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اإلهداء

  إىل والدي رمحه اهللا رمحة واسعة، ورفع درجاته يف عليني

 وإىل والديت الكرمية، أسأل اهللا تعاىل أن ميتعنا بعمرها وافرة

  .الصحة،والعافية

وإىل زوجيت املكرمة أم أمحد اليت شاركتين مشاق البحث واحلياة عامة 

  .حلوها ومرها

وإىل إخويت . أمحد أبو نضال وغفران بارك اهللا يل فيهم:وإىل قرة العني

  .وأخوايت و كل من حيبنا وحنبه

  



ه

  

  

  



و

  الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم بسم اهللا الرمحان

  املقـدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للثقلني، وعلى اله وصحبه ومن 

  :سار على جه إىل يوم الدين، أما بعد

ومـن  . لقد عرف الفكر القانوين تطورا كبريا يف جمال النظريات العقابية، ومؤسسات اإلصـالح 

نظرية الدفاع االجتمـاعي، الـيت تسـعى إىل     -يف هذا العصر –النظريات اليت كتب هلا الرواج 

التضييق من نطاق العقوبة، دف عالج ظاهرة اجلرمية بطريقة سليمة تضمن هلا إائها ، أو علـى  

.  حيدده املشرعإجيايب" فعل ما " األقل احلد من انتشارها، اعتمادا على دور ارم نفسه املتمثل يف 

وإنه ملن احلق أن تأخذ الشريعة اإلسالمية مكانتها باملسامهة يف معاجلة الظواهر اإلجرامية اخلطرية، 

بعد أن أثبتت التجارب فشل القوانني الوضعية يف معاجلتها، وباألخص إذا علمنا أن يف التشـريع  

  . اإلجرامية من ارميهدف إىل إزالة اخلطورة  الذياجلنائي اإلسالمي مصطلح التوبة 

والتوبة كسبب من أسباب اإلعفاء من العقاب قد قررها التشريع اجلنائي اإلسالمي يف العديد من 

نصوصه، وبتوافرها يف حق اجلاين يستوجب استبعاد العقوبة عنه، وهو يف هذا يتفق متامـا مـع   

  .الوضعيةالنتيجة املترتبة على الدور املعفي للجاين يف التشريعات اجلنائية 

لو أن هذه النظرية املتكاملة .. «:ولقد شد انتباهي ما قاله أحد فقهاء القانون اجلنائي الوضعي

عن التوبة، والغرض منها، قد تناوهلا املسلمون بالتفريع، والتأصيل، والتطبيق العملـي لتفتحـت   

فراج الشـرطي،  أمامهم املعاين اليت اعتمد عليها الغربيون يف ابتكار تدابري االختبار القضائي، واإل

...  ووقف تنفيذ العقوبة، وغريها من األنظمة اليت دف إىل إصالح اجلاين حتت التهديد بالعقاب

إن ما وضعته الشريعة اإلسالمية يكفي لصياغات قانونية متعددة تغطي أغراضا كثرية مما تنطـوي  



ز

ىل هذا املشروع الذي فقلت يف نفسي مل ال تتجه األحباث إ. 1»...عليه مدرسة الدفاع االجتماعي

  . طرحه؟

 -متواضـعة -رأيت أن أتقدم مبحاولـة   –يف حدود اطالعي  –وأمام غياب االلتفات إليه  

وعلى هذا األساس اخترت أن يكون موضوع مذكريت يف جمـال  . تساهم يف إثراء هذا املوضوع

اجلمع بـني   يتطلب مين" شريعة وقانون"مسقطات العقوبة، وملا كان التخصص الذي أنتمي إليه 

أثر التوبة قي العقوبة من منظور الشريعة اإلسالمية، والتشريع ": الشريعة والقانون كان العنوان 

  ."اجلنائي الوضعي

  :التعريف باملوضوع وأمهيته

يف كتب الفقه، كما " أثر التوبة يف العقوبة"ول فقهاء التشريع اجلنائي اإلسالمي موضوع تنا 

احلديث يف شكل مسائل جزئية، ال تعكـس أمهيتـه ودوره يف رسـم    تناوله املفسرون، وشراح 

هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فإن اال املعريف له ليس قانون . السياسة العقابية

كنظرية عامة، باستثناء ما ذكره عن "التوبة "ال يعرف  -إىل يومنا هذا  -العقوبات الوضعي؛ ألنه 

  .ابيةالتوبة اإلجي

وإذا شئنا حتديدا دقيقا للمجال املعريف هلذا املوضوع، فهو بال شك علم العقاب، وهو أحد  

العلوم اجلنائية احلديثة النشأة، وجوهر مباحثه أغراض العقوبة؛ أي فلسفة التشريع اجلنائي، سـواء  

  .التشريع اجلنائي الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي، أو 

املوضوع سوف يثري الكثري من الصعوبات؛ ألنه يتعلق بشخصية  وال شك أن البحث يف هذا

أو  ،وانفعاالت تنعكس على سلوكه الظاهر، مما يستلزم وضع ضـوابط  ، وما يبطنه من ميولالفرد

ختيار اإلجراء أو اجلزاء الذي د ه ليتمكن القاضي من تقييمها المعايري لتقدير مدى حتقق التوبة عن

  .جيايناسبه، عقابيا كان أم عال
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إلقاء شيء من الضوء على هذا  وما دعاين إىل القيام ذه الدراسة بارات وغريها هي هذه االعتإن 

املوضوع احليوي، بعد أن أصبح القانون اجلنائي يعتمد على احلقائق العلمية املستمدة مـن علـم   

  . هيلهاإلجرام وعلم النفس، لتطبيق املبادئ األساسية لفكرة إعادة إصالح ارم وتأ

إن مل نقل غيـاب كتابـات علميـة    _ وعليه فأمهية املوضوع تربز من هذا،كما تنبع من ندرة 

  .فيه متخصصة

ومن جهة أخرى فإن هذا املوضوع كغريه من املوضوعات اليت تتناول وسائل تفريـد العقوبـة     

تتطلـب   يساهم يف التضييق من نطاق تطبيقها، فهو إذن حلقة مهمة يف سلسلة املواضـيع الـيت  

حبثا،وتعميقا، وعرضا نظريا وتطبيقا ملا انتهى إليه الفقه اجلنائي اإلسالمي مبا يفيد النظام العقـايب  

أخريا متكننا من حتقيق أهم عمـل   يوه . رسم السياسات العقابية الناجحةكما يساهم يف.املعاصر

.وهو تقومي النظام العقايب من حيث مدى حتقيقه ملقاصد اجلزاء اجلنائي

وتأسيسا على هذا األصل العام، فإن اجلهد ينبغي أن ينصرف إىل حتقيق الغرض أكثر مما يتجه     

إىل إنفاذ الوسيلة، فإذا حتقق الغرض بوسيلة أكثر إصالحا من العقاب الذي هو مفسـدة، فإنـه   

.يصار إليها شرعا ،وعقال

يتعلق بالنيات، والتوبة  موضوع نهولكن إذا كان موضوع التوبة ال يتناوله قانون العقوبات ؛ أل    

فعلـى هـذا   . ال تتوجه إىل احلدود والقصاص يف التشريع اجلنائي اإلسالمي عدا عقوبة التعزيـر 

اإلسالمي وارد، فـاألوىل  والبحث يف جمال عقوبة التعزير يف التشريع اجلنائي. فالعنوان يكون عاما

أن ، فما معىن "زير يف التشريع اجلنائي اإلسالميأثر التوبة يف عقوبة التع"أن يكون العنوان  واألصح

  ذا العموم؟ املوضوعيكون عنوان 

 إذا كان أثر التوبة يف عقوبـة التعزيـر  : مبعىن. يف نظري ، هذا هو احلامل على طرح اإلشكال   

واضحا؛ألا مبنية على االجتهاد فهل ميتد هذا األثر كذالك إىل عقوبيت احلدود والقصـاص ؟ أم  

أما عقوبتان قطعيتان ال تقبالن التغيري وال اإلسقاط ؟ وهذا ما جعلين أركز على استجالء أثـر  

  .التوبة فيهما دون عقوبة التعزير ، هذا من جهة 



ط

يسعى إىل إصالح  -يف سياسته املعاصرة–اجلنائي الوضعي ومن جهة أخرى، إذا كان التشريع    

ارم، وتأهيله، بدل عقابه، وديده، والتوبة إذا وجدت، هي أكرب وأهم عامل  يف إصالح ارم، 

أفال ميكن اعتبارها لذلك من مسقطات العقوبة عن اجلاين؟ حتفيزا له على إصالح حالـه بتـرك   

رار ، وبذلك يستفيد التشريع اجلنائي الوضعي مـن التشـريع   اجلرمية والبتعاد عن مصاحبة األش

  .  يف حتقيق أهداف العقاب. اجلنائي اإلسالمي الذي تناول التوبة يف كثري من نصوصه

  :البحثإشكالية 

انطالقا من عدم فائدة العقوبة وخاصة عقوبة سلب احلرية القصرية املدة جلـأ الفقـه اجلنـائي       

وعلى الرغم مـن  .اخل...اإلفراج الشرطي، نظام وقف التنفيذ:ئل هلا مثلاملعاصر إىل استحداث بدا

  .ك فإن اجلرمية ال تزال يف ازديادذل

أن هذه البدائل اهتمت بقطع العالقة بني ارم و أفعاله اإلجرامية ومل تركز : والسبب يف نظري 

المي دف رأسا إىل إزالة على استئصال اخلطورة اإلجرامية منه، والتوبة يف التشريع اجلنائي اإلس

التائب من الذنب كمـن ال  ف،اخلطورة اإلجرامية، وتأهيل ارم،ورده للمجتمع كفرد صاحل منه

  .ذنب له

وهـي نظريـة   _ فهل ميكن أن يقدم التشريع اجلنائي اإلسالمي نظام التوبة  بناء على ذلك

رمية، أو على األقـل  مكافحة اجل، ويساهم يف الوضعي مبا خيدم التشريع اجلنائي_ متكاملة عندهم 

  : ؟ ولتذليل هذا اإلشكال ميكن تبسيطه يف األسئلة التالية .التقليل منها

  ما املقصود بالتوبة كنظام يساهم يف استئصال اجلرمية ، أو يقلل منها؟_ 

ومن مث فكيف حتقـق   ،دف العقوبة إىل حتقيق الردع العام، و الردع اخلاص، وحتقيق العدالة_  

  وبة هذه األهداف حىت تكون بديال عن العقوبة؟الت

  ما هي صور التوبة اليت بين عليها أثر يف التشريع اجلنائي الوضعي؟_  



ي

احلدود، والقصـاص يف التشـريع   : وإىل أي مدى يظهر أثر التوبة يف العقوبة وخاصة عقوبيت_

  اجلنائي اإلسالمي مما يفيد التشريع الوضعي؟

  .األسئلة وغريها هي ما حياول البحث أن جييب عنها هذه

  :أسباب اختيار املوضوع

باملفهوم الذي تذهب إليه الدراسة مل يعط حقه من االهتمام من قبل أساتذة موضوع التوبة  نإ   

  .القانون والباحثني

ر عـن  نشاط مضاد للجرمية، بصرف النظيفأن تتجسد إضافة إىل ذلك فإم اكتفوا من التوبة 

 كانالتحول احلقيقي الطارئ على شخصية اجلاين، وبصرف النظر عن البواعث احملركة له، فسواء 

ممـا  ...الباعث ندمه على ارتكاب اجلرمية، أو رغبته يف توقي العقوبة، أو الكيد لرفاقه يف اجلرميـة 

  !.اإلسالمية، خبالف ما جاء يف الشريعة جعلها عاجزة عن إزالة اخلطورة اإلجرامية من اجلاين

إن استكشاف ما تركه الفقهاء املسلمون من حلول، ومعاجلات حول هذا املوضوع، لو قدم يف 

ثوب يتناسب والظروف القانونية املعاصرة، لساهم وبال شك يف تطوير البحث اجلنائي املعاصـر،  

  .الذي يسعى للقضاء على اجلرمية، أو التقليل منها

وكذلك تلبيـة لنـداء املسـامهة يف تكثيـف     .ي هلذا املوضوعكان هذا من أبرز أسباب اختيار 

  .الدراسات اجلنائية للحد من اجلرمية، واملسامهة يف إزالة آثارها

كما أن حاجة املكتبة اإلسالمية إىل الدراسات اجلزائية املدعومة مبا توصل إليه البحث اجلنـائي   

  .تلح على الكتابة فيه -يف موضوع البحث -املعاصر

  :لبحثأهداف ا

  :يهدف البحث إىل  



ك

التشريعي، : البناء النظري لفكرة التوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي على املستويني تصور ورسم   

األحكام اجلزائية يف املسائل املطروحة، وعرضها يف قالـب منـهجي    بطريق استقراء ،والقضائي

  .قانوين

التوصل إىل أن هذا املوضوع موضوع أصيل يف الفكر اجلنائي اإلسالمي، وليس وليد الفلسـفة    

كمـا يظـن   –القانونية املعاصرة ظهر بقصد تفتيت اجلماعات اإلرهابية، وعصابات املخـدرات 

  . القانونيون

الوصول إىل االستفادة من الدراسة املقارنة بني أحكام الشريعة اإلسالمية، والقانون الوضعي يف   

  .حلول للمشاكل املطروحة يف موضوع البحث

  .حماولة إبراز متيز الفقه اإلسالمي، وأصالته، مبقارنته بالقانون الوضعي   

  .يف الفقه اجلنائي اإلسالمي -ختفيفا أو إسقاطا–إبراز أثر التوبة يف احلدود والقصاص    

اع التقريب بني الشريعة اإلسـالمية وبـني   أن هذه الدراسة ال حتاول اصطن: ومما جيب التنبيه عليه

نظاما قانونيا على أسس موهومة، أو خاطئة؛ ألن هلا  -يف هذا املوضوع-التشريع اجلنائي الوضعي

  .،له صبغة يستقل ا عن سائر النظم القانونية األخرى-خاصة-يف جمال التجرمي و العقاب

قريبا من التشريعات اجلنائية الوضعية،فهذا ال ومن أجل ذلك فال يعنينا أن يكون الفقه اإلسالمي   

وال شك أن الشريعة اإلسالمية لو وطئت أكنافها،وعبدت «.يكسبه قوة؛ألنه قوي بذاته مبا يكفي

سبلها لكان لنا يف هذا التراث اجلليل ما ينفخ روح االستقالل يف فقهنا، ويف قضائنا، ويف تشريعاتنا 

.                                 2»ر اجلديد فنضيء به جانبا من جوانب الثقافة العاملية يف القانونمث ألشرفنا نطالع العامل ذا النو

  :الدراسات السابقة

أول مـن أثـار    البد للباحث يف الدراسات اإلنسانية من مادة علمية ينطلق منها، لذا  فلست  

أما بالتحديـد   -كما سبق ذكره-املوضوع، بل تناوله فقهاء كثريون،وإن كان بعبارات مقتضبة 
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وإن تناوله عدد من الباحثني بعناوين قريبة . -يف حدود علمي-املذكور أعاله فلم يتطرق إليه أحد 

عرضا موجزا هلا من هذا العنوان يف شكل رسائل علمية، ومقاالت استفدت منها كثريا، سأتناول 

  :وهذه صورة عنها. يف حمور أول مث أعقبها مبحور آخر أخلص فيه ما الحظته حوهلا مجيعا

     :الرسائل اجلامعية-أ

، رسالة مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون التوبة وأثرها يف إسقاط احلدود يف الفقه اإلسالمي-

  .ه1400إعداد على داوود حممد جغال، سنة ) فقه مقارن ( جبامعة األزهر للحصول على املاجستري 

حتدث فيها عن التوبة وعن اجلنايات املوجبة للحدود مث عرض ألثر التوبة يف : ملخص الرسالة    

األول تناول تعريف التوبة وبعض أحكامها، فذكر  يف الباب: إسقاط احلدود وذلك يف ثالثة أبوب

الواردة يف التوبة و االستغفار، كما تعرض لبيـان حقيقـة التوبـة،     ثعددا من اآليات واألحادي

واالختالف يف تعريفها شرعا، وفصل الكالم يف الركن الرابع، وهو التاليف ملا فات، باجلرب والقضاء 

الل يف حقوق العباد، كما بني شروط التوبة، واخلالف يف يف حقوق اهللا عز وجل، والرد واالستح

توبة القاتل عمدا ، مث ختم الباب بذكر طبقات التائبني، أما الباب الثاين فخصصـه للجنايـات   

املوجبة للحدود، ويف الباب الثالث وهو أثر التوبة يف إسقاط احلدود تعرض يف الفصل األول لبيان 

الفصل الثاين بني فيه أثر التوبة يف إسقاط حد الزنـا، والشـرب،    أثرها يف إسقاط حد احملاربة، و

والسرقة، أما الفصل الثالث فبني فيه أثر التوبة يف إسقاط عقوبة القذف، وخصص الفصل الرابـع  

. ألثر التوبة إلسقاط حد الردة، وترك الصالة، مث ختم خبامتة خلص فيها أهم ما جـاء يف البحـث  

أا تكفلت جبمع املادة العلمية اليت ختدم املوضوع، وغابـت فيهـا   : واملالحظ على هذه الرسالة

والفصول كما أن تقسيمها على األبواب. املعاجلة اليت تربز أمهية املوضوع، وإمكانية االستفادة منه

  .فقط، دون املباحث واملطالب والفروع جعلها تتناول املوضوع بشيء من العموم والتجريد

. رسالة مقدمة إىل قسم الدراسات اإلسالمية لكلية البنات جبـدة :ن الكرميالتوبة يف ضوء القرآ-

  . ه1410ختصص تفسري، من إعداد أمال بنت صاحل نصري، عام 



م

تناولت يف الفصل : أودعت يف الباب الثاين من هذه الرسالة عنوان آثار التوبة يف  أربعة فصول   

فيه مثانية مباحث، تناولت يف املبحث األول هـل  : األول أثر التوبة فيما ورد فيه احلد ، وملخصه 

احلدود كفارة ألصحاا أم ال مث  تناولت أثر التوبة يف حد احلرابة، مث يف حد القتل، مث الـردة، مث  

. الزنا، مث السرقة، مث القذف، مث شرب اخلمر،كل حد يف مبحث مستقل، وقد استفدت منه كثريا

حقوق العبد املالية، وغري املالية، أما الفصل الثالث فجعلتـه   والفصل الثاين خصصته ألثر التوبة يف

ألثر التوبة يف تكفري السيئات، ومغفرة الذنوب، والفصل الرابع جعلته ألثـر التوبـة يف الناحيـة    

  .النفسية، واخللقية، واالجتماعية

  :املقاالت -ب    

لة القانون واالقتصاد سـنة جم منشور يفللدكتور يوسف قاسم،: نظام التوبة وأثره يف العقاب-

1973       

. يذكر الكاتب أن سبب املشاركة هو انتشار النظريات احلديثة يف علم العقاب: ملخص املقال   

  . حدد جماالت تطبيقها افتكلم عن التوبة بصفة عامة، فبني حقيقتها، وما تتطلبه من شروط، كم

ألول ألثر التوبة على العقوبات يف الفقه قدم هذا املقال يف شكل قسمني وخامتة، خصص القسم ا  

اإلسالمي، والقسم الثاين للتوبة والنظم املعاصرة، مث خامتة، هذه هي خطته لكن مما جتدر مالحظته 

  . أنه نشر القسم األول فقط

نظام التوبة وأثره يف "واملالحظة نفسها نسجلها عندما نشر البحث مع تصرف يسري يف العنوان   

لكـن  . 1979يف الة العربية للدفاع االجتماعي، مارس سنة " التشريع اإلسالميالعقوبات وفق 

يف هذه الة  ذكر  خامتة بني فيها أوجه التماثل بني نظام التوبة، ونظام االختبار القضـائي مـن   

حيث أن اهلدف لكل منهما هو إصالح اجلاين وذيبه بدل عقابه، كما أما يشتبهان يف كـون  

يرتكز أساسا على سلوك اجلاين قبل رفعه إىل القضاء، فإن قبض عليه عقيب ارتكابـه   كل منهما

اجلرمية فال مانع من االسترشاد بسلوكه يف املاضي، و خيتلفان يف كون التوبة تسقط العقوبة، أمـا  

تبـار  بانتهاء فترة االخ داالختبار القضائي فهو إرجاء لتنفيذ العقوبة جبعلها ديديه، وينتهي التهدي

  . اليت حيددها القانون



ن

صالح العمل، : وأهم ما يف البحث هو التمييز بني شروط التوبة ودالئل صدقها و اليت عد منها   

وركز على صالح العمل الذي ميكـن متابعتـه وتقييمـه    . رد املظامل، واالستعداد لتنفيذ العقاب

  .وبالتايل تأثريه يف العقوبة

إعداد الدكتور وهبة الزحيلي، الة العربية للدفاع االجتماعي، : نظام التوبة وأثره يف العقوبات

  .1969سنة 

  :يتضمن ثالثة مطالب وخامتة، تناول يف املطلب األول املسائل التالية: ملخص املقال  

الباعث على التوبة ، وتعريفها، وشروطها، وحكمها، أما املطلب الثاين فخصصه ألثر التوبـة يف  

أما العقوبات الدنيوية . ة تكلم فيه عن توبة الكافر، واملنافق، والزنديق، واملبتدعاجلزاءات األخروي

عقوبة الردة، البغي، القـذف،  : وأثر التوبة فيها فجعلها يف الفصل الثالث على شكل عناصر هي 

الزنا، السرقة، شرب اخلمر، خلص فيه آراء الفقهاء يف إسقاطها بالتوبة، كما بني أثـر التوبـة يف   

  .قاط القصاص، والدية، والتعازير، مث ختم خبامتة خلص فيها أهم ما توصل إليهإس

وال يفوتين أن أشري هنا إىل أن هذا املوضوع قد تناوله بشكل عام األستاذ نبيـل نـرباوي يف      

اخلطر اجلنـائي ومواجهتـه   : سقوط احلق يف العقاب،وكذلك حسنني احملمدي يف كتابه : كتابه

  . بصورة خمتصرة

  :هذا، وملخص املالحظات اليت ميكن أن خنرج ا من الدراسات السابقة  

  . يف تناول املوضوع  -إال نزرا يسريا-غياب اجلانب القانوين

حيث ركـزت فيـه علـى     -مثل حبث آمال صاحل –تناول املوضوع على شكل الفقه املقارن 

بيان ما إذا كـان ميكـن أن         االستدالل لكل رأي ومناقشة اآلراء مع ذكر الترجيح أحيانا، دون

  يكون له دور يف رسم السياسة اجلزائية



س

مل يفرد هذا العنوان بالبحث استقالال، بل أدخل فيه العقوبات األخروية، وآثار التوبة يف اجلوانب 

وال شك أن املطلوب من الدراسات الـيت تسـتهدف العمـق،    . النفسية، واخللقية، واالجتماعية

  .أن يضيق جمال البحث فيها ما أمكنينبغي  بواالستيعا

  .وحبثه فهذه املالحظات وغريها أظهرت يل إمكانية تناول املوضوع

  :املنهج املتبع

  :لقد وضعت نصب عيين منهجا للبحث أوجز أركانه فيما يلي 

   احلرص على التزام األمانة العلمية يف عزو األقوال إىل قائليها، وبذل اجلهد يف نقل قول كل قائـل  

  :فقد اعتمدت.من مصدره على قدر املستطاع

ويف حالـة    .على املراجع القانونية لنقل ما يهمين مبا خيدم املوضوع ويكون منه جمـاال للمقارنـة  

االستدالل باملواد القانونية فإنين سأقتصر على قانون العقوبات اجلزائري ما وجـدت إىل ذلـك   

  .سبيال

ونية للمقارنة بني التشريع اجلنائي اإلسالمي، والتشريع اجلنائي الرجوع إىل املراجع الشرعية والقان 

  .الوضعي

حسب االستطاعة، مع نسبة كل قول يف البحث املصادر األصليةاملراجع الفقهية والرجوع إىل   

لصاحبه، ورجعت يف حترير األقوال إىل كتب املذاهب الفقهية املعتمدة واألصلية ما وجـدت إىل  

  .ذلك سبيال

أركز على الترجيح بني اآلراء الفقهية، وإمنا جعلت نقل األقوال حبسب املرحلية اليت انتهجتها؛ مل   

  .لتيسري تطبيق األحكام الشرعية وحتقيق مقاصد الشارع 

حاولت أن أظهر عظمة التشريع اإلسالمي وخصوصا يف الفصل الثالث الذي تناولت فيه أهـم    

  .املوضوعات معاجلة



ع

ملوضوع، فرض علي استخدام بعض آليات البحث العلمي بقصد مجع هـذه  ولتشعب جزئيات ا  

  :اجلزئيات، وإعادة ترتيبها مبا خيدم املوضوع منها

وأقصد به االستقراء الناقص وجلأت إليه عند البحث عن ماهيـة   -:املنهج االستقرائي التحليلي  

ـ     ل اـرم، وباملنـهج   العقوبة ، والتوبة ، وكيفية حتقيقيهمـا هلـدف اإلصـالح،وإعادة تأهي

  .التحليلي،متكنت من فهم األقوال ،ومراميها،ومن الوصول إىل خمتلف نتائج هذا البحث

وقد استعملته عند إيراد األقوال واألقوال املعارضة للوقوف على أوجه االختالف، : املنهج املقارن  

  .     االتفاق بينها و

  :ليةاملنهجية التا -من الناحية الشكلية -كما سلكت 

كـل  لسنة، ونصوص العلماء متييز على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب وا حرصت    

  .ذلك بعالمات التنصيص، واألقواس

  .بيان مواضع اآليات القرآنية الكرمية يف املصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية

  .الرسالة من كتب األحاديث املشهورةختريج األحاديث النبوية الواردة يف ثنايا 

على أنين ال أترجم للصحابة رضي اهللا عنهم لشهرم،  الترمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف الرسالة

  .كما ال أترجم للمعاصرين الذين هم على قيد احلياة أو مظنة ذلك

    .تسهل االستفادة منهالاملذكرةفهارس علمية يف آخر  توضع

  .إىل املراجع، سأكتفي ببيانات النشر يف أول ذكر للمرجع  ويف حالة العزو

إذا كان املرجع أعيد يف نفس الصفحة أكتفي بعبارة املرجع نفسه، أما إذا أعيد يف صفحة أخـرى  

أشري بعبارة املرجع السابق، إال إذا كان للكاتب كتابان فإين أعيد ذكر العنـوان مـع إحـدى    

  .العبارتني

أرتب اآليات على حسب السور وعلى حسب ترتيبـها يف نفـس    فإين: بالنسبة للفهارس

  .السورة



ف

فإين أرتبها على حسب ذكرها أول مرة يف البحث؛ والشيء نفسه : أما لألحاديث، واآلثار

  .يف املواد القانونية، وفهرست األعالم

 اعتمدت على رواية حفص عن عاصم يف كتابة آيات القرآن الكرمي، ال لشيء وإمنا ألا هي 

  .اليت تيسر يل احلصول عليها

  :خطة البحث

لتناول مفردات هذا البحث رأيت أن أسلكه من خالل اخلطة اليت تتكون من مقدمة، وثالثة 

  :فصول، وخامتة 

منه وملخص  ففي املقدمة تناولت أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وإشكاليته، واألهداف املتوخاة

  . للدراسات السابقة، مع بيان املنهج املتبع

اجلنائي و،اجلنائي اإلسالمي: املبادئ العامة للعقوبة يف التشريعني:عنوانهلذي ا الفصل األولأما 

 ، وأقسامها، وخصائصها، وأغراضهاماهية العقوبةتدور حول : فقد ضمنته ثالثة مباحث الوضعي

  .الوضعياجلنائي مي، واإلسال اجلنائي يف التشريعني

وهو فصل مهم تلمست من خالله مكانة  يف التشريعنيأساسيات التوبة: وبعده جاء الفصل الثاين

التوبة، وحدودها يف كل من التشريعني، وذلك يف مباحث كان من بينها مبحث مشكالت التوبة، 

  .وآثارها يف التشريع اجلنائي الوضعي

مظاهر أثر التوبة يف   العقوبة على :وبعد الفراغ من حتديد العقوبة، والتوبة، جاء الفصل الثالث 

األول منهما خمصص ألثر التوبة يف إسقاط احلدود اليت شرعت حلق اهللا عز وجل، : شكل مبحثني

ة سجلت وقد أيت البحث خبامت.والثاين لبيان أثر التوبة يف إسقاط احلدود اليت شرعت حلق الفرد

فيه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل جزئياته مع ذكر بعض التوصيات، واالقتراحات اليت 

  .رأيت من األمهية مبكان األخذ ا 

  .هذه صورا. ويف األخري جعلت فهارس ختدم البحث وتسهل االستفادة منه

  املقدمة 



ص

    املبادئ العامة للعقوبة يف الشريعة اإلسالمية، والتشريع اجلنائي الوضعي :الفصل األول

                                                          اإلسالمي، والوضعي  : ماهية العقوبة ، وأقسامها يف التشريعني :    املبحث األول  

    اإلسالمي، والوضعي  : خصائص العقوبة يف التشريعني : املبحث الثاين 

    أغراض العقوبة يف التشريعني اجلنائي، والوضعي:  املبحث الثالث 

  لوضعي  اجلنائي اإلسالمي، وا: الفصل الثاين   أساسيات التوبة يف التشريعني

  ، وصورها وأساسهاماهية التوبة،:املبحث األول 

  أركان التوبة وشروطها ودالئل صدقها : املبحث الثاين

                                        مشكالت التوبة، وآثارها   : املبحث الثالث

  الفصل الثالث مظاهر أثر التوبة يف العقوبة

  أثر التوبة يف إسقاط احلدود اليت شرعت حلق اهللا  :املبحث األول 

  أثر التوبة يف احلدود اليت فيها حق للعباد: املبحث الثاين

  يف التشريع اجلنائي الوضعي  العقوبة  التوبة يفأثر : املبحث الثالث 

  : اخلـــامتة

  الفهارس 

ومع أين بذلت كل ما يف وسعي من جهد ملعاجلة قضايا هذا البحث إال أن صعوبته وتشعب  هذا، 

. اليت كنت أريدها له ةمباحثه من جهة، وقلة بضاعيت من جهة أخرى قد حالت بينه وبني أن خيرج بالصور

يف إمتام هذا  وإىل كل من ساعدين أستاذي املشرفوال يسعين يف اخلتام إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل 

  .واحلمد هللا أوال وآخرا.البحث وإخراجه

عبد احلاكم محادي : الباحث
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اجلنائي : املبادئ العامة للعقوبة يف التشريعني

واجلنائي الوضعي اإلسالمي،
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  الفصل األول

  ،اإلسالميالتشريع اجلنائي  املبادئ العامة للعقوبة يف

  والتشريع اجلنائي الوضعي

  

  

  :مباحثوبناء على ذلك فهو حيوي ثالثة  قضايا،ثالث  هذا الفصليفلنتناو 

.وأقسامها، ماهية العقوبة :األولاملبحث -

.والوضعي، ص العقوبة يف التشريعني اإلسالميخصائ :الثايناملبحث -

.والوضعي، ض العقوبة يف التشريعني اإلسالميأغرا :الثالثاملبحث -
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  املبحث األول 

  .ماهية العقوبة، وأقسامها 

  : يتكون هذا املبحث من مطلبني 

مث يف الفقه اجلنـائي   اإلسالمي،، ويف الفقه اجلنائي لغةيتناول تعريف العقوبة يف ال :ألولااملطلب -

  .الوضعي

.والوضعياإلسالمي،ويتناول أقسام العقوبة يف التشريعني  :الثايناملطلب -

  ماهية العقوبة  :األولاملطلب 

ن منظور الفقه اجلنائي م، مث تم النظر إليها من اجلانب اللغويللوقوف على تعريف العقوبة يتح

  .، والفقه اجلنائي الوضعي اإلسالمي

  تعريف العقوبة يف اللغة  :األولالفرع 

، وجذر هذا الفعل يعين أن والعقوبة، والعاقبة ختتص مبعىن العذاب«:قال الراغب األصفهاين

  .1»ر شيئا يأيت بعد اآلخ

 الشـيء أن : رجع إىل أصل واحد هووالباب كله ي وعاقبت الرجل من العقوبة، «:فارس ابنوقال 

  2.»يعقب الشيء 

ارتكاب الذنب فهي تأيت بعد  بالعقوبة،والقانوين  الشرعيتسمية اجلزاءيتضح وجه  ومن هنا

  .اجلرماقتراف و

  .3»ألا تكون آخر وثاين الذنب  ؛وإمنا مسيت عقوبة «:فارسابن قال 

  سالمي معىن العقوبة يف الفقه اجلنائي اإل: الفرع الثاين 

ألن مادة الكلمة جاءت يف نصـوص القـرآن    صطلح عرفه الفقه اإلسالمي قدميا؛العقوبة م 

  .النبويةالسنة كذالك يف نصوص و الكرمي،

﴿:وجلعز قول اهللا  :ذلكمن                

   ﴾، ] 126: النحل، اآلية.[  

                                                
  .419:ص) د .ط، بدون ، ت: لبنان ، بريوت ( د . الراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن ، ط - 1
  .620، ص 3ج ) 1984مؤسسة الرسالة ، : لبنان ، بريوت (، 2زهري عبد احملسن سلطان ، ط:ابن فارس ، جممل اللغة ، دراسة وحتقيق - 2
  .78ص،4ج ) 1979دار الفكر ، : لبنان ، بريوت (د .لسالم هارون ، ط-- عبد ا: فارس ، معجم مقاييس اللغة ، حتقيق ابن  - 3
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فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف ... «: صلى اهللا عليه وسلموقول النيب 

تعريفني لفقهائنا القدامى، وتعريفني للفقهاء ورد وسأ .ولذلك سعى الفقهاء لضبط معناها. 1»العقوبة 

  .يف املختار التعر مث أذكرالتعليق،شيء من  عم ،دثنياحمل

  العقوبة عند الفقهاء القدامى  تعريف: أوال

  : رمحه اهللا 2املاورديتعريف -أ 

وذلك يف "تعزير"و، "حد":معرض تعريف اجلرائم كلمتني مها  يفرمحه اهللا  املاورديأورد  

.3»أو تعزير،نها حبدـشرعية زجر اهللا عحمظورات : اجلرائم «:قوله 

  وترك ، وضعها اهللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظرزواجر «:يقول عن احلدود بأاف

  .4»يف أمتفتكون املصلحة أعم و التكل  ....ما أمر

فيوافق احلدود من وجه وهو ... تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود«:ويقول عن التعزير

  .5»الذنبحيسب اختالف  فوزجر خيتلواستصالح  تأديبأنه 

مبعـىن االستصـالح    ويأيت، مبعىن الزجر والردع  يأيتن العقاب أ: م املاورديكالمن  نستخلص

  .  والتأديب 

أم أا ليست كـذالك؟   ،متسقة مع بعضها لبيان مفهوم العقاب املعاينهل هذه : هناوالسؤال 

؛  تأديبوال االستصالحبتحقيق معىن  لوجدنا أا ال تعىن" الردع"و" الزجر" إىل معىن ألننا لو نظرنا 

وسيادته أكثر من عنايتهما بشخص " القانون"كال من الردع ، والزجر يهتمان بتطبيق التشريع  ألن

  .ارم ، عكس ما يدل عليه معىن االستصالح والتأديب 

أو مشاهدته تطبيقهـا   ضه ألمل العقوبة ،يبتعر سواء-إذا زجر ارم: من املمكن أن يقال  و

ويصبح عضوا مية مرة أخرى قد قمعت يف داخله ،ارتكاب اجلر ة يفالرغب فإن -على شخص آخر

  . صاحلا يف اتمع

                                                
، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  ناأللباين ناصر الدي. ؛ والدار قطين؛ و البيهقي من حديث عائشة مرفوعا أخرجه الترمذي ] احلديث ضعيف [- 1

1516: رقم احلديث ) م1985–ه 1405املكتب اإلسالمي،: بريوت ( ، 2سبيل، ط منار ال
رة املثال ،والتاريخ والسياسة واألدب له تآليف نادأبو احلسن علي بن حممد املاوردي البصري ،كان واسع التبحر يف العلوم سيما الفقه واألصول- 2

احلجوي حممد ابن احلسن .  450:تويف سنة.  القضاء ببلدان كثرية، مث ببغدادالدنيا، ويللسلطانية، وأدب الدين وكاحلاوي يف الفقه ،واألحكام ا

654، ص2ج) م  2006املكتبة العصرية،: بريوت( 1احلجوي الثعليب الفاسي،، الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي،ط
  .219ص) 1983ديوان املطبوعات اجلامعية ، : اجلزائر ( د ،.املاوردي ، األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ط- 3
.221املرجع نفسه ، ص   - 4
  .236املرجع نفسه ، ص - 5
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 فرصـة لكن مع ذلك ال ميكن أن نستبعد عود ارم الرتكاب اجلرمية مرة أخرى إذا ما وجد 

وهذا عكس ما حيصل من الذي اهتم التشريع مبحاولة  ،متكنه من خرق القانون دون التعرض للعقوبة

  .ديبهوتأإصالحه 

إال إذا قلنا  ،"الزجر والردع " و " والتأديب صالح االست"بني  الواضحومن هنا ندرك التعارض 

 ا، فيكون التقسيم حينئذ مهماحلد ةعقوب الثاين يف حق واملعىن ،التعزير عقوبة ن املعىن األول يف حقإ

  .إليضاح الفرق بينهما

، يف حـق احلـدود   املـاوردي أوردها  يتهل هذه املعاين ال: ومع هذا يبقى هناك سؤال هو

  .أم تسويغ لكل منهما ؟  هلما هي تعريف ،والتعازير

  .أو يف املستقبلأثناء إيقاعه، حتقيقها يرجتى من العقابالغاية اليت  بيان :التسويغ هو ذلك أن

  .االجتماعيفال عالقة له بالبعد، ناول العقاب يف إطار لغوي حتليليبينما التعريف يت

إمنا هو تسجيل ملالحظاته حول تطبيقات النصـوص  أن ما قدمه املاوردي  :ك ميكن القوللذل

و ليس تعريفا لغويا يستند .العقابية اليت جاء ا الوحي يف اتمع ، ومدى انفعال الناس ذا التشريع

  " .عقب"على اجلذر 

  :الطرابلسي احلنفي عالء الدين ابن خليلتعريف  -ب

  1».فعل مكروهأو ،سنةوواجب أ أو ترك ،جزاء شرعي على فعل حمرم«:العقوبة هي 

أوردهـا  من بني التعاريف الكـثرية الـيت    الفضيالت األستاذهذا التعريف هو الذي اختاره 

  :وبالرغم من تضمنه لعناصر التعريف وهي. للعقوبة

  .كون العقوبة جزاء مقابل لعدوان على حق من حقوق اهللا ، أوحقوق اآلدميني

، أو فعل ب العقوبة وهو إما ترك املأموراتمع بيان موج باهلوى،اوليس حكم اوكون اجلزاء شرعي

  :يلييالحظ عليه ماإال أنه ميكن أن  .املنهيات

  ".اإليالم "مل يذكر التعريف العنصر األساسي يف العقاب وهو -

.وتنفيذهابالعقوبة،كما أنه مل يبني من له صالحية احلكم -

  .2عقاب ولو أمجل لكان أوىل الب تفصيله ملوج-

                                                
اململكة العربية  –املعهد العايل للقضاء (دولة ، منشورة،  هدكتورارسالة  –اإلسالمينقال عن حممود جرب الفضيالت ، سقوط العقوبات يف الفقه -1

.26، ص 1ج) 1984السعودية ، 
رسالة املاجستري ، قسم الشريعة والقانون ، كلية (عبد القادر طهراوي ، مقاصد العقوبة يف الفقه اإلسالمي ،وقانون العقوبات اجلزائري ، : انظر  - 2

.وما بعدها 20ص) 2004/2005، عام باتنة اجلزائر اج خلضر احلالعلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ، جامعة 
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  تعريف العقوبة عند الفقهاء احملدثني : ثانيا 

باعتباره أحد كبـار فقهـاء    –العقوبة  –العقوبة يف كتابه  1زهرة اإلمام أبوكنت أتوقع أن يعرف

اهللا رمحه  –، إذ اكتفى ثر على ما ميكن أن أعتربه تعريفا، لكنين مل أعجمال التشريع اجلنائيالعصر يف 

  .2»واحلد والتعزير هو العقوبة املقدرة شرعا «: ، مث قالللجرائم تعريف املاورديبإيراد –

؛ ألن حالة تعريفا3»العقوبة أذى شرع لدفع املفاسد ..«:ذلكيعترب قوله بعد أن ميكن ال و

  .اصطالحاوال يعد عقوبة  ،الدفاع الشرعي أذى شرع لدفع املفاسد

  :4قادر عودةاألستاذ عبد التعريف -أ

أيضـا مبينـا    يقول و5»حة اجلماعة على عصيان أمر الشارعاجلزاء املقدر ملصل«: العقوبة هي

  .6».نظامها إن العقاب مقرر إلصالح األفراد، ومحاية اجلماعة، وصيانة...«:غرضه

عقـاب  لبيان املقصود من المل يركز على بيان املاهية، وإمنا وضع  أنه :املالحظ على هذا التعريف  

وصـيانة   ،ومحايـة اجلماعـة   ،ن العقاب مقرر إلصالح األفرادإ....«حني يضيف صاحبه وذلك 

بيان من له حق تنفيذه، كما أن عنصـر  التعريف مصدر تشريع اجلزاء، وال د هذا فلم حيد.»نظامها

  .اإليالم مل يذكر فيه

  :تعريف فاروق النبهان -ب

عة اإلسالمية على احملظورات الشرعية اليت يرتكبـها  اجلزاء الذي قررته الشري«:العقوبة هي

  .7»األفراد 

                                                
ا عن اإلسالم، ال خيشى يف ذلك لومة الئم، له مصـنفات  ا يف احلق، مدافعكان جريئً، ليل حممد أبو زهرة أحد فحول علماء مصر املعدودينهو الشيخ اجل-1

ريخ وأمحد، وابن حزم، وابن تيميـة، وتـا  ، ومن كتبه علم أصول الفقه، واإلمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، كثرية يف الفقه واألصول وتاريخ التشريع
  . املذاهب اإلسالمية

م، بعد أن حفظ القرآن الكرمي ودرس يف مدرسة القضاء الشرعي، وخترج فيها 1900م بكفر الزيات والتحق باألزهر الشريف سنة 1880ولد سنة  

حلقوق جبامعة القاهرة  فربزت مواهبه اخلطابية والكتابية ومارس القضاء ودرس يف كلية ا، م1919ا ا وشارك يف ثورة م، وعني مدرس1915عام 

.مقدمة كتابه أصول الفقه :أنظرم،1956تويف 
.7ص) د .دار الفكر العريب، ت: القاهرة ( د.حممد أبو زهرة ، العقوبة ، ط - 2
.8املرجع نفسه ،ص- 3
وألـف فيـه كتابـه    ، ة شاملة، وواعيةعبد القادر عودة من كبار احملامني يف مصر، درس احلقوق ونبغ فيها، ودرس الفقه اإلسالمي اجلنائي دراس -4

إعدامه املشهور التشريع اجلنائي اإلسالمي، وهو من أفضل الكتب يف هذا اال أعدمه مجال عبد الناصر يف حمنة اإلخوان املسلمني يف مصر وكان 
  . م1955سنة  –رمحه اهللا  –

  .609، ص 1ج) 1986مؤسسة الرسالة ، : لبنان بريوت ( ، 8.، ط عيالقادر عودة ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعبد - 5
  .609، ص 1،ج نفسه املرجع -6
.52ص) 1981دار القلم ، : لبنان ، بريوت ( 2.فاروق النبهان ، املدخل للتشريع اإلسالمي ، ط - 7
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أن صاحبه أضاف جهة إصـدار احلكـم   هذا التعريف من أدق ما ذكر يف تعريف العقوبة لو 

  .، وأن جوهر العقوبة اإليالموتنفيذه

  : التعريف املختار 

يف العقوبة تتمثـل يف  بني أن عناصر تعريتومناقشتها من خالل ما رأينا من التعاريف السابقة

  .، من أجل خمالفة ارتكبت، توقعه جهة خاصةا، مؤملا، شرعياكون العقوبة جزاء

:  األستاذ عبد القادر طهراويذكرههو ما  –يف نظري  –هلذا يكون أحسن تعريف للعقوبة 

ب حكـم  مبوج ،الذي قررته الشريعة اإلسالمية على احملظورات الشرعية ،العقوبة هي اجلزاء املؤمل «

  .1».يوقعه احلاكم أو من يقوم مقامه ،قضائي

  .الوضعياجلنائي تشريع تعريف العقوبة يف ال :الثالثالفرع 

 رجال القانون، وعلماء العقابقد تناوهلا  التشريع اجلنائي الوضعيمن املعلوم أن موضوعات 

إمنـا تـرك ذلـك    و ،لتعريف العقوبة يتطرقمل-كعادته–عقوباتالقانونو.حسب طبيعتهكل 

وإمنا ، عادةأو بالتدابري الوقائية ال يضعه القانون التعريف بالعقوبة،  إن...«  :أحدهميقول  .للفقهاء

  . 2  »الفقهي الطبيعي أن يتركه إىل االجتهاد 

؛ والتمييز بينـهما  ف علماء العقابوذا الصدد البد من تناول تعريف رجال القانون، وتعري

  .الشرعية، والتجرمي والعقاب :ين يف تعريفهم على مبدأزو يرتكألن األولني

ـ .ااجتماعي انظاموا كمن حيث العقوبة  اسةدرعلى علماء العقاب ويرتكز  ، اإلكـراه و، األملف

  .3عند علماء العقابتكشف عن جوهر العقوبة وعناصرها  مفردات..التناسب بني العقوبة واجلرميةو

.  

فقهاء القانون  عند: أوال

هي اجلزاء اجلنائي الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي «: بقوله  جالل ثروث العقوبةد عرف 

عية العقوبة، وذكر مـن  شر ملبدأتعرض هذا التعريف . 4  »على شخص ثبتت مسؤوليته عن اجلرمية 

 متاشيا مع نظرةومل يكشف عن جوهرها وهو األمل، . اجلزائيةحية تنفيذها ، مع بيان املسؤولية له صال

  .رجال القانون للعقوبة 

                                                
.21عبد القادر طهراوي ، املرجع السابق، ص - 1
  .85ص) 1996منشأة املعارف ، : اإلسكندرية( د .ام ، طرمسيس نام ، الكفاح ضد اإلجر - 2
  .33ص)  2000دار النهضة العربية ، : القاهرة ( األوىل.إبراهيم حامد الطنطاوي ، مبادئ علم العقاب ، ط - 3
  .419ص) 1999دار اهلدى للمطبوعات ن : القاهرة ( د .جالل ثروث ، نظم القسم العام يف قانون العقوبات ، ط - 4
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  علماء العقاب  عند: ثانيا 

  .، وقانون العقوباتالتعريف بعلم العقاب: مدخل 

 و قانون العقوباتكال من أن أعرف يتعنيقبل أن أتناول تعريف العقوبة عند علماء العقاب 

  .رجاهلمالنكون على بينة من  ؛علم العقاب أوال

لقواعد اليت تضعها السلطة التشريعية، وحتدد فيها األفعـال  جمموعة ا «: هو قانون العقوبات-أ

1.»اليت تعد جرائم، وتبني العقوبات املقررة هلا 

، وقواعـد تطبيقهـا،   ذي يدرس وظيفة اجلزاءات العقابيـة العلم ال«:هوعلم العقاب -ب     

  .2»بةوبكلمة موجزة هو العلم الذي يدرس أهداف العقو... والوسائل املستعملة يف ذلك

وحيدد أفضـل   ،العلم الذي يعكف على دراسة القواعد اخلاصة بتنظيم اجلزاء اجلنائي«:هوأو

.3»األساليب لتنفيذ هذا اجلزاء على النحو الذي حيدد أغراضه

  :أن علم العقاب هو العلم الذي حيدد الوظائف التالية  :من خالل هذين التعريفني ميكن القول

  .، وأغراضها العقابيةدراسة وظيفة اجلزاءات -

.دراسة قواعد تطبيق العقوبة -

.دراسة األساليب املستعملة يف تنفيذ العقوبة لتحقيق أغراضها -

قـانون الوضـعي يف معاملـة    وعلى هذا فأحباث علم العقاب ليست جمرد شرح لنصوص ال

والقواعد اليت جيب  ،م، وإمنا دف يف املقام األول إىل إرشاد املشرع يف اختياره أفضل األحكاارمني

ا يف جمال تنفيذ اجلزاء اجلنائيمراعا.  

