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 :دي هذا الـعمــــلهـأ
 إىل معلم البشرية ومنبع العلم نبينا حممد "صلى هللا عليه وسلم".*

 ابلوالدين إحساان{.  و إىل من قال فيهمـــا هللا عز وجــل:}*       

 وحمب للعلم. امتعلم، اىل كل من هنلت من بستان علمه معلم*إ            
 لنصل.لذين مهدوا الطريق أمامنا إىل مجيع األصدقاء ا*                     

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 عرفاان وتقديرا وإحياء للبحث وختليدا للذكرى أقدم مثرة جهدي إىل الذين قال هللا          

 فيهما "وابلوالدين إحساان " سورة االسراء.       
بيبة إىل اليت محلتين وهنا على وهن وأعطتين زهرة شباهبا إىل أقرهبم إىل قليب: أمي احل  

 أطال هللا يف عمرها.       
إىل ، إىل الذي مل يبخل علي بكل ما ميلك والذي إن بقيت أعد فضائله فلن أحصيها 

 .يف عمر   احلنون شافا  هللا وعافا  وأمدأيب:من أضاء مستقبلي       
.إىل من جاؤوا إىل هذ  الدنيا وتقامسوا معي احلياة إخويت األعزاء 
 وقفوا إىل جانيب وساعدوين على إجناز هذ  املذكرة وساعدوين يف كما ال أنسى الذين  

 .إخراج هذا العمل       
 ت ســببا يف وصــو  إىل كمـاال أنســى األســتار املشــرل علــى كــل ارهـولا  انبــارة الــيت كانــ

 واحلمد هلل على كل حال.هذا النجاح 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 والصالة والسالم على البشري النذير ، وعظيم سلطانه احلمد هلل تعاىل محدا يليق جبالل وجهه     
 .املبعوث رمحة للعاملني

 أما بعد:
إلجنـاز ، العـون واملسـاعدة نـال وقـدم، نـافضـل عليالتقدم ابلشكر اخلالص ملـن كـان لـه فمن الواجب أن ن   

 .هذا البحث حىت وصل إىل صورته النهائية
الـذي تـوىل اإلشـرال علـى هـذا البحـث ورعـا  حـىت ، طيب شريفموفق ص ابلذكر األستار الدكتور: وخن

بنصـائحه وتوجيهاتـه الـيت كـان ألـا األبـر البـال  يف  نـاومل يبخـل علي، من وقتـه الكريـري ملراجعتـه اومنحن، هنايته
 .حىت خرج هبذ  الصورة فجزا  هللا خريا، إجناز 
وطالهبـا وكـل العـاملني ، هتـا وأسـاتذهتاتقدم ابلشكر أيضا إىل أسرة البحث العلمي ابلكلية ممريلة يف إلار ــ ون
 .فيها

العـــزاء اللـــذين منحـــوان فرصـــة أخـــرى إلكمـــال مســـاران ا لـــدينااىل و تقـــدم صـــالص الشـــكر والعرفـــان إـــــ كمـــا ن
 .الفضل بعد هللا عز وجل وكان ألم، الدراسي

، خلــريون مــنهما وزمــالؤان، أيضــا ابلشــكر انزيــل لســائر أســاتذتنا يف الكليــة خصوصــاوال يفــوتين أن أتقــدم 
 .يد املساعدة جزى هللا انميع لنا االذين مدو وأصدقاؤان  وأخوتنا

 .وآخر لعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 
 
 
 
 



 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ 

  ُتْم ُتْم فَـَعاِقُبوا ِبرِْيِل َما ُعوِقبـْ َوِإْن َعاقَـبـْ
ٌر لِلصهاِبرِينَ خَ  وِبِه َولَِئْن َصبَـْرُُتْ ألَُ    يـْ
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، مــن ســيئا  أعمالنــافســنا و نعــور ابهلل مــن شــرور أنو نســتهديه و ، ســترفر نو ، نســتعينه و، إن احلمــد هلل دمــد   

علـى و عليـه ، رسـولهو أشـهد أن حممـدا عبـد  و ال إلـه إال هللا وحـد  ال شـريك لـه  أشـهد أنو ، لـه مضـلهللا فال  ومن يهد
 :وبعد، لائمني متالزمني إىل يوم الدينسالما و صالة ، صحبه الطيبني الطاهرينآله و 
 أساسها حفظ كليا  الشريعة اإلسـالمية ومقاصـدها فكحكمـت قواعـد ، جاء التشريع أبحكام ملسائل اننااي       

عـامل العدالـة مـن مل  وإرساء، وزجرا ملن يقتدي هبم يف انرمية، رلعا للجناة فشرعت عقواب ، قا ألذ  املقاصدوأسسه وف
ــه أوليــة، مــن جهــة أخــرىلمجتمــع مــن انرميــة ل اجهــة وتطهــري  ، معــن بعــر انــرائالعفــو احلــق يف  وجعــل للمجــين علي

صلحة وامل، العقواب  ِبا تقتضيه حق السلطنة يف بعرالعفو . كما أعطى للحاكم حق رلكابعتبار  صاحب احلق يف 
 .الشرع القيام به هيف حدول ما خولالعامة عن اناين رمحة به و 

يظهـر رلـك يف قـانون العقـواب  و عنهـا والعفـو أيضـا مـن العقـواب  اننائيـة  والوضعي فلم خيـل هـوكذلك التشريع      
 8هـــــ املوافــــق ل  1386صــــفر  18املــــيفر  يف  155_66إجراءاتــــه انزائيــــة يف مالهتــــا السالســــة مــــن األمــــر رقــــم و 

ــ ســنة  ويوليــ 23هـــ املوافــق لـــ 1436شــوال عــام  7املــيفر  يف  02_ 15املــتمم ابألمــر رقــم و م املعــدل  1966ويوني
 .م املتضمن قانون اإلجراءا  انزائية 2015

  :إشكــالية البحثأواًل:  
 :ن طرحها كما يليومتحور  إشكالية املوضوع يف جمموعة من التساؤال  ميك

القانونيــة الــيت يســتند و الشــرعية  هأسسـمــا هــي و الوضــعي   القــانون و سـالمي اننــائي يف الفقــه االلعفــو _ مـا املقصــول اب
 إليها   

ابقـة القـانون ما مدى مطو ، القانون الوضعي وأيف الفقه اإلسالمي  سواءالعفو _ما هي الضوابط اليت يقوم عليها هذا 
 يف كل منهما  العفو ما هي اآلاثر الناجتة عن هذا   اننائي  العفو أحكام للفقه اإلسالمي يف 

 :األسباب اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع هي :أسباب اختيار املـوضوعاثنيا : 
 .ابحلياة  االجتماعية ةع املتعلقاضياملو  الرغبة يف البحث يف مريل هذو رفة ملع_ ا
القانون الوضعي إلبراز جناعة أحكام الفقه يف املسائل اننائيـة الفقه اإلسالمي و  ة املقارنة بنيعرفة كيف تتم الدراسم _
محايــة املصــلحة العامــة لون املصـــلحة  وصــالل القــانون الــذي هدفــه هـــ، امليفسســة علــى مقاصــد الشــريعة اإلســالميةو 

 .الشخصية
القــانون  ويف الفقــه اإلســالمي أ ه  ســواءاتالعقــواب  الــيت تــدخل يف اختصاصــالعفــو و _ معرفــة لور احلــاكم يف إصــدار 

 .املرتتبة على رلك واآلاثر، األصول التشريعية لكل منهما الوضعي استنالا إىل

 ةـدمـمق
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، العالقا  بـني األفـرال صيانةو رلك لدرء الفسال و ، بني املتخاصمون يف إهناء اخلصوما  بينهمالعفو _إبراز كيف يتم 
 .التقليل من تراكم القضااي يف احملاكمو 

مكان من حيث إعطاء الفرصة للجـاين ليسـتدرم مـا و صالحه يف كل زمان و مساحته و رونة التشريع اإلسالمي _ بيان م
لمـ  اننـاة يف و لـذلك مـن حيـث إعـالة التكهيـل  الوضـعيمدى موافقة التشـريع و ، من ضرر هيصلح ما تسبب فيو فاته 

 .ارتمع
فاخرتان ، أهنا ال تصلح للتطبيق يف هذا الزمانو ، انمولو  الشدةو _ رفع الشبهة عن أحكام الشريعة اإلسالمية ابلقسوة 

 . نسكل هللا السدالو البحث يف هذا املوضوع 
 :أهـداف الدراسةاثلثا : 

مقارنة الفقـه و ، الضوابط اليت حتكمهالعفو و ذا اننائي من جانب أسسه اليت يقوم عليها هالعفو وضوع _ معانة م 1
  .املوضوع اإلسالمي ابلقانون الوضعي يف هذا

 . القانونو اننائي يف كل من الفقه العفو _ معرفة األدل من  2
 . القانونو يف كل من الفقه العفو فرها لصحة ا_ معرفة األركان اليت جيب تو  3
 . القانون ويف الفقه اإلسالمي أ سواءالعفو _ معرفة صاحب احلق الذي ميلك  4
  .القانونو كل من الفقه   عنها يفالعفو _ حتديد العقواب  اليت ميكن  5
  .القانونو الذي يستعمل فيها يف كل من الفقه  األطرالعفو و ما للحاكم من حق يف _ بيان  6
  .القانونو مقارنته بني الفقه و من خالل صاحب احلق فيه العفو _ معرفة أنواع  7
علميــة علـــى أرا الواقـــع مـــن خـــالل بيـــان القيمـــة الو  ،القـــانونو يف كـــل مــن الفقـــه العفـــو _ بيــان اآلاثر املرتتبـــة عـــن  8

  .اإلصالحو التقليل منها و املسامهة يف احلد من انرمية 
  :منهج الدراسةرابعا : 
ــة      اســتقراء النصــوف الفقهيــة و الــذي متريــل يف تتبــع ، املــنه  االســتقرائي  اســتدعى املوضــوع يف هــذ  الدراســة املقارن

القـرارا  را  االرتبـا  و األوامـر الرسسـية و  الوضـعييف القـانون  كـذلك النصـوف القانونيـةو للمذاهب األربعة مـن جهـة 
ــة ممــا تطلــب منــا االكريــار مــن نقــل النصــوف الفقهيــة ملختلــف املــذاهب مــع تــرجيح الــرأي الرالــب يف ، ابلــدعوة انزائي

  .لوضعيمقارنتها ِبا ورل يف القانون او املسكلة 
االتفــاب بــني الفقــه و ملقــارن بريــة التوصــل إىل أوجــه االخــتالل كمــا اعتمــدان أيضــا يف لراســتنا هــذ  علــى املــنه  ا     

  .ي يف جزئيا  املوضوع اليت تستدعي املقارنةلوضعالقانون او اإلسالمي 
  :خطة الدراسةخامسا : 

 :خامتةو بالبة مباحث و  مقدمة اقتضت لراسة املوضوع تقسيم البحث إىل
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، أســـباب اختيـــاران لـــهو واإلشـــكالية الـــيت يطرحهـــا البحــث ، ئيارـــال اننــا وهـــو جمــال الدراســـة  ففــي املقدمـــة استعرضـــنا
األهـدال املـرال حتقيقهـا مـن البحـث و ، منهجـهو لـه  أسـباب اختيـارانو وأمهيتـه األهدال املرال حتقيقها مـن البحـث فيـه  و 

  .مع بيان املناه  املتبعة يف إعدال ، فيه
  :هي كاآليت اخلطة اليت اعتمدانها يف البحثو 

ــائيالعفــو تضــمن مفهــوم  :األولاملبحــث        يف العفــو بينــا يف األول مفهــوم ، إىل بالبــة مطالــبقــد قســمنا  و ، انن
  .الوضعييف القانون اننائي  العفو وم هيف الريالث مفو  ،يف الفقه اإلسالميالعفو مفهوم  يف الرياينو ، اللرة

املطلــب تطرقنــا يف ، قــد قســمنا  إىل مطلبــنيو  ،اننــائيالعفــو ا فيــه أســر مشــروعية فقــد تناولنــ أمــا املبحــث الريــاين      
 طلب الرياين إىل األساس القانوين.تطرقنا يف املو ، األول إىل األساس الشرعي

تناولنـا يف املطلـب األول ، قـد قسـمنا  إىل مطلبـنيو  ،اننائيالعفو فقد تطرقنا فيه إىل ضوابط  أما املبحث الريالث      
نائي يف القانون اننائي انالعفو أما املطلب الرياين فتطرقنا فيه إىل ضوابط  ،إلسالميةاننائي يف الشريعة االعفو ضوابط 

  الوضعي.
 .توصيا و أما اخلامتة فقد تضمنت ما توصلنا إليه من نتائ  
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يف الفقــــه و  ةاننــــائي يف اللرــــ العفــــو إىل مفهــــوم ، ســــنتطرب يف هــــذا املبحــــث الــــذي جــــزأان  إىل بالبــــة مطالــــب
 اإلسالمي وأيضا يف القانون الوضعي. 

 
 
 

ـــائي العفـــو ملعرفـــة مفهـــوم      ـــة ال انن ـــد مـــن جتزئ ـــ، تعريفـــا ال ب  صيلخـــوميكـــن ت، خـــرآ يءواننايـــة شـــ يءشـــ العفوف
 فيما يلي: مفهومهما اللروي

 لغة:العفو الفرع األول: تعريف 
 أمهها:، معانيهو قد تعدل  لالالته ف، مل يريبت يف املعاجم العربية معنا واحدا للعفو      

 الرفور. العفو هللا و، (: تركك إنساان استوجب عقوبة فعفو  عنهالعفو مالة )عفا( ) -
 اعتفيت فالان: طلبت معروفه.: طالب املعرول. و العفاةو أطيبه. و أحل املال  وهو املعرول:  -

 . 1االستعفاء: أن تطلب إىل من يكلفك أمرا أن يعفيك منه أي يصرفه عنك -

 عفا له عما له عليه إرا تركه.و ، الفضل: يقال: عفا فالن لفالن ِباله: إرا أفضل له  -
 2ال أحد ميلكها.و ، ليست هبا آاثرو ، األرا الرفل اليت مل توطك -

 .3اإلبراء: عافا  هللا: أبرأ  من العلل  -
 الفرع الثاين: تعريف اجلناية يف اللغة.

 الة جىن ويرال هبا معان عدة أمهها:انناية يف اللرة العربية من م     
 ، جيىن، على قومه وأ، أي: جر جريرة على نفسه، جىن فالن جناية انريرة: -
. جتـىن فـالن علـى 4أي: يتجـىن عليـه، فـالن جُيـاع علـى فـالنو أان بريء. و إرا تقوله عليى ، التقول: جتىنى فالن علي رنبا -

أن يــدعي  وهــو والتجــين مريــل التجــرم   ، جــاين: العــى عليــه جنايـةو ه جتــىن عليــو بـريء.  وهــو فـالن رنبــا: إرا تقولــه عليــه 
 .5عليك رنبا مل تفعله

 . 6العسلو انىن: الرطب   -
 الذنب: جنا  عليه جناية: جر  إليه. -

                                                             
 .192، ف 3م، لار الكتب العلمية، بريو ، ج2003، 1 ، كتاب العني، (اخلليل بن أمحد)الفراهيدي  1
 .3022-3018الالم، ف -: الرني5، ل. ، لار املعارل، جملد 1ابن منظور، لسان العرب،   2
 .612م، مكتبة الشروب الدولية، مجهورية مصر العربية،  ف 2004هـ/1425جممع اللرة العربية، املعجم الوسيط، 3
 .268، ف 1مرجع سابق، جاخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني مرتبا على حرول املعجم، 4
 .707-706سابق، ف الرجع املابن منظور، لسان العرب،  5
 .268، ف 1املرجع السابق، جالفراهيدي، كتاب العني مرتبا على حرول املعجم،  5

 :نائي يف اللرةانالعفو مفهوم املطلب األول: 
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 مجعها. و جىن الريمار: تناوألا من منبتها  -

 .1انناية هي انرمية اليت يعاقب عليها القانون  -
 
 

 

 ميكن أن نلخصها فيما يلي:، عرفو  تعريفا  متقاربةو  ،العفوتناول الفقهاء          
 .2"إسقا  احلق" :أبنه عرفو  -

 ال الـو  تنـازل ألن ال عفـو ، صلح وفه الدية مقابل القصاف عن التنازل أما، جماان القصاف إسقا  أبنه قالواو -
 أن إال للـو  ولـير .والقاتـل الـو  أي نيبرتاضي الطرف إال عندهم الدية تريبت فال، الدية لفع اناين قبل إرا إال ينفذ

  3عيناً. القصاف وه الواجب أن يراين فهما، الدية إبعطاء القاتل يرضى أن إالو ، ليته غري عن ويعف وأ يقتص
 .4ترم امليفاخذة ابلذنب" "هو أبنهالقرطيب  وعرىفه -

 5ترم حق بال عوا." وه"قالوا و -
 

 

 

سواء قبل رفع الـدعوى ، آاثر  وحمو ، نه: إزالة الصفة اننائية متاما عن الفعل املرتكبفه الدكتور حممد احلليب أبعرى       
، حيــول لون اختــار أي إجــراء مــن إجــراءا  الــدعوى وفهــ، بعــد صــدور العقوبــة وقبــل صــدور احلكــم أ ،بعــد رفعهــا وأ
 .6العقوبة الصالرة وميح ويوقف إجراءا  احملاكمة و 

اسـتبدال التـزام آخـر بـه  وأ، جزئيـا وكليـا أ ة إزاء شخص صدر ضد  حكم مربم هبـا إهنـاءإهناء التزام تنفيذ عقوب وه وأ
الـذي خيـول لـه القـانون إسـقا  العقوبـة  7رلك بناء على مرسوم صـالر عـن رئـير انمهوريـة.و ، موضوعه عقوبة أخرى

 الشخص اناين. وإرا كان يف رلك مصلحة للمجتمع أ، ختفيفها وأ

                                                             
 .141جممع اللرة العربية، املعجم الوسيط، املرجع السابق، ف 1
 .9م، لار اننان، األرلن، ف 2017، 1نعمت خلف اخلالدي، اإلعفاءا  املالية يف األحوال الشخصية والعقواب ،  4
للحصول على لرجة  إشرال: امليناوي عرفا  إبراهيم، مذكرةل عبد الستار الفرا، العفو عن القصاف يف النفر اإلنسانية، عبد الستار جال3

 .25م، ف 2009هـ/1430املاجستري يف الفقه املقارن، كلية الشريعة والقانون ابنامعة اإلسالمية، غزة، 
 .32م، مكتبة القانون واالقتصال، الرايا، ف 2015، 1النظام،  خالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بني الشريعة و 4
 .9، ف املرجع السابقنعمت خلف اخلالدي، 5
 .33ف املرجع نفسه،   6
 .211ف ، م، لار الكتب العلمية، بريو 2007ماهر عبد اريد عبول، العفو عن العقوبة، 7

 اجلنائي يف الفقه اإلسالميالعفو املطلب الثاين: مفهوم 

 

 الوضعي القانوناجلنائي يف العفو : مفهوم الثالثاملطلب 
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أي يعطـل أحكــام ، جيعلـه غــري معاقـب عليـهو ، عـن الفعــل صـفته اإلجراميـة ولكــيالين أبنـه: ميحـعرفـه الـدكتور فـاروب او 
حـق ِبوجـب  وال يرتتـب علـى انـاين أي التـزام أو  1يزيـل مجيـع آاثر  انزائيـة.و ، قانون العقواب  ابلنسبة للجرمية املرتكبة

 حكم القانون.
ِبوجبه أن يصدر عفوا عن أي جمـرم بعـد أن تريبـت إلانتـه هنائيـا  حيق له، يعرل أيضا أبنه: سلطة تقليدية لرئير الدولةو 

2بعضها. وإبسقا  العقوبة كلها أ
 

ــة، الشــفقةو منحــة ركنهــا الرأفــة  وهــ" :العفــوميكــن تعريــف و  ، إىل شــخص متنحــه الســلطة التنفيذيــة املمريلــة بــرئير الدول
رلـك إمـا إبسـقا  العقوبـة  و ، جب أن تنفذ فيـهكان من الوا،  هبا عليه يف صورة مربمة قطعية فيعفى هبا من عقوبة قضي

 3أخف منها طبعا." وأابستبداألا بعقوبة سواها  وأ، بعضها وكلها أ
، جزئيـا وإهنـاء كليـا أ، أشخاف صدر  ضدهم أحكاما وعن العقوبة هو: إهناء االلتزام بتنفيذها إزاء شخص أوالعفو 

 )4(اء على قرار صالر من رئير الدولة.رلك بنو ، موضوعه عقوبة أخف، استبدال التزام آخر به وأ

ــازل العفــوكــذلك يعــرل  ــة الــيت يفهــم منهــا تنــازل ارــين عليــه عــن و الصــفح و : ابلتن يتضــح رلــك مــن النصــوف القانوني
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة و من ب. ع.ج " 299تتضح يف املالة و ، الشكوى إرا تعلق األمر ابحلق الشخصي

رلـك و ، العفـوسـياب الـنص املـرال بـه لكـن يفهـم مـن و ، صراحة العفو ى ة املستعملة ال تنص علإال أن العبار 5" .انزائية
 6املصاحلة العفو و الحتوائه على لفظ "الصفح" الذي يوضع يف معىن 

ببتـت جدارتــه ِبـا ينطــوي عليــه  ه شــخصأي ينالـ، إجـراء فــرلي وفهــ، العفـويتضـح مــن هـذا التعريــف أهـم خصــائص و  
ال ميتـد ريبـري  إىل و ، ابقتصـار  علـى االلتـزام بتنفيـذ العقوبـة فيسـقطها، مـن حيـث ريبـري العفـو تميـز يو ، من تسـامحالعفو 

7.العفوقائما منتجا مجيع آاثر  اليت مل يتناوألا العفو حكم اإللانة الذي يظل على الرغم من 
 

 :العفومن خالل هذ  التعريفا  ميكننا استنتاج خصائص و  
 عتبار  جزاء فرلاي ينال الشخص راته.اب، طبيعة شخصية ورالعفو  .1

كمـا ميكـن أن تسـتبدل العقوبـة بعقوبــة ،  قـد يكـون علــى جـزء منهـا فقـطو ، يسـقطهاو قـد يشـمل العقوبـة كلهـا  .2
 أخف.

                                                             
 .33ام، ف خالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظ 1
 .216م، لار هومه، انزائر، ف 2002بن شيح حلسني، مبالئ القانون انزائي العام،  2
 .21سالمية والقانون الوضعي، ف ماهر عبد اريد عبول، العفو عن العقوبة يف ضوء الشريعة اإل  3
 .86نشر والتوزيع، انزائر، انصر كرميش خضر انوراين، نظرية التوبة يف القانون اننائي، ل. ، لار احلامد لل 4
 م، يتضمن قانون العقواب  املعدل واملتمم. 1966يونيو 8هـ املوافق ل  1386صفر عام  18امليفر  يف  156_66األمر رقم  5
ن انزائري، حيي حاجي، استعمال حق إسقا  العقوبة وأبر  على الدعوى املدنية والدعوى انزائية، لراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانو  6

، 1حبث مقدم لنيل لرجة لكتورا  علوم يف العلوم اإلسالمية، ختصص شريعة وقانون، إشرال الدكتور:عبد السالم عبد القالر، جامعة ابتنة 
 .114ف

 .86املرجع نفسه، ف   7



 مفهوم العفو اجلنائي  املبحث األول:                     العفو اجلنائي )دراسة مقارنة(                                                                

 

-7- 

 يف القانون الوضعي من اختصاف رئير انمهورية.العفو  .3

 .بعد رفعها وقبل رفع الدعوى أالعفو ميكن أن يريبت  .4

 احلكمة.و انة األو يكون من ابب احللم العفو  .5

 



 

 

 
 املبحث الثاين: أسس مشروعية العفو اجلنائي

       
 املطلب األول: األساس الشرعي        

 سنة النبويةأدلة عامة من القران الكرمي وال الفرع األول:
 أدلة خاصة من القران والسنة النبوية  الفرع الثاين:

 الفقه اجلنائي اإلسالمي  دلةالفرع الثالث: أ
 املطلب الثاين: األساس القانوين        

 الفرع األول: من القانون الدويل العام 
  الدولية الفرع الثاين: من الدساتري

 لوضعياجلنائي االفرع الثالث: من القانون               
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إال أن ، حــق ألوليـــاء القتـــيل وهــو ، العقوبــة األصــلية املرتتبــة علــى جرميــة القتــل العمــد العــدواين والقصــاف هــ
العفــو فمــــا هــي األســر الشــرعية التـــي يـستنـــد إليهــا ، استفاضــت األللـة يف تـــــكسيسهو  .العفــوالــشارع قــد رغـــب يف 

 ونية مـا هي أسسه الـقانـو انـنائي  
مـا و هو ، خاصة الـجنـائيلعفو مـا تعـلق منه اب وسـواء ِبـفهومه العـام أ، العفوافر  األللة الـشرعية يف إقرار ضت

  م بيـانه يف الـفرعيـن الـتالـني:يتس
   :املشروعية ألساس الــفـرع األول: األدلـة الــعامـة     

 الكرمي: أوال: من الــقرآن
ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ وَ  * قـولـه تعـاىل: ﴿  [134:﴾ ]آل عمران اْلَكاِظِمنَي اْلَرْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهاِس َواَّلله

ـــقدرة عليـــهو  أمـــا معــىن الـعافـــني عــن النـــاس أي: ، مـــعىن الكـــاظمني الرــيظ أي: الكـــافني عــن إمضـــائه مــع ال
 .1هيفالء يف مـقام اإلحـسـان يف األخيـر أشـار إىل أن و ، التـاركني عقـوبة من استحقهـا

يتــحلى املــرء بـــه يف ضـبط النفـــر تـجــا  مــن يـريظــه فـــال جيـهـــر ، ألب معنـــويو أمــر نفسـي  وفكظـم الرــيظ هـ
، حيـث أن اإلنسـان يكظـم غيظـه عـن هضـم حقـه وال يـعفــو، العفـويـخــتلف عـن  وفهـ، ابنفعاالته أمـام من اسـتفــز 

 د يـكـون كظم الرـيظ فـي كـريري مـن األحيانوقـ، ال يكـظـم غيـظهو  وقد يعـفو 
العفــو بينمـا  ،ألن األخـري يــدل علـى معـىن نفســي حمـدل، أبــل  مــن كظـم الرـيظالعفـو ومـن   يكـــون ، مقــدمة للعفـو

 2.كظم الريظب انتفاعهأكرير من لعفو ابعنه  وانتفاع املعفو ، التجاوزو يدل على ترم العقاب 
      [199عرال .﴾ ]األْأُمْر اِبْلُعْرِل َوأَْعِرْا َعِن اْنَاِهِلنيَ وَ العفو ُخِذ  ﴿:*قـوله تـعـاىل 
ـــل  وهــ :العفــومـــعىن و  ـــهم يف املعــامال  و أي: مـــا ســهل مــن أخــالب النـــاس ، التيســريو التسهي ـــقصاء علي تــرم االستـ
 .3دــو و قبـول العـذر و 
 
 
 

                                                             
بريو  ،   لار الكتب العلمية، 1ج ، انن عبد الرمحان بن حممد بن عبد هللا االجيي الشافعي، جامع البيان يف تفسري القر الشريازي حممد ب 1

 .294ف ، لبنان
، م لار النفائر 2014/هـ 1435، 1  ، لراسة فقهية مقارنة، سالمي ضوابطه وجماالتهالعفو يف الفقه اإل، أمين جربين عطا هللا جويلر 2

 .33ف 
 .37ف، 3ج، بريو ، لبنـان انصاف أيب بكر أمحد بن علي الـرازي احلنفي، أحكام القـرآن، لار الكتاب العريب 3

 األسـاس الـشـرعي. :الـمـطلـب األول
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﴾ العفو ُخِذ ﴿خـذ  :قـال أبن الـعبـاس يف قـوله تـعاىلفـ، العفوقـد اخـتــــلف  املـفسـرون  يف تـفسـيـر الـمرال  بـو 
 .1الرتم وهالعفو قيل أن أصل و ، من األموال قبل أن ينزل فرا الــزكاةالعفو هو: 

 [.52﴾ ]البقرة   ُه َعَفْواَن َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َرِلَك َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ ﴿  :*قوله تعـاىل

جل عن قـوم موسى لـما عبدوا العجــل بــعد رهــاب  مــوسى لــميقا  ربــه عنـد و  عز هللا ويدل معىن اآلية على عـف 
َوَواَعـْداَن ُموَسـى َباَلبِـنَي  ﴿يف قــوله تعـاىل:، 2كـان أربعـني يـومــا املــذكورة يف ســورة األعــرالو ، انـقـضـاء أمـد الــمواعدة

َلًة َوأمَْتَْمَناَها ِبَعْشر    [. 142]األعرال ﴾ لَيـْ
 [.  187﴾ ]البقرة  فَـَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآْلََن اَبِشُروُهنه  تعاىل: ﴿*قوله 

حـىت يتبـني اخلـيط األبـير مـن اخلـيط األسـول مـن ، الشـراب واالسـتمتاع يف رمضـانو للـت اآليـة علـى إابحـة األكـل 
 3فقال: فكان رلك عفوا من هللا ورمحة.، الفجر   إمتام الصيام إىل الليل

ُ َعْنَك ملَ أَِرْنَت أَلُمْ  ﴿ :وله تعاىل*ق   [.43﴾ ]التوبة َعَفا اَّلله
عنــدما ، قبــل  أن يباشــر ابلعـــتابلعفــو فــكخرب  اب، جــل عــز و مــن هللا، إكــرام عـــظيملعفــو فافتتــاح العتــاب ابإلعــالم اب

 .4ـاربةاستكرن الرسول صلى هللا عليه وسلم لفريق من الـمنافقني أن يـتخلفوا عن الرزوة أبعذار ك
ُهْم َواْستَـْرِفْر  وفَِبَما َرمْحَة  ِمَن اَّللهِ لِْنَت أَلُْم َولَ *قـوله تـعاىل: ﴿  ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْـَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـْ

 [.159﴾ ] آل عمران أَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ 
كنت سيء اخللق قاسي القلب تفرقوا من حولك  ولو ، حممد ألم قك يـاحسان منه سهلت أخالاإلو رمحة لاملعىن ابو 

 . 5شاورهم فيما تصح املشاورة فيه تطييبا لقلوهبمو ، والرفران ألم فيما هللالعفو فيما خيتص بك واسكل 
رًا أَ *قوله تعاىل: ﴿  [.149﴾] النساء وًّا َقِديرًا تـَْعُفوا َعْن ُسوء  َفِإنه اَّللهَ َكاَن َعفُ  وخُتُْفوُ  أَ  وِإْن تـُْبُدوا َخيـْ
فـإن رلــك ممـا يقــربكم عنــد هللا ، عفـوُت عمــن أسـاء إلــيكم وأخفيتمــو  أ وإن أظهـرُت للنــاس خـريا أ وواملعـىن هــ

فَـِإنه اَّللهَ َكـاَن وألـذا قـال: ﴿، عـن عبـال  مـع قدرتـه علـى عقـاهبم وفإن مـن صـفاته تعـاىل أن يعفـ، وجيزل بوابكم لديه
، قد ورل يف األبر أن محلة العـر  يسـبحون هللا فيقـول بعضـهم: سـبحانك علـى حلمـك بعـد علمـكو ﴾ َعُفوًّا َقِديرًا 

 .6ويقول بعضهم: سبحانك على عفوم بعد قدرتك
ِمْن نـَْفِعِهَمـا َوَيْسـكَُلوَنَك  َيْسكَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْ ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنهاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَـرُ ﴿ :*قـوله تعاىل

ُ َلُكُم اآْلَاَيِ  َلَعلهُكْم تـَتَـَفكهُروَن العفو  َماَرا يـُْنِفُقوَن ُقِل  ُ اَّلله   وهالعفو ف، [. ِبعىن الفضل219﴾ ]البقرة َكَذِلَك يـُبَـنيِى

                                                             
  .37ف، 3ج نفسه، املـصدر  1
 .92لار الندى بريو ، لبنان، ف ، 1يب الفداء القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، جأابن كريري احلافظ  2
 .221 -220ف ، 1ج، املرجع نفسه، ابن كريري 3
 .107-106ف  ، 10ج ، م   بريو ، لبنان، 1بن عـاشور حممد الطاهر، التحرير والتنوير  تفسري ابن عاشور،   ا 4
، 1ج،  بريو ، لار الكتب العلمية، ازي حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن عبد هللا اإلجيي الشافعي، جامع البيان يف تفسري القرآنري الش 5

 .294ف 
 .572ف  1جمرجع سابق، ابن كريري، تفسري القـران العـظيم،  6
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ســـلم  قــال لرجــل: و الفضــل. فقــد روا  مســـلم يف صــحيحه وأخرجــه مســلم عــن جـــابر أن رســـول هللا صــلى هللا عليـــه 
"ابدأ بنفسك فتصدب عـليها فإن فضـل شـيء فـهــلك فـإن فضـل شـيء عـن أهلـك فلـذي قرابتـك فـإن فضـل عـن 

 . 1هـكذا"و ري قـرابتك شيء فهكذا 
 [. 286﴾] البقرة  َواْعُف َعنها َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلاَن َفاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ﴿:*قوله  تـعاىل

﴾ مل يـيفتى مـع هـذ  الـدعوا  َواْعُف َعنها َواْغِفـْر لَنَـا التنوير قوله تعاىل: ﴿ و قال ابن عاشور يف كتابه التحرير 
، العـرب تكـر  تكـرار اللفـظ أكريـر مـن بـالث مـرا  إال يف مقـام التهويـلو بقوله: )ربنا(  إما ألنـه تكـرر بـالث مـرا  

فلمـا كـان ، األخرويـةو أصل لعدم العقوبة الدنيوية العفو فإن ، ت إجابة هذ  ابألوىلتلك حصل االستجابةإما ألن و 
 . 2كان ككنه لعاء واحد،  تعميقا بعد ختصيص

َتِصُروَن )*قوله تعاىل: ﴿ َح َفَكْجرُُ  َعَلى ( َوَجزَاُء َسيِىَئة  َسيِىَئٌة ِمريْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصلَ 39َوالهِذيَن ِإَرا َأَصابـَُهُم اْلبَـْرُي ُهْم يـَنـْ
 [. 40-39الشورى  ﴾ ]اَّللهِ 

بـني الظـامل و أصـلح بينـه و قـال ابـن عبـاس: مـن تـرم القصـاف ، ﴾ َفَمـْن َعَفـا َوَأْصـَلَح فَـَكْجرُُ  َعلَـى اَّللهِ فقوله تعـاىل: ﴿
 . 3احلةمن األعمال الصالعفو قال فكان ، ﴾ أي أن هللا أيجر  على رلك َفَكْجرُُ  َعَلى اَّللهِ  ﴿، لعفواب

ـــوُهنه َوقَـــْد فَـَرْضـــُتْم أَلُــنه َفرِيَضـــًة فَِنْصـــُف َمـــا فَـَرْضـــُتْم ِإاله أَ *قولــه تعـــاىل: ﴿  ْن َوِإْن طَلهْقُتُمـــوُهنه ِمـــْن قَـْبــِل أَْن مَتَسُّ
َرُب لِلتـهْقَوى َواَل تـَنْ  ويـَْعفُ  ويـَْعُفوَن أَ  َنُكْم ِإنه اَّللهَ ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي الهِذي بَِيِدِ  ُعْقَدُة النِىَكاِح َوأَْن تـَْعُفوا أَقـْ َسوُا اْلَفْضَل بـَيـْ

 [.  237﴾ ] البقرة ( َحاِفُظوا َعَلى الصهَلَواِ  َوالصهاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا َّللِهِ َقانِِتنَي 237)

فـت الزوجـة ع وأ، الـزوج إن عفـا عـن الصـداب كلـه فسـلمه إليهـا كلـه ويف مـدلول هـذ  اآليـة: هـ فقال شري 
 إن تشاحا كالمها أخذ  نصف صداقها. و ، عن النصف الذي مسي ألا

وليهـا فيجـوز رلـك وال  وقـال أشـهب: هـي البكـر الـيت يعفـ، ﴾الهِذي بِيَـِدِ  ُعْقـَدُة النِىَكـاِح  ويـَْعفُ  وأَ قوله: ﴿ و 
 .4يف أمتهالسيد و  األب يف ابنته البكر وقال مالك: الذي بيد  عقدة النكاح هو جيوز عفوها هي. 

  النبوية: ـانيـا: من الـسنةث
مــا تواضـع أحـد و إال عـزا  ومـا زال هللا عبدا بعفو ، * عن أيب هـريرة رضي هللا عنه قـال: " مـا نقـصت صدقة من مـال

الصـفح ســال لعفـو و أن مـن عـرل ابو ، على ظــاهر  قال النووي يف شرحه فيه وجهان األول: أنه 5هلل إال رفعه هللا." 
   .6عز  هنامو أن الـمرال أجـر  يف اآلخـرة  :الرياينو إكرامه. و زال عز  و ، يف القلوبعظم و 

                                                             
 .257ف  1ج نفسه،  جعاملـر  1
 .  603ف، مرجع سابق، ابن عاشور، التحرير والتنوير 2
 . 40، ف 15الكتاب العريب، ج  القرطيب أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري، انامع ألحكام القرآن، ارلد الريامن، لار 3
 38ف  1الطربي، تفسري الطربي، ج  4
 .21، ف 6757، رقم احلديث 8باب العفو والتواضع  ج روا  مـسلم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واأللب،  ابب استح 5
 .109، ف 16النووي، شرح النووي على مسلم، ج  6
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ال سخـاب يف و ال متفحش و * عن عـائشة رضي هللا عنها قـالت: "مل يـكن رسـول هللا صلى هللا عليه وسلم بفاحش 
  .1"يـصفحو  ولكـن يـعفو ال يـجزئ بـالسيئة السيئة و األسـواب  

 (ال السـيئة الفـــع بـالــيت هـــي أحـــسنو ال تــستوي احلـــسنة و ) :ن مقاتــل بــن سـليمـــان يف قــوله تـــعاىل* عــن هـذيـــل  عــ
 [.34]فصلت 
كـــان النــيب صــلى هللا عليــه وســلم يـــكر  رؤيـــته و ، ســلمو رلــك أن أبـــا جـــهل كـــان يـــيفري الـــنيب صــلى هللا عليــه و 

نَـُه َعـَداَوةٌ رلـك ﴿ الـصفح. يـقول: فـــإرا فــعلت العفو و فـكمـر  هللا بـ نَـَك َوبـَيـْ كــكنه و  ،  ﴾. أي أاب جهـلفَـِإَرا الهـِذي بـَيـْ
 عليك. الشريفيف الدنيا ومحيم لك يف النسب 

كـان النـيب صـلى هللا عليـه و ، كـان أبــا جهل يـــيفري الـرسول صـلى هللا عليـه وسـلم  :حيث قـال بعر املفسرين
 . 2الـصفح العفو و بـ سلم لـه مـبرضا يـكر  رؤيته فــكمر  هللاو 

، فطلقها قبـل أن يــدخل بــها فكرسـلها إليــها بــالصداب كــامال النضري*عـن جبري بن مطعم أنـه " تـزوج امـرأة من بين 
ـين: إال أن ﴾. فإنـه يعـالهـِذي بِيَـِدِ  ُعْقـَدُة النِىَكـاحِ  ويـَْعُفـ وِإاله أَْن يـَْعُفوَن أَ ﴿ :قـال تـعاىل، منـهاالعفو أان أحـق بـ :فـقال
ــه لكــم ويـــعف ـــهن علــيكم نصــف تلــك الفريضــة فيرتكن ـــصفحن لكــم عنــهو ، اللــوايت وجــب ل ـــفضيال مــنهن بــذلك ، ي ت

فيجـوز عـفوهــن حــينئذ عمـا عــفون عنــكم مــن ، الــ  رشيــدا  هـن بــوو ، إن كـن ممـن جيـوز حكمـه يف مــاله، عــليكم
 .  3فيسقط عنـكم ما كن عفون لـكم عنه منه، رلك

 ومـا سـكت عـنه فـهو ، حـرام ومـا حرم فهو  ،حـالل ومـا أحل هللا يف كـتابه فه الدرلاء رضي هللا عنه قـال: "يب*عن أ
 .4[ 64:﴾  ]مرميَوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا﴿ :بـم تال هـذ  اآلية، عـافية فـاقبلوا من هللا  عـافيته فـإن هللا لـم يـكن نسـيا

فهـاتوا صـدقة الرقـة مـن كــل أربعــني ، الــرقيقو ه وسلم: "قد عـفو  عن صـدقة الـخيل * قال رسول هللا صلى هللا علي
أي تركــت لكــم أخــذ زكـــاهتا ، 5مـــائة شــيء فـإرا بلـــرت مـــائتني ففيهــا خـــمسة الـدراهــم.(و لـــير يف تســعني و ، لرهــما

قال اخلطايب: إمنا و الرقيق. و يل سلم بعدم وجوب الـزكاة يف اخلو صرح النيب صلى هللا عليه و فقد عفا ، جتاوز  عنهاو 
 الرقيق إرا كانت و أسقط الـزكاة عن اخليل 

 

                                                             
، 2016رقم احلديث ، 6ج ، يف خلق النيب صلى هللا عليه وسلم جاء  روا  الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما 1

، 10636رقم احلديث ، 1   ، ابب وأنه أمر أن يدفع ابليت هي أحسن، البيهقي، املهذب، السنن الكربى، كتاب النكاح، 133ف
 ، 2605ف

 .2605ف  ، لار الوطن للنشر الرايا، السعولية، م2000 /هـ 1422  1  ، ارلد األول رجع نفسه امل 2
 .38ف ، 1الطـربي، تفسري الطربي، ج  3
هـ،  1411، 1على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القالر عطا،   ملستدرميف احممد بن عبد هللا أبوعبد هللا النيسابوري  روا  احلاكم  4

 .129ف ، 4ج م، بريو ، لار الكتب العلمية،  1990
 .494ف ، 1574رقم احلديث ، 1ج ، روا  أبولاول، سنن أيب لاول، كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة5
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تشــريعي ِبعـىن عـدم التكليـف ابتـداء مـن  وعفـ وهــو  1فكما ما كان للتجـارة ففيـه الزكـاة يف قــيمتها.، اخلدمةو للـركوب 
 2العفو خالل لفظه الصريح يف احلديث على 

ــ ـــه قـــال: خطبن ـــد فـــرا هللا :ا رســـول هللا صـــلى هللا عـــليه وســـلم فقــال*عـــن أيب هـــريرة رضــي هللا عن " أيهـــا النـــاس ق
فقـال رسـول هللا صــلى هللا ، رسـول هللا  فسـكت حــىت قاألـا بــالاث أكــــل عــام يــا:فقـال رجــل، عــليكم الــح  فحجـوا

كــان قــبلكم بــكريرة   فإمنـا هلـك مـن، ملا استطعتم _   قـال _ رروين مــا تـركتكمو قلت نـعم لوجبت و " ل :سلمو عليه 
 3إرا هنيتكم عن شيء فـدعو ."و ، اختـالفهم عـلى أنبيائهم فإرا أمـرتكم بشيء فـكتوا منه مـا استطعتمو سـيفاألم 

 :العفويـدل احلديث على نوعني من أنواع 
عـن  عــدم البــحثو يفهـم مـن النهـي عـن كريـرة السـيفال و ، أصو  متمريـل يف عـدم التكليـف ابتـداء و: عفالنوع األول

 .أصو  وفكطلق عليه بعر العلماء عف، حـكم ما تركه الشارع
إجيـاب  :فمـريال، عـدم مطـالبتهم مــا ال يطيقـونو فقـهي متمريل يف ختفيـف األحكـام عـن املكلفـني  وعف :النوع الثـاين

 .4مشقةو احل  على املسلمني مرة كل عام يـوقعهم يف حـرج  شـديد 
مــا استـكرهـــوا سـلم قـال: " إن هللا  وضـع عــن أمـيت الــخطك والنسـيان  و و يـه  عل*عـن ابـن عــباس عـن الــنيب صـلى هللا

فيصـالل ، مــريل أن يقصـد قتـل كــافر، فيصـالل فعلـه غـري مــا قصـد ، هـنا أن يـقصـد بفعـله شـيئالعفو ، 5" .عـليه
 وكالهــما معــفو ، د الفــعلفينسـا  عــن، أن يـكون راكرا لـشيء وأما النـسيان: هـ، قتـله مسـلما هـذا ما يسمى ابخلطك

 .6لكن رفع اإل  ال يـنايف أن يتـرتب على نـسيانه حـكمو ، ِبعىن أنه ال إ  فـيه، عـنه
قـال: ، قـال: هللا، فقـال: هللا، " إين مــعسر:*عـن عبد هللا بن أيب  قـتالة طـلب غــرميا لـه فتــوارى عــنه   وجــد  فقـال

لم يـقول:" من سر  أن ينجيه هللا من كرب يوم الـقيامة فـلينفر عن مـعسر سو فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 7" يـضع عـنه. وأ

وضـع لـه أظلـه هللا  وأ، " مـن أنظـر معسـرا:سـلمو قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه  :*وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال
 8ت ظل عـرشه يـوم ال ظل إال ظـله."يـوم الـقيامة حت

 
 

                                                             
 .752آبــالي، عـون املعبول، ف 1
 .44ف، م لار النفائر2014/هـ 1435 1سالمي ضوابطه وجماالته،   ولير، العفو يف الفقه اإلأمين جربين عطا هللا ج 2
 .102ف ، 3321رقم احلديث ، 4ج ، روا  مسلم، صحيح مسلم، كتاب احل ، ابب فرا احل  مرة يف العمر 3
 .45، ف املرجع السابقأمين جربين،  4
 .659ف ، 2045رقم احلديث ، 1ج  ، ب طالب املكر  والناسيبن مـاجه، كتاب الطالب، ابابن مـاجه، سنن اروا   5
 361ف  2بن رجب احلنبلي   جامع العلوم واحلكم، ج ا6
 33ف  4083رقم احلديث  5روا  مسـلم، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب فضل إنظار املعسر ج  7
 30ف  املرجع نفسهروا  مسلم،  8
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إرا  :الناس فـكان يـقول لــفتا  " كان رجل يـداين:سلمو رضي هللا عـنه أن رسـول هللا صلى هللا عـليه عـن أيب هـريرة و *
 1فـتجاوز عنه." فلقي هللا، أتيت مـعسرا فـتجاوز عـنه لـعل هللا يتجاوز عـنا

ل آخــر بــال املـال قبــ واملــا  إبســقا  العــايف حـــقه يف الــدين أ العفـو كــل مــن األحـــاليث الريالبـة للــت علــى   
يـــخفف  وبــمعىن التجـاوز عـن املعســر إرا تــكخر عـن سـدال مــا عليـه مــن الـدين عنـد حــلول لينــه أالعفو فـ، 2عــوا

 :أن كـان مستحبا. وأمـا إنـظار املعسر فواجب على املسـلم لــقوله تــعاىلو هـذا أمر حممول و عنـه  ويـعف وعليه لينـه أ
هللا   وعـــفو  .مـــريوبةو مســاحما فهـــذا أعـــظم أجـــرا  وفكيــف إرا كـــان مـــتجاوز أ ِإىَل َمْيَســرَة   ُعْســرَة  فَـَنِظــرَةٌ  وَوِإْن َكــاَن رُ 

يف و ، احملتاجني لقول املتجـاوز عـن املعسـر لعـل هللا يــتجاوز عــناسرين و يـكمن يف مرفرته لـمن عفا على عـبال هللا املع
 .3ابهلل تعاىل الظنهـذا حسن 

 اصة ألساس املشروعية:  األدلـة اخل :الـفرع الثاين
  الكرمي: من الـقران :أوال

َلى احْلُرُّ اِبحْلُرِى َواْلَعْبـُد اِبْلَعْبـِد َواأْلُ  :قـوله تـعاىل* نْـريَـى اِبأْلُنْـريَـى َفَمـْن اَي أَيُـَّها الهِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُف يف اْلَقتـْ
َباٌع اِبْلَمْعُروِل َوأََلاٌء إِلَْيِه إبِِْحَسان  َرِلَك خَتِْفيٌف ِمـْن رَبِىُكـْم َوَرمْحَـٌة َفَمـِن اْعتَـَدى بـَْعـَد َرلِـَك ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتىِ 

 [178:]البقرة فَـَلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 
بـاس قــوله يف معـىن عـن ابـن العو ، يقبـل الـديــة يف العــمد أنالعفـو . َفَمْن ُعِفـَي لَـُه ِمـْن َأِخيـِه  فمعىن قوله 

.يعـين فمـن تــرم لــه مـن أخيـه شـيء _ أي أخـذ الــدية بعـد إسـتحقاب  الــدم _ َفَمـْن ُعِفـَي لَـُه ِمـْن َأِخيـِه  :االيـة
 .العفو ورلك هـو 
  َفاتىَِباٌع اِبْلَمْعُروِل  إرا قبل الدية املعرولأي على الطالب إتباع.   َوأََلاٌء إِلَْيـِه إبِِْحَسـان ن القاتـل مـن يعـين مـ

