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 ٣٥١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

  المقدمة

                                                      احلمـــد هللا رب العــــاملني والــــصالة والـــسالم علــــى ســــيدنا حممـــد وعلــــى آلــــه 

         :          وصحبه وبعد

         العدل بـني         إقامة  :      منها                رعت ألهداف متعددةُ                     ُ إن العقوبات ىف اإلسالم ش

                 يكـون عـربة ملـن خلفـه                            حىت يرتدع ويكـف عـن اجلرميـة وحـىت                 الناس وزجر اجلاىن 

                                     وقـــد يواجـــه القاضـــى بعـــض الـــصعوبات ىف أدلـــة                    قـــدم أحـــد علـــى اجلرميـــة، ُ    ُ فـــال ي

                                                                       إثبات التهمة، فقد تتعذر البينـة، وينكـر املـتهم التهمـة فـال يقـر �ـا، فهـل يلجـأ 

                                إىل ضـرب املـتهم أو حبـسه أو التـضييق             التنفيذية                   أو احملقق أو اجلهات      القاضى

                       املوضــوع ىف غايــة األمهيــة،       إن هــذا فــ     لــذا   ،     منــه        اإلقــرار                ي طريقــة النتــزاع       عليــه بــأ

                         أى قانون العقوبـات املـصرى؟                املوضوع؟ وما ر       ىف هذا            الفقه اإلسالمى        فما رأى 

                                                            الــضوابط الــىت حتكــم التعامــل مــع املــتهم؟ وهــل يــستوى مجيــع املتهمــني ىف   ومــا

    :                  فعندنا ثالث حاالت        املعاملة؟

    .             ثابتة عليه                      من له سوابق ىف اإلجرام :            الحالة األولى

    .                           بالتقوى والورع وحسن السمعةُ       ُمن عرف    :              الحالة الثانية

   .ُ                              ُجمهول احلال الذى مل يعرف خبري وال شر   :              الحالة الثالثة

                              فصل فقهاء املسلمني القول ىف هذه                             هذا املوضوع ىف غاية األمهية وقد   إن 

                                                         واهتم احلقوقيون والقانونيون ىف مصر �ـذه املـسألة حلرصـهم علـى سـري   ،       املسألة

                  ر هـذا األمـر مـن خــالل ـ                              ولـذلك جيـرم قـانون العقوبــات ىف مـص              العدالـة ىف مـصر 

     وال    ـ                إن شــاء اهللا تعــاىل   ـ                            علــى ماســيأتى بالتفــصيل ىف البحــث  )    ١٢٦ (      املــادة 

                     ملستوى اإلقليمى والدوىل           ولكن على ا                                 يقتصر التجرمي فقط على املستوى احمللى 
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  ىف   )  م    ١٩٤٨ (                                                وذلك من خالل اإلعالن العـاملى حلقـوق اإلنـسان الـصادر عـام 

   .                 ىف الصفحات القادمة     ـ              إن شاء اهللا تعاىل  ـ                           مادته اخلامسة على ما سيأتى 

   :                          وقد جاء البحث ىف ثالثة مطالب

   .                                        ضرب املتهم حلمله على اإلقرار ىف الفقه اإلسالمى  :           املطلب األول

   .                                          ضرب املتهم حلمله على االعرتاف ىف قانون العقوبات  :        الثاىن     املطلب

    .                         ه اإلسالمى وقانون العقوبات ق              املقارنة بني الف  :             املطلب الثالث

            التوصيات                     ، وفيها أهم النتائج و            مث جاءت اخلامتة

     .               وفهرس للمراجع            رس للموضوعات  فه  مث 
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  تمهيد

  
               ايا احلــساسة الــىت                                                ال شــك أن ضــرب املــتهم حلملــه علــى االعــرتاف مــن القــض

                                                             تواجــه كافــة ا�تمعــات ىف كافــة العــصور ذلــك أنــه مل خيــل عــصر أم جمتمــع مــن 

                                                             اجلرميــة منــذ قــضية ابــىن آدم وذلــك ىف بــدايات وجــود البــشر علــى ظهــر األرض 

      بالغــات                                  فــى كــل صـباح تكثــر لــدى اجلهــات املعنيــة              ل إىل يومنــا، ف          إىل عـصرنا بــ

   . ا�                      �تناقش آالف اجلرائم يومي                            واحملاكم على اختالفها وأنواعها        اجلرائم 

             مـن النـادر أن     ـ                                                   ومن املعلـوم أن االعـرتاف باجلرميـة ـ وهـو أقـوى أدلـة اإلثبـات      

                                                             حيـــدث مـــن ا�ـــرم، وأمـــا أدلـــة اإلثبـــات األخـــرى والقـــرائن الـــىت تعطـــى للقاضـــى 

ً                                                                ًاليقــني أو غلبــة الظــن كــى حيكــم ىف القــضية، فهــى أيــضا قــد ال تتــوفر بــسهولة، 

                                             ىف أغلب األحيان بال اعرتاف أو أدلة ثبـوت ضـده، فهـل   م                 إذن قد يكون املته

                                                      يلجأ احملقق أو القاضى لضربه أو تعذيبه حلمله على االعرتاف؟

            ىف الــصفحات    ـ                إن شــاء اهللا تعــاىل   ـ                              هــذا مــا ســوف جييــب البحــث عنــه

       ذكــر مــا             ت املــصرى، مــع                                              القادمــة، ســواء ىف الفقــه اإلســالمى أو قــانون العقوبــا

   .                      عالن العاملى حلقوق اإلنسان              خيص املسألة ىف اإل
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  المطلب األول

  ضرب المتهم لحمله على اإلقرار

  فى الفقه اإلسالمى

  

            بفهــــم عميــــق     عــــرتاف                                         تنــــاول الفقهــــاء مــــسألة ضــــرب املــــتهم حلملــــه علــــى اال      

                                                     ولعـــل مـــن أشـــهر اآلراء الفقهيـــة ىف هـــذه املـــسألة هـــو رأي اإلمـــام            وموضـــوعية،

                         ومالــك ال جييــز ضــرب املــتهم إال  «     رســلة                  ىف كتــاب املــصاحل امل   جــاء    فقــد       مالــك، 

ًإذا ثبتــت عليــه اخليانــة قبــل ذلــك ثبوتــا ال مطعــن فيــه فثبــوت كونــه خائنــا رجــح  ً                                                                   ً ً

ً                   ً عليــه اخليانــة ســابقا                                                عنــده طــرف االحتيــاط للمــال ليقــر بــه، أمــا الــذى مل يثبــت

                                             ، فهــذا الــنص يبــني التفريــق ىف املعاملــة بــني مــن ثبتــت  )١ ( »                  فلــم يقــل بــضربه ليقــر

    .                     انة، ومن مل تثبت عليه        عليه اخلي

           أنـــه روى عـــن   :                                                    وجـــاء ىف كتـــاب الفكـــر الـــسامى ىف تـــاريخ الفقـــه اإلســـالمى

                                                           ضرب املتهم بالسرقة حىت يقر، لكن إن ثبت بينة وقوع سـرقة منـه مـن  «     مالك 

                                                                قبــل، وأمــا جمهــول احلــال أو معلــوم الــصالح فــال يقبــل عليــه دعــوى الــسرقة، بــل 