وعلى مستوى أغراض اجلزاء اجلنائي فإن علم العقاب يستخلصها على أسـاس الوظيفـة كنظـام    

  .4فليست هي األغراض اليت حيددها املشرع الوضعي  .اجتماعي دون تأثر أو خضوع لتشريع معني

  :ماهية العقوبة يف علم العقاب

                                                
.15، املرجع نفسه، ص إبراهيم حامد طنطاوي  - 1
.19ص) 2000اجلزائر ، دار هومة ، ( 2.بن الشيخ احلسني ، مبادئ القانون اجلزائي العام ، ط - 2
.8، ص  السابق، املرجع حامد طنطاوي  إبراهيم- 3
دار النهضة : مصر( د .املخل يف علم العقاب احلديث ، ط؛ وطارق عبد الوهاب سليم ،  14،ص نفسه املرجع إبراهيم حامد طنطاوي ،: انظر  - 4

وحممود جنيب حسيين، ؛ 3ص )1995دار النهضة العربية، : مصر( د .وما بعدها؛ وفوزية عبد الستار ، مبادئ علم العقاب، ط 83ص)د .العربية، ت

.1ص،)1973دار النهضة العربية، : مصر( 2.علم العقاب، ط
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ى يوقع عل، رد الفعل العقايب ، واالجتماعي النتهاك القانون وحقوق األفراد «: عقوبة هي ال-أ

من أجل اجلرمية  ،مبن تنزل به  ، ويتضمن إيالما مقصودا يلحقاجلاين مبقتضى حكم قضائي ائي

  . 1»، ويتعني أن يكون مثة تناسب بني اإليالم واجلرميةاليت ارتكبها

    :وهيصر اجلوهرية للعقوبة من منظور علم العقاب هذا التعريف تضمن العنا

   ولـو  -،منتفيا عن إجراءات التحقيق واحملاكمة  العقوبة، وعليه يكون معىنكون اإليالم مقصودا-

  .2غري مقصود،ألن ما تنطوي عليه من أمل ؛–اختذت صورة  احلبس االحتياطي

.كون العقوبة تناسب اجلرمية و -

  حسن موسى بكار  األستاذتعريف  –ب 

مقصود، حيمل معىن اللوم األخالقي واالستهجان االجتماعي، يستهدف  إيالم قسري: العقوبة هي«

حبكـم   ،تنزله السلطة العامة يف مواجهة اجلميع ،، حمدد سلفا بناء على قانونأغراضا أخالقية ونفعية

  .3»هات مسؤوليته عن اجلرمية، وبالقدر الذي يتناسب معقضائي على من تثب

العقوبة كـرد فعـل   ف.تمع للعقوبة قد تطور عن ذي قبلا ةنظر يالحظ من هذا التعريف أن

، وااللتجاء يف الوقت ذاتـه إىل  على إثبات مبدأ استحقاقها فقط -اأحيان –يقتصر فيها  قد اجتماعي

اجلنائية أمام  من ثبتت مسؤوليتهجمرد اإلعالن القضائي إلذناب ؛ ألنن تنفيذهاأداة قانونية حتول دو

حني يعكس هذا  خاصةعليه،دون حاجة إىل إنزال إيالم فعلي  ،ميكن أن ميثل عقوبة كاملة ،القضاء

  .4.اإلعالن حكما تقييميا باللوم على سلوك إنساين حمدد

هذا اجلانب من تعريف العقوبة هو الذي يهمنا على اعتبار أن دراسة هذه املذكرة يف اجلانـب  

  . علم العقاب القانوين تصنف يف

  : استنتــاج 

  :التاليةنسجل املالحظات  مر معنا يف هذا املطلب ميكن أنمن خالل ما 
                                                

.171ص نفسه،، املرجع طارق عبد الوهاب سليم  - 1
.172، صنفسهطارق عبد الوهاب سليم ، املرجع  - 2
-   عتمد على مقدار عدم يأو  ،من اخلطأ ،عتمد على نصيب اإلرادة اإلجراميةيعلى درجة جسامة ماديات اجلرمية ، أو  يعتمد هذا التناسب قد

  .ومعنوياا ،الكامن يف ماديات اجلرمية ،املشروعية

تناسب بينه وبني اجلرمية ، وإمنا حتدده اخلطورة اإلجرامية ، ومقتضيات  –وفق النظريات العقابية احلديثة  - نفيذ العقوبة فال يراعى فيه  أما أسلوب ت

  ].87ص،السابق؛ ورمسيس نام ، املرجع 36املرجع السابق ، ص جنيب احلسيين،: [ أنظر. تأهيل احملكوم عليه 
.13ص )  د .، ت ةاجلماهرييدار : بلد ، بدون ( د .سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة والتدابري االحترازية ، طحسن موسى بكار ،  حامت - 3
) 1991دار النهضة ، : ة القاهر(د .حسن موسى بكار ، اإلجراءات اجلنائية املقابلة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية ، ط حامت:انظر  - 4

  .565وفقرة رقم  564:مفقرة رق



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

28

القـدامى   ياإلسالموعند علماء الفقه  اللغة،يف تعريف العقوبة عند علماء  "األمل"غياب عنصر -

  .لذكرهكما أن علماء القانون مل يتعرضوا  واحملدثني،منهم 

.العقوبةكعنصر أساسي يف تعريف "األمل"ذين ركزوا على فقهاء علم العقاب هم ال-

كفارق بني العقوبة والتدابري الوقائية إال أنـه  " األمل"فقهاء علم العقاب وإن اعتمدوا على عنصر -

ينـتج عـن    أخالقي أو استهجان،اجتماعييف صورة لوم  -عندهم-ميكن أن يكون هذا األمل 

. األمل البدينىلالتشهري القضائي باملتهم دون اللجوء إ

ريفات العقوبة نالحظ أنه ليس هناك تالزم بني مفهومها و األمل البدين على وجه تقدم من تعمما-

. اخلصوص

  .اإلسالمي، والوضعي :تقسيمات العقوبة يف التشريعني : املطلب الثاين

  التقسيم معيار:مدخل 

ت متعددة للعقوبـات وذلـك   على تقسيما" الوضعي"و ،"اإلسالمي"يشتمل النظام العقايب 

أنـه  : من حيـث  ،من حيث اجلسامة هو التقسيم األهمويعترب تقسيم العقوبات . باعتبارات خمتلفة

لـذا   .ميـة يربز الصلة بني العقوبة واجلر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو. 1يشتمل عليها كلها

املبادئ العامـة  وإمنا أكتفي ب،والتفصيالتعلى أنين لن أتوقف طويال عند اجلزئيات ،سأقتصر عليه

؛ ألن تقسيم العقوبة ليس أمرا مطلوبا لذاته وإمنا هو وسيلة لكشف املعاين اخلفية اليت حتكم كل قسم

  .وراء كل نوعية من اجلرائم اليت يتصور حدوثها يف اتمع 

  تقسيم العقوبات يف النظام العقايب اإلسالمي : الفرع األول 

حتـت قسـمني أساسـيني     تندرج العقوبة –الفلسفي اإلسالمي  على صعيد الفكر:تقسيم

﴿:دليل ذلك قوله تعـاىل  ،والعقوبة األخروية ،العقوبة الدنيوية: متالزمني مها      

                                                
- ا تنقسم يف األنظمة الوضعية  إىلعقوبات اجلنايات ، واجلنح ، واملخالفات ؛ ويف الفقه اإلسالمي تنقسم إىل :فمن حيث جسامة العقوبة فإ: 

عقوبات جرائم القانون  :ون العام إىلوجرائم القانعقوبات احلدود والقصاص والتعازير، كما تنقسم يف الدول اليت تأخذ بالتفرقة بني جرمية السياسة،

  .العام، وعقوبات اجلرائم السياسية 

  عقوبات أصلية ، وتكميلية ، وتبعية : ومن حيث خصائصها القانونية تنقسم إىل    

دبية كالفضح والتوبيخ ، عقوبات بدنية ترد على الفرد يف احلياة ، أو سالمة اجلسم ، وعقوبات نفسية أو أ: ومن حيث طبيعة احلق الذي تصيبه إىل   

  .وعقوبات مالية متس عناصر الذمة املالية ، وعقوبات معنوية  ترد على احلقوق املعنوية 

حسيين املرجع السابق ،ص  جنيب :أنظر...عقوبات غري مقدرة عقوبات مقدرة ، و: ومن حيث احلكم ا تنقسم إىل   
  .183حامت حسن موسى بكار، املرجع السابق ، ص - 1
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               ﴾ ].وإن مل  والعقوبة األخروية«]114:اآلية،البقرة

لـك ألن العقـاب   وذ ؛1»أساس لفهم فكرة العقوبة الدنيويةإال أا التشريع اجلنائي يف جمال  دخلت

دنيوي يواجه كل من يرتكب الأن العقاب يف حني  ،خروي يواجه كل من خيالف الفطرة السليمةاأل

  .2"املعصيةارتكاب "أوسع من دائرة " خمالفة الفطرة السليمة"ودائرة . معصية

إلسالمي عن الفقه اجلنـائي  هي ما مييز الفقه اجلنائي ا_كفكرة أخالقية حبثه _والعقوبة األخروية 

ستوعب أولئـك  ، بل ومتتد لتوايا اليت توجد يف النفس البشريةى النعل حياسب الشرعا الوضعي، و

وال خيفى أثر هـذه   .حلذقهم، ومهارم يف إخفاء األدلة اليت تدينهم ؛الذين ال تصل إليهم يد العدالة

سـامهة  كما ال خيفى أثر م.3االرتداع وعدم اإلقدام على ارتكاب اجلرمية:التعاليم على حتقيق فكرة

لفطرة اليت خالفها اجلاين يف وقـت مـن   ا ؛ ألا عبارة عن الرجوع إىلالغرضالتوبة يف حتقيق هذا 

  .األوقات

فإن مالمح العقوبة يف  –كما أسلفت  –ومبا أنين أقتصر على تقسيم العقوبة من حيث اجلسامة -

  .4يف كل قسم منها، التعازير متميزة احلدود، القصاص: قسيم الثالثي للجرائم يف اإلسالمالت

  عقوبات احلدود  : أوال

  :الحا طصواتعريف احلدود لغة 

وال يهتدي  ،لئال خيتلط أحدمها باآلخر ؛الفصل بني الشيئني..«هو : تعريف احلد لغة :أوال

  .5»وحد كل شيء منتهاه .. أحدمها على اآلخر 

وعلى العقوبات ائم تارة،تطلق كلمة احلدود اصطالحا على اجلر :معىن احلد اصطالحا: ثانيا

  .تارة أخرى

  :-اهللا رمحه–1الكاساينقول فمن اإلطالق األول  

                                                
106، صد، ت، بدون.يف الشريعة اإلسالمية،دراسة حتليلية ألحكام القصاص واحلدود  ،طاجلرمية والعقوبة  ،عبد الرحيم صدقي - 1
.270، ص 4ج) 1982دار املعرفة، : لبنان ، بريوت ( د .أبو حامد الغزايل ، إحياء علوم الدين ، ط - 2
  .106ع نفسه ، ص عبد الرحيم صدقي ، اجلرمية والعقوبة ، املرج - 3
والتقسيم ... جرائم حدود ، أو جرائم قصاص أو دية ، أو جرائم تعزير : واجلرائم يف النظام اجلنائي اإلسالمي إما « :يقول حممد سليم العوا  - 4

  .117ص  )د.ت ،دار املعارف: هرةالقا(د .، طيف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي .» ذاته جيري يف العقوبات إذ هي مقررة هلذه اجلرائم والزمة هلا 
  .140، ص3ج) 1955دار صادر ، : لبنان ، بريوت ( د .ابن منظور لسان العرب ، ط - 5
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هذا التعريـف  2».جتب حقا هللا تعاىل ،زجر اهللا عنها بعقوبة مقدرة ،احلدود حمظورات شرعية ..«

  .على جرائم احلدودمبين على إطالق احلدود

، فال يسـمى  و العقوبة املقدرة حقا هللا تعاىلاحلد ه«:اهللا رمحهابن اهلمامومن اإلطالق الثاين قول

  .3»لعدم التقدير  ؛ألنه حق للعبد ، وال التعزير ؛القصاص حدا

  .الثاين هو الذي يناسب البحث اإلطالقهذا و

دف إىل حتقيـق  ،حقا هللا تعاىل ،عقوبة مقدرة شرعا«:اصطالحا احلديكون معىن فوعليه 

وجيب علـى القاضـي    هلم،وحتقيق الصيانة والسالمة  الناس،ع الفساد عن وهي دف العامة،املصلحة 

  .4»العفو عنه وال ميكن لويل األمر  ،توقيعه

بوجوب حتقيقها للمصلحة العامة،  :احلدود عن غريها من العقوبات متيزيتبني من هذا التعريف

قبل اين عليه، وال من قبل  وعدم جواز العفو عنها ال من وعدم جواز الزيادة فيها أو النقص منها،

  .ويل األمرالقاضي، وال من قبل 

  املصلحة العامة يف  فعقوبات احلدود تقابل إىل حد كبري ما يعرف بالعقوبات املقررة حلماية

  .5؛ ألن كليهما يسري يف مواجهة اجلرائم املاسة بكيان اتمعالقانون الوضعي

قوبة الرجم أو اجللد يف حد يف حد السرقة، وععقوبة القطع  :يف عقوبات احلدودوتنحصر

و الرجل من ، وقطع اليد والصلب،، وعقوبات القتلوالسكر ،، وعقوبة اجللد يف حدي القذفالزنا

  .6، والبغي بالنسبة حلد احلرابة ، وعقوبة القتل بالنسبة حلدي الردة من األرض ، وعقوبة النفيخالف

  عقوبة القصاص: ثانيا

  :لغة واصطالحا تعريف القصاص 

                                                                                                                                                           
لشيخه شرح كتاب حتفة الفقهاء أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،فقيه حنفي كان يلقب مبلك العلماء، له عدة مؤلفات من أمهها بدائع الصنايع يف ترتيب الشرائع وهو - 1

: بريوت( 1الفاسي،، الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي،ط وي حممد ابن احلسن احلجوي التعاليباحلج. ه587:تويف سنة.عالء الدين حممد بن امحد السمرقندي يف الفقه احلنفي

519، ص2ج) م  2006املكتبة العصرية،
  .32، ص 7ج) ه1401دار الكتاب العريب ، : نان ، بريوت لب( 2.الكاساين ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ط - 2
  .212، ص 5ج)1986دار إحياء التراث العريب ، : لبنان، بريوت(2.طكمال الدين ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، - 3
  .119، ص السابقمحمد سلیم العوا ، المرجع -4
وما بعدها ؛ وعبد العظيم شرف الدين ،  72وحممد أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص ؛184حامت حسن موسى  بكار ،املرجع السابق، ص: انظر  - 5

  .49ص) 1973مكتبة الكليات األزهرية ، : القاهرة (1.العقوبة املقررة ملصلحة اتمع اإلسالمي ، ط
يف  حممد سليم العوا :أنظر -وفقا لبعض اآلراء-، أم من غريهاالردة ، والبغي ، وشرب اخلمر من طائفة عقوبات احلدود: يف اعتبار عقوبات  - 6

، احللقة العربية الثالثة للدفاع االجتماعي ،  ، نظام التوبة وأثره يف العقوبات،وما بعدها ؛ ويوسف قاسم 181أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ، ص

  .388ص. 1973املنظمة العربية للدفاع االجتماعي ، 
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ويقال  القصاص،االقتصاص أخذ  «: -رمحه اهللا–يقول ابن منظور:لغةتعريف القصاص  :أوال

        -يف األصـل -وينصـرف القصـاص يف معنـاه     .القصاصأقصه احلاكم يقصه إذا مكنه من أخذ 

أو  قطـع، أو  جـرح، أو  قتل،من  :أو التعادل، وهو أن يفعل به مثل فعله املساواة،أو  ،إىل التماثل

  .1»ضرب

  .3»والقصاص لغة مأخوذ من قص األثر وهو إتباعه «: -اهللا رمحه–2يقول القرطيب و

واملساواة  األثر،يدل على تتبع " قص"وعليه فكلمة قصاص يف أصل اشتقاقها اللغوي من الفعل 

  .4ويأيت مبعىن القطع  الشيء،يف جانيب 

والقصـاص  «:-رمحه اهللا–5ربن عاشوطاهرالشيخ اليقول : معىن القصاص اصطالحا: ثانيا

  .6»وعدال إنصافا،احملقوقمن عند  ،حق غرم على أحد مبثل ذلكأو ،اسم لتعويض حق جناية

ما يـدل  " تعويض حق جناية "املعىن اللغوي للقصاص، فنجد عبارة  مع طابقتهذا التعريف ي

 " وعدال،إنصافا"انيب الشيء، ويف عبارة ما يدل على املساواة يف ج" مبثل ذلك"على التتبع، ويف كلمة 

  . ن العدل واإلنصاف مقطوع بتحقيقهأل أي اجلزم ؛ما يدل على معىن القطع

  : قصاص قد قسمه الفقهاء إىلوال

،وهو أن ينزل باجلاين من العقوبة املادية مثل ما أنزل باين عليه :قصاص يف الصورة واملعىن 

  .هو املعىن الظاهر من نصوص الوحيو

هو العقوبة املالية على  ؛ أيأو أرش اجلناية ،ا أتلف باجلنايةوهو دية م :وقصاص يف املعىن فقط 

  .7فاء األصل يال يصار إليه إال إذا تعذر استو ،االعتداء

  عقوبة التعزير : ثالثا 

                                                
.242- 241، ص 8، ج السابقاملرجع منظور ، لسان العرب ،  ابن- 1
توىف رمحه اهللا ، هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب، تفقه على مذهب اإلمام مالك، واعتىن بتفسري القرآن الكرمي-2

دار الكتـب  : بريوت(د.ط،هاج بتطريز الديباجالديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب، وامشه كتاب االبت إبن فرحون،:هـ انظر671سنة 
318-317ص)بدون.العلمية،ت

  245، ص2ج) 1985دار إحياء التراث  العريب ،: وت لبنان ، بري( د .القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ،ط - 3
.11، ص 5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، املرجع السابق ، ج - 4
هـ وكان من كبار علماء الزيتونة له مؤلفـات كـثرية مـن أشـهرها التحريـر والتنـوير يف       1879د بتونس هو حممد الطاهر بن عاشور ول-5

بريوت دار العلم (،7الزركلي، األعالم، ط: أنظر.ه1393:تويف سنة.اإلسالمالتفسري،ومقاصد الشريعة اإلسالمية، وأصول النظام االجتماعي يف 
  174، ص6ج 1986)للماليني،

  .185، ص 6ج) 1984ش،.و.م:الدار التونسية للنشر؛ واجلزائر: تونس (د .التحرير والتنوير،طابن عاشور ، - 6
  .107ص) د .دار الفكر العريب ، ت: القاهرة ( د .حممد أبو زهرة، اجلرمية، ط - 7
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ي، وإما أن تكون أن تكون مقررة ومقدرة بنص تشريع :إما ة يف الفقه اجلنائي اإلسالميالعقوب

  .زير اعقوبات التعاحلدود والقصاص، والثاين متثله  فالنوع األول متثله عقوبات .ررة غري مقدرةمق

  

  :تعريف التعزير لغة واصطالحا

العزر لغة اللوم ، وهو أيضا املنع والرد ، وعزر فالنا أي فعل به ما : تعريف التعزير لغة  :أوال

  :ره أي أعانه وقواه ونصره، ومنه قوله تعاىل ويقال عز. عن القبح، وأصل التعزير التأديب يردعه

﴿                ،﴾]09:، اآلية الفتح.[  

  :عاىلتومنه قوله  .1ومن معاين التعزير التوقري، والتعظيم 

﴿  ..                         ﴾

  ] 157:، اآليةاألعراف[

تأديب على ذنوب مل تشرع فيهـا   «: يعرفه املاوردي بأنه  :تعريف التعزير اصطالحا: ثانيا 

على ذنوب مل تشـرع فيهـا    ،وزجر ،وإصالح ،تأديب «: بأنه  3ابن فرحونويعرفه .2»احلدود 

  .وهو قريب من التعريف األول  4».وال كفارات ،حدود

عقوبة غري مقدرة جتب حقا هللا تعاىل، أو آلدمـي يف   «:بأنهويعرفه األستاذ عبد العزيز عامر 

  .5»حد فيها وال كفارة كل معصية ال

 ،وبة التعزيرية ترتبط بارتكاب معصية ليس فيها حديتبني من مجاع التعريفات املتقدمة أن العق

غري  ،إجراء يستلزم إمث الفاعل املكلف :وهذا الربط يتناسب مع جوهر العقاب من كونه .وال كفارة

  .، وال مضطرمكره

لكنه ال يتفق –وإن كان سديدا يف ذاته  –عزير د يف املعصية املوجبة للتإال أن اشتراط عدم احل 

  .ه القائلون جبواز اجلمع بني التعزير واحلدما ذهب إلي مع

                                                
).عزر(مادة  .561، ص4ابن منظور لسان العرب ، املرجع السابق ، ج - 1
  .293املاوردي ، املرجع السابق ، ص - 2
إىل مصر والشام وغريها، ألف تواليف كثرية  لم، فصيح القلم، كثري العبادة،رحلهو برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون املدين مولدا ودارا قاضيها وعاملها واسع الع- 3

  602، ص 2فكر السامي،جه احلجوي ، ال999:كشرح ابن احلاجب ،ودرر اخلواص، وتبصرة احلكام ،والديباج املذهب، تويف سنة
.200، ص2ج) د .يات األزهرية، تلمكتبة الك: مصر ( د .طحكام،ابن فرحون ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األ- 4
  .52ص)1985دار اهلدى للمطبوعات ، : بلد بدون ( د.، ط] رسالة دكتوراه [عبد العزيز عامر ، التعزير يف الشريعة اإلسالمية ، - 5
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:بأـا للعقوبـة التعزيريـة   ومن ناحية أخرى فإن تعريف املـاوردي، وابـن فرحـون     

فإنه يغفل األهداف األخـرى   ،فضال عن كونه يتعلق بالغاية من العقاب ال بعناصره." اخل...تأديب"

  .العقوبةاليت ترمي إليها 

  .امعة مانعةج تعريفاتالهذه هلذا فليست

يف  هـا ال خيتلف عن تعريفيف التشريع اجلنائي اإلسالمي تعريف العقوبة التعزيرية أن والظاهر

جلاين مبوجـب  إجراء موكول إىل السلطة املختصة يف الدولة ينزل با «:فهي. املعاصرة نائيةالنظم اجل

ة ليس هلـا  ء جرمي، ويتضمن سلب أو انتقاص حق أو أكثر من حقوقه لقاحكم جنائي يوجب لومه

  . 1»، ال حدا وال كفارةعقوبة مقدرة من الشرع

  :استنتــاج

أن العقوبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي يمن عليهـا فكرتـان    :هذا الفرع يتبني خاللمن 

  :مهاأساسيتان 

هـذا  .احملددةلعقوبات غري وا احملددة،أي أن هناك العقوبات  فكرة اجلمع بني التحديد وعدمه؛

  .سبة للمشرع، أما القاضي فكل العقوبات عنده حمددةبالن

ماية مصلحة شرعت حل مبعىن أن هناك عقوبات اجتماعية وفرديتها،اجتماعية العقوبة  وفكرة 

  .حتمي مصاحل األفراد خاصةوعقوبات اتمع 

، وقد تكون اجتماعيـة وغـري   "كاحلدود"العقوبة قد تكون حمددة واجتماعية يف آن واحد ف 

  .2"كالقصاص"، وقد تكون حمددة وفردية " كالتعزير"حمددة

  تقسيم العقوبات يف التشريع اجلنائي الوضعي :الثاينالفرع 

  أساس التقسيم :متهيد

ىل عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة، كـان مـن   إتنقسم العقوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي 

  .التقسيم باعتبار اجلسامة وعدمها: أمهها

العقوبة على أساس صـفيت األصـالة    وإن اعتمد تقسيم -مثال  –بات اجلزائريقانون العقوف

  :إال أنه قسم العقوبات األصلية على أساس اجلسامة ،التكميليةو

  .فالعقوبات اجلسيمة مقررة كجزاء جلرائم جسيمة اخلطورة، وهي اجلنايات  

                                                
.559ص) 1996دار الفكر ،: ، القاهرة مصر(د .، طالفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي نبيل عبد الصبور النرباوي ، سقوط احلق يف العقاب بني - 1
  .109-108عبد الرحيم صدقي ، املرجع السابق ، ص:أنظر  - 2
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  .وهي اجلنح ،متوسطة اخلطورةوالعقوبات املتوسطة مقررة جلرائم 

مـن  ] 27املادة [وذلك يف  .والعقوبات اليسرية مقررة جلرائم خطورا يسرية، وهي املخالفات

  :على أنتنص اليت  الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات

وتطبق عليها العقوبات املقررة .جنايات، وجنح، وخمالفات:إىل تقسم اجلرائم تبعا خلطورا «

  1».ملخالفاتأو ا،أو اجلنح،للجنايات

وهو التقسيم الذي اعتمده املشرع املصري يف الباب الثاين من الكتاب األول من قانون العقوبات 

  .أنواع اجلرئم: حتت عنوان 

  :2أنواع العقوبات طبقا هلذا التصنيف* 

طبقا هلذا املعيار جند أن العقوبات املقررة للجرائم متفاوتة يف مقدار جسامتها وهي متدرجـة يف  

: ـذا التقسـيم منـها    3وقد أخذت معظم التشريعات ". املخالفات"،"اجلنح"،"اجلنايات"شدة ال

عقوبات جـرائم   :إىلمنه العقوبات األصلية من حيث اجلسامة  5حيث وزع يف املادة  )ج.ع.ق(

  .خمالفاتوعقوبات جرائم  جنح،وعقوبات جرائم  جنايات،

، أو السجن املؤبد، أو السجن املؤقت ملدة تتـراوح  دامباإلع: جلرائم املعاقب عليهاهي ا :اجلنايات

  .بني مخس سنوات وعشرين سنة 

وهي اجلرائم املعاقب عليها باحلبس ملدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات، والغرامة الـيت   :اجلنح

  .دج 20.000تتجاوز 

دج  2.000مة من وهي اجلرائم املعاقب عليها باحلبس من يوم واحد إىل شهرين، والغرا :املخالفات

  .دج  20.000إىل 

اإلعدام، السجن املؤبد، السجن املؤقت، احلبس، الغرامة، : هي) ج.ع.ق: (العقوبات الواردة يفو

، املنع املؤقـت مـن   قوق الوطنية واملدنية والعائليةاحلجر القانوين، املصادرة، احلرمان من ممارسة احل

من الصفقات العمومية، احلظر على إصدار الشيك  ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املؤسسة، اإلقصاء

                                                
  .172–164ص) 2007منشورات بغدادي،:جلزائر ا(فضيل العيش ، قانون العقوبات اجلزائري وفقا للتعديالت األخرية ، :أنظر - 1
دار النهضة : القاهرة ( ؛ ويسر أنور على ، شرح النظريات العامة للقانون اجلنائي 46-45حامد طنطاوي ، املرجع السابق ، ص إبراهيم: انظر  - 2

.171ص)1998دار املطبوعات اجلامعية ،: ة اإلسكندري(-القسم العام–؛ وعلي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات 11ص)1978العربية ،
  .عقوبات]11املادة [؛ واملصري ،عقوبات] 52املادة [؛ واللييب، عقوبات ]179املادة [كالتشريع اللبناين ،  - 3
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أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة 

  .1تعليق حكم، وقرار اإلدانةوأجديدة، سحب جواز السفر، نشر 

  . قد قسم العقوبات إىل أصلية وتكميلية.)ج.ع.ق(أن  :واجلدير بالذكر

عقوبات األصلية متثل العقاب األصلي واألساسي للجرمية؛ إذ يرى املشرع كفايتها كجـزاء  لوا

ه ال إذا نطق ا القاضي يف حكمه، وألنوال توقع هذه العقوبات إال  .مقابل لإلمث الذي ارتكبه اجلاين

  . بة أصلية، وهي دائما تكون وجوبيةتوجد جرمية مل يقرر هلا املشرع عقو

ارسة حقوقه املالية من مممثل حرمان احملكوم عليه  ،فقد تكون وجوبية :لتكميليةأما العقوبات ا

وقـد  . 06/23:مكرر من القانون09:املنصوص عليها يف املادة  ،قوبة اجلنائية األصليةعأثناء تنفيذ ال

مثل حظر احملكوم عليه يف عقوبة جنحة من ممارسة حق أو أكثر من احلقوق الوطنية  ،وازيةتكون ج

دة ال تزيد على مخس سنوات من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن احملكوم عليـه  مل

  .من القانون نفسه 14: املنصوص عليه يف املادة 

  :استنتــاج خالصة و

 يقوم القانون اجلنائي الوضعي تقسيمأناجلسامة، جندمن تقسيم العقوبات على اعتبار انطالقا

مي مبين على أساس جسامة العقوبة، ونوع وتقسيم الفقه اجلنائي اإلسالاجلرمية، على معيار جسامة

  .احلق املعتدى عليه

فعقوبات احلدود يقابلها عقوبات اجلنايات يف : قد قسمها إىل ثالثة أنواع من التشريعني كالو 

عقوبـات  تقابلـها  التعازير القانون الوضعي وعقوبات القصاص تقابله عقوبات اجلنح، وعقوبات

  .لكن الفرق شاسع بني كل نوع وما يقابله !املخالفات

تكون العقوبة فيها  -وأيا كان اجلرم فيها-فاجلنايات كما هو مفهوم من تعريفها يف القانون  

اإلعدام، و السجن املؤبد، و السجن املؤقت ملدة تتراوح بني مخس سنوات وعشـرين  : حمصورة يف 

ـ  أو اإلعدام،). ج.ع.ق(يف . سنة  جن كمـا يف قـانون   واألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة، والس

  . العقوبات املصري

  .أو الردة، أو السرقة ،أو الشرب ،أو الزنا، فال وجود حلد القذف

احلبس ملدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات، والغرامـة   :يفأما عقوبات اجلنح فهي حمصورة 

بات نفسها اليت يقررها قانون العقوبات املصـري  وهي العقو) ج.ع.ق. (دج 20.000اليت تتجاوز 

                                                
  . وما بعدها164، فضيل العيش ،املرجع السابق، ص )ج.ع.ق(من  9، واملادة 5املادة : انظر - 1
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وهي عقوبات ال تؤدي إىل الردع والزجر حبيث متنع من ارتكاب اجلرميـة   .املقدارعلى اختالف يف 

  .مرة أخرى كما هو مشاهد

  .وسعتها، ومشوهلاوت ،التعازير يف قوا متاثل ال -بأي حال –وأما عقوبات املخالفات فإا 

سيم اجلرائم وعقوباا يف الشريعة اإلسالمية يقوم على عناصر ثابتة يف احلدود، تق إضافة إىل أن

خبالف التعازير فمتغرية حبسب ظروف الزمان واملكان بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهذا غري 

  . 1موجود يف القوانني الوضعية 

؛ حيث راعـت يف ذلـك   اية يف تقسيمها للجرائم وعقوبامما يؤكد مسو الشريعة اإلسالم

  .واتمع، والدولة على حد سواء،مصاحل الفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .عقوبات) 14-11: املواد . ( تعازيرلذي قسم اجلرائم إىل حدود وقصاص و باستثناء الفانون اليمين ا - 1
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  :الثايناملبحث 

  ياإلسالمي، والوضع اجلنائي:التشريعنيخصائص العقوبة يف 
  

  .اإلسالمياجلنائيخصائص العقوبة يف التشريع :األولاملطلب 

  .تطبيقهاوضمانات  وخصائصها،العقوبة،بني عناصر  :مدخل

  .ابطة السببيةاألمل، املقصود، املرتبط باجلرمية بر :يفتعين إيضاح جوهرها املتمثل  :عناصر العقوبة 

ترد على ما تنطوي عليه العقوبة من صـفات يف  هي دوما تعبري عن املبادئ اليت ف «هاخصائص أما 

  .1»ذاا

  .وصفهنعكس على ألن جوهر الشيء غالبا ما ي منطقية؛وتتصل العناصر باخلصائص برابطة 

ومحاية من تقررت ملصـلحته   الشرعية،الضمانات فهي الوسائل اليت تكفل تطبيقها يف إطار من  أما

  .بوضع جزاء مناسب عند إهدارها ،عند اخلروج عليها

 2"خصائص العقوبـة ":حتت عنوان واحد هو جند كثريا من الفقهاء جيمع بينهمهذا الفرقومع     

  3.لعقوبة ، أو باعتبارها صفات هلا لرها شروطا ويعاجلها البعض باعتبا

اجلنـائي   :خصائص العقوبة يف كل مـن التشـريعني  على مناقشة يف هذا املطلب  وسأركز

  . ضمانات تطبيقها وعناصرها، أدون  .الوضعياجلنائي اإلسالمي، و

 ، والتحديـد، ، والشخصـية الشـرعية : يف التشريع اجلنائي اإلسالمي تتمثل يف اخلصائص  و

  .أخصص لكل واحدة فرعا مستقالس، واملساواة

  شرعية العقوبة  :األولالفرع 

ة تقرر هذه القاعد 4."ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود الشرع":قاعدةمن القواعد األصولية 

 ،ليةإال بنص صريح حيرم ذلك، فإن مل يرد نص فال مسـؤو  ،أو ترك جرميةال ميكن اعتبار فعل : أنه

                                                
سابق ، الرجع املعبيد ، رءوف: ؛ و انظر 513ص) 1969دار ،بدون ،( ،8حممود حممود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط - 1

.765ص 
.438ص) 1969بلد بدون،(1القسم العام ، ط أمحد عبد العزيز األلفي ، شرح قانون العقوبات اللييب ، - 2
.550ص) 1953دار بدون ( 2السعيد مصطفى السعيد ، شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ، ط:  أنظر  - 3
.86،ص1ج)1967دار االحتاد العريب للطباعة ، : لبنان ( د .اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام ،ط - 4
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أنه ال  :علما..«: هذه القاعدة بقوله  1عاجل اإلمام الشوكاينوقد . تاركالفاعل ، أو لاوال عقاب على 

إال إذا  تعتـرب العقوبـة شـرعية   ال ف 2».وبلوغ الدعوة ،خالف يف كون احلاكم الشرع بعد البعثة

  .صدر ا قانون من اهليئة املختصةإىل أحد مصادر الشريعة اإلسالمية، أو  تستندا

ولو اعتقـد   ،أنه ال جيوز للقاضي أن يوقعها من عنده ..«،شرعية العقوبةشتراط ويترتب على ا

  3».أفضل من العقوبات املنصوص عليها أا

 .وبتقرير العقوبة عليهـا  بتحرميها،وملا كانت األفعال احملرمة يف الشريعة اإلسالمية تعترب جرمية 

  4.وهذا هو معىن شرعية العقوبة. لنصإال با" ال جرمية وال عقوبة":فإنه يستخلص من ذلك أنه

فليس بعسري  ،يف التشريع اجلنائي اإلسالمي رد نص بعينه يفيد األخذ ا يهذه القاعدة وإن ملف

.. ﴿:من ذلك قوله تعاىل. استنتاجها من بعض نصوص القرآن والسنة    

﴾]ه ، وقول]15:اإلسراء،اآلية :﴿          

                ﴾]وقوله،]59:اآلية،القصص:﴿

ر◌ُ                     ﴾

  ].165: النساء ، اآلية [

:الوداعقوله يف حجة  ،تطبيقات هلذه القاعدة ليت جتسدا صلى اهللا عليه وسلمومن أحاديث الرسول  

ربا اجلاهلية نطلب، وإاملدم احلارث بن عبد ،وأول دم أبدأ به ،أال وإن دم اجلاهلية موضوع..«

  5».ربا عمي العباس بن عبد املطلب ،به بدأوأول ربا أ ،موضوع

أن استحقاق العقاب متوقف على سبق نص تشريعي  :فمن هذه النصوص اليت تفيد مبجموعها

 "بغري نـص ال جرمية وال عقوبة :"دةمضمون قاع استنتج الفقهاء القواعد األصولية اليت تفيد به،يوج

                                                
. روف بالتحرير وجودة التآليف،موصوف عندهم باالجتهاد مععلماء اليمن يف القرن الثالث عشرد الشوكاين الصنعاين إمام حممد بن علي بن حمم - 1

  421، ص2احلجوي، الفكر السامي،ج. ه1250تويف سنة . ر يف فقه الزيدية، وإرشاد الفحول يف علم األصول روشرح األزهانيل األوطار،: منها
-ه1414مؤسسة الكتب الثقافية،:مكة املكرمة(،4.ط، إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين ، إرشاد الفحول  بن علي ابن حممدحممد - 2

  25ص )م1993
.117،ص 1عبد القادر عودة ،املرجع السابق ، ج - 3
.115، ص 1عبد القادر عودة ، املرجع نفسه ، ج - 4
 ناصر الني األلباين، حجة النيب صلى اهللا عليه: أنظر.اجه؛ وابن حبانه؛ وأبوداوود؛ وابن ممسلم يف صحيح: أخرجه ] صحيح[- 5

43ص) م 1985–ه 1405املكتب اإلسالمي،: بريوت(،7وسلم،ط
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ال تكليف قبـل   "وقاعدة ،" ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود الشرع"قاعدة السابقة الذكرال :منها

  .اخل....1"األصل يف األشياء اإلباحة "، وقاعدة "ورود الشرع 

ـ  إال أنهكل اجلرائم ،اإلسالمي يقضي بتطبيق القاعدة على وإذا كان الفقه اجلنائي  ا ال يطبقه

  .على غرار واحد

 قد حددت العقوبات املقررة هلا بنصوص خاصة صرحية واضـحة  ،ود والقصاصجرائم احلدف

ولكن على وجـه   ،القاعدة أيضا تشريع اجلنائي اإلسالميال أما جرائم التعزير فقد طبق .حتديدا دقيقا

  .هذا التوسع وطبيعة التعزير تقتضي  ،فيه إىل حد ما على حساب العقوبة؛ ألن املصلحة العامة توسع

يف الفقه اإلسـالمي يف أحـد   يتم  .ال جرمية وال عقوبة إال بنص:تبني أن تطبيق قاعدةي ومن هنا

  : إطارين

وللعقوبـة   ،رمحيث يأيت النص حمددا للفعل ا .، والقصاصيف جرائم احلدود وذلكثابت،إطار 

  .املقررة له

تترك حتديد العقاب وحيث تبني النصوص األفعال اليت تعترب جرائم  ،يف جرائم التعزير ،وإطار مرن

  .عليها للسلطة املختصة بذلك

جرميـة وال  ال":قاعـدة وعلى هذا فظن البعض من أن التشريع اجلنائي اإلسالمي ال يعرف 

وأن األخذ ا يف نظام جنائي مستمد من الفقه اإلسالمي يعـد افتئاتـا علـى    .. ".نصعقوبة بغري 

  .غري صحيح ... نصوص الشرع اإلسالمي 

غري متفق مـع   ،سلطة حتكمية يف العقاب يف الفقه اجلنائي اإلسالمي منحالقاضيبأنالقول  و

  :ألن العقوبات يف الفقه اإلسالمي إما الواقع؛ 

كم بتطبيقها كلما ثبتـت  احلوهي عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي إال  قصاص،وأحدود  

  .استبداهلا بغريها وال ،تشديدها ختفيفها،وال  ليس لهف. اجلرمية

 الشرعإال أن خيتار من جمموعة العقوبات اليت قررها  سلطة حتكميةليس للقاضي، وإما تعازير 

هنا ليست حتكمية؛ ألنه ال يستطيع أن حيكم بعقوبـة غـري    -على سعتها –فسلطته  .جلرائم التعزير

  .2مع جرميته يتالءموال أن يعاقب اجلاين مبا ال  ،شرعية

                                                
، 1ج)1997السعودية ،مطبعة نزار مصطفى الباز،(،2األشباه والنظائر يف فروع فقه الشافعية،ط ،عبد الرمحانجالل الدين السيوطي: انظر  - 1

  102ص
). 1976تقرير مقدم إىل احللقة الثانية لتنظيم العدالة اجلنائية ، القاهرة ( مد سليم عوا ، املرجع السابق ، نقال عن مصطفى كمال وصفي ، حم - 2

  .54ص
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  شخصية العقوبة : الفرع الثاين 

عدم توقيع العقوبة : من خصائص العقوبة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي أا شخصية، ويقصد ا 

تبعية، وكـان أهـال    بصفة سواء بصفة أصلية، أو ،إال على من يثبت أنه قد ساهم يف وقوع اجلرمية

  .ذ العقوبة إال على من صدرت منه اجلرمية فال تنف 1.للمسؤولية اجلنائية

    ﴿:تعاىلقوله :منهاالكرمي هذا املعىن يف آيات كثرية، وقد أكد القرآن         

                ﴾  ] ، 134اآليةالبقرة.[  

﴿:وقوله تعاىل                

       ﴾] 41، 40، 39، 38النجم ، اآليات.[  

ال يؤخذ الرجل جبريرة  «:وسلمصلى اهللا عليه قوله  :كما أكدته السنة النبوية يف عدة أحاديث منها

  . 2»أبيه وال جبريرة أخيه

  .3»إنه ال جيين عليك وال جتين عليه ... «:أليب رمثة وابنه  صلى اهللا عليه وسلموقوله 

،ه إال استثناء واحدوليس ل .دقيقا يف الفقه اجلنائي اإلسالميومبدأ شخصية العقوبة يطبق تطبيقا 

حيد هو حتقيق العدالة وأساس هذا االستثناء الو«.حتميل العاقلة الدية مع اجلاين يف القتل اخلطأ وهو

نفس األساس الذي قام  ، وهواجلاين الذي ينتمي إليها هذا يف األخذ على يد ةلتقصري العاقل ؛املطلقة

  . 4»عليه مبدأ شخصية العقوبة

 ؛لة الدية استثناء من مبدأ شخصية العقوبـة من ال يعترب حتميل العاقعلى أن هناك من الفقهاء

والتعاون بني أفراد األسرة  ،اساةمن باب املو ،لة يف حتملهادخول العاقوجبت على اجلاين، وألن الدية 

:أحكام القرآن حـني يقـول   يف 5املعىن اإلمام اجلصاصيؤكد هذا .جنايتهمن غري أن يلزمهم ذنب 

                                                
.120حممد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق ، ص-1
روك ، ورواه البزار عن ابن مسعود ورجاله رجال وفيه مت..بن اليمان ،  حذيفةعن .جزء من حديث أخرجه الطرباين يف األوسط - 2

أخرجه أبو داوود يف سننه ،  و.283، ص6ج) 1982دار الكتب العلمية، : بريوت (2جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط اهليثمي،:أنظر.الصحيح

: بريوت (، 1ن املعبود شرح سنن أيب داوود ،طعو ،، أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي :انظر.  . ...الرجل  يؤخذكتاب الديات ، باب ال 

  .134، ص6ج) 1990دار الكتب العلمية ،
، سلسلة األحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها،و فوائدها،ط األلباين. وأحرجه النسائي؛ وأمحد؛ والبيهقي من حديث أيب رمثة ] صحيح[- 3

  749:رقم احلديث ) م1995–ه 1415، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: الرياض(جديدة، مزيدة ومنقحة،
  .395، ص1عبد القادر عودة ، املرجع السابق ، ج - 4
انتهت إليه رئاسة  احلنفية، امتنع من تويل القضاء ، . هو أمحد بن علي الرازي، أبو بكر اجلصاص، فاضل من أهل الرأي، سكن بغداد ومات فيها  - 5

181،ص1الزركلي ، األعالم، املرجع السابق،ج.ه 370ه وتويف سنة305ولد سنة . قهألف كتاب أحكام القرءان ،وكتاب يف أصول الف
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دية اخلطأ على العاقلة، واتفق السلف وفقهاء  إجيابيف  صلى اهللا عليه وسلمن النيب ثار عتواترت اآل«

وليس يف إجياب الدية على العاقلة أخذهم بذنب اجلاين ، وإمنـا   -إىل أن يقول-... عليه األمصار 

اساة له من غـري أن  يف حتملها على وجه املوالدية عندنا على القاتل وأمر هؤالء القوم بالدخول معه 

  .1»يلزمهم ذنب جنايته

س استثناء من مبدأ شخصية يأن حتمل العاقلة للدية مع اجلاين يف القتل اخلطأ ل :خنلص من هذا

حتملت الدية لتفريطها يف األخذ على يد اجلاين، وهذا بذاته مظهر من مظاهر شخصـية  بل  .العقوبة

بة يف و، وعليه فتطبيق مبدأ شخصية العقوهو األوجه-من باب التكافل واملواساة  حتملتها وأ.العقوبة

  .التشريع اجلنائي اإلسالمي جاء عاما مطلقا

  حتديد العقوبة: الث الفرع الث

ري، وال التبديل سواء من حيث الكم ، أو من حيـث الكيـف،   أا ال تقبل التغي :معىن ذلك

 ا شرعت حلماية املصاحليف عقوبات احلدود، والقصاص؛ أل ممثلة،وذلك بالنسبة للعقوبات املقدرة

زل ا عن احلـد األدىن، وإن  ينأن الضرورية، فالقاضي ال ميلك أن يتجاوز ا احلد األقصى هلا، وال 

القذف، وتعليق يد يف الزنا، وسقوط الشهادة يف  كالتغريبكان من اجلائز إضافة عقوبات تكميلية، 

    2.السارق يف رقبته يف السرقة

  .منها متروكة لويل األمر يوقع لكل شخص ما يناسبه .ما عقوبات التعازير فهي غري مقدرةوأ

واألصل يف الشريعة اإلسالمية أن العقوبات املقدرة هي احلد «:األستاذ حسين اجلندييقول 

  .3».قصى لعقوبات اجلرائم غري املقدرةاأل

، 4»فهو من املعتدين من بلغ حدا يف غري حد «: صلى اهللا عليه وسلمهذا  معىن حديث النيب  يديؤ

لد أحدال جي «:يقول  مصلى اهللا عليه وسل مسعت رسول اهللا: قال رضي اهللا عنهحديث أيب بردة و

  .5»حد من حدود اهللا تعاىل  إال يففوق عشرة أسواط 

اإلسالمي قد مجع يف وقت واحد بني مذهب العقوبة احملـددة   وبذلك يكون التشريع اجلنائي

  .أو الزيادة؛ لكوا شرعت ألخطر اجلرائم ال سبيل إىل التعديل فيها بالنقصاليت 

                                                
  .272/273،ص 2ج)ه  1347املطبعة البهية املصرية ،: القاهرة ( ط .داجلصاص، أحكام القرآن، -1
وما بعدها  24ص) 1993دار النهضة العربية : القاهرة( بدون،.، ط اإلسالمية، فكرة العقوبات التبعية والتكميلية يف الشريعة حسين اجلندي: انظر -2
.95اجلندي ،املرجع نفسه ، صحسين  - 3
واحملفوظ أن هذا احلديث مرسل: لوقا  327، ص 8السنن الكربى ، ج  أخرجه البيهقي يف] مرسل[ احلديث-4
1332ص،  3؛ ومسلم يف احلدود ،ج6848، ص 12،أخرجه البخاري يف احلدود ،ج ] متفق عليه[ احلديث- 5
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عة اإلسالمية فالشري...« يكون للقاضي فيها سلطة تقديرية،ومذهب العقوبة غري احملددة اليت 

من  الئمهيففرقت بني احلد والتعزير وجعلت لكل ما  .يف كل شيء يف كل أحكامها وسطكدأا 

  .1»اجلرائم 

  إنسانية العقوبة: الفرع الرابع 

مع يقول بن إذا كانت العقوبة بكل صورها أذى ينزل باجلاين فهي يف كل أحواهلا رمحة بات

 تأخذه ال ،إن إقامة احلدود رمحة من اهللا بعباده، فيكون الوايل شديدا يف إقامة احلد«:اهللا  تيمية رمحه

، ال شفاء غيظه، وإرادة محة اخللق بكف الناس عن املنكراتويكون قصده ر .رأفة يف دين اهللا فيعطله

  .2»العلو على اخللق 

  .االنتقامشفي غيظه وتطفئ نار حقده، وا يأخذ حقه فيمتنع من ألا ت ؛والعقوبة رمحة باين عليه

  .الذي اقترفه الذنبألا تكفر و،ألا متنعه من العود غالبا؛رمحة باجلاين كما أا 

من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو  «: صلى اهللا عليه وسلمقول النيب بدليل  

  .3»كفارته

بعضها يف  :أن الشارع احلكيم وضع شروطا متعددة إلقامة احلد :العقوبةة يف من مظاهر الرمحو   

قاصـر العقـل لصـغر، أو   فال حد على  .التنفيذاجلاين، وبعضها يف وسائل اإلثبات، وبعضها أثناء 

  4.أو غري ذلك ،أو إغماءكنوم،ته بسبب العذر حد على من فقد إرادوال. أوعتهجنون،

 ، واليت منها العفو يف جمال القصاصيف مسقطات العقوبةهذه الرمحة تظهر بالنسبة للجاين ف  

  .5يف جمال احلدود م التوبةونظا ،وتفريد العقوبة يف جمال التعزير

؛ ألن اإلسالم ينهى عن تعذيب املتهم إلجباره كذلك يف جمال إثبات اجلرمية كما تظهر هذه الرمحة

القاضي املقر ا ويرده إذا جاء معترفا من تلقاء نفسه  السنة أن يراجعبل من.باجلرميةعلى اإلقرار 

  .ه فتسقط عنه العقوبةأمال يف رجوعه عن إقرار

ومل رفني بالزنا، ا إليه معتحني جاء،أكثر من مرة  الغامديةواعز ملصلى اهللا عليه ذلك يف ردهثبت  

1.اعلى إقرارمه -تراجعبال-اا إال بعد أن أصرممر بإقامة احلد عليهيأ
  

                                                
.88ص)2005دار الفكر للطباعة والنشر : لبنان ، بريوت (،1ابن قيم اجلوزية ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ط- 1
  .49ص)املكتبة السلفية: القاهرة ( د .ابن تيمية السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ط - 2
  .5915يث رقم دح، )م1969-ه1388،اإلسالمياملكتب : بريوت(1صغري وزيادته ،ط، صحيح اجلامع ال األلباينناصر الدين ] .صحيح[- 3
  .411ص، 7ج) 1347مطبعة املنار ،: مصر( ، 2، املغين ط قدامهابن : انظر- 4
.128العال عقيدة ، املرجع السابق، ص أبوحممد  - 5
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من مظاهر  عظيم وهذا بدوره مظهر ،الرباءة موضع التنفيذوضعت الشريعة اإلسالمية قرينةكما 

إبعاد تطبيقها عن املسلمني بقدر  رد ما يدل علىبل و .فاحلدود تدرأ بالشبهات .الرمحة فيها

 ، فإن كان له خمرجستطعتما ماادرءوا احلدود عن املسلمني «: ثيحديف  ذلكجاء.االستطاعة

  2.»اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة  فإن لهيفخلوا سب

يذ رمحة فحبسن التن صلى اهللا عليه وسلم، فقد أمر النيبكذلك يف تنفيذ العقوبة ةوتظهر هذه الرمح

 اجلاين أو سبه أثناء تنفيذةوى عن معاير. 3»...القتلة واإذا قتلتم فأحسنف ...«:قالباجلاين حني 

مهال  «:وهي ترجم عندما سب الغامدية  رضي اهللا عنهبن الوليد فقد قال خلالد . ، أو بعدهاالعقوبة

صلى اهللا عليه وقوله  4.»تاا صاحب مكس لغفر له الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوخالد فوايا

علمت إال أنه حيب ما  اهللا فوال تلعنه  «: من تكرر منه شرب اخلمر فلعنه أحد احلاضرينيف وسلم

  .6»ال تكونوا عونا للشيطان على أخيكم  «: صلى اهللا عليه وسلموقوله . 5»اهللا ورسوله 

هي رمحة باجلميع يف الفقه اجلنـائي   ،العقوبة رغم شدا نأ: ميكن القول رع من خالل هذا الف

فالعقوبة ،وتفرعها ااإلسالمي، وهذه اخلاصية مل تعرف يف أي مدرسة من املدارس العقابية على كثر

حىت تفقد  وإما أن تتساهل،همن واالنتقام اجلاينبدرجة التنكيلأن تتطرف إىل  يف تاريخ البشرية إما

  .اخل..".اإلنسانواحلفاظ على آدمية  محاية الكرامة اإلنسانية،"حتت شعارات  أثرها

    7.أما أن تكون رمحة رغم شدا فهذا ما مل تبلغه عقول فقهاء الغرب

  .خصائص العقوبة يف القانون اجلنائي الوضعي: املطلب الثاين 

فر فيها خصائص معينة تتصف اتتجه العقوبة إىل حتقيق أغراض وأهداف ، وهذا يقتضي أن تتو

جيعلها عاجزة عن  ،أو أكثر ،بفقد العقوبة لواحد منهااليت ، وصى قدر ممكن من الثبات والعموميةبأق

  .بالنسبة للمحكوم عليه، أو بالنسبة للمجتمعسواء  .حتقيق أغراضها

                                                                                                                                                           
  . 4865يف باب الطالق ،برقم  والبخاري. 6286أخرجه مسلم يف كتاب احلدود ، حديث رقم  ]متفق عليه[- 1
ناصر الدين األلباين،إرواء الغليل يف ختريج .؛ والدار قطين؛ واحلاكم؛ والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا أخرجه الترمذي ]ضعيف [ احلديث - 2

1516:رقم احلديث) 1405املكتب اإلسالمي،: دمشق(،2أحاديث منار السبيل،ط 
املكتب : لبنان، بريوت(2.األلباين ، صحيح الترغيب والترهيب ، ط: وود ، والترمذي، وابن ماجه انظررواه مسلم ، وأبو دا  ]صحيح [- 3

  .456، ص1ج) 1986- 1406اإلسالمي،
.  1695أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   ]صحيح [-- 4
.6282أخرجه البخاري كتاب احلدود ، حديث رقم    ]صحيح [-- 5
  . 6283، كتاب احلدود ، حديث رقم  أخرجه البخاري   ]صحيح [- -6
  .133عبد القادر طهراوي، املرجع السابق ،ص: انظر - 7
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وقد لوحظ أن هناك عدة خصائص مشتركة للعقوبة أصبحت تراعيها الشرائع احلديثة بوجـه  «

ي العقـايب يف وضـعه، أو يف  عام، بصرف النظر عن ظروفها اخلاصة اليت قد توجه التشريع اجلنـائ 

خصص لكل واحدة منـها فرعـا   سأ. الةواملساواة، والعد ،الشرعية، والشخصية :هيو. 1»تطبيقه

  .مستقال

  شرعية العقوبة :األولالفرع 

اجلزائري وقد حرص الدستور  .عليهاقانونية منصوصا  تكون العقوبةيقصد بشرعية العقوبة أن 

ختضع  «: اليت تنص على أنهمنه  142لك يف املادة وذ ،على تقريرها–من الدساتري العربية  كغريه-

) ج.ع.ق(من  01كما ينص املشرع يف املادة  .»والشخصيةالشرعية،إىل مبدئي  العقوبات اجلزائية

  .»تدابري أمن بغري قانون  أوال جرمية وال عقوبة «: على أنه 

محاية حقوق األفراد من احتمال تعسف القضاء إذا ترك له أمر  ،والغرض من تقرير شرعية العقوبة

العـاملي حلقـوق    اإلعالنمن 11/2ستوى الدويل، فاملادة أو على امل ،على املستوى الوطين حتديدها

 ،ال يدان أي شخص من جراء فعل«:تنص على أنه  1948اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة سنة 

نص تو. »...أو ترك إال إذا كان ذلك يعترب جرمية وفقا للقانون الوطين، أو الدويل وقت االرتكاب

ن األمم املتحدة سـنة  عالصادرة  ،والسياسية ، ة حلقوق اإلنسان املدنيةمن االتفاقية الدولي 10املادة 

مل  يشـكل  أو امتناع عن فعل مـا  ،ال جيوز إدانة أحد جبرمية جنائية نتيجة فعل«:ى أنه عل 1976

كما أن نفس املبدأ منصوص عليه  .»جرمية جنائية مبوجب القانون الوطين ، أو الدويل ،وقت ارتكابه

1950من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لسنة  07يف املادة 
2.  

