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  خالد عبد العظيم أمحد سليمان/ دكتور إعداد
  

أن جریمة االعتداء على المتهم إلجباره على اإلقرار بالتهمة هي كل فعل یؤدي 

المة الجسدیة أو العقلیة إلى االعتداء واإلیذاء والتعذیب المباشر بالحق في الس

للمجني علیه، وهي جریمة موغلة منذ القدم عرفتها المجتمعات القدیمة وتتم بعدة 

ً                                                                             صور تحدث آالما شدیدة منها التقلیدیة ومنها الحدیثة تبعا للتقدم التكنولوجي قد  ً
ً                                                                    تتم بصورة فردیة من شخص طبیعي أو دولة بواسطة أشخاص اعتباریین داخلیا 

لقد عرفتها الشریعة اإلسالمیة وتبعها القانون الوضعي دون النظر إلى ً            أو دولیا، و

ً                                                تشكل هذه الجریمة انتهاكا جسیما لحق شخصي شدید و ،تكییفها الجنائي ً األهمیة ُ

ٕ                                                 ان هذا االعتداء باعتباره جریمة یلزم لقیامها؛ ومن من حقوق اإلنسان األصلیة، و

وافر الركن الشرعي، والركن المادي ثم ترتب المسؤولیة الجنائیة والمدنیة عنها ت

المتمثل في السلوك اإلجرامي والنتیجة وعالقة السببیة، والركن المعنوي بعنصریة 

القصد واإلرادة، فهي من الجرائم العمدیة التي ال یصح التذرع فیها بالخطأ أو 

إن مرتكب جریمة االعتداء قد یكون قد باشر هذا االعتداء و ،الغلط أو الجهل

 من نفسه أو تحت تنفیذ أمر من جهة ذات سیادة علیه، وفي جمیع بوازع

الحاالت ال یعفي اآلمر والمأمور من العقوبة المترتبة على هذا الفعل وأن الدولة 

 ،سأل مسؤولیة جنائیة في حالة قیام أحد موظفیها أو ممثلیها عن هذه الجریمة

ي حالة أن یفضي ٕ                                                 ان عقوبة هذه الجریمة في الشریعة اإلسالمیة القصاص فو

االعتداء إلى موت المجني علیه أو الدیة أو التعزیر بالحبس أو المال في جرائم 

  االعتداء فیما دون النفس، أما عقوبتها في النظم الحدیثة فهي ال تتعدى أن تكون

ٕ                            ان دعوى المسؤولیة عن جریمة و سالبة للحریات أو عقوبات مالیة،عقوبة 

 وكذلك بطالن اإلقرار أو االعتراف الناشئ عنها ، االعتداء ال تسقط بالتقادم ،

  .وعدم حجیته في إثبات التهمة

  . فقهیة– المسؤلیة – االعتراف –المتهم   :الكلمات المفتاحیة
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Summary : 
The accused was forced to recognize force, and his impact on 

responsibility was a contemporary juristic study 
Prepared by Dr. Khaled Abdel Azim Ahmed Suleiman 

 
The crime of assaulting the accused to force him to confess to the 
charge is any act that leads to aggression, abuse and direct torture 
of the right to the physical or mental integrity of the victim. This 
is a crime that has long been known by ancient societies.  Which is 
committed individually by a natural person or a State by legal 
persons, internally or internationally, and has been defined by 
Islamic law and followed by positive law without regard to its 
criminal adaptation. This crime constitutes a gross violation of a 
very fundamental human right, And then criminal and civil 
responsibility for the availability of the cornerstone, and the 
physical component of the criminal behavior and result and the 
relationship of causality, and the moral corner of the racism of 
intent and will, they are deliberate crimes that can not be invoked 
by mistake or mistake or ignorance, Assault crime may have 
commenced this assault Or in the execution of an order by a 
sovereign authority. In all cases, the commander and the superior 
are not exempted from the penalty resulting from this act and the 
State has asked for criminal liability in the event of any of its 
employees or representatives committing such a crime. In the 
event that the attack leads to the death of the victim or the fatwa 
or tayazir with imprisonment or money in the crimes of 
aggression without the soul, the punishment in the modern 
systems is no more than to be A penalty of deprivation of liberty 
or financial penalties, and the claim of responsibility for the crime 
of aggression does not fall statute of limitations, as well as the 
invalidity of the declaration or recognition arising from it, and the 
lack of argument in proving the charge. 
Keywords: Accused - Confession - Responsibility - Jurisprudence. 
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   :     مقدمة

خلق اإلنسان في أحسن تقویم وفضله وكرمه على  الحمد هللا رب العالمین

ْ        ولقد{: سائر خلقه قال تعالى َ َ َ         كرمنا َ ْ َّ ِ     بني َ َ     آدم َ ْ               وحملناھم َ ُ َ ْ َ َ ِّ       البر ِ   في َ َ ِ           والبحر ْ ْ َ ْ ُ              ورزقناھم َ َ ْ َ َ َ    من َ ِّ 

ِ           الطیبات َ ِّ ْ               وفضلناھم َّ ُ َ ْ َّ َ َ     على َ ٍ       كثیر َ ِ ْ      ممن َ َّ ْ      خلق ِّ َ ً         تفضیال َ   ناَ ِ ْ َ{
)١(

، ونشهد أن ال إله إال اهللا شرع 

ما یكفل حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة فجعل من ضروریات اإلسالم حفظ 

الدین والنفس والعقل والعرض والمال
)٢(

ً                        یدنا محمدا عبده ورسوله ، ونشهد أن س
)(ورضي اهللا عن الصحابة والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ،.  

  أمـا بعــد،،

 ا وغیره، لحمله علي االعتراف بالقوة فإنه یمثل التعدي على حریة المتهم 

ن مساس بسالمة جسد اإلنسان لما لها م، جریمة لها خطورتها من أنواع التعدي 

وعقله ونفسیته، ومما یزید من خطورتها أنها تقترف من قبل أحد رجال السلطة 

 االحتجاز  وذلك داخل أقسام الشرطة وأماكن،سم السلطة ولحسابهااوترتكب ب

األخرى
)٣(

ٕ                                                           ، وهذه الجریمة وان كان تناولها بشكل موضوعي من قبل المحاكم 
ال إ ؛بأحكام قضائیة صادرة بالتعویض عن وقائع اعتداء وتعذیب في وقت متأخر

 كانت موجودة عبر مراحل التاریخ والحقب أنها لیست ولیدة العصر الحدیث إنما

معین أو على فئة محددة من الزمانیة المختلفة ولم تقتصر على نظام سیاسي 

ٕ                                                                  البشر أو على مستوى اجتماعي أو ثقافي معین، وانما استخدمت في مختلف 
 بل كانت ترتكب بسبب دوافع عنصریة أو عرقیة؛الظروف السیاسیة واألمنیة

)٤(
 ،

كانت تستخدم كوسیلة رئیسیة للحصول على االعتراف من المتهم بدایة من ف

                                           
 .٧٠ اآلیة –سورة اإلسراء ) ١(

 . ط دار إحیاء الكتب العلمیة– ٢٨٠، ص٢ ج– الموافقات –الشاطبي ) ٢(

عبد اهللا .  د– ٢٠٠٧، ط٦ ص– المسؤولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم –عماد الفقي . د) ٣(

، ط جمعیة حقوق اإلنسان ٣ ص– حكم التعذیب لإلقرار بالتهمة –وك النجار مبر

 .م٢٠٠٤ ط –لمساعدة السجناء 

 مذكرة لنیل – ٢ ص– مكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي –دة دحماني لین. د) ٤(

 بكلیة الحقوق - جامعة أكلى محمد أبو الحاج–شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة 

 .م٢٠١٥ –والعلوم السیاسیة بالجزائر 
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 ومع بدایة القرن العشرین أصبح االعتداء ،ً                       رومان ومرورا بالفراعنةالیونانیین وال

لإلقرار بالتهمة یمارس على نطاق وحمله على االعتراف بالقوة على حریة المتهم 

 ، والثورات التحرریةواسع واقترانه الظاهر بالثورات والمقاومات الشعبیة والحروب

لإلقرار بالتهمة في تهمین ولم تقتصر الدول في ممارستها لالعتداء على الم

أوقات النزاعات المسلحة إنما مارسته الحكومات الدیكتاتوریة للبقاء في السلطة، 

ومع الممارسات المتزایدة لهذه الجریمة أدى بالمجتمع الدولي إلى السعي لمكافحة 

االعتداء على المتهم عن طریق المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة مثل منظمة 

یة والصلیب األحمر الدولي وجمعیة حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء الدولالعفو 

  . وذلك بتجنید الرأي العام الدولي بخطورة هذه الجریمة،في مصر

 هذا وقد استجابت قوانین العقوبات على مستوى العالم لنداءات المطالبة 

قد تم ولحمله على االعتراف بالقوة والجبر،  على المتهم  الواقعبتجریم االعتداء

ذلك التجریم على مستوى الصعیدین الدولي واإلقلیمي
)١(

، وكذلك تم إقرار 

في حالة ثبوت ٕ                                                            ولیة الجنائیة الدولیة والفردیة واحالته إلى المحكمة والعقاب ؤالمس

اإلدانة
)٢(

  :إىل سببنيء القانون شیوع هذه الجریمة ، هذا وقد أرجع بعض فقها

  . التشریع الرادع لمرتكبي هذه الجرائم عدم وجود:أوهلما

 المواطنین بحقوقهم األساسیة الواردة في الدساتیر ل جه:وثانيهما

والقوانین الداخلیة والمواثیق الدولیة
)٣(

.  

أوال
 
   
ً

  :الدراسةف ـ أهدا:

                                                             تهــدف دراســة هــذا الموضــوع إلــى تجلیــة حكــم االعتــداء علــى حریــة المــتهم 

                               وبیــــان الوصـــف الــــشرعي الـــصحیح لهــــذا    ،        بـــالقوة         بالتهمــــة     عتـــراف ال           لحملـــه علــــي ا

                                                         وذلــك مــن خــالل عــرض اآلراء الفقهیــة فیــه والتــرجیح بینهــا بعــد ذكــر   ،         االعتــداء 

                       لخلـط الـذي شـاب حكمـه ألنـه          إزالـة ا  نى                                    األدلة ومناقشتها بأسلوب محایـد حتـى یتـس

                                                              مـــن جانـــب مقتـــرف االعتـــداء یعتقـــد أنـــه علـــى صـــواب ألنـــه ینبغـــي الوصـــول إلـــى 

                                           
من ) ١٢٦(وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي الجدید والمادة ) ٢٢٢/١(راجع المادة ) ١(

من الدستور ) ٤٢(الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري والمادة 

 –لموظف العام التي تقع منه أو علیه  جرائم ا–محمد حمید عابدین .  د–المصري 

 .م١٩٩١ ط – ط دار المطبوعات القانونیة – ١٢٧ص

 .١ ص– مكافحة جریمة التعذیب –دحماني لیندة . د) ٢(

 .٣ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٣(
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                 فهــو فــي موقــف ضــعیف   )            المجنــي علیــه (                  ومــن جانــب المــتهم  ،                االعتــراف بالجریمــة

                                                                        یقتضي التعاطف معه وأقل ما یتطلبه ذلك أن یباح له القدر الكافي مـن االختیـار 

ً                                 ًته أو حریته أو عرضه أو ماله ثمنا  ا          قد تكون حی                             فیما یقر به على نفسه من تهمة 
ً                                                           ً إذ االتهام وضع طارئ على البراءة األصلیة الثابتة یقینا لإلنسان ؛   لها

) ١( 
.   

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى حجیة اإلقرار الذي أخذ بطریق      

هل یعتبر حجة في بناء الحكم علیه أم أن ما بنى على االعتداء أو التعذیب 

  باطل فهو باطل؟

ولیة بشقیها الجنائي والمدني المترتبة ؤوكذلك التعرف على حقیقة المس

وبیان مدى الحرمة التي یتمتع بها ، على هذا االعتداء في الشریعة اإلسالمیة 

 الرعایة التي جسم اإلنسان وعقله وعرضه وماله في الشریعة اإلسالمیة ومدى

  . لإلنسان بما یضمن ویصون سالمة جسده وعقلهالمشرع اإلسالميأوالها 

ثانيا
 
     
ً

  :الدراسات السابقة: 

         فیمـا یخـص ٕ                           ٕوان كانت ال تحمل نفس المـسمى                      وجدت بعض المتناثرات    لقد 

ــــة             فقــــه التــــراث      فــــي كتــــب             هــــذا الموضــــوع ــــك فــــي المدون                                  خاصــــة كتــــب اإلمــــام مال

      الكبـــــرى
) ٢( 

                                                    ، وكـــــذلك كتـــــب المعاصـــــرین مثـــــل كتـــــاب أحكـــــام الـــــسجین ومعـــــامالت 

                السجناء في اإلسالم
) ٣( 

                      بعض الكتابات القانونیة و   ،
) ٤( 

           الفقهیة              هذه المتناثرات    لكن    ،

                         كمــا هــو المطلــوب فــي أي بحــث                  بــدون إفاضــة شــرعیة                       قــد تناولــت هــذا الموضــوع 

                                           
 .٥ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ١(

 .٢٦٥، ص٣ ج– دونة الكبرى الم–اإلمام مالك ) ٢(

 .٣٩٥ ص– أحكام السجن ومعاملة السجناء –حسن أبو غدة . د) ٣(

بره على  تعذیب المتهم لج–عمر فاروق الحسیني .  د–راجع فیما كتب في هذا الموضوع ) ٤(

 جریمة تعذیب المتهم إلجباره على –أحمد المطرودي .  د–م ١٩٨٥ ط –االعتراف 

 –طارق عزت الرخا .  د–م ٢٠٠٣ ط –االعتراف وتطبیقاتها في النظام السعودي 

 التعذیب والمعاملة أو العقوبة –حسن  یوالد.  د–تحریم التعذیب والممارسات المرتبطة به 

 – عادل بن محمد التویجرى.  د–و المهنیة في القانون الدولي القاسیة أو الالإنسانیة أ

 –التعذیب والمعاملة المهینة لكرامة اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة والقانوني الوضعي 

عماد .  د–م ٢٠٠٠ ط – جریمة التعذیب في القانون الدولي –غرین عبد الرزاق . د

عبد اهللا مبروك .م، د٢٠٠٨ ط – جریمة التعذیب في القانون المقارن –محمد عبید 

 . حكم التعذیب لإلقرار بالتهمة–النجار 
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  ،                                                     توضــیح للمــسؤولیة الناجمــة عــن حمــل المــتهم لالعتــراف بــالقوة     بــدون    و      علمــي ،

                    لـذا فـإن هـذه الدراسـة   ؛                         علیـه الـصبغة القانونیـة      غلـب                اآلخر من الكتابات        والبعض

                         وبیان المسؤولیة المترتبة   ،                 لإلقرار بالتهمة                              حمل المتهم علي االعتراف بالقوة     وهي 

     وهـذا    ،                                  كجریمـة یعاقـب علیهـا بعقوبـات شـرعیة              االعتراف بـالقوة         تناولت    ،       علي ذلك

             عتـراف بـالقوة   اال                              كما أن هذه الدراسة بینـت أثـر  ،                             ما لم تعرض له أیة دراسة سابقة

   یل  ص       ثـــم تفـــ ،        وعقوبتهـــا                     وأركــان هـــذه الجریمـــة  ،                              علــى حریـــة المـــتهم لإلقـــرار بالتهمـــة

                                                                  ولیة الجنائیة والمدنیة المترتبة علیها حتى ال تولد روح االنتقام األمر  ؤ           القول بالمس

                                             ویــساهم فــي تنــامي الجــرائم اإلرهابیــة الماســة بــأمن   ،                        الــذي ینمــي الفكــر المتطــرف

                       الــدعوة إلــى إقــرار مبــادئ                               ا یمتــاز البحــث عمــا ســبقه بــإبراز     كمــ ،               الدولــة والمجتمــع

   .                                                        لة لألخذ على أیدي مرتكبي هذه الجریمة وعدم اإلفالت من العقاب  دا ع  ال

ثالثا
 
     
ً

  :سبب اختيار البحث: 

  :یرجع سبب اختیار هذا البحث إلى سببین هما

لحملهم علي االعتراف بالقوة  كثرة اقتراف هذا االعتداء على المتهمین -١

ولیة الجنائیة ؤقرار بالتهم في ظل الصراعات الدولیة مما یستدعي بیان المسلإل

  .والمدنیة للحد منها

 تمتع جسم اإلنسان بحرمة وقدسیة في الشریعة اإلسالمیة بما -٢

 وذلك عن یستدعي الحدیث عن أهم الضمانات لمنع االعتداء على هذا الجسم

  .طریق االعتراف بالقوة

رابعا
 
     
ً

  :حثإشكالية الب: 

ولیة المترتبة على اقتراف هذه ؤیثیر هذا البحث أسئلة عدة منها هل المس

ً                                                                     الجریمة تتعلق باألشخاص الطبیعیین فقط أم تتناول األشخاص المعنویة أیضا؟ 
ولیة محكمة ال یجوز االستثناء منها أم هناك حاالت تعفي من ؤوهل هذه المس

االعتراف  بالتهمة تحت تأثیر ولیة أو تخففها؟ وما مدى حجیة اإلقرارؤهذا المس

  ؟بالقوة 

خامسا
 
     
ً

  :منهج البحث: 

 وذلك من :االستقرائيأولهما  ینمنهجلقد اتبعت في كتابة هذا البحث 

ٕ                                واعادة تنظیمها واعادة صیاغتها،خالل عرض النصوص الشرعیة  : ثانیهماو ٕ

المنهج العلمي وذلك من خالل تحلیل عناصر المادة العلمیة من النصوص 

ذكرت اآلیات مع ثم ا،  وموازنتها ومعرفة أوجه التشابه واالختالف بینهالفقهیة



       
 
 

 ١١١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

خرجت األحادیث وآثار الصحابة و ،بیان اسم السورة في الهامش ورقم اآلیة

ً                                                             تخریجا علمیا بذكر اسم الكتاب ورقم الحدیث ورقم الجزء والصفحة وكذلك  ،ً

رقم الجزء  مع ذكر اسم المؤلف والكتاب و الشریعة عرضت آلراء فقهاء 

  .والصفحة وتاریخ الطبعة واسم المطبعة متى استطعت إلى ذلك سبیال

سادسا
 
     
ً

  :خط البحث: 

  .تناولت هذا البحث في مقدمة وفصلین بسبعة مباحث وخاتمة

  : وتشتمل على:املقدمة

  . أهمیة الدراسة-١

  .الدراسات السابقة -٢

  . سبب اختیار البحث-٣

  . إشكالیة البحث-٤

  . منهج البحث-٥

  . خطة البحث-٦

، وحكم توجیه االتهام إلى  تعریف التهمة والمتهم واإلقرار :الفصل األول

  جریمة حمل المتهم علي االعتراف بالقوة كان روأاألشخاص 

  وحكم توجیه االتهام إلى األشخاص  ، تعریف التهمة والمتهم واإلقرار:املبحث األول

  تعریف التهمة والمتهم واإلقرار :املطلب  األول

  .حكم توجیه االتهام إلى األشخاص :املطلب الثاني 

   . )             االعتداء وصوره (                                  حمل المتهم علي االعتراف بالقوة        تعریف :            املبحث الثاني

   . )       االعتداء (                               حمل المتهم علي االعتراف بالقوة          تعریف  :          املطلب األول

  .على المتهم االعتراف بالقوة الواقع صور  :املطلب الثاني

 لجریمة حمل المتهم علي االعتراف بالقوةالتاریخي طور الت :املبحث الثالث

  .وتمییزه عما یختلط به

   .                    علي االعتراف بالقوة        المتهم          لجریمة حمل                  التطور التاریخي  :          املطلب األول

 تمییز االعتداء عن غیره من المصطلحات التي تختلط به أو :املطلب الثاني

  .تتشابه معه

 في عترافومدى حجیة اال،  بالتهمة فراتع المتهم لالحمل حكم :املبحث الرابع

  .اإلثبات



       
 
 

 ١١١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 وحكم االعتداء على ، وشروط صحته في اإلثباتاالعتراف تعریف :املطلب األول

  . في اإلثباتاالعتراف ومدى حجیة هذا ،المتهم

  . بالقوة االعتراف بالتهمة بوسائلاالعتراف حكم وحجیة :املطلب الثاني

  .المتهم علي االعتراف بالقوة حمل  أركان جریمة:املبحث اخلامس

  .حمل المتهم علي االعتراف بالقوة   لجریمةالشرعي الركن :املطلب األول

  .حمل المتهم علي االعتراف بالقوة الركن المادي لجریمة :املطلب الثاني

  .حمل المتهم علي االعتراف بالقوة الركن المعنوي لجریمة :املطلب الثالث

 عترافمتهم لال الواقع علي ال االعتداءعنناشئة ولیة الؤالمس :الفصل الثاني

  .وأسباب إباحتها ها وموانع،بالتهمةبالقوة 

  .المسؤولیة الناشئة عن االعتراف بالقوة الواقع على المتهم: األول املبحث

موانع مسئولیة الجاني عن إجبار المتهم علي االعتراف : الثاني املبحث

  . وأسباب إباحتها،بالقوة

   .                    علي االعتراف بالقوة      المتهم       إجبار        ولیة عن  ؤ          موانع المس  :  ل   األو       املطلب

  . الواقع علیه بالقوةعلى المتهماالعتداء إباحة أسباب : الثاني املطلب

  :اخلامتة وتشتمل على

  . ملخص الدراسة-١

  . أهم النتائج-٢

  . أهم التوصیات-٣

  . فهرس المراجع-٤

  . فهرس الموضوعات-٥

  



       
 
 

 ١١١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

  

  

  األول الفصـــل

  واإلقرار واملتهم تهمةال تعريف

  بالقوة االعرتاف جرمية وأركان 

  

، وحكم توجیه االتهام التهمة والمتهم واإلقرارتعریف  :املبحث األول

  .لألشخاص

  .تعریف االعتداء وصوره :يناملبحث الثا

 التطور التاریخي لالعتداء على المتهم وتمییزه عما یختلط :املبحث الثالث

  .به

االعتداء على المتهم لإلقرار بالتهمة ومدى حجیة اإلقرار حكم   :املبحث الرابع

    .في اإلثبات

  .أركان جریمة حمل المتهم علي االعتراف بالقوة  :املبحث اخلامس



       
 
 

 ١١١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

  املبحث األول

   ، وحكم توجيه االتهام لألشخاصتعريف التهمة واملتهم واإلقرار

  

  املطلب األول

  تعريف التهمة واملتهم

  

  :التهمةتعریف : الفرع األول

 بضم التاء وسكون الهاء من الوهم، ألن أصل التاء واو، وتأتي التهمة

واتاهم ً                                      اتهمت فالنا أي ظننت به ما ینسب إلیه :بمعنى الشك والریبة والظن یقال

الرجل على فعل إذا صارت به الریبة
)١(

 اصطالح الفقهاء في، وهي ال تخرج 

 ما ینسب إلى إنسان من نشاط محرم أو غیر :عن معناها لغة فقیل في تعریفها

 یتعذر إقامة البینة محرم أو قول أو فعل من قتل أو قطع طریق أو سرقة أو ترك

ً                                                                 علیه غالبا یوجب عقوبة على تقدیر ثبوته والرابط بین المعنى اللغوي 
واالصطالحي هو مبدأ الظن ال الثبوت

)٢(
.  

المحرم باألقوال أو االمتناع أو اإلقرار أو هذا وقد یكون النشاط  ؛

التخطیط غیر المباشر أو بالتحریض واإلغواء، كما یشمل تعریف التهمة الفعل 

غیر المحرم ولكنها لم تثبت لكن تضع الشخص في دائرة الشبهة واالتهام كمن 

                                           
 الفیومي – بیروت – ط دار لسان العرب – ٩٩٤، ص٣ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ١(

 المعجم الوسیط – مجمع اللغة العربیة – ط األمیریة – ١٠٧ ص– المصباح المنیر –

 . ط دار الدعوة– ١٠٦٠، ص٢ ج–

 – بیروت – ط دار الفكر – ٩٢ ص– الطرق الحكمیة – ابن القیم -في نفس المعنى ) ٢(

 بحث –میة  الحجز المؤقت والتوقیف وحكمه في الشریعة اإلسال–علي الصوار . د

 ط الجامعة – ٤٧ ص– ٣ ج– ١ العدد –منشور بمجلة الدراسات والعلوم اإلنسانیة 

 حكم اإلسالم في –محمد علي سلیم الهواري .  د–م ١٩٨٦ ط – عمان –األردنیة 

 –م ١٩٨٨ ط – ط الجامعة األردنیة – ٤، ص٤ج –اإلجراءات المتخذة بحق المتهم 

 .٤٠ ص– ١٤ ج–ة الفقهیة  الموسوع– وزارة األوقاف الكویتیة



       
 
 

 ١١١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

ع أو قرض ولیس له دلیل إدانة یثبت ما یدعیه ً                           یدعى على آخر حقا في عقد بی

فتدور حول المدعى علیه شبهة على ثبوت العقد في حقه
)١(

.  

  :تعریف المتهم:َ             الفرع الثاني

 الشخص الذي : بأن المتهم هو القولمما سبق من تعریف التهمة نستطیع

ً                                                                لیه اقتراف نشاط محظور من قول أو فعل أو ترك بناء على دالئل كافیة إینسب 
ً                                                                     لتكوین الظن مستمدة من أحوال أو قرائن ظرفیة، أو مادیة مما یكون موجبا 

صاص أو حد أو تعزیر أو رد حقوق اآلخرینلق
)٢(

.  

  :شرح التعريف

ریف تجعل االتهام إما أن یوجه إلى الواردة في التع) شخص(عبارة 

ٕ                                                              الشخص الطبیعي وهو الغالب واما أن یوجه إلى الشخص االعتباري مثل 
  .الشركات والمؤسسات

تدل على أن االتهام أمر عارض واألصل براءة ) ینسب إلیه(ما عبارة أ

  .الشخص من التهمة

تجعل التهمة تنصرف إلى التصرف ) الخ.. ً                مما یوجب قصاصا (وعبارة 

  .لمحظورا

یجعل التهمة تستوجب حال ثبوتها رد ) رد حقوق اآلخرین أو(وعبارة 

حقوق اآلخرین التي اعتدى المتهم علیها
)٣(

والعبارتین األخیرتین فیهما إشارة ، 

  :فهي نوعانإلى اقسام التهمة 

تي تكون على فعل محرم تهمة توجب عقوبة وهي الدعوى ال:أوهلما
)٤(

 ،

  .مثل دعوى القتل ودعوى قطع الطریق والسرقة

                                           
 –  أحكام المتهم في الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي– نزار رجاسیتي صبرة. د) ١(

 –م ٢٠٠٦ط – ٦٥ ص–  فلسطین– نابلس – ط جامعة النجاح الوطنیة – ١٠ص

 .٩٠، ص١٤ ج–لكویتیة الموسوعة الفقهیة ا

 –محمود أبو اللیل .  د– ٧، ص٤ ج– المرجع السابق –محمد علي سلیم الهواري . د) ٢(

 ٥ العدد – بحث بمجلة دراسات الجامعة األردنیة –معاقبة المتهم في الشریعة اإلسالمیة 

 .١٨٩ ص– ١٣ مج –

 .١٢ ص– المرجع السابق –نزار رجاسیتي صبرة . د) ٣(

 رسائل ابن تیمیة في الفقه – ابن تیمیة – ٩٢ ص– الطرق الحكمیة –ابن القیم الجوزیة ) ٤(

 . ط مكتبة ابن تیمیة– ٣٩٦ ص– ٣٥ ج–



       
 
 

 ١١١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 تهمة ال توجب عقوبة إنما هي حق شرعي محض والتي اسماها :ثانيهما

ى غیر التهمة كدیة الخطأالفقهاء بدعو
)١(

.  

