك الجنههائي  فهال 
مهنهم دور فهي الجريمهة  ولكهل شهخص ومعناها توافر السهلوك اإلجرامهي فهي جانهب أكثهر مهن   الشركاء

قد يختلف عن دور غيره فيها أو يماثله  كما أن مهن ههالالء الشهركاء المتعهددين فهي الجريمهة مهن يكهون 
يكههون اشههتراكه فيههها علههى  مههن ومههنهم  ويعههد هههو الفاعههل األصههلي للجريمههة ,أصههلية بصههفةاشههتراكه فيههها 

فاهيم الزمة فهي السهياق  ومهن ثهمَّ يكهون نحو ثانوي؛ فيعد شريكا في الجريمة غير أن التفرقة لتحديد الم
نهه فاعهل فهي الجريمهة أصهليا كهان للمسهائلة  أل كال الشريكين أو الشركاء لو كانوا أكثر من اثنهين محهال  

 . 1 شريكا أم
ن علههى األقهل؛ وال فهارق بههين أن يكهون مههن اأن يبههدأ فهي تنفيهذ الجريمههة شخصهفاالشهتراك يقتضهي 

فههي تنفيههذها أم ال علههى أن يكههون كههل واحههد مههنهم يتههوفر فيههه أهليههة رئههيس  اشههترك فههي ارتكابههها لههه دور
 . 2 المسئولية الجزائية
 :المادي الركن: الركن الثاني

ن جريمهة  صهادر  موفحواه أن تقع جري عهن  اة في نطاق الواقع  بفعل محظهور شهرع ا ونظامها ويكهو 
بتهرك مها ألهزم  اي  ا أم سهلبي هابإيجشهخص مخاطهب بالقاعهدة القانونيهة.. ويسهتوي بعهد ذلهك أن يكهون الفعهل 

ا أم اشتراكا في الجريمة  وكذا أن النظام بفعله  كما يستوي في االشتراك الجنائي أن يكون الفعل أصلي  

                                                

   األردن  دار وائهههل للطباعهههة 1شهههرح قهههانون العقوبهههات االشهههتراك الجرمهههي والنظريهههة العامهههة للجهههزاء  خلهههدون قنهههدور  وآخهههرون  ط    1 
  .175م  ص  2002والنشر  

  . 175شرح قانون العقوبات االشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء  خلدون قندور  وآخرون  ص    2 
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أنهه عبهارة  :. ويعبر عن الركن المادي بصهيغة أخهرى مفادهها 1 كون وقوع الجريمة تام ا أو شروع ا فيهاي
 . 2 خارجي كوثر للسلوكعن التغيير الذي يحدث في العالم ال

ن للجريمههة قههد ورد الههنص وأول مهها يسههتخلص مههن هههذا المفهههوم  للههركن المههادي كههون الفعههل المكههو 
  اشهرعي   افقه هعلى تحديده وتجريمهه بهون رصهد لهه عقوبهة  وههو يتسهع ليشهمل سهائر مها جهاء النههي عنهه 

ر عنهه إلثهم والمنههي عنهه والمزجهو فعال  أو ترك ا  وتعبر الشريعة عنهه بولفهاظ كثيهرة كالمعصهية والهذنب وا
 والمتوعَّد فاعله بالعقوبة... إل .

كما يستخلص مهن ههذا المفههوم للهركن المهادي ثالثهة عناصهر  تتمثهل فهي وقهوع الفعهل اإلجرامهي  
بههذلك و وتحقههق النتيجههة اإلجراميههة  وتههوافر رابطههة السههببية بههين االشههتراك الجنههائي والنتيجههة اإلجراميههة... 

فههي اقترافههها أكثههر مههن جههان ال تكههون متحققههة باألسههاس إال بتحقههق السههلوك  اشههتركي فههإن الجريمههة التهه
ونه من منهم وهو العلم بون ما يفعل   إضافة إلى القصد الجنائي المتوافر لدى كل  لهااإلجرامي المكون 

نحههو المشههاركة فههي  –مههع هههذا العلههم  -سههلوك إجرامههي يههالدي إلههى النتيجههة اإلجراميههة  واتجههاه إرادتهههم 
 الجريمة لتحقيق النتيجة اإلجرامية.

األثر المترتب على السهلوك اإلجرامهي  وبصهيغة ب تيجة اإلجرامية  ويعبر عنهاالعناصر الن يوثان
أخههرى ههههي الحلقههة األخيهههرة مههن حلقهههات المشههروع اإلجرامهههي  وتتحقههق عنهههدما يمههس السهههلوك اإلجرامهههي 

رر  تهديههد لههها بالضهه ذه المصههلحة أميههة  سههواء وقههع ضههرر بهههالمصههلحة التههي تحميههها النصههوص الجزائ
سلبي. وذلك أن النتيجة اإلجراميهة تهرتكن إلهى النظهر لمها يترتهب علهى  وسواء كان ذلك بفعل إيجابي أم
عبهارة عهن التغييهر الهذي يحهدث »نهها: ي في الواقهع  أو كمها يعبهر عنهها أالسلوك اإلجرامي من أثر ماد

 . 3 «في العالم الخارجي كوثر للسلوك
 فههي االشههتراك –اإلجراميههة قههد اتُّخههذ لتحقيقههها طريههق السههلوك اإلجرامههي  فووصههل إليههها  فالنتيجههة

آلخهههرين فهههي تحققهههها بمشهههاركته ا بتضهههافر أدوار أكثهههر مهههن جهههان فهههي الجريمهههة  فوسههههم كهههل   –الجنهههائي 
 .هامشاركة تختلف أو تتماثل مع مشاركة غيره من الجناة  هادفين إلى تحقيق

                                                

  .384   زهرة يبأل الجريمة والعقوبة    1/342  هعود القادر عبد. د ائي اإلسالمي التشريع الجن  1 
  .47  ص  م2007  لعبد الفتاح خضر  منشورات الجواهر  تجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمياال الجريمة أحكامها العامة في  2 
  .47لعبد الفتاح خضر  ص    يتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالماال الجريمة أحكامها العامة في  3 
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لسببية  وهي الرابطهة مها بهين السهلوك اإلجرامهي والنتيجهة اإلجراميهة  وثالث هذه العناصر عالقة ا
لهوال السههلوك لمهها كانهت النتيجههة  أو أنههه الصهلة الماديههة التههي التعبيههر بونههه:  لمفهومههاوالضهابط المسههتقر 

 . 1 تربط بين ُسلوك معين ونتيجته المحظورة
دون سههلوك إجرامهههي يمههة بههسههبب  وال جر ال نتيجهههة بههدون  –مههن بدائههه األمههور  –فمههن حيههث إنههه 

صههر ا  فههإن الصههلة بههين الفعههل اإلجرامههي ونتيجتههه اإلجراميههة هههي العنصههر مههن عناي  سههلب إيجابي هها كههان أم
 الركن المادي  وهو عالقة السببية.

فال قيام إذن للمساءلة عهن نتيجهة فعهل مها  إال إذا كانهت هنهاك عالقهة سهببية بهين فعلهه اإلجرامهي 
فإن نطاق مساءلة الفاعل يكهون محصهور ا فهي الفعهل اإلجرامهي المحظهور ائها فتونتيجته اإلجرامية  وبان

ذلههك بينههها وبههين ذاتههه دون مهها ترتههب عليههه مههن نتيجههة مهمهها كانههت فادحههة  طالمهها انتفههت رابطههة السههببية 
 . 2 الفعل

تتبلههور فههي أن: المجههرم يعههد مسههئوال عههن فعلههه مهها دام هههذا الفعههل أو  لعالقههة السههببية فكههرة أسههاسو 
متناع يصلح أن يكون سبب ا مالئما لحدوث النتيجهة  وفق ها لمها تجهرى عليهه أمهور الحيهاة وسهننها  فههو اال
ل عن النتائج المحتملة والمتوقعة لفعله  بحيث ال تنقطع رابطهة السهببية عهن الفعهل إال إذا توسهطت ويس

مجهرى العهادي لألمهور  فهال والبينهما عوامل شاذة  ال دخل إلرادة المجرم فيها  أما العوامل التهي تتفهق 
 . 3 ألن المجرم كان عليه أن يتوقعها بالفعلتقطعها؛ 

وللفقههاء عطههاالهم السههابق علههى فقهه القههانون فههي هههذا السههياق  حيهث كانههت رابطههة السههببية عنههدهم 
فههي المهههذب:  -رحمههه اهلل  -شههرط ا للمسههاءلة عههن النتيجههة اإلجراميههة للفعههل  ومههن ذلههك قههول الشههيرازي 

ن»  علههى القههود وجههب  رجعهها عنههها ثههم بشهههادتهما فقتههل  القتههل يوجههب بمهها رجههل علههى اهدانشهه شهههد وا 
 . 4 «فمات جرحاه لو كما  القود عليهما فوجب  اغالب   يقتل بسبب قتله إلى توصال ألنهما  الشهود

ففهي االشههتراك الجنهائي هنههاك سههلوك إجرامهي يهههدف إلههى تحقيهق نتيجههة إجراميههة مترتبهة علههى هههذا 
قصههدها الشهركاء ويريههدونها  ويههربط مها بههين اشهتراكهم والنتيجههة عالقههة السهببية  والمههدار فههي االشهتراك وي

                                                

الموسههوعة الجنائيهههة    73مبههادئ التشهههريع الجنههائي اإلسهههالمي  شههريف فهههوزي محمههد فهههوزي  مكتبههة الخهههدمات الحديثههة  جهههدة  ص    1 
   2اإلسهههالمية المقارنهههة باألنظمهههة المعمهههول بهههها فهههي المملكهههة العربيهههة السهههعودية  سهههعود بهههن عبهههد العهههالي البهههارودي العتيبهههي  ط  

  .23  ص  هه1427
  .1/463  هعود القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   2 
التمهالال وأثهره فهي ارتكهاب جريمهة القتههل  الزينهي  دراسهة مقارنهة بهين الشههريعة اإلسهالمية والقهانون  دار الجامعهة الجديهدة  اإلسههكندرية    3 

  .69م  ص  2004
  .2/177  للشيرازي  يالمهذب في فقه اإلمام الشافع  4 



- 62 - 

إلههى  فيهههابههين االشههتراك فههي الجريمههة وبههين نتيجههة السههلوك اإلجرامههي هههو علههى قصههد كههل شههريك  ثبوتههها
تحقيهههق النتيجهههة اإلجراميهههة ذات الصهههلة بفعلهههه المهههادي  ويسهههتوي بعدئهههذ سهههائر وجهههوه االشهههتراك وصهههوره 

 لتحريض أو المساعدة  أو إن كان مباشرة للفعل المادي المحظور.كا
  وكهذلك كانههت ههذه األركههان بالقههدر ا الفقههه اإلسهالمي هههي مها اسههتقروههذه العناصههر التهي قههال بهه

ي ققت ف  حيث يلزم لقيام االشتراك الجنائي أن تكون هناك جريمة قد تحالنظامنفسه من االستقرار في 
 لم تجاوز في مداها نطاق الشروع. ة أمالواقع  سواء وقعت تام

  فهنهاك  1 الفاعهل جريمهة أركهان عهن تميهزه التهي الخاصهة الصهفات بهبعض الشهريك إجهرامويتميز 
  يضهاف إلهى ذلههك فيهههاتعهدد الشهركاء  –كمها سههبق القهول  –ركهن مفتهرض فهي االشههتراك الجنهائي  ههو 

 الركنان المادي والمعنوي للجريمة:
ــركن المــادي إجههرام الشههريك  فلههه عناصههر؛ هههي نشههاط الشههريك  والنتيجههة اإلجراميههة  فههي أوال: ال

لبيانهههه فهههي سهههياق االشهههتراك إفهههراد ا  –عطف ههها علهههى مههها سهههبق  –وعالقهههة السهههببية... وههههو مههها نعهههرض لهههه 
 :يوتيالجنائي  فيما 

: النشاط اإلجرامي للشريك: وله عدة من الصور والوسائل المستقرة في النظم القانونية  وهي -1
 تحريض واالتفاق والمساعدة.ال

 التحريض: -أ
أنه: إغراء الجاني على ارتكاب الجريمة  والتوثير عليه ليتصرف على وجه معين  وهو ما عر ف 

 . 2 بوساليب وطرق متعددة
توافرهها  البهد مهن ولهذه الوسيلة من وسائل النشاط اإلجرامهي للسهلوك شهرطان اسهتلزمهما القهانون 

 : 3 وهما
 .للجريمة المكون الفعل على تحريض كهنا يكون أن -
 .التحريض هذا على بناء الجريمة تقع أن -

                                                

 . 348   ص الصغير جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المبادئ الرئيسة في المسئولية الجنائية والعقوبة  1 
  .219 م  ص 1988  والقانون الشريعة كلية ماجستير رسالة االشتراك الجنائي في الفقه اإلسالمي  لغيث الفاخري   2 
 مقارنهة  دراسهة المجهدوب  علهى أحمهد/د  الجريمهة علهى التحهريض الهدكتوراه  رسهالة لصهيفي ا الفتهاح عبد/د  االشتراك في التحريض  3 

  مبههادئ القهانون الجنهائي  علهي راشههد   350-348  ص   240  رقهم مصهطفي  محمهود/د العههام  والقسهم  1970 القهاهرة  رسهالة
 . 461-459  ص
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 االتفاق: -ب
 أكثهر أو إرادتهين انعقهادأحهد وسهائل النشهاط اإلجرامهي للشهريك فهي االشهتراك الجنهائي: ويقصد بهه 

يمة بنهاء ما  والبد أن يكون هذا االتفاق على الفعل المكون للجريمة  وأن تقع الجر  جريمة ارتكاب على
 . 1 على االتفاق

 :  ويتمثالن فياجنائي   اومثل التحريض؛ اشترط القانون شرطين يلزم توافرهما حتى يعد اتفاق  
 .اتفاق هناك يكون أن -
 .االتفاق هذا على بناء الجريمة تقع أن -
 المساعدة: -ج

فهت الفعهل الجنهااإلجرامهي للشهريك فهي  طوفي تعريفها باعتبارهها إحهدى وسهائل النشها أنهها: ئي  عر 
 . 2 إعانة الجاني بوي وجه من الوجوه في سبيل تنفيذ الجريمة

هها للنشههاط اإلجرامههي للشههريك  أي يعتبههر شههريك ا فههي الجريمههة مههن أعههان  فبهههذا المفهههوم يعههد ممارس 
  كمههن يسههتدرج المجنههي عليههه إلههى مكههان مهها  ويقههوم آخههر تههى ولههو لههم يسههبق بينهمهها اتفههاق عليهههغيههره  ح

 من يقف لمراقبة الطريق أثناء قيام الفاعل بالسرقة. بقتله  وكذا
من يعين عليه  في سياق االشتراك الجنائي  بين وللفقهاء تفرقة بين من يباشر الفعل المحظور و 

فالمباشر للجريمهة: مهن يرتكهب الفعهل المحهرم  وأمها المعهين فهال يباشهر الفعهل  وال يحهاول ولكنهه يسهاعد 
 . 3 ذات الفعل المحرم  وال تعتبر تنفيذ ا لهالمباشر بوفعال ال صلة لها ب

ن كانههت جميعههها مههن وسههائل  وهنههاك عههدة فههروق بههين مفههاهيم: التحههريض واالتفههاق والمسههاعدة  وا 
ون يكهههو أن  الجنائي. فيفرق بين االتفهاق  والمسهاعدة  أن االتفهاق الفعلالنشاط اإلجرامي للشريك في 

 نهما ذلك.ليس بيف  بينما المساعدة عهدبين المتفقين 
رادة الفاعههل  إذ هههي إفههي التحههريض تكههون أعلههى مههن  اإلرادة والفهرق بههين التحههريض واالتفههاق  أن

 أسهههههبابها  بينمههههها االتفهههههاق تكهههههون فيهههههه اإلرادتهههههان التهههههي خلقهههههت الجريمهههههة  وحركهههههت فهههههي نفهههههس المباشهههههر
 

                                                

قهانون العقوبهات  محمهد أبهو    201  ص  لعبهد الفتهاح خضهر  إلسهالميتجاههات المعاصهرة والفقهه ااال الجريمة أحكامها العامهة فهي  1 
  .408م  ص  1986   1عامر  القسم العام  اإلسكندرية  دار المطبوعات الجامعية  ط  

  .204  ص  لعبد الفتاح خضر  تجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمياال الجريمة أحكامها العامة في  2 
  .249فقه اإلسالمي  لغيث الفاخري  ص  االشتراك الجنائي في ال  3 
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 . 1 ن وليس هناك تباينيمتساويت
ن التحهريض يتمثهل فهي الهركن المعنهوي  والمساعدة  في أ من االتفاق ويختلف التحريض عن كل  

  علههى أسههاس أنههها باإلسهههام المعنههويالمحههرِّض   إسهههامبعههض التشههريعات علههى تسههمية  درجههت ولههذلك
 . 2 تكون سابقة على مرحلة التنفيذ المادي للجريمة

 على مشاركة مادية للجريمة. يحتويانبينما االتفاق والمساعدة 
ي إلى اإلسهام الجنائ  على تقسيم ائية  ومنها النظام السعوديوتجري غالبية القوانين والنظم الجن

 ين؛ هما:قسمين رئيس
 :اإلسهام األصلي -1
الجنههاة  الههذين قههاموا تعههدد  ذين ارتكبههوا جريمههة واحههدة  أي حههالالفههاعلين الههتعههدد  حههال يقصههد بهههو 

 . 3 في ارتكاب نفس الجريمة ةبودوار رئيس
فإن كل جان من الجناة يصدر منه نشهاط أو  –المفهوم في ضوء هذا  - لإلسهام األصليووفق ا 

فهههي الجريمهههة  يجعهههل مهههن شهههون ههههذه األفعهههال  أن تهههالدي إلهههى النتيجهههة  اإلسههههامسهههلوك ُسهههعي بهههه إلهههى 
 . 4 اجميع  ها و اإلجرامية التي أراد

 :اإلسهام التبعي -2
 يقومههون فههي   واللهههاأن يتعههدد الجنههاة  فههي مرحلههة سههابقة علههى مرحلههة التنفيههذ المههادي  ويقصههد بههه

نما بدور تبعي أو ثانوي. ر رئيستنفيذها بدو   أو أصلي  وا 
التبعيههة ههي مهها عرضهنا لههه آنف ها متمههثال  فهي التحههريض واالتفهاق والمسههاعدة   اإلسههاموأههم وسههائل 

 . 5 وهي محل اتفاق بين القوانين الجنائية والنظام الجنائي السعودي
جههود ا وعههدم ا  بمعنههى أن دور و  األصههلي ونههه تههابعاإلسهههام التبعههي بهههذا االسههم لكوترجههع تسههمية 

 . 6 األصلي اإلسهامهم التبعي  مرتبط بوجود فاعل أصلي للجريمة  فيستمد نشاطه اإلجرامي من المس

                                                

  .408  ص  قانون العقوبات  محمد أبو عامر  1 
  .404  ص  المرجع السابق  2 
  .1م  ص  1967  العربية النهضة دار  مقارنة دراسة المساهمة األصلية في الجريمة  فوزية عبد الستار   3 
  .255م  ص  1977   1اوي  بغداد  مطبعة دار السالم  ط المبادئ العامة في قانون العقوبات  سامي النصر   4 
قههانون العقوبههات  القسههم العههام  علههي عبههد القههادر القهههوجي  القسههم الخههاص  جههرائم االعتههداء علههى المصههلحة العامههة وعلههى اإلنسههان   5 

  .285  ص  م2002والمال  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت  
  .335   ص  1األردن  مكتبة دار الثقافة  ط  لقسم العام  النظرية العامة للجريمة  قانون العقوبات  محمد نجم  ا  6 
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  اإلسههام األصهلي قهد يقهوم وحهدهفهي أن  اإلسههام األصهلي والتبعهيومكمن االختالف بهين نهوعي 
  فيرتكههب الجريمههة فههاعالن أو إسهههام تبعههي إلههى جانبههه جههدفتتحقههق بالنسههبة لجريمههة معينههة  دون أن تو 

 أكثر.
هم تبعههي  دون أن إذ ال يتصههور أن ُيسههول الشههخص كمسهه  اإلسهههام التبعههي فههال يتحقههق وحههدهأمهها 

 . 1 يوجد إلى جانبه شخص آخر على األقل  ُيسول عن الجريمة بوصفه فاعال  لها
 ألنههه ال ؛نشههاط ا ثانوي هها هامه التبعههيباسههوينبنههي علههى ذلههك أن يكههون نشههاط الشههريك فههي الجريمههة 

نما هو نشاط أقل أهمية من ذلكيتضمن تنفيذ ا للجريمة  وال يس  . 2 هم مباشرة في تنفيذها  وا 
سهههبب لوقهههوع النتيجهههة  كليهمهههاهم األصهههلي  ونشهههاط فنشهههاط المسههههم التبعهههي  سهههبب لنشهههاط المسههه

  وذلك في حلقات سهببية متتاليهة  ليهماكمية  أي أن تلك النتيجة هي ثمرة تعاون وتضافر نشاط اجر اإل
 . 3 أدت إلى وقوع النتيجة المرجوة

 النتيجة اإلجرامية: -3
وان علهى وهي الواقع الجديد الذي أوجده النشاط اإلجرامي للشهريك فهي الجريمهة  ويتمثهل فهي العهد

جنائيهة . والنشاط اإلجرامي للشريك تنسحب عليه المسهئولية الالنظام مصلحة محمية بمقتضى نصوص
ن إمالثم ا ومحظهور ا ومعاقب ها عليهه  عوقهب الشهريك  وأمها  فعلهمن فعل الفاعل األصلي نفسه  فإن كان 

ا كان  ر ال يمثل جريمة بالمعنى القهانوني فهال يعاقهب الشهريك أيها كانهت صهورة مشهاركته  كمهن يعيهمباح 
ا فينتحر  .به إنسان ا سالح 

 رابطة السببية: -4
الذي يمتد مها بهين فعهل االشهتراك وبهين الجريمهة التهي وقعهت... ومها لهم وهي ذلك الخيط المعنوي 

  فلهههيس كافي هها أن يرتكههب شههخص مهها فعهههل لإلسهههامتقههم هههذه الرابطههة بينهمهها فهههال وجههود للههركن المههادي 
نمهها ينبغهههي أن  التحههريض أو االتفههاق أو المسههاعدة  وأن يرتكهههب الفاعههل األصههلي الجريمهههة األصههلية  وا 

نهى أن يكهون مرتبط ها بالجريمهة التهي تحققهت ارتباط ها سهببي ا مادي ها  بمع يَّة صهورة  وبيكون سلوك االشتراك 
 وقوع الجريمة قد تم بناء على فعل االشتراك في صورة التحريض أو االتفاق أو المساعدة.

                                                

  .1المساهمة األصلية في الجريمة  فوزية عبد الستار  ص    1 
  .398  ص  قانون العقوبات  محمد أبو عامر  2 
  .513قانون العقوبات  علي قهوجي  ص    3 
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 ثانيا: الركن المعنوي:
ها فهي ويقصد به قصد الشريك   جريمهة مهن جهرائمأي ما انصرفت إليه نيته حال اقترافه فعهال  مالثم 

 وقبل بيان عناصره نذكر ماهيته:  االشتراك
لم يضع النظام السعودي تعريف ها لقصهد العصهيان وقهد اكتفهى بمها ههو متعهارف فهي القواعهد الكليهة 
فهههي الفقهههه اإلسهههالمي  غيهههر أن الهههدوائر الجزائيهههة ذكهههرت فهههي حيثيهههات أحكامهههها اسهههتخدام لفهههظ القصهههد 

 . 1 الجنائي
ومهن ذلهك مها ورد  فهي الجنايهةفهي االشهتراك السهعودية علهى أهميهة تهوافره  ألنظمهةوقد أكهد شهراح ا

 مالزمتههههفهههي كتهههاب  النظهههام الجنهههائي السهههعودي  ومهههن المبهههادئ المقهههررة فهههي النظهههام السهههعودي وجهههوب 
للسههلوك اإلجرامههي  فههإن لههم يكههن متههوافر ا فههي هههذه اللحظههة  وتههوافر بعههد ذلههك فهههو قصههد الحههق ال عبههرة 

 . 2 له
 الجهاني علهم أنهه إلهى رأي فهذهب: الجنائيين الوضعية قد اختلفوا في تعريف القصد وشراح القوان

 المشهرع  حهددها كمها الجريمهة ارتكهاب إرادة أنهه إلى خرآ رأي وذهب ونواهيه  المشرع ألوامر بمخالفته
 ونظريههة العلههم  نظريههة: وهمهها  مضههمونه تحديههد فههي معينههة نظريههة عههن يعبههر إنمهها التعههريفين مههن وكههل
 . 3 دةاإلرا

 بالنتيجههة العلههم ثهم الفعههل إرادة ههو الجنههائي القصههد أن علهى النظريههة ههذه تقههوم :العلــم نظريـة -1
 فيكفهي. اإلجراميهة داللتهه للفعهل تعطي التي والوقائع وبالظروف عليه  تترتب أن يمكن التي ,اإلجرامية

هه يكههون أن أي الجهههاني  توقعههها قههد النتيجههة تكههون أن النظريهههة هههذه وفههق القصههد لتههوافر  عنهههد بههها اعالم 
 . 4 للقصد المكونة العناصر ضمن تدخل فال اإلجرامية النتيجة إرادة أما اإلجرامي  النشاط مباشرته

 أن والبههد الجنههائي  القصههد لتههوافر يكفههي ال العلههم أو التوقههع عنصههر بههون النظريههة هههذه انتقههدت وقهد
هه االعتبهار فهي يالخهذ  فههاإلرادة. النتيجهة إحهداث نحههو وتوجههه طالنشها تحهدد التههي ههي ألنهها ؛اإلرادة اأيض 

                                                

 هه.1401لعام  1/83هه/ هه  ورقم1401لعام  1/33هه  ورقم هه 1401لعام /1/10قرارات ديوان المظالم  رقم هه   1 
  .118م  ص  1976 -هه 1396النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية  أحمد األلفي  الرياض  مطابع الشرق األوسط    2 
 3   

GRIFFON (R.): De l´intention en droit pénal  Thèse  Paris  1911  p. 27. 
 . 352  ص  م2003   2ط   العربية  النهضة دار العام  القسم  عبد العظيم وزير/د  شرح قانون العقوبات  4 
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 اإلنسهان يعلمهه مها كهل فلهيس تحقيقهه  إلهى الجهاني يسهعى الهذي العلهم أو ,التوقهع من الجانب ذلك تحدد
 . 1 يريده

رادة اإلجرامي  السلوك إرادة هو الجنائي القصد أن مالداها :اإلرادة نظرية -2  تيجة الن إحداث وا 
 .الجنائي القصد جوهر يكمن وفيها

 الحركهي الجانهب تطلهب إلهى فقهط يشهير القصهد لتوافر اإلرادة تطلب بون النظرية هذه انتقدت وقد
 نحهههو بهههوعي ويوجههههها ,اإلرادة أمهههام الطريهههق يءيضههه الهههذي بهههالعلم االهتمهههام دون اإلرادي  النشهههاط فهههي

 . 2 تستهدفها التي النتيجة تحقيق
 الناحيهههة مهههن الجريمهههة بحقيقهههة العلهههم قيسهههب أن والبهههد اإلرادة  نتصهههور أن يمكهههن ال العلهههم فبهههدون

 فمههن اإلجرامههي  السههلوك الرتكههاب بالفعههل الجههاني إرادة فيههها تتجههه التههي اللحظههة تلههك والقانونيههة الواقعيههة
 يكهون أن أي الواقهع  حيهث مهن الجريمة بعناصر اعالم   يكون أن يجب فإنه قتل جريمة يرتكب أن يريد
 . 3 الجنائي القانون يجرمه الفعل هذا بون اعالم   يكون وأن روحه  يزهق أن يريد إنسان هناك

 القهدر ذلهك تحهدد التهي اإلرادة عنصهر لهزوم مهن فالبهد العلهم عنصهر جانب إلى أنه نرى غير أننا
 مسهاءلةل بمفهرده اكافي ه لهيس التوقهع أو فهالعلم ,اعمهد  مت باعتبهاره الجهاني إلهى إسهناده يمكن الذي العلم من

 ذلهك عمه ولكنه اإلجرامية النتيجة الفرد يتوقع أن الممكن من ألنه ؛عمدية اباعتباره النتيجة عن الجاني
 أو عمههد عههن تصهرف نهههإ يقههال أن يمكهن ال الحههال هههذه وفهي إلحههداثها  إرادتههه توجيهه فههي احههر   يكهون ال

 .قصد
 نتيجهههةلل امسههبق   اتوقع هه باعتبهههاره العلههم ألن ,بمفههرده اكافي ههه لههيس النتيجههة نحهههو اإلرادة توجيههه وكههذلك

 .القصد جوهر عن يكشف الذي هو للقانون مخالفة كواقعة
 . 4 امع   واإلرادة العلم من يتكون الجنائي القصد أن ذلك من نستخلصو 
 عرفهههها كمههها الجريمهههة رتكهههابا تعمهههدبونهههه:  - عامهههة بصهههفة -عرفهههوا القصهههد الجنهههائي  عليهههه فقهههدو 
 .بالفعل علم نع عليه يعاقب فعل إحداث نحو اآلثمة إرادته بتوجيه وذلك القانون 

                                                

 . 323  ص   218  رقم  م1993 العربية  النهضة دار ي عل يسر أنور/د  العامة النظريات  1 
 . 352  ص  عبد العظيم وزير/د  شرح قانون العقوبات وقارن   323  ص  يعل يسر أنور/د  العامة النظريات  2 
 . 236ص    الصغير جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المبادئ الرئيسة في المسئولية الجنائية والعقوبة  3 
 عبهد العظهيم وزيهر /د  شهرح قهانون العقوبهات   241  ص   142  رقهم رمضهان  السهعيد عمر/د  مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية  4 

 محمهههود نجيهههب/د  شهههرح قهههانون العقوبهههات   243  ص   107  رقهههم  م اإلجهههراءات الجنائيهههة  د. جهههالل ثهههروتنظههه   352  ص
 . 581  ص  حسني
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 ن:ي بهذا المفهوم على عنصرين أساسيويقوم الركن المعنو 
 النظام.ا لنصوص هو جريمة محظورة وفق   –بمشاركته  –العلم بون ما يقترفه الجاني  -1
 . 1 إلى النتيجة اإلجرامية المترتبة على فعل مشاركته –مع هذا العلم  –اتجاه إرادته  -2

  ويلزم أن تتجه إرادته إلهى  2 يلزم أن يكون وليد إرادة –الجنائي  عند االشتراك –فنشاط الشريك 
تحقيهق الجريمههة التههي يقههوم بههها الفاعهل األصههلي  وذلههك بههون يقصههد الشهريك إلههى جعههل نشههاطه بههوي مههن 

حلقات سلسلة من العوامل التي تالدي عنهد اجتماعهها المساعدة  إحدى  –االتفاق  –صوره  التحريض 
 جرامية.إلى حدوث النتيجة اإل

 ارتكبهها التهي الجريمهة عهن مسهئوال   الشهريك كهان المهذكور الوجهه علهى المشاركة قصد توافر ومتى
 .بينهما سابق اتفاق   هناك يكن لم ولو ,الفاعل

 حتهههى الجريمهههة فهههي التنفيهههذي النشههاط بهههدء لحظهههة منهههذ ويسههتمر يتحقهههق أن يجهههب الجنهههائي القصههد
 . 3 المادي ركنها مع المعنوي جريمةال ركن يتزامن أن يجب ىأخر  وبعبارة نهايته 

المفهاهيم والعناصهر للقصهد الجنهائي ال صهعوبة تكتنفهها علهى مسهتوى الطهرح التوصهيلي لهها   وهذه
 الغيههر أن السههلوك اإلجرامههي فههي الواقههع تههدق الراليههة القانونيههة بشههون تههوافر القصههد الجنههائي فيههه عنههدما 

مهادي  بهل يعاصهر القصهد الجنهائي بعهض ههذه يتوافر القصد في جميع مراحل تحقق عناصهر الهركن ال
 خر  وهذا األمر ليس مستبعد الحدوث في الواقع  ولذلك أمثلة عديدة:العناصر دون بعضها اآل

شههروع ا ويتههوافر لههه فيههه حسههن النيههة  ثههم يتحقههق لديههه القصههد يسههلك أحههد مهها سههلوك ا ممثههل أن  -
ا تكهون مسهاءلته فيمها لهو كهان مهن سهلوكه الجنائي في مرحلهة تاليهة لمها بهدأ فيهه مهن سهلوك مشهروع  فهنه

 . 4 الذي وقع بعد تحقق القصد الجنائي مرتبط ا بالنتيجة اإلجرامية برابطة السببية
 ولكهن كلهها  المهادي الهركن عناصهر تحقهق مراحهل أثنهاء القصهد تهوافر ىمته األمر في صعوبة وال

 فهي كمها وذلهك   5 خهراآل الهبعض دون العناصهر ههذه بعهض الجنهائي القصهد يعاصر أن المتصور من
 :اآلتية الحاالت

                                                

 . 420ص   الصغير  جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المبادئ الرئيسة في المسئولية الجنائية والعقوبة  1 
  .459  ص  مبادئ القانون الجنائي  علي راشد  2 
 ص  يعلهه يسههر أنههور/د العامههة  النظريههات   255  ص   152  رقههم رمضههان  السههعيد عمههر/د  مبههادئ قههانون اإلجههراءات الجنائيههة  3 

 . 383  ص  قانون العقوبات  علي قهوجي   372  ص عبد العظيم وزير /د  شرح قانون العقوبات   313 
 . 619  618  ص  حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات  4 
 . 383  ص  قانون العقوبات  علي قهوجي  5 
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 القصههد يتحقههق السههلوك لبههدء تاليههة مرحلههة فههي ولكههن نيههة  بحسههن امشههروع   اسههلوك   الفههرد يبههدأ قههد -
 اسهببي   يهرتبط الجنهائي القصهد تحقهق عقهب نفهذه الهذي السهلوك كهان إذا اجنائي ه الفهرد يسهول وهنا الجنائي 
 جريمههة  يكههون ال المسههكن صههاحب بموافقههة غيههره سههكنم الشههخص فههدخول  1 جريمههة ويكههون بالنتيجههة 

 يكههون الالحههق السههلوك هههذا فههإن  امتعمههد   سههلوكه فههي الجههاني اسههتمر إذا الرضههاء هههذا زوال عنههد ولكههن
 . 2 اعقاب   وال اجنائي   قصد فال الرضاء عدم بمجرد الجاني نشاط توقف إذا أما عليها  امعاقب   جريمة

 مرحلههة فههي الجنههائي القصههد يتههداخل ثههم عمههدي  غيههر بخطههو اترن ههمق اسههلوك   الفههرد يبههدأومثههل أن  -
 اسهههببي   يهههرتبط تنفيهههذي بسهههلوك العمهههد لحهههق إذا عمديهههة إلهههى عمديهههة غيهههر مهههن تتحهههول فالجريمهههة تاليهههة 

 .العمدي غير الخطو سيطرة تحت كاملة ارتكبت قد الجريمة فتعد ذلك عدا وفيما بالنتيجة 
 ينتابهه الفهرد أن غيهر معينهة  نتيجهة تحقيهق يسهتهدف ائيجنه بقصهد السهلوك الفرد يبدأومثل أن  -

 وكهسههل نتهائج لمنهع التهدخل مههن تمكنهه ال حهال فهي ااختيههار   نفسهه أوجهد الفهرد كههان فهإذا النهدم  ذلهك أثنهاء
 أليههة امنع هه شههجرة فههي نفسههه فقيههد كارثههة يحههدث أن أراد الههذيسههئول تسههيير القطههارات كم  - اإلجرامههي
 إبطههال مههن يههتمكن لههم ولكنههه للضههرر المنشههئ السههبب بنفسههه أوجههد الفههرد انكهه إذا أو - تاليههة احتمههاالت
 الفههرد يسههول ينالحههال ففههي  حركتههه لهص يمنههع كههون  إرادتههه عههن خارجهة لعوامههل تاليههة لحظههة فههي مفعولهه
 .فعله عن اجنائي  

 تحقيهق نحهو الجاني قصد يتغير ثم معينة  نتيجة تحقيق يستهدف بقصد السلوك الفرد يبدأأو أن 
 .األخرى النتيجة هذه تبعة الجاني فيتحمل  ىأخر  جةنتي

وبعبارة ثانية تجمل ذلك فإنه إذا نجحت النتيجة اإلجرامية عن سلوك إجرامي  إيجهابي أو سهلبي  
ن اتجههت إرادة الفاعهل بعهد  مع اقتران ذلك بنية حصول النتيجة  ففي ذلك كفاية لتهوافر العمهد  حتهى وا 

حدوث النتيجة اإلجرامية  فلم يهتمكن مهن ذلهك ألي سهبب مهن اختيهاره  إتمامه سلوكه اإلجرامي إلى منع
 . 3 أو خارج عن إرادته

التحهريض   –والسالال الذي يطرح نفسه هو عن مدى لزوم أن تتصف وسائل االشتراك الجنهائي 
 بصفة السلوك اإليجابي  ومدى إمكان أن تتحقق بسلوك سلبي. –االتفاق  المساعدة 

                                                

 . 619  618  ص  حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات  1 
 . 329  328  ص   222  رقم  يعل يسر أنور/د  العامة النظريات  2 
 . 626ص    حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات   329 ص   المرجع السابق  3 
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سههبة فههي تصههور أن يكهون نشههاط الفاعهل األصههلي إيجابي هها أو سهلبي ا  أمهها بالن الواقهع أنههه ال صهعوبة
ا  للشريك بالتحريض أو االتفاق أو المسهاعدة فهإن السهائد فهي فقهه القهانون أن يكهون نشهاطه ذاك إيجابي ه

 أي ههها مهههن الصهههور الهههثالث االشهههتراك بطريقهههة سهههلبية شهههامال  غيهههر أن هنهههاك حهههاالت واقعيهههة يتصهههور فيهههها 
 راك الجنائي.لالشت

 مشهروع تجهاه سهاكن ا يحهرك ال الهذي األب ذلهك ومثهال االمتنهاع  بطريهق يقهع أن يمكن فالتحريض
 يتهوافر الهذي لالتفهاق وبالنسهبة الالزمهة  النصهيحة لهه يقهدم أن دون القاصر ابنه إليه به ىأفض إجرامي
 ارتكههاب إرادة عههن معبههر سههلبي موقههف مههن المتفقههين أحههد إرادة تسههتفاد أن يمكههن فإنههه اإلرادات بتقابههل

 بالمشهههروع يعلهههم الهههذي فالخهههادم الواقهههع  فهههي كثيههر ا يحهههدث المسهههاعدة بطريهههق السهههلبي واالتفهههاق الجريمههة 
ها المسهكن بهاب فيتهرك ,مخدومهه منهزل بسهرقة والخهاص آخهرون عليهه اتفهق الهذي اإلجرامهي  نكايههة مفتوح 

 . 1 السرقة جريمة في بالمساعدة شريك ا يعتبر مخدومه في
الفقهههه اإلسهههالمي فهههي تحديهههد أركهههان  االوضهههعي قهههد تابعهههكهههل ههههذا نجهههد أن النظهههام السهههعودي ن ومههه

فهي طبيعهة العقهاب الواجهب علهى الجريمهة التهي يرتكبهها  اشتراك فهي الجريمهة غيهر أن الخهالف بينهمهالا
 . 2 الشركاء

ا من مجمل ذلك  الشهريعة  هقررتهيتبين اتفاق القوانين واألنظمة الجنائية الحديثة مع ما واستخالص 
اإلسههالمية وفقهههها مههن تحديههد ألركههان االشههتراك الجنههائي  ويكمههن االخههتالف فههي طبيعههة العقوبههة التههي 

 . 3 تقررها نصوص كل نسق معرفي منها على اقتراف الشركاء للجريمة

                                                

 . 278ص   الصغير  جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المسئولية الجنائية والعقوبة المبادئ الرئيسة في  1 
  .350  ص  المبادئ العامة في قانون العقوبات  سامي النصراوي  2 
 المرجع السابق.  3 
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 املطلب الرابع
 االشرتاك اجلنائيشروط 

  ثم فهي اللغةالشروط في لنتعرف إلى شروط االشتراك الجنائي يحسن بنا أن نعرج على تعريف 
 :اآلتيفي االشتراك الجنائي وذلك على النحو  تحديدها  لنسلك بعدئذ إلى االصطال:

     ه قولهه تعههالى: ه  ومنهه 1 الشهروط: جمهع شههرط  وههو فههي اللغهة: العالمهة

       
؛ وسهههمي رجهههال الشهههرطة بههههذا االسهههم؛  3 أي: جهههاءت عالماتهههها   2 

واالشهتراط: العالمهة التهي يجعلهها النهاس بيهنهم  وأشهرط »   4 ألنهم يجعلون ألنفسهم عالمة يعرفهون بهها
 . 5 «طائفة من إبله: عزلها  وأعلم أنها للبيع  وأشرط نفسه لكذا: أعلمها له  وأعدها

 والمراد هنا في المعنى العالمة.
 وال مها يلهزم مهن عدمهه العهدم »أما في االصطالح  فقد عرف الشهرط بعهدة تعريفهات  منهها أنهه: و 

 .«لذاته عدم وال وجود وجوده من يلزم
 يلهزم وال الصهالة  صهحة وههو الحكهم  عهدم الطهارة أي الشرط عدم من يلزم فإنه الطهارة : فمثال  

 فهنها الوقهت  دخهول قبل ولكن ويصلي  دتوج فقد الصالة  صحة وهي الحكم  وجود الطهارة وجود من
 . 6 «الصالة فتصح مانع بدون الوقت دخول بعد ويصلي توجد وقد الصالة  تصح ال

                                                

المحكههم    و 3/260  م1991   1ط   ألحمههد بههن فههارس  تحقيههق: عبههد السههالم محمههد هههارون  دار الجيههل  بيههروت  مقههاييس اللغههة  1 
   8/13  مهادة:  .ر.ط  والمحيط األعظم  البن سيده  تحقيق: عبد السهتار أحمهد فهراج وآخهرين  مصهطفى البهابي الحلبهي  مصهر

   1ط    دمشههق الفكههر  دار  جيههب أبههو لسههعدي  واصههطالحا لغههة القههاموس الفقهههي   و 529  ص يالبقههاء الكفههو  يألبهه  الكليههاتو 
  .192  ص هه1402

 .18محمد  اآلية: سورة   2 

م هو  طالهب أبهي بهن مكهي محمهد  ألبهي علومه فنون من وجمل وأحكامه  وتفسيره  القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية  3   حا
 العليهها الدراسههات بكليههة جامعيههة رسههائل مجموعههة  تحقيههق: المههالكي القرطبههي األندلسههي ثههم القيروانههي القيسههي مختههار بههن محمههد بههن

 والدراسههات الشههريعة كليههة - والسههنة الكتههاب بحههوث مجموعههة  البوشههيخي الشههاهد: د.أ بإشههراف الشههارقة  جامعههة - العلمههي والبحههث
المظفر منصور بن محمهد بهن عبهد  يبألتفسير القرآن     و 11/6904  م2008 - هه1429   1  ط  الشارقة جامعة - اإلسالمية

 -ههههه1418   1م بهههن عبهههاس بهههن غنهههيم  دار الهههوطن  الريهههاض  السهههعودية  ط الجبهههار السهههمعاني  تحقيهههق: ياسهههر بهههن إبهههراهيم وغنهههي
  .5/176  م1997

مجمهههل اللغهههة  ألحمهههد بهههن فهههارس  تحقيهههق الشهههي : ههههادي حسهههن حمهههودي  معههههد    و 3/260  ألحمهههد بهههن فهههارس  مقهههاييس اللغهههة  4 
  .1/525  مادة:  .ر.ط  م1985   1المخطوطات العربية  الكويت  ط 

  .8/14  حيط األعظم  البن سيدهالمحكم والم  5 

  .1/433    المهذب في علم أصول الفقه المقارن  د/ عبد الكريم النملة  مكتبة الرشد  الرياض6 
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 . 1 «ما يتوقف عليه الشيء  وال يدخل فيه»وعرف صاحب الدر المختار الشرط بونه: 
دمههههه المشهههروط  وال يقتضههههي ع مهههها يقتضههههي وجهههوده وجههههود»بونهههه:   2 وعرفهههه أبههههو البقهههاء الحنفههههي

 . 3 «عدمه
ا كههالم كثيههر ال يتسههع المقههام لعرضههه هنهها؛ نظههر ا لتههداول مصههطلح  وفههي تعريههف الشههرط اصههطالح 

 . 4 الشرط في عدة علوم؛ كالفقه وأصوله  وعلم الكالم  والنحو  وغير ذلك
والههذي يهمنهها هنهها مهها يتعلههق بالفقههه وأصههوله  وأوضههح التعريفههات التههي توضههح ماهيههة الشههرط مههن 

الذي »هاء وعلماء أصول الفقه التعريف الذي قدمه الزركشي للشرط؛ حيث عرفه بونه: وجهة نظر الفق
يلزم من انتفائه انتفاء المشروط؛ كاإلحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزانهي  ينتفهي الهرجم النتفائهه؛ 

 . 5 «فال يرجم إال محصن  وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه
هههو مهها تنتفههي بانتفائههه  - فههي سههياق المسههئولية الجنائيههة -ذلههك أن مفهههوم الشههرط  ونسههتخلص مههن

 : اآلتي. وهي على النحو الجرمسلطة القاضي في العقاب على 
 االتفاق على ارتكاب الجريمة: -1

 هها والقيهامويراد باالتفاق اجتماع إرادة الشركاء قبل ارتكاب الجريمة واتفاقهم فيما بينهم علهى اقتراف
 جريات هذا الفعل اإلجرامي.بم

لههذلك يههدل وقههد ذكههر هههذا الشههرط الفقهههاء فههي ثنايهها حههديثهم عههن مسههولة قتههل الجماعههة بالواحههد  و 
 والمعقول  على النحو اآلتي:  واآلثار  والسنة  الكتاب

                                                

  .1/402  يلمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين  1 

األحنههاف  عهها  وولههي القضههاء فههي  كفههه  بتركيهها   هههو: أيههوب بههن موسههى الحسههيني القريمههي الكفههوي  أبههو البقههاء  كههان مههن قضههاة  2 
وبالقدس  وببغداد. من تصانيفه: الكليات  وغير ذلك  وله ماللفات أخهرى بالتركيهة. تهوفي باسهتانبول ودفهن فهي تربهة خالهد سهنة أربهع 

 وتسعين وألف. 
فهههي  دار الكتهههب العلميهههة  إيضهههاح المكنهههون فهههي الهههذيل علهههى كشهههف الظنهههون  لمصهههطفى بهههن عبهههد اهلل القسهههطنطيني الرومهههي الحن -

م  ص 1928 -ههه1346   ومعجم المطبوعات العربية والمعربة  ليوسف أليهان سهركيس  طبهع بمصهر  2/380هه  1413بيروت  
  .2/38   واألعالم  للزركلي  293 

  .530  ص يالبقاء الكفو  يألب  الكليات  3 

  .193  192  ص جيب أبو لسعدي  واصطالحا لغة لفقهيالقاموس ا   و 533  529  ص يالبقاء الكفو  يألب  الكليات  4 

   1  البحهر المحهيط  لبهدر الهدين محمهد بهن بههادر الزركشهي  ضهبط وتخهريج د/محمهد محمهد تهامر  دار الكتهب العلميهة  بيههروت  ط  5 
  .2/10  م2000 -هه 1421
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 أوال  الكتاب:
 :يوتييدل لقتل الجماعة بالواحد من القرآن الكريم ما 

         قوله تعالى:  -1
 1 . 

 وجه الداللة:
الحياة  وذلك أنَّه متى علم اإلنسان أنَّه إذا قتل غيره قتل  ءأنَّ اهلل تعالى أوجب القصاص الستبقا

الواحد المنفرد به  وهذا ينطبق على الجماعة المشتركين في القتل انطباقه على  ,به لم يقدم على القتل
ال فلهو قلنهها: ال تقتههل الجماعههة بالواحههد  لكههان ذلههك ذريعهة إلههى االشههتراك والتمههالال علههى القتههل  إلسههقاط  وا 

 . 2 القصاص؛ فتسقط الحكمة من مشروعيته  وال يخفى ما في هذا من الفساد

  : -جهههههههل شهههههههونَّه -قولهههههههه  -2                         

           
 3 . 

 وجه الداللة:
أنَّ السهههلطان ههههو القصهههاص مهههن القاتهههل ولهههم تفهههرق اآليهههة بهههين أن يكهههون القاتهههل واحهههد ا منفهههرد ا أو 

 . 4 جماعة
 السنة:ثاني ا 

 يدل لقتل الجماعة المشتركين في قتل الواحد عمد ا من السنة النبوية ما يلي:
لىهي -1 كامى ال باجا يد  ال ُخهد رىي  قاهال: ساهمىع ُت أاباها ساه حديث أابي ال حا ُسهولى  عى ُكراانى عاهن  را ي هراةا ياهذ  اللَّههى  واأاباها ُهرا

 : ا » قاالا ُكوالاو  أانَّ أاه لا السَّمااءى واأاه لا األ  تارا اكابَُّهم ر ضى اش  مىن  ألا  . 5 «اللَُّه فىي النَّارى  فىي دامى ُمال 
 وجه الداللة:

                                                

 .179: آية سورة البقرة (1)
فهي مسهائل المسهتخرجة  ألبهي الوليهد ابهن رشهد القرطبهي  تحقيهق: د.محمهد حجهي وغيهره  البيان والتحصيل والشهرح والتوجيهه والتعليهل  (2)

 . 11/327  هه1404   1دار الغرب اإلسالمي  بيروت  ط  
 .33ية اآل سورة اإلسراء: (3)
لخههالق البههزار  بكههر أحمههد بههن عمههرو بههن عبههد ا يبهه  ألالبحههر الزخههار   11/327  البيههان والتحصههيل  ألبههي الوليههد ابههن رشههد القرطبههي (4)

 . 6/335  هه1409   1    طبيروت  المدينة  تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل  مالسسة علوم القرآن  مكتبة العلوم والحكم
 وأبهو غريهب  حهديث ههذا :وقهال   1398حديث   الدماء  في الحكم :باب   اهلل سول عن الديات كتاب  4/17  الترمذي أخرجه (5)

 .الكوفي نعم أبي بن الرحمن عبد :هو البجلي الحكم
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 هذا الحديث ظاهر الداللة في مالاخذة الجماعة بقتل الواحد بالغ ا ما بلع عددهم.
 ثالث ا اآلثار:

 يدل لقتل الجماعة بالواحد من األثر ما يلي:
ياى ب نى ساهعى  -1 يدى ب هنى ال ُمساهي  يد  عاهن  حديث ياح  طَّهابى ساهعى هرا ب هنا ال خا ساهة   -قاتاهلا نافاهر ا   بى أانَّ ُعما م  خا

مىيع ا -أاو  ساب عاة   ن عااءا لاقاتال ُتُهم  جا لاي هى أاه ُل صا ا عا قاالا ُعماُر: لاو  تامااألا يلاة   وا د  قاتاُلوُه قات لا غى بىراُجل  وااحى
 1 . 

قتههل الحروريههة بعبههد اهلل بههن خبَّههاب  فإنَّههه توقههف عهههن  -هلل وجهههه كههرم ا -مهها روي أنَّ عليَّهها  -2
قتالهم حتى يحدثوا؛ فلما ذبحهوا عبهد اهلل بهن خبَّهاب كمها تُهذبح الشهاة وُأخبىهرا علهي بهذلك  قهال: اهلل أكبهر  

رىجوا إلينا قاتل عبد اهلل بن خباب  فقالوا: كلنا قتلناه  ثهالث مهرات  فقهال علهي ألصهحاب ه: نادوهم أن  أخ 
 . 2 دونكم القوم  فما لبث أن  قتلهم علي وأصحابه

 وجه الداللة:
ومعلهوم  –رضهي اهلل عنهمها  –هذان األثران تطبيق عملي لقتل الجماعة بالواحد من عمر وعلي 

 أنه لو لم يكن ذلك مشروع ا لما أقدما عليه.
 رابع ا المعقول:

 :يوتييدل لمشروعية قتل الجماعة بالواحد من المعقول ما 
هها  -أنَّ القصههاص عقوبههة تجههب للواحههد علههى الواحههد  فوجبههت علههى الجماعههة للواحههد  -1  -أيض 

 . 3 كحد القذف
أنَّهه لههو لهم يجههب القصههاص علهى الجماعههة بقتلهها للواحههد  ألدى ذلههك إلهى أن يكههون االشههتراك  -2

 . 4 طريق ا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء
شهههريك فهههي الجريمهههة يجمعهههها االتفهههاق المسهههبق قبهههل  فالمسهههئولية الجنائيهههة الملقهههاة علهههى عهههاتق كهههل

 .لجريمتهملتحقيق النتيجة اإلجرامية  ارتكابها
                                                

 الههديات  كتههاب  12/236  والبخههاري   13  والسههحر الغيلههة فههي جههاء مهها: بههاب العقههول  كتههاب  2/871  الموطههو فههي مالههك أخرجههه (1)
  .6896  يعاقب هل رجل من قوم أصاب إذا: باب

  .3251    برقمالحدود والديات كتاب  4/153    أخرجه الدارقطني2 
  8/294  م1961  دمشهههق  مصهههطفى السهههيوطي الرحيبهههاني  المكتهههب اإلسهههالمي  لأولهههي النههههى فهههي شهههرح غايهههة المنتههههىمطالهههب  (3)

 .بتصرف
 .  20/291  المجموع شرح المهذب  للنووي (4)
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 التوافق على ارتكاب الجريمة: -2
للتوافهههق علهههى ارتكهههاب الجريمهههة عهههدد مهههن التعريفهههات  نختهههار مهههن أوجزهههها وأوضهههحها داللهههة علهههى 

إلهى ارتكابهها  دون أن يكهون بيهنهم  المقصود به ما عهرف بهه أنهه:  اتجهاه إرادة المشهتركين فهي الجريمهة
 . 1 اتفاق سابق 

بهين الشهركاء فهي الجريمهة فهي ههذا التعريهف إلزالهة اللهبس الهذي قهد  فشرطية عدم االتفاق المسهبق
واالشههتراك فههي  اإلسهههام الجنههائيبههذاتها مههن صههور  ةقائمههواالتفههاق  والههذي هههو صههورة يقههع بههين التوافههق 

دون اتفهاق علهى  شهريك سهواء كهان ذلهك باتفهاق مسهبق أمية كهل وقد نص الفقهاء علهى مسهئولالجريمة  
 . 2 ذلك

 فهههإن متعهههددين أشهههخاص مهههن وقعهههت إذا المباشهههرة األفعهههال أن - اهلل رحمههههم - العلمهههاء بهههي ن وقهههد
 وقهع أم  3 متفقهين أو متمالئين مجتمعين االعتداء منهم وقع هل الحادث  ظروف بحسب يختلف الحكم

 .التعاقب؟ ىعل منهم واحد كل من الحادث
 :فننظر واحد قتل يف جماعة اشترك فإذا
  اجميع ه مهنهم فيقهتص إقهرار أو ببينهة لهه قهتلهم وثبهت  اعمهد   فقتلهوه شهخص على جماعة تماأل إذا

 يفه المهذاهب علمهاء بهين اخهتالف علهى القتهل  عهن مسهئول مشهارك كهل بهل أفعهالهم  بتفاضهل عبرة وال
 .القيود بعض

                                                

 . 4/245  القاهرة  دار إحياء الكتب العربية  شمس الدين الشي  محمد عرفة الدسوقيل  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  1 
 شههمس الههدين الشههي  محمههد عرفههة الدسههوقيل  حاشههية الدسههوقي علههى الشههرح الكبيههر   26/127  يشههمس الههدين السرخسههلالمبسههوط    2 

أسهههل المههدارك شههرح إرسههاد السههالك فههي فقههه    5/414  كشههاف القنههاع  للبهههوتي   4/12    للشههربينيمغنههي المحتههاج   4/245 
  .3/119   1 ط   مطبعة عيسى البابي الحلبي  حمد بن عسكر المالكي البغدادياإلمام مالك لشهاب الدين عبد الرحمن بن 

 المباشهرين الشهركاء بهين السهابق االتفهاق: الفقههاء عنهد بهه ويراد والتعاون  واالجتماع المساعدة بمعنى اللغةفي  التمالال: معناه التمالال  3 
 وقهوع أثنهاء ويتعهاونون معهين  غهرض تحقيهق إلهى الوصهول الحهادث ارتكهاب قبل جميع ا يقصدون أنهم بمعنى الجريمة  ارتكاب على

 إصهبع فقطهع بسهكين أحهدهما فضربه الجريمة لتنفيذ ذهبا ثم ثالث قتل على شخصان اتفق فإذا عليه  اتفقوا ما إحداث على الحادث
 .جريمة على متمالئين يعتبران فإنهما الثانى فذبحه يده
 تحهت ممهنه كهل يعمهل بهل سهابق  اتفهاق بيهنهم يكهون أن دون ارتكابهها إلهى الجريمةفي  المشتركين إرادة تتجه أن: فمعناه التوافق أما

 اقاتفه دون المتشهاجرين أههل لهها فيتجمهع فجهوة  تحهدث يالته المشهاجراتفهي  الحهال ههو كمها الطارئة  والفكرة يالشخص الدافع توثير
 ينالمشههترك بههين إن يقههال وأمثالههها الحالههة هههذه يففهه الطارئههة  تهههوفكر  الذاتيههة رغبتههه عليههه تمليههه مهها بحسههب مههنهم كههل ويعمههل سههابق 
 .منهما كل تعريففي  المذاهب بين االختالف بعض وجود مع. توافق

 ودمحمه  الهزاوي أحمهد طهاهر: تحقيق  الجزريبن األثير  محمد بن المبارك السعادات  ألبي األثر غريب الحديث في النهايةانظر: 
 ص مههادة:  .ر.ك   لفيروزآبههاديل  القههاموس المحههيط   4/353  م1979 - ههه1399  بيههروت  علميههةال المكتبههة ي الطنههاح محمهد

  .2/40  1/360  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي    1/159  منظور بنال  لسان العرب   67 
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ن   امنفهرد   وقهع لهو القتهل يحهدث منهم واحد كل فعل كان إن اجميع   به لونفيقت قتله على توافقوا وا 
ن  غيهره  فعهل نتيجهة عهن يسهول وال فقهط  فعلهه نتيجهة عهن شهريك كهل فيسهول وتميهزت أفعالهم اختلفت وا 

 يالثههان ويسههول القطههع عههن األول فيسههول رقبتههه  يالثهان وقطههع يههده أحههدهما فقطههع اثالث هه ضههربا كشخصهين
 .القتل عن كالهما فيسول التمالال حالة يف أما القتل  عن

 والتمهالال  التوافهق بهين فهرق ال أنه الحنابلة وبعض الشافعية بعض قال وبه الحنفية عند قول وفى
 . 1 فقط فعله إال الحالين يف يسول ال يوالجان واحد  عندهم فحكمهما
 عههن الموطهو يفهه الهكم اإلمههام روى فقهد  يههعل الصههحابة إلجمهاع الههراجح  ههو األول القهول أن إال

 أو خمسههة  انفههر   قتههل - عنههه اهلل يرضهه - الخطههاب بههن عمههر أن: عنههه اهلل يرضهه المسههيب بههن سههعيد
 وقهال - أحهد فيهه يهراه ال موضهع يفه ويقتهل يخهدع بون حيلة: يأ - غيلة  قتل قتلوه واحد برجل  سبعة
 .اإجماع   فكان منكر كرهين ولم   2 «جميعا لقتلتهم صنعاء أهل عليه تماأل لو»: عنه اهلل يرض عمر

وافههق الجنههاة علههى هنههاك تفههاوت واخههتالف فههي طبيعههة المسههئولية الجنائيههة المترتبههة علههى تومههن ثههمَّ 
باشههتراك الجنهههاة تتحههدد بهههه طبيعههة العقههاب الواجهههب علههى كههل واحههد مهههن الشههركاء  إذ  الجريمههة  تفههاوت

حداث النتيجهة الجُ  رميهة لمباشهرتهم للجريمهة  ُيظههر عهدد ا المتوافقين فيما بينهم على ارتكاب الجريمة  وا 
من الصور التي تُبين طبيعة المسئولية الجنائية التي يجب التعامل بها مهع الشهركاء فهي الجريمهة  بنهاء  

صهور التوافهق   و على عالقة السببية التي تهربط بهين الفعهل اإلجرامهي للشهريك والنتيجهة اإلجراميهة لفعلهه
 : 3 ل  على ما يليبين الجناة على ارتكاب جريمة القت

                                                

 الكتهب دار الحنفهي  الزيلعهي علهي بهن عثمهان لهدينا فخهرل  الهدقائق كنهز شهرح تبيهين الحقهائق   10/262    للكاسانيبدائع الصنائع  1 
شههرح الخرشههي علههى مختصههر خليههل  ألبههي عبههد اهلل    6/244  للمههواق  التههاج واإلكليههل   6/115  هههه1313  القههاهرة  اإلسههالمي

 بيههههروت  سههههيدي أحمههههد الههههدردير أبههههي البركههههات  تحقيههههق: محمههههد علههههي   دار الفكههههر  لالشههههرح الكبيههههر   8/148  محمههههد الخرشههههي
حواشهي الشهرواني علهى تحفهة    248  245  5/225    للشهربينيمغني المحتاج   9/166  روضة الطالبين  للنووي   4/245 

اإلنصههاف فههي    11/490  البههن قدامههة  المغنههي   8/410  بيههروت  عبههد الحميههد الشههرواني  دار الفكههر  لالمحتههاج بشههرح المنهههاج
كشههاف    3/260  يلمنصههور البهههوت  شههرح منتهههى اإلرادات   10/29  450  9/448  يللمههرداو   معرفههة الههراجح مههن الخههالف

  ط القههاهرة  بههراهيم بههن أبههي الههيمن محمههد الحنفههي  البههابي الحلبههي  إللسههان الحكههام فههي معرفههة األحكههام   5/514  القنههاع  للبهههوتي
  .390  ص م 1973 - هه1393   2 

 الههديات  كتههاب  12/236  والبخههاري   13  والسههحر الغيلههة فههي جههاء مهها: بههاب العقههول  كتههاب  2/871  الموطههو فههي مالههك أخرجههه  2 
  .6896  يعاقب هل رجل من قوم أصاب إذا: باب

شهمس الهدين الشهي  محمهد عرفهة ل  حاشية الدسوقي علهى الشهرح الكبيهر   4/249  سيدي أحمد الدردير أبي البركات  لالشرح الكبير  3 
  .5/514  كشاف القناع  للبهوتي   4/12  ربيني  للشمغني المحتاج   4/245  الدسوقي
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أن تتوافهق إرادة الشهركاء فهي الجريمهة علهى قتهل شهخص مها  فيباشهر كهل شهريك  الصورة األولـى:
لهتمكن منهم القتل  وفعل كل جان  منهم لو انفرد قاتل بذاته  وله دخل بإزهاق روح المجني عليه  وتهم  ا

وههو هنها ُيسهول عهن القتهل لهه من تمييز فعل كل شريك عن اآلخهر  فهإن كهل شهريك مهنهم ُيسهول عهن فع
 العمد.

ل أن تتوافق إرادة الشركاء في الجريمة على قتل شخص ما  وفعل أحدهم ال دخ الصورة الثانية:
 لههه فههي إزهههاق روح المجنههي عليههه  وأمكههن تمييههزه فإنههه: ال ُيسههول إال عههن نتيجتههه الُجرميههة  وهههي هنهها:

 الجرح ال القتل  وذلك بقول الخبراء.
ن أن تتوافق إرادة الشركاء فهي الجريمهة علهى قتهل شهخص مها  لكنهه لهم ُيهتمكن مه الصورة الثالثة:

التهههي كهههان لهههها إحهههداث الوفهههاة مهههن عهههدمها  فهههإن الجنهههاة ُيسهههولون عهههن الجهههراح فهههي  أفعهههالهمالتمييههز بهههين 
 الجريمة دون القتل لتيُقنىه.

مهنهم القتهل  فهإنهم ية فقهالوا: إذا لهم تتميهز أفعهال الجنهاة  وقصهد كهل وخالف في ذلك علماء المالك
 قتهل يوجهب فإنمها تمهالال بهال الضهرب تعمهد أمها»الجراح  وقد بينوا ذلهك بقهولهم ههذا:  عنال عنهيسولون 
  واألقههدم األقهوى صههاحب يعلهم ولهم  تتسههاو لهم أو  وتسههاوت تميهزت أو  الضهربات تتميههز لهم إذا الجميهع
 . 1 «مات حتى مغمورا أو  اميت   رفع إذا وهذا. غيره وعوقب

إن كانهت بهال تمهالال وتميهزت الجراحهات  يقهتص مهن كهل واحهد بقهدر مها »الجهراح:  لوا في حالوقا
 . 2 «فعل  أما في حال التمالال: يقتص من الكل بقدر الجميع  تميزت الجراح أم لم تتميز

 التعاقب على ارتكاب الجريمة: -3
أحهدهم   فيقهوم إيقاعههاعلهى ريمة أن تتوالى أفعال الشركاء فيها والمراد بالتعاقب على ارتكاب الج

ا جريمة أخرى  ثم يليه آ  ثم يتبعه بفعل يمثلها خهر فيفعهل جريمهة أخهرى  ففعهل كهل آخر بفعل هو أيض 
واحههد مههن هههالالء منفههرد ا هههو جريمههة  وفعههل كههل مههنهم جميع هها هههو الجريمههة التههي يعههدون مشههتركين فيههها. 

تحقيق الركن المادي للجريمهة التهي اشهتركوا  على ا, أو تمالال  ن يكون بينهم توافق سابقوذلك كله دون أ
 . 3 فيها

                                                

حاشهية الشهي  أحمهد بهن  :البركهات أحمهد بهن محمهد بهن أحمهد الهدردير  وبالههام  يالشرح الصهغير علهى أقهرب المسهالك  للعالمهة أبه  1 
  .4/344  القاهرة  وشركاه يالحلب يمطبعة عيسى الباب ي محمد الصاو 

  .3/119  لشهاب الدين عبد الرحمن بن حمد بن عسكر  مداركأسهل ال   4/349المرجع السابق    2 
  .226التمالال وأثره في ارتكاب جريمة القتل  الزيني  ص    3 
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 فههإن مههنهم واحههد كههل جنايههة وتميههزت بيههنهم واتفههاق تمههالال بههدون التعاقههب علههى ةجنايههال وقعههت إذافهه
 .عليهم الدية أو ,له منهم القصاص فيجب ,انفردت لو اغالب   تقتله منهم كل إصابة كانت

ن  أصهههحاب ويعهههزر  محههدثها علهههى الديهههة أو القصههاص وجهههب تقتهههل مههنهم األول إصهههابة كانههت وا 
 أو منهه وأبانهها - بطنهه يفه ما يأ - حشوته األول قطع لو كما متعمدين  كانوا إن األخرى اإلصابات

نمهها مسههتقرة حيههاة جنايتههه مههع يبقههى ال ألنههه القاتههل  هههو فههاألول  يالثههان عنقههه ضههرب ثههم ذبحههه  يتحههرك وا 
 .ميت على جنى لو كما التعزير  يالثان وعلى خاصة  عليه فالقود المذبوح  حركة

ن  الثانيههة  اإلصهابة محههدث علهى الديههة أو القصهاص وجهب تقتههل والثانيهة تقتههل ال األولهى كانهت وا 
 مهن الهبطن األول شهق   لهو كمها حكومهة  أو ديهة أو قصهاص مهن أصهاب مها جهزاء األولهى محهدث وعلى
 مهن يخرجهه لهم األول ألن اتل الق هو فالثانى آخر  عنقه ضرب ثم طرف  قطع أو الحشوة  إبانة غير
 األول  جهرحفهي  ننظهر ثهم كاملهة  الدية أو القصاص فعليه لها  المفوت هو الثانى فيكون الحياة  حكم
ن  امطلق ه ديتهه عهن والعفهو طرفهه قطهع بهين مخي هر فهالولى ,الطهرف كقطهع للقصهاص اموجب ه كان فإن  وا 
 .األر  فعليه ونحوها كالجائفة القصاص يوجب ال كان

 وأصهههابته انفههردت إذا تقتههل ال جههروح أو بكسههور عليههه المجنههى األولههى اإلصههابة أصههابت إن أمهها
ه انفهردت لهو تقتهل ال جروح أو بكسور الثانية اإلصابة  فيجهب مجموعهمها مهن مهات المصهاب لكهن اأيض 

ذا مناصههفة  منهمهها الديههة أو عليهمهها القصهاص  واحههد كههل فعلههى الجههروح أو الكسههور وتميههزت يمههت لههم وا 
 .أصاب ما ضمان منهما
ذاو   ,مههنهم واحههد كههل جنايههة تتمههايز ولههم بيههنهم اتفههاق تمههالال بههدون التعاقههب علههى جنههايتهم وقعههت ا 
 . 1 مناصفة الدية أو عليهما القصاص فيجب ,عليه يالمجن ومات

                                                

لمحمههد أمههين الشهههير بههابن   حاشههية ابههن عابههدين   8/335  يللطههور   تكملههة البحههر الرائههق   10/262    للكاسههانيبههدائع الصههنائع  1 
حاشية العدوي مطبهوع مهع الخرشهي     6/244  للمواق  التاج واإلكليل   12/258    للقرافيرةالذخي   6/544  يعابدين الدمشق

  األم   4/245  سهيدي أحمهد الهدردير أبهي البركهات  لالشهرح الكبيهر   8/148  علهي الصهعيدي العهدوي  دار صهادر  بهدون تهاري 
  9/160  روضههة الطههالبين  للنههووي   6/70  هههه1393   2ط    بيههروت  محمههد بههن إدريههس الشههافعي أبههي عبههد اهلل  دار المعرفههةل

   11/506  البهههن قدامههههة  المغنهههي   5/226    للشههههربينيمغنهههي المحتهههاج   166  9/160  روضهههة الطهههالبين  للنههههووي   166
 بههابن رالشهههي المقدسههي  الجمههاعيلي قدامههة بههن محمههد بههن أحمههد بههن اهلل عبههد الههدين موفههق محمههد يبهه  ألالكهافي فههي فقههه اإلمههام أحمههد

 يللمههرداو   اإلنصههاف فههي معرفههة الههراجح مههن الخههالف   4/11  م1994 -هههه1414   1  ط  العلميههة الكتههب دار  المقدسههي قدامههة
الوسههههيط فهههههي    5/516  كشهههههاف القنههههاع  للبههههههوتي   3/261  يلمنصهههههور البهههههوت  شههههرح منتهههههى اإلرادات   10/29  9/450 

  .6/269  هه1417   1ط   القاهرة  دار السالم  محمد محمد تامر  لغزالي  تحقيق: أحمد محمود إبراهيم  لالمذهب
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االشههتراك بههين الجنههاة علههى ارتكههاب الجريمههة بطريههق التعاقههب علههى أن كلههه ويسههتخلص مههن ذلههك 
المباشههر للجريمههة  ليفتههرق بههذلك عههن االشههتراك المباشههر للجريمههة بالتمههالال فعلههها مههن صههور االشههتراك 

ون واالتفههاق بههين الجنههاة علههى الجريمههة قبههل ارتكابههها  وعههن االشههتراك بههالتوافق علههى ارتكههاب الجريمههة بههد
ة اتفاق بين الجنهاة بهل اتحهاد بيهنهم فهي زمهن ارتكهاب الجريمهة  لكهن تعاقهب الجنهاة علهى ارتكهاب الجريمه

ي علهى جاني األول على ارتكاب الجريمة  وبعد إنهاء ارتكابه للفعل اإلجرامهي يقهدم الجهاني الثهانيقدم ال
ن ارتكاب فعل إجرامي آخر وهكذا تتعاقب أفعال الجناة  فهذه صهورة لالشهتراك المباشهر للجريمهة لهها مه

لههى عيههة المترتبههة األحكهام الشههرعية مهها لههها فههي التشههريع الجنههائي اإلسههالمي  مههن إثبههات للمسههئولية الجنائ
عهل خهالل النظهر إلهى ف النتيجة الجرمية التي أحدثها الفعهل اإلجرامهي للجنهاة الشهركاء فهي الجريمهة  مهن

عليهه  مهع تحديهد الفتهرة الزمنيهة التهي  ي  ومها أحهدث بهها مهن جهرم ألحقهه بهالمجنكل شهريك فهي الجريمهة
ثهههار المترتبهههة علهههى أفعهههالهم تفصهههل بهههين كهههل فعهههل إجرامهههي لكهههل شهههريك فهههي الجريمهههة  وذلهههك لتحديهههد اآل

 .هااإلجرامية  ليناط بها تحديد مسئولية كل شريك في الجريمة  وما يستحقه من جزاء على اشتراكه في
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 املطلب اخلامس
 ضوابط االشرتاك اجلنائي فقها

... وههذه اإلسههام الجنهائيكهون إزاء حالهة مهن تمهن الضهوابط  باجتماعهها  عهدد  لالشتراك الجنهائي 
 :يوتيمثل فيما الضوابط تت

 :أوال: وجود رابطة معنوية بين الجناة، لغاية حصول الجريمة
 وهذه الرابطة المعنوية تجاور الرابطة المادية وتالزمها.

 وتقتهههل»وفهههي معنهههى الرابطهههة المعنويهههة وتجاورهههها مهههع الوحهههدة الماديهههة للجريمهههة يقهههول المقدسهههي: 
ال  به قتللل صالحا منهم واحد كل فعل كان إذا بالواحد الجماعة  . 1 «ذلك على ائو يتواط لم ما فال وا 

فمفهوم الوحدة المادية ينصرف إلى عالقهة السهببية بهين فعهل كهل واحهد مهن الشهركاء فهي الجريمهة 
 ض وموت المجني عليه  بضابط أنه لوال التحهريض مهاوبين النتيجة اإلجرامية  مثل الصلة بين التحري

 .الجريمةاقُترفت 
معنوية فيعنهي الهرابط الهذهني بهين عقهل كهل واحهد مهن الجنهاة واآلخهرين  وههو وأما مفهوم الوحدة ال

 . 2 الجريمة إقترافيعني كذلك نشوء اتفاق جنائي مسبق بينهم على 
  الشركاء في الجريمة وتقارنها: إسهاماتثانيا: تعاصر 

فههي  وفحههوى هههذا الضههابط ُتفهههم مههن الصههورة السههلبية لههه  وهههي أنههه إذا كانههت مسههاهمات الشههركاء
الجريمههة قههد وقعهههت علههى نحهههو مههن التعاقهههب أو التتههابع  فهههإن النتيجههة اإلجراميهههة ُتعههزى إلهههى أقههوى ههههذه 

 المساهمات  والذي يعد السبب الرئيس للنتيجة اإلجرامية.
ن إذا قههام شخصههان فههي زمههن واحههد مجتمعههي»وفههي إيضههاح ذلههك ورد فههي مغنههي المحتههاج القههول: 

هما ألمكن إحالة اإلزهاق عليهه  فهمها قهاتالن يجهب القصهاص نفرد كل منابإزهاق روح آخر  بحيث لو 
ن لههم يوجههد الفعههالن مع هها بالوصههف السههابق بههل ترتههب قيههام األول بضههربه حتههى شههارف علههى  منهمهها  وا 

 . 3 «الثاني والتعزير منالهالك  ثم بعد زمن يقوم اآلخر بضربه  فالقصاص من األول  

                                                

 . 4/169  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد  للحجاوي  1 
  .170المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي  مصطفى الزلمي  ص    2 
  .4/12    للشربينيمغني المحتاج  3 
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 ثالثا: وحدة الجريمة:
بط أن تكون الجريمة التي وقعت باشتراك عدد من الجناة واحدة  فهإن كانهت والمقصود بهذا الضا

متعههددة  كمهها لهههو قتههل إنسهههان  إنسههان ا آخهههر  وقههام ثالهههث بإخفههاء الجثهههة  فههإن فعهههل كههل واحهههد مههن ههههذين 
 عن جريمة اآلخر  فيسول كلٌّ عن جريمته.الفاعلين هو جريمة قائمة بذاتها استقالال  

 مسببات:رابع ا: توالد العلل وال
ان ومعناه أن يسول الجناة عن النتيجة اإلجرامية لفعل كل منهم الذي شارك به في الجريمة إذا كه

 جماع أفعالهم هو علة النتيجة اإلجرامية.
اعهل ومن العلل ما يكون مادي ا حسي ا تترتب عليه النتيجة اإلجرامية بشكل حسهي مهادي  كهدفع الف

سقط فيموت  فموت المجني عليه بسبب سقوطه من قمة الجبهل للمجني عليه من قمة جبل بقصد أن ي
 هو علة حسية مادية.

ومنها ما يكون شرعي ا  ويقصد بها العلل التي تنجم عنها نتائج تتعلهق المسهئولية عنهها فهي جانهب 
ها إذا أدت  الفاعل بمقتضى النص الشرعي  كهون يعهد شهاهد الهزور قهاتال  لمهن حكهم عليهه بالقتهل قصاص 

رضهي  –زور إلى الحكم عليه... وقد جاء أن رجلين شههدا علهى رجهل أنهه سهرق فقطعهه علهي شهادة ال
لهو علمهت أنكمها »أخطونا  فوبطل شهادتهما  وأخهذ بديهة األول وقهال:  :  ثم جاءا بآخر وقاال-اهلل عنه 

 . 1 «تعمدتما لقطعتكما
لهم بهالقبول  وتشهمل كهل الناس وتلقته عقهو  فومن العلل ما يكون عرفي ا  وهي ما استقر في أعرا

قيههام شههخص بضههرب آخههر بقصههد  ي ا وال شههرعي ا  ومثههال ذلههك حههالعلههة ال تتولههد عنههها النتههائج تولُههد ا حسهه
وقههع  ,قتلههه  فلههم يمههت لكههن حههدثت بههه إصههابات اسههتدعت إدخالههه إلههى المستشههفى  وبعههد دخولههه المشههفى

ال ثاق مسئولية الجاني في هذا المفنط , فمات المجني عليه تحت الهدم,زلزال تهدمت بفعله المستشفى
هو المسئولية عن الجرح ال عن الموت  والذي يحدد هذا النطاق العرف الذي ال يعد الجاني قاتال  فهي 

 . 2 هذا المثل

                                                

 يات  باب: إذا أصاب قوم من رجل.  كتاب الد23/22البخاري  الحديث صحيح,أخرجه   1 
  .1/460  هعود القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   2 
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 خامس ا: تحقق المشاركة:
أي ها كهان نهوع مشهاركته بمباشهرة ويعني هذا الضابط أن ُيتيقن من وقوع فعل الشهريك فهي الجريمهة  

ههها أو اتفاق ههها أو مسهههاعدة  أو توافق ههها أو تعاقب ههها... فمنهههاط  غيهههر أم مباشهههرة  وأي ههها كانهههت صهههورتها  تحريض 
وتحقههق  –فعههال  أو ترك هها  –اسههتحقاق العقوبههة هههو تحقههق السههلوك المههادي للجههاني المشههارك فههي الجريمههة 

 ا.ئي  . وما لم يصدر عن الشريك في الجريمة فعل محظور فال يسول جنا 1 النتيجة اإلجرامية
 سادس ا: تحقق الضوابط العامة للمسئولية في الفقه اإلسالمي:

 ومن هذه الضوابط: اإلرادة ومعرفة الحكم الشرعي للفعل.
فوما اإلرادة كضابط لالشتراك الجنائي فهي أساس عام أرسته كثرة من نصوص القهرآن  كمها فهي 

       قولههه تعههالى: 
رفههع عههن »: ومههن السههنة النبويههة قولههه   2 

 . 3 «أمتي الخطو والنسيان وما استكرهوا عليه
 .وأما معرفة الحكم الشرعي؛ فألن الجاهل معذور بجهله

                                                

  .25جرائم القتل في الشريعة والقانون  عبد الخالق النووي  بيروت  منشورات المكتبة العصرية  ص    1 
 .5سورة األحزاب آية:   2 
 . 41تقدم  ص    3 
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 املطلب السادس
 ضوابط االشرتاك اجلنائي نظاما

عربيههة السههعودية  الفقههه اإلسههالمي المصههدر األول للحكههم واألنظمههة والقضههاء فههي المملكههة ال أبههان
فهي كهل ههذه  –عن مواكبة ما أنتجه فكر القانون الجنائي الحديث والمعاصر  فوخذ منه  يبتعدلم  حيث

 .عن اإلشتراك ويوافق البنية اإلسالمية العربية للمجتمع السعودي ما ينضوي تحت مظلته –السياقات 
ي ضهوء تقسهيم فقههاء الشهريعة يمكننا النظر إلهى أقسهام االشهتراك الجنهائي فهي النظهام السهعودي فه

 .اك بالمباشرة  واالشتراك بالتسبباإلسالمية له  حيث قسموه قسمين رئيسين: االشتر 
 :يوتيوتفصيل ذلك ما نعرض له فيما 

 القسم األول: االشتراك بالمباشرة:
: جهاء أنهها   1 بنفسهه وليهه: األمهر باشهر: يقهال باشهر مصهدر بونهها  :وتعّرف المباشـرة فـي اللغـة

 . 2 «خادم وال بوكيل  وال بسبب  ال بنفسك  األمر تلى أن»
 عر ف العلماء المباشرة بتعريفات متعددة منها:

 . 3 إيصال اآللة بمحل التلف -1
 . 4 أن يحصل التلف بفعل المتلف من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار -2
باشههرة لمهها باشههره المعتههدى مههن الخفيههف المباشههرة حههدوث الضههرر نتيجههة م يعلهه /الشههي  وقههال -3

 . 5 فعل  دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه الضرر

                                                

مرتضهى ل  تهاج العهروس   1/537  بيهروت الكتهب  عهالم الحميهري  سهعيد بهن لنشهوان الكلهوم  مهن عهربال كهالم ودواء شمس العلهوم  1 
 . 10/192  ي  مادة: ب. .ربيدالزَّ 

البههابي   عيسهى يمطبهوع بهههام  المههذب للشههيراز   محمهد بهن أحمههد يالهنظم المسهتعذب فههي شهرح غريههب المههذب  البههن بطهال الركبهه  2 
 . 2/25  يالحلب

  .7/165    للكاسانيصنائعبدائع ال  3 
  بهالقرافي الشههير المهالكي الهرحمن عبهد بهن إدريهس بهن أحمهد الهدين شههاب العبهاس  ألبي الفروق   4/94  روضة الطالبين  للنووي  4 

شههرح األشههباه والنظههائر  ألحمههد بههن محمههد الحنفههي الحمههوي  دار الكتههب العلميههة     4/27  تههاري  وبههدون طبعههة بههدون  الكتههب عههالم
  .1/466  يروتب

  .74  1/73  الزحيلي وهبة  د/اإلسالمي الضمان في الفقه  5 
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التلههف وحصههله بذاتههه مههن دون واسههطة  فههي  مهها أثههر نههها:عبههد القههادر عههوده المباشههرة إ وقههال -4
 . 1 وكان علة له

لههل حصهول التلهف بفعهل مهن المتلهف مهن غيهر أن يتخ السهابقة التعريفهاتمهن  وعليهه فهإن المباشهرة
 بين فعله والتلف فعل مختار.

الجريمهة التهي يرتكبهها الجهاني نفسهه  وينفهذها بإرادتهه مهن  أنهاوتعرف الجريمة باعتبار المباشرة 
 . 2 غير توسط إلرادة أخرى

أثهههره فهههي حصهههول التلهههف  إال أن  أن كليهمههها لههههومهههن خهههالل تعريفهههات السهههبب والمباشهههرة يتضهههح 
نما   بواسطة.التسبب لم يحصل التلف بذاته  وا 

 التلف بذاتها دون واسطة. أحدثتنها ف األمر بالنسبة للمباشرة  حيث إعلى خال
ال يقههع تحههت  -بهههذه المعههاني  -المباشههر  وتعههداد الحههاالت والوقههائع التههي يتحقههق فيههها االشههتراك

لمجنههي عليههه مهها لههو اشههترك شخصههان أو أكثههر فههي ضههرب ا فههإذا سههقنا لههذلك مثههاال  فلههيكن حههالحصههر  
ي بآلة حادة  فوحهدث بهه إصهابة قاتلهة  فيعهد كهل مهنهم مشهارك ا بالمباشهرة فهي قتهل المجنه همافضربه كال

 عليه.
وال يقتصههر االشهههتراك المباشهههر علههى معنهههى ممارسهههة الفعههل اإلجرامهههي الهههذي تتحقههق منهههه النتيجهههة 

حهت ترج اإلجرامية بيد الشريك  بل يتسهع ليشهمل االشهتراك بالتمهالال واالشهتراك بهالتوافق... وكالهمها ينهد
 االشتراك المباشر.

أن يكون هنهاك اتفهاق سهابق بهين الشهركاء المباشهرين  –التدقيق  عند –واالشتراك بالتمالال يستلزم 
تحقيههق نتيجتههها اإلجراميههة  ويقههع  –قبههل مقارفتههها –فههي الجريمههة علههى ارتكابههها  فهههم جميع هها قههد قصههدوا 

كهل واحهد مهنهم مسهئوال  عمها أثهر بهه فعلههه  دعهبيهنهم عنهد ارتكابهها تعهاون علهى إحهداث النتيجهة  وعندئهذ ي
 . 3 ونتيجتها فيها

أن عمههر رضههي اهلل عنهه قتههل نفههر ا خمسههة برجههل  األثههر فههي شهون االشههتراك بالتمههالال نوممها ورد مهه
 . 4 لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميع ا :قتلوه غيلة  وقال

                                                

  .2/36  عودة القادر عبدد/ التشريع الجنائي اإلسالمي   1 
  .409  ص  زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   2 
  .1/361  هعود القادر عبد د/ التشريع الجنائي اإلسالمي   3 
 الههديات  كتههاب  12/236  والبخههاري   13  والسههحر الغيلههة فههي جههاء مهها: بههاب العقههول  كتههاب  2/871  الموطههو فههي مالههك أخرجههه  4 



- 85 - 

 إلههىفيعنههي اتجههاه إرادة الشههركاء  –اشههرة كإحههدى حههاالت االشهتراك بالمب –وأمها االشههتراك بههالتوافق 
الجريمههة نحههو اقترافههها مههن غيههر أن يكههون بيههنهم اتفههاق مسههبق علههى ذلههك  بههل يكههون لكههل مههنهم باعثههه 
الههذاتي وفكرتههه الخاصههة  ومثههال ذلههك مهها قههد يحههدث فههي المشههاجرات التههي تنههدلع فجههوة  فيهههرع أهههل كههل 

 . 1 ق ا على اجتماعهمطرف من المتشاجرين إلى المشاجرة دون أن يتفقوا مسب
علههههى النحههههو  –  2 وأكثههههر الفقهههههاء علههههى التفرقههههة مهههها بههههين االشههههتراك بالتمههههالال واالشههههتراك بههههالتوافق

ن عدُّوا كلي – السالف هما من حاالت االشتراك بالمباشرة. وخالف أبو حنيفة في ذلك؛ فلم يفهرق بهين توا 
 . 3   وهو مساءلة الفاعل عن فعله وحدهاالشتراك بالتمالال واالشتراك بالتوافق  وجعل حكمهما واحد ا

 القسم الثاني: االشتراك بالتسبب:
: مههن السههبب وهههو الحبههل  ومهها يتوصههل بههه إلههى علههى مهها تقههدم ويههوتي تعريههف التسههبب فههي اللغههة

 . 4 االستعالء  ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من األمور
ل إلى الشيء والبه: وأما في االصطالح فيقصد    يالثر فيه.ما يوصِّ

 . 5 «الفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة»واإلتالف تسبب ا هو: 
 . 6 «الذي حصل التلف بفعله  وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار»وقيل المتسبب هو: 

توسهط بهين إرادة الجهاني التهي فيهها الجريمهة  أن :وفي تعريف االشتراك فهي الجريمهة بالتسهبب ورد
 . 7 والنتيجة إرادة أخرى

ن لهم يكهن أصههلي ا فهي تكهوين الجريمههة  إال  وعلهى ههذا يمكهن القههول إن االشهتراك بالتسهبب نشههاط وا 
نمهها يسههتمد وصههفه اإلجرامههي مههن النشههاط األصههلي  أنههه غيههر محظههور فههي ذاتههه بمقتضههى النصههوص  وا 

وال حظهر    ومن ثمَّ يتحول من فعهل عهادي ال إثهم فيهههاالذي كان االشتراك بالتسبب تابع ا له في إحداث
 عليه إلى فعل إجرامي محظور ومالثم ومشمول بالعقاب  كاإلمساك بشهخص مها؛ إذ ال يعهد ذلهك عمهال  

                                                                                                                                                                

  .6896  يعاقب هل رجل من قوم أصاب إذا: باب
  .1/361  عودة القادر عبدد/ التشريع الجنائي اإلسالمي   1 
 المرجع السابق.  2 
  .9/46  البحر الرائق  البن نجيم  3 
  .1/310  مادة: س.ب.ب للفيومي  المصباح المنير  4 
  .4/27   الفروق  للقرافي  4/94  روضة الطالبين  للنووي   7/165    للكاسانيبدائع الصنائع  5 
  .1/466شرح األشباه والنظائر  للحموي    6 
  .411  ص  زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   7 
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إجرامي ها فههي ذاتههه  بهل يصههير كههذلك إذا أريهد بههه مسههاعدة شهخص آخههر علههى قتلهه أو إيذائههه  ومثلههه بيههع 
ركة الجنائيهة  غيهر أنههه السهالح وفق ها لألنظمهة واللهوائح فههو عمهل ال جهرم فيهه وال يعتبهر مهن قبيهل المشها

 . 1 هايكتسب هذا الوصف إذا علم البائع أن المشتري سوف يستخدمه في ارتكاب
ن»كشاف القناع أنه:  في وفي بيان ذلك جاء  مثهل فقتلهه  للعهب ال  ليقتلهه آلخهر اإنسهان   أمسهك وا 

ن  يمهوت حتهى الممسهك وحهبس القاتهل قتهل ذبحهه  حتهى لهه أمسكه إن   يقتلهه اتهلالق أن يعلهم ال كهان وا 
 . 2 «عليه شيء فال

 وعينت الجهود الفقهية صور االشتراك الجنائي بالتسبب  ومنها استقى النظهام الجنهائي السهعودي
 الفقه اإلسالمي بونها: هابين حيثتعداده لصور االشتراك الجنائي  

 اإلعانة: -1
 ركنههاتنفيهذ ب قهوموي بنفسهه هاويقصد بها إعانة شهخص لغيهره علهى اقتهراف جريمهة  دون أن يباشهر 

ة المادي  كالشريك الذي يقف على مبعدة من مكان الجريمة لمراقبة الطريق لشريكه الهذي يقهوم بالسهرق
المباشهههر الفعهههل اإلجرامهههي بنفسهههه أو غيرهههها مهههن الجهههرائم. فههههذا الهههذي قهههام بالمراقبهههة قهههد أعهههان السهههارق 

 .وبمعاونته
ما فاسهتخرج المتهاع  فلمها خهرج بهه إلهى ولهو نقهب رجهالن ودخهل أحهده»وتعبير ا عن ذلهك المعنهى: 

ألنهههه ههههو السهههارق لوجهههود األخهههذ  ا بعينهههه قطهههع؛مهههالسهههكة حمهههاله جميع ههها  ينظهههر إن ُعهههرف الهههداخل منه
 . 3 «واإلخراج منه  ويعزر الخارج  ألنه أعان على معصيته

 اذكهرت لههذنظام السعودي عن هذا المفهوم في تعداده لصور االشتراك الجنائي  كما وقد عبر ال
التعداد المادة العاشهرة مهن نظهام مكافحهة الرشهوة  بهال فهارق سهوى أن تعبيهر اإلعانهة كمها جهاء فهي الفقهه 

ر شهريك ا فهي الجريمهة كهل تبهعي»اإلسالمي استخدم له النظام تعبير المساعدة  فنصت المادة على أنه: 
ذا االتفههاق أو مههن اتفههق أو حههرَّض أو سههاعد علههى ارتكابههها  مههع علمههه بههذلك متههى تمههت بنههاء علههى ههه

 . 4 «التحريض أو المساعدة

                                                

  .183لمي  ص  المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي  مصطفى الز   1 
  .5/519  كشاف القناع  للبهوتي  2 
  .1/368  عودة القادر عبد. د التشريع الجنائي اإلسالمي   3 
 هه.1412نظام مكافحة الرشوة  المادة العاشرة  لعام   4 
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رادتهين أو أكثهر علهى ارتكهاب جريمهة مها  والبهد أن يكهون ههذا إوالمساعدة هاهنا يقصد بهها انعقهاد 
 . 1 االتفاق على الفعل المكون للجريمة  وأن تقع الجريمة بناء على هذا االتفاق
  غيههره فههي ارتكههاب الجريمههة  ويفهههم مههن ذلههك أنههه يعههد شههريك ا بالتسههبب كههل مههن أعههان  أي سههاعد

 حتى لو لم يتفقا مسبق ا على ذلك  كمن يعين السارق على حمل المسروقات.
 التحريض: -2

ن كان فعال  مادي ا إال أن نطاقه األساس ذهنهي يتمثهل فهي تكهوين صهورة الجريمهة فهي ذههن  وهو وا 
غرائه على ارتكابها   . 2 ضنتيجة لهذا التحري هابضابط وقوع الجاني  وحضه وا 

سهههلفت اإلشهههارة فقهههد عهههددت المهههادة العاشهههرة مهههن نظهههام مكافحهههة الرشهههوة السهههعودي صهههور أوكمههها 
االشههتراك الجنههائي  فضههمنتها التحههري  وقههد عنههت هههذه المههادة بههالتحريض: إغههراء الجههاني علههى ارتكههاب 

 . 3 الجريمة  والتوثير عليه ليتصرف على وجه معين  بوساليب وطرق متعددة
 االتفاق: -3

 بذاتها. هاإرادة كل شريك من الشركاء في الجريمة باالتفاق؛ على ارتكاب تالقي ومعناه
وقد وردت صورة االتفاق كإحدى صور االشتراك الجنهائي التهي عهددتها المهادة العاشهرة مهن نظهام 

رادتههين أو أكثههر علههى ارتكههاب جريمههة مهها  إمكافحههة الرشههوة السههعودي آنفههة الههذكر  وقصههدت بههه: انعقههاد 
 . 4   وأن تقع بناء على هذا االتفاقلهاكون االتفاق على الفعل المكون والبد أن ي

اإلسههتمداد مههن وفههي تحديههده لضههوابط االشههتراك الجنههائي لههم يشههذ النظههام السههعودي عههن نهجههه فههي 
  ومهها وافقههها مههن خالصههة نظريههات القههانون الجنههائي الحههديث والمعاصههر... وعلههى ذلههك الفقههه اإلسههالمي

 :اآلتياالشتراك الجنائي في النظام السعودي على النحو يمكننا استخالص ضوابط 

                                                

العقوبههات  محمهههد  قههانون   201  ص  لعبههد الفتهههاح خضههر  تجاههههات المعاصههرة والفقههه اإلسههالمياال الجريمههة أحكامههها العامههة فههي  1 
  .408عامر  ص   أبو

  .149مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي  شريف فوزي محمد فوزي  ص    2 
  .219االشتراك الجنائي في الفقه اإلسالمي  لغيث الفاخري  ص    3 
قههانون العقوبههات  محمهههد    201  ص  لعبههد الفتهههاح خضههر  تجاههههات المعاصههرة والفقههه اإلسههالمياال الجريمههة أحكامههها العامههة فههي  4 

  .408عامر  ص   أبو
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 : تعدد الجناة:أوال  
  وهههو الضههابط األسههرع ورود ا إلههى الههذهن لههدى دارس النظههام انبثاق هها مههن تعبيههر االشههتراك الجنههائي

 اشتراك. ا التعدد ال تقوم في الجريمة حالفبدون هذ
لمتعددين في مقارفة الفعهل اإلجرامهي قهد كما يستفاد من هذا الضابط أن كل شريك من الشركاء ا

حهدوث النتيجهة اإلجراميهة قام بسلوك إجرامهي أسههم بهدور فهي وقهوع الجريمهة  أيها كهان أثهر السهلوك فهي 
 ثانوي ا. كبير ا أم صغير ا  أصلي ا أم

 ثاني ا: وحدة الجريمة:
الجريمهة التهي ويعني ههذا الضهابط مهن ضهوابط االشهتراك الجنهائي فهي النظهام السهعودي أن تكهون 

وقعت باشتراك الجناة واحدة تضمها فكرة المشهروع اإلجرامهي  وليسهت جهرائم متعهددة يسهول كهل مقتهرف 
ل وحسب. كإخفاء جثة قتيل  إذ هي جريمة قائمة بذاتها يسول عنهها فاعلهها  وال يسهو فعلهإلحداها عن 

 .من باشر القتل أو تسبب فيهعن القتل التي يسول عنها 
 الركنين المادي والمعنوي للجريمة:ثالث ا: تحقق 

لون عنهها مها لهم تتحصهل فهي الواقهع الفعلهي  وذلهك بمجمهوع وإذ ليست هناك جريمة وال شركاء يس
ألزمهه بهه  وفعل اآلخر سلبي ا باالمتناع عمها ,اأفعال الشركاء فيها  ويستوي أن يكون فعل الشريك إيجابي  

 النظام من واجبات.
ميههة وتحقيههق نتيجتههها اإلجرا ههافمعنهاه انصههراف إرادة الجنههاة إلههى ارتكاب وأمها تحقههق الههركن المعنههوي

  نظام ا. محظورمع العلم بون ما انصرفت إليه إرادتهم 
 رابع ا: رابطة السببية بين االشتراك ووقوع الجريمة:

وهي أن يتصل فعل االشتراك بالجريمة التي وقعت بناء على االشتراك برابطة السهبب بالمسهبب  
كفهههي للقهههول باالشهههتراك الجنهههائي أن يرتكهههب شهههخص فعهههال  مهههن أفعهههال االشهههتراك بهههوي مهههن أقسهههامه فهههال ي

نما يلزم أن يكون ما اقترفه الشريك باشتراكه مر  تبط ا وصوره  أو أن يرتكب الفاعل األصلي الجريمة  وا 
  .ورةصمن  ةيَّ   وهو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على فعل االشتراك بوسببي ا مادي اارتباط ا  بها
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 خامس ا: انتفاء المشروعية عن سلوك الشريك:
ههها أن يكهههون الفعهههل الهههذي أتهههاه وشهههومعنهههى ههههذا الضهههابط  محظهههور ا ارك بهههه فهههي الجريمهههة فعهههال  مالثم 

ظهام أال سهلبي ا أوجهب الن ي ها أوجهب النظهام عهدم مقارفتهه  أمبمقتضى النظام  سواء أكان هذا الفعهل إيجاب
  اني.ُيترك فامتنع عنه الج

 اتساق ا مع القاعدة المستقرة أنه ال جريمة وال عقوبة إال بناء على نص. وذلك
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 الفصل الثاني
 لتسولاب باألشخاص جتاراال ماهية

 وفيه مبحثان:
 .وحكمها وأركانها باألشخاص تجاراال  جريمة تعريف: األول المبحث
 .وحكمه وشروطه وأركانه التسول تعريف: الثاني المبحث
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 األول املبحث

 فقها ونظاما وحكمها وأركانها باألشخاص جتاراال جرمية تعريف
 وفيه ستة مطالب:

 .لغة واصطالحا باألشخاص تجاراال  تعريف: األول المطلب
 .نظامافقها و  باألشخاص تجاراال  تعريف: الثاني المطلب
 .االتجار باألشخاص لجريمة المادي الركن: الثالث المطلب
 باألشخاص. اإلتجار لجريمة المعنوي الركن: ابعالر  المطلب
 .فقها باألشخاص تجاراال  حكم: الخامس المطلب
 .نظاما باألشخاص تجاراال  حكم: السادس المطلب
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 األول املطلب
 لغة واصطالحا باألشخاص جتاراال تعريف

الفقهههي؛ باألشهخاص للتسهول  وتبهين أركانههها النظاميهة وحكمهها  تجههارااللإلحاطهة بتعريهف جريمهة 
كمهها قالههت بههه  ذلههكيلزمنهها أن نعههرض لههذلك مبتههدئين بتعريفههها فههي اللغههة واالصههطالح الفقهههي. وتلمههس 

 : يوتيمعاجم اللغة يكشف عما 
: تعريف   في اللغة واالصطال:: تجاراال أوال 

 تهاجر  فهالن يقهال والشهراء  البيع مارس يأ اتجر  باب من أو تجرا  تجر باب من :لغة تجاراال 
 التههاء بكسههر أو المفتوحههة  الجههيم وتشههديد التههاء بضههم وتجههار وصههحب  كصههاحب تجههر  ىعلهه ويجمههع
 . 1 المخففة والجيم

 قههال   2 البيهعههي  والتجههارة  الخمهار علهى غلهب وقههد  افتعهل وههو  وشهرى بههاع بمعنهى :لغـة يوهـ
 :األعشى

لاقاههههههههههههههههد   هههههههههههههههههىد تُ  وا را  شا  هال هههههههههههههههه التَّههههههههههههههههاجى
 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههانا   ُرود ا ُأمَّ ههههههههههههههههههههههههههههههههههو  ههههههههههههههههههههههههههههههههههرااُبه   ما   3 شا
ا: تجاراال و    تجهاراالمهن خهالل أنهه لمها كهان  التجهار تعريهف فهي االصهطالح  نتعهرفول اصـطالح 

 بالتجارة وجب علينا أن نعرف التجارة في اصطالح أهل العلم: امتعلق  
 . 4 والشراء بالبيع الربح طلب التجارة: يالبيضاو  قال
 . 1 للربح ويشترى يبيعالذي  التاجر صناعة التجارة: يالزمخشر  قال

                                                

مجمهع   المعجهم الهوجيز   1/58  المعجم الوسيط  إخراج: مجمع اللغهة العربيهةو    1/39  مادة: ت.ج.ر   للفيوميالمصباح المنير  1 
  .72  ص  بالقاهرة اللغة العربية

  .تجر  مادة   44    صلفيومي  لالمصباح المنيرو    تجر  مادة   2/214  منظور بنال  لسان العرب  2 
   339  ص م 1987-ههه1407   1  دار الكتهب العلميهة  بيهروت  لبنهان  ط ديوانهه فهي لألعشهى وههو الكامهل  مجهزوء مهن البيهت  3 

 ألحمهههههد بههههن فهههههارس  مقههههاييس اللغههههةو    ن. م. أ     مهههههادة13/22    ر. ج. ت مههههادة    4/89  منظههههور بهههههنال  لسههههان العههههربو 
   ن. م. أ    ر. ج. ت    10/278  يبيههدمرتضههى الزَّ ل  تههاج العههروسو    1/206  اللغههة  ألحمههد بههن فههارسمجمههل و    1/134 

 م1976 -ههههه 1396   1  ط    القهههاهرةي  تحقيهههق: عبهههد السهههالم ههههارون  مكتبهههة الخهههانجيلألزههههر   تههههذيب اللغهههة فهههي نسهههبة وبهههال
 التهههراث إحيهههاء دار  جفهههال إبههراهم خليهههل: قيهههحق  تيالمرسههه سههيده بهههن إسهههماعيل بهههن علههي الحسهههن  ألبهههي والمخصههص   15/511 

 الحسهههين بهههن إبهههراهيم بهههن إسهههحاق إبهههراهيم  ألبهههي ومعجهههم ديهههوان األدب   15/89  م1996 -ههههه1417   1  ط  بيهههروت  العربهههي
 والنشهههر  والطباعهههة للصههحافة الشهههعب دار مالسسههة  أنهههيس إبهههراهيم دكتههور: مراجعهههة  عمههر مختهههار أحمهههد دكتههور: تحقيهههق الفههارابي 
 . 4/176  م2003 -هه1424  القاهرة

 . 1/27  م1996 -هه1416القادر عرفات العشا حسونة  دار الفكر  بيروت   تفسير اإلمام البيضاوي  للبيضاوي  تحقيق: عبد  4 



- 93 - 

 . 2 دلبب للغير الشيء جعل عن عبارة: هي الحنفية من: يالكاسان لقا
 . 3 الربح لتحصيل والشراء بالبيع التصرفهي  - المالكية من - يالدسوق قال
 . 4 الربح لغرض بالمعاوضة المال تقليب من التجارة - الشافعية من - يالشربين الخطيب قال

 . 5 باألرباح والزيادة النماء لطلب وتصريفها األموال تقليب أنها الخازن وعرفها
 .السلع بشراء المال بتنمية الكسب محاولة التجارة: بقوله خلدون ابن عرفها ثم

                                                                                                                                                                

وجهود  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التوويل  لمحمهود بهن عمهر الزمخشهري  تحقيهق: عهادل عبهد الم  1 
 . 1/191  م1998 -هه1418   1وعلي محمد معوض  مكتبة العبيكان  الرياض  ط 

  .5/134    للكاسانيبدائع الصنائع  2 
  .3/517  شمس الدين الشي  محمد عرفة الدسوقيل  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  3 
  .1/397   مغني المحتاج  4 
للعالمة عالء الدين على بن محمد بن إبهراهيم البغهدادى الشههير بالخهازن  « في معانى التنزيل لباب التوويل»تفسير الخازن المسمى   5 

  .1/308م  1995 -هه 1415   1ط    دار الكتب العلمية  بيروت
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 . 1 ربحا يسمى النامى القدر وذلك السلعة  كانت أيا بالغالء وبيعها بالرخص
ذا  :ثةثال بعناصر التجارية األعمال اعتبار يف تتفق وجدناها السابقة التعاريف دققنا النظر في وا 

 .الشراء عملية وجود - 1
 .البيع عملية وجود - 2
 .الربح تحقيق قصد - 3

ولمزيهد مههن تههدقيق فهههم المصهطلح فههي لغههة القههانونيين؛ نجهد أن لالتجههار أو التجههارة تعريف هها عنههدهم 
 مجموعهة النشهاطات المتعهددة فهي قهانون التجهارة  والتهي تتهيح للثهروات أن تنتقهل مهن»يخلص فهي أنهها: 

 . 2 «اإلنتاج إلى االستهالك
 يمكن النظر إليها من زاويتين: – بهذا االعتبار –فهي 

 . 3 «وهو الذي يمارس األعمال التجارية على وجه االحتراف»التاجر: 
  . 4 «هو مزاولة أعمال التجارة  بتقديم السلع إلى الغير بمقابل  بطريقة البيع والشراء»: تجاراالو 

 وتحقيههق المضههاربة إلههى وتهههدف الثهروات تههداولفههي  بالوسههاطة تتعلهقالتههي  األعمههالفالتجهارة هههي 
 .الربح

 ال وأعمهال واحهدة  مهرة أي منفهردة وقعهت ولهو تجاريهة تعتبهر أعمهال: قسمين تنقسم األعمال وهذه
 التجاريهههة األعمهههال وتشهههمل ,التجاريهههة المقهههاوالت أي المقاولهههة وجهههه علهههى صهههدرت إذا إال تجاريهههة تعهههد

 . 5 التجارية باألوراق المتعلقة واألعمال التوجير أو البيع ألجل ءالشرا المنفردة
 . 6 والتاجر: هو الذي يمارس األعمال التجارية على وجه االحتراف

                                                

  .2/927  م1984   5مقدمة ابن خلدون  البن خلدون الحضرمي  دار القلم  بيروت  ط    1 
رر كورنهو  ترجمهة القاضههي  منصهور  المالسسهة الجامعيهة للدراسههات والنشهر والتوزيهع  بيههروت  ط   معجهم المصهطلحات القانونيهة  جيهه2 

  .398م  ص  1998 -هه1418   1 

 العربيهة نهايف جامعهة الريهاض  الحميهد  عبهد الههادي عبهد الحهافظ اإلتجهار باألشهخاص  عبهد لظهاهرة اآلثار االقتصهادية واالجتماعيهة  3 
  .339  ص م 2004األمنية   للعلوم

  تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية  بحث مقدم للندوة المقامة بجامعة نايف العربية األمنيهة بالريهاض  لمحمهد 4 
  .171م  ص  2005بن عبد اهلل ولد محمد بن الشنقيطي  ندوة  

  .44  ص  اإلسكندرية المعارف منشوة  طه مصطفى كمال/د  التجاري القانون  5 
  .339 ص  الحميد  عبد الهادي عبد الحافظ االتجار باألشخاص  عبد لظاهرة اآلثار االقتصادية واالجتماعية  6 



- 95 - 

 يراد به هنا عملية ممارسة البيع وما في معناه. تجاراالومن ثمَّ ف
 ثاني ا: تعريف األشخاص في اللغة واالصطال::

: لتعههرف عناصهر جري باألشهخاص  نسههلك اآلن إلههى تعريهف األشههخاص فههي  تجههاراالمههة اسهتكماال 
 :اآلتياللغة كما بينته معاجم اللغة  ثم نلي ذلك بتعريف األشخاص في االصطالح  على النحو 

  وهههههو اإلنسهههان وغيههههره  ويجمهههع الشههههخص علهههى أشههههخاص «شهههخص»جمههههع »: لغهههة األشهههخاص
 . 1 «وشخوص وشخاص  ويطلق على المذكر المالنث

كل جسم له ارتفهاع وظههور  ويهراد بههذا المفههوم إثبهات الهذات  فاسهتعير »ص هو: وكذلك فالشخ
ال »  وقيههل فههي معنههاه: «ال شههيء أغيههر مههن اهلل»لههه لفههظ الشههخص  وممهها جههاء فههي بعههض الروايههات: 

 . 2 «ينبغي لشخص أن يكون أغير من اهلل
ها فهي المعهاجم اللغويهة أنهه: سهواد اإلنسهان  وغيهر  ه ممها يهرى جسهمانه ومن تعريفهات الشهخص أيض 

 . 3 من بعيد
وهو على األخص مرادف لإلنسان  الذي أخذت تسميته من اإلنس  فوضيفت لهه األلهف والنهون  

مسهولة  - مهوخوذ مهن النسهيان  وتجهاوز بعضههم أو من األنس  ومعناها الظهور واأللفهة  كمها قيهل: إنهه
  أو  4 تضهعه المهرأة عهن طريهق الهوالدة اشتقاق اسم اإلنسان  فقالوا: إنه الكائن الناطق  فههو كهل كهائن

 . 5 اآلدمي المتصف بالصفات اآلدمية المركب من جسم وروح
غيهههر  تثبهههت لهههه الشخصهههية  إنسهههان ا كهههان أم الكهههائن الهههذي أنههههيعهههرف الشهههخص فهههي االصهههطالح و 
 . 6 إنسان

ا بهالمعنى الحقيقهي  أي: الشهخص  ذلكويستفاد  أن الشخص قد يقصد به اإلنسان  فيكون شخص 
 .من األشخاص يسمى األشخاص المعنويين أو االعتباريينلطبيعي  وقد يقصد به نوع آخر ا

                                                

  .7/51 مادة:  .خ.ص  منظور بنال  لسان العرب  1 

  .173تجريم االتجار بالنساء  لمحمد بن عبد اهلل ولد محمد بن الشنقيطي  ص    2 

 . 1/4462  يبيدمرتضى الزَّ ل  تاج العروسو    7/45  مادة:  .خ.ص رمنظو  بنال  لسان العرب  3 
قهههانون    و 399م  ص  1989   اإلسهههكندرية  2قهههانون العقوبهههات  د/ محمهههد زكهههي عهههامر  القسهههم الخهههاص  مكتبهههة الصهههحافة  ط    4 

  .193  ص  العقوبات  علي قهوجي

  .86م  ص  2009  1مقارنة   مكافحة جرائم خطف األشخاص  د/عبد الولي المرهبي  دراسة  5 

  .104م  ص  1999 -هه1420  مجمع اللغة العربية  معجم القانون  الهيئة العامة لشالون المطابع األميرية  6 
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كههائن طبيعههي  فتنسههحب صههفة الطبيعيههة فيههه إلههى  أن هههفالشههخص الطبيعههي هههو اإلنسههان  باعتبههار 
 وصف قانوني  تسمى الشخصية القانونية.  أنهاشخصيته  على رغم 

أيا كانهت وجهوه اخهتالفهم فهي الجهنس أو اللهون  فيطلق الشخص على عامة أفراد الجنس البشري 
 أو الديانة أو الساللة أو غير ذلك.

أنههه مههن ثبههت لههه اإللههزام وااللتههزام  بمعنههى صههالحيته ألن مههن الوجهههة القانونيههة يعههرف الشههخص و 
ا ألن تلزمه الحقوقى   . 1 لآلخرين تثبت له الحقوق قبل اآلخرين  وصالحيته أيض 

باألشخاص  أما تعريفه االصطالحي في صورته المركبة باعتبار  رتجااالهذا هو تعريف جزأي 
المضههاف والمضههاف إليههه  وداللههة إضههافتهما علههى مهها يعنيههه المصههطلح؛ فهههو مهها لههم أعثههر عليههه عنههد 
فقهائنهههها القههههدماء  غيههههر أنهههههم تحههههدثوا عههههن أنههههواع مههههن البيههههوع والمعههههامالت يكههههون محلههههها وموضههههوعها 

ع والمعههامالت  ومههن خههالل هههذا العهرض يمكننهها تفهههم مهها يعنيههه األشهخاص  فعرضههوا لتعريههف هههذه البيهو 
 مصطلح.العندهم 

 وأهم هذه البيوع والمعامالت هي: بيع الحر  والتدليس  والبغاء  والعضل  والكراء  والشغار.
 :يوتيفنعرض لذلك فيما 

 تعريف بيع الحر: -1
  وضهههوحهيرجهههع إلهههى للفقههههاء لبيهههان مهههدلول ههههذا المصهههطلح؛ ولعهههل ذلهههك  لهههم أقهههف علهههى تعريهههف  

 . 2 والمقصود منه بيع اآلدمي الحر الذي لم يجر عليه ضرب من ضروب الرق

 تعريف التدليس: -2
 المكونههة مههن أحههرف الههدال والههالم والسههين  أصههل يههدل علههى سههتر  د ل س مههادة  التههدليس لغههة:

 . 3 والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري ,وظلمة

                                                

  .307  ص  بيروت  دار الفكر العربي  لإلمام محمد أبي زهرة  أصول الفقه  1 
  أحمهد المهنعم عبهد فهالاد  تحقيهق: النيسهابوري المنذر بن إبراهيم بن حمدم بكر  ألبي واإلجماع   5/140    للكاسانيبدائع الصنائع  2 

الصهحاح  فهي الفقهه علهى المهذاهب  ياإلفصهاح عهن معهانو    114  ص  م2004 - ههه1425   1  ط  والتوزيع للنشر المسلم دار
  .1/318  م1996 -هه1417   1  األربعة  ألبى المظفر بن هبيرة  دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان  ط

غريهب الحهديث  ألبهي سهليمان أحمهد بهن محمهد بهن إبهراهيم    2/264  البن دريهد  جمهرة اللغة   12/362    لألزهري  تهذيب اللغة3 
البهن سهيده     المخصهص 4/43  هه1402الكريم إبراهيم العزباوي  جامعة أم القرى  مكة المكرمة   الخطابي البستي  تحقيق: عبد

    القهاهرةيومحمد أبو الفضل إبراهيم  عيسهى الحلبه ي محمد البجاو  ي  تحقيق: عليللزمخشر   ي غريب الحديث  الفائق ف 1/76 
 . 2/130    البن األثيراألثرو  غريب الحديث في النهاية   1/437 هه 1365   1  ط
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 : التدليس عدم تبيين العيب  وال يختص به البيع. 1 الزبيدى في تاج العروسقال 

 وقيل: هو إخفاء العيب.
: التههدليس هههو أن يبيعههه مههن غيههر إبانههة عههن عيبههه؛  2 ابههن فههارس فههي معجههم مقههاييس اللغههةوقههال 
 وأتاه به في ظالم. ,فكونه خادعه

ا دليسعرف التو   .االذي سيق سابق  بتعريفات متقاربة ال تخرج عن المعنى اللغوي  اصطالح 
 . 3 من هذه التعريفات تعريف الكثير له بونه: كتمان العيب في السلعة عن المشتري

وقهههد عرفهههه بعهههض المالكيهههة بقهههولهم: والتهههدليس أن يعلهههم البهههائع بالعيهههب ثهههم يبيهههع وال يهههذكر العيهههب 
 . 4 للمشتري

ههها عرفهههه فقهههال:  -  5 ابهههن شهههاسنقهههال  عهههن  -الحطهههاب  ولكهههن تحهههت اسهههم التعزيهههر الفعلهههي  وأيض 
التعزير الفعلي كالشرطي وهو: أن يفعل البائع في المبيع فعال  يظن به المشتري كمهاال  فهال يوجهد  ثهم »

حسههن مههن قههول التوضههيح والشههارح  وهههو أن يفعههل البههائع فههي المبيههع أ -أي هههذا التعريههف  -قههال: وهههو 
فعال  يستر به عيبه فيظهر في صورة السالم  حيهث قصهر ههذا الكهالم فيمها يسهتر العيهب فقهط  وشهمول 

نما يظهر كماال  »الفعل:   . 6 « «ال يستر عيب ا وا 
عليههه ليظهههر فههي هههو إخفههاء عيههب الشههيء المعقههود »وقههد عرفههه بعههض الفقهههاء المحههدثين بقولههه: 

 . 7 «صورة غير صورته الحقيقية  أو فعل البائع بالمبيع ما يزيد به ثمنه

                                                

  .16/85  مادة: د.ل.س يبيدمرتضى الزَّ ل  تاج العروس  1 

  .363ص    سألحمد بن فار   مقاييس اللغة  2 

اهلل بههن مفلههح الحنبلهي أبههي إسههحاق  المكتههب  المبهدع  إلبههراهيم بههن محمههد بهن عبههد   360ي  ص  لمنصههور البهههوت  منتههى اإلرادات  3 
  .4/81  هه1400اإلسالمي بيروت  

  .2/711  البن عبد البر  الكافي في فقه أهل المدينة  4 
امي السعدي  أبو محمد  الخالل: فقيه مالكي  من كبارهم  كان مدرس ا بمصر  وتوجهه هو: عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار الجذ  5 

 إلى دمياط بنية الجهاد  فتوفي فيها. من تصانيفه: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة.
  .56  للقرافي  ص  الذخيرة   1/257  البن خلكان  دار صادر  بيروت  وفيات األعيان -

  .438-4/437  للمواق  التاج واإلكليل   438-4/437ل  للحطاب    مواهب الجلي6 
   مبهادئ الفقههه اإلسهالمي  د. يوسههف 403  ص  بالكويههت  السهندس مكتبهة نشههر   تهاري  الفقهه اإلسههالمي  د. محمهد يوسههف موسهى 7 

  .304  ص  م1983 - هه1403 القاهرة   العربية الدار منشورات قاسم 
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ظهار المعقود عليه بصورة غير ما ههو عليهه فهي »وكذا عرفه بعضهم بقوله:  هو إخفاء العيب وا 
 . 1 «الواقع

مههن كتمههان العيهب أو فعهل شهيء يزيهد »واختهار الهبعض اآلخهر مهنهم هههذا التعريهف لهه  وههو أنهه: 
 . 2 «قيمة السلعة

ن اختلفت ألفاظها.  وهذه التعريفات متفقة في المعنى والمدلول  وا 
 تعريف البغاء: -3

 . 3 النساء بزنا مختص وهو زنت : أي بغاء  تبغي المرأة بغت: مصدر الزنا : لغة البغاء
 خروجهها المهرأة بغهاء مهن والمهراد. بغهاء زنهاه يسهمى فال الرجل أما. المرأة زنى: أنه الفقهاء هعرفو 
 . 4 مكرهة غير أم مكرهة أكانت سواء  الفعل ذلك بها يفعل عمن تبحث

 تعريف العضل: -4
 وعضهل اشتد  إذا األمر به عضل: يقال واإلعسار  والتضييق المنع : بمعنى: اللغة في العضل

 . 5 ظلم ا الزوج منعها إذا -مثلثة- يعضلها المرأة
 فههي منهمهها واحههد كههل ورغههب ,ذلههك طلبههت إذا بكفئههها ويجالتههز  مههن المههرأة منههع وفههي االصههطالح:

 . 6 صاحبه

                                                

  .89م  ص  1936 -هه 1355القاهرة   –لمالية  الشي /أحمد إبراهيم  المطبعة الفنية  مصر   المعامالت الشرعية ا1 
  .517م  ص  1976   1ط    القاهرة  العربية النهضة دار  مدكور سالم محمد. د  أصول الفقه اإلسالمي  2 
 . 5/26البن سيده    المخصص   1/371  البن دريد  جمهرة اللغة  3 
 -ههههه 1416   1  ط  دار الكتهههب العلميهههة  بيهههروت شههههاب الهههدين محمهههود األلوسهههي البغهههدادي   أبهههي الثنهههاءللعالمهههة  ي روح المعهههان  4 

أحكههام القهههرآن  ألبهههي بكهههر محمههد بهههن عبهههد اهلل ابهههن العربهههي  و    12/254  الجههامع ألحكهههام القهههرآن  للقرطبهههي   18/156  م1996
لمحمههد أمههين الشهههير بههابن   حاشههية ابههن عابههدين   2/1374لبنههان    النشههرتحقيههق: محمههد عبههد القههادر عطهها  دار الفكههر للطباعههة و 

حاشهية الشهلبي علهى تبيهين الحقهائق  مطبهوع بههام  تبيهين الحقهائق المطبعهة الكبهرى األميريهة  مصهر     3/308  يعابدين الدمشق
 للمهواق  التهاج واإلكليهل   و 6/278  مواههب الجليهل  للحطهاب   و 4/426  الشرح الصغير  الهدردير   و 3/293  هه1315   1ط  

كشهاف القنهاع     و 4/170بيهروت    يحيى بن شهرف النهووي أبهو زكريها  دار المعرفهة  لمنهاج الطالبين وعمدة المفتينو    6/276 
 . 6/158  للبهوتي

  .1/415   عضل  مادة  المصباح المنير   930  ص   عضل  مادة   القاموس المحيط  5 
 . 6/477  البن قدامة  المغني   و 3/153  للشربيني  مغني المحتاج  6 
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 تعريف الكراء: -5
 أي: حجهج ثمهاني يوجرني فهو الرجل استوجرت: وتقول الكراء : األجرة: العرب تقول: لغة الكراء

 . 1 أكريتها: الدار وآجرته أجيري  يصير
ا:   منفعهههة علهههى يهههرد؛ إذ يهههرلألج األجهههر مهههن أعطهههى مههها وههههو المسهههتوجر  أجهههر الكهههراءواصهههطالح 

 . 2 العمل منفعة على يردو  األشياء 
 تعريف الشغار: -6

 أو الصههداق  عههن لخلههوه عنههه خههال إذا السههلطان  عههن البلههد شههغر: قههولهم مههن الرفههع الشههغار لغههة:
 مهن ُكهال   كهون ليبهول  رفعهها إذا برجلهه الكلهب شهغر: قولهم من موخوذ: وقيل الشرائط  بعض عن لخلوه

 القبيحههة الهيئههة بهههذه التشههبيه وفههي ابنتههك  رجههل أرفههع حتههى ابنتههي  رجههل ترفههع ال: لآلخههر ليقههو  الههوليين
 . 3 فاعله على وتغليظ  له تقبيح

ا:  وقههد صههداق بينهمهها لههيس موليتهه اآلخههر يزوجههه أن علههى موليتهه الرجههل يههزوج أن هههو واصهطالح 
: أن بوليتك  وليتي في غرشا: يقول الجاهلية نكاح من الشغار كان: العلماء بعض عن  4 عياض قال

 . 5 بجماع جماعا عاوضني
                                                

 . أجر  مادة  4/10  منظور بنال  لسان العرب  9   أجر  مادة   المصباح المنير   6ص     أجر  مادة مختار الصحاح    1 
بهن  لسهليمانخطيهب  بتحفهة الحبيهب علهى شهرح ال ةالمسما  على الخطيب يحاشية البجيرم   15/3  المجموع شرح المهذب  للنووي  2 

حاشهههيتا قليهههوبي وعميهههرة  ألحمهههد سهههالمة القليهههوبي  وأحمهههد    3/172 م 1995 -ههههه 1415محمههد البجيرمهههي  دار الفكهههر  بيهههروت  
   1/394  للشههيرازي  يالمهههذب فههي فقههه اإلمههام الشههافع   3/67  م1995 -هههه 1415البرلسههي عميههرة  دار إحيههاء الكتههب العربيههة  

 . 2/332  ي  للشربينمغني المحتاج
 دائههرة مطبعههة  خههان المعيههد عبههد محمههد .د: قيههحق  تالبغههدادي الهههروي اهلل عبههد بههن سههال م بههن القاسههم ُعبيههد يبهه  ألغريههب الحههديث  3 

 بههن محمههد  لالزاهههر فههي معههاني كلمههات النههاس   3/128  م1964 - هههه1384   1  ط  الههدكن -آبههاد حيههدر العثمانيههة  المعههارف
-هههه1412   1  ط  بيههروت  الرسههالة مالسسههة  الضههامن صههالح حههاتم. د  تحقيههق: األنبههاري بكههر أبههو بشههار  بههن محمههد بههن القاسههم
 . 8/41    لألزهريتهذيب اللغة   2/167  م1992

هُر أجهداده إلهى مدينهة فهاس  ثهم مهن فهاس إلهى    هو:4  عياض بن موسى اليحصبي السبتي  أبو الفضل  أصله من األندلس ثم انتقهل آخى
ء المالكية  كان إمام ا حافظ ا محدث ا فقيه ها متبحهر ا  مهن تصهانيفه: التنبيههات المسهتنبطة فهي شهرح مشهكالت المدونهة  سبتة  أحد علما

كمهال المعلهم فهي شهرح صهحيح مسهلم وكتهاب األعهالم بحهدود قواعهد اإلسهالم. تهوفي سهنة   -ههه  544والشفا في حقوق المصطفى  وا 
  .8/16  معجم الماللفين  عمر رضا كحالة   5/285  يبرد يالبن تغر   رةالنجوم الزاه   140 ص   الزكية شجرة النور

المبسهههوط     3/1430    للكاسهههانيبهههدائع الصهههنائع   3/106  يلمحمهههد أمهههين الشههههير بهههابن عابهههدين الدمشهههق  حاشهههية ابهههن عابهههدين  5 
 داري  العينهه الههدين بههدر يالحنفهه يبالغيتهها أحمههد بههن محمههود محمههد  ألبههي البنايههة شههرح الهدايههة   5/105  يشههمس الههدين السرخسههل

 مهذاهب معرفهة في حلية العلماء   5/174لشافعي    لاألم   4/213  م2000 - هه1420   1  ط  لبنان بيروت   العلمية الكتب
  انعمه  بيهروت  األرقهم دار  الرسهالة مالسسهة  إبهراهيم أحمهد ياسهين. دتحقيهق:  القفهال  يالشاش بكر أبو  أحمد بن محمد  لالفقهاء
 أخيهرة. ط  يالحلبه يالباب مصطفى مطبعة  ياألنصار  زكريا للشي  الطالب  منهج شرح فتح الوهاب  . 6/396  م1980   1ط  
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ومهههن خهههالل العهههرض السهههابق لتعريهههف ههههذه المصهههطلحات التهههي يكهههون محلهههها وموضهههوعها ههههو 
باألشهخاص كاصهطالح علهى أعمهال ومعهامالت محرمهة  اإلتجهاراألشخاص  يمكننها االقتهراب مهن فههم 

قههائم بذاتههه. كمهها يمكننهها مالحظههة  ومالثمهة شههرع ا  رغههم أنهههم لههم يتصههدوا لالتجههار باألشهخاص كمصههطلح
  واتسههههاع نطاقههههها عنههههدهم عمهههها هههههو عليههههه فههههي وفهمههههها توسههههع الفقهههههاء فههههي تصههههوراتهم لهههههذه الجريمههههة

 االصطالح القانوني المعاصر.

                                                                                                                                                                

علي بن محمد بهن حبيهب المهاوردي الشهافعي  لوهو شرح مختصر المزني    الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي   2/34 
-هههه 1419   1ط    لبنههان  بيههروت  ي  عههادل أحمههد عبههد الموجههود  دار الكتههب العلميههةالشهه  و تحقيههق: الشههي  علههي محمههد معههوض

  يالمههههذب فهههي فقهههه اإلمهههام الشهههافع   6/215    للرملهههينهايهههة المحتهههاج   7/106  روضهههة الطهههالبين  للنهههووي   9/323م  1999
  إلنصههاف فههي معرفههة الههراجح مههن الخههالفا   5/93  كشههاف القنههاع  للبهههوتي   10/42  البههن قدامههة  المغنههي   2/47  للشههيرازي
  الكبهرى التجاريهة المكتبهة  السهيوطي الهدين جهالل بكهر  أبهي بن الرحمن عبد  لمالك موطو شرح تنوير الحوالك   8/159  يللمرداو 
  دار البشهائر يجعفهر أحمهد بهن محمهد بهن سهالمة الطحهاو  يمختصهر اخهتالف العلمهاء  ألبه   2/69  هه1969 - هه1389  مصر

 . 2/279م  1996 -هه1417   2  سالمية  بيروت  لبنان  طاإل
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 الثاني املطلب
 نظاما فقها و باألشخاص جتاراال تعريف

س لهه مفههوم واحهد باألشخاص كمصطلح طارئ حديث ا على الفكر القانوني المعاصر  لي تجاراال
متعارف عليه في إطار عالمي  وسواء أكان مرجع ذلك إلى حداثة المصطلح في الفكر القهانوني علهى 
نطاق عالمي  أم كان الختالف المدارس القانونية وكذا البيئات االجتماعيهة التهي تنطلهق منهها المفهاهيم 

د أحههد أبههرز العوائههق أمههام جهههود يعهه – علههى ههذا النحههو –القانونيهة  فههإن عههدم تحديههد مفهههوم المصههطلح 
  لعههدم وجههود مفهههوم متفههق عليههه لعناصههر  1 مالحقهة مرتكبههي هههذه الجريمههة مالحقههتهم فههي إطههار عههالمي

الجريمهههة وسهههائر العوامهههل الموضههههوعية والشخصهههية التهههي يمكهههن للههههدرس القهههانوني تناولهههها فهههي دراسههههته 
 للجريمة.

صههرها معاصههر لهههذه الجريمههة لتبيههان عناالقههانون ال فقهههاءوقههد نههتج عههن ذلههك أن تعههددت تعريفههات 
االسههههتخدام والنقههههل والتسههههليم لألشههههخاص مههههن خههههالل التهديههههد أو »أنههههها: وأركانههههها  ومههههن ذلههههك تعريفههههها 

 االختطههاف واسههتخدام القههوة والتحايههل  أو اإلجبههار أو مههن خههالل إعطههاء وأخههذ الفوائههد الكتسههاب موافقههة
تغالل الجنسههي أو اإلجبههار علههى القيههام وقبههول شههخص يقههوم بالسههيطرة علههى شههخص آخههر  بهههدف االسهه

 «.بالعمل
باألشهههخاص يعنهههي تسهههخيرهم وتهههوفير  تجهههاراالويمكهههن اسهههتخالص فحهههوى ههههذا التعريهههف فهههي أن 

لقهوة المواصالت لنقلهم  وأماكن تجمعهم  واستقبالهم بعد أن ترتكب بحقهم أفعال التهجير أو استعمال ا
الل الحقههوق أو اسههتغالل الضههعف لههدى الطفههل أو وسههيلة أخههرى للضههغط  أو االحتيههال أو اسههتغ ةأو أيهه

 المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض االستغالل.
 . 2 «كل من يصلح الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات»ه: أن  كما يعرف الشخص 

ص بهوي شهكل مهن بهوي شهخ تجهارااليحظهر »باألشهخاص فهي النظهام السهعودي:  تجاراالتعريف 
األشهههكال  بمههها فهههي ذلهههك إكراههههه  أو تهديهههده  أو االحتيهههال عليهههه  أو خداعهههه  أو خطفهههه  أو اسهههتغالل 
الوظيفهة أو النفههوذ أو إسههاءة اسههتعمال سههلطة مهها عليههه  أو اسههتغالل ضههعفه  أو إعطههاء مبههالع ماليههة أو 

لجنسههي  أو العمههل أو مزايهها أو تلقيههها لنيههل موافقههة شههخص لههه سههيطرة علههى آخههر مههن أجههل االعتههداء ا

                                                

  .173   تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية  لمحمد بن عبد اهلل الشنقيطي  ص 1 

  .181 م  بيروت  ص 1978  أصول القانون  عبد المنعم فرج الصدة  دار النهضة العربية  د.ن.ط  2 
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الخدمهههههة قسهههههر ا  أو التسهههههول  أو االسهههههترقاق أو الممارسهههههات الشهههههبيهة بهههههالرق  أو االسهههههتعباد  أو نهههههزع 
 . 1 «األعضاء  أو إجراء تجارب طبية عليه

الجريمههة بالبشههر السههعودي لتعريههف  تجههاراالتصههدت الفقههرة األولههى مههن أولههى مههواد نظههام مكافحههة 
 . 2 «  أو نقله أو إيوائه  أو استقباله  من أجل إساءة االستغاللاستخدام شخص  أو إلحاقه»أنها: 

يهف  لذلك عمدت المادة الثانية من النظام إلى إلقاء مزيد من اإليضاح حول هذا التعر  واسترساال  
 .ببيانها بعض األغراض التي يقصد فيها استغالل الشخص المجني عليه المتجر به

باألشهخاص انفهراده بهالنص علهى جريمهة التسهول  تجهاراالومما يحسب للنظام السهعودي لمكافحهة 
 تجههاراالوعههدها مههن تلههك الجههرائم التههي يتصههدى النظههام لمكافحتههها  فكههان نصههه عليههه بههرغم أن تعريههف 

ا مهن النظهام عهن اهتمامهه بمكافحتهها وعهالج المجتمهع والدولهة مهن آفتهها   باألشهخاص يتضهمنها إفصهاح 
دام ألنهها غالب ها مها يهتم اسهتخ ر على الدولة والمجتمهع واألسهرة؛لخطلما صارت تمثله من ظاهرة شديدة ا

األطفههال والنسههاء وذوي العاهههات وسههائل لههها  فيجههري تهريههب هههالالء الضههحايا إلههى المملكههة مههن طههرق 
 وبوسائل متعددة  إضافة إلى ما يمكن أن يفضي إليه تهريب النساء من جرائم مصاحبة كالدعارة.

