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 الفصل الثاني

  العنواف ٗبفردات التعريف يفالتمهيد  

و األلفاظ ذات  "بالشبهات تدرأ الحدود قاعدة" مفردات شرح:  المبحث األول

 الصلة

 يف كردت اإلسبلمي، الفقو يف مشهورة 1 فقهية قاعدة "بالشبهات تدرأ ا٢بدكد" قاعدة

 الفركع، كتب من ا٢بدكد باب يف كذلك ككردت ،2الفقهية القواعد كتب من عدد كبّب

 3كالبٌينات. اإلثبات قواعد مع كرد ذكرىا كما

 .4 "بالشبهات تسقط ا٢بدكد" لفظ كىو سابقو، عن خيتلف ال آخر بلفظ كردت قد

 .لغة واصطالًحا الحدود معنى :األول المطلب

                                                           
 ٙبت تدخل الٍب القضايا يف متعددة أبواب من عامة تشريعية أحكامنا يتضمن كلي فقهي أصل " :الفقهية . القاعدة 1

 45 ص .ـ 1994 ق 1414 .القلم دار :بّبكت .دمشق .3 ط .الفقهية القواعد :أٞبد علي الندكم،."موضوعو
 .العلمية الكتب دار : بّبكت .1 ط . النعماف حنيفة أيب مذىب على كالنظائر األشباه : ق 970 ت العابدين زين ٪بيم، ابن . 2

 يف قواعد األحكاـ : ق 660 ت العزيز عبد بن الدين عز ٧بمد أبو :السبلـ عبد ابن . 127 ص .ـ 1980 ق 1400

 ت الرٞبن عبد جبلاللدين السيوطي، .الطباعة سنة كال طبعة رقم بدكف. 137 ص 1 ج .ا٤بعرفة دار :بّبكت .األناـ مصاحل

 ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة  شركة : مصر . األخّبة الطبعة .الشافعية فقو كفركع قواعد يف كالنظائر األشباه :ق 911

 .122 ص .ـ 1959 ق 1378 .كأكالده
 166 ص .ـ 1998 ق 1419 عمار دار :عماف .1 ط  .الكلية الفقهية القواعد :٧بمود ٧بمد إبراىيم . ا٢بريرم، 3
 .122 ص .كالنظائر األشباه :السيوطي . 4
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 :اآلتية الفركع يف ذلك كبياف

 لغة الحدود :األول الفرع

 للحاجز :يقاؿ كلذا الشيئْب، بْب كالفصل ا٤بنع يف اللغة :ا٢بد كأصل حد، ٝبع :ا٢بدكد

ا, الشيئْب  بْب  كمنو منتهاه، شيء كل كحد .5باآلخر أحدمها اختبلط دينع ألنو حدن

  .6ا٢بـر كحدكد الدار، حدكد

 من الناس ٤بنعو يقاؿ حدين عن كذا أم منعِب : األكؿ  حدادنا، كالسجاف للبواب كيقاؿ

 .8ا٣بركج من السجن يف من دينع ألنو :كالثاين7 الدخوؿ

ك٠بيت العقوبات حدكدنا، ألهنا ٛبنع من ارتكاب أسباهبا كالزىن كالسكر كغّب ذلك، 

 .9كأيضنا تسمى حدكدنا, ألهنا أحكاـ اهلل الٍب كضعها كحدىا كقدرىا
                                                           

 ابن  .الطباعة سنة بدكف . 140 ص3. ج صادر دار :بّبكت .1 ط .العرب لساف :ق 711 ت مكـر بن ٧بمد منظور، . ابن 5

 دار :بّبكت . .عمرك أيب الدين شهاب ٙبقيق1 ط  .اللغة يف ا٤بقاييس معجم :ىػ 395 ت زكريا بن أٞبد ا٢بسن أبو فارس،

 .239 ص .ـ 1994 ىػ 1415الفكر
 140ص 3 ج .العرب لساف :منظور . ابن 6
.  1 ط  .٨بتار ا٢بميد كعبد فاخورم ٧بمود ٙبقيق .ا٤بعرب ترتيب يف ا٤بغرب :ىػ 610 ت الدين ناصر الفتح أبو .  ا٤بطرزم،7

 .186 ص1 ج .ـ 1979 ىػ 1399 زيد بن أسامة مكتبة :حلب
 .ا٤بعرفة  دار : بّبكت .قاسم زكي رياض . ٙبقيق 1 ط  .اللغة هتذيب معجم :ىػ 370 ت أٞبد بن ٧بمد منصور أبو األزىرم، . 8

 .759 ص1 ج .ـ 2001 ىػ 1422
 -شبكة الَببية اإلسبلمية ا٢بديثة.  . 9

http://2bac.medharweb.net/moamalat/index508c.html?book=16&id=35 

http://2bac.medharweb.net/moamalat/index508c.html?book=16&id=35
http://2bac.medharweb.net/moamalat/index508c.html?book=16&id=35
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غّبه  دخوؿ كدينع الشيء، معُب جيمع ألنو الشيء, ٤باىية ا٤بعرؼ على ا٢بد كيطلق

 .10فيػو

}  :  قولو تعاىلمثل  ،11موضعنا عشر أربعة يف الكرًن القرآف يف حدكد كلمة كردت كقد

, كقد 12{ ْبدا فيها كلو عذاب مهلاالٌلو كرسولو كيتعد حدكده يدخلو نارا خ صكمن يع

اهلل  كد كمن يتعد حداهلل كتلك حدكد }فقاؿ تعاىل:حذر اهلل تعاىل من اقَباؼ ا٢بدكد، 

 .14{ احدكد اهلل فبل تقربوى تلك}  , كقاؿ جل شأنو: 13{ فقد ظلم نفسو

كتلك حدكد } قولو تعاىل : ا١ببللة، مثل  لفظ إىل مضافة منفردة، كإمنا ترد مل أهنا غّب

 اهلل أحكاـ ٗبعُب كلها جاءت كقد ، 15{ فقد ظلم نفسو اهلل كمن يتعد حدكد اهلل

 .  16{ احدكد اهلل فبل تقربوى تلك}  كقاؿ جل شأنو: كنواىيو  كأكامره
                                                           

 ج النشر سنة بدكف .الفكر دار :. بّبكت 2 ط .القدير فتح شرح :ىػ 681 ت الواحد عبد بن ٧بمد الدين كماؿ ا٥بماـ، ابن . 10

 .الفقو أصوؿ ا٤بسودة يف :ىػ 652 ت القاسم أيب بن اهلل عبد بن السبلـ عبد الربكات أبو الدين ٦بد تيمية، . ابن212 ص 5

 .ا٢بميد عبد الدين ٧بمد ٧بيي ٙبقيق .ىػ 745 ت الغِب عبد بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد .العباس أبو الدين شهاب ٝبعها

 .طباعة سنة كال طبعة رقم . بدكف  570 ص .العريب الكتاب دار :بّبكت
 .50 ص2 ج .ـ 1996 ىػ 1386 .ا٤بصرية النهضة مكتبة :القاىرة .اإلسبلمي القاموس :أٞبد اهلل، عطية .  11

14النساء:   .12   

1الطبلؽ:.  13   

187. البقرة:  14   

1الطبلؽ:.  15  

187البقرة: .  16  
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 :نوعاف اهلل كحدكد

 من ذلك كغّب كمناكحهم، كمشارهبم مطاعمهم يف للناس اهلل حدىا حدكد :األكؿ النوع

هلل كرسولو ا كمن يعص}  :  كقولو تعاىل    .تعديها عن كهنى كحرمها أحلها الٍب األمور

 ألهنا حدكدنا ك٠بيت ،17{  كده يدخلو نارا خالدا فيها كلو عذاب مهْبدحكيتعد 

 18تعديها. عن اهلل هنى هنايات

 الزىن حد مثل عنو، تعاىل اهلل هنى ما ارتكب اهلل ٤بن كضعها عقوبات : الثاين كالنوع

 إتياف من ٛبنع ألهنا حدكدنا ك٠بيت .القذؼ أك الزنا أتى من على يقاـ ٩با كحد القذؼ،

 :،  كيقاؿ20{  احدكد اهلل فبل تقربوى تلك } كقولو تعاىل :  19فيها جعلت عقوبات ما

 ترؾ ا٤برأة كحداد 22 حٌدادنا :ا٢بد يقيم ٤بن كذلك كيقاؿ ،21ا٢بد  عليو أقاـ أم "حٌده"

 .24عنو منعت نفسها أك ذلك، عن مينعت ألهنا23 زكجها كفاة بعد كخضاهبا زينتها

                                                           

14النساء: .  17  
 .140 ص3 ج .العرب لساف :منظور ابن .18

 .759 ص1 ج .اللغة هتذيب معجم :األزىرم . 19

187. البقرة:  20  
 الغزايل مكتبة  :ٞباة . األموية ا٤بكتبة :دمشق :بّبكت .الصحاح ٨بتار :ىػ 660 ت القادر عبد بن بكر أيب بن ٧بمد الرازم، . 21

 .126 ص .ـ 1971 ىػ 1390
 .186 ص1 ج ا٤بعرب، ترتيب يف ا٤بغرب :ا٤بطرزم.  22
 .187 ص1 ج ا٤بعرب، ترتيب يف ا٤بغرب :ا٤بطرزم . 126 ص .الصحاح ٨بتار :. الرازم 23
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  :اصطالًحا الحدود :الثاني الفرع

 :يأيت فيما ذلك كبياف ا٢بد تعريف يف الفقهاء عبارات اختلفت

، ك٠بيت حدان ألف اهلل  "25تعاىل هلل حقنا كاجبة مقدرة بأنو " عقوبة ا٢بنفية : عرفو :أكال

 تعاىل فصل فيها كحددىا ، كألهنا ٛبنع اإلنساف من معاكدة ا١بردية مرة أخرل.

 حق بأنو سواء أ كانت تقييدو  غّب من 26 "شرعنا ا٤بقدرة العقوبة" بأنو :  آخر تعريف ك٥بم

 اهلل أـ للعبد.

مذىب ا٢بنفية ا٤بشهور كىو ٚبصيص ا٢بد بالعقوبة ا٤بقدرة ا٤بقررة حقان  :األكؿ فالتعريف

هلل تعاىل، أم لصاحل ا١بماعة، كىي ٟبسة أنواع حد السرقة كحد الزنا كحد الشرب كحد 

 حق القصاص ألف كالتعزير، القصاص رج. ك من ىذا التعريف خي السيٍكر كحد القذؼ

 .27مقدرة غّب عقوبة التعزير كألف ، العفو كالصلح فيو فيجرم العبد،

                                                                                                                                                               
 . 187 ص1 ج ا٤بعرب، ترتيب يف ا٤بغرب :. ا٤بطرزم 24
 الكتاب دار : بّبكت .2 ط .الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع :ق 587 ت مسعود بن بكر أبو الدين عبلء . الكاساين، 25

الدر  على احملتار رد : ىػ 1252 ت العزيز عبد بن عمر بن أمْب ٧بمد ، . 33 ص7 ج .ـ 1982 ىػ 1402 .العريب

 .140 ص3 ج.ـ 1987 ق 1407 .العريب الَباث إحياء دار :بّبكت .2 ط  .ا٤بختار
 .212 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ . ابن 26
 .33 . ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين . 27
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الثاين: كىو إطبلؽ لفظ ا٢بد على كل عقوبة مقدرة، سواء أكانت مقررة  التعريف بينما

 ىذا كعلى ا٢بد، مفهـو يف داخبل لقصاصف ارعاية ٢بق اهلل تعاىل أـ ٢بق األفراد، كيكو 

ا قسمْب، ا٢بد يكوف من ك  ، فيو العفو يصح ا آخركقسم فيو، العفو يصح ال قسمن

 . 28ا٤بشهور ىو األكؿ فقط. كالتعريف التعزير التعريف خيرج

 :التعريف شرح

 عقوبة: 

 ٤بصلحة ا٤بقرر ا١بزاء ، ىي ا٤بقدرة كغّب ا٤بقدرة العقوبة يشمل ، التعريف يف جنس

 كالقطع، ا١بلد، بْب تدكر ٧بضة، كا٢بدكد عقوبات 29 .الشارع أمر عصياف على ا١بماعة

 30 كالعقوبة. العبادة بْب دائرة ألهنا  فاراتالك أخرج القيد كىذا كالرجم، كالقتل،

 مقدرة :

                                                           
  .كنز الدقائق شرح الرائق البحر :ق 970 ت ٧بمد بن إبراىيم ٪بيم، ابن . 212 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ ابن . 28

 .3 . ص5 ج ـ 1997 ق 1418 العلمية الكتب دار :. بّبكت 1ط
 . الرسالة مؤسسة : بّبكت 4 ط . الوضعي بالقانوف مقارننا اإلسبلمي ا١بنائي التشريع :القادر عبد . عودة، 29

 .609 ص1 ج .ـ 1983 ق  1403
 .140 ص3 ج .ا٤بختار الدر على احملتار رد :عابدين ابن . 30
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 عليو أك الزيادة حيتمل ال ٧بدد خاص قدر ك٥با كاإلٝباع، كالسنة بالكتاب نةمبي أم

 كشرب الزنا يف ىي كما ا١بلد أك الرجم، يف ىي كما با٤بوت مقدرة فهي منو، النقصاف

 31السرقة. يف ىي كما بالقطع أك كالقذؼ، ا٣بمر

 كالكفارات ، كالديات ، كالقصاص ، كشرب ا٣بمر الزنا حد : ا٤بقدرة العقوبات فمن

 . التعزيرية العقوبات فهي : غّب ا٤بقدرة أماالعقوبات ، كغّبىا كالظهار اليمْب كفارة مثل

  :كاجبة

 أك بكتاب إما الشارع قبل من تقديرىا أصل التنازؿ، ك ألف كال اإلسقاط تقبل ال أهنا أم

 ، الشرعية السياسة باب من اإلماـ الٍب يقدرىا العقوبات بذلك فخرج ، إٝباع أك سنة

 أصل ٥با يكوف أف البد من  كانت تعزيرية كلو  اإلسبلـ يف العقوبة أف يبْب القيد كىذا

 . الشرع يف

 : 32"تعاىل هلل احق"

                                                           
 .السابق . ا٤برجع 31
 :أقساـ إىل تنقسم الشرعية األحكاـ هبا تعلقت الٍب ا٤بكلفْب .أ فعاؿ 32

 جيوز ال ا٢بق كىذا .نفعو كمشوؿ خطره لعظم اهلل إىل كينسب .بأحد اختصاص غّب من العاـ النفع بو يتعلق ما اهلل  كىو حق :أكال

 .الشرب كحد السرقة كحد الزنا حد مثل ا٢بدكد، كىي :الكاملة العقوبات ا٢بق ىذا كيشمل .عنو التنازؿ أك إسقاطو ألحد

 كاستيفاء الديوف قيمتو، أك ٗبثلو ا٤باؿ أتلف من تضمْب مثل لؤلفراد، خاصة مصلحة بو ا٤بقصود كاف ما كىو :العباد حقوؽ :ثانينا

 .العامة ا٤بصاحل من كىذه ليست نفسو حق يف يتصرؼ أف يف ا٢بق لو مكلفو  كل ألف .ا٤باؿ لصاحب خالصه  حقه  ىو ٩با ذلك ك٫بو
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 كٙبقيق الناس عن الفساد دفع كىي اجملتمع، يف العامة ا٤بصلحة أجل من شرعت فهي

 كاألعراض، ، كالعقوؿ ، كالنفوس ، الدين ٕبفظ ا٤بصلحة ىذه كتتحقق .٥بم الصيانة

 السرقة حد كيف األنساب، صيانة الزنا حد كيف الدين صيانة الردة حد ففي .كاألمواؿ

 كيف .33األعراض صيانة القذؼ حد كيف العقوؿ، صيانة الشرب حد كيف صيانة األمواؿ،

 .للنفوس القصاص صيانة

حًق  هبا الواجب فا١بزاء إليهم، جزائها كمنفعة الناس، عامة على ضررىا يعود جناية ككل

 .34هلل العقوبة ىذه نسبة معُب كىذا العبد، بإسقاط يسقط فبل تعاىل هلل

 35 " كزجر غّبه فعلو ٤بثل عوده من ا١باين ٤بنع كيضع ما" بأنو ا٢بد ا٤بالكية عرؼ :ثانينا

                                                                                                                                                               

 من عامة، فيكوف مصلحة حيقق لؤلعراض صيانة أنو جهة من ألنو القذؼ حد كىو :غالب فيو اهلل كحق ا٢بقاف فيو اجتمع ما :ثالثنا

 للمقذكؼ فليس حق اهلل من فيو ك٤با العبد، حق فهو كعفتو لشرفو كإظهار ا٤بقذكؼ عن للعار دفعه  أخرل جهة كمن اهلل، حق

 .إسقاطو

 الناس كتأمينهم حياة فيو جهة من القصاص فإف العامد، القاتل من القصاص كىو :غالب فيو العبد كحق ا٢بقاف فيو اجتمع ما :رابعنا

 كلكن .خاصة فيحقق مصلحة غضبهم كإزالة ا٤بقتوؿ، أكلياء صدكر شفاء فيو أخرل جهة كمن عامة، مصلحة حيقق أنفسهم على

 .ا٤بقتوؿ كيل طلب على بناءن  إال القاتل يقتص من كال .منو يقتص فبل القاتل عن يعفو أف ا٤بقتوؿ لويل جيوز ك٥بذا غلبت، الثانية ا١بهة

 علم : الوىاب عبد خبلؼ،30  - 27 ـ. ص 1969 ىػ 1389 . التجارية ا٤بكتبة : مصر 6 ط . الفقو أصوؿ :٧بمد ا٣بضرم،

 .210 ص .ـ 1978 ىػ 1398 . القلم دار :القاىرة . 12 ط . الفقو أصوؿ
 . ا١بنائي التشريع :عودة .4 ص5 ج .الرائق البحر :٪بيم ابن . 140 ص3 ج .ا٤بختار الدر على احملتار رد :عابدين . ابن33

 .56 ص7 ج .الصنائع بدائع :. الكاساين  79 ص1 ج .اإلسبلمي
 .56 ص7 ج .الصنائع بدائع :. الكاساين 34
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 غّبه فعلو، كزجر ٤بثل العود عن ا١باين ردع كىي ا٢بد، إقامة من الغاية يبْب التعريف كىذا

 .ا٢بد موجبات على اإلقداـ عن

 أك الزنا، يف كما تعاىل هلل حقنا كجبت مقدرة عقوبة" بأنو  ا٢بد الشافعية عرؼ :ثالثنا

 .36 " القذؼ يف كما آلدمي

 .37 "مثلها يف الوقوع ٤بنع معصية يف شرعنا مقدرة عقوبة "بأنو ا٢بد ا٢بنابلة عرؼ :رابعنا

  السابقة التعريفات خبلؿ من

  :ا٢بد مفهـو ٙبديد يف رأيْب للعلماء أف يتبْب

غالب  فيها اهلل حق أك هلل، حق ىي الٍب ا٤بقدرة العقوبات يف ا٢بدكد حصر :األكؿ الرأم

 .ا٢بنفية عند ا٤بشهور ىو كىذا

                                                                                                                                                               
 الكتب دار : بّبكت .األزىرم السميع عبد صاحل ٙبقيق .ا٤بعاين تقريب يف الداين الثمر :ق 386 ت زيد، أيب ابن . القّبكاين، 35

 .568 ص .الباز دار :ا٤بكرمة مكة .العلمية
 .الكربل . التجارية ا٤بكتبة :مصر .4 ط .ا٤بنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغِب :ق 977 ت ا٣بطيب ٧بمد . الشربيِب، 36

 .155 ص4 ج .ـ 1955 ق 137 .سايب شركة بإشراؼ :بّبكت
 1985 ق 1405الكتب  عامل : بّبكت .5 ط . ا٤بستقنع زاد بشرح ا٤بربع الركض :ق 1051 ت يونس بن منصور البهويت، . 37

 . 444 ص .ـ

 أٞبد ا٤ببجل اإلماـ مذىب على من ا٣ببلؼ الراجح معرفة يف اإلنصاؼ :ق 885 ت سليماف بن علي الدين عبلء ا٤برداكم،

 ص 10 ج .ـ 1957 ق 1377 .العريب .الَباث  إحياء دار :بّبكت .الفقي حامد ٧بمد كحققو صححو .1 ط .حنبل بن

150. 



 10 

كاف  ما بْب تفريق غّب من مقدرة، عقوبة كل لتشمل ا٢بدكد دائرة توسيع :الثاين الرأم

 .كا٢بنابلة الشافعية رأم ىو كىذا .القصاص تشمل بذلك فهي لآلدمي، اكحق هلل، احق

 أما القصاص، لتشمل ا٢بدكد دائرة يوسع الذم الرأم ىو  :الراجح عند الباحث كالرأم

 كاصطبلح عرؼ فهو القصاص، فيها يدخل أف دكف بعينها حدكدنا عقوبات تسمية

 حدا ، ا٢بد، تسمية بسببو ديكن ما كل ألف بو, غّب مسلم ، كلكنو38الفقهاء عليو جرل

  : القصاص يف موجود

 .كا٢بد كقدرىا، الشارع حددىا عقوبة القصاص فعقوبة .1

} كلكم يف القصاص  كقولو تعاىل :ا١برائم   ارتكاب من دينع كا٢بد القصاص ألف .2

 . 39حيوة يأكيل األلباب لعلكم تتقوف {

 كتزكيج كا٤بواريث كقدره الشارع حدده كمااهلل  فمحاـر ,كاسع معُب ٥با ا٢بد ككلمة .3

  :}تعديها كهنى عن با٢بدكد تسمى األربع          

           40     .} 

                                                           
 للطباعة .ا٤بعرفة  دار :بّبكت .4 ط .كالرعية الراعي إصبلح يف الشرعية السياسة :ا٢بليم عبد بن أٞبد الدين تقي تيمية، بن. ا38

 .116ص .ـ 1969 كالنشر.
39

 179البقرة :  . 