   . )٢ ( »َّ                      َّيؤدب من ادعاها على صاحل

                                        
         ـ طبعـة   ١٠                                                          املـصاحل املرسـلة، للـشيخ حممـد األمـني بـن حممـد املختـار الـشنقيطى ـ ص  )١ (

   .  هـ    ١٤١٠                                               اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة ـ الطبعة األوىل ـ 

                                                                    الفكــر الــسامى ىف تــاريخ الفقــه اإلســالمى، للــشيخ حممــد بــن احلــسن العــرىب الفاســى  )٢ (

     هـ ـ     ١٤١٦                                           ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل    ١٥٨ / ١  ـ   )   هـ ٦   ١٣٧  :  ت (

   . م    ١٩٩٥
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                                                                من النصني السابقني نرى ضوابط الضرب، وهى ثبوت اجلرمية من قبل على   

         مـن أصــحاب   :"                                              الـشخص الـذى سـيتعرض للـضرب، كمــا يقـال ىف عـصرنا تعبـري

       عــنهم َ  َفِ  ِرُ                                                   ُ، أمــا الــذين مل يعرفــوا بــاجلرائم أو جمهولــو احلــال أو مــن عــ "       الــسوابق

  ل    بـــ                           نكـــرات، فـــال جيـــوز تعرضـــهم للـــضرب،                           الـــصالح بفعـــل الطاعـــات، وتـــرك امل

   .َّ                                َّيؤدب من ادعى عليهم اجلرمية بال دليل

                           وحيـــرم ضـــرب املـــتهم إال إذا قامـــت  «  :                                  وجـــاء ىف موســـوعة  الفقـــه اإلســـالمى

    .  )١ ( »ُ                                    ُالقرائن على فجوره، فيضرب ليقر مبا فعل

                                         واختلـــف فـــيمن يتـــوىل ضـــرب املـــتهم، فقـــال مجاعـــة مـــن  «  :         بـــن فرحـــون           قـــال ا

                         أنه يضربه الواىل والقاضى،   :   ريه    وغ ، )٢ (                              أصحاب مالك ـ رضى اهللا عنه ـ أشهب

َأتــى هــشام بــن عبــد امللــك وهــو   :                                  ويــدل علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن حبيــب قــال
ُِ                         َ
ُِ

                                                                قاضى املدينة برجل متهم خبيث، معروف باتبـاع الـصبيان، قـد لـصق بغـالم ىف 

                                        
    ـ    ٢٣٥ / ٥                                                                موسوعة الفقه اإلسالمى، للشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التـوجيرى ـ  )١ (

   . م    ٢٠٠٩     هـ ـ     ١٤٣٠                                      طبعة بيت األفكار الدولية ـ الطبعة األوىل 

            فقيــه الــديار   )   هـــ   ٢٠٤ ت (      اجلعــدى                                             أشـهب بــن عبــد العزيــز بــن داود القيـسى العــامرى  )٢ (

                          وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء   :     انظــر (                                   املــصرية ىف عــصره، كــان صــاحب اإلمــام مالــك 

               ـ حتقيـق الـدكتور   )   هـ   ٦٨١ ت (                                            الزمان، لإلمام أمحد بن حممد بن أىب بكر بن خلكان 

                                     ـ دار صــادر ـ بــريوت، واألعــالم خلــري الــدين    ٢٣٩    ـ    ٢٣٨ / ١              إحــسان عبــاس ـ  

    ). م    ١٩٨٩                                     دار العلم للماليني ـ الطبعة الثامنة ـ   ـ   ٣٣٣ / ١          الزركلى ـ 
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                                                                الزحــام، فبعـــث إىل مالـــك يستــشريه فيـــه، فـــأمر مالــك القاضـــى بعقوبتـــه فـــضربه 

     . )١ ( »            أربعمائة سوط

  

                          وإن مل يـدل دليـل علـى إلغائـه  «   :                          ىف غاية الوصـول شـرح لـب األصـول           وجاء 

                                    إلرساله أى إطالقه عما يدل علـى اعتبـاره   "      املرسل ف "                      كما مل يدل على اعتباره 

ّ                    ّوباملناســب املرســل ورده              وباالستــصالح            املــصاحل املرســلة ب            ويعــرب عنــه ،         أو إلغائــه
ً                   ًه مالك مطلقـا رعايـة       وقبل ،ً                                              ًاألكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره

ًللمصلحة حىت جوز ضرب املتهم ليقر بالسرقة، وعورض بأنـه قـد يكـون بريئـا ّ ّ                                                               ً ّ ّ،   

   . )٢ ( »                                وترك الضرب ملذنب أهون من ضرب برىء

   طـئ                         اإلمام ىف العفو خري من أن خي   طئ      فألن خي                              إن هذا النص يراعى احلذر، 

               الناس، فمنهم               وهو التفرقة بني                             ، ولكن مثة تفصيل ميكن أن يراعى  )٣ (         ىف العقوبة

                                        
                                                                   تبـــصرة احلكـــام ىف أصـــول األقـــضية ومنـــاهج األحكـــام، لإلمـــام إبـــراهيم بـــن علـــى بـــن  )١ (

                                        ـ طبعـة مكتبـة الكليـات األزهريـة ـ الطبعـة    ١٦٠ / ٢  ــ   )   هــ   ٧٩٩ ت (             حممـد بـن فرحـون 

   . م    ١٩٨٦     هـ ـ     ١٤٠٦      األوىل، 

                            ريـــا بـــن أمحـــد بـــن زكريـــا األنـــصارى                                       غايـــة الوصـــول ىف شـــرح لـــب األصـــول، للـــشيخ زك )٢ (

      حاشية   :                                                ـ دار الكتب العربية ـ مصطفى الباىب احللىب، وانظر   ١٣١   ـ ص  )   هـ   ٩٢٦ ت (

                                                            العطــار علــى شــرح اجلــالل احمللــى علــى مجــع اجلوامــع، للــشيخ حــسن بــن حممــد بــن 

     ويبــني    . (                     ـ دار الكتــب العلميــة   ٣٢٨ / ٢  ـــ   )   هـــ    ١٢٥٠ ت (                    حممــود العطــار الــشافعى 

    ).                شهرة ال بسوء الظن                  املؤلف أن املتهم بال

  : ً                               ًمسعت من أبيك كالما نفعىن اهللا به وهو  :                              حكى عون بن عبد اهللا، قال ىل أصبغ   " )٣ (

               ورد ذلـــك ىف ترمجـــة   "                                              ألن خيطـــىء اإلمـــام ىف العفـــو خـــري مـــن أن خيطـــىء ىف العقوبـــة
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              م سـفلة العـوام       ، ومـنه                شهود هلـم بالعدالـة                                ذوو اخللق الطيب والـسمعة املـشرفة املـ

                                                         اإلجرام والبلطجة وترويـع النـاس، فعلـى جهـات التحقيـق مراعـاة               والذين اعتادوا

ِ                                                                 ِكــل ذلــك، وتظــل املــسألة اجتهاديــة ىف يــد احملقــق، ويــشهد الواقــع أمــرين ينبغــى 

   :               أخذمها ىف االعتبار

   .                          بعض احملققني ىف الضرب والتعذيب      إفراط            التحذير من   :     األول      

                                                   مــن ا�ــرمني ومعتــادى اإلجــرام ال يبيحــون جبــرائمهم الفعليــة  ًا      ً أن كثــري  :      الثــاىن      

