
 لفصل األولا

 المقدمة

 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستهديو، ونستعينو حنمده هلل احلمد إن

 .مرشًدا ولًيا لو جتد فلن يضلل ومن ادلهتد، فهو اهلل يهده من .أعمالنا

حياة  ينظم ما واألحكام القوانني من شرع بأنو الدين، ىذا وتكامل مشولية مظاىر تتجلى

السياسة  أمور أو ، ادلعامالت أو العبادات رلال يف سواء احلياة ، مناحي مجيع يف الناس

 وتضمن ىيبتها، التشريعات لتلك حتفظ اليت العقوبات أحكام وشرع كذلك  .واالقتصاد

 .معلًما فقط وليس ملزًما التشريع وجتعل ادلعاش، يف الواقع تنفيذىا

 كانت لذا اجملتمع، على خطورهتا حبسب شدهتا وتفاوتت العقوبات، تلك تنوعت وقد

 ضروريات على اعتداء فيها جرائم على جعلت ألهنا احلدود، عقوبات أشد العقوبات

 احلدود عقوبات وكون .وادلال والعرض والعقل والنفس بالدين اإلنسانية، ادلتمثلة احلياة

 إال يصح ال الضرر واإليالم وىذا ومسعتو ، ادلتهم جسد يف واإليالم الضرر إيقاع فيها

 . حبق

 من على التضييق وعملت العقوبات ىذه تطبيق يف اإلسالمية الشريعة تشددت فقد

 من ىذا البحث موضوع ىو والذي بالشبهات احلدود درء ويعترب ق ،التطبي ىذا نطاق

 تطبيقها، من التضييق على وتعمل احلدود ، تطبيق يف تضمن العدالة اليت ادلبادئ أىم



 احملرم النص أن يف ارتياب وجد أو اجلناية ، قد ارتكب اجلاين أن يف شبهة وجدت فإذا

 يف ىذا فإن ، اضطرارية ظروف يف اجلرمية قد ارتكب ادلتهم أن أو اجلرمية، على ينطبق

 عقوبة إىل العقوبة ختفيف أو بالكلية، احلدية عنو العقوبة إسقاط إىل يؤدي ما الغالب

 .تعزيرية

بالدرجة  هتدف ولكنها اجلاين، من االنتقام إىل هتدف ال اإلسالمية الشريعة ألن ذلك

 اجملتمع أمن على واحلفاظ وإصالحو، الصواب جادة عن ادلنحرف تقومي إىل األوىل

 العقوبات نظام مفاخر من مفخرة بالشبهات احلدود درء مبدأ تطبيق ويعترب ، واستقراره

 على زلاكمتو ضمان ضمنها من واليت اإلنسان، حلقوق ضمان من دلا فيو ، اإلسالم يف

 لو. مستحق أنو يقيًنا يثبت ال عقابًا معاقبتو عادلة ، وعدم زلاكمة جرائمو

 خلفية البحث

العقوبة احلدية اليت ينص عليها الدين اإلسالمي ىي عقوبة شديدة ، لذا مل تًتك الشريعة 

 تدرأ اإلسالمي ىذه الناحية ، فجعل تطبيقها يف أضيق احلدود و قاعدة احلدود

ة احلدية حبيث ال تطبق إال بعد ببالشبهات جاءت دليال على تضييق تطبيق تلك العقو 

وجود غلبة الظن لدى القاضي ، ومىت وجدت لدى القاضي شبهة من الشبهات وجب 

 أن ال يقام العقوبة على ادلتهم ، وىذا ال يعين أن يفوت الرجل من العقوبة ، و لكن

 .  رى حسب ما يتضح لو من القضيةأن حيكم عليو بعقوبة أخ ميكن



وحذر من اإلقدام على   الدوافع النفسية ،م شريعة اإلسالم حبالة الشخصية و قد اىتو 

   : } اجلرمية حيث قاىل تعاىل                        

            }1. 