  :ويترتب على خاصية شرعية العقوبة النتائج التالية

  :بالنسبة للقاضي-أ

ب بغري وليس له أن يعاق  يقرر له املشرع عقوبة،ما مل ليس للقاضي أن يعاقب على ارتكاب فعل

  .مل يقررها املشرعألصلية ما، أو يقضي بعقوبة تكميلية جبانب العقوبة االعقوبة املقررة

 مبين علـى وأساس هذا االختالف  .حول دور القياس يف مواد التجرمي وقد اختلف الفقه املعاصر

  .اعتباره منشئا للقواعد القانونيةن وسائل التفسري، أو اعتبار القياس وسيلة م

                                                
.196ص) ت.دار النهضة العربية، د: القاهرة( د.طارق عبد الوهاب سليم ، املدخل يف علم العقاب احلديث ، ط - 1
  .147/148حممد أبو العال عقيدة، املرجع السابق ، ص: أنظر- 2
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 يطبقها القاضي ليست فعلى االعتبار األول ال يكون مفاده إهدار مبدأ الشرعية؛ ألن العقوبة اليت

علـى  ال -ئي املبنية على العلة التشريعية،فقواعد التفسري الغا...«. من إنشاءه، فهي منصوص عليها

 .للحكـم يكون القياس يف نظرها وسيلة من وسائل التفسري، وليس مصدرا منشئا  -إرادة املشرع

  .1»ومن هنا فال مانع من االعتراف به يف جمال التجرمي والعقاب 

جنده يف الفقه اإلسالمي بالنسبة لعقوبات احلدود، فاألحناف يذهبون إىل منع  هنفسو اخلالف

باعتبار أنه من ،بينما يذهب الشافعية إىل جوازه _عندهم _ألن القياس منشئ لألحكام ا؛القياس فيه

  .2دالئل الشرع 

ل من احلد األدىن نتيجة أن ينزل القاضي بالعقوبة إىل أقأيضا نه ال يتعارض مع الشرعية على أ

القاضي سـلطة تقديريـة    مينحبل إن مبدأ تفريد العقوبة . لتطبيق الظروف املخففة على وجه قانوين

  .حيكم ا على كل جمرم بعقوبة مالئمة لظروفه 

:للمشرعبالنسبة  -ب

يحد به ل ؛والكايف لعناصر الفعل اإلجرامي ،الشرعية تقتضي من املشرع االلتزام بالتحديد الواضح

  .ه الذي تنتهك فيه حريات األفرادمن حتكم القضاة على الوج

قوانني ذات أثر رجعي إال إذا كانت أقل وطأة من القوانني القدمية؛ محاية  إصداركما تلزمه بعدم 

  .حلقوق األفراد، ومراعاة األصلح هلم 

  .عامالحقق الردعتاألقصى له ليواضعا احلد  ،بالتحديد الدقيق للجزاء وتلزمه 

  :العقابيةبالنسبة لإلدارة  -ج

ال تقدر أن تنفذ عليـه  فهي .حتمي حق احملكوم عليه تفرض الشرعية على اإلدارة العقابية قيودا

  .إال إذا كانت أصلح لهعقوبة غري اليت حكم ا القضاء، أو تعديلها يف نوعها، أو مدا 

اإلفراج الشرطي عـن  تتمثل يف يذ العقاب، سلطة تقديرية عند تنفاإلدارة العقابيةمنحفالقانون  

إذا استوىف قدرا معينا من مدة العقوبة احملكوم ا عليه، وكان سلوكه أثناء وجوده يف  ،احملكوم عليه

  . السجن يدعو إىل الثقة يف تقومي نفسه 

  

  
                                                

مطبعة جامعة : القاهرة(2- 1، العدد1978، جملة القانون واالقتصاد ، مارس،العقوبة وخصائصها يف التشريع اإلسالميمة ، مأمون سال - 1

  .65ص)1979القاهرة،
  .129،ص3، املرجع السابق ، ج قدامهابن  :أنظر- 2
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:استنتـــاج

مببـدأ   اعي قد أخذالفقه اجلنائي اإلسالمي، والفقه اجلنائي الوض من خالل هذا الفرع نالحظ أن

يف الفقه  وهي.مع الشرعية باملرونة هما اتصفكال منو.العامالردع من أجل حتقيق،شرعية العقوبة

اجلنائي اإلسالمي اقتضت اختالف عقوبات التعازير عن عقوبات احلدود والقصاص، بينما هـي يف  

كان ذلك على مسـتوى   الفقه اجلنائي الوضعي مسحت مبراعاة األصلح للمحكوم عليه دائما سواء

  .القضاء، أو على مستوى التشريع، أو على مستوى اإلدارة العقابية 

  شخصية العقوبة :الثاينالفرع 

يقصـد  و.قيمة دستورية يف العديد من الدولهلا العقوبة من املبادئ اليت أصبحت  مبدأ شخصية

ولية اجلنائية مع ثبوت املسؤ،لجرميةللى من ارتكب الفعل املادي املكونتوقع العقوبة إال عأن ال:ا

  :ويترتب عليها عدة نتائج من أمهها .له

أو ، على مرتكب اجلرمية بوصفه فاعالشخصية الدعوى اجلنائية، فال ترفع الدعوى اجلنائية إال-

  .فيهاشريكا 

  .فاة احملكوم عليه قبل احلكمانقضاء الدعوى اجلنائية بو-

  .تورثألا ال  احلكم؛كوم عليه بعد انقضاء العقوبة إذا تويف احمل-

حيصـل ألسـرة   كما ؛ن أن يصيب الغري من أضرار بسببهاما ميكالعقوبةشخصية وال خيل مببدأ 

  . الغرامة اجلزائية، أو العقوبة السالبة للحرية: بيتعليه بعقو احملكوم

، الواقـع  ي يففتكون موجودة وختت خصية العقوبة قدولكن ش... «: يقول ابن الشيخ احلسني

حترم احملكوم عليه برمتها والامة قد يؤثر على ميزانية األسرة ، فاحلكم بالغرفيما خيص عقوبة الغرامة

 ؛أسـرته تتضرر  وبالتايل ، من أجرته الشهرية هعلى رب األسرة حيرمفقط، كما أن احلكم باحلبس 

  .1»آثار غري مباشرة تترتب على العقوبة ،ألن تلك اآلثار

 ،عليه وغريه من أفراد جتعلـهم يعتمـدون عليـه   آثار للعالقات بني احملكوم  «: دق هيأو باأل 

ابتداء مادام أا مل توقع وهذا ال ميثل استثناء من مبدأ شخصية العقوبة .. .ويتأثرون مبا ميس حقوقه 

بعاـا ،  نتائج تأو،تداد آثارهاوليست بام،وإجراءات تنفيذها ،، فالعربة إذن مبنطوق حكمهاعليهم

  .2»فهي آثار نتيجة لواقعة وليست نتيجة قانونية حلكم

                                                
.147ص) 2000دار هومة ، : اجلزائر( 2.ابن الشيخ احلسني، مبادئ القانون اجلزائي العام ، ط- 1
.41حامد طنطاوي، املرجع السابق ، ص إبراهيم- 2



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

47

املساواة  :الثالثالفرع 

حيدد املشرع العقوبة املقررة للجرمية على حنو جمرد بغض النظر عـن  أن " املساواة"يقصد بـ

ـ مبعىن أا مساواة قانونية  .أصله، أو مركزه االجتماعيوأ،جنسية اجلاين ة ، وليست مساواة واقعي

  1.التزام القاضي بتوقيع ذات العقوبة على سائر املتهمني بارتكاب جرمية معينة  :تتمثل يف

  2.»واملساواة يف اخلضوع للعقوبة ليست إال صورة من صور عمومية القاعدة اجلنائية«

واليت تعد تطبيقا علميا ملا جيب أن تتصف به العقوبة مـن  «. وهي ال متنع فكرة تفريد العقوبة 

، وأن تتناسب مع جسامة اجلرمية، دف العقوبة إىل حتقيق العدالة يت العدل والتناسب، فيجب أنصف

  .3»وفداحة ذنب اجلاين 

ت على النص عليها يف صـلب  واملساواة خصيصة هلا قيمة دستورية حترص العديد من التشريعا

أساس القضـاء مبـادئ   «: بقوله 140من ذلك ما نص عليه الدستور اجلزائري يف املادة . الدستور

أوالها القانون اجلنائي  ورغم األمهية البالغة اليت. »الكل سواسية أمام القضاء و الشرعية، واملساواة،

إال أنه مل يصل بعد إىل الدرجة  ها أحد املبادئ اليت يرتكز عليها،إىل حد اعتبار" للمساواة"الوضعي 

 صلى اهللا عليـه وسـلم  فقد ثبت أن النيب  4.هلايقه نائي اإلسالمي يف تطباليت وصل إليها التشريع اجل

أيها الناس إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فـيهم الشـريف   «: خطب الناس فقال 

مي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت أتركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، و

صلى النيب  ب أهلها من أسامة بن زيد أن يشفع هلا عندرقت املخزومية فطلوذلك عندما س5».يدها

هذا احلديث يقرر مبدأ املساواة يف تطبيق النصوص اجلنائية بشكل واضح ال حيتمـل  .ماهللا عليه وسل

  .التأويل 

قال. ذا املبدأ يف جمال التطبيق أيضارضي اهللا عنها إعمال هل 6عائشةكما أن تطبيق احلد على قذفة 

صلى اهللا عليه وسلموالتسوية بني أفضل الناس بعد النيب...«:اهللا  ان السهيلي رمحهعبد الرمح الشيخ

                                                
.42، صالسابقحامد طنطاوي، املرجع  إبراهيم- 1
.203طارق عبد الوهاب سليم،املرجع السابق ،ص - 2
  .152حممد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق ، ص - 3
.بعدهاوما  221، فقرة 1عبد القادر عودة ، املرجع السابق ، ج: انظر  - 4
).1688رقم (هصحيح يفمسلم  أخرجه] صحيح[- 5
مل يكن أحد أعلم بقضاء وفرائض وال بأيام اجلاهلية وال : قال فيها عروة بن الزبريالصديقة بنت الصديق زوج النيب عليه السالم أعلم نساء األمة - 6

205، ص1احلجوي ، الفكر السامي،ج. ه57يت سنة شعر من عائشة رضي اهللا عنها وهي من املكثرين للحديث النبوي توفبطب وال
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ال يزاد القاذف على الثمانني جلدة وإن شتم خري الناس بعد رسول ف.يف اإلميانالناس درجة وأدىن

  .1»، وال ينقص منها صلى اهللا عليه وسلماهللا

: منـها  ،عليه ةالوارد االستثناءاتأ من خالل وإذا اضطربت القوانني الوضعية خبرق هذا املبد

-ؤساء الدول ، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وأفراد القوات املسلحة األجنبية احلصانات املقررة لر

واليت يترتب عليها عدم خضوعهم لنصوص القانون اجلنائي الوطين عن اجلرائم اليت ارتكبوها يف أرض 

الفقه اجلنائي اإلسالمي ال يقر من هذه االستثناءات  فإن 2النيابية،الوطن ، فضال عن أعضاء االس 

  .شيئا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
عبـد  : أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي، الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، ومعه السرية النبوية البن هشام، حتقيق-1

  .255، ص2ج ). هـ1387دار الكتب احلديثة سنة : بريوت( د .الرمحن الوكيل،ط
.63حممد سليم العوا ، املرجع السابق ، صانظر  - 2
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  :املبحث الثالث

  والوضعيأغراض العقوبة يف التشريعني اجلنائي،
  .أمهية حتديد أغراض العقوبة :متهيد

  . مدى أمهية حتديد أغراض العقوبةهذا املبحث تكمن يف قيمةإن  

ويف ه بالنسبة للمشـرع،  وذلك يف وضع القانون أو تطوير: العقاب بيق فكرةيف تطفمعرفتها تساهم

 ،وىف وضع العقوبـة املالئمـة  ،ره لنوعه ومقداره، بالنسبة للقاضيتطبيق العقاب على املتهم واختيا

  .بالنسبة لإلدارة العقابية ،احملققة هلذه األغراض أثناء تنفيذ احملكوم عليه للجزاء

  .هلايتقبل العقوبة احملققة غراض جيعل اتمع األهذه تحديدوكذلك ف

  :مطلبنيوسأتناول دراسة هذه األغراض يف 

خصصـه  منهما، و الثاين أنستوضح أغراض العقوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي يف املطلب األول  

  .لدراسة هذه األغراض يف التشريع اجلنائي الوضعي

  المي   ع اجلنائي اإلسوبة يف التشريأغراض العق: األولاملطلب

  :التالية  األغراضيف  ،واجهة اجلرميةابية للتشريع اجلنائي اإلسالمي يف متتمثل السياسة العق

  حتقيق العدالة  :األولالفرع 

  :مفهوم العدالة : أوال 

كلها مبعـىن  .. والعدل ،والعدالة ،و املعدلة  عادل،يف اللغة مأخوذ من عدل يعدل فهو  العدل

أي  فاعتدل،عدلته :إذا سويت بينهما، ويقاليقال عدلت فالنا بفالن ..والتسوية لتقومي،اهو : واحد

  1قومته فاستقام 

  .2».إعطاء احلق إىل صاحبه«:رمحه اهللا بقوله عاشور عرفه ابن:دل اصطالحا والع

 عطاء احلق لصـاحبه يعـين أال  األمر بال إفراط وال تفريط ، فإ العدل لغة التوسط يف إذا كانو 

بل ينبغي أن يعطى حقـه كـامال غـري    .يعطي أكثر من حقه ألنه إفراط ، وال أقل منه ألنه تفريط 

  .3منقوص 

                                                
  145، ص  2، ج  ، املرجع السابقابن منظور - 1
255ص،14ج) 1984س، . و. م: الدار التونسية ؛ اجلزائر : تونس ( ط . حممد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، د - 2
.50عبد القادر طهراوي ، املرجع السابق ، ص  - 3
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  كيفية حتقيق العقوبة الشرعية للعدل   :ثانيا 

راد أو على اجلماعة بـدون  جتاه العدوان الذي وقع على األفاالجتماعي فعل الالعقوبة هي رد 

﴿:تعاىلقال اهللا  ،للجرميةجزاء مقابل  إلسالمياوهي يف التشريع اجلنائي  وجه حق ،    

                  ﴾، ]38: اآلية،املائدة.[  

  : يتحقق أمران  وعن طريق العقوبة

ألا دف إىل حمو العدوان ؛ "التوازن القانوين "العقوبة وسيلة إلعادة : إعطاء املكانة للعدل-أ

 .عن طريق الشعور بالعدالة ، وإحالل األهداف القانونية حمل االنتقام الفـردي  ،الذي أنشأته اجلرمية

 ميـزان  فالعقوبة تعيد التوازن إىل. 1باعتبار العقوبة شرا يقابل الشر الذي أنزلته اجلرمية باين عليه 

بل  ،احلقوق والواجبات يف اتمع ، فليس من احلكمة السكوت عن اجلاين وعدم حماسبته على فعله

  .هو إقرار للظلم واجلور 

فإن  جرميتهم،وال يصح أن يذهب فرط الشفقة باجلناة إىل نسيان  «:رمحه اهللا زهرةيقول أبو 

وليس ذلك مـن   .يض اتمع لفسادهموتعرلشرهم،  الرادع م متكنيكل شفقة متنع إنزال العقاب 

2»همن ارتكب شيئا استحق عقاب :ألن العدل  ؛العدل يف شيء

﴿: ويف ذلك يقول اهللا عز وجـل  .تكافؤ العقوبة مع اجلرمية :تعينوالعدالة يف العقوبة     

                      ﴾، ]126:اآليةحل،الن[.  

من أن النيبملا روي  .، فليس من العدل معاقبة الضعيف وترك القويوهي تعين أيضا حتقيق املساواة 

إمنا أهلك الذين من قـبلكم  «:لمرأة اليت سرقت وقالل  لشفاعة غضب على من أراد اعليه السالم 

  .3».الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلدأم كانوا إذا سرق فيهم 

ر جتاه اجلاين على حنو قد يتجاوز كـثريا الضـر   -االنتقامية –منع رد الفعل العشوائي  –ب 

مت توقيع العقوبة على مجيع اجلناة دون متييز بينهم حبسب، أو نسـب، أو   الذي حلق باين عليه، فإذا

يقبلـون اجلـاين   نفوسهم وينزع منهم الرغبة يف الثأر، واالنتقام وجيعلهم مكانة اجتماعية فإنه يريح

  .4عليهايت حكم ال لعقوبةا بتنفيذذ حكم العدالةينفبعد تكفرد من أفراد اتمع 

                                                
70السابق ، صالصبور نرباوي ، املرجع  نبيل عبد - 1
  .68أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص  - 2
  سبق خترجيه - 3
.234حممد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق ،ص - 4
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، اين عليـه من نفس وال شك أن كل ذلك ينزع عوامل اجلرمية ، فأسباب الثأر قد أزيلت 

 اتمع يف توازنـه بإزالة هذه األسباب ال يتهدد و.اجلاين نفسية نمكما أن أسباب العود قد أزيلت 

  .واستقراره

  ).الردع العام(حتقيق الردع والزجر :الثاينالفرع 

يتحقق الردع العام عن طريق ديد الناس كافة بتوقيع العقوبة على من خيالف منهم أوامر املشـرع  

جيب أن يعلـم مجيـع األفـراد     ،حيث الردع العامونواهيه، ولكي حتدث العقوبة أثرها الفعال من 

حيدث أثره الرادع علـى   ،والعقوبة املقررة له، كما أن اليقني من تطبيق العقوبة ،بالسلوك اإلجرامي

مينع اإلقدام على الفعل ، وإيقاعها بعده مينع العود العلم بشرعيتها ف...«.حنو أكرب من جمرد قسوا

  .1».إليه

" الوقاية خري مـن العـالج  " مبدأجلنائي اإلسالمي استنادا إىل ه الفقه اقد عرفوهذا الغرض 

  .املتجسد يف مجيع العقوبات الشرعية من حد، أو قصاص أو تعزير 

واحلدود زواجر وضـعها  «: عن وظيفة احلدود يف حتقيق الردع العام بقوله  عرب املاورديوقد 

ما أمر، ملا يف الطبع من مغالبـة الشـهوات    اهللا سبحانه وتعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك

حذرا  ،فجعل اهللا تعاىل من زواجر احلدود ما يردع ذا  جلهالة .امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة

وتقية من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حضر من حمارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه ،أمل العقوبةمن 

  .2»ف أمت فتكون املصلحة أعم والتكلي ،متبوعا

، وأا زواجر هلم...عةقتومشروعة لدرء املفاسد امل احلدودإن  «:-املالكي –3ويقول القرايف

  .4»املعصية وملن يقدم بعدهم على

ويتحقق الردع العام بصورة كبرية يف عقوبات احلدود؛ ألا ال تعطي للجـاين أي أمـل يف   

أو ختفيف القاضي للعقوبة، أو استبداهلا  ،فاعةاإلفالت من العقاب عن طريق عفو ويل األمر، أو الش

  .بغريها

                                                
.3، ص 5ج)1986دار إحياء التراث العريب ، : لبنان، بريوت(د .، شرح فتح القدير، طالكمال بن مهام  - 1
.213لسابق، ص، املرجع ااملاوردي- 2
هو بدر الدين حممد بن حيي املصري القرايف القاضي املالكي له، شرح على املختصر ، وآخر على القاموس، وذيل ديباج ابن فرحون يف طبقات - 3

604، ص2، الفكر السامي ،ج ه احلجوي1009تويف سنة . يب الفروقوشرح املوطأ ، وذاملالكية
  .213،ص1ج)د.دار املعرفة، ت:ت بريو(-د.القرايف، الفروق، ط - 4
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ألن اجلاين ال يعقل أن يرتكب جرمية متعمدا على احتمال عفو اين  كما يتحقق يف القصاص، 

  .، أو أولياء الدم عنهعليه

فهو من جهة يشارك القانون الوضعي يف أن  .مي خصوصيته يف حتقيق الردع العاموللفقه اإلسال

أن تكون  :عليهوجعلها معلومة للكافة عند تقريرها، ويزيد  العقوبة،ام يتحقق باإلعالن عن الردع الع

﴿ا:قال اهللا تعاىل. معلومة عند تنفيذها أيضا                 

                       

      ،﴾]02:النور، اآلية[.  

جيب أن تكون إقامة احلدود عالنية غري سر؛ لينتهي الناس و...«: -املالكي –ابن فرحونيقول  

  .1».عما حرم اهللا عليهم

  إصالح اجلاين :الثالثرعـالف

ولـذلك يقـول   ،وليس لالنتقام أو التشفي منه ،دف العقوبة إىل ديد اجلاين، وإقناعه خبطئه

  . 2»..تأديب، واستصالح، وزجرإا ...«: معرض كالمه عن احلدوداملاوردي يف

إذ ـا   ،صياملعا ا حتدث ثورة علىألإذا ما قورنت العقوبة بوازع اإلميان،  ،فقوله هنا صحيح

مع العزم  ،يتذكر اجلاين خمالفة أوامر اهللا عز وجل، وذلك ما يدفعه إىل االصطالح معه، والرجوع إليه

  3.على عدم العودة إىل تلك املخالفة

ذلك بأن الذي يكون عنده بقية من الدين يعتريه الندم عند ...«:-رمحه اهللا -يقول أبو زهرة

فإن احتمال التوبـة   ،، وإذا كان الندممبا اقترف اب اليت حلت به جزاءإنزال العقوبة، ألا عقوبة الر

  .4»يكون قريبا

ولقد اهتمت الشريعة اإلسالمية ذا املقصد فجعلته يف املقام األول؛ ألا  «:الباحثنيويقول أحد  

أن وقد بلغ من اهتمامها به، واحتفائهـا بـه   .. .وطواعيةتسعى ألن يلتزم الناس أحكامها عن رضا 

  .5»جعلت من األمارات الظاهرة على حصوله سببا يف إسقاط العقوبة 

                                                
.194، ص2ج)1302املطبعة البهية ،: القاهرة(د .ابن فرحون، تبصرة احلكام، ط - 1
  .243ص املاوردي ، املرجع السابق،  - 2
.5313،ص7ج)1997-1418دار الفكر، : القاهرة(4.وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط - 3
  .21ابق، صحممد أبو زهرة، املرجع الس - 4
  45عبد القادر طهراوي، املرجع السابق، ص - 5
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ومن هنا ميكن القول بأن إصالح اجلاين يعد من أهم األغراض اليت حتققها العقوبة يف النظـام  

  : يلي فيمابوضوحنرى ذلك  ،وذلك مبنعه من العودة إىل اإلجرام مرة أخرى اإلسالمي،العقايب 

  .وعدم التجسس لكشف عورات املسلمني- أثناء فترة التحقيق -على اجلاينالستر  –أ 

من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اهللا، فإن من  «:صلى اهللا عليه وسلملقول النيب

ملاعز صلى اهللا عليه وسلماملتكرر وبدليل رده. 1»نقم عليه كتاب اهللا عز وجل ،بانت لنا صفحته

  .رضي اهللا عنه

أو  -كما سنرى يف ثنايا هذا البحـث  –،اجلاين من توبته من حيث إسقاط العقوبة استفادة –ب 

  .يف القذف  ابتبقبول شهادته إذا ،استرداد مكانته يف اتمع

  2.يف اجلرائم غري العمدية -تطهريا للجاين-رير الشريعة اإلسالمية للكفارات تق –ج 

واعترب هذا  ،ح اجلاين من أهداف العقوبةوإذا كان هناك من الباحثني من يشكك يف كون إصال

وأن العقوبة ال دف إال إىل حتقيق الردع  - كما قال- ،اهلدف ومها تسلط على عقول املفكرين

  3.، بل زادت معدالت اإلجرامالواقع اإلجرامي مل يتغري أن :الذي استند إليه الدليلو .واالنتقام

.ولذلك استنتج نتيجة خاطئة ،قدمتني كان خاطئااحلق أن التالزم الذي قدمه الباحث بني املف

﴿اهللا عز وجل  يقول                ،﴾

  ]147:النساء، اآلية[

 وإمنا عدم .ال يوجد -كما قال- نه أن هدف اإلصالح املوهوم فارتفاع معدل اإلجرام ال يلزم م

من حيث النوع، أو القدر، أو  -يف الواقع -صالحية العقوبةو عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية،

  .الرتبة هو السبب يف عدم اخنفاض معدالت اإلجرام

  شفاء غيظ اين عليه :الرابعالفرع 

ليل ختيري بد .ألن حق العبد فيها هو الغالب يف عقوبة القصاص دون غريها؛ هذا اهلدف يتحقق

أو  ،أو العفو على الدية–كان ممكنا  إذا - ،ه بني القصاص، أو أوليائالشريعة اإلسالمية اين عليه

  .ديةالعفو بدون 

  .إرادة االنتقام يف نفس اين عليه، أو أوليائه من ماإزالة  ،واملقصود من هذا الغرض

                                                
  274، ص 3ج 1968-1388مصر دار إحياء التراث العريب، 3رجه املنذري يف الترغيب والترهيب  ط،أخ- 1
.188-187حسين اجلندي، املرجع السابق ص: انظر- 2
1401الدار السعودية للنشر والتوزيع ،: السعودية، الرياض (2.هرة اإلجرامية، طحممود بن ضاوي الفثامي ، الشريعة اإلسالمية وأثرها يف الظا- 3

.36ص) 1983-
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  .العفو على غري دية الدية،و على العف القصاص،:، وختيريهم بنيبتمكينهم من اجلاين وذلك 

  .واملساواةبل هو حتقيق للعدالة  ،وال يعد تقرير هذا اهلدف انتقاصا من الشريعة اإلسالمية 

 .1"جرب الضرر":الفقهاء يستعمل مصطلحا آخر للداللة على هذا املقصد هو وننبه هنا إىل أن بعض 

  .2"إرضاء اين عليه"ويستعمل آخرون مصطلح

هوما "   إرضاء اين عليه"ذلك ألن ؛أكثر دقة"شفاء غيظ اين عليه"أن مصطلح  - نظري يفو-

يستطيع  ،وذلك بإشعاره بأنه موكل من اجلاين ،إال وسيلة لشفاء غيظه الذي يبعث على إرادة االنتقام

منه احلق  للمسروق ،كما يف السرقة، إذأو بتعويضه عما فقده .يف القصاص كما ،أن يفعل ما أضر به

أو مبعاملة اجلاين 3.»على اليد ما أخذت حىت تؤديه «: صلى اهللا عليه وسلملقوله . لتعويضيف ا

  .4؛ كحرمانه من املرياث ، أو الوصيةبنقيض قصده 

باعتبار مع على حق الفرد يف معظم اجلرائم، وإذا كان التشريع اجلنائي الوضعي يغلب حق ات

تمع، فإن التشريع اجلنائي اإلسالمي جيعل العقاب يف جرائم الدماء متجهـا  أن اجلرمية خرق لبنيان ا

وهذا من أساليب سياسـته اجلنائيـة يف  .مع مراعاة حق اتمع ثانيا ،أوالإىل شفاء غيظ اين عليه 

الظلـم  ، فيقعأو وليه حلق القصاص بنفسه ،فاء اين عليهيخشية أن يؤدي إىل است؛ مقاومة اجلرمية

أن يكون تنفيذ القصاص بيد ويل  :قرر املالكية وألجل ذلك. ين حتت تأثري الرغبة يف االنتقاماجلاعلى

  .5األمر، أو القاضي وجوبا

هو السبب الرئيس يف تفجري ، وبالتايل إمهال عقوبة القصاص -يف نظري-ولعل إمهال هذا الغرض

  .على النفسعتداء ، وااللفزادت جرائم القت ،الفردي واالنتقام ،مشكلة األخذ بالثأر

من اجلاين وإعطائهم حـق   ،أو وليهيف صورة متكينه ،شفاء غيظ اين عليه يتضمن عالجا نفسياف

  .مىت شاءوا ،أو العفو عنه ،توقيع القصاص به

يف صورة قبوهلم للدية مقابل العفو عن اجلاين، ويف صـورة التعـويض    ،كما يتضمن عالجا ماديا

  .املدين

                                                
  .240حممد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق ، ص: انظر- 1
  .130، ص2ابن القيم اجلوزية ، إعالم املوقعني، املرجع السابق، ج - 2
دار الفكر ، : بريوت (الشوكاين ، نيل األوطار ، : من مساع احلسن عن مسرة ، أنظرأخرجه اخلمسة إال النسائي ، وصححه  احلاكم وهو  - 3

  39، ص 6ج،)1414-1994
.189،صالسابق،حسين اجلندي، املرجع : انظر - 4
.245، ص2ج)1982العريب،  التراثدار إحياء : لبنان، بريوت(د .القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ،ط: انظر - 5
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﴿  :اهللا عز وجل عالج بشقيه هو الذي حيقق معىن احلياة الواردة يف قولولعل هذا ال  

            ﴾،] واهللا أعلم]. 179: البقرة، اآلية.  

والنفعية  ،راض اإلنسانيةظاما عقابيا حيقق األغأن الفقه اجلنائي اإلسالمي قد وضع ن :خنلص مما تقدم

  .قبل أن يدرك ذلك القانون اجلنائي احلديث بعدة قرون  .للعقوبة

  أغراض العقوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي  :الثايناملطلب 

  .اخلطرتطور أغراض العقوبة بتطور :مدخل

الغرض كانت العقوبة لغرض االنتقام الفردي، مث تطور هذا  ،قبل قيام الدولة كسلطة حاكمة

واملسـاواة   ،وكان مبدأ الفرد احلرإىل االنتقام اإلهلي يف العصور الدينية، فلما ترسخت فكرة الدولة

أي  ؛كان غرض العقوبة يهدف إىل إعادة ما انتقص من تلك احلقوق، واحلريات ،هي القيم السائدة

  .حتقيق العدالة 

، ولـو  وبة يف الدفاع عن اتمعويف الربع األخري من القرن التاسع عشر حتددت أغراض العق 

ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة  ؛وهنا ظهرت التدابري الوقائية –.أدى إىل إقصاء ارم عن اتمع

  .1-دفاعا عن اتمع-،حىت قبل أن يرتكب اجلرمية ،يف شخص ارم

جبسـامة اجلرميـة،    اليت جاءت للتوفيق بني االهتمـام  مث ظهر ما يسمى باملذاهب التوفيقية

  .واالعتداد بشخص ارم

والطابع العام هلذه املذاهب هو اجلمع بني العقوبة ملواجهة خطر الفعل، والتدابري ملواجهـة خطـر    

فخصصت األول بارمني كاملي األهلية، وقصرت الثاين على من تـنقص لـديهم هـذه     ،الفاعل

لتأخـذ بعـني   " حركة الدفاع االجتماعي"-ثانيةغداة احلرب العاملية ال-ليظهر بعد ذلك  ؛األهلية

مواجهة  يف -عندها  –وذلك لتحقيق الغرض من العقوبة املتمثل . اتمعوارم، اجلرمية،  :االعتبار

  .عن طريق تأهيل ارم أخالقيا، واجتماعيا للمجتمع الذي يرفضه ،اخلطورة اإلجرامية

ري يف اتمعات البشرية سـبب يف تطـور   أن التطور الفكري، واحلضا نستخلص :مما تقدم

  .من العقوبة الغرض

                                                
.89ص)د .دار املعارف ،ت:اإلسكندرية(د ،.مدي، اخلطر اجلنائي ومواجهته،طحسني احمل - 1
-  103عبد القادر طهراوي، املرجع السابق ، ص: ، انظر )املدرسة الفرنسية، واملدرسة الثالثة اإليطالية، واإلحتاد الدويل لقانون العقوبات : (وهي.
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أصبحت دف إىل حتقيق أغـراض ذات   ،ما كانت رد فعل انتقامي ضد اجلاين وأسرتهفبعد 

 -العام واخلاص-طبيعة أخالقية؛ كالشعور بالعدالة، وأخرى ذات طبيعة نفعية؛ ممثلة يف حتقيق الردع 

  .وإصالح حال اجلاين 

على تفاوت بينها يف  ،أن كل هذه األغراض أهداف هامة :م العقاب توصل إىلالبحث يف علو

 ،جيب أن حتققها العقوبة الفعالة دون أن ختل بواحد منها، إال إذا حـدث بينـها تعـارض    ،األمهية

  . لألهم استبقاًء املهم غرضالفيتطلب األمر التضحية ب

  الردع العام  :األولالفرع 

يف  -مبا تتضمنه من إيالم يتوعد به اجلاين-الذي تقوم به العقوبة  الدور«يقصد بالردع العام 

البد أن دد اجلـاين   ،؛دورها التهديدي ولكي حتقق العقوبة 1.»صرف ارمني احملتملني عن تقليده

بضرر يفوق النفع الذي يريد حتقيقه من اجلرمية، وبذلك متنعه من ارتكاا ألن إلنسان جمبول علـى  

  .مبدى أمهية احلق املعتدى عليهوبالتايل جيب أن تتناسب جسامة العقوبة  مؤمل، كلاخلوف من 

قني مـن تطبيـق   يألن ال؛كما جيب أن يتيقن األفراد من توقيع العقوبة عند ارتكاب اجلرمية

وقد أوضحت األحبـاث العلميـة أن اجلهـل    «. أردع للجاين من جمرد بيان قسواالعقوبة يكون 

  . 2»من بني عوامل تفشي اجلرائم  ،وبالعقوبة املقدرة له ،وعبالسلوك غري املشر

نـدفعني لإلجـرام   وإذا مل يظهر للردع العام أثر ملموس بالنسبة للمصابني مبرض عقلي، أو امل

فإن أثره ال ينكر بالنسـبة لألفـراد    ،-انتقادا للقيمة الفعلية لهكما يرى البعض-ةحتت تأثري العاطف

ن بني املنفعة احلاصلة هلم من اجلرمية، والضرر الذي سيصـيبهم مـن توقيـع    العاديني الذين يوازنو

  3.العقوبة

  :العامتقدير الردع *

الردع العام يسيطر عليها الطابع املطلـق؛   أمهيةاملناقشات حول نإىل أ -هنا–جتدر اإلشارة 

كما يقـول  –وهذا ". ميأن العقوبة ال تعترب رادعة إذا مل تردع السلوك اإلجرا" ألا تبدأ من فكرة 

ألن تربير العقوبة ال يعين ضرورة إثبات أا متنع  ،غري دقيق...«:-بكارموسى حسن حامت األستاذ 

                                                
.211حامت موسى حسن بكار، املرجع السابق،ص- 1
  .225مد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق، صحم -2
.110ص) 1991منشأة املعارف، :اإلسكندرية(د.رمسيس نام، النظرية العامة للمجرم واجلزاء، ط: انظر- 3
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اجلرمية دائما استنادا إىل فكرة الردع، وإمنا يكفي التأكد من أن نسبة اإلجرام سوف ترتفع إذا ألغيت 

  .1»كافة العقوبات 

  الردع اخلاص :الثاينالفرع 

التأثري الفردي الذي حتدثه العقوبة على احملكوم عليه،  «:للعقوبةد بالردع اخلاص كغرض املقصو

  .حيانا بفكرة إصالح اجلاينأويعرب عنه .2»حبيث ال يعود بعد ذلك إىل سلوك سبيل اجلرمية مرة أخرى

ة يهدف إىل استئصال نوازع الشر لديه، والقضاء على اخلطور -كغرض للعقوبة–فإصالح اجلاين 

. اإلجرامية اليت تدفعه مستقبال الرتكاب اجلرائم، ويساهم يف إعادة تأهيله للحياة االجتماعية الصاحلة

أن : وهـي   .متفق عليهـا  ،قدمةتملاوالتأهيل كغاية سامية دف إليها املعاملة العقابية احلديثة  ..«

ليل املوضوعي الـذي يتـيح   السلوك البشري ليس إال مثرة لعوامل سابقة عليه، ميكن اكتشافها بالتح

  .3».وهلذا فارم ينبغي أن يعاجل ال أن يعاقب .ضبطه، ومراقبته من الناحية العلمية

أن الوسائل اليت تلجأ إليها املعاملة العقابية لتحقيق التأهيـل ختتلـف    :ومما جتدر اإلشارة إليه

  . تالف اجلرائم، وباختالف مرتكبيهاباخ

إلصالح كهدف من العقوبة معروف منذ القدم، وظهر بقوة مع ويف الواقع أن وظيفة غرض ا

  4.العامظهور السجن كعقوبة سالبة للحرية، بل ميكن القول أنه متقدم على فكرة الردع 

هذا االجتاه، حيث تـرى أن وظيفـة العقوبـة     -حاليا-وتقود مدرسة الدفاع االجتماعي  

  . اعية السليمة بطرق إنسانيةتأهيل ارم، وإعادته للحياة االجتم :هياألساسية 

وعليه فال تكون العقوبة هي الصورة الوحيدة لرد الفعل االجتماعي ضد اجلرمية وإصالح حال 

ارم، بل جيب أن يكون جبانبها العديد من التدابري االحترازية لتقوم بدور اإلصـالح و التأهيـل،   

  . خاصة بالنسبة للمجرمني الذين ال ينفع معهم اإليالم

  :اخلاصقدير الردع ت *

على الرغم مما يتميز به الردع اخلاص من طابع إنساين، وما يستهدفه من حتويل العقوبة إىل أداة 

إال أنه قد تعرض . ال تقصد اإليالم لذاتهو،وإعادة تكييفه مع اتمع ،ارمنفعية تسعى إىل إصالح 

  :للهجوم من عدة نواح 

                                                
  .216موسى حسن بكار، املرجع السابق، ص 1
  .220املرجع نفسه ،ص،موسى حسن بكار  - 2
  .223، صحممد أبو العال عقيدة ، املرجع السابق  - 3
.227، ص نفسهحممد أبو العال عقيدة ، املرجع  - 4
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وغـري خـاف   . ، يقضي على وظيفة الردع العامعقوبةإن اعتبار الردع اخلاص كغرض لل –أ 

  .أمهيتها يف مكافحة اجلرمية، وتعلق الرأي العام ا

إن فكرة الردع اخلاص تصطدم بقواعد العدالة، ذلك ألن اتمع سيهتم بعـالج اـرم    -ب

  .ظر يف كون هذا العالج عادال أم غري عادلدون الن

أن الردع العام ال يرتبط بقسوة العقوبة، أو  :يفلخص واحلق أن الرد على االعتراض األول يت

  .الشدة يف نظام تنفيذها بقدر ما هو يف السرعة واليقني يف تطبيقها

ذلك أن العقوبة مهما غلب عليها الطـابع  : أما االعتراض الثاين فليس بصحيح على إطالقه 

كاخلوف من التشهري بـه،  ، سوف تتضمن نوعا من اإليالم واملعاناةفاإلنساين بسبب الردع اخلاص 

باإلضافة  .ما حيقق العدالة بالقدر املطلوب ويف هذا  .من مزاولة بعض األنشطة مدة معينةأوحرمانه 

وإن ..«:يقول موسى حسن بكاركما-دا لذاته، وإمنا ليحقق هدفا أمسى إىل أن اإليالم مل يعد مقصو

قلل مـن هـذه   اإلجرام، وإن إصالح اجلاين ي ل منالعدالة ال تتأذى إال إذا فشلت العقوبة يف التقلي

  1».النسبة

  حتقيق العدالة  :الثالثالفرع 

؛ ألن اجلرمية تؤدي إىل اإلخالل "التوازن القانوين"اجلزاء املتجسد يف العقوبة هو الوسيلة إلعادة 

ن بإرساء والعقوبة دف إىل حمو هذا العدوا. باملوازين االجتماعية، النطوائها على ظلم للمجين عليه

يقابل الشر  ،الشعور بالعدالة، وإحالل األهداف القانونية حمل االنتقام الفردي، باعتبار أن العقوبة شر

  .الذي أنزلته اجلرمية باين عليه

يف تقدير الضرر الذي أصاب اتمع من جـراء   -فيما يتعلق مبوضوعنا-وتتمثل العدالة اليوم 

  .ارتكبه اجلايناخلطأ الذي 

ألن توقيع العقوبة يرضي اين عليه، ويرضي اتمـع   ترب من عوامل الوقاية من اجلرمية؛تع وهي

  .عن ارتكاب جرائم جديدة اجلاين فيكف عن االنتقام، ومن مثة ينصرف

، دور العدالة يف التمهيد لتفريد العقوبة، وتسهيل إعادة تكييف احملكوم عليه يضاف إىل ما سبق 

  :ويفترض حتقيق العدالة كغرض للعقوبة توافر عدة شروط . عنه مع اتمع بعد اإلفراج

  .للمصاحل االجتماعية احملمية جنائيا أن يكون اجلاين على إدراك واضح-1

.مساسا بتلك املصاحل  رتكبها اجلرمية اليتأن يستشعر مسؤوليته الذاتية عن ا-2

                                                
  .229موسى حسن بكار، املرجع السابق ، ص -1
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. رمية اليت اقترفهايقابل اجلالعقوبة اليت تنزل به هي جزاء ضروري وعادلأن  أن يدرك-3

لذلك قالوا بأفكار . يديةتأثر دعاة املدرسة التقل -كغرض من العقاب-فمن فكرة العدالة املطلقة      

  ".املنفعة االجتماعية"، و"العدالة املطلقة": بني فكريتتوفيقية

ق فيه املنفعة وإن كان أساسها العدالة إال أنه ينبغي أن تكون يف النطاق الذي تتحق–فالعقوبة عندهم  

  .بزجر غري ارم حىت ال يقتدي به ،االجتماعية

  :وإن وضع العدالة كغرض تستهدفه العقوبة قد انتقد بانتقادات شديدة منها  ،هذا

االنتقام من اجلاين، والتشـفي  ظهور العقوبة يف صورا األوىل املبنية علىاألذهان أنه يعيد إىل -1

  . قاب غري حمدودمنه، ويطلق رغبة اتمع يف ع

لة ال ميكـن أن تكـون غرضـا    تأسيسا على النظام اجلزائي اجلنائي يذهب البعض إىل أن العدا-2

  .للعقوبة

ن البحث التجرييب يكشف بوضوح عن املفارقات التحكمية يف تطبيق العقوبـات، إذ  إ :بيان ذلك

الجتماعية، واالقتصادية، بـل  تتقارب فيها خصائص احلياة ااختيار العقوبة خيتلف كثريا بني بلدان 

  .الواحدوكذلك يف البلد 

الـيت تصـل إىل مرحلـة    هي أن نسبة ضئيلة من اجلرائم الفعلية  من سلم بهزيادة على ذلك فإن امل 

العقاب، بينما تتسرب الغالبية العظمى قبل تلك املرحلة ألسباب عديدة كان من ورائها االرتفـاع  

.  لعدالة غرضا للعقوبة أو عدم اعتبارها،وليس باعتبار اإلجراملاملتزايد 

وعدم املشروعية اجلنائية ال ختتلف يف طبيعتها عـن عـدم   ...«:بكارموسى  يقول األستاذ حسن

املشروعية يف باقي فروع القانون األخرى، وبالتايل ال ميكن إسناد غرض العدالة إىل اجلزاء املترتـب  

  .1»ات غري اجلنائيةعليها يف اال اجلنائي وحجبه عن اجلزاء

رغم االنتقادات السابقة ال ميكن هدم العدالة كغرض من أغراض العقوبة إذ هي أمسـى  هذا، و

غري منفصل عن املشاعر العامـة  جييء القانون  ومن حسن السياسة االجتماعية أنالقيم االجتماعية، 

سبيل ذلك هـو مقابلـة   و ،حساس الغريزي رفع تلك اإلساءةيت ساءها وقوع اجلرمية، فيتطلب اإلال

  .اجلرمية جبزاء يتناسب معها 

  

                                                
  .وما بعدها 210حامت حسن موسى بكار، املرجع السابق ، ص - 1
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اجلنائي : أساسيات التوبة يف التشريعني

  اإلسالمي، والوضعي
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  الفصل الثاين  

  

  :أساسيات التوبة يف التشريعني

  اجلنائي اإلسالمي، واجلنائي الوضعي

  

  

  :وفيه ثالث مباحث

  .وأساسها،لتوبةماهية ا: املبحث األول

  .ن التوبة، وشروطها، ودالئل صدقهاأركا: املبحث الثاين

  .يف التشريع اجلنائي الوضعي، وآثارهامشاكل التوبة: املبحث الثالث
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  املبحث األول

  ، وصورهاأساسها،تعريفها: التوبة

    :متهيد وتقسيم

ـ أن نة بصورة حمدده إال بعديف العقوب التوبةنستطيع أن نعرف أثر من املسلم به أننا ال ماهيـة بنيت

  .لأثر فعاذات، تكون التوبة صحيحة حىتالتوبة، والشروط الواجب توافرها

 يشـمل العقوبـة  ف ميتـد  بشكل واضح، فإنه كذالك العقوبة األخرويةيظهر يف ومبا أن أثر التوبة 

  -كما سنرى-.الدنيوية

 هذا املبحـث  يه، يتضمنوعل .ن األمهية مبكانيكون الكالم حول نطاق تطبيق هذا النظام ملذالك 

  :ثالث مطالب

اجلنـائي  اإلسـالمي، و  اجلنـائي :يف اللغة، مث يف االصطالحنيتعريف التوبة  يتناول األولاملطلب 

  .الوضعي

  .يف التشريع اإلسالمي  التوبة يتناول أساس الثايناملطلب  

  .ائي الوضعيصور التوبة يف التشريع اجلن يتناول:واملطلب الثالث

  .التوبةتعريف : املطلب األول

  .اللغةتعريف التوبة يف  :األولالفرع 

 :وهي تدور حول معـاين ، "وبت" التاء، والواو، والباء : التوبة مصدر لفعل تاب، وأصل هذه املادة

التـاء،   «": تـوب "يف مادة  -رمحه اهللا  -قال ابن فارس.الرجوع، والعودة، واإلنابة، والندم

أي رجع عنه، يتـوب إىل اهللا  : تاب من ذنبه: يقال.الواو، والباء كلمة واحدة تدل على الرجوعو

  .1».توبةً، ومتاباً فهو تائب

﴿:قال اهللا  تعاىل  التوبة،: بوالتو                

     ،﴾]3: ، اآليةغافر.[  

ناب، ورجـع عـن   أ: وتاب إىل اهللا يتوب توباً، وتوبة، ومتاباً «: -اهللا  رمحه -وقال ابن منظور 

  .2»املعصية إىل الطاعة

                                                
  113املرجع السابق ، ص،  معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس -1
  .219ص،  1ابن منظور ،املرجع السابق، ج،  - 2
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عديت بعلى، على عبده فإذا كانت من اهللا .والتوبة تكون من اهللا على العبد، ومن العبد إىل اهللا

  .يت بإىلدععز وجل  بد إىل اهللا وإذا كانت من الع

﴿: -تعاىل  -قال اهللا                 

                ﴾ ﴾]17: ، اآليةالنساء.[  

..﴿.: -عز وجل  -ال وق               ﴾،] النـور ،

﴿: وقال  ].31:اآلية              ﴾]71:، اآليةالفرقان.[  

تائب إىل اهللا، واهللا  :توابوفقه هلا، ورجل : تاب اهللا عليهو «: -رمحه اهللا  -منظورقال ابن 

  ...يتوب على عبده: تواب

 ،ومتابـاً  ،وتوبـة  ،تاب إىل اهللا تعاىل من كذا وعن كذا توباً «:رمحه اهللا :أبو منصور قال

  .1»ليك تقبل تابيتإ تبت: شاعرالقال ..وتابةً

يعنيـه هـذا  وإن كانت تدل على ما  ،خرىوغريها مما جاء يف املراجع األ ،هذه التفسريات

االنقطـاع،  : يف ذاته يأيت مبعىن "التب"لفظذلك ألن.هذاتظ دل على معىن اللفتال  إال أااللفظ،

  .اهلالك ، واخلسران : والكف،كما يأيت  مبعىن 

﴿:جند هذا يف قوله تعاىل             ﴾،]املسد ،

  ].   2، 1:اآلية

أي مبعىن خسرت يدا أيب هلـب   واخلسران؛يف هذه اآلية مبعىن اهلالك  "تب"أن  معظم املفسرينيرى 

  . وخسر

أي انقطعت يـدا   .واالنقطاع ،هنا مشتق من التوبة مبعىن الكف "تب"أن  :ميكن أن نقول و

: :ومن هذا الباب جاء قوله تبارك وتعاىل .ف هو نفسه وأنقطعوك .أىب هلب عن األخذ وعن العطاء

﴿                               

            ﴾]أي أن هذه اآلهلة اليت يدعون من دون اهللا لن ] 101:،اآليةهود

  .تزيدهم إال انقطاعاً عن رم ملا كفوا أنفسهم عن سبيله من قبل

                                                
  .233، ص، 1منظور ، املرجع السابق، ج ،ابن - 1
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﴿ :عز وجل قوله و                  

   ﴾.] ألنه كيد منقطـع   ؛وال يصيب شيئاً يء،أي كيد ال يصل إىل ش ،]37:، اآليةغافر

  .عليه بالكف والضياع  مقضي

أو تتبيباً كلها مبعىن واحـد يسـتفاد منـه الكـف      ،أو تباباً،تب لفظ يتلخص مما سبق أن 

  . إىل اهللا عز وجل ومنه لفظ التوبة اليت تدل على الكف عن املعاصي، واالنقطاع .واالنقطاع

.التوبة واأللفاظ املقاربة هلا :الثاين الفرع    

  التوبة واالستغفار :أوال

اليت ) غَ ف ر(من مادة  مأخوذمصدر االستغفار«:قال ابن منظور: تعريف االستغفار-أ     

غفر اهللا ذنبه : يقال والغفران مبعىن واحد، ،فروالغ.لغفْر السترتدل على الستر يف الغالب األعم، فا

. اللهم اغفر لنا مغفرةً: الغفر التغطية والستر يقال أصل«: وقال الراغب1ً»غفراً ومغفرة وغفرانا

الغفر إلباس ما يصونه  «:وقال ابن فارس.2»واستغفر اهللا ذنبه على حذف احلرف طلب منه غَفْرةً

3.»عن الدنس

.ةعالقة االستغفار بالتوب-ب       

 .والسنة قرءان جاء ذكر االستغفار منفرداً عن التوبة، كما جاء مقترناً ا يف مواضع كثرية يف ال   

:ذلكوسنسوق الشواهد على 

:إفراد التوبة عن االستغفار-1     

﴿:يقول اهللا تبارك وتعـاىل                             

        ﴾،]ويقول عـز وجـل  ]10:، اآليةالربوج ،:  ﴿        

      ﴾،]ويقول سـبحانه ]71:،اآلية الفرقان ، :﴿     

           ﴾]39:، اآلية املائدة[.

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: أما من السنة النبوية       

                                                
91، ص10ابن منظور، املرجع السابق،ج -1
374الراغب االصفهاين، املرجع السابق،ص 2
  .385،ص 4، املرجع السابق،جابن فارس،: انظر  -3
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رجل نزل منزال وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع  ح بتوبة عبده منهللا أفر«: وسلم

قال . شاء اهللاوقد ذهبت راحلته، حىت اشتد عليه احلر والعطش أو ما فاستيقظرأسه فنام نومة، 

    »1أرجع إىل مكاين، فرجع فنام نومة، مث رفع رأسه فإذا راحلته عنده

:إفراد االستغفار عن التوبة-2      

﴿: يقول سـبحانه وتعـاىل                           

         ﴾،]عز وجل ، ويقول]6:، اآلية فصلت:  ﴿       

              ﴾،]ويقول سبحانه]33:، اآلية األنفال ، :﴿   

         ﴾،]10:، اآلية نوح[.

سيد «: فعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:ةوأما من السن      

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما : االستغفار أن تقول

استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر 

إال أنت، من قاهلا من النهار موقناً ا فمات قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الذنوب 

.2»الليل وهو موقن ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة

:االستغفار بالتوبة ناقترا-3     

﴿    :يقول اهللا تعـاىل                           

                  ،﴾]ويقـول عـز   ]3:، اآليةهود ،

﴿  :وجل            ﴾،]ويقول سبحانه. ]90:، اآليةهود 

  ﴿: وتعاىل      .                      