   .                                         ق، وكم من جرائم حقيقية اكتشفت �ذه الطريقة ي              إال حتت ضغط وتضي

    هى؛                            ياالجتهاد وليس باهلوى والتش                                         و�ذا التكييف يكون التعامل مع املسألة

   .                            ألن حقوق العباد ال تسقط عند اهللا

  :                                                   وقـــــال الـــــشيخ عبـــــد الوهـــــاب خـــــالف، ىف كالمـــــه عـــــن املـــــصلحة املرســـــلة      

   . )١ ( »                                                واملالكية أباحوا حبس املتهم وتعزيره توصال إىل إقراره «

                                         علـــى املـــتهم حلملـــه علـــى االعـــرتاف وذلـــك إذا كـــان  اً                  ً    إن ىف احلـــبس تـــضييق

    إذا  «  :                              اكـــه الـــدواىن نقــال عـــن بعـــض املالكيـــة                     اجلرميـــة، وقـــد جــاء ىف الفو بً       ًمعروفــا 

َحــبس املــتهم بالــسرقة لكونــه مــن أهــل التهمــة �ــا
ِ ُ                                        َ
ِ                          فــأقر ىف الــسجن فإنــه يعمــل ُ

   . )٢ ( »       بإقراره

                                                                                          
  ت  (                                                                  اإلمــام أىب عبــد اهللا أصــبغ بــن الفــرج بــن ســعيد بــن نــافع الفقيــه املــالكى املــصرى 

    ).   ٣٣٣ / ١               األعالم للزركلى،   :        ، وانظر   ٢٤٠  /  ١         ت األعيان     وفيا   )    هـ   ٢٢٥

        ـ دار   ٨٦    ـــ ص   )   هـــ    ١٣٧٥  :  ت (                                       علــم أصــول الفقــه، للــشيخ عبــد الوهــاب خــالف  )١ (

   .                      القلم ـ الطبعة الثامنة

                                                                          الفواكــه الــدواىن علــى رســالة ابــن أىب زيــد القــريواىن، للــشيخ  شــهاب الــدين النفــراوى  )٢ (

   . م    ١٩٩٥     هـ ـ     ١٤١٥                ـ دار الفكر ـ    ٢١٥ / ٢  ـ   )     هـ    ١١٢٦ : ت (              األزهرى املالكى 
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                                        عـدم صـحة إقـرار املكـره بغـري حـق، وأن الـضرب         مـن يـرى ، )١ (                  ومن الشافعية

                         ، أمـا املكـره ليـصدق ىف قـضية                                 ، سـواء كـان ضـرب ليقـر أو ضـرب ليـصدق    حرام

                                                                  م فيها، فيصح اإلقرار حال الضرب وبعده ويلزمه ما أقر به؛ ألنـه غـري مكـره  � ا

       يقــول  :    أى ،ُ                                        ُمــن أكــره علــى شــىء واحــد، وهــذا إمنــا ضــرب ليــصدق  :         إذ املكــره

                 ومل ينحـصر الـصدق  ،        لـيس عنـدى  :          أو يقـول ،        نعـم عنـدى  :                الصدق، بأن يقول

ً يـراجع ويقر ثانيا ىتُ              ُ يكره إلزامه ح     لكن        ىف اإلقرار َُ                  ً َُ.   

  

               حــبس رجــال ا�مــه ـ ــ       ـ           ذكــر أن النــىب «    أنــه   :                      ىف النــوادر والزيــادات          وجــاء

   . )٢ ( »                                      املسروق منه بسرقة بعريه وقد صحبه ىف السفر

                                        
  ت  (                                                     حاشــــية البجريمــــى علــــى املــــنهج، للــــشيخ ســــليمان بــــن حممــــد البجريمــــى   :       انظــــر )١ (

   .              ـ موقع اإلسالم   ٢٥٥ / ٩ـ   )   هـ    ١٢٢١

                                                                       النــوادر والزيــادات علــى مــا ىف املدونــة مــن غريهــا مــن األمهــات، للــشيخ عبــد اهللا بــن  )٢ (

ــ   )   هـــ   ٣٨٦ : ت (                          عبــد الــرمحن القــريواىن املــالكى،                       ـ حتقيــق الــدكتور حممــد    ٤٥٢ /  ١٤  ـ

            واحلـديث ذكـره   .   م     ١٩٩٩  :                                          حجـى ـ دار الغـرب اإلسـالمى ـ بـريوت الطبعـة األوىل

   أن  {  :    بــنص   = =                                                   الرتمــذى ىف أبــواب الــديات، بــاب مــا جــاء ىف احلــبس ىف التهمــة، 

    إنه   :              وقال أبو عيسى  }                                              النىب صلى اهللا عليه وسلم حبس رجال ىف �مة مث خلى عنه

                                           األحوذى بشرح صحيح الرتمذى، لإلمام احلافظ ابـن      عارضة  :     انظر (         حديث حسن 

                               ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ    ١٨٨    ـ    ١٨٧ / ٦  ــ   )   هــ   ٥٤٣  :  ت (             العـرىب املـالكى 

    ).     لبنان
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      صـلى    ـ           حيح أن النـىبـ          ثبـت ىف الـص «  : ً                                 ً   وذكر ابن عابدين حديثا، حيـث قـال

َ                                                       َ أمر الزبري بن العوام أن ميس بعض املعاهدين بالعـذاب ملـا كـتم    ـ            اهللا عليه وسلم
      أيــن  :         وقــال لــه                                               ره باملــال الــذى كــان صــلى اهللا عليــه وســلم عاهــدهم عليــه،    إخبــا

     املــال   :                                                        كنـز حـىي بــن أخطـب؟ فقـال يــا حممـد أنفذتـه النفقــات واحلـروب، فقـال

َدونك هذا، فمسه الزبري بـشىء مـن العـذاب   :                             كثري واملسألة أقرب، وقال للزبري ُ                                    َ ُ
         ابـــن العـــز                                  وقـــد ذكـــر ابـــن عابـــدين صـــحة احلـــديث عنـــد  . )١ ( »             فـــدهلم علـــى املـــال

ـــه العمـــل، وإال فالـــشهادة علـــى  «  :            احلنفى،وقولـــه                                                  وهـــو الـــذى يـــسع النـــاس وعلي

                                           ، ونقـل ابـن عابـدين عـن الزيلعـى ىف آخـر بـاب قطـع  )٢ ( »                  السرقات أنـذر األمـور

       وينبغــــى   :            زاد ىف النهــــر «  :                  ، وقــــال ابــــن عابــــدين )٣ (                     الطريــــق جــــواز ذلــــك سياســــة

   . )٤ ( »                                  التعويل عليه ىف زماننا لغلبة الفساد

  

                                        
  ت  (                                                                   حاشية رد احملتـار علـى الـدر املختـار، للعالمـة ابـن عابـدين حممـد أمـني بـن عمـر  )١ (

             ر عليـه ىف كتـب             واحلـديث مل أعثـ  .                ـ موقـع اإلسـالم    ٢٩٥    ـ    ٢٩٤ /  ١٥  ــ   )   هــ    ١٢٥٢

   .                                          احلديث، وقد صرح ابن عابدين أنه ثبت ىف الصحيح

                               الـذى عليـه مجهـور الفقهـاء ىف املـتهم   :                      ، ويفصل ىف املسألة قائال   ١٩١ /  ١٥          السابق،  )٢ (