  املطلب الثاني

  حكم توجيه االتهام إىل األشخاص 

  من الدالئلليام الخالقد فرق الفقهاء بین االتهام المجرد وهو االته

ع صاحبها في وضع یغلب على الظن معه أنه قد واإلمارات والشوائب التي تض

ارتكب الفعل الذي اتهم بإتیانه، وهذا النوع ال یجوز فیه المساس بالمتهم وال أن 

یفعل به أدنى أذى یمكن أن یمس بإرادته أو یؤثر على اختیاره في صدق 

ً                                               ترافا بالحق وانتصافا للعدل ذلك ألن األصل براءة خبار بما یرید أن یقربه اعاإل ً
ذمة اإلنسان من أي اتهام وألن الشریعة نبذت اتهام الناس بالباطل أو أخذهم 

بالشبهات
)٢(

  :، وقد قامت األدلة على ذلك من الكتاب والسنة واإلجماع، والمعقول

                 یا أ یها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا {:  فمنه قوله تعالىأما الكتاب
   

                                               َ    ُ َ َُّ َُّ َ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ ِ ِ
ْ ُ ِ

َ َ َّ َ
ََ                                                                             أ ن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ِ ِ ٍ َِ ْ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُِ ِْ َْ ً َ{

)٣(
.  

ْ                                     وال تقف ما لیس لك به عل{: وقال تعالى ِْ ِ ِ َ َ ََ َْ َ ُ َ                 م إن  السمع والبصر والفؤاد كل َ
                          َّ    ُّ ُ َ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َّ ِ
ٌ

ًُ                              أ ولئك كان عنه مسؤوال ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ{
)٤(

.  

                      یا أ یها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن  بعض الظن {: وقال تعالى
             َّ                                        َ    ِّ َِّّ ََّ ْ َ ُ َِ َ َِّ ً ِ ِ َِ َ ْ ُ َ
َّ َ ُّ

  إثم
    ٌْ
ِ{

)٥(
.  

  :وجه الداللة من اآليات

، اآلیات صریحة الداللة على أنه یجب التثبت قبل رمي الغیر بالتهمة 

 وأنه یجب عدم إتباع الظنون في ،وأن تكون هذه التهمة لها إمارات ودالئل یقینیة

ول ومعاقب وآثم على ما یرمي به غیره من ؤوأن اإلنسان مس، بناء األحكام 

  .مة إذا لم یكن لها سبب ظاهر وعلى ذلك فتحرم الته؛التهم

                                           
نزار . ، د٣٩٧، ابن تیمیة، المرجع السابق، ص٩٣ ص– المرجع السابق –ابن القیم ) ١(

 . وما بعدها١١٧رجاسیتي صبره، أحكام المتهم في الفقه اإلسالمي، ص

 .٢٣ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٢(

 .٦ اآلیة –سورة الحجرات ) ٣(

 .٣٦ اآلیة –سورة اإلسراء ) ٤(

 .١٢ اآلیة –الحجرات ) ٥(
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لو یعطي الناس بدعواهم الدعى : ")( فمنها قول الرسول وأما السنة

رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البینة على المدعي والیمین على المدعى 

"علیه
)١(

.  

  :وجه الداللة

  . یدعي دعوى على غیرهمنالحدیث صریح في طلب البینة على 

 فقد أجمع الفقهاء على أنه ال ینبغي للقاضي أن یقبل دعوى :وأما اإلمجاع

ینة عادلة أو أمارة برجل على آخر في قتل أو سرقة أو عقد بیع أو قرض إال ب

ظاهرة
)٢(

 كما یجب أن یكون من وراء رفع ؛ قرینة مقبولة، أو على األقل وجود

 وأن تكون التهمة محتملة الوقوع والثبوت ،دعوى بالتهمة تحقیق مصلحة مشروعة

ً                                                                       عقال وعرفا وعادة فال یقبل دعوى یكذبها العقل أو یرفضها العرف السلیم كأن  ً
ً                                       رة المال أنه اقترض منه ماال لینفقه على یدعى فقیر على آخر معروف بكث

عیاله
)٣(

.  

ً                                                   فألن االتهام بدون مسوغ أو قرینة یلحق أضرارا بالمتهم : وأما املعقولـ 
 على كافة جوانب الحیاة وكرامته وسمعته وشرفه، وهذه األضرار لها تأثیر مباشر

 كما أن في جواز االتهام بال بینة أو قرینة ؛االجتماعیة والمادیة والوظیفیة للمتهم

یمان باتهام الشرفاء یفتح الباب على مصراعیه أمام أهل الشر وضعاف اإل

بالباطل
)٤(

.  

                                           
 – ٣ج – ومسلم في صحیحه – ١٦٥، ص٣ ج–أخرجه البخاري في صحیحه ) ١(

 .١٣٣٦ص

 – الحجز المؤقت –علي الصوار .  د– ١٠٨، ٩٢ ص– الطرق الحكمیة –ابن القیم ) ٢(

 تعویض المتهم عما یلحقه من أضرار بسبب الدعوى –جمعة براج .  د– ٧ ، ٥ص

ط الجامعة  - ٣ العدد– ٨٨ ص– بحث بمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة –الكاذبة 

 – ط دار المعرفة – ١٧٥ ص– الخراج –أبو یوسف  –م ١٩٨٤ ط – عمان –األردنیة 

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ط –روت بی

  ط دار الثقافة– ٥٩ ، ٥٢ ص– شرح قانون أصول المحاكمات –عثمان النكروري . د) ٣(

 .م١٩٩٧ ط –

  المرجع– تعویض المتهم عما یلحقه من أضرار بسبب الدعوى الكاذبة –جمعة براج . د) ٤(

 .٨٨ ص–السابق 
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 االتهام المقترن بدلیل یرجح :وهو أما االتهام المبني على قرینة أو أمارة

فقد اختلف جانبه ویجعل المتم في وضع یغلب على الظن معه أنه قد أتى الفعل 

 وقبل عرض الخالف وأدلته یستدعي المقام تعریف القرینة ،الفقهاء في حكمه

  :وذلك فيما يلي ؟ المعتبرة في التهمة وما هي القرینة،وحكم العمل بها

أوال
 
   
ً

  :تعريف القرائن: 

ومنها ، الصاحبة یقال قارنته أي صاحبته :ا ویراد بهتطلق القرينة لغة

الزوجة ألنها تصاحب زوجها طوال حیاتها وتطلق ویراد بها الجمع یقال قرن 

الحاج أي جمع بین الحج والعمرة
)١(

ن الفقهاء تعریفات عدة ع، وقد ورد عدد 

للقرینة لكنها لم تسلم من النقد
)٢(

وجهة نظري أن القرینة ، وأفضل تعریف لها من 

ه بهاعلى الظن اقتران إمارة ظاهرة تدل على الحكم بما یغلب :هي
)٣(

، فوجود 

امرأة حامل بدون زوج أو سید أمارة على الزنا لكن ال ترقى قرینة الحمل أن تثبت 

إذا أنكرت أن "بي حنیفة والشافعي ً            سي نقال عن أو الط: ولذلك قال؛لیهاالزنا ع

ٕ                                                                   یكون الحمل من زنا فإنه ال حد علیها ألن األصل براءة الذمة وایجاب الحد 
الحتمال أن یكون الحمل من زوج غیر معلوم أو أنها قطعي  یحتاج إلى دلیل

  بشبهة، وال حد مع الشبهة فقرینة الحمل الوطءأكرهت على الفعل أو أن یكون 

"تفید الزنا بذاتها یقینا إنما بغلبة الظن
)٤(

.  

ثانيا
 
     
ً

  :آراء الفقهاء يف العمل بالقرينة: 

نشأ عن اختالف الفقهاء فیما تفیده القرینة هل تفید الیقین أم تفید الظن؟ 

ني نعرضهما فيما وميكن حصر اخلالف يف قولاختالفهم في العمل بها من عدمه 

  :يلي

                                           
 –م ١٩٩٧/هـ١٤١٨  ط– ط المكتبة العصریة – ٥٣٢ ص– مختار الصحاح –الرازي ) ١(

 .٤٩٩ ص–المعجم الوجیز  –مجمع اللغة العربیة 

م ١٩٨٧ ص– ط دار الفكر – ٧٨٢، ص٦ ج– الفقه اإلسالمي وأدلته –وهبة الزحیلي ) ٢(

 – ط دار البیان – ٤٤٧ ص–القضائي في اإلسالم  النظام –محمد رأفت عثمان .  د–

 ٣٩ ص– محاضرات في علم القاضي والقرائن واألدلة الضاربة –عبد العال عطوة . د

، ط دار الكتب ١٠٩٢، ص٢ ج– شرح مجلة األحكام العدلیة –سلیم رستم باز .  د–

 .١١١، ص٢ ج– تبصرة الحكام – ابن فرحون –العلمیة 

 .٢٦ ص– المرجع السابق -عبد اهللا مبروك النجار . راجع من یوافقنا د) ٣(

 .٣٧٤، ص٥ ج– كتاب الخالف –أبو جعفر الطوسي ) ٤(
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  :ي األولالرأ

  ویرى أن القرینة وسیلة إثبات وأنها حجة في العمل بها،

ذهب إلى هذا الجمهور من الحنفیة والمالكیة والحنابلةوممن 
)١(

.  

  :الرأي الثاني

ویرى عدم العمل بالقرینة، وممن ذهب إلى هذا المالكیة
)٢(

.  

  األدلــــــــــة

  :أدلة الرأي األول

ائلون بالعمل بالقرینة بأدلة من الكتاب والسنة واآلثار استدل الجمهور الق

  :والمعقول

ْ                                                   وجآؤوا على قمیصه بدم كذب قال بل {:  فمنه قوله تعالىأما الكتاب – َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ٍَ ِ َ ُ َ
َ          َ      َ                                                                              سولت لكم أ نفسكم أ مرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ُُ ْ ُِ َِ ََ َُ َ ََ ََ َ َ ُ َْ ُ ّ ًٌ ٌ ْ ْْ َ ْ ُ ُ ْ َّ{

)٣(
.  

ِ             َ                                              وشهد شاهد من أ هلها إن كان قمیصه قد من{: وقوله تعالى ِ ِ َِّ ُ َُ ٌ َُ ََ َ ِ َ ْ ْ ِّ َ َِ  

َ                                          قبل فصدقت وهو من الكاذبین َِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َُ َ ٍ    وان كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من } ٢٦{ُ
                                                           ِ ِ ِ
َ َ ُ َُ ْْ َ َُ ُ ََ ََ ٍ ُ َُّ َ ِٕ

َ            الصادقین ِ ِ َّ{
)٤(

.  

ٌ                                                                                    واستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل {: نه قوله تعالىوم ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َُّ ِ ِ ِّ َ َُ ْ ْ َ ْ َ
       وامرأ تان ممن ترضون من الشهداء

                                  َ     َ َ ُّ َ َِ ِ
ْ َ َْ ََّ ِ َ ْ َ{

)٥(
.  

  : من اآلياتوجه الداللة

                                           
 تبیین الحقائق – الزیلعي – ط دار الفكر – ٢٥١، ص٢ ج–  أحكام القرآن–الجصاص ) ١(

 حاشیته – الدسوقي - ١١١، ص٢ ج–م  تبصرة الحكا– ابن فرحون – ٣٢٩، ص٣ ج–

، ٢ ج– قواعد األحكام – العز بن عبد السالم – ٣٤٥، ص٤ ج–على الشرح الكبیر 

 األحكام – أبي یعلى – ٢٤٨، ص٣ ج– األحكام السلطانیة – الماوردي – ١٢٦ص

 ط مؤسسة الرسالة – ٢٢٦، ص٣ ج– زاد المعاد – ابن القیم – ٢٥٨ ص–السلطانیة 

 . ط مكتب ابن تیمیة– ٢٩٦ ص– ٣٥ ج–لفتاوى  ا– ابن تیمیة –

 المرجع –محمد رأفت عثمان .  د– ط عالم الكتب – ١١٠، ص٤ ج– الفروق –القرافي ) ٢(

 .٤٦١ ص–السابق 

 .١٨ اآلیة –سف سورة یو) ٣(

 .٢٧ و ٢٦ اآلیة –سورة یوسف ) ٤(

 .٢٨٢ اآلیة – سورة البقرة) ٥(
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ة على قتل أخیهم اقاموا قرینأن اهللا تعالى حكى عن إخوة یوسف أنهم 

وهي تلطیخ قمیصه بالدم لیكون قرینة على قبول ما یزعمون وأن أباهم قد 

اكتشف كذب ما یدعون بقرینة عدم تمزیق القمیص وهذا في شرع ما قبلنا وهو 

 والعمل بالقرینة في موقف اتهام نبي اهللا ،شرع لنا ما لم یرد دلیل على نسخه

ه القرینة تتمثل في قد القمیص وهو  وهذ،یوسف بالتعدي على امرأة العزیز

التمزیق وأن قرینة التمزیق من الخلف كانت قرینة على جذب المدعي علیه لیقع 

  وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم یرد في شرعنا ما ینسخه،في اإلثم دون رغبة منه

من الشهود والرضا قائم في نشهد من نرتضیه أن اهللا تعالى أمرنا أن كما ، كما ذكر

 المرضي عنه ولكن جعل ظهور اإلمارات والدالئل فجعل الشاهد محل رضانفس
)١(

.  

 قضى )( أن الرسول اه سهل بن أبي حثمة فمنها ما روأما السنةو

 إلى  بن زیدسهل ومحیصة بن مسعودعبداهللا بن  انطلق دباللوث في القسامة فق

خیبر وهو یومئذ صلح فتفرقا فأتى محیصة إلى عبد اهللا بن سهل وهو یتشحط 

دم المدینة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحیصة ً                       في دمه قتیال فدفنه ثم ق

  فذهب عبد الرحمن یتكلم فقال النبي كبر)(وحویصة ابنا مسعود إلى النبي 

أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو : فتكلما قال. فسكت كبر وهو أحدث القوم

ً                       رئكم یهود خمسین یمینا ب فت: قال وكیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟:صاحبكم قالوا
 من عنده)( فعقله النبي ؟ كیف نأخذ أیمان قوم كفار:فقالوا

)٢(
.  

  :وجه الداللة

 وهي قائمة على القرینة الدالة على اللوث وهي  أقر القسامة)(ن النبي إ

العداوة وهي توقع في القلب صدق المدعى بأن یغلب على الظن صدقه وهي 

وجود الدم على جسده
)٣(

 في أسرى بني "سعد"اء بالقرینة تحكیم ضق، ومن ال

                                           
، ٣ ج–  أحكام القرآن– الجصاص – ٢٥٤، ص١ ج– أحكام القرآن –ابن العربي ) ١(

 ١٧٢ وص– وما بعدها ١٤٩، ص٩ ج– الجامع ألحكام القرآن – القرطبي – ٢٥٠ص

 .١١٢، ص٢ ج– تبصرة الحكام – ابن فرحون –وما بعدها 

 وراجع في شرحه – ٩٨، ص٥ ج– ٤٣٥٦الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه برقم ) ٢(

 .٣٨، ص٧ ج– نیل األوطار –الشوكاني 

 – ابن فرحون تبصرة الحكام – ط مكتبة الریاض – ٦٨، ص٨ ج– المغني –ابن قدامة ) ٣(

 .١١٣، ص٢ج
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وكان بعضهم یدعى عدم ي الذریة بقریظة وكان حكمه أن یقتل المقاتلة وتس

هم وهو من الحكم باألماراترفكان الصحابة یكشفون عن مؤتزالبلوغ 
)١(

.  

 ،األیم أحق بنفسها من ولیها: ")(نة من السنة قوله ومن القضاء بالقری

 ، صماتها قرینة على الرضا)(، فجعل "ذنها في صماتهإ   واوالبكر تستأمر 

وتجوز الشهادة علیها بأنها قد رضیت وهو من أقوى الداللة على الحكم 

لقرائنبا
)٢(

.  

بن مسعود اوما حكم به عمر : ومن آثار الصحابة يف احلكم بالقرائن

ً                   قاءها اعتمادا على  فیه رائحة الخمر أوفي وعثمان بوجوب الحد على من وجد 
القرینة الظاهرة

)٣(
.  

ا إلى شریح القاضي في ت ما روى أن امرتین اختصم:ابعنيومن آثار الت

لقوها أولد هرة فقالت إحداهما هذا ولد هرتي وقالت األخرى مثل ذلك فقال شریح 

 ،ٕ                                                                   مع هذه فإن درت وفرت واستطرت فهو لها وان هربت وفرت وأزبأرت فلیس لها

فكان شریح یفعل هذا على جهة االستدالل بما یغلب على الظن
)٤(

.  

                                          فقد أجمع العلماء على حجیة العمل بالقرینة :          وأما اإلمجاع
) ٥( 

.   

 فألن للحق أمارات یعرف بها فالوقوف على تلك األمارات :لوأما املعقو

ً                                    وما كان الزما لمعرفة الحق یكون حجة،الزم لمعرفة الحق والحكم به
)٦(

.  

  :أدلة الرأي الثاني

بأدلة استدل بعض المالكیة القائلون بعدم حجیة وعدم قبول العمل بالقرائن 

  :من الكتاب والسنة والمعقول

        إن یتبعون إال الظن  وما تهوى األ نفس{:  فمنه قوله تعالى:أما الكتابـ 
           َ            َّ                 ُ َ َ ُُ ْ َ َ
َّ ِ َِ َِّ َ{

)٧(
.  

                                           
 . وما بعدها١١٣، ص٢ ج– تبصرة الحكام –ابن فرحون ) ١(

 .١١٤، ص٢ ج– تبصرة الحكام –ابن فرحون ) ٢(

 .١١٤، ص٢ ج– تبصرة الحكام –ابن فرحون ) ٣(

 .٢٥٢، ص٢ ج– أحكام القرآن –اص الجص) ٤(

 – الجامع ألحكام القرآن – القرطبي – ١٥١، ص٢ ج– المرجع السابق –الجصاص ) ٥(

 معین – الطرابلسي – ١١٤، ص٢ ج– تبصرة الحكام – ابن فرحون – ١٥، ص٩ج

 .١٧٨ ص–الحكام 

 .٣٧ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٦(

 .٢٨ اآلیة –سورة النجم ) ٧(
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ِّ                                               ما لهم به من علم إال اتباع الظن{: وقال تعالى َّ ََّ َِّ ِ ٍْ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ{
)١(

.  

  

  : الداللةوجه

كون قضاء بالقرینة قائم على الظن، فیاآلیتان صریحتان في ذم الظن، وال

  والحكم بمقتضاها غیر حائز ألنها من أكذب الحدیثبالقرینة ویكون العمل ً  امذموم

"إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث: ")(لقول الرسول 
)٢(

، فال یصح أن تكون 

القرینة وسیلة لإلثبات
)٣(

.  

  :مناقشة

إن الظن المذموم هو الوارد في مجال : الل فقالواناقش الجمهور هذا االستد

 أو هو الظن الذي یدفع صاحبه للوقوع في ،العقائد مثل معرفة اهللا تعالى وصفاته

 أما العمل بالقرینة للوصول إلى الحق لیس من هذا القبیل،أعراض الناس
)٤(

.  

ً                              لو كنت راجما أحدا بغیر بینة : ")(ها قول الرسول  فمنوأما السنةـ  ً
لرجمت فالنة وهي امرأة ظهرت منها الریبة في منطقها وهیئتها ومن یدخل 

"علیها
)٥(

.  

  :وجه الداللة

 لم یقم حد الرجم على المرأة رغم ظهور القرائن الدالة على )(ن النبي إ

تورطها في إثم الزنا، فدل ذلك على عدم العمل بالقرائن
)٦(

.  

 لم یقم الحد لضعف )( بأن الرسول :هور هذا االستداللناقش الجم:مناقشة

د فاستحكمت الشبهة بسبب هذا الضعف لقول الرسول حالقرینة عن إثبات ال

                                           
 .١٥٧ اآلیة –سورة النساء ) ١(

 وراجع في شرحه – ١٩٧٦، ص٥ ج– ٤٨٤٩ البخاري في صحیحه برقم الحدث أخرجه) ٢(

، ١٦ ج– شرح صحیح مسلم – النووي – ١٨٩، ص٤ ج– سبل السالم –الصنعاني 

 .١١٨ص

 .٤٧٢ ، ٤٦٢ ص– المرجع السابق –محمد رأفت عثمان . د) ٣(

 .٥٢، ص٢ج – قواعد األحكام –العز بن عبد السالم ) ٤(

 وراجع في شرحه – ٨٥٥، ص٢ ج– ٢٥٥٩الحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ) ٥(

 .١١٧، ص٩ ج– نیل األوطار –الشوكاني 

 .٣٩ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٦(



       
 
 

 ١١٢٣
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)(" :درءوا الحدود ما استطعتما"
)١(

، فألن یخطئ اإلمام أو القاضي في العفو 

 وعجز القرینة عن إثبات الحد ال یمنع من ،خیر له من أن یخطئ في العقاب

صالحیتها
)٢(

.  

 إن : استدل القائلون بعدم العمل بالقرینة بالمعقول فقالواعقولوأما املـ 

 منضبطة ألنها تتفاوت قوة  وغیر،ن لیست مطردة في داللتها على الحكمالقرائ

 ومن كان كذلك ال یصح بناء الحكم علیهً       وضعفا،
)٣(

.  

 ال نسلم لكم أن القرینة :ناقش الجمهور االستدالل بهذا المعقول فقالوا:مناقشة

أما ، لیست مطردة وغیر منضبطة، بل القرینة قویة الداللة في إفادة الحكم 

ال تكون حجة وهي خارجة عن محل النزاعالقرینة الضعیفة 
)٤(

.  

مما سبق عرضه من أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة المرجوح  :الرتجيح

ي الجمهور القائل بالعمل بالقرینة هو الراجح السیما وأن أ أن ر:منها یتبین

اإلجماع قد انعقد على ذلك
)٥(

.  

ثالثا
 
     
ً

  :مالقرينة املعتربة يف االتها: 

یشترط في القرینة التي تبیح االتهام أن تكون ظاهرة تدل على وجود أمر 

ً                                                                      یقتضي االتهام مثل اشتهار أحد من الناس باإلجرام كأن یكون سارقا أو یتسلق 
 ،المواقع بقصد اقتحام المنازل أو وجود رائحة الخمر في سكران یترنح في مشیته

ً                             عمل یدر علیه ماال فوجود الدم أو طروء الثراء على شخص ال یعلم له مورد أو 
 بین بني عفراء )( فقد حكم النبي ،على سیف قرینة دالة على حدوث القتل

حین ادعى كل منهما أنه قتل أبي جهل
)٦(

، وسكوت البكر عند خطبتها، وظهور 

على امرأة بدون زوج أو سید فهذه القرائن عالمات ظاهرة تدل بما یغلب الحمل 

 فإذا اقترن االتهام بأحد تلك الظواهر ،على الظن على ترتب الحكم المقترن بها

                                           
، وراجع في ٢٦١، ص٧ ج– ٣٣١١الصغرى برقم الحدیث أخرجه البیهقي في السن ) ١(

 .١٦٨، ص٨ ج– نیل األوطار –شرحه الشوكاني 

 .٥٣، ص٢ ج– قواعد األحكام –العز بن عبد السالم ) ٢(

 المرجع –عبد العال عطوه .  د– ٤٦٨ ص– المرجع السابق –محمد رأفت عثمان . د) ٣(

 .٤٤ ص–ق الساب

 .٤٠ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٤(

 .٤١ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٥(

 .٩١، ص٤ج – ٣١٤١أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٦(



       
 
 

 ١١٢٤
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ً                                                                  المرجحة لحصول الظن فإن ذلك من شأنه أن یرتب حكما حاصله جواز إیقاع 
ل وهو القرینة ولیس  على الدلیً                      ویكون ذلك العقاب بناء، العقاب على المتهم 

بهدف إرغامه على اإلقرار بالتهمة
)١(

.  

  

رابعا
 
     
ً

  :العقاب الناشئ عن القرينة: 

 ؛لما كانت القرینة دلیل ظني یترجح معه صدق التهمة یحق من وقعت به

صاص وغیرها من ً                                                 لذا فهي ال تصلح دلیال على عقوبة جنائیة عقوبتها الق

العقوبات التي لها عقوبات مقدرة وألن جانب العفو فیها أرجح من جانب العقاب 

 لذا فهي ال تصلح إال أن ؛وال توقع على المتهم إال إذا استوفت كافة شرائطها

تكون صالحة لثبوت العقوبات التعزیریة التي یترك أمر تقدیرها للقاضي بحسب 

 وما روى عن عمر أنه قضى بالحد بقرینة ،ما یرى من الظروف والمالبسات

اعترفت؟ فقد :  لذلك فقد سأل رضى اهللا عنه فقال؛ً                            الحمل مردود بما فعله مخالفا

إن الحد ال " :ة باالعتراف ولم یسأل عن القرائن وقال ابن قدامةنسأل عن البی

یجب بالرائحة عند عمر بدلیل أنه لم یقم الحد على المتهم حتى سأله عن 

)٢("الذي شربهالشراب 
.  

: )(كما یجوز العقاب بالقرینة في التهمة في األموال بدلیل قول الرسول 

"لي الواجد ظلم یحل عرضه وعقوبته"
)٣(

.  

  :وجه الداللة

د المماطل ألن في امتناعه عن  أحل عرض وعقوبة الواج)(ن الرسول إ

وفاء الدیون الواجبة علیه مع قدرته على الوفاء دلیل على ظلمه، وهذا الظلم 

 أنه أكل :ك بأن یذكر بما یشینه مثل أن یقال فیهیجیز استحالل عرضه وذل

لحقوق الناس كما یجیز عقوبته بما یؤلمه ویدفعه للوفاء بما علیه
)٤(

.  

                                           
 .٤٢ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ١(

 .١٤٤، ص٩ ج– المغني –ابن قدامة ) ٢(

 باب لصاحب الحق مقال – ١١٨، ص٣ ج–الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه ) ٣(

 .١٧٦، ص٧ ج– نیل األوطار –وراجع في شرحه الشوكاني 

 .٤٦ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٤(
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على أن الغني المماطل یجوز عقابه بالحبس وغیره مما : وانعقد اإلجماع 

اإلجماع ابن تیمیة وفعل ذلك عمر وعثمان وقد ذكر ، یحمله على الوفاء 

وعلي
)١(

.  