واملعــىن مــن قولــه  َرلِــَك خَتِْفيــٌف ِمــْن رَبِىُكــْم َوَرمْحَــٌة  .غـري ضــرر يــيفلي املطلــوب إليــه إبحســان مــن غــري مــدافع معـه
مما كان حمتوما على أمم قبلكم من القتل ، تعاىل إمنا شرع لكم أخذ الدية يف العمد ختفيفا من هللا عليكم ورمحة بكم

 .4العفو  وأ
عــن جماهــد عــن ابــن العبــاس قــال كــان يف بــين إســرائيل  وابــن مســكني عــن ســفيان عــن عمــر  حلــديث احلــارث

ــة فــكنزل هللا عــز وجــل ــِد  القصــاف ومل تكــن فــيهم الدي ــُد اِبْلَعْب ــى احْلُــرُّ اِبحْلُــرِى َواْلَعْب َل ــْيُكُم اْلِقَصــاُف يف اْلَقتـْ ــَب َعَل ُكِت
 أن يقبل الدية يف العفو ف    َأِخيِه َشْيٌء َفاتىَِباٌع اِبْلَمْعُروِل َوأََلاٌء إِلَْيِه إبِِْحَسان  َواأْلُنْـرَيى اِبأْلُنْـرَيى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن 

 

                                                             
  361ف 1972رقم احلديث  4بيوع، ابب من أنظر معسرا ج روا  البخاري، صحيح البخاري، كتاب ال 1
 49أمين جربين عـطا هللا جـويلر، العفو يف الفقه االسالمي ضوابطه وجماالته، ف  2
 21h38التوقيت:    bamehriz.netحمرز، شـرح منـه  السـالكني، املوقع  أنوار اب سامل ابو 3
 210ف، 1ابن كريري، تفسري القرآن العظيم ج 4
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ابملعـرول وألاء إليـه إبحسـان ويـيفلي هـذا إبحسـان رلـك ختفيـف مـن ربكـم ورمحـة ممـا كتـب العفو العمد ويتبع هذا 
 . 1القصاف ولير الدية  وعلى من كان قبلكم إمنا ه

 فقـال، لــم حتــل ألحـد قــبلهمو ، أطعمهـم الــديةو رحـم هللا هـذ  األمــة  َرِلَك خَتِْفيٌف ِمْن رَبِىُكْم َوَرمْحٌَة   قال قـتالةو 
 .2األر والعفو و ألذ  األمـة الـقصاف  جـعلو أمـروا بـه  وعـف وأهـل الـتوراة إمنا هـ

ــُه َعــَذاٌب أَ   :قـــوله تـــعاىل قبوألــا فلــه  والـــمعىن هنــا فمــن قـــتل بعــد أخـــذ الـديـــة أو  .لِــيمَفَمــِن اْعَتــَدى بـَْعــَد َرلِــَك فَـَل
صبل فإنه خيتار  و" من أصيب بـقتل أ:سلمو . لـحديث رسـول هللا صلى هللا عليه 3عذاب من هللا ألـيم مـوجع شـديد

ن اعتـدى ومـ، فإن أرال الرابعـة فخـذوا علـى يديـه، إما أن أيخذ الديةو ، وإما أن يعفو ، إما أن يقتص :إحدى بالث
 .4 روا  أمحد عن أيب اخلزاعي "بعد رلك فله انر جهنم خالدا فيها 

يًعا  :قــوله تعاىل* َا َأْحَيا النهاَس مجَِ  [32]املائدة  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَكمنه

عا إي فـــككمنا أحيــا النـــاس مجـــي :أنـجاهـــا عــن هــلكة وعــفا عـــن قـاتــــل أو الكــف عنـــها و الــمعىن  حـــرم قـتـــلها و 
 الـمقصول و الـريواب و يف األجــر و حـرم قـتل مجيع النـاس أو الـناس منه جـميعا  يحـي

 .5اإلحـياء يف الـقلوب و تـعظيم الـقتـل 
يْفِمَنة  َوِليَـٌة ُمَسـلهَمٌة ِإىَل َوَما َكاَن ِلُميْفِمن  أَْن يـَْقُتَل ُميْفِمًنا ِإاله َخطًَك َوَمْن قَـَتَل ُميْفِمًنا َخطًَك فَـَتْحرِيُر َرقَـَبة  مُ   :قـوله تـعاىل*

ُقوا  [92]النساء  أَْهِلِه ِإاله أَْن َيصهده
قـتال خطـك  ولير من شكنه أن يـقتل مـيفمنا يف شـيء من األحـوال إال حـال الـخطك أو بـمـعىن مـا صح لـميفمن 

ـــنهي أيو  ـسمة يـقســـموهنا قــ وربتــهلـة مـــيفلاة ليــو لـــكن إن قـــتله خـــطك فـجـــزاؤ  إعـــتاب رقـــبة  :مـــا كــان نفــي بـــمعىن ال
عليــه الــتحرير والـــدية يف جـــميع ِبعـىن ، عنهــا صــدقة تــرغيبا عليــهالعفـو مســـي و ، اي يــعفو أالــمرياث "إال أن يـــصدقوا" 

 6األحـيان إال حـني أن يـتصدب أهـله بـالدية فـحينئذ تـسقط الدية 

                                                             
 36ف، 7ج، ابب القول، وا  النسائي، كتاب القسامةر  1
2

 الـخبل: فسـال األعـضاء                                               لية انراحا  األر :  
 211،  فاملرجع السابقابن كريري،  3
 .521ف 2ابب األمام أيمـر ابلعفو يف الدم    2روا  أيب لاول، سنن أيب لاول، ج  4
 460ف  1لار الكتاب العلمية بريو  لبنان   1ازي الشافعي، جـامع البيـان يف تفسري القـرآن، ج الـشري  5
 391فنفسه، الشريازي، املصدر  6
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 :النبوية ثـانيـا: مـن الـسنة
 :ةمـن السنة القولي -

ن قتـل لـه "مـ:أبـىن عليـه   قـالو هـريرة قـال لــما فتــح هللا علـى رســوله مــكة قــام يف النــاس فــحمد هللا ي حـديث أبـ* 
يف رواية حديث سعيد بن أيب سعيد قال مسعت أاب شريح و ، 1."أن يـقتل إمـاو  وين إمـا أن يعفبـخري الـنظر  وقتيل فهـ

إنــي و " أال إنــكم يـــا معشـر خزاعـة قــتلتم هـذا القتيـل مـن هـذيل :سلمو  عليه قال رسول هللا صلى هللا :الـكعيب يقول
الــمرال مـن هــذا و  "يقتلـوا. وبـني أن أيخـذوا الــعقل أ :فمن قتل له بعـد مــقاليت هـذ  قــتيل فــكهله بـني خريتـني، عـاقله

ا قال ألعـطينكم املال فـاستـفيدوا مين أن القاتل إرو ، أخذ الـديةو احلديث بيـان أن الـخرية إىل و  الـدم يف القصاف 
يــطالب و قــتله جــماعة كـان لــو  الــدم أن يــقتل مـنهم مـن شــاء  ولــو  ،أختار أولياء الـدم املـال كــان ألـم مــطالبته بـهو 

أمـا الريـاين املقصـول ، إمـا القصـافو بـال مقابـل العفـو أي العفـو يدل علـى  جمانيـة  األول.فاحلديث 2ابلديـة من شـاء
 .إما القصافو ، إىل ليـةالعفو ه من
الـسفر قال: لب رجـل من قـريش سـن رجـل من األنصاري فـاستـدعـى علـيه  معاوية فقـال لـمعاوية يـا أمري ي عن أبـ*

ألــح اآلخــر عــلى مــعاوية فــكبرمة فلـم  يــرضه فقـال لــه مــعاوية  و ســنرضيك  إاناملـيفمنني أن هـذا لب سـين قـال مــعاوية 
قــال   رســول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم الــدرلاء  مسعـت مـن  والدرلاء جــالر عــند  فقـال أبــ وأبـو بـصاحبك  شـكنك

 بـــه لرجـــة مـــا مـن رجـــل يـــصاب بــشيء يف جســـد  فـــيتصدب  بــه  إال رفـــعه هللا"سـمعتــه أرنـــاي ووعـــا  قـلبــي يـــقول 
قـال مسـعته أرنـاي ووعـا  قـليب :رسـول هللا صـلى هللا عليه وسلمقـال األنـصاري أأنت سـمعته من حـط عـنه خـطيئة" و 

 .3قال فـكين أررهـا لـه قـال مـعاوية ال جـرم ال أخيـبك فـكمـر لـه بـمال 
ســلم و الــرسول صـلى هللا عليـه  إليـهنــدب و يف الــجراحا  أصـل يف الـديــن حــر هللا عــليه العفـو الـمعىن أن و 

َب ِبِه فَـهُ َفمَ  :لـقولـه تـعاىل هــذا لــم يــقم و أي إرا تــصدب الــمجروح عــلى الــجارح غــفر هللا لـه ، .َكفهـارٌَة لَـهُ و ْن َتَصده
ـــمعىن أن و ، عـــليه لليـــل فـــال يـــجوز أن تـــتكول عـــليه اآليـــة ألنـــها لعـــوى علــى هللا بـــما لـــم خيــرب بـــه مــن فـــضله أنـــما ال

يـتفضــل هللا و أصــال  وأن يــكفر عــنه رنــوب رلـك الــعض ونــرجو لــه مـن رنــوبه الـعايف يـكون رلك كـفــارة و الـمتـصدب 
 .4بـعد رلك بـما شـاء من رحـمته

 
 

                                                             
رقم  177ف 5روا  الـرتمذي، سنن الـرتمذي، ابب مـا جاء يف حـكم و  القتيل يف القصاف والعفو، كتاب القصاف، ج  1

 35840احلديث:
 2091م، ف 2005، لار ايب حزم  بريو ، لبنان  1شرل احلق العظيم آبـالي، عـون الـمعبول   أيب عـبد الرمحن  2
 9ف   1393روا  الـرتمذي، سنن الـرتمذي، كتاب الداي ، ابب مـا جاء يف العفو رقم احلديث  3
 139حـوري لـشرح صحيح الـرتمذي، ف بن الـعريب املالكي، عـارضة االا  4
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" تــعافوا الــحدول فــيما بيـنكم :سـلم قـالو بــن الــعاف أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه  وعن عبد هللا بــن عمـر * 
التجــاوز عـــن و صــلى هللا عليــه وســلم أمــران ابلتعــايف  ولالرســ أنمعــىن احلـــديث و  1".وجـــبفـــما بـــلرين مــن حـــد فقـــد 

عــن حــدول هللا إرا رفـع األمـر العفـو اإلمــام ال جيــوز لــه  إنعــليه و فإنه مـىت علـمها أقامهـا. ، ال نرفعها إليهو الـحدول 
 2.إليه
 :يـختار إحدى بـالث خبـل فإنه و" من أصيب بقتل أ :عن أيب شـري  اخلزاعي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قـال*

ـتدى بــعد رلـك  فــله  من اعـو فإن أرال الرابعـة فـخذوا عـلى يـديه ، إمـا أن يـكخذ الدية، وإمـا أن يـعفو ، إمـا أن يـقتص
3عـذاب أليم."

 

أصـابته املصـيبة املــصاب الـذي ف، اإلتــاللو فسال األعــضاء  وبقتل نفر أ فـاحلديث يـدل على من  ابتلي  
الــمصاب الــرابعة إي إمــا إرا أرال  إمــا أن يعفـو.و أمام بــالبة خيــارا  إمــا أن يـقــتال مـن خــصمه  وفه، ثالـوار  وهـو 

 وأ، أخــذ الـديــة وأالعفـو أرال قتـل القاتـل بــعد و ، بــعد منــع النـاس إيــا  وبـعد بـلوغ هـذا الـبيان أ، الـريالبة الـزائـدة عن
 .4اب موجع شـديد عـذ فـله، بـكن عـفا   طلـب الـدية

 :من الـسنة الفـعلية-
يه قــصاف إال أمــر فيـه سـلم رفــع إليــه شــيء فــو " مــا رأيـت رسـول هللا  صـلى هللا عليـه  :عن أنـر بـن مــالك قـال* 
 .   6بـدل القـصافالعفو ب فـي رغى سلم يُـ و الـرسول صـلى هللا عـليه  ، فقد5"العفوبـ
فرفـع رلك إىل النيب صلى هللا  :سـلمو قـتل رجـل عـلى عـهد النيب صلى هللا عليه " :قال رضي هللا عنه عن أيب هـريرة*

فــقال رســول هللا صــلى  :قــال، هللا مـا أرل  قـتلهو، يـا رسول هللا :سـلم فـدفعه إىل و  الـمقتـول فقـال الـقاتلو عـليه 
كـــان مـــكتوفا و  :قـــال، فـــخلي سـبيـــله :. قـــالالنـــارت ســـلم للـــو  أمـــا إنــه إن كـــان صـــالقا بـــم قـتلـــته لخلــو هللا عـــليه 

 . 8واحلديث يفيد تسبيق العفو لرء للشبهة 7."النـسعة فخـرج يـجـر نسعته فـسمي را، بـنسعة
 
 
 
 
 

                                                             
  4376رقم ، 487ف، 2ج ،كتاب احلدول، ابب العفو عن احلدول مامل تبل  السلطان ن أيب لاول،روا  أبـولاول، سن 1
 2021، فاملرجع السابقآابلي،  2
 4496رقم احلديث   521كتاب الداي ، ابب اإلمام يـكمر ابلعفو يف الدم  ف  2السابق ج املرجعروا  أبولاول،  3
 2085، ف املرجع نفسهآابلي،  4
 521ف  4497كتاب الداي ، ابب اإلمام أيمر ابلعفو يف الدم  رقم احلديث   2اول، سنن ايب لاول، ج روا  أبو ل 5
  2086، فاملرجع السابقآبـالي،  6
 523ف 4498كتاب الداي ، ابب اإلمام يـكمر ابلعفو يف الدم رقم احلديث  2روا  أبولاول املصدر السابق ج 7
 2086، ف املرجع السابقآابلي،  8
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 :مـن تـقريراته-
يــهم عــرضوا علو ، " أن الـربيع بنـت النضـر كسـر  بــنية جـاريــة فعرضـوا علـيهم األر  فـكبــوا:عـن أنر رضي هللا عنه*

، يــا رسـول هللا :أخــوها أنــر بـن النــضر فقـال فجـاء، سلم فـكمـر ابلقصـافو فـكتـوا الـنيب صلى هللا عليه ، فـكبواالعفو 
فــرضي الــقوم ، يــا أنـر كــتاب هللا القصـاف :فقــال، الــذي بـعريــك ابحلــق ال تكسـر بـنيــتهاو أتـكسر بـنية الربيـع   ال 

عن ، عن محيد، م عـلى هللا ألبـر " زال الفـزاريأقسـ وإن من عـبال هللا من لـ :سلمو عـليه  فقـال النيب صلى هللا، عـفواو 
   .  1قبلوا األر و أنر فرضي القوم 

  :الــجـنائي يف الفقه اإلسـالميالعفو أساس مشروعية  :الفـرع الثالث
وهي احلدول ، غري مـقدر وه ما ومنها ،مقدر والفقه اإلسالمي قسم العقوبة إىل بـالث عــقواب  منها ما ه 

إمكانيــة و ســول نتطـرب يف لراســة هـذا الفــرع إىل مـدى إجــازة  ،علــى هـذا األســاسو  ،التعـازيرو الــداي  و القصـاف و 
 .يف العقواب  الريالبةالعفو 
 :الديـاتو يف عقوبة القصاص العفو  :أوال

ريعة . حيــث جتيــز الشــ2القصــاف يففقــد أمجــع العلمــاء علــى إابحتــه ، ســبب مــن أســباب ســقو  العقوبــة وهــالعفــو 
ــة القتــل وللمجــين عليــه يف حالــة انــرح أ لون غريمهــا مــن ، الديــةو القصــاف و عــن عقــوبيت  وأن يعفــ 3، وليــه يف حال

ال ييفبر عفو  علـى حــق و  األمــر و ، عن عقوبة الكفارة وفلير له أن يـعف، الديةو العقواب  املقررة نرائم القصاف 
  .عنـهلعفو ايف تـعزير انـاين بعد 

ـــر أن يعفــو  لـــكن لــه أن و ، والكفــارة كالقصــاف  ةالديـــة عـــن العـقوبـــا  املـــقدر و يف جـــرائم القصــاف  ولــير لـــو  األمـ
 بـعضـها. وعـقـوبة أالعن كـل  وعـن أيـة عـقـوبة تـعزيرية يعـاقب هبا انـاين وله أن يـعف ويـعف

ليــر و  ،عــن العقوبـة فــقطالعفـو ي حمـدل_ كــحق و  األمــر علـى مقــصور _أالعفـو  وليـه يف وحـق املــجين عــليه أو 
الـــعلة يف  و  ،إىل العقوبــة يف الـــحدولالعفــو فـــإرا عـفــــا أحــدمها عـــن الـــجرمية انـــصرل هــذا ، عـــن انـــرميةالعفــو أليـــهما 

يف هــذا خـــطر و ، اقبة الــجاينعـــن انـــرمية لــما أمـــكن مـــعلعفـو مسـح للمجــين عـــليه اب وعـــن الـجــرمية أنــه لـــالعفــو مــنع 
لعفو مسح لو  األمر اب ولو ، إن كـانت أكرير مـساسا بـارين عليهو ن انـرمية تـمر انـماعة أل، شديد عـلى الـجماعة

 . 4الـديـةو عن انرمية ألمــكن تـعطيل حـق املـجين عـليه يف القصاف 
 
 
 

                                                             
 360ف  2556رقم احلديث  5خاري، صحيح البخاري، كتاب الصلح، ابب الصلح  يف الدية  ج الب  1
 30م ف1997هـ، 1418 1لار القلم لمشق   4وهبة الزحيلي، الفقه احلنبلي امليسر أبللته وتطبيقاته املعاصرة، ج 2
 200سالمي، ف إلالفقه ا أبوزهـرة، العقوبة يف 3
 774ف ،بريو  ،الكتاب العريب لار 1نائي اإلسالمي املقارن ابلقانون الوضعي جعبد القالر عولة، التشريع ان 4
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شـفـاء لـحقال  و جين عليـه يف حـالة القـتل تـطييبا لـقلوهبـم قد أعطـت الشـريعة اإلسـالمية حـق القصاف ألولياء املـو 
قـطعا لـكل و ، يـتضاعف فييفلي إىل مـزيد من سـفك الدماءو اليت قد تنت  عن تلك انـرمية اليت قـد يـتفاعل أبـرها 

الـوقت راتـه حـر  يفو  [ 179] البقرة  َوَلُكْم يف اْلِقَصاِف َحَياةٌ   :رلك أقـر اإلسـالم فـكرة القـصاف لـقوله
َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتىَِباٌع  :لـقوله تـعاىل، شـجعهم عليهالعفو و الـقرآن أوليـاء الـمجين عـليه عـلى 

ـان الرسـول الكريـم حير كذلك كو  [ 178] البقرة  اِبْلَمْعُروِل َوأََلاٌء إِلَْيِه إبِِْحَسان  َرِلَك خَتِْفيٌف ِمْن رَبِىُكْم َوَرمْحَةٌ 
القـبيلة الـواحدة  والـتمزب بني أبناء الـمجتمع أو يـشجـعهم علـيه لئال يـتولد عن القصاف اخلالل العفو و الناس على 

يـربط أفرال ارتمع بـراب  و ، الذي يـشجعه اإلسـالم ألنه يـزيـل آبـار انـرمية الطريقو هـالعفو ال شـك أن الـلجوء إىل و 
 1.التـعاونو احملبة 
املقصول منه يف آية القصاف تبعـا الخـتالفهم يف مـوجب العمد إىل العفو و قـد أختلف الفقهاء يف تـكييف و       
 :رأيني

علـى الديـة فمـن تنـازل  والتنـازل عـن القصـاف جمـاان أ وعـن القصـاف عنـد الشـافعي وأمحـد هـالعفـو  :الـرأي األول
. فكلتا احلالتني تسمى 2عال ومن تنازل عن القصاف مقابل الدية فهو ، عال وعن القصاف من القاتل جماان فه

عــن العفــو فيعتــربان  ،ال حيتــاج إىل رضــا انـــاين و ، ألن ارــين عليــه يف احلــالتني قــد أســقط حقــه يف القصــاف، عفــوا
اخلــيار و ، 3ةالديــو ألن الـواجب يف العمد عندمها أحـد الشـيئني إمـا الــقصاف أ، عن الدية عفـوا ال صلحاو القصاف 

ـــه لون حـــاجة لرضــا انـــاين وللمجــين عليــه أ ـــدية كـــان إســـقاطه و ، ولي ـــة و ملــا كــان القصــاف أشــد مــن ال اختيــار الدي
ألنه إسـقا   حمر صـالر مـن طـرل واحـد غيــر  وعفـ وفه، تـرم لـكرير وأخذ لـقـلو إسقاطا حمـضا وال مقـابل له 

 .4مـتوقف على موافقة الطرل األخر 
.﴾ ]البقــرة َفَمــْن ُعِفــَي لَــُه ِمــْن َأِخيــِه َشــْيٌء َفاتىَِبــاٌع اِبْلَمْعــُروِل َوأََلاٌء إِلَْيــِه إبِِْحَســان  ﴿ :قولــه تـــعاىل :م يف رلــكحجتـــهو 

ــِه فَـُهــ ﴿:ة القصــافيقـــوله ســبحانه بعــد بيـــان شــرعو ، [178 َب ِب ــهُ كَ  وَفَمــْن َتَصــده ــارٌَة َل [ قيــل يف 45.﴾ ]املائــدة فه
مـــجاهد يف تـــفسري قــال و  5قيــل كفــارة للعــايف بصــدقته.و ، صــاحب احلــق عنــه ورة لــه للجـــاين يعفــكفــا وتفســري : فهــ

كتــب هللا علــى أهــل التـــوراة مــن قـــتل ، فقــد  [178.﴾ ]البقــرة ...........َفَمــْن ُعِفــَي لَــُه ِمــْن َأِخيــِه َشــْيءٌ ﴿ :اآليـــة
فـرا علـى أهـل و ، ال تقبـل منـه الــديةو ، يـعفى عنــه الو فسال يف األرا حـق علـيه أن يقـال هبا  ونـفسـا بـرري نفر أ

"فـذلك تــخفيف ، إن شــاء عــفاو ، إن شــاء أخـذ الديـةو رخـص لنـا  إن شــاء قتـل و ، ال يقتـلو اإلجنيل أن يـعفى عنـه 
 جـعل بكم إي الـدية ختفيفا من هللا إرمن ر 

                                                             
 134، 133، ف"، لار الفكر العريبالعقوبة ، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي "زهـرة أبـوحممد  1
 .201ف ، 2ج ،و بري ، لار الفكر ،1إسحاب، املهـذب يف فقـه اإلمـام الشافعي،    الشيـرازي إبراهيم بن علي أبو 2
 187ف  4أيب النجا شرل الدين موسى احلجاوي املقدسي، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، لار املعرفة بريو ، لبنان ج 3
 776ف  ،1سالمي مقاران ابلقانون الوضعي، ج عبد القالر عـولة، التشريع اننائي اإل 4
 31ف 4جم، لار القلم،  1997، 1 لـته وتـطبيقاتـه املـعاصـرة، وهبـة الـزحيلي، الفـقه احلـنبلي املـيسر بـكل 5
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لـــهذ   جـلو ـكن فيهــم الـــدية فقــال هللا عــز مل يــو قـال ابــن العبـاس كــان يف بـين إســرائيل القــصاف و  .ال يـــقتلو الـديــة  
َلــى احْلُـرُّ اِبحْلُـرِى َواْلَعْبــُد اِبْلَعْبـِد َواأْلُنْـريَــى اِبأْلُنْـريَـى  ﴿:األمــة أن العفــو ﴾ قــال ابــن العبـاس ُكتِـَب َعَلــْيُكُم اْلِقَصـاُف يف اْلَقتـْ

 .1تـقبل الـدية فـي العمد
ســـلم رفـــع إليــه و "مـــا رأيــت رســـول هللا صــلى هللا عليــه  :ليــه وســلم قـــالهـــريرة أن رســـول هللا صــلى هللا ع و_ روى أبــ

لـهم الــحق يف أن أولياء الـقتيل  ووجـه الـداللة هـو ، لاول يف مسند و روا  أب 2(.لعفوشـيء فـيه قـصاف إال أمـر فـيه اب
 .3إىل الديـة بـدون رضا انـاينالعفو  وأاخـتيار الـقصاف 

أمـا التنــازل عـن القصـاف مقابـل الديــة ، إســقا  القصـاف جمــاان وأيب حنيفـة هــو عنـد املالكيـة و العفـ :الـرأي الـثاين
 .4ألن انـاين ال يلزم الـدية إال إرا قبـلها ، صلح وإمنـا هو  ولير عف وفه
ـــعترب مـــالك و   وـألن الـــواجب يف العمــد عنــدمها هــ، عــن القصــاف علــى الديـــة صــلحا ال عفـــواالعفــو حنيفــة  وأبــو ي

 إرا كـان إسـقا  القصاف عن الـدية يــقتضي رضـاو ، اينانـلـدية ال جتـب عنـدمها إال برضا ألن او ، 5القصاف عيـنا 
 . 6صـلح ال عـفو والـطرفني فهـ

  :حجـتهم يف رلك مـا يليو 
َلى﴿   :_ قـوله تـعاىل َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنه النـهْفَر  ﴿:قوله أيـضاو ، [178﴾ ]البقرة ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُف يف اْلَقتـْ وََكتَـبـْ

ـــنِى َواْنُـــُروَح ِقَصـــافٌ  ـــنه اِبلسِى فوجــــه  .[45﴾ ]املائـــدة  اِبلـــنـهْفِر َواْلَعـــنْيَ اِبْلَعـــنْيِ َواأْلَنْـــَف اِبأْلَنْـــِف َواأْلُُرَن اِبأْلُُرِن َوالسِى
 . 7خيـري فيه إرا كـان القصاف مكتواب فـال يـحق الت، الداللة من قـوله تعـاىل

أنـه لـير علـى الــقاتل عــقل و ، يــجب لـهو عـن قتــل العمـد بعـد أن اسـتحقه  ويف الرجل يــعف :قـال مـالك يف املوطكو  
 .8عنـه العفو يـلزمه إال أن يـكون الـذي عـفا عنه اشـرت  رلك عند 

 
 
 

                                                             
حممد عبد القالر عطا، مكتبة لار الباز، مكة  حتقيق:السنن الكربى للـبيهقي، البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبوبكر،  1

 .102اخلـيار يف الـقـصاف فم،  1994هـ،  1414املكرمة، 
 سـبق تـخرجيه.2 
 .198طرال فألـد هللا إبـراهيم العساوي، انـناية على انـجم عب 3
هـ، لار الكتب  1313 املطبعة األمـريية،، 1تبيني احلـقائق شـرح كنز الـدقـائـق،   فخر الدين عريمان بن علي احلنفي،  الـزيلعي  4

 .107ف ، 6اإلسالمي، القاهرة، ج 
ج م،  1998لار الكتب العلمية، بريو ، حبر، هنر يف شرح ملتقى األجممع األ ،الكليبو  شيخي زال  عبد الرمحن بن حممد بن سليمان 5
 .615ف 2
 .776، فالسابقالـزيـلعي، املصدر   6
 .200فرجع نفسه، نـجـم عبد هللا إبراهم العساوي، امل 7
 .535، لبنان، ف.فكر للطباعة والنشر، بريو لار ال، 1  املوطـك، بن أنر،  مـالك  8



 الجنائيالعفو أسس مشروعية  :المبحث الثاني                  الجنائي )دراسة مقارنة(                     العفو 

-20- 

د بـن ســليمان عـن ول عـن سـعيلاو روا  أبـ 1"قــول. و" مـن قتـل عمـدا فــه:سـلم يف احلـديثو قـوله صلى هللا عليه و _ 
يشـمل أيــضا  وهــو ، القصاف بعيـنه فال يتخـري فيـه و احلديث أن موجب العمد يف النـفر هـبنيى ف ،سليمان بن كـريري

 .2انـناية على األطرال يف موجب العمد ألنـها جزء من النفر
 اجلنائي يف العقوبة احلدية العفو  :ثـــانيا

فمــىت ، حلمايـة مصــاجمل ارتمـع، السـنةو حيـث جـاء  عقوابهتــا حمـدلة ابلكتــاب ، ىلاحلـدول حـق مــن حــقوب هللا تعــا
ــو ، عنهــاالعفــو حـــد ببتــت فإنــه ال جيــوز ألو رفعــت هــذ  احلــدول إىل احلــاكم  ال و ال صــلح و  وو  األمـــر عـــفال جيـــوز ل

، ألنـه يعـد تعطيـل لــحدول هللاو ، إسقاطه وفيه أالعفو ألنه مــا كان حـقا هلل أمتنع ، مىت ببتت احلدول أمـامه، شفاعة
 .عـقابهو فيستحق وعيد هللا 

 عن احلدول يرتتب عليه مــا يلي: العفو أن  وتربيرهم يف رلك هـو         
   وعلى إقامة احلدول ، إن وظيفة و  األمر تنحصر يف تطبيق شرع هللا تعا  خلالفته يف األرا -
  والسنة الشريفة أ وال يـوجد نصا يف الكتاب أف، عنهاالعفو  ولير إبسقاطها أو ، تنفيذها   
 .عنها للمصلحةالعفو  وإمجاعا يعطي و  األمــر إسقا  احلدول أ   

  .الفوضى يف الباللو عدم إقامة احلدول ييفلي إىل إشاعة الفسال  -

 .يلة يف ارتمعرتـفشي الر  -

  .3صيانتهاو إضاعة األسر اليت جاء  احلدول حلمايتها  -
 اجلنائي يف عقوبة التعزير العفو  :اثــــالث

 :قال :قال ابن مـولول املوصلي يف كتابه االختيار بـعد ركر األلفاظ املوجبة للتعزير
ألنـه ، الشـرعو ال خـالل أن فيـه حـق العبـد و علـى أن الرالـب فيـه حـق الشـرع  وهذا بناء، فيه التداخللذلك جيري و 

 .ألجله يـسمى حـداو فيه معىن الـزجر و  املنتفع بـه وهو شرع لدفع العـار عن املقذول 
 :  اختلف الفقهاء إىل حـالتني، 4هذا آيـة حق الشرعو ، إخالء العامل من الفسال زجراملقصول ابلو 

  :ختلف الفقهاء إىل قــولني مهاا :ليب حـق هللاتـر :الـحالة األوىل
إرا ، كاحلـدول وفهـ ،ر واجب إن كــان الــحق هللرهبوا إىل القول أبن التعزي، محدأو مالك وأيب حنفية  :الـقول األول

استدلوا على رأيهم هـذا أن التعزير كاحلدول و إال أن يرلب على ظن اإلمـام أن غيـر الـضرب مصلحة  وأ، رآ  اإلمــام
 جارية  وة امرأته أن ما كان منصوصا عليه من التعزير مريال يف و ء جاريألو . عدم تعطيلهاو يف إقامة حق هللا 

                                                             
 196ف 4591رقـم احلـديث  4اول، سـنن أبـي لاول، كتاب الداي ، ابب من قتل يف عميا بني قوم. ج روا  أبـول 1
 200نـجم عبد هللا إبراهيم  العساوي، املرجع السابق، ف  2
 م، عبد القالر1983هـ، 1404 2لار األدى   51جـال مساح السيد، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ف 3

 .206م، ف2002هـ، 1423، إبراهيم، العفو عن العقوبة وأبر  بني الشريعة والقانون لراسة مقارنة 776عولة، التشريع اننائي، ف
 96، ف4ج ، مولول املوصلي عبد هللا بن حممد، االخـتيار لتعليل املختار ابن  4
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 علـم وما مل يكن منصوصا عليه إرا رأى اإلمـام بعد جمانبة هــوى  نفسه املصـلحة أو ، متريال األمر فيهة جيب امشرتك
إرا علم أنه يزجر بدونـه ال جيـب حلـديث ، جر مشروع حلق هللا  تعاىل فوجب كاحلدأنه ال ينزجر إال به وجب ألنه ز 

ــه مل يــذكر للنــيب صــلى هللا عليــه وســلم إال النــيب صــلى هللا عليــه وســلم الرجــل الــذي أصــاب مــن املــرأة ف انلم  وهــو إن
 .1إال لالستعالم ِبوجبه ليفعل معه ألنه ركر  له لير، منزجر

ن التعزيـر شـرع حلـق أل، مصـلحة الزجـر تتحقـق ابلتعزيـر وجـبفـإرا رأى ، ل يف اجتهـال اإلمـامأما الدليل الرياين يتمريو 
إر ال واليــة ، وال العكــر، ســبحانه بــد مســتون ضــمنا حلــق املــوىلن حــق العبــد يتــوال  مــوال  فيصــري حــق العألو ، هللا

 2.للعبد على استيفاء حق هللا إال بطريق النيابة
تــرم السـلطان يوال ، املشتهرون يف ابطلهم فال جيوز الشفاعة  ألمرياألمو فإن املصرون على فسالهم  :أمـا من املعقول

 :بعبـارة أخـرى وأ، 3احلـدولو عل بـهم وقد جاء الوعيد يف الشفاعة لريتدع  غريهم ِبا يفو عـقوبتهم لينزجروا عن رلك 
ففــي ، االســتمرار فيهــاو إال تعــداي علــى انرميــة العفــو الــبعر اآلخــر ال يزيــد  و ، لعفــوأن بعــر اننــاة يصــلح حالــه اب

در  مـن ارـرم فقد تكون انرمية ص، عنهالعفو  وأ السلطان مـا يرا  مناسبا من التعزير وهذ  احلالة يفعل القاضي أ
الكرامـة حصـن و ، نالـه املهانـةتو ينفـر  العقـاب فيفقـد  الكرامـة  قـدو     ، قد يزجر قلبهالعفو ف، عول عليهاتومل يكن م

 4.ويكون التعزير واجب عند تعول انرمية، جيب أال يهدم
ويف  . 5حبــق هللا تعــاىلإن تعلقــت العقوبــة و : الشــافعية: يــذهب إىل أن التعزيــر غــري واجــب علــى األمــام القـــول الثــاين

حكـم و ر حبق السلطنة إرا أنفرل التعزي، تسوغ الشفاعة فيهو عنه  العفو قال جيوز يف التعزير  :أحكام السلطنةكتاب 
، عـن الـذنبالعفـو عن الـذنب من سـكل العفو مل يتعلق حبق آلمي جاز لو  األمــر أن يراعي األصلح يف و التقومي ول

  :للة عد  منهااستدلوا على هذا القول أب 6
، " إين لقيــت امــرأة فكصــبت منهــا مــالون أن أطكهــا :ســلم ملــا جــاء  رجــال فقــالو أ ( حــديث النــيب صــلى هللا عليــة 

 ، [114]هـول  ِإنه احلََْسَناِ  يُْذِهْْبَ السهيِىَئا ِ  :فتال عليه قوله تعاىل 7، نعم :أصليت معنا   قال :فقال

                                                             
 6جهـ، لار الفكر بريو ،  1398، 2  ليل يف شرح تختصر خليل،مواهب ان حممد بن عبد الرمحن أبوعبد هللا املرريب املالكي، احلطاب 1

م، لار الكتب العلمية،  2005هـ،  1426، 3لتعليل املختار،    ، االختيارعبد هللا بن حممول احلنفي ، ابن مولول املوصلي320ف 
، 343، 342ف، 5ج  كر، بريو  ، لار الف، السيواسي كمال   الدين حممد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير96ف  4ج بريو ، 

هـ، لار الفكر،  1405، 1يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،   ، املرينأبوحممد املقدسي موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن ابن قدامة
 .178، ف 9ج 

 .96، فالسابق ابن مولول املوصلي، املرجع 2
 .320احلطاب، املرجع السابق، ف  3
 .284، ف اإلسالميالعقوبة، انرمية والعقوبة يف الفقه زهـرة،  أبوحممد  4
 .320، ف6، احلطاب، مواهب انليل يف تختصر خليل ج 178ف 9، املرجع السابق جةابن قدام 5
 .312م مكتبة لار قتيبة، الكويت، ف1989، 1  ،املاورلي أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب، األحكام السلطانية 6
  101، ف7177رقم احلديث 8تاب التوبة، ابب قوله تعاىل: "إن احلسنا  يـذهْب السيئا  " جمسلم، صحيح مسلم، ك 7
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هذا لـه خاصـة   قـال  :قال ملن عمل هبا من أميت.ويف رواية فقال رجل من القومفقال الرجل أ  هذ  اي رسول هللا 
، منزجـرو انلم  وهـو لنيب صلى هللا عليه وسلم عن رنبـه إال لأجيب عنه أبن الصحايب مل يصرح و  1.ال بل للناس كافة

 2.ن ركر  له يريد به إال لالستعالم ِبوجبه ليفعل معهأل
 3جتاوزوا عن مسيئهم."و حمسنهم  من قال األنصاري: " أقبلواو ب( 

ج( عـن عبـد هللا بـن الـزبري رضـي هللا عنـه " أن رجـال مـن األنصـار خاصـم الـزبري عنـد النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف 
شراج احلرة اليت يسقون هبا النخل فقال األنصاري سرح املاء مير فكىب عليه فاختصما عند النيب صلى هللا عليه وسلم 

لى هللا عليـه وسـلم للـزبري أسـق اي زبـري   أرسـل املـاء إىل جـارم فرضـب األنصـاري فقـال أن كـان فقال رسول هللا صـ
 4ابـن عمتـك فتلــون وجـه رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم   قـال اسـق اي زبــري   احـبر املـاء حــىت يرجـع إىل انــدر

ُمـوَم ِفيَمـا فَـاَل  :قولـه  تعـاىل، هللا إين ألحسـب هـذ  اآليـة نزلـت يف رلـكوفقال الـزبري   َورَبىِـَك اَل يـُيْفِمنُـوَن َحـىته حُيَكِى
ــنَـُهْم  النــيب  وهــو حــق آللمـي  ولل احلــديث علــى أن التعزيـر يف هــذا احلــديث إمنـا هــفقـد ، [ 65]النســاء َشـَجَر بـَيـْ

 .5اإلبراءو عنه والعفو حق آللمي جيوز تركه و ، سلمو صلى هللا عليه 
  6."" أقيلوا روي األيئا  عريراهتم إال احلدول :_ حديث النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

كــم احلنة كــان لــو  األمــر مـــراعاة انفــرل  بــه حــق الســلطو حلــق اآللمــي يســتفال مــن احلــديث إن جتــرل التعزيــر عــن او 
 7.كذلك جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزيرو  .يهله التشفيع فو التعزير العفو و  األصلح يف

بـدليل  8، غـري  مشـروعة حممـولة مــكجور عليهـا صـاحبهاو لرغبـا  عنـد السـلطان او الشفاعة ألصحاب احلـوائ  و _ 
يف روايـة قـال: رسـول و   "" أشـفعوا حتبـوا :حلديث معاوية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم .القرآن الكرميو السنة 

 [85] النساء َشَفاَعًة َحَسَنًة َمْن َيْشَفْع  :قوله تعاىلو  9، " "اشفعوا تيفجروا.:هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم
هي جـائزة فيمـا ال حـد فيـه و يف عمومه الشفاعة للمذنبني و قول فيها أجر  و_ أن معونة املسلم يف كل حال لفعل أ

 هذا فيمن و عنه ابتداء العفو له  إرا رأى رلك كماوالعفو له قبول الشفاعة فيه و غري  و عند السلطان 

                                                             
 .233ف ، 17ج هـ، لار إحياء الرتاث العريب،  1392، 2  مسلم، النووي على صحيح، شرح  أبوزكراي حيىي النووي  1
 .346، ف 5السيواسي، شرح فتح القدير ج 2
، 3اقب األنصار، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم  اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم، ج البخاري، صحيح البخاري، كتاب من 3 

 . 1383، ف 3588رقم احلديث 
 .832، ف2231البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشرب واملساقاة، ابب سكر األهنار، رقم احلديث   4
  301ف، الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته . جويلر، العفو يف346، ف 5السيواسي، شرح فتح القدير، ج5
 سبق خترجيه. 6
بشرح صحيح  فتح الباريأبوالفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،  ، ابن حجر العسقالين 320، ف6احلطاب، مواهب انليل، ج 7

 .88، ف12ج البخاري، حتقيق:عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، وحمب الدين اخلطيب، لار الفكر بريو ،
 .320، ف6احلطاب، املرجع نفسه، ج 8
  251، ف4762كتاب السنة، ابب يف قتل اللصوف، رقم    8ج، العظيم آابلي، عون املعبول شرح سنن أيب لاول 9



 الجنائيالعفو أسس مشروعية  :المبحث الثاني                  الجنائي )دراسة مقارنة(                     العفو 

-23- 

عنه من العقوبـة أن تكـون العفو من طمع بوقوعه عند السلطان و و العفال أو ل السرت يف أهو الزلة و كانت منه الفلتة 
 1.له تــوبة

فيــه الزجــر  ألنــه و ، وجــوب إنفــار التعزيــر إرا رأى اإلمــام أنــه يســتحق التعزيــر وهــو الــرأي األول  وهــ :الــرأي الــراجح
 2 .تركه تعطيلو ، فوجب كاحلد، مشروع حلق هللا تعاىل

 :ترليب حق اآللمي :احلـالة الثـانية
 وعفـا مسـتحق العقوبـة عـن القصـاف أو لو ارـين عليـه   هإرا  تعلقت انناية  حبق آلمي  فهـل جيـب التعزيـر إرا طلبـ

  3فهل لإلمام التعزير ، التعزير واحلد أ
 :املسكلة وجهان يف

 .العبد عن حقه يف عقاب اناين وعـدم عف : الوجه األول
 :العبد عن حقه إىل قولني ور يف حالة عدم عفأختلف الفقهاء يف وجوب التعزي

إرا تعلــق ابلتعزيـــر حــق اآللمـــي  ، 4احلنابلــة ووجـــه عنــد الشـــافعية: جيــب التعزيـــر إرا طلــب بــه العبـــد :القــول األول 
 حق السلطنة للتقومي و املضروب و املواببة ففيه حق للمشتوم و كالتعزير  يف الشتم 

 فال جيوز لو  األمر أن يسقط بعفو  حق املشتوم ، إي جيب التعزير يف املوضعني، التهذيبو 
 5الضارب.و عليه أن يستويف  له حقه من تعزير الشاُت و ، املضروبو 
ال و ال شـفاعة و  ولـير لـو  األمـر  فيـه عفـو ، الزجـر ابلتـوبي  وقالوا إن لإلمام اختيار العقوبة املناسبة بني الضرب أو 

 .إسقا 
 حاليث للت على رلك  منها:أب 6، عدم تركه إرا طالبه العبداستدلوا ابلقياس على القصاف و        

، اي خبيث اي فاسـق :"يف الرجل يقول للرجل :عن علي، عن أصحابه، عن عبد امللك بن عمري، عوانة وحديث أب
 .( لفظ سعيد يف سننه.يـعزر الوا  بـما رأى :قال

                                                             
 .320، ف6احلطاب، مواهب انليل ج  1
 site.iugaza.edu.psاملوقع:  21سالمي ففالح سعد الدلو، لور التعازير يف احلد من انرائم يف ارتمع اإل 2
، 383م، ف2003هـ، 1423لار عامل الكتب بريو ، لبنان   7الدمشقي  أيب زكراي حيىي بن شرل النووي، روضة الطالبني، ج 3

 .312املاورلي، أحكام السلطنة ف
، 7جالسابق،  رجع، الـدمشقي، امل526ف 5جإىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، لار الفكر، بريو ،  مرين احملتاجحممد اخلطيب،  الشربيين 4

 .383ف
عن منت اإلقناع، حتقيق: هالل  كشال القناعمنصور بن يونر بن إلرير،   ، البهويت احلنبلي 312الـماورلي، األحكام السلطانية ف 5

 .158، ف6ج هـ، لار الفكر، بريو ، 1402مصيلحي، مصطفى هالل، 
، البهويت، شرح 124، ف 6ويت احلنبلي، كشال القناع، ج ، البه526ف 5، الشربيين، مرين احملتاج ج 383، ف 7الدمشقي، ج6

، بدائع عالء الدين ، الكاساين227، 226، ف6ج م، عامل الكتب، بريو ،  1996نتهى، منتهى اإلرالا  لقائق أو  النهى لشرح امل
أستار الفقه اننائي يف كلية ، الكبيسي  سامي مجيل الفياا 64ف  7جم، لار الكتاب العريب،  1982يف ترتيب الشرائع،  الصنائع 

 .290ف م، لار الكتب العلمية، 1971  اإلشرتام يف انرمية يف الفقه اإلسالمي،العلوم اإلسالمية، جامعة بردال، 
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اي ، اي كـافر :" إنكـم سـكلتموين عمـن يقـول:ولعـن شـي  مسـع عليـا يقـ، عـن عبـد امللـك، عوانـة وأبـ :قال القواريريو 
 من السلطان فال تعولوا فتقولون." إمنا فيه عقوبةو ولير فيه حد ، اي محار، فاسق

 عريمان يعاقبان على األجاء. "و عمر " كان  :عن أيب رجاء قال، حديث عـون

لـد مـن يفـرتي عمـر كـان جي" أن :عبيـد هللا حـداث و عـن القاسـم ، عن ابـن شـهاب، حديث عبد الواحد بن أيب عون
   1.فهذا حممول إن ببت التعزير، على نساء أهل امللة. "

 .قال ال جيب التعزير :قول الشافعي :القول الثاين 
مقتضــى  و ، غــري و حامــد  والــذي أطلقــه الشــي  أبــ وهــذا هــ 2.أســتدل ابلقيــاس علــى عــدم وجوبــه يف حــق هللا تعــاىلو 

 .3كالم البروي 
فقـد أمجـع مجهـور الفقهـاء ، غري مسلم به ألنـه قيـاس علـى مسـكلة تختلـف فيهـا قول رياين أبنهالرل على القول ال      

 4.ما عليه مجهور األصحابو هو أي وجوب التعزير مطلقا  .على وجوب التعزير فيما شرع من أجله
 :العبد عن حقه يف عقاب اناين وعـف :الـوجه الثاين

 فهل لإلمام  التعزير  ، تعزيرال واحلد أ وعـفا مستحق العقوبة عن القصاف أو لو 
   وبةبعبارة أخرى إرا عفا صاحب احلق عن حقه فهل تسقط عنه عق وأ
إمـا أن يكـون و ، العبد عن اناين إما أن يكون قبل الرتافع عند السلطان وقبل ركر أقوال الفقهاء فال شك أن عـفو 

أختلــف الفقهــاء يف و وجهــان  5، آللمــيقبــل الرتافــع عنــد الســلطان فقــد ســقط حــق االعفــو فــإن كــان ، بعــد رلــك
  :إىل قـولني، إمكانية اإلمام يف التعزير عند سقو  حق العبد بعفو  قبل الرتافع عند السلطان

األصـلح أنـه و ، إلمام  مراعاة األصلح من األمرينفل، كية أنه  ال يسقط حق اإلمام عند املال األظهر :القول األول
 6 .اإلسقا العفو و نص على  ولو بسببه جب و ال يسقط التعزير إبسقا  ما 

 7ألن املستحق قـد أسقط حقه. ، يسقط حق اإلمام، ووجه عند املالكية، قول الشافعية :القول الثاين
قـد يـرغب ارـين عليـه يف ســرت انـاين إمــا لــمكانته و ، ارين عليهو الدصار التعدي بني اناين  ،الراجح القول الرياينو 
 8.قـرابته وأ

                                                             
، 13410االحاليث على الرتتيب  مرق 1الشافعي بن أمحد بن عريمان الذهيب، املهذب، كتاب احلدول، ابب الشتم لون القذل جروا   1

 .3395ف ، 13412، 13411
  .383، ف7، الــدمشقي، روضة الطالبني، ج526ف  5الشربيين، مرين احملتاج، ج 2
  383ف، 7ج املرجع السابق، ، النووي 3
 .158، ف6، البهويت احلنبلي منصور بن يونر، كشال القناع (، ج 324، ف 10ابن قدامة، املرين، ج  4
يف أصول األقضية ومناه   تبصرة احلكام إبراهيم مشر الدين حممد  اليعمري،  حون، إبن فر 383ف 7الـدمشقي، روضة الطالبني، ج 5

 . 224، ف2ج م،  2003هـ،  1423األحكام، حتقيق: مجال مرعشلي، لار عامل، 
  283ف 5جنفر املرجع، ، ابن فرحون، 526ف 5، الشربيين، مرين احملتاج ج383ف7الـدمشقي، املرجع نفسه ج 6
  526ف 5، الشريبيين، مرين احملتاج ج283ف 5احلكام ج ابن فرحون، تبصرة 7
 .306ه وجماالته لراسة فقهية مقارنة، فطبن عطا هللا جولير، العفو يف الفقه اإلسالمي ضواب 8
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 ، العبد بعد الرتافع للقضاء فقـد اتفقوا على سـقو  حق العبد وـا  إن كان عـفأمـ
  :1التقومي إىل قــولنيو حق السلطنة عنه  واختلفوا يف سقو  حق و  األمـر  أو 