229البقرة :   .40  
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 صلة ال إذ ، ا٢بدكد عن امتميز  اخاص اا٠ب يعطيو ال األفراد، حق من القصاص كوف .4

 .41 الفرد أك هلل احق ككوهنا با٢بد العقوبة بْب تسمية

 أعم الشارع لساف يف فا٢بد كهني، أمر من الشرعية األحكاـ على كذلك ا٢بد كيطلق

 تارة ا١بناية نفس بو كيراد تارة، العقوبة ىذه بو يراد فإنو الفقهاء، يف اصطبلح منو

 . 42أخرل

 االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بين االرتباط  :الثالث الفرع

 ا٤بعُب بْب كثيقنا ك قويا ارتباطنا ىناؾ أفٌ  سبق ٩با لنا من خبلؿ التعريفات ك الشرح يتبْب

 :43  االصطبلحي كمعناه للحد اللغوم

                                                           
 .78 ص .العريب الفكر دار .4 ط .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :العزيز عبد عامر، .41
 ص . ـ 1988 ق 1409 الشركؽ. دار :بّبكت القاىرة، .2 ط .اإلسبلمية الشريعة يف ا١بنائية السياسة :فتحي أٞبد هبنسي، .42

239. 
 كمطبعة شركة :مصر .األخّبة الطبعة.األخبار منتقى شرح األكطار نيل :ق 1250 ت ٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين، . 43

 ٧بمدياسْب الفيض أبو الفاداين، .  33 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين .  98 ص7 ج .كأكالده ا٢بليب البايب مصطفى

 مذىب على األشباه كالنظائر يف الفقهية القواعد نظم يف البهية الفرائد شرح السنية ا٤بواىب حاشية ا١بنية الفوائد :عيسى

 ٧بمد بكر أبو تقي الدين ا٢بصِب، . 133 ص2 ج .ـ 1996 ق 1417 اإلسبلمية. البشائر دار :بّبكت .2 ط .الشافعية

 84 ص .العقوبة :أبو زىرة . 110 ص2 ج .ا٤بعرفة دار :بّبكت 2 .ط .االختصار غاية حل يف األخيار كفاية :ق 829 ت

 .األخّبة الطبعة .بشرح البخارم البارم فتح  :ق 852 ت العسقبلين ٧بمد بن علي بن أٞبد الدين شهاب حجر، . ابن

 .طباعة سنة . بدكف61ص  15 ج .ا٢بليب البايب مصطفى مطبعة :مصر



 12 

 ىذه على اإلقداـ من غّبه كٛبنع فعلو مثل إىل يعود أف من ا١باين ٛبنع فا٢بدكد .1

 .للعقوبة األفعاؿ ا٤بوجبة

 هنايات ك كذلك ا٢بدكد منها ، يينقص كال عليها ييزاد ال مقدرة عقوبة ا٢بدكد ك .2

 تعديها. اهلل عن هنى

 الحدود أنواع :الرابع الفرع

كمنهم  دائرهتا من ا٤بوسع فمنهم ا٢بدكد عدد ٙبديد يف كحديثنا قددينا الفقهاء قد اختلف

 ما تتعلق برعاية  كىي ستة البارم فتح يف جاء كما ا١بمهور عند عليو فا٤بتفق  .ا٤بضيق

 : 44 ا٤بقاصد الضركرية ا٣بمسة، كىذه ا٢بدكد ىي

 الزنا : ٢بفظ النسل. حد .1

 القذؼ: ٢بفظ العرض. حد .2

 السرقة : ٢بفظ ا٤باؿ. حد .3

 يسكر : ٢بفظ العقل. مل أك سكر سواءه  ا٣بمر حد .4

 عليو : ٢بفظ النفس كا٤باؿ كالعرض. القدرة قبل يتب مل ما ا٢برابة حد .5

 الردة : ٢بفظ الدين. حد .6

 .ذكرىا سبق الٍب ا٢بدكد فقط بالبحث سأتناكؿ لذا ، فيها45 فمختلف ا٢بدكد بقية أما
                                                           

 .61 ص 15 ج .البارم فتح :حجر ابن . 44
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 لغة و اصطالًحا القصاص  :الثاني المطلب

 :اآلتية الفركع يف ذلك كبياف

 :لغة القصاص :األول الفرع

 عدة على يرد الفعل القصاص مصدر مشتق من الفعل قصَّ كمضارعو يقص ، ك ىذا

 :منها معاف

الشيء إذا تتبع أثره حيث قاؿ ا٢بق تبارؾ كتعاىل حكاية على لساف أـ موسى  كقص

   46{ ن جنب كىم ال يشعركفع ختو قصيو فبصرت بولت ألاكق}  عليو السبلـ :   

 ٗبعُب تتبعي أثره لتعلمْب مستقره كمصّبه .

يف نفس  أم رجعا   47{ رمها قصصااثآارتدا على ف }كيؤيد ىذا ا٤بعُب قولو تعاىل : 

اف األثر كيتتبعانو ، كنقل ىذا ا٤بعُب إىل القصاص يف القتل ، الطريق الٍب سلكاىا يقص

على طريقتو يف ارتكاب  أثره حٌب مت التعرؼ ككأف القاتل سلك طريقا من القتل ، فقص

 . 48ا١بردية الٍب قاـ هبا 
                                                                                                                                                               

 .61 ص 15 ج .البارم فتح :حجر ابن .45

 46 11. سورة  القصص:

64. سورة  الكهف :  47  
 . 76، ص  7.  انظر : لساف العرب ، ج48
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 :منها معاف عدة على يرد الفعل ك ىذا  -قصص – قص الفعل من وذمأخ القصاص

فبلف الشجرة ،  ، كمنو قوؿ الرجل : قص49 الشعر أك الظفر قص قاؿي :القطع .1

لكونو تقطع بو األشياء من أقمشة كشعر  ٗبعُب قطعها ، ك٠بي ا٤بقراض مقصا

كصوؼ كغّبىا . كجاء القصاص من ذلك ا٤بعُب , ألنو يعِب أف يفعل بالفاعل 

، فعندما نقوؿ قص ا٢باكم فبلنا من فبلف ، مثل ما فعل من القتل أك ا١بركح 

  50لو منو ٗبثل ما فعل من قبل  فساد بعض األعضاء  أك القتل  إذا اقتص

الشيء إذا تتبع أثره  األثر، كقص إتباع من مأخوذ رب : كالقصاصكا٣ب األثر تتبع .2

}  حيث قاؿ ا٢بق تبارؾ كتعاىل حكاية على لساف أـ موسى عليو السبلـ : 

ٗبعُب تتبعي أثره  {, ن جنب كىم ال يشعركفع ختو قصيو فبصرت بوكقالت أل

رمها افارتدا على آث  } لتعلمْب مستقره كمصّبه ، كيؤيد ىذا ا٤بعُب قولو تعاىل :

اف األثر كيتتبعانو ، كنقل ريق الٍب سلكاىا يقصأم رجعا يف نفس الط {، قصصا

 القاتل، كجرح قتل يف استعمالو غلب ىذا ا٤بعُب إىل القصاص يف القتل ، مث

. ككأف القاتل سلك طريقان من القتل ، فقيصَّ أثره حٌب مت 51كقطع القاطع ا١بارح

                                                           
 .164 ص2 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :الفٌيومي .49
 . 740،  739، ص  2. انظر : ا٤بعجم الوسيط ، ج50
 .164 ص2 ج.ا٤بنّب ا٤بصباح :الفيومي .51
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 األخبار ، كالقصص ىي 52ارتكاب ا١بردية الٍب قاـ هبا التعرؼ على طريقتو يف 

 . 53 ا٤بتتبعة

 كىي ا١بارح كاجملركح القاتل ا٤بقتوؿ كيل مقاٌصة ىو كالقصاص :كا٤بساكاة ا٤بماثلة .3

 قوىدنا، القصاص . كيسمى54مساكاة كل يف عيمٌ  مث جرح، أك قتل يف إياه مساكاتو

 .55  كغّبه ٕببل عليو العقوبة تنفيذ عند يقاد كاف ا١باين ألف

 اصطالًحا القصاص :الثاني الفرع

اكتفاء  من ذلك كيبدك اللغوم، ا٤بعُب عن اكثّب  خيتلف ال للقصاص االصطبلحي ا٤بعُب

 :منها التعريفات بعض ىناؾ أف إال فقط، اللغوم بالتعريف الفقهاء من كثّب

 جناية ارتكب من ىو ىنا با١باين كا٤بقصود ،56فعل  ما مثل با١باين فعلي أف ىو .1

 .األعضاء بعض إتبلؼ أك ا١برح أك بالقتل النفس على فيها اعتداء

 . 57ٗبثلها اعمد كا١برح كالقطع القتل جردية على ا١باين معاقبة .2
                                                           

 . 76، ص  7. انظر : لساف العرب ، ج52
 ص 20 ج .ـ 1991 ق 1411. الفكر دار : دمشق .1 ط . كا٤بنهج كالشريعة العقيدة يف ا٤بنّب التفسّب :كىبة الزحيلي،  .53

 ق 1399 دار ا٤بعرفة. : بّبكت . ٧بمود الرحيم عبد ٙبقيق . الببلغة أساس :ق 583 ت عمر بن ٧بمود الز٨بشرم، .  66

 .الطبعة رقم بدكف . 368 ص .ـ 1979
 .182 ص2 ج .ا٤بعرب ترتيب يف ا٤بغرب :ا٤بطرزم . 54
 .76 ص7 ج .العرب لساف :منظور ابن . 55
 .99 ص .العامة الثقافية الشؤكف دار :بغداد .التعريفات :ق 816 ت علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسن، أبو ا١برجاين، . 56
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 من بغّبه فعل ما مثل بالشخص فعلي أف ىو :أيضنا  القصاص تعريفات كمن .3

 . 58ا١بسمية  األضرار من دكنو أك قتبل الفعل أكاف سواء ا١بسمي األذل كجوه

القصاص  تعريف يف كاالصطبلحي اللغوم ا٤بعُب بْب فرؽ ال أنو 59 حـز ابن حكض كقد

 كاألنف بالعْب، كالعْب باليد، اليد قطع أف يف أحدو  بْب خبلؼ ال:"  قاؿ حيث

 أمر اهلل إذا رسوؿ أف ايقين صحٌ  فقد ا ،قود يسمى ذلك كالنفس بالنفس كلٌ  باألنف،

 سواءن  ىو، عمل ما مثل دكنو فما القتل يف با٤بعتدم ييعمل أف أمرنا إمنا فإنو بالقوىد

   .60كالشريعة  اللغة  تقتضيو أمر ىذا بسواء،
                                                                                                                                                               

 .613 ص2 ج ـ 1968 ق 1387 .الفكر دار :دمشق . 10 ط .العاـ الفقهي ا٤بدخل : أٞبد مصطفى الزرقا، . 57
 ق 1413  القلم دار : بّبكت / دمشق . 2 ط .م الشافع مذىب على ا٤بنهجي الفقو :مصطفى البغا، :مصطفى ا٣بن، . 58

 الرسالة. مؤسسة :بّبكت .1 ط .اإلسبلمية الشريعة قي كالديات القصاص :الكرًن عبد زيداف، .  35 ص3 ج . ـ 1992

 .11 ص ـ. 1998 ق 1418
، ابن . 59  لسانو شبو ُي  العلم، إىل عنها فانصرؼ الوزارة لو كانت عصره، يف األندلس عامل سعيد، بن أٞبد بن علي ٧بمد أبو حـز

 ا٤بلل يف مؤلفاتو: الفصل كمن الظاىر، أىل مذىب إىل فانتقل ا٤بذىب شافعي كاف الفقهاء، من كثّبه  عاداه ا٢بجاج، بسيف

ا ا٣بصاؿ. تويف كتاب فهم إىل اإليصاؿ  ك كالنحل ،  .ق 456 سنة بلده عن مبعدن

. 1 ط. ذىب من أخبار يف الذىب شذرات :ق 1089 ت ٧بمد بن أٞبد بن ا٢بي عبد الفبلح أبو الدين العماد، شهاب ابن

 : الدين خّب . الزركلي،241 - 239 ص5 ج .ـ 1991 ق 1412 كثّب ابن دار : بّبكت  دمشق .األرناؤكط ٙبقيق ٧بمود

 .للمبليْب العلم .  دار : بّبكت .5 ط . كا٤بستشرقْب كا٤بستعربْب العرب من كالنساء الرجاؿ ألشهر تراجم قاموس األعبلـ

 .254 ص4 ج ـ 1980
، ابن . 60  .ا١بيل دار : بّبكت . العريب الَباث إحياء ١بنة ٙبقيق .1 ط .احمللى :ق 456 ت سعيد بن أٞبد بن علي ٧بمد أبو حـز

 .285 ص 10 ج .ا١بديدة اآلفاؽ كدار
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 القصاص  أنواع :الثالث الفرع

 :نوعْب ينقسم القصاص إىل

 .العمد للقتل أصلية عقوبة كىو :النفس يف قصاص .1

 عقوبة كىو األطراؼ، كقطع ا١بركح، يف القصاص كىو :النفس دكف فيما قصاص .2

ا النفس دكف ما على أصلية لبلعتداء  .عمدن

ا٤بعتدم.  يف معينة بشركط جيب بل قطع ، أك جرح أك قتل كل يف كاجبنا ليس كالقصاص

 .61  االعتداء فعل كيف عليو ك ا٤بعتدل

 الفروق بين الحدود و القصاص الفرع الرابع:  

تعالىفالسارؽ تقطع ا٢بدكد جاءت عقوباهتا ٧بددة كمقدرة من اهلل  .1

يدىأما القصاص ففيو التنويع كاالختيارفالقاتل إما أف يقتل أك يدفع 

 الدية أك يعفى عنو.

األغلب يف ا٢بدكد ىو حق اهلل، بينما األغلب يف القصاص كالديات  .2

 ىو حق اآلدمي.

كالدية ال تصح الشفاعة يف ا٢بدكد بعد بلوغها اإلماـ، بينما القصاص   .3

 . عة مطلقا٘بوز فيهما الشفا
                                                           

 234 .- 233 ص7 ج .الصنائع بدائع :. ك الكاساين 615 ص2 ج .العاـ الفقهي ا٤بدخل :. الزرقا، 61
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ا٢بدكد ال تقبل العفو ك ال جيوز التنازؿ يف ا٢بدكد ما داـ األمر كصل إىل   .4

القاضي كإف كاف باتفاؽ كبل الطرفْب ألهنا حق هلل ، بينما يشرع العفو عن 

 القصاص كالدية.

 ال تصح ا٤بصا٢بة عن ا٢بدكد، بينما تصح ا٤بصا٢بة عن القصاص كالدية.  .5

 ا٢بدكد ال تورث ألهنا حق هلل، كحق القصاص كالدية يورث ألنو حق آدمي .  .6

إذا تاب ا٤بذنب يف ا٢بدكد قبل القدرة عليو فلو أف يسَب على نفسو كالينفذ  .7

عليو ا٢بد، كجيب عليو فقط أف يؤدم ما معو من حقوؽ اآلدميْب، أما يف 

 منو.ا١بنايات فبل تربأ ذمتو حٌب يسلم نفسو للحاكم حٌب يقتص 

يشرع للحاكم يف ا٢بدكد أف يعرض على ا٤بذنب الرجوع عن إقراره إذا سلم   .8

نفسو للحاكم اختياران كظهرت منو بوادر التوبو، كال يشرع مثل ذلك يف 

 القصاص.

 حكم إقامة الحدود الشرعيةالفرع الخامس : 

 كقولو   انْب با٢بدكد كا٢بقوؽ خطابا مطلق: خاطب اهلل ا٤بؤم62قاؿ شيخ اإلسبلـ

 }: كقولو ، 63{ سبا نكاال من اهللا كعوا أيديهما جزاء ٗبطالسارؽ كالسارقة فاقك  }:

                                                           
 ٦9/138بموع فتاكل ابن تيمية . 62
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 هبما رأفة يف دين اهللم مئة جلدة كال تأخذكا جلدكا كل كاحد منهماالزانية كالزاين ف

مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدكىم  ذين يرموف احملصناتالك  } : كقولو ، 64{ 

ا عليو خاطب بالفعل ال بد أف يكوف قادر لم أف ا٤ب, لكن قد ع65{  ٜبانْب جلدة

كالعاجزكف ال جيب عليهم، كقد علم أف ىذا فرض على الكفاية، كىو مثل ا١بهاد, 

 كقاتلوا}  :  كقولو ، 66{ كتب عليكم القتاؿ}  :  بل ىو نوع من ا١بهاد, فقولو

ك٫بو ذلك   68{ إال تنفركا يعذبكم }: كقولو ،  67{ هلل الذين يقاتلونكميل ايف سب

: كجب  ىو فرض على الكفاية من القادرين ك " القدرة " ىي السلطاف , فلهذا

                                                                       .   69إقامة ا٢بدكد على ذم السلطاف كنوابو

اإلسبلـ عن  لقد شرع اهلل تعاىل ا٢بدكد لبلنزجار عما يتضرر بو العباد، كصيانة دار

أصلي إلقامة ا٢بد, ألهنا ٙبصل بالتوبة ال  فساد كالطهر من الذنب, ليست ٕبكمال

                                                                                                                                                               

38ا٤بائدة:   63  

2النور:  64  

4النور:  65  

216. البقرة:  66 

190. البقرة:  67  

39. التوبة:  68  
 .٦9/138بموع فتاكل ابن تيمية  .69
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                                                                                .  70بإقامة ا٢بد، ك٥بذا يقاـ ا٢بد على الكافر كال طهرة لو

ا٤بسقط خاص ٗبا ىو حق هلل تعاىل، أك ما إف حق اإلماـ يف إسقاط ا٢بد إذا كجد 

يغلب فيو حق اهلل، كحد الزنا كالسرقة كالشرب كا٢برابة, أما ما ىو حق للعبد، أك 

, يغلب فيو حق العبد فليس لئلماـ إسقاطو، كإمنا يكوف اإلسقاط من صاحب ا٢بق

، : أف حقوؽ اهلل تعاىل مبنية على التسامح كالعفو ككجو ذلك كما يقوؿ الفقهاء

فإذا كجد ما يسقطها، فاإلماـ نائب يف االستيفاء ٢بق اهلل تعاىل فلو إسقاطها. أما 

حقوؽ العباد، فإف مبناىا على الشح كالضيق، كالعبد ٕباجة إىل استيفاء حقو، 

                                                                                        .  71فيتوقف االستيفاء على طلبو

كما إف ا٢بدكد الشرعية كما كجبت بنص شرعي، ال تسقط بعد كجوهبا كثبوهتا عند 

اإلماـ إال بنص شرعي، أك إٝباع، فبل بد فيها من التوقيف أك االتفاؽ، فبل ٦باؿ 

فيها لؤلىواء الشخصية، كاألغراض الدنيوية، كليس لذلك سبيل يف إسقاط حد أك 

, فشرع  يف ا٢بكم على من فعل ما يوجب ا٢بد . كمن ىنا شرع التثبت كجوبو

اإلقرار الصريح، كتعدد الشهود كاإلماـ مندكب إىل االستفسار عن كل ا٤ببلبسات 

                                                           
 ا٤برجع السابق .70

 -  موقع اإلسبلـ اليـو مسقطات ا٢بدكد يف الشريعة اإلسبلمية ]رسالة ماجستّب[ د. إبراىيم بن ناصر بن ٧بمد ا٢بمود  . 71

http://islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_content.cfm?Res_ID=226 

http://islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_content.cfm?Res_ID=226
http://islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_content.cfm?Res_ID=226
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ا٤بمكنة قبل إصدار ا٢بكم, كيف ذلك تعظيم ألحكاـ اهلل، ككقوؼ عند حدكده، 

ق كاحَباـ ٢بقوؽ اإلنساف, لئبل يؤخذ الربمء بذنب غّبه، كلئبل يعاقب من ال يستح

، فقد  إف العقوبات الشرعية ا٤بقدرة تتفاكت من حيث ا٢بق الغالب فيها .72العقوبة

يكوف االعتداء فيها على حق ا١بماعة، كأمر اهلل كشرعو غالبنا، ففي ىذه ا٢بالة 

يكوف الغالب فيها حق اهلل تعاىل، فيجب استيفاؤه كال حيل ألحد إسقاطو, كقد 

فراد، كحقوؽ العباد، فيكوف حق العبد ىو خيص األ -غالبنا–يكوف االعتداء فيها 

الغالب، كفيها حق هلل، كىو: ٨بالفة أمره، كتعدم حدكده، فمصلحة العقوبة فيها 

. إف  تعود إىل األفراد، كيف ىذه ا٢بالة يصح للعبد إسقاط ا٢بد، كما يف حد القذؼ

اء ا٢بد، كركد النصوص الشرعية يف كجوب تنفيذ ا٢بدكد معناه أف اإلماـ ملـز باستيف

إذا توفرت الشركط كانتفت موانعو. ككركد النص القطعي يف كجوب استيفاء ا٢بد، ال 

دينع كركد اإلسقاط على تلك ا٢بدكد، فإذا طرأ على ا٢بد ما يسقطو، كترجح لدل 

 اإلماـ إسقاطو، فلو ذلك سواء قبل ا٢بكم أـ بعده.

 

 

                                                           
 . ا٤برجع السابق. 72
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 اآلتية الفروع وفيه التعزير :الثالث المطلب

 لغة التعزير :األول الفرع

. كالتعزير الضرب دكف ا٢بد ٤بنعة ا١باين من ا٤بعاكدة 73ر: اللـوٗبعُب عزر العز  يأيت التعزير

 كردعو عن معصية قاؿ الشاعر:

  كليس بتعزير األمّب خزاية علي إذا ما كنت غّب مريب

 ره : ضربو ذلك الضرب.كقيل: ىو أشد الضرب ، كعز 

، عزره  دكف ا٢بد أك ىو أشد الضرب  74يعزره، كعزره، كالتعزير الضرب -ك العزر: اللـو

كالتفخيم كالتعظيم، ضد اإلعانة كالعزر كالَببية كالنصر كالعزر كالضرب: ا٤بنع كالنكاؿ 

 تردكا بأف تأكيلوك  كاإلجبار على األمر كالتوقيف على باب الدين كالفرائض كاألحكاـ ،

 ىي األنبياء نصرة ألف فيها، داخل ظيمكجبت ، فالتع إذا كالنصرة أعداءىم، عنهم

كما قاؿ اهلل: } لتؤمنوا باهلل  .كتوقّبىم كتعظيمهم دينهم عن كالذب عنهم ا٤بدافعة

                                                           

 (.6/226لساف العرب مادة عزر ) -73

 (.563. القاموس احمليط مادة العزر )74
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 بالسيف. كمن تنصركه :أم تعزركه، ،  75كرسولو كتعزركه كتوقركه كتسبحوه بكرة كأصيبل {

 .76 اتأديب ا٢بد دكف الضرب يسمى ك٥بذا التأديب، أيضنا معانيو

 اصطالًحا التعزير :الثاني الفرع

 :التعزير تعريف يف الفقهاء قد اختلفت العبارات عند 

 . 77 مقدرة غّب عقوبة إنو .1

 .78ا٢بد دكف تأديب .2

 .79 ا٢بدكد فيها تشرع مل ذنوب على تأديب .3

 احق أكانت سواء80  كفارة كال فيها حد ال معصية كل على تأديب إنو :أيضنا .4

 .التعريف عندم ك أميل إليو لشموليتو ك ىذا أرجح .81هلل أـ آلدمي

                                                           

  75 9. سورة الفتح : 
 ا٤بعرفة.  دار : بّبكت .قاسم زكي رياض ٙبقيق .1 ط .اللغة هتذيب معجم :ق 370 ت أٞبد بن ٧بمد منصور أبو األزىرم، .76

 .771 ص .اللغة يف ا٤بقاييس معجم :فارس ابن . 2420 ص3 ج .ـ 2001 ق 1422
 .36 ص9 ج .ا٣بامس اجمللد .ـ 1999 ق 1414العليمة.  الكتب دار :بّبكت .1 ط .ا٤ببسوط :الدين مشس السرخسي،. 77

 -344 ص5 ج . جليب سعدم حاشية :عيسى بن اهلل سعد جليب، سعدم . 345 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ ابن.  78

 .177 ص3 ج .ا٤بختار الدر على احملتار رد :عابدين ابن  .القدير فتح شرح مع مطبوع 345
 العلمية الكتب دار :بّبكت .الدينية كالواليات السلطانية األحكاـ :ق 450 ت حبيب بن ٧بمد بن علي ا٢بسن أبو ا٤باكردم، .79

 .األحكاـ :ق 458 ت ا٢بنبلي الفراء ا٢بسْب بن ٧بمد :يعلى أبو      .236ص  .طبعة بدكف  .ـ 1978 ق 1398 .