ًبسرقة وحنوها أن ينظر، فإما أن يكون معروفا بالرب مل جتز مطالبته وال عقوبته، وهـل  ُ                                                                          ً ُ
ُحيلف؟ قوالن، ومنهم من قـال ََُّ                       ُ                                     متهمـه، وإمـا أن يكـون جمهـول احلـال فيحـبس      يعـزر   : ََُّ

ًحىت يكشف أمره، قيل شـهرا وقيـل باجتهـاد وىل األمـر، وإن كـان معروفـا بـالفجور،  ً                                                                     ً ً
                يـــــضربه الـــــواىل دون   :                                   يـــــضربه الـــــواىل أو القاضـــــى، وقالـــــت طائفـــــة  :            فقالـــــت طائفـــــة

     ).    ٢٩٤ /  ١٥ :      السابق  .(      القاضى

     ١٩١ /  ١٥        السابق،   :       انظر )٣ (

     ١٩١ /  ١٥  :         السابق )٤ (
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   جنـد  «  : َ                                                 َؤلف معاصر يتناول نظام اإلثبات ىف اإلسـالم، يقـول الباحـث          وىف م

                                                               اجلمهور من الفقهاء قد قسموا النـاس ىف الـدعوى علـى طوائـف ثـالث، طائفـة 

                                                           ال جيوز حبسهم وال ضر�م وال يضيق عليهم بشىء، بل ذهب بعـض الفقهـاء 

    ورع                  م لكـــو�م مـــن أهـــل الـــ                                          إىل تعزيـــر مـــن ا�مهـــم؛ ألن التهمـــة ال تليـــق بأمثـــاهل

                                                      معروفني بالدين والصالح، وطائفة جمهـول حاهلـا مل تعـرف بـصالح أو         والتقوى 

                                    ال يـــضرب املــتهم منهـــا ولكـــن حيــبس حـــىت ينكـــشف   :       فيهـــا               فــسق، فهـــذه قــالوا

                                                                  أمــره، وطائفـــة املـــشتهرين بالفــساد والفجـــور ونقـــب الــدور والـــسرقات، فهـــذا ال 

         قــوق وعمــت                         ، ولكونــه لــو تــرك لــضاعت احل                             مــانع مــن ضــربه ملناســبة التهمــة لــه

   . )١ ( »      الفوضى

  

                                  واختلــف العلمــاء فيمــا إذا أقــر املــتهم  «                                   ويقــول الــدكتور حممــد رأفــت عثمــان 

                                                                 املعروف بالفجور حال الضرب أو احلبس، فبعضهم يرى أنه يؤخذ �ذا اإلقرار 

                                                                   إذا ظهر صدقه، مثل أن خيرج الشيء املسروق بعينه، ولو رجع عن اإلقرار بعد 

                                          بـل يؤخـذ بـه، والـبعض مـن العلمـاء يـرى أنـه البـد                         الضرب ال يقبـل منـه الرجـوع 

   . )٢ ( »                                                    من إقرار آخر بعد الضرب، وإذا رجع عن اإلقرار مل يؤخذ به

                                        
    ٦٤    ـ   ٦٣                                                      اإلثبـات ىف الفقـه اإلسـالمى، تـأليف عـوض عبـد اهللا أبـو بكـر ـ ص       نظـام )١ (

                                                        ـ حبـث منـشور مبجلـة اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة ـ عـدد رقـم   )           بتصرف بسيط (

) ١٢٠   .(    

        ـ دار    ٢٨٨                                                            النظـام القـضائى ىف الفقـه اإلسـالمى، للـدكتور حممـد رأفـت عثمـان ـ ص  )٢ (

   . م    ١٩٩٤       هـ ـ     ١٤١٥                          البيان ـ الطبعة الثانية ـ 
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ُ                                                                 ُ   وقد يكون حبس املـتهم بالـسرقة لوجـود قرينـة معتـربة كـأن شـوهد يتجـول ىف 

                   ، ويعــرب بعــض الفقهــاء  )١ (                                            موضــع الــسرقة، أو قــام بــأمور تعتــرب مقــدمات للــسرقة

   )٢ (                                          بالقتل أو باجلرائم األخرى ىف حال ظهور أمارة              جبواز حبس املتهم

                                        
   .                     ـ دار السالسل ـ الكويت   ٣٠٧ /  ١٦                           املوسوعة الفقهية الكويتية ـ   :       انظر )١ (

                                                            درر احلكام ىف شرح جملة األحكام، تـأليف علـى حيـدر خواجـة أمـني أفنـدى،   :       انظر )٢ (

   . م    ١٩٩١     هـ ـ     ١٤١١                           ـ دار اجليل ـ الطبعة األوىل    ٤٨٥ / ٤  ـ   )   هـ    ١٣٥٣ ت (
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  الثانىالمطلب 

  .القانون على اإلقرار فى ضرب المتهم لحمله

  

                                                           حتتـــل دراســـة جرميـــة التعـــذيب أمهيـــة بالغـــة؛ ألن هـــذه اجلرميـــة رغـــم خطور�ـــا       

                                                            لكو�ــــا متثــــل اعتــــداء علــــى احلريــــة الشخــــصية للمــــتهم ومــــع ذلــــك فالكتابــــات 

   . )١ (                             القضائية الىت وردت بشأ�ا قليلة                  القانونية واألحكام 

                                                           إن التعذيب جرمية ضد حقوق اإلنسان، فاستعمال القـسوة جرميـة، وعلـى 

                                ، فالتعــــذيب جرميــــة ضــــد آدميــــة وكرامــــة                             ا�تمــــع أن يتــــصدى جلــــرائم التعــــذيب

   . )٢ (      اإلنسان

                                                       ولقــد أدت ممارســة التعــذيب حلمــل املتهمــني علــى االعــرتاف إىل العديــد  «

                                           جـــىن علـــيهم أثنـــاء االحتجـــاز والتحقيـــق معهـــم، األمـــر                   مـــن حـــاالت الوفـــاة للم

                                                            الــــذى يتطلــــب منــــا ضــــرورة البحــــث عــــن حلــــول قانونيــــة وعمليــــة ملنــــع عمليــــة 

ــــا جنــــد أنفــــسنا أمــــا )٣ ( »       التعــــذيب                                 جرميــــة مــــن جــــرائم اســــتعمال القــــسوة،  م                    ، إنن

   . )٤ (                     يقرتن بتعذيبات بدنية    ه حق             والقبض دون وج

                                        
                                            املـتهم ـ رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه ـ للـدكتور                           املـسئولية اجلنائيـة عـن تعـذيب   :       انظـر )١ (

                                                    ـ جامعـة القـاهرة ـ كليـة احلقـوق ـ قـسم القـانون اجلنـائى  ٤                     عمـاد إبـراهيم أمحـد ـ ص 

   م    ٢٠٠٧ـ 

   .           وما بعدها ٩          السابق، ص   :       انظر )٢ (

   . ٤            السابق، ص  )٣ (

   . ٨                                    املسئولية اجلنائية عن تعذيب املتهم ـ ص   :       انظر )٤ (



      

 

 ٣٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

                    لعقوبــــات فــــرع مــــن فــــروع        قــــانون ا «  :                             يقــــول الــــدكتور عبــــد الــــرءوف مهــــدى      