للقاعدة درء  فأحب أن يبحث عنها ليعرفها و يطبقها ، هبذه القضية  تأثر الباحث وقد

 . احلدود بالشبهات

 تحديد مشكلة البحث

 فإن مشكلة الدراسية دتكن يف زلاولة اإلجابة  عن األسئلة التالية :

عن يف القتل يف الدفاع  تبالشبها تدرأ احلدودما مدى مناسبة تطبيقات القاعدة   -1

 ؟ ادلعتدي 

 ؟ ىل  للدافع والباعث شبهة و تدرأ احلدود والقصاص هبا –2

 ؟ما حاالت اختاذ الدوافع والبواعث سببا لتخفيف أو منع احلدود والقصاص –3

 أهداف البحث

التشريعي اجلنائي يف و ىي تناسب أن قاعدة احلدود تدرأ بالشبهات ذلا موقع مهم  .1

القاعدة و تتناسب  ، الشتماذلا على أساسيات اليت جيب عدم إغفاذلا اإلسالم نظرا
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تطبيق العقوبات احلدية . و ىذه القاعدة سبقت هبا الشريعة اإلسالمية غريىا و يف 

 ميزت التشريع اجلنائي اإلسالمي عن غريىا .

 أنو ثبت من على إال العقوبة تقع ال أن الشديد وحرصو اإلسالم عدالة بيان .2

و قد تكون الدوافع و البواعث شبهة  .فيها للشك رلال ال اجلناية بصورة ارتكب

تدرأ احلدود و بوجودىا فال حيكم باحلدود و القصاص من وجود الشبهة ألن 

 اذلدف من إقامة احلدود ىو وجود العدالة اجلنائية و حتقيق ادلصلحة العامة .

يقني الذي ال لبس فيها يف احلدود ال يقبل فيها الشفاعة وإذا ثبتت احلدود بال .3

و دورىا يف فيحب عدم تعطيلها ولكن األمر عكس ذلك إذا وجدت الشبهات 

 .إن الشبهة تكون سببا ختفيف أو منع العقوبة  ارتكاب جرمية القتل.

 الدراسة السابقة

على  عالة ادلتأخرين أن إنكارىا ميكن ال اليت فاحلقيقة ألىلو، الفضل ينسب وأن بد ال

 وإن بالبحث، ادلوضوع ىذا تناول من العلماء من ىناك أن فيو شك ال وشلا ادلتقدمني، 

 عليها اعتمدت اليت الكتب ىذه ومن كتبهم، ثنايا يف متفرقة عناوين على شكل كان

 :سبيل ادلثال على منها أذكر

فع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب ، من خالل ىذه الدراسة توصل االد .1

 إىل النتائج :



الدوافع على ارتكاب جرمية القتل يف الوطن العريب منها قد تكون بأسباب  -

تافهة منها ما يتعلق بادلمارسة الال شرعية للجنس و بالدفاع عن العرض و 

الشرف و منها ما بتوصل بالكيهن ادلعنوي للفرد و كرامتو و ما يتصل 

 بالعوامل االقتصادية.

افع متصل باجلنس أو الدفاع عن كثرة من اجلناة قد ارتكبوا جرائم ما بد -

العرض و الشرف ، شلن حيملون صورة سيئة وسلبية إىل حد ما ، شلن كانوا 

 قد قضوا أوقات طفولتهم يف عائالت مضطربة و تسبب من مشاكل سلتلفة.

اتصاف اجلناة بسرعة التأثر بآالم اآلخرين و سهولة االنقياد و عدم القدرة  -

 على الفكر النقدي.

ره يف ادلسؤولية اجلنائية,دراسة مقارنة بأحكام الشرعية اإلسالمية.الدكتور الباعث وأث .2

من خالل م. 11911رسالة دكتورة من حقوق القاىرة سنة  -علي حسن الشرقي

  ىذه الدراسة توصل إىل النتائج :

إن اإلنسان بفطرتو حنيف و يكون يف عداد األخيار أو يكون حبسب عوامل  -

 ىو غري رلرب.أخرى يف عداد األشرار و 

إن فهم الباعث ىو من أشد الدراسة صعوبة ألهنا تغوص يف أعماق النفس  -

 البشري و الصعوبة العلمية لدور الباعث من الوجهة اجلنائية.