ال يبقـى و قول أيب عبد هللا الزبري   على أنـه تسـقط العقوبـة و  ، 2جه عند الشافعيةو و قول احلنابلة  وه :القـول األول
 :استدلوا على ما يليو  3.حـق لإلمـام يف التعزير

 4.اإلمام لير له حقو ، يف التعزير_ أن ارين عليه عفا عن اناين فكسقط حقه 
 5.من ابب أوىل  فكان حكم التعزير ابلسلطنة أسقطلعفو يسقط حكمه ابو ، _ ألن حد القذل أغلظ

 :يـرل على هـذا القـول ما يليو  
فيــه حـــق هللا و مــا مــن حــق للعبــد إال و ، مســتحقا إال أنــه موكـــل ابســتيفاء حـــقوب هللا تـــعاىل إن مل يكــنو إن اإلمــام *

 .عليها حرم إيــذاء الريـرو ، تـعاىل

فـال ميكـن ، لـير جممعـا عليـهو املقـذول تختلـف فيـه  ويرل على الدليل الرياين أبن سـقو   حـد القـذل بسـبب عفـو *
  6.األخذ هبذا الدليل

عفا املستحق عن حقه يبقى لإلمام و ل، قول عند احلنابلةو ، الوجه األصح عند الشافعيةو الكية قول امل :القول الثاين
املشـتوم كـان و  األمـــر بعـد عفومهـا حمـل خيـار  يف فعـل األصـلح مـن التعزيـر و مـريال: إن عفـا املضـروب ، حق التعزيـر

 7.الصفح عنه عفواو تقوميا 
  :استدلوا على ما يلي 

  .عن مريل رلك زجر غري و لذا حيتاج إىل زجر  ، من انناية على حق هللا ول_ ألن حق العبد ال خي
  .السلطنة من حقوب املصلحة العامةو التهذيب و _ ألن التقومي 

  .ألن التعزير أصله يتعلق بنظر اإلمام فال ييفبر فيه إسقا  غري و _ 

                                                             
، املاورلي، 320، ف6، احلطاب، مواهب انليل، ج383ف 7، الـدمشقي، روضة الطالبني ج225ف 5الشربيين، مرين احملتاج، ج 1

 .312لسلطنة، فاألحكام ا
 6، ج 321،  احلطاب، نفر املرجع، ف384ف7، الدمشقي، نفر املرجع، ج5، ج225الشربيين، نفر املرجع، ف 2
 .312املاورلي، نفر  املرجع، ف 3
 .384، ف7، الدمشقي، نفر املرجع، ج5، ج226الشربيين، نفر املرجع، ف 4
 .312املاورلي، األحكام السلطنة، ف  5
 .307ه وجماالته، فطيف الفقه اإلسالمي ضوابجويلسى، العفو  6
، الدمشقي، 527، ف 5الشربيين، مرين احملتاج ج / 322ف 7احلطاب، مواهب انليل ج  /312ف انيةحكام السلطاملاورلي، األ 7

 . 383، ف 7روضة الطالبني، ج
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حيصــل و ، رلــك  ودــو حــبر و ، ي تــوبو صــفع و ، ألنــه حيصــل أبنــواع شــىت مــن ضــرب، ألن التعزيــر غــري مضــبو و _ 
مســتحق التعزيـر مل يســتحق نوعــا معينـا مــن أنـواع التعزيــر وال مقــدارا معينـا بــل اســتحق و ، كريريهــاو بقليـل هــذ  األمـور 

 1اإلبراء من ارهول ابطل.و هوال جم
، قبل الرتافـع إليـهفو العاألظهر أن لو  األمـر أن يعزر فيه مع  وهو القول الرياين  والراجح بني القولني لقوة أللتهم هو 

ورلــك لـســباب ، عـن حـــد الـــقذل يف املوضــعني وبعــد الرتافــع إليــه  تخالفــة للعفــالعفـو كمـا جيــوز أن يعــزر فيــه مــع 
 :التالية

مل يسـقط و توابب والد مع ولد  سقط تعزير الوالد يف حق الولد و تشاُت  ولو ألن التقومي من حقوب املصلحة العامة  
ألن تعزيــر األب تختصــا حبــق الســلطنة ، يقتــل الولــد بوالــد و ، كمــا ال يقتــل الوالــد بولــد ،  الــدتعزيــر الولــد يف حــق الو 

 عنه. لعفو جيوز لو  األمر أن ينفرل ابو  .التقومي ال حق فيه للولدو 
عنــه مــع لعفــو فــال جيــوز لـــو  األمــر أن ينفــرل اب، حقــوب الســلطنةو ن كــان تعزيــر الولــد مشــرتكا بــني حــق الوالــد إمــا أ

حق اإلمام يف التعزير ال يعين عدم و وجول حق هللا تعاىل يف حقوب العبال ب القولو  .بة الوالد به حىت يستوفيه لهمطال
  .2إمنا حيق له ما اصطلح عليه الفقهاء بتسمية حق السلطنةو ، التشفع له وأالعفو حقه يف 

 
 

حيـث يـتم يف ، من خالل الفروع الريالبـة ،يف القانون الوضعيالعفو اساس سنتطرب يف هذا املطلب إىل            
يف و ، الدســاتري مـنالعفــو  اسـاسأمـا الفــرع الريـاين يــتم التطـرب فيــه إىل ، اننـائي يف القــانون الـدو  العــامالعفـو األول 

 :يف القوانني الوضعية والفرع الريالث قمنا بدراسة األساس القانوين للعف
 .العام اجلنائي يف القانون الدويلالعفو  الفرع األول:

 .عرفتـه األنظمة القـدمية، لدولةيـعد امتيازا تـقليداي لرئير ا واخلاف _ الرسسي _ فه ولـعفا
، لكنـه كـان مشـواب إبسـاءة االسـتعمالو ، بعر األساقفة ميلكون هذا احلـقو يف القانون الفرنسي القدمي كـان امللك و 

تــــبعا لـخـــذ بــــمبدأ الــــعقوبة ، 1791عقـــواب  عــام الممــا لفـــع الــــجمعية الــــتكسيسية إىل إلرائــه عنـــد صـــدور قـــانون 
 3.ظل منذ رلك الوقت مدرجا يف كافة الدساتريو م  1801إال أنه أعيد مـرة أخرى سنة ، احملدلة

 

                                                             
  .313نية، فاحكام السلطرلي، األاملاو  /383، ف 7، الدمشقي، روضة الطالبني، ج526، ف5الشربيين، مرين احملتاج ج   1
 . 309سالمي، ف جويلر، العفو يف الفقه اإل  /323، ف 6احلطاب، مواهب انليل، ج   /313ف ع السابق، املاورلي، املرج 2
م، 1996هـ، 1416 نبيل عبد الصبور النرباوي، سقو  احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي، لار الفكر العريب،  3

 . 80ف

 .اجلنائي واألساس القانوين للعف املطلب الثاين:
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بيـد أن ، فقـد أمتـدح قـدميا ابعتبـار أن الشـفقة أول فضـيلة يف امللـك، الـرسسي الـكريري من انـدلالعفو سبب نـظام و 
إر يف هـذ  ، حـاشيته وشـخصية امللك أ و" دـن نوافقهم على رلك إن كـانت انرمية موجهة نـح :بنتام يـعقب قائال
 ."ألن فيه نصرة له على شـهواته، عـظيم القدر واحلالة يـكون عف

 .من وســائل اخللـلو لير من الشفقة يف شيء بــل هــالعفو ولكن إرا كانت الـجرمية موجهة ضد األيئة االجتماعية ف
 .الشفقةو ن اعتبارا  الرأفة بعيدا عو 

 :ـسباب التاليةلضرورته يف أي نظام عقايب و الرسسي العفو وتكمن أمهية 
التحسن الذي يطرأ علـى سـلوم احملكـوم عليـه و حيث أيخذ يف االعتبار ، (أنه ميريل الفرصة األخرية للتفريد العقايب1

ومـن   يسـمح ، القاضـي اإلحاطـة هبـا عنـد احلكـموالظرول املخففة اليت تستجد بعد احلكم واليت مل يكن يف وسع 
 .االعتبارا  اإلنسانيةو العدالة  إقامة التوازن بني اعتبارا أي لعفو اب
 .الرسسي ابلتخفيف من قسوة القانون يف بعر احلاال العفو (يسمح 2
مـا يصـاحبه مـن لون حاجة لالنتظار حىت يفصل يف الطعن إبعالة النظـر مـع ، (يقوم إبصالح األخطاء القضائية3

 .إجراءا  طويلة
 خاصة إرا كان معلقا على شر  يف إصالح احملكوم عليه.، الرسسيالعفو (ميكن توظيف 4

 :إال إن هذا النظام رغم أمهيته وهدفه اإلنساين واجهته عدة اعرتاضا  منها
ــه لصــفة  مــن، الرسســي يشــجع علــى اإلجــرامالعفــو إىل أن ، رهــب بكــاراي يف كتابــه انــرائم والعقــواب  خــالل إلرائ

 .احلتمية املميزة للعقوبةو الريبا  

  :مــع األنظمــة السياســية العقابيــة املعاصــرة مريــل، (يشــكل ازلواجــا _الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية _الجــدوى منــه5
فهــي أنظمــة تســمح علــى نطــاب واســع  ..اخل..الظــرول املخففــة، الشــاملالعفــو ، اإلفــراج الشــرطي، إيقــال التنفيــذ

 .ة وأخطاء العدالة اننائيةعالج قسو 
إر يسـمح ، حيث أنه يشكل اعتداء على املبدأ، الرسسي يتعارا مع مبدأ الفصل بني السلطا العفو (إن نظام 6

 رسومه النتائ  املرتتبة على حكم قضائي.لرئير الدولة أبن يوقف ِب
 :تور اجلزائرياجلنائي يف الدسالعفو  :الفرع الثاين

 .توراننائي مستمد من الدسفو العأساس مشروعية     
"يبــدي ارلــر األعلــى للقضــاء رأاي استشــاراي قبليــا يف  أن مــن الدســتور انزائــري علــى 156_فقــد نصــت املــالة 

 م 1996نوفمرب  28من لستور 1 " .العفوممارسة رئير انمهورية حق 
رة ارلـر األعلـى للقضـاء الـيت نصـت إال بعـد استشـاالعفو وعليه فإن رئير انمهورية ال يتخذ قرار إصدار مرسوم 

م علـى أنـه  1992املـتمم لعـام و م املعـدل  1989من القانون األساسي للقضاء يف انزائر لعام  105عليه املالة 

                                                             
م، 2008  عبـد هللا بـوقفة، القانون الـدستوري اتري  ولساتري الـجمهورية الـجزائرية، مـراجعا ، اترخيية، سياسية، قانونية، لار األدى،  1

 .399ف 
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ـــق ابلطلبـــا   ـــدي رأاي ، لعفـــواالقرتاحـــا  واإلجـــراءا  اخلاصـــة ابو "يستشـــار ارلـــر األعلـــى للقضـــاء فيمـــا يتعل ويب
 (.العفورئير انمهورية حق استشاراي قبليا يف ممارسة 

إال أنـه إجــراء شــكلي ، تــركه وحيـث يــمكن األخــذ بـه أ، ارلر األعلى للـقضاء غري ملـزم لـرئير الــجمهورية رأيو 
ى صـالحية تــرأس رئـير انــمهورية ن القانون الـدسـتوري انـزائري أعطأل، العفواألـدل منه إعالمـه بـقرار ، ضـروري

"  :م الــيت نــصت علـى 1996مـن لســتور  154فـق مــا نــصت عليـه املــالة و رلـك و ، 1للقـضاءـمجلر األعلى لل
الـــيت عــــدلت و  1971مـــن لســـتور  173تـقابلهــــا املـــالة و  2األعـــلى للـقــــضاء" يـــرأس رئـــير الـــجمهورية الــــمجلر

ضائية مــجلر أعلـى " يـقـوم عــلى شـيفون األــيئا  الــق:حيث نـصت عـلى، 2007مـارس  26بـموجب تـعديال  
يف  يــــيفخذ رأيـــهو قــــواعد ســــري العــــمل فــــيه و اختصاصـــاته و يبــــني الـقانــــون طــــريقة تــــشكيله و  يــــرأسه رئـــير  انــــمهورية

هـذا مـا يـعترب  الـفقهاء خـروجا عــن مــبدأ الــفصل بيــن و . "مـشروعـا  القـوانني الـيت تـنظم شـيفون الـهيئا  الـقضائية 
 .ـقرر استقالل القـضاءالـسلطا  الـذي ي

، فـــاملشرع الــجزائري أســـند هـــذا الـــحق لــرئير الـــجمهورية حـــق إصــدار العفــو مـــرسوم  وأالعفــو أمــا عــن تـــوقيع حـــق 
  :على مـا يلي 7يف فقـرهتا  77هـذا مـا نصت عليه الـمالة و 

 3."استبداألا  وحـق تـخفير العقوبة أالعفو و " لرئير الـجمهورية حـق إصدار 
 يف القانون اجلنائي العفو أساس مشروعية الفرع الثالث: 

"األعـذار هـي احلـاال  احملـدلة :األعـذار القانونيـة علـى انـه يفالقسـم األول من يف الفصل الريالث  52املالة نصت 
معفيـة يف القانون على سبيل احلصر يرتتب عليها مع قيام انرمية واملسيفولية إما عدم عقاب املـتهم إرا كانـت أعـذار 

ومع رلك جيوز للقاضي يف حالة اإلعفاء أن يطبق تـدابري األمـن علـى املعفـي  .أما ختفيف العقوبة إرا كانت تخففةو 
فقـــد أجـــاز  هـــذ  املـــالة حـــاال  حمـــدلة  مـــن القـــانون علـــى ســـبيل احلصـــر ال العمـــوم إعفـــاء املـــتهم  مـــن   4".عنـــه

ويكتسـي هـذا  األخـري طـابع ، ى بنظام  اإلعفاء  مـن العقوبـةما يسمو وه، املسيفولية عنهاو رغم قيام انرمية ، العقوبة
ير بســبب املســيفولية القانونيــة عــن انــاين رغــم ببــو  إلانتــه ومــن مثــة يعفــى مــن العقوبــة  لــ واالســتريناء  حيــث ميحــ

على هـذ   أطلق املشرع انزائريو  5.عتبارا  وبيقة الصلة ابلسياسة اننائية واملنفعة االجتماعيةإمنا الو انعدام اخلطك 
علمـاء  الفقـه ِبوانـع  العقـاب  وهنـام مـن الفقـه مـن  واحلـاال   أسـم األعـذار القانونيـة املعفيـة ويسـميها  الفقهـاء أ

                                                             
ف  م 2009االختصاف الدستوري لكل من رئير انمهورية ورئير احلكومة، القاهرة، مكتبة الوفاء القانونية، عز الدين بـردالي،  1

43 ،44. 
 .399ف ، السابقاملصدر عبد هللا بوقفه،  2
 .44ف السابق، املصدر عز الدين بردالي،  3
 . املتضمن قانون العقواب  املعدل 1966يـوليوسنة  8هـ املوافق لـ  1386صفر عام  18امليفر  يف  156_66األمر رقم  4

 .22واملتمم، ف 
 .23م، ف  2002، انزائر الديوان الوطين لـشرال الرتبوية 1زائي العام  أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون ان 5
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مييــز  بــني اإلعفــاءا   املبنيــة علــى لور انــاين  ويســميها موانــع  العقــاب وبــني اإلعفــاءا   امليفسســة علــى القرابــة 
 1.لعائلية ويسميها األعذار املعفيةا

ــه القــانون اننــائي عــن تعريــف األعــذار القانونيــة فقــد عرفهــا فق أمــا ــبعر ي ــارة مــنح متــنح ل حممــد ســعيد منــور هــي عب
جزئيـة مـن العقوبـة الـيت لـوال هـذ  املـنح لكانـت اتمـة وهـذ  األعـذار هـي يف حـد  واررمني فيتخلصون بصـورة كليـة أ

ى سبيل احلصر واوجب فيها على القاضي حتقيق نص الشارع عليها صراحة وعلاليت راهتا أسباب لتخفيف العقوبة 
 رفعها كلية لذلك مسيت ابألعذار  والعقوبة أ

مـن قـانون العقــواب  األرلين علـى انـه يعــذر علـى انرميـة إال يف احلــاال  الـيت عينهـا القــانون  95وقـد نصـت املــالة 
العامــة فــال جيــوز القيــاس عليهــا وال ومــن خــالل هــذا الــنص يتبــني أن األعــذار القانونيــة ورل  اســتريناءا مــن القاعــدة 

 2، إمـا أعــذار تخففـة للعقوبــةو يـة العفــو األعــذار القانونيـة نـوعني فهــي أمـا أعـذار حملــة أي معفيـة مـن ، التوسـع فيهـا
 األعذار املعفية هي موضوع لراستنا فما هي األعذار املعفية و 

 اليت أجازها املشرع  
 :املعفية من العقاب واألعذار احمللة أ بسببالعفو صدور  :أوال

وهي أسباب لإلعفاء من العقاب على الرغم من بقاء أركان انرمية كافة وشرو  املسيفولية عنها متـوفرة ويتضـح مـن 
ن هـذ  األعـذار تسـمى ابألعـذار املعفيـة  إلـذا فـ، هذا التعريف إن العذر احملل يعفـي فاعـل انرميـة الـذي يسـتفيد منـه

 .كما تسمى أحياان ِبوانع العقاب
من األعــذار اخلاصــة جبــرائم و أن هــذا النــوع مــن األعــذار هــ بــق علــى مجيــع انــرائم إروال توجــد أعــذار حملــة عامــة تنط

 3.معينة وهي عديدة يقررها القانون ألسباب تختلفة
وقد أورلها املشرع انزائري يف حاال  اإلعفاء من العقوبة على سبيل احلصر وميكن تصنيفها إىل صنفني إعفاءا  

 ة على لور اناين وإعفاءا  ميفسسة على القرابة العائلية ميفسس
  :اإلعفاءات املؤسسة على دور اجلاين  ( أ

هـي إعفــاءا  مبنيــة علــى قيـام انــاين بــدور مــا حـدل  املشــرع يف الــنص اإلعفــائي علـى ســبيل أال تقــع عليــه العقوبــة 
موانـع العقـاب وال يصـح أن يطلـق ق عليـه فقـط وهـي يف احلقيقـة مـا جيـب أن يطلـ، فيورلك وفق شرو  النص املع

شيء خارج عـن إرالة الشـخص وابلتـا  يـتم عـذر  أمـا إرا و شائع ألن  العذر هو عليها مصطلح أعذار معفية كما ه
تكفـري عـن جرمـه  ونه عذر واألصح أن نعتـرب  هـذا الفعـل هـأقام اإلنسان بفعل ما إبرالته فال يصح أن يطلق عليه 

 :اب حيث تقسم هذ  اإلعفاءا  إىل بالث أقساممانع له من العق ووابلتا  فه
املشـرع يكـافئ املبلـ  عـن طائفـة مـن انـرائم السـيما تلـك الـيت يصـعب  :(إعفاءات انمجة عن التبليغ عن اجلرمية1

ء ملـا قدمــه مـن خدمــة للمجتمـع شــريطة أن يكــون االكشـف عنهــا إبعفـائهم مــن العقوبـة إرا كــان مسـامها فيهــا كجــز 
                                                             

 .89م، ف 2003املتو  صاجمل الشاعر، قانون العقواب  االعفائي، مصر لار الكتب القانونية  1
 .173م، ف  2004 1حممد سعيد منور _ لراسا  يف فقـه القانون اننائي. كلية احلقوب جامعة ميفتة   2
 .174د منور _املرجع نفسه، ف حممد سعي 3
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تســهيل اكتشــال هــذ  انــرائم وتشــجيع العــدل  وقبــل إمتامهــا وغــرا املشــرع هنــا هــ وانرميــة أ التبليــ  قبــل ارتكــاب
 1.االختياري عنها

 والقضـائية عـن جنايـة أ ومن قانون العقواب  "يعفى من العقوبة املقررة كل مـن يبلـ  السـلطا  اإللاريـة أ92املالة 
حـدة إرا كـان اإلبـالغ قـد وختفـير العقوبـة لرجـة وا الشـروع فيهـا ومـن الدولـة قبـل البـدء يف تنفيـذها أأجنحـة ضـد 
 2.... ".الشروع فيه والتنفيذ أ انتهاءحصل بعد 
إىل ختفيف  الداعية  واألعذار امليفلية إ  التخفيف يف العقوبة أو لنا هذ  املالة األعذار املعفية  تفقد وضح

 .العقوبة
مـن يقـوم مـن  52فقـا للشـرو  املقـررة يف املـالة ب ع ج "يسـتفيد مـن العـذر املعفـي و 179وما نصـت عليـه املـالة 

عــن وجــول انمعيــة ورلـك قبــل أي شــروع يف اننايــة موضــوع و الـذي يــتم أ االتفــاباننـاة ابلكشــف للســلطا  عــن 
 3".قبل البدء يف التحقيقو  االتفاب وانمعية أ

كشـف  والسلطا  أ 198_ 179حد مرتكيب اننااي  املبينة يف املالتني أخرب أمن ب ع ج " إرا  199املالة 
سـهل القـبر  وألا عن شخصـية اننـاة قبـل إمتـام هـذ  اننـااي  وقبـل بـدء أي إجـراء مـن إجـراءا  التحقيـق فيهـا أ

  4" 52نه يستفيد من عذر معفي ابلشرو  املنصوف عليها يف املالة إعلى انناة اآلخرين حىت بعد بدء التحقيق ف
  الســندا  إىل اإلقلــيم الــوطين وإلخــال النقــول أ وتوزيــع أ وجــرائم بيــع أ وأ أي اإلخبــار عــن جــرائم التزويــر والتزييــف

اســتعمل اخلــاُت  وج ابلعقــاب ابلسـجن امليفبــد كــل مـن قلــد خــاُت الدولـة أ.عمــن  ب. 205ومـا نصــت عليــه املـالة 
 5....".على مرتكيب انناية 199املقلد وتطبق األعذار املعفية املنصوف عليها يف املالة 

ـــة وقمـــع  4/18مـــن قـــانون  30نصـــت عليـــه املـــالة  وكـــذلك مـــا ـــة مـــن املخـــدرا  واملـــيفبرا  العقلي ـــق ابلوقاي املتعل
جتار غري املشروعني فيها من اإلعفاء من العقوبة للمبل  عن انرائم الوارلة يف هذا القانون قبل البدء االستعمال واإل

 6.الشروع فيها وغريها ويف تنفيذها أ
أمـن الدولـة مــن  علـىالـيت تقـرر إعفـاء املتــ مر  1الفقـرة  109يف املــالة قـانون العقـواب   أورلهـا املشـرع األرلين يفو 

الــيت  2الفقـرة  172وكـذلك املــالة ، خــرب السـلطة عــن املـيفامرة قبـل البــدء أبي فعـل مهيــك للتنفيـذأ والعقـواب  إن هـ

                                                             
 .171م، ف 1979مصر لار الفكر العريب  4رؤول عبيد، مبالئ القسم العام من التشريع العقايب،   1
م املتضمن قانون العقواب  املعدل واملتمم القسم 1966يونيوسنة  08هـ املوافق لـ 1386صفر عام  18امليفر  يف  156، 66األمر رقم  2

 .33ة، ف السالس أحكام تختلف
 .59نفر األمــر الفصل السابع التزوير، ف 3
 .62نفـر األمـر الفصل السالس _ اننااي  واننح ضد األمن العمومي القسم األول.ف  4
 .63األمرالسابق الفصل السابع القسم الرياين، ف  5
يف اندولني األول والرياين من االتفاقية الوحيدة  إهنا كل مالة طبيعية كانت أم اصطناعية، من املوال الوارلة 18_ 04عـرفها القانون  6

م._ وامليفبرا  العقلية فعرفها بـكهنا كل مالة، طبيعية كانت أم 1972م بصيرتها املعدلة ِبوجب بـروتوكول سنة 1961للمخدرا  لسنة 
._جرمية 1971الـميفبرا  العقلية لسنة اصطناعية، أوكل منتوج طبيعي مـدرج يف اندول األول أوالرياين أوالريالث أوالرابع من اتفاقيا  

 املخدرا  يف القانون انزائري.
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عقوبـة يف مريـل هـذ  احلـاال  ِبريابـة أابح ابألمـر إىل اإلعفـاء مـن ال اجاء مضموهنا انه:" يعفى الراشي من العقوبـة إر
أعـان عـن القـبر مـن  ومكافكة يقررها املشرع مقابل خدمة ألاها مرتكب الفعل للمجتمع ألنه كشف أمر انرميـة أ

 1.انرمية  واحليلولة لون وقوعها ساهم يف
 :( اإلعفاءات النامجة عن توبة اجلاين 2
...مــن قــانون العقــواب  . جرميتــه رلــك مــا ورل يف املــالةيع انــاين علــى عــدم االسرتســال يفالعــذر احملــل لتشــج ووهــ

ــــل أن خيتــــتم  ــــق   رجــــع عــــن إفالتــــه قب ــــة أبنــــاء التحقي ــــذي ألىل إبفالتــــه كارب األرلين مضــــموهنا إعفــــاء الشــــاهد ال
إرا رجع إىل احلقيقة قبل أن  يبت يف الـدعوى الـيت كانـت  ..من حلف ميينا كاربة.كذلك ما ورل يف املالة.التحقيق
 2.اليمني موضوع

(" ويعاقــب ابلعقوبـة نفســها احلـبر مــن بــالث 3ب ع ج الفقــرة) 182أمـا يف القــانون انزائـري فقــد ورل يف املـالة 
لينـــار كـــل مــن يعلـــم الـــدليل علــى بـــراءة شـــخص حمبـــوس 15.00اىل 500أشــهر إىل  ـــر ســـنوا  وبررامــة مـــن 

ــا أ ــة أ واحتياطي  وذا الــدليل فــورا أمــام ســلطا  القضــاء أجنحــة وميتنــع عمــدا  أن يشــهد هبــ وحمكــوم عليــه يف جناي
 3".ن ريخر يف اإللالء هباإالشرطة ومع رلك فال يقضى ابلعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهالتـه و 

 :ءات النامجة عن التصدي جلرائم خاصة(اإلعفا3
، دول الـدفاع الشـرعيما يسمى عذر جتـاوز حـ وأ 4، وهي ما يطلق عليها الفقه األعذار املبنية على فكرة االستفزاز

ن جرميته تكون رل فعـل عـن جرميـة أل.الذي يضعف إىل حد كبري التحكم يف النفر وهي يف الرالب أعذار تخففة 5
ب ع ج الـيت تعفـي  مـرتكيب جرميـة الضـرب  281تصدي نرمية ومن أمريلة هـذ  األعـذار مـا نصـت عليـه املـالة  وأ

بر هبتـك عـرا قاصـر مل يكمـل السـالس عشـر سـواء بعنـف وانرح ضد الشخص البال  الذي يفـاجئ يف حالـة تلـ
 6برري عنف ". وأ

 7نبل لافع اناين للجرمية وتشجيعه على محاية القصر. ووغرا املشرع من اإلعفاء يف هذ  احلالة ه
 وكمـا هـ،  :  وهي إعفاءا  من العقاب حفاظا على الـروابط العائليـةاإلعفاءات املؤسسة عن القرابة العائلية ب(
هم وشـقيقاهتم إرا ارتكـب أي مـن هـيفالء جرميـة أشـقاؤ و أزواجهم وزوجاهتم و روعهم ل حني يعفي أصول انناة وفاحلا

 8.يعرل أن هذا اناين مرتكب نناية وساعد  على التواري عن وجه العدالة وه وإخفاء اناين أ
                                                             

 .175_174ف، حممد سعيد منور املرجع السابق 1
 .175املرجع نفسه، ف حممد سعيد منور،  2
 .59.الفصل السالس القسم األول مجعيا  األشرار ومساعدة اررمني، ف 156/ 66األمـر  3
 .91_90السابق، ف املتو  صاجمل الشاعر، املرجع  4
 .176املرجع السابق، ف، حممد سعيد منور 5
م، الذي  يتضمن قانون العقواب ، املعدل  1966يـونيوسنة  8هـ املوافق   1386صفر عام  18امليفر  يف  66/156األمـر رقم  6

 واملتمم.
 .91املتو  صاجمل الشاعر، املرجع السابق، ف 7
 . 175ائي، ف حممد سعيد منور، فقـه القانون انن 8
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  احلالة يعفي الشخص الذي ن املشرع يف هذوهذ  اإلعفاءا  هي اليت يصح أن يطلق عليها أعذار معفية رلك أل
فاعـل أصـلي نرميـة خاصـة بـه مريـل الزوجـة ختفـي زوجهـا األـارب  ومفروا أن يكون شريك للجـاين يف انرميـة أ وه

فكــل هــذ  اإلعفــاءا  قررهــا املشــرع رغــم أن انــاين مل يقــم أبي لور يف ســبيل عــدم ، مــن انرميــة ومتتنــع عــن التبليــ 
الذي مل يبل  عن انرمية بسبب هذ  الصلة شخص  وأن رلك املخفي لقريب له أتوقيع العقاب عليه فاملشرع اعترب 

ــة أمعــذور أل ــ ون عالقــة القراب ــة متنــع مــن رلــك ورِبــا ل  احــدث رلــك تصــدعا يف األســرة واهنــار كياهنــبلــ  أل والزوجي
ما   1عذار املعفية.واملشرع ال يهمه العقاب على انرمية بقدر ما يهمه احلفاظ على كيان األسرة ومن أمريلة هذ  األ

من ب ع ج يف فقرهتا األخرية " جيوز للمحكمة يف احلاال  املنصوف عليها يف هـذ  املـالة  91نصت عليه املالة 
أجـاز  إعفـاء األقـارب واألصـهار إىل  2."أصهار الفاعل لراية الدرجة الريالرية من العقوبـة املقـررة وأن تعفي أقارب أ

ررة نرمية عدم التبلي  عـن جـرائم اخليانـة والتجسـر وغريهـا مـن النشـاطا  الـيت يكـون الدرجة الريالرية من العقوبة املق
اخـتالس األشـياء واأللوا  والواثئـق الـيت  وأ إتـالل ومن طبيعتها اإلضـرار ابلـدافع الـوطين وكـذلك جـرائم إخفـاء  أ

 3.ستستعمل يف ارتكاب هذ  انرائم واستعملت أ
  :الشاملالعفو  صدور :ـانياث

 .العمومية الناشئة عن انرمية يف أي مرحلة كانـت عليهـا ىالدعو  هوجبِبنه إجراء قانوين تنقضي القانون على أعرفه 
الـيت مل يــجرمها  يث يصبح يف حكم األفعال املباحةحب4.ولير لرريها التنازل عليها، فالدعوة العمومية حق للجماعة

 :الشامل صورتنيالعفو وقد أيخذ 5.أصال
، عائـدا وحـداث مبتـدء أ وسـواء كـان مـن ارتكبهـا ابلرـا أ، شـملهاعـن انرميـة الـيت ي ويعـين مـنح عفـ :حقيقي وعف أ(

 .مسامها وأجنبيا فاعال أصليا أ ووطنيا كان أ
ن يكـــون ممنوحـــا لفئـــة معينـــة مــــن أب، الشـــامل طبيعـــة شخصـــية عامـــةالعفـــو أن أيخـــذ  ووهـــ :شخصـــي وعفـــب( 

كن يكونــوا روي مــاا مشــرب لقيــامهم أبعمــال كــ،  العفــوألــذا   األشــخاف الــذين يشــهد ألــم ماضــيهم ابســتحقاقهم
أبنـاء احملــاربني ضــد  وأزواج أ وأوليــاء أالعفـو كمــا قـد يســتفيد مـن هــذا ،  لصـاجمل الــوطن كاراهـدين ومعطــويب احلـرب

ك ص ومـن   ال متلـمساس ابلقـوة القانونيـة للـن والشامل تعطيل للعمل بقانون العقواب  فهالعفو ولكون  .األعداء
الشـامل عمومـا يتـكبر العفـو وحتديـد السـلطة املختصـة ِبـنح ، 6السلطة املخولة ألـا إصـدار القـوانني سلطة إصدار  إال

                                                             
 .91املتو  صاجمل الشاعر، املرجع السابق، ف 1
 .33القسم السالس أحكام تختلفة، قانون العقواب ، ف  66/156األمـر  2
 .245أحر بوسقيعة، املرجع السابق، ف  3
ه للطباعة والنشر والتوزيع، م، لار هوم 2003عبد هللا أوهـايـبية، شرح قانون اإلجـراءا  انزائية انزائري، التحري والتحقيق سنة  4

 .124ف
ية حممول جنيب حسين، شرح قانون العقواب  القسم العام، النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة والتدبري االحرتازية، طبعة اثن 5

 .239م، لار النهضة العربية، استار القانون اننائي  ورئير جامعة القاهرة األسبق، ف 2018
بن يـونر، العفو الشامل واالختصاصا  التـشريعية لرئير انمهورية يف القانون انزائري، جامعة حممد بوضيال املسيلة جملة املفكر فريد   6

 .210العدل السابع، ف 
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العفـو ن إففي األنظمة التحريرية كان الربملان خيتص هبذا اإلجراء أمـا يف األنظمـة الديكتاتوريـة فـ، ابألنظمة السياسية
الشامل ضمن اختصاصا  العفو تب معظم الدساتري يف العامل اليوم بينما تر  1، الشامل من اختصاف رئير الدولة

 الشامل تعطيال للعمل بقانون العقواب . العفو نظرا لكون ، السلطة التشريعية
/ 10/07املــيفر  يف  02_62األول كـان ِبوجــب األمـر رقــم ، الشــاملالعفــو عرفـت انزائــر منـذ اســتقالألا نظـام و 

 ، م 08/1990/ 15امليفر  يف 19_ 90رقم  الرياين ِبوجب القانونو ، م 1962
الشامل بـموجب الفصل الرياين والعفو  .م املتضمن تـدابري الرمحة1995_02_25امليفر  يف  12_95األمر رقم و 

م الـذي نـص علـى اإلعفـــاء مـن املتابعـا  لنــوع 1999ويوليــ 13املـيفر  يف  08_99مـن قـانون الـوسم املــدين رقـم 
من قانون ع  87منه مرتكيب انرائم املـنصوف عليها يف املالة  4و3ىن ِبوجب املالتني فقد استري، معني من انـرائم

أخـريا األمـر رقـم و  .استعمال املتفجـرا  يف األمـاكن العموميـةو االغتصاب و كما استريىن املتورطني يف جرائم الـدم ،  ج
 2.ةاملصاحلة الوطنيو م املتضمن تنفيذ ميرياب السلم 2006_02_27امليفر  يف  01_06

سـابقة ورلـك بتجريــد الإسـدال سـتار النسـيان علــى انـرائم  وهــ :الشـامل يف قـانون العقـواب العفــو أمـا عـن تعريـف 
وعندها ال جيوز اختار أية إجـراءا  ، كان مباحاو بعر األفعال من الصفة اإلجرامية أببر رجعي فيصبح الفعل كما ل

 .فعـال السـري فيهـا أعلى رلـك أن تتوقـف اإلجـراءا  الـيت بـدرفع الدعوى انزائية بصدل  ويرتتب  وأ، ئية بشكنهاجز 
 .عنهاالعفو هذ  انرائم بعد  كما ال جيوز رفع الدعوى على

الشامل علـى كـل العفو ويطبق ، ن مل يكنكويعترب ك، إرا كان قد صدر يف الدعوى حكم اإللانة ميحى هذا احلكمو 
 3.العقواب  أبنواعها األصلية والتبعية والتكميلية

"تنقضـــــــي الـــــــدعوى العموميـــــــة الراميـــــــة إىل تطبيـــــــق  :ئيـــــــةامـــــــن قـــــــانون اإلجـــــــراءا  انز  06قـــــــد نصـــــــت املـــــــالة ف
"يشـرع :07يف بنـدها 1989من الدسـتور سـنة  115كما نصت املالة ،  4......".الشاملالعفو ......و .العقوبة

عامــة للقــانون انزائــي واإلجــراءا  القواعــد اليف ......ارلــر الشــعيب الــوطين يف ارــاال  الــيت خوألــا إاي  الدســتور
 5".الشــامل وتســـليم ارـــرمنيالعفـــو و ، الســـيما  حتديــد اننـــااي  وانـــنح والعقــواب  املختلفـــة املطابقــة ألـــا، انزائيــة

الشامل بناءا علـى نـص قـانوين صـالر عـن الربملـان أي العفو احلق يف تشريع  فالسلطة التشريعية هي وحدها صاحبة
 6.السلطة التشريعية

 

                                                             
 . 39م ف 2008 1،   غسان رابح، الوجيز يف العفو عن األعمال انرمية  لراسة مقارنة يف التشريعا  العربية، منشورا  احلليب 1
 . 211_210فريدة بن يـونر، املرجع السابق، ف  2
، ليوان املطبوعا  انامعية، الساحة املركزية _بن 2عبـد هللا سـليمان _ شرح قانـون العقواب  الـجزائري، القسم العام انزاء اننائي، انزء 3

 .523عكنون _ انزائر، ف 
 .124ية انزائري، ف عبـد هللا أوهـيبية _ شرح قانون اإلجراءا  انزائ 4
 .249م، ف1989فرباير سنة  28هـ  املوافق لـ  1409رجب عام  22امليفر  يف  18_89املرسوم الرسسي رقم  5
 .130ف، عبـد هللا أوهيبـية، املرجع السابق 6
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فيكـون ، لمخالفـا  الزمنيـة الـيت ارتكبهـا فيهـا  علـى أسـاس طبيعتـه لالعـام ابعتبـار  وسـيلة يف يـد املشـرع يقـرر العفو و 
 ووالررا من إصـدار  هـ، عن أعمال الشرب واالضطراب اليت تصاحب تلك األزمةو أ، زمة سياسيةعالة الحقا أل

يقرر فيه عفـوا عامـا  90/09الوطين قانوان حيمل رقم ارلر الشعيب  دئة اخلواطر وإعماال لذلك فقد شرعحتقيق هت
متابعة من  والشامل على اننااي  واننح اليت كانت موضوع حماكمة أالعفو "تطبيق إجراءا  :(منه2فنص املالة )
لرـي جملـر أالـذي 06/89"وقـانون .واتريـ  نشـر القـانون 1980من الدولة يف املالة مابني أول ينـاير أقبل جملر 

الشــامل املواطنــون العفـو "يســتفيد مـن إجــراءا  :منـه 03م نصـت املــالة  1983بريــل أ 25ة املـيفر  يف مـن الدولــأ
م يف عمليــة وحركــة 23/02/1989احملتمــل متــابعتهم لســبب مشــاركتهم قبــل اتريــ   واحملكــوم علــيهم واملتــابعني  أ

ميكــن إن يصــدر يف أي الشــامل العفــو لرــرا معارضــة لنظــام الدولــة "ويســتخلص مــن هــذ  النصــوف إن  وتخربــة أ
فإرا كان صالرا ، اكمةاحملكما ميكن إن يكون الحقا على ،  يكون سابقا ألا ومرحلة من مراحل الدعوى العمومية أ

إمـا إرا كـان .شـامل فـإرا رفعـت ال تقبـل وقبل حتريك الدعوى العمومية فال جيوز رفعها  على فعل صدر بشكنه  عفـ
انقضـائها لتـوافر سـبب  وأن انهـة القضـائية تقضـي بسـقوطها إفـ، موميـةالشامل الحقا  لتحريك الدعوى العالعفو 

 .الشاملالعفو  ومن أسباب االنقضاء وه
الحقــا العفـو كمــا جيـوز أن يكـون قـانون ،  فقاضـي التحقيـق يصـدر أمـرا ابألوجـه للمتابعــة لتـوافر سـبب قـانوين لـمـر

تبعية وقد أييت الحقا علـى تنفيـذ  وتكميلية أ وانت أعن العقوبة أصلية كلعفو على احملاكمة فريتب أبرها القانوين اب
عـن العقـواب  األصـلية والتبعيـة العفو الشامل العفو "يرتتب على 90/09من قانون  05نصت املالة قد العقوبة ف

....."وبعبـارة أخـرى علـى مجيـع األيئـا  .سـقو  احلـق النـات  عنهـا ووالتكميلية وكذلك ما يتعلـق بفقـدان األهليـة أ
 1".إال  نقر احلكمو الشامل العفو احرتام هذ  القاعدة فال تقضي إبلانة متهم استفال من القضائية 

الشــامل يعــين تعطيــل قــانون العقــواب  العفــو ن ورلــك أل، أمــر طبيعــي ون إعطــاء هــذا احلــق للســلطة التشــريعية هــإو 
القــانون يتنــاول أعمــاال و  .اإلجــراءا  اننائيــة يف بعــر النصــوف ولــذا وجــب أن يكــون أمــر هــذا التعطيــل بقــانونو 

بــذلك يســري علــى  ووهــ، عينيــة اقرتفــت فيــكمر املشــرع إبخراجهــا مــن لائــرة التجــرمي إىل لائــرة اإلابحــة لفــرتة حيــدلها
 2.حيدل شرو  تطبيقهلعفو إن كل قانون صدر اب واملاضي أ

 الرائسي "العفو الـخاص " العفو  :ثـالثا
"يضـطلع رئـير انمهوريـة :مـا يلـي 1989توري انزائـري لسـنة مـن القـانون الدسـ 08يف بنـدها  74نصـت املـالة 

ـــــــيت ختوألـــــــا إاي  صـــــــراحة أحكـــــــام أخـــــــرى يف الدســـــــتور ابلســـــــلطا  والصـــــــالحيا   ابإلضـــــــافة إىل الســـــــلطا  ال
 3..".وحق ختفير العقواب  واستبداألاالعفو ......وله حق إصدار :اآلتية

                                                             
 .133عبـد هللا أوهيبـية، املرجع السابق، ف 1
 .80_79، ف2عبد هللا سليمان، املرجع السابق، ج 2
م، الباب الرياين تنظيم السلطا  الفصل  1989فرباير  28هـ املوافق  1409رجب عام  22امليفر  يف  18_89م الرسسي رقم املرسو  3

 .243األول السلطة التنفيذية، ف
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"يبــدي ارلــر األعلـى القضــائي رأاي استشــاراي :لـيمــا ي 147م يف املـالة 1989وجـاء يف نــص أخـر مــن الدســتور 
 1"  .العفوقبليا يف ممارسة رئير انمهورية حق 

عن العقوبة يسمى العفو ف، العفوالسلطة الوحيدة املخولة حق إصدار  ون رئير انمهورية هإمن خالل النصني فو 
ولكن هذا ، العفوقدم رأاي قبليا لصدور عن رئير انمهورية وعلى ارلر األعلى للقضاء أن ي اصالر   ارسسي اعفو 

 الرأي استشاري.
أن الــرأي اخلــاف ابلــرأي االستشــاري ال يرجــى منــه ســوى ختفيــف النقــد املوجــه إىل النظــام ابعتبــار  نظامــا ال  وويبــد

ــة يصــدر أمــر  اب.حيــرتم مبــدأ الفصــل بــني الســلطا  ــه رئيســإعلــى  ابنــاءلعفــو فــرئير انمهوري  اللجمهوريــة ورئيســ ان
 2من الدستور انزائري. 154لر القضائي األعلى أيضا ِبوجب املالة للمج

 3".ب لستوري "يرأس رئير انمهورية ارلر األعلى للقضاء 154نص املالة ت
ة بــو انزئــي مــن العق واإلعفــاء الكلــي أ فقرهتــا األخــرية مــا يلــي " إن 66وجــاء يف قــانون اإلجــراءا  انزائيــة املــالة 

 4".انزئي وام تنفيذها الكلي أيقوم مق العفو بطريقة 
إجــراء يصــدر عـن رئــير الدولــة يــتم ِبقتضـا  إعفــاء احملكــوم مــن االلتــزام  وهــ :الرسسـيالعفــو  والعقوبــة أ عــنالعفو فـ

 5.خف منهاأخرى أباستبداألا  وجزئيا أ وأ ابتنفيذ عقوبة ابتة وانفذة كلي
 اسواء، اع العقواب  األصلية اليت نطق هبا القاضيعن العقوبة يتناول مجيع أنو العفو ن أ، من هذا النظام ستفالي و 

علــى العفــو وميكــن أن يطبــق   .خــفأاســتبداألا بعقوبــة  وأ، جزئيــة يف العقــواب   الــيت ميكــن جتزئتهــا وبصــورة اتمــة أ
، مبتـدئني أم عائـدين، رجـاال أم نسـاء مـواطنني أم أجانـب، صـرار وكانوا كبـار أاحملكوم عليهم سواءا   مجيع أصنال

 .فيجوز التماسه يف مجيع أنواع انرائم، ومل يربطه القانون بنوع حمدل من انرائم، أخرىو ني فئة ال فرب ب
نه الطريق الوحيد إىل إصـالح األخطـاء  القضـائية الـيت ال ميكـن  إصـالحها  ابلطـرب أولقد قيل يف تربير هذا النظام 

فيــف مــن قســوة العقــاب إىل حــد لون احلــد وســيلة لتخ وفهــ، القضــائية الــيت اســتنفذ  بعــد أن أصــبح احلكــم هنائيــا
  .ختفيف قسوة بعر العقواب  الشديدة كاإلعدام وأ .املسموح به للقضاء

 ووهــ .جــزء مــن العقوبــة علــى احملكــوم عليــه بعــد أن ينفــذ جانبــا منهــاعــن العفــو أنــه مــن حســن السياســة إضــافة إىل 
 6.العفو  قبل صدور رلك قانونكان قد صار ابات  ن احلكمأل، االستفالة منه وحسن السرية والسلوم أ

 
 

                                                             
 .253املرسوم السابق، الفصل الريالث _السلطة القضائية، ف 1
 .522_521عبـد هللا سليمان، املرجع السابق، ف 2
 .399القانون الدستوري _ اتري  ولساتري انمهورية الـجزائرية، ف عبد هللا بوقفه _ 3
 . 525عبد سليمان، املرجع السابق، ف 4
 .80_ 79نبيل عبد الصبور النرباوي، سقو  احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الـوضعي، ف 5
 . 522_ 520ف، 2ج ، عبـد هللا سليمان، املرجع السابق 6
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 :عن العقوبةالعفو الشامل و العفو الفرق بني 
عـن العقوبـة وميكـن إمجـال هـذ  الفـوارب اخلـاف العفو ويستقل أبحكامه عن  الشامل خيتلف متاماالعفو يتْب لنا أن 

 :قي النقا  التالية
رسسـي وفقـا ملـالة  وعفـ وولـذا فهـ، يـةاخلاف عن رئير انمهور العفو يصدر قانون : من حيث اجلهة املختصة/ 1

 1.من اختصاف السلطة التشريعية إر يصدر بقانونو الشامل فهالعفو ب الدستور املذكورة سابقا أما 74
ال و فهــ، طبيعــة موضــوعية ور وفهــ، انرميــة مجيــع النتــائ  املرتتــب عــن ويرتتــب عليــه حمــالعفــو : /مــن حيــث ا اثر2

 2.نواع من انرائم ترتكب يف ظرول ومناسبا  خاصةبل يتخذ يف أ، خيتص وال يتخذ لشخص معني
، جمـرل اسـتبدال للعقوبـة وجزئيـا أ والرسسـي اتمـا أالعفـو  والرسسي فقد يكون اإلعفـاء أالعفو .عن العقوبةالعفو أما 

وهـذا القـرار ال ريبـري لـه علـى العقـواب  األخـرى  ، حكم اإللانةها ويسري على كل العقواب  األصلية اليت ورل  في
ال مير حقوب الرـري املرتتبـة علـى حكـم اإللانـة  العفو ن إو ، صرحيا على رلكلية والتبعية" إال إرا كان النص لتكمي"ا

 .3كالتعويضا  املدنية احملكوم هبا
يف فــرتة و أ، عــدة جــرائم حمــدلة وميــة أالعــام املوضــوعي يتعلــق جبر العفــو  والشــامل هــالعفــو  :مــن حيــث املوضــوع/3

عـدة أشـخاف بصـفا  حمـدلة  ويستفيد منه شـخص أ يشخص وعف والذي ه اخلاففو العوعلى خالفه ، حمدلة
 .العفويعينهم قرار 

بـر احلكـم ابإللانـة وال يعـد سـابقة يف أوال ميحـى  اخلـاف ينهـي التـزام تنفيـذ العقوبـةالعفـو إن  :مـن حيـث العـود/ 4
 4العول.