،  أن قیام التهمة مما یخدش العرض ویجعل عصمته محل شك :واملعقول

 بهومن كان كذلك فإنه یجوز إلحاق العقاب
)٢(

.  

                                           
 الطرق الحكمیة – ابن القیم الجوزیة – ٤٠٢ ص– ٣٥ ج– الفتاوى الكبرى –ابن تیمیة ) ١(

 .١٥٣ ص–

 .٤٧ ص– المرجع السابق –ك النجار عبد اهللا مبرو. د) ٢(



       
 
 

 ١١٢٦
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  املبحث الثاني

  تعريف االعتداء وصوره 

  :متهيد

         بالتهمــــة                                                   االعتــــداء الواقــــع علــــي المــــتهم لحملــــه علــــي االعتــــراف بــــالقوة     یعــــد 

                 وذلـك لمـا یمثلـه  ؛                                         من أخطر االنتهاكات التـي یتعـرض لهـا اإلنـسان              المنسوبة إلیه 

                                   یتـه ومـساس بالـسالمة الجـسدیة والعقلیـة                                       هذا االعتداء من امتهان لكرامة الفرد وحر

ـــان صـــوره  ؛        والنفـــسیة ـــداء وبی ـــام یـــستدعي تعریـــف االعت ـــذا فـــإن المق ـــي النحـــو                                                  ل           عل

   :      التالي

  املطلب األول

  محل املتهم علي االعرتاف بالقوةتعريف 

  )االعتداء(

       لغـة           فـي تعریفـه            یمكن القـول       ومن ثم                           عتراف بالقوة هو اعتداء ؛                 حمل المتهم علي اال

                       ر اللغویــون والفقهــاء عــن  بــ  یع  ً       ًیــرا مــا  ث                                عتــداء والتعــذیب لفظــان مترادفــان فك  اال :     بــأن

     وبكـل   ،                                                                   االعتداء بالتعذیب بالضرب والمنع من المأكل والمشرب والنكـال والعقوبـة 

ٕ              ٕبالغیر وایذائه             ي إلى اإلضرار        شيء یؤد
) ١( 

.       

     والذین یؤذون {: ویأتي اعتداء اإلنسان على أخیه بمعنى اإلیذاء قال تعالى
                َ َُ ْ ُ
َِّ َ

ُ                                                        المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا َ ََ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ ِ َِ ِ ِْ ْْ ً                                                   فقد احتملوا بهتانا واثما مبیناَْ ً ًِ ُّ ُ َْ َِٕ َ َْ ُ َ ْ ِ َ{
)٢(

، وهذا 

اإلیذاء یشمل الجسدي الذي تترتب علیه إصابات جسدیة للمجني علیه التي قد 

ً                                                                     تؤدي إلى عاهات مستدیمة أو تسبب عجز وأحیانا إلى الوفاة كالضرب الشدید 
ما یشمل اإلیذاء والتعذیب النفسي الذي یؤدي إلى أو اللطم أو الجرح أو البتر ك

آالم ومعاناة نفسیة وأمراض قد تستمر طول الحیاة أو إلى الجنون كالتجریح 

                                           
 ط –بیروت  – ط دار الجیل – ٥٦٠، ص٤ ج– معجم مقاییس اللغة –ابن فارس ) ١(

 – ط دار مكتبة الحیاة – ٣٣٠، ص٤ ج–  تاج العروس– الزبیدي –م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 . وما بعدها٧٣، ص١٠ ج– لسان العرب – ابن منظور –بیروت 

 .٥٨ اآلیة –سورة األحزاب ) ٢(
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والقذف والسب والشتم
)١(

"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: ")(، قال 
)٢(

، وقال 

)(" :بون الناس في الدنیاذإن اهللا یعذب الذین یع"
)٣(

.  

 اصطالحاالتعذيب
 
       
ً

یختلط اصطالح االعتداء باصطالح الجنایة حیث  ::

استعمل الفقهاء مصطلح االعتداء وأحكامه ضمن أفعال الجنایة على ما دون 

النفس بما یستهدف االعتداء على حق اإلنسان في سالمة جسده وكل ما یعدم 

شدیدة ویؤثر بشكل مباشر  ة أو ینقص منها وما ینتج عنه من آالمهذه السالم

على السالمة العقلیة والنفسیة
)٤(

، وهي تشمل كل فعل محرم یقع على األطراف 

كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافعأ ً               أو األعضاء سواء
)٥(

.  

أو الضرب أو رى مثل التجویع  التعذیب یأخذ معاني أخ–كما أن االعتداء 

التوثیق
)٦(

عدة  التعذیب في القرآن الكریم في –، هذا ولقد وردت كلمة االعتداء 

مواضع تفید معنى العقاب من اهللا تعالى في الدنیا واآلخرة ألن األصل في الجزاء 

 ومن ذلك تعذیب الذین كفروا یوم القیامة قال ،التعذیب والتهدید به من اهللا تعالى

                                           
 . وما بعدها١٤ ص– المسؤولیة الجنائیة عن جریمة التعذیب –لخذاري عبد الحق . د) ١(

 .٦٠٤٤أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٢(

 وراجع في شرحه ابن حزم – ١٧١ ص– ١١ ج– ١٦٧٩أخرجه مسلم في صحیحه برقم ) ٣(

 .١٤١ ص– ١١ج – المحلي –

 تنقیح األفكار في – شمس الدین قدور – ٢٩٦، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٤(

 ط – ٩٧، ص٢ ج– بدایة المجتهد – ابن رشد – ٣، ص١ ج–حل الرموز واألسرار 

 ١٨٠، ص١١ ج– المجموع – النووي –م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ط – الجزائر –دار شریفة 

 .٢٨٥، ص٢ ج– الموافقات – الشاطبي –

 األم – الشافعي – ط دار المعرفة – ١٨٠، ص٤ ج–البروق في أنواع الفروق  –القرافي ) ٥(

 – ٩٩، ص١ ج– إعالم الموقعین –لجوزیة  ابن القیم ا– وما بعدها ١٠٩، ص١ ج–

 ٢٧٥ ص– األحكام السلطانیة – م  الماوردي١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ط –ط المكتبة العصریة 

 التشریع الجنائي – عبد القادر عودة –م أ١٩٩٠/هـ١٤١٠ ط – ط دار الكتاب العربي –

 . وما بعدها٦٦، ص١ ج–اإلسالمي 

 ط كلیة – ١٥ ص– المسئولیة الجنائیة عن جریمة التعذیب –لخذاري عبد الحق . د) ٦(

 ط – بائنة – الجزائر –  جامعة الحاج لخضر–العلوم اإلنسانیة االجتماعیة 

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥



       
 
 

 ١١٢٨
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                إن  الذین كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت جلوده{: عز وجل
                                                                     َّ  ُ ُ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ
َّ َُّ ًَ ْ ُِ ْ َْ َ ِ ْ َ َ ْ                 م بدلناهم ِ ُْ َ ْ َّ َ

      جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن  الله كان عزیزا حكیما
                                          َّ                             ً ً ّ ًِ ِ
َ َ َ َ ُِ َ َ َ ِ َ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ{

)١(
.  

 الذي یدخل ركما یكون االعتداء من أهل القوة والسلطة على سبیل التعزی

لشرعیة قال في السلطة التقدیریة والمصلحة العامة للحاكم من باب السیاسة ا

                       قلنا یا ذا القرنین إما أ ن تعذب واما أ ن تتخذ فیهم حسنا{: تعالى
                         َ             َ                       ً ْ ُ َ َْ ِ ِِ َِ َ َُّ َ َُّ َّ ََِٕ َ
ِّ ِ ْ َ َْ ْ َ    َ           قال أ ما من } ٨٦{ْ َّ َ َ

                  ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذابا نكرا
      

                                                         ً ً َْ َُّّ َِ َِّ ُ ُ ُ ُُ ُِّ ِّ
َ َ ََ َِ

َ ََ َُّ ُ ُ َ ْ َ{
)٢(

.  

 الذي یحمل معاني "التعذیب"عة اإلسالمیة یفید یمعنى االعتداء في الشرف

ویتم بجمیع أفعال اإلیذاء الجسدیة أو ، اإلیذاء المختلفة ویتصف بالتنكیل والشدة 

النفسیة أو العقلیة بدون حصر لها
)٣(

 :االعتداء بأنه، وعرف بعض المعاصرین 

ً                                                           الجسدي والنفسي والعقلي عمدا بالمجني علیه الذي یتم بجمیع إلحاق األذى
والذي یشمل أفعال الجنایة على ما دون النفس ، أنواع وأفعال اإلیذاء المختلفة 

دون النظر إلى صفة الجاني أو المجني علیه أو الغایة من اللجوء إلیه
)٤(

 ،

 لإلقرار ً                                 مهما كانت الدوافع إلیه أي سواء- التعذیب–فالشریعة تحرم االعتداء 

بالتهمة أو للحصول على المعلومات كما في حالة اإلثبات الجنائي كالتحقیق أو 

  .ألغراض أخرى

  املطلب الثاني

  محل املتهم علي االعرتاف بالقوة صور 

   "االعتداء "

 العمل الذي :عتداء على المتهم لإلقرار بالتهمة هوسبق القول بأن اال

ً                                      كان جسدیا أم عقلیا یقوم به موظف عام أ ً                             یؤدي إلى إحداث ألم شدید سواء ً
بغرض الحصول على معلومات أو اعترافات ولهذا االعتداء وسائل علمیة حدیثة 

ولذلك سوف نعرض هلذه الوسائل التقليدية  ،تختلف عن مثیالتها في الماضي

  :ديثة فيما يليواحل

                                           
 .٥٦ اآلیة –سورة النساء ) ١(

 .٨٧ ، ٨٦ اآلیة –سورة الكهف ) ٢(

 . وما بعدها– ١٨ ص– المرجع السابق –لخذاري عبد الحق . د) ٣(

 .١٩ ص–السابق  المرجع –لخذاري عبد الحق . د) ٤(
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أوال
ً
    
ً

   "        االعتداء  "                           مل املتهم علي االعرتاف بالقوة  حل                  الوسائل التقليدية  :

                                                                  وهـــــذه الوســـــائل كانـــــت تتـــــشابه وتتماثـــــل فـــــي أغلـــــب دول العـــــالم وكـــــان القـــــائمون 

                                             وهـذا مــا ثبـت بالدراسـة التحلیلیــة المـستخدمة علــى   ، ً                        ً باالعتـداء یعلـم بعــضهم بعـضا

ً                           ًخمسة وأربعین قطرا في العالم                                األشخاص ضحایا ممارسات التعذیب في 
) ١( 

      ، وفي 

                                                              أغلــــب األحیــــان یــــستعمل المعتــــدون أكثــــر مــــن وســــیلة فــــي تعــــذیب الــــضحیة فهــــم 

                  ي ینطــــوي علــــى اإلیــــالم                                          یـــستخدمون كــــل صــــورة مـــن صــــور العنــــف المباشــــر الـــذ

                                                  فمـــن وســـائل االعتـــداء الجـــسدي الـــضرب المـــنظم والتعـــذیب ،                الجـــسدي أو النفـــسي

                                                                          بكسر وخلع األسنان والتعلیق والتقیید وبالكهرباء وبالخنق والحـرق واالعتـداء علـى 

ٕ                                                                    ٕاألعــضاء التناســلیة الحــساسة وبتوجیــه عبــارات واهانــات جنــسیة وعبــارات خادشــة 
                                           رون المتهمـــین مـــن ثیـــابهم ویجبـــرونهم علـــى اتخـــاذ   یجـــ               وكـــان الجـــالدون  ،       للكرامـــة

   ،         رمین معهــم  مجــ                                                    أوضــاع جنــسیة مخزیــة أو االســتمناء أو المــشاركة فــي اغتــصاب 

                                                                    ومنهــا الــضرب علــى األعــضاء التناســلیة والــصعق بالكهربــاء أو إدخــال الزجاجــات 

                                       أو العـــصي أو الهـــراوات فـــي المنـــاطق الحـــساسة
) ٢( 

                        ، وفـــي هـــذه الـــصور التعـــذیب 

            أو بابتالع  ،                                                         بتشویه أعضاء الجسم مثل خلع األظافر وقطع األذنین أو الخصیتین

                        حقـــن تـــسبب آالم جـــسدیة فادحـــة                                  عقـــاقیر مـــن الـــدواء مخـــدرة أو إعطـــائهم 
) ٣( 

    أمـــا   ، 

                                              فهـي ال تقـل خطـورة عـن صـور التعـذیب الجـسدي بـل قـد  :                  صور االعتداء النفـسي

                                           
عمر .  د– ٢٦٨ ص– الحمایة الدولیة لحق اإلنسان –حسن سعد محمد عیسى سند . د) ١(

 .١٤٤ ص– المرجع السابق –الفاروق الحسیني 

 تاریخ التعذیب ترجمة مركز التعریب –براین اینتر . راجع في صور االعتداء والتعذیب أ) ٢(

شحاته .  د–م ٢٠٠٠ ط – ٧٣، ٦٩ ص– بیروت – الدار العربیة للعلوم –والترجمة 

 حجیة الدلیل المادي في اإلثبات في الفقه اإلسالمي والقانون –عبد اللطیف حسن 

.  د–م ٢٠٠٥ ط – اإلسكندریة – ط دار الجامعة الجدیدة – ١٥، ١٣ ص–الوضعي 

 ٣١٣ ، ١٧٥ ، ١٧٠ ص– تجریم التعذیب والممارسات المرتبطة به –طارق عزت رخا 

 .١٤٥ ص– المرجع السابق –عمر الفاروق الحسیني .  د–

 التعذیب والمعاملة المهینة بكرامة اإلنسان في الشریعة –التویجري عادل بن محمد . د) ٣(

 ط – ط جامعة نایف للعلوم األمنیة – ٧٦ ص–اإلسالمیة والقانون الوضعي 

، ٢٦٩ ص– المرجع السابق –حسن سعد محمد عیسى سند .  د–م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 الخبرة –آمال عثمان .  د– ١٨٠ ص– المرجع السابق –ت رخا طارق عز.  د– ٢٧١

 .م١٩٦٤ ط – ط جامعة القاهرة – ١٦٢ ص–في المسائل الجنائیة 
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                                            الحرمـان مـن النـوم أو الطعـام أو مـن كـل االتـصاالت    :                        تفوقها خطورة ومن أمثلتهـا

           أو المنـع  ،ً                                                   ًوذلك بعزل المتهمین في زنزانات صـغیرة جـدا أو انفرادیـة  ،          الجتماعیة  ا

                                                                   مـــن  الـــذهاب إلـــى المـــراحیض أو أن یغتــــسلوا أو التهدیـــد باالعتـــداء علـــى زوجــــة 

                                                                         المتهم أو أمه بارتكـاب الفاحـشة بهـا أو إخبـارهم بـأنهم سـیعدمون فـي سـاعة مبكـرة 

                             خـرین وذلـك بإخبــار الـضحایا إلــى                                         مـن صـبیحة الیــوم التـالي أو مـشاهدة تعــذیب اآل

                                                   ب فیـه أشـخاص آخـرون ممـن كـانوا یعیـشون معهـم أو زمـالء أو  ذ              المكان الـذي یعـ

     أقــارب
) ١( 

                 میر شخــصیتهم وذلــك  د                                         ، ومنهــا القتــل بــروح األمــل فــي نفــس الــضحایا وتــ

        ت والحزن ب                                                      باالنتظار في الحجز لفترات طویلة فیتولد الیأس والغم والك
) ٢( 

.   

جبار السجناء على ارتداء ثیاب النساء أو إمثل ومن الصور اإلذالل 

التسمي بأسمائهن إلظهارهم على أنهم طبقة دنیا
)٣(

.  

ثانيا
 
     
ً

  : احلديثةاتاالعتداء) محل املتهم علي االعرتاف بالقوة(صور : 

ً                                                                  وهذه الوسائل بجانب تأثیرها على المساس بسالمة الجسد إال أن لها أثرا 
المساس بسالمة النفس وحریة اإلرادة وذلك حین یجري االستجواب في ً       كبیرا 

  :ومن هذه الصور ما يلي ،تحت تأثیرها

  : التنويم املغناطيسي-أ

في حالة النائم غیر طبیعیة یصاحبها تغییر وهو عملیة افتعال لحالة نوم 

ً                                                                    جسمانیا وعلى نحو تتغیر معه إرادة العقل الطبیعي وهو ما یستتبع تقویة وً       نفسیا 
 بأمور ما كان لیفض يضفعملیة اإلیحاء لدى النائم وصیرورته سهل االنقیاد فی

بها لو كان في كامل وعیه
)٤(

.  

                                           
لونه یاعكیسون .  د– وما بعدها ١٨٢ ص– المرجع السابق –طارق عزت رخا . د) ١(

 ط – ٥٤ ، ٥٢ ، ٤٩ ، ٤٧ ص– الناجون من التعذیب –مركلوز ، سمیدات نیلسن 

 .٢٧٣ ص– المرجع السابق –حسن سعد محمد سند .  د–م ٢٠٠٠ ط –ي المركز الدول

 . المرجع السابق– ١٨٨ ، ١٨٧ ص–طارق عزت رخا . د) ٢(

لونه یاعكسون ،  . د– وما بعدها ١٨٥ ص– المرجع السابق –طارق عزت رخا . د) ٣(

 .٥٦ ص– المرجع السابق – سمیدات نیلسن

لمرجع  ا–طارق عزت رخا .  د– ٨١ ص– المرجع السابق –التویجري عادل بن محمد ) ٤(

=  الحمایة الجنائیة للحق في سالمة –مروك نصر الدین .  د– ٢١٣ ص–السابق 
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 وتكون قصیرة ویكون المتهم في :أوهلاوللتنویم المغناطسي درجات ثالث 

عمیق ویكون المتهم في   حالة نوم:اثانيه استرخاء وفقدان جزئي للشعور، حالة

 وهي حالة الحد األقصى من عمق درجات النوم وهي حالة :هاثثالحالة فراغ، 

التحول الذهني فیكون مفتوح العین لكن ینتقل من ارتباط إیحائي مع ما یوحى 

إلیه المنوم
)١(

م التنویم ك، هذا وقد اختلف فقهاء القانون الجنائي في ح

 إمكانیة استخدامه لمواجهة التطور اإلجرامي لیتم به :المغناطیسي فیرى البعض

 الوسیلة  رفض هذه: به المتهم في أعماقه بینما یرى األكثریةظاستخراج ما یحتف

د یتفوه بغیر  أجل الحصول على انتزاع اعترافات من المتهم ألن النائم قمن

الحقیقة
)٢(

.  

  : جهاز الكشف عن الكذب-٢

 كانت منذ العصور وهو نتاج األبحاث العلمیة الحدیثة وهذه الوسیلة

البدائیة وذلك عن طریق العالقة بین ضغط الدم وتغیر نبض القلب ودرجات 

 ثناء استجواب المتهم وهو كرسي بسیط یجلس علیه المستجوب وعلى كالأالنفس 

ب العرق وجهاز عدن یضع علیها كفة لقیاس درجة تصبالمسندین رقائق من الم

ر المتهم لقیاس النفس حول صد عضد لقیاس ضغط الدم وأنبوبة تلتف حوله

از بتسجیل االنتقاالت التي تطرأ على المتهم أثناء اإلجاباتفیقوم الجه
)٣(

، وبعد 

أن انقسم الراي الفقهي الجنائي حول إمكانیة استخدام هذه الوسیلة ما بین مؤید 

                                                                                                     
ط الدیوان الوطني  – ٣٨١ ص–في القانون الجزائي والشریعة اإلسالمیة  الجسم=

 .م٢٠٠٣ ط – الجزائر –لألشغال التربویة 

 . المرجع السابق–مروك نصر الدین . د) ١(

عادل بن محمد .  د– وما بعدها ١٤٧ ص– المرجع السابق –عمر الفاروق الحسیني . د) ٢(

 – المرجع الساق –مروك نصر الدین .  د– ٨٣ ص– المرجع السابق –التویجري 

 . وما بعدها٣٨٣ص

 ط دار – ١٤٥، ص٢ ج– اإلثبات في المواد الجنائیة –محمود محمود مصطفى . د) ٣(

 – التحقیق الجنائي الفني والبحث الجنائي –عبد الفتاح مراد .  د–النهضة العربیة 

ً                              استجواب المتهم فقها وقضاء –عادل خلیل .  د– ١٥٠،  ١٤٩ ، ١٤٨ص  ١٣١ ص–ً

 .م٢٠٠٤ ط – ط دار الكتب القانونیة –
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ومعارض
)١(

 حرمت االتفاقیات الدولیة استخدام هذه الوسیلة لما فیها من خطورة ،

على جسد اإلنسان كما أن فیها إهانة للفرد وعذاب له
)٢(

.  

  :قة قتل احلقي-٣

  ٕ                                                            وهو عبارة عن عقاقیر تؤخذ لتعطیل العقل الواعي وایقاظ

مادة  م بالحقن أو أيهالعقل الباطني لینطق بالحقیقة ویكون بتخدیر المت

تؤثر على مراكز معینة من المخ، وقد كانت قبائل األمازون تستعمل بعض 

األعشاب المخدرة من أجل إفقاد الوعي
)٣(

.  

ً                                                         وقد أثار استخدام هذه الوسیلة جدال فقهیا كبیرا فالمؤیدون ً إن تحقیق :  قالوا ً

إن استخدام هذه الوسیلة : استخدام هذه الوسیلة وقال المعارضونالعدالة یدع إلى 

 كما أن النتائج التي یتوصل إلیها ؛ً                                        یشكل مساسا بكرامة اإلنسان وحقوقه األساسیة

بواسطتها مشكوك فیها ألن العلم لم یتوصل إلى الحسم بصحة نتائجها
)٤(

.  

  

  

                                           
 عمر الفاروق الحسیني.  د– ٢٠٥ ، ٢٠٢ ص– المرجع السابق –طارق عزت رخا . د) ١(

 – المرجع السابق –عادل بن محمد التویجري .  د– ١٤٩ ص– المرجع السابق –

 .٨٥ص

 .٣٩٢ ، ٣٩١ ص– المرجع السابق –مروك نصر الدین . د) ٢(

 –عبد الفتاح مراد .  د– ١٥٠، ١٤٩ ص– المرجع السابق –عمر الفاروق الحسیني . د) ٣(

.  د– ١٩٣ ص– المرجع السابق –طارق عزت رخا .  د– ٥١ ص–المرجع السابق 

 .٧٢ص – المرجع السابق –عادل بن محمد التویجري 

 ط – الثقافة للنشر  ط دار– ٤٠ ص– علم النفس الجنائي –أكرم نشأت إبراهیم . د) ٤(

 المراجع المشار إلیها – ١٧٤ ص– المرجع السابق –سامي صادق المال .  د–م ١٩٩٨

 ، ٣٧٣ ، ٣٧٠ ، ٣٦٩ ص– المرجع السابق –مروك نصر الدین .  د– ٤في الهامش 

 .٥٢ ص– المرجع السابق –عبد الفتاح مراد .  د– ٣٧٢



       
 
 

 ١١٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

   املبحث الثالث

  ومتييزهعلي االعرتاف بالقوة م املتهحلمل التطور التارخيي 

  عما خيتلط به 

  املطلب األول

  : بالقوةبالتهمةالتطور التارخيي حلمل املتهم لالعرتاف 

لقد تطورت هذه الجریمة بتطور الحقب الزمنیة بدایة من الحضارة 

ً                                                                            المصریة القدیمة مرورا ببالد الرافدین والحضارة الیونانیة والرومانیة واإلسالمیة 
  :وسوف نعرض ذلك التطور فيما يلي حتى العصر الحدیث، والعربیة

أوال
 
   
ً

  :ميةديف احلضارة املصرية القاعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة :

ً                                                              والذي یمثل في مجمله مساسا خطیرا بحقوق اإلنسان حیث كان لألسیاد  ً
ون  من ذلك من فرعغاللهم في األعمال الشاقة وابتدأالحق في تعذیب العبید واست

ْ        واذ {:  الذي طغى في األرض وانتهك حقوق اإلنسان قال تعالى)(موسى  َِٕ
                                     نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أ بناءكم ویستحیون 

                     َ                                                َ َ َُ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ُْ ُْ ُ َُ َ َ َِّ َ َِ ْ ُ ْ
ِ ِ ْ ِّ َّ

   نساءكم
       ْ ُ َ
ِ{

)١(
.  

 االعتداء على األطراف :ً                                           واتخذ االعتداء في ذلك العهد صورا كثیرة منها

واألعضاء والضرب بالعصا على األقدام والتعذیب بالنار والتصلیب في جذوع 

ً                 النخل والحرق حیا
)٢(

.  

                                           
 .٤٩ اآلیة –سورة البقرة ) ١(

عماد الفقي المسؤولیة الجنائیة .  د– ٣١٥، ص٥ ج– تفسیر القرآن العظیم –ابن كثیر ) ٢(

عبد .  د–م ٢٠٠٧ ط – ط جامعة األزهر – وما بعدها ٢١ ص–عن تعذیب المتهم 

 بحث – وما بعدها ١٥٧ ص– حمایة أكثر فاعلیة لضحایا التعذیب –الرحیم صدقي 

 ٧٤ العدد – مصر –منشور بمجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة 

یقاتها في النظام  جریمة تعذیب المتهم وتطب–أحمد صالح المطرودي .  د–م ٢٠٠٤عام 

 السجون والتعذیب في مصر من العصر –أحمد الصاوي . ، د٤٤ ص–السعودي 

 ط جمعیة حقوق اإلنسان لمساعدة – ١٥ ص–م ١٩٥٢الفرعوني حتى ثورة یولیو 

 ط الهیئة – ٩٩ ص– القانون الجنائي عند الفراعنة - عبد الرحیم صدقي .  د– السجناء

 تاریخ وحضارة –ي عطیة أحمد محمود القوصي عل.  د–م ١٩٨٦ ط –العامة للكتاب 

 تاریخ –عبد المنعم أبو بكر .  د–م ٢٠١٢ ط – ط دار الفكر – ٨٢ ص–مصر 

 –هاني سلیمان الصعیمان .  د– ط دار النهضة – ٤٢١ ص–الحضارة المصریة 

 .م٢٠٠٠ ط – عمان – ط دار الشروق – ٤٦ ص–حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة 



       
 
 

 ١١٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

ثانيا
 
     
ً

  :الرافدينيف بالد اف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة اعرت: 

  عمل قانون حمورابي على الحد من االعتداء على حقوق اإلنسان

فنص على أنه إذا فقأ أحد من األحرار عین أحد العبید أو كسر عضو 

أما لو كان االعتداء ؛ً                                              من أعضائه فعلیه أن یدفع تعویضا نصف مینة فضیة 

ً                                                  المعتدى یعامل طبقا لقانون القصاص أي العین بالعین على أحد األحرار فإن 
والسن بالسن

)١(
 لكن هذا القانون لم یخل من األحكام القاسیة التي تشكل في ؛

یعتبر جریمة بمعنى الكلمة والتي منها فقأ األعین جزاء لمن یطفف  ً             ذاتها اعتداء

ً                                          في الكیل والمیزان وعلى من یقبض علیه سارقا
)٢(

.  