     ﴾،]52:ية اآل، هود[  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال رضي اهللا عنه عن أيب هريرة: من السنة النبوية و     

3.»واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة «:يقول

                                                

100. ، ص4ج.أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات باب التوبة ]صحيح [  - 1

99ص  4ج.الدعوات باب أفضل االستغفار أخرجه البخاري كتاب] صحيح [ - 2
  99،ص 4ج.أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات باب استغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم ]صحيح [ ـ 3
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 صلى اهللا عليه وسلم يف الـس  كانت تعد لرسول اهللا «:قال ماوعن ابن عمر رضي اهللا عنه    

                                           1»رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور: الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم

-4   :التوبة وأقوال العلماء يف الفرق بني االستغفار     

نئذ هو طلب املغفرة بالدعاء، والتوبة هي الندم االستغفار حي فإنباالستغفارإذا اقترن ذكر التوبة 

يعين طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع إنه : وقيل. املعاودةعلى اخلطيئة مع العزم على ترك 

وطلب وقاية شر ما خيافه يف املستقبل من سيئات أعماله، وأيضاً فاالستغفار من باب إزالة الضرر، 

.2شر الذنب، والتوبة أن حتصل له بعدها الوقاية مما حيبه يقيهفرة أن والتوبة طلب جلب املنفعة، فاملغ

االستغفار املفرد «:قال ابن القيميكون معنامها واحدا،  ،أو أفردت التوبة ،إذا أفرد االستغفارو    

وإزالة أثره ووقاية  ،نبكالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب املغفرة من اهللا، وهو حمو الذ

شره، ال كما يظنه بعض الناس أن املغفرة تعين الستر، فإن اهللا يستر على من يغفر له، ومن ال يغفر 

.3»ولكن الستر الزم مسماها أو جزؤه .له

. وإزالة أثره ،، وهو حمو الذنبطلب املغفرة،: االستغفار هو :التوبة والفرق بني االستغفار فحاصل 

.الندم على ارتكاب اجلرمية: والتوبة هي

 هذا الكالم يف غاية األمهية!  فإذا أمكن بعث الندم يف نفسية ارم عن طريق العلماء النفسانيني 

فمن األمهية استثمار هذا الفرق يف . املدربني، واخلرباء املتخصصني يف علم السلوك اإلجرامي

!.إجراءات موضوع البحث

ئب إىل اجلهة املعنية بطلب العفو عن العقوبة، مع التعهد بإصالح حاله، وذلك بأن يتقدم اجلاين التا 

سواء ا كان ذلك يف مرحلة التحقيق، أو بعدها وقبل احلكم، . معترفا خبطورة جرمه، نادما على فعله

.    أو إىل اإلدارة العقابية، يف حال خضوعه لتنفيذ العقوبة. أو قبل تنفيذه

. السابقة كذالك طكلها يتقدم إىل احملكمة بطلب رد االعتبار بالشروأما إذا أمت تنفيذ العقوبة 

مستفيدين يف األول بنظام وقف التنفيذ، ويف الثاين بنظام اإلفراج الشرطي، ويف الثالث بنظام رد 

                                                
هذا حديث : ل الترمذيوقا. ) 3434(: برقمأخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من الس  ] غريب  حسن صحيح[-1

.غريبحسن صحيح
-308ص 1ج 1991دار الفكر،: بريوت(حممد حامد الفقي : بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، حتقيق مدارج السالكني قيم اجلوزية،ابن :- 2

309
308-307،ص1املرجع نفسه،ج- 3
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.االعتبار

:التوبة واإلنابة: ثانيا    

  :تعريف اإلنابة-أ

 النون والـواو والبـاء  «: ابن فارسيقول حول الرجوع، ) ن و ب(تدور مادة   :اإلنابة لغة-

أناب فالن إىل الشيء، رجع إليـه  : تقول.1»ورجوعٍ إليه ،كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان

الرجـوع إليـه   : اإلنابة إىل اهللا تعاىل«:الراغبوقال   .2مرة بعد أخرى، وإىل اهللا تاب ورجع

.3»بالتوبة وإخالص العمل

﴿ :القرآن الكرمي ويف               ﴾]الروم ،

  .ر به، غري خارجني عن شيء من أمرهراجعني إىل ما أم: أي] 31:اآلية 

﴿: وقوله عز وجـل                       ﴾،

  .توبوا إليه وارجعوا: أي] 54:، اآليةالزمر[

اإلسراع إىل مرضاة اهللا، مع الرجوع إليه يف كل وقت، : اإلنابة «:4قال ابن القيم:شرعاًاإلنابة -

  5.»وإخالص العمل له

:ةعالقة اإلنابة بالتوب-ب    

6»اإلنابة الرجوع إىل اهللا بالتوبة«:ع، يقول ابن منظورتعين الرجو، فهي اإلنابة كالتوبة

من نزل يف  «:اهللا يقول ابن القيم رمحه. لكن بعض العلماء  يرون أن لإلنابة معىن زائداً عن التوبة

التوبة الكاملة متضمنة هلا، وهي متدرجة فيها،  فإن .التوبة وقام مقامها نزل يف مجيع منازل اإلسالم

                                                
367،ص5، املرجع السابق، ج األصفهاينالراغب  -1
  961،ص 2املرجع السابق، ج،ابن منظور ،  -2
    529ص ، نفسه،املرجع  األصفهاينالراغب  -3
. لناس هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن سعد الزرعي الدمشقي، املعروف بابن القيم اجلوزية احد كبار العلماء كان حسن اخللق حمبوبا لدى ا- 4

مدارج السالكني يف السياسة الشرعية ،شفا العليل يف مسائل القضاء وزاد املعاد والقدر و إعالم املوقعني ،الطرق احلكمية: ألف تصانيف كثرية منها 

56، ص 6الزركلي، األعالم، ج .ه751: ه وتويف سنة691:؟ ولد سنة.وغريها

.467،ص  1ج ابن القيم ، املرجع السابق،- 5

319،ص  ،ج السابقابن منظور ،املرجع  14 - 6



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

68

1.»فإذا استقرت قدمه يف منزل التوبة نزل بعده منزل اإلنابة

:التوبة واألوبة:ثالثا    

األوبة تعريف -أ

رجع، ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه  : األوب الرجوع، آب إىل الشيء:لغة األوبة

  .2»بون تائبون لربنا حامدونآئ« :إذا أقبل من سفر قال

﴿  :عز وجليقول ويف حمكم التنزيل         ﴾ ،]،40:اآليـة ص[ 

اهلمزة والواو والبـاء أصـل   «: قال ابن فارسو.3ةحسن املرجع الذي يصري إليه يف اآلخر ؛أي

.4».واحد، وهو الرجوع

﴿: يف تفسري قوله تعـاىل  5قال ابن جرير الطربي:ًاألوبة شرعا-               

      ﴾،]اع«]: 30:، اآليةص6»إنه إىل طاعة اهللا مقبل وإىل رضاه رج.

7.»رجاع مطيع :أي  وابأ«:القرطيبوقال     

:عالقة األوبة بالتوبة-ب   

الرجوع، آب إىل الشيء : األوب«:ابن منظوراألوبة تفيد معىن الرجوع كالتوبة، يقول         

 الرجوع، وآب الشيء رجع،: األوبة «:ويقول الزبيدي.  8»رجع، يؤوب أوباً وإياباً وأوبة وأيبة

   9.»رجع: واب وتأوب وأيب كلهوأ

                                                
134ـ 133،ص 1رجع السابق ،ج ابن القيم ، امل- 1

، ومسلم يف كتاب احلج باب إذا ركب إىل )3085(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب ما يقول إذا رجع من الغزو ] متفق عليه [ - 2

  ).1322(احلج سفر 

257،ص1ابن منظور، املرجع نفسه، ج :انظر  -3

  .152، ص1ابن فارس ، املرجع السابق ،ج4-
حفظ القـرآن ورحـل يف   ، هـ224هو اإلمام اتهد أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملى  الطربي البغدادي، ولد سنة  -5

لدين حممد الذهيب، مشس ا :هـ انظر310واشتهر بالتفسري والفقه والتاريخ ت . ومل يزل طالبا للعلم مولعا به إىل أن مات، سنة 12طلب العلم وعمره 

  267، ص14ج.)م1982هـ، 1402، مؤسسة الرسالة( ،2شعيب األرناؤوط، الطبعة : بن أمحد الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق
      591، ص 10، ج) 1405دار الفكر ، :بريوت (حممد  ابن جرير الطربي ، تفسري الطربي، ط،د    -6
215، ص 15، ج) 1372دار الشعب ، : القاهرة(2.لقرءان،طحممد بن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام ا  -7

  .257، ص1ابن  منظور ، املرجع السابق ،ج- 8
  .       152،ص 1الزبيدي ، املرجع السابق ،ج - 9
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فالعالقة بني األوبة والتوبـة واضـحة يف    ،وهي أصل التوبة  ،تفيد الرجوع) أوب(فإذاً مادة       

  .كوما يفيدان الرجوع واخلضوع 

أن التوبة هي ندم يعتري النفس بسبب ما ارتكبه اجلاين من : خالل هذا الفرع يتلخص لنا  من

أما  اإلنابـة فهـي   .جوعه إىل طاعة اهللا عز وجل وبالتايل إىل األخالق السويةإمث، وأن األوبة هي ر

واالستغفار مظهر خارجي يدل على التوبة، يتمثـل يف   .اإلسراع بالتوبة مع املداومة عليها كل حني

 ةطلب غض الطرف عما ارتكبه من إمث، وإعادة االعتبار له كإنسان سوي صاحل، مع حتمله مسؤولي

  .   ومنه ندرك العالقة التكاملية بني هذه األلفاظ.  تسبب فيهااألضرار اليت

  .الفقه اإلسالمي تعريف التوبة يف:الفرع الثالث 

  تعريف التوبة عند الفقهاء_ أ 

، لغـة لالذي قـرره علمـاء ا  املعىنما ذكره الفقهاء يف تعريف التوبة ال خيرج يف جوهره عن

  .لغوياملدلول الشرعي هلا قريب من املدلول الف

  :مايلياإلسالمي  مما عرفت به التوبة يف الشرعو 

، بتركه ضيهتإنابته إىل طاعته وأوبته إىل ما ير: التوبة من العبد إىل ربه معىن «:ن جرير الطربيقال اب

  .1»ما يسخطه من األمور اليت كان عليها مقيماً مما يكرهه ربه

املعصية يف احلال، والعزم على أال يعود إىل هي الندم بالقلب، وترك «: عرفها القرطيب بقولهو

2» مثلها، وأن يكون ذلك حياء من اهللا .  

التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على مـا فـرط منـه،     «:الراغب األصفهاين بقولهوعرفها 

فمىت اجتمعت هـذه  والعزمية على ترك املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال باإلعادة، 

  .  4»التوبة 3األربع فقد كمل شرائط

ورد الظالمات إىل ذويها، أو حتصـيل  «: إىل تعريف الراغب 5ابن حجر العسقالينوأضاف 

  1.»الرباءة منهم
                                                

  283، ص1،  ج  املرجع السابق حممد  ابن جرير الطربي ، - 1
  283، ص 12، ج املرجع السابقحممد بن أمحد القرطيب ، - 2
.ستأيت مناقشته يف املبحث املوايل.......يف اعتبار ما ذكره شروطا للتوبة،أو عالمات على صدقها، أو- 3
  72ص،) 1972بدون ،: الناشر(، ،ط،دالراغب األصفهاين حسني بن حممد ، املفردات يف غريب القرءان - 4

ملنشأ والوفاة  كان زينة اخللف امجع مجهور العلماء على انه حافظ هو أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين،املصري املولد وا5-

ه 852:ه وتويف سنة773:ولد سنة. له تآليف جليلة كشرحه لصحيح البخاري املسمى بفتح الباري واإلصابة يف معرفة الصحابة وغريها. اإلسالم

  647، ص 2احلجوي، الفكر السامي،ج 
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النصوح هو أن يقلع عن الـذنب يف   التوبة «:عن بعض العلماء تعريفاً للتوبة فقال 2ونقل ابن كثري

سلف منه يف املاضي، ويعزم على أن ال يفعل يف املستقبل، مث إن كان احلـق  احلاضر، ويندم على ما 

  .3.»آلدمي رده إليه بطريقة

  :علماء السلوك واألخالق تعريف التوبة عند_ ب 

أنه ذوبان احلشا ملا سـبق مـن    :قيل يف حد التوبة «: -رمحه اهللا  -4قال أبو حامد الغزايل

هو نار يف القلب : فإن هذا يعرض رد األمل ولذلك قيل : -فقال مث علق على هذا احلد-اخلطأ 

إنه خلع ..: يف حد التوبة ل، قيوباعتبار معىن الترك.. :وقال ..تلتهب، وصدع يف الكبد ال ينشعب 

ترك املعاصي يف احلال، والعزم علـى  : ومن معانيها ...إىل أن يقول.الوفاءلباس اجلفاء، ونشر بساط 

  .5»ال، وتدارك ما سبق من التقصري يف سابق األحوال تركها يف االستقب

التوبة هي الندم على ما سلف منـه يف املاضـي،    فحقيقة «: -رمحه اهللا  -ابن القيموقال 

الرجوع إىل اهللا  هي :-أيضاً  -قال و...املستقبلواإلقالع عنه يف احلال، والعزم على أال يعاوده يف 

فالرجوع إىل احملبوب جزء حمبوب؛ره؛ فهي رجوع من مكروه إىل بالتزام فعل ما حيب، وترك ما يك

  6.»اآلخرمسماها، والرجوع عن املكروه اجلزء 

ترك الذنب؛ لقبحه، والندم على فعله، : يف الشرع  والتوبة «: -رمحه اهللا  -ابن حجروقال 

وهي أبلـغ وجـوه    .والعزم على عدم العود، ورد املظلمة إن كانت، أو طلب الرباءة من صاحبها

  7.»االعتذار

  :التعاريف السابقة مناقشة

                                                                                                                                                           
  11ج، )   1379دار املعرفة ،: بريوت (د،.حممد فؤاد عبد الباقي؛وحمب الدين اخلطيب  ،ط: اري،حتقيقـ أمحد علي ابن حجر العسقالين،فتح الب1

  .103ص، 
طلب العلم من صغره ورحـل مـن   ، هـ701هو احلافظ املؤرخ الفقيه املفسر إمساعيل بن عمر بن كثري بن درع القرشي الدمشقي أبو الفداء، ولد سنة  -2

قال فيه احلـافظ  .العلم يف التاريخ واحلديث التفسري، له البداية والنهاية، ومجع املسانيد العشرة، وطبقات الشافعية وكتاب يف السريةأجله،انتهت إليه رئاسة 
احلجـوي،  :انظر. هـ774ابن حجر أحفظ من أدركنا ملتون احلديث واعرفهم جبرحها وقد أفىت برأي ابن تيمية يف الطالق فامتحن توىف يف دمشق سنة 

  670، ص 2كر السامي ج الف
  392ص، 4ج،)1401،ردار الفك:بريوت(إمساعيل بن عمر بن كثري، تفسري القرءان العظيم،ط، د- 3
البسيط : له آثار علمية منها.حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ، برع يف الفقه واخلالفيان واجلدل  واملنطق والفلسفة واألصول - 4

ت وإحياء علوم الدين وشفاء داية اهلداية واملأخذ يف اخلالفياخلالصة يف الفقه الشافعي ، واملستصفى واملنخول يف األصول و بوالوسيط والوجيز وا

658، ص  2احلجوي ، الفكر السامي، ج .ه 505:ه وتويف سنة 450:ولد سنة.العليل
  214،ص4أبو حامد الغزايل ، املرجع السابق،  ج - 5
) 1991_1412دار الفكر للطباعة والنشر ،: لبنان ، بريوت(د ،.، مدارج السالكني  بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، ط قيم اجلوزيةابن  -6

  398،ص ، 1،ج ،

-   129، ص11، املرجع  السابق، ج،   العسقالين حجرابن 7
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بدليل ما ذكـره  . الفقهاء ما هي إال تعداد لشروط التوبة فأن كل تعار ي: مما سبق نالحظ 

وشروط الشيء خارج ماهيته فـال  ". فمىت اجتمعت هذه األربع فقد كمل شرائط التوبة: "الراغب

كرا الشروط نفسها مع إضافة رد املظـامل ألصـحاا،   وابن كثري، وابن حجر ذ. تدخل يف حتديده

وهـو أن   ،ليست كلها، إال أنه أضاف أمراً هاماًمجع شروط التوبة، وكذالك يف تعريفهوالقرطيب

أما الطربي فعـرف  حةحياًء منه، ال خوفاً على منصب أو مصل عز وجل تكون التوبة من أجل اهللا

هلذا  فما قدمه هؤالء الفقهاء ال ميكـن   –كما سبق –اظ متغايرة التوبة  باألوبة، واإلنابة وهذه األلف

 –رمحهما اهللا  -ابن القيم وابن حجر: يف كل من اتأثري الفقه واضح كما أن. أن يعترب تعريفا للتوبة

  .رغم أن مصنفيهما يف علم السلوك واألخالق، فقد اكتفيا مبا ذكره الفقهاء يف تعريف التوبة

  .   هو الذي يصدق أن يكون تعريفا للتوبة –رمحه اهللا -كره الغزايل إن ما ذ -ويف نظري -

 :فبالنظر إليها من جانب املعاصي يكون معناهـا : وأهم ما يف كالم الغزايل  أن للتوبة عدة اعتبارات

نـار يف   :وبالنظر إليها من جانب التقصري يف الطاعات فهي. الوفاءبساط خلع لباس اجلفاء، ونشر

وبالنظر إليها من جانب السلوك الدال عليهـا تكـون   . وصدع يف الكبد ال ينشعب القلب تلتهب،

ترك املعاصي يف احلال، والعزم على تركها يف االستقبال، وتدارك ما سبق من التقصري يف سابق  التوبة

  .األحوال

والنظر األخري بعيد عن التعريف، فهو ال يعدو أن يكون مجعا  لشروط التوبـة ودالئلـها،    

شيء باطين يتجلى يف أمل القلب وتوجعه، على ما فرط فيه، وندمـه  : النظر األول والثاين فالتوبةوب

  .وهو الذي أختاره أن يكون تعريفا للتوبة. وحزنه على ما ارتكبه وجناه

  .معىن التوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي: الفرع الرابع

و كنظرية عامة حتتل مكاا املستقل بـني  كنظام، أ"التوبة "ال يعرف التشريع اجلنائي الوضعي 

نظريات القانون اجلنائي، وإن كانت الظروف التشريعية املعفية للعقاب، أو املخففة له، ونظم التفريد 

ذي يبحث فيه الفقه بغية حتديـد موقـع   القضائي املتنوعة تفسح جماال للتوبة والتائبني، وهو اال ال

ويف .  عثر على ما ميكن أن نسميه تعريفـا للتوبـة  أملعاصرة؛ لذا فلم يف السياسة اجلنائية ا" للتوبة "

يف  -لك والتدقيق إىل صلب البحث ألن ذ عجالة سريعة أحاول أن أبني املقصود منها، وأترك املاهية

  .من صميم الدراسة  -نظري 

 ذا كانت اجلرمية سلوكا مناهضا للجماعة، فحسـب إ«:يقول األستاذ عبد الصبور نرباوي  

نشاط مضاد للجرمية، بصرف النظر عـن التحـول   يفأن تتجسد  _يف التشريع الوضعي _ التوبة 
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احلقيقي الطارئ على شخصية اجلاين، وبصرف النظر عن البواعث احملركة له، فسـواء أن يكـون   

  .1»الباعث ندمه على ارتكاب اجلرمية، أو رغبته يف توقي العقوبة، أو الكيد لرفاقه يف اجلرمية

فبسبب صرف النظر عن التحول احلقيقي الطارئ على شخصية اجلاين، وبصرف النظـر   إذن

 -يف التشريع اجلنائي الوضـعي -عن البواعث احملركة هلذا التحول،  تكون التوبة قد فقدت روحها 

  .مشاكله رمبا أكثر من فوائده ،حىت غدت جمرد نشاط مناهض للجرمية

  2.ع اإلسالميأساس التوبة يف التشري: املطلب الثاين

  .أساس التوبة من القرآن الكرمي: الفرع األول

وليس املقـام مناسـبا   .3جاء ذكر التوبة وما يتعلق ا يف حوايل سبعني آية من كتاب اهللا عز وجل

لذا سوف أقتصر على بعض اآليات اليت بينـت حكـم التوبـة،    . إلحصائها كلها، والتعليق عليها

فمن اآليات اليت تبني حكم التوبة قولـه  . ثارها، ونطاق تطبيقهاوشروطها، وتلك اليت أشارت إىل آ

﴿ :تعاىل                       ﴾]هذه اآلية ]. 31: النور ،اآلية

  . نه وجوب التوبة أمر على العموم يستفاد مبة، وهو الكرمية تأمر مجيع املؤمنني باملبادرة إىل التو

  ومن اآليات اليت تدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل يقبل توبة اجلناة مهما بلغت معاصيهم،  

جاء ذالـك مؤكـدا   . فرمحته سبحانه وتعاىل، ومغفرته تسع قبول التوبة من مجيع الذنوب واآلثام 

﴿: صرحيا يف قولـه تعـاىل               

            ﴾،    ] 53الزمر، اآلية.[  

﴿ :ومن اآليات اليت تشري إىل شروط التوبة قوله عز وجل          

                              

                       

             ﴾،]18. 17النساء، اآلية[ .  

                                                
  .243النرباوي ،املرجع السابق،  ص  رالصبوعبد  - 1
دار النهضة :القاهرة( د.دكتور علي داود جممد جغال، التوبة وأثرها يف إسقاط احلدود يف الفقه اإلسالمي،طاللةهذا املطلب ملخص من رسا- 2

  35إىل  25من ص)  1989ه،1409العربية،
  200-199، ص)1981-1401دار الفكر ،: لبنان، بريوت(2.انظر فؤاد عبد الباقي ،املعجم  املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، ط - 3
-  ،ا مل تتكلم عن التوبة بلفظهاولكنها خترب يف اجلملة عن هذه اآلية ليست من بني اآليات التسع والستني اليت أشار إليها البحث فيما تقدم؛ أل

   مغفرة اهللا ورمحته اليت وسعت كل شيء، 
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  .أساس التوبة من السنة النبوية : الفرع الثاين 

أحاديث كثرية يف شأن التوبة، حتتاج يف استقصـائها   صلى اهللا عليه وسلمقد وردت عن النيب 

لذلك وحىت ال تبتعد الدراسة عن املقصود األصلي منها فـإنين  . وهذا فوق الطاقة. إىل وقت متسع

  :ديث التالية سأكتفي باألحا

مسعت أبا عبيدة حيدث عن أيب موسى عـن الـنيب   : ما رواه مسلم بسنده عن عمرو بن مرة قال  -

إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنـهار  «: أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم

  . 1»ليتوب مسيء  الليل حىت تطلع الشمس من مغرا

التائب من «:قال  صلى اهللا عليه وسلم سنده عن ابن مسعود أن رسول اهللاما رواه ابن ماجه ب -

  .2»الذنب كمن ال ذنب له

إن اهللا أشد فرحا بتوبة عبده «:قال صلى اهللا عليه وسلم ما ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا-

فنام نومة  املؤمن من رجل نزل يف أرض دوية، مهلكة معه راحلته عليها طعامه، وشرابه فوضع رأسه

قال أرجع إىل .فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حىت إذا اشتد عليه احلر، والعطش، وما شاء اهللا

فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته . مكاين الذي كنت فيه وأنام حىت أموت

  .3»فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته. عنده عليها زاده، وشرابه

  .أساس التوبة من اإلمجاع : الفرع الثالث 

من هذه اآليات الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة أكد العلماء على أن التوبة واجبة علـى  

اتفقوا ...«: -رمحه اهللا -يقول اإلمام النووي . الفور ، بل قرروا إن إمجاع األمة منعقد على وجوا 

والتوبة مـن  ...بة ، وأا واجبة على الفور، وال جيوز تأخريها على أن التوبة من مجيع املعاصي واج

    .4»مهمات اإلسالم وقواعده

  .صور التوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي: املطلب الثالث

: بوصفها نشاطا مضادا للجرمية مهـا –استخلص الفقه اجلنائي الوضعي منوذجني لفكرة التوبة 

  :، أتناول كال منهما يف فرع مستقل، والتعاون اإلجرائيةالتوبة اإلجيابي
                                                

  .100، ص 8ج) ه1420دار املعرفة،: بريوت(  6ط  ،جامع الصحيح يف مسلم، أخرجه ] صحيح[- 1
مكتبة املعارف : الرياض (،1حيح الترغيب والترهيب، طاأللباين ناصر الدين، ص. من حديث ابن مسعود  ابن ماجه أخرجه ]حسن لغريه [ - 2

3145:رقم ) 2000-ه1421،)للنشر والتوزيع
  .62، ص 4؛ والبخاري ، املرجع السابق، ج93،ص 8مسلم ، املرجع السابق، ج ]متفق عليه [- 3
.93، ص 8ج) 1383دار التحرير، : القاهرة(د .النووي ، شرح مسلم بصحيح النووي، هامش اجلامع الصحيح، ط- 4
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  . التوبة اإلجيابية: الفرع األول

  :تتحقق هذه التوبة من خالل ما يلي

 مثال ذلك من التشريع اجلزائري .القانون هنفسه للسلطات يف األجل الذي حدد تسليم اجلاين -أ 

مواد القسم الثاين
*

جراءات الراميـة إىل  تنفيذ اإل -من الفصل الثاين  -انقضاء الدعوى العمومية  -

املتضمن تنفيذ ميثاق السلم 1427حمرم عام  28املؤرخ يف  01-06من األمر رقم  -استتباب السلم 

  .واملصاحلة الوطنية

  .إاء الوضع املادي الناشئ عن اجلرمية -ب 

ـ  ورة يف إزالة نتائج اجلرمية كلهاتتجسد هذه الص ة ، أو إصالح الضرر املترتب عليها ؛ كمـا يف حال

يستفيد من «: بقوهلا) ج.ع.ق(-]294: املادة[إطالق سراح الشخص احملجوز، الذي نصت عليه 

الذي يفرج طواعيـة عـن   : ختفيض العقوبة مرتكب جناية اخلطف، أو احلبس، أو احلجز التعسفي

  1.»وخيتلف مقدار التخفيض حبسب موعد اإلفراج . الضحية

 مـن  يف فقرا الرابعة عندما أعفـت ) ج.ع.ق(،]92:املادة [ومن هذا القبيل ما نصت عليه

العقوبة كل من كان عضوا يف عصابة مسلحة مل يتول فيها القيادة، ومل يقم بأي عمـل أو مهمـة،   

  .وانسحب منها مبجرد صدور أول إنذار له من السلطات العسكرية، أو املدنية، أو سلم نفسه إليها

يف فقرا الثالثة عندما أعفـت  ) ج.ع.ق(،]182املادة [ومن هذا القبيل أيضا ما نصت عليه 

بشهادته أمـام   -من تلقاء نفسه-من العقوبة كل من يعلم الدليل على براءة شخص حمبوس وتقدم 

  .سلطات القضاء، أو الشرطة وإن تأخر اإلدالء ا

من فقرا الثانية عندما أعفت من العقوبة من ) ج.ع.ق(، ]217:املادة[وكذا ما نصت عليه 

بصفته شاهدا أمام املوظف بإقرار غري مطابق للحقيقة مث عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال أدىل 

  .احملرر أي ضرر للغري، وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق

سببا  -يف مواد اجلنح واملخالفات –هذا ويالحظ أن إصالح الضرر يف التشريع الفرنسي يعد 

  2مىت اقترن بتأهيل اجلاين، وحمو االضطراب االجتماعي الناشئ عنها عاما لإلعفاء القضائي من العقوبة

                                                
كيفية : املتضمن 1427حمرم عام   28املؤرخ يف  01-06من األمر رقم  -وهي املادة الرابعة، واخلامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من مواد *

  لوطنية تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة ا
]ج ..ع.،ق294:  املادة[الفقرتان الثانية ، والثالثة من  ـ  1
  244نبيل عبد الصبور النرباوي، املرجع السابق، ص - 2
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  التعاون اإلجرائي: الفرع الثاين

  أهداف التعاون اإلجرائي :مدخل

اهلدف من تبين فكرة التعاون اإلجرائي بني اجلاين، والسلطات املختصة، ومكافأته على سلوك 

لرغم من عدم إزالة الضرر الناشئ عن اجلرمية، أو با -هذا التعاون وإعفائه من العقوبة كليا، أو جزئيا

. وهو ما حيقق أكرب ردع ممكن يف جمالـه . هو  الكشف عن اجلرمية مبساعدة اجلناة أنفسهم -ختفيفه

:ويتمثل هذا التعاون يف إحدى صورتني

  .اإلرشاد عن باقي اجلناة"  و"نفسه ، اعتراف اجلاين على 

  :اعتراف اجلاين على نفسه -أ 

ينبئ عن التحول الطارئ على شخصية ارم التائب، كمـا أنـه    -مىت كان تلقائيا –عتراف اال  

  .يسهل طريق التحري عن اجلرمية، وكشف اجلناة للسلطات املختصة

تزوير  ا األوىل بالنسبة للمبلغ عن جنايةيف فقر] ج.ع.، ق199[ من هذا القبيل ما نصت عليه املادة

فإنه يسـتفيد  ...أحد مرتكيب اجلنايات املبينة يف املادتني السابقتني للسلطات إذا أخرب«: النقود بقوهلا

  .»52: من العذر املعفي بشروط منصوص عليها يف املادة

  :اإلرشاد عن باقي اجلناة -ب

ولكن أثره يف جمال  1.وشاية قانونية برفاق اجلرمية -هذه الصورة من التعاون تشكل يف النهاية

مع لتشكيل اإلجرامي، ل حيث املسامهة يف مكافحتها، وما يؤدي إليه من تفكيك  اجلرمية املنظمة من

  .ما يربر إقراره ، وأهله خلطر اإلرشاد عن رفاقه،نفسه تعريض املتعاون

  شروط التعاون اإلجرائي

  :بشرطني -2يف بعض التشريعات -يترتب اإلعفاء من العقوبة كأثر للتعاون اإلجرائي

    .التنظيم االنفصال التام عن -أ 

  .املسامهة الفعالة يف إجراءات اإلثبات -ب  

ال شك أن الشرط األول هو الذي يضفي طابع التوبة على التعاون اإلجرائي ويضمن انسحاب 

  .للمجتمع  اجلنائي، واندماجه يف النظام االجتماعي وسطه اجلاين عن

                                                
.244نبيل نرباوي، املرجع السابق، ص: انظر - 1
يت أنشئت من أجلها هذه العصابات ولو مل يقترن خبالف املشرع اإليطايل الذي يعفي أعضاء العصابات اإلجرامية الذين ميتنعون عن تنفيذ اجلرائم ال - 2

  .245، صنفسهنبيل نرباوي، املرجع : انظر هامش . 1982مايو  29وذلك مبوجب قانون . ذلك بالتعاون اإلجرائي
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-ة اآلخرين، أو القبض عليهممساعدة السلطات يف الكشف عن مرتكيب اجلرمي -ينما الشرط الثاينب

فليس فيه ما يدل على أنه تاب وأقلع عن اإلجرام ، فقد يكون بدافع الرغبة يف اإلفالت من العقاب، 

  .أو اإلضرار بشركائه القدامى يف اإلمث

وباالنتهاء من تعريف التوبة ، وبيان األساس الذي تعتمد عليه يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، 

ببيان أركاا، وشروطها، ودالئـل  : أنتقل إىل حتديدها. التشريع اجلنائي الوضعي وذكر صورها يف

  .صدقها يف املبحث التايل
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  املبحث الثاين

  .أركان التوبة، وشروطها، ودالئل صدقها

  .أركان التوبة : املطلب األول

  يف حتديد أركان التوبة:تقسيم

 :تدور يف جمملها حول يف شأن أركان التوبة، إال أا ميتعددت أقوال فقهاء التشريع اإلسال 

  .الندم على املعصية، والترك هلا، والعزم على عدم العودة إليها، ورد املظامل

من أعمال القلوب التوبة، وهلا ثالثـة  «: -رمحه اهللا–1اإلمام عز الدين بن عبد السالميقول 

ثاين العزم على أال يعود إىل مثل ذلك يف االستقبال، أحدها الندم على املعصية واملخالفة، وال: أركان

  .2»والثالث اإلقالع عن تلك املعصية يف احلال 

:توبة ويضيف إليها ركنا رابعا وهـو يعترب هذه الثالثة أركان لل -رمحه اهللا–3واإلمام النووي

  .4»فإن كانت املعصية حلق اآلدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك احلق ...«

هو واجب مستقل بذاته، فال يعد من أركان " رد املظامل إىل أصحاا"ويذهب البعض إىل أن 

  .5التوبة، وال من شروطها، بل هو من باب دالئل صدق التوبة

  7".ركن الندم"على فيقصر أركان التوبة 6اإلمام أبو القاسم القشرييأما 

  :أقرب للصواب ملا يلي-يف نظري  - القول األخريوهذا 

                                                
ينعقد ه ابن عرفة الهو أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي املقدسي مث الدمشقي، مث املصري امللقب بسلطان العلماء قال في- 1

 2احلجوي ، الفكر السامي، ج .ه660:يف أدلة األحكام تويف سنةالقواعد الكربى واختصارها ، وجماز القرءان واألمايل: اإلمجاع دونه له تآليف منها

  664ن ص 
.220،ص 1ج) 1968-1388بلد، بدون، (د .عز الدين بن عبد السالم ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ط - 2
ه، أدرك درجة عالية يف احلديث، له شرح مسلم، وخمتصر الرافعي  وهو الروضة 631:اء حيي بن شرف بن مري النووي ولد سنةهو أبو زكري- 3

666، ص  2احلجوي ، الفكر السامي، ج . بعيف القرن السا ،واألذكار، وخمتصر الروضة وهو املنهاج تويف
.587، ص 5ق، جالنووي، شرح مسلم، املرجع الساب - 4
يف ،الة العربية للدفاع االجتماعي العدد التاسع ، نظام التوبة وأثره يف العقوبات، حبث منشور يوسف قاسم، هذا الرأي ذهب إليه الدكتور- 5

  .23وص 11، ص،مطبعة املنظمة العربية للدفاع ضد اجلرمية1979مارس، 
يب ام جليل مجع بني الفقه والتصوف والتفسري واحلديث واألصول واألدب والشعر، أخذ الفقه عن أأبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي، إم - 6

ييين، وأخذ التصوف عن أيب علي الدقاق، وأخذ األصول عن ابن فورك، صنف التفسري الكبري، والرسالة املشهورة بكر الطوسي وأيب إسحاق اإلسفرا

655، ص 2احلجوي، الفكر السامي، ج. ه465:افعيا تويف سنةيف رجال التصوف، كان ثقة مأمونا، أشعريا ش
.49، ص) 1959مطبعة البايب احلليب وأوالده، : القاهرة (2.أبو القاسم عبد الكرمي القشريي، الرسالة القشريية ، ط: انظر - 7
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إذ يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو  ،ن ركن الندم يتضمن ما عداه من األركانأل-أ

.فعله، أو عازم على اإلتيان مبثلهمصر على 

أن التعريف املختار  سبقوقد. وهو أساس يف تعريفه الشيء داخل يف ماهيته، ركنوألن  -ب     

عه، على ما فرط فيه، وندمه وحزنه على ما ارتكبه شيء باطين يتجلى يف أمل القلب وتوج: "هو للتوبة

  .وهذا يؤكد معىن الندم".وجناه

  .1»الندم توبة«: صلى اهللا عليه وسلمهنا جاء قول الرسول ومن

أمر مادي، والتوبة شيء رد املظامل ألنفيبعد اعتباره من أركاا؛،إىل أصحااوأما رد املظامل 

  .الندم: أن ركن التوبة هو: على ذلك ميكن القولو. معنوي يتعلق بنفسية اإلنسان

  .أتناول تعريفه، وبيان عناصرهيف الفروع التاليةو

  :تعريف الندم: الفرع األول 

وأصله من ... هو األسف، والندم والندامة التحسر من تغري رأي يف أمر فائت :الندم لغة  -

  .2...نادم إذا حزن، أو فعل شيئا مث كرههفهو  وندم على ما فعل ندما وندامة. منادمة احلزن له

هو توجع القلب، وشعوره باحلسرة على اقتـراف الـذنوب،   «:يف علم السلوكالندم  -

  .3»وخمالفة أمر اهللا سبحانه وتعاىل

إذا كان ما فاته من رعاية حق ...«إن الندم على ما مضى إمنا يعتد به : ومن هنا قال العلماء 

.4»أو ماله فليس بتوبة ،فإن أقلع عن الذنب ألنه ضار بصحتهخر،اهللا تعاىل، ال لسبب آ

:الندم عند علماء النفس -

ال يزال الندم من املتغريات اليت خيتلف الباحثون حول تعريفه، وقياسه مبقـاييس متفاوتـة يف   

  : انقسم علماء النفس حول تعريفه إىل ثالثة اجتاهات كحمتواها، لذل

ذاتية تتضمن مشاعر مؤملة نابعة مـن  حالة انفعالية :أن الندم عبارة عنيرى  :االجتاه األول -أ

  .ه اتمعضمري الفرد نتيجة الرتكابه معصية، أو فاحشة، أو انتهاكه ألي أمر خلقي يعاقب علي

                                                
) م 2000-ه1421مكتبة املعارف،(د .صحيح الترغيب والترهيب،طاأللباين،. أخرجه ابن حبان يف صحيحه عن أنس ابن مالك] صحيح[- 1

  ؛  3146:رقم
.487، ص4؛ واألصفهاين ، املفردات يف غريب القرآن ، املرجع السابق ، ج)مادة ندم (، 86،ص  4ابن منظور، املرجع السابق ،ج: انظر - 2
  .219، ص2ابن حجر، الزواجر يف اقتراف الكبائر، املرجع السابق ،ج - 3
  .52، ص)1977دار الفضيلة، : القاهرة(د .توبة، طاحلارث احملاسيب ، ال - 4
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باألسـف،  حالة انفعالية يشعر ا الفرد : يركز على أن الندم عبارة عن  :االجتاه الثاين  -ب

  .ت، والرغبة يف تقدمي االعتذار؛ نتيجة الرتكاب فعل أوقع الضرر باآلخرينواحلسرة، ولوم الذا

حالة انفعالية تتميز يف شعور الفرد باألسف  عنيذهب إىل أن الندم عبارة  :االجتاه الثالث -ج

وهو مبثابة االعتراف باخلطأ، وال . عما ارتكبه من فعل يف املاضي مهما كان نوع الفعل الذي ارتكبه

  .1ذا الفعل أن يكون أوقع الضرر باآلخرينيشترط هل

أن الندم توجع، وأمل يعتري نفس الفرد بسبب ما ارتكبه من : يتلخص من التعريفات السابقة

فعل هو اآلن كاره له، سواء كان سبب هذا األمل اخلوف واحلياء من اهللا عز وجل، كما قال علماء 

أم مل . ،نأوقع ضـررا بـاآلخري  .  ل علماء النفسأم كان سببه احلياء من اتمع ، كما قا. السلوك

لكن شتان ما بني أمل سببه اخلوف من اهللا . يوقعه، كما قال أصحاب االجتاه الثالث من علماء النفس

  .     عز وجل، وأمل سببه احلياء من اتمع  يف إصالح الفرد، وإزالة اخلطورة اإلجرامية الكامنة فيه

  .الندم مظاهر الفرع الثاين

الندم أمر نفسي ال يدرك باحلس الظاهر، إال أن مثة مظاهر خارجية ميكن أن تنبئ عنه، وتدل 

  : هي املظاهر فإذا ختلفت كان لغوا عدمي األثر، وهذه  العتباره،عليه، وهي الزمة 

ختتلف صور ترك املعصية حبسب املرحلة اليت حيـدث فيهـا    :"اجلرمية"ملعصية ترك ا -أوال

وذلك بالعدول االختياري عن ارتكاا، وقد يكـون   ،قبل البدء يف تنفيذ املعصية الترك، فقد يكون

 وقد يكون الندم بعد إمتام كافة عناصر اجلرميـة -كما يف اجلرمية اخلائبة-، أثناء تنفيذها بعدم إمتامها

  . ، وذلك برد املظامل ألصحاا أو التحلل منهاوقيام أثرها

  )التوبة قبل ارتكاب اجلرمية( بل البدء يف تنفيذهاترك املعصية ق: الصورة األوىل

لقوله. ليس هناك خالف بني فقهاء املسلمني على أن من هم مبعصية ومل يعملها ال يعاقب عليها

إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه، فإن عملها : قال اهللا عز وجل «:صلى اهللا عليه وسلم

  .2»عملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا فاكتبوها سيئة، وإذا هم حبسنة فلم ي

                                                
منشور بالة -، قياس الندم املوقفي وعالقته ببعض متغريات الشخصية لدى طالب جامعة الكويت من اجلنسني، األنصاريبدر حممد : انظر - 1

  ).2001جامعة دمشق، سوريا ،( العربية للتربية وعلم النفس ،
- لة عنها قضاء ، ءة ختتص باملعصية اليت ميكن املساادف املصطلحني من الناحية الفنية ، وإن كان هناك من يرى بأن اجلرميهذا على رأي القائلني بتر

نبيل نرباوي املرجع السابق، ص ...أما املعصية فهي تشمل الذنوب اليت يعاقب عليها قضاء وديانة، وعلى ذلك تكون املعصية أوسع نطاقا من اجلرمية 

577-578.       
    ، واللفظ ملسلم ، ]متفق عليه[- 2
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ما يدل على أن الشارع .1»وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ...«رواية البخاري بل جاء يف 

قبل البدء فيها، وإمنا اعترب هذا  مل يقف عند عدم مؤاخذة اجلاين الذي يعدل عن ارتكاب اجلرمية

  .الفعل حبد ذاته حسنة حتسب له

  ).العدول االختياري عن إمتام اجلرمية(ترك املعصية بعد البدء يف تنفيذها: لصورة الثانيةا

عن إمتامها  - من تلقاء نفسه–تتصور هذه احلالة فيما إذا شرع اجلاين يف تنفيذ اجلرمية مث يتوقف       

  . بعدما عاد إليه رشده، وزالت عنه نزوته

ويف نظرنا أن الصياغة املبسطة ملفهوم العدول «:بقوله ضراألستاذ عبد الفتاح خ يوضح هذه احلالة

، حيث يتعني أن يترك اال للقضاء  للقول بأن العدول إرادي أم غري إرادي، أمر هام االختياري

  . 2»على ضوء العوامل الشخصية والظروف اخلارجية اليت حتيط باألعمال اليت يأتيها الفاعل

ري هو ذلك العدول التلقائي الذي يؤثر فيه اجلاين للرجوع عن لذلك فإن مفهوم العدول االختيا

  .وهذا ما نعنيه بالتوبة دون أية خماطر هاملضي يف مشروعة اإلجرامي رغم متكنه من

إال إذا كان ما آتاه من أفعال  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي يقرر عدم تسليط العقوبات املقدرة عليهف 

  .عن هذه األخرية فقط يشكل جرمية مستقلة؛ فإنه يسأل 

فال  ،مث ذكر اهللا فتوقف اختيارا عن إمتام الفعل الزنا ارتكاب جرمية  فمن شرع يف :وعلى ذلك 

  .اخل...والرؤية احملرمة ،على هتك العرضيعاقب تعزيرا وإمنا  ،يعاقب على الزنا

وإن  القتل عاقب علىيفإنه ال  ،وكذلك إذا شرع اجلاين يف تنفيذ جرمية القتل مث توقف عن إمتامها

الضرب، واجلرح الترويع، و جرمية يعاقب علىوإمنا  كان لديه سبق اإلصرار والترصد؛ ألنه مل حيصل،

  .اخل...عدوانا

شيء،  ن جرمية مستقلة فإن اجلاين ال يسأل عنأما إذا كانت األفعال اليت نتجت عن الشروع ال تكوِ 

  .تيارياطاملا كانت توبته، ورجوعه عن إمتام الفعل اخ

فقهاء علم العقاب بتفريقهم بني متام األفعال التنفيذية املكونة للجرمية، وبني حتقيق وهذا ما يقصده 

  3.النتيجة اإلجرامية املتممة للركن املادي حيث يعترب عدوله يف األول دون الثاين

  :-ملا جاء معترفا بالزنا–ملاعز صلى اهللا عليه وسلم وما روي من قوله 

                                                
  الصحيح اجلامع ،  رواه البخاري ،] صحيح[- 1
128ص،) م1985الطبعة بدون،:السعودیة(د .عبد الفتاح خضر، الجریمة، ط-2
129المرجع نفسھ، ص: أنظر-3
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فيه تنبيه على . 1»..وإمنا أتيت منها ما يأيت الرجل من أهله حالال ! ال:قال.. قبلت، لعلكلعلك ..«

  .إذا توقف الفعل عند حدود هذه املذكورات دم تسليط عقوبة حد الزناع

اجلاين الذي يعدل اختياريا  إعفاءونتيجة هذا الرأي يوافق عليها صراحة غالبية التشريعات اجلنائية من 

عندما يتدخل اجلاين بإرادته احلرة للحيلولة دون حتقيق نتيجة  أنه: مبعىن .رمية من العقاباجل إمتامعن 

،سواء كان قبل إمتام األفعال التنفيذية، أو بعدها وقبل حتقق 2اجلرمية فإن أثر عدوله يكون وجوبيا

  . وللحاكم أن يعزره، أو يعفو عنه . 3النتيجة

خيتلف أثر العدول االختياري عن ال ..«ف:فعل أصال تعزيرية إذا كانت العقوبة املقررة  لل بل حىت

  .4»املقدرةمية التعزيرية عن جرائم العقوبات إمتام تنفيذ اجلر

  ).رد املظامل(التوبة عن استمرار آثار اجلرمية بعد تنفيذها: الصورة الثالثة

عرب عنـه الفقهـاء   إال مبحو آثارها، وهو ما  -يف هذه احلالة-ال يتصور اإلقالع عن املعصية 

وعليه فكل جرميـة   ".رفع الضرر"أو" ةاإلجيابيبالتوبة "وعرب عنه فقهاء علم العقاب ".رد املظامل:"بـ

فإنـه  يتعلق ا حق آلدمي يتعني أن يؤدي احلق له، أو أن يستحل منه؛ كمن غصب أمواال مث تاب

  .ردها ألصحاا، أو إىل ورثتهم إذا ماتواي

  .هله م، أو النقراضهم، أو لغري ذلكفإن تعذر عليه الرد جل

فإن طائفة من أهل العلم تذهب إىل عدم قبول التوبة؛ ألنه ال توبة إال برد املظامل ألصحاا وقد تعذر 

  .ذلك، ألن هذا حق آلدمي مل يصل إليه، وال يترك اهللا سبحانه وتعاىل من حقوق العباد شيئا

أن يتصدق بتلك األموال عن أرباا، : وتوبة هذاإن باب التوبة مفتوح، : ائفة أخرىوقالت ط

، وبـني أال جييـزوا،   جييزوا ما فعل فتكون أجورها هلم فإذا كان يوم القيامة كان هلم اخليار بني أن

  . 5ويأخذوا من حسناته بقدر أمواهلم، ويكون ثواب تلك الصدقة له

                                                
، سنة 2إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ط ،لبايناأل. ؛ والنسائي؛ والبيهقي؛عن أيب أمية املخزوميأبو داودأمحد؛ و:رواه ] ضعيف[ـ   1

    2426:م، رقم1985-ه1405
  134عبد الفتاح خضر، املرجع السابق ،ص - 2
وقبل ميز بني العدول اإلختيارى قبل إمتام األعمال التنفيذية فجعل اإلعفاء فيه وجوبيا، وبعد إمتامها  دبيد أن مشروع قانون العقوبات املصري ق- 3

    139أنظر املرجع السابق ، ص. حتقق النتيجة يكون اإلعفاء جوازيا 
  .274نبيل نرباوي ، املرجع السابق ، ص - 4
  .387، ص1ابن القيم ، مدارج السالكني ، املرجع السابق، ج - 5
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العزم علـى عـدم العـود إىل     ،من أهم مظاهر الندم: العزم على عدم العود إىل املعصية-ثانيا

مـن   بقي فيما ،املعصية اليت ارتكبهامثل أن يصمم اجلاين على عدم الرجوع إىل : املعصية، مبعىن

  .عمره

، وتداركه ملا فرط فيه بسببها، وعقد العزم على دوام تركها يف البسهايفبترك اجلاين للمعصية اليت  

اجلنائية بعد حتقـق   ةالتوبة ال تنفي عنه املسؤولي علما أن هذه.ميكن القول بأنه قد تاب ،املستقبل

 االنتيجة، وإمنا ينحصر أثرها فقط يف الرأفة باجلاين إذ تعترب قرينة على اخنفاض خطورته اإلجرامية مم

اجلزاء ، أو احلكم به مع وقف التنفيذ، يف إطار السلطة التقديريـة   فيقتضي معاملته بالرأفة وختفي

  .املمنوحة للقاضي

ال ميكـن   كان عدم الرجوع إىل اقترف املعصية يف املستقبل أمرا يتعلق ببـاطن الـنفس   وملا

قد اشترط مضي فترة من الزمن يتربص فيهـا باجلـاين   بعض العلماءفإن اإلطالع عليه يف احلال،

  .1للتحقق من صالح حاله، وقدرت هذه الفترة بسنة 

بل البد ، س تائبا ويعاملونه على هذا األساسذلك أن جمرد إدعاء التوبة ال يكفي لكي يعتربه النا

أن يسلك طريقا مغايرا ملـا كـان   :هر عليه دالئل الصدق هلذه التوبة، ومن أظهرهامن أن تظ

  . يسلكه من قبل 

      أمر جر ضبيع، وملا بلغته توبته  -رضي اهللا عنه-أن عمر بن اخلطاب ب«:وقد يستدل لذلك

  2.»أمر أال يكلم إال بعد سنة

إىل عدم اشتراط صالح العمل يف  -وهي الرواية األظهر يف املذاهب–وذهب بعض العلماء 

  .وصحة والية النكاحمن قبول الشهادة، : أحكام التوبة ثبوت

 وال حتتاج إىل اعتبار ألن التوبة من الشرك تكون بالرجوع إىل اإلسالم بالنطق بالشهادتني -

  .ونه أوىلفما دأعظم الذنوب كلها، وهو ما بعده،

وال ينظر إىل صالح عملـه   ،كون قد تاب مبجرد ذلكييف يده،وألن الغاصب إذا رد ما  -

  .فيما بعد

  ؛ رضي اهللا عنهاجتهاد قضائي منه  يف حق ضبيع كان مبثابة رضي اهللا عنهوما ورد عن عمر  

  

                                                
84، ص12سابق، جابن قدامة، املرجع ال - 1
  87، ص12، جنفسهاملرجع  - 2
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مل فيحت ،وهجران الناس له ،ألن ضبيع كان قد تاب من بدعة، وكانت توبته بسبب الضرب

  .1أنه أظهر التوبة تسترا 

  :استنتــــاج

إن اجلاين إذا تاب خمتارا غري مكره، بعد الفراغ من اجلرمية التامة :  ميكن أن نقول يف هذا املقام

وقبل العلم به؛ أي قبل أن يفتح له ملف التحقيق، أو قبل القدرة عليه؛ أي يف فترة التحقيق وقبـل  

خيول لقاضي التحقيق أن يرفق مع نتائج التحقيق مذكرة تكون ففي هذه احلالة . صدور احلكم عليه

مبثابة شهادة تؤخذ بعني االعتبار أثناء صدور احلكم، يقترح فيها إسقاط العقوبة عن اجلاين الـذي  

ملن مل يصدر ضده أي حكم مـن قبـل،    -مع ثبوت اجلرمية  –تأكد من توبته، يؤخذ ا وجوبا 

  .  ذا بالنسبة إلسقاط العقوبة األصليةه. وجوازا ملن سبق وأن حكم عليه

وال شك أن هذا يساهم كثريا يف حل مشاكل الكم اهلائل من امللفات العالقة يف احملاكم الـيت  

كما يساهم يف حل مشاكل ازدحام السـجون حبيـث ال يدخلـها إال    . ينتظر أصحاا النظر فيها

لون فيهـا عقوبـات جديـة تسـاهم يف     ينا ، والذين تأصل اإلجرام يف نفوسهمارمون احملترفون

عن التفكري يف  اإلقدام على اإلجرام أو العود إليـه مـرة    كما تردع غريهم.إصالحهم، وتردعهم

أخرى، وحينئذ ميكن أن ننتظر نتائج املؤسسات العقابية يف القضاء على اجلرمية ، أو التقليل منـها  

  .    بأقل تكلفة، وأسرع وقت

خرى املترتبة على اجلرمية واملتعلقة بفقد اجلاين العتباره االجتماعي فينبغي أما بالنسبة لآلثار األ

  .التربص به فترة من الزمن يظهر فيها صالح حاله قبل رد االعتبار إليه 

  .   شروط التوبة: املطلب الثاين 

ويف ...إن للتوبة شـروطا مخسـة  «:-رمحه اهللا–2ابن حجر اهليثميبناء على رأي :تقسيم

ونراه بعد هذا يسوق للتوبة أحد عشر شرطا، حاكيـا  . 3»إا تزيد على ذلك: آخر يقولموضع 

  . ذلك عن بعض العلماء

  4.فقد ذكر للتوبة شروطا أربعة -اهللا رمحه–األستاذ حممد أبو زهرة أما 

                                                
  89، ص 12، جالسابق املرجع - 1
الزواجر ، والصواعق ، : له تآليف مفيدة منها. هو أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي السعدي األنصاري أقام مبكة - 2

  676، ص  2احلجوي، الفكر السامي، ج . ه973:والفتاوى وشرح اهلمزية، وغري ذلك تويف سنة
.222-219،ص 2راف الكبائر، املرجع السابق ، جابن حجر اهليثمي، الزواجر يف اقت- 3
.12، نقال عن يوسف قاسم، املرجع السابق، ص328-327ص:حممد أبو زهرة ، التوبة وأثرها يف العقوبة ، أسبوع الفقه اإلسالمي الثالث  - 4
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بني أركان التوبة،  ةفرقعدم الت -كما هو ظاهر -وهذا االختالف يف عدد شروط التوبة سببه

وقـد   ألجل ذلك كان البد من التفرقة بينهما، فكان املطلب األول يف أركان التوبـة، . اوشروطه

  .هذا املطلب يف بيان شروطهافروع أيت وت. تقدم

، وأن ال أن تكون التوبـة يف وقتـها  : مها والذي  ميكن عده يف شروط التوبة شرطان فقط  

امل ألصـحاا، وصـالح العمـل يف    أما رد املظ.طرار بظهور اآليات املعجزة للبشرتكون عن اض

املستقبل، واالستعداد لتنفيذ العقاب فهي ليست شروطا هلا وإمنا هي دالئل على صـدق التائـب،   

  .  وإخالص دعواه نتناوهلا يف مطلب بعد هذا إن شاء اهللا

  .أن تكون التوبة يف وقتها : الفرع األول

  ﴿:قال اهللا عز وجل                

                 ﴾]واملراد من  قوله تعـاىل ]17: النساء، اآلية ،

"  " بدليل قوله عز وجـل  . ، ما كان قبل حالت االحتضار:﴿      

                     

            ﴾]18: النساء، اآلية[.  