 .279 ص .الفكر دار :بّبكت .الفقي حامد ٧بمد ٙبقيق .السلطانية



 24 

 التعزير في العبد وحق اهلل حق :الثالث الفرع

 التعزير أمثلة كمن .82للعبد حق كبعضها هلل، حق بعضها ا٤بقدرة، كالعقوبات التعزير

 قطع ال ما كسرقة أجنبية،  كتقبيل : حد فيو ما مقدمات يف التعزير :هلل حق ىو الذم

 .83  فيو

 مركجي الفساد كتعزير الدـ، كيل عنو عفا كلو كالفساد بالقتل اشتهر من تعزير اأيض كمنو

أك  الناس أطعمة يفسدكف أك البضائع، يغشوف كمن يشربوىا، مل كإف با٣بمور كا٤بتاجرين

 . 84 كا٢برج الضيق للناس يسبب ٩با كغّبىا حيتكركهنا

 من جردية يف التعزير ، كمنو85 كالضرب الشتم :لؤلفراد حق ىو الذم التعزير أمثلة كمن

 لسبب تكتمل مل هبا كلكنها شرع إذا النفس دكف ما أك النفس على االعتداء جرائم

 .86 ا١باين إرادة عن خارج

                                                                                                                                                               
 :القاىرة .ادات االر منتهى : ا٢بنبلي الفتوحي أٞبد بن ٧بمد الدين تقي النجار، ابن . 191 ص4 ج .احملتاج مغِب :الشربيِب .80

 .478 ص2 ج .ا١بيل دار
 .191 ص4 ج .احملتاج مغِب :الشربيِب .81
 .78ص .العقوبة :زىرة أبو .  191 ص4 ج .احملتاج مغِب  :الشربيِب .  346 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ ابن .82
 .191 ص4 ج .احملتاج مغِب :االشربيِب .83
 .79 ص .العقوبة :زىرة أبو .84

 .237 ص .السلطانية األحكاـ :ا٤باكردم . 85
 80 ص .العقوبة :زىرة أبو . 86
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 والتعزير والقصاص الحدود بين العالقة :الرابع الفرع

على  كاحملافظة األفراد حقوؽ ٞباية إىل هتدؼ أقسامها ٔبميع العقوبات أف من بالرغم

 كىذه بينها، فوارؽ ٜبة ىناؾ أف إال 87 كالزجر التأديب إىل كهتدؼ العامة ا٤بصلحة

 :اآليت يف الفوارؽ تتضح

 العفو تقبل ال هلل فهي اكاجب اقح كوهنا ا٢بدكد :كالشفاعة العفو حيث من .1

 ،ا٢بنفية غّب عند القذؼ حد سول أكليائو من أك عليو من اجملِب سواء ا،مطلق

 كالثبوت الوصوؿ قبل أما ا٢باكم، إىل كصو٥با بعدالشفاعة  تقبل ال أهنا كما

                                                           
 279 ص .السلطانية األحكاـ :الفراء يعلى أبو . 87
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 يف شفاعتو 88 زيد بن أسامة رسوؿ اهلل  على أنكر كلذا فيها، الشفاعة فتجوز

 89.90 ( اهلل من حدكد حدو  يف أتشفع)  : كقاؿ سرقت، الٍب ا٤بخزكمية

 عليو للمجِب فيجوز النفس، دكف ما يف أك النفس، يف كاف سواء القصاص أما

  178 :البقرة قولو يف سورة كأصلو بدؿ، بدكف أك بدؿ إىل سواء العفو، لوليو أك

 .91 الشفاعة فيو ٘بوز كما،   

 ٘بوز كما ا٢بق، صاحب من فيو العفو فيصح لؤلفراد، احق كاف فإف التعزير أما

 الشافعي اإلماـ ٖببلؼ إقامتو ، فاألصل فيو هلل، احق كاف ما أما الشفاعة، فيو 

                                                           
 جيش عظيم كعمره النيب على أمَّره اإلسبلـ، يف كلد الرسوؿ،  حاضنة أدين أـ أمو ا٢بب، بن ا٢بب حارثة، بن زيد بن أسامة . 88

 عمر جيلو بكر ، ككاف أبو فأنفذه ا١بيش ، تويف قبل خركج سنة كلكنو عشرة ٜباين كقيل سنة ، عشرة ٜباين كقيل سنة، عشركف

 كثّبة كفضائلو ق 54سنة  معاكية خبلفة أكاخر يف با١برؼ مات أف عثماف إىل قتل بعد الفتنة العطاء. اعتزؿ يف كيفضلو

 .الصحابة ٛبييز يف اإلصابة :ق 852 ت العسقبلين ٧بمد بن علي بن أٞبد الدين شهاب حجر، ابن .شهّبة كأحاديثو

 :ق 630 ت ٧بمد بن علي 81.ا٢بسن  أبو ا١بزرم، األثّب ابن . 29 ص1 ج .األكؿ اجمللد .العلمية الكتب دار :بّبكت

 .الفكر دار .الصحابة معرفة يف الغابة أسد
 مكتبة :. ا٤بنصورة سعد الرؤكؼ عبد طو ٙبقيق .البخارم صحيح : 256 ت ا٤بغّبة بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن ٧بمد البخارم، . 89

 . 1365 ص 6788 رقم حديث .السلطاف إىل رفع إذا ا٢بد يف الشفاعة كراىية باب .ا٢بدكد كتاب اإلدياف

 كتاب .اإلدياف .مكتبة  :ا٤بنصورة .مسلم صحيح :ق 261 ت النيسابورم القشّبم ا٢بجاج بن مسلم ا٢بسْب أبو مسلم،

 .850 ص . 1688 رقم حديث . ا٢بدكد يف الشفاعة عن كالنهي كغّبه الشريف السارؽ قطع باب .ا٢بدكد
 .212 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ ابن . 33 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين . 90
 .237-236 ص .السلطانية األحكاـ :ا٤باكردم . 130 ص .كالنظائر األشباه :٪بيم ابن . 91
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 يف مصلحة اإلماـ أك من ما ينوب مقامو رأل إذا إال ،  92تركو جواز يرل الذم

 قاؿ اهلل  صلى اهلل عليو ك سلم ، أنو رسوؿ عن ركم . فقد93 الشفاعة أك العفو

 .  94 ( شاء ما نبيِّو لساف على اهلل كليقض فلتأجركا اشفعوا: ) 

 من مقدرة كالقصاص ا٢بدكد جرائم يف العقوبات إف القاضي سلطة حيث من .2

 لديو ثبت ما إذا ا١باين على تطبيقها يف القاضي دكر مسبقا، فينحصر الشارع

 .منها ينقص أك أف يزيد لو فليس يستحقها، أنو

 ككضعت معصية، يعترب ما عاـ بوجو الشريعة بٌينت فقد التعزير جرائم يف أما

 مناسبة يراىا الٍب العقوبة اختيار يف ا٢بق للقاضي كتركت ٨بتلفة، عقوبات تعزيرية

 كلو العقوبة، اختيار يف كاسعة سلطة ديلك فهو التعزيرية، تلك العقوبات بْب من

 .95كاجملـر ا١بردية ظركؼ مراعينا تنفيذىا .إيقاؼ يف ا٢بق كذلك

                                                           
 .193ص 4ج .احملتاج مغِب :. الشربيِب 92
 هبامشو  الفقهية األسرار يف السنية كالقواعد الفركؽ هتذيب : علي ٧بمد . حسْب،  346 ص5 .القدير فتح شرح :ا٥بماـ . ابن 93

 .السلطانية .األحكاـ  : الفراء . 237 ص . السلطانية األحكاـ :. ا٤باكردم 205 ص4 ج .الكتب عامل :بّبكت .الفركؽ

 .70 ص .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :.عامر282 ص
 صحيح : مسلم . 6027 رقم حديث .بعضنا بعضهم ا٤بؤمنْب تعاكف باب .ااألدب كتاب .البخارم صحيح :. البخارم 94

لساف  على "بلفظ . 1304 ص . 2627 رقم حديث .ٕبراـ ليس فيما الشفاعة استحباب باب .كالصلة الرب كتاب .مسلم

 ."أحب ما نبيو
 .69 ص .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :عامر . 82 ص1 ج.ا١بنائي التشريع :عودة.  95
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 شركطنا كالقصاص ا٢بدكد جرائم إثبات يف يشَبط  :ا١بردية إثبات حيث من .3

 أربعة الزنا على الشهادة يف كيشَبط النساء، شهادة فيها فبل تقبل خاصة،

 إذ 96 ٨بتلف ا٢باؿ فإفٌ  التعزير جرائم يف أما .من الشركط ذلك غّب إىل شهود،

 .97كاحد شاىد بشهادة فيها يقضى أف ا٤بمكن من

 يقاـ كالتعزير الصيب، على تقاـ ال كالقصاص ا٢بدكد :عليو تقاـ من حيث من .4

 ألف -ا١بنفية عند -"ا٢باكم " اإلماـ على تقاـ ال كذلك كا٢بدكد، 98 عليو

 كمنها العباد. حقوؽ ٖببلؼ نفسو، من ستويفأف ي ديكن كال إليو، استيفاءىا

 إىل استيفاءه ألف الرعية، أفراد سائر من ييستوىف كما منو ييستوىف فإنو القصاص

 . 99غالب فيو العبد حق ألف كذلك ا٢بق، أكلياء

                                                           
 .70 ص .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :عامر . 82 ص1 ج .ا١بنائي التشريع :. عودة 96
 .82 ص1 ج .ا١بنائي التشريع :. عودة 97
 الرٞبن عبد بن إدريس بن أٞبد العباس أبو الدين شهاب القرايف، . 177 ص3 ج .ا٤بختار الدر على احملتار رد :عابدين . ابن 98

 71 .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :. عامر 181 ص4 ج .الكتب عامل بّبكت .الفركؽ :ق 684 ت
 .  277 ص5 ج .القدير فتح شرح :ا٥بماـ . ابن 99
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 ككذلك معصية، على إال تكوف ال ا٤بقدرة ا٢بدكد :يوجبها ما حيث من .5

 تأديب صوره كمن عصياف، معو يكوف ال كقد تأديب، فإنو أما التعزير القصاص،

 .100معصية بأهنا توصف ال أفعا٥بم أف مع ٥بم استصبلحنا كاجملانْب  الصبياف

 ا٢بدكد تدرأ الشبهة أف الفقو كتب يف ا٤بشهور :كعدمو بالشبهة الدرء حيث من .6

 مع يثبت التعزيرأف   :الفقهاء بعض أكرده ما كىذا التعزير، تدرأ كالقصاص، كال

 ، 102التعزير تسقط ال الشبهة أف قوؿ آخر يف ك ،101 "الشبهة

 كاف إذا ألنو كذلك بالشبهة، يدرأ التعزير أف يركف :ا٤بعاصرين العلماء بعض لكن

 كل فإف ا٤بتهم، صاحل كضماف العدالة، ٙبقيق بالشبهة كدا٢بد درء ا٤بقصود من

 ا١برائم نوعية عن النظر بغض ٥بم الضمانات ىذه توفّب إىل ٕباجة ا٤بتهمْب

 . 103إليهم ا٤بنسوبة

                                                           
 .180 ص4 ج.الفركؽ أنواء يف الربكؽ أنوار :. القرايف 100
 .130 ص .كالنظائر األشباه :٪بيم . ابن 101
 .123 ص .كالنظائر األشباه :. السيوطي 102
 .1 ط  . مقارنة اإلسبلمي، دراسة ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :سليم ٧بمد العوا، ..انظر216 ص1 ج.ا١بنائي التشريع :. عودة 103

 .127-130ص .ـ 2006 .كالنشر للطباعة مصر هنضة شركة :ا١بيزة
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 فيها يستبدؿ الٍب ا٢باالت يف ليس كلكن بالشبهة، التعزير درء ىوعند الباحث  كالراجح

 ، كبناء104 أصبل عقوبتها تقدر مل الٍب ا١برائم يف يطبق كإمنا بعقوبة  تعزيرية ، كدا٢بد

أنواع  بْب تفريق غّب من "بالشبهات تدرأ العقوبات " :يقاؿ  أف كنما٤ب من ىذا على

 .العقوبات

 العقوبات تشريع مناألهداف  :الخامس الفرع

اهلل  طاعة على كٞبلهم الناس، تربية ٙبرص على اإلسبلمية علمنا من قبل أف الشريعة

 ٤بعاين كغرس النفوس، يف الديِب للوازع إحياء من بو تقـو ٗبا كذلك ا،كاختيار طاعة 

 ا٢بساب، يـو أعمالو عن اهلل أماـ اإلنساف ٗبسئولية للشعور كتنمية يف القلوب، التقول

: } يـو ٘بد كل نفس ما عملت من خّب ٧بضرا كما عملت من سوء قاؿ تبارؾ كتعاىل

 .105تزد لو أف بينها أمد بعيد ا {

تشريع  الضركرم من كاف لذا األسلوب، ىذا معها جيدم ال قد النفوس بعض كلكن

 ، كاستقراره اجملتمع بأمن العبث نفسو لو تسوؿ من لكل احد لتضع ، الرادعة عقوباتال

 :اآلتية كلتحقيق األغراض

 :االجتماعي األمن .1

                                                           
 .216 ص1 ج .ا١بنائي التشريع :. عودة 104

  105َّ :آؿ عمراف سورة
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 ىذا بصبلح صبلحو كاستدامة األمة نظاـ حفظ ىو التشريع، من العاـ ا٤بقصد

 ٢باؿ إصبلح إال ىي ما كالعقوبات الكوف، ىذا لعمارة اإلنساف ا٤بستخلف

 الفًب أنواع إىل ا٤بؤدية ا٤بنافذ كل على إغبلؽ تعمل ألهنا كذلك الناس،

 حدد ا٢بكيم فالشارع كاستقرارىم، لذا الناس بأمن تعصف الٍب كاالعتداءات

 على حكاـ كأكجب ، العامة ا٤بصاحل ٛبس الٍب ا١برائم يف العقوبات أنواع

 من مستحقيها على العقوبات ىذه كتنفيذ ،106 تنفيذىا على العمل ا٤بسلمْب

 أمهية يقل ال الذم االجتماعي، كاالستقرار األمن ركح على إشاعة العمل شأنو

 على اهلل من حْب نفس االىتماـ أىكالمها قد اإلسبلـ نرل لذا الغذائي، األمن عن

 . 107أطعمهم من جوع ك آمنهم من خوؼ { بقولو : هبما قريش

 للمجـر ردع فهي ،108 كغّبه للمجـر كالزجر الردع طريق عن األمن ىذا كيتحقق

 أف قبل مرة ألف يفكر جيعلو كنفسي، جسدم إيبلـ من العقوبة يف كذلك ٤با

                                                           
 .ا٤بيساكم الطاىر ٧بمد كدراسة ٙبقيق .2 ط .اإلسبلمية الشريعة مقاصد :ق 1393 ت الطاىر ٧بمد عاشور، . ابن 106

 .516-515 ص .النفائس دار :عماف

4. سورة القريش: 107 
 أصوؿ يف ا٢بكاـ تبصرة : 799 ت ٧بمد اهلل عبد أبو الدين مشس بن إبراىيم الوفاء أبو الدين برىاف فرحوف، .ابن108

 .106 ص2 ج  .العلمية الكتب دار :بّبكت .ا٢بكاـ كمناىج األقضية 
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 ال حٌب احملتملْب، اجملرمْب من لآلخرين كردع مرة أخرل، العمل على يقدـ

  .جنايتو مثل يرتكبوا

 حيث الناس من مؤل على تكوف أف الزنا عقوبة يف كجل عز اهلل اشَبط كلذلك

اإلعبلف  من ىذا ، كالغاية  109كليشهد عذاهبما طائفة من ا٤بؤمنْب{} : يقوؿ

  . لغّبه عربة كليكوف أمل معنوم، من الفضيحة يف ٤با باجملـر التنكيل ىو 

 عن للردع اهلل  كضعها زكاجر ا٢بدكد" : السلطانية األحكاـ صاحب يقوؿك 

 عقوبة " لوال  :111القيم ابن كيقوؿ ، 110"بو أمر ما كترؾ حظر ما ارتكاب

 حاؿ كصارت نظاـ العامل كفسد بعضنا، بعضهم الناس ألىلك كا٤بفسدين ا١بناة

 ال ا١بناة أف عقوبة ا٤بعلـو كمن آدـ، بِب من أحسن كالوحوش كاألنعاـ الدكاب

 ،  فعلو مثل يفعل أف يريد ٤بن كعظة  نكاال ا١باين كجيعل يردعهم، ٗبؤمل إال تتم

                                                           
 2النور: . سورة109
 .221 ص .السلطانية األحكاـ :. ا٤باكردم110

 كأحد اإلسبلمي، اإلصبلح أركاف من ا١بوزية، قيم بابن الشهّب بكر، أيب بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين مشس القيم، .ابن 111

 قلعة يف معو كسجن علمو، كنشر كتبو لو كىذب تيمية، ابن يد على كتتلمذ ق 691 سنة بدمشق كلد العلماء، كبار

 ،" ا٤بوقعْب إعبلـ"ك " ا٤بعاد زاد" :مؤلفاتو كمن كالعربية، كالفقو كا٢بديث الدين كأصوؿ بالتفسّب عارفنا كاف دمشق،

 .56 ص6 ج .األعبلـ :الزركلي . 289،287 ص8 ج .الذىب شذرات :العماد ابن .ق 751 سنة تويف .
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 كالقلة كالصغر الكرب يف جرديتو ٕبسب منو شيء إفساد من بد ال ىذا كعند

 112". كالكثرة

 الناس نفوس يف التشريع ىيبة حفظ .2

 ، العدكاف كمنع العدؿ كإقامة الناس، مصاحل صيانة ىي التشريع من الغاية

 لبقي ، ملزما يكن مل فلو اإللزاـ، صفة فيو كاف إذا إال ىيبتو ال يكسب كالتشريع

إىل  باإلضافة كجل عز اهلل شرع لذا .سواء فيها الطائع كالعاصي اعظ مو ٦برد

 تطبيق على الناس ٞبل تضمن أخرل  أحكامنا الناس، حياة تنظم الٍب األحكاـ

 113األحكاـ تلك

 يردع ما ا٢بدكد زكاجر اهلل من : " جعل بقولو ا٤بعُب ىذا114 ا٤باكردم أكضح كقد

 ٧بارمو من حظر ما ليكوف الفضيحة, كنكاؿ العقوبة أمل من حذرنا ا١بهالة ذا بو

 قاؿ ، أمت كالتكليف أعم ا٤بصلحة فتكوف متبوعنا، فركضو من بو أمر كما ٩بنوعنا،
                                                           

 الرؤكؼ عبد طو لو ، كقدـ راجعو  .العا٤بْب رب عن ا٤بوقعْب إعبلـ  :ق 751 ت بكر أيب بن ٧بمد الدين مشس :القيم . ابن 112

 .121 ص2 ج .ا١بيل دار :بّبكت .سعد
 : الكرًن عبد زيداف، . 160 ص .ـ 1983 ق 1403 .ا٢بديثة الرسالة مؤسسة :عماف .كالعقوبة العبادة :٧بمد . عقلة، 113

 ط .ا٣بطاب بن عمر دار :اإلسكندرية .الدعوة أصوؿ . عقيدة اإلسبلـ :٧بمود شلتوت، . 66 ص .ـ 1976 ق 1396

 .279 ص .ـ 1975 ق 1395 الشركؽ. دار :بّبكت القاىرة، . 8 ط .. كشريعة3
 القضاة، بأقضى كلقب ببغداد، القضاء توىل ق 364 بالبصرة كلد حبيب بن ٧بمد بن علي ا٢بسن أبو :. ا٤باكردم 114

 : مصنفاتو كمن ببغداد، د حاـ أيب كعلى بالبصرة، الٌصيمرم القاسم أيب على تفقو الورد، ماء بيع إىل كنسبتو
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 ، ا١بهالة من استنقاذىم يف يعِب     ،115}كما أرسلناؾ إال رٞبة للعا٤بْب   { :

 . 116"الطاعة على كبعثهم عن ا٤بعاصي، ككفهم الضبللة، من إرشادىم ك 

 فلكي" :العقوبات أحكاـ تشريع من الغاية مبيننا الفقهي ا٤بدخل صاحب كيقوؿ

 جانبو إىل يكوف أف جيب كهنيو، أمره يف مطاعنا ٧بَبمنا التشريع التنظيمي يكوف

 .طاعتو إىل الناس كيلجئ ا٢برمة، ىذه لو ما يضمن ات كالَبتيب األحكاـ من

 كعر ا٤بخالف الطريق جيعل ألمره ما ا٤بخالفة على الشارع يرتب بأف كذلك

 عملو من الٍب يبتغيها الثمرة اإلنساف جيد ال ٕبيث ا٤بساعي، عقيم ا٤بسالك،

ا يكوف التشريع فإف كإال الشارع، عينها الٍب الطرؽ سلوؾ يف إال كمسعاه،  فاقدن

 فتسهل ا٤بلزمة، بالقوة منو اإلرشادية با٤بواعظ أشبو عندئذ فيكوف اإللزامية، صفتو

 ٙبصيل يف النتيجة حيث من كطاعتو ٨بالفتو كانت إذا الناس ٨بالفتو، على

 .117الفاعل"  إليها  يسعى الٍب الثمرة

                                                                                                                                                               

النصر  أيب الدين تاج . السبكي، 218 ص5 ج .الذىب شذرات :العماد ابن .ق 450 سنة تويف ."اإلقناع"ك ،"ا٢باكم"

 .303 ص3 ج . ا٤بعرفة دار : بّبكت .2 ط .الكربل الشافعية طبقات :الدين تقي بن الوىاب عبد - : الزركلي . 304

 .327 ص4 ج .األعبلـ

 115  107. سورة األنبياء 
 .221 ص السلطانية األحكاـ :. ا٤باكردم116

 .593 ص2 ج .العاـ الفقهي ا٤بدخل :. الزرقا 117
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  :ا١باين تأديب .3

 الذم ا٣ببث نفسو من يزكؿ حٌب تأديبو، ىي ا١باين على العقوبة ايقاع من الغاية

 تنفيذ بعد أنو إال ،118 يداه اقَبفت ما جزاء كيناؿ جرديتو، على ارتكاب بعثو

 غّب من فعاال، عنصرنا اجملتمع إىل يعود فإنو  قتبل تكن مل ، إف  عليو العقوبة

 ، ا٣بمر شارب شتم ركب ا٢بياة عن عن تعطيل أك هتميش أك ٙبقّب كال تعيّب

ا ىذا كيبدك  ما اهلل فو تلعنوه ال )  : اهلل بقولو رسوؿ هني خبلؿ من جلينا كاضحن

 .119 ( كرسولو اهلل حيب أنَّو إال علمت

 

 

 :عليو اجملِب ارضاء .4

ا، عليها يعتدم من على ا٢بقد البشرية النفوس طبيعة  من على كالغضب عمدن

 يف االنتقاـ كىذا ا٤بعتدم، من اإلنتقاـ إىل يؤدم كىذا عليها خطأن ، يعتدم

 إىل كيؤدم كانفعاؿ، غضب عن ألنو يكوف , العدؿ حدكد يتجاكز الغالب
                                                           

 .516 ص .اإلسبلمية الشريعة مقاصد :عاشور . ابن 118
 .سعد  الرؤكؼ عبد طو ٙبقيق .البخارم صحيح :ق 256 ت بردزبو بن ا٤بغّبة بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن ٧بمد . البخارم، 119

 6780 .رقم  حديث .ا٣بمر شارب لعن من يكره ما باب .ا٢بدكد كتاب . ـ 2003 ق 1423 اإلدياف. مكتبة :ا٤بنصورة

 .1364 ص



 36 

 مع عليو اجملِب الشريعة إرضاء مقاصد من فكاف تنتهي، تكاد ال كجرائم ثارات

 من ا٤بعتدم، اإلنتقاـ إىل ٛبيل الٍب البشرية النفس طبيعة بذلك مراعينا العدؿ،

 القاضي من عليو ا٢بكم بعد القاتل تسلُّم يف ا٢بق ا٤بقتوؿ ألكلياء جعلت لذلك

 أفضل بصورة ٥بم ترضية القصاص، موضع إىل يده يف ٕببل بالقتل، فيقودكنو

 .120 بأنفسهمىم  قتلوه لو ٩با بكثّب

 لغة الدرء :الرابع المطلب

}كيدرؤا عنها العذاب : قولو كمنو ،121 دفعتو إذا الشيء درأت الدفع ، ىو  لغة الدرء

 كمنو .123"ا٢بد عنها يدفع ٗبعُب  122أف تشهد أربع شهدت باهلل إنو ٤بن الكاذبْب {

 درء كمعُب  ، 124: } كيدرؤف با٢بسنة السيئة أكلئك ٥بم عقىب الدار {  قولو كذلك

 ا٢بد اجياب ككأف 125 ذلك دينع ما يف كالنظر بالبحث كإقامتها إجياهبا دفع :أم ا٢بدكد

 .الوجوب دفع على الشبهة فتعمل يتدافعاف، كمنعو
                                                           

 .516 ص.اإلسبلمية الشريعة مقاصد :عاشور . ابن 120
 .71 ص1 ج .العرب لساف :منظور . ابن 121
 8. سورة النور: 122
 ق 1412 .الكتب العلمية دار : بّبكت .1 ط . القرآف تأكيل يف البياف جامع : ق 310 ت جرير بن ٧بمد الطربم، . 123

 .274 ص .9 ج .ـ 1992

 :22 .  سورة الرعد  124 
 .135 ص2 ج .السنية ا٤بواىب حاشية ا١بنية الفوائد :. الفاداين 125
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 لغة و اصطالًحا الشبهة : الخامس المطلب

  :اآلتية الفركع يف ذلك كبياف

 لغة الشبهة  :األول الفرع

 .126 كغرفات غرؼ مثل شبيهات، ك شبىو كٝبعها، :شبو من مأخوذة الشبهة

 .منها معاف عدة على كتأيت

ثل كيف .ماثلو :أم الشيء الشيء أشبو :يقاؿ . ا٤بثل،1
ى
  .ظلم  " فما أباه أشبو من" ا٤ب

 .127 ا٤بتماثبلت األمور كا٤بتشاهبات من

 ،  شبهة أم:  األمر لبسة كيف ،129 لطخ  : أم األمر  عليو ، لبس128 . االلتباس 2

 لباسها ، كزكجها امرأتو الرجل كلباسي   .يلبىسيو لبسنا الثوب كىلًبس، 130 بواضح ليس يعِب

 اهلل : }  قاؿ                     

                                                           
 .324 ص1 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :. الفيومي 126
 . 503 ص 13 ج .العرب لساف :منظور . ابن 127
 .328 ص .الصحاح ٨بتار :الرازم . 128
 .210 ص2 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :. الفيومي 590 ص .الصحاح ٨بتار :. الرازم 129
 .590 ص .الصحاح ٨بتار :. الرازم 130
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         }
 كداراه شيئنا سَب ٤با ك يقاؿ   .لآلخر سَب منهما كاحد كل ألف ،131

 . 132 لباس

 اشتبهت كمنو تظهر، كمل تتميز فلم التبست أم كتشاهبت، األمور كاشتبهت .3

 .  133القبلة

 :أمثلتها كمن ا٤بطهرة كالسنة الكرًن القرآف يف كاالشتباه التشابو ألفاظ كردت كقد

رزقنا :} كلما رزقوا منها من ٗبرات رزقا قالوا ىذا الذم قولو ا١بنة يف أىل رزؽ كصف يف

 أجلب كذلك طعمنا، كخيتلف لوننا ، بعضنا بعضو ، يشبو   134منقبل كأتوا بو متشاهبا{

 صعب حد إىل كصل بْب الثمار الشبو كاستحكاـ،  135ب "التعج يف كأزيد للسركر

 }رددكا  : حٌب الحقنا ريزقوه كما سابقنا ريزقوه ما بْب التمييز عليهم    }  

                                                           
 .590 ص.الصحاح ٨بتار :. الرازم131
 .316 ص2 ج .األكؿ اجمللد .القرآف ألحكاـ ا١بامع :. القرطيب132
 .324 ص1 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :الفٌيومي . 503 ص 13 ج .العرب لساف :منظور ابن .133
134

 25سورة البقرة : . 