 .وينال حجية األمـر املقضـي بـه اباتإللانة اخلاف إال بعد أن يصبح احلكم ابالعفو ال يصدر  :من حيث احلكم/5
 5.بعد  يف أية مرحلة من مراحل احملاكمة والشامل فيمكن أن يصدر قبل صدور حكم اإللانة أالعفو أما 
ئــي يف اضــمن القســم انز  ن أســباب انقضــاء الــدعوة العموميــة الشــامل ســبب مــالعفــو عــد ي :مــن حيــث الســبب/6

عـن العفـو ب.ع.ج. بينمـا ميريـل  6إىل وقـت ارتكـاب الفعـل املـالة  جعـي يعـوليسـري أببـر ر  وفه، قانون اإلجراءا 
مـن  الإالعقوبة سببا من أسباب سقو  العقوبة _ضمن قسم العقواب  يف قـانون العقـواب  _حيـث ال يسـري أبـر  

 6.اتري  صدور 
ـــني فـــإن أســـاس مشـــروعية  ـــة بـــني املطلب ـــاب العفـــو ابملقارن إلمجـــاع يف الشـــريعة او الســـنة و اننـــائي مســـتمدة مـــن الكت

وإن شـاء عفـا ، سـلطان التصـرل يف هـذا احلـق إن شـاء أقـتصللو ، وليه وق اثبت للمجين عليه أح وفه، اإلسالمية

                                                             
 .524، ف 2ه: جاملرجع نفس 1
 .211ف، املرجع السابقفريدة بن يونر،  2
 . 522املرجع السابق، ف ، عبد هللا سليمان 3
 .525_  524عبـد هللا سليمان _ نفر املرجع، ف  4
 .525، فاملرجع نفسه - 5
 .220_ 219ف، م 1997مجيل عبد الباقي الصرري، النظريـة العامة للـعقوبة، لار النهضة العربية بـالقاهرة سنة  6
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القـانون الوضـعي يف أمـا  .جمنـون وأوليـاء الـدم صـرار أكـان  وكـذلك حـق اثبـت لإلمـام ملـن ال و  لـه أو عن انناية 
 .كـذلك القـانون اننـائي الوضـعيو مـن الدسـاتري و ون الـدو  العـام مـن القـانالعفـو كذلك يستمد أسـاس مشـروعية ف

لكــن خيتلفــان يف مــن لــه حــق إصــدار و ، اننــائيالعفــو القــانون الوضــعي يتفقــان علــى مشــروعية و فكــال مــن الشــريعة 
يقـه مـن املقصـد املـرال حتقو الرـرا و ، اإلجـراءا  املتبعـةو ، العفـوانرائم الـيت جيـري عليهـا  طبيعةو وكذلك نوع ، العفو
  .اننائيالعفو 



 

 

 

 الـمبحث الثــالـــث: ضوابط العفو اجلنائي

 
 املـطلب األول: ضوابط العفو اجلنائي يف الفقه اإلسالمي 

  اجلنائيركنا العفو  الفرع األول:
  اجلنائيلعفو شروط صحة ا الفرع الثاين:
 أنواع العفو اجلنائي وأثره الفرع الثالث:
  الوضعي اجلنائي ضـوابط العفو اجلنـائي يف القانون املـطلب الثـاين:
  اجلنائيركنا العفو  الفرع األول:

  اجلنائيالفرع الثاين: شروط صحة العفو 
 أنواع العفو اجلنائي وأثره الفرع الثالث:
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إال أنــه البــد مــن وجــول ، القــانون اننــائيو األفضــلية يف شــريعتنا الســمحة و أمـــرا لــه ابلــ  األمهيــة العفــو ملــا كــان       

 فما هي هذ  الضوابط   ، العفوما جيب توافر  لوجول العفو و ضوابط تضبط لنا آلية قيام 
هــذا مــا ســيتم بيانــه يف املطالــب و ، فــروعبالبــة كــل مطلــب مكــون مـن و ، مطلبــنيلدراسـة هــذا املبحــث قســمنا  إىل و 

  :اآلتية
 
 
 

الصــيرة و  اننـائي العفـو املتمريلـة يف ركنـا العفـو فر ضـوابط هـذا اال بـد مـن تـو  ااثبتـو صـحيحا العفـو لكـي يكـون      
  .اننائيالعفو اع كذا أنو العفو و شرو  صحة و احملل و 

  :سالمييف الفقه اإل اجلنائيالعفو ركنا  :الفرع األول
 (العفو صيغة ( :الرضا :أوال

)ال حيـل مـال امـرئ  مسـلم إال عـن  :حلـديث  2، املعـامال  يف، 1اتفق الفقهاء علـى أن الرضـا أسـاس العقـول      
 .طينق راالدو البيهقي و طيب نفر منه( حديث صحيح أخرجه  أمحد 

 .إال عـن إرالة حــرة واعيـة اضـا _ ال يكـون صـالر حيث أنـه _الر ، أن يصدر التصرل عن اإلنسان بطيبة نفر وهو 
 .3املنا  الشرعي نميع املعامال  ( وه :ن الـرضاإ) :القاعدة الفقهية لالة على رلك بقوألاو 
 .العفوالعبارا  الفقهية الدالة على و قـد تعـدل  األلفاظ و 

  :منها العفو  أمــا عن هـذ  الصي  فقد عرب  املذاهب األربعة بعبارا  فقهية لالة على   
 وأ، عــفو  عنـه" :بقـول العـايفالعفـو يكـون  :بقـوألمالعفـو عرب املـذهب املـالكي عـن  :عند املالكيةالعفو صيرة *  

    إن قال له بعد جرحه أبرأتك من و ، منها كذلك اإلبراءو  عفو  على الدية.
  .4"أن مت فقد أبرأتك :قال لهو قال له بعد إنقار مقتله أو أ، جرحي   

  ككن يقول ،  بتعبري آخر وأ، 5عفو  عن القصاف :ككن يقول العايف  :عند احلنفيةالعفو رة  *صي
 6( .ما جيري هذا اررىو ، وهبت وأ، أبرأ ، أسقطت والعايف عفو  أ   

                                                             
 .198_197،  ف 4م،  لار الفكر، لمشق، ج  1989هـ _  1409، 3وهـبة الـزحيلي،  الفقه اإلسالمي وأللته ،     1
 . 108م، لار الفكر العريب، ف  1996هـ _ 1416نبيل عبد الصبور، سقو  احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع ،   2
 .108بق، فنبيل عبد الصبور، املرجع السا 3
. 240ف 4. الـدرلير أبوالربكا  أمحد، الشرح الكبري، إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركا ، القاهرة  ج4  
هـ، لار الفكر، بريو ،  1405، 1ابن قدامة  عبد هللا بن أمحد أبو حممد املقدسي بن حنبل الشيباين، املرين يف فقه اإلمام أمحد،   5
 . 417، ف 9ج
 .246، ف7م، ج 1982الكاساين عالء الدين، بـدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لار الكتاب العريب، بريو ،  6

 اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية فو العضوابط  :املطلب األول
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وليـه قـد عفـو   وارين عليه عمـدا أ قال و) لـ:لديهم كما يليالعفو فقد ورل  صي   :عند الشافعيةالعفو *صيرة 
1.ال ليةو وليه قصاف  والدية فال يكون للمجين عليه أو  عنك القصاف

 

فـإن ، عفـو  عـن جنايتـك وعنـك أعفـو  )  :التـا  والنحـجـاء  علـى العفـو صـيرة  :عند احلنابلـةالعفو *صيرة 
)  :كـكن يقـول للجـــاين،  اإلبـراءو الصـدقة  ولفـظ أخـر هـ وبعبارة أخـرى أو ( .قال له رلك بـرئ من الـدية كالقول نصا

ــــرأ ـــي أ وأ جعلتـــه لـــك لمـــي وأ، وهبتـــك رلـــك وقتلـــي أ وأ، أحللتـــك مـــن لمـــي وأ، قتلـــي وتك مـــن لمـــي أأبـ  وقتل
 2كل مــا ألى معنا  ألنه إسقا و أ، تصدقت به عليك

 

  :اجلنائي يف الفقه االسالميالعفو حمــل  :ثـــانيا
حــــد أببتـــت اننايـــة فوجبـــت فمـــىت  .احلـــق الـــذي اســـتحقه ارـــين عليـــه مـــن انـــاين وهـــالعفـــو يقصـــد ِبحـــل و        

 تعـزير.  وأ حـدو إما قصاف أ، العقواب  الريالبة
يكـون يف العقـواب    العفو فـ، الرالـب وحـق العبـد هـو حـــق العبـد و تنقسم العقواب  إىل حــق هللا سبحانه وتعاىل  و 

ـــد علـــى حـــق هللا تعـــاىل ـــيت يترلـــب فيهـــا حـــق العب ـــل القصـــاف ، ال ـــه اآلايمـــا هـــذا و الديـــة و مري ـــت علي   القرآنيـــة لل
  .األحاليث الشريفةو 

 يف جناايت القصاص العفو  :احملل األول
  :مهاو يكون يف حالتني يف جنااي  القصاف العفو      

  ." القتل العمد" أ _ انناية عمدا على النفر
مد يتع مسيت ابنناية ما لون النفر: هي أنو  :إي انناية على األطرال، 3انناية عمدا على ما لون النفر ب_

، القتـل العمـد وفموجـب القصـاف يف الـنفر هــ 4.ييفبر على سـالمته واناين ارتكاب فعل مير جسم ارين عليه أ
كل جناية على ما لون النفر صدر  عن إرالة اناين بقصد العدوان  وأما موجب القصاف فيما لون النفر فه
فكلتا احلالتني تعترب جناية موجبـة للقصـاف ،  يتحققتعمد القتل   مل وأ، سواء تعمد اناين الفعل فقط لون القتل

5.فيما لون النفر
 

قـد سـبق لنـا أن تطرقنـا و ، وجـوب القصـاف عنـد وقوعـهو يف القصاف بعـد النهـي عـن القتـل العمـد العفو قـد شرع و 
 .رلك يف املبحث األولو أفضليته و يف القصاف  العفو ملشروعية 

 :التا  وعلى النح وهف، يف هذ  احلالتنيالعفو أما عن كيفية 
                                                             

 .14، ف6م، لار الفكر، بريو ، ج 1983هـ،  1403، 2الشافعي  أبوعبد هللا حممد بن ألرير الشافعي، األم،   1
، إلرير 544، ف5هـ، لار الفكر، بريو ، ج1402منت اإلقناع، البهويت احلنبلي منصور بن يونر بن إلرير،  كشال القناع  عن 2

، 3م ميفسسة الرسالة، ج2000هـ، 1461، 1البهويت منصور بن يونر، شرح منتهى اإلرالا  املسمى لقائق أو  النهى لشرح املنتهى،  
 .278ف

 .242، ف8هـ، ج 1420، لار الكتب العلمية بريو  سنة 1احلطاب،  مواهب انليل،   3
 . 210، ف2عبد القالر عول ، التشريع اننائي اإلسالمي، ج 4
م، لار الكتب العلمية، بريو ،  2005هـ،  1426، 3ابن مولول  املوصلي احلنفي عبد هللا بن حممول، االختيار لتعليل املختار،   5
 .25_24، ف2ج
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الـذي فضـله هللا العفـو  وهــالــدية و و ارـاين  عـن القصـاف لعفو ما يسمى ابو ه :عن القصاف بال مقابلالعفو _ 1
وليـه  وفتسـقط العقوبـة حبصـوله مـن ارـين عليـه أ، اسـتحبابهو مل خيتلف الفقهاء على إجـازته و ، نبيه الكرميو جل و عز 

 1.بال مقابل إي جماان
احلنفيــة رهبــوا إىل أن و فهــذ  احلالــة هــي جمــال اخــتالل بــني الفقهــاء فاملالكيــة  :عــن القصــاف إىل الديــــة العفــو_ 2

 صلح واشرتطوا وجول الرضا بني الطرفني. يعد عفوا بل هو عن القصاف إىل لية الالعفو 
، لون رضا اناينو ، احلير صلو عن القصاف إىل لية يعد عفوا العفو أمحد فقد رهبا إىل القول أبن و أما الشافعية 

 .السنة النبوية الشريفةو أستدل كال الفريقني أبللة من الكتاب و ، الـديةو أالعفو  ون ارين عليه تخري بني القصاف أأل
 :يف  جناايت الـدايتالعفو  :الـمحل الثـاين

تسوية للعالقا  و ، عها حـقا للعبدألن هللا تعاىل شـر ، جـزء وعنها كال أالعفو الـدية ِبا أهنا حـق ألولياء القتيل فلهم 
  2.األفضل وفذلك هـ، فإرا عفا صاحب احلق عن حقه، األحقالو هتدلها الضرائن ألن ال اإلنسانية 

فقـــد ، وليــه وال مــن ارـــين عليــه أالعفــو هــــنام عقــواب  ال يتصــور فيهـــا   :اجلنــائي  وجنــاايت ال تعــد حمـــال للعفــ
ـــالعفــو  حكــم اختلفــوا يفو العلمــاء و اســتريناها الفقهــاء  ـــهم رأوا أن الـــحق الرالــب فيهــا هـ ، حــق  هللا تعــاىل وعنهــا ألنـ

حيث ، رلك   خلطورهتا على ارـتمعو ، ال إسقاطهاو عنــها العفو فــال جيوز ، جلو نتقل حق العبد إىل حق هللا عـز اف
 .سنتناول هذ  الصور على التوا  مع ركر أراء الفقهاء فيها

  جناية احلرابة :أوال
  :يف جناية احلرابة حبسب احلقوب املرلبة إىل حالتنيالعفو قسم الفقهاء حكم        

قولـه ، احلكـم الـوارل يف نـص القـرآن الكـرمي وهو قبل القدرة عليهم و عن احملاربني بعد توبتهم العفو  :أ _ احلالة األوىل
 [  34] املائدة  ا أَنه اَّللهَ َغُفوٌر َرِحيمٌ ِهْم َفاْعَلُمو ِإاله الهِذيَن اَتبُوا ِمْن قَـْبِل أَْن تـَْقِدُروا َعَليْ   :تعاىل

فـدلت اآليـة ، جاء  اآلية بعد فرا عقوبة قاطع الطريق حيث استرينت من حد احلرابـة مـن اتب قبـل اإلمسـام بـه
قسـمني  هـذا حمـل اخـتالل الفقهـاء إىلو  .قبل القدرة عليهم من قبل السلطانو على أن جناية احلرابة تسقط ابلتوبة 

  .3 حق العبدو حق هللا ، ألن انناية فيها حقني
 
 

                                                             
، 7هـ، لار الكتب العلمية، بريو ، ج 1420، 1،  الـزيلعي احلنفي فخر الدين عريمان بن علي، تبني احلقائق  شرح كنز الدقائق 1

 .581، ف11. ابن قدامة، املرين، ج241ف
م، لار القلم،  1996هـ،  1413 2علي الشرحيي، مصطفى اخلن، مصطفى البرا، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي،   2

 .18لمشق، ف 
م، مكتب  1995هـ،  1415رشد األندلسي، بداية ارتهد وهناية املقتصد، القرطيب أبو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن أمحد بن  3

 .375، ف 2البحوث والدراسا ، لار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريو ، ج 
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القتـل الـوارل يف و النفـي و القطـع و متمريـل يف حـد احلرابـة الصـلب  ووهـ :حق هللا تعاىل يف جناية احلرابـة :القسم األول
  :ويف  سقوطه اختلف الفقهاء إىل بالبة أقوال، آية احلرابة

احلنابلـة علـى أنـه يسـقط عـن احملـارب حـق هللا و الشـافعية و املالكيـة و  قـول مجهـور الفقهـاء مـن احلنفيـة :القول األول 
  .ِإاله الهِذيَن اَتبُوا ِمْن قَـْبِل أَْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم   :لقوله تعاىل، 1تعاىل يف إقامة هذا احلد  

مـن هللا  وهـذا يعتـرب عفـف .2للت اآلية على خروج من اتب من احملاربني من احلكم املنصوف عليه يف اآلية السابقة 
  .هنا التوبة هي اليت أسقطت العقابو ، تعاىل بعدم عقابه بوااب عن توبتهم

استدل أبن املرال مـن االسـتريناء يف اآليـة هـم أهـل الشـرم و ، قول الشافعية إىل أنه ال يسقط عنهم احلد :القول الثاين
أصـاب لمـا   اتب قبـل أن يقـدر عليــه  وأ ألم حـرب فكخـذ مـاالو هــو فمـن أصـاب مـن املشـركني شـيئا مـن املسـلمني 

  .3 أهدر عنه ما مضى
ألن عـدم عقـاب املشـركني إرا لخلـوا يف ، يرل على هذا االستريناء ال معىن له إرا كـان أهـل الشـرم هـم املـرال ابآليـةو  

  .4فكيف جيري عليه االستريناء، احلكم ابتداء والدين ه
  5 سلب ورا مل يقع من احملاربني قتل أقول عطاء على أنه يسقط احلد إ :القول الثالث
قد و ، جرح وأ  قصاف  ووحق العبال يف هذا القسم إما أن يكون معلقا ِبال أ :حق العبد يف انناية :القسم الثاين

  :6اختلف الفقهاء يف سقو  حقوب العبال ابلتوبة إىل قولني 
لة على أن التوبة ال تسقط حقوب العبال يف القصاف املالكية واحلنابو قول مجهور الفقهاء من احلنفية  :القول األول

 عمن العفو لـولياء و ، اتبوا واملال بل تبقى يف رمة احملاربني حىت ل وانروح أ وأ
 . 7ن شاءوا أخذ الدية مم وقتل من شاءوا أ وأ  شاءوا 

ب العبـال مـن مـال ولم إال حقـو و الشافعية على أن التوبـة تسـقط مجيـع حقـوب هللا و عند بعر املالكية  :القول الثاين
 . 8أما ما استهلكه فال يطلب به و ، ما كان من األموال قائم العني بيد 

ما رهب إليه مجهور الفقهـاء علـى أن التوبـة ال تسـقط حقـوب العبـال بـل يبقـى ألـم اسـتيفاء حقـوقهم  القول الراجح
حقـوب العبـال ال تسـقط و ، ق هللا فيـهأسـقطت حـ ألن التوبـة، يصـاحلوا وأ وألم أن يعفو مال  وجرح أ ومن قصاف أ

                                                             
، ف 10، الشربيين، مرين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج 123ف  4بن مولول املوصلي، االختيار لتعليل املختار، ج  1

 . 316، ف 6، العبدري، التاج واإلكليل، ج 183
 .123، ف 4بن مولول، نفر املرجع، ج  2
، 10هـ،، لار الكتب اإلسالمي، بريو ، لبنان، ج  1405النووي الدمشقي أيب زكرايء حيي بن شرل، روضة الطالبني وعمدة املفتني،  3

 . 158ف 
 .208 جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، ف4
 .111، ف 10هـ، املكتب اإلسالمي، بريو ، ج  1403، 2بن مهام الصنعاين أبوبكر عبد الرزاب، مصنف عبد الرزاب،   5
 .375، ف 2بن رشد القرطيب األندلسي، بداية ارتهد وهناية املقتصد ج  6
 . 299، ف10رلوي، اإلنصال، ج ، امل123ف  4، االختيار لتعليل املختار، ج 316، ف 6العبدري، املرجع السابق، ج  7
 . 159، ف10النووي، املرجع السابق، روضة الطالبني، ج  8
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صري النظريني إما يـيفلي  وسلم ) من قتل له قتيل فهو رلك ما لل عليه حديث رسول هللا صلى هللا عليه و ، من قبله
فـإرا بـــقي حـق  العبـال فـإهنم بعـد توبـة ، 1فوجه الداللة هنا على أن التخيري بـني هـذ  األشـياء مشـروع  .إما يقال (و 

 .3ن حقوب العبال حتتمل اإلسقا  أل، 2لعفو ن إسقا  العقوبة اباحملارب ميلكو 
 . أولياؤ  وارين عليه أ وعفو مام اإل وعــف :ينقسم إىل قسمني وفه، احملاربني بعد اإلمسام هبم عنالعفو  إمـا

 .القضاء واإلمام أ وعـف :القسم األول
 وأالعفـــو القاضــي ال ميلكــون  وانئبــه أ وى أن اإلمــام أعلــ، احلنابلــةو الشــافعية و املالكيــة و أتفــق الفقهــاء مــن احلنفيــة 

 .4الشفاعة عن احملاربني 
العفـو حــد كسـائر احلـدول فـال يصـح  وهــو ، على حد احلرابة قبل توبة احملـاربني حــق هلل تعـاىل :استدلوا من املعقــولو 

 ه ألن، انراحا  وأ، و  القتيل وأ، انئبه وال الشفاعة فيه ال من اإلمام أو عنه 
 .5حد من حدول هللا قد بل  احلاكم 

  :ااستدلوا كذلك ابآلاثر منهو 
 وإن قتلـوا أاب  أو ،   مـن حـارب الـدينو السـلطان و  :ن يف كتاب عمر بـن اخلطـابإ) :حديث  عمر بن عبد العزيز

 6(سعى يف األرا فسالا شيء.و لدين أخــا  فلير إىل طالب الـدم من أمــر من حارب ا
إن و ، مـاال صـلبو إن أصـاب لمـا و حمارب فـإن أصـاب لمـا قتـل  ومن حارب فه) :بن جبريكذلك حديث سعيد و 

 .7(يقام عليه احلدو بني هللا و رجله من خالل فإن تــاب فتوبته فيما بينه و مل يصب لما قطعت يــد  و أصاب ماال 
ـــالو  ـــدمو   وعقوبـــة احملـــارب إىل الســـلطان ال جيـــوز عفـــ :كـــذلك مـــا روي عـــن الزهـــري يف املصـــنف ق ـــك إىل ، ال رل

 .8اإلمــام
ألن انناية فيها حــق هللا تعـاىل فـال بـد علـى اإلمـام ، عن جناية احملاربة ال جيـوزالعفو فقد للت هذ  اآلاثر على أن 

أما حصول ، جوب احلد على مرتكيب اننايةو إسقا  حق هللا تعاىل يف حالة   اال ميلك أحدو ، استيفاءها قبل التوبة

                                                             
 .199، ف9السرخسي مشر الدين حممد بن أمحد بن أيب سهل أبوبكر، املبسو ، لار املعرفة، بريو ، ج 1
 .308، ف4الدرلير، الشرح الكبري، ج 2
 .284ف جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، 3
، 10، النووي، روضة الطالبني، ج73ف 5، ابن جنم احلنفي، البحر الرائق ج121ف 4بن مولول املوصلي، الختيار لتعليل املختار ج 4

 .299، ف10بن قدامة، املرين، ج ،158ف
، النووي، 250، ف4، الدرلير،  الشرح الكبري، ج299ف  10، بن قدامة، املرين ج72ف 8علي الشرحيي، الفقه املنهجي ج  5

 .158، ف 10روضة  الطالبني، ج
 .111ف  10أبومهام الصنعاين،  مصنف عبد الرزاب، ج 6
 .17096_كتاب السرقة _ ابب احملارب يتوب رقم احلديث  284ف 8روا  البيهقي، السنن الكربى ج 7
  111ف 10أبومهام الصنعاين،  نفر املرجع، ج  8
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بـني و يف هذ  احلالة تكون التوبة بينـه و ، حصلت قبل القدرة عليهم وال تيفبر يف سقو  احلد كما لــالتوبة بعد رلك ف
 .1هللا عز وجل

  :اإلمــام وهي وحاال  جييز فيها الفقهاء عفــ :مالحظة
ريـق عـن احملـاربني الـذين يقومـون ابإلخافـة يف الطالعفـو جيـوز لإلمـام ، السلبو _يف حالة اإلخافة فقط لون القتل 1

العفــو رلــك إرا وجــد اإلمــام مصــلحة يف و ، غريهــا مــن األمــور الــيت توجــب إقامــة احلــد والقتــل أ ولون أخــذ املــال  أ
 .2عنهم 

: قـال قتـالة يف الرجـل حيـدث يف اإلســالم حـداث   يلحـق بــدار احلـرب   يقـدر عليـه بعــد و_حلـاب احملـارب ابلعـد2
 3(.إن مل يرتد أقيم عليه مـا أصابو ، فرا لرئ عنه ما جـر) إن كان ارتد عن اإلسالم كا:رلك اإلمــام قال
 العبد يف جناية احلرابة. واملـجين عليه أ وعفـ :القــسم الثاين

 :  يف جناية احلرابة إىل قـولنيأولياؤ  وارين عليه أ و جواز عفأختلف الفقهاء يف
  ووليـه أ وال حيق للمجـين عليـه أحلنابلة ( على  أنه او احلنفية و املالكية و قول انمهور ) الشافعية  :القول األول :أوال

 .4عن اناينالعفو أصحاب املال  وانئبه أ واإلمام أ
  استدلوا أبدلة: 

َـا َجـزَاُء الهـِذيَن حُيَـارِبُوَن اَّللهَ َوَرُسـوَلُه َوَيْسـَعْوَن يف اأْلَْرِا َفَسـاًلا أَْن يـَُقتـهلُـوا أَ   :من الكتاب قولـه تعـاىل  وُيَصـلهُبوا أَ  وِإمنه
نْـَيا َوأَلُـْم يف اآْلَِخـرَِة َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  وتـَُقطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلل  أَ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِا َرِلَك أَلُـْم ِخـْزٌي يف الـدُّ ]  يـُنـْ

 [  33املائدة 
  :هيو فقد للت اآلية على نقا   ر 

القطع ومل يـذكر األوليـاء يف اآليـة   والصلب أو القتل  وحدل  ابلقتل أو اربني احمل ا علىأ _ أن هللا عز وجل فرا حد
َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَـَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيىِـِه ُسـْلطَااًن فَـاَل ُيْسـِرْل يف اْلَقْتـِل إِنـهُه    :كما ركرهم يف آية القصاف يف قوله تعاىل

 [  33] اإلسراء   َكاَن َمْنُصورًا
ُقوا   :جاء يف القتل العمد أما يف قتل اخلطك قوله تعاىل هذا ما  92] النسـاء َوِليَـٌة ُمَسـلهَمٌة ِإىَل أَْهلِـِه ِإاله أَْن َيصهـده

  .[ فهذ  اآلاي  ركر األولياء ومل يذكرهم يف آية احملاربة فدل على أن حكم قتل احملارب تخالف حلكم قتل غريهم

                                                             
  286طه وجماالته، ف جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضواب 1
  73، ف 8علي الشرحيي، الفقه املنهجي، ج 2
   110، ف 18547،  رقم احلديث 10أبومهام الصنعاين، مصنف عبد الرزاب، ابب احملارب، ج 3
، 316، ف6هـ لار الفكر بريو ، ج1398 2العبدري حممد بن يوسف بن أيب القاسم أبوعبد هللا، التاج اإلكليل ملختصر خليل   4
.جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف 72، ف8.الشرحيي، الفقه املنهجي، ج356ف 13ملاورلي، احلاوي يف فقه الشافعي، جا

 .288_287، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف189ف، 3الفقه اإلسالمي، ج
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هللا عـز وجـل مســى و، حـق هلل وهـو ، اواحـد اكلــه حــد وابلقتـل يف قطـع الطريـق هـ القتـل املسـتحقو ب _ أن القطـع 
واجــب بطريــق  وعكــر القصــاف فهــ وفهــ، انــزاء مــا جيــب حقــا هلل  تعــاىل ِبقابلــة الفعــلو ، عقوبــة احلرابــة ابنــزاء

   .فيه معىن املمابلة ابحمللو املساواة 
 .ب ِبريل هذا السبب يكون هلل تعاىلما جيو رسوله و أن سبب عقوبة القتل يف احملاربة هلل  ج_
 .لير إىل و  الـدم من أمر احملارب شيءو ، ما كان حدا هلل تعاىل فالقائم بذلك اإلمام ل_
نْـَيا" :قوله تعاىل يف أخر اآلية هـ  .1 هلل تعاىل وحد ." لليل على أن حد احلرابة َرِلَك أَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ

  :أما من السنة
  .فيهاالعفو أما إرا مل تبل  فيجوز ، عن احلدول إرا بلرت إىل احلاكمالعفو يت حترم فإن األحاليث ال

 :من املعقول
ــة  اإلخافــة  وأ فالقاتــل يف احلرابــة يضــيف إىل القتــل أخــذ املــال، أن القتــل يف احلرابــة خيتلــف عــن جرميــة القتــل العالي
بل يفتك بكل من مر ، الرتصد لشخص واحد بذاتهعدم و ، الشوكةو االعتمال على القوة و ، قطع الطريق على املارةو 
  2الو  عن القصاف أبر يف احلرابة  ولذلك مل يكن لعفو ، فقد أصبح حد  من حقوب هللا تعاىل، به

  :القول الثاين
 ، جعلو  يف انراح لون القتلو ، 3عن اناين العفو وليه  وحيق للمجين عليه أ :قول الشافعي

  .4وتل فال عفأما إرا بلرت جنايتهم الق 
، ألنه حد من حدول هللا تعاىل، عنهالعفو بعد اإلمسام هبم قبل التوبة ال يصح و الراجح أن احلد بعد بلوغه اإلمام و 
يف تـركهم مـع عظـيم و ، تـرم للجنـاة مـن غـري رلعو ، إشـاعة للفوضـىو ، عنهم من ترويع للمسلمنيالعفو رلك ملا يف و 

  .5 جنايتهم هتديد ألمن املواطنني اآلمنني
  :قتل الغيلة :اثنيا 
، اخلديعـة :الريلـةو   ، احلقد الباطن اسـم كالوابلـة :الرائلة :يقول بن سيدة، احلقد الباطنو تعين اخلديعة  :الغيلة لغة 
  .6أي خدعه  :قتل فالن غيلةو 

                                                             
، جويلر، العفو 312، ف 4األم، ج ، الشافعي، 156، ف 6، القرطيب، تفسري القرطيب، ج 299، ف 10بن قدامة، املرين، ج  1

 .288يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، ف 
، علي الشرحيي، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام 190، ف 3الفضيال  جرب حممول، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ج  2

 .72، ف 8الشافعي، ج 
 . 165، ف 6الشافعي، املرجع السابق، األم، ج  3
 .165ف  6، األم ج ي، املرجع نفسهالشافع 4
 .191جرب حممول، املرجع السابق، ف  الفضيال  5
 1424م، ومعهد املخطوطا  العربية عام  200ه  1421، لار الكتب العلمية عام 16، ف6ابن سيدة، احملكم واحمليط األعظم، ج 6

 م  2003ه، 
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قتلـه و ة غـري مسـتعد للمواجهـو غافـل ال يـدري  وهـو فالتعارل اللروية للت على أن كلمة غيلة تتضمن قتل اإلنسـان 
  .1منفرل به  وه وحيث ال يرا  أحد من الناس أ

  اختلفت املذاهب األربعة يف تعريف قتل الريلة :اصطالحا 
  .2هي قتل إنسان ألخذ ماله  :الريلة عند املالكية

  .3 أن خيدعه فيذهب به إىل موضع فإرا صار إليه قتله :الريلة، عند احلنفية
 .4عه فيذهب به إىل موضع فإرا صار إليه قتله أن خيد :قتل الريلة، عند الشافعية
  .5هي القتل على غرة  :الريلة، عند احلنابلة

  :عن قتل الريلة فإن الفقهاء اختلفوا يف حكم قتل الريلة إىل أقوالالعفو أما حكم  
لـير لـو  و      إن شـاءوا أخـذوا الديـة و قول انمهور حيث يرون أن األولياء إن شـاءوا اقتصـوا  وه :القول األول 

  .األمر يف رلك من شيء
  :استدلوا على قوألم هذا ابألللة التاليةو 

َلى احْلُرُّ اِبحْلُرِى َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواأْلُ   :_ قوله تعاىل 1 نْـرَيى اِبأْلُنْـرَيى اَي أَيُـَّها الهِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُف يف اْلَقتـْ
 [ 178] البقرة  ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتىَِباٌع اِبْلَمْعُروِل َوأََلاٌء إِلَْيِه إبِِْحَسان   َفَمْن ُعِفَي َلهُ 

 الريلة فاللفظ جاء  وقتل العمد أ وهالعفو حتصر نوع القتل الذي أابحت فيه  وفاآلية مل حتدل أ
  .6ِبعىن عام

]اإلسـراء   َنا ِلَولِيىِـِه ُسـْلطَااًن فَـاَل ُيْسـِرْل يف اْلَقْتـِل إِنـهُه َكـاَن َمْنُصـورًاَوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَـَقْد َجَعلْ   :_ قوله تعاىل  2
33  .] 

ال يتجــاوز و فــال يسـرل يف القتــل ، أي تســلطا علـى القاتــل، وربتـه ســلطاان ووجـه الداللــة يف اآليـة أن لــو  القتيــل أو 
  .7منصورا معاان على أخذ حقه ، فيقتل غري قاتل موربه، احلد

لل احلــديث  8(إمـا أن يقـالو ظـريني إمـا أن يــيفلي صــري الن و) مـن قتـل لــه قتيـل فهـ:ســلمو صـلى هللا عليـه _ قولـه  3 
  .9 عمدا وأ مل يفرب بني إن كان القتل غيلةو إىل لية  ويعف وعلى أن و  الدم تخري يف أن يقتص أ

                                                             
 .  65قانون، ف إبراهيم بن فهد، العفو عن العقوبة وأبر  بني الشريعة وال 1
 .293، ف8احلطاب، مواهب انليل، ج  2
 .596ف ، 1الزيلعي، تبيني احلقائق، ج  3
 .200، ف 4الشربيين، مرين احملتاج، ج  4
 .628ف ، 5البهويت، كشال القناع، ج  5
 .330الرامدي، عقوبة اإلعدام، ف  6
 .9، ف 2علي الشرحيي، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ج  7
 سبق خترجيه.  8
 السحيمي عبد هللا مرزوب راشد، العفو عن القصاف يف  الفقه اإلسالمي  وتطبيقاته يف اململكة العربية السعولية، إشرال:    9

 . 76م مكتبة امللك فهد الوطنية، ف  1993هـ،  1414حممد بن عبد هللا عرفه،    
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 :مناقشة أدلة القول األول 
 وهــو أن املرتــال كاحملــارب  :قــال القــرطيبو ،   نصــوف أخــرى خصصــتهاقــد جــاءو األللــة جــاء  بلفــظ عــام       

  لكن لخل عليه  إن مل يشهر السالحو خذ ماله أل الذي حيتال يف قتل إنسان 
 1فيقتل حدا ال قولا ، حبه يف سفر فكطعمه مسا فقتلهاص وبيته أ

  :القول الثاين
  .2العفو ل من قتل غيلة وال جيوز فيه أن قتل الريلة كاحلرابة فيقت :قول املالكية وبعر احلنابلة

  :أدلة القول الثاين 
  سةن عمر بن اخلطاب قتل نفرا أ، عن سعيد بن املسيب، _ حديث مالك عن حيي بن سعيد 1
  .3عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا متالئ ول :قال عمرو ، قتل غيلة سبعة برجل واحد قتلو  وأ

  .4من غري الرجوع إىل أولياء الدم لل احلديث على أن القتل يف الريلة 
كـان مـن قصـة جمـذر بـن و ، جمذر بـن زايل قتلـه احلـارث بـن سـويد غيلـة :احلارث بن سويدو _ قصة جمذر بن زايل  2

ســلم املدينــة أســلم احلــارث بــن و فلمــا قــدم رســول هللا صــلى هللا عليــه ، زايل أنــه قتــل ســويد بــن الصــامت يف اناهليــة
، فلـم يقـدر عليـه يومئـذ، يديـهفجعـل احلـارث يطلـب جمـذرا ليقتلـه ب، زايل فشـهدا بـدرا جمـذر بـنو سويد بن الصامت 

فرجـع رسـول هللا صـلى هللا ، أات  احلـارث مـن خلفـه فضـرب عنقـه، جـال املسـلمون تلـك انولـةو كـان يـوم أحـد   افلمـ
  أن احلـارث بـن سـويد قتـل سلم إىل املدينة   خرج إىل محراء األسد فلما رجع أات  جربيل عليه السالم فـكخرب و عليه 

فلمــا رآ  لعــا عــومي بــن ســاعدة ، ســلم إىل قبــاءو فركــب رســول هللا صــلى هللا عليــه ، أمــر  بقتلــهو جمــذر بــن زايل غيلــة 
إرا قـدم احلــارث بـن سـويد إىل ابب املســجد فاضـرب عنقــه ابرـذر بـن زايل فإنــه قتلـه يـوم أحــد غيلـة فكخــذ   :فقـال
فجابـذ  يريــد كــالم رســول هللا ، فـكىب عليــه عــومي، ســلمو ســول هللا صـلى هللا عليــه لعـين أكلــم ر  :فقــال احلــارث، عـومي

هللا قتلتـه اي قـد و :فجعل احلارث يقول، يركب سلم يريد أنو هنر رسول هللا صلى هللا عليه و ، سلمو صلى هللا عليه 
، أمـر وكلـت فيـه نفسـيو شـيطان لكن محية الو ، ال ارتيااب فيهو وهللا ما كان قتلي إاي  رجوعا عن اإلسالم ، رسول هللا

أطعـم سـتني مسـكينا و ، أعتق رقبـةو أصوم شهرين متتابعني و أخرج ليته و ، إىل رسول هللاو فإين أتوب إىل هللا عز وجل 
 جمذر حضور ال يقول ألم رسول هللا وبنو ، سلمو جعل ميسك بركاب رسول هللا صلى هللا عليه و ، إين أتوب إىل هللا

 
 

                                                             
 .99ف ، 6ام القرآن، ج ، القرطيب، انامع ألحك76السحيمي نفر املرجع، ف  1
 1995هـ،  1415، لار الكتب العلمية، بريو ، 1حممد عبد السالم شاهني،  لرة السالك ألقرب املسالك، حتقيق الصاوي  أمحد، ب 2

 .460، ف 2، ابن قدامة، املرين، ج 382، ف 2م،  ج
، البخاري، صحيح البخاري، 1623، رقم احلديث 533روا  مالك، كتاب املوطك، كتاب العقول، ابب ما جاء يف الريلة والسحر، ف  3

  6896، رقم 1446كتاب الداي ، ابب إن أصاب قوم من رجل هل يعاقب أويقتص منهم كلهم، ف 
، 28عبد الرمحان بن قاسم، جمموع فتاوى شي  اإلسالم أمحد ابن تيمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، ج  4

 .316ف 
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  .1فضرب عنقه ، " قدمه اي عومي فاضرب عنقه " :حىت إرا استوعب كالمه قال ،سلم شيئاو صلى هللا عليه  
 .عنهالعفو ال جيوز العفو و لل احلديث على أن املرتال لير له 

  .2عنه العفو ال جيوز و ، العفوالقاتل غيلة ال يستحق  وأ 
َا َجزَاُء الهِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللهَ َوَرُسو   :_ قوله تعاىل 3 تـَُقطـهَع  وُيَصـلهُبوا أَ  وأَ    َلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِا َفَساًلا أَْن يـَُقتـهلُـواِإمنه

َفْوا ِمـَن اأْلَْرِا  وأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلل  أَ  القاتـل غيلـة الـذي  يقـوم بفعـل و   .فاآليـة بينـت عقوبـة احملـاربني يـُنـْ
  .3سلم فيلحق ابحملارب و لرسوله صلى هللا عليه و بعمله هذا حمارب هلل  وإفسالا يف األرا فهو مكرا و رلك خديعة 
  :القول الراجح

، ارـين عليـه وأ عنـه مـن و  الـدمالعفـو الرالب فال يصح  وألن حق هللا ه، القاتل غيلة عقوبته القصاف أي القتل
  :القول الرياين والقول الراجح ه وفالرأي أ

  .احلياةو يعة بعد االستئمان على املال _ ألنه يف قتل الريلة توجد خد1
  ._ أن القتل يف الريلة يصعب التحرز منه الختالفه عن القتل العالي 2
فتخطيطــه نرميــة ِبكــر ، _ املفســدة العظيمــة الــيت تظهــر يف هــذا النــوع مــن القتــل تــدل علــى عراقتــه يف اإلجــرام 3
  .4فيها صلح وال عفوجعلها حمتمة وال يقبل و فال بد من ترليظ العقوبة ، لهاءو 

والعفـو ، العقوبة األصلية ابلنسبة للقتل العمـد ونستنت  أن القصاف ه، يف القصافالعفو ومن خالل لراستنا عن 
  .إىل لية عقواب  بديلة عن القصاف ختفيفا من هللا عز وجل على عبال العفو  وعنه أ

  :مهاو عن عقوبة القصاف هي نوعان العفو ف
 .األفضل وهو ،  مقابلعن القصاف بالالعفو 

  .وهي عقوبة بديلة عن القصاف، عن القصاف إىل ليةالعفو 
 :التعازيرو يف جناايت الــحدود العفو  :الــمحل الثالث

 َوَلَقْد َكرهْمَنا َبيِن َآَلمَ  :حيث قال هللا تعاىل، فضله على مجيع خلقهو ، لقد كرم هللا اإلنسان
َناُهْم ِمَن الطهيِىَباِ  َوَفضهْلَناُهْم َعَلى َكرِيري  ممهْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَـرِى َوالْ   .َبْحِر َوَرَزقـْ

 [70]اإلسراء  
 
 

                                                             
 .16493رقم احلديث  91، ف 12روا  البيهقي، السنن الكربى، كتاب اننااي ، ابب ما جاء يف قتل الريلة، ج  1
  460ف  11ابن قدامة، املرين ج  2
 .200، ف3هـ، ج 1406 13ابن القيم، زال املعال، ميفسسة الرسالة بريو     3
  70إبراهيم بن فهد، العفو عن العقوبة ف  4
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ـــاَل رَبُّـــَك لِْلَماَلِئَكـــِة ِإينىِ َجاِعـــٌل يف  :لقولـــه تعـــاىل، مـــن مظـــاهر التكـــرمي أنـــه أقــــامه خليفـــة يف أعمـــار األراو  َوِإْر َق
ُس َلَك َقاَل اأْلَْرِا َخِليفَ  َماَء َوَدُْن ُنَسبِىُح حِبَْمِدَم َونـَُقدِى ِإينىِ أَْعَلُم َما اَل ًة َقاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِى

 [30]البقرة  .تـَْعَلُمونَ 
 .رفع بعضهم على بعر يف الدرجا و ، األللة  كريرية تدل على تـكرمي اإلنسانو 
ال يــكون هــذا التـكمني و ، لرء املفاسـد عـنهمو ال يـتم إال بتــكمني املصـاجمل لبـين اإلنسـان و خالل ال يتحقق هذا االستو 

الـيت هـي ضـرورية لبقـاء هـذا ، املـالو النسـل و العقـل و الـنفر و الـدين  :إال بـاحملافظة على الضروراي  اخلمر الـيت هـي
فالشـريعة اإلسـالمية جــاء  للمحافظـة علـى ،  هللا إليـه قيامه ابملهمة اليت وكلهاو ، النوع اإلنساين على ظهر األرا

 .1لرء املفاسد عنها و هذ  الضروراي  
هــذا لاللــة علــى حماســن الشــريعة اإلســالمية الـــيت ضــبطت ســـلوكيا  اإلنســان يف ارتمعــا  اإلســالمية ابحملافظـــة و 

 .عليها
ا الشــريعة لكــل مــن تســول لــه نفســه أقامتهــ، التعــازيرو مفاســد وهــي احلــدول زاجــرة للحيــث شــرعت أيضــا عقــواب   

 .التعازيرو إليك بيان كل من عقوبيت احلدول و 2االعتداء على هذ  الـضروراي  اخلمر
 احلدود تيف جناايالعفو  :أوال
  :جناية الزان يفالعفو . 1

كــر ابتفــاب ب وعــن احلــد ســواء كــان انــاين حمصــن أالعفــو اإلقــرار فيحــرم و إرا ببتــت اننايــة عنــد احلــاكم ابلبينــة      
ــه قو ، األيئــا  عريــراهتم إال احلــدول""أقيلــوا روي  حلــديث رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال:، 3الفقهــاء أيضــا " ول

) جيـايف الرجـل ري األيئـة مـن عريرتـه :قولـه صـلى هللا عليـه وسـلمو . 4فما بلرين فقد وجب "تعافوا احلدول فيما بينكم 
 .5ما مل يكن حـدا (

فلسـنا ، إقالة العريرا  عن اناين مـا مل يصـل األمـر بـني يـد السـلطانو أمران ابلسرت هللا عليه وسلم النيب صلى  إال أن 
 .6ابلتفتيش عن عـورا  الناس مكمورين

 عـن جــناية القـــذف العفو . 2
  :مها كاآليتو ندرج حتت حالتني جناية القذل يف الفقه اإلسالمي ي عنالعفو إن 

  ناية القذل قبل رفع األمر إىل السلطانعن جالعفو  :احلالة األوىل
 :أختلف الفقهاء يف هذ  احلالة إىل قولني

                                                             
 .54_53، ف8لفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، جعلي الشرحيي، ا 1
 .55علي الشرحيي، املرجع نفسه، ف 2
 .238عطا هللا جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، ف 3
 سبق ختري  احلديريني. 4
 سبق خترجيه.. 5
  جرب حممول، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ، الفضيال238عطا هللا جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، ف 6
 .8، ف2_1ج
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لعفـو على أنه يسقط حد القذل عـن القـارل اب، احلنبليةو املالكية و الشافعية و قول انمهور "احلنفية  :القول األول
 .فبل رفعه إىل السلطان

، علـى أن العقوبـة فيهـا حـق آلمـي غالـب يف احلـد، الكيـةاملو احلنبلية و أن السبب الذي استدل به كل من الشافعية و 
ل على ما ورل  يف احلديث لو بب عندهم هفاستدلوا على أن الس، أما عند احلنفية، ابلتا  ميلك املقذول إسقاطهو 

ومنه إرا عفـا املقـذول عـن القـارل قبـل الرفـع صـح ، مل تريبتو ترفع أمام السلطان  وأن احلدول تسقط إرا مل تصل أ
 .1سقط احلد و و العف

قبل رفع  ولو ال يسقط احلد عن القارل و ، ال يصح من املقذول :حيث قال، قول ابن حزم يف احمللى:القـول الثاين
 .احلد للحاكم

ملـا نـزل عـذري قـام النـيب صـلى هللا  :أسـتدل أبـن حـزم يف احمللـى تعقبيـا علـى قـول أم املـيفمنني عائشـة رضـي هللا عنهـاو 
فهــذا رســول هللا صــلى هللا علــي وســلم أقــام حــد  :الــرجلني فضــربوا حــدهم "قــالو كمر ابملــرأة عليــه وســلم علــى املنــرب فــ

أرحم  وهــو كان ألا يف رلك حق ملا  عطله عليه السالم   و أم ال  فلو مل يشاور عائشة رضي هللا عنها أن تعفو القذل 
 تعاىل ال مـدخل للمقـذول فيـه فصح أن احلد من حقوب هللاالعفو فيما جيوز  فيه العفو أكريرهم حضا على و الناس 
 . 2له عنه  وال عفو أصال 

جيـاب عـن أللـة و ، قد سبق ركرها يف املبحث الريـاينو ألللتهم الصرحية ، ما رهب إليه انمهورو الراجح من القول هو 
، عفـوالأمـا قبـل وصـوله فاألللـة واضـحة يف جـواز ، سلم أقام احلد بعد وصوله إليـهو ابن حزم أن النيب صلى هللا عليه 

 " تعافوا احلدول قبل أن ريتوين به فما أاتين من حد  :ومنها احلديث املتقدم، قد سبق ركرهاو 
  .3فقد وجب " 
   :بعد رفع احلد للحاكمالعفو حكم  :احلالة الثانية

  :اختلف الفقهاء يف هذ  احلالة إىل بالبة أقوال
اسـتدلوا علـى قـوألم ابألللـة و ، 4رواية عند املالكيـة و حلنفية يوسف من ا ورأي أبو احلنابلة و قول الشافعية  :القول األول 

  :التالية

                                                             
الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، بداية ارتهد وهناية املقتصد، مكتبة البحوث والدراسا ، لار  ابن رشد القرطيب األندلسي أبو 1

، 2ف 5ئق شرح كنز الدقائق، لار املعرفة بريو  ج، ابن جنيم احلنفي، البحر الرا363ف 2الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريو  ج
، ابن حزم أبوحممد 104ف 6هـ ج1402البهويت احلنبلي منصور بن يونر بن إلرير، كشال القناع عن منت اإلقناع، لار الفكر بريو  

  يف الفقه اإلسالمي، ، جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب288ف 11علي بن أمحد بن سعيد، احمللى ابآلاثر، لار الفكر، بريو  ج
، أمين جربين عطا هللا جويلر، العفو يف الفقه 182ف 2م لار عمار للنشر والتوزيع االرلن، عمان ج1987هـ_1408  1   

 . 258اإلسالمي ضوابط وجماالته، ف
 .289، ف 11ابن حزم، احمللى ابألبر، ج  2
 سبق خترجيه  3
، الرير 9، ف 11، املاورلي، احلاوي يف فقه الشافعي، ج 363ف  2وهناية املقتصد، ج ابن رشد القرطيب االندلسي، بداية ارتهد  4

، الكيساين، بدائع الصنائع  يف ترتيب الشرائع ج 288ف 11، ابن حزم، احمللى ابألبر ج 104ف  6البهويت احلنبلي، كشال القناع ج 
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 . 1أعراضكم عليكم حرام "و أموالكم و " فإن لمائكم  :سلمو _قول النيب صلى هللا عليه 
املــال فوجــب أن و ســلم أضــال العــرا كإضــافة الــدم و ووجــه االســتدالل يف هــذا احلــديث أن  النــيب صــلى هللا عليــه 

  .2 املالو للمقذول كالدم  يكون يف مقابلته
اللهـم  :"أيعجـز أحـدكم أن يكـون كـكيب ضمضـم كـان إرا خـرج مـن منزلـه يقـول :سـلمو _ قول النيب صـلى هللا  عليـه 

  .3إين قد تصدقت بعرضي على عبالم " 
 .4لل هذا احلديث عن صحة عفو  عما وجب له من حق يف ما يتعلق بعرضه 

ق علــى بــدل إرا ببــت ابالعــرتال مل يســقط ابلرجــوع فوجــب أن يكــون مــن القيــاس أنــه حــو اســتدلوا مــن املعقــول و  
 .5حقوب اآللميني كالقصاف 

فوجـــب أن يكـــون مـــن حقـــوب اآللميـــني  ، يســـتوفيه اإلمـــام إال بعـــد املطالبـــة فـــإن حـــد القـــذل ال :أمـــا مـــن املعقـــول
 6كالديون

 ، مـــن حقـــوب هللا تعـــاىلمـــع أنـــه ، بـــهتون إال ابملطالبـــة قـــد اعـــرتا علـــى هـــذا الـــدليل أبن القطـــع يف الســـرقة ال يســـو 
 وأ، علـى قـول بعـر الفقهـاء، أجيب عنه أبنه جيوز لإلمام أن يقطع السارب من غري مطالبة إرا ببـت عنـد  سـرقتهو 

التعليل موضـوع علـى أن مـا ال يسـتون إال و ،مـا رهـب إليـه الشـافعيو وه، لقطـعأنه ال يقطع إال ابملطالبـة ابملـال ال اب
  .وب اآللمي فلم يدخل عليه القطع يف السرقة من حقو ابملطالبة فه

ألن حـق العبـد ، فوجـب أن يكـون مـن حقـوب اآللميـني، من املعقول أيضـا أن حـد القـذل معـىن وضـع لرفـع املعـرةو 
 .7فيه غالب 
 .8ال يسقط احلد عن القارل و من املقذول العفو الظاهرية على أنه ال يصح و املالكية و قول احلنفية  :القول الثاين

 
                                                                                                                                                                                              

، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 183ف  2 ، جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي ج56ف  7
259. 