إن اهللا يقبل توبة العبد «: رضي اهللا عنهمابن عمر من حديث إ صلى اهللا عليه وسلم وقوله

الوقت  ليس وقتا  فالقرءان والسنة يدالن على أن هذا. معىن مل يغرغر، ما مل حيتضر .1»ما مل يغرغر 

: تة شـرط والوقت يف العبادات املؤق. للتوبة، فمن أوقعها فيه مل تقبل منه؛ ألنه أوقعها خارج وقتها

  ". وال يلزم من وجوده وجود، وال عدم لذاته.يلزم من عدمه العدم"

ن اإلنسان ال يـدري  ؛ ألعة بالتوبة يف وقتها أفضل من التباطؤ فيهاومما ال شك فيه أن املسار 

  .   وعلى كل حال فهي مقبولة ما دامت يف وقتها ،مىت حيني أجله

  ر أال تكون التوبة عن اضطرا: الفرع الثاين 

  .أي بظهور عالمات الساعة الكربى، مثل طلوع الشمس من مغرا

                                                
–ه 1403دار الفكر، :لبنان .بريوت(، 2ط ، سنن الترمذيأخرجه الترمذي ، يف الدعوات ، باب فضل التوبة واالستغفار] حسن غريب [ -1

.547، ص 5ج.)م 1983
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﴿: قال اهللا عز وجل                      

                       

        ﴾]158:األنعام، اآلية.[  

إذا طلعت الشمس من مغرا فإن باب التوبة يغلق فـال  «: وألجل ذلك قال علماء التفسري

  .1»حضره املوتممن  كما ال تقبل...ال تنفعه حسنة يعملها يقبل من عبد بعد ذلك توبة و

إن التوبة عند االحتضار، أو عند طلوع الشمس من مغرـا هـي توبـة يف    : مما تقدم ميكن القول

  .وبة يف العقوبة الدنيويةأثر الت :؛ إذ جمالهظروف استثنائية، وهذا خارج عن نطاق البحث

  .روف العادية يغين عن هذين الشرطنييف الظ فوجود الندم ومظاهرهوعليه 

! مـن كـل شـرط    -اليت يكون هلا أثر يف العقوبة الدنيوية  -ذا تتجرد التوبة :وقد يقال 

إن التوبة اليت يكون هلا أثر يف جمال القضاء والعقوبات هي تلك اليت ظهـرت هلـا    :واجلواب عنه

ارتكابختليه عن ، وطريق املستقيمال هسلوك على صدقها، وعلى جدية التائب يف عالمات ودالئل

  .  فيكون ظهور هذه العالمات هو الشرط، أما هي فليست بشرط باملعىن االصطالحي. اجلرائم

  دالئل صدق التوبة: املطلب الثالث

 -يف اعتقادي-الواقع أن هذه الدالئل قد جعلها كثري من الفقهاء ضمن شروط التوبة إال أا 

صحيح أن معظم هذه الـدالئل يصـعب   . وبة، وإخالص مدعيها هي من قبيل عالمات صدق الت

التأكد منها على حنو يقيين، وإمنا تدل عليها ظواهر األمور اليت جيب االعتداد ا طاملا أن املوضـوع  

ولعل أهم ما يدل على صدق التوبة، وميكن أن توضع له ضوابط موضوعية، وتستطيع . يتعلق بالنوايا

  :التعرف عليه، ومتابعته، ما سنتناوله يف الفروع التالية سلطات التحقيق والقضاء 

  .إصالح العمل: الفرع األول

احلـد   ألن اجتناا ميثل املظهر األساسي للصالح هو اجتناب املعاصي السيما الكبائر منها؛ 

 بانصراف اجلاين ،وهذا يتطلب أن متر فترة اختبار معينة يتأكد فيها من صدق التوبة .لصالحاألدىن ل

ختتلف هذه املدة باختالف نوع املعصية اليت يتوب منها، وباختالف حال اجلاين، كلية عن املعصية، 

                                                
  .90، ص 4جاملرجع السابق ،،القرطيب - 1
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فقـد تزيـد أو    -كما يذهب لذلك بعض الفقهاء–وليس حتما أن تكون سنة . وماضيه اإلجرامي

  .1تنقص وفقا جلسامة اجلرمية، وخطورة اجلاين

اين؛ حىت ال يكون األمر جمرد إظهار ماال يـبطن  من هذه املتابعة التوثق من توبة اجل املقصودو

  .ليفلت من العقاب

ه يعاقب ولو كان تائبا يف الباطن، فاملدار إذن على اقتناع القاضي ذه فإن مل يوثق بتوبته فإن 

  . املمنوحة لهالتوبة، حيكم به عن طريق السلطة التقديرية

ر من  احلسنات بقدر  ما اجترح من اإلكثا -زيادة على اجتناب املعاصي–وقد أضاف البعض 

  2.أو تزيد عليه ،السيئات

خمالطة األشرار ، وارتيـاد   :مرة أخرى مثلرمية تؤدي إىل اجل د عن العوامل اليتكما أن البع«

فالتوبـة  ..، وباجلاينميكن أن توضع له ضوابط على ضوء الظروف احمليطة باجلرمية .األماكن الضارة

  .3»حال ينم له باالختيار، وبغري شبهةتتطلب أن يكون التائب يف 

إسقاط حىت تنتج آثارها يف ومن هنا اشترطت التوبة قبل القدرة على اجلاين يف جرمية احلرابة،

  .العقوبة

  .االستعداد لتنفيذ العقاب : الفرع الثاين

  .4»هأن ميكن من إقامة احلد علي...«:-رمحه اهللا–ابن حجر اهليثمييف عده لشروط التوبة ذكر 

 ومىت أظهر التائب ذلك االستعداد كان عالمة على.هذا التمكني يف غاية األمهية العتبار اجلاين تائبا 

  .كما فعلت الغامدية.صادقةأن توبته 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءته امرأة من «:فقد روى سليمان بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنه   

: ل اهللا طهرين، فقال وحيك ارجعي فاستغفري اهللا وتويب إليه، فقالتيا رسو: غامد من األزد فقالت

: إا حبلى من الزنا، قال: وما ذاك؟ قالت: أراك تريد أن تردين كما رددت ماعز بن مالك، قال

فكفلها رجل من األنصار حىت وضعت، : حىت تضعي ما يف بطنك، قال: نعم، فقال هلا: أنت؟ قالت

إذن ال ترمجها وتدع ولدها : ، فقالقد وضعت الغامدية:  عليه وسلم فقالفأتى النيب صلى اهللا: قال

                                                
  .280نبيل نرباوي ، املرجع السابق، ص - 1
  .35، ص4أبو حامد الغزايل، املرجع السابق، ج - 2
مطابع : القاهرة(، 1969أكتوبر، 338العدد : لفقه املعاصرة، جملة ا- دراسة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي -علي حسن فهمي، التوبة والعقوبة - 3

  .228، ص) 1969األهرام التجارية، 
  .220،ص2ابن حجر اهليثمي ، املرجع السابق، ج - 4



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

87

ويف . 1»فرمجها: إيل رضاعه يا نيب اهللا، قال: صغريا ليس له من يرضعه، فقام رجل من األنصار فقال

لقد  :صلي عليها يا رسول اهللا و قد زنت؟ قالت: عليها، فقال عمر رضي اهللا عنه رواية مث صلى

  .2»و وزعت على أهل املدينة لوسعتهمتابت توبة ل

من أهم الدالئل اليت يعتمد عليها يف التعرف على جدية التوبة، أن «:يوسف قاسم:يقول األستاذ 

  . 3»يكون ذلك الشخص على استعداد تام لتنفيذ العقاب على اجلرائم اليت ارتكبها

  رد املظامل: الفرع الثالث 

كن األساسي للتوبة، وأن من مستوياته العدول عن اجلرمية بعد رأينا فيما تقدم أن الندم هو الر

  .ويتمثل حينئذ يف رد املظامل ألصحاا ،متامها

: بعض العلماء يذهب إىل أنه شرط من شروطها، ومن رأي البعض اآلخـر  وما سبق من أن 

ـ إ تقل، يعتـرب  ن رد املظامل ليس من شروط التوبة وال من أركاا بل هو من باب أداء الواجب املس

  . دليال على صدق التائب يف دعواه وعالمة على أنه جاد فيها

  .مىت فعل اجلاين ذلك عن طواعية -كما تقدم  -هذا هو الرأي ألصوبو

ى التوبة قبل ذلك عدعليه تدارك هذا الظلم فورا، فإن افمن ظلم غريه يف حق من حقوقه وجب «

  .4»عذر ظاهركان ادعاؤه غري مقبول، ما مل يكن التأخري ل

أما إذا حصل رد املظامل بناء على حكم القاضي فهذا ال يدل على صدق التائب، وإمنا هو من  

وبة ال يعين سقوط ما يتعلق ئية للعقألن سقوط املساءلة اجلنا..«. باب أداء التبعات املدنية، واإلدارية

  «.5ا من تبعات إدارية، ومدنية

ركان التوبة، وشروطها، ودالئل صدقها نكون قد خرجنـا  أ: الكالم حولوبعد االنتهاء من  

  .من املبحث الثاين، فننتقل إىل املبحث الثالث واألخري من هذا الفصل

  

                                                
.. 429،ص4وأمخد،ج؛ 1956،ص4؛والنسائي، ج، 444،ص4؛وأبو داود،ج، 1435،ص4ي ،ج، يالترمذأخرجه ] حسن صحيح[ - 1

  سن صحيحح:وقال الترمذي 
دار الفكر : بريوت(د .الشوكاين، نيل األوطار، شرح منتقى األخيار، من أحاديث سيد األخيار، ط:أنظر . رواه اجلماعة إال البخاري، وابن ماجه - 2

  257،ص7ج) م1994-ه1414للطباعة والنشر،
  .24يوسف قاسم ، املرجع السابق ، ص - 3
.40،ص4أبو حامد الغزايل ، املرجع السابق، ج - 4
  .241علي حسن فهمي، املرجع السابق، ص - 5
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  المبحث الثالث

  وآثارها في التشريع الجنائي الوضعي، التوبة اكلمش  

  التوبة اكلمش: املطلب األول 

الكشف عـن اجلرميـة   الرغبة يف : هو ةالتوب فكرةلمن تقبل التشريع اجلنائي الوضعياهلدف 

. من العقوبة كليا، أو جزئيـا  مإعفائههذا التعاون ب على سلوك مومكافأ. مبساعدة اجلناة أنفسهم

  . اجلرمية املنظمة وهو ما حيقق أكرب ردع ممكن يف جمال

ـ  لتوبة يف التشريع افليست  التحول اجلنائي الوضعي إال جمرد نشاط مناهض للجرمية، ال عالقة لـه ب

  .احلقيقي الطارئ على شخصية اجلاين، وال بالبواعث احملركة هلذا التحول

ـ من املشاكل فهي ذ تواجه مجلة  يف  ا، وخاصة الصورة املتعلقة بالتعاون اإلجرائي للتائب، وأمهه

  . نظري مشكلتان، أتناول كل واحدة  منهما يف فرع مستقل

  يف االعترافصدق عدم ال: الفرع األول

، أو على املسامهني معه يف اجلرمية ،بة اجلاين يف اعترافاته على نفسهف على مدى صدق توالوقو

، أو اجلـرائم  مها يف شأن الكشف عن هذه اجلرميـة وكذا الوقوف على إخالص املعلومات اليت يقد

  .، وهو من الصعوبة مبكانو بعيدا عنها، أمر بالغ التعقيداألخرى املماثلة اليت يكون ه

مكافـأة  "، وأقواله واقع حتت تأثري ين ليس طاهرا، وهو يف اعترافاته هذه املشكلة، أن اجلاواألصل يف

 .يجعله بعيدا عن التجرد، والشك أن التطلع إليها ساليت ستمنح له بسبب توبته" عقاب اإلعفاء من ال

  .يدفعه إىل عدم اإلخالص يف أقوالهمما 

أن  ويالحظ«. اعترافاته كعنصر ثابت يف الدعوى لىومن هنا بدأت تواجه القضاة مشكلة التعويل ع

لالعتراف إال إذ ا ساندته عناصر إثباتيه  ال يعطي قيمة إثباتيه –كالقانون الربتغايل –بعض التشريعات 

، سـواء كانـت    مينع تقدمي اعتراف املتهم كعنصر إثبات يف الدعوى واملشرع االيطايل.. أخرى 

اثلة ، وذلك جرائم مم اسامهني معه يف اجلرمية ، أو غريهم ممن ارتكبوأو على امل،اعترافاته على نفسه

  1.»محاية لسري االـام 

  

                                                
.  256نبيل نرباوي ، املرجع السابق ، ص  : نظر ا.انون  اإلجراءات اجلنائية االيطايلمن ق 348:وذلك  يف الفقرة الثالثة من املادة  - 1
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  وأسرته  مشكلة محاية التائب: الفرع الثاين

يف التشريع اجلنائي  -كنظام يعفي من العقاب أو خيفف منه-"التوبة"من املشاكل اليت تواجه 

؛ ليها منذ املراحل األوىل للتحقيق، حيث تبدأ احلاجة إمشكلة أمن التائب  :الوضعي ، بل من أمهها

، ويكـون  الذين مل يشملهم نظام التوبـة لعداوة اجلناة اآلخرين  -غالبا -ألن اجلاين التائب يتعرض

جب علـى اإلدارة  اليت كان واحدا منها قبل التوبة، مما يو مستهدفا لالنتقام من اموعات اإلجرامية

  .من حتملهاتتمكن وقد الوذا تزيد األعباء عليها، . له، وألسرته ابية توفري احلمايةالعق

الرتـداد إىل  ا يف محاية التائب مناتحمل مسؤولياأن تومن الناحية املادية يفترض على الدولة 

وذلك بتوفري األمن  -، وأسرته عندما كان من أعضائهاتنفق عليهاليت كانت  -اموعات اإلجرامية

  .ناسبه، وأسرتهاملادي الذي ي

ة اليت جاء ـا  يكمن يف تبين فكرة التوب -من وجهة نظري -واحلل يف تفادي هذه املشاكل

التشريع اإلسالمي،وذلك بإعادة النظر يف مسألة االعتراف بالباعث على العدول االختياري لترتيـب  

  . عدولهفإذا مل يكن الباعث شريفا  فإن الفاعل اليستفيذ من .األثر املعفي من العقاب

والقول بأن هذا الرأي منطقي لكنه غري عملي، حيث يصعب على القاضي أن يقـف علـى   

حقيقة البواعث؛ ألا من األمور الباطنية وال توجد وسيلة للكشف عنها، واجلاين يف الغالب يـدعي  

  :ميكن الرد عنه مبا يلي.التوبة الصادقة، ليحظى باإلعفاء عن اجلزاء

عتبار كل عدول مادام إراديا بغض النظر عن الباعث عليه مـا دام  ليس من املنطقي كذلك ا

  .الكشف عنه يكون صعبا

جيعل اإلعفاء من اجلزاء يف حالة العدول جوازيا ليعطي 1]21/2:املادة[إن القانون السويسري يف 

اليت تدفعه تبعا خلطورة اجلاين وطبيعة البواعثاجلزاء اجلنائيللقاضي السلطة التقديرية الالزمة لتقدير

وهذ اجتاه موافق ملا يذهب إليه القانون اجلنائي احلديث من حيث تعويله كـثريا علـى   .إىل العدول

وبال .يف قياس هذه اخلطورةبقدر اإلمكان خطورة اجلاين ويسترشد بكثافة القصد، وبطبيعة البواعث 

أما اجلـاين  .ضئيلةشك أن اجلاين الذي يعدل عن تنفيذ جرميته لباعث شريف خطورته منعدمة أو 

  .الذي يعدل عن تنفيذها لباعث خبيث فخطورته واضحة

                                                
  131عبد الفتاح خضر ، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
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يف الواقع متاثل الصعوبات اليت تصادف فهي صعوبة  ،أما عن صعوبة كشف البواعث للقاضي

القاضي اجلنائي وهو بصدد إثبات القصد اجلنائي، ولذلك فإن القاضي سيقوم ذه املهمة بالكيفيـة  

  .1ن توافر هذا القصداليت يتبعها يف التثبت م

  آثار التوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي : املطلب الثاين

.ويف استيفاء العقوبة املوجبة هلـا ، اجلنائي الوضعي يف قيام اجلرمية تظهر آثار التوبة يف التشريع

  . مستقل فرعسـتناول كل واحدة منهما يف 

  أثر التوبة يف قيام اجلرمية : الفرع األول 

كما  -، أو جتريدها من صفتها اإلجراميةيامهاقتنفي عنه اجلرمية الإمتام أركان  اين بعدتوبة اجل

مادامت قـد اكتملـت   ،الناشئ عنهاولو بادر اجلاين التائب إىل حمو الضرر  -سبقت اإلشارة إليه

  .أركاا قبل إزالة الضرر

املصري، والفرنسي ينتفـي  : شريعنيالتيف ...«:فإن حالة العدول االختياري عن إمتام اجلرمية أما يف

 ، والعدول االختيارييفرق بني التوبة والتشريع الفرنسي...الوصف التجرميي عن الفعل من األصل 

ة يف صورة سلوك مضاد هلا يـأيت  حيث يعترب التوبة مبثابة اعتذار عن ارتكاب اجلرمي،عن إمتام اجلرمية

  .2»فال تقوم أصال" لعدول االختيارياب"، بينما ينتفي الركن الشرعي عن اجلرمية به

  أثر التوبة على استيفاء العقوبة: الفرع الثاين

 يكن من الـذين  ملإذا.يف األصل أن من ارتكب جرمية كاملة تسلط عليه العقوبة املقررة هلا

من الوسـائل الفنيـة    ا يكن من الذين استفادوملأو. املخففة وتشملهم الظروف التشريعية املعفية، أ

  . ، أو يعفى منها ائياتخفف عنه العقوبة، ففريد القضائياملختلفة للت

شمل العقوبات اإلعفاء يففي حالة توافر الظروف التشريعية املعفية، أو املخففة يرى البعض أن 

  3.األصلية، والتبعية، والتكميلية على السواء

ى فـري . العقوبات التكميليةو، ويذهب فريق آخر إىل التفريق بني العقوبات األصلية، والتبعية

إال تنفيـذ إرادة  ، أو املخفف فإن القاضي ال ميلك إذا توافر الظرف التشريعي املعفي:بالنسبة لألوىل

                                                
.وما بعدھا131المرجع السابق ، ص،- 1

259نرباوي ، املرجع السابق ، ص نبيل 2-
.864ص السابق،ع، املرج-العاممالقس-العقوبات، شرح قانون  احلسيين،حممود جنيب  - 3
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أو تعويضات يف صورة  ،تدابريإال إذا كانت  العقوبات التكميليةويرى أن اإلعفاء ال يشمل.املشرع

  .عقوبة

 شامال للعقوبةإلعفاء افإن اإلعفاء ال يتناوهلا إال إذا كان كانت عقوبات باملعىن احلقيقي  أما إذا

        1.ما مل ينص املشرع على خالف ذلك.، وال ميتد إليها إن كان جزئياكلها

وملا كان األثر الرئيس للتوبة يتجلى يف مكافئة التائب بإعفائه من العقوبة كان أثرها يف العقوبة هو «

  .2».ظروف، أو تلك الوسائلذات األثر املترتب على هذه ال

اجلانب  -مع الفصل الذي قبله  -ومع اية هذا الفرع يكون الفصل الثاين من هذا البحث قد تناول

له من وجهة نظر التشـريع اجلنـائي   التطبيقي  إىل استطالع اجلانبالنظري للموضوع، ومنه ننتقل 

  .يف الفصل الثالث، والوضعياإلسالمي

  

                                                
.261نبيل نرباوي ، املرجع نفسه ، ص: ظر نأ- 1
  .261نبيل نرباوي ، املرجع السابق ، ص - 2
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أثر التوبة يف العقوبة  مظاهر 
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  الفصل الثالث

    أثر التوبة يف العقوبةمظاهر 
  :مدخل وتقسيم 

أن القانون اجلنائي الوضعي : -وكما تقدم -لتطبيقي ألثر التوبة يف العقوبةهذا الفصل يظهر اجلانب ا

ختلقـه  ، واجلـاين  تأهيلا من خالل مظهر فكرأن إال كنظرية عامة ةمل تتبلور لديه فكرة التوبوإن 

  .هتوجد في -وهو البعد الذي ترمي إليه الشريعة اإلسالمية -سن السرية والسلوكحب

تمثل يف إسقاط العقوبة أو ختفيفها، وهو اجلاين آثارا تلى توبة والتشريع اجلنائي اإلسالمي قد رتب ع

ظهر هذا األثـر  يكون من الطبيعي أن يهلذا  .ما سعى إليه التشريع اجلنائي الوضعي يف بعض أنظمته

ستفادة إىل االالذي ندعوه  ،ضعيوالتشريع اجلنائي اإلسالمي دون ال نظر وبشكل واضح من وجهة

امية من ارم مبـا يتناسـب   يفيد يف استئصال اخلطورة اإلجر وبالتايل ،التشريع اإلسالمي يقدمه مما

  .وأفكار مدرسة الدفاع االجتماعي

 -أن اجلرائم اليت جتلب الفساد للنـاس تنقسـم   : التشريع اجلنائي اإلسالمييف مقررمما هو و

  : من ذلك،عدت تقسيماتإىل -باعتبارات خمتلفة

شرعت هلا احلدود املتعلقة حبق اهللا  –تقسيمها حسب طبيعتها، حيث تنقسم إىل جرائم ضد اجلماعة

  .ملتعلقة حبق الفردشرعت هلا احلدود ا -وجرائم ضد الفرد. سبحانه وتعاىل

اجلماعة ال تتعلـق   قمن باب التغليب وليس معناه أن حقوق الفرد ال تتعلق باجلماعة، وحقووهذا 

وليس له ذلـك بالنسـبة   . أن يتنازل عنه وإسقاطه هبالفرد، بل حقوق الفرد ما ميسه مسا مباشرا، ل

  .حلقوق اجلماعة
من التعبري حبق اجلماعة؛ ألن التعبري حبق اهللا عـز   أوىل -يف نظري -والتعبري حبق اهللا سبحانه وتعاىل

وجل فيه هيبة، وقدسية أكثر من التعبري حبق اجلماعة، وألن فيه إثبات احلكمة والغاية اليت يريدها اهللا 

  .سبحانه وتعاىل من تشريع ذلك، مما حيقق العبودية هللا عز وجل

               :كالتايل مدخل، وثالثة مباحث هي: هذا وقد قسمت الفصل إىل

  .احلدود اليت شرعت حلق اهللا أثر التوبة يف:  املبحث األول

  .الفردأثر التوبة يف احلدود اليت شرعت حلق: املبحث الثاين

  .أثر التوبة يف العقوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي:املبحث الثالث
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  :املبحث األول 

  أثر التوبة يف إسقاط احلدود اليت شرعت حلق اهللا

حد الردة، وحد احلرابة، وحد : تنحصر العقوبات املقدرة اليت شرعت حلق اهللا عز وجل يف 

سأخصص لكل واحـدة مطلبـا مسـتقال     . 1السرقة، وحد الزنا، وحد شرب اخلمر، وحد القذف

           .يتناول أثر التوبة فيها

  .الردةة يف حد ثر التوبأ: ولاملطلب األ

  :الردة قسمت هذا املطلب إىل الفروع التالية  الستجالء أثر التوبة يف حد 

  .وعقوبتهاالردة تعريف : األولالفرع 

  .بني القبول وعدمه توبة املرتد :اينـالثالفرع 

  .استتابة املرتدحكم : الثالث الفرع 

  .املرتد توبة مظاهر : الرابع الفرع 

  .أثر التوبة يف الردة املكررة: اخلامس الفرع 

  .تعريف الردة وعقوبتها: الفرع األول

: تعريف الردة -أ

  2.هي الرجوع عن أمر من األمور ، والعدول عنه:الردة لغة  

من كان مسـلما تقـرر إسـالمه    واملرتد  .هي الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر: اصطالحاو 

غـا،  بالشهادتني، خمتارا، بعد الوقوف على أسس اإلسالم وأركانه، من الرجال والنساء، وكـان بال 

  3.عاقال، ولو مميزا، طوعا، ولو هازال، وكان كفره بصريح القول، أو الفعل،  أو الكتابة، أو اإلشارة

    

  :عقوبة الردة  -ب

  عقوبة الردة يف القرءان الكرمي -1

                                                
مبعىن أن الشارع قـد  . إذا تنازل العبد عنه -العباد، أن الثاين ميتاز  بقابلية اإلسقاطسبقت اإلشارة إىل أن معيار التفرقة بني حق اهللا تعاىل، وحق  -1

لـذلك  . القذف ةعقوبة القصاص والدية، وعقوب:والعقوبات اليت من هذا القبيل هي. أعطى العباد حق التنازل عنه، حتقيقا للمصلحة العامة، واخلاصة

.أكثر من حق اهللا تعاىل الثاين؛ نظرا لتعلق حق العبد ذه العقوبةإىل املبحث " أثر التوبة يف حد القذف"سأرجئ 

-   570، ص 1الفريوز آبادي ،املرجع السابق، ج: أنظر 2
أحكام  ،الدكتور نعمان السامرائي :أنظر؛ و133، ص 4؛ وابن فدامة ، املرجع السابق ، ج 301، ص 4الدسوقي،املرجع السابق، ج:أنظر - 3

    مجع عددا من تعريفات الردة يف خمتلف املذاهب ..46-43ص )1968جامعة بغداد، :كلية الشريعة(  -اجستريمةرسال-املرتد 
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 ، ويف"الردة"عبر القرآن يف بعضها بلفظ . عشرة آيةبضع الكرمي يف يف القرآنورد ذكر الردة

."الكفر بعد اإلسالم"بتعبري بعضها ، ويفر بعد اإلميانبتعبري الكفبعضها

والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن  :ىلقوله تعا الردة، بلفظ ورد مامف

ركَاف وهو تمفَي ينِهن دع كُمنم ددترن يموا وطَاعتاسبِطَتح كفَأُولَئ  ةراَآلخا ويني الدف مالُهمأَع

كأُولَئونَودالا خيهف مارِ هالن ابحأَص]217:البقرة[  

الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهمإِنَّ:قوله تعاىل و

يعلَم إِسرارهم للَّذين كَرِهوا ما نزلَ اُهللا سنطيعكُم في بعضِ األمرِ واُهللاهم ذَلك بِأَنهم قَالُواوأَملَى لَ

  ]27–25: حممد[وجوههم وأَدبارهمفَكَيف إِذَا توفَّتهم الْمالَئكَةُ يضرِبونَ

ترِيدونَ أَن تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ أَم:تعاىللكفر بعد اإلميان، قولهتعبري ابورد وما 

  ]: 108البقرة[   يتبدلِ الْكُفْر بِاِإلميان فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِموسى من قَبلُ ومن

وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاَءهم إِميانِهِم كَيف يهدي اُهللا قَوما كَفَروا بعد:و قوله تعاىل

والْمالَئكَة والناسِ أَجمعني الْقَوم الظَّالمني أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اِهللالْبينات واُهللا الَ يهدي

مهنع فَّفخا الَ ييهف يندالالْخكذَل دعن بوا مابت ينونَ إِالَّ الَّذنظَري مالَ هو ذَابوا فَإِنَّ علَحأَصو

دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ يمحر اَهللا غَفُوركأُولَئو مهتبولَ تقْبا لَّن توا كُفْرادداز ثُم انِهِمإِمي مالُّونَاهلض
  .]88-87-86:  اآليات:آل عمران[

آل [عذَاب أَليمالَّذين اشتروا الْكُفْر بِاِإلميان لَن يضروا اَهللا شيئًا ولَهمِ إ نَّ:قوله تعاىلو

  ]177: عمران

:قوله تعاىلو        

     ]137: النساء[  

نعذِّب طَائفَةً بِأَنهم قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم إِن نعف عن طَائفَة منكُمالَ تعتذروا:وقوله عز وجل

نيرِمجوا مكَان]66: التوبة[  

مطْمئن بِاِإلميان ولَكن من من كَفَر بِاِهللا من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه:سبحانهو قوله 

هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرشبحتاس مهبِأَن كذَل يمظع ذَابع ملَهاِهللا و نم با واغَضيناةَ الديالْح
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مي الْقَودهأَنَّ اَهللا الَ يو ةرلَى اَآلخعهِمعمسو لَى قُلُوبِهِماُهللا ع عطَب ينالَّذ كأُولَئ رِينالْكَاف

  ]109-106: النحل[اَآلخرة هم الْخاسرونَوأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ الَ جرم أَنهم في

يحلفُونَ بِاِهللا ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ:يف قوله تعاىل فقد ورد تعبري الكفر بعد اإلسالموأما 

ولُه من فَضله نقَموا إِالَّ أَنْ أَغْناهم اُهللا ورسالْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسالَمهِم وهموا بِما لَم ينالُوا وما

في الدنيا واَآلخرة وما لَهم في اَألرضِ يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم اُهللا عذَابا أَليمافَإِن يتوبوا

  ].74: التوبة[من ولي والَ نصريٍ

من كَفَر بِاِهللا من بعد إميانِه إِالَّ :سبحانهقوله إال،مدنية كلهاأا اآلياتهذه من نالحظ

هقَلْبو أُكْرِه نمهِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَكو انبِاِإلمي نئطْمم ذَابع ملَهاِهللا و نم بغَض

يمظع]هي مما نزل يف مكة من القرآن الكرميف]106:النحل.  

إىل أن مثة  ما يشري فقط، وليس فيها شديد يف اآلخرةبعذاباملرتد ديد كلها تنص على و

يحلفُونَ بِاِهللا ما قَالُوا ولَقَد :قوله تعاىلما عدا ، عليه عقوتالكرمي عقوبة دنيوية يأمر ا القرآن

نقَموا إِالَّ أَنْ أَغْناهم اُهللا ورسولُه وا بِما لَم ينالُوا وماالْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسالَمهِم وهمقَالُوا كَلمةَ

في الدنيا واَآلخرة وما لَهم في يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم اُهللا عذَابا أَليمامن فَضله فَإِن يتوبوا

و يلن وضِ مريٍاَألرصالَ ن]74: التوبة [.  

دل علىيال هوفومع ذلك.الوعيد بعذاب أليم يف الدنيا واآلخرةتضمنيهذا النص هو الذي

املنافقني ال ومن املعلوم أن، تحدث عن كفر املنافقني بعد إسالمهميحتديد عقوبة الردة؛ ألنه

  .عقوبة دنيوية حمددة هلم

لردة  تقديرا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإمنا جند فيها ديدايات املتعلقة بااآليفعليه فليس و

  .متكررا، ووعيدا شديدا بالعذاب األخروي

يكفي أن اهللا سبحانه  .يف شأن معصية ال يستهان اأن مثل هذا الوعيد ال يرد إال وال شك

كفروا بعد إميام، مث الذنوب مجيعا، يف الوقت الذي توعد فيه من وتعاىل قد وعد املؤمنني مبغفرة

القرآن الكرمي معصية خطرية الشأنفالردة يف  ،لن يغفر هلم ولن يهديهم سبيالًازدادوا كفرا بأنه

.1وإن مل تفرض هلا آياته عقوبة دنيوية

                                                
  وما بعدها 31ص ) 1978،املكتب املصري احلديث :القاهرة( ،ثانيةالنظام السياسي للدولة اإلسالمية، طحممد سليم العوا، : أنظر- 1
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القرآن الكرمي يف إثبات عقوبة  اتأساسية إىل آيالفقهاء ال يستندون بصفةولعل هذا ما جعل 

  .هو أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلمستندهم األساسي يف ذلكملرتد ، وإمنا ما

  :يف السنة النبوية عقوبة الردة-2

  :منهاتدل على عقوبة املرتد،  أحاديثعدة السنة النبويةورد يف 

 سالثيب الزاين، والنف: ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثة« :قوله صلى اهللا عليه وسلم

  1».ينه املفارق للجماعةلد كبالنفس، والتار

إال يف ثالث املسلم ال يباح أن قتل - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  هذا احلديث يبني فيه

".املفارق للجماعة هلدينالتارك ، وإذا زىنبالنفس، والثيب النفس: "حاالت

بظاهر وبته القتل حدا، وعقبأنه املرتد :"للجماعةاملفارق هلدينالتارك "فسر كثري من الفقهاء  وقد

. هذا احلديث

 هلدينالتارك ":صلى اهللا عليه وسلم هقولمن أن املقصود يذهب إىل-رمحه اهللا-تيميةنابلكن 

  .املرتد و ليسأن يكون احملارِب قاطع الطريق  حيتمل."للجماعةاملفارق

 -اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول أن -رضي اهللا عنها-ا رواه أبو داود بسنده عن عائشة مبمستدال 

: وأن حممدا رسول اهللا، إال بإحدى ثالثال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا «: قال

حماربا هللا ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى رجل زىن بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج

.«2امن األرض، أو يقتل نفسا فيقتل

التارك لدينه املفارق :فهذا املستثىن هو املذكور يف قوله«:ابن تيميةا احلديث، قال وأخذًا ذ

  .3»باحملاربةوهلذا وصفه بفراق اجلماعة، وإمنا يكون هذا. للجماعة

الثيب الزاين، : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثة :"حديثفإن ،فإذا صح هذا التفسري

يقرر حكم بل حكم الردة اردة،  يدل علىال "لدينه املفارق للجماعةكبالنفس، والتار سوالنف

                                                
  1676:؛ومسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص ،رقم  6484:لديات ،رقم، رواه البخاري،كتاب ا ]متفق عليه [-1
219، ص 2رواه أبو داود، سنن املصطفى، طبعة دار الكتاب العريب ،ج- 2
  315ص ) ه 1322الدار بدون،: اهلند(د .الصارم املسلول على شامت الرسول، طابن تيمية ،  - 3
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يف إثبات عقوبة  يهاالستناد إل يصحفال . غري مسلم مسلما أوكانواحملارب يقتل سواًء  .احملارب

.1القتل حدا للمرتد

من بدل دينه « : قوله صلى اهللا عليه وسلماليت تدل على عقوبة املرتد حاديثاألمنو 

  .االقتل حداملرتد عقوبة أنبدليل للقائلهذا احلديث هو أقوى .2»اقتلوه ف
ن لفظ؛ ألعلى كل من بدل دينهسريال يالوارد يف هذا احلديث ن احلكمإ: نيقولو والفقهاء

احلديث على ف. بغريه فتبديل الدين يراد به تبديل اإلسالم.3هو اإلسالموبه الدين احلق  يرادالدين 

ألن العموم يشمل من ترك دينا غري اإلسالم، إىل دين عند العلماء ليس على عمومه؛جحالرا

.باحلديث باتفاق اجلميعاإلسالم، وليس هذا مرادا

بذلك، فيما نرى واهللا أعلم، من خرج من اليهودية إىل ومل يعن«:يقول اإلمام مالك

فمن . يغري دينه من أهل األديان كلها إال اإلسالم وال من إىل اليهودية،النصرانية، وال من النصرانية

  .4»اإلسالم إىل غريه، وأظهر ذلك فذلك الذي عين به واهللا أعلمخرج من

أن املرتدة ال تقتل، وأن : وهو قوهلمعموم احلديث،ويورِد األحناف قيدا آخر خيصصون به 

  .احلديث مقصور على املرتد من الرجال

صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن قتل ن املرأة ال تقاتل، وبأن رسول اهللاذلك بأ واوقد علل 

  .املرتدةالنساء، والنهي عام، فيجري على عمومه ليشمل

-؛ لقوله الرجل فاتفقوا على أنه يقتلواملرتد إذا ظُفر به قبل أن يحارب«: ابن رشدقال 

 .؟قبل أن تقتل تستتاباملرأة، وهل  يف قتل ، واختلفوامن بدل دينه فاقتلوه: -ة والسالمعليه الصال

                                                
  م2002فرباير  28نت، اخلميس .الين اإلسالم وقضايا العصر، إسالم أون ]شرعي[لردة تعزيرا الحدا، عقوبة احممد سليم العوا، : أنظر - 1

  2854:رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري،رقم  ]صحيح [-2

يقبل منه رك، بل الال يت :فيمن خرج من كفر إىل كفر أنه -رمحه اهللا  –ابن حزميقول .ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية وبعض الشافعية - 3

يغري دينه من غري وقد احتج اجلمهور ملذهبهم يف عدم انطباق نص احلديث على من. الشافعية كذلك بعضوهذا رأي .إال اإلسالم أو السيف

ح أن املراد من بدل بدينفواض. مل خيرج عن دين الكفر، وكذا لو ود الوثينالكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي"املسلمني إىل غري اإلسالم بأن 

، وما عداه فهو بزعم ]19: آل عمران["الدين عند اِهللا اِإلسالَمنَّإ:اإلسالم دينا غريه؛ ألن الدين يف احلقيقة هو اإلسالم، حيث قال تعاىل

؛ و ابن حجر ، فتح 195، ص 11ج) د .لمية،تدار الكتب الع: بريوت(د .ط ،باآلثار احمللىأبو حممد علي ابن أمحد ابن حزم،: أنظر.  املدعي

272، ص 12الباري، املرجع السابق، ج

  672، ص 2ج) م1994ه ، 1414دار الفكر،: بريوت(د .شرح موطأ اإلمام مالك، ط كالدين السيوطي، تنوير احلوا ل جالل]مرسل احلديث[- 4
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اعتمدوا واجلمهور. ، وشبهها بالكافرة األصليةتقتل ال:حنيفةوقال أبو . تقتل املرأة: اجلمهورفقال

1»تقتل وإن راجعت اإلسالم: العموم الوارد يف ذلك، وشذ قوم فقالوا
.  

 هلدينالتارك "، وأن حديثالنبوية مما تقدم نتوصل إىل أن عقوبة الردة الدنيوية بينتها السنة

، بدليل رواية أيب املرتد و ليسحيتمل أن يكون احملارِب قاطع الطريق ."للجماعةاملفارق

  .املتقدمة"حماربا هللا ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من األرضرجل خرجو"داود

  .موممع ما فيه من الع.2»من بدل دينه فاقتلوه« :فلم يبق إال حديث

  :د  بني القبول وعدمهتوبة املرت: الثاينالفرع  
  :إن اهللا سبحانه وتعاىل حكم يف بعض اآليات القرآنية بقبول توبة املرتد 

 تعاىلمن ذلك قوله                

                              

                     

        ]86:  آل عمران، اآليات-  

87-89[   .  

  :من ذلك قوله تعاىل . كما حكم سبحانه يف آيات أخرى بعدم قبول التوبة ا   

                 ، ]90:يةآل عمران، اآل[.  

يصرا على  إن املرتد، والكافر من أهل الكتاب إذا مل: وللجمع بني هذين النصني، ميكن القول 

تقبل توبتها إذا تابا؛ ألن اآلية جعلت سبب عدم قبول التوبة، االزدياد من  الكفر ومل ميوتا عليه،

يؤيد ذلك، قول اهللا عز  .املوت عليه، فإذا مل يكن كذلك فإن التوبة تقبل منهموأالكفر، باإلصرار 

:وجل                    

                 ]عز وجلوقوله ] 18:  النساء، اآلية:

                  

      ]53: الزمر، اآلية. [    

                                                
  343، ص 2ج )د.دار الرشاد،ت: الدار البيضاء ( د .ط،املقتصدبداية اتهد واية ، ابن رشد أبو الوليد حممد- 1

  سبق خترجيه]صحيح [-2
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  :داستتابة املرت حكم:الثالثالفرع 

فاإلمام أبـو  بة، ومنهم من قال باستحباا، ذهب فريق من العلماء إىل القول بوجوب االستتا

؛ الحتمال أن يسلم، ولكن ال أن يستتاب املرتد ويعرض عليه اإلسالم يذهب إىل استحباب1حنيفة

مع يف توبته، أو سأل هـو  ، فإن طلدعوة قد بلغته، فإن أسلم  فذاك، وإن أىب نظر اإلمامألن ا،جيب

قدم عليه رجل من : ا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنهمبواستدل .له ثالثة أيامالتأجيل أج

: هل عندكم من مغربة خرب؟ قال: عمرل له قبل أيب موسى األشعري فسأله عن الناس فأخربه، مث قا

: قربناه، فضربنا عنقه، فقال عمر: قالنعم، رجل كفر بعد إسالمه، فقال سيدنا عمر، فما فعلتم به؟ 

أفال حبستموه ثالثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه، لعله يتوب ويرجـع إىل اهللا، مث قـال   

  .2»اللهم إين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين : عمر

فـإم   ،3لإلمام أمحدو هو أحد القولني كالشافعية، واملالكية، أما من قال بوجوب االستتابة 

أن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم فأمر  «:قد استدلوا مبا روي عن جابر رضي اهللا عنه

  .4»النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعرضوا عليها اإلسالم فإن رجعت، وإال قتلت

د إال لوجو مما سبق يترجح لدي القول بوجوب استتابة املرتد؛ ألن املرتد مل حتصل منه الردة 

وهذا ما كان عليه فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم،  . شبهة، فوجب أن ميهل مدة قبل أن حيكم بقتله

أنه استتاب امرأة يقال هلا أم قرفة، كفرت بعد إسالمها، فلم : ملا روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه« 

بتـة يف اسـتتابته   املثمعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما، ولقصة  5.»تتب، فقتلها

روي أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قدم على أيب موسى األشعري رضـي اهللا  فقد .الرجل قبل قتله

ان يهوديا فأسلم، مث رجع إىل دينه ديـن  كما هذا ؟ قال «:وقد وجد عنده رجال موثقا ، فقال عنه

ذلـك   ،يقتل إال فإنهتستتيبه فإن تاب و ال أجلس حىت قال:اجلس: أبو موسى، فقالاليهود فتهود

  .6»فأمر به فقتل ، صلى اهللا عليه وسلم،ثالث مراتاهللا قضاء رسول

                                                
الفقيه ، اتهد، أحد األمية األربعة ، قوي احلجة، من أحسن الناس منطقا، لـه  . هو النعمان بن ثابت التميمي بالوالء، فقيه مشهور، إمام احلنفية -1

  36، ص 8الزركلي ،األعالم ج. هـ150ه و الكويف مات ببغداد عام 80:ولد سنةمسند يف احلديث ، واملخارج يف الفقه
  .16-15،ص 4،ص؛وشرح الزرقاين على املوطأ،ج4؛ونيل ا ألوطار،ج 204، ص7الكاساين، جأنظر  -2

ـ 241هـ وتوىف عام 164ام هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الشيباين، فقيه مشهور، إمام احلنابة الفقيه ، اتهد، أحد األمية األربعة ولد ع -3 ، هـ
.84تقريب التهذيب ص: انظر

    .119- 118ج ،ص3:،كتاب احلدود والديات وغريه طينق الدارأخرجه 4-

-   .  204ص،8ج:ارتد عن اإلسالم إذا ثبت عليه رجال كان أو امرأة نكتاب املرتد ، باب قتل ميف رجه البيهقي يف السنن الكربى أخ 5
  .؛ وأبو داود واللفظ له6525:ملرتدين،رقمالبخاري ،كتاب ا -6
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  :دمظاهر توبة املرت: رابعالالفرع 

بالتلفظ بالشهادتني، أو صالة ركعتني، وأن على املتلفظ ا  -عند احلنابلة -توبة املرتد تتحقق

هد أن حممدا رسول اهللا؛ إذ ال غىن ألحدمها عن أشهد أن ال إله إال اهللا، وأش: أن يؤديها كاملة بقوله

، أو إنكار نيب، أو كتاب، أو حالل أو حترمي حرام، إذا كان ارتداده جبحود فرض، أو حتليلو.األخر

فعليه أن يقر مبا جحد، وإال مل يصح إسالمه، ويعد .إىل غري ذلك.. رسالة نبيينا صلى اهللا عليه وسلم 

  .1قال الشافعيبذلك و. شهادتني استقالال، ال تبعاال املرتد مسلما إذا كتب لفظ

  2.أما احلنفية فيذهبون إىل أن املرتد جيب عليه أن يأيت بالشهادتني مع تربئه من الدين الذي كان عليه

والذي يترجح لدي أن توبة املرتد تكون باإلقرار مبا جحده ، فإن كان قد كفر باهللا ورسوله فال بد 

توبته، وإن كان جحد ركنا من أركان اإلسالم األخرى كالصالة فعليه القيام أن يتلفظ مبا يدل على 

صالح حاله؛ ألن اهللا عز وجل قرن قبـول التوبـة   من يكفي قول املرتد تبت، بل ال بد وال ...ا

: بصالح احلال والعمل، قال تعـاىل           

                     ]146،يةاآل :النساء [.    