 عيسى البايب فيصل .العربية الكتب إحياء دار .التأكيل ٧باسن :ق 1332 ت سعيد ٧بمد بن الدين ٝباؿ ٧بمد . القا٠بي،135

 .84 ص2 ج .ا٢بليب



 39 

  : }  قولو ك .  136                  }137   ، أم  :

 :}   قولو ك 138 علينا التبس               139}.   

 يف التماثل يكوف فقد األحواؿ، من غّبىا يف االختبلؼ مع حالة يف التماثل :كالتشابو

 ٝبع كقد مَبادفاف، كاالشتباه كالتشابو 140 الطعم يف كيكوف االختبلؼ كالورؽ، الشكل 

 من أفضل متشابو على كألف الوقف اللفظ، إعادة كراىية للتفنن اآلية يف بينهما اهلل

 يف جاء ك٩با  ،141 بديع الفصاحة من كىذا ، الصوت مدٌ  من فيو ٤با مشتبو، على الوقف

، 142كبينهمامشبِّهات" بٌْب  ا٢براـ ك بٌْب  قولو عليو الصبلـ كالسبلـ ا٢ببلؿ ا٤بطهرة السنة

                                                           
 .84 ص2 ج .التأكيل ٧باسن :. القا٠بي136

70. البقرة : 137 
 .392 ص1 ج.القرآف آم تأكيل يف البياف جامع :. الطربم138

99.  األنعاـ : 139  
 .العلمية الكتب دار :بّبكت .1 ط .التأكيل كأسرار التنزيل أنوار : 791 ت الشّبازم ٧بمد بن عمر بن اهلل عبد . البيضاكم،140

 402 ص7 سحنوف . ج دار :تونس .كالتنوير التحرير :الطاىر ٧بمد عاشور، . ابن314 ص 2 ج .ـ 1988 ق 1408

 .طباعة سنة كال طبعة رقم بدكف.
 .طباعة سنة كال طبعة رقم بدكف. 402 ص7 ج .سحنوف دار :تونس .كالتنوير التحرير :الطاىر ٧بمد عاشور، . ابن141

 .24 . ص 52 رقم حديث .كعرضو لدينو استربأ من فضل باب .اإلدياف كتاب .البخارم صحيح :البخارم . 142
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 "ا٢برمة كال ا٢بل بواضحة ليست  أم: مشتبهات ك .143مشتبهات" " مسلم ركاية كيف
144. 

كالسنة،  القرآف يف معانيها من كرد كما اللغة ، يف الشبهة ٤بعاين االستعراض ىذا بعد

 كا٤بطابقة ا٤بماثلة عن ناتجه  كىذا كاإلشكاؿ، كااللتباس ا٣بلط معُب فيها الشبهة أف يتضح

 ييعرب ما كأصدؽ التشابو، من بينهما ٤با اآلخر عن أحدمها ٛبييز يصعب حٌب بْب شيئْب

 عرشها ٥با نكركا عندما سبأ ملكة لساف على كرد ما كاالشتباه التشابو _ىذا  عن بو

: } ٥با كقيل                           

     145   }  . 

ىو  بأنو ٘بـز مل حيث عقلها رجاحة عن أنبأ ٗبا أجابت ": ا٤بعاين ركح صاحب يقوؿ

 اٙباده يف الظنٌ  غلبة على -قيل كما- الدالة بكأفَّ  أتت بل مثلو، يكوف أف الحتماؿ

 .فيو الغالب ىو كما التشبيو على الدالة ىنا كأفٌ  كليست خبلفو، الشك يف مع معو

                                                           
 .792 ص . 1599 رقم حديث .الشبهات كترؾ ا٢ببلؿ أخذ باب .ا٤بساقاة كتاب .مسلم صحيح :. مسلم 143
 العلمية.  الكتب دار :بّبكت .1 ط .النوكم بشرح مسلم صحيح :ق 676 ت شرؼ بن حيٓب الدين ٧بيي زكريا ابو . النوكم، 144

 .469 ص5 ج .ـ 1929 ق 1347

  145 42النمل:   
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 يف نفسو شكك حٌب الشبو عنده قوم من عبارة  "كأٌنو ىو" للسؤاؿ مطابقه  كجواهبا

 .146  "ىو ىو يقوؿ ككاد األمرين بْب التغاير

 اصطالًحا الشبهة :الثاني الفرع

 :منها كثّبة تعريفاتو ب الشبهة ريفعاختلف الفقهاء يف ت

 :بأهناحناؼ األ عرفها:أكال

 من نوعه  فيو التعريف ىذا٫بن نبلحظ من  ك ،147  "بثابت كليس الثابت يشبو . " ما1

 إىل إضافة بثابت، ليس كما الثابت ىو ما خبللو يتضح من مل إنو حيث الغموض

 السرقة أحكاـ كتاب صاحب حاكؿ كقد  .يصح  ال كىذا بنفسو الشيء فٌسر أنو

 دفع يف أثره حيث من تشبو الثابت الشبهة أف فذكر ، التعريف ىذا غموض إزالة

 تصلح مل أهنا إال الشبهة مع كاقعة ا١بردية إذ ا١بردية، نفي يف تشبهو كال العقوبة

 .148عليها ا٢بكم لَبتب

                                                           
 إحياء دار . بّبكت .ا٤بثاين كالسبع العظيم القرآف تفسّب يف ا٤بعاين ركح :ق 1270 ت ٧بمود السيد الدين شهاب األلوسي، . 146

 .207 ص 19 ج .العريب الَباث
 بداية  شرح ا٥بداية :ق 593 ت ا١بليل عبد بن بكر أيب بن علي ا٤برغيناين، . 127 ص .كالنظائر األشباه :٪بيم . ابن 147

 .36 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين . 102 ص2 ج .اإلسبلمية ا٤بكتبة .األخّبة الطبعة .ا٤ببتدم
 1423 . 1 ط . ا١بامعي الكتاب دار : اإلمارات  العْب .كالقانوف اإلسبلمية الشريعة يف السرقة أحكاـ :أٞبد . الكبيسي، 148

 .282 ص .ـ 2003 -ق
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 . 149حبلال "  أك حرامنا كونو يتيقن مل ما . " الشبهة2

 أم  كا٢برمة يتعلق با٢بل ما على الشبهة قصر نبلحظ أنو  التعريف ىذاككذا من 

 .الفاعل يف الشبهة اإلثبات أك طرؽ يف الشبهة إىل يتطٌرؽ كمل  للجردية الشرعي الركن

 بأهنا : الشبهة الشافعية عرؼ  :ثانينا

 .150ا٢بقيقة "  على وػكٙبردي ا٢بقيقة على ٙبليلو جهل " ما 

 .سابقو عن خيتلف ال التعريف كىذا 

 بأهنا :  الشبهة ا٢بنابلة عرؼ :ثالثنا

 .151حقيقتو "   أك حكمو انعداـ مع ا٤ببيح صورة " كجود

 يوجد ال أنو عليو يعَبض كلكن ا١بنائي،  التشريع صاحب للحنابلة التعريف ىذا عزا كقد

 الكبلـ من ا٤بغِب يف جاء كما  .للشبهة التعريف ىذا اعتمدكا قد ا٢بنابلة أف على ما يدؿ

 من على ا٢بد إسقاط يف حنيفة أيب اإلماـ رأم بياف معرض يف جاء صورة ا٤ببيح عن

                                                           
 .الرازؽ  عبد بن أٞبد الدكتور ٙبقيق .2 ط .الفقهاء أنيس :ق 978 ت قاسم القونوم، . 72 ص .التعريفات :ا١برجاين . 149

 .281 ص .ـ 1987 ق 1407 .كالتوزيع للنشر الوفاء دار :جدة .الكبيسي
 . إ٠باعيل حسن ٧بمد حسن ٧بمد ٙبقيق .القواعد يف ا٤بنثور : هبادر بن ٧بمد الدين، بدر اهلل عبد أبو . الزركشي، 150

 .1 ط .العلمية الكتب دار :بّبكت 134 ص2 ج.السنية ا٤بواىب حاشية :الفاداين .6 ص2 ج .ـ 2000 ق 1421 .
 1972 ق 1392 العريب. الكتاب دار : بّبكت . ا٤بغِب : الدين موفق قدامة، .ابن 209 ص1 ج . ا١بنائي التشريع :. عودة 151

 .153 ص 10 ج .ـ
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ا العقد ىذا فكوف عليها، العقد بعد إحدل ٧بارمو كطئ  على ، ألنو عقد  باطبل عقدن

 صورتو بقيت اإلباحة، كىو حكمو يثبت مل فإذا لئلباحة، سببنا أف يكوف من منع  ٧برمة

 على للشبهة تعريفه  كتبهم يف يرد فلم للمالكية ، بالنسبة  أما  .للحد  دارئة شبهة

 .يف موضوعها اىتمامهم من الرغم

 :للشبهة ا٤بعاصر فالتعري كمن

 عليها يكوف الٍب ا٢باؿ بأهنا : " ىي الشبهة أف زىرة أبو ٧بمد اإلماـ  عرؼقد  .1

 ارتكاهبا يف معذكرنا ا٤برتكب معها كيكوف االرتكاب، تكوف ٗبوضوع أك ا٤برتكب،

 .152   "دكنو عقابنا بو كيستبدؿ ، عنو ا٢بد يسقط عذرنا معذكرنا يعد أك ،

 اإلثبات طرؽ يف الشبهة يتناكؿ مل ألنو جامعنا ليس أنو التعريف ىذايرل الباحث من ك  

 .با٤برتكب  احمليطة الظركؼ يف  تكوف الٍب  أك الشبهة 

 الذم الغامض " الشيء :بأهنا اإلثبات كسائل يف الزحيلياإلماـ  عرفهاككذا  .2

 . 153غّبه "  عن ٛبييزه فيمتنع  أمرنا يصاحب

                                                           
 .199 ص .العقوبة :زىرة . أبو 152
 مكتبة  :دمشق .2 ط .الشخصية كاألحواؿ ا٤بدنية ا٤بعامبلت يف اإلسبلمية الشريعة يف اإلثبات كسائل :٧بمد . الزحيلي، 153

 .756 ص2 ج .ـ 1994 ق 1414 .البياف دار مكتبة :بّبكت .ا٤بؤيد
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 االلتباس يفيد ىو إذ اللغوم، ا٤بعُب عن كثّبنا خيتلف العند الباحث  التعريف كىذا

  .كاإلشكاؿ

بشكل  الشبهة عرفت أهناب زىرة أيب تعريف دكف السابقة التعريفات على ك ٫بن نبلحظ

يف  الشبهة أما كغّبىا، الشخصية األحواؿ ـأ ا٤بعامبلت ـأ العقود يف كانت أ سواء عاـ

 من مانعه  ا١برائم من جرديةو  يف إشكاؿه  أك التباسه  :بأهنا تعريفها ا٤بمكن فمن العقوبات

 . بالكلية أك عنو للحكم ٨بففه  إما ا٤بتهم، على العقوبةً  إيقاع

 الشبهة وبين بينها والعالقة الصلة ذات األلفاظ :السادس المطلب

 الشك :األول الفرع

 ،154 اليقْب نقيض كىو كالنفس، القلب اضطراب كأصلو شكوؾ، ٝبعو :لغة الشكي 

 :منها عدة معاف كيطلق على

 يكوف فبل النقيضاف يتبلصق ككذلك .با١بنب العضد لصوؽ من كاللصوؽ، االتصاؿ

 معُب أتى كقد ، 155اإلشكاؿ ك االلتباس إىل ذلك كيؤدم كالرأم، للفهم مدخله  ىناؾ

من  حبلى نيب صلى اهلل عليو ك سلم كىى أتت جهينة من امرأة أف من كرد فيما اللصوؽ
                                                           

 ٧بمد الفيض أبو الدين ٧بب الزبيدم، . 451 ص 10 ج .العرب لساف :منظور ابن . 344 ص .الصحاح ٨بتار :. الرازم 154

 .رشدم كٙبقيق علي دارسة .القاموس جواىر مع العركس تاج :ق 1205 ٗبرتضى ا٤بلقب ا٢بسيِب الرزاؽ عبد بن ٧بمد بن

 .594 ص3 ج .ـ 1994 -ق 1414 .الفكر دار :بّبكت
 .208 ص 10 ج .العرب لساف :منظور ابن . 155
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ا أصبت !اهلل نيب يا : فقالت .الزىن  :فقاؿ .اهلل كليها نيب فدعا  . عليٌ  فأقمو حدن

النيب صلى اهلل عليو ك سلم ،  هبا فأمر .ففعل "هبا فأتِب كضعت إليها فإذا أحسن"

 .ثياهبا عليها فشدت ٗبعُب :  156فرٝبت  . هبا أمر مث . ثيابو  عليها فشكت

 :كمنو التداخل .1

 158 ٗبحرًـ 157 القنا على الكرًن ليس ثيابو األصم بالرمح كشككت       

 ككأهنما األمراف لو يتداخل فالشاؾٌ  ىذا كعلى جسمو، السناف فداخل طعنتو :أم

ا يتيقن كال كاحد ، مشكٍّ  يف  .159منهما  كاحدن

 : قولو كمنو اآلخر، على أحدمها رجح أك طرفاه استول سواء شيئْب بْب الَبدد .2

}فإف كنت يف شك ٩با أنزلنا إليك فاسأؿ الذين يقرؤكف الكتاب من قبلك { 

160
 ."مستيقن غّب " أم تفسّبىا يف جاء 

                                                           
 كتاب . الكربل السنن :البيهقي . 856 ص.بالزنا نفسو على اعَبؼ من باب .ا٢بدكد كتاب .مسلم صحيح :مسلم . 156

 .217 ص8 ج .يدفن مث عليو كيصلى يغسل ا٤برجـو باب .ا٢بدكد
 . 201 ص 15 ج.العرب لساف :منظور ابن .قنوات ا١بمع ك الرمح :. القنا 157
 :بّبكت . ا٢بويف السبلـ عبد كصححو ضبطو .1 ط . العشر القصائد شرح :ق 502 ت علي، بن حيٓب زكريا أبو :. التربيزم 158

 .239 ص .ـ 1985 ق 1405 العليمة. الكتب دار
 . 520 ص .اللغة يف ا٤بقاييس معجم :فارس . ابن159
160

 94يونس : . 
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 على أحدمها رجح إذا أك مرجح، دكف الطرفْب استواء حالة :أم ا٢بالتْب، يعم كالشك

 .161اآلخر

 :تعريفاتو فمن اللغوم، ا٤بعُب عن خيرج مل الفقهاء اصطبلح يف الشك :اصطبلحنا الشك

 الَبدد" أيضنا :  . كمنها162   "اآلخر على ألحدمها ترجيح ببل النقيضْب بْب الَبدد "

 عن ال خيتلف التعريف كىذا .163الشاٌؾ "  عند ألحدمها ترجيح ببل النقيضْب بْب

 .سابقو

 .الظن   :الثاني الفرع

 :لغة الظنٌ 

:}  قولو فمنو اليقْب .أما164كشك يقْبه  ٨بتلفْب، معنيْب على كيدؿ ظنَّ، مصدر :الظنٌ 

: } كذا  قولو فمنو الشكُّ  ، كأما165الذين يظنوف أهنم مبلقو رهبم كأهنم إليو راجعوف {

 .166النوف إذ ذىب مغضبا فظن أف لن نقدر عليو {
                                                           

 . 343 ص1 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :. الفيومي161
  دار :دمشق .الزرقا أٞبد مصطفى كتعليق تصحيح .2 ط .الفقهية القواعد شرح :ق 1357 ت .٧بمد بن أٞبد . الزرقا، 162

 .80 ص .ـ 1979 ق 1409 القلم.
 . 74 ص .التعريفات :. ا١برجاين 163
 .639 ص .اللغة يف ا٤بقاييس معجم :فارس ابن . 164

46. سورة البقرة: 165  

 166 87. سورة األنبياء : 
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 :ضابطاف لو كيضع الشك يفيد أك اليقْب يفيد الظنٌ  كوف بْب كللتفريق

ا مذمومنا كجد كإف اليقْب، فهو عليو كمثابنا ٧بمودنا الظنٌ  كجد إذا :األكؿ عليو  متوعدن

 .الشك فهو بالعذاب

: } بل ظننتم أف لن ينقلب  قولو ٫بو شك فهو ا٤بخففة أىفٍ  بو يتصل ظنٍّ  كل :الثاين

:   كقولو يقْب، فهو ا٤بشددة أفٌ  بو يتصل ظن ككل ، 167الرسوؿ كا٤بؤمنوف إيل أىليهم{

 يف فدخلت للتأكيد ا٤بشددة أفٌ  ذلك يف كا٤بعُب  ، 168} إين ظننت أين مبلؽ حسابيو {

 . 169الشك يف فدخلت ٖببلفها كا٤بخففة .اليقْب

ا الظنٌ ك    اصطبلحن

 بصفة الشك طريف أخذ" ىو  أك النقيض ".  احتماؿ مع الراجح االعتقاد" الظن ىو

 مرجح دليل كجد كلكن أمرين، بْب تناقض ىناؾ يكوف أف . أم170  "الرجحاف

 فهو لضعفو اآلخر االحتماؿ ألغي إذا اآلخر. أما يلغي االحتماؿ أف غّب من ألحدمها

 .171الظن غلبة

 والشبهة والشك الظن بين العالقة :الثالث الفرع
                                                           

167
 12سورة الفتح:.  

168
   20ا٢باقة:.  

 588 ص .الكليات :. الكفوم 169
 .67 ص .الكليات :. الكفوم 170
 . 80 ص .الفقهية القواعد شرح :. الزرقا 171
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 فإف ا٤بتهم على التهمة ثبوت يف شكه  ىناؾ كاف إف ألنو الشبهة يسبباف :كالظني  الشك

 جاـز غّب الدليل كاف إذا ككذلك ا٢بد، تدرأ شبهة الشك ىذا يكوف أف إىل ىذا  يؤدم

 يعترب حيث سببية بينهما فالعبلقة ا٢بد، تدرأ شبهةه  فيو األمر أف يؤدم إىل ىذا فإف

 شهادة يف شكه  ىناؾ كاف فلو الشبهة، كجود أسباب ىاماف من سبباف كالظن الشك

  .ا٤بتهم ا٢بد عن تدرأ شبهة يعترب ىذا فإف الشهود،

 عليها المترتبة واآلثار الشبهة أقسام طلب السابع :الم

 الشبهة أقسام :األول فرعال

 :قسمْب إىل تنقسم كالضعف القوة حيث من الشبهة

صورية،  الفعل يف ا٢برمة ك٘بعل ا١بردية كصف ٛبحو الٍب الشبهة ىي :القوية الشبهة

 كال إليو، ا٤بنسوبة ا١بردية من ا٤بتهم برباءة كا٢بكم حتمنا، العقوبة سقوط عليها كيَبتب

 172عقاب فبل اإلجراـ كصف زاؿ إذا ألنو تعزيرية, عقوبةه  تفرض عليو

ثابتة،  ا٢برمة فيها فتبقى ا١بردية، كصف ٛبحو ال الٍب الشبهة كىي :الضعيفة الشبهة

 عن عوضنا تعزيرية عقوبة با٤بتهم كينزؿ ا٢بد يدرأ كلكن .اإلدانة دائرة يف ا٤بتهم كيبقى

 173ا٢بدية العقوبة

                                                           
 378 ص اإلسبلمي الفقو يف ا١بنائي االشَباؾ :,الفاخرم239-238 ص .العقوبة :زىرة أبو . 172
 378 ص اإلسبلمي الفقو يف ا١بنائي االشَباؾ :,الفاخرم239-238 ص .العقوبة :زىرة أبو . 173
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قوية  شبهة ىو ما بْب يفرؽ ٧بدد ضابط يوجد ال أنو174ا٤بعاصرين الباحثْب بعض كيرل

 شبهة تعترب الشبهات فبعض كالنظر، االجتهاد إىل األمور مرجع كإمنا ضعيفة، كشبهة

 سرقة شبهة ذلك كمثاؿ غّبىم، عند ضعيفة شبهة ىي بينما الفقهاء عند بعض قوية

 خالفهم حْب يف ا٢بد، هبا يدرؤكا فلم ضعيفة شبهة ا٤بالكية أبيو،اعتربىا ماؿ من االبن

 .االبن عن ا٢بد تدرأ شبهةقوية كاعتربكىا الفقهاء بقية

إذا  كاألـ األب يقطع فبل قوية شبهةه  للسارؽ يكوف ال أف القطع شركط من :ا٣برشي قاؿ

 فإنو جده ماؿ من أك أبيو ماؿ من سرؽ إذا االبن أما الشبهة، لقوة كلدمها ماؿ من سرقا

 175 الشبهة لضعف يقطع

 كرد النفقة  استحقاؽ يف كمالو مالو جعل ألنو أبيو ماؿ يف شبهةه  كلبلبن  الشافعية قاؿ

 . 176فيو الشهادة

بل  الفقهاء، ذكرىا الٍب الشبهات أمثلة إىل يتطرؽ مل من ا٤بعاصرين الباحثْب من نرل لذا

 أف ينبغي ال أنو ىي مسلِّمة، حقيقة إىل النظر توجيو مهمتها للقاضي، موجهات اعتربىا

 فبل العقوبة، يوجب ما ارتكابو بيقْب ثبت إذا إال معْب، شخص على ما ييقضى بعقوبة
                                                           

 الفقو ا١بنائي يف ا٣بماسي الطيب فتحي كالدكتور 285 ص .السرقة أحكاـ يف الكبيسي أٞبد الشيخ الدكتور ا٤بعاصرين من. 174

 74 ص .اإلسبلمي
 320-319 ص8 ج .ا٣برشي حاشية :ا٣برشي. 175
 282 ص2 ج .ا٤بهذب :الشّبازم. 176
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 يف إسبلمية دكلة كل يف قاض لكل ملزمة أحكاما الصدد ىذا يف ذكره الفقهاء ما يعترب