لمذكورتين فيه الكفاية وزيادة للهرد علهى تقهارير لألمهم المتحهدة تهتهم وكان نص النظام في مادتيه ا
 –وخاصة هذه الفئات  –باألشخاص  تجاراالبالتغاضي عن جرائم  –عن عدم تدقيق نظر  –المملكة 

فصههنفت المملكههة  ,وتشههغيلهم فيمهها ال يتناسههب معهههم مههن أعمههال  وتمههادت تلههك التقههارير فههي المغالطههة
باألشهخاص  حيهث يجهري تصهنيف  تجهاراالدرجهات التعامهل الجهدي لمكافحهة  ضمن الدرجة الثالثة مهن

الدول في هذا الشون إلى ثالث درجات  وفيه تكهون الهدول مهن الدرجهة األولهى ههي الهدول التهي قطعهت 
الشههوط األكبههر فههي سههن القههوانين لمكافحههة الجريمههة والتطبيههق الفعههال لهههذه القههوانين  والههدول مههن الدرجههة 

مهن  الدرجة الثالثهة فههي التهي فهي حهال تخطو خطوات جادة في هذا السبيل  وأما دول الثانية هي التي
 . 3 التقاعس وعدم االكتراث تقنين ا وتطبيق ا

ن مثهههل ههههذه المغالطهههة ال يسهههتوجب تصهههحيحها إال أيسهههر نظهههرة موضهههوعية منصهههفة إلهههى الهههنهج  وا 
تخهذ الشهريعة اإلسهالمية مهنهج حيهاة الرشيد الذي يعتمده نظهام حكهم المملكهة السهعودية منهذ نشهوتها  إذ ي

 –وحكههم  ويسههتمد مههن مبادئههها مبادئههه  ومههن أهمههها تكههريم اإلنسههان بحسههبانه إنسههان ا وفقههط  وهههي بههذلك 

                                                

 ة من نظام مكافحة االتجار باألشخاص السعودي.  المادة الثاني1 

  .1  نظام مكافحة االتجار باألشخاص السعودي المادة األولى الفقرة رقم  2 

 م عن االتجار باألشخاص.2007  تقرير األمم المتحدة 3 
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سههبقت سههائر الههنظم القانونيههة فههي العههالم نحههو إقههرار حقههوق  –كنهجههها المسههتمد مههن الشههريعة اإلسههالمية 
ا.اإلنسان ال في حياته فقط  بل قبل ميالده وبعد مم  اته أيض 

غبهة وال يتخذ تهريب األطفال صورة القسر دائم ا  فقد يكون التهريهب برغبهة الطفهل وبموافقتهه أو ر 
لطفهل لذويه موافقتهم  بل قهد يهتم بنهاء علهى اتفهاق يتقاضهى بمقتضهاه المههرب مبلغ ها مالي ها نظيهر تهريبهه 

أجلهه  أو يكهون الهذي يتقاضهى إلى حيث يتاح له العمل والحركة لتحصيل الغرض الذي تم تهريبه مهن 
 المبلع المالي شخص آخر هو من يقوم باستقبال الطفل بناء على اتفاق معين لتشغيله على هذا النحو

ليهة  وحقهوق الطفهل التهي أبانهت عنهها المواثيهق واالتفاقيهات الدو  ,جريمة نكراء تتنافى مع حقوق اإلنسان
اص وبخاصهههة النسهههاء واألطفهههال  وههههو المكمهههل باألشهههخ تجهههاراالومنهههها بروتوكهههول منهههع وقمهههع ومعاقبهههة 

 التفاقيهههة األمهههم المتحهههدة لمكافحهههة الجريمهههة المنظمهههة عبهههر الوطنيهههة الموقهههع فهههي بهههاليرمو بإيطاليههها عهههام
أكثههر ظهههور ا حههين ينههوي تهريههب األطفههال علههى أفعههال أخههرى مههن  للجريمههةم  فههإن الوجههه األبشههع 2000

  طفال  حيث يتم تهريبهم ألغراض تجارية  أو جنسهيةقبيل البيع والشراء أو الخطف التي تقع على األ
على علم بما هو في سبيل أن يتعرض  –بطبيعة الحال  –أو لالتجار في المخدرات  وال يكون الطفل 

 له منها.
  إذ يكهون تهريبهه جبهر ا فهي قسهوة يتعهرض لهمهابهم من عنف و  تجاراالوال يخلو تهريب األطفال و 
ناء تهريبه للحبس والجوع والضهرب وغيرهها مهن صهور العنهف  وال ينهدر غالب األحوال  كما يتعرض أث

 أن يلقى بعض هالالء الضحايا من األطفال عديمي الحول والقوة مخاطر تصل إلى حد الموت.
قههد يقههع فههي الدولههة  تجههاراال  والفههارق بينهمهها أن تجههاراالوجريمههة التهريههب ال تنفصههم عههن جريمههة 

خلهه , والتهريهب قهد تداا  أما التهريهب فههو جريمهة عهابرة لحهدود الهدولنفسها التي منها الطفل أو خارجه
ن بمها ينطهوي عليهه مه تجهاراالهمها مع ها  أمها من لرضاء والموافقهة سهواء مهن الطفهل أم ذويهه أممن ا حال

يهة كمها قهد تتحهول عمل, صور االستغالل البشعة التي ذكرناها فغالب ا ما يحدث قسر ا علهى الطفهل وذويهه
 ارتجهاالتي تتم في بدايتها بموافقة الطفل أو ذويه إلهى عمليهة اتجهار  حهين يهرى المههرب أن التهريب ال

 بالطفل الذي يقوم بتهريبه أجدى نفع ا مالي ا له.
ويفضههي التعريههف السههابق إلههى مالحظههة أن مصههطلح التصههرفات جههامع لسههائر أشههكال التصههرف  

ألخههرى  وفههي التشههريعات الوطنيههة  حيههث يجههري بخههالف مهها يههتم ذكههره فههي المواثيههق الدوليههة واإلقليميههة ا
استعمال مصطلحات من قبيل: النقهل والتنقيهل واالسهتقبال  كمها يستشهف مهن التعريهف عهدم اسهتلزام أن 

ومن سمات الجريمهة التهي  ير محترفين,يكون الوسيط محترف ا  إذ قد تتم هذه الجرائم من قبل وسطاء غ
لحهدود الوطنيهة لدولهة مها  بهل ههي ممها يهتم عبهر حهدود عرض لهها التعريهف عهدم اقتصهار مهداها علهى ا



- 104 - 

الههدول  وتقههوم عليههها فههي كثيههر مههن األحيههان عصههابات ومنظمههات إجراميههة ذات سههمة دوليههة آخههذة فههي 
 التنامي عدد ا ونطاق عمل لما تمثله أرباح الجريمة من إغراء كبير.

ويهة فهي تسهليط الضهوء علهى ويعد الثاني من ديسمبر باعتباره اليوم العهالمي إللغهاء الهرق حجهر زا
كمها وردت فيهه  –بالبشهر  تجهاراالالجريمة والتعريف بها  فبمطالعة النص الفرنسي نجد اعتبار جريمة 

هذه الكلمة أنها جريمة عار علينا جميع ا  ففي كل عهام  اآلالف مهن الرجهال والنسهاء واألطفهال ضهحايا 
ة اإلكهههراه أو الخهههداع أو القهههوة  واسهههتغاللهم بالبشهههر فهههي بلهههدانهم أو فهههي الخهههارج  وذلهههك بواسهههط تجهههاراال

لممارسههة الجههنس أو لالتجههار بوعضههائهم  حيههث تتههوثر تقريب هها جميههع الههدول مههن هههذه الجريمههة التههي تعههد 
 . 1 «جريمة ضد اإلنسانية...

باألشهههخاص: التوظيهههف  النقهههل  اإليهههواء   تجهههارالافمهههن خهههالل ههههذا الهههنص فهههإن ممههها يقصهههد بهههه 
 خدام القوة  أو وسائل أخرى لالستغالل.االستقبال  اإلكراه  است

د قهد اعتمه« اإلنتربهول»ة لهذه الجريمة أساس ا للتعريف  نجد في سياق من اتخاذ األشكال الرئيسو 
بالبشهههر شههكل مههن أشهههكال الجريمههة المنظمههة الدوليهههة التههي تههدر مليهههارات  تجههاراالإن »لتعريفههها نصههه: 

 الدوالرات وتمثل االسترقاق في العصر الحديث.
بالبشههههر عههههن طريههههق الخههههداع أو اإلكههههراه  ويتجههههر بهههههم بههههين البلههههدان  تجههههارااليسههههتدرج ضههههحايا و 

والمنهههاطق  ويحرمهههون مهههن اسهههتقالليتهم وحهههريتهم فهههي التنقهههل واالختيهههار  ويتعرضهههون لمختلهههف أشهههكال 
 اإلساءة الجسدية والنفسية.

 ة هي:قسم إلى ثالثة أنواع رئيسوين
 ألغراض السخرة. تجاراال -
 الستغالل الجنسي.ل تجاراال -
 باألعضاء البشرية. تجاراال -

تههرتبط »للجريمههة الهربط بينهها وبهين تهريههب المههاجرين  فوضهاف أنهه:  اإلنتربهولولهم يغفهل تعريهف 
بالبشههر حيههث يههدبر المهربههون دخههول أشههخاص  تجههاراالمسهولة تهريههب المهههاجرين ارتباط هها وثيق هها بمسههولة 
رعاياههها وال مههن المقيمههين الههدائمين فيههها  للحصههول علههى بطريقههة غيههر مشههروعة إلههى بلههدان ليسههوا مههن 

                                                

 21.00الساعة:  24/1/2017  اليوم العالمي إللغاء الرق  تم االطالع اليوم: 1 
http://www.un.org/fr/events/salveryabolitionday/trafficking.shtml 
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مكاسههب ماليههة أو ماديههة  وبشههكل عههام  تنتهههي العالقههة بههين المهههاجرين غيههر الشههرعيين والمهههربين فههور 
 «.تسديد المبلع المطلوب

ات الدوليههة دولههي مههن خههالل المعاهههدات واالتفاقههوقههد كههان للجهههود الكثيههرة التههي بههذلت علههى نطههاق 
باألشههخاص  فههي إطههار الجهههود الدوليههة للتصههدي  تجههاراالز فههي تحديههد أهههم معههالم جريمههة أثرههها البههار 

تماعيهة ألشكال الجرائم المستحدثة التي صارت تنحو منحى عالمي ا تتوثر بعواقبه السلبية وبوضراره االج
 أكثر الدول.
ل مهههها أو  -ات التهههي سهههعت مههههن المواثيهههق والمعاههههدات واالتفاقهههه ت ههههذه الجهههههود عهههن عهههدد  فهههوثمر 

فهي باألشهخاص  ومهن بهين تلهك التعريفهات نطهالع مها جهاء  تجهاراالإلى وضهع تعريهف لمفههوم  - سعت
 :اآلتيهات المواثيق والمعاهدات واالتفاق

كههانون األول  -ديسههمبر  2باألشههخاص واسههتغالل بغههاء الغيههر الصههادرة فههي  تجههاراالاتفاقيههة  -1
  إذا  1 بالبشهر تجهاراالتدخل ضمن جريمة م التي يفهم من خالل مضمونها المصطلحات التي 1949

 :اآلتيةتضمنت هذه االتفاقية األفعال 
 قيام شخص باستغالل دعارة شخص آخر حتى إذا كان برضا هذا الشخص. -
قيهههام شهههخص بهههامتالك أو إدارة مهههوجورة للهههدعارة  والقيهههام عهههن علهههم بتمويلهههه أو المشهههاركة فهههي  -
 التمويل.
وعن علم مبني أو مكانها آخهر السهتعماله دعهارة  –ة أو جزئية بصفة كلي –توجير أو استئجار  -
 . 2 للغير

ويفههههم ممههها سهههبق أن االتفاقيهههة قهههد وضهههحت صهههور ا وأفعهههاال  مهمهههة تهههدخل ضهههمن السهههلوك المهههادي 
بالبشهههر  وكهههذلك أههههم األفعهههال التهههي قهههد تميهههز الجريمهههة عهههن الجهههرائم المشهههابهة لهههها   تجهههارااللجريمهههة 

 لم يتحقق. لركن المعنوي سواء  تحقق العلم أممها على اركزت في مفهو  أنهاباإلضافة 
بهههالرقيق واألنظمههههة والممارسههههات المشههههابهة للههههرق  تجههههاراالاالتفاقيهههة التكميليههههة إللغههههاء الههههرق و  -2

كهل فعهل اكتسهاب عبهد »بالرقيق:  تجاراالم  حيث نصت في مادتها السابعة على أنه  يقصد ب1956 

                                                

 1  Youk  Elizabeth: Ivana  (2009)  human trafficking law and policies in destination states of the 

council of Europe  master thesis  Dublin city university  uk  p: 42  43. 

  .69 م  ص 2001ود  دار العلمية الدولية ودار الثقافة والتوزيع  عمان  د.ط  الجريمة المنظمة  كوركيس يوسف دا  2 
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يع لشخص في حوزة شخص من أجهل بيعهه أو تبادلهه  وكهذلك بصهفة لبيعه أو لمبادلته  وكل تنازل بالب
 . 1 «عامة كل عمل تجارة أو نقل للعبيد مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة

  الصهادرة عههن األمهم المتحهدة  حيههث  2 م1979وكهذلك اتفاقيهة منههع التمييهز ضهد المههرأة لعهام  -3
األطههراف جميههع التههدابير المناسههبة بمهها فههي  تتخههذ الههدول.... »جههاء فههي مضههمون المههادة السادسههة منههه  

والتهي تضهمنت أههم « بالمرأة واستغاللها فهي البغهاء تجاراالذلك التشريعي منها  لمكافحة جميع أشكال 
بالبشهر التهي حاولهت  اإلتجهاربالنساء تحهت مضهمون  اإلتجارالصور التي تدخل ضمن تعريف جريمة 

سهتغالل الهدعارة وتجهارة النسهاء  وههذه االتفاقيهة صهادقت إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء  وكهذلك ا
 . 3 عليها الجزائر

م  التههي طرحههت عههدة مسههائل مههن 1989ولههيس هههذا فقههط فنجههد كههذلك اتفاقيههة حقههوق الطفههل لعههام 
   4 ةلتهي تهدخل ضهمن ههذه الجريمهة الرئيسهباألطفال  وكهذا تلهك الصهور ا تجاراالبينها مسائل متعلقة ب
م  2000ة حقوق الطفل  بخصوص بيع األطفال ودعارتهم والصهور الخليعهة لعهام باإلضافة إلى اتفاقي

باألشخاص والنسهاء واألطفهال المكمهل التفاقيهة األمهم المتحهدة  تجاراالإلى بروتوكول منع وقمع  وصوال  
م  حيهههث 2000لمكافحههة الجريمهههة المنظمهههة عبهههر الحهههدود الوطنيهههة  الصهههادرة عهههن األمهههم المتحهههدة عهههام 

تجنيهد أشهخاص أو نقلههم  أو »بالبشهر:  تجاراال  منه على أنه يقصد ب 5 الثالثة الفقرة  أ نصت المادة 
تنقيلهم أو إيوائهم  أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها  أو غير ذلك من أشكال القسهر أو 

مبهالع ماليهة  أو  االختطاف  أو االحتيهال أو الخهداع  أو إسهاءة اسهتعمال السهلطة  أو بإعطهاء أو تلقهي
مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص لغرض االستغالل  ويشمل كحد أدنى استغالل دعارة 

                                                

االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بهين األسهباب  حامهد سهيد محمهد حامهد  نشهر المركهز القهومي لإلصهدارات القانونيهة    1 
  .15م  ص  2013

لبشهر  عبههد اللطيهف دحيهة  مجلهة التواصهل فهي االقتصهاد واإلدارة والقهانون  العههدد جههود األمهم المتحهدة فهي مكافحهة جهرائم االتجهار با  2 
  .136 م  ص 2014  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة المسيلة  جوان  38

 6. انظهر الجريهدة الرسهمية رقههم 29  16  15  9  4  3  2  1مهع الهتحفظ علهى المهواد  22/1/1996صهادقت عليهها الجزائهر فهي   3 
 .24/1/1996بتاري  

 4  Herdia  Marta Iniguez de (2009): People trafficking: conceptual issues with unithed nations 

trafficking protocol 2000  human rightsreview  volume9  number  pages 299-316  springer  p: 304 

صهة النسههاء واألطفهال  المكمههل التفاقيههة األمهم المتحههدة لمكافحهة الجريمههة المنظمههة بروتوكهول منههع ومعاقبهة االتجههار باألشههخاص وبخا  5 
 م.2000عبر الحدود الوطنية لعام 
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الغير أو سائر أشهكال االسهتغالل الجنسهي  أو السهخرة  أو الخدمهة قسهر ا  أو االسهترقاق أو الممارسهات 
 . 1 «الشبيهة  بالرق أو االستعباد  أو نزع األعضاء

ات قههد ذه المواثيههق والمعاهههدات واالتفاقههن النظههر فههي تلههك التعريفههات  نجههد أن هههوبالتريههث إلمعهها
التقههت رالاههها علههى اعتبههار أن اسههتغالل األطفههال أو النسههاء أو محاولههة اسههتغالل األشههخاص مههن أجههل 

 باألشخاص كمفهوم عام. اإلتجارالدعارة أو غيرها من األفعال التي تدخل ضمن مفهوم 
م المتحدة قد حرصت على إبراز كثير مهن المصهطلحات التهي يبهدو منهها كما نجد أن اتفاقية األم

باألشههخاص ألجههل تههدقيق تجريمههها علههى نطههاق  تجههاراالحههرص االتفاقيههة علههى محاصههرة ظههاهرة جريمههة 
أو  دولي  من قبيل مصطلحات:  تجنيد  أو استغالل  التهديد بالقوة  الدعارة  إساءة استغالل السلطة 

 سترقاق  أو نزع األعضاء  أو الممارسات الشبيهة بالرق .االستغالل الجنسي  اال
ذ ا فيبدو من ذلك محاولة بروتوكهول األمهم المتحهدة إلبهراز أههم مظهاهر ههذه الجريمهة ووسهائلها. وا 

بالنسههاء واألطفههال قههد اسههتحوذ علههى كثيههر مههن اهتمههام المجتمههع الههدولي فههي هههذا السههياق   تجههاراالكههان 
باألشههخاص  فههذلك لمهها تمثلههه  تجههاراالوحههد أهههم وأخطههر صههور جريمههة ألجههل مكافحتههه والعقههاب عليههه ك

الجريمههة حههال وقوعهههها علههى ههههذه الفئههات وباسهههتخدامها مههن مخههاطر فادحهههة األثههر علهههى الفههرد واألسهههرة 
والمجتمههع  ولمهها تجسههده مههن أفههدح صههور إهههدار الكرامههة اإلنسههانية  وعلههى الههنهج ذاتههه وبخطههوات أكثههر 

ا سهههار النظهههام ا ا ورسهههوخ    ليمثهههل إضهههافة نوعيهههة ُتسهههتقى مهههن معهههين الشهههريعة لمكافحتههههلسهههعودي وضههوح 
ات الدوليههة فههي هههذا ي المملكههة  تضههاف إلههى أهههم االتفاقههاإلسهالمية التههي هههي أسههاس الحكههم واألنظمههة فهه

 الصدد  ومن أهمها:
 م.1904بالرق األبيض لعام  تجاراالاالتفاق الدولي لتجريم  -
م  وقهههد تهههم تعهههديل االتفهههاقيتين 1910بهههالرق األبهههيض لعهههام  تجهههاراالاالتفاقيهههة الدوليهههة لتجهههريم  -

 م.1948السابقتين بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 م.1921بالنساء واألطفال لعام  اإلتجاراالتفاقية الدولية لتجريم  -
-1921م تعديل اتفاقيتي م وقد ت1933بالنساء البالغات لعام  اإلتجاراالتفاقية الدولية لتجريم  -
 م.1948م بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1933

                                                

دراسة مقارنة  وجدان سليمان أرتيمهه  نقهال  عهن  مبهارك هشهام عبهد العزيهز: ماهيهة اإلتجهار  -األحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر   1 
  .5  ص  2009  وزارة الداخلية  البحرين  2008لسنة  1ن البحريني رقم بالبشر بالتطبيق على القانو 
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م  والتهي اعتمهدتها الجمعيهة العامهة 1949بالرق األبيض لعهام  تجاراالاالتفاقية الدولية لتجريم  -
وجبههها نفههاذ جميههع م  والتههي أقههرت الههدول األطههراف بم1951لألمههم المتحههدة ودخلههت حيههز التنفيههذ عههام 

 . 1 الصكوك القانونية السابقة التي تم عقدها تحت رعاية عصبة األمم

                                                

سههر الجههرائم ضههد اإلنسههانية فههي ضههوء أحكههام النظههام األسههاس للمحكمههة الجنائيههة الدوليههة  سوسههن تمرخههات بكههة  منشههورات الحلبههي   1 
  .418  ص  2006   1الحقوقية  لبنان  ط  
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 الثالث املطلب
 باألشخاص يف النظام السعودي اإلجتارالركن املادي جلرمية 

ههها فههي القاعههدة التههي ال اسههتثناء فههي القههانون أن الجريمههة ال تقههوم وال تنعقههد المسههئولية الجنائيههة عن
 إذا توافر للجريمة ركنان: مادي  ومعنوي. جانب الجاني إال

وتظههر للوجهود والواقهع الخهارجي كوفعهال لجريمة هو الذي تتشخص فيهه مادياتهها والركن المادي ل
اله مالثمة ويحظرها القانون حماية لمصالح وحقوق معينة  فبفعل الجاني لهذا الركن يتحقق ويثبت اعتدا

المهادي عناصههر يتكهون منههها  وههي: السههلوك اإلجرامههي   وللههركنعلهى المصههلحة التهي يحميههها القهانون, 
 :يوتيوالنتيجة اإلجرامية  ورابطة السببية بينهما  وهي العناصر التي نعرض لها فيما 

 : السلوك اإلجرامي:أوال  
باألشهخاص يتمثهل السهلوك  كما عينها النظهام السهعودي لمكافحتههباألشخاص  تجاراالفي جريمة 

 –ر مهن األفعهال التهي نهص عليهها النظهام علهى سهبيل الحظهر  والهذي يرتكهب اإلجرامي في فعل أو أكث
 من أجل إساءة االستغالل للمجني عليه. – بعبارة النظام

وأهههم هههذه األفعههال التههي تمثههل صههور ا للسههلوك اإلجرامههي  والتههي توافههق فيههها النظههام السههعودي مههع 
م األشخاص  وزاد عليها استقاء مهن تحهريب تجاراالم لمنع وقمع ومعاقبة 2000بروتوكول باليرمو لعام 

 -الشريعة اإلسهالمية للتسهول  باإلضهافة إلهى مها أسهبغه علهى عبارتهه مهن توسهعة فهي مهدلوالتها؛ تتمثهل 
 : يوتيفيما  –مع اقترانها بقصد إساءة االستغالل 

 االستخدام: -1
فيهه السهلوك باألشهخاص  كمها يمكهن أن يظههر  تجاراالوهو أوسع معنى يمكن أن يحتوي جريمة 

علهههى ههههذه الصهههيغة ألجهههل توسهههعة نطهههاق الجهههرم    وقهههد حهههرص النظهههام السهههعودي لمكافحتههههاإلجرامهههي
 ومساءلة مرتكبه.

وقهد جههاء التعبيههر عهن هههذه الصههورة فههي بروتوكهول األمههم المتحههدة فههي بهاليرمو المشههار إليههه بعبههارة 
رد فهي البروتوكهول ههو الشهائع بصورة قسرية ويبهدو أن المصهطلح الهوا تجاراال التجنيد   وهو ما يعني 

في القوانين العربية مع اختالف بعضها  مثل التشريع المصري الذي استعمل مصطلح البيهع والعهرض 
للبيههع والوعههد واالسههتخدام  والمشههرع اللبنههاني اسههتعمل مصههطلح االجتههذاب  أمهها المشههرع الجزائههري حههافظ 

حرفيههههههة للمصههههههطلح اإلنجليههههههزي علههههههى نفههههههس المصههههههطلح الههههههوارد فههههههي البروتوكههههههول  وهههههههو الترجمههههههة ال
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recruitment وألن ههذا المصهطلح يقصهد  ,الوارد في هذه األخيرة  والذي يقصد بهه التجنيهد اإلجبهاري
به بعض اإلجراءات التي تقوم بهها الحكومهات  إال أن هنالهك بعهض فقههاء ال يحبهذون األخهذ بهه لكونهه 

يههه الجههاني الرتكههاب الجريمههة  كمهها يمكههن أن ا يلجههو إليمثههل إجههراءات حكوميههة أكثههر منههها سههلوك ا إجرامي هه
يوخذ السلوك اإلجرامي في الجريمة صورة نقل للضحايا من مكان تواجدهم إلى الواجهة النهائيهة المهراد 

 نقلهم إليها.
 اإللحاق: -2

 بهه اإلتجهارويعني نقهل المجنهي عليهه وضهمه إلهى غيهره مهن المجنهي علهيهم فهي النشهاط الهذي يهتم 
يههف بهين ههذه الصهورة التههي عبهر عنهها النظهام بتعبيههر اإللحهاق  وبهين صهورة النقههل فيهه  وهنهاك فهرق طف

النظام  الواردة بالمادة األولى ذاتها من النظام  أو التنقيل التي نص عليها البروتوكول  كما نص عليها
السههعودي فههي الصههورة التاليههة مباشههرة لصههورة اإللحههاق  ويلحههظ فههي ذلههك توسههع النظههام السههعودي عههن 

لجريمههة  وحرصههه علههى تضههييق الحصههار علههى مرتكبيههها مههن لوتوكههول فههي نطههاق التجههريم والعقههاب البر 
 خالل هذا التوسع في استخدام المصطلحات بكثرة نوعية وعددية.

 النقل أو التنقيل: -3
وقد استعمل النظام السعودي مصطلح النقل  لكفايته في الداللة على المقصود منهه  دون حاجهة 

حهل لح التنقيل إلى جواره  فالتنقيل في حقيقته هو النقل  غير أنه يتم على عهدة مراإلى استعمال مصط
يهتم  بون يقوم الجاني بتنقيل األفراد المتجر بهم بهين عهدة أمكنهة  قهد يمثهل كهل مكهان منهها المكهان الهذي

لهك ن هنابه الجريمة  بمعنى أن يتم استغالل الضحايا فهي كهل األمكنهة التهي يهتم فيهها تنقهيلهم  وقهد يكهو 
  أكثر من سلوك إجرامي مكون للركن المادي في الجريمة كما لو اقتصر دور أحد الجناة بعملية النقل

التههي يهههتم بههها تغييههر مكههان الضهههحية إلههى الواجهههة المهههراد  صهههورة كانههت الجلههب  أو أيههةأو التنقيههل  أو 
 اط وسيلة معينة.استغاللها  ونالحظ أن المواثيق الدولية تناولت التنقيل والنقل دون اشتر 

 اإليواء: -4
وقههد اتفهههق النظهههام السههعودي مهههع بروتوكهههول األمههم المتحهههدة فهههي بههاليرمو فهههي اسهههتخدام المصهههطلح 

باألشههخاص  ويعنههي تههوفير وتجهيههز  تجههاراالالسههلوك اإلجرامههي فههي جريمههة  ذاتللداللههة علههى الصههورة 
 البلد الذي ينقل إليه. في ء في داخل البلد الذي ينقل منه أممكان إلقامة المجني عليه  سوا
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 االستقبال: -5
وهو مصطلح قريب من اإليواء  ويشترك فيه النظام السعودي مع البروتوكول  ويعنهي فهي سهياق 

األشهههخاص الهههذين تهههم نقلههههم  أو تنقهههيلهم أو تهههرحيلهم داخهههل الحهههدود  تسهههلمباألشهههخاص  تجهههاراالجريمهههة 
عنهد نقطهة وصهوله مهن نقطهة انطالقهه  فبعهد  الوطنية  أو عبرهها  كمها يعهرف بونهه تالقهي المجنهي عليهه

باألشهخاص واسهتقطابهم يهتم اتخهاذ اإلجهراءات الالزمهة لنقهل ههالالء الضهحايا مهن  تجاراالتجنيد ضحايا 
ة المصدر إلى دولة المقصد في المحلي  أو من دول تجاراالمنطقة إلى أخرى داخل الدولة  وذلك في 

حايا المغهرر بههم فهي المراكهز التابعهة للجههة القائمهة علهى الدولي  حيث يهتم اسهتقبال الضه تجاراال حال
سههابق ا عههن النقههل أو الحق هها فههي أخههرى  تجههاراالههذا النشههاط  وقههد يههوتي فعههل االسههتقبال كفعههل مههن أفعهال 
 . 1 إلى دولة المقصد سواء  أكان داخل دولة المصدر أم عبر عدة دول وصوال  

جريمههة أنهها تههتم فهي الغالههب لوك اإلجرامهي لويالحهظ علهى هههذه الصهور أو أكثرههها مهن صههور السهل
 ت المهادة الثانيهة مهن نظههاممقترنهة باسهتعمال وسهيلة مهن وسههائل اإلكهراه وسهلب إرادة الضهحية  وقهد عههدد

السهعودي جهل مها يمكهن أن يتصهور بههه ههذا اإلكهراه وسهلب إرادة المجنهي عليهه  بنصهها علههى مكافحتهها 
شهههكال  بمههها فهههي ذلهههك إكراههههه  أو تهديهههده  أو بهههوي شهههخص بهههوي شهههكل مهههن األ تجهههارااليحظهههر »أنهههه: 

ا االحتيهال عليهه  أو خداعهه  أو خطفهه  أو باسهتغالل الوظيفهة أو النفهوذ  أو بإسهاءة اسهتعمال سهلطة مه
 عليهه  أو اسهتغالل ضهعفه  أو بإعطهاء مبهالع ماليهة أو مزايها  أو تلقيهها لنيهل موافقهة شهخص لهه سهيطرة

 .«على آخر...
ألغهراض التهي يمكهن أن يكهون اسهتخدام ههذه الوسهائل فهي إكهراه المجنهي كما حددت المادة ذاتها ا

 مهن»... عليه وسلب إرادته قد تم ألجلها  فاستكملت نصها في عقب تعدادها ههذه األسهاليب  بقولهها: 
بيهة أجل االعتداء الجنسي  أو العمل  أو الخدمة قسر ا  أو التسول  أو االسهترقاق  أو الممارسهات الشه

 «.الستعباد  أو نزع األعضاء  أو إجراء تجارب طبية عليهبالرق  أو ا
فالسلوك اإلجرامي للجاني فهي ههذه الصهور  وفهي تلهك األشهكال مهن ممارسهات اإلكهراه يقهع تحهت 

اختطهاف الضهحايا  ي وبروتوكهول بهاليرمو  كمها فهي حهالطائلة النص الجزائهي لكهل مهن النظهام السهعود
معنويهة لالسهتجابة إلههى الجهاني ولتحقيهق اإلكهراه المعنههوي  يهة أمة وسهيلة كانهت سههواء  مادأو تهديهدهم بويه

باسهتعمال الجههاني لوسههائل الضههغط الماديههة مههن أجههل إجبههار الضههحية علههى االسههتجابة لههه  كمهها لههو هههدد 

                                                

  ص 2008   1ة االتجهار بالبشهر  طهاهر مصهطفى  القيهادة العامهة للشهرطة  أبهو ظبهي  ط  إطاللة على القانون االتحادي لمكافح  1 
 95-98.  
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باختطاف أحد أفراد عائلتهه إذا لهم يمتثهل لهه  كمها قهد يلجهو الجهاني إلهى إغهراء الضهحية دون أن يمهارس 
بتلقهي مبهالع ماديهة أو مزايها أخهرى تقهع الضهحية تحهت  ااإلكهراه  كإعطائهه وعهد   عليها أي نوع من أنواع

إغراءاتهههها  كمههها قهههد يكهههون السهههلوك اإلجرامهههي مصهههحوب ا باالحتيهههال علهههى الضهههحية  وذلهههك عهههن طريهههق 
من أشكال مكاتب التشغيل في الخارج مهن  خداعها من أجل تحقيق الجريمة كما لو اتخذ الجاني شكال  

ناس ونقلهم إلى الوجهة المقصودة  وقد يتوسل الجاني لتحقيق جريمته باستغالل النفهوذ أجل استدراج ال
ا علههى المجنههي عليههه  ا أو وصههي  أو السههلطة التههي يمتلكههها علههى المجنههي عليههه كمهها لههو كههان الجههاني ولي هه

 أية سلطة أخرى رسمية أو غير رسمية يمتلكها الجاني على الضحية. صاحبأو 
وسههيلة مههن وسههائل  ةائم ولههو لههم تههتم بتضههمن السههلوك اإلجرامههي فيههها أيَّههويشههمل الههنص هههذه الجههر 

اإلكراه على ههذا النحهو  بهون يقتصهر دور الجهاني علهى تغييهر مكهان الضهحية دون أن يمهارس أي نهوع 
 ديههه علههى الضههحية وتتحقههق هههذه الحههال  أو الخههداع  أو اسههتغالل السههلطة التههي ل 1 مههن أنههواع اإلكههراه

ليه بصورة طوعية إلى الجاني لغرض نقله إلى مكان آخر  وههي الصهورة األكثهر عندما يلجو المجني ع
شيوع ا في الدول الفقيرة التي تنتشر فيها األمية بشكل كبير  حيهث أي مكهان غيهر المكهان الهذي تعهي  

 فيه الضحية يعتبر أفضل.
 ثاني ا: النتيجة اإلجرامية:

 –ثههاني مههن عناصههر الههركن المههادي للجريمههة باعتبارههها العنصههر ال –ويقصههد بالنتيجههة اإلجراميههة 
   2 ذلك األثر المترتب على السلوك اإلجرامي  والذي يتمثل بهالتغيير الهذي يحهدث فهي العهالم الخهارجي

 تجهاراالوهي التي أرادها الجاني من ارتكابه جريمته وعبر عنها عجز المادة األولى من نظهام مكافحهة 
كمهها فصههلت المههادة الثانيههة المقصههود بصههور تلههك « تغاللمههن أجههل إسههاءة االسهه»باألشههخاص بتعبيههر: 

من أجل االعتداء الجنسي  أو العمل  أو الخدمة قسر ا  أو التسول  أو االسهترقاق  »اإلساءة بتعبيرها: 
أي  –أو الممارسههات الشههبيهة بههالرق  أو االسههتعباد  أو نههزع األعضههاء  أو إجههراء تجههارب طبيههة عليههه 

 «.-على الضحية

                                                

 1  Merle et Vitu: Traite de droit Criminal  Tomel edit Cujas  Paris  1981  no. 566  p: 706. 

  .281ص  م  1982قانون العقوبات  محمد عوض  القسم العام  دار النهضة العربية  د.م.ن    2 



- 113 - 

 قة السببية: ثالث ا: عال
وهههي ثالثههة العناصههر فههي الههركن المههادي للجريمههة  ويقصههد بههها أن تكههون النتيجههة اإلجراميههة التههي 

 حصلت من الجريمة كانت نتيجة للسلوك اإلجرامي الذي يقوم به الجاني.
 –باألشهخاص  تجهاراالوتتحقق عالقهة السهببية ويقهوم بهها العنصهر الثالهث للهركن المهادي لجريمهة 

صههورة مههن الصههور التههي  ةعنههد حصههول اسههتغالل المجنههي عليههه بوي هه -ام السههعودي لمكافحتهههوفق هها للنظهه
االسهههتخدام  أو اإللحهههاق  أو »تضههمنها السهههلوك اإلجرامهههي وعهههددتها المهههادة األولهههى مهههن النظهههام  وههههي: 

 ونههتج عههن ذلههك السههلوك اإلجرامههي إسههاءة االسههتغالل الههذي يتمثههل«.. النقههل  أو اإليههواء  أو االسههتقبال
اق  االعتهداء الجنسهي  أو العمهل أو الخدمهة قسهر ا  أو التسهول  أو االسههترق»سهب المهادة الثانيهة فهي: بح

أو الممارسهات الشههبيهة بههالرق  أو االسههتعباد  أو نههزع األعضهاء  أو إجههراء تجههارب طبيههة علههى المجنههي 
 «.عليه

إسههههاءة  ويسهههتوي إن كانههههت ههههذه الصههههور مهههن السههههلوك اإلجرامهههي ومههههن نتيجتهههها اإلجراميههههة وههههي
ها  االستغالل بوي من صهوره السهابقة قهد تمهت بهإكراه وقهع علهى المجنهي عليهه وسهلب إرادتهه  أو تهم طوع 

 منه وبإرادته واختياره.
 ففي كل هذه الحاالت تتحقهق عالقهة السهببية بهين السهلوك اإلجرامهي والنتيجهة اإلجراميهة  ومهن ثهم

 تتحقق المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة.
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 لرابعا املطلب
 باألشخاص جتاراال جلرمية املعنوي الركن

ها عهدم كفايهة مقارفهة  لكل جريمة ركنان: مادي ومعنهوي  والمسهتقر فهي فقهه القهانون الجنهائي عموم 
بهين  الجاني لركن الجريمة المادي للقول بثبوت الجرم في جانبه  بل يلزم للقول بذلك توافر رباط نفسي

  لههههاوههههذا الهههرابط النفسهههي ههههو مههها يطلهههق عليهههه الهههركن المعنهههوي  الجهههاني والعناصهههر الماديهههة للجريمهههة 
ليسههت بمفردههها محههل نظههر النظههام الجزائههي فههي أي بنيههان قههانوني  بههل إن نظههر  لهههافالعناصههر الماديههة 

للفعل  النظام الجزائي يربط بينها وبين القصد الجنائي للجاني في اتجاهه إلى إحداث النتيجة اإلجرامية
 المادي.

  الههد العامة في ذلهك كفايهة تهوافر القصهد الجنهائي العهام للقهول بتهوفر الهركن المعنهوي ومن القواع
ن ههي اتجهاه إرادة الجهاني إلهى مقارفهة الهرك –كما هو مستقر في النظهام –وفحوى القصد الجنائي العام 

انتهاك ها ا و في الفعهل المهادي ليمثهل اختراق ه النظامالمادي للجريمة مع العلم به وبالعناصر التي يستلزمها 
 لنص قانوني يمنع اقترافه.

باألشههخاص فههي النظههام السههعودي ال تخههرج عههن هههذه القواعههد العامههة  فههال يكفههي  تجههاراالوجريمههة 
لقيامههها فههي جانههب الجههاني  فعلههه لركنههها المههادي  بههل إن ذلههك يسههتلزم قيههام الههركن المههادي متمههثال  فههي 

صد الجنائي المهراد هاهنها ههو القصهد الجنهائي العهام  القصد الجنائي نحو إحداث النتيجة اإلجرامية والق
مكافحهههة الويظهههر ذلهههك مهههن مطالعههة الهههنص النظهههامي فهههي الفقههرة األولهههى مهههن المهههادة األولههى مهههن نظهههام 

مههن أجههل »هههه  إذ يجههري نصههها بونههه: 21/7/1430م وتههاري  /40والصههادر بشههونه األمههر السههامي رقههم 
 . 1 «إساءة االستغالل
ي خاص باعتبارها جريمة عمدية  تطلب النظام لقيامها تهوافر الهركن المعنهو باألش تجاراالفجريمة 

خرى التي   وذلك إلى جانب العناصر والصور األ«من أجل إساءة االستغالل»الذي عبر عنه بعبارة: 
 اقصهد  فهذا القصد الجنهائي الهذي عبهر عنهه الهنص النظهامي بتلهك العبهارة يعهد  تمثل فيها ركنها المادي,

هههخ اجنائي ههه ههه ااص  رادة نتيجتههههه الهههيس عام    وههههو يتكهههون مههههن عنصهههري العلهههم بوركهههان الفعهههل المحظهههور وا 
مهة يتحقهق قيهام الجري –إلهى جانهب الهركن المهادي  –اإلجرامية  فبتوافر الركن المعنوي على هذا النحهو 

 في جانب الجاني.

                                                

  .166 م  ص 1998العقوبات العام القسم الخاص  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   دروس في شرح قانون  1 
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هها وأمها عنصههرا الهركن المعنههوي  وهمها العلههم واإلرادة؛ فهإن العلههم يتحقهق إذا كههان ا قههت و لجهاني عالم 
ع عن ويتفر   لجريمةلمقارفته للركن المادي بونه يقوم ويفعل ويمارس أحد السلوكيات اإلجرامية المكونة 

هذا الحكم أنه إذا كان واقعا في خطو مادي قد انتفى ههذا العنصهر مهن عنصهري الهركن المعنهوي لديهه  
ل وههو يعتقهد أنهه يقهوم بعمليهة نقه –ظهام الهواردة بالنالجريمهة وهي إحدى صهور  –كقيامه بنقل الضحايا 

عادية لمسافرين عاديين  فهنا ينتفي القصد الجنهائي لديهه  وتحديهد ا عنصهر العلهم مهن عنصهري القصهد 
 التي ارتكب فعلها المادي مع انتفاء ركنها المعنوي. الجريمةالجنائي  ومن ثم ال مساءلة له عن 

صههراف العلههم ال إلههى الفعههل المههادي للجريمههة فهههذا العنصههر مههن عنصههري الههركن المعنههوي يعنههي ان
وحسههب  بههل إلههى نتيجتههه اإلجراميههة التههي تتحقههق مههن خههالل الفعههل المههادي  وبصههيغة أخههرى: أن يكههون 
ههها بهههون فعلهههه المهههادي لهههها يهههالدي إلهههى تحقهههق النتيجهههة  الجهههاني عنهههد اقترافهههه للهههركن المهههادي للجريمهههة عالم 

 في إساءة االستغالل. –ظام بتعبير الن –اإلجرامية لهذا الفعل  والمتمثلة 
فههههو إرادة النتيجهههة  المقصهههودةجريمهههة الوأمههها العنصهههر الثهههاني مهههن عنصهههري القصهههد الجنهههائي فهههي 

اإلجراميهة التهي تهوافر العلهم بههها علهى النحهو السهابق  فهال عبههرة بهالعلم بالنتيجهة اإلجراميهة للفعهل المههادي 
ية تتجه إلى تحقيقهها. وبنهاء  عليهه جة إرادة واعفقط  بل يلزم أن تتوافر في جانب الجاني إرادة هذه النتي

فهإن اإلرادة إذا شههابها عيهب مههن عيهوب اإلرادة المعروفههة فهإن هههذا العنصهر الثههاني مهن عنصههري الههركن 
 . 1 المعنوي للجريمة ينتفي  وينتفي بانتفائه قيام الجريمة لدى الجاني

ي جريمة من الجرائم التي يكتفال والتساالل الذي يتوقف عنده النظر في هذا السياق؛ هو: هل تعد
لتحققهههها بالقصهههد الجنهههائي العهههام  أم يتحهههتم لتحققهههها أن يتهههوافر القصهههد الجنهههائي الخهههاص علهههى النحهههو 

 السابق  والذي تالدي إليه عبارة النص النظامي؟
 -والمبرر البحثي الذي ينطلهق منهه ههذا التسهاالل ههو أنهه باسهتقراء مجمهل مها سهيق مهن تعريفهات 

الجريمههة تتههوافر إذا تههوافر لههدى يتضههح مهها يشههبه اإلجمههاع علههى أنَّ لجريمههة ل -نون المقههارن فههي فقههه القهها
ههها لمعنههههى القصههههد  الجهههاني  قصههههد االسهههتغالل  وقههههد زاد النظهههام السههههعودي علههههى ههههذا التعمههههيم تخصيص 
الجنههائي  تمثهههل فهههي عبارتهههه  إسههاءة االسهههتغالل . وبهههالعودة إلهههى المههادة الثالثهههة مهههن بروتوكهههول مكافحهههة 

لمهالتمر اتفاقيهة األمهم المتحهدة لمكافحهة الجريمهة المنظمهة عبهر  –وبخاصة النساء واألطفال  - ريمةجال
أو اسهتغالل »... الدول؛ نجد أنها قد وضحت نوع االستغالل الذي يتمثل فيه القصد الجنائي  بقولهها: 

ذا كههان مههن المسههتبعد تصههور «السههلطة أو اسههتغالل حالههة االستضههعاف... أن تقتههرن  جريمههة دونال  وا 

                                                

  .288  ص  10والتدريب  الرياض  المجلد  األمنية للدارسات العربية المنظمة  محمد عوض  المجلة الجريمة  1 
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القصد الجنائي الخاص والمتمثهل فهي  إنوتتالزم مع قصد استغالل الضحية  فإن ذلك يقود إلى القول 
 . 1 جريمة الهو ما يلزم توافره لقيام  –بجانب القصد الجنائي العام  -هذه النية الخاصة لدى الجاني 

 .جريمةالوثمة سالال آخر يستوقف النظر حول مدى توثير رضا الضحية في قيام 
وقد كان للنظام السعودي إجابة حاسمة على هذا التساالل إذ نص فهي المهادة الخامسهة منهه علهى 

ال يعتههد برضهها المجنههي عليههه فههي أي »عههدم تههوثير رضههاء الضههحية فههي قيههام الجريمههة  إذ يجههري بونههه: 
 «.جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام

علهى عهدم تهوثير رضهاء الضهحية بوقهوع الجريمهة عليهه  ونص النظام السعودي بمثل هذا الوضوح
ال و في قيام الجرم في جانب الجاني يتسق كل االتساق مع المستقر في القانون المقارن من أنهه ال أثهر 

عبهههرة برضهههاء الضهههحية فهههي أي جريمهههة كانهههت فهههي الوصهههف القهههانوني للجريمهههة  وكهههان ههههذا الهههنهج ههههو 
ية ثرها يتعهدى المجنهي عليهه إلهى التهوثير السهلبي غايهة السهلبباألشخاص  ألن أ تجاراالاألدعى لجريمة 

والضرر والخطر علهى أمهن المجتمهع وسهكينته وطمونينتهه بصهورة عامهة  ومهن ثهم فهال مجهال ألن يشهفع 
للجههاني فههي نطههاق التههوثيم والعقههاب رضهها ضههحيته بوقههوع الجريمههة عليههه  أو تههذرع الجههاني بعههدم اقترافههه 

 راه للتوثير على المجني عليه.عمال  من أعمال الغ  أو اإلك
الجههاني حتههى مههع رضههاء المجنههي  هههذا مههن حيههث الوصههف النظههامي للجريمههة  وقيامههها فههي جانههب

أما من حيث التفرقة فهي المعاملهة العقابيهة فيمها إذا كانهت الجريمهة قهد وقعهت مهع رضهاء المجنهي  عليه,
لمقارنهة اختالف ها عليهه؛ فهإن للقهوانين ا عليه أم كان وقوعها نتيجة إكراه الجهاني لهه أو غشهه إيهاه وتدليسهه

إزاء ههذه المسهولة  مها بهين مهن يعفههي الجهاني كلي ها أو نسهبي ا مهن العقهاب إذا وقعهت الجريمههة  فهي العقوبهة
اتبهاع الجهاني أحهد أسهاليب الخهداع أو الغه  أو  يه ورغبته  وبين من يفرق بين حالبرضاء المجني عل
رضهاء المجنهي عليهه بالجريمهة  ة في هذه الحال وتعفى منها فهي حهالراه  فتقرر العقوباالحتيال أو اإلك

 . 2 أو إكراه عليه من قبل الجاني ,أو خداع أو احتيال ,مع عدم وقوع غ 
 وبالعودة إلى نص المادة الخامسهة مهن النظهام السهابق ذكرهها يتبهين انتههاج النظهام السهعودي نههج

للجههاني فههي جريمههة  أو العقوبههة ,امي للجريمههةعههدم تههوثير رضهها المجنههي عليههه سههواء فههي الوصههف النظهه
 باألشخاص. تجاراال

                                                

اسهههتغالل السههلطة أو اسهههتغالل حهههال استضههعاف  مهههالتمر األطههراف االتفاقيهههة األمهههم تحليههل المفهههاهيم األسههاس والتركيهههز علهههى مفهههوم   1 
 .15/2/2017المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  

  .238بغداد   د. س. ن  ص   جامعة القانون  بالبشر  صالح هادي الفتالوي  كلية االتجار جريمة  2 
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 اخلامس املطلب
 فقها باألشخاص جتاراال حكم

  ي فههي مباحثههه التههي تناولههت صههورهباألشههخاص قههد أفصههح عنههه الفقههه اإلسههالم تجههاراالإن حكههم 
ل بيان تحريم كل من: البغاء  والعضل  والشغار  وبيع الحر  ههي كلهها مهن و   ومنهع العامهل حقهه ففص 

وهو مها نعهرض من الشرع على حرمة كل هذه الصور,  باألشخاص  فساق الفقه األدلة تجاراالصور 
 :اآلتيله على التفصيل 

: حكم التحريض على البغاء، واإلكراه عليه، واستغالله، واحترافه:  أوال 
حهههداها أوضهههحت الشهههريعة اإلسهههالمية المصهههالح المعتبهههرة وجعلهههت الجريمهههة فهههي االعتهههداء علهههى إ

جريمة  فالجريمة في نظر اإلسالم مخالفة أوامهر الهدين  وقهد نهص القهرآن الكهريم علهى عقوبهات محهددة 
لست جرائم هي البغي  وقطهع الطريهق  والسهرقة  والزنها  وقهذف المحصهنات والقصهاص  وزادت السهنة 

ئم كلهههها عقوبههات شهههرب الخمهههر  والههردة  وزنههها المحصهههن وغيرهههها  ولههم يكهههن مهههن المسههتطاع تعهههدد الجهههرا
وتحديهههد العقوبهههة لكهههل جريمهههة  حيهههث تهههرك ذلهههك لهههولي األمهههر يفرضهههه لمههها يهههرى طبق ههها لظهههروف الزمهههان 
والمكان  وما فيه مصلحة المجتمع ومحافظة على آدابهه وأمنهه ورخائهه  ويكهون ذلهك للتعزيهر الهذي ههو 

 األصل الثاني من أصول العقاب في الشريعة اإلسالمية.
ذا كانت الشهريعة قهد نصهت عله ى أمههات الرذائهل التهي تهدخل فهي دائهرة اإلثبهات والقضهاء فعلهى وا 

ولي األمهر أن يضهع النصهوص لمها دون ذلهك مسهتعين ا باالجتههاد لمعرفهة مها لهم يهنص عليهة ومسترشهد ا 
 بهدي الشريعة ومعناها ومقاصدها العامة والخاصة.

الزنهها جريمههة فكههل  ومههن المقههرر فههي الفقههه اإلسههالمي أن مهها يههالدي إلههى الجريمههة جريمههة  فههإذا كههان
  الوسههائل المالديههة إليههه جههرائم مثلههه؛ كفههتح محههالت للههدعارة والتوسههط بههين النسههاء والرجههال لهههذا الغههرض
غراء النسهاء أو الرجهال علهى ذلهك  وتسههيله لههم أو مسهاعدتهم عليهه  فههذه كلهها جهرائم؛ ألنهها تنت ههي وا 

ذا رجعنا إلى إمكان اس,إفساد للنألنها  ؛في غايتها إلى وقوع الزنا  بل إنها في ذاتها جرائم االشتراك  وا 
 فههي الحههدود  لوجههدنا أن هههذا االشههتراك ال يتصههور إال فههي حههد السههرقة  وحههد الحرابههة  أمهها جريمههة الزنهها

 فجريمة شخصية ال يتصور فيها االشتراك.
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نمها وعلى ذلك فاألمور السابقة ال تعتبر اشتراك ا فهي حهد الزنها يسهتوجب إقامهة الحهد عليهه مثلهه  وا  
 . 1 يعاقب عليها بالتعزير  فهي جرائم تعزيرية تقبل في ذاتها االشتراك

ويجههوز لههولي األمههر أن يقههدر لكههل شههريك فيههها عقوبتههه  كمنههزل الههدعارة يشههترك فههي جريمههة فتحههه 
ذا كانهت الشهريعة  دارته صاحبه  ومديره  وجالب الرجال والنساء إليهه  والمهروج لهه والقهائم بحمايتهه  وا  وا 

مر بالمعروف والنهي عهن المنكهر  فهوولى بهالزوج أن يحهافظ علهى عهرض زوجتهه وأال يمكهن تقضي باأل
ههها عليهههه  ويقهههال لمثلهههه  النهههاس منهههها  فهههإذا ههههو تسهههتر عليهههها ولهههم ينههههها  فإنهههه آثهههم بتركهههه واجب ههها مفروض 

 وتعاقب الشريعة على جريمته.  2  ديوث 
؛ ألنها لم تخرج  3 يها جميع ا جرائم القوادةوهذه الوسائل المالدية إلى الزنا أو المسهلة له يطلق عل

 في مجمل معناها عن التوسط بين الرجال والنساء بمختلف الوسائل بقصد ارتكاب الفاحشة.
ذا كان مجرد تحريض المرأة على الفجور أو الدعارة  البغاء  أو مساعدتها عليهه يعتبهر جريمه ة وا 

 ر أثر ا.فإن إكراهها على ذلك يعتبر جريمة أشد نكر ا وأخط

  قهههههههال تعهههههههالى:                               

        
 4 . 

 وجه الداللة:
بههين اهلل مهها يلههزم مههن معاملههة العبيههد وتههزويجهم  فههوتبع ذلههك بههالمنع مههن  جههاءت هههذه اآليههة بعههد أن

وجعهل عليهها ضهريبة  ,إكراه اإلماء على البغاء  فكان أههل الجاهليهة إذا كهان ألحهدهم أمهة أرسهلها تزنهي
 . 5 فلما جاء اإلسالم نهى اهلل المالمنين عن ذلك ,يوخذها منها كل وقت

ذا كههان هههذا النهههي فههي ظههاهره يتعلههق باإلمههاء  فههالحرائر أولههى بههه وتكههون اآليههة فههي الواقههع قههد  وا 
 . 6 حرمت إكراه النساء عموم ا على البغاء

                                                

  .391   ص زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   1 
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  .2/340  بن ضويان  المنار السبيلالقواد: هو السمسار في الزنا. انظر:   3 
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وتحهرم اآليهة إكههراه الفتيهات علهى البغههاء إن أردن تحصهن ا  واإلكهراه يحصههل متهى حصهل التخويههف 
كحههال بمهها يقتضههي تلههف الههنفس فومهها باليسههير مههن الخههوف فههال تصههير مكرهههة  فحههال اإلكههراه علههى الزنهها 

 . 1 اإلكراه على كلمة الكفر
ا من العقوبة؛ ألن اإلكهراه عهذر المكرههة  وفهي ههذا تقهول اآليهة: هههيهفهعهاة ويهتهفهم الهل إثهزيهراه يهواإلك

                    أمهها الههذي أكههرههن فههال عههذر لههه  وهكههذا ترفههع
؛ عمال  بالحهديث الشهريف الهذي رواه ابهن عبهاس عهن  2 ارتكاب المرأة البغاء إذا كانت مكرهة  مسئولية
 . 3 «إن اهلل وضع عن أمتي الخطو والنسيان وما استكرهوا عليه»قال:  النبي 

 ,وال يقبل أبد ا عهذر المهرأة حهين تهدعي أنهها لجهوت إلهى البغهاء  إبقهاء علهى حياتهها أو حيهاة أبنائهها
نها أن  - فقت ذلهك فهي وجهه مهن وجهوه الخيهر لمها روى أبهو داود فهي المراسهيل عهن القاسهم بهن مخيمهرةوا 

تاساههبا  ماهنى »: قهال: قههال رسهول اهلل  -رضهي اهلل عنهه  هاال   اك  هن   ما هو ثام   مى ههلا  ما صا ها بىههى  فاوا م  ههدَّقا  أاو   ,راحى  تاصا
ع ا ذالىكا  ُجمىعا  اللَّهى  سابىيلى  فىي أان فاقاهُ  أاو   ,بىهى  م  هانَّما  فىي بىهى  فاُقذىفا   جا  . 4 «جا

 قهال: قهال هريهرة أبهىوال يوثم فقط من حصل على أجر البغاء بل من دفع هذا األجر كذلك روى 
لُّ  الا : » اهلل رسول  . 5 «يال باغى  ماه رُ  واالا  ال كااهىنى  ُحل واانُ  واالا  ال كال بى  ثامانُ  ياحى

                                                

  .23/221المرجع السابق    1 
ههد بههن جريههر الطبههري  دار   جههامع البيههان فههي تفسههير القههرآن   3/290  للحههافظ ابههن كثيههر  سههير القههرآن العظههيمتف  2  ألبههي جعفههر محم 

  .18/133  م1983 - هه1403بيروت    المعرفة

 . 41تقدم  ص    3 

  .1721  والترهيب الترغيب صحيح    وحسن إسناده األلباني في131  رقم   142  ص  المراسيل في داود وبأخرجه أ  4 

 النههى: بهاب الصهيد  كتهاب  7/190  والنسهائي   3484  حديث الكالب  أثمان: في باب البيوع  كتاب  2/301  داود أبو أخرجه  5 
 مهن كلههم الكلهب  ثمهن عهن يالنه: باب البيوع  كتاب  6/6  والبيهقي   4/52  شرح معاني اآلثارفي  يوالطحاو  الكلب  ثمن عن

 به. اللخمى رباح بن على طريق
 ثمهن عهن يالنهه: بهاب التجهارات : كتهاب  2/731  ماجهه وابهن الجمهل  ضهراب بيهع: باب البيوع  كتاب  7/311  النسائي وأخرجه
هب عهن يالنهه: فهي بهاب البيهوع  كتهاب  2/272  يوالهدارم   2160  حهديث  يالبغه ومههر الكلهب شهرح فهي  يوالطحهاو  الفحهل  عس 

  اهلل رسهول نههى: قهال هريهرة يأب عن حازم يأب عن األعم  طريق من  6210  رقم   74  11/73  يعلى وأبو معاني اآلثار 
 .الفحل وعسب الكلب ثمن عن
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ههها  الحجهههام  وكسهههب الكلهههب  وثمهههن  يالبغههه مههههر: تالسهههح مهههن كلههههن أربهههع»: موقوف ههها وعنهههه أيض 
 –ألن األعراض ال تستباح بهاألجر  فمهن اسهتوجر امهرأة للزنها  أو اسهتوجرها لغيهره ؛  1 «الفحل وضراب
كالخياطههة فزنههى بههها فعليههه الحههد؛ ألن ألبضههع ال يسههتباح باإلجههارة  أو زنههى بمههن لههه عليههها  -أي الزنهها 

 . 2 قصاص فعليه الحد
ا من  أجهر بيت ها للبغهاء يقهول ابهن مفلهح صهاحب كتهاب اآلداب الشهرعية فهي إجهارة الهدار ويوثم أيض 

 . 3 «فوما من أجرها ألجل المنفعة المحرمة لم يجز  كما ال يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور»
بر ويتبين مما سبق أن الشريعة اإلسالمية تعاقب على احتراف الزنا واللواط والسحاق  وهو ما يع

نههها تعاقههب علههى إكههراه النسههاء علههى البغههاء وعلههعنههه فههي ل ى غههة القههانون بههاحتراف الههدعارة أو البغههاء  وا 
 تحريضهم على ذلك أو تسهيله لهن وعلى استغالله وهو ما يعبر عنه بجرائم القوادة.

يَّةى في رجم ماعز و  فهو ما فعله النبي  وأما ما ثبت من فعله  دى  . 4 ال غاامى

 : -قههههال تعههههالى –غيههههر المحصههههن بجلههههده مائههههه جلههههدة وعاقبههههت الشههههريعة الزانههههي     

      
 5 . 

                                                

 كالهمها  1/339  التهاري فهي  والخطيهب الحجامهة  على الجعل: باب اإلجارات  كتاب  4/129  اآلثار يمعانفي  يالطحاو  أخرجه  1 
 لفهههظ« الحجههام كسهههب السههحت مهههن إن: » اهلل رسههول قههال: قهههال هريههره يأبههه عههن اءعطههه عههن معههروف أبهههى بههن ربهههاح طريههق مههن

  500  415  347  332  2/299  وأحمهد  «يالبغه ومههر الكلب  وثمن الحجام  كسب السحت من»: الخطيب ولفظ  يالطحاو 
 بهن الحهارث وأخرجهه  «يالبغه وكسهب الكلهب  وثمهن الحجهام  كسهب عهن  اهلل رسهول نههى»: بلفهظ هريرةي أب عن آخر طريق من
 .به هريرة يأب عن عطاء عن ليث عن شيباني يعن معاوية أبو ثنا النضر أبو حدثنا: قال  بغية - 433  مسندهفي  أسامة يأب

  ومعهه «الهمهام الحنفهي ابهن» يلإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسه  شرح فتح القدير   6/98كشاف القناع  للبهوتي    2 
  .5/262  م1977 - هه1397   2  ط  بيروت  دار الفكر  أو سعدي جلبي يأفند يلعناية على الهداية وحاشية سعدشرح ا

  .3/264اآلداب الشرعية والمنح المرعية  لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي  عالم الكتب  بيروت    3 

 سهعيد وأبهو سهمرة  بهن وجهابر وبريهدة  هريهرة وأبهو جهابر و  عباس ابن وهم   النبي أصحاب من جماعة عن ماعز رجم حديث ورد  4 
 مرسهال المسهيب بهن وسهعيد بهرزة  وأبهو بن سهعد وسهل الصحابة  من ورجل ذر  وأبو الصديق  بكر وأبو هزال  بن ونعيم الخدري 
 نفسههه لههىع اعتههرف مههن: بههاب الحههدود  كتههاب  3/1320  مسههلم أخرجهههوأكتفههي بحههديث ابههن عبههاس وفقههد  .مرسههال أيضهها والشههعبي
 . 19/1693  حديث بالزنى 

 .2ية: اآلسورة النور   5 
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ُسههولُ  قاههالا ومههن السههنة مهها رواه عبههادة بههن الصههامت قههال   فاقاههد   عانِّههي  ُخههُذوا عانِّههي  ُخههُذوا»:  اهللى  را
عالا  ل دُ  بىال بىك رى  ال بىك رُ   سابىيال   لاُهنَّ  اهلل جا ائاة   جا ناف يُ  مى ل دُ  بىالثَّيِّبى  واالثَّيِّبُ  ساناة   وا ائاة   جا مُ  مى  . 1 «واالرَّج 

 والتعزير فيه متروك لولي األمر.  2 وعاقبت الشريعة على السحاق بالتعزير ألنه ليس بزنا
ن يقهر بهه الزانهي أربهع مهرات وتوجب الشريعة لعقاب الزاني أن يقع الزنها مسهتوفي ا كهل شهروطه   وا 
فهإذا لهم يسهتوف الفعهل شهروطه   3 في مجلس أو مجالس أو يشهد عليه أربعة رجهال مسهلمين عهدول...

نما يعزر الفاعل بما يتراءى لولي األمر.  فال حد عليه  وا 
 ماوقد عاقبت الشريعة اإلسالمية على هذه الجرائم بالتعزير  الذي يرجهع تقهديره لهولي األمهر حسهب

 يري من تحقيق المصلحة.
والقوادة التي تفسد النسهاء والرجهال أقهل مها يجهب عليهها الضهرب البليهع  »جاء في كشاف القناع: 

ذا أركبت القوادة دابهة وضهمت عليهها  وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ليجتنب  وا 
وكذا  أي يفسهد النسهاء والرجهال كهان ثيابها ليومن كشف عورتها  ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا 

مهههن أعظهههم المصهههالح ليشهههتهر ذلهههك ويظههههر  ولهههولي األمهههر كصهههاحب الشهههرطة أن يعهههرف ضهههررها إمههها 
 . 4 «يحبسها أو ينقلها عن الجيران أو غير ذلك

أنهه حهرق بيهت الخمهار وكهان  -رضهي اهلل عنهه  -ونظر ا لمها ثبهت عهن سهيدنا عمهر بهن الخطهاب 
 . 5 يكسر دنان الخمر

ذلك منههزل الههدعارة يجههوز إتالفههه أو علههى األقههل مصههادرته؛ ألنههه لههيس فههي ذاتههه مفسههدة فبقههااله فكهه 
جائز  بل يجوز مصادرة المهال النهاتج عهن البغهاء؛ ألن فهي ذلهك إتهالف لهه فههو عقهاب للجهاني بإتالفهه 

 . 6 عليه

                                                

 . 12/1690  حديث  الزنى حد :باب  الحدود كتاب  3/1316  مسلم أخرجهالحديث صحيح,  1 
  . 5/262  البن الهمام  شرح فتح القدير   9/58  البن قدامة  المغني  2 
   .100  6/98كشاف القناع  للبهوتي    3 

   .128  6/127السابق  المرجع   4 

   .4/65ي  لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين  5 
 -ههههه 1396   5ط    العربهههي الفكهههر دار  للطباعهههة الحمهههامي دار مطهههابع  عهههامر العزيهههز عبهههد/د  اإلسهههالمية التعزيهههر فهههي الشهههريعة  6 

    وما بعدها.336 م  ص 1976
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لدياثهة  أو ويبهالع فهي تعزيهره أي فيمها إذا عهرف با»أما الديوث فقد جهاء فهي حاشهية ابهن عابهدين: 
 . 1 «يالعن أي فيما إذا أقر بها

 : العضل:ثاني ا
 تجههاراالدل الكتههاب والسههنة النبويههة واإلجمههاع علههى تحههريم العضههل الههذي هههو صههورة مههن صههور 

 بالبشر:
 الكتاب: -1

 : تعهههههههههههههالىقهههههههههههههال                                  

                                       

       
 2 . 

 آلية:وجه الداللة من ا
 دلهت وقهد التزويج في عليهن تضيقوا ال أو تمنعوهن الدلت اآلية على تحريم العضل  والمعنى: 

 :وليها إذن وال ولي بغير نفسها على عقدت إذا النكاح جواز على وجوه من اآلية
 .الولي إذن شرط غير من إليها العقد إضافة :أحدهما
 . 3 الزوجان تراضى إذا العضل عن نهيه :الثاني
م»جهاء:   مههنهم الرجهل كهان  التهزو ج عهن تحهبس: تعضههل ومعنهى  المهرأة تعضهل أن تعهالى اهلل حهر 

 . 4 «يحل ال ذلك أن تعالى اهلل فوعلم  منه لتفتدي حبسها حاجته في تكن ولم امرأة تزو ج إذا
 . 6 «لألزواج هاهنا  5 العضل عن المنهي»وجاء: 

                                                

   .4/71ي  حمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقلم  حاشية ابن عابدين  1 

  .19: اآلية النساءسورة   2 

 . 1/400  أحكام القرآن  للجصاص  3 

عرابهههه  4   م1988 - ههههه1408   1  ط  بيههروت  الكتهههب عههالم  الزجهههاج إسههحاق أبهههو سهههل  بهههن السههري بهههن بههراهيم  إلمعههاني القههرآن وا 
 2/29 . 

 بهههنال  لسههان العهههرب وفهههي   2/1364  ظلمهها الهههزوج منعهههها المههرأة عضهههل: لفيروزآبههاديل  المحهههيط انظههر: القهههاموس  المنهههع العضههل  5 
  .عضل  مادة   11/451  حبسها الزوج عن المرأة عضل: منظور

: وتعليهق تحقيهق  الشهافعي النيسهابوري  الواحهدي  علهي بهن محمهد بهن أحمهد بهن علهي الحسهن يب  ألالقرآن المجيد تفسير الوسيط في  6 
 الهرحمن عبهد /د الجمهل  الغنهي عبهد أحمهد /د صهيرة  محمهد أحمهد /د معهوض  محمهد علهي الشي  الموجود  عبد أحمد عادل شي ال
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 ألنهههم المهرأة يورثهون كهانوا الهذين لألوليهاء هموجه اآليهة فهي الخطهاب»: قهال  ابهن عبهاس عهن وري
 . 1 «دميمة كانت إذا تموت حتى ويمسكونها  جميلة كانت إذا يتزوجونها كانوا

 توجيههه ولكهن  الهزواج عهن ويمنعهها يعضلها أن يمكن الولي ألن واألولياء األزواج يعم الخطابو 
 : تعهالى قولهه ذلهك علهى دل  اآليهة سهياق مع ومطابق أوفق لألزواج            
 .األزواج المراد أن بذلك فظهر شيئا الزوجة يالت لم والولي

   : تعهههالى قولهههه ذلهههك ودليهههل  األزواج المهههراد أن األقهههوال ههههذه فهههي واألقهههوى» وجهههاء:  

          ذا نمهها  األمههة فههي إجماعهها بمالههها يههذهب حتههى احبسههه للههولي فلههيس الفاحشههة أتههت وا   وا 
  :تعههالى قولههه وكههذلك للههزوج ذلههك                              

                                       

         
 . 3 «ذكرته ما تقوية منه يظهر  2 

 واتعضهل أن المالمنهون أيهها لكهم يحهل ال: ثنهااله جهل بذلك يعني»: فقال الطبري اإلمام اختيار وهو
 مهن آتيتمهوهن مها بهبعض لتذهبوا طائعات لكم وهن  كارهون لصحبتهن وأنتم  لهن منكم ضرارا نساءكم

 . 4 «منكم ليفتدين بهن الضرار حينئذ ملك  فيحل مبينة بفاحشة يوتين أن إال  صدقاتهن
 مههن تزويجههها واليههة لههه مههن الههولي عضههل أن األصههلوسههواء كههان الخطههاب لههألزواج أو األوليههاء ف

ضههرار  ظلههم ألنههه؛ حههرام كفئههها  اهلل لنههههي وذلههك  ترضههاه بمههن التههزويج فههي حقههها منعههها فههي بههالمرأة وا 
 .عنه وتعالى سبحانه

 بمهها منههه تفتههدي حتههى عليههها والتضههييق عشههرتها وسههوء بمضههارتها  زوجتههه الههزوج عضههل أن كمهها
 سهبحانه اهلل ههىن وقهد  النفقهة ومهن العشهرة حسن من حقها بمنعها لها ظلم ألنه؛ حرام مهر من أعطاها
 .ذلك عن األزواج وتعالى

                                                                                                                                                                

 . 2/183  م1994 - هه1415   1  ط  لبنان  بيروت العلمية  الكتب دار  الفرماوي الحي عبد /د .أ: وقرظه قدمه  عويس

محمهد عبهد الحهق بهن غالهب بهن عطيهة األندلسهي  تحقيهق: عبهد السهالم عبهد الشهافي  يبهألالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    1 
 . 3/451م  1993 -هه1413   1ط  لبنان    محمد  دار الكتب العلمية

 .19: اآلية النساءسورة   2 

 . 3/542بن عطية األندلسي  ال  المحرر الوجيز  3 

 . 4/310  لطبريل  جامع البيان في تفسير القرآن  4 
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 السنة النبوية: -2
قههال: قههال  -رضههي اهلل عنههه  -والبيهقههي  عههن أبههي حههاتم المزنههي  -واللفههظ لههه  -روى الترمههذي 

إذا جههاءكم مههن ترضههون دينههه وخلقههه فههونكحوه  إال تفعلههوا تكههن فتنههة فههي األرض وفسههاد : »رسههول اهلل 
ن كان في  . 1 «ه؟! قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فونكحوه ثالث مراتقالوا: يا رسول اهلل وا 

 وجه الداللة:
دل الحديث على تحريم العضل  إذ امتنهاع الهولي مهن تهزويج صهاحب الهدين عضهل وذلهك يهالدي 

 . 2 إلى حدوث فتنة في األرض وفساد كبير
 اإلجماع: -3

 . 3 حكى الفقهاء اإلجماع على تحريم العضل
منع الفتهاة مهن الهزواج بمهن ترضهاه دينها وخلقها؛ لسهبب غيهر معتهد  اعضل وأكثرهمن أسوأ صور ال

 . 4 به شرعا وال عرفا
أجهههل مالهههها فههههو عاضهههل  ا لغيهههره لرغبتهههه فهههي نكاحهههها مهههنمهههإذا امتنهههع ولهههي  اليتيمهههة عهههن تزوجيه

 . 5 ظالم
ه ب الهذي طلَّقهها إذا ُطلِّقت المرأة أقلَّ من ثالث طلقات ثم انتهت عد تها وبانت بينونة  صغرى ورغى

بت أن ترجع إليه قهام وليُّهها بمنعهها مهن ذلهك مهن غيهر سهبب    لهم مقبهولفي العودة إليها بعقد  جديد ورغى
                                                

 رقهم   26  ص  الكنهى فهي البخاريو    1085  دينه ترضون من جاءكم إذا جاء ما: باب النكاح  كتاب  3/395  الترمذي أخرجه  1 
 اآلحههاد فههي عاصههم أبههي وابههن   117  رقههم العيههال  فههي الههدنيا أبههي وابههن   762  رقههم   22/299  الكبيههر فههي والطبرانههي   206 

سهههير أعهههالم و    3/938  يللهههذهب  تهههذكرة الحفهههاظو    16/248  تههههذيب الكمهههال فهههي والمهههزي   1122  رقهههم   2/351  والمثهههاني
 عهن عبيهد  ابنهي وسهعيد محمهد عهن هرمهز  بهن اهلل عبهد عهن إسهماعيل  بهن حهاتم عهن طهرق من كلهم  .16/118  النبالء  للذهبي

 .به المزني حاتم أبي
 .غريب حسن حديث هذا: عيسى أبو قال

 عبهد القهادر األرنهاالوط  -محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل  تحقيق: شعيب األرنهاالوط   لخير العباد في هدي زاد المعاد  2 
  شهههرح سهههنن ابهههن ماجهههه   4/22 م 1986 - ههههه1407   14  ط  الكويهههت  بيهههروت  مكتبهههة المنهههار اإلسهههالمية  مالسسهههة الرسهههالة

 . 1/141  كراتشي – خانة كتب قديمي  نشر: للسيوطي
  .2/269  لزيلعيل  تبيين الحقائق  3 
  .9/383  البن قدامة  المغني  4 
  :بهاب  كتههاب التفسيهههر  8/87أخرجهه البخههاري  الحهديث صههحيح,   5                 مهن حههديث 4574  حههديث  

 عائشة.
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د  فهههو عاضههل ظههالم؛  عههن يمنعههه إال التمسُّههُك بههبعض رواسههب الجاهليههة والعههادات الباليههة والعنههاد المجههر 
    فهي الحسهن

زوجهت أختها لههي  :قهال ؛أنهه نزلهت فيههه»يسهار حهدثني معقههل بهن  :قهال  1 
  ههاك فطلقتا ك وأكرمتُهك وفرشهتُ زوجتُه :فقلهت لهه  حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها  من رجل فطلقها
  وكانهت المهرأة تريهد أن ترجهع إليهه  وكان رجال ال بوس به  ال واهلل ال تعود إليك أبدا  ثم جئت تخطبها

 . 2 «اآلن أفعل يا رسول اهلل قال فزوجها إياه :فقلت    فونزل اهلل هذه اآلية 

ههم  إذا ضههي ق الههزوُج علههى زوجتههه إذا كرهاههها  وأسههاء عشههرتاها  أو منعههها مههن حقِّههها فههي النفقههة والقس 
وحسن العشرة  وصحب ذلك إيذاء  جسدي بضرب  وسب   من أجل أن تفتدي نفساها بمال ومخالعة من 

فهههو عاضههل ظههالم وأسههلوب سههيئ يسههترجع بههه مهها دفعههه مههن مهههر  وربمهها اسههتردَّ مههال المهههر والصههداق  
ذا من هذه الطريق بغير وجه حق  فهو حرام وسحت  وظلم  . 3 أكثرا ممَّا دفع  فكل  ما ُأخى

ههة تصههرفات  مههن بعههض النههاس قههد تههالدِّي إلههى عضههل النسههاء وحرمههانهن مههن الههزواج وصههرف  وثمَّ
 الُخطاب عنهن؛ منها:

ز ولهي   ظههار األنفهة للُخط هاب  فيتعهاظم علهيهم فهي النظهرات  ويترف هع عهنهم تعزُّ  المهرأة واسهتكباُره وا 
فههي الحههديث  فيبتعههد الرجههال عههن التقههدُّم لخطبههة ابنتههه أو موليتههه  لشههد ته وتجهُّههم وجهههه واغتههراره بنفسههه 

متنهههع ومهههن صهههور العضهههل أن ي»ومركهههزه وجاههههه وثرائهههه  يقهههول شهههي  اإلسهههالم ابهههن تيميهههة رحمهههه اهلل: 
 . 4 «الخطاب من خطبة المرأة لشد ة وليِّها

ريهده  أو أن حصُر الهزواج وحجهُره بوحهدى األقهارب مهن أبنهاء العهم أو الخهال أو غيهرهم  والمهرأة ال ت
مهن العائلهة وتعهال  مهنهم  وحصُرها في أقاربها أو حجُرها علهيهم إمها أن يكهون بتكبُّهر أقاربها ال يريدونها,
هها مَّ وحجُرههها علههى أقاربههها وهههم لههم ت جاهليههة وتقاليههدا باليههة   وحصههرها خضههوع لعههادا أنههه علههى النههاس  وا 

 . 5 يتقدموا إليها أو هي ال ترغب فيهم ظلم  وعدوان وتمسُّك بالعصبية الجاهلية  والحميَّة القبلية

                                                

 .232ية: اآلسورة البقرة   1 
 : بهاب التفسهير  كتهاب  8/40  البخهاري أخرجههالحديث صحيح,   2                           

 : بهاب الطههالق  كتهاب  5130  بههولي إال نكهاح ال قههال: بهاب النكههاح  كتهاب  9/89    4529            العههدة فههي 
 5330  5331 . 

  .1/440   وفتح القدير  البن الهمام  9/272   المغني  3 
  .5/57  كشاف القناع  للبهوتي   6/270  هه1424   9ط    القاسم محمد بن الرحمن عبدل  حاشية الروض المربع  4 
 لشالون اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية.ظاهرة عضل النساء  من خطبة الدكتور صالح الحميد  موقع اإلسالم لوزارة ا  5 
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فيها  الشروط التي تالدِّي إلى تعليق الزواج أو تعليق الدخول إلى ُمداد طويلة  غير معلومة  وليس
 مصلحة ظاهرة.

إن اختيار الزوج حق للفتهاة قبهل أن يكهون حقها للهولي  حتهى قهال بعهض أههل العلهم: إن المهرأة إذا 
   .  1 اختارت كفال ا  واختار الولي كفال ا غيراه  فيقدَّم الذي اختارته  فهإن امتنهع كهان عاضهال

                                      

                                    

 
 2 . 

 : الشغار:ثالث ا
 :اآلتيوذلك على النحو  وكذلك العقل دلت السنة النبوية على تحريم الشغار

 السنة: -1
 . 3 «الشغار عن  اهلل رسول نهى»: قال -عنه اهلل رضي - هريرة أبي عن

 :الحديث من الداللة ووجه
 الشهغار يكهون أن فوجهب عنهه؛ يالمنهه فسهاد علهى يهدل يوالنهه الشهغار  عهن نهى  الرسول أن

لابا  ال»:  اهلل رسولُ  قال: قال حصين  بن عمران عنو , فاسد ا ناهبا  واال جا هغاارا  واال جا هالمى  فىهي شى  اإلس 
مانى  تاع مالاهُ  وا نَّا فالاي سا  اس   . 4 «مى

                                                

الهرحمن بهن محمهد بهن     مجموع الفتاوى  تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني  تحقيق: عبهد9/384  البن قدامة  المغني  1 
م 1995-ههههه1416قاسهههم  مجمهههع الملهههك فههههد لطباعهههة المصهههحف الشهههريف  المدينهههة المنهههورة  المملكهههة العربيهههة السهههعودية   د.ط   

 32/23.  
 .19ية: اآلسورة النساء   2 
 عمهرو بهن اهلل وعبهد كعهب بن وأبي حصين بن وعمران ومعاوية وجابر وأنس هريرة وأبي عمر ابن عن ورد الشغار نكاح عن النهي  3 

 تحهريم :بهاب  كهاحالن كتهاب  2/1035  مسلمفصحيح أخرجه  هريرة أبي حديث  أما عباس وابن بن حجر ووائل وسمرة العاص بن
  النكهاح كتهاب  1/606  ماجهه وابن الشغار  تفسير :باب  النكاح كتاب  6/112  والنسائي   61/1416  الحديث  الشغار نكاح
 .الشغار عن  نهى: قال عنه الشغار :باب  النكاح كتاب  7/200  والبيهقي   1884  الحديث  الشغار عن النهي :باب

 عمهرو عهن الحهارث بهن الهرحمن عبهد حهدثني إسهحاق ابهن طريهق مهن  2/215  أحمهد أخرجه: العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث
  أحمههد رواه : 4/269   المجمهع  فهي الهيثمهي قهال اإلسههالم فهي شهغار ال  اهلل رسهول قضهى: قهال جههده عهن أبيهه عهن شهعيب بهن

 .بالتحديث صر ح وقد  إسحاق ابن خال الصحيح رجال ورجاله
 والنسهائي   1123  الحهديث  الشهغار نكهاح عن النهي :باب  النكاح كتاب  3/431  والترمذي   4/443 ي المسند ف أحمد أخرجه  4 

  .3267  حبان وابن  الشغار في :باب  النكاح كتاب  6/111 
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 :الحديث من الداللة ووجه
غاارا  الا »: قال  النبي أن هالامى  في شى  سهالماإل فهي الشهغار وجهود نفهى: أمهرين يحتمهل وههذا  «اإلس 

 .الصحة نفى على الكالم حمل فتعين واقع؛ اإلسالم في وجوده أن شك وال ,صحته ونفى
 :المعقولأمَّا-2

عاهل منهمها واحهد كل إن: قالوا  بيوجه وذلهك لألخهرى  وصهداق ا للنكهاح  اجالب ه امههر   موليتهه بضهع جا
 .رجلين من موليته زوج لو كما العقد؛ فساد

 : بيع الحر:رابع ا
 . 1 به يعتد خالف ذلك في يوجد وال ,وبطالنه ,الحر بيع حرمة على فقهاءال اتفق
 بيهههع تحهههريم علهههى الدالهههةمهههن الكتهههاب والسهههنة واإلجمهههاع والمعقهههول  الشهههرعية األدلهههة تضهههافرت وقهههد
 :منها نذكر الحر اآلدمي
 :الكتاب -1

 : تعهههههههالى قهههههههال                                  

     
 2 . 

 :الداللة وجه
 الهيئههات أحسههن علههى لهههم خلقههه فههي وكههرمهم آدم بنههي شههرف قههد تعههالى اهلل إن:  3 المفسههرون قههال
 انيةنسهاإل فهالنفس  الكهون في ما وتسخير والنطق علموال بالعقل المخلوقات سائر على وفضلهم وأكملها
 .األرض في الموجودة النفوس أشرف

                                                                                                                                                                

 .صحيح حسن: الترمذي وقال

   البهن حهزمالمحلهى كتهاب فهي هذا ورد وقد  لزمه يالذ ينالدَّ  في الحر اآلدمي بيع بجواز: قال أنه الشافعي لإلمام ينسب قول هناك  1 
 أود ومهها. «واآلثهار الحهديث فهي تبحهر مهن إال أصهحابه مهن يعرفههه ال غريهب الشهافعي مهن القهول ههذا إن»: فيهه قهال حيهث   9/17 

 فيهه جهاء حيهث  9/289  المجمهوع شهرح المههذب - الحهر بيهع تحهريم علهى اإلجمهاع حكوا قد الشافعي أصحاب أن هنا إليه اإلشارة
 .«باإلجماع باطل الحر بيع»

 .70 يةاآل اإلسراء سورة  2 

 .بعدها وما  3/51  بن كثيرال  تفسير القرآن العظيم بعدها  وما  21/10  لرازي  لمفاتيح الغيب  3 
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  إذا كهان حهر ا األرض فهي الموجهودين أشهرف وههو للبيهع اآلدمهي يخضع أن يجوز فال ذلك وعلى
 لههه تخضههع لمهها يخضههع أن يصههح ال ثههم ومههن مخلوقههات  مههن الكههون فههي مهها لههه سههخر قههد اهلل أن كمهها

 .والشراء بيعال من المخلوقات
 :السنة -2
ههن   روي مها ههيا  هريههرة أابىههي عا هههُ  اهللُ  راضى ههزَّ  اهللُ  قاههالا »:  اهللى  رسههولُ  قاهالا : قاههالا  عان  ههلَّ  عا  أاناهها ثاالاثاههة  : واجا
هُمُهم   ص  ما  خا هةى  ياههو  طاهى راُجههل  : ال قىيااما ههدارا  ثُهمَّ  بىههي  أاع  راُجههل   غا راُجهل   ثاماناههُه  فاواكاهلا  ُحههر ا  باهاعا  وا را  وا ههتاو جا يههر ا  اس   أاجى
فاى تاو  ن هُ  فااس  لام   مى هى  وا راهُ  ُيع طى  . 1 «أاج 

 :الداللة وجه
 ألنههه بالههذكر األكههل خههص: ابههن حجههر قههال ,الحههر اآلدمههي بيههع حرمههة علههىدل الحههديث بظههاهره 

 . 2 المال من مقصود أعظم
هانه لهه ابتهذال وفيهه له  اهلل أباح فيما التصرف من له منع فيه الحر وبيع  عمه يتعهارض وههذا ة وا 

 مهن المخلوقهات لهه تخضهع لمها يخضهع يصهح أن فهال وعليهه ,المخلوقهات سائر عن وسموه هل اهلل تكريم
 .عليها التصرفات ورود

 :اإلجماع -3
 بيهع تحريم إن»: يالشوكان وقال,  3 الحر بيع منع على اإلجماع تعالى اهلل رحمه ابن حجر نقلو 
جماع الشريعة قطعيات من الحر  . 4 «معلوم عليه اإلسالم لأه وا 

 :المعقول -4
 , فيصح امتالكه والتصرف فيه بالبيع وغيره. 5 سماوي دين له ممن أحد عند بمال ليسالحرَّ  إن

                                                

 إثهم: بهاب ارة اإلجه   4/523  وفهي   2227  حهر ا بهاع مهن إثهم: بهاب البيهوع  كتاب في  4/487  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   1 
 السهههنن فهههي البيهقهههي وانظهههر   2442  األجههراء أجهههر: بهههاب الرههههون  فهههي   2/816  هماجهه وابهههن   2270  األجيهههر أجهههر منهههع مههن
  .4/142    2/359  مشكل اآلثار في والطحاوي   121 -6/14 

 . 4/472  م1993 -هه 1414  تحقيق: الشي  عبد العزيز بن باز  دار الفكر  بيروت  بشرح صحيح البخاري يفتح البار   2 
 . 4/472  بشرح صحيح البخاري يفتح البار   3 
  محمد بن علي بهن محمهد الشهوكاني  تحقيهق: محمهود إبهراهيم زايهد  دار الكتهب العلميهة  لالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار  4 

 . 3/31 هه 1405   1    طبيروت

 الحهر بيهع وكهذلك باطهل والدم الميتة بيع»:  4/40  الدقائق كنز شرح على أحمد الدين هابش العالمة اإلمام الشي  حاشية في جاء  5 
 .«سماوي دين له ممن أحد عند بمال ليست األشياء وهذه التراضي على بمال مال مبادلة ألنها البيع حقيقة النعدام
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 فيههه عليهههه إيههراد أن كمهها  بعههوض المبيههع نقههل وههو البيههع عقههد حكههم يقبههل ال فهههو ذلههك علههى وبنهاء
 . 1 له اهلل تكريم مع يتنافي وهذا. والشراء للبيع خاضعة سلعة بجعله وامتهانه هابتذال

ذا  فههل - أسهلفنا مها نحهو علهى - الحهر اآلدمهي بيهع هوبطالنه حرمهة على اتفقوا قد الفقهاء كان وا 
 !إل ؟... واليد والرئة والعين كالكلية المتجددة غير أعضائه على الحكم هذا يسري

 .ددةالمتج غير اآلدمية األعضاء بيع جواز عدم على -أيضا  -واتفقوا 
 :أجره: منع العامل خامس ا

علههى الوفههاء بههها  وتحههذره تحههذير ا  المههالجرألهميههة الوفههاء بههاألجرة جههاءت نصههوص الشههريعة تحههث 
شهديد ا مههن التههوخر فههي سههدادها  أو المماطلههة فيههها  وال يسهع المسههلم أمههام الوعيههد الشههديد الههذي جههاء فههي 

 . 2 التحذير من ذلك إال أن يسارع إلى تسليمها للمالجر
 :يوتيمن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على ما ذكر ما و 
 الكتاب: -1

      قوله تعالى: 
 3 . 

دلهت اآليهة علهى وجهوب إعطههاء األجهر للمرضهعات مقابهل اإلرضهاع؛ واآليهة عامههة  وجـه الداللـة:
 يدخل فيها كل عمل.

 السنة: -2
هه -1 ههنى  هريههرة  أابههي ن  عا ههُمُهم   أاناهها ثاالثاههة  »: تاعاههالاى قاههالا : قاههالا    النَّبىههيِّ  عا ص  ما  خا ههةى  ياههو   راُجههل  : ال قىيااما
طاهههى هههدارا  ثُهههمَّ  بىهههي أاع  راُجهههل   غا هههلا  ُحهههرَّا باهههاعا  وا راُجهههل   ثاماناهههُه  فاواكا را  وا هههتواجا يهههر ا  اس  فى أاجى هههتاو  هههُه  فااس  ن  لاهههم   مى ههههى  وا  ُيع طى
راهُ   . 4 «أاج 

 عليه النبي خصومة ألنالعامل أجرته؛  منع دل الحديث على تحريم :الحديث من الداللة ووجه
 تعههالى هلل عههاص فهههو محظههور ا ارتكههب قههد بههذلك المتسههبب أن وتفيههد الرضهها عههدم تعنههي والسههالم الصههالة

 
 . 1 مقابله إليه يالدِّ  ولم عمله األجير من استوفى الذي العمل رب ومنهم

                                                

   13/3 المبسهههوط    4/44  تبيهههين الحقهههائق   5/140  بهههدائع الصهههنائع   5/176  لمحمهههد أمهههين الشههههير  حاشهههية ابهههن عابهههدين  1 
 . 7/410    البن حزمالمحلى

  .1/181  م2001 - هه1424 بالقاهرة  والقانون الشريعة بكلية دكتوراه  الجناعي العزيز عبد/داإلجارة المنتهية بالتمليك    2 
  .6سورة الطالق آية:   3 

  .133تقدم  ص    4 
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 أن قبهل أجهره األجير عطواا»:  اهلل رسول قال: قال - عنهما اهلل رضي - رابن عمروى  -2
 . 2 «عرقه يجف

 وجه الداللة من الحديثين:
 . 3 عملهمن  نتهاءاال فور تهأجر األجير  ءإعطا لىإ المبادرةعلى وجوب األول دل الحديث 

 على ضررها تعود ال التي المحرمة  المكاسبومن ثم  دل الحديثان على أن منع األجرة يعد من 
نما بعينه  فرد مهن و ا, بهه يسهتهان ال األمهة  اقتصهاد تقهرض أكلهة فههي  بوثرهها األمهة أبنهاء علهى يعود وا 

 :يوتيباألشخاص ما  اإلتجاراألدلة العامة على تحريم 
 باألشخاص ينافي المساواة: تجاراال  -أوال  

 العدالة  فالعالقة بينهمها عالقهة إن المساواة هي معاني العدالة وبعض مظاهرها  وهي ليست كل
 الجزئي بالكلي.

ها أن عة اإلسالمية وخصهائص قيمهها شهموليتهايلمس ويوقن السائح في أفياء الشري   فقهد كهان حتم 
قيمهة  أيما توكيد كمها أكهدت علهى المساواةيرى اعتناءها بالكلي وبالجزئي مع ا  لذا فقد أكدت على قيمة 

 العدل.
رر الوجههداني ووجههد كههل الضههمانات الواقعيههة التههي تالكههد فههي نفسههه هههذا إذا استشههعر الضههمير التحهه

الشعور فلن يكون فهي حاجهة لمهن يهتهف بالمسهاواة لفظها وقهد استشهعرها فهي أعماقهه معنهى ووجهدها فهي 
حياتههه واقعهها بههل لههن يصههبر علههى التفههاوت القههائم علههى تلههك القههيم إطالق هها  سههيطلب حقههه فههي المسههاواة 

وسهههيحتفظ بهههه حهههين ينالهههه ولهههن يقبهههل عنهههه بهههديال وسيصهههبر علهههى تكهههاليف  وسهههيجاهد لتقريهههر ههههذا الحهههق
االحتفاظ به والذود عنه مهما بذل من جهد وتضحية  ولن يكون الفقير والضهعيف وحهدهما الحريصهين 

بههل إن الغنههي هههو  ,بالتشههريع المكفههول باالكتفههاء وحريههة النشههاط واالرتههزاق الحههيمبههدأ النههابع مههن العلههى 
                                                                                                                                                                

المصابيح  لعلي بهن محمهد  أبهي الحسهن نهور الهدين المهال الههروي القهاري  دار الفكهر  بيهروت  لبنهان  ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة   1 
 . 5/1991  م2002 -هه 1422   1 

 رقهم   1/433  «الشههاب مسهند» فهي والقضهاعي   2443  حهديث  األجهراء أجهر :بهاب  الرهون كتاب  2/817  ماجه ابن أخرجه  2 
 قبهل أجهره األجيهر أعطهوا»:  اهلل رسهول قهال: قهال عمهر ابن عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد طريق من كالهما  744 
 وأبهي وأنهس جهابر عهن البهاب وفهي زيهد بهن الهرحمن بعبهد معلهول وههو : 4/129  «نصب الرايهة» في الزيلعي قال  «عرقه يجف أن

 «بغهداد تهاري » فهي الخطيهب وعنهه   21  1/20  «غيرالصه» فهي الطبرانهي أخرجهه: جهابر حهديث  و مرسهال يسار بن وعطاء هريرة
 عهن القطهامي بهن شهرقي حهدثنا الكلبهي زبهار بهن زيهاد بهن محمهد حهدثنا بمصهر البغهدادي الصهلت بهن محمهد بهن أحمد حدثنا  5/33 

 .عرقه يجف أن قبل أجره األجير أعطوا:  اهلل رسول قال: قال جابر عن الزبير أبي

  .6/73   المغني  3 
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وكذا القوي وذلهك مها وقهع بالفعهل فهي المجتمهع  ,كم استشعار ضميره لتلك المعانيالذي سينزل عنده بح
 األول.

مبههدأ المسههاواة  حيهث أقههرمهن التحههرر الوجههداني  الناتجههةواإلسهالم لههم يكتههف بالمفهومهات الضههمنية 
ل لعمهفي المنشو والمصير في الحياة وفهي الحقهوق والواجبهات أمهام اهلل فهي الهدنيا واآلخهرة ال فضهل إال ل

 وال كرامة إال بقدر التقوى. ,الصالح
بين البشر في مصدرية الوجود وأصل النشهوة سهوى بيهنهم كهذلك فهي  -سبحانه  -وكما سوى اهلل 

            ى: هالهههههال تعهالتكههههاليف قهههه
 1   

                  
 2   

           ... 
 3 . 

األنعهام  ههي نههوع مهن المسهاواة التهي بنههي بهين الفيصهل بهين قيمههة اإلنسهان و  – فالتكهاليف األسهاس
واليههوم اآلخههر والمالئكههة والكتههب  برسههلهعليههها المجتمههع اإلسههالمي فيمهها يتعلههق باإليمههان بههاهلل واإليمههان 

تهوتي لنوعيهة المهالمنين  والقضاء والقدر كما جاء في الحديث النبوي الشريف  وبقية التكهاليف ,السماوية
 وال بهههين ذكهههر وأنثهههى  ,خاصهههة داخهههل الدولهههة اإلسهههالمية  وال فهههرق بهههين فهههرد وآخهههر          

   
 4         ... 

 5      

           
 6 . 

والتسوية في الواجبات والتكاليف تستتبع التسوية في الجزاء والحساب للذكر واألنثهى علهى السهواء 
 قههال تعههالى:                                        

    
 7               

                                                

 .21رة البقرة  اآلية: سو   1 
 .168سورة البقرة  اآلية:   2 
 .170سورة النساء  اآلية:   3 
 .153سورة البقرة  اآلية:   4 
 .183سورة البقرة  اآلية:   5 
 .278سورة البقرة  اآلية:   6 
 .97سورة النحل  اآلية:   7 
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 1               

     ... 
 2  3 . 

بين الرجل والمرأة فهي الحقهوق اإلنسهانية ولهم يقهرر التفاضهل إال  عدلوهكذا نجد أن اإلسالم قد »
المتعلقههة باالسهتعداد أو التبعههة ممهها يههالثر علههى حقيقهة اإلنسههان للجنسههين كمهها فههي فهي بعههض المالبسههات 

الميهههراث والشههههادة أمههها لهههو تسهههاوى االسهههتعداد والتبعهههة فهههال مجهههال للتفهههاوت مطلقههها ففهههي الناحيههههة الدينيهههة 
 والروحانيهة يتسههاويان وفههي ناحيههة األهليههة للملهك والتصههرف يتسههاويان قههال تعههالى:       

                                         

 
 4             

 5 . 

 اإلسهالم  فهي العدالهة جهوهر مهن ألنهها ؛اإلسهالمي قهالف في محورية قضية القانون أمام المساواةو 
فههي شههون المههرأة المخزوميههة التههي سههرقت  عنههها اهلل رضههي عائشههةمهها روتههه السههيدة في المسههاواة وتتجلههى

 :فقهال فخطهب  قهام ثم  «!اهلل؟ حدود من حد في أتشفع»:  اهلل رسولوتشفع لها أسامة بن زيد فقال 
ذا تركههوه  الشههريف فههيهم سههرقإذا  كههانوا أنهههم قههبلكم مههن الههذين هلههك إنمهها النههاس  أيههها»  فهههيهم سههرق وا 

 . 6 «الحد عليه أقاموا الضعيف
 فهومر وتجحهده  المتهاع تسهتعير امهرأة كانهت: قالهت عنهها اهلل رضي عائشة عن آخر وجه من وله

 . 7 يدها بقطع  النبي

                                                

 .124سورة النساء  اآلية:   1 
 .195سورة آل عمران  اآلية:   2 
  .40  39الدعوة في عهدها المدني  د. رالوف شلبي  دار الفجر الجديد  د.ت  ص    3 
 .7سورة النساء  اآلية:   4 
 .32سورة النساء  اآلية:   5 
 ومسههههلم   6887  والوضههههيع الشههههريف علههههى الحههههدود إقامههههة: بههههاب الحههههدود  كتههههاب  12/88  البخههههاري أخرجهههههالحههههديث صههههحيح,   6 

  .1688  8  وغيره الشريف السارق قطع: ابب الحدود  كتاب  3/1315 

  3/1315  ومسههلم   6788  حههديث  الحههد فههي الشهفاعة كراهيههة :بههاب  الحههدود كتهاب  12/87  البخههاري أخرجهههالحهديث صههحيح,   7 
 :بهاب  الحهدود كتهاب  4/537  داود وأبهو   8/1688  حهديث  الحهدود فهي الشهفاعة عهن والنهي السارق قطع :باب  الحدود كتاب
 حهههديث  الحهههدود فهههي يشهههفع أن كراهيهههة فهههي جهههاء مههها :بهههاب  الحهههدود كتهههاب  4/29  والترمهههذي   4373  حهههديث  فيهههه يشهههفع الحهههد

  الحههدود كتههاب  2/851  ماجههه وابههن  يكههون ال ومهها حههرزا يكههون مهها :بههاب  السههارق قطههع كتههاب  74  8/73  والنسههائي   1430 
 . 2547  حديث  الحدود في الشفاعة :باب
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 مسهاواة بموجبهها جعلهت شهاملة قاعهدة وضهع لقهد بهل الحهدود  فهي الشهفاعة بهاب  النبهي سهد فقد
 يتناصف ال لدولة ثبات ال»: حيث بها  إال الدولة تستقر ال قاعدة وهي واجبا  أمرا القانون أمام الناس
 . 1 «عدلها على جورها ويغلب أهلها

 سههنة وفرضههته العقههل  رضههيهو  الشههرع  أقههره البشههر  حيههاة فههي عنههه غنههى ال مهههم مبههدأ والمسههاواة
 الطريهق وههي منفعهة  علهى للحصهول وآخهر فهرد بهين التميهز دفهع أجهل مهن وذلهك النهاس  بين االجتماع

 .كلها البشرية حقوق يضمن الذي
 واألنسههاب األحسههاب فههي ويتميههزون والنشههوة  الخلههق فههي يتفاضههلون اإلسههالم قبههل النههاس كههان ولقههد

 بههين المسههاواة مبههدأ تقريههر علههى الحههرص كههل حههرص سههالماإل جههاء فلمهها واحههد  أصههل مههن أنهههم ناسههين
 قهرر فقهد ربه  نسانإ كل بها يدين أن يجب التي األساسية األمور من وعدها البشرية القيمة في الناس

 عربهههي بهههين ذلهههك فهههي فهههرق ال وأنهههه وتكهههوينهم  نشهههوتهم أصهههل فهههي المشهههط كوسهههنان سواسهههية النهههاس أن
 آدم وههو واحهد أصهل مهن ينحهدرون جميع ها ألنههم وفقير  نيغ بين وال وأسود  أبيض بين وال وأعجمي 

 النهوع وههذا للتسهامي  مجهال وال يللتعهال معنهى فهال كهذلك األمهر كهان فإذا تراب  من وآدم السالم  عليه
 : تعههههالى قولهههه فههههي الكهههريم القههههرآن بهههه نههههوه المسهههاواة مهههن                   

         
 للجهههنس شهههامل هنههها فهههالتكريم   2 

 بمنظهار الجميعإلى  ينظر فاإلسالم وأخرى  مجموعة بين تفرقة بال اهلل عند مكرمنسان اإل فجنس كله 
 أو ؛أخرى على طبقة فيه تسيطر طبقي نظام بقيام يسمح ال اإلسالم أن جدن لذلك ؛نسانيةاإل هو واحد
 .األخرى الفئات على االستعالء لنفسها تدعي فئة بتحكم يسمح ال كما الطبقات  باقي على

 أصل في يقع ال التفاضل ألن وذلك الناس  بين التفاضل نافيت ال نسانيةاإل القيمة في والمساواة
نما نسان اإل يملكها ال أمور ألنها ؛والنشوة الخلق  بهاهلل كاإليمهان طاقتهه تحهت وينهدرج يملكهه فيمها يقع وا 

 األعمهههال مهههن ذلهههك ونحهههو عامهههة المنكهههرات وتهههرك الخيهههرات وكفعهههل والحهههج  والصهههوم والزكهههاة والصهههالة
 : -ىهتعاله - ههبقوله الكهريم القهرآن عنهه عبر ما وهذا الصالحة                

          
 3 . 

                                                

  العربيههة العلههوم دار طبههع  السههيد رضههوان :تحقيههق  لمههاورديل  الملههك وسياسههات الملههك أحههالف فههي الظفههر يل النظههر وتعجيههلتسههه  1 
  .225  ص  م1987   1ط    لبنان  بيروت

 .70 :يةاآل اإلسراء سورة  2 
 .13 :يةاآل الحجرات سورة  3 
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 أخهرى  دون أمهة ينهادي فهال كافهة  النهاس - وتعهالى سهبحانه - اهلل ينهادي الكريمة اآلية هذه ففي
 ألن مجهال فهال كهذلك الحهال كان فإذا وحواء  آدم وهو حدوا أصل من مخلوقون أنهم لهم ليبين يناديهم
 شههعوب ا جعلهههم إنمهها - تعههالى - وأنههه الجههنس  ناحيههة مههناآلخههر  الههبعض علههى السههمو بعضهههم يههدعي
 والتعهاون التهآلفإلهى  يهدعو والتعهارف ليتعهارفوا واللغات األجناس في مختلفة األرض في متفرقة وقبائل
 المسهلم فضهل فقهد لهذلك ؛أعمالهم أساس على إال الناس بين تفاضل ال وأنه الحياة  عقبات تذليل على
 ال ذلهك لهأجه مهن الصهالحة باألعمال الفاسق على والتقي  الفاجر على والصالح باإليمان  الكافر على

  : -تعههالى – قههال الفريقههان يسههتوي                       

   
         : -سههبحانه - وقههال  1 

          
 2 . 

  الشهريعة أمهام مسهاواة. والواجبهات الحقهوق جميهع فهي عامهة مسهاواة اإلسالم قررها التي والمساواة
 .ذلك وغير العامة السياسية الحقوق في مساواة والقضاء  القانون أمام مساواة

 .األذى والظلم بأشكالهيؤدي إلى العدالة و باألشخاص ينافي  تجاراال  -ثاني ا
تعمق في الشون اإلنساني أنه ما من اضهطراب يسهود حيهاة أمهة مهن األمهم أو يتجلى لكل باحث م

مجتمههع مههن المجتمعههات إال وكههان مرجعههه غيههاب قيمههة العههدل. ولههذا كانههت قيمههة العههدل مههن أسههس القههيم 
اإلسالمية الجوهرية التي يدور حولها الكثير مهن قيمهه وعطاءاتهه األخهرى إلهى اإلنسهانية  ولههذا السهبب 

هها فقههد كهها  اهلل أرسههل أجلههه ومههن السههماوية  الشههرائع عليههها اتفقههت يالتهه الكبههرى الغايههات مههن العههدلن أيض 
  :تعهالى قهال بالقسط  الناس ليقوم كتبه وأنزل رسله                      

    
         : تعههههههههههالى وقههههههههههال   3 

    
 للحيهاة  منهاجها بهه وااللتهزام بالعهدل المالمنهة الفئهة سبحانه اهلل ميز وقد . 4 

        : تعالى قال
 5 . 

                                                

 .28 :يةاآل ص سورة  1 

 .21 :يةاآل الجاثية سورة  2 

 .25اآلية:  الحديد ةسور   3 
 .17اآلية:  الشورى سورة  4 
 .181اآلية:  األعراف سورة  5 
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 يفهه سههواء لتجاوزههها سههبيل وال لمناقشههتها موضههع ال يالتهه العليهها وقيمتههه اإلسههالم جههوهر هههو العههدل
 الصهديق ومع العدو مع الحرب يف أو السلم يف يالداخل التعامل نطاق يف مأ يالخارج التعامل نطاق
الهذي  المسهتقيم الميهزان فههو البشهر غير من روح يذ كل ومع بلنسان اإل مع المسلم وغير المسلم مع

 ذلهك   1 ينسهاناإل الوجهود ينهتظم ثهم ومهن وتحمهى الحقهوق تهوزع وبهه جميع ها  الناس بين العالقات يحدد
 عهن خرجهت مسهولة فكهل كلهها وحكمهة كلهها ومصالح كلها ورحمة كلها عدل يه اإلسالمية الشريعة أن

 فليست العبثإلى  الحكمة وعن المفسدةإلى  المصلحة وعن ضدهاإلى  الرحمة وعن الجورإلى  العدل
ن يءشفي  الشريعة من  وظلهه خلقهه بهين ورحمتهه عباده بين اهلل عدل فالشريعة بالتوويل  فيها دخلت وا 
 . 2 وأتمها ةدالل أصدق  رسوله وعلى عليه الدالة وحكمته أرضهفي 

 كمها الحقهة السهماوية الشهرائع بهه ءتجها لمها وفق ها يحكهم أن أى اهلل  حكهم تنفيهذ ههو عموم ا والعدل
 وههو العلمهاء  بإجمهاع األنبيهاء علهى حتهى حهاكم كهل على واجب وهو ورسله  أنبيائهإلى  اهلل بها أوحى
 العهدل ألن ؛األعهداء وبين بينهم أم المسلمين بين سواء المقصودة وغايته ياإلسالم الحكم نظام أساس
 فهههو الظلههم وأمهها الملههك أسههاس وهههو واألراضههون  السههماوات قامههت وبههه واآلخههرة الههدنيافههي  العههالمين قههوام

 . 3 السلطان وزوال المدنيات خراب طريق
 .الناس بين فعال   الصحابة وطبقه األصلية  الشريعة مصادرفي  المبدأ هذا ورد وقد

 ومههن دقههة  بكههل باتباعههه المسههلمين ويلهزم ,آيههة مههن أكثههرفههي  بهه ويههومر عليههه يحههث الكههريم فهالقرآن
 :ياتاآل هذه

     ...  :تعالى قوله -
 4 . 

 علمهههاء بهههين معهههروف ههههو كمههها واألمهههر والفعهههل  القهههولفهههي  بالعهههدل اهلل مهههن أمهههر اآليهههة ههههذهففهههي 
 .فتعين هنا صارف  وال صارف يصرفه لم ما للوجوب األصول

 الظلههم  وتههرك األمانههات أداءفههي  وشههرائع عقائههد مههن مفههروض كههل هههو العههدل: عطيههة ابههن وقههال
عطهاء واإلنصهاف  خلقههه مهن يحهب وتعهالى سهبحانه فهاهلل ,إليهه منههدوب كهل فعهل ههو واإلحسهان الحهق  وا 

 . 5 بعضإلى  بعضهم إحسان
                                                

 . 37  صد. ت     دار الفكر  القاهرة زهرة يب  ألالعالقات الدولية في اإلسالم  1 
 . 3/3    البن قيم الجوزيةإعالم الموقعين  2 
 . 319  ص    مقدمة ابن خلدون3 
 .90: اآلية النحل سورة  4 

 . 10/166  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي   و 3/416  بن عطية األندلسيال  المحرر الوجيز  5 
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 : عههههههههزَّ وجههههههههلَّ  وقولهههههههه -                                 

                                                

       
 1 . 

 : سبحانه قوله فسيرتفي  الجصاص يقول          : بهالحق القيهام األمهر أفاد قد 
نصههاف نفسههه مههن النههاس إنصههاف أحههد كههل علههى موجههب وذلههك والعههدل   ومنههع ظالمههه  مههن المظلههوم وا 
 . 2 بالقسط القيام من ذلك كل ألن ظلمه من الظالم

  المبالغة بصيغة اآلية هذهفي  بالعدل األمر وجاء        بالعهدل نقهوم أن يعنى وذلك 
هه اسههوي   الوجههوه أكمههل علههى بههه ونههوتى  العههدل توكيههدفههي  يقههال مهها أبلههع وهههذا عههوج  وال فيههه نقههص ال اتام 

  فمعنههى بمههرة  يصههدقالههذي  بالصههفة انهاإلتيهه مجردهبهه ال ةهالصفهه بتحصههيل أمههر ألنههه بههه والعنايههة   

    بالدقههة تتحههروه بههون صههفاتكم مههن صههفة وجهههه علههى القسههط بإقامههة والعنايههة المبالغههة لههتكن يأ 
 . 3 نفوسكمفي  راسخة ملكة يكون حتى التامة

 تميلهوا ال»: ابهن العربهي يقول األمر يكن مهما العدل جادة عن الميل عن الكريمة اآلية نهت وقد
 ههذا وأفقهر ههذا أغنهىالهذي  فهاهلل الحهق  عمه وكونهوا الستغنائه يالغن على وال لضعفه الفقير مع بالهوى
 بالعهدل يهدهفهي  مها يوخهذ أن يبهالغن أولهى واهلل والباطهل بهالهوى ال بهالحق بفضهله يغنيهه أن بالفقير أولى

 لمها وميزان ها الخبهث  مهن يظههر لما عيار ا والعدل الحق سبحانه اهلل جعل فإنما عليه  بالتحايل ال والحق
 . 4 «...الدنيوية األحكام يتجر  وعليه الحيل  من يتبين

 ههذه ومهن وأشهكاله  صهوره بشهتى الظلهم وحرمهت العهدل أوجبهت الشهريفة النبويهة األحاديهث وكذلك
 :األحاديث
 من منابر على تعالى اهلل عند المقسطين إن» : اهلل رسول قال :قال بن عمرو اهلل عبد عن -

 . 5 «ولوا وما وأهليهم كمهمحفي  يعدلون الذين يمين  يديه وكلتا الرحمن يمين عن نور
                                                

 .135: اآلية النساء سورة  1 
 . 2/284  أحكام القرآن  للجصاص  2 
  .456  5/455  م1990  تفسير المنار  تفسير القرآن الحكيم   محمد رشيد رضا  الهيئة المصرية العامة للكتاب   د.ط   3 

 . 1/508  البن العربي  أحكام القرآن  4 
 كتههاب  8/221  والنسههائي   1827 -18  العههادل اإلمههام فضههيلة: بههاب اإلمههارة  كتههاب  3/1458  مسههلم أخرجهههالحههديث صههحيح,   5 

 .العادل الحاكم فضل: باب القضاة  آداب
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 حرمهت يإنه يعبهاد يا»: قال أنه وتعالى تبارك اهلل عن يرويه فيما النبي  عنذر  يأب وعن -
 . 1 «تظالموا فال ,محرم ا بينكم وجعلته ,ينفس على الظلم

 يههههوم ظلمههههات الظلههههم فههههإن الظلههههم اتقههههوا»: قههههال  اهلل رسههههول أن :اهلل عبههههد بههههن جههههابر وعههههن -
 . 2 «القيامة
 ةالمسهاوا ويحققهون يعهدلون لمهن سبحانه اهلل أعدهاالتي  السامية المكانةلت هذه األحاديث على د

 نههىال األحاديهث ههذهفي  ورد فقد المقابلة الناحيةوفي  به  مومور العدل أن أكدتكما أنها  العدل في 
 تعهالىو  سهبحانه اهلل نمه الشديد الوعيد ذلك على والدليل حرام ا  الظلم فيكون للتحريم والنهى الظلم عن

 .محرم هو ما على إال يكون ال الوعيد هذا ألن األليم بالعذاب للظالمين
ب والسهههنة واإلجمهههاع اباألشهههخاص نهههوع مهههن أنهههواع الظلهههم البهههين الهههذي دل الكتههه تجهههاراالومهههن ثهههمَّ ف

 ونمههاذج مشههرفة مواقههف فيههه لهههم وكانههت العههدل  أوامههر المسههلمون طبههقوالمعقههول علههى تحريمههه  وقههد 
 مهههن للقصههاص اسههتعدادهم مهههن أنفسهههم علههى سههواء العهههدل فههي  المثههل بخلفهههائهم ضههرب حتههى ضههيئةم

 . 3 الحكمفي  حادوا أو انحرفواإذا  األقاليم والة من قصاصهم من غيرهم مع أو رعاياهم
 مههن الخهروج مهن مسهلم بهن قتيبهة بقيهادة المسهلمين أمههر مهن العزيهز عبهد بهن عمهر مهن حصهل كمها

هها  أهلهها لشههكاية سههمرقند بهالد ا فيكهون سههواء علههى همنينابهذو  ثههم قتيبههة مهن وتحههامال   ظلم   أو جديههد ا صههلح 
 . 4  بذلك وتراضوا حرب ا يحدث وال كان  بما نرضى بل:  الصفد أهل فقال عنوة ظفر ا

 أن عليهه وحهرام يجيعهه  أن عليهه فحرام حيوان له كان من أن على المسلمين علماء بين واالتفاق
 الحيوانهات أمهم مهع المعاملهةفهي  تعهدل أمهة علهى ومحهال عبث ها  يقتلهه أن عليهه وحرام طاقته  فوق يكلفه

بهن  عمهر كهان ولذا المحاربين  الكتاب وأهل المشركين أمم مع تعاملهافي  العدل عن تحيد أن والدواب
 جبنهوات ال ثهم المعتهدين  يحهب ال اهلل إن تعتهدوا وال:  لههم قائال األلوية عقد عند أمراءه ييوص الخطاب

 . 5  الظهور عند تسرفوا وال القدرة  عند تمثلوا وال اللقاء  عند
                                                

 . 55/2577  حديث  الظلم تحريم :باب  والصلة البر كتاب  4/1994  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   1 
 المسهند فهي وأحمهد   1/11  المسهتدرك فهي والحهاكم   1698  الشهح فهي: بهاب الزكهاة  كتهاب  2/133 فهي السهنن  داود أبهو أخرجه  2 

  .10/243 الكبرى  السنن في والبيهقي   195  2/191 
 . 328ص   م 1997  دمشق ر الفك دار  البغا مصطفى/د  والتشريع واألخالق نظام اإلسالم في العقيدة  3 
  التهراث دار  الطبهري جعفهر أبهو اآلملهي  غالهب بهن كثيهر بهن يزيهد بن جرير بن محمد  لالطبري تاري  وصلة تاري  الرسل والملوك   4 

 للفكهههر يالعهههالم المعهههد  عبهههد العزيههز صهههقر/د  القتههال وقهههت العالقههات الدوليهههة فههي اإلسهههالم   6/568  ههههه1387   2  ط  بيههروت
 . 34  ص م 1996 ي سالماإل

   وكنههز العمههال  للمتقههي الهنههدي  تحقيههق: بكههري 6/142  م1922  دار الكتههب المصههرية  يلنههوير ا  نهايههة األرب فههي فنههون األدب  5 
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 يءشه كهلفهي  أنهزل وعهال جهل اهلل فإن بعد أما:  ةالكوففي  جي إلى  كتبهالذي  كتابهفي  وجاء
 وقهدم العهدلفهي  الرخصهة فنفهى   1  والهذكر السهيرةفهي  العدل أمرينفي  إال الحاالت بعضفي  رخصة
 التهزام ناحيهة مهن والمعاههدين والمحهاربين المسهلمين معاملهة بهين يفهرق ولهم الصهالة  علهى الخلق معاملة
فههي  يهههلع منصههوص الههدينفههي  أصههل فهههو خههالف  محههل لههيس ابههن الخطههاب ذكههرهالههذي  وهههذا العههدل 
 .مصادره

 ينشهرالهذي  العهام المطلهق العهدل ههو اإلسهالم بهه جهاءالهذي  العهدل أن لنها يتبين سبق ومما
 والروحيهههة االقتصهههادية الشهههئونفههي  حياتهههها جوانهههب مختلهههفوفههي  جمعهههاء  يةالبشهههر  علهههى جناحههه

 أحكامهها اإلسهالم نظم المختلفة نسانيةاإل العالقات فكل وغيرها  والدولية والسياسية واالجتماعية
 اإلسهالم  فهي العدالهة مظهاهر وتتعهدد,  2 ظهاهر ا الحهق ونهور زاهر ا العدل وجه فيه يرى نحو على

 :فتشمل
 :ينافي ذلك تجاراال و  والقضاء الحكم في العدالة -ثالث ا

 والمجتمعهههات  الهههدول عليهههها تقهههوم التهههي المهمهههة األسههس مهههن أسهههاس والقضهههاء الحكهههم فهههي العدالههة
 .تنهار وبغيرها

 وال ولههون  لههون وال وفقيههر  غنههي بههين فههرق ال النههاس  جميههع علههى يطبههق أمههر الحكههم فههي فالعدالههة
 للعدالهة؛ القهانوني التطبيهق فهي النهاس بهين تفاضهل فهال وُمهتعلم  جاهل وال ودين  دين وال وجنس  جنس
 التهي ةالشهرعي األحكام أمام المطلقة المساواة تتبعه أمر وهذا نسانية اإل في جميع ا متساوون الناس ألن

 .ذلك غير أو نسب أو لحسب محاباة دون العدالة تحقيقإلى  تهدف
 مكانهههةإلهههى  النظهههر دون الجميهههع علهههى بقهههتط حيههث عظهههيم  شهههون اإلسهههالم فهههي للعدالهههة كهههان لقههد

ههها كهههان أو أميهههر ا  كهههان ولهههو حتهههى نسهههان اإل  أمهههراء مهههن األميهههر ههههذا قصهههة بنههها مهههرت وقهههد كهههذلك  حاكم 
 ملكهه عهن ويتخلهى اإلسهالم  ويعتنهق العهرب إلهى  ينضهم أن أراد الهذي األيهم  بن جبلة وهو الغساسنة 

ها كسهب ا واعتبهروه لهذلك  مونوالمسهل عمهر فسهر الشهرقية  الرومانيهة الدولهة ظهل فهي  فلمها لإلسهالم  عظيم 
 المسهلمين مهع جبلهة خهرج الحهج  موسهم جاء ولما بالغة  حفاوة في المسلمون استقبله الحجاز إلى  جاء

                                                                                                                                                                

  .5/275م  1981 -هه1401   5حياني  وصفوت السقا  مالسسة الرسالة  ط 

 الكتهب الحميهري  دار الكالعي حسان بن سالم بن موسى بن سليمان  لفاءالخ والثالثة  اهلل رسول مغازي من تضمنه االكتفاء بما  1 
  .3/585  الطبري جعفر يبأل تاري  الرسل والملوك    2/498  هه1420   1  ط  بيروت  العلمية

 . 5/44  م1979 -هه  1399البن األثير  دار صادر  بيروت    الكامل في التاري   2 



- 139 - 

 إزاره على وطئ الطواف وأثناء إزاره  يلبس وكان بها  الطواف وأراد الكعبةإلى  وصل ولما الحج  يريد
 األميهر  إليهه يشهكو عمهرإلهى  الفهزاري فهذهب أنفهه  فهشهم الرجهل جبلهة مفلطه فحلهه  فهزارة بني من رجل
 يعفهو أو القصاص  له: عمر فقال! إزاري على وطئ ألنه: فقال هذا؟إلى  دعاك ما: لجبلة عمر فقال

 بالعافية  إال تفضله وال بينكما  اإلسالم سوى لقد: عمر فقال! سوقة؟ وهو أمير وأنا كيف: فقال عنك؟
 علهم ولمها عنقهك  أضهرب إذن: عمهر فقهال أتنصهر  إذن: جبلهة قهال جبلهة  يلطهم أن فزاريال أصر ولما
 . 1 اإلسالم عن وارتد الروم إلى  فر ذلك  فاعل عمر أن

 ألن بالعههدل؛ النههاس بههين يحكههم أن عليههه يجههب فالقاضههي القضههاء  أمههر فههي الزمههة كانههت والعدالههة
 مههن واالنتصهاف حقهوقهم إلهى  الوصهول فهي ونالمواطنه عليهها يعتمهد الحيهاة فهي مهمهة مالسسهة القضهاء
 المالسسههة هههذه يعطههي أن اإلسههالم حههرص ولقههد العدالههة  وتتحقههق الحههدود تقههام طريقههها وعههن بعضهههم 
 العهدل يقتضهي القضهاء فهي والعدل العدل  وتومين الحق إحقاق لضمان الكافيين والصالحية االستقالل

قامههة التنفيههذ  فههي  اجتههراءإلههى  أدعههى كانههت تنفههذ أن لههها يتهيههو ولههم ,تصههدر إذا  األحكههام ألن الحههدود؛ وا 
 والهنفس والعهرض الهدين علهى الحفاظإلى  تهدف الحدود إذ الصواب؛ على وخروجهم الحق على الناس
 . 2 والمال والعقل

ن هذا  يعي  الذي المسلم غير فإن الدينية الطوائف بين تفرق ال القانونية اإلسالم عدالة وا 
 يتعلهههق مههها إال فهههارق غيهههر مهههن المسهههلمين علهههى ُتطبهههق التهههي األحكهههام عليهههه تطبهههق المسهههلمين مهههع

 توكيهد ههذا وفهي ارتضهوا  الهذي دينهم أحكام فيها الذمة أهل على ُيطبق فإنه الشخصية باألحوال
 في أحكامه عليهم يفرض لم حيث المسلمين؛ غير مع حتى اإلسالم في العدالة قيم لترسي  أكبر

 . 3 اختاروه الذي لدينهم وفقا فيها كمونيتحا جعلهم بل ,الشخصية شئونهم
 :الشهادة في العدالة -رابع ا
 خهريم روى مها عليهه والهدليل الكبهائر؛ أكبهر مهن ألنهه شههادته؛ وردت فسهق بالزور نسانإ شهد إذا

لات  »: قهال  النبههي أن فاتههك بهنا ورى  شاهههااداةُ  ُعههدى هرااكى  الههزُّ ش   :تعههالى قولههه تههال ثهم ثالث هها  قالههه  4 «باللَّهههى  باإلى
 

                                                

  .22  ص  هه1387  4د/علي عبد الواحد وافي  دار النهضة اإلسالمية  القاهرة  ط  حقوق اإلنسان في اإلسالم    1 
 . 82ص    م1992 -هه 1413  بيروت  مالسسة الرسالة  عثمان الكريم عبد. د معالم الثقافة اإلسالمية   2 
م  1970  األزههر جامعهة الهدين  أصهول يهةكل دكتهوراه  رسهالة العهال  عبهد أحمهد العهال عبهد المحمدية  السنة التكافل االجتماعي في  3 

 . 42  41  ص
  .3599  الزور شهادة في :باب  األقضية كتاب  2/329  داود وأبو   4/321  أحمد رجه  أخ4 
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 1 . 

دُ »: قال  النبي أن ابن عمر وروى ورى  شااهى تَّى قادامااهُ  تاُزولُ  ال الزُّ  . 2 «النَّارى  مىنا  مق عاداهُ  ياتابوَّأا حا
بارى  م  ُأنبهئكُ  أاالا »:  اهلل رسول قال: قال بكرة أبي وعن ؟ بىهواك  ُسهولا  ياها بالاهى: ُقل ناها ال كاباهائىرى : قاهالا  اهللى  را
كاانا  ال واالىداي نى  واُعُقوقُ  بىاهللى  اإلش رااكُ  لاهسا  ُمتكىئ ها وا لُ  أاالا : قاهالا  فاجا قاهو  ورى  وا شاههااداةُ  الهزُّ ورى  وا : قلنها حتهى «الهزُّ

 . 3 سكت ليته
 صههيانة الههزور؛ شهههادة مههن النبويههة والسههنة الكههريم لقههرآنا بههه ورد الههذي الشههديد التحههذير هههذا ومههع

ا  اإلسالم فإن الناس  لحقوق  دةبشهها واتهامهه تكذيبهه إلهى  ُيبهادار فهال نفسهه؛ الشهاهد حهق صهان قدأيض 
 عيههدَّ  ولههم نفسههه  علهى أقههرإذا  إال زور  شههاهد كونهه يثبههت ال الههزور شههاهد إن: الحنفيهة قههال بههل الهزور 
 .غلط ا أو سهو ا

تُ  لام قد بونه: هذا على رىضا واع   فالن ها بهون أو زيهد  بمهوت شههدإذا  كما ذلك؛ بغير الزور شهادة ُتع 
 .اللاله ير ولم علة  السماء في وليس يوم ا  ثالثون فمضى الهالل  برالية أو حي ا  زيد ظهر ثم قتله 

نمهها  لإلثبههات جههةح والبينههة النفههي  علههى بينههة سههتكون ألنههها بالبينههة؛ الههزور شهههادة تثبههت ال وا 
 .النفي دون

 :االجتماعية العدالة -خامس ا
 واألجهههور الثهههروة فهههي المسهههاواة مثهههل االجتماعيهههة  الحيهههاة فهههي النهههاس بهههين المسهههاواة بهههها المقصهههود

 .الحياة في والفرص
لههت وقههد  ففرضههت لههه  وميزان هها القههانوني للعههدل أساس هها االجتماعيههة الفههروق اإلسههالمية الشههريعة جعا

  4 الراجهل بهين تسهوِّ  لهم أنهها كمها الفقيهر  علهى تفهرض لهم مها والصهدقة الزكهاة مهن الهأمو  في الغني على

                                                

 .30ية: اآلسورة الحج   1 
  .10/122  والبيهقي   4/98  الحاكم أخرجه  2 
  كتههاب 10/419  وفههي   2654  الههزور شهههادة فههي قيههل مهها :اببهه  الشهههادات كتههاب  5/309  البخههاري أخرجهههالحههديث صههحيح,   3 

   6273  أصههحابه يههدي بههين اتكههو مههن :بههاب  االسههتئذان كتههاب  11/69  وفههي   5976  والكبههائر الوالههدين عقههوق :بههاب  األدب
 بيهان :بهاب  مهاناإلي كتاب  1/91  ومسلم   6919  باهلل أشرك من إثم :باب  المرتدين استتابة كتاب  12/276  وفي   6274 

  .143/87  وأكبرها الكبائر
له على يجاهد من وهو  4   .رىج 
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 الجهاد في لإلمام  1 التنفيل شرعت أنها كما سهمين  وللثاني سهم ا لألول فجعلت الجهاد  في والفارس
 . 2 «سلبه فله قتيال   قتل من»:  قال القتال  في وجاهد النضال  أحسن منإلى  ليحسن

 الحيهاة وحهق العبهادات  فهي آدم بنهي باعتبهارهم جميع ها النهاس بين الشريعة سوَّت أخرى ةجه ومن
 .الرأي وحرية الملك وحق

 حههق لههم كهان إذ األشهراف؛ نىيهرى  تحهت تهرزح أوربها فيههه كانهت الهذي الوقهت فهي بههذا اإلسهالم جهاء
 وال قلهيال   عبئهها مهن حملهوايت وال الضهرائب  يوخهذوا أن ولهم زراعتهم  تلفت ولو الناس مزارع في الصيد
 .كثير ا

 مهن يحتاجونهه مها وشهراء أجهر  بهدون مطهاحنهم فهي غاللههم طحهن علهى الناس يحملون كانوا كما
 .الخاصة مصانعهم

 .تقريب ا لهالالء ما مثل الشعب أفراد على االمتيازات من لهم كان الذين الدين رجال عن فضال  
 مههن فريههق كههل ينتفههع لكههي النسههبية؛ المسههاواة قتحقيهه الرقههي دواعههي مههن يعتبههر العصههر هههذا وفههي

 التههي اإلسههالمية التشههريعات ومههن ,العمههل جههنس مههن الوفههاق الجههزاء يكههون وأن بههذل  مهها بقههدر الشههعب
 :يوتي ما االجتماعية العدالة تحقيق على عملت
 خطهر ذي عمهل علهى قهادر ا يكهن لهم فهإن العمهل  أسهباب بإعهداد يعمل أن من قوي كل تمكين  أ 
 اليههدوي العمههل  النبههي شههجع فقههد بيههده  يعمههل أن عليههه كههان منههه يمكههن لههم أو النههاس نظههر يفهه وشههون
ها آدم ابهن أكهل مها»: وقهال ن يهده عمهل مهن يوكهل أن مهن خيهر ا قهط طعام   مهن يوكهل كهان داود اهلل نبهي وا 
 هحبله أحهدكم يوخهذ ألن»: فقهال المههن  أقهل فهي ولو العمل على األقوياء  النبي وحث   3 «يده عمل
 أو أعطههوه النههاس يسههول أن مههن لههه خيههر وجهههه بههها اهلل فيكههف فيبيعههها ظهههره علههى حطههب بحزمههة فيهوتي
 . 4 «منعوه

                                                

الهنظم المسهتعذب فهي   بينهمها يفهرق ال وبعضههم الغنيمهة  علهى زيهادة وههي وجهوب  بغايهر والعطيهة الزيهادة وأصهله النفل  إعطاء: أي  1 
  .2/291  يشرح غريب المهذب  البن بطال الركب

 فههي  8/3435  البخههاري وأخرجههه   18  السههلب فههي جههاء مهها :بههاب  الجهههاد كتههاب فههي  455  2/454  الموطههو فههي مالههك أخرجههه  2 
  :تعهههالى اهلل قهههول بهههاب  المغهههازي        4321   القتيهههل سهههلب القاتهههل اسهههتحقاق :بهههاب  الجههههاد فهههي   3/1370  ومسهههلم 

 41/1751.  
 المسهند فهي أحمهد وأخرجهه   2072  بيهده وعملهه الرجهل كسهب :بهاب  البيهوع كتهاب فهي  4/355  البخهاري أخرجههالحديث صحيح,   3 

 4/131132.  
 وابهن   2373  2075  وطرفهه   1471  المسهولة عهن االسهتعفاف :بهاب  الزكاة كتاب  3/393  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   4 

 البههزار رواه الهيثمهي قهال - عنههها اهلل رضهي - عائشهة ةروايهه مهن   3/97  المجمهع فههي والهيثمهي   4/110  التمهيهد فههي البهر عبهد
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نما  وليكثهر النفهوس  فهي منه غضاضة تكون لكيال وكرمه ,اليدوي العمل على  النبي حرص وا 
ناع العمال  عمهالاأل مهن كلهها ةالجماعه نفرت لو إذ عنهم؛ يستغني وال إليهم العمران يحتاج الذين والصُّ
ها صهناعات  انتظمهت ومها بنيهان ُشهيد وال عمهران قهام مها اليدويهة  سالنهها يمنهع اليهدوي العمهل تكهريم وأيض 

ا  بعضهم يحتقر أن من  التقهدير تنهال عاملهة غيهر وأخهرى االحتقهار  تنهال عاملهة طبقهة تكهون فهال بعض 
 .واالعتبار
 قههرر فقههد طاقتهه  قههدر علهى بموهبتههه فهاعاالنت مههن موهبههة ذي كهل يمكههن بهون الفههرص تهيئهة  ب  
قامههة األرض وفالحههة وطههب هندسههة مههن العمههران عليههه يقههوم مهها كههل أن  1 المسههلمين فقهههاء  المصههانع وا 
 األمهور ههذه مهن واحهد علهى بالفعل قادر ا كان من على الخصوص على واجب وهو األمة  على واجب

 ووجوبههها شههئونها  علههى والقههائمين أمرههها ولههي فههي إدارتههها فههي متمثلههة األمههة علههى العمههوم علههى وواجههب
 لههه أههل هههو لمهن أمههر كهل وتوسههيد شهبابها  بههين مهن المواهههب ذوي عهن الكشههف قبيهل مههن العمهوم علهى

 بعهض قهرر وقهد موهبتهه  ُيظههر أن مهن موهبهة ذي لكل الفرص بتهيئة المواهب أصحاب عن والكشف
 المرحلههة فههي فههالتعليم: درجههات التعلههيم ونيكهه أن هههو للجميههع الفههرص لتهيئههة السههبيل أن المسههلمين فقههاء
 إليهها  انتقهل الثانيهة المرحلهةإلهى  ينتقهل ألن الحقيقيهة الكفايهة عنده كانت ومن كلها  لألمة يكون األولى
 يكههون هههالالء فمههن العمههران  إليههه يحتههاج أمههر عنههد وقههف األولههى المرحلههة عنههد مواهبههه بههه وقفههت ومههن

إلهههى  يحتههاج ال ممههها ذلههك وغيهههر اليدويههة الصهههناعات وفههي جرالمتههها وفههي األرض فهههي بويههديهم العههاملون
ذا عاليهة  فنيهة مهدارك  المرحلهةإلهى  يتجهه ألن ؛الكفايهة عنهده تكهون مهن فمهنهم الثانيهة المرحلهة قطعهت وا 
 علههى العكههوف أو الجيههو   قيههادة فههي التخصههص أو العلههوم  مههن علههم فههي التفههنن يكههون حيههث األخيههرة
 .فيه بمتخصصين إال الجماعة تقوم ال مما كذل وغير الناس  بين العدل إقامة

 يعملوا أن عن السن ثقل أقعدهم الذين كالشيوخ الكسب عن للعاجزين الحياة أسباب تسهيل  ج  
 نالهذي والمحتاجين واليتامى كادحات  عامالت الحياةإلى  يخرجن أن أنوثتهن أضعفتهن الالتي والنساء
 الالءه ألمثال اإلسالمي النظام دبر وقد الحياة  أسباب هالالءل يرتب أن اإلسالم على فحق العائل فقدوا
 .تسد لم حاجة عاجز لفقير تجعل فال كلها تتالقى أبواب من حاجتهم سد

                                                                                                                                                                

 .الزبير عن  1/164167  المسند في وأحمد ثقات ورجال
محمههد بههن بهههادر بههن عبههد اهلل الزركشههي أبههو عبههد اهلل  تحقيههق: د. تيسههير فههائق أحمههد محمههود  وزارة األوقههاف   لالمنثههور فههي القواعههد  1 

  .414  ص  للسيوطي األشباه والنظائر    3/34  هه1405   2ط    الكويت  والشئون اإلسالمية
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 السادس املطلب
 نظاما باألشخاص جتاراال حكم

إن ممهها تغهههبط عليهههه شههعوب العهههالم اإلسهههالمي المملكههة العربيهههة السهههعودية حاميههة حمهههى الحهههرمين 
ا  –سبحانه  –قيض اهلل الشريفين أن  شئون للها حكم ا رشيد ا يتخذ من أحكام الشريعة اإلسالمية منهاج 

ة لما نهص الحياة وسياساتها وأنظمتها المدنية والجنائية والتجارية...إل   وذلك األمر هو الترجمة العملي
ولههى بنصههها هههه  إذ جزمههت بههه مادتههه األ27/8/1412بتههاري   90عليههه النظههام األساسههي للحكههم رقههم أ/

كتهاب  الجلي أن: المملكة العربية السعودية  دولة إسالمية  ذات سيادة تامة  دينها اإلسالم  ودسهتورها
   ولغتها هي اللغة العربية  وعاصمتها مدينة الرياض.اهلل تعالى وسنة رسوله 

بالبشهههر بسهههائر أنواعهههه وضهههروبه وقهههرر لهههه  تجهههاراالوانطالق ههها مهههن ههههذا فقهههد حظهههر النظهههام مهههن 
ولئن الشهريعة اإلسهالمية,ههي عقوبهات ذات أصهل فهي  –العقوبات  كشون العقوبات على الجرائم عامة 

بالبشر لم يهرد بهها نهص شهرعي خهاص يبهين عهن قهدرها أو كيفيتهها  فههي تعهد مهن  تجاراالكانت جرائم 
لهه مهن  العقوبات التعزيريهة التهي يتهرك الشهرع لهولي األمهر تقهدير قهدرها وكيفيتهها  فهي ضهوء مها يتكشهف

خل األحوال وما يتبين تحقيقه للمصلحة العامة  انبثاق ا من أن الشرع قد وردت نصوصه بالنهي عما تد
بالبشههر فههي إطههاره مههن األعمههال التههي نهههى عنههها فههي عمههوم مهها نهههى عنههه مبين هها أنههه مههن  اإلتجههارجههرائم 

 الظلم والعدوان.
 شهر مهن خطهورة إجراميهة لهدى مقترفهها بالب تجاراالوال يخفى على ذي نظر سوى  ما تمثله جرائم 

وما تتمخض عنه من أضرار فادحة علهى نطهاق الفهرد والجماعهة  وتجسهيد ا لههذا النظهر فقهد أفهرد نظهام 
باألشخاص هذه الجريمة بعقوبة مغلظة  فنص في مادتهه الثالثهة علهى أن: يعاقهب كهل  تجاراالمكافحة 

زيهد علهى خمهس عشهرة سهنة أو بغرامهة ال تزيهد باألشخاص بالسجن مهدة ال ت تجاراالمن ارتكب جريمة 
 على مليون لاير  أو بهما مع ا.