ثالثا
 
     
ً

  :اليونانيةاحلضارة   يفاعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة: 

العتراف بالتهمة حتى وصل كان الیونانیون یستعملون تعذیب المتهم ل

الحال إلى أن یعترف المتهم بجرائم لم یقم بها للتخلص من اآلالم الناتجة عن 

الوسائل  ن یرى أن االعتداء على المتهم من أحس"أرسطو" وكان ،االعتداء

  .للحصول على االعتراف

 وكان حق ،ً                                                وكان االعتداء یوجه غالبا ضد طبقتي العبید واألجانب

ً                                                        م التعرض لالعتداء أمرا غائبا بصفة كلیة ومنتهكا من قبل اإلنسان في عد ً ً
 وكان الفكر الفلسفي الیوناني یدعم هذا االنتهاك وظل األمر كذلك حتى ،األسیاد

ن إلى احترام العبید وعدم تعذیبهم واحترام یونادى بعض متأخري الفالسفة الیونانی

ألخرىحقوقهم الجسدیة والمعنویة وغیرها من حقوق اإلنسان ا
)٣(

.  

                                           
 منشورات دار الشئون الثقافیة – ١٦٩ ص– الشرائع العراقیة القدیمة –فوزي رشید . د) ١(

 حقوق اإلنسان في حضارة وادي –سهیل حسین الغنالوي .  د–م ١٩٨٧ ط –العامة 

آمال عبد .  د– م ١٩٩٨ ط –یة  ط دار الكتب العلم– ١٣ إلى ص٤الرافدین من ص

 .١٦ ص– بحث منشور على اإلنترنت – حقوق اإلنسان –الجبار 

 – دار الكتاب العربي – ٢٥ ص– محاضرات في حقوق اإلنسان –صباح كاظم بحر . د) ٢(

 .١٦٩ ص– المرجع السابق –فوزي رشید .  د– ٣ ص–سهیل الغنالوي .  د–بیروت 

 حقوق –محمد مصطفى العرجي .  د– ١٩ ص– المرجع السابق –أمل عبد الجبار . د) ٣(

 ط مؤسسة نوفل – ٤٢ ص–اإلنسان في الدعوى الجزائیة مع مقدمة في حقوق اإلنسان 

 مقدمة في تاریخ –إبراهیم السایح . ممدوح درویش، د.  د–م ١٩٨٩ ط – بیروت –

 – ط المكتب الجامعي الحدیث -  وما بعدها ١٨ص –الحضارة الرومانیة والیونانیة 

=  دراسات في تاریخ الحضارة –حسین /  الشیخ–م ١٩٩٩ –م ١٩٩٨ ط –اإلسكندریة 



       
 
 

 ١١٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

رابعا
 
     
ً

  :يف احلضارة الرومانيةاعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة : 

ظهر استعمال االعتداء ضد المتهم من أجل االعتراف بالتهمة عند 

 في البدایة على ً              وكان مقصورا،الرومان في أواخر عصر الجمهوریة الرومانیة

 ثم طبق على الرومان أنفسهم ؛األرقاء أو العبید وأهل المستعمرات من الرومان

ً                                                                   وبعد أن كان مقصورا على جرائم الخیانة العظمى صار یطبق في كل األحوال 
یزیوعلى جمیع الجرائم دون تم

)١(
.  

خامسا
 
     
ً

  :يف احلضارة العربيةبالتهمة اعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار : 

اقترف العرب في الجاهلیة قبل اإلسالم العدید من انتهاكات حقوق 

اإلنسان على غرار نظام الرق وتجارة العبید، وكانت المرأة في هذا العصر مهانة 

ومعرضة للتعذیب والتنكیل واالغتصاب وكان استعباد الرجال من العبید واألطفال 

ً                     وتعذیبهم أمرا عادیا  خاصة إذا خالفوا أوامر ساداتهمً
)٢(

.  

سادسا
 
     
ً

  :يف احلضارة اإلسالميةهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة اعرتاف املت: 

  اعترف اإلسالم بحقوق اإلنسان غیر أنه قیدها بقیود عدیدة

 وذلك بهدف تحقیق المصالح ؛لمنع الفرد من سوء استعمالها أو التعسف فیها

 ،العلیا للمجتمع وسد الطریق أمام المتعسف ومنعه من إلحاق الضرر بغیره

                                                                                                     
 – ط دار المعرفة الجامعیة – وما بعدها ٥٢ ص– الیونان والرومان –القدیمة =

  الحریات العامة وحقوق اإلنسان–محمد سعید مجدوب .  د–م ١٩٩٢ ط –اإلسكندریة 

 ط – ٤ ص– القانون الدولي العام –محمود سامي حنینة .  د– ١٨ ، ١٦ ص–

 .م١٩٧٨

 المرجع –ر آمال عبد الجبا.  د-  ١٢ ص– المرجع السابق –هبة عبد العزیز المدور . د) ١(

غازي .  د– ١٢ ص– المرجع السابق –عمر الفاروق الحسیني .  د– ٢٥ ص–السابق 

 معالم حقوق اإلنسان في –سامي البیروني .  د– وما بعدها ١٤ ص–صباریتي 

 .م١٩٨٧ ط – دمشق – ط دار الفكر – ٩٥ إلى ص٤٨ من ص–الحضارة الرومانیة 

 ط دار الكتاب العربي – ٤٨٠ إلى ص٤٥٦، ص١ ج– الكامل في التاریخ –ابن األثیر ) ٢(

 المفصل في تاریخ العرب قبل – حداد علي.  د–م ١٩٩٧/هـ١٤١٧ ط – بیروت –

 .م١٩٩٣ ط – ط جامعة بغداد – ٥٢١ ، ١٥٢ ، ١٤٦، ص٣ ج–اإلسالم 



       
 
 

 ١١٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 وهو تكریم إلهي ، اإلنسان في عدم التعرض لالعتداء علیهفاعترف اإلسالم بحق

               ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر{: لبني أدم قال تعالى
                                                       ِ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِّ ِ ِ
ْ ُ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ{

)١(
.  

 ثم شرع القصاص في األنفس ؛وهذا التكریم یعد من أهم مقاصد الشریعة

                وكتبنا علیهم فیها أ ن  النفس بالنفس والعین {: جروح قال تعالىواألعضاء وال
 

                            َّ  َ                  َ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ ِْ َّْ َّ َ
ِ

ْ ِ َ َ َ َ َ

       بالعین واأل نف باأل نف واأل ذن باأل ذن والسن  بالسن والجروح قصاص
  

                                      َّ         ُ       ُ       َ       َ          ٌ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ

َ ُُ ْ ِّ ِّ ِّْ ِ ِ ِ ِِ ُِ َُ َ ْ{
)٢(

.  

عتداء على شخص المتهم وقررت الشریعة اإلسالمیة أنه ال یجوز اال

لحمله على االعتراف بجریمة لم یقترفها وجعلت ذلك من باب اإلكراه الذي ال 

 ولكن مع حرص الخلفاء واألمراء على ؛ً                         جراء اتخذ بسببه یعد باطالیعتد به وأي إ

الخالفة والوالیة وبعد المسلمین عن مبادئ دینهم استخدم االعتداء سیاسة ووسیلة 

، ً                                                      رق إلیه كثیرا من الفقهاء مثل أبي یوسف في كتاب الخراج عتراف وقد تطلال

ل الرجل بوكان االعتداء بالضرب بالید والهراوة أو السوط والتشمیس حیث یك

ً                                                  ویلقى في الشمس لمدة طویلة بعد لباسه أدرعا من حدید
)٣(

، ومنها التقطیع 

لألیدي واألرجل واللسان وصلم األذنین وجدع األنف وجب المذاكیر وسلخ الجلود 

والضرب بالسیف الحاد الذي كان یقسم اإلنسان نصفین
)٤(

.  

سابعا
 
     
ً

  :يف العصور الوسطىاعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة : 

لقد مارست أجهزة الدولة في العصور الوسطى االعتداء على المتهم 

قة واعتبرته ضرورة قانونیة ییؤدي إلى معرفة الحقللحصول على االعتراف الذي 

 واجیزلماني یتضیها مصلحة الدعوى، فقد كان القانون الفرنسي واإلنجلیزي واألقت

 متى تعذر الحصول على الحقیقة جهزة التحقیق الجنائي اللجوء إلى االعتداءأل

عینین وكان من صور االعتداء في هذه البالد نتف الشعر وقلع األظافر وفقأ ال

وسلخ الجلد والصعق الكهربائي والتعلیق من أعلى وجذب الجسد من أعلى 

                                           
 .٧٠ اآلیة –سورة اإلسراء ) ١(

 .٤٥ اآلیة –سورة المائدة ) ٢(

  ط– دمشق – دار الثقافة – ٥ ص– من تاریخ التعذیب في اإلسالم –هادي العلوي . د) ٣(

 .م٢٠٠١

حقوق  – محمد الغزالي – ٢١ ص– التعذیب والعقوبة القاسیة –بوالدیار حسن . د) ٤(

 – ط دار الدعوة – ٢٣٧ ص–مم المتحدة ٕ                                اإلنسان من تعالیم اإلسالم واعالن األ

 .١٥، ١٠، ٥ ص– المرجع السابق –هادي العلوي .  د–م ٢٠٠٨ ط –اإلسكندریة 



       
 
 

 ١١٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

وأسفل لغرض مطه والكي بالنار وغرز اإلبر والمسامیر في أنحاء الجسم 

ٕ                                                                 والغطس في الماء واحراق الجسم بالقضبان الحدیدیة الساخنة واستخدام 
الرصاص المذاب إلحراق الجسد

)١(
.  

ثامنا
 
     
ً

  :اعرتاف املتهم بالقوة  لإلقرار بالتهمة يف العصر احلديث: 

انتقادات بسیطة ألفعال كانت ظاهرة مناهضة التعذیب وتجریمه مجرد 

االعتداء على المتهم وكان القرن الثامن عشر هو الذي شهد االنتقاد الالذع 

والرفض الصریح للممارسات التي كان یتعرض لها المتهم أثناء االستجواب
)٢(

 ،

 اإلیطالي عدم جدوى التعذیب للحصول على "ابیكار"ولقد أدرك الفیلسوف 

 األول في "نیكوال" كذلك البابا هدانأالحقیقة من المتهمین فسارع إلى تجریمه و

م١٤٦٦رسالة بعثها إلى ملك بلغاریا عام 
)٣(

ً                              ، لكن هذا اإلنكار لم یدم طویال 
 بتطورات جدیدة ساهمت فیها التقنیات ً                                 فسریعا ما عاد االعتداء إلى الظهور

 عندما تصدى لمعارضیه من "هتلر"والوسائل العلمیة الحدیثة فقد استخدمه 

یهود والغجر واستخدمت العقاقیر الطبیة التي تسبب الهلوسة وغیاب الوعي ال

بجانب االسالیب القدیمة، وظل الحال حتى جاء میثاق األمم المتحدة ومواثیق 

المنظمات الدولیة المتخصصة ما تتضمن احترام حقوق اإلنسان واالعتراف 

 الحمایة من االعتداء على المتهمفيبالحق 
)٤(

، لكن الواقع العملي الذي یعیشه 

العالم الیوم یثبت الكثیر من حاالت االعتداء على المتهمین داخل السجون 

لاإلسرائیلیة واألمریكیة وغیرهما من الدو
)٥(

.  

                                           
 المرجع السابق –عماد الفقي .  د– ٤٣ ص–ع السابق  المرج–سامي صادق المال . د) ١(

 دراسة مقارنة حول اإلعالن العالمي لحقوق –سعید أحمد باناجه .  د– ١٨ ص–

 .م١٩٨٥ ط – وما بعدها ١١ ص–اإلنسان 

 – ٤١٢ ص– ترجمة فوزي عیسى – الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان –كلود یوزا نقى . د) ٢(

 .م٢٠٠٦ ط –اشرون  ن–ط مكتبة لبنان 

دار النهضة العربیة، ، ط ١٤فهد محمد علي، حقوق اإلنسان في العصر الحدیث، ص. د) ٣(

 . وما بعدها١٢هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، ص. م، د١٩٩٧ط 

 االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان عام –م ١٩٤٨لعالمي لحقوق اإلنسان عام اإلعالن ا) ٤(

 .م١٩٦٦ عام – العهدین الدولیین الصادرین –م ١٩٥٠

 .٥٦ ص– المسؤولیة الجنائیة عن جریمة التعذیب –لخذاري عبد الحق . د) ٥(



       
 
 

 ١١٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

  املطلب الثاني

  أو تتشابه معه   املصطلحات التي ختتلط بهعن غريه منبالقوة  رتافمتييز االع

  المعاملةب االعتداء بغیره من ضرو حمل االعتراف بالقوة أویختلط

ة نیعة اإلسالمیة عن المعاملة السیئة والمهیة حیث نهت الشرنالالإنسانیة أو المهی

: والخالیة من مبادئ اإلنسانیة واالحترام لإلنسان الذي كرمه اهللا تعالى بقوله

  ولقد كرمنا بني آدم{
 
                           َ َ
ِ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ{

)١(
.  

ِ                    وقولوا للناس {: وأمر عز وجل بالمعاملة الحسنة بقوله تعالى َّ ِ ْ ُ ُ َ
ً       حسنا ْ ُ{

)٢(
    ادفع بالتي هي أ حسن{: وقوله تعالى،

           َ              ُ َ ْ َ
ِ َِّ ِ ْ َ ْ{

)٣(
.  

ة أو اإلذاللیة نفالعالقة بین االعتداء والتعذیب وغیره من المعامالت المهی

ة ولیس كل معاملة ال نإنسانیة ومهی عموم وخصوص فكل اعتداء معاملة ال

 فهي ال تتجاوز أن تكون خلق سوء المعاملة ،ة من قبل االعتداءنیإنسانیة ومه

تحمل معنى القسوة والشدة  أما إذا كانت ؛بین األفراد كالسب والشتم العادي 

والغلظة ونجم عنها أذى شدید وآالم جسدیة أو عقلیة شدیدة حینها یمكن تصنیفها 

حول إلى اعتداء إذا كانت ة تتنضمن أفعال االعتداء، فالمعاملة الالإنسانیة والمهی

على درجة من الجسامة بحیث تؤدي إلى إلحاق االذى واآلالم الجسدیة والنفسیة 

ة ن بالتهمة، ویرجع تحدید مدى تكییف المعاملة الالإنسانیة والمهیربالمتهم لیق

ً                                                                    على أنها جریمة اعتداء إلى السلطة التقدیریة للقاضي مراعیا في ذلك سن 
ً                                                    قدرته على تحمل األذى الناجم عن هذه المعاملة مستبعدا المجني علیه وجنسه و

المعاملة الخشنة التي تنجم عن تطبیق العقوبة الشرعیة المنصوص علیها في 

الشریعة اإلسالمیة
)٤(

.  

                                           
 .٧٠ اآلیة –سورة اإلسراء ) ١(

 .٨٣ اآلیة –سورة البقرة ) ٢(

 .٣٤ اآلیة –سورة فصلت ) ٣(

لخذاري عبد .  د– وما بعدها ٦٨ ص– المرجع السابق –عادل بن محمد التویجري . د) ٤(

 .٦١ ص– المرجع السابق –الحق 



       
 
 

 ١١٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

  الرابعاملبحث 

هذا   ومدى حجية، بالقوة بالتهمةالعرتافعلي ا   املتهمملحل احلكم الفقهي 

  يف اإلثباتاالعرتاف 

 ومدى ،االعتداء حمل المتهم علي االعتراف بالقوة أوإن دراسة حكم 

 ومعرفة ه الناجم عنه یستدعي أن نعرض لتعریف اإلقرار وشروطاالعترافحجیة 

  :وهذا ما سوف نعرضه فيما يلي،  االعتداءأو االعتراف بالقوة أركان جریمة 

  املطلب األول

لإلقرار   بالقوةوحكم محل املتهم، ط صحته يف اإلثبات تعريف اإلقرار وشرو

  على االعتداء  ومدى حجية اإلقرار املبني،بالتهمة 

 : الثبوت والتمكن واإلمضاء یقال:یطلق اإلقرار لغة ویراد به: اإلقرار لغة-١

أقر فالن بالمنزل إذا سكن : ه من السوائل ویحفظ القارورة ویقاللما یستقر فی

 وسمیت أیام منى بأیام القر ألن الحجاج یثبتون بها ویسكنون عن ،وثبت

حركتهم
)١(

.  

 اصطالحا اإلقرار-٢
 
       
ً

 في كتب لقد وردت عبارات عدة في معنى اإلقرار :

 :فقهاء المذاهب اإلسالمیة وهي ال تخرج في مجملها عن أن یكون اإلقرار

أو إشارة ، ً                                                        اعتراف صادر عن شخص مكلف بحق مالي أو عیني لفظا أو كتابة 

ً                                            من أخرس یوجب به حقا ثابتا في ذمته للمقر له ً
)٢(

سائل اإلثبات ، وهو أحد و

 ألن ؛ً                                                را یحتمل الصدق والكذب إال أن جانب الصدق فیه أرجحبٕ              وهو وان كان خ

اإلنسان محب لنفسه بطبعه حریص على حقوقه فال یثبت على نفسه ما یضر 

                                           
المعجم  – مجمع اللغة العربیة – ط دار الفكر – ٥٢٨ ص– مختار الصحاح – الرازي) ١(

 . ط وزارة التربیة والتعلیم– ٤٩٦ ص–الوجیز 

 ط المعاهد – ١٧٥، ص٢ ج– االختیار لتعلیل المختار – الموصلي –معنى في نفس ال) ٢(

 حاشیة قرة عیون األخبار تكملة رد المحتار – نجل بن عابدین –م ١٩٧٧ ط –األزهریة 

، ٤ ج– الفتاوى الهندیة – علماء الهند –م ١٩٨٤ ط – ط الحلبي – ١٠٢، ص٨ ج–

 – ٥٢٥، ص٣ ج–ك  الشرح الصغیر على أقرب المسال– الدردیر – ١٥٦ص

 – الشربیني الخطیب - ط الحلبي – ٣٩٧، ص٣ ج–حاشیة الدسوقي  –والدسوقي 

 كشاف القناع – البهوتي -م١٩٥٨ ط – ط الحلبي – ٣٣٨، ص٢ ج– مغني المحتاج

 – ٢٦٢ص ،٧ ج– ابن قدامة المغني – ط مكتبة النصر الحدیثة – ٤٥٢، ص٦ ج–

 .٥٦٧، ص٤ ج– الكافي - ط هجر 



       
 
 

 ١١٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

ومتى صدر اإلقرار من أهله وسلم من القوادح والموانع المؤثرة في قبوله ، بها 

بما أقر به من حقوق للغیرفإنه یترتب علیه حكمه وهو إلزام المقر 
)١(

.  

هذا وقد قامت األدلة على اعتبار اإلقرار من أدلة اإلثبات من ذلك قوله 

ُ    َ                                                        واذ أ خذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم {: تعالى َُ َْ َْ َ َ ِّ ََِّ َ َُ ِ ّ ْ               من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول َِٕ
 

                              ٌ ُ ََ ْ ُ َ َّ ْ ُِّ ٍ ِ ِ
َ

ٍ َ

              مصد ق لما معكم لتؤمنن  به ولتنصرنه قال أ أ قررتم وأ خذتم على ذلكم إصري قالوا 
            

                    
                           َ       َ َ                  َّ                 ِّ   ْ ُ َ َ َ َُّ َ َِ ْ ِ َّ ِ

ْ ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ُِ ِ
َ ُ ُ َ ُْ َْ ُ َ َ َْ َ ُ ٌِ ُ َ َ

ِّ

َ َ         أ قررنا ْ َ ْ{
)٢(

.  

ُ                    وآخرون اعترف{: وقال تعالى َ َُ ْ َ َ ْ                 وا بذنوبهمَ ِ ِ ُِ ُ ْ{
)٣(

.  

َ                                لست بربكم قالوا بلى{: وقال تعالى ُ ََ ْ َ ِّْ َُ ِ ُ ْ{
)٤(

.  

  :وجه الداللة

 ؛ تدل على أن اهللا تعالى قبل إقرار األنبیاء وبني أدمهذه اآلیات الكریمة

حكاموهذا یدل على أن اإلقرار حجة شرعیة تثبت به األ
)٥(

.  

) ( ما روي أن ماعزا والغامدیة أقرا بالزنا فأمر النبي ومن السنة

رجمهاب
)٦(

جمهار واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأ)(وقوله ، 
)٧(

.  

وسائل  حجة وأنه وسیلة من :هذا وقد انعقد اإلجماع على أن اإلقرار

اإلثبات
)٨(

على   ألن العاقل ال یكذب یدل على قبول اإلقرار: كما أن المعقول؛

                                           
، ط ٩ ص– المرجع السابق – حكم التعذیب لإلقرار بالتهمة –عبد اهللا مبروك النجار . د) ١(

 .م٢٠٠٤

 .٨١ اآلیة –سورة آل عمران ) ٢(

 .١٠٢ اآلیة –سورة البقرة ) ٣(

 .١٧٣ اآلیة –األعراف ) ٤(

 .١٠٢ ص– ١٩ ج– الجامع ألحكام القرآن –القرطبي ) ٥(

 وراجع ٥٨٨، ص٥ ج– أحمد في مسنده – ٤٤٥، ص٢ ج–الحدیث أخرجه الترمذي ) ٦(

 سبل السالم – الصنعاني - ١٠٦، ٩٧، ص٧ ج–یل األوطار  ن–في شرحه الشوكاني 

 .٤٢٦، ص٤ ج–

 وراجع في – ١٧٢ ، ص١٢ ج– ٦٨٤٢الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٧(

 .٢٠٠، ص١١ج – شرح صحیح مسلم –شرحه النووي 

، ٨ تكملة فتح القدیر المسماة بنتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار، ج–قاضي زاده ) ٨(

 .٢٦٢، ص٧ ج– المغني – ابن قدامة –، ط الحلبي ٣١٩ص



       
 
 

 ١١٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

یضر بها ألن اإلنسان قد یتهم في حق غیره بما ال یتهم في حق ً           نفسه كذبا 

نفسه
)١(

.  

  :ارشروط االعتداد باإلقر

توافر شروط لیرتب اإلقرار حكمه في االحتجاج به على من نطق به یجب 

  :منها ما يلي

 أن يكون املقر عاقال-١
 
                  
ً

 لقول ه ألن المجنون مرفوع عنه القلم فال یؤخذ بإقرار:

 رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى یبلغ وعن النائم حتى: ")(الرسول 

"یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق
)٢(

.  

 أن يكون املقر بالغا-٢
 
                   
ً

 فإذا توافرت شروط اإلقرار األخرى وكان المقر :

ذا أقر بما یوجب عقوبة بدنیة إصح إقراره وال یعتد بإقرار الصبي الممیز  ً  اغبال

 وال ، ویؤخذ بإقراره في الحقوق المالیة فیما أذن له فیه،كما لو أقر بقتل أو سرقة

أذن له فیها في غیر میصح 
)٣(

  .، ودلیل توافر البلوغ حدیث رفع القلم السابق

  :وجه الداللة

 ومن ثم ال یعتد ؛ً                                                فقد دل الحدیث بمنطوقه على أن الصبي ال یكون مكلفا

بإقراره ألن القلم مرفوع عنه
)٤(

.  

                                           
 قواعد -  العز بن عبد السالم – ٥٦٧، ص٤ ج– الكافي –في نفس المعنى ابن قدامة ) ١(

 . بیروت– ط دار الجیل – ١٤٠، ص٣ ج–األحكام في مصالح األنام 

، برقم ٤ ج– وأبو داود في سننه – ١٤٠، ص١ج –الحدیث أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(

 – وراجع في هذا الشرط الموصلي – ١٢٩٧ األلباني ارواء الغلیل برقم – ٤٤٠٢

 – ٣٩٧، ص٣ ج-  حاشیته – الدسوقي – ١٧٦، ص٢ ج–االختیار لتعلیل المختار 

 .٣٣٨، ص٢ ج– مغني المحتاج – الشربیني الخطیب

 – المرجع السابق – محمد عالء الدین حاشیة قرة عیون األخیار –نجل ابن عابدین ) ٣(

 حاشیة الدسوقي على الشرح – الدسوقي – ط الحلبي –م ١٩٨٤ ط – ١٠٨، ص٨ج

 ابن – ٣٣٨، ص٢ج – مغني المحتاج – الشربیني الخطیب – ٣٩٧، ص٢ ج–الكبیر 

 .٢٦٢، ص٧ ج– المغني –قدامة 

 .١٣ ص– المرجع السابق –عبد اهللا مبروك النجار . د) ٤(



       
 
 

 ١١٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 أن يكون املقر خمتارا-٣
 
                   
ً

 یكون المقر حر اإلرادة فال  واالختیار یعني أن:

 ومنه األذى ،ً                                                              یعتد بإقرار تحت تأثیر االعتداء أیا كان نوعه أو إكراه بما یخیفه

المادي كالضرب أو التعذیب باي وسیلة من وسائل االعتداء والتعذیب
)١(

.  

  املطلب الثاني

  بالقوةحكم وحجية اإلقرار بالتهمة 

ة االعتداء على المتهم إلجباره على اإلقرار ماتفق الفقهاء على حر

دلیل یؤخذ من المتهم بوسیلة من وسائل االعتداء كاإلكراه أي  وعلى أن ،بالتهمة

  :أو اإلیذاء أو التعذیب فإنه ال یعتد به

ً                                            ذا أقر الحر البالغ العاقل بحق مكرها فإنه ال ٕ  او" :جاء يف كتب احلنفية
"وال یلزمه مما أقر بهیعتبر إقراره 

)٢(
ً                                       وانما لم یصح إقراره مكرها لقیام دلیل "،  ٕ

الكذب وهو اإلكراه
)٣(

ه إن لم یقر مما أكره علیه فإن المكره ، متى علم المتهم أن"

"تالف أو حبس أو ضرب وهو قادر على إیقاعهإیوقع به ما هدده به من 
)٤(

.  

)٥("ٕ                                          وان ضربه لیقر لم یكن إلقراره تحت الضرب حكم"كما جاء عنهم 
.  

وال یؤاخذ المكلف بإقراره إذا أكره علیه من حاكم أو " :وجاء يف كتب املالكية

 إال إذا ثبت ؛غیره بسجن أو قید فال یلزمه شيء ألنه حال اإلكراه غیر مكلف

)٦("رارهعند الحاكم أنه من أهل التهمة فإنه یجوز سجنه وضربه ویعمل بإق
.  