 استحقاؽ إىل ضمّبه كيطمئن االهتاـ، ثبوت من يتحقق بأف ملـز ىو كإمنا عصر، كل

 . 177فحسب للعقوبة ا٤بتهم

 القوية الشبهة مظان  الفرع الثاني : 

ا٤بمكن  من ا٤بتهم، برباءة ا٢بكم يتعْب مث كمن ا١بردية كصف ٛبحو كالٍب القوية الشبهة

 :اآلتية الشبهات يف ٥با تقرييب ٙبديد إىل التوصل

 ال كبالتايل ا١بنائي، القصد ينعدـ كأف :ا١بردية أركاف من ركن يف الشبهة كانت إذا .1

أهنا  على فتزكجها زكجتو غّب إليو زفت من كمثا٥با أركاهنا، أحد اكتماؿ لعدـ تقـو ا١بردية

 القصد يف الشبهة قامت ا٤بثاؿ ىذا ففي بذلك لو الناس إخبار على اعتمادنا زكجتو

 حيل فعل كىو زكجتو، إتياف قصد بل الزنا ارتكاب يقصد مل الشخص ىذا ا١بنائي، ألف

 ككذلك .تعزيرية عقوبة كال حدية بعقوبة ال الزنا على يعاقب ال فهذا فيو جردية، كليس لو

ا عيشو بسبب ا١بهل ىذا يف ككاف معذكرنا التحرًن جاىبل ا١بردية ارتكب من  عن بعيدن

                                                           
 131 ص .اإلسبلمي ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :العوا. 177
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 القصد توافر لعدـ األخرل ىي فيتعذر الزنا على أكرىت من ككذلك 178اإلسبلـ ديار

 .ا١بنائي

كىي  ، ا٤بتهم إىل ا٤بنسوب الفعل على احملـر النص انطباؽ يف قائمة الشبهة تكوف أف .2

من  فريق فّبل كا٢برمة، ا٢بل يف الفقهاء بْب اختبلؼ ٧بل الفعل يكوف عندما تتحقق

 ىذا فيكوف العكس آخركف كيرل الفعل، ىذا على ينطبق ال احملـر النص أف العلماء

 ا٣ببلؼ ىذا جردية، عندىم يعترب فبل البعض، نظر يف ٧بـر غّب ذلك على الفعل بناء

 تزكج من ذلك كمثاؿ برباءتو حيكم بل عنو ا٢بد تسقط شبهة بو تقـو إذ بو ا٤بتهم ينتفع

 االختبلؼ كىذا البعض، أباحو حيث النكاح ىذا مثل يف اختلفوا ألف العلماء شهود ببل

 179الفعل ىذا على الزنا انطباؽ يف  الشك معناه

 لكن الشبهات هبذه يندرئ ا٢بد فإف ا١بردية، ثبوت يف قائمة الشبهة كانت إذا أما. 3

 العقوبة إىل العقوبة تنتقل أف النتيجة تكوف كقد كلية، ا٤بتهم براءة تكوف النتيجة قد

 .التعزيرية

                                                           
-48اإلسبلمية,ص الشريعة يف التعزير :عامر . 238 ص .العقوبة :زىرة , أبو216-215ص 1 ج.ا١بنائي التشريع :عودة. 178

 378 ص .اإلسبلمي الفقو يف ا١بنائي اإلشَباؾ :. الفاخرم49
االشَباؾ  :الفاخرم. 49-48 ص .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :, عامر216-215 ص1 ج .ا١بنائي التشريع :عودة. 179

 379ص  .اإلسبلمي الفقو يف ا١بنائي
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على  شخصاف يشهد أف الرباءة، إىل اإلثبات يف الشبهة فيها تؤدم الٍب ا٢باالت كمثاؿ

 شهادهتما عن رجعا ا٢بكم قبل كلكنهما السرقة، جردية ارتكب أك ا٣بمر شرب بأنو آخر

 صدؽ بشبهة ا٢بد يدرأ الرجوع فهذا ،- ا٤بتهم إدانة يثبت آخر دليل ىناؾ كمل يكن –

 .180إليو نسب ٩با ا٤بتهم كييربأ عدك٥بما يف الشاىدين

 الضعيفة الشبهة مظان   الفرع الثالث : 

 ا٢باالت من عداىا ما كيف قوية، فيها الشبهة تكوف للشبهة السابقة الثبلث ا٢باالت

 ا٢بدية، العقوبة ا٤بتهم عن تسقط أنو إال ا١بردية، كصف معها كيبقى تكوف ضعيفة

 ا٢بقيقة، حكم تأخذ كالقصاص ا٢بدكد ٦باؿ يف الشبهة ألف بعقوبة تعزيرية، كتستبدؿ

 مل إذا األخرل، العقوبات من ٛبنع ال أهنا إال ا٤بتهم، على ا٤بقدرةالعقوبة  إقامة من كٛبنع

 .181الفعل ا٤برتكب عن ا١بردية كصف ٛبح

إقراره  عن ا٤بقر رجوع ذلك كمن اإلثبات، شبهات بعض الضعيفة الشبهة أمثلة كمن

 من ال بد تعزيرية عقوبة يعاقب كلكنو ا٢بد يدرأ رجوعو فإف مثبل، الزنا جردية بارتكاب

 ال اإلنساف أف اإلقرار عن ا٤بقر كرجوع الشهادة عن الشهود رجوع بْب كالفرؽ ا٢بدية،

 يفعلو، مل ٗبا كذبنا غّبه يتهمو أف احملتمل من كلكن يرتكبها مل ٔبردية عادة يتهم نفسو

                                                           
 السابقة ا٤براجع 180
 380 ص .ا١بنائي االشَباؾ :الفاخرم . 50 ص .اإلسبلمية الشريعة يف التعزير :عامر 181
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 للعقوبة دليبل يصلح مل كإف للتعزير، دليبل فيصلح اإلقرار يف الصدؽ يرجح جانب لذلك

 .182رجوعو يف صادقنا يكوف أف الحتماؿ ا٢بدية

 من كمنها .عذرنا ا١بهل فيها يعترب ال الذم ا١بهل شبهات أيضىا الضعيفة الشبهات كمن

 أك .عدـ ا٢برز لشبهة يعزر كلكنو حنيفة أيب عند ا٢بد عنو يدرأ فإنو ا٤بسجد باب يسرؽ

لشبهة  يعزر كلكنو حنيفة أيب عند ا٢بد عنو يدرأ فإنو كالَباب تافهنا ماال يسرؽ من

ا ا١بردية بارتكاب ا٤بتهم كاف كإذا .التفاىة  عنو يدرأ فإنو التكليف سن بلوغو يف مشتبهن

 .183يعزر كلكنو هبذه الشبهة ا٢بد

 .للقاعدة اإلجمالي المعنى :ثامنال المطلب

بعض  على جزاء ا٢بكيم الشارع قدرىا الٍب العقوبات :القاعدة ٥بذه اإلٝبايل ا٤بعُب

 على بتطبيقها االلتزاـ أكجب اجملتمع، كمصاحل األفراد حقوؽ ٛبس الٍب ا٤بعاصي

 ا١بردية ثبوت يف إما شكنا يورث أمر بكل العقوبات، ىذه درء شرع إال أنو مستحقيها،

 أك الرجل جنوف ثبت إذا أك الفعل، ذلك بتحرًن العلم يف عليو، أك ادعيت من على

 العقوبة كدرء .الشبو أنواع من ٫بوىا أك فيها حقنا أف لو فادعى بسرقة اهتم إذا أك ا٤برأة،

                                                           
 ا١بنائي اإلشَباؾ :. الفاخرم49-48اإلسبلمية,ص الشريعة يف التعزير :,عامر216-215ص 1 ج.ا١بنائي التشريع :عودة. 182

 379 ص .اإلسبلمي الفقو يف
 380ص .ا١بنائي االشَباؾ :الفاخرم . 215 ص1 ج .ا١بنائي التشريع :عودة. 183
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 بتحفيف العقوبة يكوف كقد ا١بردية، من ا٤بتهم كتربئة بالكامل بإسقاطها :يكوف قد

  .تعزيرية بعقوبة كإبدا٥با

 تدرأ الحدود" قاعدة   بها المرتبطة الكلية الفقهية الثاني : القواعد المبحث

 .  "بالشبهات

 من تعترب كالٍب األخرل الفقهية القواعد بعض مع بالشبهات تدرأ ا٢بدكد قاعدة ترتبط

 :القواعد ىذه ضمن كمن الفقهية، ات القواعدهأم

 .186" 185بالشك يزكؿ ال 184اليقْب قاعدة" :األكىل القاعدة .1

 كتدخل األحكاـ، مدار عليها الٍب الفقهية القواعد أمات من القاعدة ىذه تعترب

، 187 أكثر أك الفقو أرباع ثبلثة تبلغ عليها ا٤بخرجة كا٤بسائل الفقو أبواب ٝبيع يف

                                                           
 .  980 ص .الكليات :الكفوم.فيو استقر إذا "ا٢بوض يف ا٤باء يقنى " :يقاؿي  كالثبوت، االستقرار يفيد :اللغة يف . اليقْب 184

الظن  على األحكاـ يبنوف إهنم حيث الظن، بغلبة يثبت ما فيو فيدخلوف اليقْب دائرة يوسعوف الفقهاء :الفقهاء عند اليقْب

السهو  احتماؿ لكوف كلكن فيها، كالكذب السهو جييز فالعقل البٌينات، يف الشهود شهادة اعتماد :ذلك كمثاؿ الظاىر،

 .79ص .الفقهية القواعد شرح :الزرقا .يقيننا كوهنا عن الشهود شهادة خيرج ال فهذا ضعيفنا كالكذب
 . 30 ص .تعريفو سبق . الشك 185
 .56 ص .كالنظائر األشباه :٪بيم ، ابن 50ص .كالنظائر األشباه :السيوطي . 186
 .81 ص .الفقهية القواعد شرح :الزرقا . 51 ص .كالنظائر األشباه :. السيوطي 187
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 من األمور ٝبيع يف حاكمة قاعدة إهنا" :فقاؿ ا٤بعُب ىذا الزرقا الشيخ أكد كقد

 .188 "كااللتزامات ا٢بقوؽ سائر يف كأقضية كعقوبات كمعامبلت عبادات

 :للقاعدة اإلٝبايل ا٤بعُب

 بل فيو، الشك حصوؿ ٗبجرد يتغّب ال متيقننا ثبوتنا الثابت األمر :أف القاعدة ىذه تعِب

 الدليل ييعترب كال ا٢بكم، تغيّب يف بو ييعتد دليله  يأتً  مل ما األصلي، حكمو يبقى على

 تغيّبه جيوز فبل ، مثلو أك منو قوة أكثر كاف إذا إال األصل، حكم صا٢بنا لتغيّب الطارئ

 . 189كاالحتماؿ الشك ٗبجرد

 العقوبات يف القاعدة ىذه تطبيقات كمن

 كعلى .- ا٤بتهم لصاحل يفسر الشك ا٤بعاصرة النظم كبلغة - ا٤بتهم بو ينتفع الشكإف 

 :يأيت ما يوجب القاعدة ىذه ىذا فتطبيق

 .ا٤بتهم إىل ا١بردية نسبة يف  أمكن ما  اليقْب اعتماد .1

 .190ا٤بتهم عن ا٢بد يدرأ فإنو ٧بلو كاف كمهما نسبتو كانت مهما شك أمُّ  .2

                                                           
 . 574 ص1 ج .العاـ الفقهي ا٤بدخل :. الزرقا 188
 كالضوابط الكلية القواعد : عثماف ٧بمد . شبّب،82 ص .الفقهية القواعد شرح :الزرقا . 363 ص .الفقهية القواعد :. الندكم 189

 .131 ص .ـ 2000 ق 1420 .الفرقاف دار :عماف .1 ط .اإلسبلمية الشريعة يف الفقهية
 . 204 ص 26 ج .ـ 1986 ق 1406 .السبلسل ذات طباعة :الكويت .2 ط .الفقهية . ا٤بوسوعة 190
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 يعزر بل ا٢بد يقيم ال فإنو ،؟  جلد أـ رجم أ ا٢بد، يف شك إذا القاضي  :تطبيقاهتا كمن

 إىل كاالنتقاؿ إسقاطهما يقتضي قتبل، يكونا مل إذا العقوبة من جنسْب بْب لَبدداكأف  ،

". التكليف سن بأقصى كعقوباهتا ا٢بدكد جرائم يف األخذ"  أيضا كمنها ،191 التعزير
 أقصى يبلغ أف قبل الصيب على ا٢بد إقامة عن سئل عندما اإلماـ مالك أجاب قدف192

 السن من يبلغ حٌب ا٢بد عليو يقيم أال عنده ا٤بستحب من  بأنو :فأجاب االحتبلـ سن

 193 احتلم إال غبلـ جياكزه ال ما

جاءت   فإذا عشرة، ٜباف كأقصاه عشرة أربع أدناه ا٢بلم " : قاؿ أنو 194 الثورم عن كجاء

 .195  "بأقصامها أخذنا ا٢بدكد .

                                                           
 . 57 ص.كالنظائر األشباه :. السيوطي 191
 .125 ص.اإلسبلمي ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :. العوا 192
 .293 ص6 ج .صادر دار .الكربل ا٤بدكنة :أنس بن . مالك 193
 كعبد األعمش عن كركل التابعْب، كبار من ٝباعة أدرؾ ق، 97 سنة كلد حبيب، بن مسركؽ بن سعيد بن سفياف :. الثورم 194

 .ق 161 تويف سنة حنيفة، كأبو األكزاعي عنو حدث ا١بامع، كتاب صنَّف ا٢بديث، كثّب ثبتنا مأموننا ثقة كاف دينار، بن اهلل

 أعبلـ سّب : . الذىيب 147،151 ص3 ج .الصفوة صفة :ا١بوزم . ابن 350 ص6 ج .الكربل الطبقات :سعد ابن 

 .229 ص7 ج .النببلء
 اإلسبلمي.  ا٤بكتب :بّبكت  .األعظمي الرٞبن حبيب ٙبقيق . 2 ط .ا٤بصنف :ا٥بماـ بن الرزاؽ عبد بكر أبو . الصنعاين ، 195

 .337 ص7 ج .ـ 1983 ق 1403
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 جردية شخص ارتكب فإذا جنائينا، مسئولْب غّب أهنم السن صغار يف األصل ألف كذلك

 يزكؿ ال بيقْب ثبت ما ألف التكليف سن أقصى بلغ قد كاف إذا إال عليها يعاقب ال

 . 196بالشك

 ٔببلء اتضح العقوبات ٦باؿ يف "بالشك يزكؿ ال اليقْب" قاعدة تطبيقات خبلؿ من

 تدرأ ا٢بدكد قاعدة تعترب حيث .بالشبهات تدرأ ا٢بدكد قاعدة كبْب بينها الَبابط الوثيق

 .بالشك يزكؿ ال اليقْب قاعدة عن قاعدة متفرعة بالشبهات

 .200"   199الذمة 198 براءة197 الثانية  : " األصل القاعدة .2

                                                           
 .  125 ص .اإلسبلمي ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :. العوا 196
 .قاسم زكي رياض ٙبقيق .1 ط .اللغة هتذيب معجم : 370 ت أٞبد بن ٧بمد األزىرم،  .الشيء كل أسفل :لغة . األصل 197

 .167 ص1 ج.ـ 2001 ق 1422 .ا٤بعرفة دار :بّبكت

 .عليو غّبه ينبِب ما على كذلك كيطلق جزئياهتا، على ا٤بنطبقة كالقاعدية .القانوف منها كثّبة معاف على يطلق :كاصطبلحنا

 .112 ص.الكليات :الكفوم
 ص.اللغة يف ا٤بقاييس معجم :فارس ابن.جبللو جل اهلل كالبارئ ا٣بلق، اهلل برأ :ييقاؿ ا٣بلق، ٗبعُب كتأيت برأ من :لغة . الرباءة 198

130. 

ءي  .منو كالتٌخلص الشيء عن التباعد :معانيها كمن  عاطف . ذلك غّب أك بلية أك دىٍين من كالتخلُّص ا٤برض، من السبلمة :كالربي

 .18 ص .الببلغة أساس :. الز٨بشرم119 ص .ا٢بديث البياف معجم :الزين
  .ا٤بسلمْب ضماف يف ألهنم الذمة أىل ٠بي كبو ضماين، يف :أم ذمٍب، يف ىو :يقاؿ .كالضماف كاألماف، العهد، :لغة . الذمة 199

 .1293 ص2 ج .اللغة هتذيب معجم :األزىرم 225 ص1 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :الفٌيومي
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 القاعدة ىذه معُب

الناس  ألف التزاـ , أم من فارغة تكوف أف الناس ذمم يف األصل أفٌ  القاعدة ىذه تعِب

 األصل يستصحب لذا بدليل، إال يثبت كال طارئة صفةه  كااللتزاـ فارغة، كذ٩بهم يولدكف

 . 201ذلك عكس يثبت أف إىل الذمة فراغ كىو ا٤بتيَّقن منو

 -بريئا خلق ألنو -باليقْب ثابتة ا٤بتهم براءة أف :العقوبات ٦باؿ يف القاعدة ىذه كبياف

 ثبت ما على باليقْب ثبت ما فّبجح باالحتماؿ، ثابت با١بردية ذمتو كأف انشغاؿ

 ا٤بوجبة ا١برائم من ذلك غّب أك السرقة أك بالقتل شخص اهتم كالشك، فإذا باالحتماؿ

 .202  الدعول عليو تثبت أف إىل برمء ا٤بتهم ذلك فإف للحد

 العقوبات ٦باؿ يف 203 القاعدة ىذه تطبيق

                                                                                                                                                               

 190 ص3 ج. الفقهي ا٤بدخل :ا الزرؽ . عليو تتحقق الٍب ا٢بقوؽ تشغلو الشخص يف اعتبارمٌ  ٧بله  ىي" :اصطبلحنا الذمة

 ص .اإلسبلمية الشريعة يف  الفقهية الضوابط الكلية القواعد :لبللتزاـ " . شبّب أىبل اإلنساف هبا يصّب صفة" آخر تعريفو  كيف 

 .214 ص .كاقنييب لقلعجي .الفقهاء لغة معجم من . نقلو 147
 .59 ص .كالنظائر األشباه :٪بيم ابن . 53 ص .كالنظائر األشباه :. السيوطي 200
 . 174 ص .الكلية القواعد :. شبّب 201
  :جدة .القلم دار :دمشق .1 ط.ا٣ببلؼ مسائل على اإلشراؼ كتاب خبلؿ من اإلسبلمي الفقو قواعد :٧بمد . الرككي، 202

 .194 ص .ـ 1998 ق 1410 .األسبلمي الفقو ٦بمع
 .بالشك يزكؿ ال . اليقْب 203
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دليل  على بناءن  إال ا١برائم من ٔبردية ا٤بتهم إدانة جيوز ال أنو القاعدة ىذه تطبيقات من

 ىذا القاضي لدل يثبت مل كإذا .األصلية الرباءة من لو ثبت ما كيرفع التهمة، يثبت جاـز

 اهتم إذا . كمنها204ا٤بنسوبة إليو ا١بردية من ا٤بتهم بتربئة ا٢بكم عليو يتعْب فإنو الدليل

 الدعول ىذه تثبت أف إىل برمء ا٤بتهم فإف السرقة، أك الزنا أك بالقتل شخصنا إنساف

 . 205بدليل

 ك الٍب  "بالشبهات تدرأ ا٢بدكد " قاعدة مع "الذمة براءة األصل" قاعدة تلتقي كهبذا

 ا٤بتهم عن العقوبة دفع على كتعمل بل ا٤بتهم، على ا٢بكم قبل الدقيق توجب  التحرم

 أف تقرر الٍب ا٢بديثة، ا١بنائية النظم يف مقررة الذمة، براءة األصل كقاعدة .أمكن ما

  . 206 إدانتو تثبت حٌب برمء أنو اإلنساف يف األصل

 أف على ـ 1789 عاـ الفرنسية الثورة غداة كا٤بواطن اإلنساف حقوؽ إعبلف نص كقد

 اإلنساف ٢بقوؽ العا٤بي اإلعبلف . كنص207إدانتو تتقرر حٌب الرباءة اإلنساف يف األصل

 .11 يف  ا٤بادة:  ـ 1948 عاـ /األكؿ كانوف 10 يف الصادر

                                                           
 . 124 ص.ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :. العوا 204
 .147 ص.الفقهية كالضوابط الكلية القواعد :. شبّب205
 . 121 ص.ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :. العوا206
 .122 ص.ا١بنائي النظاـ أصوؿ يف :. العوا207
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 علنية ، ٧باكمة يف قانوننا ٥با ارتكابو يثبت أف إىل بريئنا يعترب ٔبردية متهم شخص كل"  

 .208 " نفسو عن للدفاع البلزمة الضمانات ٝبيع فيها لو كفرت قد تكوف

 أقسامهو  تعريفه القتل :األول المطلب

 اآلتية الفركع يف كذلك

 واصطالًحا لغة القتل :األول الفرع

 أك بضرب أماتو إذا :. كقتلو209 ركحىو أزىق :أم من قىتلو قٍتبلن  مأخوذ :اللغة يف القتل

 211ذلك قتلو أصيبت لو الٍب ا٤بواضع :اإلنساف . كمقاتل210علة أك سم أك حجر

ىذه  كمن اللغوم معناه عن ٚبرج ال تعريفات القتل الفقهاء عرؼ :اصطبلحنا القتل

 :التعريفات

 بو تزكؿ العباد إىل مضاؼه  فعله "أك ،212ا٢بياة" فوات يف مؤثر لفعل "اسمه   :القتل

 أف عادنة شأنو من بفعل ا٢بياة متحقق إنساف ركح إزىاؽ" :تعريفو يف كقيل،  213ا٢بياة

 .214بعملو مؤاخذه  إنساف بو يقـو الركح ييزىق

                                                           
 . -  2003 .فلسطْب دكلة يف األساسي التاسع للصف ا٤بدنية الَببية ٤بادة ا٤بقرر الكتاب يف "1 " رقم ملحق القانوف . نص208

 .50 ص2004
 147 ص2 ج .ا٤بنّب ا٤بصباح :الفيومي. 209
 547 ص 11 ج.العرب لساف :منظور ابن. 210
 874 .اللغة ص يف ا٤بقاييس معجم :فارس ابن. 211
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 :القتل أقسام :الثاني الفرع

 215خطأ كقتلي  عمد، شبوي  كقتلي  عمدو، قتلي  :أقساـ ثبلثة القتل أف الفقهاء أكثر يرل

 من كاحملدد السبلح ٦برل أجرم ما أك بسبلح ضربو تعمد ما :العمد القتل .1

 أف تعريفو يف كقيل 217للركح مزىقو  عدكاف ٧بض عمدو  فعل ىو كل ك، أ 216ا٣بشب

 .218بو موتو الظن على يغلب ٗبا فيقتلو معصومنا آدمينا يعلمو من يىقصد

 ٦برل أجرم ما كال بسبلح ليس ٗبا الضرب يتعمد أف :العمد شبو . القتل2

غالبنا يقتل ال ٗبا عليو اجملِب عْب يقصد أف :تعريفو يف كقيل219السبلح
220 

  221أبيو مع االبن يف إال العمد شبو بالقتل يعَبفوا مل كا٤بالكية

                                                                                                                                                               
 239 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين.  212
 4 ص9 ج .الرائق البحر :٪بيم ابن.  213
 348 ص .كشريعة عقيدة اإلسبلـ :شلتوت.  214
 ج .ا٤بغِب قدامة: .ابن390 ص2 ج .اإلرادات منتهى :النجار ابن احملتاج مغِب .مًب 2 ص4 ج .الطالبْب منهاج :. النوكم 215

 499-498ص1 ج .األحكاـ آيات تفسّب يف البياف ركائع :. الصابوين320 ص9
 15 ص4 ج .ا٥بداية :ا٤برغيناين. 216
 253 ص6 ج .ا٤بذىب يف الوسيط :الغزايل. 217
 390 ص2 ج .اإلرادات منتهى :النجار ابن .218
 158 ص4 ج .ا٥بداية :ا٤برغيناين .219
 2 .ص4 ج .احملتاج مغِب :لشربيِب. ا220
 297 ص2 ج .اجملتهد بداية :رشد ابن. 221
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 222نوعاف :ا٣بطأ . القتل3