، كتاب احل ، ابب اخلطبة أايم مىن، 1679ومسلم يف صحيحه رقم احلديث  4406روا  البخاري، صحيح البخاري، رقم احلديث  1
 .620، ف2ج
 .10، ف 11املاورلي، احلاوي، املرجع نفسه، ج  2
 .60، ف 52لة، ابب ما يقول إرا أصبح وإرا أمسى رقم احلديث روا  ابن السين عن أنر يف عمل اليوم واللي 3
 .10ف ، 11املاورلي، املرجع السابق، ج  4
 .10، ف11املاورلي، املرجع نفسه، ج  5
 .195، ف 10، ابن قدامة، املرين، ج 10، ف 11املاورلي، املرجع السابق، ج  6
 ، جويلر، العفو يف الفقه االسالمي 285ه اإلسالمي ف ، أبوزهرة، العقوبة يف الفق11املاورلي، املرجع نفسه ف  7
 .260ف ، 
، املاورلي، احلاوي يف 363ف ، 2، ابن رشد القرطيب األندلسي، بداية ارتهد وهناية املقتصد، ج 2ف ، 5ابن جنيم، البحر الرائق، ج  8

، جرب حممول 285ف ، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أبوزهرة، 288، ف 11، ابن حزم، احمللى ابآلاثر، ج 9، ف 11الفقه الشافعي، ج 
 .260، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 183ف ، 2الفضيال ، سقو  العقواب ، ج 
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 :/ أدلتهم من الكتاب 1
[. ووجـه  4] النـور  َوالهـِذيَن يـَْرُمـوَن اْلُمْحَصـَناِ   ُه ملَْ أَيْتُـوا أِبَْربـََعـِة ُشـَهَداَء َفاْجلِـُدوُهْم مَثَـاِننَي َجْلـَدًة  :قوله تعـاىل 

 تعــاىل ال مــن مــا كــان كــذلك كــان احلــق مــن حقــوب هللاو ، قاحلــالداللــة يف اآليــة أن اخلطــاب موجــه ألو  األمــر يف 
ُهَما ِمَئَة َجْلَدة     :كقوله تعاىل،  حقوب اآللميني    .[ 2] النور   الزهانَِيُة َوالزهاين َفاْجِلُدوا ُكله َواِحد  ِمنـْ

 احلكام أن يقوموا ابستيفاء و قد أجيب عن هذا الدليل أبن املقصول من خطاب الوالة من األئمة و 
  .1أن يعجزوا عنها إن ضعفوا ألهنم إما ، احلدول ملستحقيها

  :/ أدلتهم من املعقول 2 
أجيـب علـى هـذا القـول و ، أ _ أن حد القذل حق ال ينتقل إىل مال فوجـب أال يكـون مـن حقـوب اآللميـني كـالزان

، يسـتون مـن غـري طلـب إمـا أبنـهو ، إمـا أبنـه يسـقط ابلرجـوع بعـد االعـرتال، أبن حد الزان خيتلـف عـن حـد القـذل
  .ال يستون إال ابملطالبةو لقذل الذي ال يسقط ابلرجوع بعد االعرتال فخالفه حد ا

ألنـه ، أن ال حيـد، زنيـت :كان من  حقوب اآللميني لوجب إرا قذل اإلنسان نفسه فقـالو ب _  أن حد القذل ل
  .فلما وجب عليه احلد يف قذفه ببت أنه من حقوب هللا تعاىل ، ال يصح أن يريبت له على نفسه حق

إمنـا يصـري بقـذل نفسـه مقـرا ابلـزان و ، علـى هـذا االسـتدالل أن حـد القـذل ال جيـب عليـه يف قـذل نفسـهأجيب و  
  .2حد القذل لنفسه فكان ساقطا عنه و ، وحد الزان هلل تعاىل فكان مكخورا به، فلزمه حد  لون القذل

ريل يف محايـة الصـاجمل العـام تتم، ج _ إن يف تنفيذ  بعد احلكم القضائي مصلحة اجتماعية عظمى ال ينبري إهدارها
  .3فسال  و تطهري ألسنة الناس من رفث القول و ، منع إشاعة الفاحشة يف الذين آمنواو ، من قلة السوء

إال إرا أرال املقــذول ســرتا علــى العفــو حيــث رهــب إىل أنــه ال يصــح ، املشــهور وقــول مالــك وهــ :القــول الثالــث 
ل حـق للعبــد مـا مل يبلـ  اإلمـام ألنــه مل يتعلـق بـه حـق هللا تعــاىل . ووجـه التفصـيل عنـد املالكيــة أن حـد القـذ4نفسـه

 عنه بعد بلوغ اإلمام العفو ما تعلق به حق هللا تعاىل مل جيز و إمنا يتعلق به ابلقيام عند اإلمام و 
 5لقطع يف السرقة كا

تعــاىل أم حــق حــق هلل  وأهــ، إن اخــتالل الفقهــاء يف احلــالتني يرجــع إىل اخــتالفهم يف صــفة حــد القــذل :خالصــة
    6حق مشرتم بينهما مع ترليب أحدمها على اآلخر وللعبد أم ه

                                                             
 .261، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 11، ف 11املاورلي، احلاوي، ج  1
 .261مي، ف ، جويلر، العفو يف الفقه اإلسال11، ف 11املاورلي، املرجع نفسه، ج  2
، جويلر، املرجع السابق، 285، أبوزهرة، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، ف 56ف ، 7الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج  3

 .262ف 
،، ف 11، املاورلي، احلاوي يف فقه الشافعي، ج 364_  363، ف 2ابن رشد القرطيب األندلسي، بداية ارتهد وهناية املقتصد، ج  4

10. 
هـ الناشر مطبعة السعالة  1332 1  ، الباجي، أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهيب، املنتقى شرح املوطك 5

 . 159، ف 4ج ، حمافظة مصر
 .262جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 6
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حـق هلل  :حـق لكليهمـا   فمـن قـال وأ، حـق لدلميـني وأ، حـق هلل وهـل هـ :السبب يف اختالفهمو  :قال ابن رشد
م إرا وصل غلب حق اإلماو من قال حق لكليهما و ، العفومن قال حق لدلميني أجاز و ، كالزانالعفو  تعاىل مل جيز 

  .1ال يصل و إليه قال ابلفرب بني أن يصل اإلمام أ
 :يف جناية السرقة اجلنائيالعفو . 3

ــه عنــد  إىل و بعــد رفعــه و عــن الســارب قبــل رفعــه إىل الســلطان العفــو جيــب التفريــق يف هــذا املوضــوع بــني  ببوت
 حالتني: 

 عن السارب قبل رفعه إىل السلطان العفو حكم  :احلالة األوىل
وإن املطالبة ابملسروب شر  يف إقامة حـد ، حق العبدو جل و يف جناية السرقة يدور بني حقني مها حق هللا عز  العفو

ــه الســرقة عنــد فــال يقــام عليــه حــق الســرقة إرا عفــا ، عــن ســارقهالعفــو ميلــك حــق  مجهــور الفقهــاء فــإن املســروب من
 :.ففي هذ  احلالة قوالن2املسروب ومل يرفع األمر للسلطان

يســقط عنـه احلــد إرا مل و عــن السـارب العفـو نـه جيــوز أعلـى ، احلنفيــةو احلنابلـة و قـول كــل مـن الشــافعية :ل األولالقــو 
 .3سلطان ليرفع األمر ل

 :أدلة القول األول
  :من السنة النبوية

 .سلطانلعن احلدول قبل بلوغها لالعفو _أحاليث 
فقـدم صـفوان بـن أميــة إىل ، مـن مل يهـاجر هلـك إن:_ حـديث صـفوان بـن عبـد هللا بـن صـفوان بـن أميـة أنـه قيـل لـه

سـارب فكخـذ صـفوان السـارب فجـاء بـه إىل رسـول هللا صـلى هللا عليـه   فجاء، توسد رلاء و فنام يف املسجد ، املدينة
عليـــه و مل أرل هــذا اي رســـول هللا ه :فقــال صـــفوان، فـــكمر بــه رســـول هللا صــلى هللا عليـــه وســـلم أن تقطــع يـــد ، وســلم
 .4"فهال قبل أن ريتيين به ":ل هللا صلى هللا عليه وسلمفقال رسو ، صدقة

 ._ حديث عائشة رضي هللا عنها إقالة روي األيئا  يف العريرا  إال يف احلدول
 :من اآلاثر

إن رلـك يفعـل مـا مل يبلـ  ، نعـم :تشفع لسارب   فقالأ :_علي ابن أيب طالب رضي هللا عليه شفع لسارب فقيل له
 .5م فـال أعفا  هللا إرا عفا (فإرا بل  اإلما، اإلمام

                                                             
 .364، ف 2ابن رشد، املرجع نفسه، ج  1
 .303، ف13، املاورلي، احلاوي يف فقه الشافعي، ج272ف 10، ابن قدامه، املرين ج68ف 5ابن جنيم احلنفي، البحر الرائق ج 2
 ابن جنيم احلنفي، نفر املرجع، ابن قدامه، نفر املرجع، املاورلي نفر املرجع. 3
 .538، ف4375، رقم احلديث 2راو  أبولاوول، سنن أيب لاول، كتاب احلدول، ابب يف احلد يشفع، ج 4
 1شيبة  أبوبكر عبد هللا بن حممد، املصنف يف األحاليث واآلاثر، كتاب احلدول، ابب ما جاء يف التشفيع للسارب،   روا  ابن أيب 5

 .473، ف28077رقم احلديث  5هـ مكتبة الرشد، الرايا، ج1409
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الشر و إال إرا كان السارب عرل الفسال ، عن السارب جائز قبل الوصول للقضاءالعفو ، قول املالكية :الــقول الثاين
 .1عنه  وفال عف

 :أدلة القول الثاين
ــة القــول األول يف اســتحباب  ــة هــي نفســها ألل اء الــذي ركــر  أمــا االســترين، جــواز  قبــل رفعــه إىل الســلطانو _ األلل

تخرج على األصل العام يف أن حـد  :أعتربها  جويلرو ، فال توجد أللة واضحة على هذا االستريناء عندهم، املالكية
عنـه يعـد والعفو ، رلع انناةو السرقة وجب حقا هلل تعاىل ملا يف تطبيقه من منفعة عامة للمجتمع من تطهري ارتمع 

ميكـن إيقـاع احلـد  ِبعـىن، م يف عـدم اشـرتا  املطالبـةالـرأي يتوافقـون مـع أصـله املالكية يف هـذاو  تفويت ألذا املقصد.
عنــه إمنــا رفضــوا مــا مــن شــكنه  ورفضــهم للعفــو ، علــى انــاين إرا ارتكــب اننايــة لون مطالبــة ارــين عليــه أمــام احلــاكم

 .إسقا  احلد عنه
، أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلمو ، لكــن ييفخــذ علــى رأي املالكيــة أهنــم مل يســتندوا إىل لليــل يف االســتريناءو 

 .غري و التعول على السرقة و وكذلك الصحابة مل يفرقوا بني املعرول ابلشر 
 ، القضاءببتت عند و املخاصمة إرا وقعت له انرمية و كما أن الشرع أعطى املسروب حق املطالبة 

 .2فمقصولها من زجر انناة ال خيتلف ، عنهاالعفو مل جيز 
 :القول الراجح

عــدم التفريــق بــني إن كــان معــرول و ، إىل احلــاكم هقبــل رفعــالعفــو مــا رهــب إليــه أكريــر الفقهــاء مــن جــواز إن 
فـكرى وجاهـة التفريـق بـني السـارب :قـال جـويلر، انتشـر  يف ارتمـعو أمـا أرا عمـت انرميـة .الفسال والشر من غري 

 3تمعاملعرول ابلشر من غري  على رأي املالكية حملاربة جرمية السرقة يف ار
 .إلمامل هاعن السارب بعد رفعالعفو حكم :احلـالة الثانية

عـن السـارب إرا تنـازل املســروب منـه للسـارب عـن حقـه يف املـال املسـروب أبن وهبــه العفـو اختلـف الفقهـاء يف حكـم 
 .4قبل تنفيذ القطع إىل قولني و ، إاي  بعد  رفعه لإلمام

 :القـول األول
 .5وال يسقط احلدالعفو على أنه ال يصح ، يوسف من احلنفيةو أبو بلة قول املالكية والشافعية واحلنا

 :من السنة :أدلـة القول األولو 

                                                             
 .385، ف10مالك بن أنر، املدونة الكربى، لار صالر بريو ، ج 1
 .268جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 2
 .268جويلر، املرجع نفسه، ف 3
، املاورلي، احلاوي يف فقه الشافعي، 372ف  2، ابن رشد، بداية ارتهد وهناية املقتصد، ج89ف 7الكاساين، بدائع الصنائع، ج 4
 . 272، ف10، ابن قدامه، املرين، ج268، ف13ج
املاورل، احلاوي يف فقه الشافعي.ابن قدامة، املرين، .372ف 2.ابن رشد، بداية ارتهد ج89، ف7الكاساين، بدائع الصنائع، ج 5
 .272، ف10ج
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 .1"فهل قبل أن رييت به":العفوأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له ملا أرال :حديث صفوان -

 .2عفا عنه قبل رفعه لدرأ القطع عنه و فاحلديث لل على أنه ل
 :من املعقول

تعـاىل ال و حق خـالص هلل سـبحانه حد القطع و ، يعتمد على أن يكون املال املسروب حقا للعايففو الع_ إن صحة 
 .3للعبد فيه فال يصح عفو 

 .4يسقط احلدالعفو و على أنه يصح ، قول احلنفية :القـول الريـاين
 :استدلوا ِبا يليو 

شـر   وهـو بة يريبت مـن وقـت القـبر امللك يف األو لسارب لتصدب به فقد ببت امللك و _ إرا وهب العايف املسروب 
ألذا مل يقطع قبل القضاء فكذلك و ، الشبهة مينع من القطع وملا صار املسروب ملك للسارب على احلقيقة أو  .لريبوته
ن املال املسروب صـار ملكـا  للسـارب فـال قطـع أل، لقضاء يف ابب إمضاؤها فما مل مير فككنه مل يقرلألن ، بعد 

 .5كها قبل رفع األمر لإلمام مل ويف عني هي ملك له كما ل
 .6يسقط احلد و  اعدم املطالبة ابلعني املسروقة  يعد عفو و زواله إي و _املطالبة شر  لوجول العقوبة ولوامها 

  :القول الراجح
ضـعف القـول الريـاين لوجــول و ، رفعـه إىل احلـاكم لقــوة أللـتهم بعـدالعفـو مـا رهـب إليـه مجهـور الفقهـاء عــدم جـواز و ه

 7األحاليث للت على رلك و .على قوألمعدة اعرتاضا  
 التعازير  تيف جناايالعفو  :ثــانيا

جـاز لـو  األمـر أن ، مل يتعلـق حبـق اآللمـيو حكم التقومي و يف التعزير إرا تعلق األمر حبق السلطنة العفو جيوز        
ديث رسـول هللا صـلى حل، عن الذنبالعفو عن من سكل  وأن يعفو ، التعزير عن الذنب وأالعفو يراعي األصلح يف 

.إمـا إرا تعلـق األمـر حبـق اآللمـي مريـل 8يقضـي هللا علـى لسـان نبيـه مـا يشـاء (و هللا عليه وسلم أنه قـال) أشـفعوا إ  
فـال جيـوز لـو  األمـر أن ، التهـذيبو وحـق السـلطنة للتقـومي ، املضـروبو املواببة ففيه حـق للمشـتوم و التعزير يف الشتم 

لـو  املضـروب كـان و إن عفـا املشـتوم و ، الضـاربو أن يستويف له حقه  من الشـاُت  عليهو ، يسقط بعفو  حق اآللمي
 .9الصفح عنه عفوا و األمر اخليار يف فعل األصلح من التعزير تقوميا 

                                                             
 .281_268سبق خترجيه.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 1
 .89، ف7الكاساين، املرجع السابق، ج 2
 .86، ف7الكاساين، املرجع نفسه، ج 3
 .89، ف7نفر املرجع، ج 4
 .272. ف89ف 7جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ج 5
 .272.جويلر، نفر املرجع، ف272، ف10ابن قدامه، املرين، ج 6
 .272جويلر، املرجع نفسه، ف 7
 سبق خترجيه. 8
 .312، ف2املاورلي، املرجع السابق، ج  9
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  :الفرع الثاين
 يف الفقه االسالمي:اجلنائي العفو شــروط 
  :بيان هذ  الشرو  يكون كاآليتو  كذا اناينو ، ال بد من وجـول شرو  تتوفر يف ارين عليهالعفو لصحة 
 :شروط اجملين عليه :أوال
إن كــان و ، أمريــاألمو املعتــو  و ارنــون و مــن الصــرري العفــو فـال يصــح ، ": ابتفــاب الفقهــاءالبـــلو و /التكليــف "العقــل 1

  :رلكو ، احلق اثبتا ألم
  .1الوقفو  األبةو العتق و من التصرفا  املضرة ضررا حمضا فال يسوغ منهم كالطالب العفو ألن 

سـلم يـوم أحـد و ) عرضت علـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه  :ملا جاء يف احلديث عن ابن عمر رضي هللا عنهما قالو 
  .2أان ابن  ر عشرة سنة فكجازين ( و عرضت عليه يوم اخلندب و ، أان ابن أربع عشرة سنة فلم جيزينو 
أن من مل يبل   ر عشرة سنة ال تنفذ تصرفاته من  وجه ركر احلديث هنا :جه االستدالل منه ما قاله الصنعاينو و 

  .3أن من استكمل  ر عشرة سنة صار مكلفا ابلرا له أحكام الرجال و ، غري و بيع 
ِبعـىن أنـه يبقـى للعـايف ، اال يسقط احلق به لاينة وال قضـاءو من مكر  العفو فال يصح  :/  أن يكون العايف خمتارا2

 ألن، العفوأببت ابلبينة أنه كان مكرها على احلق يف املطالبة مىت متكن إرا 
  .4اإلكرا  يسقط أبر التصرل فيعترب الغيا 

ميَــاِن   :قولــه تعــاىل:العفــوممــا يســتدل علــى ســقو  أبــر اإلكــرا  علــى و  ــُه ُمْطَمــِئَن اِبإْلِ ] النحــل  ِإاله َمــْن أُْكــرَِ  َوقَـْلُب
106  ] 

فبـاألوىل أن ال يعـد ، صـدقهو اإلكـرا  غـري مـيفبر علـى صـحة اإلميـان وجه رلك أن هللا تعاىل جعـل النطـق ابلكفـر مـع 
  .5را أبر ميفبر العفو اإلكرا  على 

لل احلــديث علـــى أن مجيــع أفعلنــا تكــون مـــن ، 6) إمنـــا األعمــال ابلنيــا .......(:لقولــه صــلى هللا عليــه وســلمو _
در لون رضـا غـري معتـربة يف أحكـام فجميـع تصـرفا  املكـر  تصـ، 7اختيار فال تصح األعمال من مكر و منطلق نية 

 .اآلخرةو الدنيا 

                                                             
.جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب ، 1239، ف4احلجاوي املقدسي، األقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، املرجع السابق، ج 1
 .328.، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف102ف ، 2ج
 .4814، مسلم، اإلمارة، ابب بيان سن البلوغ، رقم 2525روا  البخاري، الشهالا ، ابب بلوغ الصبيان، رقم  2
مد انصر الدين، الصنعاين حممد بن إمساعيل األمري، سبل السالم شرح بلوغ املرام من أللة األحكام،  حتقيق: األلباين أبوعبد الرمحن حم 3
 .115، ف 3م، مكتبة املعارل، ج  2006هـ، 1427، 1 
 .358، ف 1الزركشي، البحر احمليط، ج  4
 .1180، ف 3، ابن عريب، أحكام القرآن، ج 119ف ، 10القرطيب، انامع ألحكام القرآن، ج  5
، 1، رقم احلديث1 صلى هللا عليه وسلم، جالبخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا 6

 .3ف
 .329، ف8ابن حزم، احمللى، ج 7
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 . 1املعامال  و هذا احلكم عام يف مجيع العقول و  
 الدية( و ) مستحق للقصاص أ:/ ملك العايف للقصاص3

مـن أجنـيب العفو ال يصح و ، ملك لصاحب احلق إرا عفا عن جرحه   ما  بعد رلكالعفو اتفق الفقهاء على أن 
إمنــا ألمــا واليــة و ال مــن األب وانــد يف قصــاف وجــب للصــرري ألن احلــق لــه ال ألمــا و ، ألنــه لــير لــه حــق يف رلــك

 .تفصيل هذ  املسكلة سول نقوم بدراسته يف الفرع الريالثلو . 2ق الصرري  حل ااستيفاء
فـإرا كـان ، أولياء الدم  يكون عند االعتـداء علـى الـنفر  وعف :من ورثة اجملين عليه ) املقتول (العفو / صدور 4

العفـو ن إفـ، عفـوا مجيعـاو كـانوا مجيعـا كبـارا و إن تعـدلوا  و ، العفـوحـق و ن لـه وحـد  حـق القصـاف إو  الدم واحد ف
أصـر و أمنا اخلـالل يكـون فيمـا إرا عفـا الـبعر و  . 3هذا ما أتفق عليه الفقهاءو لير ألم أن ينكريوا و يكون صحيحا 

سول يكون موضوع لراستنا يف الفرع و ، 4غائب إرا كان بعضهم و ، إرا كان بينهم صرارو ، البعر على القصاف
  .الريالث
 : ثــانيا

  :اينـشـروط اجل
 ابلرا " لتزام إي مكلف "عاقالإلاو التحمل و أن يكون أهل للميفاخذة ، / أهلية العقاب1
ن كالمهـا لـير أهـال أل، من كـان يف حكمهمـاو الصيب و كارنون ،  عن العقاب ال ينعقد ملن لير أهال لهالعفو ن أل

فال ميفاخذة لعدم ، عنهما يف عقوبة القصافالعفو خطك حكمهما واحد فال يتصور  وجنايتهما عمدا أو ، للعقاب
مـن أخـرى جتـب و ، لعـدم وجـوب عليهمـا عقوبـة القصـاف مـن جهـة وعنهما يف هـذ  احلالـة لرـوالعفو  .5التكليف 

 .6الدية على عاقلتهما 
، يعتــرب مـيفبرا يف العقــاب، عنـهالعفــو ن موتــه قبـل أل، عنـهو العفــمعلومـا حيــا غـري مــبهم وقـت  ا/ أن يكـون موجــول2

 .7العفو انهالة ميفبرة أيضا يف حق و ، العفوتسقط العقوبة لون تدخل صاحب احلق يف و ، العفوفيفو  حمل 
 هذا عند احلنفيةو الدية بديال عنه و ن الواجب القول يف العمد أل، عن القولالعفو إىل لية يف حالة لعفو / الرضا اب3
بقـي ، ن الديـةعـع نـأمت وفلـ، ارـين عليـه عـن القـول إىل الديـة ورضا  شر  يف عفـو " :حيث قال الكاساين ،املالكيةو 

                                                             
 .329.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف182، ف7الكاساين، بدائع الصنائع، ج 1
 . 104، ف2.جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب ، ج540حممد أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، ف 2
 . 537.أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ف14_  13ف  6، الشافعي، األم ج 157ف 26رخسي، املبسو ، ج الس 3
 . 330.جويلر، املرجع السابق، ف104، ف2.حرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب ، ج537أبوزهرة، املرجع السابق، ف 4
، ابن زيد القريواين، النوالر والزايلا  على ما يف املدونة من 656، ف6جع السابق، جابن عابدين، رل احملتار على الدر املختار، املر  5

 .501، ف13غريها من األمها ، ج
هـ(، القونني الفقهية  يف تلخيص مذهب املالكية  والتنبيه على مذهب  741ابن جزي حممد بن أمحد  بن جزي الكليب  الررانطي )تويف  6

 .228م، حتقيق:ماجد احلموي، لار ابن حزم،  بريو ، لبنان،  ف 2013هـ،  1434، 1ة،  الشافعية واحلنفية واحلنبلي
، لار 1، البكري الدمياطي، إعانة الطالبني على حل ألفاظ املعني،  425، ف9هباء الدين املقدسي، الشرح الكبري على منت املقنع، ج 7

 .305، ف4. البهويت، كشال القناع، ج180، ف3م، ج 1997الفكر 
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انناية ورل  على حقه فكان الواجب هبا و ، ن ضمان القتل جيب حقا للمقتولألو ، حق ارين عليه يف القول قائما
مل و كـان بيـد  البـديل و سلم نفسه للعقوبة ألهنـا هـي األصـل . فال ميكن جرب  إرا 1".حق العبد ما ينتفع بهو ، حقا له
 .القصاف وهو أخذ احلق   وفالواجب ه، يرضى

 .2الدية على وجه التخري ال الرضاو أحد الشيئني القول أ وعن العقوبة هالعفو احلنابلة فو أما عند الشافعية 
 :الـفرع الثالث

 :يف الفقه اإلسالميالعفو أنواع 
 :النوع األول

  :اجملين عليهمن العفو 
يســقط و ، العفـوصــاحب احلـق األصــلي يف  وحيـث أن ارـين عليــه هـ، مـن وليــهو مــن ارـين عليــه أالعفـو يصـدر      

 حـي يـرزب أبن جــرح جرحـا مل ميتـه فــور  وهـو ، .إي إرا عفــا املقتـول عنـد جرحــه3إبسـقاطه لون نظـر إىل رأي أوليائـه 
   4ه أم ال بد من موافقة الوربةمنالعفو فهل يصح هذا ،   ما  من بعد رلك ، ضربه

 :قد أختلف الفقهاء إىل قــولني
رهب إىل هـذا القـول مجهـور الفقهـاء كـل و .5ارين عليه وحد  ألنه صاحب احلق األصلي ويصح عف :القول األول
أن مييـت  أم انرح لير من شكنه، سواء أكان انرح مسببا للمو  مباشرة، احلنابلةو الشافعية و املالكية و من احلنفية 

عن حيىي أنه ألرم من يرضى من أهل العلم يقولون يف الرجل إرا  :حيث قال مالك يف املوطك، لكن حدث املو  و 
 . 6وأنه أوىل بـدمه من غري  من أوليائه من بعد  ، إن رلك جــائز له:أوصى أن يعفى عن قاتله إرا قتل عمدا

 :هي كاآليتو رة من ارين عليه يف هذ  الصو العفو على جواز :أللتهم
  :/من الكتاب1

َب ِبِه فَـهُ   :_ قوله تعاىل  ، [ 45] املائدة  فهارٌَة َلُه كَ  وَواْنُُروَح ِقَصاٌف َفَمْن َتَصده

                                                             
 .241، ف7الكاساين، بدائع الصنائع، املرجع السابق، ج 1
 .543، ف5البهويت، كشال القناع، املرجع السابق، ج 2
 .611حممد ابوزهرة، العقوبة يف الفقه اإلسالمي ف3
 2، جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي ج336جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته ف 4

 .129ف
 ، 205ف 4، املنتقى شرح املوطك ج249ف7.الكاساين، بدائع الصنائع، ج611حممد ابوزهرة نفر املرجع ف 5
، الكاساين، بدائع الصنائع يف 246ف9.شرل الدين النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني ج534االمام مالك، كتاب املوطك، ف 6

.ابوزهرة، نفر املرجع، 189ف 2بن علي بن يوسف أبوإسحاب، املهذب، ج . الشريازي إبراهيم465ف 10ترتيب الصنائع، ج
 .611ف
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، ارـين عليـه ميلـك احلـق يف حياتـهو ، فالتــصدب جـائز يف مجيـع احلـاال ، مـالون الـنفرو فاآلية مل تفرب بني النفر  
  .1 أقواله معتربة بعد وفاتهو 

 :من السنة/  2
 رسوله فرما  رجل منهم بسهم فما و عروة بن مسعول الريقفي لعا قومه إىل هللا  :عن قتالة أن

فـالنيب صـلى ، 2وكصـاحب ايسـني":"فرفع رلك إىل الرسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فكجـاز عفـو  وقـال، فعفا عنه 
كمـا أنـه إرا كـان للـو  أن ، 3سـلمو لنـيب صـلى هللا عليـه مل يكـن كـذلك ملـا أقـر  او لـو ، عـروة وسلم أجاز عفـو هللا عليه 

  .4كان رلك لـصيل أوىل العفو   ويقوم مقام املقتول يف طلب ما يستحقه أ
  :من املعقول

 .5عن انزء يلحق ابلكل العفو ن أل، * قوألم أبن القصاف ال يتجزأ
القـدم مل جيـب القصـاف و كقطـع الكـف   "إن كانت انناية مما جيب فيهـا القصـاف:حيث قال الشريازي يف املهذب

 .6ألن القصاف ال يتبعر فإرا سقط يف البعر سقط يف انميع."، يف النفر
  .8الظاهرية و إسحاب   ووأب، 7رأي عند املالكية  وهو ، ارين عليه وال يصح عف :القول الثاين

فإنـه ، عفا عن انناية راهتاو ، وقعا الــوفاةفإن كان مت، إر أنه مل يكن متوقعا الوفاة، غالبا يكون عن انرحالعفو ن أل
 .عن القتلالعفو واضح أن 

بـل جعـل ، املـو  املوجـب للقصـاف وهـو قد جاء قبـل وجـول سـببه العفو كون  وعل مالك سبب املنع هومل جي     
قياسـا ال يصـح على أنه  :قرر فقهاء احلنفيةو  .عــدم حتقق إرالة العايف أعفا عن انــرح أم عفا عن القتل والسبب ه

عــن القتــل العفــو فوجــه القيــاس أن .فكمــا إرا عفــا ارــين عليــه بعــد انــرح قبــل املـو  فالقيــاس أال يصــح عفــو ، العفـو
مل يصــالل حملــه فلــم العفو فــ، مل يوجــدو ، الفعــل ال يصــري قــتال إال بفــوا  احليــاة عــن احملــلو ، يســتدعي وجــول القتــل

 .يصح
 :على وجهنيالعفو أما استحساان فيصح 

                                                             
، جرب حممول 136ف  2ابن العريب حممد بن عبد هللا بن العريب املالكي األندلسي، أحكام القرآن، لار الكتب العلمية، بريو ، ج  1

 . 133ف  1الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي ج 
 .  27604، رقم احلديث 421، ف 5، مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الداي ، ابب الرجل يقتل فيعفوعن لمه، ج ابن أيب شيبة 2
 .136جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ف  3
لوليد سليمان ، الباجي الذهيب ابوا489، ف 10، ابن حزم، احمللى، ج 212_  211، ف 12ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ج  4

 . 205، ف 4هـ، ج 1332ابن سعد ابن أيوب، املنتقى يف شرح املوطك، لار النشر مطبعة السعالة 
.الشربيين حممد اخلطيب، مرين احملتاج إىل 190، ف2.الشريازي، املهذب، ج418ف ، 9الدرلير أبوالربكا  أمحد، الشرح الكبري، ج 5

 . 142ف، 2مول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ج.جرب حم51، ف5معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج
 .190، ف2الشريازي، املرجع السابق، ج 6
 .540أبوزهرة، العقوبة وانرمية، ف 7
 .337، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف489، ف 10احمللى، ج ابن حزم،   8
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فيعتـرب وجـول  مـن وقــت ، للقتــل ألنـه اتصـل ابملـو  ابلســرية اأن انـرح مـن وقــت وقوعـه يعتـرب ابتـداء :الوجـه األول
 .عن أمر اثبت قد وقعالعفو فيكون  ، وقت املو  حكماالعفو بذلك يكون و ، وقوعه

السـبب قـد يكـون مقـام  و ، انـرح املميـت وهـو ، فقـد وجـد سـببه، إرا مل يكـن القتـل قائمـا وقـت انـرح :الوجه الثاين
 .1سبب لريبو  النسب للمولول ومريل النكاح الصحيح ه، فيعطي حكمه، املسبب

  :أما أللتهم على رأيهم هذا 
  :من الكتاب

ُقواَوَمْن قَـَتَل ُميْفِمًنا َخطًَك فَـَتْحرِيُر َرقَـَبة  ُميْفِمَنة  َوِليٌَة ُمَسـلهَمٌة ِإىَل أَْهلِـِه إِ   :_ قوله تعاىل يف قتل اخلطك ]   اله أَْن َيصهـده
 [  92النساء 

 [  33] اإلسراء  َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَـَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِىِه ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرْل يف اْلَقْتِل   :_ قوله تعاىل يف قتل العمد
 : ووجه االستدالل من اآليتني ه

ال لليـل و ، دليلبـأن يبطـل تسـليمها إال  إىل أهلـه فـال حيـق للمقتـول  خلطـكأ _ أن هللا تعاىل أمر أن تسـلم الديـة يف ا
2 . 

ال حيــق للمقتــول إبطــال الســلطان الــذي جعلــه هللا تعــاىل و ب _ أن هللا تعــاىل جعــل لــو  املقتــول ســلطاان يف القــول 
ال و ، العــدوانو  منــه تــذهب األحقــالو ، إن شــاءوا اقتصــوا منــهو ، غــري  ويف نظــري مــال أ، فــإن شــاءوا عفــوا عنــه .لوليــه

يرتتــب علــى رلــك إراقــة الــدماء و ، بقتــل أبــرايء مــن أســرة القاتــل فتريــور الضــرائن فيقابلوهنــا ابملريــل االنتقــاميســرفون يف 
 .3احلقد الشديد بني أهل الطرفني و 
يصـح  ارين عليه قبل موته هل وإر النزاع يف عف، أبن اآلية ال عالقة ألا ِبحل النزاع االستداللاعرتا على هذا و  

، األوليــاء وأم ال   أمـا اآلاي  فموضــوعها بعــد وقــوع القتــل علــى اعتبـار أن الواليــة يف املطالبــة ابحلــق تــيفول للوربــة أ
 . 4ارين عليه  وينفي صحة عف وفلير يف اآلاي  ما يريبت أ

    :/ من السنة 2
 . 5 إما أن يقال (و  إما أن ييفلي :ينصري النظر  ومن قتل له قتيل فهو )  :استدلوا ابحلديث املشهور

، سلم ألهله بعد موتهو رسوله صلى هللا عليه و أنه ال حيل للمقتول أن يبطل خيارا جعله هللا تعاىل  :وجه االستدالل 
 . 6ابطل  وهو ، عفو  يعترب كسبا على أهلهو 
 

                                                             
 .541_ 540السابق، ف أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، املرجع  1
 .337جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، املرجع السابق، ف 2
لار املعرفة بريو  _ لبنان،  4أيب النجا شرل الدين موسى احلجاوي املقدسي، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، املرجع السابق، ج  3

 .1241ف
 .338جويلر، املرجع السابق، ف 4
 سبق خترجيه  5
 .490ف 10ن حزم، احمللى، جاب 6
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  .ابآلاي  االستداللاملوجه على  ابالعرتااابحلديث  االستدالليعرتا على و 
ارـين  وأما اعرتاضـا  ابـن حـزم فـال تـيفبر يف احلكـم العـام بصـحة عفـ، انمهور لقوة أللتهم قول والراجح هو        

 وارـين عليـه أ وإمنـا إىل عمـوم اآلاي  الـيت مل تفـرب بـني عفـو ، ألن انمهور مل يستند إىل اآلاثر فقط، عليه عن لمه
ــَكْجرُُ  َعَلــى اَّللهِ َفَمــ  :انمهــور بعمــوم قولــه تعــاىل اســتداللقــد أقــر ابــن حــزم بســالمة و ، وليــه ]   ْن َعَفــا َوَأْصــَلَح َف

 .[ 40الشورى 
 :من أولياء القتيلالعفو  :النوع الثاين

عفـوا مجيعـا فـإن و كـانوا مجيعـا كبـارا و ، إن تعـدلواالعفـو و حـق و إرا كان و  الدم واحدا فإن له وحد  حـق القصـاف 
 .1 عند الفقهاء حمل اتفاب وهو لير ألم أن ينكريوا فيه و ، يكون صحيحاالعفو 

 :وأختلف الفقهاء يف حتديد أولياء الدم 
، أوليـاء الـدم هـم الوربـة سـواء كـانوا رجـاال أم نسـاء، أمحدو حنيفة والشافعي  وأب، قول مجهور الفقهاء :القول األول

عن انـاين فـإن القصـاف يسـقط العفو فإرا أسقط أحدهم حقه يف القصاف عن طريق العفو هم الذين يستحقون 
ولياء حقهـم فيـه األبعر  استيفاءال يتصور و ، ن القصاف واحد ال يتجزأيسقط حق الباقني يف القصاف ألو و  بعف

 .دية لعدم إمكانية جتزئة القصافالبقية الوربة ينتقل حقهم إىل  وحالة عدم عفو ، لون البعر اآلخر
 من املعقول و استدلوا أبللة من الكتاب والسنة و 
ُقوا َوِليٌَة مُ  :قوله تعاىل_ [ ِبعىن الدية نميع الوربة ال فـرب بـني ركـور  92] النساء  َسلهَمٌة ِإىَل أَْهِلِه ِإاله أَْن َيصهده
 .2اإلانث و 
  3) فكهله بني خريتني (:حديث النيب صلى هللا عليه وسلم_

 .4املرأة من أهله  فكذلك القول و فالنص جاء عام ال خالل أن الدية نميع أهله        
  .5فإن الدية تكون نميع وربة املقتول ، عفي عنه على املالو عمدا  وإلمجاع أنه إرا قتل رجل رجال خطك أا_

فإن عفوا علـى مـال كـان املـال نميـع ، 6 عصبة القتيل من الرجالو ، خاصة عصبا أولياء الدم هم ال :القول الثاين
فـإن أي واحـد مـنهم ، مـريابهم ِبقـدار واحـدو ب مـن لرجـة واحـدة يف التعصـي، فللعصـبة فقـطالعفـو أمـا حـق ، الوربـة

                                                             
، 2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج247، ف7.الكاساين، بدائع الصنائع، ج538أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، ف 1

 .112ف
 .318، ف17النووي أيب زكراي حميي الدين بن شرل، ارموع شرح املهذب، املرجع السابق، ج 2
 سبق خترجيه. 3
 .464، ف9املرين، ج ابن قدامه. 4
 . 440ف ، 18ارموع، ج النووي،  5
ويف بعر احلاال  النساء عند املالكية يكن األولياء بشرطني: األول أن يكن واراث ، الشر  الرياين: أال يساويهن عاصب من الذكور،  6

 . 245تختصر خليل، ف 
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، إمنا احلق لـعلىو فإن عفو  ال يلتفت إليه ، أعلى منه قرابة ووإرا كان الذي عفا قد وجد من ه، سقط القصافي
 .1وجه عند الشافعية و املشهور عند املالكية و  لعفو من أقرب لرجة أحق من غري  ابو ورلك على مبدأ التعصيب 

 .2لقصاف ببت لدفع العار عن النسب فاختص به العصبا  كوالية النكاح استدلوا أبن او  
 3.أي أن املرأة ليست ألا والية متعدية فال تصلح أن تكون من أولياء القصاف، _ انتفاء والية املرأة

صالحيتها و أعرتا على هذين الدليلني فاألول أن للمرأة والية يف األمور والية على اإلطالب فلها تصرفاهتا املالية و 
 .4للحسبة فهذ  الشفاء بنت عمر _رضي هللا عنها _تولت احلسبة يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 لقولــه تعــاىل:، 5لرفــع العــار بــل وجــد للمحافظــة علــى لمــاء املســلمنيرتاا الريــاين أن القصــاف مل يوجــد أمــا االعــ
 [179]البقرة َوَلُكْم يف اْلِقَصاِف َحَياٌة 

، البــد أن يكــون مــن انميــع غــري الــزوجنيالعفــو قــالوا أن ، أن أوليــاء الــدم هــم الوربــة لون الــزوجني :لــثالقــول الثا
، وقتــالة، وحســن، عــيااألوز و ابــن الليــث و ابــن شــربمة و وهــذا قــول ابــن ســريين ، النســاء وحيــث أهنــم ال يعتــربوا عفــ

  .6 وجه عند الشافعيةو ، الزهريو 
ــه صــلى هللا عليــه و  ــه ، فكهلــه بــني خريتــني ( ســلم )و اســتدلوا بقول ــار بــني و فــالنيب صــلى هللا علي ســلم جعــل حــق اخلي

 ، كما أن القصاف يرال للتشفي،  7رمحه  وأهله هم رو و ، الدية ألهلهو القصاف أ
  .8الزوجية تزول ابملو  و 
يل أن مــن أمــا العالقــة املعنويــة فتبقــى بــدل، اعـرتا عليــه أبن عالقــة الزوجيــة الــيت تــزول ابملــو  هــي العالقــة احلســيةو 

التشــفي لــير كــل و ، كمــا أن القصـاف شــرع حلكمــة حفــظ الـدماء،  مــا  أحـدمها فريبــه اآلخــرو طلـق زوجتــه رجعيــا 
  .9احلكمة 

 

                                                             
، ف 10، ابن حزم، احمللى، ج 388، ف 9، الشرح الكبري، ج ، ابن قدامه328ف  2ج املرجع السابق، ابن رشد، بداية ارتهد،   1

 .332ف ،،.جويلر، املرجع السابق112، ف2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج 538.أبوزهرة نفر املرجع، ف478
 . 479، ف 10، ابن حزم، احمللى، ج 388، ف 9ابن قدامه، الشرح الكبري، ج   2
 .403، ف2ابن رشد، املرجع السابق، ج 3
 .114، ف2لفضيال ، سقو  العقواب ، جا 4
  211، ف1ابن كريري، تفسري ابن كريري، ج 5
. الفضيال ، سقو  479ف ، 10،  ابن حزم، احمللى، ج 464، ف 9ابن قدامه،  املرين، ج ، 538ا أبوزهرة، انرمية والعقوبة، ف  6

 .333ف، .جويلر، الرفويف الفقه اإلسالمي112، ف2العقواب ، ج
 . 464، ف 9، املرين، ج 389ف  9الشرح الكبري ج  ابن قدامه، 7
. جويلر، العفو 440، ف 18ارموع شرح املهذب لإلمام، لار الفكر، بريو ، ج النووي  أيب زكراي حميي الدين بن شرل النووي،  8

 .113، ف2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج332يف الفقه اإلسالمي، ف
 .333. جويلر، املرجع السابق، ف113  يف الفقه اإلسالمي، ف جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب 9
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، النساءو من الرجال ، 1غريهم من أهله ككبناء عمه مريال و أولياء الدم هم مجيع أهل القتيل من الوربة  :القول الرابع 
 .2هذا قول الظاهرية و 
فــالنيب صــلى هللا عليــه  3) مــن قتــل لــه قتيــل فكهلــه بــني خريتــني (  :ســلمو قولــه صــلى هللا عليــه  :منهــا اســتدلوا أبللــةو 
 . 4فاحلق ألهل القتيل، إما القتلو ، سلم خري أهل القتيل بني خريتني إما أخذ العقلو 

ما أجـابوا و ة أللتهم ما رهب إليه أصحاب القول األول من أن أولياء الدم هم الوربة لقو و الراجح هو  :الرأي املختار
كمـا أن ،  ملا وجهـوا مـن اعرتاضـا  علـى أصـحاب األقـوال األخـرىو ، به على اعرتاضا  أصحاب األقوال األخرى

فإرا كان وربته من ، زوجا  حباجة للمالو قد يكون له أطفال و ، الوربة هم املتضررون املباشرون من فقد ارين عليه
إن شــاءوا عفــوا عــن و ، نــوا هــم أوليــاء الــدم إن شــاءوا أخــذوا ابلقصــافمــن فقــد  كــان مــن املناســب أن يكو  واتضــرر 

 . 5 القصاف إىل الدية
  :بعض األولياء دون بعض وعفمالحظة:  

يف هـاتني العفو فـ، ديـة يف العمـدالحـال انتقـال القصـاف إىل و أ، الدية يف القتـل اخلطـك وإرا كان حمله هالعفو يصح 
  .6وغايته إسقا  حقه يف املال ، يةاحلالتني يكون عن حصة العايف من الد

أصـر بعضـهم علـى القصـاف فقـد اختلـف الفقهـاء يف صـحة و ، فعفـا بعضـهم، العفـوأمـا إرا اختلـف أوليـاء الـدم يف 
  :يف رلك على قولنيالعفو 

قـول انمهـور  وهـذا هـو ، 7سـقط القصـاف و القصاف حق نميع الوربة فمن عفا منهم صـح عفـو   :القول األول 
اثبتـة العفـو ن الواليـة يف ألو ، ن شـر  القصـاف أن يطالـب بـه انميـعأل .8 احلنابلـةو الشـافعية و املالكيـة و  من احلنفيـة

القصاف يدرأ و ، البعر يوجد شبهة ون عفألو فيسقط القصاف ، فإرا عفا فبوالية كاملة، لكل واحد منهما كاملة
 .9والعفالشريعة ترغب يف و ، ابلشبها 
  :من الكتاب :أدلتهم
َرُب لِلتـهْقَوى   :عاىلقوله ت إليـه   أقـرب للتقـوى وجـب أن مـن لعـىالعفو  فلما كان، [ 237]البقرة  َوأَْن تـَْعُفوا أَقـْ

  .10كان قوله أوىل 

                                                             
 .538. أبوزهرة، املرجع السابق، ف482ف ، 10احمللى، ج ابن حزم،  1
 .538أبوزهرة، املرجع نفسه، ف 2
 سبق خترجيه.  3
 .334، جويلر، املرجع السابق، ف113.الفضيال ، املرجع السابق، ف480، ف 10احمللى، ج ابن حزم،  4
 .333، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف115، ف2لفضيال ، سقو  العقواب ، جا 5
 .537. أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، ف482، ف 10ج املرجع السابق، احمللى، ابن حزم، 6
 .537. أبوزهرة نفر املرجع، ف464، ف 9ابن قدامه، املرين، ج   7
 .537أبوزهرة، نفر املرجع، ف 8
 537أبوزهرة، املرجع نفسه، ف 9

 . 479، ف 10احمللى، ج ابن حزم،  10
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  :من السنة 
مرلبا العفو كون فدل احلديث على أن  ، 1 (لعفو سلم ) مل يرفع إليه قصاف قط إال أمر ابو أن النيب صلى هللا عليه 

  .2على القول 
 . 3اعرتا عليه ألنه على الندب ال على اإللزام فال جيرب على األفضل من ال يريد و 
كذلك العـايف ال جيـرب و ، العفوكما أن غري العايف ال جيرب على و ، جياب عنه أبن الندب شرع ترغيبا فيه ال تنفريا منهو 

 . 4ية ألن القصاف ال يتجزأ يتحول نصيب اآلخرين من القصاف إىل الدو ، على القصاف
وال يتصـور ، ألن القصـاف ال يتجـزأ، فيسـقط نصـيب اآلخـر ضـرورة، أسـقط نصـيبهلعفـو أن العـايف اب :من املعقـول

للباقني حقهم من الدية سواء عفا مطلقـا و ، مىت عفا أحدهم سقط القصافو ، بعضه لون بعر كالطالب استيفاء
  .5إىل الدية  وأ

 :القول الثاين
روايـة و ، هبـذا قـال بعـر فقهـاء أهـل املدينـةو ، مجيعا عليـه ابتفاقهمبل ، عر الوربةمن بلعفو ال يسقط القصاف اب 

  .6الظاهرية و ، عن املالكية
  :من أللتهم

  :من السنة 
 .7( يقتلوا أنوبني  ) من قتل له قتيل فكهله بني خريتني بني أن أيخذوا العقل :لمـــسو ى هللا عليه ـــقوله صل

كمـا ،  ترليب إرالة العايف على مريد القصـاف ال لليـل عليـهو ، ورل فيهما ورولا واحدا أن التخيري :االستداللوجه  
  .8 أن لفظ احلديث يدل على إمجاعهم على أخذها

                                                             
 سبق خترجيه.  1
 . 479، ف 10احمللى، ج ابن حزم،  2
 . 480ف ، 10املرجع السابق، ج احمللى، ابن حزم،  3
 .334، ف2ج، الفضيال ، سقو  العقواب ، املرجع السابق 4
. 464، ف 9، ابن قدامة، املرين، ج 189، ف 2سحاب الشريازي، املهذب، ج ،  أبو إ247، ف 7بدائع الصنائع، ج الكاساين، 5

 .100، جويلر، املرجع السابق، ف113، ف2الفضيال ، املرجع السابق، ج 
.، أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف  484_  481_  479، ف 10، ابن حزم، احمللى، ج 389، ف 9ابن قدامة، الشرح الكبري، ج   6

 . 539_ 538ي، فالفقه اإلسالم
 سبق خترجيه.  7
 . 334، جويلر، املرجع السابق ف101ف 2. الفضيال ، املرجع السابق، ج482_  481، ف 10احمللى، ج ابن حزم،  8
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 ابن مسعول رضي و ، أبنه قد للت آاثر صحيحة عن عمر بن اخلطاب االستداللاعرتا على و 
  .1القضاء ابلدية للباقي و ، البعر وهللا عنهما إبجازة عف

  :ن املعقولم
  .2قد تيفخذ النفر ببعر النفر قياسا على قتل انماعة ابلواحدو ، أن غري العايف مل يرا إبسقا  حقه

لصــاحب احلــق أن يســقط و فلــير غـري العــايف أبوىل مــن العــايف ، ا عليــه أبن بعــر مســتحقي القصــاف عفــااعـرت و 
يتحول حق كـل مـن و ، ل أولياء ارين عليهاحلل حال اختال وهالعفو فكان املصري إىل ، القصاف ال يتجزأو ، حقه

  .املستحقني إىل مال
فعلـة قتـل انماعـة ابلواحـد اشـرتاكهم ، يف العلـة االحتـاللعـدم ، أما القياس على قتـل انماعـة ابلواحـد فقيـاس فاسـد

  .البعر وهذا منتف يف قتل النفر مع عفو ، تنفيذا يف قتل الواحد وأمرا أ
رلـك لقـوة و       ، الـبعر يسـقط القصـاف ومـن أن عفـ :ليه أصحاب القول األولما رهب إ وه :الرأي الراجح

، عمومـا منـدوبالعفـو ألن و    ، اعرتاضـا ملا وجهوا للفريـق الريـاين مـن و ، الرياين اعرتاضا إجاابهتم على و أللتهم  
عـن القصـاف القصـاف حـال عفـا الـبعر  استيفاءلتعذر و ، املندوب أوىل من املباح _ القصاف _ عند التعاراو 
3 . 