 االىتمام بالعوامل أو البواعث حيقق العدالة و الصالح.  -

لسرور بن  الدافع والباعث على اجلرمية وأثرىا يف العقوبات التعزيرية,رسالة ماجستري .3

م. من خالل ىذه 2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  , زلمد عبد الوىاب

 الدراسة توصل إىل النتائج :

 إن معرفة الدافع و الباعث مل تكن اىتماما بالغا. -

التفريق بني الدافع و الباعث ، حيث األول يكون داخليا و الثاين أمرا  -

 خارجيا.

 اإلنسان و اتباعو طريق اجلرائم .ذكر أسباب احنراف سلوك  -

 إثبات نوع الدافع  يكون صعوبا ألنو  صادر عن أعماق النفس البشرية.    -

 لجديد في بحثيا

ينظر كثريا على شخصية اجلناة الذين و  ي يركزأن حبث ,وما يتميز حبثي عن السابقات

 مثر دلن لديهتؤ  همو بواعث هميف دوافع يف الدفاع الشرعي اخلاصارتكبوا جرائم القتل 

 احلدود مث زلاولة تطبيقها يف قاعدةاستعداد لإلجرام كالنية و األحوال احمليطة كالضرورة  

 . بالشبهات تدرأ

 

  



 الإلطار الفكري

مشكلة يف فهم قاعدة احلدود تدرأ بالشبهات . قد اختلف الفقهاء يف تطبيق  .1

ما شرعتو  ىذه القاعدة . منهم من يقول أن يف تطبيق ىذه القاعدة ختالف

الشريعة اإلسالمية يف حتمية تطبيق العقوبة احلدية حىت ال يعود اجملرم يف ارتكاب 

اجلناية. و منهم من يقول أن يف إعمال ىذه القاعدة دليل على عدالة اإلسالم و 

 ال حيكم على من ادعى عليو جبرمية اجلناية  إال بعد ثبوت الدليل ثبوتا بقينيا .

ل أن حيكم عليو بقتلو بصرف النظر إىل شبهة من ليس كل من ادعي بالقت .2

الشبهات اليت  يدفعو إىل ارتكاب اجلناية ، لذا ال بد من أن ننظر إىل شخصية 

 اجلناة و دوافعهم و بواعثهم حىت ال يقضي على غري مستحقيها .

 البحث منهج

جتمع , فالبحث حيتوي على جانب نظري, ايلحتلي ااستنباطيمنهجا ىذا البحث  وينتهج

الفقهية, والدراسات ادلتخصصة و  القواعد مادتو العلمية من ادلصادر النظرية, ككتب

البحوث العلمية واجملالت الدورية وغري ذلك شلا لو عالقة مبوضوع البحث معتمدا يف 

ذلك على األدلة الشرعية من كتاب وسنة  وامجاع. ومن مث جيري حتلييلها ودراستها 

لشرعية. عما عن اجلاب التطبيقي ذلذا البحث بدراسة تطبيقية دراسة علمية من ناحية ا

 .عن ادلعتدي بالشبهات يف القتل يف الدفاع  تدرأ احلدودالقاعدة 



 خطة البحث

 انقسم  ىذا البحث إىل أربعة الفصول ، وىي مفصلة كما يلي: 

 : ادلقدمة  األول الفصل 

  ، يشمل على مبحثني العنوان مبفردات التعريف:   الفصل الثاني

 عن ادلعتدييف القتل يف الدفاع  وتطبيقاهتا بالشبهات تدرأ احلدود: الفصل الثالث

 ثالثة ادلباحث يشمل على

 اخلاطمة و أىم النتائج والتوصيات والفصل الرابع:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