ا يظنو شخصنا يرمي أف كىو :القصد يف خطأ -  .آدمي ىو فإذا صيدن

 .آدمينا فيصيب غرضنا يرمي أف كىو :الفعل يف خطأ -

 .223بالتسبب كالقتل ا٣بطأ ٦برل جرل ما السابقة الثبلثة األقساـ إىل ا٢بنفية كأضاؼ

 كحافر بسبب القتل كأما 224فيقتلو رجل على ينقلب النائم مثل ا٣بطأ ٦برل أجرم كما

 ألنو العمد القتل ىو األنواع ىذه من يعنينا كالذم 225ملكو غّب يف ا٢بجر ككاضع البئر

 .القصاص يوجب

  االصطالح و اللغة فيعن المعتدي  الدفاع تعريف : الرابع المبحث

 : منها متعددة، معافو  على تطلق اللغة يف "دفع"  كلمة من الدفاع

 .عنو كأزالو ٫باه، أم األذل، عنو دفع : يقاؿ كاإلزالة، التنحية -ُ

 .إليو رددهتا أم صاحبها، إىل الوديعة دفعت : يقاؿ الرد، -ِ

                                                           
 159-158 ص 4 ج .ا٥بداية :ا٤برغيناين. 222
 143 ص3 ج الكتاب شرح يف اللباب :. ا٤بيداين  158 ص4 ج .ا٥بداية :. ا٤برغيناين223
 143 ص3 ج .الكتاب شرح يف اللباب :ا٤بيداين . 159 ص4 ج .ا٥بداية :ا٤برغيناين .224
 ا٤برجع السابق.225
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 226 كأبطلتو با٢بجة، رددتو أم القوؿ، دفعت : يقاؿ اإلبطاؿ، -ّ

 .  يظلم كىو ظامل –يعتدم ٗبعُب ظلم  –يف اللغة من كلمة اعتدل  ا٤بعتدمف

 .227 كاإليذاء الضرر، أك كالقهر، الغلبة، بقصد الغّب علىٗبعُب الظلم   االعتداءك 

 : االصطبلح يف كالصياؿ الصائل تعريف

 ،228كال كالية ، تأكيل ببل الظامل ىو : العتداءا : تيمية البن الشرعية السياسة يف جاء

فيدخل  ، ظامل كل فيو فيدخل ، بالظامل الصائل عرؼ ألنو , مانع غّب التعريف كىذا

 كالقاذؼ ، كا٤بماطل ، كالغاصب ، كالسارؽ كالعرض، كا٤باؿ، ، النفس على العتداءا فيو

 .كالية كال تأكيل، ببل ظامل بأنو يوصف الكل ألف , كثّب ذلك كغّب ، كاحملارب،

 الشرعي الدفاعك الدفاع عن ا٤بعتدم ٗبعناىا اآلخر كىو 

 : االصطبلح يف ع عن ا٤بعتدمالدفا 

نفس  أك ، نفسو ٞباية يف اإلنساف كاجب "ىو : فقاؿ عودة القادر عبد األستاذ عرفو

 .229البلزمة بالقوة مشركع، غّب اعتداء كل من غّبه، ماؿ أك مالو، ٞباية يف كحقو غّبه،

                                                           
 1/196ا٤بنّب  كا٤بصباح 924الداؿ ص  فصل العْب، باب ، احمليط كالقاموس "3/1393،1394"دفع  مادة العرب، . لساف226

 1/289 "دفع" مادة الوسيط كا٤بعجم
 مادة "صاؿ" الصحاح، ، ك٨بتار1/352"صاؿ"مادة  ا٤بنّب، كا٤بصباح 4/2528صوؿ" مادة العرب، . لساف 227
 ِٖٕصمادة "صاؿ"  الصحاح، ، ك٨بتار1/352مادة "صاؿ" ا٤بنّب، كا٤بصباح 4/2528صوؿ" مادة العرب، . لساف 228
 1/471عودة  لعبدالقادر ا١بنائي التشريع. 229
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 من العرض أك ا٤باؿ، أك للنفس، الفرد ٞباية : يقاؿ أفعند الباحث :   ا٤بختار التعريف

 . كمانع كجامع، موجز، التعريف فهذا, 230 اعتداء كل

 منو كلمة أك ، ٝبلة أم عن االستغناء ديكن فبل ، قصّبة بعبارة جاء فقد موجز أنو فأما

 ، ا٤بعرؼ أركاف ميع١ب فلشمولو جامع أنو كأما ، ا٤بعُب الختل شيء منو أخذ ، فلو

 كا٤باؿ، كالعرض، ، النفس كىو ، عنو ا٤بدافع كعلى ، الفرد كىو على ا٤بدافع، فاشتمل

 جنس من ليس ما دخوؿ من دينع فؤلنو , مانع أنو كأما كىو االعتداء، ، ا٤بدفوع كعلى

 أصحاب من الصادرة األحكاـ من غّبه كال ، الدفاع العاـ، فيو يدخل فبل ، ا٤بعرؼ

عن  الدفاع كأما الوالة، اختصاص من كاجبات حقوقأك ىذه ألف , العامة الواليات

 .للفرد فحقا٤بعتدم 

 المعتدي عن الدفاع حكم : األول المطلب

 الناس فبل آحاد من كاف فإف: السلطاف من أك ، الناس آحاد من يكوف أف إما االعتداء

 أكاف سواء كالعرض، كا٤باؿ، ، النفس عن الدفاع مشركعية على العلماء بْب خبلؼ

                                                           
 21  ا٤بطركدم اهلل عبد .د - اإلسبلمي الفقو يف عليو ا٤بَبتبة كاآلثار ا٣باص الشرعي الدفاع ضوابط. 230
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 الكتاب ذلك يف األصل ك، 231معصـو غّب أـ  معصومنا مكلف غّب أـ ا٤بعتدم مكلفنا

 .  كالسنة

 : منها كثّبة، آيات الكتاب ففي

 :تعاىل قولو  -ُ                  

    232  

: }  تعاىل قولو  -ِ            .        

    }
233 

 : منها كثّبة أحاديث السنة كيف

                                                           
 ىو ىل ،كاختلفوا ا١بملة يف كا٤باؿ عن النفس الدفاع مشركعية على ،كاتفقوا العرض عن الدفاع كجوب على العلماء اتفق . كقد 231

 للمعتدم االستسبلـ عليو ،كحيـر مايستطيع بكل كا٤باؿ النفس عن يدفع االعتداء أف عليو فيتعْب عليو ا٤بعتدل على كاجب

 كأحد ، مذىب ا٤بالكية يف ،كاألصح ا٢بنفية ،فمذىب اليدفع أف ،كلو يدفع أف ،فلو لو حق ىو أك ، يف الدفاع التقصّب ،أك

 كمذىب ا٤بالكية بعض ،كقوؿ الوجوب ،كالظاىرية - الفتنة كقت غّب يف– ا٢بنابلة ،كمذىب الشافعية مذىب يف الوجهْب

 ا٤بصادر انظر . االستسبلـ لو كجيوز الدفع لو فيجوز عليو للمعتدل حق الدفاع أف– الفتنة كقت يف – كا٢بنابلة ، الشافعية

  6/155القناع  ، ككشاؼ 13/455للماكردم  . كا٢باكم4/357الدسوقي  كحاشية 110/ٔ ا٢بقائق ، تبيْب التالية

 6/136 القرطيب ،كتفسّب 6/74,75  األكطار كنيل 11/314احمللى ُِْ ص حـز البن اإلٝباع مراتب

194البقرة:. سورة  232 
 40آية, الشورل، سورة. 233
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 إىل رسوؿ رجل جاء : قاؿ – عنو اهلل رضي – ىريرة أيب عن بسنده مسلم ركاه ما -1

أخذ  يريد رجل جاء إف أرأيت ! اهلل رسوؿ يا : فقاؿ – كسلم عليو اهلل صلى – اهلل

 إف : أرأيت : قاؿ قاتلو، : قاؿ ؟ قاتلِب إف أرأيت : قاؿ ، مالك تعطو فبل : قاؿ ؟ مايل

 . 234النار يف ىو : قاؿ ؟ قتلتو إف أرأيت : قاؿ شهيد، فأنت : قاؿ قتلِب

صلى  – النيب عن – عنو اهلل رضي – زيد بن د سعي عن بسنده أبوداكد ركاه ما -2

 دكف أك ، أىلو دكف قتل كمن ، شهيد فهو مالو دكف قتل من : قاؿ – كسلم عليو اهلل

 235شهيد فهو دينو أك دكف ، دمو

 . ا٤بعتدين كقتاؿ االعتداء دفع مشركعية على بوضوح تدؿ كغّبىا األدلة فهذه

ماكجد  ذلك دفع... مالو أك نفسو أريدت من كل على فالواجب :   236القرطيب قاؿ

ا أك ا٤بريد كاف متأكال سبيبل إليو  الرجل ديْب باب : البخارم كقاؿ 237 للظلم متعمدن

                                                           
 الدـ مهدر القاصد كاف حق بغّب غّبه ماؿ قصد من أف على الدليل باب اإلدياف، كتاب- النوكم شرح مع – مسلم . صحيح234

 2/522حقو  يف
 – الَبمذم كأخرجو سكت عنو، ك ، ِْٕٕ : حديث 4/128اللصوص  قتل يف باب السنة، كتاب – داكد أيب سنن . 235

 حسن حديث : كقاؿ 4/22،ُْ حديث شهيد، فهو دكف مالو قتل فيمن جاء ما باب الديات، كتاب – سننو يف – ٗبعناه
ا إمامنا ،كاف ا٤بفسرين كبار ،من ،القرطيب ا٣بزرجي األنصارم فرج بن بكر أيب بن أٞبد بن مد مح اهلل عبد أبو . ىو236  من عىلمن

 ،كالتقريب ،كالتذكرة القرآف ألحكاـ ا١بامع منها مصنفات ،لو النقل ،جيد التصنيف حسن ا٢بديث معاين على الغواصْب

 ُّٕ ص ا٤بذىب كالديباج ,7/584الذىب  شذرات يف ترٝبة ، لو ق ُٕٔ سنة مصر يف صعيد ،تويف التمهيد لكتاب
 62/303اآلخرة  كأمور ا٤بوتى أحواؿ يف التذكرة. 237
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 يذب ،فإنو خياؼ مكره كل ككذلك ، ٫بوه عليو القتل،أك خاؼ إذا أخوه أنو لصاحبو

 عليو،كال قود فبل ، ا٤بظلـو دكف قاتل ).،فإف ،كالخيذلو دكنو ،كيقاتل الظامل عنو

 .238قصاص

 

 

 

 عن المعتدي الدفاع ضوابط : الثاني المطلب

 دفاع حالة يف عليو ا٤بعتدل يكوف مشركع لكي غّب االعتداء يكوف أف :األكؿ الضابط

 ىو 240ا٤بشركع غّب فاالعتداء ،239غّب مشركع الواقع الفعل يكوف أف يشَبط ك، شرعي

 عليكم اعتدل فمن}   : عاىلتلقولو  , 241الدفاع حق عليو للمعتدل جيعل الذم

                                                           
 4/286البخارم  صحيح. 238
 . الضرر أك ، اإليذاء بقصد ، العرض أك ، ا٤باؿ أك ، النفس على االعتداء ىو ا٤بشركع غّب الفعل .239
،أـ جنائيا مسؤال ا٤بعتدم أكاف اء،سواء االعتد دفع جواز على الفقهاء . اتفق240  ،كالصيب جنائينا مسؤؿ غّب ،كا٤بكلف ا٤بعصـو

 الثاين الفصل من األكؿ ا٤ببحث يف ذلك نوف،كتفصيلجملكا كالصيب ا٤بسؤؿ جنائينا غّب ا٤بعتدم دـ ضماف يف ،كاختلفوا نوفجملكا

 البحث. ىذا من
القناع  , ككشاؼ9/191، كحاشية الشركاين 4/198احملتاج  , كمغِب4/354ا٣برشي  ، حاشية6/545عابدين  ابن حاشية. 241

 1/180,478عودة  لعبدالقادر ، كالتشريع ا١بنائي123,124البارم  , كفتح6/155
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 ، دفعو جيوز فبل ، ا٤بشركع الفعل كأما،  242{عليكم اعتدل ما ٗبثل عليو فاعتدكا

 لو ٩بن الصادر التأديب أك ، كاجب أك أداء ، حد أك ، حق الستيفاء الصادرة كاألفعاؿ

 كالية لو من ككل كالزكج، ، كالوالد، كا٤بعلم كاحملتسب، كالقاضي، كالويل، ، التأديب حق

 . التأديب

,  اعتداءن  كال ، عدكاننا تعترب ال – ا٤بشركع ا٢بق يتجاكزكا مل إذا – ىؤالء أفعاؿ فكل

 ا كاجبن  أك يؤدم ، ا حقن  يستعمل كمن ، ا كاجبن  يؤدكف أك ، ا حقن  يستعملوف مهنأل

 أفعا٥بم ٘باكزت إذا لكن. عدكاننا أك اعتداءن  فعلو يسمى كال بأنو معتدو، يوصف ال ،

 أك دية، أك بقصاص، مضموننا كيكوف  ، عدكاننا يعترب الزائد فإف ، شرعنا بو ٥بم ا٤بأذكف

  .243عدكاف ألنو , دفعو يف ا٢بق عليو كقع ٤بن كيكوف قيمة،

 .الوقوع كشك على أك كاقعنا االعتداء يكوف أف :الثاين الضابط

بدأ  إذا كما ، بالفعل االعتداء ٙبقق إذا إال شرعي دفاع حالة يف عليو ا٤بعتدل يكوف ال

 ارتكاب يف شرع أك ، إتبلفو أك ، مالو بأخذ بدأ أك ، عليو ا٤بعتدل بضرب ا٤بعتدم

 ، فعبل يبدأ كمل ، الوقوع كشك على االعتداء كاف أك .ذلك ٫بو أك مع امرأتو، الفاحشة

                                                           
 194  آية البقرة، سورة. 242
 , كالتشريع10/190, كركضة الطالبْب 4/198احملتاج  , كمغِب6/433ا٥بندية  , كالفتاكل 528-12/526ا٤بغِب  . ا٤بغِب243

 1/479عودة  لعبدالقادر ا١بنائي
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 أك ، بندقية إليو بنا مصو أك ، سبلحو شاىرنا عليو ا٤بعتدلعلى  ا٤بعتدم أقبل إذا كما

 ا٢بالتْب يدفعو ففي مل إف سيقع االعتداء ، كأف جاد ا٤بعتدم أف ظنو على كغلب ٫بوىا،

 .لدفعو بالقدر ا٤بناسب االعتداء يدفع أف كلو ، شرعي دفاع حالة يف عليو ا٤بعتدل يكوف

٦برد  كاف إذا كما ، الوقوع كشك على أك ، حقيقة كاقعنا االعتداء يكن مل إذا كأما

 ألف , شرعي دفاع حالة يف يعترب ال عليو ا٤بعتدل فإف ، ا٤بستقبل يف ككعيد ديد،ٙب

 ، العاجل بالدفاع منو حيتمي خطر يوجد ال ألنو , للدفاع ٧ببل ليس االعتداء ا٤بؤجل

 بالناس االستعانة أك ، العامة السلطات إىل االلتجاء كىو ، ٗبا يناسبو التهديد يدفع كإمنا

 .244االعتداء من ا٤بانعة ،كاألسباب كا٢بذر ا٢بيطة كأخذ ،

 . البلزمة بالقوة االعتداء يدفع أف  :الثالث الضابط

 كأقلها ، الوسائل بأخف االعتداء يدفع أف عليو ا٤بعتدل على جيب أنو على الفقهاء اتفق

 .  245باألخف االعتداء دفع إمكاف مع األشد إىل يلجأ كأال ضررنا،

االحتماء  أك ، بالناس االستعانة أك ، باهلل ا٤بناشدة أك ، بالكبلـ ا٤بعتدم دفع أمكن فإذا

 يضربو أف لو فليس باليد بالضرب دفعو أمكن كإف ، يضربو أف لو فليس بالسلطات،
                                                           

 كا٢باكم 12/72،73ا٤بهذب  , كالبيانشرح4/357الدسوقي  , كحاشية6/433ا٥بندية  , كالفتاكل6/545ا٤بختار الدر. 244

 6/156،157القناع  , ككشاؼ13/453،454للماكردم 
عوده  القادر لعبد ا١بنائي , كالتشريع6/546عابدين  ابن , كحاشية6/111ا٢بقائق  , كتبيْب6/157القرطيب  تفسّب. 245

1/483 
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 بالعصا أمكن إف ك ، بالعصا يضربو أف لو فليس بالسوط دفعو أمكن إف ، ك بسوط

 األصل ألف , يقتلو أف لو فليس عضو بقطع أمكن إف ك يضربو بسبلح، أف لو فليس

 للدفع ضركرة كال ، عدكانو دفع ضركرة تقتضيو أبيح ما أنو إال ، ا٤بعتدم دـ عصمة

 كىو األصل، على باألشد فيبقى الدفع ، باألسهل الدفع حصوؿ مع باألشد

 .246التحرًن

 ضامننا ٤با كاف ، باألدىن الدفع إمكاف مع أعلى بوسيلة كدفع ، عليو ا٤بعتدل خالف فإف

 لة ا٢با ىذه يف عليو ا٤بعتدل فعل ألف , دية أك بقصاص، ا،هندك  كما ، نفس من أتلف

 .247مضموننا فيكوف مشركع، غّب دفع

يدفع  أف عليو فللمعتدل ، باألشد بدفعو إال االعتداء لدفع طريق يوجد مل إذا كأما

 ٗبا ضربو فلو ، يقتلو مل إف بالقتل ا٤بعتدم يبادره أف عليو ا٤بعتدل خاؼ إذا مثل باألشد،

 يضمن فبل شره، لدفع تلف ألنو , ىدر فهو تلف كما طرفو، أك يقطع ، يقتلو

 الضبط عن األمر كخرج ، بينهما ملتحم القتاؿ ألف , الَبتيب عليو تعذر أك 248كالباغي

                                                           
 , كالتشريع4/15حتاج 6امل , كمغِب8/118الزرقاين  , كحاشية6/546عابدين  ابن , كحاشية7/92,93الصنائع  بدائع. 246

 1/476عودة  لعبدالقادر يا١بنائ
 27/38الكبّب  , كالشرح8/118الزرقاين  , كحاشية7/92,93الصنائع  , كبدائع6/111ا٢بقائق  تبيْب. 247
 27/39الكبّب  , كالشرح7/93الصنائع  بدائع. 248
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 ا٤بعتدل ىبلؾ إىل ألفضى ا٢بالة ىذه يف الَبتيب ركعي لو ألنو , التدرج فبل يراعي ،

 . 249عليو

يدفعو  أف فلو ، سبلحنا إال عليو ا٤بعتدل جيد فلم ، بالعصا يندفع ٤بعتدم ا كاف إذا ككذا

 استصحاب بَبؾ التقصّب إىل نسبتو ديكن كال بو، إال الدفع ديكنو ال كاف إذا بو

 .  250عصا

الدفع  أكاف سواء – لدفعو البلزمة بالقوة يكوف أف االعتداء دفع يف يشَبط أنو كٗبا

 لتقدير الشرعي ا٤بقياس فما – القتل أك ، القطع أك ، ا١برح أك ، الضرب أك بالكبلـ،

 ؟ االعتداء لدفع القوة البلزمة

من  معْب بقدر ٙبديده ديكن ال االعتداء لدفع البلزمة القوة لتقدير الشرعي ا٤بقياس

 بالواقعة ٙبيط الٍب كا٤ببلبسات الظركؼ ألف , منها ينقص كال ، عليها يزاد ال القوة،

 , االعتداء يف ا٤بستخدمة كالوسائل كاألشخاص، كاألماكن، اف، األـز ٨بتلفة باختبلؼ

 تقدير يف كيرجع ، أمكن إف االعتداء مع متناسبنا الدفاع يكوف يشَبط أف لذلك

 251معقولة كقرائن أسباب، على ا٤بدافع ا٤ببِب ظن غلبة إىل التناسب

                                                           
 7/727احملتاج  يةهنا. 249
 8/827احملتاج  يةهنا ,8/118الزرقاين  حاشية. 250
 ,8/27احملتاج  يةهنا ,7/92,93الصنائع  , بدائع6/111ا٢بقائق  تبيْب. 251
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 يشد ٫بوه، ، ر٧بو مادنا ، سيفو شاىرنا ليبل عليو دخل فإذا ..." : البزازية الفتاكل يف جاء

يبدأ  أف لو حل ، قتلو يريد أنو كعلم كخوفو، ، منو فزعو كثر فإف ، قلبو ذلك يف حيكم

 . 252الظن غلبة فيو كا٤بعترب قتلو، لو حيل ال ذلك خبلؼ قلبو يف كقع كإف بقتلو،

 .عدكانو يف ا٤بعتدم يستمر أف : الرابع الضابط

يف  مستمرنا ا٤بعتدم يكوف أف شرعي فاع د حالة يف عليو ا٤بعتدل كوف يف يشَبط

 ، بانتهائو كينتهي حكما، أك ، حقيقة االعتداء بداية من يبدأ الشرعي فالدفاع عدكانو،

 .بعده دفاع كال االعتداء، دفاع قبل فبل

السارؽ  ألقى أك ، اىارب كىل أك ، سبلحو ألقى أك ، الضرب عن ا٤بعتدم كف فإذا

 انكسرت أك ، نار أك ، ماء يف كقع كأف ، آخر بسبب شره اندفع أك ، كىرب ا٤بسركؽ

 . ذلك ٫بو أك خندؽ، أك جدار، بينهما أك حاؿ ، رجلو

 دفاع ا٤بعتدل يصبح بل ، شرعي دفاع حالة يف عليو ا٤بعتدل يعترب ال ا٢باالت ىذه ففي

 شرع ٤بنع الدفاع ألف , دية أك بقصاص، ، عنو مسؤكال كيكوف ، مشركع غّب اعتداء عليو

معاقبة  االعتداء زكاؿ بعد الدفاع فيكوف ، ذلك زاؿ كقد ، الضرر كدفع ، االعتداء

 . منو كانتقامنا للمعتدم،

                                                           
 6/433ا٥بندية  الفتاكل مع-البزازية الفتاكل. 252
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آلحاد  ذلك كليس ، األمر كالة اختصاص من جرائم من فعلوه ما على ا١بناة كمعاقبة

 انتهى ك كقع قد االعتداء إف كحيث ، بنفسو حقو يأخذ أف لئلنساف ليس ألنو253الناس

 ا٤بعتدم,كألف من حقو لو لتأخذ ، األمر كالة إىل األمر يرفع أف م ا٤بعتد ، فعلى العدكاف

 كىو ، لدمو ا٤ببيح السبب لزكاؿ،  الدـ عصمة إليو عادت عدكانو كف عن إذا ا٤بعتدم

 .254بو يندفع ما بقدر شره لدفع أبيح كإمنا دـ ا٤بعتدم، عصمة فاألصل االعتداء،

 

 الشرعية بالضوابط المدافع التزم على المترتبة اآلثار:  لثالثا المطلب

 أكاف سواء ا٤بعتدم ضد عليو ا٤بعتدل اهب  يقـو الٍب األفعاؿ إباحة على الفقهاء اتفق

 .255يتجاكزىا كمل الشرعية بالضوابط ا٤بدافع التـز إذا مكلف، غّب أك مكلفنا، ا٤بعتدم

 ، دية كال ، بقصاص ، ضمانو كعدـ ، ا٤بكلف ا٤بعتدم دـ إباحة على اتفقوا كما

 .كالسنة الكتاب، ذلك يف كاألصل،  256كالكفارة
                                                           

 أليب السلطانية  ,    كاألحكاـ 3/211ا٢بقائق  ،  كتبيْب ُٓ ص للماكردم السلطانية , ،كاألحكاـ2/256ا٢بكاـ  تبصرة . 253