قلت أرأیت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهدید " :وجاء يف مواهب اجلليل

ال أقیم علیه الحد : أو القید أو الوعید أو الضرب أو السجن أیقام علیه الحد؟ قال

ً                                    إال إذا كان في ذلك آمنا ال یخاف شیئا ً")٧(
.  

                                           
 .٢٦٢، ص٧ ج– المغني –راجع ابن قدامة ) ١(

 – ٢٩٤ المادة – مرشد الحیران – ٣٢٠ ص– تكملة فتح القدیر –نجل ابن عابدین ) ٢(

 .١٥١٠، ص٤ ج– كشف األسرار –البزدوي 

 .١٥١١، ص٤ ج– المرجع السابق –البزدوي ) ٣(

 .٢٩٤ المادة – ٧٣ ص–مرشد الحیران ) ٤(

 ٢٤٥ ص–لسیاسة الشرعیة  المقدمة السلطانیة في ا– طوغان المحمدي الحنفي /الشیخ) ٥(

 . القاهرة– ط مكتبة الزهراء –

 .٣٤٥، ص٤ ج– حاشیته على الشرح الكبیر –الدسوقي ) ٦(

 تبصرة – في نفس المعنى ابن فرحون – ٢١٦، ص٥ ج– مواهب الجلیل –الحطاب ) ٧(

 . ط الحلبي– ١٥٧، ص٤ ج–الحكام 
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:  لقوله تعالى"وال یصح إقرار مكره بما أكره علیه" :وجاء يف كتب الشافعية

ِ      ُ                ٌّ                            إال من أ كره وقلبه مطمئن  باإلیمان{ َِ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ِ{
)١(

ً                             ث جعل اهللا تعالى اإلكراه مسقطا  حی؛
لذلك فإن ضرب المكره لیقر المتهم لم یكن إلقراره تحت الضرب  ؛ لحكم اإلكراه

حكم
 )٢(

.  

ه على اإلقرار وأما المكره فال یصح إقراره بما أكر" :وجاء يف كتب احلنابلة

)٣("به
"رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما أكرهوا علیه: ")( لقول الرسول ،

)٤(
.  

ومن أقر بالسرقة تحت " :وجاء يف كتب الظاهرية واإلمامية والزيدية

العذاب والتهدید فال قطع علیه
ویشترط في المقر "في المختصر النافع ، و")٥(

)٦("التكلیف بالحریة واالختیار فلو أقر بالضرب لم یقطع
.  

  

                                           
 .١٠٦ اآلیة –سورة النحل ) ١(

 – الشافعي – في نفس المعنى ٣٤٠، ص٢ ج– مغني المحتاج –الشربیني الخطیب ) ٢(

 ط المكتبة – ٢٤٩ ص– األحكام السلطانیة – الماوردي – ٢٤٠، ص٣ ج–األم 

 .ةالتوفیقی

 ٥٦٨، ص٤، نفس المعنى للمؤلف، الكافي، ج٢٦٤، ص٧ابن قدامة، المغني، ج) ٣(

 وأبو الحسن بن سلیمان – ٢٠٢، ص١٦ ج–الحدیث أخرجه ابن حبان في صحیحه ) ٤(

 .٤٠، ص٥ ج–الهیثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

 .٣٢٩، ص١١ ج– المحلي –ابن حزم ) ٥(

 البحر الزخار – في نفس المعنى ابن المرتضى – ٢٢٤ ص– المختصر النافع –الحلي ) ٦(

 .١٠٠، ص٥ ج–
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   املبحث اخلامس

  محل املتهم علي االعرتاف بالقوةأركان جرمية 

  )هم لإلقرار بالتهمةاالعتداء على املت(

؛  یمثل جریمة  وحمله علي االعتراف بالقوةلما كان االعتداء على المتهم

فإنه یلزم له مثل ما یلزم ألي جریمة وهي توافر الركن الشرعي والركن المعنوي 

 وتوافر عالقة ، وتحقق النتیجة اإلجرامیة،بعناصره الثالثة وهي السلوك اإلجرامي

 المتمثل في القصد وهو العمد واإلرادة، فر الركن المعنوي كما یلزم توا،السببیة

  : يليوسوف نعرض هلذه األركان فيما 

  املطلب األول

  لإلقرار بالتهمةعلى املتهم الواقع االعرتاف بالقوة الركن الشرعي جلرمية 

یمثل الركن الشرعي الدعامة الرئیسیة التي ال تقوم الجریمة إال بها ویقصد 

ولقد نصت الشریعة ، عي یحظر من الفعل ویعتبره جریمة وجود نص شر:بها

اإلسالمیة صراحة على تحریم االعتداء وحملت الجاني المسئولیة الجنائیة كاملة 

: على ارتكاب هذا الفعل دون تقیید بصفة الجاني أو المجني علیه قال تعالى

َ                                                                والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر م{ ُ ُِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ْْ َْ ََ َ َُ ُ ً                                                       ا اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما َّ ًْ َِٕ ََ َ َْ ُ ُُ ََ ْ ِ َ ْ

ً        مبینا ِ ُّ{
)١(

 واإلیذاء یكون باألفعال وهي التعذیب بكافة صوره الواقعة على ،

 وقد یكون باألقوال القبیحة التي تسبب األلم النفسي، كما شرع اهللا تعالى ،الجسد

: یمة االعتداء المفضي إلى الموت قال تعالىة لمرتكب جربوقالقصاص كع

                   وكتبنا علیهم فیها أ ن  النفس بالنفس والعین بالعین واأل نف باأل نف واأل ذن باأل ذن {
                        ُ       ُ       َ       َ                               َّ  َ                  ِ ِ ُِ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ
ِ َِ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ َّْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ

    والسن  بالسن والجروح قصاص
 

                           َّ     ٌ َ َ َ
ِ

َ ُُ ْ ِّ ِِّّ ِ{
)٢(

 في النفس وما دون النفس ، فتشریع القصاص

 یعذب الذین إن اهللا")( رسول اهللا : وقال،دلیل على حرمة االعتداء علیهما

"یعذبون الناس في الدنیا
)٣(

"ً                              تعذبوا عباد اهللا خلقا أمثالكموال")( :، وقال
)٤(

 ،

                                           
 .٥٨ اآلیة –سورة األحزاب ) ١(

 .٤٧ اآلیة –سورة المائدة ) ٢(

 .٢٠١٨، ص٤ ج– ٤٧٣٣أخرجه مسلم في صحیحه برقم ) ٣(

 بیروت – ط مؤسسة رسالة – ٨٣، ص٥ ج– ٤٤٠٥أخرجه ابن حبان في صحیحه برقم ) ٤(

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ط –
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ر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم عقبحسب امرئ من الشر أن ی" )( :وقال

"حرام دمه وماله وعرضه
)١(

لیس الرجل " )( عمر : ومن آثار الصحابة قول،

" على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو وثقته أو إذا سجنته أو عذبتهبأمین
)٢(

 ،

ال تضربن : عزیز عامله على خرسان الجراح بن عبد اهللا عمر بن عبد الوصىوأ

ً                                                                       مؤمنا وال معاهدا سوطا إال في حق فإنك صائر إلى من یعلم خائنة األعین وما  ً ً
"حذر القصاصاتخفي الصدور ف

)٣(
.  

ً                                                           فالفقه اإلسالمي یعتبر االعتداء فعال منافیا لتعالیم الشریعة ال ولذلك ؛ غراء ً

ً                                                                    أدرج الفقهاء الفعل ضمن أفعال الجنایة على ما دون النفس واعتبروه فعال 
ً      محرما

)٤(
ألن االعتداء یستهدف حق اإلنسان في السالمة الجسدیة والعقلیة ، ذلك 

 وهذا أمر یتنافى ومقصود الشریعة ،وهو بذلك یمس الحقوق اللصیقة بشخصیته، 

التي ما جاءت إال لحمایة هذه المصالح الحقوقیة
)٥(

، وهذا ما أكدته المادة الثالثة 

ض قبال یجوز ال" وثیقة المؤتمر اإلسالمي لحقوق اإلنسان التي جاء فیها من

 وال یجوز تعریضه ،على إنسان أو تقیید حریته وعقابه بغیر موجب شرعي

)٦("للتعذیب الجسدي أو النفس أو ألي نوع من المعامالت المذلة أو القاسیة
.  

  املطلب الثاني

  على املتهم لإلقرار بالتهمةالواقع جلرمية االعرتاف بالقوة الركن املادي 

ة عن جریمة االعتداء توافر الركن المادي وهو الذي یولؤیلزم لقیام المس

ً      لوكا كان سأ ً       سواء في قیام الجاني بتنفیذ السلوك المادي المكون للجریمة:یتمثل
ن إتیان االعتداء باستخدام عضو من أعضاء الجسم  عبارة ع:هوً              إیجابیا الذي 

                                           
 .١٩٨٧، ص٤ ج– ٤٦٥٠ أخرجه مسلم في صحیحه برقم) ١(

 .٣١٢، ص٥ ج– تاریخ الطبري –الطبري ) ٢(

 .٣١٣، ص٥ ج– المرجع السابق –الطبري ) ٣(

 بدایة المجتهد –ابن رشد  – ط دار الفكر -  ٢٩٦، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٤(

 كشاف القناع – البهوتي – ١٨٥ ص– ١٧ ج– المجموع – النووي – ٣٩٧، ص٢ ج–

 .٥٠٣، ص٥ ج–

 .١٠٥ ص– المرجع السابق –لخذاري عبد الحق . د) ٥(

 ط دار – ١٢٦ ص– حقوق اإلنسان وحریته األساسیة –هاني سلیمان الطعیمات ) ٦(

 .م٢٠٠٣ ط –الشروق 
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 وغیرهم من صور االعتداء ،الخارجیة كاألطراف واللسان والعین واألذن واألنف

التي تتعدد بتعدد األزمة والمجاالت، مادام أن الجاني یقوم باقترافها مع توافر 

ً                      كان السلوك مادیا كما أ ً                  رادة واإلدراك سواءالقصد الجنائي المتمثل في العلم واإل
فما  أو العقلي يً                                                       في جریمة االعتداء الجسدي أو معنویا كما في االعتداء النفس

 والوجه یعتبر من قبیل التعذیب النفسي عندما یخلف االعتداء سأیصیب الر

ً                           الجسدي آالما نفسیة أو عقلیة
)١(

 كما قد یتحقق االعتداء النفسي أو العقلي ؛

هم في مواضع مخلة بالحیاء أو  المتهم ووضعاربعندما یستهدف االعتداء أق

اغتصابهم
)٢(

.  

 الذي یتمثل في امتناع عن إتیان فعل مأمور :ً                          وقد یكون السلوك سلبیا وهو

ً                                          شرعا مع توافر النیة والقصد في هذا التركبه
)٣(

.  

 فاالمتناع إلحداث آالم جسدیة أو عقلیة مثل أن یترك الجاني المتهم

الجریح دون مساعدة فتزید آالمه أو أن یجرد المتهم من ثیابه ووضعه في مكان 

األلم من جراء ذلكصیبه تفً                         حار جدا أو شدید البرودة 
)٤(

تحقق جریمة ، كما ت

ً               س شخصا ویمنعه االعتداء السلبیة عند إتیان سلطة أعلى سلوك سلبي كمن یحب
ً                                       من ثیابه طیلة مدة حبسه فیتأذى جسدیا  والدفء أو یجردهمن الطعام والشراب

                                           
 الشرح الكبیر على مختصر –الدردیر  – ٢٩٦، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ١(

 ٢١٤، ٢٠١، ص٢ ج– المهذب – الشیرازي – ط دار الفكر – ٢٧١، ص٤ ج–خلیل 

، ٩ ج– المغني – ابن قدامة – ٥٨، ص٤ ج– مغني المحتاج – الشربیني الخطیب –

 .٥٦٣ص

، ٢ ج– بدایة المجتهد – ابن رشد – ٤٠٥، ص٥ ج– رد المحتار –ابن عابدین ) ٢(

 التشریع الجنائي – عبد القادر عودة – ٣٤١، ص٨ المغني ج – ابن قدامة – ٤١١ص

 – وما بعدها ٣٥٥، ص٦ ج– الفقه اإلسالمي –وهبة الزحیلي .  د– ٢٠٦، ص١ ج–

 الجنایة على األطراف في الفقه – نجم عبد اهللا العیسوي – ١٤٣٢ ط –الفكر ط دار 

 .٢٠٠٢ ط – دبي -  ط دار إحیاء التراث العربي –اإلسالمي 

 .١٣١ ص– المرجع السابق –الحق لخذاري عبد . د) ٣(

 – المرجع السابق –عبد القادر عودة  –عدها  وما ب٢١٢، ص٨ ج– المغني –ابن قدامة ) ٤(

 الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي – الشیخ محمد أبو زهرة – وما بعدها ٨٦، ص١ج

 .٩٦ ص– الجریمة –
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

ً       ونفسیا
)١(

كیر ف مرحلة الت:تداء یمر بمراحل منها، والسلوك اإلجرامي لجریمة االع

إن اهللا تجاوز عن : ")(ا لقول الرسول مثم التحضیر للجریمة وال عقاب علیه

" ما لم تعمل أو تتكلمأمتي عما حدثت به نفسها
)٢(

 ،یهما فقط، ویجب التعزیر ف

 أما مرحلة تنفیذ الجریمة ففیها تتجسد معالم ،وذلك لعدم وجود القصد الجنائي

ً                                                                      الركن المادي جیدا حیث یبدأ الجاني بممارسة سلوك إجرامي إیجابي أو سلبي 
 فإذا بدأ تنفیذ الركن المادي ،كأن یبدأ باالعتداء على المتهم بالضرب أو الجرح

یة فإن الجاني یستحق عقوبة تعزیریة ال تصل إلى ولكن لم تترتب النتیجة اإلجرام

درجة العقوبة المقررة حالة اكتمال الجریمة
)٣(

.  

  :النتيجة اإلجرامية وعالقة السببية 

أوال 
 

    
ً

وهي األثر المترتب على اقتراف السلوك اإلجرامي وهي : النتيجة:

لخارجیة التي یسببها الفعل اإلجرامي وتمس المتهم مباشرة تتجسد في األضرار ا

كان أ ً                                                                أو تهدد مصالحه فتسبب إلحاق العذاب واآلالم الجسدیة أو العقلیة سواء

ً                         السلوك إیجابیا أم سلبیا ً                                                     والقانون یشترط أن یكون االعتداء شدیدا ومعیار الشدة ،ً
یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

)٤(
، أما الشریعة اإلسالمیة فهي ال تنظر إلى 

ولیةؤدرجة جسامة اآلالم إنما یكفي فعل االعتداء لثبوت المس
)٥(

.  

أللم عن أفعال غیر مادیة كالتأثر النفسي في سلوكیات اتج كما أنه قد ین

 كما أن بعض ،مهینة لإلنسان في شخصیة المتهم أو أهله أو دینه أو فكره

                                           
 – الشیرازي – ٨، ص٧ ج– حاشیته – الخرشي – ٢٤٤، ص٤ ج– حاشیته –الدسوقي ) ١(

 – ٢١٣، ص٨ ج– المغني – ابن قدامة – ٥، ص٤ ج– ١٧٧، ص٢ ج–المهذب 

 .٥٠٨، ص٥ ج– كشاف القناع – البهوتي – ٣٣١، ص٩ج

 .٩٦٨ ص– ٥٦٩الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٢(

 .٣٤٨، ص١ ج– المرجع السابق –عبد القادر عودة ) ٣(

 – المرجع السابق –بوالدیار حسن  . د-  ١٥٥ ص–مرجع السابق  ال–جالل ثروت . د) ٤(

عبد اهللا .  د– ١٠١ ، ٩٩ ص– المرجع السابق –هبة عبد العزیز المدور .  د– ٥٢ص

 – المرجع السابق –أكرم نشأت .  د– ١٢٧ ، ١٢٥ ص– المرجع السابق –السلیمان 

 .٣٦٩ ص– دراسات في القانون الدولي الجنائي –محمد عوض .  د– ١٧٥ص

 – ٧٠ ص–عبد الفتاح خضر .  د– ٣٣ ص– المرجع الساق –عربي عبد الرازق . د) ٥(

 .الجریمة وأحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمي 
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 أو تجرید الشخص أو في ظروف صحیة غیر مالئمة االنفرادياألفعال كالحبس 

من مالبسه أو حرمانه من الطعام أو الدواء متى كان الهدف اإلذالل 

فواإلضعا
)١(

.  

ثانيا
 
     
ً

  :عالقة السببية : 

ولیة عن جریمة االعتداء یجب أن ؤلكي یكتمل الركن المادي وتترتب المس

 ك أن تكون النتیجة الحاصلة من هذا ویعني ذل،وفر عنصر اإلسناد الماديیت

رابطه ب المتمثلة في اآلالم الجسدیة أو العقلیة ناتجة عن السلوك وذلك االعتداء

ت هذه الرابطة من ب وتث،السببیة بین فعل االعتداء اإلیجابي أو السلبي والنتیجة

میة المتصلة بارتكاب فعل مادي أو خالل القصد الجنائي لتحقیق النتیجة اإلجرا

معنويال
)٢(

 بالتنفیذ ً                                                 الذي قام به الجاني وهو من قام بتعذیب المتهم سواء، 

ولیة على الجاني بتوفر ؤ كما تترتب المس،المباشر أو إصدار أوامر بتكلیف الغیر

ً                                                      المالئم أو المناسب متى كان سلوكه مناسبا ومالئما إلحداث  نظریة السبب ً
النتیجة

)٣(
.  

  املطلب الثالث

   على املتهم لإلقرار بالتهمة الواقع جلرمية االعرتاف بالقوةالركن املعنوي 

ً                                                     الركن األدبي وهو یعد عنصرا أساسیا یجب توفره لقیام :ويقصد به ً
 :ولیة، بل هو األساس فیها وهو یتجسد في عنصر القصد، والقصد لغةؤالمس

إتیان الشيء والعزم علیه والتوجیه والنهوض نحوه
)٤(

 :، وفي اصطالح الفقهاء

                                           
 ط دار – ١٤٤ ص– دراسات في قانون حقوق اإلنسان –حیدر آدهم عبد الهادي . د) ١(

 – المرجع السابق –هبة عبد العزیز المدور .  د– عمان –م ١٩٩٩ ط –الحامد 

 . وما بعدها١٠٢ص

 -أحمد فتحي سرور .  د– ٤٦٣، ص١ ص– المرجع السابق –عبد القادر عودة .أ) ٢(

 السببیة الجنائیة بین -رءوف عبید.  د– ٤٥ ص–المسؤولیة الجنائیة في الفقه اإلسالمي 

 .م١٩٨٤ ط – ط دار الفكر العربي – وما بعدها ٣ ص–الفقه والقضاء 

 وما ١٧٣ ص–قانون العقوبات المقارن  القواعد العامة في – أكرم نشأت إبراهیم. د) ٣(

 – ١٦٥ ص– القسم العام – شرح قانون العقوبات الجزائري –عبد اهللا سلیمان . بعدها د

 . وما بعدها١٥ ص– المرجع السابق –رءوف عبید . د

 .٢٦٤، ص١٠ ج– ٣٥٥، ص٣ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٤(
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كاب الجریمة مع الفعل المكون لها والرضا بنتائجها وهو المعروف اقتران إرادة ارت

بالعصیان الذي یعني تعمد اقتراف الفعل المحرم أو تركه مع العلم بأن الشارع 

یحرم الفعل أو یرتضیه
)١(

جریمة االعتداء على المتهم لإلقرار  ولما كانت ؛

بالتهمة من الجرائم العمدیة فهذا یعني أن الجاني یقترفها عن قصد جنائي 

  :يتكون من عنصرين هما وهذا القصد ،متعمد

 ةمحرقة االعتداء ومعرفة األحكام الشرعیة من حل و العلم بحقی-١

واألحكام والعقوبة المترتبة علیه في الدنیا واآلخرة
)٢(

، وال یجوز التذرع بالجهل أو 

الغلط أو الخطأ في الشخص كأن یحتج الجاني بالغلط في شخص المجني علیه 

كأن یعتدي على زید فكان عمر
)٣(

.  

ً                                                                   اإلرادة والعزم بصفة عمدیة على ارتكاب فعل االعتداء إیجابا أو سلبا -٢ ً
 وذلك كان یمنع ،ً                            خطأ أو غلط، واالعتداء سلباقصد العدوان دونبعلى المتهم 

ً                                  الجاني الماء عن المتهم لیموت عطشا
)٤(

.  

  

  

  

  

  

                                           
 – شرح صحیح البخاري –  عمدة القاري–العیني  – ١٦١، ص١ ج– الفروق –القرافي ) ١(

 – ٨٦ ص– الجریمة –محمد أبو زهرة /  الشیخ–میة  ط دار الكتب العل– ٢٣، ص١ج

 .٤٠٩، ص١ ج– المرجع السابق –عبد القادر عودة 

 الغزالي –م ١٩٩٨/هـ١٤١٨ ط – ط دار السالم – ٤٥ ص– إرشاد الفحول –الشوكاني ) ٢(

 –م ١٩٩٣/هـ١٤١٣ ط – ط دار الكتب العلمیة – ٢٥، ص١ ج– المستصفى –

 .١٥١، ص١ ج– اإلحكام – اآلمدي – ٣٦٣ إلى – ٣٥٧ص الرسالة من -الشافعي

، ٤ ج– مواهب الجلیل – الحطاب – ٢٩٨، ص١ ج– رد المحتار –ابن عابدین ) ٣(

 – ابن قدامة – ٤ ، ٣، ص٤ ج– مغني المحتاج –طیب  الشربیني الخ– ٤٥ص

 – ٥٩، ص١ ج– اإلحكام في أصول األحكام – ابن حزم – ٢١٦، ص٨ ج–المغني 

 .٤٠٧، ص١ ج– المرجع السابق –عبد القادر عودة 

 .٢١٨، ص٨ المغني ج– ابن قدامة – ٢٤١،ص٦ ج– المرجع السابق –الحطاب ) ٤(
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  الثــــاني الفصـــل

 لالعرتاف  املتهم علي الواقع االعتداء عن الناشئة املسؤولية

  .إباحتها وأسباب املسؤولية، تلك ،وموانع بالتهمة بالقوة

  

 المسؤولیة الناشئة عن االعتداء الواقع علي المتهم :املبحث األول

  .لالعتراف بالقوة

موانع مسؤولیة الجاني عن حمل المتهم علي االعتراف  :املبحث الثاني

  .بالقوة، وأسباب إباحتها
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  املبحث األول

  لالعرتاف بالقوةعلى املتهم قع  االعتداء الواولية الناشئة عنؤاملس

فإنه إذا ثبت االعتداء على المتهم لإلقرار بالتهمة ببینة واضحة فإن ذلك 

لمطالبة بتوقیع الجزاء الجنائي ایعطي المتهم الذي تم االعتداء علیه الحق 

ً                                                                      المترتب على الفعل المقرر له قانونا، كما یعطي له الحق للمطالبة بتعویض 
  :یه بسبب ذلك االعتداءالضرر الذي وقع عل

أوال
 
   
ً

  :اجلزاء اجلنائي: 

ویقصد به الجزاء المترتب على الضرر الجسمي المتعمد الذي لحق 

 ویكون ،وهذا یستلزم رفع دعوى لطلب أخذ حقه ممن ألحق األذى به،  بالمتهم

 وذلك إلطفاء ؛الحكم في هذه الدعوى بتوقیع عقوبة مماثلة من جنس ما لحق به

جرح ب فمن قتل یقتل ومن جرح ،اء لغلیل المتهم المعتدى علیهنار الفتنة وشف

             فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى {: قطع قال تعالىبومن قطع 
                                                          َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ
ِ ْ ِ ِِ َ ََ َْ َ َْ ُ ِ

ْ          علیكم ُ َْ َ{
)١(

ق  وألن المتسبب في إلحاق الضرر على المتهم المعتدى علیه لما ألح؛

 ونظیره من شهد على آخر فأقیم على المشهود علیه عقوبة ثم ، الضررغیره منب

تبین كذب الشاهد فإنه یقام علیه القود ألنه توصل إلى قتله كما لو جرحه 

فمات
)٢(

  :خلیة وقد تكون دولیةولیة الجنائیة قد تكون فردیة داؤ، والمس

  :ولية الفرديةؤ املس-١

ولیة الجنائیة فردیة أي شخصیة ؤاألصل في الشریعة اإلسالمیة أن المس

ولیة الجریمة إال مرتكبها إما باألصالة أو بالتبعیة قال ؤبمعنى أنه ال یتحمل مس

ْ                                                             ال یكلف الله نفسا إال وسعها لها ما كسبت {: تعالى َ َُ َ َُ ََ َ ََ ْ َّ ِ ً ّ َْ َ ُ ُ ْ                           وعلیها ما اكتسبتِّ َ ََ ََ ْ َ َ َْ{
)٣(

.  

َ                                         ُ                                   وال تكسب كل نفس إال علیها وال تزر وازرة وزر أ خرى{: وقال تعالى َ َ ُْ ْْ ٌ َِ ٍِ َِ َ ََ ََ ََ َْ َ َُّ ِ ْ ُّ ُ ِ{
)٤(

.  

                                           
 .١٩٤ اآلیة –سورة البقرة ) ١(

 .١٧٢، ص٢ ج– المهذب – الشیرازي – ١٦٤، ص٧ ج– رد المحتار –ابن عابدین ) ٢(

 .٢٨٦ اآلیة–سورة البقرة ) ٣(

 .١٦٤ اآلیة –سورة األنعام ) ٤(
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قال بعض المفسرین أنه ال یحمل من خطیئة أحد على أحد وهذا من عدله 

عالىت
)١(

رمها ومعاقبة بإثمهاج بل كل نفس مأخوذة ب؛
)٢(

ال یؤخذ : ")(قال  ،

"الرجل بجریرة أخیه وال بجریرة أخته
)٣(

.  

، وهذا یؤكد عدل ووسطیة الشریعة  فاإلنسان إنما یؤخذ بفعله ال بفعل غیره

اإلسالمیة في مجال التشریع الجنائي
)٤(

.  