                                                                    القــانون، حتــدد بــه الدولــة األفعــال البــشرية املعتــربة جــرائم ملــا تنطــوى عليــه مــن 

       املهمــــة                                                    إحـــداث اضــــطراب ىف ا�تمــــع نتيجــــة إلضـــرارها أو �ديــــدها للمــــصاحل 

      .    )١ ( »                                                              للمجتمع أو األفراد، وحتدد به العقوبات املقررة ملن يرتكب هذه األفعال

         مـن البــاب   )    ١٢٦ (                           ت املـصرى هـذه املــسألة ىف املـادة          العقوبــا ن         يوضـح قـانو       و

                              ون العقوبــات املــصرى حيــث نــصت علــى                              الــسادس مــن الكتــاب الثــاىن مــن قــان

                                                   كـــل موظـــف أو مـــستخدم عمـــومى أمـــر بتعـــذيب مـــتهم أو فعـــل ذلــــك  «   : ن أ

                  أو الــسجن مــن ثــالث                                           بنفــسه حلملــه علــى االعــرتاف يعاقــب باألشــغال الــشاقة

                                 عليــــــه حيكــــــم بالعقوبــــــة املقــــــررة للقتــــــل                           إىل عــــــشر ســــــنوات، وإذا مــــــات ا�ــــــىن

     . )٢ ( »ً    ًعمدا

                                        

ـــد الـــرءوف مهـــدى ـ   :                      نون العقوبـــات، للـــدكتور                        شـــرح القواعـــد العامـــة لقـــا )١ (    ٧ / ١                  عب

   . م    ٢٠٠٨                     ـ مشروع مكتبة حمامى ـ   )           بتصرف بسيط (

                ـ القانون رقم     ١٩٣٧     لسنة   )   ٥٨ (                                                 قانونا العقوبات واإلجراءات اجلنائية، القانون رقم  )٢ (

    ـ   ٨٥      ـ ص     ٢٠٠٦ً                             ً ـ وفقـا ألحـدث تعـديال�ما حـىت سـنة     ١٩٣٧     لـسنة   )    ١٥٠ (

  :          ، وانظـر ١                                  املسئولية اجلنائيـة عـن تعـذيب املـتهم، ص  :                        مشروع مكتبة حمامى، وانظر

                                                                   موســـوعة شـــرح جـــرائم قـــانون العقوبـــات والتـــشريعات اجلنائيـــة اخلاصـــة، للمستـــشار 

      قـانون   :                                  ــ مكتبـة نقابـة احملـامني، اجليـزة، وانظـر    ١٤٩١                            الـدكتور عبـد الفتـاح مـراد ـ ص 

        وبــأهم   ٩٦  ١٩ً                                                       ًالعقوبــات معلقــا عليــه بأحكــام حمكمــة الــنقض منــذ إنــشائها، وحــىت 

ً                                                                          ًالقيـود واألوصـاف وتعليمـات النيابـة مقارنـا بالتـشريعات العربيـة ـ للمستـشار معـوض 
               وقـد وردت املـادة  (  م     ١٩٩٧                               ومابعـدها ـ دار الفكـر العـرىب ـ    ٤١٥              عبـد التـواب ـ ص

    ).                                         اإلكراه وسوء املعاملة مع املوظفني ألفراد الناس  :         حتت عنوان



      

 

 ٣٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

ًويشرتط العتبار الشخص موظفا عموميا تـوافر شـرطني «       ً                                          ً         أن يكـون   :     األول  : ً

                                     أن يكــــون هــــذا العمــــل ىف خدمــــة مرفــــق عــــام أو   : ً                       ًقائمــــا بعمــــل دائــــم، والثــــاىن

     . )١ ( »          مصلحة عامة

  

ـــه فيـــه صـــف                           فاجلـــاىن ىف هـــذه اجلرميـــة هـــو موظـــف عـــ                ة املـــتهم،                     ام، وا�ـــىن علي

ــــسلوك اإلجرامــــى ــــوفر ال ــــام بعمليــــة التعــــذيب                     ويت ــــى ذلــــك                          ىف القي ــــب عل                 ، ويرتت

                                                             املساس باحلق ىف سـالمة اجلـسم أو املـساس بـاحلق ىف احليـاة، كمـا يوجـد الـركن 

                                                                  املعنــوى وهــو مــن أركــان اجلرميــة وفيــه القــصد اجلنــائى بانــصراف إرادة اجلــاىن إىل 

   . )٢ (           ع علمه بذلك   م                          س باحلق ىف سالمة جسد ا�ىن عليه    املسا

                     فهذه املادة جترم ـ إذن  «  :                                                     ويعلق الدكتور عماد إبراهيم على هذه املادة بقوله

ــــف أو التعــــذيب الواقــــع مــــن أحــــد رجــــال الــــسلطة العامــــة  ــــ العن          املوظــــف أو  "                                                    ـ

                                                  على املتهم إلكراهه على االعرتاف بارتكاب جرمية معينة،  "               املستخدم العمومى

                                       تهم بطريــق التعــذيب علـــى تقــدمي دليــل إدانتـــه                          فاجلــاىن ىف هــذه اجلرميــة يكـــره املــ

   . )٣ ( »               بنفسه وعلى نفسه

                                        
                                   لقــانون اجلنــائى وحــدود تطبيقــه ـ أســباب                                       شــرح قــانون العقوبــات ـ القــسم العــام ـ ا )١ (

                                                                         اإلباحة ـ اجلرمية األهليـة حلمـل املـسئولية ـ العقوبـة ـ للـدكتور حممـود حممـود مـصطفى ـ 

                  وقــد نقــل املؤلــف هــذا   .  م    ١٩٥٥                                         ـ دار النيــل للطباعــة ـ الطبعــة الثالثــة ـ    ١١١  ص 

            م جمموعــــة جملــــس     ١٩٤٨                                           املفهــــوم عــــن حمكمــــة القــــضاء اإلدارى أول ديــــسمرب ســــنة 

   .   ١٠٦    ص   ٢٦      رقم  ٣      ولة س    الد

   .             وما بعدها ٤                                   املسئولية اجلنائية عن تعذيب املتهم، ص   :       انظر )٢ (

   . ١                                     املسئولية اجلنائية عن تعذيب املتهم، ص  )٣ (



      

 

 ٣٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

                                             تعتـــرب جرميـــة التعـــذيب مـــن جـــرائم االعتـــداء علـــى احلريـــة  «  :           ويـــضيف بأنـــه      

                                                             الشخصية ذلك ألن اجلاىن فيها هـو أحـد رجـال الـسلطة ويرتكـب هـذه اجلرميـة 

         عنهـــا ال                                                            باســم الــسلطة وحلــسا�ا، ولــذا فـــإن الــدعوى اجلنائيــة واملدنيــة الناشــئة

   . )١ ( »             تسقط مبضى املدة

ً                                           ً لتــنص علــى عقوبــة املوظــف أو املــستخدم انطالقــا مــن  )   ١٢٦   (                 وتــأتى املــادة

       ، وذلــك                                                            مفهــوم العقوبــة اجلنائيــة ليجــازى مــن ارتكــب فعــال يعــده القــانون جرميــة

                                                                لتقــومي ســلوكه مــن االعوجــاج وردع غــريه مــن االقتــداء بــه، ويكــون اجلــزاء الــذى 

                                                   القاضى من أجل اجلرمية ويتناسب معها وىف العقوبة إيالم                     يقرره القانون ويوقعه

   . )٢ (                                       للشخص عن طريق االنتقاص من حقوقه أو مصاحله

                                                        واحلكمــة مــن الــنص تــأثيم تعــذيب املتهمــني حلملهــم علــى االعــرتاف، فهــو       

ـــه علـــى  ـــه نفـــسه تعـــذيب املـــتهم حلمل                                                          يغلـــق البـــاب علـــى كـــل موظـــف تـــسول ل

                                  قق العدالة، فـاملتهم قـد يـضطر لالعـرتاف                            االعرتاف، والنص حيمى املتهمني وحي

ً                       ًكذبا حىت يتخلص من العذاب
) ٣( .   