 ِ ص يعلى
 1/481عودة  لعبدالقادر ا١بنائي , كالتشريع4/357الدسوقي  كحاشية, 6ً/546عابدين  ابن ،كحاشية8/344الرائق  البحر. 254
احملتاج  , كمغِب4/357, كحاشية الدسوقي4/185للقرايف  , كالفركؽ12/531, كا٤بغِب 6/110,111ا٢بقائق  تبيْب. 255

البارم  , كفتح11/98,102, احمللى 6/155القناع  , ككشاؼ13/450,451للماكردم  , كا٢باكم194,195/

12/222, 
 السابقة ا٤براجع. 256
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 اعتدل ما ٗبثل عليو فاعتدكا عليكم اعتدل فمن}   : : تعاىل قولو العزيز الكتاب فمن

  257{عليكم

 أمر سبحانو اهلل ألف ؛ ٗبثلو العدكاف رد مشركعية على اآلية ىذه دلت:   الداللة ككجو

 وفعل يعد ال ، ا٤بشركع الفعل يأيت كالذم ،  عليكم اعتدل ما ٗبثل عليو فاعتدكا بقولو بو

 فعل فهو ، كفارة عليو جيب كال ، دية كال بقصاص ، عليو ترتب ما كال يضمن ،احرامن 

 . 258تفريط كال تعدو  غّب من فعلو لو جيوز ما

 : منها أحاديث السنة كمن

إىل  رجل جاء : قاؿ – عنو اهلل رضي – ىريرة أيب عن بسنده مسلم ركاه ما -

 جاء إف أرأيت ! اهلل رسوؿ يا : فقاؿ – كسلم عليو اهلل صلى – اهلل رسوؿ

 ؟ قاتلِب إف أرأيت : قاؿ ، مالك تعطو فبل : قاؿ ؟ أخذ مايل يريد رجل

 رأيت أ :قاؿ ،(شهيد فأنت ) قاؿ ؟ قتلِب إف : أرأيت : قاؿ قاتلو، : قاؿ

  .259(النار يف ىو) : قاؿ ؟ قتلتو إف

                                                           
 194  آية البقرة، سورة. 257
 13/451للماكردم  ا٢باكم. 258
 ٚبرجيو سبق . 259
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 – النيب عن – عنو اهلل رضي – زيد بن سعيد عن بسنده داكد أبو ركاه ما -

 دكف قتل كمن ، شهيد فهو مالو دكف قتل من : قاؿ – كسلم عليو صلى اهلل

 .260شهيد فهو دينو دكف أك ، دمو دكف أك ، أىلو

 ال كأنو ، مباحة ا٤بعتدم ضد ا٤بدافع أفعاؿ أف على ا٢بديثاف ىذاف دؿ:   الداللة كجو

 – الرسوؿ ألف ؛ اع الدؼ يف ا٤بشركع حقو يتجاكز مل إذا ، عليو كال عقاب ، ضماف

 دينو أك ، عرضو أك ، أىلو أك ، نفسو عن دفاعنا ا٤بقتوؿ جعل – كسلم عليو اهلل صلى

 عليو ضماف فبل مشركع بفعل أتى من ككل مشركع، بفعل  إال تناؿ ال كالشهادة شهيدا،

 . 261عقوبة كال

 المبحث الخامس : مفهوم الدافع و الباعث

كتأيت ٗبعُب الناقة الٍب تدفع ، ك تأيت ٗبعُب 262الدافع لغة من الدفع ك ىو اإلزالة بقوة 

 . 263 اللنب على رأس كلدىا لكثرتو، حيث يكثر اللنب يف ضرعها حْب تريد أف تضع

كلوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض }  . قاؿ اهلل تعاىل:264 كدفع الشيء: ٫باه كأزالو بقوة

 .265{  لفسدت األرض

                                                           
 .ٚبرجيو سبق. 260
 12/528,529, كا٤بغِب 13/450,451للماكردم ا٢باكم. 261
262

 87, ص 28ق,ج 23,1414ابن منظر, ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر أبو الفضل، لساف العرب, درا صادر, بّبكت, ط .  

263
 89ا٤برجع السابق, ص  . 
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. كيقاؿ: دفع فبلف إىل 266 كناقة دافع كدافعة كمدفاع: تدفع اللبأ يف ضرعها قبيل النتاج

 . 268كيقاؿ: دفع ناقتو: أم ٞبلها على السّب. 267 فبلف أم انتهى إليو

:  ، كدفعت القوؿ : دفع بعضهم بعضان  ، كتدافع القـو كدفع إليو شػيئا كدفعو فاندفع

:  ، كدفعت عند ا٤بوضع رددهتا إليو : ، كدفعت الوديعة إىل صاحبها رددتو با٢بجة

 . 269 كصلت عنو

عرفو الدكتور ٧بمد مصطفى زيداف بأنو: "حالة فسيولوجية  يف االصتبلح قد الدافعك 

السلوؾ يف ا٘باه معْب،  كسيكولوجية داخل الفرد ٘بعلو ينزع إىل القياـ بأنواع معينة من

كهتدؼ الدكافع إىل خفض حالة التوتر لدل الكائن ا٢بي، كٚبليصو من حالة عدـ 

 . التوازف، أم إف الكائن ا٢بي يعمل على إزالة الظركؼ ا٤بثّبة كإشباع الدافع الذم حيرٌكو

كعرفة الدكتور حلمي ا٤بليجي بأنو: "مثّب قوم يدفع اإلنساف إىل أف يسلك بصورة ما 

 . "270 حٌب ٚبف حدة ىذا ا٤بثّب أك يستبعد كلية

                                                                                                                                                               
264

 289,ص 1أنيس, إبراىيم كآخركف, ا٤بعجم الوسيط, دار الفكر, ج  . 

265
 40سورة ا٢بج, آية  . 

266
 924الفّبكز آبادم, ٧بمد بن يعقوب, القاموس احمليط, ص .  

267
 89.ابن منظر, ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر أبو الفضل، لساف العرب, ا٤برجع السابق, ص .  

268
 89ع السابق, ص ا٤برج.  

269
 . 146,ص 1الفيومي، أٞبد بن ٧بمد على ا٤بقرم, ا٤بصباح ا٤بنّب, ا٤بكتبة العلمية، بّبكت, ج .  

270
 .36ق,ص 1404, 1زيداف, ٧بمد مصطفى, الدكافع كاالنفعاالت, شركة مكتبة عكاظ, ا٤بملكة العربية السعودية, ط .  
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كذكر أف الدكافع تعمل داخليان، إال أهنا تعمل متعاكنة مع مثّبات خارجية يف إثارة 

 . 271 النشاط كتوجيهو كي يسلك سلوكان معينا يف ا٣بارج

 .كالدكافع توجو السلوؾ الفردم إىل ٙبقيق ىدؼ معْب يف العامل ا٣بارجي

 272. تثارة كتوتر داخلي تثّب السلوؾ كتدفعو إىل ٙبقيق ىدؼ معْبكالدكافع ىي حالة اس

كعرٌفو الدكتور أٞبد عزت راجح بأنو:"حالو داخلية جسمية أك نفسية تثّب السلوؾ يف 

  273.  ظركؼ معينة، كتواصلو حٌب ينتهي إىل غاية معينة

كعند  كالدافع: قوة ٧بركة موجهة يف آف كاحد تثّب السلوؾ إىل غاية أك ىدؼ يرضيو،

 .  274 إعاقة الدافع عن بلوغ ىدفو يظل يف حالة من التوتر كأنو زنربؾ مشدكد

كاإلنساف منذ ميبلده خلق اهلل سبحانو كتعاىل لو حاجات لكي يشبعها كحيتاجها 

ا١بسم، مثل ا٢باجة إىل ا٥بواء كالغذاء كا٤باء، ٩با تكوف ضركرية إلشباع التوازف البدين 

الذم خلق فسػول كالذم قدر } قاؿ اهلل تعاىل: ، 275 للكائن البشرل ٢بفظ البقاء

 276{. فهدل

                                                           
271

 112ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  .  

272
 . 112مرجع سابق, ص .  

273
 . 78ـ, ص 1999أٞبد عزت، أصوؿ علم النفس، دار ا٤بعارؼ, القاىرة, ط, .  

274
 78ـ, ص 1999أٞبد عزت، أصوؿ علم النفس، دار ا٤بعارؼ, القاىرة, ط, .  

275
 111ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص .  

276
 4-3سورة األعلى, .  
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كعند منو الفرد كتطور خرباتو كتعليمو، فإنو حيتاج إىل حاجات إضافية شخصية أك 

اجتماعية، كىي ضركرية إلشباع التوازف النفسي مثل ا٢باجة إىل األمن كالرضا 

إنا كل  } اؿ اهلل تعاىل:ق،  277 االجتماعي، كا٢باجة إىل ٙبقيق الذات كتقدير اآلخرين

 .278{ شيء خلقناه بقدر

كالدافع يثّب السلوؾ حٌب ينتهي إىل غاية معينة، فالكلب ا١بائع يضرب يف األرض بدافع 

 . ا١بوع، كال ينتهي سلوكو حٌب يقع على طعاـ أك يصيبو اإلغماء

كالشخص الذم يؤ٤بو ضرسو يبحث عن مسكن خيفف بو أ٤بو، كالطالب يستذكر 

يسهر الليايل بدافع الرغبة يف النجاح، كالشعور بالواجب الشخصي. كالشخص دركسو، ك 

الغاضب ال يزاؿ يَببص ٗبن آذاه، كيتحْبَّ لو الفرصة حٌب يناؿ منو، فهو حالة من التوتر 

ا١بسمي كالنفسي ٙبفز السلوؾ كتواصلو حٌب خيف التوتر، أك يزكؿ بعد أف حيقق السلوؾ 

 . 279 ىدفو، فيستعيد الفرد توازنو

                                                           
277

, باىي, مصطفى حسْب ك آخركف, الدافعية نظريات كتطبيقات, مركز 111ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص .  
 10ـ, ص 1999, 1الكتاب,ط

278
  49سورة القمر, آية.  

279
  كما بعده 78أصوؿ علم النفس, مرجع سابق, ص .  
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كىناؾ دكافع ناشئة عند حاجات ا١بسم الفسيولوجية كا٢باجة إىل الطعاـ كا٤باء كا٥بواء، 

كبعضها ناشئ منو تفاعل الفرد مع اجملتمع، كا٢باجة إىل ا٢بب كالعطف كاألمن كالسيطرة 

 .  280كالكرامة كالشرؼ

ع تدفع كىناؾ دكافع تظهر يف حالة اإلثارة كا٣بوؼ كالدىشة كالفرح كالغضب، كىي دكاف

  .ا٤برء إىل القياـ بسلوؾ معينة ال يقـو هبا يف الظركؼ العادية

كىذه ا٢باجات عامة بالنسبة لئلنساف كا٢بيواف، فبعض ىذه ا٢باجات عبارة عن نقص 

لدل الكائن ا٢بي فتدفعو إىل األخذ مثل ا١بوع كالعطش، كبعضها عبارة عن حاجة إىل 

 .  281ا١بنسخفض التوتٌر تؤدم إىل إنتاج خارجي مثل 

كىذه من حكمة اهلل سبحانو كتعاىل أف أكدع يف ٨بلوقاتو خصائص كصفات خارجية 

 . 282تؤدم كلها ألداء الوظائف الٍب خلقها اهلل تعاىل ٥با

ربنا الذم } كقاؿ اهلل تعايل:  ،283{ الذم خلقك فسواؾ فعدلك} قاؿ اهلل تعاىل: 

اسم ربك األعلى الذم سبح }، كقاؿ اهلل تعاىل: 284{أعطى كل شيء خلقو مث ىدل

 . 285{ خلق فسول كالذم قدر فهدل

                                                           
280

 79ا٤برجع السابق, ص .  

281
 . 113علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  . ا٤بليجي,.  

282
 . 27٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص .  

283
 .7سورة األنفاؿ: .  

284
 . 50سورة طو:.  
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زف يف البدف بأف قل الغذاء يف الدـ أك ا٤باء يف أنسجة البدف أك غّبىا واتفعند اختبلؼ ال

انبعث يف البدف دكافع معينة تدفع الفرد إىل القياـ بالنشاط البلـز إلعادة البدف إىل حالتو 

 .286 زفواتالالسابقة من 

 

 

 

 

 

 287 أقسام الدوافع : الثاني المطلب

 : 288 كتنقسم الدكافع باعتبار منشئها إىل قسمْب

أكالن: الدكافع األكلية )الفطرية (: كييقصىدي هبا الٍب مل يكتسبها الفرد من بيئتو، كإمنا ىي 

استعداد يولد الفرد مزٌكدا بو، كىي فطرية موركثة كبيولوجية، أم: جسمية يشَبؾ فيها 

 .  289 اإلنساف كا٢بيواف
                                                                                                                                                               

285
 3-1سورة األعلى: .  

286
 28٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص .  

287
, باىي, مصطفى 112ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص , ا٤بليجي, علم النفس 109-85أصوؿ علم النفس, مرجع سابق, ص .   

, زيداف, ٧بمد مصطفى, الدكافع كاالنفعاالت, مرجع 11حسْب ك آخركف, الدافعية نظريات كتطبيقات, مرجع سابق,ص 
 . 39سابق ص 

288
 .ا٤برجع السابق.  
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كىي حاجات فسيولوجية تتحكم فيها الظركؼ الكيميائية كالعصبية بقدر كبّب مثل 

 . 290 ا٢باجة إىل الطعاـ كا٤باء كاألكسجْب كاإلخراج كالراحة

 :  كأىم الدكافع األكلية ىي

. دكافع حفظ الذات: كىي الٍب تقـو ٕبفظ الذات، كبقاء الفرد مثل: ا١بوع كالعطش 1

فقلنا ياآدـ إف ىذا عدك لك كلزكجك فبل خيرجنكما  }تعاىل :قاؿ اهلل ،  291 كغّبه

من ا١بنة فتشقى إف لك أال ٘بوع فيها كال تعرل، كإنك ال تظمأ فيها كال تضحى 

 . 292{ فوسوس إليو الشيطاف قاؿ يا آدـ ىل أدلك على شجرة ا٣بلد كملك ال يبلىن 

كعن أيب خداش عن رجل من ا٤بهاجرين من أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو 

ا٤بسلموف شركاء يف ثبلث: ا٤باء )  كسلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

 . 293{ كالكؤل كالنار

  كمها دافع ا١بنس, كدافع األمومة:  294دافع بقاء النوع .2

                                                                                                                                                               

 
289
 . 39زيداف, ٧بمد مصطفى, الدكافع كاالنفعاالت, مرجع سابق ص .  

 
290

 113ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص ا٤بليجي, علم النفس . 

 
291

 28٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص . 

 
292
 . 113, ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص 27٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص .  

293
, 2472بلث, حديث رقم ابن ماجة, ٧بمد بن يزيد القنزكيِب, سنن ابن ماجة, كتاب الرىوف,باب ا٤بسلموف شركاء يف ث.  

 2/826بّبكت 

294
 28٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص  . 
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من ذكر كأنثى كجعلنكم شعوبان  يا أيها الناس إنا خلقناكم}  فقد قاؿ اهلل تعاىل: 

كقبائل لتعارفوا إف أكرمكم عند اهلل اتقاكم إف أكرمكم عند اهلل اتقاكم إف اهلل 

كمن كل شيء خلقنا زكجْب لعلكم  } : كقاؿ اهلل تعاىل. 295{ عليم خبّب

تزكجوا الودكد  ): كركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 296.{ تذكركف

ككصينا اإلنساف } كقاؿ اهلل تعاىل: 297.( كم األمم يـو القيامةالولود فإين مكاثر ب

بوالديو ٞبلتو أمو كىنا على كىن كفصالو يف عامْب أف اشكر يل كلوالديك إيلن 

كأصبح فؤاد أـ موسى فارغان إف كادت لتبدم } :  كقاؿ اهلل تعاىل  .298{ا٤بصّب

 299.{ لتكوف من ا٤بؤمنْب قلبها  بو لوال أف ربطنا على 

ثانيان : الدكافع ا٤بكتسبة :كىي دكافع من أصل اكتسايب؛ كلذا تسمى بالدكافع الثانوية، أك 

 300.الدكافع االجتماعية

كىذه الدكافع يكتسبها الفرد نتيجة خرباتو اليومية، كتعلمو ا٤بقصود كغّب ا٤بقصود أثناء 

ن طريق ، فكما يسعى اإلنساف ٢بفظ التوازف البيولوجي ع301تفاعلو مع بيئتو ا٣باصة
                                                           

295
 13سورة ا٢بجرات, :.  

49. سورة الذاريت:  296  

3/158,موسوعة قرطبة, مصر. 643. الشيباين, أٞبد بن حنبل, مسند اإلماـ أٞبد, مسند أنس بن مالك, حديث رقم  297  

14. سورة لقماف: 298  

10. سورة القصص:  299  

45. الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص  300  
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التوازف البدين فإنو يسعى كذلك إىل حفظ التوازف النفسي عن طريق التوازف االنفعايل، 

كذلك بإشباع ا٢باجات الشخصية كاالجتماعية الٍب ٘بب على ا٢باجات البيولوجية 

  302.نتيجة خربات التعلم ا٤ببكرة

 :  كأىم ىذه الدكافع

للفرد من جهة، كتظهر أثناء تنشئة الدكافع النفسية: كىي الٍب تشبع حاجات نفسية 

. 303 الفرد االجتماعية نتيجة لتفاعلو االجتماعي مع غّبه من الناس من جهة أخرل

كىي دكافع مكتسبة مثل ا٢باجة إىل التقدير االجتماعي كا٢باجة إىل ٙبقيق الذات 

 .  304كا٢باجة إىل األمن

 كأىم الدكافع النفسية ا٤بكتسبة ىي : 

ن الدكافع النفسية ا٤بكتسبة الٍب يتعلمها اإلنساف أثناء تنشئتو ، دافع التملك : كىو م

فيتعلم اإلنساف من ٦بتمعة حبو المتبلؾ ا٤باؿ كا٤بمتلكات ا٤بختلفة الٍب بشعره باألمن من 

زين للناس حب الشهوات من النساء كالبنْب كالقناطّب }  قاؿ اهلل تعاىل: . 305الفقر 

ا٤بسومة كاألنعاـ كا٢برث ذلك متاع ا٢بياة الدنيا كاهلل ا٤بقنطرة من الذىب كالفضة كا٣بيل 

                                                                                                                                                               

108. أصوؿ علم النفس, مرجع سابق, ص  301  
302

  116ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص .  

303
  41٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص .  

304
 116ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  .  

305
 43٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص . 
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كقد أثار إبليس دافع التملك يف نفس آدـ عليو السبلـ، ٩با .  306{ عنده حسن ا٤بئاب

قاؿ اهلل ، 307 جعلو يقع يف ا٤بعصية بأكلو من الشجرة الٍب هناه اهلل تعاىل عنها

 {ا٣بلد كملك ال يبلى فوسوس إليو الشيطاف قاؿ يا آدـ ىل أدلك على شجرة:}تعاىل
فبإثارة إبليس آلدـ عليو السبلـ باعث حرؾ لدل آدـ عليو السبلـ دافع حب ،  308

 . التملك

يظهر دافع العدكاف يف سلوؾ اإلنساف العدكاين ٘باه اآلخرين ٥بدؼ :  دافع العدكاف

الوصوؿ إىل غاية معينة كاالنتقاـ أك إ٢باؽ األذل هبم، سواء كاف السلوؾ العدكاين 

فأز٥بما الشيطاف عنها فأخرجهما ٩با كاف فيو كقلنا }قاؿ اهلل تعاىل : 309.بالفعل أك القوؿ

 .310{ اىبطوا بعضكم لبعض عدك كلكم يف األرض مستقر كمتاع إىل حْب

إف األبرار لفي نعيم على األرائك ينظركف، تعرؼ يف }قاؿ اهلل تعاىل:  ::  دافع التنافس

، ختامو مسػك كيف ذلك فليتنافس م نضرة النعيم، يسقوف من رحهكجوى يق ٨بتـو

 . 311{ا٤بتنافسوف

                                                           
306

  14سورة آؿ عمراف: .  

307
  43. ٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص.  

308
  120سورة طو :.  

  309 45. ٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص

36. سورة البقرة: 310  
311

  26-22سورة ا٤بطففْب:.  
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ككل دافع ال بد لو من إشباع بباعث معْب، فمثبلن الطعاـ باعث من ىذه األية علمنا أف 

يشبع دافع ا١بوع، كا٤باء باعث يشبع دافع العطش، كمشاىدة الرجل زكجتو حاؿ تلبسها 

 . بالزنا باعث يشبع دافع العدكاف

  باعتبار الكم إىل صورتْب:تنقسم الدكافع 

صورة تناسب رد الفعل مع الدافع، فيكوف الدافع متناسبان مع رد الفعل الذم  .1

ينتج عنو، كىي ا٢بالة ا٤بعتادة لئلنساف ا٤بعتاد، حيث يصدر رد الفعل 

 .312 متناسبان مع سببو النفسي كمتعادال مع رد الفعل الذم نتج عنو

كفيها يكوف الدافع غّب متناسب مع  صورة عدـ تناسب رد الفعل مع الدافع، .2

رد الفعل الذم ينتج عنو، كىو ما يكوف رد الفعل شديدان، كأكرب من الدافع 

الذم سببو فيوصف بأنو الدافع التافو، أم قليل األمهية بالنظر إىل أثره يف 

 . 313 التصرؼ الشخصي

يث تشدد العقوبة كٛبيز الدكافع من ىذه الزاكية لو قيمة عملية من حيث تقدير العقوبة ح

الدافع التافو أف يقتل شخص من يف حالة ارتكاب ا١بردية ٙبت تأثّب دافع تافو. كمثاؿ 

أف ىذا كقف بسػػياراتو برىة على جانب الطريق العاـ الضيق، ٩با سبب  غّبه ٗبجرد 

                                                           
312

 46ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص الشريف، الباعث كأثره يف .  

313
  46مرجع سابق,ص  .  
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عرقل سّب ا١باين الذم أقبل بسيارتو يف صورة استعجاؿ، أك أف يقتلو؛ ألنو أقرض عدكه 

 314.أك أف يطعنو ٖبنجر؛ ألنو اصطدـ بو يف الطريق عفوا ماالن،

 :  كتنقسم الدكافع باعتبار الكيف إىل قسمْب

الدكافع الشريفة أم غّب مرذكلة كفقان للميزاف األخبلقي السائد، كما يوصف  .1

 . أحيانان بأنو الدافع االجتماعي أك اإلنساين أكاألخبلقي

ا٤برذكلة الٍب تنفر منها الطبائع السليمة، كتوصف الدكافع غّب الشريفة أم الدكافع  .2

بأهنا دكافع غّب اجتماعية، أك غّب إنسانية، أك غّب أخبلقية، كتنقسم إىل الدكافع 

  .التافهة كالدكافع الدنيئة

ككصف الدافع بالشريف أك غّب الشريف بالنظر إليو يف ذاتو كفقان للمقياس األخبلقي، 

م جيـر األفعاؿ الداعي إليها، فوفق القانوف ستكوف ٝبيع كليس بالنظر إىل القانوف الذ

الدكافع ا٤بؤدية إىل سلوؾ إجرامي دكافع غّب ٞبيدة بالنظر إىل النتائج احملرمة الٍب أدت 

إليو، كىذا يعِب أنو يصح االستعانة با٤بعايّب األخبلقية لوصف الدكافع إىل ارتكاب 

  315.السلوؾ اإلجرامي

                                                           

47. مرجع سابق,ص  314  

48. الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص  315  
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شريفة كغّب الشريفة أمهية فيها متعلقة بالعقوبة التعزيرية؛ ألف كللتميز بْب الدكافع ال

الدكافع الشريفة تدؿ على نفس ٧ببة للخرب. كأما الدكافع غّب الشريفة فإهنا تدؿ على 

كمن أمثلة الدكافع الشريفة: حب ا٣بّب، ،  النفس ا٤بيالة للشر، كا٤بيل ٫بو سلوؾ إجرامي

كمن أمثلة الدكافع الغّب الشريفة: الكرب، الطمع،  .الرٞبة، الغّبة احملمودة ك٫بو ذلك

 . ا٢بسد، البخل، الغّبة غّب احملمودة ك٫بو ذلك

 

 

  :االنفعاالت

من أنواع الدكافع كالٍب بينها صلة  االنفعاالت نوع أف يعترب الكثّب من علماء النفس

ف بانفعاؿ فدافع األمن يقَب ،   كثيقة، كأغلب الدكافع األساسية تصحبها انفعاالت ٩بيزة

ا٣بوؼ، كدافع العدكاف يقَبف بانفعاؿ الغضب، فكأف االنفعاؿ ىو القوة احملركة للدافع، 

 .  316 كمن دكنو يكوف الدافع خامدان ال أثر لو

                                                           
316

 . 155راجح ، أصوؿ علم النفس, مرجع سابق, ص   90. زيداف, ٧بمد مصطفى, الدكافع كاالنفعاالت, مرجع سابق ص.  
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إف عدـ إشباع ا٢باجات أك إشباعها يكوف مصحوبان باستجابة انفعالية، فإذا أشبعت ك 

 تشبع فإهنا تكوف غّب سارة، كمع فإف الصفة الوجدانية ا٤بصاحبة تكوف سارة، كإف مل

 .  317 مركر الوقت يصبح االنفعاؿ ذاتو دافعان يؤثر يف السلوؾ

 كمن أىم االنفعاالت : 

شعلة نار اقتبست من نار اهلل : قاؿ عنو اإلماـ الغزايل رٞبو اهلل : " الغضب  -

ٙبت  ا٤بوقدة الٍب تطلع على األفئدة، كإهنا ا٤بستكنة يف طي الفؤاد استكانة ا١بمر

كقد ذـ اهلل .  318"  الفؤاد كيستخرجها الكرب الدقيق يف قلب كل جبار عنيد

إذ جعل الذين كفركا يف قلوهبم ا٢بمية } سبحانو كتعاىل الغضب حيث قاؿ: 

 .  319{ ٞبية ا١باىلية فأنزؿ اهلل سكينتو على رسولو كعلى ا٤بؤمنْب

،   بعمل كأقللكقد جاء رجل إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: مرين

ال )  : مث أعاد عليو فقاؿ . م: "ال تغضب"فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسل

كقوة الغضب ٧بلها القلب، كمعناىا غلياف الدـ بطلب االنتقاـ .  320( تغضب

                                                           
317

 . 119علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  ا٤بليجي, .  