  

  :ولية الدوليةؤ املس-٢

ینة والذي بیده ً                                                   الدولة هي الشخص المعنوي الذي یمثل أمة تغطي أرضا مع

 جماعة من الناس تقیم على وجه : كما وصفت بأنها،السیادةالسلطة العامة و

ونهم ؤى شالدوام في إقلیم معین وتقوم علیها سلطة حاكمة یخضعون لها وتتول

وتدیر أمورهم في الداخل والخارج
)٥(

، والدولة كشخص معنوي بجمیع مؤسساتها 

تها بما فیها األشخاص الطبیعیین لها أهلیتها الشرعیة تجاه أفرادها في ئاوهی

اماتها ولیاتها كافة في حالة اإلخالل بالتزؤالداخل والدول األخرى فهي تتحمل مس

ولیة كشخص معنوي أم تحملها ؤ كانت تحملت هذه المسً                       الواجب القیام بها سواء

ولیة الجنائیة ؤً                                           ون هذه الدولة، فالدولة لیست أهال لتحمل المسؤن بشواألفراد القائم

أمام القضاء ألنها لیست ممیزة ولیست مدركة للفعل أو االمتناع الذي یصدر 

اص الطبیعیین وأصحاب السلطة المدنیة منها إنما یمكن أن یتحمل األشخ؛ منها 

                                           
 .١٨٤، ص٣ ج– تفسیر ابن كثیر –ابن كثیر ) ١(

 .٢٤٥، ص٧ ج– الجامع ألحكام القرآن –القرطبي ) ٢(

 ط – ط دار الكتب العلمیة ٣٥٩٢ برقم ٣١٧، ص٢ ج– الحدیث أخرجه النسائي) ٣(

 .٢٤٥، ص٧ ج– نیل األوطار – وراجع في شرحه،الشوكاني –م ١٩٩١/هـ١٤١١

 .٣٠٧ ص– الجریمة –محمد أبو زهرة / یخ الش– ٢٣٥، ص٨ ج– المغني –ابن قدامة ) ٤(

 ١٩ ص– الفكرة والتطبیق – الدولة اإلسالمیة المعاصرة –جمال الدین محمد محمود . د) ٥(

محمد سالم مدكور .  د- هـ ١٤١٣ ط – ط دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني –

عبد الرزاق .  د- هـ١٤١٣ ط –ط مكتبة الفالح  – ٥٧ ص– معالم الدولة اإلسالمیة –

 .هـ١٤١٩ ط – ٨١ ص– النظام السیاسي في اإلسالم –نعمان السامراني 
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ولیة الجنائیة حالة ارتكابهم الجریمة باسم الدولةؤوالعسكریة المس
)١(

، وال یمنع هذا 

ً                                                                       من متابعة الدولة جنائیا إذا ثبت ارتكابها لجریمة االعتداء من خالل مساءلة 
السلطة الحاكمة بجمیع أشخاصها ومؤسساتها التي لها صلة مباشرة في تنفیذ 

هذه الجریمة
)٢(

 تعویض عن الضرر المادي والمعنوي ، كما أنها ملزمة بدفع

 المعتدى علیهیصیبالذي 
)٣(

.  

ثانيا
 
     
ً

  :اجلزاء املدني: 

ویعني التعویض المالي الذي یعوض به المتهم نتیجة للضرر الذي لحق 

م ید  كما لو كسر الموظف العا،به في جسمه بالدیة أو األرش او حكومة العدل

المتهم أو سنه
)٤(

 البدل أو : العوض والعوض لغةمن ، والتعویض مأخوذ

الخلف
)٥(

ً                                   إعطاء مثل الشيء إن كان مثلیا أو : الضمان الذي هو:، ویأتي بمعنى
ً                   قیمته إن كان قیمیا

)٦(
.  

كما یقع الضرر على بیت المتهم أو سیارته أو منعه من ممارسة عمله 

ووظیفته
)٧(

ً                                                               ، كما یكون الضرر معنویا أو أدبیا یلحق المتهم المعتدى علیه في  ً

                                           
 ط المؤسسة – ١١٨ ص– نظام الدولة والقضاء والعرف في اإلسالم –سمیر عالیة . د) ١(

 ط دار الكتب – ٢٠٧ ص– األحكام السلطانیة –أبي یعلى  –م ١٩٩٧ ط –الجامعیة 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ط –میة العل

 .٦٦١، ص٢ ج– السیرة النبویة –ابن هشام ) ٢(

 .٢٣٦ ص– المرجع السابق –لخذاري عبد الحق . د) ٣(

، ٧ ج– بدائع الصنائع – الكاساني – ١٠٤، ص٣ ج–الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) ٤(

 -  رد المحتار – ابن عابدین – ١٦٩، ص٩ ج– المبسوط – السرخسي – ٣٢٣ص

 – ابن قدامة – ٤٠٥، ص٣ ج– حاشیته – الدسوقي – ٢١٣، ص٦، ج٨٩، ص٤ج

 .٣٣٧، ص٨ ج–المغني 

 .١٩٢، ص٧ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٥(

 ط مكتبة – ١٥٨ ص– نظریة الضمان في الفقه اإلسالمي –محمد فوزي فیض اهللا . د) ٦(

 – ٢٤٨، ص٤ ج– المبدع – ابن مفلح –م ١٩٨٣/هـ١٤٠٧ط  –یت  الكو–دار التراث 

 .٤١، ص٦ ج– نیل األوطار –الشوكاني 

 – المرجع السابق –فیض اهللا فوزي . د – ٦، ص٤ ج– إغاثة الطالبین –السید البكري ) ٧(

 ط – وما بعده ٤٧ ص– الضمان في الفقه اإلسالمي –لخفیف علي ا.   د– ٨٩ص

 م١٩٧١ ط –معهد البحوث والدراسات العربیة 
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كرامته وسمعته مما ال یقوم بمال كالترویع والسب والشتم
)١(

، والتعویض بجمیع 

  :إلجماع والمصالح المرسلةوأنواعه مشروع بالكتاب والسنة 

      وداوود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ {:  فمنه قوله تعالى:أما الكتابـ 
                                                       ْ ِْ ِِ ِ
ْ َ َْ ِ َ َُ ْ َْ َ ُ َ ُ ََ َ

َ                                                               نفشت فیه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدین ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ ُ َّ ُ َ ِ َْ ْ َُ َ ََ ً                                                   ففهمناها سلیمان وكال آتینا حكما } ٧٨{ْ ًْ ُ َ َْ َْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َّ َ َ

ً         وعلما ْ ِ َ{
)٢(

.  

  :وجه الداللة

ن داود وسلیمان علیهما السالم حكما بتعویض صاحب الزرع عما لحق إ

ٕ                                                    بزرعه من الضرر وان اختلفت صورة التعویض عند كل منهما
)٣(

.  

 إلناء – رضي اهللا عنها - فمنها ما روى من كسر عائشة وأما السنةـ 

 ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء بإناء وطعام )( یا رسول اهللا :فقلت. صفیة

بطعام
)٤(

.  

  :وجه الداللة

ً                                           الحدیث یدل على أن من أتلف شیئا فعلیه ضمانه
)٥(

.  

 على جواز الضمان فقد نقله بعض الفقهاء:وأما اإلمجاعـ 
)٦(

.  

ویض المتهم المعتدى علیه لإلقرار بالتهمة  تقضي بتع:واملصاحل املرسلةـ 

ٕ                                            وقه وزجرا للمعتدین وازالة للضرر الذي أصابهقً                    حفاظا على كرامته وح ً
)٧(

، لقول 

"الضرر یزال: ")(الرسول 
)٨(

.  

                                           
 .٩٢ ص– المرجع السابق –هللا فیض ا.  د– ١٧، ص٦ ج– كشاف القناع –البهوتي ) ١(

 .٧٩ و ٧٨ اآلیة –سورة األنبیاء ) ٢(

 .٤١٨، ص٣ ج–قدیر  فتح ال–الشوكاني ) ٣(

 حبان في صحیحه  وما بعدها ، وابن٣٩٧، ص٣ ج–الحدیث أخرجه أبو داود في سننه ) ٤(

 .٣٥٤، ص١٣ ج–

 .٣٤٩، ص٩ ج– عون المعبود –العظیم آبادي ) ٥(

  .٣٤٤، ص٤ ج– المغني –ابن قدامة ) ٦(

 .٨٣، ص١ ج– األشباه والنظائر –السیوطي ) ٧(

 .٦٩، ص٦ ج–أخرجه البیهقي في السنن الكبرى ) ٨(
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  املبحث الثاني

  لإلقرار بالتهمة علي االعرتاف بالقوة املتهممحل ولية عن جرمية ؤموانع املس

   تهوأسباب إباح،

  

  املطلب األول

  ولية عن جرمية محل املتهم علي االعرتاف بالقوة  لإلقرار بالتهمةؤموانع املس

رتكب یقصد بالموانع تلك الظروف الشخصیة المحیطة بالشخص الذي ا

ً                                            سلوكا إجرامیا معینا والتي تنتفي معها المس ً ولیة وهذه الموانع منها ما یجرد ؤً

ً                                                                         الفعل من صفته اإلجرامیة وال یعیده إلى نطاق المشروعیة، بل یبقى الفعل مجرما 
ولیة ؤولیة أو انعدامها كلیة، وهذه الظروف تنفي المسؤولكن یمكن تخفیف المس

تیار أو تعدم الوعيألنها تعدم اإلرادة وحریة االخ
)١(

ومن أمثلة هذه املوانع ما ، 

  :يلي

أوال
 
   
ً

  :صغر السن: 

  سنه الصغیر عكس الكبیر والعظیم وهو كل ما قل حجمه أو

 یصل إلى سن االحتالم ن على الطفل من سن الوالدة إلى أطلقوی

والبلوغ
)٢(

وفقدان األهلیة الجنائیة لقول الرسول  ، والصغر سبب الرتفاع التكلیف

)(" : یز لدیه وعدم توافر الملكة یالنتفاء التمذلك ، و"الحدیث... رفع القلم

                                           
 ١٥ رفع المسؤولیة الجنائیة وأسباب اإلباحة من ص –سلمى جمیل الفیاض الكبیسي . د) ١(

الفقه  –موافي أحمد .  د–م ٢٠٠٥ ط -هـ ١٤٢٦ ط – ط دار الكتب العلمیة – ١٧إلى 

 ط – ط المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة – ١٧٤ ص–الجنائي في الشریعة والقانون 

 – سلیمان عبد المنعم – ٢٠ ص– المرجع السابق –أحسن بو سقیعه . د –م ١٩٦٥

 – ط دار الجامعة الجدیدة – ٣٦٨ ، ٣٦٣ ص–النظریة العامة لقانون العقوبات 

 .م٢٠٠٠ ط –اإلسكندریة 

، ٥ ج– رد المحتار – ابن عابدین – ٢٤٥، ص٨ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٢(

 . وما بعدها٥٩، ص٥ ج– مواهب الجلیل – الحطاب – ٣٣٦ص
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الذهنیة والفكریة التي تعینه على تفسیر تصرفاته وآثارها
)١(

 ولما كانت جریمة ؛

االعتداء على المتهم تمس الحق في السالمة الجسدیة أو العقلیة فإنه إذا قام 

الصغیر باالعتداء على غیره، ونتج عن االعتداء أضرار جسدیة أو عقلیة على 

نه ال یطبق القصاص علیه ولكن تجب إي علیه كأن یقطع أحد أعضائه فالمجن

 أو حكومة عدلشالدیة أو األر
)٢(

مایة أو التربیة أو ً                        ویكون محال لتدابیر الح،

لعقوبات مخففة
)٣(

.  

ثانيا
 
     
ً

  :اجلنون: 

ویقصد به زوال العقل وعدم القدرة على إدراك األقوال واألفعال بسبب 

ل نقص في الملكات الذهنیة كالعته والبله ویكون  أو هو ك،الصرع أو الوساوس

ً                                                                      وراثیا أو مكتسبا إثر مرض ما ویكون مستمرا أو متقطعا في فترات مختلفة ً ً ً
)٤(

.  

                                           
 اإلحكام في أصول – اآلمدي – وما بعدها ١٢٤، ص١٢ ج– فتح الباري –ابن حجر ) ١(

 كشف األسرار شرح المصنف على المنار مع –  النسفي– ٢١٥، ص١ ج–األحكام 

 .٤١٢، ص٢ ج–شرح نور األنوار على المنار 

، ٢ ج– بدایة المجتهد – ابن رشد – ١٨، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٢(

، ٨ ج– المغني – ابن قدامة – ١٧٤، ص٢ ج– المهذب – الشیرازي – ٣٩٧ص

 .٢٢٨ص

 –عبد اهللا سلیمان .  د– وما بعدها ٢٤٥ ص– المرجع السابق –أحسن بو سقیعة . د) ٣(

 – القواعد العامة –أكرم نشأت إبراهیم .  د– ٣١٨ إلى ص٣١٥ ص–المرجع السابق 

 إلى ٢٥٦ ص– المرجع السابق –عبد الفتاح بیومي حجازي .  د– ٢٥٨ إلى ٢٥٦ص

من ) ٥٠، ٤٩(من قانون اإلجراءات الجزائیة والمادة ) ١٤٤(وراجع المادة  ٢٩٤ص

 ط – ١٨٠ ص–المرجع السابق  –عبد اهللا البقیرات .  د–قانون العقوبات الجزائري 

 .م٢٠٠٣

 – مواهب الجلیل – الحطاب – وما بعدها ٢١٨، ص٣ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٤(

ریر  التق– ابن أمیر حاج – ٣١٤، ص١ ج– نهایة المحتاج – الرملي – ٥٩، ص٥ج

 الخطیب – ١٣٥، ص٦ ج– تبیین الحقائق – الزیلعي – ٢٣١، ص٢ ج–والتجبیر 

 ٤٦٠، ص٢٠ ج– المجموع – النووي – ٢٧٧، ص٢ ج– مغني المحتاج –الشربیني 

 – المرجع السابق –عبد القادر عودة  – ١٢٨، ص٤ ج– كشاف القناع – البهوتي –

 .٥٩٤، ص١ج
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وعلى ذلك فإذا اعتدى  ؛وعمد المجنون خطأ وذلك النعدام القصد 

 ولكن ؛المجنون على المتهم فإنه ینتفي القصاص وال تتحمل العاقلة الدیة عنه

یجب أن تتخذ في حقه مجموعة من التدابیر اإلجرائیة والوقائیة كوضعه في 

 ویشترط أن یكون فقد ، المراكز العالجیة المتخصصةإحدى المصحات العقلیة أو

 الرتكاب الجریمةً         معاصرا،الشعور أو االختیار
)١(

.  

ثالثا
 
     
ً

  :السكر: 

ة تناول المسكر ونحوهجالسكر هو غیبوبة العقل نتی
)٢(

ً                ، وهو غالبا ما 
ٕ            واما بطریق ، ما بطریق مباح كأن یشرب دواء للتداوي فیسكره إً               یكون اختیاریا 

ومن ، محرم كأن یشرب المسكر وهو بكامل قواه العقلیة وبإرادته المنفردة الحرة 

ً         ب مسكرا شربأن  ةمتى ارتكب جریمً        جنائیا  أنه ال یعاقب الجاني ً             المعلوم فقها
ً                              مكرها أو مخطئا أو مضطرا أو  ً   . أو تناول الدواء بقصد التداويً     جاهالً

ولیة المدنیة ال ترتفع عنه بحال ویعاقب بالضمان ألن الدماء ؤوأما المس

واألموال معصومة
)٣(

، ولكن ال یعاقب على ما ارتكب من الجرائم ومنها 

االعتداء
)٤(

 النظریة الحدیثة –ً                                            ، ونظرا لتأثر العدید من التشریعات الجنائیة 

ة اإلدمان على السكر وحمایة من أجل مكافح -لمدرسة الدفاع االجتماعي

 أن النظریة العامة في فقهاء النظم المعاصرةیري  لذلك ؛المجتمع من أخطارهم

                                           
 ط دار المطبوعات – ١٠٣ ص– القانون الدولي الجنائي –فتوح عبد اهللا الشاذلي . د) ١(

 .م٢٠٠٢ ط – اإلسكندریة –الجامعیة 

 المصباح المنیر – ابن فارس – وما بعدها ٣١٦، ص٧ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٢(

 .١٨٤، ص٣ ج–

 كشف األسرار في – عبد العزیز بن أحمد – ٢٤٠، ص٣ رد المحتار ج –ابن عابدین ) ٣(

 – السرخسي –م ١٩٩٧/هـ١٤١٧ ط – ٥٧١، ص٤ ج–زدوي أصول فخر اإلسالم الب

 – الخرشي – ٢٣٣، ص٦ ج– مواهب الجلیل – الحطاب – ٣١، ص٢٤ ج–المبسوط 

 النووي – ٢٦٨، ص٥ ج– األم – الشافعي - ٣، ص٨ ج–شرحه على مختصر خلیل 

، ٨ ج– تحفة المحتاج – ابن حجر الهیثمي – ١٤٩، ص٩ ج– روضة الطالبیة –

 – إعالم الموقعین – ابن القیم – ٣٤٥، ص١٠ المغني ج–مة  ابن قدا– ٢٧٤ص

 .٤٧٢، ص٩ ج– المحلي – ابن حزم – ٤٩، ص٤ج

 – المرجع السابق –موافي أحمد . ، د٤٦٨، ص١عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج) ٤(

 .٢١٨ ص–لمرجع السابق  ا–أحمد فتحي بهنسي .  د– ١٤٠ص



       
 
 

 ١١٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

ولیة ؤً                         لسكر مانعا من موانع المسالتشریعات الجنائیة الوطنیة ال تعتبر ا

الجنائیة
)١(

.  

رابعا
 
     
ً

  :اإلكراه: 

ً                                                                 اإلكراه هو حمل الجاني واجباره قهرا على فعل ما ال یریده وال یختاره  ٕ
بالمتهم بسبب قوة سلطان أو لص أو وعید أو تهدید بالقتل أو الضرب

)٢(
، وهو 

ِ      ُ                ٌّ                            إال من أ كره وقلبه مطمئن  باإلیمان{: تكلیف عن المكره قال تعالىیرفع ال َِ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ِ{
)٣(

.  

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا : ")(وقال رسول اهللا 

"علیه
)٤(

.  

ه منه ما هو ملجئ أو تام وهو الذي یعدم الرضا ویفسد االختیار واإلكرا

كاإلكراه بالقتل أو الضرب أو اإلیذاء ومنه ما هو غیر ملجئ أو ناقص وهو 

االختیار كاإلكراه بالحبس أو الضرب الذي اإلكراه الذي ال یعدم الرضا وال یفسد 

نفسه التلف أو الهالكال یخاف به على 
)٥(

، ویرى الجمهور أن ارتكاب جریمة 

ولیة ألن بإمكان المكره ؤاالعتداء على المتهم بسبب اإلكراه یوجب تحمل المس

                                           
علي .  د–محمد زكي أبو عامر .  د– ٢٤٢ ص– المرجع السابق –سقیعه  أحسن بو. د) ١(

 المرجع –عبد الفتاح بیومي . د – ١٦٤ ص– المرجع السابق –عبد القادر القهوجي 

 –ة الدولیة  العدالة الجنائی–عبد القادر البقیرات .  د– ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٧ ص–السابق 

 .٢٠، ١٠ص

 .٣٩٨، ص٣ ج– حاشیته – الدسوقي – ١٩١، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٢(

 .١٠٦ اآلیة –سورة النحل ) ٣(

 .الحدیث سبق تخریجه) ٤(

 – ٥٣٨، ص٤ ج– كشف األسرار – البزدوي – ٦٨، ص٢٤ ج–بسوط  الم–السرخسي ) ٥(

، ٧ ج– بدائع الصنائع – الكاساني –م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ط –ط دار الكتب العلمیة 

 – ط دار الثقافة العربیة – ٥٣ ص– أصول الفقه –محمد أبو زهرة /  الشیخ– ١٩١ص

ابن  – ٣٠، ص٤ ج– مغني المحتاج – الشربیني الخطیب –م ١٩٧٥/هـ١٣٧٧ط 

 .٢٩٣، ص٧ ج– المغني –قدامة 
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عدم تنفیذ األمر بارتكاب الجریمة ولو كان ذلك یكلف روحه ألنه ال یجوز 

االعتداء على حقوق الغیر للحفاظ على حقه الشخصي
)١(

.  

ولیة للمكره دون المكره فإنه یتحمل ؤ تحمیل المس:ویرى زفر وأبو حنیفة

ة كالدیةخففجنائیة مولیة ؤمس
)٢(

، وفي األخذ برأي الجمهور سد للذریعة حتى ال 

یتخذ اإلكراه ذریعة إللحاق الضرر بالغیر، ألن األمر متعلق بسالمة الجسد 

شروطا ً                                                                    والعقل واشترط القانونیون لكي یعتبر اإلكراه مانعا من موانع المسئولیة 
 

      
ً

  :منها

  . أن یصدر اإلكراه عن إنسان-١

  .إلكراه على قدر من الجسامة بحیث یجرد اإلرادة اختیارها أن یكون ا-٢

  . أن یكون سبب اإلكراه غیر متوقع-٣

وعدم ارتكاب الجاني خطأ قبل دفعه ً                         أن یكون اإلكراه مستحیال -٤

حصول اإلكراه
)٣(

.  

  

  

                                           
 ٧٤، ص٤ ج– المبسوط – السرخسي – ٢٥٥، ص٢ ج– شرح فتح القدیر –الهمام ابن ) ١(

، ٢ ج– بدایة المجتهد – ابن رشد ١٩١، ص٧ ج– بدائع الصنائع – الكاساني –

 – بلغة السالك – الصاوي – ٢١٧، ص٦ ج– الحطاب المرجع السابق – ٣٩٦ص

 روضة –  النووي– ٩، ص٤ ج– مغني المحتاج – الشربیني الخطیب – ٣٨٧، ص٣ج

 .٢١٤، ص٨ ج– المغني – ابن قدامة – ١٢٩، ص٨ ج– الطالبین

، ٢ ج– شرح فتح القدیر – ابن الهمام – ٧٤، ٧٢، ص٢٤ ج– المبسوط –السرخسي ) ٢(

 .١٧٩، ص٧ ج–الصنائع  بدائع – الكاساني – ٢٥٥ص

 المرجع –أحسن بو سقیعه .  د–من نظام روما األساسي ) أ(فقرة ) ٣١(راجع المادة ) ٣(

 – ٣٢١ ص– المرجع السابق –عبد اهللا سلیمان .  د– ٢٥٠ ،٢٤٦ ص–السابق 

عباس هاشم .  د– ٥١٧ ص– شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجیب حسني 

 الجرائم –محمد عبد المنعم عبد الخالق .  د– ٣٨ ص– المرجع السابق –السعدي 

براهیم حسنین إ.  د–م ١٩٨٩ ط – دار النهضة – ٣١٥ ص– المرجع السابق –الدولیة 

 ١٢٢ ص– الجریمة الدولیة –صالح عبید 
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  املطلب الثاني

  ولية عن مرتكب جرميةؤأسباب اإلباحة وأثرها يف إسقاط املس

  على املتهم االعرتاف بالقوة الواقع 

ً                                    التي ترفع عن الفعل غیر المشروع أصال أسباب اإلباحة تعني األسباب 
 الشریعة نائیة فقد أباحتً                 وعا مشروعیة استثوصفه اإلجرامي وتجعله مشر

اإلسالمیة بعض األفعال التي تحمل في معناها الظاهر االعتداء على الحق في 

السالمة الجسدیة أو العقلیة، ولكن لوجود مصلحة قانونیة أو شرعیة أخرى أولى 

منها في الرعایة والحمایة واالعتبار أجازت الشریعة والقانون القیام بهذه األفعال 

ل حق أو أداء واجبوذلك الستعما
)١(

  :وسوف نعرض هذه األسباب فيما يلي، 

  

أوال
 
   
ً

  :حق الدفاع الشرعي: 

الدفع هو اإلزالة بقوة
)٢(

 بدفع الصائل وهو واجب :، ویعبر عنه الفقهاء

مال من یتولى اله أو اإلنسان في حمایة نفسه أو نفس من یتولى أمرهم أو م

أمرهم من كل اعتداء غیر مشروع بالقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء
)٣(

صل ، واأل

             فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى {: في مشروعیته قوله تعالى
                                                          َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ
ِ ْ ِ ِِ َ ََ َْ َ َْ ُ ِ

ْ          علیكم ُ َْ َ{
)٤(

.  

                                           
 –جالل ثروت .  د– وما بعدها ١١٦، ص٣ ج– المرجع السابق –عبد اهللا سلیمان . د) ١(

 ١٣٢ ص– القواعد العامة –أكرم نشأت إبراهیم .  د– ٢٢٣ ص–نظریة القسم الخاص 

 المرجع –موافي أحمد .  د– وما بعدها ٤٦٩، ص١ ج–عبد القادر عودة  –وما بعدها 

 .١٦٤ ص– المرجع السابق –سقیعه  أحسن بو.  د– ٢٤ ص–السابق 

 .٢٧٥، ص٥ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٢(

 – المرجع السابق – الحطاب – وما بعدها ٦١٠، ص٦ ج– رد المحتار –ابن عابدین ) ٣(

 األم – الشافعي – ٢٩٤، ص٢ ج– جواهر اإلكلیل – اآلبي األزهري – ٢٣٣، ص٦ج

 – حاشیتهما – قلیوبي وعمیرة – ١٩٤، ص٤ ج– الشربیني الخطیب – ٣٠، ص٣ ج–

 – السیاسة الشرعیة – ابن تیمیة – ٧، ص٩ ج– المغني – ابن قدامة – ٢٠، ص٤ج

 – ٣٣ ص– الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي –محمد سید عبد التواب .  د– ٨٧ص

 .٤٦٩، ص١ ج– المرجع السابق –عبد القادر عودة  –م ١٩٨٣ ط –ط عالم الكتب 

 .١٩٤ اآلیة –سورة البقرة ) ٤(



       
 
 

 ١١٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

  :وجه الداللة

ن اهللا تعالى أمر برد العدوان بمثله من غیر تجاوزإ
)١(

.  

" الحدیث–من قتل دون ماله فهو شهید : ")(وقول الرسول 
)٢(

، وقوله 

)(" : المسلمین سیفا فقد أحل دمهمن شهر على                          ً"
)٣(

.  

 لمن تعرض لالعتداء نظم الوضعیة هذا ولقد أباحت الشریعة اإلسالمیة وال

شروطا نذكر منها ما يليأن یرد على هذا االعتداء ولكن متى تحققت 
 

                      
ً

:  

  .ر مشروع وجود اعتداء حقیقي غی-١

ً                                                            أن یكون االعتداء حاال وأن یمس أحد الحقوق الجوهریة وأن یكون -٢
ً                                     فعل الدفاع ألزما وضروریا لرد االعتداء ً.  

  . أن یستحیل رد االعتداء بوسیلة أخرى-٣

 أن یكون رد االعتداء بالقدر الالزم لرده-٤
)٤(

، وأن یوجه إلى مصدر 

  .الخطر ذاته

الجنائیة عن الفعل ویمحي عنه صفة ولیة ؤفالدفاع الشرعي یرفع المس

التجریم فیجوز رد جریمة االعتداء بالدفاع عن النفس بجمیع أشكال الدفاع مع 

 فال یجوز رد االعتداء البسیط بارتكاب جریمة اعتداء ،مراعاة الشروط السابقة

أشد
)٥(

.  