والشههدة التههي يلحظههها النههاظر فههي هههذه العقوبهههة لههم يقررههها الههنص الجزائههي المههذكور للتشههفي مهههن 
أو الثههور واالنتقههام منههه جههزاء مهها جنههت يههده فقههط؛ بههل لتحقيههق غايههة مسههتقرة فههي فقههه  ,مقتههرف الجريمههة

فكيهر ه: العام؛ بردع المخاطبين بهالنص الجزائهي عهن التينية المقارن  وهي الردع بمعالجنائيالتشريعات 
 عن العودة إليها.ها  والخاص؛ بردع مقترفها في اقتراف

 ولهذه العقوبة أصل في الشريعة الغراء وسيوتي بيان هذه العقوبات.
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 الثاني املبحث

 فقها ونظاما وحكمه وشروطه وأركانه التسول تعريف
 وفيه ستة مطالب:

 .لغة واصطالحا التسول تعريف: األول المطلب
 .نظاما التسول تعريف: الثاني المطلب
 .بالتسول لجريمة االتجار باألشخاص المادي الركن: الثالث المطلب
 .االتجار باألشخاص بالتسوللجريمة المعنوي الركن: الرابع المطلب
 .فقها التسول حكم: الخامس المطلب
 .نظاما التسول حكم: ادسالس المطلب
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 األول املطلب
 لغة واصطالحا التسول تعريف

نُ  ال هههباط نى  اسهههترخاءُ تطلهههق ويهههراد بهههها « التسهههول»أصهههل مهههادة  التسهههول لغهههة:: أوال هههوُّ ث لُههههُ  والتَّسا . مى
لُ  هها اسههترخاءُ : والسَّههوا ههتا  ما ههنا  السُّههرَّة تاح  لُ  ورُجههل ال ههباط نى  مى ههوا ههنُ . ل  ُسههو  قههومو  ساههو الء وامههرأاة أاس  ههيداه   اب  :  1 سى
لُ  ي األاس وا اء   أاسفله فىي الَّذى تىر خا ل قاالا  ؛ 2 اس   : 3 الُهذلي الُمتاناخِّ

ههههههههههُحل ههههههههههال البههههههههههيضى  كالسُّ ناههههههههههها جا  لاو 
 

ههههههههههههههحُّ   ههههههههههههههل نىجههههههههههههههاءى  سا ما ل الحا ههههههههههههههوا األاس 
 4  

هههينُ »: مبين ههها أصهههل الكلمهههة:  5 قهههال ابهههن فهههارس   مُ  واال هههوااوُ  السِّ هههل   واالهههالَّ اء   لاهههىعا  ياهههُدلُّ  أاص  هههتىر خا  فىهههي اس 
 

                                                

  هو: علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي األندلسي أبو الحسن الضرير  وقيهل: اسهم أبيهه محمهد  وقيهل: إسهماعيل. روى عهن أبيهه 1 
ههه  458سهنة  تهوفي .صنف: المحكم والمحيط األعظهم فهي اللغهة  شهرح إصهالح المنطهق  وغيهر ذلهك وصاعد بن الحسن البغدادي.

ط   بيههروت  الفضههل إبههراهيم  دار الفكههر محمههد أبههو :تحقيههق  لجههالل الههدين السههيوطي  بغيههة الوعههاة فههي طبقههات اللغههويين والنحههاة -
  إلسههماعيل باشهها هديههة العههارفين   و 306  3/305  يالبههن العمههاد الحنبلهه  شههذرات الههذهب   و 2/143  م1979 - هههه1399   2 

  .1/691  م1982 -هه 1402ر  بيروت  البغدادي  دار الفك

 . 11/350  مادة: س.و.ل منظور بنال  لسان العرب  2 
  صهوتا  األغهاني صهاحب لهه أثبهت .هذيل نوابع من شاعر: أبوأثيلة مضر  من الهذلي  حبي  بن عثمان بن عويمر بن مالكهو:   3 

 .العرب قالتها طائية قصيدة أجود صاحب هو: األصمعي الق محسن  شاعر: اآلمدي وقال. أثيلة ابنه رثاء في قالها قصيدة من
 شهههرح فهههي وسهههمط الآللههي   20/145 م 1992   د.ط     دار الكتهههب المصهههرية  القههاهرةيهانبالفهههرج األصهه ياألغهههاني  ألبههانظههر: 
 مهن واسهتخرجه يههف مها وحقهق ونقحهه وصهححه نسهخه  األندلسهي البكهري محمهد بن العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد يب  ألالقالي أمالي
  ربخزانة األدب ولهب لبهاب لسهان العهو    724    صلبنان  بيروت العلمية  الكتب دار  الميمني العزيز عبد: العلم دواوين بطون

  .137 - 2/135م  1989   3ط  لعبد القادر بن عمر البغدادي  تحقيق: عبد السالم محمد هارون  مكتبة الخانجي  القاهرة  

شهرح أشهعار الهههذليين  ألبهي سهعيد الحسههن السهكري  تحقيهق: عبههد السهتار أحمهد فههراج   فههي الههذلي للمتنخهل وهههو سهريع ال مهن البيهت  4 
   ل. ح. س     مههههادة327ص     ل. م. ح     مهههادة11/181  منظهههور بهههنال  لسهههان العهههربو    1258  ص مطبعهههة المهههدني 

مرتضههى ل  تههاج العههروسو    5/94  4/305    لألزهههريللغههةوتهههذيب ا   ن. ن. ج     مههادة13/99    ل. و. س     مههادة350 
 ألحمهههد بهههن فهههارس  مقهههاييس اللغهههةو    1045  566  ص  جمههههرة اللغهههة فهههي وللههههذلي   ل. و. س    ل. ح. س    مهههادةيبيهههدالزَّ 
  9/100  ص  البهههن سههههيده  والمخصهههص   497  ص  البهههن دريههههد  جمهههههرة اللغهههة فهههي نسهههبة وبهههال   140  3/118  2/108 

 . 2/120  كتاب الجيم  طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرةو    3/416  لفارابي  لومعجم ديوان األدب   14/114

 الهمهداني  البهديع عليهه قهرأ األدب و  اللغهة أئمهة مهن  ههه329 سهنة ولهد   الحسهن  أبهو الهرازي القزوينهي زكريا بن بن فارس أحمد: هو  5 
 والحماسههة  القههرآن تفسههير فهي التوويههل وجمههع  مقهاييس اللغههة معجههم تصههانيفه  مهن يههان الب أعيههان مههن وغيرهمها عبههاد  بههن والصهاحب
 . هه395 سنة وتوفي  وغيرهما المحدثة
ى البهن كثيهر  مطبعهة عيسهه  البدايهة والنهايهةو    1/352  لسهيوطي  لبغيهة الوعههاةو    1/100  البهن خلكهان  وفيهات األعيهانانظهر: 

  .1/193  للزركلياألعالم     و 6/428  يالحلب يالباب
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ء   لا  ُيقاالُ  شاي  لُ  ساوى   ومناسبة ههذا المعنهى للتسهول ظهاهرة؛ إذ االسهترخاء والخمهول والراحهة  1 «ساواال   ياس وا
صهههفات يكهههون عليهههها المتسهههول بغهههرض الحصهههول علهههى المهههال بهههال عنهههاء أو مشهههقة أو عمهههل  والسهههالال 

عهان كثيهرة منهها: الطلهب وههو السهالال  ومنهه يطلقهان فهي اللغهة علهى م« سول»والمسولة مصدران للفعل 
              قولههههههههههههههه تعههههههههههههههالى:

  والحاجههههههههههههههة   2 
 . 3 واالستعالم  واالستخبار  واالستمناح  والتزيين

 خهذأ إذا وتكفهف اسهتكف يقهال: النهاس سهولي كفه فيمد  بكفه الشيء اخذ إذا تكفف من هو: وقيل
 . 4 الجوع يكف ما أو الطعام من كفا سوله أو كفه ببطن

 ألخهذ ويتعهرض الصهدقة يطلهب أي  النهاس يتكفهف مهن ههو: الفقههاء اصهطالح في التسول: ثانيا
 . 5 يكفيه ما

 مههن الكفههاف يسههولهم كفههه فيمههد  إحسههان ا النههاس يتكفههف مههن هههوف :اللغههة صههحيح فههي المتسههولأمهها 
 .والعون الرزق
 ادعهي ولهو ,العموميهة المحهال فهي أو العهام الطريهق فهي متسهوال   وجهد مهنالتسول في القانون ههو و 

 . 6 ما شيء بيع أو ألعاب عرض أو ,للغير خدمة بوداء تظاهر أو
نمها سهيقت لهه عهدة مفهاهيم فهي المعهاجم لم يرد ذكر  –كمصطلح  –فالتسول  ه في كتب القدماء  وا 
 :يوتيت استقصاء معانيه وجوانبه المختلفة.. ونعرض لبعضها فيما الحديثة حاول

حيث جاء في تعريف أحمهد زكهي بهدوي لهه؛ أنهه:  طلهب الصهدقة مهن األفهراد فهي الطهرق العامهة  
أو إذا ههههدد  ,ويعهههد التسهههول فهههي بعهههض الهههبالد جنحهههة يعاقهههب عليهههها إذا كهههان المتسهههول صهههحيح البهههدن

اسهتئذان  كمها يكهون التسهول محظهور ا حيهث توجهد مالسسهات  المتسول منهه  أو إذا دخهل فهي سهكن دون
 . 7 خيرية 

                                                

 . 3/118  ألحمد بن فارس  مقاييس اللغة  1 

 .37  36: تانياآلسورة طه   2 

  .11/350  منظور بنال  لسان العرب  3 
  .1/239  مختار الصحاح  للرازي  4 
  .6/229  المجموع شرح المهذب  للنووي  5 
 لسنة 1782 رقم الطعن   129  صم  1993  اإلسكندرية  الحديث ربيالع المكتب  المنشاوي الحميد عبدل  والتسول جرائم التشرد  6 

  .114  ص  16 فني مكتب 9/2/1965 ق34
  .37م  بيروت  ص  1977معجم المصطلحات االجتماعية  أحمد زكي بدوي  مكتبة لبنان  د.ن.ط    7 
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أنههه:  مههد األكههف لطلههب اإلحسههان مههن غيههره أو التظههاهر بههوداء وعرفههه محمههد كامههل البطريههق  -
 . 1 خدمة أو عرض سلعة تافهة أو القيام بعروض بهلوانية 

فيمد كفه يسولهم الكفاف من أنه:  من يتكفف الناس إحسان ا فيعرفه  المنشاوي الحميد عبدوأما  -
 . 2 الرزق والعون في الطريق العام أو في المحالت العمومية 

للتسههههول رآه:  االسههههتجداء مههههن الغيههههر  وهههههو ظههههاهرة اجتماعيههههة تتخههههذ « نعامههههة»وفههههي تعريههههف  -
هها: ههو الهذي يغلههب  هها  وصهورة المتسهول بحكههم تكهويني  فالتسهول عرض  صهورتين  صهورة المتسهول عرض 

ظههروف خارجيههة مههن البيئههة العائليههة أو االجتماعيههة  ويظهههر بكثههرة فههي فتههرات الضههيق فههي تسههوله فعههل 
 والفوضى الخلقية .

وللتسهههول فهههي تكهههوين الطبيعهههة النفسهههية للمتسهههول أسهههباب  يرجهههع أهمهههها إلهههى ميهههل كهههامن فيهههه  -
رادة ضههعيفة  وعههدم  مصههحوب بضههعف فههي الههذكاء  وفتههور فههي العاطفههة  وبههرود فههي قابليههة االنفعههال وا 

راث بالمثل األدبية  ويتجلى مفعول هذه الخصال عنده فهي الركهون إلهى الكسهل والخمهول والزههد فهي اكت
 . 3 إلى الطرق والمعامالت المتخفية والملتوية  العملالعمل واستعذاب القعود  وااللتجاء في 

لتعريهف المتسهول بونهه:  الشهخص الهذي يحصهل علهى المهال بغيهر عمهل « السروجي»وعرض  -
وههو فههي ذاتهه أشهبه بههالطفيلي الهذي يقتهات مههن غهذاء غيهره دون محاولههة منهه للحصهول علههى  يسهتحقه  

ألنههه غيههر منههتج  بههل إنههه قههد يصههل فههي بعههض األحيههان إلههى  ؛غذائههه بنفسههه. وبههذلك يصههبح قههوة معطلههة
 . 4 درجة تعطيل غيره عن اإلنتاج

لى نحو اعتبار التسول جريمة وال - م بمدينة 1972ر عام تسول مجرم ا  ذهب التشريع الصادموا 
جاكسهههونوفيل بواليهههة فلوريهههدا األمريكيهههة  فجهههاء فيهههها:  المتسهههولون ههههم الههههائمون والمتشهههردون أو الهههذين 

والهذين اعتهادوا القيهام باألعمهال البهلوانيهة أو األلعهاب أو المشهاهد المخالفهة  ,يتجولون بحث ا عن الصدقة
ن إلهى مكهان  دون أي ههدف أو غهرض مشهروع للقانون أو األشخاص المتجولون أو المتنقلون من مكها

 . 5 واألشخاص القادرون على العمل والمعتادون على العي  عالة على غيرهم 

                                                

  .197م  ص  1970ة الحديثة  د.ن.ط  مجاالت الرعاية االجتماعية وتنظيماتها  محمد كامل البطريق  مكتبة القاهر   1 

  .129  ص  المنشاوي الحميد عبدل  والتسول جرائم التشرد  2 

  .170م  ص  1985   1سيكولوجيا اإلنحراف  سليم نعامة  دراسة نفسية إجتماعية  دمشق  مكتاب الخدمات الطباعية  ط    3 

  .113م  ص  1992   2لسروجي  القاهرة  د. ن  ط  ظاهرة اإلنحراف بين التدبير والمواجهة  طلعت مصطفى ا  4 
  .20م  ص  1989ن   التسول والتشرد في القانون المصري والقانون المقارن  محمد الجمال  القاهرة  د   5 



- 148 - 

 أنهه:  اسهتعمال وسهيلة أو أكثهريفات السابقة يمكن تعريف التسهول وبرالية تفيد من جماع التعر  -
 عة العينية .من وسائل استدرار العطف والشفقة عند الغير  ألجل طلب المال أو المنف

أنهههه طلهههب المسهههاعدة مهههن اآلخهههرين باسهههتعمال وسهههائل مختلفهههة السهههتدرار عطفههههم  هويمكهههن تعريفههه
 وشفقتهم وذلك للحصول على المال أو منفعة عينية.

طلهههب الصهههدقة مهههن األفهههراد فهههي الطهههرق »وجهههاء فهههي تعريهههف أحمهههد زكهههي بهههدوي للتسهههول أنهههه:  -
 . 1 «العامة

؛ إذ أضههاف تعريف هها آخههر غيههر مهها «كههوبي سههريع»لتسههول  وهنههاك مههن زاد فههي تفاصههيل تعريفههه ل -
الوقههوف فههي الطههرق العامههة وطلههب المسههاعدة الماديههة مههن المههارة أو مههن »سههبق عرضههه لههه؛ فقههال إنههه: 
أو  ,أو عهرض ألعهاب بهلوانيهة ,أو ادعاء أو التظاهر بوداء الخدمة للغير ,المحال أو األماكن العمومية

خههذ شههعار ا إلخفههاء التسههول أو المبيههت فههي الطرقههات وبجههوار المسههاجد القيههام بعمههل مههن األعمههال التههي تت
والمنههازل وكههذلك اسههتغالل اإلصههابات بههالجروح أو العاهههات أو اسههتعمال أيههة وسههيلة أخههرى مههن وسههائل 

 . 2 «الغ  الكتساب عطف الجمهور
 عتبهر متسهوال  ي»إلهى تعريهف التسهول مهن تعريفهه للمتسهول  فقهال إنهه: « رضا إسهماعيل»ودخل  -

ها حههاول خاللههها الحصهول علههى منفعههة  كهل شههخص ذكهر ا كههان أم أنثههى بلهع مههن العمههر ثمانيهة عشههر عام 
 سههواء كههان ذلههك فههي الطريههق العههام أم المحههال أم األمههاكن العموميههة أم ماديههة مههن الجمهههور دون مقابههل

تههي دخهل فهي منهزل ومحهل أو أحهد ملحقاتهه بقصهد الحصههول علهى المنفعهة أو قهام بعمهل مهن األعمهال ال
 . 3 «تتخذ شكال  إلخفاء رغبته في الحصول عليها

فالقواسهم المشهتركة التهي تجمهع مها سهبق مههن تعريفهات التسهول تتمحهور حهول حصهول المتسههول  -
الطفيلهي  وههو مها يتمثهل بينهه وبهين على مال دون وجه استحقاق من عمل  وبهذا فإن هنهاك مها يجمهع 

 –مههن الضههرر علههى المجتمههع مههن شخصههية كليهمهها ومك قتيههات مههن غههذاء الغيههر دون كههد وعمههل,فههي اال
هو أنهه قهوة معطلهة غيهر منتجهة  ويزيهد خطورتهه علهى المجتمهع سهوء ا أنهه قهد يجهر  –وخاصة المتسول 

 غيره إلى التعطل عن العمل واإلسهام في اإلنتاج.

                                                

  .37  معجم المصطلحات االجتماعية  أحمد زكي بدوي  ص  1 

  .4م  ص  1986اث المقدمة ألكاديمية الشرطة  القاهرة    ظاهرة التسول ومعوقات مكافحته  لمحمد أبو سريع  من األبح2 

م  ص 1980  ظهههاهرة التسهههول ودور الشهههرطة فهههي مكافحتهههها  رضههها إسهههماعيل  مهههن األبحهههاث المقدمهههة ألكاديميهههة الشهههرطة  القهههاهرة  3 
 726.  
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طلب الصدقة من األفراد في الطهرق العامهة أو المسهاجد أو األمهاكن » أنه: وورد تعريف التسول 
 . 1 «العامة  إما بوسلوب مباشر  أو بوساليب تتخذ عدد ا من الوسائل والحيل لخداع المتصدقين

طلب الصدقة للمصلحة الشخصية حتى ولو حصهل ههذا الطلهب »أنه: وهناك من يعرف التسول 
 . 2 «في المظهر الكاذب لعمل تجاري

                                                

 . 1هه  ص  1410  وزارة العمل والشئون االجتماعية  ورقة تحضيرية عن مشكلة التسول  الرياض  1 

  .472   معجم المصطلحات القانونية  جيرار كورنو  ص 2 
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 الثاني املطلب
 نظاما التسول تعريف

؛ لهم عليهه نظامها غيهر أنهي عي آلتهي بتعريهف للتسهول منصهوصغت وسهلقد بذلت جههدي, واسهتفر 
 لجريمههة ومههاالتههي تصههدت لفههي النظهام السههعودي  سههواء فههي النصههوص النظاميهة  لهههأقهف علههى تعريههف 

فههي نصههوص القههرارات المتعلقههة بتلههك األنظمههة. ولعههل مرجههع ذلههك  تمثلههه مههن آفههة اجتماعيههة خطيههرة  أم
 بالقدر الذي يغني عن وضع تعريف له. اضحو االفتقار إلى وجود تعريف دقيق للتسول 

عهههن جوانبهههه المتعهههددة  يكشهههف  لههههوضهههع تعريهههف  محهههاولينالقهههانون المقهههارن  فقههههاءوقهههد تصهههدى 
  فهات فهي مقاربهة لإلحاطهة بمها يعنيههالشخصي منهها والموضهوعي. ونعهرض فيمها يلهي ألههم ههذه التعري

 :اآلتيوجوانب تلك الظاهرة  وذلك على النحو 
الصهههدقة للمصهههلحة الشخصهههية  حتهههى ولهههو حصهههل ههههذا الطلهههب فهههي المظههههر  التسهههول طلهههب -1

 . 1 الكاذب لعمل تجاري
التسهول الوقههوف فهي الطههرق العامهة وطلههب المسهاعدة الماديههة مهن المههارة أو مهن المحههالت أو  -2

األمههاكن العامههة أو االدعههاء بههوداء خههدمات للغيههر أو غيرههها مههن المظههاهر الكاذبههة بغيههة إخفههاء النشههاط 
وسههيلة  ةي  مثههل المبيهت فههي الشهارع  أو أمههام المسهاجد  أو اسههتغالل اإلصهابات والعاهههات أو أيهاألصهل

 . 2 الكتساب عطف الجمهور
 ؛طلب ها لعطفههم ؛التسول اإللحاح فهي السهالال  والظههور بمظههر الهذل والمسهكنة أمهام اآلخهرين -3

غيهههر  بالطلههب مباشههرة  أم تههرن هههذا السههلوكواسههتدرار ا لههرحمتهم بقصههد الحصههول علههى المههال  سهههواء اق
,مب أو حمل صكوك بتحمل الديون  وذلك بارتداء المالبس الرثهة  أو  اشرة  بعرض ألعاب بهلوانية مثال 

 . 3 حمل األطفال أو إلى غير ذلك

                                                

  .472  معجم المصطلحات القانونية  جيرار كورنو  ص  1 

  نقهال  عهن التسهول فهي نظهام االتجهار باألشهخاص السهعودي  دراسههة  4   ظهاهرة التسهول ومعوقهات مكافحتهه  لمحمهد أبهو سهريع  ص 2 
مههود بههن عبههد اهلل الشههثري  إشههراف. د/عبههد العزيههز بههن سههعود الضههويحي  رسههالة مقدمههة توصههيلية مقارنههة  إعداد/عبههد العزيههز بههن ح

  .26 م  ص 2010 -هه 1431استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية  الرياض  

  .27  التسول في نظام االتجار باألشخاص السعودي  عبد العزيز الشثري  ص  3 
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والنهههاظر فهههي التعريفهههات السهههابقة تتبهههدى لهههه مهههن قريهههب مالحظهههة تعهههدد معانيهههها مهههن خهههالل تعهههدد 
  إذ لوقت نفسه تتشارك في الجذور اللغوية التي انطلقت مهن صهياغاتهاسياقاتها ومبانيها اللغوية  في ا

 تدور حول معاني االستعالم واالستخبار.
القهههانون  فقههههاءوعلهههى كثهههرة مههها يمكهههن أن يصهههادف الباحهههث مهههن تعريفهههات للتسهههول فهههي اجتههههادات 

بيهان أنواعهه ومن أههم ههذه الجوانهب تالمقارن  فإن هناك جوانب أخرى لبحث الظاهرة بخالف تعريفها  
 وأشكاله.

ي   فهإن لهه اوسهيلة غيهر مشهروعة للكسهب والتعه–فهي أعهم مها يتصهور عنهه  –فلئن كان التسهول 
هها وصههور ا وأسهههاليب يسههتعملها ممارسهههوه للحصههول علههى األمههه  وال والمنههافع الماديهههة مههن ضهههحاياهم,أنواع 

 :اآلتيوذلك على اإلجمال ولهذه األنواع واألشكال واألساليب أنماط وتقسيمات يمكن إدراجها تحتها  
هها إجرامي هه ا أصههيال  لهدى المتسههول  فيكههون كامن ها فههي شخصههيته  بغههض فمهن التسههول مهها يكهون نزوع 

ا مهههن ومنهههه مههها ال يكهههون نابع ههههههها, أو اسهههتغنائه عن ,النظهههر عهههن احتياجهههه الفعلهههي لممارسهههة ههههذه الرذيلهههة
 إرادته. سعه والفي و إلى ظروف خارجية ليست  راجعة مكونات النفس  وتكون ممارسته

إلهى بسهيط ومخطهط   من التقسيمات األخرى للتسهول تقسهيمه إلهى موسهمي ودائهم  وكهذلك تقسهيمه
 .اإلكراه؛ كإكراه األب أبناءه عليه ما يتم تحتوهناك من أنواعه 

 :اآلتيللسروجي تصنيف اعتمده للتسول  على النحو »وكان 
 فيه يمد المتسول يده مستجدي ا الناس.تسول ظاهر: وهو التسول الواضح الصريح المعلن و  -1
مثههل مسههح  ,تسههول غيههر ظههاهر  مقنههع  وهههو المسههتتر وراء عههرض أشههياء أو خههدمات رمزيههة -2

 زجاج السيارات وغيرها.
كهالحج ورمضهان تسول موسمي: وهو يمارس فقط فهي المواسهم والمناسهبات كمها فهي المواسهم  -3

 واألعياد. ,والمناسبات الدينية
وهو عابر ووقتي لعوز طارئ كما فهي حهاالت الطهرد مهن األسهرة  أو ضهالل تسول عارض:  -4

 الطريق  أو فقدان النقود في السفر.
 .عليهتسول إجباري: وهو اضطراري كما في حاالت إجبار األطفال  -5
 تسول اختياري: حيث االحتراف والجري وراء الكسب. -6
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  ب عههن طريههق العمههل ولكنههه يفضههلهالتكسههتسههول القههادر: وهههو تسههول القههادر الههذي يسههتطيع  -7
 وعند القبض عليه يحاكم.

 وعنهدما يقهبض ,اا أو المتخلهف عقلي هتسول غير القادر: وهو تسول العاجز أو المهريض عقلي ه -8
 عليه يودع في الدور االجتماعية المناسبة.

ة أو مهن سهرق هتسول الجانح: حيث يكون مصاحب ا بالجنوح واإلجرام  حيث ال بوس إلى جانب -9
 . 1 ستاره يسهل مهمتهمانشل  ف

 وأما عن أساليب ممارسة المتسول لتسوله  فهي عديدة  تظهر فيها الحيل والخدع المتجددة التهي
 يعكفون على ابتكارها  ومن ذلك:

 التزيي بزي أهل الفضل والعلم واألدب. -1
 استغالل البعض حاجته لتكون وسيلة للتسول. -2
 مصطنعة.بعض العاهات ال افتعال -3
 السالال بإظهار الحاجة الماسة مصحوبة بوداء تمثيلي كالبكاء. -4
أو وقهههف مههههن  أو دار أيتهههام ,فهههي مشهههروع خيهههري كمسههههجد لإلسهههههامادعهههاء طلهههب المسهههاعدة  -5
 .األوقاف
 اصطحاب المتسول لألطفال معه  وقد يكونون أوالده أو يكون مستوجر ا أو خاطف ا لهم. -6
 سول  استدرار ا لميل فطري عند الناس للحنو على النساء لضعفهن.استغالل المرأة في الت -7
 . 2 «ادعاء العاهة العقلية الستدرار العطف -8

 لنظهر أنهها ليسهتلتلك هي أهم أساليب التسول التي تندرج تحهت أنواعهه السهابق بيانهها  والالفهت 
 .ن التجدد واالبتكار من قبل محترفيهم منتهية  بل هي في حال

                                                

  .114حراف بين التدبير والمواجهة  طلعت مصطفى السروجي  ص  ظاهرة اإلن  1 
  السياسية الجنائية لمكافحة التسول  عبد اهلل مشبب القحطاني  رسالة ماجستير غير منشورة  الرياض  أكاديمية نايف العربيهة للعلهوم 2 

  .49  47هه  ص  1421األمنية  
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 لثالثا املطلب
 الركن املادي جلرمية االجتار باألشخاص بالتسول

 معنوي:منها ماهو لجريمة التسول أركان منها ما هو مادي، و 
 الركن المادي للجريمة:: أوال  

إلهى مظهرهها الخهارجي  أو كيانهها المهادي  أو  –عامهة  –ينصرف مفهوم الركن المادي للجريمهة 
ارجي أو فههي الواقههع  والنصههوص الجزائيههة هههي التههي تحههدد مادياتههها المحسوسههة المدركههة فههي العههالم الخهه

ة فهههي القهههانون الجنهههائي:  ال جريمهههة وال عقوبهههة إال هيم  انطالق ههها مهههن القاعهههدة األساسهههالهههركن بتلهههك المفههها
بههههنص   وال يمكههههن القههههول بوجههههود جريمههههة مهههها؛ إال إذا اتخههههذت ماديههههات تتجسههههد فيههههها اإلرادة اإلجراميههههة 

 . 1 في فقه القانون الجنائي مفادها أنه ال جريمة بدون ركن مادي لمرتكبها  وهو ما يمثل قاعدة
أو خهههواطر  ,أو المعتقهههدات أو اآلراء ,وينبنهههي علهههى ذلهههك أن دائهههرة التجهههريم تنحسهههر عهههن األفكهههار

تبع ها  –النفس التهي ال تتخهذ مظههر ا فهي الواقهع الخهارجي يسهبع عليهه النظهام وصهف الجريمهة  فالمسهتقر 
صهميم عليهه مهن قبهل معتنقهه  أو حتهى ومهمها كهان الت ,افكهرة مها مهمها كانهت مالثم هالقتناع بأن ا –لذلك 

األفعههال  فههي نطههاق لههرأي والمعتقههد الشخصههي  وال يدخلهههمههن حيههز ا هلآلخههرين  ال يخرجهه إفصههاحه عنههه
 . 2 مظهر لجريمة ما المادية التي يتمثل فيه

 –خههالق  فههال يمتههد سههلطانها فالمنظومههة الجزائيههة ألي نظههام تتخههذ وجهههة متمههايزة عههن منظومههة األ
إلههى مكنونههات الضههمائر والعقههول والنفههوس  مهمهها اسههتقر فيههها ممهها يعههد أفكههار ا شهههريرة أو  –كههاألخالق 

 عقهاب  حتهى ومهن ثمهت فهالمالثمة أو كان عبارة عن نوايا إجرامية  فهذه كلها ال سلطة للقانون عليهها 
يهذ مها دامهت طهي الهنفس وفهي حيهز األفكهار  لو اتخهذت ههذه األفكهار منحهى التصهميم والعهزم علهى التنف

ومرجع ذلك إلى أنها لم تخرج بعد إلى الواقع الخارجي فهتمس كيهان المجتمهع باالضهطراب  ومهن ثهم ال 
 يلتفت القانون إليها وال يعيرها اهتمام ا أو يالحقها بالتجريم والعقاب.

ميهة فهإن القهانون يتصهدى غير أنه منذ أن تتجسد هذه األفكار فهي ماديهات خارجيهة ومظهاهر إجرا
لها بالتجريم وبالعقاب إذا ما كانت هذه الماديات والمظاهر ههي الهركن المهادي لجريمهة الهنص الجزائهي 
لهههها ههههذا الوصهههف  فحينئهههذ يتحهههرك القهههانون ليهههدرأ عهههن المجتمهههع نتائجهههها التهههي باتهههت جهههزء ا مهههن واقعهههه 

أو تعهريض لههذه المصهلحة  ,العقهابيالملموس  بما تمثله من إهدار لمصهلحة اجتماعيهة يحميهها الهنص 
                                                

  .307در القهوجي  ص    قانون العقوبات  القسم العام  علي عبد القا1 

   المرجع السابق.2 
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  وهذا المظهر الخارجي للفعل اإلجرامي هو ما يطلق عليه في فقه القانون الركن المهادي أو  1 للخطر
 أو جسم الجريمة. ,الواقعة اإلجرامية

ن هذا الركن المادي للجريمة يلزم لزوم ا حتمي ا ليقهال بتهوافره فهي جانهب الجهاني أن يصهدر عنهه  وا 
كحيههههازة السههههالح دون  –رامههههي حههههدده الههههنص الجزائههههي  وقههههد يغنههههي بمفههههرده لتتههههوافر الجريمههههة إج سههههلوك  

س كإزههاق الهنف –وقهد يسهتلزم التهوثيم أن يقتهرن بنتيجهة إجراميهة محهددة  –ترخيص  أو حيازة المخدرات 
ن وفههي كلتها الحههالتي –فهي جريمهة القتههل  أو االسهتيالء علهى المنقههول المملهوك للغيهر فههي جريمهة السهرقة 

فههإن الجريمههة تكههون قههد وقعههت تامههة إذا كانههت ممهها يتطلههب التجههريم مجههرد السههلوك اإلجرامههي  أو ممهها 
 يتطلب معه حدوث نتيجة إجرامية.

 أخرى يبدأ فيها الجاني سلوكه اإلجرامي دون أن يتمكن مهن إتمامهه  أو يتمهه لكهن ال وهناك حال
  ن مرجهع ذلهك إلهى سهبب ال دخهل إلرادتهه فيههتتحقق له النتيجة اإلجرامية التي كان يهدف إليهها  ويكهو 

فههال تكههون الجريمههة قههد وقعههت تامههة  ويكههون النشههاط اإلجرامههي قههد توقههف عنههد مرحلههة سههابقة علههى تمههام 
 في الجريمة.« الشروع»الجريمة  ويطلق على المرحلة 
ــركن المــادي: يتكههون مههن ثالثههة  –بحسههب القواعههد العامههة  –الههركن المههادي للجريمههة  عناصــر ال

 صر؛ هي:عنا
 السلوك اإلجرامي. -1
 النتيجة اإلجرامية. -2
 . 2 عالقة السببية بين السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية -3

 :يوتيوهي العناصر التي نفصل الحديث عنها فيما 
وهههو العنصههر األهههم مههن عناصههر الههركن المههادي للجريمههة  فههال يمكههن القههول  الســلوك اإلجرامــي:

راميهة  سواء أكانت الجريمة مما تتطلبه وحده أم تستلزم إلى جانبه تحقهق نتيجهة إجإال بتوافره   بوجودها
وسههواء أكانههت الجريمههة تامههة أم كانههت مههن جههرائم الشههروع وذلههك انطالق هها مههن قاعههدة:  ال جريمههة بغيههر 
سلوك . وهي القاعدة التي تتردد أصداالها في صياغات دستورية كثيهرة تهدور حهول أنهه:  ال عقهاب إال 

قهاب إال عأول ما يفهم أنه ال تجريم وال  –األفعال الالحقة لتاري  نفاذ القانون . وهو ما يفهم منه على 
 على أفعال  أي على سلوك يصفه القانون باإلجرامي.

                                                

  .308  قانون العقوبات  القسم العام  علي عبد القادر القهوجي  ص  1 

  .309  ص  المرجع السابق  2 
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 ان؛ هما السلوك اإليجابي  والسلوك السلبي:وللسلوك اإلجرامي نوعان أساس
 : السلوك اإليجابي:أوال  

بجسهده إرادي ها  ويكهون مهن  –لك الحركة العضوية التي يوتيها الشخص يقصد بالسلوك اإليجابي ت
حتهى ولهو لهم يتهرك أثهر ا  ,شونها إحداث تغيير يطهرأ علهى الواقهع الخهارجي  تغييهر ا يمكهن إدراكهه بهالحواس

 . 1 ا في الواقعمادي  
 والسلوك اإليجابي في الجريمة يلزم لتوافره تحقق أمرين متالزمين:

 حركات عضوية جسدية. حركة أو أولهما:
 . 2 اوية عن إرادة تمثل سببها أو دافعهصدور الحركة العض وثانيهما:

  فتتكون من حركهة واحهدة يسيرةوالحركة التي يتكون منها السلوك اإليجابي في الجريمة قد تكون 
مثهل ضههرب الجهاني للمجنههي عليهه بآلههة حهادة ضههربة واحهدة فههي موضهع مميههت  فيقتلهه  وقههد تكهون عههدة 

أمهام  نكهونزههق روحهه  وفهي الصهورتين كات  مثل طعن الجهاني للمجنهي عليهه عهدة طعنهات حتهى يُ حر 
ا سلوك إجرامي إيجابي واحد  وأي ا ما كان العضو أو األعضاء من جسم الجاني الذي قام بالسلوك  يد  

 .هأو ساق ا أو لسان ا أو بصر ا  أو اجتمع أكثر من عضو في تنفيذ
ذا مههها لهههم تتهههوافر الحر  فهههال يسهههبع عليهههه  -بههههذا المعنهههى  -كهههة العضهههوية فهههي السهههلوك اإلجرامهههي وا 

منهذرة  الحهالال حركهة عضهوية فيهها  حتهى لهو كانهت  ة حهالالقانون وصف الجريمة  فال يتحقق مهن أيَّه
 في المستقبل. بها  كإضمار الشخص في نفسه القيام بوقوعها

أن تصهههدر الحركهههة المكونهههة كمههها يلهههزم لتهههوافر وصهههف السهههلوك اإلجرامهههي فهههي الحركهههة العضهههوية 
ينتفههي وصههف السههلوك اإلجرامههي  وبانتفائهههاوتكههون اإلرادة سههبب ا ودافع هها لههها.  ,عههن إرادة الجههاني للسههلوك

وال يتحقهق بههها السهلوك اإلجرامههي  مهمها أدت الحركههة الالإراديهة إلههى وقهوع نتيجههة إجراميههة  ,عهن الحركههة
 ,شههخص بإغمههاء مفههاجئ فسههقط فههوق آخهههروالعههدوان علههى مصههلحة يحميههها القههانون؛ كمهها لهههو أصههيب 

علهى القيهام بجريمهة مها  ففهي مثهل  -تحت التهديهد  -فوصابه بجروح أو قتله  أو كما لو أجبر شخص 
إرادة الجههاني  فههال يقههوم بهههههذه الحههاالت ال تكههون الحركههة العضههوية التههي تمثههل فيههها السههلوك قههد وقعههت 

 . 3 وصف الجريمة في سلوكه
                                                

  .310  قانون العقوبات  القسم العام  علي عبد القادر القهوجي  ص  1 

  .288م  ص  1972الصيفي  دار النهضة العربية  بيروت    النظرية العامة لقانون العقوبات اللبناني  عبد الفتاح 2 

  .312  قانون العقوبات  القسم العام  علي عبد القادر القهوجي  ص  3 
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 ثاني ا: السلوك السلبي:
وهههو مهها يسههمى فههي فقههه القههانون باالمتنههاع أو التههرك  ويههراد بههه إحجههام الجههاني بإرادتههه عههن سههلوك 

القيهام بهه.. وههذا المفههوم للسهلوك  -بمقتضهى القهانون  - جب عليههكان ي -بالمعنى السابق  -إيجابي 
نكهار ا مهن جانهب  ها وا  الهذي  -لبي الفقههاء  لعهدم اقتنهاعهم بكفايهة السهلوك السه بعهضالسلبي لقهي اعتراض 

 . 1 لتكوين مظهر خارجي لجريمة ما  ويقولون في ذلك: إن العدم ال ينتج إال عدم ا -هو عدم فعل 
أن ينصهرف  -أي السهلوك السهلبي  -ومن الشروط الواجب توافرها في إحجام اإلرادة عهن الفعهل 

ال و لحمايهة جنائيهة   السلوك إلى التزام يفرضهه القهانون علهى الشهخص بالقيهام بفعهل إيجهابي يكهون محهال  
 فرق إن كان مصدر االلتزام قواعد جزائية أو مدنية.

ا للمسهاءلة أن يكهون قهادر   ومن الشروط الواجب توافرها في الفعل السلبي حتهى يكهون فاعلهه محهال  
ال كان األمر تكليف ا بمستحيل  ويكون الممتنع عن الفعل غيهر  ثهم آعلى نقيضه وهو العقل اإليجابي  وا 

 عجزه عن الفعل  فال يسول.قانون ا ل
 ين: أال يكههون هنههاك التههزام قههانونيفههي حههال إال إذن –وهههذا الممتنههع عههن الفعههل ال محههل لمسههاءلته 

أو موضههههوعي؛  –كههههالمرض  –ألي سههههبب شخصههههي  عليهههههعليههههه بالفعههههل اإليجههههابي  وأال يكههههون قههههادر ا 
ن كهههان الممتنهههع بامتناعهههه يسهههاءل أخالقي ههها  ك  وال يههههب ,مهههن يشهههاهد حريق هههاكالعوامهههل الطبيعيهههة  حتهههى وا 

 إلطفائه مع قدرته على ذلك.
 وتسمى الجريمة التي تقع بامتناع الجاني عن فعل إيجهابي يلزمهه بهه القهانون مهع قدرتهه علهى ههذا

 فإنههه يمثههل مههها يسههمى فهههي ,الفعههل: الجريمههة السهههلبية  فههإذا مههها أدى االمتنههاع إلههى وقهههوع نتيجههة إجراميهههة
 –شهروطة وهذه الجرائم أيا ما كان مسهماها م المتناع  أو الجريمة بالترك,ية باالقانون: الجريمة اإليجاب

  أيها بتوافر اإلرادة في سهلوك االمتنهاع  فهإذا مها انتفهت انتفهى الهركن المهادي للجريمهة –كما سبق القول 
الهذي كهان فمنهع الشهخص مهن القيهام بالفعهل اإليجهابي  انعهدامهاما كان العامل الذي كان لهه الهدور فهي 

 عليه. اب  واج
مما تعرف به النتيجة اإلجرامية أنها: العدوان الذي يصهيب حق ها  أو مصهلحة  النتيجة اإلجرامية:

يحميها القانون  سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحق  أو لمصلحة محهل الحمايهة  أو 
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فهي المههدارس  يطلهق علهيهمفهي تعريفهها فهي مجهرد تعهريض ههذا المحهل للخطهر  وأصهحاب هههذا االتجهاه 
 . 1 ا كان نوعهاعندهم شرط وعنصر رئيس في الجريمة أي   وهيالفقهية أصحاب االتجاه القانوني  

وهنهههاك تعريهههف آخهههر للنتيجهههة اإلجراميهههة يقهههول بهههه أصهههحاب اتجهههاه آخهههر يسهههمى االتجهههاه المهههادي  
اميهة لنتيجهة اإلجر وفحوى تعريفهم لهها أنهها: تغييهر يطهرأ فهي العهالم الخهارجي كهوثر للسهلوك اإلجرامهي  فا

 .هافي مفهومهم ال تعد عنصر ا وال شرط ا في
ولتقريههب راليههة هههذين االتجههاهين للنتيجههة اإلجراميههة مههن الفهههم يمكههن النظههر إلههى جريمتههي السههرقة 

يجتهها تل  ففي جريمة السرقة يعهد االعتهداء علهى حهق الملكيهة ههو النتيجهة القانونيهة للجريمهة  أمها نتقوال
تهل فهي جريمهة القكه المجنهي عليهه إلهى حيهازة الجهاني, المال المسروق من حيازة مالالمادية فهي انتقال 

   ويمثل إزهاق الروح نتيجتها المادية.لهايمثل العدوان على حق الحياة النتيجة القانونية 
ومكمن الخالف بين االتجاهين في تصور النتيجة اإلجرامية أنها لهدى أصهحاب االتجهاه القهانوني 

أو  ,ويمثههل عههدوان ا علههى حههق ,يههف ووصههف للسههلوك اإلجرامههي الههذي يصههدر مههن الجههانيعبههارة عههن تكي
 أو فكرة ال تدرك بالحواس  ومن ثم فهي جهزء مهن ,مصلحة محمية بالقواعد القانونية  فهي أمر معنوي

 السلوك اإلجرامي ال تنفصل عنه  كما أنها تعتبر بهذه المثابة داخلة في علة تجريم السلوك.
كيههان مههادي محسههوس  ذاتلنتيجههة اإلجراميههة لههدى أصههحاب االتجههاه المههادي تعتبههر فههي حههين أن ا

 ومنفصل عن السلوك اإلجرامي.
ذا كههان هنههاك عههدد أن تسههفر عههن نتيجههة إجراميههة بمعنههى  لجههرائم ال يسههتلزم القههانون لتحققهههمههن ا وا 

جهرائم التهي التغيير الملموس في العالم الخارجي  مثل جريمهة حمهل السهالح دون تهرخيص  وههي مهن ال
أو جههرائم السهههلوك المجههرد  ومههن ثهههم ال يكههون لنتيجتهههها ذلههك المظههههر  ,تههدخل فههي عهههداد جههرائم الخطهههر

ال يعتههد بالنتيجههة اإلجراميههة كعنصههر  –علههى األعههم  –الخههارجي وفق هها لالتجههاه المههادي  إال أن القههانون 
ييههر ا فههي الواقههع الخههارجي  ا وأحههدثت تغرئههيس فههي الههركن المههادي للجريمههة إال إذا اتخههذت مظهههر ا خارجي هه

والقههانون بههذلك يميههل إلههى االتجههاه المههادي فههي مفهههوم النتيجههة اإلجراميههة علههى حسههاب االتجههاه القههانوني  
وأكثههر الجههرائم تكههون نتيجتههها اإلجراميههة المتطلبههة قانون هها للتههوثيم علههى السههلوك اإلجرامههي هههي ممهها يلههزم 

جهههرائم الضهههرر  فيلهههزم مى الجهههرائم ذات النتيجهههة أو لتوافرهههها تهههوافر التغييهههر الملمهههوس فهههي الواقهههع  وتسههه
وتسمى الجريمة المادية  بخالف جهرائم الخطهر كحيهازة  ,  كإزهاق الروح في جريمة القتللتحققها تحققه
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وال تغييههر فههي الواقههع قههد حصههل  فتسههمى الجريمههة  ,السههالح بههدون تههرخيص حيههث ال ضههرر قههد تحقههق
 الشكلية.

سهلوك توافر عالقهة السهببية بهين ال ضرورةة المادية والشكلية إلى وترجع أهمية التفرقة بين الجريم
 الشروع أو المحاولة. عند  وخاصة ونتيجتهاإلجرامي 

جراميههة ال يتحقههق الههركن المههادي للجريمههة بتحقههق السههلوك اإلجرامههي والنتيجههة اإل عالقــة الســببية:
كههون السههلوك اإلجرامههي سههبب ا فههي عالقههة السههببية كههرابط بينهمهها  وفحواههها أن يفقههط  بههل ينبغههي أن تقههوم 

 . 1 النتيجة اإلجرامية
ال يكههون إال فههي الجهههرائم ذات  –عناصههر الههركن المههادي  ىحههدكإ –أن بحثهههاوينبنههي علههى ذلههك 

زة كحيها –النتيجة اإلجرامية  بمعنى التغييهر فهي العهالم الخهارجي  وال تبحهث فهي جهرائم السهلوك المجهرد 
نتيجهههة اإلجراميهههة التهههي يتغيهههر بهههها الواقهههع الخهههارجي ضهههمن حيهههث ال تهههدخل ال –السهههالح دون تهههرخيص 

 عناصر الركن المادي للجريمة  ألنها ال يتطلب قيام ركنها المادي إال توافر السلوك اإلجرامي.
ي ومكمن األهمية في بحث الجرائم ذات النتيجة اإلجرامية المترتبة على السلوك اإلجرامي؛ هو ف

بهه  بطهة بهذلك السهلوك ارتباط ها سهببي ا مهن عدمهه  فهإذا كانهت مرتبطهةبحث ما إذا كانت تلك النتيجهة مرت
تنتفهي ففإن المسئولية تتوافر في حق الجاني  والعكس صهحيح   ,ارتباط ا سببي ا فلم تحدث إال بناء عليه

إذا انتفههت العالقهههة السههببية  حتهههى لههو كهههان مههدى المسهههئولية هههو حهههد الشههروع  فهههإن الجههاني ُيسهههول عهههن 
حهد بقة على توقف النتيجهة اإلجراميهة أو إخفهاق السهلوك اإلجرامهي فهي تحقيقهها  أي عنهد الاألفعال السا

 الذي انقطعت فيه رابطة السببية.
وال يخلهههو البحههههث الفقههههي أو القضههههائي لتحديهههد مهههها إذا كانهههت هنههههاك رابطهههة سههههببية بهههين السههههلوك 

راميههة ال تترتههب عههن السههلوك اإلجرامههي والنتيجههة اإلجراميههة مههن صههعوبة عمليههة  وذلههك ألن النتيجههة اإلج
بمعزل عن كثير من العوامل األخرى  فال تكهون صهعوبة حهين تكهون النتيجهة وحده لما التقع اإلجرامي 

اإلجراميههة وليههدة السههلوك اإلجرامههي وحههده  كههإطالق الجههاني الرصههاص علههى المجنههي عليههه فههي موضههع 
وذلههك  هههذا اليسههررامههي والنتيجههة بمثههل قاتههل فيقتلههه  غيههر أن رابطههة السههببية ال تتههوافر بههين السههلوك اإلج

هها  فاألغلههب أن تعههود النتيجههة اإلجراميههة إلههى أكثههر مههن عامههل ويكههون السههلوك اإلجرامههي  الوضههوح دائم 
أحدها  وقد تكون هذه العوامل سابقة أو الحقة على السلوك اإلجرامي  كما قد تكون العوامل شخصية 
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 تقهع تحههت حصههر  فقهد يصههيب الجههاني المجنههي خاصهة بههالمجني عليههه نفسهه  ونمههاذج هههذه الحههاالت ال
عليهه بإصهابة غيهر خطيهرة ولكنهه قهد يتهوفى بمسهاعدة عوامهل أخهرى  فمهن العوامهل السهابقة علهى سهلوك 

أو تقدمهه فهي السهن  ومهن العوامهل المعاصهرة إصههابة  الجهاني مهرض المجنهي عليهه كمهرض القلهب مهثال  
وكه  وقهههد تكهههون العوامهههل الحقهههة كخطهههو الطبيهههب المجنهههي عليهههه بنوبهههة قلبيهههة أثنهههاء ارتكهههاب الجهههاني لسهههل

المعههالج أو إهمههال المجنههي عليههه أو حههدوث حريههق نتيجههة مههاس كهربههائي بالمستشههفى الههذي يعههالج فيههه 
 المجني عليه.

البحهههث فيمهها إذا كانهههت المسههئولية الجنائيههة عهههن النتيجههة اإلجراميهههة  ينفههذففههي مثههل ههههذه الحههاالت 
لنتيجهة تعهزى إلهى تلهك العوامهل األخهرى غيهر سهلوكه اإلجرامهي  تتحقق في جانهب الجهاني  أم أن ههذه ا

ههها التطبيقهههات القضهههائية  وقههد كهههان ههههذا المبحهههث محههل خهههالف كبيهههر ومطهههول بهههين فقهههاء القهههانون و  أيض 
 عههن النتههائج المباشههرة لسههلوكه اإلجرامههي فقههط  دون العوامههل األخههرى أن يعههد الجههاني مسههئوال   وخالصههته

 متعلقة بالمجني عليه نفسه. شخصية , أمسواء كانت موضوعية
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 تطبيق قواعد الركن المادي على جريمة التسول في النظام السعودي:
ء إذا ما انطلقنا من القواعد السابقة لتطبيقها علهى جريمهة التسهول فهي النظهام السهعودي  السهتجال

ه النظههام باألشههخاص  ومههن خههالل التعريههف الههذي اعتمههد تجههاراالركنههها المههادي باعتبارههها إحههدى جههرائم 
ة ؛ لتبين لنا عد-كما سبق بيانه  –باألشخاص  تجاراالالسعودي وعين فيه النموذج اإلجرامي لجريمة 

 من الحقائق:
 تجهههههاراالباألشهههههخاص فهههههي النظهههههام السهههههعودي لمكافحهههههة  تجهههههاراالاسهههههتقاء تعريهههههف جريمهههههة  -1

 –األمهم المتحهدة  من التعريف الهذي اعتمهده البروتوكهول المكمهل اتفاقيهة – بشكل أساس –باألشخاص 
 باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال. اإلتجارلمنع وقمع ومعاقبة  –م 2000باليرمو عام 

تدخلت بعض الدول باإلضافة والتغييهر علهى التعريهف الهذي اعتمهده بروتوكهول بهاليرمو  كهل  -2
 والقانونية. بحسب ما ارتوت من ظروف واقعها والمبادئ العامة التي تتوسس عليها منظومتها القيمية

كانهههت المملكهههة العربيهههة السهههعودية مهههن الهههدول التهههي تهههدخلت باإلضهههافة فهههي نظامهههها الهههوطني  -3
 باألشخاص. تجاراالباألشخاص  فنصت على جريمة التسول ضمن جرائم  تجارااللمكافحة 
هها مههن ذلههك فههإن جريمههة التسههول كإحههدى جههرائم  -4 باألشههخاص تتحقههق عنههد:  تجههاراالاستخالص 

 ص أو إلحاقههه أو نقلههه أو إيوائههه أو اسههتقباله مههن أجههل اسههتغالله "فههي التسههول"  أو عنههد: اسههتخدام شههخ
 للتسول بقصد الكسب المادي . –بوي أسلوب  – تسخير شخص 
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 الرابع املطلب
 التسول ب جتار باألشخاصاال الركن املعنوي جلرمية

مهادي ي بمجهرد تهوافر ركنهها الال تتوافر الجريمهة وال تقهوم بهها المسهئولية الجنائيهة فهي جانهب الجهان
نما يستلزم القانون أن تتوافر إلى جانبه رابطة نفسية بين الجاني وبين الركن  لمادي ابسائر عناصره  وا 

 للجريمة  وهذه الرابطة النفسية هي ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة.
  أحهدهما واحهد   ط  لجريمة تقوم علهى نشهاطين ال نشهاويمكن صياغة ذلك بعبارة أخرى فحواها أن ا

ى   واآلخر نفسي تتجسد فيه إرادة الجاني وانصراف نيته إللهامادي تتجسد فيه عناصر الركن المادي 
 وجهة مالثمة قانون ا  وهذا النشاط النفسي هو الركن المعنوي الذي نحن بصدده.

كن بهههدون الهههر  لههههافمهمههها قامهههت فهههي الواقهههع المهههادي عناصهههر الهههركن المهههادي للجريمهههة فهههال وجهههود 
المعنوي  بل إن النظرة األعمق إلى فلسفة القانون تتخذ من هذا الركن أساس ا للتجريم والتوثيم أكثر من 
الههركن المههادي  فههإن لههم يتصههل الفعههل المههادي ويههرتبط فههي نفههس الجههاني بههإرادة إحههداث الفعههل اإلجرامههي 

رادة نتيجتهههه اإلجراميهههة فهههال جريمهههة  ألن ههههذه الصهههلة النفسهههية ههههي التهههي تسهههب ع علهههى الفعهههل صهههفته وا 
العقههاب عليههها  فالسههلوك اإلجرامههي  اإلنسههانية وتخرجههه مههن دائههرة حههوادث الطبيعههة التههي ال يمكههن عقههال  

ظههاهرة إنسههانية واجتماعيههة تالخههذ بالههدرس والعههالج علههى أسههاس الرابطههة النفسههية بههين الجههاني وبههين هههذا 
رت ههذه الرابطهة النفسهية التهي ههي السلوك الذي تتجسهد فيهه الجريمهة بعناصهر ركنهها المهادي  فهإذا تهواف

سههباغ هههذا الوصههف عليههه انطالق هها مههن  لهههاكنههه الههركن المعنههوي  أمكههن النظههر إلههى السههلوك اإلجرامههي وا 
إلى جانب  –فالركن المعنوي هو الذي يكشف   وثبوتها توافر الخطورة اإلجرامية للجاني على المجتمع

علههى أسههاس ذلههك يسههتطيع القاضههي أن يحههدد عههن أبعههاد هههذه الشخصههية و  – معنويهات الجريمههة األخههرى
 . 1 نوعها ودرجة خطورتها ونوع العقوبة والعالج المالئمين لها

ن فالبنيههة القانونيههة للجريمههة تقههوم علههى الههركنين المههادي والمعنههوي  فكمهها أنههه ال جريمههة بههدون ركهه
لة الشههخص جريمههة بههدون ركههن معنههوي  فمتههى انتفههى انتفههت وامتنعههت مسههاء ,فيصههح القول:إنههه المههادي 

  ومكمههن األهميههة فههي الههركن المعنههوي باإلضههافة إلههى ذلههك أنههه األسههاس القههانوني هههاالههذي ارتكههب ماديات
ا بحسهب جسهامة الهركن المعنهوي الهذي يكشهف عهن مقهدار اإلثههم  للجهزاء الهذي يوقهع علهى الجهاني متهدرج 

 والخطو والتعدي في شخصيته وخطورتها على المجتمع.

                                                

  .217  216م  ص  1990  قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  مديرية الكتب والمطبوعات  دمشق  د.ط  1 
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رن على تسمية الركن المعنوي للجريمة بالقصهد الجنهائي  والهذي يعهرف وقد درج فقه القانون المقا
رادة متجهههة إلههى تحقيههق هههذه »بونههه:  علههم بعناصههر الجريمههة كمهها هههي محههددة فههي نموذجههها القههانوني وا 

 . 1 «العناصر أو قبولها
وكما أن للهركن المهادي للجريمهة عناصهر يتكهون منهها  فكهذلك الهركن المعنهوي لهه عناصهر يتكهون 

ا  وأهمههها عنصههران؛ همهها القصههد الجنههائي العههام  والقصههد الجنههائي الخههاص  ولكههل نههوع مههن نههوعي منههه
 القصد الجنائي عناصر خاصة.. يمكننا درسها تحت الفرعين التاليين:

 الفرع األول: القصد الجنائي العام:
 : مفهوم القصد الجنائي العام:أوال  

نائي العهام بونهه اتجهاه إرادة الجهاني نحهو النشهاط استقر في فقه القانون المقارن تعريف القصد الج
لههى النتيجههة المترتبهههة عليههه  مههع علمههه بهمهها  وبكافههة العناصههر التهههي  الجههاني, اإلجرامههي الههذي باشههره وا 

 . 2 يشترطها القانون لقيام الجريمة
بهههذا المفههههوم  وبههين الههدافع أو الباعهههث علههى ارتكهههاب  –وثمههة فههارق دقيهههق بههين القصههد الجنهههائي 

فهههو القههوة  ,يمههة  فالباعههث هههو العامههل النفسههي الههذي يحههرك اإلرادة فيههدفعها نحههو ارتكههاب الجريمههةالجر 
الدافعههة التههي تتكههون تحههت المههالثرات الخارجيههة فتكههون دافع هها معين هها يضههغط علههى إرادة الجههاني مههن أجههل 

 . 3 هاارتكاب
 ثاني ا: عناصر القصد الجنائي العام:

 ن منهما؛ هما:ان يتكو للقصد الجنائي عنصران أساس
 العلم:  -1

ويقصد بالعلم كوحد عنصري القصد الجنائي العام تصور الجاني حقيقهة السهلوك اإلجرامهي الهذي 
 . 5 تقوم في الجاني عند مقارفته للجريمة ذهنية   فهو حال 4 تتجه إرادته نحو فعله

                                                

  .605 ص   حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات  1 

  .451   أصول قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور  دار النهضة  ص 2 

   المرجع السابق.3 

  .465  المرجع السابق  ص  4 

  .221  قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  ص  5 
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ي توافر لدى الجانوحتى يمكن القول بتوافر العلم كوحد عنصري القصد الجنائي العام ينبغي أن ت
 لهههها  وههههذه العناصهههر يحهههددها النمهههوذج القهههانوني اإلحاطهههة بجميهههع العناصهههر األسهههاس الالزمهههة لقيامهههها

والشرط المفترض  ويلحق بها كافة الظروف التي تغير من وصهف الجريمهة بونهها تعتبهر مهن العناصهر 
كهن فهي بعهض األحهوال قهد ههي مجهرد وقهائع ماديهة  ولواألصل أن العناصر األساس فيها   لهاالمكونة 

 . 1 ال ينظر إلى هذه الوقائع إال من خالل نظرة القانون إليها ووصفه إياها
 ههذا العلهم فينتفهي معهه – بالمفهوم السهابق –وهناك من العناصر النفسية ما قد يدخل على العلم 

فهي  جريمهة  وسهواءلل هما ينتفي العلم بالعناصهر األسهاس  ومن أهمها: الجهل أو الغلط  إذ بتوافر أصال  
 االحتمال. ي ا أم جزئي ا يوخذ حكم الشك أم الظن أمذلك أكان الجهل كل

ويقهدم  ,و عهدم حصهولهاي فيها لدى الجهاني حصهول النتيجهة غير أن هناك حاالت للجريمة يستو 
يتههوفر القصههد االحتمهالي طالمهها أن الجههاني  وث مهها يترتههب عليهه  وفههي هههذه الحهالحهد علهى الفعههل قههابال  

 . 2 للنتيجة  أما الغلط فهو الفهم الخاطئ بحقيقة الشيء  وهو نوع من الجهل الجزئي بالشيء جهمت
الجهههل الكلههي أو الجزئههي بحقيقههة السههلوك اإلجرامههي مههع  لقصههد الجنههائي الههذي يتههوافر فههي حههالفا

وعههههدم حصههههولها؛ هههههو ممهههها يسههههمى بالقصههههد  لديههههه – للسههههلوكاسههههتواء أن تحصههههل النتيجههههة اإلجراميههههة 
 الحديث عنها. يوتيلي  وهو أحد صور القصد الجنائي التي سوف االحتما
يكون عليها الجاني عند  نفسية صد الجنائي العام هي باألساس حالعنصري الق كإحدىاإلرادة  

أو اتخهاذه قهرار ا بتنفيهذها  ثهم إصهدار األمهر إلههى   ههاعلهى ارتكاب  تتخهذ صهورة عزمهه  3 لجريمهةارتكابهه ا
المطلوبههة  ألفعههال المكونههة لههها  وقيههادة هههذه األعضههاء إلههى أن تتحقههق النتيجههة أعضههاء جسههمه للقيههام با

ذهنيهة أو عقليهة تتمثهل  علم  فالعلم كما ذكهرت مهن قبهل حهالهي مرحلة الحقة لمرحلة ال ومرحلة اإلراده
نفسههية  فتبنههى علههى هههذه المعلومههات  الجههاني ثههم تههوتي اإلرادة  وهههي حههالفههي معلومههات معينههة يعرفههها 

 . 4 بارتكاب الجريمةقرارها 
 ثالث ا: صور القصد الجنائي العام:

 للقصد الجنائي العام أربع صور  تندرج تحت الصورتين الرئيسيتين التاليتين:

                                                

  .466  أصول قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور  ص  1 

  .467ي سرور  ص    أصول قانون العقوبات  أحمد فتح2 

  .225  قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  ص  3 

   المرجع السابق.4 
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 القصد المباشر، والقصد غير المباشر: -1
القصهد المباشههر لههدى الجههاني يههراد بههه قصههده إلهى إحههداث نتيجههة معينههة يريههد الوصههول إليههها  وهههو 

  ويكههون القصههد  1 بحههدوثها  أو بلههزوم حههدوثها كههوثر حتمههي لفعلههه أو بغلبههة الظههن يقينيههةعههالم بصههورة 
  ويتحقههق ذلههك عنههدما يجعههل الجههاني صههورة حاسههمة نحههو إحههداثهامباشههر ا عنههدما يوجههه الجههاني إرادتههه ب

 . 2 النتيجة هدف ا يسعى للوصول إليه عن طريق نشاط إجرامي
إحداث نتيجهة ة القصد االحتمالي التي تعني قصده وهناك صورة أخرى للقصد الجنائي هي صور 

ن كهان قهد قهدر  جرمية معينهة  فهإذا بفعلهه يولهد نتهائج أخهرى لهم يكهن يقصهدها أو يريهد الوصهول إليهها  وا 
 . 3 احتمال وقوعها  فقبل بالمخاطرة كمن يضرم النار في منزل بقصد إحراقه

ننها رامية لسلوكه رغهم أنهه ال يريهدها  فإفإذا ما اقتصر قصد الجاني على مجرد قبول النتيجة اإلج
مهل أنهها ممها يحتإحهداثها  غيهر أنهه كهان يعلهم إلهى صد االحتمهالي  حيهث لهم تتجهه إرادتهه نكون بإزاء الق

 أن ينجم عن هذا السلوك فقبل بهذا االحتمال ومضى في سلوكه.
النتيجههة  فهنههاك عنصههر مشههترك بههين القصههد المباشههر والقصههد االحتمههالي يتمثههل فههي توقههع حههدوث

اإلجرامية للسلوك اإلجرامي  غير أن ما يفرق بينهما هو الرغبة فهي حهدوثها  فهإذا تهوافرت فتلهك صهورة 
القصد المباشر  وأمها إذا لهم تتهوفر واقتصهر األمهر فهي نفهس الجهاني علهى قبولهها مهع توقعهها ومهع عهدم 

 . 4 الرغبة فيها  فتلك صورة القصد االحتمالي
 غير المحدد: القصد المحدد، والقصد -2

ا  كسههلوك القصههد الجنههائي المحههدد هههو الههذي يتههوافر حههين يقههدم الفاعههل علههى جريمههة معينههة بههذاته
أمهها القصهههد الجنههائي غيههر المحههدد فيتههوافر عنهههد إقههدام الجههاني علههى سهههلوك إجرامههي وكنتيجههة إجراميههة, 

نائيههة بههين هههاتين وال فههرق فههي المسههئولية الجوكههذا نتيجتههه اإلجراميههة غيههر محههددة, إجرامههي غيههر محههدد  
الصههورتين للقصههد الجنههائي  ويعلههل الفقههه عههدم التفرقههة بينهمهها فههي المسههئولية الجنائيههة بونههه يكفههي لتههوافر 
القصهههد اإلجرامهههي العلهههم بالنتيجهههة الجرميهههة واتجهههاه اإلرادة إلهههى تحقيقهههها  أمههها العلهههم بالتفاصهههيل األخهههرى 

 . 5 ونية لهالمتعلقة بالنتيجة واتجاه اإلرادة إليها  فال أهمية قان
                                                

  .227قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  ص    1 

  .457  أصول قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور  ص  2 

  .227  قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  ص  3 

  .459  458قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور  ص     أصول4 

  .231  230  قانون العقوبات القسم العام  عبود السراج  ص  5 
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 الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص:
يتمثل القصد الجنائي الخاص في أنه شعور الجاني بما يمكن أن يترتب على سهلوكه مهن ضهرر 

 محظههور ا  ومههع فهي الواقههع الخههارجي  فههو يشههعر بونههه عنههد ارتكابهه سههلوكه اإلجرامههي فإنههه يرتكهب عمههال  
 لغرض الخاص هو القصد الجنائي الخاص.ذلك يصر عليه لتحقيق غرض في نفسه  فهذا ا

والقصههد الجنههائي الخههاص لههيس ركن هها فههي كههل الجههرائم  إذ إن هنههاك بعههض الجههرائم يكتفههى للتههوثيم 
والعقههاب عليههها بتههوافر القصههد الجنههائي العههام بمفهومههه وعناصههره التههي سههبق ذكرههها. غيههر أن هنههاك مههن 

دى الجاني أن يتهوافر القصهد الجنهائي الخهاص  وههو الجرائم ما يستلزم انعقاد المسئولية الجنائية عنها ل
مهها يسههتوجب البحههث عنههه فههي ظههروف الجريمههة  وقههد يههذكر القههانون صههراحة هههذا النههوع مههن القصههد وقههد 
يتههرك ذلههك للقاضههي يستخلصههه مههن النصههوص الموضههوعة بههين يديههه  إال أن ذلههك لههيس بههاألمر اليسههير 

 . 1 دوم ا
ي نفهس الجهاني وتحهرك إرادتهه دافعهة إيهاه إلهى مقارفهة فللقصد الجنائي الخاص نية خاصة تقهوم فه

سلوكه اإلجرامي  فهو إرادة واعية تتعلق بومر ال يعد مهن العناصهر الماديهة للجريمهة فههو غايهة يتمثلهها 
الجاني في ذهنه ويعلق بها هواه فتكون دافع ا يستحثه ويحرك إرادته الرتكاب الفعهل  ويسهتوي بعهد ذلهك 

 . 2 عالم الواقع أو ال يتحقق أن يتحقق هذا األمر في
  فههإن وردت فهي النظههام السهعودي لمكافحتههها باألشههخاص كمهها تجهاراالوبهإنزال هههذه القواعهد علههى 

 ,االقصههد الجنههائي الخههاص فيههها يتمثههل فههي نيههة الفاعههل تحويههل اإلنسههان إلههى سههلعة تبههاع أو تشههترى مالي هه
 .هارادته الجرمية الساعية إلى تحقيقتحقيقها وتتمثل إثم فهو يقصد النتيجة التي يرغب في  ومن

فههإن القصههد  ,باألشههخاص فههي النظههام السههعودي تجههاراالوبالنسههبة لجريمههة التسههول كإحههدى جههرائم 
 التسول. على امتهان وقسرهم الجنائي الخاص فيها يتمثل في نية الفاعل استغالل األشخاص

د الجنائي العام  بهل يكشهف ال ينصرف معناه إلى القص فيهاومن خالل ذلك فإن الركن المعنوي 
باألشهههخاص أن النظهههام اسهههتلزم تهههوافر القصهههد  اإلتجهههار تههههااسهههتقراء نصهههوص النظهههام السهههعودي لمكافح

ق الجنائي الخاص في هذه الجريمة ليقوم به ركنها المعنوي إلى جانب ركنها المهادي علهى النحهو السهاب
 ذكره.

                                                

  .213م  ص  1963   6   الحقوق الجزائية العامة  عبد الوهاب حومد  جامعة دمشق  ط 1 

  .248  قانون العقوبات  محمد عوض  ص  2 
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 اخلامس املطلب
 فقها التسول حكم

قه اإلسالمي حكمان  وذلك من خالل صهورتين مهن صهوره؛ إذ يتنهوع سهالال يعتري التسول في الف
 حالين: علىالسائل 

 سؤال الغني أو الشخص الذي لديه ما يكفيه: :يالحال األول
 ىعلههه قهههدرة أو مهههال مهههن عنهههه يغنيهههه مههها يملههك مهههن ىعلههه السهههالال ميحهههر دل الكتههاب والسهههنة علهههى ت

 :اآلتيوذلك على النحو  كفارة مأ تطوع ا مأ زكاه يسوله ما كان سواء  التكسب
 أوال: الكتاب:

 : تعههههههههههههههههههالى قولههههههههههههههههههه -1                             

      
 1 . 

 وجه الداللة:
ها احي ه خلقهه اهلل فهإن اإلنسهان  مههن أحسهن خلهق تعهالى هلل لهيس: العربهي ابهن قهال  مريههد ا قهادر ا عالم 

 . 2 حكيم ا مدبر ا بصير ا سميع ا متكلم ا
 حفهظ ىعلهحهرص  اإلسهالمالكرامهة؛ ألن  امنافي ه هوجعله ,سالال الغني اإلسالم حرم ذلك أجل ومن

 طفهههال   أم بالغ ههها كهههان سهههواء والههههوان الهههذل فبمواقههه والوقهههوف االبتهههزاز عهههن نفسهههه وصهههون المسهههلم كرامهههة
 . 3 الفاقة أمارات إظهار أو  بالسالال للصدقة التعرض من فحذر  صغير ا

   وقولهههههههههههههههههه تعهههههههههههههههههالى:  -2                

                                  

        
 4 . 

                                                

 .70ية: اآلسورة اإلسراء   1 

 . 5/465  فتح القدير   20/114  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي  2 
   6/171 شبراملسي  مطبعة مصطفى البابي الحلبهي  الطبعهة األخيهرة للحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    3 

  .2/273  كشاف القناع  للبهوتي   176  4/175  البن مودوداالختيار لتعليل المختار  
 .273: اآلية البقرةسورة   4 
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 وجه الداللة:
 المسهولة عهن يغنيهه مها ولهه سهول مهن فهإن  إليه يحتاجون ال ما الناس ويكلفون المسولة في يلحون

 . 1 ةالمسول في ألحف فقد
 – اهلل اكتفههههى ولهههههذا السههههالال؛ عههههن لههههتعففهم أغنيههههاء؛ أنهههههم يظههههن بحههههالهم الجاهههههل أن: والمعنههههى

: -لَّ هههوج زَّ هعه – الهفقه وجهوههم  على الفقر عالمات بظهور لهم  الصدقة إعطاء جوازفي  -وجلَّ  عزَّ 
   2 غيره دون الظن فيه ييكف الفقر أن على فدل ؛ . 

 ... وقولهههههه تعهههههالى:  -3                            

        
 3 . 

 وجه الداللة:
 وال بههالمعروف يوكهل أن للفقيههر وأجهازت ,اليتههيم مهال عهن عفافاالسههت ىإله الغنههي أرشهدت اآليهة أن
 يسههد بمهها مقيههد ولكنههه لههه  تعههالى اهلل مههن طعمههة فهههو  مالههه فههي لههه النظههر حههق ذلههك ألن عليههه؛ قضههاء

 والزيهادة عليهه  قضهاء وال  المعهروف ههو ذلهك وأن؛ عملهه أجهر بقهدر يوخهذ فإنهه عورتهه ويسهتر جوعتهه 
 . 4 محرمة ذلك على

 سنة النبوية:ثانيا: ال
 :يوتيورد في السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة دلت على تحريم سالال القادر ومنها ما 

ههن   -1 يد   أابىههي عا هها أانَّ  ال ُخههد رىيِّ  ساههعى ههنا  نااس  ههارى  مى ان صا ههواُلوا األ  ُسههولا  سا طاههاُهم     اللَّهههى  را ههواُلوهُ  ثُههمَّ   فاواع   سا
طااُهم   تَّى فاواع  ي ياُكن   ماا»: قاالا   ن داهُ عى  ماا نافىدا  حا ن دى ي ر   مىن   عى راهُ  فالان    خا مان    عان ُكم   أادَّخى تاعىفَّ  وا فَّههُ  ياس    اللَّههُ  ُيعى

هههن   ما هههتاغ نى  وا نىههههى  ياس  هههن    اللَّههههُ  ُيغ  ما هههبَّر   وا هههبِّر هُ  ياتاصا ههها  اللَّههههُ  ُيصا ما هههيا  وا طى هههد   ُأع  هههر   ُههههوا  عاطهههاء   أحا ي  هههعُ  خا سا هههنا  واأاو   مى
ب رى   . 5 «الصَّ

                                                

  .1/326  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  1 

   3/341  الجهامع ألحكهام القهرآن  للقرطبهيو    1/94  ههه1403 بيهروت  لبنهان  العربهي  الكتاب دار    البن جزيتفسير ابن جزي  2 
 . 2/281المغني  و 

 .6: اآلية النساءسورة   3 

 .بتصرف  5/42  كام القرآن  للقرطبيالجامع ألح  4 
  2/729  ومسههلم   6470    1469  المسههولة عههن االسههتعفاف: بههاب الزكههاة  كتههاب  3/392  البخههاري أخرجهههالحههديث صههحيح,   5 

  .1053 -124  والصبر التعفف فضل: باب الزكاة  كتاب
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 وجه الداللة:
 باللَّههه يسههتغن مههن أيدل الحههديث علههى وجههوب التعفههف عههن السههالال وأن جههزاء المتعفههف الجنههة  

 يحبسههه حتهى السههالال  عهن والتعف ههف النهاس  أمهوال عههن باالسهتغناء الغنههى ُيظهىهر أو سههواه  عمهن تعهالى
ناهههى لاهههي سا »: الصهههحيح ففهههي القلهههب  غنهههى اللَّهههه يرزقهههه التعف هههف  مهههن غني ههها بحالهههه الجاههههل هههن   ال غى  كاث هههراةى  عا
لاكىنَّ  ال عاراضى  ناى وا ناى ال غى  مها تعهالى اللَّهه يعطيهه أي باُعهد  لمها المهال غنهى علهى ُحمهل ولهو.  1 «الهنَّف سى  غى

 . 2 الناس سالال عن ُيغنيه
ُسهولا  ساهوال تُ »: قههال - عنهه اهللرضهي  - حههزام بهن حكهيموعهن  -2 طاهانىى   اللَّهههى  را ههوال ُتهُ  مَّ ثُه فاواع   سا

طاههانىى ههوال ُتهُ  ثُههمَّ  فاواع  طاههانىى  سا ههيُم  ياهها: قاههالا  ثُههمَّ  فاواع  كى ههالا  هاههذاا إنَّ  حا ههراة  خا  ال ما ههن  فا  ُحل ههواة   ضى ههذاهُ  ما  ناف ههس   اواةى بىساههخا  أاخا
ماهن   فىيههى  لاههُ  ُبورىكا  هذاهُ  وا هرااف   أاخا كاهانا  فىيههى  لاههُ  ُيباهاراك   لاهم   بىإش  ه الا وا  ياو ُكهلُ  ىكااالَّهذى  وا ي هر   ُعل ياهاال   واال ياهدُ  باُع ياش  هن   خا  مى
 .السُّف لاى ال يادى 

كىيمُ  قاالا  ُسولا  ياا: فاُقل تُ : حا قِّ  باعاثاهكا  يوااالَّهذى  اللَّهى  را زا  الا  بىهال حا هد ا أُ أار  هداكا  أاحا تَّهى شاهي ئ ا باع  , الهدُّن ياا فاهارىقا أُ  حا
كىيم ا؛ وا ياد عُ  - عنه اهللرضي  - باك ر   أاُبو فاكاانا  ياهُ  حا ن هُ  ياق بالا  أان   فاياو باى ال عاطااءا  لىُيع طى  .شاي ئ ا مى

ياهُ  داعااهُ  - عنه اهللرضي  - ُعمارا  إنَّ  ثُمَّ  ههىُدُكم   مينا المسل ماع شارا  ياا: لا فاقاا ياق بالاُه  أان   فاواباى لىُيع طى  ُأش 
لاى كىيم   عا رىُض  أانِّى حا لاي هى  أاع  قَّهُ  عا ءى  هاذاافي  لاهُ  اللَّهُ  قاساما الذي  حا  .ُخذاهُ ياو   أان   فاياو باى ال فاي 

زاأ   فالام   كىيم   يار  د ا حا ُسولى  باع دا  النَّاسى  مىن   أاحا تَّى  اللَّهى  را  . 3 «ُتُوفِّيا  حا
 وجه الداللة:

 دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق وهو التعفف عن السالال وأن جزاءه الجنة. 
 كليهمهها مقههرون الطلههبفههي  واإلجمههال الكفايههة وطلههب القناعههة أن يههدلن بطههال: والحههديث قههال ابهه

 حهرم بهون وعوقهب فيهه  لهه يبهارك لهم حقهه مهن يوخذه فلم والحرص  بالشره المال طلب من وأن بالبركة 
 . 4 جمع ما بركة

                                                

 الزكهاة  كتهاب  2/726  ومسهلم   6446  الهنفس غنهى ىالغنه :باب الرقاق  كتاب  55  13/54  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   1 
  .120/1051  العرض كثرة عن الغنى ليس :باب

لَّوىيلل  ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  2    .23/180  م1996 - هه1416  دار المعراج الدولية للنشر  وا
  3143  2750  فههي وطرفههه   1472  لمسههولةا عههن االسههتعفاف: بههاب الزكههاة  كتههاب  3/393  البخههاري أخرجهههالحههديث صههحيح,   3 

  .1035 -96  الشحيح الصحيح صدقة الصدقة أفضل أن بيان: باب الزكاة  كتاب  2/717  ومسلم   6441

  الرشههد مكتبههة  إبههراهيم بههن ياسههر تمههيم أبههو: تحقيههق  الملههك عبههد بههن خلههف بههن علههي الحسههن أبههو بههن بطههال  الشهرح صههحيح البخههاري  4 
 . 3/505  م2003 - هه1423   2  ط  الرياض السعودية 
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مام قالو   اوأمه فيهه  اوطمعهه لهه  وتعرضهها إليهه  تطلعهها الهنفس إشهراف: العلمهاء قهال: النهووي اإلى
 :احتمالين فيه القاضي فذكر النفس طيب

 .فيه بورك وتطلع إشراف وال سالال بغير أخذه من: ومعناه األخذ  على عائد أنه :أظهرهما
ا يدفع ممن أخذه من: ومعناه المعطي  على عائد أنه :والثاني  الهنفس  طيهب إليهه  بدفعهه منشرح 

 . 1 «يشبع وال يوكل كالذي»: قوله الدافع نفس معه يتطيب ال مما نحوه أو إليه اضطره بسالال ال
باانا  عان  و  -3 ُسولُ  قاالا : قاالا  ثاو  داة   لىي ياتاقابَّلُ  مان  »:  اللَّهى  را باهانُ  قاهالا   «الجنَّهةا  لاههُ  فاواتاقابَّلُ   بىوااحى : ثاو 

والى  ال»: قاالا   أاناا كانا   «شاي ئ ا النَّاسا  تاس  باانُ  وا ُقطُ  ثاو  ال تاس  هى  قاةُ عى طى هد ا ياو ُمرُ  فاال  ساو  لُههُ  أاحا يان هزىلُ   ُينااوى   ُههوا  وا
 . 2 فاياوُخُذهُ 

 وجه الداللة:
 موقهع ههذا وقهع  بواحهدة لهي يتقبهل ومهن :قولههدل هذا الحديث على تحريم السالال بداللة النفي؛ و 

 تكفلهت الال السه معهد وههي واحهدة بخصهلة لهي يتكفهل مهن قهال كونه الجواب محل الواو وقع أو االستفهام
 . 3 بالجنة له

نىهي: قاالا   ذر أابىي عان  و  -4 لىيلىهي أامارا نىهي»: بىساهب ع    خا هن ُهم   واالهدُُّنوِّ  ال ماساهاكىينى  بىُحهبِّ  أامارا نىهي مى  واأامارا
قىي  ُهوا  مان   إىلاى أان ُظرا  واالا  ُدونىي  ُهوا  مان   إىلاى أان ُظرا  أان   نىهي فاو  هلا  أان   واأامارا ما  أاصى باهرات   واا ىن   الهرَّحى نىهي أاد   واأامارا
والا  الا  أان   د ا أاس  نىي شاي ئ ا  أاحا قِّ  أاُقولا  أان   واأامارا نىهي ُمهر ا  كاهانا  واا ىن   بىهال حا هافا  الا  أان   واأامارا هةا  اهللى  فىهي أاخا ما ئىهم   لاو   الا

نىي ثىرا  أان   واأامارا لى  مىن   ُأك  لا  الا : قاو  و  تا  كان ز   مىن   فاإىنَُّهنَّ  بىاهللى  الَّ إى  ُقوَّةا  واالا  حا  . 4 «ال عار  ى  تاح 

                                                

دار الريههان للتههراث  ي النههوو  يالحزامهه يبههن شههرف بههن مههر ازكريهها يحيههى  يلإلمههام محيههى الههدين أبهه  علههى صههحيح مسههلم يشههرح النههوو   1 
 7/126 . 

  1/588  هماجهه وابههن   2590  شههيئ ا النههاس يسههول ال مههن فضههل: بههاب الزكههاة  كتههاب  5/96  والنسههائي   5/277  أحمههد أخرجههه  2 
 .له واللفظ   1837  المسولة كراهية: باب الزكاة  كتاب

 . 132  ص  وغيره للسيوطي  شرح سنن ابن ماجه  3 
 فهي الطبرانهي وأخرجهه  اإلسهناد بههذا مسهلم  بهن عفهان طريهق من  758  الصغير في والطبراني   5/159  المسند في أحمدأخرجه   4 

 عهن كالهمها المهدائني  عمهر بهن يزيهد طريهق مهن  10/91  والبيهقهي عائشهة  بهن محمهد بهن اهلل عبيهد طريهق من  1648"  الدعاء"
 .به المنذر  أبي  سالم

   449  حبههان وابههن   354  والليلههة اليههوم عمههل فههي والنسههائي   441  الخيههرة إتحههاف فههي كمهها أسههامة أبههي بههن الحههارث وأخرجههه
 مههههن  10/91  والبيهقهههي   1652  و 1651  و 1650   و 1649  و 1648  الهههدعاء وفههههي   7735  األوسهههط فهههي والطبرانهههي

 الصههحيحة السلسههلة فههي األلبههاني وصههححه  الحوقلههة علههى النسههائي واقتصههر يختصههره  وبعضهههم. بههه واسههع  بههن محمههد عههن طههرق
 . 2166  رقم   5/199 
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 وجه الداللة:
   وأن جزاء ذلك الجنة.المسولةدل الحديث على التعفف عن 

ههنى و  -5 ههي ابههن عبههاس  عا هها  اللَّهههُ  راضى ُسههول قاههالا : قاههالا  عان ُهما ههتاغ ُنوا»:  اهللى  را ههنى  اس  لاههو   النَّههاسى  عا  وا
صى  وااك   بىشاو   . 1 «سى

 وجه الداللة:
   والمعنههي 2 بالكفههاف واالكتفههاء بالقليههل التقنههعمنههه  المههراددل هههذا الحههديث علههى عههدم السههالال؛ إذ 

 قهههر تحههت وأنهههم وعجههزهم ربهههم إلههى الخلههق فقههر قلبههه يشههعر العبههد أن والمههراد مسههولتهم عههن تعففههوا :أي
لى إليهم التطلع عن نفسه همم ويكف موجدهم قدرة  ويقنهع علهيهم اإلقبهال عهن ارحهوجو  أيديهم في ما وا 
 . 3 له قسم بما

 سهبعة  أو ثمانيهة أو تسهعة  اهلل رسهول عنهد كنها: قهال أنهه األشهجعي مالك بن عوف ىرو و  -6
: قههال ثههم اهلل  رسههول يهها بايعنههاك قههد: فقلنهها ببيعههة  عهههد حههديثي وكنهها  «اهلل؟ رسههول تبههايعون أال»: فقههال

: قهال  «اهلل؟ رسهول تبهايعون أال»: قهال ثهم اهلل  رسهول يها يعنهاكبا قهد: فقلنها  «اهلل؟ رسول تبايعون أال»
 بهه تشهركوا وال ,اهلل تعبهدوا أن علهى»: قهال نبايعك؟ فعالم اهلل رسول يا بايعناك قد: وقلنا أيدينا  فبسطنا
 رأيهت فلقهد: عهوف قهال  «شهيئا النهاس تسهولوا وال خفيهة  كلمهة وأسهر وتطيعهوا  الخمهس والصلوات شيئا 
 . 4 إياه يناوله أحدا يسول فما أحدهم  سوط يسقط النفر  كأولئ بعض

                                                

   ومهههن طريقهههه 12257  بههرقم   11/444  الكبيهههر المعجههمفهههي  لطبرانهههي   وا4824  بههرقم   11/106 فههي المسهههند  البهههزارأخرجههه   1 
   687  بهههرقم   1/399  الشههههاب مسهههند   والقضهههاعي فهههي 174  بهههرقم   10/176  المختهههارة األحاديهههثالضهههياء المقدسهههي فهههي 

 رواه واحهد  غيهر خالفهه وقهد مسهلم  بهن العزيز عبد رواه هكذا: القاضي قال   و 3251   برقم  5/168والبيهقي في شعب األيمان  
 األعمهه  عهن عنهدنا  والحهديث ليلهى أبهي ابهن عهن وجدتهه  هكهذا: أحمههد الشهي  قهال ليلهى  أبهي ابهن عهن الحكهم  نعه األعمه   عهن

 .مرسال  النبي عن شبيب  أبي بن ميمون عن الحكم  عن وغيره 
   3ط    الريهههاض  إلمهههام الحهههافظ زيهههن الهههدين عبهههد الهههرالوف المنهههاوي  مكتبهههة اإلمهههام الشهههافعي  لالتيسهههير بشهههرح الجهههامع الصهههغير  2 

 . 1/148م  1988 -هه1408
 ثهم الحهدادي العابهدين زيهن بهن علهي بهن العهارفين تاج بن الرالوف بعبد المدعو محمد الدين زين  لالصغير الجامع شرح فيض القدير  3 

 . 1/495  هه1356   1  ط  مصر  الكبرى التجارية المكتبة  القاهري المناوي
  .1043 108  برقم للناس  المسولة كراهة: باب الزكاة  كتاب  2/721  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   4 
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 وجه الداللة:
وقههد أكههد الحههديث علههى معههاني األحاديههث السههابقة التههي سههقتها, وكلههها يسههتهجن المسههولة, واليراههها 

 وتعظهيم الخلهق مهنن تحمهل عهن والترفهع األخهالق مكهارم علهى منه حمل هذا: القرطبي قال تليق بمالمن
 . 1 النفس وعز ة الناس عن واالستغناء ,لحاجاتا مضض على الصبر

ُسههولُ  باهاياعانىي: قاههالا   أبهي ذر عاهن  و  -7 س ها   اللَّههى  را م  واا ثاقانىههي خا هههادا  ساهب ع ا  وا لاهيَّ  واأاش  ههع ا  عا  الا  أان   تىس 
هافا  هةا  اللَّهههى  فىهي أاخا ما ئىههم   لاو  ُسهولُ  فاههداعاانىيذر:  أاُبهو قاههالا : ال ُمثانَّهى أاُبههو قاهالا  ,الا  إىلاههى لاهكا  هاههل  »: فاقاهالا   اللَّهههى  را
لاههكا  باي عاههة   نَّههُة؟ وا باساههط تُ . ناعاههم  : ُقل ههتُ  «ال جا ي  وا ُسههولُ  فاقاههالا  ياههدى ههتارىطُ  واُهههوا  اللَّهههى  را لاههيَّ  ياش  ههوالا  الا  أان  »: عا  تاس 
طاكا  واالا »: قاالا . ناعام  : ُقل تُ  «شاي ئ ا النَّاسا  ُقط   إىن   ساو  تَّى  مىن كا  ياس   . 2 «فاتاو ُخذاهُ  إىلاي هى  تان زىلا  حا

 وجه الداللة:
فههي أثنههاء  ؛ وألهميتههه ذكههره النبههي وضههرورة تركههه بوجههه عههام السههالال ذمدل هههذا الحههديث علههى 

ن لمادتههه وحسههم السههالال عههن يالنههه فههي مبالغههة وهههذافههي المرقههاة:  جههاءالبيعههة    السههالال مههن يكههن لههم وا 
 . 3 المحرم

ههنى و  -8 ههيا را  ابههن عمههر عا هها اهللُ  ضى ُسههولُ  قههالا : قاههالا  عان ُهما ههوالُ  الرَُّجههلُ  ياههزاالُ  الا »:  اهللى  را  النَّههاسا  ياس 
تَّى ما  ياو تىيا  حا لاي سا  ال قىيااماةى  ياو  هىهى  فىي وا م   ُمز عاةُ  واج   . 4 «لاح 

 وجه الداللة:
 السهالال  قهبح علهى دليهل الحهديث بينهة وفهي ذلهك جهاء أنوجه داللة الحديث على تحريم السالال و 

 ولفهههظ  «يهههزال ال»: لقولهههه شهههيء؛ فيهههه يبقهههى ال حتهههى لحهههم  قطعهههة وجههههه مهههن تهههذهب مسهههولة كهههل وأن
 البخهاري وقيهده مطلقها  السهالال قهبح فهي مطلهق والحديث يوتي  كما بالسلطان مخصوص عام «الناس»

 مهن ال  «تكثهرا سهول مهن بهاب»: لهه تهرجم فإنهه غنهي  وههو سهول مهن: يعنهي: يهوتي كما تكثرا يسول بمن
 يحتمهل «لحهم مزعهة وجههه فهي ولهيس»: قولهه معنهى :الخطهابي قالو  ؛ 5 ذلك له يباح فإنه لحاجة  سول

                                                

 . 4/513م  1998  دار الحديث  الصديقي البكري إبراهيم بن عالن بن محمد بن علي محمدلدليل الفالحين    1 
 : 1/328  بوالترهيهه الترغيهب فههي المنهذري وقهال   66/193  تهاري  دمشههق فهي عسههاكر وابهن   5/172  المسهند فههي أحمهد أخرجهه  2 

 .ثقات ورواته أحمد رواه

 . 6/281  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  لعلي بن محمد القاري  3 
 :بهاب  الزكهاة كتهاب فهي  2/720  ومسهلم   147  حهديث  تكثهر ا النهاس سول من :باب الزكاة  كتاب في  3/396  البخاري أخرجه  4 

 . 105/1041  للناس المسولة كراهة

الفضل أحمد بهن محمهد بهن  يللحافظ شهاب الدين أب    وبلوغ المرام من جمع أدلة األحكامللصنعاني  السالم  شرح بلوغ المرام سبل  5 
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 فهي لهه عقوبهة لحمهه يسهقط حتهى وجههه في يعذب أو جاه وال له قدر ال ساقطا يوتي به المراد يكون أن
 يعههرف الههذي هشههعار  ذلههك ليكههون عظههم ووجهههه يبعههث أنههه أو بالسههالال وجهههه أذل لكونههه الجنايههة موضههع

 . 1 به
ُسولُ  قالا »: قاالا  عان ه اهللُ  رضيا  ُجن داب   ب نى  ساُمراةا  واعان   -9 والاةُ »:  اهللى  را  الرَُّجهلُ  بهاها ياُكهدُّ  كاهدٌّ  المس 
هاُه  والا  أان   إىالَّ  واج  ر   فىي أاو   ُسل طاان ا  الرَُّجلُ  ياس  ن هُ  ُبدَّ  الا  أام   . 2 «مى

 وجه الداللة:
 مهن السهلطان سالال جواز على دليل  ي داللة الحديث على السالال فقال: الحديث فيه بين الشوكان

 أمهر في أو»: قوله. السالال تحريم أدل ة عموم به فيخص ذلك؛ نحو أو المال بيت أو الخمس أو الزكاة
 . 3 السالال من عندها بد   ال التي والحاجة الضرورة  عند المسولة جواز على دليل  : فيه «منه بد   ال

ُسههولُ  قاهالا : قاههالا   ُحذاي قاهةا  عاهن  و  -10 ههي ال»:  اللَّههى  را مىنى  يان باغى لَّ  أان   لىل ُمهال  ُسههولا  ياها: قاههاُلوا  ناف ساههُ  ُيههذى  را
كاي فا   اللَّهى  لُّ  وا يقُ  ال بىماا لىل باالءى  ياتاعارَُّض : قاالا ؟ ناف ساهُ  ُيذى  . 4 «ُيطى

 وجه الداللة:
 الشهريف الحهديث فههذاإذ السالال إذالل للمسلم وامتهان لكرامته  دل الحديث على تحريم السالال؛ 

 أن سههبيلفههي  االسههتماتة إلههى يههدعو فإنههه للكرامههة  الجههارح الخضههوع مههن التنفيههر إلههى دعههوة هههو مهها بقههدر
 طريقهه علهى دام مها   اهلل رسهول توجيهه عهن يعهرض أن لبشهر كهان ومها كريمها  عزيزا اإلنسان يعي 

 . 5 كرامته على محافظ ا عزته  بوسباب مستمسك ا

                                                                                                                                                                

 . 1/547م  1984   4  ي  طالحلب يالباب ى  مصطفيحجر العسقالن
 المرجع السابق.  1 
 فههي  3/65  والترمههذي   1639  حههديث  الزكههاة مههن احههدالو  الرجههل يعطههي كههم :بههاب الزكههاة  كتههاب فههي  2/119  داود أبههو أخرجههه  2 

 مسهولة :بهاب  الزكهاة كتهاب فهي  5/100  والنسهائي وصهححه   681  حهديث  المسهولة عهن النههي فهي جهاء مها :باب  الزكاة كتاب
 . 2600  حديث  منه له بد ال أمر في الرجل

  شههركة الطباعههة الفنيههة يبههن محمههد الشههوكان يمههة محمههد بههن علههنيههل األوطههار شههرح منتقههى األخبههار مههن أحاديههث سههيد األخيههار للعال  3 
 . 4/193  م1974المتحدة  مكتبة الكليات األزهرية  

 كتهههاب  1332  2/1331  هماجهه وابههن   2255  نفسههه يهههذل أن للمسههلم ينبغههي ال: بههاب الفهههتن  كتههاب  4/453  الترمههذي أخرجههه  4 
 : تعالى قوله: باب الفتن                 ...   4016.  .قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 

  .6/157  يبن حجر العسقالن  البشرح صحيح البخاري يفتح البار   5 
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إذ لهيس للمهالمن أن يهذل نفسهه  ؛والناظر في األحاديث يجد أن العلهة فيهها حفهظ الكرامهة اإلنسهانية
 , 1 وذكر لقصور نعمة اهلل تعالى عليه  وأن السالال مدعاة للبطالهة ,لغير اهلل  وأن السالال إظهار للفقر

نمها األصهل فهي امحر  السالال أن»ولهذا قال اإلمام الغزالي مبينا ذلك:   مهمهة حاجهة أو بضهرورة يبهاح وا 
نما حرام فهو عنها كان فإن الضرورة من قريبة  ثالثهة عهن ينفهك ال ألنهه ؛التحهريم فيه األصل إن قلنا وا 
 :محرمة أمور

 نهع تعالى اهلل نعمة لقصور وذكر للفقر إظهار السالال إذ تعالى ؛اهلل من الشكوى إظهار :األول
 العبهاد سهالال فكهذلك سهيده علهى تشهنيع ا سهالاله لكهان سهول لهو المملهوك العبهد أن وكما الشكوى عين وهو

 .الميتة تحل كما لضرورة إال يحل وال يحرم أن ينبغي وهذا ,تعالى اهلل على تشنيع
 سههائره و لغيههر  نفسههه يههذل أن للمههالمن ولههيس ,تعههالى اهلل لغيههر نفسههه السههائل إذالل فيههه أن :الثــاني

 إلههى باإلضههافة للسههائل ذل السههالال وفههي ,لضههرورة إال لهههم يههذل أن ينبغههي فههال أمثالههه عبههاد فههإنهم الخلههق
 .المسئول

 نفهس طيهب عهن بالبهذل نفسهه تسهمح ال ربمها ألنهه ؛غالب ها المسهئول إيهذاء عهن ينفك ال أنه :الثالث
ن اآلخهذ علهى حهرام فهو رياء أو ,السائل من حياء بذل فإن ,منه  نفسهه فهي وتهوذى ىاسهتح ربمها منهع وا 
 وكالهمها ,جاههه نقصهان المنهع وفهي ,مالهه نقصهان البهذل ففهي ,الهبخالء صهورة فهي نفسهه يرى إذ نعبالم
 .بضرورة إال حرام واإليذاء اإليذاء في السبب هو والسائل مالذ  

 مهن أحهل مها الفهواح  مهن الناس مسولة  قوله فهمت فقد الثالث المحذورات هذه فهمت ومهما
 شهرب يبهاح كمها لضهرورة تبهاح إنمها الفاحشة أن يخفى وال ,احشةف سماها كيف فانظر ,غيرها الفواح 
 .غيره يجد ال بلقمة غص لمن الخمر

ُسولُ  قاالا : قاالا  ابن مسعود  اهلل عاب دى  وعان   لاههُ  ساهوالا  مان  »:  اهلل را ها وا هاءات   ُيغ نىيههى  ما ما  جا هةى  ياهو   ال قىيااما
هىهى  في  3 ُكُدوش ا أاو    2 ُخُدوش ا ُسهولا  ياها: ُلواقاا. «واج  ها اهلل  را ما ناهاُه؟ وا ُسهونا »: قاهالا  غى م  ها  خا ر هام  ساهاُبهاا أاو   دى  حى

رىيحا الحديث واهاذ . 4 «الذَّهابى  مىنا  رىيمى  فىي صا يدى  التَّح  دى  .واالتَّش 
                                                

  .4/210إحياء علوم الدين  للغزالي  دار المعرفة  بيروت    1 
 .ُخُدو  والجمع خدشا يخدشه خدشه . نحوه أو بعود قشره: الجلد خد : خدوشا  2 

  .214    البن األثير  صاألثرو  غريب الحديث في النهاية -
 .الجرح: الكد : كدوشا  3 

  .4155    البن األثير  صاألثرو  غريب الحديث في النهايةانظر: 

  32  3/31  جامعههفهي  يوالترمهذى  الغنه وحهد الصهدقة؟ مهن يعطهى مهن :باب  الزكاة كتاب  2/119  السننفي  داود أبوأخرجه   4 
 كتهابفهي  ماجهه وابهني  الغنه حهد بهاب  5/97  المجتبهىفي  والنسائي   650  رقم  الزكاة له تحل من جاء ما :باب  الزكاة كتاب
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 الو  خفيهة كلمهة لههم قهال ثهم والطاعة السمع عليهم فاشترط اإلسالم على قوم ا  اهلل رسول وبايع
كاانا  شيئ ا اسالن تسولوا  ... .السالال عن بالتعفف كاثىير ا ياو ُمرُ   وا

سامىعا  يا  عمر وا والُ  ساائىال   عان هُ  اللَّهُ  راضى د   فاقاالا  ال ماغ رىبى  باع دا  ياس  مىهى  مان   لىوااحى  ثُمَّ  ,فاعاشَّاهُ  الرَُّجلا  عا ِّ  قاو 
والُ  ثاانىي ا سامىعاهُ  تا  فاإىذاا عمر فاناظارا  عاشَّي ُتهُ  قاد   قاالا  ,الرَُّجلا  عا ِّ  لاكا  أاُقل   أالام   فاقاالا  ياس  هى  تاح  ة   يادى الا ُلوءاة   مىخ   مام 
لاكىنَّكا  ساائىال   لاس تا  :فاقاالا  ُخب ز ا ر   وا ذا  ثُمَّ  تااجى ةا  أاخا الا ناثاراهاا ال مىخ  هداقاةى  إىبىهلى  ياهداي   باهي نا  وا باهُ  الصَّ هرا ضا قاهالا  بىالهدِّرَّةى  وا  وا
 . 1 د  تاعُ  الا 

هها كههان سههالاله أن ولههوال  عمههر فعههل مههن هههذا يسههتبعد الفقيههه ولعههل  مخالتههه أخههذ وال ضههربه لمهها حرام 
 يههرد لههم والشههرع مصههادرة فهههو مالههه أخههذه وأمهها ,بههالتعزير الشههرع ورد وقههد توديههب فهههو ضههربه أمهها :ويقههول

 الفقههاء فقهه يظههر فهوين ,الفقهه فهي القصهور مصهدره اسهتبعاد وههو اسهتجازه فكيهف  المال بوخذ بالعقوبة
 لم أنه أفترى ,عباده ومصالح اهلل دين أسرار على طالعهاو  عنه اهلل رضي بن الخطاب عمر في كلهم
 أو ,وحاشههاه اهلل معصهية فهي غضههب ا عليهه أقهدم ولكهن ذلههك علهم أو ,جهائزة غيههر مصهادرة المهال أن يعلهم
ا ذلك فإن وهيهات ,اهلل نبي شرعها طريق بغير بالمصلحة الزجر أراد  الح الهذي الفقه بل معصية أيض 
 وقهد ,محتهاج أنهه اعتقاد على أعطاه فإنما شيئ ا أعطاه من أن وعلم ,السالال عن مستغني ا رآه أنه فيه له

 يعههرف ال إذ أصههحابه إلههى ورده ذلههك تمييههز وعسههر التلبههيس مههع بوخههذه ملكههه فههي يههدخل فلههم كاذب هها كههان
بل المصالح إلى صرفه فوجب له مالك ال ماال   فبقي بوعيانهم أصحابه  المصهالح من وعلفها الصدقة وا 
 .كاذب وهو علوي إني بقوله العلوي كوخذ كاذب ا الحاجة إظهار مع السائل أخذ ويتنزل

 مقههارف البههاطن فههي وهههو لصههالحه يعطههي الههذي الصههالح الصههوفي كوخههذ يوخههذه مهها يملههك ال فإنههه
 ,يملكونه ال الوجه هذا على أخذوه ما أن مواضع في ذكرنا وقد ,أعطاه لما المعطي عرفها لو لمعصية

 هههذا صههحة علههى عنههه اهلل رضههي عمههر بفعههل فاسههتدل مالكههه إلههى الههرد علههيهم ويجههب ,علههيهم حههرام وهههو
 الفقههه هههذا عههن بغفلتههك تسههتدل وال ,مواضههع فههي قررنههاه وقههد ,الفقهههاء مههن كثيههر عنههه يغفههل الههذي المعنههى
 .عمر فعل بطالن على

                                                                                                                                                                

   4207  3675  رقهههم  441  1/388  المسهههندفهههي  وأحمهههد   1840  رقهههم  1/589  غنهههى ظههههر عهههن سهههول مهههن :بهههاب  الزكهههاة
-25/650  تهههذيب الكمههالفههي  يوالمههز    1640  رقههم  الصههدقة لههه تحههل مههن :اببهه  الزكههاة بكتهها  1/472  سههننهفههي  والههدارمي

 ههذا علهى والعمهل. الحهديث هذا أجل من جبير بن حكيمفي  شعبة تكلم وقد حسن  حديث مسعود ابن حديث: الترمذي قال   651
سهحاق وأحمهد المبارك بن اهلل وعبد يالثور  يقول وبه أصحابنا  بعض عند ها خمسهون الرجهل عنهد كهان إذا: قهالوا وا   لهه تحهل لهم. درهم 

 .الصدقة
  .4/211ذكره الغزالي في اإلحياء    1 
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ها أو, إليه مضطر ا يكون أن إما الشيء أن فاعلم ضرورةل يباح السالال أن عرفت فإذا  هإليه محتاج 
 .أحوال أربع فهذه اعنه مستغنى ةخفيف حاجة أو ملحة, حاجة

هائىعى  سهالال فههو إليه المضطر أما ن هدا  ال جا فىههى  عى و  لاهى خا ههى  عا ت ها ناف سى ه أاو   ماو  ُسهالاالُ  اماراض  باداُنههُ  ال عاهارىي وا  وا
ُشوف    المسهئولو  ,مباحها بكونه المسئول في الشروط بقية وجدت مهما مباح وهو يواريه ما هُ ماعا  لاي سا  ماك 

ز ا بكونه السائل وفي الباطن في راضي ا بكونه منه را  فاإىنَّ  ال كاس بى  عانى  عااجى لا  ال قاادى  بطهال وههو ال كاس بى  ىعا
تاغ راقا  إىذاا إىالَّ  السُّالاالُ  لاهُ  ل مى  طالابُ  اس   .بالوراقة الكسب على قادر فهو خط له من لوك أوقاته ال عى

 طرفهههان وههههذان قطع ههها حهههرام فسهههالاله وأمثالهههه مثلهههه وعنهههده شهههيئ ا يطلهههب الهههذي فههههو المسهههتغني وأمههها
 .واضحان
هها تاههاجُ  واأامَّ ههة   ال ُمح  اجا ههة   حا ههال مارىيضى  ُمهىمَّ ي فاكا تاههاجُ  الَّههذى  يسههتعمله لههم لههو خوفههه يظهههر لههيس دواء إلههى ياح 

كاماهنا  خوف عن يخلو ال ولكن هيصا  الا  ُجبَّهة   لاههُ  وا تاهاها قامى  ينتههي ال توذي ها بهالبرد يتهوذى وههو الشهتاء فىهي تاح 
ها فههذا بمشهقة المشهي علهى قهادر وههو الكهراء ألجهل يسهول مهن وكهذلك الضهرورة حهد إلى  أن ينبغهي أيض 

ا ألنها اإلباحة عليه تسترسل  وال لألولهى ركتها بالسهالال وههو أولهى عنهه الصبر ولكن محققة حاجة أيض 
 أطيقهه أذى   يهالذيني والبرد قميص جبتي تحت ليس وقال  السالال في صدق مهما مكروه ا سالاله يسمى
 . 1 «تعالى اهلل شاء إن لسالاله كفارة يكون فصدقه صدق فإذا علي يشق ولكن

 كالصههههحيح بههههالقوة  أو بالفعههههل يومههههه قههههوت لههههه مههههن شههههيئا يسههههول أن يحههههل ال: عابههههدين ابههههن قههههال
 . 2 المحرم على أعانه ألنه بحاله؛ علم إن معطيه ويوثم المكتسب 
 الثانية: السؤال للشخص الفقير والمسكين والعاجز عن الكسب: الحال

 الثانية نحدد ماهية الفقير والمسكين ثم نبين حكم سالالهما. وقبل بيان الحال
 أوال: التعريف بالفقير والمسكين:

نىفقر: الفاق ر والُفق ر: ضد  الفقير لغة: ع ف  الغى ع فى والضُّ وقهد   ورجل فاقىهير  من المهال  مثل الضَّ
. وفهي التنزيل العزيز ومصدره والفاق ر: الحاجة  والجمع ُفقاراءُ   فاُقرا  فهو فاقىير  : االف تىقاُر  والنعت فاقىهير 

    
 3 . 

                                                

 . 212 -4/210    للغزاليإحياء علوم الدين  1 

 . 2/71  يلمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين  2 
 . 60سورة التوبة  اآلية   3 
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بالفتح: واحدة فاقاهار الظههر  وههو مها انتضهد مهن  والفىق رة والفاق رة والفاقارة  الذي ال شيء له جاء أنه
هب هل إىلهى العاج  ظام الصلب من لاُدن الكاهى ف قُهور الهذي ُنزىعهت فىقاهره مهن ظههره فهانقطع   عى الفقيهر معنهاه الما

وههو أنهه مهن  ,احهدتعددت تعريفات الفقهاء للفقير  ولكنها تدور حهول معنهى و و ,  1 ُصل به من شدة الفاق ر
 ال مال له.

فقهد ذهههب الحنفيههة إلهى أن الفقيههر: الههذي يملهك أقههل مههن نصهاب الزكههاة  أو يملههك نصهاب ا غيههر تههام 
 ,يستغرق حاجته  أو يملك نصب ا كثيرة غير تامة تستغرق حاجته  فإن ملكها ال يخرجهه عهن كونهه فقيهر ا

 .  2 الناسوروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الفقير هو الذي ال يسول 
 . 3 وذهب المالكية إلى أن الفقير: من يملك من المال أقل من كفاية العام

وال كسههب مههن حههالل أو لههه مههال أو  ,وذهههب الشههافعية إلههى أن الفقيههر: هههو مههن ال مههال لههه أصههال  
 .  4 كسب من حالل ال يكفية

, علههى الكسههبوذههب الحنابلههة إلههى أن الفقيهر: هههو مههن يملههك أقهل مههن نصههاب الزكههاة وغيهر قههادر 
 . 5 من ملك نصاب ا ال تتم به كفايته من غير األثمان؛ ألن الغنى هو الموجب للزكاة أوهو

والفقهراء هههم الهذين ال يملكههون شهيئ ا وال يقههدرون علهى الكسههب؛ ألن الفقهر عبههارة عهن الحاجههة  قههال 
            تعالى: 

أي المحتههاجون إلهيههه  وقهال تعالههى:   6 
                                     

   
مالهههه لهههم يبهههق لهههه شهههيء فسهههماهم اهلل   فهههال شهههك أن الهههذي أخهههرج مهههن ديهههاره و  7 

 لفقراء.ل

   وقهههههال تعهههههالى:                    

                                    

                                                

 باب الراء  فصل الفاء.  منظور بنال  لسان العرب  1 
   وما بعدها.3/8  يلسرخسلالمبسوط     2/339  البن عابدين  حاشية ابن عابدين  2 
  .1/656  الشرح الصغير  الدردير  3 

  .6/198  المجموع شرح المهذب  للنووي  4 

  .2/663 البن قدامة   المغني  5 

 .15ية: اآلسورة فاطر   6 

  .8سورة الحشر  اآلية   7 
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  فهههذه اآليههة نزلههت فههي أهههل الصههفة الههذين انقطعههوا للتعهههليم والجههههاد   1 

 . 2 ومنهم من أصابتهم الجراح فصاروا زمنى ليس لهم مال
واةا قاالا روي  هدَّثااُه هىشاامى ب نى ُعر  ياهارى أانَّ راُجلاهي نى حا يِّ ب هنى ال خى دَّثانىي ُعباي ُد اللَّهى ب ُن عادى دَّثانىي أابىي قاالا حا  حا

ُسولا اللَّهى  هرا  أانَُّهماا أاتاياا را ها ال باصا هداقاةى فاقالَّهبا فىيهىما واالنىهى مىنا الصَّ ل هداي نى فاقاهالا   ياس  ها جا هئ ُتماا وا »: فاراآُهما ال إىن  شى
ب   تاسى ظَّ فىيهاا لىغانىي  واال لىقاوىي  ُمك   . 3 «حا

 . 4 يونس: والهمسكين الذي ال شيء لهقال و  الذي ال شيء لههو  المسكين لغة:و 
أنهه: ههو مههن ال يملهك شهيئ ا وتظهههر مسههكين  فعرفهه الحنفيهة والمالكيههة تعهددت تعريفهات الفقههاء للو 

     حاجته قال تعالى: 
 . 6 الصق بالتراب من الجوع والعري أي  5 

أنه: هو من قدر على مال أو كسب حالل يساوي نصف مها يكفيهه مهع وعرفه الشافعية والحنابلة 
عائلته؛ ألن كل واحد مهن عائلتهه مقصهود دفهع حاجتهه  وحهدد الشهافعية مهدة الكفايهة بونهه العمهر الغالهب 

 .  7 ا حدد الحنابلة مدة الكفاية بسنةوهو عندهم اثنان وستون عام ا بينم
 . 8 وقد اختلف الفقهاء في التفرقة بين الفقير والمسكين

                                                

 .273سورة البقرة آية:   1 

  .1/324  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  2 

  الزكههاة كتهاب  100  5/99  والنسههائي   1633  حهديث  الصههدقة مهن يعطههي مهن :بههاب  الزكهاة كتههاب  2/285  داود أبهو أخرجهه  3 
   663  حههديث  الزكههاة لههه تحههل فههيمن :بههاب  كههاةالز  كتههاب  1/244  والشههافعي   4/224  وأحمههد المكتسههب  القههوي مسههولة :بههاب

 وابهن   7  حهديث  لغنهي الصهدقة تحهل ال :بهاب  الزكهاة كتهاب  2/119  والهدارقطني   7154  رقهم  110  4/109  وعبد الرزاق
 «ةالسههن شههرح» فههي والبغههوي   7/14  والبيهقههي   304  1/303  «شههرح معههاني اآلثههار» فههي والطحههاوي   57  4/56  شههيبة أبههي
 3/366 .  

   باب النون  فصل الميم.منظور بنال  لسان العرب  4 
 . 16سورة البلد  اآلية   5 

  .2/339  يلمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين   3/8  يشمس الدين السرخسلالمبسوط    6 
  نيههل المههورب فههي  1/453  ين يههونس بههن إدريههس البهههوتمنصههور بهه  لالههروض المربههع   4/204  المجمههوع شههرح المهههذب  للنههووي  7 

مكهة المكرمهة  مطبعهة  تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه االختيارات الجلية فهي المسهائل الخالفيهة  لعبهد اهلل بهن عبهد الهرحمن البسهام 
  .1/401   2 النهضة الحديثة  ط 

بهن العهالء فيمها ياهروي عنهه  قىيهر والمسهكين فقهال: قهال أابهو عمهروسهئل أابهو العبهاس عهن تفسهير الفا   قال ابهن منظهور فهي لسهان العهرب: 8 
؛ وروى ابهن سهالم عهن يهونس قهال: الفاقىيهُر يكهون لهه بعهض مها ُيقيمهه   والمسهكين الهذي ال شهيء لهه  الفاقىيُر الذي له ما ياو كل: يونُس 

وى عن خالد مانهة  تصهيبه مهع حاجهة شهديدة تمنعهه بن يزيد أانهه قهال: كهوان الفاقىيهرا  والمسكين الذي ال شيء له؛ وُير  إىنمها ُسهمِّي فاقىيهر ا لىزا
مانُة من التَّقالُّب في الكسب على نفسه فهذا هو الفاقىير  فيهه؛ وا ىليهه   وقيل: الفاقىيُر الذي ال شيء له الزَّ والمسكين الذي له بعض مها ياك 

ها ولهم ُيقاهل  ذهب الشافعي رضي اهلل عنه  وقيل فيهما بالعكس  وا ىليه ذهب أابو حني فة  رحمهه اهلل  قهال: والفاقىيهُر مبنهي  علهى فاقُهرا قياس 
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فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما اهلل أن الفقير هو الذي ال يسول والمسكين ههو الهذي 
   يسهههول قهههال تعهههالى فهههي صهههفة الفقهههراء                

                              

          
لمسكين قهال قيل ال إلحاف ا وال غير إلحاف  وفي ا  1 

        تعالى: 
 2 . 

ههها أن الفقيههر ههههو الهههذي يسههول ويظههههر افتقهههاره   3 وقههد روى الحسهههن بههن زيهههاد عهههن أبههي حنيفهههة أيض 
            وحاجتههههههه إلههههههى النههههههاس قههههههال تعههههههالى: 

 4   
     وال يعطههى قههال تعههالى:  ,والمسههكين هههو الههذي بههه زمانههه ال يسههول

أي الصههق ا   5 
 . 6 بالتراب من الجوع والعري والحاصل لدى الحنفية أن المسكين أسوأ حال من الفقير

ألنههه ال يجههد شههيئ ا  وألن اهلل  ,شههافعية: أن الفقيههر أشههد حاجههة مههن المسههكينبينمهها يههرى الحنابلههة وال
نمههها يبهههدأ باألهههههم فهههاألهم قههههال تعهههالى:   تعهههالى قهههد بهههدأ بهههه فهههي توزيهههع الزكهههاة  وا        

                                

       
         وقههههههههال تعههههههههالى:  7 

           
  كمهها أن الفقيههر مشههتق مههن فقههر  8 

                                                                                                                                                                

. وفي الحديث: عاد البراءا بنا مالك  رضي اهلل عنه  في فاقارة من أاصحابه أاي في فاق ر    .فيه إىال اف تاقارا ياف تاقىُر  فهو فاقىير 
 . 273سورة البقرة  اآلية   1 

 . 8سورة اإلنسان  اآلية   2 
و: الحسن بن زياد اللاللالي  صاحب اإلمام أبي حنيفة. نسبته إلى بيع اللاللهال  مهن أههل الكوفهة  نهزل ببغهداد  أخهذ عهن أبهي يوسهف ه  3 

ههها  كههان مي هههاال  لألخههذ بالسهههنة  مقههدم ا فهههي السهههالال والتفريههع  ولهههي القضههاء بالكوفهههة ثههم اسهههتعفى منههه. مهههن تصهههانيفه: أدب  ونفههر أيض 
   والفوائهد 1/193  يالهدين أبهي محمهد الحنفه يلمحيهالجواهر المضهية   -هه   204خراج  توفي سنة القاضي  ومعاني اإليمان  وال

  .60البهية  لمحمد عبد الحي اللكنوي  ص  

 .15ية: اآلسورة فاطر   4 

 . 16سورة البلد  اآلية   5 

  .2/8  يشمس الدين السرخسلالمبسوط    6 
 .60سورة التوبة  اآلية   7 
 . 79كهف  اآلية سورة ال  8 
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الظهههر بمعنههى مفقههور وهههو الههذي نزعههت فقههرة ظهههره فههانقطع صههلبه والثههاني مسههكين أي أسههكنته الحاجههة 
 . 1 ومن كسر صلبه أشد حاجة من المسكين

مسههتحق ن كليهمهها الكفالههة االجتماعيههة حيهث إوفهي رأينهها أنهه لههيس لهههذا الخهالف أهميههة فههي نطهاق 
نما قد تظههر ثمهرة ههذا الخهالف فهي الوصهايا والوقهف لتحديهد مهن تشهملهم الوصهية  للمساعدة والعون  وا 

 أو الوقف.
 ثانيا: حكم سؤال الفقير والمسكين ومن ال يقدر على الكسب:

دل الكتههاب والسههنة علههى جههواز سههالال الفقيههر والمسههكين ومههن ال يقههدر علههى الكسههب وذلههك علههى 
 :تياآلالنحو 

 أوال: الكتاب:
 :يوتياحتجوا على جواز السالال من الكتاب بما 

     : وجلَّ  عزَّ  قوله -1
 2 . 

 وجه الداللة:
 أن فإمهها ,القههول لههه يغلههظ وأال السههائل  مههع والرفههق اللطههفدلههت اآليههة الكريمههة بداللههة األمههر علههى 

 . 3  نبيه بذلكوجلَّ  عزَّ و السالال حرام ا لما أمر اهلل ؛ ولحسن ا ارد   ياُرداه أو ُيطعمه
 سهالميةاإل الشهريعة مراعهاة لنا تبين والمحتاجين الفقراء تجاه القرآنية والتوجيهات اآلدابمن  وهذه
 .النفسية الناحية من حاجتهم وشدة لضعفهم

          : تعالى وقال -2
 4 . 

 وجه الداللة:
ا لما جعل له حقا فيه وفهي اآليهة   إشهارةدلت اآلية الكريمة على إباحة السالال؛ إذ لو لم يكن مباح 

 فههي رغبههة أمههوالهم  فههي لهههم كالشههركاء والمحههروم السههائل جعلههوا األمههوال أصههحاب مههن المههالمنين أن إلههى
                                                

  .1/401   نيل المورب  لعبد اهلل بن عبد الرحمن البسام  1/455    للبهوتيالروض المربع  1 

 .10ية: اآلسورة الضحى   2 

الموجهود  والشهي  علهي محمهد معهوض  دار الكتهب  اللباب فهي علهوم الكتهاب  البهن عهادل الحنبلهي  تحقيهق  الشهي  عهادل أحمهد عبهد  3 
  .20/393  م1998-هه1419   1ت  لبنان  ط العلمية  بيرو 

 .25  24اآليتين:  المعارج سورة  4 
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 إحهههدى الزكههاة كانههت فقهههد لههذلك  ينفقههون مههها يجههدون ال الههذين المحهههرومين المحتههاجين  إخههوانهم مواسههاة
 وهههي حاجتههه  ليسههد للفقيههر يههده الغنههي يمههد لكههي لإلنسههان االجتمههاعي والتكافههل الضههمان تحقيههق وسههائل
بهن أبهي  يعله سهيدنا عهن أثهر وممها علهيهم  ينفهق مهن وحاجة حاجته عن يفضل فيما الغني ىعل واجبة
 مهها بقههدر أمههوالهمفههي  األغنيههاء علههى فههرض اهلل إن» :قولههه الشههون هههذا يفهه - وجهههه اهلل كههرم - طالههب
 القيامههة يههوم يحاسهبهم أن اهلل علههى وحههق األغنيهاء فبمنههع جههدوا أو عههروا أو جههاعوا فهإن هم ءفقههرا يكفهل

 . 1 «ويعذبهم
 ثانيا: السنة النبوية:

ُسهولُ  قاههالا : قاهالا  - عنهمها اهلل رضهي - ابهن عبهاس عاهن   -1 لاهى فاهت حا  ماهن  » : اهللى  را ههى  عا  باههابا  ناف سى
والاة   لات   فااقاة   غاي رى  مىن   ماس  ياال   أاو    بىهى  نازا يُقُهم   الا  عى لاي هى  اهللُ  فات حا   ُيطى ي ثُ  مىن   فااقاة   باابا  عا بُ  الا  حا تاسى  . 2 «ياح 

 وجه الداللة:
 دل هذا الحديث على أن السالال من غير حاجة يورث الفاقة.

هههن   -2 هههيِّ حُ  عا هههنى  ب شى ُسهههولُ  قاهههالا : قاهههالا  ُجناهههاداةا  ب  هههن  »:  اهللى  را هههوالا  ما هههن   سا هههرى  مى ههها فاق هههر   غاي   ياو ُكهههلُ  فاكاوانَّما
را  م   . 3 «ال جا

 وجه الداللة:
 التههوبي  فههي مبالغهة الجمههر نفهس المههوكول النبهي  جعههلدل ههذا الحههديث علهى تحههريم السهالال إذ 

 فعلههى السههالال علههى شههديد ووعيههد عظههيم تحههذير وفيههه ظههاهره علههى يجعههل وقههد بالنههار يعاقههب أنههه والمههراد
 . 4 يحتسب ال حيث من رزقه اهلل فيسوق ,المخلوق عن بالخالق ويكتفي ,السالال ترك الفقير

وقد تفشى التسول داخل المساجد وهو حهرام للقهادر  وقهد دل علهى ذلهك األحاديهث السهابقة فضهال 
 :اآلتيعلى النحو وذلك  عن خصوصية المسجد التي بينها النبي 

                                                

 وقهت ال :بهاب الصهدقات  فهي  24  7/23  الكبهرى سننال في البيهقيو    931  رقم   5/106  هسنن في منصور بن أخرجه سعيد  1 
 .والمسكنة الققر من به يخرجون ما إلى والمساكين الفقراء يعطي فيما

 فهي جيهد حهديث وههو البيهقهي  رواه  :2/3  الترغيهب فهي المنهذري قال  و  3526  رقم   3/274  اإليمان شعبفي  البيهقي جهأخر   2 
 .الشواهد

   2/632  والتهههاري  المعرفهههة فهههي سهههفيان بهههن ويعقهههوب   1513  والمثهههاني اآلحهههاد فهههي عاصهههم أبهههي وابهههن   4/165  أحمهههد أخرجهههه  3 
 الطبرانهي بنحهوه وأخرجهه   3517  الشهعب فهي والبيهقهي   3507  الكبيهر في الطبراني  و  3508  و 3506  الكبير في والطبراني

 .ضعيف حمزة وأبو. ُحبشي عن الشعبي  عن -األعور وهو -حمزة أبي طريق من  3505 

 . 2/421    للمناويالصغير الجامع بشرح التيسير  4 
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ههيعههن أبههي هريههرة  - هههُ  اللَّهههُ  راضى ُسههولُ  قاههالا : قاههالا  عان  ههن  »:  اللَّهههى  را ههالَّة   يان ُشههدُ  راُجههال   ساههمىعا  ما  فىههي ضا
دى  دَّهاا الا : فال ياُقل   الماس جى ؛ اللَّهُ  را لاي كا دا  فاإىنَّ  عا  . 1 «لىهذاا تُب نا  لام   المسااجى

 وجه الداللة:
 بهه يلحهق وههل المسجد  في الحيوان ضالة عن السالال تحريم على دليل ديثالحقال الصنعاني: 

 المسجد؟ كان السالال عنها في ذهب ولو المتاع  من غيرها عن السالال
 فههي أو فيههه  متههاع لههه ذهههب مههن وأن لهههذا  تههبن لههم المسههاجد فههإن: قولههه وهههي للعلههة  يلحههق: قيههل

 . 2 إليه نوالداخلي الخارجين  يسول المسجد باب في قعد غيره 
ُسولا  أانَّ  هريرة؛ أبي عان  و  -3 هُتم   إىذاا»: قاهالا   اهلل را دى  فىهي ياب تاهاعُ  أاو   يابىيهعُ  ماهن   راأاي  هجى  ال: فاُقولُهوا الماس 

باحا  تاكا  اهلل أار  ارا الَّة فىيهى  يان ُشدُ  مان   راأاي ُتم   واا ىذاا تىجا دَّ  ال: فاُقوُلوا ضا لاي كا  اهلل را  . 3 «عا
ههن  : فاقاههالا  المسههجد فههي نشههد رجههال أن عنههه اهلل رضههي يههدةبر  عههنو  -4 هها ما ههلى  إىلاههى داعا ما ههرى  الجا ما  األاح 

؛ ال»:  النَّبيُّ  فاقاالا  د تا دُ  ُبنىياتى  إىنَّماا واجا  . 4 «لاهُ  ُبنىيات   لىماا ال ماسااجى
 وجه الداللة من الحديثين:

عههن البحههث عههن الضههالة فههي  السههالال فههي المسههجد؛ ألنههه نهههى مشههروعية دل الحههديثان علههى عههدم
: النهووي قهالفكيف بسالال النهاس فههو أولهى  وألن المسهاجد مبنيهة لهذكر اهلل   ,المسجد  وهذا مما يملكه

 منهع علهى دليهل   فيه: عياض القاضي قال ,ونحوها الخير فىي والمذاكرة والعلم والصالة اهلل لذكر: معناه
 العامهههة فومههها الخاصهههة  الصهههنائع مهههن يمنهههع اإنمههه: شهههيوخنا بعهههض وقهههال: قهههال المسهههجد  فىهههي الصهههنائع
 مههن إنَّههُ : وقههال المسهاجد؛ فىههي الصهبيان تعلههيم المالكيهة بعههض وكهره ,بههها بهوس فههال ديهنهم  فىههي للمسهلمين

 الههذي الوسهه  مههن تحههرزهم لعههدم مكروه هها؛ كاههانا  أجههرة  بغيههر كاههانا  فههإن بههوجرة؛ كاههانا  إذا وهههذا البيههع  بههاب
 . 5 المسجد عنه يصان

                                                

  .568  المسجد في الضالة إنشاد عن النهي :باب  ساجدالم كتاب  نووي - 3/59  مسلمأخرجه الحديث صحيح,   1 

 . 1/231  يمحمد بن إسماعيل الصنعانل  سبل السالم  شرح بلوغ المرام  2 
 والحهاكم   154  السهني وابهن   562  الجهارود وابن   1/326  والدارمي   10004   6/52  والنسائي   1321  الترمذي أخرجه  3 

 بههن يزيههد عههن الههدراوردي  العزيههز عبههد بههن محمههد عههن  2/447  والبيهقههي   1305  خزيمههة وابههن   1650  حبههان وابههن   2/56 
ها هريهرة أبههي عهن ثوبهان  بهن الهرحمن عبهد بهن محمهد عهن خصهيفة  : الحههاكم وقهال. اههه .غريهب حسهن حهديث: الترمهذي وقهال. مرفوع 
 .الذهبي ووافقه. مسلم شرط على صحيح

 . 80/81569  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   4 

  .3/61  يالقشير  الحجاج بن مسلم الحسين يأب لإلمام ي بشرح النوو  مسلم صحيح  5 
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 لقادر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:أما غير ا
 . 2 وهو ظاهر مذهب الحنابلة   1 يرى تحريم السالال في المسجد وبه قال المالكية القول األول:

: قهال ويبكهون  يلحهون وههم المسهجد  فهي السهالال سئل اإلمام مالك عن السالال في المسجد فقهال:
 السههالال عهن مالهك وسهئل المسهجد فهي السهالاال عهن الَّالالسُّهه نههيوقهال ابهن رشهد: فهي  , 3 ذلهك عهن ينههوا
 حهاجتهم ويهذكرون ,يهومين منذ وقفنا قد للناس ويقولون ,المسولة في ويلحون ,المسجد في يسولون الذين

   6 المسههجد فههي يعطههون ال:  5 الحكههم عبههد بههن محمههد قههالو  . 4 ذلههك عههن ينهههوا أن أرى: قههال ويبكههون 
 : 7 بطة ابن كالم ظاهروقال ابن مفلح: و 

 . 8 وأولى مثله فهذا الضالة  إنشاد في وقاله السالال  يحرم
احههههتج أصههههحاب القههههول األول القائههههل بتحههههريم السههههالال فههههي المسههههجد بالسههههنة  أدلــــة القــــول األول:

 والمعقول:

                                                

   ومواههب الجليهل  للحطهاب 2/225  تهاري  وبهدون طبعهة بهدون  التهراث دار  الحهاج بهن  الالمهدخل   348  ص    للقرافيالذخيرة  1 
 6/13.  