 قولني: :بعر الكبار  وإرا كان بينهم صرار فإرا عفا الكبار أ :مالحظة
ألنــه إرا كـــان قــد مضـــى علـــى ، الواحـــد يســقط احلـــد يقــرر أن احلـــد يســـقط و: الـــذين يقولــون أن عفـــالقــول األول

 بل  حد التنفيذ الذي يتبع البلوغتم ملا يهي وال، فإنه أوىل أن ميضي على الصرار، الكبار
 .احلنابلةو الشافعية و املالكية و مجهور احلنفية قول  وهو 

ون ما تقرر ابلنسبة للصرار يف حق القصاف فإهنم يقر ، البعر ال يسقط احلد والذين يقولون أن عف :القول الثاين
 قول عند الظاهرية.و أهل املدينة و املالكية ، قول وهو من حيث انتظار البلوغ 

احلنفيــة و املالكيــة  مجهــورقــول  وهــو ، ينتظــر رأي الرــائبنيفــال ، حلاضــرون قــد عفــوااو ، أمــا إرا كــان مــن بيــنهم غيــاب
 االنتظاركالنظر عند القصاف من حيث ،  ينتظر رأي الرائبنيو البعر  وال يعترب عفرأي أخر و  .احلنابلةو الشافعية و 
 .4قول عند املالكية وقول عند الظاهرية و قول أهل املدينة  وهو 

 :السلطان "احلاكم" وعـف :النوع الثـالث
 :يشتمل هذا النوع على حالتنيو 

                                                             
، 2. الفضيال ، املرجع السابق، ج479، ف 10، ابن حزم، احمللى، ج 247، ف 7بدائع الصنائع، املرجع السابق، ج الكاساين،  1

 .334املرجع السابق، ف، جويلر، 102ف
 . 389، ف 9ابن قدامة، الشرح الكبري، ج   2
 .333.جويلر، املرجع السابق، ف117_116_115ف، 2الفضيال ، سقو  العقواب ، ج 3
 .539أبوزهرة، انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، املرجع السابق، ف 4
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 :جمانني وأ اكان الورثة صغار  والورثة أ انعداماإلمام يف حالة  وعفـــ :احلالة األوىل
 :الورثة انعدامأوال: حــالة 

طان و  فالسل، يسدل عنه ليونهو احلاكم يعقل عنه  والفقهاء على أن الذي ال وارث له يربه اإلمام أ اتفقلقد      
، ضـيعةو حلديث رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ) أان أوىل بكـل مـيفمن مـن نفسـه فمـن تـرم لينـا أ، 1من ال و  له 

يفـك و يـرث مالـه ، اخلـال مـوىل مـن ال مـوىل لـهو ، أفـك عانـهو أان مـوىل مـن ال مـوىل لـه و ، من تـرم مـاال فلوربتـهو فك  
 .2(.عانه

أم العفـو فهـل لـه القصـاف لون ، احلـاكم وأختلـف الفقهـاء يف كيفيـة عفـ لكـنو ، أمجع الصحابة رضوان هللا عليهمو 
 :مقيد  إىل  أقــوال ومطلق أم له عفالعفو 

إىل أن الســلطان يفعــل مــا يــرى فيــه مصــلحة املــوىل عليـــه ، الــراجح عنــد احلنابلــةو الشــافعية و احلنفيــة  :الــــقول األول
نـه يتعـارا مـع مصـلحة أل، ارـاينالعفـو إىل ليـة لون  وفـيع وفلير له إال أن يطالب ابلقصاف أ، مصلحة األمةو 

 .ارين عليه
 :استدلوا على قوألم هذا ِبا يليو 

 ، مل أيخذ ابلقصاف فال قتل عن كل من ال وارث لهو _أن اإلسالم  حث على عصمة الدماء فل
 .3تشفيا للصدر و ألن القصاف شرع حفظا للنفر  

 الو و ، املطلق يعد ضرر حمرالعفو ن أل، املوىل عليهإىل غري مال يتعارا مع مصلحة العفو _ 
 .4جلبها ال لتفويتهاو األحكام شرعت لرعاية املصاجمل و له حق التصرل فيما فيه مصلحة املوىل عليه 

إىل العفـو ن ألو   ،مـن ال وارث لـه لإلمـام و_ من املعلوم أن حق مـن ال وارث لـه للمسـلمني لـذلك نسـب حـق عفـ
 .5فيه للمسلمني فإن اإلمام ال ميلكه  حظ غري مال تصرل ال

 ال إىلو إىل مــال العفو إىل أن السلطان لير من حقه ، بعر احلنابلةو املالكية :الـقول الثـاين
 .6فالسلطان من حقه أن يستويف القصاف للمجين عليه على اناين ، غري 

 :استدلوا على قوألم هذا ِبا يليو 

                                                             
 .340.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف92، ف 2ج جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، 1
 .137، ف2900، رقم احلديث 2روا  ايب لاول، سنن أيب لاول، كتاب الفرائر، ابب يف املرياث روي األرحام، ج 2
 .340.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف 483، ف9املرجع السابق، ج، املاورلي، اإلنصال3
.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، 93، ف 2، جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب ، ج483، ف9املاورلي، نفر املرجع، ج 4

 .340ف
 .341.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف189، ف2الشريازي، املهذب يف الفقه اإلمام الشافعي، ج 5
. الفضيال ، سقو  العقواب ، 250، ف6خليل، جأبوعبد هللا املرريب املالكي حممد بن عبد الرمحن، مواهب انليل لشرح تختصر  6
 .341، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وجماالته، ف93، ف2ج
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، ال ينبرــي للســلطان أن يهــدر لمــهو ، عــدم القصــاف هــدر لدمــهو ، مصــان و_ لم املســلم حمــرم هــدر  لون مــربر فهــ
هـذا يتنـان مـع احلكمـة مـن مشـروعية القصـاف و ، عـن انـاين تشـجيع إىل قتـل مـن ال وارث لـهالعفـو كذلك يعترب و 
 .1صيانة لماء املسلمني و هي التشفي و 
دية مراعيا يف رلك مصـلحة الإىل والعفو ف للسلطان احلق يف القصا :القول األول والراجح بني أقوال املذاهب هو 

 .2 رلع اناين والذي هو اراين ال حيقق لنا املقصد من تشريع القصاف العفو أما ، ارين عليه
 :جمنــوان وحـالة  إذا كان الـوارث صغريا أ :ثــانيا

  مهأيخذ حكو  حيل حمل الـو  جمانني فهل السلطان وأ ايف حالة ما إرا كان للمجين عليه وربة صرار 
 :الفقهاء إىل بــالبة أقوال اختلف

بــدون مــال يفــو  والعفــو ارنــون  ون الــو  وضــع ملصــلحة الصـرري أأل املطلــقالعفـو الفقهــاء علــى عــدم جــواز  اتفـق
 .3 ال ميلك احلاكم رلك و ، يبطل حقهمو ، صرري وارنونمصلحة ال
 :لنياحلاكم على مال إىل قــو  والفقهاء يف جواز عف واختلف

   :القـول األول
على مال مراعاة ملصلحة الصرري  وعلى أنه جيوز للحاكم أن يعف، رأي عند احلنابلةو  الظاهريةو املالكية و قول احلنفية 

 .4ارنون  وأ
 :املعقولو واستدلوا على رأيهم أبللة من السنة الشريفة 

مـا أن إ :ينصـري النظـر  ومـن قتـل لـه قتيـل فهـ، ) ملـا فتحـت مكـة:قـول النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم :أللتهم مـن السـنة
احلـاكم يف هـذ  احلالـة يف مكـان و ، الديـةو فوجه االستدالل أن و  الـدم تخـري بـني القصـاف ، 5ما أن يقال.(إو يولى 

 .6و  الدم 
إرا ببـت و  .املصـلحةو شرعت ملا فيها مـن التشـفي ، مصلحةو أن والية السلطان هي والية نظر  :أللتهم من املعقول

 .7ألنه أنفع للصيب ، له والية أخــذ الـدية ته والية القتل ببتل

                                                             
 .341، ف2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج93، ف6أبوعبد هللا املرريب املالكي، مواهب انليل لشرح تختصر خليل، ج 1
 .343.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف94ف ،2الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ج 2
. 189، ف2.الشريازي، املهذب، ج253، ف12، ابن حزم.احمللى، ج107، ف6، جاملرجع السابقالزيلعي، تبني احلقائق،  3

 .343، جويلر. العفو يف الفقه اإلسالمي، ف94، ف2الفضيال ، املرجع السابق، ج 245، ف 7الكاساين، بدائع الصنائع، ج
 . 343.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف94، ف2.الفضيال ، املرجع السابق، ج479، ف9املاورلي، اإلنصال، ج 4
 سبق خترجيه. 5
، 2، الفضيال . سقو  العقواب  يف فقه اإلسالمي، ج207، ف12ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج 6

 .95ف
.جويلر، املرجع 95ف، 2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج33، ف5ختيار لتعليل املختار، جابن مولول املوصلي اخلنفي، األ 7

 .343ف، السابق
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احلالـة الريانيـة إرا كـان و ، مهـا حاجـة الصـيب إىل املـالو  :حيث فرب بني حـالتني، احلنابلةو قول الشافعية  :القول الثاين
 القصاف من غري ألنه تفويت حلقه يف، عن القصاف إىل الديةالعفو فال جيوز لإلمام  .وجد من ينفق عليه وغنيا أ

 .1حاجة 
، 2 وروايـة عنـد الشـافعية، إىل الديـة كمـا قـال احلنابلـة يف األصـحالعفـو أما إرا كان القاصر حباجة للنفقة فيجوز لـه  
الوجـه الريـاين عنـد احلنابلـة و الوجـه الريـاين عنـد الشـافعية  وهـو إىل الديـة العفـو ال حيق لـه  :القول الرياين يف هذ  احلالةو 

 .4فقة الصرري تكون يف بيت املال ألن ن، 3 أيضا
  .5اعرتا عليه أبن وجوب النفقة يف بيت املال ال يعنيه و  

الصلح على مال ملا ببـت  وإىل الدية أالعفو أصحاب القول األول من جواز  إليه ما رهبو ه والرأي الراجح       
  .أن السلطان و  من ال و  له

  :يل املكلفاحلاكم مع وجود الو  وعف :احلالة الثانية
ففـي هـذ  احلالـة اتفـق الفقهـاء أنـه ال حـق ألحـد يف اخليـار ، يكون الو  الشرعي املكلـف موجـولاو ، قد يقع القتل 

ال ميلـك و ، العفوطلب  والشفاعة أ واملشورة أ وكل ما ميلكه احلاكم هو ، إىل الدية إال للو العفو  وبني القصاف أ
مــع وجــول الــو   وكــن هــل هنــام حــاال  حيــق للحــاكم فيهــا أن يعفــل، العفــو وإســقا  حــق الــو  يف القصــاف أ

 املكلف   
عن القصاف إىل الدية حىت مـع وجـول الـو  املكلـف يف حـاال  العفو من ينوب عنه و لقد أجاز الفقهاء للحاكم أ

  :معينة منها
شيوع و ، سقو  الضحاايو _ إرا كان تنفيذ القصاف حبق اناين سيريري فتنة يرلب على الظن فيها اضطراب البالل  

ألن تصـرل اإلمـام علـى الرعيـة ، عـن انـاين إىل الديـة لفعـا ملفسـدة أعظـم وفيمكن للسلطان هنا أن يعفـ، الفوضى
 .6منو  ابملصلحة 

                                                             
، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، 96، ف2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج476، ف9ج املرجع السابق، ابن قدامه، املرين،  1

 .343ف
 .96، ف2.الفضيال ، سقو  العقواب ، ج479ف ، 9كتاب اإلنصال، ج   . املرلاوي،476، ف 9ابن قدامه، نفر املرجع، ج  2
، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، 97، ف 2. الفضيال ، سقو  العقواب ، ج476، ف 9ابن قدامه، نفر املرجع، ج  3

 .344ف
 . 476ف ، 9نفر املرجع، ج ابن قدامه،  4
بلي أبوإسحاب إبراهيم بن حممد بن عبد هللا، املبدع يف شرح املقنع، املكتب .بن مفل  احلن476، ف 9نفر املرجع، ج ابن قدامه،  5

 .280، ف8هـ، ج 1400اإلسالمي _.بريو  
 . 123، ف 1م، ج 1980هـ_1400ابن جنيم زين العابدين بن إبراهيم احلنفي، األشبا  والنظائر، لار الكتب العلمية _بريو   6
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الشـرع  اعتنـاءألن ، مصلحة قدم لفع املفسدة غالبـاو فإرا تعارضت مفسدة ، 1لرء املفاسد أوىل من جلب املصاجمل 
 ابملكمورا . عتنائهاابملنهيا  أشد من 

ال شــك أن و ، 2خصوصــا الكبــائر، ومل يســامح يف اإلقــدام علــى  املنهيــا ، ألــذا جــاز تــرم الواجــب لفعــا للمشــقةو  
لكــن إرا آل تنفيــذ القصــاف إىل مــا ينــاقر ، القصــاف مــن القاتــل العامــد واجــبو ، القتــل برــري حــق مــن الكبــائر

احلـل  وإىل الديـة مـن قبـل احلـاكم هـالعفـو فيكـون ، كريـرة القتـلاملناقضـة ظـاهرة يف  و ، مقصول الشـارع مـن نفـي القتـل
  .3ألن النظر يف امل ال  األفعال معترب مقصول شرعا ، للمال اعتبارا االسترينائيةاألمريل ألذ  احلاال  

  :فيهو ما ورل عن الزهري يف فعل عريمان رضي هللا عنه مريال  هذ  احلالة و 
عن عبيد هللا بـن عمـر بعـد لعفو ميكن ختري  فعل عريمان رضي هللا عنه ابو ، 4االختالل ( و ) فكرير يف رلك الرلط 

لافعـني و عـدي مـانعني مـن قتلـه  وبنـو يم متـ وفقد كـان بنـ، أنه كان خيشى حدوث فتنة عظيمة :جفينةو قتله للهرمزان 
قتـل ابنـه يو قتـل أمـري املـيفمنني عمـر ابألمـر  :بـن العـاف وأميـة أيضـا جـادني إليـه حـىت قـال لـه عمـر  وكان بنـو ، عنه

) أمـر  إ   :قالو تسكني الفتنة  اغتنمفلما رأى عريمان رلك ، مال يف بين مجحو ، هللا ال يكون هذا أبداواليوم   ال 
 .5سكرضي أهل األرمزان عنه ( و 

 :رضي هللا عنه لـسباب التالية بن العاف و_يظهر لنا أن خطاب عمر 
 هذا يفيد أن عريمانو على املسلمني.  /إن احلالبة حصلت يف وقت مل يكن فيه للمسلمني خليفة1

بـن العـاف رضـي هللا  وختلـص موفـق مـن عمـر  وهـو السـنة و رضي هللا عنه مل يعطل حكما منصوصا عليه يف الكتاب 
 . املوقف احلاصل من قتله ملن سبق ركرهمعاجلو رضي هللا عنه ، فيه عبيد هللاعنه أنقذ 

ابألمر كان استشهال أبيه رضي هللا عنه فيه من و د هللا اليوم /رأي مجهور الصحابة رضوان هللا عليهم أن قتل عبي2
 6لرء املفاسد أوىل من جلب املنافعو الفتنة ماال يعلمه إال هللا و املفسدة 

له احلق أن ينظر فيما يصلح ألذ  األمة بواسطة اجتهال  إر من أوصال اخلليفة العلم و /أن اخلليفة له والية عامة 3
 .ة يف اخلليفة عريمان رضي هللا عنههي أوصال متوفر و  االجتهالالقدرة على و 
 
 

                                                             
، 4املوافقا  يف أصول الشريعة،   حتقيق: عبد هللا لراز، لار املعرفة، بريو ، ج لخمي الشاطيب، الشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد ال 1

 . 272ف 
 . 91_  90ابن جنيم، املرجع السابق، ف  2
 . 194، ف 4الشاطيب، املرجع السابق، ج 3
م، لار صالر، بريو ، ج  1968، 1س،   الزهري حممد بن سعد بن منيع أبوعبد هللا البصري، الطبقا  الكربى، حتقيق: إحسان عبا 4
 . 356_  355، ف 3
، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، 98_97، ف2. الفضيال ، سقو  العقواب ، ج44، ف115، ف11ابن حزم، احمللى، ج 5

 .346ف
 .346، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف98_97، ف2الفضيال ، سقو  العقواب ، املرجع السابق، ج 6



 الـمبحث الثالث: ضوابط العفو اجلنائي                                               العفو اجلنائي )دراسة مقارنة (                             

-69- 

 .1بن األرمزانا وهو جول و  شرعي و للمسلمني رغم  اقد رأى أنه و  الدم ابعتبار  إمامو  
أعوانــه يف لولتـــه أن و احلــاكم  ورأى الســلطان أو ، مذهبيــة وطائفيــة أ و_ إرا وقــع القتــل نتيجــة خالفــا  سياســية أ

فيحـق لــه يف ، اشــتعاالو بــل رِبـا زالهــا ريججـا ، إزهـاب األرواحو ال يوقــف سـفك الــدماء تنفيـذ القصـاف حبــق القتلـة 
ــة القائمــة إبصــدار عفــ عاقلتــه فــإن عجــزوا  ويــدفعها انــاين أ، عــام عــن القتــل إىل الديــة وهــذ  احلالــة أن خيمــد الفتن

شـــر القتـــل يف  اســتفحاليســتند إىل مقاصـــد التشـــريع اإلســالمي الـــيت ال تقـــر  االجتهـــالهـــذا و ، تكفلــت هبـــا الدولــة
 2.إليه وسببا ملنع هذا الشر فإن الشريعة تدعالعفو إرا كان و ، ارتمع
  اجلنائي يف الشريعة اإلسالميةالعفو آثـــار: 

 ووليـه عـن العقوبـة املقـررة للجـاين بعفـ وإرا عفا ارـين عليـه أ :_ سقو  العقوبة مع بقاء الصفة اإلجرامية للفعل 1
لير لـه أن يطالـب و ، الرالب ول فإنه يكون قد أهنى لعوا  بعفو  إن كان يف انناية حق العبد هبال مقابو إىل لية أ

أحـد الوربـة بعـد  وفإن عال أحد ارين عليـه أ، املطلقالعفو دية بعد الأبخذ  وبعد رلك بتوقيع العقوبة على اناين أ
 إبرالة ارين عليه  ألن الدعوى قد انتهت، فقد استوجب فعله قصاصا، قتل اناينو عفوهم 

، بـل يبقـى الفعـل جمرمـا يف األصـل، كذلك ال يعين رلـك أن الصـفة اإلجراميـة للفعـل قـد سـقطت عنـهو  ،3الوربة  وأ
  .4أن اناين قد ارتكب جرما و 
تفويــت منفعــة مــن  املنــافع مقصــولة  وعلــى الرــري أ واالعتــداء، رســوله هــذ  اننــااي و كــذلك قــد حــرم هللا تعــاىل و 

فـال حيـل ، علـى عبـال و الظلـم قـد حرمـه هللا تعـاىل علـى نفسـه و ، برـري وجـه حـق اعتـداء وظلـم  وهـو ، لكرميللشارع ا
، خـري النظـريني ابختيـارهمالوربة أعتقـوا مـن القتـل  وأ    كذلك ألن اناينو ، 5أسقطت  ولو أبي حال من األحوال 

ــنفالعفــو فمطــالبتهم بقتــل انــاين بعــد  ــة غــري مشــروعة ألن ال ــة لعفــو ر قــد عصــمت ابيعــد مطالب فــإرا ، عــن انناي
قـد شـدل هللا و ، الفقهاء ألن اناين أصبح حمقون الدم ابتفابأحد الوربة بعد رلك يعترب قاتال  واعتدى ارين عليه أ

   لِيمٌ َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َرِلَك فَـَلُه َعَذاٌب أَ   :لقوله تعاىل، 6قتل عزمية و تعاىل يف كتابه ابلوعيد الشديد ملن عال 
اخلصـومة  والـدعوى أ انقضـاءأن و  .هـذ  اآليـة لالـة علـى بقـاء الصـفة اإلجراميـة للفعـل املرتكـبو  .[ 178] البقـرة 

  .الرالب ووليه بعفو  تسقط العقوبة املقررة إرا كان حق العبد ه وخاف ابرين عليه أ

                                                             
.جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، 100_99، ف2، الفضيال ، سقو  العقواب ، ج115، ف11ابن حزم، احمللى، ج 1

 .345ف
 .347، جويلر، العفو يف الفقه اإلسالمي، ف100_99، ف2الفضيال ، سقو  العقواب ، ج 2
 . 274، ف 7ج املرجع السابق، الكاساين، بدائع الصنائع،  3
 . 454، ف 1لتشريع اننائي اإلسالمي، ج عبد القالر عول ، ا 4
حيي حاجي، استعمال حق إسقا  العقوبة وأبر  على الدعوى املدنية والدعوى انزائية، لراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  5

   .124_   123ف ، انزائري
 . 338ر، العفو يف الفقه االسالمي ، ف ، جويل173، ف 2جرب حممول الفضيال ، سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ج  6
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 واملصـلحة إرا كــان يف اننايـة حــق هللا هــ و  األمـر حبســب مــا يـرا  مــن اختصــافبينمـا تبقــى العقوبـة التعزيريــة مـن 
  .1فيه حق هللا تعاىل و ألنه ما من حق من حقوب العبال إال ، الرالب

مقـدم و مسـتحب و جـائز العفـو العلمـاء علـى أن  اتفـابكـان  :عليـهالعفـو نفسـه بعـد و يف ماله _ عصمة اناين   2
أحد  ويعد عصمة لدم اناين بعدما أهدر لمه أ وهو سلم و رسوله صلى هللا عليه و قد رغب فيه هللا و على القصاف 
فإرا عفا ارين عليه عن اناين فإنه ال جيـوز لـه الرجـوع ، ارين عليه وللجناية يف حق العبد أ ارتكابهأعضائه بسبب 

  . 2العفو من األحكام اليت ال تقبل التكويل إرا كان مجيع األولياء متفقني على العفو ألن ، العفوعن 
مـا ، قتل اناين بعد عفو  وجب عليه القصاف ابتفاب الفقهاء لقوله تعاىل يف اآلية السـالفة الـذكرو العايف  فإن عال

  .3العفو هذا لليل على عصمة لم اناين بعد و ، يدل على وجوب القصاف ألنه اعتداء يستوجب العذاب األليم
الضـمري يف ، [ 45] املائـدة  فهـارٌَة لَـُه كَ  وَب ِبِه فَـهُ َفَمْن َتَصده   :لقوله تعاىل:يعد كفارة للمجين عليهالعفو _  3

و  املقتول إرا عفا  و أما األول فالتقدير أن ارروح أ، عنه وإىل املعف وقوله " له " حيتمل أن يكون عائدا إىل العايف أ
ـَرُب لِلتـهْقـَوى   :لقوله تعاىل، أي العايف، كان رلك كفارة له سـلم " أيعجـز و ولـه صـلى هللا عليـه قو ، َوأَْن تـَْعُفوا أَقـْ

روى عبـالة بـن الصـامت أن و ، أحدكم أن يكون ككيب ضمضم   كان إرا خـرج مـن بيتـه تصـدب بعرضـه علـى النـاس
هـذا و " مـن تصـدب مـن جسـد  بشـيء كفـر هللا تعـاىل عنـه بقـدر  مـن رنوبـه "  :سلم قالو عليه رسول هللا صلى هللا 

  .أكرير املفسرين قول
يعين أن ارين ، انارحو عائد إىل القاتل  [45.﴾ ]املائدة َكفهارٌَة َلهُ  وفَـهُ ﴿ :أن الضمري يف قوله تعاىل :القول الرياينو 

أما ارـين عليـه و ، العفويعين ال ييفاخذ  هللا تعاىل بعد رلك ، كفارة للجاينالعفو  عليه إرا عفا عن اناين صار رلك 
 .4الذي عفا فكجر  على هللا تعاىل 

 
 
 

كانـت هـذ  احلقـوب  سـواء، على  احلقوب الريابت لـفرال يعترب إخالال ابلنظام العام يف ارتمع االعتداءإن         
هـذ  يكــون عــن و ، حـق احلفــاظ علـى األعــــرااو ، حــق سـالمة انســمو ، مريـل حــق احليـاة، متـر ابحلــق العـام لـفــرال

عــن و أ، ارــالر القضــائية املختصــةو ام احملــاكم مباشــرهتا مــن طــرل النيابــة العامــة أمــو طريــق حتريــك الــدعوة العموميــة 

                                                             
 . 124حاجي حيي، استعمال حق اسقا  العقوبة، ف   1
 .  173ف ، 2_  1ج املرجع السابق، جرب حممول الفضيال  سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي،  2
هـ، لار إحياء الرتاث العريب لبنان  1420 1، البروي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن   284ف ، 7الكاساين، بدائع الصنائع، ج  3

 . 210ف ، 1بريو ، ج 
فخر الدين الرازي، أبوعبد هللا حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي القرشي التيمي البكري، تفسري الكبري ومفاتيح الريب، طبعة  4

 . 8، ف 11جديدة منقحة مكتب التوبيق والدراسا  يف لار الفكر، ج 

  لقانون الوضعياجلنائي يف االعفو ضوابط  :الثاينب لاملط
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اننائي ال بد أن العفو إال أن ، طريق رفع شكوى أمام انهة القضائية املختصة فيما قرر  القانون من حقوب األفرال
 .العفوشرو  لصحة هذا و تتوفر فيه أركان 
 :اجلنائيالعفو ركنا  :الفرع األول

 :ةــــــيغــــصـــ: الأوال
إال بنــاء علــى ، عــن شــكوى مــن صــاحب احلــق كــان تنــازال وأ، خاصــا واننــائي ســواء كــان عامــا أالعفــو  ال يريبـت 

 ، يعتد هبا قانوانو ، التنازل يصدر فيها وأالعفو وبيقة مكتوبة ألا صيرة 
العفــو فـإن قــرار ، عـن العقوبــةالعفــو ابعتبــار صـاحب احلــق الــذي يكـون لــه حـق و ، بعــد صـدورها اقانونيـ اترتـب أبــر و 
يوجـه إىل و ، شـكله الـذي يصـدر فيـهو رمسـي لـه مواصـفاته  مرسـوم وفهـ، لذي يصدر  رئير الدولـة لـه شـكل خـافا

ــة  ــةالقضــائية الاأليئ ــتم العمــل بــه ضــمن الشــرو   .رمسي ، ملرســوماملعطيــا  الــيت حيتويهــا هــذا او ومــن خــالل احملكمــة ي
 .1الشامل يصدر يف شكل قانون من طرل السلطة املختصة العفو كذلك و 

، شـفواي وبـل لـه حكـم الشـكوى يف إمكانيـة تقدميـه كتابـة أ، أما التنازل عن الشكوى فال يشرت  الفقه شكال معينا
 .2العمومية  سري الدعوى طاملا كان معربا عن إرالة ارين عليه وفق إجراءا 

 وأ، التصريح به للمتهم يكفبل ي، الشرطة القضائية، وأ، النيابة العامة وال يشرت  أن يكون التنازل أمام احملكمة أو 
أن ، لكـن اإلجـراء املعمـول بـه عنـد التنـازل عـن الشـكوى، يكفـي اإلشـهال علـى رلـكو أحـد مـن أقاربـه   ومراسلته أ

عنـد الـدرم  وككن يكون أمام الشـرطة القضـائية أ،  يتقدم صاحب الشكوى إىل انهة اليت ُت تقدمي الشكوى أمامها
را  و حيــث حيمــل عبــارا  واضــحة مفهومــة ، حمضــر يعــد خصيصــا لــذلكفيتنــازل عــن الشــكوى ِبوجــب ، الــوطين

 وقــد حتمــل معــىن التنــازل عــن احلــق املــدين أيضــا أو ، لالال  واضــحة تــدل علــى تنازلــه عــن حقــه يف املتابعــة انزائيــة
جلسـة ن التنـازل شـفواي يف قـد يكـو و ، سري يف الدعوى املدنيـةالتمسك به إن أرال ارين عليه التعوير عن الضرر ابل

 .3وابلتا  يعد ارين عليه متنازال عن حقه يف الشكوى ، احلكم أمام القاضي
 :اجلنائي "العفو اجلنائي " نطاق العفو : حمل ثــانيا

 ":عن العقوبةالعفو  اجلنائي "نطاقالعفو  /حمل1
 عـن العقوبــةعفـو المــن بينهـا و ، مـن ب.إ.ج.ج األسـباب الـيت تنقضــي هبـا الـدعوى العموميـة 6لقـد قـرر نـص املــالة 

بـل أعطـى ، عنهـا مـن رئـير الدولـةالعفـو إال أن هذ  املالة مل حتدل انرائم الـيت ميكـن ، اختصاف رئير الدولة وهو 
ن تقرر له ألذا فإنه مو ، لنص مطلقاصدور ايف القانون انزائري موسعا لالعفو كما أن حمل ،  العفوله حق مطلق يف 

                                                             
م، مكتبة الوفاء  2012، 1ني علي، انقضاء الدعوى اننائية، لراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  مجال شعبان حس 1

 .337القانونية، مصر، اإلسكندرية، ف
لى .حيي حاجي، استعمال حق إسقا  العقوبة وأبر  ع258خلفي عبد الرمحن الدراجي، احلق يف الشكوى كقيد على املتابعة انزائية، ف 2

المية، الدعوى املدنية والدعوى انزائية، لراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون انزائري، حبث مقدم لنيل لرجة لكتورا  يف العلوم اإلس
 .83، ف1ختصص شريعة وقانون حتت إشرال ل عبد السالم عبد القالر. جامعة ابتنة 

 .83ي حاجي نفر املرجع، ف، حي258خليفي عبد الرمحن الدراجي، املرجع نفسه، ف 3
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ســواء و ، إبزالتهــا هنائيــا والتخفيــف أ وكــان تصــنيفها ســواء بوقـف التنفيــذ أ  عقوبـة مهمــا ةعــن أيــ وهـذا احلــق أن يعفــ
 1.اننااي  وتعلق األمر ابننح أ

عـن العقوبـة ال ميحـو  وإمنــا جيعــل العقوبــة والعفـو ، علة رلك أن وجول هذ  العقـواب  مـرتبط بوجـول حكـم اإللانـةو 
انون اإلجـراءا  انزائيـة يف فقرهتــا األخــرية حيــث تــنص مـن قـ 677عليــه املــالة  توهـذا مــا نصـ، 2 وككهنـا نفـذ 

 ".انزئي ويقوم مقام تنفيذها الكلي أالعفو انزئي من العقوبة بطريق  ون اإلعفـاء الكلـي أإعلـى: "
جــرائم معينــة مــن أن تكــون حمــال  وأ، فلــم يســترين املشــرع عقوبــة جرميــة، كــذلك نميــع انــرائمالعفــو  يتســع و 

ـــارةو ، للعفـــو ـــإن  بعب ســـواء العقـــواب  البدنيـــة ، عـــن العقوبـــة يتســـع نطاقـــه لكـــل العقـــواب  األصـــليةالعفـــو أخـــرى ف
العقـــواب  املقيـــدة للحريـــة )اإلبعـــال و احلـــبر( و االعتقـــال و العقـــواب  املانعـــة للحريـــة )األشـــرال الشـــاقة و ، )اإلعــدام(

 .3املصالرة(و العقواب  املالية )الررامة و ، اإلقامة انربية(و 
ال و ، معتــالي إجــرامو مكــررين و فــال فــرب بــني مبتـدئني ، أيضــا نميــع احملكــوم علـيهمالعفـو اب كمـا يتســع نطــ

 عن العقوبة لشخص معنوي.العفو بل إنه جيوز منح ، أجانبو فرب بني وطنيني 
يكـــون قاصـــرا العفــو ِبعـــىن أن ، طبيعـــة شخصــية وعـــن العقوبــة رالعفـــو أمجــع فقهـــاء القــانون العـــام علــى أن 

 سواء أكانوا أصليني أم شركاء.، لون غري  من املسامهني معه يف انرمية، لصاحله فحسب على من صدر
ــة مل تــنقر بعــدالعفــو يشــرت  يف و  فــإرا انقضــت فلــن تكــون للمحكــوم عليــه مصــلحة يف ، أن تكــون العقوب
سقطت  وممن نفذ عقوبته كلها أالعفو من   فإنه ال يقبل طلب و ، حكم اإللانة وأنه ال ميحو خاصة ، العفوطلب 

إر للمحكـــوم عليـــه مصـــلحة يف نيلـــه  ، جـــائزالعفو ابملقابـــل فـــإن العقوبـــة إرا نفـــذ  تنفيـــذا جزئيـــا فـــو  ، ِبـــرور الـــزمن
 .4للتخلص من تنفيذ انزء الذي مل ينفذ

ـــر كمـا جــــر  العــــالة يف انزائـ،  العفووقد يستريين املشرع طائفـة مـن احملكـوم علـيهم مـن االسـتفالة مـن قـــرار 
، وجــرائم القتــل العمــد، وجـرائم اخليانــة والتجســر، إببعـــال احملكـــوم علـــيهم جبنايـــا  اإلرهـــاب واألعمـــال التخريبيـة

وعلـى العمـوم انـرائم املاسـة ابالقتصـال ، اخلاصـة ووجــرائم اخـتالس األمـوال العموميـة أ، وجـرائم املتـاجرة ابملخـدرا 
 .5تكوين مجعية أشرار و ، جنااي  السرقا  املوصوفةو ح جرائم جنو الوطين 

 .الرسسـيالعفو وعلى هذا فـال يشـكل نـوع العقوبـة احملكـوم هبا عقبـة يف مـنح 
 
 

                                                             
 .61حيىي حاجي، املرجع السابق، ف 1
 .230ماهر عبد اريد عبول، العفو عن العقوبة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ف  2
 .231املرجع نفسه، ف ، ماهر عبد اريد عبول 3
 .232ينظر: املرجع نفسه، ف  4
 .296م، الديوان الوطين لـشرال الرتبوية، ف 2002، انزائر، 1القانون انزائي العام،    أحسن بوسقيعة، الوجيز يف 5
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أي ســواء كانــــت صـــالرة عــــن القضــــاء ، ســراينه علـــى مجيــع العقـــواب  ومهمـــا كــان مصـــدرها ومـــن   جيــــوز
 إال أنـه مـن حيـث، تفاهتهـا ووبرـر النظـر عـن جسـامة العقوبـة أ، اصـةاخل وحملـاكم االسـترينائية أا والعـالي أ

، رلـك علــىالعفـو األصـل ال تسـقط اآلبــار اننائيــة األخــرى املرتتبــة علــى احلكــم ابإللانــة إال إرا نــص قــرار 
1العقواب  اليت يشملها والعقوبة أالعفو ويف العالة حيدل قرار 

.. 
ألن احلكــم الريــايب يف ، عقوبـة احملكــوم هبــا مــن حمكمـة اننــااي  يف غيبــة املــتهم فإنـه ال جيــوزعــن الالعفــو أمـا 

رلــك ألن احلكــم و ، قــبر عليــه قبــل ســقو  العقوبــة ِبضــي املــدة وأ، جنايــة يســقط مــىت حضــر احملكــوم عليــه غيابيــا
عــن العفــو كمــا ال جيــوز ،  وأنــه بعــد ســقو  العقوبــة ِبضــي املــدة ال يكــون هنــام حمــل للعفــو ، الريــايب حكــم هتديــدي

ألنـه مـىت أعلـن احلكـم الريـايب ، رلك طاملا مل يعلن احلكم للمحكـوم عليـهو ، العقوبة احملكوم هبا غيابيا يف موال اننح
 2إسقا  العقوبة الصالرة عليه.و ، الصالر عليه فإنه يكون له احلق يف الطعن يف هذا احلكم ابملعارضة

فذهب البعر إىل ، عن العقوبة احملكوم هبا مع إيقال التنفيذالعفو واز لقد اختلف العلماء حول مسكلة جو 
مـن و ، أنه مالام تنفيذ العقوبة غري جائز يف خالل مدة اإليقال فال جيوز اإلعفاء من تنفيذها يف خالل تلك الفـرتة

ألن ، د انقضـائهاعن العقوبة ال جيـوز بعـالعفو كما أن ،  معلقني على شر  واحدالعفو حق و   يكون  حق التنفيذ 
 3احلكم يعترب ككن مل يكن.

ألهنـا تنفـذ إرا ، عن العقوبة احملكوم هبا مع إيقال تنفيذهاالعفو رهب الفقيه )جارو( إىل القول: أبنه ال مانع من و 
، اإلقالة هنائيا من تنفيذ العقوبـة وهالعفو يكون الررا من و ، ارتكب احملكوم عليه جرمية أخرى أبناء مدة اإليقال

حبجة أن العقوبة املوقف تنفيذها تلرى مىت ارتكب احملكوم عليه جرمية يف خالل ، تبىن هذا الرأي فريق من الفقهاءو 
 .4فرتة اإليقال

عنــه  وإبــداألا برريهــا ال يرتتــب عليــه بعــد رلــك إرا مــا ارتكــب املعفــ وعــن بعضــها أو عــن العقوبــة أالعفــو أمـا  
بعكر العقوبة املوقف تنفيـذها فإهنـا مـىت ألرـي إيقـال التنفيـذ فـإن ، وم هباجرمية أخرى أن تنفذ العقوبة األوىل احملك

علـى رلـك فـإن العقوبـة احملكـوم و ، ابإلضافة إىل عقوبة انرمية انديدة الـيت ارتكبهـا، العقوبة تنفذ على احملكوم عليه
فإيقــال التنفيــذ ال مينــع مــن ، وانإبــداألا برريهــا مــن العقــواب  املقـررة قــان وعنهــا أالعفـو هبـا مــع إيقــال التنفيــذ جيــوز 

  5.العفو
 

                                                             
 .86م.، لار الفكر العريب، مصر، 1996نبيل عبد الصبور النرباوي، سقو  احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي،    1
م، لار العلم للطباعة والنشر، 1983 -هـ1404، 2مي والقانون الوضعي،  سامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسال 2

 91جدة، ف 
 .244م، ف 1948، )عقوبة(،   5جندي عبد املالك، املوسوعة اننائية، ج 3
 .92سامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، املرجع السابق، ف  4
 .92ع نفسه، ف سامح السيد جال، املرج 5
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 كمــا أجــاز القــانون للمجــين عليــه يف حــاال  الــيت تتوقــف علــى حتريــك الــدعوى مــن طرفــه بنــاء علــى تقــدمي
رلـك قبــل انقضــاء و ، التنــازل عنهــا وأ، توقــف سـري الــدعوى بنــاء علـى ســحب الشـكوىيو ، شـكوى مــن ارـين عليــه

فقــد بــني قــانون ، صــاحب الشــكوى ومــن طــرل املتضــرر أ وهــذا يعــد عفــف، هنــائيو الــدعوى العموميــة حبكــم اب  
العقواب  انزائري جمموعة من انرائم اليت يشرت  فيها حتريك الـدعوى العموميـة عـن طريـق شـكوى مـن ارـين عليـه 

 :هي على التوا و 
 .السبو ب.ع.ج على جرمية القذل  299، 298_ العقوبة املقررة يف املالتني 

 .الزواج هباو إبعال القاصرة و ج املتضمنة جرمية خطف ، ع، ب 326قررة يف املالة_ العقوبة امل
 .ب.ع.ج 330_ العقوبة املقررة يف املالة 

 .ب.ع.ج 339_العقوبة املقررة 
األصـهار لرايـة و احلواشـي و ب.ع.ج املتضـمنة جـرائم السـرقة الـيت تقـع بـني األقـارب  369_العقوبة املقررة يف املـالة 

 .بعةالدرجة الرا
 .املتضمنة جرائم النصبو ب.ع.ج  372_العقوبة املقررة يف املالة 
 .املتضمنة خيانة األمانةو من ب.ع.ج  377_ العقوبة املقررة يف املالة 

التنــازل عــن و ، ففـي مجيــع هــذ  احلــاال  ال يــتم مباشــرة الــدعوى العموميـة إال بنــاء علــى شــكوى مــن املتضــرر
مـا و يف القـانون هالعفـو ابلتا  فان حمل و ، ث يضع حدا للمتابعة انزائيةصفح من الضحية حيو  والشكوى يعد عف

  .أعطى للمجين عليه حق التنازل عن الشكوىو نص عليه القانون نفسه 
 :"الشاملالعفو اجلنائي "نطاق العفو / حمل 2

ـــبالل العفـــو يشـــمل ـــد يكـــون و ، ...انـــرائم السياســـية املتعلقـــة ابلشـــيفون الداخليـــة لل ســـبة لـــبعر ابلنالعفـــو ق
الشــامل رقــم العفــو كــنص املــالة األوىل مــن قــانون ،  مــع اشــرتا  شــرو ، األشــخاف لون غــريهم يف نفــر الــدعوى

غريهم املشار إليهم يف املالة الريالرية و الدخول األجنبية و أصحاب األرصدة العفو حيث مشل ، م1953لسنة  143
 بشر  قيامهم أبلاء ، م1947لسنة  80من القانون 

 .1العفو املنصوف عليها يف املالة سالفة الذكر خالل بالبة أشهر من اتري  العمل بقانون  االلتزاما 
الـيت ليسـت را  و ، ال يشـمل انـرائم الـيت تعطـل سـري العمـل يف مصـلحة را  منفعـة عامـةالعفـو هبذا فإن و 

، اخـتالس األمـوالو خاف عتـداء علـى األشـكاال،  كمـا يـرى الـبعر أهنـا ال جتـوز يف انـرائم التقليديـة،  صبرة سياسية
 .2ألن املشرع ال ميلك إابحة األفعال املستقرة يف الضمري االجتماعي

                                                             
 .180م، لار النهضة العربية، مصر، بند 1992، 2حممول جنيب حسين، املسامهة اننائية يف التشريعا  العربية،   1
م، املركز القومي لإلصدارا  القانونية،  مصر، 2011، 1مجال شديد علي اخلرابوي، حق ارين عليه يف التنازل عن الدعوى اننائية،   2

 .320ف 
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انرميـة مــن  ويعمــل علـى حمـو ، ابسـتريناء الـدعوى املدنيـة، التكميليـةو الشـامل العقـواب  التبعيــة العفـو يشـمل و 
كما نصت   1لذي فقد صفته اإلجرامية.إعالة احلالة إىل ما كانت عليه قبل إتيان الفعل اررم او ، إعدامهاو أساسها 

يسـقط كـل عقوبـة أصـلية  و ، العـام عـن السـلطة التشـريعيةالعفـو من قـانون العقـواب  اللبنـاين: " يصـدر  150املالة 
 فرعية إضافية" وكانت أ
فال عالقة لـه ابملسـامهني يف هـذا الفعـل ، أي يتعلق ابلفعل اإلجرامي، طبيعية عينية والشامل رالعفو ِبا أن و 
مجيع املسامهني العفو فكنه يستفيد من ، سواء أكانوا فاعلني أصليني أم كانوا جمرل شركاء للفاعل األصلي، اإلجرامي

 2الشامل.العفو يف انرمية اليت صدر عنها 
 اجلنائي.العفو الفرع الثاين: شروط 

 عن العقوبة(: العفو اخلاص )العفو أوال: شروط 
إال أن املشـرع انزائـري مل يوليـه يف مـوال  حظـا  ، مـا يتعلـق بـه مـن أحكـامو اف اخلـالعفـو تناولت التشريعا  ضوابط 

ـــري يف املـــالة ، كافيـــا ـــني أن صـــاحب القـــرار هـــ، 7يف فقرهتـــا  91إال مـــا جـــاء يف الدســـتور انزائ ـــير  والـــذي يب رئ
وس احتياطـا فــور مـن قـانون اإلجـراءا  انزائيـة: " خيلــى سـبيل املـتهم احملبـ 365مـا صـرحت بـه املــالة و ، انمهوريـة

، رلك رغم االستئنال ما مل يكن حمبوسـا لسـبب آخـر"و ، الررامة ومع إيقال التنفيذ أ، صدور احلكم عليه ابحلبر
 تتمريل فيما يلي:، عن العقوبة وقد حاول فقهاء القانون وضع شرو  للعفو 

 :أن يكون احلكم ابات .1

أي حكمـا غـري ، م عليـه قـد أصـبح حكمـا اباتعـن العقوبـة أن يكـون احلكـم الصـالر علـى احملكـو  ويشـرت  للعفـ 
حبكم إمكانية انتهاء الدعوى حبكم ، غري العالية وسواء العالية منها أ، قابل للطعن أبي طريقة من طرب الطعن

 . 4مل يكن احلكم الصالر ابلعقوبة هنائياو حىت لالعفو أنه قد حيدث أن تصدر جهة االختصاف  قرار و  3، الرباءة

يفـتح ارـال واسـعا أمـام و ، اخلـاف قبـل أوانـه أنـه خيلـق العديـد مـن املشـكال العفـو ظ على صـدور مما يالحو   إن 
مـن انحيــة أخـرى يســبب ضـياع فرصــة إلرـاء العقوبــة كلهـا عــن طريــق و ، هــذا مـن انحيــة، اســتباقا لـحـداثو ، النقـد

ــة أ اخلــاف قــد يــيفلي إىلوالعفــو ، إر أن الطعــن قــد يــيفلي إىل الــرباءة، احملكمــة املختصــة اســتبداألا  وختفيــف العقوب
 صالل الرباءة.، مع إبقاء اآلاثر اننائية اليت ال تسقط إال بنص قانوين 5فقط.