استثىن اهللا تعاىل التائبني املصلحني ألعماهلم وأقواهلم املنيبني لتوبتهم، « : يقول القرطيب يف ذلك

قد تبت، حىت يظهر منه يف الثاين خالف األول، فـإن  : قول القائل د علمائناوال يكفي يف التوبة عن

كان مرتد رجع إىل اإلسالم مظهرا شرائعه ، وإن كان من أهل املعاصي ظهر منه العمـل الصـاحل،   

خالط أهـل  و إن كان من أهل األوثان جانبهم،و وجانب أهل الفساد، واألحوال اليت كان عليها،

  .3»ر عكس ما كان عليه وهكذا يظهاإلسالم،

  :أثر التوبة يف الردة املكررة: الفرع اخلامس

يف أن التشريع اجلنائي اإلسالمي يهدف : تقرير النتيجة املتقدمة اليت تتلخصاملقصود من هذا الفرع 

اتفق العلماء على إن املرتد إذا تاب يف املرة األوىل من ردتـه  فقد ، عنهاحلدإىل استتابة املرتد وإبعاد 

:تعـاىل  هقبلت توبته، لقول              

                        ، ] 146آية،:النساء.[  

  :التايلاخلالف  ففيها..د املرة األوىل سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعةبعأما قبول توبته

                                                
  114، ص 4:إبن قدامة ، املرجع السابق ،ج:أنظر-1
  .135،ص  7الكاساين ، املرجع السابق ،ج  : أنظر -2
  .القرطيب ،املرجع السابق ، ج ، ص-3
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أنه  وروي عنه. يرى أنه إذا تاب يف املرة الرابعة ضربه اإلمام وخلى سبيله -رمحه اهللا -أبو حنيفةف

  .1إلخالصاعليه أثر التوبة و ىإذا تاب يف املرة الثالثة حبسه اإلمام، ومل خيرجه من السجن حىت ير

وال يـزاد   -األوىل إذا رجع إىل اإلسالم ةيف غري املر دأن يعزر املرت.. «: يرى 2واإلمام مالك

والفرق بني املرة األوىل وغريها، أنه يف األوىل جيـوز أن يكـون   ...على التعزيز، فال حيبس وال يقتل

  .3». ه شبهةحصلت له شبهة فارتد، مث رجع بسب زواهلا، أما يف غري األوىل فلم تبق ل

اإلسالم، تقبل توبة الزنديق، و املرتد إذا طلب التوبة، ورجع إىل ... «: أما الشافعية فريون أنه

وبذلك قال . و يعزر؛ لتهاونه بالديندام يف كل مرة يرجع إىل اإلسالم،تكرر منه ذلك مرارا، ما  وول

: لقوله تعاىل .اهللا اإلمام امحد رمحه                

     ]وألنه أتى بالشهادتني بعد الردة فحكم بإسالمه، كما لو ] 38:آية:األنفال

  .      4»ارتد مرة مث أسلم 

: لقوله تعاىل -لرأي املختار يف نظريهو ا -والقول بوجوب االستتابة يف كل مرة ملن تكررت ردته  

فالقرآن صريح يف استثناء التائبني من املرتدين؛ ألنه قد تعرض للمرتد يف كل مرة  "إال الذين تابوا  "

تكررت ردته، مبا يراه مناسبا لكل حالة من احلاالت اليت  نشبهة فيجب إزالتها،وعلى اإلمام تعزيز م

  .    تعرض عليه

  .ر التوبة يف حد احلرابةأث: الثايناملطلب 

تعريفها و بيان عقوبتها، وحتديد أركاا، وأخـريا أثـر   : يتناول هذا املطلب حد احلرابة من خالل 

  .كل يف فرع مستقل.التوبة فيها

  :معىن احلرابة، وعقوبتها: الفرع األول

    :أ ـ معىن احلرابة 

مشتق من احلرب بفتح الراء وهـو   اسم ةمن حارب حيارب، واسم الفاعل حمارب، واحلرابيف اللغة 

  5مصدر حرب ماله؛ أي سلبه

                                                
  .135، ص 7الكاساين ، املرجع السابق ،ج 1-

-49، ص8الذهيب، سري أعـالم النـبالء،ج  . هـ، 179هـ، تويف   93ام دار اهلجرة، ولد عام عمرو، إم هو مالك بن أنس بن أيب عامر بن-2

135
  .144،ص  6:عليش حممد، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ، املرجع السابق ،ج -3
  .231، ص1، املرجع السابق ، ج1:النووي -4
  .180، ص1أنظر الفريوز آبادي ، املرجع السابق ج  - 5
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، أو اجلناة ألخذ املال على سبيل املباغتة، حبيث يـؤدي  خروج اجلاين«:طالحااص ةاحلرابو 

  .1»، أو أخد املالإىل إخافة السبيل، أو قتل إنسان

  

  .2»كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه يتعذر معه االستغاثة عادة  «: أو هي

 املسلم بإظهـار  على استالب ماوو ه السلب، مأخوذ من احلرب،السالح بقصد  إشهار« :هيأو 

  .3»السالح عليه

  :عقوبة احلرابة  -ب

:تعـاىل و  اهللا تبارك يقول                 

                        

                      ر   

  ].34-33: ةاملائدة، اآلي[

وحارب اهللا ورسوله،  يف األرض،فسد أالكرمية بيان من اهللا عز و جل عن حكم من  اآليةهذه 

، األرضالنفي مـن   أوالصلب وقطع اليد والرجل من خالف،  أوالقتل،  :إالال جزاء له يف الدنيا ف

  .  عذاب عظيمله ف –مل يتب يف الدنيا إن-اآلخرة يف  أماخزيا له، و

قبـل  توبتهم ، ويف اآلخرة همجزاء، ويف الدنيا نيجزاء احملارب:ثالثة هي ااآلية الكرمية تضمنت أمورف

  .مالقدرة عليه

أثـر التوبـة يف   : ألن صميم البحث هـو ؛ ا، وبيان عقوبتهاحلرابةوال أقف طويال عند تعريف هذا 

     .اعقوبته

  :  أركان احلرابة: الفرع الثاين

جرمية احلرابةوتتكون من الركن املادي، والركن املعنوي، جرميةكل :االصطالح القانوين يف 

وهو الـركن   "القصد اجلنائي لقطع الطريق"و.الركن املادي للجرمية وهو، "فعل القطع":تتكون من

  . املعنوي هلا

                                                
   .90، ص 7اين ، بدائع الصنائع، املرجع السابق ،ج الكاس - 1
  .271، ص 2املرجع السابق ،جتبصرة احلكام يف أصول األقضية و مناهج احلكام ،ابن فرحون ، - 2
  .596، ص 2ـ  القرطيب ، أحكام القرآن، املرجع السابق، ج3
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ة على سبيل املباغتة و هو اخلروج على املار «" فعل القطع : "جلرمية احلرابة  الركن املادي-أ

  1.»الطريق ععلى وجه مينعهم من املرور، وبقط

 .و قطـع السـبيل  السالح إشهار:احملاربة هي أناتفق العلماء على « :اهللا رمحه 2ابن رشد يقول

و اشترط الشافعي  ،صر وخارجه سواءامل داخل: مالك  اإلمامقال .صراملداخل كان واختلفوا فيمن

البعـد عـن    او لذلك يشترط فيه ،قوة املغالبة :هو معىن الشوكة عند .ط العددمل يشترو ،الشوكة

ما عدا ذلك فهو عنده ، أما حماربة تووجدت املغالبة يف املصر كان و إذا ضعف السلطان ،العمران

  .3»يف املصر إالاحملاربة ال تكون  أنيرى  -رمحه اهللا -حنيفة أبوواإلمام.اختالس

سـواء  األرض، املفسد يف سبيل  ،الطريق ألهلاملخيف  ،احملارب هو املكابر إن «:4ابن حزم قالو 

، اجلامع أو،يف قصر اخلليفة  أو،فالة أو،يف مصر ،ارا أوسواء ليال ،أصال بال سالح أو،بسالح

أو أهل  ،أو غريه ،فعل ذلك جبنده ،و مل يقدموا سوى اخلليفة نفسهأإماما،أنفسهمسواء قدموا على 

و  ةكل من حـارب املـار  ف،كثرأو أواحدا كان  ،لكذكأو أهل حصن ،سكانا يف دورهم، قرية 

  .5»كثروا أو قلوا، حماربون فهم و النتهاك فرجأ،خد مالأو أ،خاف السبيل بقتل نفسأ

  .ناآلمناسبا ملا يقرره القانون الوضعي و أراه ،ختارهأهو الذي هذا القول و

  ".القصد اجلنائي "نية القطع؛ أي : ة احلرابةالركن املعنوي جلرمي -ب 

العلم  ، وكذاوالعناصر املكونة لهأي العلم بالسلوك املرتكب ؛لدى اجلاينواإلرادة ،توافر العلم: وهو

، وماذا حيتمل أن يؤدي إليه من نتيجة إجرامية، باإلضافة إىل إرادة تنفيذ بوجه اخلطر يف هذا السلوك

  .6هذا السلوك اخلطر

انون اجلنائي حتليل الق هعنيف التشريع اجلنائي اإلسالمي ال خيتلف تحليل الركن املعنوي فيه وعل

 .لوجوب إقامة احلـد عليـه  على وجوب توافره لدى اجلاين  جممعون الفقهاءو.الوضعي هلذا الركن

  . ا القصد إذا تبني أن هدف اجلاين هو احلصول على األموال بإخافة السبيل مغالبةويتحقق هذ
                                                

  .91،ص  7الكاساين ، املرجع السابق ، ج ـ1
ت يف ابداية اتهد واية املقتصد يف الفقه املقارن، والكلي: الشهري باحلفيذ من كبار علماء أهل قرطبة، له تآليف جليلة منهحممد بن امحد بن رشد - 2

146، ص  2مي ج سالاحلجوي، الفكر اإل. ه595:يف األصول وغريها تويف سنة  ىالطب ، وخمتصر املستصف
  .340ص ،2ج ، املرجع السابق،حممد  ابن رشد،  بداية  -3
مع أبو حممد غلي بن امحد بن سعيد بن حزم بن غالب ، األندلسي، مث القرطيب، فقيه حافظ متكلم أديب، كان ميتاز بذكاء مفرط ، حاد العبارة - 4

. ه456:تويف سنة .احمللى يف الفقه ، وكتاب اإلمجاع، و أألحكام يف أصول األحكام ، والفصل يف امللل و النحل وغريها : العلماء ، من أهم كتبه 

184، ص 18م النبالء،ج،الذهيب، سري اعال
    .315، ص11ج)  1352املطبعة األمريية ،: مصر ( 1.ا بن حزم ، احمللى باآلثار ، ط  -5
    116ص، ، ص) 2003منشأة املعارف ،: اإلسكندرية (د .حسنني احملمدي ، اخلطر اجلنائي ومواجهته ،ط ـ6
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قبل اقتراف اجلاين اجلرمية؛ كأن ينوي أخذ مال وقتل مالكـه مث  "القصد اجلنائي"سواء وجد و

.1عاصر القصد اجلرمية أورمية بعد ذالك بفترة زمنية، ينفذ اجل

  .يف حد احلرابةتوبة أثر ال:الفرع الثالث

  مظاهر توبة احملارب : هيدمت

احملارب يف تركه للمحاربة، وتسليم نفسـه   تتجلى توبة«:-رمحه اهللا–2يقول الشيخ الزرقاين

  . 3»لإلمام  طائعا قبل القدرة عليه، ملقيا سالحه، وإن مل تظهر توبته 

أن جمرد تسليم نفسه للسلطة العامة طواعية واختيارا، يكفي العتباره تائبا، ولو مل تظهر عليـه  : مبعىن

  . عالمات الصالح، واالستقامة ما دام قد ألقى السالح

على رأي، وعلى رأي آخر ال يعترب احملارب تائبا إال إذا ترك ما هو عليه، وعاد إىل حمل إقامتـه  هذا 

  .ليعيش مع أهله، وجريانه عيشة معتادة، وهذا بطبيعة احلال بعد إلقاء السالح

، مث تـرك ذلـك درئ عنـه    أنه لو قطع الطريق، وأخذ املال «:ويضيف بعض الفقهاء إىل ذلك 

      4.»رد الترك ليس بتوبة، بل البد أ ن تظهر عليه مساها اليت ال ختفىغري أن جم...احلد

  :على ثالثة أقوال مظهر التوبةقد اختلف العلماء يف فباجلملةو

يلقى سالحه و يـأيت   وأ ،مل يأت اإلماموإنما هو عليه احملارب تركب: إما توبةيعترب ال:األولالقول 

  .اإلمام طائعا 

إن أتى اإلمام قبـل  ف.جلريانهترك ما هو عليه و جيلس يف موضعه و يظهر بةتوبعترب الي:الثاينوالقول 

  .احلدأن تظهر توبته أقام عليه 

اكتفـى  ومل يأت اإلمام ترك ما هو عليه و فإذا  اإلمام،أن توبته تكون بايء إىل  :الثالثوالقول 

  .5فسه طائعابن إن أخذ قبل أن يأيت اإلماماحلد مل يسقط عنه  ،بالترك

 ليست إال يف هاتني احلالتني ة احملاربألن توب ؛-يف نظري  -لقول األول هو األقرب إىل الصوابوا

  .، ودليل على انعدام اخلطورة اإلجرامية منههيقظة ضمريو ه،صحوة قلبلنتيجة 

                                                
  .309ص 10رجع السابق ، ج،، امل قدامهـ  ابن 1
  614،  ص 2حلجوي، الفكر السامي،ج ا. ه1128:عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين الفقيه العالمة النظار، له شرح على املوطأ،  واملواهب تويف سنة بنحممد   - 2
  .  116ص، 8،ج )1978-1398دار املعرفة ، : لبنان ، بريوت (د .، شرح الزرقاين على املوطأ، ط بن عبد الباقي حممد الزر قاين -3

235ص،2ج )1985-1395بلد بدون ، دار الفكر ،( د  .بن عابدين حممد أمني ،حاشية رد احملتار على الدر املختار، طا - 4

  .343ص، 2إبن رشد ، املرجع السابق ، ح  - 5
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هذا، والكالم على توبة احملارب تناولته اآليـة الكرميـة         

              ] 34املائدة ،اآلية.[  

القدرة عليه، وتدل مبفهومها على قبل :  على حالة احملارب التائب امبنطو قههذه اآلية تدل   

  :القدرة عليه، أتناوهلما فيما يلي بعد  توبته

  :ل القدرة عليهتوبة احملارب قب-أ

 ،عنهم حق اهللا تعاىل طاحلرابة، سقإذا تاب احملاربون قبل القدرة عليهم بعد أن ارتكبوا جرائم 

  .اآلدمينيوأخذوا حبقوق .رض، و النفي من األ، و قطع اليد والرجل من خالفقتل وصلب :من

هم حدود اهللا سقطت عن، من قبل أن يقدر عليهمإذا تاب احملاربون..«:صاحب املغين لويق

نعلم خالفـا  ال.عنهمإال أن يعفى  ل، واألمواح، واجلرااألنفسمن:وأخذوا حبقوق اآلدميني ،تعاىل

  .1».رأبو ثوو  الرأي،وأصحابو الشافعي، و به قال مالك. هذا بني أهل العلميف 

اهللا غفـور  الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن إال:تعاىللهوقواألصل يف هذا 

  ]34املائدة ،اآلية [.رحيم

و شـرب   ،والسـرقة ، كالزنا:األموالأخذ و، القتل أخرى غريارتكب احملاربون جرائم  فإذا

  :فقالفيما تسقطه التوبة  أربعة أقوال رشد حيكيبن ان إف ،اخلمر

ـ  مبا سوى ذلك من يؤخذوفقط، التوبة إمنا تسقط عنه حد احلرابة  :األولالقول « و  ،وق اهللاحق

  .حقوق اآلدميني

و يتبع حبقـوق النـاس مـن    .عز وجل مجيع حقوق اهللاو احلرابةأن التوبة تسقط عنه حد :و الثاين

  .املقتولأولياء  اإال أن يعفو.الدماءو ،األموال

و يف األموال مبا وجد بعينه يف أيديهم و ال  ،أن التوبة ترفع مجيع حقوق اهللا و يؤخذ بالدماء:و الثالث

  .بع ذممهمتت

دم إال ما كان من األموال قائم مال و من حقوق اآلدمينيو اهللا،أن التوبة تسقط مجيع حقوق :الرابعو

  .2»العني بيده

هدر عنه ..وإن تاب احملارب قبل أن يقدر عليه..«:ففي النيل .وهذا القول الرابع هو مذهب اإلباضية

  1.»نفس إال ما وجد بيده وما أصاب يف حماربته من مال، أ

                                                
  . 295،ص  8ابن قدامه، املرجع السابق،ج-1
  343،ص 2د ،املرجع السابق ،ج ابن رشد أبو الولي-2
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على هذا الرأي، مبينا أنه يتناىف مع املبادئ املقـررة يف   وقد اعترض الشيخ أبو زهرة رمحه اهللا

يهـا إال ممـن وقـع    أن جرائم الدماء ال يكون العفو ف:أوهلما...«:من وجهني الشريعة اإلسالمية،

  .ومثل ذلك كل اعتداء على حقوق العباد ال تسقط عقوبتهاالعتداء عليهم ، 

  2.»أن األموال ال تؤكل بالباطل مهما تكن التوبة نصوحا فليس لعرق ظامل حق وثانيهما

  :حــالترجي

 أن: هلذا الرأي، اهلادف إىل محاية األفـراد، ورعايـة حقـوقهم    -مع تقديري-والذي أراه

احلكمة من فتح باب التوبة للمحاربني هي ترغيبهم يف االنضمام إىل اجلماعة وترك احلرابة، واإلقالع 

ولكن إذا علم أن توبتـه ال  . فإذا علم قاطع الطريق أن توبته تسقط عقابه، أقلع ورجع. عن الفساد

  . تسقط عنه كل عقاب فمن املشكوك فيه أن يرغب يف توبة ال تنجيه من العقوبة

على سقوط العقاب عنهم مطلقا،  يدلالنص الوارد يف توبة احملاربني جاء من العموم حبيث  و

رضي الصحابة  همذالك فب. على احلقوق اخلالصة هللا تعاىلهم على حقوق األفراد، أو سواء كان تعدي

فقد ورد أن حارثة بن بدركان حماربا، فأخاف السبيل، وسفك الدماء، فلما تاب بينـه  . اهللا عنهم

أتى سعيد بن قيس اهلمذاين ليستأمن له أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضـي   -وبني اهللا عز وجل 

 اأو يصـلبو  اأن يقتلو: عنه، فجاءه فقال يا أمري املؤمنني ما جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله؟ قال اهللا

من قبل  اإال الذين تابو: إىل قوله تعاىل...من األرض  اأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفو

وإن كان : در؟ قالوإن كان حارثة بن ب:قال سعيد . عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم اأن تقدرو

فجـاء  . نعـم : قال علي؟ فهذا حارثة بن بدر وقد جاء تائبا، فهو آمن: حارثة بن بدر، قال سعيد

    3.فبايعه، وقبل ذلك منه، وكتب له أمانا

أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه  أن رجال جاء إىل «:وأيضا روى ابن جرير الطربي بسنده

أنا . بك دهذا مقام العائ: اهللا عنه فقال الرجل يا أبا موسى وهو على الكوفة ،يف إمرة عثمان رضي 

فقام أبو موسى . تقدر علي  ، وإين تبت من قبل أنفالن بن فالن املرادي، كنت حاربت اهللا ورسوله

                                                                                                                                                           
، ص  4ج  )1969–1389الدار بدون ، : بلد بدون(2بكلًي عبد الرمحان بن عمر،ط : عبد العزيز التميمي ،النيل وشفاء العليل ، تعليق- 1

643.  

-                                                                                                                   .  246أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص 2
                                                         .280، ص    10ابن جرير الطربي ، املرجع السابق ، ح-3
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هذا فالن بن فالن، وأنه قد حارب اهللا ورسوله، وسعى يف األرض فسادا، وأنه جاء تائبا قبل : فقال

  .1»قيه منكم فال يعرض له إال خبريأن يقدر عليه، فمن ل

يظهر يف عدم االستفسار عن اجلرائم اليت ارتكبها احملارب، : فوجه الداللة من هاتني الروايتني

اليت ارتكبها حـال   اجلرائملكل ، ما هو إال إسقاط فإعطاؤه األمان، واألمر بعدم التعرض له إال خبري

  . لذي فهمه الصحابة من عموم نصوص القرءان الكرميإال تطبيق للفهم السليم ا وليس هذا، حرابته

 يف 3كالم خليـل حني علق على  –رمحه اهللا  -2البناينالعالمة  واستنادا هلذين الروايتني قال

ح يف وجوب القتل قبل هذا صري..«: املختصر من أن احملارب إذا قتل فإنه يقتل ولو جاء تائبا فقال

ال يتحتم ، إذا جاء تائبا وقد قتل يف حرابتهاحملارب فبصحيح سولي: 4، قال ابن مرزوقعليهالقدرة 

  5.»للوايلقتله، بل األمر فيه 

وجهة نظـر  فبعد أن تكلم شارح النيل عن  .رأي ذهب بعض فقهاء اإلباضية أيضاوإىل هذا ال

إال -ه العقوبات املقررة حلق األفرادأي ال يسقط عن–وقيل ال يهدر عنه ..«:املذاهب يف املسألة قال

  6»أنه ال يقتص منه 

ه كل العقوبـات  توبة احملارب قبل القدرة عليه تسقط عن يوسف قاسم أنهذا ويرى األستاذ 

وإمنا جتب الدية، وذلك بـأن  ،إذا تعلق به موجب القصاص كما أنه ال يقتص منهالواجبة هللا تعاىل 

مرين كـان ذلـك   قبل أحد األفإن ،العفو عن اجلاين ، أو قبول الديةيعرض القاضي على ويل الدم 

  :تطبيقا لقوله تعاىل                   

                   ]وإن مل يقبل إال القصاص ] 178:البقرة،اآلية

رابة موجه إىل األمة يف جمموعهـا، ال  إن االعتداء يف جرمية احل..«:وعلل ذلك بقوله!. فال جياب له

صود من هذا العدوان قتل شخص إذ ليس املق .، حىت وإن قتل فيها أحدهم خبصوصهمعيننيإىل أفراد 

                                                
                            .283،ص    10، ح نفسه ابن جرير الطربي ، املرجع - 1
ين متقنة ، وشرح على السلم يف املنطق ، وله حمقق مشارك ، له حاشية على الزرقاهللا حممد بن احلسن البناين الفاسي أصال ودارا فقيه أبو عبد ا- 2

  .  جالل العلم غاب: أ دخله اهللا جلنته، وأرخوه أيضا بقوهلم : ألف تارخيه ،. ه1194تويف سنة . غريها
صري الشهري باجلندي، زاهدا عاملا حميطا باملذهب املالكي شرح فرعي ابن احلاجب يف ست جملدات ، مث أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي امل - 3

دار :بلد بدون(،وحممد خملوف، شجرة النور الزكية،577، ص2الفكر السامي ج  .ه 776ةاختصر ابن احلاجب ، تويف سن

223ص)د.ت.الفكر،ط
مد بن أيب بكر بن مرزوق العجيسي التلمساين امللقب باجلد  نادرة زمانه بلغ من العلوم اإلسالمية كل أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن حم- 4

  579، ص 2احلجوي الفكر السامي،ج . 781:مراد ، شرح البخاري، والشفاء، وعمدة األحكام، تويف سنة
    .110، ص  8البناين ،املرجع السابق،  ج - 5

- ،644ص 4رجع السابق، حالتميمي  ، امل عبد العزيز6
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ديد، واعتداء عليهم كلها يف شكل سفك لدماء أبنائها من غري حت، إمنا العدوان موجه إىل األمة معني

...  األفـراد  ، لذالك فإن األمر يف عقام موكول إىل الوالة واحلكـام ال إىل يف أمواهلم، وأعراضهم

يتحمل الدية يف مالـه  ارب الذي يتوب قبل القبض عليه وإذا قلنا بأن احمل..:ويقول يف موضع آخر

ت املـال هـو الـذي    لك فإن بيلذ. من أجلها فتح له باب التوبة ا احلكمة اليتفإننا نكون قد هدمن

اين قبل التوبة وقد هلكـت مـن   يتحمل األموال اليت اعتدى عليها اجل كوكذل يتحمل الدية عنه،

أن  -واجلواب عن ذلك...وقد يقال إن تكليف الدولة ذين األمرين إمنا هو إثقال لكاهلها... يده

لـى هـؤالء احملـاربني،    شعبها يف سبيل القبض ع لالكثري من أرواح أبنائها، وأموا الدولة تتحمل

ورفع  ففتح باب التوبة هلم،... زيادة على اخلسائر اليت تنجم عن استمرارهم يف عدوامومطاردم، 

 يكون أقرب إىل  مقابل محاية أبنائها وسالمتهم،بعض األعباء اليسرية يفالعقاب عنهم وحتمل الدولة 

    .1»حتقيق املصلحة

ئب من احلرابة قبل القدرةتاال وعنه،  أخلص يف توبته أن يعفوقد وعد من تاب و سبحانه وتعاىل اهللاو

  .ليهاو يف ذلك تشجيع له ع صدق،عليه غالبا ما تكون توبته توبة 

و  ،جرميتـه  قوته تسـقط و ه، تسلط يف حال ة احملاربأن توب: وهناك من املعاصرين من يرى

واحلكمة يف إسقاط اجلرمية والعقوبة يف هذه احلالة عنـهم مـن    ...«:قطبيقول سيد . معابته وقع

: والثانيـة  . تقدير توبتهم وهم ميلكون العدوان واعتبارها دليل صالح واهتـداء : األوىل :ناحيتني

يف أييـد وهو رأي جدير بالت. 2»تشجيعهم على التوبة و توفري مؤونة اجلهد يف قتاهلم من أيسر سبيل

  . نظري، واهللا أعلم

  :القدرة عليه بعدتوبة احملارب -ب

من حقوق اهللا عز وجل، وال مـن  إذا تاب احملارب بعد القدرة عليه مل يسقط عنه شيء، ال  

حقوق العباد؛ ألن االستثناء يف آية احلرابة حدد قبول التوبة مبا إذا كانت قبل القدرة عليه، أما بعـد  

  .عنه شيءالقدرة فال يسقط 

توبة تقية وخوف من العقـاب،ال  توبة احملارب بعد القدرة عليه؛ ألن توبته،  السبب يف عدم قبولو

  .من اهللا تعاىل، فلم تستأصل اخلطورة اإلجرامية كامنة فيه   خوف

                                                
                                                                                                     46-45-44- يوسف قاسم ، املرجع السابق ، ص  - 1
880، ص2  ج )1971-1391دار التراث العريب  ،: لبنان ، بريوت   (7يف ظالل القرآن،ط ،،  سيد قطب - 2
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ن احملاربني بعد القدرة علـيهم؛  إمنا ال يسقط احلد ع..«: هنا تعليال لطيفا فقال ولقد أورد القرطيب

أو ألنه ملا قدر عليهم صـاروا   .لتصنع فيها إذا نالتهم يد اإلماممتهمون بالكذب يف توبتهم، وا مأل

  .1»مبعرض أن ينكل م، فلم تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم

. فأما إن تاب بعد القدرة عليه مل تسقط عنه شيء من احلدود؛ لآلية الكرميـة  ..«:2يقول ابن قدامه

قضـية  عليهم، فمن عداهم يبقى علـى  لتائبني قبل القدرة استثىن ا د، مثحيث أوجب اهللا عليهم احل

قد عجز عن الفساد و  هو ألنه بعد القدرة عليه ليست هناك حاجة إىل ترغيبه يف التوبة؛ ألن ..العموم

  .  3»احملاربة 

  أثر التوبة يف حد السرقة: الثالثاملطلب 

  :احلديث يف هذا املبحث يتناول ثالثة  فروع

  السرقة، وعقوبتها  يف تعريف: فرع األولال

  أثر التوبة يف إسقاط عقوبة السرقة:  الفرع الثاين

  أثر إقامة احلد يف ضمان املال املسروق :الفرع الثالث

  :تعريف السرقة، وعقوبتها: الفرع األول

  .        تعريف السرقة –أ 

 .مال غريه ذاء مستترا إىل احلرز، فأخسرق منه املال يسرقه سرقا، واسترقه؛ أي ج :اللغةالسرقة يف

وهو مأخوذ من مسارقة . أو هي أخذ الشيء من الغري على وجه اخلفية. وهي أخذ ما ليس له أخذه

ذ من أخفهي ظاهرة يف. را إىل حرز فأخذ منه ما ليس لهوالسارق عند العرب من جاء مستت. النظر

  .   4مال غريه من حرز، سرا، خفية

  :السرقة اصطالحا 

  :حولبتعاريف كثرية كلها تدور عرفت السرقة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي 

                                                
  .158، ص2ج:اجلامع ألحكام القرآن - 1

الف موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي كان ثقة حجة ورعا عابدا ، عاملا بالفرائض وعلم اخلهو - 2

363، ص 15الذهيب ، سري اعالم النبالء، ح . ه بدمشق 334:تويف سنة. واألصول والفقه 
      295،ص  8ابن قدامة ، املرجع السابق، ح- 3

-   .231ين ، املرجع السابق ،صا؛ والراغب األصفه155،ص10لسابق ،جالفريوز آبادي ، املرجع ا4
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حـرز بـال    نمقدار عشرة دراهم فأكثر، م أخذ البالغ العاقل مال غريه على سبيل التملك خفية، 

     1.شبهة

  :تعريف السرقة يف الفقه اجلنائي الوضعي -

كل من اختلس شيئا غري مملوك له «يف فقرا األوىل على أن )ق،ع،ج(: من  350تنص املادة 

إىل  500يعد سارقا ، يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر وبغرامة مـن  

  »... دج 20.000

األعمال اجلنائية اليت ترمـي إىل  أما  .س منقول مملوك للغري بنية التملكفالسرقة إذن هي اختال

أو  ،الوديعة بتعدي على أو االحتيال أو، اليت تقع بطريق الغشمتلك مال الغري بدون فعل االختالس؛ك

وهذه األعمال تنطوي على  ،...باألحوال بوصف خيانة أمان، أو نص على حسبفتوصف الوكالة 

  2.أو العنف يف االستيالء على الشيء،لقوة، بينما السرقة فتقتضى استعمال اخداع

  :   عقوبة السرقة  -ب 

  :   الفقه اجلنائي اإلسالمي عقوبة السرقة يف -  

  :قال اهللا عز وجل                    

                ]،38:اآليةاملائدة[.  

أوذكرا كانمنهما،كلمنواحدةيداملرادأنعلىيدلاالثننيمجعه األيدي منمناللفظظاهر

  .أنثى

أيالتثنية،ضمريإىلاملثىنإضافةتستثقلالعربيةالفصاحةألنيديهما؛ يقـلومل"اليد"مجعوقد

:تعـاىل قال.ثنيتنيبنياجلمع                   

                   ]4:التحرمي،اآلية.[  

  :عيعقوبة السرقة يف الفقه اجلنائي الوض -

كل من اختلس شيئا غري مملوك له «: على عقوبة السرقة بقوهلا)جق،ع،(من  ]350:املادة [تنص

إىل  500يعد سارقا ، يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر وبغرامة مـن  

ق دج وجيوز أن حيكم على اجلاين عالوة على ذلك باحلرمان من حق أو أكثر مـن احلقـو   20.000

                                                
- رجع السابق وابن قدامة ، امل ؛645، ص2؛ و ابن رشد أبو الوليد ، املرجع السابق ج 132، ص 9، املرجع السابق ، ج يالسر خس:أنظر 1

  240، ص8،ج
  358حممود حممد عبد العزيز الزيين ، املرجع السابق ، ص - 2
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. واملنع من اإلقامة وذلك ملدة سنة على األقل ومخس سـنوات علـى األكثـر     14الواردة يف املادة 

     ».ويعاقب على الشروع يف هذه اجلنحة بالعقوبات ذاا املقررة للجرمية التامة

  .أثر التوبة يف حد السرقة: الفرع الثاين 

أن : رفع أمره إىل اإلمام، واحلالة الثانيةأن يتوب قبل : األوىل: إذا تاب السارق فإن له حالتان 

  .   أتناول احلديث عنهما بشكل مفصل يف هذا الفرع . يتوب بعد رفع أمره إىل اإلمام

  .توبة السارق قبل الرفع إىل اإلمام: احلالة األويل

احلـد  إىل اإلمام سقط عنـه   ع احلنفية يرون أن السارق لو رد املال إىل صاحبه قبل أن يرف

  .   هي املؤثر يف احلد إىل صاحبهبرد املال توبة السارقفتكون رد املالجرد مب

إىل صاحبها قبل أن يرفع السارق إىل اإلمام، مث رفع إذا ردت السرقة..«: يالسر خسيقول 

الكربى على  ، و قد نص اهللا سبحانه وتعاىل  يف السرقةع؛ ألن توبته قد حتققت برد املالإليه مل يقط

ـ  و ألن اإلمام ال ،درة اإلمام عليه ففي الصغرى أوىلبل قط احلد بالتوبة قسقو د يتمكن من إقامة احل

تظهر عنده ؛ ألن السرقة ال ر إذا رد املال قبل أن يرفع إليهال تظه، وعليه إال بعد ظهور السرقة عنده

  .1»و ال خصومة بعد استرداد املال،إال باخلصومة يف املال

إذا تاب السارق قبل أن يظفر به ورد املال إىل صاحبه يسقط عنـه  ... «:و يقول الكاساين

لعبـاد، و  ؛ ألن حمل اجلناية حق خـالص ل أن اخلصومة شرط يف السرقة الصغرىذلك .....  القطع

، فإذا و صل املال إىل صاحبه مل يبق لـه  وبة إمتامها برد املال إىل صاحبه، و التاخلصومة تنتهي بالتوبة

    2.»مع السارقحق اخلصومة 

:م سقوط احلد، فـإم يصـرحون بأنـه   وعلى الرغم من أن فقهاء املالكية يتشددون يف عد

  .3».يقطعإذا تاب السارق وحسنت حالته قبل أن يرفع إىل اإلمام فينبغي أن ال ...«

قـول  ي.4وما مل يبلغ اإلمـام ،فاعة للسارق إذا مل يعلم منه أذىيقررون بأنه ال باس بالش كما

ما مل يبلغ اإلمام، منه السرقة فلتة، لسارق وقعت ةس بالشفاعوال بأ«:1اهللارمحهرالدر ديمةالعال

  .  2»وال ينبغي الشفاعة يف معروف بالعداء

                                                
  176،ص  9السرحسي ، املرجع السابق، ج1-

-   96، ص  7الكاساين املرجع السابق،ج 2

  .351، ص 4ج )1319ة ، املطبعة الكربى األمريي:مصر، بوالق  (د   .حممد ابن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  ط3-
  103ص 8، ح1308املطبعة اخلريية ، :مصر(1.اخلرشي أبو عبد اهللا حممد، ،شرح اخلرشي على خمتصر خليل، ط --4
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  .توبة السارق بعد الرفع إىل اإلمام : احلالة الثانية 

علـى  حلد عنه لماء اختلفوا يف سقوط اأما إذا تاب السارق بعد رفع أمره إىل اإلمام، فإن الع

  :مذهبني

  3.، وهو مذهب اجلمهوراألمام إذا بلغ.السارقوإن تابداحليرى عدم سقوط:املذهب األول

ال يسقط ف،سرق ووصل أمره إىل القضاءلوقاتفق اجلمهور على أن السار« :يقول ابن قدامة

4.»تعاىل ق واجب من حقوق اهللاحلإسقاط  ذلكيف  ن أل؛عنه احلد، ومل جتز الشفاعة فيه

ومل يوجـد معـه    اعترافا،بلص فاعترف  ا روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيتمل -

 خالـك أمـا  : قالبلى،: قال ما أخالك سرقت؟«:املتاع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 إليـه،  وأتوب استغفر اهللا: قل: صلى اهللا عليه وسلمالنيب له بلى، فأمر به فقطع، فقال: قالسرقت؟

  ».5مرتنياللهم تب عليه: أستغفر اهللا وأتوب إليه، قال:قال

  :جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أن رجال عمرو بن مسرة روى  و -

، فأرسل إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا إين سرقت مجال لبين فالن فطهرينيا رسول اهللا،«

احلمد هللا :أنا أنظر إليه حني وقعت يده وهو يقول:قال ثعلبة .فقطعت يدهأمر بهافتقدنا مجال لنا، ف

  6»الذي طهرين منك، أردت أن تدخلي جسدي النار

  . عنه توبته مل تؤثر يف إسقاط احلدمع ذلك ففظاهر احلديث يفيد أنه كان نادما تائبا، و

  :املذهب الثاين

ط أصحاب هذا الـرأي  ويشتر. املال لصاحبه قد رد ما دامالسارقعنيسقطالقطع  أنىير

.7أا غري مقدرة مبـدة معلومـة   إال، هوصالح نيت ،مضي مدة يعلم ا صدق توبتهلسقوط العقوبة

                                                                                                                                                           
يف  ية والنقلية، له شرح على املختصر ، ومنتشاخيها ، إمام يف العلوم العقلأمحد بن حممد بن أمحد العدوي الشهري بالدردير،شيخ اإلسالم مبصر وم- 1

359ص:، وشجرة النور الزكية623، ص2احلجوي، الفكر السامي، ح . ه1201:الفقه ، وشرحه ، له أخالق عالية وصراحة يف احلق تويف سنة

-   351،ص  4حممد بن عرفة الدسوقي ، املرجع السابق ،ج 2
  . ، ؛126،ص 11؛ وابن حزم ، املرجع السابق ، ج ، 55،ص 7الكاساين ، املرجع السابق ، ج : انظر.- 3

ريى أن السارق إذا ملك العني املسروقة بأي سبب من أسباب التملك ف-رمحه اهللا- حنيفةا أب  إال.296،ص 8ابن قدامة، املرجع السابق ، ج - 4

  .املرجع نفسه، والصفحة نفسها.قبل اإلمضاء فال حد عليه
  2426:إرواء العليل ،املرجع السابق،رقم. يب أمية املخزومي، والبيهقي عن أئياالنسووأبو داود  محد ،أأخرجه  ]ضعيف[- 5

-     2588:رقماأللباين،ضعيف ابن ماجه. عن عبد الرمحان بن ثعلبة األنصاري عن أبيه خرجه ابن ماجة،]ضعيف[6

-   184، ص   4ابن قدامة ، املرجع السابق ، ج : انظر 7
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التائـب مـن   «: الصالة والسالم قوله عليهل:حد قوليهماأيف  أمحد والشافعي اإلماممذهب ذاوه

  .ليهومن ال ذنب له ال حد ع 1»الذنب كمن ال ذنب له

تـاه رجـل    قد أشهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم و:أنس رضي اهللا عنه وحلديث

ه، نفاعرض عنه، مث أتاه الثانية، فأعرض عيا رسول اهللا، إين أصبت حدا من حدود اهللا تعاىل،: فقال

أصبت حدا من :قالفمث قاهلا الثالثة، فأعرض عنه، مث أقيمت الصالة، فلما قضيت الصالة أتى الرابعة،

مث   ،أو الوضـوء  -أمل حتسن الطهـور «: اهللا عليه وسلمصلى  حدود اهللا، فأقم يف حد اهللا، قال

  .2»نفا؟ اذهب فهي كفارتكآشهدت الصالة معنا 

يه وسلم يف جملـس،  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل«:، قالأمامةعن شداد بن عبد اهللا، عن أيب و 

: ل اهللا، أصبت حدا فأقم علي كتاب اهللا، قال، فأقيمت الصـالة، قـال  يا رسو:فجاءه رجل فقال

يا رسـول اهللا،  : فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما فرغ خرج رسول اهللا وتبعه، فقال

أليس خرجت مـن منزلـك   «:صلى اهللا عليه وسلمأصبت حدا فأقم علي كتاب اهللا فقال له النيب

وجل قد غفر لك  فإن اهللا عز: بلى، قال: ، فقال الرجلليت معنا ؟توضأت فأحسنت الوضوء وص

.3»أو ذنبك ،حدك

  :الترجيـــح

آية حد الظاهر من ألنإذا تاب ورد املال لصاحبه؛السارقعنيسقطالقطع  أنالذي يظهر يل 

:تعاىلقال .السرقة ال بعد إقامة احلدالسرقة يدل على أن التوبة مسقطة للحد بعد  

            ]أي من تاب من بعد السرقة  ]39آية:املائدة

  . وبته مقبولةفإن ت -أصلح أي –نادما عازما على عدم العودة للظلم  ،ورد املسروق

ا يفتح بابا خطريا أمام دعاة تعطيل احلدود، سواء من جهلة على أن القول بسقوط احلد بالتوبة مطلق

لذلك وجب  .ااهريناملسلمني، أو من املدسوسني يف صفوفهم ، أو من أعداء اإلسالم الظاهرين 

أن يفهم حكم سقوط احلد بالتوبة جنبا إىل جنب مع ضرورة إقامة  - وقياما بأمر اهللا ،سدا للذرائع

  .واهللا أعلم.يدفع أحدمها اآلخر، وال يسقط أحدمها اآلخر حدود اهللا فهما متكامال ال

  .ايف حد الزنة أثر التوب:املطلب الرابع

                                                
  3145األلباين صحيح الترغيب والترهيب، املرجع السابق ، رقم.اهللا عنه رضيأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود ] حسن لغريه[1

-   6437: رواه البخاري باب إذا أقر باحلد ومل يبني ،هل لإلمام أن يستر عليه ، رقم] صحيح[2

-   .سبق خترجيه 3
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  :فروع هي كالتايل على مدخل وثالثةيشتمل هذا املطلب 

  . خطورة جرمية الزنا : مدخل

النفس، ذلك  من أخطر اجلرائم اخللقية جرمية الزنا، وخلطورا قرا اهللا سبحانه و تعاىل بالشرك، وقتل

:يف قوله                  

                  ،]69-68:الفرقان،اآلبة[ 

:فقال تبارك وتعـاىل . مقاربتها، توقيا من الوقوع فيها من سبحانه وتعاىل حذرولذلك     

         ]32:اإلسراء،اآلية[           .  

  .وعقوبة فاعلها ،تعريف جرمية الزنا:الفرع األول 

  :تعريف الزنا  -أ

هو الفجور، من زنا؛ أي فجر، يدل على مطلق اإليالج، يف مطلق الفرج،: تعريف الزنا  لغة

  .1أو يف قبل اآلدمي خاصة

: و علـى الثـاين  . أو حيـوان  ،الدبر من إنسانوأالقبل  يتحقق الزنا بالوطء يفألول فعلى ا

      2".إتيان" ويف البهيمة " لواط " :الدبرإليالج يف ل يقالف.خيصص بقبل اآلدمي

  :تعريف الزنا اصطالحا 

  .اجلنائي اإلسالمي التشريعتعريف الزنا يف  :أوال

على أن اإليالج مـن مكلـف    : ، جند أا اتفقتببعض األئمة األربعة بعضها فمبقارنة تعار ي

يف قبـل   يكون ذلك اإليالجوأن ،ذلك حبشفة أو قدرها عند مقطوعها كان –متعمد إتيان الفعل 

  .       3من غري شبهة  ا، وأن يكون اقترفآدمي

  .اجلنائي الوضعيالتشريع تعريف الزنا يف  :ثانيا

 –رجال كان أو امرأة –الزنا هو اتصال شخص متزوج «: أمهها قوهلم ،عرف بتعريفات عدة

ويرتكبه ،جل آخر غري زوجهااتصلت جنسيا بر اتصاال جنسيا بغري زوجه اآلخر، ترتكبه الزوجة إذا

      .4»الزوج إذا اتصل جنسيا بامرأة غري زوجته
                                                

  . واألوىل هي املشهورة . ملد لغة متيم، وجند ؛ والزنا بالقصر لغة احلجاز ،و با490، ص 4ق ،ج ،فريوز آ بادي، املرجع السابلأنظر ا - 1
دار اجلامعة :مصر، اإلسكندرية حممود حممد عبد العزيز الزيين،شكوى اين عليه  وآلثار املترتبة عليها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  - 2

  243ص   )2004اجلديدة للنشر  
  ؛  626، ص 2ابن رشد ، املرجع السابق ، ج ،:  أنظر  -3
  245ص ،نفسه حممود حممد عبد العزيز الزيين ، املرجع- 4
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  :اجلنائي الوضعي يف تعريف الزنا التشريعاجلنائي اإلسالمي و التشريع املقارنة بني:ثالثا

لوضـعي،جند أن هنـاك   واجلنائي ااجلنائي اإلسالمي، : التشريعني من خالل تعريف الزنا يف 

وطء حمرم زنا و يعاقب عليه، سواء حدث من اجلنائي اإلسالمي يعترب كل  تشريعال، فاختالف بينهما

يقصـره   بل،ي فال يعترب كل وطء حمرم زنااجلنائي الوضعالتشريع خبالف  .متزوج، أو غري متزوج

  .على الزنا احلاصل من الزوجني فقطبصفة خاصة 

  :جرمية الزناعقوبة  -ب

  يف التشريع  اجلنائي اإلسالمي -

: ال اهللا عزوجـل ق                        

                          ،]،2: اآليةالنور[.  

رسول اهللا صلى عليه وسلم وهو يف املسجد أتى رجل إىل «:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالو

يا رسول اهللا،إين زنيت، فأعرض عنه، حىت رد عليه أربع مرات،فلما شهد على نفسـه  : فناداه فقال

فهـل أحصـنت؟    : ال،قـال :قالن؟ أبك جنو:أربع شهادات، دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  . هذه العقوبة يف الدنيا.1»اذهبوا به فارمجوه: نعم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:قال

:يف اآلخرة فيقول اهللا عز وجل اأم             

                       

]لكن بعد أن ذكر اهللا عز وجل عقوبة الزنا ،وغريها من اجلرائم قال]69-68:الفرقان،اآلية:

                         

]70:اآلية،الفرقان[           

  :ييف التشريع اجلنائي الوضع-

يقضي باحلبس من سنة إىل سنتني على كـل  «:أنهعلى ]339:املادة[نصت ، )جق،ع،(:يف

وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جرمية الزنـا مـع   . جة ثبت ارتكاا جرمية زنا امرأة متزو

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا باحلبس من سنة إىل سنتني ، وتطبق . امرأة يعلم أا متزوجة

  .»العقوبة ذاا على شريكته 

                                                
  22-21، ص  8باب ال يرجم انون وانونة ج،، كتاب احملاربني من أهل الكفر و الردة، أخرجه البخاري -1
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وهذه هـي  أن يرفع إىل اإلمام،  من هذه اجلرمية قبلالتائبيقتضي أن نفرق بني  املقامو: هذا 

أخصص لكل حالة فرعا مستقال . بعد الرفع إىل اإلمام، وهذه هي احلالة الثانيةوالتائب . احلالة األوىل

  :مها كالتايل

  :حد الزنا قبل الرفع لإلمام أثر التوبة يف :الفرع الثاين

ما فعل، مع العزم علـى  ندم على  اإذا تاب الزاين قبل الرفع لإلمام فان احلد يسقط عنه، وإذ

  .   عدم العود للذنب مرة أخرى، فان اهللا يقبل توبته كذلك

  .قاضي ال يقام من أجلها احلدإىل ال لماء على أن جرمية الزنا اليت مل ترفعوقد اتفقت كلمة الع

بله أمجع العلماء على أن التوبة ال تسقط احلد عند احلاكم بعد الرفع إليه، أما ق «:يقول ابن عابدين

أتى رجل رسول اهللا صلى  «:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالبدليل ما روي .1»فيسقط احلد بالتوبة

فأعرض عنه حىت رد عليه أربع يا رسول اهللا إين زنيت،:اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد فناداه،فقال

ال :ك جنون؟ قالشهد على نفسه أربع شهادات دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبمرات،فلما 

  .2»اذهبوا به  فارمجوه : نعم،فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:فهل أحصنت؟ قال: قال

ب إىل اهللا أنه يستحب ملن وقع يف مثل قضية ما عز أن يتو«:اهللا يقول اإلمام ابن حجر رمحه

وذا .  3»ماميفضحه وال يرفعه إىل اإل وأن من اطلع على ذلك يستر عليه، وال...تعاىل ويستر نفسه

يتقي اهللا عـز   نوحنن حنب ملن أصاب احلد أن يستتر، وأ...«:فقال:-اهللا رمحه–جزم اإلمام الشافعي

  .4»اهللا عز وجل يقبل التوبة عن عباده نوجل، وال يعود ملعصية اهللا، فا

 فإنه...«:عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالما روي و 

ـ  والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر: من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهللا، وقرأ نفس وال يقتلون ال

بل ينبغي .من أصاب حدا ومل يفتضح أمره يدل على قبول توبة .5»إال باحلق وال يزنون اليت حرم اهللا

ة فيه دالل.7»ذنب لهالتائب من الذنب كمن ال  «:عليه وسلمصلى اهللا  هقولو. 6.له الستر على نفسه

  . يرتكب إمثا، يصبح كمن ملورجع عن معصيتهعلى أن من تاب إىل اهللا تعاىل 

                                                
  .     140،ص 3حاشية رد احملتار على الدر املختار، ج - 1
  .سبق خترجيه- 2
  125-124، ص 12رجع السابق،جإبن حجر ، امل- 3

-   .138،  ص  6الشافعي ، املرجع السابق ج  4
  .ومل يعلق عليه  825،  ص 2:ج بالزناباب ما جاء فيمن اعترف على نفسه ،كتاب احلدود، ‘أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ.- 5
  .131، ص 5ج)  1986-1436ار إحياء التراث العريب ،د:بريوت  (  7.الفقه على املذاهب األربعة ،ط.عبد الرمحان اجلريزي ، : أنظر - 6
  .،   1420،  ص    2:باب ذكر التوبة ج ‘كتاب الزهد،أخرجه ابن ماجة يف سننه-7
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  .أثر التوبة يف حد  الزنا بعد الرفع لإلمام: الفرع الثالث

  :ما يلياختلفت آراء أهل العلم يف سقوط حد الزنا بالتوبة بعد الرفع لإلمام إىل 

  :معتمدين على األدلة التالية  .1سقط احلدالقائلون بأن التوبة ت:الرأي األول

. ذلك بالتوبة وأا مسقطة للعقوبـة إن القرآن الكرمي عندما ذكر عقوبة الزنا األوىل عقب على  -أ 

:قال تعـاىل                     

 ]،16:اآليةالنساء.[  

أقـم  :فقالأن ماعز بن مالك أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ... أبيه نرواه يزيد بن نعيم، عما -ب

فخـرج   ..مسته احلجارة فخرج يشتد اأمر برمجه، فلم عنه أربع مرات، مث ضعلي كتاب اهللا، فأعر

:فصرعه،فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثه بأمره،فقال عبد اهللا بن أنيس من ناديه بوظيف محار

  .2»؛ لعله يتوب فيتوب اهللا عليه،يا هزال لو سترته بثوبك كان خريا لكههال تركتمو «

أن امرأة وقع عليها رجل يف سواد «:ه وائل بن حجر،عن علقمة بن وائل، عن أبيوما رواه مساك -ج

سها،فاستغاثت برجل مر عليها، وفر صاحبها، مث مر عليها الصبح،وهي تعمد إىل املسجد عن كره نف

قوم ذو عدد،فاستغاثت م ،فأدركوا الذي استغاثت به،وسبقهم اآلخر، فأتوا به النيب صلى اهللا عليه 

إمنا كنت أغثتها على صاحبها :وسلم فأخربته أنه وقع عليها،وأخربه القوم أم أدركوه يشتد، فقال

:" فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  كذبت هو الذي وقع علي،:قالت،فأدركين هؤالء فأخذوين

أنا الذي فعلـت، فـاعترف،  ال ترمجوه وارمجوين،:فقام رجل من الناس فقال،"اذهبوا فارمجوه 

أما أنت فقد غفر :"فقالوالذي أغاثها، واملرأة،فاجتمع عند رسول اهللا عليه وسلم الذي وقع عليها،

ارجم الذي اعترف بالزنا، قال رسـول اهللا  :فقال عمر،"قوال حسنا ي أغاثها،وقال للذاهللا لك،

توبة لو تاا أهل مدينة يثرب لقبل منـهم،   -أحسبه قال–ال، انه قد تاب إىل اهللا تعاىل :"عليه وسلم

  . 3»فأرسلهم 

ـا  ال ريب أن احلسنة اليت جـاء   «:فقال هذا احلديثعلى -رمحه اهللا ابن القيمعلق وقد 

وإنقاذ رجل مسلم من اهلالك، وتقدمي حياة خشية من اهللا وحده،الرجل من اعترافه طوعا، واختيارا، 

                                                
  .296،ص 8إبن قدامة ، املرجع السابق ،ج- 1
  .217،ص  5:أخرجه أمحد يف مسنده ج - 2
  .285_8/283:ل حق اهللا تعاىل بالتوبة قياسا على آية احملاربةكيسقط :كتاب السرقة باب من قال،ننأخرجه البيهقي يف الس -3
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وكانت فقام هذا الدواء لذلك الداء،أكرب من السيئة اليت فعلها،. واستسالمه للقتلأخيه على حياته،

  .1»فزال املرض وعاد القلب إىل صحتهالقوة صاحلة،

ال  ومن ال ذنب له.2»التائب من الذنب كمن ال ذنب له« :هللا عليه وسلمقول النيب صلى ا -د 

  .حد عليه

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يـوم   «:عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال-ه 

مث أتـاه الثانيـة،   إين أصبت حدا من حدود اهللا فأعرض عنه،يا رسول اهللا،:فقالوقد أتاه رجل،

فلما قضـى الصـالة  أتـى الرابعـة،    مث أقيمت الصالة،عنه، ضمث قاهلا الثالثة فأعرعنه،فأعرض 

أو -أمل حتسن الطهـور : صلى اهللا عليه وسلمأصبت حدا من حدود اهللا، فأقم يف حد اهللا، قال :فقال

  .3»مث شهدت الصالة معنا آنفا ؟ اذهب فهي كفارتك -الوضوء

اربة الذي يسقط بالتوبة قبل القدرة على احملاربني، فوجب على حد احمل: واستدلوا  بالقياس -و

ألا حـدود وقعـت   أن تكون مجيع احلدود من الزنا، والسرقة، والقذف، و شرب اخلمر كذلك؛

  .4»...التوبة قبل القدرة على أهلها

  : القائلون بأن التوبة ال تسقط احلد:الرأي الثاين

قوله تعـاىل  :ومن أدلتهم                       

                          ]2:اآلية،النور .[

املخاطب يف ذلك اإلمام،فلزم من لد على الزنا بعد ثبوت البينة، وإن اهللا تعاىل رتب األمر باجل:لواوقا

  .إذا بلغ اإلمام احلد عليه  أن يقيمه: هذا

صلى اهللا أتى رجل من املسلمني رسول اهللا  «:ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال و

رسول اهللا، إين زنيت،فأعرض عنه،فتنحى تلقاء وجهه،فقال  يا:عليه وسلم وهو يف املسجد فناداه،قال

يـا رسـول اهللا، إين زنيـت،    .زنيت،فأعرض عنه،فتنحى تلقاء وجهه،فقال لهيا رسول اهللا ،إين :له

ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسـول اهللا  5فأعرض عنه حىت ثىن

نعم، فقال رسـول اهللا  : فهل أحصنت قال: ال، قال:قال  أبك جنون؟: صلى اهللا عليه وسلم، فقال

                                                
  135، ص 12ج، فتح الباري: ؛ وانظر22، ص 3:إعالم املوقعني، املرجع السابق ،ج -1
  .سبق خترجيه - 2

-   .133، ص 12ج، فتح الباري وله شاهد عند البخاري من حديث أنس بن مالك أنظر ، أخرجه أمحد 3

-     .127، ص  11:رجع السابق ،جإبن حزم ،امل 4
  .أي كرره أربع مرات ،هو بتخفيف النون- 5



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

120

: فأخربين من مسع جابر بن عبد اهللا يقول: اذهبوا به فارمجوه قال ابن شهاب: "صلى اهللا عليه وسلم

  .1»ناه باحلرة  فرمجناه، فأدركباحلجارة هر فكنت فيمن رمجه، فرمجناه باملصلى، فلما أدلقته

امرأة من جهينة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه أن  «: ضي اهللا عنهرواه عمران بن حصني روما     

يا نيب اهللا، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليـه  :وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت

عل، فأمر ا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن إليها، فإذا وضعت فأتين ا، فف: وسلم وليها، فقال

تصلي عليها يا نيب اهللا وقـد  :فرمجت، مث صلى عليها، فقال له عمرمث أمر اثياا، فشكت عليها

وجدت توبـة   للقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة ولسعتهم، وه: فقال ،زنت؟

  .2»جادت بنفسها هللا تعاىلأفضل من

  . اهللا ، وابن القيم رمحهما3وهو اختيار ابن تيمية: الرأي الثالث

ب عليه احلد، ولكن إذا طلـب  تائبا فال جيا جاء صاحب احلد بنفسه معترفا، وأنه إذ: ومفاده

  .لك أقيم عليه احلدهو ذ

رة عليهما مل ، والشارب إذا تابا بعد القدأن الزاين :عاهللا يف بعض املواض رمحه ابن تيميةيذكر

عنـهما العقوبة،حلصـول املقصـود    سقطت أما إذا تابا قبل القدرة عليهما ، وتسقط العقوبة عنهما