 . 3/187  لحمف البن  الفروع   2/179  المبدع  البن مفلح  2 

 القيروانهي  النفهزي  الهرحمن عبهد  زيهد أبهي  بهن اهلل عبهد محمهد ألبهي  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرهها مهن األمههات  3 
 . 1/536  م1999   1  ط  بيروت اإلسالمي  الغرب دار   وآخرين الحلو محمد الفت اح عبد د.   تحقيق:المالكي

 . 18/160  ألبي الوليد ابن رشد القرطبيالبيان والتحصيل    4 
 مالهك اإلمهام يهر لهم ممن الثانية الطبقة من وهو ةوهب وابن  أبيه من سمع اهلل عبد أبو الليث بن أعين بن الحكم عبد بن محمدهو:   5 

 سهجن فهي بمصهر فيتهو  وغيرهها  المناسهك  القضهايا  األههوال كتهاب ماللفاتهه ومهن ةوهبه ابن أصحاب أجل من وكان  بمذهبه والتزم
 .هه237 سنة التركي يزيد
تهاري   يحسهن المحاضهرة  فه   2/41  البهن فرحهون الديباج المذهب    59  ص  لمحمد بن محمد مخلوف  الزكية شجرة النور -

قهاهرة  ال  يالحلبه ي  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  دار إحياء الكتب العربية  عيسى البهابيمصر والقاهرة  جالل الدين السيوط
 . 1/209 م 1967 -هه 1387   1  ط

 . 1/536  النفزي الرحمن عبد  زيد أبي  بن اهلل عبد محمد ألبي  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  6 

  فقيهه مهن كبهار الحنابلهة. عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان  أبو عبهد اهلل العكبهري  المعهروف بهابن بطهة: عهالم بالحهديث   هو:7 
هه . من تصهانيفه: الشهرح واإلبانهة علهى أصهول السهنة والديانهة  اإلنكهار علهى مهن قضهى 304من أهل عكبرا مولد ا ووفاة  ولد سنة  
  طبقههات الحنابلههة   1/8 إيضههاح المكنههون  لمصههطفى بههن عبههد اهلل القسههطنطيني  -هههه   387بكتهب الصههحف األولههى  تههوفي سههنة  

  .2/144  يعلى  مطبعة السنة المحمدية  القاهرة يالبن أب

 . 3/187  مفلح البن  الفروع  8 
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 أوال: السنة:
 إنشاد الضالة. تحريم احتجوا من السنة بوحاديث

 ثانيا: المعقول:
 فيههها ينهههى أن فينبغههي والههدعاء اهلل وذكههر القههرآن وتههالوة لصههالةل وضههعت إنمهها المسههاجد نإقههالوا: 

 يشههههغل ممهههها ذلههههك ألن ؛يلحههههون الههههذين الالسههههالَّ  وسههههالال الصههههوت ورفههههع ,اللغههههط مههههن ذلههههك سههههوى عمهههها
 . 1 المصلين

  2 مهههع الكراههههةيهههرى أصهههحابه أن السهههالال فهههي المسهههجد جهههائز  وبهههه قهههال الحنفيهههة  القـــول الثـــاني:
 : 4 ابلةورواية عن الحن  3 والشافعية

 بههن أبههي بكههر الههرحمن عبههد لحههديث شههيئا المسههجد فههي السههائل ىيعطهه بههون بههوس القههال النههووي: 
 . 5 الصديق
 عبد لحديث شيئا المسجد في السائل يعطى أن بوس ال: الزركشي قال
 . 6 عنهما اهلل رضي بن أبي بكر الرحمن

 حرامها  يكهون أن عن فضال بمكروه وليس عليها يثاب قربة فيه السائل إعطاء: الشبراملسيوقال 
 . 7 األحاديث عليه دلت الذي المنقول هو هذا

 ثهم  المكهروه علهى إعانهة ألنهه؛ عليهه والتصهدق  المسهجد فهي الصهدقة سهالال يكهره: البهوتي يقولو 
 . 8 «الخطيب له سول من على وال السائل غير على التصدق يكره وال»: يقول

                                                

 . 18/160  البيان والتحصيل  ألبي الوليد ابن رشد القرطبي  1 
دار الفكهر  بيههروت  للشههي  نظهام الهدين  وجماعههة مهن علمهاء الهنههد    الفتههاوى الهنديهة   1/554  البهن عابهدين  حاشهية ابهن عابههدين  2 

 . 1/148  م1991-هه1411
 . 6/174    للرملينهاية المحتاج   2/176  المجموع شرح المهذب  للنووي  3 
 . 3/408  البن مفلح  اآلداب الشرعية   2/371  كشاف القناع  للبهوتي  4 

 . 2/176  المجموع شرح المهذب  للنووي  5 

   4  ط  المجلهس األعلهى للشهالون اإلسهالميةنشهر   فها مصهطفى المراغهيأبهو الو  :قيهحق  تلزركشهي  لالمساجد بوحكام إعالم الساجد  6 
 . 354  353    صم1996 -هه 1416

 . 6/174    للرملينهاية المحتاج  7 
 . 2/371  كشاف القناع  للبهوتي  8 
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 واهلل - ومهههرادهم  المسهههاجد فهههي والتصهههدق لسهههالالا يكهههره :أصهههحابنا بعهههض قهههال: مفلهههح ابهههن وقهههال
 أحمد نص وقد  الكراهة يذكر لم وأكثرهم عقيل  ابن به وقطع  مطلقا ال السالال على التصدق - أعلم
 تصهدق إن وكهذلك  عليهه الصهدقة تجهوز لهها جلهس ثهم الجمعهة خطبهة قبهل سهول من أن على اهلل رحمه
 .جاز نسانإ على الصدقة الخطيب سول أو يسول لم من على

 بهن أحمهد فهإذا الجمعهة يهوم صهليت: قهال بهدر بهن محمهد بهن علهي أن البيهقي عن ابن مفلح ونقل
 . 1 قطعة أحمد فوعطاه فسول سائل فقام  مني بقرب حنبل

مانى  عاب دى وقد احتجوا على ذلك بالسنة النبوية فقد روى  ُسهولُ  قاالا : قاالا  بن أبي بكر  الرَّح  :  اهلل را
ن كُ  هال  » د   م  مى ما  أاط عاما  أاحا ل تُ : باك ر   أاُبو فاقاالا  «مىس كىين ا؟ ال ياو  دا  داخا والُ  بىساائىل   أاناا فاإىذاا ال ماس جى د تُ  ياس  هراةا  فاواجا  كىس 

مانى  عاب دى  ياداي   باي نا  ُخب ز   ُتهاا الرَّح  ذ   . 2 إىلاي هى  فادافاع ُتهاا فاواخا

 وجه الداللة:

 أن والمختهههار,  3 السهههالال فهههي المسهههجد بهههدليل إعطائهههه فهههي المسهههجددل ههههذا الحهههديث علهههى جهههواز 
 منهه  بهد ال ألمهر بهل إلحافها  يسهول وال الرقهاب  يتخطهى وال المصهلي  يهدي بين يمر ال كان إذا السائل

 تلههك علههى يكونههوا لههم إذا اإلعطههاء يجههوز وال:  4 البزازيههة عههن نقههال قههال ثههم ,واإلعطههاء بالسههالال بههوس فههال
 . 5 الصفة

 يتخطههى ال السههائل كههان إن أنهه المختههار أن بهن الحسههن لمحمههد الكسههب كتهاب عههن لزركشههيا نقهل
 ألن ؛واإلعطههاء بالسههالال بههوس فههال إلحافهها النههاس يسههول وال المصههلي  يههدي بههين يمههر وال ,النههاس رقههاب
 تصهدق عليها رضهي اهلل عنهه أن يهروى حتهى المسهجد فهي  اهلل رسهول عهد على يسولون كانوا السالال
 . 6 الركوع في ووه بخاتمه

                                                

  .3/408  البن مفلح  اآلداب الشرعية  1 
 عهن فضهالة  بهن مبهارك ثنا السهمي  بكر بن اهلل عبد طريق من  4/199  والبيهقي   1/412  والحاكم   1670  داود أبو أخرجه  2 

. الهذهبي ووافقهه مسهلم شهرط علهى الحهاكم وصححه. به بكر  أبي بن الرحمن عبد عن ليلى  أبي بن الرحمن عبد عن البناني  ثابت
 .التقريب في كما ويسوي  يدلس صدوق  وهو مسلم؛ رجال من ليس فضالة بن مبارك: قلت

 . 2/176  وع شرح المهذب  للنوويالمجم  3 
 ههام  علهى مطبهوع شههاب  بهن محمهود الدين حافظ للشي  الوجيز  الجامع أو الفتاوى البزازية يوه   هه827 ت  محمد: إلى نسبة  4 

 .هه1310 سنة بمصر  األميرية  الكبرى المطبعة. 6  5  4 المجلداتفي  الفتاوى الهندية

 . 1/554    البن عابدينحاشية ابن عابدين   و 1/148دين  وجماعة من علماء الهند  لنظام ال  الفتاوى الهندية  5 
 . 6/221  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي  6 
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     : ههبقولهه اهلل فمدحههه
ن   1   بههين ويمههر ,النههاس رقههاب يتخطههى كههان وا 

 إلههى يحتههاج واحههد فلههس هههذا: قيههل حتههى النههاس أذى علههى لههه إعانههة ألنههه ؛إعطههااله فيكههره المصههلي يههدي
 . 2 لكفارته فلسا سبعين

                                                

 .55ية: اآلسورة المائدة   1 

 . 354  353    صللزركشي  المساجد بوحكام إعالم الساجد  2 
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 السادس املطلب
 النظامسول يف الت حكم جرمية

يم عدة مهن القهرارات والمراسهو مكافحة جريمة التسول  المملكة العربية السعودية بقانون لقد تصدت
ذه ههواألوامر السامية  بمنتههى الجديهة والحهزم  وعلهى نحهو يظههر منهه جلي ها انعقهاد العهزم علهى اجتثهاث 

 طن السعودي.الموا أكان اقترافها عن طريق األجنبي أماآلفة من المملكة  سواء 
سههتعرض أهههم هههذه القههرارات والمراسههيم واألوامههر السههامية  ومهها فصههلت مههن إجههراءات يههوتي يُ وفيمهها 

ونصههت  ,باألشههخاص كمهها عينتههها اإلتجههاروتههدابير تتخههذ قبههل مقترفههي الجريمههة التههي هههي إحههدى جههرائم 
ام باألشهههخاص.. بمههها يكشهههف عهههن عميهههق موافقهههة نصهههوص النظههه تجهههاراالعليهههها مهههواد نظهههام مكافحهههة 

 تجهههاراالالسهههعودي ألحكهههام الشهههريعة اإلسهههالمية التهههي حرمهههت التسهههول  فسهههار فهههي إثرهههها نظهههام مكافحهههة 
  كمها صهدرت عهدة مهن القهرارات والمراسهيم جرائمهاباألشخاص الذي نص على جريمة التسول كإحدى 

 واألوامر السامية تنحو إلى تنظيم أوجه المكافحة  ومن ذلك:
 األجانب: : ما يتعلق بمكافحة تسولأوال  
 هه.28/2/1393بتاري   –ك /4763/3األمر السامي رقم  -1

حههال  ترحيهل مههن يضهبطمهن التعليمههات  ومهن أهمههها مها تقضههي بهه مههن  اوقهد تضههمن الهنص عههدد  
ا دراسة حالارتكاب جريمة التسو   هم.ل  وأيض 

  ومن أهم مها تضهمنه مها يقضهي بهه مهن تحويهل األجانهب 4/7/12544التوجيه السامي رقم  -2
 لتوقيفهم والتحقيق معهم  توطئة لترحيلهم خارج المملكة. ,الذين يضبطون حال التسول إلى الشرطة

للتعامههل مههع األجانههب الههذين يضههبطون  اآلتيههةنقههف علههى اإلجههراءات والضههوابط وباسههتقراء كليهمهها 
 :اآلتيحال ممارستهم التسول.. على النحو 

والقههائم بههه والمضههبوطات التههي  ضههبطه المتسههول وتحريههر محضههر إلثبههات الواقعههة وزمهن ضهبط -
 في حوزتهم.

 يتم تسليمهم للشرطة لتوقيفهم. -
التحقيهههق معههههم لمعرفهههة مهههدة إقههههامتهم ومشهههروعية وجهههودهم  ومهههن وراء اسهههتقدامهم أو التسههههتر  -
 عليهم.
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يهههتم الرفهههع ألميهههر المنطقهههة بعهههد اسهههتكمال مههها سهههبق التخهههاذ اإلجهههراءات الجزائيهههة التهههي حهههددتها  -
 تعليمات.األنظمة وال

 وبعد إتمام ما سبق يحالون إلدارة الترحيل لبالدهم. -
 تحههاط وزارة الخارجيههة بههاألمر إلشههعار الممثليههات السههعودية فههي بلههدانهم بعههدم إعطههائهم توشههيرة -

 ا  خمس سنوات  من تاري  اإلبعاد.والعمرة بعد المدة المحددة نظام   بالدخول إال ألداء الحج
 أو العمهههرة أو الزيهههارة إال إذا كهههانوا ,جانهههب توشهههيرات بالهههدخول للحهههجقين األعهههدم إعطهههاء المعههها -

 قادرين أو مرافقين لذويهم القادرين.
 ثاني ا: ما يتعلق بمكافحة تسول السعوديين:

ههه علهى تنظهيم مكافحهة 28/2/1393ك  بتهاري  /4763/3رقهم  –اشتمل األمر السامي المذكور 
 ههذا األمهر السهامي تفرقهة وقهد أقهام ,افحة تسول األجانبتسول السعوديين  إلى جانب اشتماله على مك

 :اآلتيالعودة للتسول.. وذلك على النحو  بين حالعلى المتسول ألول مرة  و  الضبطي بين حال
 اإلجراءات التي يتم اتخاذها مع من يقبض عليهم ألول مرة: -1

م ألول مرة  ثم اتخهاذ وجه األمر السامي المذكور إلى بحث حاالت المتسولين الذين يقبض عليه
 حيالهم: اآلتيةإجراء أو أكثر من اإلجراءات 

أو  ,ه وذلهك بكفالهة شهخص آخههرالبهدن يطلهق سهراحه بعههد دراسهة حاله بالنسهبة للمهواطن صهحيح -
 أخذ تعهد عليه بعدم التسول.

ة ار ذوي العاهات أو العجزة يحالون إلهى دور الرعايهة االجتماعيهة مباشهرة وترفهع أوراقههم إلهى إد -
ذا رفضوا البقاء في الدار يطلق سراحهم بكفالة تض ,الستكمال إجراءات تسجيلهم ؛رعاية المسنين من وا 

 عدم عودتهم للتسول.
 يحال المرضى إلى المستشفيات لرعايتهم. -
 ويحال إلى مكاتب العمل للبحث له عن عمل مناسب. ,القادر على العمل يالخذ عليه تعهد -
تنطبهههق علهههيهم شهههروط دور التربيهههة االجتماعيهههة  ترفهههع أوراقههههم لوكالهههة األحهههداث األيتهههام الهههذين  -

ذا وجههد لهههم أقههارب يههتم تسههليمهم مههع أخههذ تعهههد بالحفههاظ علههيه ,الههوزارة السههتكمال إجههراءات تسههجيلهم م وا 
 ورعايتهم.
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يحالون إلهى السهجن لسهجنهم مهدة  صحة دعاواهمويثبت عدم  ,المرض ويدعونالذين يحتالون  -
 عين.ال تقل عن أسبو 

ثبههت حههاجتهم إلههى مسههاعدة ماليههة يحههالون إلههى الضههمان االجتمههاعي فههي المنههاطق التهههي مههن ت -
 فيها لتقديم المساعدة الالزمة لهم. يضبطون

 عليهم في حال العودة للتسول وتكراره: يضبطاإلجراءات التي يتم اتخاذها مع من  -2
ولين الههذين يضههبطون حههال العههودة أقههام األمههر السههامي المههذكور تفريههد ا للحههاالت الخاصههة بالمتسهه

لههى عمنهها.. وذلهك  لإلجههراءات التهي تتخهذ نحهو كههل حهال للتسهول أو تكهراره  ومهن ثههم أقهام تفريهد ا موازي ها
 :اآلتيةالنحو 
 المتسولون الوطنيون الذين يثبت في حقهم: –أ 
 االحتيال. -
 التظاهر بالمرض والعجز. -
 ادعاء الحاجة. -
  من الداخل أو الخارج .جمع أشخاص لغرض التسول  -

حالتهم إلى المحكمهة المسهتع جلة فبالنسبة لهذه الحاالت يتم تسليمهم للشرطة الستكمال التحقيق وا 
 تعزيرهم  ويتخذ في حقهم العقوبات الواردة باألنظمة والتعليمات.ل

 المتسولون األحداث: –ب 
ال األيتهههام مهههنهم إلهههى دور ثهههم يحههه ,يهههتم إدخهههالهم دار التوجيهههه االجتمهههاعي إلهههى أن يهههتم إصهههالحهم

 ومن لهم أسر إلى ذويهم. ,التربية
 العجزة وذوو العاهات:  –ج 

 يعرض عليهم البقاء في دور التربية االجتماعية لرعايتهم.
 من يقبض عليهم في أوقات المواسم: –د 

المحرم  وشهر رمضان الفضيل  وموسهم  و شهر رجب –كما حدد األمر السامي  –ويقصد بها 
فبالنسههبة لهههالالء يههتم حجههزهم حتههى ينتهههي الموسههم ويطلههق سههراحهم وذلههك لضههمان عههدم عههودتهم الحههج؛ 

 للتسول في هذه األوقات لتخفيف العبء عن أجهزة المكافحة.
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مهن  ومما ال شك فيه أن التسول ظاهرة غير مقبولة اجتماعي ا وال حضاري ا  إضهافة لكونهها جريمهة
ي أن تسههوء المجتمهههع اإلسهههالمي  خاصهههة كمجتمهههع المملكهههة باألشهههخاص  وههههي ال ينبغههه تجهههاراالجههرائم 

تمهاعي العربية السعودية المستظل بالشريعة اإلسهالمية وأحكامهها ومبادئهها التهي يهوتي مبهدأ التكافهل االج
ات في مكانهة بهارزة منهها  ولهذا فقهد ظههرت اإلرادة الواعيهة المدركهة ألبعهاد ومسهاوئ ههذه الظهاهرة لسهلط

ها علهى أوفهر الصهون لكرامهة المهواطن السهعودي ولإلنسهان عامهة  وتجسهدت الحكم في المملكهة وحرصه
بتهههاري  و  –ك /4763/3م ية  ومهههن أهمهههها األمهههر السهههامي بهههرقفهههي عهههدة مهههن األوامهههر والمراسهههيم السهههام

هه  والذي تضهمن الموافقهة علهى مها توصهلت إليهه اللجنهة المكونهة مهن وكهالء وزارة العمهل 28/2/1393
ارة الحههج واألوقههاف ووزارة الداخليههة مههن توصههيات وتعليمههات الزمههة للتصههدي والشههالون االجتماعيههة ووز 

 لهذه الظاهرة.
وكههان مههن أهههم هههذه التوصههيات بالنسههبة للمتسههولين األجانههب  إضههافة إلههى مهها سههلف بيانههه  والتههي 

يقهة ا بطر أقامت فيها اللجنة المذكورة تفرقة ما بين الداخلين إلى البالد بطريقة مشهروعة  والهداخلين إليهه
 :يوتيغير مشروعة.. ما 

 بالنسبة للوافدين إلى البالد بطريقة مشروعة: –أ 
  20596يالكد على وزارة الخارجية بوهمية تنفيذ ما ورد في األمر السامي الكريم ذي الرقم   -1

وتعمههيم مضههمونه علههى  ,هههه الموجههه لصههاحب السههمو الملكههي وزيههر الداخليههة9/11/1390والمههالرخ فههي 
 مية للتقيد بتنفيذ التعليمات بكل دقة.السفارات اإلسال

ههها علهههى وزارة الحهههج واألوقهههاف بتعمهههيم مضهههمون األمهههر السهههامي علهههى المطهههوفين  -2 يالكهههد أيض 
حجههاج والهوكالء والمههزورين  والتوكيههد علههيهم باتبههاع وتنفيههذ التعليمههات بدقههة  والعمههل علههى إشههعار كافههة ال

 تطبيق التعليمات عليهم.التابعين لهم بعدم اإلقدام على التسول تجنب ا من 
 بالنسبة للداخلين إلى البالد عن طريق التسلل عبر الحدود: –ب 

نظر ا لما لوحظ من أن بعض الحجاج وغيرهم يفدون إلى المملكة عن طريق التسلل عبر الحهدود 
فقد رأت اللجنة التوصية بالتوكيد على سالح الحدود بإعطاء هذا الموضوع أهمية خاصة والعمهل علهى 

 ديد الرقابة على مناطق الدخول إلى المملكة بصورة أكثهر فعاليهة تكفهل عهدم تسهرب أي وافهد بطريقهةتش
 غير مشروعة.

ومن خالصة ذلك يظهر جلي ا حرص المملكة وجدها في مكافحة جريمة التسول باعتبارها إحهدى 
ريعة اإلسههالمية وعاقهب عليهها  اسههتقاء مهن أحكهام الشه ,باألشهخاص التهي حظرههها النظهام تجهاراالجهرائم 
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التي يستظل بهها نههج الحكهم فهي المملكهة  إذ تحهرم الشهريعة الغهراء التسهول ومهن ثهم يتوجهب أن يحرمهه 
أي نظام وأي قهانون فهي أي مجتمهع مسهلم  خاصهة كمجتمهع المملكهة العربيهة السهعودية راعيهة الحهرمين 

 الشريفين رمز اإلسالم.
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 الثالث الفصل

 وآثارها التسولب ألشخاصبا جتاراال جرمية أسباب
 وفيه مبحثان:

 .التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة أسباب :األول المبحث
 .التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة عن الناتجة اآلثار :الثاني المبحث
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 األول املبحث

 لتسولاب باألشخاص جتاراال جرمية أسباب
 وفيه مطلبان:

 .ةاالقتصادي األسباب: األول المطلب
 .االجتماعية األسباب :الثاني المطلب
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 األول املطلب
 االقتصادية األسباب

 ولهها أسهباب ظاهرة التسول تعد من الظهواهر السهلبية التهي ابتليهت بهها المجتمعهات البشهرية كافهة 
  لكن الدافع الوحيد لها هو الحصول على المال  فال يكفهي المتسهول الوصهول عديدة ال يمكن حصرها

ن كان من طبقة األثرياء. وال يفتقر هذا اللجريمةكتفاء واإلشباع  فتراه مالزما إلى حد اال لكالم إلى   وا 
ههن هههم فههي عههداد األثريههاء يمارسههون  . ولههئن انعههدمتهحههاالت مههن الواقههع تقههوم شههاهدة عليههه  فُيههرى فيههها ما

اننههها تحديهههد باألشهههخاص لهههدى ههههالالء بمعناهههها الهههدقيق  فبإمك تجهههاراالاألسهههباب االقتصهههادية فهههي جريمهههة 
 :يوتيبشكل عام فيما  لهااألسباب االقتصادية 

 انتشار الفقر الشديد في المجتمع: -1
 مههن العهوز التسهول؛ إذباألشهخاص فهي  تجهاراالاالقتصهادية لظههور  مهن أههم األسهباب الفقهر يعهد

 نعه نفسههب يبعهد أو ,ينجهو حتهى الحياة هذه في ويتعب يكد فاإلنسان الدنيا  هذه في اإلنسان أعداء ألد
 لالهدو  ههذه أفهراد مهن الكثيهر فيهه عهي ي يعهد سهببا مهن أسهباب التخلهف والهذي الذي للفقر ونتيجة  أنيابه

 .التسول وهي الدولي المجتمع منها يعاني التي الظواهر أخطر من ظاهرة انتشرت
ها يصهيب حتهى المسولة له تحل ريالفقف  الضهرورية  حاجتهه يكفهي مها أي سهداد ا أو عهي  مهن قوام 

 ؛قهوىوالت البر على التعاون الشرع أوجب لذا ؛والحاجة الفقر من أفراده حماية ىعل المجتمع يقوملهذا و 
 االجتماعيههة  العدالههة موضههوع الفقهههاء تنههاول ولههذلك العههدل بتطبيههق وذلههك يعيلههه  ومههن لإلنسههان صههونا
 .بها واالرتقاء األحوال وتقريب األفراد بين للتسوية

 ا ومقوماتههه اإلنسههانية الحيههاة جوانههب لكههل شههاملة إنسههانية عدالههة إلسههالما فههي االجتماعيههة فالعدالههة
 كمها فيهها  النشاط وجانب الحياة مظاهر جميع تتناول إذن وهي محددة  اقتصادية عدالة مجرد وليست
 اديةاالقتصهه القههيم ليسههت العدالههة تتناولههها التههي والقههيم والوجههدانيات  والضههمائر والسههلوك الشههعور تتنههاول
نما ,العموم وجه ىعل المادية القيم ليستو  وحدها  .اجميع   والروحية المعنوية القيم بها ممتزجة هي وا 

 مكافحهة إلهى اإلسهالم دعها ولهذلك ,ودنيهاه دينهه فهي اإلنسهان يههدد شهبح اإلسهالم نظر في فالحاجة
 لصهدقةا أو الزكهاة طريهق عهن القهادرين أموال من كفايتهم حدود في المحتاجين معيشة وتومين الحاجة 
 عهن الفهرد معيشهة هبطت كلما اإلسالم نظر في الضمان في الحق وينشو الحاجة فتتحقق المال  وبيت

 .اإلسالمي المجتمع أفراد يحياها التي الكفاية مستوى
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 الشههههريعة نصههههوص فههههي واضههههح األمههههر وهههههذا الفقههههر  بمحاربههههة اإلسههههالمية الشههههريعة اهتمههههت قههههدو 
 .اإلسالمية

 : تعهالى قال النار  في الدخول أسباب من المسكين مإطعا منع تعالى اهلل جعل حيث    

                                  

              
 1 . 

يوا كسوته ويدخل  اليمهين كفهارة فهي والكسهوة»: نجهيم ابهن قهال اإلطعهام  معنهى فهي مسهكن فهي هال وا 
 . 3 الفقهاء أكثر هذا وعلى  2 «كاإلطعام
 قصهههة فهههي يتضهههح وههههذا بركتهههه  وضهههياع الهههرزق محهههق أسهههباب مهههن المحتهههاج حهههق منهههع أن كمههها
 .فيها المساكين حق منع على اتفقوا لما جنتهم بإحراق عاقبهم تعالى اهلل إن ثحي الجنة  أصحاب

 : تعهههههالى قهههههال                                  

                                       

                                 

  
 4 . 

 : تعهههههالى قهههههال المهههههاعون يمنهههههع لمهههههن الويهههههل تعهههههالى جعهههههلو             

          
 5 . 

 النهههاس يتعهههاوره مههها ههههو: فقهههال المهههاعون عهههن - عنهههه اهلل رضهههي - بهههن مسهههعود اهلل عبهههد سهههئلو 
 رأس: -عنهههه اهلل رضهههي - عكرمهههة وقههال  شهههابه ومههها والههدلو والقىهههدر الفهههوس مههن بيهههنهم فيمههها ويتعاطونههه

                                                

 .44-38: اتياآلسورة المدثر   1 

 . 3/479  يلمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشق  حاشية ابن عابدين   4/118  نجيم البحر الرائق  البن  2 

   10/12 البههن قدامهههة   المغنههي   1/145  للنههووي  منهههاج الطههالبين   2/455  للدسهههوقي  حاشههية الدسههوقي علههى الشههرح الكبيههر  3 
 . 5/377  كشاف القناع  للبهوتي

 .24-17: اتياآلسورة القلم   4 

 .7-4: اتياآلسورة الماعون   5 
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 لشهيء ترجهع كلهها األقهوال إن:  1 حهاتم أبهي ابهن وقال واإلبرة  والدلو المنخل وأدناه المال زكاة الماعون
 . 2 منفعة أو بمال المعاونة ترك: وهو واحد

ها شهمل بهل عليهه  يقهدر ممهن واإلعطهاء البهذل طلهب مجهرد علهى القرآنهي الطلهب يقتصهر ولم  أيض 
 بههل دوره انتهههى قههد أنههه معنههاه لههيس ذلههك فههإن لغيههره يعطيههه مهها اإلنسههان يجههد لههم فههإذا الغيههر  مههن الحههض
 جعهل وقهد عليهه  ويهدل المحتهاج يعطهي أن المهال بذل على القدرة منه يعرف من يحض أن عليه يجب
 .للدين التكذيب من بل العذاب  أسباب من ذلالب على الحض عدم تعالى اهلل

 : تعههههالى قههههال                            

   
 3 . 

              : تعالى وقال
 4 . 

 أمهوالهم ينفقهون أنههم ومنهها الجنهة  وأصهحاب المتقهين صهفات تعهالى اهلل بهيَّن اآلخهر الجانهب وفي
 :ومنها موضع من أكثر في وذلك ,والمحروم السائل يطعمون وأنهم ,اهلل سبيل في

   : ولههههههههههههههههههههههههههههههههههق                            

                                       

  
 5 . 

  ...         : ولهوق
 6 . 

                                                

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنهذر التميمهي الحنظلهي الهرازي  أبهو محمهد: حهافظ للحهديث  مهن كبهارهم. ولهد    هو:1 
 -ههه   327سنة أربعين ومائتين  من تصانيفه: الجرح والتعديل  والتفسير  والرد على الجهمية  وعلل الحديث  وغيرهم  توفي سنة 

هههههه 1299   وفههههوات الوفيههههات  البههههن شههههاكر الكتبههههي  مصههههر   د.ط   3/46  م1990  تصههههوير بيههههروت  يللههههذهب  تههههذكرة الحفههههاظ
  .2/55  يعلى يالبن أب  طبقات الحنابلة   و 1/260 

 . 556  4/555  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  2 

 .3-1: اتيالماعون اآلسورة   3 

 .18  17: تانيآلاسورة الفجر   4 

 .19-15: تاياآلسورة الذاريات   5 

 .156ية: اآلسورة األعراف   6 
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 : تعههههالى قههههال تعههههالى  اهلل واليههههة العبههههد يسههههتحق وباإلنفههههاق            

       
 1 . 

   : تعههالى قههال األرض  فههي التمكههين أسههباب مههن بههه المههال وتزكيههة واإلنفههاق      

              
 2 . 

 انتشار البطالة: -2
انتشههار البطالهة  وتتشههابك  باألشههخاص بالتسهول اإلتجهارمهن األسهباب الرئيسههة فهي ظهههور جريمهة 

نساني    اواجتماعي  ااقتصاديهذه الظاهرة   دية االقتصها الناحيهة مهنف. الخطهورة مهن كبيهرة درجهة على  اوا 
 ددعه تزايهدإلهى  يهالدِّى البطالهة حالهة وتفهاقم أسهرته  منهه ويعهول بهه  يعهي  دخهال اطهلالع العامل يجد ال

 النشههاط انخفههاض عليههه يترتههب فيمهها والخههدمات  السههلع  علههى طلههبهم فيقههل لهههم  دخههوال يجههدون ال مههن
 .اإلنتاج على قادرة إنسانية طاقات وجود مع الكساد  حالة من واالقتراب االقتصادي 
 ولكنهها فيهه  وراغبهة العمهل  عهن عاطلهة طبقهة وجهود لهىإ البطالهة تهالدي ماعيهةاالجت الناحية ومن

 يترتهب ممها األساسهية  احتياجاتهها لمقابلهة الهالزم الهدخل إلهى افتقارهها عهن وفضهال والقلهق  الفراغ تعاني
 الههداخلي االسههتقرار البطالههة تهههدد كههذلك. المجتمههع فئههات بههين والههبغض والحسههد  التفكههك  مظههاهر عليههه
 . 3 العاطلين بين الثقة وفقدان والضياع  القلق  شعور انتشار نتيجة مع للمجت

       :   فقال جل شونهالبطالة من وتعالى سبحانه ولهذا حذر اهلل
 4 . 

 علهى شهعواء حرب ها وشهنت العمهل  إلىهي األخرى  دعت النبوية التي هي ضوء القرآن قد السنةو 
 عهن الخطهر بهذلك لتهدفع مرصد؛ كل لهما وقعدت محكم ا  حصار ا وحاصرتهما التسول  وعلى بطالة ال

 وعههن والمنزلقههات  المهههاوي عههن المجتمههع وتصههون األسههرة  ولههتحفظ واألخههالق  والسههلوك والههدين العقيههدة
 .اإلسالمية األمة حياة في والتسول البطالة عن تنتج أن يمكن التي ئوالمساو  المفاسد
 األرض؛ مناكهب فهي يمشي أن ومومور يعمل  أن منه مطلوب اإلسالمي المجتمع في المسلم إن
 يجههوز وال الطبههع  عفيههف الههنفس  عزيهز ويكههون وجهههه  مههاء بههه ويحفهظ حاجتههه  بههه يسههد حههالال   ليكسهب

                                                

 .55ية: اآلسورة المائدة   1 

 .41ية: اآلسورة الحج   2 

  مهن جامعهة القهاهرة رسهالة جامعيهة قهدمت لنيهل درجهة الهدكتوراه  اللطيهف عبهد نعمهت/د  التهوزيعي اإلنمهائي األسهس الشهرعية والهدور  3 
 . 310  ص م 1993 -هه 1413   1  ط  ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمالسس

 .39سورة النجم آية:   4 
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 أحهد أكل ما»:    وقد قاللغيره يعمل أن فعليه لنفسه  عمل عنده يكن لم فإذا العمل  عن اإلعراض
ن يده  عمل من يوكل أن من خير قط اطعام    . 1 «يده عمل من يوكل كان داود اهلل نبي وا 

 علهى بنفسهه الشهخص يباشهره مها وتقهديم باليهد  العمهل فضهل الحهديث وفي: ابن حجر الحافظ قال
 يكهن لهم بيهده  يعمله ما على أكله في اقتصاره أن بالذكر داود تخصيص من والحكمة بغيره  يباشره ما
نمها تعهالى  اهلل قهال كمها األرض فهي خليفهة كان ألنه ة؛الحاج من  األفضهل؛ طريهق مهن األكهل ابتغهى وا 

 . 2 اليد عمل الكسب خير أن من قدمه ما على بها االحتجاج مقام في قصته  النبي أورد ولهذا
 رضهي - مالهك بهن أنهس فعهن واسهتجدائهم  النهاس سالال على واالعتماد البطالة من  حذر وقد

 حلهس بلهى: قهال  «شهيء؟ بيتهك فهي أمها»: فقهال يسهوله  النبي أتى األنصار من رجال   أن - عنه اهلل
 بهمههها  فوتهههاه: قهههال  «بهمههها ائتنهههي»: قهههال المهههاء  مهههن فيهههه نشهههرب وقعهههب بعضهههه  ونبسهههط بعضهههه نلهههبس

 يزيهد من»: قال بدرهم  أخذهما ناآ: رجل قال «هذين؟ يشتري من»: وقال بيده   اهلل رسول فوخذهما
 الههههدرهمين وأخهههذ إيهههاه  فوعطاهمههها بهههدرهمين  أخهههذهما نهههاآ: رجهههل قهههال ثالث ههها  أو مهههرتين «رههههم؟د علهههى

ها بوحهدهما اشتر»: وقال األنصاري فوعطاهما  «بهه فهوتني قهدوم ا بهاآلخر واشهتر أهلهك  إلهى فانبهذه طعام 
 عشههر خمسهة أرينهك وال وبهع  فاحتطهب اذهههب»: لهه قهال ثهم بيهده  عههود ا اهلل رسهول فيهه فشهد بهه فوتهاه
هها  وببعضههها ثوب هها ببعضههها فاشههترى دراهههم  عشههرة أصههاب وقههد فجههاء ويبيههع  يحتطههب الرجههل فههذهب «يوم 

ي ر   هاذاا»:  اهلل رسول فقال طعام ا  والاةُ  تاجىيءا  أان   مىن   لاكا  خا تاة   ال ماس  هىكا  فىي ُنك  ما  واج   . 3 «ال قىيااماةى  ياو 
 للمههواطنين  العمههل سههبل وتيسههير البطالههة حاربههةبم مههه اهتما مبلههع إلههى إشههارة الحههديث هههذا فهيو 
 سههمة البطالههة فههإن الحقيقههة وفههى ,النجههاح حقههقتوي الجديههدة  أعمههالهم فههي يسههتقروا حتههى أخبههارهم وتتبههع
 ال ههذا ولكهن مها  عمهل بهوي يقومهون الهذين العهاملون إال يهراه ال الخهاملين وجوه على خزي ووشم  عار  
 المفههههوم وبههههذا لهههه  بالنسهههبة أفضهههل أنهههها يعتقهههدالتهههي  ألعمهههالا انتقهههاءفهههي  العامهههل حريهههة إلغهههاء يعنهههي

 البلهههدان مسهههتوى علهههى االقتصهههادية التنميهههة لعمليهههة قويهههة دفعهههة ييعطههه سهههوف العمهههل فهههإن اإلسهههالمي 
ههها المسههلمين ألن ؛اإلسههالمية  انتقهههاء علههى ويعملههون البطالهههة  عههن أشههكاله أيفهههي  العمههل يفضههلون دائم 

                                                

 المسهند فهي أحمهد وأخرجهه   2072  بيهده وعملهه الرجهل كسهب :بهاب  البيهوع كتهاب فهي  4/355  البخهاري أخرجههالحديث صحيح,   1 
 4/131132.  

  .4/384  يحجر العسقالنبن   البشرح صحيح البخاري ي  فتح البار 2 

 المسههههولة فيههههه تجههههوز مهههها: بههههاب الزكههههاة  كتههههاب  2/516  داود وأبههههو   126  114  3/100  وأحمههههد   1326  الطيالسههههي أخرجهههه  3 
 فيمها البيهع: بهاب البيهوع  كتهاب  7/259  والنسهائي   2198  المزايهدة بيهع: بهاب التجهارات  كتهاب  3/547  ماجه وابن   1641 

  .569  لجارودا وابن يزيد 
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ها ويعملهون األعمهال  بهين االختيهار فرصهة ملهه أتيحت إذا إليهم األعمال أنسب فهي  اإلحسهان علهى دائم 
 . 1 والكفاءة األداء بمستوى االرتقاء يحقق بما العمل
 وضهع على تالثر التعطل حال ألن ؛بلد أي تواجه التي التحديات أخطر من تعد البطالة مشكلةو 
 للههههدخل افتقههههاره عههههن ضههههال  ف بكرامتههههه اإلحسههههاس وتفقههههده ومعنوياتههههه االجتمههههاعيو  االقتصههههادي اإلنسههههان
 . 2 المادي

 :العائلفقدان  -3
يتيم التسول  فيلجو الباألشخاص في  تجاراالة لجريمة سبب ا من األسباب الرئيس العائل يعد فقدان

دان المهال الهذي يهوفر لهمها الحيهاة الماديهة الكريمهة  ومهن ثهمَّ فيفتقه العائهلواألرملة إلى التسهول وقهد فقهدا 
التربههوي الههذي يربيهمهها علههى عههزة الههنفس وكرامتههها  ويمنعانهمهها مههن اتخههاذ الحههرف  واإلشههراف والتوجيههه

 النبهي رعهىفبشهر  ولههذا حهث اإلسهالم علهى كفهالتهم الوضيع  ومن إذالل الهنفس مهن التسهول وتجهارة ال
 ءُيسهي مهن وعاقبهة إليهه  ُيحسهن مهن منزلة وبيَّن كثيرة  أحاديث في به فووصى خاصة  رعاية اليتيم 

 :يوتي ما الحق  هذا في الواردة األحاديث ومن إليه 
كاافىلُ  أاناا»  اهلل رسول قال: قالسهل بن سعد  عن - نَّةى  فىي ال ياتىيمى  وا  بىالسَّهبَّاباةى  واأاشاهارا : «هاكاذاا ال جا

فارَّجا  واال ُوس طاى   . 3 شاي ئ ا باي ناُهماا وا
نَّهةى  فىهي كاهااتاي نى  واُهوا  أاناا لىغاي رىهى  أاو   لاهُ  ل ياتىيمى ا كاافىلُ »:  اهلل رسول قال: قال هريرة أبي عنو  -   «ال جا
واال ُوس طاى بىالسَّبَّاباةى  مالك واأاشاارا 

 4 . 
ها قاهباضا  ماهن  »: قهال  النبهي أن ابهن عبهاس عهنو  - هن   ياتىيم  هلىمىينا  باهي نى  مى ههى  إىلاهى ال ُمس  شاهراابىهى  طاعاامى  وا
لاهُ  نَّ  اللَّهُ  أاد خا  . 5 «لاهُ  ُيغ فارُ  الا  ذان ب ا ياع مالا  أان   إىالَّ  ةا ال جا

                                                

  ألميههرة االسههتثمار فههي االقتصههاد اإلسههالمي   149-144  ص  م1984   1  ط  مصههطفى أمههين/د  أصههول االقتصههاد اإلسههالمي  1 
  للشي /طه الساكت  مقاالت متعلقة  اإلسالم عقيدة وعمل  بعدها وما  103  ص  م1991عبد اللطيف مشهور  مكتبة مدبولي  

 .بعدها ماو   74 ص   م2017 -هه 1438
 التقريههر  و بعههدها ومهها  576  ص  م1990 - هههه1410   1  ط  جنيههف  العربيههة المكتبههة  خليههل عههدنان/د  للعمههل الههدولي القههانون  2 

 علهي/د  واالقتصهاد القهانون ومجلهة  بعهدها ومها  301ص    2004/2005 مصهر فهي - اإلنسهان لحقهوق القهومي للمجلس السنوي
 . 11  10ص    م1992 سنة  62 عدد  حسن سيد

  .42/2983  والمسكين واليتيم  رقم األرملة إلى اإلحسان :باب الزهد والرقائق  كتاب  4/2287  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   3 

 .المرجع السابق  4 

  .1917  وكفالته اليتيم رحمة في جاء ما :باب والصلة  البر أبواب  3/478  الترمذي أخرجه  5 
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ي هرُ »:  اهلل رسهول قهال: قهال هريهرة أبي عنو  - كىهب نا  نىساهاء   خا بىهلا  را هالىحُ  اإل  ي     نىساهاءى  صا ناهاهُ  قُهرا  أاح 
لاى غارىهى  فىي ياتىيم   عا لاى واأار عااهُ  صى و ج   عا هى  ذااتى  فىي زا  . 1 «يادى

ي رُ »: قال  النبي نع هريرة أبي عنو  - هلىمىينا  فىهي باي ت   خا ساهنُ  ياتىهيم   فىيههى  باي هت   ال ُمس  شاهرُّ  إىلاي ههى  ُيح   وا
لىمىينا  فىي باي ت    . 2 «إىلاي هى  ُيسااءُ  ياتىيم   فىيهى  باي ت   ال ُمس 

هالا  ماهن  »:  اهلل رسهول قهال: قهال عباس بن اهلل عبد عنو  - ثاهة   عا هنا  ثاالا اي تاهامى  مى  قاهاما  كاماهن   كاهانا  األ 
لاههُه  ههاما  لاي  صا ههداا ناهاههاراُه  وا رااحا  واغا ههي فاهُ  شاههاهىر ا وا ههبىيلى  فىههي سا ُكن ههتُ  اللَّهههى  سا نَّههةى  فىههي واُهههوا  أاناهها وا ي نى  ال جا ههوا  كاهاههاتاي نى  أاخا
تاانى  قا   «ُأخ  باعاي هى  واأال صا واال ُوس طاى السَّبَّاباةا  إىص 

 3 . 
راأاة   أاناا»:  اهلل رسول قال :قال األشجعي مالك بن عوف عنو  - دَّي نى  ساف عااءُ  واام  ما  كاهااتاي نى  ال خا  ياهو 
ماوا  ال قىيااماةى  راأاة    واالسَّبَّاباةى  بىال ُوس طاى يازىيدُ  واأاو  هاا  مىن   آمات   ام  و جى ب   ذااتُ  زا ماال   مان صى باسات   واجا لاهى ناف ساهاا حا  عا
تَّى ياتاامااهاا  . 5 «مااُتوا و  أا  4 بااُنوا حا
لُ  أاناهها»:  اهلل رسههول قههال: قههال عنههه اهلل رضههي هريههرة أبههى عههنو  - ههن   أوَّ نَّههةى  بههابا  ياف ههتاحُ  ما  إالَّ  الجا

راأة   أراى أنِّي ُرنىي  ام  ؟ ما: لاها فوُقولُ  تُبادى ؟ ومان   لاكى راأة   أنا: فتاُقولُ  أن تى  . 6 «لىي أي تام   على قاعاد تُ  ام 
ه لهم ياتهيم   راأ سى  علهى ماساهحا  ماهن  »: قهال  اهلل رسولا  أنَّ  عنه اهلل رضي ُأماماةا  أبي وعن - ساهح   يام 

ساهنات   ياُده عليها مارَّت   شاعراة   ُكلِّ  في له كان لىلَّه  إالَّ  ساهنا  وماهن   حا هة   إلهى أح   أنها ُكن هتُ  عنهده  ياتهيم   أو   ياتيما
نَّةى  في وهو ُبعا  بين وفارَّقا   «كاهاتاي ن الجا  . 7 والُوسطاى السَّبَّاباةى : ي هُأص 

                                                

  4/1958  ومسههلم   5082  خيههر؟ النسههاء وأي يههنكح  مههن إلههى :بههاب النكههاح  كتههاب  9/27  البخههاري جهههأخر الحههديث صههحيح,   1 
  .2527-200  قري  نساء فضائل في :باب الصحابة  فضائل كتاب  1959

 بهن يحيهى ضهعيف  إسهناد ههذا: الزوائهد فهي البوصهيري وقهال   3679  اليتيم حق :باب األدب  كتاب  2/1213  ماجه ابن أخرجه  2 
 خزيمهة ابهن وأخهرج الثقهات  فهي حبهان ابهن وذكهره الحهديث  مضهطرب: حهاتم أبهو وقهال منكهر : البخهاري فيهه قهال صهالح أبهو سليمان
نمها بجهرح  وال بعدالهة يحيهى أعهرف ال فهإني شهيء؛ اإلسهناد هذا من النفس في: وقال صحيحه  في حديثه  لهم نههال خبهره؛ أخرجهت وا 
 .العلماء فيه يختلف
 مهن علهى ُمقهدم لهه فجرحهمها وغيهره خزيمهة ابهن علهى ُخفهي مها سهليمان بهن يحيهى فهي الجهرح مهن حهاتم وأبهي للبخهاري ظههر دقه: قلت
 .حاله جهل

 . 3680  ماجه ابن أخرجه  3 

  .1/175    البن األثيراألثرو  غريب الحديث في انظر: النهاية. زوجها إذا وبيَّنها لبنته فالن أبان يقال: تزوجوا أي بانوا  4 
 فضههل فههي :بههاب األدب   كتههاب 2/760  داود وأبههو   6/29  وأحمههد   141  المفههرد األدب فههي البخههاري أخرجهههالحههديث صههحيح,   5 

  .5149  يتيم ا عال من

 .حسن إسناده : 3/322  الترغيب في المنذري وقال   6651  يعلى أبو أخرجه  6 

 .ضعيف وهو األلهاني  يزيد بن علي وفيه والطبراني  أحمد رواه : 8/163  المجمع في الهيثمي وقال   5/250  أحمد أخرجه  7 



- 200 - 

 ههههذا ويبههرز بههاليتيم  هاهتمامهه مهههدى لههه يتبههين السههابقة األحاديهههث لنصههوص ومههن يمعههن النظههر
 يرهوتحهذ إليهه  والُمحسهنه كافله فضهل وبيان إليه  واإلحسان ورعايته   تهكفال على  حثه في االهتمام

 إليه فعفيد رشده يبلع حتى عليه الحفاظ وضرورةه مال أكل من. 
 الههذي العائههل فقههدف أبههاه  فقههد هههوو  اليتههيم  حقههوق رعايههة علههى التشههديد فههيالنبويههة  الحكمههة وتتجلههى

 الهذي الناصهح فقهد نفسهه  إلهى والطمونينهة قلبهه  علهى السهرور ويهدخل عليهه  يحنهو الهذي والقلهب يرعاه 
ده الذي والُمربي وُيرشده  يوجهه  أعبهاء ةمواجهه علهى وُيدربهه ل الفعها ذمهيم وُيجنبهه الخصال  حميد ُيعاوِّ

 وعهههوارض الحادثهههات عنهههد والتصهههرف النهههاس  مهههع التعامهههل كيفيهههة ويعلمهههه الحيهههاة  وُمتطلبهههات المعيشهههة
 .األمور

قىهههدُ  وأمثالههه وههههو الغهههد رجهههل اليهههوم وطفههل  الشهههي  يقهههول كمههها فههههم أمانيههها  وُملتقهههى  أمتهههه آمهههال ماع 
 تهربيتهم فهي يبذل ما وبقدر المجتمع  بناء المستقبل في كاهلها على ُيشاد التي الرطبة اللبنات: شلتوت

 االنحهراف أسهاليب قلهوبهم من فتتمكن يهملون ما وبقدر وعزة  مكانة من لألمة يكون ما بقدر وتقويمهم
 . 1 بشئونها القائمة لها الموجهة القوى في وضعف اختالف من لألمة يكون ما بقدر

 عاداتهههه ُتشهههكل التهههي فههههي اإلطهههالق  علهههى نسهههاناإل فهههي الحيهههاة مراحهههل أخطهههر الطفولهههة ومرحلهههة
 وأنمههاط وتصههرفاته أفعالههه علههى بصههماتها وتتههرك طباعههه  وتوجههه شخصههيته  وتكههون وأخالقههه  وتقاليههده
ذا حياته  سني امتداد وعلى عمره  مراحل بقية سلوكه  فلوك عناية  أكبر بهم اعتنى قد اإلسالم كان وا 

 أقهوى؛و  أشهد يكون أن البد بيتيمهم هتماماال فإن  الكريمة تنشئةال تنشئتهم تكفل التي الحقوق جميع لهم
 الصهواب  إلهى بويهديهم ويوخهذ علهيهم  ويعطهف شهئونهم  علهى ويقهوم يرعهاهم  مهن أيتهامهم وجد إذا ألنه

م  الحيهههاة  أركهههان العههاملين مهههع تشههيد صهههالحة لبنههات المجتمهههع إلههى خرجهههوا اعوجههوا إذا اعوجهههاجهم ويقههوِّ
 .ريمةك سوية حياة ويحيون
 لحاجة وا للفقر نهب ا واوترك والمودة  المحبة واومنع والرحمة  العطفوحرموا  ى عليهم,سقُ  إذا أما
 هموقلهوب المجتمهع إلهى خرجهوا والحرمهان باإلهمهال واإلحسهاس والوحهدة  بالغربهة والشعور والتيه  والجهل
 حههرمهم فقههد عليههه النقمههة كهموتههتمل والحسههد  البغضهاء علههى تنطههوي ونفوسهههم والحقههد  بالكراهيههة تمتلهىء
 دوقه والقلهوب  النفهوس مرضهى فيخرجهون النفسهية  العقد تصيبهم وقد والرعاية  والعناية والحنان  الحب
 النهاس  دنيا غير دنيا في فيعيشون النقص  مركبات تعتريهم وقد والشذوذ  اإلجرام إلى المرض يتطور
 .واإلغراق والمبالغة والنفاق  المداهنة ملالها دنيا

                                                

 محمهد  تحقيهق: المجتمهع بنهاء ومهنهج القهرآن فهي   148     ص1  لمحمود شهلتوت  دار العهالم العربهي  ط  من توجيهات اإلسالم  1 
  .137    صبمصر العربي الكتاب دار مطابع  المنياوي حلمي
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 علهههى عالههة فيعهههي  المجتمههع  فهههي أشههل عضهههو ا اليتههيم ههههذا مثههل يصهههبح أن السههوء درجهههات وأقههل
 كريه هها ومنظههر ا المجتمههع  فههي ضههعف نقطههة ويصههبح الطرقههات  فههي ويتسههول المسههولة  ويحتههرف النههاس 
 .والمسلمين اإلسالم إلى ويسيء الناظرين  يسوء

 علههى منطوي هها يكههون فإنههه الفههروض نأحسهه علههى مجتمعههه عليههه يقسههو الههذي اليتههيم ينحههرف لههم ولههو
 وطنهههه  فهههي غريب هها يعهههي  وبهههذا بوحاسيسههههم  يحهههس وال مشههاعرهم  يشهههاركهم ال النههاس  معتهههزال   نفسههه 
 .اإلسالم له يرضاه ال خلق وهو أهله  بين وحيد ا

 علهى وحرص بشئونه  والقيام مصالحه  ورعاية اليتيم  كفالة على اإلسالم حث هذا كل أجل من
 كافهة اأفرادهه بهه يتمتهع بمها فيها ويتمتع أفرادها  أحد أنه يحس أسرة داخل له السليم النفسي والج تهيئة
 ويموالتقههه واإلرشهههاد  بالتوجيهههه وينتفهههع والرعايهههة  بالعنايهههة ويهههنعم والحنهههان  والحهههب والكسهههوة  النفقهههة مهههن

 .والحماية والتربية والتدريب بالتعليم ويحظى والتهذيب 
في المجتمع اإلسالمي على وجه العموم  فإننها نجمهل  حقَّهوص تالكد وفي ضوء ما تقدم من نص

 بيان أهم هذه الحقوق:
 :ورعايته وكفالته إليه اإلحسان في اليتيم حق
 ومهن لهه الكافهل مهن مطلهوب أمهر وههو ورعايتهه  وكفالتهه اليتهيم إلهى اإلحسهان علهى اإلسالم يحث

 :وماله نفسه في عليه القيام وحسن إليه  هضم قد كان إن معاشرته وحسن له  معاملته بحسن غيره 
 وتقهويم يالذيهه  مها كهل مهن وحمايتهه سهليمة  تنشهئة وتنشهئته وتوجيههه  تربيته فبحسن نفسه في أما
عههداده اعههوج  إذا سههلوكه  فههي قوتههه بههها يكتسههب حرفههة وتعليمههه مبكههرة  سههن فههي الحيههاة أعبههاء لتحمههل وا 
 ينهههد فههي وتفقيههه والكتابههة  القهراءة بتعليمههه عقلهه قيههفوتث الحيهاة  فههي طريقهه بههها ويشهق أيامههه  مسهتقبل
 لههدينا مهن المعلومهة واألمههور بهه  إال العبهادة تصهح ال ومهها اإلسهالم  بوركهان للقيهام منههه البهد مها بتعليمهه

 .بالضرورة
 نفقهههة بههالمعروف منههه عليهههه واإلنفههاق عليههه  بالمحافظههة فيكهههون مالههه فههي عليهههه القيههام حسههن وأمهها

 وتدريبهههه علهههى أمكهههن  مههها المهههال ذلهههك ويتجهههر لهههه فهههي مالهههه لينمهههو تقتيهههر  وال رافإسههه غيهههر مهههن معتدلهههة
: أي وبهههالمعروف فاقهههة حهههال فهههي إال لنفسهههه مالهههه مهههن األخهههذ وعهههدم الحلهههم  بلوغهههه قبهههل فيهههه التصهههرف
ينهاس بلوغهه بعهد إليهه منهه بقهي مها ودفهع ه حاله مثل في هو لمن المسلمين بين عليه المتعارف  رشهده وا 
 .األحوال تقتضيه مما ذلك وغير لك ذ على واإلشهاد



- 202 - 

 إنمهها إليههه أحههدهم فإحسههان يصههادقونه  أو هيخالطونهه الههذين المسههلمين عامههة مههن الكافههل غيههر وأمهها
 . 1 الحاجة عند إليه العون يد ومد الكريمة  والمعاملة الوجه  وطالقة الطيبة  بالكلمة يكون

 وتفصههله الكههريم القههرآن فههي جههاء مهها دتالكهه وكفالتههه ,إليههه واإلحسههانتههه رعاي علههى حثههها فههي والسههنة
 .حقه رعاية على الحث كثيرة آيات في ورد فقد وتبينه 

: ىهالههعهت الهقه اهمههك اليتهامى  إلهى يحسهنوا أن علهيهم أخهذ فيمها إسرائيل بني على العهد اهلل أخذ فقد
                                      

        
 2 . 

: تعهالى قهال أهلهه  خصهال ومهن البر  أفعال من والخير بالمال اليتامى صلة تعالى اهلل جعل وقد
                                              

                                             

                                                

   
 3 . 

 كهي المسهلمين؛ مهن واليسهار الوجهد بوههل وكفهايتهم كفهالتهم تتعلق كافلهم لموت اليتامى أن: وجاء
 . 4 الناس وعلى أنفسهم على مصائب فيكونوا نيتهم؛ وتفسد حالهم تسوء ال

 إنمها مإلهيه أحهدهم فإحسان  مونهيصادق أوهم يخالطون الذين المسلمين عامة من الكافل غير وأما
 . 5 الحاجة عند إليه العون يد ومد الكريمة  والمعاملة الوجه  وطالقة الطيبة  بالكلمة يكون

هها تعههالى اهلل امتههدح وقههد  : سههبحانه فقههال هههذه البههر أفعههال يفعلههون ممههن قوم            

                                       

             
 6 . 

                                                

 األزهههر  جامعههة الههدين  أصههول كليههة دكتههوراه  رسههالة  نصههار محمههد محمههد شههوقي محمههد. د اإلسههالم  فههي ضههعفاءرعايههة اليتههامى وال  1 
  .22    صم1979 - هه1399

 .83ية: اآلسورة البقرة   2 

 .177ية: اآلسورة البقرة   3 
  .2/94محمد رشيد رضا  ل  تفسير المنار  4 

  .22  شوقي محمد. د اإلسالم  في رعاية اليتامى والضعفاء  5 
 .11- 8: اآليات اإلنسانسورة   6 
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 أروع عههن لنهها تكشههف  ممارسههاته فههي الُمتمثلههة العمليههة السههنة نجههد ةالقوليهه السههنة عههن وفضههال  
 .إليهم واإلحسان وكفالتهم اليتامى رعاية في النماذج
 بعهد أنهه - عنهما اهلل رضي -بن أبي طالب جعفر بن اهلل عبد عن مسنده في أحمد روى فقد -
عهالن رواحهة بهن اهلل عبهدو  حارثهة بهن زيهد صهاحبيه مهع مالتهة غزوة في بن أبي طالب جعفر استشهاد  وا 

  للنبهي فهذكرت اهلل وعبهد محمهد: ولديهه: أم جعفر زوجة جاءت: الناس على استشهادهم نبو  النبي
 . 1 «!واآلخرة؟ الدنيا في وليهم وأنا عليهم تخافين العيلة»:  فقال ولديها  يتم

 يتهههههامىال معاملههههة حسههههن فههههي السههههبق قصههههب فحهههههازوا بههههه   اهلل رسههههول أصههههحاب اقتههههدى وقههههد
 .قادة خير الميدان هذا في للناس وكانوا ومعاشرتهم 

 استسهال المتسول للكسب بال عمل: -4
أمهههر التسهههول استسههههال المتسهههول باألشهههخاص فهههي  تجهههاراالومهههن األسهههباب االقتصهههادية لجريمهههة 

ويتجههاور مهع ههذا السههبب أن غيهر قليهل مههن المتسهولين يحصههلون  أوتكبهد مشهقةدون بهذل عمههل  الكسهب
 كبيرة بل طائلة تضعهم في عداد األثرياء. مدخوالتالتسول على  مهنة احترافهم من وراء

التههي  وتجههدر المالحظههة أن مثههل هههالالء يتسههمون بالشههح فههي اإلنفههاق  فههإذا بهههم يكنههزون األمههوال
   بما يضر في مجمله باالقتصاد الوطني للبالد.جمعوها من الناس

                                                

 . 37  4/36  في الطبقات ابن سعدو    2/105  الكبير في والطبراني   8604  الكبرى في والنسائي   1/205  أحمد أخرجه  1 
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 الثاني املطلب
 االجتماعية األسباب

 :يوتياجتماعية يمكن بيان أهمها فيما  أسباب   التسولفي  باألشخاص تجاراال ريمةج لظاهرة
 التفكك األسري: -1

من أسباب ظهور هذه الجريمة التفكك األسهري الهذي ينهتج عهن التسهاهل فهي اختيهار ذات الهدين  
دة مفككهة أو فقدان أحد األبوين  أو الطالق  أو األب الحاضر الغائهب عهن عائلتهه فتكهون األسهرة مشهر 

مهع بههاقي أنظمهة المجتمههع  اومتسهاند وظيفيَّهه لمتكامهه جتمهاعيااألسهرة نظههام إذ  ؛ال تنهتظم فههي عقهد واحههد
 ئويتلقههى المبههاد ,الجتمههاعي الههذي ينشههو فيههه الطفههلا األخههرى التعليميههة واالقتصههادية  كمهها أنههها الوسههط

 دعامة األولى واإلطهار الهذيوالقيم االجتماعية التي توجه سلوكه في المجتمع فهي مصدر األخالق وال
حههظ بسههبب هههذه العوامههل  أو بعضههها  نال غيههر أنههه   دروس الحيههاة االجتماعيههةيتلقههى فيههه اإلنسههان أوال  

والتغيهر  لهذا السهبب مهع التطهورمن المشاكل نتيجة تعاني صفة عامة أصبحت أن معظم األسر  اليوم
أحههد أهههم المشههاكل التههي تعههاني منههها  االجتمههاعي الحاصههل فههي المجتمعههات  إذ يعتبههر التفكههك األسههري

 . 1 جميع المجتمعات
علههى شخصههيته وقيمهههه  ابالغ هه امهها ال شههك فيههه أن للوسههط األسههري الههذي يعههي  فيههه الطفههل أثههر  فم

ضههطراب واالرتبههاك األسههري نتيجههة تفكههك العالقههات الجه ااوأفكههاره وسههلوكه إذا كههان الجههو األسههري سههيو 
ة الضهابطة التهي توجهه وتحكهم سهلوك الطفهل فهي مختلهف مراحهل وغياب السلط  االجتماعية بين األفراد

فههل طحياتهه خاصهة مرحلتههي الطفولهة والمراهقهة باعتبارهمهها األسهاس الههذي تتكهون مهن خاللههه شخصهية ال
التفكهك  بسهببمصهيرهم الشهارع كهانوا  أغلب الحهاالت أو األطفهال الهذين أصهبحشوهد أن  مستقبال  وقد

ية والنهزاع المسهتمر والهدائم بهين الهزوجين ومها لكهل ذلهك مهن آثهار سهلبالشجار والصراع  هباسبوباألسري 
   وأثههر ذلههك كلههه علههى قيمههةهمار أمههامعلههى نفسههية هههالالء األطفههال خصوصهها عنههدما يكههون هههذا الشههج

لطفهل االهجهر علهى حيهاة  مبهالطالق أ ر فقهدان الوالهد أو الوالهدة سهواء  ومكانة األب بين األوالد حيث يالث
ا في  بحاجة إلى رعاية خاصة وتنشهئة اجتماعيهة سهليمة توجهه سهلوكه فهي فهو   األولىمراحله خصوص 

 .المجتمع وتجعل شخصيته قوية وثابتة

                                                

 . 23  ص م 2001 - هه1422   1  ط  83 العدد  األمة كتاب تقديم  حسنه عيد عمر  والحلول.. األسباب التفكك األسري  1 
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 بههديال  أن أغلهب األطفههال الهذين اتخههذوا الشهارع وقهد توصهلت كثيههر مهن الدراسههات االجتماعيهة إلههى 
إلهى غيهاب السهلطة  اب هغال يهالدي كهان فقهدألسرة كهانوا عرضهة للتفكهك األسهري فهي مرحلهة الطفولهة ا عن

واالجتمههاعي الههذي يحتاجههه الطفههل فههي بدايههة حياتههه  الضههابطة للطفههل والحرمههان مههن االسههتقرار النفسههي
ف وغالبا ما كان هذا التخلي من طهر  ,مسالولياته تجاه البيت واألوالد خصوصا عندما يتخلى الوالد عن

 كمهها  الطههالق ن األبههوين عههن طريههقالوالههد صههدفة كههالهجر وأحيانهها انقطههاع ربههاط العالقههات الزوجيههة بههي
 وسههههوء    والتسهههولواالنحههههراف  للتشهههرد سههههبب ا تكانههه األسهههري التفكههههك نتهههائج أن الدراسههههات ههههذه أكهههدت

 .الخطيرة االجتماعية اآلفات من ذلك ونحو األخالق 
 غياب العدالة االجتماعية: -2

 فهي النهاس بهين لعدالهةا بهها المقصهود  و غياب العدالة االجتماعيهة من أسباب ظهور هذه الجريمة
 .الحياة في والفرص واألجور الثروة في المساواة مثل االجتماعية  الحياة

لههت وقههد  ففرضههت لههه  وميزان هها القههانوني للعههدل أساس هها االجتماعيههة الفههروق اإلسههالمية الشههريعة جعا
  1 الراجهل نبهي تسهوِّ  لهم أنهها كمها الفقيهر  علهى تفهرض لهم مها والصهدقة الزكهاة مهن أمواله في الغني على

 الجهاد في لإلمام  2 التنفيل شرعت أنها كما سهمين  وللثاني سهم ا لألول فجعلت الجهاد  في والفارس
 . 3 «سلبه فله قتيال   قتل من»:  قال القتال  في وجاهد النضال  أحسن منإلى  ليحسن

  العبهادات فهي دمينتسهبون بهالبنوة آل باعتبهارهم جميع ها النهاس بهين الشهريعة سوَّت أخرى جهة ومن
 .الرأي وحرية الملك وحق الحياة وحق

 مههن فريههق كههل ينتفههع لكههي النسههبية؛ المسههاواة تحقيههق الرقههي دواعههي مههن يعتبههر العصههر هههذا وفههي
 التههي اإلسههالمية التشههريعات ومههن ,العمههل جههنس مههن الوفههاق الجههزاء يكههون وأن بههذل  مهها بقههدر الشههعب
 :ييوت ما االجتماعية العدالة تحقيق على عملت
 خطهر ذي عمهل علهى قهادر ا يكهن لهم فهإن العمهل  أسهباب بإعهداد يعمهل أن مهن قهوي كهل تمكين  أ
 مها»: وقهال العمل  النبي شجع فقد بيده  يعمل أن عليه كان منه يمكن لم أو ,الناس نظر في وشون

                                                

 .ماشي اعلى قدميه على يجاهد من وهو  1 
 .بينهما يفرق ال وبعضهم الغنيمة  على زيادة وهي وجوب  بغاير والعطية الزيادة وأصله النفل  إعطاء: أي  2 

 . 2/291  يالنظم المستعذب في شرح غريب المهذب  البن بطال الركبانظر: 
 فههي  8/3435  البخههاري وأخرجههه   18  السههلب فههي جههاء مهها :بههاب  الجهههاد كتههاب فههي  455  2/454  الموطههو فههي مالههك أخرجههه  3 

  :تعهههالى اهلل قهههول بهههاب  المغهههازي        4321   القتيهههل سهههلب القاتهههل اسهههتحقاق :بهههاب  الجههههاد فهههي   3/1370  ومسهههلم 
 41/1751.  
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ههها آدم ابهههن أكهههل ن ,يهههده عمهههل مهههن يوكهههل أن مهههن خيهههر ا قهههط طعام   عمهههل مهههن يوكهههل كهههان داود اهلل نبهههي وا 
 أحههدكم يوخههذ ألن»: فقههال  دنيويههة المهههن أكثههر فههي ولههو العمههل علههى األقويههاء  النبههي وحههث   1 «يههده
 أعطهوه النهاس يسهول أن مهن لهه خيهر وجههه بهها اهلل فيكف فيبيعها ظهره على حطب بحزمة فيوتي حبله
 . 2 «منعوه أو

 النفههوس  يفهه منههه غضاضههة تكههون لكههيال ودعهها لصههاحبه اليههدوي العمههل علههى  النبههي وقههد حههث
ناع العمال وليكثر مهن  اكلهه الجماعهة نفهرت لهو إذ عهنهم؛ يسهتغني وال ,إليهم العمران يحتاج الذين والصُّ

هها صههناعات  انتظمههت ومهها بنيههان ُشههيد وال عمههران قههام مهها هههذه األعمههال  يمنههع اليههدوي العمههل تكههريم وأيض 
ا  بعضهم يحتقر أن من الناس  تقدر وتعتبر. عاملة غير خرىوأ  ُتحتقر عاملة طبقة تكون فال بعض 

 قهدر علهى بموهبتهه االنتفهاع مهن موهبهة ذي كهل يمكهن أن العمهل للجميهع وكهذلك فرص تهيئة  ب
 األرض وفالحههة وطههب هندسههة مههن العمههران عليههه يقههوم مهها كههل أن  3 المسههلمين فقهههاء قههرر فقههد طاقتههه 
قامة  ههذه مهن واحهد علهى بالفعهل اقهادر   كهان مهن الكفايهة على واجب وهو األمة  على واجب المصانع وا 
 شههئونها  علههى والقههائمين أمرههها ولههي فههي إدارتههها فههي متمثلههة األمههة علههى العمههوم علههى وواجههب األمههور
 ههو لمهن أمهر كهل وتوسهيد شهبابها  بهين مهن المواههب ذوي عهن الكشهف قبيهل مهن العمهوم على ووجوبها

 بعض قرر وقد  هاُيظهر  أن نم موهبة ذي لكل الفرص بتهيئة المواهب أصحاب عن والكشف له أهل
 المرحلههة فههي فههالتعليم: درجههات التعلههيم يكههون أن هههو للجميههع الفههرص لتهيئههة السههبيل أن المسههلمين فقههاء
 إليهها  انتقهل الثانيهة المرحلهةإلهى  ينتقهل ألن الحقيقيهة الكفايهة عنده كانت ومن كلها  لألمة يكون األولى
 يكههون هههالالء فمههن العمههران  إليههه يحتههاج أمههر عنههد وقههف األولههى المرحلههة عنههد مواهبههه بههه وقفههت ومههن

إلهههى  يحتههاج ال ممههها ذلههك وغيهههر اليدويههة الصهههناعات وفههي المتهههاجر وفههي األرض فهههي بويههديهم العههاملون
ذا عاليههة  فنيههة مههدارك  المرحلههةإلههى  يتجههه ألن الكفايههة عنههده تكههون مههن فمههنهم الثانيههة المرحلههة قطعههت وا 
 علههى العكههوف أو الجيههو   قيههادة فههي التخصههص أو لعلههوم ا مههن علههم فههي التفههنن يكههون حيههث األخيههرة
 .فيه بمتخصصين إال الجماعة تقوم ال مما ذلك وغير الناس  بين العدل إقامة

 مههنإلهى  فيههه األمهة تحتههاج موضهع فههي يقهف فإنههه الثانيهة المرحلههة تجهاوز عههن همتهه قصههرت ومهن
إلههى  ويحتههاجون ,األعمههال ونويحصهه ,الحسههاب يقيههدون مههنإلههى  يحتههاج فههالعمران الشههاكلة  علههى يكههون
 .األولى المرحلة في التعليم فيه يكفي ال مما ذلك ونحو المصانع  يراقبون فنيين ُصناع

                                                

  .146تقدم  ص    1 
  .146تقدم  ص    2 
 . 414  ص  للسيوطي األشباه والنظائر    3/34لزركشي    للقواعدالمنثور في ا  3 
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نه هفات إنسان لكل الفرص تهيوت النظام هذا اتبعإذا  وا   ,هأهله لغيهر أمهر يوسهد ولهم ,المواههب وُكشى
 .له الكفاية عنده ليست من األعمال من الجليل يطلب وال

 يعملهوا أن عهن السهن ثقهل أقعهدهم الهذين كالشهيوخ الكسهب عن للعاجزين الحياة أسباب تسهيل  ج
 نالهذي والمحتاجين واليتامى كادحات  عامالت الحياةإلى  يخرجن أن أنوثتهن أضعفتهن الالتي والنساء
 الالءه ألمثال اإلسالمي النظام دبر وقد الحياة  أسباب لهالالء يرتب أن اإلسالم على فحق العائل فقدوا
 .تسد لم حاجة عاجز لفقير تجعل فال ,كلها تتالقى أبواب من حاجتهم سد

 غياب التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع: -3
 تجهههاه األفهههراد مسهههئولية يعنهههي الههذي االجتمهههاعي التكافهههلغيهههاب  مههن أسهههباب ظههههور ههههذه الجريمههة

 .للمحتاج يةالكفا تتحقق حتى يستطيعه ما فرد كل يدفع أن بمعنى البعض  بعضهم
ها  بعضههم كفالهة المسهلمين علهى اإلسالم فرض ولقد يهم عله فريضهة الكفالهة ههذه مهن وجعهل بعض 

 أسهاس علهى التكافهل ههذا ويقهوم فرائضهه  سهائر يهالدي كما وهايالد أن معليه يجب  مإمكاناته حدود في
 : عزَّ وجهلَّ  بقوله إليه المالمنين وتعالى سبحانه اهلل دعا الذي التعاون             

            
نىينا  تاهراى»:  الرسول وقول   1  مى  ال ُمهال 

م   تاههرااُحمىهىم   فىههي تاههواادِّهى تاعاههاُطفىهىم   وا ساههدى  كاماثاههلى  وا ههتاكاى إذا ال جا ههو منههه اش  ههائىرُ  لاهههُ  تاههدااعاى ُعض  هى  سا ساههدى  بىالسَّهههارى  جا
 . 2 «واال ُحمَّى
 وصالمرص بالبنيان وترابطهم المالمنين بين التراحم صورت النبوية واألحاديث القرآنية اآليات إن
 .بعضا بعضه يشدالذي 

ي  واإلعاقهة سهواء اسهوهناك أسباب أخرى ثانويهة أدت إلهى ظههور ههذه الجريمهة منهها: الفشهل الدر 
 جسدية. كانت ذهنية أم

 

                                                

 .2 :يةاآل المائدة سورة  1 

 البهر  فهي 4/1999  ومسهلم   6011    بهرقموالبههائم النهاس رحمهة :بهاب األدب   فهي 10/452  البخهاري أخرجههالحديث صحيح,   2 
 . 67/2586  66    برقموتعاضدهم وتعاطفهم المالمنين تراحم :باب والصلة 
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 التسولب باألشخاص جتاراال جرمية عن الناجتة اآلثار
 مطلبانوفيه 

 .األفراد على آثارها: األول المطلب
 .المجتمعات على آثارها: الثاني المطلب
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 األول املطلب
 األفراد على آثارها

ولهههها  -فهههي المقهههام األول  –ل جريمهههة موجههههة ضهههد الفهههرد التسهههو شهههخاص فهههي باأل تجهههارااليعهههد 
األولههى   ا للعبوديههة التههي مارسههتها الجاهليههةتوثيراتههها السههلبية؛ إذ تعههد مههن أشههكال الههرق وامتههداد ا طبيعي هه

 :يوتيويمكن إبراز أهم اآلثار الناتجة عن ذلك فيما 
: الحط من كرامة اإلنسان:  أوال 

سههول الحههط مههن كرامههة اإلنسههان نتيجههة اللجههوء إلههى وسههائل التخاص فههي باألشهه تجههاراالمههن آثههار 
يهها وهذا ينهافي الكرامهة اإلنسهانية التهي ههي أولهى المبهادئ التهي ينبنهي عل ,مهينة للحصول على األموال

 ك.حق اإلنسان في اإلسالم  حقه في الحياة الراقية البعيدة عن الحيوانية والتدني في الطبع والسلو 
ه وجعلهه اإلنسهان  لهقخ اهلل أن فهي شهك من ماف  اعتهدال مهن صهورة أحسهن علهىه خلقه فهي ؛امكرم 

 يحمههلو  منهها  يوكههل لهه  الكائنهات تسههخيرو  النطهق و  بالعقههل تمييهزه فهي يظهههرو  باليهد  أكههلو  القامهة  فهي
 .نطفة كان أن منذ رعايته في يظهر كما عليها 

       : تعالى قوله نحو في جلية تظهر المعاني هذه
 1 . 

             : سبحانه وقوله
 2 . 

 ...    ... : تعالىو  وقوله
 3 . 

 : تعههههههههالى وقولههههههههه                            

                                           

        
 4 . 

                                                

 .4 :اآلية  التين سورة  1 

 .8-6: اآليات  االنفطار سورة  2 

 .3 اآلية  من التغابن سورة  3 

 .14-12 تيناآلي  المالمنون سورة  4 
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 ثاني ا: إهدار قيمة حفظ النفس اإلنسانية:
 دحههأ الههنفس حفههظ كههان حتههى الههدنيا هههذه فههي حمايتههه يكفههل مههاب لإلنسههان اإللهيههة العنايههة يههد دتمهها
 كفيلههة تشههريعات -تعههالىو  بههاركت - اهلل شههرع الغههرض لههذلكو  الحنيههف  الههدين هههذا فههي الخمههس الكليههات
 الكفههارة و  الديههةو  بالقصههاص العقوبههة الحكههم ذلههك مخالفههة علههى رتههبو   بههالحق إال قتلههه فحههرم, تهههبحماي

 .الدماء القيامة يوم فيه يقضى ما أول جعلو  الوصية و  الميراث من الحرمانو 
 بالقصههاص العقوبههة الحكههم ذلههك مخالفههة علههى رتههبو  أجزائههه  مههن جههزء أي علههى االعتههداء وحههرم

 ميتها أمهه بطهن مهن يسهقطه مهن على فجعل أمه  بطن في الحماية له وكفل ,التعزيو والحكومة  األر و 
 .الغرة

 أمههرهو  منههها  عضههوا يتلههف أو فيهلكههها  التهلكههة فههي يلقيههها أن عليههه فحههرم ,نفسههه مههن حمههاهو  بههل
 .عليها محافظة بالتداوي

 المههوت  بعهد طالتهه بههل الهدنيا فهي حمايتهههاإلنسهان و  تكهريم حههد عنهد تقهف لههم اإللهيهة الرعايهة وههذه
 .بتكريمها أمرتو  ابتذالها  من منعتو   كرامةو  حرمة أجزائهاو ته لجث فجعلت

 : تعههالىومهن اآليهات الدالهة علهى تكهريم اهلل تعهالى لبنهي آدم قولهه              

            
 1 . 

 عليهه دل وقهد  بهه جماعهة دون جماعهة يخهص ولهم العمهوم  علهى لهم التكريم أثبت قد تعالى فاهلل
 .خلق ممن كثير على عمومه علىاإلنسان  بني فضل تعالى بونه

  وطنهه أو  جنسهه أو  نسهبهإلهى  النظهر دون إنسهان  ههو حيهث مهن لإلنسهانفنظرة القرآن الكهريم 
 مهةق ههو وههذا  االجتماعية ومكانته طبقته أو  مهنته أو  وشكله جسمه أو  ماله أو  لونه أو  وجنسيته
 .آدم بني بين اإلنسانية في المساواة
ذالل احتقههار نظهرة ال وتكههريم تقههدير نظهرة  ةراقيهه نظههرة لإلنسهان الكههريم القههرآن نظهرة إن  يفهه كمهها وا 

 .الحديثة الحضارات
 

                                                

 .70 آية اإلسراء سورة  1 
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 : زيهههههزالع كتابههههه مهههههن آخههههر موضهههههع فههههي تعهههههالى ويقههههول               

               
 1 . 

 وأن الطينيههة  النشههوة أصههل فههي وونمتسهها جميع هها همبههون آدم بنههي بههها تعههالى اهلل يخبههر اآليههة فهههذه
 فضهل وال اإلنسهانية  بالكرامهة تمتعهه حيث من بشر على لبشر فضل فال ؛تراب من وأصله واحد مهأبا

 شههيء فهي اهلل عنهدفالفضهل  السياسهية  العقيهدة أو الههدين أو  اللهون أو  الجهنس بسهبب بشهر علهى لبشهر
 .التقوى وهو واحد

 أو الجلههد فلههون العنصههرية  التفرقههةإلههى  نزعههة أيهة وجههود مههن تالمجتمعهها يطهِّههر أن يريههد فاإلسهالم
 علههى إنسههان لتقههديم أساس هها وال سههبب ا يكههون ال إليههه ينتمههي الههذي الجههنس أو  المههال كثههرة أو  النسههب نههوع
 سهكان يتسهاوى مشترك معنى اإلسالم في فلإلنسانية مفتعلة  لفروق الناس بين التمييز يجوز فال  آخر

 كههاختالف فهههو المسههاواة معنههى مههع يتنههافى ال واأللههوان اللغههات فههي االخههتالف وأن حقيقتههه  فههي األرض
 . 2 البستان في الورود ألوان

 تعانيههه ومهها الوضهعية القههوانين ظهل وفههي الحاضهر  عصههرنا فههي المهاللم الواقههعدرك نه جميعهها ولعلنها
 الهذات حرية على يقالتضي كثرة أهمها من ألسباب كرامتها امتهان من ومرارته قسوته وتعي  ,البشرية

 .ةالشريف النبوية والسنة الكريم قرآنال بتطبيق إال الحرية هذه بقدر الناس يشعر ولن معانيها  بكل
ن اللون  اختالف بسبب المعاملةفي  اختالف اإلسالمفي  وليس  ال بالعمل الناس بين التفاوت وا 

 .السائد هو العدل ليكون واإلقليمية والقومية باللون
هلىمى الا ياظ لىُمههُه واالا »قهال:  أن رسههول اهلل  -رضهي اهلل عنهمها  -ر عهن ابهن عمه هلىُم أاُخهو ال ُمس  ال ُمس 

باهة  فاهرَّجا اللَّه هلىم  ُكر  ماهن  فاهرَّجا عاهن  ُمس  تىههى  وا اجا يهى كاهانا اللَّهُه فىهي حا ةى أاخى اجا مان  كاانا فىي حا لىُمُه  وا باهة  ُيس  هُه ُكر  ُه عان 
ما ال قىيااماةى مىن  ُكُربااتى ياو   لىم ا ساتاراُه اللَُّه ياو  مان  ساتارا ُمس   . 3 «مى ال قىيااماةى  وا

ي د  قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه ُحلَّهة وعلهى غالمهه حلهة فسهولته عهن ذلهك  وعن ال ماع ُرورى ب نى ُسوا
ههُرال  فىيههكا ياهها أاباهها ذر أاعايَّر  : »فقههال: إنههي سههاببت رجههال  فعيرتههه بومههه  فقههال لههي النبههي  هههى  إىنَّههكا ام  تاههُه بىُومِّ

                                                

 .13 آية الحجرات سورة  1 

عههالن اإلسههالم تعههاليم بههين حقههوق اإلنسههان  2   حقههوق اإلنسههان و  بعههدها  ومهها  13 ص   الههدعوة ردا  الغزالههي محمههد المتحههدة  األمههم وا 
 . 104   ص البيان دار  نجم حافظ أحمد/د

   6951   وطرفهه فهي  2442  كتاب المظالم  باب: ال يظلم المسلم المسهلم وال ُيسهلمه  5/116أخرجه البخاري  الحديث صحيح,   3 
 . 582580  كتاب البر والصلة  باب: تحريم الظلم  4/1996ومسلم  
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ه م  هى فال ُيط عى هتا ياهدى يُكم   فامان  كاانا أاُخوُه تاح  تا أاي دى لاُهُم اللَُّه تاح  عا ُلُكم  جا وا وااُنُكم  خا لىيَّة   إىخ  اهى هُه جا ل ُيل بىس  ها ياو ُكهُل وا ُه مىمَّ
لىُبُهم   فاإى  يُنوُهم  مىمَّا يال باُس واالا ُتكالُِّفوُهم  ماا ياغ   . 1 «ن  كالَّف ُتُموُهم  فاواعى

: »قال:  أن ه وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه  ن ا مىن  ُمناافىق  ُأرااُه قاهالا مى ماى ُمال  مان  حا
ء   هلىم ا بىشاهي  ماهى ُمس  ماهن  را هاهنَّما  وا هن  ناهارى جا هةى مى ما ال قىيااما هُه ياهو  ما هي لاح  مى باساهُه باعاثا اللَّهُه مالاك ها ياح  ُيرىيهُد شاهي ناُه بىههى حا

ُرجا مىمَّا قاالا  تَّى ياخ  هانَّما حا لاى جس رى جا  . 2 «اللَُّه عا
ههاُن قال باههُه الا : »وعههن أبههي بههرزة األسههلمي قههال: قههال  يما لاههم  ياههد ُخلى اإل  ههانىهى وا ههنا بىلىسا ههن  آما ياهها ماع شاههرا ما

را  ههو  ههلىمىينا واالا تاتَّبىُعههوا عا رااتىهىم  ياتَّبىههعى اللَّههتاغ تاههاُبوا ال ُمس  ههو  ههنى اتَّباههعا عا ههن  ياتَّبىههعى اتىهىم   فاإىنَّههُه ما ما تاههُه  وا را تاههُه  ُه عاو  را اللَّههُه عاو 
ُه فىي باي تىهى  ح   . 3 «ياف ضا

إن األحاديث السابقة لتدل في وضوح على أن اإلنسان في منظور اإلسالم مخلوق ُمكرم؛ ولذلك 
 قهال اهلل تعههالى:                                       

    
 4 . 

أي: لقههد شههرفنا ذريههة آدم علههى جميههع المخلوقههات بالعقههل  والعلههم والنطههق  وتسههخير جميههع مهها فههي 
م  وحملناهم علهى ظههور الهدواب والسهفن  ورزقنهاهم مهن لذيهذ المطهاعم والمشهارب  وفضهلناهم الكون له

علههى جميههع مهها خلقنهها مههن سههائر الحيوانههات وأصههناف المخلوقههات مههن الجههن والبهههائم والههدواب والوحههو  
 . 5 والطير وغير ذلك

وسهخر لهه كهل مها  للخالفة في األرض  اختيرفاإلنسان أكرم من في هذا الوجود عند اهلل؛ ولذلك 
هها   مههن العلههم مهها يسههتطيع أن ُيسههخر بههه كههل مهها يخههدم  واعطههىفيههها  بههل سههخر لههه مهها فههي السههموات أيض 

 مصالحه  وتستقر به حياته.

                                                

  كتهههاب 3/1282   ومسهههلم  30  كتههاب اإليمهههان  بههاب: المعاصهههي مههن أمهههر الجاهليههة  1/14أخرجههه البخهههاري  الحههديث صهههحيح,   1 
  .38/1661اإليمان  باب: إطعام المملوك مما يوكل  

  . 3/441   وأحمد في المسند  4883  كتاب األدب  باب: من رد عن مسلم غيبته  حديث  4/271أخرجه أبو داود    2 
  .4880  كتاب األدب  باب: في الغيبة  4/270أخرجه أبو داود    3 
 .70 يةاآل اإلسراء سورة  4 

تفسير أبي السعود المسهمى إرشهاد العقهل السهليم إلهى مزايها القهرآن الكهريم  لمحمهد بهن محمهد العمهادي أبهي السهعود  دار إحيهاء التهراث   5 
   بتصرف.10/295  قرآن  للقرطبيالجامع ألحكام ال   3/342  العربي  بيروت
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 قههههههال اهلل تعههههههالى:                                

                  
 1 . 

 فوول تكريم لإلنسان كان بإعطائه تلك القههوة المسخههرة للكههون مهع ضهعفه الشهديد     

 
 2 . 

وهذه الكرامة يستحقها اإلنسان بمقتضى كونه إنسهان ا ال لحسهب أو جهاه أو ديهن أو لهون أو جهنس 
  .بل هي تكريم إلنسانيته ذاتها

التسههول تعههد جريمههة موجهههة أساس هها لإلضههرار بههاألفراد والمسههاس باألشههخاص فههي  تجههاراالفجريمههة 
والتههي هههي أسههاس الحقههوق  يمالتكههر بإنسههانيتهم مههن خههالل قصههد االسههتغالل فهههي جريمههة تتعههارض مههع 

 ألسرته. اإلنسانية سواء بالنسبة للفرد أم البشرية؛ ألنها تشكل وصمة عار في جبين
 ثالث ا: تشويه صورة الفرد المتسول:

يقهههوم كثيهههر مهههن األشهههخاص الهههذين يتهههاجرون باألشهههخاص لغهههرض التسهههول بتشهههويه الجسهههد عمهههد ا 
 م والحصول على أموالهم.وافتعال العاهات به استجالب ا لعطف الناس وشفقته
 رابُعا: إصابة الفرد المتسول بآثار نفسية:

بالبشهر عهن طريهق التسهول لهه آثهار نفسهية خطيهرة بالنسهبة لألشهخاص  تجهاراالال شك أن ظهاهرة 
ي الذين تتم المتاجرة بهم ومنها اإلجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسهدية كالعمهل المضهن

تصههاب ومهها ينههتج عههن ذلههك مههن اكتئههاب شههديد والشههعور الههدائم بههالخوف والقلههق والتحههر  الجنسههي واالغ
ها أنههم  والخشية من اآلخرين والعار وصعوبة التحدث عما لحق بهم من ممارسات قاسهية فهال شهك أيض 
ال يصابون بهذه اآلثار من فراغ بل بسبب التعذيب الجسدي والنفسي واالجتمهاعي والجنسهي والحرمهان 

 غذية والعناية الصحية والنوم والراحة من فراغ.من النظافة والت
 خامس ا: فقدان األمن االجتماعي للشخص المتسول:

 كونهه علهى يهدل وههذاتتجلى أهمية األمن االجتماعي في القرآن الكريم فهي امتنهان اهلل تعهالى بهه  
 : تعهههالى الهقههه كمههها والمحافظهههة الشهههكر تسهههتحق كبهههرى نعمهههة                     

                                                

 .32  31: تينياآلسورة البقرة   1 

 .28سورة النساء اآلية:   2 
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 1 . 

 دمهع في الكفار بعض اعتذار عن مخبر ا تعالى يقولقال الحافُظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية: 
 :   اهلل لرسهول قهالوا حيث دىهاله اتبهاع                   .إن نخشهى: أي 
ههن   وخالفنهها الهههدى  مههن بههه جئههت مهها اتبعنهها  بههاألذى يقصههدونا أن المشههركين  العههرب أحيههاء مههن حولنهها ما

 : مجيبهها تعههالى اهلل فقههال نهها ك أينمهها ويتخطفونهها والمحاربههة              هههذا: يعنههي 
م أمين  بلد في جعلهم اهلل ألن وباطل؛ كذب به اعتذروا الذي را  يكون فكيف ُوضع  منذ آمن معظم وحا
 . 2 الحق؟ وتابعوا أسلموا وقد لهم آمن ا يكون وال وشركهم  كفرهم حال في آمن ا الحرم هذا

              وقال تعالى: 
 3 . 

 وذلهك: فقال الطبري عنه نقله فيما - اآلية هذه على - عنهما اهلل رضي - ابن عباس علق وقد
          : قهال حيهث - السالم عليه - إبراهيم بدعوة

 4  
لايهى - إىب رااهىيما  فقدم م عا  نعمهة أهميهة ليالكهد ؛ اإلطعهام  الثمهرات من الرزق على التومين دعائه في -ال ساالا
 . 5 الناس حياة في األمن

       : الهفق باألمن رج  الحى  أصحاب على وامتن
  . 

 قهال الشههي  السهعدي رحمههه اهلل:     مهعليههه اهلل إنعهام كثههرة مهن              

   مالسهال عليهه صهالحا نبهيهم وصهدقوا النعمهة شكروا فلو ديارهم  في مطمئنين المخاوف من 
 . 7 واآلجل العاجل الثواب من بونواع وألكرمهم األرزاق  عليهم اهلل ألدرَّ 

                                                

 .57سورة القصص آية:   1 

  .6/247  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  2 

 .4  3سورة قري  اآليتان:   3 

 .126سورة البقرة آية:   4 

  .30/308  ريلطبل  جامع البيان في تفسير القرآن  5 

  .82سورة الحجر آية:   6 
  بيههروت  عبههد الههرحمن بههن ناصههر السههعدي  تحقيههق: ابههن عثيمههين  مالسسههة الرسههالة  لتيسههير الكههريم الههرحمن فههي تفسههير كههالم المنههان  7 

  .1/434  م2000 -هه1421
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كههههرام ا منهههه  وجهههزاء   ثواب ههها المطلهههق األمهههن جعهههل القهههرآن إن لبههه  فقهههال اإليمهههان أههههلوليائههههه مهههن ألوا 
            : سهههههبحانه

   يشهههههمل وههههههذا 
 .واآلخرة الدنيا في األمن

وجعههل اهلل األمهههن قرينهها ألهههل اإليمههان فههي الههدنيا واآلخهههرة  إن هههم قههاموا بشههريعة اهلل علههى الوجههه 
 األكمهههههههههل ففهههههههههي الحيهههههههههاة الهههههههههدنيا قههههههههههال اهلل تعالههههههههههى:                 

                                      

     
هها عههن المههالمنين   2       وفههي اآلخهههرة قههال اهلل أيض 

       
 3 . 

القرآن الكريم أن اإلنسان ال يستطيع أن يهنو بحيهاة كريمهة وههو مههدد فهي مالهه أو نفسهه  أبانكما 
 قههال تعههالى: فجعههل اإلسههالم منزلههة مههن يطعههم الطعههام الجنههة  أو عرضههه.          

               
. وفههههي الوقههههت  4 

  من االعتداء على ممتلكهات اآلخهرين قهال تعهالى:  منفسه حذر اإلسال          

 
   . قههال تعههالى:وأنههزل العقوبههات علههى المعتههدين ونوعههها حسههب نههوع االعتههداء   5 

                                  

       
 6 . 

التعهاون بهين النهاس؛ فقهال ب فهومرولهذا كان القرآن الكريم قاطع ا في وسائل تحقيق األمن وآلياتهه  
     جل شونه: 

 7 . 

                                                

 .82سورة األنعام آية:   1 
 .55سورة النور آية:   2 

 .89سورة النمل آية:   3 

 .9  8رة اإلنسان اآليتان: سو   4 

 .190سورة البقرة آية:   5 

 .194سورة البقرة اآلية:   6 

 .2سورة المائدة آية:   7 
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ك هل ذلههههههههمثهههههههمختلفههههههه فوتي فههههههي سهههههههياقات هالم تهههههههي اإلسهههههههي فههههههههاعهههههههتمهن االجهة األمهههههههيهههههههروعهشهمهف
  ى:ههههههههههههالهعهت ههولهههههههههههق                              

  
             . وقولههههههه تعههههههالى: 1 

   
 2 . 

ههدوهم وخهافوا خيهانتهم أمر اهلل سبحانه عباده المالمنين أن يعدوا لهالالء الذين كفروا بربهم  إذا عا
 . 3 وغدرهم ما استطاعوا من قوة يخيفون بإعداداتهم تلك عدوَّ اهلل وعدوهم من المشركين

 المسههلمين مههن القههادرين علههى ُتوجههبعلههى مشههروعية األمههن االجتمههاعي فتراههها  األحاديههثدلههت و 
 لهم فهإن المحتاجين  هديتع أن اإلمام وواجب الغرض  لذلك الزكوات تكفى  لم إذا منهم المحتاجين كفالةا 
 .وهذا ما يتحقق به األمن االجتماعي األغنياء أموال في كفالتهم جعل مال   المال بيت في يكن

نَّةا  ياد ُخلُ  ال»: قاالا    النَّبىيَّ  نأ هريرة  أابيى وفي حديث  اُرهُ  ياو مانُ  ال مان   ال جا  . 4 «باوائىقاهُ  جا
حيهث جعهل عهدم األمههن مهن وقهوع الضهرر سههببا  دليهل صهريح علهى مشهروعية األمههن االجتمهاعي 

 . 5 لنفي دخول الجنة  فكيف إذا تحقق الضرر والشر
هربه في  آمن ا أصبح من»: ومن ذلك أيضا قوله   فكونمها يومهه  قهوت عنهده بدنهه فهي  معهافى   سى

يزات  . 6 «الدنيا له حى
ق  هو األمهن الشهامل فاألمن على نفس اإلنسان  وعلى سالمة بدنه من العلل  واألمن على الرز 

الههذي أوجههز اإلحاطههة بههه  وعرفههه هههذا الحههديث الشههريف  وجعههل تحقههق هههذا األمههن لههدى اإلنسههان بمثابههة 
ملههك الههدنيا بوسههرها  فكههل مهها يملكههه اإلنسههان فههي دنيههاه  ال يسههتطيع االنتفههاع بههه  إال إذا كههان آمن هها علههى 

 . 7 نفسه ورزقه
 لا أههل العلهم فيمها يعهرف بالمقاصهد الخمسهة؛ بهواألمن يعد من أهم مقاصد الشريعة التي حصره

 حفهظ في الضرورية المقاصد الشريعة علماء حصر حيث الشريعة مقاصد من مقصد ا يعتبر األمن إن
                                                

 .208سورة البقرة آية:   1 

 .60سورة األنفال آية:   2 

 . 26 -8/24  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبيو    15/148    للرازي  التفسير الكبير3 
  .46-73  الجار إيذاء تحريم بيان: باب اإليمان  كتاب  1/68  مسلم رجهأخالحديث صحيح,   4 

  .7/3109مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  لعلي بن محمد القاري    5 
 . 4141  رقم القناعة  :باب الزهد في   2/1387  ماجه وابن   2346  رقم :باب الزهد  كتاب  في 4/574  الترمذي أخرجه  6 
  .8/3250 اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  لعلي بن محمد القاري مرق  7 
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 جهاء الخمهس المقاصهد ههذه علهى المحافظهة ووجهوب   1 العقهل وحفهظ المهال وحفهظ النسل وحفظ النفس
 الشههرع  فههي مقصههود والمههال والبضههع والعقههل فسالههن فحفههظ  فههي القههرآن والسههنة معهها القطههع سههبيل علههى
 للفسههاد دفع ها ,الزنها وحهرم العقهل  يزيههل ألنهه ؛الخمهر وحهرم القصهاص  إليجههاب سهبب ا العمهد القتهل فجعهل

 علههى العلمههاء أطلهق وقههد الطريهق  وقههاطع السهارق ومعاقبههة الضههمان وأوجهب الغيههر  حهق علههى والتعهدي
وكلهها  حفظهها إلهى ترمهي التهي وأههدافها للشهريعة أصهوال   بهرتعت والتهي الخمس  الكليات اسم األمور هذه

 قد فصلها القرآن والسنة النبوية المطهرة.
أي مجتمههع ألصههبحا وال يكههون حفههُظ هههذه الضههروريات وحمايتههها بغيههر األمههن  ولههو زال األمههُن فههي 

.حفُظ هذه الضرور   ات مستحيال 
هها؛ ألنههه بهه ين الفههر والكههر مههع الجهههات األمنيههة والشههخص المتسههول فاقههد لألمههن يتملكههه الخههوف دوم 

 وذلك من خالل انتشارهم عند اإلشارات المرورية مما يربك السير. ,فربما يتعرض لحوادث المرور
 سادس ا: سوء استغالل نوازع الخير عند الناس:

إذ يلجههو المتسههول عههادة السههتجالب عطههف النههاس وشههفقتهم للحصههول علههى أمههوالهم إلههى أسههاليب 
ظههههار التمهههارض  للخهههداع واالحتيهههال كثيهههرة ومتجهههددة  ومهههن أبرزهههها افتعهههال بعهههض العاههههات الجسهههدية وا 

والضههعف وشههدة االبههتالء. فتكههون الصههورة التههي يظهههر عليههها كونههها خطههاب غيههر مباشههر لنههوازع الخيههر 
يهم   فهإذا بههم يمهدون أيهدبشهدةفيهالثر فيهها  لناس  فيبلع هذا الخطاب وجدانهموالتعاطف اإلنساني عند ا

 يجودون به.بما  إليه
ة والالفت للنظر في ههذا الموضهع أن اسهتغالل المتسهولين لههذه النهوازع ومها تمثلهه مهن قهيم إنسهاني

مههن الضههروري توافرههها وتنميتههها وتعزيزههها فههي المجتمههع  يضههر بهههذه القههيم ذاتههها عنههدما يتكشههف للنههاس 
ن عهنهد النهاس أن يعزفهوا وسلبهم أموالهم بال حق وال أساس  فتكون من النتائج السلبية لهذلك ععهم خدا

 االستمساك بهذه القيم  ومراجعة أنفسهم قبل االستجابة لدواعيها.
 

                                                

 ههه1425   6  ط  لبنهان  بيهروت  المعرفهة دار  رمضهان إبراهيم: بها ىاعتن  الشاطبي إسحاق ألبي  الشريعة أصول في الموافقات  1 
م 1997 -هههه1418   1  رقههم  بيههروت  طاأل ي  دار األرقههم بههن أبههيللغزالهه ي الههوجيز فههي فقههه اإلمههام الشههافع   8  ص م 2004 -
 2/288 . 
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 الثاني املطلب
 اجملتمعات على آثارها

بالبشر بغرض التسهول الهذي ههو أحهد صهوره نشهاط ا غيهر قهانوني لمها لهه مهن تهوثير  تجارااليمثل 
 :يوتيا مدمر وسلبي على المجتمع ويمكن إبراز أهم هذه اآلثار فيم

 في ضعف االقتصاد القومي: اإلسهام -1
إنتهاج خامهل لهيس لهه هم التسول فهي تحويهل كتلهة مهن قهوة العمهل والطاقهة البشهرية إلهى عنصهر يس

 إسهههامههم فهي االقتصهاد القهومي؛ حيههث إن المتسهول يمثهل عبئ ها علهى االقتصهاد؛ ألن قيمهة مضهافة تسه
إلههى حرفههة للحصههول علههى المههال  الظههاهرةتحههول فهي النههاتج المحلههي اإلجمههالي تصههل إلههى  صههفر  ومهع 

 دون مشقة وجهد مما ينعكس بالسلب على الدخل الفردي ومن ثم يمثل عبئا على المجتمع.
وممها يالكههد وجهود أضههرار اقتصهادية محققههة لظهاهرة التسههول ههو أن كثيههر ا مهن المتسههولين أصههبحوا 

كهرت فيهه أن أحهد المتسهولين فهي من أصحاب الماليين  وفي تحقيق أجرته إحدى الصحف السعودية ذ
مدينة الرياض أكد أنه قد يحصل على أربعهة آالف لاير فهي كهل يهوم مهن أيهام شههر رمضهان  وقهد تزيهد 

ألهف لاير فهي ههذا الشههر   120هذه الحصيلة في العشر األواخر منه؛ ما يعني أنه يحصل على مبلهع 
لاير   1.080000إنههه يمكههن أن يحقههق فههإذا اسههتمر علههى هههذا الههنمط لمههدة تسههعة أشهههر فقههط مههن العههام ف

 ا ال تصل إلى عام  دون أي مجهود.وبذلك يصبح من أصحاب الماليين خالل مدة قصيرة جد  
 عرقلة النمو االقتصادي: -2

يالثر التسول على حركة النمو االقتصادي مما ينتج عنه ضعف في بنيهة المجتمهع  حيهث يعهي  
عرقلة عملية النمو االقتصهادي د المجتمع مما يالدي إلى عدد كبير من األشخاص عالة على باقي أفرا

؛ ومن ثم فله آثار سلبية على االقتصاد الوطني حيث تعتمد كل أمة في تقهدمها  1 ق تحقق التنميةويعي
على مواردها البشرية  حيث يعد المتسولون طاقة بشرية معطلة ال تسهم في االقتصاد الوطني بل هي 

 معطلة لإلنتاج.

                                                

  .78م  ص  2002  األردن  مها كريم المور/إعداد  الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمتسولين في األردن  1 
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 ظاهرة الجريمة:تفشي  -3
هم التسههول فههي تفشههي ظههاهرة الجريمههة  وقههد أثبتههت الدراسههات اإلحصههائية أن هنههاك صههلة بههين يسهه
إلهى القيهام بالنشهل والسهرقة فهي كثيهر  ينوارتكاب جرائم السرقة والنشهل؛ إذ يلجهو بعهض المتسهول الظاهرة

لك من خالل قيهام فئهة جريمة خطف األطفال  والنصب واالحتيال  وذيرتكبون   وكذلك  1 من الحاالت
مهههن المتسهههولين بههههذا النهههوع مهههن الجهههرائم كادعهههاء اإلعاقهههة والعجهههز  واخهههتالق القصهههص الوهميهههة غيهههر 

 . 2 مساعدتهمالواقعية؛ وذلك الستدرار عطف الناس للحصول على 
 التسول في اكتناز األموال: إسهام -4

أمهوالهم  نسهولين أنههم يهدخرو هم التسول فهي عمليهة اكتنهاز األمهوال؛ إذ الغالهب علهى المتحيث يس
ها  فال يستثمرونها أو يقومون بإيداعها في البنوك حتهى يتسهنى تشهغيلها فهي الهدورة االقتصهادية نويكنزو 

وعندما يحدث ذلك  فإن المتسول يساعد على زيادة التدفق الدائري للدخل من خالل زيادة الحقن الذي 
ال فهي دائهرة اإلنفهاق  لكهن المالحهظ أن أمهوال يحدث فيه من خالل إعادة حقن ما حصل عليه من أمهو 

التسول غالب ا ما تتحول إلى أموال مكتنزة ومن هذا المنطق يعد التسهول أحهد مظهاهر التسهرب مهن دورة 
 . 3 التدفق الدائر للدخل حيث يالدي إلى أثر سلبي على مستوى اإلنفاق الكلي

 االقتصهادي النشهاط عجلهة فهي دورهها ءأدا عهن للمهوارد تعطيلولذلك حرم اإلسالم االكتناز؛ ألنه 
  ... فقهههههههال تعههههههههالى:                        

                                      

   
 4 . 

 الغايههة عهن ويخرجونهها األمهوال  يكنهزون الهذيناهلل سهبحانه وتعههالى  بشهرومهن ههذه اآليهة الكريمهة 
؛ األلههيم بالعهذاب يم للقه ومقياس ها المبههادالت عمليهة فهي كوسهيط اسهتخدامها وهههو أجلهها  مهن وجهدت التهي

 يعتبههره مهها وهههو المسههلم  للمجتمههع االقتصههادي النشههاط لتقههدم حههبس التههداول عههن وحبسههها النقههود فإمسهاك

                                                

ل علهى   األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي  دراسة مسحية بمدينة الرياض  بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصهو 1 
عبههد  تخصهص  تحقيههق وبحهث جنائي/لعبهد العزيهز بههن إبهراهيم بهن ناصههر الفهايز  إشهراف/د. -درجهة الماجسهتير فهي العلههوم الشهرطية

  .68هه  ص  1425 -هه 1424الرحمن بن محمد عسيري  

   المرجع السابق.2 

  .68  األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي  ص  3 

 .35  34: تينياآلبة سورة التو   4 
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 كهههان لهههذلك وحبسهههه  المههال بكنهههز ال باالسهههتثمار يتحقههق والتنميهههة فالنمهههاء اهلل  سههبيل عهههن صهههد الههبعض
 . 1 هعن اصد   كتنازاال وكان للمسلمين  وقوة اهلل لسبيل إعداد ا والتنمية االستثمار

 اهلل رسهول قهال: قهال - عنهه اهلل رضهي - هريهرة أبي عن بسنده البخاري رواه ماومن ذلك أيضا 
 :«القيامهة  ميهو  يطوقهه زبيبتهان  لهه أقهرع شهجاع ا القيامة يوم له مثل زكاته يالد فلم ,ماال   اهلل آتاه من 
 .«كنزك أنا مالك أنا: يقول ثم - بشدقيه - يعني بلهزمتيه يوخذ ثم

              :تال ثم
 2 . 

 الماليههههة األجهههههزة فيههههها وتضههههعف االكتنههههاز  عههههادة فيههههها تنتشههههر الناميههههة الههههدول نومههههن المعلههههوم أ
 التمويهل إلهى اللجهوء مهن البهد تينياصهخال ههاتين ظهل فهي وهي المدخرات  جمع تتولى التي والمصرفية

 .النقود كمية في الحاصل التسرب لتعويض ,بالعجز
 المعههروض زيهادة عليهه يترتهب قهد التهداول حركهة مههن واسهتبعادها النقديهة الكميهة مهن جهزء فتعطيهل

 أن غيهههر انكماشهههية  حهههال ظههههور إلهههى يهههالدي ممههها المتداولهههة النقهههود كميهههة علهههى والخهههدمات السهههلع مهههن
 من المعروض زيادة على فتعمل القصور من االقتصادي النشاط يعتري لما تفطن قد لنقديةا السلطات

 .االئتمان منح أو ,النقدي اإلصدار طريق عن سواء النقود
 مهدةل المتراكمهة المكتنهزات تتهدفق قد النقود كمية النقدية السلطات فيه تزيد الذي الوقت نفس وفي

 رفهع إلهى يهالدي ممها والخهدمات السهلع من المعروض حجم عن ودالنق كمية زيادة إلى يالدي مما طويلة
 .لألسعار العام المستوى

 يترتهب النقهود تعطيهل حالهة ففهي االقتصهادي  النشهاط بحركهة يخهل االكتنهاز فإن األحوال كل وفي
ه عنهه ويههنجم الههدفع  وسههائل كميههة لههنقص نتيجههة والخههدمات  السههلع علههى الكلههي الطلههب نقههص ذلههك علههى
 النشهاط ويصهاب ,تصهريفها على االقتصادي النشاط مقدرة عدم مع االقتصادية نتجاتالم عرض زيادة

 .القصور بموجة االقتصادي
 الناميههة البلههدان فههي االقتصههادية التنميههة عقبههات إحههدى نإ :التنميههة خبههراء يقههول األسههباب ولهههذه

 . 3 هافي االكتناز ظاهرة شيوع

                                                

 السهنة  الكويهت جامعهة  اإلسهالمية  والدراسات الشريعة مجلة  وقيرز الم فيجان بن عمر/د  النشاط االقتصادي من منظور إسالمي  1 
  .282  ص  م2001 -ه ه1422  واألربعون الخامس العدد  عشر السادسة

  .6957  4659  4565  1403 حديث  الزكاة مانع ثمإ: باب الزكاة  في  3/268  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   2 
 اهلل عبهد/د  االقتصهاد علهم مبهادئ   50  ص  م1980  للكتهاب العامهة المصهرية الهيئهة  زكهي رمهزي/د  مصهر في مشكلة التضخم  3 
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 ا وههدف   غايهة اتخهاذه معنهاه المشهروعة السهبل فهي إنفاقهه وأ اسهتثماره وعهدم المهال حكهر أن والواقهع
 .القرآنية النصوص صراحة ينافى ما وهذا

 دورانكمها تعهد مهن معيقهات  االقتصهادية للحركة تعويق ا تعتبر االستثمار دون حكر المال وظاهرة
 . 1 المال

 المتمثلهة االقتصهادية التنميهة قهاتيمع أحهد علهى القضهاء بهه أراد المهالحكهر  حرم عندما واإلسالم
 وفق ها فيهه والتصهرف المهال ملكيهة حهق أقهر اإلسهالم أن نالحهظ وهنها الحركهة  عهن وتعطيلهه  العملية في

 وتعطيلههه حكهره فهي احهر   يكههون بحيهث المهال حركهة ملكيههة فهي الكامهل الحهق يعههط ولهم المشهروعة للطهرق
 تعطيههل فيههه الكنزفهه الجماعههة  حههق فيههها الغالههب ألن وجودههها مههن البههد الحركههة هههذه بههل الحركههة  عههن

 .الحركة تلك من االفادة من وحرمانهم مصالحهم
 يههالدي% 2.5 بمعهدل اسهنوي   المكتنهزة النقديههة األمهوال علهى الزكهاة فهرض فههإن تقهدم مها علهى وبنهاء

 ييغطه عائد ا يحقق أن مظنة استثمارها طريق عن تهو ثر  في النقص هذا لتفادي المسلم دفع إلى اعملي  
 .األقل علىتها نسب

 .االكتناز لمحاربة العملية الوسائل إحدى تعتبر فالزكاة هذا علىو 
 :القول ويمكن

 الهههدورة مهههن وتعطيلهههها الشهههرائية القهههوة مهههن جهههزء لسهههحب الوسهههائل أحهههد باعتبهههاره االكتنهههاز نإ - 1
 وههذا اإلسهالمية  األمهة مصهالح مهع يتعهارض ألنه ؛اإلسالمية الشريعة نصوص عنه ىتنه االقتصادية

 .لدينهم ستبراء  ا االكتناز يتجنبون وتجعلهم األفراد سلوك تهذب التي الدوافع أحد يعتبر النهي
 االقتصهاد حرمهان عهدم وبالتهالي والمهدخرات النقديهة األرصهدة من أننا نفيد على الزكاة تعمل - 2
 يحههول التهداول  مهن ومنعههها األمهوال كنهز أن وذلهك اسههتثمارها  وراء مهن تهوتي التههي المنهافع مهن القهومي

 لوظيفههة تعطيههل المههال فحههبس االقتصههادية الحيههاة إلنعهها  ضههروري وهههو النقههدي  التههداول نشههاط وند
 لهيالك العهرض زيهادة وبالتهالي البطالهة  علهى والقضهاء االقتصادي النشاط وزيادة اإلنتاج ميادين توسيع
 .التضخم من والحد

 
                                                                                                                                                                

 ميهههههةالتن   387  386  ص  م1998 - ههههههه1418   2  ط  دبهههههي شهههههرطة كليهههههة  والمعاههههههد للكتهههههاب العامهههههة اإلدارة  الصهههههعيدي
  .15  ص  م1999 -م1998القاهرة   شمس  عين مكتبة  العدل رضا محمد/د لطفي  علي/د  االقتصادية

 . 80ص    م1980  لبنان  بيروت  الفكر دار  المبارك محمد  عامة وقواعد مبادئ: االقتصاد - اإلسالم نظام  1 
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 هوتتجه اكتنازهها  أسهر مهن الاألمهو  تنطلهق الكنهز  تحهريم فهي اإلسهالمي المبهدأ لههذا المفهوم وبهذا
 اإلسهالم  عظمهة أيضها لنها يتضهح وبههذا .المجتمهع ألفهراد والخهدمات السهلع لتهوفر اإلنتهاج؛ ميادين نحو

 اسههتقرار إلههى ويههالدي ويصههونها  حقههوقهم للنههاس يحفههظ الههذي تعههالى اهلل مههنهج وأنههه تشههريعاته  وحكمههة
 التههي والتشههريعات الضههوابط بوضههعه ميههة التن بههومر اإلسههالم اهتمههام مههدى يتضههح كمهها وأمههنهم  حيههاتهم
 .ورخائهم الناس سعادةل سبيال تكون أن إلى  بالتنمية: أي  بها تالدي

 التأثير السلبي للتسول على السياحة: -5
 تلعب السياحة دور ا مهما في ناتج الهدخل القهومي بطريقهة مباشهرة وغيهر مباشهرة  وممها يهالثر علهى

 ومضههههايقتهمر المتسههههولين فههههي األمههههاكن السههههياحية واألثريههههة ذلههههك انتشههههار ظههههاهرة التسههههول حيههههث انتشهههها
للسائحين بشكل غير الئق وحضهاري ممها يهالدي إلهى عهدم قهدوم السهائحين إلهى الدولهة مهرة أخهرى  ممها 

 من الدخل وهو اإليرادات السياحية. مهميترتب على ذلك فقدان الموازنة العامة للدولة لمصدر 
يههة تعتبههر أداة الحكومههة فههي تنفيههذ خطههط التنم لموازنههة العامههةا علههى المجتمههع إذ اوكههل يههالثر سههلبي  

 الشههاملة  فحجههم الموازنههة وهيكلههها يههالثران علههى األداء االقتصههادي ويتههوثران بههه؛ لههذلك شههكلت متغيههرات
الههدين و كالضهرائب  والنفقهات بنوعيههها الجاريهة واالسهتثمارية   -الموازنهة أدوات السياسهة الماليهة للحكومههة

 ى إلى تحقيق مرحلي لألهداف العامة لخطط التنمية على اختالف أنواعها وآجالها.التي تسع -العام
 زيادة عبء المصروفات في الموازنة العامة: -6

ال شهك أن الجهههود المبذولههة فهي مكافحههة التسههول ورعايهة المتسههولين يحتههاج إلهى تخصههيص مههوارد 
ان مهن الممكهن اسهتخدام تلهك المهوارد مالية وميزانية لذلك  وهو مها يعنهي فهوات الفرصهة البديلهة حيهث كه

وتههوفير فههرص  ,المخصصههة لمكافحههة التسههول فههي التنميههة االقتصههادية واإلنفههاق علههى التعلههيم والصههحة
 . 1 عدم وجود تلك الظاهرة مما يالثر على المجتمع سلب ا في تلبية احتياجاته حالالعمل في 

ة تكلههف أمههواال  طائلههة سههواء فههي أمنيهه ول سههواء كانههت شههعبية أم حكوميههة  أمفجهههود مكافحههة التسهه
ن أو فههي مراحههل المحاكمههة المختلفههة وفههي أمههاك ,العمليههات األمنيههة المرتبطههة بالضههبط والتقههدم للمحاكمههة

 تنفيذ العقوبة ما يكلف المجتمع أمواال  كان يمكن استخدامها في تنميته.

                                                

  .58حث جنائي/عبد العزيز بن إبراهيم بن ناصر الفايز  ص    األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي  تحقيق وب1 
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 تشويه صورة المجتمع: -7
صورة المجتمع من خالل انتشار المتسولين هم بشكل ولو ضئيل في تشويه إن ظاهرة التسول تس

 .  1 في بعض أنحاء المدينة لطلب المساعدة من الناس واستجدائهم
وخاصهة األمهاكن المقدسهة  ,فإن انتشهار ظهاهرة التسهول يهالدي إلهى تشهويه الوجهه الحضهاري للهبالد

علهى  وبهالس فهي الهبالدا بوجود حاالت فقر إذ يعطي انطباع ا ظاهري   في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛
 الرغم من وجود أموال الزكاة والتبرعات الضخمة التي يقدمها مواطنو هذه البالد الطيبة.

 في انتشار البطالة: اإلسهام -8
ا تقدم فيما سبق أن البطالة تعد سبب ا من أسباب انتشار التسول  ومهن ثهم فهإن للبطالهة تهوثير ا سهلبي  

لين خاصههة بههين فئههة الشههباب القههادرين علههى العمههل الههذين يركنههون حيههث تسهههم فههي انتشههارها بههين المتسههو 
 مما يتضرر بذلك المجتمع.  2 هاللكسب السهل من خالل

 انتشار ظاهرة انحراف األحداث: -9
وذلهك مهن خهالل انتشهار بعهض  ,يسهم التسول بشكل سهلبي فهي انتشهار ظهاهرة انحهراف األحهداث

مهايكون لهه عالقهة  ا, وههذا غالب ه  3 لههمألمهر مهن انحهراف ومها يحدثهه ههذا ا ,المتسولين من فئهة األطفهال
ت عادات اقتصادية سلبية أهمها انتشار المعامالت المشهبوهة واالسهتثمارات ببعض األمور ومنها ظهو 

سريعة الربحية قصيرة األجل والسعي إلى التوثير علهى المسهالولين وشهيوع سهلوك التههرب الضهريبي بمها 
 بالبشر. اراإلتجفي ذلك غسيل األموال و 

 تكوين عصابات وشبكات منظمة للتسول: -10
سههامهاهناك عالقة وثيقة لظاهرة التسول    ذلهك وشهبكاته فهي تكهوين عصهابات منظمهة للتسهول وا 
وتقهوم  ,بتنظهيم معهينصهابات منظمهة وشهبكات متعهددة تمارسهه من خالل قيام فئة مهن النهاس بتكهوين ع

وتهوفر لههم  أماكنههم وسائل النقهل والمواصهالت وتحهدد لههم وتوفر له ,باستقطاب المتسولين للعمل معها
 . 4 المووى مقابل الحصول على األموال مع إعطائهم النسبة المقررة لهم

                                                

  .59  األبعاد األمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي  تحقيق وبحث جنائي/عبد العزيز بن إبراهيم بن ناصر الفايز  ص  1 

  .60  المرجع السابق  ص  2 

   المرجع السابق.3 

  .61  المرجع السابق  ص  4 
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 اختالل القيم االجتماعية: -11
 هههذه فهإن يعيشههونها  التهي الحيههاة لطبيعهة أفههراده ونظهرة المجتمههع ثقافهة عههن تتولهد القههيم كانهت ولمها

 مهههن كثيهههر إلهههى يهههالدي الثقافهههة وانتشهههار. االجتمهههاعي التغيهههر عوامهههل مهههن عهههامال   دتعههه االجتماعيهههة القهههيم
وممها ال شهك   ذاتهه فهي االجتمهاعي البنهاء علهى يهنعكس وههذا  أفراده وأفكار المجتمع نظم في التغيرات

 الركهائز مهن اأساس ه ركيهزة تعهد ؛ إذفيه أن التسول يسهاعد علهى اخهتالل القهيم فهيحط مهن القهيم األخالقيهة
 بصهههورة التنميهههة تتحقهههق أن يمكهههن ال نهههها  و  الحياتيهههة  المجهههاالت شهههتى فهههي للتنميهههة عنهههها غنهههى ال يالتههه

نمها وحههده  المهادي الجانهب علههى اعتمهاد ا اإلسهالمي؛ المجتمههع فهي صهحيحة  التههي األخهالق مههن بهد ال وا 
 . 1 للتنمية بالنسبة البناء أساس بمثابة اإلسالمية الفلسفة تعدها
ث ا مههن حقههوق األفههراد  حيههالقههيم التههي نههادى بههها اإلسههالم وجعلههها حق هه لِّ أقههفالتسههول يتعههارض مههع  

 وتزداد معدالت الوالدة غير المشروعة. ,تنتشر تجارة الجنس
 انتشار األمراض بين بعض أفراد المجتمع: -12

 ,يالثر التسول الذي هو أحد روافد التجارة باألشخاص علهى انتشهار األمهراض بهين أبنهاء المجتمهع
سهههاماتهم فههي وخاصههة فئهه ة الشههباب الههذين هههم عمههاد قيههام الههدول ممهها يههنعكس علههى قههدرتهم اإلنتاجيههة وا 

بشههكل عههام, وتنميههة أنفسهههم بشههكل خههاص؛ إذ لههيس للمتسههول طمههوح يسههعى لتحقيقههه, ممهها يعنيههه  التنميههة
 .حصيلته اليومية وعليه فليس يتوقع تغير في شونه

 انتشار الجهل واألمية: -13
ار الجهههل وعههدم الههوعي بخطههورة هههذا الفعههل علههى المجتمههع  إذ الجهههل لههه انتشهه فههييههالثر التسههول 

فانتشههار األميههة فههي فيههها وطغههى,  ويجلههب الههويالت والخههراب والههدمار لكههل أمههة تفشههى ,عواقههب وخيمههة
 المجتمع يفقده القدرة على النمو والتقدم.

  لالكسهو  الجههل فيهها ينتشهر التهي واألمهة المهادي  الفقهر مهن عقبهى أسوأُ  الثقافي الفقر أن ومعلوم
 .اإلسالم كرسالة عظيمة رسالة لحمل تنهض ال

  :ههلنبيهه ىهتعالهه اهلل ولُ هقهه القههرآن آيههات مههن نههزل مهها أول فههإن عجههب وال»        

                                وههههههههههههذه 

                                                

  م2008 -ههههه 1429لدافعههة لتقههدم المجتمههع  د. محمههود حمههدي زقهههزوق  وزارة األوقههاف  جمهوريههة مصههر العربيههة  القههاهرة  القههيم ا  1 
  .8  ص
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 اللبنههة وتجعههل الغافلههة  األميههة علههى الحههرب وتعلههن العلههم  بقيمههة وتنههوه القلههم  بقههدر تسههمو صههيحة أول
 . 1 «يتعلم وأن يقرأ أن عظيم رجل كل بناء في األولى

 األطفال:تسول انتشار ظاهرة  -14
إلههى انتشههار التسههول  يئههولمشههكلة كبيههرة ذات عواقههب موسههاوية حيههث أطفههال  تسههول تمثههل ظههاهرة
ناث هها؛ إذ غالبيههة المتسههولين مههنهم البطالههة والتكاسههل  قبلمسههت فههي ىكبههر  تمثههل أهميههة الطفولههةو  ,ذكههور ا وا 

 مهها تحقيههق فههي المنشههود واألمههل ,ومسههتقبلهاههها ثروات وهههم  الغههد وأمهههات رجههال هههم اليههوم فوطفههال. ماألمهه
 .يمةعظ وآمال هدافأ من إليه تصبو
 الشهريفة النبوية والسنة الكريم القرآن بها فعنيها في وافر ا احظ   وأخذت بالطفولة اإلسالم عني لقدو 

 الصهههغير حقههوق كهههذلك وراعههت ,األطفهههال ورعايههة وحضهههانة والميههراث ,النسهههب أحكههام ثبهههوت حيههث مههن
 تحرصه  وكهذلك  2 ودواعيهه فاالنحرا مواطن الصغار تجنب بغية وذلك ,لمصلحته وأوجبتها  وكفلتها
 يعرضههم مهن ومعاقبهة  للخطهر حيهاتهم أو صهحتهم تعهريض وعهدميهم عله المحافظة اإلسالمية الشريعة

 .آخر شخص مأ مألا مأ األب هو ذلك كان سواء فعله نتيجة يضمن بون
ويحههط مههن أخالقياتههها  ويههالدي إلههى  ,وكههل هههذا يههالثر علههى المجتمعههات فيزعههزع أمنههها واسههتقرارها

 راف السلوك والعادات والتقاليد  وحرمان المتسول من العمل المنتج.انح

                                                

  .228  ص   1  ط  دار نهضة مصر  الغزالي محمد لشي   لالمسلم خلق  1 

  .11  ص  1998  العربية النهضة دار  القاضي مصباح محمد/د  للطفولة الجنائية الحماية  2 
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 األول املطلب
 فقها التسولب باألشخاص اإلجتار جرمية يف الشريك مسئولية مدى

 تنفيهذ فهي يشترك الذي هو المباشر الشريكف بالتسبب  والشريك المباشر الشريك بين فقهاءال فرق
 غيههر الشههريك أمهها غيههره  مههع الجريمههة أفعههال أحههد باشههر الههذي الفاعههل أي الجريمههة فههي المههادي الههركن

 أو يتسهبب ولكهن  ريمهةللج المهادي الهركن مباشهرة فهي يشهترك ال مهن ههوف بالتسهبب الشريك أو ,المباشر
 في انتشارها وتيسيرها للفاعل.  1 المساعدة أو تحريضه أو باتفاقهها في يشترك

 : 2 هما الشرطان وهذان: جريمة هالعتبار  توافرهما يجب ناعام ناشرط الجريمة في ولالشتراك
 اشهتراك يكهون فهال يشهترك معهه ولهم ,اواحهد   اشخص   الجريمة مرتكب كان فإذا  الجناة تعدداألول: 

 .هفي أساس شرط ذلك ألن ؛مباشر غير وال مباشر
 جريمهة هنهاك فلهيس ,مشهروعا الفعهل كهان فهإذا  عليه معاقبا مجرما فعال الجناة يرتكب أنالثاني: 

 نالهذي الجنهاة يتعهدد عنهدما المباشهر االشتراك يتحقق هذا ىوعل خطو  أو محظور, في اشتراك وعليه فال
 الوضههعي الفكههر فههي عليههها المتعههارف الصههورة هههي وتلههك  أو محظههور لخطههو   المههادي الههركن يباشههرون

 .أصلي فاعل من بوكثر الجريمةفي  االشتراك أو ,األصليين الفاعلين بتعدد
 حكمههها ويجعلههون بالتسههبب االشههتراك صههور بعههض االشههتراك مههن النههوع بهههذا الفقهههاء يلحههق كمهها

 يعتبههر هههذا مههن الههرغم ىوعلهه بنفسههه لمههاديا الجريمههة ركههن يباشههر ال بالتسههبب الشههريك أن ولههو  اواحههد  
 .لها مباشرا

 التسهولفهي  باألشهخاص اإلتجهارفهي جريمهة  المباشهر الشهريك مسهئولية بهين الفقههاء معظم ويفرق
 فعلهه نتيجهة عهن شهريك كهل يسهول التوافهق حهال ففهي ,التمهالال حهالفهي  مسهئوليته وبهين التوافهق حال في

الفعل بعامه سواء ماصدر  عن كلهم فيسول التمالال حال في أما  3 غيره فعل نتيجة عن يسول وال فقط 
 .منه أم ماصدر من الشريك

 .مع قصد نتيجتها الجريمة فعل في االشتراك على واالتفاق التشاور :والتمالؤ

                                                

   5ط   ي الحلبه ىمصهطف  البهن رشهد الحفيهد محمهد بهن أحمهد بهن محمهد  بدايهة المجتههد ونهايهة المقتصهد   6/97   تبيين الحقائق  1 
  .11/321البن قدامة    المغني   7/16   نهاية المحتاج   9/123 روضة الطالبين     2/397  م1981 -هه 1401

  .380  ص  زهرة يبأل الجريمة والعقوبة   2 

 . 11/322   المغني  3 
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 مهن كهل يعمهل بحيهث فجهوة تحهدث التهي المشهاجرات فهي الحهال ههو كمها الخواطر توارد :والتوافق
 ,الطارئة وفكرته الذاتية رغبته عليه تمليه حسبما المشتركين
 .غيره فعل نتيجة يتحمل وال ,فقط فعله عن المشتركين من كل يسول الحال وفي
 ال والجههانى واحههد عنههده فحكمهمهها ,التمههالالبههين و  التوافههق بههين -رحمههه اهلل  - حنيفههة أبههو يفههرق وال

 بعهض أن علهىالسهابق  الوجه على همابين فيفرقون األئمة بقية أما ,فقط فعله عن إال الحالينفي  يسول
 .  3 حنيفة أبى برأى يوخذون  2 وأحمد  1 الشافعي مذهبفي  الفقهاء

 يباشهههر لهههم مهههن ههههو بالتسهههبب والشهههريك بالتسهههبب االشهههتراك فههههو االشهههتراك مهههن الثهههاني النهههوع أمههها
 االتفهاق قاصهدا يكهون أن بشرط محرم فعل ارتكابعلى  ويعينه هيحرض أو غيره مع يتفق بل ,الجريمة

 الفكههر فههي المعههروف التبعههي اإلسهههام فكههرة نفههس وأسههاس فكرتههه الجريمههة علههى اإلعانههة أو التحههريض أو
 .الوضعي الجنائي

 : 4 ثالث شروط بالتسبب االشتراك لقيام ويشترط
 :عليها يعاقب معصية يشكل فعل وقوع: األول الشرط
 ,هعليه المعاقب الشروع رحلةم في أي ,تام غير أم اتام   الفعل هذا أكان سواء الشرط هذا ويتحقق

 فال ,النية حسن المباشر الفاعل يكون فقد ,المباشر الفاعل معاقبة بالضرورة تستلزم ال الشريك فمعاقبة
  .الشريك يعاقب بينما, للجنون أو السن لصغر العقوبة من يعفى أو يعاقب

 :مساعدة أو تحريض أو باتفاق االشتراك يكون أن يجب: الثاني الشرط
 :اآلتي النحو على والتوافق االتفاق بين الفقهاء يفرق :تفاقاال   أ

                                                

 . 2/201  للشيرازي  يالمهذب في فقه اإلمام الشافع  1 

  .11/321   المغني  2 

  .7/138    للكاسانيبدائع الصنائع   6/114لزيلعي  ل  تبيين الحقائق  3 

   4/168رغيههاني  المكتبههة اإلسههالمية  بههي الحسههن علههي بههن أبههي بكههر بههن عبههد الجليههل الرشههداني الم  ألالهدايههة شههرح بدايههة المبتههدي  4 
المدونههة    2/385  الشههرح الصههغير  الههدردير   400  2/399  بدايههة المجتهههد  البههن رشههد   4/238    للكاسههانيبههدائع الصههنائع

سههيدي   لالشههرح الكبيههر   8/10  خليههل مختصههر علههى الخرشههي حاشههية   4/497بيههروت    مالههك بههن أنههس  دار صههادر  لالكبههرى
  المحلهى   3/21  قدامهة بهن  الالكافي في فقه اإلمام أحمهد   7/671  البن قدامة  المغني   4/217  ردير أبي البركاتأحمد الد
 مختصهر علهى شهرح الزرقهاني   6/190  بكهر أحمهد بهن عمهرو بهن عبهد الخهالق البهزار يبه  ألالبحهر الزخهار   11/118  البن حزم
  .8/10  م1978  الفكر دار الخليل 
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 المباشر الشريك بين أي الجريمة ارتكاب ىعل الشركاء بين السابق التفاهم هو االتفاق إن :فقالوا
 اتفهاق بغيهر جريمهة ارتكهاب لهىع شهخص من ألكثر الخواطر توارد فهو التوافق أما المتسبب  والشريك
نمههها بيهههنهم   بعهههد إال اآلخهههر بنيهههة أحهههدهم يعلهههم وال ,مسهههبق تخطهههيط دون للتوافهههق نتيجهههة ريمهههةالج تقهههع وا 
 . 1 التنفيذ

 .المساعدة تقديم أو عليها باإلكراه إما   2 الجاني ىلد الجريمة فكرة خلق هو :التحريض  ب
 لهه بالمسهاعدة المباشهر غيهر والشهريك المباشهر غيهر لالشتراك الثالثة الوسيلة هي :المساعدة  ج
 . 3 الجريمة مسرح ىعل وجد إذا خاص وضع
 :الجنائي القصد: الثالث الشرط

 وقهههوع معاونتهههه أو تحريضهههه أو اتفاقههه مهههن الشهههريك يقصهههد أن ىبمعنهه االشهههتراك بنيهههة يتعلهههق وهههو
 مها تقهع جريمهة كهل عهن يسهول فإنهه الشهريك قصهدها التهي الجريمهة تحقهق عهدم حهال وفي ,معينة جريمة
 . 4 المحتمل قصده في تدخل دامت

 شهخص مهن أكثهر اشهتراك: وهه واالصهطالحي اللغهوي المعنهى فهي جهاء لمها وفق هاوالقصد الجنائي 
مَّا باالتفاق إما ,ارتكابها في دور منهم واحد لكل معينة جريمة ارتكابفي  مَّا التحريض وا   .مساعدةال وا 

 يةالمسهئولإذ ومن ثمَّ فالفاعل األصلي والشريك مسئوالن وتختلف مسئوليتهما بهاختالف أفعالهمها؛ 
 .ينالحال في مختلف جزاءلكل و  الخطو  على تقوم وأخرى  عمدية إلى تنقسم الجنائية
ا نفسهالشريك  يجد هنا  عمدية جريمة يشكلالشريك  فعل كان إذاف  التهي الجنائيهة للعقوبهة معرض 
 .المرتكب الجرم مع تتناسب

                                                

  .8/10  خليل مختصر علي يشرح الزرقان   6/242  هب الجليل  للحطابموا  1 

بلغههة السهالك ألقهرب المسههالك علهى الشههرح    4/159لمرغيهاني  ل  الهدايهة شهرح بدايههة المبتهدي   7/237    للكاسههانيبهدائع الصهنائع  2 
حاشههيتا قليههوبي    2/384عههة األخيههرة  الطب ي الحلبهه يالبههاب ىمطبعههة مصههطف ي المههالك يللشههي  أحمههد بههن محمههد الصههاو   الصههغير

  .7/758  البن قدامة  المغني   97  4/96  وعميرة  ألحمد سالمة القليوبي  وأحمد البرلسي عميرة
 يالفواكههه الههدوان   3/276  يلمحمههد أمههين الشهههير بههابن عابههدين الدمشههق  حاشههية ابههن عابههدين   8/345  البحههر الرائههق  البههن نجههيم  3 

  نهايهة المحتهاج   2/265  م1995-ههه1415النفهراوي المهالكي  دار الفكهر  بيهروت   بن غنيم بن سهالم بهن مهنها شرح الشي  أحمد
  .2/189  للشيرازي  يالمهذب في فقه اإلمام الشافع   7/244  للرملي

 خليهههل مختصهههر لهههيع شهههرح الزرقهههاني   4/217  سهههيدي أحمهههد الهههدردير أبهههي البركهههات  لالشهههرح الكبيهههر   581  9/580   المغنهههي  4 
 8/10.  
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 الثاني املطلب
 نظاما التسولب شخاصباأل جتاراال جرمية يف الشريك مسئولية مدى

تكون الشريعة اإلسالمية هي الحاكمة على كل الهنظم المعمهول بهها   1 للحكم وفقا للنظام األساس
دسهتور المملكهة ههو كتهاب اهلل تعهالى »في المملكة؛ حيث نصت المادة األولى من هذا النظام على أن 

 .«وسنة نبيه 
المملكههة العربيههة السههعودية سههلطته مههن يسههتمد الحكههم فههي »كمهها نصههت المههادة السههابعة علههى أنههه 

 «.  وهما الحاكمان على هذا النظام  وجميع أنظمة الدولةكتاب اهلل تعالى  وسنة رسوله 
 مههن عشههر الثههاني فههي العزيههز عبههد الملههك أذاعههه الههذي األول الههبالغ فههي جههاء فقههد ومههن قبههل ذلههك

 رسوله عن جاء ومما ,اهلل كتاب من إال يكون ال واألحكام التشريع مصدر أن هه1343 األولى جمادى
  سهنة وال اهلل كتاب في ليس مما عليه أجمعوا أو  القياس بطريق األعالم اإلسالم علماء أقره ما أو 

 . 2 اهلل حرمه ما غير فيها يحرم وال ,اهلل أحله ما غير الديار هذه في يحل فال  رسوله
ذا ثبهههت ههههذا فهههإن جريمهههة  يسهههول عهههن مرتكبهههها فهههي الشهههريعة التسهههول باألشهههخاص فهههي  تجهههاراالوا 

أيها  ههامسهئوال  مسهئولية تامهة  فكهذلك يسهول الشهريك في, وجعل مقترفهها ومن ثمَّ جرمها النظام ,اإلسالمية
كههان تكييفههها  وأيهها كانههت العقوبههة المنصههوص عليههها  كمهها هههو الشههون فههي سههائر األنظمههة السههارية فههي 

 -علههى هههذا النحههو  -كههون مسههاءلته ا فتريك بهههصههلة هههذا الشهه تالمملكههة العربيههة السههعودية  وأيهها كانهه
المساعدة؛ فقد ورد في المادة العاشهرة  سواء كان ذلك باالتفاق  أم التحريض  أم  باعتباره فاعال  أصلي ا

يعتبر شريك ا فهي الجريمهة كهل مهن اتفهق أو حهرض أو سهاعد علهى »من نظام مكافحة الرشوة ما نصه: 
 . 3 «ارتكابها

هها فههي المهها كههل مههن اشههترك فههي اقتههراف »دة السههابعة مههن نظههام تزييههف النقههود مهها نصههه: وورد أيض 
بالمسهاعدة يعاقهب بهذات العقوبهة  اإلسههام أم م المنصهوص عليهها سهواء بهالتحريض أمجريمة مهن الجهرائ
 . 4 «المقررة للجريمة

                                                

 هه.27/8/1412أ   وتاري  /90صدر هذا النظام بالقرار رقم    1 

 . 76  ص  م1977-هه1397  المعارف منشوة  اإلسكندرية  محمد الجواد عبد محمد  التطور التشريعي في المملكة  2 

 هه.1412-12-29تاري    36المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم    3 

 هه.1379-7-20  تاري  12المادة السابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم    4 



- 232 - 

علههى هههذه المسههئولية وجعههل  باألشههخاص تجههاراالجههرائم  وكههذلك نههص النظههام فههي قههانون مكافحههة
ة يعاقب بعقوبة الفاعل  كل من أسهم فهي جريمه» :الثامنة الشريك ذات عقوبة الفاعل في المادةعقوبة 

وكهههل مهههن تهههدخل فهههي أي مهههن الجهههرائم المنصهههوص عليهههها فهههي المهههواد  الثالثهههة   ,باألشهههخاص تجهههاراال
 .«و الرابعة  و السادسة  من هذا النظام

التسهههول ههههي مسهههئولية الفاعهههل باألشهههخاص فهههي  تجهههاراالومهههن ثهههمَّ تكهههون مسهههئولية الشهههريك فهههي 
 األصلي.
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 الثاني املبحث

 التسولب باألشخاص جتاراال جرمية يف االشرتاك عقوبة
 وفيه مطلبان:

 .فقها التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة في االشتراك عقوبة: األول المطلب
 .نظاما التسولب باألشخاص تجاراال  جريمة في االشتراك عقوبة: الثاني المطلب
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 األول املطلب
 فقها التسولب باألشخاص جتاراال جرمية يف االشرتاك عقوبة

 .الدنيوية العقوبات: األول الفرع
 تعريف العقوبات لغة: -أ

 ومعاقبههة  عقاب هها يعاقبهه عاقبههه مههن ,ولهةعُ فُ  وزن علههى - فههي اللغهة - ات جمههع عقوبهة وهههي:العقوبه
 .واقتص منه  أخذه بهأي: يقال: عاقبه بذنبه وعلى ذنبه  ومنه 
ه بههه  وأعقبههه علههى مهها صههنع: أي جهههازاه  وفههاا بمهها صههنع  كا أو شههر  اعتقههب الرجههل خيههر  »يقههال: و 

: جزاء  وعقب كل شيء وعقباه وعقبانه وعاقبتهه: خاتمتهه  والعقهاب ىوأعقبه بطاعته: أي جازاه  والعقب
 . 1 «اوالمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوء  

قوبة في اللغة تقتضي تقدم فعل سهابق عليهها يسهتحقها  وههو الجهرم ومن هذا يظهر: أن داللة الع
أو الذنب المعاقب عليه  فهي إذن رد فعل لفعل آخر يتصف بالسوء؛ وهذا يقتضي أن يكون فيهها نهوع 

 من الحزم والشدة والردع.
والحاصههل أن الداللههة اللغويههة للعقوبههة تقتضههي التههوخر والههردع؛ وهههو مهها نبههه عليههه ابههن فههارس فههي 

 :أمرينقاييسه  حين نص على أن مدار مادة العين والقاف والباء على م
تيانه الشيء توخر :أولهما  .غيره بعد وا 
 .والصعوبة والشدة االرتفاع على يدل :ثانيهما

  عقبههه صههرت :أي  عقب هها أعقبههه الرجههل عقبههت: ومنههه  مالخرههها هههو الههذي القههدم عقههب األول فمههن
 .نسله الرجل وعاقبة

ههم بههنرواه جبيههر  الههذي الصههحيح الحههديث ومنههه وخاتمتههه  شههي لكهه آخههر :والعاقههب  عههد فههي ُمط عى
 

                                                

مقههاييس    عقههب    مههادة 1/611  منظههور بههنال  لسههان العههرب   1/186  ي مههادة: عقههبسههماعيل بههن حمههاد الجههوهر إلالصههحاح    1 
  تهههاج العهههروس   عقهههب    مهههادة 149    صلفيروزآبهههاديل  القهههاموس المحهههيط   عقهههب    مهههادة 4/77  ألحمهههد بهههن فهههارس  اللغهههة

   ص  للفيهههوميالمصهههباح المنيهههر   عقهههب    مهههادة 186  مختهههار الصهههحاح  للهههرازي   عقهههب    مهههادة 1/388  يبيهههدمرتضهههى الزَّ ل
محهيط    2/613  سيط  إخهراج: مجمهع اللغهة العربيهةالمعجم الو    653    صيالبقاء الكفو  يألب  الكليات   عقب    مادة 419 

  .عقب    مادة 616    صبيروت  لبنان مكتبة نشر  يالبستان بطرس/لألستاذ  المحيط
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 . 1 «نبي بعده ليس الذي والعاقب العاقب وأنا» :ئه أسما
 .الجبل في الوعرة الطريق وهي :العقبة الثاني ومن
 أن ناحيهههة مهههن وذلهههك -علهههى مههها مضهههى بيانهههه  - العقوبهههة لفهههظ فهههي اجتمعههها قهههد األمهههران وهههذان 
 .والصعوبة الشدة على تنطوي بطبيعتها وهي ,آخر ا وتكون الذنب بعد يتوت العقوبة

 .امجازاة الرجل بما فعل سوء   تعني: -في اللغة  -العقوبة  وبناء  على هذا يمكن القول:إن
مهن  العقاب؛ فمهنهمبين ومن الجدير بالذكر هنا: أن اللغويين قد اختلفوا في العالقة بين العقوبة و 

:  2 الفيروزآبهههادي كمههها يظههههر مهههن قولهههه فهههي بصهههائر ذوي التمييهههزادفهههان  ومهههنهم ذههههب إلهههى أنهمههها متر 
    :تص بالعذاب كما في قوله تعالىهمعاقبة يخهوبة والهفالعقاب والعق»

 3 . 