                                                             
، ليوان املطبوعا  انامعية، بن عكنون انزائر، ف 2م، ج2008، 6 سليمان، شرح قانون العقواب  انزائري القسم العام،  عبد هللا 1

523. 
م، املركز القومي لإلصدارا  القانونية، 2015، 1عبد العزيز بن حممد الصرري، الدية يف الشريعة اإلسالمية وفقا للقانون السعولي،   2

 . 205مصر، ف 
 .89سامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ف  3
 .83نبيل عبد الصبور النرباوي، سقو  احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ف  4
 .244سابق، ف الرجع املجندي عبد املالك، املوسوعة اننائية،  5
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يشرت  يف تنفيـذ إجـراءا  و ، أن تكون األحكام هنائيةالعفو بل اشرت  يف قرارا  ، كل هذا مل يقر  املشرع انزائري
 1الطعن.و تئنال شهالة عدم االسو ، االستنال إىل مستخرج احلكمالعفو 

اخلــاف يف إســقا  العقوبــة  العفــو : يتمريــل قابلــة للتنفيــذ وأن تكــون العقوبــة الصــادر مــا احلكــم انفــذة أ .2
شـريطة أن تكـون ، ال يكون رلك إال بعـد صـدور احلكـم ابلعقوبـةو ، استبداألا والتخفيف منها أ وبعضها أ وكلها أ

ألن ، كــكن تكــون قــد نفــذ  تنفيــذا كــامال،  اخلــافالعفــو ق أن ال يكــون قــد ُت إســقاطها برــري طريــو ، قابلــة للتنفيــذ
  2ما مل ينص على غري رلك.، الذي يظل قائما منتجا آلاثر ، يقع على العقوبة ال على احلكم نفسهالعفو 

نـه مـالام أب، فـذهب بعضـهم إىل القـول، العفـوأما يف حالة وقف التنفيذ فقد اختلـف الفقهـاء يف جـواز مـنح 
.. كمـا أن .، يف خـالل مـدة اإليقـال فـال جيـوز اإلعفـاء مـن تنفيـذها يف خـالل تلـك الفـرتة جائز تنفيذ العقوبة غري

  3عن العقوبة ال جيوز بعد انقضائها ألن احلكم يعترب ككن مل يكن.العفو 
بيــد أن املشــرع ، أن حيكــم بــه يف حــال كانــت العقوبــة قابلــة للتنفيــذ، عــن العقوبــةالعفــو األصــل يف  وهــذا هــ

مـن قـانون العقـواب  يف فقرهتـا الريانيـة: " ال حيـول  154حيث نص يف مالته ، كان مستريىن من هذا العموماللبناين  
حيـث قـال: ال ، را  الرأي الذي أخذ به الفقيـه "جـارو" وهو ، "العفو وقف احلكم النافذ لون نيل و وقف التنفيذ 

فــذ إرا ارتكــب احملكــوم عليــه جرميــة أخــرى يف ألهنــا تن، عــن العقوبــة احملكــوم هبــا مــع إيقــال تنفيــذهاالعفــو مــانع مــن 
4اإلقالة هنائيا من تنفيذ العقوبة.  وهالعفو يكون الررا من و ، خالل مدة اإليقال

 

، العقوبــة مل تنفــذ بعــدو ، بعــد ال يــزال قائمــا وهــو ، رلــك ألنــه يف أبنــاء هــذ  املــدة يكــون احلكــم قــد صــار مربمــاو 
 5.العفومن   تكون مصلحته واضحة يف نيل و ، وقف التنفيذاحملكوم عليه مهدل بتنفيذها فيه إرا نقر و 

فــال ، ينبرــي للمحكــوم عليــه أن يباشــر تنفيــذ العقوبــة احملكــوم هبــاأن يباشــر احملكــوم عليــه تنفيــذ العقوبــة:  .3
  نطــرح التســاؤل و ، فائــدة واخلــاف رــرم طليــق مل ري  العقوبــة الصــالرة يف رلعــه أبي مفعــول أالعفــو جيــوز مــنح 

 هل ميكن االعتدال ابألحكام الريابية  اآليت: 

الــذي  واحلكـم الريــايب هـو ، حضـوراي اعتبــاراي وأ، غيابيــا وأ، احلكـم الصـالر ميكــن أن يكـون حكمــا حضـوراي
قد أشار املشرع اللييب إىل األحوال و  6، يصدر لون أن يكون اخلصم حاضرا جلسة املرافعة ليتمكن من إبداء لفاعه

مـن قـانون اإلجـراءا  اننائيـة الليبيـة علـى أن: " إرا مل  211/1حيـث نصـت املـالة ، يابيـااليت يعترب فيهـا احلكـم غ
مل يرسل وكيال عنـه يف األحـوال الـيت و ، حيضر اخلصم املكلف ابحلضور حسب القانون يف اليوم املبني بورقة التكليف

كانـت ورقـة التكليـف ابحلضـور   مـع رلـك إراو ، جيـوز احلكـم يف غيبتـه بعـد االطـالع علـى األوراب، يسوغ فيها رلك

                                                             
 .34سابق، ف الرجع املشرلول، العفو اخلاف يف القانون اننائي وآاثر ، الطيب  1
 .10انتصار قاسم سامل الولان، نظام العفو اخلاف يف القانون اننائي، كلية احلقوب جامعة عني مشر، ل. ، ف  2
 .245سابق، ف الرجع املجندي عبد املالك، املوسوعة اننائية،  3
 .92سابق، ف الرجع امللعقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، سامح السيد جال، العفو عنا 4
 .234ماهر عبد اريد عبول، العفو عن العقوبة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ف  5
 .12سابق، ف الرجع املانتصار قاسم سامل الولان، نظام العفو اخلاف يف القانون اننائي،  6
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مل و ، " 1جيـوز للمحكمــة إرا مل يقــدم عـذرا يــربر غيابــه أن تقـرر اعتبــار احلكــم حضــوراي...، سـلمت لشــخص اخلصــم
 التفريق يف األحكام الصالرة.و هذا ما يستدعي التفصيل و ، اخلافالعفو ينو  إىل االعتبار ابحلكم الريايب يف حالة 

عـن العقوبـة العفو فال جيوز ، قد تصدر من حمكمة اننحو ، ن حمكمة اننااي األحكام الريابية قد تصدر م
ألنـه مـىت أعلـن ابحلكـم الريـايب الصـالر عليـه ، طاملا مل يعلن احلكم للمحكوم عليـه، احملكوم هبا غيابيا يف موال اننح

عـن العقوبــة العفـو ا أحكــام أمـ، 2إسـقا  العقوبـة الصــالرة عليـهو ابملعارضــة ، فإنـه لـه احلـق يف الطعــن يف هـذا احلكـم
ألن احلكم الريايب يف جنايـة يسـقط مـىت حضـر احملكـوم عليـه ، الصالرة من حمكمة اننااي  يف غيبة املتهم فال جتوز

أنـه بعـد سـقو  و ، رلـك ألن احلكـم الريـايب حكـم هتديـديو ، قبر عليه قبل سقو  العقوبـة ِبضـي املـدة وأ، غيابيا
 3ام حمل للعفو.العقوبة ِبضي املدة ال يكون هن

 :4الشاملالعفو اثنيا: شروط 
 وأ، يف اتري  معـنيو أ، ككن يتحدل جبرائم معينة وقعت يف فرتة معينة،  أن يكون حمدلا بطريقة غري شخصية .1

بـل يشـمل كـل مـن ، احملكـوم علـيهم وال تنطبق على طائفة معينـة مـن املتهمـني أالعفو إال أن عمومية ، لررا معني
 ال عن اررم.، جمموعة جرائم وابعتبار  عفوا عن انرمية أ، تتوافر فيه الشرو 

بصـــفتها انئبـــة عـــن األيئـــة ، ألهنـــا وحــدها صـــاحبة القـــرار، بقـــانون مـــن الســـلطة التشـــريعيةالعفـــو أن يصــدر  .2
إجــراء قــانوين تتخــذ  الســلطة التشــريعية يف العفو فــ، هــي وحــدها صــاحبة احلــق يف إصــدار و ، ممريلــة ألــاو االجتماعيــة 

5ضرورية.و اليت تراها مناسبة احلاال  
 

ــة للجرميــةلــذلك فــإن نطاقــه يتحــدل فقــط يف اآلاثر اننو ، أن ال ميــر حبقــوب الرــري .3 نظــام جنــائي  وفهــ، ائي
ال يشــمل اآلاثر املدنيــة املتعلقــة و ، مــا يرتتــب عليهــا مــن آاثرو مــن   ينحصــر ريبــري  علــى الصــفة اإلجراميــة و ، حبــث

، رغـم انقضـاء الـدعوى اننائيـة، ال يسقط الدعوى املدنيةالعفو ف، جتماعية فيهاإر ال لخل للهيئة اال، حبقوب الرري
كـــان ،  العفـــوإرا كانـــت الـــدعوى املدنيـــة مل ترفـــع حـــىت صـــدور و ، مـــن قـــانون العقـــواب  76حســـب مـــا أقرتـــه املـــالة 

أشار  إىل رلـك  كما  6إال إرا نص املشرع على خالل رلك.، للمضرور أن يرفع لعوا  املدنية أمام احملكمة املدنية
معنواي تلزم الفاعل  ومن قانون العقواب  اللبناين يف نصها: " كل جرمية تلحق ابلرري ضررا مالاي كان أ 138املالة 

أكـد هـذا القـول و ، "7جتب االلتزاما  املدنية على فاعل انرمية الـذي اسـتفال مـن أحـد أسـباب اإلعفـاء، ابلتعوير

                                                             
 .1953نوفمرب  28هـ املوافق 1373ربيع األول  21قانون اإلجراءا  اننائية اللييب، صدر بقصر اخللد يف من  211/1املالة  1
 .244رجع سابق، ف امل، 5جندي عبد املالك، املوسوعة اننائية، ج 2
 .91سابق، ف الرجع املسامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  3
 .320سابق، ف الرجع املشديد علي اخلرابوي، حق ارين عليه يف التنازل عن الدعوى اننائية، مجال  4
 .311سابق، ف الرجع املخالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظام،  5
 .195، ف 210جنيب حممول حسين، اإلجراءا  اننائية، بند  6
 . 01/03/1943، صالر يف 340ي رقم كللبناين، مرسوم اشرتا من قانون العقواب  ا 138املالة  7
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 وأ 1حيـث نصـت علــى أن "األسـباب الـيت تسـقط األحكـام انزائيــة، نونمــن نفـر القـا 148ا جـاء  بـه املـالة مـ
 العقول."و اليت تبقى خاضعة ألحكام قانون املوجبا  ، تعلقها ال مفعول ألا على االلتزاما  املدنية ومتنع تنفيذها أ

 وعهــا ألون أن متتــد إىل الــيت تتمابــل م، العفــوعلــى انــرائم الــيت نــص عليهــا قــانون العفــو أن تقتصــر آاثر  .4
وقـائع  والشامل ينسحب حبسـب األصـل علـى واقعـة أالعفو ألن ، على غري رلكالعفو ترتبط هبا ما مل ينص قانون 

عليـه فـإن و طابع عيين مالي.  ور وعلى رلك فهو ، حيبط آاثر الوصف التجرميي الذي خيلعه املشرع عليهاو ، حمدلة
لون انـرائم األخـرى الـيت تكـون ، العفـورمية الـيت صـدر عنهـا يرتتب عليه انقضاء الدعوى اننائية ابلنسبة للجالعفو 

ألن ، عـن انرميـة األخـرى الـيت ارتكبهـا معهـاالعفـو تصـبح حماكمـة انـاين عـن هـذ  انرميـة رغـم و ، قد ارتكبت معها
 مل ينص عليها.العفو قرار  والقانون أ

الـيت و ، العفـوئم الـيت صـدر عنهـا الـدعاوى الناشـئة عـن انـراو الشـامل علـى األحكـام العفـو أن تقتصـر آاثر  .5
فإرا حدل القـانون اترخيـا للجـرائم ، إال إرا نص القانون على موعد آخر، العفوتكون قد ارتكبت قبل صدور قانون 

2وجب لالستفالة منه أن تكون انرمية قد وقعت يف التاري  الذي حدل  القانون.العفو اليت يشملها 
 

االجتماعيـة  ومصلحة للمجتمع مـن أجـل جتـاوز الظـرول السياسـية أيف إصدار  و ، مجاعياالعفو أن يكون  .6
 3الفتنة.و الضرينة و فيه إطفاء انر احلقد و ، فيه لعم للوحدة الوطنيةو ، استقرار و للمحافظة على أمن ارتمع 

 اجلنائي قي القانون الوضعي العفو أنواع  :الفرع الثالث
 عليهالتنازل عن الشـكوى من طرف اجملين  :النوع األول

مـن و ، "املتضـرر" عـن طريـق التنـازل عـن حقـه يف الشـكوى، وليـه وللمجـين عليـه أالعفـو قد أعطى القـانون احلـق يف 
هـي انـرائم الـيت اشـرت  القـانون علـى حتريـك الـدعوى العموميـة و ، خـالل تعيـني جـرائم خاصـة متـر حبقـه الشخصـي

 .4غري  إرا كان متمتعا هبذا الصفة ألذا أعطى له هذا احلق وحد  لون ، على شكوى من ارين عليه
ب بسـحو  حالـة تنفيـذ اتفـاب الوسـاطة "تنقضـي الـدعوى العموميـة يف :من ب.إ.ج.ج على أنـه 6فقد نصت املالة 

كمــا جيـوز أن تنقضــي الـدعوى العموميــة ابملصـاحلة إرا كــان القــانون .الشـكوى إرا كانــت هـذ  شــرطا الزمـا للمتابعــة
 "..جييزها صراحة

انـنح  يف مجيـع فقراهتـا الـيت مـن شـكن املتضـرر أن و الـيت تبـني  جممـوع اننـااي  ، مـن ب.ع.ج 303املـالة  تنصو 
للمتابعـة انزائيـة للعقوبـة  ا"صـفح الضـحية يضـع حـد :علـى أن 23_06مضافة ابلقـانون ، يتنازل عنها لون إكرا 

، 330املــوال و ، فــر القــانونمكــرر مــن ن 329املــوال و مــن ب.ع.ج  303املقــررة علــى انــنح املــذكورة يف املــالة 

                                                             
( 2( وفاة احملكوم عليه، 1سباب اليت تسقط األحكام انزائية أومتنع أوتعلق تنفيذها هي التالية:من القانون اللبناين، " إن األ 147املالة  1

 ( العفو اخلاف، ...."3العفو العام، 
 .321سابق، ف الرجع املعليه يف التنازل عن الدعوى اننائية، مجال شديد علي اخلرابوي، حق ارين  2
 .312سابق، ف الرجع املخالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظام،  3
، م، منشورا  حليب احلقوقية، لبنان، بريو  2012 1خلفي عبد الرمحن الدراجي، احلق يف الشكوى كقيد على املتابعة انزائية،   4

 .244ف
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ج." يف حالـة االعتـداء علـى األشـخاف ِبـا  .ع.مـن ب 442قد نصت املالة و . "1ع ج، من ب  339، 331
 :انرح حيث قرر و ، كالضرب،  لون اإلفضاء إىل املو ، انسديةمير السالمة 

يرتكبــون أعمــال  وأ، يعتــدون ابلضــرب وشــركائهم الــذين حيــدبون جروحــا أو _العقوبــة املــذكورة علــى األشــخاف 1
ـــلي عــن العمــل ملــدة تتجــاوز  ســة عشــر  والتعــدي لون أن ينشــك عــن رلــك أي مــرا أ وأ، عنــف أخــرى عجــز كـ

 .محل سالح وترصد أ ويشرت  أن ال يكون هنام سبق إصرار أو ، يوما
 اوزمـرا ال يرتتـب عليـه عجـز كلـي عـن العمـل جيـ وإصـابة أ و_كل مـن تسـبب برـري قصـد يف إحـداث جـروح أ2

 2".عدم مراعاة النظم وإمهال أ وعدم انتبا  أ وعدم احتيا  أ وعن  رعونة أ كان رلك انشئاو بــالبة أشهر 
له أن يتنازل عن طلب و ، األحق يف املطالبة ابلعقاب بناء على شكوى ون املتضرر طاملا بقي على قيد احلياة فهأل 

يبقى حق النيابـة يف املطالبـة ابلعقـاب و ، من ب.ع.ج 303نصوف عليها يف املالة العقوبة بصفحه عن األفعال امل
 .3قائما 

، سـنة 19رلـك ببلوغـه سـن و ، التنازل عنها أمام انهة القضائيةو جيب أن يكون ارين عليه أهال لتقدمي الشكوى و 
 .من ب.م.ج 40هذا ما قررته املالة و 

" يعـني :مـن ب.إ.ج علـى أنـه 469ملـالة تنازل عنهـا فيحـل حملـه وليـه قـانوان حسـب نـص الأما إرا كان لير أهال ل
، يف حالة تعذر رلك يعني شخصا آخر خيتار و .مقدما من بني أقارب القاصر، القاضي طبقا ألحكام قانون األسرة

 87قـد أشـار  املـالة و " قـالرا علـى محايـة مصـاحله.و جيب يف احلالتني أن يكون املقدم أهال للقيام بشيفون القاصـر 
حصول مـانع لـه حتـل األم حمـــله  وغيابه أ وبعد وفاته أو ، ب يــكون وليا على أوالل  القصر" األ:من ب.إ.ج إىل أن

 يف القيام ابألمور املستعجلة."
القـيم الـذي تعينـه احملكمـة  ووصـيه أ وليـه أو ، فيحـل حملـه مـن ميريلـه قـانوان، كذلك إرا كان لير أهال لرفع الشكوى

 .4عدم وجول من ميريله قانوان النيابة العامة يف حالة وأ، إللارة شيفونه
لــذلك ، وليــه عـن الشـكوى وأ، فاألهليـة ملباشـرة التصـرفا  القانونيــة ميكـن اعتبارهـا كشـر  لقبــول تنـازل ارـين عليـه

على رويهم ممـن  ألـم الصـفة القانونيـة  والصفح هم من وقع عليهم االعتداء أالعفو و فإن األشخاف الذين ألم حق 
التنـازل  وأالعفـو كـان لـه حـق ،  رلـك أن مـن لـه حـق تقـدمي الشـكوى أمـام انهـة القضـائيةأسـاس و ، يف النيابة عـنهم

هي جرائم خاصة تتعلق ابملصـلحة الشخصـية احملميـة لـفـرال كجرميـة و ، عن الشكوى يف انرائم اليت حدلها القانون
إر ، ج .ع .مـــن ب 299مــا قررتـــه املـــالة و هو ، غريهــا مـــن انـــرائم الــيت حـــدلها القـــانونو القـــذل و الشـــتم و الســب 

قد يكون املتضرر مـن و ، يف حالة صفح الضحية يضع حدا للمتابعة انزائيةو ، تعاقب على السب املوجه إىل األفرال

                                                             
 25رمضان  27امليفر  يف  15_ 04م املعدل ب القانون  1966يونيو 08هـ املوافق ل 1386صفر  18امليفر  يف  156_66األمر  1

 م. 2004نوفمرب  10هـ املوافق ل 14
 .156_66نفر االمر  2
 .137حيىي حاجي، استعمال حق إسقا  العقوبة  وأبر  على الدعوى املدنية والدعوى انزائية، ف 3
 .134م، ف2009علي شالل، السلطة التقديرية للنيابة العامة يف الدعوى العمومية _لراسة مقارنة _انزائر، لار هومة  4
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كــان ارـين عليــه مل  وأ، كـان األب متـونو  ، انرميـة هـم أوليــاء ارـين عليــه كحالـة سـب شــخص ألب شـخص آخــر
 وفيكـون لوليـه أاب كـان أ، بسبب قصور ، من   ال ييفخذ أبقوالهو ، صرفاتهيصل إىل السن القانوين اليت يعتد هبا يف ت

  .1حق التنازل عن الشكوى أمام انهة القضائية املختصة ، مقدما الذي ينوب عنه قانوان ووصيا أ
زل مـن مـا  مـنهم قبـل التنـاو  .ال قيمـة لتنـازل أحـدهمو ، إرا تعدل ارين علـيهم جيـب أن يكـون التنـازل مـنهم مجيعـاو 

 .2عـدم جتزئة الشكوىو رلك ضماان لقاعدة وحدة انرمية و ، فال يعتد إبرالتـه
 :عن العقوبة "العفو اخلاص " العفو  :النوع الثاين

، م1996حسب ما أقر  املشـرع انزائـري يف لسـتور ، عن العقوبة إجراء تنفيذي صالر عن رئير انمهوريةالعفو 
ــة ، 91يف املــالة ، م2016مــارس 06 املــيفر  يف 16/01املعــدل ِبوجــب القــانون و  ــرئير انمهوري حيــث خــول ل

ابإلضافة إىل السلطا  اليت منحت له سلطا  أخرى حيث نصت املالة على ما يلي: " يضطلع رئير انمهورية 
مـن و ، ":الصـالحيا  التاليـةو ابإلضافة إىل السلطا  اليت ختوألا إاي  صراحة أحكام أخرى يف الدسـتور ابلسـلطا  

لــه حـق إصــدار الفقـرة السـابعة مــن نفـر املـالة ": أشـار  إليــهو   الســلطا  املخولـة لـه مــا صـرح بـه املشــرع بـني هـذ
 .استبداألا" وحق ختفير العقواب  أالعفو و 

 :عن العقوبة وأ/ الطبيعة القانونية للعف 
 عن العقوبة:لعفو يف القانوين للقرار القاضي ابيالتك 

عــن العفــو فيمــا إرا كــان ، ابلتعــرا آلراء الفقهــاء، عــن العقوبـةالعفــو رار يقتضـي لراســة الطبيعــة القانونيــة لقــ
 عمال تشريعيا. وأ، عمال قضائيا والعقوبة عمال من أعمال السيالة أ

  عن العقوبة عمل من أعمال السيادة:العفو قرار  .1

أعمـال السـيالة و  ،مـن   فإنـه ال خيضـع لرقابـة القضـاءو ، عمل من أعمال السـيالة وعن العقوبة أمنا هالعفو 
وقـف  وأ، تعـوير وفـال تكـون حمـال إللرـاء أ، ال ختضـع لرقابـة القضـاء، إمنا هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية

، يـدخل ضـمن صـالحيا  رئـير انمهوريـةو ، منصـوف عليـه لسـتورايالعفـو ابعتبـار  3فحص مشـروعية. وأ، تنفيذ
 فال خيضع للرقابة القضائية.

                                                             
 . 149حيي حاجي، املرجع السابق، ف  1
، بريو ، م، منشورا  حليب احلقوقية، لبنان2012، 1خلفي عبد الرمحن الدراجي _احلق يف الشكوى كقيد على املتابعة انزائية،   2

 .251ف
 .86سابق، ف الرجع املسامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  3
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  طبيعة قضائية:ات وبة ذعن العقالعفو قرار  .2

ــه احلكــم الصــالر مــن ، عنــد صــدور  مــن جهــة االختصــافالعفــو يــرى أصــحاب هــذا االجتــا  أن قــرار  يعــدل ِبوجب
هــذا مــا جيعلـه غــري قابــل للطعــن أمــام و ، عمـل قضــائي وبــل هــ، ال يعتـرب عمــال إلارايو ابلتــا  فهــو ، السـلطة القضــائية
 1القضاء اإللاري.

األمــر ، لكـن ال ميكــن إنكــار أنــه يســبب إطـالب ســراح احملكــوم عليــهو ، م القضــائيال ميــر احلكــالعفــو فقـرار 
 2الذي أصبح حبسب املبالئ القانونية احلديرية من اختصاف السلطة القضائية منفرلة.

ــ وتبــىن هــذا الــرأي العميــد "لوجــي" حيــث أشــار إىل أن اعتبــار حــق العقــاب هــو  ة يعــرتل هبــا ســلطة تنفيذي
اعتــرب و ، لـير مــن حـق الســلطة التنفيذيــة الـيت ليســت سـوى أحــدى سـلطا  الدولــةو ولــة لدمن حـق او فهــ، الدسـتور
ألن احلـاكم ، من حيـث املوضـوع عمـل إلاريو فهـ، أي شرطا أساسـيا لتريـري حالـة احملكـوم عليـه، عمال شرطياالعفو 

فإنـه ال ، معـنيعـن شـخص العفـو حلل مسكلة قانونية. غري أن رئير الدولة إبصـدار  أمـر العفو يتدخل عند إصدار 
  3ألنه يعمل يف ارال القضائي.، بل ابعتبار  عضوا سياسيا، ميارسه ابعتبار  عضوا إلاراي

 عن العقوبة عمل تشريعي: العفو قرار  .3

اســتند يف رلــك علــى و ، عــن العقوبــة عمــل تشــريعي الفقيــه "إيزمــان"العفــو مــن بــني الفقهــاء الــذين أقــروا أن 
لكـن األمـري ميلـك بـني يديـه السـلطتني و ، حيـث أن كـل القـوانني وضـعت للجميـع ،حج  اترخيية لتربير وجهـة نظـر 

، واقعـة معينـة وأ، ملا تستدعيه الضرورة للتدخل ليعفي من تطبيق القانون يف مواجهة شـخصو ، القضائيةو التشريعية 
بعــر األحيــان  تبــىن هــذا الــرأي أيضــا الفقيــه " إيــرانس ســارمن" حيــث قــال: " رئــير انمهوريــة ال يــزال ميــارس يفو 

 "4سلطة التشريع السليب حينما يفوا من السلطة التشريعي.
إال أهنـم ، منهم وجهة نظر  بـدليل يـرا  مناسـبا ير كل رب تو ، عن العقوبةالعفو رغم اختالل الفقهاء يف طبيعة 

ة قانونية منعه ال حيق ألية جهو ، مهامه املخولة لهو عن العقوبة من اختصاف رئير انمهورية العفو اتفقوا على أن 
 كما ال حيق للمحكوم عليه رفضه.،  صدر عنه وإرا منحه الرئير أ

 عن العقوبة:  العفو /حاالت استصدار قرار ب
، املقـدم مـن لـدن احملكـوم عليـهالعفـو األوىل جيسدها طلب ، عن العقوبة يف صورتني أساسيتنيالعفو تتمريل حاال  

 ر انمهورية.من قبل رئيلعفو الريانية تتعلق ابملبارلة ابو 
عـن العفـو هـي أحـد منـارج استصـدار قـرار و  عن العقوبة من لـدن احملكـوم عليـه:العفو حالة تقدمي طلب  .1

 سواء التخفيف ، عن العقوبةالعفو اليت يعرب فيها احملكوم عليه عن رغبته يف  االستفالة من أحد صور و العقوبة: 

                                                             
لاوول سليمان العيسى، التكييف القانوين لقرار العفو اخلاف وإجراءاته التحضريية ومدى خضوعها لرقابة القضاء اإللاري، جملة احلقوب  1

 .238م، ف 1984، 03لكويت، العدل والشريعة، منشورا  جامعة ا
 .84سابق، ف الرجع املسامح السيد جال، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  2
 .84ينظر املرجع تفسه، ف  3
 .31سابق، ف الرجع املالوايف حممد خلضر، نظام العفو عن العقوبة وريبري  على فعالية السياسة العقابية،  4
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املشــرع و ، ر  الشــرو  القانونيـة املقــررة يف هــذا الســيابمــىت تــواف، إبــدال العقوبــة بعقوبــة أخـف منهــا واإلسـقا  أ وأ
حمــدلا ، بــل اكتفــى بوضــع اإلجــراءا  املتبعــة يف شــكن إيــداع هــذا الطلــب، انزائــري مل حيــدل شــكال معينــا للطلــب

عــن العقوبــة الســالبة للحريــة العفــو اعتــرب هــذا الطلــب شــرطا شــكليا جــوهراي اللتمــاس و ، انهــا  الــيت يــولع أمامهــا
مـن العفـو برـر النظـر عـن تقـدمي احملكـوم عليـه لطلـب ، فيهـا تلقائيـاالعفـو عقوبة اإلعدام الـيت يكـون نظـر  ابستريناء
 عدمه.

كمنحـة مــن العفــو  هــي احلالـة الــيت يصـدر فيهــا قـرار و  الصـادر ببــادرة مـن رئــيس اجلمهوريـة:العفــو حالـة  .2
القرتاح الذي ميكن أن يقدمه وزير العـدل يف إال ما تعلق اب، لون احلاجة إىل طلب يقدمه احملكوم، رئير انمهورية
ــانمــاعي نتيجــة ترالعفــو عــالة مــا تشــمل هــذ  احلالــة صــورة و ، هــذا اخلصــوف يف النصــوف و ري يف نظــام احلكــم أي

 الوطنية. و كما يصدر أيضا يف املناسبا  الدينية ،  إبر األزما  السياسية وأ، التشريعية

 :"الشاملالعفو " العام العفو النوع الثالث: 
 :طبيعته القانونيةو الشامل العفو إجراءات *
 الشامل:  والطبيعة القانونية للعفأ/ 

جيعلهــا يف حمــل و ، كونــه ينفـي عــن انرميـة صــفة التجـرمي،  الشــامل واختلـف الفقهــاء يف الطبيعـة القانونيــة للعفـ
 املباح الذي ال ييفاخذ عليه القانون.

، ة يقصــد بـه رفــع الصـفة اننائيــة عـن جرميــة وقعــتعــن انرميـالعفـو الشــامل مـن أعمــال الســيادة: العفـو  .1
، قبـل رفـع الـدعوىالعفـو فـإرا صـدر ، النتـائ  املرتتبـة عليهـاو تزول معها كافة اآلاثر و فتسقط انرمية ، بطريق التشريع

إن كـان صـدر و ، مينع املضي فيهاو ، إرا صدر بعد رفعها تتوقف كل إجراءاهتاو ، ال جيوز رفعهاو فإن الدعوى تسقط 
كــل آاثر انرميــة إال  والشــامل ميحــالعفـو ألن ، يوقــف تنفيــذ و ، فيعــد هــذا احلكـم كــكن مل يكــن، مـا ضــد انــاينحك

 .1يلري حكم قانون العقواب  يف واقعة معينة وفه، الفعل املالي املكون ألا الستحالة حمو 

رييلهــا الشــرعي للســلطا  حبكـم مت، اسـتدل أصــحاب هــذا الـرأي علــى أن الدولــة هـي الــيت مــن شـكهنا معاقبــة انــاينو 
يصــدر عــن العفـو ِبــا أن قــانون و ، احلكـمو املخــول ألــا حـق التشــريع و ، هــي الشـخص املعنــوي صــاحبة احلـقو ، العامـة

الشامل ِبريابة تنازل من جانب والعفو ، تنوب عنها يف هذا الشكنو فإهنا بذلك تقوم مقام الدولة ، السلطة التشريعية
الـذي يتنــازل فيـه عـن حقــه يف ، الدولــة هنـا تعـرب عــن رأي ارتمـعو  2،انـاين عـن حقهـا الشخصــي يف معاقبـةالدولـة 

 العقاب الذي يلحق اناين جراء جرميته. 
 طبيعة إدارية: والشامل ذالعفو  .2

أخـذا ابملعيـار ، رغم صدور  من هيئا  تشريعية، الشامل قبل موافقة الربملان عليه أمرا إلارايالعفو يعد قانون 
لـذلك جيـوز الطعـن يف تلـك ، املعيـار العضـوي وهـو أال ، ني أعمال تختلف األيئـا  العامـة يف الدولـةالشائع للتمييز ب

ـــة ، األوامـــر قضـــائيا أمـــام جملـــر الدولـــة ـــة ارلـــر ،  ليســـت تشـــريعيةو طاملـــا أهنـــا تعـــد أعمـــاال إلاري كمـــا ختضـــع لرقاب
                                                             

 .313سابق، ف الرجع املديد علي اخلرابوي، حق ارين عليه يف التنازل عن الدعوى اننائية، مجال ش 1
 .314ينظر: املرجع نفسه، ف  2
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ــة تنظيمــا  بعــد إخطــار ارلــر بواســطة رئــير ا، الدســتوري ــةِبــا أهنــا تعــد ِبرياب رئــير ارلــر الشــعيب  وأ، نمهوري
 .1رئير جملر األمة وأ، الوطين

، بكل ما يرتتب علـى رلـك مـن نتـائ ، الشامل الصبرة التشريعيةالعفو لكن بعد موافقة الربملان أيخذ قانون 
ل خاضــعا يظــو ، فإنــه ال جيــوز الطعــن فيــه قضــائيا، ِبــا أن انزائــر ال ريخــذ ابلرقابــة القضــائية علــى لســتورية القــواننيو 

 .  2لرقابة ارلر الدستوري يف حالة اإلخطار
 الشامل: العفو ب/ إجراءات 
، ابخـتالل تسـمياهتا      ) الربملـان، الشامل إجراء قانوين يصدر من قبل السـلطة التشـريعية لكـل بلـدالعفو 
مــا نصــت املــالة ك،  الكــونررس...(، جملــر االحتــال، جملــر الشــورى، جملــر التشــريع، جملــر األمــة، جملــر النــواب

كـــذلك يف و :" يشـــرع الربملـــان يف امليـــالين الـــيت خيصصـــها لـــه الدســـتور 7و 1يف فقرهتـــا ، مـــن لســـتور انزائـــر 140
العقواب  و اننح و ، اإلجراءا  انزائية السيما حتديد اننااي ، .. القواعد العامة لقانون العقواب .اراال  اآلتية:

يطلـق عليهـا بعـر الفقهـاء: ، ميـر خالألـا ِبراحـل، ال يصـدر إال بقـانونو "3مل...الشـاوالعفـو ، املختلفة املطابقة ألـا
 التنفيذ.و النشر و ، التصديقو الصدور و ، التصويتو ، التعديلو القراءة و ، املناقشةو هي: االقرتاح و ، مراحل التشريع

 يف القانون اجلنائي الوضعياجلنائي العفو  آاثر: 
  :اخلاصالعفو  آاثر :أوال

يف الفــرتة الــيت يســري عليهــا مــن اتريــ  اإلعــالن عــن ، اخلــاف تتمريــل يف تعطيــل انــزاءالعفــو  ترتتــب عــن اآلاثر الــيت
من   يكـون احلكـم الصـالر عـن انهـا  القضـائية موقـول و ، القرار الذي يشمله فال ميكن له أن يعول أببر رجعي

إال إرا كـان هنـام اسـتريناء يشـمله ، .جمن ب.إ.ج 6ما نصت عليه املالة و هلعفو و كون العقوبة سقطت اب،  التنفيذ
كمــا أنــه ال يــيفبر يف مــا  .العقــواب  املاليــة فإهنــا تبقــى واجبــة التنفيــذ وأ، فيمــا خيــتص بــبعر العقــواب ، هــذا القــرار

عــــن العقوبــــة يســــري أبــــر  مــــن يــــوم العفــــو ن أل، ال ميكــــن  بطالهنــــاو ، مضــــى مــــن العقوبــــة الــــيت متــــت قبــــل صــــدور 
احلـبر قبـل صـدور  وللجـاين أن يطالـب ابلتعـوير عـن املـدة الـيت قضـاها يف السـجن أما أنـه  ال ميكـن .ك4صدور 

 عن  ويف حقيقته عف وه، العفون هذا النوع من أل، ال يطالب إبرجاع مبل  الررامة املاليةو ، العفوقرار 
 

                                                             
فريدة بن يونر، العفو الشامل واالختصاف التشريعي لرئير انمهورية يف القانون انزائري، جملة الفكر، جامعة حممد بوضيال، املسيلة،  1

 .6، ف 7العدل 
 .6، ف نفسهفريدة بن يونر، املرجع  2
، يتضمن التعديل 2016مارس سنة  6املوافق لــ   1937مجالى األول عام  26ميفر  يف  1-16من قانون رقم  7و 1ل  140املالة  3

 الدستوري.
تعمال  حق .حيي حاجي، اس874م، لار الفكر العريب، ف  1979، 4رؤول عبيد، مبالئ القسم العام من التشريع العقايب،   4

 .125إسقا  العقوبة وأبر  على الدعوى املدنية والدعوى انزائية، ف 
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مهـوري علـى خـالل رلـك إال إرا نص القـرار ان، ال العقوبة التكميلية  وال اآلاثر اننائيةو فال يزيل احلكم ، العقوبة
1. 

يف انرائم اليت ، "غريهاالشكوى و  التنازل عننااي  املتعلقة ابحلقوب اخلاصة "يف انالعفو أما عن األبر املرتتب عن 
، ســحبها وفـإرا قـام ارـين عليـه ابلتنـازل عـن الشـكوى أ .يشـرت  القـانون الشـكوى فيهـا لتحريـك الـدعوى العموميـة

فيـيفبر ، لكن قبل صدور حكم هنائي اب  حـائز لقـوة  الشـيء املقضـي بـهو ، عن اناينيصفح و فإنه تنازل عن حقه 
الـدعوى العموميــة مــع بقـاء التعويضــا   لصــاجمل  ابنقضــاءمـا يســمى و هو ، سـحب الشــكوى علـى الــدعوى العموميــة

السـجن  وأكما ميكن للجها  القضائية أن تصدر حكما ِبا تـرا  مناسـبا لـرلع انـاين كـكن حتكـم ابحلـبر ،  املتضرر
 .2غري النافذ 

  :الشاملالعفو  آاثر :ثــانيا
من قانون اإلجراءا  انزائرية فإنه ال جيوز اختار أي إجـراء إرا كانـت الـدعوى العموميـة مل حتـرم  6من خالل املالة 

ائيـة الشـامل قبـل حتريـك الـدعوى اننالعفـو حيـث بينـت لنـا آاثر  ج..إ. ج .مـن ب 6بعد تطبيقا ملا جاء يف املالة 
 .بعد و 

فإن هذ  الدعوى ال حتـرم ألن الفعـل اإلجرامـي اب  ، الشامل قبل حتريك الدعوى اننائيةالعفو _إرا صدر قانون 
  .احرتاما ملبدأ الشرعية ال ميكن املسكلة اننائيةو ، مشروعا

لعموميــة مهمــا  فــإن هــذا القــانون ينهــي الــدعوى ا، الشــامللعفــو _إرا حركــت الــدعوى العموميــة   صــدر القــانون اب
 .يتم إطالب سراح املتهم يف احلال ألن الفعل الذي قام به اب  مشروعاو ، كانت املرحلة اليت بلرتها الدعوى

فــإن هــذا القــانون يزيــل علــى الفــور أبــر احلكــم ، الشــامل بعــد صــدور حكــم إبلانــة املــتهمالعفــو _إرا صــدر قــانون 
 إطالب سراحه فورا.و عدم تنفيذ احلكم الصالر إبلانته ابلتا  يتمتع املتهم ابحلق يف و الصالر ابإللانة 

 .3الشامل كما تيفكد على رلك معظم القوانني العفو _تنقضي الدعوى العمومية بصدور قانون 
الشــرو  و القــانون الوضــعي يتضــح لنــا أن كــل مــن الصــيرة و يف الفقــه اإلســالمي العفــو ابملقارنــة بــني ضــوابط         

 .ا ابلكيفية اخلاصة بهمنهما حيدلاهن إال أن كال، تلفان بينهماال ختالعفو الواجبة لصحة 
حيـث أن ، الفقـه اإلسـالمي فإهنمـا خيتلفـان كليـاو اننـائي يف كـل مـن القـانون الوضـعي العفـو أما ابلنسـبة لـركن حمـل 

إن شـاء و التعزيـر. الـيت يرلـب فيهـا حـق العبـد فـإن شـاء عفـا و يف جنايـة القصـاف العفـو الفقه اإلسالمي جعل حمـل 
 طلب العقاب برر النظر عن نوع انرمية.

                                                             
 .125.حيي حاجي، نفر املرجع، ف417فولة عبد احلكيم، انقضاء الدعوى اننائية وسقو  عقوبتها.ف 1
2

بني الفقه اإلسالمي والقانون حيي حاجي، استعمال حق إسقا  العقوبة وأبر  على الدعوى املدنية والدعوى انزائية، لراسة مقارنة  
 .126_125انزائري، ف

 املوسوعة انزائرية للدراسا  السياسة واإلسرتاتيجية، العفو والعفو الشامل يف القانون انزائري بتصرل.  3
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تكميليـة   وتبعيـة أ وكانـت أصـلية أ  ايف مجيـع العقـواب  سـواء وللعفـ اواسـع افقد أعطى نطاق، بينما القانون الوضعي
ابســتريناء ، كـذلك انـرائم الـيت يشــرت  يف حتريـك لعواهـا علـى رفــع شـكوى مـن صـاحب احلــق ابلتنـازل عـن شـكوا و 

  .......اخل .مجعية أشرارتكوين جرائم و السرقا  املوصوفة و أبمن الدولة  انرائم اليت متر
فالفقـه ، فهي ختتلف بني كـل منهمـا، الوضعيالقانون و اننائي يف كل من الفقه اإلسالمي العفو أما ابلنسبة ألنواع 

، احلـاكم وعفـو ، ؤ أوليـا والوربـة أ وعفـ، ارـين عليـه وعفـ :إىلالعفـو اإلسالمي قسـمها علـى أسـاس مـن لـه احلـق يف 
حـق و شدل إمكانيته يف اننااي  اليت يرلـب فيهـا حـق هللا و ، يف اننااي  اليت متر حقوب العبالالعفو حيث أجاز 

  .السلطنة إال عند الضرورة
عـن  وهـذان النوعـان مهـا عفـو ، صالران عن سلطتني يف الدولةالعفو فقد أوجد نوعان من ، أما يف القانون الوضعي

العام _ أما العفو التشريعي _لعفو املسمى ابو عن انرمية  وعفو ، اخلاف_العفو سي _سالر لعفو مى اباملسو العقوبة 
قـد حـدل كـل مـن ف، اينعـن انـ وعفـ وابلتـا  فهـو يعد تنـازل عـن الشـكوى  والصالر عن املتضرر فه وابلنسبة للعف

لكـن أختلـف  كـل مـن الفقـه و ، العفـوفيهـا  واجيوز  العقواب  اليت ملالعفو و قانون العقواب  اليت أجازوا فيها الو الفقه 
 .اننائيالعفو حمل و القانون يف أسر و 

العفـو القـانون الوضـعي يتفقـان يف تشـريع و ن كـل مـن الفقـه اإلسـالمي أاننائي يتْب لنـا العفو أما اآلاثر النامجة عن 
كمـا أهنمـا خيتلفـان يف طريقـة  ،همـايف كل منالعفو ختالل الكلي بينهما يف العقواب  اليت يشملها مع اإل، اننائي
  .القصد من وراء و إجراءاته العفو و 

الصفة اإلجرامية للفعل تبقى اثبرية يف الفقه اإلسالمي مع بقاء العقوبة املشروعة صالل القانون عند صدور قانون ف
 .يشمل جمموعة من العقواب و الصفة اإلجرامية للفعل  وميحالعفو 
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 إىل مجلة من النتائ  أمهها ما يلي:توصلنا من خالل لراستنا 

 مما لل على مشروعيته يف اإلسالم.، العفوالسنة على الرتغيب يف و ورل  أللة كريرية يف الكتاب  .1

 احملبة بني أفرال ارتمع.و صون الول و ال يف حتسني العالقا  االجتماعية أبر فعى  وللعف .2

 أمسى معانيه.و ، أبرز أشكال التسامحالعفو  .3

 ختفيفها. وأ، إلسقا  العقوبة اسببيعد وبة عن العقالعفو  .4

مسـة اإلحسـان العفـو نح صـاحب التوبـة منـه. كمـا ميـو ع عـن الـذنب انـاين إىل اإلقـال وعن العقوبة يـدعالعفو  .5
 التفضل.و 

 حث عليه.و إىل ما لعا إليه هللا  المترياله، يبل  العايف لرجة عظيمة عند هللا .6

نــزع الرــل و ، إصــالح النفــوسو ، الــرتاحم يف ارتمــعو زز التواصــل يعــو ، يف اإلســالم يــدحر قطيعــة الــرحمالعفــو  .7
 احلقد منها.و 

إال أنـه مل يكـن موافقـا ملـا جـاء  بـه الشـريعة يف كـل األحكـام ، عن العقوبةالعفو تناول القانون الوضعي مبدأ  .8
 الضوابط.و 

 اخلاف.والعفو العام العفو : منها  إىل عدة أنواعالعفو قسم القانون الوضعي  .9

 نوعها.و ابختالل العقوبة العفو ف لرجة ختتل .10

 تريريا ألا. وقد يكون ختفيفا منها أ، ير ابلضرورة إسقاطهاعن العقوبة لالعفو  .11

 ال حيق للجاين رفضه.و  ،اخلاف أبمر من رئير انمهوريةالعفو يصدر  .12

، يفرب بني أشخاف انرميةكما أنه ال ،  املقيدة ألاو املانعة للحرية و املالية و مجيع العقواب  البدنية العفو يشمل  .13
 املشارم له. ووأيضا اناين األصلي أ، مكررين وسواء مبتدئني أ

ـــــــــــــــةالعفـــــــــــــــو  .14 ـــــــــــــــذ العقوب ـــــــــــــــدى احلكومـــــــــــــــةو حســـــــــــــــب ضـــــــــــــــوابط  ،يوقـــــــــــــــف تنفي أحكـــــــــــــــام مســـــــــــــــطرة ل

 ةــــخامت
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 ـ فهرس ا ايت القرآنية:1

 الصفحة ا ية السورة
 البقرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آل عمران
 النساء

 
 
 

 املائدة
 
 
 
 

 األعرال
 هول
 
 

-:  ََيْســِفُك َوِإْر قَــاَل رَبُّــَك لِْلَماَلِئَكــِة ِإينىِ َجاِعــٌل يف اأْلَْرِا َخِليَفــًة َقــالُوا َأجَتَْعــُل ِفيَهــا َمــْن يـُْفِســُد ِفيَهــا و
ُس َلَك قَاَل ِإينىِ أَْعَلُم  َماَء َوَدُْن ُنَسبِىُح حِبَْمِدَم َونـَُقدِى  [30]البقرة  .َما اَل تـَْعَلُمونَ الدِى

 [.52﴾ ]البقرة   ُه َعَفْواَن َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َرِلَك َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ ﴿ -

-  ُاِبأْلُنـْرَيى َفَمـْن نـْرَيى اَي أَيُـَّها الهِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُف يف اْلَقتـَْلى احْلُرُّ اِبحْلُرِى َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواأْل
ـــِه إبِِْحَســـان  َرلِـــَك خَتِْفيـــٌف ِمـــْن رَبِىُكـــْم َورَ  مْحَـــةٌ َفَمـــِن ُعِفـــَي لَـــهُ ِمـــْن َأِخيـــِه َشـــْيءٌ فَاتىَِبـــاٌع اِبْلَمْعـــُروِل َوأََلاءٌ إِلَْي

  [ 178] البقرة  اْعَتَدى بـَْعَد َرِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 
-  ٌاَي أُوِ  اأْلَْلَباِب َلَعلهُكْم تـَتـهُقوَن  َوَلُكْم يف اْلِقَصاِف َحَياة  [ 179] البقرة 
 [.  187﴾ ]البقرة  فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآْلََن اَبِشُروُهنه  ﴿-

ا َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َيْسكَلُوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْ ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنهاِس َوِإمْثُُهمَ ﴿ -
ُ َلُكُم اآْلَاَيِ  َلَعلهُكْم تَـتَـَفكهُروَن  ُ اَّلله  [.219﴾ ]البقرة َوَيْسكَلُوَنَك َماَرا يـُْنِفُقوَن ُقِل العفو َكَذِلَك يـُبـَنيِى

 فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم ِإاله َأْن يـَْعُفوَن أَو َوِإْن طَلهْقُتُموُهنه ِمْن قـَْبِل َأْن مَتَسُّوُهنه َوَقْد فـََرْضُتْم أَلُنه َفرِيَضةً ﴿ -
َ  يـَْعُفو َنُكْم ِإنه اَّلله ِبَا تـَْعَمُلوَن الهِذي بَِيِدِ  ُعْقَدُة النِىَكاِح َوَأْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـهْقَوى َواَل تـَْنَسوُا اْلَفْضَل بـَيـْ

 [.  238﴾ ] البقرة اْلُوْسَطى َوقُوُموا َّللِهِ قَانِِتنَي ( َحاِفظُوا َعَلى الصهَلَواِ  َوالصهاَلِة 237َبِصرٌي )

 [. 286﴾] البقرة َواْعُف َعنها َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلاَن فَاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ﴿-
ُ حيُِبُّ ﴿ -  [134﴾ ]آل عمران: اْلُمْحِسِننيَ  َواْلَكاِظِمنَي اْلَرْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهاِس َواَّلله
ْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـُْهْم كُ  فَِبَما َرمْحَة  ِمَن اَّللهِ لِْنَت أَلُْم َوَلو﴿ -

 [. 159﴾ ] آل عمران َواْستَـْرِفْر أَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ 
-  ًَحَسَنًة  َمْن َيْشَفْع َشَفاَعة [85] النساء 
-  َِليَــةٌ ُمَســلهَمةٌ َوَمـا َكــاَن ِلُمــيْفِمن  َأْن يـَْقتُــَل ُميْفِمًنــا ِإاله َخطَــكً َوَمــْن قـََتــَل ُميْفِمًنــا َخطَــكً فـََتْحرِيــُر َرقـََبــة  ُميْفِمَنــة  و

قُوا  [92]النساء  ِإىَل أَْهِلِه ِإاله َأْن َيصهده
َ َكاَن َعُفوًّا َقِديرًا تَـ  ُفوُ  أَوختُْ  ِإْن تـُْبُدوا َخيـْرًا أَو﴿-   [.149﴾] النساء ْعُفوا َعْن ُسوء  فَِإنه اَّلله
-:  يًعا َا َأْحَيا النهاَس مجَِ  [32]املائدة  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَكمنه
-  ََوَرُسوَلهُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِا َفس َ َا َجزَاءُ الهِذيَن حُيَارِبُوَن اَّلله اًلا َأْن يـَُقتـهُلوا أَوُيَصلهُبوا أَوتـَُقطهَع أَْيِديِهْم ِإمنه

نـَْيا َوأَلُْم يف اآْلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلل  َأو َفْوا ِمَن اأْلَْرِا َرِلَك أَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ  .يـُنـْ
 [33]املائدة 

-  َغُفوٌر َرِحيٌم ِإاله الهِذيَن اَتبُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تَـ َ  [  34] املائدة  ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنه اَّلله
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنه النـهْفَر اِبلنـهْفِر َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف َواأْلُُرَن اِبأْلُ  ﴿- ُرِن َوالسِىنه اِبلسِىنِى وََكتَـبـْ

َب ِبِه فـَُهو َواْنُُروَح ِقَصافٌ   [45﴾]املائدة َكفهارٌَة َلهُ  َفَمْن َتَصده
    [199.﴾ ]األعرال ُخِذ العفو َوْأُمْر اِبْلُعْرِل َوأَْعِرْا َعِن اْنَاِهِلنيَ  ﴿-

-  ِ يِىَئا  [ 114]هـول   ِإنه احلََْسَناِ  يُْذِهْْبَ السه
 
 

 

50 

 

10 

14،19،2

0 

48،72 

19،64 

10 

10 

 

 

11،65 

 

 

 

11 

 

9 

 

10 

 

23 

 

15 ،46 

 

61 ،63 

 

10 

15 

 

 

46 ،49 

 

42 

16 ،19 

 

20 ،60 

9 

10 ،22 

 



 الفهارسقائمة                                                           العفو اجلنائي )دراسة مقارنة (                                         

-88- 

15.  