  :، ويفصل احلكم يف ذلك على النحو التايلويف موضع آخر يقيد كالمه .4بالتوبة

ا إذا جـاء  وأم.إذا ثبت سبب هذه احلدود بالبينة فإن التوبة ال تسقط العقوبة؛ ألنه ال يوثق ا

ي ؛كالـذ أقيم عليه احلدن إذا طلب هو ذلك ، ولكفهذا ال يقام عليه احلد ،صاحب احلد تائبا بنفسه

  .يذنب سرا

، نص عليه هذا الظاهر هو مذهب اإلمام أمحد ويذكر أن .وليس على أحد أن يقيم عليه احلد 

ويقـرر أن  . ،حده بالصالةماعز و الغامدية، وقصة الذي كُفًر  ستدل لذلك بقصةي.يف غري موضع

  .           5نه جاء تائبا ، وإمنا سقط عنه ألسقط عن ماعز ألنه رجع عن اإلقراراحلد مل ي

                                                
  .49، ص2باب من اعترف على نفسه بالزنا ج،كتاب احلدو،أخرجه مسلم  - 1
  .53،ص 2ج:باب من اعترف على نفسه بالزنا،كتاب احلدود،أخرجه مسلم - 2
نة ، عرف الناس بالقرءان ، وأحفظهم للستيمية كان من أمهر أهل زمانه يف علوم الدين وأ هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن - 3

ة يف اإلسالم وأتقنهم للتفسري ، عارفا بالرجال بصريا باألسانيد متبحرا يف الفنون واألصول ، وكان شديد الرد على الفرق الضالة وعلى البدع احلادث

686،ص 2احلجوي ، الفكر السامي، ج. ه728تويف سنة . رية ، فهو من اددين هلني، له تواليف كثوعلى العلماء املتسا
  374،ص10ج)1988-1409دار املعرفة ، : لبنان ، بريوت(1.،الكربى ،طالفتاوىابن تيمية ، جمموع   -4
  301، ص 28، و ج 32- 31، ص 16ابن تيمية ، املرجع السابق ، ج  -5
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ذلك ما  ارتضاه ابن القيم، يؤكدوهو ما  رمحه اهللا  -وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه قوله

، وأن مـاعزا،  أن التوبة مطهرة، وأن احلد مطهرمن :من جواب شيخه ابن تيمية لهذكره رمحه اهللا

لـنيب  ، فأجاما اإال أن يطهرا باحلد ، وأبياباحلد على التطهري مبجرد التوبة التطهرياختارا والغامدية

حني قـال يف   ،تطهري بالتوبة على التطهري باحلد، وأرشد إىل اختيار الصلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك

  .ال تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليهه: حق ماعز

ك مسلوهذا املسلك وسط بني :...مث يستطرد فيقول.ولو تعني احلد بعد التوبة ملا جاز تركه

وإذا . ال أثر للتوبة يف إسقاطه البتة :، وبني مسلك من يقولوز إقامة احلد بعد التوبةال جي: من يقول

  .      1»ال تدل إال على هذا القول الوسط، واهللا أعلم تأملت السنة رأيتها

  :الترجيــح

تيمية مع قوته أن اختيار ابن بعد عرض األقوال يف هذه املسألة، وبيان أدلة كل قول، يظهر يل 

  .يناسب كذلك السياسة اجلنائية احلديثة اليت تسعى إىل استبعاد العقوبة ما وجدت لذلك سبيال

؛ أي بثبوت اجلرمية عنـده ،  رفع لإلماميبني فيه معىن الالذي2بن عابدينبرأي ااالستفادةمع 

وهـذا  . إسقاط العقوبـة فإذا كانت التوبة من اجلاين قبل ثبوت ذلك عند اإلمام يكون هلا أثرها يف 

يعطي سلطات التحقيق يف الوقت احلاضر فرصة للتصرف يف التهمة تبعا ملا يظهر  -يف نظري–الرأي 

  .وأن ارتكابه للجرمية مل يكن إال زلة من غري أن يتأصل اإلجرام يف نفسيته. هلا من صدق اجلاين

  .أثر التوبة يف حد شرب اخلمر: املطلب اخلامس

مشروعية حترميه، وعقوبة شارب اخلمر ومفهوم اخلمر،فيها أبنيفروعاضييقت طلبهذا امل 

كـل  .وبعد الرفع إليه ،قبل الرفع إىل اإلمامو احلكمة منها،وأثر التوبة يف إسقاط احلد عن الشارب 

  .مسألة يف فرع مستقل

  مفهوم اخلمر :الفرع األول

  .3باعتبار أا ختالط العقل وتستره ، والتغطيةوهي املخالطة مأخوذ من املخامرة:اخلمر لغة  

وبالنظر إىل املشروبات املسكرة .4»أو التمر،راب املسكر املتخذ من عصري العنبالش «:واصطالحا

وتطلق عليها األمساء املختلفة، من األنواع  ةيف عصرنا احلاضر اليت تصنع من املواد الطبيعية، والكيماوي
                                                

  79-78، ص 2جابن القيم ، املرجع السابق ، -1
  4، ص  4ج: حاشية احملتار على الدر املختار  - 2
  23، ص 2فريوز آبادي ، املرجع السابق ،ج: أنظر - 3
  427، ص 13ابن حزم ، احمللى ، املرجع السابق ، ج  -4
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أو شراب مسكر،  كل عصري، :فهو -يف نظري–معناه أعم  ناليت ختتص ا كل بلد عن اآلخر، يكو

ليشربن أناس من أميت اخلمـر   «:وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ما كان امسهمذهب للعقل مه

  .1»يسموا بغري امسها 

  :     احلكمة منها،ومشروعية حترمي اخلمر:الفرع الثاين

:ني يف قولهلقد حرم اهللا سبحانه وتعاىل اخلمر على املسلم             

                       

                          ]املائدة،اآلية

كل مسكر مخر، وكل  «:وجاء هذا التحرمي صرحيا يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم].90-91

  .2»مسكر حرام 

ما  «:، وقوله صلى اهللا عليه وسلم3»عن قليل ما أسكر كثريه أاكم  «:وقوله عليه السالم 

  4.»أسكر كثريه فقليله حرام 

أن من أهم املصاحل اليت جـاءت الشـريعة اإلسـالمية     :واحلكمة من حترمي اخلمر تتجلى يف 

عنـد حـد    وشرب اخلمر بدون شك ال يقف"فسية،و البدنية ألفراد اتمع السالمة الن"حلمايتها 

ستكون هذه املصاحل مهددة بااليار التام إذا مل تواجه هذه اجلرمية بعقوبـة  ذه املصاحل، بل املساس 

      .-الردع العام-كما تردع غريه -الردع اخلاص-.تردع الفاعل

  عقوبة شارب اخلمر: الفرع الثالث

: عنه أنس رضي اهللاأحاديث منها ما رواه  يف عدةالسنة النبوية بعقوبة شارب اخلمرتقررت 

  .5»، وجلد أبو بكر أربعنيل، والنعاضرب يف اخلمر باجلريد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم «

 اإن شـربو  اخلمر فاجلدوهم، مث إن شـربوا فاجلـدوهم، مث   اإذا شربو«:وقوله عليه السالم       

  .6»فاقتلوهم 

  .دار هذا احلدإال أم اختلفوا يف مق. على جلد شارب اخلمر ءالصحابة، والفقها وأمجع

                                                
  3688:، برقم.....أقوام يستحلون احلر ، واحلرير ،و اخلمر واملعازف أميتليكونن من .رواه البخاري تعليقا بلفظ  -1
  2001:رقم؛و مسلم يف بيان أن كل مسكر مخرا ، 5263:أخرجه البخاري يف باب ما حيرم من األشربة، رقم: متفق عليه  - 2
301، ص 8رواه النسائي يف األشربة ، ج- 3

-   1866:  ربة ، رقم شيف األ الترمذيرواه 4
1706:؛ومسلم برقم 6773:رواه البخاري برقم: متفق عليه   - 5
إسناده حسن: وقال 1444:والترمذي برقم   2573؛ :رواه ابن ماجه برقم- 6
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يب طالـب  لقول علي ابن أ. د مثانون جلدةيذهبون إىل أن مقدار احل ةفاملالكية، واحلنابلة، وأبو حنيف

إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية مثانون، ومل ينكر عليه أحد فكـان  « :رضي اهللا عنه

  .1»وهو ما طبقه عمر ابن اخلطاب يف خالفته. إمجاعا

وهو مذهب أيب بكر الصديق، وعثمان .قدار احلد أربعون جلدةوذهب الشافعية، والظاهرية إىل أن م

الوليد ابن عقبة بتوكيل مـن  حني جلد «ورواية عن علي رضي اهللا عنه ابن عفان رضي اهللا عنهما،

وجلد أبو  أمسك، جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني،: فلما بلغ أربعني قال للجالد: عثمان

  .2»بكر أربعني، وجلد عمر مثانني، وكل سنة وهو أحب إيل

 تقع مبجرد إتيان ؛ أي جرائم السلوك ارد، اليتكليةهذا، وجرمية شرب اخلمر من اجلرائم الش

حىت ولو ختلـف  ،إتيان فعل الشرب للمادة املسكرة وبالتايل فهي تقع كاملة مبجرد،السلوك املادي

ما أسـكر  ":ال تؤدي إىل السكر، إعماال حلديثكانت الكمية قليلة ولو الت،السكر يف بعض احلا

  .وجب احلد ياملسكرة فمجرد الشرب للمادة  ."كثريه فقليله حرام

، والثاين البينة وهذا حمل اتفاق بني أوهلما اإلقرار :احلد على شارب اخلمر بأحد أمرين ويثبت

وليس املقام مقـام   .خلمرجلرمية بالقرائن الدالة على تعاطي اه ايف إثبات هذ االفقهاء، إال أم اختلفو

وأركز على الفـرعني   ،اخلمر لذا سأكتفي ذاألن املطلوب هو أثر التوبة يف عقوبة ؛بسط يف هذا

  .اإلمامبعد الرفع إىل  أثرهاو،اخلمر قبل الرفع إىل اإلمام يف حدتوبة الأثر: التاليني

  .اإلماماخلمر قبل الرفع إىل حد  يفتوبة الأثر: الفرع الرابع

لعمـوم   توبتـه؛ تقبل عز وجل فيها بينه و بني اهللا  اصادق اب توبة نصوحشارب اخلمر لو تا

  .3و األحاديث الدالة على قبول التوبة ، كما بينا سابقا،اآليات

ىل أو شرب اخلمر قبل أن يرفع إ ،لسرقةاو أ،من تاب من الزنا..«:-اهللا رمحهيقول ابن تيمية

  4»عليهم كما سقط عن احملاربني إذا تابوا قبل القدرة ؛فالصحيح أن احلد يسقط عنه ،اإلمام

  .اإلمامبعد الرفع إىل اخلمريف حد توبة الأثر: الفرع اخلامس

  :في سقوط احلد عنه رأيانفتاب شارب اخلمر بعد الرفع إىل اإلمام  إذا

                                                
211، ص 1ابن القيم ، املرجع السابق، ج - 1
  .4480:؛ وأبو داود برقم  1707:رواه مسلم برقم - 2
.توبة الزاين، وتوبة السارق: ما سبق ذكره  يف املطلبني السابقني -3

- .299، ص  4ع السابق ،ج ابن تيمية ، املرج4
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ن النيب أرضي اهللا عنهقبيصة ابن ذؤيبمن حديث روى ما :بدليلاحلدسقوطعدم:األولالرأي

 النيب صلى اهللا عليه وسلم أن:وجه الداللة منه1»من شرب اخلمر فاجلدوه«:قالسلم صل اهللا عليه و

  .بإقامة احلد على كل من شرب اخلمر، ومل يستثن تائبا من غريه أمر

 :بإقامة احلـدود يف  تردقد و وصإن النص ...«:-اهللا كما قال ابن حزم رمحه-وباجلملة 

ومل يصح نص أصـال و القذف، و مل يستثن اهللا تعاىل تائبا من غري تائب، ،والزنا ،و اخلمر ،السرقة

بإقامـة أمر اهللاخيص التائب من عمومفال حيل أن احلد عن التائب، فإذا كان األمر كذلكبإسقاط

  .2»وال إمجاع  ،دون نص ،والقياساحلدود بالرأي

مـام  أمحد بن حنبـل، إال أن اإل و ،لشافعيلأن التوبة تسقط احلد، و هو رأي : ثاين الرأي ال

ذلك  ىواستدلوا عل.واستقامتهم ،يعلم منها صالح حالتهم،سنة على توبتهممضياشترطالشافعي

، فإذا أسقطت العـذاب  -العذاب األكربوهو–ن التوبة تسقط عذاب اآلخرة أ:مفاده بدليل عقلي

  .3قل، الذي هو احلد يف الدنياأحرى أن تسقط العذاب األف،األكرب

:حــالترجي

ألن  احلكم بالعقوبة؛ ال يسقط عنهب اخلمر لو رفع أمره إىل اإلمام الذي يظهر يل أن شار

أيت النيب « : ، أنه قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنهف. هعلى عدم سقوط من السنة تدل صالنصوظواهر 

فمنا الضارب : رضي اهللا عنه  قال أبو هريرة. اضربوه:قالفجل قد شرب، هللا عليه و سلم برى صل

ال تقولوا :أخزاك اهللا، قال: بيده، و الضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم

  4.»هكذا،ال تعينوا عليه الشيطان

د من الضرب باليد لكن إذا تأملنا هذه النصوص نالحظ أا جاءت للزجر والتوبيخ وهو املقصو  

ولعل هذا هو الذي جعل الشرع مل حيدد له عقوبة وإمنا هي اجتهادية من خليفة املسلمني .والثوب

  :ألن اهللا عز وجل قال.ميكن أن تترك إذا علمنا أن الفاعل تاب وحسنت حالته. عمر رضي اهللا عنه

                  

:وقال]153:األعراف،آیة[                

               ]وقال عز وجل]17:النساء،آية:  

                                                
. 2/242: أخرجه أبو داود ، كتاب احلدود ، باب إذا تتابع يف شرب اخلمر - 1
.129، ص 11املرجع السابق ،جابن حزم ،  -2
.  130، ص 11،ج نفسه املرجعابن حزم ،  - 3
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  ]119:النحل،آية[

عن أيب هريرة قال اهللا تعاىل فيما رواه عنه صلى  .قت غضبهبينت لنا أن رمحة اهللا سبالسنة النبوية و

  .1»سبقت رمحيت غضيب «:  اهللا عليه وسلم

وإقامة احلد  تعترب انتصارا لغضب اهللا، وسقوطه بالتوبة من رمحة اهللا، ورمحة اهللا سبقت غضبه، قال  

...:تعاىل      ..]وجلوقال عز] 12:األنعام،آية:      

                  

                 ]156:األعراف،آية[  
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  :املبحث الثاين 

  .أثر التوبة يف احلدود اليت فيها حق للعباد
بقابليـة  ، وحق العباد، أن الثاين ميتـاز  سبقت اإلشارة إىل أن معيار التفرقة بني حق اهللا تعاىل

ن الشارع قد أعطى العباد حق التنازل عنه، حتقيقا للمصـلحة  مبعىن أ. إذا تنازل العبد عنه -اإلسقاط

  .  العامة، واخلاصة

  .عقوبة القصاص والدية،والقذف ةعقوب:والعقوبات اليت من هذا القبيل هي

  .أتناول كل واحدة منهما يف مطلب مستقل 

    أثر التوبة يف حد القذف: املطلب األول

  :يقول اهللا عز وجـل                          

                              

  ]اوكيفية التوبـة منـه   ،القذفجرمية آلية تضمنت عقوبة هذه ا].5-4:النور،اآلية. 

وهل هي من حقوق اهللا عز وجل، أم من حقـوق  يتضمن التعريف ا، القذفوالكالم حول جرمية 

  :تايلالعباد، و بيان عقوبتها، مث أثر التوبة يف هذه العقوبة، كل مسألة يف فرع مستقل هي كال

    القذف تعريف : الفرع األول

ول قذف وتق ،تقول قذف باحلجارة يقذف؛ أي رمى ا. أو سهم ،الرمي حبجر:لغةالقذف

  .1واستعري القذف للشتم والعيب.احملصنة ؛أي رماها بالزنا

دبر، أو نفي من الرمي بوطء حرام يف قبل أو  هو« :لفقه اجلنائي اإلسالميالقذف يف امعىن 

  2.»و تعريض بذلكنسب، أ

أو  ،أو ينفي الولد عن نسبه تصـرحيا ، اللواطأو، بالزناأن يرمي القاذف املقذوفهو : فالقذف إذن

  .؛ أي كما يتحقق باللفظ الصريح، يتحقق بالكنايةكناية

اهللا رضـي   يف زمن عمر بن اخلطاب ااستبأن رجلني « روى مالك عن عمرة بنت عبد الرمحن،ملا 

 ذلك عمر بـن اخلطـاب،  واهللا ما أيب بزان، وال أمي بزانية، فاستشار يف :ا لألخرحدمهأ، فقال عنه

                                                
 9؛ وابن منظور ، املرجع السابق ،ج 397ب األصفهاين ، املرجع السابق ، ص؛ والراغ 265، ص 3آبادي ، املرجع السابق، ج زالفريو: أنظر -1

  .277-276، ص
  .324، ص 4الدسوقي ، املرجع السابق ، ج- 2
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 ،نرى أن جتلده احلـد  ،قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا:خرونآمدح أباه وأمه، وقال :فقال قائل

  .1»فجلده عمر احلد مثانني

املقذوف، فإذا حصـلت  إلزالة املعرة اليت أوقعها القاذف ب شرعاحلد يف القذف ..«:يقول القرطيب

  2»...واملعول على الفهم .وجب أن يكون قذفا كالتصريح ،أو الكناية ،املعرة بالتعريض

  :لفقه اجلنائي الوضعيالقذف يف ا

بأنه إسناد واقعة حمددة ، يستوجب عقاب من تنسب  «: سيينحممود جنيب حيعرفه األستاذ 

  .3»إليه ، أو احتقاره إسنادا علنيا عمديا 

يعد قذفا كل  «:اليت تنص على أنه ،)جق،ع،(من ]296:املادة[ورد تعريف القذف يف  اكم

ادعاء بواقعة من شأا املساس بشرف و اعتبار األشخاص ، أو اهليئة املدعى عليها به، أو إسـنادها  

إعادة  إليهم، أو إىل تلك اهليئة، ويعاقب على نشر هذا اإلدعاء ، أو ذلك اإلسناد مباشرة ، أو بطريق

النشر حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص ، أو هيئة دون ذكـر االسـم   

،أو  ولكن كان من املمكن حتديدها من عبارات احلـديث أو الصـياح، أو التهديـد، أو الكتابـة    

  .»،أو الالفتات، أو اإلعالنات موضوع اجلرمية املنشورات

، هـو  أن قوام القذف ومن التعريف قبلها):جق،ع،(ن م]296:املادة[ضح ، ومما جاء يف يت

  .احتقاره حمددة من شأا عقاب اين عليه، أو فعل اإلسناد، الذي ينصب على واقعة 

  :القذف تعريف لفقه اجلنائي الوضعي يف ا وسالمي لفقه اجلنائي اإلااملقارنة بني 

،أو الرمـي  ، أو نفي النسـب بالزناال بالرمي لفقه اجلنائي اإلسالمي ال يكون إاإن القذف يف 

الفقهاء يدخلونه يف جرائم السب واليت يعاقب عليها و.وماعدا ذلك ال يتناوله حد القذف .باللواط

  .يةتعزيرعقوبة البال

إسناد واقعة تسـتوجب  : القذفجلنائي الوضعي الذي يذهب إىل أن لفقه ااهذا على عكس 

 ..أهل وطنه؛ كاإلسناد إليه أنه مرتش مثال، أو سارق  عقاب من أسندت إليه علنيا، أو احتقاره عند

يـدخل يف   ال فالرمي بالزنا،وبـالعيوب اخللقيـة  . نية ال يكون قذفا، وهذه العالوبغري هذا اإلسناد

  . لفقه اجلنائي اإلسالميايف جرائم السب، وهذا على النقيض من مسلك  بل  القذف،

                                                
  152، ص 4جالزر قاين، املرجع السابق ، كتاب احلدود،  -1
    172، ص 12القرطيب ، املرجع السابق،ج  - 2
450ابق ، صحممود جنيب احلسيين ،املرجع الس - 3
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  :؟هل القذف حق هللا أم لآلدميني: الفرع الثاين

 ،حـق للعبـد  منهم من يرى أنهأن حد القذف حق خالص هللا تعاىل، ومن يرى اء مالعل من

وسقوط احلـد   ،العفو عن القاذفاخلالف تظهر يف  مثرة هذاو. حق مشترك ترى أنه وطائفة أخرى

 زللعبد، أجاحق  إنه ومن قال، نه حق هللا مل جيز العفوإقال فمن..«:قال يف بداية اتهد.بذلك عنه

قال بالفرق  ،ليهإلكليهما وغلب حق اإلمام إذا وصل إنه  ، ومن قالهمل يبلغومام أسواء بلغ اإل ،العفو

  .1»يصل ملبني أن يصل إىل اإلمام أو 

وحق العبد، ولكن إذا  ،على حق اهللا تشتملاليت  من احلدود هو -نظري يف-وحد القذف

تعافوا احلدود فيمـا  «: وله عليه الصالة والسالم، لق2ق اهللا تعاىلىل اإلمام صار حقا من حقوإوصل 

  3.»بينكم، فما بلغين من حد فقد وجب

  :القذف جرمية  عقوبة: الفرع الثالث 

  :لفقه اجلنائي اإلسالميا يف القذف جرمية  عقوبة  -أ

  :يقول اهللا عز وجـل                          

                            

  ]ن القاذف إذا مل يأت بأربعة شـهود أعلى الكرمية تدل هذه اآلية ].5-4:النور، اآلية 

حيكـم  ، وال تقبل له شهادة أبداة، وأن جيلد مثانني جلد-:ثالث عقوباتبيعاقب  على ما قاله فإنه

  .وهذا متفق عليه إذا مل يتب .وال عند الناس ،عند اهللا ، الال يكون عدالفمثةومن  ،بفسقه

  . ، واثنتني تبعيتنيأصلية عقوبة: يعين أن عقوبة القذف تتمثل يف

  :لفقه اجلنائي الوضعيا يف القذف جرمية  عقوبة-ب

، تتجاوز سنة وال تقل عن مخسـة أيـام  حدد املشرع اجلزائري عقوبة القذف باحلبس مدة ال 

السلطة د وسع املشرع بذلك من نطاقوق. ج د 100.000والتزيدعلى،دج 5000تقل عن وبغرامة ال

  .  4وله أن حيكم بإحدى هاتني العقوبتني فقطله أن حيكم باحلبس والغرامة معا،التقديرية للقاضي، ف

                                                
-     332-331، ص  2ابن رشد ، املرجع السابق ، ج ، 1

480، ص 2أنظر عبد القادر عودة ، املرجع السابق ، ح - 2
  سبق خترجيه  - 3
  )ق، ع، ج  (من،،]298:املادة [: أنظر - 4
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  :إلماملرفع البعد يف حد القذف توبة الأثر : الفرع الرابع

  إلماملرفع الالقاذف بعد  عدم قبول توبة على اتفق العلماء

:وجلعز قولي          ]5: ،آيةالنور.[  

أن هذه التوبة ال تكون سبحانهبني لنا "من بعد ذلك" فلما قال تعاىل...«:-اهللا رمحه-ابن حزم قال

  1» .نآبنص القر،إال من بعد اجللد مثانني، واستحقاق اسم الفسوق، ورد الشهادة ال قبل اجللد

  2»..على أن التوبة ال ترفع احلد واواتفق ..«:-رمحه اهللا–يقول ابن رشدو

  3»فإن تاب مل يسقط عنه احلد، وزال الفسق بال خالف...«: يقول ابن قدامةو

  :استنتــاج

 جلرأته؛اجللد حد سقط عنهال يعلى أن القاذف  أن العلماء اتفقوا: نالحظ من هذه النصوص 

يف  ه ولغريهردعا لو،جلرميته لك احلد جزاء وعقاباوقذفه مسلما مبا هو بريء منه، فكان ذ ،على اهللا

  :ألن اهللا تعـاىل قـال   ؛، أو مل يتبسواء تابحمالةالواقع عليه فهو وكفارة له يوم القيامة، ،الدنيا

  ".إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم"

من  ،من بعد ذالك ويكون معىن .مته عليهإال أنين ال أستبعد سقوط احلد إذا تاب القاذف قبل إقا   

أي أن القاذف يعاقب ذه املذكورات إذا مل يتب، فإذا تاب فال يعاقب وتكون توبتـه  ؛بعد القذف

  .العلنية حينئذ تربئة للمجين عليه مما وصف به

دمة أم ولعل هذا الفهم يساعد يف إزالة اإلشكال الناشئ عن عود االستثناء على مجيع املذكورات املتق

يف تطوير السياسـة اجلنائيـة   -بال شك-سيساهم  -إذا قبل -وهذ الرأي.على األخري منها فقط

  .   احلديثة

  :إذا مل يعلم املقذوف قبل الرفع لإلماميف احلد توبةأثر ال: الفرع اخلامس

ـ . اتفق العلماء على أن احلد ال يقام على القاذف إذا مل يرفع إىل اإلمام  وب واختلفوا يف وج

  :قولنيعلى  إعالم املقذوف

                                                
    130، ص  11ابن حزم ، املرجع السابق ، ج   - 1
332، ص 2ابن رشد ، املرجع السابق ، ج- 2
  9/198:املغين - 3
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ـ  :القول األول  ،قـول أيب حنيفـة   وإنه جيب على القاذف إعالم املقذوف، والتحلل منـه، وه

فحق اهللا تعاىل  .،وحق لآلدمياىلحق هللا تع :على حقني إن القذف يشتمل: قالواو.الشافعيو،ومالك

  .أما حق اآلدمي فال يسقط إال بالتحلل منه ،تسقطه التوبة النصوح

ليس مث  هكانت عنده مظلمة ألخيه، فليتحلله منها، فإنمن« :النيب صلى اهللا عليه وسلملقول 

أخذ من سـيئات   ،من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته، فإن مل يكن له حسنات ،درهمدينار وال

وهذا ال يكون إال  ،أنه عليه السالم أمر باالستحالل من احلديث وجه الداللة.1»أخيه فطرحت عليه

  .وطلب العفو منه،بإعالم املقذوف

ك فكـذل ، بتمكني ويل الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفان توبة القاتل ال تتم إالأ:وقالوا

  .جبامع أن كال منهما يتعلق به حق الغري .توبة القاذف

 ما بينه و بـني إنه ال حيب على القاذف أن يعلم من قذفه بل يكفيه أن يتوب في :الثاينالقول 

 بذلك .بضد ما ذكره به من القذف فيها قذفه األماكن اليت أن يذكر املقذوف يفربه توبة نصوحا، و

  .و يستغفر له . عفته و إحصانه يبدل قذفه بذكر

أن إعالمه ال يزيده إال  ذإ؛ال تتضمن مصلحةوف مفسدة حمضة، ووا بأن يف إعالم املقذاحتجو

  .  مساعه، فإذا مسعه رمبا مل يصرب على محله غما، و قد كان مسترحيا قبلو ،حنقاو،أذى

و هذا ضد مقصود الشارع من  ،إعالم املقذوف شرا أكرب من شر القذف سبب رمبا: و قالوا

  2.التعاطفتأليف القلوب، و التراحم و 

ـ :-يف نظري ه أن القاذف إذا تاب توبة نصوحا فإن عليه أن يتحلل من املقذوف يف حال علم

و إزالـة   ،ألن هذا أدعى إىل تأليف القلـوب  ؛ا بينه و بني ربهمفي فتوبته، لم بهيعمل بذلك، أما إذا

الصـنعاين  وهذا الرأي هو الذي اختـاره  .به هالعداوة اليت يسببها إعالم املقذوف مبا قذفو ،البغضاء

 إال أنه حيمل علىإن مل يكن قد علم،يث دال على أنه جيب االستحالل، واحلدف.. «:بقولهرمحه اهللا 

  .3»من قد بلغه

  والدية أثر التوبة يف عقوبيت القصاص،: املطلب الثاين

                                                
  .سبق خترجيه - 1
، ص4أنظر الصنعاين، املرجع السابق، ج- 2

-   .28، ص 4الصنعاين ، املرجع السابق ، ج3
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لزوال الـدنيا  «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رائم وأعظمهاجرمية القتل من أبشع اجل

سأتناول يف . القصاص، أو الدية:وعقوبة هذه اجلرمية إما 1». أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق

  : فيهماأثر التوبةبهذا املطلفروع 

  :مفهوم عقوبة القصاص: الفرع األول

  .مشروعية عقوبة القصاص: الفرع الثاين

  .فيها توبةالأثر و:عقوبة قتل العمد يف اآلخرة: الفرع الثالث

  .اهفي أثر التوبة  عقوبة قتل العمد يف الدنيا، و:الفرع الرابع

  .هاالتوبة فيو أثر -الدية  -عقوبة قتل اخلطأ:الفرع اخلامس

       .مفهوم عقوبة القصاص، ومشروعيته:الفرع األول

:مفهوم عقوبة القصاص -أ

يقال أقصه احلاكم يقصه إذا أمكنـه مـن أخـذ    .مأخوذ من قص األثر، وهو إتباعه:القصاص لغة

 وهو أن يفعل به مثل فعله من قتـل،  ل، والتعادةالقصاص، وينصرف يف األصل إىل التماثل، واملساوا

                . 2قطع، أو ضرب وأو جرح، أ

  : القصاص اصطالحا

ض حق جناية، أو حق غرم على أحد مبثل ذلك من عند احملقـوق إنصـافا،   ياسم لتعو «القصاص

 من املعىن اللغوي والشرعي للقصـاص، يتبني .4»هو عقوبة مقدرة جتب حقا للعبد  «أو.3»وعدال

حيث يتبع : يف خاصية التتبع يشتركانكما.ومساوية ،قوبة مماثلةبع أما يشتركان يف مقابلة اجلرمية

  . 5أن يشفى غيظهبع اين عليه فال يترك من غرياجلاين فال يترك من غري عقاب، ويت

املساواة املادية بني اجلرم  يجمازاة على الواقعة اإلجرامية مبثلها متاما؛ أ :هو العقابعلم واملراد منه يف 

  6.واجلزاء

  :مشروعية عقوبة القصاص  -ب

                                                
  .سبق خترجيه - 1
  ؛  341، ص 8الفريوز آبادي ،املرجع السابق ، ج: أنظر - 2
  135، ص 2حممد الطاهر بن عاشور ، املرجع السابق ، ج - 3
3، ص  4عابدين ، املرجع السابق ،ج ابن - 4
298حممد أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص  - 5
  410ص،) 2005دار النھضة العربیة،:القاھرة(، 1حسني الجندي،المقاصد الشرعیة للعقوبات في اإلسالم،ط- 6
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:، أوجبها اهللا سبحانه وتعـاىل يف قولـه  لفاالقصاص عقوبة مقدرة س        

                            

                                  

                 ] 179-178: البقرة اآلية.[  

:وتعـاىل يف قوله سـبحانه  و                

                 

                ،] 45: املائدة اآلية.[  

إمـا أن  : من قتل له قتيل فهو خبري النظرين«:ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن السنة قو

  . 1»يفتدي وإما أن  يقتل

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا  «:وله صلى اهللا عليه وسلموق

  .النفس بالنفس : وعد منها  2»...إال بإحدى ثالث

  .فيها توبةالأثر عقوبة قتل العمد يف اآلخرة، و: الفرع الثاين

  :عقوبة قتل العمد يف اآلخرة -أ

من ، مرتكبهاو مصري  قتل العمد، تبني شناعة جرمية النبوية األحاديثوالقرآنية، قد جاءت اآليات

  :ذلك

:تعاىلقوله                    

        ..]32:يةاملائدة، اآل[  

:وقوله عز وجل                                 

      ،] 93: النساء اآلية.[  

اهللا عليـه   صلىاهللارسولقال: لقا ماالبخاري، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ما أخرجه :السنةومن 

  .3»ا دينه ما مل يصب دما حرام نلن يزال املؤمن يف فسحة م«:وسلم 

                                                
6372:قتل له قتيل فهو خبري النظرين ، حديث أخرجه البخاري ،كتاب الديات ، باب من ]صحيح[- 1
  3176:أخرجه مسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم املسلم ، حديث رقم ]صحيح[- 2

-   35، ص 8ج:ومن أحياها:"أخرجه البخاري، كتاب الديانات باب قوله تعاىل ]صحيح [3
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لزوال الـدنيا  «:قالرضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل اهللا عليه و سلمعن الرباء بن عازب و

  .1»أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق

كل ذنب «: سول اهللا صل اهللا عليه و سلم يقولمسعت ر: عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قالو

  2»أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ،عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشركا

من أعان على قتل « :قال رسول اهللا صل اهللا عليه و سلم: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وعن

  .3»يس من رمحة اهللاآمؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز وجل مكتوب بني عينيه 

  :       عقوبة اآلخرة أثر توبة القاتل يف  -ب

  ،و لو كان متعمدا توبة،بأن القاتل له  :إىل القول من أهل العلم فريقذهب

:تعاىلوقوله تبارك ل–                

                    

                       

     .]70-69-68: الفرقان، اآليات [

:جـل قوله عز وول                

          ]53:  ، اآلية الزمر[  

: وتعــاىلتبــارك  و قولــه             

  ] و قوله تعاىل  ]25:الشورى، اآلية:        

      ،] 39:  املائدة، اآلية[.  

رهـط يفرأيت رسول اهللا صل اهللا عليه و سـلم  : قال ،ديث عبادة بن الصامتحبكما استدلوا

 ال تأتوا ببهتان تفترونه بـني وال تشركوا باهللا شيئا، و ال تقتلوا أوالدكم، أبايعكم على أن «:قالف

و من أصاب مـن   ،فأجره على اهللا ،أيديكم و أرجلكم ، و ال تعصوين يف معروف، فمن وىف منكم

  ،إن شاء غفر له فذلك إىل اهللا ،ذلك شيئا فأخذ به يف الدنيا فهو كفارة له و طهور، و من ستره اهللا

  .4»فبايعناه على ذلك 

                                                
-   873ج، ص2: أخرجه ابن ماجة يف سننه ، كتاب الديات ، باب التغليظ يف قتل مسلم ظلما  1

-           205، ص 2ج:أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الفنت باب يف تعظيم قتل املؤمن 2

-   874ج، ص2:أخرجه ابن ماجة، كتاب الديانات، باب التغليظ يف قتل مسلم ظلما3
        18، ص 8أخرجه البخاري ، كتاب احلدود ، ج  - 4



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

134

كـان  «:اهللا عليه و سلم قالىصل رسول اهللا ، أنرضي اهللا عنه ريدديث أيب سعيد اخلوحب

ـ بلكم رجل قتل تسعة و تسعني نفساقفيمن كان  ب ، ، فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راه

ل أال، فقتله، فكمل به مائة، مث س: إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : فقالفأتاه 

نعم و : فقال فس فهل له من توبة؟إنه قتل مائة ن: عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل، فقال 

معهم اهللا فاعبد ،إىل أرض كذا و كذا فإن ا أناسا يعبدون اهللا انطلقالتوبة ؟،  من حيول بينه و بني

  1».سوءو ال ترجع إىل أرضك فإا أرض 

 ؛فمثله هلم أوىل ،من غري هذه األمة ،لتق نو إذا ثبت ذلك مل«:-رمحه اهللا-حجر يقول ابن

  .2»قال اليت كانت على من قبلهمثاهللا عنهم من األ ملا خفف

  .عمدا عدم قبول توبة القاتل إىلمن املتقدمني  ويرى فريق آخر من أهل العلم

  : تعاىلقوله على  والقد ركز و                         

          ]،93:  اآلية  النساء[.     

أيب حـديث  :من ذلـك .يفيد ظاهرها عدم قبول توبة القاتل عمدا اليت حاديثباألاستدلوا كما 

أو  ،إال من مات مشـركا  ،كل ذنب عسى اهللا أن يغفره«: مسعت رسول اهللا يقول: قال الدرداء

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالو  3»مؤمنا متعمدا مؤمنا قتل

. 4»يس من رمحة اهللاآلقي اهللا عز وجل مكتوب بني عينيه  ،من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة«

عـن  و. 5»ادينه ما مل يصب دما حرام منلن يزال املؤمن يف فسحة «:صلى اهللا عليه وسلم وبقوله

لزوال الدنيا أهون علـى  «: قال: عليه وسلماهللالرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلىا

  .6»اهللا من قتل مؤمن بغري حق

هذا ومناقشة أدلة الفريقني، وبيان الراجح منهما، مما خيرج البحث عن نطاقه، الذي هو أثـر  

ىل اهللا فـإن  إأن القاتل إذا تـاب  :-اختيارإن كان يل  –والذي أختاره.  التوبة يف العقوبة الدنيوية

                                                
  .سبق خترجيه  - 1
  496، ص 8جابن حجر ، املرجع السابق ،  - 2

-            205، ص  2:أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الفنت باب يف تعظيم قتل املؤمن ج 3

-   874، ص2ج: أخرجه ابن  ماجة، كتاب الديانات، باب التغليظ يف قتل مسلم ظلما4

-   35، ص8ج:ومن أحياها:"باب قوله تعاىل ،صحيح البخاري، كتاب الديانات 5

-   .خترجيهسبق  6
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جموعهـا  مبواألحاديث اليت تدل  ،من عموم اآلياتظهريتوبته مقبولة إن شاء اهللا تعاىل، وهذا ما 

  . قبول توبة القاتلعلى 

مل جترب بقتل قاتله، والتوبة  اليت مصيبته يف ويعوض اهللا املقتول«:-رمحه اهللا -ابن القيميقول

  .1»ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، وال يعاقب هذا لكمال توبتهالنصوح دم 

  :اهأثر التوبة فيالدنيا، و عقوبة قتل العمد يف: لثالثالفرع ا

  "القصاص:"عقوبة قتل العمد يف الدنيا -أ

  .من منظور الفقه اجلنائي اإلسالمي: أوال 

   :قال  سبحانه وتعـاىل                  

                

              ] ويقول سبحانه وتعـاىل ]45: املائدة اآلية ، :      

                              

                            

                        ،]179-178: اآلية  البقرة.[  

إما أن يفتـدي  : من قتل له قتيل فهو خبري النظرين «:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأين مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا، ال حيل دم امرئ«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم2.»وإما أن  يقتل

    3»النفس بالنفس: وعد منها...رسول اهللا إال بإحدى ثالث

  :اجلنائي الوضعيالقانون من منظور :نياثا

يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جرمية القتل،  «:على أنه ) ق،ع،ج(:من ]261:املادة[نصت 

  .»اخل...أو قتل األصول ، أو التسميم 

يعاقب باعتباره قاتال كل جمرم مهما كان  «: على أنه) ق،ع،ج(من] 262:املادة[كما نصت 

  .»، أو ارتكب أعماال وحشية الرتكاب جنايته وصفه ،استعمل التعذيب 

يعاقب على القتل باإلعدام إذا سـبق ، أو  «: تقرر على أنه) ق،ع،ج. (من ] 263: املادة[و

  ».ويعاقب القاتل يف غري ذلك من احلاالت بالسجن املؤبد....صاحب ، أو تلى جناية أخرى

                                                
-      .399، ص 1ابن القيم اجلوزية ،  مدارج السالكني ، املرجع السابق، ج 1

6372:قتل له قتيل فهو خبري النظرين ، حديث أخرجه البخاري ،كتاب الديات ، باب من - 2
  3176:أخرجه مسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم املسلم ، حديث رقم  -3
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  :القصاصفيما يتعلق بعقوبة أثر التوبة-ب

  .لويل القتيل سلطانا على القاتل الفقه اجلنائي اإلسالميعقوبة القصاص، فقد جعل ل بةأما بالنس

قال تعاىل                     

          ،]33:اإلسراء،اآلية[.  

ال يسقط هـذا  ف ،نه حق من حقوقهألسلطان على القاتل، ذلك  منويل القتيل  ما ميلكهمبقتضىو

  .ما مل يعف صاحبه التوبةجرد احلق مب

ن القتل حيـدث  أل؛ هذا األمر خالصا بأولياء القتيل جعل الفقه اجلنائي اإلسالمي والسبب يف 

 ،إال بالتشفي من القاتلأملا كبريا، فال يهدأ هلم بال  حقدا شديدا، ويترك يف أنفسهم قتيللياء الأو دعن

ويرفع عنه املهانـة ، فتهـدأ    يطفئ لوعته  القتيل على القاتلويل القاضي طيتسلبف...مهم فيه يوحتك

  . 1وحده، ووقفت الفتنة عند هذا القاتل فإن عفا عنه فذاك، وإال اقتص من ،نفسه

ال  بليسقط بالتوبة،  اآلدميني، والمن حقوق  القتل« : كتاب الفقه على املذاهب األربعة جاء يف

 ناآلدميني، فإوسائر حقوق ... املقذوفوأ،املسروق منهو ،بد من رده إليهم، وال فرق بني املقتول

      .2»اإلمجاع على أا ال تسقط بالتوبة

  : استنتــاج

أنه ينبغـي  : يات الكرمية من معاين اإلحسان على القاتل ميكن القولمن خالل ما تدل عليه اآل

 الذي ظهرت عليه دالئل التوبة الصـادقة، على القاضي أن يطلب من أولياء القتيل العفو عن اجلاين،

ولكن إذا أصر أولياء القتيـل علـى   . مل يقبلوا ذلك، عرض عليهم قبول الدية ورغبهم يف قبوهلافإن 

  .من ذلك، فهذا حقهم، والبد من تنفيذ حكم اهللا عز وجل بالرغم. القصاص

كون التائـب علـى   أن يالتوبةباالعتراف لقبول أن بعض العلماء اشترط :لقد سبق القولو

أو لتنفيذ القصاص الذي ثبت عليه، فإذا مل يظهر بصدق ذلك االستعداد، فإنه . استعداد إلقامة احلد

  .تداد ايشك يف إخالص توبته، وبالتايل االع

  :هاالتوبة فيقتل اخلطأ، و أثر  عقوبة:الفرع الرابع 

. املدنيـة  ةوليس رفـع املسـؤولي  ،يعين ذلك رفع اإلمث واملؤاخذة اخلطأ مرفوع عن الناس، 

ومن اجلدير بالذكر أن بعض النظم اجلنائية املعاصرة قد أخذت حنو هذا االجتاه إىل تقرير تعويض ...«

                                                
  بتصرف    62، ص 5،ج السابقاملرجع ،،قه على املذاهب األربعة اجلريزي ، الف - 1
253ص  5، ج :املرجع نفسه- 2
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ويعترب هذا التطور أحدث مـا  . شخاص، واألسر اين عليهم يف جرائم القتلللمصابني يف جرائم األ

  1»قررته النظم اجلنائية املعاصرة يف شأن معاجلة جرائم االعتداء على األشخاص 

وما أثر فما هي الدية؟  .املدين يسمى يف مصطلح الفقه اجلنائي اإلسالمي بالدية ضهذا التعوي

  .التوبة فيها؟

  ) :الدية ( اخلطأ عقوبة قتل  -أ

  .تعريف الدية:  أوال

 ودي فالنـا : الدية حق القتيل، تقول وديت القتيل، أديه  دية إذا أعطيت ديته، يقال: لغة الدية -أ

     2.شية من الوشي: دية ودية، فحذفت الواو كما فالوإىل ولييه وأصل الإذا أدى ديته 

 عليه، أو ولييه بسبب جناية على نفس، أو هي اسم للمال الذي يدفع للمجين: اصطالحاالدية-ب

  . 3ما دوا

، أو مة اجلاين بدفعه إىل اين عليـه هي املال الذي تلزم احملك«: وقد عرفها بعض املعاصرين بقوله 

فهي . ، أم على ما دون النفسعلى النفس، سواء كانت اجلناية ئه عوضا عن اجلناية اليت ارتكبهاأوليا

  . 4»لى األدىن، سواء عمد، أم شبه عمد، أو خطأ أحد موجيب اجلناية ع

  :أساس مشروعية الدية : ثانيا

  :فمن القرءان. ثبتت مشروعية الدية بالقرءان والسنة

:اهللا عـز وجـل   قول                     

                     

                              

           ،] 92: النساء اآلية.[  

:وقوله جـل شـأنه                                  

                        

                 ،] 178: البقرة اآلية.[  

                                                
  239حممد سليم العوا ، املرجع السابق ؛ ص - 1
383، ص 15ابن منظور ، املرجع السابق ، ج - 2
  5702، ص 7وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، املرجع السابق، ج - 3
434اجلندي ، املرجع السابق ، ص  حسين- 4
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أال إن يف قتيل عمد اخلطأ السـوط، والعصـا،   ..«: صلى اهللا عليه وسلم الرسولمن السنة قولو

  .1»... واحلجر، مائة من اإلبل 

  : عقوبة الدية  التوبة يفأثر   -ب

:وجل قال اهللا عز                    

                       

                              

             ]92:اآلية النساء[.  