     :وقولههههه تعههههالى
  وظههههاهر      » 5  6 :وقولههههه تعههههالى   4 

نه ال يرى فرق ها بهين داللهة العقهاب والعقوبهة والمعاقبهة  وأنهها جميع ها عنهده ألفهاظ بمعنهى واحهد  فهي ذلك أ
 فههي الههذنب بعههد المحنههة مههن اإلنسههان يلحههق بمهها العقوبههة لفههظ خههص اللغههة أهههل مههن حههين أن فريق هها آخههر

 . 7 اآلخرة في الذنب بعد محنة من يلحقه ماب العقاب  وخص الدنيا
ا: تعريف العقوبات -ب  اصطالح 

 تنوعت تعريفات الفقهاء للعقوبات في االصطالح على النحو اآلتي:
 تعريف الحنفية:  -1

 المهوثم يسهتحق الهذي المحظهور ارتكهاب علهى جهزاء وجهب مها: أنهها :العقوبهة عرف بعهض الحنفيهة
 . 8 به

                                                

 : باب التفسير  كتاب  8/509  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   1                  4896   كتهاب 4/1828  ومسلم  
  .  124- 2354 أسمائه في: باب ائل الفض

التمييههز فههي لطههائف الكتههاب العزيههز للفيههروز آبههادى  تحقيههق محمههد علههى النجههار  المجلههس األعلههى للشههئون اإلسههالمية   يبصههائر ذو   2 
  .5/82  م1986 -هه 1406   2القاهرة  ط  

 .14سورة ص اآلية:   3 
 .43سورة فصلت اآلية:   4 
 .5 سورة غافر اآلية:  5 
  .383هه  ص  1402المسئولية والجزاء في القرآن الكريم  د. محمد إبراهيم الشافعي  مطبعة السنة المحمدية    6 
  .616   ص لبستانيلبطرس ا  محيط المحيط  7 

  .4/150  عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري  كشف األسرار  8 
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 . 1 جزاء شرعي على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه :أنهاوجاء تعريف لها 
 . 2 الجزاء الذي يجب للفعل المحظور :أنها وعرفت

 تعريف المالكية: -2
ما  يعرف القرافي العقوبة بونها زواجر إما على حدود مقدرة  ات غير مقدرة.ر تعزي وا 

خهالل بمقاصهد الشههريعة العقوبهة ههي مها شهرع للزجهر المهانع مهن اإلأن عبهد اهلل األزرق  وويهرى أبه
 . 3 والدين  والعقل  والمال  لنسلواالخمس المتمثلة في: النفس  

 فعهههل أو سهههنة أو واجهههب تهههرك أو ,محهههرم فعهههل علهههى تترتهههب أنهههها»: المهههالكي ابهههن فرحهههون وعرفهههها
 بهاختالف وصهفاتها وأجناسهها مقاديرهها وتختلهف ,مقهدر غيهر ههو مها ومنهها ,مقهدر ههو ما ومنها  مكروه
 . 4 «نفسه في المجرم حال وبحسب وصغرها وكبرها الجرائم

                                                

مطبعههة  ي الحنفهه يالحسههن علههى بههن خليههل الطرابلسهه يلإلمههام عههالء الههدين أبهه  حكههاممعههين الحكههام فيمهها يتههردد بههين الخصههمين مههن األ  1 
  .194   ص 2ط    وأوالده ي الحلب يمصطفى الباب

 . 1/213  الفروق  للقرافي  2 

. تد األعهههالم  وزارة  العهههراق النشهههار  سهههامي علهههي: تحقيهههق األزرق  بهههن اهلل عبهههد يبهههتهههوليف: أل  الملهههك طبهههائع فهههي بهههدائع السهههلك  3 
 1/294.  

تبصههرة الحكههام فههي أصههول األقضههية ومنههاهج األحكههام  لبرهههان الههدين أبههى الوفههاء إبههراهيم بههن شههمس الههدين محمههد البههن فرحههون  دار   4 
  .2/289   1  الكتب العلمية  لبنان  بيروت  ط
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 عريف الشافعية:ت -3
جزاء على اإلصرار على ذنب حاضر  أو مفسدة مالبسهة  ال إثهم »أنها: ية العقوبة عرف الشافع

 . 1 «على فاعلها  أو جزاء على ذنب ماض منصرم  أو عن مفسدة منصرمة
 الحنابلة: تعريف  -4

هلل  أو  مههن اجههزاء علههى ذنههب مهها بمهها كسههب نكههاال   :أنهههاابههن تيميههة العقوبههة شههي  اإلسههالم عههرف 
 . 2 لتودية واجب  وترك محرم في المستقبل

 تكهون التهي العقوبهة علهى ومثهل ,والقهاذف الخمهر شهارب بجلهد مهاض لهذنب العقوبة على مثَّل وقد
 بةباسهتتا المسهتقبل فهي محهرم لتهرك العقوبهة علهى ومثَّهل, والزكهاة الصهالة تهارك بعقوبة واجب حق لتودية
الو  تاب فإن يسلم حتى المرتد  .قتل ا 

ومنهها مهها هههو مقهدر ومهها هههو غيههر   أنهها جههزاء علههى فعهل محههرم أو تههرك واجههب وعرفهها ابههن القههيم
 . 3 مقدر

 :  4 يوتيويالحظ على هذه التعريفات ما 
: أن ههههذه التعريفهههات جميعهههها قهههد اتفقهههت علهههى أن العقوبهههة تكهههون علهههى تهههرك واجهههب  أو فعهههل  أوال 

 محرم.
ذا القدر المتفق عليه من ترك الواجب  وفعل المحرم  أن من هذه التعريفات ما زاد على ه ثاني ا:

وجعهههل العقوبهههة مسهههتحقة علهههى تهههرك السهههنة أو فعهههل المكهههروه؛ كمههها الحهههال فهههي تعريهههف الطرابلسهههي مهههن 
الحنفية  وتعريف ابن فرحون من المالكية  اللذين يتضح فيهمها أنهمها اسهتعمال مصهطلح السهنة بمعنهى: 

؛ وجعلههوا  5 كثيهر مههن األصههوليين والفقهههاءعنههد ه؛ كمهها الحههال المنهدوب  أو المسههتحب فههي مقابههل المكهرو 

                                                

   ومجلهة 1/157عهارف  بيهروت  لبنهان    قواعد األحكام في مصالح األنام  للعز بن عبد السالم  تحقيق: محمود الشنقيطي  دار الم1 
  .66/265البحوث اإلسالمية  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  

  .157    صالقاهرة تيمية  ابن مكتبة تيمية  بنال والرعية  يالراع إصالح السياسة الشرعية في  2 

البههن قههيم الجوزيههة  تحقيههق: محمههد حامههد الفقههي  دار الكتههب العلميههة  لبنههان  بيههروت  بههدون  الطههرق الحكميههة فههي السياسههة الشههرعية   3 
  .384تاري   ص 

  .16/266  مجلة البحوث اإلسالمية  4 
الفقههه  للقاضههي البيضههاوي  عيسههى  المنهههاج فههي أصههول   و 1/25لنفههراوي  ل  الفواكههه الههدواني   و 1/29  مواهههب الجليههل  للحطههاب  5 

روضهههة النهههاظر وجنههههة    و 1/35  يمنصهههور بهههن يههههونس بهههن إدريهههس البههههوت  لالهههروض المربهههع   و 1/55   1لبهههي  ط  البهههابي الح
بهن اعبد اهلل بن أحمد بهن قدامهة المقدسهي أبهو محمهد  تحقيهق: د. عبهد العزيهز عبهد الهرحمن السهعيد  جامعهة اإلمهام محمهد لالمناظر  
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بهذا المعنى سهبب ا السهتحقاق العقهاب  وههو لهيس كهذلك كمها ههو مشههور لهدى األصهوليين مهن أن تركها 
 . 1 ترك المندوب ال يوجب العقاب

وههو لهيس كهذلك؛ كمها ههو مشههور  ن فعهل المكهروه سهبب ا السهتحقاق العقوبهة؛التعهريفيوكذلك جعل 
ا  . 2 لدى األصوليين أيض 

 
: أن هههذين التعههريفين قههد توسههعا فههي مفهههوم العقوبههة؛ فجعلوههها تتضههمن مهها ال يسههتحق ومعنــى هــذا

 ؛ ألن التعريف يجب أن يكون جامع ا مانع ا.هافاعله أو تاركه العقاب  وهذا التوسع مما يقدح في
ر مقهدر كالحهدود  ومها ههو غيه أن هذه التعريفات قد اتفقهت علهى أن العقوبهات منهها مها ههو ثالث ا:

 مقدر كالتعزيرات.
 

ـــا: أن بعهههض ههههذه التعريفهههات كتعريهههف ابهههن فرحهههون مهههن المالكيهههة  وتعريهههف ابهههن تيميهههة مهههن  رابع 
صهار قد اتسم بالطول بذكر قيود ال حاجة إليهها فهي التعريهف  والتعريفهات يراعهى فيهها االخت –الحنابلة 

 عرف  شاملة ألركانه  مانعة من دخول غيره فيه.تمام ا كما يراعى فيها أن تكون لحقيقة الم

                                                                                                                                                                

   وتوثيهههق السهههنة فههي القهههرن الثههاني الهجهههري  د/رفعهههت 4/4للشههاطبي     والموافقهههات  1/113هههه  1399   2ط   الريهههاض  سههعود
  .14م  ص 1981 -هه 1400   1فوزي  المطبعة العربية الحديثة  ط 

 أحمهد اإلمهام مهذهب إلهى والمهدخل   406  1/405  شرح الكوكب المنير  البن النجار  محمد بن أحمد بهن أحمهد الفتهوحي الحنبلهي  1 
 ص  ههه1401   2  ط  بيهروت  الرسهالة مالسسهة  التركهي المحسهن عبهد بهن اهلل عبهد/ د: تحقيهق  بهدران بهن القهادر عبدل  حنبل بن
 يالتركه المحسهن عبهد بهن اهلل عبهدي  تحقيهق: الطوف يالقو  عبد بن سليمان الربيعأبي  الدين لنجم  وشرح مختصر الروضة   152 

 والمستصهفى  1/104  آلمهديل  اإلحكهام فهي أصهول األحكهامو    1/354  م1998 - ههه1419   2  ط  بيهروت  الرسهالة مالسسهة
 . 1  ط  بيروت  العلمية الكتب دار  الشافي عبد السالم عبد محمد: تحقيق  الغزالي محمد بن محمدل  األصول علم في

 طههه: تحقيههق  الههرازي الحسههين بهن عمههر بههن محمههدل  األصهول والمحصههول فههي علههم   1/67  الغزالهي محمههد بههن محمههد  لالمستصهفى  2 
الكاشف عن المحصهول فهي علهم و    1/104  هه1400   1  ط  الرياض  اإلسالمية مسعود بن محمد اإلمام جامعة  فياض جابر

األصهول  لمحمهد بهن محمهود بهن عبهاد العجلهي األصهفهاني  تحقيههق: الشهيح عهادل أحمهد عبهد الموجهود وزميلهه  دار الكتهب العلميههة  
 العبههاس أبهى الهدين شههاب: الفقيهه لإلمهام  المحصههول شهرحفهي  األصهول نفهائسو    1/249  م1998 -ههه 1419   1بيهروت  ط  

  معهوض محمهد يعله الموجهود  عبهد أحمهد عهادل: حقيقت ي بالقراف المعروف يالمصر  يالصنهاج الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد
روضهة و    1/84  م1999 - ههه1420   3  ط  لبنهان  بيهروت  العصهرية المكتبهة  سهنة أبهو الفتهاح عبهد: الهدكتور األسهتاذ: قرظه

  .1/102 بن قدامة   الالناظر وجنة المناظر
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ــا : أن هههذه التعريفههات لههم تحصههر العقوبههة فههي أمههور بعينههها؛ بههل جعلتههها شههاملة لكههل أنههواع خامس 
فهههي  إعانههههة   1 األذى والزجهههر والهههردع  سهههواء أكههههان مادي ههها  أم معنوي ههها  وهههههو مههها صهههرح بههههه الهههدمياطي

 . 2 «مطلق أذية؛ حسية كانت أم معنوية» الطالبين  حين ذكر أن العقوبة قد يراد بها
أن العقوبة تستحق بمجرد فعل المحظور  بصرف النظر عهن المداومهة علهى الفعهل مهن  سادس ا:

العقوبة تكون باإلقدام على الهذنوب  ال بمهداومتها  »  حيث قال:  3 عدمها  وهو ما صرح به الماوردي
 . 4 «ال بمداومتها أال ترى أن سائر الحدود تجب باإلقدام على الذنوب

إن فههأنههه إذا كانههت الداللههة اللغويههة للعقوبههة تقتضههي تقههدم الجههرم أو الفعههل المعاقههب عليههه  ســابع ا:
  وتهرك محهرم فهي يخهالف ذلهك حهين جعهل العقوبهة جهزاء تعريف شهي  اإلسهالم ابهن تيميهة يشهير إلهى مها

سهلم  كاة واستتابة المرتد حتهى يالمستقبل؛ كما هو الحال في عقوبة تارك الصالة والممتنع عن أداء الز 
وجعههل شههي  اإلسههالم ابههن تيميههة ذلههك عقوبههة متعلقههة بفعههل مسههتقبل فههي مقابههل العقوبههة المتعلقههة بههذنب 

؛ كما الحال في جلد شارب الخمر  والقاذف  ونحوهما.  ماض 
 وهههذا التعههارض بههين الداللههة اللغويههة والداللههة المسههتفادة مههن تعريههف شههي  اإلسههالم ابههن تيميههة مههن
شونه أن يقدح فهي تعريفهه للعقوبهة هاهنها؛ وتبقهى العقوبهة متعلقهة بجهرم سهابق علهى كهل حهال؛ حتهى فهي 
؛ األمثلههة التههي ضههربها شههي  اإلسههالم للعقوبههات المتعلقههة بههومور مسههتقبلية؛ فتههارك الصههالة عنههدما يعاقههب

ي الممتنهع فهي األصهل؛ وكهذلك الحهال فهمن تركهها فإن استحقاقه للعقاب إنما وقع بسبب ما مضى منه 
ها   ال و عن أداء الزكاة  واستتابة المرتد تقهع بسهبب مها تقهدم مهن ارتهداده؛ فههي مرتبطهة بفعهل مهاض  أيض 

 تتمحض عالقتها بالمستقبل. 

                                                

 إعانهة الطهالبين   من تصانيفه:بمكة استقر  مصري متصوف فقيه  البكري بكر أبو  الشافعي يالدمياط شطا محمد بن عثمان  هو: 1 
غير ذلك. تهوفي بعهد سهنة اثنتهين وثالثمائهة وألهف و   الشرعية لومالع من المكلف يلزم مايف البهية والدرر  المعين فتح ألفاظ حل على
  .4/214  األعالم  للزركلي  و  577  ص  أليان ليوسف والمعربة العربية معجم المطبوعات -هه  

 . 4/275  حاشية إعانة الطالبين  ألبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت  2 
ئمهة أصهحاب الوجهوه  قهال الخطيهب: كهان ثقهة  مهن األأحهد  ي البصهر  يأبهو الحسهن المهاورد يبن محمد بن حبيب  القاض يعلهو:   3 

وذكهره ابهن الصهالح   وجوه الفقهاء الشهافعيين  ولهه مصهنفات كثيهرة فهي الفقهه والتفسهير وأصهول الفقهه واألدب  وكهان حافظ ها للمهذهب
 -  فهي ربيهع األول سهنة خمسهين وأربعمائهة يل في بعض المسائل بحسب مها فههم عنهه فهي تفسهيره  تهوففي طبقاته  واتهمه باالعتزا

البهن      طبقات الشهافعية1/230  م1987 -هه 1407   1    طشهبة  عالم الكتب  بيروت  لبنان يالبن قاض  طبقات الشافعية
  .2/287  يالبن العماد الحنبل  شذرات الذهب  و  3/65السبكي  

  .598  9/597  الحاوي الكبير  للماوردي  4 
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ومهن خههالل , أو بعيهد, وههذا يعنهي: أنهمها مهن عقوبهة إال ولهها سههبب أو صهلة بحهدث مهاض  قريهب
مهها يجههب بسههبب تههرك واجههب  أو فعههل »نههها: أاحههث هنهها أن يعههرف العقوبههة هههذه المالحظههات يمكههن للب

 «.محرم
جههزاء وضههعه الشههارع للههردع عهههن »أنههها: د يراعههي الههبعض الحكمههة مههن مشههروعيتها؛ فيعرفههها وقهه

 . 1 «ارتكاب ما نهي عنه  وترك ما أمر به
 . 2 «هي زواجر شرعية عن ترك واجب  أو فعل محرم»وقيل: 

وخروجهه  إلنسان في حياته بسبب مخالفة شهرعيةفالعقوبات الدنيوية هي: العقوبة التي تقع على ا
 .عن األوامر أو دخوله فيما نهى عنه أن يدخله

باألشهخاص بالتسهول ههي مهن قبيهل العقوبهات التعزيريهة؛ إذ  تجهاراالوعقوبة االشهتراك فهي جريمهة 
 لهم يشهرع لهها حهدٌّ عقوبهة أو يفهرض معصهية كهل فهي يكهون التعزيهرلم يقدر لها الشارع عقوبة محهددة  و 

 تمس هلل المعصية أن ذلك؛ آلدمي اتخص حق   أم هلل في حق المعصية كانت سواء  اإلسالم فيها كفارة
 األفهراد حقهوق تمهس فههي العبهد حهق علهى غالهب فيهها اهلل وحهق نظامهها  أو أمنها  أو الجماعة  حقوق
 . 3 غالب فيها الفرد حق إن قيل حتى

 العهدد قليلهة عقوبتهها حهددت التي الجرائم أن ذلك العقوبات  أنواع أوسع من التعزير يعتبر ولذلك
 تمثههل التههي التعزيههرات نطههاق ضههمن داخههل فهههو والقصههاص  الحههدود جههرائم - الجههرائم تلههك خههال مهها أمهها

 ,العامههة المصههلحة يحقههق بمهها للمجتمههع  المختلفههة الظههروف يالئههم بحيههث العقوبههات  مههن المههرن الجانههب
يسههتحق  مههة االشههتراك فههي التسههول مالثمههة فقه هها وقضههاء  ؛ ومههن ثههم فجري 4 شههره ويكههف ,المجههرم ويصههلح

 فاعلها التعزير.
 وتتنوع هذه العقوبة إلى أنواع عديدة منها:

 العقوبات البدنية. -1
 .بالقتل التعزير -أ

                                                

  .13  ص  م1983   5ط    بيروت الشروق  دار    العقوبة في الفقه اإلسالمي  د. أحمد بهنسي1 
  .66/266  مجلة البحوث اإلسالمية  2 
 ص  عههامر العزيهز عبهد/د  يةاإلسهالم التعزيهر فهي الشهريعة  بعههدها ومها  1/130  هعهود القهادر عبهدد/ التشهريع الجنهائي اإلسهالمي   3 

 .بعدها وما  165 

 . 67  ص  عامر العزيز عبد/د  اإلسالمية التعزير في الشريعة   1/82  هعود القادر عبدد/ التشريع الجنائي اإلسالمي   4 
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 .بالجلد التعزير - ب
 العقوبات المقيدة للحرية: -2
 .بالحبس التعزير - أ

  . التغريب   بالنفي التعزير - ب
 بالكالم:العقوبات  -3
 اللوم والتوبي . -أ

 والعقوبات المالية. -ب
 واإلتالف. المصادرة -ج

 :اآلتيوسيوتي تفصيل هذه العقوبات على النحو 
 .في العقوبات الدنيوية فسيوتي الكالم عليها مفصال   ,أما عقوبة القتل والجلد والحبس والنفي

 :والتوبيخ اللوم عقوبة -
 . 1 فعله سوء علىتسول للم والتونيب اللوم تحمل فهي  لعزيريةوتعد عقوبة اللوم من العقوبات ا

 كعقوبهة التهوبي  مشهروعية علهى - تعهالى اهلل رحمههم - العلماء استدل وقد. التحقير من نوع وهو
 :بالسنة التعزير في

 عهن فسهولته مثلهها  غالمهه وعلهى ُحل هة وعليههذر  أبها رأيت: قال سويد بن المعرور روى بما وذلك
   إلهى النبهي الرجهل فهوتى: قهال بومهه  فعيره  اهلل رسول عهد على رجال   ساب أنه فذكر: لقا ذلك؟
 فمهن أيهديكم  تحهت اهلل جعلههم خهولكم  إخوانكم جاهلية  فيك امرال   إنك»:  النبي فقال له  ذلك فذكر
 لفتمههوهمك فههإن يغلههبهم  مهها تكلفههوهم وال يلههبس  ممهها وليلبسههه يوكههل  ممهها فليطعمههه يههده تحههت أخههوه كههان

 بهدر مها علهى الجليهل الصهحابي لههذا تهوبي   ...جاهليهة فيهك امهرال   إنك:  قوله ففي , 2 «عليه فوعينوهم
 بوجههه إليههه بههالنظر أو القاضههي  بههإعراض التههوبي  ويكههون ,المسههلمين مههن رجههال   بههه يعيههر قههول مههن منههه

                                                

 الههدين نصههر/د  سههالميةاإل والشههريعة والليبههي المصههري القههانون بههين مقارنههة دراسههة العامههة الوظيفههة فههي التوديههب النظريههات العامههة فههي  1 
 المغنهههههي   4/61  البهههههن عابههههدين  حاشههههية ابهههههن عابههههدين  و  268  267  ص م 1997  العربهههههي الفكههههر دار  القاضهههههي مصههههباح

  .4/162  دار الكتاب اإلسالمي  ييحيى زكريا األنصار  يأسنى المطالب شرح روض الطالب  ألب   9/149 
  كتهههاب 3/1282   ومسهههلم  30إليمهههان  بههاب: المعاصهههي مههن أمهههر الجاهليههة    كتههاب ا1/14أخرجههه البخهههاري  الحههديث صهههحيح,   2 

  .38/1661اإليمان  باب: إطعام المملوك مما يوكل  
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 الحريههر لبسههوا دقهه المحههاربين رأى لمهها - عنههه اهلل رضههي - بههن الخطههاب عمههر وجههه تغيههر كمهها عبههوس 
 وقهد القضهاء  مجلهس مهن بإقامتهه التهوبي  يكون وقد ,المعارك إحدى في غنائم غنموا عندما - والديباج
 االستخفاف  وغاية الكالم بزواجر يكون وقد وزجر ا  له تعنيف ا العنيف الكالم إليه القاضي بتوجيه يكون
 األمثلههة ومههن لههه  سههب فيههه يكههون أال العلمههاء بعههض وأضههاف للجههاني  قههذف ذلههك فههي يكههون أال بشههرط
 أو ظالم  يا أو أحمق يا: التعزير يستوجب الذي فعله ثبوت بعد للجاني القاضي يقول أن التوبي  على
 التههوبي  أو التعييههر أو التبكيههت بههاب مههن ذلههك فيكههون  1 بتعريكههها أو األذن بفههرك يكههون وقههد معتههد  يهها

 . 2 ثانية مرة أجله من عوقب ما الجاني يفعل ال حتى والتهديد
 - العلمهاء أورده لمها أمثلهة ههي بهل محصهورة  وال متعينهة ليسهت جميع ها التهوبي  في الوسائل وهذه

 يراههها التههي واإلشههارات والعبههارات األلفههاظ مههن شههاء بمهها الجههاني يههوب  أن وللقاضههي - تعههالى اهلل رحمهههم
ال   بههه المسههلم رمههي يجههوز ال قههذف ا بنفسههها تعتبههر ال أن بشههرط الجههاني؛ لزجههر مناسههبة  باإلثبههات طولههب وا 
 التههوبي  إلههى اليسههير التههوبي  مههن يتههدرج والتههوبي  ,ذلههك نحههو أو النسههب معههدوم بكونههه أو بالزنهها كرميههه
 تعزيهر إن - تعهالى اهلل رحمههم -العلمهاء يقهول وكمها ,بهها قهام التهي والجنايهة الجهاني لحهال تبع ها الشديد 

لَّ  مان    قهذف ال الهذي االستخفاف  وغاية الكالم بزواجر دونه مان   يروتعز  عنه  باإلعراض يكون قدره جا
 مهنهم تكهرر وممهن ,السهوابق أههل مهن كهان مهن أمها... الجنايهة مراعاة مع يكون ذلك وكل ,سب وال فيه

 حقههم فهي مجديهة وال مهالثرة غيهر التوبي  عقوبة فإن آنف ا  ذكر ما غير على الجريمة كانت أو اإلجرام 
... بهههالحبس يهههرز التع ويكهههون:  فهههي حديثهههه عهههن التعزيهههر البههههوتيإلهههى ههههذا  شهههارأ وقهههد,  3 الغالهههب فهههي

 . 4  والتوبي 
 يكههون مهها ومنههه وبههالكالم وبههالزجر بههالتوبي  يكههون مهها منههه والتعزيههر» :الجوزيههه ابههن القههيم ويقههول

 . 5 «حد ألقله وليس... بالضرب يكون ما ومنه الوطن عن بالنفي يكون ما ومنه بالحبس

                                                

معجهم المصهطلحات واأللفهاظ الفقهيهة  د/محمهود عبهد الهرحمن  -  الجلهد دلهك ألدلكنه أي: األديم عرك ألعركنه: يقال الدلك : العرك  1 
 . 2/495القاهرة  عبد المنعم  دار الفضيلة  

  حاشهية الدسهوقي علهى الشهرح الكبيهرو    104  6/103  البهن عابهدين  حاشهية ابهن عابهدينو    4220  9/4219   بدائع الصهنائع  2 
  دار يللمههاورد  األحكههام السههلطانيةو    6/124  كشههاف القنههاع  للبهههوتيو    4/354  شههمس الههدين الشههي  محمههد عرفههة الدسههوقيل

 . 236  ص   1    طروت  بيالكتب العلمية
 . 443ص    عامر العزيز عبد/د  التعزير في الشريعة اإلسالميةو    344  28/343  مجموع الفتاوى  البن تيمية  3 
 . 4/158     كشاف القناع  للبهوتي361  ص ي لمنصور البهوت  شرح منتهى اإلرادات  4 
 . 311  ص ية الجوز  قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  5 
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المثهال  سهبيلذ أشكاال  مختلفة غير محصورة إنما ذكرها أههل العلهم مهن الفقههاء علهى يوخ والتوبي 
 . 1 لمخطئل والردع الزجر يحقق بما لتوبي األمثل ل سلوباأل اختيار فيوترك األمر للسلطة اإلدارية 

 اهلل رضهي - علهي اإلمهاموقد ورد التوبي  من اإلدارة إلى بعض عمالها نحو ما روي مهن صهنيع 
 فمضهى أهلهها مهن قوم وليمة إلى دعي أنه بلغه وقد البصرة  على عامله بن حنيف عثمان إلى - عنه
 ,مودبهة إلهى دعهاك البصهرة أههل فتيهة مهن رجال   أن بلغني فقد  حنيف ابن يا: بعد أما:  إليه فكتب إليها

 عهائلهم مقهو  طعهام إلهى تجيهب أنهك ظننهت ومها الجفهان إليهك وتنقهل ,األلهوان لهك تستطاب إليها فوسرعت
 . 2  خالصك النار من ليكون أقراصك ولتكفك ,ابن حنيف يا اهلل فاتق ...مدعو وغنيهم مجفو

 فجاعهة بنهت تهزوج قهد وكهان ,بن الوليد خالد إلى - عنه اهلل رضي - الصديق بكر أبو كتب كما
الىهد   ُأمِّ  بهن يها لعمهري»: إليهه فكتهب ,معه حلف ا عقد أن بعد حنيفة بني زعماء أحد قرارة بن  لافاهارىغ   إىنَّهكا  خا

بىفىنااءى  ,النِّسااءا  تان كىحُ  ائاتاي   أال ف   دامُ  باي تىكا  وا مى لىمىينا  مىنا  راُجل   وا ُفف   لام   ال ُمس   . 3 «!باع دُ  ياج 

                                                

  عهامر العزيهز عبهد/د  التعزيهر فهي الشهريعة اإلسهالمية   268  ص  القاضهي مصهباح الدين نصر/د  التوديب النظريات العامة في  1 
 . 443ص  

نهج البالغة من كالم اإلمام علي  لمحمهد الرضهى بهن الحسهن الموسهوي  شهرح الشهي  محمهد عبهده  المكتبهة التجاريهة الكبهرى  بهدون   2 
 .بعدها وما   586  ص  اري ت

  .3/300  الطبري جعفر يبأل تاري  الرسل والملوك   3 
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 :األخروية العقوبات: الثاني الفرع
 نهمهام كلمهة ولكهل  «األخرويهة»و «عقوبهة» همها كلمتهين مهن مركبالعقوبات األخروية مصطلح 

 .معنى مجتمعين معا ولهما معنى  بمفردها
ة   فههي نسهب«األخرويهة»وأمها  ,فقد تقدم بيهان ماهيتهها فهي اللغهة واالصهطالح« العقوبة» كلمة أما

: مالنهث  آخهر  مكسهور الخهاء بزنهة  فاعهل  بكسهر العهين  وههو ضهد -في اللغة -إلى اآلخرة  واآلخرة 
 بزنة  أفعل  وهو بمعنى الواحد.فإنه  -بفتح الخاء  - األول  بخالف اآلخر

اآلخهههر  علهههى  فاعهههل  خهههالف األول؛ ولههههذا » وفهههي ذلهههك يقهههول الفيهههومي فهههي المصهههباح المنيهههر: 
هها ودخههوال   وأنت مهها ينصههرف  ويطههابق فههي اإلفههراد  والتثنيههة والتههذكير والتونيههث  فتقههول: أنههت آخههر خروج 

واحهد  بمعنى: ال -بالفتح  -رة   و اآلخر  آخران دخوال   ونسبهما على التمييز والتفسير  واألنثى:  آخ
ا  ووزنه  أفعل ؛ قال الصغاني:  اآلخر : أحد الشهيئين  يقهال: جهاء القهوم  فواحهد يفعهل كهذا  وآخهر كهذ

 أي: وواحد. قال الشاعر:
هاهههههههُ  هههههي ُف واج  قَّهههههرا السَّ  إىلهههههى باطاهههههل  قههههههد عا

 
هههههههههار قاتىيهههههههههلى   هههههههههرا ياه هههههههههوىي مهههههههههن طاما   1 وآخا

ا. قال تعهالى: واألنثى:  أخرى  بمع   نى: الواحدة أيض               

 » 2 . 

تعني: الحاصل المتوخر عن شيء قبله فهي  :-في اللغة –ن )اآلخرة  وعلى هذا يمكن القول: إ
 . 3 أو حال ,فعل

يهوم القيامهة  فههي ضهد فقد صارت  اآلخرة  تشير إلهى حيهاة مها بعهد البعهث  وأما في االصطال:،
تونيهث :  4 الحياة الدنيا؛ ألن الدنيا تهوتي أوال   والبعهث يهوتي بعهدها  وفهي ذلهك يقهول الطهاهر بهن عاشهور

                                                

المحكهم    وفهي 5/177  البن سيده  المخصص   و 3/424  ألحمد بن فارس  مقاييس اللغة  قاله سليمان بن سالم الحنفي وهو في 1 
المصههباح    و 4/502  منظههور بههنال  لسههان العههربو    4/40  للحمههوي  معجههم البلههدان   و 9/164  والمحههيط األعظههم  البههن سههيده

  .12/432  يبيدمرتضى الزَّ ل  تاج العروس   و 1/7    للفيوميالمنير
  .1/7  مادة  أخر     للفيوميالمصباح المنير  2 
  .1/226  التحرير والتنوير  للطاهر بن عاشور  عيسى البابي الحلبي  القاهرة  3 
هه  وههو مهن  1296  رئيس المفتين المالكيين بتوُنس  وشي  جامع الزيتونة وفروعه  ولد بتونس سنة هو: محمد الطاهر بن عاشور  4 

أعضههاء المجمعاههين العههربيين فههي دمشههق والقههاهرة  لههه مصههنفات مطبوعههة مههن أشهههرها: مقاصههد الشههريعة اإلسههالمية  وأصههول النظههام 
 مصهههر  األزهريهههة  المكتبهههة فههههرس -ههههه   1393تهههونس سهههنة االجتمهههاعي فهههي اإلسهههالم  والتحريهههر والتنهههوير  وغيهههر ذلهههك. تهههوفي ب

   .6/174  األعالم  للزركلي   و 7/198  م1950 -هه1369
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لكثهرة اسهتعماله  ؛قد حهذف  وصف اآلخرة منظور فيه إلى أن المراد إجرااله على موصوف مالنث اللفظ
ههه القريبهههة بمعنهههى  :أي  وههههو الحيهههاة الههدنيا ا  وهههو يقهههدر بالحيهههاة اآلخههرة مراعهههاة لضههدهوصههيرورته معلوم 

الحاضرة  ولذلك يقال لهها العاجلهة  ثهم صهارت اآلخهرة علمها علهى الحيهاة الحاصهلة بعهد البعهث؛ إلجهراء 
 . 1 الجزاء على األعمال
هي الدار الحاصلة بعد المهوت  وههي التهي يتحقهق فيهها الجهزاء التهام الكامهل علهى  :فالدار اآلخرة

ه هويههرى فيههها نتههائج كدحهه  ه علههى مهها قههدم مههن أعمههالال يتحقههق لإلنسههان فيههها جههزااألعمههال  وهههي التههي 
         ال تعالى: هه  قهوسعي

 2 . 

عالقهههة خصهههوص  - وعلهههى ههههذا تكهههون العالقهههة بهههين المعنيهههين: اللغهههوي  واالصهههطالحي لآلخهههرة
يتسع المعنى اللغوي لآلخر ولآلخرة لكل فعهل أو حهال يحصهل متهوخر ا عهن شهيء سهبقه  وعموم  حيث 

 في حين تختص الداللة االصطالحية لها بما يحدث في حياة ما بعد البعث.
ا  هذا عن الداللة اللغوية واالصطالحية للفظ اآلخرة  والتي تفيد أن وصف الشيء بكونه  أخروي  

يقصهد ه القهول: إنَّه ن األشياء التي تحدث بعد البعهث؛ ومهن ثهم يمكهنيعني: في االصطالح أنه شيء م
 .بعد بعثه لكل عاص على عصيانهجزاء  وجلَّ  التي أعدها اهلل عزَّ الزواجر بالعقوبات األخروية تلك 

 لجزاء األخروي أقوى األثر على النفوس بما يحققه من احتواء كامل في كهل أعمهالوالمعلوم أن ا
 ة عليها دون حيف أو جور.اإلنسان  والمجازا

و ومما ال شك فيه أن العقاب الذي يقع على المذنب إنما يرتبط بما ارتكبه من ذنب أو جريرة وه
 أخروية  إنما هي نتيجة سبب قام شخص بفعلهه  واألسهباب : أن العقوبة سواء كانت دنيوية أمما يعني

ها -جب أن تكهون العقوبهات متفاوتهة ويستحق عليها العقاب متفاوتة؛ لذا ي ,التي يالديها اإلنسان  - أيض 
 مراعاة للتناسب بين الذنب والعقوبة.

 بعهض مهن»وهذا من مقتضيات العدل اإللهي  وهو ما نبهه عليهه العالمهة ابهن القهيم حيهث يقهول: 
 فههي بعههض علههى بعضهههم النههاس بههين الواقعههة الجنايههات فههي العقوبههات شههرع أن ورحمتههه سههبحانه حكمتههه
 الزجههر وجههوه سههبحانه فههوحكم  والسههرقة والقههذف والجههراح كالقتههل  واألمههوال ألعههراضوا واألبههدان النفههوس
 عههدم مههع والزجههر الههردع لمصههلحة المتضههمنة الوجههوه أكمههل علههى وشههرعها  اإلحكههام غايههة عنههها الرَّادعههة
 الزنهها فههي وال  القتههل وال اللسههان قطههع الكههذب فههي يشههرع فلههم الههردع  مههن الجههاني يسههتحقه لمهها المجههاوزة

                                                

  .1/226تفسير التحرير والتنوير  للشي  محمد الطاهر بن عاشور    1 
 .6سورة االنشقاق اآلية:   2 
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نمهها  الههنفس إعههدام السههرقة فههي وال  الخصههاء  مههن وصههفاته أسههمائه موجههب هههو مهها ذلههك فههي لهههم شههرع وا 
حسانه ولطفه ورحمته حكمته  ويقتنهع ,والعهدوان التظهالم عهن األطمهاع وتنقطهع  النوائب زولتل ؛وعدله وا 

 .غيره حق ستالبا في يطمع فال  وخالقه مالكه آتاه بما إنسان كل
 الضههرر شههدة فههي متفاوتههة ودرجههات  والكثههرة القلههة فههي مراتههب ربههعاأل الجنايههات لهههذه أن ومعلههوم

 .والصغر الكبر في المعاصي سائر كتفاوت  وخفته
 وال  الفاحشهههة مرتكهههب بعقوبهههة العقوبهههة فهههي إلحاقهههها يصهههلح ال المحرمهههة النظهههرة أن المعلهههوم ومهههن

 اللقمة سرقة وال  نسابألا في والقدح والزنا بالقذف فيفخال الشتم وال  بالسيف بالضربة بالعود الخدشة
 . 1 «العقوبات مراتب تفاوت من ُبد يكن لم الجنايات مراتب تفاوتت فلما  العظيم المال بسرقة والفلس

ا تهب العقوبهات مراعهاة لتفهاوت أسهبابهعلهى ههذا التفهاوت فهي مرا -وتعهالى  سبحانه -اهلل  وقد نبه
 : -عزَّ وجلَّ  -فقال                   . 

  :رـوالضمي   تعهالى: قولهه فهي «مهن» علهى ودهيعه               وقولهه:    

         فقط األول الفريق إلى مرجعه جعل وبعضهم. الفريقين على ي:أ. 

 درجهة عليهه يصهعد ألنهه ؛السهلم بمعنهى الهدرج ومنهه  والمنزلهة الرتبهة وهي  درجة جمع :والدرجات
 .درجة بعد

  :-تعههالى - قولههه فههي كمهها  الرفيعههة المنزلههة فههي القههرآن فههي الدرجههة تسههتعمل مهها وأكثههر    

             ىهتعاله – قوله في كما  ذلك عكس في تستعمل فإنها  الدركة بخالف-: 
                  . 

 

                                                

 .  384  2/383    البن قيم الجوزيةإعالم الموقعين  1 
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 الثاني املطلب
 نظاما التسولب باألشخاص جتاراال جرمية يف االشرتاك عقوبة

 .البدنية العقوبات: األول الفرع
 فهي البدنيهة العقوبهات ووضهعت التعزيريهة  والعقوبهات البدنية بالعقوبات اإلسالمية الشريعة جاءت

 المرتبههة فههي جههاءت فقههد التعزيريههة العقوبههات أمهها مشههاكل  أيههة تنفيههذها فههي يثههار ال حيههث األولههى رتبههةالم
 للحريههة السهالبة العقوبهات فهي وخاصهة عليهه بهالمحكوم تلحههق ضهارة آثهار مهن بتنفيهذها يقتهرن لمها الثانيهة
 . 1 والسجن بالحبس تعرف التي

 التعزير بالقتل:: أوال  
فهههي أربهههع جهههرائم مهههن جهههرائم الحهههدود ههههي: الزنههها والحرابهههة  والهههردة   جعلهههت الشهههريعة القتهههل عقوبهههة

إال أنَّ الفقهههاء قههد اختلفههوا فههي  , 2 والبغههي  وجعلتههه عقوبههة فههي جريمههة واحههدة هههي القتههل العمههد العههدوان
هههل يمكههن دخولههها فههي العقوبههات غيههر المقههدَّرة متههى اقتضههت الظههروف ذلههك؟. وذلههك علههى  العقوبههة بههه

 قولين: 
يرى أاصحابه جواز التعزيهر بالقتهل إذا لهم تنهدفع المفسهدة إال بهه. وههو قهول جمههور  :القول األول

ن اختلفوا في بعض الجزئيات  .  3 الفقهاء من حيث الجملة وا 
أنَّ التعزير يكون بالقتل كماهن وجهد رجهال مهع امهرأة ال تحهل لهه إن كهان  كتب الحنفيةفقد جاء في 

ن كانت المرأة مطاوعة قتلهما السالح, ينزجر بصياح وضرب بما دونيعلم أنه ال   .  4 وا 
ر منهههه اللهههواط هههن  تكهههرَّ ر منهههه القتهههل بهههالخنق 5 كمههها يقتهههل سياسهههة عنهههدهم ما  . وكهههذلك قهههالوا مهههن تكهههرَّ

 
                                                

  .293  صللماوردي    األحكام السلطانية   2/289    البن فرحونتبصرة الحكام   9/148 بن قدامة ال  المغني  1 

  . 1/689  عودة القادر عبد. د    التشريع الجنائي اإلسالمي2 
  .294   ص م1990 - هه1411   4ط    لبنان بيروت  الرسالة  مالسسة   لعبد الكريم زيدان أصول الدعوة   1/688السابق    3 
الهدر المنتقهى فهي شهرح الملتقهى  ه:  وبهامشهيللشي  محمهد بهن سهليمان المعهروف بهدامادا أفنهد  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  4 

حاشية سهعدي جلبهي  لسهعد اهلل    5/330  البن الهمام  شرح فتح القدير   1/609    بيروتي  دار إحياء التراث العربيللحصكف
 م1970   1هير بسههعدي جلبههي وبسههعد أفنههدي  مطبههوع مههع شههرح فههتح القههدير  مصههطفى البههابي الحلبههي  ط  بهن عيسههى المفتههي الشهه

 5/330  331.  
 البهن  السياسهة الشهرعيةفهي  الطهرق الحكميهة   136   السياسة الشهرعية  البهن تيميهة  ص  5/251  البن الهمام  شرح فتح القدير  5 

  .1/688  عودة القادر عبد. د اإلسالمي  التشريع الجنائي   224  ص  الجوزية قيم
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 . 2 ألنَّه سعى في األرض بالفساد ؛فلإلمام قتله سياسة  1 والتغريق والمثقل
ر مهن  فقهال:  وكهذلك - رحمه اللَّه تعهالى -وقد ذكر ابن تيمية  أبهو حنيفهة يعهزر بالقتهل فيمها تكهرَّ

ط  أو اغتيههال النفههوس ألخههذ المههال  ههن  تكههرر منههه التلههوُّ الجههرائم إذا كههان جنسههه يوجههب القتههل كمهها يقتههل ما
. فيجوز تطبيق عقوبة القتل تعزير ا عند الحنفية على الجرائم التي شرع القتهل فهي جنسهها  3 ونحو ذلك 

ر ارتكابها من الجاني ول  م يكن من الممكن دفع شره وكف أذاه عن الناس إال بالقتل.إذا تكر 
بكر بهن العربهي:  فقهال مالهك  فيقول القاضي أبو يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل,ف مالكوأما 

وقهد  ؛ ألنَّهه جاسهوسوقال عبد الملك: إذا كانت تلك عادتهه قتهل القاسم وأشهب: يجتهد فيه اإلمام, وابن
اهه. ويقهول   4 س  وهو صحيح إلضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في األرض قال مالك: يقتل الجاسو 

. ووافقهه  5 شي  اإلسالم ابهن تيميهة:  وأمها مالهك وغيهره فحكهي عنهه:  أنَّ مهن الجهرائم مها ُيبلهع بهه القتهل 
بعهض أصههحاب أحمههد فههي مثههل الجاسههوس المسههلم إذا تجسهس للعههدو علههى المسههلمين  اهههه. ويههرى مالههك 

نكهار القهدر  7 والهرفض  6 لداعيهة إلهى البدعهة كهالتجهُّمأيضا قتل ا . يقهول شهي  اإلسهالم ابهن تيميهة:  8 وا 
ز مالك وغيره قتل القدرية ألجهل الفسهاد فهي األرض  ال   وكذلك كثير من أصحاب مالك قالوا: إن ما جوَّ

 .  9 ألجل الردة 
الفههة للكتههاب والسههنة وكذا قتههل إلههى البههدع المخ فقههد جههوَّز طائفههة مههنهم قتههل الههداعي الحنابلــةوأمهها 

. وهكهذا نهرى أنَّ جمههور الفقههاء ُيجيهزون قتهل الجهاني  10 الجاسوس المسلم إذا اقتضهت المصهلحة قتلهه
ن كان بعضهم قد توسَّع في التعزير بهذه العقوبة  والبعض اآلخر قد ضيَّق من استخدامها.  تعزير ا وا 

                                                

 . فالقتههل 2/65  عههودة القههادر عبههد د/  المثقههل: هههو مهها لههيس لههه حههد كالعصهها والحجههر. أفههاده صههاحب التشههريع الجنههائي اإلسههالمي  1 
 بالمثقل اي بما ليس له حد يجرح وال سن يطعن كالعصا والحجر واللطمة واللكزة. 

  . 2/622ي  بدامادا أفند    مجمع األنهر 5/29  البن مودوداالختيار لتعليل المختار    2 
  .136السياسة الشرعية  البن تيمية  ص    3 
  . 4/225أحكام القرآن  البن العربي    4 
  . 135السياسة الشرعية  البن تيمية  ص    5 
الضهاللة  كهان ينكهر الصهفات ُمهدَّعيا تنزيهه اللَّهه عنهها   التجهُّم: القول بقول الجهمية. وهم أتبهاع جههم بهن صهفوان ُأسُّ الجهالهة ورأس  6 

ن تلفهظ فزعم أنَّ اللَّه لم يكلِّم موسى تكليما  وأنَّه لم يتخذ إبراهيم خليال. وكان يقهول بخلهق القهرآن. ويهزعم أنَّ اإليمهان عقهد بالقلهب  و  ا 
  . 27  6/26  يللذهب  سير أعالم النبالءبالكفر  

لشيعة تستحلُّ الطعن في الصهحابة وسهمُّوا رافضهة؛ ألنَّههم رفضهوا إمهامهم زيهد بهن علهى لمها نههاهم عهن سهب  أبهي الرافضة: فرقة من ا  7 
   5/390  سير أعالم النبالء  للذهبيبكر وعمر رضي اللَّه عنهما  

  . 94  ص  الجوزية قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  8 
  .135ة  ص  السياسة الشرعية  البن تيمي  9 
التشهريع    224  94  ص  الجوزيهة قهيم البهن  السياسهة الشهرعيةفي  الطرق الحكمية   135السياسة الشرعية  البن تيمية  ص    10 
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بالقتهل  ويهرون حهبس المفسهد الجهاني الهذي  يهرى أصهحاب ههذا القهول منهع التعزيهر القول الثاني:
ليهه ذههب الشهافعية ومعظهم  يضر  الجماعة بجرائمه إلى غير أمد لكف  شرِّه  ومنع أذاه عن الجماعة. وا 

 . 1 المالكية وياليدهم في هذا االتجاه بعض الحنابلة
 أدلة القول األول:: األدلة

 ة التعزير بالقتل بما يلي: استدلَّ أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من مشروعي
 . 2 «إذ بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما: »قول النبي  -1
ههن  أاتههاكم وأمههركم جميههع علههى رجههل واحههد يريههد أن يشههق عصههاكم أو يفههرِّق » :قههول النبههي  -2 ما

 . 3 «جماعتكم فاقتلوه
 وجه االستدالل:

 .  4 رض إال بقتله جاز قتلهأن المفرِّق لجماعة المسلمين لما لم يندفع فساده في األ
 . 5 «مان  شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه: »قوله  -3

                                                                                                                                                                

  . 1/688  عودة القادر عبد د/ الجنائي اإلسالمي 
علههى مههتن الشههي  أبههي  يبههن قاسههم الغههز علههى شههرح العالمههة ا يحاشههية الشههي  إبههراهيم البيجههور    5/548    للشههربينيمغنههي المحتههاج  1 

فهههي  الطهههرق الحكميهههة   135   السياسهههة الشهههرعية  البهههن تيميهههة  ص  2/437  بيهههروت  دار الفكهههر    إلبهههراهيم البيجهههوريشهههجاع
  .1/688  عودة القادر عبد د/ التشريع الجنائي اإلسالمي    94  ص  الجوزية قيم البن  السياسة الشرعية

   .1853 -61  الخليفتين بويع إذا: باب اإلمارة  كتاب  3/1480  مسلم هأخرجالحديث صحيح,   2 
 . 60/1852  59  رقم  مجتمع وهو المسلمين أمر فرق من حكم :باب  اإلمارة كتاب  3/1480  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   3 
  . 242  12/241صحيح مسلم  للنووي      شرح النووي على223  ص  الجوزية قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  4 
: بهاب الحهدود   كتهاب 4/39  والترمذي   4482  الخمر شرب في الناس تتابع إذا: باب الحدود  كتاب  4/164  داود بوأ أخرجه  5 

 هذكهر  حبهان وابهن   2573  مهرار ا الخمهر شهرب مهن: بهاب الحهدود    كتهاب2/859  ماجهة وابن   1444  الخمر شرب من جاء ما
 .الذهبي ووافقه   4/372  والحاكم   1519  الخمر شارب في جاء ما: باب   364  الظمآن موارد في الهيثمي
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 وجه االستدالل:
مهها أنَّههه إلههى رأي اإلمههام بحسههب النههاس   1 يقههول ابههن القههيم:  والقتههل فيههها واسههتهانتهم إمهها منسههوخ  وا 

وغهرَّب  وههذا مهن األحكهام  لق فيها عمهر وقد ح قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك,فإذا رأى  بحدها,
 .  3 ا ألمر به في المرة األولىد  ولو كان ذلك ح بقتله إذا أكثر منه, فومره  , 2 المتعلقة باألئمة 

ههن   -4 هههانا  راُجههال   أانَّ  أاناهههس   عا لاههدى  بىهههُومِّ  ُيههتَّهامُ  كا ُسهههولى  وا ُسهههولُ  فاقاههالا    اهللى  را لىههي    اهللى  را هاهههب  »: لىعا  اذ 
رىب   لىيٌّ  فاواتااهُ  «ُعُنقاهُ  فااض  كىي   فىي ُهوا  فاإىذاا عا دُ  را لىيٌّ  لاهُ  فاقاالا  فىيهاا  ياتابارَّ هُرج  : عا لاههُ  اخ  ههُ  ياهداهُ  فانااوا راجا  فاهإىذاا  فاواخ 

ُبوب   ُهوا  لىهيٌّ  فاكاهفَّ  ذاكار   لاهُ  لاي سا  ماج  ُبهوب   إىنَّههُ  اهللى  ُسهولا را  ياها: فاقاهالا    النَّبىهيَّ  أاتاهى ثُهمَّ  عان هُه  عا ها لاماج   لاههُ  ما
 . 4 ذاكار  

 وجه االستدالل:
 دامهه وجرأتهه علهى خلوتهه بهوم  ولهده,بقتلهه تعزيهرا إلق أمهر علي ها  :  إنَّ النبهي يقهول ابهن القهيم 

  واسههتغنى عههن القتههل بتبههيُّن الحههال,وأنَّههه بههرئ مههن الريبههة كههفَّ عههن قتله ,فلمهها تبههيَّن لعلههى  حقيقههة الحههال
 . 5 والتعزير بالقتل ليس بالزم كالحدِّ  بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجود ا وعدما 

. يقهههول الحهههافظ ابهههن حجهههر:  7   والصهههائل إن لهههم ينهههدفع إال بالقتهههل ُقتىهههلا  6 المفسهههد كالصهههائل -5
فلههه االختيههار أن يكلمههه أو  وحكههى ابههن المنههذر عههن الشههافعي قههال: مههن أريههد مالههه أو نفسههه أو حريمههه 

ال فلهه أن يدفعههه يسهتغيث, ولههيس  عهن ذلهك ولههو أتهى علههى نفسهه, فهإن ُمنىههعا أو امتنهع لههم يكهن لهه قتالههه وا 
رت جرائمهه  وُيهئس مهن  8 عليه عقل وال ديهة وال كفهارة ولكهن لهيس لهه عمهد قتلهه  . وكهذا المجهرم إن تكهرَّ

 إصالحه كان استئصاله ضروريا لدفع فساده  وحماية الجماعة منه. 

                                                

 يعني: قتل شارب الخمر إن عاد في الرابعة بعد جلده في المرات السابقة.  1 
  . 5/48  القيم البن  زاد المعاد  2 
  . 95  ص  وزيةالج قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  3 
  .59/2771  الريبة من  النبي حرم براءة :بابكتاب التوبة    4/2139  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   4 
  . 5/17  القيم البن  زاد المعاد  5 
الصهائل: الههذي يسهطو ويسههتطيل علهى النههاس  فالصههائل ههو الههذي يصهول علههى النهاس بغيههر حههق يريهد إيههذاءهم فهي نفههس أو مههال أو   6 

  .1323  مادة:ص.و.ل   لفيروزآباديل  القاموس المحيط -ريم. ح
  . 137السياسة الشرعية  البن تيمية  ص    7 
  . 10/209ي  بن حجر العسقالن  البشرح صحيح البخاري يفتح البار   8 
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 الثاني: أدلة القول
ذلهك بالسهنة والمعقهول و استدلَّ أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من عدم جواز القتل تعزيهر ا 

 :يوتيبما 
هههلُّ  الا : »النبهههي احتجهههوا بقهههول  الســـنة: أوال   هههرىىء   دامُ  ياحى هههلىم   ام  ههههادُ  ُمس   واأانِّهههي اهلل  إىالَّ  إىلهههها  الا  أان   ياش 

ُسولُ  داى إىالَّ  اهللى  را ينىهى  واالتَّارىكى  بىالنَّف س  واالنَّف سى  الزَّانىي  الثَّيِّبى : ثاالاث   بىإىح  مااعاةى  الُمفاارىقى  لىدى  . 1 «لىل جا
 وجه االستدالل:

والظهاهر : » 3 . يقول ابهن دقيهق العيهد 2 لم يصدر من الجاني أاحد الثالثة فوجب أن ال يحلَّ دمهه
هصُّ منهه الصهائل ونحهوه اح قتلهه فهي دفهع أذاه. وقهد يجهاب عهن ههذا بونَّهه داخهل فهي فيبه ,أنَّ هذا عهام ُيخا

 . 4 «المفارق للجماعة ويكون المراد ال يحل تعمد قتله قصد ا إال في هالالء الثالثة
مهن التعزيهر مها األصهل فهي الشهريعة أنَّ التعزيهر للتوديهب  وأنَّهه يجهوز احتجوا بون  ثاني ا المعقول:
ون عقوبهة التعزيهر مهلكهة  ومهن ثهمَّ فهال يجهوز فهي التعزيهر قتهل وال فينبغي أن ال تك أمنت عاقبته غالبا,

 .  5 قطع
 المناقشة والترجيح:

  6 بالنسبة لمها اسهتدلَّ بهه أصهحاب القهول الثهاني المهانعون مهن التعزيهر بالقتهل فقهد عهورض مفههوم
لَّ به على المنع من التعزير بالقتل بمنطوق التي استدلَّ بهها األحاديث   7 حديث ابن مسعود الذي اسُتدى

 . 8 وداللة المنطوق أرجح من داللة المفهوم فيقدَّم عليها ا,أصحاب القول األول على جواز القتل تعزير  

                                                

  : تعههههالى قولهههه بههههاب  الهههديات كتههههاب  12/201  البخهههاري أخرجهههههالحهههديث صهههحيح,   1       [45: المائهههدة]  حههههديث 
  .25/1676  المسلم دم به يباح ما :باب  القسامة كتاب  3/1302  ومسلم   6878 

  . 4/49سنن الترمذي    2 
ال ابن كثير في طبقاتهه: هه  ق625تقي الدين أبو الفتح  ابن دقيق العيد  ولد سنة   محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريهو:   3 

ها ودين ها  لهه تصهانيف منهها: اإللمهام فهي الحهديث  واإلمهام شهرح اإللمهام  وغيهر ذلهك  تهوف أحد علماء  يوقته  بل أجلهم  وأكثهرهم علم 
  . 2/229شهبة   يالبن قاض  طبقات الشافعية هه 702سنة 

  .72  ص  للطبعة رقم بدون  القاهرة  للكتاب السلفي المركز  للنووي  شرح األربعين النووية  4 
  . 1/687  عودة القادر عبد. د  التشريع الجنائي اإلسالمي  5 
داللههة المفهههوم: هههي داللههة اللفههظ علههى المعنههى ال فههي محههل النطههق بههل فههي محههل السههكوت. وتعههرف بالداللههة المعنويههة  كمهها تعههرف   6 

  الفقههه أصههول فههي المنتخههبك  بالداللههة االلتزاميههة وهههي داللههة اللفههظ علههى الزم المعنههى كداللههة لفههظ إنسههان علههى الكتابههة أو الضههح
  . 11  ص  م1995 - هه1416  بالماللف خاصة طبعة  زهران عليوه عيسىد/

داللة المنطوق: هي داللة اللفظ على المعنى في محلِّ النطق  وتعرف بالداللة اللفظية  وتشمل نوعين من الداللهة: أحهدهما: الداللهة   7 
كداللههة لفهظ إنسههان علهى حيههوان نهاطق. ثانيهمها: الداللههة التضهمنية: وهههي داللهة اللفههظ  التطابقيهة: وههي داللههة اللفهظ علههى تمهام معنهاه

  .7على جزء معناه كداللة لفظ إنسان على حيوان أو ناطق فقط  المرجع السابق  ص  
  . 26/23ي  بن حجر العسقالن  البشرح صحيح البخاري يفتح البار   8 
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وبيان ذلك أنَّ مفهوم حديث ابن مسعود يهدلُّ علهى أنَّهه ال يحهلُّ دم المسهلم بغيهر ههذه الهثالث. إال 
صها بمهها ورد مهن األدلههة أنَّهه ورد مها يفيههد حهلَّ دمههه بغيهر هههذه الهثالث. فيكهون  عمههوم ههذا المفهههوم ُمخصَّ

لمصههلحة العامههة فههي الجههرائم لوالقتههل تعزيههر ا  , 1 الدالههة علههى أنَّههه يحههل دم المسههلم بغيههر األمههور المههذكورة
والقضهههاء عليهههها إال بقتهههل الخطيهههرة التهههي مهههن شهههونها نشهههر الفسهههاد فهههي المجتمهههع  ولهههم يمكهههن معالجتهههها 

ره المهانعون مهن القتهل تعزيهر ا فهي ومن ثامَّ فقد جهاء ا مرتكبيها, لقتهل تعزيهر ا اسهتثناء  مهن األصهل الهذي قهرَّ
 أدلتهم.

ونخلهههص مهههن ذلهههك إلهههى أنَّ الهههراجح ههههو أنَّ التعزيهههر بالقتهههل أمهههر جهههائز فهههي الشهههريعة اإلسهههالمية  
مة  وتحول دون رسوخها في هو آخر الوسائل التي تمنع انتشار الجري باعتبار أنَّ القتل في هذه الحال

السيما وأنَّ المدنية الحديثة قد أفهرزت أشخاصها ُعرفهوا بهاإلجرام وُجبلهوا عليهه ولهم يعهد يمهنعهم  المجتمع,
ذا كههان القتههل تعزيههرا قههد جههاء اسههتثناء مههن  نع  وال يزجههرهم عههن اقترافههها رادع,مههن الجريمههة مهها يقههول:  وا 

لتعزيريههة  بههل يجههب أن يعههيِّن ولههي القاعههدة فإنَّههه ال يتوسَّههع فيههه وال يتههرك أمههره للقاضههي ككههل العقوبههات ا
األمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتهل. وقهد اجتههد الفقههاء فهي تعيهين ههذه الجهرائم وتحديهدها  ولهم 
رت جرائمهه وُيهئسا مهن إصهالحه  أو  يبيحوا القتل إال إذا اقتضت الضرورة ذلك بون كان المجرم قد تكرَّ

 . 2 وحماية الجماعة منه  كان استئصال المجرم ضروريا لدفع فساده
 التعزير بالجلد:ثاني ا: 
بالجلهد  واسهتقوا لهذلك الكثيهر  التعزيهرجهواز  علهىفقهاء األمة وعلماالها فهي سهائر العصهور  أجمع

من األدلة من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء ومن جاء بعدهم من أمراء المسلمين وحكامهم فهي مختلهف 
ا بال لبسالعصور اإلسالمية  على نحو ينعقد   . 3 به اإلجماع صحيح 

جمههاع المطههههرة النبويههة والسههنة العزيهههز الكتههاب فهههي كعقوبههة الجلههد مشهههروعية ثبتههتوقههد   علمهههاء وا 
 .األمة

: ىهتعاله قولهه يهفه وذلهك المحصهن رهيههغ يهزانهال ةهوبهقهع يهف وردت دهقهف :زيزـعـال ابـتـكـال يــف اــأم
        ... 

 4 . 

                                                

  .7/9  للشوكاني  نيل األوطار  1 
  . 1/688  عودة القادر عبدد/ شريع الجنائي اإلسالمي الت  2 
 . 330    صعامر العزيز عبد/د  والتعزير في الشريعة اإلسالمية   345  28/344 مجموع الفتاوى   3 
 .2سورة النور آية:   4 
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 :المطهرة النبوية السنة وأما
 فهي إال   أسهواط عشهرة فهوق أحهد يجلهد ال»: يقهول  اهلل رسهول سمع أنه األنصاري بردة أبي فعن

 . 1 «اهلل حدود من حد
 فههي شههرع ا جههوزي الجلههد أن ذلههك ومعنههى بالفعههل  التعزيههر دليههل هههذا أن العلمههاء بعههض ذكههر فقههد
 واضهربوه سهبع ابهن الصالة الصبي علموا»: قال  اهلل رسول عن الحديث وفي , 2 التعزيرية العقوبات

 وضرب:  الوسيط المعجم في جاء فقد: لغة الضرب عليه يطلق أن يمكن والجلد , 3 «عشرة ابن عليها
 : زيزهعهال زيلهالتنه يهوفه  هجلهد فالن ها وضهرب. عليه أوقعه: بكذا وغيره فالن ا          

  ...   4 . 

 على اإلجماع وانعقد كعقوبة بالجلد عمل فقد باإلجماع  كعقوبة الجلد مشروعية وثبتت
 .ذلك مشروعية

 عشرةال على الزيادة عدمفي  صريحالمتقدم في بيان مشروعية التعزير  الحديث مقدار التعزير:
زيد وهذا يعني: جواز التعزير بما ال يزيد على عشرة أسواط بال خالف  ولكن هل يجوز أن ي  أسواط

 التعزير على عشرة أسواط؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

                                                

 كتهاب  3/1332  ومسهلم   6850  حهديث  واألدب يهرز التع كهم :بهاب  الحهدود كتاب  12/183  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   1 
  .40/1708  حديث  يرز التع أسواط قدر :باب  الحدود

 . 2/200    البن فرحونوتبصرة الحكام   4/177  الفروق  للقرافي  2 
 والههههدارقطني   2/187  وأحمهههد   495  حهههديث بالصهههالة  الغهههالم يهههالمر متهههى: بهههاب الصهههالة  كتهههاب  1/334  داود أبهههو أخرجهههه  3 

 شهههيبة يأبههه وابهههن   1/197  والحهههاكم   3  2  حهههديث عليهههها  والضهههرب الصهههلوات بتعلهههيم األمهههر: بهههاب الة الصههه كتهههاب  1/230 
 والخطيهب   10/26  الحليهةفهي  نعهيم وأبهو   168 - 2/167  الضهعفاءفهي  يوالعقيله   1/159  الكنهىفهي  يوالدوالب   1/347 

 أبنهاء وههم بالصهالة أوالدكهم مهروا: » اهلل رسهول قهال: قهال العهاص  بهن عمهرو بهن اهلل عبد حديث من   2/278  تاري  بغدادفي 
 .الحديث« ...المضاجعفي  بينهم وفرقوا سنين  عشر أبناء وهم عليها واضربوهم سنين  سبع

 كتههاب  2/259  والترمههذي   494  حههديث بالصههالة  الغههالم يههالمر متههى: بههاب الصههالة  كتههاب  333  1/332  داود أبههو وأخرجههه
  .407  حديث بالصالة  الصبى يالمر متى جاء ام: باب الصالة 
فههي  يوالطحهاو    2/102  خزيمههة وابهن   147  الجهارود وابههن   3/201  وأحمهد   1/347  شهيبة يأبهه وابهن   1/273  والهدارمي

 سهبرة بهن الربيهع بهن الملهك عبهد طريهق مهن   2/14  والبيهقهي   1/201  والحاكم   1/230  والدارقطني   3/231  مشكل اآلثار
: الترمههذي وقههال  «عشههر ابههن عليههها واضههربوا سههنين  سههبع ابههن بالصههالة الصههبى مههروا»: قههال  اهلل رسههول عههن جههده عههن أبيههه عههن
 .صحيح حسن
 .خزيمة ابن وصححه ي الذهب ووافقه مسلم  شرط على صحيح: الحاكم وقال

 . 1/536  ةالمعجم الوسيط  إخراج: مجمع اللغة العربيانظر: و  . 44  يةاآل ص  سورة  4 
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لى هذا ذهب اإلمام إ القول األول: نه ال تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط  وا 
 . 3 الشافعية   وبعض 2 لمالكيةوأشهب من ا -رضي اهلل عنه  -  1 أحمد

لى هذا ذهب جمهور الفقهاء  القول الثاني: أنه تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط  وا 
ن اختلفوا فيما بينهم في التفاصيل:  في الجملة  وا 

ههههيا اهلُل عانههههُه  -فقههههال اإلمههههام مالههههك    ومحمههههد بههههن الحسههههن وأبههههو يوسههههف مههههن  4 وأصههههحابه -راضى
ن تقهدير ذلههك   6 بهو ثهور  وأ 5 الحنفيهة والطحهاوي: إنهه لهيس ثمهة ضهابط لعهدد الضهربات فهي التعزيهر  وا 

 موكول إلى اإلمام  يضرب في التعزير ما يشاء بحسب الجرم والمصلحة.
يا اهلُل عانُه  -  7 وقال اإلمام أبو حنيفة  ال يبلع بالتعزير أربعين سوط ا. -راضى

هها  -خمسههة وسهههبعين جلههدة  وروي ههههذا  وقههال ابههن أبهههي ليلههى: ال يزيهههد التعزيههر علهههى عهههن  -أيض 
ها: أن التعزيهر دون  9 قال ابن شبرمة  8 مالك  وأبي يوسف   وههو روايهة أخهرى عهن ابهن أبهي ليلهى أيض 

 . 10 المائة

                                                

 . 8/310  المغني  1 

 . 358  ص  يالمالك بن جزيال  القوانين الفقهية  2 

  .10/174  روضة الطالبين  للنووي  3 

  .6/303مواهب الجليل  للحطاب    4 

  .5/348فتح القدير  البن الهمام    5 

  الفقيهه العالمهة  أخهذ ي  البغهداديالكلبه -اهلل  ولقبهه أبهو ثهور وقيل: كنيته أبو عبد  -اليمان  أبو ثور  يإبراهيم بن خالد بن أبهو:   6 
: كهان أحهد الثقهات المهومونين  ومهن األئمهة األعهالم فهي الهدين  ولهه كتهب مصهنفة يوغيره  وقال الخطيهب البغهداد يالفقه عن الشافع

ن كان معدودا وداخال فهي طبقهة أصهحاب  : أبو ثوريقال الرافع  وهو أحد رواة القديم في األحكام  جمع فيها بين الحديث والفقه. وا 
 هه.240في صفر سنة  ي  فله مذهب مستقل  وال يعد تفرده وجه ا. توفيالشافع
  .2/74بن السبكي  الشافعية  ال   طبقات 1/55شهبة   يالبن قاض  طبقات الشافعيةانظر: 

  .20/108  يلسرخسلالمبسوط    7 

 .السابقالمرجع   8 

 وثقهه  بالشهعبي وتفقهه  الهجهرة مهن وتسعين اثنتين سنة ولد - عنه اهلل رضي - الضبي حسان بن طفيل بن شبرمة بن اهلل عبدهو:   9 
  حهديثا سهبعين أو سهتين منه له  منه بالمكثر هو فما الحديث وأما  الفروع أئمة من وكان  وغيرهم الرازي حاتم وأبو حنبل بن أحمد
  شهبرمة ابهن من أفقه كوفيا رأيت ما: زيد بن حماد قال  جوادا كريما شاعرا وكان  لنساكا خيرا عاقال صارما عفيفا شبرمة ابن كان
 .هه144 سنة ومات  خالفنا من نبال لم مسولة على العكلي رثاوالح أنا اجتمعت إذا: عنه وقال
  ي  دار الرائهههد العربههه  تحقيهههق: إحسهههان عبهههاسيللشهههيراز   طبقهههات الفقههههاء  بعهههدها ومههها   6/347  سهههير أعهههالم النهههبالء  للهههذهبي -

  .85  ص  م1981 -هه 1401   2  ط  بيروت

  .8/485  بطال البن  شرح صحيح البخاري  10 
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وقههال الشههافعي وجمهههور أصههحابه: إنههه ال يبلههع بتعزيههر كههل إنسههان أدنههى حههدوده  ومههن ثههم ال يزيههد 
نهى حهدوده أربعهون  وال يزيهد تعزيهر الحهر علهى األربعهين؛ ألن أدنهى تعزير العبد علهى العشهرين؛ ألن أد

 . 1 حدوده ثمانون
 . 2 وقال بعض الشافعية: ال يزيد التعزير على األربعين في الحر والعبد جميع ا

ا  -وقال بعض الشافعية   . 3 ال يزيد التعزير على العشرين في الحر والعبد جميع ا -أيض 
رع الحكههيم اليمكههن الزيههادة عليههها بههوي حههال إذا إقتصههرت الجريمههة علههى والحههدود التههي أقرههها الشهها

نما الزيادة إن صاحب الجريمة تخطيط مسبق ونية مبيته.  الفعل فقط وا 
ل بعههض أحكههام الحههدود ألحكههام تعزيريههة وهههذا سههبب اإلشههكال عنههد الههبعض فقههد تكههون  وقههد ُتحههوَّ

ور جانبيهههة تصهههاحب الجريمهههة كهههالتخطيط أسهههباب الزيهههادة علهههى الحهههد وتحويهههل األمهههر إلهههى التعزيهههر ألمههه
 التخويف إل .أوالتهديد أوالتشهير أو 

دماج الحدود بالتعزير فكل له شهونه: فهالتعزير إجتههاد أقلهه التهوبي  وأكبهر  ه القتهل والينبغي الخلط وا 
 لكن الحد معلوم ومحدد.

   .ر ألجل الردعوبيَّن إتفاق جمهور العلماء على جواز الزيادة في الحد وذلك بتحويله إلى تعزي
 التعزير بالحبس:ثالث ا: 

 :واإلجماع والسنة الكتاب في مشروع والتعزير بالحبس
 :الكتاب -1

 : تعالى قولهاحتجوا من الكتاب ب                        

  
 ...    ... : تعالى وقوله.  4 

 هذه في بالنفي المقصود إن: فقيل.  5 
 ...     ... : تعالى وقوله . 6 الحبس هو اآلية

 7 . 
                                                

  .11/222شرح النووي على صحيح مسلم  للنووي    1 

  .13/414الحاوي الكبير  للماوردي    2 

  .5/525    للشربينيمغني المحتاج  3 

 .15سورة النساء آية:   4 

 .33لمائدة آية: سورة ا  5 

 . 4/179 لزيلعي ل  تبيين الحقائق  6 

 .16سورة المائدة آية:   7 
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 السنة: -2
 .لغريمه بمالزمته أمر الذي بالرجل  فعلهب: السنة احتجوا من

 :اإلجماع -3
.  1 ذلك على أجمعوا بعدهم ومن - عنهم اهلل رضي - الصحابة نبو: اإلجماعاحتجوا من 

 ىيقض التي العقوبات بين العلماء وقرره التعزير  في عقوبة يصلح الحبس أن على اإلجماع فانعقد
 : 3 اآلتية المواضع في الحبس ويشرع.  2 التعزير في بها

 .القصاص لمحل حفظ ا وذلك ؛عليه المجني لغيبة الجاني :األول
 .صاحبه يعرف أن رجاء للمالية حفظ ا ؛سنة اآلبق :الثاني
 .إليه إلجاء الحق دفع عن الممتنع :الثالث
 .يسر ا وأ عسر ا بموجبه حكم ظهر فإذا لحاله  اختيار ا واليسر  العسر في أمره أشكل من :الرابع

 .تعالى اهلل معاصي عن وردع ا تعزير ا الجاني :الخامس
ا أسلم من كحبس النيابة  تدخله ال الذي الواجب التصرف من امتنع من حبس :السادس  متزوج 

 .واحدة تعيين من وامتنع وابنتها  بامرأة أو نسوة  بعشر أو ,أختين
 وه العين: يقول حتى فيحبس تعيينه  من وامتنع ذمته  في أو عين ا بمجهول  أقر من :السابع

 .ذمتي في دينار هو به أقررتُ  الذي الشيء أو الدابة هذه أو الثوب هذا
 وعند ,كالصالة يقتل المالكية عند النيابة تدخله ال الذي تعالى اهلل حق في الممتنع :الثامن

 .كالصوم الشافعية
 :بالحبس التعزير عقوبة تنفيذ كيفية
 يدخل أن غطاء  وال فرا  فيه ليس - العلماء بعض يقول كما - موضع في الحبس مكان أما

 وال جنازة  لحضور وال فرض  لحج وال للجماعة  وال الجمعة لصالة يخرج وال به  ليستونس عليه

                                                

 . 4/179 لزيلعي ل  تبيين الحقائق  1 
 . 364  ص عامر  العزيز عبد/د  والتعزير في الشريعة اإلسالمية   10/313 المغني و المرجع السابق    2 
وهبهة /الفقه اإلسالمي وأدلتهه  دو    101  ص  الجوزية قيم البن  السياسة الشرعية في الطرق الحكميةو    4/209  الفروق  للقرافي  3 

 . 6/199م  1989 -هه 1409   2الزحيلي  دار الفكر  دمشق  ط  
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ن قلبه  يضجر حتى لألعياد  وال رمضان لمجيء ا مرض وا   يخدمه خادم له كان فإن. مضني ا مرض 
ال يخرج  فال  . 1 السجن في ممكنة المعالجة ألن ؛للمعالجة يخرج وال خرج  وا 

يالم ليهع المحكوم حرية تقييد الحبس من فالغرض  وسواء بونواعه  عليه يصدق وهذا نفسه  وا 
 هذا في بآخر أو بنظام وأخذه بالسجن عليه المحكوم وتشغيل ال؟  أم المدة محدد الحبس أكان

 مع متناسب ا ويكون أثره  الحبس نظام يالتي حتىه تقتضي المصلحة إن بل يمنعه  ال فالشرع المجال 
 .نفسه مجرمال ومع أجلها  من به المحكوم الجريمة

 ال وما والملبس  الموكل سجنه في له فيقدم المال  بيت من تالخذ حبسه فترة المحبوس ونفقة
 . 2 عنه له غنى

 :بالنفي التعزيررابع ا: 
 في المصلحة ظن عند والحاكم اإلمام ويفعله  بالنفي التعزير مشروعية على الفقهاء اتفق

 . 3 النفي
 هذه تكون ما وأكثر التغريب  بعقوبة العقوبة هذه عن - الىتع اهلل رحمهم - العلماء يعبر وقد
 :واإلجماع  والسنة  الكتاب: شروعيتهى ملع دلقد و  المخنثين في العقوبة

 أوال: الكتاب:

     : تعالى فقوله الكتاب أما
 .الحدود في مشروعة عقوبة فهو ثم ومن  4 

 ثانيا: السنة:
رىُجوا»: قاالا    النَّبىيَّ  أانَّ  بَّاس  ع اب نى  روى نَّثىينا  أاخ  راجا : قاالا   «وتىُكم  ُبيُ  مىن   ال ُمخا ُسولُ  فاواخ    للَّهى ا را

 
                                                

 . 4/182 لزيلعي ل  تبيين الحقائق  1 
 وأوالده  الحلبهههي بهههابيال مصهههطفى شههركة مصهههر  المنههههاج  شههرح علهههى الشبرملسهههي علهههي بههن علهههي الهههدين نههور الضهههياء أبهههي حاشههية  2 

والتعزيهر فهي الشهريعة    10/249  يللمهرداو   اإلنصاف في معرفة الراجح من الخهالفو    8/22  م1967 - هه1386  األخيرة ط
 . 349  ص عامر  العزيز عبد/د  اإلسالمية

   للكاسهههانيبهههدائع الصهههنائعو    392  ص  يالمهههالك بهههن جهههزيال  القهههوانين الفقهيهههةو    9/198  يشهههمس الهههدين السرخسهههلالمبسهههوط    3 
  مغنهههي المحتهههاج   و 4/348  شهههمس الهههدين الشهههي  محمهههد عرفهههة الدسهههوقيل  حاشهههية الدسهههوقي علهههى الشهههرح الكبيهههر   و 9/4283 

 البهن  الفهروع   و 6/150  كشهاف القنهاع  للبههوتي   و 4/200  حمهد بهن محمهد بهن سهالمةأل  حاشية قليهوبي   و 4/182  للشربيني
  .4/273    البن الهمامفتح القدير   و 12/486  البن قدامة  نيالمغ   و 6/142  مفلح

 .33سورة المائدة آية:   4 
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نَّث ا راجا   ُمخا نَّث ا ُعمارُ  واأاخ   . 1 ُمخا
ي راةا  أابىي عان  و  نَّث   ُأتىيا   النَّبىيَّ  أانَّ  ُهرا با  قاد   بىُمخا لاي   ياداي هى  خاضَّ رىج  نَّاءى  هى وا  إىلاى فاُنفىيا   بىهى  فاوامارا   بىال حى
 . 2 النَّقىيعى 

 ثالثا: اإلجماع:
 ينكر ولم  به النساء الفتتان حجاج بن نصر نفى - عنه اهلل رضي - عمر فإن: اإلجماع وأما

 . 3 الصحابة من أحد عليه
 إلى حجاج بن نصر المدينة من غرب عمر ألن ؛القصر مسافة من ألكثر التغريب كون ويجوز

 أن ويشترط. البصرة إلى عنه اهلل رضي علي ونفى  مصر إلى عنه اهلل رضي عثمان ونفى  البصرة
 المعين البلد غير يختار أن له وليس  إرساال به عليه المحكوم يرسل فال  معين لبلد التغريب يكون

 . 4 لبلده الجاني تغريب يكون أن يجوز وال  إلبعاده
 ويرى.  5 وليلة يوم مسيرة عن إليه المغرب والبلد الجاني بلد بين المسافة تقل أال: الشافعي ويرى

 بين المسافة تكون بحيث الجريمة فيه ارتكبت الذي البلد غير بلد إلى الجاني ينفى أنليلى:  أبي ابن
 . 6 سفر مسيرة دون الجريمة وبلد إليه ينفى الذي البلد

                                                

 . 5886  البيوت من بالنساء المتشبهين إخراج: باب اللباس  في   10/33  البخاريأخرجه الحديث صحيح,   1 

 سههئل القرشههي يسههار أبهو إسههناده فههي: المنههذري لقها   4928  المخنثههين فههي الحكههم فهي: بههاب األدب  فههي  4/282  داود أبههو أخرجهه  2 
  تحقيهق: يلشهمس الحهق العظهيم آبهاد  . عهون المعبهودهريهرة أبهي عهم بهنا ههو: قيل هاشم وأبو مجهول : فقال الرازي حاتم أبو عنه

  .13/276م  1987 -هه 1407   3 عبد الرحمن عثمان  مكتبة ابن تيمية  القاهرة ط 
 . 3/174  لزيلعيل     وتبيين الحقائق9/45  يرخسشمس الدين السلالمبسوط    3 
 . 4/145  بن محمد البجيرمي لسليمان  يحاشية البجيرم  4 
 . 212  ص  للماوردي  األحكام السلطانية  5 
 . 9/45  يلسرخسلالمبسوط    6 
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 .المالية العقوبات: الثاني الفرع
 :أقسام ثالثة إلى تنقسم المالية العقوبات

 دون مهن المعبهودة األصهنام مثهل والصهفات األعيهان مهن المنكهرات كهإتالف :إتـالف عقوبـات -1
 .الخمور وأوعية المالهى  آالت وكذلك اهلل 

 فيهههاالتههي  السههتائر وتقطيههع رأسههه  بقطههع وذلههك التمثههال  صههورة تغييههر مثههل :تغييــر عقوبــات-2
 .صور

 مهن علهى الغرامهة كمضهاعفة الضهالة  كهتم من على الغرامة كمضاعفة ذلكو  :تغريم عقوبات-3
 . 1 المعلق الثمر من سرق

 التعزير بالمال:خامس ا: 
 الشهههريعة نصههوص تههرد لهههم الههذي بالمههال التعزيهههر أو ,الماليههة العقوبههات حكهههم فههي الفقهههاء اختلههف

 :قولين على وتقديره  بضبطه
لهى مصهلحة  ذلهك فهي يهتئرُ  إن الماليهة  تبالعقوبها التعزيهر يجوز نهإ :األول القول  ذههب ههذا وا 

   4 القديم المذهب في الشافعي وقول   3 المالكي المذهب في المشهور وهو   2 الحنفية منيوسف  أبو
 . 6 ابن القيم وتلميذه  5 ابن تيمية اإلسالم شي  قال وبه

  7 بهههن الحسهههن محمهههدو  حنيفهههة أبهههي قهههول وههههو المهههال  بوخهههذ التعزيهههر جهههواز عهههدم :يالثـــان القـــول
 . 9 الحنابلة وبعض   8 الجديد في والشافعي

                                                

  .119 - 28/113  مجموع الفتاوى  البن تيمية  1 
  .346  5/345    البن الهمامفتح القدير  2 
أنهوار البهروق فهي أنهواع الفهروق  أحمهد و    4/355  شهمس الهدين الشهي  محمهد عرفهة الدسهوقيل  حاشية الدسوقي على الشهرح الكبيهر  3 

  .4/207  بن إدريس القرافي  عالم الكتب  بيروت
  بالجمهل المعهروف زههري األ العجيلهي بن منصهور عمر بن سليمانحاشية الجمل على المنهج  ل   2/66  روضة الطالبين  للنووي  4 

 . 5/164  تاري  وبدون طبعة بدون  الفكر دار
  .28/113    مجموع الفتاوى  البن تيمية5 
   1  ط  الشهعب مالسسهة الناشهر  الشهعب دار مطبوعهات  عزام صالح :تحقيق  تيمية البن  اإلسالمية الحكومة ومسئولية الحسبة  6 

 . 2/98  عالم الموقعينا  و  بعدها  وما  49  ص م 1976 - هه1396
  .5/345  البن الهمام  شرح فتح القدير   1/609  يبدامادا أفند مجمع األنهر   7 
  .2/66  روضة الطالبين  للنووي  8 
  .6/125    كشاف القناع  للبهوتي9 
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 :األول القول أصحاب أدلة
 :كاآلتي الصحابة  وفعل والسنة  بالكتاب  المالية للعقوبات المجيزون استدل
 :الكتاب: أوال  

  : تعههالى اهلل بقههول الكههريم القههرآن مههن الماليههة العقوبههات لجههواز واهاحتجهه       

            
 1 . 

 :الداللة وجه
 بحهرق أمهر  الرسهول إن حيهث نزولهها سهبب بيهان في يظهر الكريمة اآلية هذه من الداللة وجه

زالههة  العهههداوة  بإثههارة وذلهههك المههالمنين  ارواليضههه المنههافقون؛ بنهههاه مسههجد وهههدم يقههاع األلفهههة وا   الوحشهههة وا 
 فعهل فلمها ماليهة قيمهة يمثهل المسهجد وههذا وأحرق  فهدم  لهدمه  قوما  النبي فورسل النفرة  وموجبات

 والمسهلمين  اإلسهالم مصهلحة فرضهها في دام ما المالية العقوبات فرض جواز على دل ذلك   النبي
 . 2 عنهم الفسادو  الضرر ودفع

 :السنة: ثاني ا
 :يوتي بما المطهرة النبوية السنة من المالية العقوبات لجواز احتجوا

كىهيم   ب هنى  باه زى  عن روي ما -1 هدِّهى  عاهن   أابىيههى  عاهن   حا ُسهول قاهالا : قاهالا  عهنُهم  اهلل رضهي جا :  اهللى  را
ههائىماةى  ُكههلِّ  فىهي» هينا  فىههي: إىبىههل   سا باعى ههن   إىبىههل   ُتفاههرَّقُ  الا  ُبههون  لا  بىن ههتُ  أار  ساهابىهاا  عا ههن   حى طااهاهها ما ر ا أاع  تاجى  فلاهههُ  بهاهها ُمههال 

ُرهاههها  هههن   أاج  ما هههُذوهاا فاإىنَّههها ماناعاهاههها وا هههط را  آخى شا هههة   ماالىههههى  وا ما هههن   عاز  هههاتى  مى ما بِّناههها  عازا هههلُّ  الا  را لى  ياحى هههد   آلى مَّ ن هاههها ُمحا  مى
ء    . 3 «شاي 

                                                

 .17سورة التوبة آية:   1 

  .2/581  البن العربي  وأحكام القرآن   6/94    للرازيالتفسير الكبير  2 
 عقوبههة :بههاب  الزكههاة كتههاب  5/25  والنسهائي   1575  حههديث  السههائمة زكههاة فههي :بهاب  الزكههاة كتههاب  2/101  داود أبههو أخرجهه  3 

 وابن   6824  وعبد الرزاق   987  رقم   343  ص  األموال كتاب في عبيد وأبو   5/4  وأحمد   2444  حديث  الزكاة مانع
 عهن طهرق مهن الزكهاة كتهاب  4/105  والبيهقهي   1/398  والحهاكم   341  رقهم  المنتقهى فهي الجهارود وابن   3/122  شيبة أبي
: أحمهد قهال : 2/161  التلخهيص فهي الحهافظ وقهال الهذهبي ووافقهه اإلسهناد صهحيح: الحهاكم وقهال  جهده عهن أبيهه عن حكيم بن بهز

 .اإلسناد صالح
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 :الداللة وجه
 فإنهها»:  قولههه معنههى فيكههون األمههر  فههي والحههق الجههد العزمههة أن الحههديث هههذا مههن الداللههة وجههه

 وقولههه مفههروض  واجهب ألنههه بجهد؛ ذلههك آخهذ إنههي: أي  «ربنها عزمههات مهن عزمههة مالهه وشههطر آخهذوها
 .الفرائض والعزائم وواجباته  حقوقه: أي «ربنا عزمات من»

 ُفس ههر وقههد مالههه  شههطر بوخههذ وقههدرها ة الزكهها مههانع علههى  اهلل رسههول فرضههها ماليههة عقوبههة فهههذه
 ونصهف الزكهاة  منهه تالخهذ»: قهال أحمهد اإلمهام عهن النهووي اإلمهام نقلهه فيمها بالنصهف  «المهال شهطر»

 ُمحقق هها يههراه بمهها يقههدرها أن لإلمههام أن وعلههى الماليههة  العقوبههات جههواز علههى ذلههك فههدل ؛ 1 «عقوبههة مالههه
 يجهوز أنهه علهى بهه اسهتدل وقد»: الحديث لهذا تعرضه عند الشوكاني اإلمام يقول هذا وفي للمصلحة 

 . 2 «المال بوخذ يعاقب أن لإلمام
 :الصحابة فعل: ثالث ا

 - عنهه اهلل رضهي - عمهر أنروي  مها: مثهل  الخلفهاء بوقضهية المالية العقوبات أجاز من استدل
 . 3 برويشد لستو  فويسق  أنت: له وقال الخمر  يبيع كانالذي  الثقفي  رويشد حانوت بتحريق أمر

لىيُّ  المالمنين أمير أن وروي -1 ها»: فاقاهالا  ُزرااراةا  إىلاىناظارا  طاالىب   أابىي ب نُ  عا هى  ما ياهُة؟ هاهذى : قاهالا  «ال قار 
ياة   مُ  ُزرااراةا  ُتد عاى قار  تُبااعُ  فىيهاا  ُيل حا هُر  فىيهاها وا م  هرى  ابُ باه: قاهاُلوا «إىلاي هاها؟ الطَّرىيهقُ  أاي هنا »: فاقاهالا  ال خا س   فاقاهالا . ال جى
يههرا  ياهها: قاائىههل   نىينا  أامى مى ههفىيناة   لاههكا  ناو ُخههذُ  ال ُمههال  راة   تىل ههكا »: قاههالا . ماكااناههكا  تاُجههوزُ  سا ههةا  واالا  ُسههخ  اجا راةى  فىههي لاناهها حا  السُّههخ 

ههرى  باههابى  إىلاههى بىناهها ان طالىقُههوا س  ههي فاقاههاما   «ال جى شى تَّههى يام  لاههيَّ »: فاقاههالا  أاتااهاهها  حا ههرىُموهاا بىههالنِّيراانى  عا  فاههإىنَّ  فىيهاهها  اض 
بىيثا  ا باع ُضهُ  ياو ُكلُ  ال خا  . 4 «باع ض 
ابىهي قاالا  عمر أن وروي -2 ي هراةا  ألى هُدوَّ  ياها: ُهرا هُدوَّ  اللَّههى  عا هالا  ُخن هتا  كىتاابىههى  واعا ها: فاقاهالا  اللَّههى؟ ما  ُخن هتُ  ما

ههالا  ههها اللَّههههى  ما ما هههُدوِّ  الا وا  اللَّههههى  بىعاهههُدوِّ  أاناههها وا لاكىنِّهههي كىتاابىههههى  عا هههُدوُّ  وا هههن   عا ههها  ما ههههاامىي عاادااُهما تاماعاهههت   سى لىهههي اج  ي   واخا
ت   ماهُ : قاالا  تانااتاجا ر هام   أال فا  عاشارى  اث ناي   فاغارا لا  فالامَّا دى ةا  داخا الا فىر   اللَُّهمَّ : قاالا  الصَّ  . 5 لىُعمارا  اغ 

                                                

 يبيهدمرتضهى الزَّ ل  تاج العروسو    4/318  يلشمس الحق العظيم آباد  المعبود عونو    5/309  المجموع شرح المهذب  للنووي  1 
 12/173.  

  .4/149    للشوكانينيل األوطار  2 
  األمهوال فهي سهالم بهن القاسهم عبيهد وأبهو   17039  بهرقم   9/230 و   10051  بهرقم   6/77  مصنفه في الرزاق عبد أخرجه  3 

  .267  برقم   125  ص

  .268  برقم   126  ص  األموال في سالم بن القاسم عبيد أبو خرجهأ  4 

  .997  رقم   2/606  األموال في كتاب زنجويه ابنأخرجه   5 
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ههن  و  -3 ياهههى عا هههنى  ياح  هههدى  ب  هههنى  مانى الهههرَّح   عاب  هههب   ب  اطى قىيق هها أانَّ  حا هههب   را اطى ُقوا لىحا هههرا هههن   لىراُجهههل   نااقاهههة   سا ي ناهههةا  مى  ُمزا
ُروهاا  طَّابى  ب نى  ُعمارا  إىلاى ذالىكا  فاُرفىعا  فاان تاحا ل تى  ب نا  كاثىيرا  ُعمارُ  فاوامارا » ال خا ياُهم   ياق طاهعا  أان   الصَّ  قاهالا  ثُهمَّ   «أاي هدى

يعُ  أارااكا »: ُعمارُ  مانَّهكا  «وااللَّههى »: ُعمارُ  قاالا  ثُمَّ   «ُهم  ُتجى ُغارِّ ها ألا م  لاي هكا  ياُشهقُّ  ُغر  نىهيِّ  قاهالا  ثُهمَّ  عا  ثاماهنُ  كاهم  »: لىل ُمزا
؟ نىيُّ  فاقاالا  «نااقاتىكا ناُعهاا وااللَّهى  ُكن تُ  قاد  : ال ُمزا ائاةى  مىن   أام  مى باعى ر هام   أار  هى »: ُعمارُ  فاقاالا  دى طى ر هام   ائاةى ثاماانامى  أاع   . 1 «دى
ها - وروي -4  -وقههاص أبههي بههن سهعد قصههر بتحريههق أمههر - عنهه اهلل رضههي - عمههر أن - أيض 
 - بههن مسههلمة محمههد األمههر هههذا نفههذ وقههد النههاس  عههن فيههه يحتجههب حتههى بنههاه الههذي - عنههه اهلل رضههي
 مسهجد بمحهرا بحيهال قصر ا سعد وبنى: وفيه دمشق تاري  في عساكر ابن رواه كما - عنه اهلل رضي
 تمنهع غوغهاالهم فكانت يديه  وبين موضعه في تكون األسواق وكانت القصر  باب وغلق اليوم  الكوفة

 عمر وبلع. الصويت سكن سعد قال: وقالوا يقل  لم ما عليه الناس ادعى بنى  فلما الحديث  سعد من
 إلههى اعمههد: فقههال الكوفههة  إلههى فسههرحه بههن مسههلمة  محمههد فههدعا سههعد  قصههر يسههمونه النههاس وأن ذلههك

 بهه أتهى ثهم  احطب ه فاشهترى الكوفهة  قهدم حتى فخرج بدئك  على عود ا ارجع ثم بابه تحرق حتى القصر
بر سعد وأتى الباب  فوضرم القصر   بن مسهلمة  محمد هو فإذا الفاعل  من لينظر وبعث؛ الخبر  فاُوخ 
 فهههوبى  والنهههزول  دخولالههه علهههى فهههوراده سهههعد  إليهههه فخهههرج الهههدخول  محمهههد فهههوبى ادخهههل أن إليهههه فورسهههل
 حصههن ا  اتخذتههه قصههر ا بنيههت أنههك بلغنههي» سههعد إلههى عمههر كتههاب ودفههع يوخههذ  فلههم نفقههة عليههه وعههرض
 منهزال   منهه نزلا الخيال قصر ولكنه بقصرك  فليس باب ا الناس وبين بينك وجعلت سعد  قصر: ويسمى

 بهه وتنفهيهم دخولهه  مهن النهاس عتمن باب ا القصر على تجعلن وال عليك  وأغلقه األموال  بيوت يلي مما
 قههالوا  الههذي قههال مهها سههعد لههه فحلههف  «خرجههت إذا دارك مههن ومخرجههك مجلسههك ليوافقههوا حقههوقهم؛ عههن

 علههى فقههدم الشههجر  لحههاء مههن بلحههاء فتبلههع زاده فنههي المدينههة  مههن دنهها إذا حتههى فههوره مههن محمههد فرجههع
 فيهه  لهي وأذنهت بهه  لي كتبت ذلك دتأر  لو: فقال سعد  من قبلت فهال: فقال كله  خبره فوخبره عمر 
 وال يقهول أو بهالجزم  يعمهل أن صهاحبه مهن عههد عنده يكن لم إذا من رأي ا الرجال أكمل إن: عمر فقال
 . 2 عنه روى ممن أصدق هو: وقال سعد ا  فصدق وقوله  سعد بيمين وأخبره عليه  ينكل

 :الداللة وجه
 مشههروعية علههى ظههاهرة داللههة تههدل لهههم الصههحابة وموافقههة الراشههدين  الخلفههاء مههن األقضههية وهههذه

ال ذلك  تقتضي المصلحة دامت ما المالية  العقوبة  قضهوا مها الصهحابة ههالالء علهى ينكهر مهن لظهر وا 
 بهه قضهى مها سهعد ينكر لم حيث سعد؛ قصة في كما القضاء؛ ينكر لم نفسه عليه المقضي إن بل به 

                                                

 .والحريسة الضوارىفي  القضاء :باب  األقضي كتاب  2/748  الموطوأخرجه مالك في   1 
  .55/281  تاري  دمشق في كرعسا وابن   481  2/480  تاريخه في الطبري جرير ابن أخرجه  2 
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نما بن مسلمة  محمد ونفذه عمر  ظهار نفسه  عن اعبالدف اكتفى وا   ذلهك فدل إليه  ُنسب مما براءته وا 
 .نكير بال -عنهم اهلل رضي- الصحابة بين بها معموال   كانت قد المالية العقوبة أن على

 :الثاني القول أصحاب أدلة
 :كاآلتي والمعقول؛  واإلجماع  والسنة  بالكتاب المالية العقوبات يجز لم من احتج
 :الكتاب: أوال  

 :يوتي بما الكريم القرآن من المالي العقاب نعلم احتجوا

 : تعههههههالى قولههههههه -1                             

    
 1 . 

  : تعههههههههالى وقولههههههههه                                   

     
 2 . 

 :الداللة وجه
 وأخهههذه ,بالباطهههل المسهههلم مهههال أخهههذ حرمهههة فهههي صهههريحتان أنهمههها اآليتهههين ههههاتين مهههن الداللهههة وجهههه

 .يجوز فال باطل؛بال له أخذ مالية كعقوبة
 أكهههل تحهههريم فهههي الهههواردة العمومهههات مهههن مجراهمهها جهههرى ومههها اآليتهههين  بههههاتين االسهههتدالل ونههوق 

 مضهى ما على- كثيرة وقائع في المتضافرة السنة خصصتها قد العمومات هذه بون - بالباطل األموال
هها  بعضههها يق ههوي مجموعههها فههي الوقههائع وهههذه -األول القههول أدلههة فههي بيانههه  للصههحة مفيههدة تكههونف بعض 

-التخصهيص ههذا وياليهد العمومهات  وتخصهيص العمهل  وجهوب فهي كاف   وهذا الظن  وغلبة والثبوت 
هها  مهها علههى بالمههال؛ العقوبههة جههواز علههى الراشههدون الخلفههاء رأسهههم وعلههى الصههحابة  أكههابر إجمههاع -أيض 
 . 3 لهما بةالصحا من غيرهما وموافقة - عنهما اهلل رضي - وعلي عمر أقضية في بيانه سبق

 يهرد لهم التهي الوقهائع فهي األحكهام عليهها تبنهى التهي المرسهلة بالمصهلحة التخصهيص هذا يتويد كما
 .التشريع في عام أصل لها شهد إذا نص فيها

                                                

 .29ية: اآلسورة النساء   1 

 .188ية: اآلسورة البقرة   2 

  .459  ص  الجوزية قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  3 
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 اتضهح قهد ألنه العمومات؛ بهذه القول هذا أصحاب استدالل ببطالن القول يمكن هذا على وبناء  
 المعارضهة الشهرعية األدلهة لوجهود المسهولة  فهي للشهارع مهراد غيهر بهها االستدالل وجه من ذكروه ما أن

عمال المتعارضين  بين توفيق والتخصيص ,العمومات تلك لمقتضى  األخهذ مهن أولهى وههو للهدليلين  وا 
 .اآلخر دون الدليلين بوحد

 :السنة: ثاني ا
 :يوتي بما السنة من المالية العقوبات يجز لم من استدل

 حهههرام  علهههيكم وأمهههوالكم  دمهههاءكم إن»: قهههال أنهههه الهههوداع حجهههة فهههي  الرسهههول عهههن روي مههها -1
 . 1 «تلقونه يوم إلى هذا  بلدكم في هذا  شهركم في هذا  يومكم كحرمة

 :الداللة وجه
 محرمههة فتكههون لمالههه؛ أخههذ هههي للمسههلم الماليههة والعقوبههة المسههلم؛ مههال أخههذ حههرم قههد الحههديث هههذا

 .تجوز فال الحديث هذا لنص
 ذههه ُيزيهل مها يرتكهب لم إذا له تثبت إنما اإلنسان مال ُحرمة بون الحديث بهذا ستداللاال ويناق 

ا- الحديث في الواردة الدم كحرمة الحرمة؛  رمةحُ  فإن غيره  قتل إذا لكنه الدم  حرام المسلم فإن -أيض 
هها ارتكههب إذا تههزول مالههه ُحرمههة وكههذلك الُجههرم  مههن ارتكبههه بمهها تههزول دمههه  المههالي؛ ابالعقهه يسههتحق ُجرم 
 .الحديث في الوارد التحريم من ُمستثناة المالية العقوبات تكون هذا وعلى

ههلُّ  ال»: قههال  اهلل رسههول أن مالههك؛ بههن أنههس عههن روي مهها -2 ههرىئ   مههالُ  ياحى ههلىم   ام  يههبى  إىالَّ  ُمس   بىطى
ن هُ  ناف س    . 2 «مى

 :الداللة وجه
 ال الماليههة  العقوبههة عليههه تقههع نومهه نفسههه طيههب بههدون المسههلم مههال أخههذ عههن الحههديث هههذا نهههى

 األخذ باب من هو العقوبة سبيل على المسلم مال أخذ يكون ثم ومن منه  الموخوذ بالمال نفسه تطيب
 .يحل فال نفس؛ طيب عن ال

                                                

  كتهاب الحههج  2/886   ومسهلم  4403  كتهاب المغهازي  بههاب: حجهة الهوداع  حههديث  5/176الحهديث صهحيح, أخرجهه البخههاري    1 
  .147  حديث  اب: حجة النبي ب

 رقههم  3/139  يعلههى وأبههو الجاهليههة فههي  كههان يالههذ الربهها: فههي بههاب البيههوع  كتههاب  2/246  والههدارمي   73  5/72  أحمههد أخرجههه  2 
هها غصههب مههن: بههاب الغصههب  كتههاب  6/100  والبيهقههي  93  92  رقههم  البيههوع كتههاب  3/26  والههدارقطني   1570   فودخلههه لوح 

 .حبان ابن وصححه  جدار ا عليه بنى أو نةسفيفي 
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 والشرع الشرع  به ورد ما بكل نفسه تطيب أن ينبغي المسلم بون الحديث بهذا االستدالل ويناق 
 نأ فينبغهي -األول القهول عرض في الواردة األدلة عليه دلت ما على- ماليةال العقوبات بجواز ورد قد

ال الشرع  لحكم منه انصياع ا العقوبة؛ سبيل على المال من منه يالخذ بما المسلم نفس تطيب  – للزم وا 
 هبهه يقهول ال وههذا بهذلك؛ تطيهب ال نفسهه ألن الزكههاة؛ إخهراج البخيهل الشهحيح المسهلم يلهزم ال أن - مهثال  
 مهههن الشهههرع بهههه ورد مههها أن علهههى ههههذا فهههدل إخراجهههها؛ عهههن الممتنهههع مهههن جبهههر ا تالخهههذ الزكهههاة إن بهههل دأحههه

 .الحديث هذا في الوارد النهي عن خارج المسلم نفس بها تطب لم ولو المال بها يالخذ التي األسباب
اءا : قال أنه اهلل  عبيد بن طلحة عن روي ما -3 ُسهولى  إىلاى راُجل   جا هن    اللَّههى  را هلى  مى هد   أاه   ثاهائىرا   ناج 
هماعُ   الرَّأ سى  تىهى  داوىيَّ  ناس  هو  ها ناف قاههُ  واال  صا تَّهى ياقُهولُ  ما هوالُ  ُههوا  فاهإىذاا  داناها حا هالمى  عاهنى  ياس  س  ُسهولُ  فاقاهالا   اإلى  اللَّههى  را
 :« هههُس م  ههههلاواات   خا مى  فىههههي صا لاهههةى  ال ياههههو  لاههههيَّ  هاههههل  : فاقاههههالا  «وااللَّي  هههُرُهنَّ  عا  قاههههالا   تاطَّههههوَّعا  أان   إىال  ال»: فاقاههههالا ؟ غاي 

ُسولُ  ياامُ :  اللَّهى  را انا  شاه رى  واصى لايَّ  هال  : فاقاالا   «راماضا ذاكاهرا : قاهالا   تاطَّوَّعا  أان   إىال  ال»: قاالا ؟ غاي ُرهُ  عا  لاههُ  وا
ُسههولُ  ههاةا   اللَّهههى  را كا لاههيَّ  هاههل  : فاقاههالا   «الزَّ بارا : قاههالا   «تاطَّههوَّعا  أان   إىال  ال»: فاقاههالا ؟ غاي ُرهاهها عا  واُهههوا   الرَُّجههلُ  فاههواد 
لاى ُأزىيدُ  ال وااللَّهى : ياُقولُ  ن هُ  ُأن قىُص  واال هاذاا عا ُسولُ  فاقاالا   مى داقا  إىن   الرَُّجلُ  أاف لاحا »:  اللَّهى  را  . 1 «صا

 :الداللة وجه
 والصههوم  الصههالة اءأد بعههد الزكههاة  حههق عههن الزيههادة عههدم علههى األعرابههي هههذا أقههر  النبههي أن
 عههن البيهان تهوخير يجهوز ال إذ ألعلمهه؛ سهواها  الشهرع فههي حهق ثمهة كهان ولهو وحهده  تعهالى اهلل وعبهادة
 فههدل الجنهة  تههدخل التهي األعمهال عههن  الرسهول سهول إذ قائمههة  التشهريع إلهى والحاجههة الحاجهة  وقهت
 .الشرع في له وجود ال أمر بالمال التغريم في الحق أن على ذلك

 كهههل لبيهههان يتعهههرض ولهههم اإلسهههالم  أركهههان بيهههان فهههي وارد بونهههه الحهههديث بههههذا االسهههتدالل نهههاق وي
ال المشروعات  أو الواجبات   الكفهارات  مهن شيء وجب لما االستدالل  وجه من ذكروه ما صح فلو وا 

 مله الزكهاة  غيهر ماليهة حقهوق األشهياء ههذه كهل فهإن الجنايهات؛ أرو  أو الديات  أو المنذور  المال أو
 بغيهر ُيكفهر كهون غيهره إلهى الوجهوب ههذا ينتقهل لهم مها وجوبهها بعهدم أحهد يقهول وال الحهديث  لها يتعرض
 والنهذر  الكفهارة  كانهت ذلهك مهن شهيء يحدث لم وما األر   أو الدية  عن يعفى أو كالصيام  األموال
 .الحديث في الواردة الزكاة خالف وهي المال  بها يستحق أسباب ا الجناية وأر  والدية 

                                                

: بهاب الصهوم   كتهاب 4/123    46  اإلسهالم مهن الزكهاة: بهاب اإليمهان  كتاب  131  1/130  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   1 
 الحيهل   كتهاب 12/346  وفهي   2678  سهتحلف كيهف: بهاب الشههادات   كتهاب 5/339  وفهي   1891  رمضهان صهوم وجوب
  .8/11  اإلسالم أركان أحد هي التي الصلوات بيان: باب اإليمان   كتاب 41  1/40  ومسلم   6956  الزكاة في: باب
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نمها الزكهاة  فهي المالية الحقوق جميع حصر يرد لم الحديث أن على هذا فدل  أن يثبهت أن أراد وا 
نمه بهإطالق  تجهب فهال الماليهة  الحقهوق مهن غيهره وأمها الزكاة  هو المال في مطلق ا يجب الذي الحق  اوا 
 لسهببا وجد إذا المالية  قالحقو  من يلزم فيما المالية العقوبة تدخل ثم ومن وعلتها؛ سببها لوجود تجب

 .للعقوبة الموجب
 :اإلجماع: ثالث ا
 اسههتهلك مههن أن علههى أجمعههوا قههد العلمههاء بههون فقههالوا باإلجمههاع  الماليههة للعقوبههات المههانعون احههتج

 . 1 قيمته أو مثله إال يغرم ال شيئ ا 
 :االستدالل هذا ونوقش

 أو حمهار ا  أو تمهر ا  سهرق مهن بهون يقولهون الحنابلهة ألن صهحيح؛ غيهر اإلجمهاع مهن نقلهوه مها بون
 وههههو القيمهههة  أو المثهههل  ضهههعف فغرمهههوه   2 مهههرتين سهههرقه مههها عهههوض يضهههمن حهههرز  غيهههر مهههن ماشههية
 .إجماع هناك فليس ثم ومن المذكور؛ اإلجماع بخالف

 :المعقول: رابع ا
 :يلي بما المعقول من المالية العقوبة يجز لم من استدل

 الصههالة مههن العبههادات  كسههائر عبههادة الزكههاة: فقههالوا العبههادات  مههن غيرههها علههى الزكههاة قاسههوا -1
 االمتنهاع  ههذا علهى لهه عقوبهة مالهه مهن شهُيء يالخهذ ال الصهوم  أو الصهالة  عهن امتنهع ومهن والصوم 
 لهو الغرامهة ههذه أن: ذلهك دليهل الزكهاة  أداء عن الممتنع على المالية الغرامة من شيء يجب ال فكذلك
 مهها نظيههر مالههه مههن شههيء أخههذ يجههوز ال سههرقها  ثههم لههها  ملكيههتهم واسههتقرت قههراء الف إلههى مالكههها دفعههها
 . 3 أولى باب من فيها  ملكهم استقرار قبل شيء عليه يجب ال فألن سرق 

 أخهذ أنهه ُينقهل ولهم الزكهاة  أداء عهن الممتنعهين حهارب قهد - عنهه اهلل رضهي - بكر أبا إن: وقالوا
 مههن ذلههك فعههل الصههحابة عههن ُيههالثر ولههم عقوبههة  أدااله الواجههب القههدر عههن زيههادة مالههه شههطر أحههدهم مههن

                                                

 للطباعههة قتيبههة دار  يقلعجهه أمههين يالمعطهه عبههد. د: تحقيههق البههر  عبههد بههن ياألندلسهه اهلل عبههد بههن يوسههف عمههر يألبهه االسههتذكار   1 
 عبههد الههرحمن عبههد يبههأل  النسههائي سههنن علههى السههيوطي وشههرح   7/209  م1993 - هههه1414   1 ط بيههروت  دمشههق  والنشههر 
  .5/16  هه1406   2ط   سوريا  حلب  اإلسالمية  المطبوعات مكتب السيوطي  بكر أبي بن الرحمن

  .3/375  يلمنصور البهوت  شرح منتهى اإلرادات   10/263  البن قدامة  المغني  2 
  .229  2/228  البن قدامة  المغني  3 
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 أداء عهن االمتنهاع معصهية فهي ال مشهروع  غيهر بالمهال التغهريم أن علهى ذلهك فهدل بهه  القول أو بعده 
 . 1 به يقتدى عمن ذلك من بشيء الشرع يرد لم إذ غيرها  في وال الزكاة 

 قيهاس ال»: أنهه األصهول علهم فهي المقرر نم ألنه باطل  القياس هذا بون االستدالل هذا ويناق 
 مههن الزكههاة  أداء عههن االمتنههاع خصههوص فههي الماليههة العقوبههة مقههرر ا الههنص ورد وقههد «الههنص مههورد فههي

 آخههذوها فإنهها منعههها مههن»:  قولههه مههن - حكههيم بههن بهههز حههديث مههن سههبق فيمهها -  الرسههول قضههاء
 . 2 «ماله وشطر

 مههع قيههاس ال إذ القيههاس  طريههق عههن حكمههه باطالسههتن وجههه فههال   النبههي عههن هههذا ورد وحيههث
 .النص

 خصهوص فهي يهرد لهم الزكهاة بهون جهدال   التسهليم تهم أو ضهعيف  حهديث بههز حهديث بون: قيل ولو
ه هاهنها بالقيهاس اسهتداللهم لكهان شهرعي  بهنص ماليهة  عقوبهة أدائهها عن االمتناع ها- اممنوع   مهن -أيض 

 .الفارق مع قياس أنه جهة
 الصههالة كههذلك ولههيس المههال  ضههريبة ألنههها المالنههة؛ معنههى فيههها عبههادة كههاةالز  أن :الفــرق ووجــه

 .فافترقا خالصة؛ شخصية عبادة منهما كال   فإن والصيام 
 دووجهو  المصهلحة  قيهام مهع الزكهاة  مهانعي بكهر أبي تغريم عدم من لكالمهم توكيد ا ذكروه ما وأما

 وسههفك القتههل مههن فيههها لمهها األشههد  بههةالعقو  مههن ضههرب المحاربههة بههون عنههه فيجههاب ذلههك  إلههى يههدعو مهها
 علههى قضههى حيههث الشههرع  مقصههود بههالحرب تههم وقههد العههام  العصههيان يقتضههيه أمههر ا ذلههك وكههان الههدماء 
 .كار ه ا وأدَّوا اإلسالم  إلى العودة على وأجبرهم تمردهم 
 لتهيا الحرب بهذه حصلت قد منعها على التجرال وعدم الزكاة أداء وهي الُمبتغاة  فالمصلحة إذن
 طريق هها الحههرب هههذه وكانههت - عههنهم اهلل رضههي - الصههحابة استشههارة بعههد باجتهههاده بكههر أبههو خاضههها
 أنسههب فكانههت فردي هها  يكههن لههم االمتنههاع إذ العههام  للتمههرد العقههاب طههرق مههن ومناسههبة  وناجحههة متعينههة
 بكههر أبههو اإليههه صههار ثههم ومههن المرجههوة؛ المصههلحة تحقيههق علههى منههها وأقههدر الماليههة  العقوبههة مههن وأولههى

                                                

  .214  ص  للماوردي  واألحكام السلطانية   229  2/228  البن قدامة  المغني  1 
 عقوبههة :بههاب  الزكههاة كتههاب  5/25  والنسهائي   1575  حههديث  السههائمة زكههاة فههي :بهاب  الزكههاة كتههاب  2/101  داود أبههو أخرجهه  2 

 وابن   6824  وعبد الرزاق   987  رقم   343  ص  الاألمو  كتاب في عبيد وأبو   5/4  وأحمد   2444  حديث  الزكاة مانع
 عهن طهرق مهن الزكهاة كتهاب  4/105  والبيهقهي   1/398  والحهاكم   341  رقهم  المنتقهى فهي الجهارود وابن   3/122  شيبة أبي
 .جده عن أبيه عن حكيم بن بهز
 .اإلسناد صالح: أحمد قال : 2/161  التلخيص في الحافظ وقال الذهبي ووافقه اإلسناد صحيح: الحاكم وقال
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 الحهرب  فهي الُمتمثلة تغليظ ا األشد العقوبة هذه بين الجمع إلى داعي ا ثمة ير ولم المالي  العقاب وترك
 .المقصود حصل قد دام ما بالمال  التغريم وبين

 جهابفي بالمهال  الزكاة أداء عن الممتنع غر موا أنهم الصحابة  عن ينقل لم أنه من ذكروه ما وأما
 قهوىالت لغلبهة الزكهاة  أداء عهن امتنهع أحهد ا أن ينقل لم - عنه اهلل رضي - بكر أبي هدع بعد بونه عنه
 .قلوبهم من اإليمان تمكن بعد حينئذ  الناس في

 علهى النقهل عهدم فهي دليهل فهال ثم ومن الزكاة؛ بسبب مالية عقوبة لفرض داع هناك يكن فلم إذن
 .المشروعية عدم

ههها- احتجهههوا -2  بجهههواز القهههول فهههي: قهههالوا بهههون الماليهههة العقوبهههات جهههواز لعهههدم المعقهههول مهههن -أيض 
غههراء النههاس أمههوال علههى الحكههام مههن للظلمههة تسههليط بالمههال التعزيههر  بغيههر األمههوال مصههادرة علههى لهههم وا 

 . 1 حق
 امالحكه مهن الظلمة يتسلط أن المالية العقوبات مشروعية من يلزم ال بونه: االستدالل هذا ويناق 

ها إمها ُتشهرع إنمها الماليهة لعقوبهةا ألن الناس؛ أموال على مها بهالغير  لحهق لضهرر تعويض   زجهر او  توديب ها وا 
هها العقوبههة كانههت فههإن بعينههه بوحههد يتصههل ال أمههر علههى  تسههليط ثمههة فلههيس بههالغير؛ لحههق لضههرر تعويض 

؛ العقوبههة عليههه تقههع مههن مههال علههى الظههالم للحههاكم  العقوبههة مههن الُمعتههدي علههى سههيفرض مهها ألن أصههال 
 .شيئ ا لنفسه الحاكم يوخذ ولن الضرر  عليه وقع الذي عليه  الُمعتدى وخذهسي المالية 

ذا  بمعههين؛ متعلق هها لههيس العقههاب سهبب لكههون عليههه المعتههدى إلههى سهتنتقل الماليههة العقوبههة تكههن لهم وا 
 مها بسهبب النهاس أموال على الظالم الحاكم يتسلط أن دون تحول التي اإلجراءات توضع أن يمكن فإنه

 تسهجيل يهتم حيهث قيام؛ خير به وقامت الحديثة  الُنظم كفلته ما وهو مالية  عقوبات من معليه يفرضه
 محههل هنههاك يعههد فلههم والمراجعههة؛ للمحاسههبة وتخضههع للدولههة  العامههة الخزينههة وتههدخل الماليههة  الغرامههات
 وروقبههت الدولههة  شههئون نظمههت حيههث الحاضههر وقتنهها فههي بالباطههل النههاس أمههوال مصههادرة مههن للخههوف

 مثهل توقيهع للمحهاكم يتهرك كمها للغرامهة  واألقصهى األدنى الحد بتقرير التشريعية الهيئات وتقوم لها أموا
 . 2 العقوبات هذه

                                                

  .1/706  عودة القادر عبد. د    التشريع الجنائي اإلسالمي1 
 .المرجع السابق  2 
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 :الترجيح
يهراد الفهريقين  أدلة عرض بعد  بهه ُيجهاب أن يمكهن ومها مناقشهات  مهن إليهها يوجهه أن يمكهن مها وا 

 قههوة لظهههور الماليههة؛ العقوبههات ُيجيههز الههذي األول القههول ُرجحههان يتضههح - المناقشههات هههذه بعههض عههن
ا- القول هذا ُرجحان ويالكد مخالفيهم  أدلة إلى الموجهة المناقشات وقوة أدلتهم   :يلي ما -أيض 

 ثهم ومهن مشهروعة؛ عقوبهة ههي الجماعهة  وحمايهة األفهراد  إصهالح إلهى تالدي عقوبة كل أن :أوال  
 .وحمايتهم رعيته  إلصالح وسيلة فيها ىرأ قد األمر ولي دام ما المالية العقوبات في بوس فال

 :أمور ثالثة العقوبة من الغرض أن :ثاني ا
 .الرذيلة فيه تتحكم أن من وصيانته المجتمع حماية :األول األمر
 .اعوجاجه وتقويم الفرد إصالح :الثاني واألمر
ــث األمــر  لمهها ةنتيجهه عليههها  وعاقههب الشههرع جرمههها التههي األفعههال ارتكههاب عههن النههاس ردع :الثال

 .عام ردع من العقوبة تطبيق يحدثه
 العقوبهة ههذه غهدت حيهث وجهه؛ خير على األغراض هذه ُيحقق ما المالية العقوبة مشروعية وفي

 العقوبهات مهن غيرهها مهن التوديبيهة النتهائج لتحقيهق ضمان ا  وأحسن العقاب  في أمضى العصر هذا في
 الخلقيههة القههيم تقلههص مههع وعكسههي ا وسههيطرتها  دةالمهها تسههلط مههع اطردي هه أمههر ا يكههون يكههاد ذلههك إن حتههى

 .وتخلفها
 قبهل سهواء الجريمهة ارتكهاب مهن الكافهة لمنهع ناجحهة العصر هذا في المالية العقوبات تكون وبهذا

 رد الفه ارتكبهها مها فهإذا الجريمة  ارتكاب من الفرد تمنع العقاب خشية إن حيث وقوعها  بعد أو وقوعها
 .اارتكابه عن غيره تزجر كما إليها  العودة عن وتزجره جنايته  على الجاني تالدب التي العقوبة كانت

 أصهل تثبت شواهد من السنة في ورد عما فضال   - المالية العقوبة أساس أن يتبين كله هذا ومن
جمههاع مشههروعيتها   شهههرعي ا  سههبب ا بهههها وكفههى المصهههلحة  هههو - الفقهههاء أئمهههة واجتهههادات الصهههحابة  وا 

ف ههق وقضههائه  قولههه فههي الشههارع تصهرفات وفههق علههى جههاءت ألنههها يتها؛مشههروع بههه تهنهض وا  اجتهههادات وا
ههاا وأكثههر نبيههه  ولسههنة تعههالى اهلل لكتههاب أفهههم وهههم الراشههدين  الخلفههاء ذا لسههنته  تباع   حكههم بنههاء كههان وا 
 مقصهههد إلهههى يفضهههي أن شهههونه مهههن العامهههة األصهههول لهههها تشههههد التهههي المرسهههلة المصهههلحة علهههى العقوبهههة
 .الشرعي الواقع في المشروعية أساس هو فهذا واالستصالح  الزجر في الشارع 
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 إذا والسههيما جهههده  ثمههرة ألنههه وزجههره  إيالمههه إلههى غالب هها يفضههي قهههر ا  مالههه مههن الجههاني وحرمههان
 .شحيح أنه عرف

 السهنة فهي ورد وقد فكيف بمشروعيتها  تنهض الشريعة  في نصوص ورود عدم فرض على هذا
 .وغيرهم الصحابة أكابر عن مستفيضة وآثار بعضها  رضع سبق كثيرة أدلة

 . 1 «نسخها دعوى يسهل وليس ,معروفة صحيحة قضايا وهذه»: الجوزية قيم ابن قال وقد
 المانعين قول وأن المالية  العقوبة بجواز القول أدلة ضعف جدال   اف ُترىض لو ذلك كل بعد إنه بل

 الماليهة للعقوبهة زينيهالمج بقهول العمهل لكهان الضهعيف؛ وحالمرجه القهول هو زينيالمج وقول الراجح  هو
 العصهر ههذا فهي تتحقهق إنمها المصهلحة ألن نظر ا قوته؛ مع المانعين بقول العمل من أولى ضعفه على

 نهههص إذا يجهههوز الضهههعيف بهههالقول العمهههل أن مهههن الفقههههاء قهههرره ممههها انطالق ههها زين؛يهههالمج بقهههول بالعمهههل
 ههذه وجهود مهع وأنهه األمة؛ مصالح من لمصلحة به؛ للعمل يختار الضعيف القول وأن عليه  السلطان

ا يصير بل ضعيف ا  يبقى ال المصلحة   . 2 راجح 
 :باإلتالف عزيرالتس ا: ساد

 الضههرر حجههم فيههها يراعههى يللقاضهه متروكههة تعزيريههة عقوبههة ياإلسههالم الفقهههفههي  اإلتههالف عقوبههة
 . 3 خربهاالتي  األموال قيمة يالجان تضمين مع باألموال  لحقالذي 

 مها ههو وههذا المخالفهة  محهل الشهيء بهإتالف األمهر ولهي قيام هو التوديبية العقوبة هذه ومضمون
 ابهن يقهولوقهاص.  أبهي بن سعد قصر بتحريق أمر عندما - عنه اهلل رضي - بن الخطاب عمر فعله
 فكههان حههديث ال مههن سههعد ا تمنههع النههاس غوغههاء فكانههت السههوق مههن قريههب قصههر لسههعد ُبنههي» أنههه: كثيههر
 - عنهه اهلل رضهي - بهن الخطهاب عمهر الكلمهة ههذه بلغهت فلما الصوت  عني سكن: ويقول بابه يغلق
 ثهم القصهر بهاب ويحهرق حطب ا ويجمع زناده يقدح أن الكوفة إلى انتهى إذا فومره بن مسلمة محمد بعث
 علهى يجعهل وال النهاس عهن بابهه يغلهق أال سهعد ا وأمر عمر  به أمر ما فعل انتهى فلما فوره  من يرجع
 . 4 «عنه الناس يمنع أحد ا بابه

                                                

  .459  ص الجوزية  قيم البن  السياسة الشرعيةفي  الطرق الحكمية  1 
 .المرجع السابق  2 
 . 375  ص  عامر العزيز عبد. د  التعزير في الشريعة اإلسالمية  3 
 . 4/101  البن كثير  البداية والنهاية  4 
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 عقوبة المصادرة: -
 مههن التههي أو اسههتعملت التههي واآلالت الجريمههة مههن المتحصههلة األشههياء الدولههة تمليههك: المصههادرة

 كالغرامههة عقوبههة تكههون قههد أنههها كمهها. الوضههعية التشههريعات فههي محظههورة وهههي. فيههها تسههتعمل أن شههونها
 يقتضههيه إجهراء تهارة وتكههون حيازتهها  فهي جريمهة وال منههها خطهر ال أشهياء علهى قعههتو  متهى عين ها تهالدى
 . 1 ذاتها في جريمة حيازتها تعد أشياء على وقعت متى العام النظام

 إلهههى وردهههها عليهههها االسهههتيالء بعهههد الجريمهههة مهههن المتحصهههلة األشهههياء علهههى الدولهههة اسهههتيالء: فههههي
 كالههذي جريمتههه فههي اسههتعمالها يريههد التههي أو السههارق  اعليههه حصههل التههي المسههروقة كههاألموال أصهحابها

 وقهد. عليهه المحكهوم أمهوال جميع فتشمل عامة تكون قد: والمصادرة. جريمته به ليرتكب السالح يسرق
 تنقههرض أن وكههادت القديمههة  التشههريعات فههي عرفههت واأُلولههى معههين  مههال علههى وتنصههب خاصههة تكههون
 . 2 الجنائية التشريعات معظم فتنظمها الخاصة مصادرةال أما الدساتير  من كثير ويحرمها اآلن

 أو بإتالفههه ملكيتههه مههن المههال بههإخراج المههال صههاحب بههها يعامههل التههي التصههرفات بعههض وهنههاك
 صهاحبه ملكيهة مهن المهال إخهراج حيهث مهن المصهادرة مهن التصهرف ههذا فيكهون معينهة مدة عنه بحبسه

راقهة الخمههر فيههه يبههاع الهذي المكههان تحريههق مهن  إتههالف وكههذلك للبيههع  بالمهاء الممههزوج الل ههبن تفريههق وأ وا 
تالف الصناعات  في المغشوشات  التفريهق أو اإلراقهة أو التحريق وهذا المنكر  فيه يقام الذي المحل وا 

تهالف  معاقبههة بعههد ويكههون صههاحبه ملههك مهن خروجههه حيههث مههن المصههادرة معنهى فههي ذلههك كههل المحههل وا 
 بهههائع وكهههذلك تعزيهههر ا لغشهههه يعاقهههب فالغههها  تكميليهههة  عقوبهههة المصهههادرة وتكهههون أصهههلية بعقوبهههة الجهههاني

تالفهه المحهل حهرق أو تفريقهه أو فيهه غه  مها بمصهادرة معاقبته ثم المحظورات أو المحرمات  كعقوبهة وا 
 . 3 األصلية التعزيرية للعقوبة مكملة تكميلية

 علههى نصهبفت خاصهة تكهون وقهد عليهه  المحكهوم أمهوال جميهع فتشهمل عامهة تكهون قهد والمصهادرة
 تكهون وال مقابهل  بهدون الدولهة جانهب إلهى معينة أشياء ملكية وتنقل عين ا  تالدى عقوبة وهي معين مال

 وتكهون أصهلية  عقوبهة إلهى باإلضهافة بهها يحكهم تكميليهة عقوبهة تكهون بل أصلية  عقوبة أبد ا المصادرة
هها المصهادرة  فههي تكههون وقهد والجنايههات الجهنح فههي وتكههون وجوبيهة عقوبههة تكهون وقههد جوازيههة عقوبهة: أيض 

                                                

القهاهرة  جامعهة األزههر الشهريف  كليهة  -  رسهالة دكتهوراة  مصهرعكهازلفكهري أحمهد   فلسفة العقوبة في الشهريعة اإلسهالمية والقهانون  1 
 . 189 – 5/186  الملك عبد جندي  الموسوعة الجنائيةو    367  ص  الشريعة والقانون

  رسههالة دكتههوراه الجنههزوريمحمههد حسههيب  سههميرل  للغرامههة وقيمتههها العقابيههة دراسههة مقارنههة فههي الطبيعههة القانونيههة الغرامههة الجنائيههة:  2 
 . 153  ص  م1967إشراف/محمود محمود مصطفى  جامعة القاهرة  

 . 111  28/110  مجموع الفتاوى  البن تيمية  3 
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 إذا إال   المصهادرة بعقوبهة يحكهم وال. فقهط العمدية الجرائم في وتكون صراحة  عليها نص إذا المخالفات
 .العامة السلطات يد تحت مضبوط ا المصادر الشيء كان

 بمصهادرة يحكهم أن ويجوز بمصادرته الحكم يجوز فال مضبوط ا المصادر الشيء يكن لم إذا أما
 وقهد وقائي ها  تهدبير ا تكهون وقهد عقوبهة تكهون قهد والمصهادرة. العامهة النيابة بمعرفة ولكن بيعه تم قد شيء
ا  تكون  منهها الغهرض ويكهون وتهداولها حيازتهها يبهاح ممها أشهياء علهى ترد كانت إذا عقوبة فهي تعويض 
 رعيةشههه لمبهههدأ تخضهههع والمصهههادرة. مالهههه مهههن شهههيء مهههن عليهههه المحكهههوم بحرمهههان والزجهههر اإليهههالم ههههو

 حالهة فهي بها الحكم يجوز وال ورثته مواجهة في إال   بها يحكم فال العقوبات  شخصية ولمبدأ العقوبات 
 . 1 وفاته أو المتهم ببراءة الحكم

ها  يكهون قهد بونهه الجريمهة مكهان في قيل ولهذا  الصهفة  حيهث مهن أم العهين حيهث مهن سهواء محرم 
 واألصهنام المالههي كهآالت الصهفة حيهث مهن والمحهرم .وخنازيره المسلم كخمر العين حيث من فالمحرم
زالههة مصهادرة علههى متفقهون - تعههالى اهلل رحمههم - والفقهههاء: تعهالى اهلل دون مههن المعبهودة  امهه وتغييهر وا 

 المالههههي  آالت وتفكهههك بالنهههار  وتحهههرق تهههذبح وخنهههازيره يهههراق  المسهههلم فخمهههر. القبيهههل ههههذا مهههن كهههان
 .تغير أو تتلف واألصنام
ها مهاال   يعتبهر ال كالخمر األشياء هذه بعض أن ولو  بطريهق إتالفهه فيكهون المسهلم  حهق فهي متقوم 
 مههن غيههره كههإتالف أثههره حيههث مههن يعتبههر األشههياء هههذه مثههل إتههالف أن إال المنكههر  عههن والنهههي الحسههبة
 الجريمهة محهل إزالهة قبيهل مهن األشهياء ههذه مثهل إتهالف يعتبهر أن ويمكهن. األموال من المعتبرة األشياء

 قبيهههل مهههن سهههبق مههها كهههل فهههي اإلتهههالف فيكهههون. فيهههها يسهههتعمل شهههونه مهههن كهههان أو فيهههها  اسهههتعمل مهههاو 
 والمههواد المخههدرة المههواد كههبعض اإلتههالف  مآلههه يكههون قههد مهها تصههادر التههي األشههياءمههن  ألن المصههادرة 
 . 2 تستعمل أن يمكن ال التي الفاسدة 

 ؛المنكهر بهه قام الذي المحل إتالف زأجا الذي حنبل بن أحمد اإلمام المصادرة بجواز قال وممن
تههالف المحههل  بهههذا قههام الههذي المنكههر إلههى العههود عههن نهي هها فيههه ألن  مههن المصههادرة معنههى فههي المحههل وا 
 . 3 ...أصلية بعقوبة معاقبته بعد ذلك ويكون صاحبه  ملك من خروجه حيث

 شهههروعم غيهههر بطريهههق الشهههخص عليهههه يحصهههل مههها علهههى الدولهههة باسهههتيالء المصهههادرة تكهههون وقهههد
 وتضهعها عليهها تسهتولي أن للدولهة يمكهن الهديهة فههذه معهه  مصلحة له من إليه يهدي الذي كالموظف

                                                

 . 156 – 153  ص الجنزوري  سمير/د  الجنائية الغرامة  1 
 . 430  ص عامر  العزيز عبد/د  والتعزير في الشريعة اإلسالمية   28/113  مجموع الفتاوى  البن تيمية  2 
 .السابق  3 
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 ههذا علهى ويهدل للدولهة؛ موظف ها بصهفته عليهها حصهل ألنهه - المسهلمين مهال بيت أي - المال بيت في
ههد   أابىههي عاهن   روي مهها ةالمصهادر مههن  النهوع يِّ  ُحماي  دى باهراهُ  أانَّهههُ  السَّهاعى ُسههولا  أانَّ : أاخ  ههتاع مالا   اللَّههى  را ههامىال   اس   عا
اءاهُ  ينا  العاامىلُ  فاجا ُسولا  ياا: فاقاالا  عامالىهى  مىن   فاراغا  حى يا  واهاذاا لاُكم   هاذاا اللَّهى  را  قاعاد تا  أافاالا »: لاهُ  فاقاالا . لىي ُأه دى
تا  واُأمِّكا  أابىيكا  باي تى  فىي ُسولُ  قااما  ثُمَّ  «؟الا  أام   لاكا  أاُيه داى فاناظار  يَّة    اللَّهى  را الاةى  باع دا  عاشى  واأاث ناهى فاتاشاهَّدا  الصَّ

لاى ها اللَّههى  عا لُهُه  ُههوا  بىما ها»: قاهالا  ثُهمَّ  أاه  هُد  أامَّ ها باع  هلى  باهالُ  فاما ُلُه  العاامى هتاع مى هن   هاهذاا: فاياقُهولُ  فاياو تىيناها ناس  لىُكهم   مى  عاما
يا  واهاذاا ههى  أابىيههى  باي هتى  فىهي قاعاهدا  أافاهالا  لىي  ُأه دى ي الا  أام   لاههُ  ُيه هداى هاهل  : فاناظاهرا  واُأمِّ هد   ناف هُس  فاواالَّهذى مَّ هى  ُمحا  الا  بىياهدى
ُدُكم   ياُغلُّ  ن هاا أاحا هاءا  إىالَّ  شاي ئ ا مى ما  بىههى  جا هةى  ياهو  لُههُ  القىيااما مى لاهى ياح  يهر ا كاهانا  إىن   ُعُنقىههى  عا هاءا  باعى هاء   هُ لاه بىههى  جا  واا ىن   ُرغا
اءا  باقاراة   كاانات   اءا  شااة   كاانات   واا ىن   ُخواار   لاهاا بىهاا جا  . 1 «بالَّغ تُ  فاقاد   تاي عاُر  بىهاا جا

 لصهاحبه  عقاب ها بهه التصهدق فهي ألن بالشهيء يتصهدق أن يجهوز بهل معين ها  المحهل إتهالف وليس
 هههذا أن البيههان عههن وغنههي. والمحتههاجين اكينللمسهه نفههع الوقههت نفههس وفههي التعزيههر عقوبههة إلههى إضههافة
 الهذي فهاللبن يسهتعمله أو يتناولهه لمهن ضهرر به يتصدق الذي بالشيء يكن لم إذا إال يكون ال التصدق

 بالصههحة يضههر مهها فيههها لههيس التههي المغشوشههة والمشههروبات األطعمههة وجميههع البيههع بقصههد بالمههاء مههزج
 . 2 يدفع أن يجب فإنه يضر ما ءالشي في كان إذا أما. للمحتاجين تعطى أن يمكن

                                                

  .6636  رقم  النبي يمين كانت كيف :باب والنذور  األيمان كتاب  13/370 أخرجه البخاري الحديث صحيح,   1 

 . 115  28/114  مجموع الفتاوى  البن تيمية  2 
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 املطلب األول 
 اجلرمية يف صورتها العادية

ومنههها شههون عههدد غيههر قليههل مههن الجههرائم فههي كثيههر مههن القههوانين   –تجههار باألشههخاص جريمههة اال
 تجار باألشخاص  لها صورتان:النظام السعودي لمكافحة اال

هها هي الصورة العاديهة للجريمهة  أو بتعبيهر آخهر: ههي صهورة الجريمهة التهي ال يتهوافر في أوالهما:
 ظرف مشدد  سواء أكان شخصي ا أم موضوعي ا. 