  

  

                                        
   . ١            السابق، ص  )١ (

          ـ مكتبة    ١١٨                                                             علم العقاب دراسة تأصيلية علمية، للدكتور عبد الرحيم صدقى، ص  )٢ (

                    نقابة احملامني باجليزة

  "   ٧٧ "                                                        سـوعة هرجـة اجلنائيـة ـ التعليـق علـى قـانون العقوبـات مـن املــادة   مو  :       انظـر )٣ (

             ـ دار حممـود    ٦٦٠ / ٢                            ــ للمستـشار مـصطفى جمـدى هرجـة ـ   "    ٢٠١ "         حـىت املـادة 

   .              للنشر والتوزيع



      

 

 ٣٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

     :                             اجلرمية على ركن مادى وركن معنوى      وتقوم       

   :                        يتكون من العناصر اآلتية            الركن المادى «      

                                                          ـ عنصر مفرتض ىف الركن املادى هو صفة املوظف أو املـستخدم العمـومى  ١      

   .            ىف فاعل اجلرمية

ــــ ســــلوك مــــادى ذ ٢       ــــل هــــذا املــــضمون ىف األمــــر  ،            مــــضمون نفــــسى و             ـ                            ويتمث

                                                             بتعذيب املتهم حني يعقب هذا األمـر تعـذيب فعلـى لـه أو سـلوك حبـت يتمثـل 

   .                    ىف القيام �ذا التعذيب

  

      املوظــف                                     فهــو القــصد اجلنــائى، أى انــصراف إرادة              الــركن المعنــوى    أمــا            .... 

   . )١ ( » ف                                إىل تعذيب املتهم محال له على االعرتا                  أو املستخدم العمومى

             الـصادر عـام              ى حلقـوق اإلنـسان                                        وعلى الصعيد الدوىل جنـد ىف اإلعـالن العـامل

                        ال يعـرض أى إنـسان للتعـذيب  «   :                             أن املادة اخلامسة تنص على أنـه ) م    ١٩٤٨ (

      ، وقـد  )٢ ( »          ة بالكرامـةَّ                                                  َّوال للعقوبات أو املعامالت القاسـية أو الوحـشية أو احلاطـ

                                        
ًفقهـا وقـضاء "                                    الشرح والتعليق على قـانون العقوبـات  )١ ( ً           ً   "   ٧٨ "                      ــ ا�لـد الثـاىن مـن املـادة   " ً

          رضـا الـسيد   :                         صـربى حممـود الراعـى ـ واحملـامى  :   ار           تـأليف املستـش  "    ١٤١ "         حـىت املـادة 

                                       بتـــصرف بــسيط ـ الناشـــرون املتحـــدون ـ طبعـــة    ٨٩٢  ،    ٨٩٠ / ٢             عبــد العـــاطى ـ 

     .   م    ٢٠٠٧

                                                                     كــود حقــوق اإلنــسان، شــرح وتعليــق األســتاذ الــدكتور الــشافعى حممــد بــشري ـ أســتاذ  )٢ (

         املعـارف               ـ طبعـة منـشأة   ١١٧                                               القـانون الـدوىل ـ كليـة احلقـوق ـ جامعـة املنـصورة ـ ص 

   . م    ٢٠٠٨                              باإلسكندرية ـ الطبعة الثانية ـ 



      

 

 ٣٦٧ 
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  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

             ، ومن املعلوم  )١ (             ى حلقوق اإلنسان                                    شاركت مصر ىف إعداد وإقرار اإلعالن العامل

                                                            جرميــة انتهــاك العديــد مــن حقــوق اإلنــسان ال تــسقط بالتقــادم فــاملتهم �ــا  «   أن 

   . )٢ ( »ُ                                ُمالحق بال حدود زمنية أو حىت إقليمية

                    حقوق اإلنسان هـو احملـرك          إن اهدار  «  :                  الشافعى حممد بشري           قول الدكتور        وي

                             ى القهـر والظلـم والطغيـان، كمـا                                         للفنت وإثارة األزمـات واالضـطرابات والثـورة علـ

                                                           أثبتـــت ذلـــك األحـــداث البعيـــدة والقريبـــة ىف درس عملـــى للحكـــام وأصـــحاب 

                                                               الـسلطة مــن أجــل االلتـزام مبنظومــة حقــوق اإلنـسان واحرتامهــا خــشية تــداعيات 

   . )٣ ( »      األحداث

        م، بشأن     ١٩٨٦     لسنة   )    ١٥٤ (                                 قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم  «           وجاء 

                                                 مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة                    املوافقــة علــى اتفاقيــة

                                                                      القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة الــىت أقر�ــا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ىف 

٤ ( »    ١٩٨٤ /  ١٢ /  ١٠( .   

  

   :                                                            وقد جاءت املادة األوىل صرحية ىف موضوع حبثنا حيث نصت على اآلتى

  و                ينــتج عنــه أمل أ        أى عمــل "        بالتعــذيب "                         ألغــراض هــذه االتفاقيــة، يقــصد  «

ــــ �عــــذاب شــــديد، جــــسديا كــــان أم عقلي ً                             � ً                          ًا، يلحــــق عمــــدا بــــشخص مــــا بقــــصد ً

                                                      احلـــصول مـــن هـــذا الـــشخص، أو مـــن شـــخص ثالـــث علـــى معلومـــات أو علـــى 

                                        
   . ٢          السابق، ص   :       انظر )١ (

   . ٣            السابق، ص  )٢ (

   . ٣            السابق، ص  )٣ (

   .  ٩٥            السابق، ص  )٤ (
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                                                                 اعرتاف أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبـه أو يـشتبه ىف أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص 

        مثل هذا                                                           ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث ـ أو عندما يلحق 

               ا كـان نوعـه، أو �                               � من األسباب يقوم علـى التمييـز أيـ                  أو العذاب ألى سبب   األمل

                                                          حيرض عليه أو يوافق عليـه أو يـسكت عنـه موظـف رمسـى أو أى شـخص آخـر 

   . )١ ( »   ...                  يتصرف بصفته الرمسية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
   .  ٩٧            السابق، ص  )١ (
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  الثالثالمطلب 

  :ن الفقه اإلسالمى والقانونالمقارنة بي

  

                            وقــــــسموا املتهمــــــني، فمــــــنهم املعــــــروف                           فــــــصل الفقهــــــاء املــــــسلمون القــــــول 

           ميـــة، فـــاختلف                                                  بالـــصالح ومـــنهم مـــستور احلـــال ومـــنهم املعـــروف بـــالفجور واجلر