                                           
 – ٢ ج– روح المعاني –األلوسي  – ٣٣٣، ص٢ ج– الجامع ألحكام القرآن –القرطبي ) ١(

 . ط دار إحیاء التراث العربي– ٧٦ص

 .٤٣٦ ص– ٢٤٨١الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٢(

 .١١٧، ص٧ ج– ١٠٣٠الحدیث أخرجه النسائي في سننه برقم ) ٣(

 – ٢٥٧، ص٢ ج– تبصرة الحكام – ابن فرحون – ٣٥٧، ص٤ ج– حاشیته –الدسوقي ) ٤(

، ٤ ج– المرجع السابق – الشربیني الخطیب – ٢١٦، ص٣ ج– المهذب –الشیرازي 

، ٥ ج– الكافي – لنفس المؤلف ١٥٤، ص٩ ج– المغني -  ابن قدامة– ١٩٥ص

 .٤٨٢، ص١ ج– المرجع السابق –عبد القادر عودة  – ٤٤٣ص

لق محمد عبد المنعم عبد الخا.  د– ٢٢٧ ص– المرجع السابق –عبد الفتاح حجازي . د) ٥(

 – المرجع السابق –عبد اهللا سلیمان .  د–م ١٩٨٩ ط – ١٨٦ ص– المرجع السابق –

 – مبادئ القانون الدولي –أشرف توفیق محي الدین .  د– ١٥٥ ، ١٣٦ ، ١٣٢ص

 – المرجع السابق –محمود نجیب حسني .  د–م ١٩٩٩ ط – ط دار النهضة – ٨١ص

 أحسن بو.  د– ٤٧٥ ،٤٧٣ ص–محمد محي الدین عوض .  د– ١٨٦ ، ١٧٥ص

 ١٤٥ص – المرجع السابق –جالل ثروت .  د– وما بعدها – ١٥٢، ١٣٩ ص–سقیعه 

 . من میثاق األمم المتحدة٤٢ من عهد عصبة األمم والمادة ١٠وراجع المادة  –
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ثانيا
 
     
ً

  :حق التأديب: 

ً                                                                   وهو حق مقرر شرعا وقانونا لفئة من الناس بارتكاب جریمة االعتداء على  ً
ال یتهم أو وصایتهم بقصد تهذیبهم وتربیتهم وتعلیمهم وحملهم على من هم تحت و

 لكن اشترط الفقه والقانون ؛السلوك الذي یتفق ومصلحة المجتمع ومنهم المتهمین

أن ال یتعسف صاحب الحق في التأدیب إلى حد التعذیب أو اإلیذاء أو أي 

ً            تبر معتدیا صورة من صور االعتداء، فإن تجاوز الحد الشرعي من التأدیب اع
  .وذلك محافظة على السالمة الجسدیة والعقلیة، ولیة الجنائیة ؤً               وأصبح محال للمس

 هذا وقد أحالت أغلب التشریعات الجنائیة العربیة في قانون العقوبات في 

أحكام هذا الحق إلى ما جاء في الشریعة اإلسالمیة
)١(

ً                          ، باعتبارها مصدرا أصلیا  ً
من مصادر القانون

)٢(
.  

ثالثا
 
     
ً

  :تنفيذ أوامر والة األمر: 

یقصد بهذا المصطلح االنقیاد ألوامر ونواهي ولي األمر ومن في حكمه 

واألقربین أو ذوي السلطان والقضاء من الوالدین
)٣(

وهي واجبة متى كانت ، 

                                           
، ٤ ج– منح الجلیل – الشیخ علیش – ٣٠٥، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ١(

 – ٢١٨، ص٨ المغني ج– ابن قدامة – ١٨٩، ص٥ ج- األم – الشافعي – ٥٥٠ص

 الشرح – الدردیر – ١٦، ص٤ ج– المرجع السابق – الحطاب – ١٥٢، ص٩ج

 ٢٦، ص٤ ج– المرجع السابق – الشربیني الخطیب – ٥١٢، ص٢ ج-الصغیر 

 المرجع –لخذاري عبد الحق .  د–من قانون العقوبات الجزائري ) ٣٩(راجع المادة ) ٢(

 أحكام –حنان عبد الرحمن رزق اهللا أبو مخ .  د– ٣٤٩ إلى ص٣٤٢ من ص–السابق 

 ط كلیة الدراسات – ٢٨ إلى ٢٥ من ص–التأدیب بالعقوبة في الشریعة اإلسالمیة 

عبد اهللا .  د–م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ ط –س  نابل– فلسطین – جامعة النجاح –العلیا 

 – المرجع السابق –أحسن بوسقیعه .  د– ١٢٦ ص– المرجع السابق –سلیمان 

أكرم نشأت .  د– ١٧٨ ص– المرجع السابق –محمود نجیب حسني .  د– ١٨٧ص

 جنح وجنایات الجرح والضرب –علي خلیل .  د– ١٤٢ ص–المرجع السابق  –إبراهیم 

 ط دار الكتب القانونیة وراجع نقض – ٦٩ص –الشرعي في ضوء الفقه والقضاء 

 .٥٢٢ ص- ٦١٦ –ق ٣ لسنة ٧/٦/١٩٦٥

، ١١ ص– ابن تیمیة السیاسة الشرعیة – ١٥٩، ص٩ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٣(

 ١٧ إلى ص١٠ من ص– ٣٥ ج– الفتاوى – لنفس المؤلف – ١٣
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ِ    َ                َ             َ               ُ                             یا أ یها الذین آمنوا أ طیعوا الله وأ طیعوا الرسول وأ ولي {: بالمعروف لقوله تعالى ْ َ ُ ُ َ َُ َّ ْ ْ ِْ ِ َِ ّ ُ َ َ َّ َ ُّ َ
  األ مر منكم

           َ  ْ ُ
ِ ِ ْ{

)١(
.  

من أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاني فقد عصى : ")( وقول الرسول

"اهللا ومن یطع األمیر فقد أطاعني ومن یعص األمیر فقد عصاني
)٢(

وقال ، 

)(" : السمع والطاعة حق ما لم یأمر بالمعصیة فإذا أمر بمعصیة فال سمع وال

"طاعة
)٣(

.  

ٕ                                                               واألمر بتنفیذ العقوبة الشرعیة وان كانت تحتمل بعض معاني االعتداء 
ولیة ؤ لكنها لیست جریمة تستحق المس،لیدكالعقوبة الجسدیة مثل الجلد أو قطع ا

األركان  أما األمر بارتكاب جریمة االعتداء فهي جریمة تامة مكتملة ،الجنائیة

 وحرمت الشریعة اإلسالمیة األمر ،لى االعتداء على المجني علیهإألنها تدعو 

بممارسة االعتداء على المشتبه فیهم أو المتهمین أو األسرى، واألمر بارتكاب 

یمة االعتداء یجعل المأمور كاآللة في یده ینزع عنه اختیاره وحریته فیصبح جر

ً                                                                    األمر هو الموجه لهذه اإلرادة فیكون محال للمتابعة الجنائیة بسبب إصداره 
 بل والضمان؛ لهذا یجب علیه القصاص؛األمر

)٤(
، ومن الفقهاء من یرى أن 

ولیة على كال الطرفین اآلمر والمأمورؤالمس
)٥(

نهج قوانین ، وقد سار على هذا ال

مر اوالعقوبات في مختلف دول العالم غایة األمر أن یكون تنفیذ المأمور أل

                                           
 .٢٩آلیة ا –سورة النساء ) ١(

 .٥١٩ ص– ٢٩٥٧الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٢(

 .٥١٩ ص– ٢٩٥٥الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٣(

 ٢٦٣دة  مكرر والما٢٦٣من قانون العقوبات الجزائري والمادة ) ٤١، ٣٩(راجع المادة ) ٤(

 مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولیة من –خالد محمد خالد .  د– ٣مكرر 

ط  – رسالة لألكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك ٥٩ إلى ص٥٦ص

.  د– ١٨١ ص– المرجع السابق –عبد الفتاح بیومي حجازي .  د–م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 ط –دار النهضة العربیة   ط– ١٥٥ ص– القانون الدولي العام –حامد سلطان 

 .م١٩٧٨

 بدائع الصنائع – الكاساني – ٨٩ ، ص٢٤ ج – ١٠٤، ص٩ ج– المبسوط –السرخسي ) ٥(

 – األم – الشافعي – ٣٩٦، ص٢ ج– بدایة المجتهد – ابن رشد – ١٧٩، ص٧ ج–

 – الحاوي الكبیر – الماوردي – ٣٧، ص١١ ج– المغني –ابن قدامة  – ١٧٧، ص٦ج

 .٩٥ ص– جرائم الحرب في اإلسالم –خالد رمزي البزایعة .  د– ٢٢٠، ص١٥ج
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وللمحكمة ، لمأمور ولیس اإلعفاء منها كلیة اآلخر سبب لتخفیف العقوبة على ا

سلطة تقدیریة تختلف بحسب وظیفة ومركز كل مرءوس ومدى قوة شخصیته في 

معارضته األوامر أو عدم معارضتها
)١(

.  

رابعا
 
     
ً

  الضرورة : 

وسوء الحال والحاجة والمشقة الضیق :تطلق الضرورة ویراد بها
)٢(

 ،

ً                                                  بلوغ اإلنسان حدا إن لم یتناول الممنوع هلك أو قارب : وعرفها السیوطي بأنها 
الهالك

)٣(
: ً                                   رورة سببا إلباحة المحظور قوله تعالى، واألصل في اعتبار الض

          فمن اضطر غیر باغ وال عاد فال إثم علیه{
                                                ِ ٍْ َْ َ َ ََ ْ
ِ َ ٍ ََ َُ َ َ َّ ْ ِ َ{

)٤(
.  

                  وما لكم أ ال تأكلوا مما ذكر اسم الله علیه وقد فصل لكم ما {: وقوله تعالى
              

                                                َ        َّ َ َ َّ ُ َُ ُ َُ َّ َْ ْ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِْ َ ّ ُ ْ َ َْْ َّ

َ
َْ             حرم علی َ ََ         كم إال ما اضطررتمَّ

                   ْ ُْ ْ ِ ُ ْ َ
َّ ِ } إلیهُ

)٥(
.  

ومجموع الضروریات في الشریعة خمس حفظ الدین والنفس والمال والنسل 

والعقل
)١(

.  

                                           
 المرجع –عبد اهللا البقیرات .  د–من میثاق المحكمة العسكریة في نور میرغ ) ٨٥(المادة ) ١(

 المادة – ١١٥ ص– الجریمة الدولیة – حسین صالح عبید.  د– ٣٦ ص–السابق 

 – عباس هاشم السعدي.  د–من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) ٣٣(

 –حسین عیسى مال اهللا مسؤولیة القادة والرؤساء .  د– ٢٩١ ص–المرجع السابق 

محمد عبد الفتاح سراج .  د–م ٢٠٠٣ ط – ط اللجنة الدولیة للصلیب األحمر – ٢٧ص

 – ط دار النهضة العربیة – ٩٥ إلى ص٩٣ ص–أ التكافل في القضاء الجنائي  مبد–

 ط منشأة المعارف – ٥٦ ص– المرجع السابق –محمد زكي أبو عامر .  د–م ٢٠١ط 

 تجریم التعذیب في التشریع –محمد السعید عبد الفتاح .  د–م ١٩٧٩ ط –  اإلسكندریة–

 –محمد سامي عبد الحمید . د -م١٩٩٤ ط – ط دار النهضة – ٨، ٧ ص–المصري 

من النظام ) ٧/٣( وما بعدها والمادة ٢١، ص٣ ج–أصول القانون الدولي العام 

من محكمة طوكیو والمادة ) ١٦٠ ، ٢٨(األساسي للمحكمة الجنائیة لیوغسالفیا والمادة 

 .من النظام األساسي لروما) ٢٧/٢(

، ٢ ج– القاموس المحیط – الفیروز أبادي – ٣٣، ص٩ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٢(

 .٧٧ص

 .١٢٧ ص– األشباه والنظائر –السیوطي ) ٣(

 .١٧٣ اآلیة –سورة البقرة ) ٤(

 .١١٩ اآلیة –سورة األنعام ) ٥(
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والضرورة في الفقه اإلسالمي ال تختلف عن حالة اإلكراه فهي تبیح الفعل 

 ،ظور في حاالت محددة ولكي ترفع العقوبة عن جرائم القتل والجرح والقطعالمح

  :البد من توافر ضوابط منها

 أن تكون ملجئة أي تهدد بوجود خطر جسیم-١
)٢(

.  

 أن تكون قائمة غیر منتظرة-٢
)٣(

.  

 أال یكون للفاعل دور في حصول حالة الضرورة-٣
)٤(

.  

 أن تتحدد لدفع الخطر فإذا أمكن دفع الخطر بالجرح فال یحوز دفعه -٤

  .بإزهاق الروح

ً                                                            أن یكون الخطر المهدد به جسیما یحدث ضررا فادحا كأن یكون -٥ ً ً
  .ً            مهددا النفس

من شأن الفعل التخلص من الخطر أن یكون -٦
)٥(

.  

 فإذا ما توافرت هذه الضوابط كانت الضرورة معتبرة ألنها تحفظ حقوق

 أما إذا لم تتوافر هذه الضوابط ؛الناس كالحق في السالمة الجسدیة والعقلیة

بدعوى حالة الضرورةالشرعیة والقانونیة فال یحل القتل أو االعتداء 
)٦(

.  

  تم بحمد اهللا

                                                                                                     
 .٢١ ، ١٨، ص٢ ج- الموافقات –الشاطبي ) ١(

 الضرورة –محمد عبد العزیز الزیني .  د– ٦٩ ص– نظریة الضرورة –وهبة الزحیلي . د) ٢(

 ط مؤسسة الثقافة – وما بعدها ٩٤ ص–في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

 ،م١٩٩٣ ط – اإلسكندریة –الجامعیة 

السعید مصطفى السعید .  د–  وما بعدها١٨٧ ص– المرجع السابق –أحسن بوسقیعه . د) ٣(

 ٥٩٠ ص– المرجع السابق –محمود نجیب حسني .  د– ٤٢٨ ص– المرجع السابق –

 .وما بعدها

 .١٩١ ص– المرجع السابق –أحسن بوسقیعه . د) ٤(

 .١٩١ ص– المرجع السابق –أحسن بوسقیعه . د) ٥(

 .٧٠ ص– المرجع السابق – وهبة الزحیلي. د) ٦(
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  :اخلامتة وتشتمل على  

  . ملخص الدراسة- ١      

  . أهم النتائج- ٢      

  . المقترحات والتوصیات- ٣      

  . فهرس المراجع- ٤      
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أوال
 
   
ً

  :ملحص الدراسة: 

مه في كل من الفقه  معرفته وأحكاثعد دراسة هذا الموضوع من حیب

  : النقاط اآلتيةميكن تلخيص هذه الدراسة يف، فإنه والنظم المعاصرةاإلسالمي 

 أن جریمة االعتداء على المتهم إلجباره على اإلقرار بالتهمة هي كل -١

فعل یؤدي إلى االعتداء واإلیذاء والتعذیب المباشر بالحق في السالمة الجسدیة 

 جریمة موغلة منذ القدم عرفتها المجتمعات القدیمة  وهي،أو العقلیة للمجني علیه

ً                     الحدیثة تبعا للتقدم ً                                                    وتتم بعدة صور تحدث آالما شدیدة منها التقلیدیة ومنها 

ة بواسطة أشخاص خص طبیعي أو دول قد تتم بصورة فردیة من شالتكنولوجي

ً                                                                    اعتباریین داخلیا أو دولیا، ولقد عرفتها الشریعة اإلسالمیة وتبعها القا نون ً

  .الوضعي دون النظر إلى تكییفها الجنائي

ً                                           تشكل هذه الجریمة انتهاكا جسیما لحق شخص-٢ ً  شدید األهمیة من يُ

  .حقوق اإلنسان األصلیة

ولیة ؤ ومن ثم ترتب المس؛ یلزم لقیامهاا االعتداء باعتباره جریمةن هذإ -٣

 السلوك تمثل في والركن المادي الم،الجنائیة والمدنیة عنها توافر الركن الشرعي

 والركن المعنوي بعنصریة القصد واإلرادة، ،ة السببیةاإلجرامي والنتیجة وعالق

  . التذرع فیها بالخطأ أو الغلط أو الجهلالجرائم العمدیة التي ال یصحفهي من 

ن مرتكب جریمة االعتداء قد یكون قد باشر هذا االعتداء بوازع من إ -٤

 وفي جمیع الحاالت ال یعفي ،ات سیادة علیهنفسه أو تحت تنفیذ أمر من جهة ذ

ولیة ؤل مسأاآلمر والمأمور من العقوبة المترتبة على هذا الفعل وأن الدولة تس

  .ائیة في حالة قیام أحد موظفیها أو ممثلیها عن هذه الجریمةجن

ن عقوبة هذه الجریمة في الشریعة اإلسالمیة القصاص في حالة أن إ -٥

 المجني علیه أو الدیة أو التعزیر بالحبس أو المال في یفضي االعتداء إلى موت

 فهي ال تتعدى أن النظم الحدیثة أما عقوبتها في ،جرائم االعتداء فیما دون النفس

  .سالبة للحریات أو عقوبات مالیةعقوبة تكون 

وكذلك ، ولیة عن جریمة االعتداء ال تسقط بالتقادم ؤن دعوى المسإ -٦

  .وعدم حجیته في إثبات التهمة، الناشئ عنها راف بطالن اإلقرار أو االعت
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نه ینبغي التأكد من توافر أسباب إباحة تعذیب المتهم واالعتداء علیه إ -٧

حتى ال یمكن التذرع بهذه االسباب واتخاذها وسیلة القتراف هذه الجرائم الماسة 

  .بجسد اإلنسان أو عقله

 ؛ولیة أو انعدامهاؤلمس اخفیفولیة تأثیر مباشر على تؤ لموانع المسإن-٨

لكن تلك الموانع ال تسقط الحق في المطالبة بتعویض الضرر الذي لحق 

  .بالمجني علیه من جراء االعتداء علیه

  

ثانيا
 
     
ً

  :أهم النتائج: 

الفقهیة لقد نتج عن البحث في بطون الكتب الفقهیة المذهبیة والنصوص 

تهمة مجموعة من النتائج  في جریمة االعتداء على المتهم لإلقرار بالالمعاصرة

  :منها

ولیة بشقیها الجنائي والمدني على مرتكب جریمة االعتداء ؤ تثبت المس-١

المتعمد على المتهم لإلقرار بالتهمة بالفعل الذي یؤدي إلى المساس بالحق في 

ولیة ؤوأن األساس في ترتب هذه المس، السالمة الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة 

 ولما فیه من انتهاك حریة اإلنسان ، مخالف ألوامر اهللا تعالىكون هذا االعتداء

  .وحرمته

ولیة عن هذه الجریمة توافر الركن الشرعي ؤنه یلزم لقیام هذه المسإ -٢

یحذر المتمثل في النص الشرعي الذي یحرم هذا االعتداء والنص القانوني الذي 

إلجرامي وهو كل أذى  كما یلزم توافر الركن المادي المتمثل في السلوك ا،منه 

إیجابي أو سلبي مادي أو معنوي یؤدي إلى إلحاق اآلالم الجسدیة أو النفسیة أو 

 وهي المتمثلة ، كما یجب توافر عالقة السببیة بین السلوك وتحقق النتیجة،العقلیة

في األذى الذي یلحق بالمجني علیه، كما یلزم توفر الركن المعنوي بعنصریه 

 فهذه الجریمة ال تحتمل الخطأ أو ، مد مع العلم واإلرادةالقصد الجنائي المتع

 في نظر الشریعة اإلسالمیة ٕ                                      واذا ثبت أي منهما فإنه ال یسقط العقوبة، الغلط 

  . العقوبة دون رفعها كلیةخفیف إنما قد یكون سبب لتوالنظم المعاصرة

كان أ ً                                              ولیة في هذه الجریمة تترتب على من اقترفها سواءؤن المسإ -٣

ً                                                                        ال أصلیا أم شریكا فتسأل الدولة إذا ثبت تورطها في ارتكاب جریمة االعتداء فاع ً ً

  .من طرف ممثلیها أو لم تتدخل لمنع ارتكابها من قبل من یرتكبونها باسمها
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 ً                                           ولیة كالصغر والجنون عدا اإلكراه والسكر سبباؤ تعتبر موانع المس-٤

  . هذه الموانعها متى تحققت ضوابطولیة أو تخفیفؤً                كافیا لرفع المس

ن أسباب اإلباحة التي ترفع عن الفعل صفة الجرم ال ینتج أثرها بأي إ -٥

ً                                                     ولیة كلیة نظرا لتعلق جریمة االعتداء على المتهم بحقوق ؤحال في رفع المس

متى  العقوبة خفیف لكن غایة ما تنتجه هذه االسباب هو ت؛مقدسة ومعصومة

  .تحققت شروطها

 وال بالحصانة همیة بصفة الجاني وال منصب ال تعتد الشریعة اإلسال-٦

 وأن عقوبة هذه الجریمة تتمثل في ولیة على الرئیس ومن دونهؤلمسفترتب ا

، وهي تتمیز بالردع والزجر أما النظم المعاصرة القصاص والدیة واألرش 

ً                                 شترط أن یكون الجاني موظفا عاما ت فوالتشریعات الوضعیة وأن العقوبة تتمثل ، ً

  .الغرامة المالیةفي السجن و

  

ثالثا
 
     
ً

  :املقرتحات والتوصيات: 

  :اقرتح ما يليبعد هذه الدراسة فإنني 

ولیة عن هذه ؤ األخذ بما قررته الشریعة اإلسالمیة من ترتب المس-١

وهذا ما یستلزم النص على تحریم االعتداء بصورة عامة دون ، الجریمة 

ً                          دعا وزجرا القتراف هذه الجرتخصیص ألنها األكثر    .ریمةً

ولیة دون اعتبار ؤ بالسكر واإلكراه من موانع ترتب المسد عدم االعتدا-٢

  .الخطأ والغلط

ولیة على كل من باشر أو أصدر ؤ العمل على تطبیق أحكام المس-٣

  .أوامر لممثلیه مثل الرئیس أوكل ذي سلطة علیا دون استثناء

على  النص صراحة على عدم تقادم دعوى وعقوبة جریمة االعتداء -٤

  .المتهم إلجباره على اإلقرار بالتهمة
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ختاماو
 
     
ً

:  

فإنني استمیح كل ناظر في بحثي هذا لما عساه أن یبدو له فیه من 

قصور أو تقصیر فحسبي أنني أعملت قلمي وبذلت جهدي وغایة وسعي في 

تحري الحق والصواب، واجتهدت طاقتي إلصابة الحق المنشود فإن أكن قد 

ٕ                                            عز وجل، وان كانت األخرى فمني ومن الشیطان، وفقت فذلك من فضل اهللا

وأن یجعلنا من الساعین إلعالء ، واستغفر اهللا، واهللا اسأل أن یمنحنا توفیقه 

  .كلمته وتطبیق شرعه

خرین، وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا وسلم على سید األولین واآل

  .والحمد هللا رب العالمین
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رابعا
 
     
ً

  فهرس املراجع: 

  .الكریمالقرآن : ً    أوال

 – عون املعبود شرح سنن أي داود –بادي محمد شمس الحق العظیم آالعظیم : باديآ -١

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٥ ط–دار الفكر 

 ط – القاموس احمليط -هـ ٨١٧بادي محمد بن یعقوب المتوفى سنة آالفیروز : باديآ -٣

  .م١٩٧٩ ط –دار الفكر 

 – الكامل يف التاريخ -هـ ٣٦٠ سنة علي بن أبي الكریم محمد بن محمد المتوفى:  أثیر- ٤

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ط – بیروت –ط دار الكتاب العربي 

 ط المجلس – الفقه اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون–في أحمد امو:  أحمد- ٥

  .م١٩٦٥ ط –األعلى للشئون اإلسالمیة 

 اإلكليل جواهر -هـ ١٣٣٢اآلبي األزهري صالح عبد السمیع المتوفى سنة :  أزهري- ٦

  .م ١٩٤٧/هـ١٣٦٦ ط – ط الحلبي – على شرح خمتصر خليل

 ط دار إحیاء – روح املعاني - هـ ١٢٧٠األلوسي السید محمد المتوفى سنة :  ألوسي- ٧

  .التراث العربي

 – ط دار المعارف – اإلحكام يف أصول األحكام –اآلمدي أبي بكر بن محمد :  آمدي- ٨

  .هـ١٣٣٢ط 

 الدار – ترمجة مركز التعريب والرتمجة – تاریخ التعذیب – براین انیتر:  أنیتر- ٩

  .م٢٠٠٠ ط – بیروت –العربیة للعلوم 

 ط – ط دار الكتب العلمیة – شرح جملة األحكام العدلية –سلیم رستم باز :  باز-١٠

  .م١٨٨٨

 دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان –سعید أحمد باناجه :  باناجه-١١

  .م١٩٨٥  ط–

 – ط دار الكتاب العربي – حماضرات يف حقوق اإلنسان –صباح كاظم بحر :  بحر-١٢

  .بیروت

صحيح  - هـ ٢٥٦ محمد بن إسماعیل بن المغیرة المتوفى سنة –البخاري :  بخاري-١٣

  .هـ١٣١٤ ط – ط األمیریة – البخاري

عوى تعويض املتهم عما يلحقه من أضرار بسبب الد –جمعة براج :  براج-١٤

  .م١٩٨٤ ط – عمان – ط الجامعة األردنیة – الكاذبة

 ط – ط دار الكتب العلمیة – كشف األسرار – عبد العزیز بن أحمد –البزدوي :  بزدوي-١٥

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 ط دار النفائس – جرائم احلرب يف اإلسالم والقانون الدويل –خالد رمزي :  بزایعة-١٦

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ ط –

 ط – القانون الدويل واازر البشرية يف كاليفورنيا –مد البسیوني مح:  بسیوني-١٧

  .م١٩٧٩

مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون  –عبد القادر البقیرات :  بقیرات-١٨

 الجزائر – ط الدیوان الوطني لألشغال التربویة – الدويل اجلنائي والقوانني الوطنية

  .م٢٠٠٤ ط –

  . ط دار النهضة العربیة– تاريخ احلضارة املصرية –م بكر عبد المنع:  بكر-١٩

 – ط كلیة الحقوق –  واملقارن–القصد اجلنائي يف القانون املصري  –ـ عبد المهمین بكر 

  .م١٩٥٩ ط –جامعة عین شمس 

 ط دار –ولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ؤاملس –أحمد فتحي بهنسي :  بهنسي-٢٠

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ط –الشروق 

كشاف  -هـ ١٠٥١ منصور بن یونس بن إدریس المتوفى سنة –البهوتي :  بهوتي-٢١

  . ط مكتبة النصر الحدیثة– القناع

 ط دار – معامل حقوق اإلنسان يف احلضارة الرومانية –سامي البیروني :  بیروني-٢٢

  .م١٩٨٧ ط –الفكر 

 السنن الصغرى - هـ ٤٥٨  أحمد بن الحسین بن علي المتوفى سنة–البیهقي :  بیهقي-٢٣

  .هـ١٣٥٦ ط – ط دار المعارف –

 ط - سنن الرتمذي -هـ ٢٧٩محمد بن عیسى بن سورة المتوفى سنة :  ترمذي-٢٤

  .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦ ط -الحلبي 

التعذيب واملعاملة املهينة لكرامة اإلنسان  –عادل بن محمد التویجري :  تویجري-٢٥

 ط – ط جامعة نایف للعلوم األمنیة – يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 ط – الفتاوى الكربى -هـ ٧٢٨ أحمد بن عبد الحلیم المتوفى سنة –ابن تیمیة :  تیمیة-٢٦