 هي الجريمة المشددة  أو التي يتوافر فيها ظرف مشدد. ثانيتهما:و 
فهههإذا وقعهههت الجريمهههة مهههن شهههخص واحهههد فتهههوافر بفعلهههه ركهههن الجريمهههة المهههادي مهههع اقترانهههه بركنهههها 
ن المعنوي  وكذلك مع عدم توافر أحد الظروف المشددة  فنكون بإزاء جريمة في الصورة العادية  ويكو 

ها لتلهك الجريمهة  فهال يجهوز الزيهادة فهي العقوبهة عمها قهعقاب الجاني عندئذ هو العق رره اب المقهرر نظام 
سههتحق التشههديد والزيههادة فههي العقوبههة  فلههيس لههه إال أن يصههل يالنظههام  ولههو ارتههوى القاضههي أن المجههرم 

 بالعقوبة إلى حدها األقصى المقرر بمقتضى النص النظامي الذي يعالج جريمته.
مهن الظهروف المشهددة  -أو أكثهر  -ددة  أو المقترنهة بظهرف وعكس ذلك هو حال الجريمة المشه

 التي عينها القانون  ونص على تشديد العقوبة بنهاء علهى توافرهها فهي الجريمهة  سهواء كهان ههذا الظهرف
شخصههية  أي متصههلة بالجهاني أو المجنههي عليههه  أو كانههت موضههوعية   -أو تلههك الظههروف  -المشهدد 

 و بنتيجته.أي متصلة بالسلوك اإلجرامي ذاته أ
عههن البيههان أن سههلطة وضههع القههانون أو النظههام هههي التههي تسههتقل بتحديههد أي مههن الجههرائم  وغنههي

 تعتبر عاديهة  ويقهرر لهها عقوبتهها بهين حهديها األدنهى واألقصهى  ويسهتقل كهذلك بتحديهد أي مهن الجهرائم
تهوافر واحهد  هي التهي تعهد مهن الجهرائم المشهددة  فيعهين مهن الظهروف الشخصهية أو الموضهوعية مها إذا

  ليههاعمنها أو أكثر في جريمة فإنه يعد ظرف ا مشدد ا  فيرفهع الحهد األقصهى للعقوبهة التهي يقررهها جهزاء  
 عما يقرره جزاء  على مثيلتها إذا خلت من الظرف المشدد.

وبناء على ذلك فال يملك القاضي التوسع في الظروف المشددة أو القياس عليها أي ا ما تراءى له 
الدعوى من جسامة الجريمة أو خطورة الجاني  وليس له إال أن يقف بتكييف الجريمة عند  في ظروف

التكييف الذي أسبغه عليها النص النظامي  فما عده النظام جريمة عادية وقرر لها عقوبتها في حديها 
شهددة النظهام جريمهة م يادة عن ذلك الحد األقصى  وما عهدهاألدنى واألقصى فهو كذلك  فال يجوز الز 
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مما عينهه مهن الظهروف المشهددة فرفهع الحهد األقصهى للعقوبهة فيهها فههو كهذلك  وينطلهق ههذا التوصهيف 
  ال بمعناها في  1 وهري في سائر القوانين  ومنها النظام السعودي  هو مبدأ شرعية العقوبةجمن مبدأ 

نمهها بههالمع ن كههان يجههد كثيههر ا مههن أسسههه فيههها  وا  نى المقصههود فههي فقههه فقههه الشههريعة فههي هههذا السههياق  وا 
القههانون العههام والجنههائي منههه خاصههة  وهههو مهها يعبههر عنههه فههي صههيغة تتههردد فههي أكثههر الدسههاتير والههنظم 

بعبهارة: ال  – السهعودية كما في النظهام األساسهي للحكهم فهي المملكهة العربيهة –األساسية للدول الحديثة 
 جريمة وال عقوبة إال بناء على نص.

ي سبقت إليها الشريعة اإلسالمية قبل النظم القانونية بحقب مديدة  والتي وانطالق ا من القاعدة الت
عبهههرت عنهههها بهههون:  البينهههة علهههى مهههن ادعهههى  وصهههاغتها الهههنظم القانونيهههة المعاصهههرة فهههي عبهههارة  عهههبء 

باألشههخاص  سههواء منههها العاديههة أو  تجههاراال   فههإن عههبء اإلثبههات فههي جههرائم 2 اإلثبههات علههى المههدعي 
هيئة االدعاء العام  فههي المكلفهة بحكهم كونهها سهلطة اتههام بإثبهات قيهام الجريمهة فهي المشددة يقع على 

قامههة الههدليل علههى أن الجريمههة هههي مههن الجههرائم العاديههة أو ج انههب الجههاني بركنيههها المههادي والمعنههوي  وا 
ثبات انطباق النص الجزائي عليهاالمشددة  .  وا 
 

                                                

  .872  ص  الصغير جميل. د  الدين جمال عبد األحد. د  المبادئ الرئيسية في المسئولية الجنائية والعقوبة  1 

  والقههانون الشهريعة كليههة  ماجسهتير رسهالة  الوفهها أبهو محمههد الوفها أبهو/د - أ  اإلدانههة دليهل تفسههيرفهي  الجنهائي القاضههي سهلطة حهدود  2 
 . 63  ص  م1988  القاهرة
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 الثاني املطلب
 املشددة صورتها يف اجلرمية

مسهههاير ا فهههي ذلهههك لتوجهههه أكثهههر األنظمهههة  –باألشهههخاص  تجهههاراالالنظهههام السهههعودي لمكافحهههة  نحههها
باألشهخاص   تجهاراالإلهى تقريهر عقوبهات مشهددة لجهرائم  –عربهي  القانونية  سواء على نطاق دولهي أم

حال توافر ظروف بعينها في الدعوى  تكشف عن خبث نفس وسوء طوية وخسة طبع في الجهاني  أو 
 ورة في ماديات الجريمة ووقائعها.تنم عن خط

والظهههروف التهههي تسهههتدعي تشهههديد العقهههاب علهههى الجهههاني عنهههد توافرهههها فهههي جانبهههه أو فهههي الفعهههل 
ين: الظرف الشخصية  والظهروف الموضهوعية: وههي مها نلقهي يتم تقسيمها إلى قسمين رئيساإلجرامي  

 :يوتيعليه المزيد من الضوء فيما 
 : الظروف الشخصية:أوال  

الشخصهههية مفهههاهيم ودالالت تتعهههدد بحسهههب الحقهههول المعرفيهههة التهههي تتناولهههها؛ مثهههل علهههم  للظهههروف
ها فهي الحقهل المعرفهي القهانو  ني  النفس  والطب النفسي  وعلم االجتماع  ...إل   وكذلك فإن لهها مفهوم 

  كمها تعنهي مها يتعلههق ف المتعلقهة بالجهاني  مهن حيهث صهفته وعالقتهه بهالمجني عليههو فتعنهي تلهك الظهر 
 من حيث سنه وصفته. لمجني عليهبا

علهههى ذكهههر بعهههض  - ومنهههها القهههوانين العربيهههة والنظهههام السهههعودي -وقهههد درجهههت سهههائر القهههوانين 
الظروف وعدها من دواعي التشديد في العقوبهة  ومنهها مهن يهذكر مقهدار التشهديد الهذي يقصهد إليهه مهن 

الظههروف وأنههها مشههددة دون  وراء ذكههر هههذه الظههروف  ومنههها مهها ال ينحههو هههذا المنحههى  فيكتفههي بههذكر
 تحديد لمقدار هذا التشديد  تارك ا ذلك لما يستخلصه القاضي من سائر الظروف األخرى في الدعوى.

 تجههههاراالباألشههههخاص فإننهههها نجههههد النظههههام السههههعودي لمكافحههههة جههههرائم  تجههههاراالجههههرائم  وفههههي شههههون
روف ها تشهدد العقوبهة حهال قد عين عقوبة واحهدة  وذكهر ظقد توسط ما بين هذين النهجين  و  باألشخاص

ا حدد ظروف ا ذاكر ا أنها مخففهة للعقوبهة  دون أن يبهين علهى وجهه محهدد مقهدار التخفيهف   توافرها  وأيض 
ن كان قد وضع حد ا أقصى للعقوبة في حال التشديد  وهو ما يتبين من اسهتقراء نهص المهادة الرابعهة  وا 

   وههي الجهرائم التهي 7  6  5  3  2  1قهرات:  من النظام في الحهاالت التهي ذكرتهها المهادة تحهت الف
  أو ترتكههب ضههد امههرأة أو أحههد مههن ذوي االحتياجههات الخاصههة 1ترتكبههها جماعههة إجراميههة منظمههة  فقههرة

  أو التي 3 فقرة طفال   الجاني عالم ا بكون المجني عليه   أو ترتكب ضد طفل حتى ولو لم يكن2 فقرة
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ا للمجني عليهه أو أ   5حهد أصهوله أو فروعهه أو وليهه أو كانهت لهه سهلطة عليهه  فقهرةيكون مرتكبها زوج 
  .7أو التي يرتكبها أكثر من شخص  فقرة

يهة علهى والغاية التي يبدو جلي ا أن النظام قد ارتآها مهن وراء ههذا الهنهج فهي صهياغة المهادة الجزائ
ين ن فهي أقضهيتهم مها بههذا النحو هي إتاحته قسط ا وافهر ا مهن السهلطة التقديريهة للقضهاة  بحيهث يراوحهو 

فهي الشدة والتخفيف بحسب سائر الظروف األخرى التي تتوافر في الدعوى المطروحة  وهو ما يعهرف 
 ريد العقوبات.أصول علمي اإلجرام والعقاب بتف

 اإلتجههارومنههها النظههام السههعودي لمكافحههة جههرائم  –وبنظههرة عامههة يمكههن تبههين أن أكثههر القههوانين 
الظروف المشددة في العقاب على هذه الجرائم  ومن أهمهها صهلة األبهوة  قد اتفقت على –باألشخاص 

بالنسههاء واسههتغاللهن  مههن  اإلتجههارأو النبههوة أو الواليههة أو الزوجيههة إذا تههوافرت فههي الجههاني فههي جههرائم 
ههههو سهههبب لتشهههديد  –كظهههرف شخصهههي فهههي الجهههاني  –القهههوانين مههها قهههرر أن تهههوافر أحهههد ههههذه الصهههفات 

لظرف المشههدد  وذهبههت قههوانين أخههرى إلههى جعههل هههذه الظههروف سههبب ا لتشههديد العقههاب  أو مهها يسههمى بهها
 . 1 العقوبة إلى حد مضاعفتها

 ثاني ا: الظروف الموضوعية:
ومهها نجههم عنههه مههن نتههائج فههي  ,يقصههد بههالظروف الموضههوعية للجريمههة مهها يتعلههق بالفعههل اإلجرامههي

ا الظروف التي وقع فيها زمان ا ومكان ا.  الواقع  وأيض 
باألشهخاص سهبب ا  تجهاراالظهروف الموضهوعية مها اتخهذه النظهام السهعودي لمكافحهة جهرائم ومهن ال

 . 2 لتشديد العقوبة على الجاني  كاإلكراه أو العنف أو حمل السالح
وقههد عههددت المههادة الرابعههة هههذه الظههروف الموضههوعية المشههددة فههي الحههاالت التههي ذكرتههها تحههت 

ا أو يههههدد باسهههتعماله  فقهههرة 9  8  4:  الفقهههرات   أو 4   وههههي الجهههرائم التهههي يسهههتعمل مرتكبهههها سهههالح 
ليهه ع  أو التي يترتب عليها إلحهاق أذى بليهع بهالمجني 8الجريمة التي تقع عبر الحدود الوطنية  فقرة  

  .9دائمة  فقرة  أو إصابته بعاهة

                                                

 -التاسهعة السهنة -األول العهدد -واالقتصهاد القهانون مجلهة  مصهطفى محمهود محمهود. د  العقهاب فرديهة نحو الجنائية السياسة جيهتو   1 
 العهدد -القوميهة الجنائيهة المجلهة  األلفهي العزيهز عبهد أحمهد. د  إحصهائية دراسهة المهدة القصهير الحبس   155  ص م 1939 يناير
 .10  اسعالت المجلد -م1966 مارس  األول

 النظريهههة  و  151  ص  م1959  القهههاهرة  الهههدكتوراه لطلبهههة دروس  حسهههني نجيهههب محمهههود/د  الهههدولي الجنهههائي القهههانون فهههي دروس  2 
 . 109  ص م 2000  العربية النهضة دار  الصغير يالباق عبد جميل /د  للعقوبة العامة
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 األول املطلب
 اجلرمية يف الشروع

اسههتلزمت حمايههة المصههالح األسههاس والقههيم الجوهريههة للمجتمههع أال يقتصههر دور المشههرع الجنههائي 
 يتههدخل يجعلههه بههل  فحسههب والمصههالح القههيم بهههذه فعلههي ,ارإضههر  فيههها التههي السههلوك صههورعلههى تجههريم 

 بهين تحمل السلوك من أنماط على فيضرب  حقيقي فعلي ضرر يقع حتى االنتظار ودون مبكر بشكل
 . 1 المصالح لهذه تهديد ا طياتها

سهائر  ونظر ا لما لقيه هذا النهج من قبول في الفكر القانوني  فقهد تهواترت تطبيقاتهه التشهريعية فهي
هه حيههز ا تشههغل مههثال   الشههروع فكههرة أناألنظمههة القانونيههة  وكههان مههن قبيههل ذلههك   اتالتشههريع كافههة مههن امهم 

.... والتشهرد والتسهول الجنائي واالتفاق مزيفة نقود وحيازة ترخيص بدون السالح حيازة وكذلك  الجنائية
 .المجتمع منأ تهدد قد كامنة خطورة من طياتها في السلوكيات هذه تحمله لما ل   وذلكإ

 تمامههها  علهي وسههابقة لهها للتحضههر تاليهة رتكابهههاا مراحهل مههن مرحلهة الجريمههة فهي الشههروع يمثهلو 
 مرحلههة علههي يعاقههب ال كمهها مههادي  سههلوك عههن تفصههح مههالم النوايهها علههي يعاقههب ال الجنههائي فالمشههرع
 . 2 الجريمة صفة نئذحي عليها فيسبع اذاتي   خطر ا األعمال تلك في المشرع يجد مالم واإلعداد التحضير

 النتيجهة لكهن اإلجرامهي  مشهروعه تنفيهذ فهي الفاعهل يبهدأ فيه الشروع  أي التنفيذ في البدء مرحلةف
 وهههو الجريمههة تمههام وبههين بينههه يحههول خههارجي عامههل لتههدخل إمهها فيههه  إلرادتههه الدخههل لسههبب التتحقههق
 يعههرف مهها وهههو ذلههك رغههم لنتيجههةا تتحقههق ولههم اإلجرامههي لسههلوكه إتمامههه أو الموقوفههة بالجريمههة مههايعرف
 المسههتخدمة الوسهيلة فههي لقصهور يرجهع لسههبب اإلجراميهة النتيجههة تحقهق يسهتحيل وقههد الخائبهة  بالجريمهة

 . 3 المستحيلة بالجريمة يعرف ما وهو للتحقيق صالح غير موضوعها أن أو إحداثها في

                                                

  .95ص م  1997  القاهرة  . محمد أبو العال عقيدة  دار الفكر العربياالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد  د  1 
 2  Ramsis Behnam  Op.Cit  P.P.232-233. 
 ص عبيهههد  حسههنين /د العقوبهههة  فههي ودروس   21  ص الشهههواربي  عبدالحميههد/  دوالفقهههه القضههاء ضهههوء فههي الجريمهههة فههي الشههروع  3 

 236 . 
Gaston Stefani  Georges Levasseur  Bernard Bouloc  Op.Cit  P.P.205-206. 
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 أن إال متصههور  وغيههر فيههها للشههروع متصههور بههين عديههدة  فقهيههة مناقشههات بشههونها ثههار واألخيههرة
 . 1 عليها العقاب ثم ومن فيها الشروع تصور على استقر فقه ا الراجح الرأي

 ةالجريمه قابليهة مدى هو الجرائم  من غيرها عن الشروع جريمة تمييز في السائد الفقهي المعيارف
 نيكهو  فإنهه ئهة للتجز  قهابال   كهان إذا اإلجرامهي السهلوك أن القهول ههذا يقتضي حيث التبعيض أو للتجزئة
 مهاإ فإنهه التجزئهة  تقبهل ال ماديهة وحهدة يشهكل السهلوك ههذا كهان إذا حين في فيه  الشروع لتصور قابال  
 الشهروع تصهور عهدم إلهى يالدي مما اإلطالق  على جريمة فال يقع ال وقد تامة  الجريمة فتقع يقع  أن
نمها يتجزأ وال ُيبعض ال أنه حظُيال التسول على المعيار هذا وبتطبيق السلوك  من النوع هذا في  تقهع وا 

 .ول وتتحقق بمجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل االستجداءالتس جريمة
ن معلوم من الفقه الجنائي اإلسالمي بالضرورة أن الجرائم إما حديهة أو قصاصهية أو تعزيريهة وأو 

مها ولهه كهل ذلهك فهي العقوبة الحدية وعقوبة القصاص فمقررة ومقدرة نصها وال شهون لهولي األمهر فهي أيه
 .التعزير
دا تقوم نظرية الفقه الجنائي اإلسالمي على كمال الجريمة أيا كانهت الجريمهة  وتكهون العقوبهة حهو 

ال فال. على ذلك فما ليس فيه حد أو كفارة وال قصاص  أو قصاصا إذا ما اكتملت وتحققت شرائطها وا 
 .ففيه التعزير

اإلسهالمية بهومر الشهروع فهي الجريمهة  فمهن ناحيهة قهد على ذلك نفهم عدم اهتمام فقهاء الشريعة و 
انصههب اهتمههامهم علههى جههرائم الحههدود والقصههاص ومههن ثانيههة ألن كههل فعههل يقههع معصههية معاقههب عليههه 
ن كهان يشههكل مههع غيهره جريمههة حديهة إذا اكتملههت فيعاقهب عليههها بحههد إن  تعزيهرا باعتبههاره جريمهة تامههة وا 

 . 2 جريمة تعزيرية ويعاقب عليها بالتعزير ثبت وال يالخذ بالجزء  لكنه على حدة بشكل
باألشهخاص أثبههت النظهام السهعودي فههي مادتهه السهابعة مههن نظهام مكافحهة جههرائم  اإلتجهاروجريمهة 

يعاقههب بالسههجن مههدة ال تزيههد علههى »باألشههخاص الشههروع فههي هههذه الجريمههة فههنص علههى أنههه:  اإلتجههار
مع ها كهل مهن علهم بارتكهاب جريمهة مهن الجهرائم و بهمها ألهف لاير  أ 100سنتين  أو بغرامة ال تزيد علهى 

المنصههوص عليههها فههي ههههذا النظههام  أو علههم بالشهههروع فيههها  ولههو كههان مسهههالوال  عههن السههر المهنهههي  أو 
حصههل علههى معلومههات أو إرشههادات تتعلههق بههها بصههفة مباشههرة أو غيههر مباشههرة  ولههم يبلههع فههور ا الجهههات 

                                                

 دروسو   بعههدها ومهها  245  ص م 2000 القههاهرة  العربيههة  النهضههة دار السههتار  عبههد فوزيههة /د  الجنههائي للقههانون العامههة ئالمبههاد  1 
 .بعدها وما  167  ص  حسني نجيب محمود/د  الدولي الجنائي القانون في

 الهدايهة   314  10/313  البهن قدامهة  المغنهيو    7/162    للرملهينهاية المحتهاج   9/199  يشمس الدين السرخسلالمبسوط    2 
م و  طالب أبي بن مكي  لالنهاية بلوغ إلى  . 2/98  القيرواني القيسي مختار بن محمد بن حا
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لوالهدين واألوالد والهزوجين واإلخهوة واألخهوات مهن المختصة بهذلك. ويجهوز للمحكمهة المختصهة اسهتثناء ا
 .«أحكام هذه المادة

ا في مادته العاشرة:  يعاقب على الشهروع فهي أي مهن الجهرائم المنصهوص عليهها فهي »ونص أيض 
 .«والسادسة  من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة  والرابعة  المواد  الثالثة

نمها يتههوثر بالجريمهة التهي لهم ترتكههب ومهن المقهرر أن جهرائم الشهروع ليسههت لهها  الصهفة المطلقهة  وا 
من جانبين: أولهما: الجانب الوصفي؛ فالبد مهن إطهالق الشهروع باسهم الجريمهة التهي كهان الجهاني يريهد 
ارتكابها؛ فيقهال شهروع فهي تسهلم األشهخاص  أو شهروع فهي نقلههم  أو غيهر ذلهك  ممها يالكهد علهى تبعيهة 

الجههاني يريههد ارتكابههها  ثانيهمهها: الجانههب الحكمههي: فالعقوبههة المحههددة  جرميههة الشههروع للجريمههة التههي كههان
لجريمة الشروع تكون في العادة متناسبة مع عقوبة الجريمة التي كان الجهاني يريهد ارتكابهها؛ فقهد تكهون 

أو   1 مسههاوية لههها مثههل العقوبههة المحههددة لجريمههة اسههتعمال القههوة أو التهديههد أو عههرض عطيههة أو مزيههة
ة الشروع جزء من عقوبة الجريمة التهي كهان الجهاني يريهد ارتكابهها كالنصهف أو أقهل منهه أو تكون عقوب

 . 2 بالبشر تجاراالأكثر  كالشروع في إحدى جرائم 
 الشهكل عهن النظهر بغهض   3 العمهد تهوافر عنهد إال المبهدأ  حيهث مهن يتوافر ال الشروع أن الواقعو 
 .الترك بطريق يجابيةإ أم  مادية أكانت سواء الجريمة  تتخذه الذي

                                                

   من قانون محافحة اإلتجار بالبشر القطري.16المادة    1 
 ر بالبشر القطري.  من قانون محافحة اإلتجا14المادة    2 
 ص م 1979  فتحهي سهرور أحمهد. د العهام  القسهم - العقوبات قانون الوسيط في   399  ص سالمة  مومون. د العقوبات  قانون  3 

 ص بهنههام  رمسههيس /د  النظريههة العامههة للقههانون الجنههائي   267  ص  حسههني محمههود نجيههب/د  شههرح قههانون العقوبههات   431 
 510 . 
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 الثاني املطلب
 العقاب من اإلعفاء حاالت

 قهانون فهي المقهرر النظهام وفهق خطهوات باتخهاذ الدولهة قيهام حهول متكامهل شهكلب المسهئوليةترتكهز 
 .نصوصه في قررها قد العقوبات قانون كان جريمة عن المجرم محاسبة قصد زائيةالج االجراءات

 ههههذا فيهههها يكهههون التههي المرحلهههة الهههى الجنائيههة المسهههئولية قهههرارإ فهههي الدولههة سهههلطان مهههدلول ويتسههع
 يبهرر مها وجهد طالمها نهجهه فهي السهير عن االستغناء للدولة يمكن وبحيث الدولة  لصالح مقررا التوسع

 الههذي المسهئولية مههن اإلعفهاء مصهطلح القههانون فهي عليههه يطلهق االتجهاه وهههذا. بهذلك قيامههها القهانون فهي
 الهدعوى مرحلهة مهن االنتههاء بعهد إال يكهون ال األخير فهذا. العقاب من عفاءاإل عن الجملة في يختلف
 ر المهذكو  الحكهم تنفيهذ عمليهة مهن سهلبيا موقفها الدولهة تتخهذ حيهث اإلدانة  حكم بصدور تحديدا الجنائية

 الشهههعور مبناهههها يكهههون وبحيههث القهههانون  نصهههوص بحسههب مقهههرر المسهههئولية مههن اإلعفهههاء إن حهههين فههي
 كي تتحقق هذه المسئولية البد من توافر شرائطها على النحو التالي:  ول اإلدراك 

 البلوغ: -1
 ويعاقهب  وأفعاله أقواله عن ويسول  كاملة أداء أهلية له تثبت العقل سليم الحلم اإلنسان بلع متي

 . 1 مختار ا قاصد ا ارتكبها إذا  لها المقررة بالعقوبات جرائم من يجنيه ما علي
 أو قتهل إذا منهه ويقهتص  سرق أو ىزن إذا فيحد  نوعها كان اأي   جرائمه عن انائي  ج مسئوال   فيكون

 . 2 يرز التعا أنواع بكل رز ويع أو تاجر باألشخاص والتسول بهم   جرح
 والنفسهههي العقلههي التكامههل مرحلههةإلههى  وصههوله ىعلهه أمهههارة الحههد هههذاإلههى  اإلنسههان بلههوغ أن ذلههك

 وال  مسهئ يعتبهر ولهذا لهه بالنسهبة واالختبهار االبهتالء ليتحقهق  إليهه الشهرع خطهاب يتوجهه ثهم ومهن  والبهدني
 .كاملة جنائية مسئولية

 وذلهك مها دل عليهه األدلهة الشهرعية مهن الكتهاب البهالع ىعله الكاملة المسئولية إيجاب في واألصل
 :والسنة

                                                

 النهضهة دار  العهاطي عبهد مطهاوع شهعبان حنهان د.  المصهري بالقهانون مقارنهة دراسة  اإلسالمي الفقه في للصبي لجنائيةا المساللية  1 
  .102ص     القاهرةالعربية

  .2/602  عودة القادر عبدد/    التشريع الجنائي اإلسالمي2 
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 :الكتابأوال 

 ى: تعههههال قولهههههاحتجههههوا مههههن الكتههههاب ب                       

              
 1 . 

 :الداللة وجه
 فههههي الرجههههال حكههههم فيوخههههذون  الحلههههم بلغههههوا إذا باالسههههتئذان أمههههروا األطفههههال أن ىعلهههه اآليههههة دلههههت

يضاح ألحكامه وجل عز اهلل من بيان وهذا  وقت كل في ستئذاناال  بهن عطهاء وقهال  وحرامه حالله وا 
 مهن كهان مهن ىعله يسهتوذنوا أن اعبيهد مأ كهانوا اأحرار  احتلموا إذا أجمعين الناس علي واجب :رباح أبي

 . 2 الناس
 :السنةثانيا 

 اهلل رسهول قهال: قال  لبطا أبي بن علي عن روي مااحتجوا من السنة على صحة مدعاهم ب
: «حتهههى المجنهههون وعهههن يحهههتلم حتهههى الصهههبي وعهههن يسهههتيقظ حتهههى النهههائم عهههن ثالثهههة عهههن القلهههم رفهههع 

  . 3 «يعقل
 :الداللة وجه
 ورفهع  يحهتلم أنإلهى  عنهه التكليهف رفهع وغايهة  تكليهف بهه يتعلهق ال الصبي أن علي الحديث دل
 مرحلهة تجهاوز ىعله وداللهة البلهوغ مظههر االحتالم -الحديث جعل فقد  المسئولية رفع يقتضي التكليف

  . 4 الكاملة والمسئولية  النضج مرحلةإلى  زيالتمي

                                                

 .59ية: اآلسورة النور   1 
دار   للشههافعي  أحكهام القههرآنو    18/111  لطبههريل  جههامع البيهان فههي تفسهير القههرآنو    12/308  الجهامع ألحكههام القهرآن  للقرطبههي  2 

  .4/52  للشوكاني  فتح القدير تفسير   و 2/22  م1991 -هه1412  بيروت  الكتب العلمية

 . 21تقدم  ص    3 
 هالفقه بهين األحهداث معاملهةو    27  ص  نهديالج الشهحات محمهد د.  األحداث بقانون مقارنا اإلسالمية الشريعة في األحداث جرائم  4 

  م1992 -ههه1412  األزههر جامعهة - ماجسهتير رسهالة  عطها أبهو إبهراهيم بسيوني   د.مقارنة دراسة  الوضعي والقانون اإلسالمي
  .32ص 
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 العقل: -2
 بظهههور كههان سههواء عههاقال   البلههوغ سههنإلههى  وصههل مهها إذا اإلنسههان أن السههابقة األدلههة مههن يتضههح

 مباشهرةل كاملة أهلية لديه وتكون  العبادات بسائر مكلف ا يصبح فإنه  بالسن أم الطبيعية البلوغ عالمات
  بالعقهل انفرد قد ألنه  تصرفات من عنه يصدر ما كل عن مسئوال   يكون وبذلك  المعامالت أنواع كل

 .األمور وعواقب األشياء حقائق يدرك وبه  باإلنسان يختص
 الجنهون يكهون أن يشهترط أنهه على المجنون  عن المسئولية يرفع عاقال الجاني يكون أن واشتراط

 ثههم عنههه يهزول متقطعهها يكهون وقههد مسههتمرا أي:  مطبقها الجنههون يكهون وقههد الجريمههة  ارتكهاب وقههت ئمهاقا
 .الجريمة ارتكاب وقت بالفاعل قائمة كانت الجنون حال أن من التحقق يجب ينالحال وفي يعود 

 دمههوا يتنههاول كههون واختيههاره؛ يالجههان بفعههل مالقتههة لفتههرة يتههوثر أو يههزول قههد العقههل أن ويالحههظ هههذا
 حتههى كاملهة مسهئولية الجريمهة عهن مسهئوليته علهى لههذلك أثهر فهال الجريمهة  يرتكهب ثهم مخهدرة أو مسهكرة

 مها شهرب اهلل ييعصه أن أراد مهن أن إلهى ييفضه ذلهك بغيهر والقهول القصهاص ههي  العقوبهة كانت ولو
 .عقوبة يلزمه وال يويزن ويقتل يسرق ثم يسكره

 غلط عن تم أو عليه  أكره قد يكون كون فيه؛ يللجان يد ال بسبب التخدير أو السكر كان إذا أما
 أخهذا جميعهه وههذا  يالجهان مسهئولية يمنهع ذلك فإن الجريمة ارتكاب وقت اإلدراك زوال شونه من وكان
 . 1 الفقهاء من األعظم الجمهور يبرأ

 داءاأل أهليههة المههرء فههي تتحقههق فحتههى بالفعههل  تنههاط األداء أهليههة أن علههى األصههوليون اتفههقولقههد 
 وههذا بهه  كلهف لما المكلف استجابة يقتضي التكليف شرط هو الذي فالعقل عاقال  يكون أن من فالبد

 مههراد ويههدرك التكليههف يفهههم ممههن إال يتههوتى ال القصههد وهههذا مقتضههاه  امتثههال إلههى بالقصههد إال يتحقههق ال
 . 2 الخطاب

                                                

  .8/263 البن قدامة   المغني  1 
 القلههم دار الوهههاب خههالف  عبههد للشههي   أصههول الفقهههعلههم و    4/249  عبههد العزيههز بههن أحمههد بههن محمههد البخههاري    كشههف األسههرار2 

 دكتهههوراه رسهههالة  الجبهههوري خلهههف حسهههين. د األصههوليين  عنهههد األهليهههة عهههوارضو    152  150   صههههه1389   12  ط الكويههت 
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 أن يكون مختار ا: -3
 يعدم ال فإنه المعنوي اإلكراه أما اإلرادة  يعدم المادي واإلكراه شيء  كل يفسد اإلكراه أن القاعدة

 فاقهد يكهون الشهخص ألن ؛المسهئولية يعدم المادي اإلكراه أن شك وال معيبة  إرادة تكون ولكنها اإلرادة 
 . 1 كلية اإلرادة

 المكلهف ألن التكليهف  سهقوط ههي االختيهار حريهة أو اإلدراك فاقهد عهن العقوبهة سهقوط فهي والعلهة
هها عههاقال   يكههون أن :فيههه يشههترط  لههه فهههم وال عقههل ال مههن وخطههاب للمكلههف خطههاب ألنههه للتكليههف  فاهم 
 يجيهز مهن رأي علهى إال تكليفهه  يتعهذر يميهز ال الهذي والصهبي فهالمجنون إذ ا والبهيمهة  كالجماد محال 
 . 2 يطاق ال بما التكليف

ذا الجنائيهة  المسههئولية تهوفرت الثالثههة األسههس ههذه تههوفرت فهإذا  يالجههان يعاقههب لهم أحههدها انعههدم وا 
 .بعينه واحد سبب إلى الحاالت كل في يرجع ال العقاب عدم أن على -فعله على

 قبهل تكهون ال والمسهئولية -محهرم غيهر الفعهل ألن إطالق ها  مسهئولية فهال محرم ا الفعل يكن لم فإذا
 الجنائيههة فالمسههئولية االختيههار أو اإلدراك فاقههد الفاعههل كههان إذا ولكههن -محههرم فعههل عههن إال شههيء كههل

 . 3 االختيار أو اإلدراك لفقدانه الفاعل عن يرتفع العقاب ولكن قائمة 
بالبشههر فههي النظههام  تجههاراال جريمههة فههي العقهاب مههن األعههذاروقهد تنههاول النظههام السههعودي حههاالت 

ههذا يعفهي مهن العقوبهات المقهررة للجهرائم المنصهوص عليهها فهي »السعودي في المادة الثانية عشر منه 
ان النظام كل من بادر من الجناة بإبالغ الجهات المختصة بما يعلمه عنهها قبهل البهدء فهي تنفيهذها  وكه

من شون ذلك اكتشهاف الجريمهة  قبهل وقوعهها أو ضهبط مرتكبهها أو الحيلولهة دون إتمامهها. فهإذا حصهل 
قيق بل البدء في التحاإلبالغ بعد وقوع الجريمة  جاز إعفااله من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة ق

 .«من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين  فإذا حصل اإلبالغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة
والناظر في هذا يجد أن النظام السعودي يرغب ويشجع المجهرمين بالمسهارعة بهاإلبالغ عهن مثهل 

خفيف ارتكههاب الجريمههة  أو بههالت هههذه الجههرائم  وذلههك بإمكانيههة إعفائههه مههن العقوبههة إذا تقههدم بههالبالغ قبههل
 منها على أقل تقدير إذا حصل التبليع أثناء التحقيق.

                                                

  .84 ص م 2001المكتب الجامعي الحديث  القاهرة   طنطاوي  ممدوحالدعوى التوديبية    1 
  .1/114  آلمديل  اإلحكام في أصول األحكام  2 
  .1/390  عودة القادر عبدد/ التشريع الجنائي اإلسالمي   3 
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علههى مههن يشههملهم اإلعفههاء مههن العقههاب وذلههك  ةوقههد نصههت المههادة السههابعة والتاسههعة والثانيههة عشههر 
 على النحو التالي:

 :المادة السابعة

و بهمها مع ها ألهف لاير  أ 100يعاقب بالسهجن مهدة ال تزيهد علهى سهنتين  أو بغرامهة ال تزيهد علهى »
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظهام  أو علهم بالشهروع فيهها  ولهو 
كان مسالوال  عن السر المهني  أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غيهر 

د كمههة المختصههة اسههتثناء الوالههدين واألوالمباشههرة  ولههم يبلههع فههور ا الجهههات المختصههة بههذلك. ويجههوز للمح
 .«والزوجين واإلخوة واألخوات من أحكام هذه المادة

 :المادة التاسعة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات او بغرامة ال تزيد على مئتهي ألهف لاير  أو بهمها »
ام  أو اخفاهها  او مع ا كل من حاز اشياء متحصلة من احدى الجهرائم المنصهوص عليهها فهي ههذا النظه

ها  أو أكثهر  مهن الهذين اشهتركوا فيهها  بقصهد معاونتهه علهى الفهرار مهن العدالهة  صهرفها  أو اخفهى شخص 
معههالم الجريمههة. ويجههوز للمحكمهههة المختصههة إعفههاء المههتهم مهههن  إخفههاءفهههي  أسهههممههع علمههه بههذلك  أو 

ا للمخفي او اح بإخفاءالعقوبة المتعلقة   .«هد اصوله او فروعاألشخاص إذا كان المخفى زوج 
 :المادة الثانية عشرة

هها علههى  -يعفهى مههن العقوبهات المقههررة للجههرائم المنصهوص عليههها فههي النظهام » مهها لههم يكهن محرض 
  كل من بادر من الجناة بإبالغ الجهات المتخصصة بما يعلمه عنها قبل البدء فهي تنفيهذها –الجريمة 

و ضههبط مرتكبههها أو الحيلولههة دون إتمامههها. فههإذا وكههان مههن شههون ذلههك اكتشههاف الجريمههة  قبههل وقوعههها أ
حصهل اإلبهالغ بعهد وقهوع الجريمهة جهاز إعفهااله مهن العقوبهة إذا مك هن السهلطات المتخصصهة قبهل البههدء 
في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين  فإذا حصل اإلبالغ أثناء التحقيق جاز تخفيف 

 .«العقوبة
 الكامنههة اإلجراميهة الخطهورة علههى القضهاء فهيتسهههم  سهبيل الحصهر سهتثنات الهواردة علههىوههذه اال

 .منها التقليل أو اقترفها  التي الجريمة جراء به حلت التي أو المجرم  نفس في
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  :حاالت االعفاء من العقوبة
ث د تحدقتقع الجريمة مستوفية لشروطها التي توجب إقامة العقوبة على فاعلها  إال أن هنالك أسبابا  

ة عن الحكم على فاعل الجريمة  أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة تستوجب إسهقاط العقوب قبل
 .الفاعل

  :وأهم تلك األسباب المسقطة للعقوبة
 .وفاة الجاني  فوات محل القصاص  التوبة  العفو  الصلح  التقادم

 
  :أوال : وفاة الجاني

ي تستوفى ممن ارتكب الجريمة وحكم عليه بها من أجل تسقط العقوبات البدنية المتعلقة بالجاني  الت
  .1 والتزر وازرة وزر آخرى   :جرمه  وال تنتقل لغيره  قال ااهلل سبحانه وتعالى

  2أما إذا كانت العقوبة مالية كالدِّية والغرامة ال تسقط إلمكانية االستيفاء من ماله بعد موته 
   :ثانيا : فوات محل القصاص 

ل هو سبب إلسقا ط العقوبة لما هو دون النفس  بمعنى: سقوط القصاص عن العضو المماثل لمحا
ل القصاص سقط القصاص  لعدم تصور وجوده بفوات محله   .الجناية  فإن فات ماحا

 في حكم القصاص فيما دون النفس إذا فات محله إلى: -رحمهم ااهلل تعالى  -فذهب الفقهاء 
نه: إذا وجب القصاص وفات محله  فإنه يميز بين أحد الحالتين   إلى أ3: ذهب الحنفية الرأي األول

  :اآلتيتين في إيجاب حكم القصهاص  وهما
لقصاص : إذا وجب القصاص وفات محله بآفة سماوية أو قطع بغيهر حهق فإنهه: يسهقط االحالة األولى

  .عن الجاني  وال يجب عليه شيء من المال
يجب  :ات محله بحق  كتنفيذ عقوبة أو استيفاء قصهاص  فإنهه: إذا وجب القصاص وفالحالة الثانية

  4.(للمجني عليه بدال  عن القصاص الدِّية
 إلى أنه:-رحمه اهلل تعالى- 5: ذهب اإلمام مالك الرأي الثاني

                                                

  164:(سورة األنعام,آية رقم )1(
 246,ص7الكاساني: بدائع الصنائع,ج )2(
 298,ص7اساني: بدائع الصنائع,ج  الك(3
 
 254,ص4 الدردير: الشرح الكبير,ج(5



- 289 - 

إذا وجب القصاص وفات محله بحق فإنه ال يجب للمجني عليه شيء من البدل مطلقها   والسبب  
  :هو

يه عند الجاني هو القصاص  والقصاص حق عيني أي أنه: معين بحهد ذاته  فإذا أن حق المجني عل
 فات سقط حق المجني عليه: والحنابلة 

   إلى أنه:2  والحنابلة 1: ذهب الشافعية الرأي الثالث
  :إذا وجب القصاص وفاات محله فإنه ال يجب إال البدل مطلقا  وهو الدِّية  والسبب في ذلك 

عليه الدِّية بدال  من القصاص إذا فات محل القصاص  ألنه حق للمجني عليهه  أنه يجب للمجني
  .وجب على الجاني
  :الراجح في المسألة

ن ما ذهب إليه الحنفية من الرأي  لما في تقدير االستيفاء من المجني عليه كما هو في رأيهم م
الذي يحقق له ذلك في  العدالة التي تعطي المجني عليه حقه  وتشفي غيظه  بناء على السبب

  .الوصول لحقه بسبب فوات محل القصاص
 ثالثا : التوبة: 

  .3بالتوبة تسقط العقوبة خاصة إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه 
لما لجريمة الحرابة من خطر بالع على المجتمع  فكانت الحكمة من التوبة قبل قدرة اإلمام على 

سقاط العقوبة عنه تشجيعا   له  ونشرا  لألمن ولالطمئنان بين أفهراد المجتمهع  وبالتالي  المحارب وا 
 إال الذين تابو من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا : يتخلص المجتمع من قطاع الطُّرق  قال ااهلل تعالى

   4أن اهلل غفور رحيم  
 سقاطمة في إفالتوبة مسقطة لجريمة الحرابة قبل قدرة اإلمام على المحارب  دون أن تكون التوبة عا

جميع العقوبات عن الجناة فتكون ذريعة لهم لإلفالت من وجه القضاء للعقاب بحجهة التوبة من 
 الجريمة. 

  :رابعا : العفو
العفو من األسباب المسقطة للعقوبة عن الجاني  وهو سبب ال يشمل جميع الجرائم كجرائم الحدود 

أنهه نهام فهي المسجد وتوسد  عن صفوان بن أميةالتي ال يصلح العفو فيها متى ثبتت على الجاني  ف
                                                

 201,ص2 الشيرازي: المهذب,ج1 
 321,ص8  ابن مفلح: المبدع,ج2 
 96,ص7 الكاساني: بدائع الصنائع,ج(3
  34:( سورة المائدة: آية رقم(4
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يا رسول ااهلل لم :أن يقطع  فقال صفوان فومر به النبي رداءه  فُوخذ من تحت رأسه  فجاء إلى النبي
   1"فاهاالَّ قاب لا أان  تاو تىيانىي بىه"  صلى اهلل عليه وسلم: ُأرد هذا  ردائي له صدقة  فقال رسول ااهلل

ئم القصاص أو ثبوت الدِّية على الجهاني من قبل المجني عليه فيه األجر العظيم أما العفو في جرا
 (   وقال تعهالى اهلل2 إن الحسنات يذهبن السيئات   :عند ااهلل عهز وجهل  قهال ااهلل سهبحانه و تعهالى

  3ومن أحياها فكونما أحيا الناس جميعا   
هلام فهي توويهل   ويتم العفو بكل عبارة 4أي بالعفو  اآليهة:  ومن أحياها  قال عبد الرحمن بن زيد بن أاس 

تدل عليه كون يقول العافي: عفوت أو أسقطت العقوبة  أو أبهرأت الجاني  ومما ُيشترط في العفو أن 
ن كان  يكون من صاحب الحق  فال حق لألجنبهي أن يعفهو عهن الجاني  وأما العفو من الصغير وا 

سهقاط  صاحب حق ال يصح منه  ألنه   5لحقه وهوال يملكه  ضرر محض وا 
 :خامسا :الصلح 
الصلح من األسباب المسقطة للعقوبة خاصة عقوبة القصاص أو الدِّية بخالف غيرها مهن عقوبات,  

وأصل مشروعية الصلح قول اهلل عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
  6ة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم   بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ولرحم

قال: " مان  ُقتىلا  وجاء في السنة النبوية الشريفة ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبهي
: ثا  هُذوا الدَّياهُة واهىيا لىيااءى الماق ُتولى  فاإىن  شااُءوا قاتاُلوهُ  واا ىن  شاهاُءوا أاخا دا  ُدفىعا إىلاى أاو  ثاالُثونا ُمتاعامى قَّة وا الُثونا حى
لاي هى فاُهوا لاُهم   ماا ُصولىُحوا عا ُد أاُخُذوا الدِّياةا  وا ذالىكا عاق ُل العام  باُعونا ُخلفاة  وا ذاعاة واأار  جا

7  
ن كان علهى بهدل فإنه يشترط  والصلح جائز بين المسلمين  إال صلحا  أحل حراما   أو حرم حالال   وا 

  :8فيه ثالثة شروط  هي 
 .سدا  أن يكون البدل شيئا  حالال   فإن كان البدل ماال  غير مباح أصبح الصلح فا الشرط األول:

                                                
ابن ماجة: سنن ابن ماجة,كتاب: الحدود,  .422,ص4 ,ج8148 الحاكم: المستدرك على الصحيحين, كتاب الحدود, حديث رقم:  (1

. النسائي: السنن الكبرى, كتاب: قطع السارق, باب: الحبس في التهمة, حديث 865,ص2 ,ج2595باب من سرق منكم, حديث رقم:  
 .330,ص4 ,ج7370رقم:  

  .114  سورة هود: آية رقم:  (2
  32:(  سورة المائدة: آية رقم(3
 .87, ص3هه : تفسير القرآن العظيم, دار كتاب الشعب,القاهرة, ج774اسماعيل بن عمر الدمشقي المتوفى:   ابن كثير, أبو الفداء (4
 .188,ص2, الشيرازي:المهذب,ج246,ص7  الكاساني: بدائع الصنائع,ج(5
  178  سورة البقرة: آية رقم: (6
 .70,ص8عين, ج البيهقي: السنن الكبرى, كتاب: الجراح, باب: صفة الستين التي مع األرب7 
 545 أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي,ص(8
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  .أن يكون البدل معلوما  علما  نافيا  للجهالة الشرط الثاني: 
  .أن ال يكون فيه إسقاط ما ال يحل إسقاطه الشرط الثالث:
 :سادسا :التقادم

   1ادم الشيء أي: صار قديما التقادم لغة: مصدر تقادم  ويقال تق
: مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فيمتنهع بمضي هذه يعرف التقادم بأنه
  2الفترة تنفيذ العقوبة 

 الجناة في تحديد توثير التقادم على سقوط عقوبة الحدود على -رحمهم ااهلل تعالى  -وآراء الفقهاء  
 :يين  هماتظهر في الرأيين اآلت

   في رأيهم إلى:3ذهب الحنفية  الرأي األول: 
جرائم  قذف منأن التقادم ال يالثر على العقوبات المقدرة على جرائم القصاص والدِّية  وجريمة ال أوال : 

  .الحدود لتعلق حقِّ اآلدميين فيها
 :كوالسبب في ذلأن التقادم سبب صالح إلسقاط العقوبة في بقية الحدود عدا حد القذف   ثانيا :

 .: أن فيه حقا  للعبد ويدفع العار عنهالسبب األول
بات يهل إث: يشترط أن يكون دليل الجريمة في بقية الحدود شهادة الشهود  أما إن كان دلالسبب الثاني

 الجريمة إقرار الجاني فال يالخذ بالتقادم
  6 , وحنابلة 5 , وشافعية 4ية من مالك -رحمهم ااهلل تعالى  -: ذهب جمهور الفقهاء الرأي الثاني

 :إلى
 :أن عقوبات الحدود ال تسقط بالتقادم إذا تعلقت بحقوق اآلدميين  والسبب في ذلك أن 
ا  ال يملك الحق في العفو ال عن الجريمة وال عن العقوبة  وال إسهقاطه -القاضي  -ولي األمر  

تفقوا على اأما في جرائم التعزير فإنهم  .اطألنها حد من حدود ااهلل تعالى ال تقبل الشفاعة وال اإلسق
 .في ذلك مصلحة -القاضي  - أن العقوبة تسقط فيها بالتقادم إذا رأى ولي األمر

                                                
 465,ص12 ابن منظور: لسان العرب, ج(1
 .778,ص1 عودة: التشريع الجنائي االسالمي, ج(2
الثانية,  هه : البحر الرائق  شرح كنز الدقائق  ,دار المعرفة,بيروت, الطبعة970 ابن نجيم,زين الدين بن نجيم الحنفي  المتوفى:(3
 20,ص5ج
 .86,ص6هه :المدونه الكبرى, دار صادر, بيروت,ج179 مالك,أبو عبداهلل أنس بن مالك األصبحي المتوفى:(4
 .248. الماوردي: األحكام السلطانية والوالية الدينية,ص394,ص8الشافعي: األم, ج )5(
 187, ص10 ابن قدامة: المغني, ج6 
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عل : أستنتج أن المسالولية الجنائية هي تحمل اإلنسان نتيجة عمله من قهول أو فوخالصة القول 
نصوص ها  ببالغها  عهاقال  فاهمها  وعالم إيجابي أو سلبي  وال يتحمل اإلنسان المسالولية إال إذا كان

رفعت مت  و التشريع مدركا  مختارا   فإذا انعدم شرط من الشروط أو ُفقىدا انتقصهت المسهالولية أو انعد
إذا  العقوبة  ولكن ليس معنى رفع العقوبة عدم معاقبة المجرم  بل يمكن أن يعاقب بعقوبة تعزيرية

 .الولية المدنية ال تسقط فهي حهال مهن األحوالاقتضت المصلحة  مع العلم أن المس
يظهر أنه: يتحقق في مسولة االشتراك في الجريمهة وذلهك بكون  المعنويوفي ختام بحث الركن  

 س فإنالجناة مدركين مختارين  فاهمين دليل تكليف الشارع لهم من أوامر ونواه  فبتهوفر ههذه األس
 ئيا  عن اشتراكه الشريك في الجريمة ُيعتبر مسئوال  جنا

ا   ة شرعجميع النتائج والتبعات الناجمة عن اشتراكه اإلجرامي  مما يجعله مسهتحقا للعقوبهة المقهرر 
هلل وبذلك يتضح بعون اا .والتي يحاسب فيها على حسب درجة مسالوليته بالعقوبة المناسبة له شرعا  

 .في االشتراك في الجريمة المعنويتعالى توفر الركن 
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 اخلامس املبحث

 واحملاكمة والتحقيق بالقبض املختصة اجلهات
 ثالثة مطالب: وفيه

 .القبضالمختصة ب جهةال: األول المطلب
 .التحقيق جهة: الثاني المطلب
 .المحاكمة جهة: الثالث المطلب
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 األول املطلب
 القبضاملختصة ب هةاجل

 مفهوم القبض:
عرضهههت محكمهههة الهههنقض وقهههد ت ,ه فهههي التجهههولالقهههبض الحجهههز علهههى حريهههة المهههتهم بتقييهههد حركتههه

: مجموعههة مههن االحتياطههات الوقتيههة هفههي مناسههبات عديههدة ففههي حكههم لههها قضههت بونَّههالمصههرية لتعريفههه 
جهراء التحقيهق األولهى  وههي احتياطهات متعلقهة بحجهز المتهمهين  ضرورة للتحقق مهن شخصهية المهتهم وا 

ات كافيهة لجمهع االسهتدالالت التهي ووضعهم في أي محل كان تحت تصرف الشهرطة لمهدة بضهع سهاع
 يمكن أن يستنتج منها لزوم الحبس االحتياطي وصحته قانون ا.

وهو عبارة عهن إمسهاك الشهخص مهن جسهمه وتقييهد حركاتهه وحرمانهه مهن حريهة التجهول  دون أن 
 يتعلق األمر على قضاء فترة زمنية معينة.

شخصهية  ومهن ثاهمَّ ال يمكهن اعتبهاره والقبض إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء علهى الحريهة ال
نما يكون دائم ا من إجراءات التحقيق.  من إجراءات االستدالل وا 

ا  ويقصد  الهذي المكهان فهي حتجهازهاب وذلهك قصيرة لمدة شخص حرية سلب» عامة بصفةبه أيض 
 . 1 «لذلك القانون يخصصه

كهان الهذي يعهده القهانون وقد عرفه البعض بونه سلب حرية الشخص لمدة قصيرة باحتجازه فهي الم
 . 2 لذلك

 والقبض إجراء من إجراءات التحقيق ال االستدالل؛ لذا ال يكون بحسب األصل إال بومر تستلزمه
 .ختصة وهي سلطة التحقيق دون غيرهاالسلطة الم

 بونه حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة.  3 القانون الجنائي فقهاءقد عرفه و 
 القبض هو حجز  المتهم لفترة من الوقت لمنعه من الفرار تمهيهد ا جاء تعريفه: ق وفي هذا السيا

 . 4 لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصة
                                                

  م1994 ي الجهامع والكتاب القاهرة جامعة مطبعة ي حسن نجيب محمود/د. ضماناته - وطهشر  - حاالته األشخاص على القبض  1 
 . 15  ص

 .601  فقرة 556م  ص  1988   2ط      شرح قانون اإلجراءات الجنائية  د/محمود نجيب حسني2 
  .497م  ص  1985الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  د/أحمد فتحي سرور    3 
  .329إلجراءات الجنائية في القانون المصري  د/رالوف عبيد  ص  مبادئ ا  4 
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ويرى الدكتور/محمود محمود مصطفى أن القبض اعتداء علي الحرية الشخصهية ولكهن مصهلحة 
انون علهي ضهمانات تحهول المجتمع في مكافحة اإلجهرام قهد تبهرره  وللتوفيهق بهين المصهلحتين يهنص القه

 . 1 دون التعسف في اتخاذ ذلك اإلجراء
المتهم هو تقييد حركته بحجزه وحرمانه من  السعيد رمضان بون القبض علىويرى الدكتور/عمر 

عههض بحريههة التجههول ولههو لفتههرة يسههيرة لمنعههه مههن الهههرب وتمهيههد ا إلرسههاله إلههي النيابههة العامههة أو التخههاذ 
 اإلجراءات ضده. 

إجهههراء مهههن إجهههراءات التحقيهههق ال االسهههتدالل النطوائهههه علهههي مسهههاس بحريهههة المقبهههوض والقهههبض 
 .  2 عليه

بينما يرى الدكتور/مومون سالمة في تعريف القبض بونه الحجز علي حرية المهتهم وتقييهد حركتهه 
 . 3 في التجول

فههي  وعرفههه أيضهها الدكتور/عبههد الههرالوف مهههدي بقولههه إن القههبض علههي المههتهم يعنههي تقييههد حريتههه
الحركههة والتجههول  ولههو لفترةةزمنيههه محههددة لوجههود دالئههل كافيههة علههي ارتكههاب الجريمههة ذلههك لمنههع هروبههه 

 . 4 لحين استجوابه للتصرف في أمره إما بحبسه احتياطي ا أو اإلفراج عنه
الدكتور/محمود نجيب حسني بونه  سلب حرية الشخص لمهدة قصهيرة باحتجهازه فهي المكهان ورأى 

 نون لذلك .الذي يعده القا
والقبض بطبيعته إجراء من إجراءات التحقيق ولذلك ال يجوز أن يصدر األمهر بهه إال مهن سهلطة 

 . 5 مختصة بالتحقيق
  وههههي أن ا أنههها قهههد أجمعههت علههى نقطهههة أسههاسا وواضههح  والنههاظر فههي ههههذه التعريفههات يجههد جلي ههه

ا إال إذا تم احتجاز الشخص في المكان الذي يع ده القانون لذلك وهو ما نعتقهد أنهه اإلجراء ال يعد قبض 
فهالقبض يتحقهق مهن  ,غير صحيح من وجهة نظرنا المتواضعة  ألن المكان ال يعد عنصر ا فهي القهبض

وجهة نظرنا بمجرد حرمان الشخص من حريته في الحركة والتجول سواء أعقهب ذلهك اقتيهاده للشهخص 
                                                

 .165  فقرة 190م  ص  1963   8شرح قانون اإلجراءات الجنائية  د/محمود محمود مصطفى  دار ومطابع الشعب  ط    1 
 .188  فقره 306  ص  رمضان السعيد عمر/د  مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية  2 
م  دار النهضهههة العربيهههة  الجهههزء األول  ص 2005  2004ائيهههة فهههي التشهههريع المصهههري  د/مهههومون محمهههد سهههالمة  اإلجهههراءات الجن  3 

 483.  
 .234  فقره 357م  ص  2003شرح القواعد العامة في اإلجراءات الجنائية  د/عبد الرالوف مهدي    4 
 .601  فقره 556شرح قانون اإلجراءات الجنائية  د/محمود نجيب حسني  ص    5 
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.  1 ال عبهرة بمكهان القهبض والمجهال العتبهارهثم احتجازه فهي المكهان الهذي يعهده القهانون لهذلك أم ال  إذ 
وتطبيقا لذلك اعتبهرت محكمهة الهنقض قيهام رجهل السهلطة العامهة بإمسهاك أحهد األشهخاص واقتيهاده وههو 

ا  . 2 ممسك به إلي مكان فضاء قبض 
 السلطة المختصة بالقبض في النظام السعودي:

قههبض علهى المههتهم  بهل حههددها لهم يطلههق النظهام السههعودي للسهلطات العامههة فهي مجملههها سهلطة ال
بمها يكشهف عنهه ههذا الهنهج مهن رعايهة للحريهة الشخصهية  مهع مها  جهات بعينها أناط بها هذه السلطة,ب

 يقترن بتقييدها حال القبض على الشخص من توفير ضمانات هذه الحرية.
 وهذه الجهات هي:

 الجهة األولى: سلطة رجال الضبط الجنائي في القبض:
التلبس بالجريمة القبض على  بون لرجال الضبط الجنائي في حال ت الجزائيةنص نظام اإلجراءا

 المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه.
 فإذا لم يكن المتهم حاضرا فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه  

حضهاره  وبنههاء علهى هههذا الههنص فهإن رجههل الضهبط الجنههائي يحههق لهه القههبض علهى  المههتهم حههال وا 
 تلبسه بالجريمة.

القهبض علهى أي إنسهان أو توقيفهه إال بهومر مهن  زوفي غير حاالت التلبس بالجريمة فإنهه ال يجهو 
 . 3 السلطة المختصة بذلك

 الجهة الثانية: سلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام في القبض:
لهك صهراحة  وخولهها أعطى نظام هيئة التحقيق واالدعهاء العهام لهها سهلطة القهبض  فهنص علهى ذ

 في سبيل ذلك وبالمجاورة له عدة من الصالحيات  ومن أهمها:

                                                

حقوق اإلنسان المتعلقة بمصالح األفراد المادية  د/حسنى دروي  عبد الحميد  دراسهه مقارنهه مجلهه المحامهاة العهدد التاسهع والسهادس   1 
  .59م  ص  1990مايو ويونيه السنة السبعون 

 .96رقم  505ص  11م  مجموعة أحكام النقض  س3/5/1960نقض   2 
ا صالحية األمر بالقبض والتوقيف بموجب أنظمة  أو قرارات أو أوامر سامية. كمها نصهت عليهها   السلطة المختصة هي كل جهة له3 

   من نظام اإلجراءات الجزائية.35/1المادة  
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حضهههور الشهههخص المطلهههوب  -حسهههب األحهههوال  -أن للمحقهههق فهههي جميهههع القضهههايا أن يقهههرر  -
 . 1 أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك  التحقيق معه

مههن  -عالنههه بتكليهف الحضههور علهى نحههو رسهمي وبعهد إ –عههدم حضهور المههتهم  أنهه فههي حهال -
جهاز للمحقهق أن يصهدر أمهرا   تلهبس أو كانت الجريمة في حهال  غير عذر مقبول أو إذا خيف هروبه

حضاره ولو كانت الواقعة مما ال يجو   . 2 فيها توقيف المتهم زبالقبض عليه وا 
 مة بومر ملكي:وقد تم تغيير مسمى هيئة التحقيق واإلدعاء العام إلى النيابة العا

 بعون اهلل تعالى

 نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 ملك المملكة العربية السعودية

-8-27 بتهاري  90بعد االطالع على النظام األساسي للحكم   الصادر باألمر الملكي رقهم  أ/ 
 .ههه1412

  56رقهم  م/ وبعد االطالع على نظام هيئة التحقيهق واالدعهاء العهام   الصهادر بالمرسهوم الملكهي
 .هه وتعديالته1409-10-24بتاري  

 تهههاري ب  2وبعههد االطههالع علهههى نهههظام اإلجهههراءات الجهزائيهههة  الصهههادر بالمهرسهههوم الملكهههي رقهههم  م/
 .هه22-1-1435

مبادىء مع القواعد وال االتحقيق واالدعاء العام   وتمشي  ا إلى الصفة القضائية ألعمال هيئة ونظر  
ضهرورة و ة في العديد من دول العالم  وبما يتفق مع القواعد واألحكام الشرعية  وألهمية النظامية المتبع

ومنحهها  من السلطة القضهائية  اوالهيئة وأعمالها باعتبارها جزء  الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة 
 ير مهن أي جههةاالستقالل التام في مزاولة مهامها  بما يضمن لها مباشهرة عملهها بكهل حيهاد  ودون تهوث

 .كانت

 .وبعد االطالع على األنظمة واألوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة

عماال  لمبدأ الفصل بين السلطات  .وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة  وا 

 :أمرنا بما هو آت

ا يسمهههى رئيسههههو    امهههةالنيهههابة العه  ليكهههون    هيئهههة التحقيهههق واالدعهههاء العهههام  ُيعهههدل اسهههم  أوال :
   .النائب العام  

                                                

   من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام.103  المادة  1 
  مهن قههانون اإلجههراءات 130س المعنهى مههع المههادة    مههن نظهام هيئههة التحقيههق واالدعهاء العههام  هههذه المهادة تتوافههق وبههنف107  المهادة  2 

 المصري.
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لتهدخل فهي مباشهرة بالملهك  وتتمتهع باالسهتقالل التهام  ولهيس ألحهد ا   النيابة العامة  ترتبط  :اثاني  
 .عملها

تقهههوم هيئهههة الخبهههراء بمجلهههس الهههوزراء باالشهههتراك مهههع مهههن تهههراه مهههن الجههههات ذات العالقهههة   :اثالث ـــ
امههر اء العههام  ونظههام اإلجههراءات الجزائيههة  واألنظمههة األخههرى واألو بمراجعههة نظههام هيئههة التحقيههق واالدعهه

التوصل  والمراسيم الملكية ذات الصلة  واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا  ورفع ما يتم
 .من تاريخه  وذلك الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة اليه في مدة ال تتجاوز تسعين يوم  إ

 .ل بومرنا هذا من تاري  صدوره  ويبلع للجهات المختصة العتماده وتنفيذهيعم ا:رابع  

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 الجهة الثالثة: حرس الحدود: 

حيهههث أعطهههى نظهههام أمهههن الحهههدود لرجهههال حهههرس الحهههدود حهههق القهههبض عنهههدما يتكشهههف لههههم أثنهههاء 
لمهتهم المتلهبس  وذلهك باإلضهافة مباشرتهم لمهامهم وجود جريمة متلبس بها  فيكهون لههم القهبض علهى ا

إلههى مهمههتهم األصههلية فههي ضههبط الممنوعههات والمحرمههات والقههبض علههى مهربيههها واألشههخاص الحههائزين 
 . 1 لها ووسائط نقلها

وشههمل نظههام أمههن الحههدود كههذلك الههنص علههى تخويلههه لرجههال حههرس الحههدود أثنههاء قيههامهم بمهههام 
ئم الهههواردة بنظهههام أمهههن الحهههدود باعتبهههارهم مهههن وظهههائفهم القهههبض علهههى المتهمهههين بارتكهههاب إحهههدى الجهههرا

  ويكون لهم كذلك عند تعقبهم وسهائل النقهل أو األشهخاص المشهتبه بوجهود  2 موموري الضبط القضائي
مواد مهربة حرمها النظام معهم  أن يتم القبض عليهم وتفتيشهم حيثما وجدوا ولو بعهد اجتيهازهم منطقهة 

 الحدود إلى داخل المملكة.
 ابعة: سلطة المباحث العامة في القبض:الجهة الر 

وقهد أعطهى نظهام اإلجهراءات الجزائيهة ههذه السههلطة لرجهال المباحهث العامهة بنصهه علهى أنههم مههن 
رجال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليهم  وخولهم وبصفتهم مهن الضهبط األمنهي القهبض علهى 

                                                

هه المبنهي علهى المرسهوم 7/7/1396س وتاري  1440/10ك من الئحة نظام أمن الحدود الصادر بقرار وزير الداخلية رقم /4  المادة 1 
 هه.24/6/1394في  26الملكي رقم م/

والمادة الثالثة من الئحهة تحديهد الجههات التهي تتهولى التحقيهق مهع القهادمين مهن   من الالئحة التنفيذية لنظام أمن الحدود  15  المادة  2 
 هه.15/3/1398  وتاري  81096الخارج ومعهم محظورات والصادرة باألمر الملكي رقم 
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ادمين مههن الخههارج مههن المههدنيين أو مههن يرتكههب جههرائم تمههس أمههن الدولههة  أو مههن يضههبط معههه مههن القهه
 . 1 منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها نالعسكريي
 الجهة الخامسة: سلطة موظفي الجمارك في القبض: 

حيههث أعطههى نظههام الجمههارك والئحتههه التنفيذيههة لمههوظفي الجمههارك سههلطة القههبض  فههاعتبرهم مههن 
ومن رجال الضبط الجنهائي الهذين خولهوا صهالحيات    2 موموري الضبط الجنائي أثناء توديتهم وظائفهم

 . 3 بموجب أنظمة خاصة
 .رالجهة السادسة: هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنك

سههلطة الضههبط فههنص علههى أن  رحيههث أعطههاهم نظههام هيئههة األمههر بههالمعروف والنهههي عههن المنكهه
هتا  قىل  يهرتبط مباشهرة بهرئيس مجلهس الرئاسة العامهة لهيئهة األمهر بهالمعروف والنههي عهن المنكهر جههاز ُمس 

 . 4 ويعنى بمستقل أنه ال يخضع لرقابة هيئة التحقيق واالدعاء العام أثناء القبض والتحقيق  الوزراء
كما أن للهيئة التحقيق في القضايا والمخالفات المحرمهة الخاصهة بالقضهايا التهي سهتحال للمحهاكم 

المتهمههين بههذلك أو المتهههاونين فههي القيههام  وأ   ولهههم أيضهها سههلطة ضههبط مرتكبههي المحرمههات 5 الشههرعية
 . 6 بواجبات الشريعة اإلسالمية

                                                

 هههه  كمهها نصههت عليههه المههادة األولههى مههن الئحههة تحديههد الجهههات التههي تتههولى23/6/1392فههي 4902س/2  قههرار وزيههر الداخليههة رقههم 1 
هههه وقههد نصههت علههيهم 15/3/1398فههي  81096التحقيههق مههع القههادمين مههن الخههارج ومعهههم محظورات الصههادرة بههاألمر السههامي رقههم 

   من نظام اإلجراءات الجزائية باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي.26أيضا المادة  
   من الالئحة التنفيذية لنظام الجمارك.244  المادة  2 
 نظام اإلجراءات الجزائية.   من26/9  المادة  3 
   من نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.1  المادة  4 
 أ  من نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر./41  المادة  5 
   من نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي:11  المحرمات  المنصوص عليها في المادة  6 

ك ا مهع صهنع المسهكرات أو ترويجهها أو تعاطيهها   اشهترا -تعرض الرجال للنساء بهالقول أو الفعهل  -برج المحرم شرع ا االختالط والت
شهعائر أظهار غير المسلمين لمعتقهداتهم أو شهعائر مللههم  أو أظههار عهدم االحتهرام ل -الجهات األمنية  تشبه أحد الجنسين باألخر 

مة أو الخليعههة أو شههعارات الملههل غيههر اإلسههالمية كالصههليب أو نجمههة داود أو صههور عههرض لصههور المجسهه -اإلسههالم أو أحكامههه 
 البههدع الظههاهرة كتعظههيم بعههض األوقههات أو -منههع المظههاهر التههي تههالدي إلههى ارتكههاب الفههواح  مثههل الزنهها واللههواط والقمههار  - يههوذا

 منههع أعمههال السههحر والشههعوذة -يههر اإلسههالمية األمههاكن غيههر المنصههوص عليههها شههرعا أو االحتفههال باألعيههاد والمناسههبات البدعيههة غ
 منههع تشههغيل المههذياع أو التلفزيههون أو -مراقبههة المسههال  للتحقههق مههن صههفة الههذبح الشههرعي  -والههدجل ألكههل أمههوال النههاس بالباطههل 

 المسجالت بالقرب من المساجد على أي طريقة تالدي للتشوي  على المصليين.
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سهلطة ضهبط المتهمهين حهال التلهبس  -بشهكل رئيسهي –وغير هذه الجههات التهي خولتهها األنظمهة 
آخهههرون منحهههتهم النصهههوص النظاميهههة  عموميهههونبالجريمهههة  هنهههاك جههههات وسهههلطات أخهههرى وموظفهههون 

 لمختلفة هذه السلطة.المتناثرة في ثنايا األنظمة ا
تنظيم جديد للرئاسة العامة لهيئة األمر  على مجلس الوزراء السعودي وافق 2016 أبريل 11 وفي

د في هذا التنظيم هو بالمعروف والنهي عن المنكر يحد من صالحياتها التنفيذية. ومن أبرز ما ور 
منع رالساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي واإلداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة 
وااليقاف واالستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض  بحيث يصبح دور الهيئة هو الدعوة 

بالغ رسمية إلى الشرطة أو للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط  وتقديم مذكرات إ
 .اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في ما يظهر لها من مخالفات

 : المادة األولى
 مجلس الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل  ترتبط تنظيميا  برئيس

عروف ر بالمالهيئات الفرعية لألمالوزراء  ويشار إليها في هذا التنظيم ب ه   الهيئة    وتتبعها جميع 
 .والنهي عن المنكر

 : المادة الثانية
ن موظفييكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بومر ملكي  ويلحق بالهيئة العدد الكافي من ال

 .واألعضاء
 : المادة الثالثة

لها قرار من تكون في كل منطقة هيئة فرعية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  يصدر بتشكي
 -ة لفرعياالرئيس العام للهيئة  ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين واألعضاء وتنشو مراكز للهيئات 

 .في المدن والمحافظات والمراكز -بحسب الحاجة 
 : المادة الرابعة

 قا  وف الرئيس العام للهيئة هو المسالول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية  وذلك
 .ألحكام هذا التنظيم  وله ما للوزير من صالحيات في وزارته

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 : المادة الخامسة
مههع عههدم االخههالل بمهها يقضههي بههه نظههام الخدمههة المدنيههة  يجههب أن يتههوافر فههيمن يباشههر المهمههات 

 :المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يوتي

 .حددها الالئحة التنفيذية لهذا التنظيمأن يكون من ذوي المالهالت العلمية  التي ت  1-

 .أن يكون مالهال  لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2- 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة 3 -

سبق أن صدر فهي حقهه حكهم بحهد شهرعي أو بالسهجن لمهدة تزيهد علهى سهنة  أو  أال يكون قد4 - 
 .مانةأدين في جريمة مخلة بالشرف أو األ

 :المادة السادسة
ليهه إتختص الهيئة وفقا  لهذا التنظيم بالقيام بواجب األمهر بهالمعروف والنههي عهن المنكهر والهدعوة 

 بههالرفق واللههين  مقتديههة فههي ذلههك بسههيرة الرسههول صههلى اهلل عليههه وسههلم وخلفائههه الراشههدين مههن بعههده  مههع
ي مكافحههة المخههدرات وبيههان أضههرارها اسههتهداف المقاصههد الشههرعية  واإلسهههام مههع الجهههات المختصههة فهه

 .على األسرة والمجتمع

 :المادة السابعة

تباشههر الهيئههة ومنسههوبوها االختصههاص المنصههوص عليههه فههي المههادة  السادسههة  مههن هههذا التنظههيم 
 :وفقا  للضوابط اآلتية

تتهههههولى الهيئهههههة تقهههههديم البالغهههههات فهههههي شهههههون مههههها يظههههههر لهههههها مهههههن مخالفهههههات  أثنهههههاء مزاولتهههههها 1- 
ا المنصوص عليه في المادة   السادسة   مهن ههذا التنظهيم  وذلهك بمهذكرات إبهالغ رسهمية الختصاصه

إلهههى الشهههرطة أو اإلدارة العامهههة لمكافحهههة المخهههدرات / بحسهههب االختصهههاص / وهمههها وحهههدهما الجهتهههان 
لهك المختصتان / بموجب األحكام المقررة نظاما  / بجميع اإلجراءات الالحقة لتلهك البالغهات بمها فهي ذ

 راءات الضههبط الجنههائي واإلداري والههتحفظ والمتابعهههة والمطههاردة وااليقههاف واالسههتجواب والتثبههت مهههنإجهه
 .الهوية والتحقيق والقبض في أي بالغ ذي صلة باختصاص الهيئة

يباشر أعضاء الهيئة االختصاص المنصوص عليه في المادة   السادسهة   مهن ههذا التنظهيم  2-
لعامهة  وذلهك خهالل سهاعات عملههم الرسهمي المرتبهة والمجدولهة بشهكل في األسواق والشوارع واألماكن ا

رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرالساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقهاف األشهخاص أو الهتحفظ 
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علههيهم أو مطههاردتهم أو طلههب وثههائقهم أو التثبههت مههن هويههاتهم أو متههابعتهم والتههي تعههد مههن اختصههاص 
 .مكافحة المخدرات وفقا  للفقرة  واحد  من هذه المادةالشرطة واإلدارة العامة ل

تباشر الهيئة االختصاص المنصوص عليه في المادة  السادسة  من ههذا التنظهيم مهن خهالل  3-
 .أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها

من اسهمه على عضهو الهيئهة إبهراز بطاقهة التعريهف الرسهمية الخاصهة بهه بشهكل ظهاهر  تتضه -4
 .ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي

 :المادة الثامنة

تتهولى تقهديم االستشهارات والتوصهيات  -يكون للهيئة لجنة استشارية ه مكونهة مهن خمسهة أعضهاء 
ههذا بللرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة الختصاصها  وما قد يطرأ من مخالفهات وتجهاوزات 

ئهيس قتراح محاسبة المخهالفين  وذلهك وفهق مها تحهدده الالئحهة التنفيذيهة لههذا التنظهيم  ويسهمي ر الشون وا
 .مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة

 :المادة التاسعة

 .على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم

 :المادة العاشرة

 .التنفيذية لهذا التنظيم يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة
 :المادة الحادية عشرة

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الصهادر 
 هه   ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام1434/  3/  16  وتاري   73بقرار مجلس الوزراء رقم   

. 

 :المادة الثانية عشرة

 .ظيم في الجريدة الرسمية  ويعمل به من تاري  تبليغهينشر هذا التن
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 الثاني املطلب
 التحقيق جهة

يعههد التحقيههق فههي  باألشههخاص فههي النظههام السههعودي تجههاراالجهههة التحقيههق واالدعههاء فههي جههرائم 
القضايا  الستجالء وقائعها وما اكتنفها من ظروف موضوعية وشخصية وكيفيتهها واألدوات المسهتعملة 

إن لهذا فه والتي هي إحدى أهم واجبات الدولهة, ؛ هو الخطوة األولى في سبيل تحقيق العدالة  فيها...إل
القول بصعوبة مهمهة التحقيهق  ولهزوم التهدقيق فهي اختيهار مهن يمثلهون جههة التحقيهق مهن حيهث الكفهاءة 

ون أن يكه والتحلي بقويم األخالق والتشبع بروح العدل؛ هو القول الذي ال يجانبهه الصهواب  والهذي يلهزم
 نصب عين سلطات الدولة.

ومكمهههن الصهههعوبة والحساسهههية فهههي مهمهههة التحقيهههق ههههي فهههي مساسهههه بحريهههات األفهههراد وحقهههوقهم 
ولهذا  األساسية  بما قد يالدي إليه من تقييد حرياتهم طيلة المدة الالزمة إلجراء التحقيق طال أم قصهر.

قسهط األوفهر مهن االسهتقالل  لرفهع فإن الدول الحديثة تحهرص أشهد الحهرص علهى مهنح جههة التحقيهق ال
الشهههبهة عهههن جههههة التحقيهههق فهههي االنحيهههاز ضهههد الخاضهههعين للتحقيهههق أو فهههي الخضهههوع ألي نهههوع مهههن 
الضههغوط  وذلههك حتههى تههتمكن مههن القيههام بواجبههها فههي تحقيههق محايههد ونزيههه يهههدف إلههى اسههتجالء وجههه 

م م الخاضههع للتحقيههق باالتهههاالحقيقهة فههي الوقههائع محههل التحقيههق فههي المقهام األول  ال إلههى حصههار المههته
 وأدلة الثبوت.

باألشهخاص السهعودي الجههة  تجهاراالوقد حددت المادة السادسهة عشهر مهن نظهام مكافحهة جهرائم 
النظام على عاتقها مهمة التحقيق في تلك الجرائم  على وجه من التعيين والحصهر  فنصهت  التي يلقي
حقيق واالدعهاء فهي الجهرائم المنصهوص عليهها فهي تختص هيئة التحقيق واالدعاء العام بهالت»على أنه: 

حكهام هذا النظام  وتختص كذلك بتفتي  أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتوكد من تنفيذ األ
 .«القضائية في هذا الشون

 مها نصهت عليههاختصاصات هيئة التحقيق واالدعاء العهام مهن نظهام الهيئهة المهذكور  من ضمن 
 مادته الثالثة على االختصاصات التالية:من  الفقرة أوال  
 التحقيق في الجرائم. -1
 التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبق ا لما تحدده اللوائح. -2
 االدعاء أمام الجهات القضائية وفق ا لالئحة التنظيمية. -3
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 طلب تمييز األحكام. -4
 . 1 اإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية -5
بة والتفتهي  علهى السهجون  ودور التوقيهف  وأي أمهاكن تنفهذ فيهها أحكهام جزائيهة  والقيهام الرقا -6

باالستماع إلى شكاوى المسهجونين  والموقهوفين والتحقهق مهن مشهروعية سهجنهم أو تهوقيفهم  ومشهروعية 
 بقههائهم فههي السههجن أو دور التوقيههف بعههد انتهههاء المههدة  واتخههاذ اإلجههراءات الالزمههة إلطههالق سههراح مههن

ن أو أوقههف بههدون سههبب مشههروع  وتطبيههق مهها تقضههي بههه األنظمههة فههي حههق المتسههببين فههي ذلههك. جسهه
ويجب إحاطهة وزيهر الداخليهة بمها يبهدو مهن مالحظهات فهي ههذا الشهون  ورفهع تقريهر لهه كهل سهتة أشههر 

 . 2 عن حالة المسجونين والموقوفين
رة طبق ها لههذا النظهام  أو أي اختصاصات أخهرى تسهند إليهها بموجهب األنظمهة واللهوائح الصهاد -7

 . 3 قرارات مجلس الوزراء أو األوامر السامية
 وتجههدر اإلشههارة والتوكيههد علههى أن هيئههة التحقيههق واالدعههاء العههام إذ تباشههر مهامههها واختصاصههاتها

م منيههة  وغيههر جهههة األمههن هنههاك لجههان تههالمههذكورة  فإنههها تتعامههل مههع جهههات كثيههرة  أهمههها الجهههات األ
  40ظههام السهعودي  ومههن أهمههها اللجنهة التههي تشههكلت بموجهب المرسههوم الملكههي رقههم  م/تشهكيلها فههي الن

 هه. إذ نص على أن: 21/7/1430بتاري  
مــن ممثلــين مــن  باألشــخاص فــي هيئــة حقــوق اإلنســان تجــاراال تشــكل لجنــة لمكافحــة جــرائم 
ـــة: وزارة الداخليـــة، و  ـــوزارات اآلتي ـــة، ال لثقافـــة العمـــل، واو الشـــؤون االجتماعيـــة، و العـــدل، و الخارجي

 واإلعالم، وهيئة حقوق اإلنسان.
 ثم أتبع المرسوم الملكي المذكور ذلك ببيان اختصاصات هذه اللجنة؛ بونها: 

 باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم. تجاراالمتابعة أوضاع ضحايا  -1
                                                

ربية السعودية  سعد بن محمد بن علي ظفير  دراسة تفصيلية توصيلية لنظام اإلجهراءات الجزائيهة اإلجراءات الجنائية في المملكة الع  1 
  .73 هه  ص 1424السعودية  د.ن  د.ط  

التعليق على نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السهعودية  عصهام عفيفهي عبهد البصهير  دار النهضهة العربيهة  القهاهرة  ط   2 
  .101-99ه  ص  ه1415   1 

أصول التحقيق الجنائي في المملكة العربية السهعودية  مهدني عبهد الهرحمن تهاج الهدين  دراسهة مقارنهة  مركهز البحهوث بمعههد اإلدارة    3 
  مهن الالئحهة التنفيذيهة لنظهام مكافحهة غسهل األمهوال الصهادر بالمرسهوم 13  وتطبيقا لهذا نصت المهادة   56  55هه  ص  1425

هههه علههى أنههه: يقصههد بالسههلطات المختصههة الجهههات الحكوميههة الممثلههة فههي اللجنههة الدائمههة 25/6/1426  وتههاري  39قههم  م/الملكههي ر 
هههه  وهههي: وزارة العههدل  وزارة الداخليههة  وزارة 17/1/1420وتههاري   15لمكافحههة غسههل األمههوال والمشههكلة بقههرار مجلههس الههوزراء رقههم 

 لتحقيق واالدعاء العام  مالسسة النقد العربي السعودي  وهيئة سوق المال.التجارة والصناعة  وزارة المالية  هيئة ا
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لى وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف ع -2
 الضحايا.

التنسيق مع السهلطات المختصهة إلعهادة المجنهي عليهه إلهى موطنهه األصهلي فهي الدولهة التهي  -3
 دولة أخرى متى طلب ذلك. ةينتمي إليها بجنسيته  أو إلى مكان إقامته في أيَّ 

ا التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه مهن العمهل إذ -4
للمراجعههة بههاإلجراءات نفسههها كههل سههنة  -عنههد اعتمادههها  - ى األمههر ذلههك وتخضههع تلههك التوصههيةاقتضهه

 كحد أقصى.
إعههداد البحههوث والمعلومههات والحمههالت اإلعالميههة والمبههادرات االجتماعيههة واالقتصههادية لمنههع  -5

 باألشخاص ومكافحته. تجاراال
 تجهههاراالصههاءات المتعلقهههة بجهههرائم التنسههيق مهههع أجههههزة الدولههة فيمههها يتعلهههق بالمعلومهههات واإلح -6

 باألشخاص.
يههة فتنسهيق األدوار وحسهن التعههاون بهين ههذه اللجنههة وبهين هيئههة التحقيهق واالدعهاء العههام يتهيح فاعل

 باألشهخاص علهى اختالفهها  نظهر ا الضهطالع الهيئهة بالهدعوى الجزائيهة تجهاراالأكبر في مكافحة جهرائم 
ار مههن تكههر  وكيفيههة حمههايتهمرة بالعنايههة بضههحايا هههذه الجههرائم تحقيق هها وادعههاء   واضههطالع اللجنههة المههذكو 

للبحههث وتهههوفير المعلومهههات وقههوع ههههذه الجههرائم علهههيهم  كمههها تركههز علهههى الجههههود التههي ينبغهههي تسهههخيرها 
ها علهى واإلحصاء ات  التي سوف تسههم بهإذن اهلل فهي التعهرف علهى حجهم ههذه الجهرائم  كمها تركهز أيض 

وانين مهن الواحدة  وكذلك التنسيق بين الدول واقتراح تجديد األنظمة والقه التنسيق فيما بين أجهزة الدولة
 أجل القضاء على هذه الجرائم البشعة  التي تهدد الضعفاء من البشر في كل مكان زمان.

مهههام وال يقهف األمههر بهالنظرة الشههاملة للحكههم والتنظهيم فههي المملكهة العربيههة السههعودية عنهد إسههناد ال
تهي ولها هيئة التحقيق واالدعاء العهام إليهها  وال إسهناد المههام واالختصاصهات الواالختصاصات التي خ

باألشهخاص  وجعلهها تحهت مظلهة  تجهاراالأسندها إلى اللجنة المذكورة  وذلك في سهياق مكافحهة جهرائم 
على أن  21/7/1430  بتاري  40هيئة حقوق اإلنسان  بل نص في المرسوم الملكي المذكور رقم  م/

 س هيئة حقوق اإلنسان قرار ا بترتيب أعمال اللجنة.يصدر رئي
علهى صهيانة  -رعاهها اهلل وسهدد خطاهها  -وهو ما يتبين منه في مجمله حرص الدولة السعودية 

 حقهوق اإلنسههان  ال كمها جههاءت فهي األعههراف والمواثيهق والمعاهههدات الدوليهة فقههط  بهل بترقيتههها إلضههافة
الشهههريعة اإلسههالمية ألرقهههى معههاني حقهههوق اإلنسههان وقيمهههها  العمههق اإلسههالمي إليهههها المسههتمد مهههن راليههة

 العليا  اتساق ا مع النهج الرشيد للمملكة في الحكم بالشريعة الغراء.
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 الثالث املطلب
 احملاكمة جهة

هههه  والههذي حههل محههل نظههام القضههاء الصههادر بالمرسههوم 1428ووفق ها لنظههام القضههاء الصههادر عههام 
ههه صهار القضهاة فهي المملكهة العربيهة السهعودية مسهتقلين  ال 14/7/1395  وتهاري  64الملكي رقم  م/

 سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة اإلسالمية  واألنظمة المرعية  ولهيس ألحهد التهدخل فهي
 القضاء.

ها وقد جاء هذا النظام في خمسة وثمانين مادة  مقسمة على ثمانية أبواب  تناول الباب األول من
ء وضههماناته التههي تتعلههق بعههزلهم  أو نقلهههم إلههى وظههائف أخههرى  أو مخاصههمتهم بسههبب اسههتقالل القضهها

 أعمالهم الوظيفية.
 وتنهههاول البهههاب الثهههاني األمهههور المتعلقهههة بهههالمجلس األعلهههى للقضهههاء  فبهههين كيفيهههة توليفهههه وتكوينهههه 

صههدور والشههروط الواجههب توافرههها فههي أعضههائه  باإلضههافة إلههى بيههان اختصاصههاته  وكيفيههة انعقههاده  و 
غيههر و القههرارات عنههه  وميزانيتههه  واسههتعانته بمههن يههرى حاجههة إلههيهم مههن البههاحثين  والفنيههين  واإلداريههين  

 ذلك ممن يرى ضرورة االستعانة بهم.
وتناول الباب الثالث المحاكم وواليتها في خمسة فصول  جاء الفصل األول عن ترتيب المحاكم  

ههها محههاكم االسههتئناف  ثههم محههاكم الدرجههة األولههى  التههي فوضههع المحكمههة العليهها فههي قمههة المحههاكم  تلي
حهاكم تتضمن: المحاكم العامة  والمحاكم الجزائية  ومحاكم األحوال الشخصية  والمحاكم التجارية  والم
ظهام العمالية  وبين أن هذه المحاكم يختص كل منها بالمسهائل التهي ترفهع إليهه طبق ها لنظهام القضهاء  ون

نظام اإلجراءات الجزائية  مع إعطاء المجلس األعلهى للقضهاء الحهق فهي إحهداث المرافعات الشرعية  و 
 محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وجاء الفصل الثاني عن المحكمة العليا  ونص على أن يكون مقرها مدينة الرياض  وأن رئيسهها 
ومر ملكههي  وبههين الشههروط يههتم تسههميته بههومر ملكههي  وتكههون درجتههه بمرتبههة وزيههر  وال تنهههى خدمتههه إال بهه

 التي يجب أن تتوافر فيه.
وأعضهاء المحكمهة العليهها  يهتم تسهميتهم بههومر ملكهي؛ بنههاء علهى اقتهراح المجلههس األعلهى للقضههاء  

 ويكونون بدرجة رئيس محكمة استئناف.
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وتباشهر المحكمههة العليهها اختصاصههاتها مههن خههالل دوائههر متخصصههة بحسههب الحاجههة  وتاللههف كههل 
و أضههاة  مهها عههدا الههدائرة الجزائيههة التههي تخههتص بههالنظر فههي األحكههام الصههادرة بالقتههل  دائههرة مههن ثالثههة ق

فإنها تاللف من خمسة قضاة  ويكون لكهل  –القطع  أو الرجم  أو القصاص في النفس  أو فيما دونها 
بقرار من المجلس األعلى للقضاء؛  –وكذلك تسمية من معه من األعضاء  –دائرة رئيس  تتم تسميته 

 على اقتراح من رئيس المحكمة العليا. بناء
داريهههين  وكتهههاب   ويكههون فهههي المحكمههة العليههها عههدد كهههاف مههن المهههوظفين مههن بهههاحثين  وفنيههين  وا 

 ومسجلين  وغيرهم بحسب الحاجة.
باإلضههافة إلههى االختصاصههات المنصههوص عليههها فههي نظههام المرافعههات  –وتتههولى المحكمههة العليهها 

 مراقبههة سههالمة تطبيههق أحكههام الشههريعة اإلسههالمية  ومهها يصههدره –يههة الشههرعية  ونظههام اإلجههراءات الجزائ
ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معها في القضايا التهي تهدخل ضهمن واليهة القضهاء العهام  وذلهك فهي 
اختصاصهههات محهههددة  ههههي: مراجعهههة األحكهههام والقهههرارات التهههي تصهههدرها أو تاليهههدها محهههاكم االسهههتئناف 

أو القصههاص فههي الههنفس أو فيمهها دونههها  وفيمهها عههدا ذلههك مههن األحكههام   بالقتههل  أو القطههع  أو الههرجم 
 ة:يشترط في الحكم الذي تراجعه المحكمة العليا أن يكون محل االعتراض عليه أمر ا من األمور اآلتي

أن يعترض على الحكم بونهه مخهالف ألحكهام الشهريعة اإلسهالمية  أو لمها يصهدره ولهي األمهر  -1
 الشريعة. من أنظمة ال تتعارض مع

أن يعتههرض علههى الحكههم بونههه صههادر مههن محكمههة أو دائههرة غيههر مختصههة  أو غيههر مشههكلة  -2
 تشكيال  سليم ا طبق ا لما تنص عليه النظم المختلفة.

أن يعتههرض علههى الحكههم بونههه جههاء نتيجههة خطههو فههي تكييههف الواقعههة  أو وصههفها وصههف ا غيههر  -3
 سليم.

ا بحضهور جميهع أعضهائها ورئيسهها  وفهي حهال غيهاب وتنعقهد كهل دائهرة مهن دوائهر المحكمهة العليه
أحد األعضاء  يتم تكليف أحد أعضاء الدوائر األخرى في المحكمهة العليها؛ ليحهل محلهه؛ ويصهدر ههذا 
التكليف من رئيس المحكمة العليا نفسه وللمحكمة العليا هيئهة عامهة برئاسهة رئهيس المحكمهة  وعضهوية 

عامهة فهي المسهائل المتعلقهة بالقضهاء  وتنظهر فهي المسهائل التهي جميع قضاتها  تتهولى تقريهر المبهادئ ال
تخههتص بههالنظر فيههها؛ وفق هها لألنظمههة المختلفههة  وال يكههون انعقههاد هههذه الهيئههة نظامي هها إال بحضههور ثلثههي 
أعضهههائها كحهههد أدنهههى  بمهههن فهههيهم الهههرئيس أو مهههن ينهههوب عنهههه؛ وتصهههدر قراراتهههها نهائيهههة بوغلبيهههة مهههن 
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انعقادهها نظامي ها  وفهي حهال تسهاوي اآلراء يالخهذ بهالرأي الهذي يوافهق رأي يحضرون الجلسهة التهي يكهون 
 رئيس الجلسة.

ف  وجاء الفصل الثالث من ههذا البهاب المتعلهق بالمحهاكم وواليتهها ليتنهاول تنظهيم محهاكم االسهتئنا
وما يتعلق بها  فنص على أن يكهون فهي كهل منطقهة محكمهة اسهتئناف أو أكثهر  وتباشهر ههذه المحكمهة 

تي الها من خالل دوائر متخصصة  كل دائرة منها تاللف من ثالثة قضاة ما عدا الدائرة الجزائية الأعم
تنظههر فههي قضههايا القتههل  والقطههع  والههرجم  والقصههاص فههي الههنفس أو فيمهها دونههها  فتاللههف مههن خمسههة 
 قضاة  وال تقل درجة القاضي في هذه المحكمة عهن درجهة قاضهي اسهتئناف  ويكهون لكهل دائهرة رئهيس؛
ويجهههوز إنشهههاء دائهههرة اسهههتئناف متخصصهههة أو أكثهههر فهههي المحافظهههات التابعهههة للمنطقهههة التهههي توجهههد بهههها 

 محكمة استئناف.
ويسههمى رالسههاء دوائههر محكمههة االسههتئناف  والقضههاة األعضههاء فههي هههذه الههدوائر بقههرار مههن رئههيس 

سهتئناف  أو محكمة االستئناف  وفي حال غياب رئيس إحدى الدوائر يتهولى رئاسهتها رئهيس محكمهة اال
 من ينيبه من أعضاء المحكمة.
 دوائر: ولمحاكم االستئناف خمس

 الدوائر الحقوقية. األولى:
 الدوائر الجزائية. الثانية:
 دوائر األحوال الشخصية. الثالثة:
 الدوائر التجارية. الرابعة:

 الدوائر العمالية. الخامسة:
مههها يصهههدر مهههن أحكهههام مهههن محهههاكم وتخهههتص محهههاكم االسهههتئناف بهههالنظر فيمههها يقبهههل االسهههتئناف م

الدرجهههة األولهههى  ويكهههون الحكهههم فهههي محهههاكم االسهههتئناف وفقههها لإلجهههراءات المقهههررة فهههي نظهههام المرافعهههات 
 الشرعية  ونظام اإلجراءات الجزائية  بعد سماع أقوال الخصوم.

ص وجاء الفصل الرابع من البهاب المتعلهق بالمحهاكم وواليتهها؛ ليتنهاول محهاكم الدرجهة األولهى  ونه
علههى أن هههذه المحههاكم تنشههو بحسههب الحاجههة فههي المنههاطق  والمحافظههات والمراكههز  وبههين اختصاصههاتها 

 وتكوينها.
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وجاء الفصل الخامس ليتناول والية المحاكم  ونص على أن المحاكم تختص بالفصهل فهي جميهع 
راءات القضههايا  وفههق قواعههد اختصههاص المحههاكم المبينههة فههي نظههام المرافعههات الشخصههية  ونظههام اإلجهه

 الجزائية  وبدون إخالل بمقتضيات نظام ديوان المظالم.
هه شئون القضاة في ستة فصول  جاء 1428وتناول الباب الرابع من نظام القضاء الصادر سنة 

الفصههل األول ليبههين كيفيههة تعيههين القضههاة وتههرقيتهم  فههنص علههى الشههروط الواجههب توافرههها فههيمن يتههولى 
لسلك القضائي  والشروط الواجب توافرهها فهيمن يشهغل كهل درجهة مهن القضاء بالمملكة  وحدد درجات ا

 هذه الدرجات  وما يتمتع به أعضاء السلك القضائي من حقوق وضمانات.
ويجههري التعيههين والترقيههة فههي درجههات السههلك القضههائي بههومر ملكههي بنههاء علههى قههرار مههن المجلههس 

ة علههى حههدة. ويراعههي المجلههس فههي األعلههى للقضههاء  يوضههح فيههه تههوافر الشههروط النظاميههة فههي كههل حالهه
اوي أو الترقية ترتيب األقدمية المطلقهة  وعنهد التسهاوي يقهدم األكفهاء بموجهب تقهارير الكفايهة  وعنهد التسه

 انعدام تقارير الكفاية  يقدم األكبر سن ا.
وال يجوز أن يرقى عضهو السهلك القضهائي الخاضهع للتفتهي  إال إذا كهان قهد جهرى التفتهي  عليهه 

ترقيهة ى األقل في الدرجهة المهراد الترقيهة منهها  وثبهت فهي التقريهرين األخيهرين السهابقين علهى المرتين عل
 أن درجة كفايته ال تقل عن المتوسط.

جهههازاتهم  وجهههاء   وجههاء الفصهههل الثهههاني مهههن ههههذا البهههاب ليبهههين مهها يتعلهههق بنقهههل القضهههاة  ونهههدبهم وا 
رابع مسولة التفتي  علهى أعمهال القضهاة  الفصل الثالث لينص على واجبات القضاة  وتناول الفصل ال

 وبين تشكيل إدارة التفتي  القضائي واختصاصاتها.
وجههاء الفصههل الخههامس ليتنههاول مسههولة توديههب القضههاة  وخههتم هههذا البههاب بالفصههل السههادس الههذي 

 أوضح كيفية انتهاء خدمة القضاة.
ا فهي اإلشهراف اإلداري وزارة العدل  وحدد اختصاصه –وتناول الباب الخامس من نظام القضاء 

ن والمالي على المحاكم وكتابات العهدل  كمها أنهها ترفهع مها تهراه مهن المقترحهات أو المشهروعات التهي مه
شههونها رفههع المسههتوى الالئههق بمرفههق العدالههة  وتنشههئ مركههز ا للبحههوث  يضههم عههدد ا كافي هها مههن األعضههاء 

ولى نشهر األحكهام القضهائية المختهارة المتخصصين  ال يقل مالهل أي منهم عن الشهادة الجامعيهة  ويته
 بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء.
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وتناول الباب السادس كتابات العدل وكتاب العدل من خالل ثالثهة فصهول  تنهاول الفصهل األول 
 منهها كتابهات العههدل واختصاصهاتها  وتنهاول الفصههل الثهاني كيفيههة تعيهين كتهاب العههدل والتفتهي  علههيهم 

 ث قوة األوراق الصادرة عن كتاب العدل.وبين الفصل الثال
وتناول الباب السابع موظفي المحاكم وكتابات العدل بوصفهم من أعهوان القضهاة  وبهين الشهروط 
التي يجب توافرها فيمن يعين في هذه الوظائف  ونص على أنه تسري على موظفي المحهاكم وكتابهات 

ام أنظمة الخدمة المدنية  ويعمهل موظفهو كهل أحك –فيما ال يتعارض مع أحكام نظام القضاء  –العدل 
محكمههة وكتابههة عههدل تحههت رقابههة رئيسهههم اإلداري  ويخضههع الجميههع لرقابههة رئههيس المحكمههة  أو رئههيس 

 كتابة العدل بحسب األحوال.
هها عامههة وانتقاليههة؛ فههنص علههى أن  وجههاء البههاب الثههامن واألخيههر مههن نظههام القضههاء؛ ليتنههاول أحكام 

قيهههات فهههي درجهههات السهههلك القضهههائي تكهههون فهههي حهههدود االعتمهههادات المقهههررة فهههي جميهههع التعيينهههات والتر 
الميزانية وأحكامها؛ كما نص علهى أن ههذا النظهام يحهل محهل نظهام القضهاء الصهادر بالمرسهوم الملكهي 

 هه.14/7/1395   وتاري  64رقم  م/
دوج  القضهاء المهز  وفق ا لما سبقت اإلشارة إليه من أن المملكة العربية السهعودية قهد اعتنقهت نظهام

المتمثههل فههي الناحيههة الشههكلية فههي وجههود جههههازين قضههائيين  يسههتقل كههل منهمهها عههن اآلخههر  ويلتزمهههان 
فقهد جهاء نظهام ديهوان  –جميع ا فهي قضهائهما ومها يصهدر عنهمها مهن أحكهام بوحكهام الشهريعة اإلسهالمية 

بالمرسهوم الملكهي رقههم هههه  والهذي حهل محههل نظهام ديهوان المظهالم الصههادر 1428المظهالم الصهادر سهنة 
هههه؛ لتكتمههل بههه المنظومههة القضههائية فههي المملكههة  ويالكههد حههرص المملكههة 17/7/1402  وتههاري  51 م/

ي وأولي األمر فيها على االرتقاء بالقضهاء  وتوجيههه التوجيهه األمثهل مهن خهالل قنهوات معينهة  تسههم فه
 تحقيق الغاية المرجوة من القضاء  وهي إرساء قواعد العدل.

اء نظههام ديههوان المظههالم الجديههد فههي خمسههة أبههواب مقسههمة علههى سههت وعشههرين مههادة  وقههد وقههد جهه
تنهههاول بابهههه األول كيفيهههة تشهههكيل ديهههوان المظهههالم بوصهههفه هيئهههة قضهههاء إداري مسهههتقلة  ويهههرتبط مباشهههرة 
بالملههههك  ويكهههههون مقهههههره الريهههههاض  ونهههههص علهههههى أن قضههههاة ديهههههوان المظهههههالم يتمتعهههههون بجميهههههع الحقهههههوق 

 م يلتزمون بجميع الواجبات المنصوص عليها في نظام القضاء.والضمانات  كما أنه
وجاء الباب الثاني عن مجلس القضاء اإلداري  فبين كيفية إنشائه  ونص على أن ههذا المجلهس 

 بالنسبة لديوان المظالم بمثابة المجلس األعلى للقضاء بالنسبة لنظام القضاء.
 ب هذه المحاكم على النحو اآلتي:وجاء الباب الثالث؛ ليتناول محاكم الديوان  فرت
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 المحكمة اإلدارية العليا. -1
 محاكم االستئناف اإلدارية. -2
 المحاكم اإلدارية. -3

وهذه المحاكم تباشر اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة تتكون من ثالثة قضاة  فيما عهدا 
 المحاكم اإلدارية فإنه يجوز أن تتكون الدائرة فيها من قاض واحد.

البهههاب الرابهههع؛ ليتنهههاول تعيهههين قضهههاة الهههديوان  وجميهههع شهههئونهم الوظيفيهههة  فهههنص علهههى أن  وجهههاء
درجات قضاة الديوان ههي الهدرجات المنصهوص عليهها فهي نظهام القضهاء  وأن قضهاة الهديوان يعهاملون 

أنههه  معاملهة نظهرائهم فهي نظهام القضهاء فيمها يتعلهق بالرواتهب والبهدالت والمكافهآت والمزايها األخهرى؛ كمها
عهارتهم والتهرخيص بإجهازا تهم  يجري تعيين قضاة ديوان المظالم  وتهرقيتهم  ونقلههم  ونهدبهم وتهدريبهم وا 

نهاء خدماتهم  وفق ا لإلجراءات المقررة في نظام القضاء.  والتفتي  عليهم  وتوديبهم  وعزلهم  وا 
 ا عامة.من نظام ديوان المظالم الجديد ليتناول أحكام   –واألخير  –وجاء الباب الخامس 

ومنع ا لحدوث التعارض والتنازع في ظهل النظهام القضهائي المهزدوج الهذي اعتنقتهه المملكهة نصهت 
د   من نظام ديوان المظالم على اإلجهراءات التهي تتخهذ عنه15  من نظام القضاء  والمادة  27المادة  

تخضهع لنظهام رفع دعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين: إحداهما تخضهع لنظهام القضهاء  واألخهرى 
 ديوان المظالم  على النحو اآلتي:

إذا رفعت دعهوى عهن موضهوع » :فقد نصت المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء على أنه
 واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديهوان المظهالم  أو أي جههة أخهرى

هما عهن نظرهها  أو تخلتها كلتاهمها  فيرفهع طلهب تختص بالفصل في بعض المنازعات  ولهم تتخهل إحهدا
تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنهازع االختصهاص فهي المجلهس األعلهى للقضهاء  وتاللهف 
هذه اللجنة من ثالثهة أعضهاء: عضهو مهن المحكمهة العليها  يختهاره رئهيس المحكمهة  وعضهو مهن ديهوان 

وعضو من  - حسب األحوال –ان  أو رئيس الجهة يختاره رئيس الديو  -أو الجهة األخرى  –المظالم 
 .القضاة المتفرغين أعضاء المجلس األعلى للقضاء  يختاره رئيس المجلس  ويكون رئيس ا لهذه اللجنة

 كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع  الذي ينشو في شون تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين:
 هذه النظام.صادر من إحدى المحاكم الخاضعة ل أحدهما:
 «.من إحدى محاكم ديوان المظالم  أو الجهة األخرى واآلخر:
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ا  –وعلى هذا النحو  مهع »  من نظهام ديهوان المظهالم؛ لتهنص علهى أنهه 15جاءت المادة   –أيض 
عدم اإلخالل بمها ورد فهي المهادة السهابعة والعشهرين مهن نظهام القضهاء؛ إذا رفعهت دعهوى عهن موضهوع 

الههديوان  وأمههام أي جهههة أخههرى  تخههتص بالفصههل فههي بعههض المنازعههات  ولههم واحههد أمههام إحههدى محههاكم 
تتخل إحداهما عن نظرها  أو تخلتا كلتاهما؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنهة الفصهل فهي 

 تنازع االختصاص  التي تاللف من ثالثة أعضاء:
 عضو من المحكمة اإلدارية العليا  يختاره رئيس المحكمة.

 جهة األخرى  يختاره رئيس الجهة.وعضو من ال
 وعضو من مجلس القضاء اإلداري  يختاره رئيس المجلس  ويكون رئيس ا لهذه اللجنة.

كمها تخهتص ههذه اللجنهة بالفصهل فهي النهزاع  الهذي يقهوم بشهون تنفيهذ حكمهين نههائيين متناقضههين  
الدعاوى وفق ها لألحكهام صادر أحدهما من محاكم الديوان  واآلخر من الجهة األخرى  ويفصل في هذه 

 «.واإلجراءات الواردة في نظام القضاء
 :اآلتيومن ثمَّ فترتيب المحاكم على النحو 

 المحكمة العليا. -1
 محاكم االستئناف. -2
 محاكم الدرجة األولى  وهي: -3
 المحاكم العامة. -أ

 المحاكم الجزائية. -ب
 محاكم األحوال الشخصية. -ج
 المحاكم التجارية. -د
 المحاكم العمالية. - هه

باألشخاص تختص بها المحاكم الشرعية من الدرجهة  تجاراالوبناء على ذلك ما سبق فإن جرائم 
باألشههخاص قههد نههص  تجههاراالالمحههاكم الجزئيهة  وذلههك بنههاء علههى أن نظهام  -المحههاكم العامههة –األولهى 

التحقيق واالدعههاء فههي تخههتص هيئههة التحقيههق واالدعههاء العههام بهه»فههي مادتههه السادسههة عشههر علههى أنههه: 
الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام  وتخهتص كهذلك بتفتهي  أمهاكن إيهواء المجنهي علهيهم فهي تلهك 
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والمعهروف أن ديههوان المظههالم جهههة قضههاء  «الجهرائم للتوكههد مههن تنفيههذ األحكهام القضههائية فههي هههذا الشههون
التحقيهق  كمها أن نظهر ديهوان المظهالم إداري  والذي يتهولى التحقيهق واالدعهاء أمامهه ههي هيئهة الرقابهة و 

للدعاوى الجزائية قد جاء مخصص بونواع محددة من هذه الجهرائم وقهد جهاء ذلهك فهي الفقهرة   ح   مهن 
الهدعاوى الجزائيهة الموجههة ضهد المتهمهين بإرتكهاب جهرائم التزويهر  »المادة الثامنهة والتهي نصهت علهى: 

ههها  والجهههرائم المنصهههوص علي هههها فهههي نظهههام مباشهههرة األمهههوال العامهههة  الصهههادر المنصهههوص عليهههها نىظام 
 هه.23/10/1395  وتاري  77بالمرسوم الملكي رقم  

وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمهين بارتكهاب الجهرائم والمخالفهات  المنصهوص 
عليها في األنظمة  إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها  فإن لم يرد أمر 

يههنص علههى أنههها مههن اختصههاص ديههوان المظههالم فههال تنظههر فههي الههديوان  بههل إنههه يكههون مههن ولههم 
اختصههههاص المحههههاكم الشههههرعية مههههن الدرجههههة األولههههى  والههههذي يههههراه الباحههههث أن هههههذه الجههههرائم مههههن 
اختصهههاص المحهههاكم الجزائيهههة ألنهههها تعتبهههر جهههرائم تعزيريهههة وقهههد نهههص نظهههام اإلجهههراءات الجزائيهههة 

 . 1 «م الجزائية بمثل هذه الجرائم إال ما استثنى بنظامالسعودي على اختصاص المحاك
 للعمل كاآلتي: جزائية حيث تم إقرار سبع دوائر

 : دوائر القصاص والحدود اإلتالفية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل أو إتالفاألولى
ا؛ ما دونههشيء من البدن قصاصا  أو حدا  والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتالفا  للنفس أو 
 مثل حد الردة وحد السحر وحد الحرابة وحد الغيلة وحد الزنى للمحصن وحد السرقة.

البههة : دوائههر التعههازير اإلتالفيههة وتخههتص بنظههر دعههاوى المطالبههة بالقتههل تعزيههرا  والمطالثانيــة
 بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات.

شههتركة وتخههتص بنظههر الجههرائم الصههادر بشههونها نظههام مهها : دوائههر التعزيههر المههنظم المالثالثــة
 عدا قضايا المخدرات وما هو من اختصاص دوائر التعزير المنظم الفردية.

: دوائر القصاص والحدود غير اإلتالفية وتختص بنظر المطالبهات بإقامهة قصهاص الرابعة
 لمسكر.أو حد ال يترتب عليه إتالف مثل حد الزنى لغير المحصن وحد القذف وحد ا

                                                

 هه.28/7/1422  وتاري  39المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام اإلجراءات الجزائية رقم  م/  1 
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: دوائههر التعزيهر المرسههل وتخههتص بنظههر كههل الجهرائم والمطالبههات التههي ليسههت لههها الخامســة
دائرة مختصة؛ أي كل الجرائم ما عهدا القصهاص والحهدود وطلبهات اإلتهالف البهدني ومها كهان لهه 

 نظام عدا المخدرات ودعاوى تهريب وترويج المخدرات.

ص بنظهههر قضهههايا تزويهههر رخهههص اإلقامهههة : دوائهههر التعزيهههر المهههنظم الفرديهههة وتخهههتالسادســـة
نصوص والقيادة والسير وجوازات السفر أو سجالتها أو استعمالها  والمطالبة بإيقاع العقوبات الم

رة عليها في نظام األسلحة والذخائر على كل من ثبت شرااله أوحيازته سالحا ناريها فرديها أو ذخيه
واقتنائه في غير الغرض المهرخص  دون ترخيص أو بيعه واستعمال السالح المرخص له بحمله

لههه بههه واسههتعمال سهههالح نههاري للصههيد ولهههو كههان مرخصهها وحيازتهههه سههالح صههيد أو ذخيرتهههه دون 
 ترخيص والسماح لغيره باستعمال السالح المرخص له به أو استعمال غيره للسالح نتيجة إهماله

علههى أسههلحة  ونقههل أسههلحة أو ذخههائر غيههر مرخصههة أو المسههاعدة فههي ذلههك وفههتح محههل للتههدريب
الصهههيد أو التمهههرين دون الحصهههول علهههى تهههرخيص بهههذلك ومزاولهههة مهنهههة إصهههالح األسهههلحة دون 
صههالح األسههلحة غيههر المرخصههة وصههنع ذخيههرة أسههلحة الصههيد  الحصههول علههى تههرخيص بههذلك وا 
د وتهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة وتهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقص

خصههي وتهريههب األسههلحة األثريههة بقصههد االتجههار ومخالفههة أي شههرط مههن شههروط االسههتعمال الش
مخالفههة التههرخيص باالسههتيراد أو البيههع أو الحيههازة أو اإلصههالح  وأخيههرا  المطالبههة بإيقههاع العقوبههة ل

نظهام مكافحههة غسههل األمهوال ومخالفههة قواعههد اإلفصهاح عههن األمههوال المحمولهة عنههد الههدخول إلههى 
 ا.المملكة أو الخروج منه

: دائههرة األحههداث وتخههتص بنظههر المطالبههة بإيقههاع عقوبههة علههى حههدث مهها لههم تكههن الســابعة
 المطالبة بعقوبة إتالفية.
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 .والثقافية االجتماعية ايةالحم طرق: الثاني المبحث
 االقتصادية الحماية طرق: الثالث المبحث
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 األول املبحث
 النظاميةالفقهية و احلماية طرق

 الفقهية: الحمايةتعريف 
 .مركب إضافي يتكون من حماية ونظام  ويقتضي التعريف بهما مفردا ومركب ا :فقهيةال الحماية
 لغة: الحمايةتعريف 
 . 2 «ورسوله هلل إال ىحم ال» الشريف الحديث وفى.  1 حماية يحميه   هحما :يقال :لغة الحماية

ياهة   و ىرمه بهاب مهن حمي ا الناس من المكان حميت :المنير المصباح في جاءو  م   :-بالكسهر -  حى
 .عليه يجترأ وال يقرب ال ىحم   جعلته :-باأللف – وأحميته  عنهم منعته

 :فيقههال  بههالواو وسههمع - وباليههاء – الواحههد لفههظ لههىع - الحههاء بكسههر - حميههان :ىالحمهه وتثنيههة
 . 4 ومنعتهم نصرتهم :حماية القوم وحميت  حميه   المريض وحميت   3 تالسكي ابن قاله  وانما حى 

ا: الحمايةتعريف   اصطالح 

نمها  ,ال يخرج المعنى االصطالحي للحماية عن المعنى اللغوي  الذي هو المنع والنصهرة وا 
 ية بحسب ما يضاف إليها.الخالف في نوع الحما

                                                

 . 158مادة:ح.م.ى   مختار الصحاح  للرازي   1 

: بهاب فهي   6/170  الجههاد وفهي   2370  ولرسهوله هلل إال حمى ال: باب اة المساق في  4/54  البخاري أخرجهالحديث صحيح,   2 
 الرجههههل أو اإلمهههام يحميههههها األرض فهههي: بهههاب الخههههراج  فهههي   3/180  داود وأبههههو   3013  الولهههدان فيصهههاب يبيتههههون الهههدار أههههل

  .4/73  الزوائد في اهلل وعبد   71  4/38  المسند في وأحمد   3083 

تعلهم ببغهداد    أصهله مهن خورسهتان  اللغهة واألدب يإمهام فه ههه  186ولهد سهنة   إسهحاق  أبهو يوسهف  ابهن السهكيتيعقوب بهن هو:   3 
  : إصالح المنطهقتصانيفهعداد ندمائه  ثم قتله لسبب مجهول. من  يفعهد إليه بتوديب أوالده  وجعله ف يواتصل بالمتوكل العباس

 .هه244سنة  يواأللفاظ واألضداد  وغير ذلك. توف  حسن منهد: ما رأيت للبغداديين كتاب ا أرِّ با قال المُ 
   إلسههماعيل باشهها البغههداديهديههة العههارفين   و 2/349  لسههيوطي  لبغيههة الوعههاة  و  2/309  البههن خلكههان  وفيههات األعيههانانظههر: 

 2/536 . 

  .1/153    للفيوميالمصباح المنير  4 
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 :واالصطال: في اللغةتعريف الفقه 
 فقهههت :قههولهم مهن مههوخوذ وهههو, واإلدراك كالمهه مههن المهتكلم غههرض فهههم عهن عبههارة :لغــة: الفقـه

 فههو لشهئ علهم وكهل: فهارس ابهن وقهال, الفههم مطلهق: وقيهل, دق مها فههم ههو: وقيهل, أدركتهه إذا الشيء
 . 1 الفطنة هو: القاموس في وقال, فقه

 .التفصيلية أدلتها من المكتسب العملية الشرعية باألحكام العلم هو :واصطالحا

ويقصد بالحماية الفقهية هي: مجموعة األحكام التي شرعها اإلسالم من أجل عدم االتجار 
 بالبشر.

 :يةالنظامالحماية تعريف أما 
مهوخوذ مهن الفعهل نظهم لغهة:  فههو النظهامفقد تقدم تعريف الحماية في اللغة واالصهطالح  أمها 

 . 2 بمعنى االستقامة واالتساق والتمام
 . 3 نهج غير مختلف :وهو على نظام واحد أي  تقول: نظمت األمر فانتظم  أي: أقمته فاستقام

 . 4 كما يطلق النظام على اللاللال المجموع في السلك
ق  واسههتتب  واطههرد  وعلهى تههدبير األمههور وسياسههتها يقههال: قههد انهتظم لفههالن األمههر والتههدبير  واتسهه

 . 5 وتهيو. واستقام  والتوم
النهون  والظهاء  والمهيم  أصهل يهدل علهى تهوليف الشهيء  والنظهام: الخهيط يجمهع »قال ابن فارس: 

 . 6 «الخرز
 رتبهه.والنظام: الترتيب  واالتساق  ويقال: نظام األمر؛ قوامه وعماده  ونظم أمره ونظمه؛ أقامهه و 

 

                                                

 والقهاموس المحهيط ه هه. ق. ف مهادة  254  للفيهومي  والمصهباح المنيهر   فقهه  مهادة  11/210  منظور البن لسان العربانظر:   1 
 .هه .ق .ف: مادة  1126  باديآللفيروز 

 . 313  مادة: ن. ظ. م  مختار الصحاح  للرازي   12/578  منظور بنال  لسان العرب  2 
  .2/612    للفيوميالمصباح المنير  3 
 . 667 مختار الصحاح  للرازي  ص   4 
  . 25م  ص  1980  المعارف دار القاهرة  اني ذالهم عيسى بن الرحمن عبد الكتابية  األلفاظ  5 
    مادة  نظم .5/443  ألحمد بن فارس  مقاييس اللغة  6 
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؛ ومههن ثههمَّ فالنظههام يطلههق فههي اللغههة ويههراد بههه هنهها كههل مهها يراعههى فيههه  1 ظيموالجمهع: نظههم  وأنظمههة  وأنهها
 .االترتيب واالنسجام واالرتباط يسمى نظم  

ا:  تعريف النظام اصطالح 
  القهانون لفهظ عهن بديال   بصفته يستعمل السعودية العربية المملكة في النظام لفظ أن المعلوم من

 تسههتخدم كانهت والتهي اليونانيهة KANON كلمهة مهن تقمشه ههو بهل األصهل  عربهي لهيس األخيهر فههذا
 علهى اسهتعمل حيهث الفرنسهية اللغهة إلهى اإلغريقهي اللفهظ ههذا وانتقهل والمبهدأ  والقهدوة القاعهدة معنهي فهي

 اللغهههة إلهههي انتقهههل ثهههم  CANONS عليهههها أطلهههق والتهههي الكنسهههية المراسهههيم علهههى الداللهههة فهههي األخهههص
 ابههنشههي  اإلسههالم  :مثههل المسههلمين فقهههاء بعههض واسههتعمله األصههليين  وبمفهومههه نطقههه بههنفس العربيههة

 . 4 الكبير التفسير في والرازي ؛ 3 المجتهد بداية في رشد وابن   2 فتاواه في ةتيمي
 فهي يعنهي مهثال   النظهام فلفهظ خصوصهيتها يثبهت ما األلفاظ من وبها القرآن لغة العربية اللغة وألن

 بههديال   اسهتخدامه ضههرورة أرى يفهإنن ثههم ومهن   5 المقفههى مهوزونال الكههالم وههو واالتسههاق  الترتيهب اللغهة
ا القانون للفظ  .واإلسالمية العربية الدول في وخصوص 

مجموعهة مهن األحكهام التهي تتعلهق بموضهوع محهدد وتوصهي »وعليه فقهد يعهرف النظهام علهى أنهه: 
داول األمهر لمجلهس في صورة مواد متتالية على شكل وثيقة تصدر من خادم الحرمين الشريفين  بعد ته

دراك مصالحهم  . 6 «الوزراء والشورى  لتنظيم سلوك األفراد وا 
الحههههههدود التههههههي توضههههههع وفق هههههها لمصههههههالح الفههههههرد والمجتمههههههع ومقتضههههههيات السياسههههههة »وقيههههههل هههههههو: 

 . 7 «واالقتصاد

                                                

    مادة: ن.ظ.م.2/933  المعجم الوسيط  إخراج: مجمع اللغة العربية   16/56  منظور بنال  لسان العرب  1 
 حسهنين لهه قهدم: تحقيهق الحرانهي  تيميهة بهن الحلهيم عبهد بهن أحمهد الهدين تقهي العبهاس أبي اإلسالم شي ل  تيمية بنال  لكبرىا الفتاوى  2 

  . 5/532  بيروت  المعرفة دار مخلوف  محمد
 . 1/129  بداية المجتهد  البن رشد  3 
  البههاقي عبههد الفتههاح عبههد. د نظريههة القههانون : ذلههكفههي  نظههروي   8/191   2/442  لههرازي  للههرازي مفههاتيح الغيههب  لمفههاتيح الغيههب  4 

  .13  ص د.ت    3  ط  بمصر العربي الكتاب دار مطابع

  .623  مادة: ن.ظ.م  بالقاهرة مجمع اللغة العربية  المعجم الوجيز  5 

   .93أصول التشريع في المملكة  عبد المجيد الحفناوي  د.ن. د. ط  ص   6 
   .4/196أدلته  د. وهبة الزحيلي  الفقه اإلسالمي و   7 



- 319 - 

 ومن ثمَّ فالنظام في االصطالح يطلق باعتبارين:
ن مجموعهههة مهههن األحكهههام التهههي تتعلهههق مهههن الناحيهههة الموضهههوعية؛ فههههو عبهههارة عههه االعتبـــار األول:

 بموضوع محدد  وتعرض في صورة مواد متتالية.
ــاني: ــار الث مههن الناحيههة الشههكلية؛ فهههو عبههارة عههن وثيقههة مكتوبههة تصههدر عمههن يملههك حههق  االعتب

دراك  -وهههو فههي الغالههب رئههيس الدولههة  –إصههدارها  تهههدف إلههى تنظههيم سههلوك األفههراد فههي مجههتمعهم  وا 
 . 1 مصالح األفراد

النظههام هههو عبههارة عههن مجموعهههة القواعههد النظاميههة الصههادرة فهههي نصههوص محههددة عههن السهههلطة ف
ت للحكههم  ونظههام اإلجههراءا جوانههب الحيههاة  مثههل النظههام األسههاسالتنظيميهة فههي الدولههة التههي تتعلههق بوحههد 

 الجزائية  ونظام المرافعات  ونظم العقوبات التعزيرية.
 ددة  كنظام الحكم  ونظام القضاء  ونظام االقتصاد.وتتنوع األنظمة في الدولة إلى أنواع متع

مجموعهة األحكهام التهي »والمهيمن على جميع األنظمة فهي الدولهة ههو نظهام الحكهم؛ الهذي يعنهي: 
 . 2 «اصطلح شعب ما على أنها واجبة االحترام  والتنفيذ  لتنظيم الحياة المشتركة في هذا الشعب

الم هو: الفرع الفقهي الذي يحدد أصهول ومعهالم النظهام وبعبارة أوضح: فإن نظام الحكم في اإلس
السياسههي؛ فيبههين نشههوة الدولههة اإلسههالمية  وأسههاس السههلطة فيههها  وأنههواع السههلطات فيههها  وحقههوق األفههراد 

 . 3 وحرياتهم  في ضوء مبادئ اإلسالم السمحة  وقواعده الكلية  ومقاصده العامة  وأدلته الفرعية
ها لقهوانين ومن ههذا كلهه يتضهح لنها أن   باألشهخاص والتسهول فهيمكن تجهاراالالنظهام باعتبهاره منظم 

 تجهههاراالأن يعههرف بونههه: مجموعهههة األحكههام  والمبههادئ التهههي تههنظم القواعهههد واألسههس للحههد مهههن جريمههة 
م باالشخاص والتسول في المحاكم؛ مبينة ترتيب المحاكم  واختصاصاتها  وما يتعلق بالقضاة  وأعهوانه

 من أحكام.
اباعتباره علما  الجنائية لحمايةا ماهية  عامهة بصهفة النظاميهة الحمايهة بمصطلح يقصد :اصطالح 

 تالدي التي المشروعة غير األفعال جميع المحمية المصالح أو الحقوق عن العقوبات النظام يدفع أن»
 

                                                

   .95  93أصول التشريع في المملكة العربية السعودية  د. عبد المجيد محمد الحفناوي  ص   1 
  .21هه  ص 1388نظام الحكم في اإلسالم  د. محمد عبد اهلل العربي  دار الفكر  بيروت    2 

ري فهي المملكهة العربيهة السهعودية  د. فهالاد عبهد المهنعم أحمهد  مالسسهة شهباب أصول نظام الحكم في اإلسالم مع بيهان التطبيهق الجها  3 
  .16هه  ص  1411   1 الجامعة  اإلسكندرية  ط 
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 . 1 «جزاءال قانون لها يقرره بما منها النيل من
 :البحث اهذ نطاق في نظاميةال بالحماية المقصود أما
 تجههاراالالمجتمههع مهن جريمههة  حقهوق لحمايههة الجنهائي المشههرع يقررهها التههي الوسهائل مجموعههة ههي

 التسول.باألشخاص في 
 فالحماية الفقهية لعدم االتجار بالبشر تتمثل فيما يلي:

 . 2 المعوزين حاجة سدو  تفعيل دور التكافل االجتماعي بين المسلمين  -1
 تفعيل دور الزكاة. -2

لمعلههوم أن الزكههاة فريضههة إسههالمية تتسههم بالديمومههة  ولههها مصههارفها المحههددة بههنص القههرآن مههن ا
الكريم  ولها مقاديرها المحددة بالسنة النبويهة الشهريفة  وعلهى الهرغم مهن ذلهك فثمهة وسهائل متاحهة يمكهن 

ل ف الكامههيههق هههدف التوظيههمههن خاللههها زيههادة حصههيلة الزكههاة وتفعيههل دورههها فههي تنميههة المجتمههع وتحق
 . 3 للموارد

 بمها المتعارضهة االجتماعيهة المصهالح بهين التهوازن تحقيهق أي:  والمساواة االجتماعية العدالة -3
 مهن تخفهف االجتماعيهة  العدالهة فكهرة  فالسهتمرارها الالزم االستقرار لها ويالمن الجماعة مصلحة يحقق
 ملكهات مهن الطبيعهة حهرمتهم مها بعهض عهن مهنهم الضهعفاء وتعهوض األفراد  بين المادية الفوارق وطوة
 . 4 مواهب أو قدرات أو

 :يوتييمكن بيانها فيما  التي حرض النظام السعودي عليها الحماية النظاميةو 
باألشهههخاص  ليمثهههل إضهههافة نوعيهههة ُتسهههتقى مهههن معهههين  تجهههاراالسهههار النظهههام السهههعودي لمكافحهههة 

 الشريعة اإلسالمية التي هي أساس الحكم واألنظمة في المملكة.
باألشخاص الحهذر والمنهع فهي المهادة الثانيهة والعقهاب فهي  تجاراالرر في مشروع نظام مكافحة فق

المههادة الثالثههة والسادسههة والسههابعة فصههال عههن عقوبههة االشههتراك كمهها فههي المههادة الثامنههة والتاسههعة وكههذلك 
عفهاء فهي عاقب على الشروع في المادة العاشرة والمصادرة فهي المهادة الحاديهة عشهر  وقهرر حهاالت اإل

                                                

  البشهير دار الناشهر  مقارنهة دراسهة  محسهن محمهد العزيهز عبهد/د  الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة في للجنين الجنائية الحماية  1 
  .13  ص  القاهرة

  .160  صالقاهرة   زهرة  أبو محمد للمجتمع  اإلسالم انظر: تنظيم  2 
  .400  399م  ص 2000  اإلسكندرية  مالسسة الثقافة الجامعية  عوف محمود الكفراوي د.    بحوث في االقتصاد اإلسالمي3 
  .36  ص م 1965  الدار القومية للطباعة والنشر  عطية نعيم /د  الشخصية للحريات العامة النظرية  4 
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اكمههة  المههادة الثانيههة عشههر وبههين فههي المههادة الخامسههة عشههر نظههام اإلجههراءات فههي مرحلههة التحقيههق والمح
ات الدولية التهي وقعهت عليهها المملكهة العربيهة السهعودية فهي ههذا الصهدد  ويضاف إلى ذلك أهم االتفاق

 ومن أهمها:
 م.1904بالرق األبيض لعام  تجاراالاالتفاق الدولي لتجريم  -
م  وقهههد تهههم تعهههديل االتفهههاقيتين 1910بهههالرق األبهههيض لعهههام  تجهههاراالاالتفاقيهههة الدوليهههة لتجهههريم  -

 م.1948السابقتين بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 م.1921بالنساء واألطفال لعام  تجاراالاالتفاقية الدولية لتجريم  -
-1921م وقد تم تعديل اتفاقيتي 1933بالنساء البالغات لعام  ارتجاالاالتفاقية الدولية لتجريم  -
 م.1948م بموجب البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1933
م  والتهي اعتمهدتها الجمعيهة العامهة 1949بالرق األبيض لعهام  تجاراالاالتفاقية الدولية لتجريم  -

أقههرت الههدول األطههراف بموجبههها نفههاذ جميههع والتههي م  1951م لألمههم المتحههدة ودخلههت حيههز التنفيههذ عهها
 . 1 الصكوك القانونية السابقة التي تم عقدها تحت رعاية عصبة األمم

                                                

  .418سر الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية  سوسن تمرخات بكة  ص    1 
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 الثاني املبحث
 والثقافية االجتماعية احلماية طرق

 وههم ثمهرة الهزواج  الهذي ههو لبنهة البنهاء االجتمهاعي األولهى -حرص اإلسالم على رعاية األبنهاء 
لرعايهههة  ال نقهههول بهههون اإلسهههالم اههههتم برعايهههة األبنهههاء وههههم فهههي طهههور التكهههون والخلهههق فهههي عهههالم كهههل ا -

األرحام  بل من قبهل ذلهك  إذ عهر ف المقهدمين علهى الهزواج بوسهس اختيهار الهزوج الصهالح. ولهم تقصهر 
ا  حتهى ي  تعاليم اإلسالم بعد ذلهك عهن التوجيهه إلهى أسهس التربيهة والتنشهئة القويمهة خلقي ها وسهلوكي ا وصهح
جههتمعهم ينشههو هههالالء األبنههاء ويشههبوا أصههحاء قيمي هها ونفسههي ا وصههحي ا فيكونههوا نههافعين ألنفسهههم وديههنهم وم

 المسلم.
ويسهههتمر درس اإلسهههالم العظهههيم فهههي التربيهههة يعطهههي عطهههاءه  فيرشهههد اآلبهههاء واألمههههات إلهههى تعلهههيم 

لهك ذآداب الطههارة والصهالة  وغيهر  األبناء فرائض الهدين وآدابهه بالقهدر الهذي تعيهه عقهولهم  فيعلمهونهم
 من أركان الدين وآدابه وفضائله.