إذا  إال من القاتل اخلطأ توبةقبلتال ف.قتل اخلطأ كفارة يفالو،الديةت جعلهذه اآلية الكرمية 

فقدوه مـن نفـع   أن الدية تعويض ألهل القتيل عن بعض ما :والسبب يف ذلكمعا، أدى األمرين

غريه مـن   ألن أمر الدماء ال يتسامح فيه كما يتسامح يف ؛واالحتراس ،، والكفارة لالحتياطاملقتول

  .2األخطاء

الدية يف مقابـل   دفع بل إن. أن التوبة ال أثر هلا يف إسقاط الدية عن القاتل اخلطأ: واخلالصة 

:وجلاهللا عز قول من نفهم ذلك. اجلرمية املرتكبة، هو يف حد ذاته توبة       

                          

                      

                        

     ] 92: النساء اآلية.[  

  :   تنص على األمور التالية هذه اآلية

 ،على القاتل حترير رقبة مؤمنـة الواجب ف مؤمنني،وأهله  كان املقتول مؤمنا اإذ:األمر األول

تعويض للمجتمع املسلم عن  ذافه «: -اهللا  رمحه-سيد قطب يقول . القتيلوتسليم الدية إىل أهل 

 املفجعـني، وشراء خلواطر ،وأما الدية فتسكني لثائرة النفوس،قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة

                                                
  154، ص 4ج 1994-1414دار الفكر ،: د لبنان، بريوت. الشوكاين ، نيل األوطار ،ط، رواه اخلمسة إال الترمذي ، أنظر  - 1

    753، ص 2سيد قطب ، املرجع السابق ، ج: انظر -2
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 -؛ العفو الكرمي إىل القران ينبهه العقوبة ذومع ه... هلم عن بعض ما فقدوا من نفع املقتول اضوتعوي

  .1»الناسوالتسامح بني،طفاتعالالعفو خيلق جوا من  ألن -يصدقواإال أن :قولهوذلك يف

 فيجـب يف  .يف دار احلربملإلسالم، وهن وحماربوأهله كان املقتول مؤمنا إذا:األمر الثاين  

ولكن ال تدفع الدية إىل أهلـه   ،ا املؤمنذكتعويض لفقد اتمع هل ،حترير رقبة مؤمنة فقط قاتله حق 

  .يستخدموا ضد املسلمني ،حىت ال تكون فيها إعانة هلم

جب حتريـر  الواف ،أو ذمة ،قوم معاهدون عهد هدنة كان املقتول مؤمنا، وأهله إذا:األمر الثالث

  .ة إىل أهلهودفع الدي ة،رقبة مؤمن

جـب عليـه صـيام    الواف ،ميلك ما يتوصل به لشرائها الوأ،والقاتل إذا مل جيد رقبة مؤمنة حيررها 

  :على قولني فيه االصيام فإن العلماء اختلفوفان مل يستطع  ، ال يفطر فيهما إال لعذر ،شهرين متتابعني

كما - عنها نءاوإمنا سكت القر... -كما يف كفارة الظهار -يطعم ستني مسكينا، :منهما األول

فال يناسب أن يذكر فيه  .وحتذير ،وختويف ،ن املقام مقام ديدأل...«-اهللا  هكثري رمحابن يقول

لذكره القرءان ألنـه لو كان واجبا ؛ ..ال يرى اإلطعام القول الثاينو.2»..والترخيص ،من التسهيل

  .3الكرمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

    754، ص 2سيد قطب ، املرجع السابق ، ج -1

-     115:1-114، ص 1ع السابق، جابن كثري، املرج 2
  440-439حسين اجلندي ، املرجع السابق ، ص: نظرأ-3
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  :املبحث الثالث

  وبة يف العقوبة يف القانون اجلنائي الوضعيأثر الت

إن مصطلح التوبة كان حموريا يف مفردات النظام اجلنائي الوضعي منذ كانت سببا يف ظهور عقوبة 

  .السجن االنفرادي 

كوم فبفضل جهود بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية الذين شغلتهم مشاكل التنفيذ العقايب على احمل 

  .لعقابعليه تطورت أحباث علم ا

من  نظرا إىل ارم على أنه خمطئ ال على أنه منبوذ ذه املشاكل إىلويرجع اهتمام الكنيسة 

  .اتمع

ل التوبة له حىت يسترد مكانته بني أفراد توفري سب ويف ظل هذه النظرة اجلديدة اجتهت اجلهود إىل 

  .اتمع، وطبيعيا يكون بذلك االهتمام بدراسة التوبة وسبلها

خمتلف عن  ،التوبة، كان فيما بعد النواة لنظام عقايب كاملفكرة  به تذا األسلوب الذي نظمه

  .بدل عقابه،األنظمة السابقة عليه، يتجه إىل إصالح اجلاين وتأهيله

من اهتمامها ا كبريا جانبأا خصصت : اجتاهات الكنيسة يفوقد متيزت األحباث العقابية اليت تأثرت ب

تهذيب لكما أعطت عناية كبرية . نفراد يف السجن باعتباره حيقق أغراض العقابلدراسة نظام اإل

  1.-خاصة التهذيب الديين–احملكوم عليه 

ة بني اإلنسان والعوامل ومن ناحية أخرى فإن التطور الذي أحرزه علم االجتماع يف حتديد العالق

يت خلص إليها البحث العلمي ، والنتائج الر الذي أصاب علم التربية وفنوا، والتطواخلارجية

  . للدراسات اإلجرامية والعقابية من أهم مصادر تطور أنظمة القانون اجلنائي

من القرار بقانون ] 52: املادة[ فظهر االعتراف بنظام اإلفراج الشرطي الذي نص عليه املشرع املصري يف 

عليه ائيا بعقوبة مقيدة جيوز اإلفراج حتت شرط عن كل حمكوم «:على أنه  1956:لسنة 396: رقم

كما كانت   »...  كان سلوكه أثناء وجوده يف السجن يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه... للحرية إذا

تعرب  1970:لسنة 643:من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي قبل تعديلها مبوجب القانون رقم]729املادة [

حسن سلوكه ، ويقدم  –على حنو كاف–ه أن يثبت احملكوم علي.....«عن هذا الشرط بضرورة 

  2.»ضمانات جادة الستعادة تكييفه االجتماعي

                                                
08:،ص1995.دار النهضة العربية: مصرب ،مبادئ علم العقا،عبد الستار:فوزية ؛و16نجیب حسیني،علم العقاب ، المرجع السابق،ص: أنظر- 1

  506:نبیل عبد الصبور نبراوي، المرجع السابق، ص2-
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الذي يشترط لالستفادة منه أن يستبني من ظروف  ،ظهر االعتراف بنظام إيقاف التنفيذكذلك و 

اجلاين، وظروف ارتكاب اجلرمية أن شخصيته ال تنطوي على خطورة إجرامية ، أو أن ما تعرض له 

راءات خالل مرحليت التحقيق و احملاكمة كان كافيا النتزاع هذه اخلطورة  فلم يعد املتهم من إج

  1.يوجد معه مربر إلنفاذ العقوبة عليه

الذي تتلخص فكرته يف كونه طريقة عالجية لتاليف  ،ظهر االعتراف بنظام االختبار القضائيكما 

وذلك بإخالء سبيلهم بشرط  ،ظاممضار السجن بالنسبة لفئة من املذنبني يتضح جدارا ذا الن

  2.حسن السرية والسلوك طبقا لضوابط معينة

ارة العقابية وبني فاقا جديدة فيما خيص العالقة بني اإلدلمؤمترات الدولية دور يف اكتشاف أوقد كان ل

، كما أا استهدفت الربط بني أساليب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وبني حتقيق احملكوم عليهم

  .3ح وإعادة تأهيل ارمني احملكوم عليهمإصال

أن فكرة التوبة من خالل مظهر التأهيل، وحسن السرية والسلوك  وهو : من هذا نستطيع القول 

توجد يف التشريع اجلنائي الوضعي وإن مل تتبلور لديه  -البعد الذي ترمي إليه يف الشريعة اإلسالمية

ا لتطوير نفسه مبا يتالءم والسياسة اجلنائية احلديثة وحيفظ فكرا كنظرية عامة، إال أنه  يسعى دائم

  ... حقوق اإلنسان 

 ةوتتجه غالبية التشريعات إىل قصر التوبة  والندم فقط على تقدير العقاب، ال على مسؤولي«هذا

اجلاين، حيث توجب على القاضي أن يقيم وزنا لسلوك اجلاين الالحق على ارتكاب اجلرمية والذي 

ويعترب اإلبالغ عن اجلرمية أو االعتراف ا . الندم والتوبة ، وعلى تضاؤل درجة خطورته يدل على

من العالمات اليت  - وهي من دالئل صدق التوبة كما سبق-طواعية أو املبادرة إىل إصالح األضرار

 ،ومن التشريعات اليت تعول على هذا السلوك الالحق للجرمية. يسترشد ا القاضي يف هذا الصدد

وقانون العقوبات ].8/9:املادة[وتوجب على القاضي مراعاته عند تقدير اجلزاء، قانون العقوبات اإلسباين 

وقانون العقوبات .]39/3:املادة[وقانون العقوبات الربتغايل].84/9:املادة[الدمنركي

4»]108/283/285/287/288:املواد[الفرنسي

                                                
  214راھیم حامد الطنطاوي، المرجع السابق،صاب- 1
485:د  ص.دار النھضة العربیة، ت: د القاھرة.؛وطارق عبد الوھاب سلیم، المدخل في علم العقاب الحدیث ط223المرجع السابق،ص- 2
وما بعدھا 173:م؟؟ص1991المعارف،منشأة :د اإلسكندریة.رمسیس بھنام ، علم مكافحة اإلجرام،ط:أنظر للمزید من التفصیل عن ھذه المؤتمرات - 3

.حیث خصص ثلثي ھذا المؤلف لعرض توصیات مؤتمرات األمم المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین...
  146/147:م ص1985:د،بلد بدون، سنة.ت.عبد الفتاح خضر،الجریمة، أحكامھا العامة في االتجاھات المعاصرة، والفقھ اإلسالمي،ط- 4
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سالمي، فيحقق بذلك استئصال اخلطورة اإلجرامية من فمن املمكن أن يستفيد مما يقدمه التشريع اإل 

  .ارم مبا يتناسب وأفكار مدرسة الدفاع االجتماعي
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  :اخلـــامتة
ينبغي أن خيتتم بنتائج تكون خالصة ما توصل إليـه بعـد    -كغريه من البحوث-هذا البحث

يتقدم باقتراحات، وتوصيات يسـاهم مـن خالهلـا يف    و. ةرنحمطات من العرض، والتحليل، واملقا

األنظار إىل آفاق مستقبلية تثري اـال املعـريف،    تاستدراك جوانب النقص هلذا املوضوع، أو لف

  .   العلمي ثوالبح

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل فصول هذه املذكرة، ومباحثها ما يلي

منه ال يقتصر على اخلوف من العقاب فقط، فاإلميان باهللا عز  دواحل إن مكافحة اإلجرام،:أوال

  . هألنه يصاحبه يف خلواته، وجلواتو الذي مينع الفرد من اإلجرام؛ وهوجل أكثر أمهية منه،

ـ : ال خيتلف الفقه اجلنائي اإلسالمي عن القانون اجلنائي الوضعي يف اعتبار: ثانيا الم العقوبة إي

أهدافا يف نفس اجلاين مـن جهـة، ويف نفـوس     -عن طريق الردع -منا ليحققمقصود،ال لذاته، وإ

  .اآلخرين من جهة أخرى، لوقاية اتمع من اجلرائم املستقبلية 

، لككـذ  ةواملسـؤولي رر فقط، وإمنا بدرجة جسامة اإلمثترتبط العقوبة بدرجة الضال: ثالثا

يف الفقه اجلنـائي   -القصاص رتباط عقوبةا ، وهذا ما يفسرالك ختتلف باختالف العمد، واخلطأولذ

، أما اجلرائم غري العمدية، فنجد الدية تلعب دورا م عمديه تقوم على إرادة املخالفةجبرائ -اإلسالمي

  .هاما فيها

تكون هلا وظيفـة  العقوبة ضرورة من ضرورات اتمع، فكما تكون هلا وظيفة الردع،: رابعا

أما يف حلظة التنفيذ فتغلـب  . يف مضمون النص، وحلظة التطبيقفتغلب فيها وظيفة الردع اإلصالح،

  .        وظيفتها يف اإلصالح؛ أي تأهيل ارم، وذيبه كي يعود عضوا صاحلا يف اجلماعة

يتحقق الردع قبل ارتكاب اجلرمية عن طريق التهديد بتطبيق العقوبة عند املخالفة، أما :خامسا

ص بالعقوبة، ولوال هذا التطبيق لفقد النص التشريعي كل مقوماتـه،  بعد ارتكاا فيتطلب إعمال الن

ولكن ال يلزم تطبيق النص يف مجيع حاالت ارتكاب الواقعة املادية حمل التجرمي ، وإمنـا يكفـي أن   

، ولعدد من الناس، ليتحقق الـردع بـذلك ؛ ألن   املنصوص عليها يف بعض احلاالتتتحقق العقوبة 

ص وهذا ما حر. لب مراعاة الظروف اخلاصة باجلاينع العدالة، والعدالة تتطالردع جيب أال يتعارض م

  .عليه التشريع اجلنائي اإلسالمي، وحياول التشريع اجلنائي الوضعي الوصول إليه

لقد عرف التشريع اجلنائي اإلسالمي منذ ظهوره الوظيفة اإلصالحية للعقوبة، ولذلك : سادسا 

،بينما التشريع اجلنائي الوضعي مل يعتربهـا إال يف  "بعدهوع، جوابراحلدود زواجر قبل الوق: " قالوا
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حيث ربطت بـني  ؛"اإلجرام"الوقت املعاصر، بفضل ما قدمته املدرسة الوضعية من دراسات حول 

فأجاز للقاضي أن ينزل دون احلد األدىن . توافر اخلطورة اإلجرامية لدى اجلاين، وتوقيع العقوبة عليه

  .  حىت إيقاف تنفيذها إذا تأكد لديه أن ارم زالت عنه اخلطورة اإلجرامية لب للعقوبة املقررة،

يف التشـريع اجلنـائي    -إن ورود النصوص الشرعية يف وجـوب تنفيـذ احلـدود   : سابعا

إذا طـرأ  ولكن . لشروط وانتفت موانعهأن اإلمام ملزم باستيفاء احلد، إذا توفرت ا: معناه،اإلسالمي

  .وترجح لدى اإلمام إسقاطه، فله ذلك سواء قبل احلكم، أو بعده على احلد ما يسقطه،

،لكن ذاك خاص مبا هو حق هللا -إذا وجد املسقط -إن لإلمام احلق يف إسقاط احلد: امناـث 

أماحق العبد،أو ما يغلب . تعاىل، أو ما يغلب فيه حق اهللا؛ كحد الزنا، والسرقة، والشرب، واحلرابة

ووجه ذلك كما يقـول  . م إسقاطه، وإمنا يكون اإلسقاط من صاحب احلقفيه حق العبد فليس لإلما

أن حقوق اهللا تعاىل مبنية على التسامح والعفو، فإذا وجد ما يسقطها، فاإلمـام نائـب يف   : الفقهاء

أما حقوق العباد، فإن مبناها على الشح والضـيق، والعبـد   . االستيفاء حلق اهللا تعاىل، فله إسقاطها

  .   فاء حقه، فيتوقف اإلسقاط على موافقتهحباجة إىل استي

إن ورود اإلسقاط على احلدود الشرعية ال يضعف من قطعيتها يف الوجوب، وال يؤدي : تاسعا

. فما هو إال حالة استثناء من حكم النص الدال على وجوب احلد -كما يقول البعض–إىل تعطيلها 

الصالة واجبة على كل مسـلم ومسـلمة،   : وهذا أمر له شواهد كثرية يف األحكام الشرعية؛ فمثالً

وتسقط عن املرأة يف أيام حيضها، فتركها للصالة يف هذه الفترة ليس تعطيلًا للـنص الـدال علـى    

. الوجوب املطلق، وإمنا متشيا مع النصوص األخرى الدالة على استثناء هذه احلالة من احلكم العـام 

  .     نص،أو إمجاعوهذا هو الشأن يف احلدود إذا ورد ما يسقطها ب

إن التوبة الالحقة للجرمية إذا توافرت شروطها تسقط حد احلرابة عن اجلاين اتفاقـا،  : عاشرا

من الفقه اإلسالمي، طاملا كانت صادقة ، سـواء كانـت   آلراء كما تسقط احلدود األخرى وفقا 

 تعاىل؛ألن للتوبة أثر يف ،أم تلك اليت ختتلط فيها حقوق العباد حبق اهللاهللا عز وجل احلدود متعلقة حبق

  .   نفي احتمال ارتكاب جرائم مستقبلية، وبالتايل ينتفي مفترض العقوبة

: إن القول بسقوط احلد بالتوبة مطلقا، يفتح بابا خطريا أمام دعاة تعطيل احلدود: حادي عشر

وحىت ال  ين ،سواء من جهلة املسلمني، أو من املدسوسني يف صفوفهم ، أو من أعداء اإلسالم الظاهر

أن يفهم حكم سقوط احلد  -سدا للذرائع وقياما بأمر اهللا-وجب تخذ ذريعة لإلفالت من العقابي
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بالتوبة جنبا إىل جنب مع ضرورة إقامة حدود اهللا فهما متكامال ال يدفع أحدمها اآلخر، وال يسقط 

  أحدمها اآلخر

مل تتبلور كنظرية  -ل نرباويل نبيكما يقو -إن التوبة يف التشريع اجلنائي الوضعي،:ثاين عشر

ولئن كان املشرع الفرنسي قد بـدأ  ...بعض الفقه د، بل إن االصطالح نفسه مل يزل غامضا عنعامة

والـذي   –1975من خالل قانون يوليو  –خيطو خطوات مسرعة حنو االقتراب من تقنني نظرية هلا 

راب تهم، مىت حتقق مـن حمـو االضـط   بتقرير إدانة  امل –يف مواد اجلنح –مبوجبه يكتفي القاضي 

   ، فإن املشرع العـريب االجتماعي الناشئ عن اجلرمية، وإصالح الضرر، و التأهيل االجتماعي للجاين

يف حماولة استخالص فكرا مـن  جياهد الفقه  كان القانون العام، وإن ا يفنصوص بعد للتوبةمل ينظم 

  .نة العقابيةبعض النصوص املتناثرة يف القسم اخلاص من املدو

  . أن ما اجته إليه املشرع الفرنسي يصح أن يكون نواة لبناء نظرية للتوبة:وميكن القول

وهناك نتائج أخرى مستفادة مـن خـالل   ، هذه أهم النتائج العامة للموضوع بشكل إمجايل

، وكذلك من خالل اطالعي على كالم الفقهاء حـول احلـدود   البحث التفصيلي لعناصر املوضوع

:ية، وتفاصيلها أجعلها بشكل نقاط موجزة هي كالتايلالشرع

األصل هو أن التوبة تسقط احلدود، إال ما استثنـي بنص، ولكنها التوبة املقرونة باإلصـالح  

  .الذي هو رد املظامل والعزم على االستمرار يف االستقامة

لتوبة خوفا مـن  التثبت من صدق التائبني، أو تالعب املتظاهرين با -ظا حلدود اهللاحف –جيب 

.العقاب

:قوله تعاىلل.مقدرة عليهالقبل  احملاربنيعلى قبول توبة اتفق الفقهاء  

           ]34: اآليةملائدة،ا[ .  

  :ذلك قهاء يففثمة خالف بني الف هم،وأما ما عدا

وال يقتصر على  ،إىل أن التوبة هلا أثر عام يسري على كافة احلدودذهب بعض احلنابلة

وقد استدلوا ! أن غرض العقوبة يكمن أساساً يف إصالح اجلاين قبل ردع غريهفهم يرون.احلرابة

  : بقول اهللا تعاىلعلى ذلك           

 ]39: اآليةملائدة،ا[.  

  .على أن التوبة ال تعفي صاحبها من حد القذف إال إذا رضي املقذوف بذلك اتفق الفقهاء-
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التوبة تعفي صاحبها من احلد يف الزنا، والسرقة، والشرب إذا كانت قبل الرفع إىل اإلمـام،   -

إلصالح معها، فال جيب على اإلمام إقامة احلد يف هذه احلالة، إال أن يصر صاحب احلد على بشرط ا

أما التوبة بعد الرفع إىل اإلمام فال تعفي صاحبها من احلـد  ، إقامته، فيقيمه عليه تطهريا له من الذنب

  .بل جتب

فـإن  : ه سبحانه و تعـاىل أنه بالنسبة للعالقة بني اجلاين ورب: ، ميكن القولةبالنسبة آلثار التوب

فإن من : التوبة النصوح جتب كل الذنوب، وتطهره، وتكفل له رمحة اهللا ومغفرته، و بالنسبة للناس

متام التوبة أن يصلح ما أفسده، أما بالنسبة للعقوبة، فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما حتـدث قبـل   

ن إ..حيدث هذا يف حاالت بعد القدرة عليه القدرة على اجلاين، بنص القرآن الكرمي، وميكن أيضاً أن

  :رى أنه ال حمل للقول بعد ذلكأو .من موانع العقابالتوبة يف هذه احلاالت تعترب

إذ أن هـذه اجلـزاءات    عليه ؛ بعد توقيع اجلزاءيعتد ا للجاينأن التوبة يف هذه احلاالت إمنا 

الزاين اللذان جلدا مائة جلدة على مشهد من وأ والزانية ،فالسارق الذي قطعت يده .قاطعة بطبيعتها

أو تقطع  ،أو تصلب ،والعصابة اليت تقتل،والذي يرمي احملصنة فيجلد مثانني جلدة ،املؤمنني بغري رأفة

هؤالء مجيعاً ينقطعون ذه اجلـزاءات، بينمـا    .أو ينفوا من األرض ،أيديهم وأرجلهم من خالف

ابتغـاء   ،ويسلك سبيل املـؤمنني  -وعلمنا ذلك بشكل يقيينً-،عن جمرم يتوب اختياراهنا احلديث 

  .ال خوفاً من عقاب أوىل األمر ،رمحة اهللا

براءة ذمـة اجلـاين    سقوط اجلرمية، و احلدود، ال يعينجرائم  بإسقاط العقوبة يفن القولإ-

أمـواهلم  وملتزم بأداء حقوق العباد، برد  ،ذمته تبقى مشغولة، فهو مسئول عن جنايتهبل إن ها،من

: رمحه اهللا-مالك؛ لقول ، إن وجدت بعينها، أو ضماا يف حالة تلفها عنده-يف حالة السرقة-إليهم 

  .روق، أو رد عينها إن كانت موجودةكل ما درأت به احلد يف السرقة ضمن السارق قيمة املس

  .والقطع هللا ال يسقط غرمه ما أتلف للناس:  - رمحه اهللاقول الشافعيلو

بسبب  ود األخرى اليت ال مال فيها، كالزنا والشرب، والقذف فإذا سقط احلد عن اجلاينأما احلد

  .للناسالعام  الردع حتقو.تعزيرية لهفلإلمام أن يوجب عليه عقوبةالتوبة، 

بأنه يتعني إتاحة فرصة التوبة للذين يتورطون يف هذه األفعال  :وهذا ينتهي بنا إىل القول

، أو - مثالً - مع وقف التنفيذ  دود، وذلك بتوقيع جزاء آخر عليهم كالسجناملعاقب عليها ذه احل

   وأنه إذا مل يتبتوريطه،ىمث ينبه عل ،قترفهامدة تتناسب مع اجلرم الذي مع اإلفراج الشرطي، 
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أقيم عليه  وإن عاد إىل ما كان عليه،فإن اهللا يتوب عليه ذاك،فإن تاب من بعد  .فسيوقع عليه احلد 

  .احلد

  :التوصيــات 

أن هناك ثورة حديثة يف تنظيم العدالة اجلنائية، وأنه لكي ميكن لنا املسري يف : مما هو معلوم    

  : ركاب هذه الثورة أقترح ما يلي

، دراسة ،وحبثا، يف ضوء ما جاءت به الشـريعة  مبوضوع التوبةدعوة رجال القانون لالهتمام 

  .اإلسالمية من أحكام

مواد، ونصوص قانونية من شأا منـع   أن يضمن نصوص القانون العام ريبدعوة املشرع الع

.اجلرمية قبل وقوعها

متكـن ؛دراسة معمقة ، وعلم االجتماعأن يدرس موضوع التوبة من وجهة نظر علم النفس

.، وعالجهماالستفادة منها يف تقومي ارمني

الناس بأحكام الشـريعة   ، وتبصريميوزيادة الوعي اإلسال ،تقوم الدولة بدعم القيم الدينية أن

  .  واعتبارها من العلوم الواجب تعلمها على كل مواطن،اإلسالمية

وأخريا فإن هذا املوضوع على جانب كبري من األمهية، واخلطورة معا، و ال ميكن البث فيـه   

ـ   فهو حيتاج إىل. بكلمة موجزة، تستند إىل تفكري متسرع .  ثمزيد من الدراسات، وحلقـات البح

فطريق التعديل طريق طويل، وحاجتنا إليه ماسة، فال تسرع، وال يب، وال خشية، وال رهبة، فالعلم 

للجميع، حيث ميكن أن يساهم أكثر من رأي،أو اجتاه يف إثرائه؛ ألنه يتصل على حنو، أو آخر بقضية 

  . ب األمنافحة اجلرمية، واستتبامك: الفكر املعاصر، وهي قضية وهامة من قضايا العصر، 

ال أزعم أين استوفيت كافة نواحي املوضوع حمل البحث، وال أدعـي أن ـذا   -:ويف اخلتام

  .د هناك جماال للبحث، والدرس فيهمل يعالبحث قد اكتمل موضوع أثر التوبة يف العقوبة ومن مت

  :واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل جديرا بالقبولا وذاك،أنفما       

                      

                                ،

  ،]286:اآلية،البقرة[
  .واحلمد هللا أوال وآخرا



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

149

  

  

  

  

*********
  فهرس املصادر واملراجع    

  فهرس أطراف اآليات القرءانية

  فهرس أطراف األحاديث النبوية   

  فهرس املواد القانونية   

   البحثفهرس األعالم الواردة يف   

  فهرس املوضوعات    

  

  

  

  

  

  



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي الوضعي

150

     

  فهرس املصادر واملراجع
  رميـالقـرآن الك

  التفسري :  أوال 

  أبو بكر أمحد بن علي: اجلصاص

  أحكام القرآن  

ه 1347. املطبعة البهية املصرية: اهرةالق

    سيد قطب

  يف ظالل القرآن

1971-7.1391ط.دار التراث العريب: بريوت 

  أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد: طربيال

    تفسري الطربي

  1405.دار الفكر :بريوت 

  حممد الطاهر :ابن عاشور

  والتنويرالتحرير 

  1984ش،.و.م:لنشر؛واجلزائرلالدار التونسية : تونس

  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري: القرطيب

  اجلامع ألحكام القرءان

  1372، 2.دار الشعب ط: هرةالقا 

  إمساعيل بن عمر  :بن كثريإ

  ن العظيمآتفسري القر 

  1401،ردار الفك:بريوت
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  احلديث: ثانيا

  إمساعيلحممد ابن : البخاري

  صحيح البخاري

دار املعرفة للطباعة :؛ بريوت) مرقم(ه1421.ط الثالثة.الفيحاء للطباعة والنشر:دمشق

  )مرقمغري (1978.والنشر

  أمحد بن احلسني :يالبيهق

  السنن الكربى 

  1994.مكتبة دار الباز:مكة املكرمة

  حممد بن عيسى بن سورة :الترمذي

  سنن الترمذي

    م  1983–ه 1403. 2ط .دار الفكر:لبنان:بريوت

  أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري :احلاكم 

  املستدرك على الصحيحني 

  القادر عطامصطفى عبد : حتقيق

  1.1990ط.دار الكتب العلمية:بريوت

  العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد: ابن حجر

  شرح صحيح البخاري فتح الباري

  وحمب الدين اخلطيبحممد فؤاد عبد الباقي؛: حتقيق

  1379دار املعرفة،: بريوت

  علي بن عمر:الدار قطين

  سنن الدار قطين

  1986. 4ط.عامل الكتب:بريوت

  سليمان بن األشعث السجستاين: أبو داود

  سنن املصطفىصحيح 

  د.ت.ط.دار الكتاب العريب :بريوت

     عبد الباقي بن حممد :الزر قاين
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  شرح الزرقاين على املوطأ

    1978-1398دار املعرفة ، : لبنان ، بريوت 

  جالل الدين عبد الرمحان  :السيوطي

  ام مالكتنوير احلوالك شرح موطأ اإلم

  م1994ه ، 1414.دار الفكر: بريوت

  حممد بن علي بن حممد:الشوكاين

  شرح منتقى األخبارنيل األوطار

  1994-1414دار الفكر ،: لبنان، بريوت

  . حممد بن امساعيل :الصنعاين

  سبل السالم

  .4.1960.ط.إحياء التراث العريب دار: لبنان، بريوت 

  م آباديأبو الطيب حممد مشس احلق العظي

  عون املعبود شرح سنن أيب داوود 

  1.1990ط.دار الكتب العلمية: بريوت 

  أبو احلسن ابن احلجاج القشريي النيسابوري: مسلم

  امع الصحيحاجل 

مرقم ( ه 1424. 1ط .مكتبة الصفا: ؛القاهرة ) غري مرقم(ه6.1420ط .دار املعرفة: بريوت

(  
  

  الفقه: ثالثا

  اآلمدي -

  حكام يف أصول األحكام اإل 

  1967.دار االحتاد العريب للطباعة : لبنان  

  عبد العزيز:التميمي

  النيل وشفاء العليل 

    بكلًي عبد الرمحان بن عمر: تعليق
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  1969–2.1389ط .الدار بدون: بلد بدون

  عبد الرمحان :اجلريزي

  الفقه على املذاهب األربعة 

    1986-1436. 7ط.عريبدار إحياء التراث ال:بريوت 

  أبو حممد علي ابن أمحد: ابن حزم

  باآلثار احمللى

      1.1352.ط.دار الكتب العلمية: وتبري 

  أبو عبد اهللا حممد :اخلرشي

  شرح اخلرشي على خمتصر خليل

  1308، 1:ط.املطبعة اخلريية:مصر

  أمحد بن حممد بن أمحد العدوي:الدردير

  الشرح الكبري

  د .ت.ط.دار الفكر: ريوتب

  حممد ابن عرفة :الدسوقي

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري

  1319.املطبعة الكربى األمريية: بوالق.مصر

  بن احمدحممد :احلفيذ ابن رشد

  بداية اتهد واية املقتصد  

  1989-11409.ط.مكتبة الكليات األزهرية:القاهرة .دار اجليل:بريوت

  وهبة :زحيليال

  الفقه اإلسالمي وأدلته

  - 1418،  4.ط .دار الفكر:القاهرة

1997  

  عبد الرمحانجالل الدين السيوطي 

  األشباه والنظائر يف فروع فقه الشافعية  

1997. 2ط. مطبعة نزار مصطفى الباز.السعودية  
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  اسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي أبو:لشاطيبا

  الشريعة يف أصول املوافقات

  1.2000ط .املكتبة العصرية: لبنان  .بريوت 

  حممد ابن إدريس:الشافعي  

األم

  1980–11400.ط.دار الفكر:بريوت.لبنان 

  حممد أمني :بن عابدينا

  حاشية رد احملتار على الدر املختار

      1985-1395.دار الفكر :بلد بدون 

  بن علي بن حممدإبراهيمبرهان الدين : ابن فرحون

  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام  

  د .ت.ط. يات األزهريةلمكتبة الك :مصر 

  موفق الدين عبد اهللا بن أمحد   :ابن قدامة

  على خمتصر اإلمام أيب القاسم اخلرقي املغين 

2.1347ط .مطبعة املنار: مصر 

  بدر الدين حممد بن حيي املصري  :القرايف

  الفروق 

  د.ت.ط. دار املعرفة:بريوت 

  أبو بكر بن مسعود بن أمحد:الكاساين

  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

  .ه2.1401.ط .دار الكتاب العريب:بريوت.انلبن 

  الدين كمال:مام اهلبن إ

  شرح فتح القدير 

  2.1986.ط.دار إحياء التراث العريب: لبنان، بريوت

  املتخصصة يف التشريع اجلنائي اإلسالميالكتب :رابعا

  آمال بنت صاحل نصري
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  التوبة يف ضوء القرءان الكرمي

  د.ت.ط. دارا ألندلس اخلضراء: جدة

  حسين :اجلندي

  اإلسالميةفكرة العقوبات التبعية والتكميلية يف الشريعة 

1993.دار النهضة العربية: القاهرة

  عبد العظيم :شرف الدين

  قررة ملصلحة اتمع اإلسالميالعقوبة امل

  1.1973.ط .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة

  حممد :أبو زهرة

  العقوبة -

د .ت.ط .دار الفكر العريب: القاهرة

  اجلرمية-

  د.ت .ط. دار الفكر العريب: القاهرة

  حممود حممد عبد العزيز  :الزيين

  والقانون الوضعي ،ه اإلسالميوآلثار املترتبة عليها يف الفق،شكوى اين عليه

    2004  .دار اجلامعة اجلديدة للنشر:اإلسكندرية.مصر

  عبد القادر :عودة

  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي

  8.1986.ط.مؤسسة الرسالة: بريوت .لبنان

  حممد سليم :العوا 

  يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي-

  د .ت. ط ،دار املعارف: القاهرة

  النظام السياسي للدولة اإلسالمية،-

  2.1978   .ط.املكتب املصري احلديث :القاهرة

  حممد حممد :فرحات

  املبادئ العامة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي
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  1.1997.ط.العربيةدارالنهضة: مصر

  حممود بن ضاوي :الفثامي

  الشريعة اإلسالمية وأثرها يف الظاهرة اإلجرامية

  1983-2.1401.ط .الدار السعودية للنشر والتوزيع: ودية، الرياضالسع

  نبيل عبد الصبور :النرباوي

  سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي

  1996.دار الفكر: القاهرة .مصر

  فاروق :النبهان 

  املدخل للتشريع اإلسالمي

  21981.ط.دار القلم: لبنان، بريوت

  الكتب املتخصصة يف التشريع اجلنائي الوضعي: خامسا

  حسن موسى :بكار

  سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة والتدابري االحترازية 

د .ت. ط. ةاجلماهرييدار :لد، بدونب

  اإلجراءات اجلنائية املقابلة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية

  .د.ت.ط.دار النهضة: القاهرة

  رمسيس:منا

  النظرية العامة للمجرم واجلزاء-

  1991د ، .ط .منشأة املعارف:اإلسكندرية

  الكفاح ضد اإلجرام-

  19961991.منشأة املعارف : اإلسكندرية

  جالل  :ثروث

  نظم القسم العام يف قانون العقوبات

  1999.دار اهلدى للمطبوعات: القاهرة

  سنني احملمديح

  اخلطر اجلنائي ومواجهته
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  2003.د .ط.منشأة املعارف: إلسكندرية

  حممود جنيب حسيين

    علم العقاب

  2.1973.ط. دار النهضة العربية: مصر

  مصطفى السعيد :السعيد

  شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات

2.1953ط.دار بدونوالالبلد،

  بن الشيخ احلسنيا

  مبادئ القانون اجلزائي العام

  2.2000.ط .دار هومة :اجلزائر

  إبراهيم حامد :الطنطاوي 

  مبادئ علم العقاب

  2000.األوىل.ط .دار النهضة العربية: القاهرة

  عبد الوهاب سليم  :طارق

  خل يف علم العقاب احلديث دامل

  -1د .ت .دار النهضة العربية: مصر

  عبد الفتاح خضر

  اجلرمية 

  م1985. الطبعة بدون: السعودية 

  فضيل :العيش

  انون العقوبات اجلزائري وفقا للتعديالت األخريةق

  2007.منشورات بغدادي:اجلزائر

  عبد الستار :فوزية 

  مبادئ علم العقاب

  1995.دار النهضة العربية: مصر

  علي عبد القادر :القهوجي
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  -القسم العام–.قانون العقوبات 

  1998.دار املطبوعات اجلامعية: اإلسكندرية

  فىحممود حممود مصط

  - القسم العام-شرح قانون العقوبات

.1969. 8ط.بدوندارالبلد، وال

  أنور على :يسر

  شرح النظريات العامة للقانون اجلنائي

  1978.دار النهضة العربية: القاهرة

  أمحد عبد العزيز :األلفي 

  شرح قانون العقوبات اللييب

  1969.بلد بدون .1ط .القسم العام

  اللغة: سادسا 

  عبد القاهر  :يناجلرجا

  التعريفات

  إبراهيم األبياري:حتقيق

  1405.األوىل.ط .دار الكتاب العريب: بريوت

  األصفهاين  حسني بن حممدالراغب

  مفردات ألفاظ القرآن

  د.ت.ط: بريوت .لبنان

  فؤاد  :عبد الباقي

  املعجم  املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي

     1981-2.1401.ط.دار الفكر: لبنان، بريوت

  .ابن فارس

  جممل اللغة -

  زهري عبد احملسن سلطان :دراسة وحتقيق 

  2.1984ط .مؤسسة الرسالة: بريوتلبنان،
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  معجم مقاييس اللغة-

  عبد السالم هارون: حتقيق

  1979.دار الفكر: لبنان، بريوت

  بن منظورا

  لسان العرب

  1955.دار صادر: لبنان، بريوت

  ة  الكتب العام: سابعا 

  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم :ابن تيمية

  الكربىجمموع الفتاوي-

  1988-11409.ط.دار املعرفة: بريوت .لبنان

  السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية-

  د .ت.ط .املكتبة السلفية: القاهرة

  حممد علي داود: جغال

  ه اإلسالميقة وأثرها يف إسقاط احلدود يف الفالتوب

  م1989-ه1409.دار النهضة العربية: القاهرة

  احلارث احملاسيب

  التوبة

1977.دار الفضيلة: القاهرة

  أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا  :السهيلي

  الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، ومعه السرية النبوية البن هشام،

  عبد الرمحن الوكيل،: حتقيق

  هـ1387سنة  .دار الكتب احلديثة: بريوت

  أبو حامد :الغزايل

  إحياء علوم الدين 

  1982.دار املعرفة: بريوت .لبنان

  أبو القاسم عبد الكرمي :القشريي
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  الرسالة القشريية

  21959.ط .مطبعة البايب احلليب وأوالده: القاهرة 

  ابن القيم اجلوزية

د وإياك نستعنيمدارج السالكني  بني منازل إياك نعب-

  حممد حامد الفقي:حتقيق

  1991-1412.دار الفكر للطباعة والنشر: لبنان، بريوت

  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية - 

  ،1.2005ط .دار الفكر للطباعة والنشر: بريوت .لبنان

  عن رب العاملني إعالم املوقعني -

  حممد حمي الدين عبد احلميد:حتقيق

  )لطبعةدون ذكر الدار وا(

  أبو احلسن علي بن حممد:املاوردي

  األحكام السلطانية والواليات الدينية

  1983.ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر

  كتب التراجم:ثامنا

  حممد ابن احلسن احلجوي   : احلجوي

  الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي

    م2006. 1ط. املكتبة العصرية: بريوت

  حممد بن أمحد الذهيب  مشس الدين: الذهيب
  سري أعالم النبالء 

  شعيب األرناؤوط: حتقيق
  .م1982هـ، 1402  2.ط.مؤسسة الرسالة:دمشق

  الزركلي 
  األعالم
  .1986. 7.ط .دار العلم للماليني :بريوت

  بن علي بن حممد إبراهيمبرهان الدين  :إبن فرحون

  اب االبتهاج بتطريز الديباجالديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب، وامشه كت

  د.ت.ط.دار الكتب العلمية: بريوت
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.حممد بن حممد :خملوف
  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية

  د.ت. دار الفكر: بلد بدون

  الرسائل اجلامعية: تاسعا 

  طهراوي عبد القادر 

  وقانون العقوبات اجلزائري. مقاصد العقوبة يف الفقه اإلسالمي

والعلوم اإلسالمية  االجتماعيةكلية العلوم .(قسم الشريعة والقانون  .-جستريرسالة املا-

  )2004/2005جامعة حاج خلضر ، عام .

  عبد العزيز  :عامر

    -رسالة دكتوراه-التعزير يف الشريعة اإلسالمية

.1985.دار اهلدى للمطبوعات: بلد بدون

  علي داود جممد جغال

  حلدود يف الفقه اإلسالمي، التوبة وأثرها يف إسقاط ا

  )1989ه،1409دار النهضة العربية،:القاهرة( د.،ط

  حممود جرب الفضيالت

  –دولة  هدكتورارسالة  - اإلسالميسقوط العقوبات يف الفقه 

  1984اململكة العربية السعودية ،  –املعهد العايل للقضاء :منشورة

  املقاالت : عاشرا

  علي حسن: فهمي

  -دراسة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي -بةالتوبة والعقو

  )1969مطابع األهرام التجارية، : القاهرة(.1969أكتوبر.338العدد : جملة الفقه املعاصرة

  مأمون سالمة

  العقوبة وخصائصها يف التشريع اإلسالمي

 )1979مطبعة جامعة القاهرة،: القاهرة(.1978مارس.2-1العدد :جملة القانون واالقتصاد

  بدر حممد: صارياألن

قياس الندم املوقفي وعالقته ببعض متغريات الشخصية لدى طالب جامعة الكويت من 
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  بالة العربية للتربية وعلم النفس :منشور .اجلنسني

      2001جامعة دمشق، سوريا ،

  يوسف قاسم

  نظام التوبة وأثره يف العقوبات

املنظمة العربية للدفاع :القاهرة. (1979، مارسالعدد التاسع :العربية للدفاع االجتماعي لةا

  ).ضد اجلرمية

ابنظام التوبة وأثره يف العق

السنة الثالثة . . العدد الثالث: جملة القانون واالقتصاد ، للبحوث القانونية واالقتصادية

  )1973سبتمربسنة  .الشركة املصرية للطباعة والنشر :القاهرة. (واألربعون

  يناتالتقن: حادي عشر

  األمم املتحدة 

1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة سنة  

  1976االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املدنية،  والسياسية، الصادرة عن األمم املتحدة سنة 

  يوسف: دالندة

  دعم وم. 04/15:منقح بالتعديالت اليت أدخلت عليه مبوجب القانون - قانون العقوبات

  واجتهادات احملكمة العليا ئ،بأحدث مباد

    2.2005ط .دار هومة: اجلزائر

  وزارة العدل-

  الدستور اجلزائري

  2001...الديوان الوطين األشغال التربوية 

  النصوص املتضمنة تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية

  .األقراص املضغوطة ومواقع االنترنيت: ثاين عشر

  GISCO"1"-الدولية –إصدار شركة الربامج اإلسالمية" : ديث الشريفموسوعة احل"

  : حممد سليم العوا

  حداعقوبة الردة تعزيرا ال

  .اإلسالم وقضايا العصر] شرعي[نت.الين إسالم أون: موقع
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  م2002فرباير  28اخلميس 
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  فهرس أطراف اآليات
  السورة

  :سورة البقرة 

             

     91:الصفحة...........................................................................108:اآلية     

.                 24:الصفحة.....114:اآلية  

        ....36:الصفحة .................................................134: ، اآلية    

            ….    104/126/130/132:الصفحة ...178: ،اآلية  

               126/130/.51:الصفحة ........179:، اآلية  

 …        … 91:الصفحة................. .........217: ، اآلية  

      .....140:الصفحة...............................286:،اآلية

  :سورة آل عمران 

                   

                                 

                     

 91/95:الصفحة ................................................................88-87-86:،اآلیات  

          ...95:الصفحة.... .............................90:، اآلية  

 َّوا هللاَ َشْیئًا َولَھُمْ ِ◌ إ ن   91:الصفحة... ..................177:اآليةَعَذاٌب أَلِیٌم الَِّذیَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاِإلیَماِن لَن یَُضرُّ

  

  :سورة النساء 

  

           ...113:الصفحة ................................16: ، اآلية

           ...59/69/80/120:الصفحة.... ........17: ، اآلية  
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             95:الصفحة..............18:، اآلية  

          ...132/133:الصفحة ............................92: ، اآلية

              ...127/129الصفحة.................................93: آلية، ا

      

    91الصفحة.....................................................................137: اآلية  

       ...97:الصفحة ....................................146: ، اآلية

     .....34:الصفحة...................................... 165: ية، اآل

  

:سورة املائدة 

            127:الصفحة.................. 32: ، اآلية

         ...99:الصفحة............................................ 33: ، اآلية

        ...99/101/102/138:الصفحة................... 34: ، اآلية

          ...46/107:الصفحة.........................................38: ، اآلية

         ...60/110/128/138:الصفحة...39: ،اآلية  

       ...127/130:الصفحة...................................... 45: ، اآلية

          ...117:الصفحة........................................................ 90: ، اآلية

               …117:.الصفحة...................... 91: ، اآلية  

  سورة األنعام 

:...     .. 120:الصفحة......................................................... 12: اآلية                

           ...80:الصفحة.......... .....................................158: ، اآلية

  

  : سورة األعراف
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   120:الصفحة.................. .....................................................................156:، اآلية                

                 ،  

                120:الصفحة................................... ..................................................................157: اآلية

       ...28:الصفحة.......... ....................................157: ، اآلية                  

  :سورة األنفال 

       ....61:الصفحة............ ...............................33: ، اآلية  

                   

  98الصفحة................................................................................ ........................38: اآلية

  :سورة التوبة

وارذتعالَ تكُمنم فَةن طَائع فعإِن ن انِكُمإِمي دعب متكَفَر وا قَدكَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن

نيرِمجم91: الصفحة...... ................................................................................66: اآلية    

َةمقَالُوا كَل لَقَدا قَالُوا وفُونَ بِاِهللا ملحالُوا يني ا لَموا بِممهو هِمالَمإِس دعوا بكَفَرالْكُفْرِ و

يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم أَنْ أَغْناهم اُهللا ورسولُه من فَضله فَإِن يتوبوا نقَموا إِالَّوما

91: الصفحة...74:اآلية في الدنيا واَآلخرة وما لَهم في اَألرضِ من ولي والَ نصريٍاُهللا عذَابا أَليما

:سورة هود 

      ...61:.الصفحة.................................................... 3: ، اآلية

        ..61:الصفحة....................... .........................52: ، اآلية

       ...61:.الصفحة..................................................... 90: ، اآلية

          …59:الصفحة............................ ...................101: ، اآلية

  :سورة النحل

هقَلْبو أُكْرِه نإِالَّ م انِهإمي دعن ببِاِهللا م ن كَفَربِالْكُفْرِ م حرن شن ملَكو انبِاِإلمي نئطْمم

هِملَيا فَعردصكذَل يمظع ذَابع ملَهاِهللا و نم بوا غَضبحتاس مهلَى بِأَنا عيناةَ الديالْح

مي الْقَودهأَنَّ اَهللا الَ يو ةراَآلخهِمعمسو لَى قُلُوبِهِماُهللا ع عطَب ينالَّذ كأُولَئ رِينالْكَاف

- 107-106: اآليات خرة هم الْخاسرونَاَآلوأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ الَ جرم أَنهم في

  92:الصفحة...... ..............................................................................................108-109
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   120الصفحة........ ........................................................................119: ،اآلية

       ... 17/46:الصفحة......... ...........................126: ،اآلية

  

:سورة اإلسراء 

    34:الصفحة................................................... .15: ، اآلية

            110:الصفحة.................................. .32: ، اآلية

       …130:.الصفحة..................................... 33: ، اآلية

  :سورة النور

             ...48/111/115:الصفحة............ 2: ، اآلية  

              ..   123/.121: الصفحة.................... 4: ، اآلية  

        121/123/124:الصفحة........5:،اآلية  

            59/68:الصفحة...................... 31:، اآلية  

:سورة الفرقان 

          ،110/111/112/128:الصفحة ........................68:اآلية  

        110/111/112/128:الصفحة..............69:، اآلية  

        59/111/112/128:.الصفحة..................... 70:، اآلية  

                60:الصفحة............................. 71:،اآلية.

:سورة القصص

          ....34:الصفحة........................ .59:، اآلية

:سورة الروم 

             63:الصفحة................ 31:،اآلية

  :ص  سورة

              64:الصفحة..................................... 30:،اآلية.

          64الصفحة  ............................................................40:، اآلية:.

:سورة الزمر 
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           128/.68:الصفحة......... 53:، اآلية

         ...63/95:الصفحة....................................... ...............54:،اآلية  

:سورة غافر

         ....58:الصفحة........................................... 3:، اآلية

...       60:الصفحة................................................ .37:،اآلية.

  :سورة فصلت 

        …61:الصفحة.......................................................... .6:، اآلية.

:سورة الشورى 

       … 128:الصفحة........ .............25:،اآلية  

  :سورة حممد

  َّإِنملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينلَى الَّذأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه

بِأَن كذَل مقَالُوالَه ماُهللاهرِ وضِ األمعي بف كُميعطنلَ اُهللا سزا نوا مكَرِه ينلَّذل مهاررإِس لَمعي

91:الصفحة...... ......27- 26-25:اآلياتوجوههم وأَدبارهمفَكَيف إِذَا توفَّتهم الْمالَئكَةُ يضرِبونَ

:سورة الفتح 

             28:الصفحة.................. 9:، اآلية

  :سورة النجم

                  

   36:لصفحةا ....................................................................................41، 40، 39، 38: ، اآليات  

:سورة التحرمي 

        ...107:الصفحة............................................... 4: ية، اآل

:سورة نوح 

         ...61:الصفحة............................................ 10:،اآلية

:سورة الربوج

                 ....60:الصفحة..................... 10:،اآلية

  :سورة املسد
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       ....59:الصفحة................................................................... 1:، اآلية
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  :فهرس أطراف األحاديث واآلثار 
  

  الصفحة:                                                                         أطراف األحاديث

  18...................................................»فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة ...«

  34..................................................................»... وإن دم اجلاهلية موضوع وأول دم أبدأ به  أال..«

  36..............................................................................»ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه وال جبريرة أخيه  «

  36.............................................................................................» عليك وال جتين عليه إنه ال جيين... «

  37..................................................................................»من بلغ حدا يف غري حد فهو من املعتدين  «

  37.............................................»فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا تعاىل أحدال جيلد  «

  38............................................................»من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته «

  39....................................................................................»ما استطعتمادرءوا احلدود عن املسلمني  «

  39..................................................................................................»...فإذا قتلتم فأحسن القتلة... «

  39................................................................»د تابت توبة   مهال يا خالد فوا الذي نفسي بيده لق «

  39...................................................................»ما علمت إال أنه حيب اهللا ورسوله  ال تلعنه فوا اهللا «

  39........................................................................................»ال تكونوا عونا للشيطان على أخيكم  «

  43....................................»إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه   «

  44............................................................................»من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر   «

  50.....................................................................................................»على اليد ما أخذت حىت تؤديه «

  61................................................................................................»هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم «

  61.........................................................................................................»: سيد االستغفار أن تقول«

  61................................................»ني مرةواهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبع «

  64.........................................................................................................»آيبون تائبون لربنا حامدون« 

  69..........................................................................»...إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار«

  109/113/114/.69..........................................................................»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«

  69...........................................................................................»إن اهللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن  «
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  74.......................................................................................................................................»الندم توبة«

  75.........................................................» تكتبوها عليه  إذا هم عبدي بسيئة فال: قال اهللا عز وجل«

  76...............................................................................»وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ...«

  76..........................................................................................»...ال:قال ... لعلك قبلت، لعلك...«

  80..............................................................................................»إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر «

  82...............................................................»وسعتهملقد تابت توبة لو وزعت على أهل املدينة ل...«

  93/95..............................................................................................................»من بدل دينه فاقتلوه « 

  93...............................................................................»:..ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثة« 

  93.......:وأن حممدا رسول اهللا، إال بإحدى ثالثال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا «

  109........................................................................................»:..بلى،قال: قال ما أخالك سرقت؟«

  109....................................................................»يا رسول اهللا،إين سرقت مجال لبين فالن فطهرين «

  109/114............................................»..مث شهدت الصالة معنا  ،أو الوضوء -أمل حتسن الطهور«

  110......................................................»... أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء «

  123..............................................................................................»فما بلغين من حد فقد وجب  .. «

  113/115...............................»..أتى رجل إىل  رسول اهللا صلى عليه وسلم وهو يف املسجد فناداه «

  113....................................................................»... فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهللا...«

  114..........................................................................»...توب اهللا عليه؛ لعله يتوب فيههال تركتمو «

  114....................................»انه قد تاب إىل اهللا تعاىل توبة لو تاا أهل مدينة يثرب لقبل منهم...«

  115....................................................»...وجدت توبة أفضل من جادت بنفسها هللا تعاىل لوه...«

  117.....................................................................»ليشربن أناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها  «

  118................................................................................................»أاكم عن قليل ما أسكر كثريه  «

  118.......................................................................................................»ما أسكر كثريه فقليله حرام  «

  118..............................................................................................»... اخلمر فاجلدوهم اإذا شربو...«

  119........................................................................................................»من شرب اخلمر فاجلدوه  «

  120....................................................................................................................»سبقت رمحيت غضيب «

  120.......................................................................................»ال تقولوا هكذا،ال تعينوا عليه الشيطان«
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  125.....................................................................»...منها من كانت عنده مظلمة ألخيه، فليتحلله« 

     125/127/129..............................................»...لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق«

  127/130.................................»...يقتل إما أن يفتدي وإما أن : من قتل له قتيل فهو خبري النظرين «

  127/130..........................................................................»..حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثال«

  127/129...............................................»ا دينه ما مل يصب دما حرام نلن يزال املؤمن يف فسحة م«

  127/129...............»كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا«

  128/129............................................................»...من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا« 

  128..................................................................................»...تشركوا باهللا شيئا أبايعكم على أن ال«

  128.......................................................»...بلكم رجل قتل تسعة و تسعني نفساقكان فيمن كان «

  132..........................»... العصا، واحلجر، مائة من اإلبل أال إن يف قتيل عمد اخلطأ السوط، و..«

  :أطراف اآلثـار 

ما ابن عمر رضي اهللا عنه »كانت تعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الس الواحد مائة مرة «
............................................................................................................................................................61  

أمر جر ضبيع وملا بلغته توبته أمر أال يكلم إال بعد  –رضي اهللا عنه -بأن عمر بن اخلطاب  «

  78......................................................................................................................عمر ابن اخلطاب.»سنة

  80...........................................معاذ بن جبل» ما هذا ؟ قال كان يهوديا فأسلم ، مث رجع إىل ديته« 

  ..............95عمر بن اخلطاب » قدم عليه رجل من قبل أيب موسى األشعري فسأله عن الناس  «

ن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعرضوا عليها أ «

  96.................................................................... جابر رضي اهللا عنه» اإلسالم فإن رجعت، وإال قتلت

  » د إسالمها، فلم تتب، فقتلهاأنه استتاب امرأة يقال هلا أم قرفة، كفرت بع...«

  .............................................................................................................................96أبو بكر الصديق 

  .......................................................103، علي»فهذا حارثة بن بدر وقد جاء تائبا، فهو آمن؟.. «

أنا فالن بن فالن املرادي، كنت حاربت اهللا ورسوله، وإين تبت من قبل أن . بك دهذا مقام العائ «

  ................................................................................................103أبو موسى األشعري  »تقدر علي

  .................................118أنس  »ب يف اخلمر باجلريد، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعني ضر...«

  ......................118، علي»جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو بكر أربعني «

  ..............................................118عن علي ابن أيب طالب،»إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى « 
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  .....................................120هريرةأبو.»بثوبه،بنعله، والضارببيده،والضاربالضاربفمنا«

  121...............................................عنهارضي اهللا عمرة بنت عبد الرمحن»فجلده عمر احلد مثانني«
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فهرس املواد القانونية
  

  :املادة

تقسم اجلرائم تبعا خلطورا إىل جنايات، وجنح، وخمالفات وتطبق عليها العقوبات  «

  29:لصفحةا .................)ق،ع،ج(، ]27املادة [»املقررة للجنايات أو اجلنح أو املخالفات 

  ،»عية، والشخصيةالشرختضع العقوبات اجلزائية إىل مبدئي  «

  40:الصفحة..........................................................................................من الدستور]142املادة [

  ،»ال جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن بغري قانون «

  40.الصفحة...........................................................................................)ق،ع،ج(،]01املادة [

ال يدان أي شخص من جراء فعل، أو ترك إال إذا كان ذلك يعترب جرمية وفقا للقانون «

  ،»...الوطين، أو الدويل وقت االرتكاب

  40:الصفحة .........................................................اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ]11املادة [

ال جيوز إدانة أحد جبرمية جنائية نتيجة فعل، أو امتناع عن فعل مامل  يشكل وقت «

  »ارتكابه جرمية جنائية مبوجب القانون الوطين ، أو الدويل

40:الصفحة ......................................................االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان، ]10املادة [

  ،»أساس القضاء مبادئ الشرعية، واملساواة، والكل سواسية أمام القضاء «

43:الصفحة .........................................................................................، الدستور]140املادة [

: و احلبس ، أو احلجز التعسفي يستفيد من ختفيض العقوبة مرتكب جناية اخلطف ، أ« 

، »وخيتلف مقدار التخفيض حبسب موعد اإلفراج. الذي يفرج طواعية عن الضحية 

  70..................................................................................................)ق،ع،ج(، ]294املادة [

فإنه يستفيد من ...بينة يف املادتني السابقتني للسلطاتإذا أخرب أحد مرتكيب اجلنايات امل«

  71............)ق،ع،ج(، ]199املادة [،»52: العذر املعفي بشروط منصوص عليها يف املادة

كل من اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا، يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل «

،]350:املادة[،»دج 20.000إىل  500مخس سنوات على األكثر وبغرامة من 

  106/107..............................................................................................................)ق،ع،ج(
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. يقضي باحلبس من سنة إىل سنتني على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جرمية زنا  «

ويعاقب . رتكب جرمية الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجةوتطبق العقوبة ذاا على كل من ا

الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا باحلبس من سنة إىل سنتني ، وتطبق العقوبة ذاا على 

  112............................................................................  )ق،ع،ج(،]339املادة [،»شريكته 

ل ادعاء بواقعة من شأا املساس بشرف و اعتبار األشخاص ، أو اهليئة يعد قذفا ك «

املدعى عليها به، أو إسنادها إليهم، أو إىل تلك اهليئة، ويعاقب على نشر هذا اإلدعاء ، 

أو ذلك اإلسناد مباشرة ، أو بطريق إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك، 

ذكر االسم ولكن كان من املمكن حتديدها من أو إذا قصد به شخص، أو هيئة دون 

عبارات احلديث أو الصياح، أو التهديد، أو الكتابة ،أو املنشورات ،أو الالفتات، أو 

  122...............................................)ق،ع،ج(، ]296املادة [،»اإلعالنات موضوع اجلرمية 

، »...قتل، أو قتل األصول ، أو التسميميعاقب باإلعدام كل من ارتكب جرمية ال «

  130.............................................................................................)ق،ع،ج(، ]261املادة [

يعاقب باعتباره قاتال كل جمرم مهما كان وصفه ،استعمل التعذيب ، أو ارتكب  «

  130......................................)ق،ع،ج(،]262املادة [،»ته أعماال وحشية الرتكاب جناي

ويعاقب ....يعاقب على القتل باإلعدام إذا سبق، أو صاحب، أو تلى جناية أخرى «

  130...............)ق،ع،ج] (263املادة [،»القاتل يف غري ذلك من احلاالت بالسجن املؤبد
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