                                                       احلكـــــم بـــــاختالف الـــــشخص، وقـــــد تقـــــدم التفـــــصيل، فاملـــــسألة فيهـــــا جانـــــب 

                                                            اجتهـــادى كبـــري مـــن جهـــة القاضـــى، والتعامـــل مـــن املـــتهم ال يكـــون بالتـــشهى 

          يـه والعمـل                                   عـن حالـه وسـلوكه ىف املكـان الـذى يـسكن ف        بـالتحرى            واهلوى ولكن 

                    مـــا إذا كـــان لـــه ســـوابق                                             الــذى يعملـــه والنـــاس الـــذين يتعامـــل معهـــم والكـــشف ع

                                                 ؟ كــل ذلــك يكــون نــصب عــني القاضــى، وبنــاء علــى ذلــك يتقــرر             إجراميــة أم ال

    أتى                               لبة الظن أنه من قام باجلرميـة، وتـ                                 هل جيوز ضربه أم ال، فالضرب ىف حالة غ

                                                    ن خالل توثيـق التحريـات، هـذا ىف حالـة األخـذ بالعمـل باملـذهب            غلبة الظن م

ً                                                                  ًاملالكى، مع االعتبار أن كثريا من الفقهاء ال جيوزون ضـرب املـتهم مـا مل تثبـت 
  ن           علـى إنــساً       ً ا وتعـدياً     ً  حرامــ ب                                         عليـه اجلرميـة الحتمـال براءتــه وحينئـذ يكـون الـضر

       .       الظلم     تأىب       الشريعةً                 ًبرىء ويكون ظلما و

  

ــــات جــــاءت املــــادة           ىف قــــانون ال       ــــى      صــــرحية،  )    ١٢٦ (                  عقوب ــــث نــــصت عل               حي

                                                   كـــل موظـــف أو مـــستخدم عمـــومى أمـــر بتعـــذيب مـــتهم أو فعـــل ذلـــك   :     اآلتـــى

                                                           بنفــسه حلملــه علــى االعــرتاف يعاقــب باألشــغال الــشاقة أو الــسجن مــن ثــالث 

   .ً                                                              ًإىل عشر سنوات، وإذا مات ا�ىن عليه حيكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا
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                                                    القانونية على هذا النحـو يعـرب عـن اهتمـام القـانون املـصري                      إن صياغة املادة 

ً                                                              ً�ـــذه القـــضية، احرتامـــا حلقـــوق اإلنـــسان، ووضـــع املبـــادئ العامـــة للتعامـــل بـــني 
   .                       املواطنني لتنظيم سري احلياة

                                                                وال يقتـصر التجـرمي فقـط علـى املـستوى احمللـى ولكـن علـى املـستوى اإلقليمـى 

                         ى حلقــــوق اإلنــــسان الــــصادر عــــام                               والــــدوىل وذلــــك مــــن خــــالل اإلعــــالن العــــامل

                ال يعـــرض أى إنــــسان   :                               ىف مادتـــه اخلامـــسة حيــــث تـــنص علـــى أنــــه  )  م    ١٩٤٨ (

   .َّ                                                                   َّللتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة

                                                              لكن املذهب املـالكى ىف الفقـه اإلسـالمى فـصل ىف هـذه املـسألة تفـصيالت 

                                    املـسألة، مـع وضـع ضـوابط حمكمـة ىف التعامـل                            رائعة تدل على فهم عميق هلذه 

   .    معها
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ا  
  

                                                            هذا البحث تنـاول قـضية مـن أهـم القـضايا املعاصـرة وهـى مـدى مـشروعية 

       وعنـد  ،                                       رار، دراسة فقهية مقارنـة بقـانون العقوبـات                      ضرب املتهم حلمله على اإلق

       لقــانون                                                              التــزام باملبــادئ والقــوانني يــنعم ا�تمــع بــسالمة اإلجــراءات وتــسود روح ا

                                                           ويعم األمان االجتماعى، وقد حظيت هذه املسألة باهتمام بالغ من        ىف ا�تمع

ًالفقهــــاء املــــسلمني، كمــــا أولتهــــا القــــوانني املعاصــــرة اهتمامــــا كبــــريا ســــواء علــــى  ً                                                                 ً ً
                                                                املــــستوى احمللــــى أو اإلقليمــــى أو الــــدوىل، مراعــــاة لتنظــــيم العالقــــة بــــني النــــاس، 

   .                                تمع، ليسود األمن والعدالة ىف ا�تمع                                ومعرفة حقوق كل فرد وواجباته ىف ا�

  

  

   :       النتائج    أهم 
                                                              ـ براعة معاجلة الفقه اإلسالمى عامة واملذهب املالكى خاصة هلـذه املـسألة 

   .              احلساسة ىف ا�تمع

                               مــن قــانون العقوبــات يــؤدى إىل األمــن   )    ١٢٦ (                          إن االلتــزام بتطبيــق املــادة ـ ــ

      .                            االجتماعى وسيادة روح القانون
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   :         التوصيات      أهم

  

   .                         والقانوىن بني أفراد ا�تمع                        ـ نشر الوعى الشرعى

ــ                                                                       إقامــة مــؤمترات علميــة تــضم الفقهــاء والقــانونني للتنــسيق بيــنهم ىف معاجلــة   ـ

   .                                                     هذه القضية، مما سوف يكون له بالغ األثر ىف تقدم و�وض األمة
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اس ا  

  
   .              ـ القرآن الكرمي ١

    ). م    ١٩٨٩                                        لى ـ دار العلم للماليني ـ الطبعة الثامنة ـ                    األعالم خلري الدين الزرك  ـ  ٢

                                                              تبصرة احلكام ىف أصول األقضية ومناهج األحكام، لإلمام إبراهيم بن علـى   ـ  ٣

                               ـــ طبعــة مكتبــة الكليــات األزهريــة ـ   )   هـــ   ٧٩٩ ت ( ٤                بــن حممــد بــن فرحــون 

   . م    ١٩٨٦     هـ ـ     ١٤٠٦             الطبعة األوىل، 

  ت  (            حممـــد البجريمـــى                                            ــــ حاشـــية البجريمـــى علـــى املـــنهج، للـــشيخ ســـليمان بـــن  ٥

   .             ـ موقع الإلسالم  )   هـ    ١٢٢١

                                                               ـــ حاشــية رد احملتــار علــى الــدر املختــار، للعالمــة ابــن عابــدين حممــد أمــني بــن  ٦

    .              ـ موقع اإلسالم   )   هـ    ١٢٥٢  ت  (    عمر 

                                                          ــ حاشـية العطــار علـى شــرح اجلـالل احمللـى علــى مجـع اجلوامــع، للـشيخ حــسن  ٧

ــــ  د  )   هـــــ    ١٢٥٠ ت (                              بــــن حممــــد بــــن حممــــود العطــــار الــــشافعى           ار الكتــــب     ـ

   .       العلمية

                                                       ـــــ درر احلكــــام ىف شــــرح جملــــة األحكــــام، تــــأليف علــــى حيــــدر خواجــــة أمــــني  ٨

   . م    ١٩٩١     هـ ـ     ١٤١١                         ـ دار اجليل ـ الطبعة األوىل   )   هـ    ١٣٥٣ ت (       أفندى، 