 ولهك نعهم »: قهال؟ حهج ألههذا ت:فقاله  النبهي إلهى الحهج فهيامرأة رفعت صبيا لها  أنقد صح و 
 . 1 «أجر

 علههى كبيههر تههوثير مههن لهههالمهها  ؛ألبنائهمهها قههدوة يكونهها أن الوالههدين علههى يجههب بههل فقههط هههذا ولههيس
 فقالهت بيتنها  فهي  النبهي أتهاني: قهال صهبيا كهان عهامر بهن اهلل عبد أن: ذلك على يدل الصبي سلوك
 الكههذب إن  نعههم» قههال ؟اهلل رسههول يهها كههذبا ذلههك أيعههد: فقالههت ؟«نهيقأتصههد»  النبههي لههها فقههال :أمههي
 . 2 «كذيبة الكذيبة تكتب حتى كذبا يكتب

 بمها رهموتبص بالواقع تربطهم التي يفه األفراد  حياة في مهم ا دور ا تلعب الثقافة أنومن المعلوم 
 قهوقالح منهها الفهرد يهتعلم التهي الدينيهة الثقافهة ههي الضرورية الثقافات ومن حولهم من العالم في يجري

 والتنشهههئة التربيهههة أطهههوار فهههي المهههربين دور ضههعف الثقهههافي الهههوعي عهههدملو  والحهههرام  والحهههالل والواجبههات
 .والثقافية االجتماعية

 :اآلتيية والثقافية تقوم على أساس ومنهج منظم وذلك على النحو والحماية االجتماع

                                                

  .409/1336  الصبي حج صحة :باب  الحج كتاب  2/974  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   1 
 بهنا اهلل عبهدمن حهديث   3/447  وأحمد   4991  حديث  ذبالك في التشديد في :باب  كتاب األدب  4/298أخرجه أبو داود    2 

 .عامر
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 .المعرفي األساس -1
 :وأهميتها المعرفة
 . 1 العلم من أخص أنها ووصلت ألثره  وتدبر بتفكر  الشيء إدراك: يتعنالمعرفة 

 زوالنه القهرآن مهن سهورة أول وأن  وأهميهة فهي البنهاء االجتمهاعي والثقهافي للمجتمهع وللمعرفة مكانة
 وعليهه والمعرفهة  العلهم ديهن ههو اإلسهالم ديهن بهون إيهذانا ذلهك فكهان   القلم  العلم أداة اسم تحمل كانت
 بالحقيقهة يتصهل ال مها كهل منهع كمها الحقيقهة  بتلهك وناطقهة مالكهدة تباعها والسهنة القرآن نصوص جاءت

 . 2 يلأباط من بها يلحق وما والعرافة  والكهانة  كالسحر : بعيد من أو قريب من
 األلوهيههة  لههه تصههلح معبههود الأ حقيقههة ىإلهه نسههانباإل الوصههول إلههي تهههدف اإلسههالمفههي  المعرفههةو 
 تههدف وهكهذا واآلخهرة  الهدنيا فهي السهعادة تكهون وحده وبذلك وجل  عز اهلل سوى عبادته للخلق ويجوز
 .ذلك على األمة صياغة إلى المعرفة
 وأعطهى المخلوقهات  سهائر بهين مهن لهه تمييهز ا كذل وعد نساناإل حواس بقضية اإلسالم هتما لقدو 

 :اآلتي النحو على وهى تجاوزه  يمكن ال امحدود   مجاال   منها واحدة كل
 .الحواس -
 .العقل -
 .الوحي -

 :الفطري األساس
 جميعها  النهاس عليهه - تعهالى - اهلل خلهق الهذي األصهل ههي القويمة واألخالق السليمة الفطرة إذ
 : -تعهههالىلههه لقو  امصههداق                                

          
 فههههي - تعههههالى - اهلل يقههههول وكههههذلك   3 

ُسهولُ  قاهالا : قاهالا  المجاشهعي حمهار بهن عياض رواه ذيوال الطويل  القدسي الحديث  اللَّهها  إىنَّ »:  اللَّههى  را

                                                

  الدآيهة رضهوان محمهد/د: تحقيهق  المناوي الرءوف عبد محمدل  التعاريف مهمات ىعل التوقيف   135  ص للجرجاني   التعريفات  1 
 . 310  ص  هه1410   1  ط  بيروت  الفكر دار

  .4/402  للحافظ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  و  30/251  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي  2 
 .30سورة الروم آية:   3 
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لَّ  عازَّ  نىي واجا لِّماُكم   أان   أامارا هىل ُتم   مىمَّا ُأعا لَّمانىي مىمَّا جا مىي عا ل تُههُ  لىي ماا ُكلَّ  واا ىنَّ : قاالا  واا ىنَّهُ  هاذاا  ياو  ي  ناحا باهادى  عى
لاق تُ  نِّيواا ى  حاالل   لاُهم   فاُهوا  ي خا باادى يُن  فاواتات ُهمُ  ُكلَُّهم   ُحنافااءا  عى تاالات ُهم   الشَّيااطى ينىهىم   عان   فااج   . 1 «...دى

هم فههي الحههد مههن الجريمههة وهههي االجتماعيههة والثقافيههة يمكههن أن تسههليههات للحمايههة وسههائل وآوهنههاك 
 :اآلتيعلى النحو 

 :التدخالت في سوق العمل -1

راء الحمايههة للفقهه سههوق العمههل  والتههي تتههولف مههن سياسههات إيجابيههة وسههلبية  تههوفر التههدخالت فههي
مثل التومين ضد البطالة ودعم الدخل  بينما تخفف البرامج السلبية  ,القادرين على الحصول على عمل

االحتياجههات الماليههة للعههاطلين ولكنههها ليسههت مصههممة لتحسههين  والتغيههرات فههي تشههريعات العمههل  مههن
 . 2 إمكانية توظيفهم

ومن ناحية أخرى  تركز البرامج اإليجابية علهى زيهادة الوصهول إلهى العمهال العهاطلين عهن العمهل 
 ل.القدرة الربحية للعما للحد من خطر البطالة ولزيادة وُتستخدم سياسات سوق العمل النشطة. مباشرة

 :خدمات التوظيف -2
بقههة الوظههائف وتبههادل العمههال التسههكين ومطا تشههمل هههذه الخههدمات تقههديم المشههورة والمسههاعدة فههي

 .أداء سوق العمل وخدمات أخرى ذات صلة من أجل تحسين

 :التدريب على الوظائف -3
إعههادة تههدريب العههاطلين عههن العمههل والعمههال فههي عمليههات التسههريح الجمههاعي  وهههذا يشههمل تههدريب

 . 3 والشباب لزيادة كمية إمدادات العمل

                                                

 -63  الجنهة أههل الهدنيا فهي بهها ُيعهرف التهي الصهفات: بهاب نعيمها  وصفة الجنة كتاب  4/2198  مسلم أخرجهالحديث صحيح,   1 
2865.  

  .٦٤ص    م1964  القاهرة  الفكر دار أبو زهرة  اإلسالم  لمحمد التكافل االجتماعي في  2 
 مجههال فهي للتهدريب التخطهيط   88  ص  م1969 ينهاير  الثالهث العهدد  اإلدارة مجلهة  العامهة الخدمهة فهي والتهدريب اإلداريهة القيهادة  3 

 حلمهههي عمهههر/د  اإلداري التهههدريب   318  ص  م1968   1  ط  القهههاهرة  شهههمس عهههين مكتبهههة  برعهههي جمهههال محمهههد/د  التنميهههة
  السهعودية العربية المملكة تطبيقات مع اإلداري التدريب أسس   128  ص  م1992   1  ط  القاهرة  شمس عين بةمكت  فهمي

 ص  م1992   2ط   الريهاض  والتوزيهع والنشهر للطباعة الكتب عالم دار  العامة اإلدارة معهد تجربة  القبالن محمد بن يوسف/د
 9 . 
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 :توليد فرص العمل المباشرة -4
المشههاريع الصههغيرة والمتوسههطة  مثههل  مشههاريع األشههغال العامههة واإلعانههات الماليهههة  هههو تشههجيع 

 .لزيادة الطلب على اليد العاملة

 :لتأمين االجتماعيا -5

ــأمين  مههن عملهههم كسههب علههى معاشهههم يفهه يعتمههدون الههذين األفههراد تههومين»: هههو ياالجتمــاع الت
 . 1 «والبطالة والشيخوخة  والعجز  والمرض  العمل  كإصابات لها يتعرضون يالت األخطار بعض

 القههدرة وعهدم العجهز حهاالت يفه العاملههة للطبقهة دائهم دخهل ضهمان يتههوخى التهومين مهن النهوع فههذا
 ,بالكليهة بهها الهذهاب أو دخهولهم نقهص علهى تعمهل يالت األخطار من األفراد تومين فغايته العمل  على

 إحههدى إلههى بإدارتههه تعهههد أو نفسههها  الدولههة هبهه تقههوم يالههذ هههو معههروف هههو كمهها ياالجتمههاع والتههومين
 والعجهههههز  كههههالمرض: معينهههههة أخطههههار ضهههههد الشههههعب طبقهههههات تههههومين يسهههههتهدف وهههههو العامهههههة  هيئاتههههها

 .البطالة ضد العمل وكتومين والشيخوخة 
 لقهد بل ومنظم  مالسسي نظام ذات حديثة دولة كل في ضرورية أصبحت االجتماعية والتومينات

 .والتشتت العوز من وتحفظهم مواطنيها حق ترعى التي للدول حضاريا مظهرا النظام هذا أصبح
 :المساعدة االجتماعية -6

أمثههال فقههد ضههعف ا  تشههمل أنظمههة المسههاعدة االجتماعيههة بههرامج مصههممة لمسههاعدة األفههراد األكثههر
 سهههرالفقهههراء المعهههدمين  واأل ضهههحايا الكهههوارث الطبيعيهههة أو النزاعهههات األهليهههة أو المعهههاقين أوالعائهههل و 

معهههايير المعيشههة. وتتكههون ههههذه البههرامج مههن جميهههع أشههكال العمههل العهههام  تحسههينوذلههك لوالمجتمعههات 
التحههويالت  مثههل  -والغيههر حكههومي  والتههي تههم تصههميمها لنقههل المههوارد  إمهها نقههد ا أو عين هها  والحكههومي
 قهههد تشهههمل تهههدخالت  والمحهههرومين   إلهههى األشهههخاص الضهههعفاء المهههالهلين للحصهههول عليهههها-الغذائيهههة

 :المساعدة االجتماعية التالي
ا أو ي هها أو عقلإلهى الفئههات الضهعيفة للغايههة مثهل المعههاقين جسهدي   :ة والخــدمات االجتماعيــةيـالرفاه

 .األيتام أو مدمني المخدرات

 .مثل بطاقات الطعام واإلعانات العائلية :التحويالت النقدية أو العينية

                                                

 . 53    صم1986  القاهرة جامعة  الحقوق كلية دكتوراة  رسالة  التواب دعب رجب/د ي التعاون التومين نظرية  1 
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و إعانههات السههكن أو تقههديم الههدعم بوسههعار أقههل مثههل تعريفههات خههط الحيههاة أ :اإلعانــات المؤقتــة
 .لبطاقات الطعام في أوقات األزمات

 ىفهههو  الطبقهههات  بهههين القائمهههة الفهههروق تقليهههلفهههي  أهميتهههها لهههها االجتماعيهههة  الخهههدمات أن شهههك وال
ههه مهههن تحهههط يالتههه الفهههروق تلهههك إنقاصهههها   وتسهههاور قلهههوبهم تهههراود أمهههل بارقهههة كهههل وتسهههحق أفرادهههها  ةهم 
 بالنسهبة - اطمئنان وعدم منحط  تعليم يوف للصحة  مالذية معيشية ظروف يف تمثلت يوه خواطرهم 
 يالتهه االجتماعيههة الطبقههات يضههع ذلههك وكههل...  عليههه يعيشههون يالههذ للههدخل فقههدهم خشههية للمسههتقبل 
 الطيبهة ظروفهها لهها أتاحهت يالته األخهرى  للطبقهات بالنسبة  أأسو  دائم مركز يف األهوال لهذه تتعرض

 . 1 نهام تنجو أن
 :يوتيومن آلياتها ما   والحماية الثقافية أيضا لها نفس دور الحماية االجتماعية

 مصههههالح علههههى خطههههر ا تشههههكلباألشههههخاص بالتسههههول  تجههههاراال جريمههههة أند وضههههع بههههرامج تفيهههه -1
 .والصحية والثقافية  واالجتماعية االقتصادية منها المختلفة  المجتمع
 ة.رعاية المقبوض عليهم رعاية الحق -2
شهههعارهم  ذوي الظهههروف الخاصهههةبالقهههائمين علهههى توهيهههل  الخاصهههة العنايهههة -3  بههههم  باالهتمهههام وا 
 .مهام التعليم إليهم إلسناد انفسي   وتهيئتهم
االهتمههام بالمنههاهج الدراسههية فههي كافههة المسههتويات التعليميههة وخاصههة الثقافيههة التههي تشههيع بههين  -4

د مجتمعا مها إنمها تعكهس أنمهاط الفكهر  ومسهتوى الحضهارة أبناء المجتمع؛ ألن نوعية المناهج التي تسو 
ة محصهههلة لمجموعهههة مهههن القهههوى والمهههالثرات االجتماعيهههة والثقافيهههة السهههائدة فهههي يفيهههه.. فالمنهههاهج الدراسههه
 . 2 مجتمع ما  في زمن ما

منتهيهة   يدرك المشتغلون بهالتعليم أن تطهوير المنهاهج الدراسهية عمليهة مسهتمرة غيهريجب أن  -5
ر  منهجهها لتلحهق بركهب ذلهك التغيه لتغير الثقهافي االجتمهاعي مسهتمر  وكلمها طهورت المدرسهةذلك أن ا

  وكهل ذلهك يسههم فهي الحهد مهن الجريمهة تطهوير ا جديهد ا للمهنهج يقتضهي كان التغير قد قطع شوط ا آخر
 التسول بصفة خاصة.باألشخاص في بصفة عامة  واإلتجار 

                                                

 ص  م2001  اإلسهههكندرية  الجامعيهههة الهههدار أحمهههد  يسهههري الهههرحمن عبهههد  والتمويهههل والبنهههوك النقهههود فهههي معاصهههرة إسهههالمية قضهههايا  1 
 457.  

  .89  ص  م1982   2ط  الكتب  عالم  القاهرة  المناهج بين النظرية والتطبيق  د. أحمد حسن اللقاني  2 
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ي فهأمهور ا جزئيهة فقهط  والتطهوير المرغهوب فيهه  د يتنهاولا  كمها قهوقهد يكهون تطهوير المنهاهج جهذري  
 له ضمانات التطبيق الناجح  واألمر الهذي يسهتجيب إعهداد ا للعناصهر كل األحوال هو ذلك الذي تتوفر

 والمادية الالزمة لتحقيق ذلك. البشرية
كتهابي كتابي لصورة جديهدة للمهنهج  ثهم إن التخطهيط ال فتطوير المناهج ليس مجرد إعداد تخطيط

 علمية تمهد التخاذ القرارات ووضع التخطيط السليم  حتى ال يصدر ذلك عهن للمنهج يتطلب دراسات

 والمهنهج الدراسهي انطباعات ذاتية ال تلبث أن يكتشف خطالهها ممها يزعهزع الثقهة فهي التخطهيط التربهوي 
نيهة سعت اسهتخدامات تقوتكنولوجيا المعلومات وتو  وتطويره كغيره من األمور التي توثرت بتطور التقنية

 وتعتبهر ,العقود الثالثة الماضية بشكل متسارع لتشمل جميع جوانهب الحيهاة المعلومات واالتصال خالل
 منههها فههي يفيههدينبغههي أن  الثورة المعلوماتيههة  ولهذابههدى هههذه المجهاالت التههي تههوثرت المنههاهج إحهه تطهوير

ة كيفيههة توظيفههها لخدمههة أهههداف تطههوير ودراسهه تطههوير المنههاهج ومههن إمكانيههة هههذه الثههورة المعلوماتيههة
 .المناهج

المعلومهههات واالتصهههال فهههي التعلهههيم  ومهههن أبهههرز  ويهههرى العديهههد مهههن التربهههويين أهميهههة دمهههج تقنيهههة
أن اسهتخدام التقنيهة فهي التعلهيم سهيمكن الطهالب مهن دراسهة كثيهر مهن  المبهررات التهي أوردوهها فهي ذلهك

الخههارجي   الظهروف العاديههة وكهذلك ربطههم بالعهالمالعلميهة التهي يصهعب علههيهم دراسهتها فهي  الظهواهر
طالق العنان  للتفكير اإلبداعي. ووجود الفصول االفتراضية التي تخلو من الجدران وا 
لعقهل ادمج التقنيهة بهالتعليم إال أن قهدرة  ومع أن هناك العديد من العوائق التي من شونها الحد من

ستوى ورفع م ,قات في المستقبل القريبيلب على هذه المعكفيلة بالتغ البشري التي أعطاه اهلل تعالى لنا
ية علهى العلهوم العصهر  لهذه التقنيات بما يكفل ألبنائنا الطالب التعلم المتقن المبني على تطور التطبيق

 القصوى من التقنية. الستفادةايد معلم خبير مدرب على كيفية التعامل معها و 
التطههور فههي الجوانههب المعرفيههة والتقنيههة  يههاة ومنهههاوبههالنظر إلههى التطههور فههي مختلههف مجههاالت الح

تسههتوجب إيجههاد الحلههول المناسههبة التههي تكفههل للمههتعلم معلومههة  وثههورة االتصههاالت  نجههد تحههديات كبيههرة
 فالعههالم أصههبح قريههة كونيههة  ور التقنههي المعرفههيطههيكههون ذلههك إال مههن خههالل الت صههحيحة نقيههة  ولههن

بالوسههائل  الحضههارية مهها يصههعب علههى الفههرد مجاراتهههومجتمههع المعرفههة يضههم مههن التطههورات   صههغيرة
 .التقليدية

تي تكفل وتقدمها المعرفي في إكساب المتعلم المهارة ال وهنا يوتي دور تكنولوجيا التعليم بتطوراتها
 .التربوية التعليمية له تحقيق األهداف
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 الثالث املبحث

 االقتصادية احلماية طرق
 لب:اأربعة مط فيهو 

 .الوقاية: ولاأل  المطلب
 .الحماية: الثاني المطلب
 .القضائية المالحقة: الثالث المطلب
 باألشخاص. تجاراال التعاون القضائي لمكافحة جرائم : الرابع المطلب
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 األول املطلب
 الوقاية

 .باالشخاص تجاراال  لمنع تنظيمات وضع: األول الفرع
 الوقاية:

 جههاز علهى ممارسهته تقتصهر عمهل مجهرد وقوعهها قبهل مقاومتهها أي الجريمهة  مهن الوقايهة تعد لم
نمههها فحسهههب  الجنائيهههة العدالههة إدارة  ههههذه فهههي األههههم الهههدور تمهههلالمح عليهههه المجنهههي أو للفهههرد  أصهههبح وا 

 كوحهد البهارز مكانهها اإلجراميهة الظهاهرة فهي عليهه المجنهي بهدور المتعلقهة الدراسهات احتلهت قدو . الوقاية
 التيهار علهى ارد   ليكهون الثانية العالمية الحرب أعقاب في نشو الذي عليه  المجني علم موضوعات أهم

 التيههار هههذا فبههدأ   1 الجههاني علههى اهتمامههه جههل   يركههز والههذي الجنههائي  الفكههر يسههود كههان الههذي التقليههدي
 السههبل جانهب إلههى - يهدرس الجنائيههة  الخصهومة فههي كطهرف عليههه بهالمجنى اهتمامههه إطهار فههي الجديهد

 جههراء تكبههدها التههي األضههرار مقابههل عههادل تعههويض علههى عليههه المجنههي حصههول تكفههل التههي واإلمكانههات
 الهدور دراسة خالل من وذلك عليه  مجني إلى الفرد تحول من تمنع التي والعوامل الظروف -الجريمة
 ههههذه علههى بههالتحريض والمتمثههل الجريمههة  ارتكههاب فههي عليههه المجنههي بههه يسههاهم الههذي المقصههود غيههر

 محتمههل  عليههه مجنههي إلههى الفههرد تحههول إمكانيههة دون يحههول الههذي األمههر وعههها وق تسهههيل أو الجريمههة 
 . 2 وقوعها قبل مقاومتها أو الجريمة  من الوقاية وبالتالي
 الواسهع  بمعنهاه العهام النظهام حمايهة ههو  3 التنفيذيهة السهلطة مهنح من الغاية أن يقينا المعلوم منو 
 :العام النظام عليها استقر ثالثة أغراضا تحقق أن اإلدارة على فإن وعليه

 :العام األمن حماية: األول الغرض
 ممها الوقايهة الغهرض ههذافهي  يهدخل كمها االعتهداء  خطهر مهن واألموال األرواح حماية به ويقصد

 . 4 الداخلية والمالامرات والفتن الخطرة واالجتماعات كالمظاهرات األمن اضطراب يسبب

                                                

  ط القهاهرة  العربهي الفكهر دار  عليهه المجنهي علهم فهي دراسهة  عقيهدة العهال أبو محمد. د  اإلجرامية الظاهرة في ودوره عليه المجني  1 
 .هابعد وما  55  ص م 1991   2 

 . 56  55  ص المرجع السابق   2 
  .110  ص    د. ط  القاهرةيالناد محمد فالاد/د  يحلم محمود/د ي واليمن يالمصر  ياإلدار  القانون مبادئ يف الوجيز  3 
 . 475  ص  القانون معجم  مجمع اللغة العربية  4 
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  :العامة السكينة وأ العام الهدوء حماية: الثانى الغرض
 حمايهة مهدلولهافهي  ويهدخل اإلزعهاج  ومنهع والسهكون الههدوء على المحافظة الغرض بهذا ويقصد

 . 1 لمنعها اإلدارة تدخل تستلزم الجسامة من درجة على تكون والتى العامة واآلداب األخالق
 :العامة الصحة حماية: الثالث الغرض
 يكههون قههد مهها كههل مههن واالحتيههاط األوبئههة انتشههار نههعوم األمههراض مههن الجمهههور حمايههة بههه ويقصههد

 . 2 العامة بالصحة للمساس سببا يكون أن يحتمل أو سببا
باألشهخاص بالتسهول  اإلتجارومن الحماية االقتصادية التي يمكن أن تساهم في الحد من جريمة 

 ما يلي:
 :الكفاية تأمين

 األصههلية المعيشههية حاجاتههه مههن كفايتههه علههى الشههخص حصههول هههو :الكفايــة بتــأمين المقصــودو 
 إل ... ومنكح وأثاث ومسكن وملبس ومشرب مطعم من عليهم ينفق ومن هو به يليق ما بقدر

 إلهى الفقهر مهن الشهخص يخهرج الهذى القهدر وأنه محدود  غير الكفاية حد أن الفقهاء بعض ويرى
 والحاجهههات  صواألشهههخا األحهههوال بهههاختالف يختلهههف عنهههدهم وههههذا الكفايهههة  إلهههى الحاجهههة ومهههن الغنهههى

 . 3 «واألزمنة واألمكنة
 كسههب أو يغنيههه ملههك لههه يكههون بههون الههدوام علههى للشههخص الكفايههة تتههوفر أن هههو الغنههى وضههابط

 لمهن الهرزق يبسهط وتعهالى سهبحانه فهاهلل ألقصهاها  حد وال الغنى مراتب أول هى المرتبة وهذه   4 يكفيه
 .ويقدر يشاء

 تبعات العوز. ومن ثمَّ يجب تومين حد الكفاية للحد من

                                                

 . 111  صي  الناد محمد فالاد/د  يحلم محمود/د ي واليمن يالمصر  ياإلدار  القانون مبادئ يف الوجيز  1 
 .السابقالمرجع   2 
  .526  2/525  البن قدامة  المغني  3 
 المرجع السابق.  4 
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 :للمال الوقائى التأمين
 تهذهب أو تهلكهه أو فتتلفهه المهال تصهيب أن يمكهن التهى والجهوائح الكهوارث اتقاء النوع هذا ويعنى

 .به
 أمهور إلهى الشهرائع ههذه نقسهم أن ويمكهن الجوائح  هذه من المال يتحم شرائع اإلسالم وضع وقد

 :ثالثة
 :اإليمانية الوقاية :األول األمر
رغهوب أمهور ا جزئيهة فقهط  والتطهوير الم ا  كمها قهد يتنهاول: وقد يكون تطوير المنهاهج جهذري  يماناإل

لهه ضهمانات التطبيهق النهاجح  واألمهر الهذي يسهتجيب إعهداد ا  فيه في كل األحوال هو ذلهك الهذي تتهوفر
 والمادية الالزمة لتحقيق ذلك. للعناصر البشرية

كتههابي لصههورة جديههدة للمههنهج  ثههم إن التخطههيط  تخطههيطفتطههوير المنههاهج إذ ا لههيس مجههرد إعههداد 
علميهة تمههد التخهاذ القهرارات ووضهع التخطهيط السهليم  حتهى ال يصهدر  الكتابي للمنهج يتطلب دراسهات

والمهنهج  انطباعات ذاتية ال تلبث أن يكتشف خطالهها ممها يزعهزع الثقهة فهي التخطهيط التربهوي  ذلك عن
وتكنولوجيههها المعلومهههات وتوسهههعت  لتهههي تهههوثرت بتطهههور التقنيهههةالدراسهههي وتطهههويره كغيهههره مهههن األمهههور ا

العقههود الثالثههة الماضههية بشههكل متسههارع لتشههمل جميههع  اسههتخدامات تقنيههة المعلومههات واالتصههال خههالل
 لهذاالمنهاهج إحهدى ههذه المجهاالت التهي تهوثرت بههذه الثهورة المعلوماتيهة  و  جوانب الحياة وتعتبر تطوير

يفهها ودراسهة كيفيهة توظ طهوير المنهاهج ومهن إمكانيهة ههذه الثهورة المعلوماتيهةينبغي أن يستفاد منهها فهي ت
 .لخدمة أهداف تطوير المناهج

المعلومهههات واالتصهههال فهههي التعلهههيم  ومهههن أبهههرز  ويهههرى العديهههد مهههن التربهههويين أهميهههة دمهههج تقنيهههة
ة كثيهر مهن أن اسهتخدام التقنيهة فهي التعلهيم سهيمكن الطهالب مهن دراسه المبهررات التهي أوردوهها فهي ذلهك

الخههارجي   العلميهة التهي يصهعب علههيهم دراسهتها فهي الظهروف العاديههة وكهذلك ربطههم بالعهالم الظهواهر
طالق العنان  للتفكير اإلبداعي. ووجود الفصول االفتراضية التي تخلو من الجدران وا 
لعقهل رة ادمج التقنيهة بهالتعليم إال أن قهد ومع أن هناك العديد من العوائق التي من شونها الحد من

سهتوى كفيلة بالتغلب على هذه المعوقات في المستقبل القريب ورفهع م البشري التي أعطاه اهلل تعالى لنا
ية علهى العلهوم العصهر  لهذه التقنيات بما يكفل ألبنائنا الطالب التعلم المتقن المبني على تطور التطبيق

 ى من التقنية.القصو  الستفادةايد معلم خبير مدرب على كيفية التعامل معها و 
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التطههور فههي الجوانههب المعرفيههة والتقنيههة  وبههالنظر إلههى التطههور فههي مختلههف مجههاالت الحيههاة ومنههها
تسههتوجب إيجههاد الحلههول المناسههبة التههي تكفههل للمههتعلم معلومههة  نجههد تحههديات كبيههرة التوثههورة االتصهها

  صهغيرة ح قريهة كونيهةفالعالم أصهب  يكون ذلك إال من خالل التنور التقني المعرفي صحيحة نقية  ولن
 .بالوسائل التقليدية ومجتمع المعرفة يضم من التطورات الحضارية ما يصعب على الفرد مجاراته

تي تكفل وتقدمها المعرفي في إكساب المتعلم المهارة ال وهنا يوتي دور تكنولوجيا التعليم بتطوراتها
 لكفهرا أن كمها وطمونينهة  سهعادة بهل الولهد و  والمهال للهنفس تومين .التربوية التعليمية له تحقيق األهداف

 .باإلنسان النقم ووقوع النعم زوالفي  سبب
 أسههباب ومههن بههاهلل  اإليمههان المههال حفههظ أسههباب مههن أن عههن كاشههفة عديههدة أمثلههة اهلل ضههرب وقههد

 .ذلك تبين المالمن وصاحبه اهلل بآيات كفر الذى الجنتين صاحب وقصة باهلل  الكفر وضياعه هالكه

 : تعههالى اهلل قهال                               

                 
 1 . 

 الههنعم زوالفههي  سههبب والمعاصههى الكفههر أن علههى آيههة سههبو قصههة مههن وتعههالى سههبحانه اهلل وجعههل
 : تعهالى قال واالحتياطات  األسباب من اإلنسان اتخذ مهما واألموال               

                                        

                                       

         
 2 . 

 وأن المههال  حفههظفههي  مهمههان سههببان لههه والطاعههة بههاهلل اإليمههان أن القصههتين مههن واضههح هههو فكمهها
 : تعهههالى اهلل قهههال. وهالكهههها األمهههوال ضهههياع عوامهههل مهههن والجحهههود الكفهههران          

       
 3 . 

                                                

 .33-32 :اناآليت الكهفسورة   1 
 .17- 15: اآليات سبوسورة   2 
 .96: آية األعرافسورة   3 
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 :السببية الوقاية ي:الثان األمر
فهي  الوقهوع مهن ويحهذر والحهذر  الحيطهة إلهى يهدعو وههو باألسهباب األخهذ علهى قائم دين اإلسالم

 .األمور كلفي  المفسدات من االحتراز على ويحث الخطر 
 :منها أربع إلى نشير كثيرة السببية الوقاية ووسائل
 :المال تصيب قد أحداث من يتوقع لما والحذر الحيطة اتخاذ :األولى الوسيلة

 مهها علينها قهص عنهدما القهرآن عليهه دلنها مها وهههذا لألزمهات  تحسهب ا االدخهار إلهى اإلسهالم دعها فقهد
لا  عنههدما السهههالم عليههه ليوسهههف حههدث  : فقهههال رآههها التهههى راليههاه للملهههك أاو             

        
 1 . 

 والعقههول النفههوس حفههظ هههى التههى الشههرعية بالمصههالح القههولفههي  أصههل اآليههة هههذه: القرطبههي قههال
 شهيئا يفهوت مها وكهل مصهلحة  فههو مهوراأل ههذه من يءش تحصيل تضمن ما فكل واألموال  واألنساب

 . 2 مصلحة ودفعه مفسدة فهو منها
 عهن الرسول فنهى الحرائق  مثل المال تتلف قد التى المخاطر توقى إلى يدعو أيضا واإلسالم

 موسهى يأبه وعهن   3 «تنهامون حهين بيوتكمفي  النار تتركوا ال»: فقال النوم  عند البيوتفي  النار ترك
: قههال بشههونهم  اهلل رسههول ُحههدِّث فلمهها اللَّيىههلى فههي  أهلههه علههى المدينههةفههي  بيههت تههرقاح: قههال األشههعرى 

 أنههه إلههى ترشههد التههى األحاديههث مههن ذلههك غيههر إلههى..  4 «فوطفئوههها نمههتم فههإذا لكههم عههدو   النههار هههذه إن»
 .األخطار يتوقى أن المسلم على يجب

                                                

 .47آية:  يوسفسورة   1 
  .9/203  الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي  2 
 المفهههرد األدب وفهههى  6293  البيهههتفهههي  النهههار تتهههرك ال: بهههاب االسهههتئذان  كتهههاب  12/360  البخهههاري أخرجههههالحهههديث صهههحيح,   3 

 والحميهههدى   19871  وعبههد الههرزاق   100/2015  اإلنههاء بتغطيههة األمههر: بههاب األشههربة  كتههاب  3/1596  ومسههلم   1224 
   3/402  والترمهذي   5246  بالليهل النهار إطفهاءفهي  بهاب األدب  كتهاب  2/784  داود وأبو   44  8  2/7  وأحمد   618 

 المبيههت عنههد النههار إطفههاء: بههاب األدب  كتههاب  5/318  ماجههه وابههن   1813  اإلنههاء تخميههر فههي جههاء مهها: بههاب طعمههة األ أبههواب
 .عمر ابن عن  9/231  الحليةفي  نعيم وأبو   5/335  عوانة وأبو   5434  يعلى وأبو   3769 

 حبهههههان وابهههههن   3770  ماجهههههه وابهههههن   4/399  وأحمهههههد   101/2016  ومسهههههلم   6294  يالبخهههههار  أخرجههههههالحهههههديث صهههههحيح,   4 
 5520 . 
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 :المالية الحقوق أداء :الثانية الوسيلة
 ههذه كانهت سهواء سهبحانه اهلل شهرعها التهى الماليهة الحقوق أداء وحفظها ألموالا وقاية أسباب من
 .والهبة والوصية كالوقف تطوعية كانت أو والنذور  والكفارات  كالزكاة  عينية الحقوق

 عنهه وتهدفع وتزيهده  المهال تنمهى وغايتهه المهال ثمهرة أنهها عهن فضال بها والقيام الحقوق هذه وأداء
 : تعهالى اهلل ولهيقه ذاههه هيوفه بهه  تذهب قد التى واآلفات تصيبه قد التى الجوائح        

      
          : ويقههههههههول   1 

             
 2 . 

 ملكهان إال فيهه العباد يصبح يوم من ما»:  اهلل رسول قال: قال عنه اهللرضي  هريرة يأب وعن
 . 3 «تلف ا ممسك ا أعط اللهم: اآلخر ويقول خلفا  منفقا أعط اللهم: أحدهما فيقول ينزالن 

 مهههثال مكهههة ألههههل فضهههرب النعمهههة  ذههههابفهههي  سهههبب الحقهههوق ومنهههع البخهههل أن ىتعهههال اهلل وذكهههر
  قتههاأحر  نهار ا: قيهل  طائف ها عليهها أرسهل بهون اهلل فوهلكهها جنهتهم  زكهاة منهع قهرروا الذين الجنة أصحاب

 .عنده من

 : تعههههههههههههههههالى اهلل قههههههههههههههههال                              

                                        

                                  

                                      

                                             

                                                

  
 4 . 

                                                

 .39: آية سبوسورة   1 
 .272: آية البقرةسورة   2 
 : تعهالى اهلل قههول: بهاب الزكههاة  كتهاب  4/58  البخههاري أخرجههالحهديث صههحيح,   3            ...  ومسههلم   1442  اآليههة 

 . 57/1010  لممسكوا المنفق: في باب الزكاة  كتاب  2/700 
 .32- 17: اآليات القلمسورة   4 
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 أو واجب ها الحق هذا يكون وقد عليهم  المقرر الحق منعهم بسبب أموالهم بهالك الدنيافي  فعوقبوا
 .تطوع ا

 ههههذا ولهههيس محفوظ ههها  المهههال فيبقهههى الهههدنيا فهههي  اهلل عهههذاب مهههن وقايهههة الماليهههة الحقهههوق فهههوداء إذن
 نعه ويهدفع المنفهق للعبهد يبهارك تعهالى اهلل ألن وزيادتهه؛ المهال نمهاء إلهى الحقوق أداء ييالد بل فحسب
 اإلنفههاق عهن الحاصههل الثهواب أن ذلهك إلههى أضهف الخفيهة  بالبركههة الصهورة نقهص فيجبههر اآلفهات  مالهه
 .عينها نقص يجبر

 :المالية المعاصى من االمتناع :الثالثة الوسيلة
ا وتالدى وبركته  المال محقفي  سبب اهلل معصية   .اهلل عقاب إلى أيض 

 :المفقود المال وصيانة الموجود المال حماية :الرابعة لوسيلةا
 شهخص عنهد بحفظهه وذلهك الضهياع  من ووقايته صاحبه عند الموجود المال تومين اإلسالم شرع

 فهإذا صهاحبه مهن الضائع المال أما   1 بالوديعة اإلسالمى الفقهفي  يسمى فيما آمن مكان يف أو أمين
 يعههرف مهها وهههو عليههه  العثههور لصههاحبه يتسههنى حتههى وتعريفههه يانتهصهه عليههه فيجههب النههاس أحههد وجههده

 . 2 باللقطة

 : قههائال المههالمنين عبههاده بههها اهلل أمههر التههى البههر أعمههال مههن واللقطههة والوديعههة        

       
 3 . 

                                                

شهمس الههدين ل  حاشههية الدسهوقي علههى الشهرح الكبيههر   2/237  لنفهراويل  الفواكهه الههدواني   2/337  يبهدامادا أفنههد مجمهع األنهههر   1 
الكتهب العربيهة الكبهرى     داريللشهي  زكريها األنصهار   على شهرح التحريهر يحاشية الشرقاو    3/419  الشي  محمد عرفة الدسوقي

اإلنصههههاف فههههي معرفههههة الههههراجح مههههن    4/166  كشههههاف القنههههاع  للبهههههوتي   3/79    للشههههربينيمغنههههي المحتههههاج   2/96  القهههاهرة
  .6/316  يللمرداو   الخالف

  ايههة المحتههاجنه   3/301  لزيلعههيل  تبيههين الحقههائق   3/348  يلمحمههد أمههين الشهههير بههابن عابههدين الدمشههق  حاشههية ابههن عابههدين  2 
   2/135  يللشهي  زكريها األنصهار   علهى شهرح التحريهر يحاشية الشرقاو    2/406    للشربينيمغني المحتاج   5/426  للرملي

حاشهية الدسهوقي علهى الشهرح    2/217  يعيسهى الحلبه ي للعالمة صالح عبد السميع األزههر   جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل
   5/633  البهن قدامهة  المغني   2/350  الشرح الصغير  الدردير   4/117  محمد عرفة الدسوقيشمس الدين الشي  ل  الكبير

  .6/118  البن الهمام  شرح فتح القدير   209  4/208  كشاف القناع  للبهوتي
 .2 :آية المائدةسورة   3 
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 :الجزائية الوقاية :الثالث األمر
فههي  التههوازن تحفههظ التههى القواعههد ووضههع كفايتههه  لتحصههيل قههادر كههل علههى العمههل اإلسههالم أوجههب

 األمهوال تحصهيلفهي  يالسع على وحث بالحاجات  وتفى المبادالت في  العدل وتوفر المسلم المجتمع
 يفسههد فيمهها والتجههارة واالسههتغالل الربهها بطريههق تحصههيلها عههن ونهههى المشههروعة  بههالطرق األرض وعمهارة
 بطريهههق أو والهههرقص والتسهههول  والقمهههار كالميسهههر الخلهههق يفسهههد أو والخنزيهههر  كهههالخمر والصهههحة العقهههل
 . 1 وتفسده بالمال تضر يالت األمور من ذلك غير إلى... والرشوة واالختالس والنهب السرقة

 الحرابههة وحههد رقةالسهه حههد الشههون هههذافههي  اإلسههالم وضههعها التههى الواقيههة الجزائيههة العقوبههات ومههن
البشهر ب اإلتجهاروغيرها من الحدود والتعزيرات وقد تقدم بيان هذه العقوبات الدنيويهة واآلخرويهة لجريمهة 

 بالتسول.

                                                

  .334  ص  التواب عبد رجب/د ي التعاون التومين نظرية  1 
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 :الوعي نشر: الثاني الفرع
بالبشهههر بالتسهههول يقتضهههي أال يقهههف والة األمهههر وسهههائر  اإلتجهههارإن المواجههههة الحقيقيهههة لحمهههالت 

  فيحمالتهم  بل عليهم التصدي لهذه الجريمة بنشر الوعي الديني والثقاالمجتمع مكتوفي األيدي أمام 
 فهههي تتمثهههل النهههاس حيهههاة فهههي تهههوثير ا وأعظمهههها الوسهههائل ههههذه أههههم لكهههن كثيهههرة  وسهههائل خهههاللوذلهههك مهههن 
 :هما قطاعين 

 .الدولة في اإلعالم قطاع األول:
 .المختلفة مراحله في التعليم قطاع الثاني:

 :الوعي نشر يف اإلعالم دور: أوال  
الهههوعي للحهههد مهههن ههههذه الجريمهههة  نشهههر فهههي مهههالثر ا دور ا تلعهههب أن المختلفهههة اإلعهههالم لوسهههائل يمكههن

 :اآلتي النحو على وذلك  بها المتعلقة والحقائق بالبشر بالتسول  اإلتجار
 :الصحافة دور - 1

ن هامهة جهد ا مهيزداد االهتمام بالشهئون الصهحفية فهي العهالم اآلن يومها بعهد يهوم والصهحافة وسهيلة 
ويا حبهذا لهو  -وسائل اإلعالم  والعمل الصحفي عمل محبب لدى من يشتغلون به  والصحفي الناجح 

 يملك توجيه األمة بوسرها. -كان من الدعاة 
فوسهههائل اإلعههههالم فهههي عصههههرنا الحاضهههر عديههههدة ومتنوعهههة وهههههذه الوسهههائل منههههها مههها هههههو مطبههههوع 

هو مسموع كاإلذاعة والتسجيالت الصهوتية  ت ومنها مالدوريات والكتب والنشراكالصحف والمجالت وا
المختلفة ومنها ما هو بصري كالمعارض والالفتات وغيرها من الوسائل البصرية ومنهها مها ههو سهمعي 

 وبصري كالتليفزيون والسينما والمسرح.
 ولكههل مههن هههذه الوسههائل دور  فههي الحيههاة ووظيفههة  يقههوم بههها  وفههي هههذا يقههول الههدكتور محيههي الههدين
ا في عصرنا الحاضر يالدي وظيفة مهن أخطهر الوظهائف فهي  عبد الحليم: وهكذا نرى اإلعالم خصوص 
ذا كانت الهدول المتقدمهة فهي حاجهة إلهى اإلعهالم فهإن الهدول الناميهة أحهوج مها تكهون  العصر الحديث  وا 

 . 1 إليه

                                                

  .24  23مي وتطبيقاته العملية  د. محيي الدين عبد الحليم  مكتبة الخانجي بالقاهرة  ص   األعالم اإلسال1 
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 شهارانت مهن بهه تهازتم لمها نظر ا وأفكارهم؛ الناس عقول على كبير ا توثير ا للصحف أن المعلوم منو 
 فئة على تقتصر وال للجميع  متاحة فهي منتظم؛ دوري بشكل تصدر التي الصحف تلك خاصة كبير 
 .بعينها

  الجمههاهير لههدى بالبشههر بالتسههول اإلتجههاربخطههورة  الههوعي بههث فههي الصههحف تسههتغل أن ويمكههن
ني للهبالد  ومههن ذلههك وأن هههذه اآلفهة تضههر بالمصهالح االقتصههادية لالقتصهاد الههوط همى ر اخبهأ بنشههر وذلهك
 .للناس بكيفية وسائلهم والتحذير منها عامة إرشادات تقديمأيضا 

 :اإلذاعة والتلفزيون دور - 2
 فهي األثهر أكبهر فلهمها والتلفزيهون  اإلذاعهة الحهديث العصهر فهي محاربة الجريمهة وسائل أقوى من

ا ؛ وهمهيهوم كهلفهي  إلهيهم محببهةوال المختلفهة  برامجهمها إلهى والنظهر إليهمها  االسهتماع إلهى الناس جذب
 الموضهوعات من كثير تجاه وتصوراتهم أفكارهم وصياغة الناس  عقول تشكيل فيمن الوسائل الهامة 

 .والبصر السمع : وهما اإلدراك  أو الحس وسائل من وسيلتين بين لجمعه نظر ا الحيوية؛
 :اليكالت الحد من هذه الجريمة في التليفزيونذاعة و اإل استغالل ويمكن

 .حلها طرق وبيان  بالبشر بالتسول اإلتجارجريمة  لمناقشة المسئولين؛ مع ندوات عقد -
 .اإلسالم في كيفية سالال المحتاج وسلوكيات بآداب وتعريفهم الجماهير  بين الوعي نشر -
 مجههال يمتههد كههي وذلههك هههم مع حههواروال  التجههار باألشههخاص بالتسههول لههبعض حيههة صههورة نقههل -
 .واالنفعاالت العواطف إلى يتجاوزه بل العقل  على يقتصر فال  ويتسع التوثير

 الجمهههور  منههها يمههل ال حتههى واإلثههارة؛ بالتشههويق تمتههاز  التسههول مشههكالت عههن بههرامج تقههديم -
 وشرائح المجتمع. الفئات جميع مخاطبة - نفسه الوقت في - وتستطيع
والتحهههذير مهههن ههههذه  الهههوعي بهههث فهههي التليفزيونيهههة الفقهههرات بهههين التجاريهههة اإلعالنهههات اسهههتغالل -
 . 1 الجريمة
 .الطريق آداببيان قواعد و  -
 .بهذه الجريمة الخاصة المواطنين استفسارات على الرد -

                                                

   2ط   اإلسههالمي  للفكههر العههالمي المعهههد الفههايز  إبههراهيم العزيههز عبههد.د: ترجمههة  األحسههن اهلل عبههد.د  اإلسههالمي المههالتمر منظمههة  1 
 . 88ص   م 1996 - هه1417
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 وعمهل  بالتسهول باألشهخاص اإلتجار مشكلةفيها  طرحي خاصة أسبوعية أو يومية برامج عمل -
 .لها حال   يتضمن بحث ألحسن جائزة

وزارة الشههالون االجتماعيههة تقههوم » :مههن قههانون مكافحههة التسههول علههى أنوقههد نصههت المههادة الثامنههة 
بالتنسهيق مهع الجههات ذات العالقهة حمهالت إعالميهة للتعريهف بههذا النظهام وبيهان خطهورة التسهول علهى 

 .«الفرد والمجتمع
 :الوعي نشر في التعليم قطاع دور: ثاني ا -ب

باألشههخاص  اإلتجههاربحظههر جريمههة  يالههوع نشههر فههي فاعههل بشههكل يسهههم أن التعلههيم لقطههاع يمكههن
 .المختلفةوكلياته  ومعاهده مدارسه خالل من بالتسول

 ويتلقههى الطفههل فيههها ينشههو التههي األولههى المالسسهة هههي المدرسههة أن إلههى القطههاع هههذا أهميههة وترجهع
 .للطفل بالنسبة األول التعليمي الوعاء هي فالمدرسة وآدابه؛ وأفكاره سلوكياته وتتشكل تعليمه 

بحظههر هههذه  الههوعي بههث فههي األسههرة عههاتق علههى الملقههى العههبء ألهميههة اإلشههارة ننسههى وال
 .األب خاصة الخلقية  القيم الطفل يستمد الوالدين فمن الطفل لدىالجريمة 
 تجار باألشخاص والتحذير منها:كشف وسائل اال  -

 باألشههخاص ال بههد أن يكشههفوا وسههائلهم اإلتجههارلكههي يههتمكن المجتمههع مههن إحبههاط حمههالت 
وأساليبهم في هذه التجارة؛ ليحذرها الناس  وال ينخدعوا بهها  خاصهة تلهك األسهاليب المهاكرة التهي 

 ينفذ من خاللها التجار؛ حتى يتوصلوا إلى خداع اإلنسان.
حباطهاتبصير الناس بأهداف اال  -  :تجار باألشخاص وا 

 لى خالف الحقيقة.إن مقاومة التجار باألشخاص تقتضي فضح أهدافهم الحقيرة  وبيان أنها ع
نشهائه إلهى تعزيهز التوعيهة بخطهورة ههذه األنهواع مهن مجلس وزراء الداخلية العرب منهذ إ وقد سعى

خاصههها  امكتب ههه ههههذه الجهههرائم بمفهههرده؛ فلههههذا أنشهههو الجهههرائم؛ إذ ال يمكهههن للجههههاز األمنهههي أن يواجهههه أمثهههال
يههة والومضههات اإلشهههارية  و التوعبههاإلعالم األمنههي مقههره القههاهرة يعمههل علههى إنتههاج الملصههقات واألفههالم 

بالبشههر وأعضههائهم فقههد كلههف المكتههب معههالي األمههين العههام للمجلههس بإنتههاج  اإلتجههاروبالنسههبة لمسههولة 
 . 1 موساويةال وعواقبه اإلتجارم  بهدف تنبيه المواطنين بخطورة 2003ملصق توعوي في عام 

                                                

  .10خضراء محمد رضوان  ص    1 
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 :ل علىمن مشروع قانون مكافحة التسو  المادة التاسعةومن ثمَّ نصت 
 تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات اآلتية: -1»

 .إمارة المنطقة -أ

 .وزارة الشالون االجتماعية -ب

 .الشرطة -ت

 .الجوازات -ث

 .هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المتنكر -ج

 تختص هذه اللجان باآلتي: -2

 .القبض على المتسولين -أ

 .لتعزيز جهود مكافحة التسول القةالتنسيق مع الجهات ذات الع -ب

 .اقتراح الوسائل واإلجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول -ت

 .«أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الالئحة التنفيذية لهذا النظام -ث
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 .باألشخاص اإلتجار بمنع المعنية الجهات تدريب: الثالث الفرع
خطههههط يسههههاعد المسههههتهدف علههههى النمههههو فههههي مهنتههههه يعههههرف التههههدريب بونههههه كههههل برنههههامج مههههنظم وم

بالحصول على مزيد من الخبرات الثقافية التي ترفع مستوى أدائه لهذه المهنة  وتثري طاقاته اإلنتاجيهة 
 . 1 فيها

عمليههة منظمههة  يههتم التخطههيط لههها علههى أسههس  باألشههخاص بالتسههول اإلتجههارفههي مجههال  والتههدريب
رجة من درجات السلم الوظيفي؛ ويقوم به متخصصون أكثر علمية  وفق احتياجات المتدرب في كل د

ة مهارة؛ لتزويد المتدرب بالمعارف والمهارات واالتجاهات الجديدة في مجال القضاء على خطورة جريم
 باألشخاص بالتسول ليصبح المتدرب أكثر قدرة وفاعلية في أداء عمله المنوط به. اإلتجار

التعهههرف علهههى األحكهههام  بهههل ال بهههد مهههن »ن مهههن الفنهههون وذلهههك انطالق ههها مهههن أنهههه ال يكفهههي ألي فههه
االرتيههاض فههي مباشههرته  وتطبيقههه حتههى يكههون لقاصههده فههي ذلههك ملكههة قههادرة علههى االهتههداء ألصههوله  
تقانهه ألصهوله ومآخهذه   دراك األحكام العارضة له  فيهتدي لمعاقده  ويتنبه لفروقه؛ لكثرة نظره فيه  وا  وا 

شرته عنهده سههلة ميسهرة؛ وذلهك مهن أنفهس مها يحصهله المتهدرب فهي وتردده في ممارسته حتى تكون مبا
كههل فههن  وهههو مههن أنفههس صههفات متلقههي األحكههام؛ لتنزيلههها علههى الوقههائع فههي الفتيهها والقضههاء والتحقيههق 

 . 2 «الجنائي  وما يشابهها
أضف إلى هذا أنه من خالل التدريب والمران يشعر كل فرد بقيمته وقيمة الدور الهذي يالديهه فهي 

ماعهههة التهههي ينتمهههي إليهههها  وههههو مههها يسهههمى بمبهههدأ تهههدريب الحساسهههية الهههذي ظههههر فهههي إطهههار نظريهههة الج
 التي يمكن التعريف بها على النحو اآلتي:  3 التنظيم
 نظرية التنظيم: -

المراد بالتنظيم هنا: العمل اإلنساني الجماعي المنظم  الذي يشترك فيه األفراد طواعيهة مهن أجهل 
اء متفرقهههة  قهههد تتجمهههع بالتهههدريج  وههههو عمهههل يكتمهههل علهههى مراحهههل مترابطهههة أداء عمهههل يتكهههون مهههن أجهههز 

                                                

تههدريب المعلمهههين بالخهههارج  دراسهههة فههي التخطهههيط للتنميهههة المهنيهههة  رشههيدة السهههيد أحمهههد الطهههاهر  رسههالة ماجسهههتير  معههههد الدراسهههات   1 
  .4  3م  ص 2003 -هه1424والبحوث التربوية  جامعة القاهرة  

حمهد بهن حنهين  مجلهة البحهوث اإلسهالمية  الرئاسهة   تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية فهي الفقهه اإلسهالمي  عبهد اهلل بهن م2 
  .246  78/245العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  

  344م  ص 2006  مصهههطلحات الفكهههر الحهههديث  سهههامي خشهههبة  الجهههزء الثهههاني  الهيئهههة المصهههرية العامهههة للكتهههاب  مكتبهههة األسهههرة  3 
345.  
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ومتالحقة من خالل عمل األفهراد فهرادى أو فهي جماعهات  وههم واعهون بهون عمهل كهل فهرد أو مجموعهة 
 منهم هو جزء من العمل الكلي الذي تالديه الجماعة الكبرى التي ينتمون إليها.

قرن العشرين بعلم اإلدارة الذي تطور منذ أواخر القرن وهذه النظرية قد ارتبطت منذ عشرينيات ال
 . 1 التاسع عشر

توكيد أهمية كل فهرد علهى حهدة  وههو مها »ومن المبادئ المهمة التي تشتمل عليها نظرية التنظيم 
دراكهه « تهدريب الحساسهية»أدى أخير ا إلى ابتكار مبهدأ  الهذي يههدف إلهى زيهادة إدراك كهل فهرد بنفسهه  وا 

علهههى أهميهههة الصهههورة الجماعيهههة للبنهههاء  -رغهههم ذلهههك  -يتصهههوره بهههها اآلخهههرون  والتوكيهههد  للكيفيهههة التهههي
 . 2 «التنظيمي  التي يدركها أعضاء هذا البناء نفسه  أو أعضاء األبنية التنظيمية األخرى

                                                

  .345  344سامي خشبة  ص   مصطلحات الفكر الحديث  1 

  .345  المرجع السابق  ص 2 
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 الخبرة: -
تعنهههي: مههها يكتسهههبه المبتهههدئ فهههي أي مهنهههة مهههن التمهههرس عليهههها ممههها يكسهههبه القهههدرة علهههى الخبـــرة: 

 ها  وضبط إجراءاتها.معانات
والخبرة لها أهميتها في عمل المتدرب؛ ألنها تصقل مواهبه الفطرية  وتالكد الصهفات التهي ينبغهي 
لههه التحلههي بهههها  ومههن خاللهههها يههتمكن مههن اآلداب الالزمهههة؛ واألحكههام الموضهههوعية  واألصههول النظريهههة 

تهيئهه لفههم أصهول ههذه الجريمهة   ؛ حيهث تتكهون عنهده بهالخبرة ملكهة 1 واإلجرائية لمحاربهة ههذه الجريمهة
الخبهرة والتجربهة أسهاس كهل »؛ انطالق ها مهن أن  2 وحسن التعامل معها مهما تنوعت األسهاليب والوسهائل

 . 3 «فن  وسبب نجاح كل مهنة؛ ألن من تردد في شيء أعطي سره
 المنهجية: -

يسههتخدمها نظههام  الطريقههة التههي»لمصههطلح المنهجيههة أوجههه عديههدة  لكههن معنههاه الههرئيس يتمثههل فههي 
 . 4 «واستخدامه لها -أو معلوماته  - و علمي ما في جمع مادته المعرفيةفكري أ

حيث يشير إلى بناء فكري عام  »ويقترب المعنى الفلسفي لمصطلح المنهجية من معنى النظرية 
أو  -معرفيههة متعههددة أي: حيههث يكههون المههنهج هههو التوجههه  –أو مجههاالت  –يشههمل فههي إطههاره جزئيههات 

ا  -الفكري للنظام العلمي المعين  وهو  -إلطار ا االلتزام بالطرق التكنيكيهة المالديهة إلهى حقيقهة  -أيض 
 . 5 «موضوعية  جزئية  أو شاملة

 الجودة: -
  ويمكهههن تعريفهههها هاهنههها بونهههها:  6 الجهههودة: صهههفة عامهههة لمههها ينبغهههي أن يكهههون عليهههه الموصهههوف

شهخص المهراد تقييمهه  والتهي فهي ضهوئها يمكهن تحديهد المحددات والمتطلبات التي يجهب أن يهدركها ال»
 . 7 «مستواه  ومدى إجادته لعمله

                                                

  .95م  ص 2005 العبيكان  مكتبة الرياض   خنين آل بن سعد محمد بن اهلل عبد   المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي 1 

  .78/245  تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه اإلسالمي  عبد اهلل بن محمد بن حنين  ص  2 

  .78/246  المرجع السابق   3 

  .277  مصطلحات الفكر الحديث  سامي خشبة  ص 4 

  .278  المرجع السابق  ص 5 

  .16  تطوير برنامج إعداد معلم القرآن الكريم في كلية التربية  جامعة صنعاء  ص 6 

   المرجع السابق.7 
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ويمكن تعريف الجودة في مجال التدريب  وما يشتمل عليه هذا المجال مهن عمليهات تعلهيم وتعلهم 
عملية تستهدف تحقيق منتج تعليمي عالي الجودة  من خالل توفير المدخالت الالزمة  والعمهل »بونها 

 . 1 «سينها بما يحقق األهداف المنشودة وفق معايير محددة  ويكفل تلبية حاجات سوق العملعلى تح
وفههي مجههال إعههداد الكههوادر لمحاربههة هههذه الجريمههة يمكههن أن تعههرف الجههودة بونههها: مجموعههة مههن 
المعهايير والمواصههفات يجههب أن تتههوافر فههي برنههامج إعهداد المتههدرب؛ بحيههث تلبههي الحاجههات والمتطلبههات 

 لفة للقضاء على هذه الظاهرة.المخت
 ولذلك ال بد من آليات لتفادي سلبيات التدريب منها:

 الوعي بوهمية التدريب خاصة في المجال الوظيفي وفي مكافحة الجرائم ذات البعد الدولي. -
وضهههع آليهههات توجهههب حضهههور البهههرامج التدريبيهههة ومنهههها حهههوافز ماديهههة ومعنويهههة ووظيفيهههة تهههدفع  -

 ذه البرامج.المتدرب في حضور ه
اإلعهداد المهنهي الهالزم وتطهوير بهرامج المالسسهات التهي تقهوم بإعهداده المهدرب  االهتمام بإعداد -

بهههودواره المناطهههة بهههه فقهههد تغيهههرت وتعهههددت المهههدرب  ولضهههمان قيهههام  لتواكهههب المههههام والوظهههائف الجديهههدة
 ممهها بههدوره المنشههود. اكتسههابها للقيههامالمههدرب  المواصههفات والخصههائص والمهههارات والمعههارف التههي يلههزم

يهتم درب خاصهة بالمه معهايير التربية والتعليم لوضعوزارات الداخلية والعدل و من مسالولي  ينحدا بالكثير 
 لهذه العناصر.المدرب  بموجبها التوكد من امتالك

زمة لتخصصه العلمي شاملة  خصائص العلهم البالمعارف الالمدرب  يلمايير أن ومن هذه المع -
ه وأسسهه وعناصهره بمها يمكنهالهذي يقهوم بهه واف  مهن معلوماتهه  ويهتفهم المهنهج  ومبادئه ومفاهيمهه وقهدر

 .لحد من هذه الجريمةل المرجوة التعامل معه بصورة  تحقق األهداف من
لك المنهههوط بهههه ن مهههن داخهههل السهههو علهههيم وأن يكهههون المهههدربيجهههب عهههدم الخلهههط بهههين التهههدريب والت -

ين فههي هههذا المجههال مثههل القضههاة وأسههاتذة الجامعههات المتخصصههة فههي مجههال التههدريب مههن المتخصصهه
 مكافحة الجريمة.

                                                

يقههات  محمههود أبههو دف  وختههام الوصههيفي  المههالتمر التربههوي الثالههث: الجههودة فههي   جههودة التعلههيم فههي التصههور اإلسههالمي: مفههاهيم وتطب1 
  .21  11  ص 2007التعليم الفلسطيني كمدخل للتمييز  

http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/tags/17932/posts
http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/tags/17932/posts
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 الثاني املطلب
 احلماية

 .باألشخاص اإلتجار جريمة في عليهم المجني على التعرف: األول الفرع
 جميعهها جهرائم بشهعة وتمثهل عهدوان ا علهى كثيهر مهن القهيم اإلنسهانيةباألشهخاص  اإلتجارإن جرائم 

 التي سعت البشرية في رحلتها عبر التهاري  إلهى تحصهيلها وترسهيخها والعهي  فهي ظاللهها  ولهذا فهالقول
بهين مهن يحهدد القهانون مركهزهم بوصهف  المجنهي عليهه  ههو  مهن إن المجني عليهه فهي تلهك الجهرائم ههو

بهة فقهد نهص بروتوكهول منهع ومعاق وقهد ألزمهت االتفاقيهات الدوليهة بحمايتهه  اال  أشدهم بالس ا وأضهعفهم حه
باألشهههخاص وخاصهههة النسههههاء واألطفهههال المكملهههة التفاقيهههة األمههههم المتحهههدة لمكافحهههة الجريميههههة  اإلتجهههار

 م.  بروتوكهول بهاليرمو  فهي مادتهه السادسهة والسهابعة والثامنهة علهى2000المنظمة عبهر الوطنيهة لسهنة 
م تهدول األطراف لحفظ األسرار وهويهة األشهخاص المتهاجر بههم  والقيهام بتهدابير تعهرفهم بوضهعيإلزام ال

ا أو بالبقاء داخل إقليمهها مالقته اإلتجارمن األزمة  وأن تسمح لضحايا  القانونية وتساعدهم عن الخروج
لههم  التهي تسهمح ئلههم كهل الوسهادائما وتتولى االهتمام بالعوامل اإلنسانية والوجدانية  ويجب أن يوفر ل

 بالدخول إليها قانونا.
نههي علههيهم ضههحايا جوعههن وعههي وتبصههر واسههتقراء للواقههع اإلنسههاني المههزري الههذي يههرزح تحتههه الم

باألشهههخاص  وأنهههه فهههي غيهههر قليهههل مهههن األحيهههان قهههد يهههدفع البهههالس ههههالالء الضهههحايا إلهههى  اإلتجهههارجهههرائم 
ء والعههوز والفاقهة وبهين أن يحصهلوا علهى شههيالموازنهة بهين أحهوالهم التهي هههم عليهها مهن الفقهر واإلمهالق 

باألشهههخاص فهههي  اإلتجهههارمهههن المنهههافع الماديهههة الضهههئيلة التهههي قهههد يجنونهههها إن ههههم انخرطهههوا فهههي جهههرائم 
متههان صورتها السلبية بون يكونوا ضحاياها؛ كالمتسولين والبغايا  فيختهارون الثانيهة علهى مها فيهها مهن ا

ر واالسههتقراء لمثههل هههذا الواقههع المههزري شههددت االتفاقيههات إلنسههانيتهم.. فعههن مثههل هههذا الههوعي والتبصهه
مهة بالبشر على عدم االعتهداء برضها المجنهي عليهه فهي قيهام الجري اإلتجاروالمعاهدات الدولية لمكافحة 

م  وسار فهي إثهره أغلهب القهوانين الوطنيهة  2000في جانب الجاني  ومن ذلك بروتوكول باليرمو لسنة 
ها علهى ذلهك فهي مادتهه الخامسهة باألشهخاص السه اإلتجهار ومنها نظام مكافحة جرائم عودي  فهنص جازم 

 .«ال يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام»: أنه
 باألشخاص بالتسول  اإلتجاروفي تبيان إجراءات معاملة المجني عليهم من ضحايا جرائم 

 نون مكافحة التسول على أنه:نصت المادة الرابعة من مشروع قا
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ه إذا قبض على المتسول في المرة األولى  فيسلم للدار لفحصه طبي ا ونفسهي ا  ودراسهة حالته -1»
تههه االجتماعيههة  والتثبههت مههن أنههه لههم يسههبق القههبض عليههه متسههوال  واتخههاذ التههدابير الالزمههة لمعالجههة حال

. وال يجههوز فههي كههل األحههوا ل بقههاء المقبههوض عليههه فههي الههدار أكثههر مههن وتسههليمه ألسههرته إن كههان طفههال 
 .خمسة أيام من تاري  القبض عليه

يحههههال األجنبههههي فههههور القههههبض عليههههه لهيئههههة التحقيههههق واالدعههههاء العههههام للتحقيههههق معههههه واتخههههاذ  -2
 .«اإلجراءات النظامية إلبعاده عن المملكة
ههها»وفهههي المهههادة الخامسهههة علهههى أنهههه:  يتضهههمن اسهههم  ُتعهههد وزارة الشهههالون االجتماعيهههة سهههجال  خاص 

 .«وبيانات كل من يقبض عليه متسوال   واإلجراءات التي اتخذت بحقه
ين  لرعايهة المتسهول اتنشئ وزارة االجتماعية بموجهب أحكهام ههذا النظهام دور  »وفي المادة السادسة 

 .«وتختص هيئة التحقيق واالدعاء العام بالتفتي  على هذه الدور
ة والمعاهدات الدولية  والقوانين الوطنية  ونظام مكافحهوهكذا يكشف استقراء نصوص االتفاقيات 

 اإلتجهههههاربالبشههههر السههههعودي  وصههههنوه: نظههههام مكافحههههة التسههههول  وهههههي إحههههدى جههههرائم  اإلتجههههارجههههرائم 
باألشخاص؛ أن النظرة العميقة إلى أبعاد هذه الجرائم تتكشف عن رالية تستوجب من كل سلطة رشيدة 

ائم اية ودائب الجهد  وأن تولي المجنهي علهيهم ضهحايا ههذه الجهر أن تولي مكافحة هذه الجرائم فائق العن
هها هههو  المظلههة األوسههع مههن العطههف والرعايههة والتوهيههل النفسههي واالجتمههاعي واالقتصههادي  ألن ذلههك أيض 

 أحد أهم آليات مكافحة تلك الجرائم.
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 .باألشخاص اإلتجار جريمة في عليهم المجني ودعم حماية: الثاني الفرع
باألشهخاص ههم مهن بهين سهائر مهن يتحهدد مركهزهم القهانوني  اإلتجهارليهم في جرائم إن المجني ع

هها إلههى الحمايهة والههدعم والعههالج والتوهيههل مههن اآلثههار القاسههية  بوصهف  المجنههي عليههه  هههم األكثههر احتياج 
فقد حرصت أكثر القوانين الوطنية التي تصدر في سائر الدول لمكافحة هذه الجرائم علهى    1 من ذلك

المهادة الخامسهة ص على وسائل هذه الحماية وآليات هذا الهدعم  ومنهها النظهام السهعودي  إذ نصهت الن
تتخذ اإلجراءات التالية في مرحلة التحقيق أو المحاكمهة فهي شهون المجنهي عليهه فهي  »عشر على أنه: 

 :باألشخاص اإلتجارجريمة 

 .إعالم المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها -1
ة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونهه ضهحية اتجهار باألشهخاص  وكهذلك وضهعه إتاح -2

 .النظامي والجسدي والنفسي واالجتماعي
عرضه على الطبيب المتخصص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب  -3

 .ذلك
و أتبههين أن حالتههه الطبيههة إيداعههه أحههد مراكههز التوهيههل الطبيههة أو النفسههية أو االجتماعيههة إذا  -4

 .النفسية أو العمرية تستدعي ذلك
 .إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مووى -5
 .توفير الحماية األمنية له إذا استلزم األمر ذلك -6
ير وكانت هناك ضرورة لبقائهه فهي المملكهة  أو العمهل أثنهاء السه اإذا كان المجني عليه أجنبي   -7
 .«اءات التحقيق أو المحاكمة  فلالدعاء العام أو المحكمة المتخصصة تقدير ذلكفي إجر 

باألشههخاص السههعودي مههن الراليههة  اإلتجههاروهكههذا يظهههر جلي هها أنههه بانبثههاق نظههام مكافحههة جههرائم 
ظههام النظاميههة العامههة للدولههة إذ تسههتقي أنظمتههها مههن معههين الشههريعة اإلسههالمية الغههراء؛ فقههد جههاء هههذا الن

 لمحاسن ما قهد يوجهد فهي الهرالى القانونيهة علهى نطهاق دولهي  ومضهيف ا إليهها لمسهات مهن إنسهانيةجامع ا 
 الشريعة الغراء.

                                                

 المجلهد م 1974 يوليهو  الثهاني العهدد  القوميهة الجنائيهة المجلهة  عبيهد صهالح إبهراهيم حسهنين. د  العقوبهات قهانون في المصلحة فكرة  1 
شههرح قههانون    281  رقههم م 1975 سههنة مصههطفى  محمههود.د  الخههاص القسههم شههرح قههانون العقوبههات   252  ص  عشههر السههابع

 . 433  رقم فتحي سرور  أحمد. د  شرح قانون العقوبات الوسيط في   305  رقم م 1975 المرصفاوي  حسن. د  العقوبات
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 الثالث املطلب
 القضائية املالحقة

 .متخصص قضاء إيجاد: األول الفرع
تهههدف الدولههة الحديثههة مههن اتجاهههها نحههو التخصههيص القضههائي إلههى حصههار المشههكالت القانونيههة 

لفهة  وعلههى األخهص منهها الجانههب القضهائي ولهزم الههتخلص مهن األزمهات التههي تهنجم عههن بجوانبهها المخت
تكدس القضايا من جهة  وعن التعامل معها في سياق عام غيهر متخصهص مهن جههة ثانيهة؛ إلهى عهدة 
من األهداف  من أهمها إنشاء تشكيالت قضائية من قضاة متخصصين على مستوى النيابة  التحقيق 

أو تسههتوثر باالختصههاص فههي القضههايا ذات الصههلة بههالجرائم الخطيههرة علههى غههرار  والمحاكمههة  تسههتقطب
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  المخدرات..إل .

فههي شههكل أقطههاب متخصصههة توضههع لههدى بعههض المحههاكم التههي يههتم توسههيع اختصاصههها المحلههي 
تكهههوين القاضهههي و  فهههي ق ذات بعهههد جغراطعلهههى امتهههداد منهههاليشهههمل اختصهههاص إقليمهههي لمحهههاكم أخهههرى 

المتخصهههص  الهههذي يسهههتطيع الفصهههل فهههي القضهههايا المختلفهههة المتعلقهههة بمسهههتجدات العصهههر فهههي شهههتى 
 . 1 المجاالت: السياسية  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية  والتكنولوجية  وغيرها

ههذه  في الجانب القضائي من توجه الدولهة إلهى –باألشخاص  اإلتجاروال شك أن مكافحة جرائم 
 دوائهر لههذه الجهرائم  حاجهة إلهى االتجهاه نحهو التخصهص  فتفهردإنما ههو مجهال تشهتد فيهه ال –المكافحة 

سواء في مرحلة التحقيق واالدعاء  أو فهي طهور المحاكمهة وتوقيهع الجهزاء الهرادع الهذي ال شهك سهيكون 
لههم تخصصههم أكثر نجاعة في مكافحة هذه الجرائم إذا تقهرر علهى أيهدي قضهاة متخصصهين قهد أتهاح 

 نهي بهالواقعتعمق ا أكثر في فهم أبعاد الواقع الذي أفرز هذه الجرائم والواقع الهذي تفهرزه ههذه الجهرائم  ونع
ا ن أبعهاد فإذا أضفنا إلى ذلك ُبعهد ا آخهر مه, هنا جميع العناصر االجتماعية واالقتصادية والقانونية أيض 

باألشهخاص  وههو أن  اإلتجهارإزاء مثل جهرائم هذه الرالية لظهرت األهمية البالغة للتخصص القضائي 
ر إلهى الجرائم المعنية تمتاز بالخطورة الشديدة والتعقيد وسرعة تحركهها فهي داخهل اإلقلهيم وخارجهه بهالنظ

عههدة اعتبهههارات لعهههل أهمهههها خطهههورة العناصهههر اإلجراميهههة والوسهههائل المسهههتخدمة فهههي التخطهههيط وارتكهههاب 
 يد االجتماعي واالقتصادي والسياسي.الجريمة واآلثار التي تخلفها على الصع

                                                

عبيد الماجد  ضمن بحوث مالتمر القضاء الشرعي فهي العصهر   شخصية القاضي: سبل بنائها وتنميتها  وحمايتها  كلثم الشي  عمر 1 
  .16الحاضر  الواقع واآلمال  ص 
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 فههي ذاتههها والخطههورة اإلجراميههة للجنههاة فيههها بمهها ئم وهههي علههى هههذا النحههو مههن الخطههورةفهههذه الجههرا
مكانهههات بشهههرية وتكنولوجيهههة وماديهههة  تحتهههاج ألجهههل مكافحتهههها وتعقهههب  يمتلكهههون مهههن وسهههائل وآليهههات وا 

ثبههههات إدانههههتهم بجههههرائمهم تلههههك  إلههههى مهههها يههههوازي ذ لههههك ويتفههههوق عليههههه مههههن الوسههههائل البشههههرية مرتكبيههههها وا 
واللوجيسهههتية والهههتحكم فهههي التكنولوجيههها الحديثهههة مهههن أجهههل إدارة بحهههث وتحريهههات فعالهههة  ههههذا مهههن جههههة  

 وتنطوي على مخاطر كبيرة وآثار بالغة على الحقوق والحريات  من جهة أخرى.
فهههي جميهههع  ولههئن كانهههت اإلمكانههات الماديهههة تقصههر عهههن تهههوفير هههذا التخصهههص علههى ههههذا النحههو

المحاكم  فال أقل من إنشاء مثهل ههذه المحهاكم المتخصصهة علهى نطهاق مركهزي فهي الحواضهر الكبهرى 
بهالبالد  وههو مها يفرضههه منطهق تجميهع الوسهائل البشههرية والماديهة والماليهة فهي عههدد محهدد مهن الجهههات 

ها دقيق هها ومتزايههد باسهتمر القضهائية بسههبب حجهم وتعقيههد المنازعههات  ومع كههل هههذه ,ارالهذي يتطلههب تخصص 
باألشهخاص  كخطهوة هامهة  اإلتجهاراالحتياجات التي يلبيها إنشهاء قضهاء متخصهص للنظهر فهي جهرائم 

ة على طريق مكافحتها  فإنه ينبغي التوكيد على أال تتحول ههذه المحهاكم إلهى مها يشهبه المحهاكم الخاصه
ة مههس بمبهدأ الحههق فهي محاكمههأو االسهتثنائية  السههيما فهي المههادة الجزائيهة  األمههر الهذي يمكههن معهه أن ي

عادلة  كي ال تتصادم مع حق كل منهم في محاكمة عادلة تتوافر له فيها ضمانات الدفاع عن نفسهه  
لهذا هذا الحق الذي يوفره ويضمنه ويالكد عليه النظام األساسي للحكهم فهي المملكهة العربيهة السهعودية  و 

بههادئ العامههة والجوهريههة فههي األنظمههة أن تظههل القواعههد والم -مههع هههذا التخصههص المنشههود  -يتوجههب 
لعام أو اإلجرائية جزائية كانت أو مدنية أو إدارية مصونة ومكفول االستناد إليها  سواء لجهة االدعاء ا

 للمتهم نفسه.
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 باألشخاص: اإلتجارالفرع الثاني: استحداث أجهزة تنفيذية ومتخصصة في مكافحة جرائم 
سههتحداث أجهههزة تنفيذيههة مالهلههة ومتخصصههة فههي مكافحههة إن الدولههة الحديثههة فههي اتجاهههها نحههو ا

باألشهههخاص إنمههها تضهههع نصهههب عينهههها أن ههههذا االتجهههاه ههههو أحهههد أههههم السهههبل لعهههالج  اإلتجهههارجهههرائم 
نمهها فههي  المشههكالت القانونيههة ال فههي جانبههها الههواقعي بوبعههاده االجتماعيههة واالقتصههادية...إل   وحسههب  وا 

وفيرها للفرد والمجتمع مصهطبغة بوصهف العدالهة النهاجزة التهي جانبها القضائي ورسالة العدالة وحتمية ت
أول ما تقهوم علهى التبصهر بوبعهاد المشهكالت التهي تنضهح عهن ههذه الجهرائم أو التهي تكهون ههذه  –تقوم 

ها لههها  وذلهك مهن خههالل آليهات العلهم بمعنههاه التجريبهي والتقنهي فيمهها يخهص العلهوم التجريبيههة  الجهرائم نتاج 
هها بمعنههاه المعرفههي فههي  والتقنيههة ومهها تتيحههه الطفههرة التكنولوجيههة التههي تعههم الحيههاة فههي شههتى نواحيههها  وأيض 

حقول االجتماع والفلسفة  خاصة إذا أحاطت كل ذلك رالية تنهل من معين الشريعة اإلسالمية الغهراء  
 . 1 كالنهج الرشيد للحكم ولألنظمة في المملكة العربية السعودية

لتهههي ينطلهههق اسهههتحداثها مهههن مثهههل ههههذه الراليهههة الجامعهههة  واعتمهههاد فاسهههتحداث األجههههزة التنفيذيهههة ا
التوهيههل العلمههي والتقنههي لكوادرههها  وتوكيههد ذلههك باعتمههاد نهههج التخصههص الههدقيق  لهههو مههن أهههم وأنجههع 

باألشخاص واجتثاث سهوءاتها وآثارهها مهن المجتمهع السهعودي  اإلتجاروأقصر السبل في مكافحة جرائم 
ههها الهههذي ال يليهههق بهههه أن توجهههد ف يهههه مثهههل ههههذه الجهههرائم  وههههو المسهههتظل بظهههالل الشهههريعة اإلسهههالمية حكم 

 وتنظيم ا وقضاء .

                                                

  .24  ص  م9198  اللبنانية المصرية الدار ي الروب الدين سراج لواء  المجرمين ومالحقة انتربول  1 
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 الرابع املطلب

 باألشخاص اإلجتارالتعاون القضائي ملكافحة جرائم 
ههها مههن أشههكال الجريمهههة المنظمههة والعههابرة للحهههدود  باألشهههخاص تعههد شههكال   اإلتجههارإن جههرائم  رئيس 

ي ازديهاد فهاألمانة العلمية مع الواقع القهانوني تقودنها إلهى القهول إنهها  الوطنية للدول  وببالع األسف فإن
وانتشهار كبيههرين  وتحتههل األسههباب االقتصههادية موقههع الصههدارة فهي أسههباب هههذه الجههرائم  سههواء مهها تعلههق 

التفهوق منها بالجناة؛ حيث الربح المادي بورقام فلكية إلى حد مزاحمة جرائم تجارة المخدرات واألسلحة و 
هها  أو مهها تعلهق منههها بههالمجني علهيهم؛ حيههث الفقهر والعههوز والفاقههة فهي أبشههع صهورة يمكههن أن تهههين علي

ن مهباألشخاص ما يتهوافر عليهه الجنهاة  اإلتجاراإلنسانية  كما يضاف إلى األسباب االقتصادية لجرائم 
يهق عهاجزة عهن تحقاحترافية وتنظيم يسههل علهيهم محهو أدلهة إثبهات ههذه الجهرائم  وبالتهالي إبقهاء العدالهة 

 غاياتها.
 اإلتجههارههذه األسهباب وغيرهها  وقصههور القهوانين الجنائيهة الوطنيههة عهن مالحقهة الجنههاة فهي جهرائم 

لحههاح علههى  بالبشههر  خاصههة إذا تمههت علههى نطههاق عههابر للحههدود الوطنيههة  تمثههل دواعههي ذات أهميههة وا 
جهراءات مالحقتههها  ضهرورة التعهاون القضهائي بهين الههدول لمكافحهة ههذه الجهرائم وذلههك بتهدويل الجريمهة وا 

والتعههاون القضههائي فههي تعههاون بههين السههلطات القضههائية فههي الههدول المختلفههة لمكافحههة اإلجههرام المههنظم  
ويهدف إلى التقريب مهن اإلجهراءات الجنائيهة مهن حيهث إجهراءات التحقيهق والمكافحهة إلهى حهين صهدور 

رتكههاب جريمتههه فههي عههدة دول وأن يههتم الحكههم علههى المحكههوم عليههه  وعههدم إفالتههه مههن العقههاب نتيجههة ال
 .  1 التنسيق بين السلطات القضائية لالتفاق على معايير موحدة في هذا الشون

 اإلتجههههاروال يتصههههادم هههههذا المطلههههب الهههههام بإيجههههاد نسههههق مههههن التعههههاون الههههدولي لمكافحههههة جههههرائم 
ن إيجهاد ههذا التعهاو باألشخاص مع مبدأ سيادة الدول  بل إن التوفيهق جهد ميسهور بهين ههذا المبهدأ وبهين 

الههدولي ووجههوب االعتههراف بقههدر مههن الحجيههة لألحكههام  الجنههائيفههي تكامههل معههايير االختصههاص  متمههثال  
األجنبيهههة  وحهههل الصهههعوبات الناجمهههة عهههن تنهههازع القهههوانين قهههد يثهههار  فالتشهههريعات المختلفهههة توخهههذ بمبهههدأ 

ن مهإيجابي ها بتمسهك محهاكم أكثهر اإلقليمية والشخصية  وهو ما يحدث التنازع المذكور  والذي قد يكهون 
 دولة باختصاصها وواليتها لمالحظ النشاط اإلجرامي.

                                                

  .85 م  ص 2006   2الجريمة المنظمة  قشقو  هدى حامد  منشوة المعارف  اإلسكندرية  ط    1 
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 وأهههم اآلليههات التهههي يقترحههها فقههه القهههانون الههدولي والقهههانون المقههارن فههي سهههياق التعههاون القضهههائي
ثهل باألشهخاص تتم اإلتجهارالدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحهدود الوطنيهة  وأخصهها جهرائم 

 ي:ف
 تسليم المجرمين. -
 تبادل المساعدة القضائية. -
 الوسائل المستحدثة للتعزيز القضائي. -

 وذلك ما نعرض له في الفروع التالية:
 الفرع األول: تسليم المجرمين:

ن لهه تعريفاتهم وتعددت المجرمين لتسليم محدد واحد تعريف على القانون فقهاء أغلب يتفق لم  وا 
 رأيفهي  فالتسهليم وألفاظهها  صهياغتها اخهتالف رغهم وتتفهق مضهمونهافهي  تالقهىت التعريفهات ههذه كانت

 أخههرى دولههة لسههلطات إقليمههها علههى موجههود شههخص عههن الدولههة تتخلههى بمقتضههاه إجههراء» هههو األغلبيههة
 مهن بها عليه مقضي عقوبة لتنفيذ أو ارتكابها  إليه منسوب جريمة عن لمحاكمته إليها بتسليمه تطالب
 . 1 «لطالبةا الدولة محاكم

 معاملههة أو معاهههدة علههى المالسههس القههانوني اإلجههراء أنههه  علههى األمريكيههة العليهها المحكمههة وعرفههت
 جنائيهة مخالفهة مرتكهب أو مهتهم شهخص أخهرى دولهة مهن مها دولهة تتسهلم حيث وطني  قانون أو بالمثل
 فهي ذلهك علهى يعاقهب حيهث الهدولي  الجنهائي للقهانون مخالفة أو الطالبة  بالدولة الخاصة القوانين ضد

  .الطالبة الدولة
 بموجبهه تقهوم الجريمهة لمكافحهة الهدولي التضهامن مظهاهر أحهد بونهه المجرمين تسليم نعرف وبذلك

 مهها دولهة بتسهليم وطنههي قهانون أو بالمثهل ومعاملهة معاهههدة علهى المالسهس قهانوني إجههراء باتخهاذ مها دولهة

                                                

  م1998 - 1997  16 العههدد  والقههانون الشههريعة مجلههة  محمههود الغنههي عبههد. د. أ  بالمثههل المعاملههة أسههاس علههى المجههرمين تسههليم  1 
 ص  م1987  العربيههة النهضههة دار  عههامر الههدين صههالح .د.أ  راتههب عائشههة. د  سههلطان حامههد. د ي الههدول القههانون   113  ص
 علهي. د  العهام الهدولي القهانون   341  ص  م1993  بمصهر االعتمهاد مطبعة  بك ماهر علي. د  العام الدولي القانون   372 

 منشهههوة  الغنيمهههي طلعهههت محمهههد. د  السههالم قهههانونفهههي    298  ص   12  ط  باالسهههكندرية المعههارف منشهههوة  هيهههف أبهههو صههادق
  والنشهر والترجمهة التهوليف لجنهة مطبعة  جنينة سامي محمد. د  العام الدولي القانون   590  ص  م1973  األسكندرية المعارف

   545  ص   2  ط  العربيهههههة النهضهههههة دار  غهههههانم حهههههافظ محمهههههد. د  العهههههام الهههههدولي القهههههانون   230  ص  م1938   2ط  
 ص م 1966  جامعهة الهدول العربيهة  القهاهرة  معههد الدراسهات العربيهة العاليهة  الفاضهل محمهد. د  المجرمين تسليمفي  محاضرات

 . 3  ص  السروبي الدين سراج لواء  المجرمين ومالحقة انتربول   22 
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 - التسهليم فيهها يجهوز التهى الجهرائم مهن ائيهةجن جريمهة مرتكبها أو متهمها - رعاياهها غيهر من - شخصا
 باعتبارههها الطالبههة الدولهةفههي  ليحهاكم الههدولي الجنهائي للقههانون أو الطالبهة بالدولههة الخاصهة القههوانين ضهد

 .التنفيذ ذلك أو المحاكمة بتلك االختصاص صاحبة
 الههدولى التعههاون صههور كوحههد بههه تحههيط التههى واالعتبههارات وحاالتههه المجههرمين تسههليم نظههامويعههد 

 .سواء حد على واإلقليمى الدولى الصعيدين على اإلجرام لمكافحة
 لهةالعدا وتحقيهق الجريمهة مكافحهةفهي  التعهاون بمبهدأ األخهذفهي  اإلسالمية والشريعة القانون يتفقو 
 نفسهها علهى الهدول ومحافظهة والمحاكمهة العقهاب مهن المجهرم إفهالت عدمفي  المجتمع مصلحة وتحقيق
 . فعالة المحاكمة تكون حتى جريمته ارتكاب موقعفي  الجانى ومحاكمة هاواستقرار  وأمنها

 مبهههدأ جعهههل علهههى الهههدول المتحهههدة لألمهههم العامههة الجمعيهههة حثهههت الهههدولى التعهههاون أواصهههر ولتههدعيم
 . 1 متعددة أو ثنائية اتفاقيات من تبرمه ما تتضمنه اميثاق   المحاكمة أو التسليم

إلتجههار الجنائيهة للمتهمههين بارتكهاب كافههة الجههرائم ومنهها: جههرائم اولههذا يعههد التسهليم آليههة للمالحقههة 
 .الجريمة لمكافحة الدولى التعاون وسائل تقوية على يساعدبالبشر مما 

 الفرع الثاني: تبادل المساعدة القضائية:
لعهابرة االتفاقيات والمعاهدات الدولية  وأخصها اتفاقيهة األمهم المتحهدة لمكافحهة الجريمهة المنظمهة ا

م   وغيرههههها مههههن االتفاقيههههات الدوليههههة  وكههههذا 2000ديسههههمبر  –للحههههدود الوطنيههههة  بروتوكههههول بههههاليرمو 
ضههاءة بعههض  االجتهههادات فههي فقههه القههانون الههدولي والقههانون المقههارن؛ قامههت جميعههها بتمهيههد الطريههق وا 

رائم جه - مهن أخطرهها شهون ا -جوانبه نحو تعهاون قضهائي دولهي فعهال فهي مكافحهة ههذه الجهرائم  ومنهها 
 باألشخاص. اإلتجار

علههى الههدول األطههراف أن تقههدم كههل منههها »مههن بروتوكههول بههاليرمو علههى أنههه:  18فنصههت المههادة 
دل أكبهههر قهههدر ممكهههن مهههن المسهههاعدة القضهههائية فهههي التحقيقهههات أو المحاكمهههات المتعلقهههة الألخهههرى بالتبههه

  ثهم أضهافت أنهه: «ئيةبالجرائم المنصوص عليهها فهي ههذه االتفاقيهة ويمكهن أن تطلهب المسهاعدة القضها
كمههها ال يجهههوز للهههدول األطهههراف االسهههتناد إلهههى مبهههدأ سهههرية الحسهههابات البنكيهههة لهههرفض تقهههديم المسهههاعدة »

                                                

 يونيههههو 20و مههههايو 9-بريههههلإ 28 م 1985 ديسهههمبر 18- سههههبتمبر 17 مههههن للفتههههرة  40 الهههدورة العامههههة للجمعيههههة الرسههههمية الوثهههائق  1 
 نيويهههورك المتحهههدة األمهههم  A/40/53  رقهههم وثيقهههة. 40 الهههدورةفهههي  العامهههة الجمعيهههة اتخهههذتها التهههى والمهههالتمرات القهههرارات م 1986
 . 455  ص  م1986
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القضائية المنصوص عليها في هذه المهادة  باإلضهافة إلهى تبسهيط اإلجهراءات وشهروط تقهديم المسهاعدة 
 .«18من المادة  9 الفقرة» .«القضائية

ي ية نقل األشخاص المسجونين المحكوم عليهم بعقوبهة سهالبة للحريهة فهكما أتاحت االتفاقية إمكان
إقليم دولة طرف إلى دولة أخرى لتوديهة الشههادة أو لتقهديم أي مسهاهمة أخهرى فهي الحصهول علهى أدلهة 
التحقيقهههات أو إجهههراء المحاكمهههات المتعلقهههة بهههالجرائم المنصهههوص عليهههها فهههي ههههذه االتفاقيهههة  والتهههي مهههن 

 :أن «18مهن المههادة  11»ثهم بينههت الفقهرة  «18مههن المهادة  10الفقهرة»بالبشهر  راإلتجههاضهمنها جريمهة 
 الدولة التي تطلب نقل األشخاص المسجونين المحكوم عليهم بمقتضهى الفقهرة العاشهرة: بهون تعيهد ههذا»

 .«الشخص بدون توخير إلى الدولة التي نقل منها طبق ا لالتفاق المسبق بين الدولتين
طريق ممهد بخطهوات هامهة نحهو تبهادل المسهاعدة القضهائية كإحهدى آليهات أن ال فمن ذلك يتضح

باألشههخاص  ويتبقههى علههى الههدول إضههافة المزيههد مههن الههرالى  اإلتجههارالتعههاون القضههائي لمكافحههة جههرائم 
لخطههوات أخههرى قابلههة للتنفيههذ فههي هههذا الطريههق الههذي يتوجههب علههى الههدول الجههد فههي المسههير فيههه  مههن 

نسانية.منطلقات كثيرة قانونية و   اجتماعية وسياسية وا 
 الفرع الثالث: الوسائل المستحدثة لتعزيز التعاون القضائي:

 اإلتجههههارالمكافحههههة الفعالههههة للجريمههههة المنظمههههة والعههههابرة للحههههدود الوطنيههههة  ومههههن أخطرههههها جههههرائم 
باألشخاص  على صعيد التعاون القضائي الهدولي  ألجهل مواجههة تطهور أسهاليب ارتكهاب ههذه الجهرائم 

فادة الجنهههاة علهههى نحهههو احترافهههي مهههن المسهههتجدات المتناميهههة لتكنولوجيههها االتصهههاالت والمعلومهههات؛ واسهههت
اهها تتطلب هذه المكافحة انتهاج أساليب جديدة تتناسب مع هذا الواقع.. ومن أهم هذه األساليب كما ير 

 فقه القانون الدولي والقانون المقارن ما يلي:
 قضاة االتصال: -1

اج أسلوب قضاة االتصال على صهعيد التعهاون القضهائي فهي مكافحهة تلهك بحيث يتحقق من انته
الجرائم االتصال المباشر بين القضهاة فهي الهدول المختلفهة  علهى أسهاس مهن وجهود اتفاقيهات دوليهة بهين 
 الهدول  بحيههث تكفههل سههرعة البههث فههي طلبهات المسههاعدة القضههائية المتبادلههة  وتسههليم المجههرمين  وكههذلك

المعلومههههههات الخاصههههههة باألحكههههههام القضههههههائية والتشههههههريعات التههههههي تصههههههدر بهههههههذا  المسهههههاهمة فههههههي تبههههههادل
 . 1 الخصوص
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 اإلنابة القضائية: -2
ويجري انتهاج هذا األسلوب في التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم بون تتم اإلنابة 

فههي دولههة أخههرى   القضههائية عههن طريههق تكليههف السههلطة القضههائية فههي الدولههة المنيبههة للسههلطة القضههائية
للقيام بإجراء أو عدة إجراءات من إجراءات التحقيق مع مراعاة حقوق وحريات اإلنسهان المعتهرف بهها  
مقابل تعهد الدولة المنيبة بالمعاملة بالمثل واحترام النتائج القانونيهة وفق ها لألحكهام اإلجرائيهة المنصهوص 

علهى  مة بون تنفذ وفق ا لقوانين الدولة المنابهة  ونهزوال  عليها في قوانين الدولة المنيبة بخالف القاعدة العا
 . 1 محاكم الدولة المنيبة مالستنباط األدلة والحصول عليها أما مبدأ اإلقليمية  وتسهيال  

 استخدام التكنولوجيا الحديثة: -3
 اضههي لسههماع شهههادة الشهههود  وذلههك إمهها لتههوفيرا الههدوائر التلفزيونيههة مههن قبههل القوالتههي مههن أبرزههه

الوقت لضمان حماية الشاهد أو األشخاص الذين يساهمون فهي اإلجهراءات الجنائيهة المتعلقهة بهالجرائم  
 . 2 للقاعدة العامة في حضور الشاهد وسماع أقواله أمام المحكمة خالف ا وذلك

 .التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبراتالرابع: الفرع 
األشخاص الصبغة الدولية  ألنها تتم في أغلبها بواسطة ب اإلتجارمما ال شك فيه اكتساب جرائم 

منظمههات إجراميهههة تمههارس نشهههاطها عبههر الحهههدود الوطنيههة للهههدول  ومههن ثهههم فمههن البهههدهي أنههه ال يمكهههن 
الوصهول إلهى المعهدل المرجهو مههن الحهد مهن ههذه الجههرائم مها لهم يكهن هنالههك التعهاون الهدولي  بهل يعتبههر 

باألشهخاص سهواء اتخهذ شهكل جريمهة عهابرة  اإلتجهارائية في مكافحة شرط ا أساسي ا لنجاح السياسة الجن
قتصر على دولة واحدة باعتبار أن الطابع المحلي الذي تتسم بهه الوسهائل ي  أو كان  3 يةالوطنللحدود 

التههي تتخههذها كهههل دولههة علهههى حههدة فهههي تشههريعاتها الداخليهههة يتنههاقض مهههع اتسههاع نطهههاق صههفة العالميهههة 
السيادة اإلقليمية  مما يحتم على الدول أن تتعهاون فيمها بينهها مهن خهالل تبهادل للجريمة من خالل مبدأ 

وقد أبرمت بالفعل عدة اتفاقيات   المعلومات والخبرات لدرء الخطر المتزايد لهذه الجريمة على المجتمع
دولية في هذا الشهون منهها االتفاقيهات العامهة  وأخهرى الخاصهة  وكهذلك مهن خهالل تسهليط الضهوء علهى 

بالبشهههر  باعتبهههار أن ههههذه األخيهههرة تشهههكل أههههم  اإلتجهههارههههود منظمهههة األمهههم المتحهههدة لمكافحهههة جهههرائم ج
 التحديات الهامة التي تواجه اإلنسانية جمعاء.

                                                

  .434 م  ص 2006اإلسكندرية  د.ط   الجامعي  الفكر نبيه  دار الحميد عبد الوطنية  نسرين المنظمة عبر الجريمة  1 

  .280 المقارن  شريف سيد كامل  ص  القانون في المنظمة الجريمة  2 

  .31 المنظمة  محمد عوض  ص  الجريمة  3 
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اسهة الجنائيهة عهن يوتتيح اإلطاللة العامة التعرف على دور منظمهة األمهم المتحهدة فهي تحديهد الس
فهي  م1977وقهد سهعت منظمهة األمهم المتحهدة منهذ سهنة  طريق اتخاذ أشكال مختلفة لمكافحهة الجريمهة 

المههالتمر الههدولي "بجنيههف" إلههى احتههواء الجريمههة المنظمههة بصههفة عامههة وجميههع األنشههطة اإلجراميههة التههي 
الجنائيهة   وكمها ينعقهد مهالتمر األمهم المتحهدة لمنهع الجريمهة والعدالهة م2000لع بها إلى غاية سنة طتض

اء مختلفههة مههن العههالم  ويعتبههر منبههر ا دولي هها يفههتح للههدول تبههادل فههي أجههز  م1955سههنوات منههذ  كههل خمههس
المعلومهههات  وتتنهههاول فهههي كهههل مهههالتمر أههههم المواضهههيع الضهههخمة التهههي تخهههص منهههع الجريمهههة والعدالهههة 
الجنائية  وقد لعبت دور ا هام ا سياسات الوطنيهة والممارسهات المهنيهة فهي اتخهاذ وسهائل ناجعهة لمكافحهة 

سههتراتيجية عمههل مههع الههدول اي تهههدد المجتمههع الههدولي  كمهها أنههها تحههاول وضههع األنشههطة اإلجراميههة التهه
األعضههاء للوصههول إلههى الهههدف المنشههود  والقضههاء علههى المنظمههات اإلجراميههة الكبههرى  وكمهها جههاء فههي 

باألشهههخاص وتهريهههب المههههاجرين  اإلتجهههارمالتمرهههها الثهههاني عشهههر فهههي أحهههد بنهههوده الهههنص علهههى جهههرائم 
 . 1 الجريمة والعنفوالتعاون الدولي لمكافحة 

باألشهخاص نجهد كثيهر ا مهن النصهوص  اإلتجهاروعلى صعيد حماية المجنهي علهيهم ضهحايا جهرائم 
فهي االتفاقيههات الدوليههة التههي تههالطر لههذه الحمايههة وتمهههد السههبل لههها  فتهنص علههى إلههزام الههدول األطههراف 

تهم القانونيههة وتسههاعدهم م بوضههعيبحفههظ أسههرار وهويههة األشههخاص المتههاجر بهههم  والقيههام بتههدابير تعههريفه
هها وتتههولى  اإلتجههارالخههروج مههن األزمههة  وأن تسههمح لضههحايا  علههى بالبقههاء داخههل إقليمههها مالقت هها أو دائم 

االهتمام بالعوامل اإلنسانية والوجدانية  ويجب أن يوفر لهم كل الوثائق التهي تسهمح لههم بالهدخول إليهها 
 . 2 قانون ا

باألشخاص نصت عدة من  اإلتجارأظهر الصور لجرائم بالنساء كإحدى  اإلتجاروفي شون منع 
نصهههوص االتفاقيهههات والمعاههههدات الدوليهههة علهههى ضهههرورة أن تضهههع الهههدول األطهههراف سياسهههات وبهههرامج 

باألشههههخاص  وكههههذلك االهتمههههام بههههالبحوث والدراسههههات لمنعههههها  اإلتجههههاروتهههدابير أخههههرى لمنههههع ومكافحههههة 
المتسببة  وأن تسعى الدول في ظل سياساتها مع  وتخفيف األسباب ومحاولة إيجاد حلول لهذه العوامل

صهههلة وكههذلك تبهههادل المعلومههات واتخهههاذ تههدابير لمنهههع المتههاجرين مهههن الالمنظمههات غيهههر الحكوميههة ذات 

                                                

  .121  120 جريمة تهريب المهاجرين وآليات مكافحتها  خريص كمال  د. ط  ص   1 

 2  
Willman  Mindy M. (2008)  Human trafficking in Asia increasing individual and state accountability 

through expanded victims  rights  22 Columbia journal of Asian law  283 (2008-2009)  p.304. 
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سههائل النقههل لعبههور حههدود الههدول  ومراقبههة الحههدود وتههومين الوثههائق وتشههديد الرقابههة وتطههوير و اسههتعمال 
 . 1 التشريعات

م حيهز النفهاذ وصهادقت عليهه دول عديهدة منهذ 2000توكهول بهاليرمو م  دخل برو 2003وفي عام 
باألشهههخاص  مهههع إيهههالء اهتمهههام  اإلتجههارذلههك الحهههين  وتتمثهههل مقاصهههد البروتوكههول فهههي منهههع ومكافحهههة 

ومساعدتهم  في ظل االحترام الكامل لحقوق اإلنسهان  اإلتجارخاص للنساء واألطفال؛ وحماية ضحايا 
ويقههدم مكتههب األمههم  بههين الههدول األطههراف علههى تحقيههق تلههك األهههداف  الخاصههة بهههم؛ وتعزيههز التعههاون

بالمخدرات والجريمة مساعدة عملية إلى الهدول فهي تنفيهذ البروتوكهول  إذ يقهدم المشهورة  المتحدة المعني
  كمهها يقههدم المههوارد الالزمههة اإلتجههارفههي صههياغة القههوانين ووضههع اسههتراتيجيات وطنيههة شههاملة لمكافحههة 

دراسههة مسههولة االسههتغالل الجنسههي لألطفههال  األطفههال وبغههائهم  وهههو المسههالول عههنب جههاراإلتللمسههاعدة ب
 . 2 وتقديم توصيات من أجل القضاء على هذه الظاهرة

يات وتحاول المنظمات الدولية جاهدة أن تلعب دور ا من خالل مراقبة الدول مدى احترامها لالتفاق
ت اللجهان والفهروع المهتمهة بهذلك  وتجهد ههذه الوكهاالالدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بواسطة المكاتب و 

 من ميثاق األمم المتحدة. 57أساسها القانوني من نص المادة 
ومهن أههم المنظمهات الدوليهة سهواء العامهة منههها أو الخاصهة التهي تجهُد المسهير فهي سهبيل مكافحههة 

الشههههرطة الدوليههههة  ألشههههخاص منظمههههةبا اإلتجههههارالجههههرائم العههههابرة للحههههدود الوطنيههههة  مههههن أهمههههها جههههرائم 
 .   التي كانت لها جهود ملموسة نحو تحقيق هذه الغايات القانونية واإلنسانية الكبيرة اإلنتربول

ينههها تحهههت اسهههم ي  فهههي فم1923  عهههام  اإلنتربهههولوقهههد أنشهههئت منظمهههة الشهههرطة الجنائيهههة الدوليهههة 
ومقرههها مدينههة ليههون  م1956  ثههم اتخههذت اسههمها الحههالي فههي عههام «اللجنههة الدوليههة للشههرطة الجنائيههة»
 Lyon 177تتههولف مههن   بفرنسها  ولهههذه المنظمههة مكاتههب وفهروع فههي كههل دولههة مهن الههدول األعضههاء و 

فههي مكافحههة اإلجههرام المههنظم وتزويههد الههدول األعضههاء فيههها بمعلومههات  دولههة عضههو  وسههاهم اإلنتربههول
ليههة بالجريمههة المنظمههة مهمههة عههن المجههرمين المطلههوبين للعدالههة  وقههد تركههز اهتمههام منظمههة الشههرطة الدو 

تم اتفاق الدول األعضاء علهى اتخهاذ  م1995لسنة  اإلنتربولذات الصلة بغسل األموال  وفي اجتماع 

                                                

هها  مهريم بهن نهوح  مهذكرة لنيهل درجههة  –المتهاجرة بهالرقيق األبهيض بهين الفقهه الجنههائي اإلسهالمي والقهانون الهدولي الجنهائي   1  المهرأة نموذج 
م  ص 2010-2009فههي الشههريعة والقههانون  كليههة العلههوم االجتماعيههة والعلههوم الشههرعية  جامعههة الحههاج لخضههر  باتنههة  الماجسههتير 

 161  162.  
م  ص 2005قانون المجتمع الدولي المعاصر  تونسي عامر  ديوان المطبوعات الجامعية  الساحة المركزية  بن عكنهون  الجزائهر    2 

 192.  
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  وكمهها نصههت المههادة الثانيههة مههن  1 قههرار يتعلههق بمكافحههة الجههرائم عبههر الههدول وتعزيههز التعههاون الههدولي
يهد وتطهوير المسهاعدة المتبادلهة بهين الهدول تتمثل المهمة العامة لههذه المنظمهة فهي توك :ميثاقها على أنه

أو الدينيهة أو العرقيهة   تهدخل فهي الشهالون السياسهية أو العسهكريةالعلى نطاق واسع  كما يحظر عليها 
بالبشهر  اإلتجهارفي ظل خطورة الجريمة المنظمة بكل صورها  والتي من بينها جريمة  الها دور   كما أن

 م1990غهرض سهنة اللههذا  حول الجريمة المنظمة  وقد أنشهئ م1988ولهذا عقدت الندوة الدولية عام 
  التههي «مجموعههة اإلجههرام المههنظم»مجموعههة متخصصههة فههي السههكرتارية العامههة لإلنتربههول أطلههق عليههها 

يد الدول األعضاء بالمعلومات الضرورية بشون التنظيمات اإلجرامية  هذا وقد و تتلخص مهمتها في تز 
إلههى التطههور  م1999عشههر لقههانون العقوبههات الههذي عقههد فههي بودبسههت أشههار المههالتمر الههدولي السههادس 

الملحههوظ فهههي مجهههال التعهههاون الشههرطي لمكافحهههة الجريمهههة مهههن خههالل اسهههتخدام وسهههائل أو قنهههوات  منهههه 
ضباط االتصال وفرق االستدالل المشتركة المكونة من ضباط شرطة من عدة دول واألجههزة الشهرطية 

الحديثة كنظام المراقبة عبر الحدود بواسطة األقمهار  وسائل التكنولوجيةوبا واستخدام الاإلقليمية في أور 
ر تعههد إحههدى األنشههطة الرئيسههية للجريمههة المنظمههة  فقههد شههبالب اإلتجههارالصههناعية  وباعتبههار أن جريمههة 

حاولههت عقههد عههدة اتفاقيههات للبحههث عههن آليههات ووسههائل مكافحههة هههذه الجريمههة والههدليل علههى ذلههك عقههد 
 اإلتجهارسا لتحديهد أفضهل الممارسهات وتعزيهز التعهاون بهين الجههات المعنيهة بمكافحهة مالتمر دولي بفرن

 اإلتجههارفههي مكافحههة جريمههة  اإلنتربههولبالبشههر فههي جميههع أنحههاء العههالم  بحيههث نههوه المههالتمر إلههى دور 
بالبشر من خالل تبادل المعلومات واالستفادة منها وتكثيف أدوات واسهتراتيجيات لمكافحتهها كمها ينبغهي 

ضحايا واحتياجاتهم كما دعا المالتمر إلى إنشاء فهرق إقليميهة متخصصهة وحلهول الوضع آليات لحماية 
 . 2 جديدة لجمع البيانات االستخبارية المعلوماتية من اإلنترنت

كما كهان لمنظمهة العمهل الدوليهة مجهوداتهها التهي مثلهت إضهافة هامهة علهى صهعيد مكافحهة جهرائم 
م  ويشههكل دسههتورها مههن معاهههدة 1919ت منظمههة العمههل الدوليههة عههام باألشههخاص  وقههد توسسهه اإلتجههار

فرساي كمنظمة مستقلة بذاتها ثم تحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحهدة بعهد نهايهة 
  وتعتمههد علههى ركيههزة دسههتورية أساسههية وهههي أن السههالم م1946الحههرب العالميههة الثانيههة وبالضههبط عههام 

لى االجتماعيهة  ومنظمهة العمهل الدوليهة حهددت الكثيهر ن أن يتحقق إال إذا استند إال يمكالعادل والدائم 

                                                

  .111  110 كوركيس يوسف داود  ص  الجريمة المنظمة   1 

 على الموقع: 21.09الساعة  6/1/2017اإلنتربول: اإلتجار بالبشر  صحيفة وقائع  تم االطالع يوم   2 
 http://www.interpoli.int 
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مههن العالمههات المميههزة للمجتمههع الصههناعي مثههل تحديههد سههاعات العمههل فههي ثمههاني سههاعات  وسياسههات 
 . 1 االستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السالمة في مكان العمل والعالقات الصناعية السليمة

ا العربهي ومنظماتهه اإلقليميهة المتخصصهة؛ كهان لمجلهس وزراء الداخليهة العهرب وفي نطهاق عالمنه
فههي العمهههل علههى توثيهههق عالقههات التعهههاون مههع مختلهههف الهيئههات العربيهههة والدوليهههة ذات  ملحوظهههة جهههود

ها االهتمام المشترك  وفي هذا الصدد وقع مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية مذكرات تفاهم غايت
 ون وتبادل المعلومات والخبرات.تعزيز التعا

مكتهههب األمهههم المتحهههدة المعنهههي  نم بكهههل مهههالهههدولي تهههربط المجلهههس مهههذكرات تفهههاه فعلهههى الصهههعيد
لشرطة الجنائية والمنظمة الدولية للحماية المدنية  كما شاركت لبالمخدرات والجريمة  والمنظمة الدولية 

بالبشر  منها فرق العمل التي  اإلتجارايا األمانة العامة في عدد من األنشطة الدولية المخصصة لقض
عقههدت فههي نطههاق مكتههب األمههم المتحههدة المعنههي بالمخههدرات والجريمههة  والتههي بههدورها تناولههت الموضههوع 

 الحههههدود والبروتوكهههول الخههههاص بههههه الملحههههق باتفاقيههههة األمههههم المتحهههدة لمكافحههههة الجريمههههة المنظمههههة عبههههر
 . 2 الوطنية

فهههي النهههدوة العربيهههة حهههول اتفاقيهههة األمهههم المتحهههدة  م2003 كمههها شهههاركت األمانهههة العامهههة فهههي عهههام
الوطنية التي انعقدت في سيراكوزا بالتعهاون بهين المعههد الهدولي  الحدود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

للدراسههات العليهها فههي العلههوم الجنائيههة ووزارة العههدل اإليطاليههة لحههث الههدول العربيههة علههى التصههديق علههى 
العهههالمي األول  اإلنتربهههولوالت المكملهههة لهههها  باإلضهههافة إلهههى مشهههاركتها فهههي مهههالتمر االتفاقيهههة والبروتوكههه

  ومههن أهههم نتههائج اعتبههار م7/3/2010لمكافحههة التجههار بالبشههر المنعقههد بدمشههق خههالل الفتههرة الممتههدة 
التعاون الدولي تبادل المعلومات مهع الهدول والهيئهات والمنظمهات الدوليهة واإلقليميهة المهتمهة بالموضهوع 

بالبشر  كما أوصى المالتمر باعتبار السابع مهن شههر يونيهو مهن كهل  اإلتجارمن أهم األسس لمحاربة 
 . 3 بالبشر اإلتجارعام يوما عالميا لمكافحة 

ها فهي منتهدى الدوحهة التوسيسهي إلطهالق المبهادرة العربيهة  كما شاركت األمانة العامة للمجلس أيض 
-22بالبشهههههر الهههههذي انعقهههههد خهههههالل الفتهههههرة الممتهههههدة بهههههين  اإلتجهههههارلبنهههههاء القهههههدرات الوطنيهههههة لمكافحهههههة 

                                                

 على الموقع: 12.00الساعة  7/1/2017منظمة العمل الدولية  تم االطالع يوم   1 
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures 

  .4خضراء محمد رضوان  ص    2 

  .7 المرجع السابق  ص   3 
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بالبشر وجامعة الدول العربيهة ومكتهب  اإلتجاربالتعاون بين المالسسة القطرية لمكافحة  م23/3/2010
 . 1 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ء وعلههى الصههعيد نفسههه كههان هنههاك تعههاون مثمههر بههين مجلههس وزراء الداخليههة العههرب ومجلههس وزرا
باألشهخاص  لتنسهيق الجههود والهرالى ذات الصهلة بتلهك  اإلتجهارالعدل العرب في مجال مكافحة جهرائم 

 . 2 الجرائم  من أجل تنسيق المواقف العربية بشونها
وقد سعى مجلس وزراء الداخلية العرب منذ نشوته إلى تعزيز التوعية بخطورة الجرائم  إيمانا منهه 

تواجه وحدها اإلجرام  فقام بإنشاء مكتهب خهاص بهاإلعالم األمنهي مقهره  أن األجهزة األمنية ال يمكن أن
 اإلتجهارالقاهرة يعمل على إنتاج الملصقات واألفالم التوعويهة والومضهات اإلشههارية  وبالنسهبة لمسهولة 
  م2003باألشههخاص وأعضههائهم فقههد كلههف المكتههب العههام للمجلههس باإلنتههاج ملصههق توعههوي فههي عههام 

 . 3 ين بخطورة هذه الجرائم وموساويتها على المستوى الفردي واالجتماعيبهدف تنبيه المواطن
باألشخاص منذ  اإلتجاركما كان للمكتب العربي للشرطة الجنائية دوره وجهده في مكافحة جرائم 

م  عنههدما اكتملههت تصههديقات الههدول األعضههاء فههي جامعههة الههدول العربيههة علههى 1965إنشههائه فههي عههام 
شاء المنظمة العربيهة للهدفاع االجتمهاعي ضهد الجريمهة  حيهث كهان مكتهب الشهرطة االتفاقية الخاصة بإن

الجنائية في دمشق أحد المكاتب المتخصصة  وتحدد هدف المكتب آنذاك بالعمهل علهى دراسهة أسهباب 
الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجهرمين  وتحقيهق التعهاون المتبهادل بهين الشهرطة الجنائيهة العربيهة  وظهل 

ارس نشههاطه مههن خههالل تنسههيق الجهههود بههين مجههالس وزراء ثههالث وزارات ذات صههلة بهههذا المكتههب يمهه
 . 4 الشون  هي وزارات الداخلية والعدل والشالون االجتماعية على مستوى الدول العربية

                                                

  .8 خضراء محمد رضوان  ص   1 

  .9 المرجع السابق  ص   2 

  .10 المرجع السابق  ص   3 

  23.00الساعة  22/2/2017خضراء محمد رضوان  تم االطالع   4 
http://www.nouss.edu.sa 
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 السادس الفصل

 القضائية الوقائع لبعض تطبيقات
 ن:ويشتمل على مبحثي

 .العادية صورتها في بالتسول باألشخاصتجار اال  لجريمة قضائية تطبيقات: األول المبحث
 .المشددة صورتها في بالتسول باألشخاصتجار اال  لجريمة قضائية تطبيقات: الثاني المبحث
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 األول املبحث
 العادية صورتها يف التسوليف  باألشخاص جتاراال جلرمية قضائية تطبيقات
 40304رقم الدعوى: 

 هه1/4/1434بتاري :  34176550رقم الصك: 
 هه17/6/1434بتاري :  34243027رقم التصديق من محكمة االستئناف: 

 الفرع األول: الموضوعات التي يتناولها التطبيق القضائي:
اشههتملت الههدعوى التههي يتناولههها هههذا التطبيههق القضههائي وسههياقات موضههوعها علههى الموضههوعات 

 :اآلتية
 جريمة التسول. -
 ي يترك أوالده يمتهنون التسول.إقامة الدعوى على رب األسرة الذ -

يههف  إلههى حههد مههدعى عليههه الشخصههية مههن أسههباب للتخفأخههذ المحكمههة بمهها رأتههه فههي ظههروف ال -
 االكتفاء بوخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه.

دانهة مهن عهدمها وجوب إثبات اال» :من نظام اإلجراءات الجزائية التي تنص على 174المادة  -
 .«قبل الحكم

 ع الثاني: األسانيد الشرعية والنظامية للدعوى:الفر 
 أقيمت الدعوى على أسانيد من الشرع والنظام  تمثلت في:

 تحريم الشرع للتسول والعقاب عليه.
لي أمر المتسول هه بالقبض على و 18/3/1429بتاري   5801تعميم صاحب السمو الملكي رقم 

حالته لل طفال   سواء كان امرأة أم  محكمة إن ثبت تورطه.والتحقيق معه وا 

 الفرع الثالث: موجز الدعوى:
االتهههام مهن قبههل  بعهد أن انتههت هيئههة التحقيهق واالدعهاء العههام مهن تحقيهق القضههية  قامهت بتوجيهه

ءاتهم ي إنههاء إجهرادعاء العام للمدعى عليه بترك أفراد أسهرته بهال إعالهة وبتكهرار التسهول والتههاون فهاال
 ية عليه.خيرية وطلب إيقاع العقوبة التعزير ال فادة من الجمعياتالنظامية لال
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بنههة المههدعى عليههه لقيامههها بتكههرار التسههول للمههرة اتهههام إلههى حيههث قههبض علهى وتعهود وقههائع هههذا اال
فهادة يامهه باسهتخراج أوراق ثبوتيهة لالخوتها وقد جرى سالاله عن عهدم ققها بعض إالثالثة والعشرين ويراف

 أفاد بونه لم يبحث عهن عمهل مناسهب مكتفيها بمها يجلهب لهه أوالدهمن الجمعيات الخيرية فلم يجب  كما 
 من التسول.

وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أقر بما ذكره المهدعي العهام وأنهه يمهتهن وأسهرته 
ه   مهن زوجتهين ويعهول ثمانيهة عشهر فهردا االتسول  ودفع بون الباعث له هو الفقر والحاجة لكونهه متزوج 

 عة من أوالده على عمل وأنه متعهد بتركه التسول وبمنع أوالده من أن يمارسوه.وأنه حصل وأرب
من ذلك ولمها ظههر مهن أن الهدافع لتسهول المهدعى عليهه العهوز  وألنهه حصهل مهالخرا  اواستخالص  

ومههن ثههم فقههد قههررت المحكمههة الحكههم بوخههذ التعهههد علههى  وألنههه أظهههر ندمههه علههى مهها فعههل  ,علههى عمههل
 عودة لما بدر منه وأن يستمر في البحث عن المال بطرق شريفة.المدعى عليه بعدم ال

رفهههع القضهههية لمحكمههههة  اوقهههد قنهههع المهههدعى عليههههه بهههالحكم  واعتهههرض عليههههه المهههدعي العهههام طالب هههه
 هائنافية لهم يظههر فيهه ألكثريهة أعضهاءاالستئناف بدون الئحة  وبدراسة الحكم مهن قبهل المحكمهة االسهت

 بتنبيه المحكمة الجزائية مصدرة الحكهم إلهى إثبهات إدانهة المهدعى ما يوجب المالحظة على الحكم سوى
 من نظام اإلجراءات الجزائية. 174للمادة  اعليه من عدمها قبل منطوق الحكم وفق  

 الفرع الرابع: طلبات المدعي العام وأسانيدها الشرعية والنظامية:
عليهه بعقوبهة تعزيريهة بمها تمثلت طلبات المدعي العام في الدعوى في طلب الحكم علهى المهدعى 

 فههادة مههني إنهههاء إجههراءاتهم النظاميههة لالنسهب إليههه مههن تههرك أفههراد أسههرته يمارسههون التسههول  وتهاونههه فهه
جهريم النظهام بمها نسههب ت  و حهريم الشهرع للتسهول ومعاقبتهه عليهههالجمعيهات الخيريهة  وذلهك علهى أسههاس ت

هههه وذلههك علههى 18/3/1429بتههاري   5801لتعمههيم أميههر منطقههة الريههاض رقههم  اإلههى المههدعى عليههه طبق هه
 .اآلتيةتفصيل البينات في موضعه من الفروع 

 الفرع الخامس: بينات المدعي العام:
: إنههه بتههاري  .... قههبض علههى ابنههة المههذكور .... عههرض المههدعي العههام بيناتههه فههي الههدعوى قههائال  

.. و....... و...... لغهرض التسهول ..../لقيامها بتكرار التسهول للمهرة الثالثهة والعشهرين ُترافقهها أخواتهها
أفاد أن ما يقوم به أبنااله من ممارسة التسهول لغهرض سهد حهاجتهم وبمناقشهته عهن /وباستجواب المذكور

وكذلك حينمها  افادة من الجمعيات الخيرية لم يبد جواب  ل على استخراج أوراق ثبوتية لالعدم قيامه بالعم
بمهها يجلههب لههه أبنههااله مههن التسههول  الههم يبحههث عنههه مكتفي هه سههئل عههن عههدم إيجههاد العمههل المناسههب أفههاد أنههه
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قيههق عههن اتهامههه بتههرك أفههراد أسههرته وتكههرار التسههول والتهههاون عههن إنهههاء إجههراءاتهم النظاميههة وأسههفر التح
 فادة من الجمعيات الخيرية.لال

علههى أدلههة  -علههى النحههو المتقههدم  -وقههد توسههس مهها انتهههى إليههه التحقيههق مههن اتهههام المههدعى عليههه 
 رائن تخلص في:وق

 التحقيق.أقوال المدعى عليه في  -1
 محضر القبض على المدعى عليه. -2
 بطريقة غير مشروعة. والمتمثلة في ثالث سوابق ترويج قاتبيان سوابق المدعى عليه   -3

من رأي االدعاء العام أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل معاقب عليه  و  وبناء على ما تقدم فقد
 كم عليه بعقوبة تعزيرية لما نسب إليه.ثم طلب الح

 الفرع السادس: جواب المدعى عليه:
جههاب عنههها فعرضههت عليههه دعههوى المههدعي العههام  فو  كفلههت المحكمههة للمههدعى عليههه حههق الههدفاع

 بقولهه: مها ذكههره المهدعي العههام فهي دعهواه كلههه صهحيح وقههد كهان الهدافع لههي للتسهول قلههة ذات اليهد وكثههرة
يهة وأفراد أسرتي التسول لم يكن لدي عمل كمها أن لهدي زوجتهين وعهدد أبنهائي ثمانالذرية حيث إنني أنا 

ن وأربعههة مههن أبنههائي اآلن يعملههون وأنهها متعهههد بتركههي للتسههول دا وقههد حصههلت علههى عمههل اآلعشههر فههر 
 وبمنعي ألبنائي أن يمارسوه.

 الفرع السابع: المحكمة:
جابة المدعى للمحكمهة  اعليه عليهها  ولمها ظههر جلي ه بالبناء على ما تقدم من عناصر الدعوى  وا 

مههن أن داعههي المههدعى عليههه لمهها نسههب إليههه هههو العههوز  وحيههث تكشههف للمحكمههة أن المههدعى عليههه قههد 
 تحصل على عمل يسد خلته  وأن المدعى عليه قد أظهر ندمه على ممارسته للتسول.
م العهودة لمها بهدر فبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها: بوخهذ التعههد علهى المهدعى عليهه بعهد

 منه وأن يستمر في البحث عن المال بطرق شريفة.
وبعههرض الحكههم علههى طرفههي الههدعوى قههرر المههدعى عليههه قناعتههه بههه  وقههرر المههدعي العههام عههدم 

فههتم إرسههاله إلههى محكمههة االسههتئناف التههي قههررت أنههه  قناعتههه بههه  وطلههب اسههتئناف الحكههم بههدون الئحههة.
المعاملههة لههم يظهههر ألكثريههة أعضههائها مهها يوجههب المالحظههة علههى  بدراسههة القههرار وصههورة ضههبطه وأوراق
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للمههادة  اها قبههل الحكههم  طبق ههلجزائيههة إلههى إثبههات اإلدانههة مههن عههدمالحكههم  سههوى بتنبيههه قاضههي المحكمههة ا
 من نظام اإلجراءات الجزائية. 174

ذا كان من مالحظة يمكن للبحث إبداالها علهى مها ذكرتهه محكمهة االسهتئناف  فههي تخلهص فه ي وا 
 دانهة المهدعى عليههإعلهى إثبهات  اأن ما ذكره الحكم بحيثياته وقبهل إثبهات منطهوق الحكهم  ينطهوي ضهمن  

ن كانههت المحكمههة الجزائيههة لههم توخههذه بثبوتههها وأعملههت سههلطتها التقديريههة فههي ضههوء  بمهها نسههب إليههه  وا 
خههر .. إلههى آالشخصههية للمهدعي عليههه فوخذتههه بهالتخفيف إلههى حههد االكتفهاء بوخههذ التعهههد عليهه. الظهروف

 منطوق الحكم.
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 الثاني املبحث
 املشددة صورتها يف التسوليف  باألشخاص جتاراال جلرمية قضائية تطبيقات
 34198551رقم الدعوى: 

 هه30/7/1434بتاري :            34284025رقم الصك: 
 هه6/11/1434بتاري :   34353183رقم التصديق من محكمة االستئناف: 

 وعات التي يتناولها التطبيق القضائي:الفرع األول: الموض
مهن الموضهوعات  ابيهق القضهائي وسهياقات موضهوعها عهدد  شملت الدعوى التي يتناولهها ههذا التط

 في: ية  فكان ما تناولته الدعوى متمثال  ر الشرعية والنظامية وطرق اإلثبات والعقوبة التعزي
 تجار بطفل عن طريق التسول.اال -1
 اإلقرار بالتسول. -2

 للمدعى عليه. اإثبات تقرير الحمض النووي أن الطفل المجني عليه ليس ابن   -3

 ية بالسجن مع التوصية باإلبعاد.ر العقوبة التعزي -4

مههن نظههام اإلجههراءات الجزائيههة والخاصههة  194 المواعيههد اإلجرائيههة التههي نصههت عليههها المههادة -5
 ئحة االعتراضية على الحكم.بميعاد تقديم الال

 . ...اآلتيةلى التفصيل الذي سوف يرد في ثنايا عرض الدعوى ووقائعها في الفروع وذلك كله ع
 الفرع الثاني: األسانيد الشرعية والنظامية للدعوى:

 استندت الدعوى إلى أسانيد شرعية ونظامية  تمثلت في:
 والعقاب عليه. اتحريم التسول شرع   -1
 تجار باألشخاص.نظام مكافحة جرائم اال الرابعة منو  والثالثة المواد األولى والثانية -2

الظهرف المشههدد الههذي تههوافر فههي الههدعوى  ونصههت عليهه الفقههرة الثالثههة مههن المههادة الرابعههة مههن  -3
 النظام المذكور.

مههن نظههام اإلجههراءات الجزائيههة التههي تحههدد مههدة االعتههراض علههى الحكههم بثالثههين  194المههادة  -4
 .ايوم  
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 ستئناف.ت الجزائية التي بمقتضاها رفع الحكم لمحكمة االمن نظام اإلجراءا 195المادة  -5

 الفرع الثالث: موجز الدعوى:
دعههاء العههام تحقيههق واقعههة الههدعوى  التههي تمثلههت فههي مالحظههة المههدعى تناولههت هيئههة التحقيههق واال

 عليه ومعه الطفل المجني عليه يقوم بالتسول في أحد الجوامع.
عليههه وال المجنهي عليههه  وبعهد إثبههات تقريهر الفحههوص وتبهين عههدم وجهود إثبههات هويهة مههع المهدعى 

 .للمدعى عليه ا  أن الطفل المجني عليه ليس ابن  DNAالوراثية  
 اوبنههاء  علههى ذلههك طلههب المههدعي العههام الحكههم علههى المههدعى عليههه بعقههوبتي السههجن والغرامههة وفق هه

الثهة مهن للفقهرة الث اعليهه وفق ه تجار باألشخاص  وتشديد العقوبهةالثالثة من نظام مكافحة جرائم االللمادة 
 المادة الرابعة من النظام المذكور.

ذلههك بونههه بقصههد  وبعهرض دعههوى المههدعي العهام علههى المههدعى عليههه أقهر بارتكابههه التسههول  معلهال  
 كما قرر بونهه دخهل الهبالد عهن طريهق التهريهب  وأن ممارسهته .بنوته اعالج الطفل المجني عليه مدعي  

 هر وعشرة أيام.للتسول استمرت لمدة ش
التسهول بالطفهل المجنهي  فهيتجهار باألشهخاص باال من ذلك فقد ثبهت للمحكمهة إدانتهه اواستخالص  

لمهدة سهنة  مهع التوصهية  اومن ثم خلصت المحكمة إلى الحكم على المدعى عليه بالسجن تعزيهر   عليه,
 بإبعاده عن البالد.

ي الههدعوى  وقههرر المههدعي العههام وقههد قههرر المههدعى عليههه بقناعتههه بههالحكم عنههد عرضههه علههى طرفهه
 مهن 194للمهادة  اعدم قناعته به  وقد فوت المهدعي العهام المهدة النظاميهة لالعتهراض علهى الحكهم طبق ه

يمها نظام اإلجراءات الجزائية  فلم يتسلم صورة الحكم ولم يقدم الئحته االعتراضية  فسقط حقه في تقهد
 بناء على ذلك.

مهههن نظهههام اإلجهههراءات الجزائيهههة   195للمهههادة  اسهههتئناف طبق هههوقهههد تهههم رفهههع الحكهههم إلهههى محكمهههة اال
 فصادقت عليه.



- 368 - 

 الفرع الرابع: طلبات المدعي العام وأسانيدها الشرعية والنظامية:
تمثلت طلبهات المهدعي العهام فهي الهدعوى  فهي طلهب الحكهم علهى المهدعى عليهه بعقهوبتي السهجن 

ليهه تجهار باألشهخاص  وطلهب تشهديد العقوبهة عاال مجهرائ للمادة الثالثهة مهن نظهام مكافحهة اوالغرامة طبق  
وضهوع ريمهة من المادة الرابعة من النظام ذاته  وذلك على أسهاس تحهريم الشهرع للجللفقرة الثالثة م اطبق  

ي الفهرع فللمواد المذكورة  وعلى تفصيل البينات اآلتي  اها وفق  ومعاقبته عليها  وتجريم النظام لالدعوى 
 .اآلتي

 : بينات المدعي العام:الفرع الخامس
: إنهههه بهههاالطالع علهههى محضهههر تنفيهههذ مهمهههة المعهههد مهههن قبهههل عهههرض المهههدعي العهههام لبيناتهههه قهههائال  

تهم  ههه12/1/1433الدوريات األمنية تبين أنه في قرابة الساعة السابعة من مسهاء يهوم االثنهين الموافهق 
.... بالهدمام وتبهين أنهه ال سهنوات بقهوم بالتسهول فهي جهامع  4مالحظة المدعى عليه ومعهه طفهل عمهره 

ل يم الطفهيوجد معه إثبات هويته وكذلك الحال بالنسبة للطفل وتم تسليمه لشرطة شمال الهدمام  تهم تسهل
  رقهم ..... DNAالوراثيهة   صلحين العثهور علهى ذويهه  وأثبهت تقريهر الفحهو للجهة المختصة لرعايته 

كهة اع أقهوال المهدعى عليهه أفهاد أنهه قهدم للمملأن المذكور ليس األب الحقيقي للطفل الهذي برفقتهه وبسهم
عهن طريهق التهريهب قبههل شههرين وأنهه قههبض عليهه بسهبب قيامههه بالتسهول وأن الطفهل هههو ابنهه وأمهه فههي 

يهب طريهق التهر ن اليمن وباستجوابه أفاد أنه يمني والطفل الذي معه ابنه  ......  ودخل به للمملكة عه
يههه عنههدما كههان يتسههول فههي أحههد المسههاجد وبرفقتههه ابنههه قبههل شهههرين مههن القههبض عليههه وتههم القههبض عل

وأضهاف أنههه ال يوجههد معههه أي اثبهات رسههمي وأن سههبب دخولههه المملكههة وقيامهه بالتسههول هههو كونههه يريههد 
عاقهة فهي المشهي وأن زوجتهه وأهلهه فهي  مساعدة مالية لعالج ابنه كونهه يعهاني مهن ضهمور فهي العقهل وا 

 ية أصر على أن الطفل الذي برفقته ابنه.اليمن وبمواجهته بنتيجة الفحوض الوراث
 تجهار بالطفههل المجنهي عليهههتحقيهق إلههى اتههام المههدعى عليهه باالوأنهه بنهاء علههى ذلهك فقههد انتههى ال

 ضعفه باستخدامه في التسول.... سنوات  مستغال   4البالع من العمر 
 دعاء العام بينته على أدلة وقرائن عبارة عن: وقد أقام اال

سنوات وال يوجهد لديهه  4عمره  المتضمن القبض على المذكور وبرفقته طفلمحضر القبض  -1
 ه.ي يثبت عالقة الطفل به المنوه عنثبات رسمأي إ
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سهههنوات  لطلهههب  4 00000إقهههرار المهههذكور بدخولهههه الهههبالد بطريقهههة غيهههر نظاميهههة مهههع ابنهههه   -2
ي لهويتههه وهويههة الطفههل المسههاعدة الماليههة كههي يههتمكن مههن عههالج ابنههه وأنههه ال يوجههد لديههه أي سههند رسههم

 المنوه عنه.
  المتضههمن أن المههذكور لههيس األب الحقيقههي للطفههل الههذي DNAتقريههر الفحههوص الوراثيههة   -3

 برفقته المنوه عنه.
رة دعاء العام أن ما أقهدم عليهه المهذكور وههو بكامهل أهليتهه المعتبهوبناء على ذلك  وحيث رأى اال
نظامهها وفههق مقتضههى المههادة الثانيههة مههن نظههام مكافحههة ومجههرم  اشههرعا فعههل محههرم ومعاقههب عليههه شههرع  

 هه.21/7/1430وتاري   40االتجار باألشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 ومن ثم فقد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما ذكر والحكم عليهه بعقهوبتي السهجن

خاص وتشهديد العقوبهة عليهه وفهق مقتضهى من نظهام االتجهار باألشه ةوالغرامة وفق مقتضى المادة الثالث
 الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام نفسه.