 النحل
 اإلسراء

 
 مرمي
 النور

 
 

 الشورى

-  ِميَاِن ِإاله َمْن ُأْكرَِ  َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئَن اِبإْل  [ 106] النحل 
-  َوَمْن قُِتَل َمظُْلوًما فَـَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِىِه ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرْل يف اْلَقْتِل إِنههُ َكاَن َمْنُصورًا   اإلسراء [

33 ] 
-:  ُـــْلَناُهْم َعلَــى َكريِــري  ممهـــْن َوَلَقــْد َكرهْمنَــا بَــيِن َآَلَم َومَحَْلَنـــاُهْم يف اْلبَـــرِى َواْلَبْحــِر َوَرَزقْـَنـــاه ْم ِمــَن الطهيِىبَــاِ  َوَفضه

 [70]اإلسراء  .َخَلْقَنا تـَْفِضياًل 
 [ 64﴾  ]مرمي:َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا﴿ -
-   الزهانَِيةُ َوالزهاين فَاْجِلُدوا ُكله َواِحد  ِمنـُْهَما ِمَئَة َجْلَدة   [.  2] النور 
-  َْهاَلًة ُمـوَن اْلُمْحَصـَناِ   ُه مَلْ أَيْتُـوا أِبَْربـََعـِة ُشـَهَداَء فَاْجلِـُدوُهْم مَثَـاِننَي َجْلـَدًة َواَل تـَْقبَـلُـوا أَلُـْم َشـَوالهِذيَن يـَر

 [  4]النور  .أَبًَدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
َتِصُروَن )﴿- زَاءُ َسيِىَئة  َسيِىَئٌة ِمريْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَكْجرُُ  ( َوجَ 39َوالهِذيَن ِإَرا َأَصابـَُهُم اْلبَـْرُي ُهْم يـَنـْ

 [. 40-39الشورى  ﴾ ]َعَلى اَّللهِ 
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 ـ فهرس األحاديث النبوية: 2
 

 طرف احلديث الصفحة

 إمنا األعمال ابلنيا   57
 أشفعوا إ  ويقضي هللا على لسان نبيه ما يشاء  57
 أيعجز أحدكم أن يكون ككيب ضمضم كان إرا خرج من منزله 53
 فإن لمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 52
 اهتم إال احلدول أقيلوا روي األيئا  عرير  23
 قـول من قتل عمدا فـهو 20
 مل يرفع إليه قصاف قط إال أمر ابلعفو 65
 إن من عبال هللا من لو أقسم على هللا ألبر  18
 إرا أتيت معسرا فتجاوز 14
 أمـا إنه إن كـان صـالقا بـم قـتلـته لخلت النـار  17
 كصاحب ايسني هو 60
 خيتار إحدى بالث صبل فإنه من أصيب بـقتل أو 17
 مـا رأيت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم رفـع إليـه شـيء فـيه قـصاف إال أمـر فيه بـالعفو 20
 تعافوا احلدول فيما بينكم............" روا  أبولاول. 17
 تعافوا احلدول قبل أن ريتوين به 52
 ـعه هللا بـه لرجـة وحـط عـنه خـطيئة.مـا من رجـل يـصاب بـشيء يف جسـد  فـيتصدب  بـه  إال رف 16
 أان أوىل بكل مومن من نفسه 67

16،44،6

4،66 
 من قتل له قتيل فكهله بني خريتني:إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية

 إن هللا  وضع عـن أميت الـخطك والنسيان   13
 من سر  أن ينجيه هللا من كرب يوم الـقيامة فـلينفر عن مـعسر  13

 وضع له أظله هللا يـوم الـقيامة حتت ظل عـرشه يـوم ال ظل إال ظـله من أنظر معسرا، أو 13
 أيهـا النـاس قـد فـرا هللا عـليكم الـح  فحجوا 13
قد عـفو  عن صـدقة الـخيل والـرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كـل أربعـني لرهـما، ولـير يف تسعني ومـائة شيء فإرا  12

 ئتني ففيها خـمسة الـدراهـمبلـرت مـا
 مل يكن رسول هللا بفاحش وال متفحش 12
 إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا  ما نقصت صدقة من مال، وما زال هللا عبدا بعفو 11
 ما أحل هللا يف كتابه فهو حالل... 12
ة سنة فلم جيزين، وعرضت عليه يوم اخلندب عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد وأان ابن أربع عشر  58

 وأان ابن  ر عشرة سنة فكجازين 
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 ـ فهرس املواد القانونية: 3
 الصفحة نص املادة" رقم املادة القانون

 الدستور   

 انزائري    
"يبدي ارلر األعلى للقضاء رأاي استشاراي قبليا يف ممارسة رئير انمهورية حق  - 156

 العفو."
28 

انون االساسي الق
 للقضاء انزائري

 

105 
"يستشار ارلر األعلى للقضاء فيما يتعلق ابلطلبا  واالقرتاحا  واإلجراءا  -

 اخلاصة ابلعفو، ويبدي رأاي استشاراي قبليا يف ممارسة رئير انمهورية حق العفو."
28 

 31 فاء يف مريل هذ  احلاال  ..يعفى الراشي من العقوبة إرا أابح ابألمر إىل اإلع 172 األرلينالدستور -
 قانون

 العقواب  انزائري
 

 القضــائية عــن جنايــة أو "يعفـى مــن العقوبــة املقــررة كـل مــن يبلــ  الســلطا  اإللاريـة أو- 92
الشــروع فيهــا وختفــير العقوبــة لرجــة  جنحــة ضــد امــن الدولــة قبــل البــدء يف تنفيــذها أو

 الشروع فيه..... " أوواحدة إرا كان اإلبالغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ 

31 

 قانون
 العقواب  انزائري

 

مـــن يقـــوم مـــن اننـــاة  52"يســـتفيد مـــن العـــذر املعفـــي وفقـــا للشـــرو  املقـــررة يف املـــالة - 179
ابلكشف للسلطا  عـن االتفـاب الـذي يـتم أوعـن وجـول انمعيـة ورلـك قبـل أي شـروع 

 "االتفاب وقبل البدء يف التحقيق. يف انناية موضوع انمعية أو

31 

 قانون
 العقواب  انزائري

 

 الســــلطا  أو 198_ 179" إرا اخــــرب احــــد مــــرتكيب اننــــااي  املبينــــة يف املــــالتني - 199
كشــــف ألــــا عــــن شخصــــية اننــــاة قبــــل إمتــــام هــــذ  اننــــااي  وقبــــل بــــدء أي إجــــراء مــــن 

ســهل القــبر علــى اننــاة اآلخــرين حــىت بعــد بــدء التحقيــق  إجــراءا  التحقيــق فيهــا أو
 " 52د من عذر معفي ابلشرو  املنصوف عليها يف املالة فانه يستفي

31 

 قانون
 العقواب  انزائري

 

" ويعاقـــب ابلعقوبـــة نفســـها احلـــبر مـــن بـــالث أشـــهر إىل  ـــر ســـنوا  وبررامـــة مـــن - 182
 لينــار كــل مــن يعلــم الـــدليل علــى بــراءة شــخص حمبــوس احتياطيـــا أو15.00اىل 500

الـدليل فـورا أمـام سـلطا   دا  أن يشـهد هبـذاجنحـة وميتنـع عمـ حمكوم عليـه يف جنايـة أو
الشـــرطة ومـــع رلـــك فـــال يقضـــى ابلعقوبـــة علـــى مـــن تقـــدم مـــن تلقـــاء نفســـه  القضـــاء أو

 بشهالتـه وان ريخر يف اإللالء هبا."

32 

 قانون
 العقواب  انزائري

 " جيـــوز للمحكمــــة يف احلــــاال  املنصـــوف عليهــــا يف هــــذ  املـــالة أن تعفــــي أقــــارب أو- 91
 لراية الدرجة الريالرية من العقوبة املقررة " أصهار الفاعل

33 

 قانون
 العقواب  انزائري

العقــاب ابلســـجن امليفبـــد لكــل مـــن قلـــد خــاُت الدولـــة أو اســـتخدم اخلــاُت املقلـــد و تطبـــق  205
 على مرتكيب انناية... 199األعذار املعفية املنصوف عليها يف املالة

31 

(القواعــد 7لشــعيب الــوطين يف ارــاال  الــيت خوألــا إاي  الدســتور......"يشــرع ارلــر ا- 115 الدستور انزائري 
العامة للقانون انزائي واإلجراءا  انزائية، السـيما  حتديـد اننـااي  وانـنح والعقـواب  

 املختلفة املطابقة ألا، والعفو الشامل وتسليم اررمني."

34 

 قانون
 العقواب  انزائري

 الشامل على اننااي  واننح الـيت كانـت موضـوع حماكمـة أو "تطبيق إجراءا  العفو - 02
واتريــــ  نشــــر  1980متابعــــة مــــن قبــــل جملــــر امــــن الدولــــة يف املــــالة مــــابني أول ينــــاير 

 القانون."

35 

 35احملتمل  "يستفيد من إجراءا  العفو الشامل املواطنون احملكوم عليهم واملتابعني  أو 03 89/06
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قانون عضوي 
 جزائري

 م يف عملية وحركة تخربة أو23/02/1989بب مشاركتهم قبل اتري  متابعتهم لس
 لررا معارضة لنظام الدولة "

90/09 
قانون عضوي 

 جزائري

"يرتتـب علــى العفــو الشــامل العفــو عـن العقــواب  األصــلية والتبعيــة والتكميليــة وكــذلك - 05
 سقو  احلق النات  عنها......" ما يتعلق بفقدان األهلية أو

35 

يضطلع رئير انمهورية ابإلضافة إىل السلطا  اليت ختوألا إاي  صراحة أحكام أخرى  74 ور انزائريالدست
يف الدستور ابلسلطا  والصالحيا  اآلتية......وله حق إصدار العفو وحق ختفير 

 العقواب  واستبداألا..."

35 

قبليــا يف ممارســة رئــير انمهوريــة حــق :"يبــدي ارلــر األعلــى القضــائي رأاي استشــاراي - 147 الدستور انزائري
 العفو. "

36 

يشـــرع الربملـــان يف امليـــالين الـــيت خيصصـــها لـــه الدســـتور و كـــذالك يف ارـــاال  اآلتيـــة...  140 الدستور انزائري
 القواعد العامة لقانون العقواب ، اإلجراءا  انزائية السيما.......و العفو الشامل...

85 

وم على شيفون األيئا  القضـائية جملـر أعلـى يرأسـه رئـير انمهوريـة، و يبـني القـانون يق 173 الدستور انزائري
 طريقة تشكيله...

29 

 29 لرئير انمهورية حق إصدار العفو و حق ختفير العقوبة أو استبداألا 77 الدستور انزائري
قانون اجراءا  
 جزائية جزائري

 طريقة العفو  يقوم مقام تنفيـذها الكلـي أوية بالعفو انزئي من  " إن اإلعفاء الكلي أو- 66
 انزئي."

36 

قانون اجراءا  
 جزائية جزائري

 انزئـــي مـــن العقوبـــة بطريـــق العفـــو يقـــوم مقـــام تنفيـــذها الكلـــي أو وأن اإلعفــــاء الكلــــي أ 677
 " .انزئي

74 

قانون العقواب  
 اللبناين

فرعيـة  بة أصـلية كانـت أو" يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية، ويسقط كل عقو - 150
 إضافية"

77 

قانون اجراءا  
 جزائية جزائري

خيلى سبيل املتهم احملبوس احتياطا فور صدور احلكم عليه ابحلبر، مع إيقال التنفيذ  365
 الررامة، ورلك رغم االستئنال ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر" أو

77 

قانون العقواب  
 اللبناين

 78 ووقف احلكم النافذ لون نيل العفو " " ال حيول وقف التنفيذ- 154

قانون العقواب  
 اللبناين

معنــــواي تلــــزم الفاعــــل ابلتعــــوير، جتــــب  كــــل جرميــــة تلحــــق ابلرــــري ضــــررا مــــالاي كــــان أو 138
 االلتزاما  املدنية على فاعل انرمية الذي استفال من أحد أسباب اإلعفاء"

80 

قانون العقواب  
 اللبناين

تعلقهـا ال مفعـول ألـا علـى  متنـع تنفيـذها أو سقط األحكـام انزائيـة أو"األسباب اليت ت- 148
 االلتزاما  املدنية، اليت تبقى خاضعة ألحكام قانون املوجبا  والعقول."

80 

قانون اجراءا  
 جزائية جزائري

"تنقضي الدعوى العمومية يف حالة تنفيذ اتفاب الوساطة وحبسب الشكوى إرا كانـت - 06
متابعـــة.كما جيــوز أن تنقضــي الـــدعوى العموميــة ابملصــاحلة إرا كـــان هــذ  شــرطا الزمــا لل

 القانون جييزها صراحة."

74 

 قانون
 العقواب  انزائري

صـفح الضــحية يضــع حــد للمتابعــة انزائيــة للعقوبــة املقــررة علــى انــنح املــذكورة يف املــالة  303
، 331، 330مكـــــرر مـــــن نفـــــر القـــــانون، واملـــــوال  329مــــن ب.ع.ج واملـــــوال  303

81 
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 .من ب، ع ج  339 
 قانون

 العقواب  انزائري
 

" يف حالـــة االعتـــداء علـــى األشـــخاف ِبـــا ميـــر الســـالمة انســـدية، لون اإلفضـــاء إىل - 442
 املو ، كالضرب، وانرح حيث قرر :

يعتـــــدون  _العقوبــــة املـــــذكورة علـــــى األشـــــخاف وشــــركائهم الـــــذين حيـــــدبون جروحـــــا أو1
التعـــدي لون أن ينشـــك عـــن رلـــك أي  رى، أويرتكبـــون أعمـــال عنـــف أخـــ ابلضـــرب، أو

ـــلي عــن العمــل ملــدة تتجــاوز  ســة عشــر يومــا، ويشــرت  أن ال يكــون  مــرا أو عجــز كـ
 محل سالح. ترصد أو هنام سبق إصرار أو

مــرا ال يرتتــب عليـــه  إصـــابة أو _كــل مــن تســبب برـــري قصــد يف إحــداث جــروح أو2
عـدم احتيــا   رعونـة أو عجـز كلـي عـن العمـل جيــاوز بـــالبة أشـهر وكـان رلـك انشــا عـن 

 عدم مراعاة النظم". إمهال أو عدم انتبا  أو أو

81 

قانون اجراءا  
 جزائية جزائري

ويف حالـة  " يعني القاضي طبقا ألحكام قانون األسرة، مقدما من بني أقارب القاصـر.- 469
تعــذر رلــك يعــني شخصــا آخــر خيتـــار ، جيــب يف احلــالتني أن يكــون املقــدم أهــال للقيـــام 

 لقاصر وقالرا على محاية مصاحله."بشيفون ا

81 

 قانون
 االسرة انزائري

حصـول مـانع لـه حتـل  غيابـه أو " األب يــكون وليا علـى أوالل  القصـر، وبعـد وفاتـه أو- 87
 األم حمــله يف القيام ابألمور املستعجلة."

82 

وألـــا إاي  صـــراحة أحكـــام " يضـــطلع رئـــير انمهوريـــة ابإلضـــافة إىل الســـلطا  الـــيت خت- 91 الدستور انزائري
 أخرى يف الدستور ابلسلطا  والصالحيا  التالية"

82 
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  قائمة املصادر واملراجع:. 4
   القرءان الكرمي  أوال: كتب تفسري

انصـــاف أيب بكــــر أمحــــد يب علـــي الــــرازي احلنفـــي، حتقيــــق: حممــــد الصـــالب قمحــــاوي، لار إحيـــاء الــــرتاث العــــريب  _ أحكـــام القــــرآن،1
 هـ. 1405_بريو ، 

 _التحرير والتنوير تفسري أبن عاشور، العالمة حممد الطاهر  بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور 2
 م، ميفسسة التاري  العريب، بريو . 2000هـ،  1420، 1هـ،   1393التونسي، تويف عام 

 ، لبنان.تفسري القرآن العظيم، احلافظ أيب الفداء ابن كريري القرشي الدمشقي، لار الندى بريو    _3
_تفسري الكبري ومفاتيح الريب، فخر الدين الرازي أبوعبد هللا حممد بن عمر بن احلسـني بـن احلسـن بـن علـي القرشـي التيمـي البكـري، 4

 طبعة جديدة منقحة، مكتب التوبيق والدراسا  يف لار الفكر.
 هـ. 1410رابع، مكتبة املعارل الرايا _تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كريري، حممد نسيب الرافعي، ارلد ال5
_ انــامع ألحكــام القــرآن، تفســري القــرطيب، األمــام أبوعبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القــرطيب، لار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريو ، 6

 م. 1985هـ،  1405، 2ارلد الريامن،  
ن حممد بن عبد هللا األجيي الشافعي، لار الكتب العلميـة، بـريو ، _جامع البيان يف تفسري القرآن،  الشريازي حممد بن عبد الرمحان ب7

 لبنان.
جعفــر الطــربي )  _ جـامع البيــان علـى ريويــل القـرآن، تفســري الطـربي، اإلمــام حممـد بــن جريـر بــن يزيـد بــن كريـري بــن غالـب اآلملــي، أبـو8

 م. 2000هـ، 1420  1(، حتقيق: الشي  أمحد حممد شاكر، ميفسسة الرسالة،   310تويف 
 القاسم احلسني بن حممد بن املفضل املعرول ابلراغب األصفهاين، لار القلم لمشق. _مفرلا  ألفاظ القرآن، أبو9

هـــ، لار أحيـــاء  1420، 1هـــ(،   516حممــد احلســـني بــن مســعول البـــروي ) تــويف  _معــامل التنزيــل يف تفســري القـــرآن، اإلمــام أبــو 10
 الرتاث العريب، لبنان، بريو .

 هـ.1410 العلي القدير، حممد نسيب الرافعي، مكتبة املعارل، الرايا، _ تيسري11
 _جممع فتاوى شي  اإلسالم أمحد ابن تيمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف املدينة املنورة.  12

 ثـانيا: احلديث الشريـف وعـلومه وشرحه
(، حتقيــق حممــد 748ر الــدين عبــد هللا بــن قاميــاز الــذهيب ) املتــويف _املهــذب يف اختصــار الســنن الكــربى للبيهقــي، اإلمــام احلــافظ مشــ1

 م، لار الكتب العلمية، بريو ، لبنان. 1971عريمان، 
 هـ. 1408، 1الفرج عب الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، لار املعرفة، بريو ،   _ جامع العلوم واحلكم، أبو2
تاين األزلي، حتقيق:حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، وتعليق:كمــال يوســف _ ســنن أيب لاول، ســليمان بــن األشــعث أبــولاول السجســ3

 احلو ، لار الفكر، بريو .
 _سنن أبن ماجه، أبوعبد هللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويين، حتقيق: حممد فيفال عبد الباقي، لار الفكر، بريو .4
 اكر، لار إحياء الرتاث العريب، بريو ._سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق:أمحد حممد ش5
الســيد عبــد هللا هاشــم ميــاين املــدين، لار املعرفــة، بــريو   قطــين البرــدالي، حتقيــق: احلســن الــدار وقطــين، علــي بــن عمــر أبــ _ســنن الــدار6

 م. 1966هـ،  1386

مكتبـة لار البـاز، مكـة املكرمـة،  السنن الكربى، أمحد بن حسني بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي، حتقيق:حممد عبـد القـالر عطـا،_7
 م. 1994هـ، 1414
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ارتـــيب مــن الســنن، أمحـــد بــن شــعيب أبوعبـــد الــرمحن النســائي، حتقيـــق: عبــد الفتــاح أبوغـــدة، مكتــب املطبوعـــا   _ ســنن النســائي أو8
 م.1986هـ، 1406، 2اإلسالمية، حلب،   

 هـ، لار الفكر، بريو .618سي،  اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيوا–_شرح فتح القدير 9
انــامع الصــحيح املختصــر، حممــد بــن إمساعيــل أبوعبــد هللا البخــاري انعفــي، حتقيق:ل.مصــطفى ليــب البرــا  _ صــحيح البخــاري أو10

 م.1987هـ، 1407، 3أستار احلديث وعلومه يف كلية الشريعة، جامعة لمشق، لار ابن كريري، اليمامة، بريو ،  
احلسني مسلم بن احلجاج بـن مسـلم القشـريي النيسـابوري، لار انيـل، بـريو ، لار اآلفـاب  امع الصحيح، أبوان _صحيح مسلم أو11

 انديدة، بريو .
 هـ، لار إحياء الرتاث، بريو . 543_عارضة األحولي بشرح صحيح الرتمذي، أبوبكر حممد بن عبد هللا بن العريب املالكي،   12
 هـ.1415، 2الطيب، لار الكتب العلمية، بريو ،   حممد مشر احلق العظيم آابلي أبو _عون املعبول شرح سنن أيب لاول،13
هـــ،  852الفضــل أمحـد بــن علـي بــن حممـد بــن أمحـد بــن حجـر العســقالين متـويف  _فتــح البــاري بشـرح صــحيح البخـاري، اإلمــام أبـو14

 ر الفكر، بريو .حتقيق: الشي  عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، والشي  حمب الدين اخلطيب، لا
_املســـتدرم علـــى الصـــحيحني، حممـــد بـــن عبـــد هللا أبوعبـــد هللا احلـــاكم النيســـابوري، حتقيق:مصـــطفى عبـــد القـــالر عطـــا، لار الكتـــب 15

 م. 1990هـ،  1411، 1العلمية، بريو ،  
، 2بــريو ،  –ســالمي مصــنف عبــد الــرزاب، أبــوبكر عبــد الــرزاب بــن مهــام الصــنعاين، حتقيق:حبيــب الــرمحن األعظمــي املكتــب اإل_16

 هـ.  1403
 م. 1408، 1الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، لار املعرفة، بريو ،   _جامع العلوم واحلكم، أبو17
هــ،  1425، 4  3،  2،  1هــ(، بروايـة بـن حيـىي بـن كريـري الليريـي األندلسـي القـرطيب،   179_موطك مالـك بـن أنـر املتـويف )18

 م. 2005
حممد يوسـف البنـوري، لار احلـديث، مصـر،  حممد احلنفي الزيلعي، حتقيق: واية ألحاليث األداية، عبد هللا بن يوسف أبو_نصب الر 19

 هـ 1357
 فهرسة معاجم اللغة العربية: 

هــــ (، حتقيـــق: حممـــد زكـــراي يوســـف، لار العلــــم  390_ الصـــحاح، اتج اللرـــة وصـــحاح العربيـــة، امساعيـــل بـــن محـــال انــــوهري )تـــويف  1
 م  1990، 4يني _ بريو    للمال

 هـ.  1405، 1_ التعريفا ، علي بن حممد بن علي انرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، لار الكتاب العريب، بريو     2
، 5هـــ، حتقيــق مكتــب الــرتاث، ميفسســة الرســالة، بــريو     817_ القــاموس احملــيط، جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آابلي  3

 م.  1996
 . 1_ لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لار صالر بريو     4
م، لار  2003، 1_اخلليـل بـن أمحــد الفراهيـدي، كتــاب العـني مرتــب علـى حــرول املعجـم، ترتيــب وحتقيـق عبــد احلميـد هنــداوي    5

 الكتب العلمية بريو  لبنان. 
 م، مكتبة الشروب الدولية، مجهورية مصر العربية.  2004هـ،  1425_ جممع اللرة العربية، املعجم الوسيط،  6
 م، الدار الشامية بريو .  1997هـ،  1418، 2_ الراغب األصفهاين، مفرلا  ألفاظ القرآن، حتقيق: صفوان لاولي   7
 2003هــ،  1424 م، ومعهـد املخطوطـا  العربيـة 2000هــ،  1421_احملكم واحمليط األعظـم، ابـن سـيدة، لار الكتـب العلميـة، 8
 م.
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 اثلثا:مقـاصد الشريعة اإلسالمية وأصول الفقه اإلسالمي وقـواعده_الـفقـه اإلسـالمي 
 ، لار الفكر ، لمشق.2_ الفقـه اإلسالمي وأللته، النظراي  الفقـهية والعقول، وهبة الـــزحيلي،  1
 امحد حممد شاكر، لار الفكر، بريو . هـ(، حتقيق  456حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، )تويف  _احمللى ابآلاثر، أبـو2
 _ التشريع اننائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الـوضعي، عبد القـالر عـول ، لار الكتب العلمية، بريو .3
 م. 1987، 1_سقو  العقواب  يف الفقه اإلسالمي، ل  جرب حممول الفضيال ، لار عمار، األرلن، عمـان،  4
 هـ. 1410، 1زيد بن عبد الكرمي بن علي، لار العاصمة، الرايا،   بة يف الفقه اإلسالمي، لكتور_العفو عن العقو 5
 زهرة، الطباعة والنشر، لار الفكر العريب. _ انرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، "العقوبة  "اإلمام حممد أبو6
 م. 1997هـ، 1418لار العلم،  1لي،   _الفقـه احلنبلي امليسر أبللته وتـطبيقاته املعاصرة، وهبـة الزحي7
 هـ، مكتبة القانون واالقتصال، الرايا.  1436، 1_ العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظام،  خالد إبراهيم السيد،  8
ريو ، م، لار الكتـب العلميـة، بـ 2007_ العفو عـن العقوبـة يف ضـوء الشـريعة اإلسـالمية والقـانون الوضـعي مـاهر عبـد اريـد عبـول،  9

 لبنان.
 م. 1983هـ،  1404، لار األدى، 2_جـال مساح السيد، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  10
_االشــرتام يف انرميــة يف الفقــه اإلســالمي، ســامي مجيــل الفيــاا الكبيســي، أســتار الفقــه اننــائي يف كليــة العلــوم اإلســالمية، جامعــة 11

 م، بريو ، لبنان.  1971شريعة، لار الكتب العلمية بردال، ورئير قسم ال
م، لار القلـم  1996هــ،  1413، 2_الفقـه املنهـجي علـى مـذهب الشـافعي، علـي الشـرحيي، مصـطفى اخلـن، مصـطفى البرـاء،  12

 لمشق.
 هـ. 1406، 13و ،  _ زال املعال يف هدي خري العبال، حممد بن أيب بكر الزرعىي ابن القيم انوزية، ميفسسة الرسالة، بري 13
هــ(، شرحه:الشــي   790_املوافقـا  يف أصـول الشـريعة، أيب إسـحاب الشــاطيب إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الررانطــي املـالكي )تـويف 14

 م لار املعرفة بريو ، لبنان. 1996هـ،  1416، 2لراز،  
 هـ. 1418الة بريو  ، ميفسسة الرس1_القصاف والداي  يف الشريعة اإلسالمية، زيدان عبد الكرمي،  15
هـــ،  1425، مركــز املقريــزي للدراســا  التارخييــة، لنــدن، 1_القصــاف لراســة يف الفقــه اننــائي املقــارن، هـــاين الســباعي يوســف،  16

 .م 2004

  م، املركـز القــومي لإلصــدارا 2015، 1_الديـة يف الشــريعة اإلسـالمية وفقــا للقــانون السـعولي، عبــد العزيــز بـن حممــد الصــرري،   17
 القانونية، مصر. 

م، لار البحـــــوث  2002هــــــ،  1422، 1_ اننايـــــة علـــــى االطـــــرال يف الفقـــــه اإلســـــالمي، جنـــــم عبـــــد هللا ابـــــراهيم العيســـــاوي،   20
 للدراسا  اإلسالمية وإحياء الرتاث اإلمارا  العربية املتحدة ليب. 

 ، مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالل .م 1957، 3_التعزير يف الشريعة اإلسالمية، عامر عبد العزيز موسى،   21
م، مكتبـــة  2006هــــ،  1427، 1_ســـبل الســـالم شـــرح بلـــوغ املـــرام مـــن أللـــة األحكـــام، الصـــنعاين حممـــد بـــن إمساعيـــل األمـــري،  22

 املعارل، حتقيق:األلباين أبوعبد الرمحن حممد انصر الدين.

ذهب الشـافعية واحلنبليـة واحلنفيـة، حممـد بـن أمحـد بـن جـزي الررانطـي، القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكيـة والتنبـه علـى مـ 23_
  م، حتقيق:ماجد احلموي، لار ابن حزم، بريو ، لبنان.2013هـ، 1434، 1هـ(،   741)تون:

: حممـد السحيمي عبد هللا مرزوب راشد، العفو عن القصاف يف  الفقه اإلسالمي  وتطبيقاتـه يف اململكـة العربيـة السـعولية، إشـرال_24
 م مكتبة امللك فهد الوطنية  1993هـ،  1414بن عبد هللا عرفه، 
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 الفقه املالكي:
الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب األندلســي، تنقــيح وتصــحيح خالــد  _بدايــة ارتهــد وهنايــة املقتصــد، أبــو1

 هـ.1995هـ، 1415والتوزيع، بريو ،  العطار، إشرال مكتب البحوث والدراسا ، لار الفكر للطباعة والنشر
 هـ.1398، 2_مواهب انليل لشرح تختصر خليل، حممد بن عبد الرمحن أبوعبد هللا املرريب املالكي، لار الفكر، بريو   2
 هـ. 1398، 2_ التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبوعبد هللا، لار الفكر، بريو ،  3
 الربكا  أمحد الدرلير، أحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركا ، القاهرة. لشرح الكبري، اإلمام أبو_ا4
_بلرــة الســالك ألقــرب املســالك، أمحــد الصــاوي، حتقيق:ضــبطه وصــححه: حممــد عبــد الســالم شــاهني، لار الكتــب العلميــة، بــريو ، 5
 م. 1995هـ،  1415، 1 
احلسـن علـي بـن عبـد السـالم التسـو ، حتقيق:حممـد عبـد القـالر شـاهني، لار الكتـب العلميـة، بـريو ،  بـو_البهجة يف شـرح التحفـة، أ6
 م. 1998هـ،  1418، 1 
 1332، 1الـوليد سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب البـاجي الـذهيب، املنتقـى شـرح املــوطك،   _املنتقى شرح املوطك، الباجي، أبو7

 ظة مصر.هـ، الناشر، مطبعة السعالة حماف
 _املدونة الكربى، مالك بن أنر، لار صالر، بريو .8

 الـفقه احلنفي:
 م.1982هـ(، لار الكتاب العريب، بريو ، 587ئع _اإلمام عالء الدين الكاساين )املتويف ا_بدائع الصنائع يف ترتيب الشر1
 ، لار املعرفة، بريو .هـ( 970_البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي )املتويف 2
 هـ.  1313ب اإلسالمي القاهرة ا_ تبيني احلقائق  شرح كنز الدقائق اإلمام فخر الدين عريمان بن علي الزيلعي، لار الكت3
 _ االختيار لتعليل املختار عبد هللا بن حممول بن مولول املوصلي احلنفي، حتقيق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحان، لار الكتـب العلميـة4

 م.  2005هـ،  1426 3بريو    
 هـ، لار الفكر بريو .  681_ شرح فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املتون 5
هـــ (، لار  1078بشــي  زال ، املتــون ) _ جممــع األهنــر يف شــرح ملتقــى األحبــر، عبــد الرمحــان بــن حممــد بــن ســليمان الكليبــو ، املــدعو6

 م 1998هـ،  1419و  الكتب العلمية، بري 
 _املبسو ، اإلمام مشر الدين حممد بن أمحد بن أيب سهل أبوبكر السرخسي، لار املعرفة، بريو .7
 م. 1980هـ،  1400_ األشبا  والنظائر، ابن جنم زين العابدين بن إبراهيم احلنفي، لار الكتب العلمية، بريو ، 8

 الفقه الشافعي: 
، 2هـــ(، لار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــريو ،   204هللا حممــد بــن إلريــر الشــافعي، املتــون)_ كتــاب األم، اإلمــام أبوعبــد 1

 م. 1983هـ،  1403
هـــ،  1414، 1احلســن املــاورلي، لار الكتــب العلميــة، بــريو ،   _احلــاوي يف فقــه الشــافعي، اإلمــام علــي بــن حممــد بــن حبيــب أبــو2

 م. 1994
هــ(، املكتـب اإلســالمي،  676زكـراي حيـىي بـن شــرل الـدين النـووي ) املتـون  اإلمـام حميــي الــدين أبـو _روضـة الطـالبني وعمـدة املفتـني،3

 هـ. 1405بريو ، 
 _مرين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اإلمام حممد اخلطيب الشربيين، لار الفكر، بريو .4
 إسحاب الشريازي، لار الفكر، بريو . يوسف أبو_املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، اإلمام إبراهيم بن علي بن 5
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هــ(، حتقيـق: ل أمحـد مبـارم البرـدالي،  450_األحكام السلطانية الوالاي  الدينيـة، أيب احلسـن علـى بـن حممـد بـن حبيـب املـاورلي )6
 م، مكتبة لار ابن قتيبة، الكويت. 1989هـ،  1409، 2جامعة الكويت، قسم العلوم السياسية،  

 نبلي الـفقه احلــ
 885احلسـن املـرلاوي )املتــون  _اإلنصـال يف معرفـة الـراجح مـن اخلــالل علـى مـذهب اإلمـام أمحــد بـن حنبـل، علـي بـن ســليمان أبـو1

 هـ(، حتقيق:حممد حامد الفقي، لار إحياء الرتاث العريب، بريو .
أمحــد بــن قــدامى املقدســي احلنبلــي )املتــون الفــرج عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن  _الشــرح الكبــري علــى مــنت املقنــع، اإلمــام مشــر الــدين أبــو2

 هـ(، لار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، بريو . 682
هــــ(، عـــامل  1051_شـــرح منتهـــى اإلرالا  املســـمى لقـــائق أو  النهـــى لشـــرح املنتهـــى، منصـــور بـــن يـــونر بـــن إلريـــر البهـــويت )تـــويف 3

 م. 1996الكتب، بريو  
أبوعبــد هللا حممــد حســن  هـــ (، حتقيــق: 1051بن يــونر بــن إلريــر البهــويت احلنبلــي )تـويف _كشـال القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع، منصـور 4

 هـ. 1402حممد حسن إمساعيل الشافعي، لار الفكر، بريو ، 
 1405، 1حممـد املقدســي، لار الفكـر، بــريو ،   _املرـين يف فقـه اإلمــام أمحـد بــن حنبـل الشـيباين، عبــد هللا بـن أمحــد بـن قدامـة أبــو5

 هـ.  
هــ(، تصـحيح:عبد اللطيـف  968قـناع يف الفقـه اإلمام أمحد بـن حنبـل، أيب النجـا شـرل الـدين موسـى احلجـاوي املقدسـي )تـويف _اإل6

 حممد موسى السبكي، لار املعرفة، بريو ، لبنان.
 الـرسائل واملذكرات: 

د االخضـر، حتـت إشـرال جديـدي طـالل، مـذكرة _ نظـام العفـو عـن العقوبـة وريبـري  علـى فعاليـة السياسـة العقابيـة، إعـدال الـوايف حممـ 1
مقدمة لنيل شهالة ماسرت ختصص السياسة اننائية والعقابية، جامعة العريب التبسي، كلية احلقوب والعلـوم السياسـية، قسـم احلقـوب لسـنة 

 م.  2016_  2015
راهيم بـن فهـد بــن إبـراهيم، حبـث مقـدم لنيـل لرجــة _ العفـو عـن العقوبـة وأبـر  بــني الشـريعة والقـانون، لراسـة مقارنـة، إعــدال الولعـان إبـ 2

،  املاجيستري يف العدالة اننائية حتت إشرال حممد فضل املرال، ختصص التشريع اننائي اإلسـالمي، أكالمييـة انيـف العربيـة للعلـوم األمنيـة
 م.  2002هـ _  1423كلية الدراسا  العليا، قسم العدالة اننائية سنة 

  العقوبــة وأبــر  علــى الــدعوى املدنيــة والــدعوى انزائيــة، لراســة مقارنــة بــني الفقــه اننــائي والقــانون انزائــري، _ إســتعمال حــق إســقا 3
إعدال حيي حاجي حتت إشرال الدكتور عبد السالم عبد القالر، حبث مقدم لنيل لرجة الـدكتورا  يف العلـوم اإلسـالمية، ختصـص شـريعة 

 علوم اإلسالمية جامعة ابتنة. م، كلية ال 2016هـ _  1437وقانون سنة 
فيصـل، مـذكرة مقدمـة لنيـل لرجـة  _ العقوبة بني اللزوم والسقو  يف التشريع انزائي، إعـدال شـرلول الطيـب، حتـت إشـرال بـن حليلـو 4

واإللاريــة أم  املاجســتري يف القــانون اننــائي ختصــص قــانون العقــواب  والعلــوم اننائيــة، جامعــة الرــريب بــن مهيــدي، معهــد العلــوم القانونيــة
 م. 2008_  2007البواقي 

املينــاوي عرفـــا   _عبــد الســتار جـــالل عبــد الســـتار الفــرا، العفــو عـــن القصــاف يف الـــنفر اإلنســانية، لراســة مقارنـــة، حتــت إشـــرال: 5
 2009هــ،  1430إبراهيم، رسـالة للحصـول علـى لرجـة املاجسـتري يف الفقـه املقـارن، كليـة الشـريعة والقـانون ابنامعـة اإلسـالمية، غـزة، 

 م.



 الفهارسقائمة                                                           العفو اجلنائي )دراسة مقارنة (                                         

-98- 

 مراجع القانون:
 :  _ القانون الدويل العام

علـوم _ العفو عن انرائم الدولية وريبري  علـى فعاليـة مسـار مقاربـة العدالـة االنتقاليـة، حسـام العنـاين، جامعـة أم البـواقي انزائـر، جملـة ال 1
 . 2017، جوان 7اإلنسانية، العدل 

 ، لار لجلة عمان. 2010، 1اية حقوب اإلنسان، عبد هللا علي عبول سلطان،   _ لور القانون الدو  اننائي يف مح 2
_ القــانون الــدو  اإلنســاين يف حــاال  احلــروب والنزاعــا  املســلحة، نعمــان عطــا هللا األيــيت، لار رســالن، الربوتوكــول اإلضــايف الريــاين  3

 م.  1949أو   12امللحق ابتفاقية جنيف 
 القانون العام_
 م، لار هومه، انزائر. 2002لقانون انزائري العام _مبالئ ا 1
 :  القانون الدستوري_
 م.  2008_ القانون الدستوري اتري  ولساتري انمهورية انزائرية، مراجعا  اترخيية، سياسية، قانونية، عبد هللا بوقفة، لار األدى  1
 constituteproject.orgم، املوقع: 2014_ لستور مصر الصالر عام 2

 م، املوقع:املوقع نفسه. 2005لستور العراب الصالر عام  3_
 م.املوقع نفسه. 1992م، أعيد العمل به عام  1962_ لستور الكويت الصالر عام 4
 م. 2012_ لستور سوراي انمهورية العربية السورية الصالر عام 5
 م. 2008م، شامال تعديال  لراية عام  1959_ لستور تونر الصالر عام 6
 : انون اجلنائيالق_
م، املكتـــب انــــامعي  2010، 1_ العفـــو عـــن العقوبـــة يف القــــانون اننـــائي  لراســـة مقارنــــة، يوســـف علـــي عبـــد انليــــل القاضـــي.  1

 احلديث.
 م.  2002، انزائر الديوان الوطين لـشرال الرتبوية، 1_ الوجيز يف القانون انزائي العام، أحسن بوسقيعة،    2
 م.  2003اإلعفائي ، املتو  صاجمل الشاعر، لار الكتب القانونية  _ قانون العقواب  3
 م.  2004، كلية احلقوب، جامعة ميفتة 1_ لراسا  يف فقه القانون اننائي، حممد سعيد منور    4
 _ نظام العفو اخلاف يف القانون اننائي، انتصار قاسم سامل الولان، كلية احلقوب، جامعة عني مشر.  5
 م. 2003، ون االجراءا  انزائية انزائري، عبد هللا أوهايبية، التحري والتحقيق، لار هومه_ شرح قان 6
م، منشــــورا  احللــــيب  2008، 1_الـــــوجيز يف العفــــو عــــن األعمــــال انرميــــة لراســــة مقارنــــة يف التشــــريعا  العربيــــة، غســــان رايح،  7

 احلقوقية. 
زء اننــائي، عبــد هللا ســليمان، ليــوان املطبوعــا  انامعيــة، الســاحة املركزيــة بــن _ شــرح قــانون العقــواب  انزائــري، القســم العــام، انــ 8

 عكنون انزائر. 
 م  1997_ النظرية العامة للعقوبة، مجيل عبد الباقي الصرري، لار النهضة العربية القاهرة  9

م،  2012، 1ال شـــعبان حســـني علـــي،   _ انقضـــاء الـــدعوة اننائيـــة، لراســـة مقارنـــة يف الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون الوضـــعي، مجـــ10
 مكتبة الوفاء القانونية، مصر اإلسكندرية.

 م.  1948، 1_ املوسوعة اننائية ) العقوبة (، جندي عبد املالك    11
 م، لار النهضة العربية، مصر . 1992، 2_ املسامهة اننائية يف التشريعا  العربية، حممول جنيب حسين    ،    12



 الفهارسقائمة                                                           العفو اجلنائي )دراسة مقارنة (                                         

-99- 

م، املركـــز القــــومي لإلصــــدارا   2011، 1 عليـــه يف التنــــازل عــــن الـــدعوة اننائيــــة، مجــــال شـــديد علــــي اخلــــرابوي   _ حـــق ارــــين 13
 القانونية مص. 

_ شـــرح قــانون العقــواب  القاســم العــام، النظريــة العامــة للجرميــة والنظريــة العامــة للعقوبــة والتــدابري االحرتازيــة، حممــول جنيــب حســين،  14
 نهضة العربية.م، لار ال 2018، 2 

 لار احلامد للنشر والتوزيع، انزائر.، _نظرية التوبة يف القانون اننائي، انصر كرميش، ل. 15
 م. 1979، مصر، لار الفكر العريب 4_مبالئ القسم العام من التشريع العقايب، رؤول عبيد،  16

 :  _القانون اخلاص
 :  قانون األسرة

 األرلن. ، م، لار اننان 2017، 1ية والعقواب ، نعمت خلف اخلالدي،   _ إعفاءا  املالية يف األحوال الشخص1
 _ الـمجالت واملوسوعات واملقاالت 

_التكيــف القــانوين لقــرار العفــو اخلــاف وإجراءاتــه التحضــريية ومــدى خضــوعها لـــرقابة القضــاء اإللاري، لاوول ســليمان العيســي، جملــة 1
 م. 1984، 03العدل احلقوب والشريعة، منشورا ، جامعة الكويت 

 2020مــاي  11_ املراحل الدستورية إلصدار قانون العفو العام، مقال علـى موقـع مقـال منصـة مقـاال  عربيـة حــرة، شـوهد بتـاري  2
 : عنوان اإللكرتوين.12h47م، على الساعة 

 ئري بتصرل ون انزان_املوسوعة انـزائرية للدراسا  السياسية واإلسرتاتيجية، العفو الشامل يف القا 3
   135_جملة انامعة اإلسالمية _مسقطا  القصاف عن النفر يف الفقه اإلسالمي _لكتور:عبد العزيز بن عمر اخلطيب، العدل  6
_التعزيــر والعقوبــة ابألجــر يف الشــريعة اإلســالمية، معــار عبــد الســتار شــعبان األيــيت أســتار يف كليــة اإلمــام األعظــم _األبيــار قســم أصــول 7

 Yahoo.com .mooth 70 @قعالدين.املو 

العفو الشامل واالختصاصا  التشريعية لرئير انمهورية يف القانون انزائري، فريدة بن يـونر، جامعـة حممـد بوضـيال، املسـيلة،   8 _
 .7جملة املفكر العدل 

 site.iugaza.edu.ps_لور التعازير يف احلد من انرائم يف ارتمع اإلسالمي، فالح سعد الدلو، املوقع: 9

 األوامر واملراسيم 
 م. 1989فرباير  28هـ، املوافق لـ  1409رجب عام 22امليفر  يف  18_89املرسوم الرسسي رقم _ 1
املتضــمنة قــانون العقــواب  املعــدل  م. 1966ســنة  يوليــو 8هـــ املوافــق لـــ  1386صــفر عــام  18املــيفر  يف  156_66_األمــر رقــم 2

 واملتمم.



 الفهارسقائمة                                                           العفو اجلنائي )دراسة مقارنة (                                         

-100- 

 فـهرس املـحتويـــات. 
 الصفحة  ــوضوع امل

 .....................................مقـدمـــة.......................................................
 .........................مفهوم العفو اننائي..................................... املبحث األول:     

 .......................للرة.............................: العفو اننائي يف ا املطلب األول   
 .........................: العفو يف الفقه اإلسالمي............................املطلب الثاين

 ...........................: العفو يف القانون اننائي الوضعي....................املطلب الثالث          
 ...........................: أسر مشروعية العفو اننائي..............................املبحث الثاين   

 .........................: األساس الشرعي...................................املطلب األول  
 ............................بوية........:أللة عامة من القران الكرمي والسنة النالفرع األول                   
 .............................:أللة خاصة من القران والسنة النبوية............الفرع الثاين                   
 ...............................: من الفقه اننائي اإلسالمي................الفرع الثالث                   

 ...........................: األساس القانوين..................................املطلب الثاين 
 ..............................: من القانون الدو  العام.....................الفرع األول                  
 ...............................................: من الدساتري...............الفرع الثاين                  
 .............................: من القانون اننائي الوضعي..................الفرع الثالث                  

 ........................................................ضوابط العفو اننائيالـمبحث الثــالـــث:   
 ........................................ضوابط العفو اننائي يف الفقه اإلسالمياملـطلب األول:            

 ................................................................ركنا العفو.الفرع األول:                  
 ........................................................شرو  صحة العفو.الفرع الثاين:                  
 ....................................................أنواع العفو اننائي وأبر الفرع الثالث:                  

 .................................ضـوابط العفو اننـائي يف القانون اننائي الوضعياملـطلب الثـاين:         
 .............................................................. ركنا العفو.الفرع األول:                   
 ...................................................... شرو  صحة العفو.الفرع الثاين:                   
 ....................................................ع العفو اننائي وأبر أنوا الفرع الثالث:                  

 ...............................................................ـــــــــــــــامتــةاخل

01-03 
05-08 
05-06 

06 
 

06-08 
10-37 
10-26 
10-14 
14-18 
18-26 

 

27-37 
27-28 

28 
29-37 
39-85 
39-70 
39-55 
55-57 
57-70 
70-85 
70-75 
75-78 
78-85 

86 
 
 

 



 

 

 ملخص املذكرة:
ئي ألاة فريدة و فعالة كرستها أحكام الشريعة اإلسالمية و وضعتها التشريعا  و العفو اننا  

النظم يف يد السلطة العامة ملا ألا من عظيم األبر سواء على اناين راته أو على ارتمع برمته لذلك 
ن القواعد و اإلجراءا  و الضماان  اليت جيب إتباعها ، و اليت اختلفت مقتضياهتا بني أحيط جبملة م

 ه الشريعة اإلسالمية من ضوابط و مبالئ و بني ما تبنا  املشرع القانوين من قواعد و أسر .ما كرست
 ضوابطه._ مفهوم العفو اننائي _ أسر مشروعية العفو اننائي _ 

 
 

Résumé: 

  La grâce pénale est un outil unique et efficace inscrit dans les dispositions 

de la loi islamique et placé par la législation et la réglementation entre les mains de 

l'autorité publique en raison de son grand impact, que ce soit sur l'auteur lui-même 

ou sur l'ensemble de la société. Par conséquent, je suis entouré d'un ensemble de 

règles, de procédures et de garanties qui doivent être suivies, dont les exigences 

diffèrent entre Les règles et principes inscrits dans la loi islamique, et les règles et 

fondements adoptés par le législateur légal. 

  La notion de grâce pénale _ la base de la légalité de la grâce pénale _ ses 

contrôles 