318
 .  3/164الغزيل, إحياء علـو الدين .  

319
 . 26سورة الفتح: .  

320
, 2608النيسابورم,  مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن, صحيح مسلم, باب فضل من ديلك نفسو عند الغضب, حديث رقم .  

 . 4/2014دار إحياء الَباث العريب،بّبكت, 
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 كتتوجو عند ثوراهنا إىل دفع ا٤بؤذيات قبل كقوعها كالتشفي كاالنتقاـ بعد كقوعها
321  . 

ت ا٤بهمة يف حياة اإلنساف؛ ألنو يعينو على اتقاء ا٣بوؼ: كىو من االنفعاال -

كا٣بوؼ من عقاب .  322 األخطار الٍب هتدده، ٩با يساعده على ا٢بياة كالبقاء

التمسك بالتقول كاالنتظاـ يف  اهلل يدفع ا٤بؤمن إىل ٘بنب الوقوع يف ا٤بعاصي ك

لت قلوهبم إمنا ا٤بؤمنوف الذين إذا ذكر اهلل كج}  قاؿ اهلل تعاىل:،  323 العبادة

 .  324{ كإذا تليت عليهم آياتو زادهتم إديانا كعلى رهبم يتوكلوف

 كإنو ٢بب ا٣بّب لشديد }قاؿ اهلل تعاىل: .325كىو أنواع ، حب الذاتا٢بب :  -

زين للناس حب الشهوات من } كحب الشهوات. قاؿ اهلل تعاىل :، 326{

ا٤باؿ كالبنوف زينة } : عنو  قاؿ اهلل تعاىل ، كحب ا٤باؿ كاألكالد،  327{ النساء

  328.{ ا٢بياة الدنيا

                                                           
321

 . 3/167علـو الدين  الغزيل, إحياء.  

322
 . 71٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص .  

323
 . 72مرجع سابق ص .  

324
 . 2سورة األنفاؿ:.  

83. ٪بايت, ٧بمد عثماف، القرآف كعلم النفس, ص 325  

 326  8سورة العاديات:

14سورة آؿ عمراف:   327  

46:. سورة الكهف 328 
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 كعاشركهنن با٤بعركؼ فإف كرىتموىن فعسى أف }:  : قاؿ اهلل تعاىل الكراىية -

 329 .{ تكرىوا شيئا كجيعل اهلل فيو خّبان كثّبان 

إذ قالوا ليوسف كأخوه أحب إىل أبينا منا ك٫بن عصبة }الغّبة: قاؿ اهلل تعاىل:  -

يوسف أكاطرحوه أرضان خيل لكم كجو أبيكم  إف أبانا لفي ضبلؿ مبْب اقتلوا

 . 330{كتكونوا من بعده قومان صا٢بْب

 كراىية رؤية النعمة على الغّب مطلقان  ، كىو : ا٢بسد ا٤بذمـو ا٢بسد: كىو نوعاف -

، كىو  مى الغبطة: ا٢بسد الذم يس كالنوع الثاين . ، حيث ىو مرض بالقلب

 ،   كىو غّب مذمـو،  ، أك أفضل منو حملػسػودا ٛبِب أف يكوف مثل

: رجل أتاء اهلل  الحسد إال يف اثنتْب) قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم: 

ا٢بكمة فهو يقضي هبا كيعلمها، كرجل أتاه اهلل ما ال فسلطو على ىلكتو يف 

 .  331(   ا٢بق

 المطلب الثالث : المفهوم الفقهي للدافع 

                                                           
329

 19سورة النساء: .  

330
  8.9سورة يوسوؼ:.  

331
.3, دار ابن كثّب,بّبكت,ط 4737البخارم, ٧بمد بن إ٠باعيل, صحيح البخارم,كتاب فضائل القرآف, , حديث رقم .     .

331 

 4/1919ق. 1417
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تلك القوة ذات الطبيعة النفسية كالذىنية  يقصد با٤بفهـو الفقهي أك القانوين للدافع ىي

الٍب تكوف ٥با صفات التأثّب يف التصرؼ اإلرادم كتستبعد العمليات ا٢بيوية البيلوجية الٍب 

 لعضوماياف ػيف أعماؽ الكائن ا٢بي، كتدعو بعض أعضائو للحركة تلبية الحتياج الك
ال غاية لو ال ديكن أف كالدافع البد أف يدؿ على الغاية من فعلو، فالشخص الذم . 332

يكوف لو دافع، فالذم يقف يف البنك ليودع مبلغا ماليا كيَبؾ ببل كعي منو قنبلة كاف 

 .  333 لفعلوا ديكن البحث عن دكافع حيملها ال

شراح القانوف بأنو العامل النفسي احملرؾ لئلرادة أك النشاط النفسي ا٤بتعلق  وكقد عرف

إىل ارتكاب ا١بردية أك العامل الداخلي الذم يدفع إىل  بالغابة، أك الدافع النفسي ا٤بؤدم

ارتكاب ا١بردية، أك السبب النفسي الذم يتحكم يف فعل الشخص كتصرفاتو، أك اجملهود 

النفسي الدافع إىل نشاط إرادم، أك ىو اإلحساس أك ا٤بصلحة الٍب ٙبرؾ ا١باين 

 334.  " ا١بردية تكابار  إىل ، أك السبب الذم يدفع االنساف الرتكاب جردية عمدية

                                                           
332

 . 22الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص . 

333
 . 21، ص  الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق.  

334
  24سؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص شريف، الباعث كأثره يف ا٤بال.  
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العمل الفطرم الداخلي الذم ٙبركو  : " كعرفة الدكتور ٧بمد ٧بيي الدين عوض بأنو

ا٤بنبهات الداخلية أك ا٣بارجية كيدؿ على حاجتنا الدفينة إلشباعها كيقود الفعل إلرادة 

 335. "  لفعلاارتكاب 

السلوؾ اإلرادم  كعرفو الدكتور علي حسن الشريف بأنو: "القوة النفسية ا٢باملة على

 336. "  ا٤بنبعثة عن إدراؾ كتصور للغاية

  .كمن تتبع تعريفات رجاؿ القانوف للدافع ٪بد أنو عامل خفي يصعب الوصوؿ إليو

بأنو:  وكمنها القانوف اللبناين حيث عرف كقد تطرقت بعض القوانْب العربية لتعريف الدافع

صول الٍب يتوخاىا". كجاء يف مشركع "العلة الٍب ٙبمل الفاعل على الفعل أك الغاية الق

ىو العلة الدافعة إىل ا١بردية، أك الغاية " :منو 54قانوف العقوبات العريب ا٤بوحد يف ا٤بادة 

 ". 337الٍب توخاىا الفاعل من ارتكاهبا

العاطفة  ك  كالدافع يرجع أساسا إىل حالة ذىنية كطبيعية نفسية، فهو يقـو على ا٤بيل

كالتصور كالتمثل، فهو اٙباد ظواىر نفسية كذىنية مؤثرة، أك ىو اٙباد كتصور كشعور، 

                                                           
335

 . 71عود ٧بمد ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية يف القانوف أ٪بلو أمركي ص .  

336
 . 41الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص .  

28مرجع سابق,ص . الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية,  337  
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كالتصور ىو ا١بزء الذىِب ا٤برتبط بالغاية، بينما الشعور ىو ا١بزء النفسي كىو العنصر 

 338.  ا٢باسم يف اإلعداد للفعل

بإدراؾ أك معرفة شيء  " الدافع على السلوؾ يبدأ أكالن  :  قاؿ الدكتور ٧بمد نيازم حتاتة

، فإذا مت اإلدراؾ كا٤بعرفة حدث تأثر أك انفعاؿ داخلي نتيجة ىذا  أك أمر من األمور

اإلدراؾ أك ىذه ا٤بعرفة كحينئذ تتولد يف النفس رغبة أك نزكع يف مواجهة ىذا الشيء أك 

 .  339"  األمر

اجات كرغبات :" إف اإلنساف يف حياتو اليومية يشعر ٕب قاؿ الدكتور عادؿ عاذرك 

عديدة، غّب أف مقدار شعوره بأمهيتها خيتلف، فإنو يقدر كيزف ىذه ا٢باجات كيسعى إىل 

إشباع الضركريات كقدر من الكماليات حسب طاقاتو كموارده، كمن ذلك يبدك أف 

العوامل ا٤بعنوية الٍب تؤثر يف سلوؾ اإلنساف حيث ٛبر ٗبراحل عديدة، فتوجد أكال مرحلة 

٢باجة مث تقديره ٥بذه ا٢باجة ككزنو لؤلمور، كنرل أف ٝبيع ىذه ا٤براحل شعور الشخص با

تعترب سابقة كضركرية لوجود الدافع أك الباعث إىل التصرؼ، فبل بد أف يشعر الشخص 

برغبة أك حاجة يريد إشباعها مث البد أف يدرؾ األمور على حقيقتها كيزف قدراتو كموارده 

لو من إشباعها اعترب ىذا الشعور كىذا التقدير السابق  فإذا ما قدر أف ا٢باجة ملحة البد

                                                           
338

هبناـ.رمسيس, فكرة اقصد كفقرة الغرض كالغاية للنظرية العامة للجردية ك العقاب, ٦بلة ا٢بقوؽ البحوث القانونية كاإلقبصادية,  . 
 . كلية ا٢بقوؽ

339
 ا٤برجع السابق..  
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دافعان أك باعثا يدفع اإلرادة إىل العـز كالتصميم على إتياف التصرؼ كعندئذ تتجو اإلرادة 

 340."إىل إتياف سلوؾ يرتب نتيجة معينة من أجل ٙبقيق ىدؼ مرغوب فيو

للنفع كالضرر مع اقَبانو  كالشخص ال بد لو من تصور كٛبثل عقلي للغاية كاإلدراؾ الذىِب

برغبة يف ٩بارسة السلوؾ، فجردية الزنا مثبلن يدرؾ ا٤برء فيها فوائد ٝبة لكن ال يقـو 

الشخص على ارتكاب جردية الزنا إال بعد توفر رغبة يف ٙبصيلها تشَبؾ مع اإلدراؾ ٙبث 

 341.  اإلرادة على ٩بارسة السلوؾ اإلجرامي

ن معرفة كإدراؾ للمنفعة مث البد من ميل إليها كرغبة ال بد م" :  قاؿ أبو حامد الغزايل

فيها، فإذا توافر ا١بانب اإلدراكي ا٤بعريف فإف الدافع ال ينهض، فا٤بريض يرل الغذاء كيعلم 

أنو موافق يدرؾ فائدتو كلكنو ال ديكنو تناكلو لعدـ الرغبة كا٤بيل أم لفقداف الداعية احملركة 

راكي أم مل ٙبصل معرفة للغرض كاعتقاد بنفعو فإف ا٤بيل إليو، أما إذا انعدـ ا١بانب اإلد

، ذلك أهنا تنتظر العلم ا٤بعرفة أك الظن كاالعتقاد كىو أف يقول يف نفسو   أك الرغبة ال تقـو

كوف الشيء موافقان لو، فإذا جزمت ا٤بعرفة بأف الشيء موافق كال بد كأف يفعل ك٠بت عن 

 342".  ةمعارضة دافع آخر صارؼ عنو انبعثت اإلراد

                                                           

ـ1967, 269. عازر عادؿ, النظرية العامو يف الظركؼ ا١بردية, ا٤بطبعة العا٤بية القاىرة, ص  340  
341

 . 35الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص .  

342
 . 35 الشريف، الباعث كأثره يف ا٤بسؤكلية ا١بنائية, مرجع سابق,ص.  
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فلوال إدراؾ ما يف الفعل من حسن كقبح كتوىم النفع كالضر تبعان " قاؿ أٞبد الدىلوم: 

لذلك ما ىاج غضب كال حب كلوال معرفة ا٤بطاعم ك ا٤بناكح كتوىم ا٤بنافع فيها مل ديل 

 343".  إليها طبع كمل حيصل اندفاع لتحصيلها

 المطلب الرابع : الباعث في اللغة و االصطالح 

أثاره  :ىو إثارة الشيء كتوجيهو. كبعثو على الشيء أم ٞبلو على فعلو كبعثو الباعث

كىٌيجو. يقاؿ: بعثت الناقة فانبعثت أم أثارىا فتأثرت كهنضت. كمنو يـو البعث يـو 

يبعث اهلل من يف القبور، كبعثو: أرسلو. كمن ضرب عليهم البعث عْب عليهم كألزموا أنو 

للقـو يبعثوف إىل كجو من الوجوه، كالبعوث ىي ا١بيوش. البعث يكوف بعثان  ك  .يبعثوا

  344. كبعث اهلل ا٣بلق يبعثهم بعثان أم: نشرىم

مفهـو الباعث: الباعث ىو موقف خارجي مادم أك اجتماعي يستجيب لو الدافع، 

    345. فيؤدم إىل إشباعو

  .ادمفالباعث ىو مثّب خارجي حيرؾ الدكافع داخل الفرد، ٩با جيعلو يقـو بسلوؾ إر 

كالباعث نوع من ا٤بنبهات ا٣بارجية يثّب الدافع كيرضيو يف آف كاحد، كىو ضرب من 

                                                           

2/88. الدىبلكم, أٞبد عبد الرحيم , حجة اهلل البالغة. دار ا٤بعرفة,بّبكت  343  
344

 120ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  .  
345

 . المرجع السابق  
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ضركب اإلغواء ا٣بارجية، كليس لو أثر يف سلوكنا إال إذا صادؼ ىول من نفوسنا، أم 

 . 346 إذا استجابت لو رغباتنا الدفينة، كىي الدكافع الفطرية

؛ ألنو  ّب دافع العطش. ك٠بي الباعث باعثافالطعاـ باعث يثّب دافع ا١بوع كا٤باء باعث يث

 . 347يبعث اإلنساف على ا٢بركة للحصوؿ عليو حٌب يشبع الدافع

 :  كالبواعث نوعاف

بواعث إجيابية ٘بذب إليها ا٤برء كأنواع الثواب كا٤بديح كا٤بكافأة، أك كجود ٦باؿ للَبفيو 

مثل: التوبيخ كاللـو كالعقاب كالتسلية، كبواعث سلبية ٙبمل ا٤برء على ٘بنبها كتفاديها، 

 .348كالقوانْب الرادعة كالنواىي االجتماعية

تعترب القوانْب ا١بنائية كاألنظمة كغّبىا كالزكاجر االجتماعية الٍب ٙبمل الشخص على ك 

 .349تعديل سلوكو كتكيفو كفق مطالب اجملتمع من قبيل البواعث

                                                           
. عود ٧بمد ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية كنظرية العامة دراسة مقارنة,مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب ا١بامعي, 346

  351ـ ص 1981القاىرة 

112. ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص 347 

  348 120. ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص  
. عود ٧بمد ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية كنظرية العامة دراسة مقارنة,مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب ا١بامعي, 349

  351ـ ص 1981القاىرة 
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ع ا٤برء، بينما ال يثّبه كال حيركو كالبواعث ٨بتلفة، فقد يكوف الباعث مثّبان كمهيجان لداف

ثالو: مشاىدة الرجل إحدل ٧بارمو، يف كضع شائن، فهو باعث حرؾ لديو ، كمعند آخر

كرؤية الطعاـ تثّب . دافع الغّبة، فهذا ا٤بوقف قد ال حيرؾ دافع الغّبة عند شخص آخر

عد عن بل يبت  كهتيج دافع ا١بوع، بينما الشخص الشبعاف أك ا٤بريض ال تثّب شهية،

 .  الطعاـ

  .350كالباعث يثّب الدافع كيساعده لكي يوجو السلوؾ اإلرادم لدل الفرد

ديكن أف نعرؼ الباعث بأنو مثّب خارجي حيرؾ الدافع كيساعده لكي يقـو بسلوؾ ك 

ىناؾ تطابق بْب ا٤بعُب اللغوم كا٤بعُب االصطبلحي للباعث، فهو . إرادم معْب يف ا٣بارج

  .كالتهيُّجيف اللغة معْب اإلثارة 

 :كيتميَّز الباعث ٗبا يلي

 .. أنو قوة خارجية الفرد1

 .. أنو موقف خارجي مادم أك اجتماعي أك غّبه2

 .. ال يؤثر الباعث على الفرد إال بوجود دافع لديو3

 .. الباعث يرضي الدافع، كيشبعو يف آف كاحد4

 المطلب الخامس : الفرق بين الدافع و الباعث
                                                           

120. ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص   350  
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 بْب الدافع ك الباعث :  تفريقالبلث مذاىب يف ىنا ث

،  ، حيث يفرقوف بْب الدافع كالباعث351ا٤بذىب األكؿ: ىو رأمه لبعض شيرَّاح القانوف

: إف الباعث عبارة عن ٦بموعة عوامل نفسية صادرة عن إحساس ا١باين كميولو  فيقولوف

 .العمياء الٍب تدفعو دكف تقدير أك تفكّب إىل ارتكاب ا١بردية

و عبارة عن ا٤براحل الٍب تنبع عن الفعل كالتفكّب فهي ليست كليدة االندفاع ما الدافع فهأ

  352.لغرائزا أك

فالفرؽ بينهما على حسب ىذا الرأم أف الدافع يصدر بعد تقدير كافة الظركؼ، ٕبيث 

اإلجرامي الصادر عن  فهو يتمثل يف سبب التصرؼ   ، ينتهي إىل اإلقداـ أك اإلحجاـ

  .353العقل

فهو صادر عن اإلحساس ا٤برتبط بالغرائز البلشعورية كٙبرؾ الشخص بطريقة أما الباعث 

 .354عمياء خالية من التدبٌر كالتفكّب

                                                           

ـ1967,  270لقاىرة, ص . عازر عادؿ, النظرية العامو يف الظركؼ ا١بردية, ا٤بطبعة العا٤بية ا  351 

270. عازر عادؿ, النظرية العامو يف الظركؼ ا١بردية, مرجع سابق ص  352  

270. مرجع سابق ص  353  
,عازر عادؿ, النظرية العامو يف الظركؼ  211ـ .ص 1970. عبيد, النظرية العامة للظركؼ ا٤بخففة, دار النهضة العربية,  354

  270ا١بردية, مرجع سابق ص 
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ا٤بذىب الثاين: ىناؾ ثبلثة مذاىب يف التفريق بْب الدافع كالباعث ىو رأمه لبعض شراح 

حيث إهنم يفرٌقوف بْب الدافع كالباعث: فيقولوف: إف  356كعلماء النفس 355القانوف

افع يعمل من داخل الكياف اإلنساين لتوجيو الشخص ٫بو إشباع ا٢باجات ا٤بطلوبة الد

 . عندما يثار ٗبثّب خارجي

اجتماعي أك  أما الباعث فهو يعمل من خارج الكياف اإلنساين، كىو موقف مادم أك

 .الدافع غّبه يؤدم إىل إثارة

فالباعث ، كالباعث  :" جيب أف تفرؽ بْب الدافع قاؿ الدكتور ٧بمد ٧بيي الدين عوض

نوع من ا٤بنبهات ا٣بارجية تثّب الدافع كترضيو يف آف كاحد كتأثر عاطفة الشفقة عند 

اإلنساف لدل رؤيتو صديقان يتعذب من آالـ مرض عضاؿ أك آالـ جركح بالغة يف حالة 

حرب، فيؤدم ذلك إىل نشاط إجرامي ىو القتل لتخليصو من كيبلت ىذا التعذيب أك 

فيؤدم ذلك إىل  لكراىية كغريزة ا٤بقاتلة كالعدكاف عنده لدم رؤيتو عدكان،تأثر عاطفة ا

الكراىية  أك إزالة ىذا العدك كٙبطيمو، فرؤية الصديق أك العدك باعث أثار دافع الشفقة

 357."كالعدكاف
                                                           

د ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية كنظرية العامة دراسة مقارنة,مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب ا١بامعي, . عود ٧بم355

 351ـ  ص 1981القاىرة 

120. ا٤بليجي, علم النفس ا٤بعاصر, مرجع سابق, ص   356  

351سابق ص . عود ٧بمد ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية كنظرية العامة,مرجع  357  
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فالدافع استعداد يوجد لدل الفرد قبل أف يؤثر فيو الباعث كالباعث موقف خارجي 

 358.على الدافع فيستجيب لومادم أك اجتماعي يؤثر 

كإمنا مها ا٠باف ٤بسمى كاحد، كىذا  ، ا٤بذىب الثالث :عدـ التفرقة بْب الدافع كالباعث

 .359رأم لبعض شراح القانوف

  كدييل الباحث إىل ا٤بذىب الثاين الذم يفرؽ بْب الدافع كالباعث، حيث إف الدافع

ىذا الكياف كىو من طبيعة ت من داخل الكياف اإلنساين كيعمل إلشباع حاجا  يكوف

أما الباعث فيكوف من خارج الكياف اإلنساف سواء كاف ماديان أك .  كذىنية نفسية

 .  يعمل إلثارة الدافع اجتماعيان أك اقتصاديان أكسياسان ك

  .ك٩با يقوم ىذا الرأم أف ىناؾ اختبلفا كاضحا يف ا٤بعُب اللغوم بْب الدافع كالباعث

  .ثّب على الفرد إال إذا كجد لديو دافع يستطيع إثارتو كهتييجوكالباعث ال يستطيع التأ

فالفرد الذم يشاىد إحدل ٧بارمو يف كضع شائن ىو موقف خارجي يطلق عليو باعث، 

دافع الغّبة الذم و فبل يستطيع التأثّب على الفرد مامل يكن لديو دافع يستجيب لو، كى

ف ساكنا، كليس ىناؾ دافع للغّبة كال حيركو . حيركو كيوجهو إىل ارتكاب سلوؾ معْب

  . فالباعث كحده ال يثّب السلوؾ إف مل تتجاكب معو عوامل داخلية عنده  .الديهم بتات

                                                           

114. منصور كأخركف, أسس علم النفس, مرجع سابق ص  358  

351. عود ٧بمد ٧بي الدين. القانوف ا١بنائي مبادئو األساسية كنظرية العامة,مرجع سابق ص  359  
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