 الفرع السادس: جواب المدعى عليه:
كفالة من المحكمة لحق المدعى عليه في الدفاع  قامت بعرض دعوى المدعي العام قبلهه عليهه  

نهه رفقتي داخل أحهد الجوامهع حيهث إور بفوجاب بقوله: الصحيح أنني بالفعل كنت أتسول والطفل المذك
وأنهه يعهاني مهن ضهمور فهي  ,وشهرحت لههم حهال الطفهل ,بعد االنتهاء من صالة العشاء قمت للمصهلين

نتظههر المسههاعدة مههن المصههلين ثههم تههم ت عنههد بههاب المسههجد اثههم ذهبهه ,وأننههي أرغههب فههي عالجههه ,المهه 
وههو  ,ات وأربعهة أو خمسهة أشههرالقبض علي وهذا االبن هو ابنهي ويهدعى  .......  وعمهره أربهع سهنو 

وقهد دخلهت الهبالد  ,معاق ال يستطيع المشي ويعاني من ضمور في الم  وغيهر صهحيح أنهه لهيس ابنهي
 ةوكنهت أتسههول داخههل المسهاجد فههي صههالتي المغهرب والعشههاء لمههدة شههر فههي جههد ,عهن طريههق التهريههب

 أيام في الدمام. ةولمدة عشر 
 ,علههى الههدعوى بينههةعي العههام إذا كههان لديههه مزيههد ولتمحههيص هههذا الجههواب سههولت المحكمههة المههد

 فوجاب أنه ليس لديه مزيد بينة سوى ما ورد في الئحة الدعوى وأوراق المعاملة.
فرفعت المحكمة الجلسة عقب ما تقدم للتومل  وعند إعادتهها قهرر المهدعى عليهه بقولهه: إن هنهاك 

هه كههان يوصههلني ألمههاكن و  ,لتهريههبيههدعى  .....  هههو مههن أحضههرني إلههى السههعودية عههن طريههق ا اشخص 
التسول ويقوم بإرجاعي وهو الذي قام بتوفير السكن لي وبعد أن يتم إخراج قيمة اإليجار والمعيشة من 
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المبلع الذي أحصل عليه بالتسول ُأعطيه ثلث الباقي من هذا المبلع وقد سولت اآلن هذا الشهخص فهتم 
 إفادتي أنه تم ترحيله وال أعلم عن مدى صحة ذلك.

 الفرع السابع: المحكمة:
بالبناء علهى مها تقهدم مهن الهدعوى وحيهث أقهر المهدعى عليهه بالتسهول حسهب الطريقهة والمهدة التهي 

 أن الطفل الذي كان معه هو ابنه., وأقر ذكرها في جوابه عن الدعوى
للطفهههل المهههذكور ههههو فهههي حقيقتهههه اتجهههار  كمههها أنهههه مهههن حيهههث إن تسهههول المهههدعى عليهههه مسهههتغال  

 ن المهدعى عليهه قهد قهام بالتسهول بالطفهل المهذكورغير ابنه وحيهث إ ا ابنه أمكان هذ ء  باألشخاص سوا
ات المعاملههة ومههن ضههمنها تقريههر وهههو بههذلك قههد اسههتغل ضههعفه وصههغر سههنه وبعههد االطههالع علههى طيهه

ة يهههة بههإدارة األدلهههة الجنائيههة بشهههرطلمختبهههرات الجنائيههة /الفحههوص الوراث.... المرفههق والصهههادر مههن ارقههم
 . الشرقية المتضمن أن النتيجة النهائية أن المقيم .... ليس األب الحقيقي للطفل...المنطقة 

تجهههههار مهههههن نظهههههام مكافحهههههة جهههههرائم اال 4،3،2،1لنصهههههوص المهههههواد  افبنهههههاء  علهههههى ذلهههههك  وتطبيق ههههه
تجهار باألشهخاص عهن عوى  فقهد ثبهت للمحكمهة إدانتهه باالباألشخاص  وعلهى إقهرار المهدعى عليهه بالهد

نة سللحق العام لمدة  اوبالتالي أصدرت عليه الحكم بالسجن تعزير   عليه, فل المجنيطريق التسول بالط
 .يقافه  والتوصية بون المحكمة ترى إبعاده عن البالد بعد إنفاذ الحكم المتقدمإ ابتداء من تاري 

وقهرر المهدعي العهام االعتهراض وطلهب  ,وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة
كههم لمحكمههة االسههتئناف بالئحههة اعتراضههية مقدمههة منههه فُوجيههب لطلبههه وجههرى إفهامههه أن عليههه رفههع الح

صورة من الحكم وأنه في التاري  المذكور سوف يتم إيهداع  لتسلمهه 29/7/1434الحضور يوم السبت 
ههه االقهههرار ملهههف الهههدعوى وسهههوف يكهههون ذلهههك اإليهههداع مجري ههه يقهههدم خاللهههها الئحتهههه  الميعهههاد الثالثهههين يوم 

عتراضههية وأنهههه بمضهههيها دون تقهههديم الالئحهههة سهههوف يسههقط حقهههه فهههي تقهههديمها وُيرفهههع الحكهههم لمحكمهههة اال
 االستئناف بدونها فامتثل.

ظهههام اإلجهههراءات   مهههن ن194وبعهههد انتههههاء مهههدة االعتهههراض المنصهههوص عليهههها فهههي المهههادة رقهههم  
ي فهوعليهه فقهد سهقط حقهه  ,المدعي العام صورة الحكهم ولهم يقهدم الئحتهه االعتراضهية الجزائية ولم يتسلم

  مههن نظههام اإلجههراءات 195تقههديمها وسههوف ُيرفههع الحكههم لمحكمههة االسههتئناف بنههاء  علههى المههادة رقههم  
 الجزائية.

وبعههههد رفههههع الحكههههم إلههههى محكمههههة االسههههتئناف بنههههاء علههههى مهههها تقههههدم  وردت المعاملههههة مههههن محكمههههة 
ن   المهذكوريالثانيهة بهها بهالرقم والتهاري االستئناف بالمنطقة الشرقية  ورفقتها قهرار قضهاة الهدائرة الجزائيهة

 مذكور بالحكم المتقدم.صادقة على الحكم  فولحق القرار الالم ا  متضمن  اآنف  
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 اخلامتة
نمهها تناولههه  سههبق لمهها امههوجز   اسههرد   الخاتمههة موضههوع يكههون لههن  النتههائج أهههم لتسههجيل سيخصههص وا 

 األخههذ ضههرورة الباحههث يههرى والتههي ههها عن أسههفرت التههي التوصههيات وألهههم الدراسههة  إليههها توصههلت التههي
 :اآلتي النحو على ذلك وسنعرض بها 

 :النتائج: أوال  
 مخههالف سههلوك أجههل مههن لههوم أنههها:ئولية الجنائيههة مههن حيههث مضههمونها  المسهه عههرف البحههث -1
 الفالمخه السهلوك كان إذا أما ,آخر سلوك إتيان االستطاعة في كان إذا القانون للوم محل وال للقانون 

 .للمسئولية محل فال مفروضا نونللقا
مههها  لهههها إال بتوافرهن همههها محهههل اتفهههاق بهههين القهههانونيين  وال قيهههام للمسهههئولية الجنائيهههة ركنهههيأن  -2

رتكاب الشخص أفعهاال  تكهون الجانهب المهادي ا: وهو الذي يقوم على ثبوت الركن المادييسمى أولهما 
سههنادرتكههاب الجريمههة اللجريمههة  أي أن يثبههت   هم... وثههاني هههذه األركههان هههو الههركن المعنههوي:للمههت هاوا 

 .ويشار إليه بالقصد الجنائي
م وارتكهاب المحهر  ,للمسئولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية أساس يتمثل في إتيان المعصهية -3

 الذي عينت الشريعة حرمته  وكذا ترك ما أوجبت من واجبات وفرائض.
مهها علههى محلههها إمهها أن تكهون قههد وقعههت علههى مههالو  الجريمههة  أو المخالفههة المسههئولية سهبب -4  وا 

 .وجنائية مدنية : قسمين نفس  وقد قسمت الشريعة اإلسالمية  والنظام السعودي المسئولية إلى
ة التهي ارتكبهها شخص الجاني محل المسئولية الجنائية  فال يعاقب الشخص إال على الجريم -5

 هم فيها كشريك.كفاعل لها  أو مس
 وتحهول ,الجهاني عهن هامتناعه شهونها مهن التهي األسهبابعلهى  الجنائيهة المسهئولية موانعتطلق  -6

 وهههي بشخصههه  تتعلههق ألسههباب الجريمههة فاعههل علههى الجنائيههة القاعههدة فههي الجزائههي الشههق تطبيههق دون
 .االختيار وحرية دراكاإل

 امعهههأثبهت البحههث األسههباب التههي تبههيح للشههخص إتيهان الفعههل المعاقههب عليههه أصههال   وينعههدم  -7
 .عن الجريمة المرتكبة المسئولية الجنائية

فههي تنفيههذ  كالهمههاهم بههون يتعههدد المجرمههون فيسهه»الفقهههي: االشههتراك الجنههائي فههي االصههطالح  -8
 «.نتيجة تضافر جهود أكثر من شخص هافيكون تنفيذ إيقاعهامع غيره في  أحد   الجريمة  أو يتعاون
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 المهادي والمعنهوي  :و عهام فهي القهانون  كهالركنين  منها ما ههلالشتراك الجنائي أركان أساس -9
 ومنها ما هو خاص باالشتراك الجنائي كمفهوم في القانون.

ههو مها تنتفهي بانتفائهه سهلطة القاضهي فهي  - في سياق المسهئولية الجنائيهة -مفهوم الشرط  -10
 .المجرمالعقاب على 

 .اإلسهام الجنائيمن  حال لضوابط  باجتماعها تكون إزاءمن ا لالشتراك الجنائي عدد -11
م أو تنقهيلهم أو إيهواالهم أو اسهتقباله ,أو نقلههم ,تجار باألشخاص يراد بهه تجنيهد أشهخاصاال -12

 بواسههطة التهديههد بههالقوة  أو اسههتعمالها أو غيههر ذلههك مههن أشههكال القسههر  أو االختطههاف أو االحتيههال أو
عطههاء أو تلقههي مبههالع ماليههة أو مزايهها استضههعاف  أو بإ و اسههتغالل السههلطة أو اسههتغالل حههالالخههداع أ

لنيل موافقة شخص له سيطرة علهى شهخص آخهر لغهرض االسهتغالل. ويشهمل االسهتغالل  كحهد أدنهى  
قاق أو سائر أشكال االستغالل الجنسهي  أو السهخرة أو الخدمهة قسهر ا  أو االسهتر  ,استغالل دعارة الغير

 ألعضاء.أو الممارسات الشبيهة بالرق  أو االستبعاد أو نزع ا
عطفهم وشفقتهم وذلك  إلثارةالتسول طلب المساعدة من اآلخرين باستعمال وسائل مختلفة  -13

 للحصول على المال أو منفعة عينية.
 عنههده  يرجههع أهمههها إلههى ميههل كههامن للقههائم بههه أسههبابللتسههول فههي تكههوين الطبيعههة النفسههية  -14

رادة ضههعيفة  وعههدم مصههحوب بضههعف فههي الههذكاء  وفتههور فههي العاطفههة  وبههرود فههي ق ابليههة االنفعههال وا 
 اكتراث بالمثل األدبية  ويتجلى مفعول هذه الخصال عنده فهي الركهون إلهى الكسهل والخمهول والزههد فهي

 .ية والملتويةالعمل واستعذاب القعود  وااللتجاء في التعي  إلى الطرق والمعامالت المتخف
جريمهههة التسههههول وعهههدة مههههن القههههرارات تصهههدت المملكههههة العربيهههة السههههعودية بقهههانون مكافحههههة  -15

لههى والمراسههيم واألوامههر السههامية  بمنتهههى الجديههة والحههزم  وعلههى نحههو يظهههر منههه جلي هها انعقههاد العههزم ع
 المواطن السعودي. أكان اقترافها عن طريق األجنبي أماجتثاث هذه اآلفة من المملكة  سواء 

هجهار باألأثبت البحث أن التسول يعتبهر جريمهة مهن جهرائم االت -16 أو  ,اشهخاص إذا جنهد شخص 
أو  رأو اسههههتقبله بواسههههطة التهديههههد بههههالقوة أو اسههههتعملها أو غيههههر ذلههههك مههههن أشههههكال القسهههه ,واهنقلههههه أو آ

االختطههاف أو االحتيههال أو الخههدع أو اسههتغالل السههلطة  أو اسههتغالل حالههة استضههعاف  أو إعطههاء أو 
 خر لغرض االستغالل في التسول.ص آختلقي مبالع أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على ش
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من أشكال الرق أصابت المجتمع الحهديث ممها  اجديد   تعد جرائم االتجار باألشخاص شكال   -17
م السهعودي مهن   ويعهد النظهائهم مهن أجهل الهتخلص مهن ههذه الجريمهةجعل المجتمع الهدولي فهي عمهل دا

 نظمة التي تصدت لهذه الجريمة.األ

لظههواهر السههلبية التههي ابتليههت بههها المجتمعههات البشههرية كافههة  ولههها ظههاهرة التسههول تعههد مههن ا -18
 واحد  لكن الدافع الوحيد لها هو الحصول على المال. سببأسباب عديدة ال يمكن حصرها في 

 أن التسول محظور في الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي ومجرم في القوانين الوضعية. -19
 ين  الفقر  وعدم القدرة علىمية قد أجازت التسول في حالسالأن الشريعة اإل أثبت الباحث -20
 الكسب.

 أن الشريعة اإلسالمية وضعت أساليب وقائية كثيرة لمنع وقوع التسول.أثبت الباحث  -21
أن الشريعة اإلسالمية وضعت عقوبهات للسهائل الغنهي انقسهمت إلهى عقوبهات أثبت الباحث  -22

 ترك المسولة.دنيوية وعقوبات أخروية مع حثه على 
 تنوعت العقوبات في النظام السعودي بين حاالت عادية وظروف مشددة. -23
 :: التوصياتاثاني  
 بعههههض هنههههاك أن نوضههههح أن بقههههى الرسههههالة هههههذه مههههن المستخلصههههة النتههههائج أهههههم اسههههتعراض بعهههد
 :اآلتيالحد من هذه الجريمة وذلك على النحو  من الهدف تحقق أن شونها من يوالت ,التوصيات

مشكلة التسول وذلك بوضهع إجهراءات عالجيهة فعالهة لمشهاكل في حل  اتمكن  سن قانون أكثر  -1
 هالالء قبل عقابهم.

 وبيان أبعاد المشكلة. ,التوكيد على دور وسائل اإلعالم في نشر التوعية -2

تفعيههل دور الجمعيههات األهليههة الخيريههة فههي رعايههة أصههحاب الحاجههات وتوهيههل ذوي العاهههات  -3
 ى االعتماد على أنفسهم.للقدرة عل

زيادة االهتمام بدراسة موضوع االتجار باألشخاص وبخاصة استخدام النساء واألطفال حيث  -4
 .له عرضةإنهم أكثر الفئات 

لههى كيفيههة اكتشههاف زيههادة التههدريب لرجههال األمههن وبخاصههة رجههال سههالح الحههدود والجههوازات ع -5
 لوقاية منها ومنعها.حاالت االتجار ل
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التثقيههف ونشههر الههوعي فههي المجتمههع باآلثههار المترتبههة علههى االتجههار باألشههخاص  وذلههك زيههادة  -6
 بعمل الدراسات على الحاالت الواقعية  ونشر نتائجها.

زيههههادة التعههههاون بههههين الههههدول علههههى منههههع الجريمههههة بشههههتى الوسههههائل ومنههههها التعههههاون القضههههائي  -7
 والشرطي.

ثههار آلمها يترتهب عليهها مهن  ر الهى القتهل تعزيههإ والوصهول بههاإعهادة النظهر فهي عقوبهة الجريمههة  -8
 .وسالمته تهدد أمن الوطن

قامههة النههدوات عههالج االهتمههام ب -9 ظههاهرة التسههول عههن طريههق إلقههاء الخطههب والههدعوة واإلرشههاد وا 
وتالكد على أهمية الكسهب الحهالل والعمهل الشهريف  لهوالمحاضرات التي توضح للناس الحكم الشرعي 

 ورجال الفتوى وطلبة العلم واألئمة. خطباء المساجد والجوامع,ن طريق وذلك ع ,في حياة المسلم

ة تفعيهل دور الجامعهات مههن خهالل أقسهام العلههوم االجتماعيهة والقانونيهة فيههها  وقيامهها بدراسهه -10
قامههة الههدورات والنههد  ظههاهرةال جههراء البحههوث والدراسههات عنههها للوقايههة منههها  وعالجههها  ونشههرها  وا  وات وا 

 فحة في تلك الجامعات لتزويدهم بما لديها من خبرات ودراسات وبحوث.لرجال المكا

ظهاهرة الالتوكيد على أهمية دور وسائل اإلعهالم المقهروءة والمسهموعة والمرئيهة فهي مكافحهة  -11
السههلبية مههن مختلههف النههواحي الشههرعية واالجتماعيههة واالقتصههادية مههن خههالل تبصههير المجتمههع بآثارههها 

تلههك الوسههائل مههن أثههر قههوي فههي نشههر الههوعي االجتمههاعي لههدى الجماعههات واألفههراد واألمنيههة  وذلههك لمهها ل
 المجتمع. فيوعلى نطاق واسع  ,ظيم حمالت إعالمية توعوية بشكل مستمرنوذلك عن طريق ت

تشههديد العقوبهههة ومضهههاعفتها علهههى المتسهههولين الهههذين يضهههبطون فهههي مشهههكالت أمنيهههة أخهههرى  -12
 ية مع ممارستهم للتسول.كالجرائم والجنح أو أي ممارسات سلب

تكثيهههف عهههدد مكاتهههب مكافحهههة التسهههول وزيادتهههها فهههي أنحهههاء المملكهههة  وبخاصهههة فهههي مدينهههة  -13
وهههذا ال يكفهي فههي مدينههة متراميهة األطههراف وذلههك  ,الريهاض حيههث ال تحتهوي إال علههى مكتههب واحهد فقههط

تاجههها وأمهاكن أخهرى يح ارب هوغ اوشهرق   اوجنوب ه بافتتهاح عهدة فهروع لهه فهي منهاطق المدينهة المختلفهة شهماال  
 .الوضع

عههادة صههياغتها بمهها يتناسههب مههع الئحههة التسههول واألنظمههة التههي تحكمههها إعهادة النظههر فههي  -14 وا 
 التطور الذي طرأ وحصل فيها.
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التوكيههد علههى البههاحثين وبخاصههة طههالب الدراسههات العليهها بتنههاول الظههاهرة بالبحههث والدراسههة  -15
علهههى المجتمههع وتوسهههيع نطههاق الدراسهههة لتشههمل مجتمهههع بحههث أكبهههر  والسههيما مهههن ناحيههة آثارهههها األمنيههة

 وأشمل.

 فمههن قصههور أو نقههص مههن كههان ومهها بههه  وينفههع البحههث  هههذا يبههارك أن وجههل عههز المههولى أسههولو 
 .سبحانه اهلل فمن توفيق من كان وما والشيطان  نفسي
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 فهرس اآليات
الصفحات التي  السورة رقم اآلية ة أو جزؤهاــاآلي

 وردت بها

                 21 136 البقرة 

                   
 218 البقرة 31

                   83 207 البقرة 

                  126 219 البقرة 

                 153 136 البقرة 

                    
 136 البقرة 168

                  
 207 البقرة 177

                    179 78,26 البقرة 

              ...  183 136 البقرة 

                          

  

 268 البقرة 188

                

 

 12 البقرة 189

             
 220 البقرة 190



- 378 - 

         
 220 البقرة 194

                    208 221 البقرة 

           
 334 البقرة 272

           

             

 183,181,171 البقرة 273

                     

         

 136 البقرة 278

                 ...
 21 البقرة 286

                  
 35 آل عمران 163

                

       

 225 آل عمران 180

                      

          

 137 آل عمران 195

                6 172 النساء 

                7 137 النساء 

                     

         

 260 النساء 15
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19 

 

 131,128,127 النساء

      28 218 النساء 

                    

        

 268 النساء 29

         
 137 النساء 32

                 34 54 النساء 

                   

    

 54 النساء 34

                    92 21 النساء 

                  

 

 137 النساء 124

                     
 141 النساء 135

                        
 35 النساء 145

                      

       ... 

 136 النساء 170

           2 335,220,212 المائدة 

           16 260 المائدة 
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          33 262,260 المائدة 

                      

     

 26 المائدة 38

              
 190 المائدة 55

        
 201 المائدة 55

          
 260 المائدة 16

                

     

 32 األنعام 52

                 82 220 األنعام 

            96 332 األعراف 

                     118 139 األعراف 

              

          

 200 األعراف 156

                   

   

 221، 56 األنفال 60

                       17 265 التوبة 

                    34 224 التوبة ، 
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           60 183,180 التوبة 

                  
 32 هود 35

         
 333 يوسف 47

                          

   

 32 يوسف 78

          
 219 الحجر 82

                
 12 الحجر 92

           ...       90 140 النحل 

                  

          

 137 النحل 97

              
 26 اإلسراء 15

             
 36 اإلسراء 21

             
 80 اإلسراء 33

                  
، 138، 132 اإلسراء 70

171 ،215 ،
217 

                          
 332 الكهف 79

                32 183 الكهف 
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      32 60 طه 

          
 151 طه 36

              
 23 الحج 15

                    
 145 الحج 30

                      41 201 الحج 

             
 214 المؤمنون 12

                   2 257,125 النور 

                                        33 123 النور 

               
 257,125 النور 55

                     

       

 289 النور 59

                         

  

 220 النمل 89

                      
 219 القصص 57

          
 323 الروم 30

               ...
 87، 40، 21 األحزاب 5

             
 332 سبأ 15
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 334 سبأ 39

             15 183,181 فاطر 

                    

        

 32 فاطر 18

   14 240 ص 

             

         

 139 ص 28

              
 258 ص 44

     
 240 غافر 5

    
 240 فصلت 43

          
 139 الشورى 17

              

    

 139 الجاثية 21

                    

 

 76 محمد 18

                      

         

 216، 138 الحجرات 13
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 200 الذاريات 15

         
 201 النجم 39

                     

 

 139 الحديد 25

              

   

 181 الحشر 8

            
 214 التغابن 3

            
 134 الطالق 6

                     

      

 334، 199 القلم 17

           
 184 المعارج 24

           
 199، 32 المدثر 38

                 
، 207، 183 اإلنسان 8

220 

              
 214 االنفطار 6

                      
 250 االنشقاق 6

       
 200 الفجر 17

        
 183، 182 البلد 16
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 184 الضحى 10

               
 214 التين 4

          
 219 قريش 3

            1 200 الماعون 

     
 199 الماعون 4
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الحديث

 137 اهلل حدود من حد في أتشفع

 142 القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا

 262 بيوتكم من نالمخنثي أخرجوا

 44 استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرءوا

 254 إذ بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما

 129 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

 186 تجارتك اهلل أربح ال: فقولوا المسجد في يبتاع أو يبيع من رأيتم إذا

 255 عنقه فاضرب اذهب

 125 يالبغ رمه: السحت من كلهن أربع

 175 سواك بشوص ولو الناس، عن استغنوا

 135 عرقه يجف أن قبل أجره األجير أعطوا

 270 صدق إن الرجل أفلح

 145 الكبائر؟ بأكبر أنبئكم أال

 33 عليه تجني وال عليك يجني ال إنه أما

 202 شيء؟ بيتك في أما

 174 منهم والدنو المساكين، بحب أمرني

 322 كذيبة الكذيبة تكتب حتى ذباك يكتب الكذب إن
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 124، 87، 41 والنسيان الخطأ أمتي عن وضع تعالى اهلل إن

 324 هذا يومي علمني مما جهلتم مما أعلمكم أن أمرني وجل عز اهلل إن

 141 نور من منابر على تعالى اهلل عند المقسطين إن

 263 بالحناء ورجليه يديه خضب قد بمخنث أتي  النبي أن

 182 شئتما وال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسبإن 

 333 فأطفئوها نمتم فإذا لكم عدو النار هذه إن

 204 الجنة باب يفتح من أول أنا

 204 القيامة يوم كهاتين الخدين سفعاء وامرأة أنا

 203 هكذا الجنة في اليتيم وكافل أنا

 212 الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم في المؤمنين ترى

 134، 133 القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة

 126 سبيال لهن اهلل جعل فقد عني، خذوا عني، خذوا

 204 إليه يحسن يتيم فيه بيت المسلمين في بيت خير

 204 قريش نساء صالح اإلبل ركبن نساء خير

 79 دونكم القوم

، 27، 21 يستيقظ حتى النائم عن: ثالثة عن القلم رفع
44 ،289 

 145 النار من مقعده يتبوأ حتى قدماه تزول ال الزور شاهد

 258 عشرة ابن عليها واضربوه سبع ابن الصالة الصبي علموا

 175 وتطيعوا الخمس والصلوات شيئا، به تشركوا وال اهلل تعبدوا أن على
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 208 !واآلخرة؟ الدنيا في وليهم وأنا عليهم تخافين العيلة

 137 يدها بقطع  النبي فأمر

 130 فزوجها إياه

 278 عملكم من هذا: فيقول فيأتينا نستعمله، العامل بال فما

 265 لبون بنت أربعين في: إبل سائمة كل في

 203 الجنة في كهاتين وهو أنا لغيره أو له اليتيم كافل

 333 تنامون حين بيوتكم يف النار تتركوا ال

 131 اإلسالم في شغار وال جنب، وال جلب، ال

 186 له بنيت لما المساجد بنيت إنما وجدت؛ ال

 258 اهلل حدود من حد في إال أسواط عشرة فوق أحد يجلد ال

 124 الكاهن حلوان وال الكلب، ثمن يحل ال

 256 اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرىء دم يحل ال

 269 منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال يحل ال

 221 بوائقه رهجا يأمن ال من الجنة يدخل ال

 مزعـة وجهه في وليس القيامة يوم يأتي حتى الناس، يسأل الرجل يزال ال
 لحم

176 

 177 نفسه يذل أن للمؤمن ينبغي ال

 اهلل فيكـف فيبيعهـا ظهـره علـى حطـب بحزمـة فيـأتي حبله أحدكم يأخذ ألن
 وجهه بها

1 ،146 ،
211 

 78كــبهم اهلل فــي لــو أن أهــل الســماء وأهــل األرض اشــتركوا فــي دم مــؤمن أل 
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 النار

 79 لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

 173 النفس غنى الغنى ولكن العرض، كثرة عن الغنى ليس

 211، 146 يده عمل من يأكل أن من خيرا قط طعاما آدم ابن أكل ما

 334 ينزالن ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما

 172 نكمع أدخره فلن، خير من عندي يكن ما

 177 وجهه الرجل بها يكد كد المسألة

 216 المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه

من أتاكم وأمركم جميـع علـى رجـل واحـد يريـد أن يشـق عصـاكم أو يفـرق 
 جماعتكم فاقتلوه

254 

 لــه أقــرع شــجاعا القيامــة يــوم لــه مثــل زكاتــه يــؤد فلــم مــاال اهلل آتــاه مــن
 زبيبتان

225 

 221 بدنهفي  معافى سربه،في  اآمن أصبح من

 فــي أنفقــه أو بــه تصــدق أو رحمــا بــه فوصــل مــأثم، مــن مــاال اكتســب مــن
 جمعا ذلك جمع اهلل سبيل

124 

ــوم  ــافق أراه قــال: بعــث اهلل ملكــا يحمــي لحمــه ي ــا مــن من مــن حمــى مؤمن
 القيامة من نار جهنم

217 

 185 الجمر يأكل فكأنما فقر، غير من سأل من

 178 وجهه في كدوشا أو خدوشا القيامة يوم جاءت يغنيه، ام وله سأل من

 186 عليك اهلل ردها ال: فليقل المسجد، في ضالة ينشد رجال سمع من

 254 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
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 204 األيتام من ثالثة عال من

 185 به نزلت فاقة غير من مسألة باب نفسه على فتح من

 203 وشرابه طعامه إلى المسلمين بين من يتيما ضقب من

 204 هلل إال يمسحه لم يتيم، رأس على مسح من
 174 الجنة له فأتقبل، بواحدة لي يتقبل من
 131 الشغار عن  اهلل رسول نهى
 202 القيامة يوم وجهك في نكتة المسألة تجيء أن من لك خير هذا
 176 الجنة؟ ولك بيعة، إلى لك هل

 189 مسكينا؟ اليوم أطعم أحد منكم هل

 1 والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره

 240 نبي بعده ليس الذي والعاقب العاقب وأنا

 217 يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية

 173 فيه له بورك نفس بسخاوة أخذه فمن حلوة خضرة المال هذا إن حكيم، يا

 142 محرما بينكم وجعلته ينفس على الظلم حرمت يإن يعباد يا

 217 يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه



- 391 - 

 املصادر واملراجع
 أوال/ القران الكريم وكتب التفاسير

 . 2  ط  القاهرة  دار المصحف  الجصاص يالراز  يألبي بكر أحمد بن عل  أحكام القرآن
بههن عبههد اهلل ابههن العربههي  تحقيههق: محمههد عبههد القههادر عطهها  دار الفكههر أحكهام القههرآن  ألبههي بكههر محمههد 

 .لبنان  للطباعة والنشر
 م.1991 -هه1412  بيروت  دار الكتب العلمية  للشافعي  أحكام القرآن
التمييههز فههي لطههائف الكتههاب العزيههز للفيههروز آبههادى  تحقيههق محمههد علههى النجههار  المجلههس  يبصههائر ذو 

 .م1986 -هه 1406   2ية  القاهرة  ط  األعلى للشئون اإلسالم
 التحرير والتنوير  للطاهر بن عاشور  عيسى البابي الحلبي  القاهرة.

 .هه1403 بيروت  لبنان  العربي  الكتاب دار    البن جزيتفسير ابن جزي
بهي أتفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  لمحمهد بهن محمهد العمهادي 

 السعود  دار إحياء التراث العربي  بيروت.

القههادر عرفههات العشهها حسههونة  دار الفكههر  بيههروت   تفسههير اإلمههام البيضههاوي  للبيضههاوي  تحقيههق: عبههد
 م.1996 -هه1416

للعالمههة عههالء الههدين علههى بههن محمههد بههن « لبههاب التوويههل فههي معههانى التنزيههل»تفسههير الخههازن المسههمى 
 .م1995 -هه 1415   1ط    بالخازن  دار الكتب العلمية  بيروت إبراهيم البغدادى الشهير

السههيد محمههد وآخههرين  مكتبههة أوالد الشههي   ىللحههافظ ابههن كثيههر  تحقيههق: مصههطف  تفسههير القههرآن العظههيم
 م.2000 -هه 1421   1ط    للتراث  القاهرة

: ياسههر بههن إبههراهيم المظفههر منصههور بههن محمههد بههن عبههد الجبههار السههمعاني  تحقيههق يبههألتفسههير القههرآن  
 .م1997 -هه1418   1وغنيم بن عباس بن غنيم  دار الوطن  الرياض  السعودية  ط 

فخههر الههدين محمههد بههن عمههر التميمههي الههرازي الشههافعي  دار الكتههب   لالتفسههير الكبيههر أو مفههاتيح الغيههب
 .م2000 -هه 1421   1ط    بيروت  العلمية

حمهههد رشهههيد رضههها  الهيئهههة المصهههرية العامهههة للكتهههاب   د.ط   تفسهههير المنهههار  تفسهههير القهههرآن الحكهههيم   م
 .م1990

 .القاهرة  المعارف دار  التفسير الوسيط  محمد سيد طنطاوي
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عبهد الهرحمن بهن ناصهر السهعدي  تحقيهق: ابهن عثيمهين    لتيسير الكريم الرحمن في تفسهير كهالم المنهان
 .م2000 -هه1421  بيروت  مالسسة الرسالة

 - هه1403بيروت    ألبي جعفر محم د بن جرير الطبري  دار المعرفة  سير القرآنجامع البيان في تف
 .م1983

  تالقرطبي  دار الكتب العلميهة  بيهرو  يعبد اهلل محمد بن أحمد األنصار  يبأل  الجامع ألحكام القرآن
 .م1988 -هه 1408   1ط  

  وتدار الكتب العلمية  بير  بغدادي شهاب الدين محمود األلوسي ال  أبي الثناءللعالمة  ي روح المعان
 م.1996 -هه 1416   1  ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فهي وجهوه التوويهل  لمحمهود بهن عمهر الزمخشهري  
 م.1998 -هه1418   1تحقيق: عادل عبد الموجود  وعلي محمد معوض  مكتبة العبيكان  الرياض  ط 

الموجهود  والشهي  علهي  عهادل الحنبلهي  تحقيهق  الشهي  عهادل أحمهد عبهد اللباب في علوم الكتاب  البهن
 م.1998-هه1419   1محمد معوض  دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان  ط 

محمههد عبهههد الحههق بهههن غالههب بهههن عطيههة األندلسهههي   يبهههألالمحههرر الههوجيز فهههي تفسههير الكتهههاب العزيههز  
 .م1993 -هه1413   1ط  لبنان    علميةتحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد  دار الكتب ال

عرابه    1  ط  بيروت  الكتب عالم  الزجاج إسحاق أبو سهل  بن السري بن براهيم  إلمعاني القرآن وا 
 .م1988 - هه1408

 دمحمه  ألبهي علومه فنون من وجمل وأحكامه  وتفسيره  القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية
م ه طالهب أبهي بهن مكي   تحقيهق: المهالكي القرطبهي األندلسهي ثهم القيروانهي القيسهي مختهار بهن محمهد بهن و حا

 الشهههاهد: د.أ بإشهههراف الشهههارقة  جامعهههة - العلمهههي والبحهههث العليههها الدراسهههات بكليهههة جامعيهههة رسهههائل مجموعهههة
   1  ط  الشهارقة جامعهة - اإلسهالمية والدراسهات الشهريعة كليهة -والسهنة الكتاب بحوث مجموعة  البوشيخي

 .م2008 - هه1429
 النيسابوري  الواحدي  علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن يب  ألالقرآن المجيد تفسير الوسيط في

 محمهههد أحمهههد /د معهههوض  محمههد علهههي الشهههي  الموجههود  عبهههد أحمهههد عهههادل الشههي : وتعليهههق تحقيهههق  الشههافعي
 دار  الفرمههاوي الحههي عبههد /د .أ: هوقرظهه قدمههه  عههويس الههرحمن عبههد /د الجمههل  الغنههي عبههد أحمههد /د صههيرة 
 .م1994 - هه1415   1  ط لبنان  بيروت العلمية  الكتب

 ثانيا/ كتب الحديث
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 يلإسماع بن بكر أبي بن أحمد الدين شهاب العباس يب  ألالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف
  الكههريم عبههد معبههد أحمههد الههدكتور شههي ال فضههيلة: تقههديم  الكنههاني البوصههيري عثمههان بههن قايمههاز بههن سههليم بههنا
   1  ط  الرياض للنشر  الوطن دار  إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: قيحقت

 .م1999 - هه1420
األحاديههث المختهههارة  لضهههياء الههدين أبهههي عبهههد اهلل محمهههد بههن عبهههد الواحهههد ابههن أحمهههد الحنبلهههي المقدسهههي  

-هههه1416   1بههن عبههد اهلل بههن دهههي   مكتبههة النهضههة الحديثههة  مكههة المكرمههة  ط  تحقيههق: د. عبههد الملههك 
 م.1995

 هه.1404   1األدب المفرد  للبخاري  عالم الكتب  بيروت  ط  
 -ههههه 1405   2إرواء الغليههل  لمحمهههد ناصههر الهههدين األلبهههاني  المكتههب اإلسهههالمي  بيههروت  لبنهههان  ط 

 م.1985
 أمهههين يالمعطههه عبهههد.د: تحقيهههق البهههر  عبهههد بهههن ياألندلسههه اهلل عبهههد بهههن يوسهههف عمهههر يألبههه االسهههتذكار 

 .م1993 -هه1414   1 ط بيروت  دمشق  والنشر  للطباعة قتيبة دار  يقلعج
 بهههابن المعهههروف الخرسهههاني اهلل عبهههد بهههن قتيبهههة بهههن مخلهههد بهههن حميهههد أحمهههد  ألبهههي زنجويهههه البهههن األمهههوال

 للبحههوث فيصههل الملهك مركههز  سهعود الملههك بجامعهة - المسههاعد األسههتاذ فيهاض ذيههب شهاكر  تحقيههق: زنجويهه
 م.1986 -هه1406   1  ط  السعودية اإلسالمية  والدراسات

 المكتبههة   ت.د  ط.د  الفقههي حامههد محمههد عليههه وعلههق صههححه  سههالم القاسههم بههن عبيههد يبههأل  األمههوال
 .باكستان  األثرية

   تحقيهق: د. محفهوظ الهرحمن زيهن اهلل بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البهزار يب  ألالبحر الزخار
 .هه1409   1    طبيروت  المدينة  مالسسة علوم القرآن  مكتبة العلوم والحكم

 م.1996 -هه1417   2الترغيب والترهيب للمنذري  دار ابن كثير  دمشق  بيروت  ط 
   1  ط قههاهرة ال السسهة قرطبههة   مأحمهد بههن علهى بههن محمههد  العسههقالنى بهن حجههرال  تلخهيص الحبيههر

 .م1995 -هه 1416

التمهيههد لمهها فههي الموطههو مههن المعههانى واألسههانيد  البههن عبههد البههر  تحقيههق: سههعيد أحمههد ومحمههد الفههالح  
 قرطبة  القاهرة.

 التجاريهة المكتبهة  السهيوطي الهدين جهالل بكهر  أبهي بهن الهرحمن عبهد  لمالهك موطهو شهرح تنوير الحوالهك
 .هه1969 - هه1389  مصر  الكبرى
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ق: أحمههد شههاكر  هعيسههى محمههد بههن عيسههى بههن سههورة  تحقيهه يألبهه  «سههنن الترمههذي»الصههحيح  الجههامع
 م.1978 -هه 1398   2  ط    القاهرةيالحلب يالباب ىمصطف

 ياسهين. دتحقيهق:  القفهال  يالشاشه بكهر أبهو  أحمهد بهن محمد  لالفقهاء مذاهب معرفة في حلية العلماء
 .م1980   1  ط  عمان  بيروت  ماألرق دار  الرسالة مالسسة  إبراهيم أحمد

سهههليمان بهههن أحمهههد الطبرانهههي أبهههو القاسهههم  تحقيهههق: مصهههطفى عبهههد القهههادر عطههها  دار الكتهههب   لالهههدعاء
 هه.1413   1ط    بيروت  العلمية

 .م1998  دار الحديث  الصديقي البكري إبراهيم بن عالن بن محمد بن علي محمدلدليل الفالحين  
  كراتشههههي –أبههههي عاصههههم الشههههيباني  إدارة القههههرآن والعلههههوم اإلسههههالمية  حمههههد بههههن عمههههرو بههههن  ألالههههديات

 م.1987 -هه1407
لَّوىيلل  ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  .م1996 - هه1416  دار المعراج الدولية للنشر  وا
 للحهافظ شههاب الهدين    وبلهوغ المهرام مهن جمهع أدلهة األحكهامللصهنعاني  سبل السالم  شهرح بلهوغ المهرام

 .م1984   4  ي  طالحلب يالباب ى  مصطفيلفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقالنا يأب
   4  سلسههههلة األحاديههههث الصههههحيحة  محمههههد ناصههههر الههههدين األلبههههاني  المكتههههب اإلسههههالمي  بيههههروت  ط

 م.1985 -هه 1405
 وت   تحقيق: بشار عواد  دار الجيل  بير يعبد اهلل محمد بن زيد القزوين يللحافظ أب  سنن ابن ماجه

 .م1998 -هه 1418   1  ط
    دار الجنههههان  بيههههروت  لإلمههههام سههههليمان بههههن األشههههعث  أبههههي داود السجسههههتاني األزديداود يسههههنن أبهههه

 .م1988 -هه 1409   1  ط
علهههى الهههدارقطني  عهههالم  يالتعليهههق المغنههه :بهههن عمهههر الهههدارقطني  وبذيلهههه يلإلمهههام علههه  سهههنن الهههدارقطني

 .م1986 -هه  1406   4    طالكتب  بيروت
   1    ط  بيهههروتيمحمهههد عبهههد اهلل بهههن عبهههد الهههرحمن  دار الكتهههاب العربههه يلإلمهههام أبههه  سهههنن الهههدارمي

 م.1987 -هه 1407
    دار الفكر  بيروتيالبيهقي  وبذيله الجوهر النق يبكر أحمد بن الحسن بن عل يألب  السنن الكبرى

 .م1985
   1    طدار الكتهب العلميهة  بيهروت  لبنهان عبهد الغفهار سهليمان  للنسهائي  تحقيهق: د.  السنن الكبرى

 .م1991 -هه 1411
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تحقيهههق: حبيهههب الهههرحمن األعظمهههي  الهههدار  سهههعيد بهههن منصهههور الخراسهههاني   لسهههنن سهههعيد بهههن منصهههور
 .م1982-هه 1403   1ط    الهند  السلفية

 .للطبعة رقم بدون  القاهرة  للكتاب السلفي المركز  للنووي  شرح األربعين النووية
  محمهد معهوض  وعهادل عبهد الموجهود  دار الكتهب العلميهة  بيهروت ي  تحقيق: علهيللبغو   السنةشرح 

 .م1992 -هه 1412   1  ط
 مكتههب السههيوطي  بكههر أبههي بههن الههرحمن عبههد الههرحمن عبههد يبههأل  النسههائي سههنن علههى السههيوطي شههرح
 .هه1406   2ط   سوريا  حلب  اإلسالمية  المطبوعات

 يالحزامهه يبههن شههرف بههن مههر ازكريهها يحيههى  يلإلمههام محيههى الههدين أبهه  لمعلههى صههحيح مسهه يشههرح النههوو 
 .دار الريان للتراث ي النوو 

 .كراتشي – خانة كتب قديمي  نشر: للسيوطي  شرح سنن ابن ماجه
 ياسهر تمهيم أبهو: تحقيهق  الملهك عبهد بهن خلهف بهن علهي الحسهن أبهو بهن بطهال  الشرح صحيح البخاري

 .م2003 - هه1423   2  ط  الرياض سعودية ال  الرشد مكتبة  إبراهيم بنا
 األنهوار مطبعهة  يالطحهاو  الملهك عبهد بهن سهالمة بهن محمهد بهن أحمهد جعفهر يبهأل  شهرح معهاني اآلثهار

 .القاهرة المحمدية 
 هه.1410   1شعب اإليمان  للبيهقي  دار الكتب العلمية  بيروت  ط  

ى بههن سههورة الترمههذي أبههو عيسههى  تحقيههق: محمههد بههن عيسهه  لالشههمائل المحمديههة والخصههائل المصههطفوية
 هه.1412   1ط    بيروت  سيد عباس الجليمي  مالسسة الكتب الثقافية

ط وحسهين أسهد  مالسسهة اءو   تحقيهق: شهعيب األرنه  لإلمام محمهد بهن حبهان بهن أحمهدصحيح ابن حبان
 .هه1404   1    طالرسالة  بيروت  لبنان

  المكتههب ياألعظمه ى  تحقيهق: د.محمهد مصهطفيسهابور بكهر بهن خزيمهة الني يبهألصهحيح ابهن خزيمهة  
 .م1975 -هه1395   1    ط  بيروتياإلسالم

صهههحيح البخهههاري بحاشهههية السهههندى للحهههافظ أبهههى عبهههد اهلل محمهههد بهههن إسهههماعيل البخهههاري  ط دار إحيهههاء 
 .م1971الكتب العربية  القاهرة  

ث العلميههههة واإلفتههههاء والههههدعوة صههههحيح مسههههلم  لمسههههلم بههههن الحجههههاج القشههههيري  طبعههههة رئاسههههة إدارة البحههههو 
 م.1980-هه1400واإلرشاد  المملكة العربية السعودية  
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   1علههههل الترمههههذي الكبيههههر  تحقيههههق: السههههيد صههههبحي السههههامراني وآخههههرين  عههههالم الكتههههب  بيههههروت  ط  
 م.1989-هه1409

دة  حمههد بههن شههعيب بههن علههي النسههائي أبههو عبههد الههرحمن  تحقيههق: د. فههاروق حمهها  ألعمههل اليههوم والليلههة
 هه.1406   2ط    بيروت  مالسسة الرسالة

  تحقيههق: عبههد الههرحمن عثمههان  مكتبههة ابههن تيميههة  القههاهرة يلشههمس الحههق العظههيم آبههاد  عههون المعبههود
 م.1987 -هه 1407   3 ط

 بكههر عبههد اهلل بههن محمههد بههن عبيههد ابههن أبههي الههدنيا القرشههي البغههدادي  تحقيههق: د نجههم عبههد  ألبههي العيههال
 .م1990 -هه 1410   1  ط  الدمام  السعودية  ابن القيم الرحمن خلف  دار

 -ههه1414  تحقيق: الشي  عبد العزيز بن بهاز  دار الفكهر  بيهروت  بشرح صحيح البخاري يفتح البار 
 .م1993

 علهي بهن العهارفين تهاج بهن الهرالوف بعبهد المهدعو محمد الدين زين  لالصغير الجامع شرح فيض القدير
 هه.1356   1  ط  مصر  الكبرى التجارية المكتبة  القاهري المناوي ثم داديالح العابدين زين بنا

   5  كنههههز العمههههال  للمتقههههي الهنههههدي  تحقيههههق: بكههههري حيههههاني  وصههههفوت السههههقا  مالسسههههة الرسههههالة  ط
 م.1981 -هه1401

  بكهر الهيثمهي  مالسسهة المعهارف  بيهروت يبن أب يللحافظ نور الدين عل  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 .م1986 -هه 1406

  سهههليمان بهههن األشهههعث السجسهههتاني أبهههو داود  تحقيهههق: شهههعيب األرنهههاالوط  مالسسهههة الرسهههالة  لالمراسهههيل
 هه.1408   1ط    بيروت

مرقهاة المفهاتيح شهرح مشههكاة المصهابيح  لعلهي بهن محمههد  أبهي الحسهن نهور الههدين المهال الههروي القههاري  
 م.2002 -هه 1422   1دار الفكر  بيروت  لبنان  ط  

 :المعهههروف بالحهههاكم  وبذيلهههه  عبهههد اهلل محمهههد بهههن عبهههد اهلل يللحهههافظ أبههه  المسهههتدرك علهههى الصهههحيحين
   بيروت.ي  دار الكتاب العربيللحافظ الذهب  التلخيص

 هه.1363   1مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق  دار المعرفة  بيروت  ط  
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  : حسهين سهليم أسهد  دار المهومون للتهراث  دمشهق  تحقيهقيحمهد بهن المثنهى التميمهأليعلهى   يمسهند أبه
 .م1985 -هه 1405   1ط 

  يمسهههند اإلمهههام أحمهههد بهههن حنبهههل  وبهامشهههه منتخهههب كنهههز العمهههال فهههي سهههنن األقهههوال  المكتهههب اإلسهههالم
 م.1985 -هه 1405   5 بيروت  ط 

 هه.1409   1 مسند البزار  ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  مالسسة علوم القرآن  ط
 -هههه 1409   1ط   مسههند الحميههدي  تحقيههق: حبيههب الههرحمن األعظمههى  دار الكتههب العلميههة  بيههروت

 .م1988
 .بيروت  محمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي  دار الكتب العلمية  لمسند الشافعي

  مالسسههة الرسههالة  يعبههد المجيههد السههلف ي  تحقيههق: حمههديمحمههد بههن سههالمة القضههاعلمسههند الشهههاب  
 .م1985 -هه 1405   1  ط  بيروت

 مسند الطيالسي لسليمان ابن داود الفارسي البصري الطيالسي  دار المعرفة  بيروت.
  يبكههر البوصههيري  تحقيههق: موسههى محمههد علهه يحمههد بههن أبههألمصههباح الزجاجههة فههي زوائههد ابههن ماجههه  

 عطية  دار الكتب اإلسالمية. يعزت عل
   1  ط  شيبة  دار الفكهر  بيهروت يظ عبد اهلل بن محمد بن أبللحاف  المصنف في األحاديث واآلثار

 .م1995
 .م1994   2  ط    بيروتي  المكتب اإلسالميبكر عبد الرزاق بن همام الصنعان يبألالمصنف 

 هه. 1405   1المعجم األوسط  للطبراني  تحقيق: محمود الطحان  مكتبة المعارف  الرياض  ط 
 م.1983دار الكتب العلمية  بيروت  المعجم الصغير  للطبراني  

  سههليمان بههن أحمههد الطبرانههى  تحقيههق: حمههدى عبههد المجيههد السههلفى  بههدون  ت يالمعجههم الكبيههر للطبرانهه
  بدون   مكتبة ابن تيمية  القاهرة.

 م.1994  ي  تحقيق: عبد اهلل الصديق  نشر دار األدب العربيلإلمام السخاو   المقاصد الحسنة
   البههن الجههارود  دار الجنههان  ومالسسههة الكتههب الثقافيههة المسههندة عههن رسههول اهلل  المنتقههى مههن السههنن

 .م1988 -هه 1408   1  ط  بيروت  لبنان
كوشههك  دار  يوعبههده علهه ي   تحقيههق: حسههين سههليم الههدارانيبكههر الهيثمهه يبههن أبهه يعلههلمههوارد الظمههآن  

 م.1990 -هه 1411   1  الثقافة العربية  دمشق  ط
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 ي م مالك بن أنس  ومعه كتاب إسعاف المبطو برجال الموطو لإلمام جالل الدين السيوطلإلما  الموطو
  .3 دار الرشاد الحديثة  الدار البيضاء  طو دار اآلفاق الجديدة  بيروت. 

  المكتبههة يمحمههد عبههد اهلل بههن يوسههف الزيلعهه يللحههافظ جمههال الههدين أبهه  نصههب الرايههة ألحاديههث الهدايههة
 م.1985   2 ط   اإلسالمية

بههههن محمههههد  ينيهههل األوطههههار شههههرح منتقهههى األخبههههار مههههن أحاديهههث سههههيد األخيههههار للعالمهههة محمههههد بههههن علههه
 .م1974  شركة الطباعة الفنية المتحدة  مكتبة الكليات األزهرية  يالشوكان

  عيإلمام الحافظ زين الدين عبد الرالوف المناوي  مكتبة اإلمام الشهاف  لالتيسير بشرح الجامع الصغير
 .م1988 -هه 1408   3ط    الرياض

 -ههه 1416   1 ط    مجمهع البحهوث اإلسهالميةيللسهيوط« الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروف به 
 .م1995

 ثالثا/ كتب أصول الفقه
علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن  تحقيق: د. سيد الجميلي  دار الكتاب   لاإلحكام في أصول األحكام

 ه.ه1404   1ط    بيروت  العربي
   1    طالعلميهههة الكتهههب دار  السهههيوطي الهههدين جهههالل بكهههر  أبهههي بهههن الهههرحمن عبهههد  لاألشهههباه والنظهههائر

 .م1990 - هه1411
  دار الكتهب يالوفهاء األفغهان يسههل  تحقيهق: أبه يبكر محمد بهن أحمهد بهن أبه يأصول السرخسي  ألب

 .م1993 -هه 1414   1ط  العلمية  بيروت  لبنان  
 م.1976   1ط   القاهرة  العربية النهضة دار  مدكور سالم محمد. د  ميأصول الفقه اإلسال

 م.1986 -هه 1406   1 أصول الفقه اإلسالمي  د. وهبة الزحيلي  دار الفكر  دمشق  سوريا  ط 
 .بيروت  دار الفكر العربي  محمد أبي زهرةل  أصول الفقه

 .القاهرة  الحديث دار  الجوزية قيم بنال  العالمين رب عن إعالم الموقعين
   1اآليهههات البينهههات  البهههن القاسهههم أحمهههد بهههن قاسهههم العبهههادي  دار الكتهههب العلميهههة  بيهههروت  لبنهههان  ط  

 م.1996-هه1417
البحر المحيط  لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  ضبط وتخريج د/محمد محمهد تهامر  دار الكتهب 

 م.2000 -هه 1421   1العلمية  بيروت  ط  



- 399 - 

  الوفهههاء  الهههديب محمهههود العظهههيم عبهههد/د: تحقيهههق  الجهههويني المعهههالي بهههيأل  الفقهههه أصهههول فهههيالبرههههان 
 .هه1418   4  ط  مصر  المنصورة

 م.1983 -هه 1403   2التقرير والتحبير  البن أمير الحاج  دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان  ط  
   مصر.  لمسعود بن عمر التفتازاني  مكتبة صبيحالتلويح على التوضيح

  .1ط     القاهرة مكتبة الكليات األزهرية  لقرافيل  تنقيح الفصول
 زكريهها :تحقيههق ي الحنفهه الشههريعة بصههدر الشهههير مسههعود بههن اهلل عبيههد لإلمههام  التنقههيح التوضههيح لمههتن

 .م1996 - هه1416  بيروت  العلمية الكتب دار  عميرات
 ىه  وهو شرح التحرير للكمال بن الهمام  مصطفتيسير التحرير  لمحمد أمين المعروف  بومير باد شا

 .هه1351    ط أخيرةي القاهرةالحلب يالباب
 عبهد فيصهل: حقيهقتي  الكهاك أحمهد بهن محمهد بهن محمد لإلمام ي للنسف المنار شرح يف األسرار جامع

 .م2001 - هه1422   2  ط  الباز مصطفى نزار مكتبة  الرحمن
 عبد العزيهز اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد  تحقيق: د.عبد لروضة الناظر وجنة المناظر  

 هه.1399   2ط   الرياض  بن سعوداعبد الرحمن السعيد  جامعة اإلمام محمد 
 شرح األشباه والنظائر  ألحمد بن محمد الحنفي الحموي  دار الكتب العلمية  بيروت.

 اإليجهههي  أحمهههد بهههن الهههرحمن عبهههد الهههدين عضهههد للقاضهههي شهههرح العضهههد علهههى مختصهههر ابهههن الحاجهههب 
 - ههه1393  بالقهاهرة األزهريهة الكليهات مكتبهة طبعهة وحاشهية الشهريف الجرجهاني  التفتهازاني  حاشية وبهامشه
 .م1973

 بههن اهلل عبههدي  تحقيههق: الطههوف يالقههو  عبههد بههن سههليمان الربيههعأبههي  الههدين لههنجم  شههرح مختصههر الروضههة
 .م1998 - هه1419   2  ط  بيروت  الرسالة مالسسة يالترك المحسن عبد

 .هه1389   12  ط الكويت  القلم دار الوهاب خالف  عبد للشي   علم أصول الفقه
 أم جامعهة: نشهر مطبوعهة  دكتهوراه رسهالة  الجبهوري خلهف حسهين. د األصهوليين  عند األهلية عوارض

 .م1988 -هه1408   1ط   القرى 
 .  القاهرةمعارك صبري .د  األهلية عوارض

ير لهزين الهدين بهن إبهراهيم  الشهه  الغفار بشرح المنار  المعروف بمشكاة األنوار فهي أصهول المنهارفتح 
 .م1936-هه1355بابن نُجيم  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  
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 يحيى شي  مطبعةس  الفنار  محمد بن حمزة بن محمد الدين لشمس  الشرائع أصول في فصول البدائع
 .هه1289  استانبول  فنديأ

  مطبههههوع مههههع يمحمههههد بههههن نظههههام الههههدين األنصههههار  يتح الرحمههههوت شههههرح مسههههلم الثبههههوت  لعبههههد العلههههفههههوا
 .هه1322   1  المستصفى  المطبعة األميرية ببوالق  ط

 دار  حسهن محمهد: تحقيهق  السهمعاني الجبهار عبهد بهن محمهد بهن منصهور  لاألصهول فهي قواطهع األدلهة
 .م1997   1  ط  بيروت  العلمية الكتب

حكههام فههي مصههالح األنههام  للعههز بههن عبههد السههالم  تحقيههق: محمههود الشههنقيطي  دار المعههارف  قواعههد األ
 بيروت  لبنان.

الكاشهف عههن المحصهول فههي علههم األصهول  لمحمههد بههن محمهود بههن عبههاد العجلهي األصههفهاني  تحقيههق: 
 .م1998 -هه 1419   1الشيح عادل أحمد عبد الموجود وزميله  دار الكتب العلمية  بيروت  ط  

عالء الهدين عبهد العزيهز بهن أحمهد البخهاري  تحقيهق:   لكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي
 .م1997 -هه 1418  بيروت  عبد اهلل محمود محمد عمر  دار الكتب العلمية

 -ههه 1360    ط أخيهرةي  القهاهرةبي الحلبها  شهركة مصهطفى البهلب األصول  للشهي  زكريها األنصهاري
 م.1941

 جامعهة  فيهاض جهابر طهه: تحقيهق  الهرازي الحسهين بهن عمهر بهن محمهدل  األصهول ل فهي علهمالمحصهو 
 .هه1400   1  ط  الرياض  اإلسالمية مسعود بن محمد اإلمام

 .تاري  وبدون طبعة بدون  التراث دار  الحاج بن  الالمدخل
نهههة المنهههورة  دار مههذكرة أصهههول الفقههه  لمحمهههد أمههين الشهههنقيطي علههى روضهههة النههاظر البهههن قدامههة  المدي

 .النهضة العربية
مهههرآة األصهههول شهههرح مرقهههاة الوصهههول  لمهههنال خسهههرو مهههع حاشهههية األزميهههري  المكتبهههة األزهريهههة للتهههراث  

 م.2005
 دار  الشهافي عبهد السهالم عبهد محمهد: تحقيهق  الغزالهي محمهد بهن محمدل  األصول علم في المستصفى

 .هه1413   1  ط  بيروت  العلمية الكتب
 .م1995 -هه1416  بالماللف خاصة طبعة  زهران عليوه عيسى  د/الفقه أصول يف المنتخب

   1منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاجب  دار الكتب العلمية  بيروت  ط 
 .م1985-هه1405
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حمهد ئق أمحمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل  تحقيق: د. تيسير فها  لالمنثور في القواعد
 .هه1405   2ط    الكويت  محمود  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

  .1الفقه  للقاضي البيضاوي  عيسى البابي الحلبي  ط   المنهاج في أصول
 المهذب في علم أصول الفقه المقارن  د/ عبد الكريم النملة  مكتبة الرشد  الرياض.

  المعرفهههة دار  رمضهههان إبههراهيم: بهههها ىاعتنهه  اطبيالشههه إسهههحاق ألبههي  الشهههريعة أصههول فهههي الموافقههات
 .م2004 - هه1425   6  ط  لبنان  بيروت

  تبيههرو   العلميهة الكتهب داري  الشههنقيط يالعلهو  إبهراهيم بههنا اهلل لعبهد  السهعود يمراقهه علهى البنهود نشهر
 .م1988

 ي بهالقراف المعهروف إدريهس بهن أحمهد العبهاس يأبه الهدين شههابل  المحصهول شهرحفهي  األصهول نفائس
 المكتبة  سنة أبو الفتاح عبد: الدكتور األستاذ: قرظه  معوض محمد يعل الموجود  عبد أحمد عادل: حقيقت

 .م1999 - هه1420   3    طلبنان  بيروت  العصرية
  المطبعة السهلفية  عهالم الكتهب  بيهروت  يشرح منهاج األصول  لجمال الدين اإلسنو  ينهاية السول ف

 .م1982
 م.1987في أصول الفقه  د. عبد الكريم زيدان  طبعة مالسسة الرسالة  بيروت   الوجيز

اء أخيرة  طبع بمطبعة دار إحي   طالبناني اهلل جاد بن الرحمن عبد  حاشية البناني على جمع الجوامع
 .يالحلب يالكتب العربية لعيسى الباب

 رابعا/ كتب الفقه اإلسالمي القديم وترتيبها على هذا النحو:
 األحناف -أ

 .ر  الشركة المصرية للطباعة والنشياالختيار لتعليل المختار  لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصل
 .الكتاب اإلسالمي  بيروت  البن نجيم  دار شرح كنز الدقائق البحر الرائق

 م.1982   2  ط  بيروت    دار الكتاب العربييعالء الدين الكاسانلبدائع الصنائع  
 الكتهههب داري  العينههه الهههدين بهههدر يالحنفههه يالغيتهههاب أحمهههد بهههن محمهههود محمهههد  ألبهههي ة شهههرح الهدايهههةالبنايهه

 .م2000 - هه1420   1  ط  لبنان بيروت   العلمية
  فخر الدين عثمهان بهن علهي الزيلعهي الحنفهي  دار الكتهب اإلسهالمي  لتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

 .هه1313  القاهرة
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 .م1994 -هه1414   2  ط بيروت  العلمية الكتب دار ي السمرقند الدين لعالء  تحفة الفقهاء
تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق  محمد بن حسين بن علي الطوري  ضبط الشي /زكريا عميرات  

 م.1997 -هه 1418   1دار الكتب العلمية  لبنان  بيروت  ط  
 هه.1322لمطبعة الخيرية  الجوهرة النيرة  ألبي بكر محمد بن علي الحدادي  ا

  المسهههماة رد المحتهههار علهههى الهههدر يلمحمهههد أمهههين الشههههير بهههابن عابهههدين الدمشهههق  حاشهههية ابهههن عابهههدين
 .م1992-هه1412   2  طالكتب العلمية  المختار  شرح متن تنوير األبصار  طبعة دار 

رى األميريههة  مصههر  حاشههية الشههلبي علههى تبيههين الحقههائق  مطبههوع بهههام  تبيههين الحقههائق المطبعههة الكبهه
 هه.1315   1ط 

حاشية سعدي جلبي  لسعد اهلل بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وبسعد أفندي  مطبوع مع شرح 
 م.1970   1فتح القدير  مصطفى البابي الحلبي  ط  

   ومعه شرح«الهمام الحنفي ابن» يلإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس  شرح فتح القدير
 - هههههه1397   2  ط  بيههههروت  دار الفكههههر  أو سههههعدي جلبههههي يأفنههههد يالعنايههههة علههههى الهدايههههة وحاشههههية سههههعد

 م.1977
 العناية شرح الهداية  لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي  دار الفكر.

 م.1991-هه1411دار الفكر  بيروت  للشي  نظام الدين  وجماعة من علماء الهند    الفتاوى الهندية
   2  ط القهاهرة  براهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي  البابي الحلبي  إلحكام في معرفة األحكاملسان ال

 .م1973 - هه1393
 م.1989-هه1409  بيروت    دار المعرفةيشمس الدين السرخسلالمبسوط  

 ه:  وبهامشههيللشههي  محمههد بههن سههليمان المعههروف بههدامادا أفنههد  مجمههع األنهههر فههي شههرح ملتقههى األبحههر
 .  بيروتي  دار إحياء التراث العربير المنتقى في شرح الملتقى للحصكفالد

محمهههد بهههن غهههانم بهههن محمهههد  يبهههأل  مهههام األعظهههم أبهههي حنيفهههة النعمهههانمجمهههع الضهههمانات فهههي مهههذهب اإل
 هه.1308   1  دار الكتاب اإلسالمي  ط  البغدادي

الحسههن علههى بههن خليههل  ين أبههلإلمههام عههالء الههدي  معههين الحكههام فيمهها يتههردد بههين الخصههمين مههن األحكههام
 . 2ط    وأوالده ي الحلب يمطبعة مصطفى الباب ي الحنف يالطرابلس

بهههي الحسههن علهههي بهههن أبهههي بكهههر بههن عبهههد الجليهههل الرشهههداني المرغيهههاني    ألالهدايههة شهههرح بدايهههة المبتهههدي
 .المكتبة اإلسالمية
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 المالكية -ب
ب الهدين عبهد الهرحمن بهن حمهد بهن عسهكر اد السالك في فقه اإلمام مالهك لشههاشأسهل المدارك شرح إر 

  .1 ط   مطبعة عيسى البابي الحلبي  المالكي البغدادي
 .أنوار البروق في أنواع الفروق  أحمد بن إدريس القرافي  عالم الكتب  بيروت

   5ط   ي الحلب ىمصطف  البن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 م.1981 -هه 1401

مطبعههة  ي المههالك يللشههي  أحمههد بههن محمههد الصههاو   بلغههة السههالك ألقههرب المسههالك علههى الشههرح الصههغير
 الطبعة األخيرة. ي الحلب يالباب ىمصطف

البيههان والتحصههيل والشههرح والتوجيههه والتعليههل فههي مسههائل المسههتخرجة  ألبههي الوليههد ابههن رشههد القرطبههي  
 .هه1404   1سالمي  بيروت  ط  تحقيق: د.محمد حجي وغيره  دار الغرب اإل

تبصرة الحكام في أصول األقضهية ومنهاهج األحكهام  لبرههان الهدين أبهى الوفهاء إبهراهيم بهن شهمس الهدين 
 . 1  محمد البن فرحون  دار الكتب العلمية  لبنان  بيروت  ط

 .يعيسى الحلب ي للعالمة صالح عبد السميع األزهر   جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل
دار إحيهههاء الكتهههب   شههمس الهههدين الشههي  محمهههد عرفهههة الدسههوقيل  ة الدسهههوقي علههى الشهههرح الكبيهههرحاشههي

 .القاهرة  العربية
 حاشية العدوي مطبوع مع الخرشي  علي الصعيدي العدوي  دار صادر  بدون تاري .

 .م1994  بيروت    تحقيق: محمد حجي  دار الغربيلقرافل  الذخيرة
 .م1978  الفكر دار ليل الخ مختصر على شرح الزرقاني

البركههههات أحمههههد بههههن محمههههد بههههن أحمههههد الههههدردير   يالشههههرح الصههههغير علههههى أقههههرب المسههههالك  للعالمههههة أبهههه
 .القاهرة  وشركاه يالحلب يمطبعة عيسى الباب ي حاشية الشي  أحمد بن محمد الصاو  :وبالهام 

 .بيروت  الفكر سيدي أحمد الدردير أبي البركات  تحقيق: محمد علي   دار  لالشرح الكبير
 شرح مختصر خليل  للخرشي  دار الفكر  بيروت خليل.

 عههالم  بهالقرافي الشههير المههالكي الهرحمن عبهد بهن إدريههس بهن أحمهد الهدين شهههاب العبهاس  ألبهي الفهروق
 .تاري  وبدون طبعة بدون  الكتب
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 ر الفكههر  بيههروت النفههراوي المههالكي  دا شههرح الشههي  أحمههد بههن غنههيم بههن سههالم بههن مهنهها يالفواكههه الههدوان
 .م1995-هه1415

 .الفكر دار ي المالك بن جزي أحمد بن محمد القاسمألبي   القوانين الفقهية
 .هه1407   1  ط بيروت  عبد البر القرطبي  دار الكتب العلمية  البن الكافي في فقه أهل المدينة

 .بيروت  مالك بن أنس  دار صادر  لالمدونة الكبرى
   3  دار الفكهههههر  ط  عبهههههد اهلل محمهههههد بههههن محمهههههد الحطهههههاب يألبههههه  مختصههههرمواهههههب الجليهههههل شهههههرح ال

 م.1992 -هه1412
 دعبه  زيهد أبهي  بن اهلل عبد محمد ألبي  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات

  إلسههالميا الغههرب دار   وآخههرين الحلههو محمههد الفت ههاح عبههد د.   تحقيههق:المههالكي القيروانههي  النفههزي  الههرحمن
 .م1999   1  ط  بيروت

 الشافعية -ج
 . 1    ط  بيروت  دار الكتب العلميةيللماورد  األحكام السلطانية

 دار الكتاب اإلسالمي.  ييحيى زكريا األنصار  يأسنى المطالب شرح روض الطالب  ألب
مجلهس األعلهى النشهر   أبهو الوفها مصهطفى المراغهي :قيهحق  تلزركشي  لالمساجد بوحكام إعالم الساجد
 م.1996 -هه 1416   4  ط  للشالون اإلسالمية

 .هه1415  بيروت  محمد الشربيني الخطيب  دار الفكر  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
 هه.1393   2ط    بيروت  محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد اهلل  دار المعرفة  لاألم

 مصهطفى شهركة مصهر  المنههاج  شهرح علهى يالشبرملسه علهي بهن علهي الهدين نور الضياء أبي حاشية
 .م1967 - هه1386  األخيرة ط وأوالده  الحلبي البابي

يع  حاشية إعانة الطالبين  ألبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي  دار الفكر للطباعة والنشر والتوز 
 بيروت.

بهههن محمهههد  نلسهههليمابتحفهههة الحبيهههب علهههى شهههرح الخطيهههب   ةالمسهههما  علهههى الخطيهههب يحاشهههية البجيرمههه
 م.1995 -هه 1415البجيرمي  دار الفكر  بيروت  

 دار  بالجمهل المعهروف األزههري  العجيلهي بهن منصهور عمهر بهن سهليمانحاشية الجمل على المهنهج  ل
 .تاري  وبدون طبعة بدون  الفكر
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شبراملسهههي  مطبعهههة مصهههطفى البهههابي للحاشهههية الشبراملسهههي علهههى نهايهههة المحتهههاج إلهههى شهههرح المنههههاج  
 .بي  الطبعة األخيرةالحل

   دار الكتب العربية الكبرى  القاهرة.يللشي  زكريا األنصار   على شرح التحرير يحاشية الشرقاو 
  علهههى مهههتن الشهههي  أبهههي شهههجاع يعلهههى شهههرح العالمهههة ابهههن قاسهههم الغهههز  يحاشهههية الشهههي  إبهههراهيم البيجهههور 

 .بيروت  دار الفكر إلبراهيم البيجوري 
د سهههالمة القليهههوبي  وأحمهههد البرلسهههي عميهههرة  دار إحيهههاء الكتهههب العربيهههة  حاشهههيتا قليهههوبي وعميهههرة  ألحمههه

 م.1995 -هه 1415
علهي بهن محمهد بهن حبيهب لوههو شهرح مختصهر المزنهي    الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمهام الشهافعي

الشهههي  عهههادل أحمهههد عبهههد الموجهههود  دار الكتهههب   و المهههاوردي الشهههافعي  تحقيهههق: الشهههي  علهههي محمهههد معهههوض
 .م1999-هه 1419   1ط    لبنان  بيروت  يةالعلم

 .بيروت  عبد الحميد الشرواني  دار الفكر  لحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج
 زهيهههر: تحقيهههق  النهههووي شهههرف بهههن يحيهههى الهههدين محيهههي زكريههها يبههه  ألالمفتهههين وعمهههدة روضهههة الطهههالبين

 .م1991 - هه1412   3   ط عمان  دمشق  بيروت اإلسالمي  المكتب  الشاوي 
 .أخيرة. ط  يالحلب يالباب مصطفى مطبعة  ياألنصار  زكريا للشي  الطالب  منهج فتح الوهاب شرح

 مطبعة المنيرية  القاهرة.  ي  لإلمام النوو يالمجموع شرح المهذب للشيراز 
العلميههة   الكتههب  دار يمحمههد بههن الخطيههب الشههربينلألفههاظ المنهههاج   يمغنههي المحتههاج إلههى معرفههة معههان

 .م1994 -هه 1415   1ط 
 .بيروت  يحيى بن شرف النووي أبو زكريا  دار المعرفة  لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين
 م.1999 - هه1419    بيروت  لبنانللشيرازي  يالمهذب في فقه اإلمام الشافع

 أحمهد للعالمهة وهه والزبهد  الفشهني حجهازي بهن أحمهد الشهي /توليف  الزبهد ألفهاظ حهل فهي مواهب الصمد
 . ت. د   العربية الكتب إحياء دار  الشافعي رسالن بنا

 م.1984 -هه1404  أخيرة طدار الفكر    يإلى شرح المنهاج  للشهاب الرمل نهاية المحتاج
 -ههههه1418   1  األرقهههم  بيهههروت  ط ي  دار األرقهههم بهههن أبهههيللغزالههه ي الهههوجيز فهههي فقهههه اإلمهههام الشهههافع

 .م1997
  القهاهرة  دار السهالم  محمهد محمهد تهامر  لغزالي  تحقيق: أحمهد محمهود إبهراهيم  لهبالوسيط في المذ

 .هه1417   1ط  
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 الحنابلة -د
 اآلداب الشرعية والمنح المرعية  لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي  عالم الكتب  بيروت.

 سهههالم بههن سههىعي بههن سههالم بههن موسهههى بههن أحمههد بههن موسههى  لحنبههل بهههن اإلقنههاع فههي فقههه اإلمههام أحمههد
 دار  السهبكي موسهى محمهد اللطيهف عبهد  تحقيهق: النجها أبهو الهدين  شهرف الصالحي  ثم المقدسي  الحجاوي
 .لبنان  بيروت المعرفة

علهههي بهههن سهههليمان ل  اإلنصهههاف فهههي معرفهههة الهههراجح مهههن الخهههالف علهههى مهههذهب اإلمهههام أحمهههد بهههن حنبهههل
 .بيروت  التراث العربي   دار إحياءيالمرداوي أبو الحسن  تحقيق: محمد حامد الفق

 .هه1424   9ط    القاسم محمد بن الرحمن عبدل  حاشية الروض المربع
  مكتبههة الريههاض الحديثههة ي منصههور بههن يههونس بههن إدريههس البهههوت  لالههروض المربههع شههرح زاد المسههتقنع

 هه.1390  الرياض
 .القاهرة  تيمية ابن مكتبة تيمية  بنال والرعية  يالراع إصالح السياسة الشرعية في
 عالم الكتب  بيروت. ي لمنصور البهوت  شرح منتهى اإلرادات

 .م1985 - هه1405   4ط   لبنان  بيروت  الكتب  عالم مفلح  البن  الفروع
 الجمهاعيلي قدامهة بهن محمد بن أحمد بن اهلل عبد الدين موفق محمد يب  ألالكافي في فقه اإلمام أحمد

 .م1994 -هه1414   1  ط  العلمية الكتب دار  قدسيالم قدامة بابن الشهير المقدسي 
  بيههروت  دار الفكهري  للعالمهة منصههور بهن يهونس بههن إدريهس البهههوت  كشهاف القنهاع عههن مهتن اإلقنههاع

 م.1982 -هه 1402
اهلل بهههن مفلههح الحنبلههي أبههي إسهههحاق  المكتههب اإلسههالمي بيهههروت   المبههدع  إلبههراهيم بههن محمهههد بههن عبههد

 هه.1400
الههرحمن بههن محمههد بههن  ى  تقههي الههدين أبههو العبههاس أحمههد بههن تيميههة الحرانههي  تحقيههق: عبههدمجمههوع الفتههاو 

قاسههم  مجمهههع الملهههك فهههد لطباعهههة المصهههحف الشههريف  المدينهههة المنهههورة  المملكههة العربيهههة السهههعودية   د.ط   
 م.1995-هه1416

  المههدي لهرزاقعبهد ا :تحقيهق  المقدسهي بهن قدامهةا الهرحمن عبد بن ألحمد  القاصدين منهاج مختصر
 .هه1424  الراجحي سليمان مالسسة

 المحسهن عبهد بهن اهلل عبد/ د: تحقيق  بدران بن القادر عبدل  حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل
 .هه1401   2  ط  بيروت  الرسالة مالسسة  التركي
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  الميمصهههطفى السهههيوطي الرحيبهههاني  المكتهههب اإلسههه  لمطالهههب أولهههي النههههى فهههي شهههرح غايهههة المنتههههى
 .م1961  دمشق

 -هههه 1401    بيههروتي  المكتههب اإلسههالميالفههتح الحنبلهه يمحمههد بههن أبههلالمطلههع علههى أبههواب المقنههع  
 .م1981

 -ههه1405   1    دار إحياء التراث العربي  بيروت  طعبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامةل  المغني
 م.1985

مكتبهههة المعهههارف   عصهههام القلعجهههي :تحقيهههق  بهههن محمهههد بهههن سهههالم بهههن ضهههويان   إلبهههراهيممنهههار السهههبيل
 .هه1405   2ط    الرياض

 م.1989-هه1409منح الجليل شرح مختصر خليل  لعلي   دار الفكر  بيروت  
ن بهنيل المورب في تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه االختيارات الجلية في المسائل الخالفيهة  لعبهد اهلل 

 . 2 النهضة الحديثة  ط  مكة المكرمة  مطبعة عبد الرحمن البسام 
 الظاهرية -هـ

  الفكهر دار  الظهاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد يب  ألباآلثار المحلى
 .تاري  وبدون طبعة بدون  بيروت

 خامسا/ فقه عام:
 دار  أحمهههد المهههنعم عبههد فهههالاد  تحقيههق: النيسهههابوري المنههذر بهههن إبهههراهيم بههن محمهههد بكههر  ألبهههي اإلجمههاع

 .م2004 - هه1425   1  ط  والتوزيع للنشر المسلم
 م.1991 -هه1411   1اآلحاد والمثاني  البن أبي عاصم  دار الراية  الرياض  ط  

 إحياء علوم الدين  للغزالي  دار المعرفة  بيروت.
ة    دار البشهائر اإلسهالمييجعفهر أحمهد بهن محمهد بهن سهالمة الطحهاو  يمختصر اختالف العلماء  ألبه

 .م1996 -هه1417   2  بيروت  لبنان  ط
 .بالكويت  السندس مكتبة نشر تاري  الفقه اإلسالمي  د. محمد يوسف موسى 

  السههيد رضههوان :تحقيههق  لمهاورديل  الملههك وسياسههات الملهك أحههالف فههي الظفهر تسههيل النظههر وتعجيههل
 م.1987   1ط    لبنان  بيروت  العربية العلوم دار طبع

  الشهههعب دار مطبوعهههات  عهههزام صهههالح :تحقيهههق  تيميهههة البهههن  اإلسهههالمية الحكومهههة ليةومسهههئو  الحسهههبة
 .م1976 - هه1396   1  ط  الشعب مالسسة الناشر
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محمهههد بهههن أبهههي بكهههر أيهههوب الزرعهههي أبهههو عبهههد اهلل  تحقيهههق: شهههعيب   لفهههي ههههدي خيهههر العبهههاد زاد المعهههاد
   14  ط  الكويههت  بيههروت  لمنههار اإلسههالميةمكتبههة ا  مالسسههة الرسههالة عبههد القههادر األرنههاالوط  -األرنههاالوط 

 م.1986 - هه1407
محمههد بههن علههي بههن محمههد الشههوكاني  تحقيههق: محمههود   لالسههيل الجههرار المتههدفق علههى حههدائق األزهههار

 .هه1405   1    طبيروت  إبراهيم زايد  دار الكتب العلمية
مهههد حامهههد الفقهههي  دار الكتهههب الطهههرق الحكميهههة فهههي السياسهههة الشهههرعية  البهههن قهههيم الجوزيهههة  تحقيهههق: مح

 العلمية  لبنان  بيروت  بدون تاري .
  العلميههة الكتههب دار ي الحنبلهه رجههب بههن الههرحمن عبههد الفههرج أبههي للحههافظ  القواعههد فههي الفقههه اإلسههالمي

 .بيروت
 ةكتب الحديثالسا/ ساد

 الحميههد  بههدع الهههادي عبههد الحههافظ اإلتجههار باألشههخاص  عبههد لظههاهرة اآلثههار االقتصههادية واالجتماعيههة
 م.2004األمنية   للعلوم العربية نايف جامعة الرياض 
 صههديق محمههد/د درويهه   فههالاد أحمههد/د  إسههالمي اقتصههاد فههي الكلههي االسههتهالك دالههة علههى الزكههاة أثههر

 .م1984 - هه1404 - الثاني المجلد - األول العدد - اإلسالمي االقتصاد أبحاث مجلة -زين
 - ههه1424 بالقاهرة  والقانون الشريعة بكلية دكتوراه  الجناعي العزيز عبد/داإلجارة المنتهية بالتمليك  

 .م2001
 أبههو بههاهي محمههد   د.اإلسههالمي اإلداري النظههامفههي  العامههة للوظيفههة الصههالحية االختيههار علههى أسههاس

 .م1999   1ط    اإلسكندرية للنشر  الجديدة الجامعة دار  يونس
 جامعههههة رسهههالة ي البرعههه حسهههن صههههالح/د  الشخصهههية األفعهههال نعههه الناشههههئة أسهههاس المسهههئولية المدنيهههة

 .م1999  المنصورة
 م.1991  ألميرة عبد اللطيف مشهور  مكتبة مدبولي  االستثمار في االقتصاد اإلسالمي

رسههالة جامعيههة قههدمت لنيههل درجههة   اللطيههف عبههد نعمههت/د  التههوزيعي اإلنمههائي األسههس الشههرعية والههدور
 .م1993 -هه 1413   1  ط  المالسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  رةمن جامعة القاه الدكتوراه

 .هه1411   17ط   الشروق  دار شلتوت  محمود للشي   اإلسالم عقيدة وشريعة
 .م2017 -هه 1438  للشي /طه الساكت  مقاالت متعلقة  اإلسالم عقيدة وعمل
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  والقههههانون الشههههريعة كليههههة ماجسههههتير رسههههالة االشههههتراك الجنههههائي فههههي الفقههههه اإلسههههالمي  لغيههههث الفههههاخري 
 م.1988

 العهام  والقسهم  1970 القهاهرة  رسهالة مقارنهة  دراسة المجدوب  على أحمد/د  الجريمة على التحريض
 . 240  رقم مصطفي  محمود/د

 م.1984   1  ط  مصطفى أمين/د  أصول االقتصاد اإلسالمي
 .م1990 - هه1411   4ط    لبنان بيروت  لة الرسا مالسسة   لعبد الكريم زيدان أصول الدعوة

 عالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية  د. محيي الدين عبد الحليم  مكتبة الخانجي بالقاهرة.اإل
 م.1975سنة   9مجلة القضاء  العدد   للمستشار محمد ماهر  إفشاء سر المهنة الطبية

 .م1985 القاهرة  العربي  بيانال دار عفر  محمد/د  الكلي االقتصاد اإلسالمي االقتصاد
  الكويههت القلهم  دار القحههف  منهذر محمهد. د االقتصههادية  للفعاليهة تحليليهة دراسههة اإلسهالمي  االقتصهاد

 .م1979-هه1399   1ط 
  اإلسهههكندرية  مالسسههة الثقافهههة الجامعيههة  عههوف محمهههود الكفههراوي د.  بحههوث فههي االقتصهههاد اإلسههالمي

 .م2000
   1  ط  القهههاهرة  شهههمس عهههين مكتبهههة  برعهههي جمهههال محمهههد/د  التنميهههة المجههه فهههي للتهههدريب التخطهههيط

 .م1968
 .م1992   1  ط  القاهرة  شمس عين مكتبة  فهمي حلمي عمر/د  اإلداري التدريب

تهههدريب المعلمهههين بالخهههارج  دراسهههة فهههي التخطهههيط للتنميهههة المهنيهههة  رشهههيدة السهههيد أحمهههد الطهههاهر  رسهههالة 
 م.2003 -هه1424حوث التربوية  جامعة القاهرة  ماجستير  معهد الدراسات والب

 .م1977   1  بالقاهرة  ط  لمقدار يالجن  مكتبة الخانجي  التربية األخالقية اإلسالمية
 .م1992   القاهرة العربية النهضة دار  د/علي حسين نجيده  التزامات الطبيب في العمهل الطبي

 ية التربية  جامعة صنعاء.تطوير برنامج إعداد معلم القرآن الكريم في كل
 الفكههههر دار  للطباعههههة الحمههههامي دار مطههههابع  عههههامر العزيههههز عبههههد/د  اإلسههههالمية التعزيههههر فههههي الشههههريعة

 م.1976 -هه 1396   5ط    العربي
 م.1995  القاهرة  العربية النهضة دار  أد/عبد اهلل مبروك النجار  التعسُّف في استعمال حق النشر
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   1  ط  83 العهههههدد  األمههههة كتههههاب تقهههههديم  حسههههنه عيههههد عمههههر  والحلهههههول. .األسههههباب التفكههههك األسههههري
 .م2001 -هه1422

 .م1964  القاهرة  الفكر دار أبو زهرة  اإلسالم  لمحمد التكافل االجتماعي في

 أصهههول كليهههة دكتههوراه  رسهههالة العههال  عبهههد أحمههد العهههال عبهههد المحمديههة  السهههنة التكافههل االجتمهههاعي فههي
 .م1970  األزهر جامعة الدين 

جلهة تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقهه اإلسهالمي  عبهد اهلل بهن محمهد بهن حنهين  م
 البحوث اإلسالمية  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.

 -م1998ة  القههههاهر  شههههمس  عههههين مكتبههههة  العههههدل رضهههها محمههههد/د لطفههههي  علههههي/د  االقتصههههادية التنميههههة
 .م1999

 -هههه 1400   1توثيهق السهنة فههي القهرن الثهاني الهجههري  د/رفعهت فهوزي  المطبعههة العربيهة الحديثهة  ط 
 م.1981

إسهههماعيل شهههندي   الجنايهههات المختلهههف فهههي تحمهههل العاقلهههة بهههها فهههي الفقهههه اإلسهههالمي  دراسهههة مقارنهههة  د.
 م.2010-هه1431

  بالقهههاهرة  الجهههامعي الكتهههاب دار  الشهههاذلي علهههي نبههه حسهههن. د/تهههوليف  اإلسهههالمي الجنايهههات فهههي الفقهههه
 .هه1397   2ط 

 خههوةاإل مطبعههة  يالسههماح العزيههز عبههد المرسههي/د  اإلسههالمي الفقههه فههي وموجبههها الجنايههة علههى األبههدان
 .هه1405   1ط   بالقاهرة  األشقاء

التمر التربههوي   وختههام الوصههيفي  المههي: مفههاهيم وتطبيقههات  محمههودجههودة التعلههيم فههي التصههور اإلسههالم
 م.2007الثالث: الجودة في التعليم الفلسطيني كمدخل للتمييز  

عالن اإلسالم تعاليم بين حقوق اإلنسان  .الدعوة دار  الغزالي محمد المتحدة  األمم وا 
  4حقههههوق اإلنسههههان فههههي اإلسههههالم  د/علههههي عبههههد الواحههههد وافههههي  دار النهضههههة اإلسههههالمية  القههههاهرة  ط  

 .هه1387
 .البيان دار  نجم حافظ أحمد/د  حقوق اإلنسان

 م.1963   6 الحقوق الجزائية العامة  عبد الوهاب حومد  جامعة دمشق  ط 
 م.1998  العربية النهضة دار  القاضي مصباح محمد/د  للطفولة الجنائية الحماية

 م.2002  األردن  مها كريم المور/إعداد  الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمتسولين في األردن
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  .1  ط  دار نهضة مصر  الغزالي محمد لشي   لالمسلم خلق

الشههاهين  مالسسههة  عبههد الصههبور/الدكتور تعريههف وتحقيههق وتعليههق  عبههد اهلل درازد/  دسههتور األخههالق
 .م1982 -هه 1402   4ط    بيروت الرسالة

 .م2001المكتب الجامعي الحديث  القاهرة   طنطاوي  ممدوحالدعوى التوديبية  
 أصول كلية دكتوراه  رسالة  نصار محمد محمد شوقي محمد. د اإلسالم  في ية اليتامى والضعفاءرعا

 .م1979 - هه1399 األزهر  جامعة الدين 
 .ثانيمجلة الحقوق والشريعة بالكويت  السنة الخامسة  العدد ال  د/عبد السالم الترمانيني  السر الطبي

   1ة نفسية إجتماعية  دمشق  مكتاب الخدمات الطباعية  ط سيكولوجيا اإلنحراف  سليم نعامة  دراس
 م.1985

  الههذلي  مالسسهة مطبوعهات إسهماعيليان شرائع اإلسالم في مسهائل الحهالل والحهرام  جعفهر بهن الحسهن
 هه.1408   2  ط

   رسهالة مقدمهة إلهىالكبيسهي مسعود بن مجيد محمود /د .أ  األداء وأهلية الصغير بين أهلية الوجوب 
راف م الدراسات العليا لنيهل درجهة الماجسهتير فهي الفقهه واألصهول  كليهة الشهريعة والدراسهات اإلسهالمية  إشهقس

 .م1981 -هه 1400د/ أحمد فهمي أبو سنة  جامعة أم القرى  السعودية  
 .م1982  سوريا الفكر  دار  الزحيلي وهبة  د/اإلسالمي الضمان في الفقه
 م.1988  العربية النهضة دار زيد  أبو محمد د.  ةالمشروعي ومبدأ طاعة الرالساء

 م.1992   2نحراف بين التدبير والمواجهة  طلعت مصطفى السروجي  القاهرة  د. ن  ط  ظاهرة اال
ظاهرة التسول ودور الشرطة في مكافحتهها  رضها إسهماعيل  مهن األبحهاث المقدمهة ألكاديميهة الشهرطة  

 م.1980القاهرة  

 .م1983   5ط    بيروت الشروق  دار  سالمي  د. أحمد بهنسيالعقوبة في الفقه اإل
 ي اإلسهههالم للفكهههر يالعههالم المعههههد  عبههد العزيهههز صههقر/د  القتهههال وقههت العالقههات الدوليهههة فههي اإلسهههالم

 .م1996
 .د. ت   دار الفكر  القاهرة زهرة يب  ألالعالقات الدولية في اإلسالم

 .م1989 -هه 1409   2دار الفكر  دمشق  ط  وهبة الزحيلي  /الفقه اإلسالمي وأدلته  د
 .م2000 - هه1420   1ط   بيروت  دمشق الطيب  الكلم دار  يللصاغرج  الفقه الحنفي وأدلته
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  اإلسههكندرية  الجامعههة شهباب مالسسههة  مجيههد ضهياء/د  النقههد وظههائف فهي اإلسههالمي االقتصههادي الفكهر
 .م2003

القههاهرة   -  رسههالة دكتههوراة  مصههرعكههازلفكههري أحمههد   نونفلسههفة العقوبههة فههي الشههريعة اإلسههالمية والقهها
 .جامعة األزهر الشريف  كلية الشريعة والقانون

  الجامعيهههة الهههدار أحمهههد  يسهههري الهههرحمن عبهههد  والتمويهههل والبنهههوك النقهههود فهههي معاصهههرة إسهههالمية قضهههايا
 .م2001  اإلسكندرية

األوقههههاف  جمهوريههههة مصههههر العربيههههة   القههههيم الدافعههههة لتقههههدم المجتمههههع  د. محمههههود حمههههدي زقههههزوق  وزارة
 م.2008 -هه 1429القاهرة  

 .م1983 -هه1403 القاهرة   العربية الدار منشورات مبادئ الفقه اإلسالمي  د. يوسف قاسم 
   2  ط  دبي شرطة كلية  والمعاهد للكتاب العامة اإلدارة  الصعيدي اهلل عبد/د  االقتصاد علم مبادئ

 .م1998 - هه1418
الرعايههههة االجتماعيههههة وتنظيماتههههها  محمههههد كامههههل البطريههههق  مكتبههههة القههههاهرة الحديثههههة  د.ن.ط  مجههههاالت 

 م.1970
 العبيكهان  مكتبهة الريهاض   خنهين آل بهن سهعد محمد بن اهلل عبد المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي 

 م.2005
 عمطاو  شعبان حنان د.  المصري بالقانون مقارنة دراسة  اإلسالمي الفقه في للصبي الجنائية المساللية

 .  القاهرةالعربية النهضة دار  العاطي عبد
 م.1944  القاهرة  مكتبة عبد اهلل وهبة  المسئولية الجنائية د/محمد مصطفي القللي

 م.1968المسئولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية  د/عبد الرءوف مهدي  
 م.1969   1لهمشري  دار الفكر العربي  ط المسئولية الجنائية عن فعل الغير  د/محمود عثمان ا

داد  المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي  مصطفى الزلمي  دراسة مقارنة بالقانون  بغداد  جامعة بغه
 م.1981

  ةالعربيه النهضهة دار أسهامة قايهد /د  مقارنهة دراسهة  المهنهة سهر إفشاء عن للطبيب الجنائية المسئولية
 .م1987

 .م2004 اإلسكندرية  الجامعي  الفكر دار مصر   د/محمود القبالوي  للطبيب ائيةالجن المسئولية
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   1  مكتبههة الرشههد بالريههاض  ط ي العزيههز الحليبهه أحمههد بههن عبههد/د  المسههالولية الخلقيههة والجههزاء عليههها
 .م1994 - هه1417

 م.1997 اإلسكندرية  المعارف  منشوة  يالشوارب الحميد عبد. د  المسئولية القضائية
 م.1958دار ابن األثير    د/سليمان مرقس  المسئولية المدنية

 .هه1402المسئولية والجزاء في القرآن الكريم  د. محمد إبراهيم الشافعي  مطبعة السنة المحمدية  

 م.1967  العربية النهضة دار  مقارنة دراسة المساهمة األصلية في الجريمة  فوزية عبد الستار 
 .م1980  للكتاب العامة المصرية الهيئة  زكي رمزي/د  صرم في مشكلة التضخم

 مصطلحات الفكر الحديث  سامي خشبة  الجزء الثاني  الهيئة المصرية العامة للكتاب  مكتبة األسرة 
 م.2006

 -هههههه 1355القههههاهرة   –المعههههامالت الشههههرعية الماليههههة  الشههههي /أحمد إبههههراهيم  المطبعههههة الفنيههههة  مصههههر 
 م.1936

  عطها أبهو إبهراهيم بسهيوني   د.مقارنهة دراسهة  الوضهعي والقهانون اإلسهالمي هالفقه بهين داثاألح معاملة
 .م1992 -هه1412  األزهر جامعة - ماجستير رسالة

 م.2009   1مكافحة جرائم خطف األشخاص  د/عبد الولي المرهبي  دراسة مقارنة  ط  
  .1   لمحمود شلتوت  دار العالم العربي  ط من توجيهات اإلسالم

 .م1982   2ط  عالم الكتب   القاهرةالمناهج بين النظرية والتطبيق  د. أحمد حسن اللقاني  
 .بمصر العربي الكتاب دار مطابع  المنياوي حلمي محمد  تحقيق: المجتمع بناء منهج القرآن في

 - ههه1418  بمصر وزارة األوقاف  طبع المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  موسوعة الفقه اإلسالمي
 .م1997

   2 الموسوعة الفقهية الكويتية  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  الكويت  دار السالسل  الكويت  ط
 . د.ت 

دار   صهههالح بهههن عبهههد اهلل الحميهههد. بإشهههراف د  موسهههوعة نضهههرة النعهههيم فهههي مكهههارم أخهههالق الرسهههول 
 .هه1418   1ط   الوسيلة للنشر والتوزيع

  والدراسهههات الشهههريعة مجلهههة  وقهههيرز الم فيجهههان بهههن عمهههر/د  ن منظهههور إسهههالميالنشهههاط االقتصهههادي مههه
 .م2001 -ه ه1422  واألربعون الخامس العدد  عشر السادسة السنة  الكويت جامعة  اإلسالمية
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 .م1980  لبنان  بيروت  الفكر دار  المبارك محمد  عامة وقواعد مبادئ: االقتصاد - اإلسالم نظام
 .م1997  دمشق الفكر  دار  البغا مصطفى/د  والتشريع واألخالق لعقيدةنظام اإلسالم في ا

 هه.1388نظام الحكم في اإلسالم  د. محمد عبد اهلل العربي  دار الفكر  بيروت  
ظهههاهرة عضهههل النسهههاء  مهههن خطبهههة الهههدكتور صهههالح الحميهههد  موقهههع اإلسهههالم لهههوزارة الشهههالون اإلسهههالمية 

 بالمملكة العربية السعودية.
 .م1992 -هه1413  بيروت  مالسسة الرسالة  عثمان الكريم عبد. د الثقافة اإلسالمية معالم 

 ا/ المعاجم وكتب اللغةبعسا
 م.1982  دار المعرفة  بيروت  لبنان  للزمخشري  تحقيق: عبد الرحيم محمود  أساس البالغة
 .م1992   د.ط     دار الكتب المصرية  القاهرةيهانبالفرج األص ياألغاني  ألب

الصهحاح  فهي الفقهه علهى المهذاهب األربعهة  ألبهى المظفهر بهن هبيهرة  دار الكتهب  ياإلفصاح عن معهان
 .م1996 -هه1417   1  العلمية  بيروت  لبنان  ط

 م.1980  المعارف دار القاهرة  اني ذالهم عيسى بن الرحمن عبد الكتابية  األلفاظ
الفههيض السههيد  يمحههب الههدين أبهه يمههام اللغههو لإل  «شههرح القههاموس»تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس 

 .م1987 -هه 1408    حكومة الكويتيحجاز  ى  تحقيق: مصطفيبيدمحمد مرتضى الزَّ 
  بيهروت  العربهي الكتهاب دار  اإلبيهاري إبهراهيم: تحقيق  الجرجاني علي بن محمد بن عليل  التعريفات

 .هه1405   1  ط
 -ههههه 1396   1 ط    القهههاهرةيههههارون  مكتبهههة الخهههانج   تحقيهههق: عبهههد السهههالميلألزههههر   تهههذيب اللغهههة

 م.1976
 دار  الدآيههة رضههوان محمههد/د: تحقيههق  المنههاوي الههرءوف عبههد محمههدل  التعههاريف مهمههات ىعلهه التوقيههف

 .هه1410   1  ط  بيروت  الفكر
 .م1987   1ط     دار العلم للماليين  بيروتيبعلبك يالبن دريد  تحقيق: رمز   جمهرة اللغة

لعبهههد القهههادر بهههن عمهههر البغهههدادي  تحقيهههق: عبهههد السهههالم محمهههد   نهههة األدب ولهههب لبهههاب لسهههان العهههربخزا
 .م1989   3ط  هارون  مكتبة الخانجي  القاهرة  

 م.1987-هه1407   1  دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان  ط  ألعشىديوان ا
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. د  تحقيهق: األنبهاري بكهر أبهو بشهار  بهن محمهد بهن القاسم بن محمد  لالزاهر في معاني كلمات الناس
 م.1992-هه1412   1  ط  بيروت  الرسالة مالسسة  الضامن صالح حاتم

  األندلسههي البكهري محمهد بهن العزيههز عبهد بهن اهلل عبهد عبيههد يبه  ألالقهالي أمهالي شههرح فهي سهمط الآللهي
 الكتههب دار  نههيالميم العزيههز عبههد: العلههم دواويههن بطههون مههن واسههتخرجه فيههه مهها وحقههق ونقحههه وصههححه نسههخه

 .لبنان  بيروت العلمية 
 شرح أشعار الهذليين  ألبي سعيد الحسن السكري  تحقيق: عبد الستار أحمد فراج  مطبعة المدني.

 .بيروت الكتب  عالم الحميري  سعيد بن لنشوان الكلوم  من العرب كالم ودواء شمس العلوم
يعقهههوب  دار الكتهههب العلميهههة  بيهههروت     تحقيهههق: إميههل بهههديعيسهههماعيل بهههن حمهههاد الجهههوهر إلالصههحاح  

 .م1999 -هه 1420   1ط  لبنان  
  دار الكتهب العليمهة  بيهروت  يالنسهف حفهص عمهر ياالصطالحات الفقهية  للشي  أب يطلبة الطلبة ف

 م.1997 -هه 1418   1  لبنان  ط
 الكهريم إبهراهيم غريب الحديث  ألبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسهتي  تحقيهق: عبهد

 هه.1402العزباوي  جامعة أم القرى  مكة المكرمة  
 عبهههد محمهههد .د: قيهههحق  تالبغههدادي الههههروي اهلل عبهههد بههن سهههال م بهههن القاسهههم ُعبيههد يبههه  ألغريههب الحهههديث

 .م1964 - هه1384   1  ط  الدكن -آباد حيدر العثمانية  المعارف دائرة مطبعة  خان المعيد
ومحمهههد أبهههو الفضهههل إبهههراهيم   ي محمهههد البجهههاو  ي  تحقيهههق: علهههيللزمخشهههر   الفهههائق فهههي غريهههب الحهههديث

 .هه1365   1  ط    القاهرةيعيسى الحلب
 .هه1402   1ط    دمشق الفكر  دار  جيب أبو لسعدي  واصطالحا لغة القاموس الفقهي

 .كتاب الجيم  طبعة مجمع اللغة العربية  بالقاهرة
 .لفكر  دمشق  دار ايالبقاء الكفو  يألب  الكليات

 .بيروت  صادر دار  اإلفريقي منظور بنال  لسان العرب
 م.1999 -هه1420مجمع اللغة العربية  معجم القانون  الهيئة العامة لشالون المطابع األميرية  

مجمههل اللغهههة  ألحمهههد بههن فهههارس  تحقيهههق الشههي : ههههادي حسهههن حمههودي  معههههد المخطوطهههات العربيهههة  
 م.1985   1الكويت  ط  
م والمحهههيط األعظهههم  البهههن سهههيده  تحقيهههق: عبهههد السهههتار أحمهههد فهههراج وآخهههرين  مصهههطفى البهههابي المحكههه

 الحلبي  مصر.
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 .بيروت  لبنان مكتبة نشر  يالبستان بطرس/لألستاذ  محيط المحيط
 طبعههة  بيههروت  لبنههان مكتبههة  خههاطر محمههود: تحقيههق  الههرازي بكههر أبههي بههن محمههدل  مختههار الصههحاح

 .م1995 - هه1415  جديدة
 إحيهاء دار  جفهال إبهراهم خليهل: قيهحق  تالمرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن  ألبي المخصص

 .م1996 -هه1417   1  ط  بيروت  العربي التراث
  دار المعهارف  يالفيهوم يالمقهر  يألحمهد بهن محمهد بهن عله  المصباح المنير فهي غريهب الشهرح الكبيهر

  .2 ط   القاهرة
 .م1979الهيئة العامة لشالون المطابع األميرية    جمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الفلسفي  إعداد م

 م.1977معجم المصطلحات االجتماعية  أحمد زكي بدوي  لبنان  بيروت  د.ن.ط  

معجههم المصههطلحات القانونيههة  جيههرر كورنههو  ترجمههة القاضههي  منصههور  المالسسههة الجامعيههة للدراسههات 
 م.1998 -هه1418   1 والنشر والتوزيع  بيروت  ط 

 .معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية  د/محمود عبد الرحمن عبد المنعم  دار الفضيلة  القاهرة
 .م1993 -هه1414  والتعليم التربية بوزارة خاصة طبعة  مجمع اللغة العربية  المعجم الوجيز

 .م1972 -هه 1392  المعجم الوسيط  إخراج: مجمع اللغة العربية  دار المعارف  القاهرة  مصر
 مختهار أحمهد دكتهور: تحقيهق الفارابي  الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم  ألبي معجم ديوان األدب

 -هههه1424  القههاهرة والنشههر  والطباعههة للصههحافة الشههعب دار مالسسههة  أنههيس إبههراهيم دكتههور: مراجعههة  عمههر
 .م2003

: محمهههد أحمهههد خلهههف اهلل  مكتبهههة األنجلههههو   تحقيهههقيللراغهههب األصههههفهان  غريهههب القهههرآن يالمفهههردات فههه
 م.1981   1 ط   المصرية

   1  ط  ألحمهههد بهههن فههارس  تحقيهههق: عبهههد السهههالم محمههد ههههارون  دار الجيهههل  بيهههروت  مقههاييس اللغهههة
 .م1991

 .م1986 ط . د لبنان  – بيروت المشرق  دار منشورات معلوف  لويس  واألعالم اللغة في المنجد
 .م1922  دار الكتب المصرية  يلنوير ا  األدبنهاية األرب في فنون 

 طهاهر: تحقيهق  الجهزريبن األثير  محمد بن المبارك السعادات  ألبي األثر غريب الحديث في النهاية
 .م1979 - هه1399  بيروت  العلمية المكتبة ي الطناح محمد محمود  الزاوي أحمد
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ن الموسههوي  شههرح الشههي  محمههد عبههده  نهههج البالغههة مههن كههالم اإلمههام علههي  لمحمههد الرضههى بههن الحسهه
 .المكتبة التجارية الكبرى  بدون تاري 

 .بيروت  الرسالة مالسسة  الفيروزآبادي يعقوب بن محمد  القاموس المحيط
 التراجم/ثامنا

   1  ط  محمههد وآخههرين  دار الكتههب العلميههة  بيههروت ي  تحقيههق: الشههي  علهه  البههن األثيههرأسههد الغابههة
 .م1995 -هه 1415

    تحقيههههق: علهههي محمهههد البجهههاوي  دار الجيههههلالعسهههقالني   البهههن حجهههرصهههابة فهههي تمييهههز الصههههحابةاإل
 م.1992 - هه1412   1  ط  بيروت

 م.1986   7األعالم  للزركلي  دار العلم للماليين  ط  
 حسهان بهن سهالم بهن موسهى بهن سهليمان  الخلفهاء والثالثهة  اهلل رسول مغازي من تضمنه االكتفاء بما

 .هه1420   1  ط  بيروت  العلمية الكتب الحميري  دار يالكالع
إيضهاح المكنهون فهي الهذيل علهى كشهف الظنهون  لمصهطفى بهن عبهد اهلل القسهطنطيني الرومهي الحنفهي  

 هه.1413دار الكتب العلمية  بيروت  
 .يالحلب يالبن كثير  مطبعة عيسى الباب  البداية والنهاية

 الفضهل إبههراهيم  محمهد أبهو :تحقيهق  لجههالل الهدين السهيوطي  النحهاةبغيهة الوعهاة فهي طبقهات اللغهويين و 
 .م1979 - هه1399   2ط    بيروت  دار الفكر

تهههاري  األدب العربهههي  كهههارل بروكلمهههان  ترجمهههة الهههدكتور: عبهههد الحلهههيم النجهههار  دار المعهههارف  مصهههر  
 م.1969   2ط 

 أبهو اآلملهي  غالهب بهن كثيهر بهن يزيد نب جرير بن محمد  لالطبري تاري  وصلة تاري  الرسل والملوك 
 .هه1387   2  ط  بيروت  التراث دار  الطبري جعفر

 .مصورة  ت  بدون  بعة  بيروت  طي  دار الكتاب العربيللخطيب البغداد  تاري  بغداد
 .تاري  دمشق  البن عساكر  المكتبة الظاهرية  دمشق

 .م1990  تصوير بيروت  يللذهب  تذكرة الحفاظ
 .  تصوير  دار الكتب العلمية  بيروتيللنوو   األسماء واللغاتتهذيب 



- 418 - 

  تحقيهههق: د. بشهههار عهههواد  مالسسهههة يالحجهههاج يوسهههف المهههز  يتههههذيب الكمهههال فهههي أسهههماء الرجهههال  ألبههه
 .م1992 -هه 1413   4  ط  الرسالة  بيروت  لبنان

 ي.  مطبعة عيسى البابيالدين أبي محمد الحنف يلمحيالجواهر المضية  
  تحقيق: محمد أبهو الفضهل إبهراهيم  يتاري  مصر والقاهرة  جالل الدين السيوط يحاضرة  فحسن الم

 .م1967 -هه 1387   1    القاهرة  طيالحلب يدار إحياء الكتب العربية  عيسى الباب
 حجههر بههن أحمههد بههن محمههد بههن علههي بههن أحمههد الفضههل يبهه  ألالثامنههة المائههة أعيههان فههي الههدرر الكامنههة

  الهنههد  ابههاد صههيدر  العثمانيههة المعههارف دائههرة مجلههس  ضههان المعيههد عبههد محمههد/مراقبةقيههق:   تحالعسههقالني
 .م1972 - هه1392   2ط 

بههراهيم بههن علههي بههن محمههد بههن فرحههون اليعمههري   إلالههديباج المههذهب فههي معرفههة أعيههان علمههاء المههذهب
 .بيروت  المالكي  دار الكتب العلمية

   3 ط  شعيب األرنالوط ومحمد نعيم العرقوسى  مالسسة الرسالة   تحقيق:يللذهب  سير أعالم النبالء
 .م1986 -هه 1406

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  لمحمد بن محمد مخلوف  دار الفكر  بيروت.
شههذرات الههذهب فههي أخبههار مههن ذهههب  لعبههد الحههي بههن العمههاد الحنبلههي  تحقيههق: عبههد القههادر األرنههاالوط  

 هه.1406   1ابن كثير  دمشق  ط   محمود األرناالوط  دار
أمهههين  يالمعطههه   تحقيهههق: عبهههديالضهههعفاء الكبيهههر للعقيلهههي  محمهههد بهههن عمهههرو بهههن موسهههى العقيلهههي المكههه

 . 1    دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان  طيقلعج
 .م1983 -هه1403   1  ط    دار الكتب العلمية  بيروت  لبنانيللسيوط  طبقات الحفاظ
 .يعلى  مطبعة السنة المحمدية  القاهرة يالبن أب  طبقات الحنابلة

طبقههات الشههافعية الكبههرى  لتههاج الههدين عبههد الوهههاب بههن علههي بههن عبههد الكههافي السههبكي  تحقيههق: د/عبههد 
 م.1992 -هه 1413   2الفتاح محمد الحلو وزميله  هجر للطباعة والنشر  ط  

 م.1987 -هه1407   1    طانشهبة  عالم الكتب  بيروت  لبن يالبن قاض  طبقات الشافعية
 -ههههه 1401   2ط     بيهههروتي  تحقيهههق: إحسهههان عبهههاس  دار الرائهههد العربهههيللشهههيراز   طبقهههات الفقههههاء

 م.1981

 م.1998   1    ط  دار صادر  بيروت  البن سعدالطبقات الكبرى
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نشههر  نشههر دائههرة المطبوعههات والصههالح الههدين المنجههد   تحقيههق: د.  العبههر فههي خبههر مههن غبههر  للههذهبي
 .الكويت

 .م1950 -هه1369 مصر  األزهرية  المكتبة فهرس

 هه.1324الفوائد البهية في تراجم الحنفية  لمحمد عبد الحي اللكنوي  مصر  
 هه.1299فوات الوفيات  البن شاكر الكتبي  مصر   د.ط   

 م.1979 -هه  1399البن األثير  دار صادر  بيروت    الكامل في التاري 
 . 1ط  كن  الهند  الدباد آ  حيدر يللدوالب  اءالكنى واألسم

 .م1980 -هه 1400  دار صادر  بيروت  لبنان ي ثير الجزر اللباب في تهذيب األنساب  البن األ
  يالبغهداد يالرومه يعبهد اهلل يهاقوت بهن عبهد اهلل الحمهو  يمعجم البلدان  للشهي  اإلمهام شههاب الهدين أبه

 .م1990 -هه 1410   1 ط  ر الكتب العلمية  بيروت  لبنان  دايتحقيق: فريد عبد العزيز الجند
 معجم الماللفين  عمر رضا كحالة  دار إحياء التراث العربي  بيروت.

 م.1928 -هه1346معجم المطبوعات العربية والمعربة  ليوسف أليان سركيس  طبع بمصر  
 هه.1410   1 ينة المنورة  ط  تحقيق: د. أكرم ضياء  مكتبة الدار  المديالمعرفة والتاري   للفسو 

   1ط  دار الكتهب العلميهة ه  مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  طها  كبهرى زاد
 .هه1405

 .م1984   5مقدمة ابن خلدون  البن خلدون الحضرمي  دار القلم  بيروت  ط  
 .  المالسسة المصرية العامةيبرد يالبن تغر   النجوم الزاهرة

تهههههاج بتطريههههز الههههديباج  أحمههههد بابهههها التنبكتههههي  منشههههورات كليههههة الههههدعوة اإلسههههالمية  طههههرابلس  نيههههل االب
 م.1989 -هه1398

 م.1982 -هه 1402  إلسماعيل باشا البغدادي  دار الفكر  بيروت  هدية العارفين
 .البن خلكان  دار صادر  بيروت  وفيات األعيان

 هه.1355  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  للسخاوي  مصر
مطبوع بهام  المههذب   محمد بن أحمد يالنظم المستعذب في شرح غريب المهذب  البن بطال الركب

 ي.الحلبالبابي   عيسى يللشيراز 
 كتب القانون /تاسعا
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األبعهههاد األمنيهههة لظهههاهرة التسهههول فهههي المجتمهههع السهههعودي  دراسهههة مسهههحية بمدينهههة الريهههاض  بحهههث مقهههدم 
تخصههههص  تحقيهههههق وبحهههههث  -لهههههى درجههههة الماجسهههههتير فهههههي العلههههوم الشهههههرطيةاسههههتكماال لمتطلبهههههات الحصههههول ع

 -ههههه 1424عبههد الهههرحمن بههن محمههد عسههيري   جنائي/لعبههد العزيههز بههن إبههراهيم بهههن ناصههر الفههايز  إشههراف/د.
 هه.1425

االتجهار فهي البشهر كجريمهة منظمهة عهابرة للحهدود بهين األسهباب  حامهد سهيد محمهد حامهد  نشهر المركهز 
 م.2013لقانونية  القومي لإلصدارات ا

  ربهياالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد  د. محمد أبو العال عقيهدة  دار الفكهر الع
 .م1997  القاهرة

 .م1967  العربي الفكر دار  محمود زكي محمد/د  الجنائية المسئولية في آثار الجهل والغلط
 ن محمهد سهالمة  دار النهضهة العربيهة  الجهزء األول اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري  د/مومو 

 م.2005  2004
اإلجههراءات الجنائيههة فههي المملكههة العربيههة السههعودية  سههعد بههن محمههد بههن علههي ظفيههر  دراسههة تفصههيلية 

 هه.1424توصيلية لنظام اإلجراءات الجزائية السعودية  د.ن  د.ط  
   4  ط  القهههههاهرة  المعهههههارف دار  لسهههههعيدا مصهههههطفى السهههههعيد  العقوبهههههات األحكهههههام العامهههههة فهههههي قهههههانون

 م.1962
شهام هدراسة مقارنة  وجدان سليمان أرتيمه  نقهال  عهن  مبهارك  -األحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر 

    وزارة الداخليهههة2008لسهههنة  1عبهههد العزيهههز: ماهيهههة اإلتجهههار بالبشهههر بهههالتطبيق علهههى القهههانون البحرينهههي رقهههم 
 م.2009البحرين  

 أحمهد/د  هنهداوي الهدين نهور/د  المصهري العقوبات قانون في والعقاب المسئولية اإلباحة وموانعأسباب 
 .م2006-2005 ناشر  بدون العطار 

 تجربهههة  القههبالن محمههد بهههن يوسههف/د  السههعودية العربيهههة المملكههة تطبيقههات مهههع اإلداري التههدريب أسههس
 .م1992   2ط   الرياض  التوزيعو  والنشر للطباعة الكتب عالم دار  العامة اإلدارة معهد

 أصهول التحقيهق الجنهائي فهي المملكهة العربيهة السهعودية  مهدني عبهد الهرحمن تهاج الهدين  دراسهة مقارنههة 
 هه.1425مركز البحوث بمعهد اإلدارة  

 أصول التشريع في المملكة  عبد المجيد الحفناوي  د.ن. د. ط.
 م  بيروت.1978هضة العربية  د.ن.ط  أصول القانون  عبد المنعم فرج الصدة  دار الن
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 أصول قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور  دار النهضة.
 إطاللة على القانون االتحادي لمكافحة االتجار بالبشهر  طهاهر مصهطفى  القيهادة العامهة للشهرطة  أبهو

 م.2008   1ظبي  ط  
 دار  الوفههها أبهههو أحمهههد. د. أ  ماإلسهههال شهههريعة فهههي الدوليهههة والعالقهههات الهههدولي األعهههالم بقواعهههد القهههانون

 .م2001   1  ط القاهرة  العربية  النهضة
 تجههريم االتجههار بالنسههاء واسههتغاللهن فههي الشههريعة اإلسههالمية  بحههث مقههدم للنههدوة المقامههة بجامعههة نههايف

 م .2005العربية األمنية بالرياض  لمحمد بن عبد اهلل ولد محمد بن الشنقيطي  ندوة  
 دالعهد  والقهانون الشهريعة مجلهة  محمهود الغني عبد. د. أ  بالمثل المعاملة أساس على المجرمين تسليم

 .م1998 - 1997  16
التسول فهي نظهام االتجهار باألشهخاص السهعودي  دراسهة توصهيلية مقارنهة  إعداد/عبهد العزيهز بهن حمهود 

ال لمتطلبهات الحصهول بن عبد اهلل الشثري  إشراف. د/عبد العزيز بن سعود الضويحي  رسالة مقدمهة اسهتكما
 م.2010 -هه 1431على درجة الماجستير في العدالة الجنائية  الرياض  

 م.1989ن   التسول والتشرد في القانون المصري والقانون المقارن  محمد الجمال  القاهرة  د 
  روتبيهه  الرسهالة مالسسههة  عهودة القههادر عبهد د.  التشهريع الجنههائي اإلسهالمي مقارن هها بالقهانون الوضههعي

 م.1998   14 ط

-ههههه1397  المعهههارف منشهههوة  اإلسهههكندرية  محمهههد الجهههواد عبهههد محمهههد  التطهههور التشهههريعي فهههي المملكهههة
 .م1977

ر التعليق على نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية  عصام عفيفهي عبهد البصهير  دا
 هه.1415   1 النهضة العربية  القاهرة  ط 

ار دفههي ارتكههاب جريمههة القتههل  الزينههي  دراسههة مقارنههة بههين الشههريعة اإلسههالمية والقههانون  التمههالال وأثههره 
 م.2004الجامعة الجديدة  اإلسكندرية  

 -واالقتصههاد القههانون مجلههة  مصههطفى محمههود محمههود. د  العقههاب فرديههة نحههو الجنائيههة السياسههة توجيههه
 م.1939 يناير -التاسعة السنة -األول العدد

 طبعههة  بههال  السههيد منيههر مصههطفى. د  -دكتههوراه رسههالة - االقتصههادية السههلطة اسههتعمالجههرائم إسههاءة 
 م.1992  القاهرة  للكتاب العامة المصرية الهيئة

 م.1993  اإلسكندرية  الحديث العربي المكتب  المنشاوي الحميد عبدل  والتسول جرائم التشرد
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   بيروت  منشورات المكتبة العصرية.جرائم القتل في الشريعة والقانون  عبد الخالق النووي
  لعبهههد الفتهههاح خضهههر  منشهههورات تجاههههات المعاصهههرة والفقهههه اإلسهههالمياال الجريمهههة أحكامهههها العامهههة فهههي

 م.2007الجواهر  
 بغداد   د. س. ن . جامعة القانون  بالبشر  صالح هادي الفتالوي  كلية االتجار جريمة

 م.1997 -هه 1417ر  الرياض  معهد اإلدارة العامة  جريمة الرشوة في النظام السعودي  محمد نو 
اإلسهكندرية  د.ط   الجهامعي  الفكهر نبيهه  دار الحميهد عبهد الوطنيهة  نسهرين المنظمهة عبهر الجريمهة

 م.2006

   1القههاهرة  ط   النهضهة العربيهة  دار المقهارن  شهريف سهيد كامههل  القههانون فهي المنظمهة الجريمهة
 م.2001

 م.2006   2قو  هدى حامد  منشوة المعارف  اإلسكندرية  ط  الجريمة المنظمة  قش

الجريمهههة المنظمههههة  كههههوركيس يوسههههف داود  دار العلميهههة الدوليههههة ودار الثقافههههة والتوزيههههع  عمههههان  د.ط  
 م.2001

 .10والتدريب  الرياض  المجلد  األمنية للدارسات العربية المنظمة  محمد عوض  المجلة الجريمة
 جرين وآليات مكافحتها  خريص كمال  د. ط.جريمة تهريب المها

 .دار الفكر العربي  زهرة يبأل الجريمة والعقوبة 
جههههود األمهههم المتحهههدة فهههي مكافحهههة جهههرائم االتجهههار بالبشهههر  عبهههد اللطيهههف دحيهههة  مجلهههة التواصهههل فهههي 

 م.2014ن    كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة المسيلة  جوا38االقتصاد واإلدارة والقانون  العدد 
 رسههههالة  الوفهههها أبههههو محمههههد الوفهههها أبههههو/د - أ  اإلدانههههة دليههههل تفسههههيرفههههي  الجنههههائي القاضههههي سههههلطة حههههدود

 .م1988  القاهرة  والقانون الشريعة كلية  ماجستير
 دراسهة  محسهن محمهد العزيهز عبد/د  الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة في للجنين الجنائية الحماية

 .القاهرة  لبشيرا دار الناشر  مقارنة
 .م1959  القاهرة  الدكتوراه لطلبة دروس  حسني نجيب محمود/د  الدولي الجنائي القانون في دروس

 م.1998العقوبات العام القسم الخاص  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   دروس في شرح قانون
 .تاري  بدون  العربية النهضة دار  فريد محمد هشام  الجنائية للمسئولية الدعائم الفلسفية

 الدعوة في عهدها المدني  د. رالوف شلبي  دار الفجر الجديد  د.ت.
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سر الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكهام النظهام األسهاس للمحكمهة الجنائيهة الدوليهة  سوسهن تمرخهات 
 م.2006   1بكة  منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان  ط  
  عبد اهلل مشبب القحطاني  رسالة ماجستير غير منشورة  الريهاض السياسية الجنائية لمكافحة التسول 

 هه.1421أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية  
 .234م  فقره 2003شرح القواعد العامة في اإلجراءات الجنائية  د/عبد الرالوف مهدي  

م  1963   8شههرح قههانون اإلجههراءات الجنائيههة  د/محمههود محمههود مصههطفى  دار ومطههابع الشههعب  ط 
 .165فقرة 

 م.1988   2شرح قانون اإلجراءات الجنائية  د/محمود نجيب حسني  ط  
   1شهههرح قهههانون العقوبهههات االشهههتراك الجرمهههي والنظريهههة العامهههة للجهههزاء  خلهههدون قنهههدور  وآخهههرون  ط  

 م.2002األردن  دار وائل للطباعة والنشر  
 .م1975 مصطفى  محمود.د  الخاص القسم شرح قانون العقوبات
 .م1975 المرصفاوي  حسن. د  شرح قانون العقوبات
 .م2003   2ط  العربية  النهضة دار العام  القسم  عبد العظيم وزير/د  شرح قانون العقوبات
 .م1984  بيروت  العربية النهضة دار  العام القسم  حسني محمود نجيب/د  شرح قانون العقوبات

لقسههههم العههههام  بيههههروت  المالسسهههة الجامعيههههة للدراسههههات والنشههههر  شهههرح قههههانون العقوبههههات  سههههمير عاليهههة  ا
 م.2002 -هه 1422

 .م2001   3ط   العربية  النهضة دار العام  القسم سالمة  مومون  شرح قانون العقوبات
 م.1983  القاهرة  العربية النهضة دار  حسني نجيب محمود.د  العقوبات قانون في عالقة السببية

يب محمههد حسهه سههميرل  للغرامههة وقيمتههها العقابيههة راسههة مقارنههة فههي الطبيعههة القانونيههةالغرامههة الجنائيههة: د
 .م1967  رسالة دكتوراه إشراف/محمود محمود مصطفى  جامعة القاهرة  الجنزوري

 .اإلسكندرية المعارف منشوة  طه مصطفى كمال/د  التجاري القانون
 م.1938  القاهرة ي مطبعة نور   د/علي بدوي  القانون الجنائي

  .12 ط  باالسكندرية المعارف منشوة  هيف أبو صادق علي. د  العام الدولي القانون
 .م1993  بمصر االعتماد مطبعة  بك ماهر علي. د  العام الدولي القانون
  .2  ط  العربية النهضة دار  غانم حافظ محمد. د  العام الدولي القانون
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 .م1938   2  ط  والنشر والترجمة التوليف لجنة مطبعة  نةجني سامي محمد. د  العام الدولي القانون
 .م1990 - هه1410   1  ط  جنيف  العربية المكتبة  خليل عدنان/د  للعمل الدولي القانون
  العربيههة النهضههة دار  عههامر الههدين صههالح .د.أ  راتههب عائشههة. د  سههلطان حامههد. د ي الههدول القههانون

 .م1987
 م.1990م  عبود السراج  مديرية الكتب والمطبوعات  دمشق  د.ط  قانون العقوبات القسم العا

حة قانون العقوبات  القسم العام  علي عبد القادر القهوجي  القسم الخاص  جرائم االعتداء على المصل
 م.2002العامة وعلى اإلنسان والمال  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت  

   اإلسهههههكندرية  2سهههههم الخهههههاص  مكتبهههههة الصهههههحافة  ط  قهههههانون العقوبهههههات  د/ محمهههههد زكهههههي عهههههامر  الق
 م.1989

   1قهههانون العقوبههههات  محمههههد أبههههو عههههامر  القسهههم العههههام  اإلسههههكندرية  دار المطبوعههههات الجامعيههههة  ط  
 م.1986

 م.1982قانون العقوبات  محمد عوض  القسم العام  دار النهضة العربية  د.م.ن  
  .1  طالنظرية العامة للجريمة  األردن  مكتبة دار الثقافة   قانون العقوبات  محمد نجم  القسم العام 

قههانون المجتمههع الههدولي المعاصههر  تونسههي عههامر  ديههوان المطبوعههات الجامعيههة  السههاحة المركزيههة  بههن 
 م.2005عكنون  الجزائر  

 القاهرة جامعة مطبعة ي حسن نجيب محمود/د. ضماناته - شروطه - حاالته األشخاص على القبض
 .م1994 ي الجامع كتابوال

 مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي  شريف فوزي محمد فوزي  مكتبة الخدمات الحديثة  جدة.
  الصهههغير جميهههل .د  الهههدين جمهههال عبهههد األحهههد. د  المبهههادئ الرئيسهههة فهههي المسهههئولية الجنائيهههة والعقوبهههة

 م.1997م  1996   1  ط  نشر دار بدون مذكرات
 م.1977   1العقوبات  سامي النصراوي  بغداد  مطبعة دار السالم  ط  المبادئ العامة في قانون

 .م2000 القاهرة  العربية  النهضة دار الستار  عبد فوزية /د  الجنائي للقانون العامة ئالمباد
   2مبهههادئ القهههانون الجنهههائي  علهههي راشهههد  الجهههزء األول  القهههاهرة  مطبعهههة لجنهههة التهههوليف والنشهههر  ط  

 م.1950
  العربيهههة النهضهههة دار  المحاكمههة قواعهههد  رمضهههان السههعيد عمهههر/د  انون اإلجههراءات الجنائيهههةمبههادئ قههه

 م.1984  القاهرة
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 م.1990مبدأ شخصية العقوبة  د/محمد أحمد طه  رسالة دكتوراه  كلية الحقوق  جامعة عين شمس  
ه –ي المتاجرة بالرقيق األبيض بين الفقه الجنائي اإلسهالمي والقهانون الهدولي الجنهائ ا  مهريم المهرأة نموذج 

جامعهة  بن نوح  مذكرة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون  كلية العلوم االجتماعيهة والعلهوم الشهرعية 
 م.2010-2009الحاج لخضر  باتنة  

  عليههه المجنهي علههم فهي دراسهة  عقيههدة العهال أبهو محمههد. د  اإلجراميهة الظهاهرة فههي ودوره عليهه المجنهي
 .م1991   2  ط  القاهرة  العربي رالفك دار

  جامعههة الههدول العربيههة  القههاهرة  معهههد الدراسههات الفاضههل محمههد. د  المجههرمين تسههليمفههي  محاضههرات
 م.1966العربية العالية  

 -ههه 1396النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية  أحمد األلفي  الرياض  مطابع الشرق األوسهط  
 م.1976

 عةوالشهري والليبهي المصهري القهانون بهين مقارنهة دراسهة العامهة الوظيفهة فهي التوديب مة فيالنظريات العا
 م.1997  العربي الفكر دار  القاضي مصباح الدين نصر/د  اإلسالمية

 . 218  رقم  م1993 العربية  النهضة دار ي عل يسر أنور/د  العامة النظريات
 .م1986  القاهرة جامعة  الحقوق كلية دكتوراة  رسالة  التواب عبد رجب/د ي التعاون التومين نظرية

   4ط    دمشهق الفكهر دار  بيهروت المعاصهر الفكهر دار  الزحيلهي وهبهة. دنظرية الضرورة الشهرعية  
 م.1997

 م.1972النظرية العامة لقانون العقوبات اللبناني  عبد الفتاح الصيفي  دار النهضة العربية  بيروت  

 .م1995  القاهرة  العربية النهضة دار  بالل عوض أحمد/د  لجزاء الجنائيالنظرية العامة ل

 م.1965  الدار القومية للطباعة والنشر  عطية نعيم /د  الشخصية للحريات العامة النظرية
 .م2000  العربية النهضة دار  الصغير يالباق عبد جميل /د  للعقوبة العامة النظرية

 .م1997 باإلسكندرية المعارف منشوة  بهنام رمسيس. د  ائيالنظرية العامة للقانون الجن
   2  ط  القههههاهرة  العربيههههة النهضهههة دار حسههههني  نجيهههب محمههههود. د  النظريهههة العامههههة للقصهههد الجنههههائي

 م.1971
 د.ت.   3  ط  بمصر العربي الكتاب دار مطابع  الباقي عبد الفتاح عبد. د نظرية القانون 

 م.1997جالل ثروت  دار الجامعة الجديدة للنشر  اإلسكندرية   نظم اإلجراءات الجنائية  د.
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   14  س   1 ع  واالقتصهههادية القانونيهههة العلهههوم مجلهههة  عثمهههان أمهههال. د  النمهههوذج القهههانوني للجريمهههة
 م.1974

 .م1970  والنشر الترجمة لجنة مطبعةالسنهوري   أحمد عبد الرزاقالوسيط في القانون المدني  ل
 م.1985ن اإلجراءات الجنائية  د/أحمد فتحي سرور  الوسيط في قانو 

 .م1979  فتحي سرور أحمد. د العام  القسم - العقوبات قانون الوسيط في
 العههدد -القوميههة الجنائيههة المجلههة  األلفههي العزيههز عبههد أحمههد. د  إحصههائية دراسههة المههدة القصههير الحههبس

 .10  التاسع المجلد -م1966 مارس  األول
 .م1973  األسكندرية المعارف منشوة  الغنيمي طلعت محمد. د  مالسال قانونفي 

ي  د. ط  النههاد محمههد فههالاد/د  يحلمهه محمههود/د ي واليمنهه يالمصههر  ياإلدار  القههانون مبههادئ يفهه الههوجيز
 .القاهرة

 تفاقيات الدوليةاال  /عاشرا
ة قيهة األمهم المتحهدبروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفهال  المكمهل التفا

 م.2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 
تحليهل المفههاهيم األسههاس والتركيههز علههى مفهههوم اسههتغالل السههلطة أو اسههتغالل حههال استضههعاف  مههالتمر 

 .15/2/2017األطراف االتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  
 حكم والدساتيرعشر/ أنظمة ال احد

 أصول نظام الحكهم فهي اإلسهالم مهع بيهان التطبيهق الجهاري فهي المملكهة العربيهة السهعودية  د. فهالاد عبهد
 هه.1411   1 المنعم أحمد  مالسسة شباب الجامعة  اإلسكندرية  ط 

 ميالعهال المعههد الفهايز  إبهراهيم العزيهز عبهد.د: ترجمهة  األحسهن اهلل عبهد.د  اإلسهالمي المالتمر منظمة
 .م1996 - هه1417   2ط   اإلسالمي  للفكر

د بهن الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمهول بهها فهي المملكهة العربيهة السهعودية  سهعو 
 هه.1427   2عبد العالي البارودي العتيبي  ط  

 .تاري  بدون يروت ب العربي  التراث إحياء دار الثالث  الجزء الملك  عبد جندي  الموسوعة الجنائية
 اثنى عشر/ األنظمة واللوائح
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 لعهام 1/83ههه/ هه  ورقهم1401لعام  1/33هه  ورقم هه 1401لعام /1/10قرارات ديوان المظالم  رقم هه 
 هه.1401

   162 رقم   5 م مجموعة القواعد القانونية 1940ديسمبر  9قضاء محكمة النقض المصرية  نقص 
 . 295  ج

   تههاري 12النظههام الجزائههي الخههاص بتزييههف النقههود الصههادر بالمرسههوم الملكههي رقههم  المههادة السههابعة مههن 
 هه.20-7-1379

 هه.1412-12-29  تاري  36المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  
  .1نظام مكافحة االتجار باألشخاص السعودي المادة األولى الفقرة رقم  

 هه.1412رشوة  المادة العاشرة  لعام نظام مكافحة ال
 عشر / الدوريات ثالث

 ةحقههوق اإلنسههان المتعلقههة بمصههالح األفههراد الماديههة  د/حسههني درويهه  عبههد الحميههد  دراسههه مقارنههه مجلهه
 م.1990المحاماة العدد التاسع والسادس مايو ويونيه السنة السبعون 

-بريلإ 28 م 1985 ديسمبر 18- سبتمبر 17 من للفترة  40 الدورة العامة للجمعية الرسمية الوثائق
 رقههم وثيقههة. 40 الههدورةفههي  العامههة الجمعيههة اتخههذتها التههى والمههالتمرات القههرارات م 1986 يونيههو 20و مههايو 9
 A/40/53  م1986 نيويورك المتحدة األمم. 

 عشر/ المواقع اإللكترونية رابع
 .م9198  اللبنانية المصرية لدارا ي الروب الدين سراج لواء  المجرمين ومالحقة انتربول

على الموقع:  21.09الساعة  6/1/2017اإلنتربول: اإلتجار بالبشر  صحيفة وقائع  تم االطالع يوم 
http://www.interpoli.int 

 http://www.nouss.edu.sa 23.00الساعة  22/2/2017خضراء محمد رضوان  تم االطالع 

http://www.interpoli.int/
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