 ط مكتبة – رسائل ابن تيمية يف الفقه –م ١٩٨٠/هخـ١٤٠٠ ط –مكتبة ابن تیمیة 

  .ابن تیمیة

 ط – نهج اإلسالم ملكافحة اجلرميةم –عبد الرحمن بن إبراهیم الجریوي :  جریوي-٢٧

  .م٢٠٠٠

 – أحكام القرآن - هـ ٣٧٠ أحمد بن علي الرازي المتوفى سنة –الجصاص :  جصاص-٢٨

  .هـ١٣٤٧ ط –ط دار الفكر 

  .م١٩٧٨ ط – القانون الدويل العام –محمود سامي جنینة :  جنینة-٢٩



       
 
 

 ١١٧٣
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 – التقرير والتحبري -  هـ٨٧٩ العالمة المحقق المتوفى سنة –ابن أمیر حاج :  حاج-٣٠

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ط – بیروت –ط دار الكتب العلمیة 

 – ط الرسالة – صحيح ابن حبان -هـ ٣٥٤ستي المتوفى سنة بابن حبان ال:  حبان-٣١

  .م١٩٩٣ ط –دمشق 

 ط – اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها –عبد الفتاح بیومي حجازي :  حجازي-٣٢

  .م٢٠٠٧ ط –دار النهضة العربیة 

 ط إدارة – احمللي - هـ ٤٥٦ علي بن أحمد بن سعید المتوفى سنة –ابن حزم :  حزم-٣٣

 ط – ط السعادة – اإلحكام يف أصول األحكام -هـ ١٣٥٠ ط –الطباعة المنبریة 

  .هـ١٣٤٧

التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  –بوالدیار حسن :  حسن-٣٤

  . الدويلاملهينة يف القانون

حجية الدليل املادي يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي  – شحاته عبد اللطیف حسن -٣٥

  .م٢٠٠٥ ط – اإلسكندریة – ط دار الجامعة الجدیدة – والقانون الوضعي

 – ط دار الفكر – شرح قانون اإلجراءات اجلنائية –محمود نجیب حسني : حسني -٣٦

 ط دار – تشريعات اجلنائية العربيةاالعتداء على احلياة يف ال –م ١٩٧٥ط 

  .غریب

 ط – تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف –عمر الفاروق الحسیني :  الحسیني-٣٧

  . ط المطبعة العربیة الحدیثة–م ١٩٨٦

مواهب  -هـ ٩٥٤ محمد بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة –الحطاب :  حطاب-٣٨

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ ط – اجلليل

 ط دار – املختصر النافع -هـ ٦٧٦ جعفر بن الحسن المتوفى سنة الحلي:  حلى-٣٩

  . مصر–الكتاب العربي 

 ط – مسند اإلمام أمحد -هـ ٢٤١ابن حنبل أحمد بن محمد المتوفى سنة :  حنبل-٤٠

  .م١٩٥٠/هـ١٣٩٩ ط –دار المعارف 

 – املقدمة السلطانية يف السياسة الشرعية –طوغان المحمدي الحنفي :  حنفي-٤١

  . مصر–تبة الزهراء مك

  .م١٩٧٨ ط – ط جامعة الكویت – اإلجرام الدويل –عبد الوهاب حومد :  حومد-٤٢

 –  أمام احملكمة الدولية–ولية الرؤساء أو القادة ؤمس –خالد محمد خالد :  خالد-٤٣

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ط –ط األكادیمیة العربیة المفتوحة بالدانمرك 

 ط – حاشية اخلرشي -هـ ١١٠١ اهللا المتوفى سنة  محمد بن عبد–الخرشي :  خرشي-٤٤

  .هـ١٣١٦ ط –المطبعة الشرفیة 



       
 
 

 ١١٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

اجلرمية وأحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة  –عبد الفتاح خضر :  خضر-٤٥

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط – والفقه اإلسالمي

 – مغني احملتاج -هـ ٩٦٧الشربیني الخطیب محمد بن أحمد المتوفى سنة :  خطیب-٤٦

  .م١٩٥٨ ط –حلبي ط ال

 ط معهد البحوث والدراسات – الضمان يف الفقه اإلسالمي –علي الخفیف :  خفیف-٤٧

  .م١٩٧١ ط –العربیة 

جنح وجنايات اجلرح والضرب يف ضوء الفقه والقضاء  –علي خلیل :  خلیل-٤٨

  . ط دار الكتب القانونیة– الشرعي

 ط دار – سنن أبي داود - هـ ٢٧٥أبو داود سلیمان بن األشعث المتوفى سنة :  داود-٤٩

  .م١٩٥٥/هـ١٣٦٩ ط –الفكر 

 - هـ ١٢٠١ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة –الدردیر : دردیر -٥٠

الشرح الكبري على  – ط دار المعارف – الشرح الصغري على أقرب املسالك

  .هـ١٤٢٣ ط – ط الحلبي – خمتصر خليل

مقدمة يف تاريخ احلضارة الرومانية  –یم السایح ممدوح درویش، إبراه:  درویش-٥١

  .م١٩٩٩ ط – اإلسكندریة – ط المكتب الجامعي الحدیث – واليونانية

حاشية  - هـ ١١٣٠ محمد بن أحمد بن عرفه المتوفى سنة –الدسوقي :  دسوقي-٥٢

  . الحلبي– الدسوقي على الشرح الكبري

خمتار  - هـ ٦٦٦در المتوفى سنة  محمد بن أبي بكر بن عبد القا–الرازي :  رازي-٥٣

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ط – ط المكتبة العصریة – الصحاح

  .جتريم التعذيب واملمارسات املرتبطة به –طارق عزت أبو رخا :  رخا-٥٤

 – بداية اتهد - هـ ٥٩٥ محمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة –ابن رشد :  رشد-٥٥

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ط – الجزائر –ط دار شریفة 

 منشورات دار الشئون الثقافیة - الشرائع العراقية القدمية –فوزي رشید :  رشید-٥٦

  .م١٩٨٧ ط –العامة 

نهاية  - هـ ١٠٠٤الرملي محمد أبي العباس أحمد بن حمزة المتوفى سنة :  رملي-٥٧

  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ط – بیروت – ط دار الفكر – احملتاج

سماة بنتائج األفكار يف كشف الرموز  تكملة فتح القدير امل –قاضي زاده :  زاده-٥٨

  . ط الحلبي– واألسرار

تاج  -هـ ١٢٠٥ محب الدین بن فیض السید مرتضى المتوفى سنة –الزبیدي :  زبیدي-٥٩

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ط – بیروت – ط دار مكتبة الحیاة – العروس



       
 
 

 ١١٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من األول املجلد  

 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 ط – ط دار الفكر – الفقه اإلسالمي وأدلته –وهبة الزحیلي :  زحیلي-٦٠

  .م١٩٧٠/هـ١٣٨٩ ط – ط دار الفكر – نظرية الضرورة –م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

 أصول – اجلرمية –اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي  –محمد أبو زهرة :  زهرة-٦١

  .م١٩٧٥/هـ١٣٧٧ ط – ط دار الثقافة العربیة الفقه

 تبيني احلقائق -هـ ٧٤٣ عثمان بن علي بن محجن المتوفى سنة –الزیلعي :  زیلعي-٦٢

  .هـ١٣١٥ ط – ط المطبعة الكبرى –

الضرورة يف الشريعة اإلسالمية والقانون  –محمد عبد العزیز الزیني :  زیني-٦٣

  .م١٩٩٣ ط – اإلسكندریة – ط مؤسسة الثقافة الجامعیة – الوضعي

 ط – النظام السياسي يف اإلسالم –عبد الرزاق نعمان السامراني :  سامراني-٦٤

  .م١٤١٩

 املبسوط - هـ ٥٧١ محمد بن محمد رضي الدین المتوفى سنة –ي سرخالس:  سرخسي-٦٥

  .هـ١٣٣١ ط السعادة ط –

 ط جامعة – الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية –أحمد فتحي سرور :  سرور-٦٦

  .م١٩٧٩ ط –القاهرة 

  . القسم اخلاص–الوجيز يف القانون اجلزائي  –أحسن بوسقیعة : عةقی س-٦٧

 ط دار النهضة –  النشأة واألهداف–نظام روما األساسي  –مة علي سال:  سالمة-٦٨

  .العربیة

  

الصدمات (الناجون من التعذيب  –سمیدت نیلسن لونه یاعكسون :  سمیدت-٦٩

  .م٢٠٠٠ ط – ط المركز الدولي إلعادة تأهیل ضحایا التعذیب – )وإعادة التأهيل

 - هـ ٩١١ر المتوفى سنة  جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بك–السیوطي :  سیوطي-٧٠

  . ط دار إحیاء الكتب العلمیة– األشباه والنظائر

احلماية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلسدية يف  –حسن سعید سند :  سند-٧١

  .م١٩٩٩ ط – دار النهضة العربیة – ظل أحكام التشريعات اإلسالمية ومداها

 ط دار المطبوعات – ويل اجلنائيالقانون الد –فتوح عبد اهللا الشاذلي :  شاذلي-٧٢

  .م٢٠٠٢ ط – اإلسكندریة –الجامعیة 

 - هـ ٧٩٠ إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي المتوفى سنة –الشاطبي : شاطبي -٧٣

  . ط دار إحیاء الكتب العلمیة- املوافقات

 ط – ط دار الفكر – األم -هـ ٢٠٤ محمد بن إدریس المتوفى سنة –الشافعي :  شافعي-٧٤

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

جرمية التعذيب يف قانون العقوبات  –وصف هاشم عبد الكریم الشرع :  شرع-٧٥

  ).اإلنترنت( بحث منشور على الشبكة الدولیة – العراقي

 مغني احملتاج - هـ ٩٦٧ محمد بن أحمد الخطیب المتوفى سنة –الشربیني :  شربیني-٧٦

  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧ ط – ط الحلبي –

  . القاهرة– ط اإلشعاع الفنیة – اإلخالل حبق الدفاع –د الشواربي عبد الحمی:  شواربي-٧٧

 نيل األوطار -هـ ١٢٥٥ محمد بن علي بن محمد المتوفى سنة –الشوكاني :  شوكاني-٧٨

  .هـ١٣٥٧ ط – ط العثمانیة –

 ط – املهذب -هـ ٩٦٧الشیرازي إبراهیم بن علي بن یوسف المتوفى سنة :  شیرازي-٧٩

  .الحلبي

السجون والتعذيب يف مصر من العصر الفرعوني حىت  – أحمد الصاوي :صاوي -٨٠

  . ط جمعیة حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء– م١٩٥٢ثورة يوليو سنة 

 ط – بلغة السالك - هـ ١٢٤١أحمد بن محمد الصاوي المتوفى :  صاوي-٨١

  .م١٩٥٢/هـ١٣٧٢

 ط – دويل العامالوجيز يف مبادئ القانون ال –غازي حسن صباریتي :  صباریتي-٨٢

  .م١٩٩٢ ط – عمان –مكتبة دار الثقافة 

أحكام املتهم يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون  –سیتي صبره انزار رج:  صبره-٨٣

  .م٢٠٠٦ ط – نابلس – ط جامعة النجاح فلسطین – الوضعي

 بحث منشور – محاية أكثر فاعلية لضحايا التعذيب –عبد الرحیم صدقي :  صدقي-٨٤

القانون اجلنائي عند  –م ٢٠٠٤ ط – ٧٤ العدد – القانون واالقتصاد بمجلة

  .م١٩٨٦ ط – ط الهیئة العامة للكتاب – الفراعنة

 ط – سبل السالم -هـ ١١٨٢الصنعاني محمد بن إسماعیل المتوفى سنة :  صنعاني-٨٥

  .هـ١٤٠٠ ط –جامعة محمد بن سعود 

 – وحكمه يف الشرعة اإلسالميةاحلجز املؤقت والتوقيف  –علي الصوار :  صوار-٨٦

  .م١٩٨٦ ط –ط الجامعة األردنیة 

 ط – جامع البيان -هـ ٣١٠الطبري أبي جعفر محمد بن جریر المتوفى سنة :  طبري-٨٧

  . بیروت–دار الفكر 

 ط الحلبي – معني احلكام -هـ ٨٤٤الطرابلسي علي بن خلیل المتوفى سنة :  طرابلسي-٨٩

  .هـ١٣٧٣ ط –

 ط دار – حقوق اإلنسان وحرياته األساسية –ني سلیمان الطعیمات ها:  طعیمات-٩٠

  .م٢٠٠٣ ط –الشروق 

  .كتاب اخلالف –الطوسي محمد بن الحسن بن علي :  طوسي-٩١



       
 
 

 ١١٧٧
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

حاشية  - هـ ١٢٥٢ابن عابدین محمد بن عمر بن عبد العزیز المتوفى سنة :  عابدین-٩٢

  .م١٩٦٩ ط – تاررد احمل

 ط – جرائم املوظف العام التي تقع منه أو عليه – محمد حمید عابدین:  عابدین-٩٣

  .م١٩٩١ ط –دار المطبوعات القانونیة 

 ط عالم – الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي –محمد سید عبد التواب :  عبد التواب-٩٤

  .م١٩٨٣ ط –الكتب 

 بحث منشور على الشبكة – حقوق اإلنسان –آمال عبد الجبار :  عبد الجبار-٩٥

  ).اإلنترنت(نیة اإللكترو

 ط – املسئولية اجلنائية عن جرمية التعذيب –لخذاري عبد الحق :  عبد الحق-٩٦

  .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ط – الجزائر –جامعة الحاج لخضر 

 ط – جرمية التعذيب يف القانون الدويل –ربي عبد الرزاق ع:  عبد الرزاق-٩٧

  .م٢٠٠٠

 ط دار النهضة – صلية يف اجلرميةاملساهمة األ –فوزیة عبد الستار :  عبد الستار-٩٨

  .م١٩٦٧ ط –العربیة 

 -هـ ٦٦٠ أبو محمد بن عبد العزیز المتوفى سنة –العز بن عبد السالم :  عبد السالم-٩٩

  . ط دار إحیاء الكتب العلمیة– قواعد األحكام يف مصاحل األنام

 ط –لمصریة  ط دار الكتب ا– املوسوعة اجلنائية –جندي عبد الملك :  عبد الملك- ١٠٠

  .هـ١٤٣٢

 -  جتريم التعذيب يف التشريع املصري –محمد السعید عبد الفتاح :  عبد الفتاح- ١٠١

  .م١٩٩٤ ط –ط دار النهضة العربیة 

 ط – دراسات يف قانون حقوق اإلنسان –حیدر أدهم عبد الهادي :  عبد الهادي- ١٠٢

  .م١٩٩٩ ط –دار الحامد 

ق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية مع حقو –محمد مصطفى العرجي :  عرجي- ١٠٣

  .م١٩٨٩ ط – بیروت – ط مؤسسة نوفل – مقدمة يف حقوق اإلنسان

 ط – جرمية التعذيب يف القانون املقارن –عماد عبد الحمید عبید :  عبید- ١٠٤

  .م٢٠٠٨

السببية بني الفقه  –م ١٩٨٣ ط -مبادئ اإلجراءات اجلنائية – رءوف عبید -١٠٥

  .م١٩٨٤ ط –كر  ط دار الف– والقضاء

  . دار النهضة العربیة-اجلرمية الدولية – حسنین صالح عبید –١٠٦

  . ط دار البیان– النظام القضائي يف اإلسالم –محمد رأفت عثمان :  عثمان- ١٠٧

  .م١٩٦٤ ط – ط جامعة القاهرة – اخلربة يف املسائل اجلنائية –آمال خلیل عثمان -١٠٨
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 أحكام القرآن - هـ ٥٤٢مد بن عبد اهللا المتوفى سنة ابن العربي أبي بكر مح:  عربي- ١٠٩

  .م١٩٨٧/هـ١٣٧٦ ط – ط الحلبي –

 – فتح الباري - هـ ٨٥٢ابن حجر أحمد بن علي بن محمد المتوفى سنة :  عسقالني- ١٠٩

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ ط –ط دار الفكر 

ق  دمش– ط دار الثقافة – من تاريخ التعذيب يف اإلسالم –هادي العلوي :  علوي- ١١٠

  .م٢٠٠١ ط –

 ط – ط جامعة بغداد – املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم –جواد علي :  علي- ١١١

  .م١٩٩٣

منح اجلليل على خمتصر  - هـ ١٢٩٩الشیخ علیش محمد المتوفى سنة :  علیش- ١١٢

  . لیبیا– طرابلس – ط مكتبة النجاح – خليل

 ط دار الطباعة الحدیثة – يالتشريع اجلنائي اإلسالم –عبد القادر عودة :  عودة- ١١٣

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٥ ط –

 – اجلناية على األطراف يف الفقه اإلسالمي –نجم عبد اهللا العیساوي :  عیساوي- ١١٤

  .م٢٠٠٢ ط – وط دار إحیاء التراث العربي ،ط دار البحوث

عمدة القارئ شرح  -هـ ٨٥٥العیني محمود بن أحد الحنفي المتوفى سنة :  عیني- ١١٥

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢ ط – ط الحلبي – اريصحيح البخ

  .أحكام السجن ومعاملة السجناء –حسن أبو غدة :  غدة- ١١٦

 ط دار – املستصفى -هـ ٥٠٥أبو حامد بن محمد بن محمد المتوفى سنة :  غزالي- ١١٧

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ ط –الكتب العلمة 

 األمم املتحدةحقوق اإلنسان يف تعاليم اإلسالم وإعالن  –محمد الغزالي :  غزالي- ١١٨

  .م٢٠٠٨ ط – اإلسكندریة – ط دار الدعوى –

 ط – حقوق اإلنسان يف حضارة وادي الرافدين –سهیل حسین الغنالوي :  الغنالوي-١١٩

  .م١٩٩٨ ط –دار الكتب العلمیة 

  .م١٩٩٨ ط – ط دار الكتب العلمیة – حضارة وادي الرافدين -١٢٠

معجم  -هـ ٣٩٥ریا المتوفى سنة  أحمد بن فارس بن زك–ابن فارس :  فارس- ١٢١

  .م١٩٩٠/هـ١٤٢٠ ط – ط دار الجیل – مقاييس اللغة

تبصرة  -هـ ٧٩٩ابن فرحون إبراهیم بن علي بن أبي القاسم المتوفى سنة :  فرحون- ١٢٢

  .هـ١٣٠٢ ط – ط المطبعة البهیة – احلكام

 ط – م٢٠٠٧ ط – ولية اجلنائية عن تعذيب املتهمؤاملس –عماد الفقي :  فقي- ١٢٣

  .جامعة األزهر
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 ط دار – نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي –محمد فوزي فیض اهللا :  فیض اهللا- ١٢٤

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٧ ط – الكویت –مكتبة التراث 

 – املصباح املنري - هـ ٧٧٠ أحمد بن محمد بن علي المتوفى سنة –الفیومي :  فیومي- ١٢٥

  .م١٩٨٣ ط –األمیریة 

 ط – املغني -هـ ٦٢٠بد اهللا بن أحمد بن محمد المتوفى سنة ابن قدامة ع:  قدامة- ١٢٦

  .م١٩٦٣/هـ١٣٨٢ ط – الكايف –م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ ط –مكتبة الریاض 

  .تنقيح األفكار يف حل الرموز واألسرار –شمس الدین قدور :  قدور- ١٢٧

 ط عالم الكتب – الفروق -هـ ٦٨٤أحمد بن إدریس الصنهاجي المتوفى سنة :  قرافي- ١٢٨

  .هـ١٣٤٤ط  –

 – اجلامع ألحكام القرآن - هـ ٦٧١محمد بن أحمد األنصاري المتوفى سنة :  قرطبي- ١٢٩

  .م١٩٨٦ ط –ط دار الكتب المنبریة 

 –قانون العقوبات  –علي عبد القادر القهوجي، محمد زكي أبو عامر :  قهوجي- ١٣٠

  .م١٩٩٤ ط – ط دار المطبوعات الجامعیة – القسم العام

 - هـ ٧٥١القیم شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ابن :  قیم- ١٣١

إعالم  - ط مؤسسة الرسالة – زاد املعاد – بیروت – ط دار الفكر – الطرق احلكمية

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ط – ط المكتبة العصریة - املوقعني

بدائع  -هـ ٥٨٧الكاساني عالء الدین بن بكر بن مسعود المتوفى سنة :  كاساني- ١٣٢

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ط – ط دار إحیاء الكتب العلمیة – الصنائع

ولية اجلنائية وأسباب ؤرفع املس –سي بیسامي جمیل الفیاض الك: سيبی ك- ١٣٣

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ط – ط دار الكتب العلمیة – اإلباحة

تفسري القرآن  -هـ ٧٧٤ابن كثیر أبي الغد إسماعیل بن عمر المتوفى سنة :  كثیر- ١٣٤

  . ط الحلبي– عظيمال

  .م١٩٩٨ ط – املوسوعة الفقهية الكويتية:  كویتیة- ١٣٥

 بحث بمجلة -  معاقبة املتهم يف الشريعة اإلسالمية –محمود أبو اللیل :  لیل- ١٣٦

  .١٣ مج – ٥ العدد –الجامعة األردنیة 

 ط كلیة – مكافحة جرمية التعذيب يف القانون الدويل –دحماني لیندة :  لیندة- ١٣٧

  .م٢٠١٥ ط –قوق والعلوم السیاسیة بالجزائر الح

 ط السعادة – املدونة الكربى -هـ ١٧٩مالك بن أنس األصبحي المتوفى سنة :  مالك- ١٣٨

  .هـ١٤٢٣ ط –

 سنن أبن ماجه - هـ ٢٧٥ محمد بن زید القزویني المتوفى سنة –ابن ماجه :  ماجه- ١٣٩

  . ط دار الفكر–
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

 ط اللجنة الدولیة – ولية القادة والرؤساءؤمس –حسین عیسى مال اهللا :  مال اهللا- ١٤٠

  .م٢٠٠٣ ط –للصلیب األحمر 

األحكام  -هـ ٤٥٠الماوردي علي بن محمد بن حبیب المتوفى سنة :  ماوردي- ١٤١

 ط – احلاوي الكبري –م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ ط – ط دار الكتاب العربي – السلطانية

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ط –دار الفكر 

 دار الدعوة –م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط – عجم الوسيطامل –غة العربیة مجمع الل:  مجمع- ١٤٢

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٣ ط – ط األمیریة – معجم الوجيز –

 ط – ط مكتبة الفالح – معامل الدولة اإلسالمية –محمد سالم مدكور :  مدكور- ١٤٣

  .هـ١٤١٣

 – البحر الزخار -هـ ٨٤٠ أحمد بن یحیى المتوفى سنة –ابن المرتضى :  مرتضى- ١٤٤

  .ط دار الكتاب اإلسالمي

 ط – صحيح مسلم - هـ ٢٦١مسلم بن الحجاج القشیري المتوفى سنة :  مسلم- ١٤٥

  .الحلبي

 ط دار النهضة – اإلثبات يف املواد اجلنائية –محمود محمود مصطفى :  مصطفى- ١٤٦

  .العربیة

 –ألول  العدد ا– بحث منشور بالمجلة الجنائیة -  فكرة الفاعل واملشارك يف اجلرميةـ 

  .م١٩٥٨مارس سنة 

جرمية تعذيب املتهم حلمله على  –أحمد صالح المطرودي :  مطرودي- ١٤٧

 ط – ولية اجلنائية فيها وتطبيقاتها يف النظام السعوديؤاالعرتاف واملس

  .م٢٠٠٣

 ط – املبدع -هـ ٨٨٤ابن مفلح إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا المتوفى سنة :  مفلح- ١٤٨

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ط –المكتب اإلسالمي 

 ط – لسان العرب - هـ ٧١١ابن منظور جمال الدین محمد المتوفى سنة :  منظور- ١٤٩

  .م١٩٥٦ ط – بیروت –دار لسان العرب 

االختيار لتعليل  -هـ ٦٨٣عبد اهللا بن محمود بن مودود المتوفى سنة :  موصلي- ١٥٠

  .م١٩٧٧ ط – ط المعاهد األزهریة – املختار

 ط جمعیة – حكم التعذيب لإلقرار بالتهمة – مبروك النجار عبد اهللا:  نجار- ١٥١

  .م٢٠٠٤ ط –حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء 

 – سنن النسائي - هـ ٣١٣أحمد بن علي بن شعیب النسائي المتوفى سنة :  نسائي- ١٥٢

  .هـ١٣٤٨ ط –ط دار الكتب العلمیة 
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 معارصة فقهية دراسة املسؤولية يف وأثره، بالقوة االعرتاف عىل املتهم محل 

سرار شرح املصنف على كشف األ –عبد اهللا بن أحمد حافظ الدین النسفي :  نسفي- ١٥٣

  . ط دار الكتب العلمیة– املنار شرح نور األنور

احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف  –مروك نصر الدین :  نصر الدین- ١٥٤

 ط الدیوان الوطني لألشغال – القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية

  .م٢٠٠٢ ط –التربویة 

 ط – ط دار الثقافة – شرح قانون أصول احملاكمات –ري عثمان النكرو:  نكروري- ١٥٥

  .م١٩٩٧

 – شرح صحيح مسلم -هـ ٧٦٧النووي یحیى بن شرف الدین المتوفى سنة :  نووي- ١٥٦

العالقات الدولية والنظم  – عبد الخالق النووي – ط دار اإلرشاد – اموع

 ط –وت  بیر– ط دار الكتاب العربي – القضائية يف الشريعة اإلسالمية

  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

 ط مؤسسة علوم – السرية النبوية – عبد الملك بن أیوب –ابن هشام :  هشام- ١٥٧

  .القرآن

شرح فتح  -هـ ٨٦١ محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة –الكمال بن الهمام :  همام- ١٥٨

  . ط مصطفى محمد– القدير

راءات املتخذة حبق حكم اإلسالم يف اإلج –محمد علي سلیم الهواري :  هواري- ١٥٩

  .هـ١٩٨٨ ط – عمان – ط الجامعة األردنیة – املتهم

ن إىل آموارد الظم - هـ ٨٠٧ أبو الحسن سلیمان المتوفى سنة –الهیثمي :  هیثمي- ١٦٠

  .زوائد ابن حبان

 ط دار الكتب – األحكام السلطانية – أحمد بن علي الموصلي –أبي یعلى :  یعلى- ١٦١

  .هـ١٤٢١ ط –العلمیة 

 ط – اخلراج - ١٨٢ یعقوب بن إبراهیم بن حبیب المتوفى سنة –أبو یوسف :  یوسف- ١٦٢

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ط – بیروت –دار المعرفة 

  