ًفقها وقضاء "                                    ـ الشرح والتعليق على قانون العقوبات  ٩ ً           ً                       ـ ا�لد الثاىن مـن املـادة   " ً

                  صـــربى حممـــود الراعـــى ـ   :              تـــأليف املستـــشار  "    ١٤١ "         حـــىت املـــادة   "   ٧٨ "

   . م    ٢٠٠٧                                                رضا السيد عبد العاطى ـ  الناشرون املتحدون ـ طبعة   :       واحملامى
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                  عبــد الــرءوف مهــدى ـ   :                                              ــ شــرح القواعــد العامــة لقــانون العقوبــات، للــدكتور  ١٠

   . م    ٢٠٠٨                   مشروع مكتبة حمامى ـ 

                                                                   ــ شـرح قـانون العقوبـات ـ القـسم العـام ـ القـانون اجلنـائى وحـدود تطبيقـه ـ   ١١

                                                            اإلباحة ـ اجلرمية األهلية حلمل املسئولية ـ العقوبة ـ للـدكتور حممـود       أسباب 

    .  م    ١٩٥٥                                                  حممود مصطفى ـ دار النيل للطباعة ـ الطبعة الثالثة ـ 

ـــ عارضـــة األحـــوذى بـــشرح  ١٢ ـــن العـــرىب                    ـ                                      صـــحيح الرتمـــذى، لإلمـــام احلـــافظ اب

                                    ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان   )    هـ   ٥٤٣  :  ت (       املالكى 

       ـــ  دار   )   هـــ    ١٣٧٥  :  ت (                              الفقــه، للــشيخ عبــد الوهــاب خــالف           ـــ علــم أصــول  ١٢

   .                      القلم ـ الطبعة الثامنة

                                                                  ـ علم العقاب دراسة تأصيلية علميـة، للـدكتور عبـد الـرحيم صـدقى ـ مكتبـة   ١٣

   .                  نقابة احملامني باجليزة

ـــ غايـــة الوصـــول ىف شـــرح لـــب األصـــول، للـــشيخ زكريـــا بـــن أمحـــد بـــن زكريـــا   ١٤                                                           ـ

   .                            ب العربية ـ مصطفى الباىب احللىب          ـ دار الكت  )   هـ   ٩٢٦ ت (        األنصارى 

                                                             ـ الفكر السامى ىف تاريخ الفقه اإلسالمى، للـشيخ حممـد بـن احلـسن العـرىب   ١٥

                                         ــ دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ الطبعـة األوىل   )   هــ    ١٣٧٦  :  ت (       الفاسـى 

   . م    ١٩٩٥     هـ ـ     ١٤١٦

                                                                 ـ الفواكه الـدواىن علـى رسـالة ابـن أىب زيـد القـريواىن، للـشيخ  شـهاب الـدين   ١٦

     هـــ ـ     ١٤١٥               ـــ  دار الفكــر ـ   )     هـــ    ١١٢٦ : ت (                   راوى األزهــرى املــالكى     النفــ

   . م    ١٩٩٥



      

 

 ٣٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

ً                                                               ًـ قـانون العقوبـات معلقـا عليـه بأحكـام حمكمـة الـنقض منـذ إنـشائها، وحـىت   ١٧

ً                                                         ً وبـــأهم القيـــود واألوصـــاف وتعليمـــات النيابـــة مقارنـــا بالتـــشريعات     ١٩٩٦

   . م    ١٩٩٧                                                       العربية ـ للمستشار معوض عبد التواب ـ دار الفكر العرىب ـ 

    ـ     ١٩٣٧     لـسنة   )   ٥٨ (                                                 ـ قانونـا العقوبـات واإلجـراءات اجلنائيـة، القـانون رقـم   ١٨

ً                             ً ـ وفقـا ألحـدث تعـديال�ما حـىت سـنة     ١٩٣٧     لـسنة   )    ١٥٠ (            القانون رقم 

   .                  مشروع مكتبة حمامى   ـ    ٢٠٠٦

                                                               ـ كود حقوق اإلنسان، شرح وتعليق األستاذ الدكتور الشافعى حممد بـشري ـ   ١٩

         ـ طبعـة    ١١٧                          احلقـوق ـ جامعـة املنـصورة ـ ص                            أستاذ القانون الـدوىل ـ كليـة 

   . م    ٢٠٠٨                                           منشأة املعارف باألسكندرية ـ الطبعة الثانية ـ 

                                                                      املسئولية اجلنائية عن تعذيب املتهم ـ رسالة لنيل درجة الدكتوراه ـ للدكتور   ـ   ٢٠

                                                                   عماد إبراهيم أمحد ـ جامعة القاهرة ـ كليـة احلقـوق ـ قـسم القـانون اجلنـائى 

   . م    ٢٠٠٧ـ 

                                                       املرسـلة، للـشيخ حممـد األمـني بـن حممـد املختـار الـشنقيطى ـ طبعـة        ـ املصاحل  ٢١

   .  هـ    ١٤١٠                                               اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة ـ الطبعة األوىل ـ 

ــــ   ٢٢                                                           موســــوعة شــــرح جــــرائم قــــانون العقوبــــات والتــــشريعات اجلنائيــــة اخلاصــــة،   ـ

   .                                                          للمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ـ مكتبة نقابة احملامني اجليزة

                                                             وسوعة الفقه اإلسالمى، للشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التـوجيرى ـ  م  ـ   ٢٣

   . م    ٢٠٠٩     هـ ـ     ١٤٣٠                                      طبعة بيت األفكار الدولية ـ الطبعة األوىل 

   .                                              املوسوعة الفقهية الكويتية ـ دار السالسل ـ الكويت  ـ   ٢٤



      

 

 ٣٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

                                                            ـــ موســـوعة هرجـــة اجلنائيـــة ـ التعليــق علـــى قـــانون العقوبـــات مـــن املـــادة   ٢٥

                                ــ للمستـشار مـصطفى جمـدى هرجـة ـ دار   "    ٢٠١ "  ة        حـىت املـاد  "   ٧٧ "

   .                   حممود للنشر والتوزيع

                                                        نظــام اإلثبــات ىف الفقــه اإلســالمى، تــأليف عــوض عبــد اهللا أبــو بكــر ـ    ـــ   ٢٦

    ).   ١٢٠ (                                                      حبث منشور مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ عدد رقم 

          ان ـ  دار                                                      ــ النظـام القـضائى ىف الفقـه اإلسـالمى، للـدكتور حممـد رأفـت عثمـ  ٢٧

   . م    ١٩٩٤       هـ ـ     ١٤١٥                          البيان ـ الطبعة الثانية ـ 

                                                               النوادر والزيادات على ما ىف املدونة من غريها من األمهات، للشيخ عبـد   ـ   ٢٨

                ــــ  حتقيـــق الـــدكتور   )   هــــ   ٣٨٦ : ت (                                اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن القـــريواىن املـــالكى، 

   .  م     ١٩٩٩  :                                              حممد حجى ـ دار الغرب اإلسالمى ـ بريوت الطبعة األوىل

                                                              يات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لإلمام أمحد بن حممد بـن أىب بكـر بـن   وف  ـ   ٢٩

                                       ـــ حتقيــق الــدكتور إحــسان عبــاس ـ دار صــادر ـ   )   هـــ   ٦٨١ ت (      خلكــان 

   .    بريوت

  

*****************  



      

 

 ٣٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 
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